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 مقدمة

من أىم  ،يعتبر موضوع التعويض عن اإلصابات الجسدية واألضرار الناتجة عنيا
الموضوعات الحيوية نظرا لتعمقو بأسمى حقوق اإلنسان المتمثمة في حقو في الحياة والسالمة 

تعرض ليا المرء في بسبب تزايد عدد الحوادث التي ي الجسدية. وقد زادت أىمية الموضوع
وأسبابيا، والتي غالبا ما يعجز العقل البشري عن  ىامع اختالف مصادر ، حياتو اليومية

توقعيا والقضاء عمييا أو الحد والتقميل من خطورتيا عمى أقل تقدير. مما جعل أمر 
 من أولويات المجتمع.التعويض عنيا والتكفل بالضحايا 

تطورات كبيرة  الناتجة عنيا ضراراألشيد الحق في التعويض عن اإلصابات الجسدية و 
األنظمة القانونية المتدخمة في  أوسواء من حيث األساس القانوني الذي يستند إليو، 

التعويض. حيث كان ىذا الحق يجد أساسو القانوني في نظام المسؤولية المدنية الشخصية، 
 إلى قواعد وأحكام ىذا النظام. وبقي إلى وقت قريب يخضع

ركان النظام القانوني واالجتماعي، فكل انسان حيث تشكل المسؤولية المدنية أحد أ
عاقل مسؤول عن أعمالو، أي ممزم بواجبات معينة اتجاه الغير أىميا عدم اإلضرار بو، فإذا 

يقع فاإلنسان العاقل  ،صالح الضرر وتعويض الشخص المتضررخرق ىذه الواجبات التزم بإ
، قد ينجر عنيا من أضرار لمغير ماتوقع األخطار التي ينطوي عمييا سموكو و بعميو التزام 

فكانت المسؤولية بالتالي واجب تجنبيا نظرا لقدرتو عمى التصرف وتوقعو لعواقب تصرفاتو. 
                                              المدنية ترجمة لواقع المجتمع األخالقي.

ؤول عن الضرر المسؤولية المدنية تفترض في صورتيا التقميدية وجود مسولما كانت 
يمتزم بدفع التعويض تأسيسًا عمى فكرة الخطأ، فمرتكب الخطأ ىو من يمتزم بدفع التعويض، 

عبء اثبات الخطأ في سموك  ،المضرور زيادة عمى اثبات تعرضو إلى ضررعمى فإنو يقع 
خطأ المسؤول الغير الذي تسبب لو في حدوث ذلك الضرر مع إقامة العالقة السببية بين 

 تعرض لو من ضرر.وما 
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فالخطأ كفكرة أخالقية المصدر ارتبطت منذ نشأتيا باألخالق، ظيرت في العصور 
، كما تتسم أيضا بندرة (1)التي كانت تتسم بالبساطة وعدم التعقيد وساد فييا المذىب الفردي

اإلىمال وسوء الحظ، وكانت معظم األخطاء عمدية  إلى األخطاء التي ترجع أسبابو
لمسؤولية المدنية مسؤولية فردية ا من قترنت فكرة الخطأ باألخالق، مما جعلومقصودة، فا

من التعويض عقوبة. وىكذا ارتبطت جعمت و  ،وأخالقية تميل إلى قمع الجريمة وشبو الجريمة
فكرة الخطأ بفكرة الذنب األخالقي التي تتطمب تحميل المسمك النفسي لممسؤول بحثا عن 

 .واإلرادة اآلثمة في شخص

ة، إال أنو وبعد الثورة ظمت فكرة الخطأ تمثل بال نزاع األساس التقميدي لممسؤولية المدني
 من مجتمع تقميدي حولوتو من تغييرات جذرية في المجتمع و ما حممت، وكنتيجة لالصناعية

اآلالت ويتعامل مع أخطر المواد، مما زاد من  ى مجتمع صناعي يستخدم أحدث وأعقدإل
ار خاصة تمك التي ترجع إلى أخطاء غامضة ومجيولة يصعب فييا احتمال وقوع األضر 

قامة الدليل عمى ارتكابو لخطأ.  الوصول إلى شخص المسؤول وا 

ىكذا تزايد عدد ضحايا اإلصابات الجسدية بصفة عامة وبصفة خاصة تمك الناشئة 
عن حوادث العمل وحوادث المرور، مع تضاءل نسبة حصوليم عمى التعويض بسبب 

ات التي تعترضيم السيما تمك المتعمقة بإثبات خطأ المسؤول باعتبار أن الضرر من الصعوب
فعل اآلالت أو المواد المستعممة وليس من فعل اإلنسان. مما دفع برجال القانون بمختمف 

ة تكون تشعباتو إلى البحث عن أسس جديدة ونظريات أخرى تستند إلييا المسؤولية المدني

                                                           
ىذا المذىب  من الناحية االيديولوجيا كانت العبرة بالمذىب الفردي، وىو االتجاه الذي اعتنقتو الثورة الفرنسية. ويقوم - 1

عمى تقديس الحريات الفردية حيث تكون حماية المصمحة الشخصية أولى من حماية المصمحة العامة، وال يمزم الفرد إال 
 الرجوع إلى: ية وخاصة النشاط الفالحي...بإرادتو. أما اقتصاديا فكان الوضع يتميز بالصناعات الصغيرة والصناعات الحرف

 ،والمسؤولية، كمية الحقوق مانية، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، فرع العقودرضا بريش، ضمان األضرار الجس
 .1، ص1201/2012 ،1جامعة الجزائر ، بن عكنون

ظل ىذه المعطيات رجح المشرع الفرنسي حماية مصمحة المتسبب في الضرر عمى مصمحة الضحية حيث ال يسأل  وفي
المرء عن فعمو الضار إال إذا أراد ذلك، والمقصود ىنا إذا ارتكب خطأ. حيث أن المبدأ الذي اعتمده يقضي بأن الخطأ 

اما مع االيديولوجيا الميبرالية كونو يشجع المبادرة الفردية، كما الشخصي ىو قوام المسؤولية المدنية. كما أن الخطأ ينسجم تم
عمي الرجوع إلى: يتنافى مع فكرة التضامن االجتماعي، فالمسؤولية ىي عالقة بين المتسبب في الضرر والضحية... 

 .39و 38، ص 2010فياللي، االلتزامات، الفعل المستحق لمتعويض، موفم لمنشر، الجزائر، 
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في التراجع بعد  لشخصية. بذلك بدأت ىيمنة المسؤولية المدنية احيةضأكثر حماية وضمانا لم
أن أصبح مؤكدا أن الخطأ بمفيومو التقميدي لم يعد قادرا عمى االستجابة لمتطمبات الضحايا 

 وال يتناسب مع التطورات التي شيدتيا المجتمعات المعاصرة.

انتيى عصر النفوذ المطمق لمخطأ الذي أخذ يتراجع مبتعدا شيئا فشيئا عن  ىكذا
مفيومو األخالقي حتى أفرغ منو تماما. ولقد دفع ىذا الوضع الجديد إلى ظيور فريقين من 
الفقو في خصوص مدى لزوم الخطأ لقيام المسؤولية المدنية، فجانب منو يذىب إلى المطالبة 

مع إعادة تنظيميا من  ييايق الثاني فيرى ضرورة اإلبقاء عمما الفر ، أ(1)الخطأ فكرة باستبعاد
كما أبرز الفقو الحديث عمى نظريتين  .(2)جديد بما يتناسب مع األوضاع والظروف الجديدة

 كأساس لقيام المسؤولية المدنية.  ونظرية الضمان ىما نظرية تحمل التبعة

مع نمو الشعور بوجوب تعويض  فبدأت النظرة تتحول من المسؤول نحو المضرور
، ومن أىم ما بذل من جيد في ىذا المضرور دون الزامو بإثبات الخطأ في جانب المسؤول

المجال محاولة الفقو والقضاء الفرنسيين التوسع في تفسير النصوص القانونية وفرض 
ره عتبااو  ن السالمة في عقود نقل األشخاصكااللتزام بضما التزامات جديدة في بعض العقود

، كما لجأ إلى وضع قرائن قانونية من شأنيا تيسير اثبات قيام المسؤولية التزاما بتحقيق نتيجة
المدنية في جانب المتسبب في الضرر، حيث تفترض ىذه القرائن قيام ركن الخطأ، وجعل 

                                                           
ح اشتراط الخطأ لتحقيق المسؤولية أمرا غير مقبول بعدما انفصمت المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية، لقد أصب - 1

وأصبح لمتعويض معنى آخر غير معنى العقاب، فيجب أن تقوم المسؤولية عمى الضرر الذي يستوجب التعويض ال الخطأ. 
كن الفقو والقضاء من ضبطيا وتحديدىا، إضافة إلى أنيا ال ويعاب كذلك عمى فكرة الخطأ إبياميا وغموضيا حيث لم يتم

تساير التطور االقتصادي الحديث، فيي مناقضة لمعدالة وأفشت في المجتمع مظاىر الظمم والفقر حيث بقي عدد كبير من 
فعل : عمي فياللي، االلتزامات، الالرجوع إلىض بسبب صعوبة اثبات الخطأ... ضحايا النشاط الصناعي بدون تعوي

  .    69، اليامش 41، مرجع سابق، ص ...المستحق لمتعويض
يرى أصحاب ىذا الرأي أنو ال مناص من االحتفاظ بالخطأ كركيزة أساسية لقيام المسؤولية المدنية، إذ أنو حتى في  - 2

مثال عنيا حالة الحاالت التي يبدو فييا أن المشرع تجاوز ركن الخطأ إلقامة المسؤولية المدنية الموضوعية )وأبرز 
المسؤولية عن فعل األشياء(، يبقى ظل الخطأ ماثال وراء النص مكتسبا وضوحا أكثر بقدر عمق تحميل أركان ىذه 

: الرجوع إلىالمسؤولية، حيث يبدو أن قرينة الخطأ )في حراسة األشياء( ىي الركيزة غير المرئية لممسؤولية الموضوعية... 
منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الرابعة،  المسؤولية المدنية، ،الجزء الثاني ،مصطفى العوجي، القانون المدني

 .233، ص2009لبنان، 
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ة ، وتار كما ىو الحال في مسؤولية المكمف بالرقابة منيا تارة قرائن بسيطة تقبل اثبات عكسيا
 .كما ىو الشأن بخصوص مسؤولية حارس األشياء أخرى قرائن قطعية ال تقبل إثبات العكس

من طابعيا الشخصي  تتخمص شيئا فشيئا المسؤولية المدنية أخذتبفعل ىذه التطورات 
فييا بالضرر الذي لحق  عتد، وأصبحت مسؤولية موضوعية يولم تعد مرتبطة بفكرة الخطأ

الضحية، حيث أن التوجو الجديد لممسؤولية المدنية يرجح حماية الضحية عمى مصمحة 
أصبح تعويض الضحية االنشغال األول لممجتمع بعدما كان ييتم بسموك  إذ، المسؤول
. ىذا ما جعل الضحية في وضع أفضل مما كان عميو في إطار المسؤولية الشخصية الفاعل
 عمى التعويض. ادة في امكانيات حصوليمع الزيا

تطور أحكام المسؤولية المدنية وتوجييا نحو ترجيح مصمحة عمى الرغم من لكن، 
الضحية، تبقى في كثير من األحيان عاجزة عن ضمان حق الضحية في التعويض، فكثيرا 

لمشرع ما يصعب عمييا إثبات الخطأ في جانب المسؤول، وحتى في الحاالت التي يقيم فييا ا
ن كانت قطعية ال تقبل إثبات العكس–المسؤولية عمى أساس قرينة الخطأ المفترض  فإنو  -وا 

يمكن لممسؤول نفي وقطع العالقة السببية بين سموكو والضرر الذي لحق بالضحية، وحتى 
ن نجحت الضحية في إثبات قيام المسؤولية بكل أركانيا وشروطيا، فقد يحدث وأن تكون  وا 

 ؤول معسر ال يمكنو دفع التعويض.في مواجية مس

كما قد يكون المضرور أمام استحالة تطبيق قواعد المسؤولية المدنية، كما ىو الحال 
صفتي أين تجتمع  إذا كان المتسبب في الضرر مجيوال، أو حالة الضرر المتسبب لمنفس

 .المسؤول عن الضرر والمضرور في شخص واحد، فيكون الشخص مسؤوال نحو نفسو

أدى التطور التكنولوجي الكبير الذي عرفتو المجتمعات الحديثة في شتى مجاالت كما 
إلى زيادة معتبرة في احتمال  -رخاءالرفاىية و ال وسائل ورغم ما وفره لإلنسان من -الحياة 

التعرض إلصابات جسدية متعددة ومختمفة من حيث المصدر والطبيعة واآلثار الناتجة عنيا، 
ة واسعة االنتشار تمس شريحة كبيرة من المجتمع كما ىو الحال وظيور مخاطر اجتماعي

، وأعمال العنف واألعمال اإلرىابية حوادث المرورلحوادث العمل واألمراض المينية و بالنسبة 
تعجز الذمة الفردية لممسؤول عن مواجيتيا والتكفل بالضحايا. وىو األمر الذي أثبت عجز 
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التي تستند في عويض المالئم عن مختمف األضرار، لتنظام المسؤولية المدنية عن توفير ا
أحكاميا عمى قدرة محدث الضرر الذىنية والمادية، االمر الذي يستدعي اعادة النظر في 
األساس القانوني الذي يستند إليو الحق في التعويض عن االضرار الناتجة عن اإلصابات 

 المدنية.الجسدية ويكون أكثر فعالية من نظام المسؤولية 

في بعض م مسألة التعويض يتنظ إلى العديد من الدول ىذا الوضع دفع بالمشرع في
خاصة تمك  ، بالتالي لم يعد موضوع التعويض عن األضرار(1)بتشريعات خاصةالمجاالت 

الناتجة عن اإلصابات الجسدية حكرا عمى القانون المدني ونظام المسؤولية المدنية، بل 
عات خاصة متميزة من حيث مجاالت تدخميا وكذا االعتبارات وجدت إلى جانبو تشري
 والمبادئ التي تقوم عمييا.

تعنى بتعويض  األضرار الجسمانية. بعضيا التي بذلك تم تكريس العديد من األنظمة 
عمى قطيعة مع المبادئ العامة لممسؤولية المدنية التقميدية القائمة عمى فكرة الخطأ بتكريس 

وأنظمة خاصة، وأنظمة أخرى تستبعد نيائيا منطق المسؤولية المدنية مسؤولية موضوعية 
وتقوم بتعويض المضرورين جسمانيا بغض النظر عن قيام المسؤولية المدنية من عدمو 
بيدف ضمان تعويض آلي وتمقائي عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية يشمل كل 

 ين جسديا.بيدف ضمان التعويض لكل فئة من المضرور  الحاالت

أدت ىذه األنظمة المختمفة إلى ظيور نظام جديد يعنى بالتعويض عن األضرار 
مازال بعض الفقياء والذي  ،الناتجة عن االصابات الجسدية، يدعى بنظام التعويض التمقائي

غير أنو يتميز كميا عن المسؤولية المدنية، إذ  ،يعتبرونو مجرد صورة من صور المسؤولية
بيعة العالقة التي تربط الضحية بالمدين، ومن حيث األساس الذي يستند ينفرد من حيث ط

 . إليو الحق في التعويض، ومن حيث النظام القانوني لمتعويض

                                                           
يعتبر التعويض عن حوادث العمل ونظام الضمان االجتماعي أول مجال نظمت فيو مسألة التعويض عن األضرار  - 1

الناتجة عن اإلصابات الجسدية خارج نظام المسؤولية المدنية. ويمعب الدور األول في التعويض عن األضرار الجسدية. 
الجسدي: يض بعض األضرار التي تصيب الشخص في تكاممو ففي مقابل دفع االشتراكات، يتكفل ىذا النظام تمقائيا بتعو 

بواسطة التأمين وصناديق عابد فايد عبد الفتاح فايد، التعويض التمقائي لألضرار الرجوع إلى:  ..المرض والعجز والوفاة.
 .31، ص 2014دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر،  ،المصري والقانون الفرسي دراسة مقارنة في القانون ،الضمان
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ومنذ ظيور نظام التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية إلى يومنا ىذا، لم يتوقف 
الذي ظل  -ية المدنية عن التطور والتوسع في مجال تدخمو، وىذا عمى حساب نظام المسؤول

لى زمن ليس بالبعيد الركيزة األساسية والوحيدة لمتعويض عن األضرار والذي أصبح  -وا 
، حتى بمغ األمر في ودوره في عممية التعويض يتراجع يوما بعد يوم من حيث مجال تدخمو

بة بعض الدول إلى استبعاد تطبيق أحكام المسؤولية المدنية نيائيا إذا كنا بصدد المطال
والتي تتخذ سببيا الرئيسي من  بالتعويض عن اإلصابات الجسدية أو األضرار الناتجة عنيا

ىكذا اتجيت العديد من الدول نحو تبني نظام التعويض التمقائي عن اإلصابات  .(1)حادث
 الجسدية في مجاالت معينة وتستثنييا من مجال تدخل نظام المسؤولية المدنية.

التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية انتشار األفكار كما ساىم في ظيور نظام 
االجتماعية القائمة عمى مبادئ التضامن االجتماعي، والتي كان ليا الفضل الكبير في 
تطوير أنظمة تعويضية خارج اإلطار التقميدي لممسؤولية. تقضي ىذه األفكار االجتماعية 

ة عن تحقق بعض المخاطر التي ىي بضرورة تكفل الجماعة بالتعويض عن األضرار الناتج
عمى عالقة مباشرة مع حياة الفرد في المجتمع، ذلك عن طريق التوزيع الجماعي لممخاطر 

 واجتماعية التعويض بالمجوء إلى تقنيات التأمين تارة، والضمان االجتماعي تارة أخرى.

كرة بعدما كان دورىا يقتصر عمى تنظيم ف –كما كان لتدخل الدولة في التعويض 
دورا ىاما في تطوير نظام التعويض التمقائي، حيث أصبحت الدولة   -التضامن االجتماعي 

 مدينة بالتعويض أو ضامنة لو. 
                                                           

تعتبر نيوزلندا أفضل مثال عن استبعاد نظام المسؤولية المدنية أثناء التعويض عن األضرار الناتجة عن اإلصابات  - 1
. ضحيةوتبني نظام تعويض تمقائي عن ىذه األضرار والذي من خاللو تضمن الدولة التعويض لكل  الجسدية بسبب حادث،

الذي دخل حيز التنفيذ في  « Accident Compensation Act »من قانون التعويض عن الحوادث  5حيث نجد المادة 
تمنع المضرور وأو ذوي حقوق الضحية المتوفاة من المجوء إلى دعوى المسؤولية المدنية، إذا كانت  1974أبريل  1

حيث أنو لم يعد األمر يتعمق "بإثبات خطأ المتسبب في الضرر، األضرار التي لحقتيا نتيجة إصابة جسدية بسبب حادث. 
لكن يكفي إثبات أن الضحية أصيبت بضرر جسدي بسبب حادث. كما أن القانون يحل محل دعوى المسؤولية عبر أداءات 

د الرحمن حسن عب :الرجوع إلىدورية مدفوعة بصفة تمقائية وبقوة القانون، كما يكفل تعويض النفقات ودفع التعويضات. 
، دار النيضة العربية، القاىرة، قدوس، الحق في التعويض ومقتضياتو الغائية ومظاىر التطور المعاصرة في النظم الوضعية

 A. VENEL Margaret, L’indemnisation des dommages corporels par l’Etat : les résultats :و. 539د س ن، ص 
d’une expérience d’indemnisation automatique en Nouvelle-Zélande, Revue internationale du droit comparé, 

Vol 28, N° 28, janvier – mars 1976, p 73 et 74. 
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 ،التشريع الجزائري تكريس التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية في فيما يخص
 ث قام بوضعمختمفا عن غيره من التشريعات. حياتخذ منيجا  نشير إلى أن المشرع الجزائري

 عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية التعويض التمقائي نظاموأسس  مبادئ وتكريس
وذلك  ،(1)قبل أن يتطرق إلى تقنين المسؤولية المدنية وصدور أول قانون مدني جزائري

بصدور قانون التعويض عن حوادث العمل واألمراض المينية الذي كرس من خاللو المشرع 
في مجال حوادث  نظام التعويض التمقائي عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية

. ثم جاء القانون المتعمق بإلزامية التأمين عن السيارات ونظام تعويض (2)1966سنة  العمل
، ليؤكد عمى ارساء ىذا النظام في القانون (3)1974الصادر سنة  رورضحايا حوادث الم

 الجزائري.

أراده المشرع عودة وخالفا لكل التوقعات،  1975بصدور القانون المدني سنة  لكن،
وتراجعا عن التوجو نحو المسؤولية الموضوعية  إلى القواعد التقميدية في مجال التعويض

راض المينية مالذي اتخذه منذ صدور اول قانون يختص بالتعويض عن حوادث العمل واأل
الضحايا في بتكريس نظام المسؤولية المدنية كنظام وحيد يختص بتعويض  . حيث قام1966

أو حتى  التمقائيإطار القانون المدني. حيث لم يدرج المشرع أي نص خاص بالتعويض 
، وبتعويض الضحايا نص خاص بالتعويض عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية

 عن األضرار المتعمقة بالنشاط االجتماعي.

                                                           
 ج ر ، يتضمن القانون المدني،1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 -75صدر القانون المدني الجزائري بموجب األمر - 1

. تم من خاللو تنظيم أحكام وقواعد المسؤولية المدنية في الكتاب الثاني 1975سبتمبر  30، الصادر في 78، عدد ج ج
» في الفصل الثالث بعنوان « مصادر االلتزام» ، في الباب األول تحت عنوان «االلتزامات والعقود» منو تحت عنوان 

  «.   الفعل المستحق لمتعويض
تعويض عن حوادث العمل واألمراض المينية، ممغى ، يتضمن ال1966جوان  21، مؤرخ في 183 -66أمر رقم  - 2

، 28، يتعمق بحوادث العمل واألمراض المينية، ج ر ج ج، عدد 1983جويمية  02المؤرخ في  13 -83بموجب القانون 
 .1983الصادر سنة 

ألضرار، ج ، يتعمق بإلزامية التأمين عمى السيارات وبنظام التعويض عن ا1974يناير  30، مؤرخ في 15 -74أمر  - 3
 .1974فبراير  15، الصادر ب 15ر ج ج، عدد 
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، والذي (1)2005سنة  ام القانون المدني بموجب القانونتعديل أحكب تسنى ذلك إاليولم 
بإقرار مبدأ عام خاص بتعويض األضرار الناتجة عن اإلصابات  من خاللو قام المشرع

إذا انعدم المسؤول عن الضرر » والتي تنص عمى:  1مكرر 140بإدراج المادة  الجسدية
وتعتبر  .«الجسماني ولم تكن لممضرور يد فيو، تتكفل الدولة بالتعويض عن ىذا الضرر

رار الجسمانية، وكرس من خاللو أول نص في إطار القواعد العامة يختص بمعالجة األض
نظاما جديدا يتراوح بين المسؤولية المدنية والتمقائية، يمزم من خاللو الدولة بالتكفل باألضرار 

 الجسمانية في حالة غياب المسؤول عن ىذه األضرار.

المشرع الجزائري قد دعم من انتشار نظام التعويض التمقائي، من خالل تكريسو  كان
ق المخاطر في ميادين أخرى، ويتعمق األمر أساسا بتعويض األضرار الناتجة عن تحق

نتيجة العديد من المظاىرات وأعمال العنف التي عرفتيا البالد منذ  المتصمة بالنظام العام،
 االستقالل.

 قانونية قواعدأحكام و  عمى شكل يظير التمقائي التعويض نظاملى أن تجدر اإلشارة إ
رغم تعدد النصوص القانونية التي لكن . المختمفةالنصوص القانونية بين العديد  بعثرةم

كرست نظام التعويض التمقائي عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية، واختالفيا من 
فييا ىذه المسألة، إال أنيا تتشابو وتتقارب من خالل حيث المجاالت والميادين التي تنظم 

وعالجت من خالليا مشكمة بقاء  الحمول التي تقترحيا وكذا من خالل المبادئ التي كرستيا
. بما يتيح لنا امكانية وضع خالصة ليذا النظام ضحايا اإلصابات الجسدية من غير تعويض

 يا نظام التعويض التمقائي عنأو حتى الوصول إلى نظرية يقوم عمييا ويندمج ضمن
 .يااألضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية

خاص  ىذا البحث ابراز وجود نظام قانوني ىم أىدافأوضعنا من بين  ليذه األسباب،
ينطوي عمى و  يمتاز بالتمقائية يةدالجس الناتجة عن اإلصابات بالتعويض عن األضرار

تعويض األضرار األخرى التي قد و  نظام المسؤولية المدنية خصوصيات يمتاز بيا عن
 تصيب الفرد، كما سنحاول من خالل ىذا البحث ايضاح مختمف أبعاد وفمسفة ىذا النظام.

                                                           
، يعدل ويتمم 2005يونيو  26الصادر في  44، عدد ج جر  ، ج2005يونيو  20مؤرخ في  10-05 قانون رقم - 1

 القانون المدني.
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من خالل ىذا البحث وبغية الوصول إلى األىداف المسطرة والمرجوة منو، نحاول 
األضرار الناتجة عن اإلصابات  ما ىي أحكام التعويض عن"اإلجابة عمى اإلشكالية اآلتية: 

لى أي مدى تستجيب ىذه األحكام لتطمعات  الجسدية في ظل تكريس تمقائية التعويض، وا 
 ؟"الضحايا

تستدعي دراسة الموضوع واإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة، تحميل مختمف النصوص 
استبعاد قواعد أسباب  لموصول إلىالقانونية التي تبنت منطقا مغايرا لمنطق المسؤولية، 
دية، وتكريس تمقائية التعويض، وكذا المسؤولية المدنية من التعويض عن اإلصابات الجس

)الباب األول(، ثم إلى الدور  كيفية تنظيم فكرة التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية
عن اإلصابات نظام التعويض التمقائي  إطاراالستثنائي الذي تمعبو قواعد المسؤولية في 

 )الباب الثاني(.لجسدية ا
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 الباب األول

 وتكريس نظام التعويض التمقائي مبدئيا استبعاد المسؤولية المدنية

ضمان حق الضحية في التعويض عن مختمف األضرار التي تمحق بيا اليدف  يمثل
التعويضية التي يتبناىا األساسي الذي يسعى المشرع إلى تحقيقو من خالل مختمف األنظمة 

منطقيا والفمسفة التي تقوم عمييا. فميما كانت طبيعة الضرر الذي يصيب  ميما كان
نو. وتزداد أىمية ضمان حق الضحية في التعويض الضحية وأىميتو فإنو يستمزم التعويض ع

 كمما كان الضرر ناتجا عن االعتداء أو المساس بحق الضحية في سالمتيا الجسدية.  

كان الحق في التعويض يجد أساسو القانوني في نظام المسؤولية المدنية، بما يستوجب 
ثبات قيام المسؤولية في جان بو لتتمكن الضحية البحث عن الشخص المتسبب في الضرر وا 

دون ذلك، وطول وما ليذا النظام من صعوبات تحول  من الحصول عل التعويض،
 ات القانونية والقضائية المتبعة.إلجراءا

في تطور ىام لمحق في التعويض عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية، و 
معينة، تقضي بقيام في مجاالت أقرت العديد من الدول تشريعات خاصة لتأطير التعويض 

الحاجة إلى إثبات قيام دون  ،إلصابة جسدية اتعرضي بمجردتعويض حق الضحية في ال
 . المتسبب في الضرر في جانب المسؤولية المدنية

، يمتاز فكان نتيجة ليذا التطور ظيور نظام تعويض تمقائي عن اإلصابات الجسدية
وخصوصياتو، وييدف إلى تجنيب ضحية عن نظام المسؤولية المدنية في منطقو وفمسفتو 

اإلصابات الجسدية تمك الصعوبات التي قد تواجيو وتحول دون حصولو عمى التعويض في 
إطار المسؤولية المدنية. ولما كان األمر كذلك؛ كان لزاما عمينا اإلحاطة بمختمف جوانب 

من خالل تحميل فكرة ، وذلك ، واظيار أبعاده والمبادئ األساسية التي يقوم عميياىذا النظام
، سواء من وتنظيمة كيفيبيان التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية )الفصل األول(، و 

كيفية القيام بتقدير التعويض، أو من حيث االجراءات الواجب آليات التعويض و حيث 
 )الفصل الثاني(.اتخاذىا في سبيل الحصول عمى التعويض 
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 الفصل األول
 يض التمقائي عن اإلصابات الجسديةتحميل فكرة التعو 

أفرز التزايد المستمر في عدد الحوادث التي تؤدي إلى إصابات جسدية بفعل التطورات 
التي عرفتيا مختمف مجاالت الحياة إلى ارتفاع عدد الضحايا التي تبقى من دون تعويض 
إما لقصور قواعد المسؤولية المدنية، إما لطول اإلجراءات القضائية الواجب اتباعيا من أجل 

يض. وىذا الوضع ال يتناسب مع طبيعة وخطورة األضرار الناتجة عن الحصول عمى التعو 
 اإلصابات الجسدية.

ىذا الوضع دفع بالمشرع إلى إصدار العديد من التشريعات الخاصة يقر من خبلليا 
حق الضحية في التعويض دون أي اعتبار لممسؤولية المدنية. أسفرت ىذه التشريعات 

ي يستبعد من خبلل مبدأه قواعد المسؤولية المدنية من الخاصة عن ظيور نظام تعويض تمقائ
مجال التعويض عن اإلصابات الجسدية، ويمتاز بالتمقائية في منح الحق في التعويض عن 

 األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية.

أحكامو في نصوص تشريعية  التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية نظام يجد
عنا إلى القول بضرورة تحميل فكرة نظام التعويض التمقائي عن مبعثرة، األمر الذي يدف

األسباب التي دفعت إلى  وذلك من خبلل إظيار ،الجسدية واألضرار الناتجة عنيا اإلصابات
بيان و  )المبحث األول(، ونشأة نظام التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية ظيور
  )المبحث الثاني(. مفيومو
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 المبحث األول

 جو نحو تمقائية التعويض عن اإلصابات الجسديةالتو  أسباب

رافق التطور الذي عرفتو مختمف جوانب الحياة، واستعمال اآللة في مختمف مجاالتيا، 
ارتفاع في الحوادث التي يتعرض ليا اإلنسان، وظيور مخاطر جديدة مرتبطة بالحياة في 

ية، والتي غالبا ما تؤدي إلى المجتمع لم تكن معروفة أثناء وضع قواعد المسؤولية المدن
إصابات جسدية، تعجز ىذه القواعد عن ضمان التكفل بضحايا ىذه اإلصابات. ىذا الوضع 
دفع بالمشرع إلى البحث عن بدائل عن ىذا النظام تكون أكثر فعالية وضمانا لحقوق 

ني نظام الضحايا. بالتالي فإن استبعاد قواعد المسؤولية من التعويض في بعض الميادين، وتب
تعويض تمقائي، أصبح ضرورة تستجيب لدواعي معينة تفرض وجوده، تتمثل أساسا في عجز 
القواعد العامة لممسؤولية المدنية عن ضمان التعويض لضحايا اإلصابات الجسدية )المطمب 

 التي كان ليا األول(، و ظيور نوع جديد من المخاطر، والتي تعرف بأنيا مخاطر اجتماعية
ض التمقائي الدور األساسي في التخمي عن منطق المسؤولية المدنية والتوجو نحو نظام التعوي

 المطمب الثاني(.عن اإلصابات الجسدية )

 األولالمطمب 

 عن ضمان اإلصابات الجسدية المدنيةعجز قواعد المسؤولية 

عمى أساس كانت المسؤولية المدنية التقميدية تمتاز بطابعيا الشخصي، فكانت تقوم 
الخطأ في سموك الشخص المسؤول. لكن التطورات الكثيرة التي عرفتيا الحياة في المجتمع 
وظيور أخطار جديدة أثبتت عجز قواعد المسؤولية المدنية في طابيا التقميدي عن 
مواجيتيا. ىذا ما أدى إلى ظيور العديد من المحاوالت التي تيدف إلى التوسع من ضمان 

ه المحاوالت إلى تطور ىام في نظام المسؤولية المدنية وأكثر فعالية في التعويض، أدت ىذ
مجال التعويض )الفرع األول(. لكن رغم ىذا التوسع، بقيت ىناك العديد من أوجو القصور 
التي تشوب نظام المسؤولية المدنية وتحول دون حصول الضحية عمى التعويض المناسب 

 .عما يمحقيا من أضرار )الفرع الثاني(
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 الفرع األول
 مسؤولية المدنية في ضمان التعويضتوسع المحاوالت 

شيدت قواعد المسؤولية المدنية تطورا ىاما في ضمان حق الضحية في التعويض، 
بتخمييا شيئا فشيئا عن طابعيا الشخصي والتوجو أكثر نحو المسؤولية الموضوعية القائمة 

الفضل في ذلك بالدرجة األولى إلى الجيود المبذولة من طرف  عمى فكرة الضرر. يرجع
 يعي ىام )أوال(.، والتي واكبيا تطور تشر والفقو )أوال( القضاء

 أوال: من الناحية القضائية والفقيية

بعدة محاوالت لمبحث عن أسس جديدة لممسؤولية الفقو والقضاء خاصة في فرنسا،  قام
من  1384من خبلل إعطاء محتوى جديد لنص المادة المدنية تكون أكثر ضمانا لمضحية 

انتيى  التقنين المدني الفرنسي، ومحاولة التوسع في مفيوم الخطأ أو افتراضو بصفة قطعية
 .بعيدا عن كل اعتبار لمخطأ(1)إلى اعتبار المسؤولية عن فعل األشياء مسؤولية بقوة القانون

أكثر لحق الضحية في التعويض بيدف توفير ضمان باإلضافة إلى افتراض الخطأ، و 
والتوسع في مجال حمايتيا في إطار القواعد العامة، درج القضاء عمى اعتبار بعض 
االلتزامات العقدية التزامات بتحقيق نتيجة، ذلك عن طريق التوسع في تفسير بنود العقد 

ي ىذا وادراج التزامات ضمنية لم تنص عمييا العقود صراحة، بما ليم من سمطة تقديرية ف
المجال، بيدف التسييل من إقامة المسؤولية العقدية في جانب المدين، وتيسير حصول 

 .(2)الدائن عمى التعويض من خبلل المطالبة بالمسؤولية العقدية لممدين

                                                           

 .41، مرجع سابق، ص ...عمي فبللي، الفعل المستحق لمتعويض - 1
يوجب ىذا النوع من االلتزام عمى المدين تحقيق نتيجة معينة ىي محل االلتزام، ويعتبر المدين مسؤوال في مواجية  - 2

الدائن إن لم تتحقق ىذه النتيجة ولو بذل غاية جيده لتحقيقيا، ويكفي لقيام مسؤولية المدين اثبات وجود االلتزام وعدم تحقق 
مسؤوليتو أمرا مفروضا، وال يمكن لممدين التخمص من مسؤوليتو إال إذا أثبت أن  الغاية منو لكي يصبح خطأ المدين وقيام

: لممزيد من التفاصيل الرجوع إلىعدم تنفيذ االلتزام وعدم تحقق النتيجة المرجوة منو راجع لسبب أجنبي ال يد لو فيو... 
، 2006الجديدة لمنشر، االسكندرية، مصر، ، دار الجامعة مصادر االلتزام ،منصور، النظرية العامة لبللتزاممحمد حسين 

 .516ص 
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لقد برر الفقو ىذا التوسع في تفسير العقود من طرف القضاء ببعض النصوص 
من التقنين المدني الفرنسي والذي يعتبر أساس المادة  1194القانونية أىميا نص المادة 

، والمذان يعتبران أساسا منطقيا يبرر تدخل القضاء (1)من التقنين المدني الجزائري 107
إلضافة التزامات أخرى غير مدرجة في العقد صراحة، حيث تمثل التزامات ضمنية إلى 

 .(2)جانب االلتزامات التي اتفق عمييا أطراف العقد صراحة

لعل أىم ما توصل إليو القضاء في ىذا المجال، إدراج وافتراض وجود التزام عمى عاتق 
المدين يفرض عميو ضمان سبلمة الدائن، ونجد أىم تطبيقات ليذا االلتزام في مجال عقود 
النقل، حيث يمتزم الناقل بضمان سبلمة الركاب. في حالة اإلخبلل بيذا االلتزام يعتبر الناقل 

عما لحق الركاب من ضرر بقوة القانون، وال يمكنو التخمص من مسؤوليتو إال إذا  مسؤوال
أثبت أن السبب في ذلك راجع إلى سبب أجنبي عنو ال يد لو فيو كالقوة القاىرة وخطأ الراكب 

. ويرجع الفضل في ميبلد االلتزام بضمان السبلمة في مجال النقل لمقضاء الفرنسي (3)نفسو
أن عقد النقل يتضمن أيضا االلتزام بتوصيل المسافر إلى مقصده  1911 عندما أكد في سنة

 .(4)سالما

من حاول التوسع في ضمان حق الضحية في التعويض عما حده لم يكن القضاء و 
لحقيا من ضرر، حيث سعى الفقو جاىدا إليجاد أساسي قانوني جديد تقوم عميو المسؤولية 

 والتشريعية بأفكار جديدة، فظيرت نظريتان:المدنية ودعم المواقف القضائية 

                                                           

يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عميو وبحسن نية، وال »من التقنين المدني الجزائري عمى أنو:  107تنص المادة  - 1
يقتصر العقد عمى الزام المتعاقد بما ورد فيو فحسب، بل يتناول أيضا ما ىو من مستمزماتو وفقا لمقانون والعرف 

 .«العدالة، بحسب طبيعة االلتزامو 
مجمة المفكر  مقال منشور في المفيوم، المضمون، أساسو القانوني،مواقي بناني أحمد، االلتزام بضمان السبلمة،  - 2

 .421، ص 10ة محمد خيضر، بسكرة، العدد الصادرة عن كمية الحقوق والعموم السياسية، جامع
ناقل المسافرين يضمن سالمة المسافر وال يجوز إعفاءه من المسؤولية، إال إذا » المجمس األعمى أن: جاء في قرار - 3

، راجع تفاصيل القضية في «أثبت أن الضرر سببو القوة القاىرة أو خطأ المسافر، وأنو لم يكن يتوقعو وال يمكن تفاديو...
)مدير الشركة الوطنية  ، في قضية )ش.ز( ضد1983مارس  30الصادر بتاريخ  27429قرار المجمس األعمى رقم 

 .42، ص 1989، سنة 01لمسكك الحديدية(، المجمة القضائية لممحكمة العميا، العدد 
 .414مواقي بناني أحمد، االلتزام بضمان السبلمة...، مرجع سابق، ص  - 4
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جاءت لتحدي فكرة الخطأ الواجب اإلثبات، ، تحمل التبعةاألولى ىي نظرية نظرية ال
خاصة في تعويض ضحايا حوادث العمل والنقل، عمى أساس أن مطالبة ىؤالء بإثبات 

الحوادث  الخطأ في جانب المسؤول فيو ارىاق ليم وتضييع لحقوقيم، خاصة وأن أغمب ىذه
 تعود إلى أسباب مجيولة أو معقدة تتطمب خبرة في إثباتيا تتجاوز قدرات الضحية.

أن الخطأ مجالو قانون العقوبات أو المسؤولية  (1)يرى أصحاب نظرية تحمل التبعة
نما ييتم بجبر األضرار. وينتيي  الجزائية، أما القانون المدني فبل ييتم بسموك الفاعل وا 

ة إلى أنو كمما تضرر شخص من جراء نشاط شخص آخر يمزم ىذا أنصار ىذه النظري
األخير بالتعويض، ألن نشاطو استحدث مخاطر وعميو أن يتحمل نتائجيا، فيكون الغنم 

. بمعنى أن نظرية (2)بالغرم، أي أن جبر الضرر يون مقاببل لممنفعة التي تحصل عمييا
ر، وال تعتد بالخطأ كركن من أركان تحمل التبعة تقيم المسؤولية المدنية عمى عنصر الضر 

المسؤولية وال سيما في محيط النشاط الضار، وبموجبيا تقوم المسؤولية بمجرد تحقق 
. بالتالي تقوم مسؤولية (3)الضرر، ودون الحاجة إلى البحث عن توفر وقيام ركن الخطأ

 الشخص بمجرد وقوع الضرر دون حاجة الضحية إلثبات الخطأ في جانب المسؤول.

أولى عمى اعتبار الغنم بالغرم، مفادىا أن كل من يغنم كانت ىذه النظرية في مرحمة 
ثانية عما يسببو نشاطو من أضرار، وفي مرحمة  من نشاط ما عميو أن يتحمل التعويض

                                                           

حوادث العمل »في رسالتو  «SALEILLES»نادى بيذه النظرية في أواخر القرن التاسع عشر كل من األستاذ سالي  -1
المسؤولية عن فعل األشياء غير »في رسالتو  «JOSSERAND»  ، واألستاذ جوسران1894سنة  «والمسؤولية المدنية

التعويض عن األضرار الجسمانية بين األساس التقميدي لممسؤولية المدنية . نقبل عن: الشريف بحماوي، 1897سنة  «الحية
تممسان،  نون الخاص، كمية الحقوق، جامعة أبو بكر بمقايد،جستير في القاواألساس الحديث، مذكرة لنيل شيادة الما

 .57، ص 2007/2008
محمد عبد الغفور العماوي، التعويض عن األضرار  .42، مرجع سابق، ص ...عمي فبللي، الفعل المستحق لمتعويض -2

، 2012الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، الجسدية واألضرار المجاورة ليا، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، دار 
محمد جمال حنفي طو، التعويض عن الضرر الجسدي  في قواعد المسؤولية التقصيرية، النظرية والتطبيق،  .18ص 

، 2011رسالة لنيل شيادة دكتوراه في الحقوق، كمية الحقوق، قسم القانون المدني، جامعة عين الشمس، القاىرة، مصر، 
 .61ص

مقال منشور في مجمة  ،مصالح المينيين وحقوق المستيمكينرىانات الموازنة بين فكرة مخاطر التطور، ، شييدة قادة - 3
 .51، ص 2005، 2دراسات قانونية، جامعة تممسان، العدد 
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أسست عمى اعتبار الخطر المستحدث، حيث أن ىناك من النشاطات من تتضمن عمى 
مخاطر يتحمل صاحب النشاط التعويض عن األضرار التي يسببيا وقوع ىذه المخاطر 

 .(1)حاول الفقو التوفيق بين الخطأ والخطرالمستحدثة، أما مرحمة ثالثة 

مة عمى أنو ليس صاحب النشاط انتقدت نظرية تحمل التبعة في مرحمتيا األولى القائ
من يعود عميو بالربح وحده، فقد يعود في أحيان كثيرة بالنفع عمى كل المجتمع، من ثم فإن 
ىذا النشاط قد يعود عمى صاحبو بالخسارة الفادحة. لذا تحول أنصار ىذه النظرية إلى 

تصادي تأسيسيا عمى الخطر المستحدث، إال أنو أخذ عمييا أنيا تعرقل النشاط االق
والصناعي، وتقضي عمى روح المبادرة خوفا من المسؤولية. فذىب البعض إلى اعتبار التبعة 
أساس احتياطيا لمخطأ، غير أنو القت معارضة من الفقو لعدم وجود معيار دقيق وواضح 
بين الحاالت التي تقوم فييا المسؤولية عمى أساس الخطأ وتمك التي تقوم فييا عمى أساس 

 .(2). لذلك توجو فريق من الفقو لتأسيس المسؤولية عمى فكرة الضمانتحمل التبعة

تقوم عمى مبدأ أنو لكل شخص حقوقا والتي  نظرية الضمان،أما النظرية الثانية فيي 
مقررة، من بينيا الحق في السبلمة والحياة والتمتع بجميع حقوقو المادية والمعنوية، ويطمق 

سبلمة. وعند استعمال الغير لحقو في الحرية قد عمى ىذه الحقوق مجتمعة الحق في ال
يصطدم بحق اآلخرين في السبلمة، فيمس بو، مما يستوجب تعيين الحد الفاصل بين كل 
من الحقين، ويعتبر كل مساس بسبلمة األشخاص حاصبل دون حق، ويستوجب مسؤولية 

بمجرد المساس . بذلك تتحقق المسؤولية (3)فاعمو بغض النظر عن كل االعتبارات األخرى
 بحق الغير في السبلمة.

                                                           

ع: بورجو وسيمة، دور الخطأ في التعويض عن حوادث العمل، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون الخاص، فر  - 1
 .15، ص 2013/ 2012، السنة الدراسية: 1جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر  كمية الحقوق، عقود ومسؤولية،

 Essai d’une théorie générale de la responsabilité»في رسالتو  «B.STARK»تقدم بيذه النظرية األستاذ ستارك  - 2
civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée »  نقبل عن: 1947بجامعة باريس سنة .

 .42عمي فيبللي، الفعل المستحق لمتعويض...، مرجع سابق، ص 
. محمد جمال حنفي طو، التعويض عن الضرر 172عمي فيبللي، الفعل المستحق لمتعويض...، مرجع سابق، ص  - 3

 FOURNIER. S et MAISTRE du CCHAMBON.P, La responsabilité civile. 73...، مرجع سابق، سديالج
délictuelle, 4eme édition, presse universitaire de Grenoble, France, p 14 et 15. 
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لممسؤولية المدنية حسب ىذه النظرية وظيفتين، وىما الضمان والعقوبة الخاصة، حيث 
يتدخل الضمان لمجرد وقوع إصابات جسدية دون اعتبار لسموك الفاعل، فيضمنو ىذا 

. أما (1)األخير ويمتزم بالتعويض عنيا بغض النظر عن خطئو ما عدا حالة القوة القاىرة
بالنسبة لؤلضرار األخرى غير الجسمانية، فإنو البد من تدخل فكرة الخطأ، وأن وجود الخطأ 
يكمل الوظيفة الثانية لممسؤولية المدنية وىي العقوبة الخاصة، ذلك أن التعويض وحده غير 

 .(2)كاف لمنع األخطاء بسبب ما قد يستفيد المسؤول من فعمو الضار

الضمان عن نظرية التبعة، سوى أنيا تعالج الموضوع من جانب ال تختمف كثيرا نظرية 
. لكن رغم ىذه التطورات الفقيية (3)الضحية، بينما تعالجو نظرية التبعة من جانب المسؤول

والقضائية وكذلك التشريعية، تبقى المسؤولية الشخصية القائمة عمى فكرة الخطأ ىي األصل 
تتعدى ىذه النظريات اإلطار النظري في أغمب األحيان في مختمف القوانين المدنية، بينما لم 

 ومعظم التشريعات.

 من الناحية التشريعية :ثانيا

تقوم عمى ركن الخطأ، حيث يتعين  المدنية في طابعيا التقميدي بعدما كانت المسؤولية
عمى الضحية إثباتو في جانب المسؤول حتى تتمكن من الحصول عمى التعويض. لكن، ىذا 

يكون في بعض األحيان صعبا لمغاية خاصة  –رغم جوازه بكل وسائل اإلثبات  –اإلثبات 
 في الحوادث المعقدة التي تدخل اآلالت في احداثيا.

لذلك أقام المشرع قرائن قانونية يفترض فييا قيام الخطأ في شخص المسؤول وتعفي 
يا، ألنيا في نقض ىذه القرينة واثبات عكس من إثباتو. عمى أنو يجوز لممسؤولالضحية 

بعض األحيان بسيطة تقبل اثبات عكسيا، كما ىو الحال في مسؤولية المكمف بالرقابة. لكن 
المشرع جعل من ىذه القرائن في الغالب قطعية ال تقبل إثبات عكسيا، مثل ما ىو عميو 

                                                           

الطبعة السادسة، ديوان  عمي عمي سميمان، النظرية العامة لبللتزام، مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري، - 1
 .161، ص 2005الجزائر، المطبوعات الجامعية، 

 .156، ص 1973، مطبعة رمسيس، مصر، محمد إبراىيم دسوقي، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر،  - 2
 .173، مرجع سابق، ص ...عمي فبللي، الفعل المستحق لمتعويض - 3
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ن بالتالي ال يمك. (1)الحال في المسؤولية عن فعل األشياء ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعو
لممسؤول نفي المسؤولية عنو إال بقطع العبلقة السببية بين الضرر وخطئو المفترض بأن 

 يثبت  تدخل سبب أجنبي في احداث الضرر أو خطأ الضحية أو خطأ الغير.

المشرع الجزائري، جعل من مسؤولية حارس األشياء مسؤولية مفترضة قانونا  فبالنسبة
عن الضرر الذي يحدثو ذلك الشيء متى كانت لمحارس قدرة االستعمال والرقابة والتسيير، 
وال يمكن التخمص من المسؤولية إال إذا أثبت أن الضرر وقع بسبب لم يكن يتوقعو مثل 

من  138حسب المادة  الة الطارئة أو القوة القاىرةعمل الضحية أو عمل الغير أو الح
، مسايرا في ذلك آخر الحمول التي توصل إلييا القضاء الفرنسي في التقنين المدني الجزائري

 .(2)مجال المسؤولية المدنية عن فعل األشياء

يعتبر التخمي عن الخطأ كأساس لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعو والتوسع في  كما
يق ىذه األخيرة، من أىم مظاىر التوسع في ضمان حقوق الضحية في إطار مجال تطب

 قواعد العامة لممسؤولية المدنية.ال

بعد تعديميا بموجب التقنين المدني الجزائري  136في ىذا الخصوص، تنص المادة 
يكون المتبوع مسؤوال عن الضرر الذي يحدثو تابعو  » عمى أنو: 10 -05القانون رقم 
 ر متى كان واقعا منو في حالة تأدية وظيفتو أو بسببيا أو بمناسبتيا.بفعمو الضا

وتتحقق عالقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعو متى كان ىذا األخير 
 .«يعمل لحساب المتبوع

                                                           

 .395و 394مرجع سابق، ص  ،محمد حسين منصور، النظرية العامة لبللتزام ... - 1
جاء  Jand’heurفي قضية  1930جافني  13صدر عن محكمة النقض الفرنسية المنعقدة بجميع غرفيا قرار بتاريخ  -2

من القانون المدني في جانب من كان تحت  4ف 4637قرينة المسؤولية المنصوص عمييا في المادة  » فيو ما يمي: 
رقابتو الشيء الذي أحدث الضرر لمغير، ال يمكن نفييا إال بإثبات القوة القاىرة أو الحالة الطارئة أو سبب أجنبي ال 

راجع أكثر في تفاصيل الحكم: «. بب الضرر بقي مجيوالينسب إليو، وال يمكن االكتفاء بإثبات أنو لم يقم بخطأ أو أن س
FILALI Ali, introduction générale ; l’émergence d’un droit d’indemnisation systématique, livre commun entre 

l’université d’Alger 1et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour France (UPPA), Alger, 2012, p 13.       
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الفعل »بمصطمح  «الفعل غير المشروع»مصطمح  والمبلحظ أن المشرع استبدل
ن كان  (1)«الضار ليتسع مجال تطبيق المسؤولية ليشمل كل فعل من شأنو إحداث ضرر وا 

كما تم التوسع في مجال اعمال مسؤولية المتبوع عن طريق استبدال المشرع لعبارة مشروعا، 
متى كان ىذا األخير يعمل » بعبارة «... متى كانت لو سمطة فعمية في رقابتو وتوجييو»

مطة الفعمية لعبلقة التبعية ىو العمل لحساب المتبوع ال بالس، فأصبح قوام ا«لحساب المتبوع
المتبوع عن أفعاليم الضارة بذلك اتسعت طائفة األشخاص الذين يسأل  في الرقابة والتوجيو.

كما اتسع  بو دون أن يممك عمييم ىذه السمطة،عمى األشخاص الذين يعممون لحسا لتشمل
بوع لتشمل األفعال الضارة التي يؤتييا التابع مجال األفعال الضارة التي يسأل عنيا المت

 .حالة تأديتو لوظيفتو وبمناسبتيا بسبب الوظيفة بعدما كانت تقتصر عمى تمك التي يؤتييا

االلتزام بضمان السبلمة في العديد من النصوص القانونية،  كما قام المشرع بتكريس
يجب عمى ناقل »من التقنين التجاري الجزائري عمى:  62فعمى سبيل المثال تنص المادة 

النقل سالمة المسافر وأن يوصمو إلى وجيتو المقصودة  مدة األشخاص أن يضمن أثناء
 .«عين في العقدفي حدود الوقت الم

يجب عمى »ما يمي:  (2)من قانون حماية المستيمك وقمع الغش 04المادة  تنصكما 
الغذائية لالستيالك، احترام إلزامية سالمة ىذه المواد كل متدخل في عممية وضع المواد 

 .«والسير عمى أن ال تضر بصحة المستيمك

                                                           

والذي كان محل خبلف فقيي بشأن  ،«الفعل غير المشروع»كان المشرع الجزائري قد استعمل قبل التعديل مصطمح  -1
المقصود منو، فمنيم من يشترط الخطأ في جانب التابع حتى تقوم مسؤولية المتبوع، وحجتيم في ذلك أن مسؤولية المتبوع 

األصمية وىي مسؤولية التابع، بالتالي ال يمكن مساءلة المتبوع إال إذا أمكن مساءلة تبعية ال تقوم إال بقيام المسؤولية 
أمر موضوعي بعيد عن فكرة الخطأ ويراد منو  «الفعل غير المشروع»بينما يرى فريق آخر من الفقو أن مصطمح  المتبوع.

لمسؤول المدني بما يتوافق مع االتجاه الفعل الضار وأن الغرض من مسؤولية المتبوع ىو إعفاء الضحية من اثبات خطأ ا
الموضوعي لمقوانين الحديثة التي تيدف إلى تعويض الضحية بمجرد تعرضيا لمضرر، كما أن مسؤولية المتبوع أصبحت 

الذي يشمل  «الفعل الضار»تستند إلى فكرة تحمل التبعة. بعد التعديل، وضع المشرع حدا ليذا الخبلف باستعمالو مصطمح 
شأنو احداث ضرر بغض النظر عن سموك الشخص الذي صدر منو. بمعنى أن العبرة في الفعل الضار تكون كل فعل من 

 .151، 148، مرجع سابق، ص ص ..عمي فبللي، الفعل المستحق لمتعويض بالنتيجة وتحقق الضرر ال في وجود الخطأ.
، 15، يتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، الجريدة الرسمية، عدد 2009فبراير  25مؤرخ في  03 -09رقم  قانون -2

 .2009مارس  08الصادر في 
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 الثاني الفرع
 أوجو القصور الحالية

رغم كل التطورات التي عرفيا نظام المسؤولية المدنية، إال أنو يبقى عاجز في كثير 
ىذا العجز إلى كون من األحيان عن ضمان التعويض لضحايا اإلصابات الجسدية. يرجع 

تأسيس الحق في التعويض مرتبط بقيام المسؤولية المدنية في جانب المسؤول عن الضرر 
وتوفر شروطيا من خطأ وضرر وعبلقة سببية بين الخطأ والضرر. ىذا ما يجعل من تطبيق 

ى مر إل(، كما قد يتعدى األأوالقواعد المسؤولية المدنية أمرا تعترضو العديد من الصعوبات )
ما من شأنو حرمان الضحية من الحصول عمى تعويض عما لحقيا من استحالة تطبيقيا 

 .(اثاني) أضرار

 أوال: صعوبة تطبيق قواعد المسؤولية المدنية

ترجع صعوبات تطبيق قواعد المسؤولية المدنية في الغالب إلى صعوبة إثبات قياميا 
يعتبر ركن الخطأ أكثر أركان  ، حيثخاصة في حالة المطالبة بالمسؤولية الشخصية

من حيث اإلثبات، وذلك بفعل التطور الكبير في استعمال اآللة  ةالمسؤولية المدنية صعوب
في مختمف مجاالت الحياة، وقد يؤدي استعمال اآللة إلى اإلضرار بالغير. فكان إثبات 

من فعل في جانب المسؤول أمرا صعبا خاصة وأن الضرر كان من فعل اآللة وليس  خطأال
 .(1)اإلنسان

كما يمكن لممسؤول أن يتخمص من مسؤوليتو الشخصية بنفي صدور الخطأ عنو. قطع 
العبلقة السببية بين فعمو الخاطئ والضرر محل المطالبة بالتعويض بأن يثبت أن الضرر قد 
نشأ عن سبب ال يد لو فيو كحادث مفاجئ، أو قوة قاىرة، أو خطأ صدر من المضرور أو 

، وحتى في الحاالت التي يفترض فييا المشرع قيام المسؤولية بقوة القانون، (2)لغيرخطأ من ا

                                                           

 .41و 40 ، مرجع سابق، ص...عمي فبللي، الفعل المستحق لمتعويض - 1
ضرر قد نشأ عن سبب ال يد لو إذا أثبت الشخص أن ال»من التقنين المدني الجزائري عمى أنو:  127تنص المادة  - 2

فيو كحادث مفاجئ، أو قوة قاىرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ممزم بتعويض ىذا الضرر، 
 .«مالم يوجب نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك
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حتى إذا نجحت ، و (1)فإنو قد سمح لممسؤول عن الضرر بقطع العبلقة السببية لؤلسباب ذاتيا
تحصل منو عمى  يسوراالضحية في إثبات أركان المسؤولية المدنية، فقد ال تجد شخصا م

 .(2). فقد يكون المسؤول شخصا معسرا ال يستطيع دفع التعويضالتعويض الجابر لمضرر
 ة تطبيق قواعد المسؤولية المدنيةثانيا: استحال

إلى ىذه الصعوبات المتعمقة بتطبيق قواعد المسؤولية المدنية، والتي قد تنال  ةباإلضاف
 حاالت أخرى يتعدى فييا األمر مجرد من حق المضرور في الحصول عمى التعويض، ىناك

الصعوبة، فيصل إلى استحالة تطبيقيا. ىذا ما يؤكد أكثر فأكثر قصور وفشل القواعد العامة 
 لنظام المسؤولية المدنية عن ضمان حق الضحية في التعويض.

حالة الضرر لعل أبرز الحاالت التي يستحيل معيا تطبيق قواعد المسؤولية المدنية، 
ية المدنية يشترط وجود شخصين متقابمين: ، فمتى كان منطق المسؤول(3)المتسبب في النفس

شخص مسؤول عن الضرر يمتزم بالتعويض عما تسبب فيو من ضرر، وشخص آخر 
مضرور يطالب بالتعويض فإنو ال مجال لتطبيق قواعد المسؤولية المدنية في حالة الضرر 

في المتسبب لمنفس. فبل يمكن إقامة المسؤولية المدنية إال في مواجية شخص آخر تسبب 
 الضرر.

فمتى كان المضرور ىو المسؤول عن الحاق الضرر بنفسو، فإن األمر يتعمق بذمة 
مالية واحدة، بالتالي ال يمكنو االستفادة من قواعد المسؤولية المدنية، ويكتفي بما يحصل 

. حيث تنتشر األضرار المتسببة في (4)عميو من خدمات من طرف الضمان االجتماعي
النفس غالبا في الحوادث المنزلية التي ال يغيب فييا المسؤول، كذلك في الحوادث الرياضية 

                                                           

التخمص من ىذه  أجاز المشرع في مختمف الحاالت التي يفترض فييا قيام المسؤولية قانونا، لممسؤول المفترض - 1
 138المسؤولية بإثبات السبب األجنبي كالقوة القاىرة أو فعل الضحية أو فعل الغير، ونذكر عمى سبيل المثال نص المادة 

 التي تنص عمى أسباب نفي المسؤولية عن فعل األشياء. 2ف
 8عابد فايد عبد الفتاح فايد، التعويض التمقائي لؤلضرار...، مرجع سابق، ص  - 2
يقصد بحالة الضرر المتسبب في النفس ىو اجتماع صفتي المسؤول عن الضرر والمضرور في شخص واحد، فيكون  - 3

 الشخص مسؤوال نحو نفسو، بالتالي تجتمع فيو صفتي المسؤول المدين والمضرور الدائن بالتعويض.
4  - MORLET Lydia, influence de l’assurance accidents corporels sur le droit privé d’indemnisation, thèse pour 
le doctorat en droit privé, université de MAINE, France, 2003, p 35. 
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حيث تكثر الحاالت التي يكون فييا المضرور ضحية نفسو، وكذلك ىو الحال بالنسبة 
االت حالة لمحوادث المتعمقة بممارسة ىواية الصيد. كما يمكن أن نضيف إلى ىذه الح

 السائق المخطئ، الذي يعتبر المسؤول الوحيد عن الحادث.

فقد يحدث أن تنشأ  حالة غياب المسؤول عن الضرر،االستحالة، تضاف إلى حاالت 
األضرار من دون مسؤول وتصيب فئة معينة من الناس، ولعل أبرزىا ىي تمك األضرار 

لسيول والحرائق، والتي تؤدي إلى أضرار الناشئة عن الكوارث الطبيعية كالزالزل والبراكين وا
 .(1)كبيرة واسعة االنتشار ال يوجد ليا فاعل

كما يمكن ادراج ضمن الحوادث التي يجيل فييا المسؤول وتسبب أضرارا لمضحية وال 
يمكنو أن يأمل في التعويض عما أصابو من ضرر باالعتماد عمى قواعد المسؤولية المدنية، 

، (2)ضرار التي تتسبب فييا األشياء التي تكون من غير حارسيمكن أن نذكر مجموعة األ
 وكميا حاالت يستحيل معيا تطبيق قواعد المسؤولية المدنية.

نما تدل عمى قصور نظام المسؤولية المدنية عن توفير  كل الحاالت التي تم عرضيا وا 
عية تقوم ضمان حق الضحية في التعويض، مما أدى إلى ظيور العديد من األفكار االجتما

 في مجمميا عمى مبدأ التضامن االجتماعي تيدف إلى ضمان حق الضحية في التعويض.

في صدد الحديث عن حالة غياب المسؤول، يتوجب عمينا الوقوف عند نص المادة 
مبدأ عاما يقضي من التقنين المدني، التي من خبلليا قام المشرع بتكريس  1مكرر 140

بصفة احتياطية في حالة غياب المسؤول عن ىذا الضرر بضمان الدولة لمضرر الجسماني 
ولم يكن لمضحية دور في احداثو، غير أن الحكم الذي تضمنتو ىذه المادة يشوبو الكثير من 

 الغموض، فيما يتعمق بالشروط الواجب توفرىا لتطبيقو.

                                                           

رحوي محمد، حدود مساىمة اآلليات الجماعية لمتعويض في االستجابة لحق المضرور في التعويض في القانون  - 1
مقايد، جامعة جامعة أبو بكر ب كمية الحقوق، قانون مقارن،المقارن، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، تخصص: 

 .   56، ص 2011/2012، السنة الجامعية تممسان
2  - MORLET Lydia, influence de l’assurance accidents..., op.cité. p 38. 
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صراحة عمى أن  1مكرر 140نصت المادة ، الضرر فيما يخص شرط جسمانية
تعويض وفق القواعد العامة يقتصر عمى ضمان الضرر الجسماني دون غيره ضمان الدولة لم

من أنواع الضرر األخرى، أي يستبعد من حيز ضمان الدولة التعويض عن األضرار المادية 
إذا انعدم المسؤول عن  »والمعنوي، ويظير ذلك جميا من خبلل استعمال المشرع لعبارة:

 .«تعويض عن ىذا الضررالضرر الجسماني ... تتكفل الدولة بال

في نسختو بالمغة الفرنسية أن  1مكرر 140لكن كما نبلحظ عمى نص المادة 
جاء بصيغة الجمع عكس النص  ««dommages corporels المصطمح المستعمل فييا

كما أنو من المعموم أن الضرر ، «الضرر الجسماني»العربي الذي جاء بصيغة المفرد 
درجة واحدة، بل ىو متعدد العناصر، حيث تنتج عن الضرر الجسدي ليس عمى طبيعة أو 

الجسماني عدة أضرار أخرى تشكل عناصر ىذا الضرر، منيا من تكون ذات طبيعة مادية 
ومنيا من تكون ذات طبيعة معنوية. فينا يطرح التساؤل حول ما إذا ينحصر ضمان الدولة 

 عمى الضرر الجسماني أو يشمل كل عناصره ؟

الجسماني الناتج عن المساس بالحق في التكامل الجسدي واحد،  حيث أن الضرر
بينما تكون عناصره القابمة لمتعويض متعددة ومختمفة. مما يستوجب التمييز بين الضرر 

، ىذا (1)الجسدي في حد ذاتو من جية وعناصره التي تكون قابمة لمتعويض من جية أخرى
 .1مكرر 140فق ما جاء في نص المادة بيدف تفعيل أكثر لمبدأ ضمان الدولة لمتعويض و 

حيث أن الضرر الجسماني يتمثل في الواقعة المادية )اإلصابة أو الوفاة(، بينما تشكل 
عناصره التي تكون قابمة لمتعويض النتيجة القانونية لحدوث ىذه الواقعة، بما يعني أن 

نية لمواقعة المادية عناصر الضرر الجسماني القابمة لمتعويض ىي عبارة عن الترجمة القانو 
 .(2)المتمثمة في الضرر الجسماني

                                                           

1- LAHLOU KHIAR Ghenima, le droit de l’indemnisation entre responsabilité et automaticité, ENAG édition, 
Alger, 2013, p 173.  
2  - LAMBERT-FAIVRE Yvonne, Droit du dommage corporel. Systèmes de l’indemnisation, 4eme édition, 
DALLOZ, Paris, France, 2000, p 162. 
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بالتالي نرى أن المقصود بضمان الدولة لمضرر الجسماني وفق ما جاء في نص المادة 
يشمل عمى ضمان مختمف عناصره، سواء كانت ذات طبيعة مادية أم ذات  1مكرر 140

مختمف العناصر  طبيعة معنوية. وأن التعويض عن الضرر الجسماني يتم بالتعويض عن
... تتكفل الدولة »المشكمة لو. لذا نرى أنو من األجدر عمى المشرع لو استعمل عبارة 

... تتكفل الدولة بالتعويض عن ىذا »بدال من عبارة  «بالتعويض عن عناصر ىذا الضرر
 1مكرر 140بينما تتمثل األضرار المستبعدة من مجال ضمان الدولة وفق المادة  .«الضرر
األضرار التي ال تربطيا عبلقة بالضرر الجسماني. أي تمك األضرار الناتجة عن  في تمك

 .(1)المساس بحقوق أخرى لمضحية غير حقيا في السبلمة الجسدية

يعتبر شرط انعدام المسؤول عن الضرر الجسماني، شرطا أساسيا وىاما من أجل  كما
عد العامة، وىذا الشرط نص عميو قيام التزام الدولة بضمان الضرر الجسماني في إطار القوا

إذا انعدم »من خبلل استعمالو لعبارة:  1مكرر 140المشرع صراحة في نص المادة 
 :حالتين فييمكن تصور انعدام المسؤول  عمى أنو .«المسؤول عن الضرر الجسماني...

االنعدام القانوني ومثميا حالة ما إذا كان مرتكب الفعل الضار عديم التمييز  حاالت
، ولم يكن ىناك من يسأل عن األفعال الضارة التي تصدر عن (2) )القاصر أو المعاق ذىنيا(
 .(3)ىذا القاصر غير المميز

ر حاالت االنعدام المادي كما ىو الحال في الحالة التي يبقى فييا المسؤول عن الضر 
. الحالة التي يكون فييا المسؤول موجودا، لكنو وألسباب ما تعذر الوصول إليومجيوال أو 

كالكوارث  وكذلك الحالة التي يعود فييا الضرر الجسماني إلى سبب أجنبي أو قوة قاىرة
 .(4)الطبيعية مثل الزالزل والفيضانات

                                                           

 .369، مرجع سابق، ص ...عمي فيبللي، االلتزامات، الفعل المستحق لمتعويض - 1
ة... الرجوع إلى: سن 13غير المميز والذي لم يبمغ  ألن التمييز ىو مناط المسؤولية، بالتالي ال يمكن مساءلة القاصر - 2

 .77، مرجع سابق، ص ...رضا بريش، ضمان األضرار الجسمانية
ساءلة المسؤول عن أما في حالة وجود شخص مسؤول عن عديم التمييز فإن التزام الدولة في ىذه الحالة يسقط، وتتم م - 3

 ة.المكمف بالرقابمسؤولية ىذا القاصر بفعمو بتطبيق أحكام القاصر ومطالبتو بالتعويض عن الضرر الذي أحدثو 
 .56، ص مرجع سابق ...،مساىمة اآلليات رحوي محمد، حدود - 4
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ضرارا لمضحية وال كما يمكن ادراج ضمن الحوادث التي يجيل فييا المسؤول وتسبب أ
يمكنو أن يأمل في التعويض عما أصابو من ضرر باالعتماد عمى قواعد المسؤولية المدنية، 

، (1)يمكن أن نذكر مجموعة األضرار التي تتسبب فييا األشياء التي تكون من غير حارس
وكميا حاالت يستحيل معيا تطبيق قواعد المسؤولية المدنية، وكميا حاالت يمكن إدراجيا 

 ضمن نطاق ضمان الدولة. 

يمكن أن تدخل أيضا ضمن حاالت االنعدام، حالة اعتبار مخاطر التطور التقني 
، خاصة مخاطر التطور المتعمقة المنتج كسبب من أسباب اإلعفاء من مسؤوليةوالتكنولوجي 

بالنشاط الطبي ومخاطر التطور المتعمقة بالمنتوج، ألن ىذه المخاطر غالبا ما تكون غير 
 .(2)روفة، والجيل بيا أمر مسمم بو نظرا لتعقيدىا والمستوى المعرفي السائد في المجتمعمع

ضحية الضرر الجسماني،  إثبات حالة انعدام المسؤول عمى عاتق ىذا ويقع عبء
 فكيف يمكن لمضحية إثبات ذلك؟

لعل أفضل وسيمة ىي الحصول عمى حكم قضائي )جنائي أو مدني( يقضي بأنو ال 
اسناد المسؤولية عن الضرر الجسماني إلى أي شخص، وىذا ما يعقد أكثر من حالة يمكن 

، ويجعل من حصوليا عمى التعويض أمرا مكمفا ويستغرق مدة زمنية طويمة، وىو (3)الضحية
أمر يتناقض مع حق الضحية في الضمان وحاجتيا لمتكفل السريع بالضرر الجسماني الذي 

 لحق بيا.

إن ضمان الدولة لمضرر  م تدخل الضحية في احداث الضرر.أما بالنسبة لشرط عد
الجسماني وفقا لمقواعد العامة مرىون بعدم تدخل الضحية في إحداث ذلك الضرر، وىذا ما 

...ولم تكن لممتضرر يد »من خبلل عبارة  1مكرر 140نصت عميو صراحة المادة 
تدخل ميما كان نوعو ولو  رع من ىذه العبارة خطأ الضحية أم أيفيل يقصد المش .«فيو...

                                                           

1  - MORLET Lydia, influence de l’assurance accidents..., op.cité. p 38. 
 .77، مرجع سابق، ص ...بريش، ضمان األضرار الجسمانيةرضا  - 2

3  -  LAHLOU KHIAR Ghenima,  ... responsabilité et automaticité, op.cité.  p 177 .  
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لم ينطوي سموك الضحية عمى خطأ؟ وىل تدخل الضحية في إحداث الضرر يعتبر سببا 
 مطمقا إلعفاء الضحية من التعويض أم ىو نسبي؟

عمى نوع تدخل الضحية في إحداث الضرر  1مكرر 140ال تجيب أحكام المادة 
ثم فإنو لم ينص عمى امكانية تقسيم الجسماني الذي يعفي الدولة من التزاميا بالضمان، ومن 

، وعمى امكانية اإلنقاص (1)المسؤولية كما ىو معمول بو في إطار قواعد المسؤولية المدنية
 من قيمة التعويض بقدر مساىمة الضحية في احداث الضرر.

ومن ثم فإن الصيغة التي ورد بيا ىذا الشرط جاءت عامة ومطمقة يمكن تفسيرىا أن 
إحداث الضرر شرط إقصائي من التعويض ميما كان نوعو وتأثيره في تدخل الضحية في 

حدوث الضرر، وىذا يعتبر تراجع في منح الحق في التعويض لضحايا اإلصابات الجسدية 
مقارنة بالتشريعات المعمول بيا في تعويض ضحايا حوادث العمل التي ال تعتد بتاتا بخطأ 

دية الناتجة عن  حوادث المرور أين ال الضحية، وكذا في التعويض عن اإلصابات الجس
 يأخذ بخطأ الضحية إال في حدود ضيقة.

بسقوط حق الضحية  «...ولم تكن لممتضرر يد فيو...»ومن الضروري تفسير عبارة 
في ضمان الدولة بسبب تدخمو في إحداث الضرر بصفة عمدية، وحتى في الحاالت التي 

فييا بعجز دائم بنسبة كبيرة فيجب يكون فييا تدخل الضحية بصفة عمدية وتصاب 
تعويضيا، كما في حالة وفاة الضحية فإنو ينبغي تعويض ذوي الحقوق بشرط أن يكونوا 
بحاجة إلى ذلك خاصة إذا كانت الضحية ىي من تعوليم. فمثل ىذا التفسير يجعل من نص 

جية،  منسجما مع التشريعات الخاصة بتعويض األضرار الجسمانية من 1مكرر 140المادة 
، ومن ثم المساىمة في (2)ومن جية أخرى من شأنو أن يحقق األمن االقتصادي لمضحية

تحقيق اليدف المراد من إدراج نص ىذه المادة وىو ضمان التعويض عن الضرر الجسماني 
 في كل الحاالت.

                                                           

ماجستير، كمية الحقوق، بن عكنون،  لنيل شيادة بموصيف مريم، المسؤولية الموضوعية كأساس لمتعويض، مذكرة -1
 .87ص  ،2010 الجزائر،

 .78، مرجع سابق، ص ...رضا بريش، ضمان األضرار الجسمانية -2
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من ثم فإن خطأ الضحية الذي من شأنو إسقاط حقيا من الضمان يمعب دورا عقابيا، 
يتنافى مع المنطق العام الذي انتيجو المشرع في مجال التعويض، والذي يميل إلى وىذا ما 

ترجيح مصمحة الضحية دون أي اعتبار لخطأىا. كما أنو من المؤسف إحياء الوظيفة 
ومن خبلليا إقصاء شريحة  1مكرر 140األخبلقية لممسؤولية المدنية من خبلل نص المادة 

. كما يمكن اعتبار ذلك تراجع لمنح الحق في (1)تعويضواسعة من الضحايا من حقيا في ال
التعويض عن األضرار الجسمانية بالمقارنة مع نظام التعويض عن حوادث العمل الذي ال 
يعتد تماما بخطأ الضحية، وكذا نظام التعويض عن األضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث 

 ذ بخطأ الضحية إال في حدود ضيقة.المرور أين ال يأخ

تتسم بالغموض واإلبيام ما يجعميا مجرد شعار  1مكرر 140بالتالي فإن أحكام المادة 
يصعب إعمالو تارة، وتارة أخرى يشكل تراجع لحق الضحية في التعويض، بالتالي فإن ىذه 

 المادة ال تستجيب لتطمعات ضحايا اإلصابات الجسمانية في التعويض.

زالة مواضع الغموض التي لذا بات من الضروري تدخل المشرع لتدارك  النقائص وا 
من التقنين المدني والتي من شأنيا إعاقة تفعيل مبدأ ضمان  1مكرر 140تحيط بالمادة 

الدولة لمضرر الجسماني في إطار القواعد العامة سواء في يتعمق بغموض شروطيا أو 
اإلصابات اإلجراءات الواجب اتباعيا وحت الجية المكمفة بتنفيذ التزام الدولة بضمان 

الجسدية، ويكون ذلك إما عن طريق إصدار نصوص تنظيمية تتضمن كيفيات تفعيل 
وتطبيق ىذه المادة، أو استحداث نصوص قانونية جديدة تضاف إلى ىذه المادة عن طريق 

 ي. تعديل القانون المدن

 المطمب الثاني

 انتشار المخاطر االجتماعية

لما كانت الحماية القانونية في نظام المسؤولية المدنية تقتصر عمى توفير اإلطار 
القانوني الذي يمكن المضرور من المطالبة بمسؤولية المتسبب في الضرر الذي أصابو، 

                                                           

1  - LAHLOU KHIAR Ghenima, ...responsabilité et automaticité, op.cité. p 178 . 
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ونظرا لعجز ىذا النظام عن توفير الضمان الكافي لتعويض المضرور خاصة إذا ما تعمق 
أمام التزايد الكبير في عدد الحاالت التي يحرم فييا المضرور األمر باإلصابات الجسدية، و 

من الحصول عمى التعويض، كان لزاما عمى المجتمع تبني أفكار جديدة في مجال نظام 
، بذلك ظيرت فكرة المخاطر االجتماعية أو اجتماعية المخاطر. فيما يمي نتطرق التعويض

من ثم إلى خصائص وأىم تطبيقات إلى مفيوم المخاطر االجتماعية )الفرع األول(، 
 المخاطر االجتماعية في القانون الجزائري )الفرع الثاني(. 

 الفرع األول

 مفيوم المخاطر االجتماعية

يمكن تعريف الخطر االجتماعي عمى أنو: حادث عام ذو خطورة استثنائية من شأنو 
المالية الفردية عن التأثير عمى المركز االقتصادي واالجتماعي لمفرد بشكل تعجز الذمة 

، فتتكفل الجماعة بالتعويض عنيا وذلك عن طريق تدخل الدولة إما عن (1)معالجة آثاره
فيما يمي نتطرق إلى عوامل  .بالتعويض بصفة مباشرةريق تنظيميا لمتعويض أو تكفميا ط

 ظيور المخاطر االجتماعية )أوال(، ثم إلى المعايير التي من خبلليا يمكن تمييز المخاطر
 االجتماعية عن غيرىا من المخاطر األخرى )ثانيا(.

 : عوامل ظيور المخاطر االجتماعيةأوال

أدت مختمف التطورات التي عرفيا المجتمع في مختمف مجاالتو، سواء االقتصادية أو 
الصناعية أو االجتماعية إلى ظيور مخاطر جديدة لم تكن تعرف في المجتمعات القديمة، 

، تمس 1804ولم يكن يتصورىا المشرع المدني الفرنسي عند إصداره ألول تقنين مدني سنة 
جتمع. ساىمت في ظيور وانتشار ىذا النوع من المخاطر عدة وتيدد شرائح كبيرة في الم

 عوامل اقتصادية، وأخرى اجتماعية.

                                                           

في  ماجستيرد المسؤولية، مذكرة لنيل شيادة عبلل طحطاح، حوادث العمل بين نظرية األخطار االجتماعية وقواع -1
 .27، ص 2006عكنون، جامعة الجزائر،  ، كمية الحقوق، بنالحقوق
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فمن الناحية االقتصادية كانت المجتمعات القديمة تتسم بالبساطة ومحدودية العبلقات 
االجتماعية وضيق نشاط اقتصادي محدود يعتمد أساسا عمى الزراعة التقميدية والنشاطات 

ضرر قد ينشأ عن ىذه النشاطات يكون بسيطا ذو أىمية قميمة، من ثم تكون الصغيرة، وأي 
الذمة المالية الفردية لممسؤول عن ىذا الضرر وحدىا كافية لمواجيتو. كما أن إثبات الخطأ 
في جانب المسؤول يكون سيبل نظرا لبساطة النشاط وعدم انطواءه عمى تقنيات فنية معقدة، 

نسان ال اآللة. لذلك كانت قواعد المسؤولية المدنية في طابعيا وغالبا ما يكون من فعل اإل
التقميدي القائم عمى أساس الخطأ كافية لضمان وحماية حق الضحية في التعويض عما لحقو 

 من ضرر، حيث كان ىناك تناسب بين الخطأ وحجم األضرار الناتجة عنو.

زراعي إلى المجتمع لكن أدى تطور العبلقات االقتصادية والتحول من المجتمع ال
الصناعي، إلى كثرة الحوادث وتعقدىا مما ترتب عنو قصور قواعد المسؤولية المدنية عن 

. كما أدى ىذا التطور إلى اختبلل التوازن بين الخطأ والضرر، (1)تعويض كل الضحايا
فمجرد خطأ فردي بسيط قد يؤدي إلى أضرار ىائمة تعجز الذمة المالية لممسؤول عن 

كما أصبح الضرر من فعل اآللة نتيجة االحتكاك الدائم بيا، مما يصعب من  تعويضيا،
إثبات الخطأ وقد يصل إلى درجة االستحالة، بسبب فجائية الحادث أو الواقعة، أو نتيجة 
اختفاء األدلة بسبب التكنولوجيا المتطورة، أو أن الضرر يعود ألسباب فنية أو تقنية مرتبطة 

حيل عمى الضحية إثباتيا، ألن ذلك يحتاج إلى خبرة فنية متخصصة باآللة في حد ذاتيا يست
 .(2)إلثبات دور اآللة في إلحاق الضرر

أما من الناحية االجتماعية، فقد أدت الحرية االقتصادية التي سادت المذىب الفردي 
 وعدم تدخل الدولة في الحياة االقتصادية واالجتماعية، إلى ظيور أبشع أنواع الظمم والفقر،
حيث كانت ىذه الحرية تستخدم من طرف األقوياء اقتصاديا لفرض شروطيم من أجل زيادة 
ثرواتيم عمى حساب الطبقة الضعيفة، فمم يكن يمتزم رب العمل بتعويض ما يتعرض لو 
العامل من أضرار جراء حادث عمل. ىذا ما أدى إلى تدني المستوى المعيشي وانتشار الفقر 

                                                           

1 -  LAHLOU KHIAR Ghenima, le droit de l’indemnisation entre responsabilité et réparation systématique, 
thèse pour le doctorat d’Etat, faculté de droit, université d’Alger, 2004/2005, p 5.  

التعويض عن انتياك الحق في السبلمة الجسدية، أطروحة لنيل شيادة دكتوراه عموم في الرجوع إلى: مراد قجالي، نظام  -2
     .19و 18، ص 2014/2015، 1جامعة الجزائر  كمية الحقوق، الحقوق، فرع القانون الخاص،
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سدية وعائبلتيم لعدم قدرة ىذه الضحايا عمى العمل، نظرا لغياب وسط ضحايا اإلصابات الج
 من يتكفل بحاجاتيم ومشاكميم االجتماعية.

منذ منتصف  وانتشارىاساعد ىذا الوضع عمى ظيور العديد من األفكار االجتماعية 
القرن التاسع عشر، وظيور المذىب االجتماعي الذي ييدف أساسا إلى تحقيق العدالة 

، وتكريس مبدأ التضامن االجتماعي لمواجية المخاطر االجتماعية. يوجب مبدأ االجتماعية
عمى المسببين لممخاطر االجتماعية تحمل عبئيا عن طريق المجوء  (1)التضامن االجتماعي

إلى التأمين عنيا لصالح الضحايا، وبذلك يتحقق نوع من التضامن االجتماعي بين فئتي 
. كما أصبحت الدولة تتحمل نتائج بعض المخاطر (2)ين لياالمسببين ليذه المخاطر والمعرض

االجتماعية في إطار التضامن االجتماعي، بعدما كان دورىا يقتصر عمى تنظيم التعويض، 
كما ىو الحال في التعويض عن ضحايا أعمال العنف والمظاىرات واألعمال االرىابية، 

 بيدف تحقيق أكثر لمبادئ العدالة االجتماعية.

 المخاطر االجتماعيةيا: معايير تحديد ثان

اعتمد الفقو في تحديد مفيوم المخاطر االجتماعية و تمييزىا عن غيرىا من المخاطر 
كل حدث يجبر االنسان عمى »األخرى عمى معايير مختمفة، فيناك من عرفيا عمى أنيا: 

تماعي يمكن التوقف عن أداء عممو بصفة مؤقتة أو نيائية، بيذا المعنى فإن الخطر االج
أن يكون حدثا فيزيولوجيا يواجو الفرد كالمرض والعجز والشيخوخة والموت، كما أنو قد 

صابات العمل والمرض الميني . «يكون أيضا حدثا متعمقا بالحياة المينية كالبطالة وا 
أو خفض  فقد عمل كل حدث يؤدي إلى»وىناك من يعرف الخطر االجتماعي عمى أنو: 

                                                           

" بدال من استعمال مصطمح  la solidarité nationaleىناك من الباحثين من يستعمل مصطمح التضامن الوطني "  - 1
". إال أننا نميل إلى استعمال المصطمح الثاني، إذ أن مصطمح التضامن la solidarité socialeالتضامن االجتماعي " 

الوطني يمكن فيمو عمى أن ىذه الفكرة قاصرة عمى المواطنين فقط دون غيرىم من أفراد المجتمع، بينما األمر ليس كذلك إذ 
وغيرىم من أفراد المجتمع، كما يكون عميو الحال في الضمان االجتماعي أو في تعويض ضحايا حوادث  يشمل المواطنين

المرور إذ يتم التعويض عن الضحايا بغض النظر عن جنسيتيم. لذا نرى أن مصطمح التضامن االجتماعي يكون أشمل 
 ين وغير المواطنين.    من التضامن الوطني فيو يشمل عمى جميع أفراد المجتمع بما فييم المواطن

 .21و 20...، مرجع سابق، ص انتياك مراد قجالي، نظام التعويض عن - 2
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. (1)«يمارس نشاطا مينيا ميما كانت طبيعة ىذا النشاط مستوى معيشة كل شخص
 تعريف المخاطر االجتماعية.في  معيار النشاط المينيمعتمدين في ذلك 

يؤخذ عمى ىذا المعيار أنو يضيق من نطاق المخاطر االجتماعية، ويجعميا قاصرة 
طائفة  عمى االصابات الجسدية المترتبة عن حوادث العمل أو عالم الشغل والتي تصيب

محددة من األشخاص والمتمثمة في فئة العمال والمينيين، في حين أن نطاق المخاطر 
االجتماعية أصبح أكثر اتساعا ليشمل كل الحاالت الصعبة التي قد تواجو الفرد العتبارات 

، وىذا ما يفسر إدراج المخاطر المتعمقة بحوادث المرور وتمك المتعمقة باإلخبلل (2)مختمفة
 العام في طائفة المخاطر االجتماعية.بالنظام 

وىناك من يعتمد في تعريف ىذا النوع من المخاطر باالعتماد عمى سببيا ومصدرىا، 
تمك المخاطر الناتجة عن الحياة »: ، فتكون اجتماعية(3)ومدى ارتباطيا بالعيش في الجماعة

ينشأ بسبب في المجتمع، ويكمن مصدرىا األساسي في العيش في الجماعة، فكل خطر 
العيش في الجماعة يعتبر خطرا اجتماعيا، لكونيا وطيدة الصمة بالحياة في المجتمع، مثل 
حوادث المرور وحوادث العمل والشيخوخة والمرض، وعمى ىذا األساس يجب أن تنصرف 
جيود المجتمع إلى حماية أفراده من المخاطر المصيقة بالحياة االجتماعية والمصيقة 

 .(4)«بيا

نتقاد ىذا التعريف عمى أنو وسع من مفيوم المخاطر االجتماعية بما ال يتفق يمكن ا
مع ما جرت بو العادة في نظم التأمينات االجتماعية، فتحديد المخاطر االجتماعية بأنيا تمك 
التي تجد سببيا في الحياة في المجتمع، يدخل فييا من المخاطر ما لم تجري عادة ىذه 

                                                           

، دار الفكر الجزء األول أحمد حسن البرعي، المبادئ العامة لمتأمينات االجتماعية وتطبيقاتيا في القانون المقارن، - 1
 .25، 23، ص ص 1983مصر،  العربي،

 .60، مرجع سابق، ص عن...ض مراد قجالي، نظام التعوي - 2
رابحي بن عمية، النظام القانوني لمتعويض التمقائي في الجزائر، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، فرع: عقود  - 3

 .7، ص2013/2014، 1ومسؤولية، كمية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر 
، ص 2007، منشورات الحمبي الحقوقية، لبنان، وتطبيقاتواالجتماعي أحكامو حسين عبد المطيف حمدان، الضمان  - 4

172. 
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استبعاد بعض المخاطر من نطاق التأمينات االجتماعية،  ن ثمم. (1)النظم عمى تغطيتيا  
نما ىي لصيقة بطبيعة االنسان وذاتيتو مثل  كونيا غير مرتبطة بالحياة في المجتمع، وا 

 المرض والشيخوخة، وىو أمر غير صحيح إذ أنيا مخاطر مشمولة بالضمان االجتماعي.

ية، إذ يعتبر الخطر االجتماعي ربط المخاطر االجتماعية بالتأمينات االجتماعكما ي
ذلك الخطر الذي يغطيو نظام التأمينات االجتماعية، ويعود السبب في ذلك إلى كون 

من شأنو استبعاد المخاطر ، وىذا (2)المخاطر المينية أول المخاطر االجتماعية التي ظيرت
النظام العام، التي ال يغطييا ىذا النظام مثل مخاطر حوادث المرور وأعمال العنف المخمة ب

 .(3)من فئة المخاطر االجتماعية

ال يمكن اعتبار كل المخاطر الي تجد »أنو:  Francis Kesslerلذلك يرى األستاذ 
أساسيا أو مصدرىا في الحياة في المجتمع أخطارا اجتماعية، إال إذا أصبحت ىذه 

تستوجب المخاطر موضوع تدخل السمطات العمومية أو تم اعتباره ذو أىمية بالغة 
الضمان، فالمخاطر ال يمكن اعتبارىا اجتماعية، إال إذا كانت محل تدخل الجماعة 

 .(4)«لضمانيا

يمكن القول بأن ىذا التعريف أوفى من سابقيو، ويتناسب أكثر مع ما ىو معمول بو 
في الواقع، إذ يعتمد في تعريف المخاطر االجتماعية عمى مصدرىا ودرجة أىميتيا وفكرة 

اعة لضمانيا. إال أنو يمكن أن نأخذ عميو عدم إظيار كيفية ضمان الدولة أو تدخل الجم
الجماعة ليذه المخاطر، والذي إما عن طريق تنظيم التعويض والتضامن االجتماعي، أو 

 تكفميا بالتعويض بصفة مباشرة.

وىناك من يفضل تعريف المخاطر االجتماعية بالنظر إلى آثارىا ونتائجيا عل الذمة 
المخاطر »فيعرفونيا عمى أنيا:  بمعيار األثر االقتصادي،ية لمفرد، وىذا ما يعرف المال

االجتماعية ىي تمك المخاطر التي تؤثر في المركز االقتصادي لمفرد الذي يتعرض ليا. 
                                                           

 .9، ص 1997محمد حسن قاسم، التأمينات االجتماعية، دار الجامعة الجديدة، مصر،  - 1
 .30، مرجع سابق، ص ...رضا بريش، ضمان األضرار الجسمانية - 2
 .63و 62...، مرجع سابق، ص  مراد قجالي، نظام التعويض عن - 3

4  - KESSLER Francis, Droit de la protection sociale, édition DALLOZ, Paris, France, 2000, p 8. 
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سواء عن طريق االنتقاص من الدخل أو انقطاعو ألسباب فيزيولوجية، أو ألسباب 
األعباء دون االنتقاص من الدخل كما في حالة نفقات  اقتصادية، أو عن طريق الزيادة في

 .(1)«العالج واألعباء العائمية المتزايدة

فحسب ىذا االتجاه، فإن المخاطر االجتماعية تشمل كل تمك المخاطر التي من شأن 
تحققيا حرمان الضحية، بصفة كمية أو جزئية من مزاولة نشاطيا، أو االنقاص من قدرتيا 

، إلى درجة تدىور مستواىا المعيشي، مما يجعميا جديرة االزيادة في أعباءىعمى الكسب أو 
. غير أنو أعطى لممخاطر االجتماعية مفيوما اقتصاديا أكثر منو اجتماعيا، كما (2)بالحماية

أنو وسع من فكرة الخطر االجتماعي وال يحددىا بدقة، بل يتركيا عمى إطبلقيا، حيث أن كل 
عمى المركز االقتصادي لمضحية، وما أفضل أن يحص اإلنسان  المخاطر تؤثر بالضرورة

 .(3)كافة المخاطر التي تيددىن ولكن القانون ال يتحرك إال في حدود الواقع

تعريف جامع ليا، ويرجع ذلك لكون فكرة المخاطر يوجد مما سبق أنو ال المبلحظ 
ارتباطا وثيقا بتطور االجتماعية فكرة نسبية متطورة من حيث الزمان والمكان، وترتبط 

المجتمع في شتى المجاالت، حيث أصبحت تشمل كل الميادين. من ثم فإن ىذه التعاريف 
ترتكز أساسا عمى التأثير الشخصي الذي تسببو ىذه المخاطر عمى المركز االقتصادي 
واالجتماعي لمفرد، دون اإلشارة إلى آثار ىذه المخاطر عمى المجتمع. وفي الحقيقة أن 

ر االجتماعية ليا تأثير مزدوج، فيي تؤثر في المركز االقتصادي واالجتماعي المخاط
  .لمضحية والمجتمع في نفس الوقت، كون ىذا األخير ىو الذي يتحمل آثار ىذه المخاطر

البد من اإلشارة في لتحديد المقصود المخاطر االجتماعية،  ومن ىذا المنطمق فإن
تعريف ىذه المخاطر إلى أىم الخصائص التي تميزىا، كونيا مخاطر يتحمل المجتمع آثارىا 
بدال من الضحية، وأن ىذه المخاطر تيدد األمن والسمم في المجتمع وتشكل عبئا عمى الدولة 

                                                           

محمد حسين منصور،  .155، مرجع سابق، ص لضمان االجتماعي أحكامو...حسين عبد المطيف حمدان، ا - 1
...، مرجع لمتعويض القانونيرابحي بن عمية، النظام  .13، ص 1986التأمينات االجتماعية، منشأة المعارف، مصر، 

 .8سابق، ص
2  - KESSLER Francis, Droit de la protection sociale.., op.cit. p 9. 

 .13محمد حسين منصور، التأمينات االجتماعية...، مرجع سابق، ص  - 3
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نرى لذا . (1)والجماعة، مما يدفع بالدولة إلى تنظيم وسائل التكفل بيا والوقاية من أعبائيا
كل حادث ذو خطورة استثنائية ييدد األمن والسمم »: أنيا تعريف المخاطر االجتماعية عمى

في المجتمع، من شأنو التأثير عمى المركز االقتصادي واالجتماعي لمضحية عمى نحو 
تدخل الجماعة وتضامنيا تعجز معو ذمتيا المالية الفردية عن مواجيتيا، مما يستمزم 

 .«ئجيا وتحمل األعباء الناتجة عن تحققيامتكفل بنتال

 الفرع الثاني

 ائص وتطبيقات المخاطر االجتماعيةخص

بعد التعرض لمختمف التعاريف الواردة في شأن المخاطر االجتماعية، وابراز األسباب 
التي أدت إلى ظيورىا، بات من الضروري التطرق إلى خصائصيا )أوال(، وبيان أىم 

 ية )ثانيا(.االجتماع تطبيقات فكرة المخاطر

 أوال: خصائص المخاطر االجتماعية

اطر تيدد األمن مخ، فمن جية تعتبر المخاطر االجتماعية عن المخاطر األخرىتمتاز 
المعروف أن المجتمع ال ييتم إال بما يخدم مصمحة الجماعة وال ينشغل  منف في المجتمع،

بالمصالح الشخصية ما لم تمثل خطرا عمى أمن المجتمع، بالتالي لم تظير فكرة المخاطر 
أصبح  بالتالي تيدد األمن في المجتمع. أصبحتو االجتماعية إال بعد تزايد عدد الضحايا 

الضحايا أمرا ب متكفلكما أصبح تدخل المجتمع ل ،الدفاع عن ىذه المصالح الشخصية جماعيا
 نظرا لؤلىمية البالغة التي يمعبيا األمن بالنسبة لمفرد والمجتمع. (2)ال مفر منو

ىذا ما يفسر تدخل الدولة لضمان أمن األفراد وسبلمتيم خاصة الجسدية، ويتجمى ذلك 
مشرع لنظم التعويض الجماعية القائمة عمى أسس التضامن االجتماعي أو من خبلل إقرار ال
 .(3)اجتماعية التعويض

                                                           

 .66...، مرجع سابق، ص انتياكن مراد قجالي، نظام التعويض ع - 1
  . 341، مرجع سابق، ص ...الفعل المستحق لمتعويضعمي فيبللي، االلتزامات،  - 2

3- LAHLOU KHIAR Ghenima,…et réparation systématique, op.Cite. p 370. 
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رغم التطور الذي عرفو نظام ف من جية أخرى، ىي مخاطر تتكفل الدولة بضمانو،
ضحايا ، ىذا ما دفع إلى الالمسؤولية المدنية إال أنيا بقيت قاصرة عن ضمان تعويض لكل 

 جديدة تتكفل بالتعويض خارج المسؤولية المدنية الفردية. التفكير في إقامة نظم

منذ القرن العشرين بدأ المجتمع ينشئ نظما جديدة أو يدعم نظما سابقة من شأنيا أن 
تؤكد عمى حصول الضحية عل تعويض عما لحقو من ضرر دون أن يكون لغياب المسؤول 

المسؤولية الفردية في حصر االلتزام دون التقيد بما تمميو قواعد أثر عمى ذلك، و  أو إعساره
بالتالي فإن المدين بالتعويض يتمثل في المجتمع، ويتحقق  .(1)بالتعويض في ذمة المسؤول

ذلك بعدم التقيد بأحكام المسؤولية المدنية الفردية، واالعتماد عمى آليات وأنظمة التعويض 
 الجماعية من أجل الحصول عمى التعويض المناسب.

عض من الفقو يؤكد عمى أن العصر الحديث يتجو نحو اجتماعية ىذا ما جعل ب
، غير أن ىذا الوصف غير صحيح حيث socialisation de la responsabilitéالمسؤولية 

أن التزايد في التشريعات الخاصة وانتشار أنظمة التعويض الجماعية ساعد في ظيور نظام 
المسؤولية المدنية سواء من  نظام عن تعويض جديد يمتاز بالتمقائية في التعويض ويختمف

حيث األساس الذي يستند إليو، أو من حيث العبلقة بين المضرور والمدين باإلضافة إلى 
 .(2)القواعد التي يتميز بيا

 تطبيقات المخاطر االجتماعيةأىم  ثانيا:

تنظيميا عمى أساس مخاطر اجتماعية،  ، أولى المخاطر التي تممخاطر العمل تعتبر
كان القضاء الفرنسي يعوض األضرار التي تصيب  وتوزيع عبئيا عمى الجماعة. حيث

العامل جراء حادث عمل عمى أساس قواعد المسؤولية المدنية الشخصية. ومع انتشار 
ر الذي استعمال اآللة في مجال الشغل خاصة إذا ما تعمق األمر بالنشاطات االنتاجية، األم

حال دون تمكن العديد من الضحايا من االستفادة من التعويض بسبب الصعوبات التي 

                                                           

 .170ص  ،مرجع سابق، ...محمد إبراىيم الدسوقي، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر - 1
 .36، مرجع سابق، ص ...رار الجسمانيةرضا بريش، ضمان األض - 2
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 يلذلك كان من الضرور  رب العمل. (1)تواجييم بشأن اثبات أركان المسؤولية، السيما خطأ
البحث عن أساس آخر يقوم عميو التعويض يكون أكثر فعالية في االستجابة لحق الضحية 

 Teffaineفي التعويض. فطبق القضاء الفرنسي المسؤولية عن األشياء في قضية العامل 
، حيث اعتبر رب العمل حارسا وىذا لتسييل 1896الذي مات إثر انفجار مولد بخار سنة 

 .(2)عمى التعويض حصول أىل الضحية المتوفاة

، ولمواجية ىذا الوضع، تم وضع تشريع (3)في ظل التزايد المستمر لحوادث العمل
بموجبو يقع عبء تعويض ضحايا  خاص بتعويض األضرار المترتبة عن حوادث العمل

. ولم (4)حوادث العمل يقع عمى الجماعة. وقوامو التضامن بين فئتي العمال وأرباب العمل
وضعا خاصا يعني المصاب ورب العمل المسؤول فقط، بل أصبح وضعا يعد حادث العمل 

 .(5)يعني كل العمال وأرباب العمل، ليتطور فيما بعد ويشمل عالم الشغل برمتو
                                                           

من حيث اإلثبات، وذلك بفعل التطور الكبير في استعمال  ةر أركان المسؤولية المدنية صعوبيعتبر ركن الخطأ أكث - 1
اآللة في مختمف مجاالت الحياة، وقد يؤدي استعمال اآللة إلى اإلضرار بالغير. فكان إثبات الضرر في جانب المسؤول 

، ...، الفعل المستحق لمتعويضعمي فيبللي…أمرا صعبا خاصة وأن الضرر كان من فعل اآللة وليس من فعل اإلنسان
  . 41مرجع سابق، ص 

    . 17، المرجع السابق، ص ...: رضا بريش، ضمان األضرار الجسمانيةإلى الرجوع في تفاصيل القضية - 2
عمى الرغم من اإلجراءات والتدابير الوقائية في مجال األمن والوقاية من حوادث العمل واألمراض المينية سجمت  - 3

حالة وفاة وبمغت التعويضات  683حادث عمل تسبب في  42500يزيد عن  ما 2001مصالح الضمان االجتماعي سنة 
 723حادث عمل تسبب في وفاة  49000بمغ عدد حوادث العمل ما يزيد عن  2003مميار دينار، وفي سنة  6ما يقارب 

ي وفاة حادث عمل تسبب ف 46399ما يعادل  2004مميار دينار، وفي سنة  7عامل وبمغت مبالغ التعويضات ما يقارب 
، ...عمي فيبللي، االلتزامات، الفعل المستحق لمتعويضنقبل عن:  مميار دينار. 10عامل وبمغت التعويضات قرابة  697

 .14، ىامش 342مرجع سابق، ص 
4  - FILALI Ali, l’indemnisation du dommage corporel, l’article 140 ter du code civile : La consécration d’un 
système d’indemnisation exclusif de la responsabilité civile, Revue Algérienne des Sciences Juridiques, 
Economiques et Politique, université d’Alger, faculté de droit, Nouvelle série 01/2008, p 103. 

يستفيد من »عمى أنو:  السالف الذكرالمتعمق بحوادث العمل واألمراض المينية  13 -83القانون  من 3 تنص المادة - 5
المتعمق بالتأمينات 44-36من القانون  9و 6أحكام ىذا القانون كل عامل مؤمن لو اجتماعيا بمقتضى المادتين 

 خاص التالي ذكرىم: ستفيد كذلك من أحكام ىذا القانون األشي»من نفس القانون أنو:  4وتضيف المادة  ،«االجتماعية
( األشخاص الذين يزاولون التدريب في دورة معدة إلعادة تأىيميم الممي أو 5( التالميذ الذين يزاولون تعميما تقنيا، 4

( اليتامى 7( األشخاص الذين يشاركون بال مقابل في سير ىيئات الضمان االجتماعي، 6إعادة تكييفيم الميني، 
( المسجونون الذين 8سبة لمحوادث التي تقع من جراء القيام بعمل مأمون أو أثناءه، التابعون لحماية الشبيبة بالن

 .«( الطمبة، ...9يؤدون عمال أثناء تنفيذ عقوبة جزائية، 
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كما عرف مفيوم حوادث العمل تطورا، فأصبحت تشمل حوادث المسار، الذي يطرأ 
ع منو، بغض النظر عن أثناء المسافة التي يقطعيا العامل لمذىاب إلى عممو أو الرجو 

الوسيمة المستعممة في ذلك. أو أثناء تنقمو إلى مكان آخر يتردد عميو العامل عادة إما 
. بذلك لم تعد مخاطر العمل تعتبر مجرد أخطار مينية (1)لئلفطار أو لقضاء أغراض عائمية

   ناتجة عن مجال العمل، لكن أصبحت تشكل خطرا اجتماعيا يشمل كافة شرائح المجتمع.

تعتبر حوادث المرور من أكثر مظاىر العنف باإلضافة إلى مخاطر العمل، 
االجتماعي ازىاقا لؤلرواح إلى حد وصفيا بإرىاب الطرقات. كما تعتبر من أىم أسباب 
الوفيات في وقتنا الراىن، جندت ليا العديد كل الوسائل المادية والبشرية بغية التقميل منيا. 

 .(2)ل األخرى تعاني كثيرا من ىذه اآلفة الخطيرةوالجزائر كغيرىا من الدو 

كان التعويض عن األضرار الناتجة عن حوادث المرور يتم إما استنادا ألحكام 
المسؤولية الشخصية مما يستوجب اثبات الخطأ في جانب المسؤول من طرف الضحية. إما 

تدخل الشيء في استنادا إلى قواعد المسؤولية عن فعل األشياء، وىذا ما يتطمب اثبات 
 احداث الضرر ويستوي في ذلك أن يكون الشيء خطيرا أم ال، ساكنا أم متحركا.

إن مثل ىذا اإلطار القانوني لم يوفر الحماية الكافية لضحايا حوادث المرور، حيث 
بقي الكثير منيم دون تعويض إما لصعوبة إثبات قيام المسؤولية أو إعسار المدين. وقد 

كثير من األحيان ىي المتسبب في الحادث. باإلضافة إلى ىذه تكون الضحية في ال
                                                           

يكون في حكم حادث العمل الحادث الذي يطرأ أثناء »عمى أنو:  السالف الذكر 13 -83من القانون  12نص المادة ت - 1
شريطة أال يكون  المؤمن لمذىاب إلى عممو، أو اإلياب منو، وذلك أيا كانت وسيمة النقل المستعممةالمسافة التي يقطعيا 

 المسار قد انقطع أو انحرف إال إذا كان ذلك بحكم االستعجال أو الضرورة أو ظرف عارض أو ألسباب قاىرة.
أو ما شابيو كالمكان الذي يتردد عميو ويقع المسار المضمون عمى ىذا النحو بين مكان العمل من جية ومكان اإلقامة 

ما ألغراض عائمية  .«العامل عادة إما لتناول الطعام وا 
 مميون جريح سنويا. وتعتبر الجزائر من 50مميون قتيل و  1.5يبمغ عدد ضحايا حوادث المرور عبر العالم حوالي  - 2

إحصائيات مصالح األمن والمركز حسب  ،2008أكثر الدول تضررا من حوادث المرور. حيث سجمت في سنة  بين
كمفت  .جريح 64708و ،ضحية 4422ادث مرور تسبب في وفاة ح 42673حوالي  ،الوطني لؤلمن والوقاية عبر الطرق

تحميل محفظة تأمينات السيارات بين مكسب  : قندوز طارق،نقبل عن  جزائري... مميار دينار 100الخزينة العمومية حوالي 
ية، مجمة العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجار مقال منشور في ، 2012 -1995المبيعات وتيديد التعويضات لمفترة 

  .  149ص  .2014سنة  12العدد 



التلقائي التعويض نظام تكريسمبدئيا و  استبعاد المسؤولية المدنيةالباب األول                                     
 

38 
 

الصعوبات القانونية التي قد تواجو ضحايا حوادث المرور، فإن االضرار التي تمحق 
بالضحايا غالبا ما تكون بميغة، فقد تتسبب في موت الضحية أو إعاقتو جسديا تتطمب 

 .(1)عمل أو حتى عمى الحركةمصاريف باىظة ومستمرة، كما قد تنال من قدرتيم عمى ال

أمام عجز نظام المسؤولية المدنية عن توفير الحماية البلزمة لضحايا حوادث المرور، 
واالستجابة لحقوقيم في التعويض وضمانيا، أصبح من الضروري تضامن المجتمع مع ىذا 

ب النوع من الضحايا، فأدرجت حوادث المرور في مجموعة المخاطر االجتماعية التي يتوج
خضاعيا لنظام  خاص قائم عمى التضامن اخراجيا من مجال تدخل المسؤولية المدنية، وا 

 االجتماعي.

يمكن  ، والتيالمتعمقة بالنظام العام تضاف إلى طائفة المخاطر االجتماعية، تمك
تمك األعمال التي تشكل مساس باألمن العام، والتي يكون مصدرىا إما عمى أنيا:  ياتعريف

ما أعمال جماعية في إطار   المظاىرات والتجمعات االحتجاجية.عمل شخص منفرد، وا 

ىذه األعمال المشكمة مساسا بالنظام العام غالبا ما تحدث في أماكن عمومية تشكل 
لتي تيددىم في سبلمتيم الجسدية تضييقا عمى حريات الغير باإلضافة إلى المخاطر ا

بالتالي فإن ىذه األعمال ال  بميغة بالنسبة لممجتمع واألفراد.وممتمكاتيم، تنجر عنيا أضرار 
نما  تشكل فقط جريمة يختص القضاء الجنائي بقميا وتسميط العقوبة عمى المتسببين فييا، وا 

كانت مثل حيث  .(2)حاياتشكل أيضا أفعاال مستحقة لمتعويض تستمزم التعويض المدني لمض
، ومن ثم البد (3)ىذه األضرار تعوض من طرف البمدية عمى أساس أحكام المسؤولية المدنية

                                                           

 .344، مرجع سابق، ص ...عمي فيبللي، االلتزامات، الفعل المستحق لمتعويض - 1
2  - FILALI Ali, l’indemnisation des victimes des troubles à l’ordre public, L’émergence d’un droit 
d’indemnisation systématique des dommages corporels,  livre commun entre l’université d’Alger 1 et l’UPPA, 
Alger, 2012, p 195. 

حيث كانت البمديات تعتبر مسؤولة مدنيا عن األضرار التي تمحق بالمواطنين داخل إقميميا والناتجة عن أعمال العنف  - 3
من  171التي تصاحب التجمعات والمظاىرات، سواء لحقت ىذه األضرار باألشخاص أو بالممتمكات. وفقا لنص المادة 

. 1967، الصادر في يناير 06ن البمدية، ج ر ج ج، عدد المتضمن قانو  1967يناير  18المؤرخ في  24 -67األمر 
، الصادر 37، ج ر ج ج، عدد 2011جوان  22المؤرخ في  10 -11 رقم غير أنو، وبموجب إلغاء ىذا القانون بالقانون

 ، لم يتضمن أي نص حول مسؤولية البمدية عن األضرار المتعمقة بالمساس بالنظام العام.  2011جويمية  3ب
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ال بقيت ضحية ىذه األعمال من دون تعويض، كما  من تحقق شروط قيام ىذه المسؤولية، وا 
 تحرم الضحية من التعويض في حالة مشاركتيا في أعمال العنف.

ثمانينات إلى غاية أواخر التسعينات العديد من األحداث وأعمال عاشت الجزائر منذ ال
 1980أبريل  20العنف التي خمفت العديد من الخسائر المادية والبشرية وذلك منذ أحداث 

عبر التراب الوطني وصوال إلى أعمال العنف  1988بمنطقة القبائل، مرورا بأحداث أكتوبر 
مست مختمف شرائح الشعب  ،مأساة وطنية بحق واإلرىاب خبلل التسعينات، والتي تعتبر

الجزائري، والتي خمفت عشرات اآلالف من القتمى والمفقودين وتخريب اآلالف من المؤسسات 
 العمومية.

أمام مختمف األوضاع المأساوية التي قد تخمفيا مختمف مظاىر العنف، بات من غير 
المعقول ترك مختمف الضحايا من دون تعويض عما لحقيا من اضرار، وأصبح من 
الضروري تضامن المجتمع لمتكفل بالضحايا. حيث صدرت بيذا الخصوص العديد من 

 .(1)ا عن األضرار التي تمحق بالضحاياالنصوص التشريعية تمزم الدولة بالتعويض تمقائي

إلى أن المشرع الفرنسي توسع أكثر في تحديد المخاطر االجتماعية والتي  ىنا نشير
تستوجب تطبيق نظام تعويض خاص بعيد عن المسؤولية المدنية، لتشمل مخاطر األعمال 

 .(2) جراميةالطبية وكذلك مخاطر التطور التكنولوجي، وضحايا التموث واألفعال اإل

 
                                                           

المشرع الجزائري العديد من النصوص القانونية في ظروف استثنائية استجابة لحق ضحايا المخاطر المتعمقة  أصدر - 1
متعمق بالتعويضات الناجمة عن ، 1990أوت  15مؤرخ في  20 -90 رقم نقانو الظام العام. من أىم ىذه النصوص: بالن

. والمرسوم التنفيذي رقم 1990لسنة  35ج ج، عدد ، ج ر 1990أوت  15المؤرخ في  19 -90قانون العفو الشامل رقم 
المتعمق بمنح تعويضات لصالح األشخاص الطبيعيين ضحايا األضرار الجسمانية  1999فبراير  13المؤرخ في  99-47

أو المادية التي لحقت بيم نتيجة أعمال ارىابية أو حوادث وقعت في اطار مكافحة اإلرىاب ولصالح ذوي حقوقيم، ج ر ج 
، يحدد حقوق ضحايا األحداث التي 2002أبريل  7مؤرخ في  123 -02. المرسوم الرئاسي رقم 1999، لسنة 9دد ج، ع

        .2002أبريل  25 ، الصادر ب25رافقت الحركة من أجل استكمال اليوية الوطنية، ج ر ج ج، عدد 
2- Voir : LAMBERT-FAIVRE Yvonne et PORCHY-SIMON Stéphanie, droit du dommage corporel systèmes 
d’indemnisation, 7eme édition, Edition DALLOZ, Paris, France, 2012, les garanties d’indemnisation des 
victimes d’accidents médicaux p 763 et suivants, indemnisation des risques technologiques p 787 et suivants, 
indemnisation des infractions pénales p 887 et suivants. 
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 المبحث الثاني

 يض التمقائي عن اإلصابات الجسديةماىية التعو 

نتيجة  كان ظيور نظام التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية رأينا كيف أن
رغم كل التطورات المسؤولية المدنية عن ضمان حق الضحية في التعويض  قواعدلقصور 

كان نتيجة لتطور أنظمة التعويض نحو  أخرى، ومن جيةالتي عرفيا ىذه القواعد من جية، 
تقوم عمى اعتبارات التضامن بين أفراد  ضمان ىذا الحق من خبلل تبني أفكار اجتماعية

ات، واليدف منو ىو تفادي التطور  هولما كان نظام التعويض التمقائي نتيجة ليذالمجتمع. 
و العامة فإنو من دون شك يختمف في فمسفت ثغرات التعويض في نظام المسؤولية،

)المطمب اإلحاطة بمفيومو بات من الضروري لذلك  ىذا األخير،وخصوصياتو عن 
 )المطمب الثاني(. وأنواع ومختمف خصائص وبيان األول(،

 المطمب األول

 اإلصابات الجسدية عن مفيوم التعويض التمقائي

تعريف يمر التطرق لمفيوم نظام التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية عبر تقديم 
)الفرع األول(، ومن ثم بيان األساس  توليذا النظام وبيان ضرورتو من خبلل ابراز أىمي

القانوني الذي يستند إليو ىذا النظام، فعمى العكس من المسؤولية المدنية التي تعتمد أساس 
يقوم عمى مبدأ ضمان الحق في السبلمة الجسدية  عمى فكرة الخطأ، فإن التعويض التمقائي

 لقيام حق الضحية في التعويض )الفرع الثاني(. كأساس

 الفرع األول

 تعريف التعويض التمقائي وأىميتو

يعتبر نظام التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية تطور لمنح الحق في التعويض، 
أفرزتو مختمف التطورات الحاصمة في المجتمع، وما جمبتو من مخاطر اجتماعية التي بات 
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يتيا عبر تطوير أنظمة خاصة تستجيب لضرورة ضمان حق الضحايا. من الضروري مواج
براز أىمي نحاول فيما يمي تعريف ىذا النظام  )ثانيا(. وضرورة وجودهتو )أوال(، وا 

 أوال: تعريف التعويض التمقائي

يقصد بالتعويض عموما ىو التزام يقع عمى عاتق الشخص المسؤول عن الضرر، 
لذي ألحقو بفعمو الضار بالضحية. بمعنى أن يقوم المسؤول يمتزم من خبللو بجبر الضرر ا

بإصبلح ما اختل من توازن بحالة الضحية، بإعادة التوازن إلى ما كان عميو قبل وقوع 
ن كان يصمح في صدد التعويض في إطار المسؤولية المدنية، ال  الضرر. ىذا التعريف وا 

 التمقائي.يتناسب مع التعويض الذي يتم في إطار نظام التعويض 

اختمفت التسميات الواردة في شأن نظام التعويض التمقائي، فيناك من يسميو 
بالتعويض الجزافي باعتبار أن مبمغ التعويض يحدد جزافا، وقد يسمى بحق الضرر الجسدي 

وقد  .كونو يقتصر من حيث المبدأ عمى تعويض األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية
المتبعة في سبيل الحصول عمى  اإلدارية إلداري نظرا لئلجراءاتيسميو البعض بالتعويض ا

 .(1)التعويض

، وىذا نظرا التعويض عن انتياك الحق في السبلمة الجسديةكما قد يسمى بنظام 
لقدسية الحق في السبلمة الجسدية من جية، ومن جية أخرى فإن انتياك ىذا الحق ىو 

 (2)الجسديةأساس التعويض عن الضرر الناتج عن اإلصابة 

بينما نفضل تسمية التعويض التمقائي كونيا أكثر شمولية واستيعابا لمنطق ىذا  
النظام، ومن ثم فإن التسميات األخرى مستوحاة من بعض خصائصو تارة، أو من جانبو 

 اإلجرائي تارة أخرى وال تدل إال عمييا، وال تشمل عمى مختمف جوانب وأبعاد ىذا نظام.

                                                           
 .388، مرجع سابق، ص ...عمي فيبللي، االلتزامات، الفعل المستحق لمتعويض - 1
 .11، مرجع سابق، ص ن ...مراد قجالي، نظام التعويض ع - 2
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التعويض التمقائي عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية عمى  (1)البعض عرف
تعويض يؤدى إلى الضحية أو ورثتيا بمجرد وقوع الحادث المسبب لمضرر دون : »أنو

 «.الحاجة إلى المجوء إلى القضاء

خذ عمى ىذا التعريف عمى أنو قاصر ال يمم بكل جوانب نظام التعويض ؤايمكن أن ن
ومن ثم فإن المقصود بالتمقائية في التعويض ليس حصول الضحية أو التمقائي وخصائصو، 

نما يقصد بالتعويض  عمى التعويض بمجرد وقوع الحادث المتسبب في اإلصابة الجسدية، وا 
 التمقائي استحقاق الضحية أو ذوي حقوقيا لمتعويض بمجرد وقوع اإلصابة الجسدية.

في التعويض قائم وثابت، ال يقام حق الضحية »ويقصد بنظام التعويض التمقائي أن: 
فيو أي اعتبار لوجود أو عدم وجود مسؤول عن الحادث أو لسموكو، وييتم فقط بتعويض 

  . (2)«الضحية أو ذوي حقوقيا في كل الحاالت

من طرف  عن الضرر الجسدي استحقاق التعويض»أن:  (3)لبعض اآلخررى اوي
القانون وفي كل الحاالت التي تصاب  بطريقة آلية وبقوة يكون الضحية أو ذوي حقوقيا

فييا جسديا. وذلك دون اقامة أي اعتبار لمفعل المتسبب فيو ميما كان مرتكبو، عمديا 
 «.كان أو غير عمدي

يعتبر ىذا التعريف أشمل وأوفى من سابقو، حيث حاولت األستاذة من خبللو ابراز أىم 
خذ عمى ىذا التعريف بعض النقائص ما يميز نظام التعويض التمقائي، غير أنو يمكن أن نأ

سموك أو الخطأ ومن أىميا: استعمال عبارة كل الحاالت، وكذا عبارة ال يقيم أي اعتبار لم
 ميما كان مرتكبو.

لمعبارة األولى، فإن القول باستحقاق التعويض في كل الحاالت يجعمنا نعتقد  فبالنسبة
فعبل أن التعويض التمقائي يشمل عمى كل الحاالت، إال أن األمر ليس كذلك. حيث يعتبر 

                                                           
 .18، ص 2014...، مرجع سابق، عابد فايد عبد الفتاح فايد، التعويض التمقائي لؤلضرار  - 1
 .11، مرجع سابق، ص ...رجو وسيمة، دور الخطأ في التعويضبو  - 2

3  - Le droit à l’intégrité physique existe, quel que soit la nature du fait à l’origine de sa violation. Que le 
dommage corporel ait été généré par des faits individuels ou collectifs,  volontaires ou non…voir : LAHLOU 
KHIAR Ghenima, ... et réparation systématique, op.cit. p 162.    
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نظام التعويض التمقائي استثناء من مجال تدخل القواعد العامة لممسؤولية المدنية، واالستثناء 
  يشمل إال عمى الحاالت التي ورد بشأنيا.ال يكون إال بنص وال

أما عبارة ال يقيم أي اعتبار لمسموك أو الخطأ ميما كان مرتكبو، كما ال يقيم أي 
اعتبار لوصفو أو درجة خطورتو، فتعني استبعاد نظام المسؤولية بصفة كمية وال يناط بيا أي 

ام المسؤولية المدنية دور في التعويض عن اإلصابات الجسدية. غير أن القطيعة مع نظ
ليست مطمقة، حيث تناط بو أدوار استثنائية كما يمعب الخطأ دورا ىاما في تقدير التعويض 

 وقد يصل إلى نفي الحق في التعويض.

كما أن التعويض التمقائي ال يعني أن التعويض يتم فورا ودون اتباع أية اجراءات، فإن 
 يستمزم اتخاذ اجراءات إدارية. كان يجنب المجوء إلى القضاء فإنو بالمقابل

أما من الناحية التشريعية، لم يقم التشريع بتعريف لمتعويض التمقائي عن اإلصابات 
الجسدية تاركا ذلك لمفقو، لكن نجد العديد من النصوص التشريعية كرس من خبلليا المشرع 

ن لم ينص عمى ذلك صراحة، فإنو نص صراحة أو ضم نيا عن نظام التعويض التمقائي، وا 
 استبعاد المسؤولية المدنية أو عمى األقل نص عمى استبعاد الخطأ.

المتعمق بإلزاميو التأمين عن السيارات سالف  15-74من األمر  1ف 8تنص المادة 
كل حادث سير سبب أضرار جسمانية، يترتب عميو التعويض لكل ضحية أو »عمى:  الذكر

ن لم تكن لمضحية صفة الغير ت جاه الشخص المسؤول مدنيا عن ذوي حقوقيا، وا 
من خبلل ىذه المادة نستنتج أن صفة ضحية حادث سير وحدىا كافية لقيام حق  .«الحادث

الضحية في التعويض عن األضرار الجسمانية التي لحقت بيا، ودون أي اعتبار لدور 
 الخطأ، بل أن خطأ الضحية نفسيا يفتح الحق في التعويض، وبصفة مباشرة دون أن نتساءل

نما (1)عن وجود الخطأ أو المسؤول وعن إمكانية نفي المسؤولية ن دل عمى شيء، وا  . ىذا وا 

                                                           
لحاق عيسى، إلزامية التأمين عمى السيارات ونظام تعويض األضرار الناتجة عنيا، أطروحة لنيل شيادة دكتوراه عموم  - 1

، ص 2012/2013في الحقوق، تخصص القانون الخاص، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
210.  
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يدل عمى استبعاد األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية الناشئة عن حوادث السير من 
 نطاق تدخل نظام المسؤولية المدنية.

 109المينية، فقد كانت المادة  ضأما في مجال التعويض عن حوادث العمل واألمرا
ال يجوز لممصاب أو ذوي حقوقو »قبل الغاءه تنص عمى أنو:  183 -66من األمر رقم 

رفع دعوى القانون العام قصد الحصول عمى التعويضات عن الحوادث واألمراض 
إال أن المشرع لم يعد صياغة ىذه المادة ولم يدرجيا  .«المنصوص عمييا في ىذا األمر...

السالف الذكر، حيث كان عميو االحتفاظ بيذا النص لمداللة عمى  13 -83القانون  ضمن
اعتبار ىذا الحكم من النظام العام وال يجوز مخالفتو، ولمتأكيد عمى مبدأ تمقائية التعويض 

 عن حوادث العمل واألمراض المينية.

ن مجال التعويض يعتبر التشريع النيوزلندي الرائد في مجال استبعاد نظام المسؤولية م
تم  حيث عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية التي يعود سببيا إلى وقوع حادث.

اقتراح وضع نظام تعويض فوري ودون أن تقوم الضحية بإثبات خطأ المسؤول ودون اعتبار 
لخطأىا المحتمل، وميما كان مكان وقوع الحادث، فيستوي أن يكون قد وقع في مكان العمل 

 الدولة التعويض لكل ضحية. من خبللو تضمن (1)ريق أو المنزلأو الط

 Accident »قانون التعويض عن الحوادث تم تكريس ىذا النظام بموجب 
«Compensation Act   من 5نجد المادة  .1974أبريل  1الذي دخل حيز التنفيذ في 

أو ذوي حقوق الضحية المتوفاة من المجوء إلى دعوى /تمنع المضرور و ىذا القانون
المسؤولية المدنية، إذا كانت األضرار التي لحقتيا نتيجة إصابة جسدية بسبب حادث. حيث 
أنو لم يعد األمر يتعمق "بإثبات خطأ المتسبب في الضرر، لكن يكفي إثبات أن الضحية 

دعوى المسؤولية عبر أصيبت بضرر جسدي بسبب حادث. كما أن القانون يحل محل 
 .(2)أداءات دورية مدفوعة بصفة تمقائية وبقوة القانون

                                                           
1  - TUNC André, L’indemnisation des dommages corporels subis par accident : le rapport de la commission 
royal néo- zélandaise, revue internationale de droit comparé, vol 20, N°4, Octobre- décembre 1968, p 698. 
2  - A.VENEL margaret, L’indemnisation des dommages…, op.cit. p 73 et 74. 
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 22/12/1992أما من الناحية القضائية، فقد جاء في قرار لممحكمة العميا صادر في 
تعويض ضحايا حوادث المرور ىو حق تمقائي بقطع النظر عن المسؤولية،... حيث » أنو:

باشرة بعد وقوع الحادث، وبصفة أدق بمجرد تمقييا تمتزم شركة التأمين بدفع التعويضات م
 .(1)«نسخة من محضر التحقيق االبتدائي

عن اإلصابات الجسدية عمى النحو ونحن نرى أن يكون تعريف التعويض التمقائي 
 التالي:

التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية ىو نظام تعويض عمى قطيعة نسبية مع »
ا تعويض تستحق فيو الضحية أو ذوي حقوقيا وبقوة القانوننظام المسؤولية المدنية 

بمجرد تعرضيا إلصابة جسدية ناتجة عن حادث استبعد من مجال المسؤولية  جزافيا
، ويتم المدنية بنص تشريعي، يكون فيو التعويض عمل إجرائي دون المجوء إلى القضاء

 «.صرف التعويض من طرف آليات التعويض الجماعية

 يض التمقائي عن اإلصابات الجسديةالتعو  ثانيا: أىمية

يستجيب نظام التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية لعدة معطيات تفرض وجوده، 
فيو يعبر عن تطور حاصل في األنظمة القانونية نحو ضمان حق الضحية في الحصول 

المخاطر  الضحية، عمى التعويض، ويجنب الضحية أو ذوي حقوقيا في حالة وفاة
 ساءات العممية والقانونية التي تقف في سبيل الحصول عمى التعويض.واإل

فمن الناحية القانونية، يجنب نظام التعويض التمقائي الضحية العديد من المخاطر 
القانونية التي قد تحول بينيا وبين حصوليا عمى حقيا في التعويض عما لحقيا من أضرار 

بة بالتعويض في إطار القواعد العامة جراء تعرضيا إلصابة جسدية، في حال المطال
لممسؤولية المدنية. حيث يوفر نظام التعويض التمقائي لمضحية العديد من التسييبلت 
القانونية بيدف حصوليا عمى التعويض بصفة مباشرة ويسيرة وسريعة عن مختمف األضرار 

                                                           
. ذكره نبيل صقر، قضاء المحكمة العميا 22/12/1992، الصادر بتاريخ 83935قرار المحكمة العميا في الممف رقم:  - 1

 .502،ص 2009في قانون العقوبات وحوادث المرور، الجزء الثاني، دار اليدى، عين مميمة، الجزائر، 
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بتعويض  التي تتعرض ليا جسديا وفي كل الحاالت، كون ىذا النظام ييتم بدرجة أولى
 الضحية دون أي اعتبار لقيام المسؤولية أو الخطأ.

بالتالي، فإن نظام التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية، يجنب الضحية ضرورة 
إثبات قيام المسؤولية المدنية في جاب الشخص المسؤول عن الضرر أو إثبات الخطأ في 

نية قائمة عمى أساس الخطأ سموكو. صحيح أنو في بعض الحاالت تكون المسؤولية المد
المفترض أو مفترضة قانونا، إال أنيا تبقى في حاالت أخرى قائمة عمى أساس الخطأ واجب 

 اإلثبات وغالبا ما يصعب إثباتو.

حتى في الحاالت التي تكون فييا المسؤولية مفترضة أو قائمة عمى أساس الخطأ 
ينفي المسؤولية عنو بقطع المفترض، يمكن لمشخص المسؤول عن إحداث الضرر أن 

، بما يحول دون حصوليا عمى (1)العبلقة السببية بين فعمو والضرر الواقع عمى الضحية
التعويض وىو أمر غير مقبول خاصة لما يتعمق األمر بتمك األضرار الناتجة عن اإلصابات 

 الجسدية.

ؤولية المدنية ضف إلى ذلك تمك الحاالت التي يستحيل فييا تطبيق القواعد العامة لممس
كما ىو عميو الحال في حالة الضرر المتسبب في النفس أو في حالة غياب المسؤول عن 

، والتي عادة ما تبقى الضحية من دون تعويض، وتبقى وحدىا في مواجية عبء (2)الضرر
 األضرار التي تمحق بيا.

ض التي يجنب نظام التعويض التمقائي كل ىذه المخاطر القانونية أو ثغرات التعوي
تشوب نظام المسؤولية المدنية والتي تحول دون حصوليا عمى حقيا في التعويض، كونو 

                                                           
 .22ص ...، مرجع سابق، لؤلضرار عابد فايد عبد الفتاح فايد، التعويض التمقائي - 1
صحيح أن المشرع حاول ضمان التعويض لمضحية في حالة غياب المسؤول عن الضرر الجسماني في إطار القواعد  - 2

، إال أنيا تبقى غير كافية وعديمة الفعالية نظرا لمغموض الذي يشوبيا وبعض 1مكرر 140نص المادة  ثالعامة باستحدا
 .األحكام التي تضمنتيا، والتي سبق التطرق إلييا في موضع سابق
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نظام ييتم بتعويض الضحية بقوة القانون دون أن يضع ليذا الحق في التعويض أي شرط أو 
 .(1)قيد

أما من الناحية العممية فإن التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية من شأنو التقميل 
ن كان مبمغ التعويض أقل من قيمة من  المنازعات وتخفيف العبء عمى المحاكم، فحتى وا 

األضرار إال أنو غالبا ما تحجم الضحية عن المجوء إلى القضاء واالكتفاء بالمبمغ المحدد 
 .(2)قانونا

كما يجنب ىذا النظام الضحية طول اإلجراءات التي يستغرقيا التقاضي في إطار 
من يوم حدوث الضرر إلى صدور الحكم بالتعويض واستنفاذ كل طرق  المسؤولية المدنية

الطعن العادية وغير العادية لتستفيد الضحية من التعويض. وىذا ما يتنافى مع طبيعة 
 وخطورة اإلصابات الجسدية.

بما أن نظام التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية يقوم عمى مبدأ التوزيع 
ية التعويض، حيث تتولى آليات التعويض الجماعية التعويض، الجماعي لممخاطر واجتماع

فإنو يوفر ذمة مالية أكثر مبلءة وقدرة عمى الوفاء بمبالغ التعويض وتنفيذ ىذا االلتزام، عكس 
 الذمة الفردية التي تتولى التعويض في إطار المسؤولية المدنية. 

يا إلى الطابع الشخصي كل ىذه المخاطر سواء العممية أو القانونية تعود في مجمم
. ويقدم نظام التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية أكثر (3)والفردي لممسؤولية المدنية

ضمانة لمضحية وحماية لحقوقيا بتكريسو لتعويض سريع بعيدا عن منطق المسؤولية المدنية، 
 ويجنبيا كل ىذه المخاطر والثغرات التي يشمل عمييا نظام المسؤولية المدنية.

                                                           
 ىذا ما سنتطرق إليو بالتفصيل أثناء دراسة خصائص نظام التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية. - 1
كن تصور منازعات حول التعويض في الحياة العممية، فقد يرفض الممتزم بالتعويض دفع التعويض، وقد مع ذلك يم - 2

لممزيد من يكون المجوء إلى القضاء بغية الحصول عمى تعويض األضرار فيما يزيد عن مبمغ التعويض التمقائي... 
 .23بواسطة صناديق الضمان ...، مرجع سابق، ص عابد فايد عبد الفتاح فايد، التعويض التمقائي التفاصيل الرجوع إلى: 

يشكل الطابع الشخصي والفردي عائق أمام حصول العديد من الضحايا عمى التعويض، خاصة في حالة األضرار التي  - 3
 LAHLOU KHIAR Ghenima, … et réparationيجيل فييا المسؤول، والتي يكون فييا المسؤول معسرا...أنظر:

systématique, op cité, p 159.     
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 الفرع الثاني

 يض التمقائي عن اإلصابات الجسديةأساس التعو 

اعتماد المسؤولية المدنية في ضمان حق الضحية في التعويض اصبح من  بعد فشل
الضروري البحث عن أساس جديد يعتمد عميو في منح الحق في التعويض يستجيب لضرورة 

الجسدية كأساس لمتعويض  ضمان اإلصابات الجسدية، فكان ذلك باعتماد الحق في السبلمة
عن ىذا النوع من األضرار)أوال(، وكنتيجة لذلك، فإن التعويض التمقائي يقتصر من حيث 

 األصل عمى تعويض األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية )ثانيا(.

 أوال: تكريس الحق في السالمة الجسدية كأساس لمتعويض

ئي كميا عن المسؤولية المدنية، فتكون يختمف األساس الذي يستند إليو التعويض التمقا
استفادة الضحية من التعويض في نظام المسؤولية المدنية مرتبطة بسموك المسؤول، فالعبرة 
بمساءلة الفاعل عن فعل أتاه، وليس بتعويض الضحية كيدف أساسي، بل يظير كأثر 

الضحية وجبر  لسموك الشخص المسؤول. أما التعويض التمقائي، فالعبرة فيو تكون بتعويض
األضرار التي لحقتيا بغض النظر عن أي اعتبار آخر. حيث تغمب وجية نظر الضحية 

ال سيما حقيا في سبلمتيا  –بدل التمسك بخطأ الفاعل، ويكون المساس بحق الضحية 
لضرورة  التعويض التمقائي ستجيبومن خبللو ي .(1)في التعويضىو قوام الحق  -الجسدية

، وتحمل في معناىا تجسيدا لحق الفرد في (2)حماية حق الضحية في سبلمتيا الجسدية
حماية سبلمتو الجسدية كما ىو وارد في الدستور بتكريس مبدأ عدم جواز االعتداء عمى 

 .(3)الشخص البشري

                                                           
قوام الحق في التعويض ىو المساس بحق من حقوق الضحية ال سيم حقيا في السبلمة الجسدية، كون اإلنسان من  - 1

عمي فبللي، الفعل المستحق الرجوع إلى: حقو إتيان السموك الذي يريده وفي المقبل ىناك حقوق لمغير يجب حمايتيا... 
  .38، مرجع سابق، ص ...لمتعويض

2  -  LAHLOU KHIAR Ghenima,  ... entre responsabilité et automaticité, op.cit., p 181.   
، 14، العدد، .، المتضمن التعديل الدستوري، ج. ر. ج. ج2016مارس  6مؤرخ في  01-16من القانون رقم  40تنص المادة  - 3

تضمن الدولة عدم انتياك حرمة اإلنسان. ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس »عمى:  2016مارس  7صادر في 
   .«بالكرامة. المعاممة القاسية والالإنسانية يقمعيا القانون
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م الواسع من أىم الحقوق الجوىرية لئلنسان إن لـ السبلمة الجسدية بمفيومو الحق عتبري
يقصد بالحق في السبلمة الجسدية ذلك الحق الذي يتمتع بو اإلنسان بأن يحتفظ  ،كن أسماىاي

بتكامل جسده وأن يبقى محتفظا بمختمف الوظائف الحيوية فيو والتي تسمح لو بمواصمة 
 ي أو نفسية.الحياة عمى نحو طبيعي، واالحتفاظ بمستواه الصحي، وأن يتحرر من أي ألم بدن

 :ىي في السبلمة الجسدية عمى ثبلث عناصر الحقيشمل 

تقوم فكرة التكامل الجسدي  ، حيثالحق في التكامل الجسديأما العنصر األول فيو 
عمى أساس أنو ال قيمة موضوعية كاممة لمحق في سبلمة الجسم دون أن يكون ىذا الجسم 
متكامبل ومحتفظا بأجزائو كافة. فإذا ما فقد أي جزء من ىذه األجزاء بغض النظر عن 

في أىميتو في الجسم ودوره فيو، فإن ذلك سيؤدي إلى إنقاص في القيمة الموضوعية لمحق 
 .(1) السبلمة الجسدية

بالتالي، فإن المساس بالحق في التكامل الجسدي يتحقق بمجرد المساس بأحد أعضاء 
ذلك أن يكون ىذا المساس بعضو من األعضاء االداخمية لمجسم غير  الجسم، ويستوي في

الظاىرة كالقمب أو من األعضاء الخارجية أي تمك األعضاء المرئية كالوجو أو األرجل، 
 .(2)ما كانت الوسيمة المستعممة في ذلكومي

العنصر الثاني من الحق في السبلمة الجسدية فيو الحق في االحتفاظ بالمستوى  أما
في أن يحتفظ بالنصيب  لمفرد صمة التي يعترف بيا القانونتمك الخ الصحي، والذي يراد بو

الذي يتوافر لو من الصحة، وبعبارة أخرى مصمحة الشخص في أن ال ينخفض مستواه 
الصحي. ويقوم ىذا الحق عمى أساس مصمحة الشخص في أن يحتفظ بصبلحية أعضاء 
جسمو كافة لكي يتمكن من القيام بوظائفو المعتادة بشكل طبيعي دون اإلخبلل بقدرتو عمى 

. ويعتبر المستوى الصحي المؤشر الدال عمى وظائف الحياة عمى في (3)لوظائفالقيام بتمك ا
جسم اإلنسان خبلل فترة زمنية معينة وكافية نسبيا وفقا لمنحو العادي الذي تحدده األصول 

                                                           
مجمة الرافدين مقال منشور في الحق في السبلمة الجسدية )دراسة تحميمية(، أكرم محمود حسين البدو وبيرك فارس حسين،  - 1

 .16، ص 2007، سنة 33شر، العدد ، السنة الثانية ع9مجمد لمحقوق، ال
   .10، ص ...رضا بريش، ضمان األضرار الجسمانية، مرجع سابق - 2
 .17مرجع سابق، ص  الحق في السبلمة الجسدية...، أكرم محمود حسين البدو وبيرك فارس حسين، - 3
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الطبية والعممية المستقر عمييا في ىذا الشأن، وذلك بصرف النظر عن العاىات الموجودة 
 .(1)قدرة األعضاء عمى أداء وظائفيا بالجسد والتي ال تؤثر عمى

نشير ىنا إلى أن الحق في االحتفاظ بالمستوى الصحي ال يقتصر عمى الجانب البدني 
لمجسم فقط، بل يتعدى ذلك ليشمل عمى الجانب النفسي والعقمي. فالصحة بمفيوميا الواسع 

حق اإلنسان تشمل عمى كل من الصحة البدنية والصحة العقمية لئلنسان. ويشكل مساسا ب
في االحتفاظ بمستواه الصحي كل فعل قد يؤدي إلى احداث أعراض غير عادية في الجسم 
يترتب عمييا انخفاض في مقدرة الجسم عمى أداء وظائفو التي كان يقوم بيا قبل حدوث 
الفعل بغض النظر عن المدة الزمنية التي تستغرقيا ىذه األعراض ومقدار خطورتيا عمى 

الي، يعد مساسا بالحق في االحتفاظ بالمستوى الصحي كل فعل يؤدي إلى . بالت(2)الجسم
االخبلل في وظائف الجسم البدنية والعقمية. ويؤدي ىذا المساس بصفة مباشرة وحتمية إلى 

 الى المساس بحق اإلنسان في سبلمتو الجسدية.

السكينة يقصد بحق اإلنسان في و  ،الحق في السكينة الجسديةأما العنصر الثالث فيو 
الجسدية تحرر اإلنسان في أجزاء وأعضاء جسده من اآلالم سواء أكانت آالما بدنية أم 
نفسية، وعدم التسبب فييا أو الزيادة في اآلالم التي كان يعاني منيا. يفيم من ىذا أن 
مصمحة الفرد من خبلل ىذا العنصر تكمن في عدم تعرضو لآلالم، وكل فعل يؤدي إلى 

ن موجودا من قبل أو الزيادة في مقدار ألم كان موجودا يعتبر مساسا بالحق احداث ألم لم يك
 في السبلمة الجسدية.

فضبل عن المساس بحق المضرور في التكامل الجسدي فإنو يتحمل آالما بدنية لم 
وتعد مساسا بحقو في السكينة الجسدية. حيث ال  (3)يكن يشعر بيا قبل تعرضو لئلصابة

نة الجسدية عمى حالة المساس المباشر فقط كما في ضرب الضحية، يقتصر المساس بالسكي
بل يمكن أن يكون في صورة غير مباشرة فيكون نتيجة لممساس بأحد العنصرين اآلخرين 
لمحق في السبلمة الجسدية. عمى ىذا األساس فإنو يجب أن تشمل الحماية الجانب النفسي 

                                                           
    .10سابق، ص  ، مرجع...ضمان األضرار الجسمانية رضا بريش، - 1
 .18مرجع سابق، ص  الحق في السبلمة الجسدية...، أكرم محمود حسين البدو وبيرك فارس حسين، - 2
 .11، مرجع سابق، ص ...رضا بريش، ضمان األضرار الجسمانية - 3
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ماية قانونية كاممة لمحق في السبلمة باإلضافة الى الجانب البدني حتى تتوفر ىناك ح
الجسدية، خاصة أن ىناك عبلقة وطيدة بين اآلالم النفسية والبدنية وغالبا ما ينجر عن نوع 

 .(1)من اآلالم النوع اآلخر كنتيجة حتمية

بذلك يمكن القول بأن حماية الكيان الجسدي لئلنسان تشمل العناصر الثبلثة لحقو في 
تسنى لو القيام بوظائفو وتوفير حاجاتو الفردية والقيام بالدور المنوط السبلمة الجسدية حتى ي

 بو في المجتمع.

 ثانيا: نتائج تكريس الحق في السالمة الجسدية كأساس لمتعويض التمقائي

كنتيجة منطقية لتكريس الحق في السبلمة الجسدية كأساس لمتعويض التمقائي عن 
تعويض يقتصر عمى تمك األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية، فإن األصل فيو أن ال

 .(2)اإلصابات الجسدية، والتعويض عن األضرار المادية يكون كاستثناء

بمعنى أن نظام التعويض التمقائي يقتصر من حيث المبدأ عمى تعويض األضرار 
الناتجة عن اإلصابات الجسدية دون غيرىا من األضرار األخرى. فالتعويض التمقائي يكرس 

معينا ىو ضمان الحق في السبلمة الجسدية لكل فرد من أفراد المجتمع، وىذا ىو  مبدأ
األساس الذي أقيم عميو واليدف الذي أنشئ من اجمو نظام التعويض التمقائي عن األضرار، 

                                                           
وحاالت الغضب  قد يكون لبلعتداء عمى السكينة النفسية أثر بالغ في السكينة البدنية كما في االضطرابات النفسية - 1

الشديد التي يترتب عمييا تسارع في نبضات القمب وضيق في التنفس وأحيانا في اإلصابة بالصرع وما غير ذلك من اآلثار 
في السكينة البدنية، كما قد يترتب عن الخمل الذي يصيب السكينة البدنية حدوث اضطرابات في السكينة النفسية. وىكذا 

لشديد بين السكينة البدنية والسكينة النفسية، فغالبا ما ينتج عن المساس بأحدىما التأثير سمبا تتجمى بوضوح حالة الترابط ا
الحق في السبلمة  ،مود حسين البدو وبيرك فارس حسينأكرم محلممزيد من التفاصيل الرجوع إلى: في األخرى... 

 .20و 19ص  مرجع سابق، الجسدية...،
المادية من مجال التعويض التمقائي عن األضرار، لكن عمى سبيل االستثناء، قررت من حيث المبدأ، تستبعد األضرار  - 2

بعض التشريعات تعويضا تمقائيا لضحايا االرىاب وضحايا األفعال التي تتخذ لمواجية االرىاب وضحايا المظاىرات التي 
فتاح فايد، التعويض التمقائي عابد فايد عبد العن األضرار التي تصيب أمواليم.  تحدث اضطرابا في النظام العام

 .80و 79رابحي بن عمية، النظام القانوني لمتعويض...، مرجع سابق، ص  .92 ص...، مرجع سابق، لؤلضرار
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فالمساس بالحق في السبلمة الجسدية ىو الذي يبرر تنظيم التعويض بشكل مستقل بعيد عن 
 .(1)نظام المسؤولية المدنية

مختمف النظم التعويضية الخاصة، يمكن التأكد من تكريس المشرع لمحق في  ءباستقرا
التعويض عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية وتنظيمو بعيدا عن نظام المسؤولية 
المدنية، وأن ىذه النصوص في مجمميا تنص عمى اقتصار التعويض عمى األضرار الناتجة 

 .(2)عن اإلصابات الجسدية

ال تقتصر األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية عمى مجرد اإلصابة الجسدية في 
حد ذاتيا، بل تتعدى إلى أكثر من ذلك، وتنتج عنيا أضرار أخرى متعددة ومختمفة وغالبا ما 

وتظير أىمية التمييز بين اإلصابة  ،تكون أكثر إيبلما وتأثيرا من اإلصابة الجسدية نفسيا
  ار الناتجة عنيا في الوصول إلى تعويض كاف يشمل مختمف األضرار.الجسدية واألضر 

المساس بالسبلمة الجسدية لمشخص،  حيث يمكن اعتبار اإلصابة الجسدية عمى أنيا
نشأ عنو أضرار أخرى تكون محبل لمتعويض. إال أن األضرار الناتجة عن توىذا المساس 

بيعة واحدة، فيي إما تكون اقتصادية اإلصابات الجسدية ليست عمى درجة واحدة وال عمى ط
، فبل يقتصر نظام التعويض التمقائي عمى اإلصابة الجسدية في حد (3)غير اقتصادية أو

 . (4)عنيا سواء كانت اقتصادية أو شخصية ل يشمل عمى كل األضرار الناتجةذاتيا، ب
                                                           

 .90...، مرجع سابق، ص لؤلضرار يض التمقائيعابد فايد عبد الفتاح فايد، التعو  - 1
2  - LAHLOU KHIAR Ghenima, ... et réparation systématique, op.cit. p 164.   

إن طبيعة األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية تستعصي عمى االنضواء تحت التقسيم التقميدي لمضرر، فيجب  - 3
فإن رد بعض األضرار الناتجة عن اإلصابة الجسدية  اعتباره ضررا مستقبل بذاتو تحت مسمى الضرر الجسماني. من ثم

مة اإلنسان ألنو يجب عدم تفسير العجز الجسماني عمى أنو مجرد عجز عن العمل إلى مجرد أضرار مادية فيو إىدار لقي
محمد محيى الدين إبراىيم سميم، نطاق الضرر  رتب ذلك من آثار.بل اعتباره نقص في القدرات الجسمانية لمشخص بما ي

 .21، ص 2007صر، المرتد، دراسة تحميمية لنظرية الضرر المرتد، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، م
ن لم يكن ليا تأثير عمى الذمة االقتصادية أو المعنوية لممضرور.  حيث - 4 تشكل اإلصابة الجسدية في حد ذاتيا ضرر وا 

ومضمون الضرر في ىذه الحالة ىو اإلخبلل بحق الشخص في السبلمة الجسدية. فالتعويض في ىذه الحالة يكون عمى 
قاسم محمود قاسم ونظام جبار طالب،  تأثير عمى الذمة المالية.النظر عن ال قدر ما نقص من القدرة الجسدية بغض

، ص 2013منشر والتوزيع، عمان، األردن، األضرار المعنوية الناتجة عن اإلصابة الجسدية )دراسة مقارنة(، دار صفاء ل
 .20سابق، ص  مرجع نطاق الضرر المرتد...، . محمد محيى الدين إبراىيم سميم،133، 130ص 
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نتيجة تتمثل األضرار ذات الطابع االقتصادي في كل ما لحق الضحية من خسارة 
تعرضيا إلصابة جسدية كمصاريف العبلج والمصاريف الصيدالنية، واألعضاء الصناعية، 
ونفقات االستعانة بالغير، وما فاتيا من كسب كضياع األجر والدخل، كما قد يعوض عن 

 فوات الفرصة نتيجة اإلصابة الجسدية.

الشخص أما األضرار ذات الطابع الشخصي غير االقتصادي فيي تمك التي تصيب 
في غير ذمتو المالية، أي تصيبو في ذمتو المعنوية، وتشمل عمى الضرر الجمالي، وضرر 
التألم بنوعيو: ضرر التألم البسيط وضرر التألم اليام، وضرر الحرمان من مباىج الحياة، 

 وضرر الصبا والضرر الجنسي.

 الثاني المطمب

 ص وأنواع أنظمة التعويض التمقائيخصائ

المسؤولية المدنية، أين نجد أحكامو ومختمف قواعده مجمعة في عمى خبلف نظام 
تقنين واحد، فإن أحكام نظام التعويض التمقائي تكون مبعثرة بين العديد من النصوص 
التشريعية التي كرست أنظمة تعويضية خاصة تستجيب لظروف معينة ومواجية مخاطر 

ويض التمقائية )الفرع الثاني(، غير محددة، مما أسفر عن وجود العديد من أنواع أنظمة التع
أن ىذه األنظمة بمختمف أنواعيا وصورىا، ورغم اختبلف مجال تدخميا، فإنيا تجتمع وتمتقي 
في خاصية أساسية مشتركة وىي منح الضحية الحق في التعويض بقوة القانون بمجرد وقوع 

 الحادث مصدر اإلصابة الجسدية )الفرع االول(.

 الفرع األول

 التمقائي تعويض بقوة القانون يضالتعو 

يمتاز نظام التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية عن نظام المسؤولية المدنية في 
كونو يمنح الحق لمضحية في التعويض بقوة القانون، فعمى العكس من نظام المسؤولية 

 المدنية، فإنو ، يوفر تعويض بدون شرط )أوال(، وبدون قيد )ثانيا(.
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 دون شرطمن تعويض  يض التمقائيأوال: التعو 

عمى خبلف نظام المسؤولية المدنية الذي يستمزم توفر شروط ثبلث لمنح الحق في 
وىو حسب الحالة خطأ المسؤول الواجب  –التعويض والمتمثمة في الفعل المستحق لمتعويض 

الضرر وحدوث  -ابة أو فعل الشيء ...اإلثبات أو المفترض، أو فعل التابع أو الخاضع لمرق
وقيام العبلقة السببية بين الفعل المستحق لمتعويض والضرر، فإن نظام التعويض التمقائي 

 عن اإلصابات الجسدية ال يستمزم وجود أو توفر شروط محددة.

ن كانت القراءات األولى لمختمف النصوص الخاصة التي تنص عمى تعويض  وا 
ط محددة لمنح الحق في المضرورين من اإلصابات الجسدية توحي بأنيا تضع شرو 

التعويض، غير أنيا في الحقيقة مجرد تحديد لمفيوم الحادث مصدر اإلصابة الجسدية 
وتعريفو والذي يرتب الحق في التعويض التمقائي عنيا، بيدف تحديد أي النصوص التشريعية 

 الخاصة واجبة التطبيق، وكذا الجية أو الييئة الممزمة والمدينة بدفع التعويض.

المتعمق بحوادث العمل  13 -83من القانون  6فإن المادة  سبيل المثال،عمى 
يعتبر كحادث عمل كل حادث انجرت عنو  »واألمراض المينية السالف الذكر تنص عمى: 

بالتالي فإن  .«إصابة بدنية ناتجة عن سبب مفاجئ وخارجي وطرأ في إطار عالقة العمل
ينجر عن الحادث إصابة جسدية وىي حادث العمل يشترط توفر ثبلث شروط ىي: أن 

تكريس لحق العامل في سبلمة شخصو. حصول الحادث بسبب أجنبي ومفاجئ والذي ال 
يجب أخذه بمفيوم سبب لنفي المسؤولية وفق قواعد المسؤولية المدنية وقطع العبلقة السببية، 

ر داخمي فما ىو إال شرط يسمح بالتمييز بين حادث العمل والمرض الميني والذي ىو أم
ومتوقع. شرط وقوع الحادث في إطار عبلقة العمل ييدف إلى التمييز بين حادث العمل 
والحوادث األخرى. بالتالي فإن ىذه الشروط الثبلث ما ىي إال مجرد عناصر لتحديد مفيوم 
حادث العمل الذي يفتح لممضرور الحق في التعويض التمقائي. ونفس الشيء بالنسبة 

 (1)ادث المظاىرات وأعمال العنف المتعمقة بالنظام العاملحوادث المرور وحو 

                                                           
1  - FILALI Ali, l’indemnisation du dommage corporel..., op.cit. pp 113- 115. 
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يكفي لممضرور أن يثبت تعرضو إلصابة جسدية جراء حادث لمحصول عمى  بالتالي 
الحق في التعويض التمقائي، بمعنى أن توفر صفة المضرور جسديا وحدىا كافية لفتح وقيام 

إلصابة جسدية دون  حق الضحية في التعويض عما لحقيا من أضرار نتيجة تعرضيا
 الحاجة إلى شروط أخرى. وكنتيجة لذلك:

في إطار نظام التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية، يتم استبعاد خطأ المسؤول: 
خص المتسبب في إحداث الضرر. حيث شالتكفل بالضحية بعيدا عن أي اعتبار لسموك ال

المسؤول والضحية، وكذا العبلقة  تعرف مختمف العبلقات الناشئة عن االلتزام )العبلقة بين
الثبلثية بين المسؤول والمؤمن والضحية في حالة التأمين من المسؤولية( بالتعويض تحوال 

 إذ أن العبرة لم تعد في سموك المسؤول عن الضرر ا في إطار نظام التعويض التمقائي،ىام
نما العبرة بالضرر في حد ذاتو بذلك يكون المنطق التقميدي لمتعويض قد اىتز بكاممو.  وا 

وتختفي كذلك العبلقات السابقة تاركة المجال لعبلقة جديدة بين  ،حيث يختفي المسؤول
 .(1)الضحية والمدين بالتعويض

 غير أنو قد تناط بخطأ المسؤول أدوار استثنائية غير تمك المنوطة بو في إطار
تندرج دائما ضمن ترجيح مصمحة الضحية. ولعل أىم ىذه  وارالمسؤولية المدنية. ىذه االد

األدوار تمك المنوطة بو في إطار تعويض اإلصابات الجسدية الناتجة عن حوادث العمل، 
 .(2)حيث يكون خطأ المسؤول أو المتسبب في الضرر أساسا لممطالبة بالتعويض التكميمي

يعفي الضحية من إثبات قيام العبلقة نظام التعويض التمقائي : استبعاد العالقة السببية
السببية بين خطأ المسؤول أو فعمو المستحق لمتعويض والضرر الذي تعرضت لو كما ىو 
مشروط في إطار القواعد العامة لممسؤولية المدنية، حيث أن الواقعة المادية المتمثمة في 

مسؤولية المدنية الحادث تعتبر مصدرا لمضرر. بما يعني أن العبلقة السببية بمفيوم ال

                                                           
1   - LAHLOU KHIAR Ghenima, Conclusion générale ; L’émergence d’un droit d’indemnisation systématique, 
livre commun entre l’université d’Alger 1et l’UPPA, Alger, 2012, p 276 et 277.  
2  - OUARAB Salima, L’indemnisation des accidents de travail, L’émergence d’un droit d’indemnisation 
systématique, livre commun entre l’université d’Alger 1et l’UPPA, Alger, 2012, p83.   
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مستبعدة من نظام التعويض التمقائي، حيث أنو يكفي اثبات العبلقة بين الضرر الذي 
 .(1)تعرضت لو الضحية والحادث

ففي مجال التعويض عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية نتيجة تعرض 
ضرر لقيام الضحية لحادث مرور، يكفي إثبات تدخل السيارة في الحادث وليس في احداث ال

كما  .(2)حق الضحية في التعويض عما لحقيا من أضرار نتيجة تعرضيا إلصابة جسدية
ضحية أعمال العنف والمظاىرات المخمة بالنظام العام لقيام  تكفي صفة ضحية اإلرىاب أو

ث يكفي إثبات أن اإلصابة الجسدية حق الضحية في التعويض عما يمحقيا من أضرار. حي
إرىابي أو حادث وقع في إطار مكافحة اإلرىاب أو عن أعمال عنف أو كانت نتيجة عمل 

 .(3)مظاىرات ليقوم حقيا في التعويض

 دون قيدثانيا: التعويض التمقائي تعويض من 

عمى خبلف ما ىو جار العمل بو في نظام المسؤولية المدنية والتي تكون قابمة لمنفي 
اثبات تدخل سبب أجنبي كالقوة القاىرة أو فعل واستبعاد تطبيق قواعدىا، خصوصا إذا ما تم 

المضرور أو خطئو أو فعل الغير أو خطئو، والتي تشكل قيودا قد تحول دون حصول 
المضرور عمى التعويض. فإن مثل ىذه القيود غير واردة في نظام التعويض التمقائي عن 

وع في مواجية ، إذ ال يمكن لممدين بالتعويض أن يحتج بيا كدف(4)اإلصابات الجسدية

                                                           
1  - OUARAB Salima, L’indemnisation des accidents de travail…, op.cit. p 83. LAHLOU KHIAR Ghenima,  

Synthèse générale…, op.cit., p 277. 
2  - Voir : LARRIBAU-TERNEYER Virginie, L’indemnisation des accidents de la circulation selon la loi du 5 
juillet 1985, L’émergence d’un droit d’indemnisation systématique, livre commun entre l’université d’Alger 1et 
l’UPPA, Alger, 2012, p 100 et 101. Voir aussi : MOSTEFA KARA Farida, l’indemnisation des victimes des 
accidents de la route, L’ordonnance 74-15 du 30 janvier 1975 relative à l’obligation d’assurance des 
véhicules et au régime d’indemnisation des dommages, L’émergence d’un droit d’indemnisation systématique, 
livre commun entre l’université d’Alger 1et l’UPPA, Alger, 2012, p 134 et 135. 
3  - LAHLOU KHIAR Ghenima, Conclusion générale …, op cité, p 277. 

وجود التزام  -كنظام قائم عمى العبلقة السببية بين الخطأ والضرر –ليس في اإلمكان في إطار نظام المسؤولية المدنية  - 4
أسباب االستبعاد الكمي أو الجزئي ليا. بالمقابل يقوم نظام التعويض التمقائي الضرر دون األخذ بعين االعتبار  بتعويض

لؤلضرار...،  عابد فايد عبد الفتاح فايد، التعويض التمقائيالرجوع إلى:  باب استبعاد االلتزام بالتعويض...عمى إلغاء كل أس
 .27مرجع سابق، ص 
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، ألن حق الضحية في التعويض ال يقوم عمى أساس الفعل المستحق لمتعويض (1)المضرور
نما عمى ضمان حق الضحية في السبلمة الجسدية. من ثم فإن نظام التعويض التمقائي  وا 
ييدف إلى تفادي ثغرات التعويض التي تشوب نظام المسؤولية المدنية، وتوفير ضمان 

ضحية أكثر فعالية. بالتالي تكون أسباب نفي المسؤولية الواردة في إطار وحماية لحقوق ال
 القواعد العامة تكون عديمة الفعالية.

تعتبر القوة القاىرة حادث أو ظرف يمنع الشخص من أن يتخذ أي سموك آخر حيث 
غير الذي قام بو. وتندرج ضمن المعايير المادية التي يعتمد عمييا في تقدير دور الخطأ 

وتشكل دليبل قاطعا عمى ذلك، إذ يستحيل فييا عمى  ،لتي تؤدي بالضرورة إلى انتفاءهوا
ولكي تكون القوة القاىرة سببا النتفاء  .(2)المسؤول أداء واجبو أو أي التزام من التزاماتو

عن المسؤول غير متوقع وال  (3)المسؤولية المدنية يشترط أن تكون ناشئة عن سبب أجنبي
 .رغم اتخاذ كل اإلجراءات البلزمة لرده( 4)يمكن رده

                                                           
قواعد المسؤولية الفردية واعتبارات التضامن االجتماعي،  محمد نصر الدين منصور، ضمان تعويض المضرورين بين - 1

 .233و 232، ص 2001الطبعة األولى، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، 
2  - JOURDAIN Patrice, les principes de la responsabilité civile, 5eme édition, édition DALLOZ, paris, France, 
2000, p 83.   

يختمف تفسير ىذا الشرط باختبلف نوع المسؤولية. فإن كان األمر ال يطرح أي اشكال بالنسبة لممسؤولية عن الفعل  - 3
الشخصي، فإن األمر يختمف بالنسبة لؤلنواع األخرى. فبالنسبة لممسؤولية عن فعل الغير فإنو يجب اثبات أجنبية السبب 

حالة المسؤولية عن األشياء يجب اثبات أجنبية السبب عن الشيء ي كما أنو فعن المسؤول و في نفس الوقت عن الغير، 
موضوع الحراسة. فمو كان األمر غير ذلك لتمكن المسؤول من دفع مسؤوليتو متى أثبت خطأ الغير الذي يسأل عنو، 

 : Voir…ماولتمكن حارس الشيء من نفييا لعيب في الشيء. ىذا ما يؤدي إلى اتيام ىذان النظامين في أىميتيما وصحتي
MORLET Lydia, L’influence de l’assurance accidets…, op.cit. p 40. 

يمكن التخمي عنو في تكييف القوة القاىرة، بينما يبقى شرط عدم القدرة عمى دفعيا  ، حيثيعتبر شرط التوقع نسبيا - 4
ة القوة القاىرة. ومثال ذلك توقع إعصار أنو يمكن توقع الحدث إال أنو ال يمكن رده ويبقى يحتفظ بصفحيث لذلك،  أساسيا

. إال أن اإلعصار لو من الشدة ما يجعل كل اإلجراءات المتخذة فرد كل ما يمزم من اجراءاتفي األحوال الجوية فيتخذ ال
ثباتو عند اإلدالء بدفع غير مجدية فيقع الضرر. لذلك يبقى شرط عدم التمكن من دفع القوة القاىرة أساسيا يجب إ

 .    606، ص مرجع سابق، ...المسؤولية المدنية نون المدنيمصطفى العوجي، القا ة.ليالمسؤو 
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أما بالنسبة لنظام التعويض التمقائي فإنو ال مجال لسقوط االلتزام بالتعويض بسبب القوة 
القاىرة أو السبب األجنبي، إذ ال نجد في أي من النصوص الخاصة التي أقرت تعويضا 

 اب.تمقائيا، نصا حول إمكانية لحرمان الضحية من التعويض ليذه األسب

تقنية التوزيع الجماعي لممخاطر والتي تعتبر ركيزة التعويض  تعتبرفي ىذا الشأن 
التمقائي، ما ىي إال مساعدة ودعم من المجتمع لضحايا اإلصابات الجسدية بيدف تفادي 

. من ثم فإن نظام التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية يذىب (1)حرمانيا من التعويض
ضمان حق الضحية في التعويض، فبل يعتد بخطأ الضحية وال بدورىا إلى أبعد من ذلك في 

 .(2)إال في حدود ضيقة في إحداث الضرر

حيث يعتبر تدخل الضحية بفعميا في وذلك عمى خبلف نظام المسؤولية المدنية، 
إحداث الضرر الذي لحق بيا، فإن كان خطأ الضحية ىو السبب الوحيد في حدوث الضرر 

أحد، ونكون في حالة الضرر المتسبب في النفس. أما إذا كانت الضحية فبل مسؤولية عمى 
قد ساىمت بفعميا في إحداث الضرر إلى جانب فعل المسؤول، بمعنى اشتراك الفعبلن في 
إحداث الضرر فنميز بين حالتين: إذا فإن كان فعل الضحية يستغرق فعل المسؤول فإن 

ون فعل المضرور مكافئا لفعل المسؤول فتتوزع مسؤولية ىذا األخير تنتفي، كما يمكن أن يك
 .(3)المسؤولية بينيما. أما إذا استغرق فعل المسؤول فعل الضحية فتبقى مسؤولية األول كاممة

 .(4)كما يستبعد تأثير خطأ الغير عمى حق الضحية في التعويض
                                                           

1  - FILALI Ali, l’indemnisation du dommage corporel, …, op cité, p 116. 
حوادث المرور، ال يعتد بتاتا بدور الضحية في التعويض عن حوادث العمل، بينما تناط بو أدوار استثنائية في نظام التعويض عن  -2

نما لو وظيفة من ثم ف إن ىذا الدور االستثنائي لمخطأ في إطار تعويض ضحايا حوادث المرور ال عبلقة لو بنظام التعويض التمقائي، وا 
أخبلقية تيدف إلى ردع بعض التصرفات المتيورة من بعض السائقين لضمان أكثر أمن عبر الطرقات. كما تجدر اإلشارة إال أنو في 

التعويض عن ضحايا المظاىرات واألعمال اإلرىابية، فإن النصوص المتعمقة بيا لم تشر إلى أي دور لخطأ الضحية في منح مجال 
تستبعد المتورطين في األعمال اإلرىابية من التعويض، لكن أحكام  47-99من المرسوم  116، فصحيح أن المادة الحق في التعويض

 .FILALI Ali, l’indemnisation du dommage corporel…, op cité, p 117 لك...قانون المصالحة الوطنية تقضي بغير ذ

، وفيصل العمري، مصادر االلتزام بشاري ممكاوي .613، مرجع سابق، ص منصور، النظرية العامة لبللتزام ...محمد حسين  -3
 .94و 93، ص 2006، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، الفعل الضار

بالنسبة لخطأ الغير الذي يعتبر سببا من أسباب نفي المسؤولية، فبل يعتبر كذلك في نظام التعويض التمقائي عن اإلصابات  -4
الجسدية، فبل يكون إال كسبب لممطالبة بالتعويض التكميمي عن األضرار البلحقة بالضحية، أو كسبب لرجوع القائم بدفع التعويض 

 دث. وىذا ما نتناول في موضع الحق حين التطرق لمدور االستثنائي لممسؤولية المدنية. عمى ىذا الغير المسؤول عن الحا
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فع اإلشارة إلى أنو وفي كل الحاالت تكون ىيئات الضمان االجتماعي ممزمة بدتجدر 
التعويضات المستحقة لضحية حادث عمل، كذلك ىو الحال بالنسبة لمتعويض عن 
اإلصابات الجسدية الناتجة عن حوادث المرور، فعندما تعارض شركة التأمين التعويض ألي 
سبب يمتزم بالتعويض الصندوق الخاص بالتعويضات ثم يحل محل الضحية في حقوقيا في 

 .(1)مواجية المسؤول عن الضرر

في  ا سبق نستنتج أن صفة ضحية إصابة جسدية، وحدىا كافية لقيام حق الضحيةمم
 بالتعويض.المدين مواجية 

 الفرع الثاني

 اإلصابات الجسديةأنواع التعويض التمقائي عن 

يمكن التمييز بين مختمف أنواع أنظمة التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية من 
أىميا: دور الخطأ في نظام التعويض التمقائي، وىو معيار خبلل االعتماد عمى عدة معايير 

من خبللو يمكن التمييز بين نوعين من أنظمة التعويض التمقائية ىما: أنظمة تعويض 
دة بصفة كمية الخطأ، وأنظمة تعويض تمقائية مقترنة بدور استثنائي لمخطأ، وفي ىذا عمستب

تعويض التمقائي المقترن بدور استثنائي النوع الثاني يمكن التمييز بين صورتين لنظام ال
لمخطأ ىما: نظام تعويض تمقائي مقترن بدور استثنائي لخطأ المسؤول كما ىو الحال في 
مجال التعويض التمقائي عن حوادث العمل ونظام تعويض تمقائي مقترن بدور استثنائي 

إلصابات الجسدية لخطأ الضحية كما ىو عميو الحال بالنسبة لنظام التعويض التمقائي عن ا
فيعتمد كأساس لمتمييز بين أنظمة  (2)الناتجة عن حوادث المرور. أما المعيار الثاني

                                                           
1  - Ali FILALI, l’indemnisation du dommage corporel …, op cité, p 118 

ات وىو المعيار الذي نعتمد عميو في ىذا الموضع من الدراسة من أجل تحديد أنواع نظام التعويض التقائي عن اإلصاب - 2
الجسدية. والسبب في ىذا الخيار ىو أننا قد سبق وأشرنا إلى معيار الخطأ سواء من حيث دوره االستثنائي أو استبعاده 
الكمي في مواضع سابقة. كما أننا سنعتمد عميو الحقا في دراسة أىم تطبيقات التعويض التمقائي في القانون الجزائري في 

الدراسة ومن خبللو نتطرق بالتفصيل لمختمف أنواع التعويض التمقائي بالنظر إلى الفصل األول من الباب الثاني من ىذه 
 درجة استبعادىا لمخطأ.  
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التعويض التمقائية حسب مجال تدخميا الزمني، ومن خبللو يمكن التمييز بين أنظمة تعويض 
 تمقائية ظرفية ومؤقتة )أوال(، وأنظمة تعويض تمقائية دائمة )ثانيا(.

 ويض التمقائي الظرفيةأنظمة التع أوال:

يتشكل نظام التعويض التمقائي عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية من العديد 
من األحكام المبعثرة بين العديد من النصوص القانونية المختمفة التي كرس من خبلليا 
المشرع أنظمة تعويض تمقائية، ىذه النصوص عادة ما تكون ظرفية أي تستجيب لمتطمبات 
ظروف معينة، وىي في الغالب عبارة عن حمول سياسية تتبناىا السمطات العمومية لمواجية 

 .(1)ظروف معينة والتكفل بضحايا ىذه الظروف

يمكن التأكد من ىذا من خبلل مختمف النصوص التي سنيا المشرع الجزائري لمتكفل 
ة ظروف معينة مرت العاجل باألضرار الجماعية التي لحقت شريحة كبيرة من األفراد نتيج

بيا الببلد، كما ىو عميو الحال بالنسبة لمتعويض عن ضحايا األعمال اإلرىابية وضحايا 
 .(2)المظاىرات ومختمف أعمال العنف التي عرفتيا الببلد منذ االستقبلل

يتم تطبيق النصوص التشريعية التي كرس من خبلليا المشرع أنظمة تعويض تمقائية 
م التي تضمنتيا بأثر رجعي، بمعنى أن اليدف من إنشاء أي نظام ظرفية ومؤقتة واألحكا

تعويض ظرفي ىو التكفل بحاالت وجدت قبل إنشائو، ويتم من خبللو تسوية ىذه 
، بعيدا عن القضاء، حيث يتكفل المدين بالتعويض الذي يحدده القانون وغالبا ما (3)الحاالت

                                                           
1  - LAHLOU KHIAR Ghenima, ... entre responsabilité et automaticité, op cité, p 21. 

 1989عمى سبيل المثال قام التشريع الفرنسي في سنة كما شيد التشريع الفرنسي العديد من ىذه األنظمة الظرفية  - 2
قام بإنشاء صندوق لمتكفل بضحايا تموث اليواء  2000ديسمبر  23بإنشاء صندوق لمتكفل بضحايا الدم المموث، وفي 

 KNETSCH Jonas, le droit de la responsabilité civile et lesبمادة الحرير الصخري )األميونت( ... راجع في ذلك: 
fonds de l’indemnisations, analyse en droit français et allemand, thèse pour le doctorat en droit privé, 

université PONTHEO-ASSAS, France, 7 octobre 2011, p 98 et 99 
صابات الجسدية عمى سبيل المثال، وفي التشريع الجزائري، تبنى المشرع نظام تعويض تمقائي ظرفي ومؤقت عن اإل - 3

في سنة  125-02الناتجة عن األحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال اليوية الوطنية بموجب المرسوم الرئاسي 
 1999لسنة  47-99. كذلك بالنسبة المرسوم 2001لمتكفل بمختمف ضحايا ىذه األحداث التي وقعت في سنة  2002

 ة السوداء.لمتكفل بضحايا المأساة الوطنية خبلل العشري
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الضحية باتباع إجراءات إدارية بسيطة  يكون متمثبل في الدولة أو إحدى مؤسساتيا بتعويض
 وسيمة وعن طريق التسوية الودية، ويكون تدخميا بصفة أصمية.

 عرف التشريع الجزائري العديد من ىذه األنظمة في العديد من المناسبات. حيث
صدرت العديد من التشريعات التي تتضمن أنظمة تعويض تمقائية ظرفية تسري أحكاميا بأثر 

، والذي من خبللو يتم (1)رجعي أىميا: نظام التعويضات الناتجة عن قانون العفو الشامل
إلى نياية أكتوبر  1980تعويض كل ضحايا أعمال العنف التي شيدتيا الجزائر منذ أبريل 

ام التعويض عن ضحايا األعمال اإلرىابية وضحايا األحداث التي . كذلك نظ(2)1988
، والذي أقر تعويضا تمقائيا ظرفيا (3)1999وقعت في إطار مكافحة اإلرىاب الصادر في 

تسري أحكامو بأثر رجعي وتطبق أحكامو عمى كل ضحايا المأساة الوطنية الممتدة طوال 
لتي كرستيا أحكاما تقضي بسريان التسعينات. كل ىذه األنظمة تضمنت في النصوص ا

 التعويض عمى الماضي واألثر الرجعي في تطبيقيا.

 ،باإلضافة إلى ذلك، فإن ىذا النوع من األنظمة يعتمد كحمول سياسية لظروف معينة
إذ تقوم في الغالب عمى اعتبارات سياسية وتحقيق أغراض وأىدف في ىذا المجال. حيث 

. تتميز (4)أحداث اجتماعية تنتج عنيا أضرار جماعيةتشكل حمول سياسية لظروف معينة و 
ىذه األحداث بصفة عامة بتورط الدولة أو إحدى مؤسساتيا في وقوع األضرار التي تحدث 
عادة االستقرار  لمضحايا، خاصة عند لجوئيا إلى استعمال القوة العمومية من أجل احتوائيا وا 

وع أعمال شغب والعديد من الضحايا وفرض النظام واألمن، مما يؤدي في العادة إلى وق
 .(5)نتيجة لجوء الدولة إلى القوة

                                                           
 يتعمق بالتعويضات الناتجة عن قانون العفو الشامل السالف الذكر.  20-90القانون  - 1
لعدد يتضمن العفو الشامل، ج ر ج ج، ا 1990غشت  15المؤرخ في  19-90القانون رقم تنص المادة األولى من  - 2

الجنايات والجنح المرتكبة بالقوة ضد تطبق اجراءات العفو الشامل عمى »عمى أنو:  1990غشت  15الصادر في  35
 4833أبريل  63إلى  ( من أول4االشخاص واألمالك خالل أو بمناسبة التجميرات أو التجمعات العنيفة التي وقعت: 

( من أول إلى 3في إقميم دائرة ميدية والية تيارت... 4835( في أول سبتمبر سنة 5وبجاية،  في إقميم والتي تيزي وزو
 .«4833أكتوبر  64

 السالف الذكر. 47-99المرسوم التنفيذي رقم  - 3
4  - LAHLOU KHIAR Ghenima, ...entre responsabilité et automaticité, op cité, p 21. 
5  - KNETSCH Jonas, le droit de la responsabilité civile et ..., op cité, p 95. 
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تتميز ىذه األنظمة بمدة صبلحية مؤقتة، حيث تنتيي صبلحية أحكامو بمجرد تحقيق 
األىداف التي أنشئت من أجميا، ما يعني أن أحكاميا مؤقتة تصبح عديمة الفعالية بمجرد 

الظروف االستثنائية التي وجدت من أجل التعويض عن مختمف الحاالت وكل ضحايا تمك 
 .(1)التكفل بيا

لكن، إن كان األمر ال يطرح أي إشكال بالنسبة لنظام تعويض ضحايا األحداث التي 
رافقت الحركة من أجل استكمال اليوية الوطنية، باعتبار أن ىذه األحداث توقفت قبل صدور 

-02فل بيا في إطار المرسوم الرئاسي ىذا النظام، وأن مختمف الضحايا التي خمفتيا تم التك
السالف الذكر. فإنو يطرح إشكال بشأن التعويض عن ضحايا األعمال اإلرىابية، إذ  125

ن خفت حدتيا–أن ىذه األعمال  مازالت تسجل العديد من الضحايا، لذا نرى أنو من  -وا 
لوطنية من وكذا أحكام المصالحة ا 47-99الضروري المواصمة في تطبيق أحكام المرسوم 

 أجل التكفل بمختمف الضحايا التي مازالت تخمفيا ىذه األعمال اإلرىابية.

 أنظمة التعويض التمقائي الدائمة ثانيا:

عمى خبلف أنظمة التعويض التمقائي الظرفي المؤقتة، يكون ىذا النوع من أنظمة 
التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية واألضرار الناتجة عنيا غير محدد بمدة زمنية 
معينة وال بظروف استثنائية محددة، وغير مخصص لشريحة معينة من المجتمع ضحية 

العتبارات سياسية. يوضع ىذا النوع من أنظمة  ضرر جماعي لحق بيا، ونادرا ما يخضع
نما  التعويض التمقائية لمواجية مخاطر اجتماعية دائمة غير مرتبطة بظروف استثنائية، وا 

 تكون مبلزمة لحياة الفرد في المجتمع.

يقصد بأنظمة التعويض الدائمة تمك األنظمة التي ال تكون محدودة بمدة زمنية معينة. 
ة الحمول الدائمة التي تيدف أنظمة التعويض التمقائي الدائمة إلى وىي تندرج ضمن طائف

تفادي ثغرات التعويض التي تشوب نظام المسؤولية، حيث يشترك المستفيدون من أنظمة 
التعويض التمقائية الدائمة في المشاكل التي تواجييم في سبيل الحصول عمى التعويض في 

                                                           
1  - KNETSCH Jonas, le droit de la responsabilité civile et ..., op cité, p 122. 
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كما أنيم يكونون معرضون لنفس الفئة من المخاطر. إطار القاعد العامة لممسؤولية المدنية، 
 كما تعنى ىذه األنظمة بالتكفل بالضحايا التي تستمزم دراسة حاالتيم كل عمى حدى.

فعمى خبلف أنظمة التعويض التمقائي الظرفي المؤقتة التي تنشأ من أجل التكفل 
ن اليدف من إنشائيا بحاالت وقعت في الماضي، فإن أنظمة التعويض التمقائي الدائمة، يكو 

تتعرض ليا شريحة معينة  (1)ىو مواجية أضرار محتممة الوقوع نتيجة تحقق مخاطر معينة
من المجتمع، إذ يعتبر نظام التعويض عن حوادث العمل نظام تعويض تمقائي دائم يكون 
الغرض منو مواجية تحقق المخاطر المينية التي تتعرض ليا فئة العمال والحرفيين. كما أن 
نظام التعويض عن اإلصابات الجسدية الناتجة عن حوادث السير نظام تعويض تمقائي دائم 

 ييدف إلى مواجية مخاطر المرور.

كما يمكن التمييز بين نوعين من أنظمة التعويض التمقائي الدائمة، وذلك بالنظر إلى 
مييز بين طريقة تدخل كل نظام وكيفيتو قيامو بضمان اإلصابات الجسدية. حيث يمكن الت

 أنظمة تعويض بمعنى الكممة أي أنظمة تعويض أصمية وأخرى احتياطية.

تعتبر أنظمة التعويض التمقائي األصمية أنظمة تعويضية بأتم معنى الكممة، حيث 
تتدخل بصفة أصمية من أجل التعويض عن اإلصابات الجسدية ومختمف األضرار الناتجة 

ق تعويض أو شركات تأمين تكون وظيفتيا عنيا. تتمثل عادة ىذه األنظمة في صنادي
األساسية ىي التعويض عن اإلصابات الجسدية واألضرار الناتجة عنيا. تتدخل صناديق 
التعويض أو شركات التأمين في عممية التعويض بصفة مباشرة وتمقائية مباشرة بعد إخطارىا 

 بوقوع الحادث مصدر اإلصابة، إذ تعبر المدين األصمي بدفع التعويض.

حيث يتم تدخل ىيئات الضمان االجتماعي بصفة أصمية لمتعويض عن ضحايا حوادث 
العمل واألمراض المينية، وتعتبر ىذه الييئات المدين األصمي بالتعويض. كما تضمن 
شركات التأمين بصفة أصمية التعويض عن اإلصابات الجسدية الناتجة عن حوادث 

 السيارات.

                                                           
1  - KNETSCH Jonas, le droit de la responsabilité civile et ..., op cité, p 125. 
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تمقائي الدائمة األخرى، تتمثل في أنظمة ضمان، يكون أما بالنسبة ألنظمة التعويض ال
تدخميا في عممية التعويض عن اإلصابات الجسدية بصفة احتياطية وليس بصفة أصمية كما 
ىو الحال بالنسبة لؤلنظمة الدائمة األخرى. ينحصر دورىا في ضمان التعويض عن 

ما إلى اإلصابة الجسدية إما لغياب المسؤول عن وقوع الحادث المتسبب  في ىذه اإلصابة وا 
غياب التأمين سواء لعدم االكتتاب فيو أو لسقوط حق الضحية في التأمين كانتياء مدة 

 صبلحية عقد التأمين.

لعل أىم مثال عمى ىذا النوع من األنظمة يتمثل في الصندوق الخاص بالتعويضات 
عمى السيارات ونظام المتعمق بإلزامية التأمين  15-74من األمر رقم  24حيث تنص المادة 

يكمف الصندوق الخاص بالتعويضات، »التعويض عن األضرار السالف الذكر عمى أنو: 
يتحمل كل أو جزء من التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي حقوقيم، 
وذلك عندما تكون ىذه الحوادث التي تترتب عمييا حق في التعويض، مسببة من مركبات 

رك، ويكون المسؤول عن األضرار بقي مجيوال أو سقط حقو في الضمان برية ذات مح
وقت الحادث أو كان ضمانو غير كاف أو كان غير مؤمن لو أو ظير بأنو غير مقتدر كميا 

 .«أو جزئيا

ىذا النص يدل بدقة عمى الطابع االحتياطي لتدخل ىذا الصندوق في عممية التعويض 
اتجة عنيا، كون ىذا النص حصر الحاالت التي يتدخل عن اإلصابات الجسدية واألضرار الن

فييا الصندوق الخاص بالتعويضات، والتي تتمثل في تمك الحاالت التي ال يمكن فييا 
لمضحية أن تأمل في الحصول عمى التعويض من المسؤول أو المؤمن دون غيرىا من 

سؤول عن الحادث الحاالت األخرى. تتمثل ىذه الحاالت في الحالة التي يبقى فييا الم
مجيوال أو سقط حقو في الضمان وقت الحادث أو كان ضمانو غير كاف أو كان غير 

 مقتدر كميا أو جزئيا.

باإلضافة إلى معياري درجة استبعاد الخطأ أو دور الخطأ في نظام التعويض التمقائي، 
ثل في مجال ومعيار المجال الزمني ألنظمة التعويض التمقائي، يمكن اعتماد معيار آخر يتم

التعويض التمقائي من حيث األضرار التي يشمميا لمتمييز بين أنظمة التعويض التمقائي، من 
خبللو يمكن التمييز بين أنظمة مخصصة حصريا لؤلضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية، 
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التي تتعمق باالعتداء عمى الحقوق وأخرى يمتد مجاليا ليشمل عمى األضرار المادية أي تمك 
 لمادية لؤلفراد وممتمكاتيم.ا

لكن رغم كل ىذه االختبلفات بين مختمف أنواع التعويض التمقائي الظرفية المؤقتة من 
جية، واألصمية واالحتياطية من جية أخرى إال أنيا تشترك وتمتقي في منطقيا العام وتتقارب 

تو، بمنحيا الحق في الحمول التي تقدميا لمضحية من استبعاد كمي لمخطأ وعدم إلزامية إثبا
في التعويض بقوة القانون وفي كل الحاالت دون أن يخضع ألي شرط أو قيد إذ يمتاز بعدم 

 فعالية أسباب نفي المسؤولية المعروفة في إطار القواعد العامة لممسؤولية المدنية.

كما تمتقي أو تتشابو مختمف أنظمة التعويض التمقائي في اإلجراءات المتبعة في سبيل 
الحصول عمى التعويض بإحبلل التسوية الودية لتسوية التعويض بعيدا عن المؤسسة 
جراءات إدارية أو شبو إدارية بسيطة وسيمة تمكن الضحية من الحصول  القضائية، واتباع وا 

قارنة مع نظام المسؤولية المدنية. كما أنيا تشترك في منحيا في يسر وفي وقت قصير بالم
 لمضحية تعويضا جزافيا، يتم صرف من طرف آليات التعويض الجماعية.
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 الفصل الثاني:
 تنظيم التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية.

نظام المسؤولية المدنية من حيث المبادئ  ال يختمف نظام التعويض التمقائي عن
والخصوصيات فحسب، بل تمتد لتشمل عمى كيفية تنظيم المشرع لنظام التعويض التمقائي 

ة المدنية عمى توفير اإلطار عن اإلصابات الجسدية. حيث يقتصر دور قواعد المسؤولي
نظم القانوني الذي يسمح لمضحية بمطالبة المسؤول عن الضرر بالتعويض قضائيا. بينما 

التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية في إطار آليات جماعية لمتعويض تقوم  المشرع
رد بصرف تعويض جزافي لمضحية بمج ىذه اآلليات تقوم مى مبادئ التضامن االجتماعي،ع

حيث تعتبر آليات التعويض  تعرض ىذه األخيرة إلى حادث أدى إلى إصابة جسدية.
الجماعية، وتقنية التعويض الجزافي أىم الوسائل التي اعتمد عمييا المشرع في تنظيم نظام 
التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية )المبحث األول(. كما أن الحصول عمى التعويض 

نما يتم باتباع في إطار ىذا النظام ال  يتطمب من الضحية استصدار حكم قضائي بذلك، وا 
إجراءات إدارية بسيطة، فالتعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية، ما ىو إال مجرد عمل 

 إجرائي إداري بسيط )المبحث الثاني(.
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 المبحث األول

 يض التمقائي عن اإلصابات الجسديةوسائل تنظيم التعو 

لمسؤولية المدنية، والتي كانت تعتبر منحصر في أحكام انظيم التعويض بعدما كان ت
ىنالك العديد من األنظمة واآلليات التي تنافس  ظيرتالمصدر الوحيد لاللتزام بالتعويض، 

اإلصابات  األضرار، خاصة تمك الناتجة وتزاحم قواعد المسؤولية في مجال التعويض عن
مثل حوادث العمل  المسألة في العديد من المجاالت الجسدية. حيث أصبح المشرع ينظم ىذه

أو ما الجماعية  لتعويضعبر آليات ا، وحوادث المرور وتمك األحداث المتعمقة بالنظام العام
يعرف باجتماعية التعويض، بشكل ينتقل معو االلتزام بالتعويض إلى الجماعة بعدما كان يقع 

المشرع يعتمد في تقدير مبمغ التعويض عمى عاتق المسؤول )المطمب األول(. كما أصبح 
عمى التقدير المسبق لقيمتو بشكل جزافي عبر تحديد مبمغو في القانون أو بيان معايير 
 حسابو، بعدما كان يخضع لمبدأ التقدير الفعمي في إطار المسؤولية المدنية )المطمب الثاني(. 

 المطمب األول

 قائيوسائل التعويض التم :آليات التعويض الجماعية

عمى خالف نظام المسؤولية المدنية الذي غرضو ىو تحديد شروط التعويض من 
إن الغرض من ف من جية أخرى. عبئوجية، وكذا تحديد الشخص المسؤول الذي يتحمل 

نظام التعويض التمقائي ىو تمكين المضرور في الحصول عمى تعويض فعمي وتحديد 
لتبني فكرة المخاطر  ، وكنتيجة منطقيةالنطاق الذي يتحمل فيو المجتمع عبء التعويض

 آليات جماعية تكفل التعويض بصفة تمقائية،ظيرت لمتوزيع الجماعي لممخاطر و  االجتماعية
فييا دور المجتمع بحسب طبيعة المخاطر، فقد يقتصر عمى تنظيم التضامن  يختمف

 في الدولة عن الضرر ممثالعبء التعويض المجتمع ، وقد يتحمل )الفرع األول(االجتماعي 
 .)الفرع الثاني(أو إحدى مؤسساتيا 
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 الفرع األول

 تنظيم الدولة لمتعويض

كان االدخار الفردي يشكل وسيمة يحتاط بيا الفرد لمواجية األخطار التي يتعرض ليا 
في حياتو، غير أن ىذا الجيد الفردي لم يكن كافيا في كل الحاالت، فقد يتعذر عمى الفرد 

يكون المبمغ المدخر أقل من األضرار التي تصيبو. ىذا ما ساىم في أن يدخر أصال، وقد 
ظيور روح التضامن بين أفراد الجماعة الذين ليم مصالح مشتركة وتواجييم نفس المخاطر، 

اقتصر دور الدولة في مرحمة . (1)وذلك بتعاونيم عمى تحمل نتائجيا عبر االدخار الجماعي
لجماعة المعرضين لنفس المخاطر عبر تقنيات أولى عمى تنظيم التضامن بين أفراد ا

التأمين، والتي تعتبر الوسيمة المثمى لتضامن أفراد المجتمع في مواجية األخطار االجتماعية 
عرفت تقنيات التأمين نشأتيا في مجال حوادث  ،التي تيددىم في حياتيم وأمنيم وممتمكاتيم

ال تطبيقيا نظرا ألىميتيا. فبعد العمل، ومنذ ذلك لم تتوقف عن التطور والتوسع في مج
 .)ثانيا( أو االقتصادية التأمينات الخاصة ظيرت، )أوال(التأمينات االجتماعية 

 أوال: التأمينات االجتماعية

يشكل الضمان االجتماعي إحدى أىم صور الحماية االجتماعية التي نصت عمييا 
نية التي تيدف إلى توفير األمن والقوانين الوط (2)العديد من المواثيق والمعاىدات الدولية

االجتماعي لمجموع الفئات الناشطة في المجتمع من المخاطر التي يتعرضون إلييا، والتي 

                                                 

1  - FILALI Ali, l’indemnisation du dommage corporel…, op cité, p 106. 
من أىم النصوص الدولية الواردة في ىذا الشأن، ما جاء في اإلعالن العالمي لحقوق االنسان، والذي اعتبر الحق في  - 2

لكل فرد باعتباره عضو في المجتمع الحق »منو:  22الضمان االجتماعي حق من حقوق اإلنسان، حيث جاء في المادة 
لكل فرد الحق في مستوى معيشي كاف لتأمين صحتو وحاجتو »منو:  25وتضيف المادة  «.ن االجتماعيفي الضما

المادية وحاجات أسرتو وخاصة تمك المتعمقة بالمأكل والممبس والمسكن والخدمات الصحية والخدمات االجتماعية 
لشيخوخة والحاالت األخرى التي يفقد فييا الضرورية، ولو الحق في الضمان في حالة البطالة والمرض والعجز والترمل وا

  «.وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادتو. ويجب أن تحظى األم والطفل بعناية خاصة في ىذا المجال
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من شأنيا أن تحول بينيم وبين ممارسة نشاطيم، وذلك من خالل منحيم مكانة خاصة ميما 
 ن قطاع النشاط الذي ينتمون إليو.كا

مجموعة القواعد القانونية التي تضعيا  ،امةبالتأمينات االجتماعية بصفة عيقصد و 
السمطة المختصة في الدولة لمواجية مخاطر محددة في القانون تيدد األشخاص الخاضعين 
ألحكام ىذا القانون لتعوضيم عما قد يمحق بيم أو بمن ىم تحت كفالتيم من ضرر مادي 

يكون القصد منيا وعميو  .(1)نتيجة لتحقق إحدى المخاطر المنصوص عمييا في القانون
حماية المؤمن لو اجتماعيا من تحقق الخطر المؤمن منو بالتعويض عن نتائج تحقق ىذا 

 الخطر كالمرض والعجز والوفاة واألمومة.

يو عبارة عن مجموعة من التأمينات االجتماعية التي تيدف عي، فالضمان االجتما أما
ىو أخرى الضمان االجتماعي الفرد من مخاطر اجتماعية مختمفة، بعبارة إلى حماية 

مجموعة من التأمينات االجتماعية التي تيدف إلى حماية الفرد من المخاطر االجتماعية 
باستثناء تمك المخاطر الخاضعة لنظام التأمين االقتصادي، أو تمك التي تتكفل الدولة بيا 

 .(2)بصفة مباشرة

يستعمميا نظام الضمان  أي أن التأمينات االجتماعية تمثل وسيمة من الوسائل التي
االجتماعي لتحقيق غايتو المتمثمة في األمن االجتماعي الذي تسعى الدولة لتحقيقو لمواطنييا 
عن طريق ضمان دخميم في حالة تعرضيم إلى االنقطاع أو النقص أو في حاالت مواجيتيم 

 .  (3)ألخطار اجتماعية سواء كانت دائمة أو مؤقتة

                                                 

زرارة صالحي الواسعة، المخاطر المضمونة في قانون التأمينات االجتماعية، دراسة مقارنة في القانون الجزائري  - 1
 قسنطينة، منتوري، جامعةكمية الحقوق، خاص، دكتوراه دولة في القانون ال لنيل شيادة رسالة والقانون المصري،

 .44، ص2006/2007
 .160، مرجع سابق، ص ...مراد قيجالي، نظام التعويض عن انتياك  - 2
 .45، مرجع سابق، ص اسعة، المخاطر المضمونة في ...زرارة صالحي الو  - 3
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ة عند ظيورىا تغطي فقط تمك المخاطر المتعمقة بحوادث كانت التأمينات االجتماعي
العمل واألمراض المينية عرفت تطورا ىاما سواء من حيث المخاطر المغطاة، حيث 

. فإلى جانب بين العامل وبين مباشرتو لعممو لأصبحت تغطي كل المخاطر التي قد تحو 
أمين عمى مخاطر أخرى تأمينيا لألضرار الناتجة عن حوادث العمل، أصبحت تشمل عمى الت

سواء من حيث األشخاص  كالمرض واألمومة والبطالة والشيخوخة. عمى عالقة بعالم الشغل
حيث اتسع مجاليا ليشمل أصحاب المين الحرة والمتمدرسين والطمبة والمتربصين 

 والمستفيدين من المنح االجتماعية.

أة التأمينات االجتماعية أثناء نش تبذلك، فإن مضمون فكرة التضامن الميني الذي ساد
وصناديق الضمان  والضمان االجتماعي تطور ليشكل بحق ما يعرف بالتضامن االجتماعي،

االجتماعي التي كانت تؤسس قديما حسب المين والنشاطات وتخضع لتسيير تعاوني بين 
العمال وأرباب العمل أصبحت صناديق وطنية تخضع لمراقبة وسمطة الدولة، كما أصبحت 

 .(1)عمومية اجبارية لكل من يمارس نشاط قانونيخدمة 

عمى أساس فكرة التضامن تمويل صندوق الضمان االجتماعي لمعمال األجراء، يتم 
االجتماعي حيث يساىم صاحب الخطر األقل قيمة واحتماال في تغطية الخطر االكبر قيمة 

عمى أساس دخل  بلواألكثر احتماال، ألن قيمة القسط ال تحدد عمى أساس الخطر المغطى، 
 ،من األجر % 34.5 االشتراك في الضمان االجتماعي ب تقدر نسبةحيث  ؤمن لو،الم

 بين المؤمن ليم اجتماعيا صندوق الضمان االجتماعيفي ويتم توزيع عبء االشتراك 
 .(2)أرباب العمل والدولةو 

                                                 

1  - FILALI Ali, l’indemnisation du dommage corporel…, op cité, p 107. 
، يحدد توزيع نسب االشتراك في 1994يوليو  6المؤرخ في  187 -94مرسوم التنفيذي تنص المادة األولى من ال - 2

المؤرخ في  339 -06، معدل بالمرسوم التنفيذي 1994يوليو  7، الصادر في 44الضمان االجتماعي، ج ر ج ج، عدد 
توزع نسبة االشتراك في الضمان :» عمى أنو  2006سبتمبر  27، الصادر في 60، ج ر ج ج، عدد 2006سبتمبر  25

من أساس االشتراك في  % 9من أساس االشتراك في الضمان االجتماعي يتكفل بيا المستخدم،  % 52كما يأتي: 
ماعي يتكفل بيا صندوق الخدمات من أساس االشتراك في الضمان االجت % 5.2الضمان االجتماعي يتكفل بيا العمل، 

 «.االجتماعية
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يين نشئت إلى جانب صناديق الضمان االجتماعي تعاضديات بمحض ارادة المعنكما أ
بمختمف المخاطر االجتماعية المحتممة، قصد االستفادة من تعويضات اضافية، عمما وأن 
التعويض الذي يتحممو المؤمن تعويض جزافي وجزئي. وتقوم التعاضدية عمى نفس المبادئ 

 التي يقوم عمييا التأمين.

 ثانيا: التأمينات االقتصادية

اطر االجتماعية والتخمص منيا، وىذا يعد التأمين وسيمة اقتصادية لمواجية بعض المخ
بيدف مواجيتيا  يا عمىمن خالل تجميع عدد كبير من المخاطر التي يمكن التنبؤ ب

الجماعة، حيث يقوم كل فرد باالشتراك بقسط لتغطية المخاطر بالتعاون والتضامن بين أفراد 
ن يتقي خسارة كبيرة التي يمكن أن يتعرض ليا، فبمقابل قسط زىيد ال يثقل ميزانيتو، يمكنو أ

ن كانت غير مؤكدة فيي متوقعة، بذلك ساىمت التأمينات في ظيور روح  وفادحة وا 
 التضامن بين أفراد الجماعة المعرضة لنفس الخطر.

عقد يمتزم المؤمن » :من التقنين المدني الجزائري 619حسب المادة  التأمينيقصد ب
الذي اشترط التأمين لصالحو مبمغا من  بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن لو أو إلى المستفيد

المال أو إيراد أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في 
 .«العقد، وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤدييا المؤمن لو لممؤمن

لنشاط عالم التجارة والصناعة والفالحة أي افي التأمينات االقتصادية، مجاليا تجد 
االقتصادي بصفة عامة، وتختص بتأمين أرباب العمل والمؤسسات والصناعيين والتجار 

وكذلك التأمين  ،ة وغيرىم من المخاطر التي تيددىموالحرفيين والتجار وأصحاب المين الحر 
التأمين عمى األشخاص وىو  ،من المسؤولية المدنية. كما يدخل ضمن التأمينات الخاصة

 .(1)مبمغ التعويض محدد سمفا فيو يكونو  ،التي تيدد الشخص في ذاتو األخطارتأمين من 

                                                 

 .350و 349، مرجع سابق، ص ...الفعل المستحق لمتعويض، عمي فياللي - 1
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تمارس التأمينات الخاصة من طرف شركات تجارية خاصة أو عمومية تسعى إلى 
 ،تحقيق أرباح، حيث يقوم المؤمن ) شركة التأمين( في شكل مشروع من مشروعات التأمين

ن المؤمن ليم تتقاضى منيم أقساطا بتغطية الخطر، وذلك من خالل التعاقد مع عدد كبير م
معينة، حيث يكمن جوىر العممية التأمينية في التعاون المنظم بين مجموع المؤمن ليم، من 

 تحقق خالل ما يدفعونو من أقساط، عمى تحمل الخسارة التي يتعرض ليا أحدىم بسبب
 المؤمن منيا. لخطرا

جراء المقاصة بينيا وفقا تقوم شركة التأمين بيذه العممية بتجميع لممخاطر الم تشابية وا 
لقوانين اإلحصاء التي وفقيا يتم تحيد مبمغ القسط عمى نحو يضمن تغطية ما يتحقق من 
المخاطر المؤمن منيا باإلضافة إلى ىامش الربح لشركة التأمين نظير قياميا بيذه العممية 

 .(1)وتقديميا لخدمة التأمين

ؤمن لو عمى أساس القاعدة النسبية بين درجة يتم تقدير قيمة القسط الذي يدفعو الم
احتمال وقوع الخطر المؤمن منو من جية، ودرجة جسامة الضرر الذي يتسبب فيو ىذا 
الخطر عند تحققو. حيث يقوم خبراء شركات التأمين بحساب درجة احتمال وقوع عدد من 

بحساب القيمة  الكوارث من األخطار المؤمن منيا، كما يقومون في تقديرىم لمبمغ القسط
، فكمما ارتفع احتمال وقوع الضرر (2)االحتمالية لمضرر الذي يحدثو الخطر حين وقوعو

 واحتمال ارتفاع قيمة األضرار كانت قيمة القسط مرتفعة.

في حالة تحقق إحدى المخاطر المؤمن عمييا، يستحق المؤمن لو مبمغ التأمين أي 
والذي ال ينبغي أن يتجاوز قيمة الضرر الواقع، مبمغ التعويض المتفق عميو في عقد التأمين 

وفي حدود المبمغ المتفق عميو في عقد التأمين، إذ أن التأمين عمى األضرار يخضع لممبدأ 

                                                 

 .12سابق، ص سين منصور، مبادئ عقد التأمين...، مرجع محمد ح - 1
 .52، ص 2005معراج جديدي، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 2
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. كما يخضع تقدير مبمغ التعويض إلى قيمة الشيء المؤمن عميو يوم وقوع (1)التعويضي
ئري يتم وفق شروط العقد ومبدأ ، إذ أن تقدير التعويض في قانون التأمين الجزا(2)الحادث

تناسب التعويض والضرر. غير أه في حالة المبالغة في تقدير قيمة الشيء المؤمن عميو 
جاز لشركة التأمين طمب تعديل عقد التأمين بما يتناسب مع القيمة الحقيقية لمشيء المؤمن 

 . (3)عميو إذا تبين أن ىذه المبالغة كانت عن سوء نية من المؤمن لو

وأي مبمغ اتفق عميو  ،ا التأمين عمى األشخاص فال يخضع لممبدأ التعويضيأم
الطرفين في العقد وجب دفعو عند تحقق الخطر، كونو اتفاقية احتياط بين المؤمن لو 
والمؤمن، ويمتزم المؤمن بموجبيا بان يدفع لممكتتب أو المستفيد مبمغا محددا في شكل 

في حالة تحقق الحادث أو عند حمول األجل  رأسمال أو ريع أو أي مبمغ جزافي آخر
 .(4)باإلضافة إلى المصاريف الطبية والصيدالنية والجراحية ،المنصوص عميو في العقد

العقد مجرد  لم يعد ،ة، خاصة الزامية التأمين عمى السياراتاإللزامي اتالتأمين وبظيور
نما أصبح وسيمة تحقيق مصالح خاصة لألفراد وفق ما يقره مبدأ سمطان اإلل وسيمة رادة، وا 

، حيث فرض المشرع ىذا النوع من عقود التأمين في مقاصد اجتماعيةلتحقيق أىداف و 
بعض المجاالت، االمر الذي لم تعد معو اإلرادة حرة في تكوينو أو تحديد بنوده أو إنياءه، 

جود العقد إلى الحد الذي يمكن القول معو بأن العالقة التعاقدية لم تعد ثنائية، بل اصبح و 
 .(5)يتوقف عمى إرادة مشتركة بين كل من المؤمن والمؤمن لو والمشرع أيضا

                                                 

عمان، دار الثقافة لمنشر والتوزيع،  ة،موسى جميل النعيمات، النظرية العامة لمتأمين من المسؤولية، دراسة مقارن - 1
 .68، ص 2006األردن، 

يخول تأمين األموال »عمى أنو:  السالف الذكرالمتعمق بالتأمينات  07-95من األمر رقم  1ف 30المادة  تنص - 2
لة وقوع حادث منصوص عميو في العقد، الحق في التعويض حسب شروط عقد التأمين، وال يمكن أن لممؤمن لو، في حا

 .«يزيد ىذا التعويض عن مقدار استبدال المال المؤمن عميو وقت وقوع الحادث
 .56و 55، مرجع سابق، ص حاضرات في قانون التأمين...معراج جديدي، م - 3
 .137، مرجع سابق، ص تياك...ن انمراد قيجالي، نظام التعويض ع - 4
 .74، مرجع سابق، ص ظرية العامة لمتأمين...موسى جميل النعيمات، الن - 5
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السالف  15-74قام المشرع الجزائري بمعالجة ىذه المسألة في إطار األمر رقم 
الذكر، وأقر مبدأ إلزامية التأمين عمى السيارات في المادة األولى منو في فقرتيا األولى، 

ك مركبة ممزم باالكتتاب في عقد تأمين يغطي األضرار التي كل مال»والتي تنص عمى: 
 .«تسببيا تمك المركبة لمغير، وذلك قبل إطالقيا لمسير

إال أنو تعفى الدولة من الزامية التأمين عن المركبات التابعة ليا، عمى أنو تقع عمييا 
استيا ضررا التزامات المؤمن في حالة تسبب المركبات التي تممكيا أو التي تكون تحت حر 

لمغير. بالتالي يحق لمضحية أو ذوي حقوقيا مطالبة الدولة بالتعويض عما لحقيم من ضرر 
بالمجوء إلى القضاء، في ىذه الحالة يقوم الوكيل القضائي لمخزينة العامة بتمثيل الدولة أمام 

 .(1)القضاء

لمرور تمتزم شركة التأمين بالتعويض عن كل ضحية إصابة جسدية ناتجة عن حادث ا
السالف الذكر  15-74من األمر  8بمجرد وقوع الحادث، وىذا ما جاء بو نص المادة 

كل حادث سير سبب أضرارا جسمانية، يترتب عميو التعويض لكل ضحية أو »بنصيا عمى: 
وفي حالة تعذر حصول الضحية عمى التعويض لدى شركة التأمين، . «ذوي حقوقيا...

بما يفيد أن حق الضحية  ما لحق الضحية من أضرار.يتكفل صندوق الضمان بالتعويض ع
في التعويض ىو حق عام وشامل تستفيد منو كل ضحية تعرضت إلى حادث مرور نتجت 

نعنو إصابة جسدية، و  ىي المتسبب في وقوع الحادث، وأن نظام التعويض عن اإلصابات  ا 
 ض.الجسدية الناتجة عن حوادث المرور قوامو ضمان حق الضحية في التعوي

سواء كانت  –مما ال شك فيو أن نظام التأمين بصفة عامة، والتأمينات االلزامية 
ساىمت في توفير ضمان أكثر لحق الضحية في التعويض، من  -اجتماعية أو اقتصادية

                                                 

إن الدولة وىي معفاة من االلتزام بالتأمين، فإنو »السالف الذكر عمى أنو:  15-74من األمر رقم  2تنص المادة  - 1
قرار المحكمة  . الرجوع أيضا إلى:«أو الموجودة في حراستيايقع عمييا التزامات المؤمن بالنسبة لممركبات التي تممكيا 

أن الوكيل القضائي لمخزينة العمومية ىو الذي » والذي جاء فيو 235869، في الممف رقم 08/11/2000العميا بتاريخ 
: مراد عن نقالقرار غير منشور، « يتكفل بالتعويضات، ألن المسؤول عن الحادث شرطي ارتكب الحادث في إطار وظيفتو

 .149، مرجع سابق، ص ن انتياك...قيجالي، نظام التعويض ع
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خالل زيادة حجم التعويضات الممنوحة لمضحايا، أو من خالل تفادي إشكاليات التعويض 
تمثمة في صعوبة تطبيق قواعدىا أو استحالتيا أو اعسار في إطار المسؤولية المدنية الم

ونظرا لألىمية البالغة التي يمعبيا التأمين بمختمف أنواعو من حيث  المدين بالتعويض،
الحماية التي يوفرىا لمختمف ضحايا المخاطر االجتماعية، ازداد اىتمام المجتمع بيا وذلك 

تحت طائمة التعرض  ةمن التأمينات الزامي من خالل تنظيميا تنظيما دقيقا، وأصبح العديد
  .(1)لعقوبات مختمفة بما فييا العقوبات الجزائية

 الفرع الثاني

 تكفل الدولة بالتعويض

لم يعد دور الدولة في مجال التعويض عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية 
تعويض يقتصر عمى تنظيم التضامن االجتماعي فحسب، بل أصبحت تتكفل بضمان ال

صمية يناك من األضرار من يكون غير قابل لمتأمين فتتدخل الدولة لضمانيا بصفة أفعنيا. 
. وقد يتعذر ضمان األضرار والمخاطر بسبب عدم تغطيتيا من طرف شركات التأمين، )أوال(

و قد يتعذر تطبيق قواعد المسؤولية المدنية لغياب المسؤول فتتدخل الدولة بصفة احتياطية أ
 . )ثانيا( التعويض عنياو ىذه األضرار لضمان 

 تكفل الدولة بالتعويض بصفة أصمية: أوال

كثيرا ما يمجأ المشرع إلى انشاء صناديق خاصة بالتعويض تتولى تعويض الضحايا 
الذين لم يتمكنوا من الحصول عمى التعويض من المسؤول عن الضرر أو المسؤول عن 

                                                 

كل شخص خاضع »عمى أنو:  السالف الذكر 07-95من األمر رقم  1ف 190المادة  ، تنصعمى سبيل المثال  - 1
ثة يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى ثال  52-47إللزامية التأمين المنصوص عمييا في المادة األولى من األمر رقم 

 1ف 14تنص المادة كما  .«دج أو بإحداىما فقط إن لم يمثل ليذه اإللزامية 7555دج إلى  255أشير وبغرامة من 
وبتعويض الضحايا، ج ر ج  ، يتعمق بإلزامية التأمين عمى الكوارث الطبيعية2003أوت  26مؤرخ في  12-03من األمر 
كل مخالفة إللزامية التأمين المنصوص عمييا في المادة يعاقب عمى »عمى أنو:  2003أوت  27صادر في  52ج، عدد 

 .«%55األولى أعاله، عاينتيا سمطة مؤىمة، بغرامة تساوي مبمغ القسط أو االشتراك الواجب دفعو مع زيادة قدرىا 
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، إما لغياب المسؤول أو النعدام شروط التعويض ) المؤمن أو الضمان االجتماعي(
التعويض أو سقوط الحق فيو. تتمتع ىذه الصناديق بالشخصية المعنوية وتقوم مقام المدين 
بالتعويض، حيث تقوم بتعويض الضحية وتحل محميا في ما تممك من حقوق لممارسة حق 

ر صناديق وتعتب .(1)الرجوع عمى المسؤول السترداد ما دفعتو من تعويضات لمضحايا
. وقد يكون تدخل (2)التعويض وسيمة رئيسية وأساسية في تجسيد فكرة التضامن االجتماعي

ىذه الصناديق إما بصفة رئيسية وأصمية فتكون صناديق تعويض بأتم معنى الكممة، وتعتبر 
بذلك مدينا أصميا بالتعويض، كما قد تتكفل الدولة بالتعويض بعنوان الخزينة العمومية في 

  لحاالت مثل التعويض عن ضحايا المظاىرات وأعمال العنف.بعض ا

يكون تدخل الدولة لمتعويض عبر صناديق التعويض تدخال أصميا، في الحاالت التي 
فييا الدولة ىي المدين األصمي بالتعويض، وفي الغمب يتم المجوء إلى صناديق التعويض 

دية التي تجد سببيا في تحقق في حالة التعويض عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجس
تمك المخاطر االجتماعية المتعمقة بالنظام العام كضحايا المظاىرات وأعمال العنف وضحايا 

 األعمال اإلرىابية.

أنشئ صندوق تعويض ضحايا االرىاب، حيث يتكفل بالمعاشات ورأسمال التعويض 
يتولى أيضا تسديد مختمف وكذا األضرار الجسدية والمادية المترتبة عمى أعمال ارىابية. و 

التعويضات المقررة لفائدة ضحايا االرىاب، وضحايا األحداث التي وقعت في إطار مكافحة 
االرىاب ولصالح ذوي حقوقيم في صورة معاش شيري أو رأسمال إجمالي أو مساعدة مالية 

 .(3)لإلدماج االجتماعي

وق الوطني لمتضامن من تمثل االيرادات الرئيسية ليذا الصندوق من مساىمات الصندت
قانون المالية لسنة  5ف  145حسب المادة  جية، والتخصيصات السنوية من ميزانية الدولة

                                                 

 .353، مرجع سابق، ص ...عمي فياللي، الفعل المستحق لمتعويض - 1
2  - LAHLOU KHIAR Ghenima, … entre responsabilité et automaticité, op.cit. 195 

 .355، مرجع سابق، ص ...الفعل المستحق لمتعويضعمي فياللي،  - 3
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أما عن النفقات التي يتحمميا ىذا الصندوق  .(2)عند االقتضاء من جية ثانية(1)1994
التعويضات عن  -»المذكور سالفا وىي:  47-99من المرسوم  104نصت عمييا المادة ف

دث رار الجسدية والمادية التي تمحق باألشخاص الطبيعيين إثر أعمال إرىابية أو حوااألض
المصاريف الناتجة  - اشتراكات الضمان االجتماعي.- .واقعة في إطار مكافحة اإلرىاب

المصاريف الناتجة عن تسخير  - المصاريف الناتجة عن الخبرات. - عن مجانية النقل.
 .«الموثقين

تدخل الدولة في التعويض عن طريق الخزينة العمومية بصفة مباشرة  قد يكونإال أنو 
ومثال ذلك تكفل الخزينة العمومية بالتعويض عن  ون المجوء إلى انشاء صناديق خاصة،د

األضرار التي لحقت بضحايا األحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال اليوية الوطنية 
 .(3)2001في منطقة القبائل سنة 

بصفة أصمية باعتبارىا مدينا  الضحايا تعويضدور الدولة وتدخميا في فة إلى باإلضا
أصميا بالتعويض، قد يحدث وأن تتدخل بصفتيا ضامنة لحق الضحية في التعويض، ويكون 

 تكفميا بالتعويض في ىذه الحالة بصفة احتياطية.

 ل الدولة بالتعويض بصفة احتياطيةثانيا: تكف

التعويض عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية، إما  قد تمجأ الدولة إلى ضمان
لغياب المسؤول عن الضرر، أو غياب عقد التأمين وانتياء صالحيتو، بيدف ضمان حق 

                                                 

، 88، ج ر ج ج، عدد 1994تضمن قانون المالية لسنة ، ي1993ديسمبر  29المؤرخ في  18 -93تشريعي مرسوم  - 1
 .1993ديسمبر  31الصادر في 

وقد اختار اد عمى شركات التأمين في تمويل صندوق تعويض ضحايا االرىاب، في حين فضل المشرع الفرنسي االعتم - 2
شركات التأمين بدفع جزء من أقساط عقود التأمين عمى األموال بوصفيا عقود التأمين األكثر شيوعا في  لتحقيق وذلك بإلزام

ف وزير يتم تحديدىا سنويا من طر  فرنسا، يتم تحصيميا بنفس الطريقة التي يتم فييا تحصيل الضرائب عمى عقود التأمين،
 .197، مرجع سابق، ص ن انتياك...مراد قجالي، نظام التعويض عالتأمينات. 

يتقاضى ذوو حقوق الضحايا المتوفين، » السالف الذكر عمى أنو:  125 -02من المرسوم الرئاسي  9تنص المادة  - 3
 «.فاال كانوا في كفالتو...بعنوان ميزانية الدولة، معاشا شيريا عندما يترك اليالك أط
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الضحية في التعويض. حيث تمجأ إلى إنشاء صناديق ضمان التعويض، كما ىو الحال 
 بالنسبة لصندوق ضمان التعويض عن حوادث المرور.

 -69من األمر  70عويض ضحايا حوادث المرور بموجب المادة أنشئ صندوق ت
، والذي يقابمو في التشريع الفرنسي صندوق ضمان التأمينات االلزامية عن (1)107

سالف الذكر:  15-74األمر من  24حسب المادة  يكمف الصندوق. (2)األضرار
ت الجسدية أو بالتعويضات وتحمل كل أو جزء من التعويضات المقررة لضحايا اإلصابا»

ذوي حقوقيم، وذلك عندما تكون اإلصابة الجسدية ناتجة عن حادث مرور وبقي المسؤول 
عن األضرار مجيوال أو سقط حقو في الضمان وقت الحادث أو كان ضمانو غير كاف أو 

 .«كان غير مؤمن لو أو ظير بأنو غير مقتدر كميا أو جزئيا

تأمين )المؤمن ليم وشركات التأمين(، يتم تمويل ىذا الصندوق بمساىمة منظومة ال
ومساىمات الدولة عبر التخصيصات السنوية لميزانية الدولة، والمبالغ المحصمة بعنوان 
مختمف الجزاءات المترتبة عن مخالفة تشريع التأمين )األتاوى المؤدات من المسؤولين عن 

ت، الغرامات في إطار الحوادث غير المؤمن ليم، المبالغ المحصمة من المدينين بالتعويضا
 .(3) الجزاءات المتعمقة بإلزامية التأمين(

في ىذا الموضع، نشير إلى أن مبدأ ضمان الدولة لمتعويض المكرس في نص المادة 
، يكون أيضا ضمانا احتياطيا، إذ أن الضمان األصمي لألضرار الجسمانية في 1مكرر 140

                                                 

 .1970، يتضمن قانون المالية لسنة 1969ديسمبر  31مؤرخ في  107 -69أمر رقم  - 1
تم توسيع اختصاص صندوق ضمان حوادث المرور والصيد، ليتحول إلى  2003أوت  1صادر في بموجب قانون  - 2

شخاص المؤمن ليم المنخرطين أو المستفيدين من صندوق ضمان مالي لمتأمينات االلزامية عن األضرار، بيدف حماية األ
خدمات التأمين والتي أصبحت الزامية، ضد افالس شركات التأمين المعتمدة في فرنسا والخاضعة لمراقبة الدولة. وىذا دون 

 Fonds deالتأثير عمى حماية ضحايا حوادث المرور المضمونة من قبل صندوق ضمان التأمينات االلزامية عن األضرار. 
garantie des assurances obligatoires de dommages ( FGAO) Voir : LAMBERT-FAIVRE Yvonne et PORCHY-

SIMON Stéphanie, le droit de dommage corporel…, op.cit. p 629 et 630.  
 .354، مرجع سابق، ص ...الفعل المستحق لمتعويض عمي فياللي، - 3
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م المسؤولية المدنية، حيث يمكن مطالبة الشريعة العامة أو القواعد العامة يتمثل في نظا
المسؤول بالتعويض عن الضرر الذي أحدثو بفعمو أو بفعل من ىو تحت مسؤوليتو، بينما 

 بصفة استثنائية واحتياطية. 1مكرر 140يكون تطبيق النظام المكرس في المادة 

ض وفق غير أنو ال يعتبر تعويضا تمقائيا ، كون شروط المطالبة بضمان الدولة لمتعوي
القواعد العامة تندرج ضمن فئة من األحكام القانونية غير المألوفة في إطار أنظمة التعويض 
المعروفة في القانون الجزائري وىي نظام التعويض التمقائي ونظام المسؤولية المدنية. وما 
إعفاء الدولة من التزاميا بالتعويض بسبب تدخل الضحية في احداث الضرر إال دليل 

عمى عدم دخول أحكام ضمان الدولة لمضرر الجسماني ضمن أنظمة التعويض إضافي 
 .(1)التمقائية

بالتالي، فإن نظام التعويض لم يعد ينحصر في القواعد العامة لممسؤولية المدنية أو 
أنظمة التعويض التمقائي، بل ىناك نظام آخر يمكن الضحية من الحصول عمى التعويض 

كام المسؤولية المدنية مستحيال، ولم تتكفل بيذا الضرر آليات باتباعو، متى كان تطبيق أح
  .التعويض التمقائي

 المطمب الثاني

 التقدير الجزافي لمبمغ التعويض

يقصد بالتعويض الجزافي أو التقدير الجزافي لألضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية 
مولة بنظام التعويض بأن يقوم القانون بتحديد مبمغ التعويض عن مختمف األضرار المش

ممزمة لكل وتكون مبمغ  وحسابلمعايير معينة أو بوضع التمقائي بمبمغ جزافي ومحدد سمفا، 
، األطراف وحتى القاضي حين المجوء إلى القضاء وىو ما يعرف بالتقدير القانوني لمتعويض

 يتم (،)الفرع األول ويتم الحصول عمى مبمغ التعويض بإجراء عمميات حسابية بسيطة
 )الفرع الثاني(.تطبيقيا عمى مختمف الضحايا 

                                                 

1  - LAHLOU KHIAR Ghenima,  ... entre responsabilité et automaticité, op.cité p 180. 
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 الفرع األول

 قدار التعويض محدد بموجب القانونم

في نظام التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية، يكون مقدار التعويض محددا 
سمفا بمقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية، يتم بمقتضاىا تحديد العناصر التي تسمح 

، وال (1)وعة بممحقات تتضمن جداول لحساب مقدار التعويضبحساب التعويض أو تكون متب
يترك المجال أمام السمطة التقديرية لمقاضي أو المدين بالتعويض في ذلك )أوال(، ووفقا ليذه 
المعايير يتم تحديد مبالغ التعويض عن مختمف األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية 

 بإجراء عمميات حسابية)ثانيا(.

 ر حساب التعويضأوال: معايي

بما أن مقدار التعويض عن اإلصابات الجسدية، وكما سبقت إليو اإلشارة، يتم 
الحصول عميو وفق عمميات حسابية بسيطة، فإنو قد قامت مختمف التشريعات التي تبنت 
منطق التعويض الجزافي عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية معايير مرجعية يتم 

عتماد تقدير مبمغ التعويض الذي تستحقو ضحية اإلصابة الجسدية. وما بالرجوع إلييا واال
يالحظ عمى ىذه التشريعات أنيا في غالبيتيا تعتمد عمى ثالث معايير موضوعية في ذلك: 

 ىي نسبة العجز واألجر أو الدخل بالنسبة لمضحية وواقعة الوفاة.

المتعمق  11-83من األمر  33حسب المادة نسبة العجز ب يقصد: نسبة العجز
ا تبقى من قدرة ضحية اإلصابة الجسدية عمى العمل م» سالف الذكر بالتأمينات االجتماعية

بما يضعف  ،«وحالتو العامة وعمره وقواه البدنية والعقمية وكذا مؤىالتو وتكوينو الميني
قدرة العامل عمى االنتاج ويضطره إلى العمل بأجر منخفض، أو ينقص قدرة العامل عمى 

                                                 

 .374، مرجع سابق، ص ...عمي فاللي، الفعل المستحق لمتعويض - 1
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الطبيب المستشار لدى ىيأة الضمان ،يقوم (1)نتاج والكسب بنسبة معينة ىي قيمة العجزاال
 .عبر عنيا بنسبة مئويةوي ،(2)بتقديرىا االجتماعي

أنتقد استعمال نسبة العجز في تقدير الضرر الناتج عن اإلصابة الجسدية، عمى أنو 
جز الوظيفي والعجز عن يؤدي إلى الخمط بين والغموض بين نوعين من األضرار وىما الع

العمل، حيث يترتب عنو تقييم شامل لضرر العجز والذي يتكون من عناصر غير متجانسة، 
والذي يتم باالعتماد عمى اعتبارات يسود فييا عوامل ومعايير تقدير الضرر الوظيفي، وىذا 

 .(3)الخمط يؤثر سمبا عمى التعويض عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية

يعتبر األجر أو الدخل من أىم المعايير المعتمدة في تقدير التعويض ر أو الدخل: األج
عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية. حيث يأخذ إما باألجر المرجعي المحدد 

ما باألجر الوطني األدنى المضمون(4)قانونا  . (5)، وا 

نتيجة لتعرض الضحية تعتبر الوفاة واقعة مادية بمجرد وقوعيا باعتبارىا : الوفاة
لحادث أو إصابة جسدية جراء حادث عمل أو حادث مرور أو نتيجة حوادث رافقت 

                                                 

1  - BELLOULA Tayeb, la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles, édition 
DAHLAB, Alger, 1993, p 109.   

تحدد »عمى أنو:  المتعمق بحوادث العمل واألمراض المينية السالف الذكر 13 -83من القانون  1ف 42مادة التنص  - 2
 .«نسبة العجز عن العمل عمى يد الطبيب المستشار لييئة الضمان االجتماعي وفقا لجدول يحدد عن طريق التنظيم

3  - JOURDAIN Patrice, les principes de la responsabilité civile…, op cité, p170 et 171. 
يحسب األجر المرجعي عمى أساس األجر المتوسط الخاضع الشتراكات الضمان االجتماعي الذي تتقاضاه الضحية  - 4

المتعمق  13 -83من القانون  39وذلك حسب المادة  خيرة التي تسبق التوقف عن العمل،خالل األشير االثني عشر األ
  نية السالف الذكر. بحوادث العمل واألمراض المي

األصل في » أن:  1990سبتمبر  28الصادر في تاريخ  66183حيث جاء في قرار المحكمة العميا في الطعن رقم  - 5
حساب التعويضات المستحقة ىو مرتب الضحية أو مدخوليا الميني، فإن لم يثبت لمضحية أي نشاط أو كان المجني 

 .«لمضمون كقاعدة لحساب التعويضعميو قاصرا اتخذ األجر الوطني األدنى ا
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اضطرابات في النظام العام، يكون لذوي حقوق الضحية المتوفاة ما يسمى منحة الوفاة أو 
 .(1)رأسمال الوفاة أو إيراد يحدده القانون سواء من حيث مقداره أو من حيث مستحقيو

معايير موضوعية يتم الرجوع إلييا أثناء تقدير قيمة التعويض.  المعاييرتعتبر ىذه 
بالتالي  .بمعنى ال يعتد باالعتبارات الشخصية لمضحية، بل يخضع التعويض لمبدأ المساواة

فإن ىذه المعايير تعتبر ممزمة لكل من يتدخل في التعويض. حيث يمتزم كل المتدخمون في 
ناتجة عن اإلصابات الجسدية باحترام ىذه المعايير التي عممية التعويض عن األضرار ال

عمى أساسيا يتم تقييم مختمف األضرار وتقدير التعويض عنيا. كما يجب أن يتم التصريح 
أو عرض التعويض أثناء التسوية الودية  -في حالة المجوء إلى القضاء –في حكم التعويض 

ى يمكن القول أن التقدير الجزافي تقدير باألسس التي تم عمى أساسيا تقدير التعويض. بمعن
 مزم لكل متدخل في عممية التعويض.م

ال يقتصر  -في حالة المجوء إلى القضاء -كما تجدر اإلشارة إلى أن دور القاضي 
عمى احترام معايير وأسس تقدير التعويض، بل يجب عميو أيضا احترام األضرار المعوض 

يا تعتبر مسألة قانون يخضع فييا القاضي لرقابة عنيا، بحيث ال يجوز الخروج عنيا، ألن
 محكمة القانون.

 مقدار التعويض عممية حسابيةثانيا: 

باالعتماد عمى مختمف المعايير السابقة الذكر فإنو يمكن حساب مبالغ التعويض عن 
مختمف األضرار االقتصادية ذات الطابع المادي والشخصية ذات الطابع المعنوي غير 

بيان كيفية حساب فيما يمي نحاول عن اإلصابات الجسدية الناشئة. ناتجة االقتصادي ال
 التعويض ببعض من األمثمة.

                                                 

 .44، مرجع سابق، ص الخطأ في التعويض... بورجو وسيمة، دور - 1
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التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكمي عن العمل عن طريق الحق  حساب يتم
، ذلك بضرب مبمغ األجر (1)واألجر في الريع وىو مبمغ مالي يقدر وفقا لنسبة العجز

 عجز.المرجعي في نسبة ال

دج ونسبة  20000أي أنو إذا كان األجر المرجعي لمعامل المصاب بعجز دائم ىو 
 دج. X 50%  =10000 20000، يكون مبمغ الريع ىو: %50عجزه ىي 

يتم التعويض عن العجز الدائم في نظام التعويض عن حوادث المرور عمى أساس 
ة المطابقة لشطر المرتب حساب النقطة، فيحصل عمى رأسمال التأسيسي بضرب قيمة النقط

أو الدخل الميني لمضحية في معدل العجز الدائم الجزئي أو الكمي، فيحصل عمى قيمة نقطة 
األجور الداخمة في مختمف الدرجات المشار إلييا في الجدول الوارد في المقطع الرابع من 

 عدة النسبية.الممحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور بتطبيق القا

وكان يتقاضى أجرا شيريا يساوي  %30فإذا كان ضحية حادث المرور نسبة عجزه 
)عدد الشيور( لمحصول عمى األجر السنوي والذي  12دج، يضرب ىذا المبمغ في  20250
دج. وىذا المبمغ تقابمو نقطة استداللية أو مرجعية في الجدول وىي:  243000يكون 
6600. 

عمى مبمغ التعويض أو الرأسمال التأسيسي بضرب قيمة النقطة  بالتالي يتم الحصول
 دج. X 30  =198000 6600االستداللية في نسبة العجز عمى النحو اآلتي: 

يمنح لمضحية  %50وعندما تكون نسبة العجز الدائم الجزئي مساوية أو تفوق ال 
مان االجتماعي تعويض عن انقطاع محتمل في قبض المنح العائمية المدفوعة من قبل الض

                                                 

يحسب الريع عمى » المتعمق بحوادث العمل واألمراض المينية السالف الذكر:  13 -83من القانون  39حسب المادة  - 1
حاب عمل خالل االثني عشر شيرا التي أساس أجر المنصب المتوسط الذي يتقاضاه المصاب لدى واحد أو عدة أص

يحسب الريع أيا كانت » من نفس القانون عمى:  41وتنص المادة  «.سبقت انقطاعو عن العمل عقب تعرضو لحادث
قيمة األجر الحقيقي عمى أساس أجر سنوي ال يجوز أن تقل قيمتو عن ألفي وثالثمائة مرة قيمة معدل ساعات األجر 

 «.الوطني األدنى المضمون
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في حالة إصابة  %40قبل وقوع الحادث. كما يضاعف مبمغ الرأسمال أو المعاش بنسبة 
 .(1)مما يجبر الضحية عمى االستعانة بالغير %80الضحية بعجز يساوي أو يفوق 

دج، يتم حساب الزيادة كما  198000بالتالي إذا افترضنا قيمة الرأسمال التأسيسي ب 
 يمي:

198000 X 40% = 79200 فيصبح مبمغ التعويض يساوي مبمغ الرأسمال التأسيسي .
 ويضاف إليو قيمة الزيادة لحاجة الضحية لالستعانة بالغير فيكون:

 دج. 277200=  79200+  198000
كما حدد المشرع التعويضات التي تمنح لضحايا المظاىرات، حيث يستفيد ضحايا 

اليوية الوطنية الذين تعرضوا إلصابات األحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال 
من مرتب شيري سالف الذكر،  125-02من المرسوم الرئاسي  21حسب المادة جسدية 
دج إذا كانت نسبة العجز  6000و % 30دج إذا كانت نسبة العجز تقل عن  4000بمبمغ 

دج إذا كانت  10000و %85دج إذا كانت نسبة العجز تقل عن  8000و %60تقل عن 
 .%85العجز تساوي أو تفوق  نسبة

كما حددت القوانين المتعمقة بتعويض ضحايا االرىاب المبالغ التي يحصل عمييا ذوو 
حقوق الضحايا المتوفاة جراء أعمال إرىابية أو جراء حوادث وقعت في إطار مكافحة 

 االرىاب. 
لم ينص المشرع في مختمف حساب التعويض عن األضرار الشخصية، أما عن 

الخاصة التي تبنى فييا التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية عمى تعويض  النصوص
المتعمق  15 -74األضرار المعنوية، ولم يقم بتحديد ىذا النوع من األضرار، ما عدى األمر 

 بإلزامية التأمين عن حوادث المرور ونظام التعويض عنيا.

                                                 

 15-74، المرفق باألمر المقطع الرابع من الممحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور - 1
  . المتعمق بإلزامية التأمين عمى السيارات وبنظام تعويض األضرار سالف الذكر
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وضرر التألم المتوسط  فال يتم التعويض عن األضرار المعنوية )الضرر الجمالي
واليام( في نظام التعويض عن حوادث العمل واألمراض المينية، حيث يقتصر دور الضمان 
االجتماعي عمى مساعدة الضحية الستعادة القدرة عمى العمل ومواجية مخمفات العجز عن 

الة . غير أنو يتم التعويض عنيا في ح(1)العمل، بالتالي ال يجوز التعويض عن ىذه األضرار
 .  (2)تزامن واقتران حادث العمل بحادث مرور أو ما يعرف بالحادث المزدوج

حيث يتم التعويض عن الضرر الجمالي و ضرر التألم واألضرار المعنوية األخرى 
الناتجة عن إصابة جسدية جراء تعرض الضحية لحادث مرور وبموجب خبرة طبية 

ون كأساس لحساب قيمتو، وذلك عمى باالعتماد عمى قيمة األجر الوطني األدنى المضم
 :(3)النحو التالي

فبالنسبة لمضرر الجمالي فإنو يعوض عن العمميات الجراحية الالزمة إلصالح ضرر 
جمالي مقرر بموجب خبرة طبية أو تسديد بكامميا. وىنا كما سبقت إليو اإلشارة ال يمثل 

نما تعويض عن التدا عيات المادية لمضرر دون تعويضا عن الضرر الجمالي في حد ذاتو وا 
 جانبو المعنوي. 

أما بالنسبة لضرر التألم المتوسط: فإن مبمغ التعويض يكون مقدرا بمرتين قيمة األجر 
بمعنى أنو إذا كانت قيمة األجر الوطني األدنى المضمون عند الوطني األدنى المضمون. 

يمة في اثنين، دج، فإن قيمة التعويض تحسب بضرب ىذه الق 18000وقوع الحادث ىي 
 دج. X 2  =36000 18000أي: 

أما بالنسبة لضرر التألم اليام: فيكون مبمغ التعويض مقدرا بأربع مرات قيمة األجر 
الوطني األدنى المضمون. أي بضرب قيمة األجر الوطني األدنى المضمون في أربع. 

 دج. X 4  =72000 18000بالتالي يكون مبمغ التعويض ىو: 

                                                 

 46، مرجع سابق، ص الخطأ في التعويض... بورجو وسيمة، دور - 1
 .122و 121ص  .2013دار اليدى، عين مميمة، الجزائر، المينية،  واألمراض العملسماتي، حوادث الطيب  - 2
 15-74، المرفق باألمر من الممحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور المقطع الخامس - 3

 .المتعمق بإلزامية التأمين عمى السيارات وبنظام تعويض األضرار سالف الذكر
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عن األضرار المعنوية األخرى بسبب الوفاة لكل أم وأب وزوج )أو ويتم التعويض 
أزواج( وأوالد في حدود ثالثة أضعاف قيمة األجر الوطني األدنى المضمون عند تاريخ وقوع 
الحادث. أي بضرب قيمة األجر الوطني األدنى المضمون في ثالث. بالتالي يكون مبمغ 

 دج. X 3  =54000 18000التعويض ىو: 

 الثاني الفرع

 نتائج التقدير الجزافي لمتعويض

كنتيجة منطقية لالعتماد عمى نفس المعايير في حساب التعويض عن األضرار الناتجة 
عن اإلصابات الجسدية، وتطبيقيا عمى مختمف الحاالت المتشابية، فإن مبمغ التعويض 

طابع واستجابة لمة يا أمام التعويض )أوال(، وكنتيجالجزافي يخضع لمبدأ المساواة بين الضحا
فإن مبمغ التعويض عن مختمف األضرار يكون جزئيا ال يغطي كامل  الجزافي لمتعويض،

 الضرر )ثانيا(.

 أوال: مساواة الضحايا في التعويض

، ومن ثم تقضي فكرة التضامن االجتماعي التي يقوم عمييا نظام التعويض التمقائي
عتماد نفس المعايير في حساب مبالغ التحديد المسبق لمبمغ التعويض بشكل جزافي وا

. لكن يمكن وطريقة التكفل بيا بمساواة مختمف الضحايا في التعويض التعويض الممنوحة،
تطبيق مبدأ المساواة أما التعويض بين مختمف ضحايا فعمية التساؤل عن مدى فعالية و 

 اإلصابات الجسدية.

أنو جبر لمضرر يمتزم بو  لم يعد تعويض ضحايا اإلصابات الجسدية يعتبر عمىحيث 
المتسبب في الضرر أو المسؤول عنو، والذي يجب أن يكون كامال يغطي كامل الضرر مع 
مراعاة الظروف الشخصية لمضحية. فبالنسبة لنظام التعويض التمقائي عن اإلصابات 
الجسدية، فينظر إلى التعويض عمى أنو ضمان من المجتمع لمضحية، أي دعم يمتزم بو 
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في حال لم تحصل عمى تعويض في إطار أنظمة التعويض  (1)نحو الضحية المجتمع
بالتالي يجب أن يكون التعويض نفسو لكل  األخرى بما فييا نظام المسؤولية المدنية.

الضحايا، بحيث ال يؤخذ بعين االعتبار أثناء تقدير التعويض سوى بالظروف الموضوعية 
عاة لمظروف الشخصية والحاالت الفردية. بناء عمى أسس موضوعية ومجردة، دون أي مرا

وكنتيجة حتمية ليذا المبدأ، حصول الضحايا التي تعرضت لنفس اإلصابة الجسدية 
 والخاضعة لنفس نظام الضمان عمى مبالغ تعويض متساوية.

وتعتبر تقنية الجدولة والتي ىي تقنية من خالليا يتم منح قيمة نقدية لمضرر باالعتماد 
جع لذلك. بذلك يتم تقديم نفس القيمة المالية لعجز جسدي معين أو لنفس عمى سمم طبي كمر 

المستوى من الضرر الجنسي باالعتماد عمى جدول محدد مسبقا ويمتزم بو كل المتدخمين في 
عممية التعويض عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية لتحقيق أكثر قدر من المساواة 

 .(2)بين مختمف الضحايا

تساوي األشخاص من حيث الكرامة البشرية يستمزم إخضاع تقييم وتقدير حيث أن 
األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية لنفس الطريقة دون تمييز بين الضحايا بسبب 
الوضع الميني أو مكان اإلقامة أو مكان وقوع الحادث أو مكان إجراء الخبرة الطبية أو 

نتساءل حول مدى فعمية مبدأ المساواة بين لكن ىنا  .(3)مكان صدور الحكم بالتعويض
 الضحايا في التعويض.

                                                 

1  - Voir ; FILALI Ali, l’indemnisation du dommage corporel, …, op cité, p 121. 
عمى الرغم من التسييالت التي تمنحيا ىذه التقنية في مجال تقييم األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية لكن،  - 2

تنافى مع مبدأ التقييم الفعمي عموما، وتمك األضرار غير االقتصادية بصفة خاصة، إال أنيا لم تسمم من االنتقاد كونيا ت
األضرار لألضرار، إذ تعتمد عمى منح نفس التعويض لنفس الضرر وىذا ما ال يتناسب مع الواقع. مما يجعل من شخصنة 

 LAMBERT-FAIVRE Yvonne et PORCHY-SIMON Stéphanie, le droit de dommage ضرورية. الرجوع إلى:
corporel…, op.cit. p cité, p 27 et 28. 

3  - LAMBERT-FAIVRE Yvonne, rapport sur l’indemnisation du dommage corporel, conseil national de l’aide 
aux victimes, France, juin 2003op cité, p 10.   
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إن تطبيق مبدأ مساواة الضحايا في التعويض نسبي، حيث تكون المساواة إذا كانت 
الضحايا خاضعة لنفس نظام التعويض، بينما ينعدم تطبيق ىذا المبدأ إذا اختمف ىذا النظام، 

ييز بين الضحايا سواء من حيث طريقة تقدير حيث نجد أنو في الحياة العممية أن ىناك تم
التعويض وتحديد مبمغو وسواء من حيث األضرار التي تكون محل التعويض باختالف نظام 

فإن الضحية التي تخضع لمتعويض  ،عمى سبيل المثال التعويض الذي تستفيد منو الضحية.
لي وال من عبر نظام الضمان االجتماعي ال تستفيد من التعويض عن الضرر الجما

التعويض عن ضرر التألم بنوعيو المتوسط واليام. بينما تستفيد منو الضحايا الخاضعة من 
 .(1)حيث التعويض لنظام التعويض عن اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور

كما قد يعوض عن الضرر الجمالي ضمن حوادث العمل متى كان مؤثرا عمى القدرة 
حصولو عمى بعض الوظائف اكثر صعوبة مما لو كانت المينية لمعامل أو عندما يجعل 

حالتو طبيعية باعتباره عجزا عن العمل دون الحاالت األخرى. خاصة الوظائف التي تستمزم 
 .(2)الظيور بشكل أنيق مثل مضيفات الطيران ومقدمي البرامج التمفزيونية

أساسا عمى إقامة  من ثم؛ فإن العمل بمبدأ المساواة بين الضحايا أمام التعويض، يعتمد
معايير موضوعية تطبق عمى جميع الحاالت المتشابية والخاضعة لنفس نظام التعويض، 
وذلك دون إقامة أي اعتبار لممعايير والظروف الشخصية المحيطة بالضحية، سواء الظروف 
االجتماعية أو االقتصادية وال حتى المينة التي يشتغل فييا. واىمال الظروف الشخصية في 

ير التعويض من شأنو أن يكون مجحفا في حق الضحية كونو ال يأخذ بجدية درجة تأثر تقد
 . (3)الضحية باإلصابة

                                                 

 .46، مرجع سابق، ص الخطأ في التعويض... بورجو وسيمة، دور - 1
 .96، 93مرجع سابق، ص ص  ضرار المعنوية الناتجة...،األ قاسم محمود جاسم ونظام جبار طالب،  - 2
عمى سبيل المثال: نفترض وجود ضحيتين جراء حادث مرور تعرضتا لتشوه عمى مستوى الوجو، أحدىما يشتغل  - 3

ميكانيكيا واآلخر مقدم حصة تمفزيونية، وقدرت ليما نفس نسبة العجز، فيستفيد كل منيما من نفس طريقة ومعايير تقدير 
تعويض تطبيقا لمبدأ المساواة. فإن كان التعويض مرضيا لمميكانيكي الذي يواصل عممو رغم التشوه إال أنو يكون مجحفا ال

  في حق مقدم الحصص التمفزيونية الذي سيفقد عممو نتيجة ذلك التشوه.  
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 ال يغطي كامل الضرر ثانيا: التعويض

، (1)يكون التعويض عن األضرار ضمن القواعد العامة لممسؤولية المدنية عادال وكامال
ي كامل الضرر، ويعود السبب في في حين يكون في إطار التعويض التمقائي جزئي ال يغط

ذلك إلى األساس القانوني الذي اعتمدتو مختمف التشريعات الخاصة التي تبنت نظاما تمقائيا 
لمتعويض عن اإلصابات الجسدية أال وىو الحق في السالمة الجسدية. ومن ثم فإن دور 

عبر التوزيع المجتمع الذي يتكفل بالتعويض عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية 
الجماعي لممخاطر وآليات التعويض الجماعية يقتصر عمى مساعدة الضحية في مواجية 

 مخمفات اإلصابة الجسدية.

حيث نجد أن المشرع الجزائري قد أخذ بمبدأ الضمان المحدود عن األضرار الناتجة 
يض عن عن اإلصابات الجسدية في العديد من المواضع. ولعل أىميا ما ورد في شأن التعو 

األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية بسبب حوادث المرور. حيث جاء في الممحق 
المتعمق بإلزامية التأمين عن السيارات ونظام التعويض عن  15 -74المرفق باألمر 

األضرار الناتجة حوادث السيارات، أنو ال يجب أن يتجاوز مبمغ األجور أو المداخيل المينية 
اب مختمف أصناف التعويض مبمغا شيريا مساويا لثمانية مرات األجر المتخذة كأساس لحس

 .(2)الوطني األدنى المضمون

لكن ىناك اتجاه فقي وتشريعي في القانون المقارن خاصة القانون الفرنسي يكرس 
ن تم  ضرورة التعويض الكامل عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية حتى وا 

يشكل مبدأ التعويض الكامل عن الضرر أحد . حيث (3)ةالتعويض عنيا بطريقة تمقائي
                                                 

1  - LE ROY Max, LE ROY Jacques-Dennis et BIBAL Frédéric, L’évaluation du préjudice corporel, 19eme 
édition, LexisNexis, Paris, France, 2011, p 5.   

أنظر الفقرة الثانية من المقطع األول من الممحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور المرفق  - 2
 لف الذكر.المتعمق بإلزامية التأمين عمى السيارات ونظام التعويض عن األضرار السا 15 -74باألمر 

عابد  ضرار التي تحدث لألموال.ال يكون التعويض التمقائي المحدد بطريقة جزافية أقل من التعويض الكامل، إال في األ - 3
 .54فايد عبد الفتاح فايد، التعويض التمقائي لألضرار ...، مرجع سابق، ص 
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المبادئ األساسية لممسؤولية المدنية، ومن خاللو يسمح لمضحية بالحصول عمى تعويض 
كامل عن كل األضرار التي تمحق بيا، وفكرة التعويض الكامل عن الضرر تطبق غالبا في 

 م التعويض التمقائي.إطار قواعد المسؤولية المدنية، ولم تكن تطبق في إطار نظا

ن افترض الفقو في أول ظيورىا بأنيا ال تغطي كامل  إن فكرة التعويض التمقائي، وا 
الضرر، فإن التطبيق العممي يشيد اتجاىا نظام التعويض التمقائي نحو استيداف ضمان 
التعويض الكامل عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية، حيث يشيد الفقو والقانون 

رنين التوجو نحو التعويض الكامل عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية، ميما المقا
كان نظام التعويض المعتمد في ذلك سواء تم التعويض عنيا عن طريق المسؤولية المدنية 

 .(1)أو من خالل نظام التعويض التمقائي

أ حيث يرى بعض الفقو والقضاء وبصفة خاصة في فرنسا أنو لموصول إلى مبد
التعويض الكامل عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية البد من التمييز بين مختمف 

، وتفريد كل ضرر ينشأ عن اإلصابة الجسدية، ثم تعويض كل ىاوعناصر أنواع ىذه األضرار 
ومن ثم تبني منطق التقدير والتقييم الفعمي عن األضرار  .(2)بشكل مستقل عن غيره يامن

ابات الجسدية وذلك من خالل تحميل مختمف عناصر اإلصابة واألخذ الناتجة عن اإلص
 بعين االعتبار بظروف الضحية وظروف وقوع الضرر.

كما أنو وبغية الوصول إلى تطبيق مبدأ التعويض الكامل في التعويض عن االضرار 
الناتجة عن اإلصابات الجسدية يتطمب وضع معايير جادة لو، وذلك من خالل تكريس 

التعويضي عن األضرار االقتصادية حيث يمكن التعويض عنيا من دون إثارة أي  الطابع

                                                 

 .59سابق، ص  عابد فايد عبد الفتاح فايد، التعويض التمقائي لألضرار ...، مرجع - 1
 DINTILHAC. أنظر أيضا:22ص ...، مرجع سابق، اوي، التعويض عن األضرار الجسديةمحمد عبد الغفور العم - 2

Jean-Pierre, rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature  des préjudices corporels, 
France, juillet 2005. Voir aussi : LIENHARD Claude, Réparation intégrale des préjudices en cas de dommage 
corporel : la nécessité d’un nouvelle équilibre indemnitaire, recueil DALLOZ, N° 36, Paris, France, 2006, P 

2486.   
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ن كانت بعض الحاالت معقدة من حيث تقدير التعويض. ومن ثم اقرار الطابع  اشكال وا 
اإلرضائي في التعويض عن األضرار غير االقتصادية، فالمال في ىذه الحالة عاجز عن 

 .(1)إلرضاء الضحية إصالح الضرر لكن يمكن اعتباره كوسيمة

من الناحية التشريعية نجد أن القانون الفرنسي تبنى في العديد من المواضع مبدأ 
التعويض الكامل عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية، ففي مجال حوادث المرور 
نجد أن تأمين السيارات الذي يضمن األضرار الجسدية يجب أن يبرم من دون حدود لمبمغ 

. كما يأخذ عمى عاتقو صندوق ضمان التأمينات االلزامية التعويض الكامل عن التعويض
األضرار الجسدية التي تحدث لمضحايا. ونفس األمر كذلك بالنسبة لضحايا األعمال 
اإلرىابية وكذا المصابين بعدوى اإليدز. كما يعوض ضحايا الجرائم الجنائية بشكل كامل عن 

 .(2)أضرارىم

                                                 

1  - LAMBERT-FAIVRE Yvonne et PORCHY-SIMON Stéphanie, le droit de dommage…, op.cit. p 23 et 24. 
 .61و 60عابد فايد عبد الفتاح فايد، التعويض التمقائي لألضرار ...، مرجع سابق، ص  - 2
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 المبحث الثاني
 ءات التعويض عن اإلصابات الجسديةراإج

ال يقصد بنظام التعويض التمقائي أو تمقائية التعويض عن اإلصابات الجسدية، 
نما  حصول الضحية عمى التعويض بمجرد تعرضيا لمحادث، دون اتخاذ أية إجراءات، وا 
تعني قيام حقيا في التعويض بمجرد اكتسابيا صفة الضحية، ومن أجل حصوليا عمى 

غير أن ىذه اإلجراءات،  يض يجب اتخاذ بعض اإلجراءات التي يحددىا القانون لذلك.التعو 
تختمف عن تمك الواجب اتباعيا في إطار قواعد المسؤولية المدنية، أين تتطمب رفع دعوى 
قضائية ضد المسؤول عن الحادث، ثم انتظار صدور حكم قضائي بالتعويض وحيازتو لقوة 

فعمى خالف ذلك، فإن التعويض  لحصول عمى التعويض.الشيء المقضي فيو من أجل ا
نما يتم باتباع إجراءات إدارية بسيطة  التمقائي ال يحتاج إلى إجراءات قضائية معقدة، وا 

لخبرة الطبية دور ىام في تقييم مختمف األضرار الناتجة عن كما تمعب ا )المطمب األول(،
قد يمتد دورىا إلى حل بعض ميما كان مصدرىا وطبيعتيا، كما اإلصابات الجسدية 

 المنازعات المتعمقة بقيام حق الضحية في التعويض أو مقداره )المطمب الثاني(.

 المطمب األول

 عمل إجرائي إداري يض التمقائي عن اإلصابات الجسديةالتعو 

تأكيدا من المشرع لحق الضحية في سالمتيا الجسدية، وتغميب مصمحتيا في الحصول 
ب نتيجة المساس بيذا الحق، وتدعيما منو لمبدأ تمقائية التعويض عن عمى التعويض المناس

االضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية الناتجة عن حوادث، ورغبة منو في تفادي طول 
اإلجراءات القضائية والعراقيل التي تعترض حق الضحية في التعويض، أخضع عممية 

دية إلجراءات إدارية بسيطة وسيمة، التعويض عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجس
تتمثل عموما في التصريح بالحادث واحالل المصالحة الودية محل ىذه اإلجراءات )الفرع 
األول(. غير أنو يمكن لمييئة المدينة بالتعويض أن تقوم بطمب إجراء تحقيق إداري لمتأكد 

 من أحقية الضحية في التعويض)الفرع الثاني(.
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 الفرع األول

 التصريح بالحادث والمصالحة راءاتإج

من أجل تمكين الييئة المكمفة بالتعويض عن اإلصابات الجسدية، من اتخاذ مختمف 
اإلجراءات الواجبة في سبيل دراسة ممف الضحية وتسوية التعويض، يجب إخطارىا بوقوع 
الحادث مصدر اإلصابة الجسدية، وذلك عن طريق التصريح بالحادث لدى ىذه الييئة 

ة بالتعويض )أوال(، التي تحاول تسوية التعويض، في مرحمة أولى عن طريق المكمف
 المصالحة أو التسوية الودية )ثانيا(. 

 أوال: التصريح بالحادث

يتوجب عمى الضحية أو ذوي حقوقيا أو المستخدم أو الييئة المكمفة بالتحقيق، وذلك 
لجسدية، عمى أن يتم ذلك حسب الحالة ونوع الحادث، التصريح بالحادث مصدر اإلصابة ا

في حدود اآلجال المحددة قانونا، وأن يكون ىذا التصريح مرفقا بممف المطالبة بالتعويض 
 المتكون من وثائق يحددىا القانون حسب مصدر الحق في التعويض.

من  4وبمقتضى المادة  في إطار التصريح بحادث مرور نتجت عنو إصابة جسدية،
ب عمى السمطة التي قامت بالتحقيق أن ترسل أصل المحضر فإنو يج 35-80المرسوم رقم 

ونسخة مصادق عمييا مع جميع الوثائق الثبوتية، وخاصة خريطة الحادث خالل ميمة ال 
أيام ابتداء من تاريخ انتياء التحقيق إلى وكيل الدولة لدى المحكمة التي يدخل  10تتجاوز 

سل نسخة من المحضر خالل في مجال اختصاصيا مكان وقوع الحادث. ويجب أن تر 
الميمة نفسيا إلى شركات التأمين المعنية، ويمكن أن يستحصل المصاب أيضا أو ذوو 

يوما ابتداء من تاريخ طمبيا،  30حقوقو نسخة منيا من وكيل الدولة خالل ميمة أقصاىا 
ويجب أن تحال نسخة من المحضر الذي يتعمق بإصابة جسدية في حادث تسبب فيو 

أو غير مؤمن عميو، إلى الصندوق الخاص لمتعويض، وذلك خالل ميمة شخص مجيول 
 أيام. 10
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كما حدد المشرع االجراءات الواجب اتخاذىا في حالة وقوع حادث العمل، فالحادث 
يمكن أن يقع في مكان العمل أو خارجو كحادث الطريق أو اإلصابة خالل فترة االنتداب 

جب أن يحاط عمما رب العمل بوقوع الحادث لمعمل بعيدا عن مكان العمل األصمي، في
من القانون رقم  13، فحسب المادة (1)ليتمكن من اتخاذ االجراءات التي يفرضيا عميو القانون

 يجب أن يتم التصريح بحادث العمل من قبل:»السالف الذكر فإنو:  83-13

ساعة ما عدا حاالت القوة  57المصاب أو من ينوب عنو لصاحب العمل في ظرف 
 القاىرة وال تحسب أيام العطل،

صاحب العمل اعتبارا من تاريخ ورود نبأ الحادث إلى عممو، لييئة الضمان 
 ساعة، وال تحسب أيام العطل، 74االجتماعي في ظرف 

ىيئة الضمان االجتماعي عمى الفور لمفتش العمل المشرف عمى المؤسسة أو 
 .«لمموظف الذي يمارس صالحياتو بمقتضى تشريع خاص

بإبالغ صاحب العمل  يمتزم في مرحمة ، فإن العامل المصابفقا لنص ىذه المادةو 
ساعة، تحسب ىذه المدة وفقا  24بالحادث بصفة شخصية، عمى أن يتم ذلك في غضون 

في حالة عدم احترام ىذه  .(2)لمقواعد العامة، من يوم العمل الذي يمي يوم وقوع الحادث
ثر يترتب عمى ذلك، فإن المشرع لم ينص عن اآلثار وفي غياب نص يشير إلى أي أ المدة،

التي تنتج عن ذلك، وعميو، فإن حق المصاب ال يتأثر، كون األمر يتعمق بإجراءات تنظيمية 
، وىذا ما يتناسب أكثر مع األىداف التي سطرىا (3)ال تؤثر عمى حقوق العامل الضحية

                                                 

 .46، مرجع سابق، ص ...تي، حوادث العمل واألمراضالطيب سما - 1
مذكور، كما استثنى عميو فإن أيام العطل األسبوعية أو األعياد الرسمية )الوطنية والدينية( ال تدخل في حساب األجل ال - 2

ساعة في حالة القوة القاىرة مثل الزلزال أو فيضان، أو الحالة التي يكون فييا العامل الضحية في حالة  24من احترام ىذه 
، مرجع ...تي، حوادث العمل واألمراضخطيرة وحرجة ال يمكنو فييا القيام بتبميغ صاحب العمل بوقوع الحادث. الطيب سما

ع ماجستير في القانون، فر  لنيل شيادة قالية، الحماية القانونية لمعامل من األخطار المينية، مذكرة فيروز .48سابق، ص 
 .122، ص 2012ماي  02، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ق والعموم السياسيةالمسؤولية المينية، كمية الحقو 

 .58، مرجع سابق، ص ...طاح، حوادث العمل بينعالل طح - 3
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وضمان السالمة الجسدية  المشرع من خالل تبنيو تمقائية التعويض عن حوادث العمل
 لمعامل.

أما فيما يخص شكل التصريح بالحادث من طرف الضحية إلى صاحب العمل، فعادة 
ما يكون شفاىيا إذا ووقع الحادث داخل مكان العمل، أما إذا وقع خارجو فإن التصريح يتم 

 .(1)إما بإخطار كتابي أو برسالة مضمونة الوصول

عمل بالتصريح بالحادث لدى ىيئة الضمان في مرحمة ثانية، يمتزم صاحب ال
ساعة اعتبارا من تاريخ تمقيو خبر وقوع الحادث، دون احتساب  48االجتماعي في غضون 

أيام العطل، ويبقى التزام صاحب العمل بالتصريح بالحادث بغض النطر عن جسامة 
دث ال اإلصابة، ولم ينجر عنو أي عجز عن العمل، وحتى لو بدا لصاحب العمل أن الحا

عالقة لو بالعمل، ألن صاحب العمل غير مخول لو التحقيق في الحادث، وىذا من 
اختصاص ىيئة الضمان االجتماعي، باعتبارىا جية محايدة في عالقة العمل، بالتالي فيو 

 .(2)ضمان أكثر لحماية حقوق العامل

بالحادث لدى ىيئة الضمان عدم التصريح من قبل صاحب العمل في حال  يتعرض
إلى تحصيل غرامة من قبل ىيئة  (3)14-83من القانون  26حسب المادة  االجتماعي

من األجرة التي يتقاضاىا المصاب كل ثالثة أشير. كما  %20الضمان االجتماعي تقدر ب 
يمكن لمعامل أو ذوي حقوقو أو المنظمة النقابية أو مفتشية العمل القيام بالتصريح بالحادث 

. عمى أنو في عالة عدم التصريح (4)ا من يوم وقوع الحادثسنوات اعتبار  4في أجل 
                                                 

 .48، مرجع سابق، ص واألمراض...تي، حوادث العمل ماالطيب س - 1
 124، مرجع سابق، ص ...، الحماية القانونية لمعاملفيروز قالية - 2
، 28تعمق بالتزامات المكمفين بالضمان االجتماعي، ج ر ج ج، عدد  1983يوليو  02المؤرخ في  14-83قانون  - 3

 .1983يوليو  5الصادر في 
إذا لم يبادر صاحب العمل بما عميو، يمكن أن يبادر »عمى : السالف الذكر 13-83لقانون من ا 14المادة  تنص- 4

بالتصريح إلى ىيئة الضمان االجتماعي المصاب أو ذوو حقوقو أو المنظمة النقابية أو مفتشية العمل، وذلك في أجل 
 .«سنوات اعتبارا من يوم وقوع الحادث 7مدتو 
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بالحادث من طرف صاحب العمل، وقام العامل الضحية بالمجوء إلى القضاء، فإنو ال يمكن 
الزام ىيئة الضمان االجتماعي بالتصريح بحادث العمل ما لم تكن طرفا في الخصومة 

 .(1)القضائية

 ، أي بمجرد إعالميا بوقوعتماعي عمى الفورىيئة الضمان االجتقوم  في مرحمة أخيرة
لمفتش العمل المشرف عمى المؤسسة أو لمموظف الذي يمارس صالحياتو حادث العمل، 

 .بمقتضى تشريع خاص

أما فيما يخص تعويض ضحايا اإلصابات الجسدية الناتجة عن أعمال العنف وتحقق 
تودع ممفات ، 20-90ون من القان 2فحسب المادة المخاطر المتعمقة بالنظام العام، 

التعويض عن األضرار الناتجة عن قانون العفو الشامل في أجل أقصاه سنتان ابتداء من 
 لدى إحدى المجنة المختصة في النظر في ىذه الممفات 20-90تاريخ صدور القانون 

 . وتقدم ممفات المطالبة بالتعويض لضحايابالنسبة لممستفيدين من قانون العفو الشامل
اث التي رافقت الحركة من أجل استكمال اليوية الوطنية في أجل ثالثة أشير من تاريخ األحد

 .(2)125-02المعدل لممرسوم  296-06صدور المرسوم الرئاسي 

 ثانيا: المصالحة والتسوية الودية

إن األصل في الضمان االجتماعي ىو التسوية الودية لمتعويضات التي يستحقيا 
حيث تعرض األداءات المستحقة مباشرة عمى العامل الضحية العامل ضحية حادث عمل، 

أو ذوي حقوقو، وذلك بعد تحديد مجمل االضرار ونسب العجز الالحقة بالعامل من طرف 
الطبيب المستشار لدى ىيئة الضمان االجتماعي، فإن حدث واقتنع العامل ضحية حادث 

الجتماعي تسديدىا بطريقة ودية عمل بنسب العجز والمبالغ المقترحة، تتولى ىيئة الضمان ا
                                                 

، المجمة 33894، في الممف رقم 2006سبتمبر  06ر عن الغرفة االجتماعية بتاريخ قرار المحكمة العميا، الصاد - 1
 .263و 262، ص 2006، الصادر عن المحكمة العميا، الجزائر، 2القضائية، العدد 

، ج ر ج ج، عدد 125-02، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 2006غشت  15المؤرخ في  269-06رئاسي رقم مرسوم  - 2
 .2006غشت  16، الصادر في 51
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ودون الحاجة إلى المجوء إلى القضاء واتخاذ اجراءات قضائية من شأنيا أن ترىق الضحية 
 .(1)أو ذوي حقوقيا

بيدف التأكيد عمى الطابع التمقائي لمنح الحق في التعويض لضحايا اإلصابات 
لمشرع عن رغبتو الجسدية، خاصة تمك الناتجة عن تعرض الضحية لحادث مرور، أبدى ا

في تسوية كل المنازعات المتعمقة بالتعويض عن حوادث المرور خارج المؤسسة القضائية، 
والتوجو نحو تسوية ىذه المنازعات باتباع إجراءات بسيطة وسيمة غير مكمفة، بما يسمح 
لمضحية الحصول عمى تعويض في أسرع وقت ممكن وبأقل مجيود. لذلك أقر المشرع إجراء 

 ة والتسوية الودية لتسوية التعويضات الناتجة عن اإلصابات الجسدية. المصالح

المراد بالمصالحة في مجال التعويض عن اإلصابات الجسدية ىو التسوية الودية و
التي ال تتطمب تدخل طرف ثالث في عممية التعويض، من غير الضحية والييئة المكمفة 

لتسوية الودية، والحقيقة أن مجال بالتعويض. وفي الحقيقة أن مجال المصالحة أو ا
، حيث يقترح المؤمن عمى الضحية في حال تحقق (2)المصالحة ىو التأمينات الخاصة

الخطر المؤمن عنو مبمغا بعنوان التعويض، ويعتبر في حال قبولو من طرف الضحية 
 مصالحة.

ويقصد بالمصالحة في مجال التعويض عن اإلصابات الجسدية الناتجة عن حوادث 
لمرور، تمكين الضحية من الحصول عمى التعويضات المستحقة وتسويتيا من طرف ا

المتعمق  15-74من األمر  16شركات التأمين من دون أي نزاع، حيث تنص المادة 
بإلزامية التأمين عمى السيارات ونظام التعويض عن األضرار السالف الذكر المعدل والمتمم 

التعويضات تحدد »، في فقرتيا األولى عمى: 1988 يوليو 19المؤرخ في  31-88بالقانون 
                                                 

مذكرة ماجستير في القانون، فرع قانون العقود، كمية لنيل شيادة ناصر بايك، اقتران حادث العمل بحادث المرور،  - 1
 .73و 72، ص 26/05/2014وزو، -الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي

ئق باعتبار أن المصالحة تنطوي عمى فكرة استعمال مصطمح المصالحة في مجال التأمينات االجتماعية غير ال - 2
: عمي فاللي، الفعل الرجوع إلىالتنازل عن قسط من الحقوق المالية، ىذا أمر غير وارد في مجال التأمينات االجتماعية... 

 .378و  377، مرجع سابق، ص ...المستحق لمتعويض
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الممنوحة بالتراضي أو قضائيا في إطار حوادث المرور الجسمانية عمى أساس الجدول 
 .«الممحق بيذا القانون

فبمجرد تمقي شركة التأمين أو صندوق ضمان لمحضر التحقيق في حادث المرور 
لتعويض، استدعاء الضحية أو ذوي الذي أدى إلى إصابات جسدية، تمتزم بحساب مبالغ ا

حقوقيا إلجراء المصالحة، وتقترح عمى الضحية خالليا مبالغ التعويض المستحقة بعنوان 
 حادث المرور الذي أدى إلى إصابة جسدية.

جاء فيو ما  1992فبراير  04في ىذا الشأن صدر قرار عن المحكمة العميا بتاريخ 
محضر التحقيق أن تبادر باستدعاء األطراف  حيث أن بمجرد تمقي شركة التأمين »يمي:

وأن تقوم  15-45من القانون  51المدنية لممصالحة المنصوص عمييا في المادة 
 .(1)«بحساب التعويضات المستحقة وعرضيا عمى ذوي الحقوق دون انتظار

تقوم شركة التأمين أثناء إجراء المصالحة، باقتراح مبالغ التعويض عمى الضحية أو 
قيا، يتضمن اقتراح التعويض مبالغ التعويضات المستحقة، كما يتضمن شكل ذوي حقو 

التعويض سواء كان عمى شكل رسمال إجمالي يدفع دفعة واحدة غمى الضحية أو ذوي 
حقوقيا، أو في شكل ريع أو إيراد مدى الحياة وليا الخيار في شكل التعويض، إال أنو قد 

 في شكل معين بقوة القانون.تكون أحيانا بااللتزام بدفع التعويضات 

 3و 2السالفة الذكر في فقراتيا  15-74من األمر  16في ىذا الشأن تنص المادة 
يدفع التعويض المستحق لمضحية أو ذوي حقوقيا اختياريا في شكل » عمى ما يمي: 4و

ريع أو رأسمال بالنسبة لممستفيدين البالغين سن الرشد وذلك حسب الشروط المحددة في 
 .الممحق

يدفع التعويض المستحق لمقصر أي كانت صفتيم إلزاميا في شكل ريع مؤقت عندما 
 يتجاوز مبمغو أربعة أضعاف المبمغ السنوي األدنى المضمون.

                                                 

 . قرار غير منشور.1992فبراير  04بتاريخ  ،82767قرار المحكمة العميا، الغرفة الجزائية، في الممف رقم  - 1
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ويدفع التعويض المستحق لمضحايا أو ذوي الحقوق البالغين سن الرشد المعترف 
األقصى المنصوص  بأنيم عجزة إلزاميا في شكل ريع عمري عندما يتجاوز مبمغو الحد

 .«عميو أعاله

نتائج المصالحة، التي جاء فييا مبالغ التعويض المستحقة وشكل  فيما يخص
التعويض، فإنيا تعتبر إلزامية بالنسبة لشركة التأمين المكمفة بالتعويض، بينما تكون اختيارية 

قدمت بو بالنسبة لمضحية أو ذوي حقوقيا، إذ ليم الحق في قبول اقتراح التعويض الذي ت
. ففي حالة رفض ىذا االقتراح يحق لمضحية (1)شركة التأمين الدينة بالتعويض أو رفضو
عمى أنو يقع عمى المدين بالتعويض التبميغ إلى  المجوء إلى القضاء لممطالبة بالتعويض.
نتائج المصالحة إذا ما كان المتسبب في الحادث صندوق الخاص بالتعويضات عن 

  .(2)من لوالجسماني شخص غير مؤ 

جراء المصالحة لو مزايا عديدة، حيث يسيل عمى الضحية وذوي حقوقيا من  وا 
الحصول عمى التعويض في أسرع وقت ممكن، ومن دون منازعة وتفادي المصاريف 
واألتعاب القضائية، كما أن شركة التأمين ىي األخرى، تتفادى ىذا النوع من المصاريف، 

لقضايا والطمبات التي تنصب حول التعويض عن كما أنو يخفف عمى القضاء كثرة ا
االضرار الناتجة عن تعرض الضحية إلى حادث مرور، ويقمل من تراكم ىذه القضايا وعرقمة 

 .(3)السير الحسن ليا

تمام التعويض بعيدا عن المؤسسة القضائية يتناسب تماما  كما أن إجراء المصالحة وا 
، والمبادئ التي يكرسيا ىذا النظام، في منح مع تطور الحق في التعويض نحو نظام تمقائي

                                                 

، ...ك، اقتران حادث العمل. و ناصر باي257و 256، مرجع سابق، ص انتياك...ن مراد قيجالي، نظام التعويض ع - 1
 .82مرجع سابق، ص 

كل مصالحة تستيدف تحديد أو تسديد التعويضات »عمى:  السالف الذكر 14-75من األمر  26المادة تنص  - 2
ترتبة عمى مسببي الحوادث الجسمانية غير المؤمن ليم، والواقعة من مركبة واحدة أو عدة مركبات، يجب إبالغيا الم

 .«لمصندوق الخاص بالتعويضات من طرف المدين بالتعويض
 .256، مرجع سابق، ص ...ن انتياكمراد قيجالي، نظام التعويض ع - 3
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الضحية التعويض والتكفل بيا في أقرب اآلجال، وتجنيبيا طول االنتظار من جراء 
اإلجراءات القضائية الطويمة والمعقدة، إذ أن المصالحة طريق لمتسوية الودية لمتعويض من 

بين أبرز األىداف من وراء  شأنو توفير الوقت والمال والتكفل بيا في أقرب اآلجال، وىذ من
تكريس نظام التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية، وتبني مبدأ الحق في السالمة 

 الجسدية كأساس لمنح الحق في التعويض.

لكن رغم إقرار مبدأ المصالحة لتسوية مختمف التعويضات الناتجة عن حوادث المرور 
دد المنازعات المعروضة أمام القضاء في خاصة تمك المتعمقة باإلصابات الجسدية، يبقى ع

 ىذا المجال مرتفعا، نظرا لخصوصيات نظام حوادث المرور.

فمن جية، فإن الدعوة العمومية تحرك بصفة تمقائية من طرف وكيل الجميورية الذي 
يدخل في مجال اختصاصو اإلقميمي مكان وقوع الحادث وي أغمب الحاالت، مما يجعل من 

بر عمى الفصل، باإلضافة إلى فصمو في الدعوى العمومية، في طمبات القاضي الجزائي مج
، والحكم بالتعويضات الناتجة عن تعرض الضحية إلصابة جسدية جراء (1)الطرف المدني
 حادث مرور.

من جية أخرى، تبقى العديد من شركات التأمين تفضل إلى المجوء إلى القضاء بيدف 
ن ىذا يتعارض مع أىداف نظام التعويض التمقائي عن ، إال أ(2)تأخير التعويض وربح الوقت

السالف الذكر،  15-74اإلصابات الناتجة عن حوادث المرور المكرس بموجب األمر 
والرغبة في تعويض الضحايا في أسرع وقت ممكن. لذا نرى أنو من الضروري جعل إجراء 

                                                 

1  - NEKLI-KACEL Nouara, l’assurance et l’indemnisation du dommage corporel, mémoire de magister, 
université d’Alger, faculté de droit, 2012/2013,  P84. 

تمجأ شركات التأمين إلى القضاء بيدف تأخير التزاميا بدفع التعويض، ورغبة منيا في ربح الوقت، فربح الوقت ربح  - 2
ية تكون أفضل من يعمم بذلك، لذلك تفضل سبيل القضاء الذي يعتبر شاق لممال، وشركات التأمين بصفتيا مؤسسات مال

 BOUZIDI Mohamed, la transaction, moyen d’indemnisation عمى الضحية، ومصدر لربح الوقت لشركة التأمين... 
-ocats de TiziMouhamet, éditée par le barreau des av-revue El ,des victimes d’accident de la circulation

Ouzou, N°5 du mars 2007, p 9. 
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ى القضاء وذلك من المصالحة بين الضحية وشركة التأمين مرحمة إلزامية قبل المجوء إل
، والزام شركات التأمين بغرامات مالية عن 15-74من األمر 16خالل تعديل نص المادة 

 كل تأخير في تعويض الضحايا.

 الفرع الثاني

 إجراءات التحقيق في الحادث

كين الييئة المكمفة بالتعويض من التحقق من حقيقة الحادث وتكييفو، والتأكد بيدف تم
التعويض ومن المعطيات الواردة في ممف المطالبة بالتعويض المقدم من من قيام التزاميا ب

طرف الضحية، خولت مختمف التشريعات التي كرست نظام التعويض التمقائي مختمف 
الييئات المكمفة بالتعويض الحق في التحقيق في الحادث وممف المطالبة بالتعويض)أوال(، 

 اتخاذ قرارىا )ثانيا(.بيدف التأكد من أحقية الضحية في التعويض و 

 أوال: الجيات المكمفة بالتحقيق في الحادث

تختمف الجيات المكمفة بالتحقيق باختالف نظام التعويض والجيات المكمفة بالتعويض، 
فالتحقيق في الحادث يكون عمى نوعان: تحقيق إداري تتكفل بإجرائو جيات إدارية، ونوع 

 عوان األمن العمومي. آخر يقوم بو أعوان الشرطة القضائية أو أ

ففي حالة حادث عمل، تخول ىيئة الضمان االجتماعي صالحيات التحقيق اإلداري 
داخل المؤسسة التي وقع فييا حادث العمل أو المرض الميني أثناء دراستيا لممف الضحية 
وذلك لمتأكد من الطابع الميني لمحادث أو المرض الميني، كما يمتزم صاحب العمل بتقديم 

لمساعدة الضرورية في سبيل تمكين ىيئة الضمان االجتماعي من أداء مياميا في ىذا كل ا
المتعمق بحوادث العمل واألمراض  13-83من القانون  19المجال، حيث تنص المادة 

ري قصد دراسة الممف تؤىل ىيئة الضمان االجتماعي لتج»المينية السالف الذكر عمى أنو: 
تحقيقا إداريا داخل المؤسسة التي تستخدم المصاب وذلك لتحديد الطابع الميني لمحادث 
عمى وجو الخصوص. ويتعين عمى صاحب العمل أن يقدم كل المساعدة الضرورية 

 .«لألعوان المكمفين بيذا التحقيق
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داري، فبعدما يتقدم تتكفل لجنة حوادث العمل واألمراض المينية بإجراءات التحقيق اإل
المؤمن لو أو صاحب العمل أو مفتش العمل أو المنظمة النقابية بممف التصريح بحادث 
العمل لدى مصمحة حوادث العمل واألمراض المينية، تقوم ىذه األخيرة بعرض ممف الحادث 
ي عمى لجنة حوادث العمل واألمراض المينية، التي تقوم بإجراء التحقيق داخل المؤسسة الت

وقع فييا الحادث، تتكون ىذه المجنة من نائب المدير المكمف األداءات بالوكالة، ورئيس 
مصمحة حوادث العمل واألمراض المينية، ومن الطبيب المستشار بالوكالة، ورئيس قسم 

. تكمن ميمة ىذه الجنة في (1)المنازعات، ومراقب أصحاب العمل، ومراقب الوقاية واألمن
ادث العمل بعد القيام بإجراءات التحقيق اإلداري الالزمة. أما إذا تعمق الفصل في ممفات حو 

األمر بحادث طريق فيرتكز المحقق في بحثو عمى الطريق الطبيعي الذي من المفروض أن 
 .(2)يسمكو العامل، ومدى وجوب توقف أو انحراف عن المسمك الطبيعي

مل واألمراض المينية، فيو عمى أن ىذا التحقيق ال يعتبر الزامي في كل حوادث الع
أيام،  10إلزامي فقط في حوادث المسار التي تنجر عنيا مدة عجز مؤقت تساوي أو تفوق 

والحاالت التي تؤدي إلى عجز دائم أو وفاة الضحية، كما تخضع الحاالت التي يمعب فييا 
 .(3)المستخدم دورا في وقوع الحادث

وال صاحب العمل ومندوبيو، وكل عامل يقوم العون المكمف بالتحقيق باالستماع ألق
كان حاضرا وقت وقوع الحادث باإلضافة إلى أقوال الضحية )العامل المصاب( إن كانت 

، (4)حالتو الصحية تسمح بذلك، حتى يمم المكمف بالتحقيق بكل ظروف الحادث وتفاصيمو
المعمومات وعند انتياء العون المكمف بالتحقيق من عممو، يثبت في محضر التحقيق جميع 

المفيدة، ويقوم بإحالتو إلى لجنة حوادث العمل واألمراض المينية الكائن مقرىا بصندوق 

                                                 

 .58، مرجع سابق، ص ...تي، حوادث العمل واألمراضالطيب سما - 1
 .128، مرجع سابق، ص ...انونية لمعاملفيروز قالية، الحماية الق - 2

3  - BELLOULA Tayeb, La réparation des accidents du travail …, op.cit. p 92 et 93. 
 .258و 257، مرجع سابق، ص ...ن انتياك الحقد قيجالي، نظام التعويض عمرا - 4
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الضمان االجتماعي، مع إشعار الضحية أو ذوي حقوقيا وصاحب العمل بيذا اإليداع، حيث 
 .(1)يمكن لمعامل الضحية أو ذوي حقوقو االطالع عمى التقرير مباشرة أو بواسطة وكيل

، فإنو أعمال العنفبة لطمبات التعويض عن اإلصابات الجسدية الناتجة عن أما بالنس
 يتم البث في طمبات التعويض الناتجة عن قانون العفو الشامل من طرف لجنة إدارية

. اما طمبات التعويض لضحايا األحداث (2)، بقرارات قابمة لمطعن أمام لجنة وطنيةخاصة
يوية الوطنية، فيتم الفصل فييا من قبل لجنة والئية التي رافقت الحركة من أجل استكمال ال

وتستفيد ضحايا األعمال  .(3)مكمفة باالعتراف بصفة الضحية ومعالجة ممفات التعويض
اإلرىابية واألحداث الواقعة في إطار محاربة اإلرىاب بالنسب لمضحايا المنتمين لسمك األمن 

ما الضحايا األخرى فبموجب مقرر الوطني بموجب مقرر صادر عن مدير األمن الوطني، أ
 .(4)فييا العمل اإلرىابيوقع صادر عن والي الوالية التي 

بالنسبة لمتحقيق في حوادث المرور التي تنتج عنيا إصابات جسدية أو وفاة لمضحية، 
فيجب أن تكون موضوع تحقيق يقوم بو ضباط الشرطة، أو أعوان الشرطة أو أعوان األمن 

                                                 

 .57، مرجع سابق، ص ...تي، حوادث العمل واألمراضالطيب سما - 1
تؤسس أربع لجان خاصة ولجنة لمطعن لمتحقيق »عمى أنو:  السالف الذكر 20-90من القانون رقم  2تنص المادة  - 2

ممثل لموزير المكمف  -ممثل لوزير الشؤون االجتماعية، رئيسا،  -صة من: في طمبات التعويض. تتشكل لجنة خا
ممثل لوزير الشؤون  -قاض رئيسا،  -طبيبين اثنين، عضوين. تتشكل المجنة الوطنية لمطعن من:  -بالمالية، عضوا، 

 .«طبيبين اثنين، عضوين -ممثل لموزير المكمف بالمالية، عضوا،  االجتماعية، عضوا،
تنشأ في الواليات المعنية لجنة تكمف »عمى أنو:  السالف الذكر 125-02من المرسوم الرئاسي رقم  6لمادة اتنص  - 3

تتشكل المجنة المنصوص »من نفس المرسوم:  7وتضيف المادة  .«باالعتراف بصفة الضحية ومعالجة ممفات التعويض
المدير الوالئي لمصندوق  -النائب العام،  -ذكرىم:  أعاله، التي يرأسيا الوالي، من األعضاء اآلتي 1عمييا في المادة 

 -مدير اإلدارة المحمية،  -مدير النشاط االجتماعي، مدير الصحة والسكان لموالية،  -الوطني لمضمان االجتماعي، 
 .«( عن الضحايا5ممثالن ) -أمين الخزينة الوالئية،  -المراقب المالي، 

تثبت استفادة التعويض بموجب مقرر يتخذ عمى »: السالف الذكر 47-99ي رقم من المرسوم التنفيذ 11المادة تنص  - 4
ثبات تعدىا مصالح األمن التي عاينت العمل اإلرىابي أو الحادث الذي وقع في إطار مكافحة اإلرىاب  أساس معاينة وا 

بالنسبة لمضحايا اآلخرين،  -بالنسبة لمضحايا التابعين لألمن الوطني، المدير العام لألمن الوطني،  -حسب ما يأتي: 
 .«والي الوالية التي وقع في إقميميا العمل اإلرىابي أو الحادث



التعويض التمقائي نظام تكريساستبعاد المسؤولية المدنية مبدئيا و                  :          لباب األولا  

104 

 

-80ؤىمو القانون لذلك حيث تنص المادة األولى من المرسوم رقم العمومي أو كل شخص ي
كل حادث يتسبب في أضرار جسمانية، يجب أن يكون »السالف الذكر عمى أنو:  35

موضوع تحقيق يقوم بو ضباط الشرطة أو أعوان الشرطة أو أعوان األمن العمومي أو كل 
ل ىذه المادة يكون قد جعل ، نالحظ أن المشرع من خال«شخص آخر، يؤىمو القانون لذلك

ترتب عن حادث المرور إصابات جسدية، حيث جاء نص  مامن التحقيق إجراء إلزاميا كم
 إال دليل عمى ذلك. «يجب»و  «كل»ىذه المادة عاما وما استعمال المشرع لكممي 

الحادث مصدر اإلصابة الجسدية  يقوم األعوان الذين توكل إلييم ميام التحقيق في
ثبات مدى وبيان ضر التحقيق في الحادث مح بتحرير ظروف الحادث وأسبابو الحقيقية وا 
 . الواقعة األضرار

 اف التحقيق وقرارات لجان التحقيقثانيا: أىد

معرفة سبب الحادث  ييدف التحقيق اإلداري الذي تجريو الييئة المكمفة بالتعويض إلى
ة ما إذا كان األضرار منسوبة ونوعو والتي وقع فييا، وجود ذوي الحقوق من عدميم، معرف

كما ييدف التحقيق اإلداري بصفة عامة  .(1)إلى حادث وقع قبل الحادث موضوع التحقيق
إلى توضيح المعطيات المحيطة بالحادث والسبب الذي أدى إلى وقوعو، وتحديد المسؤوليات 
، عن ىذا الحادث خاصة في حالة وجود خطأ الضحية أو خطأ المستخدم أو خطأ الغير

التي تمتزم بيا وفق درجة (2)لتمكين الييئة المكمفة بالتعويض من تعديل مبالغ التعويض
 مساىمة ذلك الخطأ في الحادث.

كما أنو ال يتعين عمى المكمف بالتحقيق في الحادث مصدر اإلصابة الجسدية تحديد 
بيدف نتائج الحادث فحسب، بل يشمل عمى تحديد ظروفو واألسباب التي أدت إلى وقوعو، 

 تفادي تكرار وقوع مثل ىذا الحادث.

                                                 

 .58، مرجع سابق، ص ...تي، حوادث العمل واألمراضلطيب سماا - 1
2  - BELLOULA Tayeb, La réparation des accidents du travail… , op.cit. p 95 . 
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تقوم ىيأة الضمان االجتماعي عمى أساس نتائج التحقيق التي توصمت إلييا لجنة 
ما بقبولو وصرف  حوادث العمل واألمراض المينية باتخاذ قرارىا إما برفض طمب الضحية، وا 

الناتجة عن حادث  التعويض لصالح الضحية أو ذوي حقوقيا وتمكينيا من األداءات القانونية
 .(1)العمل أو المرض الميني

تبت المجنة الخاصة بالتعويض عن األضرار الناتجة عن قانون العفو الشامل في مدة 
ثالث أشير من تاريخ اتمام في شأن الحق في التعويض والنسب الخاصة بو، وتخضع نسب 

ىذه المجنة قابمة . عمى أنو تكون قرارات (2)15-74التعويض وكيفيات حسابو إلى األمر 
لمطعن فييا أمام المجنة الوطنية لمطعن في مدة شير من تبميغ القرار، والتي تمتزم الفصل في 

أشير من تاريخ إيداع الطعن. كما يمكن الطعن في قرارات  6ىذا الطعن في أجل أقصاه 
 .(3)المجنة الوطنية لمطعن أمام المحكمة العميا والتي تفصل فيو بقرار ابتدائي ونيائي

 المطمب الثاني

 دور المعاينة والخبرة الطبية

تمثل المعاينة الطبية إجراء ييدف إلى التعرف عمى آثار اإلصابة الجسدية عمى 
الضحية وكذا تقييم تداعياتيا عمى حالتيا الصحية من خالل اإلجابة عمى العديد من 

ابة الجسدية، فإن . فميما يكن مصدر اإلص(4)المسائل ذات طابع طبي وقانوني واقتصادي
                                                 

 .57، مرجع سابق، ص ...اضتي، حوادث العمل واألمر الطيب سما - 1
إن نسب التعويض وكيفية حسابو ىي تمك التي »عمى:  السالف الذكر 20-90من القانون رقم  1ف 9المادة تنص  - 2

 .«... 5947يناير سنة  15المؤرخ في  52-47تم تحديدىا في األمر رقم 
 1الوطنية لمطعن أن تفصل في مدة يجب عمى المجنة »عمى:  السالف الذكر 20-90من القانون رقم  8المادة  - 3

أشير ابتداء من تاريخ ايداع الطعن. يمكن الطعن في قراراتيا أمام المحكمة العميا التي تفصل بقرار ابتدائي ونيائي 
 .«حسب األشكال واآلجال المنصوص عمييا في التشريع الساري المفعول

ي يتمثل في الجسم البشري، وعمى جانب قانوني يتمثل تشمل الخبرة الطبية عمى جانب طبي من حيث موضوعيا والذ - 4
 LAMBERT-FAIVRE Yvonne etفي نظام التعويض، كما تشمل عمى جانب اقتصادي يتمثل في تقييم األضرار...

PORCHY-SIMON Stéphanie, droit de dommage…,  op cité, p 71.   
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األضرار الناتجة عنيا يجب أن تكون محل خبرة طبية قبل كل تقييم نقدي ليا، ذلك لمتأكد 
من أحقية الضحية في التعويض، وتمكين الييئة المكمفة بالتعويض من تقديم اقتراح لمضحية 

يما بالتعويض )الفرع األول(. غير أنو في حالة رفض الضحية القتراح ىذه الييئة خاصة ف
يتعمق بنسبة العجز وحالتيا الصحية واألضرار التي تكون محل التعويض، يمكنيا المجوء 

 إلى طمب الخبرة الطبية لمفصل في ىذا الخالف )الفرع الثاني(.

 الفرع األول

 إجراء المعاينة الطبية

في تكييف األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية، وبالخصوص  من األمور اليامة
ق بنسبة العجز والحالة الصحية لمضحية، والتي تمكن الييئة المكمفة أو الممزمة فيما يتعم

بالتعويض من اتخاذ قرارىا في شأن ممف الضحية المعروض أماميا، وجوب معاينة 
اإلصابة الجسدية واألضرار الناتجة عنيا من طرف الطبيب أو الييئة الطبية التي يختارىا 

 ابط معينة يتوجب احتراميا من طرف الطبيب )ثانيا(.الطبيب )أوال(، والتي تخضع لضو 

 أوال: موضوع المعاينة الطبية

يقصد بالمعاينة الطبية في مجال التعويض عن اإلصابات الجسدية واألضرار الناتجة 
عنيا، عمل فني يقوم بو الطبيب بيدف تقدير وتشخيص حالة الضحية الجسدية والعقمية 

بة عن تعرض الضحية لحادث تسبب ليا في إصابة جسدية، وتقييم المسائل واآلثار المترت
وتعتبر المعاينة الطبية لإلصابات الجسدية عمل ضروري قبل كل تقدير لمبمغ التعويض عن 

 األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية.

الضحية أن تسعى لمحصول عمى مختمف الشيادات الطبية التي تثبت يجب عمى 
شيادة طبية أولية  ا إلصابة جسدية. حيث يقوم الطبيب بتحريرحالتيا الصحية جراء تعرضي

عند الفحص األولي لمضحية الذي يمي مباشرة الحادث مصدر اإلصابة الجسدية، وعند 
استقرار الحالة الصحية لمضحية يحرر شيادة طبية ثانية يبين فييا حالة االستقرار إما بجبر 

 الضرر أو الشفاء منو نيائيا. 
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 (1)35-80من المرسوم رقم  5تنص المادة عويض عن حوادث المرور، ففي مجال الت

يجب أن يسعى المصاب لمحصول عمى أول شيادة طبية تثبت مدى الضرر »عمى أنو: 
يجب أن يسعى المصاب لمحصول »من المرسوم عمى:  6 وتنص المادة ،«الذي لحقو...

 .«... عمى جميع الشيادات الطبية، وال سيما شيادة استقرار الجروح

 13-83من القانون  23تنص المادة أما بالنسبة لمتعويض عن حوادث العمل، 
يجب أن توصف في الشيادة األولية »: عمىالمتعمق بحوادث العمل واألمراض المينية 

حالة المصاب وأن تقدر، عند االقتضاء، مدة العجز المؤقت. كما يشار إلى المعاينات التي 
تضيف المادة و  «حديد المصدر الجرحي أو المرضي لإلصاباتقد تكتسي أىمية بالنسبة لت

ما العواقب النيائية لمحادث... »: من نفس القانون 24 تقر الشيادة الثانية إما الشفاء وا 
 «.الجبر كما يحدد فييا عند االقتضاء تاريخ الجبر وتوصف حالة المصاب بعد ىذا

ت الحركة من أجل كما يتضمن ممف التعويض عن ضحايا األحداث التي رافق
استكمال اليوية الوطنية بطاقة الخبرة الطبية التي تعدىا المصالح المختصة لدى الصندوق 

 . (2)الوطني لمضمان االجتماعي

يتضمن ممف التعويض عن ضحايا األعمال اإلرىابية أو ضحايا األحداث التي وقعت 
مختصة في الطب في إطار مكافحة اإلرىاب المحضر الطبي الذي تصدره المصالح ال

الشرعي وبطاقة الخبرة التي تحدد نسبة العجز الدائم التي تعدىا، حسب كل حالة، المجنة 

                                                 

د شروط التطبيق الخاصة بإجراءات التحقيق في ، يتضمن تحدي1980فبراير  16مؤرخ في  35-80مرسوم رقم  - 1
المتعمق بإلزامية  1974يناير سنة  30مؤرخ في ال 15-74من األمر رقم  19بالمادة األضرار ومعاينتيا، التي تتعمق 

 .1980فبراير  19، الصادر في 8التأمين عمى السيارات وبنظام التعويض عن األضرار، ج ر ج ج، عدد 
يشمل الممف المحاسبي الواجب تكوينو عمى: »: السالف الذكر 125-02ن المرسوم الرئاسي رقم م 23المادة تنص  - 2

...، بطاقة الخبرة الطبية التي تحدد نسبة العجز الدائم الجزئي، تعدىا المصالح المختصة في الصندوق الوطني 
 .«جتماعيةلمتأمينات اال
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المختصة التابعة لممديرية العامة لألمن الوطني أو الصندوق الوطني لمتأمينات 
 .(1)االجتماعية

في كل األحوال يجب أن تتضمن الشيادة الطبية األولى وصف دقيق وشامل لمحالة 
صحية لمضحية مباشرة بعد تعرضيا لمحادث مصدر اإلصابة الجسدية، يبين فييا الطبيب ال

مدة العجز المؤقت عن العمل، طبيعة األضرار الناتجة عن اإلصابة الجسدية. كما يبدي 
 رأيو في مصدر اإلصابة الجسدية واألضرار الناتجة عنيا.

إبداء أي رأي عمى يجب عمى الطبيب المعالج أن يأخذ تصريحات الضحية دون 
صحة الوقائع، كاألسباب المحتممة لمحادث أو تاريخ التوقف عن العمل. بل يجب أن 
تتضمن وصف شامل ودقيق عن مختمف األضرار واإلصابات التي يكشفيا الفحص الطبي 

 .(2)الذي يجريو الطبيب لمضحية

الضحية، يستمزم تقدير التعويض عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية عمى 
من جية إثبات حقيقة األضرار التي تعرضت إلييا، ومن جية أخرى إثبات مصدر اإلصابة 
الجسدية، بمعنى إقامة العالقة بين مختمف األضرار التي تعاني منيا والحادث مصدر 

 اإلصابة، وىذا ما ال يتسنى لو إال من خالل المجوء إلى المعاينة الطبية.

ضرار الناتجة عن اإلصابة الجسدية في حصر األضرار تكمن أىمية تحديد مختمف األ
التي تكون محل التعويض، إذ ال يجب أن يشمل التعويض سوى عمى األضرار التي تعاني 
منيا الضحية. من ثم فإن التعويض ال يتم إال بالنسبة لألضرار المحققة أي الواقعة فعال، 

ن وقوعيا أمرا محتوما، كأن غير أنو من الجائز التعويض عن الضرر المستقبل متى كا

                                                 

يتكون ممف التعويض عن األضرار الجسدية...، »عمى:  ف الذكرالسال 47-99من المرسوم التنفيذي  50المادة جاء  - 1
والمحضر الطبي الذي تصدره المصالح المختصة في الطب الشرعي وبطاقة الخبرة التي تحدد نسبة العجز الجزئي الدائم 

تأمينات التي تعدىا حسب كل حالة، المجنة المختصة التابعة لممديرية العامة لألمن الوطني أو الصندوق الوطني لم
 .«االجتماعية

 .59، مرجع سابق، ص ...تي، حوادث العمل واألمراضالطيب سما - 2
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، (1)يصاب الشخص في جسمو ويكون من المؤكد أن ىذه اإلصابة ستؤثر عميو في المستقبل
وىذا ما يفسر توجو القضاء في فرنسا نحو التعويض عن مختمف النفقات المستقبمية عمى 
شكل أضرار دائمة مثل المصاريف الصحية في المستقبل والمصاريف المتعمقة بحاجة 

 .(2)ضحية لمساعدة الغير في قضاء حاجاتو اليوميةال

ثبات العالقة بين مختمف  قامة وا  أما بالنسبة لتحديد مصدر اإلصابة الجسدية، وا 
األضرار التي تعاني منيا الضحية والحادث مصدر اإلصابة، فييدف من جية، إلى تحديد 

ذلك. عمى سبيل أحقية الضحية في الحصول عمى التعويض لدى الييئة التي تطالبيا ب
المثال، فإن إثبات العالقة بين حادث العمل واألضرار التي تعرضت ليا الضحية، يسمح 
ليذه األخيرة بالحصول عمى التعويض لدى ىيئة الضمان االجتماعي من خالل نظام 
التعويض عن حوادث العمل واألمراض المينية. كما يسمح إقامة العالقة بين األضرار 

بات الجسدية وحادث المرور، يسمح لمضحية بالحصول عمى التعويض الناتجة عن اإلصا
 لدى شركة التأمين وفي حالة غياب المسؤول لدى صندوق الضمان.

يتم إثبات مصدر اإلصابة الجسدية وعالقة األضرار الناتجة عنيا بيا وبالحادث 
، وذلك لمسماح مصدر اإلصابة، من خالل قيام الطبيب بتقديم كل العناصر المتعمقة بالواقعة

لمييئة المكمفة بالتعويض )الغير القائم بالدفع( أو القاضي في حالة المجوء إلى القضاء، من 
، وتحديد نسبة التعويض التي تقع عمى عاتق الييئة المكمفة بالتعويض (3)تحديد المسؤوليات

، ربقدر تفاقم الضرر الذي تعرضت لو الضحية بسبب الحادث والذي كان مصدره حادث آخ
-74وىذا ما ذىب إليو المشرع الجزائري في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من األمر رقم 

إذا كان ىذا الحادث يمكن أن يسبب تفاقم العجز الدائم التام »، والتي تنص عمى: 15

                                                 

 .12الشريف بحماوي، التعويض عن األضرار الجسمانية...، مرجع سابق، ص  - 1
2  - LAMBERT-FAIVRE Yvonne et PORCHY-SIMON Stéphanie, droit de dommage…,  op.cit. pp 157, 160.  
3  - NEKLI-KACEL Nouara, L’assurance et l’indemnisation de dommage…, op.cit. p 33.   
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والنيائي لمضحية بنتيجة حادث سابق، فإن شركة التأمين المسؤولة مدنيا، أو في حالة 
 .«األخيرة، الصندوق الخاص بالتعويض، ممزمان بتحمل آثار ىذا التفاقمعدم وجود ىذه 

كما يقوم الطبيب بالتأكد من عدم وجود حالة صحية لدى الضحية سابقة لوقوع الحادث 
من شأنيا إحداث نفس األضرار لدى الضحية، إذ يمكن أن تكون ىذه األضرار عائدة إلى 

في ىذه الحالة تحديد المصدر األساسي ليذه  أسباب أخرى غير الحادث. يكون عمى الطبيب
 .(1)األضرار، ومعاينة مدى تأثير الحادث مصدر اإلصابة عمى األضرار السابقة لو

وفي كل األحوال يكون الطبيب مكمف، بجمع الوثائق ومساءلة الضحية، إبداء رأيو في 
جز الدائم عمى ما يخص العالقة السببية بين الحادث ومختمف األضرار، اقتراح نسبة الع

شكل نسبة مئوية، أو تحديد أىمية الضرر المالي وضرر التألم )التألم البسيط أو التألم 
 اليام(، تحديد مدة العجز المؤقت عن العمل.

 كيفية إجراء المعاينة الطبية ثانيا:

يتم إثبات مختمف األضرار الناتجة عن اإلصابة الجسدية والعالقة بينيا وبين الحادث 
صابة، من خالل توجو الضحية إلى طبيب يقوم بفحص ومعاينة الحالة الصحية مصدر اإل

لمضحية ومدى تأثرىا بالحادث. يقوم الطبيب بتحرير تقرير عن نتائج المعاينة التي قام بيا 
والتي تقوم بدورىا بتسميم بسميم  في شكل شيادات طبية أو تقرير خبرة يسممو لمضحية

. عمى أنو يمكن لمييئة خبرة الطبية إلى الييئة المكمفة بالتعويضالشيادات الطبية أو تقرير ال
المكمفة الغير القائم بالدفع( بالتعويض طمب إجراء فحص أو خبرة مضادة لمتأكد من صحة 

 ما ورد في الممف الطبي لمضحية.

نالحظ أن معظم النصوص القانونية الخاصة التي قام المشرع من خالليا بتكريس 
لتمقائي عن اإلصابات الجسدية، قد نصت في مجمميا عمى حرية الضحية نظام التعويض ا

في اختيار الطبيب الذي يقوم بمعاينة مختمف األضرار التي تعرضت ليا جراء إصابة 
                                                 

1  - LAMBERT-FAIVRE Yvonne et PORCHY-SIMON Stéphanie, droit de dommage…,  op.cit. p 133. 
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جسدية بسبب حادث، باستثناء تمك النصوص التي تنص عمى التعويض التمقائي عن 
ة إلى اإلخالل بالنظام العام واألمن اإلصابات الجسدية عن أعمال العنف والمظاىرات المؤدي

 العمومي.

في مجال التعويض عن حوادث العمل، ومن أجل تمكين ىيئة الضمان االجتماعي من 
اتخاذ قرارىا بشأن ممف العامل ضحية حادث العمل، وجوب معاينة األضرار التي تمحق 

لتي تختارىا بالضحية جراء تعرضيا إلصابة جسدية من قبل الطبيب أو الييئة الطبية ا
يحرر »حيث جاء فييا:  13-83من القانون رقم  22الضحية، وىذا ما نصت عميو المادة 

 .«الطبيب الذي يختاره المصاب ...

أما في مجال التعويض عن اإلصابات الجسدية الناتجة عن حوادث المرور، فإن 
بمعاينة المشرع لم ينص عمى صراحة عمى حرية الضحية في اختيار الطبيب الذي يقوم 

نما اكتفى بالنص عمى وجوب سعي الضحية لمحصول عمى  اإلصابات الجسدية، وا 
، ىذا ما (1)الشيادات الطبية وتبميغيا إلى شركة التأمين أو صندوق الضمان حسب الحالة

يجعمنا نستنتج أن الضحية حرة في التوجو إلى أي طبيب تختاره بيدف إجراء المعاينة الطبية 
 ضت ليا والحصول عمى الشيادات الطبية المتضمنة نتائج المعاينة.لإلصابات التي تعر 

غير أن الضحية ال تممك ىذه الحرية في اختيار الطبيب إلجراء المعاينة عندما يتعمق 
األمر بالتعويض عن اإلصابات الجسدية الناتجة عن أعمال العنف والمظاىرات، وكذلك 

رىابية. حيث نجد أن مختمف النصوص األمر في مجال التعويض عن ضحايا األعمال اإل
القانونية التي أقر فيو المشرع حق ىذا النوع من الضحايا في التعويض التمقائي عما يمحقيا 
من إصابات جسدية، قد حددت الييئة الطبية المكمفة بإعداد الممف الطبي لمضحية، وىي 

لتعويض عن المصالح المختصة لدى الصندوق الوطني لمضمان االجتماعي في حالة ا
                                                 

 يجب أن يسعى المصاب عمى أول شيادة طبية تثبت مدى الضرر»عمى أنو:  35-80من القانون  5تنص المادة  - 1
أيام ابتداء من تاريخ الحادث، إلى السمطة التي شرعت في التحقيق،  4الذي لحقو وينبغي أن ترسل ىذه الشيادة خالل 

ب أن يسعى المصاب لمحصول عمى جميع يج»من نفس القانون أنو:  6تضيف المادة . «إال في حالة القوة القاىرة
 .«ساليا إلى المؤمن بناء عمى طمبوالشيادات الطبية، السيما شيادة استقرار الجرور، ثم ار 
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 ضحايا المظاىرات، ومصالح الطب الشرعي والمجنة المختصة لدى مديرية األمن الوطني أو
المصالح المختصة لدى الصندوق الوطني لمضمان في صدد التعويض عن ضحايا األعمال 

 .(1)اإلرىابية

ع االطالبإجراء المعاينة و  ، يقوم ىذا األخيراختيار الطبيب المعالجببعد قيام الضحية 
عمى مختمف الوثائق الطبية الصادرة قبل المجوء إليو، بعدىا يقوم بمساءلة الضحية 

ر تقرير اء فحص طبي لمضحية، بعدىا يحر يقوم بإجر و  تصريحاتيا. ييا وتدوينلإواالنصات 
في مختمف  وارد بشكل واضح ودقيق، عمى نحو يتناسب مع ما ىو الفحصعن نتائج 

عويض والمرفقة بمختمف النصوص التي تبنت نظام التعويض المحددة لمبالغ الت (2)الجداول
التمقائي عن اإلصابات الجسدية، ويتم تحرير ىذه الشيادات الطبية في نسختين، تسمم 

 األولى إلى الضحية أما األخرى فتسمم إلى الييئة المكمفة بالتعويض.

يض عن حوادث مرقابة، ففي مجال التعو يمكن إخضاع نتائج المعاينة الطبية لعمى أنو 
لييئة الضمان االجتماعي الحق في طمب رأي المراقبة الطبية من خالل  يمكنالعمل، 

عرض الشيادتين الطبيتين عمى الطبيب المستشار التابع لصندوق الضمان االجتماعي، 
بحيث يمكن ليذا األخير أن يستدعي المصاب وأن يجري عميو فحص ثان لمتأكد من مدى 

حالة المصاب الصحية، كما جار بو العمل لدى ىيئات الضمان تطابق الشيادتين مع 
. تكون ىيئة الضمان االجتماعي في بعض الحاالت ممزمة بطمب رأي المراقبة (3)االجتماعي

 .(4)الطبية عندما يتسبب الحادث في الوفاة أو العجز الدائم أو يحتمل أن يتسبب في إحداىما

                                                 

 .المذكورتين سابقا 47-99من المرسوم رقم  50المادة و  125-02من المرسوم الرئاسي رقم  23المادة  الرجوع ع إلى - 1
2  -  NEKLI-KACEL Nouara, L’assurance et l’indemnisation de dommage..., op.cit. p 33 et 34.  

  .59، مرجع سابق، ص ...لعمل واألمراضتي، حوادث االطيب سما - 3
وعمى الييئة أن تطمب رأي المراقبة الطبية »عمى:  السالف الذكر 13-83من القانون رقم  2ف 26المادة  تنص - 4

 .«عندما يتسبب الحادث في الوفاة أو العجز الدائم أو يحتمل أن يتسبب في إحداىما
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اإلصابات الجسدية بسبب تعرض  في نظام التعويض عن األضرار الناتجة عن
الضحية لحادث مرور، يحق لشركة التأمين أن تمزم الضحية بفحص يجريو عميو طبيبيا 
المستشار، الذي يحدد مدة العجز المؤقت عن العمل أو نسبة العجز الدائم الجزئي إذا كان 

مضادة لو ذلك، كما يجوز لصندوق ضمان التعويض أن يمزم الضحية بإجراء معاينة طبية 
 . عمى أن تحدد نسبة عجز الضحية عمى أساس طبيعة العاىة(1)لدى طبيبو المستشار

 .(2)وظروف الضحية النفسية والبدنية

يقوم الطبيب المستشار لدى الييئة المكمفة بالتعويض باقتراح نسبة العجز الدائم، أو 
وفي حالة عدم مدة العجز الكمي المؤقت واألضرار التي تكون محل التعويض. عمى أنو، 

يمكن االستعانة  ،لدى ىذه الييئة قبول الضحية بالنتائج التي توصل إلييا الطبيب المستشار
  .بطبيب ثالث إلعادة إجراء المعاينة، بطريقة ودية أو بحكم قضائي

 الفرع الثاني

 المجوء إلى الخبرة الطبية

الصحية لمضحية،  إذا نشأ نزاع بين الضحية والييئة المكمفة بالتعويض حول الحالة
أجاز القانون ليذه األخيرة طمب االستعانة بطبيب ثالث في إطار الخبرة الطبية إلعادة إجراء 

                                                 

يمكن أن يمزم المؤمن المصاب بفحص يجريو »عمى:  سالف الذكرال 35-80من المرسوم رقم  1ف 7المادة تنص  - 1
 وتنص «.عميو طبيبو المستشار، الذي يحدد مدة العجز المؤقت عن العمل أو نسبة العجز الدائم الجزئي إذا كان لو

من  34ه و32، يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 1980فبراير  16مؤرخ في  37-80من المرسوم رقم  1ف 5المادة 
يجوز لمصندوق الخاص »عمى:  1980فبراير  19، الصادر في 8السالف الذكر، ج ر ج ج، عدد  15-74األمر رقم 

بالتعويضات أن يمزم المصاب بإجراء فحص من قبل طبيبو المستشار وعمى نفقتو، ألجل تحديد نسبة العجز المؤقت عن 
 .«العمل ونسبة العجز الدائم الجزئي أو الكامل عند االقتضاء

يتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة  1980فبراير  16مؤرخ في  36-80المادة األولى من المرسوم رقم تنص  - 2
، 8السالف الذكر، ج ر ج ج، عدد  15-74من األمر رقم  20بطريقة تقدير نسب العجز ومراجعتيا، التي تتعمق بالمادة 

مى أساس طبيعة العاىة التي أصابتو، وحالتو العامة تحدد نسبة عجز المصاب ع»عمى:  1980فبراير  19الصادر في 
 .«وسنو وقواه البدنية والعقمية وكذلك كفاءتو ومؤىالتو المينية
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عادة تقدير مختمف األضرار فيما )أوال(، باتباع إجراءات  في حاالت معينة المعاينة الطبية وا 
 )ثانيا(. خاصة حددىا القانون

 طبيةال خبرةأوال: حاالت طمب إجراء ال

لمضحية طمب االستعانة بطبيب ثالث ومراجعة التقدير الطبي لألضرار التي  يمكن
تعرضت إلييا جراء اإلصابة الجسدية، في حاالت التنازع مع الييئة المكمفة بالتعويض حول 
الحالة الصحية لمضحية. كما يحق ليا أن تطالب بذلك في حاالت تغير درجة األضرار التي 

 تعاني منيا.

النزاع حول الحالة  يتمحور :النزاع حول الحالة الصحية لمضحية الحالة األولى:
الصحية لمضحية عموما، حول تحديد مدة العجز الكمي أو تقدير نسبة العجز الجزئي الدائم، 

ىذا ما يعرف في مجال التعويض عن حوادث  ،أو حول األضرار التي تكون محل التعويض
والتي يجب تسويتيا حسب  .(1)الجتماعيالعمل بالمنازعات الطبية في مجال الضمان ا

 .(2)ةالحالة، عن طريق المجوء إلى الخبرة الطبية، أو في إطار لجان العجز الوالئية المؤىم
كما تنشأ الخالفات حول الحالة الصحية لمضحية في إطار التعويض عن حوادث المرور في 

ز الجزئي الدائم التي لم تقبل الضحية بمدة العجز المؤقت عن العمل أو نسبة العج حال

                                                 

يتعمق بالمنازعات في مجال الضمان  2008فبراير  23المؤرخ في  08-08من القانون رقم  17المادة تنص  - 1
الخالفات المتعمقة  يقصد بالمنازعات الطبية»عمى:  ،2008مارس  2، الصادر في 11االجتماعي، ج ر ج ج، العدد 

بالحالة الصحية لمضحية المستفيدة من الضمان االجتماعي، ال سيما المرض والقدرة عمى العمل والحالة الصحية 
 .«لممريض والتشخيص والعالج وكذا كل الوصفات الطبية األخرى

تعمقة بالمنازعات الطبية، حسب الحالة، عن طريق إجراء تسوى الخالفات الم»عمى:  من نفس القانون 18المادة  - 2
 .«الخبرة الطبية أو في إطار لجان العجز الوالئية المؤىمة،...
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يمنحيا ليا الطبيب المستشار لدى شركة التأمين أو الصندوق الخاص بالتعويضات حسب، 
 .(1)ففي ىذه الحالة يتم االستعانة بطبيب ثالث

يمكن تعريف الضرر المتغير عمى أنو ذلك حالة الضرر المتغير: الحالة الثانية: 
يكون عرضة لمزيادة أو النقصان بعد مرور  الضرر الذي ال يحتفظ بذاتيتو وقيمتو، والذي

وقت من وقوعو، بمعنى أن يطرأ التغير عمى الضرر ذاتو بما يؤثر في العناصر المكونة لو 
، ومثال ذلك أن (2)أو في شدة تأثيرىا بالزيادة أو النقصان عما كان عميو وقت وقوع الحادث

توى اليد إصابة بسيطة، تتعرض الضحية لحادث مرور أدى إلى إصابتيا جسديا عمى مس
لكن بعد مدة تطورت ىذه اإلصابة واشتدت حدتيا فأدت إلى شمل كمي عمى مستوى اليد 
المصابة وىذا ىو تفاقم الضرر، أو أن الحادث يكون عند وقوعو أدى إلى عجز كمي، وبعد 

 مدة من العالج تتحسن حالتو فيزول ذلك العجز أو تخف درجتو وىو نقصان الضرر.

تفاقم الضرر أو نقصانو، يمكن مراجعة نسبة العجز بالمجوء إلى طمب اجراء في حالة 
خبرة طبية لتحديد نسبة عجز جديدة لمضحية من أجل التعويض عما تفاقم من ضرر، غير 

 .(3)عينة عن تحديد نسبة العجز األولىأن ذلك ال يكون إال بعد انقضاء مدة زمنية م

ة نسبة العجز والريع في حال حدوث تغيير اب، يطالب بمراجعكما يحق لمعامل المص
كل ثالثة أشير عمى األكثر خالل السنتين األوليتين المواليتين لتاريخ  .فعمي في حالتو

                                                 

ذا لم يقبل المصاب نسبة العجز الجديدة جاز االستعانة »عمى:  35-80من القانون  2ف 7تنص كل من المادة  - 1 وا 
ذا نازع المصاب في »عمى:  37-80من القانون  2ف 5المادة  وتنص «.بطبيب ثالث، بطريقة ودية أو بحكم قضائي وا 

ما بموجب حكم قضائي  .«نسبة العجز الدائم الجزئي، أمكنو االستعانة بطبيب ثالث، إما بطريقة ودية وا 
مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية، مقال منشور في تعويض الضرر المتغير، أصالة كيوان كيوان،  - 2
 .555و 554، ص 2011عدد الثالث، ، ال27جمد الم

المتضمن  36-80من المرسوم  2ىذا ما ذىب إليو المشرع في صدد التعويض عن حوادث المرور من خالل المادة  - 3
يمكن أن تراجع نسبة العجز بعد »شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز ومراجعتيا، والتي تنص عمى أنو: 

ستقرار، في حالة تفاقم عاىات المصاب أو تخفيفيا، ومع ذلك ال يمكن أن تطمب ىذه المراجعة إال بعد الشفاء أو اال
 .«ميمة ثالث سنوات، ابتداء من تاريخ الشفاء أو االستقرار
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استقرار حالة الضحية إما بالشفاء أو جبر الضرر. بعد انقضاء السنتين، ال تكون نسبة 
يم طمب تقدب ،(1)جز وأخرىالعجز قابمة لممراجعة إال بعد مرور سنة بين مراجعة لنسبة الع

طمبات، ال مثل ىذه  أمام لجنة العجز الوالئية المؤىمة والمخولة قانونا بالنظر في المراجعة
والتي يقع عمييا اتخاذ كل التدابير الواجبة، منيا تعيين طبيب خبير وفحص المريض وطمب 

 .(2)فحوص تكميمية

منين االجتماعيين(، وبعد تحديد لكن من الناحية العممية نجد أن أغمب الضحايا )المؤ 
نسبة العجز ال يقبمون بمراجعتيا بعد استفادتيم من الريع المتعمق بنسبة العجز التي حددىا 
الطبيب المستشار في اآلجال التي حددىا القانون، األمر الذي يؤدي دائما إلى نشوب 

 .     (3)منازعات طبية بين الضحية وصندوق الضمان االجتماعي

 الطبية خبرةال جراءكيفية إثانيا: 

يمر إجراء الخبرة الطبية بعدة مراحل يجب احتراميا، وتنتيي بإصدار تقرير عن نتائج 
 ىذه المعاينة والتي غالبا ما تكون ممزمة ألطراف النزاع. 

                                                 

 اشتد عطب المصاب أو خف.يمكن أن يراجع الريع »عمى:  السالف الذكر 13-83من القانون رقم  58المادة تنص  - 1
راء المراجعة عمى حالة حدوث تغيير فعمي في حالة المصاب وذلك بعد تاريخ دخول القرار الذي يحدد الشفاء يقتصر إج

من  59وتضيف المادة  .«أو الجبر حيز التطبيق. تقدر حقوق المصاب عند تاريخ أول إثبات طبي لالشتداد أو التخفيف
كثر، خالل السنتين األوليين المواليتين لتاريخ الشفاء أو يمكن أن تتم المراجعة كل ثالثة أشير عمى األ »: نفس القانون

جبر الجرح، وبعد انقضاء ىاتين السنتين، ال يمكن أن يتم تحديد جديد لمتعويضات الممنوحة إال بعد مرور فترة مدتيا 
 .«سنة بين المدة واألخرى، وتبقى ىذه اآلجال سارية حتى لو تم األمر بعالج طبي

تبت لجنة العجز الوالئية المؤىمة في الخالفات »عمى:  السالف الذكر 08-08ن القانون رقم م 31المادة تنص  - 2
حالة العجز الدائم، الكمي أو  -الناجمة عن القرارات الصادرة عن ىيئات الضمان االجتماعي والمتعمقة بما يأتي: 

ز، وكذا درجة ومراجعة حالة العجز قبول العج –الجزئي، الناج عن حادث عمل أو مرض ميني يترتب عميو منح ريع. 
يوما من تاريخ استالميا  15في إطار التأمينات االجتماعية. تبت المجنة في االعتراضات المعروضة عمييا في أجل 

تتخذ لجنة العجز الوالئية المؤىمة كل التدابير، ال سيما تعيين »أنو:  من نفس القانون 32المادة ، وتضيف «لمعريضة
 .«بكل تحر تراه ضرورياالمريض وطمب فحوص تكميمية ويمكنيا أن تقوم  طبيب خبير وفحص

 .102، مرجع سابق، ص ...تي، حوادث العمل واألمراضالطيب سما - 3
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ففي حالة عدم قبول الضحية بالتعويضات الممنوحة ليا في إطار نظام التعويض عن 
مك اإلصابات الناتجة عن حوادث المرور وحوادث العمل، ال اإلصابات الجسدية، خاصة ت

سيما رفض نسبة العجز المقترحة والمقدرة من طرف الطبيب المستشار لدى الييئة المكمفة 
بالتعويض، جاز لمضحية االعتراض عمى قرار ىذه الييئة بطمب االستعانة بطبيب ثالث 

، إما في إطار التسوية الودية أو بالمجوء بيدف إعادة معاينة اإلصابة واألضرار الناتجة عنيا
 .(1)إلى القضاء

إلى  العامل المصابتمتزم ىيئة الضمان االجتماعي بتقديم ممف  فعمى سبيل المثال
الطبيب الخبير مرفق برأي الطبيب المعالج ورأي الطبيب المستشار لدى الضمان 

الخالف بين  االجتماعي، كما يجب أن يتضمن الممف ممخصا عن المسائل موضوع
، الذي يمتزم بإيداع رالضحية والضمان االجتماعي مع تحديد دقيق لميمة الطبيب الخبي

 ،لدى ىيئة الضمان االجتماعي يوما من تاريخ استالمو ممف الضحية 15تقريره في أجل 
بتبميغ نتائج تقرير الخبرة الطبية إلى المعني خالل العشرة أيام الموالية  والتي تمتزم بدورىا
 .(2)الستالم ىذا التقرير

غير أنو، في حالة التنازع حول نسبة العجز، ورفض ضحية حادث العمل النسبة 
المحددة من طرف الطبيب المستشار لدى ىيئة الضمان االجتماعي، يتم البت فيو عبر لجنة 
العجز الوالئية المؤىمة والمختصة في البت في المنازعات المتعمقة بنسبة العجز وقبوليا 

                                                 

وفي  .بقاين ساتالمذكور  36-80من المرسوم  2ف 5، والمادة 35-80من المرسوم رقم  2ف 7المادة  الرجوع إلى - 1
يعين الطبيب الخبير »عمى:  السالف الذكرالمتعمق بحوادث  08-08القانون رقم من  1ف 21نفس السياق تنص المادة 

 .«باتفاق مشترك بين المؤمن لو اجتماعيا بمساعدة طبيبو المعالج من جية، وىيئة الضمان االجتماعي من جية أخرى
اعي بتقديم ممف إلى تمتزم ىيئة الضمان االجتم»عمى:  السالف الذكر 08-08من القانون رقم  25 المادة تنص - 2

ممخص المسائل موضوع الخالف،  -رأي الطبيب المستشار،  -رأي الطبيب المعالج،  -الطبيب الخبير يتضمن ما يأتي: 
يوما  52يتعين عمى الطبيب الخبير أن يودع تقريره في أجل »فتنص عمى:  26، أما المادة «ميمة الطبيب الخبير -

تمتزم »: 27، وتضيف المادة «ترسل نسخة من التقرير إلى المؤمن لو اجتماعيا استالمو لمممف...ابتداء من تاريخ 
 .«أيام الموالية الستالمو 55ىيئة الضمان االجتماعي بتبميغ نتائج تقرير الخبرة إلى المعني خالل 
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مراجعتيا، والتي تتخذ مباشرة كل التدابير االزمة، السيما تعيين طبيب خبير واجراء فحص و 
 . بعدىا تقوم بإصدار قرارىا الواجب التبميغ إلى الضحية.(1)لمضحية وطمب فحوص تكميمية

تكون قرارات لجنة العجز الوالئية المؤىمة قابمة لمطعن أمام الجيات القضائية 
ن القول أن المجوء إلى القضاء لحل المنازعات المتعمقة بنسب العجز . بذلك يمك(2)المختصة

 ال يكون إال بعد استفاء اجراءات التسوية الودية في إطار إحدى المجان الوالئية المؤىمة.

تعتبر نتائج الخبرة الطبية ممزمة ألطراف التعويض التمقائي، سواء الضحية أم الييئة 
السالف الذكر  08-08من القانون  2ف 19تنص المادة  المكمفة بالتعويض. في ىذا الشأن

، ىذا ما يعني أن النتائج التي «تمزم نتائج الخبرة األطراف بصفة نيائية »عمى أنو: 
يتوصل إلييا الطبيب الخبير في تقريره تكون ممزمة لكل من ىيئة الضمان االجتماعي 

الضمان االجتماعي لقرار . بالتالي ضرورة اتخاذ ىيئة (3)والعامل ضحية حادث العمل
مطابق لنتائج الخبرة الطبية المتوصل إلييا، حيث أن مخالفة ىيئة الضمان االجتماعي 
لنتائج الخبرة يسمح لضحية حادث عمل المجوء إلى القضاء، الذي يستجيب بدوره لطمب 

 الضحية في اعتماد النتائج المتوصل إلييا في إطار الخبرة.

ابات الجسدية الناتجة عن حادث مرور، يجب عمى وفي مجال التعويض عن اإلص
شركة التأمين أو صندوق ضمان التعويضات اتخاذ قرار يتوافق مع الخبرة الطبية، حيث جاء 
في قرار لممحكمة العميا )المجمس األعمى سابقا( أنو ال يجب أن يكون تحديد التعويض 

ية خاصة فيما يتعمق بتقدير مخالف ويعارض النتائج المتوصل إلييا من خالل الخبرة الطب
                                                 

 .المذكورتين سالفاالمتعمق بحوادث العمل   08-08من القانون رقم  32و  31الرجوع إلى المواد  - 1
تكون قرارات لجنة العجز الوالئية المؤىمة قابمة »عمى أنو:  السالف الذكر 08-08من القانون رقم  35المادة تنص  - 2

 .«لمطعن أمام الجيات القضائية المختصة في أجل ثالثين يوما ابتداء من تاريخ استالم تبميغ القرار
. سماتي 2003أكتوبر  25ة االجتماعية، بتاريخ الصادر عن محكمة برج بوعريريج، الغرف 221/2003الحكم رقم  - 3

 2003جوان  7الصادر بتاريخ  07/2003. والحكم رقم 199الطيب، حوادث العمل واألمراض المينية، مرجع سابق، ص 
لنيل شيادة سميرة عشايبو، تسوية المنازعات الطبية في مجال الضمان االجتماعي، مذكرة نقال عن: عن نفس الييئة. 

  . 33ص  ،2011 ي القانون، فرع: قانون التنمية الوطنية، كمية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو،ماجستير ف
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نسبة العجز، والذي يعتبر عمل فني ال يجوز تنفيذه وال اإلقالل من نسبة العجز المقدرة إال 
 .(1)بواسطة طبيب خبير

إن الرجوع إلى سبيل الخبرة في حل المنازعات والخالفات التي قد تثور بين الييئة المكمفة 
ي ومنطقي، إذ أن ىذا النوع من الخالفات بالتعويض والضحية، ىو في الحقيقة أمر طبيع

يتعمق بالواقع وليس بالقانون، فالخالف يتعمق عادة بتقدير نسبة العجز، أو تحديد تاريخ 
الشفاء أو الجبر، أو طبيعة المرض أو اإلصابة، ومثل ىذه الحاالت تتطمب رأيا فنيا من أىل 

من خالل تكري تمقائية التعويض  ، من ثم فإنيا وسيمة تتناسب مع اليدف المنشود(2)الخبرة
عن اإلصابات الجسدية، وىو ضمان الحق في السالمة الجسدية، وتمكي الضحية من 
االستفادة من التعويض في أقصر اآلجال وتجنيبيا طول اإلجراءات القضائية وانتظار 

 صدور حكم قضائي وحيازتو قوة الشيئي المقضي فيو.

                                                 

. نبيل 28312في الممف رقم:  1983ماي  11قرار المجمس األعمى )المحكمة العميا حاليا( الصادر في بتاريخ  - 1
 .486ع سابق، ص صقر، قضاء المحكمة العميا في قانون العقوبات وحوادث المرور، مرج

 .379، مرجع سابق، ص ...عمي فاللي، الفعل المستحق لمتعويض - 2
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 ثانيال بابال

 في مجال التعويض عن اإلصابات الجسدية الدور االستثنائي للمسؤولية المدنية

عن ولية المدنية من مجال التعويض استبعد المشرع مبدئيا قواعد وأحكام المسؤ 
اإلصابات الجسدية التي تجد مصدرىا في تحقق إحدى المخاطر االجتماعية، وعالج ىذه 

ام نظ مكرساالمسألة بنصوص خاصة تبنى من خالليا منطقا مغايرا لمنطق المسؤولية، 
نظام بعيدا الل حول مدى تقنين ىذا التعويض التمقائي. في ىذا الموضع من الدراسة نتساء

مدنية، أو بعبارة أخرى، إلى أي مدى تم استبعاد ىذه القواعد من عن قواعد المسؤولية ال
 التعويض عن الحوادث المؤدية إلى إصابات جسدية؟

ىناك من المجاالت، أين يشكل نظام التعويض قطيعة مطمقة مع نظام المسؤولية 
المدنية، ويستبعد أحكاميا بصفة نيائية من التطبيق كما ىو الحال عند التعويض عن 

ن ار الناتجة عن تحقق المخاطر المتعمقة بالنظام العام. غير أن ىذه القطيعة تكو األضر 
 .خاصة في مجال حوادث العمل وحوادث المرور نسبية في ميادين أخرى

فإن كان نظام التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية، ال يقضي تماما عمى نظام 
في المجاالت التي يشمميا عمى األقل،  المسؤولية المدنية، فإنو يشكل تغييرا في وظائفيا

لى ركن الخطأ بصفة خاصة، أدوار  حيث يسند إلى المسؤولية المدنية بصفة عامة، وا 
وجدت من أجمو وىو التعويض عن األضرار. حيث نجد ، غير دورىا الرئيسي الذي استثنائية

األول(، من ثم في التعويض يتأثر بقيام المسؤولية المدنية وركن الخطأ )الفصل  حقالأن 
عن الحادث بمبالغ فإن ذلك يشكل سببا لرجوع الييئة القائمة بالتعويض عمى المسؤول 

 لمضحية )الفصل الثاني(. التعويض التي تكون قد دفعتيا
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 األولالفصل 

 المسؤولية المدنية وحق الضحية في التعويض

يمنح نظام التعويض التمقائي الضحية الحق في التعويض بمجرد االعتراف ليا بصفة 
الضحية، وبقوة القانون دون أي شرط أو قيد، ودون البحث في قيام المسؤولية المدنية عن 
الحادث من عدمو، ودون أي اعتبار لسموك الفاعل أو الضحية، ودون أن يعترض حقيا ىذا 

م المسؤولية المدنية عن الحادث، التي يتأثر استثناء، بقيا ىذا الحقأي قيد أو مانع. غير أن 
كون سببا في زيادة مقداره أو سببا لإلنقاص منو، وذلك حسب طبيعة نظام التعويض قد ت

المتبع، وطبيعة الخطأ الذي يأخذه ىذا النظام بعين االعتبار. حيث أن نظام التعويض 
طأ المسؤول عن الحادث كما ىو عميو الحال في نظام تارة بدور استثنائي لخ التمقائي يقترن

التعويض عن حوادث العمل واألمراض المينية )المبحث األول(، وتارة أخرى يقترن بخطأ 
الضحية كما ىو عميو الحال في نظام التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية الناتجة عن 

 حوادث المرور )المبحث الثاني(.
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 المبحث األول

 والتعويض عن حوادث العمللمسؤول خطأ ا

يعتبر نظام التعويض عن حوادث العمل واألمراض المينية، أول مجال تم فيو تنظيم 
مسألة التعويض بعيدا عن القواعد العامة لنظام المسؤولية المدنية، بنصوص خاصة، وأول 

من  مجال كرس فيو مبدأ تمقائية التعويض عن اإلصابات الجسدية، حيث تتمكن الضحية
الحصول عمى التعويض بمجرد تعرضيا لحادث عمل، دون أي اعتبار لقيام المسؤولية أو 
توفر أركانيا وشروطيا، وذلك من خالل انشاء ىيئة الضمان االجتماعي كآلية جماعية 
لمتعويض، واعتبارىا مدينا أصميا بالتعويض. غير أن نظام التعويض عن حوادث العمل، ال 

كمية ومطمقة، حيث احتفظت مختمف التشريعات  ية المدنية بصفةيستبعد قواعد المسؤول
المتعمقة بيذا المجال بأدوار استثنائية لنظام المسؤولية المدنية بصفة عامة، ولركن الخطأ 
بصفة خاصة. ىذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن طبيعة المسؤولية المدنية المؤثرة في عمى 

األول(، وعن كيفية تأثيرىا عمى حق الضحية نظام التعويض عن حوادث العمل )المطمب 
 في التعويض )المطمب الثاني(.

 المطمب األول

 طبيعة المسؤولية المدنية المؤثرة في التعويض عن حوادث العمل

منذ نشأة نظام الضمان االجتماعي، صارت ميمة التعويض عن حوادث العمل من 
عن حوادث العمل يستبعد  اختصاص ىيئات الضمان االجتماعي، وأصبح نظام التعويض

مبدئيا كل مطالبة بالتعويض اتجاه المستخدم أو تابعيو أو الغير، حيث يتوجب عمى العامل 
الضحية المجوء إلى إحدى ىيئات الضمان االجتماعي لمحصول عمى التعويضات التي 
يستحقيا بعنوان حادث العمل. غير أن ىذا ال يعني االستغناء كميا عن نظام المسؤولية 

بعين  المدنية في ىذا المجال، بل مازالت مختمف التشريعات المتعمقة بحوادث العمل تأخذ
االعتبار بالمسؤولية الشخصية سواء لممستخدم أو لمغير )الفرع األول(، أو مسؤولية عن فعل 

 الغير وفق قواعد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعو )الفرع الثاني(.
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 الفرع األول

 طأ الشخصيالمسؤولية عن الخ

منحت مختمف التشريعات المتعمقة بالتعويض عن حوادث العمل حصانة لممستخدم من 
ن ثبت  دعوى التعويض التي قد يرفعيا العامل ضحية إصابة جسدية بسبب حادث عمل، وا 
أن الحادث قد وقع بسب خطأ من المستخدم أو إىمال منو، فبحكم منح العامل تعويض 

. (1)االجتماعي، يسقط حقو في مطالبة المستخدم بالتعويض تمقائي من طرف ىيئة الضمان
غير أن ىذه الحصانة تكون غير فعالة متى تحقق مسؤولية المستخدم الشخصية عن أخطاء 
معينة وموصوفة )أوال(، كما يمكن أن تقوم المسؤولية الشخصية لمغير عن حادث العمل 

 فتؤثر عمى نظام التعويض عنو )ثانيا(.

 ية الشخصية لممستخدموال: المسؤولأ

تفترض المسؤولية المدنية عن الفعل الشخصي، أن يكون ىناك شخص أتى بفعل 
ضار تسبب بو بضرر لمغير، فيمتزم من كان سببا في إحداث ىذا الضرر بإصالحو، غير 
أنو ليس كل فعل يحدث بو شخص ضررا بالغير يكون أساسا لقيا مسؤوليتو الشخصية، بل 

من التقنين المدني  124، وفي ذلك تنص المادة (2)الفعل يشكل خطأيجب أن يكون ذلك 
كل فعل أيا كان يرتكبو الشخص بخطئو وسبب ضررا لمغير، يمزم من كان سببا »الجزائري: 

 .«في حدوثو بالتعويض

يقصد بالخطأ بصفة عامة انحراف المرء في سموكو عن سموك الشخص العادي، 
بواجب قانوني أو التزام سابق وىو عدم اإلضرار ويتمثل ىذا االنحراف في اإلخالل 

. غير أنو، وفي مجال التعويض عن حوادث العمل، ليس كل خطأ يكون أساسا (3)بالغير

                                                           

مجمة الباحث  مقال منشور في ضمان العامل في التعويض عن إصابات العمل في القانون اإلماراتي،عدنان سرحان،  - 1
، 2014، ديسمبر 4اتنة، العدد لمدراسات األكاديمية، تصدر عن كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة الحاج لخضر، ب

  .14ص 
2  - JOURDAIN Patrice, Les principes de la responsabilité…, op.cit. p 47. 

 .189، ص 2006/2007فاضمي، الوجيز في النظرية العامة لاللتزام، قصر الكتاب، الجزائر،  إدريس - 3
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لقيام مسؤولية المستخدم ويتم األخذ بو بعين االعتبار، حيث ال يعتد سوى بمسؤولية 
ثم يكون ىذا الخطأ  ، ومن(1)المستخدم الناشئة عن خطئو المتعمد أو خطئو غير المعذور

 واجب اإلثبات.

عرفت محكمة النقض الفرنسية خطأ المستخدم غير : خطأ المستخدم غير المعذور
كل خطأ ذو خطورة استثنائية ناجمة عن فعل أو إغفال إرادي، ومن »المعذور عمى أنو: 

الشعور بالخطر الذي كان يجب أن يتوافر في صاحبو دون وجود سبب مبرر، ومع انتفاء 
غير أنو ال يكفي عنصري اإلرادة والخطورة االستثنائية لتكييف خطأ  .(2)«نصر العمدع

المستخدم عمى أنو خطأ غير معذور، إذ يجب أن تقوم العالقة السببية بين ىذا الخطأ 
والضرر، حيث يجب أن يشكل خطأ المستخدم مصدر الضرر الذي تعرض لو العامل 

 .(3)كييف عن خطأ المستخدمالضحية، ووجود أي سبب آخر من شأنو أن يزيل ىذا الت

 2002فبراير  28كن منذ صدور قرا الغرفة االجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية في ل
لم تعد (، ميونتاألأثناء دراستيا لممف يتعمق بقضية العمال ضحايا مادة الحرير الصخري )

تشترط الخطورة االستثنائية التي يتعرض ليا العامل في تكييف خطأ المستخدم غير 
بموجب عقد العمل الذي يربطو بالعامل، يكون »المعذور، حيث ورد في القرار ما يمي: 

المستخدم ممزما اتجاه عاممو بضمان السالمة التزاما بتحقيق نتيجة، خصوصا في فيما 
ة التي يتعرض ليا العامل بسبب المواد المنتجة أو المستخدمة في يتعمق باألمراض الميني

                                                           

إن الخطأ المعتبر من جانب المستخدم في مجال المسؤولية المدنية عن حوادث العمل في ظل التشريعين الجزائري  - 1
: سمية الخطأ العمدي... الرجوع إلىعذور أو في صورة والفرنسي، ىو ذلك الخطأ الذي يظير في صورة الخطأ غير الم

مجمة العموم القانونية واإلدارية، مقال منشور في  ،مكانة خطأ المستخدم في مجال المسؤولية عن حوادث العملبدر البدور، 
 .203 و 202، ص 2015، 15س، سيدي بمعباس، العدد تصدر عن كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة جياللي الياب

2  - La faute inexcusable de l’employeur s’entendait traditionnellement de : «toute faute d’une 
exceptionnelle gravité dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience de danger 
que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut 
d’un élément intentionnel»… . Cour de cassation, Chambre réunies, Audience publique du 15 juillet 1941, 
N° de pourvoi: 00-26836, sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007070366&fas
tReqId=753648&fastPos=3. Vue ; le 22/03/2017. 
3  - PHILIPPE Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, LexisNesxis Litec, Paris, France, 2005, p 499. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007070366&fastReqId=753648&fastPos=3
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007070366&fastReqId=753648&fastPos=3
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االنتاج من طرف المؤسسة، حيث تكتسب كل مخالفة ليذا االلتزام صفة الخطأ غير 
من قانون الضمان االجتماعي، إذا كان المستخدم  L 452-1المعذور بمفيوم المادة 

ذلك، دون أن يقوم باتخاذ االجراءات مدركا لمخطر الذي ييدد العامل أو كان بإمكانو إدراك 
 بالتالي اصبح يكفي لتكييف خطأ المستخدم غير المعذور إثبات:. (1)«الالزمة لموقاية منو

 العمم أو إمكانية العمم بالخطر الذي ييدد سالمة العامل.

 عدم اتخاذ االجراءات واالحتياطات الالزمة لموقاية من ىذا الخطر.

الجزائري، فقد اكتفى المشرع باإلشارة إلى الخطأ غير المعذور أما فيما يخص التشريع 
السالف الذكر، ولم يقم بتعريفو، عكس ما كان  08-08في جانب المستخدم في القانون رقم 

الذي عرف  (2)المتعمق بمنازعات الضمان االجتماعي 15-83عميو الحال في القانون رقم 
يتمثل الخطأ غير »و والتي تنص عمى: من 45خطأ المستخدم غير المعذور في المادة 

المعذور والصادر عن صاحب العمل في توفر إحدى الشروط التالية: خطأ ذو خطورة 
استثنائية، خطأ ينجم عن إدراك أو تغاضي متعمد، خطأ ينجر عن إدراك صاحب العمل 

 .«بالخطر الذي يسببو، عدم استدالل صاحب العمل باي فعل مبرر

دة، نستنتج أنو لكي يكيف خطأ المستخدم عمى أنو خطأ غير من خالل نص ىذه الما
معذور، يكفي توافر إحدى الشروط الواردة في نص ىذه المادة. ومن خالل استعمال المشرع 

نما يدل عمى قابمية مسؤولية  «عدم استدالل صاحب العمل باي فعل مبرر»لعبارة  وا 

                                                           

1  - «En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une 
obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées 
par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a 
le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque 
l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris 
les mesures nécessaires pour l'en préserver»… Cour de cassation, chambre sociale, Audience publique du 28 
février 2002, N° de pourvoi: 99-17201. Sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007045074, 
vue le ; 22/03/2017.    

، يتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي، ج ر ج ج، عدد 5838يوليو  2مؤخر في  51-38قانون رقم  - 2
 السالف الذكر. 08-08ممغى بموجب القانون ، 5838يوليو  1، صادر في 23

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007045074
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فيكون ذلك سبب من أسباب نفي  المستخدم لمنفي متى أثبت أن خطأه ناتج عن فعل مبرر،
 .المسؤولية عنو

فيما يتعمق بالخطأ العمدي، فيو الخطأ المرتكب بفعل أو : خطأ المستخدم العمدي
امتناع إرادي، مع اتجاه اإلرادة إلى إحداث النتيجة المتمثمة في الضرر، وسوء النية ىذه ىي 

. مثل ىذا الخطأ من (1)ورالتي تعطيو وصف الخطأ الجرمي، وتميزه عن الخطأ غير المعذ
شأنو عرقمة مبدأ حصانة المستخدم من مسؤوليتو المدنية المكرس بموجب التشريعات المتعمقة 
بحوادث العمل، بالتالي يمكن لمعامل الضحية أن يأمل في تعويض تمقائي وجزافي تقدمو 

مة ىيئة الضمان االجتماعي وان يطالب المستخدم بتعويض تكميمي وفق القواعد العا
 (3) . وينطوي خطأ المستخدم العمدي عمى ثالث عناصر ميمة ىي:(2)لممسؤولية المدنية

 العنصر اإلرادي لمخطأ، بحيث يدرك المستخدم عند ارتكابو النتائج المترتبة عنو. -

 القصد أو نية اإلضرار بالعامل. -

بعمل مادي  أن يكون الخطأ مقصودا: فالخطأ العمدي قد يكون سموك إيجابي أي القيام -
 ممموس، وقد يكون سمبي كاالمتناع عن القيام بعمل.

غير أنو، إذا كان حق ضحايا حوادث العمل وذوي حقوقيم في التعويض تمقائيا وبقوة 
القانون بعنوان التشريع المتعمق بحوادث العمل واالمراض المينية، فغن حقيم في التعويض 

معذور أو خطأ الغير، وىذا ما ذىبت إليو التكميمي مرىون بإثبات خطا المستخدم غير ال
المحكمة العميا في قرار ليا، رفضت فيو االعتراف لمضحية بالحق في التعويض التكميمي 

 .(4)لعدم إثباتيا لقيام خطأ المستخدم غير المعذور في جانب المستخدم

                                                           

 .203مرجع سابق، ص ، مكانة خطأ المستخدم...، سمية بدر البدور - 1
2  - PHILIPPE Brun, Responsabilité civile extracontractuelle..., op.cit. p 497. 

 .63و 62 ، مرجع سابق، ص...الخطأ في التعويض بورجو وسيمة، دور - 3
، المجمة 1989جانفي  23، الصادر بتاريخ 50579قرار المجمس األعمى )المحكمة العميا حاليا( في الممف رقم  - 4

   .119ص  ،1991، 2القضائية، عدد 
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فالحق في التعويض التكميمي ثابت بثبوت خطأ المستخدم، بحيث يجب عمى الضحية 
ذوي حقوقيا أن تثبت وجود إحدى عناصر خطأ المستخدم غير المعذور، كما يتوجب أو 

عمييا إثبات نية اإلضرار، متى كان الخطأ عمديا. كما تضطر ىيئة الضمان االجتماعي 
إلثبات ىذا الخطأ في حال رجوعيا عمى المستخدم لممارسة حقيا في استرجاع التعويضات 

. يحق لمضحية أو (1)ا أن تدفعيا لمضحية أو ذوي حقوقياالتي دفعتيا أو التي يتوجب عميي
ذوي حقوقيا إثبات خطأ المستخدم العمدي أو خطئو غير المعذور بكل وسائل اإلثبات 
المتاحة ليا، مثل محاضر مفتشية العمل، أو محاضر التحقيق التي تعدىا لجان التحقيق 

 ئية.لدى ىيئات الضمان االجتماعي، وكذا محاضر الضبطية القضا
ترجع أىمية التمييز بين الخطأ البسيط لممستخدم واألخطاء الموصوفة عمى أنيا عمدية 
أو غير معذورة، في تحديد األخطاء التي يرتكبيا المستخدم والتي يضمنيا نظام التأمينات 
االجتماعية والمتمثمة في األخطاء البسيطة، بينما ال يجوز تأمين صاحب العمل من الخطأ 

 خطأ غير المعذور.العمدي وال
ىذا وتعتبر مسألة تكييف الخطأ غير المعذور والخطأ العمدي مسألة قانون يخضع 
فييا القضاة إلى رقابة المحكمة العميا، والتي يجب أن تبحث في توافر شروط الخطأ العمدي 
أو الخطأ غير المعذور حسب الحالة، مع األخذ بعين االعتبار بسموك المستخدم والظروف 

 طة بو.    المحي

 مسؤولية الغير عن حادث العمل ثانيا:

قد يحدث أن تقوم مسؤولية الغير عن حادث العمل بارتكابو لخطأ شخصي، فيكون من 
حق الضحية مطالبة ىذا الغير بتعويض تكميمي عما لحقيا من ضرر، كما يكون خطأ 

بمبالغ  الغير أساسا لممارسة ىيئة الضمان االجتماعي حق الرجوع عمى ىذا الغير
 التعويضات التي دفعتيا لمضحية.

                                                           

 .64 ، مرجع سابق، ص...لخطأ في التعويضبورجو وسيمة، دور ا - 1
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يقصد بالغير بكل شخص غير الضحية )العامل ضحية حادث عمل(، وغير المستخدم 
أو األشخاص الذين يسأل عنيم ىذا األخير، أي التابعين لو، أي كل شخص أجنبي عن 

 العالقة القانونية التي تربط بالعامل الضحية والمستخدم.

ر نسبية، فانتساب الضحية إلى جية عمل معينة ال يحول قانونا إال أن صفة الغير تعتب
دون اكتساب المستخدم أو تابعيو لصفة الغير عمى الرغم من العالقة القانونية القائمة بين 
الضحية والمستخدم، ومثال ذلك أن يتسبب خطأ المستخدم أو أحد تابعيو في ضرر لمضحية 

د في التمييز بين المستخدم والغير يكمن في خارج إطار عالقة العمل، فاألساس المعتم
 .(1)الخضوع لسمطة المستخدم في الرقابة والتوجيو واإلشراف

من  72و 70الطبيعة القانونية لخطأ الغير، وبالرجوع إلى نص المادتين أما عن 
فيكفي لقيام مسؤولية  ، نجد أن المشرع لم يشترط وصفا معينا ليذا الخطأ،(2)08-08القانون 

ر عن حادث العمل أن يثبت خطأ في جانب ىذا األخير ميما كان نوعو، فتطبق قواعد الغي
من  124المسؤولية المدنية الشخصية القائمة عمى أساس خطأ الغير حسب نص المادة 

 التقنين المدني الجزائري.

ىذا ما يعني أنو إذا تسبب الغير في حادث العمل، يمتزم شخصيا ومن ذمتو المالية 
ضحية بدفع تعويض تكميمي عن األضرار التي تسبب فييا بخطئو، واتجاه ىيئة اتجاه ال

الضمان االجتماعي برد التعويضات التي دفعتيا ىذه األخيرة لمضحية. ويعد خطأ الغير 
خطأ واجب اإلثبات. حيث يشترط لقيام مسؤولية الغير عن حادث العمل ومطالبتو 

 .(3)الغير، فيو خطأ واجب اإلثبات بتعويضات تكميمية، إثبات الخطأ الصادر من

                                                           

 .156، مرجع سابق، انونية لمعامل...فيروز قالية، الحماية الق - 1
يمكن لممؤمن لو اجتماعيا أو ذوي حقوقو مطالبة الغير »السالف الذكر:  08-08من القانون رقم  72 تنص المادة - 2

من نفس القانون عمى  70وتنص المادة . «71و 70إضافية في الحاالت المذكورة في المادة أو المستخدم بتعويضات 
يجب عمى ىيئة الضمان االجتماعي، طبقا ألحكام القانون العام، الرجوع عمى الغير المتسبب بخطئو في الضرر » أنو:

 .«ن تدفعيا ليذا األخيرالذي لحق بالمؤمن لو اجتماعيا، لتعويض المبالغ التي دفعتيا أو التي عمييا أ
، المجمة القضائية، 1988نوفمبر  14قرار لممجمس األعمى )المحكمة العميا حاليا(، الغرفة االجتماعية، صادر بتاريخ  - 3

 .110، ص 1993، 1عدد 
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أما السبب من عدم اشتراط المشرع لوصف معين لخطأ الغير ىو عدم وجود أي عالقة 
سابقة عن حادث العمل بين الضحية والغير. فمسؤولية الغير عن ىذه الحوادث ال تقوم إال 

معذور أو حادث العمل وخطأ الغير الذي قد يكون عمدي أو غير  بقيام عالقة سببية بين
بسيط، كما قد يكون مدني أو جزائي. في حين اشترط المشرع وصف خطأ المستخدم 
بالعمدي او بغير المعذور لتوفر عالقة تعاقدية بينو وبين الضحية وىي عالقة العمل والتزام 

، ومن ثم فإن األخطاء البسيطة لممستخدم يكون مؤمن (1)المستخدم بضمان سالمة العامل
شتراكات التي يدفعيا إلى ىيئة الضمان االجتماعي، بينما تكون أخطاءه عمييا بحكم اال

 الموصوفة بالعمدية وغير المعذورة غير قابمة لمتأمين عنيا.

 الفرع الثاني

 مسؤولية المستخدم عن أعمال تابعو

يمكن ىيئة الضمان  السالف الذكر عمى أنو 08-08نون من القا 71تنص المادة 
م القانون العام، الرجوع عمى المستخدم الذي تسبب بخطئو غير االجتماعي، طبقا ألحكا

وتضيف  الذي لحق بالمؤمن لو اجتماعيا،المعذور أو العمدي أو خطأ تابعو في الضرر 
المذكورة سابقا أنو يحق لمضحية أو ذوي حقوقيا مطالبة المستخدم بتعويض  72المادة 

خالل ىذين النصين، نستنتج أن من  المذكورة أعاله. 71تكميمي وفق أحكام المادة 
المستخدم، وفي إطار التعويض عن حوادث العمل، يسأل أيضا عن األخطاء التي تصدره 
عن تابعيو، فيكون بدفع تعويضات تكميمية لمضحية، وفق القواعد العامة لمسؤولية المتبوع 
 عن أعمال تابعو، فيسأل المستخدم عن أخطاء تابعو )أوال( متى تحققت شروط ىذه

 المسؤولية المقررة في إطار القواعد العامة )ثانيا(.

 أوال: المقصود بخطأ التابع

يكون المتبوع مسؤوال عن الضرر »من التقنين المدني الجزائري:  136تنص المادة 
الذي يحدثو تابعو بفعمو الضار متى كان واقعا منو في حالة تأدية وظيفتو أو بسببيا أو 

                                                           

 .72 ، مرجع سابق، ص...الخطأ في التعويض بورجو وسيمة، دور - 1
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لتبعية ولو لم يكن المتبوع حر في اختيار تابعو متى كان ىذا بمناسبتيا. وتتحقق عالقة ا
 .«األخير يعمل لصالحو

فالتابع ىو كل شخص وضع نفسو تحت إمرة شخص آخر لتنفيذ أعمال يكمفو بيا 
لمصمحتو. فيو يعمل لمصمحة المتبوع وفقا ألوامر وتوجييات ورقابة ىذا األخير، وال تشترط 

أن يتم التكميف لشخص لمقيام بعمل معين تحت إمرة  مواصفات مينية معينة، بل يكفي
شخص آخر، سيان كان العمل مأجورا أم مجانيا، فصاحب المستخدم الذي يكمف عامال 
ن كان عمل التابع طوعيا، فالميم  بأعمال معينة في مشروعو يعتبر متبوعا والعامل تابعا وا 

 .(1)والزمن ىو قيام عالقة التبعية ولو كانت مؤقتة أو محدودة الغاية

يستعمل في تحديد صفة التابع معيار السمطة الفعمية التي يمارسيا المستخدم عمى 
التابع، أي خضوع التابع لألوامر والتوجييات التي يتمقاىا من المتبوع أي المستخدم فيما 

تتحقق العالقة التبعية بين المستخدم، يجب أن تتوافر  . فمكي(2)يخص كيفية أداء العمل
لممستخدم سمطة فعمية ميما كان مصدر ىذه السمطة، فال ييم إن كانت نتيجة عقد بين 

. من ثم فإنو يجب أن تكون (3)المستخدم والتابع، أو كانت العالقة بينيما قائمة من دون عقد
 .(4)دارة والتوجيوىذه السمطة فعمية عمى التابع في المراقبة واإل

تثبت صفة التابع عند قيامو بعمل لحساب المستخدم طالما كان يتمقى األوامر 
والتوجييات في كيفية إنجاز ىذا العمل وطالما كان التابع ممزما باالمتثال ليذه األوامر دون 

 .(5)أي اعتبار آخر، حيث تكون العبرة بإنجاز العمل الذي حدده المستخدم ليقوم بو التابع

                                                           

 .451مرجع سابق،  ،...المدنية المسؤولية، مصطفى العوجي، القانون المدني - 1
مراد قيجالي، مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعو في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في  - 2

 .18، ص 2003القانون، فرع العقود والمسؤولية، كمية العموم القانونية واإلدارية، جامعة الجزائر، 
المدنية التقصيرية، الفعل  المسؤوليةألردني، ة االلتزامات في ضوء القانون المدني اعبد العزيز المصاصمة، نظري - 3

 .228و 227، ص 2002، دار الثقافة لمنشر، عمان، األردن، الضار
 .465ص مرجع سابق،  ،...المسؤولية المدنية، مصطفى العوجي، القانون المدني - 4
 .189، مرجع سابق، ص ...لتزامإدريس فاضمي، الوجيز في النظرية العامة لال - 5
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تجدر اإلشارة ىنا إلى أن المشرع الجزائري، وبموجب تعديمو لمتقنين المدني بموجب 
 136قد اعتمد معيارا واحدا تتحقق بمقتضاه عالقة التبعية بحكم المادة  10-05القانون 

ال يشترط أن يكون  كما تقنين مدني جزائري، أال وىو أن يكون التابع يعمل لحساب المتبوع.
المستخدم قد اختار تابعو، حيث تعتبر ىذه العالقة قائمة ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار 

من التقنين  136تابعو، وىذا ما ذىب إليو المشرع الجزائري في الفقرة الثانية من المادة 
 المدني الجزائري.

المذكورتين  72و 71المادتين  من نستنتجطبيعة القانونية لخطأ التابع، العن أما 
إلى طبيعة  ايشير  إذ لمالعديد من التساؤالت،  انالغموض ويثير ييما يتسمان بأن نصأعاله، 

خطأ التابع الذي تقام عميو مسؤولية المستخدم في مجال حوادث العمل، فيل تقام ىذه 
أساس أي خطأ  المسؤولية عمى أساس خطأ التابع العمدي أو غير العمدي، أم أنيا تقام عمى

 يصدر من التابع ميما كان وصفو؟

المذكورة اعاله، نصت بصفة عامة عن خطأ التابع، مما يسمح  71نجد أن المادة 
بالقول بأن المستخدم يسأل عن كل أعمال تابعو ميما كان وصفيا وتكييفيا، عمى أنو 

لمضحية أو ذوي حقوقيا  وتطبيقا لمقواعد العامة يمكنو الرجوع عمى التابع بالمبالغ التي يدفيا
بعنوان التعويض التكميمي عن حوادث العمل في حالة ارتكابو لخطأ جسيم، كما يحق لو، 

االجتماعي بمناسبة ارتكاب التابع لخطأ جسيم، أن يعود عمى التابع بما دفعو لييئة الضمان 
 .(1)عمى المستخدم بسبب خطأ التابع عند ممارستيا لحقيا في الرجوع

، إذ تستمزم المطالبة بمسؤولية (2)التابع المعتد بو خطأ واجب اإلثباتيعتبر خطأ 
بكل  المستخدم عن حادث العمل لخطأ ارتكبو تابعو، إثبات قيام المسؤولية الشخصية لمتابع

                                                           

لممتبوع حق الرجوع عمى تابعو في حالة ارتكابو خطا »:  من التقنين المدني الجزائري عمى أنو 137تنص المادة  - 1
 .«جسيم

من »، ما يمي: 1989/ يناير 23، الصادر في 50879جاء في قرار لممحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، الممف رقم  - 2
قانونا أنو ال يمكن رفع أي دعوى عادية من طرف الضحية أو ذوي حقوقيا لمتعويض التكميمي عن حادث شغل المقرر 

إال في حالة ثبوت خطأ صاحب العمل أو أحد تابعيو، ولما ثبت في قضية الحال أن المجمس رفض دعوى المدعية في 
، 2المجمة القضائية، العدد . «حب العمل أو تابعيوالطعن الرامية إلى الحصول عمى تعويض تكميمي لعدم إثباتيا لخطأ صا

 .120و 119، ص 1991
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، وىذا ما (1)أركانيا وشروطيا من خطأ وضرر وعالقة سببية ، ومنيا شرط إثبات خطأ التابع
حيث رفضت دعوى الطعن الرامية إلى الحصول عمى تعويض ذىبت إليو المحكمة العميا، 

 تكميمي.

فتقوم مسؤولية المستخدم عن خطأ تابعو، بشرط أن يكون ذلك الخطأ مرتبطا بعممو، 
حيث يشترط وجود عالقة بين خطأ التابع والعمل الذي يؤديو لمصمحة المستخدم، إذ ال 

لم يكن خطأ التابع عمى صمة بالعمل يمكن المطالبة بمسؤولية المستخدم عن خطأ تابعو ما 
 الذي يقوم بو لحساب المستخدم.

 مسؤولية المستخدم عن خطأ التابع ثانيا: شروط تحقق

تقوم مسؤولية المستخدم عن خطأ تابعو لوجود سمطة الرقابة، وىذه السمطة تنصب عمى 
يأتيو العامل العمل ذاتو، وليس عمى التابع أي العامل، لذلك ال يسأل المتبوع عن كل خطأ 

نما يسأل فقط عن األعمال التي تصدر من التابع اثناء تأديتو لعممو أي وظيفتو، (2)التابع ، وا 
 .(3)أو بسبب ىذا العمل، أو بمناسبتو

ال توجد صعوبة في إثبات أن  عممو، فإنوصدور خطأ التابع أثناء أداءه لفبالنسبة ل
الخطأ حصل أثناء العمل الذي كمف بو التابع، وتقام العالقة السببية بين الخطأ والضرر 
الذي تعرضت لو الضحية وفق القواعد العامة التي تعنى بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعو، 

                                                           

إذا ثبت قيام مسؤولية التابع عمى أساس خطئو واجب اإلثبات، فإنو تقوم مسؤولية المستخدم بقوة القانون، حيث أنيا  - 1
تقبل إثبات عكسيا، مما يجعل  تؤسس عمى قرينة الخطأ المفترض لدى المستخدم في التوجيو واإلدارة، وىي قرينة قطعية ال

 مسؤولية المستخدم عن خطأ تابعو، مسؤولية بقوة القانون.
ماي  11، الصادر في 56959جاء في قرار المجمس األعمى )المحكمة العميا حاليا(، الغرفة االجتماعية، الممف رقم  - 2

، 2المجمة القضائية، عدد  «عمل...يكون المتبوع مسؤوال عن أعمال تابعو متى كانت مرتبطة بال»ما يمي:  1988
ماي  25، الصادر بتاريخ 32817، وجاء في قرار آخر صادر عن نفس الييئة في الممف رقم 15و 14، ص 1991
المجمة ، «رب العمل غير مسؤول عن مستخدمو الذي يأخذ السيارة خمسة واستعمميا ألغراض شخصية » أن: 1983

    .43-41، ص ص 1990، 2القضائية، عدد 
، ديوان المطبوعات القانون الجزائري، الجزء الثاني، الواقعة القانونيةالعربي بمحاج، النظرية العامة لاللتزام في  - 3

  . 327و 326، ص 2001الجامعية، الجزائر، 
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لحق بالضحية فإذا ثبت أن الخطأ كان السبب المباشر أو حتى غير المباشر لمضرر الذي 
 .(1)وقد حصل أثناء العمل عقدت المسؤولية المدنية لممستخدم بصفتو متبوعا

يكون الخطأ صادرا من التابع أثناء تأديتو لوظيفتو، إذا وقع منو أثناء قيامو بأعباء 
وظيفتو. ومثال ذلك مسؤولية الحكومة عن ضابط الشرطة الذي يطمق النار عمى المتيم أثناء 

د صدر منو الفعل أثناء قيامو بالوظيفة، فتسأل عنو الحكومة باعتبارىا ضبطو، فيكون ق
متبوعة مسؤولية عن عمل تابعيا، أو حالة السائق الذي يصدم بسيارة المتبوع شخصا وىو 

 .(2)في حالة قيامو بأعمال كمفو بيا المتبوع، فتقوم مسؤولية ىذا األخير عن عمل تابعو

ذلك الخطأ الذي يقع من التابع وىو و بيقصد ف فة،بسبب الوظيصدور خطأ التابع أما 
ال يؤدي عمال من أعمال وظيفتو، ولكن يتصل ىذا الخطأ بالوظيفة اتصال المعمول بالعمة، 
بحيث أنو لو ال الوظيفة لما استطاع التابع ارتكابو، فيذه السببية من شأنيا أن تجعل 

 الوظيفة ضرورية إلمكانية ارتكاب الخطأ.

لة ال يتحقق خطأ التابع أثناء أداءه لوظيفتو، بل تكون الوظيفة ىي السبب في ىذه الحا
في ارتكابو ليذا الخطأ، وتتصور ىذه الحالة عادة عندما يتجاوز التابع عمال من أعمال 
الوظيفة أو عند االستعمال السيئ ليا، فيسأل المتبوع )المستخدم( حينيا إذا قامت صمة 

ن ليستطيع أن يرتكب الخطأ أو ما كان ليفكر في ارتكابو لوال مباشرة، حيث أن التابع ما كا
 .(3)الوظيفة

بموجب تعديل القانون المدني  بمناسبة الوظيفة، فقد أدرجصدور خطأ التابع أما 
السالف الذكر، أدرج المشرع الجزائري ضمن أخطاء التابع  10-05الجزائري بموجب القانون 

اء التي يرتكبيا التابع بمناسبة الوظيفة، بعدما كان التي يسأل عنيا المتبوع، تمك األخط

                                                           

 .469مرجع سابق، ص  ،...المسؤولية المدنية، مصطفى العوجي، القانون المدني - 1
دار الثقافة  الطبعة األولى، اإلصدار الخامس، محمد منصور، النظرية العامة لاللتزامات )مصادر االلتزام(، أمجد - 2

 .317، ص 2009لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
. و عبد العزيز المصاصمة، نظرية 245، مرجع سابق، ص ...إدريس فاضمي، الوجيز في النظرية العامة لاللتزام - 3

، مرجع عامة لاللتزامات.... وأمجد محمد منصور، النظرية ال231و 230، مرجع سابق، ص ...في ضوء االلتزامات 
 .318و 317سابق، ص 
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يقتصر ذلك قبل التعديل عمى تمك األخطاء التي تصدر من التابع أثناء قيامو بعممو أو 
 بسببو.

يقصد بالخطأ بمناسبة الوظيفة، ذلك الخطأ الذي ىيأت الوظيفة الفرصة لوقوعو، ولكنيا 
ر فيو، فالوظيفة ىنا ليست ضرورية الرتكاب ليست ضرورية إلمكانية وقوع الخطأ أو التفكي

 وىيأت الفرصة الرتكابو. (1)الخطأ بل ساعدت عمى وقوعو

مثال ذلك أن ينتيز الشرطي فرصة حممو السالح الممنوح لو في إطار ميمتو، والتوجو 
نحو شخص كان معو عمى خالف وقتمو، ففي ىذه الحالة نكون بصدد خطأ وقع بمناسبة 

الوظيفة ليست ضرورية الرتكاب الخطأ بل ىيأت وسيمت من ارتكابو أو  الوظيفة، كون ىذه
ساعدت عميو، غير أن الشرطي كان بإمكانو ارتكاب ىذا الخطأ بوسيمة أخرى دون المجوء 

 .(2)إلى سالح الوظيفة

تجدر اإلشارة في ىذا المجال، أنو لكي تقوم مسؤولية المستخدم عن تابعو، ومطالبتو 
من طرف الضحية، وبمبالغ التعويض من طرف ىيأة الضمان  بالتعويض التكميمي

االجتماعي، يجب أن يكون كل من التابع والضحية تابعين لنفس المستخدم، أما إذا كان 
تابعا لمستخدم آخر غير مستخدم الضحية، فإن التابع في ىذه الحالة يدخل في حكم الغير، 

االسباب، حيث يبقى أجنبيا عن ولم أقيمت مسؤولية مستخدمو ىو اآلخر ألي سبب من 
العالقة التي تربط الضحية والمستخدم، والتي ىي أساس مطالبة المستخدم بتعويض تكميمي، 

 أو ممارسة حق الرجوع عميو.

إال أنو في مجال مسؤولية المستخدم عن أمال تابعو الذي تسبب بخطئو في حادث 
لتابع، ألن ىذه األخيرة تنطوي عمل، ال يجب أن تشمل االخطاء العمدية التي تصدر من ا

عمى نية اإلضرار لدى من ارتكبيا فقط، فميس من العدل أن يتحمل المستخدم المسؤولية 

                                                           

 .333، مرجع سابق، ص امة لاللتزام...العربي بمحاج، النظرية الع - 1
 .246، مرجع سابق، ص ...إدريس فاضمي، الوجيز في النظرية العامة لاللتزام - 2
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عنيا، وذلك احتراما لمبدأ شخصية العقوبة ألن حادث العمل في ىذه الحالة يعتبر جريمة 
 .(1)يعاقب عمييا قانون العقوبات

ائي لممسؤولية المدنية في التعويض عن كما تجدر اإلشارة في مجال الدور االستثن
، (2)اإلصابات الناتجة عن حوادث العمل، أن المشرع الجزائري ال يعتد بتاتا بخطأ الضحية

وال يعطيو أية أىمية إذ ال يؤثر عمى حق الضحية في التعويض. وذلك عمى خالف المشرع 
بالنسبة خطأ الضحية ير المعذور والخطأ العمدي لمضحية، فالفرنسي الذي يعتد بالخطأ غ

غير المعذور فيكون سببا لإلنقاص من ريع أو إيراد الضحية، متى كان ىذا الخطأ ذو 
خطورة استثنائية وبصفة إرادية، ومن شأنو أن يعرض الضحية، ومن دون سبب مبرر، إلى 

 .(3)خطر كان من المفترض عمى الضحية أن تدركو

في قانون التأمينات االجتماعية الفرنسية، أما بالنسبة لتطبيقات الخطأ العمدي لمضحية 
من ىذا القانون تحرم الضحية التي ارتكبت خطأ عمديا من  L453-1نجد أن المادة 

التعويضات المقررة بعنوان التشريع المتعمق بحوادث العمل واألمراض المنيية، وتكتفي بتمك 
عن المقصود بخطأ الضحية  التعويضات العينية التي تتمقاىا بعنوان التأمين عن المرض. أما

                                                           

 .111 ، مرجع سابق، ص...الخطأ في التعويض مة، دوربورجو وسي - 1
كان يعتد بخطأ الضحية،  1966في ىذا المجال نشير إلى أن التشريع الجزائري المتعمق بحوادث العمل الصادر سنة  - 2

ويعتبر سببا لإلنقاص من مبمغ التعويضات المقدمة لمضحية المتسببة بخطئيا في الحادث، غير أن ىذا الحكم ألغي 
 : Voirرر لنفسيا بيدف الحصول عمى التعويض. ، لصعوبة افتراض أن تسبب الضحية بض15-83بموجب القانون 

BELLOULA Tayeb, la réparation des accidents de travail…, op.cit. p202.    
3- «Vu les articles L.452-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale et L.453-1, alinéa 2, du même 
Code : Attendu que la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute 
inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut être 
réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même 
commis une faute inexcusable, au sens de l'article L.453-1 du même Code ; que présente un tel 
caractère la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son 
auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience». Cour de cassation, 2eme chambre civile, Audience 
publique du 27/01/2004, N° de pourvoi: 02-30693. Sur 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048355&fas
tReqId=125427676&fastPos=2, vu le : 25 mars 2017. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048355&fastReqId=125427676&fastPos=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048355&fastReqId=125427676&fastPos=2
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العمدي، ىو ذلك الخطأ الذي تتعمده الضحية وتبحث من خاللو عن الضرر، والذي تيدف 
 .(1)من خاللو إلى الحصول عمى خدمات الضمان االجتماعي

 المطمب الثاني

 دنية عمى التعويض عن حوادث العملأثر تحقق المسؤولية الم

رتبت مختمف التشريعات المتعمقة بحوادث العمل واألمراض المينية، عدة آثار عن 
تحقق المسؤولية المدنية عن حادث العمل، حيث منحت ىذه التشريعات لمعامل الضحية 
الحق في مطالبة المسؤول عن وقوع الحادث، بتعويض تكميمي عما لحق بو من أضرار. في 

التعويض  تعويض التكميمي من خالل التطرق إلى مفيومىذا الموضع من الدراسة نتناول ال
 )الفرع األول(، وكيفية الحصول عمى التعويض التكميمي وتقدير قيمتو )الفرع الثاني(.التكميمي

 الفرع األول

 عن حوادث العمل تكميميالتعويض مفيوم ال

يترتب عن تحقق شروط المسؤولية المدنية عن حادث العمل، سواء تعمق األمر 
ؤولية المستخدم عن خطئو الشخصي العمدي أو خطئو غير المعذور، أو عن خطأ بمس

تابعو، أو مسؤولية الغير عن الحادث، كان لمعامل الضحية الحق في المطالبة بتعويض 
تكميمي عن األضرار التي لحقت بو، والتي لم يتم التعويض عنيا في إطار التعويض من 

تي نتطرق إلى مجال المطالبة بالتعويض التكميمي طرف ىيئة الضمان االجتماعي. فيما يأ
)أوال(، من ثم إلى الشروط الواجب توفرىا في الضرر الذي يكون محل المطالبة بالتعويض 

 التكميمي عن حوادث العمل )ثانيا(.

 أوال: مجال التعويض التكميمي

يمكن تعريف التعويض التكميمي عمى أنو ذلك التعويض الذي تحصل عميو الضحية 
خارج نظام التعويض الجزافي عن حوادث العمل، والذي يمثل الفارق بين مقدار التعويض 

                                                           

1  - PHILIPPE Brun, Responsabilité civile extracontractuelle…, op.cit. p 497. 
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الكامل عن الضرر الذي يقدر مع مراعاة الظروف الشخصية لمضحية، وقيمة التعويض 
لجزافي الذي تتكفل بو ىيئة الضمان االجتماعي. الجزافي الذي تحصل في إطار التعويض ا

في ىذا الموضع من الدراسة يتم التطرق إلى األشخاص الذين يحق ليم المطالبة بالتعويض 
موضوع  العمل، ومختمف األضرار التي تكون التكميمي عن اإلصابات الناتجة عن حوادث

 التعويض التكميمي.

السالف الذكر،  08-0من القانون رقم  72وحسب نص المادة  فمن حيث األشخاص،
فإنو يمكن المطالبة بالتعويض التكميمي من طرف الضحية، وفي حالة وفاتيا، فيحق لذوي 

 حقوقيا المطالبة بيذا التعويض التكميمي.

إذا لم يتسبب حادث العمل في الوفاة، فإن التعويض التكميمي حق لمضحية وحدىا 
بة المصمحة الوحيدة التي يمنحيا القانون إمكانية المطالبة القضائية بيذا العتبارىا صاح

لمتعبير عن ضحية حادث  «المؤمن لو اجتماعيا»الحق. ولقد استعمل المشرع مصطمح 
. ثم عمل، وىذا ما يستبعد الضحايا غير المؤمن ليم اجتماعيا من مجال التعويض التكميمي

ا لنطاق، حيث ال يقتصر مفيوم المؤمن لو اجتماعيإن ىذا المصطمح يكون شامل وواسع ا
كل المنخرطين في ىيئة الضمان االجتماعي من طمبة  فقط عمى العامل، بل يشمل

بتعويض  ومتربصين وغيرىم ممن يسمح ليم القانون بذلك. بذلك فإن الحق في المطالبة
ليم في يشمل عمى كل المنخرطين في ىيئة الضمان االجتماعي ضد من تسبب تكميمي 
فعمى ىذا االساس يحق لمطالب أن يطالب الغير أو حتى وزارة التعميم العالي أو  الحادث،

المؤسسة الجامعية بالتعويض التكميمي باعتبار أن الطمبة من االشخاص الذين يشمميم نظام 
 .(1)الضمان االجتماعي والتشريع المتعمق بحوادث العمل

                                                           

نتيجة إىمال من طرف  2011حادثة انفجار الغاز باإلقامة الجامعية لمذكور في تممسان سنة أحسن مثال عمى ذلك،  - 1
مديرية الخدمات االجتماعية اللتزاميا بصيانة التجييزات ومدى سالمة ظروف اإليواء لمطمبة. كما ال يوجد أي مانع من 

يم اثناء فترة العقوبة كونيم من االشخاص حصول المسجونين عمى التعويض التكميمي عن االضرار الجسمانية التي تصيب
المعنيين بالتشريع المتعمق بحوادث العمل، متى كانت ىذه االضرار بسبب خطأ من احد التابعين لممؤسسة العقابية، ألن 

عادة االدماج االجتماعي... را جع ىذه األخيرة ممزمة بضمان سالمة النزالء فييا بموجب التشريع المتعمق بتنظيم السجون وا 
  .94 ، مرجع سابق، ص....الخطأ في التعويض بورجو وسيمة، دورفي ذلك: 
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أن يطالبوا  (1)حية، فإنو يحق لذوي الحقوقأما إذا أدى حادث العمل إلى وفاة الض
والتي من خالليا يمكن التمييز  المستخدم أو الغير المتسبب في الحادث بالتعويض التكميمي،

 بين فئتين من ذوي الحقوق، وىم:

ويكون ليم الحق في المطالبة بالتعويض التكميمي عن كل من الضرر المرتد  الورثة:
والضرر الموروث. والضرر المرتد ىو ضرر شخصي يصيب الورثة بسبب الضرر الذي 

 أصاب الضحية فيقوم الحق بالمطالبة بيذا التعويض باعتباره صاحب صفة ومصمحة.

صاب الضحية شخصيا، وينتقل أما الضرر الموروث فيو ذلك الضرر الذي يكون قد ا
مادام أنو نشأ قبل الوفاة ودخل في  الحق في المطالبة بالتعويض التكميمي عنو إلى الورثة

 .(2)الذمة المالية لممضرور

وىم اشخاص يستحقون التعويض التكميمي ألنيم وردوا في القانون  غير الورثة:
الخاص بالتأمينات االجتماعية مثل اصول الزوج، إال أن القواعد العامة ال تعترف ليم بالحق 

                                                           

، يتعمق بالتأمينات االجتماعية، ج ر ج ج، 1983يوليو  2المؤرخ في  11-83القانون رقم من  67وقد حددت المادة  - 1
 يقصد بذوي الحقوق:»قائمة ذوي الحقوق، والتي تنص عمى: ، المعدل والمتمم، 1983يوليو  05ي ، الصادر ف28عدد 

زوج المؤمن لو، غير أنو ال تخول االستفادة من األداءات العينية لمزوج إذا كان يمارس نشاطا مينيا مأجورا، إذا ( 1
كان الزوج نفسو أجيرا يمكن أن يستفيد من األداءات بصفتو صاحب الحق إن كان ال يستوفي شروط تحويل الحقوق 

 ويعتبر أيضا أوالدا مكفول: .سنة 18المـــكـــفــــولـــون الــــبـــالـــغــــون أقل من ثــــمـــاني عشرة األوالد  (2 بحكم نشاطو.
سـنـة الذين أبـرم لفـائـدتيم عـقـد تمـيين يمـنـحيم أجـرة تقل عن  )25األوالد الــــبـــالــــغـــون أقل مـن خـــمس وعــــشـــرين )

سـنـة الــذين يـزاولــون  )21األوالد الـــبــــالــــغــــون أقل مـن إحـــدى وعــــشــــرين ) ى المضمون.نصف األجر الوطني األدن
( ســنـة، ال يــعــتـد بشرط السن قبل 21دراسـتـيم، وفـي حـالـة بــدايـة الـعالج الـطــبي قــبل سن الحــاديـة والــعــشـرين )

األوالد،  ميما تكن سنيم. ـولــون والحـواشي من الـدرجــة الـثـالـثـة المكفولون من اإلناثنياية العالج. األوالد المـكـف
مرض مـــيــمـــا تــكن ســـنــيم، الـــذين يــتـــعــذر عــمـــيــيم بـصـفـة دائـمـة ممـارسـة أي نـشـاط مـأجـور بـسـبب عـاىـة أو 

حــقـــوق األوالد المســـتــوفــون شروط السن المطمـوبة الـذين استـمزم عـمييـم التوقف ويـــحــتــفـظ بــصـــفــة ذوي ال مزمن. 
أصول المـؤمن لو اجـتـمـاعـيا أو أصول زوجو  يـعـتبـر مـكـفـولين( 3 .أو الدراسة بسبب حالتيم الصحية عن التميين

 «.لمعاش التقاعد عندما ال تـتجاوز مواردىم الشخصية المبمغ األدنى
الحق في طمب التعويض الناشئ قبل وفاة الضحية ينتقل إلى : 241943حيث جاء في قرار المحكمة العميا رقم  - 2

ورثتو. حيث أنو إذا كان األصل في الحق في طمب التعويض يعود لممضرور جسديا وحده، فإن ورثتو ينتقل إلييم الحق 
 241943. راجع قرار المحكمة العميا رقم المالية لممضرورفي حالة وفاتو مادام أنو نشأ قبل الوفاة ودخل في الذمة 

  . 2003، سنة 2، المجمة القضائية، عدد 2001مارس  21بتاريخ 
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بالتعويض إال إذا اثبتوا أن الضحية كانت تتكفل بيم ماديا، حتى يكونوا أصحاب مصمحة في 
أن حقيم في التعويض التكميمي يقتصر عمى التعويض . عمى (1)دعوى التعويض التكميمي

التكميمي عن الضرر المرتد دون الضرر الموروث، كون ىذا االخير يدخل في التركة، وىو 
 حق لمورثة دون غيرىم.

أما عن األشخاص الذين يمكن مطالبتيم بالتعويض التكميمي فيم: المستخدم متى 
و خطئو غير المعذور، أو تحققت مسؤوليتو تحققت مسؤوليتو الشخصية عن خطئو العمدي أ

عن خطأ تابعو. كما يمكن مطالبة الغير المسؤول عن حادث العمل ميما كان نوع الخطأ 
 الصادر عنو وميما كان بسيطا.

من ىذا يتضح أن التعويض التكميمي يتبع التعويض الرئيسي من حيث األشخاص، 
لو الحق في التعويض الرئيسي وال فيو يشمل فقط فيما يخص مستحقي التعويض من كان 

يتعدى إلى غيرىم، وىذا ناتج عن الطابع التكميمي ليذا التعويض، أما عن الجية الممزمة 
، إذ أن (2)بالتعويض التكميمي فيي تختمف تماما عن الجية المكمفة بالتعويض الرئيسي

ئيسي عمى عاتق التعويض التكميمي يمتزم بو المسؤول عن الحادث، بينما يقع التعويض الر 
 ىيئة الضمان االجتماعي.

وبما أن نظام التعويض  أما عن األضرار التي تكون موضوع التعويض التكميمي،
التمقائي عن حوادث العمل، ال يمنح الضحية الحق في التعويض عن األضرار المعنوية أو 

مسؤول تمك األضرار ذات الطابع الشخصي غير االقتصادي، فإنو يحق لمضحية مطالبة ال
بكامل التعويض عن ىذه األضرار التي ال يغطييا نظام الضمان االجتماعي، كما أنو ال 
حرج من الجمع بين ىذين التعويضين نظرا الختالف األساس القانوني الذي يستند إليو كل 

، فالتعويض الجزافي ثابت بقوة القانون ال يسقط رغم قيام مسؤولية الغير أو (3)منيما

                                                           

  .98 ، مرجع سابق، ص...الخطأ في التعويض بورجو وسيمة، دور - 1
، مقال منشور مقارنة دراسةالعمل، مدى تطبيق قواعد المسؤولية المدنية في التعويض عن إصابات  محمد المناصير، - 2

 .279، ص 2016، األردن، 1، العدد 43 عموم الشريعة والقانون، المجمد في مجمة دراسات
، الصادر عن 1988سبتمبر  14، بتاريخ 50192قرار المحكمة العميا )المجمس األعمى سابقا(، في الممف رقم  - 3

 .  110، ص 1، العدد 1993الغرفة االجتماعية، المجمة القضائية، سنة 



نية في مجال التعويض عن اإلصابات الجسديةالدور االستثنائي للمسؤولية المد                  :ثانيالباب ال  
 

140 
 

لحادث، إال إذا خالفت الضحية االلتزام بالتصريح بالحادث لدى ىيئة الضمان المستخدم عن ا
. أما التعويض التكميمي، فإنو يشمل األضرار التي لم تتكفل بيا ىيئة الضمان (1)االجتماعي

االجتماعي بالتعويض عنيا ويستند إلى قواعد المسؤولية المدنية كأساس لقيام الحق في 
 دث العمل.التعويض التكميمي عن حوا

عمى غرار الضرر األصمي، فالضرر المرتد يكون إما ضررا اقتصاديا ذات أثر مادي 
ما ضررا شخصيا ذو طابع معنوي غير اقتصادي.  أو مالي عمى ضحية الضرر المرتد، وا 
يتمثل الضرر المادي المرتد في عالقة ذات طابع مالي بين المضرور األصمي والمضرور 

ابة الجسدية فإن العالقة يصيبيا خمل يؤدي إلى فقدان المضرور باالرتداد، ونتيجة لإلص
. بالتالي إذا أدت اإلصابة (2)باالرتداد لحق أو مصمحة مالية سواء كان الفقد كميا أو جزئيا

الجسدية إلى وفاة الضحية المباشرة أو إصابتيا بعجز دائم )كمي أو جزئي( عن العمل، حيث 
اشرة لمدخل المعتاد بما يؤثر سمبا عمى من ىم تحت يؤدي ذلك إلى فقدان الضحية المب

 .، شرط أن يكون المتضرر ىو من كان يعوليم فعال(3)رعايتو

الشخصي أو األدبي المرتد ىو ذلك الضرر الذي يحدث نتيجة حالة األلم  الضرر
والموعة والحزن الناجمة عن فقد شخص عزيز أو إصابتو بعجز عن العمل أو تعرض 

. ويتمثل في الحسرة واأللم الذي يمحق (4)لتشوىات في جسده إثر تعرضو إلصابة جسدية
األلم بصفة عامة فبالتالي تشمل عمى األلم بذوي المتوفى بسبب اإلصابة. ولقد وردت عبارة 

 الجسدي واأللم النفسي الذي يمحق بيم.

ييدف المشرع من خالل منح الضحية الحق في المطالبة بتعويض تكميمي عما لحقيا 
من أضرار نتيجة تعرضيا لحادث العمل، باإلضافة إلى حصوليا عمى تعويض جزافي من 

ين الضحية من الحصول عمى تعويض كامل عن طرف ىيئة الضمان االجتماعي، إلى تمك
                                                           

عن  ، الصادر1984سبتمبر  14، بتاريخ 34702قرار المحكمة العميا )المجمس األعمى سابقا(، في الممف رقم  - 1
 .158، ص 3، العدد 1989الغرفة االجتماعية، المجمة القضائية، سنة 

 .26مرجع سابق، ص  محمد محيى الدين إبراىيم سميم، نطاق الضرر المرتد...، - 2
دكتوراه في الحقوق، فرع القانون  لنيل شيادة محمد بعجي، المسؤولية المدنية المترتبة عن حوادث السيارات، أطروحة - 3

 .249، ص 2007/2008 جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة،كمية الحقوق،  الخاص،
 .26ضرر المرتد...، مرجع سابق، ص محمد محيى الدين إبراىيم سميم، نطاق ال - 4
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األضرار التي لحقت بالضحية المباشرة، بالتالي يشمل الحق في التعويض التكميمي عمى تمك 
األضرار المادية أو االقتصادية التي لم تحصل عمييا الضحية في إطار التعويض الجزافي، 

 ىذه األضرار.والفارق في بين التعويض الجزافي ومبمغ التعويض الكامل عن 

 وط الضرر موضوع التعويض التكميميثانيا: شر 

ميما كان نوع الضرر المطالب بالتعويض عنو، سواء كان مباشرا أو مرتدا، وسواء 
يكون الضرر مستحقا  لكي كان اقتصاديا أو شخصيا ذو طابع غير اقتصادي فالبد

الضرر  أن يكونفي ىذه الشروط ، تتمثل ستجمع مجموعة من الشروطمن أن ي لمتعويض،
محققا أو قابال لمتحقق، وأن يشكل مساسا بمصمحة مشروعة لممضرور، وأن يكون شخصيا 

 .(1)ومباشرا

، بل البد أن (2)أن ال يكون الضرر محتمل أو مفترض يقصد بأن يكون الضرر محققا،
 يكون قد وقع فعال، أو أن يكون وقوعو مؤكدا وحتميا ولو تراخى إلى المستقبل، ويكون

. (3)الضرر محققا إذا كان حاال وقد وقع فعال، ويدخل في ىذا القبيل الضرر المستقبل
فالضرر الحال ىو الذي وقع فعال، وتكونت عناصره ومظاىره التي توفر لمقاضي معطيات 
تقويمو، أما الضرر المستقبل فيو الضرر الذي تحقق سببو ، لكن لم تكتمل مقوماتو في 

ن ظير ما يجع ، ومبدأ تعويض الضرر المستقبل (4)ل حصولو في المستقبل أكيداالحاضر، وا 
 أمر اتفق الفقو عمى جوازه.

غير أن ىذا الضرر المستقبمي قد تكتمل معالمو فيكم بو القاضي، وقد ال تكتمل 
فيتعذر معرفة النتيجة النيائية لمضرر، عندىا يجوز لمقاضي أن يحكم بتعويض مؤقت مع 

                                                           

نصور، النظرية العامة . أمجد محمد م188 العوجي، القانون المدني المسؤولية المدنية...، مرجع سابق، ص مصطفى - 1
 .284 رجع سابق، صلاللتزامات...، م

2  - PHILIPPE Brun, responsabilité civile extracontractuelle…, op.cit. p 113. 
ي وفيصل العمري، مصادر بشاري ممكاو . 69، مرجع سابق، ...ات في ضوءنظرية االلتزامعبد العزيز المصاصمة،  - 3

 .72، مرجع سابق، ص ...االلتزام
 .280مرجع سابق، ص ، قواعد المسؤولية...مدى تطبيق محمد المناصير،  - 4
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حقوقيا في رفع دعوى جديدة من أجل التعويض النيائي. كما حفظ الحق لمضحية أو ذوي 
 .(1)يمكن لمقاضي أن يرجئ الحكم بالتعويض إلى حين وضوح الصورة النيائية لمضرر

بالتالي فإن العامل الذي أصيب جسديا نتيجة حادث عمل يمكنو المطالبة بتعويض 
عن الضرر الحال كما  تكميمي عن حادث العمل وفق قواعد المسؤولية المدنية بالتعويض

يمكنو المطالبة بالتعويض عن الضرر المستقبل الذي سيقع حتما، كما يمكنو المطالبة عن 
فوات الفرصة دون أن يأمل في التعويض عن النتيجة المرجوة من الفرصة، حيث يعتبر 
فوات الفرصة أمر محقق، والنتيجة من الفرصة أمر محتمل وغير محقق، وال يعوض عن 

 لمحتمل.الضرر ا

يقصد بالطابع الشخصي لمضرر، و  أن يكون الضرر شخصيا ومباشرا،والشرط الثاني 
أن يصيب الضرر الشخص المطالب بالتعويض عن ىذا الضرر، إذ البد من توفر 
المصمحة الشخصية حتى تكون دعواه مقبولة. ويتحقق ىذا الشرط بالنسبة لألضرار المرتدة 

رر المرتد ضررا شخصيا لمن ارتد عميو، كما لو عن الضرر األصمي، حيث يعتبر الض
أصيب شخص في حادث بما أعجزه عن القيام بعممو، وبالتالي يحول دون اإلنفاق عمى من 
يعيميم، فيكون ليؤالء الحق في طمب التعويض عما لحق بكل واحد منيم ضرر شخصي. 

)الضحية المباشرة وىذا التعويض يستقل تماما عن التعويض الذي يطالب بو الشخص العائل 
 .(2)لمحادث(، إذ أن الضرر المرتد يشكل كيان مستقل عن الضرر األصمي

أما أن يكون الضرر مباشرا فيعني أن الضرر الواجب التعويض عنو ىو ذلك الضرر 
، وبما أن التعويض التكميمي يتم عمى أساس (3)الذي يكون نتيجة طبيعية لمفعل الضار

 .(4)المباشر التقصيرية فإنو يقتصر عمى تعويض الضررالمسؤولية المدنية 
                                                           

 .286و 285، مرجع سابق، ص ...أمجد محمد منصور، النظرية العامة لاللتزام - 1
 .280مرجع سابق، ص ، ...مدى تطبيق قواعد المسؤوليةمحمد المناصير،  - 2
 .75و 74، مرجع سابق، ص ...ري، مصادر االلتزامبشاري ممكاوي وفيصل العم - 3
القاعدة في المسؤولية المدنية سواء كانت عقدية أم تقصيرية، أنو ال تعويض إال عمى الضرر المباشر فقط دون  - 4

الضرر غير المباشر، مع االختالف أنو في المسؤولية التقصيرية يعوض الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع، أما في 
دون الضرر غير المتوقع. أنظر في ذلك: محمد المناصير، المسؤولية العقدية فإنو ال يعوض سوى عن الضرر المتوقع 

 .280مرجع سابق، ص ، ...مدى تطبيق قواعد المسؤولية



نية في مجال التعويض عن اإلصابات الجسديةالدور االستثنائي للمسؤولية المد                  :ثانيالباب ال  
 

143 
 

الضرر الذي يوجب الضمان ىو  أن فيعني ،أن يشكل مساسا بمصمحة مشروعةأما 
ذلك الضرر الذي يصيب الشخص في حق من حقوقو أو في مصمحة مشروعة لو سواء 

أو حقو  تعمق األمر بحقو في سالمة جسمو أو مالو أو حريتو أو حقو في االنتفاع بشيء،
. فمكل شخص الحق في الحياة وسالمتو الجسدية، والتعدي (1)فيما قام بو من انتاج عممي

عمييما ينشئ ضرر من شأنو أن يخل بقدرة الشخص عمى الكسب، أو يؤدي إلى نفقات تبذل 
من أجل العالج، وقد يكون الضرر مرتدا، فيصاب شخص بضرر جراء إصابتو جراء حادث 

محة غير مشروعة فال فإذا كانت المص .(2)انقطاع النفقة عمى ابنو عمل، فيؤدي ذلك إلى
 .(3)وجوب لمتعويض

 الفرع الثاني

 يفية المطالبة بالتعويض التكميميك

تتم المطالبة بالتعويض التكميمي عن اإلصابات الناتجة عن حادث عمل من طرف 
الودية أو أما الجيات الضحية أو ذوي حقوقيا باتباع اجراءات سواء عن طريق التسوية 

 القضائية )أوال(، التي تقوم بتقييم األضرار وتقدير التعويض التكميمي وتحديد قيمتو )ثانيا(.

 ءات الحصول عمى التعويض التكميميأوال: إجرا

في الغالب تتم المطالبة بالتعويض التكميمي عبر القضاء عن طريق المجوء إلى رفع 
العمل، لكن ليس ىناك ما يمنع قانونا من الحصول  دعوى المسؤولية المدنية عن حادث

 عميو في إطار التسوية الودية بين الضحية والمسؤول عن الحادث.

                                                           

 .284، مرجع سابق، ص ...أمجد محمد منصور، النظرية العامة لاللتزام - 1
 .280مرجع سابق، ص ، ة المدنية...مدى تطبيق قواعد المسؤوليمحمد المناصير،  - 2
المصمحة غير المشروعة، الخميمة التي فقدت خميميا الذي كان ينفق عمييا، جراء تعرضو لحادث عمل،  والمثال عمى - 3

 ة ومخالفة لألخالق واآلدابفال تعويض لمخميمة ألن المصمحة التي تدعي اإلضرار بيا قائمة عمى عالقة غير مشروع
 بشاري ممكاوي وفيصل العمري،. 69، مرجع سابق، ...ات في ضوءنظرية االلتزامعبد العزيز المصاصمة،  والنظام العام.
 .208، مرجع سابق، ص لوجيز في النظرية العامة.... إدريس فاضمي، ا76، مرجع سابق، ص ...مصادر االلتزام
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عن وقوع حادث العمل، أن يقوم بدفع التعويضات التكميمية إلى  يمكن لممسؤول حيث
الضحية أو ذوي حقوقيا دون المجوء إلى القضاء. ويتم ذلك عن طريق اتفاق يتم بين 
المسؤول عن الحادث والضحية أو ذوي حقوقيا، يتم فيو تحديد مبالغ التعويض التكميمي 

ية ودية. تتميز ىذه الطريقة في دفع وكيفية تسديدىا، ويعتبر ىذا االتفاق بمثابة تسو 
التعويض التكميمي وتسويتو بالسرعة والبساطة إذ ال تثير اي إشكال باإلضافة إلى ربح 

 الوقت والتقميل من المصاريف، وكذا تخفيف العبء عمى المؤسسة القضائية.

غير أن نتائج ىذه التسوية الودية ال تسري في مواجية ىيئة الضمان االجتماعي إال 
إذا كانت طرفا فييا، بحيث يشترط المشرع مشاركة ىيئة الضمان االجتماعي، وتقديميا 

من ثم فإن التسوية الودية في مجال التعويض . (1)لموافقة صريحة عمى ىذه التسوية ونتائجيا
التكميمي، ال يعتبر إجراء جوىري أو وجوبين حيث يمكن لمضحية أو ذوي حقوقيا المجوء إلى 

لممطالبة بالتعويض التكميمي دون المرور بالتسوية الودية، وذلك  (2)باشرةالقضاء بصفة م
 بإقامة دعوى المسؤولية المدنية لمغير أو المستخدم أمام الجيات القضائية المختصة.

لممطالبة بالتعويض  المجوء مباشرة إلى القضاءأو ذوي حقوقيا يمكن لمضحية  كما
وى المسؤولية المدنية ضد المستخدم أو تابعو أو التكميمي عن حادث العمل، وذلك برفع دع

الغير. ويكون سببيا الفعل الضار المطموب تعويضو، أو الواقعة التي تولد عنيا الحق في 
التعويض. أما موضوع ىذه الدعوى فيتمثل في المطالبة بالتعويض التكميمي عن حادث 

 (3)االجتماعي غير كافالعمل، ألن التعويض الذي تم الحصول عميو لدى ىيئة الضمان 

 لجبر الضرر، كونو جزافيا ال يغطي كامل الضرر.

                                                           

ال تكون »المتعمق بمنازعات الضمان االجتماعي السالف الذكر عمى أنو:  08-08من القانون  76تنص المادة  - 1
ممزمة لييئة الضمان االجتماعي  ذوي حقوقو والغير أو المستخدملتي تتم بين المؤمن لو اجتماعيا أو التسوية الودية ا

 .«إال عندما تشارك وتعطي موافقتيا الصريحة عمى ىذه المصالحة
 .99 ، مرجع سابق، ص...الخطأ في التعويض بورجو وسيمة، دور - 2
 .169مرجع سابق، ، انونية لمعامل...فيروز قالية، الحماية الق - 3
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في ىذه الحالة، يتعين عمى الضحية أو ذوي حقوقيا حسب الحال، إدخال ىيئة 
، وفي حالة ما إذا بادرت ىيئة الضمان (1)الضمان االجتماعي في الخصومة القضائية

الغير باسترجاع مبالغ التعويض  االجتماعي إلى رفع دعوى قضائية لمطالبة المسؤول أو
أو لذوي حقوقيا التدخل في الدعوى المرفوعة أمام القضاء  لتي قدمتيا لمضحية، فممضحيةا

 .(2)االجتماعي لممطالبة بالتعويض التكميمي

أما إذا قدمت شكوى أمام النيابة العامة ضد المستخدم أو الغير، فإنو يحق لضحية 
يس كطرف مدني والمطالبة بالتعويض التكميمي أمام أو ذوي حقوقيا األس حادث العمل

القضاء الجزائي، أما إذا رفعت دعوى التعويض التكميمي أمام القضاء المدني منفصمة عن 
الدعوى العمومية فيوقف القاضي المدني السير في الدعوى المدنية إلى غاية الفصل في 

ال بتمك الوقائع التي اثبتيا وفصل . غير أنو ال يرتبط القاضي المدني إ(3)الدعوى العمومية
 .(4)فييا القضاء الجنائي

ضحية معامل تجدر اإلشارة إلى أنو في حالة تأمين الغير عن مسؤوليتو المدنية، يحق ل
عن األضرار التي لحقتو جراء  بالتعويض التكميمي مباشرة حادث العمل مطالبة شركة التأمين

في  ، وذلك بممارستو لحقو(5)عن الحادث تعرضو لمحادث دون المرور بالغير المسؤول

                                                           

يتعين عمى المدعي إدخال ىيئة الضمان »عمى:  السالف الذكر 08-08من القانون  2ف 72المادة تنص  - 1
 .«االجتماعي في الخصومة

يمكن المؤمن لو اجتماعيا أو ذوي حقوقو في الحاالت »عمى:  السالف الذكر 08-08من القانون  73المادة تنص  - 2
أعاله، التدخل في الدعوى المرفوعة من طرف ىيئة الضمان االجتماعي  71و 70المادتين في الحاالت المذكورة في 

 .  «ضد الغير أو المستخدم، طبقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية
 .210، مرجع سابق، نة خطأ المستخدم...سمية بدر البدور أولياصي، مكا - 3
، ما 56959، في الممف رقم 1988أكتوبر  19االجتماعية، بتاريخ  جاء في قرار المحكمة العميا، الصادر عن الغرفة - 4

، 3، المجمة القضائية، عدد «ال يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إال في الوقائع التي فصل فييا ىذا الحكم»يمي: 
  .33و 32، ص 1991

يرجع ذلك إلى كون شركة التأمين ممزمة بموجب عقد التأمين من المسؤولية المدنية، بضمان مسؤولية المؤمن لو  - 5
)الغير المتسبب في حادث العمل( ضد دعاوي الغير )الضحية(، وتمتزم بالتعويض عن األضرار الناتجة عن تحقق مسؤولية 

، الجزائر، مدنية، كميك لمنشر: سعيد مقدم، التأمين والمسؤولية الالرجوع إلىالمؤمن لو، في حدود التزام ىذا األخير... 
 .60، 58، ص ص 2008
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الدعوى المباشرة الناتج عن عقد التأمين المبرم بين الغير المتسبب في حادث العمل وشركة 
 .(1)التأمين، والذي يكون مضمونو ضمان مسؤوليتو المدنية

 تقدير التعويض التكميميكيفية ثانيا: 

اإلصابات الجسدية الناتجة عن يتمتع القاضي في تقدير التعويض التكميمي عن 
حوادث العمل بسمطة واسعة، تسمح لو بتحديد مقدار التعويض والطريقة المثمى في 

 التعويض، غير أنو ممزم بمراعاة الطابع التكميمي لمتعويض.

يخضع تقدير التعويض التكميمي عن حوادث العمل لنفس األحكام التي يخضع ليا 
ة المدنية، حيث يعتبر ذلك مسألة موضوعية ينفرد بيا تقدير التعويض في إطار المسؤولي

قاضي الموضوع، والذي يممك فييا سمطة واسعة في تكييف الوقائع المادية، وتقدير مقدار 
الضرر، ومن ثم مقدار التعويض، وال يخضع في ذلك لرقابة المحكمة العميا، التي يقتصر 

 .(2)تعويض كونيا مسألة قانونيةدورىا عمى رقابة عناصر الضرر التي تدخل في حساب ال

فمتى تبين لمقاضي قيام شروط المسؤولية المدنية عن حادث العمل حكم القاضي 
بالتعويض التكميمي، ولمقاضي سمطة مطمقة في تحديد الطريقة التي يتم بيا التعويض 
نما يممك كامل  ومقداره، فيو غير ممزم بنصاب معين أو مبمغ ثابت لجبر ىذه األضرار، وا 

، إذ يختمف التعويض من حالة ألخرى (3)الصالحية، إذ ال يمكن وضع قواعد ثابتة تحكم ذلك
باختالف ظروفيا، واختالف مدى اإلصابة والتعطيل عن العمل الذي يمحق بكل ضحية، 

                                                           

أعطت مختمف التشريعات المتعمقة بالتأمين، خاصة في مجال التأمينات االلزامية من المسؤولية، حقا مباشرا لمضحية  - 1
و، وذلك بإقرار حق الضحية في الدعوى في مواجية المؤمن، يتقاضاه مباشرة من المؤمن دون المرور بذمة المؤمن ل

، مرجع سابق، ...ظرية العامة لمتأمينالمباشرة ضد شركة التأمين أي المؤمن... أنظر في ذلك: موسى جميل النعيمات، الن
   .315و 314ص 

 .283و 282مرجع سابق، ص  ...،دى تطبيق قواعد المسؤوليةممحمد المناصير،  - 2
، التعويض عن األضرار الجسمانية بين األساس التقميدي لممسؤولية المدنية واألساس الحديث، مذكرة جياللي تشوار - 3

 .81، ص 2007/2008لنيل شيادة ماجستير في القانون الخاص، كمية الحقوق، جامعة أبو بكر بمقايد، تممسان، السنة 
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ونوع العاىة المؤقتة والدائمة، أو اإلنقاص من قدرة الضحية عمى الحركة واألداء والتفكير 
 .(1)تع الحياةوالفيم والتمتع بم

عمى أنو يخضع تقدير التعويض التكميمي لممعيار المالي المنصوص عميو في المادة 
من التقنين المدني الجزائري الذي يمنح السمطة التقديرية لمقاضي فيو دون الخضوع  182

لرقابة محكمة القانون، وىذه نقطة خالف بين التعويض الجزافي المنصوص عميو في القانون 
لمتعمق بحوادث العمل واألمراض المينية، والتعويض التكميمي المنصوص عميو ا 83-13

المتعمق بمنازعات الضمان االجتماعي، ألن تقدير التعويض التكميمي  08-08في القانون 
مسألة واقع، غير ان القاضي يخضع لرقابة محكمة القانون بخصوص وجود خطأ الغير 

 .(2)ن تخضع لرقابة المحكمة العمياوتكييف خطأ المستخدم كونو مسألة قانو 

أما تقدير التعويض التكميمي عن االضرار الشخصية ذات الطابع غير االقتصادي، 
فال تخضع لممعيار المالي، بل تخضع فقط لمسمطة التقديرية لمقاضي، كما ال يخضع تقديره 
لرقابة المحكمة العميا، كما ال يمزم القاضي بتبرير حكمو كونو يرتكز عمى العنصر العاطفي 

قاطعا في عدم إخضاع التعويض عن  المحكمة العميا حاليا تكانلقاضى الموضوع، حيث 
تقنين مدني، وتركو  182الضرر المعنوي لممعيار المالي المنصوص عميو في المادة 
 .(3)لمشاعر قضاة الموضوع دون أن يكونوا ممزمين بتسبيب تقديرىم

د التعويض عمى القاضي أو أطراف التسوية الودية، أثناء قياميم بتحدي غير أنو يجب
التكميمي عن اإلصابات الناتجة عن حادث عمل، مراعات الطابع التكميمي ليذا النوع من 

 التعويض، فكيف يتم تقدير مبمغ التعويض التكميمي عن حادث العمل؟

                                                           

 .681بق، ص مرجع سا ،...مصطفى العوجي، القانون المدني المسؤولية المدنية - 1
 .96 ، مرجع سابق، صلتعويض...الخطأ في ا بورجو وسيمة، دور - 2
أن قاضي الموضوع ليس ممزما بتعميل حكمو »: 1981ديسمبر  10جاء في قرار صادر عن المجمس االعمى بتاريخ  - 3

ذا كان ممزما بذكر مختمف العناصر التي استند إلييا فعال لمحكم بالتعو  يض عن الضرر المادي، عن الضرر المعنوي، وا 
نقال . «فيو غير ممزم بذلك في حكمو عن الضرر المعنوي، ألنو يرتكز عمى العنصر العاطفي الذي ال يحتاج إلى تعميل

 .169ص  مرجع سابق، ،...: عمي عمي سميمان، النظرية العامة لاللتزامعن
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قبل أن يقوم القاضي بتحديد مبمغ التعويض التكميمي عن حادث العمل، يجب عميو أن 
األضرار التي لحقت بالضحية، ويتم ذلك وفق  يقوم بتحديد تعويض كامل عن مختمف

القواعد العامة لممسؤولية المدنية، مراعيا في ذلك مختمف عناصر تقدير التعويض، كما لو 
، مع مراعاة مختمف الظروف المحيطة بالضحية ومرتكب الخطأ، (1)كان تقديرا كامال لمضرر

من ىيئة الضمان  ودون أي اعتبار لمبالغ التعويض التي تحصمت عمييا الضحية
 االجتماعي.

في مرحمة ثانية، يتم حساب مجموع التعويضات التي تحصمت عمييا الضحية من ىيئة 
الضمان االجتماعي بعنوان التعويض عن حادث العمل أو المرض الميني، ويتم خصميا 
من مبمغ قيمة التعويض الكامل عن الضرر الذي يحدده القاضي، والناتج من ىذه العممية 

ل مبمغ التعويض التكميمي الذي يمتزم بو المسؤول عن وقوع حادث العمل اتجاه الضحية. يمث
وبيذه الطريقة يتم ضمان تناسب بين مختمف التعويضات وحجم الضرر، حيث يضمن عدم 
تجاوز قيمة التعويضات الممنوحة لمضحية لحجم الضرر الذي تعرضت لو، فال يتم إثراء 

 ن التعويض أقل من قيمة الضرر.الضحية من دون سبب، وال يكو 

 حوادث عن التمقائي التعويض نظام بين تعايشكما يمكن بيذه الطريقة، الوصول إلى 
 إطار في الممنوحة التعويضات بين الجمع إمكانية مع ،المدنية لمسؤوليةا ونظام العمل

 المدنية، المسؤولية أداءات وبين جزافي، تعويض ىو العمل حوادث عن التمقائي التعويض
 التعويض تناسب لمبدأ تجاوز دون ،كامال تعويضا وليس إضافي، أو تكميمي تعويض وىو
 .(2)الضرر حجم مع

                                                           

 .433سابق، ص  ، مرجع، تقدير التعويض بين الخطأ...محمد إبراىيم الدسوقي - 1
إن كان العامل يتسمم حقو في التعويض عن إصابة عمل من الضمان االجتماعي، مقابل اشتراكات شارك في دفعيا  - 2

مع رب العمل، بينما يتقاضى حقو في التعويض من طرف المسؤول عن الفعل الضار الذي ألحقو بو، فميس ثمة ما يمنع 
الغاية وىي جبر الضرر جبرا مكافئا لو، ال يجوز أن يكون زائدا عميو، ألن كل  من الجمع بين الحقين، ألنيما متحدان في

زيادة تعتبر إثراء بال سبب... راجع في ذلك: محمد أحمد العابدين، التعويض بين الضرر المادي واألدبي والموروث، منشأة 
 .167، ص 2002المعارف، االسكندرية، مصر، 
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فالتعويض التكميمي ىو الفرق بين التعويض الجزافي المحدد قانونا في التشريعات 
ة، والتعويض الكامل الذي يحدده القاضي وفق القواعد العامة المتعمقة بالتأمينات االجتماعي

 .(1)المدنيةلنظام المسؤولية 

كما يجب عمى القاضي أثناء تقديره لمبمغ التعويض التكميمي، أن يراعي في ذلك دور 
خطأ الضحية في وقوع الحادث. فغذا تحممت الضحية جزءا من المسؤولية عن الحادث، فال 

وقيا مطالبة الغير أو المستخدم بالتعويض التكميمي إال في حدود يحق ليا أو لذوي حق
 .(2)مسؤوليتيما عن الحادث

كما تمتزم شركة التأمين باالقتطاع من مبمغ التعويض الذي تمنحو لمضحية في إطار 
حوادث المرور، مبالغ األداءات التي تدفعت لمضحية بصفتيا مؤمن لو اجتماعيا أو ذوي 

 .(3)الضمان االجتماعي حقوقيا من طرف ىيئة

الدور االستثنائي لممسؤولية المدنية في التعويض عن في نياية ىذا المبحث، نقول بأن 
لضحية من الحصول عمى التعويض عن كامل الضرر بالمجوء لعامل اا يمكنحوادث العمل 

ائي إلى المطالبة بتعويض تكميمي وفق االحكام المبينة أعاله. كما ييدف ىذا الدور االستثن
المنوط بالمسؤولية إلى الزام المستخدم باحترام شروط األمان وتوفيرىا في موقع العمل، 

ال قامت مسؤوليتو عن الحادث.  وضمان سالمة العمال، وا 
 

 

 

 
                                                           

 .185، مرجع سابق، ة لمعامل...انونيفيروز قالية، الحماية الق - 1
 .166، ص 1983محمد حسنين، الوجيز في نظرية االلتزام في القانون الجزائري، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر،  - 2
تمزم شركة التأمين باالقتطاع من مبمغ التعويض »عمى:  السالف الذكر 08-08من القانون رقم  77المادة تنص  - 3

إطار حوادث المرور طبقا لمتشريع المعمول بو، مبالغ األداءات لمضحية بصفتيا مؤمن لو اجتماعيا أو الذي تمنحو في 
 .«ذوي حقوقيا من طرف ىيئة الضمان االجتماعي
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 ثانيالمبحث ال

 خطأ الضحية والتعويض عن حوادث المرور

ثاني أىم مجال تم فيو تكريس نظام التعويض التمقائي واستبعاد قواعد المسؤولية 
المدنية، ىو التعويض عن اإلصابات الجسدية الناتجة عن حوادث المرور. حيث تحصل 
الضحية عمى التعويض بمجرد تعرضيا لحادث مرور وثبوت صفة الضحية لدييا، دون أي 

ون البحث عن مدى توفر أركانيا. بذلك يتم تعويض اعتبار بقيام المسؤولية المدنية، ود
الضحايا دون أي تمييز بين نوع الحادث وظروف وقوعو. غير أنو، وبالرجوع إلى مختمف 
التشريعات المنظمة ليذا الموضوع، نجد أن القطيعة مع نظام المسؤولية في مجال التعويض 

خطأ الضحية، فيتأثر حقيا في عن حوادث المرور ليست مطمقة، فيو يقترن بدور استثنائي ل
التعويض متى ساىمت في وقوع الحادث، وبحسب طبيعة الخطأ ووصفو، فإما يكون سببا 
ما يؤدي  لمتخفيض من حق الضحية في التعويض واالنقاص من قيمتو )المطمب األول(، وا 
إلى سقوط حقيا في الضمان وبالتالي في التعويض، كما أن ىناك من األخطاء من تكون 

 قابمة لمضمان ومستبعدة أصال منو )المطمب الثاني(. غير

 المطمب األول

 توزيع المسؤولية وتخفيض التعويض

إذا حمل السائق جزء »:السالف الذكر عمى أنو  15-74من األمر  13تنص المادة 
، ماعدا األخطاء المشار إلييا في المادة التالية )المادة األخطاء جميعمن المسؤولية عن 

التعويض الممنوح لو يخفض بنسبة الحصة المعادلة لممسؤولية الموضوعة فإن  (،14
فأكثر، وال يسري ىذا التخفيض  %50، إال في حالة العجز الدائم المعادل ل عمى عاتقو

. من أجل الوصول إلى كيفية تطبيق ىذه المادة، يجب «عمى ذوي حقوقو في حالة الوفاة
ع المسؤولية ويتحمل السائق جزء منيا )الفرع التعرض إلى الحاالت التي يتم فييا توزي

األول(، وكذا كيفية توزيع المسؤولية وتخفيض التعويض وكذا الشروط الواجب توفرىا لذلك 
 ني( حسب ما ىو وارد في نص ىذه المادة.ا)الفرع الث
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 الفرع األول

 توزيع المسؤولية وتخفيض التعويض حاالت

التعويض الممنوح لمضحية كنتيجة لذلك، في يتم توزيع المسؤولية، وبالتالي تخفيض 
الحاالت التي يصدر فييا عن السائق الضحية خطأ يدخل في مفيوم الخطأ الوارد في نص 

المتعمق بإلزامية التأمين عمى السيارات ونظام تعويض  15-74من األمر  13المادة 
مفيوم الخطأ غير األضرار. أي تمك األخطاء التي تعتبر غير عمدية. لكن قبل التطرق إلى 

العمدي الصادر عن السائق الضحية المقصود من خالل نص ىذه المادة )ثانيا(، نحاول 
تحديد نطاق تطبيق الدور االستثنائي لمخطأ من حيث األشخاص الذي يطبق عمييم 
ويستثنون من مبدأ تمقائية التعويض عن اإلصابات الجسدية الناتجة عن حادث مرور ساىموا 

 وعو )أوال(.بخطئيم في وق

 أوال: نطاق تطبيق خطأ الضحية

من حيث المبدأ فإن الدور االستثنائي لمخطأ في التعويض عن حوادث المرور، يقتصر 
تطبيقو عمى السائق الضحية مرتكب الخطأ، لكن قد يمتد ليشمل مالك المركبة، أما بالنسبة 

 لخطأ الضحية الغير، فال يعتد بتاتا بخطئيا.

المخطئ الضحية الوحيدة المستثناة من مبدأ شمولية التعويض عن حيث يعتبر السائق 
، متى صدر عن السائق خطأ أثناء قيادة (1)اإلصابات الجسدية الناتجة عن حوادث المرور

مركبتو وترتبت عن ىذا الخطأ أضرار لمسائق المخطئ والغير، فتقوم مسؤولية السائق المدنية 
التعويض عن حوادث المرور ليس مطمقا، بل  عن الحادث. ذلك أن نظام عدم الخطأ في

ىناك من الحاالت التي يؤثر فييا الخطأ عمى التعويض، وىذه الحاالت في األصل محصورة 

                                                           

فإن كانت الحمايا المقررة لضحايا حوادث المرور من المارة وسائقو الدراجات أو من الركاب تبدو سخية، فإن األمر  - 1
سبة لسائق السيارة، ذلك أن ىذه الحماية تتوقف إذا كانت الضحية ىي السائق نفسو، ويكون ىذا السائق قد ليس كذلك بالن

ارتكب خطأ، فيكون من أثر ىذا الخطأ الذي ارتكبو ميما كانت طبيعتو أو جسامتو إما االستبعاد من التعويض أو اإلنقاص 
 .240و 239ص ...، مرجع سابق،  لمضرورينمنو. الرجوع إلى: محمد نصر الدين منصور، ضمان تعويض ا
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عمى السائق المخطئ الضحية الذي يمعب خطؤه دورا في الحادث، فيؤدي إلى اإلنقاص من 
 .(1)حقو في التعويض أو الحرمان منو نيائيا

كل شخص يتولى قيادة » (2)14-01من القانون  2حسب المادة  ويقصد بالسائق
مركبة بما فييا الدراجات والدراجات النارية أو يسوق حيوانات الجر والحمل والركوب 

في حكم السائق، كل من  أيضا يدخل، كما «والقطعان عبر الطريق أو يتحكم فعال في ذلك
أن يكون قائد السيارة المؤمن لو  فيمكن المؤمن لو أو أي شخص آخر أذن لو بقيادة السيارة،

أو أي شخص آخر صرح لو بقيادة السيارة كتابع المؤمن أو صديقو أو أحد أفراد عائمتو أو 
، بمعنى (3)مستأجر السيارة من المؤمن لو، أو الدائن المرتين حيازيا أو المستعير أو المنتفع

وتوجيييا، أي الشخص الجالس وراء المقود كل من لو السمطة الفعمية عمى قيادة السيارة 
 ويتحكم فيو.

يمتد تأثير خطأ الضحية عمى حقيا في التعويض إلى الضحية مالك السيارة، في 
فعمى العكس من حاالت األخطاء األخرى التي يقتصر تأثيرىا عمى السائق . (4)حاالت معينة

كام المتعمقة بنقل األشخاص أو الذي يرتكبيا ويساىم بيا في وقوع الحادث، فإن مخالفة األح
ن لم يتولى قيادة السيارة بنفسو   .األشياء يمتد تأثيرىا إلى المالك وا 

السائق يعد مسؤوال عن الحادث حيث يعتبر بينما ال يعتد بتاتا بخطأ الضحية من الغير.
ن لم يرتكب خطأ متى كانت ىناك ضحية من الغير خاصة من المشاة والراجمين فيمتزم  وا 

                                                           

فاطمة محمودي، المسؤولية المدنية عن حوادث المرور، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه، تخصص:  - 1
  .208، ص 2010/2011قانون خاص، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة وىران، السنة الجامعية 

يتعمق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسالمتيا وأمنيا، ج ر ج ج،  2001ت غش 19مؤرخ في  14-01قانون  - 2
، ج ر ج 2009يوليو  22المؤرخ في  03-09بموجب األمر رقم . معدل ومتمم 2001غشت  19الصادر ب  46عدد 

  .2009يوليو  29، الصادر في 45ج، عدد 
السيارات، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، مصر، فايز أحمد عبد الرحمن، التأمين من المسؤولية عن حوادث  - 3

 .111، ص 2006
( 1يسقط الضمان عن: »التي تنص عمى أنو:  34-80من المرسوم رقم  3و 2ف 5حصرىا المشرع في نص المادة  - 4

ء عن السائق و/أو المالك لنقمو وقت الحادث أشخاصا بدون عوض، وال إذن مسبق قانوني فيما إذا لحقت بيؤال
الذي يحكم عميو وقت الحادث، لنقمو أشخاصا أو أشياء غير  ( عن السائق و/أو المالك2األشخاص أضرار جسمانية. 

 .«مطابقة لشروط المحافظة عمى األمان المحددة في األحكام القانونية والتنظيمية الجاري بيا العمل
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من المتعاقد مع السائق بتعويضيم عما لحقيم من إصابات جسدية. كما يمتزم المؤمن المؤ 
بتعويض الركاب ما لم يكن ليم أي دور في قيادة السيارة، وىذا تطبيقا لمبدأ شمولية 

في  المنصوص عميو .التعويض لضحايا اإلصابات الجسدية الناتجة عن حوادث المرور
 المتعمق بإلزامية التأمين عمى السيارات المذكور سالفا. 15-74من األمر  8المادة 

العمدي والخطأ غير المعذور  ىذا عمى خالف المشرع الفرنسي الذي جعل من الخطأ
الصادر عن الضحية غير السائق سببا لسقوط الحق في التعويض عن ىذه الضحية متى 

 3. ىذا وقد جاء في نص المادة (1)والوحيد لمحادث كان ىذا الحادث ىو السبب الحصري
، باستثناء سائق ، تستحق الضحايا1985جويمية  5من القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 

اإلصابات التي تمحق بيم  األضرار الناجمة عن التعويض عنمحرك، البري ذات المركبة 
الشخصي، باستثناء في أشخاصيم، دون أن يكون باإلمكان االحتجاج عمييم بخطئيم 

خطئيم غير المعذور إذا كان ىو السبب الوحيد لمحادث، ىذا ما لم تكن الضحية تجاوزت 
السبعين من عمرىا أو أن عمرىا لم يبمغ السادسة عشر، عمى أنو يتم تعويض الضحية في 

، كما يسقط حقيا في التعويض متى تعمدت %80كل الحاالت متى بمغت نسبة عجزىا 
 .(2)رر، أي خطئيا المتعمداإلصابة بالض

أما المشرع الجزائري، فمم يورد أي استثناء عمى تعويض الضحية من الركاب غير 
السائق سوى شركاء السائق السارق، الذين شاركوا أو ساىموا في سرقة السيارة المتسببة في 

                                                           

دة لمنشر، جباري منيا، دار الجامعة الجديوالتأمين اإل تث السيارامحمد حسين منصور، المسؤولية عن حواد - 1
 .256مرجع سابق ص ، 2000االسكندرية، مصر، 

2  - L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 stipule: «Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules 
terrestre à moteur, sont indemnisés des dommages résultants des atteintes à leur personne qu’elles 
ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faculté à l’exception de leur faute inexcusable 
si elle a été la cause exclusive de l’accident .Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles 
sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, 
elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité 
permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des 
dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux 
deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages 
résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a 
subi». Vu sur : https://www.legifrance.gouv.fr. 12/08/2017. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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قد تعرضوا  ويكونوا (1)الحادث، متى ثبتت إدانتيم بجريمة السرقة أو المشاركة والمساىمة فييا
 إلصابات جسدية نتيجة حادث المرور.

 مفيوم أخطاء السائق غير العمدية ثانيا:

الخطأ أثناء القيادة، بأنو ذلك الخطأ الذي يرتكبو ويقترفو السائق أو قائد المركبة يقصد ب
المذكورة أعاله فإن األمر ىنا يتعمق  13. وبالرجوع إلى المادة (2)من غير تبصر ويقظة

السائق غير العمدية، ألن األضرار التي يتسبب فييا المؤمن لو بصورة عمدية تعتبر بأخطاء 
من المخاطر غير القابمة لمضمان وىذه القاعدة مطبقة في جميع أنواع التأمين، ومتى 

 صدرت عن السائق يسقط حقو في التعويض.

ن األمر م 13لتحديد نطاق أخطاء السائق غير العمدية التي تدخل في مفيوم المادة 
 14المذكورة أعاله، فغنو يجب استبعاد تمك األخطاء المنصوص عمييا في المواد  74-15
من نفس األمر، وىي تمك األخطاء المتعمقة بالسياقة في حالة سكر والحاالت المشابية  15و

ليا، وحالة السائق السارق. كما تستبعد من نطاق األخطاء غير العمدية التي تدخل في 
من المرسوم  5و 3المذكورة أعاله، تمك األخطاء المذكورة في المواد  13دة مفيوم الما
والتي ينجر عنيا سقوط حق السائق في الضمان، وبالخصوص إذا ما  38-80التطبيقي 

تعمق األمر بالسائق الذي يتولى نقل االشخاص والبضائع دون إذن مسبق، أو السائق الذي 
، والتي يتم (3)ة لشروط المحافظة عمى األمانيتولى نقل اشخاص أو اشياء غير مطابق

 التطرق إلييا الحقا حين الحديث عن سقوط حق الضحية في الضمان والتعويض.

المذكورة أعاله، أخطاء  13باإلضافة إلى كون األخطاء المنصوص عمييا في المادة 
ق أو غير عمدية، فإن المشرع لم يشترط الجسامة في الخطأ لتخفيض مقدار تعويض السائ

                                                           

واألعوان بتاتا من إذا سرقت المركبة، فال ينتفع السارق »السالف الذكر عمى:  15-74من األمر  15تنص المادة  - 1
 .«التعويض، وال تسري ىذه األحكام عمى ذوي حقوقيم في حالة الوفاة وكذلك عمى األشخاص المنقولين أو ذوي حقوقيم

نقال عن: نزيو نعيم شالل، دعاوي حوادث السير، دراسة مقارنة من خالل الفقو  Mazeaudتعريف األستاذ مازو  - 2
 .11، ص 2002ورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبنان، واالجتياد والنصوص القانونية، منش

. لحاق عيسى، إلزامية التأمين عمى 211فاطمة محمودي، المسؤولية المدنية عن حوادث...، مرجع سابق، ص  - 3
 .252مرجع سابق، ص  ،السيارات...
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. أما (1)حرمانو من التعويض، حيث يكفي إثبات صدور الخطأ عن السائق ميما كان بسيطا
عن ىدف عدم اشتراط جسامة الخطأ، فيتمثل في حرص المشرع عمى عدم التسامح مع 
السائقين المخطئين وذلك في إطار بعث بوادر الحيطة والحذر من أجل احترام قواعد المرور 

شعارىم بالمسؤولية الممقاة  مروروالتقميل من حوادث ال والزام السائقين بالحيطة والتبصر وا 
 عمى عاتقيم.

يمكن ألخطاء السائق غير العمدية أن تتخذ عدة صور أىميا: اإلىمال وعدم االحتياط 
 والحذر، والرعونة، وعدم مراعاة نظام المرور.

ما ينبغي العمم بو، يقصد بالرعونة سوء التقدير أو الطيش أو نقص الميارة أو الجيل ب
وتتميز الرعونة باندفاع الجاني بنشاطو بشكل يؤدي إلى نتائج وخيمة، وتتوفر الرعونة عندما 
يقدم الشخص عمى عمل وىو غير مقدر لخطورتو، أو غير مدرك لما يحتمل أن يترتب عميو 

األخيرة . ومن أىم حاالت الرعونة السرعة المفرطة في القيادة، حيث تعتبر ىذه (2)من آثار
السبب الرئيسي لوقوع حوادث المرور، فأكبر نسبة من حوادث المرور ترجع أسبابيا إلى 
اإلفراط في السرعة، حيث تعد السبب والمسؤولة عن وقوع حادثين من خمس حوادث، وىذا 

 .(3)ما أظيرتو العديد من الدراسات

عدم االحتياط يقصد باإلىمال عدم التحرز واالحتياط والتبصر وحتى التيور، أما 
فيعني عدم االنتباه أو السيو وعدم اتخاذ السائق لالحتياطات الالزمة التي تكفل سالمتو 

اإلىمال وعدم االحتياط والحذر  . من أىم حاالت(4)وسالمة غيره من مستعممي الطرق
االستعمال لمياتف المحمول أثناء القيادة، أو التصنت بكمتا األذنين بوضع خوذة التصنت 
اإلذاعي والسمعي أثناء السياقة، وباإلضافة إلى تجريم مثل ىذه التصرفات وفرض عقوبات 
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الجرح العمديين، جزائية عمى مرتكبييا، وتشديد العقوبة إذا ما أدت إلى جريمة القتل أو 
فرض المشرع جزاء مدني يقضي بتخفيض التعويض الممنوح لمسائق الضحية مرتكب ىذا 

 النوع من األخطاء بحسب مساىمتيا في وقوع الحادث.

قد يتمثل الخطأ الصادر عن السائق في عدم احترام قواعد قانون المرور، خاصة 
ذا المخالفات المتعمقة باستعمال المنبيات، األحكام المتعمقة بإشارات المرور وأجيزة اإلنارة وك

 وعدم استعمال خوذة الوقاية لسائقي الدراجات النارية والراكبين.

كل ىذه األخطاء قد تؤدي إلى نتائج وخيمة، ليس فقط بالنسبة لمسائق المخطئ، بل 
تشكل خطرا عمى كافة مستعممي الطرق. ىذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى تبني إجراءات 

المتعمق بقانون  03-09دعية صارمة بخصوص مخالفات السرعة القانونية، تضمنيا األمر ر 
المرور الجزائري. ولقد قام المشرع بترتيب المخالفات وتقسيميا إلى أربع درجات حسب درجة 
خطورتيا، متى ارتكبيا سائق السيارة ولحقت بو وبغيره إصابات جسدية تقوم مسؤوليتو عن 

ية جزئية، ويترتب عمييا تخفيض التعويض بحسب مساىمة ىذه األخطاء الحادث ولو مسؤول
 .(1)15-74من األمر  13في تحقيق الضرر طبقا لنص المادة 

باإلضافة إلى قيام المسؤولية الجزائية عن الحادث، خاصة إذا ما أدى الحادث إلى 
ن لم تؤدي إلى حادث  يجبجنحة القتل الخطأ.  فرض  رعبردع مثل ىذه المخالفات وا 

ن لم تؤدي إلى وقوع حادث مرور ولم تساىم  غرامات مالية عمى السائقين بمجرد ارتكابيا وا 
 في وقوع أي ضرر.

 الفرع الثاني

 ض التعويض كأثر لتوزيع المسؤوليةتخفي

من األمر رقم  13ب السائق الضحية لخطأ غير عمدي يدخل في حكم المادة إذا ارتك
المتعمق بإلزامية التأمين عمى السيارات ونظام التعويض، فإن ىذا السائق الضحية  74-15

المخطئ يتحمل جزء من المسؤولية عن الحادث وعن األضرار الناتجة عنو، وكنتيجة لذلك 
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ىمتو في إحداث الضرر. وفي ما يمي نتطرق إلى فإن حقو في التعويض يخفض بقدر مسا
 الشروط الواجب توفرىا لتخفيض التعويض )أوال(، ومن ثم إلى كيفية تخفيضو )ثانيا(.

 أوال: شروط توزيع المسؤولية

نما يجب  ال يكفي لتخفيض التعويض أن يرتكب السائق الضحية خطا غير عمدي، وا 
بمعنى وجود العالقة السببية بين ، الضررىما مساىمة الخطأ في وقوع أن يتوفر شرطان 

، باإلضافة إلى صدور حكم قضائي نيائي بإدانة خطأ السائق الضحية والضرر الواقع
 السائق الضحية.

باإلضافة إلى ضرورة صدور خطأ يدخل في مفيوم مساىمة الخطأ في وقوع الضرر: 
ك عالقة سببية، بين ، عن السائق الضحية، يجب أن تقوم ىنا15-74من األمر  13المادة 

خطأ السائق الضحية والحادث أو الضرر من أجل تخفيض التعويض أو إلغاءه. ىنا نتساءل 
عن نوع العالقة السببية الواجب توفرىا، ىل يقصد العالقة بين الخطأ والحادث؟ أم يجب أن 
د تقوم العالقة بين الخطأ والضرر؟ بمعنى آخر، ىل يأخذ القاضي بكال الحالتين لتحدي

 العالقة السببية، أم أنو يرجح حالة عمى أخرى حسب ظروف القضية المطروحة أمامو؟

في ىذا الشأن يمكن التمييز بين نوعين من األخطاء، فيناك من األخطاء من تؤدي 
إلى وقوع الحادث، ومنيا من تؤدي إلى الضرر رغم أنيا ال تساىم ولو بقدر بسيط في وقوع 

فإن المناورات الخطيرة والتجاوزات الخطيرة تساىم بدرجة كبيرة  الحادث. فعمى سبيل المثال،
-74من األمر  13في وقوع الحادث، ففي مثل ىذه الحالة نرى أنو إلعمال أحكام المادة 

 يكفي إقامة العالقة بين الحادث والخطأ. 15

لكن ىناك من األخطاء من ال تؤثر في وقوع الحادث، لكن تسبب أضرار لمسائق 
ه األخطاء، فعدم ارتداء خوذة الرأس بالنسبة لسائق الدراجة النارية، وعدم ربط مرتكب ىذ

 .(1)حزام األمان، فمثل ىذه األخطاء ال تعتبر سببا لمحادث بل سببا لألضرار
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بالتالي نرى أنو يكفي لتطبيق تخفيض التعويض أو إلغاءه توفر العالقة السببية سواء 
لم  15-74من األمر  13والضرر، خاصة وأن المادة بين الخطأ والحادث، أو بين الخطأ 

إذا حمل سائق المركبة جزء من المسؤولية عن »تحدد نوع السببية، بل اكتفى بالقول :
فمم يحدد أي مسؤولية أىي المسؤولية عن الحادث أم الضرر، كما فعل ، «جميع األخطاء

 لجزئية عن الحادث.من نفس األمر إذ نص عمى المسؤولية الكمية أو ا 14في المادة 

بالتالي فإن، التمييز بين نوعي العالقة السببية ال يكون لو أي معنى من الناحية 
العممية في حالة األخطاء التي تؤدي إلى وقوع الحادث، وتعتبر فييا العالقة مفترضة بين 
الخطأ والضرر، كون أن الضرر كان نتيجة لحادث تسبب فيو السائق بخطئو فيطبق 

لغاءه حسب درجة مساىمة الخطأ في الحادث وتحقق الضرر.تخفيض الت  عويض وا 

بينما يجب البحث عن العالقة بين الخطأ والضرر في النوع اآلخر من األخطاء التي 
ال تتدخل في الحادث لكن تتسبب في أضرار، من أجل تطبيق التخفيض أو اإللغاء، بقدر 

 مساىمتيا في الضرر ال الحادث.

ن يصدر عن السائق خطأ، بل يجب أن تمحق بيذا األخير إصابة إال أنو ال يكفي أ
 15-74من األمر  13جسدية، حيث ال يكفي لتطبيق التخفيض المنصوص عميو في المادة 

أن يرتكب السائق خطأ، بل يجب أن تتوفر فيو صفة الضحية والتي تكتمل بمجرد وقوع 
كتساب السائق المخطئ صفة الحادث وتعرضو إلصابة جسدية، فتخفيض التعويض مرتبط با

، أما في حالة عدم إلحاق إصابات جسدية بالسائق المخطئ فإنو ال (1)ضحية إصابة جسدية
 المذكورة أعاله. (2)13مجال لتطبيق أحكام المادة 

من أجل تطبيق تخفيض التعويض، البد من صدور حكم نيائي بإدانة السائق: 
ة المخطئ بارتكاب الخطأ، يتم فيو تحديد صدور حكم قضائي نيائي بإدانة السائق الضحي

درجة مسؤولية السائق عن الحادث والقدر الذي يتم عميو التخفيض. وتحديد المسؤولية ال 
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من خالل  (1)يكون إال من طرف القاضي، فيو الوحيد المؤىل لتحديد درجة مسؤولية السائق
الوثائق المتعمقة  وقائع وظروف الحادث المعروضة أمامو، معتمدا في ذلك عمى مختمف

بالحادث واألدلة المحصل عمييا والمدونة في محضر التصريح بالحادث ومحضر التحقيق 
 .(2)االبتدائي في الحادث، وحتى شيادة الشيود أو أية ظروف أخرى قد تحيط بالحادث

ن كان إثبات الجرائم يتم بكافة الوسائل إال في حاالت معينة، ال يسوغ  عمى أنو وا 
يبني قراره إال عمى األدلة المقدمة أمامو أثناء المرافعات والتي حصمت المناقشة لمقاضي أن 

من قانون  212تطبيقا لنص المادة  فييا حضوريا أمامو في جمسة الجنح والمخالفات
 .(3)اإلجراءات الجزائية

أما بالنسبة لجسامة الخطأ، فإن المشرع ال يشترط أن يكون الخطأ جسيما، إذ يكفي 
تكاب الخطأ من طرف السائق الضحية ميما كانت درجة جسامتو حتى يتم تطبيق إثبات ار 

تخفيض التعويض الممنوح لمسائق الضحية، بمعنى يكفي الخطأ ميما كان بسيطا كي يتحمل 
 .(4)السائق المخطئ جزءا من المسؤولية عن الحادث والضرر الواقع

 ثانيا: كيفية تخفيض التعويض

يتم تقدير نسبة التخفيض من التعويض الذي يحصل عميو السائق الضحية المخطئ 
من طرف القاضي، ويأخذ في ذلك بعين االعتبار مدى مساىمة خطأ السائق في وقوع 
الضرر والحادث، فمتى توفرت الشروط المتعمقة بتحمل السائق لجزء من المسؤولية عن 

يتم إنقاص  15-74من األمر  13ادة الحادث أو األضرار المنصوص عمييا في الم
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، (1)التعويض الممنوح لو بشكل يتناسب طرديا مع الحصة المقابمة لممسؤولية عن الحادث
فإذا صدر عن السائق الضحية خطأ غير عمدي ساىم بو في وقوع الحادث أو الضرر، 
ر وتحمل بذلك جزء من المسؤولية الشخصية عن الحادث، فإنو يتم تخفيض التعويض بقد

يتناسب مع المسؤولية الممقاة عمى عاتقو بغض النظر عما إذا كان السائق ىو المؤمن لو أو 
 أحد أتباعو أو شخص من الغير.

كما يترتب عن تطبيق الدور االستثنائي لمخطأ في التعويض عن حوادث المرور 
ي تستفيد التمييز بين فئتين من الضحايا، تتمثل الفئة األولى في الضحية غير السائق والت

، أما الفئة الثانية، فيي فئة 15-74من األمر  8من التعويض تمقائيا حسب نص المادة 
من نفس األمر، فتعويضو يكون  13الضحية السائق، فإذا صدر عنو خطأ وفق المادة 

 .(2)مرتبط بمدى عالقة خطئو بتحقق الحادث الذي تعرض لو أو الضرر الذي لحق بو

، وبمغت نسبة عجزه الدائم %50مة خطأ السائق في الحادث مثال إذا بمغت نسبة مساى
من التعويض المستحق عن نسبة العجز  %50، فإنو السائق الضحية يحصل عمى 40%
فإنو يحصل  %80. أما إذا كانت نسبة مساىمتو في الحادث أو الضرر تقدر ب 40%

 من التعويض المستحق. %20عمى 

المستحق لضحية حادث مرور بمغت نسبة عجزىا بشكل أدق فإنو إذا كان التعويض 
 %50دج، فإن كانت نسبة مساىمة السائق الضحية في الحادث ىي  200000ىي  40%

من المبمغ،  %50فإنو يحصل، بعد تخفيض التعويض بنسبة مساىمتو في الحادث، عمى 
 دج. 100000أي 

ة الذي يتحمل ال يسري التخفيض إال عمى السائق الضحيفي األخير نشير إلى أنو 
جزء من المسؤولية عن الحادث، أما بالنسبة لمالك السيارة أو المكتتب في عقد التأمين غير 

، (3)السائق الموجود في نفس السيارة المسببة لمحادث فيغطييم التأمين كأي شخص من الغير
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إذ أن الضحية غير السائق تستحق كامل التعويض بغض النظر عن دورىا في الحادث، إذ 
 يعتد بخطأ الضحية غير السائق ميما كان نوعو ودرجتو، وتعتبر من ضمن الضحايا التي ال

من ثم فإن التخفيض ال يسري  يشمميا مبدأ شمولية التعويض التمقائي عن حوادث المرور.
ن كان لخطأ  في مواجية ذوي حقوق السائق إذا ما أدى الحادث إلى وفاة السائق الضحية، وا 

، 15-74من األمر  13ادث الذي أدى إلى وفاتو، وىذا بحكم المادة السائق دور في الح
 .«ال يسري ىذا التخفيض عمى ذوي الحقوق في حالة الوفاة»حيث جاء فييا انو: 

كما أن المشرع أورد استثناء في المادة نفس المادة، حالة العجز الدائم التي يصاب بيا 
ي ىذه الحالة يدفع التعويض كامال فأكثر، فف %50السائق الضحية المخطئ التي تفوق 

لمسائق الضحية، وال يمكن لشركة التأمين أن تحتج في مواجيتو بخطئو ودرجة مساىمتو في 
الحادث، فالمشرع في ىذه الحالة أخذ بجسامة الضرر وفداحتو ووضعية السائق الضحية 

 ونسبة العجز المرتفعة وضرورة التكفل بو.

 المطمب الثاني

 واستبعادهسقوط الضمان 

ال يقتصر دور خطأ السائق عمى التخفيض من مقدار التعويض المستحق نتيجة 
نما يمتد األمر  إصابتو جسديا جراء حادث مرور متى صدرت عنو أخطاء غير عمدية، وا 
ليصل إلى أبعد من ذلك، وذلك حسب جسامتيا والخطورة التي تنطوي عمييا، فيناك بعض 

سقوط حق السائق الضحية المخطئ في الضمان  األخطاء من شأنيا أن تؤدي إلى
والتعويض لمجرد ارتكابيا )الفرع األول(، كما أنو، ىناك من األخطاء من ال تكون قابمة 

 لمتأمين ومستبعدة أصال من الضمان )الفرع الثاني(.

 الفرع األول

 سقوط الحق في الضمان

و وسيمة تسمح يقصد بسقوط حق السائق الضحية في الضمان أو في التعويض بأن
لشركة التأمين، رغم تحقق الخطر المؤمن منو، برفض تنفيذ التزاميا بالضمان وتعويض 
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السائق الضحية، بمعنى أنو جزاء تواجو بو شركة التأمين أي خطأ من جانب السائق 
، ويسقط حق ىذا األخير في التعويض في حاالت حددىا المشرع بموجب (1)الضحية

 وفر شروط معينة )ثانيا(.نصوص صريحة )أوال(، وبت

 ت سقوط الحق في الضمانأوال: حاال

يسقط الحق في الضمان وبالتالي الحق في التعويض عمى السائق الذي يحكم عميو 
بقيادة السيارة في حالة سكر أو الحاالت المشابية ليا، أو عمى السائق و/أو مالك السيارة في 

 كذلك حالة السائق السارق وشركاءه.حالة مخالفتو لشروط نقل األشخاص واألشياء، و 

ال يجوز لسائق السيارة ميما سواء كان المؤمن لو أو أي قيادة السيارة في حالة سكر: 
شخص آخر سمح لو بقيادة السيارة، أن يقود السيارة وىو في غير حالتو الطبيعية بسبب 

السائق حادثا وىو ليس ، فإذا ارتكب (2)سكر أو تناول مخدرات أو تناول المنومات المحظورة
في حالتو الطبيعية بسبب السكر أو المخدرات أو المنومات المحظورة يسقط حقو في 

 .(3)التعويض

نظرا لخطورة قيادة السيارة في حالة سكر، قام المشرع، باإلضافة إلى العقوبة المدنية 
يقوم المتمثمة في سقوط حق السائق في التعويض، بفرض عقوبات جزائية عمى كل شخص 

                                                           

 .276، مرجع سابق، ص ...فاطمة محمودي، المسؤولية المدنية عن حوادث المرور - 1
 .105و 104مرجع سابق، ص  ،ن من المسؤولية عن حوادث...فايز أحمد عبد الرحمن، التأمي - 2
إذا كانت المسؤولية الكاممة أو الجزئية »، والتي تنص عمى: 15-74من األمر رقم  14ىذا ما ذىبت إليو المادة  - 3

عن الحادث مسببة في القيادة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة فال يحق 
 .«تسري ىذه األحكام عمى ذوي حقوقو في حالة الوفاة لمسائق المحكوم عميو ليذا السبب، المطالبة بأي تعويض، وال

من  7، يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 1980فبراير  16المؤرخ في  34-80المرسوم رقم  من 1ف 5تضيف المادة 
 19الصادر في  8المتعمق بإلزامية التأمين عمى السيارات وبنظام التعويض عن األضرار، ج ر ج ج، عدد  15-74األمر 

يسقط الحق في الضمان عن السائق الذي يحكم عميو، وقت الحادث، بقيادة المركبة في حالة سكر، »أنو:  1980اير فبر 
ال يستفيد بالضمان » أنو: لممحكمة ارجاء في قر كما  .«أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة
 223131قرار المحكمة العميا في الممف رقم  .«حالة سكرالسائق الذي كان وقت وقوع الحادث يقود سيارتو وىو في 

 .410و 409، مرجع سابق، ص ...قضاء المحكمة العميا صقر، ، ذكره نبيل 2000ماي  17الصادر بتاريخ 
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بقيادة السيارة في حالة سكر أو حالة مشابية ليا، وكذا التشديد من العقوبة المفروضة عمى 
 أو جريمة الجرح غير العمدي. الذي يرتكب جريمة القتل غير العمدي (1)السائق

عمى أنو، كي تكون حالة السكر سببا لسقوط حق السائق في التعويض، يجب أن تكون 
أعوان الشرطة القضائية عن طريق عمميات الكشف لشرب محل إثبات من طرف ضباط و 

الكحول عن طريق زفر اليواء عمى السائق المتيم بالتسبب في وقوع حادث نتجت عنو 
إصابة جسدية، وعندما تبرم عمميات الكشف عن احتمال وجود حالة تناول لمكحول أو رفض 

ة بعممية الفحص الطبي السائق إلجراء ىذا الكشف، يقوم ضباط وأعوان الشرطة القضائي
والسريري والبيولوجي قصد الوصول إلى الدليل القاطع. وال يمكن تثبيت التيمة بارتكاب 

 .(2)جنحة السياقة في حالة سكر بناء عمى اعترافات السائق وحدىا

غير أنو تنتفي مسؤولية السائق الجنائية والمدنية متى ثبت أنو فقد اإلدراك والشعور 
والذي كان راجعا إلى حالة السكر الناتجة عن تناول مواد مسكرة أو  وقت ارتكاب الفعل

مخدرة أعطيت لمسائق قيرا، أي كان مكرىا عمى تناوليا، أو أخذىا من دون عممو بذلك، 
 .(3)كأن تدس لو في الطعام أو الشراب

في إطار تنظيم حركة المرور عبر الطرق مخالفة تنظيم نقل األشخاص واألشياء: 
من واألمان لألفراد والمجتمع كان عمى المشرع قمع كل تصرف مخالف لإلجراءات وتوفير األ

المرورية التي يكون من شأنيا مضاعفة الخطر المؤمن منو ال سيما إذا ما تعمق األمر 
بعممية النقل وما ينتج عنيا من خسائر سواء كانت بشرية أو مادية، فباإلضافة إلى الجزاء 

                                                           

حيث يشكل السكر العمني في حد ذاتو مخالفة، وقد يعتبر ظرفا مشددا في بعض الحاالت، خاصة في الحاالت التي  - 1
تناول الخمور والمخدرات من األسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة، لذلك ارتأى المشرع يكون فييا 

مخموف بمخضر، النصوص القانونية  تشديد العقوبة التي يستحقيا سائق المركبة في قتل أو جرح خطأ وىو سكران.
 .27، ص 2004ائر، والتنظيمية مع االجتيادات القضائية، دار اليدى، عين مميمة، الجز 

 .90، ص 44، نشرق القضاة، العدد 1981فبراير  19الصادر بتاريخ  19713قرار المحكمة العميا في الممف  - 2
 .28، مرجع سابق، ص التنظيمية...مخموف بمخضر، النصوص القانونية و  - 3
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الذي يتولى نقل  (1)زاء مدني في مواجية السائق و/أو الماكالجزائي، ضمنو المشرع بج
أشخاص بعوض دون الحصول عمى رخصة مسبقة بذلك، أو السائق و/أو الماك الذي يقوم 

 بنقل أشخاص أو أشياء غير مطابقة لشروط المحافظة عمى األمان.

 عمى أنو يسقط الضمان عن: 34-80من المرسوم  3و 2ف 5في ذلك تنص المادة 
( عن السائق و/أو المالك لنقمو وقت الحادث أشخاصا بدون عوض، وال إذن مسبق 2»

 قانوني فيما إذا لحقت بيؤالء األشخاص أضرار جسمانية.

الذي يحكم عميو وقت الحادث، لنقمو أشخاصا أو أشياء  ( عن السائق و/أو المالك3
انونية والتنظيمية غير مطابقة لشروط المحافظة عمى األمان المحددة في األحكام الق

 .«الجاري بيا العمل

المالحظ عمى ىذه المادة في فقرتيا الثانية، أنو يوجد ىناك تناقض في النص في 
 à titreطبعتو بالمغة العربية والطبعة بالمغة الفرنسية، حيث وردت في النص الفرنسي عبارة 

onéreux مشرع والقصد من والتي تعني بعوض، عكس النص العربي. وبالرجوع إلى نية ال
وضع ىذا النص وىو قمع كل سائق و/أو مالك يخالف النصوص المتعمقة بنقل األشخاص، 

لدى الجيات المختصة بمنح  (2)والتي تفرض الحصول عمى إذن مسبق لممارسة ىذا النشاط
 ىذا اإلذن، نرى أنو يجب األخذ بالنص الفرنسي فيو األصح والمعبر عن رغبة المشرع.

ال يمكن المطالبة بإذن مسبق من أجل القيام بنقل األشخاص بدون من ثم، فإنو 
بدون »عوض، لذا فإنو يجب تعديل النص في طبعتو بالمغة العربية، واستبدال عبارة 

 .(3)«بعوض »بعبارة  «عوض

                                                           

السائق الذي يرتكبيا ويساىم بيا في نذكر ىنا أنو وعمى العكس من حاالت األخطاء األخرى التي يقتصر تأثيرىا عمى  - 1
ن لم يكن يتولى قيادة  وقوع الحادث، فإن مخالفة األحكام المتعمقة بنقل األشخاص أو األشياء يمتد تأثيرىا إلى المالك وا 

 السيارة أو المركبة بنفسو.
 .272و 271مرجع سابق، ص  ،...إلزامية التأمين عمى السياراتلحاق عيسى،  - 2

3  - LAHLOU KHIAR Ghenima,  ...  et réparation systématique, op.cit. p 232.   



نية في مجال التعويض عن اإلصابات الجسديةالدور االستثنائي للمسؤولية المد                  :ثانيالباب ال  
 

165 
 

بذلك فإن السائق الذي ينقل األشخاص بدون عوض يكون مستبعد من نطاق سقوط 
التمييز بين النقل بعوض أو بدون عوض إلى األشخاص الحق في التعويض، وال يتعدى 

المنقولين، ألن التأمين اإلجباري عمى السيارات يغطي كل ركابيا، ويستوي في ذلك أن 
، إذ أن مظمة التأمين اإلجباري عمى السيارات تشمل كل (1)يكونوا قد نقموا بالمجان أو بمقابل

سائق، ويدخل في نطاق التأمين الراكب ركاب السيارة بمختمف أنواعيا بما فييم أسرة ال
بالمجان أو بعوض أي ذلك الذي ينطوي نقمو عمى مصمحة مادية أو أدبية لمسائق ولو لم 

 .(2)يحصل منو عمى أجر نقدي

بالتالي ولكي نكون أمام ىذأ الخطأ، فيجب أن يكون السائق قد خالف شروط نقل 
ذم حصولو عمى قانوني مسبق يسمح األشخاص عبر المسالك أو الطرقات، باإلضافة إلى ع

 .(3)لو بممارسة ىذا النشاط

تجدر اإلشارة إلى أن األصل ىو أن السائق ىو الذي يتولى نقل األشخاص بعوض 
ومن دون الحصول عمى إذن قانوني مسبق بذلك، بالتالي فإن سقوط الحق في الضمان أو 

مالك السيارة. لكن يحدث وأن  التعويض يسري في مواجية السائق وحده والذي غالبا ما يكون
يتولى شخص آخر غير المالك قيادة السيارة ويقوم بنقل األشخاص بعوض ومن دون 
الحصول عمى اإلذن بذلك، في ىذه الحالة يسري السقوط حتى في حق المالك كونو يكون قد 

عدا ، شرط أن يكون لممالك مكان في السيارة اي يكون قا(4)ساىم في وقوع الخطأ وشارك فيو
بداخميا ويكون قد تعرض إلصابة جسدية، ومناط ذلك عممو باستعمال سيارتو لنقل أشخاص 

 بصفة مخالفة لمنصوص والتنظيمات المعمول بيا في مجال نقل األشخاص.

يسري ىذا الحكم بنفس الشروط عمى حالة السائق و/أو المالك المخالف لشروط نقل 
، إذ يعتبر (5)ان ويسقط حقيما في التعويضاألشخاص أو أشياء غير مطابقة لشروط األم

                                                           

 الذكر. ةالسالف 15-74من األمر  8المادة الرجوع إلى  - 1
محمد حسين منصور، المضرور المستفيد من التأمين اإلجباري من المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث السيارات،  - 2

 .92س ن، ص منشأة المعارف، االسكندرية، مصر، د 
 .265مرجع سابق، ص  ...،فاطمة محمودي، المسؤولية المدنية عن حوادث المرور - 3

4  -  LAHLOU KHIAR Ghenima,  ...  et réparation systématique, op.cit. p 230.  
 .301مرجع سابق، ص  ،إلزامية التأمين عمى السيارات...لحاق عيسى،  - 5
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عقد التأمين من عقود حسن النية التي تقضي بضرورة اتخاذ التدابير الالزمة من أجل التقميل 
من عواقب الخطر عند حدوثو أو من أجل اتخاذ الحيطة الالزمة لدفع الخطر، مع التزام 

خاص والتي يكون من شأنيا اتقاء المؤمن لو باحترام االلتزامات األخرى التي يفرضيا تشريع 
. بالتالي فإن التأمين من (1)األخطار أو قميل وتقميص األضرار إلى أدنى حد ممكن

المسؤولية الناشئة عن حوادث المرور ال يغطي األضرار التي تصيب السائق و/أو المالك 
 الناجمة عن نقل أشخاص أو أشياء غير مطابقة لشروط األمان.

المحافظة عمى األمان في مجال نقل األشخاص، يجب الرجوع  من أجل تحديد شروط
إلى النصوص القانونية المعمول بيا في مجال النقل البري من جية، ومن جية أخرى األمر 

المتعمق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسالمتيا وأمنيا، والتي تتعمق أساسا  09-03
ادة عدد الركاب المسموح بو، وزيادة بالمركبة موضوع السير، وعممية نقل األشخاص، وزي

 .(2)الحمولة المسموح بيا، ومخالفة شروط االستغالل

إذا تمت سرقة السيارة المتسببة في حادث المرور، حالة السائق السارق وشركاءه: 
فإن السائق السارق وكل من شارك في جريمة السرقة ال ينتفع بتاتا بالتعويض، وتقوم 

كاممة عن حادث المرور. غير أن ىذا الحكم ال يسري في مسؤولية السارق الشخصية 
، كما أنو ال يسري في مواجية المنقولين عمى متن (3)مواجية ذوي حقوقيم في حالة الوفاة

السيارة ممن لم يساىموا ولم يشتركوا في جريمة السرقة ولم يعمموا بيا، ذلك عمى اعتبار أن 
 الشخص ال يعاقب عمى خطأ أو فعل لم يرتكبو.

فإذا تمت إدانة سائق السيارة بجريمة السرقة يسقط حق السائق في التعويض، ويحكم 
القاضي الجزائي الذي يفصل في الدعوى بالتعويض لمضحية، عمى أن  القاضي المدني أو

                                                           

 الطبعة الثالثة،  التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، الجزء األول: التأمينات البرية،عبد الرزاق بن خروف،  - 1
  .143، ص 2002مطبعة ردكول، الجزائر، 

 .312، 309مرجع سابق، ص ص  ،إلزامية التأمين عمى السيارات...لحاق عيسى،  - 2
 الذكر. ةالسالف 15-74من األمر  15أنظر المادة  - 3
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عمى أساس قواعد  (1)عبء التعويض يقع عمى السائق السارق وليس عمى شركة التأمين
 ئمة عمى أساس الخطأ.المسؤولية المدنية الشخصية القا

 وط سقوط الحق في الضمان والتعويضثانيا: شر 

لتطبيق سقوط الحق في التعويض أن تتجسد إحدى الحاالت التي تم التطرق ال يكفي 
إلييا أعاله، بل يجب أن تتوفر لذلك بعض الشروط الضرورية والمتمثمة: بإدانة الضحية 

بصدور حكم نيائي باإلدانة بإحدى تمك التي يسري في مواجيتيا سقوط الحق في الضمان 
الحاالت، كما يجب أن تصاب ىذه الضحية جسديا، كما قد يشترط توفر الرابطة السببية بين 

 خطأ الضحية واألضرار التي لحقتيا.

ال يكفي لسقوط حق السائق في التعويض، أن يكون في صدور حكم نيائي باإلدانة: 
يصدر حكم قضائي نيائي بإدانة السائق، إذ  حالة سكر وقت وقوع الحادث، بل يجب أن

يتعمق األمر بجنحة تحققت، ويكون في ذلك لمحكم الجنائي حجية عمى الحكم المدني من 
والمتمثل  15-74من األمر  14المنصوص عميو في المادة  (2)حيث تطبيق الجزاء المدني

أو تحت تأثير في سقوط حق السائق في التعويض نتيجة تسببو في الحادث نتيجة سكره 
المخدرات. ففي حالة ارتكاب حادث مرور نتيجة السياقة في حالة سكر، ال يتصور تطبيق 
الجزاء المدني بصفة مستقمة عن العقوبة الجزائية، ونية المشرع من ذلك ىو تفادي كل 

 .(3)منازعة تثور بين شركة التأمين والسائق في حال سقوط حق ىذا األخير في التعويض

نفس الحكم عمى السائق السارق وشركاءه، فمكي يسقط حقيم في الضمان  كما ينطبق
وبالتالي في التعويض البد من صدور حكم نيائي بإدانتيم، فال يثبت سقوط حقيم في 
التعويض إال بثبوت جريمة السرقة، ففي حالة الحكم بالبراءة لعدم ثبوت الجريمة تعذر عمى 

عن المحكمة الجزائية، بالتالي يبقى الحق في  المحكمة المدنية مخالفة الحكم الصادر

                                                           

 .256، مرجع سابق، ص ن حوادث المرور...مودي، المسؤولية المدنية عفاطمة مح - 1
 .272و 271مرجع سابق، ص  ،...إلزامية التأمين عمى السياراتلحاق عيسى،  - 2
 .244و 243، مرجع سابق، ص ية عن حوادث المرور...فاطمة محمودي، المسؤولية المدن - 3
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الضمان والتعويض قائما. وكذلك األمر بالنسبة لمسائق و/أو المالك المخالف ألحكام نقل 
 األشخاص أو األشياء.

من  15و 14يجب التذكير ىنا أن مجال إعمال المواد التعرض إلصابات جسدية: 
ىو اإلصابات الجسدية واألضرار  34-80من المرسوم  5و كذلك المادة  15-74األمر 

الناتجة عنيا، فبالتالي ال مجال لتطبيق العقوبة المدنية الواردة في ىذه المواد والمتمثمة في 
سقوط الحق في الضمان وبالتالي سقوط الحق في التعويض مكا لم تمحق باألشخاص 

ور. وىذا ما يظير ناتجة عن حادث مر  (1)المعنية والمذكورة في ىذه المواد أضرار جسمانية
فيما إذا لحقت بيؤالء »أين وردت عبارة  34-80من المرسوم  2ف 5جميا في نص المادة 

 .«األشخاص أضرار جسمانية

يجب أن تقوم ىناك عالقة السببية بين حالة قيام العالقة السببية بين الخطأ والضرر: 
الحادث والضرر واقعان  السكر أو الحالة المشابية ليا مع وقوع الحادث، حيث أنو إن كان

 .(2)بفعل آخر غير حالة السكر أو الحاالت المشابية ليا فال يسقط حق السائق في التعويض

غير أن إثبات العالقة السببية بين حالة السكر والحادث ليست أمرا سيال، إذ أن المادة 
ض يبقى اشترطت لتطبيقيا تزامن حالة السكر بالحادث. في ىذا الفر  15-74من األمر  14

السائق المدان بالقيادة في حالة سكر أو حالة مشابية، ىو الوحيد الممزم بإثبات انتفاء 
العالقة السببية بين حالة السكر أو الحالة المشابية وبين الحادث، لكي يتمكن من الحصول 

 .(3)15-74من األمر  14عمى التعويض، واستبعاد تطبيق أحكام المادة 

عمى أن سقوط الحق في التعويض مرتبط بالسائق الذي تولى قيادة السيارة في حالة 
سكر دون أن يمتد إلى غيره من الضحايا، كما ال يسري في مواجية ذوي حقوق السائق في 

                                                           

  .312ص و  304ص و  293مرجع سابق، ص  ،السيارات...زامية التأمين عمى إللحاق عيسى،  - 1
 .105، مرجع سابق، ص ن من المسؤولية عن حوادث...فايز أحمد عبد الرحمن، التأمي - 2
 .279و 278مرجع سابق، ص  ،إلزامية التأمين عمى السيارات...لحاق عيسى،  - 3
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، كما ال يطبق في مواجية السائق نفسو في حالة تجاوز نسبة العجز جزئي (1)حالة وفاتو
 .(2)%66الدائم الذي تعرض لو 

من خالل ىذا النص يمكن اعتبار أن السائق و/أو المالك الذي يخالف شروط 
المحافظة عمى األمان أثناء قيامو بنقل األشخاص أو األشياء، يسقط حقو في الضمان مبدئيا 
ميما بمغت نسبة العجز لديو، إذ أن المشرع لم يورده ضمن االستثناءات الواردة عمى سقوط 

لسائق الذي يتولى القيادة في حالة سكر، والسائق و/أو المالك الحق في الضمان، عكس ا
الذي يقوم بنقل األشخاص بعوض ودون إذن مسبق، والذي يبقى حقيما في الضمان قائما 

 .(3)%66في مواجية شركة التأمين متى تجاوزت نسبة العجز 

ذي يقوم بما أن األمر ىنا يتعمق بسقوط الحق في الضمان عمى السائق و/أو المالك ال
بعممية نقل األشخاص أو األشياء في ظروف مخالفة لشروط األمان، فإنو يحق ليذا السائق 

                                                           

يسقط ضمان التأمين، عند » 287399في الممف ، 2004فبراير  10جاء في قرار المحكمة العميا الصادر بتاريخ  - 1
: نبيل . نقال عن«ارتكاب حادث مرور في حالة سكر، عن السائق وحده، وليس عن المصابين من الغير أو ذوي الحقوق

 .475...، مرجع سابق، صقر، قضاء المحكمة العميا
الحقوق عمى المصابين أو ذوي ومع ذلك ال يحتج بسقوط ىذه »: عمى 34-80من المرسوم  2ف 5نص المادة ت - 2

حقوقيم، وعالوة عمى ذلك، ال يمكن أن يسري عمى ذوي الحقوق في حالة وفاة األشخاص المذكورين في الفقرتين 
 .«%66األولى والثانية السابقتين أو عمى األشخاص الذين يعيمونيم في حالة العجز الدائم الجزئي الذي يزيد عن 

لك المخالف لشروط األمان في عممية نقل األشخاص أو األشياء من االستثناءات الواردة استبعاد السائق و/أو الما - 3
، يعود إلى اعتبار المشرع لمخالفة شروط األمان في 34-80من المرسوم  2ف 5عمى سقوط الضمان الواردة في المادة 

إلزامية الستثناء. أنظر: لحاق عيسى، عممية نقل األشخاص أو األشياء أشد خطورة من الحاالت التي أورد في شأنيا ىذا ا
 .272و 271مرجع سابق، ص  ،التأمين عمى السيارات...
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عمى . (1)و/أو المالك الحصول عمى التعويض بالتوجو لدى الصندوق الخاص بالتعويضات
 . (2)%66شرط أن ال تتجاوز نسبة عجزه أنو يشترط لسقوط الحق في الضمان والتعويض 

نشير إلى أن سقوط حق المؤمن لو في الضمان وفقدان حقو في في ىذا المجال ، 
التعويض عن الضرر الالحق بو جراء تعرضو لحادث مرور، ال يؤثر عمى حقو في الضمان 
عن الحوادث األخرى، بمعنى ينظر إلى كل حادث بصفة مستقمة عن اآلخر، فال يؤثر خطأ 

 .(3)حادث آخر المؤمن لو المرتبط بحادث ما عمى حقو في التعويض عمى

ىذا ما يعني أن حق السائق الضحية المرتكب ليذه األخطاء في التعويض ال يسقط إال 
عمى الحادث الذي ارتبط بو سبب السقوط، فيبقى عقد التأمين ساريا منتجا لكل آثاره، فيمتزم 

ما المؤمن لو بدفع األقساط المقابمة لممدة المتبقية، ويستحق التعويض عن الحوادث األخرى 
 لم يقع بشأنيا سبب من أسباب السقوط.

 الفرع الثاني

 األخطاء المستبعدة من الضمان

باإلضافة إلى تمك األخطاء التي تؤدي إلى تخفيض حق الضحية في التعويض، وتمك 
التي تؤدي إلى سقوط حقيا في الضمان، ىناك أخطاء أخرى ال يشمميا الضمان أصال وغير 

من نطاق الضمان المحدد بموجب عقد التأمين اإللزامي عمى  قابمة لمضمان، وتكون مستبعدة
السيارات، ويؤدي ارتكابيا من طرف السائق أو المؤمن لو إلى قيام مسؤوليتو الكاممة عن 

                                                           

يكمف الصندوق الخاص بالتعويضات بتحمل » التي تنص عمى أنو: 15-74من األمر  24وذلك حسب نص المادة  - 1
عندما تكون ىذه الحوادث التي كل أو جزء من التعويضات المقدرة لضحايا األضرار الجسمانية أو ذوي حقوقيم، وذلك 

ترتب عمييا الحق في التعويض، مسببة من مركبات برية ذات محرك ويكون المسؤول عمى األضرار مجيوال أو سقط 
 .«حقو في الضمان وقت الحادث أو كان ضمانو غير كاف أو كان غير مؤمن أو ظير أنو غير مقتدر كميا أو جزئيا

غير أنو ال يحتج بيذه األحكام عمى ... »والتان جاء فييما أنو:  37-80التطبيقي  من المرسوم 6ف  7تنص المادة  - 2
المصاب أو ذوي حقوقو وعالوة عمى ذلك ال تسري عمى ذوي الحقوق في حالة وفاة األشخاص المذكورين في الفقرات 

 .«%66السابقة أو عمى األشخاص الذين يعيمونيم في حالة العجز الدائم الجزئي الذي يزيد عن 
كمال كيحل، االتجاه الموضوعي في المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ودور التأمين، رسالة لنيل شيادة دكتوراه  - 3

 .329، ص 2006/2007في القانون الخاص، كمية الحقوق، جامعة أبو بكر بمقايد، تممسان، 
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الحادث. ويقصد باألخطاء المستبعدة من الضمان تمك التي يتعمد المؤمن لو ارتكابيا وعن 
ك األخطاء التي توصف عمى أنيا غير معذورة قصد، أي أخطاء السائق العمدية )أوال(، وتم

 نظرا لخطورة عواقبيا )ثانيا(.

 ال: أخطاء السائق الضحية العمديةأو 

يقصد بخطأ الضحية العمدي، ذلك الخطأ الذي تتعمد الضحية من خالل ارتكابو 
إحداث الضرر الذي لحق بيا. فيما يمي نتطرق إلى نطاق تطبيق خطأ الضحية من ثم 

 ض إلى أىم آثاره.نحاول التعر 

تخرج األضرار التي يتسب فييا المؤمن لو عمدا، أي عن قصد، من دائرة األضرار 
التي يغطييا عقد التأمين اإللزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، وتستبعد من 

 . (2)، فال تمتزم شركة التأمين بضمانيا وال بالتعويض عنيا(1)نطاق الضمان

عن قصد بالضرورة وجود خطأ عمدي، يرتكبو المؤمن لو، أي أن إرادة  عبارة جمتتر 
رادة الفعل تأخذ حكم الخطأ العمدي . وتستند فكرة عدم جواز (3)النتيجة تأخذ حكم األضرار، وا 

التأمين عن أخطاء المؤمن لو العمدية لكون تعمد إحداث الضرر يتنافى مع فكرة الخطر 
بل لمتأمين وىي كونو حادث احتمالي غير محقق الوقوع المؤمن منو وأىم شروط الخطر القا

، وكونو ينفي عن عقد التأمين صفة (4)باإلضافة إلى عدم جواز استفادة الشخص من خطئو
 .(5)االحتمالية المبنية عمى خطر محتمل الوقوع

                                                           

ور، دراسة بين تدخل المشرع الجزائري واجتياد التزام شركة التأمين بتعويض ضحايا حوادث المر  إبراىيم جعالب، - 1
عنابة، عدد مجمة التواصل في العموم االنسانية واالجتماعية، تصدر عن جامعة باجي مختار، مقال منشور في  القضاء،

 .129، ص 2012، ديسمبر 32
التي تسبب فييا ( األضرار 1 يستثنى من الضمان:»عمى أنو:  34-80من المرسوم  1ف 3وفي ذلك تنص المادة  - 2

يستثنى من االنتفاع بالتعويض، من قبل »عمى أنو:  37-80من المرسوم  6كما تنص المادة . «المؤمن لو قصدا
  ..«الصندوق الخاص بالتعويضات: ... مسبب األضرار الحاصمة عن قصد وذوو حقوقو

  .319مرجع سابق، ص  ،إلزامية التأمين عمى السيارات...لحاق عيسى،  - 3
 .113، مرجع سابق، ص ن من المسؤولية عن حوادث...فايز أحمد عبد الرحمن، التأمي - 4
 .493، مرجع سابق، ص ...محمد إبراىيم الدسوقي، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر - 5
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فإذا كان المؤمن لو يؤمن نفسو من خطر يستطيع تحقيقو بمحض إرادتو في الوقت 
عد ىناك معنى لعقد التأمين. لكن نتساءل عن الذي يقصده المشرع بعبارة الذي يشاء لم ي

المؤمن لو، ىل ىو السائق وحده، أم يمتد ليشمل المارة إذ يمكن أن يصدر الخطأ العمدي 
 من أحد المارة، كأن يحاول أحدىم االنتحار.

من المرسوم  6والمادة  34-80من المرسوم  1ف 3من الواضح عمى نص المادة 
أن المقصود باألضرار المسببة قصدا من المؤمن لو تتعمق فقط بالسائق وال يمتد  80-37

مداىا إلى لمضحايا األخرين )المارة، سائقي الدراجات العادية( عمى أساس أن المقصود 
بالمؤمن لو في إطار عقد التأمين االلزامي عمى السيارات ىو المكتتب في العقد الذي قد 

الشخص الذي آلت إليو قيادة المركبة بموجب إذن من المؤمن لو سواء  يكون نفسو السائق أو
كان فردا من العائمة أو تابعا لو أو أي شخص آخر آلت إليو قيادة السيارة بشكل قانوني، 
دون أن تكون نية المشرع في ذلك إقصاء الضحايا األخيرين من التعويض وفقا لممبدأ العام 

والذي جسد  15-74من األمر  8ارد في نص المادة في تعويض اإلصابات الجسدية الو 
 .(1)مبدأ تمقائية وشمولية التعويض

يرتب الخطأ العمدي لمضحية نفس اآلثار التي يرتبيا خطئيا العادي عمى حقيا في 
التعويض في إطار القواعد العامة لنظام المسؤولية المدنية. أما في مجال التأمين، تعتبر ىذه 

 .(2)ون غير قابمة لمضمان في كل أنواع التأمينات بحكم القانونالفئة من األخطاء تك

فعمى خالف األخطاء غير العمدية التي تؤدي إما إلى تخفيض حق الضحية السائق 
ما سببا في 15-74من األمر  13في الضمان والتعويض متى دخمت في حكم المادة  ، وا 
من  5فس األمر، والمادة من ن 15و 14سقوط الحق في الضمان والتعويض بحكم المواد 

، فإنو ال يمكن الحديث عن تخفيض الضمان أو سقوطو في حالة ارتكاب 13-80المرسوم 
الضحية لخطأ عمدي، والسبب في ذلك يعود إلى عدم وجود الضمان أصال، كون ىذه 
األخطاء تخرج من دائرة الضمان. بالتالي ال يحق لمسائق الضحية الذي ارتكب خطأ عمدي 

 بالتعويض. المطالبة
                                                           

 .319مرجع سابق، ص  ،إلزامية التأمين عمى السيارات...لحاق عيسى،  - 1
 .277، مرجع سابق، ص ...ن حوادثية عفاطمة محمودي، المسؤولية المدن - 2
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تجدر اإلشارة أنو في حالة ارتكاب السائق لخطأ عمدي، فإن المشرع لم يورد أي 
إمكانية لتعويض السائق مرتكب الخطأ العمدي ميما بمغت نسبة عجزه، سواء كان المدين 

 بالتعويض شركة التأمين أو الصندوق الخاص بالتعويضات.

عمى النصوص الواردة في شأن حالة السائق المرتكب لخطأ متعمد، تضارب  المالحظ
 1ف 3موقف المشرع في شأن تعويض ذوي حقوق السائق في حالة وفاتو. حيث نجد المادة 

نصت صراحة عمى الحرمان الكمي من التعويض بالنسبة لمسائق  34-80من المرسوم 
ي حقوقو في حالة وفاتو، بالتالي تمتزم الضحية، دون أن يسري ىذا الحرمان في مواجية ذو 

من  1ف 6شركة التأمين بتعويض ذوي حقوق الضحية في حالة وفاتيا. بينما تنص المادة 
عمى حرمان كل من السائق الضحية الذي يرتكب خطأ عمدي وكذا ذوي  37-30المرسوم 

أمام عدم  حقوقو من التعويضات التي يمنحيا الصندوق الخاص بالتعويضات. بالتالي نكون
 .(1)المساواة في معالجة حاالت متشابية

منافيا ومعارضا لنص المادة  37-80من المرسوم  1ف 6كما أنو يعتبر نص المادة 
التي جعمت من بين أىداف الصندوق الخاص بالتعويضات ىو  15-74من األمر  24

ن ضمان تعويض ذوي حقوق السائق الضحية الذي سقط حقو في الضمان. لذلك بات م
بشكل يسمح لذوي حقوق  37-80من المرسوم  1ف 6الضروري تعديل أحكام المادة 

 السائق الضحية من االستفادة من التعويض في حالة وفاة السائق الضحية.

إذا كان األصل أن الخطأ العمدي يحرم السائق الضحية من التعويض، فإنو يرد عمى 
 ىذا المبدأ استثناءان:

حدوث الخطر نتيجة فعل متعمد صادر عن أشخاص يكون المؤمن  االستثناء األول:
لو مسؤوال عنيم مدنيا، سواء في إطار مسؤولية متولي الرقابة، أو مسؤولية المتبوع عن 

، ففي ىذه الحالة يبقى عقد التأمين ساري المفعول وتمتزم شركة التأمين (2)أعمال تابعو

                                                           

إلزامية التأمين عمى لحاق عيسى، . 280...، مرجع سابق، ص ية عن حوادثفاطمة محمودي، المسؤولية المدن - 1
 .323مرجع سابق، ص  ،السيارات...

 .103و 102، مرجع سابق، ص ، التأمينات الخاصة في...عبد الرزاق بن خروف - 2
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يس من المؤمن لو لتحقيق الضرر يمغى عقد بتعويض المؤمن لو. لكن إذا ثبت أن ىناك تدل
التأمين، أو ثبت أن ىناك تواطؤ بين الشخص مرتكب الخطأ العمدي والمؤمن لو فيعتبر 

 .غشا يؤدي إلى حرمان المؤمن لو من التعويض

مثال ذلك أن يقوم المؤمن لو بتسميم سيارتو البنو عمى رغم عممو بصغر سنو، فيعتبر 
لنية ألنو كان يقصد من وراء ىذا الترخيص تحقيق الضرر المؤمن المؤمن لو عمى أنو سيئ ا

 .(1)منو، وىذا يعتبر غشا ال يدخل في دائرة التأمين فيحرم من التعويض

حالة وجود مبرر خاص الرتكاب السائق الضحية لمخطأ العمدي، االستثناء الثاني: 
انساني أو لحماية مصمحة  ويتعمد من خاللو ارتكاب الخطأ. إذا كان قد ارتكبو تأدية لواجب

عامة، قصد تفادي خطر أشد وما ىو أكثر منو، ومثال ذلك أن يتعمد سائق االصطدام 
 .(2)بحائط أو شجرة لتفادي إصابة شخص من المارة

في ىذه الحالة يعفى السائق الضحية من المسؤولية وتمزم شركة التأمين بالتعويض 
التي  (3)ضحية، نظرا لتوفر حالة الضرورةعمى الرغم من صدور خطأ عمدي عن السائق ال

اقتضت عمى السائق ارتكاب خطأ عمدي لتفادي حدوث خطر أكثر جسامة، فتدخل ىذه 
األخطاء في حكم األخطاء غير العمدية والتي تغطييا مظمة التأمين، ألن إرادة السائق لم 

 .(4)تتجو نحو إحداث الضرر وال ارتكاب الخطأ

 الضحية غير المعذورةخطاء السائق ثانيا: أ

باإلضافة إلى استبعاد األخطاء العمدية التي يرتكبيا المؤمن لو من نطاق الضمان في 
إطار التأمين اإللزامي عمى السيارة، فإن المشرع استبعد نوعا آخر من األخطاء ذات 

                                                           

 .279، مرجع سابق، صية عن حوادث المرور...المسؤولية المدنفاطمة محمودي،  - 1
 .322مرجع سابق، ص  ،إلزامية التأمين عمى السيارات...لحاق عيسى،  - 2
تمعب حالة الضرورة في ىذا الموضع نفس الدور الذي تمعبو في إطار القواعد العامة لممسؤولية، وتعتبر سببا من  - 3

 لية المدنية.أسباب إعفاء المسؤول من المسؤو 
 .280، مرجع سابق، ص ...ية عن حوادثفاطمة محمودي، المسؤولية المدن - 4
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الخطورة االستثنائية وىي أخطاء المؤمن لو غير المعذورة. فيما يمي نحاول التطرق إلى 
 لمقصود بأخطاء المؤمن لو غير المعذورة، ثم إلى اآلثار التي ترتبيا.ا

-74لم يقم المشرع الجزائري بتعريف أخطاء المؤمن لو غير المعذورة في األمر رقم 
المتعمق بإلزامية التأمين عمى السيارات وال النصوص التنظيمية المكممة ليذا األمر، بل  15

من المرسوم  3ف 3ن لو غير المعذورة في المادة اكتفى بالنص عمى صور أخطاء المؤم
االضرار التي تسببيا  -3يستثنى من الضمان ...  »والتي جاء نصيا كاآلتي:  80-34

المركبات المؤمن ليا، إذا لم يكن سائقيا، بالغا السن المطموبة وقت الحادث، أو حامال 
والتنظيمية الجاري بيا العمل،  الوثائق السارية المفعول التي تنص عمييا االحكام القانونية

. «لقيادة المركبة، ماعدا حالة السرقة أو العنف أو استعمال المركبة دون عمم المؤمن لو
يستثنى من االنتفاع بالتعويض، من قبل »: 37-80من المرسوم  7وتضيف المادة 

 السائق الذي لم يبمغ السن المطموبة حين وقوع -الصندوق الخاص بالتعويضات:... ب
الحادث أو لم تتوفر لديو الوثائق السارية المفعول والتي تنص عمييا األحكام القانونية 

 .«والتنظيمية الجاري بيا العمل لقيادة المركبة

من خالل نص ىذه المادة يمكن أن نستنتج أن ىنالك صورتين ألخطاء المؤمن لو 
يمكن أن يكون المؤمن غير المعذورة، والتي يالحظ عمييا االرتباط بشخص السائق الذي 

 عميو أو أي شخص آخر صرح لو بذلك وىي:

حالة السائق الذي يتولى قيادة السيارة دون الحصول عمى رخصة القيادة. وتدخل 
حالة السائق الذي لم يبمغ حين الحادث السن القانونية المطموبة لمحصول عمى ضمنو 

ي سحبت منو رخصة القيادة وفق ويمتد حكم ىذه الحالة إلى السائق الذ .(1)رخصة السياقة
األحكام القانونية المعمول بيا في مجال قمع المخالفات المرورية، وكذلك السائق الذي انتيت 

 مدة صالحية رخصتو ولم يقم بتجديدىا قبل تاريخ وقوع الحادث.
                                                           

أن المشرع  الحادث السن القانونية المطموبة لمحصول عمى رخصة السياقة وقتحالة السائق الذي لم يبمغ  المالحظ - 1
أورده من باب التزيد وما كام لو إدراجيا كحالة قائمة بذاتيا، ألنو ومن شروط الحصول عمى رخصة القيادة بموغ السن 

إلزامية التأمين عمى القانونية لذلك، وعدم بموغيا يعني بالضرورة عدم الحصول عمى رخصة. أنظر في ذلك: لحاق عيسى، 
 .322مرجع سابق، ص  ،ارات...السي
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حالة السائق غير المكمف بقيادة نوع من المركبات، أي عدم مطابقة رخصة السياقة 
 ة التي ارتكب بيا السائق الحادث.لنوع المركب

عمى أنو تسري رخصة السياقة المحصل عمييا في بمدان أجنبية لممدة المصرح بيا 
طبقا لالتفاقيات الدولية النافذة في البالد عمى أن ال تتجاوز مدة صالحيتيا في الدولة التي 

 .(1)صدرت فييا

وحجم الخطر الذي تشكمو ىذه األفعال عمى  نظرا لجسامة ىذا النوع من األخطاء
المجتمع بصفة عامة ومستعممي الطريق بصفة خاصة، لم يكتف المشرع الجزائري بتجريم 

، بل ذىب (2)مثل ىذه األفعال وفرض عقوبات جزائية صارمة ضد مرتكبي ىذه األفعال
لحصول عمى دون ا المشرع إلى أبعد من ذلك بفرض عقوبة مدنية عمى كل من يتولى قيادة

مطابقة لنوع المركبة التي ارتكب بيا  رخصة القيادة، أو يقود السيارة برخصة سياقة غير
السائق الحادث، والمتمثمة في حرمان ىذا السائق من التعويض متى تعرض إلصابة جسدية 

 جراء حادث مرور.

د غير أن ىذا الحرمان من التعويض ال يسري في مواجية ذوي حقوق السائق، كما يج
كما ال  ،(3)%66استثناء عمى تطبيقو إذا تجاوزت نسبة العجز التي تمحق بالسائق المخطئ 

يسري في مواجية الضحايا من الغير الذين ليس ليم سمطة عمى قيادة السيارة مثل المشاة 
 وغيرىم من مستعممي الطريق وال في مواجية ذوي حقوق ىذه الفئة من الضحايا.

                                                           

 .110، مرجع سابق، ص ن من المسؤولية عن حوادث...فايز أحمد عبد الرحمن، التأمي - 1
دج إلى  20000يعاقب بالحبس من ستة إلى سنة وبغرامة من »عمى أنو:  03-09من األمر رقم 79تنص المادة  - 2

المركبة المعنية. ويمنع دج كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا لرخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف  50000
من نفس  80تضيف المادة  .«عالوة عمى ذلك لمدة سنة من الترشح لمحصول عمى رخصة السياقة لألصناف األخرى

دج كل شخص يقود مركبة  50000دج إلى  20000يعاقب بالحبس من ستة أشير إلى سنة وبغرامة مالية »األمر: 
 .«دون أن يكون حائزا لرخصة سياقة

غير أنو ال يحتج بيذه األحكام عمى المصاب »في فقرتيا األخيرة عمى:  37-80من المرسوم  7ص المادة حيث تن - 3
أو ذوي حقوقو، وعالوة عمى ذلك، ال تسري عمى ذوي الحقوق في حالة وفاة األشخاص المذكورين في الفقرات السابقة، 

 .«%66الذي يزيد عن أو عمى األشخاص الذين يعيمونيم في حالة العجز الدائم الجزئي 
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ل إلى أن النظام المطبق في تعويض السائق الضحية في نياية ىذا المبحث، نص
يختمف باختالف الدور الذي يمعبو خطأ السائق في وقوع الحادث أو الضرر فنميز بين 

 حالتين مختمفة:

وىي الحالة التي ال يصدر فييا عن السائق الضحية أي خطأ، ويطبق  الحالة األولى،
صفة تمقائية بمجرد وقوع الحادث وتعرضو فييا نظام عدم الخطأ، ويتم تعويض ىذا السائق ب

المتعمق  15-74من األمر  8إلصابات جسدية، وذلك وفق األحكام الواردة في نص المادة 
 بإلزامية التأمين عمى السيارات ونظام تعويض األضرار.

فصدور خطأ عن السائق الضحية، فيتم خالليا تطبيق نظام الخطأ  أما الحالة الثانية،
لمبينة أعاله، ويتم إعمال الدور االستثنائي لمخطأ في التعويض عن اإلصابات وفق األحكام ا

بين التخفيض من  ر، ويتراوح تأثير الخطأ حسب نوعو،الجسدية الناتجة عن حوادث المرو 
 التعويض واإلنقاص منو إلى سقوط الحق في التعويض والحرمان منو.

لخطأ الضحية في إطار تعويض كما نشير إلى أن احتفاظ المشرع بدور استثنائي 
اإلصابات الجسدية الناتجة عن حوادث المرور وفق األحكام التي تم التطرق إلييا، تقتضيو 
ل ضرورة توفير األمن والسالمة عبر الطرقات، وقمع مختمف التصرفات المتيورة التي تشك

 اء.تؤدي إلى نتائج وخيمة تثقل كاىل األفراد والمجتمع عمى حد سو خطرا وغالبا 

 يؤدي إلىأخرى، دون لكن تطبيق ىذا الدور االستثنائي لمخطأ عمى فئة من الضحايا 
بحيث يعتد بيما في مواجية المؤمن لو، وال يعتد بيما في عدم المساواة بين الضحايا، 

ين أو الصندوق الخاص بالتعويضات مواجية الضحايا من الغير، أين تتحمل شركة التأم
العمدي،  دون األولى، وىذا أمر غير معقول خاصة في حالة الخطأتعويض الفئة الثانية 

 والقصد منو.المفيوم والذي يأخذ نفس الصورة و 

لذا نرى أنو من األجدر عمى المشرع الجزائري، تطبيق نفس الحكم عمى كل الضحايا 
في حال ارتكابيا لخطأ عمدي أو غير معذور وكان ىذا الخطأ ىو السبب الوحيد والحصري 

ادث، عمى غرار ما ىو عميو الحال بالنسبة لمتشريع الفرنسي في نفس المجال، مع مراعاة لمح
 جسامة الضرر الواقع ونسبة العجز الناتجة عنو.



مجال التعويض عن اإلصابات الجسدية الدور االستثنائي للمسؤولية المدنية في                  :ثانيالباب ال  
 

178 
 

 الفصل الثاني

 المسؤول عن الحادث بقيمة التعويضالرجوع عمى 

ينتقؿ االلتزاـ بالتعويض في إطار نظاـ التعويض التمقائي عف اإلصابات الجسدية مف 
المسؤوؿ عف الحادث إلى آليات جماعية لمتعويض، التي تمتـز بتعويض الضحية بمجرد 

مختمؼ القوانيف الخاصة تعرضيا إلصابة جسدية وتحقؽ صفة الضحية، حيث جاءت 
بالتأمينات )سواء التأمينات الخاصة أـ التأمينات االجتماعية( لحماية األفراد مف بعض 
األخطار االجتماعية التي تيددىـ في سالمتيـ الجسدية، والتي يغطييا التأميف في األصؿ 

ميف، بمجرد وقوعيا. عميو يمتـز المؤمف، سواء ىيئة الضماف االجتماعي أو شركة التأ
بتعويض الضحية ، وميما كاف سبب وقوعو. كما ال  وبمجرد وقوع الخطر المؤمف منو

يستطيع المؤمف التخمص مف التزامو بالتعويض بحجة أف الضحية تممؾ الحؽ في مطالبة 
الضحية عمى التعويض لدى  تحصؿ لذلؾ المسؤوؿ وفؽ القواعد العامة لممسؤولية المدنية.

تعويضا تمقائيا عف اإلصابات الجسدية، وليذه األخيرة أف تحؿ إحدى الييئات التي تضمف 
محؿ الضحية فيما ليا مف حقوؽ في مواجية المسؤوؿ والرجوع عميو بمبالغ التعويض 
الممنوحة لمضحية. فيما يمي نتناوؿ أحكاـ الرجوع عمى المسؤوؿ عف الحادث )المبحث 

جراءاتو ومختمؼ اآلثار التي تنتج عف إعما  ؿ الحؽ في الرجوع )المبحث الثاني(.األوؿ(، وا 
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 المبحث األول
 أحكام الرجوع عمى المسؤول عن الحادث

ييدؼ المشرع مف خالؿ إقراره لتمقائية التعويض عف اإلصابات الجسدية في بعض 
المجاالت إلى التكفؿ السريع والفعمي بالضحية، ومف دوف شروط أو قيود مف شأنيا نفي أو 

الضحية في التعويض. لذلؾ فإف األصؿ أف المؤمف يضمف األخطار تعطيؿ أو تأجيؿ حؽ 
المنصوص عمييا في عقد التأميف أو القانوف بمجرد وقوعيا، وبناء عمى ذلؾ، يمتـز المؤمف، 
بتعويض الضحية دوف البحث في سبب الحادث ومدى تحقؽ المسؤولية عنيا. بيدؼ عدـ 

ؤولية، والتزامو بالتعويض، فإف المشرع تمكيف المسؤوؿ عف الحادث، مف اإلفالت مف المس
أجاز لممؤمف متى قاـ بدفع التعويض لمضحية، الرجوع عمى ىذا المسؤوؿ، ولقد اقر المشرع 
حؽ المؤمف في الرجوع عمى المسؤوؿ بموجب نصوص قانونية صريحة بذلؾ، سواء في 

االلزامية عمى نظاـ التعويض عف حوادث العمؿ أو قانوف التأميف أو في قانوف التأمينات 
السيارات ونظاـ تعويض األضرار الناتجة عف حوادث المرور. في ىذا الموضع مف الدراسة، 
نتطرؽ إلى األساس القانوني لمرجوع عمى المسؤوؿ )المطمب األوؿ(، ونبيف مجاؿ تطبيقو 

 )المطمب الثاني(.

 المطمب األول

 األساس القانوني لمرجوع عمى المسؤول

عمى الغير المسؤوؿ عف الحادث، وفي بعض الحاالت حتى عمى  يجوز لممؤمف الرجوع
المؤمف لو متى ارتكب خطأ غير قابؿ لمضماف السترداد ما يكوف قد دفعو لمضحية مف 
تعويض، ولقد اقر المشرع حؽ المؤمف في الرجوع عمى المسؤوؿ بموجب نصوص قانونية 

تعويض عف حوادث المرور. صريحة بذلؾ، سواء في نظاـ التعويض عف حوادث العمؿ أو ال
لكف الفقو اختمؼ في تحديد األساس القانوني الذي يستند إليو حؽ المؤمف القائـ بالتعويض 
في الرجوع عمى المسؤوؿ عف الحادث، فجانب يرى أف المؤمف يرجع عمى المسؤوؿ بدعوى 

وؿ إلى الحموؿ) الفرع األوؿ(، كما يرى جانب آخر اسناد حؽ المؤمف في الرجوع عمى المسؤ 
 أسس أخرى )الفرع الثاني(.
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 الفرع األول

 الرجوع بدعوى الحمول

ىو رجوع موفي الديف عمى المديف بنفس الدعوى التي كاف الدائف  الحموؿ بصفة عامة،
، أي عبارة عف نظاـ قانوني يستطيع (1)ليرجع بيا عمى المديف، فيما لو طالبو بالديف قضائيا

يف أف يحؿ محؿ الدائف في مطالبة المديف بما أوفى بموجبو الغير متى أوفى بديف المد
محتال ذات المركز القانوني الذي كاف لمدائف، فيكوف لو ما كاف لمدائف مف ضمانات ومزايا، 

 .(2)وترد عمى حقو ذات الدفوع التي كانت واردة عمى حؽ الدائف

المؤمف لو أما في مجاؿ التأميف بشتى أنواعو، فيقصد بالحموؿ أف يحؿ المؤمف محؿ 
أو المستفيد متى التـز بتعويض ىذا األخير عف تحقؽ الخطر المؤمف منو، وكاف ىناؾ 
شخص مف الغير تسبب في وقوع الخطر، فيحؽ لممؤمف بموجب مبدأ الحموؿ أف يحؿ محؿ 

. (3)المؤمف لو في مطالبة المسؤوؿ عف الضرر بما دفعو مف تعويض لممؤمف لو أو لممستفيد
تبار الحموؿ أساسا لحؽ المؤمف القائـ بدفع التعويض في الرجوع عمى لكف، ىؿ يمكف اع

المسؤوؿ عف الحادث؟ يكوف الحموؿ عمى نوعاف: حموؿ اتفاقي يتـ بموجب اتفاؽ بيف المؤمف 
 والمؤمف لو، وحموؿ قانوني يتقرر بموجب نص في القانوف.

 أوال: الرجوع بدعوى الحمول االتفاقي

تدخؿ التشريعي، تعمد إلى إدراج ضمف وثيقة التأميف كانت شركات التأميف قبؿ ال
شرطا يخوليا الرجوع بدعوى المؤمف لو في حقوقو قبؿ الغير الذي يتسبب في وقوع الضرر، 

                                                           
مقاؿ منشور في موقؼ القانوف المدني األردني مف نظرية الوفاء مع الحموؿ: دراسة تحميمية تقييمية،  نسريف محاسنة، - 1

 .95، ص2014االجتماعية، جامعة السمطاف قابوس،  مجمة اآلداب والعمـو
، 2، العدد 32مقاؿ منشور في مجمة دراسات الشريعة والقانوف، المجمد  الحموؿ بسبب الوفاء،نائؿ عمي المساعدة،  - 2

 .301، ص 2005الصادر في 
بحث مقدـ إلى مؤتمر وثاؽ التأميف التكافمي، المنعقد بالكويت، يومي  مبدأ حؽ الحموؿ، دراسة مقارنة،دعيج المطيري،  - 3

 .3، ص 2006فبراير  20و 19
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وىذا الشرط يتـ إما عف طريؽ الحموؿ االتفاقي أو عف طريؽ حوالة حؽ المؤمف لو تجاه 
 .(1)الغير المسؤوؿ عف الحادث

ف تدرج في وثيقة التأميف شرطا يقضي بحموليا محؿ المؤمف بذلؾ أخذت شركات التأمي
لو في حقوقو ودعواه قبؿ الغير المسؤوؿ عف الضرر، ويسري الحموؿ في مواجية المسؤوؿ 
ف لـ يقبؿ بو، شرط أف يفي المؤمف بالتعويض، وىذا ما يعني أف يكوف  المديف بالتعويض وا 

 .(2)ويض لممؤمف لواالتفاؽ عمى الحموؿ معاصرا لوفاء المؤمف بالتع

ف كاف معاصرا لوفاء المؤمف، فإنو يعتبر عديـ  المالحظ ىنا، أف شرط الحموؿ وا 
الجدوى حيف يكوف الضحية شخصا غير المؤمف لو، إذ يتعيف أف يصدر القبوؿ والموافقة 
عمى الحموؿ مف ىذه الضحية، وليس مف المؤمف لو الذي ال تكوف لو أي حقوؽ اتجاه الغير 

ال يصمح في كؿ الحاالت  شرط الحموؿ . بالتالي فإف(3)ف الحادث في ىذه الحالةالمسؤوؿ ع
 لتأسيس حؽ رجوع القائـ بالدفع عمى المسؤوؿ عف الحادث.

إلى جانب الحموؿ االتفاقي، كاف المؤمف يمجأ إلى االتفاؽ مع المؤمف لو عند وفائو لو 
الغير المسؤوؿ عف الضرر الذي بمبمغ التعويض عمى أف يتنازؿ لو عف حقوقو ودعواه تجاه 

ويتقرر ذلؾ ببند في وثيقة التاميف قبؿ دفع المؤمف لحؽ بو، وذلؾ عف طريؽ حوالة الحؽ، 
لمبمغ التعويض بؿ وقبؿ نشوء الحؽ ضد الغير المسؤوؿ عف حادث لـ يقع بعد، وبذلؾ 

 .(4)تكوف حوالة معمقة عمى شرط واقؼ، وىو تحقؽ الخطر المؤمف منو بفعؿ الغير

                                                           
 وناريماف جميؿ نعمة، . عمار كريـ كاظـ334كماؿ كيحؿ، االتجاه الموضوعي في المسؤولية...، مرجع سابؽ، ص  - 1

مقاؿ منشور في مجمة الغري لمعمـو االقتصادية رر، الجوانب القانونية والعممية لرجوع المؤمف عمى الغير المسؤوؿ عف الض
 .283، ص 2009، 12واالدارية، كمية االقتصاد واالدارة، جامعة الكوفة، العراؽ، العدد 

يتفق الدائن الذي استوفى حقو من غير المدين مع ىذا »مف التقنيف المدني الجزائري عمى أنو:  262تنص المادة  - 2
 .«و لم يقبل المدين ذلك، وال يصح أن يتأخر ىذا االتفاق عن وقت الوفاءالغير عمى أن يحل محمو ول

 .334كماؿ كيحؿ، االتجاه الموضوعي في المسؤولية...، مرجع سابؽ، ص  - 3
لمسؤولية، مطبعة جامعة محمود جماؿ الديف زكي، مشكالت المسؤولية المدنية، الجزء الثاني، في االتفاقات المتعمقة با - 4

 .369و 368، ص 1990مصر،  القاىرة،
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غير أف انتقاؿ ىذه الدعوى والحقوؽ عف طريؽ حوالة الحؽ ينطوي عمى العديد مف 
المخاطر، حيث تسمح لممؤمف بالرجوع عمى المسؤوؿ بكؿ حقوؽ المؤمف لو وليس في حدود 

ف لـ يوفي لمضحية بالتعويض بذلؾ  .(1)وفائو، كما تسمح لو بالرجوع عمى المسؤوؿ حتى وا 
صالحة لتكوف أساسا قانونيا لرجوع القائـ بدفع التعويض عمى  تكوف أيضا أحكاـ الحوالة غير

 المسؤوؿ.

 ثانيا: الرجوع بدعوى الحمول القانوني

، أي أنو يتحقؽ في الحاالت المحددة الحموؿ القانوني ىو حموؿ مصدره القانوف
بمقتضى نصوص قانونية فيكوف لمموفي في تمؾ الحاالت أف يقوـ مقاـ الدائف في مطالبة 
المديف بالديف الذي أوفاه عنو متمتعا بكافة الضمانات والكفاالت التي كانت مف حؽ الدائف 

، وتتمثؿ الحاالت التي يحؿ فييا الموفي محؿ الدائف حموال قانونيا في تمؾ (2)قبؿ الوفاء
الحاالت التي يكوف فييا الموفي ممزما بالديف مع المديف، أو متى كاف ممزما بالوفاء بالديف 

 .(3)المديفعف 

يكوف الموفي ممزما بالديف مع المديف في فرضيف: األوؿ أف يكوف الموفي مدينا 
متضامنا، أما الفرض الثاني فأف يكوف الموفي مدينا مع غيره في ديف ال يقبؿ التجزئة. أما 
أف يكوف الموفي ممزما بالوفاء بالديف عف المديف متى كاف لو كفيال سواء بموجب كفالة 

 كفالة عينية.شخصية أـ 

تكمف أىمية تأسيس رجوع المؤمف عمى المسؤوؿ عمى أحكاـ الحموؿ القانوني، في منع 
المؤمف مف مطالبة المسؤوؿ بالتعويض إال في حدود الضرر الذي لـ يشممو التعويض، 
وبذلؾ يمنع مف الحصوؿ عمى تعويضيف والجمع بينيما، تعويض يحصؿ عميو لدى المؤمف 

                                                           
. أحمد شرؼ الديف، أحكاـ التأميف، دراسة 335كماؿ كيحؿ، االتجاه الموضوعي في المسؤولية...، مرجع سابؽ، ص  - 1

 .336و 335، ص 1991الطبعة الثالثة، مطبعة نادي القضاة، د ب ف،  في القانوف والقضاء المقارنيف،
 .302مرجع سابؽ، ص  ،...فاءالمساعدة، الحموؿ بسبب الو نائؿ عمي  - 2
شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن  إذا قام بالوفاء» :مف التقنيف الجزائري عمى 1ؼ 261تنص المادة  - 3

 .«إذا كان الموفي ممزما بالدين مع المدين، أو ممزما بوفائو عنو -الذي استوفى حقو في األحوال اآلتية: 
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الرجوع عمى  -لوال مبدأ الحموؿ القانوني–، إذ يمكف لمضحية (1)وتعويض لدى المسؤوؿ
المسؤوؿ بالتعويض وفؽ أحكاـ المسؤولية المدنية، وفي نفس الوقت مطالبة المؤمف 
بالتعويض عف ذات الضرر. ىذا ما يؤدي إلى إثراء بال سبب لمضحية وىدر الحكمة مف 

دفع التعويض مرتيف، مرة لمضحية ومرة . كما يحمي الحموؿ القانوني المسؤوؿ مف (2)التأميف
 أخرى لممؤمف.

كما أف تطبيؽ مبدأ الحموؿ القانوني يحوؿ دوف إفالت المسؤوؿ مف مسؤوليتو المدنية، 
ألنو يؤدي إلى انتقاؿ الحؽ في التعويض عف الجزء المقابؿ لمبمغ التأميف إلى المؤمف الذي 

سؤوليتو كاممة، فيدفع كامؿ دفع ىذا المبمغ، بذلؾ يتحمؿ المسؤوؿ عف الحادث م
، جزء منو لممؤمف مقابؿ مبمغ التأميف الذي دفعو المؤمف لمضحية، والجزء الباقي (3)التعويض

 يدفعو لمضحية عف االضرار التي يغطييا مبمغ التأميف.

لكف رغـ ىذه األسانيد لـ يسمـ تأسيس رجوع المؤمف عمى المسؤوؿ عمى قواعد الحموؿ 
دات. فمف جية، فإف تطبيؽ مبدأ الحموؿ يقتضي أف يكوف مصدر التزاـ القانوني مف االنتقا

كؿ مف الموفي والمديف متحدا وسببيما مشترؾ، كأف يكوف مدينيف متضامنيف أو أحدىما 
مدينا واآلخر كفيال لو في نفس الديف، وىذا ما ال يتحقؽ في حالة المؤمف، فمصدر التزاـ 

، (4)لتزاـ المسؤوؿ ىو الفعؿ المستحؽ لمتعويضالمؤمف ىو عقد التأميف في حيف مصدر ا
فنكوف بصدد ديناف مختمفاف كؿ منيما مستقؿ عف اآلخر في مصدره وسببو، مما يمتنع معو 

 الحموؿ القانوني لممؤمف محؿ المؤمف لو في مواجية الغير المسؤوؿ عف الحادث.

قتضي أف مف جية أخرى فإف رجوع الموفي عمى المديف بدعوى الحموؿ القانوني ي
يكوف الموفي قد وفى لمدائف بالديف المترتب عمى المديف ال بديف مترتب في ذمتو ىو. حيث 

                                                           
 .19، 17محمود جماؿ الديف زكي، مشكالت المسؤولية المدنية...، مرجع سابؽ، ص ص  - 1
مصطفى خميؿ، تقدير مبمغ التعويض وحقوؽ المؤمف وحقوؽ المؤمف المترتبة عمى دفعو، دراسة في عقد التأميف، دار  - 2

 .205و 204، ص 2001الحامد لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، 
. مصطفى خميؿ، تقدير مبمغ 338ه الموضوعي في المسؤولية...، مرجع سابؽ، ص كماؿ كيحؿ، االتجا - 3

 .206و 205التعويض...، مرجع سابؽ، ص 
 .333أحمد شرؼ الديف، أحكاـ التأميف...، مرجع سابؽ، ص  - 4
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، فالمؤمف عند دفعو التعويض لمضحية (1)ال يعتبر خطأ المسؤوؿ السبب في التزاـ المؤمف
يكوف قد وفى بالتزاـ يقع عمى عاتقو ىو بموجب عقد التأميف ال عمى عاتؽ المسؤوؿ، وىو 

 اـ بضماف األضرار والتعويض عنيا في حاؿ تحقؽ الخطر المؤمف منو.االلتز 

 الفرع الثاني

 األسانيد األخرى لمرجوع

باإلضافة إلى االتجاه القائؿ بأف حؽ المؤمف في الرجوع عمى المسؤوؿ، يجد أساسو 
القانوني في قواعد وأحكاـ الحموؿ سواء كاف حموال اتفاقيا أو حموال قانونيا، كانت ىناؾ 

تجاىات أخرى ترى أف رجوع المؤمف عمى المسؤوؿ يتـ عمى أساس دعوى المسؤولية ا
 التقصيرية، واتجاه يرى انو يتـ وفؽ نص خاص في القانوف.

 أوال: الرجوع بدعوى المسؤولية المدنية

يرى جانب مف الفقو أف رجوع المؤمف عمى المسؤوؿ بالتعويض، يجد أساسو القانوني 
لية المدنية التقصيرية، وبياف ذلؾ أف الغير لما تسبب في وقوع في نظاـ وأحكاـ المسؤو 

الحادث، يكوف قد تسبب في وقوع الخطر المؤمف منو، فيمـز المؤمف بدفع التعويض 
لمضحية، ويكوف بذلؾ قد ألحؽ بو ضررا، فيمتـز بتعويضو، ويقدر ىذا الضرر بقيمة 

لعدـ اكتماؿ عناصر قياـ المسؤولية . غير أف ىذا الرأي لقي معارضة قوية نظرا (2)التعويض
التقصيرية لممسؤوؿ عف الحادث اتجاه المؤمف، وبصفة خاصة انتفاء العالقة السببية بيف 

 فعؿ المسؤوؿ والضرر المدعى مف طرؼ المؤمف، وحتى انتفاء الضرر نفسو.

ر ويقاؿ تبريرا النعداـ العالقة السببية أف خطأ أو فعؿ المسؤوؿ ليس ىو السبب المباش
، واف فعؿ او خطأ (3)اللتزاـ المؤمف بدفع مبمغ التأميف والتعويض لممؤمف لو ضحية الحادث

                                                           
ض . سعيد أحمد شعمة، قضاء النق344محمد حسيف منصور، المسؤولية عف حوادث السيارات...، مرجع سابؽ، ص  - 1

 .158و 157، ص 1997في التأميف، رواي لمطباعة واإلعالف، االسكندرية، مصر، 
 .332كماؿ كيحؿ، االتجاه الموضوعي في المسؤولية...، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .330أحمد شرؼ الديف، أحكاـ التأميف...، مرجع سابؽ، ص  - 3
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. أي أف المتسبب في الضرر لـ يكف (1)المسؤوؿ ليس سوى شرط مف شروط التزاـ المؤمف
السبب المباشر في جعؿ المؤمف يدفع مبمغ التأميف، بؿ أف السبب يوجد في عقد التأميف، 

 .(2)العقد لما التـز المؤمف بدفع مبمغ التأميف رغـ وقوع الحادث فمو ال قياـ ذلؾ

لكف ىذا ال يمنع مف القوؿ بأف المسؤوؿ عف الحادث يكوف قد عجؿ بخطئو أو بفعمو 
، فبعدما كاف التزاـ موقوؼ عمى شرط تحقؽ الخطر المؤمف (3)عمى المؤمف الوفاء بالتزامو

 عف الحادث.منو، أصبح التزاـ حاال بفعؿ خطأ المسؤوؿ 

يذىب فريؽ إلى القوؿ بانعداـ ركف الضرر، فميس لممؤمف أف يدعي بأف ضررا قد لحؽ 
بو مف جراء وفائو بالتعويض، إذ أف ىذا الوفاء مف جانبو ليس سوى تنفيذ اللتزامو التعاقدي 

يصح اتجاه المؤمف لو مقابؿ االقساط التي يؤدييا لو ىذا األخير، وتنفيذ االلتزاـ التعاقدي ال 
 .(4)اعتباره ضرر ألحؽ بالمؤمف

ألف ىذا الوفاء ناتج عف عقد التأميف الذي يقـو أصال عمى أساس احتماؿ تحقؽ 
الخطر المؤمف منو، وقد كاف ىذا االحتماؿ محؿ اعتبار المؤمف عند التعاقد مع المؤمف لو، 

وحدد أقساط وأقاـ حساباتو عمى أساس ىذا االحتماؿ الذي غالبا ما يتحقؽ بفعؿ الغير، 
ف افترضنا وجود ضرر فإنو لف يكوف مباشرا، ومف ثـ ال (5)التأميف بناء عمى ذلؾ ، وحتى وا 
باتباع طريؽ القواعد العامة لممسؤولية المدنية التقصيرية، حيث  (6)يستحؽ التعويض عنو

 يشترط أف يكوف الضرر مباشر.

غ التعويض عمى ليذه االسباب فإنو ال يمكف تأسيس رجوع المؤمف الموفي بمبم
 المسؤوؿ عمى أحكاـ المسؤولية المدنية.

                                                           
رجوعو عمى المؤمف لو وعمى الغير المسؤوؿ عف الضرر، إبراىيـ الدسوقي أبو الميؿ، التزاـ المؤمف بالتعويض ومدى  - 1

 .19، ص 1995مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، 
 .333كماؿ كيحؿ، االتجاه الموضوعي في المسؤولية...، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .330أحمد شرؼ الديف، أحكاـ التأميف...، مرجع سابؽ، ص  - 3
 .331نفس المرجع، ص  - 4
 .333و 332جاه الموضوعي في المسؤولية....، مرجع سابؽ، ص كماؿ كيحؿ، االت - 5
 .14إبراىيـ الدسوقي أبو الميؿ، التزاـ المؤمف بالتعويض...، مرجع سابؽ، ص  - 6
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 ثانيا: الرجوع وفقا لنص خاص في القانون.

اتجيت العديد مف التشريعات إلى تقرير حؽ الييئة القائمة بالدفع في الرجوع عمى 
المسؤوؿ عف الحادث بمبالغ التعويض التي تكوف قد دفعتيا لمضحية، بموجب نصوص 

المشرع الجزائري إلى ىذا االتجاه، حيث نجد العديد مف النصوص  تشريعية خاصة. وانضـ
 القانونية التي تنص عمى ذلؾ صراحة.

المتعمؽ بالتأمينات عمى  07-95مف األمر  1ؼ 38ففي ىذا المجاؿ تنص المادة 
يحل المؤمن محل المؤمن لو، في الحقوق والدعاوي تجاه الغير المسؤولين، في »أنو: 

فوع لو، ويجب أن يستفيد أولويا من اية دعوى رجوع حتى استيفائو حدود التعويض المد
 .«التعويض الكمي حسب المسؤوليات المترتبة

المتعمؽ بالمنازعات في مجاؿ الضماف  08-08مف القانوف  70وتنص المادة 
يجب عمى ىيئة الضمان االجتماعي، طبقا ألحكام القانون العام، »االجتماعي عمى: 
المتسبب بخطئو في الضرر الذي لحق بالمؤمن لو اجتماعيا، لتعويض  الرجوع عمى الغير

 .«المبالغ التي دفعتيا أو التي عمييا أن تدفعيا ليذا األخير

يمكن ىيئة الضمان االجتماعي، طبقا »مف نفس القانوف أنو:  71تضيؼ المادة 
ر أو العمدي ألحكام القانون العام، الرجوع عمى المستخدم الذي تسبب بخطئو غير المعذو 

أو خطأ تابعو في الضرر الذي لحق بالمؤمن لو اجتماعيا، لتعويض المبالغ التي دفعتيا 
 .«أو التي عمييا أن تدفعيا ليذا األخير

في ىذا الموضع يمكف أف نتساءؿ حوؿ طبيعة الرجوع الذي نص عميو المشرع في 
أنو مجرد تطبيؽ نصوص خاصة وحوؿ أساسو القانوني، فيؿ ىو حموؿ مف نوع خاص، أـ 

 لمقواعد العامة لمبدأ الحموؿ المنصوص عميو في أحكاـ القانوف المدني.

يذىب اتجاه إلى القوؿ بأف الحموؿ الذي أتى بو المشرع بنصوص خاصة، إلى القوؿ 
بأنو حموؿ خاص مستقؿ وقائـ بذاتو، وال يعتبر مجرد تطبيؽ لمقواعد العامة لمحموؿ القانوني، 
وذلؾ راجع إلى عدـ توفر شروط الحموؿ القانوني ويخرج عف أحكاـ الحموؿ القانوني التي 
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نما يكوف ىذا الرجوع جاءت بيا القواعد  العامة المعروفة في الحموؿ بسبب الوفاء، وا 
بالتطبيؽ لنص خاص يستند إلى رغبة المشرع، وىو يختمؼ عف الحموؿ المعروؼ في 

 .(1)القانوف المدني

يقوؿ اتجاه آخر بأف الحموؿ الوارد في نصوص خاصة ما ىو إال تطبيؽ لمبدأ الحموؿ 
، وينطمؽ ىذا االتجاه في تبرير موقفو مف المفيـو الواسع المعروؼ في اطار القواعد العامة

لمبدأ الحموؿ، الذي ال يقتصر عمى الحالة التي يكوف فييا الموفي ممـز مع غيره بمصدر 
نما يمتد ليشمؿ الحالة التي يكوف فييا مصدر التزاـ الموفي مختمؼ عف مصدر  واحد، وا 

حد مف حيث محمو، وىو تعويض التزاـ المسؤوؿ عف الحادث، طالما كاف الديف وا
المجتمعة،  . وىي صورة مف صور المسؤولية المشتركة الحديثة، وىي المسؤولية(2)الضحية

حيث يمتـز أكثر مف شخص بديف واحد عمى سبيؿ التضامـ، ففي االلتزاـ التضاممي يتعدد 
 مصدر االلتزاـ مع اتحاد االلتزامات في الغاية.

التضاممي أو المسؤولية المجتمعة لإلشارة إلى تعدد يستخدـ مصطمح االلتزاـ 
المسؤوليف مع عدـ امكانية قياـ تضامف بينيـ. ويقصد بااللتزاـ التضاممي ذلؾ االلتزاـ الذي 
يتخذ محال واحدا ويكوف تعدديا في روابطو ومصدره، أي أف الديف يكوف واحد وغير قابؿ 

ف الممتزموف بذات الديف مع تعدد المصدر الذي لمقسمة، وتتعدد فيو الروابط أي يتعدد المدينو 
التـز بموجبو كؿ واحد منيـ ودونما تضامف بينيـ... أنظر أكثر في مفيوـ االلتزاـ التضاممي 

 .(3)والمسؤولية المجتمعة

                                                           
. إبراىيـ الدسوقي أبو الميؿ، التزاـ 342و 341كماؿ كيحؿ، االتجاه الموضوعي في المسؤولية...، مرجع سابؽ، ص  - 1

 .49رجع سابؽ، ص المؤمف بالتعويض...، م
 .342كماؿ كيحؿ، االتجاه الموضوعي في المسؤولية...، مرجع سابؽ، ص  - 2
، 1، العدد 10مجمة جامعة بابؿ لمعمـو االنسانية، المجمد االلتزاـ التضاممي، مقاؿ منشور ضمير حسيف المعموري،  - 3

 .123، 120، ص ص 2004العراؽ، 
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مف أبرز تطبيقات االلتزاـ التضاممي، حالة شركة التأميف والمسؤوؿ عف الضرر، كؿ 
دوف وجود تضامف بيف المؤمف والمسؤوؿ عف منيما مسؤوؿ عف تعويض الضحية، 

 .(1)الضرر

فمف المتصور أف ينشأ عند إصابة المؤمف لو بالضرر جراء فعؿ الغير التزاماف يتحداف 
في الغاية واليدؼ، مختمفاف في المصدر، يكوف مصدر األوؿ عقد التأميف أما الثاني 

لتزامو يترتب عميو تخفيؼ ديف فمصدره الفعؿ المستحؽ لمتعويض. مف ثـ فإف وفاء المؤمف با
التعويض المستحؽ في ذمة المسؤوؿ، وفي حدود ىذا التخفيض يكوف المؤمف قد أوفى بديف 

 ، وتعتبر ىذه الحالة إحدى حاالت الحموؿ القانوني بمفيومو الواسع.(2)الغير

بذلؾ يمكف القوؿ بأف الحموؿ المنصوص عميو مف طرؼ المشرع في نصوص خاصة 
مف التقنيف  261إلى األحكاـ العامة لمحموؿ القانوني الواردة في نص المادة جاء استنادا 

المدني، ويعتبر تطبيؽ خاص لمقواعد العامة لمحموؿ القانوني، أي أنو ليس تطبيؽ مباشر 
ليا، كوف النصوص التي جاءت بو وحدىا واجبة التطبيؽ عمى الحاالت التي ورد بشأنيا، 

 وؿ عف الحادث.وىي حاالت الوفاء بديف المسؤ 

 المطمب الثاني

 نطاق الرجوع عمى المسؤول عن الحادث

يمارس المؤمف القائـ بدفع التعويض لمضحية، سواء شركة التأميف أو ىيئة الضماف 
االجتماعي، حؽ الرجوع عمى المسؤوؿ، بحمولو محؿ الضحية في حقوقيا، غير أف ىذا 

ث اقتصاره عمى نوع مف أنواع الحؽ ليس مطمقا، فيو محدود في نطاقو، سواء مف حي
التأميف دوف أف يكوف جائزا في األنواع األخرى )الفرع األوؿ(، أو مف حيث مجاؿ تطبيقو 

 مف حيث األشخاص )الفرع الثاني(.

                                                           
مجمة مقاؿ منشور في المسؤولية التضاممية عف العمؿ غير المشروع، دراسة تحميمية مقارنة، صفاء شكور عباس،  - 1

 .78، ص 2015، 13، العدد 4كمية القانوف لمعمـو القانونية والسياسية، تصدر عف جامعة كركوؾ، العراؽ، المجمد 
 .333أحمد شرؼ الديف، أحكاـ التأميف...، مرجع سابؽ، ص  - 2
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 الفرع األول

 نطاق الرجوع عمى المسؤول من حيث طبيعة التأمين

شمؿ عمى جميع إف مبدأ رجوع القائـ بدفع التعويض عمى المسؤوؿ ليس مطمقا وال ي
الحاالت. حيث يتحدد مجاؿ الرجوع عمى المسؤوؿ عف الحادث بمبالغ التعويض في كونو 
ينحصر في بعض أنواع التأميف دوف األنواع األخرى، حيث يقتصر مجاؿ رجوع القائـ بدفع 
التعويض عمى المسؤوؿ عف الحادث مف حيث أنواع التأميف، عمى التأميف مف األضرار 

 ف يمتد إلى التأميف عمى األشخاص )ثانيا(.)أوال(، دوف أ

 أوال: الرجوع في التأمين عمى األضرار

يطمؽ عمى ىذا النوع مف التأميف، التأميف عمى المصالح أو التأميف التعويضي، يكوف 
فيو الخطر المؤمف منو أمرا متعمقا بماؿ المؤمف لو أو ماؿ غيره طالما كانت لو مصمحة 

 مى األضرار إلى تأميف مف المسؤولية، وتأميف مف األشياء.، ويقسـ التأميف ع(1)فيو

يقصد بالتأميف مف المسؤولية، ذلؾ العقد الذي يبـر بيف المؤمف والمؤمف لو، يتحمؿ 
بمقتضاه المؤمف العبء المالي المترتب عف فعؿ المؤمف لو الضار وغير المقصود والمحدد 

أي أف التأميف مف  ،(2)بالمسؤولية المدنيةفي العقد، بسبب رجوع الغير عمى المؤمف لو 
المسؤولية، يغطي الخسارة التي تمحؽ المؤمف لو بسبب التعويض الذي يدفعو لمضحية، 
فنكوف بصدد ثالث أطراؼ ىـ المؤمف والمؤمف لو والضحية الذي يكوف لو  الحؽ في دعوى 

. وىو (4)في العقدضد المؤمف لمحصوؿ عمى التعويض بالرغـ مف أنو ليس طرفا  (3)مباشرة

                                                           
 .  45التأميف والمسؤولية المدنية...، مرجع سابؽ، ص سعيد مقدـ،  - 1
. معراج جديدي، محاضرات في قانوف 54و 53موسى جميؿ النعيمات، النظرية العامة لمتأميف مف...، مرجع سابؽ،  - 2

 .135التأميف...، مرجع سابؽ، ص 
لب مباشرة مؤمف المسؤوؿ عف الضرر الدعوى المباشرة ىي دعوى منحيا القانوف لممتضرر يمكف لو بواسطتيا أف يطا - 3

الذي أصابو لمتعويض عنو. الرجوع إلى: البشير زىرة، التأميف البري، الطبعة الثانية، مؤسسات عبد الكريـ بف عبد اهلل 
 .  229و 228، ص 1985لمنشر والتوزيع، تونس، 

 .33يروت، لبناف، د س ف، ص محمد حسيف منصور، مبادئ عقد التأميف، الدار الجامعية لمطباعة والنشر، ب - 4
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بيذا المعنى اتفاؽ بنقؿ تبعات المسؤولية المدنية لممؤمف لو إلى المؤمف، فمتى تحققت 
 مسؤولية المؤمف لو وطالبتو الضحية بالتعويض، تقـو شركة التأميف بدفعو لمضحية.

أما التأميف عمى األشياء فيو وثيقة تتعمؽ بضماف ماؿ المؤمف لو وليس بشخصو، 
خطر الذي ييدد الشيء الممموؾ لممؤمف لو وال يتعمؽ بضماف المخاطر وتنصب عمى ال

بصورة مباشرة، وتشمؿ جميع المخاطر العادية مثؿ الحريؽ والسرقة وغيرىا مف المخاطر 
. يتميز التأميف مف األضرار (1)التقميدية األخرى، كما تشمؿ ضماف أخطار الكوارث الطبيعية

 (2) بالخصائص التالية:

 جـ التعويض المستحؽ بحجـ الضرر، ذلؾ لكونو عقد تعويضي.ارتباط ح -

 عدـ جواز الجمع بيف تعويض التأميف ودعوى المسؤولية المدنية. - 

كنتيجة لياتيف الخاصيتيف، فإنو يجوز لممؤمف أف يرجع عمى المسؤوؿ عف الحادث 
صفة بمبالغ التعويض التي دفعيا لمضحية، وذلؾ يرجع بالدرجة األولى إلى توفر ال

 التعويضية في التأميف عمى األضرار.

يقصد بالصفة التعويضية أف ال يحصؿ المؤمف لو عمى تعويض يفوؽ المبمغ المبيف 
في العقد، وال يتجاوز ىذا المبمغ قيمة الضرر الذي أصاب المؤمف لو، ومف ثـ فإف ىذا 

ف المذكور في العقد األخير، وبناء عمى ىذه الصفة ال يتقاضى إال أقؿ القيمتيف )مبمغ التأمي
 .(3)وقيمة الضرر. وىذه الصفة تشترؾ فييا تأمينات األضرار

كنتيجة لذلؾ، فإنو ال يجوز التعويض إال عمى الضرر، وال شيء غير الضرر، وال 
يحقؽ لمضحية اإلثراء بمناسبة التعويض، فمتى تحصمت عمى التعويض مف طرؼ المؤمف 

                                                           
 .112و 111معراج جديدي، محاضرات في قانوف التأميف...، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .347كماؿ كيحؿ، االتجاه الموضوعي في المسؤولية...، مرجع سابؽ، ص  - 2
لتأميف...، . معراج جديدي، محاضرات في قانوف ا50سعيد مقدـ، التأميف والمسؤولية المدنية...، مرجع سابؽ، ص  - 3

 .113مرجع سابؽ، ص 
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البة المسؤوؿ عف الحادث بالتعويض وفؽ ال يحؽ ليا مباشرة دعوى المسؤولية ومط
 .(1)ألحكاميا، إذ ال يجوز الجمع بيف تعويضيف عف الضرر نفسو في التأميف عف األضرار

 ثانيا: حظر الرجوع في التأمين عمى األشخاص

يعرؼ التأميف عمى األشخاص بانو عقد احتياطي يكتتب بيف المكتتب والمؤمف، يمتـز 
محدد في شكؿ رأسماؿ أو ريع في حالة وقوع الحدث، أو عند بواسطتو المؤمف بدفع مبمغ 

حموؿ األجؿ المحدد في العقد لممؤمف لو أو لممستفيد المعيف في العقد، ويمتـز المكتتب بدفع 
 .(2)األقساط حسب جدوؿ استحقاؽ متفؽ عميو

ويقصد بو أيضا ذلؾ التأميف الذي يكوف محمو شخص االنساف ال مالو وذلؾ بخالؼ 
. والخطر الذي يكوف محؿ التأميف مف األشخاص ىو كؿ خطر (3)التأميف عمى األضرار

يصيب اإلنساف في شخصو كالمرض أو اإلصابة أو استمرار الحياة لمدة معينة أي الوفاة أو 
 .(4)الموت، وقد يكوف الحدث المؤمف منو حدثا سعيدا كالزواج أو اإلنجاب

لمؤمف بدفع مبمغ التأميف بغض النظر عف تحقؽ عند تحقؽ الخطر المؤمف منو، يمتـز ا
أضرار، وال يتقيد بجسامة الضرر، إذ أف مبمغ التأميف ال يحمؿ الصفة التعويضية، ذلؾ أف 
شخص اإلنساف ليس محال لمتقييـ المالي، وعالوة عمى ذلؾ فإنو عند حدوث بعض الوقائع 

لكونيا وقائع  (5)و اإلنجابفإنو ال يمكف الحديث عف حدوث الضرر كما في حالة الزواج أ
 سعيدة.

                                                           
1  - LAMBERT-FAIVRE Yvonne, PORCHY-SIMON Stéphanie, droit de dommage…, op.cit. p 24 et 25. 

التأمين عمى األشخاص اتفاقية »المتعمؽ بالتأمينات، السالؼ الذكر عمى:  07-95مف األمر  60تنص المادة  - 2
بموجبيا بأن يدفع لممكتتب أو المستفيد المعين مبمغا محددا، رأسماال كان أو احتياط بين المؤمن لو والمؤمن، ويمتزم 

ريعا، في حالة تحقق الحادث أو عند حمول األجل المنصوص عميو في العقد. ويمتزم المكتتب بدفع األقساط حسب جدول 
 .«استحقاق متفق عميو

 .53سعيد مقدـ، التأميف والمسؤولية المدنية...، مرجع سابؽ، ص  - 3
 .5، ص 2006فايز أحمد عبد الرحمف، التأميف عمى الحياة، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر،  - 4
 .26و 25أحمد شرؼ الديف، أحكاـ التأميف...، مرجع سابؽ، ص  - 5
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يمتاز ىذا النوع مف التأميف في كونو ليس تأمينا تعويضيا في مقابؿ الضرر الحاصؿ. 
. كما (1)مف ثـ فإف المؤمف ال يحؿ قانونا محؿ المؤمف لو في حقوقو في مواجية المسؤوؿ

الصفة يمتاز تأميف األشخاص عف تأميف األضرار، في كوف ىذا األخير ينطوي عمى 
التعويضية عف الضرر، بينما تنتفي ىذه الصفة في التأميف عمى األشخاص، حيث يحصؿ 
المستفيد عمى المبمغ المؤمف بو عند وقوع الخطر بغض النظر عف وجود ضرر مف عدمو، 
ويكوف ىذا المبمغ محدد سمفا عند بدء التأميف. كما يجوز لممؤمف لو أو المستفيد في عقد 

الذي يحصؿ عميو مف الغير  (2)اص الجمع بيف مبمغ التأميف والتعويضالتأميف عمى األشخ
 المسؤوؿ، بينما يحظر ويمنع ذلؾ في التأميف مف األضرار.

لمرجوع عمى المسؤوؿ في التأميف عمى األشخاص،  (3)أما عف سبب حظر المشرع
مف لو فيعود إلى انعداـ الصفة التعويضية، ذلؾ أف مبمغ التأميف الذي يحصؿ عميو المؤ 

يتحدد بعيدا عف اعتبارات متعمقة بالضرر كوف الخطر المؤمف منو غير قابؿ لمتقويـ 
 .(4)المالي

مف ثـ فإنو يجوز لممؤمف لو في إطار التأميف عمى األشخاص أف يجمع بيف مبمغ 
دوف أف يخالؼ ذلؾ مبدأ  (5)التأميف ومبمغ التعويض المستحؽ قبؿ المسؤوؿ عف الحادث

بيف تعويضيف عف نفس الضرر، ألف مناط حظر الجمع بيف تعويضيف عدـ جواز الجمع 
 .(6)عف الضرر نفسو ىو الصفة التعويضية التي تنتفي في حالة التأميف عمى األشخاص

                                                           
 .306البشير زىرة، التأميف البري...، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .33سابؽ،  محمد حسيف منصور، مبادئ عقد التأميف...، مرجع - 2
ال يحق لممؤمن باي حال، القيام بدعوى رجوع »السالؼ الذكر عمى أنو:  07-95مف األمر  1ؼ 61تنص المادة  - 3

 .«ضد الغير المسؤولين عن الحادث
أحمد شرؼ الديف، أحكاـ التأميف، مرجع  .345كماؿ كيحؿ، االتجاه الموضوعي في المسؤولية...، مرجع سابؽ، ص  - 4

 .278مرجع سابؽ، ص ...، القانونية والعممية الجوانب وناريماف جميؿ نعمة، . عمار كريـ كاظـ338سابؽ، ص 
يمكن جمع التعويض الذي »المتعمؽ بالتأمينات، السالؼ الذكر عمى أنو:  07-95مف األمر  2ؼ 61تنص المادة  - 5

 .«المبالغ المكتتبة في تأمين األشخاصيتوجب عمى الغير المسؤول عن الحادث دفعو لممؤمن لو أو لذوي حقوقو مع 
 .345كماؿ كيحؿ، االتجاه الموضوعي في المسؤولية...، مرجع سابؽ، ص  - 6
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طالما أجاز المشرع لممؤمف لو الضحية في تأميف األشخاص الرجوع عمى المسؤوؿ، 
اص ومبمغ التعويض الذي يحصؿ أي الجمع بيف مبمغ التأميف في إطار التأميف عمى األشخ

عميو عف طريؽ المسؤولية المدنية اتجاه المسؤوؿ عف الحادث، امتنع عمى المؤمف الرجوع 
عمى المسؤوؿ، ألف خالؼ ذلؾ يعني التزاـ المسؤوؿ بدفع التعويض مرتيف، مرة لمضحية مرة 

مع بيف أخرى لممؤمف بسبب رجوع ىذا األخير عمى المسؤوؿ عف الحادث، فمع جواز الج
 .(1)تعويضيف يمتنع الحموؿ

مما سبؽ، يمكف القوؿ بأف حؽ رجوع القائـ بدفع التعويض عمى المسؤوؿ، مرتبط 
بتوفر الصفة التعويض في عقد التأميف، ومدى جواز الجمع بيف مبمغ التأميف والتعويض في 

التأميف عمى إطار المسؤولية المدنية، وىذا ما يفسر جوازه في التأميف عمى األضرار دوف 
 األشخاص.

 الفرع الثاني

 نطاق الرجوع عمى المسؤول من حيث األشخاص

إف نطاؽ تطبيؽ حؽ الرجوع عمى المسؤوؿ بمبالغ التعويض غير مطمؽ مف حيث 
األشخاص، إذ يقتصر عمى الييئات التي تمنح تعويضا تمقائيا لمضحية )أوال(، وتمارسو في 

ع مراعاة بعض القيود الواردة عميو، إذ يحظر الرجوع مواجية المسؤوؿ عف الحادث )ثانيا(، م
 عمى بعض األشخاص )ثالث(.

 أوال: األشخاص الذين يممكون الحق في الرجوع عمى المسؤول

يتمثؿ األشخاص الذيف يممكوف الحؽ في الرجوع عمى المسؤوؿ عف الحادث، في كؿ 
دث العمؿ بخطئو ميما مف ىيئة الضماف االجتماعي في الرجوع عمى الغير المتسبب في حا

كاف وصفو، وعمى المستخدـ متى تحققت مسؤوليتو عف خطئو الشخصي العمدي أو خطئو 
غير المعذور، أو بسبب خطأ تابعو. كما يحؽ لشركات التأميف الرجوع عمى المؤمف بسبب 

 خطئو غير المعذور أو العمدي، أو عمى الغير المتسبب في الحادث.
                                                           

 .339أحمد شرؼ الديف، أحكاـ التأميف...، مرجع سابؽ، ص  - 1
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ا حوؿ مدى جواز رجوع صناديؽ الضماف بمبالغ في ىذا الموضع، نتساءؿ أيض
التعويض التي دفعتيا لمضحية عمى المسؤوؿ عف الحادث. فإف كاف التعويض التمقائي الذي 
تدفعو شركات التأميف يكوف دائما في حالة معرفة المسؤوؿ عف الحادث، مما يسمح ليا بعد 

حالة دفعو مف طرؼ  دفع التعويض أف ترجع بو عمى المسؤوؿ، فإف األمر يختمؼ في
 صناديؽ الضماف أيف يفترض أف يكوف المسؤوؿ عف الحادث مجيوال.

فاألصؿ بالنسبة لصناديؽ الضماف أنو ليس ليا الحؽ في الرجوع، فمف المفروض أنيا 
ال تدخؿ إال إذا لـ يوجد ىناؾ مسؤوؿ عف الحادث، أي ينعدـ المسؤوؿ الذي يمكف لصناديؽ 

بالغ التي دفعتيا لمضحية، بمعنى ال يوجد شخص يمكف الرجوع التعويض الرجوع عميو بالم
. غير أنو يمكف تصور حاالت يمكف فييا لصناديؽ الضماف الرجوع عمى المسؤوؿ، (1)عميو

ففي مجاؿ التأمينات االلزامية عمى السيارات، يحؽ لصندوؽ التعويضات الرجوع عمى سائؽ 
 ى السيارة، أو سقوط حؽ المالؾ في الضماف.السيارة أو مالكيا في حالة عدـ وجود تأميف عم

المالحظ عمى قانوف التأميف اإللزامي عمى السيارات، أف المشرع أجاز لكؿ مف لمدولة 
والوالية والبمدية وكؿ ىيئة عمومية تسدد تعويضات ألعوانيا الذيف كانوا ضحية إصابة 

ـ في حدود المبالغ جسدية ناتجة عف حادث مرور، أف تحؿ محؿ ىؤالء األعواف في حقوقي
 .(2)التي تدفعيا ليـ، رغـ أف ىذا القانوف أعفى الدولة وىيئاتيا مف االلتزاـ بالتأميف

 ثانيا: األشخاص الذين يجوز الرجوع عمييم

يمكف التمييز بيف حالتيف مف رجوع القائـ بدفع التعويض عمى المسؤوؿ عف الضرر. 
مى المؤمف لو مف مسؤوليتو المدنية، أما الحالة تتمثؿ الحالة األولى في رجوع القائـ بالدفع ع

 الثانية فتتمثؿ في الرجوع عمى الغير المسؤوؿ عف الحادث.
                                                           

 .70عابد فايد عبد الفتاح فايد، التعويض التمقائي لألضرار...، مرجع سابؽ، ص  - 1
تحل الدولة أو الواليات أو البمديات وبصفة عامة كل ىيئة »سالؼ الذكر عمى:  15-74األمر  مف 12تنص المادة  - 2

عمومية تسدد تعويضات أو منافع أخرى ألعوانيا الذين كانوا ضحية حادث جسماني لمرور السيارات محل ىؤالء األعوان 
. «غرض وذلك حسب الجدول الوارد في الممحقفي حقوقيم في حدود المبالغ التي تدفع ليم أو تقيد في االحتياط ليذا ال

إن الدولة وىي معفاة من االلتزام بالتأمين، فإنو تقع عمييا التزامات المؤمن »مف نفس األمر فتنص عمى:  2أما المادة 
 .«بالنسبة لممركبات التي تممكيا أو الموجودة في حراستيا
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لممؤمف الرجوع عمى المؤمف لو يجوز رجوع القائم بدفع التعويض عمى المؤمن لو: 
مف مسؤوليتو المدنية متى تسبب في حدوث الضرر بخطئو غير المعذور أو خطئو المتعمد 

كاف نوع التأميف، سواء تعمؽ األمر بالتأمينات االجتماعية أو تعمؽ بالتأمينات  أو ميما
، (1)الخاصة، والسبب في ذلؾ يعود إلى عدـ جواز التأميف عمى مثؿ ىذه األخطاء الموصوفة

كما يجوز في بعض الحاالت الرجوع عمى المؤمف لو عمى مسؤوليتو المدنية نتيجة قياـ 
 .مسؤوليتو عف أعماؿ تابعو

ففي مجاؿ الػتأمينات االجتماعية، فإنو ال يحؽ لييئة الضماف االجتماعي الرجوع عمى 
المستخدـ المؤمف لو اجتماعيا مف مسؤوليتو المدنية عف حوادث العمؿ، إال في حالة تسببو 

، أو خطأ تابعو، إذ ال يجوز التأميف عف (2)في الضرر بسب خطئو العمدي أو غير المعذور
سباب عديدة، أىميا أف التابع في الغالب يقـو بتنفيذ أعمالو بناء عمى أخطاء التابع أل

تعميمات المستخدـ التي يتوجب عميو تنفيذىا، بحيث يمكف ليذه التعميمات أف تشكؿ خطرا 
عمى صحة العامؿ الذي وجيت لو أو لزمالئو. كما أف التابع معني باحتراـ قواعد واجراءات 

 .(3)أخرى يعد المستخدـ أصال مسؤوال مدنيا عف التابع الوقاية ىذا مف جية، ومف جية

في مجاؿ التأمينات اإلجبارية عف المسؤولية المدنية الناتجة عف حوادث السيارات، فإنو 
يجوز لشركة التأميف أف ترجع عمى المؤمف لو المسؤوؿ عف الحادث إذا أثبت أف عقد 

كاذبة أو إخفائو لوقائع جوىرية تؤثر في التأميف قد أبـر بناء عمى إدالء المؤمف لو ببيانات 
حكـ شركة التأميف عمى قبوليا تغطية الخطر المؤمف أو عمى سعر التأميف أو شروطو أو أف 
المركبة استخدمت في اغراض ال يخوليا الترخيص، مما يؤدي إلى اإلخالؿ بالحماية المقررة 

بمبمغ التعويض إذا كاف سائؽ  ، كما يجوز لممؤمف الرجوع عمى المؤمف لو(4)بمقتضى التأميف
                                                           

ف ارتكاب المستخدـ إف الخطأ الموصوؼ جاء مف أجؿ حماية قاعدة األخالؽ  - 1 التي تقـو عمييا المسؤولية المدنية وا 
وجبيا الوظيفة الردعية... الرجوع الذي يؤمف عمى مسؤوليتو لمخطأ الموصوؼ يشكؿ تعديا عمى قاعدة األخالؽ فتقرر بم

 .279، مرجع سابؽ، ص ...: محمد ابراىيـ الدسوقي، تقدير التعويض بيف الخطأ والضررإلى
 الذكر. ةالسالف 08-08مف القانوف  71 لمادةرجوع إلى اال - 2
 .109 ، مرجع سابؽ، ص...الخطأ في التعويض بورجو وسيمة، دور - 3
ف مف فايز أحمد عبد الرحمف، التأمي .71عابد فايد عبد الفتاح فايد، التعويض التمقائي لألضرار...، مرجع سابؽ، ص  - 4

 .100، مرجع سابؽ، ص المسؤولية عف حوادث...
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السيارة غير حائز عمى رخصة سياقة موافقة لنوع السيارة، أو ارتكب الحادث وىو في غير 
 .(1)حالتو الطبيعية بسبب السكر أو تناوؿ المخدرات، أو إذا ارتكب الحادث بإرادتو

الفقو يذىب فريؽ مف رجوع القائم بدفع التعويض عمى الغير المسؤول عن الحادث: 
والقضاء إلى القوؿ بعدـ جواز رجوع المؤمف بالتعويض عمى الغير المسؤوؿ عف الحادث 
النتفاء األساس القانوني لمثؿ ىذا الرجوع، والنتفاء رابطة قانونية بيف المؤمف وىذا الغير، 
كما أف الطبيعة الخاصة اللتزاـ المؤمف بالوفاء بمبمغ التأميف إلى الضحية أو ذوي حقوقيا، 

التي تختمؼ باختالؼ العالقات التي يظير فييا المؤمف، فالعالقة التي تربطو بالمؤمف لو و 
ىي التزاـ بضماف التعويض وآثار قياـ مسؤوليتو، بينما التزامو اتجاه الضحية يكوف التزاـ 

 بات ونيائي، فيما يخص مبمغ التعويض عف األضرار.

، فبالرغـ مف أنو يمتـز بالوفاء بنفس أما عف عالقة المؤمف بالغير المسؤوؿ عف الحادث
التعويض الذي يمتـز بو ىذا الغير، إال أنو ال عالقة بيف االلتزاميف، إذ أف كؿ التزاـ مستقؿ 
ف أدى المؤمف مبمغ التعويض إلى الضحية أو ذوي حقوقيا، فذلؾ ال  عف اآلخر، فحتى وا 

نما ىو ممتـز مثمو  .(2)فقط يعني أنو ممتـز مع ىذا الغير أو عنو، وا 

كما ينتقد البعض ىذا النوع مف الرجوع، عمى أنو يعطي المؤمف مزية بال مقابؿ 
ويمنحيـ الفرصة في إثراء بال سبب يبرره، ألنو يسمح ليـ الحصوؿ مف الغير المسؤوؿ عف 
الحادث عمى المبالغ التي دفعوىا لمضحية باإلضافة إلى أقساط التأميف التي تحصموا عمييا 

 .(3)ىي السبب المباشر اللتزامو بدفع التعويض مف قبؿ والتي

غير أف وفاء المؤمف بالتعويض إلى الضحية، يبرئ ذمة الغير المسؤوؿ عف الحادث، 
ويمنع الضحية مف مطالبة ىذا الغير بالتعويض تطبيقا لمبدأ عدـ جواز الحصوؿ عمى 

ؤمف بالتعويض تعويضيف عف الضرر الواحد. مف ثـ فإف مصمحة الضحية تستدعي قياـ الم

                                                           
 .341، مرجع سابؽ، ص ...محمد حسيف منصور، المسؤولية عف حوادث السيارات - 1
 .339-337، مرجع سابؽ، ص ص مدنية المترتبة...محمد بعجي، المسؤولية ال - 2
 .341، مرجع سابؽ، ص سؤولية...كماؿ كيحؿ، االتجاه الموضوعي في الم - 3
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عما لحقيا مف أضرار وكاف المتسبب فيو الغير الذي ال تربطو بالمؤمف أية عالقة، وبعدىا 
 إقرار حؽ المؤمف في الرجوع عمى المسؤوؿ عف الحادث.

ىذا ما ذىب إليو المشرع في مجاؿ التأميف عف المسؤولية المدنية المترتبة عف حوادث 
ىذه المسؤولية، ال يقتصر عمى ضماف المسؤولية  السيارات، حيث أصبح نطاؽ التأميف مف

المدنية الناشئة عف فعؿ المؤمف لو أو تابعو، بؿ أصبح التزاـ المؤمف يمتد إلى تغطية 
 المسؤولية المدنية لغير المؤمف لو.

يحل »المتعمؽ بالتأمينات عمى أنو:  07-95مف األمر  1ؼ 38في ذلؾ تنص المادة 
لحقوق والدعاوي تجاه الغير المسؤولين، في حدود المؤمن محل المؤمن لو، في ا

فبالتالي إذا ارتكب الحادث شخص غير المؤمف لو أو أي . «التعويض المدفوع لو،...
شخص آلت إليو ىذه الصفة مثؿ السائؽ المرخص لو بقيادة السيارة، يمكف لممؤمف الرجوع 

مف تعويض لمضحية، عمى المسؤوؿ عف الحادث واألضرار السترداد ما يكوف قد أداه 
. كما يحؽ لشركة التأميف الرجوع (1)فالمؤمف لو غير مسؤوؿ مدنيا عف مرتكب الحادث

بالتعويض المدفوع لمضحية المؤمف ليا عمى مؤمف الغير المسؤوؿ عف الحادث، في حالة 
 ابراـ ىذا الغير عقد تأميف مف مسؤوليتو المدنية لدى شركة تأميف أخرى.

المذكورة أعاله، يمكف اف  1ؼ 38و وبالرجوع إلى نص المادة تجدر اإلشارة ىنا أن
نتصور أف رجوع المؤمف يكوف بدعوى المؤمف لو نفسو، فبالتالي يقتصر ىذا الرجوع عمى 
الحالة التي تكوف فييا الضحية ىي المؤمف لو نفسو، فال يمكف لشركة التأميف الرجوع بدعوى 

 .(2)ر المؤمف لوالضحية متى كانت ىذه األخيرة مف الغير غي

في ىذه الحالة نرى أنو، ال تمتـز شركة التأميف بتعويض الضحايا مف الغير غير 
المؤمف ليـ، إال إذا تدخمت السيارة المؤمف عنيا في وقوع الحادث واألضرار التي تمحؽ بيذه 
الفئة مف الضحايا. بالتالي فإف شركة التأميف ال تممؾ الرجوع عمى المسؤوؿ عف الحادث 

                                                           
. عابد فايد عبد الفتاح فايد، 342مرجع سابؽ، ص  ،...محمد حسيف منصور، المسؤولية عف حوادث السيارات - 1

 .70التعويض التمقائي لألضرار...، مرجع سابؽ، ص 
 .355، مرجع سابؽ، ص ، االتجاه الموضوعي في المسؤولية...كماؿ كيحؿ - 2
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ى كانت ليذا األخير صفة المؤمف لو عف مسؤوليتو المدنية في إطار عقد التأميف االلزامي مت
عمى السيارات، بحكـ أف ىذا العقد يشمؿ عمى تأميف المسؤولية المدنية لممؤمف لو. غير أنو 
يجوز ليا الرجوع عمى المؤمف لو المسؤوؿ عف الحادث بدعوى الضحية في حالة ارتكابو 

 الموصوفة عمى أنيا أخطاء غير معذورة أو أخطاء عمدية. إلحدى األخطاء

لييئة الضماف االجتماعي، الرجوع عمى الغير المسؤوؿ عف حادث العمؿ،  كما يحؽ
السترجاع كامؿ التعويضات منو ميما كانت طبيعة الخطأ الذي صدر منو. حيث ال يوجد 

 عف خطأ الغير.أي مبرر لتتحمؿ ىيئة الضماف االجتماعي عبء التعويض الناتج 

كما أنو، وفي حالة التأميف مف المسؤولية المدنية، فإنو يحؽ لييئة الضماف االجتماعي 
تي تقع عمى عاتؽ شركة التأميف، حيث تمتـز الرجوع عمى شركات التأميف بمبالغ التعويض ال

شركات التأميف إزاء ىيئة الضماف االجتماعي بتسديد التعويضات التي وضعيا الجدوؿ عمى 
عاتقيا، وتحؿ ىيئة الضماف االجتماعي محؿ الضحايا في حقوقيا في كامؿ األداءات 

 .(1)الممنوحة ما عدا رأسماؿ الوفاة

 ثالثا: حظر الرجوع عمى بعض األشخاص

يحظر الرجوع عمى بعض األشخاص ولو كانوا مسؤوليف مدنيا عف الحادث، وحتى ولو 
يار المباشريف لممؤمف لو، والعماؿ التابعيف توفرت شروط الرجوع عمييـ وىـ: األقارب واألص

 .(2)لممؤمف لو، واألشخاص الذيف يعيشوف عادة مع المؤمف لو

إلى اعتبارات  حظر الرجوع عمى األقارب واألصيار المباشريف، السبب في يرجع
، وىي القرابة المباشرة، إذ انو في العالقة المعنوية القائمة بيف ىؤالء األشخاص والمؤمف لو

الغالب يمتنع المؤمف مف مطالبة ىؤالء األشخاص بالتعويض بدعوى المسؤولية المدنية، وما 

                                                           
لقضائية، ، المجمة ا24/09/1990بتاريخ  72728قرار المحكمة العميا، الصادر عف الغرفة المدنية، في الممؼ رقـ  - 1

 .28، ص 1992، لسنة 2العدد 
وال يجوز لممؤمن أن يمارس دعوى رجوع ضد »عمى:  السالؼ الذكر 07-95األمر  مف 3ؼ 38المادة  تنص - 2

الذين يعيشون عادة معو إال األقارب واألصيار المباشرين والعمال التابعين لممؤمن لو، وبصفة عامة جميع األشخاص 
 .  «اإلضرارإذا صدر منيم فعل قصد 
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رجوع المؤمف عمييـ بمبالغ التعويض إال رجوع لممؤمف نفسو بطريقة غير مباشرة، إذ أف 
نما بدعوى المؤمف لو، وىو ما يتعا رض مع االعتبار المؤمف ال يرجع بدعوى شخصية وا 

 .(1)المعنوي المتمثؿ في رابطة القرابة

غير أف المشرع لـ يحدد درجة القرابة أو المصاىرة بدرجة معينة، وبناء عمى ذلؾ فإنو 
يمتنع الرجوع عمى أصوؿ المؤمف لو وفروعو، كما ال يجوز الرجوع عمى أصياره مثؿ أصوؿ 

مؤمف لو قرابة الحواشي مثؿ األخ الزوج. عمى أنو يجوز الرجوع عمى مف تجمعيـ مع ال
واألخت والعـ وأبنائيـ. ىذا ما يجعؿ مف ىذا الحظر ضيقا في مجالو، إذ أف االعتبارات 

، (2)التي يقـو عمييا تتوفر في أشخاص آخريف لـ يذكرىـ المشرع كاألخوة والعمات والخاالت
رب مف الحواشي، فكاف عمى المشرع التوسع في مجاؿ اعماؿ ىذا الحظر ليشمؿ عمى األقا

الذيف ال يرجع عادة عمييـ المؤمف لو بدعوى المسؤولية المدنية، لتوفر نفس االعتبارات 
 المعنوية التي تمنعو مف الرجوع عمى األقارب المباشريف.

فتعود إلى اعتبارات  في حظر الرجوع عمى العماؿ التابعيف لممؤمف لوأما عف العمة 
الذيف يدخموف في ىذه الفئة يسأؿ المؤمف أو الضحية  قانونية تتمثؿ في كوف أف األشخاص

المستفيدة مف التأميف عف أفعاليـ وفؽ قواعد مسؤولية المتبوع عف أعماؿ تابو، فمما كاف 
األمر كذلؾ فإنو يتحمؿ المسؤولية عف أفعاؿ ىذه الفئة متى كانت صادرة عنيـ أثناء 

المؤمف عمييـ بمبمغ التعويض لكاف ذلؾ  ، فمو أجيز رجوع(3)الوظيفة أو بسببيا أو بمناسبتيا
رجوعا عمى الضحية نفسيا، فيدفع المؤمف لو أو الضحية المستفيدة مف التعويض بيده 

 .(4)اليسرى ما قدـ لو إلى يده اليمنى، وىذا ما يؤدي إلى انعداـ فائدة التأميف

                                                           
جماؿ الديف زكي، مشكالت المسؤولية  .78ض ...، مرجع سابؽ ص إبراىيـ الدسوقي أبو الميؿ، التزاـ المؤمف بالتعوي - 1

 .358، مرجع سابؽ، ص .... أحمد شرؼ الديف، أحكاـ التأميف371و 370، مرجع سابؽ، ص ...المدنية
 .361مرجع سابؽ، ص ، سؤولية...كماؿ كيحؿ، االتجاه الموضوعي في الم - 2
يكون المتبوع مسؤوال عن الضرر الذي يحدثو تابعو »مف التقنيف المدني الجزائري عمى أنو:  1ؼ 136تنص المادة  - 3

 .  «بفعمو الضار متى كان واقعا منو في حالة تأدية وظيفتو أو بسببيا أو بمناسبتيا
 ،مبدأ حؽ الحموؿ.... دعيج المطيري، 362سابؽ، ص  ، مرجعسؤولية...كماؿ كيحؿ، االتجاه الموضوعي في الم - 4

 .358، مرجع سابؽ، ص .... أحمد شرؼ الديف، أحكاـ التأميف16مرجع سابؽ، ص 
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مستفيدة بالتالي ال يجوز الرجوع عمى األشخاص الذيف يكوف المؤمف لو أو الضحية ال
. غير أف ىذا الحظر يقتصر فقط عمى الحاالت التي يسأؿ (1)مف التأميف مسؤوال عنيـ مدنيا

فييا الضحية عف أعماؿ تابعو، أما في الحاالت التي يممؾ فييا المتبوع الرجوع عمى تابعو، 
، أو تعمد إحداث الضرر، فيجوز لممؤمف الرجوع (2)كحالة ارتكاب ىذا األخير لخطأ جسيـ

 العامؿ التابع الذي تسبب بخطئو العمدي أو الجسيـ في الحادث. عمى

ىذه الفئة أشخاص تتوافر  أما األشخاص الذيف يعيشوف عادة مع المؤمف لو، فتشمؿ
فييـ حالة واقعية، ىي أف يكونوا مع المؤمف لو أو الضحية المستفيدة مف التعويض في 

لمعيار المحدد ليذه الفئة مف األشخاص ، أي أف المشاركة في المعيشة ىو ا(3)معيشة واحدة
 .(4)التي يحظر الرجوع عمييا بمبمغ التعويض مف طرؼ الييئة القائمة بتعويض الضحية

يتطمب ىذا الشرط أف يكوف ىؤالء األشخاص يعيشوف في كنؼ المؤمف لو أو  ال
الضحية أو تحت رعايتو أو إعالتو، بؿ يكفي لمنع الرجوع عمييـ مجرد اإلقامة مع المؤمف لو 

 أو الضحية المستفيدة مف التعويض.

بالتالي ال يجوز لممؤمف الرجوع عمى أقارب أو أصيار المؤمف لو أو الضحية 
فيدة مف التعويض المباشريف أو غير المباشريف، وال عمى غير األقارب وغير األصيار المست

 ماداـ ىؤالء يعيشوف عادة مع المؤمف لو أو الضحية المستفيدة مف التعويض.

ترجع عمة امتناع رجوع المؤمف عمى األشخاص الذيف يعيشوف عادة مع المؤمف لو أو 
ذات طابع أدبي، تتعمؽ بالرابطة الوثيقة التي ضحية المستفيدة مف التعويض إلى أسباب 

                                                           
محمد  .. الرجوع إلى:بوع عف أعماؿ تابعو.ينطبؽ ذلؾ عمى حالة مسؤولية متولي الرقابة وعمى حالة مسؤولية المت - 1

 .  342، مرجع سابؽ، ص ...ياراتحسيف منصور، المسؤولية عف حوادث الس
لممتبوع حق الرجوع عمى تابعو في حالة ارتكابو خطأ »مف التقنيف المدني الجزائري عمى:  137تنص المادة  - 2

 .  «جسيما
 .362، مرجع سابؽ، ص سؤولية...كماؿ كيحؿ، االتجاه الموضوعي في الم - 3
 .15مرجع سابؽ، ص ، ...مبدأ حؽ الحموؿ، دراسة مقارنةدعيج المطيري،  - 4
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تربط بيف ىؤالء األشخاص والمؤمف لو أو المستفيد، مما يحوؿ دوف رجوع الضحية نفسيا 
 .(1)عمييـ بدعوى المسؤولية، وبالتالي ومف باب أولى أف ال يرجع عمييـ المؤمف

غير مطمؽ، تجدر اإلشارة إلى أف حظر رجوع المؤمف عمى ىذه الفئات مف األشخاص 
، (2)حيث يجوز لممؤمف الرجوع عمى ىذه الفئة مف األشخاص في حاؿ ارتكابيـ لخطأ عمدي

فارتكاب أحد ىؤالء األشخاص لخطأ عمدي يعتبر تجاوزا لحدود االعتبارات التي يتأسس 
 عمييا ىذا الحظر، وىذا ما يصمح كمبرر إلجازة رجوع المؤمف عميو بالتعويض.

ف حظر الرجوع عمى األقارب واألصيار المباشريف لمضحية، كما يجب التذكير إلى أ
والعماؿ التابعيف لمضحية المستفيدة مف التعويض أو األشخاص الذيف يعيشوف معيا عادة، 

 مف النظاـ العاـ، بالتالي يقع باطال كؿ اتفاؽ عمى مخالفتو.

لممؤمف أف استثناء عف مبدأ عدـ جواز الرجوع عمى ىذه الفئات مف األشخاص، يمكف 
يرجع عمييـ متى تعمد أحدىـ إحداث الضرر، أي حالة ارتكابو لخطأ عمدي، وما ذلؾ إال 
تطبيؽ لمبدأ عدـ جواز التأميف عف األخطاء العمدية، بالتالي ال يجوز إعفاء المسؤوؿ مف 

  .(3)تحمؿ نتائج أعمالو العمدية

                                                           
 .363، مرجع سابؽ، ص سؤولية...كماؿ كيحؿ، االتجاه الموضوعي في الم - 1
ال يجوز لممؤمن أن يمارس دعوى »المتعمؽ بالتأمينات، السالؼ الذكر أنو:  07-95مف األمر  3ؼ 38جاء المادة  - 2

 .  «رجوع ضد األقارب... إال صدر عنيم فعل قصد اإلضرار
 .380، ص 2011دراسة مقارنة، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف،  ،أبو عرابي، أحكاـ التأميفغازي خالد  - 3
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 المبحث الثاني

 كيفية الرجوع عمى المسؤول وآثاره

المؤمف عمى المسؤوؿ بمبالغ التعويض التي يكوف قد دفعيا لمضحية بعنواف يجد رجوع 
التعويض عف اإلصابات الجسدية وعف مختمؼ األضرار الناتجة عنيا، أساسو في الحموؿ 
القانوني محؿ الضحية في حقوقيا. وبما أف ىذا الحموؿ يكوف بقوة القانوف، فإنو ال يتطمب 

حاجة الشتراطو في العقد أو إعالـ المسؤوؿ بو، وبعدما  اتخاذ إجراءات معينة وخاصة، فال
تعرفنا إلى نطاؽ تطبيؽ وممارسة الحؽ في الرجوع عمى المسؤوؿ، سواء مف حيث أنواع 
التأميف التي يسمح فييا والتي يحظر فييا، أو مف حيث األشخاص الذيف يمارسوف ىذا الحؽ 

فة الرجوع عمى المسؤوؿ نحاوؿ أو الذيف يمارس عمييـ، وبيدؼ التعرؼ أكثر عمى وظي
التطرؽ إلى كيفية ممارسة الرجوع عمى المسؤوؿ، مف حيث اإلجراءات والشروط الواجب 
لى مختمؼ آثاره بالنسبة لمختمؼ أطراؼ التعويض، وتغيير في  توفرىا )المطمب األوؿ(. وا 

الحادث الذي مراكزىا القانونية، سواء القائـ بدفع التعويض أو الضحية أو حتى المسؤوؿ عف 
كاف مستبعدا مبدئيا خالؿ التعويض، والتي مف خالليا يؤثر عمى المظير العاـ لنظاـ 

 التعويض التمقائي عف اإلصابات الجسدية )المطمب الثاني(.

 المطمب األول

 كيفية الرجوع عمى المسؤول عن الحادث

ودعاوييا بمجرد دفع التعويض لمضحية، يحؿ مف قاـ بالتعويض محميا في حقوقيا 
التي مف خالليا يمكنو استرداد ما يكوف قد دفعو مف تعويض لمضحية مف عند المسؤوؿ عف 
الحادث، وحتى يتمكف القائـ بتعويض الضحية مف ممارسة حقو في الرجوع عمى ىذا 
المسؤوؿ بمبالغ التعويض التي يكوف قد أداىا لمضحية بعنواف التعويض التمقائي، يجب أف 

وع )الفرع األوؿ(، ويتـ في سبيؿ ذلؾ اتخاذ إجراءات قضائية والتي يمكف تتوفر شروط الرج
 اف تختمؼ باختالؼ القائـ بالرجوع عمى المسؤوؿ )الفرع الثاني(.
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 الفرع األول

 شروط الرجوع عمى المسؤول عن الحادث

المؤمف لحؽ الرجوع عمى المسؤوؿ عف الحادث بمبالغ التعويض أف  يشترط لممارسة
ى بيا لمضحية )أوال(، كما يشترط أف تممؾ ىذه األخيرة الحؽ في مطالبة يكوف قد وف

المسؤوؿ بالتعويض وفؽ أحكاـ المسؤولية المدنية )ثانيا(، عمى أف يتـ في حدود مبمغ 
 التعويض الذي المدفوع فعال لمضحية )ثالثا(.

 أوال: دفع التعويض لمضحية

إذا قام الغير بوفاء »عمى أنو: مف التقنيف المدني الجزائري  1ؼ 259تنص المادة 
إذا »أنو:  1ؼ 261، وتضيؼ المادة «الدين، كان لو حق الرجوع عمى المدين بقدر ما دفع

كما تضيؼ المادة ، «قام بالوفاء شخص غير المدين، حل محل الدائن الذي استوفى حقو
ق يحل المؤمن محل المؤمن لو، في الحقو»مف قانوف التأمينات الجزائري أنو:  38

 .«والدعاوي تجاه الغير المسؤولين، في حدود التعويض المدفوع لو...

يتبيف مف ىذه النصوص أف شرط الوفاء ما ىو إال تطبيؽ لمقواعد العامة في الحموؿ 
التي تتطمب لرجوع المؤمف عمى الغير المسؤوؿ عف الضرر تطبيقا لمحموؿ القانوني إثر 

. بمعنى أف سبؽ الوفاء ىو السبب (1)د أو مع الوفاءالوفاء مسبقا بالتعويض، فال رجوع إال بع
 لقياـ حؽ الرجوع عمى المسؤوؿ.

فالوفاء إذف شرط حتمي لمحموؿ القانوني، وبتطبيؽ ىذا المبدأ عمى حالة المؤمف يمكف 
اعتبار وفاء المؤمف بمبمغ التأميف لممؤمف لو ىو الشرط الذي يتحقؽ بموجبو الحموؿ، ويعتبر 

ظاـ العاـ ال يجوز لشركة التأميف أف تتفؽ مع المؤمف لو أف يرجع عمى ىذا الشرط مف الن
، فإف لـ يدفع المؤمف لممؤمف لو مبمغ التأميف فال يحؽ لو الرجوع عمى (2)المسؤوؿ قبؿ الوفاء

                                                           
 مبدأ حؽ الحموؿ...،. دعيج المطيري، 366، مرجع سابؽ، ص سؤولية...كماؿ كيحؿ، االتجاه الموضوعي في الم - 1

 .18مرجع سابؽ ص 
 .355سابؽ، ص  ، مرجع...أحمد شرؼ الديف، أحكاـ التأميف - 2



مجال التعويض عن اإلصابات الجسدية الدور االستثنائي للمسؤولية المدنية في                  :ثانيالباب ال  
 

204 
 

. ويقع عمى المؤمف عبء إثبات قيامو بالوفاء لمضحية، إذ ال (1)المسؤوؿ عف الضرر
المسؤوؿ عف الضرر إال إذا أثبت أنو قد دفع لمضحية يستطيع المؤمف أف يرجع عمى 

 .(2)التعويض

ف كاف الوفاء المسبؽ بالتعويض شرطا أساسيا وضروريا لحموؿ شركة  إال أنو، وا 
التأميف محؿ الضحية في حقوقيا ورجوعيا عمى المسؤوؿ عف الضرر، فإف األمر ليس 

... المبالغ التي »مف عبارة  كذلؾ بالنسبة لييئة الضماف االجتماعي، وذلؾ ما نستخمصو
مف  71و 70الواردة في كؿ مف المادتيف  «دفعتيا أو التي عمييا أن تدفعيا ليذا األخير

وىذا ما يمكف تفسيره عمى أنو يكفي لرجوع ىيئة الضماف االجتماعي  ،08-08القانوف رقـ 
حية بسبب بمبالغ التعويض عمى المسؤوؿ عف الحادث قياـ التزاميا بتعويض العامؿ الض

 حادث عمؿ تسبب فيو المستخدـ أو تابعو او شخص مف الغير.

 ثانيا: أن تممك الضحية دعوى المسؤولية المدنية عمى المسؤول

يشترط حت يستطيع المؤمف الرجوع عمى المسؤوؿ، أف يكوف لممؤمف لو دعوى 
حقوؽ  مسؤولية تجاه المسؤوؿ عف الضرر، فيحؿ المؤمف محؿ المؤمف لو بكافة ما لو مف

ودعاوي تجاه المسؤوؿ، ويجوز أف تكوف دعوى الضحية تجاه المسؤوؿ دعوى مسؤولية 
تقصيرية أو تعاقدية، وال فرؽ بيف مسؤولية قائمة عمى خطأ واجب اإلثبات أو مسؤولية قائمة 

 .(3)عمى أساس الخطأ المفترض

يذا األخير، يترتب عمى توقؼ رجوع المؤف عمى المسؤوؿ عمى قياـ المسؤولية المدنية ل
أنو يمتنع ىذا الرجوع إذا انقضت ىذه المسؤولية وقت رجوع المؤمف لسقوط الدعاوي بيا أو 
لوفاء المسؤوؿ لمضحية بمبمغ التعويض المطموب، أو لغير ذلؾ مف األسباب، فال يوجد بعد 
ذلؾ رجوع لمقائـ بالتعويض عمى المسؤوؿ عف الضرر حتى ولو دفع التعويض لمضحية، 

                                                           
، المجمة القضائية، عدد 1992يناير  21، الصادر بتاريخ 77555قرار المحكمة العميا، الغرفة المدنية، في الممؼ رقـ  - 1
 .11، ص 1994، الجزائر، سنة 2
 .278، مرجع سابؽ، ص ف مف المسؤولية...فايز أحمد عبد الرحمف، التأمي - 2
، ...أحمد شرؼ الديف، أحكاـ التأميف .369، مرجع سابؽ، ص سؤولية...الم كماؿ كيحؿ، االتجاه الموضوعي في - 3

 .18مرجع سابؽ، ص  ؽ الحموؿ...،مبدأ حدعيج المطيري،  .356مرجع سابؽ، ص 
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الضحية لـ تعد ليا حقوؽ قبؿ المسؤوؿ عف الضرر يحؿ القائـ بالدفع محؿ الضحية ذلؾ أف 
 .(1)فييا

لكف، قد يحدث أف يتعذر عمى المؤمف الحموؿ محؿ الضحية لسبب يرجع ليذه االخيرة، 
فيكوف المؤمف لو قد أضاع بفعمو فرصة حموؿ المؤمف محمو، بأف يتنازؿ عف حقو أو أف 

قادـ قبؿ أف يرجع عمى المؤمف أو يبـر صمحا مع المسؤوؿ دوف يترؾ حقو ىذا يسقط بالت
 .(3)، ويستوي أف يكوف اإلعفاء قبؿ وقوع الضرر أو بعده(2)موافقة المؤمف

في مثؿ ىذه الفروض، إف قيؿ بالتزاـ المؤمف بدفع مبمغ التعويض لمضحية فإف ىذا 
يشجع المؤمف لو عمى تحريض القوؿ ال تقره العدالة وال يتماشى مع مبادئ القانوف كونو 

الغير عمى احداث الخطر المؤمف منو في مقابؿ أف يمنع رجوع المؤمف عميو، ولتفادي ذلؾ 
في حدود ما أضاعتو عميو مف فرص الرجوع عمى  (4)يجب أف تبرا ذمة المؤمف تجاه الضحية

أي المسؤوؿ، ويجب تطبيؽ ىذا الحكـ حتى ولو لـ ينص عميو القانوف صراحة، لتفادي 
 .(5)تواطؤ بيف الضحية والمسؤوؿ

بذلؾ يمكف القوؿ بأنو ولتحقؽ الرجوع عمى المسؤوؿ البد مف قياـ المسؤولية عف 
الضرر الذي تـ تعويضو، واستمرار ىذه المسؤولية إلى غاية رجوع القائـ بالدفع عمى 

 .(6)المسؤوؿ عف الضرر

 ثالثا: الرجوع بقيمة التعويض فقط

الرجوع عمى المسؤوؿ عف الحادث، تقضي بالرجوع في حدود  إف القاعدة العامة في
مبالغ التعويض المدفوعة لمضحية، بمعنى ال يجوز لمقائـ بدفع التعويض لمضحية الرجوع 

                                                           
 .370، مرجع سابؽ، ص سؤولية...كماؿ كيحؿ، االتجاه الموضوعي في الم - 1
 .357و 356سابؽ، ص  ، مرجع...أحمد شرؼ الديف، أحكاـ التأميف - 2
 .370، مرجع سابؽ، ص ...كماؿ كيحؿ، االتجاه الموضوعي في المسؤولية - 3
وفي حالة ما إذا تسبب المؤمن لو في استحالة »السالؼ الذكر عمى:  07-95مف األمر رقـ  2ؼ  38تنص المادة  - 4

 . «أو جزء منو تجاه المؤمن لو قيام المؤمن بدعوى رجوع ضد الغير المسؤول، يمكن إعفاء المؤمن من الضمان
 . 357أحمد شرؼ الديف، أحكاـ التأميف...، مرجع سابؽ، ص  - 5
 .370، مرجع سابؽ، ص ، االتجاه الموضوعي في المسؤولية...كماؿ كيحؿ - 6
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عمى المسؤوؿ عف الحادث إال في حدود مبمغ التعويض الذي سدده لمضحية، أو الذي يكوف 
ذمة المسؤوؿ أكبر مف مبمغ التعويض  ممزما بأدائو، ولو كانت قيمة التعويض المستحقة في

 ، ىذا مف جية.(1)الذي تـ دفعو لمضحية

مف جية أخرى، فإف مقدار الرجوع ال يجب أف يتجاوز مقدار ديف المسؤولية الذي 
يكوف لمضحية تجاه المسؤوؿ، فإذا كاف ما تـ دفعو كتعويض يزيد عما يمتـز بو المسؤوؿ، 

. (2)رجوع عمى ما يمتـز بو المسؤوؿ تجاه الضحيةاقتصر حؽ القائـ بدفع التعويض في ال
بالتالي، فإف القاعدة في الرجوع، أف رجوع الييئة القائمة بدفع تعويض لمضحية يكوف بأقؿ 
القيمتيف، ما أداه مف تعويض لمضحية وما ىو مستحؽ في ذمة المسؤوؿ عف الحادث مف 

 .(3)تعويض تجاه الضحية

تحصمت عمييا الضحية أقؿ مف قيمة االلتزاـ الذي أما إذا كانت قيمة التعويض التي 
يقع عمى ذمة المسؤوؿ عف الحادث، فإنو يحؽ لمضحية مطالبة المسؤوؿ بتعويض تكميمي 

 في حدود األضرار التي لـ يتـ تعويضيا.

 الفرع الثاني

 إجراءات الرجوع عمى المسؤول عن الحادث

تعمؽ األمر في ىيئة الضماف لمضحية ، سواء  تمارس الييئة القائمة بدفع التعويض
االجتماعي أو شركة التأميف، حقيا في الرجوع عمى المسؤوؿ بالمجوء إلى القضاء عف طريؽ 
رفع دعوى أماـ السمطات القضائية المختصة. غير أنو يوجد بعد االختالؼ في اإلجراءات 

رجوع. فيما المتبعة والجيات القضائية المختصة، باختالؼ الييئة التي تمارس حقيا في ال
يمي نتطرؽ إلى كيفية رجوع ىيئة الضماف االجتماعي عمى المسؤوؿ عف حادث عمؿ )أوال(، 
 ثـ إلى طريقة ممارسة شركة التأميف لحقيا في الرجوع عمى المسؤوؿ عف حاث مرور )ثانيا(.

                                                           
 .361، مرجع سابؽ، ص ...أحمد شرؼ الديف، أحكاـ التأميف - 1
 .360و 359، ص نية...المدكماؿ كيحؿ، االتجاه الموضوعي في المسؤولية  - 2
...، و الميؿ، التزاـ المؤمف بالتعويضإبراىيـ الدسوقي أب .361، مرجع سابؽ، ص ...أحمد شرؼ الديف، أحكاـ التأميف - 3

 .93مرجع سابؽ ص 
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 أوال: رجوع ىيئة الضمان االجتماعي عمى المسؤول عن حادث عمل

ماعي إثبات خطأ المستخدـ غير المعذور أو العمدي يتوجب عمى ىيئة الضماف االجت
أو خطأ التابع أو خطأ الغير الذي تسبب بو في الحادث الذي تعرضت لو الضحية، والذي 
تسبب في اضرار تحممت ىيئة الضماف االجتماعي عبء التعويض عنيا. ويتـ اإلثبات 

 بكافة وسائؿ اإلثبات المتاحة لذلؾ والتي يسمح بيا القانوف.

ا يمكف لييئة الضماف االجتماعي االستعانة بالحكـ الذي بموجبو تحصمت الضحية كم
عمى تعويض تكميمي، كما ليا االستعانة باألدلة التي استعممتيا الضحية في إثباتو. ذلؾ 
لكوف األساس الذي ستند إليو كؿ مف حؽ الضحية في المطالبة بتعويض تكميمي، وحؽ 

وع عمى المسؤوؿ بمبالغ التعويض التي قدمتيا لمضحية، ىيئة الضماف االجتماعي في الرج
 نفسو.

أما بالنسبة لموسائؿ القانونية التي تمكف ىيئة الضماف االجتماعي مف ممارسة حقيا 
في الرجوع عمى المسؤوؿ، فتتمثؿ في رفع دعوى قضائية لمطالبة المسؤوؿ عف الحادث 

ضائية سواء المدنية أو االجتماعية. بمبالغ التعويض التي دفتيا لمضحية أماـ الجيات الق
حيث تثبت لييئة الضماف االجتماعي الصفة في المجوء إلى القضاء عف طريؽ رفع دعوى 
مدنية ضد المسؤوؿ عف الحادث أو شركة التأميف المسؤولة عف التكفؿ بالضحية في حالة 

ذوي حقوقيا  التأميف مف المسؤولية، وذلؾ بحموؿ ىيئة الضماف االجتماعي محؿ الضحية أو
 .(1)لممطالبة بمبالغ التعويض التي أدتيا لمضحية

غير أنو ال يجوز لييئة الضماف االجتماعي التأسيس كطرؼ مدني أماـ القضاء 
الجزائي، السيما وأنو ال يوجد أي نص في المنظومة القانونية الجزائية يسمح لييئة الضماف 

ائي، إذ يقتصر الحؽ في التأسيس االجتماعي بالدفاع عف مصالحيا أماـ القضاء الجز 
، وذلؾ تطبيقا لنص المادة كطرؼ مدني أماـ القضاء الجزائي عمى الضحية المباشرة لمحادث

يتعمق الحق في الدعوى المدنية »مف قانوف اإلجراءات الجزائية والتي تنص عمى:  2

                                                           
 الذكر.   ةالسالف 08-08مف القانوف  71و 70و 69أنظر المواد  - 1
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لمتعويض عن ضرر ناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابيم ضرر شخصي 
 .«مباشر نتج عن الجريمة

السالؼ الذكر تنص عمى وجوب  13-83مف القانوف  20فعمى الرغـ مف أف المادة 
 10ارساؿ نسخة عف المحضر المتعمؽ بحادث المسار إلى ىيئة الضماف االجتماعي خالؿ 

عندما يقحم الحادث المسؤولية »مف نفس القانوف تنص عمى أنو:  21أياـ، كما أف المادة 
ة لمن كان سببا فيو تحصل ىيئة الضمان االجتماعي من النيابة أو من القاضي الجنائي

إال أف ىذا ال يخوؿ لييئة ، «المكمف بالممف عمى المستندات الخاصة باإلجراءات الجارية
 الضماف االجتماعي الحؽ في التأسيس كطرؼ مدني أماـ القضاء الجزائي.

تمكيف ىيئة الضماف االجتماعي مف حضور جمسة القضاء الجزائي، وقصد  بيدؼ
السماح ليذا بتقديـ مالحظاتيا والدفاع عف حقوقيا ومصالحيا أماـ القضاء الجزائي، يجب 

السالؼ الذكر بشكؿ يسمح لييئة الضماف  13-83مف القانوف  21تعديؿ نص المادة 
 االجتماعي بالتأسيس أماـ القضاء الجزائي.

 ثانيا: رجوع شركة التأمين عمى المسؤول عن حادث مرور

أماـ  ال يشترط لممارسة شركة التأميف لحقيا في الرجوع عمى المسؤوؿ عف الحادث،
القضاء المدني، اتباع اجراءات خاصة، غير أنيا، ومف باب الحرص عمى حماية حقوقيا 

ـ قياـ المسؤوؿ بدفع اتجاه المسؤوؿ، تقـو بإخطار ىذا األخير بالرجوع كي تضمف عد
، كما تحرص عمى الحصوؿ عمى الوثائؽ التي تثبت وفاء شركة التأميف (1)التعويض لمضحية

 بمبمغ التعويض لمضحية.

بذات الوقت فإنو يكوف مف واجب الضحية المتحصمة عمى التعويض، تمكيف شركة 
ا كانت مفيدة في التأميف مف الحصوؿ عمى مختمؼ المستندات والمعمومات المتوفرة لدييا إذ

 .(2)ممارسة شركة التأميف لحقيا في الرجوع عمى المسؤوؿ عف الحادث
                                                           

 .274مرجع سابؽ،  ص  ...،مفتقدير مبمغ التعويض وحقوؽ المؤ مصطفى خميؿ،  - 1
، أحكاـ .... أحمد شرؼ الديف290مرجع سابؽ، ص  ...،تقدير مبمغ التعويض وحقوؽ المؤمفمصطفى خميؿ،  - 2

 .366التأميف، مرجع سابؽ، ص 
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تستطيع شركة التأميف أف تباشر حقيا في الرجوع عمى المسؤوؿ عف الحادث، بمقتضى 
التي ترفعيا الضحية عمى المسؤوؿ، دعوى الحموؿ، سواء عمى انفراد أو بالتدخؿ في الدعوى 

أنو، وبمجرد قياـ شركة التأميف بالوفاء بالتعويض، تفقد الضحية الصفة في الدعوى في  إذ
حدود مبمغ التعويض. ولما كانت شركة التأميف تمارس نفس حؽ الضحية، يحؽ ليا أف 
تباشر دعوى الرجوع أماـ المحكمة التي كاف لمضحية المجوء إلييا في مطالبة المسؤوؿ 

 ضرر. عما لحقيا مف (1)بالتعويض

عمى خالؼ ىيئة الضماف االجتماعي، يحؽ لشركة التأميف أف تباشر حقيا في الرجوع 
عمى المسؤوؿ عف الحادث، أماـ القضاء المدني، كما يحؽ ليا التأسيس كطرؼ مدني أماـ 
المحكمة الجزائية التي تفصؿ في الجرائـ الناشئة عف حادث مرور. حيث يحؽ لشركة 

الرجوع بالتأسيس كطرؼ مدني أماـ المحكمة الجزائية، إذا كاف  التأميف أف تباشر حقيا في
 فعؿ المسؤوؿ عف الحادث يشكؿ جريمة.

بالتالي يستطيع ممثؿ شركة التأميف أف يقدـ طمبات ىذه الشركة، وأف يناقش طمبات 
التعويض المقدمة مف طرؼ الضحية أو ذوي حقوقيا في إطار الدعوى المدنية التبعية 

ة، كما يسوغ لو أف يستعمؿ الطعوف في األحكاـ القضائية والمنصوص عمييا لمدعوى الجزائي
في قانوف اإلجراءات الجزائية سواء منيا العادية وغير العادية في حالة ما إذا لـ يكف راضيا 

 بتمؾ األحكاـ.

تطبيقا لذلؾ، يوجب القانوف استدعاء الشركة أماـ الجية القضائية الناظرة في القضايا 
مكرر  16إذا تدخمت في الحادث مركبة مؤمف عمييا، وىذا ما ورد في نص المادة  الجزائية

والتي  (2)31-88سالؼ الذكر، والمستحدثة بموجب القانوف رقـ  15-74مف األمر رقـ 
إذا كان الحادث ناجما عن مركبة مؤمنة، يستدعى المؤمن أمام الجية »تنص عمى: 

                                                           
  .366و 365، مرجع سابؽ، ص ...أحمد شرؼ الديف، أحكاـ التأميف - 1
، ج. ر. ج. ج، 1988يوليو  19مؤرخ في  31-88مكرر بموجب القانوف رقـ  16المادة  أدرج المشرع الجزائري نص - 2

مى السيارات ونظاـ المتعمؽ بإلزامية التأميف ع 15-74المعدؿ والمتمـ لألمر  ،1988يوليو  20، صادر في 29عدد 
 تعويض األضرار.
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ستدعى فيو األطراف طبقا لقانون اإلجراءات القضائية الجزائية في نفس الوقت الذي ي
 .«الجزائية. ويستدعى الصندوق الخاص بالتعويضات فيما يخصو ضمن نفس األشكال

باإلضافة إلى تمكيف المؤمف مف حضور الجمسة الجزائية، وتمكينو مف إبداء رأيو 
ر مكرر مف األم 16يكوف المشرع باستحداثو لنص المادة وتقديـ طمبات كطرؼ مدني، 

سالؼ الذكر، قد وضع حدا لمعديد مف اإلشكاالت القضائية، والمتمثمة في الدعاوى  74-15
المدنية التي ترفعيا الضحية أو ذوي حقوقيا مف جية، أو المسؤوؿ عف الحادث المحكوـ 
عميو بمقتضى حكـ جزائي بأداء تعويضات لمضحية أو ذوي حقوقيا مف جية أخرى، أماـ 

ية، والتي تيدؼ إلى استصدار حكـ يقضي باشراؾ المؤمف في ىذا الجيات القضائية المدن
الحكـ الجزائي الحائز عمى حجية الشيء المقضي فيو في شقو المدني، ضد المؤمف يتحمؿ 

 ىذا األخير دفع التعويضات التي قضى بيا الحكـ الصادر عف القضاء الجزائي.

يجوز لمقاضي المدني أف كاف المؤمف يحتج دائما في مثؿ ىذه الدعاوى بأنو ال 
يستجيب لطمب المدعي، سواء كاف الضحية نفسيا أو ذوي حقوقيا، أو المسؤوؿ عف 
الحادث، ألنو لـ يتـ استدعاءه أماـ الجية القضائية الجزائية، بالتالي لـ يتمكف مف مناقشة 

 .(1)طمبات التعويض والدفاع عف حقوقو

 المطمب الثاني

 لحادثآثار الرجوع عمى المسؤول عن ا

يتمكف المؤمف القائـ بالتعويض، مف ممارسة حقو في الرجوع عمى المسؤوؿ عف 
الحادث بقيمة التعويض، إثر انتقاؿ حقوؽ الضحية والدعاوى التي تممكيا في مواجية ىذا 
المسؤوؿ إليو، بمجرد وفاءه بقيمة التعويض لمضحية، وحمولو محؿ ىذه األخيرة، في ىذه 

تمكنو مف المجوء إلى القضاء السترجاع ما يكوف قد دفعو مف  الحقوؽ والدعاوى، والتي
تعويض لمضحية )الفرع األوؿ(، كما يؤدي ىذا الرجوع إلى التأثير عمى دور المسؤوؿ في 

                                                           
ية، المجمة القضائ مقاؿ منشور في في الجزائر،نظاـ التعويض عف األضرار الناجمة عف حوادث المرور أحمد طالب،  - 1

 .298ص  ،1991، 2عدد 
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نظاـ التعويض التمقائي عف اإلصابات الجسدية، دوف أي مساس بحؽ الضحية في 
 التعويض )الفرع الثاني(.

 الفرع األول

 الضحية في حقوقياحمول المؤمن محل 

بمجرد قياـ المؤمف بدفع التعويض لمضحية، تفقد ىذه األخيرة حقيا في مطالبة 
المسؤوؿ عف الحادث بالتعويض وفؽ أحكاـ المسؤولية المدنية، وينتقؿ ىذا الحؽ إلى المؤمف 
القائـ بتعويض الضحية )أوال(، كما ينتقؿ حؽ الضحية في استفاء مبمغ التعويض مف 

 ى المؤمف )ثانيا(.المسؤوؿ إل

 أوال: الرجوع عمى المسؤول بدعوى الضحية

تمارس الييئة القائمة بتعويض الضحية، بممارسة حقيا في الرجوع عمى المسؤوؿ، عف 
طريؽ حموليا محؿ الضحية في دعواىا التي تممكيا ضد المسؤوؿ. فإف كاف األمر ال يطرح 

إمكانية الرجوع عمى المسؤوؿ بدعوى أي إشكاؿ بالنسبة لمضحية المؤمف ليا، فماذا عف 
 الضحية غير المؤمف ليا؟

يحؿ المؤمف محؿ المؤمف لو في حقوؽ ىذا األخير وكذلؾ في الدعاوي التي يممكيا 
في مواجية المسؤوؿ عف الحادث، في حدود ما يكوف قد دفعو مف تعويض لممؤمف لو. حيث 

تقضي بالرجوع في حدود مبالغ  أف القاعدة العامة في الرجوع عمى المسؤوؿ عف الحادث،
التعويض المدفوعة لمضحية، بمعنى ال يجوز لمقائـ بدفع التعويض لمضحية الرجوع عمى 

أو الذي يكوف ممزما  ،المسؤوؿ عف الحادث إال في حدود مبمغ التعويض الذي سدده لمضحية
يحل »المتعمؽ بالتأمينات:  07-95مف األمر  1ؼ 38، وىذا ما جاء في المادة (1)بأدائو

المؤمن محل المؤمن لو، في الحقوق والدعاوي تجاه الغير المسؤولين، في حدود 
التعويض المدفوع لو، ويجب أن يستفيد أولويا المؤمن لو من أية دعوى رجوع حتى 

                                                           
مف التقنيف المدني الجزائري، حيث جاء  264ويعتبر ذلؾ تطبيقا لمقواعد العامة لمحموؿ المنصوص عمييا في المادة  - 1

 .«... ويكون ىذا الحمول بالقدر الذي أداه من مالو من حل محل الدائن»فييا: 
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لو كانت قيمة التعويض المستحقة في ذمة ، و «استيفاءه الكمي حسب المسؤوليات المترتبة
 .(1)المسؤوؿ أكبر مف مبمغ التعويض الذي تـ دفعو لمضحية

أي إشكاؿ فال يطرح أما عف رجوع عمى المسؤوؿ بدعوى الضحية الغير مؤمف ليا، 
رجوع ىيئة الضماف االجتماعي عمى المسؤوؿ عف حادث عمؿ، بموجب  بالنسبة إلمكانية

دعاوي الضحية غير المؤمف ليا اجتماعيا، إذ ال تمتـز ىذه الييئة بضماف إصابات العمؿ 
عف غير المؤمف ليـ اجتماعيا، بالتالي ال مجاؿ لحوليا محميـ في حقوقيـ التي يممكونيا في 

 مواجية المسؤوؿ عف الحادث.

إمكانية رجوع شركة التأميف عمى المسؤوؿ عف حادث مرور، وبالرجوع إلى أما عف 
مف قانوف التأمينات الجزائري، يمكف القوؿ بأف الرجوع عمى المسؤوؿ  1ؼ 38نص المادة 

يقتصر عمى الحاالت التي تكوف فييا الضحية ىي المؤمف لو، حيث تثبت لو دعوى في 
 ة الضحية غير المؤمف ليا.مواجية المسؤوؿ، وال يمكف تطبيقو في حال

لكف العبرة في التعويض عف حوادث المرور، تكوف بتحقؽ صفة الضحية، وليس 
بالضرورة أف تكوف ىذه الضحية ىي المؤمف لو المكتتب في عقد التأميف نفسو، فيمتـز 
المؤمف بتعويض ىذه الضحية. وبالنظر إلى الرجوع كأثر لعقد التأميف ونتيجة لوفاء شركة 

ف لمضحية بقيمة التعويض، فيكوف مف حؽ ىذه األخيرة الرجوع عمى المسؤوؿ بما التأمي
 لمضحية مف حقوؽ ودعاوى.

مف قانوف التأمينات الجزائري، يتبيف  38كما أنو، ومف خالؿ التدقيؽ في نص المادة 
نما عرض  أف المشرع لـ يقصد تخصيص ىذه المادة لرجوع المؤمف بدعاوي المؤمف لو، وا 

المعتاد الذي يكوف فيو المؤمف لو ىو الضحية، أما الحالة التي تكوف فييا  فقط الوضع
الضحية مف الغير، فيذا ال يمنع المؤمف بعد سداده التعويض مف الرجوع عمى المسؤوؿ عف 

المذكورة أعاله، ألف الرجوع في ىذه الحالة يتقرر مف  38الحادث وفؽ أحكاـ نص المادة 
. بذلؾ تكوف أحكاـ الرجوع (2)تي يوف فييا المؤمف لو ىو الضحيةباب أولى مقارنة بالحالة ال

                                                           
 .361، مرجع سابؽ، ص ...أحمد شرؼ الديف، أحكاـ التأميف - 1
 .356و 335، مرجع سابؽ، صمسؤولية...كماؿ كيحؿ، االتجاه الموضوعي في ال - 2
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عمى المسؤوؿ بدعوى الضحية ممكنة التطبيؽ سواء كانت الضحية ىي المؤمف لو نفسو أو 
 شخص مف الغير.

إال أننا نرى أنو في ىذه الحالة، ال تمتـز شركة التأميف بتعويض الضحايا مف الغير 
ت السيارة المؤمف عنيا في وقوع الحادث واألضرار التي تمحؽ غير المؤمف ليـ، إال إذا تدخم

بيذه الفئة مف الضحايا. بالتالي فإف شركة التأميف ال تممؾ الرجوع عمى المسؤوؿ عف 
الحادث متى كانت ليذا األخير صفة المؤمف لو عف مسؤوليتو المدنية في إطار عقد التأميف 

يشمؿ عمى تأميف المسؤولية المدنية لممؤمف لو،  االلزامي عمى السيارات، بحكـ أف ىذا العقد
أنو يجوز ليا الرجوع عمى المؤمف لو المسؤوؿ عف الحادث بدعوى الضحية في حالة ارتكابو 

 إلحدى األخطاء الموصوفة عمى أنيا أخطاء غير معذورة أو أخطاء عمدية.

 ثانيا: انتقال حق الضحية إلى المؤمن

ؽ المؤمف في الرجوع عمى المسؤوؿ عف الحادث، كما سبقت إليو اإلشارة، يتحدد ح
بأقؿ القيمتيف، قيمة التعويض الذي دفعو فعال لمضحية مف جية، وقيمة ديف المسؤولية الذي 
في ذمة المسؤوؿ، وال تكوف العبرة بالمبمغ المحدد في وثيقة التأميف إف لـ يكف قد دفعو فعال 

 .(1)لمضحية لسبب أو آلخر

لرجوع التي يمارسيا المؤمف القائـ بتعويض الضحية، عمى بما أنو تثبت لدعوى ا
المسؤوؿ عف الحادث نفس طبيعة الدعوى التي تممكيا الضحية في مواجية ىذا المسؤوؿ، 
فيي إما تقصيرية أو عقدية بحسب طبيعة حؽ الضحية الذي في ذمة المسؤوؿ عف 

وابع وضمانات، وما قد ، وبناء عمى ذلؾ ينتقؿ ىذا الحؽ بما لو مف خصائص وت(2)الحادث

                                                           
، مرجع ...ويعتبر ىذا مبدأ مف النظاـ العاـ، ويقع باطال كؿ اتفاؽ عمى مخالفتو. غازي خالد أبو عرابي، أحكاـ التأميف - 1

 .384سابؽ، ص 
 .364و  363، مرجع سابؽ، ص ...أحمد شرؼ الديف، أحكاـ التأميف - 2



مجال التعويض عن اإلصابات الجسدية الدور االستثنائي للمسؤولية المدنية في                  :ثانيالباب ال  
 

214 
 

كاف لممسؤوؿ أف يتمسؾ بيا في مواجية الضحية في حاؿ ما إذا  (1)يرد عميو مف دفوع
 رجعت عميو بدعوى المسؤولية المدنية.

لما كاف المؤمف يرجع عمى المسؤوؿ بنفس حؽ الضحية، فإنو يتقيد في رجوعو عمى 
بتيا بالتعويض مف المسؤوؿ عف المسؤوؿ بتمؾ القيود التي كانت الضحية بيا في حاؿ مطال

إذا كانت المسؤولية عف الحادث مشتركة بيف مؤمف لو مف مسؤوليتو ف، الحادث مباشرة
المدنية، ومسؤوؿ مف الغير، فإنو ال يجوز لممؤمف الرجوع عمى المسؤوؿ مف الغير إال بقدر 

 .(2)ةنصيبو في المسؤولية عف تحقؽ الحادث، وليس بكامؿ التعويض الذي دفعو لمضحي

كما يستفيد المؤمف في رجوعو عمى المسؤوؿ عف الحادث مف القرائف المقررة في مجاؿ 
المسؤولية لصالح الضحية في مواجية ىذا األخير، وىو يستفيد فوؽ ذلؾ مف ضمانات 

ومثاؿ ذلؾ، أف يتعدد المتسببيف في  الوفاء بالتعويض المستحؽ لمضحية في ذمة المسؤوؿ.
متضامنيف في االلتزاـ بتعويض الضحية، فيكوف مف حؽ المؤمف أثناء الحادث، ويكونوا 

 .(3)رجوعو عمى المسؤوؿ التمسؾ بيذا التضامف

كذلؾ يستطيع المؤمف، متى كاف المسؤوؿ عف الحادث مؤمنا مف مسؤوليتو المدنية، أف 
ف يرجع عمى مؤمف ىذا األخير بالدعوى المباشرة التي قد تممكيا الضحية في مواجية مؤم

المسؤوؿ، وبذلؾ يتفادى مؤمف الضحية مزاحمة بقية دائني المسؤوؿ، وبقية مخاطر الضماف 
 العاـ.

يستطيع ىذا  في حالة الرجوع عمى المسؤوؿ عف الحادث،كما سبقت إليو اإلشارة، و 
األخير التمسؾ بالدفوع التي يممكيا في مواجية الضحية، واستعماليا ضد المؤمف الذي يرجع 

اه مف تعويض لمضحية، عمى أف تكوف ىذه الدفوع قد نشأت قبؿ الوفاء عميو بما أد

                                                           
من حل محل الدائن قانونا أو اتفاقا كان لو حقو بما ليذا »مف القانوف المدني الجزائري عمى أنو:  264تنص المادة  - 1

الحمول بالقدر أداه الحق من خصائص، ومكا يمحقو من توابع، وما يكمفو من تأمينات، وما يرد عميو دفوع، ويكون ىذا 
 .«من مالو من حل محل الدائن

 .385، أحكاـ التأميف، مرجع سابؽ، ص ...غازي خالد أبو عرابي - 2
 .365و 364، مرجع سابؽ، ص ...أحمد شرؼ الديف، أحكاـ التأميف - 3
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بالتعويض. وبناء عمى ذلؾ، فإنو يحؽ لممسؤوؿ عف الحادث أف يدفع دعوى المؤمف 
بانقضاء حؽ الضحية الذي في ذمتو بالوفاء أو بإحدى أسباب انقضاء االلتزاـ األخرى 

 االلتزاـ. كالمقاصة أو اإلبراء، أو غيرىا مف أسباب انقضاء

يمكف لاللتزاـ أف ينقضي إما بالوفاء وىو السبب المألوؼ في أداء الحؽ، وقد حيث 
ينقضي بما يعادؿ الوفاء، كما ىو الحاؿ في الوفاء بمقابؿ، أو التجديد، أو المقاصة أو اتحاد 
الذمة، كما يمكف لاللتزاـ أف ينقضي مف غير وفاء كما ىو في حالة اإلبراء أو استحالة 

 .(1)نفيذ بسبب أجنبي، أو التقادـ المسقطالت

كذلؾ ينفذ في حؽ المؤمف حجز دائني الضحية عمى مبمغ التعويض المستحؽ في ذمة 
 .(2)المسؤوؿ إذا تـ ىذا الحجز قبؿ الوفاء بقيمة التعويض

أما بالنسبة لمدفوع الناشئة بعد الوفاء لمضحية بالتعويض، فال يجوز لممسؤوؿ عف 
بيا في مواجية المؤمف، ألف حؽ ىذا األخير في الرجوع عمى المسؤوؿ الحادث أف يتمسؾ 

بمبالغ التعويض انتقؿ إليو بمجرد وفائو لمضحية بمبمغ التعويض، لذلؾ ال يمكف االحتجاج 
 .(3)بيا في مواجية المؤمف

أما إذا قاـ المسؤوؿ بدفع ما يتوجب عميو مف تعويض نتيجة تحقؽ مسؤوليتو عف 
مضحية، ال يمكف لو أف يحتج بو في مواجية المؤمف الذي يرجع عميو، إال الحادث، مباشرة ل

إذا كاف المسؤوؿ حسف النية في وفاءه، حيث يجيؿ وجود التأميف، أو يجيؿ دفع المؤمف 
لمتعويض. في ىذه الحالة يحؽ لممؤمف أف يسترد ما أداه لمضحية مف تعويض، ولـ يتمكف 

 .(4)مف استرجاعو مف المسؤوؿ

 
                                                           

القوانيف العربية، دار اليدى، محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانوف المدني، أحكاـ االلتزاـ، دراسة مقارنة في  - 1
 .297،ص 2010عيف مميمة، الجزائر، 

 .386، مرجع سابؽ، ص ...غازي خالد أبو عرابي، أحكاـ التأميف - 2
 .365، مرجع سابؽ، ص ...أحمد شرؼ الديف، أحكاـ التأميف - 3
 .386، مرجع سابؽ، ص ...غازي خالد أبو عرابي، أحكاـ التأميف - 4
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 الثاني الفرع

 تأثير الرجوع عمى كل من المسؤول والضحية

ضافة إلى انتقاؿ حقوؽ الضحية والدعاوى التي تممكيا في مواجية المسؤوؿ عف باإل
الحادث، إلى المؤمف، ينتج عف وظيفة الرجوع عمى المسؤوؿ آثار أخرى تغير مف مظير 

ر دور جديد لممسؤوؿ نظاـ التعويض التمقائي عف اإلصابات الجسدية. حيث تؤدي إلى ظيو 
بعدما كاف غائبا مف حيث المبدأ )ثانيا(، غير أف ىذا الرجوع ال يرتب أي أثر أو مساس 

 بحقوؽ الضحية التي اكتسبتيا في إطار ىذا النظاـ )أوال(.

 أوال: عدم التأثير عمى حق الضحية

ض عمى المسؤوؿ بمبالغ التعويض المقرر لممؤمف القائـ بتعوي حؽ الرجوع ال يؤثر
الضحية، عمى حؽ الضحية في التعويض عما لحقو مف أضرار نتيجة تعرضو لحادث 
جسدي، في إطار التعويض التمقائي عف اإلصابات الجسدية. حيث أف ىذا الحؽ ال يتقرر 
إال بعد استيفاء الضحية لحقيا في التعويض مف المؤمف، وال يحؿ ىذا المؤمف محؿ الضحية 

 بمغ التعويض.في حقوقيا إال بعد الوفاء بم

مف ثـ، فإف حؽ المؤمف في الرجوع عمى عف الحادث، يعتبر مف آثار العالقة التأمينية 
بيف المؤمف والمؤمف لو، بينما يعتبر حؽ الضحية في التعويض ثابتا بقوة القانوف، ميما 
كانت العالقة التي تربطو بالمؤمف، إذ تممؾ الضحية الحؽ في الرجوع مباشرة عمى المؤمف 

 .(1)صوؿ عمى حقيا في التعويضلمح

لضماف أكثر لحؽ الضحية في التعويض، جعؿ المشرع حؽ رجوعيا عمى المؤمف 
مباشرة، حقا مستقال عف عقد التأميف وما ينشأ عنو مف دفوع، خاصة إف إذا لـ تكف الضحية 
طرفا في عقد التأميف، كما أف حؽ الضحية في التعويض الحؽ عمى وجود عالقة التأميف، 

                                                           
الضحية نفسيا مع المؤمف لو، كما يحدث وأف تكوف مف الغير ويكوف المؤمف لو مف مسؤوليتو المدنية أف تكوف  يمكف - 1

 ىو المسؤوؿ عف الحادث.
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، حتى يتحقؽ اليدؼ الذي مف (1)ف ثـ جعمو المشرع مستقال عف الحقوؽ الناشئة عنياوم
بصفة خاصة، ونظاـ التعويض التمقائي عف اإلصابات  (2)أجمو أوجدت التأمينات اإلجبارية

 الجسدية بصفة عامة، وىو ضماف حصوؿ الضحية عمى التعويض.

المسؤوؿ، سواء تمثؿ ىذا األخير بالتالي ال يترتب عمى حؽ المؤمف في الرجوع عمى 
في المؤمف لو، أو مف الغير، طبقا ألحكاـ نظاـ التعويض التمقائي عف اإلصابات الجسدية، 

 أي مساس بحؽ الضحية في التعويض في مواجية المؤمف.

نشير ىنا إلى توافؽ الرجوع عمى المسؤوؿ عف الحادث مع الوظيفة التعويضية 
جواز الجمع بيف أكثر مف تعويض عف الضرر الواحد. حيث  لممسؤولية المدنية ومبدأ عدـ

لمضحية، وبمجرد تعرضيا إلصابة جسدية إثر تعرضيا لحادث، حقاف. حؽ  في الواقعينشأ 
في مواجية المسؤوؿ عف الحادث ومطالبتو بالتعويض عما لحقيا مف ضرر، وفؽ أحكاـ 

ى الحؽ في الرجوع مباشرة عمى وقواعد المسؤولية المدنية التقصيرية مف جية، ومف جية أخر 
 المؤمف قصد الحصوؿ عمى ىذا التعويض.

في حاؿ استعماؿ الضحية لمحقيف، وحصوليا عمى تعويض مف قبؿ المسؤوؿ وآخر 
لى إخالؿ بمبادئ  مف طرؼ المؤمف، ألدى ذلؾ إلى إثراء الضحية بمناسبة التعويض، وا 

 يض عف الضرر الواحد.التعويض، خاصة مبدأ عدـ جواز الجمع بيف أكثر مف تعو 

يؤدي العدد المحتمؿ لممدينيف بالتعويض لمضحية، إلى التساؤؿ حوؿ مدى جواز الجمع 
بيف التعويض المستحؽ في ذمة المسؤوؿ، األداءات األخرى التي تتمقاىا الضحية مف الدولة 
أو مف الضماف االجتماعي أو مف شركة التأميف، وكيؼ يمكف لمضحية الوصؿ إلى تعويض 

 .(3)مؿ عف الضرر دوف أف تتجاوز مقدار ذلؾ الضرركا

                                                           
ينشأ لمضحية حؽ مباشر في مواجية المؤمف في اقتضاء التعويض بالغا ما بمغ، ويثبت ىذا الحؽ عف كؿ ضرر  - 1

الحؽ بمسمؾ المسؤوؿ عف الحادث أو إخاللو بالتزاماتو الواقعة عميو في يدخؿ في نطاؽ التأميف االلزامي، وال يتأثر ىذا 
 .332، مرجع سابؽ، ص ...مواجية المؤمف. محمد حسيف منصور، المسؤولية عف حوادث السيارات

 .115و 114، مرجع سابؽ، ص ف مف المسؤولية عف حوادث...فايز أحمد عبد الرحمف، التأمي - 2
 .103، مرجع سابؽ، ص ...فايد، التعويض التمقائي لألضرارعابد فايد عبد الفتاح  - 3
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في الحقيقة، يوفر رجوع القائـ بتعويض الضحية عمى المسؤوؿ عف الحادث، وسيمة 
لمنع الجمع بيف أكثر مف تعويض في الحاالت التي يسمح فييا الرجوع، لذلؾ وبمجرد 

المسؤولية  حصوؿ الضحية عمى التعويض مف قبؿ المؤمف، تفقد المصمحة في رفع دعوى
ضد المسؤوؿ عف الحادث، كما أف حموؿ المؤمف محميا في حقوقيا والدعاوى التي تممكيا 
ضد المسؤوؿ يفقدىا الصفة في ذلؾ، وأماـ انعداـ الصفة والمصمحة، فإف الضحية ال تممؾ 

. بذلؾ يتـ منع الضحية مف الحصوؿ عمى أكثر مف (1)المطالبة بالتعويض اتجاه المسؤوؿ
 تعويض يزيد عف مقدار الضرر. تعويض، أو

المسؤولية التقصيرية في  اف الضحية لممصمحة والصفة في دعوىنشير إلى أف فقد
تكوف بقدر التعويض الذي تحصمت عميو مف الضحية، فإف  ،مواجية المسؤوؿ عف الحادث

كاف أقؿ مف أف يغطي كامؿ الضرر، تبقى صفة ومصمحة الضحية في ىذه الدعوى قائمة 
الالحؽ بيا لموصوؿ إلى تعويض  المطالبة بالتعويض التكميمي عف الضررفي حدود 

ف حدث ىناؾ تزاحـ في الرجوع بيف المؤمف والضحية، فإف ذلؾ يحؿ وفقا لقاعدة  .(2)كامؿ وا 
بذلؾ يساىـ الرجوع في تحقيؽ الوظيفة التعويضية لنظاـ  .(3)تفضيؿ الضحية عمى المؤمف

جسدية، مف ثـ في إحياء الوظيفة التعويضية لممسؤولية التعويض التمقائي عف اإلصابات ال
المدنية، مف خالؿ منع الضحية مف الحصوؿ عمى تعويض يزيد عف مقدار الضرر، دوف 

 أف يمس بحقيا في الحصوؿ عمى التعويض.

 ثانيا: تحمل المسؤول لعبء التعويض النيائي

التعويض التمقائي، في يؤثر الرجوع عمى دور المسؤوؿ عف الحادث، في إطار نظاـ 
إحياء دوره في ، حيث يتحمؿ المسؤوؿ العبء النيائي لمتعويض عف الضرر. غير أنو يحؽ 

 لممضرور اف يتمسؾ بأسباب نفي المسؤولية وأسباب اإلباحة.
                                                           

 .12، مرجع سابؽ، صري، مبدأ حؽ الحموؿ...دعيج المطي - 1
غير أف الوصوؿ إلى تعويض كامؿ عف الضرر ال يتحقؽ في كؿ الحاالت، فعمى سبيؿ المثاؿ ال يمكف مطالبة  - 2

 ابو لخطأ غير معذور أو خطأ عمدي.المستخدـ بالتعويض التكميمي عف الضرر إال في حالة ارتك
... ويجب أن يستفيد أولويا المؤمن لو من »مف قانوف التأمينات الجزائري أنو:  1ؼ 38حيث جاء في نص المادة  - 3

 .«أية دعوى رجوع حتى استيفاءه التعويض الكمي حسب المسؤوليات المترتبة
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يتـ تعويض الضحية، مف حيث المبدأ، في إطار نظاـ التعويض التمقائي عف 
لممسؤوؿ عف الضرر، وبغض النظر عف وجوده اإلصابات الجسدية، بعيدا عف كؿ اعتبار 

مف عدمو، إذ أف التعويض وفؽ ىذا النظاـ، وكما سبؽ التطرؽ إليو، يتـ مف دوف شرط أو 
قيد، ويكوف حؽ الضحية في التعويض قائما بقوة القانوف. كما أف عبء التعويض تتحممو 

زاـ بالتعويض عف مختمؼ الجماعة مف خالؿ آليات التعويض الجماعية التي ينتقؿ إلييا االلت
 الحوادث التي تؤدي إلى إصابات جسدية.

ىذا ما يفسر غياب المسؤوؿ عف الحادث، وعدـ ظيوره كطرؼ في عممية التعويض 
جراءاتيا، إذ يقتصر أطرافيا مف حيث األصؿ عمى كؿ مف الضحية،  ومختمؼ مراحميا وا 

مثؿ غالبا في ىيئة الضماف والييئة المكمفة بتعويض األضرار التي تمحؽ بيا، والتي تت
 االجتماعي، أو شركة التأميف، او الدولة ممثمة في إحدى ىيئاتيا العمومية.

لكف إقرار حؽ شركة التأميف أو ىيئة الضماف االجتماعي في الرجوع عمى المسؤوؿ 
بقيمة التعويضات التي قد تكوف منحتيا لمضحية بعنواف التعويض عف اإلصابات الجسدية، 

ا منو، يؤدي إلى ظيور المسؤوؿ عف الحادث كطرؼ ثانوي، يظير في حاالت واسترجاعي
حياء دوره مف خالؿ تحممو لعبء التعويض النيائي  استثنائية في نظاـ التعويض التمقائي وا 
عف األضرار الناتجة عف الحادث الذي تسبب في وقوعو. بالتالي يمنع الرجوع مف إفالت 

 عف الحادث.المسؤوؿ مف عواقب تحقؽ مسؤوليتو 

غير أف تحمؿ المسؤوؿ لعبء التعويض النيائي يكوف بقدر نصيبو مف المسؤوؿ عف 
الحادث، أي بقدر مساىمتو في وقوعو، فإذا كانت مسؤوليتو عف الحادث مشتركة مع غيره، 
فيمكف لممؤمف أف يرجع بكامؿ التعويض، ثـ يقوـ ثـ بالرجوع عمى شركائو بنصيب كؿ منيـ 

كما يمكف لممؤمف أف يرجع عمييـ دفعة واحدة متضامنيف. في ذلؾ تنص في المسؤولية، 
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار، »مف القانوف المدني الجزائري عمى أنو:  126مادة ال

كانوا متضامنين في التزاميم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينيم بالتساوي، إال 
 .«لتزام بالتعويضإذا عين القاضي نصيب كل منيم في اال 
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المتعمؽ بالمنازعات في مجاؿ الضماف  08-08مف القانوف  74تضيؼ المادة 
في حالة ما إذا كانت مسؤولية األضرار التي لحقت بالمؤمن »االجتماعي سالؼ الذكر أنو: 

لو اجتماعيا مشتركة بين الغير والمستخدم، يمكن ىيئة الضمان االجتماعي أن ترجع عمى 
 .«ىما متضامنينأحدىما أو كال

عمى أنو يمكف لمموفي أف يرجع عمى شركاءه، فإذا اشترؾ المسؤوؿ مع الضحية في 
وقوع الحادث، ال يحؽ لممؤمف الرجوع عميو إال في حدود الجزء مف المسؤولية الذي يتحممو. 

المتعمؽ بالمنازعات في مجاؿ الضماف  08-08مف القانوف  75مثال تنص المادة وفي ذلؾ 
في حالة ما إذا تحمل المؤمن لو اجتماعيا المسؤولية »عي سالؼ الذكر عمى أنو: االجتما

عن الضرر جزئيا، وتحمل الغير أو المستخدم جزءا منيا، ال يمكن ىيئة الضمان 
 .«االجتماعي الرجوع عمى ىذين األخيرين إال في حدود مسؤوليتيما

إلى إصابة جسدية  إلى تمسؾ المسؤوؿ عف الحادث الذي أدى غير أنو باإلضافة
لمضحية، بالدفوع التي يممكيا في مواجية ىذه األخيرة، في حاؿ رجوع المؤمف عميو 
بالتعويض، يحؽ لو التمسؾ بأسباب نفي المسؤولية، فمتى أثبت أف الحادث راجع إلى سبب 
أجنبي عنو كالقوة القاىرة أو خطأ الغير أو خطأ الضحية نفسيا، انتفت مسؤوليتو عف 

 وال يمكف لممؤمف الرجوع عميو.الحادث، 

كذلؾ األمر متى توفرت إحدى حاالت دفع المسؤولية لتوفر حالة الدفاع الشرعي، إذ ال 
يكوف مسؤوال، أما إذا تجاوز حدود الدفاع الشرعي، كاف ممـز في حدود ذلؾ التجاوز 

ى أنو: مف القانوف المدني الجزائري عم 128ؾ تنص المادة بتعويض يقرره القاضي، وفي ذل
من أحدث ضررا وىو في حالة دفاع شرعي عن نفسو، أو عن مالو، أو عن نفس الغير، »

أو عن مالو، كان غير مسؤول، عمى أن ال يجاوز في دفاعو القدر الضروري، وعند 
 .«االقتضاء يمزم بتعويض يحدده القاضي

كذلؾ يمكف لممسؤوؿ عف الحادث التمسؾ بحالة الضرورة، ويثبت أف الضرر الذي 
 130سببو لمضحية، كاف ضروريا لتفادي ضرر أكبر محدؽ بو أو بغيره، وفقا ألحكاـ المادة 
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من سبب ضررا لمغير ليتفادى ضررا أكبر، محدقا »أنو: مف القانوف المدني والتي تنص عمى 
 .«ما إال بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبابو أو بغيره، ال يكون ممز 

في حدود ىذا التعويض الذي يقدره القاضي عف تجاوز حدود الدفاع الشرعي، أو في 
 حالة الضرورة، يمكف لممؤمف الرجوع عمى المسؤوؿ عف الحادث بقيمتو.

كما يمكف لممسؤوؿ عف الحادث اف يدفع مسؤوليتو، بأف يثبت أنو كاف وقت التسبب 
ضرر، كاف بصدد تنفيذ أوامر الرئيس، وأف ىذا الفعؿ كاف نتيجة مباشرة لمعمؿ الذي في ال

مف  129. وفي ذلؾ تنص المادة (1)قاـ بو تنفيذا ليذه األوامر التي يقع عميو واجب طاعتيا
ال الموظفون واألعوان العموميون مسؤولين شخصيا »القانوف المدني الجزائري عمى أنو: 

أضرت بالغير إذا قاموا بيا تنفيذا ألوامر صدرت من رئيس، متى كانت عن أفعاليم التي 
 .«إطاعة ىذا الرئيس واجبة عمييم

في ىذه الحالة، نرى أنو يمكف لممؤمف الرجوع عمى ىذا الرئيس متى توفرت شروط قياـ 
مسؤوليتو عف أعماؿ الموظفيف أو األعواف التابعيف لو وفؽ أحكاـ مسؤولية المتبوع عف 

تابعو، عمى أنو يمكف لمرئيس الرجوع عمى موظفيو أو أعوانو في حاؿ ارتكاب ىؤالء أعماؿ 
 لخطأ جسيـ أثناء تنفيذىـ لألوامر.

يؤدي كؿ ىذا إلى إحياء دور بعض أحكاـ المسؤولية المدنية فيما يخص أسباب نفييا 
مبدأ في ودفعيا، إذ تفقد فعاليتيا وال يمكف أف يحتج بيا في مواجية الضحية، مف حيث ال

إطار نظاـ التعويض التمقائي عف اإلصابات الجسدية، إال أنو يمكف االحتجاج بيا في 
 مواجية المؤمف حيف رجوعو عمى المسؤوؿ.

نشير إلى أف الرجوع عمى المسؤوؿ مف شأنو الحفاظ عمى الوظيفة الجزائية والوقائية 
حادث الذي أدى إلى إصابة لممسؤولية المدنية، مف خالؿ توقيع الجزاء عمى المسؤوؿ عف ال

جسدية دوف أف يحصؿ أي مساس بحؽ الضحية في التعويض، فالمسؤوؿ عف الحادث لف 

                                                           
. أمجد محمد منصور، النظرية 92و 91، مرجع سابؽ، ص ...عمي فياللي، االلتزامات، الفعؿ المستحؽ لمتعويض - 1

 .276و 275، مرجع سابؽ، ص ...العامة لاللتزاـ
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يكوف معفيا مف التزامو بدفع التعويض الكامؿ بحجة أف الضحية حصمت عمى تعويض مف 
قبؿ آليات التعويض الجماعية التي تتكفؿ تمقائيا باألضرار الناتجة عف اإلصابات الجسدية، 

ذا ما تحققو الرجوع عمى المسؤوؿ، مف خالؿ بعث قواعد المسؤولية المدنية في تحديد وى
 .(1)التي تحدد المسؤوؿ وتوقيع الجزاء عميو

باشتراؾ بيف الرجوع والدور االستثنائي لمخطأ، يتحمؿ المسؤوؿ عف الحادث كامؿ 
تكميمي عف التعويض عف الضرر، إذ يدفع جزء مف التعويض لمضحية بعنواف التعويض ال

اإلصابات الجسدية، وفؽ أحكاـ المسؤولية المدنية، الجزء اآلخر عند رجوع القائـ بتعويض 
 الضحية عميو بما دفعو ليذه األخيرة.

مما سبؽ، يمكف القوؿ أف تقنيف التعويض التمقائي بعيدا عف المسؤولية المدنية بصفة 
تخوؿ ليا العديد مف األدوار عامة، وركف الخطأ بصفة خاصة، نسبي في بعض المجاالت، و 

االستثنائية غير دورىا الرئيسي الذي أوجدت مف أجمو، وىو تعويض الضحية عمى حساب 
المسؤوؿ. حيث تكوف إما أساسا لممطالبة بالتعويض التكميمي عف الضرر، فتكوف بذلؾ سببا 
و لموصوؿ إلى مبدأ التعويض الكامؿ عف الضرر. إما سببا لتخفيض مقدار التعويض أ

سقوط حؽ الضحية في التعويض. كما تشكؿ شرطا أساسيا لرجوع القائـ بالتعويض عمى 
المسؤوؿ عف الحادث. بذلؾ تكوف المسؤولية قد وجدت مكانة ليا ضمف أنظمة التعويض 

 التمقائية، وآليات التعويض الجماعية.

ويض، إلى جانب ذلؾ، وباعتبار المسؤولية المدنية سببا لسقوط حؽ الضحية في التع
أو كشرط لرجوع القائـ بالتعويض عمى المسؤوؿ عف الحادث، تكوف قد استعادت بعض 

                                                           
ال يجب أف يتـ تعويض الضحية أو ذوي حقوقيا في إطار نظاـ التعويض التمقائي عف اإلصابات الجسدية عمى  - 1

ر التي تصيب الضحية، لكف تيدؼ أيضا، حساب المسؤولية المدنية، ألف المسؤولية ال تيدؼ فقط إلى تعويض األضرا
ف كانت المسؤولية المدنية لـ تعد شرطا لتفعيؿ حؽ  وفي حدود اإلمكاف، إلى عقاب المسؤوؿ، بؿ ومنع تحقؽ األضرار. وا 
الضحية في التعويض، فإنيا تسترد سمطتيا مرة أخرى في مرحمة الحقة، وىي مرحمة رجوع القائـ بدفع التعويض عمى 

  .112عابد فايد عبد الفتاح فايد، التعويض التمقائي لألضرار، مرجع سابؽ، ص لحادث... الرجوع إلى: المسؤوؿ عف ا
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سمطتيا ووظائفيا التي أدتيا عبر مختمؼ مراحؿ تطوىا، والتي فقدتيا في موعد الحؽ بفعؿ 
 .(1)التطورات التي عرفتيا مختمؼ أنظمة التعويض

لضحية وضماف حقيا فيو، فإف كاف نظاـ التعويض التمقائي، يعطي االولية لتعويض ا
عمى حساب وظيفة الوقاية والردع والجزاء، فذلؾ ال يؤدي إال إلى تحوؿ في الوظيفة 

 .(2)التقويمية لممسؤولية المدنية وليس إلى القضاء عمييا تماما

حيث تيدؼ ىذه األدوار االستثنائية التي تؤدييا المسؤولية المدنية، إلى تجنب بعض 
را عمى المجتمع، مثؿ ارتكاب أخطاء غير معذورة أو أخطاء التصرفات التي تشكؿ خط

عمدية، مف خالؿ استبعادىا مف نطاؽ الضماف الذي توفره انظمة التعويض التمقائية، 
 وتحميؿ المسؤوؿ عنيا لعواقب ىذه التصرفات.

                                                           
رضاء نفس المضرور  - 1 قامت المسؤولية المدنية عبر التاريخ بعدة وظائؼ ترتبط بعضيا ببعض: معاقبة المذنب وا 

عادة ترتيب النظاـ االجتماعي وأخيرا الوقاية مف التصرف ات غير االجتماعية. أما اآلف فيي تحتفظ بوظيفة وتعويضو وا 
التعويض، ووظيفة الجزاء والوظيفة التقويمية. وىذه الوظائؼ ىي محؿ تأثير التأميف واألنظمة الجماعية لمتعويض. أنظر 

 JOURDAIN. أنظر أيضا: 98في ذلؾ: عابد فايد عبد الفتاح فايد، التعويض التمقائي لألضرار، مرجع سابؽ، ص 
Patrice, les principes de la responsabilité…, op.cit. p 9 et 10. Voir aussi : PHILIPPE  Brun, Responsabilité 

civile extracontractuelle…, op.cit. pp 8, 11.  
 .136، مرجع سابؽ، ص ...عابد فايد عبد الفتاح فايد، التعويض التمقائي لألضرار - 2
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 خاتمة.

نظام التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية، من خالل ىذه الدراسة يتبين لنا أن 
أفرزتيا  الظروف التيمختمف تطورا في منح الحق في التعويض، فرضتو عدة عوامل و يمثل 

التطورات التي عرفيا المجتمع، فمن جية لم تعد قواعد وأحكام المسؤولية تستجيب لتطمعات 
الضحايا، خاصة ضحايا اإلصابات الجسدية. من جية أخرى، أدت ىذه التطورات إلى 

 .تعويض ظيور المخاطر االجتماعية، مما زاد في ارتفاع عدد الضحايا التي تبقى من دون

اليامة التي عرفتيا قواعد المسؤولية المدنية، وتوجييا نحو ترجيح رغم التطورات ف
زة عن مصمحة الضحية عمى حساب المسؤول، إال أنيا تبقى في كثير من األحيان عاج

يرجع ىذا العجز إلى عدة أسباب متفاوتة تشكل ما و  ضمان حق الضحية في التعويض،
والتي تؤدي إما إلى صعوبة تطبيق يمكنو تسميتو بثغرات التعويض في نظام المسؤولية، 

 وتفعيل قواعد وأحكام المسؤولية، وفي حاالت أخرى إلى استحالة ذلك.

بقى من دون الذي ي، وتزايد عدد الضحايا االجتماعيةتأكد ىذا العجز بظيور المخاطر 
تعويض، مما دفع بالمشرع إلى تبني منطق مغاير لمنطق المسؤولية المدنية في مجال 

يدف من خاللو إلى تفادي ىذه نقائص، والسماح بالتكفل الفعال والفعمي التعويض، ي
ة التعويض بالضحايا، عن طريق اصدار ترسانة من النصوص القانونية، ينظم كل منيا مسأل

 في مجال معين، مكرسا من خالليا تمقائية التعويض عن اإلصابات الجسدية.

تسييل حصوليا عمى ضحية، و ييدف نظام التعويض التمقائي إلى تحسين وضعية ال
التعويض والتكفل السريع والفعمي بحالتيا، وتجنب مختمف العراقيل والشروط التي تكون 

 أحيانا تعجيزية، من خالل استبعادىا وتيسير اجراءات الحصول عمى التعويض.

وحرمانيا من  أىم نتيجة ليذا التكريس، ىي استبعاد قواعد وأحكام المسؤولية المدنية
، إذ يشكل التعويض التمقائي القطيعة مع نظام المسؤولية، سواء من الوظائف المنوطة بيا

حيث المنطق الذي يقوم عميو، أو من حيث أحكام تطبيقو، أو من حيث األساس القانوني 
 الذي يستند إليو الحق في التعويض عن األضرار الناتجة عن اإلصابات الجسدية.
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تعويض التمقائي عن نظام المسؤولية، في كونو يمنح ضحية اإلصابة يختمف نظام ال
الجسدية، بمجرد وقوع الحادث مصدر اإلصابة واالعتراف ليا بصفة الضحية، ويكون ذلك 

، مكرسا بذلك مبدأ بقوة القانون من دون أي شرط أو قيد من شأنو إعاقة أو تفعيل ىذا الحق
 اسا لقيام حق الضحية في التعويض.الحق في السالمة والتكامل الجسديين أس

فيما يخص وسائل التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية، فإن التعويض يقع عمى 
، من خالل توزيعو بين مجموع المتسببين المحتممين لألضرار والمعرضين ليا عاتق الجماعة

والمتمثمة  يةتتكفل بو آليات التعويض الجماعتجسيدا لفكرة التضامن االجتماعي. ، والدولة
، التي تعتبر مدينا عادة في شركات التأمين وىيئات الضمان االجتماعي وصناديق التعويض

، والتي تختمف طريقة تنظيميا وتدخميا باختالف مجال تدخميا أصميا بتعويض الضحية
ما دائمة أو مؤقتة.  والدور الذي تمعبو الدولة في ذلك، فتكون إما أصمية أو احتياطية، وا 

تعويضا جزافيا، يكون  مدينا أكثر مالءمة مالية، وتمنحيا ىذه اآلليات لمضحية توفر
عايير التي يتم حسابو عمى أساسيا، مقداره محددا في القانون، أو يقوم القانون بتحديد الم

باالعتماد عمى نتائج المعاينة الطبية التي تعد ضرورية لتقييم مختمف األضرار الناتجة عن 
، خاصة في تحديد نسبة العجز وتحديد األضرار التي تكون موضوع اإلصابات الجسدية

 التعويض.

عمى خالف نظام المسؤولية المدنية أين يستمزم الحصول عمى التعويض المجوء إلى 
ائي ، فإن نظام التعويض التمق، واتباع اجراءات قد يطول أمدىاالقضاء لمطالبة المسؤول بو

ال تمتزم الضحية سوى بالتصريح بالحادث لدى الييئة يتم عبر اجراءات إدارية بسيطة، إذ 
 المكمفة بالتعويض وارفاق التصريح بتقرير الطبيب الذي عاينيا.

يمتاز أيضا التعويض التمقائي بإحالل المصالحة والتسوية الودية في التعويض، حيث 
تقوم الييئة المكمفة بالتعويض مباشرة بعد تمقييا ممف الضحية، أو تقرير االعتراف بصفة 
الضحية، استدعاء ىذه الضحية لتقديم عرض بالتعويض يشمل عمى مختمف عناصره 

عية الضحية بمجرد قبوليا بعرض التعويض، وال يتم المجوء تقوم الييئة بتسوية وضومقداره 
 إلى السمطات القضائية إال بصفة استثنائية حين تفشل اجراءات التسوية الودية.
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بذلك يشكل نظام التعويض التمقائي نظاما مستقال بذاتو، يمتاز بمنطقو واجراءاتو، 
قطيعة تكون مطمقة في مجال ويشكل القطيعة مع نظام المسؤولية المدنية. غير أن ىذه ال

مثل  معين، وىو التعويض عن األضرار المتعمقة بالنظام العام، ونسبية في مجاالت أخرى
التعويض عن حوادث العمل ونظام التعويض عن اإلصابات الجسدية الناتجة عن حوادث 

ثر فمن جية تؤ  ، إذ تمنح المسؤولية أدوار استثنائية غير المنوطة بيا في األصل.المرور
عمى حق الضحية في التعويض، ومن جية أخرى تكون سببا لرجوع الييئة المكمفة 

 بالتعويض عمى المسؤول عن الحادث.

 حيثتختمف كيفية تدخل الخطأ ونتائجو باختالف مجال التعويض الذي نحن بصدده، 
بدور استثنائي لخطأ المسؤول، فيكون أساسا  عن حوادث العمل، يقترن التعويض التمقائي

لمطالبة المستخدم بالتعويض التكميمي متى تحققت مسؤوليتو عن خطئو العمدي أو خطئو 
غير المعذور، أو مسؤوليتو عن أعمال تابعو، أو مطالبة الغير المسؤول عن الحادث ميما 

حق الييئة القائمة  كما يؤدي في نفس الحاالت واألحكام إلى قيامكانت طبيعة خطئو. 
 بتعويض الضحية في الرجوع عمى المسؤول عن الحادث.

بدور يقترن التعويض التمقائي عن اإلصابات الناتجة عن حوادث المرور، ف أما
استثنائي لخطأ الضحية، فيؤدي خطأىا غير العمدي إلى اإلنقاص من حقيا في التعويض، 

لى سقوط حقيا في الضمان بالتالي في أما أخطاءىا العمدية أو غير المعذورة فتؤدي إ
التعويض. غير دور الخطأ في ىذا المجال يمتد إلى خطأ المسؤول، فيكون أساسا لرجوع 

 شركة التأمين عمى المسؤول عن حادث المرور.

من ثم يحافظ الرجوع عمى المسؤول، إلى حد ما عمى بعض وظائف المسؤولية 
، وذلك من خالل ضمان حق التعويضية والتقويميةالمدنية، والمتمثمة أساسا في الوظيفتين 

الضحية في التعويض وكذا تحميل الضحية لعبء التعويض النيائي عن األضرار التي 
تسبب فييا بخطئو. لكن بطبيعة الحال تبقى ممارسة الرجوع وتحقيقو ليذه الوظائف مرىون 

 تو المالية.بضرورة إقراره من طرف القانون، ومعرفة المتسبب في الضرر ومالءم
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رغم المزايا التي يوفرىا نظام التعويض التمقائي لضحايا اإلصابات الجسدية، والتحسين 
في وضعيتيا في المجاالت التي يغطييا ىذا النظام، إال أنو ال يخمو من العيوب والنقائص. 
تعود ىذه العيوب والنقائص إلى كون أغمب أنظمة التعويض التمقائي والنصوص المكرسة ليا 
قد تم اتخاذىا في صفة استعجالية لمواجية مخاطر اجتماعية طارئة، وذلك دون االىتمام 

 لمدى استجابتيا لمبادئ العدالة، أو حتى التنسيق بينيا وبين األنظمة الموجودة.

 يستجيب نظام التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية، لمبدأ التعويض الكامل، ال
مقدار التعويض مع حجم الضرر الواقع، مع مراعاة ظروف  إذ من المفروض أن يتساوى

الضحية المحيطة بيا، بمعنى يكون تقدير التعويض وتقييم األضرار بصفة فعمية. غير أن 
تقدير التعويض يتم بصفة جزافية وفق معايير يحددىا القانون، ويكون جزئيا بالنسبة لمضرر 

تيا، وال تتمكن الضحية من الحصول االواقع، دون أي اعتبار لظروف الضحية أو خصوصي
 عمى كامل التعويض إلى في الحاالت التي يسمح ليا فييا بالمطالبة بالتعويض التكميمي.

ايا، إذ يتم من ثم فإن ىذا النظام ال يحقق في كل الحاالت مبدأ المساواة بين الضح
صل ضحية توزيع التعويض بصفة متفاوتة تختمف باختالف نظام التعويض المتبع، إذ تح

حادث مرور عمى تعويض يشمل كل األضرار االقتصادية منيا وغير االقتصادية، بينما ال 
تعوض ضحية حادث عمل سوى عن األضرار االقتصادية دون األضرار الشخصية ذات 
الطابع غير االقتصادي، بذلك تحصل ضحيتين لنفس الضرر بنفس المواصفات عمى 

 إال الختالف المدين بالتعويض.مقداري تعويض مختمفين وما من سبب 

يمتد ىذا التفاوت في توزيع التعويض إلى الضحايا الخاضعة لنفس النظام، فتنال 
مقدمة فالتمفزيون تعويضا عن الضرر الجمالي الذي لحق بيا في وجييا، ويكيف عمى أنو 
ضرر مادي عمى شكل عجز عن العمل لتوقفيا عن التقديم فيشمل التعويض ما فاتيا من 

شخص آخر إال في جانبو الذي يتعمق سب ولحقيا من خسارة، بينما ال يعوض عنو ك
 .بمصاريف العالج

الدور االستثنائي المنوط بالخطأ، يؤكد عمى عدم المساواة بين باإلضافة إلى ذلك، فإن 
الضحايا، فال ينظر إلى دور خطئيا ميما كان وصفو ومقداره وال يؤثر عمى حقيا في 
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يتأثر حق الضحية في التعويض بخطئيا في نظام التعويض عن اإلصابات التعويض، بينيا 
 الجسدية الناتجة عن حوادث المرور.

لذلك نرى، ضرورة االرتقاء بنظام التعويض التمقائي بشكل يسمح باالستجابة لمبادئ 
المرن والفعمي لألضرار الناتجة عن اإلصابات التعويض، من خالل المجوء إلى التقدير 

 ، لموصول إلى مبدأ التعويض الكامل.الجسدية

من ثم فإنو من الضروري تحقيق مبدأ مساواة ضحايا اإلصابات الجسدية من حيث 
المعاممة والتكفل بيا، لذلك يجب تحديد مختمف األضرار التي تنتج عن ىذا النوع اإلصابات 
 ووضعيا في مدونة موحدة، وتكون موضوع تعويض ميما كان مصدر الحادث والنظام

 المتبع وكذا الييئة المدينة بالتعويض.

كما بات من الضروري التوسع في نطاق تطبيق نظام التعويض التمقائي عن 
اإلصابات الجسدية، إلى بعض المجاالت التي مازالت تخضع مسألة التعويض فييا إلى 

لتي نظام المسؤولية المدنية، رغم صعوبة تطبيقيا واثبات أركانيا في مثل ىذه المجاالت ا
 تتسم بالتعقيد الفني والعممي.

أىم ىذه المجاالت تتمثل، في التعويض عن األضرار الناتجة عن األخطاء الطبية، 
أين يصعب اثبات الخطأ الطبي، من ثم صعوبة تطبيق قواعد المسؤولية، كما أن المواصمة 

ء واحجاميم في إعمال المسؤولية المدنية لمطبيب بصفة مطمقة، من شأنو تقييد جيود األطبا
 عن بعض الممارسات الطبية الخطيرة وفي نفس الوقت أكثر من ضرورية.

فمن الضروري التوفيق بين حق ضحية الخطأ الطبي، وتشجيع الطبيب عمى العمل من 
خضاعيا لمتأمين من المسؤولية، وحصر مجال  خالل منحو حصانة من أخطائو البسيطة وا 

 معذورة.مساءلتو عمى أخطاءه العمدية أو غير ال
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الطبعة  أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، دراسة في القانون والقضاء المقارنين، -3

 .1991د ب ن،  ، مطبعة نادي القضاة،الثالثة
فاضمي، الوجيز في النظرية العامة لاللتزام، قصر الكتاب، الجزائر،  إدريس -4

2006/2007. 
مين البري، الطبعة الثانية، مؤسسات عبد الكريم بن عبد اهلل لمنشر البشير زىرة، التأ -5

 .1985والتوزيع، تونس، 
أحمد الطباخ، جرائم اإلصابة الخطأ والقتل الخطأ الناتجة عن حوادث  شريفال -6

مياط، د د ن، الت التشريعية، نقابة المحامين دالسيارات في ضوء القضاء والفقو وآخر التعدي
 ، د س ن.مصر

الطبعة  الشريف الطباخ، التعويض عن حوادث السير في ضوء القضاء والفقو، -7
 .2006االسكندرية، مصر، دار الفكر الجامعي،  الخامسة،

الطيب سماتي، حوادث العمل واألمراض المينية، دار اليدى، عين مميمة، الجزائر،  -8
2013. 

الواقعة ، القانون الجزائري، الجزء الثانيالعربي بمحاج، النظرية العامة لاللتزام في  -9
 .2001، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القانونية

الطبعة األولى،  ،ممصادر االلتزا، النظرية العامة لاللتزاماتصور، أمجد محمد من -10
 .2009عمان، األردن،  اإلصدار الخامس، دار الثقافة لمنشر والتوزيع،

، دار وائل لمنشر الفعل الضار ،ي وفيصل العمري، مصادر االلتزامبشاري ممكاو  -11
 .2006والتوزيع، عمان، األردن، 
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عبد الرحمن قدوس، الحق في التعويض ومقتضياتو الغائية ومظاىر التطور  حسن -12
 المعاصرة في النظم الوضعية، دار النيضة العربية، القاىرة، د س ن.

منشورات الحمبي  ،ضمان االجتماعي أحكامو وتطبيقاتوحسين عبد المطيف حمدان، ال -13
 .2007الحقوقية، لبنان، 

لتأمين، رواي لمطباعة واإلعالن، االسكندرية، سعيد أحمد شعمة، قضاء النقض في ا -14
 .1997، مصر

 .2008سعيد مقدم، التأمين والمسؤولية المدنية، كميك لمنشر، الجزائر،  -15
بواسطة التأمين وصناديق عابد فايد عبد الفتاح فايد، التعويض التمقائي لألضرار  -16

الجامعة الجديدة، ، دار القانون المصري والقانون الفرسي دراسة مقارنة في، الضمان
 .2014اإلسكندرية، مصر، 

 ،ي التشريع الجزائري، الجزء األولعبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة ف -17
 .2002مطبعة ردكول، الجزائر،  الطبعة الثالثة، التأمينات البرية،

، في ضوء القانون المدني األردني عبد العزيز المصاصمة، نظرية االلتزامات -18
 .2002، دار الثقافة لمنشر، عمان، األردن، المدنية التقصيرية، الفعل الضار المسؤولية

تزام في القانون المدني مصادر االل، ميمان، النظرية العامة لاللتزامعمي عمي س -19
 .2005ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  الطبعة السادسة، ،الجزائري

 .2010عمي فياللي، االلتزامات، الفعل المستحق لمتعويض، موفم لمنشر، الجزائر،  -20
غازي خالد أبو عرابي، أحكام التأمين، دراسة مقارنة، دار وائل لمنشر والتوزيع،  -21

 .2011عمان، األردن، 
فايز أحمد عبد الرحمن، التأمين عمى الحياة، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر،  -22

2006. 
أحمد عبد الرحمن، التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات، دار المطبوعات فايز  -23

 .2006الجامعية، االسكندرية، مصر، 
محمد أحمد العابدين، التعويض بين الضرر المادي واألدبي والموروث، منشأة  -24

 .2002المعارف، االسكندرية، مصر، 
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، مطبعة رمسيس،  محمد إبراىيم دسوقي، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، -25
 .1973مصر، 

، د د ن، د سوء السموك الفاحش والمقصود ،السعيد رشدي، الخطأ غير المغتفرمحمد  -26
 .2007ب ن، 

 .1997محمد حسن قاسم، التأمينات االجتماعية، دار الجامعة الجديدة، مصر،  -27
حسنين، الوجيز في نظرية االلتزام في القانون الجزائري، المؤسسة الوطنية  محمد -28

 .1983لمكتاب، الجزائر، 
 .1986محمد حسين منصور، التأمينات االجتماعية، منشأة المعارف، مصر،  -29
محمد حسين منصور، المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين اإلجباري منيا، دار  -30

 .2000سكندرية، مصر، الجامعة الجديدة لمنشر، اال
محمد حسين منصور، المضرور المستفيد من التأمين اإلجباري من المسؤولية المدنية  -31

 الناتجة عن حوادث السيارات، منشأة المعارف، االسكندرية، مصر، د س ن.
محمد حسين منصور، النظرية العامة لاللتزام )مصادر االلتزام(، دار الجامعة الجديدة  -32

 .2006ية، مصر، لمنشر، االسكندر 
محمد حسين منصور، مبادئ عقد التأمين، الدار الجامعية لمطباعة والنشر، بيروت،  -33

 لبنان، د س ن.
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، أحكام االلتزام، دراسة مقارنة  -34

 .2010في القوانين العربية، دار اليدى، عين مميمة، الجزائر، 
، الجسدية واألضرار المجاورة ليا العماوي، التعويض عن األضرارمحمد عبد الغفور  -35
 . 2012، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، اسة مقارنة بين الشريعة والقانوندر 

اسة تحميمية لنظرية الضرر در  راىيم سميم، نطاق الضرر المرتد،محمد محيى الدين إب -36
 .2007ندرية، مصر، ، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكالمرتد

محمد نصر الدين منصور، ضمان تعويض المضرورين بين قواعد المسؤولية الفردية  -37
 .2001، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، التضامن االجتماعيواعتبارات 

محمود جمال الدين زكي، مشكالت المسؤولية المدنية، الجزء الثاني، في االتفاقات  -38
 .1990مطبعة جامعة القاىرة، مصر، المتعمقة بالمسؤولية، 
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مخموف بمخضر، النصوص القانونية والتنظيمية مع االجتيادات القضائية، دار  -39
 .2004اليدى، عين مميمة، الجزائر، 

المسؤولية المدنية، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة،  ،مصطفى العوجي، القانون المدني -40
 .2009منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

وحقوق المؤمن المترتبة عمى دفعو، دراسة في مصطفى خميل، تقدير مبمغ التعويض  -41
 .2001، دار الحامد لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، عقد التأمين

معراج جديدي، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  -42
 .2005الجزائر، 

دار  ،دراسة مقارنة ،العامة لمتأمين من المسؤوليةموسى جميل النعيمات، النظرية  -43
 .2006الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

وية الناتجة عن اإلصابة قاسم محمود قاسم ونظام جبار طالب، األضرار المعن -44
 .2013، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، سنة دراسة مقارنة ،الجسدية

العميا في قانون العقوبات وحوادث المرور، الجزء الثاني، نبيل صقر، قضاء المحكمة  -45
 .2009دار اليدى، عين مميمة، الجزائر، 

نزيو نعيم شالل، دعاوي حوادث السير، دراسة مقارنة من خالل الفقو واالجتياد  -46
 .2002والنصوص القانونية، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

II- .الرسائل والمذكرات 
 الدكتوراه.رسائل  - أ
دراسة ، في قانون التأمينات االجتماعية زرارة صالحي الواسعة، المخاطر المضمونة -1

دكتوراه دولة في القانون  لنيل شيادة ، رسالةلقانون الجزائري والقانون المصريمقارنة في ا
 .2006/2007الخاص، جامعة منتوري، قسنطينة، كمية الحقوق، 

عن حوادث المرور، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل  فاطمة محمودي، المسؤولية المدنية -2
شيادة الدكتوراه، تخصص: قانون خاص، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة وىران، 

 .2010/2011السنة الجامعية 
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كمال كيحل، االتجاه الموضوعي في المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ودور  -3
القانون الخاص، كمية الحقوق، جامعة أبو بكر بمقايد، التأمين، رسالة لنيل شيادة دكتوراه في 

 .2006/2007تممسان، 
لحاق عيسى، إلزامية التأمين عمى السيارات ونظام تعويض األضرار الناتجة عنيا،  -4

أطروحة لنيل شيادة دكتوراه عموم في الحقوق، تخصص القانون الخاص، كمية الحقوق 
 .2012/2013ة، والعموم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكر 

لنيل شيادة  محمد بعجي، المسؤولية المدنية المترتبة عن حوادث السيارات، أطروحة -5
دكتوراه في الحقوق، فرع القانون الخاص، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، كمية الحقوق، 

2007/2008. 
محمد جمال حنفي طو، التعويض عن الضرر الجسدي  في قواعد المسؤولية  -6

دكتوراه في الحقوق، كمية الحقوق، قسم  لنيل شيادة النظرية والتطبيق، رسالةالتقصيرية، 
 .2011القانون المدني، جامعة عين الشمس، القاىرة، مصر، 

لنيل  مراد قجالي، نظام التعويض عن انتياك الحق في السالمة الجسدية، أطروحة -7
، 1جامعة الجزائر  ،الحقوقكمية  القانون الخاص،دكتوراه عموم في الحقوق، فرعك  شيادة

2014/2015. 
 المذكرات. - ب
الشريف بحماوي، التعويض عن األضرار الجسمانية بين األساس التقميدي لممسؤولية  -1

 كمية الحقوق، المدنية واألساس الحديث، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون الخاص،
 .2007/2008جامعة أبو بكر بمقايد، تممسان، 

وسيمة، دور الخطأ في التعويض عن حوادث العمل، مذكرة لنيل شيادة  بورجو -2
جامعة بن يوسف بن  كمية الحقوق، ومسؤولية، الماجستير في القانون الخاص، فرع: عقود

 .2013/ 2012: جامعيةالسنة ال الجزائر، ،خدة
جياللي تشوار، التعويض عن األضرار الجسمانية بين األساس التقميدي لممسؤولية  -3

 كمية الحقوق، المدنية واألساس الحديث، مذكرة لنيل شيادة ماجستير في القانون الخاص،
 .81، ص 2007/2008جامعة أبو بكر بمقايد، تممسان، السنة 
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رابحي بن عمية، النظام القانوني لمتعويض التمقائي في الجزائر، مذكرة لنيل شيادة  -4
، 1الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر  الماجستير في القانون، فرع: عقود ومسؤولية، كمية

2013/2014. 
رضا بريش، ضمان األضرار الجسمانية، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون،  -5

 .1201/2012، 1جامعة الجزائر  ،بن عكنون، كمية الحقوق عقود والمسؤولية،فرع ال
لنيل ، تسوية المنازعات الطبية في مجال الضمان االجتماعي، مذكرة سميرة عشايبو -6

، والعموم السياسية ماجستير في القانون، فرع: قانون التنمية الوطنية، كمية الحقوق شيادة
 .2011، جامعة مولود معمري تيزي وزو

عالل طحطاح، حوادث العمل بين نظرية األخطار االجتماعية وقواعد المسؤولية،  -7
 .2006لنيل شيادة الماجستير، كمية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر،  مذكرة

 لنيل شيادة فيروز قالية، الحماية القانونية لمعامل من األخطار المينية، مذكرة -8
، جامعة مولود والعموم السياسية ماجستير في القانون، فرع المسؤولية المينية، كمية الحقوق

 .2012ماي  02معمري، تيزي وزو، 
محمد رحوي ، حدود مساىمة اآلليات الجماعية لمتعويض في االستجابة لحق  -9

ماجستير في القانون، نون المقارن، مذكرة لنيل شيادة المضرور في التعويض في القا
تممسان، السنة الجامعية  ،جامعة أبو بكر بمقايد كمية الحقوق، ون مقارن،تخصص: قان

2011/2012. 
المتبوع عن أعمال تابعو في القانون المدني الجزائري، مذكرة مراد قيجالي، مسؤولية  -10

لنيل شيادة الماجستير في القانون، فرع العقود والمسؤولية، كمية العموم القانونية واإلدارية، 
 .2003جامعة الجزائر، 

 لنيل شيادة ، المسؤولية الموضوعية كأساس لمتعويض، مذكرةمريم بموصيف -11
 .2010ماجستير، كمية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

ماجستير في  لنيل شيادة ناصر بايك، اقتران حادث العمل بحادث المرور، مذكرة -12
وزو، -القانون، فرع قانون العقود، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي

26/05/2014. 
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III- والمداخالت المقاالت. 
1 .المقاالت 
إبراىيم جعالب، التزام شركة التأمين بتعويض ضحايا حوادث المرور، دراسة بين  -1

مجمة التواصل في العموم االنسانية مقال منشور في  تدخل المشرع الجزائري واجتياد القضاء،
، ص ص 2012، ديسمبر 32واالجتماعية، تصدر عن جامعة باجي مختار، عنابة، عدد 

[116 ،140]. 
لتعويض عن األضرار الناجمة عن حوادث المرور في الجزائر، أحمد طالب، نظام ا -2

 .[335، 293، ص ص ]1991، 2المجمة القضائية، عدد مقال منشور في 
مجمة جامعة دمشق مقال منشور في أصالة كيوان كيوان، تعويض الضرر المتغير،  -3

 .[551،5725، ص ص ]2011، العدد الثالث، 27لمعموم االقتصادية والقانونية، المجمد 
دراسة ، لحق في السالمة الجسديةأكرم محمود حسين البدو وبيرك فارس حسين، ا -4

، 33، السنة الثانية عشر، العدد 9مجمة الرافدين لمحقوق، المجمد  مقال منشور في ،تحميمية
 [.1،47، ]2007سنة 

سمية بدر البدور، مكانة خطأ المستخدم في مجال المسؤولية عن حوادث العمل،  -5
مجمة العموم القانونية واإلدارية، تصدر عن كمية الحقوق والعموم السياسية، مقال منشور في 

 [.212-200، ص ص ]2015، 15جامعة جياللي اليابس، سيدي بمعباس، العدد 
مصالح المينيين وحقوق رىانات الموازنة بين ، فكرة مخاطر التطورشييدة قادة،  -6

 .2005، 2سات قانونية، جامعة تممسان، العدد درامقال منشور في مجمة ، المستيمكين
صفاء شكور عباس، المسؤولية التضاممية عن العمل غير المشروع، دراسة تحميمية  -7

مجمة كمية القانون لمعموم القانونية والسياسية، تصدر عن جامعة مقال منشور في مقارنة، 
 .[99، 73]، ص ص 2015، 13، العدد 4كركوك، العراق، المجمد 

مجمة جامعة بابل مقال منشور في ضمير حسين المعموري، االلتزام التضاممي،  -8
 .[132، 120]، ص ص 2004، العراق، 1، العدد 10لمعموم االنسانية، المجمد 

عدنان سرحان، ضمان العامل في التعويض عن إصابات العمل في القانون  -9
، تصدر عن كمية الحقوق مجمة الباحث لمدراسات األكاديميةمقال منشور في اإلماراتي، 

 [.41-6، ص ص ]2014، ديسمبر 4لعددوالعموم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ا
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، الجوانب القانونية والعممية لرجوع المؤمن وناريمان جميل نعمة عمار كريم كاظم -10
مجمة الغري لمعموم االقتصادية واالدارية، مقال منشور في عمى الغير المسؤول عن الضرر، 

 .[297، 275]، ص ص 2009، 12مية االقتصاد واالدارة، جامعة الكوفة، العراق، العدد ك
قندوز طارق، تحميل محفظة تأمينات السيارات بين مكسب المبيعات وتيديد  -11

مجمة العموم االقتصادية والتسيير مقال منشور في ، 2012 -1995التعويضات لمفترة 
 [.153، 145. ص ص ] 2014سنة  12والعموم التجارية، العدد 

نية في التعويض عن إصابات محمد المناصير، مدى تطبيق قواعد المسؤولية المد -12
، 43دراسات، عموم الشريعة والقانون، المجمد مجمة مقال منشور في ، العمل، دراسة مقارنة

 .[287، 271]، ص ص 2016، األردن، 1العدد 
مواقي بناني أحمد، االلتزام بضمان السالمة )المفيوم، المضمون، أساسو القانوني(،  -13

مجمة المفكر الصادرة عن كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة محمد مقال منشور في 
 [.415، 413خيضر، بسكرة، العدد العاشر، ص ص ]

مجمة دراسات، عموم مقال منشور في عمي المساعدة، الحمول بسبب الوفاء،  نائل -14
، 301]، ص ص 2005، األردن، الصادر في 2، العدد 32الشريعة والقانون، المجمد 

313]. 
دراسة  ردني من نظرية الوفاء مع الحمول،نسرين محاسنة، موقف القانون المدني األ -15

اآلداب والعموم االجتماعية، جامعة السمطان قابوس، مجمة مقال منشور في تحميمية تقييمية، 
 .[110، 93]، ص ص 2014

2 .المداخالت 
دعيج المطيري، مبدأ حق الحمول، دراسة مقارنة، بحث مقدم إلى مؤتمر وثاق التأمين 

 .2006فبراير  20و 19التكافمي، المنعقد بالكويت، يومي 
IV- .األحكام القضائية 
 ، نشرة1981فبراير  19الصادر بتاريخ  19713الممف قرار المحكمة العميا في  -1

 .90، ص 44القضاة، العدد 
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قرار مرفق  ،1982مارس  14الصادر بتاريخ  24192قرار المحكمة العميا رقم  -2
، ص 2012/ 2011بالتقنين مدني، القانون المدني، برتي لمنشر، طبعة  138بنص المادة 

38. 
قرار المجمس األعمى )المحكمة العميا حاليا(، الغرفة االجتماعية، الممف رقم  -3

، ص ص 1990، 2، المجمة القضائية، عدد 1983ماي  25، الصادر بتاريخ 32817
41-43. 
 14، بتاريخ 34702قرار المحكمة العميا )المجمس األعمى سابقا(، في الممف رقم  -4

، 3، العدد 1989اعية، المجمة القضائية، سنة ، الصادر عن الغرفة االجتم1984سبتمبر 
     .110ص 

قرار المجمس األعمى )المحكمة العميا حاليا(، الغرفة االجتماعية، الممف رقم  -5
 .15و 14، ص 1991، 2، المجمة القضائية، عدد 1988ماي  11، الصادر في 56959

في قرار لممجمس األعمى )المحكمة العميا حاليا(، الغرفة االجتماعية، صادر بتاريخ  -6
 .158، ص 1993، 1، المجمة القضائية، عدد 1988نوفمبر  14
، في 1988أكتوبر  19قرار المحكمة العميا، الصادر عن الغرفة االجتماعية، بتاريخ  -7

 .33و 32، ص 1991، 3، المجمة القضائية، عدد 56959الممف رقم 
يناير  23، الصادر في 50879قرار لممحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، الممف رقم  -8

 .120و 119، ص 1991، 2المجمة القضائية، العدد  ،1989
، في قضية 1983مارس  30الصادر بتاريخ  27429قرار المجمس األعمى رقم  -9

ائية لممحكمة العميا، )ش.ز( ضد )مدير الشركة الوطنية لمسكك الحديدية(، المجمة القض
 .42، ص 1989، سنة 01العدد 

 14، بتاريخ 50192قرار المحكمة العميا )المجمس األعمى سابقا(، في الممف رقم  -10
، 1، العدد 1993، الصادر عن الغرفة االجتماعية، المجمة القضائية، سنة 1988سبتمبر 

 .  110ص 
، 1990سبتمبر  28تاريخ الصادر في  66183قرار المحكمة العميا في الطعن رقم  -11

 .قرار غير منشور
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 .119، ص 1991، 2، المجمة القضائية، عدد 1989جانفي  23
بتاريخ  72728قرار المحكمة العميا، الصادر عن الغرفة المدنية، في الممف رقم  -13
 .1992، لسنة 2ة القضائية، العدد ، المجم24/09/1990
 21، الصادر بتاريخ 77555قرار المحكمة العميا، الغرفة المدنية، في الممف رقم  -14

 .11، ص 1994، الجزائر، سنة 2، المجمة القضائية، عدد 1992يناير 
فبراير  04، بتاريخ 82767قرار المحكمة العميا، الغرفة الجزائية، في الممف رقم  -15

 غير منشور. . قرار1992
، المجمة القضائية، عدد 2001مارس  21بتاريخ  241943قرار المحكمة العميا رقم  -16
  . 2003، سنة 2

، في 2006سبتمبر  06قرار المحكمة العميا، الصادر عن الغرفة االجتماعية بتاريخ  -17
 .263و 262، ص 2006، الجزائر، 2، المجمة القضائية، العدد 33894الممف رقم 
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، يتضمن قانون المالية لسنة 1969ديسمبر  31مؤرخ في  107 -69أمر رقم  -1

1970. 
، يتعمق بإلزامية التأمين عمى السيارات 1974يناير  30، مؤرخ في 15 -74أمر  -2

، معدل 1974فبراير  15، الصادر ب 15وبنظام التعويض عن األضرار، ج ر ج ج، عدد 
 ومتمم.

، يتضمن القانون المدني، ج ر ج 1975سبتمبر  26مؤرخ في  75 58أمر رقم  -3
 ، معدل ومتمم.1975سبتمبر  30، صادر في 78ج، عدد 

، يتعمق بالتأمينات االجتماعية، ج ر ج 1983يوليو  2مؤرخ في  11-83قانون رقم  -4
  ، المعدل والمتمم. 1983يوليو  05، الصادر في 28ج، عدد 

، يتعمق بحوادث العمل واألمراض 1983جويمية  02مؤرخ في  13 -83قانون  -5
 ، معدل ومتمم.1983، الصادر سنة 28المينية، ج ر ج ج، عدد 
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    .  1990غشت  15الصادر في  35العدد 

تعمق بالتعويضات الناجمة عن قانون ي، 1990أوت  15مؤرخ في  20 -90 قانون -10
لسنة  35، ج ر ج ج، عدد 1990أوت  15المؤرخ في  19 -90العفو الشامل رقم 

1990. 
يتضمن قانون المالية لسنة  1993ر يناي 19مؤرخ في  01 -93مرسوم تشريعي  -11

 .1993يناير  20، الصادر ب 4، ج ر ج ج، العدد 1993
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 .، معدل ومتمم1995 مارس 08الصادر في  ،13
تعمق بمنح تعويضات ي 1999فبراير  13مؤرخ في  47-99مرسوم تنفيذي رقم  -14
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اإلرىاب ولصالح ذوي حقوقيم، ج ر ج  أعمال ارىابية أو حوادث وقعت في اطار مكافحة

 .1999، لسنة 9ج، عدد 
، يحدد حقوق ضحايا 2002أبريل  7مؤرخ في  125 -02رئاسي رقم مرسوم  -15

، 25األحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال اليوية الوطنية، ج ر ج ج، عدد 
 .2002أبريل  25الصادر ب 

بإلزامية التأمين عمى الكوارث  تعمقي، 2003أوت  26مؤرخ في  12 -03أمر رقم  -16
 .2003أوت  27، الصادر في 52الطبيعية وبتعويض الضحايا، ج ر ج ج، العدد 
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 النصوص التنظيمية. - ب
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، 8السالف الذكر، ج ر ج ج، عدد  15-74األمر رقم من  34ه و32تطبيق المادة 
     .1980فبراير  19الصادر في 

 
 
 



 قائمة المراجع
 

241 
 

 ثانيا: المراجع بالمغة الفرنسية.
I- Livres. 
1- BELLOULA Tayeb, la réparation des accidents de travail et des maladies 
professionnelles, édition DAHLAB, Alger, 1993. 
2- JOURDAIN Patrice, les principes de la responsabilité civile, 5eme 
édition, édition DALLOZ, paris, France, 2000. 
3- KESSLER Francis, Droit de la protection sociale, édition DALLOZ, Paris, 
France, 2000. 
4- LAHLOU KHIAR Ghenima, le droit de l’indemnisation entre 
responsabilité et automaticité, ENAG édition, Alger, 2013. 
5- LAMBERT-FAIVRE Yvonne, Droit du dommage corporel, Systèmes de 
l’indemnisation, 4eme édition, DALLOZ, Paris, 2000. 
6- LAMBERT-FAIVRE Yvonne et PORCHY SIMON Stéphanie, droit du 
dommage corporel systèmes d’indemnisation, 7eme édition, Edition DALLOZ, 
Paris, France, 2012. 
7- LE ROY Max, LE ROY Jacques-Dennis et BIBAL Frédéric, L’évaluation 
du préjudice corporel, 19eme édition, LexisNexis, Paris, France, 2011. 
8- PHILIPPE Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, LexisNesxis 
Litec, Paris, France, 2005. 
9- S. Fournier et P. Maistre du Chambon, La responsabilité civile 
délictuelle, 4eme édition, presse universitaire de Grenoble, France. 
II- Thèses et mémoires. 
1- KNETSCH Jonas, le droit de la responsabilité civile et les fonds de 
l’indemnisation, analyse en droit français et allemand, thèse pour le doctorat 
en droit privé, université PONTHEO-ASSAS, France, 7 octobre 2011. 
2- LAHLOU KHIAR Ghenima, le droit de l’indemnisation entre 
responsabilité et réparation systématique, thèse pour le doctorat d’Etat, 
université d’Alger, faculté de droit, 2004/2005. 



 قائمة المراجع
 

242 
 

3- MORLET Lydia, l’influence de l’assurance accidents corporels sur le 
droit privé d’indemnisation, thèse pour le doctorat en droit privé, université de 
MAINE, France, 2003. 
4- NEKLI-KACEL Nouara, l’assurance et l’indemnisation du dommage 
corporel, mémoire de magister, université d’Alger, faculté de droit, 2012/2013. 
III-  Articles. 
1- A.VENEL Margaret, L’indemnisation des dommages corporels par 
l’Etat : les résultats d’une expérience d’indemnisation automatique en 
Nouvelle-Zélande, Revue internationale du droit comparé, Vol 28, N° 28, 
janvier – mars 1976, pp [73- 8]. 
2- BOUZIDI Mohamed, la transaction, moyen d’indemnisation des victimes 
d’accident de la circulation, revue El-Mouhamet, éditée par le barreau des 
avocats de Tizi-Ouzou, N°5 du mars 2007, pp [7,10]. 
3- FILALI Ali, l’indemnisation du dommage corporel, l’article 140 ter du 
code civile : La consécration d’un système d’indemnisation exclusif de la 
responsabilité civile, Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques 
et Politique, université d’Alger, faculté de droit, Nouvelle série 01/2008, pp [ 
97, 125]. 
4- FILALI Ali, introduction générale ; l’émergence d’un droit d’indemnisation 
systématique, livre commun entre l’université d’Alger 1et l’université de 
l’UPPA France, Alger, 2012, [9 ;24]. 
5- FILALI Ali, l’indemnisation des victimes des troubles à l’ordre public, 
L’émergence d’un droit d’indemnisation systématique des dommages 
corporels,  livre commun entre l’université d’Alger 1 et l’université de l’UPPA 
France, Alger, 2012, pp [195- 244]. 
6- LAHLOU KHIAR Ghenima, ; Conclusion générale ; L’émergence d’un 
droit d’indemnisation systématique, livre commun entre l’université d’Alger 1et 
l’université de l’UPPA France, Alger, 2012, pp [271,288]. 
7- LARRIBAU-TERNEYER Virginie, L’indemnisation des accidents de la 
circulation selon la loi du 5 juillet 1985, L’émergence d’un droit 



 قائمة المراجع
 

243 
 

d’indemnisation systématique, livre commun entre l’université d’Alger 1et 
l’université de l’UPPA France, Alger, 2012 ; [91,123]. 
8- LIENHARD Claude, Réparation intégrale des préjudices en cas de 
dommage corporel : la nécessité d’un nouvelle équilibre indemnitaire, recueil 
DALLOZ, N° 36, Paris, France, 2006, PP [2485- 2488]. 
9- MOSTEFA KARA Farida, l’indemnisation des victimes des accidents de 
la route, L’ordonnance 74-15 du 30 janvier 1975 relative à l’obligation 
d’assurance des véhicules et au régime d’indemnisation des dommages, 
L’émergence d’un droit d’indemnisation systématique, livre commun entre 
l’université d’Alger 1et l’université de l’UPPA France, Alger, 2012, [52,90]. 
10- OURAB Salima, L’indemnisation des accidents de travail, L’émergence 
d’un droit d’indemnisation systématique, livre commun entre l’université 
d’Alger 1et l’université de l’UPPA France, Alger, 2012, [52,90]. 
11- TUNC André, L’indemnisation des dommages corporels subis par accident : 
le rapport de la commission royal néo- zélandaise, revue internationale de droit 
comparé, vol 20, N°4, Octobre- décembre 1968, pp [697-701]. 
IV- Rapports. 
1- DINTILHAC Jean-Pierre, rapport du groupe de travail chargé d’élaborer 
une nomenclature  des préjudices corporels, France, juillet 2005. 
2- LAMBERT FAIVRE Yvonne, rapport sur l’indemnisation du dommage 
corporel, conseil national de l’aide aux victimes, France, juin 2003. 
V- Jurisprudence. 
1- Cour de cassation, Chambre réunies, Audience publique du 15 juillet 
1941, N° de pourvoi: 00-26836, https://www.legifrance.gouv.fr/. 
2- Cour de cassation, chambre sociale, Audience publique du 28 février 
2002, N° de pourvoi: 99-17201, https://www.legifrance.gouv.fr/. 
3- Cour de cassation, chambre civile 2, Audience publique du 27 janvier 
2004, N° de pourvoi: 02-30693. https://www.legifrance.gouv.fr/. 
VI- Loi. 
1- la loi du 5 juillet 1985. https://www.legifrance.gouv.fr 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/


 الفهرس

244 
 

 شكر وعرفان
 إىداء

 1مقدمة.................................................................................
 01............التعويض التمقائيتكريس استبعاد المسؤولية المدنية مبدئيا و الباب األول: 

 11....................ويض التمقائي عن اإلصابات الجسديةالفصل األول: تحميل فكرة التع
 12............جو نحو تمقائية التعويض عن اإلصابات الجسدية.أسباب التو  المبحث األول:

 12..........عجز قواعد المسؤولية المدنية عن ضمان اإلصابات الجسدية. األول: المطمب
 13.....................محاوالت توسع المسؤولية المدنية في ضمان التعويض الفرع األول:

 13.....................................................أوال: من الناحية القضائية والفقيية
 17....................................................التشريعية....... ثانيا: من الناحية

 20....................................................أوجو القصور الحاليةالفرع الثاني: 
 20...........................................أوال: صعوبة تطبيق قواعد المسؤولية المدنية

 21..............................ثانيا: استحالة تطبيق قواعد المسؤولية المدنية............
 27..............ماعية.............................اطر االجت: انتشار المخالمطمب الثاني

 28...............................................الفرع األول مفيوم المخاطر االجتماعية
 28...............................................أوال: عوامل ظيور المخاطر االجتماعية

 30.............................................المخاطر االجتماعية.ثانيا: معايير تحديد 
 34...............................الفرع الثاني: خصائص وتطبيقات المخاطر االجتماعية.

 34..................................................أوال: خصائص المخاطر االجتماعية
 35.........................................المخاطر االجتماعية......ثانيا: أىم تطبيقات 

 40......................ماىية التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية.: المبحث الثاني
 40.......................اإلصابات الجسدية عن مفيوم التعويض التمقائي: المطمب األول

 40.........................................تعريف التعويض التمقائي وأىميتو الفرع األول:
 41.......................................................أوال: تعريف التعويض التمقائي.

 45................................ثانيا: أىمية التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية.
 48.......................عن اإلصابات الجسدية... ويض التمقائيأساس التع ني:الفرع الثا



 الفهرس

245 
 

 50..............................تكريس الحق في السالمة الجسدية كأساس لمتعويض: أوال
 51................ثانيا: نتائج تكريس الحق في السالمة الجسدية كأساس لمتعويض التمقائي

 53..............................الثاني: خصائص وأنواع أنظمة التعويض التمقائي المطمب
 53....................................تعويض بقوة القانون الفرع األول: التعويض التمقائي

 54........................................دون شرط.أوال: التعويض التمقائي تعويض من 
 56.........................................دون قيد.لتعويض التمقائي تعويض من ثانيا: ا

 59..........................الفرع الثاني: أنواع التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية.
 60................................................أوال: أنظمة التعويض التمقائي الظرفية.

 62.................................................: أنظمة التعويض التمقائي الدائمةثانيا
 66الفصل الثاني: تنظيم التعويض التمقائي عن اإلصابات الجسدية........................

 67.................الجسديةيض التمقائي عن اإلصابات وسائل تنظيم التعو المبحث األول: 
 67....................وسائل التعويض التمقائي :: آليات التعويض الجماعيةاألولالمطمب 

 68..............................تنظيم الدولة لمتعويض والتضامن االجتماعيالفرع األول: 
 68............................................................التأمينات اإلجتماعيةأوال: 
 71...........................................................التأمينات االقتصادية.ثانيا: 

 75...................................................الفرع الثاني: تكفل الدولة بالتعويض
 75..............................................أوال: تكفل الدولة بالتعويض بصفة أصمية

 77.....................................ثانيا: تكفل الدولة بالتعويض بصفة احتياطية.....
 79المطمب الثاني: التقدير الجزافي لمبمغ لمتعويض........................................

 80األول: مقدار التعويض محدد بموجب القانون.................................... الفرع
 80أوال: معايير حساب التعويض.........................................................

 82.................................................ثانيا: مقدار التعويض عممية حسابية.
 86..........................................الثاني: نتائج التقدير الجزافي لمتعويض.الفرع 

 86..............................أوال: مساواة الضحايا في التعويض......................
 89.ال يغطي كامل الضرر............................................... ثانيا: التعويض

 92............................بحث الثاني: إجراءات التعويض عن اإلصابات الجسدية.الم



 الفهرس

246 
 

 92..........عمل إجرائي إداري يض التمقائي عن اإلصابات الجسديةالمطمب األول: التعو 
 93..................................الفرع األول: إجراءات التصريح بالحادث والمصالحة.

 93..............................................................بالحادث. أوال: التصريح
 96...................................................ثانيا: المصالحة والتسوية الودية....

 101..........................................إجراءات التحقيق في الحادث. الفرع الثاني:
 101..........................................لجيات المكمفة بالتحقيق في الحادث.أوال: ا

 104.........................................ثانيا: أىداف التحقيق وقرارات لجان التحقيق.

 105.........................................المطمب الثاني: دور المعاينة والخبرة الطبية.
 106..................................................فرع األول: إجراء المعاينة الطبية.ال

 106.......................................................أوال: موضوع المعاينة الطبية.
 110...................................................ثانيا: كيفية إجراء المعاينة الطبية.

 113..............................................الفرع الثاني: المجوء إلى الخبرة الطبية.

 114..............................................أوال: حاالت طمب إجراء الخبرة الطبية.
 116.....................................................إجراء الخبرة الطبية. ثانيا: كيفية

في مجال التعويض عن اإلصابات  الباب الثاني: الدور االستثنائي لممسؤولية المدنية
 021.......................................................الجسدية....................

 121........................المسؤولية المدنية وحق الضحية في التعويض.: الفصل األول
 122......................لتعويض عن حوادث العمل....وا خطأ المسؤولالمبحث األول: 

 122......المطمب األول: طبيعة المسؤولية المدنية المؤثرة في التعويض عن حوادث العمل
 123.........................................الخطأ الشخصيالفرع األول: المسؤولية عن 

 123................................................أوال: المسؤولية الشخصية لممستخدم.
 127..............................................ثانيا: مسؤولية الغير عن حادث العمل.

 129...................................م عن أعمال تابعو.الفرع الثاني: مسؤولية المستخد
 129.........................................................أوال: المقصود بخطأ التابع.

 132...............................ثانيا: شروط تحقق مسؤولية المستخدم عن خطأ التابع.



 الفهرس

247 
 

 136.......لية المدنية عمى التعويض عن حوادث العمل.المطمب الثاني: أثر تحقق المسؤو 
 136......................عن حوادث العمل....... تكميميالتعويض مفيوم ال الفرع األول:

 136......................................................أوال: مجال التعويض التكميمي.
 141....................................الضرر موضوع التعويض التكميمي. ثانيا: شروط

 143...................................الفرع الثاني: كيفية المطالبة بالتعويض التكميمي...
 143....................................أوال: إجراءات الحصول عمى التعويض التكميمي.

 146...............................................تقدير التعويض التكميمي.كيفية ثانيا: 
 150.........................ثاني: خطأ الضحية والتعويض عن حوادث المرورالمبحث ال

 150..................................المطمب األول: توزيع المسؤولية وتخفيض التعويض
 151............................توزيع المسؤولية وتخفيض التعويض.الفرع األول: حاالت 

 151...................................................أوال: نطاق تطبيق خطأ الضحية.
 154.............................................ثانيا: مفيوم أخطاء السائق غير العمدية

 156...............................التعويض كأثر لتوزيع المسؤوليةتخفيض  الفرع الثاني:
 157.......................................................أوال: شروط توزيع المسؤولية.

 159......................................................ثانيا: كيفية تخفيض التعويض.
 161...........................................المطمب الثاني: سقوط الضمان واستبعاده.

 161.....................................ول: سقوط الحق في الضمان..........الفرع األ
 162.....................................الت سقوط الحق في الضمان..........أوال: حا

 167.....................................ثانيا: شروط سقوط الحق في الضمان والتعويض
 170.......................................الفرع الثاني: األخطاء المستبعدة من الضمان.

 171................................................أوال: أخطاء السائق الضحية العمدية.
 174.........................................ا: أخطاء السائق الضحية غير المعذورة.ثاني

 178............بقيمة التعويض........ الفصل الثاني: الرجوع عمى المسؤول عن الحادث



 الفهرس

248 
 

 179المبحث األول: أحكام الرجوع عمى المسؤول عن الحادث.............................
 179...............................األساس القانوني لمرجوع عمى المسؤولالمطمب األول: 

 180............................................الفرع األول: الرجوع بدعوى الحمول......

 180............................................أوال: الرجوع بدعوى الحمول االتفاقي.....
 182................................................بدعوى الحمول القانونيثانيا: الرجوع 

 184................................................الفرع الثاني: األسانيد األخرى لمرجوع
 184................................................أوال: الرجوع بدعوى المسؤولية المدنية

 186..........................................: الرجوع وفقا لنص خاص في القانون.ثانيا
 188................المطمب الثاني: نطاق الرجوع عمى المسؤول عن الحادث.............

 189............الفرع األول: نطاق الرجوع عمى المسؤول من حيث طبيعة التأمين........
 189...............................................التأمين عمى األضرار أوال: الرجوع في

 191......................................ثانيا: حظر الرجوع في التأمين عمى األشخاص
 193........................الفرع الثاني: نطاق الرجوع عمى المسؤول من حيث األشخاص

 193........................كون الحق في الرجوع عمى المسؤولأوال: األشخاص الذين يمم
 194..........................................ثانيا: األشخاص الذين يجوز الرجوع عمييم
 198...........................................ثالثا: حظر الرجوع عمى بعض األشخاص

 202المسؤول وآثاره....................................المبحث الثاني: كيفية الرجوع عمى 
 202دث..............................المطمب األول: كيفية الرجوع عمى المسؤول عن الحا

 203.............................الفرع األول: شروط الرجوع عمى المسؤول عن الحادث..
 203..........................................أوال: دفع التعويض لمضحية...............

 204.............................ثانيا: أن تممك الضحية دعوى المسؤولية عمى المسؤول.
 205................................ثالثا: الرجوع بقيمة التعويض فقط...................

 206ن الحادث.............................الفرع الثاني: إجراءات الرجوع عمى المسؤول ع



 الفهرس

249 
 

 207أوال: رجوع ىيئة الضمان االجتماعي عمى المسؤول عن حادث عمل..................

 208ثانيا: رجوع شركة التأمين عمى المسؤول عن حادث مرور............................
 210..............................المطمب الثاني: آثار الرجوع عمى المسؤول عن الحادث

 211.................................الفرع األول: حمول المؤمن محل الضحية في حقوقيا
 211..........................................أوال: الرجوع عمى المسؤول بدعوى الضحية

 213...............................................انتقال حق الضحية إلى المؤمنثانيا: 
 216...........................تأثير الرجوع عمى كل من المسؤول والضحيةالفرع الثاني: 

 216.................................................أوال: عدم التأثير عمى حق الضحية
 218...................ثانيا: تحمل المسؤول لعبء التعويض النيائي.....................

 224خاتمة..............................................................................
 229...........................قائمة المراجع...........................................

 244..................................الفيرس..........................................
 250.............................................................ممخص...............



250 
 

 ملخص

عد المسؤولية المدنية اإلطار القانوني الوحيد لممطالبة بالتعويض عن األضرار الناتجة عن لم ت
يمنح الضحية الحق في التعويض  التعويض التمقائي، نظام ااإلصابات الجسدية، بل ظير إلى جانبي

قطيعة مع ال ويشكل ،بصفة آلية وتمقائية وبمجرد تعرضيا لإلصابة. يعتبر ىذا النظام نظاما مستقال بذاتو
جراءاتو المسؤولية المدنية سواء من حيث أحكامو ومبادئو نظام ، أو من حيث استبعاد شروط المسؤولية وا 

ىذا النظام قمنا في مرحمة أولى بتحميل فكرة التعويض  في سبيل اإلحاطة بمختمف جوانب المدنية.
 التمقائي، كما تطرقنا إلى كيفية تنظيمو.

ن كانت مطمقة  غير أن القطيعة التي يشكميا نظام التعويض التمقائي مع نظام المسؤولية المدنية، وا 
ائي بدور استثنائي في بعض المجاالت، إال أنيا نسبية في مجاالت أخرى، إذ يقترن نظام التعويض التمق

لخطأ المسؤول، وتارة أخرى بدور استثنائي لخطأ الضحية، مما استدعى منا التطرق إلى ىذه األدوار 
االستثنائية لمخطأ والمسؤولية المدنية في إطار التعويض التمقائي وكيفية تأثيرىا عمى حق الضحية في 

 الدراسة.التعويض ومركز المسؤول عن الحادث في مرحمة ثانية من ىذه 

Résumé : 

Il ne convient plus de continuer à considérer la responsabilité civile comme 

l’unique fondement de l’indemnisation, mais à son côté s’est apparu un régime 

d’indemnisation systématique offrant à la victime le droit à l’indemnisation 

d’une manière automatique et de plein droit. Un régime qui se veut original et en 

rupture avec celui de la responsabilité civile dont il écarte les principes et les 

conditions. Afin de cerner le régime d’indemnisation systématique, on a abordé 

les différentes notions de ce régime, et on s’est intéressé à son aspect 

organisationnel dans une première partie. 

Dès lors, la rupture qu’il constitue avec le régime de la responsabilité civile 

n’est pas absolu dans certains domaines, il est associé parfois à la faute de 

l’auteur, et parfois il se conjugue avec la faute de la victime. Ce qui nous a 

incités à évoquer le rôle de la responsabilité civile et de la faute dans la cadre du 

régime de l’indemnisation systématique dans la deuxième partie de cette étude.  
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