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      ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، "أ"أستاذة محاضرة  -  بن عياد جليلة. د

  بومرداس -جامعة امحمد بوقرة

 

 

  مشروعةالأساس المسؤولية التقصيرية في دعوى المنافسة غير 

  )العالمة التجارية كحالة (  
  

  مقدمة

مجيع الطرق من أجل الرتويج بالسلع والتأثري  إتباعلقد منح القانون للصانع أو التاجر احلق يف 

على اجلمهور مع مراعاة مبادئ الشرف واألمانة، فإذا مت االعتداء عليها فإنه خيرج من دائرة األعمال 

  .املشروعة ليجد نفسه يف إطار جتارة غري مشروعة ملحقا أضرار بالتاجر و املستهلك معا

ول كل واحد منهم ضرب حيا صراع بني التجار إذىل حتولت إاحنرفت عن هذه احلدود  فإذا

ومينع كل فعل خيالف العادات  ،ملنافسة تصبح ممنوعة بنص القانونفإن ا عمالء غريه ففي هذه احلالة

واألصول املعروفة يف املعامالت التجارية ويدخل يف ذلك على وجه اخلصوص االعتداء على عالمات 

املتجر أو يف منتجاته بقصد إضعاف الثقة يف مالكه عن  الغري بأي شكل من شأنه إحداث اللبس يف

     .زرع الشكوك و األوهام يف ذهن املستهلك طريق تقليدها أو بأي صورة من شأ�ا

جيوز ملن تضرر اللجوء للقضاء املدين بدعوى املنافسة غري إنه ففأمام هذه االعتداءات 

  .تاجر وجتارتهاملشروعة باعتبارها احد الوسائل القانونية حلماية ال

اصره املادية افسة غري املشروعة وهذا محاية للتاجر واحملل جبميع عننأعمال امل لقد حدد القانون

، فالعالمة التجارية تشكل العالمة اليت تعد عنصر من عناصر امللكية الصناعية ذلك  واملعنوية، مبا يف

 إقرارمن عناصر احملل التجاري، هلذا وجب  األبرزقيمة مادية كبرية بالنسبة ملالكها، فهي تعترب العنصر 

طريقة فعالة حلمايتها من أعمال املنافسة غري املشروعة، ذلك أن جناح أي مشروع اقتصادي مرتبط 
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املنافسة مع باقي املشروعات جلذب العمالء  إطارأساسا بالعالمة التجارية فهي وسيلة فعالة يف 

   .والزبائن

  سة غري املشروعة؟يف دعوى املناف ما هو أساس املسؤولية التقصريية : من هنا نطرح اإلشكالية

  :لإلجابة على اإلشكالية سنقوم بتقسيم الدراسة إىل حمورين

مفهوم دعوى املنافسة غري املشروعة  :احملور األول  

شروط قيام دعوى املنافسة غري املشروعة : احملور الثاين  

 

ألولا المحور  

مشروعة الغير مفهوم دعوى المنافسة   

إن آليات احلماية املدنية املوضوعية تستمد أصوهلا من قواعد املسؤولية التقصريية كأصل عام 

  .من خالل دعوى املنافسة غري املشروعة 

العالمة التجارية من األموال املعنوية وهي �ذا االعتبار ميكن أن تكون حمال حلق امللكية، تعد 

بأداة فعالة  الصانع و التاجرق جتب له احلماية ، و يقصد بتوفري احلماية هلذا احلق تزويد و هذا احل

  .�م إضراراتكفل هلم الوقاية من نتائج تضليل اجلمهور الذي قد يرتكبه بعض املنافسني غري املكرتثني 

تعريف دعوى المنافسة الغير مشروعة : أوال   

قيام املنافس مبمارسات غري نزيهة خمالفة للقانون وملبادئ "  :تعرف املنافسة غري املشروعة أ�ا

الشرف واألمانة والنزاهة اليت تقوم عليها احلياة التجارية، واليت من شأ�ا إحلاق ضرر مبنافس آخر 

  .1"بسبب حتويل عمالئه واستقطا�م 

منافسة  يعد كل فعل خمالف للعادات واألصول الشريفة يف املمارسات التنافسية بشكل عام

القرن التاسع عشر وحتديدا عند ، ويعود ظهور مصطلح املنافسة غري املشروعة إىل بداية 2غري مشروعة

حيث نصت   ،3يف املادة العاشرة منها 1900ديسمرب  14جعة اتفاقية باريس بربوكسل املربمة يف مرا



المدنية المسؤولية عناصر مستقبل  المحور األول 
 

2020جانفي  28 يوم: جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 6  

 

فعالة ضد املنافسة غري محاية  األخرىتلتزم دول االحتاد بأن تكفل لرعايا دول االحتاد : نهأعلى 

املشروعة، واعترب�ا حمظورة كل منافسة تتعارض مع املمارسات الشريفة يف الشؤون الصناعية والتجارية، 

  :ويكون حمظورا بصفة خاصة ما يلي

  توجد بأية وسيلة كانت لبسا مع منشأة احد املنافسني أو  أناليت من طبيعتها  األعمالكافة

  .التجاري أومنتجاته أو نشاطه الصناعي 

  االدعاءات املخالفة للحقيقة يف مزاولة التجارة اليت من طبيعتها نزع الثقة من منشأة احد املنافسني

 .التجاري أومنتجاته أو نشاطه الصناعي  أو

   االدعاءات اليت قد يسبب استعماهلا يف التجارة تضليل اجلمهور، فيما يتعلق بطبيعة  أوالبيانات

  ".صالحيتها لالستعمال أوكميا�ا   أواملنتجات أو طريقة تصنيعها أو خصائصها 

ولقد دخل مفهوم املزامحة غري املشروعة ضمن املصطلحات القانونية احلديثة عن طريق 

  .4القا من نظرية املزامحة غري املشروعة االجتهاد والفقه الفرنسيني انط

تقوم التجارة على حرية املنافسة واليت تستند إىل االعراف التجارية النظيفة والنزيهة اليت يسعى 

من خالهلا التجار إىل جذب الزبائن والرتويج ملنتجا�م، فاملنافسة هلا القدرة اليت تدفع دائما إىل حتقيق 

يف احلياة التجارية والصناعية واخلدماتية حمققة بذلك أفضل  اإلبداععلى االبتكار وتعمل كحافز فعال 

  .5 األرباحالنتائج و 

طبيعة دعوى المنافسة غير المشروعة : ثانيا  

 أساسهااملشرع اجلزائري مل ينظم دعوى املنافسة غري املشروعة ومل يبني شروطها وال  إنّ 

احلق  أعطىالقانوين، وإمنا اكتفى بذكر بعض املمارسات اليت اعتربها منافسة غري مشروعة إال أنه 

  .6اجلهة القضائية املختصة  أمامللمتضرر من املنافسة غري املشروعة برفع دعوى 

ومحاية  ويف غياب نص قانوين ينظم دعوى املنافسة غري املشروعة من أجل ضبط السوق،

قانوين لدعوى املنافسة غري املشروعة، مستندا  أساساالقتصاديني حاول الفقه والقضاء إعطاء  األعوان

إىل أحكام املسؤولية التقصريية للضرر والبعض  أسندهالألحكام العامة للمسؤولية املدنية، فالبعض 



المدنية المسؤولية عناصر مستقبل  المحور األول 
 

2020جانفي  28 يوم: جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 7  

 

حلديث حاول ، إال أن االجتاه ا)االعتداء على الغري ( اآلخر إىل نظرية التعسف يف استعمال احلق 

  .إعطاء أساس جديد تقوم عليه دعوى املنافسة غري املشروعة بعيدا عن القواعد العامة

  : المسؤولية التقصيرية أساس دعوى المنافسة غير المشروعة .1

دعوى املنافسة غري املشروعة الوسيلة الفعالة اليت يلجأ إليها املتضرر قصد الدفاع عن مصاحله 

جزائي يلحق الضرر، هدفه احلصول على  إجراءئي يسبق وقوع الضرر أو وذلك كإجراء وقا ومحايتها،

تعويض عن الضرر الناجم من املمارسات املقيدة للمنافسة، لذلك يرى جانب من الفقه أن دعوى 

  .املسؤولية التقصريية أساساملنافسة غري املشروعة تقوم على ذات 

خطأ، : من القانون املدين 124حسب املادة  أركانإن املسؤولية التقصرية تقوم على ثالثة 

رأي إن فعل املنافسة غري املشروعة يعترب خطأ يلزم من لضرر وعالقة سببية بينهما، فحسب هذا ا

  .7ارتكبه بتعويض من حلقه ضرر 

 أساسيافكرة اخلطأ واليت تعد ركنا  أنرضون القد تعرض هذا الرأي النتقادات عديدة فريى املع

اليت يتعذر فيها  األفعاللتقصريية تبدو قاصرة يف جمال املنافسة غري املشروعة وذلك لتعدد يف املسؤولية ا

  .وان دعوى املنافسة غري املشروعة قد ثبتت رغم عدم وجود خطأ أو ضرر ،اخلطأ معرفة

دعوى املسؤولية التقصريية �دف إىل تعويض  أنكما يؤسس معارضي هذا الرأي على فكرة 

حني دعوى املنافسة غري املشروعة قد تتجاوز تعويض الضرر إىل اختاذ احملكمة الضرر فحسب ، يف 

  .8متنع وقوع الضرر مستقبال  إلجراءات

سؤولية التقصريية يكون حبسب الضرر الواقع للمتضرر أي ضرورة وقوع ملالتعويض يف ا أنكما 

  . الضرر الفعلي، بينما التعويض يف دعوى املنافسة غري املشروعة يكون جزافيا
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  :التعسف في استعمال الحق أساس دعوى المنافسة غير المشروعة  .2

هذه النظرية تؤسس دعوى املنافسة غري املشروعة على التعسف يف استعمال احلق، وحجتهم 

رفت حنا إذاولكن  ،انه مل خيرج عن حدودها املشروعة التاجر له احلق يف املنافسة طاملا أنيف ذلك 

  .استعمال حقه أساءاملنافسة عن سبيلها يكون قد 

مكرر من القانون املدين حدد حاالت  124املشرع اجلزائري من خالل نص املادة  إن

يشكل االستعمال التعّسفي للحق خطأ السيما يف : " تعسف يف استعمال احلق بنصه كما يليلا

  :احلاالت اآلتية

.ذا وقع بقصد االضرار بالغريإ_   

.كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إىل الضرر الناشئ للغري  إذا_   

".إذا كان الغرض منه احلصول على فائدة غري مشروعة _   

التعسف يف استعمال احلق عبارة عن  أن أمههاتعرض كذلك هذا الرأي لعدة انتقادات لقد 

  .صورة من صور املسؤولية التقصريية

معيار قصد  أنفرها يف نظرية التعسف يف استعمال احلق جند وبالنظر إىل الشروط الواجب تو 

التعدي قد يكون يف كل منافسة ولو كانت منافسة مشروعة، واملقصود بذلك جعل املسؤولية 

ينتج عن ذلك التعدي ضرر وهذا  أنالتقصريية صورة من صور التعسف يف استعمال احلق مع ضرورة 

  .خالفا للرأي السابق من الفقه

عن معيار املصلحة املرجوة من الفعل غري املشروع فهي تتحقق يف حال ما إذا كان  أما

وتكون هاته  غري مشروعة، إليهاصاحب احلق متعّسفا يف استعمال حّقه إذا كانت املصلحة اليت يرمي 

القانون أو كان يتعارض مع النظام  أحكاماملصلحة غري مشروعة إذا كان حتقيقها خيالف حكما من 

  .9العامة واآلدابم العا

وبالنسبة ملعيار عدم تناسب املنفعة من استعمال احلق مع ما يصيب الغري من ضرر، فقد 

يكون مقدار هذا الضرر من هذه املنافسة أقل بكثري من املنفعة اليت تعود على املنافس املعتدي حىت 
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تقليد العالمة التجارية مثال، من وراء  أرباحالو كانت منافسة غري مشروعة إذ غالبا ما حيقق املنافس 

                          .10معنوية أضرارقد ال تكون سوى  األصلييف حني االضرار اليت تلحق صاحبها 

  :دعوى المنافسة غير المشروعة دعوى مستقلة بذاتها .3

دعوى املنافسة غري املشروعة دعوى مستقلة بذا�ا، حيث  أنهذا االجتاه إىل  أصحابينظر 

البد من النظر إليها بأ�ا ظاهرة مل يعرفها القانون من قبل حتتاج إىل إجياد نظام قانوين خاص جديد 

سبان الطبيعة القانونية هلذه املنافسة غري املشروعة حليناسبها، وحتقيقا لذلك البد أن يؤخذ يف ا

واالجتماعية اليت استدعت تنظيمها قانونا، ومنه ميكن اعتبار الطبيعة الواقعية  والغايات االقتصادية

  .11بعمالء الغري إلضرارهاهلذه الظاهرة تتمثل يف كو�ا ارتكابا ألفعال مادية حظر القانون ارتكا�ا 

تجار املشروعة و املتمثلة يف لوالغاية من تنظيم املنافسة غري املشروعة هي محاية مصاحل ا

قا�م مع عمالئهم واليت تعين بالضرورة محاية النظام التنافسي، فلو مل تنجم هذه املصاحل املشروعة عال

، فالعمالء مثرة عمل التاجر فهو يبذل اإلقليمسلبا على البيئة التجارية والتنافسية يف  األمرالنعكس 

العالقات من املنافسة  ، وعليه وجب محاية تلكيف سبيل الظفر �م الكثري من اجلهد والوقت واملال

  .غري املشروعة 

أن تأسيس   Blaiseإن هذا املوقف هو كذلك مل يسلم من االنتقادات ، حيث قال الفقيه 

دعوى املنافسة غري املشروعة على أ�ا مستقلة بذا�ا هو موقف قاصر بالنظر إىل أن عنصر الزبائن ال 

ميكن أن يكون خمتلطا باحملل اجتاري، بل جمرد عنصر من عناصره قابل للتغيري، حيث ال يرتبط الزبائن 

حد ذاته ، وإن كان هذا القول خبصوصية املنافسة يف  إللغاءبه إال ارتباطا مؤقتا وإال كان األمر داعي 

دعوى املنافسة غري املشروعة جائز السيما يف ارتباطها باملمارسات التجارية غري النزيهة ، إال أن هذه 

  .اخلصوصية ال تكون مسوغا للقول باستقالليتها عن دعوى املسؤولية التقصريية 
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  :موقف المشرع الجزائري .4

يتمتع حبماية مدنية ، استنادا إىل القواعد العامة يف _  ق أي ح_  من املسلم به أن احلق 

  .املسؤولية ، إذ تعترب هذه األخرية مبثابة املظلة اليت تستظل �ا كافة احلقوق أيا كان نوعها 

كل فعل أيا كان " من القانون املدين اليت تنص 124املشرع اجلزائري من خالل املادة  إن

، إال أ�ا تبقى "يرتكبه الشخص خبطئه، ويسبب ضررا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض

حق املنافسة يف حد ذاته ذا طبيعة خاصة وكذلك ما تتصف به  أندعوى ذات طبيعة خاصة ذلك 

حاالت يصعب فيها  أماممن تطور يف كافة جماال�ا، ومنها طرق التنافس اليت جتعل القضاء التجارة 

اجلزم فيما إذا كان الفعل يشكل ممارسة غري مشروعة للمنافسة أو كان الفعل ناتج عن تلك 

  .املمارسات بالذات

بالنظر وعليه البد من التعامل مع دعوى املنافسة غري املشروعة بنوع من اخلصوصية وذلك 

واليت  أخرىالتساع جمال املنافسة وظهور ممارسات جديدة تضر بالعمالء من جهة واملنتجني من جهة 

  .12تتطلب تعويضا ناتج عن سوء استعمال حق املنافسة 

إنه بعد اسقاط التأسيس السابق على التعدي على العالمة ال جيب النظر إىل االعتداء على 

وم على أنه جمرد اعتداء على مال وأن هلذا املال قيمة اقتصادية جيب العالمة التجارية نظرة ضيقة، تق

ومن  ،)العالمة التجارية ( محايتها، بل ينبغي التوسع يف هذه النظرة فهو من جهة اعتداء على مال 

جهة اخرى اعتداء على حق املنافسة الشريفة ، وان حمل هذا احلق متعدد ، فهناك العناصر البشرية 

  . 13وهناك العناصر املالية ،وان هذه العناصر تشكل مبجموعها آليات املنافسة 

ذلك أن للعالمة فائدة مزدوجة للمنتج واملستهلك معا، فبالنسبة للمنتج توسع من دائرة 

اد رحبه وبالنسبة للمستهلك جتعل املنتج يبذل غاية جهده يف جمال املنافسة احلرة فيحصل عمالئه فيزد

  .املستهلك على أجود بضاعة أو أحسن خدمة بأقل مثن أو أجر
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 المحور الثاني

 شروط قيام دعوى المنافسة غير المشروعة 

الرأي الراجح يف الفقه و القضاء على أن دعوى املنافسة غري املشروعة تقوم على  لقد استقر

فإن شروط مباشرة الدعويني نفس األساس الذي تقوم عليه دعوى املسؤولية عن العمل غري املشروع 

أوضاعا خاصة يف احلياة التجارية ، ذلك أل�ا ليست ناجتة وذلك مع مراعاة أن هلذه الشروط واحدة 

خمالفة للقانون والعادات ومنافية  أساليبهي مرتتبة على استخدام  وإمناعن خمالفة لبنود العقد ، 

   .لألمانة

وعليه فإن شروط مباشرة دعوى املنافسة غري املشروعة هي اخلطأ والضرر وعالقة سببية بينهما 

  .ه الشروط وذلك حسب ترتيبهايع هذوسنتناول مج

  لقيام دعوى المنافسة غير المشروعة الشروط العامة:أوال

ترتتب املسؤولية النامجة عن املنافسة غري املشروعة بعد توافر الشروط الواجب توفرها يف دعوى 

أيا  كل عمل : " من القانون املدين اليت تنص 124وذلك باالستناد إىل املادة  املسؤولية التقصريية،

   ."كان يرتكبه املرء يسبب ضرر للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض 

من خالل نص املادة يتضح أنه جيب على كل من قام بأعمال غري مشروعة منافية للعادات 

التجارية وخمالفة للقانون واألصول الشريفة متثل خطأ، وترتب هذه األخطاء اليت قام �ا املنافس أضرارا 

الغري، مع وجود عالقة سببية بني اخلطأ الذي ارتكبه املنافس والضرر لكي ترتتب املسؤولية عن تلحق ب

  . ذلك

   :الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة .1

يشرتط لقيام دعوى املنافسة غري املشروعة قيام املدعى عليه مبمارسات منافية للمنافسة، أي 

  .14التجارية ولقواعد النزاهة والشرف منافسة منافية للقوانني والعادات واألعراف
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يكفي لتحقيق ركن اخلطأ يف املنافسة غري املشروعة أن يصدر الفعل عن إمهال أو عدم اخذ 

ب املسؤولية توافر سوء نية املعتدى على العالمة التجارية غري املسجلة عن ياحتياط إذ ال يشرتط لرتت

  .15ممارسته فعل االعتداء 

املنافسة غري املشروعة أمر ضروري، وأنه يتكون من عنصرين مها إن توفر اخلطأ يف دعوى 

التعدي واإلدراك، غري أنه ال يشرتط وجوب توفر اإلدراك، فقد حيصل اخلطأ نتيجة إمهال أو تقصري 

  . 16ويقع باستخدام العون االقتصادي لوسائل منافية للقوانني والعادات والشرف

ال خيول تسجيل العالمة " تعلق بالعالمات امل 03/06من األمر   10لقد نصت  املادة 

  :لصاحبها احلق يف منع الغري من أن يستخدم جتاريا عن حسن نية

  .امسه وعنوانه وامسه املستعار_ 

البيانات احلقيقية املتصلة بالصنف أو اجلودة أو الكمية، أو الوجهة أو القيمة أو مكان املنشأ، _ 

ألغراض التعريف أو اإلعالم فقط وفقا للممارسات النزيهة يف ويكون هذا االستعمال حمدودا ومقتصرا 

  .  ، وبالتايل ال تعترب أعماال غري مشروعة أل�ا متت حبسن نية"ا�ال الصناعي أو التجاري 

بقواعد األمانة والشرف  اإلخاللىل وى املنافسة غري املشروعة ينصرف إلكن اخلطأ يف دع

يف التعامل التجاري ذلك ألن املنافسة يف حد ذا�ا عمل مشروع ومطلوب لتطوير التجارة والنزاهة 

ومنوها وازدهارها ،ولكن املنافسة اليت تنحرف عن واجب االلتزام باألمانة والنزاهة والشرف تعد خطأ 

يف املنافسة غري املشروعة وجود كال  أيضا، كما يشرتط 17يستوجب مسؤولية مرتكب هذا الفعل 

طني وقت القيام بأفعال املنافسة، وتكون املنافسة غري املشروعة بني شخصني ميارسان نشاطات النشا

  .متشا�ة األقلمماثلة أو على 

تتنوع أعمال املنافسة غري املشروعة، وال ميكن حصرها خاصة مع تطور النشاط التجاري 

مظاهر من املنافسة غري املشروعة  وتطور وسائل الدعاية للسلع واخلدمات، وهذا يؤدي حتما إىل بروز

  :واليت مل تكن معروفة من قبل، إال أنه ميكن حصر هذه املظاهر يف احلاالت التالية
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  التشويه أو اإلساءة إلى سمعة التاجرأعمال:  

القائمني بإدارة احملل  األشخاصاليت يقوم �ا التاجر املنافس واليت متس  األعمالوهي تلك 

   .18التجاري أو متس مبنتجات املنافس، وهذا يؤدي إىل انعدام الثقة سواء يف التاجر أو يف منتجاته

مثال ذلك تشويه احلقائق باحلط من جودة البضائع حىت ينصرف العمالء عن احملل التجاري 

ليد العالمة مبا جيعل من ويعزفون عن شراء السلعة ذات العالمة اليت تعود لصاحب املؤسسة، تق

 أوواملقلدة، الرتويج ملعلومات غري صحيحة عن السلع  األصليةالصعب التمييز والتفرقة بني العالمة 

  . اخل... العالمة 

 االعتداء على االسم التجاري أو التسمية المبتكرة:  

 حمل آخر أووهي الصورة األكثر شيوعا وذلك باختاذ احملل املنافس امسا جتاريا مشا�ا السم 

  .االعتداء على التسمية املبتكرة، أو تقليد العالمات التجارية

 تحريض العمال:  

وتكون هذه الصورة بتقدمي عالوات أكثر وحتفيزات ورواتب أكرب حىت يلتحق العمال بالعمل 

أجل احلصول على األسرار املهنية، كتحريض  لدى التاجر املنافس وهذا ألجل جذب العمالء أو من

  .وترك العمل من أجل استخدامهم يف حمل آخر اإلضراب، أو على أسراره إفشاءل على العما

 تخفيض أسعار السلع:  

عمال  يعترباألصل هن أن بيع السلع بثمن أقل من الثمن الذي يبيع به املشروعات املنافسة 

مشروعا طاملا كان الفرق يف السعر ميكن اعتباره يف حدود املنافسة املشروعة و املثال على ذلك البيع 

�اية السنة املالية للمحل، أما إذا  أوتقل عن التكلفة يف املواسم و األعياد  بأسعارعن طريق التصفية 

اليت يبيع �ا  األسعاروضحا �ا م إعالنيةالتصفية طوال السنة مع تدعيمها مبحالت  أسعاراستمرت 

  .19املقصود هو حتطيم جتارة الغري بطرق غري مشروعة  أنمنافسة، يتضح جليا  أسعار أو

ميكن حصرها حىت  وجتدر اإلشارة إىل أن األعمال غري املشروعة اليت تتبع يف املنافسة ال    

تقديرها لقاضي املوضوع، إذ أ�ا بصفة  أمرالتنبؤ �ا، لذلك فهي من املسائل املوضوعية اليت يرتك 
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اىف مع القوانني أو العادات أو الشرف أو األمانة أو األعراف ومقتضيات نعامة تنطوي على أعمال تت

   .20التعامل التجاري 

  : الضرر .2

يعد الضرر ركنا أساسيا يف املسؤولية التقصريية، بل هو الركن اجلوهري فيها، فيعترب شرطا الزما 

أن دعوى املنافسة  وقضاءالنجاح دعوى املسؤولية املدنية واحلكم بالتعويض، حيث أن السائد فقها 

غري املشروعة تقوم على نفس األساس الذي تستند إليه دعوى املسؤولية املدنية فقد أدرجت أحكام 

 إحلاقىل سة غري املشروعة ما مل يؤد فعله إالقضاء على أنه ال مسؤولية على من ارتكب فعل املناف

  .21الضرر مبنافسه 

ستوجب املسؤولية، أن يكون اخلطأ الذي وقع من والبد لكي تتوافر املسؤولية التقصريية اليت ت

، قد رتب ضررا للغري، فال ميكن معاقبة )يف أي جمال من جماالت التجارة( أحد التجار يف املنافسة 

شخص على ارتكاب خطأ مل يلحق بغريه ضررا وال أذى، وليس هذا فحسب، إمنا جيب لكي يكون 

لرابطة بني ن تتوافر اينتج عن هذا اخلطأ من ضرر، وأوما هناك مسؤولية تقصريية، أن يتوافر اخلطأ 

املنافسة غري املشروعة ضرر مادي حمسوس، وإمنا  الفعل اخلاطئ والضرر الناتج عنه، وقد ال يرتتب على

  .22يكون الضرر الناتج عن أفعال املنافسة غري املشروعة، هو جمرد ضرر أديب أنميكن 

يكون  أنوقوع الضرر يقع على املدعى املتضرر من املنافسة غري املشروعة، فال يلزم  إثبات إن

  .ون حمتمل الوقوع يف املستقبليك أنالضرر هنا قد وقع فعال، بل يكفي 

يكون الضرر حمتمل الوقوع ، لكن جانب آخر من  أنوقد ذهب بعض الفقه إىل انه يكفي 

ملنافسة غري املشروعة ودعوى املسؤولية املدنية ،ألن هذه الفقه يرى انه ال حمل للخلط بني دعوى ا

األخرية �دف إىل تعويض الضرر بينما دعوى املنافسة غري املشروعة ال تقتصر على تعويض الضرر 

  .23فحسب بل �دف إىل محاية احملل من أعمال املنافسة غري املشروعة اليت تقع يف املستقبل 

المة جتارية يلحق مبالكها ضررا مزدوجا من شأنه التأثري يف االعتداء على ع أنومما الشك فيه 

  .مركزه املايل ومركزه االجتماعي على حد سواء
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يت متيز البضائع، وبالتايل يؤدي إىل فقدان لجات اإىل احلط من املنتألن هذا االعتداء يؤدي 

الثقة بصاحب العالمة التجارية وباملنتجات اليت حتمل تلك العالمة، مما جيعل املستهلك ينظر إليه 

ضررا بالغا يف املركز االجتماعي لصاحب  إحلاقبعدم ثقة وأنه خدعهم، األمر الذي يؤدي إىل 

واء أكان مالكا للعالمة التجارية أو غري مالك كاملستهلك العالمة، مما يرتب احلق ملن أصابه الضرر س

  .24للمطالبة بالتعويض نتيجة ما حلقه من ضرر

حمكمة املوضوع  أنبل  إثباتهيقع على املتضرر  الضرر ماديا أو معنويا فإنه ال أكانوسواء 

فا للقواعد وهذا خال ،ضرر إحلاقشروعة واليت من شأ�ا املنافسة غري امل أفعالتستخلصه من قيام 

  .أصابهالضرر الذي  إثباتعلى املتضرر  العامة يف املسؤولية املدنية اليت تشرتط

أن احملاكم مل تعد تتشدد يف وجوب إثبات الضرر الفعلي، بل قد يكتفي مبا واملالحظ 

يستخلص من وقائع القضية املطروحة أمامه ومثال ذلك اخنفاض رقم أعمال احملل وهذا من شأنه 

 خسارة له، وبالتايل فقد أصبحت هذه الدعوى ال تستند كليا على قواعد املسؤولية التقصريية،إحداث 

ل عجز املدعى عن إثبات ألن تطبيقها حرفيا ال ميكن من تأسيس دعوى املنافسة غري املشروعة يف حا

لى وهو ما حيدث يف أغلب األحيان فقد يكون الضرر احتماليا كعدم قدرة املنافس ع ،حجم الضرر

رفع عدد زبائنه بالرغم من بذله جهد معترب جلذ�م ، خاصة إذا مل تستهدف األعمال غري املشروعة 

   .شخصا بالذات، وبالتايل فقد وجد القضاء خمرجا هلم بفكرة الضرر االحتمايل

  :السببية عالقة .3

طأ والضرر، تقوم املسؤولية املدنية على أركان ثالثة هي اخلطأ والضرر وعالقة سببية ما بني اخل

الذي تقوم  األساسدعوى املنافسة غري املشروعة تستند إىل نفس  أن ااملستقر فقها وقضاء أنحيث 

تقوم رابطة السببية بني فعل املنافسة غري املشروعة  أنعليه دعوى املسؤولية املدنية، لذا فإن من املتعني 

  .25والضرر الذي يلحق باملدعى



المدنية المسؤولية عناصر مستقبل  المحور األول 
 

2020جانفي  28 يوم: جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 16  

 

هناك حاالت ال يرتب فيها جراء املنافسة غري املشروعة ضرر للمدعى حبيث يكون  أنغري 

املقصود من دعوى املنافسة احكم بإزالة الوضع غري املشروع بالنسبة إىل املستقبل ويف هذه احلالة 

  .تتميز دعوى املنافسة غري املشروعة عن دعوى املسؤولية املدنية اليت يكون غرضها التعويض

ون هناك حمل للكالم عن رابطة السببية يف دعوى املنافسة غري املشروعة إال يف يك إذ ال

  .26غري املشروعة  األعمالاحلاالت اليت نشأ فيها للمدعى ضرر من 

 أصابالضرر الذي  أن بإثباتيدفع عن نفسه املسؤولية  أنولذلك يستطيع املدعى عليه 

حدث نتيجة لسبب أجنيب كأن املدعى ليس له عالقة باخلطأ الذي صدر منه، كأن يثبت بان الضرر 

حادث مفاجئ أو فعل الغري أو خطأ من املضرور نفسه، وبذلك يكون قد جنح يف  أوة قاهرة يكون قو 

  .27ىاملدع أصابقطع رابطة السببية بني خطئه وبني الضرر ومن مث فال يلتزم بتعويض الضرر الذي 

على دعوى املنافسة غري املشروعة وفقا ملا سلف بيانه فإنه  أيضاوإذا كان هذا احلكم يسري 

يثبت عالقة السببية بني الضرر الذي أصابه و اخلطأ الذي  أنجيب على املدعى يف هذه الدعوى 

   .املنافسة غري املشروعة أفعالنسب إىل املدعى عليه والذي يتمثل يف فعل من 

  المشروعةالشروط الخاصة بدعوى المنافسة غير : ثانيا

إذا كانت دعوى املنافسة غري املشروعة هي اآللية القانونية اليت نّظمتها خمتلف التشريعات 

، إال املسؤولية التقصريية أركانشروطها تقوم على  أنحلماية املنتجني واملستهلكني معا واستقرت على 

حتمي فئة املتعاملني االقتصاديني الذين  أ�ااصة ملثل هذه الدعاوى وأطرافها  ذلك طبيعة اخلانه نظرا لل

خيضعون لألنظمة اخلاصة باملنافسة وجب توفر شروط خاصة بدعوى املنافسة الغري املشرعة إضافة 

  .  للشروط العامة

  : شرط المنافسة .1

االقتصاديني، ويعترب هذا أمرا بديهيا ومنطقيا حبيث  األعوانتقوم عالقة منافسة بني  أنيشرتط 

حيدث خرق لألخالق واألمانة والعادات التجارية والقيم ونزاهة العمليات التجارية إال  أنميكن  ال

بوجود الطرفني يف وضع منافسة، حبيث جيب أن يتم الفعل يف خضم العالقات التنافسية املوجودة بني  
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االبتكار الذي يقدمونه متشا�ا كليا مع  أو اإلبداعة املنافسة إذا كان كل املبدعني،  وتتوفر عالق

األخر، أو يف جانب منه على األقل، حيث يكون النشاط من نفس الطبيعة أو يشرتكان يف عنصر 

يشرتط التماثل التام بينهما بل يكفي أن يكونا متقاربني فيؤثر أحدمها على اآلخر  العمالء، كما أنه ال

  .28هناك قدر أدىن من التماثل بينهما حبيث يكون

ومفاد هذا الشرط هو أن التصرف ال ميكن تصنيفه ضمن قائمة أفعال املنافسة غري املشروعة 

  .29إال إذا كان يدخل يف خضم ا�االت التنافسية لكل من املبدعني 

جتاري خمتلف، وعليه فال جمال لدعوى املنافسة غري املشروعة إذا كان التاجران يقومان بنشاط 

  .ويقدمان منتوجات خمتلفة

إذن املنافسة اليت تكون غايتها التفوق يف جماالت األعمال املختلفة واألنشطة أيا كانت 

طبيعتها هي مشروعة، مادام أ�ا مل حتدث ضررا كاالحتكار، أما إذا كانت قد أحدثت ضررا بالغري 

  . 30لذي حيدث ضررا باملتنافسنيفهي منافسة غري مشروعة شأ�ا يف ذلك شأن االحتكار ا

املتعلق بالعالمات مل حيدد صور املنافسة غري املشروعة وإمنا جاء ذكرها يف  03/06إن األمر 

 :على انه 27املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية، حيث نصت املادة  04/02القانون 

تعترب ممارسات جتارية غري نزيهة يف مفهوم أحكام هذا القانون السيما منها املمارسات اليت يقوم من " 

  :خالهلا العون االقتصادي مبا يأيت

  .متس شخصه أو مبنتجاته أو خدماتهتشويه مسعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سيئة _ 

الذي يقوم  اإلشهارتقليد منتجاته أو خدماته أو  تقليد العالمات املميزة لعون اقتصادي منافس أو_ 

  .به قصد كسب زبائن هذا العون إليه بزرع شكوك وأوهام يف ذهن املستهلك

  .بهاأو جتارية مميزة دون ترخيص من صاحاستغالل مهارة تقنية _ 

  .مستخدمني متعاقدين مع عون اقتصادي منافس خالفا للتشريع املتعلق بالعمل إغراء_

بصاحب  اإلضرارقدمي أو شريك للتصرف فيها قصد  أجرياملهنية بصفة  األسراردة من االستفا_ 

  .العمل أو الشريك القدمي
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  خلل يف تنظيم عون اقتصادي منافس وحتويل زبائنه باستعمال طرق غري نزيهة كتبديد  إحداث_ 

 وإحداثاالشهارية واختالس البطاقيات أو الطلبيات والسمسرة غري القانونية ختريب وسائله  أو

  .اضطراب بشبكته للبيع

احملظورات الشرعية وعلى  أو/ اضطرابات فيه مبخالفة القوانني و وإحداثبتنظيم السوق  اإلخالل_ 

  .قامتهإممارسته أو  أووجه اخلصوص التهرب من االلتزامات والشروط الضرورية لتكوين نشاط 

واملمارسات  األعرافحمل جتاري يف اجلوار القريب حملل منافس �دف استغالل شهرته خارج  إقامة_ 

  .التنافسية املعمول �ا

فيما خيص العالمات وهي بالفقرة شرع اجلزائري نص على صورة واحدة واضح من نص املادة أن امل

  . الثانية

    

  : شرط التسجيل .2

من األمر  4، حيث نصت املادة زائري تسجيل احلق املراد محايتهاملشرع اجل ألزملقد     

الوطين إال بعد تسجيلها أو تقدمي  اإلقليمال ميكن استعمال عالمة سلع أو خدمات على "  03/06

  ."طلب تسجيل بشأ�ا عند املصلحة املختصة 

تستفيد من احلماية املدنية و  أنمما يستفاد منه بان العالمة التجارية غري املسجلة ال ميكنها 

 أي�ذا يكون املشرع اجلزائري قد اقر محاية لعالمة املسجلة من جهة و حرم املقلدين واالنتهازيني من 

  .صورة من صور احلماية حىت لو كانت مدنية

آثار دعوى المنافسة غير المشروعة: ثالثا  

 إزالة الفعل الضار:  

سة غري املشروعة، حيث جيوز للمحكمة أن تأمر يستمر الضرر وجب إيقاف املناف لكي ال

شروعة ومنع وقوع الضرر يف املستقبل، مبعىن آخر إلزام املدعى عليه باختاذ ملبوقف أعمال املنافسة غري ا
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أو  إتالفهاأثار عمل املنافسة غري املشروعة ومثال ذلك منع استعمال عالمة أو  إلزالةالتدابري الالزمة 

  .إجراء تعديل ومنع كل ما من شأنه خلق االلتباس

املتعلق  03/06وقف االعتداء هو احد صور احلماية املدنية للعالمة التجارية فقد أجاز األمر 

بالعالمات لصاحب العالمة املسجلة إذا أثبت أن مساسا حبقوقه أصبح وشيكا أن يلجأ للمحكمة 

التعويض واألمر مبصادرة األشياء والوسائل اليت املختصة للفصل يف املساس باحلقوق بطلب 

  .31استخدمت يف التقليد واتالفها 

 التعويض:  

 أمامبضرر ناجم عن فعل املنافسة غري املشروعة رفع دعوى  أصيبحيق لكل عون اقتصادي 

  .األعمالمن ضرر جراء تلك  أصابه، للمطالبة بالتعويض عما القضاء

غري املشروعة واتضح للمحكمة وقوع األعمال غري إذا توافرت شروط دعوى املنافسة ف

  .املشروعة، قضت بالتعويض ملن أصيب بالضرر

 إثباتالضرر وإمنا يكفي  إثبات إطالقاإال أنه يف جمال املنافسة غري املشروعة فإنه ال ميكنه 

وقوع أفعال املنافسة غري املشروعة لذلك يلجأ قاضي املوضوع غلى تقدير التعويض تقديرا جزافيا 

املنافسة غري  أفعالاملنافسة غري املشروعة ،وهناك بعض احلاالت من  أعمالمستخلصا ذلك من طبيعة 

ع غري املشروع الوض إزالةضرر وإمنا �دف الدعوى يف هذه احلالة إىل  أياملشروعة ال يرتتب عليها 

   .32بالنسبة للمستقبل
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 خاتمة

اجتماعية وسياسية، لذا البد من  اقتصادية، أفرادهإن ا�تمع يقوم على عالقات عديدة بني 

  .تنظيم هذه العالقات عن طريق وضع ضوابط حتكمها حىت يضمن استقرار ا�تمع

ترتب ومىت حتقق ذلك  توفري األمن والنظام يف ا�تمع أساسويعترب وجود القانون وتطبيقه 

، وعلى تب مسؤولية على عاتق الشخصبااللتزامات ير  إخالل، وأي على األفراد حقوق والتزامات

، خاصة يف مع التطورات احلاصلة يف ا�تمع هذا مل يكن من السهل حتديد معىن املسؤولية خاصة

األنشطة واملصطلحات مل تكن  ، حيث ظهرت العديد مندان التجاري والصناعي واالقتصادياملي

عراف التجارة موجودة من قبل، جعلت من ممارستها أمر صعب أمام وجود سلوكيات  منافية أل

  .واملنافسة الشريفة

العامل  األساستعد املنافسة روح التجارة إذ تتطلب جمهودا غري منقطع، وهي على هذا لذلك 

،وعليه مىت احنرفت املنافسة عن الطريق  اإلنساينتطور الصناعي والتقدم لارئيسي للتقدم االقتصادي و لا

     املشروعية واستخدام املنافس لطرق ووسائل منافية للقانون أو العادات إطارالسليم خبروجها عن 

  .شرف التعامل فإ�ا تعد غري مشروعة أو

 شرط املنافسة إال أنه جيبوعدم اختاذ موقف صريح باشرتاط رغم سكوت املشرع اجلزائري إنه 

  .عوىوهذا لطبيعة أطراف الداالعرتاف خبصوصية شروط دعوى املنافسة الغري املشروعة 

لذلك نرى انه من املستحب إضافة هذا الشرط وهذا لتعزيز التجارة وتقوية مبدأ حرية املنافسة 

  . بداع و ظهور التجارة االلكرتونيةخاصة مع تطور اإل

 بنوعيها التقليدية وااللكرتونية  أن حقوق امللكية الفكرية ومنها العالماتإىل  اإلشارةوجتدر 

قانوين حيميها من  إطارعرضة لالعتداء لذا وجب محايتها عن طريق وضع  واألكثرهي األكثر تضررا 

لعامل وبروز التجارة التحديات الكبرية اليت تواجه التجار بانفتاح ا أماماملنافسة غري املشروعة خاصة 

  .االلكرتونية
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تعميق الوعي حبقوق امللكية الفكرية اليت تشكل النظام القانوين  أمهية إدراكلذا البد من 

  .األساسي الذي حيمي االقتصاد اجلديد املبين على التكنولوجيا

فحماية العالمة عن طريق دعوى املنافسة غري املشروعة جاء مشتت لذا البد من تنظيمها 

  .للتجار و املتعاملني االقتصادينيتكون هناك محاية فعالة تنظيما جيدا حمكما حىت 

                                                           
 27احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية الصادر بتاريخ  2004يونيو  23املؤرخ يف  04/02ر األم  1

  .3، ص  41، ج ر عدد 2004يوليو 
ميلود سالمي، دعوى املنافسة غري املشروعة كوجه من أوجه احلماية املدنية للعالمة التجارية يف القانون اجلزائري، جملة  2

  .179، ص 2012السنة  ،6دفاتر السياسة والقانون، جامعة باتنة، العدد 
  .287، ص 2012اجلياليل عجة، أزمات حقوق امللكية الفكرية، دار اخللدونية، اجلزائر،   3
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        ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،"أ"أستاذة محاضرة  - حمليل نوارة .د

  تيزي وزو_جامعة مولود معمري

      

  لمواجهة األضرار المستحدثة تكريس المسؤولية الموضوعية

  

  مقــدمـة

تقوم قواعد املسؤولية املدنية على مبدأ العدالة مبساءلة املخطأ، وتعويض املضرور تعويضاً 

ًال ومنصفًا يتناسب مع جسامة الضرر الذي حلق به، على أن يثبت خطأ املسؤول، والعالقة عاد

تقوم علة اخلطأ  عرفت هذه املسؤولية باملسؤولية الشخصية أل�ا. السببية بني اخلطأ والضرر

  .الواجب اإلثبات، وتنتفي إذا عجز املضرور عن إثبات اخلطأ

كنولوجية اليت طورت شىت جماالت احلياة، سامهت إال أن التطور االقتصادي والثورة الت

، حبيث أثبتت يف إحداث انقالب يف القواعد التقليدية للمسؤولية املدنية الشخصية بطبعها

النظرية الشخصية عجزها يف استعاب فكرة التعويض عن األضرار احلديثة لصعوبة إثبات اخلطأ 

  . إخل...�االت اجلوية والنووية فيها مثل األخطاء املهنية التقنية، الطبية، ويف ا

بني املصاحل والعدالة  إجتهد الفقه يف البحث عن أساس جديد للمسؤولية حيقق التوازن

، ظهرت مذاهب عدة حتاول استبعاد اخلطأ الواجب اإلثبات، وتعويضه باخلطأ اإلجتماعية

عة، أو على أساس ، وإن اختلفوا يف تكييفها، فمنهم من يكيفها على أساس حتمل التباملفرتض

الضمان، أو املخاطر، لكنها أراء جتمع كلها على متجيد العنصر املادي و املوضوعي للمسؤولية 

  .وهو الضرر، لذا عرفت باملسؤولية املوضوعية
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إستطاع الفقه فرض نظرية املسؤولية املوضوعية يف الواقع فكرستها أغلب التشريعات 

عية اليت تقوم على اخلطأ املفرتض سواءًا كانت قرينته بسيطة  باملسؤولية املوضو  باالعرتافاحلديثة، 

كمسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه، أو مسؤولية حارس األشياء وتوضح ذلك مبختلف التطبيقات 

  .القضائية اليت وسعت من مفهوم اخلطأ املفرتض

ية يف من خالل هذه املداخلة سنطرح إشكالية قانونية هي ما مكانة املسؤولية املوضوع

قواعد املسؤولية املدنية؟ لإلجابة على هذه اإلشكالية سنتطرق إىل تكريس املسؤولية املوضوعية 

تكريسها على الصعيد التشريعي بعرض أهم مث ) املبحث األول(على الصعيد الفقهي والقضائي 

  ).املبحث الثاين( التطبيقات القانونية هلا 

 

  المبحث األول

  على الصعيد الفقهي والقضائي ةالمسؤولية الموضوعي تكريس

دنية قائمة على خطأ شخص مسؤول عن الضرر، لكن التطور لطاملا كانت املسؤولية امل

 واستعماال�ا املختلفة سامهت يف بروز ،الصناعي أدى إىل دخول اآلالت يف احلياة اليومية للفرد

ائلة الشخص صاحب ميكن مس وعليه ال. 1أضرار جديدة غري ناشئة عن الشخص إمنا عن اآللة

اآللة لعدم ارتكاب أي خطأ، ويف املقابل ال ميكن حرمان املضرور من التعويض عن الضرر الذي 

، يوازن بني هاتني املصلحتني ظهرت النظرة املادية اليت ال تعتد بالشخص املسؤول وهي 2حلق به

  . النظرية املوضوعية أي املسؤولية املوضوعية

  

  

  



 المحور األول المدنية المسؤولية عناصر مستقبل
 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 25  

 

  ه في تكريس المسؤولية الموضوعية دور الفق :المطلب األول

 ً أطلق عليها الفقه عدة تسميات، فسميت أيضًا باملسؤولية املادية أو الشيئية نظرا

الهتمامها مبوضوع املسؤولية وهو الضرر ال بأشخاصها، فهي تلك املسؤولية اليت يتحملها 

تقصري أو خطأ  املسؤول عند حدوث الضرر دون أن يلتزم املتضرر بإقامة الدليل على حصول

  .3مسببه

  تعريف المسؤولية الموضوعية: الفرع األول

يف حني درج البعض اآلخر على تسميتها  4يسميها بعض من الفقه باملسؤولية دون خطأ

تنوعت تسميا�ا دون أن حتضى هذه املسؤولية بتعريف دقيق هلا، لذا درج . 5باملسؤولية املفرتضة

  . باملسؤولية الشخصية إلظهار مواضع اختالفهماالعديد من املؤلفني على مقارنتها 

حيث أن املسؤولية الشخصية تقوم على عنصرين أساسيني مها عنصر اإلحنراف، أي 

احنراف املخطأ يف سلوكه عن سلوك الرجل العادي، والعنصر الثاين هو عنصر اإلدراك املقرتن 

عنصر االحنراف الذي هو العنصر بالتمييز الذي إذا انتفى انتفت املسؤولية الشخصية، مع بقاء 

  .6املوضوعي

من هنا نستخلص أن املسؤولية الشخصية ترتكز على الشخص املسؤول يف حني ترتكز 

  .7املسؤولية املوضوعية على الفعل بذاته الذي أحلق ضرراً بالغري

  لمسؤولية الموضوعية ل تكريس الفقه: الفرع الثاني

ب من الفقه والقضاء عدة حماوالت إلجياد حلول النظرية املوضوعية، خاض جان قبل ميالد

وصفت هذه احللول . أكثر انسجامًا مع املعطيات اجلديدة وأكثر محاية لضحايا الفعل الضار

بأ�ا بداية احنراف القانون عن فكرة اخلطأ منها فكرة وجود إلتزام جديد هو اإللتزام بالسالمة يف 

من القانون  1384أخرى هي حماولة تطبيق املادة  عقد العمل و عقد النقل، إضافة إىل حماولة

  .8املدين الفرنسي
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كان الفضل الكبري يف ظهور وازدهار النظرية املوضوعية للفقيهان الفرنسيان سايل 

وجوسران، فكان الفقيه سايل من أنصار املذهب اجلرماين، وكانت له عدة مؤلفات يف النظرية 

أما جوسران فقد تطرق إىل هذه النظرية يف مؤلفات عن  املوضوعية وحتمل التبعة وحوادث العمل،

  .9حوادث النقل، وعن املسؤولية عن األشياء

تضافرت جمهودات الفقيهني يف تأسيس النظرية املوضوعية وصياغتها بشكل يستجيب 

، حبيث ركزا يف تأسيس 10لتطورات ا�تمع، و يتصدى لنقائص نظرية املسؤولية الشخصية

إذ أّن رب العمل جيب أن يعوض العمال عن إصابتهم أثناء " الغرم بالغنم"ة نظريتهما على قاعد

عملهم بقطع النظر عن وقوع خطأ منه، ألن املصنع يعود عليه بالربح، فعليه أن يتحمل 

  . 11خماطره

اعتمد كل من سايل وجوسران يف نظريتهما على انتقاد النصوص القانونية السارية 

ئها مدلوالت جديدة مل يعهدها الفقه وال القضاء خاصة فيما خيص واملفعول، مث تأويلها وإعطا

، واليت 12من القانون املدين الفرنسي املتعلقة باملسؤولية عن فعل الغري وعن األشياء 1384املادة 

  . وسعا من نطاقها بإعطاء تفسري أوسع للخطأ

أت �جر فكرة اخلطأ كان هلذا التفسري تأثري بالغ األمهية على الدراسات الفقهية اليت بد  

  :لتتبىن نظريات جديدة منها

 لتحقق  عنصريناليت أسسها سايل وجوسران الذين إعتمدا على  :نظرية تحمل التبعة

الذي  يءاملسؤولية مها وجود الضرر، ووجود شخص يستفيد أو حيقق رحبًا من العمل أو الش

إليها بشأن عنصر حتقيق  تطورت هذه النظرية لتتفادى اإلنتقادات املوجهة. سبب يف الضرر

 .13الربح الذي ال يتوفر دائماً فركزت على عنصر جديد هو اخلطر املستحدث

  أسسها الفقيه  :نظرية الضمانSTARK   الذي ينظر إىل املسؤولية من زاوية الضحية

بصرف النظر عن سلوك املسؤول، ألن  الفرد يتمتع مبجموعة من احلقوق يضمنها القانون منها 

احلياة، واحلق يف سالمة جسمه وماله وجمرد املساس �ا يوجب التعويض على أساس احلق يف 
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فحلت حملها . 15مل تسلم هذه النظرية من النقد كو�ا صعبة التطبيق يف الواقع. 14هذا الضمان

اللذان حاوال متديد نطاق  MARTY et RAYNAUDفكرة الضمان جتاه الغري بزعامة 

 .الضمان

 جاء �ا الفقيه . ةنظرية الحق في السالمRADE  الذي يرى أن هذا احلق كرسه

  16.القانون وأن املساس به ينشأ مسؤولية بقوة القانون

  تكريس القضاء للنظريات الفقهية للمسؤولية الموضوعية: المطلب الثاني

تأثر القضاء بالتطورات الفقهية اليت صاحبت املسؤولية املدنية، باخلصوص املسؤولية 

أنه مل يصل إىل درجة التسليم باملسؤولية املوضوعية املعروفة حالياً، مع ذلك ساهم  التقصريية، إال

ليخلق بذلك . أسسًا جديدة للمسؤولية املدنية اً يف ختفيف عبأ إثبات اخلطأ على املضرور متخذ

مصدرًا جديدًا لتطبيق القاعدة القانونية بعد تأويلها، واملسامهة يف التأثري على املشرع لتعديل 

  .النصوص القدمية

  القضاء الفرنسي: الفرع األول

الفرنسي بالنظريات الفقهية اليت نادت بالتوسيع من مفهوم اخلطأ، وأخذ  ر القضاءساي

، فكان له السبق يف إصدار أحكام وقرارات ظهرت فيها 1384بالتفسري اجلديد للمادة 

  :الشهرية منها تطبيقات جديدة للقانون املدين الفرنسي، وسنستدل ببعض القضايا

، العامل الذي أصيب يف ذراعه أثناء عمله، وحلق به عجز 1895لسنة  CAMESقضية  - 

أسس جملس الدولة مسؤولية املستخدم عن التعويض على أساس املسؤولية . دائم عن العمل

   17.بقوة القانون

أرملة العامل تيفان تطالب بالتعويض عن وفاة زوجها  1896لسنة   TEFFAINEقضية  - 

ر إنفجار حمرك قاطرة فأسست حمكمة النقض الفرنسية التعويض على أساس اخلطأ املفرتض إث

 .18الذي ال يقبل إثبات العكس
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، قضية الفتاة جان اليت أصابتها شاحنة بأضرار أثناء حادث 1930قضية جان دور لسنة  - 

س املسؤولية مرور اليت أسست فيها الدوائر ا�تمعة حملكمة النقض الفرنسية التعويض على أسا

 .19املفرتضة بدًال من اخلطأ املفرتض

  القضاء الجزائري: الفرع الثاني

كان القانون املدين الفرنسي املرجع األساسي للمشرع اجلزائري عند وضع أحكام التقنني 

كرس املشرع . املدين خاصة منها النص الفرنسي، وإن كان النص العريب منه عليًال بسبب الرتمجة

املتضمن القانون  75/58من األمر رقم  124اخلطأ يف املسؤولية املدنية يف املادة  اجلزائري أساس

  20.املدين

 125مع أن كلمة اخلطأ قد سقطت سهواً يف النص العريب منه وأكد عليها مبوجب املادة 

منه قبل تعديلها، كذلك أحكام املسؤولية عن فعل الغري، واملسؤولية عن األشياء اليت مل ِيأسسها 

  .ى الضرر إمنا على اخلطأ املفرتضعل

رغم أن املشرع مل يعرتف بعد باملسؤولية املوضوعية قبل تعديل القانون املدين لسنة 

إال أن مالحمها بدأت تظهر عرب القضاء الذي كان أحيانًا يؤسس املسؤولية على أساس  2005

يا الصادر بتاريخ يظهر ذلك من قرار احملكمة العل. الضرر وليس على أساس اخلطأ املفرتض

، الذي جعل مسؤولية حارس األشياء تقوم على الضرر الذي حيدثه للغري دون 25/02/1981

  .21التطرق إىل اخلطأ املفرتض

ال ميكن االعتماد على هذا القرار إلبراز موقف القضاء اجلزائري من املسؤولية املوضوعية 

اينة وغري مستقرة يشو�ا اإلختالل ، أل�ا مواقف متب2005قبل تعديل القانون املدين لسنة 

والتناقض، إذ مل تتخذ احملكمة العليا موقفًا حمددًا بشأن املسؤولية عن األشياء، فهي تارة تقضي 

باخلطأ املفرتض الذي ال يقبل إثبات العكس، وتارة باخلطأ من جانب احلارس، أو على أساس 

  .22طأ أصالً حتمل التبعة، وأحياناً على أساس الضرر دون إثارة اخل
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كما استعملت احملكمة العليا يف صياغة قرارا�ا عبارات غامضة حتتمل عدة تأويالت   

دون أن توحد مصطلحا�ا، فمرة تستعمل القرينة القانونية، مرة أخرى القرينة القطعية، ومرة 

ن مما يدل على عدم جرأة القضاء اجلزائري يف خلق اجتهاد قضائي يكو  ،23أخرى القرينة املطلقة

  .مصدرا للقاعدة القانونية، ومساعدة املشرع على تدارك أخطائه ونقائصه

  

  المبحث الثاني

  تكريس المشرع الجزائري للمسؤولية الموضوعية

  

املتضمن  75/58جعل املشرع اجلزائري اخلطأ أساسًا للمسؤولية التقصريية يف األمر رقم 

عويض، الذي استبعد فيه املسؤولية القانون املدين يف الفصل املتعلق بالعمل املستحق للت

  . املوضوعية

كل عمل أيًا كان " :يلي منه جندها تنص على ما 124رغم أنه بالرجوع إىل نص املادة 

يظهر من قراءة هذا  ،"يرتكبه املرء ويسبب ضررًا للغري يلتزم من كان سببًا يف حدوثه بالتعويض

اخلطأ، لكن باإلطالع على النص الفرنسي  النص أن املشرع اجلزائري أخذ بالضرر مستبعدًا ركن

  .لنفس املادة جندها تركز على اخلطأ على خالف النص العريب الذي سقطت منه كلمة اخلطأ

من التقنني املدين قبل تعديلها  على عنصر الضرر  125من جهة أخرى إقتصرت املادة   

". مىت صدرت منه وهو مميز يكون فاقد األهلية مسؤوًال عن أعماله الضارة" يلي بنصها على ما

عدل القانون املدين سنة  ،لكن بالتدقيق فيها يظهر أن املشرع ال يقصد إعتناق النظرية املوضوعية

ليتضح جليًا أن املشرع أقام املسؤولية الشخصية  124، وصحح اخلطأ الوارد يف املادة 200524

  .منه125كما عدلت املادة . على أساس اخلطأ
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املبحث مبدى تكريس املشرع للمسؤولية املوضوعية يف القانون املدين �تم من خالل هذا 

       ، واملسؤولية على أساس الضرر كمسؤولية املنتج)مطلب أول(الذي مييز بني اخلطأ املفرتض 

  ).مطلب ثاين( 

  

  المسؤولية على أساس الخطأ المفترض :المطلب األول

اليت يراها  25ولية عن فعل الغرياختلف الفقهاء يف تكييف املسؤ  2005قبل تعديل 

البعض مسؤولية غري مباشرة قوامها خطأ هذا الغري، فيما يراها البعض اآلخر مسؤولية شخصية 

كذلك األمر بالنسبة للمسؤولية عن األشياء اليت كان ينظر إليها . )الفرع األول(قوامها خطأ الغري

  .)الفرع الثاين( على أ�ا خطأ شخصي يف احلراسة

  مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه: األولالفرع 
  

من التقنني املدين اليت  136نظم املشرع مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه يف املادة   

يكون املتبوع مسؤوًال عن الضرر الذي حيدثه تابعه بفعله الضار مىت كان : " يلي تنص على ما

  تهاواقعاً منه يف حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو مبناسب

وتتحقق عالقة التبعية ولو مل يكن املتبوع حرًا يف اختيار تابعه مىت كان هذا األخري يعمل 

  ".حلساب املتبوع

  : يتضح من نص املادة أنه لقيام مسؤولية املتبوع جيب توافر ثالثة شروط وهي

امره وجود عالقة التبعية بني التابع واملتبوع، أي أن يعمل األول حلساب الثاين ويأمتر بأو  - 

 .26وتعليماته مهما كانت طبيعة العالقة اليت تربطهما، قانونية، عقدية، فعلية، أو أدبية

جيب أن تقوم املسؤولية الشخصية للتابع بأركا�ا الثالثة، كي تقوم مسؤولية : خطأ التابع - 

 املتبوع

  .يكون خطأ التابع قد مت حال تأدية وظيفته أو بسببها، أو مبناسبتها أن - 
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من التقنني املدين كان الفقه يؤسس مسؤولية املتبوع عن  137و 136ملادة قبل تعديل ا

أعمال تابعه على أساس اخلطأ وهو خطأ املتبوع يف توجيهاته أو تعليماته نظرًا ألن التابع يأمتر 

  �ا، أو أن خطأ املتبوع يكمن يف إختيار التابع، إن لو أحسن 

، وهو الرأي الذي 27ذي أحلق ضررًا بالغرياختيار مستخدميه و تابعيه ملا حدث الفعل ال

اليت قضت بإلغاء القرار املطعون  11/05/198828أخذت به احملكمة العليا يف قرارها املؤرخ يف 

فيه و القاضي مبسؤولية املؤسسة املستخدمة ألن الضرب املتعمد من العامل أثناء تأدية وظيفته ال 

كما أصدرت ذات اهليئة قرار آخر يف   .يكتسي الطابع املصلحي ومل يكن بسبب الوظيفة

يقضي بإلغاء القرار املطعون ضده القاضي مبسؤولية رب العمل، ألن العامل  25/05/1983

أخذ السيارة خلسة عن مستخدمه من املستودع واستعملها ألغراض شخصية ال صلة هلا 

  .29بالوظيفة

ملسؤولية املتبوع عن  إختيار املتبوع كأساس هجر املشرع اجلزائري بنص صريح اخلطأ يف

وتتحقق رابطة التبعية ولو مل يكن "يلي  املعدلة على ما 136أعمال تابعه حينما نص يف املادة 

إذ أن هذه الفقرة ال تدع شكًا للجزم بأن مسؤولية املتبوع ال متد ..." املتبوع حرًا يف اختيار تابعه

فصارت هذه . ابع قد يفرض على املتبوعاليوم بأية صلة إىل اخلطأ يف إختيار التابع خاصة أن الت

  .30  املسؤولية قوامها رابطة التبعية بني التابع واملتبوع وليس خطأ املتبوع يف اختيار التابع

بعدما أقر الفقه مبسؤولية املتبوع املوضوعية اليت تقوم على عنصر التبعية، اليت مبوجبها جيوز 

اختلفوا يف تأصيل حق الرجوع . ى التابع مبا دفعهللمتبوع الذي يدفع تعويضاً للمضرور الرجوع عل

  .31هذا بني من وصفه بالكفالة، وآخرون بالنيابة، وآخرون باحللول
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  و الحيوان مسؤولية حارس األشياء: الفرع الثاني

كل من يتوىل حراسة شيء وكانت له : " من التقنني املدين على ما يلي 138تنص املادة 

  . والرقابة يعترب مسؤوًال عن الضرر الذي حيدثه ذلك الشيءقدرة اإلستعمال والتسيري 

ويعفى من هذه املسؤولية احلارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب مل يكن 

  ". يتوقعه مثل عمل الضحية، أو عمل الغري أو احلالة الطارئة، أ و القوة القاهرة

  :ب أن يتحقق شرطان مهايتبني من هذا النص أنه لتقوم مسؤولية حارس األشياء جي

 أن يلحق الشيء ضررًا بالغري، سواءًا كان الشيء كبريًا أو صغرياً، عقارًا أو منقوًال أو سائالً  - 

أو جامدًا وإن مل يكن خطرياً، سواءًا كان متحركًا أو ساكنًا، كما ال يشرتط فيه أن حيتك 

 .إحداث الضررإحتكاكاً ماديًا، بل يكفي أن يتدخل الشيء تدخًال إجيابياً يف 

أن يكون املسؤول حارسًا للشيء، ويقصد باحلراسة أن تكون لديه سلطة اإلستعمال  - 

 .32والرقابة والتسيري

من التقنني املدين على مسؤولية حارس احليوان واليت جاء نصها كما  139كما نصت املادة 

ضرر ولو ضل حارس احليوان ولو مل يكن مالكًا له، مسؤول عما حيدثه احليوان من : " يلي

من خالل ." احليوان أو تسرب، ما مل يثبت احلارس أن وقوع احلادث كان بسبب ال ينسب إليه

  :هذه املادة يظهر أن مسؤولية حارس احليوان تقوم على نفس الشروط السابق ذكرها وهي

 .أن يتوىل شخص حراسة حيوان - 

  .أن حيدث احليوان ضرراً بالغري - 

يستخلص من خالل هذين النصني أن املشرع اجلزائري قد ساوى بني شروط مسؤولية 

حارس األشياء و مسؤولية حارس احليوان، كما مل يسمح للحارس نفي مسؤوليته بإثبات أنه مل 

يرتكب خطأ يف احلراسة، إال أن جانب الفقه والقضاء ال يزال يردد اخلطأ كأساس ملسؤولية 

  .ًأ مفرتضاً أو خطأ شخصياً ثابتاً احلارس سواءاً كان خط
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   .في الحراسة الخطأ المفترض: أوال

يف الرقابة اجته الفقه إىل فرضية اخلطأ يف احلراسة اليت بعد العدول عن فرضية اخلطأ 

مضمو�ا أن كل من حيرس شيئًا أو حيوانًا وتكون له عليه السيطرة وسلطة إصدار األوامر، يقع 

نتيجة هي أال يلحق الشيء أو احليوان ضررًا بالغري، ومبجرد حدوث على عاتقه التزام بتحقيق 

     .33الضرر يفرتض خطأ احلارس يف احلراسة وال يستطيع أن ينفيه إال بإثبات السبب األجنيب

أقام البعض هذه املسؤولية املفرتضة على أساس حتمل التبعة �دف محاية املضرور وضمان 

باملخاطر اليت ينشئها استعمال الشيء، يف حني يرى األستاذ حصوله على التعويض أل�ا مرتبطة 

، وقد ذهبت 34صربي السعدي أ�ا ال تقوم على حتمل التبعة إمنا هو اخلطأ املفرتض فحسب

  .35احملكمة العليا يف العديد من قرارا�ا يف هذا التوجه

  الخطأ الثابت في الحراسة: ثانيا

س يعتقد البعض أن خطأ احلارس ليس مفرتضًا بل بالتصور الذايت ملسؤولية احلار احتفاظًا 

ثابتاً، فبمجرد إحلاق الشيء أو احليوان ضررًا بالغري تقوم مسؤولية احلارس على إفرتاض السببية 

  .36وليس على افرتاض اخلطأ

مسؤولية  لقياممن التقنني املدين جندها ال تشرتط 139و 138بالرجوع إىل املادتني 

احليوان يف  أوباشرتاط تدخل الشيء  اكتفىثبات خطأ يف جانبه بل حارس الشيء أو احليوان إ

  إحداث الضرر 

  مسؤولية المنتج: المطلب الثاني

التقنني املدين مكرر من  140استحدث املشرع اجلزائري مسؤولية املنتج مبوجب املادة 

عيب  يكون المنتج مسؤوًال عن الضرر الناتج عن"اليت تنص على ما يلي  2005املعدل سنة 

جاء هذا التعديل ليظهر رغبة املشرع  "في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر عالقة عقدية 

اجلزائري يف مواكبة مستجدات الساحة القانونية واالقتصادية اليت سببها تصنيع ودخول منتوجات 

املستهلك  جديدة إىل السوق اجلزائرية متفاوتة اخلطورة، فكرس هذه املسؤولية كآلية جديدة حلماية
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 37أسوة باملشرع الفرنسي الذي إستحدث هذه املسؤولية و جعلها مستقلة عن املسؤولية العقدية

لكن هذا املفهوم تتطور ) الفرع األول( فأسست على أ�ا مسؤولية مفرتضة يف جانب املنتج 

املسؤولية واتسع ليشمل العديد من األضرار اليت ال حتتويها نظرية اخلطأ املفرتض وظهر ما يعرف ب

 ).الفرع الثاين(املستحدثة القائمة على أساس اإللتزام بالسالمة 

    مسؤولية المنتج مسؤولية مفترضة : الفرع األول

يف حرية من أمره، إذ يؤسس هذه  05/10كان القضاء اجلزائري قبل صدور القانون رقم 

ية الشخصية القائمة على املسؤولية على مسؤولية احلارس تارًة، وتارة أخرى على أساس املسؤول

خطأ واجب اإلثبات مما حيمل املضرور مشقة كبري خاصة أمام منتوجات معقدة الرتكيب، وتارًة 

أخرى على أساس املسؤولية العقدية املتمثلة يف قواعد ضمان العيوب اخلفية أسوة بالقضاء 

  . 38الفرنسي

ليدرج  98/389ن رقم عد املشرع الفرنسي القانون املدين مبوجب القانو 1998يف سنة 

، فأضاف فل رابع مكرر حتت عنوان املسؤولية عن فعل 1985فيه التوجيه األورويب لسنة 

املنتجات املعيبة يؤسس فيها هذه املسؤولية على أساس العيب يف املنتوج وليس على اخلطأ 

ليجعلها بذلك مسؤولية موضوعية
39

.  

مكرر يف  140لفرنسي فأدرج املادة تأثر املشرع اجلزائري بالتطور الذي بلغه نظريه ا

القانون املدين إال أنه مل يسرتسل يف عناصرها وشروطها كما فعل املشرع الفرنسي مما دفع بالفقه 

أن يطرح املنتج منتوجًا معيبًا يف السوق، أن يتسبب هذا املنتوج : إىل استنباطها على النحو التايل

خطأ املنتج، فيكون بذلك خطأه مفرتض مبجرد  وعليه يعفى املضرور من إثبات. 40ضررًا للغري

مل يشرتط ذلك صراحة وأن إثبات العيب من األمور التقنية والفنية .إحداث املنتوج ضررًا للغري

الصعبة اليت ستحول دون حصول املضرور على التعويض، لذا يكفي إثبات الضرر والعالقة 
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بعد من ذلك بالقول أن ليس من العدل لكن هناك من ذهب إىل أ. 41السببية بني الضرر واملنتوج

  إرهاق املضرور بإثبات العيب خاصة وأن املشرع 

  مسؤولية المنتج مسؤولية مستحدثة قوامها اإللتزام بالسالمة: الفرع الثاني

ظهر ما يعرف باملسؤولية املدنية املستحدثة، وهي مسؤولية تتقرر بقوة القانون إذ ال تقوم 

لضرر، إمنا تقوم على أساس عدم كفاية األمان و السالمة يف على اخلطأ وال على أساس ا

املنتجات، أي أن املنتج يكون مسؤوًال عن الضرر الناتج عن املنتوج سواءًا كان متعاقدًا مع 

  .املضرور أو غري متعاقد معه

يعد اإللتزام بالسالمة فكرة منبثقة منن القضاء الذي حاول اخلروج من اإلطار التقليدي 

ية القائمة على اخلطأ واليت مل تعد تتفق ومتطلبات العصر احلديث، فاستقر القضاء على للمسؤول

إلزام املنتج بتعويض الضرر الناجم عن عيب يف املنتوج بغض النظر عن علمه أو عدم علمه 

على إثر ذلك عرف الفقه اإللتزام بالسالمة على أنه إلتزام املنتج بتسليم منتوجات خالية . بوجوده

ي عيب أو خلل يف صناعتها أو نقص البيانات الدالة على أخطارها مما يعرض األشخاص من أ

  42.إىل أخطار متس سالمتهم سواًء يف أجسادهم أو ممتلكا�م املادية

إن اهلدف من تقرير املسؤولية املستحدثة للمنتج هو إعفاء املضرور من إثبات اخلطأ 

ت األمان والسالمة يف املنتوج فهي تقوم على الشخصي للمنتج إمنا يكفي إثبات ختلف مواصفا

، كما عرفت أيضًا بأ�ا مسؤولية قانونية خاصة 43معيار موضوعي لذا عرفت باملسؤولية املوضوعية

  .44أل�ا قائمة بقوة القانون

يؤدي تطبيق اإللتزام بالسالمة كأساس ملسؤولية املنتج إىل حتقيق التوازن املطلوب بني 

وله على التعويض و مصلحة املهين الذي يبقى مطالب باإلجتهاد مصلحة املضرور يف حص

واإلبداع، وذلك ضماناً لعدم التحيز للمضرور على حساب املهين مما يؤدي عدم حتفيزه وتشجيعه 

  45.اإلنتاج لىع
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  خاتمة

يرتكز على نظرية اخلطأ إذ يتحمل املضرور عبأ إثبات خطأ  كان نظام املسؤولية املدنية

طالبته بالتعويض، وكان هذا العبأ يرهق املضرور يف حاالت كثرية يصعب فيها املسؤول عند م

إثبات اخلطأ، األمر الذي دفع بالفقه والقضاء إىل اإلجتهاد إلجياد بدائل أخرى متكن املضرور من 

  .حتصيل حقه وحتقيق العدالة يف ا�تمع

ئًا فشيئًا عن اخلطأ كان للنظريات الفقهية بالغ األثر يف دفع القضاء إىل التخلي شي

أو قطعيًا حىت وجد املشرع  اً الواجب اإلثبات وظهور ما يعرف باخلطأ املفرتض إما إفرتاضًا بسيط

  .نفسه أمام ضرورة تكريس هذه النظريات وتقنينها

ساهم التطور اإلقتصادي والتكنولوجي يف حدوث أضرار جديدة وخماطر عديدة يستحيل 

لطابعها التقين واملعقد وهو ما ساهم يف ميالد النظرية املوضوعية   تأسيسها على نظرية اخلطأ نظراً 

على الضرر إمنا على عدم كفاية قواعد ال ال تقوم على اخلطأ و كأساس للمسؤولية املدنية اليت 

  .األمان والسالمة

منها  واكب املشرع اجلزائري هذه التطورات بتكريس املسؤولية املوضوعية يف التقنني املدين 

منها عدة تطبيقات  كما نص على. لية املتبوع عن أعمال تابعيه، ومسؤولية حارس األشياءمسؤو 

ة كحوادث العمل يف نصوص خاصما ورد يف القانون املدين كمسؤولية املنتج، ومنها ما جاء 

ت، إال أن هذا التوجه احلديث وحوادث املرور وبعض حاالت املسؤولية الطبية وغريها من احلاال

زائري جاء ملسايرة التقدم العلمي واإلقتصادي والتشريعي الذي بلغ مبلغه يف القوانني للمشرع اجل

  .املقارنة، دون أن يتخلى كلياً عن القواعد العامة واألركان التقليدية للمسؤولية املدنية
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     جامعة المدية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، "أ"أستاذة محاضرة  - جبار رقية. د

     

  02 فقرة 140تقييم نص المادة : المسؤولية التقصيرية عن تهدم البناء

 

  مقدمة

املسؤولية التقصريية عن احلريق وعن �دم  140عاجل املشرع اجلزائري من خالل نص املادة 

م الثالث بعنوان املسؤولية الناشئة عن األشياء يف الفصل الثالث بعنوان العمل البناء من خالل القس

مصادر اإللتزام عن الكتاب الثاين بعنوان االلتزامات املستحق  للتعويض يف الباب األول بعنوان 

  .يتضمن تعديل القانون املدين 2007ماي  13املؤرخ يف  10-05والعقود من القانون رقم 

يف فقر�ا الثانية اليت أتت باملسؤولية التقصريية  140مه اليوم هو نص املادة وما حناول تقيي

اليت أتت باألحكام  1يف فقر�ا الثالثة 140الناشئة عن �دم البناء، دون التطرق إىل نص املادة 

 االحرتازية للمسؤولية الناشئة عن تقدم البناء وليس فيها ما يقال عن الشيء الكثري حنلل نص املادة

  :ما يلي من خالل 140/02
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  المبحث األول

   شروط قيام مسؤولية مالك البناء 

مالك البناء مسؤول عما حيدثه ا�دام البناء : "يف الفقرة الثانية كاآليت 140جاء نص املادة 

من ضرر ولو كان ا�داما جزئيا ما مل يثبت أن احلادث ال يرجع سببه إىل إمهال يف الصيانة، أو قدم 

  :بشروط قيام مسؤولية مالك البناء اليت تناقشها كاآليت" 2 البناء، أو عيب فيهيف

  تهدم البناء: المطلب األول

إن املقصود بالتهدم هو تفكك األجزاء املكونة للبناء عن بعضها البعض وانفصاهلا عن األرض 

و الشرفة أو سقوط كإ�يار السقف أ  3أي يتحقق التهدم با�يار أي سقوط اجلزئي أو الكلي للبناء

الزجاج على املارة، وميكن أن حيدث التهدم يف بناء قدمي أو جديد لعيب يف التشييد، فيجب أن يؤدي 

هذا التهدم إىل إحداث ضرر بالغري فإذا سقط شيء من املنزل دون التهدم وأصاب ضرر للغري فهنا 

 .4من القانون املدين 138تطبق أحكام املادة 

جيب أن يكتسبها الطابع اإلداري ملالك البناء فإن كان التهدم ناجتا عن ومسألة �دم البناء 

املكلف بعملية التشييد طبقا  5أعمال التشييد فتخرج هنا عن نطا نص املادة إمنا نرجع ملسؤولية املقاول

  .من القانون املندي 554لنص املادة 

 .يب يف البناءاإلمهال يف الصيانة، قدم البناء، ع :وتتمثل أسباب تهدم البناء

  اإلهمال في الصيانة: الفرع األول

    تقع املسؤولية على عاتق مالك البناء سواء شغله بنفسه أو بواسطة شخص آخر كاملنتفع

أو املستأجر أو املستعري فيبقى مالك البناء مسؤوال عن �دم البناء حق ولو قصر املستأجر يف الصيانة، 

اء ترميم، مع إمكانية رجوع املالك على املستأجر مبا دفعه من وحىت بعدم إخطار املالك بضرورة إجر 
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من القانون املدين  495- 494تعويض للمضرور على أساس قواعد املسؤولية العقدية وفق املادة 

 .باعتبار أنه يقع على عاتق املستأجر القيام بكل الرتميمات الالزمة للمحافظة على البناء

واملستأجر املضرورة كأن يكون املستأجر فهنا تقوم املسؤولية أما إذا وجدت عالقة بني املالك 

العقدية مع ضرورة إبالغ املؤجر املالك من املستأجر بوجود خطر جيب ترميم وتصليح العني املؤطرة 

  .من القانون املدين اجلزائري 480- 497املادتني 

قة تعاقدية مع مالك البناء تربطه عال فطاملا كان الضرر الذي حلق بالشخص املتضرر عن �دم

البناء وأن يكون الضرر ناتج عن �دم البناء فاملسؤولية التقصريية مستبعدة وتطبق املسؤولية املدنية 

  .العقدية

فمالك البناء مسؤول عن الضرر الذي يلحق الغري نتيجة �دم البناء بسبب نقص يف الصيانة 

كما تقوم مسؤولية ملالك  6ه باإلصالحات الالزمةفله الرجوع على املستأجر واملنتفع بالبناء لعدم قيام

  .البناء إذا كان البناء يعترب من اآلثار التارخيية اليت يرجع إىل إدارة اآلثار أمر إصالحها

  قدم البناء: الفرع الثاني

يكون املالك البناء مسؤوال إذا كان �دم البناء راجع إىل قدمه والذي ينتج إلمهال املالك يف 

اء بصفة دورية، فيعترب القدم دليل على إخالل املالك بواجب الصيانة اليت تقتضيها األعمدة صيانة البن

 .احلاملة للبناء

  عيب في البناء: الفرع الثالث

يقصد به اخللل يف تشييد البناء أي طريقة البناء أو طبيعة ونوعية مواد البناء، أو خطأ يف 

نفيذ اإللتزام العقدي املفروض على عاتق املقاول التصميم، عدم كفاية دراسة املشروع، أي عدم ت

ويتمثل هذا اإللتزام على العموم يف حسن تشييد البناء مبراعاة األصول الفنية، والنصوص التشريعية 

 .7والتنظيمية اجلاري �ا العمل يف جمال البناء
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وكان سبب �دمه  فاملالك البناء يتحمل املسؤولية التقصريية إذا �دم البناء وأصاب الغري بضرر

ن وليس له أن يدفع املسؤولية بإثبات أن العيب 140/02راجعا إىل عيب يف تشييده وفق نص املادة 

يف البناء ال يرجع إىل سببه بل إىل املهندس املعماري أو املقاول الذي ميكن الرجوع عليه لوجود عيب 

  .8توافرت شروطها يف البناء وذلك استنادا إىل قواعد املسؤولية العشرية، إذا ما

  ارتباط المسؤولية بالملكية: المطلب الثاني

من القانون املدين املالك هو املسؤول ولو كانت حراسة  02فقرة  140يظل حبكم املادة  

البناء قد انتقلت إىل غريه، وبالتايل راهن العقار هو مالك العقار ولو انتقلت حيازته إىل الدائن املر�ن، 

       يفرق بني املالك الشخص الطبيعي أو املعنوي من أشخاص القانون اخلاص  وإذا نص املادة مل

أو أشخاص القانون العام، لذلك نستوقف عند بعض احلاالت لتحديد املسؤول القانوين وقت 

 .احلادث

 :المسؤولية في حالة انتقال الملكية لعدة طرق منها: الفرع األول

يف احملافظة  10حيث اختاذ إجراءات قانون الشهر العقاري 9ارتنتقل ملكية العق :بطريق العقد: أوال

حىت ولو بقيت احليازة يف " املالك اجلديد"العقارية قيبقى البائع مالك العقار مسؤوال عن �دم البناء 

  .يد املالك السابق ألي سبب كان

لذي أصاب أما إذا كان البيع مقرتنا بالشرط الفاسخ فاملالك اجلديد هو املسؤول عن الضرر ا

الغري لتهدم البناء قليل حتقق الشرط، أما فيما يتعلق مبتأجر السكن على أساس بيع إجياري فإن انتقال 

، وإذا كانت ملكية البناء متنازع عليها فإن املسؤولية عن 11املسؤولية ال يكون إال بعد دفع آخر قسط

  .يلتزم بصيانة املبىن �دم البناء تقع على من كان حيوز البناء وقت �دمه ألن احلائز

يعرف االلتصاق بالعقار أنه اندماج شيئني مملوكني  :انتقال الملكية بطريق االلتصاق بالعقار :ثانيا

ملالكني خمتلفني دون اتفاق بينهما على هذا االندماج ومعناه أن أحد الشيئني أصلي والثاين فرعي 

األصل أن مالك األصل ميتلك الفرع  أصبحا شيئا واحد حبيث يتعذر فصلهما دون تلق لذالك قضى



المدنية المسؤولية عناصر مستقبل  المحور األول 
 

2020جانفي  28يوم  :جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 44  

 

الذي التصق به على أن يعوض مالك الشيء الفرعي وهنا يتصور ثالث فروض وهي حاالت عوجلت 

  .من القانون املدين اجلزائري 790إىل  782من املادة 

فيسمح االلتصاق ملالك األرض بتملك املباين املقامة فوق أرضه من طرق الغري وبالتايل يكون 

  .140/02مسؤوال يف حالة �دمها وفق نص املادة املالك 

  :وهي تتضمن عدة حاالت :المسؤولية في حالة الملكية الجماعية: الفرع الثاني

نظامها املشرع اجلزائري وفق املرسوم التنفيذي رقم  المسؤولية في حالة الملكية المشتركة: أوال

خاص فإن املالك الشريك هلذا اجلزء والقانون املدين، فإذا كان التقدم حاصل يف جزء  83-666

أما غذا كان التقدم يف جزء مشرتك فإن  12يكون هو املسؤول وحده عن الضرر الناشئ عن التقدم

 .املسؤولية عن األضرار النامجة عن تصدمه تقع على عاتق مجيع الشركاء

املالك على الشيوع  تقع مسؤولية تقدم البناء على مجيع :المسؤولية في حالة الملكية الشائعة: ثانيا

  .بالتضامن

يلتزم املنتفع أثناء انتفاعه بالعقار يذل عناية الرجل  :المسؤولية في حالة تجزئة حق الملكية :ثالثا

حبيث يبقى مالك العقار  13العادي يف سبيل احملافظة على العني املنتفع �ا دون اإلصالحات الكبرية

  .هو املسؤول عن التهدم
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  نيالمبحث الثا

  أساس مسؤولية مالك البناء 

املالك بدون النظر إىل سبب ألقى املشرع اجلزائري عبء املسؤولية عن �دم البناء على عاتق 

من  أصابهأو حىت إذا كان البناء حتت حراسة املالك أو غريه فبمجرد أن يثبت املضرور أن ما  الضرر

  .هو مالك البناء وقت حتقق احلادث ضرر ناتج عن �دم كلي أو جزئي للبناء وأن املدعى عليه

فينبغي لقيام مسؤولية املالك عن اإلضرار الناشئة عن �دم البناء أن يثبت املضرور أن الضرر 

 14الذي أصابه ناجم عن �دم البناء لسبب يف اإلمهال يف الصيانة، أو قدم البناء أو عيب يف التشييد

ملضرور أن الضرر الذي أصابه ناتج عن بناء �دم سواء �دم البناء جزئيا   أو كليا فمىت أثبت ا

     وعادت ملكيته وقت وقوع احلادث إىل املدعى عليه افرتض خطأ مالكه بإمهاله يف صيانة البناء 

أو جتديده أو إصالحه دون تكليف املضرور بتقدمي دليل على ذلك إمنا يقع على مالك البناء عبء 

إثبات أن �دم البناء ال يرجع سببه إىل إحدى هذه األمور الثالثة، و�ذا يكون املشرع اجلزائري قد 

  .نقل عبء اإلثبات إىل املالك

�دم البناء كليا أو جزئيا وأحدث ضرر  فتقوم مسؤولية مالك البناء على اخلطأ املفرتض فإذا

للغري، فيفرتض أن التهدم يرجع سببه إىل إمهال يف الصيانة أو قدم يف البناء أو عيب يف تشييده 

فيكفي على املضرور إثبات أن الضرر الذي أصابه نشأ عن �دم البناء وأن املدعى عليه هو مالك أين 

عاتق املالك خطأ مفرتض يف حق املالك إىل غاية أن يلقى عبء إثبات املسؤولية عن التهدم على 

يثبت أنه قام بصيانة البناء أو جدده أو أصلحه، فإذا عجز املالك عن ذلك افرتضت مسؤوليته افرتاضا 

  :ال يقبل إثبات العكس إال بإثبات السبب األجنيب، واخلطأ املفرتض ذو شقني

 .انة أو عدم التجديد أو اإلصالحيفرتض أن التهدم سبب اإلمهال يف الصي :الشق األول -

 .ال يقبل ذلك، ال يرجع :الشق الثاني -

  :فعلى املالك إثبات أن التهدم ألحد األسباب الثالث ويتحقق ذلك يف حالتني
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            إذا أثبت املالك أن البناء مل يكن يف حاجة إىل الصيانة أو التجديد  :الحالة األولى  -

 .أو اإلصالح

إذا اثبت املالك أن التهدم كان نتيجة لسبب غري الصيانة والتجديد أو اإلصالح،  :الحالة الثانية -

من القانون املدين، باعتباره  138و�ذا يدفع عن نفسه اخلطأ املفرتض ويرجع إىل قواعد نص املادة 

 .15نص عام

  

  

  المبحث الثالث 

  نفي مسؤولية مالك البناء 

أن ينفي املسؤولية عن نفسه بنفي اخلطأ  يستطيع مالك البناء والذي أصاب الغري بضرر

املفرتض يف جانبه، كما له الرجوع على املسؤول احلقيقي عن �دم البناء مبا يكون قد ألزمه بدفعه على 

  .أساس قواعد املسؤولية العقدية أو التقصريية

  هدم قرينة المسؤولية: المطلب األول

ي اخلطأ املفرتض يف جانبه بإحدى يستطيع املالك دفع املسؤولية عن نفسه عن طريق نف

مدين  140/02الطريقتني إما بإقامة الدليل السليب وذلك بنفي الوقائع القانونية املشار إليها يف املادة 

 .أو إما بإقامة الدليل اإلجيايب بإثبات وجود السبب األجنيب الذي ال دخل له فيه

املفرتض يف جانب املالك مىت أثبت أن  وهذا بنفي اخلطأ :مدني 140/02نفي وقائع المادة  :أوال

وذلك إذا أثبت  16التهدم ال يرجع بسببه إىل إمهال يف الصيانة، أو قدم البناء أو عيب يف التشييد

املالك أنه كان يقوم بكافة اإلصالحات الضرورية للمحافظة على صالبة البناء، أما إذا أثبت أن 

لتشييد راجع املقاول فال تنفى املسؤولية، وهنا تقرتب اإلمهال راجع إىل املالك السابق أو أن عيب ا

مسؤولية إىل املسؤولية عن فعل الغري وإذا كان الضرر ناشئ عن �دم البناء ليس ألحد االسباب 

 .وجب على املضرور حتمل الضرر 140/02الثالثة املذكورة يف نص املادة 
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سؤولية عن نفسه بوجود القوة القاهرة يستطيع املالك نفي امل :إثبات وجود السبب األجنبي: ثانيا

اليت يقصد �ا احلادث الفجائي اليت جتعل املالك يف حالة إستحالة مادية مطلقة يتعذر عليه معها 

 .احملافظة على صالبة البناء واختاذ ما يلزم لتدارك خطر اإل�يار أو خلطأ املضرور

ت نفي قيام املسؤولية على املالك إذا يقع عبء إثبا :رجوع المالك على المسؤول الحقيقي :ثالثا

أثبت املضرور أن الضرر الذي أصابه ناتج عن �دم البناء، ولو كان يف حيازة شخص آخر وهذا ال 

يعين أن املالك يتحمل املسؤولية يف كل األحوال بل يرجع إىل القواعد العامة للمسؤولية إلجياد إمكانية 

مدين  140/02د دفع التعويض للمضرور وفق أحكام املادة فيستطيع املالك بع 17نفي املسؤولية عنه

 .الرجوع على املسؤول األصلي عن الضرر الذي حلقه لوجود عيب يف البناء

يثري هذا السبب مسؤولية املشيدين خاصة املهندس املعماري ومقاويل البناء، أين يستطيع ف

" املهندس املعماري"ل احلقيقي املالك التخلص من مسؤوليته جزئيا أو كليا إما بإدخال املسؤو 

يف الدعوى املرفوعة ضده أثناء سريها واليت تنتهي غالبا بتقسيم املسؤولية بينهما بعد احلكم " املقاول"و

بتعويض املضرور برفع املالك دعوى التعويض عليهما هذا وفقا للمسؤولية العشرية وفق نص املادة 

  .مدين 554

كما  18ديد مع انتقال ملكية البناء العتبارها من ملحقاتهوتنتقل هذه الدعوى إىل املالك اجل

له الرجوع  على املالك السابق بدعوى ضمان العيوب اخلصية طابقا للقواعد العامة لعقد البيع واليت 

  .19ال علم للمشرتي �ا وقت البيع، أو كان يف استطاعته أن يطلع عليها لو بذل عناية الرجل العادي

سيطرة الفعلية على البناء فيبقى املسؤول عن األضرار اليت يسببها �دمه، فطاملا املالك له ال

الذي عليه واجب صيانة البناء برتميمه، جتديده وإصالحه تفاديا ألضرار �دمه، إال أنه قد يعفى 

املالك بصفة كلية أو جزئية من واجب صيانة بنائه وذلك مبقتضى القانون من املالك إىل أشخاص 

تب على البناء حق انتفاع أو إجيار أو إعارة حبيث يلتزم احلائز اجلديد بكل ما يلزم من آخرين إذا تر 

كما أن املستعري مكلف بالنفقة مكلف بالنفقة الالزمة لصيانة  20نفقات اليت تقتضيها أعمال الصيانة

لبناء وكذلك على املستأجر القيام باإلصالحات اإلجيازية، كما يعفى مالك ا 21الشيء صيانة معتادة
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كأن يتفق مع شركة من االلتزام بالصيانة إذا وجد اتفاق بينه وبني شخص آخر يلتزم بواجب الصيانة  

  .ما هلذا الغرض

جاز  فإذا انتقل واجب الصيانة من املالك إىل شخص آخر مبقتضى القانون أو االتفاق 

ة، أما إذا كان للمالك إدخال هؤالء األشخاص يف دعوى التعويض، أو يرفع عليهم دعوى مستقل

اإلمهال يف الصيانة راجع إىل املالك السابق جاز للمالك اجلديد الرجوع عليه بدعوى ضمان العيوب 

  .اخلفية شرط أن يكون النقص يف الصيانة غري ظاهر وغري قابل للكشف وقت البيع

  

  خاتمة

الرجوع على أحد نستنتج يف األخري أن االلتزام بصيانة البناء يثقل كاهل املالك الذي ليس له 

من القانون املدين اجلزائري، إمنا هي جمرد  140/02وتظهر مسؤولية املالك املنصوص عليها يف املادة 

 124/02تطبيق بسيط ألحكام املسؤولية التقصريية عن الفعل الشخصي املنصوص عليه يف املادة 

ملستأجر املقاول، خطأ أشخاص آخرين كااملالك، بل ميكن أن يكون  من نفس القانون هو خطأ

املهندس املعماري باالعتبار أن هذه املسؤولية أساسها هو خطأ مفرتض يف جانب املالك وليس خطأ 

  .ثابت

                                                           
جيوز ملن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب املالك باختاذ ما يلزم من : كاآليت  140/03جاء نص املادة  1

التدابري الضرورية الوقاية من اخلطر، فإن مل يقم املالك بذلك، جاز احلصول على إذن من احملكمة يف اختاذ هذه التدابري 

ملشرع اجلزائري من النص التطرق إىل تدابري الوقاية من خطر التقدم اآليل للسقوط، من القانون فخص ا" على حسابه

  .يتضمن القانون املدين 13/05/2007املؤرخ يف  05رقم 

  .يتضمن تعديل القانون املدين 10- 05من القانون رقم  02فقرة  140نص املادة  2

  .237ض، بدون دار النشر، بدون طبعة، ص علي قياليل، االلتزامات العمل املستحق للتعوي 3

  .تطبق أحكام املسؤولية التقصريية الناشئة عن حراسة األشياء 4
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  .157، مكتبة اجلالء اجلديدة، دون طبعة، ص "املصادر غري اإلرادية لاللتزام"حسن عبد الرمحان القدوس،  5

  من القانون املدين اجلزائري 850واملادة  848/02املواد  6

  .من القانون املدين اجلزائري 552-551ة املاد 7

  .من القانون املدين اجلزائري 554املادة  8

  .من القانون املدين اجلزائري 793املادة  9

  .من القانون املدين اجلزائري 363املادة  10

سيري احملدد للقواعد املتعلقة بامللكية املشرتكة وت 12/02/1983املؤرخ يف  666-83املرسوم التنفيذي رقم  11

  .07/03/1994املؤرخ يف  59-94العمارات اجلماعية املعدل باملرسوم 

  .من القانون املدين 744املادة  12

  من القانون املدين 850إىل  848املواد  13
دراسات يف املسؤولية املدنية يف القانون املدين اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : علي علي سليمان 14

  .300ثانية، ص الطبعة ال

، اجلزء األول، مصادر اإللتزام، دار إحياء الرتاث العريب، "الوسيط يف شرح القانون املدين"عبد الرزاق السنهوري  15

  1076، ص 1952القاهرة 

  .301علي علي سليمان، نفس املرجع، ص  16

  .عية، ديوان املطبوعات اجلام"العمل غري املشروع كمصدر لإللتزام"حممود جالل محزة،  17

  .86، ص 1986املتعلق بالتأمينات، اجلزائر،  07-95من القانون رقم  178/02املادة  18

  .من القانون املدين 379املادة  19

  .من القانون املدين 544و 543املادة  20

  .من القانون املدين اجلزائري 494املادة  21
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      ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، "ب"أستاذة محاضرة  - سعيداني فايزة. د

  بومرداس -جامعة امحمد بوقرة

  

  مستقبل الضرر الموجب للتعويض بين القضاء العادي والقضاء اإلداري

  

  مقدمة

 يعترب موضوع املسؤولية من املواضيع املتجددة وذات األمهية الكبرية يف الدراسات القانونية

 واالقتصاديةمتماشية يف ذلك بتطور العالقات اإلجتماعية  املستمرأحكامها  تطورلبصفة عامة، نظرا 

  .والذكاء اإلصطناعي وظهور الرقمنة والتطور التكنولوجي

حمل أحباث ودراسات ملا له من أمهية يف حتديد وإقرار املسؤولية  يضل موضوع الضررولعل 

ية، إدارية أو إقتصادية، فالضرر له أمهية عملية تلزم املخطئ بكل جوانبها، مدنية كانت أو جزائ

  .املسؤولية وتفيد املتضرر يف التعويض

وكانت ئ أو فعل ضار إال أن الضرر ال ميكن أن يكون موجبا للتعويض إال إذا نتج عن خط

 الفعل الضار، هذه األخرية ختتلف يف طبيعتها هذا هلما عالقة سببية تفيد نشوء مسؤولية عن

  .باختالف الفاعل وطبيعة الفعل الضار

، وإما اقتصاديةسؤولية تكون إدارية أو فإذا كانت املرافق العمومية سببا يف الفعل الضار فإن امل

   أن يكون األشخاص الطبيعيني سببا يف الفعل فتكون املسؤولية مدنية أو جزائية، وشتان بني األوىل

فاصال جوهريا  اليت تتمتع �ا بعض املرافق العمومية عامةوالثانية، حيث تكون امتيازات السلطة ال

  .بينهما
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إن اخلوض يف تفاصيل دراسة املسؤولية املدنية واملسؤولية اإلدارية حييلنا إىل مبادئ وقواعد 

، فكالمها حيتاجان لشروط حمصورة يف اخلطأ والضرر والعالقة السببية املبدأمن حيث  مشرتكة يف أغلبها

 حيكم القانون العادي قواعد املسؤولية املدنية، وختضع قرينتها اإلدارية إىل أحكام بينهما، يف حني

  .وقواعد القانون اإلداري

وتظهر أمهية هذه الدراسة يف توضيح األحكام املشرتكة بني املسؤولية املدنية واإلدارية و بيان 

نون اإلدارية مع الرتكيز على مواضع اإلختالف بني القواعد اليت حتكمها يف القانون العادي و القا

مستقبل هذه األحكام يف ظل التطور الذي يشهده موضوع املسؤولية املدنية ومدى تأثريه على أحكام 

املسؤولية اإلدارية، على أساس أن بعض أحكام القانون املدين تعترب مصدرا من مصادر القانون 

  .اإلداري

ن اإلداري بقواعد املسؤولية املدنية وأركا�ا، تأثر القانو  إىلويرجع سبب اختيار هذه الدراسة 

ومع ذلك استطاع الفقه اإلداري أن جيعل للمسؤولية اإلدارية خصوصية يف تطبيقها، وقد ركزنا على 

مدى ، لتكون اإلشكالية حول سواء أكانت مدنية أو إدارية الضرر ألنه مصدر حتمل املسؤولية

طبيق النص القانوني واجتهادات القضاء بنوعيه اختالف أحكام الضرر الموجب للتعويض بين ت

  .على أساس أن الضرر من أركان حتميل املسؤولية ؟العادي واإلداري

وقد اخرتنا للدراسة املنهج التحليلي والوصفي كتأصيل للموضوع من أجل الوصول إىل مدى 

  .امسايرة أحكام القانون املدين واإلداري للتطورات املعاصرة للمسؤولية بنطاقيه

إن الضرر املوجب للتعويض بني القانون اإلداري والقانون العادي يتطلب دون شك الوقوف 

عند جوانب عدة من الضرر كركن من أركان املسؤولية وبيان أحكامه وشروط استحقاق التعويض عن 

  :الفعل الضار، ومن مثة فقد قسمت الدراسة إىل حمورين أساسني
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  المحور األول

  بين النص القانوني وسلطة القاضي جب للتعويضالضرر المو تكييف  

من القانون املدين اجلزائري أساسا قانونيا للمسؤولية جبميع أنواعها، وهو ما  124تعترب املادة 

ه ويسبب ضررا للغري، يلزم من كان ئكان يرتكبه الشخص خبطكل فعل أيا  (يفهم من نصها على أن 

  )سببا يف حدوثه بالتعويض

عويض ال يكون إال نتيجة وقوع فعل ارتكب خبطأ فإن الضرر املوجب للت ،ذلكانطالقا من 

، إال أن التعويض ال يكون بالضرورة من طرف من قام بالفعل خطأ، بل من طرف من شخص معني

  .من املسؤولمن كان سببا يف حدوث ذلك الفعل، وهو ما يفتح ا�ال الجتهاد القاضي يف حتديد 

قضاءا اجتهاديا ال جيد فيه القاضي صعوبة يف ذلك مثل تلك  إن القضاء اإلداري يف أصله

وحصر جمال اجتهاده، لتكون بذلك  القيود اليت تقع على القاضي العادي يف احرتام النص القانوين

الصعوبة يف حتديد املسؤول عن تعويض الضرر، بل وصعوبة حتديد الضرر يف حد ذاته خاصة إذا كان 

  .ليس باملادي

   للضرر الموجب للتعويض والقانوني فقهيال التحديد :أوال

ال بد من اإلشارة أوال أن القانون املدين مل يتحكم من خالل قواعده وأحكامه يف حتديد 

املسؤولية اإلدارية أو يف حتديد الفعل الضار الذي تسببه اإلدارة والتزامها بالتعويض، ذلك أن كل 

ا يقوم �ا موظفيها وهم أشخاص طبيعيني، وال ميكن النشاطات واألعمال اليت تقوم �ا اإلدارة إمن

إسناد الفعل الضار إىل أحد منهم على أساس أ�م مستخدمني لدى شخص معنوي عمومي يتمتع 

  .1بامتيازات السلطة العامة

إال أن ذلك ال مينع على اإلطالق حتميل اإلدارة ملسؤوليتها عن أعمال موظفيها وإحلاق الضرر 

ا مسؤولية التعويض، بناءا على مبدأ املساواة أمام األعباء العامة واحرتاما ملبدأ بالغري الذي حيمله
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، وهو ما يعرف باخلطأ املرفقي، وباملقابل ميكن لإلدارة نفي مسؤوليتها وإن ارتكب 2املشروعية القانونية

  .أحد موظفيها عمال مضرا إذا كان اخلطأ املرتكب شخصيا للموظف

الشخصي واخلطأ املرفقي هو الفاصل يف حتديد اختصاص القضاء ولعل التمييز بني اخلطأ 

، وأن اهلدف 3العادي من القضاء اإلداري يف تكييف الضرر املوجب للتعويض وحتميل املسؤولية

  .4الرئيسي من التفرقة بني النوعني من اخلطأ إمنا هو محاية املتضرر من إعسار املوظف

ال حمالة باختالف النص القانوين الذي حيكمه،  إن الضرر الناتج عن أي فعل معني، خيتلف

ففي القانون املدين ال يكفي لتحقيق املسؤولية التقصريية أن يقع فعل فيه تعد، بل جيب أن ينتج عن 

، حيث يلحق األذى به وهو إما أن يكون ماديا         5الفعل ضررا يثبت وقوعه املتضرر من الفعل

يا أو أدبيا معنويا فإنه يكون موجبا للتعويض املايل، وقد أقر بذلك وسواءا كان الضرر ماد. 6أو أدبيا

  . 7مكرر182و  124القانون املدين اجلزائري يف املادتني 

إن تعريف الضرر كركن من أركان املسؤولية التقصريية مل يرد يف القانون املدين صراحة، بل 

سؤولية، مع احتكار الفقه لوضع أحكامه وما يليها على أنه ضروري لقيام امل 124أشارت إليه املادة 

  .8وشروط قيامه حىت يكون قابال للتعويض

إن الضرر يف املسؤولية اإلدارية ال ختتلف أحكامه عن املسؤولية التقصريية فهي مستنبطة من 

أحكام القانون املدين والفقه القانوين على السواء، وقد أقر القضاء اإلداري، على أساس أنه مصدرا 

لقواعد تطبيق القانون اإلداري وحتميل اإلدارة املسؤولية، باعتماد شروط الضرر اليت وضعها  أساسيا

الفقه املدين مع اضفاء بعض اخلصوصية على أساس أن املسؤولية اإلدارية قد تكون بارتكاب أحد 

موظفيها خطأ يسبب ضررا للغري، كما قد تكون من دون خطأ ويتسبب الفعل يف إحداث ضرر 

  .للغري

واليت تكون عن الضرر الذي أصاب ولعل اخلصوصية تكمن يف املسؤولية اإلدارية بدون خطأ 

  املضرور نتيجة قيام اإلدارة بأعماهلا، حىت ولو مل يصدر منها أي خطأ وعلى املضرور أن يقو م بإثبات
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  .9العالقة السببية بني نشاط اإلدارة والضرر الذي أصابه دون حاجة إىل إثبات خطأ اإلدارة

إن تقدير الضرر من دون شك يقع على عاتق القاضي الذي ينظر يف مدى توافر الضرر 

الناتج عن فعل معني وحتديد هوية املسؤول عن دفع التعويض، و هي عملية ختضع للسلطة التقديرية 

  .للقاضي يف كال التخصصني من القضاء، إال أن هلذه السلطة حدودا نعاجلها من خالل العنصر التايل

    حدود سلطة اجتهاد و تقدير القاضي للتعويض:انياث

من املعروف أن للفصل بني القضاء اإلداري والقضاء العادي تفسريا تارخييا تطور بعد الثورة 

الفرنسية أين مت الفصل بني الوظيفة اإلدارية والوظيفة القضائية للقاضي انطالقا من القواعد اخلاصة 

ما وخصما يف آن واحد يف ظل غياب النص القانوين املنطبق املنشأة ألجل منعه من أن يكون حك

  .10على النزاع

إال أن تطبيق قواعد القانون اإلداري يفرتض املعرفة ليس فقط للقواعد واألحكام اخلاصة، 

ولكن أيضا ملعاينة تنظيم اهلياكل اإلدارية والوسائل املستخدمة يف وظائف اإلدارة العامة، حيث ال 

ين أن يفصل يف نزاع إداري، بل جيب أن يكون تكوينه تكوينا إداريا ليكون القاضي ميكن للقاضي املد

خمتصا من الناحية التقنية للفصل يف النزاع اإلداري من جهة ووجوب وضعه وتطويره للقواعد املطبقة، 

ومراقبة تطبيقها من طرف اإلدارة يف الوقت ذاته من جهة أخرى، ليكون بذلك القاضي أمسى من 

  .11رةاإلدا

وألن القانون اإلداري سريع التطور فإن القاضي إمنا يقضي باجتهاده إن مل جيد احلكم 

املناسب للواقعة اليت ينظر فيها، فعليه أن يبحث يف خمتلف النصوص القانونية والتنظيمية، وجيتهد يف 

أما قضايا  حل النزاع القائم من خالل االستنتاج واالستنباط للحكم يف قضايا اإللغاء والتفسري،

  .التعويض فإن اجتهاد القاضي يكون مضاعفا يف حتديد قيمة التعويض املستحق

سلطة تقدير التعويض ملا يراه مناسبا يف جرب الضرر الذي حلق إن للقاضي املدين أيضا 

، إال أن هذه السلطة تكون مقيدة وليست مطلقة خاصة يف القضايا اليت حتتاج 12بالشخص املتضرر
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ة تقنية أو فنية وخنص بالذكر يف جمال الضمان والتأمينات االجتماعية، حيث تتغري إىل إجراء خرب 

  .سلطته يف حتديد التعويض

تتجلى واضحة بالنسبة للقضاء املدين يف طلبات اخلصوم، حيث ال ميكن للقاضي  ولعل القيود

حمددة بالفصل فيما فوظيفة القضاء املدين الفصل بالتعويض يف مسألة غري معروضة عليه يف الطلبات، 

يعرض عليه من طلبات وال ميلك التدخل يف أمور مل تعرض عليه وال ميلك اإلجابة عن أمور مل يسأل 

  . 13عنها وخارج نطاق القضايا املعروضة عليه

يف إحداث حيث يكون خطأ اخلصمني مشرتكا  اخلطأ املشرتككما تظهر هذه احلدود يف 

وخطأ املدين، وفيه ال يتحمل املدين املسؤولية كاملة بل بقدر  الضرر فيكون للضرر سببان خطأ الدائن

  .14ةنه من خطأ أي تكون مسؤوليته خمففما صدر ع

أما بالنسبة للقاضي اإلداري فإن جماله أوسع يف تقدير الضرر الناتج عن اخلطأ أو املخاطر 

ن القاضي املدين امللزم ، فإن كا16، ذلك أن واليته القضائية تعترب اجتهادية يف أصلها15والتعويض عنه

له جمال أوسع يف  بتطبيق القاعدة القانونية ميكن له تقدير الضرر والتعويض عنه فإن القاضي اإلداري

ذلك مستعينا بأحكام املسؤولية بصفة عامة، إال أن اتساع سلطة القاضي التقديرية يف التعويض تكون 

  .لك إىل مبدأ التقيد بطلبات املدعيفقط يف دعوى التعويض دون دعوى اإللغاء، راجعني يف ذ

اإلدارة  احلكم على: 17وميكن متثيل حاالت السلطة التقديرية للقاضي اإلداري يف حالتني اثنني

بالتعويض عن تأخري إصدار قرار وترتب عن ذلك ضررا، واحلالة الثانية احلكم على اإلدارة بالتعويض 

  .ي من احلاالت نادرة الوقوعنتيجة التعجيل يف إصدار قرار ترتب عنه ضررا، وه

ومع خمتلف احلدود املوجودة يف سلطة القاضي التقديرية، إال أن العوامل اليت تؤثر يف تقدير 

والعوملة، وا�ال اإللكرتوين الذي أدى إىل  التكنولوجيخاصة مع التطور  أوسعالتعويض متنحه سلطة 

وهو ما . سؤولية وفرض التعويض عليهتنوع األفعال الضارة اليت تستوجب حتميل عنصر معني للم

  .سنعاجله من خالل احملور الثاين
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  المحور الثاني

  تنوع العوامل المؤثرة في تقدير التعويض عن الضرر 

إن توفر الضرر كركن من أركان املسؤولية باإلضافة إىل الفعل الضار والعالقة السببية بينهما، 

أن التعويض ميكن أن يكون يف صور خمتلفة ختتلف و  .فإن ذلك يوجب التعويض عن هذا الضرر

  .باختالف طبيعة الضرر وحجمه بالنسبة حلالة املتضرر

  طبيعة الضرر الموجب للتعويض: أوال

إن للضرر املوجب للتعويض أنواعا عدة تتنوع نظرا جلسامة األضرار الناجتة عن الفعل الضار 

      اري، فالضرر قد يؤدي إىل إتالف األموال بصفة عامة سواء يف القضاء العادي أو القضاء اإلد

  .امة ومكانة شخص معني بني ا�تمع، وقد ميس الضرر بكر أو املساس باألجساد واألرواح

إن هذا التنوع يف الضرر إمنا هو نتيجة للتطور األيديولوجي للشعوب وا�تمعات، ومع كثر�ا 

  .18ثنني مها الضرر املعنوي والضرر املاديوتنوعها إال أن الفقه قد مجعها وصنفها يف نوعني ا

ا يسبب فقط أذى ال يصيب الذمة املالية، إمنأما عن الضرر املعنوي أو األديب فهو الذي 

، حيث االجتماعيألنه ميس شعور اإلنسان وعواطفه وعرضه وكرامته ومسعته ومركزه  ،انفسيا أو معنوي

  .ضرر املعنوي ناجم عن املساس باحلقوق غري املاليةأن األضرار املعنوية كثرية ومتعددة، فقد يكون ال

يصيب الذمة املالية للشخص فينتقص منها، واألضرار املادية كثرية أما الضرر املادي فهو الذي

ي على الغري،  ة الناجتة عن فعل من أفعال التعدا اخلسارة املاليضيشمل الضرر املادي أيومتنوعة، ل

  .كاملنافسة غري املشروعة

ان الضرر معنويا أو أدبيا فإ�ما موجبان للتعويض ذلك أ�ما من عناصر التعويض وسواء ك

القضائي، إال أ�ما خيتلفان من حيث أن القاضي يكون ملزما بتحديد عناصر التعويض عن الضرر 
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وله يف ذلك طرقا يف تقدير  ،19املادي، بينما ال يلزم بتحديدها إذا تعلق األمر بالضرر املعنوي

  .من القانون املدين 132و  131صت عليها املواد التعويض ن

إال وجتدر اإلشارة أنه إذا كان الضرر عنصرا أساسيا لقيام املسؤولية التقصريية وتقدير التعويض 

وبالتايل  أو خيفف منها أنه ويف حاالت معينة أقرها القضاء اإلداري ينفي من خالهلا مسؤولية اإلدارة

هي احلاالت اليت تثبت من خالهلا اإلدارة عدم وجود ررا للغري، و يوجبها التعويض وإن حدث ض ال

العالقة السببية بني نشاطها املشروع والضرر، وقد صنفها القضاء اإلداري يف حاالت القوة القاهرة، 

  .20الظروف الطارئة، خطأ املتضرر وخطأ الغري

أن نشاطها مل يساهم يف  إن قيام مسؤولية اإلدارة يف احلاالت األربعة مرهون بإثبات اإلدارة

إحداث الضرر، وأن احلاالت املذكورة فقط من تسببت يف إحداثه، ولعل الظروف الطارئة ما ميكن 

الوقوف عنده ذلك أ�ا تعترب من خصوصيات املسؤولية اإلدارية على غرار املسؤولية املدنية، حيث 

أ�ا ال تعفي اإلدارة من مسؤوليتها تعترب حدثا معفيا للمسؤولية القائمة على أساس اخلطأ، يف حني 

  . 21على أساس املخاطر

  حجم الضرر الموجب للتعويض: ثانيا

نه ال ينظر إىل جسامة اخلطأ الذي صدر من املسؤول عن أإن األصل العام يف تقدير التعويض 

بقدر جسامة الضرر ال بقدر جسامة يكون ر التعويض يقدفإن ت الفعل الضارو إذا حتققت املسؤولية

وأن مسألة تقدير التعويض هي من اختصاص قاضي املوضوع، وله يف ذلك سلطة واسعة ال  ،22اخلطأ

  وجود نص خاص  ا املقتضى إال يف حالةذوال ميكن خمالفة هختضع للرقابة القضائية كقاعدة عامة، 

 25/06/1909 يف قرار هلا بتاريخا ما أكدت عليه حمكمة النقض املصرية ذ، وه23أو اتفاق سابق

ن تقدير الضرر وتقدير التعويض عنه هو من املسائل الواقعية اليت تستقل �ا حمكمة أحيث أقرت ب

  .24املوضوع دون تعقيب عليها فيه
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كما أن القاضي يأخذ بعني االعتبار يف حتديد حجم الضرر بالظروف الشخصية للمضرور، 

وجيب على القاضي عند حتديد ويشمل هذا الضرر اخلسارة اليت حلقت املتضرر والكسب الذي فاته، 

 6/11/1958يف قرار أخر بتاريخ  التعويض مراعاة هذه العناصر، وقد أقرت حمكمة النقض املصرية

على أن تقدير التعويض عن الضرر يكون للسلطة التقديرية لقاضي املوضوع طاملا يعتمد يف ذلك على 

ىل أن حتديد مبلغ التعويض يتم وهو ما أكده أيضا القضاء الفرنسي الذي ذهب إ، 25أساس معقول

  .26مقدارهبطريقة واقعية ومطلقة من طرف قضاة املوضوع ما مل يوجد هناك اتفاق أو نص حيدد 

معايري أخرى ميكن للقاضي أن يأخذها بعني االعتبار ظهرت فيها نظريات الختالف الفقه يف 

األضرار نتيجة سبب واحد  أحكامها مت حصرها يف الضرر الناتج عن تعدد األسباب من جهة، وتعدد

من جهة أخرى، حيث يشرتط يف تعدد األسباب أن تكون متعادلة يف إحداثها للضرر ويقدر القاضي 

التعويض وفقا لنسبة مشاركة كل متسبب يف إحداث الضرر على أن تكون األسباب مرتابطة حبيث إذا 

أما نظرية السبب املنتج فهي  ،27ختلف سببا واحدا ال يكون هناك ضرر وفقا لنظرية تعادل األسباب

  . 28تنظر لتقدير التعويض وفقا للضرر الذي نتج عن سبب كان الدافع حلدوثه

أما بالنسبة لتعدد األضرار نتيجة سبب واحد فإن القضاء الفرنسي كان واضحا يف موقفه 

ء سبب مباشر وهو مبدأ عام يف القضا جراءالضرر الناتج  تقدير التعويض عن إعتماداملتضمن 

  .على غرار القضاء املصري الذي اعتمد يف ذلك على قواعد القانون املدين .29الفرنسي
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  خاتمة 

 وهلا للنظام القانوين للمسؤولية اإلدارية صلة وعالقة وثيقة بالنظام القانوين للمسؤولية املدنية إن 

العادي والقضاء بني القضاء  طبيعة خاصة تبعا الختالف النظام القضائي لكل منهما عن اآلخر

  .اإلداري يف ظل االزدواج القضائي

وعلى ذلك فإن النظام القانوين للمسؤولية اإلدارية وعالقته بالنظام القانوين للمسؤولية املدنية 

وكذا العالقة بني النظامني يف ، تبدو جلية خاصة يف النظام القانوين املبين على وحدة القضاء والقانون

  .على ازدواجية القضاء والقانون لقائماالنظام املزدوج 

وإذا كان القضاء اإلداري الفرنسي قد خص املسؤولية اإلدارية خبصوصية أحكامها وتفاصيلها 

خاصة يف جمال الضرر املوجب للتعويض إذا تعلق األمر بدعوى التعويض، فإن القضاء اإلداري 

ة املدنية من خالل عدة قرارات أثبت اجلزائري قد سعى إىل املزج بني أحكام النظام القانوين للمسؤولي

اللجوء إىل القواعد املالئمة للدعوى اإلدارية يف جمال التعويض عن األضرار من خالهلا قدرته على 

  .الناجتة عن مسؤولية اإلدارة

وما ميكن قوله يف األخري أن اعتماد النظام القضائي اجلزائري لالزدواجية القضائية مل يؤثر على 

كامه وقراراته على قواعد ومبادئ القانون املدين، مسايرا يف ذلك النظام األجنلوسكسوين اعتماده يف أح

  .املعتمد على وحدة القانون والقضاء
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  .118 – 117، ص  1976
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         ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،"ب" محاضر أستاذ – أرزقي عوجل. د

  بومرداس -جامعة امحمد بوقرة
  

  

  

  تطور وأساس المسؤولية المدنية

  مقدمة

ففي حالة ما إذا تعرض شخص لضرر، فإّن ذلك تثري املسؤولية املدنية فكرة تعويض املضرور، 

نية تستجيب هلذا داملسؤولية امل، و رو ضر تعويض امل عن املسؤول الذي جيب عليهالبحث  تبعيست

عدم بسبب تكون عقدية إذا كانت فتقصريية، ا عقدية وإمّ تكون املسؤولية إما ، و عو شر املطلب امل

وتكون ، الشيء املبيع عيب يف، املشرتي البائع نازعية، كأن يحتنفيذ العقد الذي يربط املسؤول بالض

غري أو  الضرر ناتج عن خطأ عمدي إذا كان، غري التعاقدية األخرىاملسؤولية تقصريية، يف احلاالت 

  ).أو عدم التبصر أو الرعونة تهاونال(  عمدي 

تقصريية أم ( املسؤولية املدنية  بني زيّ منجيب أن من اجلانب القانوين، يف هذا السياق، و 

عن األضرار اليت  املسؤولية اجلنائية، فيقصد من هذه األخرية أن الشخص جيب أن يسألو ) عقدية

ا�تمع حيكمها القانون اجلزائي،  حلقت ا�تمع وليس الشخص فقط، فهذه األضرار اليت حلقت

يف املسؤولية املدنية على تأمني األشخاص، بتعويض املخاطر، �دف إرجاع األمور  ويبحث القانون

تعويض تقتصر على العقوبة هنا، إعادة التوازن الذي فقد بني أفراد ا�موعة، فالب، احلالة األصليةإىل 

  .فقط

والسياسية، دور بارز يف تغّري  واالجتماعية االقتصاديةولقد كان للتطور التارخيي، من الناحية 

املدنية  مل يكن يوجد متييز بني املسؤوليةوحيث ، القدمي في القانون البدائيف، أساس املسؤولية املدنية

واجب لإىل حني فرض السلطة العمومية اإلنتقام الفردي،  ،بدايةيف ال ،يسودكان واملسؤولية اجلنائية،  
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األخذ بعني ّمت ملدة طويلة، ، و تصرف الفاعلمدى مشروعية تعويض املضرور، دون البحث عن 

  .رفصالتيف  الفاعل إخالل علىاإلعتبار الضرر احلاصل، مع تعليق اإللتزام بالتعويض، 

، ال حتمي 19ظهرت يف أواخر القرن  اليتى اخلطأ، أن املسؤولية القائمة عل إّال أنه تبّني 

 إىل وجوب تعويض الشخص عن توصلالإىل تعويض سهل، ّمت ل الوصول جالضحايا جيدا، ومن أ

 طر، اخفكرة املسؤولية القائمة على أساس املب عمالبدون خطأ،  تمت ، حىت ولوسببهااألضرار اليت 

  .منيأيدت هذه الفكرة بفعل تطور تقنية التألقد و 

، مثّ أمام نقائص هاتني النظريتني، ظهرت نظرية الضمان، اليت عرضها الفقيه بوريس ستارك

  .اليت تقوم على أساس محاية حقوق األشخاص

املسؤولية الذي تقوم عليه ساس األما هو : بناءا على ما تقدم، فإّن اإلشكالية، اليت تطرح هي

  املدنية ؟

شرح وتقدير و طر، اخاملاخلطأ و  يتفكر املسؤولية على  سيأستببحث، ، هذه اإلشكالية عاجلسن

لنظرية  لدراسة تطرقّمث ن، )املبحث األول(  واحلكم يف قيمتهما املشرتكةفيما بني الفكرتني ثري هذا التأ

أساس أّن الضرر قد أحلق مساس حبق مايل أو غري مايل للمضرور، واليت كان  ىعل اليت تقوم، الضمان

 ظهور أنظمة تعويض خمتلفةبوكذا  ر قانون املسؤوليةو قرتحات مرتبطة بتطأتبعت مب اليتو ، هام هلا تأثري

  ).الثاينبحث امل( 
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  المبحث األول

  طراخمأو ال الخطأ أساس المسؤولية علىقيام  

على  هاأسس البعض األخر، و )املطلب األول(اخلطأ فكرة بعض الفقه املسؤولية على أسس 

  ).املطلب الثاين(لتبعة طر أو حتمل ااخاملنظرية 

  الخطأ أساس المسؤولية القائمة على :المطلب األول

مثّ ، )األولفرع ال(األحكام املوجودة يف القانون املدين، اليت ترتكز على فكرة اخلطأ بحث سن

  ).الثاين فرعال( الحقا، بإعتبارها غري كافية  استبعادهاإىل األسباب اليت أديت إىل   نشري 

  عليها في القانون المدني  األحكام المنصوص :األول فرعال

املادة تنص  حيث، وضوحاملبدأ، واليت يظهر أساسها ب املسؤولية عن الفعل الشخصي عتربت

للغري، يلزم من   ا، و يسبب ضرر خبطئه كان يرتكبه الشخص  اأي فعلكل "  :قانون مدين جزائري 124

         ،قانون مدين فرنسي 1382املادة  ملادة، واليت تقابلها نص ا"سببا يف حدوثه بالتعويضكان 

ط كل شخص مسؤول عن الضرر الذي حيدثه ليس فق  " :قانون مدين فرنسي 1383وتضيف املادة 

  ".أو رعونته بعدم إحتياطه بفعله، و لكن أيضا بسبب �اونه

عنصر أوهلما : على أّن للخطأ عنصرينإستقر  قد الفقه و القضاءيف هذا السياق، نشري بأّن 

    هووثانيهما عنصر معنوي  املعتاد، ك، وهو اإلحنراف عن السلو )culpabilié التعدي(  هومادي 

  1.بأن يكون الفاعل الذي أحدث الضرر مدركا لعمله، )imputabilité اإلدراك أو اإلسناد( 

الشخص الذي يقع  يكون تصرف ، املهم أنطبقا لفكرة تأسيس املسؤولية املدنية على اخلطأ

  . ليه عبء التعويض خاطئ، وهذا ما كان عليه احلال يف عهد صدور القانون املدين الفرنسيع

، املسؤولية عن الغري واملسؤولية عن فعل األشياء أال وهي ،املسؤوليات املباشرة فيما خيصأما 

فهناك إفرتاض للخطأ، ويقصد مبصطلح إفرتاض اخلطأ، بأن الشخص الذي مل يرتكب خطأ أو الذي 
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 يثبت خطأه، يكون ملزم بالتعويض لبعض األضرار، اليت يرتكبها شخص يكون عمله مرتبط به، مل 

  .أو من قبل أشياء تكون له عليها سلطة املراقبة

قانون مدين جزائري، فإن األب  134املسؤولية عن الغري، فطبقا ألحكام املادة  تعلقفيما يف

القصر، واملعلمني واحلرفيني يسألون عن األضرار اليت واألم يسأالن عن األضرار اليت يرتكبها أبناءهم 

يرتكبها التالميذ أو املرتبصني، املتمرنني، أما رب العمل وهو املتبوع، فيسأل عن أعمال تابعه العمال، 

  .قانون مدين جزائري 136طبقا ألحكام املادة 

احلراسة، يسأل أما عن املسؤولية عن فعل األشياء، فمالك احليوان أو الشخص الذي ميتلك 

قانون مدين جزائري، ويسأل مالك البناء عن  138عن الضرر الذي حيدثه هذا احليوان، طبقا للمادة 

  .قانون مدين جزائري 140الضرر الذي حيدثه �دم البناء، طبقا للمادة 

     الضرر الذي أحدثه اخلاضع للرقابة أو التابع يفرتض يف  أغلب الفقه التقليديقد كان و 

عدم الرعونة من قبل مالك  لشيء حمل احلراسة، وجود خطأ يف متويل الرقابة أو املتبوع أو �اون أوأو ا

ولكن، غالبا، ما يكون من الصعب حتويل هذه اإلفرتاضات إىل أمور حتمية قطعية، من أجل  الشيء،

الضحية البة ملطذلك، تدخل القانون بإفرتاض اخلطأ، فجعله يفرتض و يقوم بقوة القانون، دون حاجة 

  .خلطأا بإثبات املضرور

يف هذه احلاالت املذكورة، يظهر يف فكر مؤلفوا القانون املدين الفرنسي، بأن املسؤوليات 

املباشرة، ال ختتلف عن املسؤولية عن الفعل الشخصي، حيث ّمت فقط قلب األدوار، فيما خيص من 

عبء إثبات  قانون مدين جزائري، فإنّ  124 يقع عليه اإلثبات، فإذا متسك املضرور الضحية باملادة

قانون مدين جزائري،  140أو  136، 134على املضرور، أما إذا متسك املضرور باملواد يقع اخلطأ 

فإن املضرور يعفى من إثبات اخلطأ، ولكن قانونا، تستند املسؤولية دائما إىل اخلطأ، فأحيانا، خطأ 

  .حيتاج املضرور إىل إثباتهواجب اإلثبات، وأحيانا أخرى، خطأ مفرتض ال 

فكرة اخلطأ كأساس تتقلص  تومع التطور اإلقتصادي واإلجتماعي والسياسي، بدأ لكن

 مل يعد هناك بد منحيث من قبل شركات التأمني، نظام التأمني  خاصة بربوز ،للمسؤولية املدنية
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 يف مأمن، الضرر ارتكبالذي ومقابل ذلك، يكون املسؤول ، من قبل الضحية خلطأاإثبات  اشرتاط

  .حمله يف التعويضهي اليت حتل شركة التأمني ألن 

     يبقى أن نتساءل، ملاذا مل يتجلى نقص أو قصور هذا النظام القائم على اخلطأ إال يف

  ، و يف ظهر هذا النقص؟  19القرن 

  نقد أحكام القانون المدني  :الفرع الثاني

، لكون أّن األضرار 19طأ، يف القرن يرجع سبب نقد تأسيس املسؤولية على فكرة اخل

يف املصانع الكربى، يف  اآلالت، بسبب الوضعية اإلقتصادية اجلديدة، بظهور معقدةأصبحت كثرية و 

النقل الربي والبحري واجلوي، فصار من الصعب أو من املستحيل كما يقول جوسران، إثبات اخلطأ، 

 ارتكبهطأ أن اخلرور من حادث العمل، إثبات يف مصنع، فكيف ميكن للعامل املض آلة انفجرتفإذا 

من كل  اء يف مثل هذه احلاالت سيحرمهمخطلألالضحايا شرتاط إثبات رب العمل أو صانع األلة، فإ

  2.حق يف التعويض

، ألنه وبالنظر إىل 1804املسؤولية القائمة على اخلطأ مؤسسة ومربرة سنة كانت حقيقة،  

ولكن، يف  تكب إال القليل من األضرار،نسان احلريص، ال ير ، كان اإلآنذاك األوضاع اإلقتصادية

وجود وسائل تقنية  بسببجتنب إرتكاب األضرار،  لشخص األكثر حرصاال ميكن لالعصر احلايل، 

كان للوضعية املادية اجلديدة، تأثري فكري جديد، مما جعل أحكام القانون ، فيصعب التحكم فيها

املرور أو النقل، وهم ال يعيشون و  يواجهون خماطر حوادث العمل املدين غري كافية، فأصبح الضحايا

ولذويهم الذين يعيلو�م،  مهلذلك يعين إّن ر أن أصا�م حادث جسماين، فعملهم، فإذا قدّ بإّال 

أساس  على رو ضر ية املالتعرض للشقاء، لذلك أدى إنتشار النظام الدميقراطي، إىل تعويض الضح

  .طر أو حتمل التبعةاخمى بنظرية املأخر، غري اخلطأ، وهو ما يس

         1382لمسؤولية املدنية، فاملواد ل كأساسأّن فكرة اخلطأ مل ختتفي  يالحظ ب، غري أنه

وهذا ت ميارس فيه اخلطأ تأثري مهم، قانون مدين فرنسي، مل يتم إلغاءها، كما توجد جماال 1383و 
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حكرا لفكرة اخلطأ، وهو احلال يف كل مرة يتم فهناك جماالت ما تزال  3كرة اخلطأ،فيدل على صمود 

  .حق امللكيةو  املساس حبق سالب، كاملساس باحلق الشخصي، الشرف، القذف

  

  ) نظرية تحمل التبعة(المسؤولية القائمة على المخاطر  :المطلب الثاني

  ).الفرع الثاين(، مثّ للنقد املوجه هلا )الفرع األول(سنتعرض ملدى تأثري نظرية اخلطر 

  عرض نظرية المخاطر وما مدى تأثيرها  :الفرع األول

    طر حمل فكرة اخلطأ كأساس للمسؤولية، ّمت  تطوير فكرتني متقاربتني، اخإلحالل فكرة امل 

  .ولكنهما خمتلفتني

    Risque créé فكرة الخطر المنشأ أو المستحدث :أوال

ر يقع على عاتق ومسؤولية إذا ما أحدث شخص خطر يف احلياة اإلجتماعية، فإن هذا اخلط

الشخص الذي أحدثه ال على عاتق الغري، وذلك حىت لو ّمت بدون خطأ، مما يستوجب قيام 

مما مسؤوليته، وهذا هو احلال بالنسبة حلوادث السيارات وحوادث العمل، واليت تعترب خماطر جديدة 

  .مسؤوليات جديدة يعين

  الخطر الذي يقابله ربح أو فائدة  :ثانيا

 اإلنسان فوائد من عمله، وباملقابل، جيب عليه أن يتحمل تكاليف، فمن املنطق أن جيين

وجيين فوائد منها، تبعة املسؤولية النامجة عن املخاطر اليت  اآلالتالشخص الذي يستعمل  يتحمل

  .اآلالتحتدثها هذه 

  .يةخذ اخلطأ بعني اإلعتبار، و يستبعد كأساس لقيام املسؤولؤ ففي هذه احلاالت، ال ي

وأصدر املشرع اجلزائري قانون التأمني صدى على التشريعات الوضعية،  ةكان هلذه النظريولقد  

، لتعويض الضحايا على 1972 سنة ، وقانون العمل يف95/07، مثّ قانون التأمني رقم 74/15رقم 

كالقانون طر،  اخطر، وأصدر املشرع الفرنسي عدة قوانني للتعويض تأثرا بنظرية املاخأساس نظرية امل
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 ، 10/10/1945املتعلق باألحداث املهنية، والذي حّل حمله قانون مؤرخ يف  9/4/1889املؤرخ يف 

  .اخلاص بالتعويض عن حوادث النقل الربي 5/7/1985بتاريخ  577وقانون رقم 

   :، ويظهر ذلكتأثر القضاء الفرنسي �ذه النظرية كذلك

سؤولية عن فعل األشياء، فبعد أن كانت ختضع أوال، ّمت إدخال فكرة اخلطأ املفرتض يف امل

بأن هذه  27/10/1885املسؤولية عن فعل احليوان لوجوب إثبات اخلطأ، قررت حمكمة النقض يف 

املسؤولية تقوم على خطأ مفرتض إفرتاضا ال يقبل إثبات العكس وال يدحض إال بإثبات السبب 

يت كان يفرض فيها إثبات اخلطأ طبقا للمادة ، أما املسؤولية عن األشياء غري احلية، وال4األجنيب

قانون مدين هي  1384، رأت السلطة القضائية العليا يف فرنسا بأن املادة 1896، لكن منذ 1382

قاعدة عامة ومستقلة عن فكرة اخلطأ، باإلعرتاف بقيام املسؤولية بقوة القانون عن فعل األشياء، 

 5مسؤول حىت ولو مل يرتكب أي خطأ، د، يعالشخص الذي يسبب ضرر بفعل شيء حتت حراستهف

، أن مسؤولية حارس األشياء غري احلية 18/10/1956يفوقررت حمكمة النقض الفرنسية يف حكمها 

  . 6مسؤولية تقوم بقوة القانون

وجعله إلتزاما بتحقيق غاية  اإللتزام بالسالمة يف عقد النقل القضاء الفرنسي مفهوم ابتكرثانيا، 

سليما معاىف إىل حمل الوصول، وإال كان الناقل خمال بإلتزامه وصار مسؤوال دون مطالبة  بإيصال املنقول

  .املضرور أو ذويه بإثبات خطأ ضده

، نظرية األفعال اخلاطئة، فإعترب بعض احلوادث 1928القضاء الفرنسي، سنة  ابتكرثالثا، 

ثبات خطأ ضده، كالتصادم بني مرتبة خلطأ حمدثها مبجرد وقوعها دون حاجة إىل مطالبة املضرور بإ

  .فكرة اخلطأ بالقوة يف النقل التربعي ابتكرأدايت نقل، كما 

رابعا، كان القضاء الفرنسي يوجب توافر التمييز لدى املسؤول عن احلراسة، لكنه قرر يف 

، مما أدى 7مسؤولية فاقد الوعي عن احلراسةترتيب يف قضية تريشار  1/12/1964حكم له بتاريخ 

  . يف القانون املدين 2-489ع الفرنسي إىل إدخال املادة باملشر 



المدنية المسؤولية عناصر مستقبل  المحور األول 
 

2020جانفي  28يوم : ساحممد بوقرة بومردا جامعة -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 69  

 

فقد رفضت  ،أّن القانون املصري مل ينص على هذه النظريةفبحكم أما القضاء املصري، 

  15/11/1934.8 بتاريخيف حكم هلا األخذ �ا حمكمة النقض املصرية 

 ،علي علي سليمان الفقيه الحظيوكما أما موقف القضاء اجلزائري، من نظرية حتمل التبعة، 

 .9يعثر على أي حكم له يدل على األخذ �ا حيث مل مل يعتنق هذه النظريةفإنه 

  نقد نظرية المخاطر :الفرع الثاني

  .سارت هذه النظرية حنو الزوال لدى الفقه العصري احلايل، ألسباب أخالقية وإجتماعية

  الجانب األخالقي :أوال

         ل عن املسؤولية، يفرتض خيار بني الفاعل طر، أن كل سؤااخقال أصحاب نظرية امل

هذا ف والضحية املضرور، لكن عند توزيع الضرر، يوضع امليزان واحلمل على األول فقط، وهو الفاعل،

التحليل خاطئ، ألن عبء إثبات الضرر يقع على املضرور، وكما يقول ريبري، إذا ألزمنا الفاعل 

فكرة اخلطر، مقابل الربح، فإن  نظرنا ل فإذا 10،فنا التوزيع الطبيعيبالتعويض فإننا نكون قد غرينا وخال

 طر، فإننا نكون قد غرينا جمرى القدر، اخمحلنا الفاعل تبعة املما إذا و كال الطرفني هلما فائدة وربح، 

وإّن حتميل الشخص تبعة أفعاله، بعدم إمكانه إثبات خالف ذلك، يعد مساس حبريته، مما يدفعه إىل 

  .اجلمود

  الجانب اإلجتماعي  :ثانيا

إّن حتميل الفاعل تبعة أفعاله، يؤدي إىل إمتناع األشخاص احلريصني على أخذ روح املبادرة  

  .الالزمة  يف النشاطات اإلقتصادية واإلجتماعية
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  المبحث الثاني

  الضمان كأساس للمسؤولية في ظل تقنيات تعويض األضرار 

، مث ملختلف تقنيات )املطلب األول(س للمسؤولية املدنية سنتعرض أوال، لنظرية الضمان كأسا

  ).  املطلب الثاين(تعويض األضرار املستجدة 

  نظرية الضمان كأساس للمسؤولية المدنية :المطلب األول

         نظرية الضمان كأساس للمسؤولية املدنية  فاعليةمدى  حبث سنركز أساسا، على

  ).الفرع الثاين(الفقه احلديث  اقرتاحات، مث نربز )الفرع األول(

  مدى نجاعة نظرية الضمان كأساس للمسؤولية المدنية   :الفرع األول

معاقبة فاعل ) تعويض الضرر الذي حلق الضحية، ثانيا) إىل، أوال املدنية املسؤولية�دف 

  11.احلفاظ على نوع من األدب يف ا�تمع) أو لتصرفه الغري عادي، وثالثا/الضرر خلطئه، و

     حصر أساس املسؤولية املدنية فيما بني اخلطأ ه من اخلطأنإ:" قول الفقيه بوريس ستاركي

طر، فلإلجابة على التساؤل ملاذا جيب تعويض األضرار املسببة للغري، كان يقول البعض بأّن اخأو امل

يقول  التعويض يقع على الفاعل املتسبب يف األضرار، ألنه إرتكب خطأ، أما البعض األخر، فكان

بأنه يستفيد من خدمة ومقابل ذلك جيب عليه حتمل تبعة املخاطر، فكلتا النظريتني، القائمتني على 

فاعل الضرر، فمثل هذا  يفطر، ذات طابع شخصي، أل�ما يبحثان أسباب اجلزاء اخاخلطأ أو امل

عتدي على حقوقه، بإعتبار أّن كل شخص له احلق يف التفكري خاطئ ألنه يهمل الضحية، الذي أ

هذه فاجلسدية، هو وذويه، واحلماية املادية واألدبية، واليت تتعلق باحلياة اإلجتماعية،  ةسالمالاحلياة و 

  12."احلقوق موجودة، جيب أن تكون حممية و مضمونة بالقانون، طبقا ملبدأ عدم اإلضرار بالغري

   رسالة يف وظيفة املسؤولية املزدوجة كضمان 1948سنة نشر ستارك، الذي بوريس طبقا لف

األهم هو الضرر الذي حلق الضحية يف أحد حقوقه، ما يستوجب فإّن ، 13وكجزاء أو عقوبة خاصة



المدنية المسؤولية عناصر مستقبل  المحور األول 
 

2020جانفي  28يوم : ساحممد بوقرة بومردا جامعة -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 71  

 

 هو سبب كايف للحكم جبزاء، ...املساس حبق حممي : " للضحية، وهو ضمان قانوين قانونيةمحاية 

  ."رتكب الضررمة وهو اإللتزام بالتعويض، أي مسؤولي

 احلق يف السالمة واحلق يف التصرف،  املسؤولية املدنية نزاع بني حقيني شخصينيتواجه بالتايل، 

فيستوجب احلق يف التصرف قبول أضرار، ال ميكن مطالبة الفاعل  وخيتلف احلل حبسب الضرر،

وث أضرار، ففي هذا التعويض عنها، أل�ا ضرورية، متعلقة بنشاطه، الذي ال ميكن تطويره بدون حد

الفرض، فإن احلق يف األمان يتنازل للحق يف التصرف، فالتاجر الذي ميارس مهنته، يف ظروف عادية، 

ذلك حىت إىل تصفية أمالكهم، لكن، بيضر، بطبيعة احلال، منافسيه األقل حظا، بل ميكنه، أن يؤدي 

، مساس وتنكر حلق املنافسة احلكم فقط، على أساس هذا الفعل، مبطالبته بتعويض األضرار، يعد

عكس ذلك، عندما ال يشكل الضرر ضرورة، بأن ميكن التصرف دون إحداث ضرر، فيكون حق أمن 

الضحية هو األوىل، ففي جمال حوادث املرور، وبإعتبار أّن السري حق، لكنه ليس من الضرورة، أن 

  .يتسب السائق يف قتل املارة أو اإلصطدام بسيارة أخرى

تأخذ يف بعض احلاالت بنظرية اخلطأ نظرية الضمان، كو�ا  انتقدت تها،كسابق  كذلك،

املادي، الذي يتكون من جمرد اإلخالل بواجب قانوين أو من حدوث ضرر للغري دون حق، وتؤدي 

يف حاالت أخرى إىل القول بأّن هذا اخلطأ املادي أو املساس غري املشروع حبق الغري يتحقق مبجرد 

هذه احلالة تطيح النظرية بعناصر اخلطأ وتلحق يف �اية املطاف نظرية حتمل  إيقاع الضرر به ويف

  14.التبعة

أخر حماولة هي تأثريها مبرور الوقت،  اخنفضنظرية الضمان، واليت  إّال أنه يالحظ، بأنّ 

  .ما تزال قائمة فهينقائصها،  رغمشامل للمسؤولية املدنية، و  لتكوين نظام

مكانة املسؤولية ضمن خمتلف إبراز  بغية فقهية، مقرتحاتقدمت  ،سد نقائصها من أجلو 

  .اجلديدة األضرار تقنيات تعويض
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    اإلقتراحات الفقهية الحديثة :الفرع الثاني

تعديل قانون املسؤولية  G. VINEYين يالفقيه ف اقرتح :رةيالخط طةشنالمسؤولية الناتجة عن األ

ها تسبب مساس بسالمة األشخاص واألمالك، فهذه ة، أي اليت بطبيعتري فيما يتعلق باألنشطة اخلط

، )خطأ أم ال(األنشطة جيب إنتزاعها من املسؤولية على أساس اخلطأ، بالبحث عن أصل الضرر 

فيجب توسيع جمال التأمني اإلجباري إىل كل األنشطة، اليت يتعرض هلا الغري نتيجة ممارسة هذه 

   ة، وإىل كل املسؤوليات الناجتة عن العمل املهيناألنشطة، إىل خماطر جسمانية وخماطر مادية خطري 

  .أو اخلاص

 امتدادا، CH RADEإقرتح الفقيه راد  :المسؤولية اإلحتياطية القائمة على الحق في األمان

لنظرية الضمان، بتأسيس املسؤولية، بصفة إحتياطية، على املساس حبق األمن املعرتف به لكل 

من اإلتفاقية األوروبية حلقوق  5املادة و  ن قانون حقوق اإلنسانم 2املادة كشخص، بنصوص خمتلفة،  

اإلنسان، هذا احلق الذي يسمح لكل إنسان العيش يف أمن، بأال يتعرض ملساس يف شخصه، يف 

عندما ال تسمح املبادئ الكالسيكية للمسؤولية  املضروريمكن التمسك به من قبل الضحية فأمواله، 

ملسبب الضرر تفادي التعويض إالّ بإثبات أّن الضرر ناتج  ميكن الويض، و القائمة على اخلطأ، من التع

  ".حق اإلضرار بالغري"  يدعىن إستعمال حق عمباشرة 

هذا من تربر هذا الرأي، بشأن األمان، ال ّن النصوص املشار إليها أل، أيضا أنتقد هذا الرأي

إذ ، يؤسس ملسؤولية ثقيلة،  األمنتعلق حبق األشخاص يفهذا النظام امل جهة، ومن جهة أخرى فإنّ 

سبب ال، إّال بإثبات تعويضالالذي ال ميكنه جتنب و  مسؤول،يكون الفاعل مبجرد إحداث الضرر، 

  .أجنيب

ملواجهة خماطر األضرار اخلطرية واليت ال ميكن دفعها،  :المسؤولية الوقائية القائمة على مبدأ الحيطة

، باإلعرتاف باملسؤولية الوقائية، C. THIBIERGE ربجيالفقيه ثي يف جمال البيئة خصوصا، طالب

اليت ترتبط مبسؤولية يف املستقبل، جتعل اإلنسان مطالب باحلفاظ على حميطه لضمان العيش املالئم 

جليل املستقبل، األساس اجلديد هلذه املسؤولية ميكن أن يكون احليطة، لتفادي خطر حدوث أضرار 
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املسؤولية القضائية التقليدية، اليت �تم بتعويض األضرار املرتتبة عن خطرية وغري ممكن دفعها، خبالف 

  .أفعال قد حدثت

تأثري على املسؤولية  يكون بهّن مبدأ احليطة، ميكن أن أنتقد كذلك هذا اإلجتاه، على أساس أ

رية هي نفسها اليت كانت �دف إليه نظفاألهداف اليت يرتكز عليها  أما، فقط والبيئة يف جمال الصحة

واليت ال  -باإلشراف والرقابة –إّن العناية باملستقبل تتم بإجراءات خاصة وقائية لألضرار، و طراخامل

تدخل يف جمال عمل املسؤولية املدنية، إّال إذا ّمت تغيري جذري للمبدأ جبعله أداة أمن مجاعي، للوقاية 

  15.يكون عادل و متوازن أوال، مثّ للتعويض، بالتايل، من األفضل التفكري يف نظام للوقاية

 مستقبل المسؤولية المدنية في ظل تقنيات تعويض األضرار :المطلب الثاني

 Terré, Simler et Lequette تريي، سيملر وليكت :بزعامة الفقه الفرنسييظهر بأّن 

بقانون  بالنسبة للمسؤولية التقصريية، األمر يتعلق، فأّن نظام املسؤولية املدنية يف أزمةعلى  جممعأصبح 

الناجتة عن  التعويضية متشتت، مقسم ما بني القانون العام للقانون املدين وخمتلف األنظمة اخلاصة

 االجتهادالتشريعات احلديثة، أما املبادئ الناجتة عن القانون، فيتعلق األمر بقواعد مصدرها األساسي 

األهم  واالنتقادطر، اخة على املالقضائي، فقد فقد القانون إنسجامه، فهو قائم تارة على اخلطأ وتار 

أحيانا، مبادئها  �ملاملسؤولية املدنية أصبحت هو أنه وبفعل املزايا املتزايدة املمنوحة للضحايا، 

، ويف احلقيقة، تواجه املسؤولية املدنية اليوم، مشكة هامة، تتعلق مبكانتها ضمن خمتلف تقنيات اخلاصة

  .تعويض الضرر

  ).الفرع الثاين(، مثّ أنظمة التعويض املتنوعة )الفرع األول(دنية سنبحث أزمة املسؤولية امل

   أزمة المسؤولية المدنية :الفرع األول

ملخاطر، إّال أّن املسؤولية املدنية اليت يرتبط فيها اجتميع قوم على رغم ربطها بالتأمني، الذي ي

ألّن املسؤول عن  التعويض بتعيني شخص يتحمل عبء ذلك، غري كافية، لتعويض كل األضرار،

املشكل األول، هو إجياد معيار يسمح بتمييز املسؤولية املدنية ف ،الضرر قد يظل غري معروف أو معسر

عن أنظمة التعويض املرتبطة �ا، فنكون بصدد مسؤولية إذا ّمت تعيني املدين بتعويض الضرر، إما بالنظر 
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قة السببية، باملقابل يكون التعويض منفصل عن إىل اخلطأ الذي إرتكبه، وإما بالنظر إىل رابطة أو عال

الدولة، ): الضرر(من الغري، والذي يكون أجنيب عن احلادث هو املسؤولية إذا كان املدين بالتعويض 

  .الضمان اإلجتماعي، صندوق التعويض

، مستعارة من املسؤولية ألن دين تعويض خمتلفةأنظمة  لنا إّن هذا املعيار للتمييز، يظهر

، ولكن يكون عالقة بالوضعية املتعلقة بالضرر وبالتعويض علىض يقع على عاتق شخص يكون التعوي

  .منفصل عن املسؤولية

   أنظمة التعويض المتنوعة :الفرع الثاني

  .ظهرت أنظمة تعويض خمتلفة، كالضمان اإلجتماعي، صناديق الضمان و التأمني

   الضمان اإلجتماعي  :أوال

طر، لتعويض الضرر اخاألكثر عمال بتقنية جتميع امل ماعييعترب نظام الضمان اإلجت

اجلسماين، دون البحث عن مسؤولية أيا كان، مقابل دفع إشرتاكات، فالضحية املصاب يف شخصه 

، 1946ميكنه احلصول على املصاريف العالجية، وتعويض جزئي عن خسارة دخله، ومنذ سنة 

حوادث العمل و األمراض املهنية، و قد عن ض أصبح الضمان اإلجتماعي هو الذي يتكفل بالتعوي

 8األجري واملستخدم باإلنتساب إىل هيئة الضمان اإلجتماعي، مبقتضى املادة املشرع اجلزائري ألزم 

  .املتعلق بإلتزامات املكلفني يف جمال الضمان اإلجتماعي 83/14قانون رقم 

   صناديق الضمان :ثانيا

ر للمخاطر منفصلة عن املسؤولية املدنية تتكون من إنشاء تعترب تقنية جديدة للتجميع املباش

صندوق الضمان، ويتعلق األمر �يئات عادة تتمتع بالشخصية املعنوية تتكفل بتعويض بعض 

  يزانية الدولة مبيكون هلا حق الرجوع على املسؤول إذا وجد، يتم متويل هذه اهليئات اليت املخاطر، و 

اصة بعقود التأمني، البعض منها، ال يلجأ إليه إّال بصفة إحتياطية  أو بإقتطاع من اإلشرتاكات اخل

كصندوق الضمان عن حوادث املرور، والذي ال يتحمل التعويض إّال يف حالة عدم معرفة الفاعل 

  16.املسبب للضرر،  أو أنه غري مؤمن  أو إذا كان املؤمن معسرا
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  :ال التعويضصندوق تعويض ضحايا حوادث المرور كمتدخل إحتياطي في مج .1

، يتحمل هذا الصندوق كل أو جزء من التعويضات املقررة 74/15أمر  24طبقا للمادة 

لضحايا احلوادث اجلسمانية أو ذوي حقوقهم نتيجة حادث مرور سببته مركبة برية ذات حمرك، وذلك 

و كان يف حالة بقاء املسؤول عن الضرر جمهوال أو أن يكون قد سقط حقه يف الضمان وقت احلادث أ

ضمانه غري كاف أو كان غري مؤمن له أو ظهر أنه معسر كليا أو جزئيا، و كذا فيما خيص التعويضات 

  17.النامجة عن األضرار اليت تلحق األشخاص أو السلع غري املؤمن عليها

  :صناديق الضمان التي تتدخل بشكل أساسي لتعويض الضحايا .2

املتضمن قانون  18/02/1983ؤرخ يف امل 83/19من قانون  33ّمت إنشاء مبوجب املادة 

صندوق تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية، الذي أصبح فيما بعد صندوق  1984.18املالية لسنة 

املؤرخ يف  99/11التعويض عن الكوارث الطبيعية واألخطار التكنولوجية الكربى، مبقتضى قانون رقم 

إنشاء صندوق تعويض ضحايا  كما متّ   2000،19املتضمن قانون املالية لسنة  23/12/1999

مرسوم تشريعي رقم  145واملادية، مبوجب املادة  مانيةاإلرهاب، لتعويضهم عن األضرار اجلس

  1994.20املتعلق بقانون املالية لسنة  1993ديسمرب  23املؤرخ يف  93/18

  التأمين  :ثالثا

اجلزائري على التأمني رمبا يشّكل التأمني الطريق األقدم لتجميع املخاطر، ولقد نّص املشرع 

املتعلق  74/15من األمر رقم  1قانون مدين، واملادة  619اإللزامي عن املسؤولية املدنية يف املادة 

، حيث 95/07بإلزامية التأمني على السيارات وبنظام التعويض عن األضرار، وقانون التأمني رقم 

يلعب التأمني و  21العديد من جماالت النشاط،جعل التأمني على املسؤولية جتاه الغري تأمينا إجباريا يف 

  :دور غري مباشر ومباشر حبسب أحد الطريقتني التاليتني

هي التأمني على املسؤولية، واليت ال تشّكل نظام منافس  شيوعا، كثروىل، األالطريقة األ

أحكام املسؤولية ترتكز عليها، فاملسؤولية ال تتم إّال بعد معرفة املسؤول بتطبيق  فهيللمسؤولية املدنية 

فيكون للمؤمن، مقابل أقساط التأمني املدفوعة من املسؤول أن حيل حمله يف تعويض  ،املدنية

وبعد دفع املؤمن التعويض، فله حق احللول ضد الغري املسؤول، وتعممت هذه املسؤولية،  22املضرور،
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بعه، املسؤولية عن األشياء، مرورا من التأمني ضد املخاطر اخلاصة، إىل مسؤولية املتبوع عن أعمال تا

  23.املسؤولية عن أعمال القصر

واليت تستوجب معرفة  وهي التأمني على األشخاص، ،"التأمني املباشر" هي، ثانيةالطريقة ال

املسؤول، وتكون مربمة ليس من الشخص الذي ميكن أن يكون مسؤول عن الضرر، ولكن من 

  .ضد املخاطر اجلسمانية ؤمن لهيؤمن املِ فالشخص الذي ميكن أن يكون ضحية ضرر، 

  

  تمةخا

عن املسؤولية املدنية، إالّ  ةتعويض منفصل مةنظأبأنه، حىت بوجود نستنتج من خالل دراستنا 

أّن هذه األخرية ما زالت حتتفظ بدور مهم، إما كأساس متمم ومكمل لتعويض الضحايا، وإما على 

  .تعويضالأساس دعاوى احللول اليت يستعملها الغري الذي قام ب

بدون البحث عن  األضرار تحمل تبعاتب ،السليبنطق املّن املرور من يتبّني لنا كذلك، بأ  

كان   ضرار،إجياد مسؤول أو ضامن هلذه النتائج أو األبإىل منطق التعويض  ،حتميل النتائج على الغري

واليت  ،للمسؤوليةإىل ظهور أنظمة خاصة ى ذلك أد، فقد على تطور املسؤولية املدنية مهمله تأثري 

نظمة األوكذا  ،...مسؤولية املقاولني والناقلنيك ،املسؤولية العقدية أكثر من املسؤولية التقصرييةب ترتبط

، لألضرار املتسببة يف صاعد الكهربائيةمسؤولية مستغلي ا�ال اجلوي واملكلمسؤولية،  ل املختلفة

 تلوث مياه البحرعن مالك السفينة ولية ومسؤ مساحتها، مسؤولية مستغل منشأة أو سفينة نووية، 

هلا نفس إّن هذه األنظمة اخلاصة للمسؤولية فتعويض ضحايا حوادث املرور خاصة، ، و باحملروقات

  .أنظمة التعويضهدف 

 علىوإمنا  ،متجانسواحد  مبدأال ميكن تأسيس املسؤولية املدنية، على  بأنه ،لناظهر ي كما

فهي  وأنظمة التعويض، ،وخمتلف اإلقرتاحات احلديثة طر، الضماناخاخلطأ، امل :وهي  ،متنوعةمبادئ 

  .ملسؤوليةانظام  و تطوير على وضع كلهاوتتعاون   تشرتك 
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  1جامعة الجزائر - طالب دكتوراه، كلية الحقوق -حسناوي محمد
  

  
  

   - دراسة حالة الضرر البيئي -ضرورة إعادة النظر في شروط الضرر 

  

  
  

 مقدمة

لقد أدى التطور الصناعي يف بداية اخلمسينات والرغبة الشديدة للدول يف التطور وبناء 

ض خسائر احلروب واألسلحة املدمرة والفتاكة اقتصاد وطين واستغالل كل املوارد الطبيعية، وتعوي

والنووية إضافة إىل مشاكل التلوث الصناعي اليت انتشرت بكثرة يف كل دول العامل، سواء كان هذا 

الرب أو البحر أو الغازات السامة املوجودة يف اإلقليم اجلوي العاملي واليت عادة ما تفرزها  يفالتلوث 

من املصانع وحقول البرتول، إىل بروز وعي دويل يدعوا إىل ك املنبعثة املركبات مبختلف أصنافها أو تل

  .االهتمام أكثر بالبيئة وجعلها من أوىل اهتمامات الدول

مسألة االهتمام بالبيئة بالرفض الشديد من طرف جل الدول وخاصة الكربى منها، بل  تقوبل

للنقاش، كون أن األفكار السائدة  أن فكرة االهتمام بالبيئة مل تكن مطروحة أصال ذلك األكثر من

تلف الدول أن وضع قواعد من أجل استبعدت احملافظة على البيئة من ا�ال التشريعي، ورأت خم أنداك

مينع عجلة التنمية من السري، وهو ما يعين بالضرورة استبعادها و احملافظة على البيئة سيقف يف الطريق 

  .لةلتناقضها مع حتقيق التنمية يف تلك املرح

لكن يف سنوات السبعينات من القرن املاضي وعلى اثر انعقاد مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة 

، وهذا األخري 1972يف مدينة ستوكهومل حول البيئة والذي توج هذا األخري بإعالن ستوكهومل سنة 

ول يف مؤمتر ثاين لألمم املتحدة ح 1992ريو دجيانريو  إعالنخر هو آجرى تدعيمه بإعالن 

أصبحت تشكل فعال مشكلة ومتثل إحدى أهم االنشغاالت الرئيسية لكل الدول يف العامل واليت ،البيئة

ومن بينها اجلزائر واليت أصدرت تشريعا جديدا خاصا يهدف إىل محاية البيئة واحملافظة عليها من كل 

 03-10القانون رقم وهو ما أكد عليه املشرع اجلزائري من خالل  1األضرار اليت ميكن أن تلحق �ا
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، بل جعله من ضمن مواد الدستور اجلزائري املعدل سنة 2املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة

2016.  

لعل مسألة إثبات الضرر من أكثر املسائل اليت يعاين منها املتضرر من أجل احلصول على 

به، وإذا كانت هذه الصعوبة تلقي  تعويض عادل أو على األقل تعويض ينسيه قيمة الضرر الذي حلق

بضالهلا على األضرار العادية فإن األمر يزداد تعقيدا يف مسألة الضرر البيئي، هذا األخري الذي ميتاز 

خبصوصيته يف حد ذاته من جهة، ويتكون من عدة عناصر غري معروفة وهو ما يؤدي إىل حدوث 

  .تعقيدات كثرية من جهة ثانية

الضرر البيئي شأنه شأن باقي األضرار البد أن يكون معوضا  ره فإنتعقيبا على ما سبق ذك

عنه، فهو ذلك الضرر الذي يصيب البيئة أو أحد عناصرها مما يؤدي إىل إتالفها وحيدث انعكاساته 

على األشخاص واألمالك، وتوسع النشاط االقتصادي والصناعي والتكنولوجي أدى إىل اتساع رقعة 

تأثريها على األشخاص واملمتلكات حىت أصبحت محاية البيئة من األضرار اليت  األضرار البيئية وزيادة

تصيبها مطلبا عامليا، مما استدعى البحث عن سبل جديّة للحد منها و التعويض عليها وهذا ما يقودنا 

ز بطبيعة احلال لقواعد املسؤولية املدنية يف تعويض الضرر، هذا األخري إذا كان ضررا بيئيا فانه يتمي

مبجموعة من اخلصائص جتعله خيتلف عن الضرر العادي املعوض عنه يف إطار املسؤولية املدنية 

فهل الشروط التقليدية للضرر كافية التقليدية و جيعل من تطبيق قواعدها أمرا غاية يف الصعوبة،  

  ى؟لتعويض الضرر البيئي في ظل تلك المميزات والخصائص التي تميزه عن بقية األضرار األخر 

  :كاأليتعلى هذه اإلشكالية قمنا بتقسيم هذه الدراسة  ولإلجابة 

  قصور الشروط التقليدية للضرر عن استيعاب الضرر البيئي: المبحث األول

  قصور في الشروط الموضوعية : المطلب األول

  قصور في الشروط االجرائية: المطلب الثاني

  خصوصية الضرر البيئي: المبحث الثاني

  خصوصية من حيث األنواع  :المطلب األول

  خصوصية من حيث الشروط والمميزات: المطلب الثاني
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  المبحث األول

 قصور الشروط التقليدية للضرر في مواجهة األضرار البيئية 

وممتلكاته وتلحق حىت باحمليط أو احليز  اإلنسانيعد الضرر البيئي من األضرار اليت تصيب 

إلشارة إليه يف مقدمة هذه املداخلة فإن الضرر البيئي خيتلف اجلغرايف الذي يسكن فيه، وكما متت ا

عن بقية األضرار األخرى التقليدية املعروفة، وهو مل جيعل من مسألة التعويض عنه أمرا يف غاية 

          الصعوبة كون أن هذا األخري ميتاز ببعض الشروط اليت جتعل من الشروط التقليدية غري كافية

 ضرور صاحب احلق وإن حتققت الشروط املوضوعية للمطالبة بالتعويض فإن املوحىت ،)مطلب أول ( 

لتعويض يصعب عليه احلصول على تعويض عادل نظرا لصعوبة توفر الشروط اإلجرائية يف يف ا

  ).مطلب ثاني ( الشخص املضرور 

  قصور في الشروط الموضوعية: الضرر البيئي: المطلب األول

العنصر اهلام يف املسؤولية املدنية بل أنه روح املسؤولية املدنية، يعد الضرر الركن األساسي و 

ويعد حصوله أمرا الزما لقيامها وإمكانية املطالبة بالتعويض، فإذا مل يثبت حصول الضرر، فال حمل 

للبحث يف املسؤولية، ألن تلك املسؤولية تدور وجودا وعدما مع الضرر فال مسؤولية بدون ضرر، إذ 

يصبه ضررا ما، انطالقا من أنه ال دعوى  عين ال يستطيع أن يرفع دعوى التعويض إذا ملأن الشخص امل

بال مصلحة، ولذلك فقد قيل بأن الضرر هو الشرارة األوىل اليت ينبعث منها التفكري يف مساءلة حمدثه 

  .3وحتريك الدعوى العمومية يف مواجهته

ري من جراء املساس حبق من حقوق األذى الذي يصيب الغ" ويقصد بالضرر بصورة عامة هو 

     حقوقه أو مبصلحة مشروعة له، سواء كان ذلك احلق  أو تلك املصلحة متعلقة بسالمة جسده 

، أما الضرر البيئي الذي هو موضوع 4"أو عاطفته أو ماله أو حريته أو شرفه أو اعتباره أو غري ذلك

طة الطبيعية أو اإلنسانية اليت تغري من حبثنا فهو ذلك األذى الذي يرتتب على جمموعة من األنش

صفات احمليط البيئي �موعة من األشخاص بصورة مباشرة أو غري مباشرة ويعرضهم لإلصابة يف 

  ويعرفه األستاذ  ،5"أجسامهم أو أمواهلم أو يؤذيهم معنويا أو يلحق األذى بكائنات حية أو غري حية
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باإلنسان وممتلكاته فحسب بل يصيب أيضا الطبيعة علي فياليل على أنه ذلك الضرر الذي ال يلحق 

يف حد ذا�ا، كتلوث املاء واهلواء واملياه، فتتضرر املوارد الطبيعية، وكذا كل الكائنات احلية من نباتات 

، ومهما يكن من أمر فإن الضرر البيئي ال خيرج عن كونه األذى الذي يلحق بالبيئة 6"أو حيوانات

عية مما يؤدي إىل اإلضرار باإلنسان والكائنات احلية األخرى أو بالبيئة ويؤثر على خصائصها الطبي

  .ذا�ا

بالرجوع إىل الشروط التقليدية للضرر فقد حدد املشرع شروطا يتعني توفرها من أجل حصول 

املضرور على تعويض من طرف الشخص حمدث الضرر، فيشرتط يف الضرر أن يكون حمققا أي وقع 

رر احلال، أو حتقق سببه وتراخت أثاره إىل املستقبل مىت كان سببه يؤدي حتما فعال أو ما يسمى بالض

إىل حتقق الضرر وهذا ما يسمى بالضرر املستقبل، بيد أنه ال تعويض عن الضرر احملتمل ألنه افرتاضي 

غري حمقق فقد يقع وقد ال يقع، وال ميكن للمضرور املطالبة بالتعويض على أساس االفرتاض، كما 

يف الضرر أن يكون مباشرا وهو الذي يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام القانوين العام  يشرتط

الذي يقضي بعم اإلضرار بالغري، كما يشرتط يف الضرر أيضا أن ميس حبق من احلقوق أو مبصلحة 

  .حيميها القانون

اجلديد، ولكن وجب إن حماولة البحث والتعمق يف الشروط التقليدية للضرر البيئي ال تأيت ب

البحث يف مسألة تطبيق هذه الشروط على موضوع الضرر البيئي أمر يستحق البحث والتقصي، إذ 

تربز يف هذا الصدد عدد من الصعوبات اليت قد جتعل حتقق هذه الشروط يف أغلب األحوال أمرا غاية 

ضرار اليت تصيب العناصر يف الصعوبة، وأوىل هذه الصعوبات هي الصعوبة املادية اليت تثار بصدد األ

الطبيعية كتلوث اهلواء واملاء أو الرتبة، وهذه الصعوبة تتحدد مبدى يقينية الضرر، فالضرر البيئي نادرا 

ما ينتج عن مادة ملوثة واحدة وإمنا يكون نتاج تراكمات ملواد وعوامل خمتلفة تتفاعل فيما بينها خالل 

يا بوقوع الضرر، ويزدادا األمر تعقيدا خبصوص الضرر مدة زمنية واليت جتعل من الصعب اجلزم علم

  .7املستقبلي
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بعد جتاوز صعوبة التأكد من وقوع الضرر ال يعين أننا متكنا من جتاوز كل العقبات اليت تقف 

أمامنا لتحقق شروط الضرر البيئي، وإمنا تظهر أمامنا عقبة ومشكلة ثانية تتمثل يف كيفية حتديد الطابع 

البيئي، إذ أن حدوثه تساهم وتتشارك فيه عوامل خمتلفة، منها ما هو متعلق بتفاعل  املباشر للضرر

من مصادر خمتلفة، ومنها ما تعلق بتفاعل بعض املواد امللوثة والعوامل الطبيعية،  اآلتيةاملواد امللوثة 

ها أو األمر الذي يؤدي إىل صعوبة إجياد عالقة مباشرة بني عمليات التلوث والضرر الذي نتج عن

أصاب الوسط الطبيعي، حىت وإن توصل العلم حديثا إىل اخرتاع بعض األجهزة اليت ميكن من خالهلا 

التعرف على األضرار املباشرة املرتتبة على أثر وقوع حادث معني، إال أنه يتعذر يف غالب األحيان 

بصدد ضرر غري معرفة السبب الرئيسي للضرر وإرجاعه إىل مصدره احلقيقي، فهل معىن ذلك إننا 

مباشر ال جيوز احلديث عنه يف جمال التعويض وهو ما يتناىف مع خصوصية الضرر البيئي ، كون أن 

هذا األخري ال يتحقق دفعة واحدة، أو أن أثاره ال تظهر فور وقوعه بل ميكن أن متتد أليام أو شهور 

رجة تركيزه إىل حد معني مث أو حىت سنوات، إذ الغالب أن الضرر البيئي يتحقق بالتدريج حىت تصل د

  .8بعد ذلك تأخذ أعراضه بالظهور

ومن الصعوبات األخرى اليت يثريها الضرر البيئي هي عدم وقوعه دفعة واحدة، وهذا ما جعل 

الفقه يقرتح ضرورة جعل مدة التقادم اخلاصة بسقوط دعوى التعويض تبدأ من تاريخ ظهور الضرر 

من جهة أخرى فإن الضرر البيئي ال يقف عند حد معني حىت وليس من تاريخ وقوع الفعل الضار، و 

ميكن تعويضه فاخلاصية االستمرارية للضرر البيئي صفة مالزمة له، مبعىن أن الضرر البيئي يستمر على 

الرغم من تعويضه بالنسبة للماضي، ومثال ذلك الضرر الناجم عن تلوث اجلو من جراء األدخنة 

نفط والغاز الطبيعي بسبب حرق الكميات الكبرية من الوقود يف املتصاعدة من مصايف تكرير ال

  .عمليات التكرير
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  قصور الشروط اإلجرائية: المطلب الثاني

 إن احلديث عن دعوى املسؤولية بشكل عام و احلق يف التعويض يتوجب وجود ضرر يلحق

 اشرة اإلجراءاتبشخص له مصلحة مشروعة أو رخصة حيميها القانون حىت تكون له الصالحية ملب

 إال أن طبيعة األضرار البيئية املنتشرة والعابرة القضائية سواء بنفسه أو عن طريق ممثله القانوين،

حىت يتمكن من احلصول على تعويض للحدود، توجب علينا دراسة صفة املضرور يف هذه احلالة 

املتضرر أن يثبت صفته  هذا األخري وإن استطاع ،)الفرع األول( يتناسب وحجم الضرر الذي أصابه 

صفته  إثباتملمارسة الدعوى القضائية فإنه سوف تعرتض طريقه عقبة ثانية تبدوا أكثر صعوبة من 

  .)الفرع الثاني ( وهي طريقة إثبات الضرر البيئي وتقديره

  الصفة في الضرر البيئي: الفرع األول

وعالقة سببية جاز للمضرور  مىت توفرت الشروط الضرورية يف املسؤولية املدنية من خطأ وضرر

أن يلجأ إىل القضاء وأن يطالب بتعويض الضرر الالحق به، ولقد أعطى املشرع اجلزائري السلطة 

يف رفع  إتباعهاالواسعة للقاضي املعروض عليه النزاع من مراقبة مدى احرتام اخلصوم للشروط الواجبة 

مل تكن له صفة أو مصلحة يقرها دعوى قضائية، إذ ال جيوز ألي طرف رفع دعوى قضائية ما 

الضرر الالحق به وصفته ومصلحته من  إثباتالقانون، حىت وإن استطاع الشخص املضرور من أجل 

  .أجل االدعاء أمام القاضي املختص

تعرف الصفة على أ�ا تلك السلطة اليت مبقتضاها ميارس الشخص الدعوى أمام القضاء، 

خر، كما ميكن أن تكون آا اإلرث من مورثة أو بأي طريق وتعطي التسمية للمدعى أو من تلقى هذ

ملن ميثل صاحب هذا احلق أو ملن أحله القانون حمله يف االدعاء، كما ميكن أن تتمتع النيابة العامة 

تعترب من بني سلطا�ا الوظيفية، وتعد الصفة شرطا الزما لوجود  اليتبالصفة وذلك مبقتضى القانون 

يف ذلك شأن املصلحة وينتجعن ختلفها عدم وجود احلق يف الدعوى وهو ما  احلق يف الدعوى، شأ�ا

لقبول الدعوى أمام القضاء،  إذ أن شرط الصفة من الشروط اجلوهرية.9جيري عليه العمل بعدم القبول

  .10شأ�ا يف ذلك شأن بقية الشروط اإلجرائية
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   ميس شخصا واحدا يعترب الضرر البيئي ضررا ذو طبيعة خاصة فهو ليس ضررا شخصيا وال

أو منطقة معينة، وإمنا ميكن أن يلحق بالبيئة والعناصر املكنونة هلا، واليت ينتفع �ا مجيع األشخاص،  

كما ميكن أن حيدث الفعل املولد لاللتزام يف منطقة جغرافية معينة بينما يتضرر من هذا الفعل 

لكيلو مرتات ومن هنا تثار مشكلة أشخاص يبعدون عن مركز الفعل املولد للضرر مئات أو أالف ا

التقاضي واملطالبة بالتعويض أمام  تمن هو الشخص الذي متنح له الصفة من أجل مباشرة إجراءا

  .القاضي املختص

يرى األستاذ علي فياليل أنه من بني احللول املقرتحة لتخطي عقبة الصفة يف رفع دعوى  

لبيئة فيكون لكل شخص العيش يف بيئة نظيفة للمطالبة بالضرر البيئي ، وجوب إقرار حق شخصي ل

ومتوازنة، سليمة وخالية من كل ما من شأنه أن يضر بصحة اإلنسان، وله يف حالة التعدي على هذا 

احلق يف البيئة املطالبة باملسؤولية املدنية، مع العلم أن املدعي ليس حباجة إىل إثبات خطأ املدعى عليه 

تمسك بالتعدي الذي حصل على حقه، فالعربة هي بالتعدي ال غري، أو الضرر الذي حلقه، فيكفيه ال

و يرى أيضا أن هناك من يقرتح تكييف مقتضيات املسؤولية املدنية من خالل فكرة الضرر اجلماعي، 

إذ يعترب بعض الفقهاء يف هذا الشأن أن الضرر البيئي أو الضرر االيكولوجي ما هو يف احلقيقة إال 

مبصلحة مجاعية، فهو ينصرف إىل أموال تستعمل بصفة مجاعية، وملا كان ضرر مجاعي كونه ميس 

فال عالقة عندئذ ) معيار موضوعي على خالف املعيار الشخصي ( الضرر اجلماعي ضرر عيين 

بالشخص صاحب دعوى التعويض، وخالصة ذلك هو قيام املسؤولية املدنية كلما كان الضرر مؤكدا 

  .11ومشروعا ولو مل يكن شخصي
  

  التقدير االثبات و صعوبة : الضرر البيئي: لفرع الثانيا

الضرر القابل للتعويض هو ذلك الضرر املباشر الذي يكون قد حتقق فعال، أو أنه مؤكد 

الوقوع أو يتحقق يف املستقبل، وتعترب مسألة إثبات الضرر البيئي من أهم املسائل اإلجرائية اليت تواجه 

متكن من إثبات ذلك الضرر يف حادثة معينة فإنه يصعب عليه يف   املدعى املضرور، إذ أنه حىت ولو
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كثري من املرات وبنسبة كبرية من إثبات األضرار البيئية، كون أن معظم األضرار البيئية هي جمهولة 

  .املصدر أو تتدخل فيها أسباب عديدة يصعب على املدعي إثبات حمدثها ملطالبته بالتعويض عنها

يصيب االنسان اليوم يتصف بالضخامة، فهو مل يعد يقتصر على  إن الضرر البيئي الذي

احلاق األذى بالشخص وممتلكاته املالية، بل أصبح يهدد البشرية كافة ويهدد احليز اجلغرايف الذي 

يعيش فيه الفرد والكائنات احلية مبجملها، أضف إىل ذلك ما اصطلح الفقه على تسميته باالحتباس 

ضرار على الوسط البيئي، وكذا الكوارث الطبيعية والتقلبات اجلوية والزالزل احلراري وما خيلفه من أ

  .والفيضانات اليت تّضر بالبيئة والعناصر املكونة هلا

وتربز صعوبة تقدير التعويض عن الضرر البيئي يف ملكية هده البيئة كون أن الضرر البيئي 

مبلكية املوارد الطبيعية املكونة للبيئة  ميسس عناصر غري قابلة للتملك، فال أحد يستطيع االدعاء 

كالشمس واملاء واهلواء مثال، كما تربز مشكلة صعوبة تقدير الضرر البيئي أيضا بأن عناصر البيئة ال 

تقوم باملال، لذلك ال جيّد فيها التعويض سواء بسبب ندر�ا أو بسبب قيمتها، كما أن اخلاصية 

له �االت واسعة جيعل من نتائجه أحيانا أ�ا غري معروفة، مما االنتشارية للضرر البيئي وامتداده ومشو 

جيعل مسألة التقدير االقتصادي ألثاره السلبية على األوساط الطبيعية مسألة صعبة إن مل تكن 

مستحيلة، كون أن اهلدف املنشود من احلكم بالتعويض هو إصالح الضرر، لكن بالنسبة للضرر 

  .ك ذلكالبيئي قد يكون من الصعب تدار 

كما قد يتعذر يف بعض األحيان حتديد مقدار الضرر وخاصة يف األحوال اليت يكون فيها 

الضرر البيئي غري مرئي، كما يف حالة حتديد قيمة األضرار اليت تصيب املصطافني وانصرافهم عن 

التمتع بالشاطئ بسبب تلوثه بالنفايات أو النفط وغريه، وكذلك حالة تلوث البحريات وغريها 

  .12باألمطار احلامضية، وهذا ما جيعل القضاء يرتدد كثريا بل يرفض غالبا احلكم بالتعويض
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  المبحث الثاني

 ضرر ذو طبيعة خاصة: الضرر البيئي 

يعترب الضرر البيئي مفهوما حديثا يف جمال القانون وقد عرب عنه بالعديد من املصطلحات  

  و غريها من املصطلحات، ويعرفه الفقيهكالضرر االيكولوجي و التلوث و اضطراب البيئة 

Martine  Remond ذلك الضرر الذي يصب الوسط الطبيعي مبعزل عن أي مصلحة " :بأنه

الضرر الذي يغطي يف "  :بأنه M. prieurكما يعرفه  األستاذ " بشرية جسمانية كانت أو مادية 

ويف تعريف " يت حتدث لألفراد و األموال وقت واحد األضرار الواقعة بالبيئة الطبيعية و أضرار التلوث ال

 ذالك الضرر الذي يصيب األشخاص"  :جنده يعرف الضرر البيئي بأنه Dragoآخر للربوفيسور 

، ورغم اختالف التعريفات واختالف نظرة الفقهاء 13" واألشياء من خالل البيئة احمليطة باألفراد

معرفة  إىلا أو ضحية  للضرر إال أن هذا يقودونا للضرر البيئي سواء كانت نظرة للبيئة باعتبارها مصدر 

أن الضرر البيئي ضرر ذو طبيعة خاصة هذه اخلصوصية تتجلى من حيث أنواع الضرر البيئي 

   .)المطلب الثاني(أو من حيث اخلصائص واملميزات اليت متيزه عن الضرر العادي   )المطلب األول(

  خصوصية الضرر البيئي من حيث األنواع : المطلب األول

بالنظر للضرر بالبيئي جند أنه ميس شقني، الشق األول يتمثل يف البيئة أما الشق الثاين فيتمثل 

  .يف األشخاص

  الضرر الذي يمس البيئة : الفرع األول

   تلوثا هوائيا  الضرر الذي ميس البيئة هو الضرر الذي ميس العناصر املكونة هلا، فقد يكون

  أو أرضيا أو مائيا هذا إذا نظرنا لطبيعة التلوث، وقد يكون ضررا طبيعيا ناجتا عن الظواهر الطبيعية 

أو صناعيا ناجتا عن نشاطات اإلنسان إذا ما نظرنا ملصدر التلوث، وإذا نظرنا للنطاق اجلغرايف للضرر 

صدره و ضررا بيئيا عابرا للحدود و هو الضرر البيئي فنجد ضررا بيئيا حملي ال تتعدى أثاره مكان م

بالضرر الذي يكون مصدره العضوي موجود كليا أو جزئيا يف  1979الذي عرفته اتفاقية جنيف سنة 
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منطقة ختضع الختصاص وطين لدولة يف حني تكون آثاره الضارة يف منطقة ختضع لالختصاص الوطين 

  .14لدولة أخرى

  ألشخاص الضرر الذي يمس ا: الفرع الثاني

ال يقتصر أثر الضرر الذي ميس البيئة على البيئة نفسها بل هو ضرر ميس األشخاص نتيجة 

الضرر الذي يصيب البيئة ليمس حقا من حقوق الشخص أو مصلحة مشروعة له، وهذا الضرر قد 

ته يكون ضررا ماديا أو معنويا إذا نظرنا إىل نوع الضرر، فيكون الضرر ماديا إذا أصابالشخص يف ذم

املالية أو سالمته اجلسدية كحالة إنشاء مصنع يؤثر على قيمة العقارات يف منطقة ما أو يؤدي إلصابة 

الشخص بأمراض سرطانية، ويكون معنويا بإصابة حقوق غري مالية للشخص كشعوره بأمل نفسي ملا 

  .أصابه من أضرار جسدية

را مرتدا أو مجاعيا، فيكون وقد يكون الضرر البيئي الالحق باألشخاص ضررا شخصيا أو ضر 

شخصي إذا مس الشخص يف حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة أو يكون مرتدا إذا مس بطريقة 

غري مباشرة أشخاصا هلم عالقة بالشخص املضرور كالزوجة و األوالد، ويكون الضرر البيئي ضررا 

عترب األضرار البيئية مجاعيا إذا مل يقتصر أثره على شخص واحد و امتد إىل مجاعة أو مجاعات وت

أضرار مجاعية عادة، كما أن الضرر البيئي قد يكون ضررا فوريا أو ضرر مرتاخيا إذا ما نظرنا للعنصر 

الزماين له، فيكون فوريا إذا اتضحت معامله خالل فرتة وجيزة كحالة التسمم بسب املبيدات 

لظهور آثاره و مثال ذلك حالة األمراض  الكيماوية، ويكون مرتاخيا أو تراكميا إذا طالت الفرتة الزمنية

  .وأغلب األضرار البيئية تعد ذات طابع مرتاخي تراكمي و هو ما سنشرحه الحقا 15السرطانية

  

  خصوصية الضرر البيئي من حيث المميزات : المطلب الثاني

كما رأينا يف السابق فان الضرر البيئي ميس شقني البيئة واألشخاص ومن خالل الدراسة 

لنا أن للضرر البيئي يف بعض األحيان بعض اخلصائص مثل الضرر العادي، كأن يكون اتضح 

شخصي وميس مصلحة مشروعة و يكون ماديا أو معنويا وهذه اخلصائص تنسجم مع خصائص 

الضرر العادي املعوض عنه يف إطار املسؤولية املدنية وبذلك ال يثري أي صعوبة يف التعويض عنه، لكن 
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ائص أخرى ظهرت نتيجة التطور يف النشاط اإلنساين جعلت منه ضررا ذو طبيعة للضرر البيئي خص

  .متميزة يصعب التعويض عنه يف إطار قواعد املسؤولية املدنية التقليدية

  الضرر البيئي ضرر غير مباشر  : الفرع األول

باشر فال يكون الضرر معوضا عنه وفق القواعد العامة إذا كان ضررا مباشرا، أما الضرر الغري م

يكون معوضا عنه النقطاع العالقة السببية بني اخلطأ و الضرر، و الضرر املباشر حسب نص املادة 

من القانون املدين هو الذي يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار ومل يكن باستطاعة الدائن أن  182

         منتقدا،  يتوقاه ببدل جهد معقول أي جهد الرجل العادي حىت وإن كان هذا املعيار األخري

وبالرجوع للضرر البيئي فانه ورغم أنه يف بعض األحيان تكون األضرار مباشرة و يكون من السهل 

ربطها مباشرة بالفعل الضار، إال أنه يف  الوقت احلايل ونظرا لتطور األنشطة اإلنسانية أصبحت العديد 

وهذا لكون الضرر البيئي   16اشر من املسببات تساهم يف إحداث الضرر البيئي و يعد ضرر غري مب

ضرر يصيب الوسط الطبيعي أوال مث ينتقل إىل اإلنسان بعدها فيكون من الصعب التعويض عنه، 

ويعترب غري مباشر كذلك ألنه ميس البيئة و األوساط الطبيعية اليت تعد غري قابلة للتملك من قبل 

   بيئة اليت يلحقها هذا الضرر من مصادر اإلنسان، فالضرر هنا ميسه بطريقة غري مباشرة عن طريق ال

وعوامل متعددة، ويرى أغلب الفقه حاليا أن الضرر البيئي يعترب ضررا غري مباشر و بالتايل فانه غري 

معوض عنه يف إطار القواعد العامة للمسؤولية املدنية اليت تشرتط أن يكون الضرر مباشر، لكن 

ة البيئة يف إطار التنمية املستدامة جنده جاء باجلديد يف املتضمن محاي 10-03بالرجوع لنص القانون 

منه  37مسألة تعويض األضرار البيئية مهما كانت املباشرة منها و غري املباشرة حيث نصت املادة 

ويعد هذا خروجا عن  غيرالمباشرةعلى حق مجعيات محاية البيئة يف التعويض عن األضرار املباشرة و 

اطها األضرار املباشرة فقط و بالتايل فان التعويض عن الضرر البيئي الغري مباشر القواعد العامة يف اشرت 

  . 17 10-03يتم يف إطار قانون 
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  الضرر البيئي ضرر عمومي جماعي : الفرع الثاني

حىت يكون الضرر معوضا عنه يف إطار القواعد العامة للمسؤولية يشرتط فيه أن يكون ضررا 

من املضرور شخصيا أي ممن أصابه ضرر جسدي أو مايل أو معنوي  شخصيا، فرتفع دعوى التعويض

،فإذا مس  الضرر البيئي 18أو من أشخاص هلم عالقة باملضرور و ارتد الضرر الذي أصابه عليهم 

موارد خاصة  للشخص كملكيته أو أراضيه الزراعية أو قنوات املياه لديه فان الضرر البيئي يف هذه 

ري أي صعوبة يف التعويض عنه يف إطار قواعد املسؤولية املدنية التقليدية، احلالة يكون شخصيا وال يث

غري أنه  ويف أغلب األحيان يصيب الضرر البيئي عناصر البيئة يف حد ذا�ا من ماء وهواء و تراب 

ال يصيب شخصا بعينه وإمنا البيئة بعناصرها واليت ال تعد  طابع جماعي عموميفيكون هلذا الضرر 

، كما أن 19حكرا على احد، والضرر الذي يصيب البيئة هو ضرر يصب اجلماعة ككلملكا وال 

مصدر الضرر الذي يصيب البيئة عادة ما يكون عموميا، وقد أدى الطابع اجلماعي للضرر البيئي إىل 

وجود صعوبة يف التعويض عنه وفق القواعد العامة املسؤولية املدنية حبجة أنه ضرر غري شخصي، ففي 

اعتربت الضرر الذي حلق الصيادين من جراء  28/02/1957كمة النقض الفرنسية صادر يف قرار حمل

ضررا غري شخصي ومل تقبل الدعوى اليت رفعها االحتاد الفيدرايل للصيد، لكن مع  elvinsتلوث �ر  

التطور الكبري يف األضرار البيئية صدرت تشريعات خاصة حبماية البيئة و اليت كرست حق مجعيات 

اية البيئة يف رفع الدعاوى القضائية و املطالبة بالتعويض حىت و لو كان الضرر مجاعيا غري شخصي، مح

وقد اجته املشرع اجلزائري يف هذا االجتاه مبنحه جلمعيات محاية البيئة احلق يف املطالبة بالتعويض يف 

  .20تشريعات محاية البيئة

  الضرر البيئي ضرر إنتشاري: الفرع الثالث

واألبعاد فقد ميس  ادة يكون الضرر الذي يصيب اإلنسان ضررا حمدد من حيث النطاقيف الع

جسمه أو ذمته املالية أو جوانبه املعنوية، وهذا عكس الضرر البيئي الذي يكون يف أغلب احلاالت 

ضررا شامال  ال يعرف حدودا أو جماالت معينة، فاألضرار البيئية ال تقتصر على مناطق أو حدود 

ال يعرتف بوجود احلدود السياسية واجلغرافية  وهذا الطابع  طابعا انتشاريا معينة ألن هلا سياسية
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  االنتشاري للضرر البيئي هو ما دفع با�تمع الدويل للتحرك من أجل محاية البيئة عن طريق املؤمترات

ية أبرزها والذي كان حلماية البيئة اإلنسان 1972واالتفاقيات الدولية واليت يعد مؤمتر ستوكهومل لسنة 

  .21"أرض واحدة فقط"حتت شعار 

ومبا أن التلوث البيئي ال يعرف حدودا سياسية وال جغرافية فقد أدى إىل تطور مفهوم اجلوار 

يف القانون الدويل حىت أصبحت حالة اجلوار قائمة حىت دون اتصال إقليمي وجغرايف بفعل الضرر 

الطبيعية للدول، وتعترب األضرار النووية أبرز األضرار اليت البيئي االنتشاري الذي ميس وحدة البيئة 

تصيب البيئة وتكون ذات طابع انتشاري فيقول العلماء أن صارخا واحدا يدمر مليون طن من 

باإلضافة إىل خطر التلوث اإلشعاعي الذي ينتج عادة عن األنشطة أو التفجريات النووية   ،األوزون

عند انفجار مفاعل فوكوشيما النووي والذي امتد نشاطه  2011مثل ما حدث يف اليابان سنة 

يف أوكرانيا عند انفجار مفاعل  1986اإلشعاعي لعشرات الكيلومرتات أو مثل ما حدث سنة 

تشرنوبيل والذي امتد نشاطه اإلشعاعي ليشمل أغلب مناطق أوروبا ومسببا زيادة كبرية يف نسبة 

ة و غريها من األمراض اليت ترتتب عن هذا الضرر البيئي ذو األمراض السرطانية و أمرض الغدة الدرقي

باإلضافة لتلوث البحار و األ�ار ومصبا�ا واليت تعد أضرار انتشارية ال تتوقف  22الطابع االنتشاري

  .        عند مكان وقوع الضرر

فيه  إن الطابع االنتشاري للضرر البيئي الذي ال يقف عند حدود الزمان واملكان والذي ينشأ

حيث ينشأ يف مكان وحيدث أثره يف مكان آخر، أو ينشأ يف زمان وحيدث أثره يف زمان آخر جيعل 

من تعويضه غاية يف الصعوبة من طرف القاضي من حيث عدم إمكانية اإلحاطة بعناصره وحصر 

    .23نطاقه زمانيا ومكانيا وبالتايل صعوبة كبرية يف تقدير التعويض

  يئي ضرر تراكمي متراخي الضرر الب: الفرع الرابع

يكون حمققا مبعىن أن حيصل ن الضرر لكي يكون معوضا عنه ال بد أن إطبقا للقواعد العامة ف

لو تراخى لوقت الحق حبيث يعتد لتعدي، أو أن يكون وقوعه حمتما و يتضح مبجرد حدوث االضرر و 
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عه وال يعتد بالضرر بالضرر املستقبلي الذي تكون احتمالية وقوعه أكثر من احتمالية عدم وقو 

  .االحتمايل الذي مل يتحقق أي قدر منه وقت وقوع احلادث ووقوعه يف املستقبل أمر غري مؤكد

  وتعد خاصية الرتاخي خاصية وميزة من أبرز مميزات الضرر البيئي حيث أن آثار هذا الضرر

ىل سنة وقد متتد ال تظهر إال مبرور الوقت أي مستقبال بعد مدة زمنية قد تكون قصرية من شهر إ

 اآليت يفرزها أحد املصانع قد ال تظهر آثاره إال االنبعاثاتألجيال متعاقبة، فمثال تلوث اهلواء بسب 

األمر بالنسبة للتلوث أو الضرر اإلشعاعي الذي قد ال يظهر إال  كذلكو  بعد مرور فرتة زمنية طويلة

ية الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية اليت التجارب النوو  ذلكعلى شكل أمراض عند أجيال قادمة و مثال 

ال يزال السكان إىل حد اليوم يعانون من آثارها الضارة، ويقال أن التأثري الضار الناتج عن اليورانيوم 

   .مليار سنة 4.5املشع قد ميتد أثره لفرتة طويلة قد تصل إىل  

حماولة التعويض عنه  خاصية الرتاخي اليت يتميز �ا الضرر البيئي تطرح عدة إشكاالت عند

فأول إشكال يثور هو صعوبة إجياد أو إثبات عالقة سببية بني الفعل الضار و الضرر البيئي الذي ال 

يظهر إال بعد مدة قد تكون طويلة جدا، فيصعب إثبات سبب الضرر البيئي الذي قد تتداخل معه 

ر مبرور الزمن، أما الصعوبة أسباب أخرى مع السبب األصلي يف إحداثه فال يعرف املسؤول عن الضر 

الثانية اليت تثريها خاصية الرتاخي هي مرور الزمن الذي يؤدي اىل تقادم دعوى التعويض ويثور إشكال 

آخر حول مىت يبدأ حساب مدة تقادم دعوى التعويض بالنسبة للضرر البيئي من تاريخ وقوعه أم من 

سنة من يوم  15لقواعد العامة تكون مبرور تاريخ اكتشافه مع العلم أن تقادم دعوى التعويض يف ا

  .وقوع الفعل الضار

خاصية الرتاخي يف الضرر البيئي أدت إىل ظهور مبدأ على مستوى القانون الدويل اخلاص 

لضمان حق األجيال  يلزم الدول باحملافظة على البيئةالذي عرف مببدأ العدالة بني األجيال و بالبيئة ي

هذا رة ملزمة باحملافظة على البيئة و تكون الدولة يف ممارسا�ا لألنشطة اخلط القادمة يف بيئة سليمة حبيث

  .ما جاء يف عدة اتفاقيات دولية
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من خالل دراستنا خلصائص ومميزات الضرر البيئي  اتضح لنا أنه ضرر ذو طبيعة خاصة 

ومي غير مباشر عمخيتلف عن الضرر العادي املعوض عنه يف إطار القواعد العامة، فهو ضرر 

وهذا ما جيعل التعويض عنه يف إطار القواعد العامة للمسؤولية املدنية انتشاري وذو طابع متراخي 

التقليدية يثري صعوبات مجة ألن هذه اخلصائص اليت يتميز �ا الضرر البيئي جتعله من جهة غري متالئم 

ق بأركان املسؤولية مع شروط الضرر العادي املعوض عنه، ومن جهة أخرى يثري صعوبات يف ما يتعل

األخرى من خطأ وعالقة سببية، حيث يثري الضرر البيئي صعوبات يف مسألة إثبات اخلطأ ألن 

املضرور عادة ال تربطه عالقة وال يعلم يف غالب األحيان موطن اخلطأ، كما أن طبيعة األضرار الغري 

غاية يف الصعوبة فيتعذر معرفة  مباشرة وتعدد املسؤولني عن حدوثها جتعل من مسألة إثبات اخلطأ أمرا

، كما تثري خصوصية الضرر البيئي صعوبات أخرى فيما يتعلق بالركن الثالث من املخطئالشخص 

أركان املسؤولية املدنية آال وهي العالقة السببية لتداخل األسباب يف إحداث الضرر البيئي حبيث ال 

دوث الضرر كما أن الطابع املرتاخي للضرر يتضح السبب املنتج أو الفعال أو الرئيسي الذي أدى حل

  .     البيئي جيعل من إقامة العالقة السببية أمرا غاية يف الصعوبة

      فقد حاول الفقهالضرر البيئي يف القواعد العامة يثريها التعويض عن ونظرا للصعوبة اليت 

 لف عن األسس التقليدية هلا عنه يف إطار املسؤولية املدنية ختتالقضاء إجياد أسس جديدة للتعويض و 

ه إال أن جممل تلك النصوص تبقى غري كافية جيب على الفق وسبل أخرى عن طريق النصوص اخلاصة

  .النظر فيها ةواملشرع ضرورة إعاد
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 خاتمة

ختاما ميكن القول أن الضرر البيئي يعد ضررا ذو طبيعة خاصة وهذا من جانب أنه يصيب 

شخاص من جهة أخرى كما أنه يتميز مبجموعة من اخلصائص واملميزات البيئة من جهة ويصيب األ

 ،ذلكجتعله خيتلف عن الضرر العادي املعوض عنه يف إطار القواعد العامة للمسؤولية املدنية التقليدية

ألنه ضرر غري مباشر وذا طابع عمومي مجاعي باإلضافة لكونه ضرر انتشاري مرتاخي، لذلك جند أن 

إطار القواعد العامة يصطدم مبجموعة من العقبات ترجع باألساس لطبيعة الضرر التعويض عنه يف 

اخلاصة ولصعوبة إقامة أركان املسؤولية األخرى من خطأ وعالقة سببية، وهذا ما استدعى البحث عن 

جديدة لتعويض هذا الضرر وخاصة عن طريق قواعد املسؤولية املدنية األمر الذي أدى للبحث  شروط

يدة لتعويضه ختتلف عن األسس التقليدية كما ظهرت طرق جديدة للتعويض عن عن أسس جد

وصعوبة إثبات شروط الضرر من أجل احلصول الضرر البيئي نظرا لعدم كفاية قواعد املسؤولية املدنية 

  .  وهنا يربز دور التأمني و دور صناديق التعويض يف جرب الضرر البيئيعلى تعويض كاف وعادل 
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        ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، "ب"أستاذ محاضر  -الحسين عمر .د

  بومرداس -جامعة امحمد بوقرة

  

االلتزام ببذل عناية وتحقيق نتيجة وضمان السالمة وأثرها على مستقبل المسؤولية 

  المدنية في المجال الطبي

 

  مقدمة

ملساسه بالسالمة  استثنائية، أمهية الذي يربط بني الطبيب واملريض يكتسي العقد الطيب

اليت  اإلنسانية، باعتبار احملل فيه هو جسم اإلنسان، الذي أمجعت كل املبادئ اجلسدية والعقلية،

بني إذ ينبغي أن يراعى فيه التوازن ، على محايته وصيانته، أرستها الديانات السماوية واحلضارات

عقد طبيعة خاصة تبعا للمحل فيه وللفارق وهلذا الأطراف العقد، من حيث االلتزامات واحلقوق، 

، يف مركز األضعف أمام الطرف )املريض( العلمي والفين بني طرفيه، حبيث يصبح متلقي العالج 

  ).الطبيب( اآلخر 

يعد االلتزام مقتصرا على بذل هذا العقد كغريه من العقود يرتب التزامات بذات األمهية، ومل  إنّ 

االلتزام  تطور ب كأصل اللتزامه، وااللتزام بتحقيق نتيجة كاستثناء، بلعناية ملقاة على عاتق الطبي

بتحقيق نتيجة والتوسع فيه تبعا للتقدم العلمي الطيب والتطور التكنولوجي الذي ال يرتك جماال للخطأ، 

  .إضافة إىل ظهور االلتزام بضمان السالمة اجلسدية للمريض

وتطورت التزامات  عند اإلخالل �ذه االلتزامات،تنعقد املسؤولية املدنية يف ا�ال الطيب 

حتديدها نظرا للتطور الكبري يف  وضوابط كثريا عما كانت علية يف السابق، واختلفت كيفية  الطبيب

من حيث ظهور نظريات حديثة، وتطور اإلمكانيات واألجهزة الطبية وأساليب العالج،  ا�ال الطيب

  .انيات التواصل احلديثةوسرعة التواصل العلمي الطيب عرب إمك
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حتديد التزامات الطبيب، وتطورها، وأثرها على  أمام هذه املعطيات استوجب األمر البحث يف

  .سؤولية املدنية يف ا�ال الطيبمستقبل امل

الكافية قبل وأثناء فرتة عالج املريض،  بذل العناية التزام الطبيب، من خالل ضوابط تظهر

يتعدى ذلك  كما ريض،الضروري والفعال، وتعفيه من االلتزام بشفاء املاليت تلزمه بتقدمي العالج 

  .تدخله الطيب، وضمن حدود معينة إجيابية من خالل تحقيق نتيجةللوصول إىل االلتزام 

نظرا لبعض اخللط يف املفاهيم بني االلتزام بتحقيق ، و بضمان السالمةومع ظهور االلتزام 

إنه ينبغي اإلجابة عن املقصود �ذين االلتزامني، ومدى حتمل نتيجة وااللتزام بضمان السالمة، ف

  .الطبيب االلتزام بضمان السالمة كإجراء وقائي جديد

حدود وضوابط التزامات  وتأيت هذه املداخلة لإلجابة عن اإلشكالية املتمثلة يف، ماهية

      ة يف ا�ال الطيب؟ولية املدني، وتأثريها على تطور املسؤ على العقد الطيب الطبيب جتاه املريض

 قيق نتيجة وضمان السالمة على تطورلتزام ببذل عناية وحتاال أثر ،التاليني املطلبني وذلك من خالل

، واالجتاه حنو التقليل من دور اخلطأ يف قيام املسئولية املدنية )األول بحثالم( املدنيةاملسؤولية 

  .)الثاني بحثالم(

  

  األول بحثالم

المسئولية  على تطور بذل عناية وتحقيق نتيجة وضمان السالمةااللتزام ب أثر 

  المدنية

، )الطبيب واملريض–يعترب العقد الطيب من بني العقود اليت حتتاج إىل حتقيق توازن بني طرفيه 

يرتب هذا العقد التزامات وحقوق كغريه من العقود، واإلخالل وذلك لطبيعة كل من الطرفني املختلفة، 

مات على صاحبه، وتكون إما االلتزام ببذل عناية أو بتحقيق نتيجة، وقد اجته الفقه به يرتب التزا
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والقضاء للبحث يف االلتزام بضمان السالمة يف ا�ال الطيب على غرار محاية املستهلك والبائع والناقل، 

  :  الثالث اآلتية طالبسنتطرق إىل هذه االلتزامات من خالل امل

  عناية ببذل  االلتزام :األول المطلب

األصل العام املستقر عليه فقها وقضاء يف التزام الطبيب هو بذل عناية وليس  من املعلوم أن

العناية الوجدانية اليقظة املوافقة للحقائق العلمية " :، والعناية اليت يلتزم الطبيب ببذهلا هي1حتقيق نتيجة

  . 20/05/1936ري مرسي املؤرخ يف طبقا لقرار حمكمة النقض الفرنسية يف قرارها الشه" املكتسبة

2وقد أشارت احملكمة العليا اجلزائرية يف قرارها
التزام ببذل عناية هو بذل اجلهود :" إىل تعريف 

الصادقة اليت تتفق والظروف القائمة واألصول العلمية الثابتة �دف شفاء املريض وحتسني حالته 

يب ملزم ببذل العناية األزمة يف مراقبة املريض يف ، كما أّن القضاء اجلزائري اعترب أن الطب"الصحية 

 .3الفرتة التالية إلجراء العملية اجلراحية،اليت تدخل ضمن معاجلة مضاعفات العملية اجلراحية ذا�ا

فالطبيب غري ملزم بنجاح العملية اجلراحية لكن املطلوب منه هو بذل جهود صادقة تتم عن 

  .4ضمري يقظ يف معاجلة املريض

القاعدة العامة أن حيرس الطرف املطالب بالتزام معني أن يتوخى احليطة واحلذر يف تقتضي 

   نتيجة تنفيذ التزامه، وأن يبذل العناية الكافية بغض النظر عن حتقيق

على عاتق املريض، إذ أنه مطالب يف إثبات  ص االلتزام ببذلفيما خي عبء اإلثبات ويقع

  : احليثيات الثالث اآلتية

ثبت املريض أن الطبيب أعلن التزامه ببذل العناية املطلوبة، إال أنه مل يقم مبا التزام به من أن ي -أوال

  .بذل العناية الكافية حسب ما تقتضيه قواعد املهنة اليت ينتمي إليها

  .أن يثبت الضرر الذي يدعي وقوعه عليه -ثانيا

  .أن يثبت حتقق عالقة السببية بني اخلطأ - ثالثا

أن الطبيب احلاذق من أواسط األطباء، مسئول عن القيام بواجبه على أكمل : وخالصة القول

وأن الزيادة يف االلتزام ببذل عناية .5وجه، مراعيا األصول الفنية املوجودة، واملكتسبات العلمية الثابتة
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على عاتق الطبيب، سوف تكون جتاوزا حلدود قدرته، وأن النقصان يف هذا االلتزام سينقص من حق 

يض يف العالج املستحق والعناية الالزمة، إن االلتزام ببذل عناية من طرف الطبيب جتاه املريض، املر 

  .التزام ثابت ومفروض على الطبيب يف مجيع احلاالت وال ميكن التصرف فيها بالزيادة أو النقصان

  االلتزام بتحقيق نتيجة :الثاني مطلبال

أيسر  وإثباته ام املتمثل بااللتزام يبذل عناية صل العن األعااللتزام بتحقيق نتيجة استثناء  يعترب

االلتزام ببذل العناية خالل مراحل العالج دون التقيد بتحقيق  الطبيب ، إذ يقع على6 نهبكثري م

الطبيب، بينما جند أن أعماال طبية حمددة وصل التقدم العلمي  قدرة تفوقن النتيجة أل ،نتيجة

مية وتقنية بشأ�ا جتعل النتائج مؤكدة، إن مل يتدخل عامل أجنيب والبحث املتواصل إىل معطيات عل

7أو وقوع خطأ من طرف املتضرر نفسه أم من الغري
كما هو احلال يف عمليات التجميل ونقل الدم   .

عمليات جيب أن تكون نتائجها وصنع وتركيب األطراف الصناعية وتركيب األسنان، حيث أن هذه ال

اعد العامة فإن عدم االلتزام بتحقق نتيجة يقع عبء إثباته على املريض بالرجوع إىل القو قة، حمق

بإثبات عدم حتقيق النتيجة، حيث أن ، مث استكمال ذلك ذا االلتزام أوالاملطالب بإثبات وجود ه

مسؤولية الطبيب بناء على خطأ مفرتض حصل من الطبيب،  �وضيرتتب عنه  �ذا االلتزام اإلخالل

وتشمل التزامات الطبيب  .عن هذا اخلطأ تههرب من هذا االلتزام ونفي مسؤوليوليس للطبيب أن يت

  .بتحقيق نتيجة االلتزامات املتعلقة بالواجبات الطبية اإلنسانية والفنية

   واألخالقية من حيث االلتزامات المتعلقة بالواجبات اإلنسانية :الفرع األول

به جانب من الفقه باعتبار االلتزام كرست حمكمة النقض الفرنسية االعتقاد الذي نادى 

بإعالم املريض من طرف الطبيب هو التزام بتحقيق نتيجة، ألن إعالم املريض من االلتزامات اليت ال 

تندرج فيه عنصر االحتمال، وعلى الطبيب القيام بعبء إثبات االلتزام باإلعالم أو إثبات السبب 

زام بإعالم املريض بااللتزام باحلصول على رضا املريض يرتبط االلت الذي حال بينه وبني هذا االلتزام

  .وبالتايل فان االلتزام باحلصول على رضا املريض يعترب التزام بتحقيق نتيجة
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  من حيث االلتزامات في المجال الفني الطبي :الفرع الثاني

صنفت أعمال حمددة بعينها على أ�ا أعماال طبية يتضاءل فيها عنصر االحتمال نتيجة 

لتقنيات املستخدمة يف العمليات الطبية، ويكاد أن يكون خاليا من عنصر االحتمال يف بعض ل

  :األحيان، ومن بني هذه األعمال املصنفة إىل التزامات بتحقيق نتيجة ما يلي

ميكن التمييز بني التحاليل الطبية املخربية العادية وهي اليت تقوم  :التحاليل الطبية المخبرية -أوال

زة بسيطة يتضاءل فيها عنصر االحتمال، والتحاليل الطبية الدقيقة واملعقدة اليت تتجاذ�ا على أجه

التفسريات املختلفة، فاألوىل جتعل من النتائج املغلوطة قيام مسؤولية الطبيب، أما الثانية فإ�ا تبقى 

  . 8حتمالضمن االلتزامات ببذل عناية، يف انتظار التقدم العلمي الذي يستبعد معه عنصر اال

 Les appareils et les instruments"األدوات واألجهزة المستخدمة في العالج - ثانيا

médicaux": أن مهنة الطب أصبحت تقوم على التخصص املعمق يف ا�االت  من املسلم به

الطبية كافة، يدعم ذلك التقدم العلمي اهلائل يف التشخيص والعالج وصوال إىل اجلراحات املعقدة، 

ن من يستعمل هذه اآلالت قد خيطئ يف استخدامها مما يؤدى بإحلاق األضرار اليت تزيد وتفاقم لك

لذا فان . املرض املراد عالجه أو أن حتدث أمراضا جديدة بسبب سوء استخدام هذه املعدات الطبية

القضاء أكد على أن الضرر الذي يلحق باملريض جراء استخدام هذه األدوات واألجهزة من طرف 

الطبيب على أ�ا التزامات بتحقيق نتيجة، تنهض من خالهلا مسؤولية الطبيب دون احلاجة إىل إثبات 

، وقد أيد القضاء هذا االجتاه من خالل تطبيقات متعددة منها، مسؤولية الطبيب عن كسر 9خطأه 

      ازحقنة يف العضالت، مسؤولية طبيب األسنان عن متزيق لسان املريض لعدم السيطرة على اجله

، 10ومسؤوليته عن احلروق اليت أصابت املريض بسبب تطاير هليب من املشرط الكهربائي أثناء اجلراحة 

   .11القانون املدين اجلزائري يسري يف هذا االجتاه رغم عمومية املادة  138وميكن أن نعترب نص املادة 

اء أو الرتكيبات الصناعية املقصود بعمليات نقل وزرع األعض :عمليات نقل وزرع األعضاء - ثالثا

الطبية، األعضاء الصناعية اليت تعّوض اإلنسان الذي فقد أحد أعضائه الطبيعية أو ما يصاب منها 

باملرض والتلف، وقد كان املشرع اجلزائري مدركا هلذا املوضوع وأمهيته القصوى فخصص له املواد من 

 18/11لك ما أورده يف القانون رقم املعدل واملتمم وكذ 05-85من القانون رقم  168إىل  161

  .، لكنه مل يبّني طبيعة التزام الطبيب يف هذه العمليات369إىل  355من خالل املواد من
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الضرر من املادة  انتفاءيرتتب عن عمليات احلقن وجوب  :عمليات الحقن المختلفة -رابعا 

  .12احملقونة، وهو التزام بتحقيق نتيجة 

خيتلف األمر يف مسألة التطعيم، حيث يرتتب عن األضرار  :La vaccinationالتطعيم  -خامسا

اليت تلحق باألشخاص مسؤولية الدولة حىت وإن متت بواسطــة طبيب خــاص أو مستشفى خاص، 

ذلك أن التطعيم وإجراء طيب إجباري، وهذا االلتزام بتحقيق نتيجة يرتتب عنه قيام املسؤولية الطبية 

  .13للدولة

ذهب بعض الفقه إىل أن عمليات التجميل ال تفرضها  :في مجال التجميلالجراحة  - سادسا

الضرورة العالجية، األمر الذي يضع على عاتق الطبيب الذي يقوم بعملية التجميل التزاما بتحقيق 

نتيجة، وهذا يف حال عدم جناح العملية اجلراحية وحتقيق النتيجة املرجوة، وال ميكن للطبيب يف حالة 

خلص من التزامه بتحقيق نتيجة إال إذا أثبت أن سببا أجنبيا حال دون جناح هذه الفشل أن يت

  .العملية

  االلتزام بضمان السالمة: الثالث المطلب

من السابق ألوانه القول بتحديد معامل االلتزام بضمان السالمة يف جمال املسئولية الطبية، كما 

واإلنتاج والنقل، ولكي يتحقق وجود هذا  هو احلال يف جماالت أخرى، كحماية املستهلك والبيع

  :االلتزام البد من توفر الشروط الثالث التالية

 وجود خطر ناتج عن التدخل الطيب، وهذا نظرا لظهور األجهزة الطبية احلديثة - 

على سالمته، خالل  باحلفاظ، )الطبيب( على الطرف املدين ) املريض( أن يعهد أحد املتعاقدين  - 

 .مراحل العالج

 .14يكون املعهود له االلتزام بالسالمة شخصا فنيا متخصصاأن  - 

وال يعين االلتزام بضمان السالمة أن خيضع الدائن جسده للمدين بشكل مطلق، بل يتعلق 

فقط بالنشاط الذي ميارسه الطبيب، ويعفى املدين من املسؤولية إذا كان احلادث أو الضرر قد طرأ 
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قابل جيب أن يشعر الدائن باألمان والطمأنينة أثناء خضوعه لسبب ال عالقة له بنشاط املدين، وبامل

  .15للعالج

ونظرا لوجود كثري يف التشابه بني االلتزام بتحقيق نتيجة وااللتزام بضمان السالمة، لدرجة 

مالحظة اخللط بينهما فإنه ينبغي التفرقة بينهما، حبيث أن االلتزام بتحقيق نتيجة هو بكل بساطة 

يت من أجلها تدخل الطبيب، وهذا ال يعين بالضرورة شفاء املريض، فقد يكون حتقيق النتيجة ال

التدخل ناجحا وجمديا فتتحقق النتيجة، لكن النتيجة العامة للمريض وهي الشفاء مل تتحقق، كعملية 

نقل الدم، حيث تتحقق النتيجة بنقل الدم السليم مبواصفاته الطبية كافة لكنه غري ملزم بشفاء املريض، 

 .16ن احلالة الصحية للمريض ليست متوقفة بالضرورة على نقل الدم السليمأل

أما االلتزام بضمان السالمة فهو التزام بعدم تعرض املريض ألي أذى أو اضطراب يف حالته 

الصحية أثناء تدخل الطبيب، أي أنه على املتعاقد أو املهين الذي يوقع عقدا بضمان السالمة، أن 

لذي ميكن أن خيل بسالمة املتعاقد الثاين، ويلتزم بأن يتصرف من أجل عدم يتوقح حصول احلادث ا

  .17حدوثه أو جتنب آثاره

    

  الثانيبحث الم

  االتجاه نحو التقليل من دور الخطأ في لقيام المسئولية المدنية

ضاء إىل حماولة إنصاف الطرف الضعيف يف العالقة الطبية، من خالل  التقليل يتجه الفقه والق

ر اخلطأ لقيام املسئولية املدنية يف ا�ال الطيب، حيث عدم حتميل املريض لعبئ االلتزام  من دو 

باإلعالم، واستغالل التطور العلمي والفين يف جمال الطب، ودقة الوسائل املستخدمة يف التدخل 

نتيجة، والتوجه  الطيب، من أجل التوسع يف االلتزام بتحقيق نتيجة كو�ا  تثري املسئولية �رد عدم حتقيق 

  .التالية طالبحنو  مفهوم اخلطأ االحتمايل، وصوال للمسئولية دون خطأ، كما سيأيت من خالل امل
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  تحمل الطبيب عبء إثبات االلتزام باإلعالم :األول مطلبال

يعترب التزام الواجب إيصاهلا للمريض يف مرحلة التشخيص الطيب وطبيعة العالج املقرتح، 

لبدائل العالجية، مع األخذ بعني االعتبار معايري حمددة تراوحت بني إعالم الطبيب وخماطر العالج وا

جتاه املريض التزام قانوين سابق على إبرام العقد الطيب وهناك حدود لعناصر اإلعالم املريض بكل دقة 

اذا الفحص والعالج واآلثار املتوقعة حىت يتسىن للمريض اخت أثناء مجيع مراحل العالج عن أساليب

لقرار املناسب، رغم أن أغلبية القضاء استقر على أن يكون إعالم املريض حسب ما يراه الطبيب 

ضروريا، واختيار املعلومات الواجب إيصاهلا للمريض دون غريها، وهو ما أخذ به بداية القضاء 

، أي احملتاطمبعيار املريض عن هذا املعيار واخذ ي القضاء الفرنس ، لقد تراجع18الفرنسي واالجنليزي

إعالمه باملخاطر احملتملة وحىت االستثنائية منها، تبعه بنقل عبء االلتزام باإلعالم من املريض ليصبح 

  .19على عاتق الطبيب

من قانون  3مكرر 367القضاء اجلزائري مل يفصل يف هذا الشأن، إال أنه بالرجوع للمادة 

ن للمحاكم اجلزائرية أن تستشري ا�لس ، يتضح انه ميك 198520لعام  85/05الصحة وترقيتها رقم 

الصادر يف  18/11الوطين أو ا�الس اجلهوية لآلداب الطبية، وهو ما جاء به القانون رقم 

  .منه 351يف املادة  02/07/2018

فإن عبء إثبات االلتزام بإعالم املريض  من القانون املدين اجلزائري، 323وتبعا لنص املادة 

خري، ولكن املادة مل توضح طبيعة هذا االلتزام فيما إذا كان التزاما اتفاقيا أم يقع على عاتق هذا األ

على الدائن إثبات االلتزام وعلى املدين "القانون املدين اجلزائري بقوهلا 323قانونيا، حيث نصت املادة 

ن القانون وعليه فان كان االلتزام إتفاقيا وجب إثباته، أما إذا كان قانونيا فا" إثبات التخلص منه

  .أوجده وال حاجة إلثباته

ليس ملزم بإثبات وجوده "املريض "دام االلتزام الواقع على الطبيب التزام قانوين فان الدائن  وما

عبء إثبات التخلص من االلتزام باإلعالم، أي إثبات "الطبيب "الن القانون أوجده، بل على املدين 

   .تنفيذ هذا االلتزام
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  ع في االلتزام بتحقيق نتيجةالتوس: الثاني مطلبال

بناء على الطبيعة االحتمالية للعمل الطيب ونتائجه فقد تكرس االلتزام ببذل عناية من جانب 

الطبيب دون االلتزام بتحقيق نتيجة باعتبار أن ذلك هو األصل العام، إال انه ميكن اعتبار األعمال 

لتزاما حمدد بتحقيق نتيجة على أساس أن الطبية اليت تتجاوز ذلك األصل العام تضفى على الطبيب ا

املسؤولية يف هذه االجتاه مبنية على خطا مفرتض ويف هذه احلالة فان الطبيب ال ميكنه التخلص من 

مسؤوليته إال بإثبات أن عدم حتقق النتيجة راجع لسبب أجنيب منعه من حتقيق هذه النتيجة، كخطأ 

ة قاهرة حالت دون حتقيق النتيجة املتفق عليها، وجراء املريض املتضرر، أو خطا الغري، أو وجود قو 

  .21ذلك تنهض مسؤولية الطبيب عن اخلطأ الطيب لعدم حتقيق نتيجة 

وتبعا للتطور العلمي اهلائل يف ا�ال الطيب، وتطور األجهزة املستعملة وطرق العالج، حيث 

عنصر االحتمال، مما يعد ختفيفا  أعترب ذلك توسعا يف االلتزام بتحقيق نتيجة، أين يتضاءل أو ينعدم

  .على الفئات الضعيفة من حيث أن جمرد عدم حتقق النتيجة تقوم املسئولية املدنية

كالتحاليل الطبية الدقيقة اليت ال جمال فيها للخطأ، أو األدوات املستخدمة يف العالج، 

ختلفة، التطعيم واجلراحة والتدخل اجلراحي، عمليات نقل الدم، نقل وزرع األعضاء، عمليات احلقن امل

  .التجميلية

  )  الخطأ االحتمالي(استنتاج الخطأ من وقوع الضرر : الثالث مطلبال

القضاء فكرة اخلطأ االحتمايل أو استنتاج اخلطأ من خالل الضرر احملقق وهذا بسبب  بتدعا

  .التطور اهلائل والدقيق يف جمال الطب

لضرر الواقع واحملقق هو نتيجة خلطا وقع فعال حيث رأى القضاء أن االحتمال قائم يف كون ا

من طرف الطبيب لكنه غري مؤكد، وميكن االستنتاج أنه مل يكن هذا الضرر ليقع لوال وجود ذلك 

  . اخلطأ

حيث إقامة . وتعترب هذه الفكرة معاكسة ملا جاءت به القواعد العامة يف املسؤولية املدنية

أيدت حمكمة النقض الفرنسية يف حكمها الصادر . دعى عليهالدليل هي على عاتق املدعى مبواجهة امل
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هذا االجتاه،عندما استنتج قضاة املوضوع أن خطأ الطبيب الذي استخدم  28/06/1960بتاريخ 

األشعة لعالج مريض له استنادا ملا ورد يف تقرير اخلرباء من انفكاك أحد املسامري يف جهاز األشعة 

 ا، وكان هو االفرتاض األكثر احتماال ملا أصاب املريض من ضررنتيجة االهتزازات الذي تعرض هل
22.   

وقد أيد القضاء اجلزائري الذي قضى مبسؤولية املستشفى على أساس سوء تسيري اإلدارة، 

بسبب سقوط مريض من فوق سرير متحرك أدى إىل موته وهذا من خالل القرار الصادر عن الغرفة 

مبناسبة القضية املرفوعة ضد مستشفى  20/05/1981يخ اإلدارية مبجلس قضاء قسنطينة بتار 

   .23سكيكدة 

وتعترب فكرة اخلطأ االحتمايل اقرب إىل املسؤولية دون خطا منها إىل اخلطأ الواجب إثباته، 

فهي تأخذ موقعا وسطا بني املسؤولية القائمة على اخلطأ الواجب إثباته واملسؤولية القائمة على أساس 

  .24املخاطر

كرة اخلطأ االحتمايل عندما ال ميكن التوصل إىل حتديد اخلطأ، حيث ميكن أن وتتدخل ف

ينسب إىل الطبيب دون أن يعرف سبب الضرر، وترددت اخلربة الطبية يف حسم املسؤولية يف اخلطأ، 

يف الوقت الذي يصبح املريض عاجزا متاما عن إثبات اخلطأ، و�ذا التدخل يصبح املريض معفى من 

  . 25يف حني يصبح على الطبيب إثبات نفي هذا اخلطأ  الطيب،إثبات اخلطأ 

ميكن القول أن هذه النظرية ذات أمهية بالغة للمرضى املتضررين مبناسبة إثبات اخلطأ الطيب 

حيث يتم إعفائهم من عبء إثباته ويصبح الطبيب مطالبا بإثبات نفى هذا اخلطأ، لكنها على الرغم 

ىل احلد الذي وصفتها حمكمة التمييز الفرنسية بأ�ا فكرة مغلوطة، من أمهيتها فقد تراجعت كثريا إ

  .26وأدانت اللجوء إىل مثل هذه األفكار ودعت إىل األخذ بوجود خطأ ثابت يف جانب الطبيب

كذلك انتقد بعض الفقه نظرية اخلطأ االحتمايل، أل�ا ال تقوم على أساس قومي، بل تعتمد 

يتمىن  " jean penneau " "بينو"هو الفقيه  تفسري ضعيف ،فهاعلى تفسري مبفهوم املخالفة، وهو 

أن تتالشي فكرة اخلطأ االحتمايل يف ا�ال الطيب، الن القاضي حييد عن املعايري الصحيحة يف حال 

  27.اعتداده �ا
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ومن املالحظ رغم بعض االجيابيات اليت جاءت �ا هذه الفكرة إال أ�ا تراجعت كثريا بسبب 

ملوجهة إليها، مع مالحظتنا أن معظم املراجع اليت استندنا إليها مل تتفق على وصفتها االنتقادات ا

حيث وصفت بالنظرية حينا وبالفكرة أحيانا أخرى، لكن الفقه والقضاء واصل العمل يف حماولته 

للتخفيف من عبء اإلثبات على املريض، ويف سبيل ذلك أوجدت وسيلة هامة هلذا اهلدف وهي 

بء إثبات االلتزام بتحقيق نتيجة مقابل التخفيف من جمال عبء االلتزام ببذل عناية كما التوسع يف ع

  .سنرى يف الفرع املوايل

 

  المسؤولية دون خطأ: الرابع مطلبال

 يف مل يقتصر التخفيف عن املريض يف عبء اإلثبات على حتميل الطبيب عبء االلتزام

االقرتاب من إعفاء يجة، بل حاول القضاء والفقه سع بتحقيق نتاإلعالم واخلطأ االحتمايل، والتو 

املريض من عبء اإلثبات وإعفاء القاضي عناء البحث عن الوقائع لكي يستخلص اخلطأ، فأوجد 

  .28وسيلة جديدة �ذا االجتاه وهي املسؤولية دون خطأ

بت، مما يعين قيام املسؤولية تبعا لوجود ضرر حلق باملريض دون وجود خطأ مفرتضا كان أم ثا

وقد مت اللجوء إىل هذه الوسيلة اليت تعفي املريض عن عبء اإلثبات يف القضاء اإلداري ابتداءا من 

، بعد أن كانت ال تقوم املسؤولية إال بوجود خطأ سبب ضررا حيث أصبحت 199029العام 

  .املسؤولية تنتهي �رد وجود الضرر الذي يتم البحث عن سببه دون البحث عن اخلطأ

القضاء اإلداري هو السباق إىل مثل هذا النوع من قيام املسؤولية  فليس معناه أن وإذا كان 

القضاء العادي مل يقم مبحاوالت لتطبيق املسؤولية دون خطأ، هلذا سنتطرق إىل إقرار القضاء اإلداري 

ونركز على حماوالت القضاء املدى إلقراء  )الفرع األول(للمسؤولية غري اخلطئية بشكل خمتصر 

  .كونه موضوع حبثنا هذا  )الفرع الثاني(سؤولية دون خطأ امل
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   إقرار القضاء اإلداري للمسؤولية غير الخطيئة :الفرع األول

يعترب القضاء اإلداري الفرنسي أول من أقّر املسؤولية دون خطأ جتاه املستشفى العام من 

عن  21/12/1990 يف احلكم الصادر يف )Bianchi(و ) Gomez(خالل قضيتني معروفتني مها 

عن جملس الدولة الفرنسي على التوايل،  09/04/1993حمكمة ليون اإلدارية واحلكم الصادر بتاريخ 

الذي ومتع من نطاق املسؤولية دون  03/11/1997تالمها حكم جملس الدولة الفرنسي بتاريخ 

  30.خطأ

إعمال هذه أقر القضاء اإلداري الفرنسي  )Gomez(فمن خالل احلكم الصادر يف قضية 

املسؤولية للمرفق الطيب العام جتاه املرضى، لكن جمال هذه املسؤولية بقي على نطاق منحصر يف حالة 

استخدام تقنية عالجية جديدة، غري معروفة النتائج بشكل دقيق، مع أ�ا ليس التقنية الوحيدة املتاحة 

  . 31للعالج، أضف إىل ذلك أن العملية مل تتطلب حالة االستعجال

أدى إىل القول أن التشخيص والعالج مت بشكل  Bianchiا احلكم الصادر بشأن قضية أم

صحيح أي دون خطأ، إمنا ترتب عنه ضرر حبق املريض الذي يكون له احلق يف التعويض على أساس 

املخاطر الطبية، مع وجوب حصول فعل ضار لقيام هذه املسؤولية وكذلك إثبات العالقة السببية بني 

  .32يب والضرر الناتج والذي عادة ما يكون ضررا استثنائيا ذي طابع جسيم العمل الط

وهكذا ميكن القول أن القضاء اإلداري الفرنسي أرسى املسؤولية غري اخلطئية للمستشفى العام 

    .عن األضرار اليت تلحق باملرضى الذين يرتادونه، حيث تقوم املسؤولية بوقوع الضرر

  ضاء العادي في إرساء المسؤولية غير الخطئية    محاوالت الق :الفرع الثاني

إذا كان القضاء اإلداري قد أقر املسؤولية غري اخلطئية يف القضاء الفرنسي فإن القضاء املدين 

القانون اتبع نفس النهج يف حماولة إقرار هذه املسؤولية حني جلأ إىل وسيلة قانونية تتوافق مع مبادئ 

لسالمة للمرض، وذلك دون وقوع خطأ سواء كان ذلك اخلطأ من ، هي االلتزام بضمان ا33اخلاص

طرف الطبيب أو من طرف املؤسسة الصحية اخلاصة يف ما خيص األضرار املتعلقة بالطابع الفين للعمل 

  .34الطيب، حيث يبقى التزام الطبيب بشأ�ا التزام ببذل عناية
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التخفيف من عبء إثبات  من خالل ما سبق، خنلص إىل القول أنه بعد أن كان التوجه هو

اخلطأ الطيب عن املريض مث حماولة إعفاءه من هذا العبء، أصبح بإلقاء املسؤولية على عاتق الطبيب 

أو املؤسسة الصحية بثبوت الضرر دون البحث عن اخلطأ، ويبقى على الطبيب أو املؤسسة الصحية 

ة قاهرة أو خطأ املتضرر نفسه، أدت املعنية للتخلص من هذه املسؤولية، أن تثبت أن سببا آخر أو قو 

إىل حصول الضرر الالحق باملريض، وهذا يعد تطورا يف أحكام املسؤولية الطبية والقواعد التقليدية اليت  

  .كانت حتكمها واليت كانت تعتمد يف األساس على اخلطأ الطيب

  

  ةخاتم

كثريا يف ظل سعي الفقه أن دور اخلطأ يف قيام املسؤولية املدنية، قد احنسر   نستخلص مما سبق

       والقضاء إىل التوسع يف االلتزام بتحقيق نتيجة، وتقدم االعتماد على نظرية اخلطأ االحتمايل

  ).قيام املسؤولية بوجود ضرر ناتج عن خطأ احتمايل(

، جيد أن العقد الطيب كان يفتقر إىل التوازن بني طرفيه، وأن الطرف األضعف وهو املريض 

لضرر الناتج عن اخلطأ، يف ظل تفوق الطرف حيصل على حقه يف التعويض عن ا لكيصعوبة بالغة 

  .علما وفنا اآلخر يف العقد

كان للفقه والقضاء دورا بارزا يف حماولة حتقيق التوازن بني طريف العالقة الطبية، وجنح إىل حد  

يب، واعتباره يندرج يف كبري يف هذا املسعى حني أصبح إثبات االلتزام باإلعالم يقع على عاتق الطب

  .االلتزام بتحقيق نتيجة

 استغالل التقدم العلمي والفين يف ا�ال الطيب من أجل التوسع يف االلتزام بتحقيق نتيجة، مما

  .يرتب قيام املسئولية املدنية، يف حال عدم حتقق النتيجة

حتمايل من حتقق االجتاه اجلدي حنو إقرار املسئولية املدنية دون خطأ، واستنتاج اخلطأ اال

  .الضرر
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ن حصر نطاق االلتزام ببذل عناية يف مجيع مراحل العالج مقابل التوسع يف نطاق االلتزام إ

نوعا من التوازن يف هذه العالقة  ىبتحقيق نتيجة، أدى إىل ختفيف عبء اإلثبات على املريض مما أضف

أن قواعد املسؤولية بء اإلثبات، و إعفاء املريض من عحىت اقرتبت من ) بني الطبيب واملريض(الطبية 

الطبية التقليدية املؤسسة على اخلطأ تطورت بشكل كبري لصاحل املتضررين، مما ميكنهم من احلصول 

وقد ظهر ذلك جليا يف تضافر جهود ، على تعويض عن الضرر الذي حلق �م نتيجة العمل الطيب

إثبات اخلطأ الطيب، وجنح إىل حد   العمل على مساعدة املريض يف ختفيف عبء يفالفقه والقضاء 

  .كبري

رغم أن االلتزام بضمان السالمة موجودا يف حاالت من شأ�ا محاية جسم اإلنسان املستهلك 

والبائع والناقل، إال أنه مازال يف إرهاصاته األوىل يف جمال العقد الطيب رغم أن حمله هو جسم 

  .اإلنسان

 لتزام بضمان السالمة، لدرجة أن البعض يعتربوجود خلط بني االلتزام بتحقيق نتيجة واال

   .االلتزام األول هو نفس االلتزام اآلخر

  :فإين أقرتح  ما يلي كوبناء على ذل

تشكيل ورش عمل من املتخصصني ورجال القضاء والفقه، من أجل العمل على صياغة قانون  - 

 .شامل حيدد الواجبات وااللتزامات بني أطراف العقد الطيب

احلاالت  تزام بضمان السالمة على غرارلصيانة جسم اإلنسان من خالل إقرار اال العمل على - 

 .املشا�ة واليت حتمي جسم اإلنسان من األضرار

إعادة النظر يف اهلياكل الطبية والبشرية اليت تشرتك يف التدخل الطيب، سواء يف العالج والتشخيص  - 

 .ونقل املرضى والفرق الطبية

لضحايا املتضررين من خمتلف األخطار، وإبعادها عن روتني املكاتب إنشاء صناديق لتعويض ا - 

 .وامللفات
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األخطار، مع  ملواجهة ،العمل على إنشاء بنية حتتية حتتوي على اهلياكل املادية والبشرية املتخصصة - 

إعطاء الدعم الكايف للمخابر العلمية وللباحثني من األطباء والطلبة الشباب املتخصصني يف ا�ال 

   .، وتشجيع املتخصصني من املهاجرين لالنضمام إىل هؤالء الباحثنيطيبال

                       

                                                           
، دار )دراسة حتليلية علمية على ضوء الفقه وقضاء النقض( عبد احلكيم فودة، اخلطأ يف نطاق املسؤولية التقصريية 1

 .135، ص1996الفكر اجلامعي، االسكندربة، 

            ، ا�لة القضائية، احملكمة العليا، اجلزائر، العدد الثاين،    23/01/2008املؤرخ يف  399828قرار رقم  2

 .   177ص 2008سنة 

 .، الغرفة املدنية ، القسم األول ،غري منشور 19/07/2012املؤرخ يف  0800934قرار رقم  3

حممد رشيد دواغرة ، املسؤولية املدنية للمستشفيات اخلاصة عن أخطاء الطبيب و مساعديه ، الدار العلمية الدولية،  4

 .46، ص 2017للنشر و التوزيع ، عمان األردن، 

جدة  ،1994حممد عطا السيد سيد أمحد، مسئولية الطبيب، جملة الفقه اإلسالمي، العدد الثامن، اجلزء الثالث،  5

 .185السعودية، ص 
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  .يستثىن منهم األفراد الذين ينتمون للفريق الطيب التابع للطبيباملقصود بالغري هم كل األشخاص اآلخرين  7
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  . 109حممد حسن قاسم، إثبات اخلطأ يف جمال الطيب، مرجع سابق، ص  9
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، كلية الحقوق والعلوم التعليم العاليأستاذ  - كجار زاهية حورية/سي يوسف. د.أ

  تيزي وزو_جامعة مولود معمري السياسية،

  

           المتضررآلية لحماية  ،منتجللللمسؤولية المدنية العيب كأساس  تبني فكرة

  

  مقدمة 

فاحلديث عن هذه املسؤولية يدفعنا  ،حتتل املسؤولية املدنية أمهية كبرية يف أنظمة القانون املدين

هو السبيل الذي يسلكه املضرور  وما ،الضررب إىل البحث عن املسؤول عن الضرر أي من سبّ 

 .للتعويض عنه

بالرجوع إىل نصوص القانون املدين جند أ�ا أقامت املسؤولية املدنية ، عقدية أو تقصريية على 

كل فعل أيا كان يرتكبه ( :يلي اتنص على م منه واليت 124اخلطأ وهذا طبقا للمادة  أساس

  ).الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

  .التعويضحقه يف على احلصول  يف املضرورالذي يربر حق األساس القانوين  ،اخلطأيعد 

   .عيار الرجل العادينه وفقا ملاوإتي إتباعهعن السلوك  العادي  الواجب  االحنرافباخلطأ ،يقصد و 

يف جانب املسؤول  يف ظل جمتمع زراعي وحريف يعتمد على  هإثبات ى املضرورعليسهل  إذ كان

 .للمسئول اخلاطئوسائل عيش بسيطة، ومل يكن َجيد املضرور رافع الدعوى صعوبة يف إثبات السلوك 

البشرية  شهدتهالذي   كنولوجيالتطور التكما كانت عليه، بل بفعل تعد  غري أن األمور تغّريت، إذ مل 

 منتجاتساهم يف ظهور كل هذا  ،منذ أواخر القرن التاسع عشر واملصحوبة بالثورات الصناعية

. فرغم ما وفرته من رفاهية لإلنسان بقدر ما جلبت له املآسي .منتوجات معقدة فنياوانتشار متطورة 

متعلقا بالعملية  إذا كان خطَأ فنيا عن الضرر وخاصة املسئولوأصبح من الصعب إثبات خطأ املنتج 

ب على املضرور واحدة مما يصعّ  إنتاجيةيف عملية  نبل قد يتعدد املتدخلو ،ليس هذا فقط   اإلنتاجية
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ومل يكن بوسعه الرجوع على املسبب بالضرر وما يرتتب على ذلك  يف جانب أحدهم  إثبات اخلطأ 

هنا  املتضررين ومنفة اعاجزة عن توفري احلماية لك ولذا بدت فكرة اخلطأ. فقدانه حلقوقه يف التعويض

  :نتساءل

 ما هو األساس الذي يمكن أن يستند إليهفبعد ثبوت عجز الخطأ عن توفير الحماية، 

  ؟ حقوقهلضمان المستهلك المتضرر 

تنحصر اإلجابة أوال يف تبيان قصور فكرة اخلطأ يف إسعاف وبناء على هذا التساؤل، 

  .املنتجس مستحدث ملسؤولية االعيب كأس ة املتضررين، مث دراس

   في إسعاف المتضررين فكرة الخطأ  قصور  :أوال

إحدى املسلمات القانونية، يأىب ) الواجب اإلثبات واملفرتض ( فبعدما كان  اخلطأ  بنوعيه

إذ هناك من نادى �دم . الشك والنزاع، أصبح حمل نقاش وجدل ومل يعد األساس الوحيد للمسؤول

باعتبارها عاجزة  1وختليص املسؤولية املدنية منها لكو�ا حجر عثرة أمام املتضررين ة كليّ اخلطأ  فكرة 

  .عن توفري احلماية هلِؤالء

   :إقامة مسؤولية المنتج على الخطأ الواجب اإلثبات .1

للقانون املدين، قائمة على أساس اخلطأ   2005كانت مسؤولية املنتح قبل تعديل سنة 

من نفس القانون،  124سواء كان يف اجلانب العقدي أو التقصريي مبوجب املادة  الواجب اإلثبات

  .  املذكورة سلفا

وبناء على ذلك للمضرور أن يثبت خطأ املسؤول واملتمثل إّما يف احنرافه أو عدم توخيه 

ن هذا لك. ومل يكن األمر صعبا على املضرور يف البداية لبساطة النشاطات واإلنتاجية ،للحيطة واحلذر

الوضع سرعان ما تغّري بظهور التطور الصناعي املكثف لإلنتاج  وتدخل  التكنولوجيا  نتيجة الثورة 

الصناعية  وما نتج عنها من منتوجات متطورة ومعقدة يف معظم األحيان واليت بالفعل أ�ا حققت 

عه  احلصول على الرفاهية للمستهلكني، لكن من جانب آخر سببت له كثريا من املآسي ومل يعد بوس

  .التعويض لصعوبة إثبات أخطاء املنتج واليت هي يف الغالب أخطاء فنية



الثالث المحور مستقبل المسؤولية في مستجدات التشريعات الحديثة  
 

  

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 114  

 

فأمام الصعوبات اليت كانت تواجه املضرور يف إثبات خطأ املنتج، حاول القضاء الفرنسي  

التخفيف من عبء اإلثبات وجعل  هذا األخري أي املنتج  مسؤوال مبجرد حدوث الضرر من فعل 

   .يسمى  بإقامة مسؤولية املنتج على خطأ مفرتض وهذا ما الشيء

  :إقامة المسؤولية على فكرة الخطأ المفترض .2

فاملنتج  يكون مسؤوال عن األضرار اليت تسببها منتجاته باعتباره حارسا هلا أي يفرتض يف 

ا لوحظ أن كثري أُ  .جانبه اخلطأ مبجرد حدوث الضرر أي نظرية افرتاض اخلطأ
ّ
ا من قيمت هذه األخرية مل

احلوادث اليت حتدث من فعل املنتجات تقع نتيجة عدم تبصر وإمهال من املنتج باعتباره حارسا وهي 

مل يعرف املشرع اجلزائري احلراسة يف القانون .قرينة بسيطة يستطيع املنتج إثبات انعدام اخلطأ يف جانبه

سؤولية تقع على احلارس املادي منه، مما يفيد أن امل 138املدين وإمنا ذكر عناصر احلراسة يف املادة 

  .  الذي تكون له سلطات الثالث وهي  االستعمال والتوجيه والرقابة

      :ويقصد باحلراسة، السلطة الفعلية على الشيء وهذا جاء يف قرار حملكمة النقض املصرية

الحارس هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية على ( 

ويفرتض أن احلارس دائما هو املالك، لكن قد تنتقل تلك احلراسة إىل شخص آخر إما ). ...الشيء

طواعية أو بدون ذلك، وبالتايل نتساءل إذا وقع الضرر من ذلك الشيء، من يكون مسؤوال؟ ومن هنا 

  .ظهر مصطلح احلراسة القانونية واحلراسة املادية

والذي يتمتع بسلطات استعمال ورقابة وتوجيه فاألصل أن احلارس القانوين هو املالك للشيء 

قانون مدين وللمضرور حق يف الرجوع  138الشيء اململوك له ويفرتض أنه حارسه وهذا طبقا للمادة 

للسيطرة الفعلية على الشيء ألسباب معينة، كأن ) أي املالك(لكن قد يفتقد احلارس القانوين . عليه

لكن القول بأن املسؤولية تقع على عاتق هذا األخري  .2تنتقل إىل شخص آخر يسمى احلارس املادي

يتناىف مع املنطق ويؤدي إىل اختالل واضح يف ميزان العدالة واملنطق القانوين،  )أي احلارس املادي(

ويؤدي إىل حتمل احلارس املادي للشيء املسؤولية عن املخاطر اليت تنجم عن عيوب الشيء دون أن 

ولذا أجرى الفقه والقضاء . ىل عيب يف تصميم الشيء أو صناعته للشيءيرجع ذلك إىل خطئه وإمنا إ
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الفرنسيني حتويرا يف مفهوم احلراسة على حنو يتيح للمضرور الرجوع مباشرة على املنتج ليس بوصفه 

صاحب السيطرة املادية على الشيء وإمنا بوصفه يعلم مبكونات الشيء وصاحب القدرة على توقي 

حراسة استعمال، وحراسة  دت هذه الفكرة بتقسيم احلراسة إىل قسمني،ومن هن تأك. األضرار

إذ يتحمل املنتج املسؤولية النامجة عن التكوين الداخلي للشيء، بينما يتحمل احلائز أي . التكوين

  . 3صاحب السيطرة املادية املسؤولية عن اخلطأ يف استعمال الشيء أو يف مراقبة نشاطه اخلارجي

تقسيم إخالل بالقاعدة املعروفة أن احلراسة تنتقل وال تتعدد، بل مفاد هذا وال يعين �ذا ال

فرغم تردد القضاء الفرنسي يف البداية . التقسيم، هو تسهيل على املضرور الرجوع على مصدر الضرر

لألخذ �ذا التقسيم إّال أنه أخريا استقر عليها  يف القضية الشهرية املعروفة بقضية األوكسجني 

  . 4السائل

إال أنه رغم ما حتققه هذه النظرية أي نظرية جتزئة احلراسة من فائدة للمتضرر، إّال أنّه يواجه 

صعوبة يف البحث عن مصدر الضرر، ما إذا كان يرجع إىل    استعمال الشيء أم إىل عيب يف 

منها إعفاء ومن هنا تضيع الفائدة اليت أّسست من أجلها املسؤولية عن األشياء  واليت يقصد . تكوينه

كما أنه جعل املنتج هو احلارس، وصف يالزمه رغم انتقال  .املضرور من البحث عن مسّبب الضرر

إذ يدفعه إىل اإلحجام عن اإلنتاج  .ملكية الشيء إىل آخر، فهذا ال يستقيم مع  بوادر نشاط املنتج

  .واالبتكار مما يؤثر سلبا على النشاط االقتصادي

ات اليت وجهت إىل هذه النظرية، حاول القضاء الفرنسي  أن يعّدل وبناء على هذه االنتقاد 

وحيور مرة أخرى من القواعد العامة للمسؤولية ليبين نظرية خاصة مبسؤولية املنتج  قائمة على العيب 

تسمح للمضرور باحلصول على التعويض  دون احلاجة إىل إثبات اخلطأ ويف نفس الوقت تكفل 

ررين يف املطالبة حبقوقهم يف مواجهة املنتج بصرف النظر عن ارتباطهم  �ذا املساواة بني مجيع املتض

  .األخري
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  العيب كأساس لمسؤولية المنتج :ثانيا

بظهور نظرية املخاطر، واليت يرجع الفضل يف ظهورها إىل الفقيهني الفرنسيني سايل وجوسران 

كبديل تؤسس عليه املسؤولية املدنية،   الّلذان اختذا موقفا مناهضا من اخلطأ مقدمني نظرية املخاطر

وبالتايل  انتقلت املسؤولية من التعويض بسبب االحنراف يف السلوك،  إىل التعويض بصرف النظر عن 

إذ يكفي أن يكون الشخص قد استفاد من نشاطه حىت ولو مل يكن خمطئا ليتحمل . السلوك اخلاطئ

كان يف القضاء الفرنسي يف احلادثة   )الغرم بالغنم( أوأّول جتسيد هلذا املبد. التعويض أي حتمل التبعة

إذ أصبح  رب املصنع ملزم  .)1792عام لصناعة أواين الطبخ،  فرنسيةشركة تيفال ال( املعروفة 

ومن هذا املنطلق جتسدت فكرة حتمل . بالتعويض عن حوادث العمل بغض النظر عن إثبات اخلطأ

لكن ثبت بعد  .ين أخرى مهنية، ومنها جمال االستهالكالتبعة يف جمال العمل مث تطورت إىل مياد

سنوات من تطبيقها، أن األخذ �ا يف جمال االستهالك ال حتقق التوازن بني املنتج  واملضرور، بل 

يتفوق هذا األخري على املنتج  الذي يكون مسؤوال عن الضرر الذي ينجم عن السلعة ولو أ�ا غري 

الشخص جممل األضرار اليت تلحق بالغري عند طرح منتجاته يف السوق   معيبة،وكو�ا  تدعو إىل حتميل 

وبدون شك مما يعرقل املبادرة الفردية ويقتل الرغبة يف اإلبداع و مواكبة التطور التكنولوجي وذلك على 

إن حتقيق األمن بالنسبة   LETOURNEAU Philipe األستاذ لوترنو  فيليب( حد تعبري 

ومن هنا  مت العزوف عن نظرية حتمل التبعة إىل  5)حرية املبادرة االقتصادية للمستهلك يؤدي إىل هدم

ما يسمى بنظرية اخلطر املستحدث أي انعدام السالمة ، مبقتضاه يتحمل املنتج  تبعة الضرر بشرط أن 

مما يفيد أن مسؤوليته قائمة على أساس عيب يف املنتوج . )6(يكون ذلك ناجتا عن عيب يف السلعة

مسؤولية موحدة  أي بتعبري آخر هي . سبب ضررا  ألي شخص متعاقدا كان أو غري متعاقدوالذي 

  . للمنتج قائمة على العيب بعيدا كل البعد عن مسألة اخلطأ سواء كان عقديا أو تقصرييا

فاهلدف الذي تصبو إليه التشريعات املختلفة من وضع تنظيم قانوين ملسؤولية املنتج هو خلق  

صلحة املنتج أي حرية املبادرة وتطوير اإلنتاج وحتقيق األمن وعدم املساس مبصاحل التوازن بني م

   .املستهلكني
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  :مفهوم العيب .1

 عن  املنتج  تقضي مبسؤولية أ�ا جند قانون مدين، مكرر  140 املادة نص إىل بالرجوع

ولكنه أشار إليه . 7العيب هذا مفهوم املشرع املدين   حيدد أن دون منتوجه، يف عيب عن الناتج الضرر

منه، ملا عرف املنتوج 11/ 3وذلك يف املادة  8املعدل واملتمم 03-09يف قانون محاية املستهلك رقم 

السليم والّنزيه، بأنه منتوج خال من أي نقص أو عيب خفي يضمن عدم اإلضرار بصحة وسالمة 

ل يف تعريف املنتوج املعيب إىل وهذا ما يفيد أن املشرع  أحا .املستهلك أو مصاحله املادية واملعنوية

  .قانون محاية املستهلك

 اليت العيوب باستثناء طبيعته كانت أيّا الضرر يسبب الذي العيب" يعرفه بعض الكتاب بأنه

  .9املنتج تعفي واليت للتداول املنتوج عرض بعد تظهر

الذي فمفهوم العيب كأساس مستحدث ملسؤولية املنتج خيتلف عن مفهوم العيب التقليدي 

 وقت بوجودها تعهد اليت الصفات على املبيع يشتمل مل هو نقص يف قيمة الشيء أو منفعته أو إذا

يف حني العيب باملفهوم املستحدث يتمثل يف انعدام األمن والسالمة يف . املشرتي إىل التسليم

يف ا�ال فارقا آخر، بالقول أن العيب باملفهوم التقليدي ينحصر فقط  10ويضيف  البعض  .املنتوج

  .العقدي، يف حني املفهوم املستحدث للعيب يتسع ليشمل ا�ال العقدي وغري العقدي

وكذا . وبتعبري آخر أن املنتوج املعيب قد يسبب بالضرر للمشرتي والغري أي مستعمله أو غريه

أن العيب باملفهوم املستحدث يتجاوز البحث عن صالحية الشيء لالستعمال إىل ما حيققه من 

وهذا ما أكدته احليثية السادسة من امللحق اخلاص بنص التوجيه . من والسالمة عند استعمالهاأل

أن حتديد الصفة املعيبة باملنتوج ال يكون بالنظر إىل عدم صالحيته :( األورويب، حيث نصت ما يلي

من هذا ومفاد ذلك أن األمهية ). لالستعمال، بل بالنظر إىل ما يعول عليه اجلمهور عند استعماله

و�ذا توصل املشرع . النص هو حتديد السالمة املراد حتقيقها من املنتوج وليس الغاية املقصودة منه

ليعطي مفهوما أكثر اتساعا للعيب، إذ نصت املادة السادسة  1985األورويب إىل إصدار توجيه سنة 

تعتبر السلعة معيبة حينما ال توفر السالمة التي يحق ألي شخص وفي حدود :( منه على ما يلي
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المشروعية أن يتوقعها مع األخذ في االعتبار جميع الظروف وال سّيما طريقة عرض  وتقديم 

 11).المنتوج واالستعمال الذي يكون من المعقول توقعه ولحظة طرح المنتوج  في التداول 

مطابقا  لنصوص   1998مايو  19مؤرخ يف   98/389 مث جاء القانون الفرنسي  رقم

بأنه املنتج )  قبل التعديل ( 4-1386إذ عرفته املادة . التوجيه األورويب يف حتديد املقصود بالعيب

  .12)أي املنتوج الذي ال يقدم السالمة واألمان املنتظرة منه قانونا 

فالعيب  .رنسي بعد التعديلقانون مدين ف) 3-1245(وهو نفس املضمون الوارد يف املادة 

وفقا هلذا التعريف، ال يقتصر على عدم صالحية  املنتوج لتحقيق الغرض املقصود منه كما هو بالنسبة 

وبتعبري آخر أن العيب  .للمفهوم التقليدي للعيب، بل جيب أن يستجيب املنتوج لتطلعات املستهلك

ان اليت ميكن أن يتسبب املنتوج يف إحداثها  الذي تتحقق به املسؤولية  يتمثل يف عدم السالمة واألم

واليت يكون من شأ�ا اإلخالل بالتوقعات املشروعة للجمهور عامة  دون النظر إىل ختلف الصفات 

  .وأخذت حمكمة النقض الفرنسية باملفهوم الواسع للعيب يف عدة قضايا. املتفق عليها يف املنتوج

، 2005ل الذي ورد على القانون املدين يف سنة أما يف القانون اجلزائري، ويف ضوء التعدي

مكرر منه واليت تنص  140/1أسس املشرع مسؤولية املنتج على أساس العيب وذلك طبقا للمادة 

يكون المنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه :( على ما يلي

كام م اخلاصة �ذه املسؤولية، بل فقط تستخلص إال أنه لو يورد األح. ...)بالمتضرر عالقة تعاقدية

  ،منها الشروط ، العيب، الضرر والعالقة السببية بني العيب والضرر

. و�ذا يكفي للمتضرر إثبات العيب والضرر والعالقة السببية لكي يلتزم املنتج بالتعويض

عيبة  له احلق يف ويكون املشرع قد أقام مسؤوليته على أساس العيب أي من تضرر من  السلعة امل

إذ تقوم مسؤولية املنتج  إذا ترتب ضرر عن املنتوج املعيب . التعويض بدون حاجة إىل إثبات اخلطأ

  . الذي طرح لالستهالك
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 :مظاهر العيب .2

استعراض مفهوم العيب الذي يعين انعدام األمن والسالمة اليت ينتظرها مجهور  بعد 

عديدة،  فهي تتجلى إما يف أثناء تصنيع أو تصميمه أو فإن صوره . مستخدمي ومستعملي املنتوجات

لكن . يف طريقة تعبئته أويف نقص بيانات االستعمال والتحذير ويف طريقة العرض واحلفظ وغريها

  .سنحاول االقتصار على البعض منها

فهو اخلطأ الفين الناتج عن عدم ، إن عيب التصميم خيتلف عن عيب التصنيع :عيب التصميم .أ 

لتصميم ملا بلغه التقدم العلمي فهو يتصور يف أشكال خمتلفة، مثل عدم وجود ضمان األمان مسايرة ا

أو عدم كفاية أجهزة السالمة،  أو بتعبري آخر أن املنتوج إذا كان تصميمه معيب، فهو ال حيقق 

 يف سقوط فمثال يعد الكرسي معيبا إذا تسبب بدوره. السالمة اليت ميكن انتظارها عند االستخدام

الطفل على ظهره، ألنه ال يقدم السالمة اليت ميكن انتظارها قانونا، كما أنه ال يقوم بالوفاء بالغرض 

   .13املخصص له

ويقصد به العيب . تشكل عيوب التصنيع، املخاطر املتصلة بالتطور التكنولوجي :عيب التصنيع .ب 

أثناء اإلنتاج أن يلتزم بقواعد  لذا يفرض على املنتج .الذي ال يتوافق مع املواصفات ومعايري اإلنتاج

  .وأصول الصناعة والعمل على مسايرة االبتكار يف جمال مواصفات اإلنتاج قبل طرحه يف السوق

فاإلخالل بذلك يؤدي إىل طرح منتوجات معيبة ومضرّة باملستهلك الذي يقبل على اقتناءها 

اختاذه نتج عن خطئه املتمثل  يف عدم وتتحقق بالتايل مسؤولية امل .معتقدا سالمتها من الناحية الفنية

مجيع االحتياطات الواجبة لتفادي ظهور أية عيوب يف صناعتها أو سوء اختيار املواد الداخلة يف 

إذ كان ال بد على املنتج احملرتف أن يقوم بتجريب منتجاته بالقدر . التصنيع أو الرتكيب أو التجميع

قابة عليها من طرف هيئة تابعة للشركة املنتجة أو هيئة الكايف قبل طرحها يف األسواق أو إجراء الر 

  .خارجية تتكفل بعملية الفحص أو الرقابة التقنية
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. ألقى املشرع اجلزائري كغريه من التشريعات على عاتق املتدخل التزام باإلعالم :عيب اإلعالم .ج 

تم إّما  عن طريق أو اليت يسود فيها هذا االلتزام والذي ي العقود أهمّ  من االستهالك عقد ويعترب

املتعلق حبماية  03-09من قانون رقم  17الوسم،أو أية طريقة كانت كاإلشهار وهذا طبقا للمادة 

 يسّمى أحدمها طرفني ،  وذلك لسّد الفارق املعريف والفّين بني14املستهلك وقمع الغش، املعدل واملتمم

املنتوجات اليت يصنعها أو  ة يف جمالمتدخال،و لكون هذا األخري ميلك قدرات فني والثاين مستهلكا

ويزداد هذا اإلعالم حّدة بالنسبة للمنتجات ذات الطبيعة اخلطرة  . يبيعها، أّما األّول فهو يفتقر إليها

 كاملنتجات الدوائية والكيماوية وأبرز تطبيق على ذلك ما ورد يف قرار حمكمة النقض الفرنسية يف قضية

sept cinq 
15.  

عالم، شروطا منها أن يكون واضحا ومفهوما ومكتويا باللغة العربية ولغة ويشرتط يف هذا اإل

أخرى على سبيل اإلضافة، وأن يكون ملصقا على املنتوج بطريقة يصعب حموه أو إزالته، وهذا ما 

فاإلخالل �ذا االلتزام، يؤدي إىل تعيب املنتوج . من نفس القانون املذكور أعاله 18تنص عليه املادة 

  .له خطرا على أمن وسالمة املستهلكمما جيع

يقصد بالتعبئة محاية املواد الغذائية بكل أنواعها بواسطة أوعية  :ئة المنتوج وتغليفهبالعيب في تع .د 

   قانون رقم 3/3أما التغليف، فتعرفه املادة . يتم تصميمها لعزل احملتويات من املؤثرات اخلارجية

من مواد أيا كانت طبيعتها موجهة لتوضيب  كل تعليب مكون:( سالف الذكر بأنه  09-03

وحفظ وحماية وعرض كل منتوج والسماح بشحنه وتفريغه وتخزينه ونقله وضمان إعالم 

  ).المستهلك بذلك 

تعترب التعبئة والتغليف عنصران أساسيان يف حتقيق املنافسة بني املنتجني وكذا عامالن فعاالن 

ب  أن تكون تعبئة املنتوج وتغليفه بصورة سليمة،  لكن هذا ال يكفي، بل جي. يف جذب املستهلك

أي جيب أن تكون تلك العبوات واألغلفة مطابقة للمواصفات القانونية لكي ال يتأثر املنتوج الذي 

 .16حيتويه باملؤثرات اخلارجية كالضوء واحلرارة وأن تتحمل النقل والتداول حىت وصوهلا إىل املستهلك

 ات والتغليف باملواصفات املطلوبة  يؤدي إىل طرح منتوجات معيبة الوبالتايل فإخالل منتج العبو 
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تستجيب للتوقعات املشروعة للمستهلك الذي ينتظر توفر مقاييس األمن والسالمة فيها ،مما يثري 

  .مسؤوليته

لذا يتجلى حرص املشرع اجلزائري خصوصا بالنسبة لتعبئة وتغليف املواد الغذائية من خالل 

احملدد لشروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع املواد  140-17فيذي رقم إصدار مرسوم تن

الشروط اليت جيب أن تتوفر  ،منه  24و  23لذي حدد يف املواد من ا 17الغذائية لالستهالك البشري

  .عليها هذه التجهيزات من عبوات وأغلفة

  

  خاتمة 

من العزوف عن فكرة اخلطأ بنوعيها  رغم التحول الذي ورد على قواعد املسؤولية املدنية

واعتماد العيب كأساس ملسؤولية املنتج بدال من اخلطأ  )اخلطأ الواجب اإلثبات واخلطأ املفرتض (

ي حيث احتياطية، مسؤوليةاملسؤولية اخلطئية تبقى   إال أن ،استجابة لنداءات املتضررين من املنتوجات

 الشيء تدخل  بفعليرتتب  قد  الضرر أنلكون  ،�ا االعتداد همصلحت ضوء وعلى ،املتضرر ستطيعي

وكل هذا إذا كان  . الشخصية املسؤولية يف العامة القاعدةيستند إىل  أن أيضا هوليف إحداث الضرر 

أي بتعبري آخر حلقه ضرر فقط بذمته املالية  بل مسّ  ،الضرر مل ميس بالسالمة اجلسدية للمضرور

  .جتاري

مكرر  140يف املادة هذه املسؤولية القائمة على أساس العيب ىل أشار إلو أن مشرعنا  وحىت

واليت أصبحت  -قبل التعديل -قانون مدين فرنسي 1-1386مدين واليت نقلت حرفيا من املادة  

هذا التنظيم يشوبه القصور إذ مل يوضح معىن العيب  نأإال . وبنفس املضمون 1245بعد التعديل 

 .ام مسؤولية املنتجلقياملستحدث الذي يعد األساس 
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املوضوعي للمسؤولية املدنية، أطروحة دكتوراه يف القانون، كلية احلقوق، عمر بن الزوبري، التوجه : مأخوذ من مرجع 1

  .03، ص 02/07/2017، تاريخ املناقشة 1جامعة اجلزائر 

  .1930فرباير  13يف jand heur تبلورت فكرة احلراسة املادية يف قضية   2

املعيبة، دار النهضة العربية، القاهرة حسن عبد الباسط مجيعي، مسؤولية املنتج عن األضرار اليت تسببها منتجاته  3

  .138،  ص 2000

تتلخص وقائع هذه القضية، يف أن إحدى شركات إنتاج األكسجني السائل  قد تعاقدت مع شركة نقل إلرسال  4

شحنة إىل أحد العمالء ، وأثناء تفريغ الشحنة  انفجرت  إحدى األسطوانات  مما تسبب يف إصابة أحد العمال 

لذلك أقام  العاملني دعوامها على الشركة املنتجة وشركة النقل ، كة النقل وعامل آخر من عمال املشرتي التابعني لشر 

وبعد تواتر أحكام حول هذه القضية ، انتهت حمكمة النقض إىل أن الشركة . استنادا على املسؤولية عن حراسة الشيء

، ألن كان بإمكا�ا معرفة  العيوب الداخلية  ومل يكن  املنتجة  هي املسؤولية عن التكوين الداخلي هلذه األسطوانات

  .بإمكان شركة النقل العلم �ا

  .145و144حسن عبد الباسط مجيعي،  املرجع نفسه، ص : أنظر يف هذا الصدد

  .184، ص 2005-2004جامعة تلمسان،  قادة شهيدة، املسؤولية املدنية للمنتج، أطروحة دكتوراه دولة،  5

كرمي بن سخرية، املسؤولية املدنية للمنتج وآليات تعويض الضرر، دار اجلامعة اجلديدة، إسكندرية،   مأخوذ من مرجع 6

  . 125،ص  2013

 املنتوج أن نستخلص موقف املشرع من تبيان مصطلح عيب  ميكننا املستهلك، محاية إال أنه بالرجوع إىل قانون 7

  .منه 3وذلك من خالل املادة 
، متعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، املعدل واملتمم، جريدة 2009فيفري  25خ يف مؤر  03-09قانون رقم   8

  2009مارس 8مؤرخة يف  15عدد  رمسية،

، دار اجلامعة اجلديدة، إسكندرية )دراسة مقارنة(شحاته غريب شلقامي، خصوصية املسؤولية املدنية يف جمال الدواء  9

  .52، ص2008

ظام تعويض األضرار اليت تلحق بأمن وسالمة املستهلك  يف القانون املدين املقارن، فتحي عبد الرحيم عبد اهللا، ن 10

  56، ص2000حبث مقدم لنيل جائزة اليوبيل الفضي،  جامعة املنصورة ،مصر 
11  L’article 6 de la directive  85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres en matière de responsabilité du fait des produits  
  dispose: ( un produit est défectueux lorsque il  n’offre pas  la sécurité a laquelle on 
peut légitimement s’attendre). 



الثالث المحور مستقبل المسؤولية في مستجدات التشريعات الحديثة  
 

  

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 123  

 

                                                                                                                                              
12 L’article 1386-1  CCF ,dispose comme suit :(  un produit est défectueux  au sens du  

présent titre lorsqu’ il  n offre pas la sécurité  à laquelle on peut légitimement s 

attendre). 

، دار اجلامعة )قارنةدراسة م(مأخوذ من مرجع، حممد أمحد املعداوي، املسؤولية املدنية عن أفعال املنتجات اخلطرة  13

  .122، ص 2012إسكندرية  اجلديدة،

،متعلق حبماية املستهلك وقمع الغش ، املعدل واملتمم، جريدة 2009فرباير  25مؤرخ يف  03-09قانون رقم  14

  . 2009مارس  8مؤرخة يف  15رمسية 

. مخسون شخصاتتلخص وقائع هذه القضية يف حصول حادث حريق يف إحدى املالهي، ذهب ضحيته مائة و  15

وكان السبب يف حصول هذا احلريق هو طالء جدران هذا امللهى مبواد ذات فعالية شديدة لالشتعال  من دون أن يرفق 

املنتج  تعليمات حول استعماله وال  االحتياطات  والتحذيرات الالزمة  لتوقي مثل هذا اخلطر، مما يرتب مسؤولية املنتج 

  .عن النقص يف اإلعالم

خيثر مسعود، مسؤولية املنتج عن منتوجاته يف ظل قواعد املسؤولية املدنية ، جملة الباحث للدراسات : مرجعمأخوذ من 

  .160، ص2017، سبتمرب 07ية،  عدد القانونية  والسياس

اخلرطوم  أمحد عوض إبراهيم النور، أثر التعبئة والتغليف على تسويق املنتجات الغذائية ، جملة العلوم الزراعية العراقية،  16

  .501السودان، ص

، حيدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية 2017أبريل  11مؤرخ يف  140- 17مرسوم تنفيذي رقم  17

  .2017أبريل  16مؤرخة يف  24وضع املواد الغذائية لالستهالك البشري، جريدة رمسية، عدد 
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كلية الحقوق والعلوم   ،التعليم العاليأستاذ  - رابح صافية أولد إقلولي .د.أ

  تيزي وزو  _جامعة مولود معمري السياسية،

  

  عن إلزامية التأمين على المسؤولية المدنية العشرية للمرقي العقاري

                                                           

  مقدمة

ية العقارية من بني أكثر النشاطات تعقيدا، نظرا لتعدد املسامهني واملتدخلني يعترب نشاط الرتق

يف عملية اجناز والتسويق املنتوج  العقاري يف خمتلف مراحله، وقيام العديد من العالقات التعاقدية 

نية  بني الفاعلني يف خمتلف مراحل هذا النشاط الذي ال خيلوا من املخالفات العقدية واملهنية والقانو 

وبالتايل التعرض ألخطار تُعرقل عملية التشييد، األمر  ،ظام التعاقدي والقانوين واملهينللُمخلني بالن

ونطاق تدخلهم  الذي جعل القانون يلزم املرقي العقاري وكل املتدخلني مهما كانت صفتهم

ت اليت جاء من قانون التأمينا 175/1وهو ما نستخلصه من حمتوى املادة باكتتاب عقود التأمني،

  على كل مهندس معماري و مقاول و مراقب تقني وأي متدخل ، شخصا طبيعيا كان" :فيها

أو معنويا، أن يكتب تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية المهنية التي قد يتعرض لها بسبب أشغال 

  .1...."البناء وتجديد البناءات أو ترميمها

أنواع التأمينات يف جمال البناء بالنظر إىل ما حيققه يعد التأمني عن املسؤولية العشرية من أهم 

  من ضمانات للمؤمن له من محاية مستمرة ملدة عشر سنوات من تاريخ التسليم النهائي لألعمال

ولقد نص املشرع اجلزائري على غرار التشريعات املختلفة على ضرورة و إلزامية التأمني . أو البناية

  .ضرار اليت قد تنتج عن عيوب عملية البناء أو التشييدعلى املسؤولية العشرية على األ

ألزم املشرع اجلزائري التأمني يف جمال البناء كونه يضمن مسؤولية املتدخلني يف عملية تشييد 

، فبعدما حصر املسؤولية العشرية لفرتة طويلة من الزمن على املقاول واملهندسني املعماريني البناء 
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من التقنني املدين  554 عمليات التشييد والبناء مبوجب املادة غريهم من املتدخلني يفدون 

يضمن المهندس المعماري و المقاول متضامنين ما يحدث خالل : " اليت جاء فيها ،2اجلزائري

 عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو اقاماه من منشآت ثابتة أخرى 

رض ويشمل الضمان المنصوص عليها في الفقرة ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في األ

. السابقة ما يوجد في المباني و المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء و سالمته

وسع من نطاق  2011ويف  ".من وقت تسلم العمل نهائيا) 10(وتبدأ مدة السنوات العشر 

ي باعتباره رب العمل املكلف بالرقابة األشخاص املسؤولة عن الضمان العشري ليضمن املرقي العقار 

يف املادة  3الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية 04-11وذلك مبوجب القانون رقم  

     تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين  :"منه واليت جاء فيها 46

روع من خالل عقد، في حالة زوال كل والمتدخلين اآلخرين الذين لهم صلة بصاحب المش

   ."البناية أو جزء منها جراء عيوب في البناء، بما في ذلك النوعية الرديئة ألرضية األساس

ُوفق املشرع اجلزائري على ضوء ما مت تبيانِه، نتسأل من خالل هذه الورقة العلمية إىل أي مدى و

  ي؟يف تكريس إلزامية التأمني العشري على املرقي العقار 

ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة، سنحاول تبيان أحكام املسؤولية العشرية للمرقي العقاري 

  ).ثانيا(، مث نبني الطبيعة اإللزامية للتأمني على املسؤولية العشرية)أوال(وحتديد طبيعتها القانونية
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  نيةأحكام المسؤولية العشرية للمرقي العقاري و تحديد طبيعتها القانو : أوال

تتحقق املسؤولية املدنية للمرقي العقاري عندما َخيُل بااللتزام التعاقدي املفروض على عاتقه، 

  .وجيب أن ينتج عن هذا اإلخالل ضرر يصيب الغري، فيكون املرقي العقاري ملزم بالتعويض

ة تتفرع مسؤولية املرقي العقاري، إىل مسؤولية عقدية يلتزم �ا قبل تسليم البناية ومسؤولي

عشرية بعد تسليم البناية وهذه األخرية هي حمل دراستنا وسنحاول تبيان األسس القانونية املنظمة 

  ).2(، مث حناول حتديد الطبيعة القانونية هلا)1(للمسؤولية العشرية يف القانون اجلزائري

 :أحكام المسؤولية العشرية للمرقي العقاري -1

العشري ضمانا كالسيكيا وجد من أجل عد املسؤولية العشرية أو ما يسمى بالضمان ت

بعد  طيلة مدة عشر سنوات تغطية وإصالح العيوب اخلفية اليت قد تشوب البناية حمل العقد

تعترب من بني الضمانات اخلاصة اليت استحدثها املشرع اجلزائري على غرار التشريعات و   ،تسليمها

تق املرقي العقاري، إضافة ملسؤوليته تكفل احلماية للمستفيد وكالتزام جديد يقع على عا ،األخرى

ولقد جتسدت املسؤولية   ،العقدية والتقصريية اليت حدد�ا األحكام العامة  للقانون املدين اجلزائري

تشمل مجيع املتدخلني يف عمليات التشييد والبناء �دف توزيع هذا  ،العشرية يف قوانني خاصة

أو كلي للبناية وتعيبها بشكل حيقق املساواة يف حتمل االلتزام وحتميله لكل من ساهم يف �دم جزئي 

   . املسؤولية و إحاطة املتضرر بضمانات تكفل له احلماية

واملهندس املعماري   بعدما اقتصر املشرع اجلزائري االلتزام بالضمان العشري على املقاول

من  554املادة (  دون غريمها من األشخاص األخرى املتدخلة يف عمليات بناء املشاريع العقارية

 03- 93، اتسعت املسؤولية العشرية بصدور املرسوم التشريعي رقم )التقنيني املدين السالفة الذكر

لتشمل املقاولني واملهندسني واملكلفني بالوقاية واملرقي العقاري بصفة  4املتعلق بالنشاط العقاري،

إىل املراقب التقين مبوجب املادة  لتمتد ،مث وسع املشرع اجلزائري من نطاق املسؤولية العشرية. تضامنية

يجب على  :"املعدل واملتمم اليت جاء فيها 5املتعلق بالتأمينات 07-95من األمر رقم  178

المهندسين المعماريين والمقاولين وكذا المراقبين التقنيين اكتتاب عقد لتأمين مسؤوليتهم 
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دني، على أن يبدأ سريان هذا العقد من القانون الم 554العشرية المنصوص عليها في المادة 

الذي يقوم مبراقبة البنايات بكل أنواعها سواء يف مرحلة املشروع ."من االستالم النهائي للمشروع

   .التمهيدية أو مرحلة االجناز من أجل التأكد من متانة أسسها وثبا�ا وصالحيتها

وسع ، 6الرتقية العقارية الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط 04-11وبصدور القانون رقم 

منه اليت جاء  46أكثر من النطاق املسؤولية العشرية من حيث األشخاص مبوجب املادة املشرع 

تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين والمتدخلين اآلخرين ": فيها

ة أو جزء منها الذين لهم صلة بصاحب المشروع من خالل العقد، في حالة زوال كل البناي

  ."جراء عيوب في البناء، بما في ذلك جراء النوعية الرديئة ألرضية األساس

   العشري، باعتباره رب العمل املكلف بالرقابةرتب على املرقي العقاري التزام بالضمان كما 

 من نفس القانون اليت ألزمت املرقي العقاري صراحة 26وهو ما تؤكده الفقرة الثالثة من املادة 

غير أن الحيازة و شهادة المطابقة ال تعفيان من .....": باملسؤولية العشرية حيث جاء فيها 

مسؤولية العشرية التي قد يتعرض إليها المرقي العقاري، وال من ضمان اإلنهاء الكامل ألشغال 

 45 ويُؤكد ذلك  أيضا حمتوى املادة ."اإلنجاز التي يلتزم بها المرقي العقاري طيلة سنة واحدة

يهدف  يعد باطال وغير مكتوب كل بند من العقد......." : من نفس القانون  اليت جاء فيها

إلى إقصاء أو حصر المسؤولية أو الضمانات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، وتلك 

المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما أو تقييد مداها، سواء باستبعاد أو 

  "..المقاولين الثانويين مع المرقي العقاري بحصر تضامن

طرفا ضامنا وملتزما لتنفيذ قواعد  ونستخلص من حمتوى هذه املواد أن املرقي العقاري يُعترب

   .املسؤولية العشرية امللقاة على عاتقه مثله مثل املقاول واملكاتب الدراسات

لعقاري شرطا خاصا، يدعم كما وضع املشرع اجلزائري يف دفرت الشروط النموذجي للمرقي ا

الضمان العشري من خالل ضرورة االكتتاب يف مجيع التأمينات أو الضمانات القانونية املطلوبة، 

املتضمن دفرت الشروط النموذجي الذي حيدد  85-12من املرسوم التنفيذي رقم  30مبوجب املادة 
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هو توفري اإلمكانيات املالية  و اهلدف من ذلك.7االلتزامات واملسؤوليات املهنية للمرقي العقاري

  .لتغطية املخاطر اليت تعرتض العقار املنجز وتغطية تكاليف اإلصالح و الرتميم

فكل هذه املواد تؤكد توسيع املشرع اجلزائري لقائمة األشخاص املسؤولة عن أحكام الضمان 

تعاقدية مع صاحب متدخل يف عملية البناء الذي تربطه عالقة  العشري، لتشمل املرقي العقاري وكل

فأي �دم جزئي أو كلي أو عيب يهدد سالمة البناية يؤدي إىل قيام مسؤوليتهم املشرتكة . املشروع

  .يف مواجهة املتضرر

كما ألزم املشرع اجلزائري كل املتدخلني يف مشروع الرتقية العقارية بالتأمني على املسؤولية 

يث تقع عليهم املسؤولية العشرية بفعل أو بسبب سواء كانوا من األشخاص الطبيعية أو املعنوية، ح

  .البناء

خاصة وأن املسؤولية العشرية تتميز مبقومات ذاتية جتعلها ليست تطبيقا حمضا للقواعد 

العامة، وإمنا هذه املسؤولية تتعلق بأعمال البناء والتشييد اليت جعلت من املشرع يف خمتلف 

و قد تظهر هذه اخلصوصية من . ين للحياة العامة واخلاصةالتشريعات يتشدد يف أحكامها ألمهية املبا

  ).ت(و أ�ا مسؤولية تضامنية )ب(و كو�ا تتعلق بالنظام العام) أ(خالل أ�ا مفرتضة بقوة القانون 

 :المسؤولية العشرية مفترضة بقوة القانون -  أ

، إال أن 8نوننص املشرع الفرنسي بصريح العبارة على أن املسؤولية العشرية مفرتضة بقوة القا

  من التقنني املدين، مل ينص على ذلك بصريح العبارة  554املشرع اجلزائري من خالل حمتوى املادة 

      هذا يعين انعدام أي وسيلة لدفعها، وإمنا افرتض املسؤولية العشرية للمقاول و املهندس املعماري و

  .  9ب أجنيب ال يد هلما فيهوميكن دفعها بإثبات أن الضرر كاهلدم أو ظهور عيب، كان لسب

 :المسؤولية العشرية متعلقة بالنظام العام -  ب

   يكون باطال" :من التقنني املدين اجلزائري اليت جاء فيها 556بالرجوع إىل حمتوى املادة 

يتضح من ."والمقاول من الضمان أو الحد منه  كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري
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هذه املادة، أن أحكام املسؤولية العشرية من النظام العام، و يرتتب  خالل الصياغة اآلمرة حملتوى

على ذلك عدم جواز  االتفاق على اإلعفاء أو التخفيف من الضمان العشري حيث مينع كافة 

االتفاقات اليت حتد أو تعفي من الضمان العشري كاالتفاقات اليت يقصد �ا التخلص من تطبيق 

يا أو جزئيا وعليه يقع باطال كل شرط مينع رب العمل كليا من الرجوع أحكام املسؤولية العشرية كل

  .على املقاول أو املهندس املعماري باملسؤولية العشرية

 :المسؤولية العشرية مسؤولية تضامنية -  ت

التضامن بين الدائنين أو بين  :"من التقنني املدين اجلزائري على أنه 217تنص املادة 

 554وكذا حمتوى املادة ."يكون بناء على اتفاق أو نص في القانونالمدينين ال يفترض، وإنما 

السالفة الذكر، تؤكد إمكانية رب العمل الرجوع على املقاول و املهندس املعماري  من نفس القانون

 معا أو على أي منهما حسب مالءة ذمته، إىل جانب خمتلف النصوص القانونية السالفة الذكر

  احملدد للقواعد املنظم لنشاط الرتقية العقارية  تدعم 04-11ون رقم من القان 46وخاصة املادة 

وتؤكد إخضاع كل من املرقي العقاري واملقاولني ومكاتب الدراسات واملتدخلني اآلخرين الذين هلم 

  .صلة بصاحب املشروع للمسؤولية العشرية

 :الطبيعة القانونية للمسؤولية العشرية للمرقي العقاري -2

طبيعة القانونية للمسؤولية العشرية للمرقي العقاري جداال كبريا، حيث تعددت أثار حتديد ال

ومنهم ) أ(اآلراء واختلفت االجتاهات يف أوساط الفقه والقضاء، فهناك من يعتربها مسؤولية تقصريية

، أما أغلبية الفقه احلديث يكيفها على أ�ا مسؤولية )ب(من يكيفها على أ�ا مسؤولية عقدية

  ).ت(ة مفرتضة قانونااستثنائي

 :مسؤولية تقصيرية -  أ

ُيّكيف الفقه التقليدي املسؤولية العشرية على أ�ا مسؤولية تقصريية، على أساس أن العقد 

الذي مت به تسُلم البناية حمل الضمان قد انتهى بعملية التسليم ، فبمجرد التسليم النهائي لألعمال 
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ق أطرافه و ُيستنفذ العقد كل أثاره، و مبا أن العقد تزول كل االلتزامات العقدية امللقاة على عات

  .10انتهى، فال ميكن احلديث عن املسؤولية العقدية

انتقد هذا االجتاه ،على أن املسؤولية التقصريية تقوم على إثبات اخلطأ يف حني املسؤولية 

  .11العشرية تقوم على أساس اخلطأ املفرتض

 :مسؤولية عقدية  -  ب

بيعة العقدية للمسؤولية العشرية، ألن املرقي العقاري ملزم �ذا يؤيد الفقه احلديث  الط

فاملسؤولية العشرية هي مسؤولية عقدية  .الضمان سواء كان مرقيا عقاريًا أو مقاوًال أو مهندساً 

  .أساسها العقد املربم بني املرقي العقاري واملكتتب

لية العقدية واجبة إثبات إال أن هذا االجتاه تعرض أيضا لالنتقاد، على أساس أن املسؤو 

   .12اخلطأ والضرر والعالقة السببية، يف حني أن املسؤولية العشرية تقوم على أساس اخلطأ املفرتض

 : مسؤولية استثنائية ذات طبيعة خاصة تتسم بالتشدد -  ت

ُتكّيف املسؤولية العشرية بأ�ا مسؤولية استثنائية ذات طبيعة خاصة، تتسم بالتشدد الذي 

رة األضرار املرتتبة عن عيوب البناء، ويكفي لقيام املسؤولية العشرية حدوث �دم أو يتفق مع خطو 

  ).سنوات 10( ظهور عيب يهدد سالمة املبىن خالل املدة املتفق عليها 

ملشرع تعترب املسؤولية العشرية إحدى التطبيقات اخلاصة للمسؤولية العقدية، فقد أخضعها ا

             يف خمتلف التشريعات ومنها التشريع اجلزائري ألحكام خاصة تتسم بطبيعة مشددة لتتالءم 

وخصوصيات مقاوالت البناء اليت تقتضي إجياد التوازن بني أطراف هذا النوع من العقود، وهو ما 

  .13د اخلطردفع بالباحثني القانونيني إىل القول أن املسؤولية العشرية مبثابة تأمني ض
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  التأمين على المسؤولية العشرية: ثانيا

املرقي العقاري اليت أدرجها املشرع اجلزائري يف دفرت  من التزامات ةيعترب التأمني على املسؤولي

الشروط، حيث ألزمه باكتتاب كل التأمينات على اآلثار املالية ملسؤوليته املدنية واملهنية وكذا العشرية 

   . نااليت هي حمل دراست

فلم  عامل املشرع اجلزائري املرقي العقاري معاملة املهندس املعماري واملتدخلني اآلخرينفقد 

أحكام الضمان العشري بل ألزمه بالتأمني على املسؤولية العشرية وذلك  إىليكتفي بإخضاعه 

العقارية الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الرتقية  04 - 11من القانون رقم  49مبوجب املادة 

يجب على المرقي العقاري أن يلتزم بمسؤوليته المدنية : " تنص على أنه اليتو  ،السالف الذكر

  .في المجال العقاري لفائدة زبائنه

وشركائه اآلخرين بكل  ويتعني عليه، �ذه الصفة، مطالبة مكاتب الدراسات واملقاولني

  .الضمانات والتأمينات القانونية املطلوبة

فطبقا حملتوى هذه ، ."هذه الضمانات المالكون المتوالون على البنايةويستفيد من 

املادة، يلتزم املرقي العقاري بتحمل مسؤوليته املدنية اجتاه زبائنه، كما ال يلتزم وحده بتأمني مسؤوليته 

  . يف عملية البناء باكتتاب تأمينات على مسؤوليتهم املدنية املهنيةاملدنية، بل تشمل كل املتدخلني

كما ألزم املشرع اجلزائر املرقي العقاري أيضا  بالتأمني عن مسؤوليته املدنية و املهنية يف 

يتعين على المرقي : " واليت جاء فيها .14منه 07مبوجب املادة  85 – 12املرسوم التنفيذي رقم 

  ."والمهنية العقاري اكتتاب تأمين أو عدة تأمينات على اآلثار المالية لمسؤوليته المدنية 

بتأمني مسؤوليته املدنية املهنية اليت قد تنتج جراء تعرض الغري  كما ألزم املشرع املرقي العقاري

  . 15للضرر بسبب أشغال البناء سواء كان الضرر مادي أو معنوي
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كما يشمل التأمني مكان تنفيذ األشغال من مجيع األخطار املرتتبة يف هذا املكان، وذلك 

غاية  إىل األشغالتعطيل عملية االجناز من بداية  إىلاليت قد تؤدي من أجل تفادي كل األخطار 

   .16إ�ائها

كما  ميكن أن يشمل التأمني ضمان خماطر االجناز الناتج عن عملية البناء من الكوارث 

  .الطبيعية واحلريق واالنفجار والسرقة وغريها من املخاطر

رار اجلسمانية عند احلادث واخلسائر ويشمل أيضا ضمان املسؤولية املدنية اليت تتضمن األض

  .واألضرار اليت تصيب الغري

والتأمني على املسؤولية املدنية للمرقي العقاري هو عقد مبوجبه يضمن املؤمن األضرار الناجتة 

عن الدعاوى املوجهة من الغري ضد املؤمن له، ألن الضرر املؤمن منه ينشأ عن قيام دين يف ذمة 

  .17سؤوليته العقدية أو التقصرييةاملؤمن له بسبب حتقق م

 فقد زاد املشرع من رقعة امللزمني بالتأمني حىت بعد االستالم النهائي للبناية أو أعمال

لم يكتف بإلزام املرقي العقاري بوجوب اكتتاب التأمني على مسؤوليته العشرية، بل ألزمه ف ،املشروع

خرين بكل الضمانات والتأمينات املطلوبة أي أيضا مبطالبة مكاتب الدراسات واملقاولني وشركائه اآل

  .مطالبة املكلفني بإجناز املشروع شهادة تأمني حتملهم املسؤولية العشرية

) أ(ولدراسة مضمون تأمني املسؤولية العشرية، جيب البحث عن مدته احملددة بعشر سنوات

ؤولية املرقي العقاري ومقدار الضمان الذي ال ميكن معرفته مسبقا، ألن موضوع الضمان يتعلق مبس

    وقد بغض النظر عن حجم اخلسائر اليت قد تلحق بالبناية، واليت قد تساوي أقساط التأمني

  ).ب(تتجاوزها 
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 :االمتداد الزمني للتأمين العشري -  أ

سنوات تلي تاريخ االستالم النهائي للمشروع أو البناية،  10ميتد التأمني العشري زمانياً ملدة 

ليشمل البناء يف أجزائه األساسية، وإن كان التأمني العشري ال يعترب من قواعد  وميتد موضوعيا

  .القانون العام، إال أنه إجراء فرضته النصوص القانونية

فمحتوى تأمني مسؤولية املرقي العقاري مرتبط باملدة املقررة قانونا بعشر سنوات، حيث 

  .بانقضائها تنتفي املسؤولية مهما كان حجمها

 :اد الموضوعي للتأمين العشرياالمتد -  ب

يتعني على : " السالف الذكر على أنه 85- 12من املرسوم التنفيذي رقم  30تنص املادة 

لعقاري االكتتاب يف مجيع التأمينات أو الضمانات القانونية املطلوبة، يتحمل املرقي العقاري املرقي ا

قاولني والشركاء واملقاولني سنوات، مسؤوليته املتضامنة مع مكاتب الدراسات وامل 10خالل 

الفرعيني وأي متدخل آخر، يف حالة سقوط البناية كليا أو جزئيا بسبب عيوب يف البناء مبا يف ذلك 

تلتزم شركة التأمني يف حالة قيام املسؤولية العشرية   بناءا على حمتوى هذه املادة،."رداءة األرض

 أمامى خطار املؤمن عليها، فُرتفع الدعو بالتعويض عن كل ضرر مادي أو جسماين عند وقوع األ

        باعتباره صاحب صفة ،من قبل املتوايل على البناية18القسم العقار باحملكمة املختصة إقليميا

ضد املرقي العقاري باعتباره ملزم 19اإلداريةاملدنية و  اإلجراءاتمن قانون  13ومصلحة طبقا للمادة 

قيام  املرقي ( بصفتها الضامنة للمؤمن له وجوبيااخلصام  تدخل شركة التأمني  يفتبالضمان، كما 

من قانون اإلجراءات  204و  203، عمال بأحكام املادتني )العقاري بتأمني مسؤوليته العشرية

20.املدنية و اإلدارية
     

ال ميكن احلديث عن قيام  من التقنني املدين السالفة الذكر، 554املادة  حمتوى إىلفبالرجوع 

ة العشرية إال عند حدوث الضرر املتمثل يف التهدم اجلزئي أو الكلي للبناية خالل مدة املسؤولي

الضمان أي خالل فرتة العشر سنوات املوالية للتسلم النهائي للعمل من طرف املرقي العقاري بصفته 

حصوله، فقد يكون سبب اهلدم راجع  إىلرب العمل، وهذا بصرف النظر عن  السبب الذي أدى  
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يف متابعة التشييد، األمر الذي يثري مسؤولية املهندس املعماري، كما  إمهاليب يف التصميم أو ع إىل

املواد  املغشوشة املستعملة يف البناء، األمر الذي يثري مسؤولية املقاول لوحده،   إىلقد يعود السبب 

ب �ديد متانة كما قد تقوم املسؤولية العشرية مبجرد تعيب البناء، بشرط أن يكون من شأن العي

البناء وسالمته ولو مل تتحقق واقعة اهلدم، فإذا مل حيصل اهلدم ومل يظهر العيب يف البناء خالل فرتة 

إال إذا اثبت املرقي العقاري  الضمان العشري، برئت ذمة كل من املهندس املعماري وكذا املقاول،

اخلطأ  إسنادعيوب، فإذا استحال استعمال طرق احتيالية أو غش إلخفاء  ال إ�مابصفته رب العمل 

21احدهم، فإن املسؤولية العشرية تكون تضامنية بني كل املتدخلني يف عملية البناء إىل
مفرتضة بقوة  

القانون ، فقد وضع التشريع  املقارن قرينة لفائدة رب العمل بالنظر لعدم درايته بأغلب األمور 

كل   إىلفرتاض خطأ املقاول و املهندس املعماري ومتتد التقنية املتعلقة بالبناء، ومفاد هذه القرينة ا

          فيضمن املرقي العقاري بالتضامن مع املهندسني واملقاولني .املتدخلني يف عملية التشييد

 إثباتواألطراف األخرى املتدخلة يف البناء ، حبيث يكفي للمستفيد أو املكتتب من  الضمان جمرد 

  . وجود عقد مقاولة لكي تقوم مسؤوليتهم العشرية إثباتمنها مع  الضرر بزوال البناية أو جزء
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  خاتمة

احملدد  04-11من خالل هذه الدراسة، اتضح لنا أن املشرع اجلزائري يف القانون رقم 

مسؤولية  ةبعد التسليم النهائي للبناياملرقي العقاري  لَ لقواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية، َمحَّ ل

سنوات بعد التسليم، مع إلزامه اكتتاب  10اهلالك، ليلتزم بإصالح العيوب الظاهرة خالل فرتة  تبعية

  .التأمني على املسؤولية املدنية العشرية، ليضمن التعويض يف حالة التهدم الكلي أو اجلزئي

السالف  04-11ولقد الحظنا من خالل استقرائنا للمواد اليت جاءت يف القانون رقم 

، لذا ندعو املشرع اجلزائري بإعادة النظر فيها، النقائص والغموض وعدم االنسجام الذكر بعض

ما يتعلق بالنطاق ، باخلصوص النصوص املتعلقة باملسؤولية العشرية اليت جيب توحيدها خاصة

  .وقانون الرتقية العقارية  الشخصي هلذا الضمان بني قواعد القانون املدين وقانون التأمينات

ح و اليت مل حتدد بوض 04-11من القانون رقم  46ة النظر يف حمتوى املادة فيجب إعاد  - 

 .املسؤولية املدنية العشرية للمرقي العقاري

بالنص صراحة على إلزام  04-11من القانون رقم  49كما جيب إعادة النظر يف حمتوى املادة  - 

  .املرقي العقاري بضرورة التأمني على املسؤولية العشرية

من التقنني املدين اليت حصرت ضمان املهندس  554ة النظر يف حمتوى املادة كما جيب إعاد - 

سنوات، فيجب إضافة املرقي العقاري ضمن  10املعماري واملقاول دون املرقي العقاري خالل 

  . العشري ضماناألشخاص امللزمني بال

                                                 
املتعلق  1995ديسمرب  09، املؤرخ يف  414 – 95من املرسوم التنفيذي رقم  4و  1أنظر أيضا  املادتني  1

 .     1995ديسمرب  10، الصادر بتاريخ   76ية املتدخلني املدنية املهنية ،ج رعدد بإلزامية التأمني يف البناء من مسؤول

 30، صادر بتاريخ 78، يتضمن القانون املدين، ج ر عدد 1975سبتمرب  26مؤرخ يف  58-75أمر رقم  2

 ). املعدل و املتمم(  1975سبتمرب 

   القواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية، ،  حيدد  2011فيفري سنة  17، مؤرخ يف  04 – 11قانون رقم  3

 . 2011مارس  6، صادر بتاريخ  14ج ر عدد 
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، صادر 14، يتعلق بالنشاط العقاري، ج ر عدد 1993مارس  01، مؤرخ يف 03-93مرسوم تشريعي رقم  4

 )ملغى.( 1993مارس  03بتاريخ 

، صادر بتاريخ  14أمينات ، ج ر عدد ،  يتعلق بالت 1995يناير سنة  25، مؤرخ يف  07-95أمر رقم  5

صادر بتاريخ  15،ج ر عدد 2006فيفري سنة  20املؤرخ  04-06معدل و متمم مبوجب القانون رقم  1995

املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  2010أوت  26املؤرخ  01 – 10و باألمر رقم  2006مارس  12

 .2010أوت  29الصادر بتاريخ  49، ج ر عدد  2010

 .، مرجع سابق  04 – 11قانون رقم  6

، يتضمن دفرت الشروط النموذجي الذي حيدد  2012فيفري  20، مؤرخ يف  85 – 12مرسوم تنفيذي رقم  7

 . 2012فيفري  26، صادر بتاريخ  11االلتزامات و املسؤوليات املهنية للمرقي العقاري ، ج ر عدد 
8 Article 1792 du code civil français : « tout constructeur d’un ouvrage est 

responsable de plein droit…………… ».  
يضمن المهندس المعماري و المقاول متضامنين : " من التقنني املدين اجلزائري على ما يلي 554تنص املادة   9

ة أخرى ما يحدث خالل عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو اقاماه من منشآت ثابت

و لو كان التهدم ناشئا عن عيب في األرض و يشمل الضمان المنصوص عليها في الفقرة السابقة ما يوجد 

و تبدأ مدة السنوات العشر . في المباني و المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء و سالمته

 "..من وقت تسلم العمل نهائيا) 10(

شري و الضمانات اخلاصة ملشيدي البناء يف التشريع اجلزائري و التشريع الضمان الع" مصطفاوي عايدة،  10

جانفي / 6، جملة دفاتر السياسة و القانون ، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة البليدة، العدد "املقارن

 .267، ص 2012

ر الثقافة للنشر و التوزيع، األردن، املقاولة، مكتبة دا -االجيار -البيع: جعفر الفضلي، الوجيز يف العقود املدنية 11

 .407، ص 1997

 .407جعفر الفضلي، مرجع سابق، ص  12

 .269مصطفاوي عايدة، مرجع سابق، ص  13

، يتضمن دفرت الشروط النموذجي الذي حيدد  2012فيفري  20، مؤرخ يف  85 – 12مرسوم تنفيذي رقم  14

 . 2012فيفري  26، صادر بتاريخ  11ج ر عدد االلتزامات و املسؤ وليات املهنية للمرقي العقاري ، 

، املتعلق بإلزامية   1995ديسمرب  09، املؤرخ يف  414 – 95من املرسوم التنفيذي رقم  03و  02املادتني  15

 . 1995ديسمرب  10، الصادر بتاريخ  76التأمني يف البناء من مسؤولية املتدخلني املدنية املهنية ، ج ر عدد 
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 .، مرجع سابق 07– 95األمر رقم  من 177املادة  16

 . 207، ص 1998ن، اجلزائر، .عبد الرزاق بن خروف ، التأمينات اخلاصة يف التشريع اجلزائري، د 17

       يتضمن قانون اإلجراءات املدنية 2008فرباير  25مؤرخ يف  09 -08من قانون رقم  512تنص املادة  18

ينظر القسم العقاري على الخصوص في القضايا " : ما يلي على  2008، صادر لسنة  84واإلدارية ، ج ر 

  : اآلتية 

  في حق الملكية و الحقوق العينية األخرى و التأمينات العينية  -

  في الحيازة و التقادم و حق االنتفاع و حق االستعمال و حق االستغالل و حق السكن  -

  في نشاط الترقية العقارية  -

  ارات المبنية و الملكية على الشيوع في الملكية المشتركة للعق -

 .......".في اثبات الملكية العقارية -

 .، نفس املرجع  09 -08قانون رقم  19

اإلدخال في الضمان هو اإلدخال الو جوبي  :"،على ما يلي 09 -08من القانون رقم  203المادة تنص  20

  ."الذي يمارسه أحد الخصوم في الخصومة ضد الضمان 

يمكن للقاضي أن يمنح أجال إلدخال الضمان، يستأنف سير : " من نفس القانون على أنه 204المادة وتنص 

 .الخصومة بمجرد انقضاء هذا األجل

، مرجع سابق  وكذا )املعدل و املتمم (  املتعلق بالتأمينات، 07 – 95من  األمر رقم  178أنظر نص املادة  21

 .السالف الذكر 04 – 11من القانون رقم  46،  45،  26،  14املواد 
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        كلية الحقوق والعلوم السياسية،،التعليم العاليأستاذ  - صبايحي ربيعة .د.أ

  تيزي وزو  _جامعة مولود معمري

       

  التوجه نحو تكريس المسؤولية المدنية في مجال التلوث البيئي

 

  مقدمة

 توآليا بوسائل اإلدارات املختلفة تدخلّ  - يف سبيل حفظ ومحاية البيئة -س التشريعاتتكرّ 

وحىت تكون هذه اآلليات هادفة وفّعالة يتوجب استدراج  ،متنوعة، هلا ارتباط بامتيازات السلطة العامة

  .املؤسسة القضائية بشقيها اجلنائي واملدين للنظر يف القضايا ذات الصّلة بالبيئة

ألضرار ذات الصلة يفصل القاضي املدين يف القضايا اليت يكون موضوعها التعويض عن ا

إّال أن هذه األضرار هلا خصائص معينة مما جيعلها ختتلف عن الضرر املنصوص عنه يف  ،ث البيئيبالتلو 

القواعد العامة ،وهنا تبدو مهمة القضاء صعبة من حيث كيفية تطبيق القواعد العامة للمسؤولية املدنية 

ألركان املسؤولية فإذا كانت هناك بعض الصعوبات يف حتديد ورسم اإلطار القانوين  عن الضرر البيئي

 ،وحتديد املفهوم الدقيق للضرر ،وأنواعه وحاالت انتقائه ،،كتحديد املراد باخلطأبوجه عام املدنية

وتعدد األسباب وتسلسل  ،وعوارضها ،يزها عن اخلطأومتي ،وبيان معىن العالقة السببية ،شروطه وأنواعه

وص املسؤولية عن األضرار يف خص يزةومم األضرار إّال أن تلك الصعوبات تأخذ مدى وطبيعة ذاتية

ن ع على تعويض جلرب الضرر الناتج هذا ما يؤدي إىل وجود عقبة يف سبيل حصول املضرور ،البيئية

  .غريه من مظاهر التعدي على البيئةالتلوث البيئي أو 

من خالل هذه املداخلة نتساءل عن كيفية تعامل القاضي املدين مع قضايا البيئة حبكم 

وعن الصعوبات اليت تعرتي القاضي يف  وعبئ اإلثبات، األساس من حيثت اليت متّيزها خلصوصياا

حتديده معامل املسؤولية عن األضرار اليت متّس البيئة بكل تداعيا�ا؟ حتليلنا هلذه اإلشكالية سوف 

  :ن من خالل حمورينيكو 
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 المحور األول

رار البيئيةعن األض أثر مبدأ الحيطة على قواعد المسؤولية المدنية   

قواعد خاصة  1املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 10- 03 مل يتضمن القانون رقم

كما أّن القانون املدين مببادئه التقليدية ال ميكنه استيعاب  ،ولية املدنية عن األضرار البيئيةباملسؤ 

�ذه احلماية، وهلذا فاّن البحث عن  األحكام اخلاصة حبماية البيئة أو األحكام اخلاصة بأوجه اإلخالل

أساس قانوين للمسؤولية البيئية حيتم الرجوع إىل بعض املبادئ يف القانون املدين لالستئناس �ا وحتقيق 

  .انسجامها مع املبادئ املقررة حلماية البيئة يف القوانني الداخلية واالتفاقيات الدولية

،فهو 2وفةألا�تمع من األخطار غري املأفراد ة و يعترب مبدأ احليطة تطور جديد حلماية البيئ

لوجيا املتطورة و املواد يستجيب للتخوفات من اآلثار الضارة اليت تنجم عن التوسع يف استعمال التكنو 

ويتم اللجوء إىل تطبيقه عندما يعجز املبدأ التقليدي املتمثل يف الوقاية من محاية البيئة يف  ،اخلطرية

طة معرفة جّيدة ويقينية إذ ال يشرتط لتطبيق مبدأ احلي ،حول األخطار احملتملة غياب اليقني  العلمي

فيكفي أن يكون هناك أدىن شك بوقوعها حىت تصبح الدولة ملزمة باختاذ كل التدابري  ،باألخطار

  .3الالزمة ملنع وقوع أخطار حمتملة

ري ملنع وقوع أضرار متوقعة أو يستفاد ممّا تقدم أّن مبدأ احليطة ال يعين اختاذ جمموعة من التداب

وإمنّا يف اختاذ تدابري احتياطية ملكافحة  - كما هو احلال يف مبدأ الوقاية   -التقليل  من أثارها إن أمكن 

وعليه فاّن مبدأ  ،حتققها حبيث ينتا�ا نوع من الشكأضرار لو يتوصل العلم بعد إىل تأكيد وقوعها و 

مسبقة لتدارك وقوع أضار مل يتوصل العلم إىل معلومات دقيقة اختاذ تدابري وقائية  هدف ستاحليطة ي

يؤثر مبدأ احليطة على قواعد املسؤولية بشكل واضح خاصة من ناحية حتديد الشخص و ، 4بشأ�ا

عبئ  من مثّ عليه التعويض و  الذي يؤسس البيئي رطبيعة الضر صعوبة حتديد ،)النقطة األولى(املسؤول 

  .)النقطة الثانية( هثباتإ
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  :صعوبة تحديد الشخص المسؤول عن األضرار البيئية -النقطة األولى 

تتقرر وتثبت احلقوق املالية للشخص الطبيعي أو املعنوي  ،طبقا لنظرية احلق يف القانون املدين

ة وغريها من األجناس طبقا لنص القانون املدين وبالتايل فإن األشجار واحليوانات والكائنات احليّ  فقط،

صية قانونية جتعلها صاحبة حق، ولو افرتضنا وجود هذا احلق، فإ�ا ال تستطيع ممارسته ليس هلا شخ

  .من خالل رفع الدعوى ومطالبة القضاء حبمايته هلا

العملي والواقعي، اختلف الفقه حول حتديد الشخص املسؤول عن الضرر  اجزأمام هذا احل

 ل حتديد األشخاص املعنية مببدأ احليطة،ومرجع  هذا االختالف هو التباين يف اآلراء حو  البيئي،

وهناك من وّسع من جمال تطبيقه ليشمل األشخاص  فهناك من حصر تطبيقه على األشخاص العامة،

امللزمة مببدأ احليطة و اخلاصة، وميثل الرأي الغالب االجتاه الذي يضيق من دائرة األشخاص املكلفة 

 5القانونية للمبدأ تتمثل يف القانون الدويل للبيئةويستندون يف توجههم هذا إىل حجة أّن املصادر 

،إالّ أّن االجتاه املوسع يرى أّن االتفاقيات الدولية ال ختاطب فقط الدول 6الذي خياطب الدول فحسب

ولكنها ختاطب أيضا األشخاص اخلاصة وسندهم يف ذلك حق كل واحد على وجه األرض أن يعيش 

ر على محاية البيئة أو املسامهة يف محايتها، وبالتايل على وعلى كل واحد أن يسه يف بيئة سليمة،

األشخاص العامة واخلاصة عند مزاولتها أنشطتها االمتثال للشروط نفسها املتمثلة يف محاية البيئة 

  . 7باالعتماد على مبدأ احليطة مما يسمح بإدارة املخاطر

عملون على تطوير املعلومات يف وهناك من ميدد تطبيق املبدأ إىل اخلرباء والعلماء اللذين ي

  .8القطاع الصناعي الذي ميارس نشاطات قد تكون هلا آثار سلبية على البيئة والصحة 

أّما رفع الدعاوى عن كل مظاهر اإلخالل بالبيئة أمام اجلهات املختصة فيتقرر مبقتضى القانون 

األشخاص املنتسبني هلا  حىت يف احلاالت اليت ال تعين للجمعيات املعتمدة قانونا، 10-03رقم 

بانتظام، كما ميكن لألشخاص الطبيعيني املتضررين تفويض هذه اجلمعيات من أجل أن ترفع بامسهم 

مفتشي البيئة للواليات متثيل اإلدارة املكلفة  98/276دعوى التعويض، ولقد خّول املرسوم التنفيذي 
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ية دون أن يكون هلم تفويض خاص بالبيئة أمام العدالة، حبيث مسح هلم برفع الدعاوى القضائ

   .9لذلك

  :صعوبة تحديد األساس القانوني للضرر البيئي-النقطة الثانية 

واختاذها ألشكال جديدة نامجة عن ظاهرة التلوث، ولصعوبة  أمام استفحال األضرار البيئية،

املدنية عن حتديد املتضرر املباشر من االنتهاكات البيئية، وقع جدال فقهي حول أساس املسؤولية 

  .األضرار البيئية ألمهيته العملية يف قبول طلبات التعويض

واليت يكون فيها  فهناك جانب من الفقه نادى بتطبيق النظرية التقليدية للمسؤولية املدنية،

ويتمثل هذا اخلطأ يف اإلخالل بالتزام قانوين مقرر مبقتضى القوانني  اخلطأ هو قوام املسؤولية التقصريية،

،وإذا كان 10ئح، واخلطأ يكون أيضا قوام املسؤولية العقدية على أساس أنه إخالل بالتزام تعاقديواللوا

من القانون  124املادة وفقا ملقتضيات  (أساس االلتزام يف احلالتني هو االمتناع عن اإلضرار بالغري 

هو ما جيعل أحكام و  ،فاّن عدم اختاذ تدابري احليطة ال يشكل خطأ موجب للمسؤولية املدنية،)املدين

هذه األخرية عاجزة عن استيعاب خمتلف صور اإلخالل اليت تقع ضحيتها البيئة ومن بينها الصور 

هذا ما دفع بالفقه إىل اإلعالن عن ضرورة اخلروج عن أحكام املسؤولية  املتعددة  للتلوث البيئي،

ل تطويرها مبا يضمن فّعاليتها التقصريية يف شكلها التقليدي لقصورها وعدم كفايتها أو البحث عن سب

ومن هذه الزاوية اجته الفقه إىل تبين أسس أخرى من القانون املدين لرتتيب  يف جمال محاية البيئة،

نظرية االلتزام بحسن الجوار أو تحمل  :املسؤولية عن الضرر البيئي نذكر منها على سبيل املثال

المسؤولية عن فعل الغير  تعمال الحق،نظرية عدم التعسف في اس األضرار المألوفة للجوار،

وعن فعل األشياء، والمسؤولية عن األنشطة الخطرة وهي جميعها تقوم على أساس وجود 

 .11مسؤولية مفترضة بحكم القانون

هذا األخري أن يكون املتضرر صاحب  الفقه، اقرتحوأمام تعدد األسس املقرتحة من قبل 

، 12ية عن الضرر البيئي حبسب ما ينسجم مع واقع احلالاختيار أساس املسؤول واملصلحة يفالصفة 

 ،ر البيئي حىت على املستوى الدويلأثريت صعوبة حتديد األساس القانوين للمسؤولية عن الضر وقد 

املنظمة للمسؤولية  1962وهلذا املقتضى أقّرت أغلبية االتفاقيات الدولية  مثل اتفاقية بروكسل لسنة 
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استبعاد اخلطأ كأساس للمسؤولية املدنية البيئية وتبين مبدأ احليطة  "الذريةالسفن " املدنية ملستخدمي 

النطوائه على التزامات تتجاوز مضمون االحنراف على مقتضيات القانون، وإدراج التلوث البيئي 

دون االهتمام فيما إذا كان االختالل  مبفهومه الواسع ضمن األسباب اجلوهرية املخّلة بالتوازن البيئي،

ومن هذا  طأ اإلنسان أو بغري خطئه تقوم املسؤولية وتكون غري قابلة للنفي بإثبات السبب األجنيب،خب

  .املنظور أكّدت االتفاقيات على أن الكوارث الطبيعية ليست سببا لإلعفاء من مسؤولية التلوث البيئي

 13عمال احلقنظرية التعسف يف است :اتسعت املسؤولية املدنية البيئية لتستلهم نظريتني مها

اليت تقوم على أساس " الغرم بالغنم"أو ما يصطلح عليها بنظرية حتمل التبعة أو  ونظرية املخاطر،

من "ومبدأ " الملوث الدافع " وقد ّمت التعبري عنها يف ا�ال البيئي مببدأ  الضرر دون االعتداد باخلطأ،

ايب قوامه اختاذ تدابري احليطة ،حيث يكون أساس املسؤولية التزام إجي14" يلوث فعليه اإلصالح

  .ألّن عدم اختاذها يشكل خطأ موجب للمسؤولية ملواجهة األضرار احملتملة،

  

  المحور الثاني

  خصوصيات الضرر البيئي وطرق التعويض عنه 

الطبيعة اخلاصة اليت يتسم �ا  إىل حتديد أساس املسؤولية املدنية عن الضرر البيئي ترجع صعوبة

اليت تشرتط لقيام املسؤولية املدنية إتيان خطأ ، و ارنة بالضرر املألوف يف القواعد العامةالضرر البيئي مق

وال يسأل الشخص إّال إذا كان الضرر متوقعا ومعروفا، وهو ما يستبعد تطبيق مبدأ  يرتتب عنه ضرر،

حّد ذا�ا خطأ  ممّا يعين أّن عدم اختاذ تدابري احليطة ملواجهة األضرار احملتملة ال تشكل يف احليطة،

ا كان اخلطر احملتمل ال يكفي لتحديد اخلسارة احملتملة لعدم حتققها فعال فاّن  موجب للمسؤولية،
ّ
ومل

حمكمة النقض الفرنسية أكّدت يف مرات عديدة على رفضها األخذ مبعيار األخطار احملتملة طاملا أّن 

  . 15اخلطر غري حمقق الوقوع بعد

لتقليدية يف املسؤولية املدنية بشروطها املتقدمة ال تستوعب مفهوم مما تقدم يتضح أّن النظرية ا

وأّن  وتكون جديرة برتتيب آثار وأخطار جسيمة، األضرار احملتملة اليت هي شائعة يف ا�ال البيئي،
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 ومل يتأكد كذلك من حتديد درجة خطور�ا العلم مل يتوصل بعد إىل تأكيد وقوعها من عدمه،

يف هذه األحوال ينطبق مبدأ احليطة، وعليه فالسؤال  ومنعها أو للتصدي هلا،وإمكانيات مكافحتها 

 هل يمكن اعتبار خرق مبدأ الحيطة في حّد ذاته ضررا موجبا للتعويض؟: الذي يطرح نفسه هو

  :حول املسألة انقسم الفقه على اجتاهني

شكل يف حّد ذا�ا خطأ اجتاه يرى أّن عدم اختاذ تدابري احليطة ملواجهة األضرار احملتملة ال ت

، ويرى اجتاه فقهي آخر أّن مبدأ 16موجب للمسؤولية إّال إذا ّمت التوسع يف مفهوم األضرار املتوقعة

وبقدر ما تتسع هذه االلتزامات يتسع تأثريها على سلوك  احليطة يرتب التزامات تدعم مضمون اخلطأ،

االلتزام باإلعالم واإلفضاء مطلوب يف حالة فعلى سبيل املثال  األشخاص املعنية بتطبيق مبدأ احليطة،

مما يستفاد معه أّن القاضي املدين يطبق مبدأ احليطة بطريقة  األخطار املؤكدة وأيضا األخطار احملتملة،

، ويكون تطبيق املسؤولية املوضوعية عند 17غري مباشرة، إذ يوقع عقوبات على خمالفي هذه االلتزامات

 غياب تدابري احليطة أحسن جمال لتطبيق املسؤولية املبنية على املخاطر،حتقق األضرار احملتملة بسبب 

،وأشكال اجلزاء املدين )النقطة األولى(وذلك العتبارات تتصل بشروط قيام الضرر البيئي وعبئ إثباته

  .)النقطة الثانية(املرتتب عن الضرر البيئي

  

  باتهخصوصيات الضرر البيئي من حيث شروطه وعبئ إث: النقطة ألولى

 )أوال(نفرد هذه النقطة من املداخلة لتناول خصوصيات الضرر البيئي من حيث شروط قيامه 

ها يف القواعد العامة كما آلفن  ّمث من حيث عبئ إثباته وهو ما يقتضي قلب قاعدة عبئ اإلثبات

  .)ثانيا(

  خصوصيات الضرر البيئي من حيث شروطه :أوال

الضرر حمقق أو مؤكد الوقوع، شخصّيا ومباشرّا، يف املسؤولية اخلطئية يشرتط أن يكون 

فاملتضرر وحده الذي حيق له املطالبة بالتعويض عن الضرر وال يستطيع أحد غريه املطالبة به ورفع 

بينما توصل فقهاء قانون البيئة إىل أّن الضرر البيئي هو من طبيعة خاصة من  دعوى املسؤولية املدنية،
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،وهو ما جيعله ينفرد باملميزات 18نه ناتج عن التطور التكنولوجيحيث عدم قابليته لإلصالح، وأ

  :التالية

، ألنه يتعلق بشيء ال ميلكه شخص معني، وإمنا مستعمل الضرر البيئي هو ضرر غير شخصي )1

من قبل اجلميع دون استثناء، فمن يقوم بطرح النفايات داخل األماكن السياحية، ال يسبب ضرراً 

  .نه يكون قد خالف القانون برميه النفايات يف هذه األماكنمباشراً لشخص بعينه، ولك

هذه اخلاصية هي اليت جعلت أغلب تشريعات الدول تعطي للجمعيات البيئية حق التمثيل القانوين 

للحد من االعتداءات على البيئة،ألن االعتداء على هذه األخرية يعترب مساسّا باملصلحة العامة،وهو 

شرع اجلزائري،إذ مسح للجمعيات أن ترفع دعاوى املسؤولية املدنية للمطالبة االجتاه الذي أخذ به امل

  .بالتعويض عن كل مساس بالبيئة

املاء أو  الرتبة أو(اعتبارا من أنه ضرر ميس الوسط الطبيعي الضرر البيئي ضرر غير مباشر، )2

العامة للمسؤولية املدنية ،وال ميكن إصالحه عن طريق الرتميم أو إزالته،مما جيعل تطبيق القواعد )اهلواء

  .يف شأنه صعبا السيما يف حالة الضرر الذي ميس باملوارد املائية

ويؤكد موقفه باعتبار أّن  بل ويرفض غالبا احلكم بالتعويض، كل هذا جعل القضاء يرتدد كثريا،

لس نستدّل على ذلك مبوقف جم تقديرها، -أحيانا  -األضرار البيئية غري مرئية، يصعب أو يستحيل 

       الدولة الفرنسي يف حكم له أين رفض اعتبار األضرار البيئية مبثابة أضرار مباشرة يف قضية

saint- Quentin.  

العتبار أنّه ميس باألوساط الطبيعية سواء ما  الضرر البيئي صنف جديد من أصناف الضرر )3

فصيلة حيوانية أو نباتية، فإن يتعلق منها باألوساط النباتية أو الفصائل احليوانية، ففي حالة إتالف 

الضرر له طبيعة مزدوجة، تكمن يف إتالف هذه الفصيلة حبد ذا�ا من جهة، ومن جهة أخرى فاّن 

  الضرر ينطوي على �ديد للتنوع البيولوجي، ملسامهته يف عملية انقراض  فصيلة معينة من احليوانات

 .أو النبات
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   )قلب قاعـدة عبء اإلثبات( ئ إثباتهخصوصيات الضرر البيئي من حيث عب: ثانيا

لكن يف جمال احليطة من  ،طبقا للقاعدة العامة يقع عبء إثبات الضرر على من تعّرض له

ألّن األمر يتعلق بضرر معقد و مركب ميس  الصعوبة مبكان إثبات العالقة السببية بني اخلطأ والضرر،

خلربة ضروريا الختاذ قرار وقف النشاط أو عادة يكون اللجوء فيها إىل او  عادة املصاحل اجلماعية

وأمام هذه الصعوبة اقرتح بعض الفقه  يف حالة عدم وجود اليقني العلمي فكرة قلب  ،19مواصلته

بالنسبة لألنشطة اخلطرية اليت  Renversement de la charge de preuveقاعدة عبء اإلثبات

يث ال يعقل تكليف الضحية بإثبات ،حب20حيتمل أن تسبب آثار ضارة على البيئة وصحة اإلنسان

بل يكون منطقيا إلزام الشخص القائم بالنشاط بتطوير حبوثه وإثبات عدم خطور�ا  األضرار احملتملة،

وإذا ثبت أّن النشاط حيتمل أخطار جسيمة فيلتزم بوقف النشاط  ليصون البيئة والبشرية  على البيئة،

لب عبء اإلثبات على تطور هام يف قواعد محاية البيئة و�ذا تدلنا قاعدة ق من األخطار احملتملة،

  .والتنمية املستدامة

قضية مواصلة التجارب النووية بني نيوزيلندا : وقد أثري األخذ بالقاعدة يف عّدة قضايا منها 

فرنسا عندما طالبت نيوزيلندا من فرنسا أمام حمكمة العدل الدولية أن تقوم بدراسة التأثري لتثبت أّن و 

وإن مل تتمكن من عدم  مواصلة التجارب النووية ال حيدث تلوث  للوسط البحري باملواد املشعة،

من إعالن ريو  2دأ وقد ّمت تأسيس الطلب على املب اإلثبات فعليها الكف عن مواصلة جتار�ا النووية،

الذي يكرس العناية الواجبة على الدول عند استعماهلا إقليمها الستبعاد املساس بالسيادة الوطنية 

  .1949سنة  فو -ممّر الكور للدول املكرس يف قرار حمكمة العدل الدولية يف قضية

م أمام كما طبقت قاعدة قلب عبء اإلثبات يف قضية الدم امللوث عند إدانة مركز نقل الد

حمكمة النقض الفرنسية اليت حكمت على هذه املراكز أ�ا كانت ملزمة بتقدمي دم غري ملوث وبالتايل 

مع ذلك هناك من انتقد ميكانزمي قلب  ال ميكن إعفائها من مسؤوليتها إّال بإثبات سبب خارجي،

خذ بفكرة املرونة يف ويقرتحون بدال منه األ عبء لإلثبات باعتبار أّن ذلك يهدد االبتكار واإلبداع،

إثبات العالقة السببية عند صعوبة إثبا�ا بسبب عدم اليقني العلمي حيث ميكن للقاضي اللجوء إىل 
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    قرائن اإلثبات املرنة كما قام بذلك القضاء يف فرنسا إلقامة عالقة بني نقل الدم ونقل الفريوس

VIH 
21.  

  

  ن الضرر البيئيأشكال الجزاء المدني المترتب ع :النقطة الثانية

  :مدّعم بأحكام من القضاء الجزائري

غري أّن هذا األخري ال  إذا حتقق الضرر يثبت حق املتضرر يف التعويض، القاعدة املدنية أنه

ذلك أن  العالج املالئم لألضرار اليت تصيب البيئة وصحة اإلنسان، -يف كل األحوال -يشكل 

  .وإمنا هو احلّد من االنتهاكات البيئيةاهلدف هو ليس جرب الضرر عن طريق التعويض، 

   أشكال الجزاء المدني المترتب عن الضرر البيئي :أوال 

بغض النظر عن االعتبارات اليت حتيط حبماية البيئة وحفظ صحة اإلنسان، فان التعويض على 

ا غالبية قق املسؤولية، ويشكل احلّد األدىن من احلماية اليت تقررهالعموم هو األثر املرتتب على حت

التشريعات يف كل ا�االت، ممّا خيّول للمتضرر من االنتهاكات اليت تقع ضد سالمة البيئة احلق يف رفع 

دعوى للمطالبة به، يكون التعويض عيناً بإعادة احلال إىل ما كان عليه قبل وقوع الضرر إن كان ذلك 

بالتعويض النقدي، وللقاضي ممكنا، ومىت استحال األمر يتم جرب الضرر بالنقود وهو ما يسمى 

السلطة التقديرية يف حتديد طريقة التعويض، تبعا لطبيعة الضرر والظروف احمليطة بالقضية، ونتناول 

  :صور التعويض فيما يلي

 :التعويـــــــــــــــــض العينـــــــــــــــــي .1

ألنه  كان ممكنا،يعّد التعويض العيين  أفضل أشكال التعويض يف جمال األضرار البيئية إن  

يؤدي إىل حمو الضرر متاما وذلك بإلزام املتسبب فيه بإزالته على نفقته وإرجاع احلال على ما كانت 

إىل ما قبل بالعقوبة يف جمال البيئة يرتبط نظام إرجاع احلال  ،22عليه قبل وقوعه خالل مدة معينة 

يعاقب :" اليت نصت على  10-03م من قانون البيئة رق 102يه املادة إل أشارتوهو ما  اجلزائية،

كل من استغل ) دج500.000(بالحبس لمدة سنة واحدة وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار 

كما يجوز للمحكمة األمر بإرجاع األماكن إلى حالتها ...منشأة دون الحصول على الترخيص
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إرجاع احلالة إىل ما  ، وهذا على عكس املشرع الفرنسي الذي اعترب نظام "األصلية في أجل تحدده 

  .كانت عليه من قبل عقوبة ينطق �ا القاضي املدين أو القاضي اجلزائي

ومادام أن املشرع اجلزائري مل يضع قواعد خاصة لتنظيم املسؤولية املدنية عن األضرار البيئية، 

ومن  دنية،فإنه على القاضي املدين يف خصوص هذه األضرار الرجوع إىل القواعد العامة للمسؤولية امل

  .مثة ميكن له األمر بإرجاع احلالة إىل ما كانت عليه من قبل يف كل األحوال الذي يكون ذلك ممكنا

  :التعويـــــــــــض النقـــــــــدي .2

حتكم احملكمة للمتضرر مببلغ من النقود يف جمال األضرار البيئية يف احلاالت اليت ال ميكن   

كون أن الضرر يكون �ائيًا ال ميكن إصالحه، كأن ترتطم  بل،إعادة احلال إىل ما كان عليه من ق

باخرة نفط يف مياه البحر فتؤدي إىل القضاء على كل الكائنات مما حيول دون إعادة احلال إىل ما كان 

  . عليه من قبل وقوع الضرر

 قد يكون العامل االقتصادي هو السبب يف اختيار القاضي لطريقة ،ومن الناحية العملية

 ،قد تتطلبها طريقة التعويض العيينبسبب التكلفة الباهظة اليت  ،عويض النقدي عن الضرر البيئيالت

حيث ميتنع قضاء كثري من الدول احلكم بالتعويض العيين بسبب اآلثار االقتصادية اليت قد ترتتب على 

  .مع التوجهات حنو تشجيع االستثمار األسلوب، واختالفهاإتباع هذا 

 ،بب تطاير الغبار والغازات السامةالتلوث الناجم عن مصانع الفوسفات بس :ومن أمثلة ذلك

وقد يقرر القاضي إلزام  فقد يكتفي القاضي بالتعويض النقدي ألن الشركة قادرة على دفع النقود،

إّال أنه ال يستطيع احلكم بإزالة املصنع أل�ا تعد رافداً  ،(Les filtres)الشركة برتكيب مصايف 

  .هاماً خلزينة الدولةاقتصاديا 

يشمل التعويض على اخلسارة اليت حلقت باملتضرر والكسب الذي فاته، ونظرا ألّن االلتزامات 

...) اتفاقية باريس وريو (اليت يقوم عليها مبدأ احليطة حلماية البيئة مصدرها قواعد قانونية اتفاقية 

فاّن خرقها جيعل التعويض شامال  تدامة، وعليهوالقوانني الداخلية املتعلقة حبماية البيئة والتنمية املس
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الضرر املتوقع وغري متوقع، ولقد أخذ املشرع اجلزائري مببدأ التعويض الكامل للضرر، والذي يعين أن 

  .التعويض جيب أن يغطي كل الضرر الذي أصاب املتضرر، والذي يغطي كافة األضرار املادية واملعنوية

  ال التعويض عن الضرر البيئياالجتهاد القضائي في مج: ثانيا

وهذا راجع لعّدة  الواقع أن القضايا اخلاصة حبماية البيئة يف القضاء اجلزائري قليلة جداً،

أسباب تتعلق يف جانب منها بانعدام قضاة متخصصني يف قضايا البيئة اليت تتميز بالطابع التقين، 

يف النزاع، كما أّن ثقافة محاية البيئة يف  وحتتاج إىل خربة املختصني الذين يستعني �م القاضي للفصل

ملواجهة اآلثار اجلانبية والدورية  2003اجلزائر أمر استحدث ألول مرّة من الناحية القانونية يف 

  .للنشاط اإلنتاجي

اليت يقوم فيها القاضي برقابة مشروعية القرار  ،ء اإلداري ويف جمال دعوى اإللغاءففي القضا

يف رقابة القاضي على تسليم رخصة  جند بعض القضايا خصوصا ،بصفة انفراديةذي اختذته اإلدارة ال

، ونشري يف هذا الصدد إىل قرار احملكمة العليا القاضي بضرورة فحص ناء يف جمال التهيئة والتعمريالب

ومعاينة البناء الذي من شأنه أن يلحق خطورة بالصحة العامة أو األمن العام لرفض إعطاء رخصة 

  .23البناء

نشري إىل قرار احملكمة العليا القاضي بأنه إذا  ،ؤولية اإلدارية أو القضاء الكاملأما يف جمال املس

فإ�ا  ،ن حول األماكن اليت تسبب أضراراً مل تتخذ السلطات العمومية أي إجراء وقائي لضمان األم

ة مملوءة مبياه وذلك يف قضية تتلخص وقائعها يف سقوط طفلني يف برك ،تكون مسؤولة عن التعويض

قذرة تسببت يف وفا�ما وأثبت حمضر املعاينة أن السلطات العمومية املتمثلة يف رئيس ا�لس الشعيب 

  .24البلدي مل يتخذ أي إجراء وقائي لضمان األمن حول هذه الربكة خاصة وأنه شيدت بنايات بقر�ا
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  خاتمة

ترتبط يف األساس مبشكالت احمليط البيئي  تعترب النزاعات البيئية من النزاعات احلديثة النشأة،

مواجهة هذه النزاعات  على احمليط، إّال أنّ  ّر سلبياً وتزامنت مع التطور التكنولوجي والصناعي الذي أث

على إثر توجه غالبية الدول إلصدار التشريعات البيئية وإبرامها االتفاقيات الدولية اليت  حدث مؤخراً 

  .للمشكالت البيئيةحاولت صياغة أرضية قانونية 

يربز اختالف النزاعات البيئية عن النزاعات العادية من خالل أّن األوىل تنطوي على الكثري 

من العناصر البيئية وهو ما حيدث عدم االنسجام بينها وبني قواعد اخلصومة املدنية وهو ما يثري صعوبة 

املسؤول وكذا صاحب املصلحة يف  ، حتديداإلثباتيف تكييف املنازعة يف حّد ذا�ا من حيث صعوبة 

  .، كل هذه احملددات غري واضحة املعامل يف هذا النوع من النزاعاتالتعويض

ممّا سبق نؤكد على أمهية الدور الذي تقوم به السلطات العامة يف سبيل محاية البيئة من خالل 

اليت تؤول إىل ترتيب  تكريس التزامات على عاتق كل متدخل والنص على التدابري املالئمة والفّعالة

مسؤولية مدنية على من يعرض البيئة وسالمة اإلنسان ألخطار جسيمة سواء بتطبيق املسؤولية القائمة 

  . على اخلطأ مع التوسع يف مفهوم األضرار املتوقعة، أو بناءا على املسؤولية القائمة على اخلطر
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         ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،"أستاذة محاضرة أ - ونان كهينةــڤ.د

 تيزي وزو     _جامعة مولود معمري

  

  

إحالل لمسؤولية قائمة على إثبات عيوب مسؤولية المنتج الموضوعية 

 المسؤولية القائمة على إثبات خطأ المنتج المنتجات محل

  

 مقدمة

تجات إىل تعقيد إثبات خطأ املنتج وعرقلة املضرور يف خطواته أدى تطور الصناعة وتعقد املن

ظهر التوجه الداعي إىل  ،ويف ظل هذا الواقعحنو املطالبة حبقه يف التعويض عن األضرار اليت تصيبه، 

يف استحداث  للتفكريجهود الفقه والقضاء  ملصلحة املضرورين، ومن مث تظافر حلول عادلة إجياد

السبب الذي أدى إىل إعادة النظر وهو ، ر ولضوابط خمتلفة إلناطة املسؤوليةأسس أخرى إلسناد الضر 

إال   - املسؤولية املدنية -يف أساس املسؤولية املدنية، فاملبدأ الذي ساد والقاضي بعدم إمكانية إثار�ا

مع و  ،حنراف يف سلوك املسؤول املتمثل يف اخلطأ، أصبح حمل انتقاداالناتج عن الضرر الللتعويض عن 

األخذ يف االعتبار ما تفرضه مقتضيات احلماية اليت جيب توفريها للمستهلكني الذين يتعرضون 

 ،استحداث مسؤولية من نوع خاص من للحوادث جراء استخدامهم للمنتجات املتداولة، كان البد

عجزت التشريعات  ،محاية فعالة إرساءكان للقضاء فيها الدور السباق يف تتجاوز ما جاءت به القواعد العامة،  

حيل قانونية تنقل عبئ اإلثبات من  إجيادالتقليدية عن توفريها لضحايا التكنولوجيا احلديثة، الذي اجتهد يف 

املدجمة  ،ة املنتوجبياملتمثلة يف معيو  لتأيت بعدها الضابطة املوضوعية  الشخص املتضرر إىل الشخص املسؤول،

ليت متثل حجر الزاوية لنظام املساءلة املوضوعي والصارم للمنتج، وا 1 1985لسنة  التعليمة األوروبيةمبوجب 

مبوجب القانون رقم بعد تعديله  2مكرر قانون مدين 140أدرج املشرع اجلزائري هذه املسؤولية يف املادة 

الذي نضمها  هذا األخري 3894-98، واليت استوحاها من القانون املدين الفرنسي رقم 103 -05
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   واليت أصبحت مدجمة مبقتضى األمر  18مكرر  1386إىل املادة  1مكرر  1386من  يف املواد

يف املواد من  5املتعلق بإصالح قانون العقود والنظام العام وإثبات االلتزامات 131 -2016رقم 

  .من القانون املدين الفرنسي 17 -1245إىل  1245

ا أمام زيادة احلوادث املادية كأساس قانوين ملسؤولية املنتجني تدرجيي  - اخلطأ-تراجع بذلك 

وبناء على ما سبق، فإن موضوع الدراسة يهدف إىل اإلجابة على واجلسمانية اليت حتدثها منتجا�م، 

  كيف مت االستعاضة عن فكرة اخلطأ يف جمال املسؤولية املوضوعية للمنتج؟   : االشكالية التالية

نهج التحليلي، من خالل حتليل النصوص أعاله، مت االعتماد على امل اإلشكاليةلإلجابة على 

القانونية الناظمة للموضوع واملنهج الوصفي للظواهر والوقائع، يف نسق مقارن بني القانون اجلزائري 

  :والقانون الفرنسي، معتمدين على خطة مقسمة إىل مبحثنني على النحو التايل

  تجالعيب  حجر الزاوية للمسؤولية املوضوعية للمن  :املبحث األول

  إعفاء للمضرور من إثبات خطأ املسؤولارساء مسؤولية موضوعية قائمة على العيب : املبحث الثاين

  

 المبحث األول

 عيب المنتوج  حجر الزاوية للمسؤولية الموضوعية للمنتج

على ضابط موضوعي، يتمثل يف عيب تستند املسؤولية املوضوعية للمنتج عن منتوجاته املعيبة 

دوره يتم تقديره وفقا ملعيار موضوعي، يتمثل يف مشروعية التوقع بالتايل جيب حتديد املنتوج، والذي ب

تعيب السلعة وفقا هلذا املعيار، وأّال يتم اللجوء يف شأنه إىل البحث عن خطأ املنتج أو حىت افرتاضه، 

   وكيف يتم ربطه مبشروعية التوقع   )املطلب األول(لذلك البد من تبيان املقصود من العيب 

  ). املطلب الثاين(
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  المقصود من العيب  محل المسؤولية الموضوعية للمنتج: المطلب األول 

يساهم حتديد عيب املنتوج يف تكوين املعرفة القانونية املرتبطة باملسؤولية املوضوعية للمنتج، 

مكرر من  140 وقد نظم املشرع اجلزائري املسؤولية املوضوعية للمنتج عن منتوجاته املعيبة يف املادة

من القانون املدين الفرنسي، لكن يالحظ أنه  1245القانون املدين اجلزائري، اليت استوحاها من املادة 

اعترب املنتج مسؤوال عن أضرار منتوجاته املعيبة، دون أن يورد تعريفا للعيب، على خالف املشرع 

يف الفقرة األوىل، اليت تنص على قانون مدين  03مكرر  1245الفرنسي الذي تعرض ملعناه يف املادة 

يكون المنتوج معيًبا حسب مضمون هذا الفصل، عندما ال يوفّر السالمة المنتظرة منه " : أنه

  6"شرًعا

يستخلص من النص أعاله، أن مفهوم العيب يف جمال املسؤولية املوضوعية للمنتج خيتلف عن 

يتمثل يف عدم صالحية املنتوج لالستعمال مفهومه يف جمال ضمان العيوب اخلفية، هذا األخري الذي 

ِعد له، فالعيب اخلفي مرتبط بعدم الصالحية لالستعمال
ُ
 .7امل

وما بعدها من القانون املدين   1245أّما العيب يف جمال املسؤولية املنصوص عليها يف املادة 

من املنتوج الذي ميكن انتظاره    Défaut de sécuritéالفرنسي، فهو عدم السالمة أو األمان 

شرًعا و بعبارة  أخرى؛ أنه من  غري املهم أن  يكون املنتوج به  الصفات املتفق  عليها أم ال، فاملعترب  

   .8األضرار اليت يكون املنتوج قابًال ألن حيدثها بسبب العيب القائم فيه  هو

 مكرر من القانون املدين 140ويف ضوء غياب تعريف للعيب املنصوص علية يف املادة 

يشار إىل أن اجلزائري، البد من البحث يف تعريف له مبوجب نصوص قانونية خاصة، ويف هذا الصدد 

، قد أتى مبفهوم 9املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش 03-09املشرع اجلزائري يف القانون رقم 

  : بأنّه 11مطة  03والذي عرّفه يف املادة جديد وهو  املنتوج السليم والنزيه والقابل للتسويق، 

أو عيب خفي يضمن عدم األضرار بصّحة وسالمة /كّل منتوج خال من أي نقص و« 

  .» أو مصالحه المادية والمعنويّة/المستهلك و
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يستخلص من املادة أعاله، املفهوم احلديث للعيب الذي جتاوز املفهوم التقليدي له، لريتبط 

  .بنقص السالمة اليت حيق للشخص أن يتوقعها من املنتوج

  ارتباط عيب المنتوج بمشروعية التوقع: المطلب الثاني

حجر الزاوية للمسؤولية املوضوعية للمنتج، تظهر أمهيته يف كونه السبب  يعترب عيب املنتوج

املنشئ للمسؤولية، وخيتلف مفهومه عن مفهوم العيب اخلفي أو عدم املطابقة أو عدم صالحية املبيع 

ملعيار موضوعي هو معيار مشروعية التوقع، ما يستدعي البحث يف لالستعمال، أين يتم تقديره وفقا 

  ).الفرع الثاين(،  وحتديد معايري تقديره )الفرع األول(مضمونه 

  مضمون مشروعية التوقع: الفرع األول

يشكل اشرتاط العيب يف املنتوج يف حد ذاته واقعة مرتبة ملسؤولية املنتج، لذلك كان تقدير 

 . 10ر موضوعي هو الرغبة املشروعة جلمهور املستهلكنيهذا العيب وفقا ملعيا

يعد مفهوم التوقع املشروع مفهوم جمرد وغري واضح املعامل، ما جعل العديد من الباحثني 

يعربون عنه من خالل تقديره بشكل جمرد، أي بالنظر إىل املستهلك املتوسط احلال الذي تقدم إليه 

  .ألذواق والرغبات من شخص آلخرالسلعة، مع األخذ يف االعتبار اختالف ا

، غري أنه ليس من حق "متوقعة"لكن إذا كان لكل مستهلك احلق يف رغبة أو حاجة مشروعة 

املستهلك أيضا أن ينتظر أو يتوقع إال ما هو معقول، لذلك، فإنه يكون من املستحيل أن حنّدد مقدما 

حده، فالقاضي وحده هو الذي يقدر  معايري السالمة اليت ميكن انتظارها قانونا من كل منتوج على

  .11معايري السالمة واملشروعية اليت يكون لكل مستهلك احلق يف توقعها

 140وإن كان املشرع اجلزائري، على خالف املشرع الفرنسي، مل يعرف العيب الوارد يف املادة 

الغش، أين يظهر  اخلاص حبماية املستهلك وقمع 03-09مكرر، إال أنه تناول املسألة يف القانون رقم 

  :على أنّه 9ربط تعيب املنتوج مبشروعية التوقع، إذ ينّص يف مادته 
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بالنظر إلى يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة لالستهالك مضمونة وتتوفر على األمن « 

، وأن ال تلحق ضررا بصـحة المستهلك وأمنه ومصالحه، االستعمال المشروع المنتظر منها

عادية لالسـتعمال أو الشروط األخرى الممكن توقـعها من قبـل وذلك ضمـن الشروط ال

  .» المتدخلين

  

  

 معايير تقدير مشروعية التوقع: الفرع الثاني

يسرتشد القاضي عند تقديره لنقص السالمة املنتظرة شرعا، على معيارين أساسني يتمّثالن يف  

 ).ثانيا(ة الرّاهنة للّتقنية والعلم ومعيار احلال)  أوال(كّل من معيار الظّروف احمليطة باملنتوج 

 معيار الظروف المحيطة بالمنتوج: أوال

، وضعت ضوابط ومعايري موضوعية ميكن للقاضي االسرتشاد �ا يف تقدير مشروعية التوقع

مع وضع كل الظروف يف لتحديد مدى �ديد املنتوج لصحة وسالمة املستهلك أو املستعمل، 

ملا هلا من تأثري على الشعور السائد لدى مجهور املستخدمني  املنتوج، االعتبار، والسيما عرض وتقدمي

التعليمات اخلاصة واالستعمال املعقول الذي ميكن توقعه من املنتوج، من خالل ، 12للمنتوج

إليه املشرع الفرنسي من  أشارتكوينه، وهو ما  باالستعمال اليت يقدمها املنتج، باإلضافـة إىل طبيـعة

  :اليت تنص على أنّه ،قانون مدين 3 -1245املادة  خالل

في تقدير السالمة التي يمكن توقعها بصفة مشروعة يجب أن تؤخذ في االعتبار ... «

.       13» ...جميع الظروف وخصوصا طريقة تقديم المنتج، واالستعمال الذي يمكن توقعه منه

ميكن أن تؤثّر يف معرفة اخلطر، وبالتايل فاملظهر اخلارجي والبيانات املذكورة بشأن املنتوج والتحذيرات 

فيما ينتظره اجلمهور شرًعا منه من حيث السالمة وكذلك طبيعة تكوينه ووظيفته، فصفة العيب ال 

يكون معرتفًا �ا إّال إذا كان اخلطر أعلى أو أزيد عن ذلك الذي ميكن توقعه عادة بالنسبة ملنتوج من 

  .هذا النوع

مكرر قانون  140مل حيّدد مفهوم العيب وال معايري تقديره يف املادة وإن كان املشرع اجلزائري 

          من القانون 9 كاملادةباملوضوع،   مدين، إال أنه ميكن استخالصها من القوانني ذات الّصلة
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 معيار املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، السالفة الذكر، اليت استندت إىل نفس 03-09 رقم

 سالمة محاية نطاق ومدّ  ،املستهلك قبل من للمنتوج املنطقي االستعمال أي السالمة، تقدير

 املمكن األخرى الّشروط ضمن يدخل وهذا للمنتوج، العادي غري حالة االستعمال املستهلك يف

   .املتدخلني قبل من توّقعها

  معيار الحالة الراهنة للعلم : ثانيا

لتوقع، معيار احلالة الراهنة للعلم، ذلك أن من بني الضوابط املعتمدة يف تقدير مشروعية ا

مستوى السالمة اليت جيب أن تقدمها السلع ليس من شأ�ا أن جتعل املنتوج معيبا �رد إنتاج سلعة 

يظهر ذلك عندما متّ أكثر إتقانا أو تطورا منها، حيث إن تقدير السالمة يرتبط بالتقدم الصناعي، 

قانون مدين،  3-1245ا نص عليه املشرع الفرنسي  يف املادة ربطها بلحظة طرحها للّتداول، وهو م

  :اليت تنّص على أنّه

في تقدير السالمة التي يمكن توقعها بصفة مشروعة يجب أن تؤخذ في االعتبار جميع "... 

     .14..."تاريخ طرحه للتداول... الظروف وخصوصا 

مكرر، على  140خالل املادة وبالّرغم من عدم الّنص صراحة من قبل املشرع  اجلزائري من 

مسألة ربط مشروعية التوّقع مبدى تطّور الّصناعة وتقّدمها، إال أنه ميكن استخالص أخذه �ذه 

من القانون رقم  04الفكرة، عندما نّظم اللوائح الفنّية الواجب احرتامها، وذلك من خالل املادة 

  :، اليت تنّص على أنّه15قييساملتعلق بالت 04 -04املعدل واملتمم للقانون رقم  04 -16

إعداد اللوائح الفنية واعتمادها ضروريا لالستجابة لهدف مشروع، مع األخذ بعين  يكون «

ولتقدير هذه المخاطر فإن العناصر ذات . االعتبار المخاطر التي تنجر عن عدم اعتمادها

والتقنية المعطيات العلمية  الصلة الواجب أخذها بعين االعتبار هي على وجه الخصوص

  .  ...المتوفرة
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تلعب يف هذا الصدد حلظة طرح املنتوج للّتداول أمهية كبرية، ألّن ما يتوّقعه اجلمهور شرعا من 

املتعّلق حبماية  03 -09وقد عّرب عليها القانون رقم ، 16املنتوج  يتطّور بسبب الّتقدم العلمي والّتقين

املادة الثالثة الفقرة الثامنة من اليت عرفتها  ،عملية الوضع لالستهالك:  املستهلك وقمع الغش ب

مجموع مراحل اإلنتاج و االستيراد و التخزين والنقل والتوزيع " : القانون السالف الذكر، بأ�ا

  ."بالجملة و بالتجزئة 

 

  المبحث الثاني  

  إعفاء للمضرور  ارساء مسؤولية موضوعية قائمة على العيب  

  من إثبات خطأ المسؤول  

ت املسؤولية املوضوعية للمنتج ألزمة املسؤولية املدنية القائمة على ركن اخلطأ، والذي  تصدّ 

كان ختّلفه يعين ختلف الركن األساسي للمسؤولية، ومن مث عدم تعويض املضرور عما أصابه من أضرار 

من  ، أو من خالل إعفائه)املطلب األول(املنتجات، يظهر ذلك سواء من خالل إنشاء قرائن لصاحله 

  ).املطلب الثاين(إثبات مرحلة تعيب املنتجات 

  إرساء قرائن لصالح المضرور: المطلب األول

تقوم املسؤولية املوضوعية للمنتج على ركن العيب، هذا األخري الذي يرتبط مبا يّوفره املنتوج من 

جود الضرر سالمة، ويف هذا الصدد يستطيع املضرور احلصول على التعويض عندما يقيم الدليل على و 

تلك العالقة،  إثباتوعالقة السببية اليت تربطه بعيب املنتوج، و�دف التسهيل على املضرور مهمة 

  .)الفرع الثاين(، وطرحه بإرادة املنتج )الفرع األول(تعّيب املنتوج قبل طرحه للتداول انشأت قرينة 

  

  



الثالث المحور مستقبل المسؤولية في مستجدات التشريعات الحديثة  
 

2020جانفي  28يوم : بوقرة بومرداس جامعة احممد -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 159  

 

 تعّيب المنتوج قبل طرحه للتداول: الفرع األول

لية املنتج عن عيوب املنتجات، باإلضافة إىل ثبوت تعّيب السلعة، على تتوقف إقامة مسؤو 

إقامة الدليل على وجود ذلك العيب قبل إطالق املنتوج يف التداول بإرادة املنتج، لذلك فإنه وحبسب 

األصل يقع على عاتق املضرور أن يقيم الدليل على الوقت  الذي ظهر فيه العيب، إلثبات أن عيوب 

القها اإلرادي يف التداول هو السبب يف إحداث الضرر، خاصة أمام صعوبة تقدمي املضرور اإلنتاج وإط

الدليل على وجود العيب من ناحية أو اقامة الدليل على رابطة السببية بني العيب والضرر من ناحية 

 .أخرى

ولقد ذهب  البعض  إىل  أن األمر يف مثل هذا الفرض يتعّلق بقرينة قانونية بسيطة، مضمو�ا 

 أن  السلعة  املتسببة  يف الضرر معيبة منذ إنتاجها، وهو ما خيّفف  من أثر االفرتاض  وجيعله  مقبوًال 

  . 17يف صدد هذا التنظيم املتمّيز للنوع اخلاص من املسؤولية

رع الفرنسي الذي ساير موقف القضاء، وذلك يف القانون اخلاص مبسؤولية وهو ما أخذ به املش

على  املضرور من إثبات خطأ املدين، فأرسى قرينة لصاحله، اعفىاملنتج عن منتجاته املعيبة، عندما 

، واليت )8مكرر  1245املادة ( السابق  389- 98من القانون رقم   9- 1386اعتبار أّن املادة 

  :من التوجيه األوريب، نّصت على أنّه 4نقلت حكم املادة 

  . » على المدعى إثبات الضرر، عيب المنتوج ورابطة السببية بينهما« 

بذلك يكون املشرع الفرنسي قد عّرب عن إرادته يف إحالل مسؤولية قائمة على إثبات عيوب 

كان ناشئا عن خطأ فوجود العيب سواء  ،  18 املنتجات، حمل املسؤولية القائمة على إثبات خطأ املنتج

أم ال، يكفي لقيام املسؤولية، بالتّايل فسلوك املنتج أو البائع وما يبديه من حرص أو إمهال ليس حمل 

  . 19 اعتبار عند تقدير قيام املسؤولية

أّما بشأن املشرع اجلزائري، فلم حيّدد الطرف الذي يقع عليه عبء اإلثبات يف النظام 

نية، ما يستلزم تطبيق القواعد العامة يف هذا الشأن، حتديًدا نص املادة املستحدث ملسؤولية املنتج املد
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قانون مدين، اليت تقضي بأن عبء اإلثبات يقع على الدائن، مبعىن املضرور، وهذا ليس باألمر  323

 . اهلّني عليه

 افتراض أن إطالق المنتجات للتداول قد تّم بإرادة المنتج : الفرع الثاني

املنتجات يف  التداول بإرادة  املنتج مبثابة  العنصر املعنوي  الذي تقوم  يعترب ثبوت إطالق

وبالنظر إىل صعوبة إثبات هذا العنصر الرتباطه  ،على أساس منه عالقة السببية بني الضرر وعيب املنتوج

يف بعوامل نفسية خاصة باملنتج، زيادة على صعوبة احلصول على الوثائق املوجودة حتت يده واليت تفيد 

، أّن املنتجات أطلقت يف التداول بإرادة 4مكرر  1245افرتض املشرع الفرنسي يف املادة هذا اإلثبات، 

على أنه وحتقيًقا للتوازن يف العالقة بني املنتج واملضرور، فإن هذه القرينة  .املنتج مبجرد ختليه عن حياز�ا

ثبات، لذا فإن املنتج يستطيع أن يثبت ليست مبطلقة، وإّمنا هي قرينة بسيطة تؤدي إىل قلب عبء اإل

عكس ما ورد �ذه القرينة بكافة الطرق، فمثًال يستطيع استبعاد أثرها باستخدام احلدود اليت قّررها 

املشرع هلذا النوع من املسؤولية، كإثباته أن اإلطالق يف التداول مل يكن مقصوًدا به حتقيق الربح عن 

هنة أو احلرفة أو �دف حتقيق أغراضها، وغريها من طرق نفي طريق البيع أو مل يتم يف إطار امل

 .20املسؤولية املوضوعية   للمنتج

قانون مدين  1مكّرر 140من خالل املادة ويظهر أّن املشرّع اجلزائري قد أخذ �ذا االجتاه، 

  : واليت تنص على أنّه

ولو  لم تربطه بالمتضرر  يكون المنتج مسؤوال عن  الضرر الناتج  عن العيب  في منتوجه  حتى « 

  .» عالقة تعاقدية

فالّنص الّسابق يشري إىل أّن املشرع اجلزائري، قد أقام مسؤولية املنتج على نقص السالمة، وليس 

على ركن اخلطأ، مع ذلك على املضرور مىت حلقـه ضرر من املنتوج، أن يثبـت أّن الضرر كان نتيجة عيب 

السالمة ولذلك ميكن استخالص أن املشرع اجلزائري اعترب أّن جمرد فيه، هذا األخري املتمّثل يف نقص 

 .طرح منتوج معيب، هو يف حّد ذاته خطأ وبذلك أنشأ قرينة لصاحل املضرور
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باإلضافة إىل استفادة املضرور من إجراء اخلربة الذي يسّهل عملية اإلثبات خاصة يف تبيان 

  .  حدوت الضرر معيوبية املنتوج املطروح للتداول الذي سّبب يف

 43فمثًال املشرع اجلزائري نّص على إجراء اخلربة يف قانون محاية املستهلك وقمع الغش باملواد 

منه، باإلضافة إىل نصوص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، بالضبط من املادة  52إىل غاية املادة 

من نفس  144على نص املادة  ، وما يالحظ21قانون اجراءات مدنية وإدارية 156إىل املادة  125

القانون، أّ�ا مل تلزم القاضي باألخذ برأي اخلبري، إّال أن الواقع يؤكد على حرص القضاة وتأكيدهم 

  .على ضرورة إجراء اخلربة واإلشارة إىل تقاريرها عند تسبيب أحكامهم

  إعفاء المضرور من إثبات مرحلة تعّيب المنتجات: المطلب الثاني

قبل وصوهلا إىل املستهلك، مبرحلة اإلنتاج مث مرحلة التوزيع، وكل مرحلة قد يعكف  متّر املنتجات

عليها عدة أشخاص، لذلك  فإّن مصلحة  املضرور  تقتضي إعفائه من إثبات مرحلة نشوء العيب أو 

  .22اخلطورة، ما  جعل املشرع الفرنسي خيضع هؤالء مجيعا للمسؤولية يف حالة وقوع الضرر بالتضامن

ضافة إىل ما توفره املسؤولية التضامنية للمضرور من مكنة اختيار املـسؤول األكثر مالءة، فباإل

وكذا توزيع العبء على املشاركني يف عملية اإلنتاج، حىت ال يتحمل واحد منهم فقط كامل املسؤولية، 

توزيعه قبل اليت قد يكون املتسبب فيها شخص أو أشخاص آخرون، يف مرحلة من مراحل إنتاج املنتوج و 

، فإ�ا �دف أساسا إىل تفادي املشكالت الفنية املتعلقة بتحديد مرحلة نشوء العيب أو 23وصوله إليه

  .24اخلطورة، خصوصا ملا يتعلق األمر مبنتجات معّقدة تكنولوجيا

من القانون املدين الفرنسي، أنّه كّل من ساهم يف إنتاج  5/2- 1245إذ يفهم من نص املادة 

رب مسؤوال عن تعويض األضرار اليت تنجم عن عيوبه أو خطورته، وأعطى ذات احلكم بصفة املنتوج، يعت

أصلية للمستورد من خارج السوق األوروبية، وبصفة احتياطية للموزع عندما ال ميكن التعرف على 

  .شخصية املنتج، ليحقق بذلك محاية هامة للمضرور
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، إذ 25 لمنتج، هي التشديد من مسؤولية املهنينيفالفلسفة اليت تقوم عليها املسؤولية املوضوعية ل

جعل دائرة اإلنتاج كيانا متكامال، يرّتب مسؤولية كّل من شارك فيه يف مواجهة املضرور، بغض الّنظر عن 

  .26مصدر العيب أو اخلطورة املتسبّبة يف الضرر

ين، من وهو نفس موقف املشرع اجلزائري، الذي سعى إىل تقرير ضمانات أكرب أمام املتضرر 

خالل توسيع جمال تطبيق املسؤولية من حيث األشخاص، بداية من املنتج أو الصانع وكذا منتج املواد 

  .27األولية واحملّول هلا والوسيط والتاجر البائع للمنتوج باجلملة والتجزئة، وكذا الناقل واملوزّع واملستورد هلا

تعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، امل 03- 09قانون رقم المن  03وهو ما يستفاد من املادة 

 ،واليت اعتربت املتدخل، كل شخص طبيعي أو معنوي يتدّخل يف عملية عرض املنتجات لالستهالك

وقد عرّفت املادة السابقة، عملية وضع املنتوج لالستهالك، مبجموع مراحل اإلنتاج واالسترياد والتخزين 

نقص أمان املنتجات، الرجوع على أي   كن للمضرور منوبذلك ميوبالتجزئة،   والتوزيع باجلملةوالنقل 

  .دون أن يلزم بإثبات مرحلة تعيبها أو خطور�ا من هؤالء

   

  خاتمة

يف مقام أّول استبعاد إثبات محاية فعالة لضحايا حوادث املنتجات املعيبة  إرساءيستدعي 

عجز املتضرر من إثبات يخاصة مع ظهور منتجات معّقدة ومتطّورة  ،اخلطأ املرتكب من قبل املنتج

بعنصر  ومت ربطه لذلك مت االستعاضة عن فكرة اخلطأ بفكرة العيب ،السلوك اخلاطئ من املسؤول

 ظرأي بالن ،شخصي بل مبعيار موضوعي تقديره مبعيارال يكون  هذا األخري الذيالسالمة واألمان، 

  .ما ينتظره اجلمهور من املنتوجإىل 

على وجوب سالمة املنتجات، املشرع اجلزائري  لرغم من تأكيديستنتج من هذه الدراسة أن با

لذلك مكرر،  140مل حيّدد معىن العيب الذي قصده يف املادة  الفرنسي،املشرع على خالف  هغري أن

�يب مبشرعنا أن يعّرف هذا العيب، آخذا بعني االعتبار العناصر اليت جتعله يتسّبب باألضرار جبسد 
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ا دامت هذه املسؤولية اجلديدة واليت استوحاها من املشرع الفرنسي، تدور حول املشرتي أو بأمواله، م

التعويض عن طائفة جديدة من األضرار اليت تسبّبها املنتجات، ال عالقة هلا بنقص القيمة التجارية 

للمنتوج وفقا للمفهوم التقليدي للعيب املوجب لدعوى ضمان العيب اخلفي، وذلك من خالل ما 

  : يلي

، املتعلقة باملسؤولية املوضوعية للمنتج عن عيوب من القانون املدينمكرر  140م املادة تنظي - 

توضيح معىن العيب، إلزالة أي لبس مع مفهوم العيب املوجب لدعوى ضمان العيب منتجاته، ب

  . اخلفي

، ورمما ُخيّفف عبء إثباته على املضر  حتديد املعيار الذي ميكن على أساسه للقاضي تقدير العيب، - 

ر السالمة املنتظرة منه، مع حتديد املعايري اليت يستند وذلك من خالل اعتبار املنتوج معيبا عندما ال يوفّ 

 .معيار احلالة الراهنة للتقنية والعلمو  معيار الظروف احمليطة باملنتوجإليها القاضي لتقديره، واملتمثلة يف 

والضرر، تشمل كل من  العيب ية بنيقرائن تعمل على ختفيف عبء إثبات العالقة السبب وضع  - 

  .افرتاض تعيب املنتجات قبل طرحها للتداول، وافرتاض إطالقها بإرادة املنتج

 

                                                           
1 la directive 85-374/CEE du Conseil du 25/07/1985  sur le rapprochement des 

législatives, règlementaires et administratives des États membres concernant la 

responsabilité du fait des    produits défectueux, J.O.U.E, L 210, du 7/08/1985, modifiée 

par la directive 1999 -34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 /05/ 1999, 

J.O.U.E, L 141, du 4/06/1999.  
، صـادر يف 78ر عدد  .يتضمن القانون املدين ، ج 26/09/1975مؤرخ يف  58-75الصادر مبوجب األمر رقم  2

  .ل واملتمماملعد 30/09/1975

 26/09/1975املؤرخ يف  85-75يعدل ويتمم األمر رقم  20/06/2004مؤرخ يف 10-05قانون رقم  3

  . 26/06/2005،  صادر يف 44ر عدد . املتضمن القانون املدين، ج

4 Loi n° 98-389 du 19 /05/ 1998 relative à la responsabilité du fait des produits 

défectueux, J.O.R.F, n°117 du 21/05/1998.  
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5 Ordonnance n° 2016-131 du 10/02/ 2016 portant réforme du droit des contrats, 

du régime général et de la preuve des obligations, J.O.R.F n°0035 du 11/02/ 

2016.  

6 « Un produit est défectueux au sens du présent titre, lorsqu'il ne présente pas la 

sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre... ». 
 .73، ص2009املسؤولية املدنية للمنتج، دار هومة، اجلزائر، : زاهية حورية سي يوســـــــــــــف 7

لعربية، القاهرة، املسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة وخماطر التقدم، دار النهضة ا ،حممود السيد عبد املعطي خيال 8

 . 38، ص 1998

،  صادر يف 15ر عدد . ، يتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، ج25/02/2009مؤرخ يف  03 -09قانون رقم  9

، صادر يف 35ر عدد . ، ج2018/ 06/ 10مؤرخ يف  09- 18، معدل ومتمم بالقانون رقم 08/03/2009

13 /06 /2018.  
 -ملوضوعية للمنتج ودوره يف تقوية النظام التعويضي حلوادث املنتجات املعيب بن طرية معمر، نظام املسؤولية ا 10

 .121، ص 2014، 01ا�لة اجلزائرية للقانون املقارن، عدد  -دراسة يف التشريع اجلزائري واملقارن
اجلديدة، املسئولية املدنية عن أفعال املنتجات اخلطرة، دراسة مقارنة، دار اجلامعة ، حممد أمحد املعداوي 11

 .88 - 87ص ص ، 2012اإلسكندرية، 

ومن ذلك مثال، املعدات اليت تعمل باملشتقات البرتولية واملبيدات احلشرية واملعدات اليت تستخدم يف قطع األحجار  12

وعليه فإنّه ال خيل بالتوقع املشروع لألمن، ما يعد مألوفا من . واألخشاب، توجد درجة من اخلطورة مألوفة ومتوقعة

ويعين ذلك أن إقرار العيب يف مثل هذه املنتجات يقتضي أن يكون . خطار املتعلقة باستعمال مثل هذه املنتجاتاأل

حسن  :الرجوع إىل. اخلطر الذي يهدد السالمة، أعلى درجة من املخاطر املعتادة أو املألوفة اليت ميكن توقعها من مثلها

، ص 2000يت تسببها منتجاته املعيبة، دار النهضة، القاهرة، مسؤولية املنتج عن األضرار العبد الباسط مجيعي، 

118. 
13 « . ..Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il 

doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du 

produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en 

circulation... ». 
14 « . ..Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il 

doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment  ...moment de sa mise en 

circulation... ». 
ر . املتعلق بالتقييس، ج 04 -04، يعدل ويتمم القانون رقم 19/06/2016مؤرخ يف  04 -16قانون رقم  15

 .22/06/2016،  صادر يف 37عدد 
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16 François TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE,  Droit civil, Les 

obligations, 8ème éd  Dalloz, Paris, 2002, p  940. 
 . 214حسن عبد الباسط مجيعي، مرجع سابق، ص  17

18 Isabelle LOLIES  , « L’insertion de la loi du 19 Mars 1998 dans le droit de la 

responsabilité », R.R.J, n° 02, P.U.A.M, 1999, p 361. 
بيعة، دراسة مقارنة بني القانون ضمان سالمة املستهلك من أضرار املنتجات الصناعية املجابر حمجوب علي،  19

  .180، ص ن.س.الفرنسي والقانونني املصري والكوييت، دار النهضة العربية، القاهرة، د

 .219حسن عبد الباسط مجيعي، مرجع سابق، ص   20

  ،21ر عدد . يتضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، ج ،2008/ 2/ 25مؤرخ يف  09 – 08قانون رقم  21

 . 2008/ 04/ 23 صادر يف

  .40، ص 2007، دار اجلامعة اجلديدة اإلسكندرية، "دراسة مقارنة"املسؤولية املدنية للمنتج، قادة شهيدة،  22

  .242حسن عبد الباسط مجيعي، مرجع سابق، ص  23

  .197مرجع نفسه، ص  24

  .17حممود السيد عبد املعطي خيال، مرجع سابق، ص  25

  .242 – 241سابق، ص حسن عبد الباسط مجيعي، مرجع  26

  .57قادة شهيدة، مرجع سابق، ص  27
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      ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، "أ"أستاذة محاضرة  -اللوش سميرة . د

  بومرداس -جامعة امحمد بوقرة

  

  

  الطبيالتوجه نحو إعفاء المريض من إثبات الخطأ 

  مقدمة

مازال وال يزال موضوع املسؤولية املدنية حمل نقاش كبري وتطور مستمر، فبالرغم من الدور 

واجهة التطورات عد هذه املسؤولية يف محاية املضرورين إال أ�ا مل تعد كافية يف مالكبري الذي تلعبه قوا

فلقد أدى التطور العلمي اهلائل الذي شهده ويشهده ا�ال الطيب باستمرار إىل  العلمية والطبية،

جمال يف  لإلثباتتضاعف احلوادث الطبية وجعل من االعتماد على القواعد القانونية التقليدية املنظمة 

األخطاء الطبية أمر غري كايف لتوفري محاية كافية حلقوق املريض اخلاضع للعمل الطيب باعتباره الطرف 

  .الضعيف يف العالقة الطبية

إقامة الدليل بوسيلة من الوسائل القانونية على صحة الوقائع اليت تسند بأنه باإلثباتيقصد و 

يضا بأنه إقامة الدليل أمام القضاء وبطرق من الطرق كما عرف أ  1.احلق، أو األثر القانوين املدعى به

وعند استقراء معظم النصوص 2.اليت حيددها القانون على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع عليها

نالحظ أن املشرع اجلزائري مل حيدد من األطراف املكلف بعبء إثبات اخلطأ  ،املتعلقة با�ال الطيب

الصحة أو مدونة أخالقيات الطب، األمر الذي يفرض اللجوء إىل  الطيب سواء على مستوى قانون

  . إعمال القواعد العامة يف االثبات واليت تقضي بتحمل املريض بصفته مدعى عبء إثبات ما يدعيه

إذا سلمنا بأن عبء االثبات بصفة عامة ميثل عبء ثقيال على من يتحمله فمن األكيد أنه و 

، إىل أن البعض يصف حتمل املريض لعبء لق االمر باخلطأ الطيبيشكل مشقة زائدة يف حالة ما تع

فهو تكليفا مبا ال يطاق، وذلك نظرا خلصوصية العالقة بني الطبيب واملريض  3،االثبات بأنه ظلم له

  .من ناحية، ولظروف املمارسة الطبية من ناحية أخرى
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بإقامة الدليل على ففي حالة ادعاء املريض تعرضه خلطأ طيب يقع عليه عبء إثبات ذلك 

 فاألمر.أو نقص عناية من قبل الطبيب أو احنرافه عن األصول الثابتة يف علم الطب إلمهالتعرضه 

يعترب من الصعب القيام به من طرف املريض يف بعض احلاالت على اعتبار أن املريض املتضرر غالبا ما 

الطبيب مل يبذل العناية الكافية  مما جيعله ال يتمكن من اثبات أن ،يكون جاهال باملعارف الطبية

  .واملتفقة مع األصول العلمية يف جمال الطب

الصعوبات اليت يتحملها املريض، حاول الفقه والقضاء وضع حّد الختالل التوازن هذه أمام و 

إجراء وكان ذلكب .بني طريف العالقة الطبية والبحث عن عوامل تزيل عن كاهل املرضى عبء االثبات

ية فيما يتعلق بعبء وكيفية االثبات يف جمال اخلطأ الطيب، وذلك لتعزيز مكانة املريض تعديالت جوهر 

 .املتضرر يف الدعوى والتخفيف من وطأة عبء االثبات امللتقى على عاتقه

قصد تسهيل وتذليل الصعوبات يف إثبات خطأ الطبيب قام الفقه والقضاء على البحث و هلذا 

عبء االثبات، وكانت أوهلا تبين فكرة اخلطأ االحتمايل اليت عن حيلة جديدة أكثر مرونة تسهل 

تعتمد على استنتاج اخلطأ من وقوع الضرر وحصر نطاق االلتزام ببذل عناية والتوسع يف االلتزام 

 .بتحقيق النتيجة وإعمال فكرة املسؤولية دون خطأ

 ،وال يشفيفالطبيب يعاجل  .ن العمل الطيب يتضمن نسبة كبرية من االحتمال واحلدسإ

فاقتصار حمل التزام الطبيب على بذل عناية يقوم على فكرة االحتمال اليت �يمن على نتيجة مهمته 

كمناعة جسم املريض واستعداده اجلسدي ومدى   ،اليت تتدخل فيها عدة عوامل خترج عن سيطرته

اهلائل الذي شهدته  اال أنه بفضل التطور العلمي .تقبله للعالج وقصور العلوم الطبية وعامل الوراثة

العلوم الطبية من نظريات وأساليب عالجية وكذا دخول األجهزة واملعدات التكنولوجية املتطورة جمال 

اخلدمة الطبية، واليت بفضلها مت الوصول إىل نتائج مؤكدة يف بعض التدخالت الطبية وزالت فكرة 

املريض إخالل الطبيب اجلراح بالتزام اثبات ويكون .أصبح الطبيب ملزم بتحقيق نتيجة ،االحتمال فيها

حيث يقتصر يف األول على اثبات  ،االخالل بالتزام ببذل عناية بإثباتهحتقيق نتيجة أيسر عليه مقارنة 

وجود التزام على عاتق الطبيب وعدم حتقق النتيجة بينما يف الثاين يزداد موقف املريض ضعفا على 

 4.واقعة سلبية بإثباتاعتبار أن هذا األخري يصبح مكلفا 
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ماهي األليات القانونية البديلة  :التايل ةالقانوني االشكاليةحيق لنا أن نطرح  وتبعا لكل هذا،

  لوضع حدود لعبء االثبات امللقى على عاتق املريض أو التخفيف منه؟

ولإلجابة عن هاته اإلشكالية قسمنا الورقة البحثية إىل ثالث حماور نتناول يف احملور األول 

، ويف احملور الثاين نستعرض فيه حصر نطاق االلتزام ببذل عناية والتوسع يف )املقدر(طأ االحتمايل اخل

  . أما يف احملور الثالث فنتطرق إىل املسؤولية دون خطأ. االلتزام بتحقيق نتيجة

  

  المحور األول

  في مجال عبء االثبات) المقدر(فكرة الخطأ االحتمالي  

لقانونية التقليدية يف توفري احلماية الكافية للمرضى خاصة يف ظل نظرا ملدى قصور القواعد ا

التطورات املختلفة اليت يشهدها الطب باستمرار واليت زادته تعقيدا وجعلت من املريض عاجزا عن 

املريض يف سبيل النهوض �ذا  يواجههاللصعوبات اليت  وإدراكاعلى خطأ الطبيب،  إقامة الدليل

املبدئي للعبء الواقع  اإلسنادوالقضاء عرب أدوات قانونية رسم حدود هذا  العبء فقد حاول الفقه

على عاتق املريض املضرور يف دعوى املسؤولية املرفوعة منه اجتاه الطبيب وكان ذلك عن طريق 

 La faute ما أطلق عليه الفقه فكرة اخلطأ االحتمايل وهو5،استنتاجه هذا اخلطأ من وقوع الضرر

virtuelle  طأ املضمراخلأو La faute incluse dans le dommage  وذلك من أجل

الواقع على عاتق املريض والتقليل من صرامة نظام املسؤولية القائمة على  اإلثباتالتخفيف من عبء 

 6.اإلثباتأساس اخلطأ واجب 

على أساس أن الضرر ما كان ليحدث لوال وقوع خطأ من  اخلطأ االحتمايل فكرةقوم ت

بالرغم من عدم ثبوت إمهال الطبيب على حنو قاطع يف بذل العناية الواجبة، أو تقصري يف  7الطبيب،

 8.التزامه باحليطة، إال أن اخلطأ يستنتج من جمرد وقوع الضرر

وبعبارة أخرى تستند هذه الفكرة على أساس أنه لوال حدوث اخلطأ من جانب الطبيب ملا 

قاطع أن الطبيب قد أمهل يف بذل العناية الواجبة أو مل فبالرغم من أنه مل يثبت بوجه . وقع الضرر



الثالث المحور مستقبل المسؤولية في مستجدات التشريعات الحديثة  
 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 169  

 

يتخذ االحتياطات اليت يوجبها عليه التزامه باحليطة فإن القاضي يستنتج هذا اخلطأ من وقوع الضرر 

 9.ذاته

ا تتدخل فكرة اخلطأ االحتمايل عندما ال ميكن التوصل اىل حتديد اخلطأ، حيث ميكن ومن هن

وترددت اخلربة الطبية يف حسم املسؤولية يف . ن يعرف سبب الضرر الطبيب دون أأن ينسب إىل

اخلطأ، يف الوقت الذي يصبح املريض عاجزا عن إثبات اخلطأ، و�ذا التدخل يصبح املريض معفى من 

 10.إثبات اخلطأ الطيب، يف حني يصبح على الطبيب إثبات نفي هذا اخلطأ

عنه املمارسات الطبية  ما وصلتيعود إىل إن السبب الرئيسي لألخذ بفكرة اخلطأ االحتمايل 

احلديثة من خالل حاالت عديدة خاصة يف العمليات اجلراحية أين يعجز املتضرر من اثبات اخلطأ مما 

 11.يؤدي يف النهاية إىل ضياع حقه يف التعويض

يف االثار املرتتبة عليها فيما يتعلق بعبء  فهي تكمن أمهية االخذ باخلطأ االحتمايل أما

تتضمنه من افرتاض اخلطأ يف جانب الطبيب، ينتقل  من خالل فكرة اخلطأ احملتمل، وما ثبات، ألناال

عبء االثبات إىل هذا األخري، فافرتاض اخلطأ يعين أنه مل يعد على املضرور عبء إقامة الدليل على 

خلطأ يف وجود اخلطأ يف جانب الطبيب املدعى عليه وامنا أصبح على عاتق هذا األخري عبء نفي ا

 12.جانبه

قضى مبسؤولية املستشفى على أساس سوء بفكرة اخلطأ االحتمايل فالقضاء اجلزائري  لقد أخذ

وجيب اإلشارة إىل أن  13.التسيري واإلدارة، بشأن سقوط مريض من على سرير متحرك أّدى إىل موته

لقد اعترب و خدامها، القضاء اإلداري الفرنسي هو االخر أخذ بفكرة اخلطأ االحتمايل، وتوسع يف است

وجود خطأ طيب احتمايل يف جانب  21/11/1997جملس الدولة الفرنسي يف قرار صادر بتاريخ 

العام، عن الضرر املرتتب من عيوب األدوات واألجهزة املستخدمة فيه، وكذلك االضرار  املستشفى

 14.للمريض أثناء اقامته يف املستشفى الناجتة من انتقال العدوى

 21ألول مرة، يف قرارها الصادر بتاريخ  كمة النقض الفرنسية مبدأ قرينة اخلطأكرست حم  كما

، معتربة أن املستشفى اخلاص يتحمل مسؤولية إصابة املريض بالعدوى أثناء تواجده بغرفة 1998ماي 

أ�ا مل ترتكب أي خطأ، وبذلك تكون حمكمة  بإثباتالعمليات، وال ميكنها التخلص من املسؤولية 
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غري أن تراجعت حمكمة النقض  15.لفرنسية قد أقامت قرينة اخلطأ على عاتق املستشفىالنقض ا

حيث اشرتطت من جديد ضرورة  07/06/1998الفرنسية عن هذه الفكرة حبكم هلا صادر بتاريخ 

اثبات اخلطأ الطيب وفقا للقواعد العامة، حبيث وصفت احملكمة فكرة اخلطأ االحتمايل بأ�ا فكرة 

أن هذا القرار رغم أنه أعاد التذكري بضرورة توافر اخلطأ الطيب إال أنه يف املقابل مل  غري 16.مغلوطة

من طرق االثبات، هلذا  يتضمن إدانة واضحة الستخالص اخلطأ من خالل القرائن باعتبارها طريقا

ع اللجوء إىل فكرة اخلطأ االحتمايل يتوقف بعد هذا احلكم على قدرة القضاء على استناد اىل وقائ

 .أخرى تضاف إىل الضرر يدعم �ذا افرتاض اخلطأ الطيب

على الرغم من األمهية البالغة والدور اإلجيايب الذي تلعبه هذه الفكرة يف جمال عبء االثبات 

يرى أن ما ذهب إليه القضاء الفرنسي من تطبيق فكرة اخلطأ املقدر يف نطاق 17إال أن بعض الفقه 

من وقوع الضرر للمريض حىت ولو مل يثبت عالقة السببية بني اخلطأ مسؤولية الطبيب واستنتاج اخلطأ 

والضرر يكون سببا يف حرمان الطبيب من أبسط درجات احلرية أثناء ممارسته ملهامه، فيكون يف قلق 

عند العلم أن طبيعة العمل الطيب تسيطر عليه فكرة االحتمال، ورمبا سوف يؤدي هذا إىل احجام 

 18.ذه املهنة اإلنسانيةاألطباء على ممارسة ه

و�ذا ميكن أن نستنتج أن فكرة اخلطأ احملتمل وإن كانت ال جتد سند هلا يف القانون، إال أن 

جلوء القضاء إليها، إمنا يكشف عن شعوره املتزايد بعدم كفاية القواعد القانونية التقليدية لتوفري احلماية 

  .للمرضى، يف مواجهة التطورات العلمية املعاصرة
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  لمحور الثانيا

  حصر نطاق االلتزام ببذل عناية والتوسع في االلتزام بتحقيق نتيجة

ن حصر نطاق االلتزام ببذل عناية والتوسع مقابل ذلك يف جمال االلتزامات بتحقيق نتيجة،  إ

  .لعبء إثبات اخلطأ الطيب كان األداة القانونية الثانية للحّد من االسناد املبدئي

لعامة أن حيرس الطرف املطالب بالتزام معني أن يتوخى احليطة واحلذر يف تقتضي القاعدة ا

واملقصود  19.تنفيذ التزامه، وأن يبذل العناية الكافية بغض النظر عن حتقيق الغرض من هذا االلتزام

لتحقيق الغاية املرجوة حىت لو مل يتحقق ذلك " خالصا"بالعناية املبذولة هو أن يبذل املدين جهدا 

أو الغاية، وعندما يكون الطبيب هو املعين بااللتزام ببذل عناية يف مواجهة املريض، فإن ذلك اهلدف 

يعين العمل واجلهد اخلالص والصادق الذي يبذله الطبيب يف فحص املريض ومتابعة حالته الصحية 

  20.الطبيب طبقا لقواعد املهنة الطبية وتقدمي العالج املناسب الذي يفرتض أن يقدمه

الن  ،لى الطبيب االلتزام ببذل العناية خالل مراحل العالج دون التقيد بتحقيق نتيجةيقع عف

النتيجة عادة ترجع إىل قدرة أعلى من قدرة الطبيب، بينما جند أن أعماال طبية وصل التقدم العلمي 

نيب ، إن مل يتدخل عامل أجوالبحث املتواصل إىل معطيات علمية وتقنية بشأ�ا جتعل النتائج مؤكدة

  .أو وقوع خطأ من طرف املتضرر نفسه أم من الغري

سنظل بصدد مشكلة دقيقة تتعلق بتمييز احلد الفاصل بني االلتزام ببذل عناية وااللتزام  غري أنه

ولو أن . وهي مشكلة تظهر يف كل حالة يكون فيها سبب الضرر كامنا أو جمهوال ،بتحقيق نتيجة

عمال مبدأ االلتزام ببذل عناية يف حالة إخفاق العالج، أو عدم القاعدة العامة هو أنه ينحصر نطاق ا

إحداث العالج أثره املتوقع، ويدخل يف معىن إخفاق العالج األضرار اليت تعترب نتاج مباشرة وحتمية 

للتدخل الطيب حىت ولو كانت االضرار غري عادية واستثنائية مىت كانت ناشئة عن خرق من جانب 

ما التزام الطبيب يكون التزاما بنتيجة حني نعترب الضرر الواقع أجنبيا عن جمرد أ. الطبيب ألصول عمله

تفرض مساءلة  فإ�ااالعمال الطبية اليت ال تتحمل عنصر االحتمال  أي ما جياوز .إخفاق العالج
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إخالل الطبيب  إلثباتالطبيب عنها �رد عدم حتقيق النتيجة املرجوة منها، مبعىن دون حاجة 

  21.هبالتزامات

ولقد توصل الفقه والقضاء إىل وسيلة للتخفيف من عبء االثبات على املريض وذلك حبصر 

 ،نطاق االلتزام ببذل عناية يف مجيع مراحل العالج فقط مقابل التوسع يف نطاق االلتزام بتحقيق نتيجة

عادة ما  الن املريض قة الطبية بني الطبيب واملريضنوع من التوازن يف العالوهذا من أجل إضفاء 

يكون يف مواجهة مسائل تقنية جيهل مضمو�ا، مما يصعب عليه إثبا�ا يف حالة ما إذا ادعى �ا ضد 

  22.الطبيب

وجيب اإلشارة إىل أن هذا التوسع يف جمال التزامات الطبيب بتحقيق نتيجة قد طال التزاماته 

كما مشل أيضا   باإلعالمالطيب،بيب على غرار التزام الط املتعلقة بأعماله املادية وواجباته اإلنسانية

ذات عالقة بالتطور العلمي والتكنولوجي الذي تشهده العلوم  التزاماته املرتبطة ببعض أعماله الفنية

  23.الطبية اليت تضاءلت مبوجبه نسبة االحتمال إىل حد كبري

النقض ففيما خيص بااللتزامات املتعلقة بالواجبات اإلنسانية واألخالقية فقد كرست حمكمة 

املريض من طرف الطبيب هو  بإعالمالذي نادى به جانب من الفقه باعتبار االلتزام الفرنسية االعتقاد 

التزام بتحقيق نتيجة، ألن إعالم املريض من االلتزامات اليت ال تندرج فيه عنصر االحتمال، وعلى 

 24.بينه وبني هذا االلتزامأو اثبات السبب الذي حال  باإلعالمالطبيب القيام بعبء إثبات االلتزام 

املريض هو أن حييطه علما حبالته الصحية وبالعالج الذي ينوي  بإعالميعين التزام الطبيب و 

القيام به وما يرتتب عليه من نتائج وخماطر وعندها يستطيع املريض التعبري عن رضائه بالعمل الطيب، 

بيب طيلة عالقته الطبية باملريض، وعرب خمتلف يالزم الط باإلعالموااللتزام . فيكون رضاؤه حرا ومستنريا

  .مراحلها من تشخيص وعالج وجراحة وميتد حىت إىل املراحل الالحقة على العالج

وااللتزام باحلصول على موافقة املريض ورضائه  باإلعالمرغم االرتباط الوثيق بني االلتزام 

اثبات عدم حصول الطبيب على رضاء بالعمل الطيب، فان حمكمة النقض الفرنسية ال تزال جتعل عبئ 

مع العلم أن هذا االلتزام امنا هو التزام بتحقيق نتيجة نظرا لعدم تضمنه . املريض على عاتق هذا األخري

فعبئ اثبات موافقة املريض للعمل الطيب ال يقع على عاتقه باعتباره الطرف . على عنصر االحتمال
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ثبات واقعة سلبية، تتمثل يف تقدمي الدليل على عدم األضعف يف العالقة فال يعقل أن يطلب منه إ

  25.قيام الطبيب باحلصول على موافقة املريض قبل مباشرة العالج

ن التوسع يف جمال االلتزامات املرتبطة بالواجبات اإلنسانية واألخالقية ملهنة الطب، مل يقتصر إ

مشل التزامات أخرى ال تقل أمهية كالتزام الطبيب حبفظ أسرار املريض بل  بإعالمعلى التزام الطبيب 

املريض، فهو يعترب التزاما بتحقيق نتيجة، ال ينطوي على أي قدر من االحتمال، هذا ما جيعله التزاما 

  .بتحقيق نتيجة

ال يقتصر على االلتزامات املتعلقة  زامات املرتبطة بتحقيق نتيجةالتوسع يف جمال االلت كما أن

ويظهر ذلك من خالل . وانب اإلنسانية واألخالقية ملهنة الطب، بل يشمل كذلك االعمال الفنيةباجل

إىل  عمليات نقل الدم، حيث أن الطبيب ملزم بتحقيق نتيجة مفادها نقل دم سليم مبواصفاته الطبية

مليات املريض، التحاليل املخربية، الرتكيبات الصناعية، استعمال األدوات واألجهزة الطبية، ع

  . التطعيم التجميل،

التشديد من مسؤولية األطباء وذلك  حنو-للمريضمحاية –وميكن اإلشارة إىل أن القضاء اجته 

عن طريق فرض التزام بالسالمة على عاتق الطبيب من أجل ضمان سالمة املريض من أي ضرر قد 

  26. ينتج عن التدخل الطيب

بتحقيق نتيجة وااللتزام بالسالمة رغم التداخل جيب اإلشارة أن هناك فرقا بني االلتزام كما 

الكبري الذي يبدو بينهما مما جعل الكثري من الباحثني يستعملون مفهوم وسط وهو االلتزام بسالمة 

إّال أنه االلتزام بالسالمة قدر حلماية احلياة والسالمة البدنية ألحد املتعاقدين، فهو ضمان  27،النتيجة

فالطبيب غري ملزم بشفاء املريض، بل بأن ال يعرضه ألي ضرر أو  يةاجلسدلتحديد محاية الشخص 

أذى أو تدهور صحته نتيجة مباشرة العالج أو استخدام األدوات واألجهزة الطبية أو حىت عند تعرضه 

  28.لعدوى نتيجة بقائه يف املستشفى

اتق فقد يقع على ع ،القضاء الفرنسي إىل التزام بالسالمة خاصة يف أمر العدوىجلأ  

املؤسسات الصحية االلتزام بضمان السالمة فيما يتعلق بالعدوىاليت حتدث داخل غرفة العمليات أو 

أي عدوى تنتقل للمريض خالل تواجده يف املستشفى، وبذلك مل يعد املريض يف حاجة اىل إقامة 
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ل تواجد الدليل، كما أن هذا االلتزام يشمل املستشفى والطبيب وسواء العدوى املرضية حدثت خال

  .املريض يف املستشفى أو يف العيادة الطبية اخلاصة

  

  ور الثالثالمح

  فكرة المسؤولية دون خطأ

املسؤولية املدنية يف السابق القائمة على اخلطأ والضرر والعالقة السببية أمرا مقبوال  تإذا كان

يشهد تطورا علميا  اضر الذيفذلك مل يعد مقبوال يف الوقت احل،نظرا لبساطة احلياة وقلة احلوادث

  . وتكنولوجيا هائال مشل حىت ا�ال الطيب

ال يسأل اال عن اضرار اليت تسبب فيها خبطئه هي نظرية ضيقة  إن الشخصن النظرية القائلة إ

ال تغطي العدد اهلائل من االضرار الطارئة اليت تعود معظمها إىل أخطاء جمهولة هذا الذي جيعلها 

األسباب بدأ توجه حنو مسؤولية جديدة هي املسؤولية دون خطأ اليت  هلذه 29خارج نطاق التعويض،

وتظهر أمهية . تقضي بتقرير املسؤولية استنادا إىل الضرر الذي حلق املضرور واستقالال عن وجود اخلطأ

تبين هذه الفكرة يف ختلص املريض املضرور �ائيا من عبء اثبات اخلطأ امللقى على عاتقه حسب 

فاملسؤولية دون اخلطأ تقوم على ركين الضرر والعالقة السببية بني الضرر والعمل الضار .  القواعد العامة

و�ذا يعفى املتضرر من اثبات اخلطأ، فاإلثبات يبقى منحصرا يف عنصر الضرر والذي ال يشكل 

  30.صعوبة تذكر بالنسبة للمريض املضرور

مان محاية قانونية كافية للمتضررين من دون خطأ مبثابة األداة املثلى لض املسؤولية عتربهلذا ت

القواعد  تقتضيهكما كانت   اخلطأ الطيب فال يكون هناك جمال للحديث عن صعوبة إثبات اخلطأ الطيب

كما أنه ال يطلب من القاضي البحث عن اخلطأ واستخالصه من التقليدية للمسؤولية الطبية من قبل،

  31.اخلطأ ثباتإلاليت يعتمد عليها يف تكوين قناعته الوقائع 

ويظهر سبب أخذ �ذه املسؤولية هو أنه قد يتعرض املريض إىل أضرار بليغة متس بصحته دون 

وجود خطأ ثابت أصال ميكن نسبته سواء للمؤسسة الصحية أو لألطباء، وقد يوجد يف بعض األحيان 
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ففي هذه . يبخطأ لكن دون إمكانية إثباته مع ثبوت عالقة سببية بني الضرر احلاصل والعمل الط

الظروف كان من الضروري تأمني املرضى من املخاطر املرتتبة عن هذا النشاط الطيب حىت يف احلاالت 

اليت يكون فيها من الصعب إثبات أي خطأ، على هذا األساس أقر القضاء الفرنسي مبسؤولية 

 32.التعويض عن االضرار وفق لنظرية املخاطر

مبثابة عنوان للمسؤولية دون خطأ إىل درجة أن بعض  وتعترب املسؤولية على أساس املخاطر

الفقه عمد إىل استعمال مصطلح مسؤولية املخاطر كمرادف للمسؤولية دون خطأ من جهة، ومن 

جهة ثانية نادى بعض فقهاء القانون إىل اعتبار فكرة املخاطر هي األساس القانوين الوحيد هلذه 

ؤولية غري خطئية يتعني أن يكون هو احلل واجب التطبيق بالقول إىل أن إقرار القضاء مس 33.النظرية

ويتوقف وجودها على الضرر . يف كل حالة يرجع فيها الضرر املتحقق إىل واقعة ميكن وصفها باحلادثة

ففي الناحية األوىل جيب أال يكون الضرر الواقع . ذاته من ناحية وعلى العمل الطيب من ناحية أخرى

جمرد إخفاق العالج، ويتحقق ذلك عندما يكون الضرر ضررا جديدا مل يأيت نتيجة طبيعية متوقعة على 

ومثال عن ذلك حدوث شلل جزئي أو كلي، أو . من تطور حالة املريض فنكون أمام حادثة طبية

حدوث وفاة إثر ختدير املريض فهذه احلوادث الطبية ليست عبارة عن أثار عادية للعمل الطيب املبذول 

فهو ضرر وقع نتيجة حلادثة طبية جيب . والذي يثار خبصوصه التزام ببذل عنايةمن أجل عالج مريض 

 .اخضاعه لنظام أخر

يعترب القضاء اإلداري الفرنسي أول من أقّر باملسؤولية دون خطأ جتاه املستشفى العام من 

)Gomez(خالل قضيتني معروفتني مها 
)Bianchi(و  34

يف احلكم الصادر يف  35

عن جملس  09/04/1993ة ليون اإلدارية واحلكم الصادر بتاريخ عن حمكم 21/12/1990

الذي وسع  03/11/1997الدولة الفرنسي على التوايل، تالمها حكم جملس الدولة الفرنسي بتاريخ 

وهكذا ميكن القول أن القضاء اإلداري الفرنسي أرسى املسؤولية غري  36.من نطاق املسؤولية دون خطأ

ن االضرار اليت تلحق باملرضى الذين يرتادونه، حيث تقوم املسؤولية بوقوع اخلطئية للمستشفى العام ع

 37.الضرر
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فان القضاء املدين  الفرنسيكان القضاء اإلداري قد أقر املسؤولية غري اخلطئية يف القضاء   وإذا

قانون اتبع نفس املنهج يف حماولة إقرار هذه املسؤولية حني جلأ إىل وسيلة قانونية تتوافق مع مبادئ ال

اخلاص، هي االلتزام بضمان السالمة للمرضى وذلك دون وقوع خطأ سواء كان ذلك اخلطأ من طرف 

الطبيب أو من طرف املؤسسة الصحية اخلاصة فيما خيص االضرار املتعلقة بالطابع الفين للعمل الطيب، 

ذا الشأن لدينا حكم ومن بني االحكام الصادرة �. حيث يبقى التزام الطبيب بشأ�ا التزام ببذل عناية

قضى بالتعويض عن االضرار  30/10/1997،38صادر عن حمكمة الدرجة األوىل يف باريس يف 

كذلك . الالحقة باملتضرر بسبب عمل جراحي، من غري معرفة سبب الضرر وارتباطه بالتدخل الطيب

بعد ، قضى بالتعويض ملريض أصيب بالعمى 15/10/1999قرار عن حمكمة استئناف باريس يف 

الدموية للعني، دون وجود عالقة بني هذا اخللل  األوعيةاجراء عملية جراحية، بسبب خلل أصاب 

 39.والعملية اجلراحية

وميكن أن خنلص أن فكرة اخلطأ قابلة للتطور لكن بدون اخلطأ ال تكون هناك مسؤولية إال يف 

  .وجماال حمدودا حقول ضيقة، فمبدأ املسؤولية غري اخلطئية ال حيتل إال ميدانا ضيقا

  

  الخاتمة

ة اخلطأ، يقتضي االمر تقليص دور اخلطأ  تكريسا حلماية أكرب للمرضى وحفاظا على مكان

. كمصدر وحيد للمسؤولية املدنية، وذلك من خالل قبول التعويض التلقائي لكل االضرار اجلسدية

  .بحيث يتمتع املريض مبيزة مهمة تتمثل يف االعفاء من عبء اثبات خطأ الطبي

وضوعية بعيدة عن أي خطأ من جانب الطبيب فانه جيب املسؤولية املنظم املشرع  وإذاغري أنه 

  .ترك جمال تعمل فيه املسؤولية اخلطئية

املسؤولية املوضوعية يف ا�ال الطيب تقرر تعويض عدد غري قليل من ضحايا احلوادث  رغم أنو 

هلذا على املشرع أن يتدخل بإقرار  ،ه القاضيالطبية، إّال أ�ا ال تذلل كل الصعوبات اليت تواج

املسؤولية حبكم القانون يف حاالت حمددة ختفيفا لعبء االثبات كما فعل املشرع الفرنسي عندما 
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من أجل  2002مارس  4أصدر قانون حقوق املرضى ونوعية نظام الصحة الفرنسي الصادر يف 

شرع الفرنسي مل ميس من فكرة اخلطأ كأساس وامل. األطباءإعادة التوازن بني حقوق املرضى وحقوق 

أصيل للمسؤولية الطبية بل أكد بصريح العبارة على أن اخلطأ مازال يشرتط وكأصل عام لقيام 

وحصر املسؤولية غري اخلطئية يف ثالث حاالت املسؤولية الطبية وما عداه ليس سوى استثناء عليه، 

، املسؤولية النامجة عن )ملخربي، وطبيب االسنانا كالطبيب(املسؤولية النامجة عن منتج صحي وهي 

القائم بالبحوث الطبية  للعالج، ومسؤوليةعدوى أصيبت املريض أثناء تواجده مبؤسسة صحية 

 . احليوية

  التوصيات

  املكلف بعبء اثبات اخلطأ الطيب ملا هلذا االمر من  صراحةعنأقرتح على املشرع اجلزائري اإلفصاح

مع ادراج نص صريح يبني كيفية إثبات اخلطأ  وق املتضررين يف التعويضدور إجيايب يف حفظ حق

 .لطيب وكيفية تعويض املتضررين منها

   جيب جعل توازن بني اإلبقاء على املسؤولية اخلطئية كقاعدة، واملسؤولية غري اخلطئية كاستثناء

  .حىت نسمح للمسؤولية املدنية بأن حتتفظ بدورها األخالقي يف ردع األخطاء
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   ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، "أ"أستاذ محاضر  -  قليل نصر الدين. د

  بومرداس -جامعة امحمد بوقرة

  

   أنظمة التعويض عن األضرار الجسمانية والمادية عن حوادث المرور   

  

  مقدمة

اجتماعية، ( تعترب حوادث املرور من املسائل اليت هلا آثار خطرية يف خمتلف ا�االت 

 ،فقدان األرواح( حبيث ختلف خسائر بشرية كبرية بني قتيل وجريح  ،)اخل .....ة، قانونيةاقتصادي

   .)اخل ..... اإلعاقة ،العاهات املستدمية، الشلل

  ألموالتكبد اخلزينة  ،تعطل املركبات ،حتطم املركبات( مادية كبرية  أضراركما ينجم عنها 

  .اخل ..... ي وتعطل مصاحل الناس وكذلك اإلزدحام املرور ) كبرية نتيجة التعويض 

التقدم التكنولوجي الذي عرفه العامل الصناعي وتطور تقنيات صناعة املركبات مبختلف  وأمام

 أصبحتومنه  ،يف متناول األشخاص الطبيعية واملعنوية أصبحتاخلفيفة والثقيلة واليت  أصنافها

مركبة خاصة به سواء لإلحتياج الشخصي  اقتناءبإمكان كل فرد  وأصبحاملركبات يف متناول اجلميع، 

 أصبحتومنه  ،)اخل ......الفالحة  ،النقل العام ،النقل اخلاص( العمل يف خمتلف ا�االت  أو

  .للتنقل استعماالاملركبات الوسيلة األكثر 

رور سواء كثرة حوادث امل  إىل أدىلكن التزايد الكبري للمركبات يف احلظرية الوطنية يف اجلزائر  

وجود خلل يف املركبات بالرغم من إلزامية الفحص التقين للمركبات وفرض  أوالبشرية  األخطاءجة نتي

وكذلك الزيادة الكبرية ملرتكيب حوادث املرور حتت تأثري املخدرات  ،عقوبات جزائية على املخالفني

   .اخل.......وحتت تأثري املشروبات الكحولية 
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إىل جرب الضرر للمصابني نتيجة حوادث املرور فقام املشرع بوضع نظام قانوين يؤدي 

ويتمثل هذا النظام يف عقد التأمني اإللزامي على املركبات ويف نظام التعويض عن حوادث  ،وتعويضهم

املتعلق بإلزامية  88 – 31املعدل واملتمم بالقانون رقم  74 – 15املرور املقرر مبوجب األمر رقم 

لحق احملدد جلدول التعويضات املمنوحة لضحايا حوادث املرور التعويض عن حوادث املرور، وكذا امل

  . اجلسمانية وذوي حقوقهم

فهل أنظمة التعويض عن حوادث  للمتضررين،ومبا أن املشرع اجلزائري وضع نظام تعويض 

جسماين ينتج عنه تعويض دون البحث يف درجة  أووهل كل ضرر سواء كان مادي  موحدة؟املرور 

وما هو  املرور؟وما هو مضمون هذا التعويض الواجب التعويض عن حوادث  ا؟ونطاقهاملسؤولية 

وإذا انتفت مسؤولية املؤمن عن التعويض هل ينقضي حق  عليه؟أساس حسابه وطرق احلصول 

  املرور؟وهل املشرع وفر محاية دائمة لكل متضرر من جراء حوادث  عليه؟املضرور يف احلصول 

بدراسة أنظمة التعويض عن  األضرار اجلسمانية واملادية  نقوملإلجابة عن كل هذه التساؤالت 

، واليت عن حوادث املرور  من الناحية القانونية، والذي فيه بعض املسائل التقنية يف التطبيق العملي

، وكذلك بعض أنواعهاوكذلك مسألة إلزامية التأمني للمركبات مبختلف  ،يتعني علينا توضيحها

ومسائل اخرى مرتبطة  ،)غري ملزمة بالتأمني عل مركبا�ا ( إللزامية يف التأمني القطاعات املعفاة من ا

  :يف النقاط التالية إليهوهذا ما سوف نتطرق  ،اخل...بالتعويض وكيفية حسابه
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  المبحث األول    

  التأمين اإلجباري على المركبات  

ه هو تعويض املؤمن له عن ني من االضرار الغرض منأمهو تالتأمني من املسؤولية املدنية 

اَألضرار اليت تصيبه من جراء احلكم مبسؤوليته قبل الغري، أي تأمني املؤمن له من الرجوع عليه 

 من أمنيالفعل الضار، ولذا يطلقون عليه اسم الت أساسبالتعويض على اثر قيام مسؤوليته على 

   1.الديون

ض الذي يدفعه للمضرور  أي أننا نكون فهو يغطي اخلسارة اليت تلحق املؤمن له بسبب التعوي

املؤمن واملؤمن له واملصاب الذي يكون له دعوى ضد املؤمن مباشرة : بصدد ثالثة أشخاص وهم

2.للحصول على التعويض بالرغم من انه ليس طرفا يف العقد وهو ما مييزه عن تأمني األشياء
    

  اثر ظهور  التأمين على قواعد المسؤولية : األولالمطلب 

يعترب التأمني من املسؤولية املدنية من احللول اليت ابتكرها التطور احلضاري ملعاجلة املسؤولية يف 

3.أنواعهابعض 
   

فهو عبارة عن عقد مبوجبه يضمن املؤمن االضرار الناجتة عن الدعاوى املوجهة من الغري ضد 

حوادث املركبات اآللية،  تعويض عادل وسريع للمضرور من إجيادجل  أاملؤمن له، فرضه الواقع من 

4.بتعبري آخر جسامة االضرار واحلاجة للتعويض عنها
   

  البوادر األولى: الفرع األول

القضاء  أمامالقضاء، وباخلصوص  أماممن طرف القضاء قبل تكريسه  األوىلالبوادر  بدأت

يف  وأقرته حمكمة اإلستئناف بباريس قد أخذت بالتأمني على املسؤولية أمامالفرنسي وبالتحديد 

  . 18455جويلية  1حكمها املشهور يف 
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  التكريس التشريعي : الفرع الثاني

جويلية  13من القانون  13و  12مت تكريس هذا النوع من التأمني يف فرنسا مبوجب املادتني 

1930 6 .  

ويف اجلزائر فقد نص على إلزامية التأمني اإلجباري للمركبات كغريه من التشريعات ويتجلى 

املتعلق بإلزامية  1974جوان  30املؤرخ يف   15 –7 4رقم  األمر من  األولمن خالل املادة  ذلك

مالك كل مركبة ملزم باإلكتتاب  أنالتأمني على السيارات ونظام التعويض عن االضرار  بالنص على 

قد جعله و  ،عقد التأمني يغطي االضرار اليت تسببها تلك املركبة للغري، وذلك قبل انطالقها للسري

.إجباريا نتيجة ضخامة اَألضرار وحلاجة التعويض عنها
7
   

تغطي  أناملادة الرابعة من نفس القانون اليت تقضي بأن إلزامية التأمني جيب  أكدتهوهذا ما 

حيث تقوم شركات التأمني بالتعويض عن االضرار اجلسمانية واملادية اليت  ،املسؤولية املدنية للمكتتب

   8.له للغري واليت جنمت عن حادث مرور تسبب فيها املؤمن

نظام قانوين خارج عن نطاق املسؤولية فهو  أساسونظام التعويض الذي اقره املشرع يقوم على 

9.اخلطأ أساسنظرية الضمان وليس على  أساسمبين على 
   

املتعلق  1995 /1 / 25املؤرخ يف  07 – 95رقم  األمرمن  56وقد نصت املادة 

مسؤولية  أساسيضمن املؤمن التبعات املالية املرتتبة على : " نهأدل واملتمم بالنص على بالتأمينات املع

نه يستبعد من الضمان اخلطأ الشخصي املتعمد أاملؤمن له املدنية بسبب االضرار الالحقة بالغري على 

   .10"للمؤمن له وال يغطي الضمان املسؤولية اجلنائية وال الغرامات بصفتها عقوبة جزائية 

   واالستثناءاتالمركبات البرية الخاضعة للتأمين اإللزامي : المطلب الثاني

سوف حناول دراسة املركبات الربية اخلاصة للتأمني اإللزامي واالستثناءات واستبعاد حوادث 

  . القطارات من ميدان النظام اخلاص
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  السيارة  أوالمركبة البرية ذات المحرك : الفرع األول

 أنعلى  15 – 74رقم  األمرمن  األوىليف حتديده حملل الضمان تنص املادة املشرع اجلزائري 

  إذاالضمان خيص كل مركبة برية ذات حمرك، وكذلك نصف مقطور�ا ومحولتها بغض النظر عن ما 

   11.الكهرباء أوالغاز  أواملازوت  أوكانت تدار بالبنزين 

  م الخاصحوادث القطارات من ميدان النظا استبعاد: الفرع الثاني

املركبة املشار التأمني اإللزامي على املركبات له طابع عيين يتعلق باملركبة وال يدخل يف مفهوم 

القطار ، واليت تقضي صراحة على انه ال تسري إلزامية   15 – 74رقم  األمرمن  3يف املادة  إليها

12.ضع لنظام خاصعل النقل بالسكك احلديدية اليت خت األمرالتأمني املنصوص عليها يف هذا 
   

  إلزامية التأمين على المركبات : المطلب الثالث

  األشخاص الملزمون بإبرام عقد التأمين : الفرع األول

اخلاضعون إللزامية التأمني على  األشخاص 15-74رقم  األمرمن  4حددت املادة 

  : السيارات وهم

 املكتتب يف عقد التأمني  -

 مالك املركبة  -

   13.من مالك املركبة أوقيادة املركبة من مكتتب العقد  أو حراسة إليهكل شخص آلت  -

  إعفاء الدولة من التأمين: الفرع الثاني

التأمني على املركبات كمالك للسيارة، فال تلزم الدولة  إلزاميةمن الدولة  استثىناملشرع اجلزائري 

املؤمن  التزاماتزمها بنفس ال وإمناضرار اليت تسببها سيارا�ا للغري، بإبرام عقد التأمني لتغطية األ

   14.املوجودة يف حراستها أوبالنسبة للسيارات اليت متلكها 

 أنذوي حقوقهم  أوحيق لضحايا حوادث املرور  إذوهذا ما يعرف مببدأ الدولة تؤمن نفسها، 

الالحقة �م، واليت تتسبب فيها املركبات  لألضرارتسدد هلم تعويضات مدنية جربا  أنالدولة  يطالبوا
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اجلهات القضائية املختصة ملقاضاة  إىلحتت حراستها باللجوء  أوالتابعة هلا سواء كانت ملكا هلا 

مسؤولة عن السائقني التابعني إلحدى مصاحلها العمومية ويقوم الوكيل القضائي  باعتبارهاالدولة 

15.القضاء أمامللخزينة العمومية بتمثيل الدولة 
   

  

  المبحث الثاني

دون من التغطية في التعويض عن حوادث المرور والمستبعدون األشخاص المستفي 

  منها

  األشخاص المستفيدون من التغطية في التعويض عن حوادث المرور : األولالمطلب 

ا بنفسه وقد يتسبب فيه أنيؤمن على مسؤوليته عن احلوادث اليت ميكن  مكتتب عقد التأمني

من آلت  أيضاوخيضع إللزامية التامني على السيارات  غري مالك هلا ، أويكون املكتتب مالكا للمركبة 

16.من املكتتب أوحراسة املركبة من املالك  إليه
   

فإن كان املالك قد امن عليها استفاد هو من هذا العقد وكانت مسؤوليته املدنية مغطاة 

17.حلراسةيكون مأذونا له با أنبالتأمني طبقا لقواعد التأمني لذي املصلحة، وجيب يف هذه احلالة 
   

جسمانية  أضراركل حادث مرور سبب   أنعلى  15 – 74 األمرمن  8وقد نصت املادة 

الضرر الناجم عن حادث املرور،  أصا�مذوي حقوقها الذين  أويرتتب عنه التعويض لكل ضحية 

به من جراء احلادث وهذا يف حالة  أصيبوالضحية هو الشخص املستفيد من التعويض نتيجة ضرر 

يف حالة وفاته حيل ذوو حقوقه حمله يف التعويض ، وتتحمل شركة التأمني التعويض إذا   أماا، بقاءه حي

كانت   أوكانت املركبة ملكا هلا   إذافيما تتوىل الدولة التعويض  ،كان املعين مالكا للمركبة مؤمنا عليها

لة اجلهل ذوي حقوقهم يف حا أوحتت حراستها، بينما يتحمل الصندوق اخلاص بتعويض الضحايا 

ضرار املادية ال األ ىوالتعويض عل ،جزئيا أوباملتسبب يف احلادث، ويف حالة سقوط حق املؤمن له كليا 

18.مبوجب خربة إاليكون 
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  األشخاص المستبعدون من التغطية في التعويض عن حوادث المرور : المطلب الثاني

 واألشخاصاملرائب  أصحابرات التامني على السيا إلزاميةمن االستفادة من  4تستثين املادة 

مراقبة حسن سري املركبات وكذلك  أوالرأب  أوالتصليح  أوالبيع  أوالذين ميارسون عادة السمسرة 

ال يغطي التأمني مسؤوليتهم املدنية عما تتسب فيه من حوادث املركبات  األشخاصمندوبيهم، فهؤالء 

من  4حبكم الفقرة الثانية من املادة  ألشخاصاحبكم مهامهم، ولكن يبقى هؤالء  إليهماليت يعهد �ا 

الذين يعملون  األشخاصمني على مسؤوليتهم الشخصية ومسؤولية أبالت 15-74رقم  األمر

19.معهم
   

  

  المبحث الثالث

  نظام التعويض عن األضرار الجسمانية  والمادية في حوادث المرور 

نية وذوي حقوقهم طبقا لقانون نظام التعويض لضحايا حوادث المرور الجسما: األولالمطلب 

   74 – 15المعدل والمتمم لألمر   88 – 31

  . معنوية أوهي تلك األضرار اليت متس املرء يف شخصه سواء كانت بدنية سمانية اجل األضرار 

املشرع اجلزائري مل يقدم تعريفا هلا  أناملعدل واملتمم، جند  15 -74رقم  األمر إىلوبالرجوع 

لكل ضحية متضررة جسمانيا من حوادث املرور حق  أنمنه بالنص على  8دة يف املا اكتفىبل 

املعدل  0 – 95الواردة يف هذا األمر  وكذلك القانون  االستثناءاتال تشملهم  أنالتعويض شرط 

   20.واملتمم

بناءا على  أونسبة العجز  أساسويكون تقدير التعويض عن األضرار اجلسمانية على 

وهذا ما سوف ندرسه يف . اخل ....صيدالنية ، وعن ضرر التأمل والضرر اجلمايل املصاريف الطبية وال

  : النقاط التالية
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  التعويض عن العجز المؤقت عن العمل : الفرع األول

 أوعلى انه توقف الشخص وعدم إمكانيته مزاولة عمله يعرف العجز املؤقت عن العمل 

الزمن بسبب اإلصابة اليت حلقت به يف بدنه من  نشاطه املهين املعتاد، وذلك خالل مدة معينة من

21.فرتة العالج انتهاءاحلالة اليت كان عليها قبل اإلصابة مبجرد  إىلجراء حادث املرور، إذ انه يعود 
   

ويتحدد العجز املؤقت عن العمل مبوجب حمضر طيب مبوجب إجراء اخلربة، إذ يتم حساب 

  . التعويض بناءا عليه

يف امللحق املرفق به  15 –7 4املعدل واملتمم لألمر رقم  31–88 ولقد نص القانون رقم

  من األجر  %100 أساس ىحساب التعويض عن العجز املؤقت عن العمل الذي يكون عل ىعل

الدخل املهين للضحية فإن التعويض يكون  أوإذا تعذر إثبات األجر  أما. الدخل املهين للضحية أو

22.ملضموناألجر الوطين األدىن ا أساس ىعل
   

تأهيل مهين متكنهم من  أواملتمتعني بتجربة  أوبالنسبة للضحايا احلاصلني عل شهادات  أما

 احلد األدىن إىلدخل يتم تعويضهم بالرجوع  أوشغل منصب عمل معني وليس بإمكا�م إثبات أجر 

قانون رقم لألجر األساسي هلذا املنصب والصايف من التكاليف والضرائب طبقا للملحق األول من ال

88 – 31 .  

لكن هذه التعويضات تكون معلقة على شرط عدم جتاوزها مبلغا شهريا مساري لثماين مرات 

   23.املضمون عند تاريخ احلادث األدىناألجر الوطين 

  : ولتوضيح كيفية تقدير التعويض عن العجز املؤقت سوف نقوم بتقدمي املثال التايل

جر أكاملة ، وكان املضرور يتقاض   أشهر 4: ـعمل للضحية بحدد الطبيب مدة العجز املؤقت عن ال -

 . دج x  4   =80.000  20.000: دج شهريا، وعليه يكون التعويض كاآليت 20.000قدره 
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  التعويض عن العجز الدائم عن العمل : الفرع الثاني

ئيا يكون جز  أننه ذلك العجز عن العمل الذي يستوي أعلى يعرف العجز الدائم عن العمل 

العقلية، والذي حيول دون استطاعة الفرد  أوميس الفرد يف قواه اجلسمية  أنكليا، والذي ميكنه   أو

  . أسرتهالفرد وعلى  على اقتصاديةفرتة العالج، حبيث تكون له آثار  انتهاءالقيام بأي عمل بعد 

ق به، إذ هذا الظروف يقوم حق املضرور يف احلصول على التعويض جلرب الضرر الذي حل وأمام

     األمرمن  16يف شكل إيراد مرتب وذلك طبقا للمادة  أويتحصل عليه دفعة واحدة  أنيستوي 

   24.املعدل واملتمم 15 –7 4رقم 

 أساسعلى  أيضاوبالنسبة للتعويض املستحق من طرف القصر وغري األجراء فإن حسابه يتم 

من الضرائب والتكاليف املناسبة ملستوى  الصايف األجر أساسعلى  أواملضمون  األدىناألجر الوطين 

25.تأهيلهم
   

حساب النقطة  أساسفيما خيص حساب التعويض عن العجز الدائم، فإنه يتم على  أما

فيتم احلصول على رأس املال التأسيسي  31 – 88، وفقا للجدول املرفق بالقانون رقم االستداللية

الدخل املهين السنوي للضحية يف معدل  أورتب املقابلة لشطر امل االستدالليةبضرب قيمة النقطة 

  .26العجز الدائم الذي حيدد يف تقرير اخلربة

  : ولتوضيح كيفية التعويض عن العجز الدائم عن العمل نعطي املثال التايل

   وكان يتقاضى مرتبا قدره%   20: ـشخص يف حادث مرور سبب له عجز قدر ب أصيب -

 : لتعويض نتبع اخلطوات التاليةمبلغ ا ىوللحصول عل. دج شهريا 6000

 دج  x  12  =72.000دج  6000: حساب الدخل السنوي للضحية -

  3180: وهي: املقابلة للدخل السنوي للضحية االستدالليةاستخراج النقطة  -

 : املقابلة لألجر يف نسبة العجز وعليه يكون التعويض كاآليت االستدالليةنقوم بضرب النقطة  -

3180  x20   =63.600 دج.  
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  التعويض عن المصاريف الطبية والصيدالنية ومصاريف النقل : الفرع الثالث

عالج اجلروح واإلصابات اليت حلقت به ومما ال  إىليسعى الضحية من جراء حادث املرور 

  : وتتمثل يف ،شك فيه انه ينفق مصاريف يف سبيل ذلك

املتمم بشكل كامل بشرط املعدل و  15 – 74رقم  لألمرالتعويض عن هذه املصاريف طبقا 

  27.تقدمي الوثائق الثبوتية واملستندات الطبية اليت تثبت ذلك

  : يف 31 – 88وتتمثل هذه املصاريف موضوع التعويض طبقا للملحق املرفق بالقانون رقم 

 واملساعدين الطبيني  األسنان وأطباءواجلراحني  األطباءمصاريف  -

 املصحة  أويف املستشفى  اإلقامةمصاريف  -

 مصاريف طبية وصيدالنية  -

 والتبديل  األجهزةمصاريف  -

  اإلسعافمصاريف سيارة  -

 مصاريف احلراسة الليلية والنهارية  -

كانت احلالة الصحية   إذابررت الضرورة ذلك، لكن يف حالة ما  إذاالطبيب  إىلمصاريف الذهاب  -

ب املستشار تكون اخلارج للعالج بعد التحقق من ذلك من طرف الطبي إىلللضحية تستدعي نقله 

 28. مصاريف هذه املعاجلة طبقا للتشريع اجلاري به العمل

  التعويض عن الضرر الجمالي وضرر التألم والضرر المعنوي ومصاريف الجنازة : الفر ع الرابع 

  : ويشمل هذا التعويض كل من

تلك االضرار الالحقة باملضرور جراء التشوه الذي  أ�اتعرف االضرار اجلمالية على  : الضرر الجمالي

 أووخيتلف اثر  هذا التأمل بالزيادة . يلحق به بسبب احلادث، والذي حيدث خلال يف خلقته الطبيعية

وحالته العائلية ) شيخ  أوكهل   أوشاب ( وعمره ) امرأة  أورجل ( جنس املضرور  باختالفالنقصان 

  . التشوه من عدمهومبدى ظهور ) عازب  أومتزوج ( 
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قرر منح املضرور تعويضا كامال لكل املصاريف والتكاليف املرتتبة  31 – 88قانون  أنوجند 

29.عن العملية اجلراحية الالزمة إلصالح الضرر اجلمايل
   

تعين االضرار الالحقة بالضحية جراء احلادث املتمثلة يف اآلالم اليت يعاين منها يف  : ضرر التألم

اليت تتمثل يف املعاناة اليت يعيشها  أويف جسده،  أصابتهاجلروح اليت   أو/  كسور  و جسمه جراء ال

30.الفرد يف نفسيته واليت تلحق الشخص يف عاطفته وشعوره
   

، 15 – 74 األمرالتعويض عن ضرر التأمل مل يكن منصوص عليه يف  أنواجلدير بالذكر 

  : لتعويض عنها يكون كاآليتوا. املعدل له 31 – 88جاء يف القانون رقم  وإمنا

 : التعويض عن ضرر التأمل املتوسط -

 املضمون عند تاريخ احلادث  األدىنالوطين الشهري  األجريتم حساب مبلغ التعويض مرتني 

 : التعويض عن ضرر التأمل اهلام -

 31.املضمون األدىنالشهري الوطين  األجرمرات قيمة  أربعة أساسيتم تقدير التعويض على  -

تلك االضرار الناجتة جراء احلزن العميق الذي يعاين  أ�اتعرف هذه االضرار على  : لمعنويالضرر ا

   .منه ذوي املفقود بسبب نقص اإلستئناس به

لكنه . 15 – 74رقم  األمراملشرع مل ينص على هذا احلق يف  أن إليه اإلشارة ينبغيوما 

نه ميكن أيف امللحق املرفق به على  بالنص 31 – 88تدارك هذا الفراغ القانوين يف قانون رقم 

الضحية، يف حدود ثالثة  أوالد، الزوج، األم، األبالتعويض عن الضرر املعنوي بسبب وفاة لكل من 

 32.املضمون عند تاريخ احلادث األدىنالشهري  األجر أضعاف

اريخ املضمون عند ت األدىنالوطين  لألجراملبلغ الشهري  أضعافحتدد خبمسة  :مصاريف الجنازة

  األجريتجاوز الريع املمنوح لذوي حقوق املتويف شهريا  أنال ميكن  األحوالوقوع احلادث، ويف كل 

 األدىنالوطين  األجر الرتفاعوقوع احلادث ويعاد تقييم الريع طبقا  أثناءالدخل املهين للضحية  أو

33. 31 – 88املضمون طبقا للمادة من القانون رقم  
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  ويض في حالة وفاة ضحية بالغة التع: الفرع الخامس

مت النص عليه  إذيستحق ذوي حقوق الضحية املتوفاة بسبب حادث مرور تعويضا عن ذلك، 

  : املعدل واملتمم، حيث يتم تقديره كاآليت 15 – 74رقم  األمريف 

كان بدون عمل حيسب الدخل السنوي له على   وإذاحساب الدخل السنوي للعامل املتويف،   -

 املضمون  األدىنالوطين  األجر أساس

 نبحث عن النقطة االستداللية اليت تقابل ذلك الدخل السنوي للضحية   -

   :نقوم بضرب هذه النقطة االستداللية يف املعامالت التالية اليت قام املشرع بالنص عليها وهي  -

 %.  30: الزوج

  % 15: القصر حتت الكفالة  األبناءلكل واحد من 

  % 10: األب

  % 10: األم

الضحية يكون ( يف حالة عدم ترك الضحية زوج وولد %  20  واألم األبويأخذ  كل من 

  ) عازب 

  لكل واحد منهم %  10: اآلخرون حتت الكفالة األشخاص

، ويف % 100يتجاوز جمموع املعامالت لذوي احلقوق  أنانه ال ميكن  إىلوجتدر املالحظة 

موضوع ختفيض نسيب، حيث ختفض احلصص العائدة حالة جتاوز هذه النسبة تكون هذه التعويضات 

  . لكل فئة نسبيا

   34.ويتحصل ذوي حقوق الضحية البالغ املتويف مصاريف اجلنازة

   :التعويض في حالة حالة وفاة ضحية قاصر

متارس نشاطا مهنيا مينح كل واحد  أ�ايتم التعويض يف حالة وفاة ضحية قاصرة ما مل تثبت 

  : كاآليت  31- 88قانون من والديها تعويضا وفق 
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املضمون عند  األدىنالوطين  لألجريكون مبلغ التعويض ضعف املبلغ السنوي : سنوات 6غاية  إىل -

 وقوع احلادث 

 لألجراملبلغ السنوي  أضعافيكون مبلغ التعويض ثالثة : سنة 19غاية متام  إىلسنوات  6من  -

 املضمون عند تاريخ احلادث  األدىنالوطين 

بالتساوي، ويف حالة وفاة احدمها فإن املتبقى منهما على  واألم األبتعويضات لكل من وتدفع هذه ال

قيد احلياة يتقاضى التعويض بكامله، وال يشمل التعويض عن وفاة ضحية قاصر التعويض عن 

  35.مصاريف اجلنازة

  نظام التعويض عن األضرار المادية في حوادث المرور : المطلب الثاني

  واألمرالقانون املدين  إىلاملادية، وبالرجوع  لألضرارزائري مل يقدم تعريفا املشرع اجل أنجند 

تلك االضرار اليت تلحق الشخص يف : بأ�ا، يف حني تعرف االضرار املادية املعدل واملتمم 15 – 74

  .ذمته املالية بسبب النقصان يف قيمة املركبة املتضررة من جراء حادث املرور

االضرار اليت تلحق بالركبة واليت تنقص من قيمتها وميكن ملالك املركبة ضرار املادية هي األ

املطالبة بالتعويض عنها، لكن ال ميكن ملالك املركبة احلصول على التعويض جراء هذا النوع من 

االضرار إال من عند شركة التأمني اليت اكتتب لديها، حيث تنفرد بدفع التعويضات عن االضرار املادية 

 إىلالة عدم اتفاق صاحب املركبة مع شركة التأمني على مبلغ التعويض ميكن اللجوء لكن يف ح

املبلغ الذي  أنتبني للجهة القضائية  وإذاالقضاء من اجل تقدير قيمة االضرار اليت حلقت باملركبة، 

 أمامهاع اقرتحته شركة التأمني اقل بكثري من قيمة الضرر الذي حلق املركبة فإن اجلهة القضائية املرفو 

).بعد احلكم بتعيني خبري يف السيارات ( النزاع تأمر شركة التأمني بالزيادة يف املبلغ 
36
   

  شروط الحصول على التعويض المادي: الفرع األول

يستكمل مجلة من الشروط  أنله احلق يف التعويض  أنينبغي على مالك املركبة  لكي يثبت 

االضرار املادية ليست مشمولة بالتعويض التلقائي الذي  أنما اإللزامية اليت يقوم عليها هذا احلق، عل
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بعني  األخذخيتص به التعويض عن االضرار اجلسمانية فقط، والذي يثبت حق املطالبة به دون 

  : هذه الشروط يف أهمظروف وقوع احلادث وتتمثل  االعتبار

 : حتقق الضرر املادي -

احلصول على  األمرني، والذي يستوجب باملركبة موضوع عقد التأم الالحقوالذي الضرر 

  .تعويض جلربه، وذلك وفقا للشروط الواجب توافرها

 : يتسبب في الضرر المادي سبب خارجي أن -

ال ميكن ملالك املركبة الذي تسبب شخصيا يف إحلاق ضرر �ا مطالبة شركة التأمني بتسديد  ألنه

  . التعويض إلصالح ذلك الضرر 

 : ن لدى شركة التأمينيكون مالك المركبة مؤم أن -

بطلب دفع التعويض، إذ ال ميكن ملالك املركبة الذي انتهت املدة املؤداة عنها  أمامهاواليت يتقدم 

  . القسط مطالبة شركة التأمني بدفع التعويض جلرب الضرر املادي الالحق مبركبته 

 : أياميقوم مالك المركبة بالتبليغ عن وقوع الحادث في ظرف سبعة  أن -

حالة  باستثناءحتت طائلة عدم قبول تصرحياته ، وبالتايل فقدان حقه يف احلصول على التعويض  وهذا

يستوجب على مالك املركبة موضوع احلادث ابالغ شركة التامني بوقوع احلادث  إذ. القوة القاهرة 

 إلعالناحىت بشكل شفهي ، إذ ينشأ حق مالك املركبة فغي املطالبة به بعد  أوبواسطة حمرر كتايب 

مادية ، وذلك بتسجيل كل املعلومات املتعلقة  أضرارعن احلادث الذي حلق مركبته والذي سبب هلا 

 أساسيةباحلادث يف التصريح الذي ميكن له احلصول على نسخة منه من شركة ، والذي يعترب وثيقة 

يت تتضمنها ومن تكون كاملة من حيث املعلومات ال أنيف ملف مالك املركبة لدى الشركة واليت جيب 

  : نذكر أمهها

  .احلادث أطراف أمساء

  . عناوينهم 

  . هواتفهم أرقام
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  . رقم رخصة السياقة للسائقني وتاريخ ومكان تسليمها

  . تسجيلها  وأرقاممميزات السيارة امللحق �ا الضرر 

  . تاريخ ومكان وقوع احلادث

  .رسم خمطط احلادث

  . ضرار املادية اليت حلقت باملركبةية بالتعويض عن األاسم شركة التأمني املكتتب عندها واملعن 

  : يحرر خبير السيارات محضرا للمعاينة أن

والذي يبني فيه اسم ولقب صاحب املركبة، واسم ولقب صاحب املركبة اليت اصطدمت به، 

كان وتاريخ وقوع احلادث، ورقم احلادث، مكان وتاريخ املعاينة، مواصفات املركبة موضوع اخلربة، امل

.اليد العاملة وأجرة األوليةحتديد مثن املواد  ،املركبة إصالححتديد تفاصيل  ،الذي تضررت فيه املركبة
37

  

 21و يعترب شرط تقرير اخلربة ضروري للتعويض عن االضرار املادية للمركبة فقد نصت املادة 

مل  إذاب للمركبة املعدل واملتمم على انه ال جيوز تسديد أي ضرر مادي مسب  15 – 74 األمرمن 

.تكن املركبة املتضررة موضوع خربة مسبقة
38
   

        املخدرات أووقوع احلادث حتت تأثري املشروبات الكحولية  أثناءال يكون السائق  أن

  : املنومات احملظورة أو

احلاالت االستثنائية اليت يفقد فيها مالك املركبة حقه يف املطالبة يف  إحدىوهي تشكل 

 – 74رقم  األمرمن  14املادة  أحكاماالضرار املادية اليت تلحق مبركبته ، وهذا وفق  التعويض عن

يتسبب يف االضرار عمدا وان يكون هذا السائق بالغا السن القانونية لقيادة  وأالاملعدل واملتمم  15

اخل... يكون الضرر نامجا بسبب االنفجارات وانبعاثات احلرارة  وأالاملركبة 
39

.  

توافرت احد هذه االستثناءات تفقد املالك حقه يف الضمان حىت مع وجود عقد  إذا ألنه

  .التأمني املربم عند شركة التأمني
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  تقدير التعويض عن األضرار المادية : الفرع الثاني

بالنص على املعدل واملتمم  15 -74رقم  األمراكتفى املشرع اجلزائري يف القسم الثاين من 

  .، لكي يتم التعويض ملالك املركبة املتضررة جراء حادث املرورشرط توافر تقرير اخلربة

ومل ينص املشرع على شروط ممارسة مهنة اخلرباء لدى شركة التامني، ومل يتناول النص على  

كيفية حساب التعويض عن االضرار املادية عكس االضرار اجلسمانية اليت بني كيفية حسا�ا وحدد 

  .الستداللية اليت يتم االعتماد عليها حلساب التعويضيف امللحق املرفق به النقاط ا

حساب التعويض املستحق جزئيا  أمرباملركبة ترك  الالحقةضرار املادية لكن حساب األ

  : وهي األركانبناءا على جمموعة من  األخريةتقوم هذه  إذإلختصاص شركة التامني، 

  :األساسياتركن  -

مثن قطع الغيار : افرها إلصالح الضرر املادي ومنهاالواجب تو  األساسيةوهي جمموعة العناصر 

اليد  أجرة ،مثن الصباغة الالزمة إلعادة دهن اجلزء الذي حلقه ضرر من جراء احلادث ،املستبدلة

   .العاملة

 : ركن التوقف  -

وهو املدة الذي توقفت فيه املركبة عن السري بسبب الضرر املادي الالحق باملركبة بسبب 

جدها يف املرأب لإلصالح، ومنه يتحصل صاحب املركبة تعويض عن املدة اليت احلادث بسبب توا

  .تعطلت فيها املركبة

 :ركن القدم واالستعمال  -

والذي  ،بسبب عدم االعتناء �ا أوهو نتيجة حتمية لقدم السيارة واستعماهلا ملدة من الزمن 

  .الثمن إنقاصيتم حتديده من قبل اخلبري يف السيارات وبناءا عل ذلك يتم 

 ) المؤمن له  أعباء( ركن االمتياز  -

يتحملها املؤمن له مبوجب عقد التأمني الذي ينص عل ذلك  األمواليتمثل يف مبلغ من 

  .ويقبل مبوجبه املؤمن له حتمل جزء من االضرار النامجة عن حوادث املرور
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ا التعويض عن ويتم حساب التعويض املادي وفق طريقة بسيطة مقارنة بالطريقة اليت حيسب �

  : االضرار اجلسمانية، واليت تكون كاآليت

نسبة القدم واالستعمال واليت  –مثن التعويض عن التوقف عن السري +  األساسياتمثن 

وهذا لكي حنصل على مبلغ التعويض ) املؤمن له  أعباء( مثن االمتياز  –يقيمها اخلبري بثمن معني 

  .40الواجب دفعه ملالك املركبة املتضررة

  خاتمة
جند انه من الناحية النظرية يضمن املشرع للضحايا املصابني من خالل ما مت ذكره ودراسته 

تعويض مساوي جلسامة الضرر الالحق �م ، لكي ميكن ) باملركبة  أضرار( جسمانيا وكذلك ماديا 

  ).يف حالة وفاة الضحية ( بالضحايا وبدوي حقوقهم  الالحقالقول انه مت جرب الضرر 

     التعويض عن االضرار اجلسمانية جند انه ومنذ قانون إىلاملشرع اجلزائري بالنظر لكن 

سنة مل يغري يف قيمة  30من  أكثرأي منذ )  1988أي منذ سنة ( واجلدول امللحق به  88-31

التعويض ونسبه وباخلصوص يف قيمة النقاط االستداللية بالرغم من تدهور  قيمة الدينار اجلزائري 

قيمة التعويضات املمنوحة حاليا ال تتناسب مع  أصبحتوبالتايل . برية جدا يف تلك الفرتةبنسب ك

موضوعية  أكثرومنه يتعني اعادة النظر يف قيمة التعويضات وجعلها  ،جسامة الضرر الالحق بالضحايا

  . ومساوية جلسامة الضرر الالحق بالضحايا

بات فانه ال توجد آليات قانونية كفيلة حبصول بالنسبة للتعويض عن االضرار املادية باملرك أما

املركبات املتضررة من حوادث املرور على التعويضات يف آجال معقولة واحلصول عل  أصحاب

  . يات قانونية لتحقيق ذلكآل إجيادمما يتعني  ،تعويضات مالئمة جلرب الضرر الالحق �م

  

  

 



  الثالث المحور ات الحديثةمستقبل المسؤولية في مستجدات التشريع

 

 2020جانفي  28يوم : احممد بوقرة بومرداس جامعة -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 197

 

                                                 
احمللة  ،دار الكتب اجلديدة ،التعويض عن االضرار البدنية الناشئة عن حوادث املرور ،عبد احلميد عامر شيبوب 1

 .256ص  ،2006  ،مصر ،الكربى
ختصص  ،مذكرة ماجستري ،التامني االلزامي من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات يف اجلزائر ،عالوة بشوع 2

 . 17ص   ،2005 ،جامعة منتوري قسنطينة ،كلية احلقوق   ،القانون اخلاص
 ،مصر ،االسكندرية ،كر اجلامعيالتعويض يف حوادث  السيارات يف ضوء القضاء والفقه دار الف ،شريف الطباخ 3

  .12ص   ،2004
 .14ص  ،نفس املرجع 4
 .21ص  ،مرجع سابق ،عالوة شيوع 5
ختصص قانون العقود  ،مذكرة ماجستري ،النظام القانوين لعقد التامني على املركبات يف التشريع اجلزائري ،بوحلية مسية 6

 .2ص  ،2010 ،ام البواقي-بن مهيدي  كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة العريب  ،واملدنية
 .6ص  ،نفس املرجع 7
  ،3ط  ،مطبعة رادكول ،الربية التأمينات ،األولاجلزء  ،اخلاصة يف التشريع اجلزائري التأمينات ،بن خروف عبد الرزاق 8

 .227ص  ،2002 ،اجلزائر
 .228ص  ،نفس املرجع 9

 ، اجلزائر ،دار املطبوعات اجلامعية ،السيارات يف اجلزائر التامني من املسؤولية عن حوادث، فائز عبد الرمحان 10

 .8ص ، 2006
مقال منشور يف جملة ، االجيابيات واالختالالت –حقوق ضحايا حوادث املرور يف التشريع اجلزائري  ،ذبيح مولود 11

 213ص ، 2013جوان ، 9العدد  ، ورقلة–جامعة قاصدي مرباح  ،دفاتر السياسة والقانون
 .214ص  ،رجعنفس امل 12
 .153ص  ،مرجع سابق ،انظر حلاق عيسى 13
 .154ص  ،انظر نفس املرجع 14
 .08ص  ،مرجع سابق ،النظام القانوين لعقد التامني على املركبات يف التشريع اجلزائري ،انظر بوحلية مسية 15
 .9ص  ،انظر نفس املرجع 16
 .11ص  ،انظر نفس املرجع 17
  ،  مرجع سابق ،وادث املرور يف التشريع اجلزائري االجيابيات واالختالالتح ضحاياحقوق   ،انظر ذبيح  ميلود 18

 .224ص 
 .225ص  ،نفس املرجع 19
 .31ص ، 1991اجلزائر  ،4العدد  ،ا�لة القضائية ، تعويض االضرار اجلسمانية حلوادث املرور ،بن طباق مراد 20
 ،على طلبة قسم الكفاءة املهنية للمحاماة يتألقحماضرات  ،التعويض عن حوادث املرور ،فرشوش عبد العزيز 21

 .106ص ، 2006 ،سطيف ،جامعة فرحات عباس
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 .31- 88انظر امللحق الرفق بالقانون رقم  22
 ،جامعة بن يوسف بن خدة اجلزائر ،رسالة دكتوراه ،املسؤولية املدنية املرتتبة عن حوادث السيارات ،بعجي حممد 23

 .246ص  ،2007
 .247ص  ،نفس املرجع 24
 .249ص  ،نفس املرجع 25
من املسؤولية املدنية النامجة عن استعمال املركبات  اإللزاميمني أالنظام القانوين لعقد الت ،عبد القادر عساف مسر 26

 . 101ص  ،2008اجلزائر   ،الراية للطباعة والنشر ،دراسة مقارنة
 31-  88انظر امللحق املرفق بالقانون  27
ختصص قانون  ،لنيل شهادة الدكتوراه أطروحة ، دراسة مقارنة ،املدنية عن حوادث املروراملسؤولية  ،حممودي فاطمة 28

  .59ص  ،2011، كلية احلقوق والعلوم السياسية  ، جامعة وهران ،خاص
 .6 2ص  ،نفس املرجع 29
 .31-  88انظر امللحق املرفق بالقانون  30
 12ص  ،مرجع سابق ،دنية الناشة عن حوادث املرورالتعويض عن االضرار البدنية الب ،عبد احلميد عامر شيبوب 31
 .30ص  ،نفس املرجع 32
 مرجع سابق، 21و   20ص  ،من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات يف اجلزائر اإللزاميالتأمني  ،عالوة بشوع 33
 .29ص  ،نفس املرجع 34
دكتوراه يف القانون  أطروحةالنامجة عنها مني على السيارات ونظام التعويض عن االضرار أالت إلزامية ،حلاق عيسى 35

 .226ص  ،2012 ،كلية احلقوق والعلوم السياسية بسكرة  ، اخلاص
 .229ص  ،نفس املرجع 36
 .15 -74رقم  األمرانظر  37
 . 12ص  ،مرجع سابق ،مني من املسؤولية عن حوادث السياراتأالت. فائز عبد الرمحان  38
 .25ص  ،نفس املرجع 39
  .26 ص ،نفس املرجع 40
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  1جامعة الجزائر - ، كلية الحقوق"أ" ةمحاضر  ةأستاذ - منيرة جربوعة .د

 

 عند إخالله بااللتزام بإعالم المريض خصوصية المسؤولية المدنية للطبيب
   

 مقدمة

يتولد على إخالل الطبيب بواجب إعالم املريض قيام مسؤوليته، غري أن حتديد طبيعة ونوع 

عند إخالله بواجب اإلعالم يتوقف على حتديد طبيعة وأساس  املسؤولية امللقاة على عاتق الطبيب

،على أن )أوال(االلتزام باإلعالم، وهو ما سنحاول التوقف عنده بالدراسة والتحليل من خالل 

، )ثانيا(خنصص لدراسة صور وأنواع املسؤولية امللقاة على عاتق الطبيب عند اإلخالل بااللتزام باإلعالم

ة يعفى الطبيب من املساءلة بالرغم من إخالله بااللتزام بإعالم املريض، وعلى غري أنه يف حاالت معين

  .)ثالثا(ذلك سنتطرق من خالل، لدراسة حاالت إعفاء الطبيب من املسؤولية

أم توجد  هل خيتلف مناط املسؤولية املدنية وفقا ما هو متعارف عليه يف ظل القواعد العامة؟ف

  باإلعالم؟ بالتزامهنية للطبيب عند إخالله خصوصية يف تقرير املسؤولية املد

  

  تحديد مسؤولية الطبيب بالنظر ألساس االلتزام باإلعالم :أوال

يستمد االلتزام باإلعالم أساسه ووجوده من عدة مصادر، فمن جهة وبالنظر إىل طبيعة مهنة 

راف والتقاليد الطب وانطوائها على مقومات إنسانية حاول حمرتفو مهنة الطب وضع جمموعة من األع

ومن جهة ثانية  ،1اليت جتد مربرها يف األخالق اليت يتعني على الطبيب التخلق �ا جتاه املريض

وبالرجوع إىل املواثيق الدولية والدساتري والتشريعات الوطنية واليت أقرت محاية قانونية للجسد واعرتافها 

ومن  ،2ه وحريته الكاملة على جسمهمببدأ حرمة جسد اإلنسان وحرية الشخص يف تقرير مصريه بنفس

جهة ثالثة وأخرية وبالنظر إىل طبيعة العالقة اليت تربط املريض بالطبيب واليت تتجسد أساسا يف العقد 
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، التزام الطبيب 3الطيب، فإنه ميكن القول بأن االلتزام باإلعالم  واجب أخالقي والتزام قانوين وعقدي

وهو ، )03(وأخريا من العقد  ،)02(ومن القانون،)01(قبإعالم املريض يستمد أساسه من األخال

  :ما سنأيت على تفصيله كما يلي

  :األساس األخالقي .1

حرصت مدونات أخالقيات مهنة الطب يف خمتلف دول العامل على إقرار التزام الطبيب 

ى بإعالم مريضه، ومرد ذلك ما يسمى بالنظرية اإلنسانية الطبية واليت مقتضاها ضرورة احلرص عل

احرتام إرادة املريض واختياره، كما تعطى للمريض حق قبول أو رفض العالج أو التدخل الطيب املقرتح 

من الطبيب، فاملريض هو إنسان يتمتع حبريته الفردية وسالمته اجلسدية واليت يتعني احرتامها، وتعترب 

يعترب الرضا شرطا أساسيا  حبيث ،4هذه النظرية مصدرا ملبدأي احلرية الفردية ومعصومية اجلسد البشري

ملشروعية املساس جبسم اإلنسان، تفرضه طبيعة جسم اإلنسان وما يتمتع به من معصومية خاصة 

  .حتول دون املساس به ولو لغرض العالج دون احلصول املسبق على رضا املريض

وقد أكدت حمكمة النقض الفرنسية على اعتبار ضرورة حصول الطبيب على رضا املريض 

كما اعتربته من خالل ،17/12/19935 ج التزاما مهنيا عاما يف حكمها الصادر بتاريخبالعال

  6.التزاما مهنيا وعقديا 04/03/1994حكمها الصادر بتاريخ 

فإنه يتعني على حمرتفيها التخلق ببعض  ،ومن منطلق اعتبار مهنة الطب من املهن النبيلة

بينهم وبني مرضاهم، واتصاف مهنة الطب بالنبل  األخالق يف عالقا�م سواء فيما بينهم، أو فيما

ناشئ عن اتصاف األعمال الطبية باإلنسانية، فالطبيب يعمل على عالج املرضى ومساعد�م ألجل 

جتاوز معانا�م الصحية، ومن هنا أمجع حمرتفو مهنة الطب على اعتبار التزام الطبيب بإعالم املريض 

لطبيب يف عالقته مع املريض، وهو نابع أصال من التفاوت واجبا مهنيا وأخالقيا يقع على عاتق ا

املعريف بني الطرفني واحرتاما لكرامة وحرية املريض من جهة، والثقة اليت يضعها هذا األخري يف الطبيب، 

بل واعتربوه الوسيلة املثلى للحفاظ على هذه الثقة من جهة أخرى وضرورة حتمية ختلق تواصال مباشرا 
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ريض مبا يساعد هذا األخري نفسيا للتغلب على املرض وما له من تبعات إجيابية على بني الطبيب وامل

  .7حالته الصحية

  :األساس القانوني .2

ال يستمد التزام الطبيب بإعالم املريض أساسه من األخالق فقط بل ويستمد مربره من 

إلنسان وكذا العهد الدويل القانون، ذلك أنه وبالرجوع إىل املواثيق الدولية كاإلعالن العاملي حلقوق ا

ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال : " منه على  أنه 07للحقوق املدنية والسياسية الذي نصت املادة 

للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو اإلطاحة بالكرامة، وعلى وجه اخلصوص ال جيوز إجراء 

إىل جانب الدساتري والتشريعات الوطنية اليت  "أية جتربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه احلر 

أقرت مجيعها محاية جلسم اإلنسان وحرية هذا األخري املطلقة عليه، ومن هذا املنطلق مل يصبح التزام 

الطبيب بإعالم املريض جمرد التزام أخالقي مستمد من أخالقيات وأعراف مهنة الطب، بل تعداه بعد 

ه يف قوانني الصحة أو مدونة أخالقيات مهنة الطب اليت تعترب تدخل املشرع من خالل تقنني أحكام

يتضمن تقنينا لألعراف املهنية، كما أن ، 8قواعد عامة لكو�ا صادرة يف شكل تشريع الئحي فرعي

قوانني الصحة تدخلت ونصت على هذا االلتزام ورتبت جزاء على اإلخالل به ناهيك عن الدساتري 

دت على مبدأ عدم جواز املساس جبسم اإلنسان وجرمت كل األفعال اليت والتشريعات اجلنائية اليت أك

من شأ�ا املساس باجلسد دون رضا الشخص، وما يؤكد ذلك حق اإلنسان يف الدفاع عن نفسه وعن 

   .9تكامله اجلسدي ضد أي اعتداء يتعرض له

ه حىت فحق الشخص على جسده حق مطلق ال يقبل املساس به رغما عنه أو خمالفة إلرادت

ولو سلمنا مبشروعية اهلدف املتوخى من التدخل الطيب، وبالتايل فحيث ال توجد حالة استعجال أو 

الذي يشرتط أن يكون حرا وسليما ومستنريا  ،ضرورة يكون الطبيب ملزما باحلصول على رضا املريض

  .وهو ما ال ميكن حتققه إال إذا قام الطبيب بإعالم املريض
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  :األساس العقدي .3

العالقة القائمة بني الطبيب واملريض على أ�ا عقد، فالعقد الطيب كما عرفه األستاذ تكيف 

ل بعالج الثاين مقابل أجر هو اتفاق بني الطبيب واملريض على أن يقوم األو "عبد الرزاق السنهوري 

هة اتفاق بني الطبيب من جهة واملريض أو من ميثله من ج"كما عرفه األستاذ سافتيي بأنه  ،10"معلوم

وطاملا أن العالقة ، 11"أخرى مبوجبه يقدم الطبيب للمريض بناء على طلبه النصائح والعالج الصحي

فإنه وتطبيقا للقواعد العامة وباعتبار العقد  ،القائمة بني الطبيب واملريض تكيف على أساس أ�ا عقد

الطيب، السيما وأنه  مصدرا من مصادر االلتزام فإن االلتزام باإلعالم جيد مصدره وأساسه يف العقد

يشرتط لتكوين العقد توافر ثالثة أركان هي الرضا احملل والسبب وبالنظر إىل تعلق االلتزام باإلعالم 

  .12من املريضبركن الرضا لكونه يهدف إىل احلصول على الرضا املستنري واملتبصر واحلر 

ن اهلدف منه حماولة كل من ولعل الدافع من إقرار االلتزام باإلعالم يف جمال العقود الطبية كا

الفقه والقضاء إلجياد توازن عقدي بني طريف العقد الطيب الطبيب باعتباره حمرتفا وميلك معارف واسعة 

يف جمال الطب، وباملقابل املريض الذي يعاين األمرين بسبب جهله للعلوم الطبية من جهة ومن جهة 

سلم ويطلب من الطبيب عالجه دون معرفة ثانية معاناته مع املرض، وهو ما جيعل هذا األخري ي

مسبقة للمخاطر اليت قد ترتتب عن ذلك، وانطالقا من ارتباط االلتزام باإلعالم بركن الرضا فإنه يعترب 

يعترب هذا االلتزام السيما  ةومن مث، 13التزاما سابق على نشوء العقد الطيب ويستمر طيلة مجيع مراحله

اسه مباشرة من العقد الطيب، وقد أكدت حمكمة النقض الفرنسية خالل مرحلة تنفيذ العقد يستمد أس

  . 04/03/1994على اعتبار االلتزام باإلعالم التزاما عقديا ومهنيا يف حكمها الصادر بتاريخ 
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  طبيعة المسؤولية المدنية الملقاة على عاتق الطبيب: ثانيا

املعدل واملتمم للقانون  17-90 من القانون 267بالرجوع إىل نص الفقرة األوىل من املادة 

دون اإلخالل باملالحقات املدنية واجلزائية، عن كل تقصري يف : " واليت نصت على أنه 85-05

  ،"...الواجبات احملددة يف هذا القانون وعدم االمتثال آلداب املهنة يعرض صاحبه للمتابعات التأديبية

ستمد أساسه من األخالق واألعراف الطبية، فإنه فإنه واحلال كذلك وطاملا أن االلتزام باإلعالم ي

يرتتب على إخالل الطبيب به قيام مسؤوليته كما أن القول باعتبار العقد والقانون مصدر التزام 

واليت قد ترتتب نتيجة ، الطبيب بإعالم املريض، فإن إخالل هذا الطبيب به يولد قيام مسؤوليته املدنية

  :ريض يف حاالت معينة، وهو ما سنأيت على تفصيله تباعا فيما يليإلخالل الطبيب بواجب إعالم امل

ميكن أن يكون الطبيب حمال للمساءلة مدنيا عن إخالله بواجب إعالم املريض ناهيك عن مساءلته 

تأديبيا، وتستمد مسؤولية الطبيب املدنية أساسها من مصدرين من مصادر االلتزام ومها القانون من 

نية، هذا ويشرتط الفقه سواء يف فرنسا أو بعض الدول العربية ملساءلة الطبيب جهة والعقد من جهة ثا

وفقا للقاعدة العامة يف املسؤولية املدنية إذا توافرت شروطها وعناصرها، أما يف اجلزائر وعلى غرار ما 

قض تبناه القضاء املصري أخذ باملسؤولية التقصريية كأصل عام، وقد أكد ذلك مبا أصدرته حمكمة الن

املصرية على أنه ال ميكن مساءلة الطبيب يف املستشفيات إال على أساس املسؤولية التقصريية وسبب 

غري أنه ، 14ذلك عدم وجود عالقة تعاقدية بني الطبيب واملريض، فاملريض ال خيتار الطبيب املعاجل

قطاع الصحة وظهور وخالفا لذلك فإن هذا االجتاه مل يعد شائعا السيما بعد فتح جمال االستثمار يف 

املستشفيات والعيادات اخلاصة، واليت أصبحت تنافس القطاع العام بل وتستقطب عددا هائال من 

املرضى، وانطالقا من ذلك ميكن أن تكون مسؤولية الطبيب عقدية تستند إىل عقد طيب مربم بني 

ريض والطبيب، وهو ما الطبيب واملريض أو مسؤولية تقصريية يف حالة عدم وجود عالقة عقدية بني امل

  :سنتعرض له بالتفصيل يف ما يلي
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  :المسؤولية العقدية .1

األصل يف العقد الطيب أنه اتفاق بني الطبيب واملريض مبقتضاه يلتزم األول بتقدمي العالج 

للثاين بناء على طلبه، ومن مثة ويف حالة إخالل الطبيب بالتزامه بإعالم املريض تقوم مسؤوليته على 

إلخالل بالتزام تعاقدي يستند إىل العقد املربم بينهما، فاملريض ومبجرد أن يتوجه إىل الطبيب أساس ا

عارضا عليه حالته ومعاناته من مرض معني طالبا تدخله لعالجه، فهذا يعين تبادل اإلجياب والقبول 

على قيام ركن وهو ما يؤكد على انصراف إرادة الطرفني إىل إحداث آثار قانونية معينة، وهو ما يدل 

الرضا مما يؤدي إىل انعقاد العقد الذي يولد مسؤولية عقدية يف حالة اإلخالل بااللتزامات الناشئة 

وهو ما كرسه القضاء الفرنسي من خالل حمكمة النقض الفرنسية يف حكمها الصادر بتاريخ ، 15عنه

أما ، 16... "ضه عقد حقيقي يتكون بني الطبيب ومري" ... والذي خلص إىل أن  1936ماي  20

  .يف اجلزائر فإن التطبيقات القضائية لفكرة املسؤولية التعاقدية عن أخطاء الطبيب فهي نادرة جدا

هذا ولقيام مسؤولية الطبيب العقدية وكما سبقت اإلشارة إليه اشرتط الفقه والقضاء ضرورة 

يف عناصر املسؤولية العقدية توافر عناصرها وشروطها وهي اخلطأ والضرر، والعالقة السببية، وبالتمعن 

فإن ركن اخلطأ يثري عدة إشكاالت تتعلق بصوره يف جمال التزام الطبيب بإعالم املريض، ومن 

التطبيقات العملية للخطأ املولد للمسؤولية العقدية للطبيب نتيجة إخالله بالتزامه يف إعالم املريض فإن 

  .اخلطأ يأخذ صورتني أساسيتني

سابق  التزامبعدم قيام الطبيب بإعالم املريض فااللتزام باإلعالم هو  تتمثل الصورة األويل

النعقاد العقد الطيب، ويستمر طيلة مراحله، ويف حالة ما إذا مل يقم الطبيب إطالقا بإعالم املريض 

  17.وتبصريه ففي هذه احلالة يعد مرتكبا خلطأ يولد مسؤوليته التعاقدية جتاه املريض

تعترب األكثر شيوعا يف التطبيقات العملية وتتمثل أساسا يف الصورة اليت يت الأما الصورة الثانية 

يقدم فيها الطبيب معلومات للمريض، أي أن يقوم من حيث املبدأ بإعالم املريض ما جيعل هذا 

األخري يقدم موافقته من أجل التدخل الطيب، غري أن هذه املوافقة ال تصدر عن إرادة حرة ومتبصرة 

ا يكون رضا املريض وإرادته مشوبة بعيوب اإلرادة وهي الغلط، التدليس، اإلكراه، حبيث عادة م

االستغالل، فال يكفي أن يصدر الرضا من املريض بل يشرتط أن يكون الرضا الصادر عن املريض 



الثالث المحور مستقبل المسؤولية في مستجدات التشريعات الحديثة  

 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -لعلوم السياسيةكّلية احلقوق وا 205  

 

رضا حرا مستنريا ذلك أن اهلدف املتوخى من إقرار التزام الطبيب بإعالم مريضه هو حماولة القضاء 

الل التوازن العقدي ا�سد من خالل التوازن املعريف بني الطبيب واملريض، وهو ما ال ميكن على اخت

أن يتحقق إال إذا كان خاليا من عيوب اإلرادة، ويعترب التدليس والغلط من أكثر عيوب اإلرادة شيوعا 

  .يف جمال الرضا الصادر عن املريض
  

  

  )L’erreur(: الغلط .أ 

لتشريع على ضرورة أن يقوم الطبيب بتزويد املريض بكل استقر الفقه والقضاء وحىت ا

املعلومات املرتبطة حبالته الصحية، بل واشرتطوا أن تكون هذه املعلومات واضحة، بسيطة ومفهومة 

حتول دون وقوع املريض يف غلط، وقد نظم املشرع الغلط باعتباره أول العيوب اليت تعيب اإلرادة يف 

جيوز : " منه على أنه 81نون املدين، ويف هذا اإلطار نصت املادة من القا 85إىل  81املواد من

 82، يف حني عرفت املادة " للمتعاقد الذي وقع يف غلط جوهري وقت إبرام العقد أن يطلب إبطاله 

يكون الغلط جوهريا إذا بلغ من اجلسامة حدا حبيث ميتنع معه املتعاقد عن : " الغلط اجلوهري على أنه

  ". مل يقع يف هذا الغلط إبرام العقد لو

ومن تطبيقات وصور الغلط يف هذا ا�ال أن يقوم الطبيب بتزويد املريض باملعلومات املتعلقة 

حبالته الصحية وطرق وبدائل العالج وكذا املخاطر املرتبطة به، غري أنه ويف حواره املتصل مع املريض ال 

وع املريض يف التباس وغموض نتيجة يستعمل لغة بسيطة وسهلة ومفهومة وهو ما يؤدي إىل وق

استعمال الطبيب للغة فنية، ونتيجة لذلك يوافق املريض على التدخل الطيب، فاملالحظ يف هذه احلالة 

أن الطبيب يكون قد حصل على رضا املريض غري أن رضا املريض يف هذه احلالة معيب بالغلط 

ومن هذا املنطلق حتديدا أكدت خمتلف ، 18اجلوهري الذي لو علمه املريض ملا قدم موافقته للطبيب

التشريعات وكذا القضاء الفرنسي على ضرورة وجوب توافر شروط معينة يف اإلعالم املوجه من الطبيب 

واليت يشرتط فيه أن يكون سهال، بسيطا، مفهوما وواضحا لتجنب وقوع املريض يف  ،19إىل املريض

م الطبيب بإعالم املريض هنا يؤدي إىل احلكم بإبطال الغلط وهو ما جيعل رضاه معيبا، فاإلخالل بالتزا

  .20العقد على أساس الغلط، مع ضرورة إثبات املريض أنه فعال وقع يف غلط جوهري
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  )Le Dol(: التدليس .ب 

إىل جانب الغلط يعترب التدليس عيبا من عيوب اإلرادة، وقد نظمه املشرع من خالل نص 

هذا األخري أيضا تطبيقاته العملية يف جمال العقد الطيب، من القانون املدين، وجيد  87و86املادتني 

فالتدليس هو استعمال طرق احتيالية من شأ�ا أن حتدث لبسا لدى املتعاقد اآلخر وتدفعه إىل 

التعاقد، ويفرتض التدليس قيام عنصرين أحدمها مادي يتمثل يف استعمال حيل، أما العنصر الثاين فهو 

واحليل هي ، 21دا من اجلسامة حبيث لوالها ملا أبرم املدلس عليه العقدمعنوي وهو أن تبلغ احليل ح

مظاهر خادعة ومن تطبيقا�ا أن يلجأ الطبيب يف سبيل احلصول على رضا املريض إىل استعمال حيل 

ن يستدعي الطبيب املريض إىل عيادته حبجة القيام بعمل طيب، ولكنه يف حقيقة أوطرق احتيالية ك

  .22جتارب طبية عليه للتأكد من فعالية طريقة عالج جديدة األمر يقوم بإجراء

كما أن الفقه والقضاء الفرنسي أكدا على أن إخفاء وكتمان بعض املعلومات عن املريض يعد 

تدليسا يعيب إرادته وهو ما أخذت به حمكمة النقض الفرنسية أوال وتبنته مجيع التشريعات مبا فيها 

ملعلومات اليت يقدمها املريض للطبيب بالصدق واألمانة، فإن كان مشرعنا، واليت اشرتطت أن تتصف ا

الكذب املشروع أو إخفاء بعض املعلومات عن املريض والذي يعفي الطبيب من االلتزام باإلعالم 

ويعفيه من املساءلة بالنظر إىل اهلدف اإلنساين املتوخى منه مراعاة احلالة النفسية للمريض ومساعدته 

          مع املرض، فإنه وباملقابل من ذلك فإن إخفاء بعض املعلومات عن املريض على جتاوز حمنته

أو الكذب الغري مشروع أي خارج احلاالت اليت تعفي الطبيب، فإن الفقه والقضاء استقر على اعتباره 

 ، ففي23تدليسا بالنظر إىل اهلدف الذي يرمي إليه الطبيب من ورائه وهو احلصول على رضا املريض

الة اليت يتحقق فيها الركن املادي والركن املعنوي للتدليس ميكن للمريض طلب ابطال العقد الطيب احل

من القانون  02الفقرة  86املربم بينه وبني الطبيب على أساس أحكام التدليس خاصة نص املادة 

  .24املدين

ه يف حالة إخالل متعاقد نه وفقا للقواعد العامة لنظرية املسؤولية العقدية فإنأوجتدر اإلشارة إىل 

بالتزاماته اجتاه املتعاقد اآلخر جاز هلذا األخري بعد إعذاره بتنفيذ االلتزام اللجوء إىل القضاء للمطالبة 

من القانون  119بالتنفيذ العيين أو الفسخ مع التعويض يف احلالتني وهو ما عاجله املشرع يف املادة 
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امللزمة جلانبني إذا مل يوف أحد املتعاقدين بااللتزاماته جتاه  يف العقود: " املدين، واليت نصت على أنه

املتعاقد اآلخر جاز هلذا األخري بعد إعذاره املطالبة بالتنفيذ العيين أو الفسخ مع التعويض يف احلالتني 

، غري أنه ويف جمال العقود الطبية وبالنظر إىل خصوصيتها فإنه يستحيل معه من الناحية العملية إلزام "

الطبيب باعتباره مدينا بتنفيذ االلتزام بإعالم املريض بعد التدخل الطيب، ذلك أن غاية اإلعالم يف هذا 

ا�ال هو الرضا احلقيقي احلر واملستنري للمريض قبل التدخل الطيب، وبالتايل فما هي الفائدة اليت 

نيا طاملا أنه مل حيقق اهلدف الرئيسي جينيها املريض من املطالبة بإلزام الطبيب بتنفيذ التزامه باإلعالم عي

طاملا  ،25الذي يسمو إليه، وباملقابل من ذلك فإنه ال جمال لتطبيق نظرية الفسخ يف جمال العقود الطبية

أنه ال ميكن إعادة األطراف إىل حالتهم األصلية، ومن هذا املنطلق يرتتب على قيام املسؤولية العقدية 

بالتزامه بإعالم املريض إلزامه بدفع تعويض خيضع للسلطة التقديرية  على عاتق الطبيب مبناسبة إخالله

  .للقاضي حبسب ظروف ومالبسات كل قضية تعرض عليه ودرجة الضرر الالحق باملريض
  

  :المسؤولية التقصيرية .2

تنشأ املسؤولية التقصريية عموما عند اإلخالل بالتزام قانوين واحد ال يتغري وهو االلتزام بعدم 

وبناء على ذلك تقوم املسؤولية التقصريية للطبيب عند إخالل هذا األخري بالتزام  ،26بالغرياإلضرار 

، وجتد املسؤولية التقصريية للطبيب أساسها يف "املريض"قانوين وهو االلتزام بعدم اإلضرار بالغري 

ريض، القانون باعتباره مصدرا من مصادر القانون ومصدرا من مصادر التزام الطبيب بإعالم امل

وبالرجوع إىل اإلطار العام املنظم ألحكام املسؤولية التقصريية واليت تناوهلا املشرع من خالل أحكام 

كل : " من القانون املدين بعنوان املسؤولية على األفعال الشخصية، واليت نصت على أنه 124املادة 

" يف حدوثه بالتعويضعمل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه ويسبب ضررا للغري يلزم من كان سببا 

وتفرتض املسؤولية التقصريية للطبيب كأصل عام يف حالة عدم وجود عالقة تعاقدية بني الطبيب 

هو شخص أجنيب عن الطبيب ال يرتبط معه بأي عقد، ومن " املريض" واملريض، فالشخص املضرور

ية التقصريية، وأحد هذا املنطلق جيوز للمريض الرجوع على الطبيب ومساءلته وفقا ألحكام املسؤول

أهم تطبيقا�ا احلالة اليت يكون فيها الطبيب موظفا يف مستشفى عمومي حبيث يكون يف مركز نظامي 

  .27ال تعاقدي
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نه وتطبيقا للقواعد العامة اليت حتكم املسؤولية التقصريية فإنه يتعني لقيامها هي األخرى أغري 

السببية بينهما أي أن يكون الضرر ناجتا عن  توفر شروطها وعناصرها وهي اخلطأ، الضرر والعالقة

  .اخلطأ

وبالوقوف على ركن اخلطأ ميكن تعريفه وفقا ملا صاغه املشرع الفرنسي من خالل نص املادة  

نكون بصدد خطأ إذا تصرف الطبيب على حنو خمالف ملا  : "من القانون املدين على أنه 1137

التصرف  : "، كما ميكن تعريفه على أنه"روف يصدر عن أي طبيب يف نفس املستوى ويف نفس الظ

   الذي ال يسلكه الرجل العادي احلذر املوجود يف نفس الظروف املوجود فيها الشخص املسبب

، ويقوم اخلطأ على معيار موضوعي يتمثل يف قياس سلوك الطبيب مع سلوك آخر من نفس "للضرر

  .املستوى، ويكون اخلطأ من نفس الدرجة

هنا إىل تنوع األوصاف اليت يتخذها اخلطأ الصادر عن الطبيب، وميكن وجتدر اإلشارة 

تصنيفها إىل األخطاء الناجتة عن التقصري يف الواجبات ذات الطابع اإلنساين من جهة واألخطاء الفنية 

، واليت خترج من جمال دراستنا حبيث سبق التعرض هلا يف الباب األول من هذا البحث 28من جهة ثانية

األصول الفنية ملهنة الطب، كاخلطأ يف العالج واخلطأ يف التشخيص، وبالتايل سنقتصر يف لتعلقها ب

دراستنا للخطأ على الصورة األوىل أي اخلطأ الناتج عن إخالل الطبيب بواجباته اإلنسانية ومن أمهها 

  .إخالله بواجب إعالم املريض

ورتني، األوىل هي امتناع ويأخذ اخلطأ الناتج عن إخالل الطبيب بواجب إعالم املريض ص

الطبيب عن القيام بإعالم املريض وإن كانت تطبيقا�ا نادرة الوقوع يف ا�ال العملي، إال أن الصورة 

الثانية وهي قيام الطبيب بإعالم املريض لكن اإلعالم الصادر عن الطبيب معيب لعدم احرتام شروطه، 

جبه يف إعالم املريض على النحو املشار إليه أعاله ومن هذا املنطلق يعد تقصري الطبيب يف القيام بوا

خطأ سيتوجب قيام مسؤوليته، كأن يقوم الطبيب بإعالم املريض لكن يتعمد إخفاء بعض املعلومات 

عليه وهذا ليس مراعاة للحالة النفسية للمريض أو أن يقدم معلومات كاذبة للمريض جتعل املريض 

الة يعترب الرضا الصادر عن املريض معيبا، غري أنه وبالنظر إىل يوافق على التدخل الطيب، ففي هذه احل
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عدم وجود عالقة تعاقدية بني الطبيب واملريض فال ميكن هلذا األخري املطالبة بإبطال العقد استنادا إىل 

  .29عيوب اإلرادة

ذا ومن هذا املنطلق تقوم مسؤولية الطبيب التقصريية عن إخالله بواجبه بإعالم املريض وحيق هل

األخري إذا ما نتج ضرر عن خطأ الطبيب اللجوء إىل القضاء واملطالبة بالتعويض تطبيقا لقواعد 

وخيضع التعويض يف ، 30منه 124وأحكام املسؤولية التقصريية الواردة يف القانون املدين مبوجب املادة 

  .الالحق باملريضهذه احلالة للسلطة التقديرية للقاضي، والذي يأخذ بعني االعتبار جسامة الضرر 

  

  حاالت إعفاء الطبيب من المسؤولية :ثالثا

يرتتب على إخالل الطبيب بواجبه بإعالم املريض قيام مسؤوليته جتاه املريض، وال ميكن هلذا 

ومنها ما هو مرتبط  )01(األخري التنصل منها إال يف حاالت معينة منها ما هو مرتبط باملريض 

، وأخريا ما هو مرتبط بطبيعة املخاطر حبيث ال يلتزم الطبيب )02( بالظروف احمليطة بالتدخل الطيب

، على الرغم من وجود اختالف حول هذه املسألة وهو ما )03(بإعالم املريض باملخاطر االستثنائية 

  .سنحاول الوقوف عليه تباعا

 :الحاالت المرتبطة بالمريض )1

يعفى من املسؤولية يف حالة  حاالت أخرى ينشأ فيها االلتزام باإلعالم غري أن الطبيب 

اإلخالل به ومها حالتان حالة يتنازل فيها املريض عن حقه يف اإلعالم، واحلالة تعرض على الطبيب 

وتستلزم مراعاة احلالة النفسية للمريض، خصوصا وأن مهنة الطب تنطوي على جانب إنساين، وعلى 

  .ملريض، ومراعاة احلالة النفسية للمريض ذلك سنتعرض بالدراسة هلاتني احلالتني ومها حالة تنازل ا

 

  :تنازل المريض عن حقه في االعالم .أ 

يعترب االلتزام باإلعالم من احلقوق املعرتف �ا للمريض يف جمال العالقة اليت تربطه مع الطبيب، 

ومن هذا املنطلق يلتزم الطبيب كأصل بالوفاء بواجبه بإعالم املريض، غري أن تنازل هذا األخري عن 



الثالث المحور مستقبل المسؤولية في مستجدات التشريعات الحديثة  

 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -لعلوم السياسيةكّلية احلقوق وا 210  

 

ه يعفي الطبيب بصفة كلية من واجب اإلعالم حبيث يتحرر الطبيب من واجبه يف إعالم حق

وجيد تنازل املريض أساسا يف العنصر األساسي الذي تقوم عليه العالقة بني الطبيب ، 31املريض

واملريض واملتمثل يف عنصر الثقة، واليت مبقتضاها خيول املريض للطبيب ما يراه مناسبا، وهذا حىت ال 

  .صطدم حبقيقة مرضه أو حىت ال يعيق الطبيب يف عالجهي

هذا وقد أكدت حمكمة النقض الفرنسية يف عدة قرارات أصدر�ا أمهها قرارها الصادر بتاريخ 

، على أن تنازل املريض يعد إحدى 1998أكتوبر  07، وقرارها الصادر بتاريخ 1961فيفري  21

  .في الطبيب من االلتزام باإلعالماحلاالت اليت تع

غري أن القول بانسحاب الطبيب من عالج املريض يثري عدة إشكاالت، فإذا كان االلتزام 

باإلعالم يصنف على أنه من االلتزامات التبعية فإن االلتزام بعالج املريض يعترب من االلتزامات 

واحلال كذلك يكون خمال بالتزامه األصلية، وبالتايل إذا انسحب الطبيب من عالج املريض فإنه 

  .بالعالج وهو ما يستتبع قيام مسؤوليته

وبناء على ما سبق إذا كان من حق املريض التنازل عن حقه يف اإلعالم حبيث أنه يتعلق حبالته 

الصحية وحياته، وهو أدرى من أي شخص آخر على معرفة إن كان اإلعالم يؤثر على نفسيته أم ال، 

ن ذلك فإنه يتوجب على الطبيب عدم الرضوخ بسهولة وبصفة مطلقة إلرادة املريض فإنه وباملقابل م

فيفري  15يف التنازل، وهو ما أكده القضاء الفرنسي يف حكم صادر عن حمكمة تولوز بتاريخ 

رضوخ الطبيب بسهولة أمام تنازل املريض عن حقه يف اإلعالم يعترب : " حبيث اعتربت أن 1971

  ".ين إمهاال لواجبه امله

واملالحظ يف هذا املقام أن املشرع تبىن نفس الطرح الذي تبنته حمكمة تولوز يف حكمها 

من مدونة أخالقيات مهنة الطب،  43املذكور أعاله، ويتجلى ذلك من خالل صياغة نص املادة 

إلفادة مريضه مبعلومات  أن جيتهدجيب على الطبيب أو جراح األسنان : " واليت نصت على أنه

، وبالتمعن يف صياغة هذه املادة جند أن املشرع ألزم "وصادقة بشأن أسباب كل عمل طيب  واضحة

الطبيب باالجتهاد إلعالم املريض وبالتايل ال ميكنه الرضوخ بسهولة إلرادة املريض يف التنازل عن حقه 

  .يف اإلعالم
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  :مراعاة الحالة النفسية للمريض )2

ائها على جانب إنساين، ومن هذه الزاوية اتفق الفقه تعترب مهنة الطب من املهن النبيلة النطو 

والقضاء على إعفاء الطبيب الذي يقوم بإخفاء بعض املعلومات عن املريض �دف الرفع من معنوياته 

من تقنني أخالقيات مهنة الطب،  34النفسية، وهو ما أكده املشرع الفرنسي حبيث نصت املادة 

عن اإلدالء للمريض حبقيقة حالته الصحية، أو بالعملية املطلوب يستطيع الطبيب أن ميتنع : " على أنه

، وهو ما تبناه املشرع من خالل نص املادة "إجراؤها، إذا كان يف هذا اإلدالء خطورة على املريض 

ميكن إخفاء تشخيص مرض خطري : " من مدونة أخالقيات مهنة الطب واليت نصت على أنه 51

ا الطبيب أو جراح األسنان بكل صدق وإخالص، غري أن أسرة عن املريض ألسباب مشروعة يقدره

املريض جيب إخبارها، إال إذا كان املريض قد منع مسبقا عملية اإلفشاء هذه، أو عني األطراف اليت 

جيب إبالغها باألمر، وال ميكن كشف هذا التشخيص اخلطري أو التنبؤ احلاسم إال مبنتهى احلذر 

  ".واالحرتاز 

بق أنه حيق للطبيب أن خيفي حقيقة املرض ألسباب مشروعة تتعلق مبراعاة والثابت مما س

وتصطدم هذه احلالة ،32املربراجلانب النفسي للمريض أو كما مساه جانب من الفقه بالكذب 

بالشروط واألوصاف اليت يتعني أن تتوافر يف اإلعالم املوجه إىل املريض السيما ضرورة أن يكون 

فاإلعالم املوجه إىل املريض يف هذه احلالة لن يكون صادقا، ومع ذلك يعفي اإلعالم صادقا ودقيقا، 

الطبيب من املساءلة، ومرد ذلك عدة اعتبارات أمهها مراعاة الطبيب للجانب اإلنساين حبيث يسعى 

من خالل إخفاء بعض املعلومات إىل التهوين على املريض، فاهلدف من إخفاء بعض املعلومات أو 

نه يراعي مصلحة املريض، فحالة املريض النفسية تستدعي إخفاء بعض املعلومات جلها مشروع لكو 

عليه، ذلك أن مصارحته �ا يعد من قبيل األعمال الغري إنسانية اليت تضعف وحتطم الروح املعنوية 

نه من املستقر عليه يف قواعد وأصول مهنة الطب أن العالج النفسي أصبح أو  خصوصا 33للمريض

   34.العالجئل املعتمدة يف أحد أهم الوسا

  



الثالث المحور مستقبل المسؤولية في مستجدات التشريعات الحديثة  

 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -لعلوم السياسيةكّلية احلقوق وا 212  

 

فقد تعرض على طبيب حالة معينة وبعد تشخيصها يتبني له أن املريض يعاين من مرض فتاك 

وخطري، فإذا أخرب الطبيب املريض حبقيقة مرضه ومضاعفاته فإنه وبذلك يكون قد أزم وعّقد من 

ال يتناسب والغاية من وضعيته النفسية مما يؤدي إىل عواقب غري حممودة على حالته الصحية مبا 

وانطالقا من ذلك ، 35معاناتهالتدخل الطيب وهي شفاء املريض أو على األقل التخفيف من حدة 

يتقيد الطبيب بالتزامه يف إعالم املريض مراعاة حلالته النفسية، فاإلفصاح عن حقيقة املرض أو النتائج 

  .دف من التدخل الطيبالضارة من شأنه التأثري على معنويات املريض مبا ال حيقق اهل

من مدونة أخالقيات مهنة الطب، فإنه وإن كان بإمكان  51غري أنه والثابت من نص املادة 

الطبيب إخفاء بعض املعلومات عن املريض جلوانب إنسانية وأخرى متعلقة بالعالج إال أنه وباملقابل 

  رتط املريض خالف ذلك، من ذلك فإن الطبيب يبقى ملزما بإعالم أسرة املريض كأصل عام إذا اش

  .أو عني أشخاصا حمددين لتلقي اإلعالم

  :الحاالت المرتبطة بالظروف المحيطة بالتدخل الطبي )3

انطالقا من كون اإلعالم التزاما يقع على عاتق الطبيب فإنه يتعني وضع حدود معينة هلذا 

نساين، عالوة على أن االلتزام االلتزام وهذا بالنظر إىل طبيعة العمل الطيب وما ينطوي عليه من جانب إ

باإلعالم وإن كان التزاما تفرضه األخالق، والقوانني والعقد على الطبيب، فإنه وباملقابل من ذلك فإن 

هذا األخري هو التزام تبعي يتبع االلتزام األصلي وهو االلتزام بعالج املريض، عالوة على أن هذا 

تصطدم باملصلحة العامة ففي حاالت معينة يعفي  االلتزام مقرر حلماية مصلحة شخصية واليت قد

الطبيب من واجب إعالم املريض كما لو عرضت عليه حالة مستعجلة تشكل عائقا أمام الطبيب 

إلعالمه، أو أن تنفيذ التزامه باإلعالم يكون عائقا أمام املصلحة العامة، وعلى ذلك ال يلتزم الطبيب 

ين رعاية للمصلحة العامة، كما يسقط التزام الطبيب بإعالم بإعالم املريض يف حالة تنفيذ أمر قانو 

املريض يف حالة االستعجال والضرورة، ففي هاتني احلالتني يعفى الطبيب من التزامه باإلعالم، ومن 

  :هذا املنطلق يعفى من املساءلة، وسنحاول إبرازها يف ما يلي
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  :رعاية المصلحة العامة .1

 العامل على ترجيح كفة املصلحة العامة على حساب جتمع خمتلف األنظمة القانونية يف

 - البوليس اإلداري  –املصلحة اخلاصة يف مجيع امليادين، وهذا انطالقا من فكرة الضبط اإلداري  

جمموع التدخالت اليت تقوم �ا اإلدارة واليت �دف من : " عرفه األستاذ جريفريو على أنهوالذي 

، االنضباط املطلوب للعيش يف ا�تمع ضمن اإلطار احملدد من ورائها إىل فرض على حرية األفراد

، فالدولة تسعى من خالل ممارسة الضبط اإلداري إىل احملافظة على النظام العام واآلداب " املشرع 

العامة داخل ا�تمع وإعادته حلالته الطبيعية إذا اختل، وهو ما جيسد الطابع الوقائي من جهة والردعي 

وعلى اعتبار أن فكرة الضبط اإلداري مرتبطة ارتباطا وثيقا بفكرة النظام العام واليت ،36أخرىمن جهة 

ختتلف من مكان آلخر، ومن زمان آلخر وهو ما يؤدي إىل صعوبة حتديد مدلوهلا، واملتعارف عليه أن 

األهداف التقليدية للضبط اإلداري تشمل احملافظة على السكينة العامة واألمن العام والصحة 

و كغريه من القطاعات األخرى نصت قوانني الصحة على ضرورة رعاية املصلحة العامة ولو  لعمومية،ا

 276-92من املرسوم التنفيذي  06على حساب املصلحة اخلاصة، ويف هذا الشأن نصت املادة 

يكون الطبيب وجراح األسنان يف خدمة الفرد : " املتضمن مدونة أخالقيات مهنة الطب، على أنه

يتعني على الطبيب وجراح : " من ذات املرسوم على أنه 08، كما نصت املدة "صحة العمومية وال

، ومن هذا ... "األسنان تقدمي املساعدة لعمل السلطات املختصة من أجل محاية الصحة العمومية 

صحة املنطلق قد يصطدم التزام الطبيب بإعالم املريض بالتدابري واإلجراءات الالزمة للحفاظ على ال

ومن هذه الزاوية يتصف كل تدخل طيب باملشروعية حىت وإن مل حيرتم الطبيب واجب إعالم 37العامة

املريض، ذلك أن رعاية املصلحة العامة تقتضي غض النظر عن املصلحة اخلاصة، هذا وقد اصطلح 

عمال جانب من الفقه للتدليل على هذه احلالة اليت يعفى فيها الطبيب من واجب اإلعالم على است

  .مصطلح حالة تنفيذ أمر قانوين، والظاهر أن املصطلحني يؤديان نفس املعىن

وتعترب رعاية املصلحة العامة احدى احلاالت اليت تعفي الطبيب من التزامه بإعالم 

من القانون  154وهو ما اعتمده املشرع صراحة من خالل أحكام الفقرة الثالثة من املادة  ،38املريض

ال تطبق أحكام هذه املادة يف :" ... ماية الصحة وترقيتها، واليت نصت على أنهاملتعلق حب 85-05
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، ذلك أن الطبيب "احلاالت اليت تستوجب مبقتضى القانون، تقدمي العالج الطيب حلماية السكان 

يكلف بالقيام بأعمال تنفيذا ألوامر أو نصوص قانونية ومثاهلا أن تصدر الدولة نصوصا تلزم األطباء 

ام بعمل جتاه مجيع املواطنني يف حالة انتشار األوبئة واألمراض املعدية واخلطرية، فيكون الطبيب بالقي

يف هذه احلالة بصدد القيام بواجب نص عليه القانون، يتمثل يف رعاية املصلحة العامة والصحة 

  .العمومية بوقف انتشار الوباء مثال

إىل رعاية املصلحة العامة يف نوعني  وعلى العموم ميكن حصر األعمال الطبية اليت �دف

أساسيني مها، النوع األول ويشمل التطعيم اإلجباري والذي يعترب نوعا من أنواع العالج اإلجباري 

الذي خيضع له مجيع املواطنني دون حاجة إىل اإلعالم اخلاضع للتطعيم بالنظر ملشروعيتها لكو�ا 

اعدة األطباء، كما أن مجيع املواطنني على علم مسبق أعماال طبية تفرضها الدولة على مواطنيها مبس

�ا، كما أن إرادة الدولة حتل حمل إرادة املريض عالوة على أن اهلدف من التطعيم اإلجباري هو 

  .احلفاظ على صحته ووقايته من جمموعة من األمراض اخلطرية اليت قد يصاب �ا

ية حبيث يعترب نوعا من مقاومة األمراض أما النوع الثاين فيشتمل على إجراءات الوقاية الصح

املعدية والفتاكة سريعة االنتشار يف سبيل احلفاظ على الصحة العامة، ففي حالة انتشار وباء خطري 

يلتزم الطبيب بالتدخل وعالج املريض دون إعالمه لتفادي انتشار املرض ووقف زحفه، وهذا من 

  .ةمنطلق تغليب املصلحة العامة على مصلحته الشخصي
 

  :حالة االستعجال والضرورة .2

قد تعرض على الطبيب حالة مستعجلة حبيث يكون املريض يف حالة صحية جد متدهورة 

�دد حياته تتطلب تدخال طبيا مستعجال، فالطبيب يف هذه احلالة جيد نفسه بني التزامني أساسيني، 

م املريض، فتستدعي هذه احلالة ترجيح  أوهلما التزامه بعالج املريض إلنقاذ حياته وباملقابل التزامه بإعال

ومن هذا ، 39كفة االلتزام بالعالج باعتباره التزام أصلي يف حني أن االلتزام باإلعالم هو التزام تبعي

املنطلق يستحيل على الطبيب الوفاء بالتزامه باإلعالم لوجود حالة استعجال، وقد تبين القضاء 

ادرة عن حمكمة النقض الفرنسية، باإلضافة إىل قرارها الفرنسي هذه الفكرة من خالل عدة قرارات ص
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، والذي تبنت من خالله فكرة إلزامية قيام الطبيب بإعالم املريض 1998أكتوبر  07الصادر بتاريخ 

  . إال يف حالة االستعجال

وجتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل أن جانبا من الفقه ذهب للتمييز بني حاليت االستعجال 

حالة االستعجال تقتضي أن يكون خطر داهم وحمدق يهدد حياة املريض، يف حني أن والضرورة، ف

عبارة عن ظروف حتيط بالشخص وتدفعه إىل اتقاء ضرر يهدده هو أو غريه يف النفس " الضرورة هي 

ويف هذه النقطة حتديدا نرى أنه ، 40"أو املال بإحلاق ضرر بشخص آخر ال جياوز الضرر الذي حتاشاه 

هناك اختالف بني حاليت الضرورة واالستعجال يف جمال العقود الطبية، ذلك أننا نكون وإن كان 

بصدد حالة االستعجال قبل التدخل الطيب أي إذا ما عرضت على الطبيب حالة مستعجلة �دد 

حياة املريض، ففي هذه احلالة ميكن للطبيب الوفاء بالتزامه وإعالم املريض أو األشخاص املخولني 

غري أن وضعية املريض الصحية تتطلب تدخال طبيا على حنو مستعجل ذلك أن التأخري يف مكانه، 

التدخل قد يؤدي إىل وفاة املريض، ومن هنا يعترب الطبيب خمال بالتزامه يف عالج املريض إلنقاذه 

  .وضمان سالمته

عده فحالة وباملقابل من ذلك فإنه ال ميكن تصور حالة الضرورة إال أثناء التدخل الطيب أو ب

الضرورة أو االستحالة ال ميكن تصورها إال إذا باشر الطبيب التدخل الطيب، ومثال ذلك أن يتفق 

الطبيب مع املريض على إجراء عملية جراحية معينة ويلتزم الطبيب بإعالمه بكل جوانبها وأثناء قيامه 

تقاء ضرر يهدد املريض بالعملية يكتشف ضرورة إجراء عملية جراحية أخرى الغرض منها هو دفع وا

يف نفسه كاملوت مثال، ففي هذه احلالة وعلى الرغم من عدم إعالم املريض بالعملية اجلراحية الثانية 

واليت سببت ضررا للمريض فإنه يعفي الطبيب من املسؤولية، لكون أن الضرر الذي أصاب املريض ال 

الم املريض ناجتة عن فقدانه للوعي يتجاوز الضرر الذي حتاشاه الطبيب وهو املوت، فاستحالة إع

  .والضرورة امللحة إلجراء عملية جراحية ثانية إلنقاذ حياته أو لتفادي ضرر أكرب من الضرر املسبب

هذا وقد صدرت العديد من األحكام عن القضاء الفرنسي خبصوص حالة الضرورة، كما أن 

لغرفة املدنية للمحكمة العليا بتاريخ القضاء اجلزائري ومن خالل قرار احملكمة العليا الصادر عن ا

، والذي سبق وأن أشرنا إليه يف املطلب األول مبناسبة  399828، حتت رقم 23/01/2008
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ومن هذا املنطلق اعترب مسؤوال النعدام حالة الضرورة، فمن املتعارف  ،41استعراض التعاريف القضائية

حالة االستحالة حتد من التزام الطبيب  عليه أن حالة االستعجال والضرورة أو كما مساها البعض

  . بإعالم املريض وبالتايل يعفي الطبيب من واجبه بإعالم املريض وبالتايل يعفى من املساءلة

  :المخاطر االستثنائية .3

اتفق الفقه والقضاء حول إلزامية وضرورة قيام الطبيب بإعالم املريض باملخاطر املرتتبة عن 

فوا خبصوص طبيعتها وحجمها، إذ نادى جانب من الفقه بضرورة أن التدخل الطيب، غري أ�م اختل

يشمل اإلعالم املوجه من الطبيب إىل املريض اإلشارة إىل مجيع املخاطر املرتتبة عن التدخل الطيب 

بغض النظر عن جسامتها ودرجة حتققها وسواء كانت متوقعة أم استثنائية، وبذلك يكونون قد وسعوا 

اإلعالم الذي ال بد أن يشمل إعالم املريض باملخاطر املتوقعة وحىت املخاطر من مضمون االلتزام ب

االستثنائية، يف حني يرى اجلانب الثاين من الفقه بضرورة أن يقتصر إعالم املريض على املخاطر 

املتوقعة فقط دون املخاطر االستثنائية أو نادرة الوقوع، وهو ما تبنته حمكمة النقض الفرنسية لعدة 

ت حبيث قضت أن التزام الطبيب بإعالم املريض يشمل املخاطر املتوقعة دون املخاطر االستثنائية سنوا

غري أنه وكما سبقت اإلشارة إليه يف املطلب األول عند دراسة نشأة وتطور االلتزام باإلعالم فإن 

نت ، وتب1998أكتوبر  07حمكمة القض الفرنسية عدلت عن موقفها يف قرارها الصادر بتاريخ 

اجتاها آخر حنو توسيع مضمون االلتزام باإلعالم، حبيث اشرتطت أن يشمل اإلعالم كافة املخاطر مبا 

  .فيها املخاطر االستثنائية، بل ودأبت على موقفها يف العديد من القرارات املوالية له

غري أن جانب من الفقه يرى خبصوص هذه املسألة ضرورة التفرقة بني العمل الطيب العالجي 

والعمل الطيب الغري عالجي كاجلراحات التجميلية وغريها من احلاالت، فبالنسبة لألعمال الطبية 

العالجية يقتصر التزام الطبيب على إعالم املريض باملخاطر املتوقعة فقط دون أن يشمل املخاطر 

يض وهذا انطالقا من ضرورة خضوع املر  %02االستثنائية واليت تقل نسبة حتققها وحدوثها عن 

للعالج، وبالتايل فإن إخطاره جبميع املخاطر حىت االستثنائية منها قد يؤثر على نفسية املريض ويؤدي 

به إىل رفض اخلضوع للعالج على الرغم من حاجته املاسة لذلك ال لشيء سوى ألن إخطاره 
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رفض العالج  باملخاطر االستثنائية واليت نادرا ما تتحقق زرع يف نفسيته اخلوف والفزع، مما جعله ي

كمبدأ، ومن هذا املنطلق يقتصر التزام الطبيب باإلعالم حول املخاطر املتوقعة فقط دون أن ميتد 

  .ليشمل اإلعالم باملخاطر االستثنائية يف حاالت التدخل الطيب العالجي

وعلى النقيض من ذلك يشرتط يف حاالت األعمال الطبية الغري عالجية كاجلراحات 

ع األعضاء واألحباث والتجارب الطبية واإلجهاض وغريها ضرورة أن يشتمل التجميلية ونزع وزر 

اإلعالم املوجه إىل املريض اإلشارة إىل املخاطر االستثنائية نادرة الوقوع، وبالتايل يف هذه الصورة من 

األعمال الطبية يوسع مضمون اإلعالم ليصبح إعالما شامال، ومرد ذلك أن حالة املريض ال تنطوي 

نصر االستعجال والضرورة وال تشكل �ديدا على حياته ومن هذا املنطلق يتعني إخطار املريض على ع

باملخاطر االستثنائية اليت جيهلها حىت يكون على بينة من أمره ليتخذ قراره باملغامرة وقبول التدخل 

دون جمازفة، الطيب رغم املخاطر احملدقة به، أو العزوف عن ذلك واختيار ضمان سالمة نفسه وحياته 

  . ذلك أن رفض املريض لن يرتتب عليه نتائج سلبية على حالته الصحية

وانطالقا من ذلك تعترب املخاطر االستثنائية حدودا اللتزام الطبيب باإلعالم كأصل عام فيما 

يتعلق باألعمال الطبية ذات الغرض العالجي، وال تعترب كذلك إذا كان اهلدف من التدخل الطيب غري 

  .عالجي
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 خاتمة

تفريغا ملا سبق فإن قصور ومجود القواعد القانونية املؤطرة للمسؤولية الطبية واحملددة اللتزامات 

الطبيب والتطور اهلائل الذي حيدث يف ا�ال الطيب قد استدعى إعادة النظر فيها ويف مظهرها 

رتفاع احلوادث الطبية النامجة عن التقليدي الذي أصبح عاجزا عن التوفيق بني ارتفاع نسبة الشفاء وا

تعقد األجهزة واألدوات املخرتعة، فال ميكن اإلبقاء على هذا اجلمود املطلق هلذه القواعد الغري متكيفة 

مع الواقع، فالقانون يتطور والطب كذلك أمام ذهنيات جديدة يف حني بقي إطار املسؤولية الطبية، 

مسؤولية الطبيب األمر الذي رمبا يزيده تعسفا بل البد من  ولكن هذا ال يعين االستبعاد الكلي لفكرة

التمييز بني التعويضات املدنية اليت تكون مستحقة للضحية بقوة القانون جربا للضرر الذي حلق 

سالمته اجلسدية، وبني مساءلة الطبيب تأديبيا أو حىت جزائيا عن أداء عمله واحرتامه لقدسيته 

يف أن لكل عمل طيب خماطر ال حمالة يقتضي منه احليطة واحلذر واليقظة  وأخالقيات مهنته، إذ ال نزاع

  .الالزمة والتحلي بروح املسؤولية

يقتضي األمر وتكريسا لنتائج هذا البحث وألجل أن يكون له بعده العلمي والعملي وألجل 

يفرض ضرورة وضع املسؤولية املدنية للطبيب يف مسارها السليم يف القانون اجلزائري، األمر الذي 

اإلسراع يف وضع منظومة قانونية متكاملة خاصة با�ال الصحي ومبهنة الطب يراعى فيها ما حققه 

الطب احلديث الذي اكتسحت تقنياته بالدنا من تطور وتعقيد يف آن واحد يف شىت التخصصات 

لية الطبية الذي أثبت وا�االت، كما يراعى فيها ما توصل إليه الفقه القانوين والقضاء يف جمال املسؤو 

وجود عالقة خاصة بني املريض و طبيبه، ال بد على املشرع اجلزائري ان جيعلها يف صميم اهتماماته 

بعيدا عن القواعد العامة اليت أصبحت غري قادرة على اإلملام باملشاكل املطروحة يف هذا ا�ال التقين 

متنوعة ومتكاملة تكفل حتقيق التوازن  املعقد، ومن ناحية أخرى بشكل يسمح بسن نصوص قانونية

بني ضمان محاية املريض املضرور وتوفري جمال من احلرية واإلبداع للطبيب يف القيام مبهامه النبيلة تفعيال 

لقواعد أخالقيات الطب اليت البد أن ال تؤخذ على ا�ا جمرد الزام أديب مستمد من تأنيب الضمري بل 

ا مهنيا يف سبيل أخلقة العقد الطيب، مع جعل املسؤولية الطبية قواعد مهنية تنظم و حتكم واجب

  .ختصصا مستقال بذاته موضوع دراسات قانونية معمقة لتفعيلها يف ا�ال العملي
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       ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،"أ"أستاذة محاضرة  -طيب عائشة  .د

  علي لونيسي -2- جامعة البليدة

  

القوانين الخاصة بين مبادئ القواعد العامة و  لمسؤولية المدنيةأساس ا

  على حوادث السيارات بالتأمين

 مقدمة

اليت ضمن من  قدية والتقصريية،تعد املسؤولية املدنية مصدر من مصادر االلتزام بصورتيها الع

وطها األساسية املتمثلة يف ر للمضرور حق احلصول على التعويض إذا حتققت ش اجلزائري خالهلا املشرع

وأسسها على فكرة  ضمن أحكام القانون املدين، توىل تنظيمهاو  اخلطأ والضرر والعالقة السببية بينهما،

  .ضرور الرجوع بالتعويضاخلطأ يف جانب املتسبب يف الضرر حىت حيق للم

 ،ئري تأمينات املسؤولية املدنيةاجلزانظم املشرع فقد  مني،أأما فيما خيص القوانني اخلاصة بالت

   من األمر رقم"التأمينات اإللزامية "القسم األول من الفصل األول من الكتاب الثاين املعنون  يف

 04-06ملعدل واملتمم بالقانون رقم واملتعلق بالتأمينات ا ،1995يناير  25املؤرخ يف  95-07

الذي حدد جمموعة من صور التأمني على املسؤولية املدنية من أمهها  ،2006فرباير  20املؤرخ يف 

  .مني من املسؤولية املدنية للمنتجأالت

باإلضافة إىل تأمينات أخرى منصوص عليها يف نصوص قانونية متفرقة من أمهها األمر رقم 

ت وبنظام التعويض عن ،املتعلق بإلزامية التامني على السيارا 1974يناير  30املؤرخ يف  74-15

املتعلق حبوادث والعمل  1983جويلية  02املؤرخ يف  13-83املعدل واملتمم، والقانون رقم  االضرار

  .املعدل واملتمم واألمراض املهنية،
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حكام خاصة بنظام خص املضرور بأباستقرائنا هلذه القوانني جند بان املشرع اجلزائري و 

وع املضرور على املتسبب يف باإلضافة إىل أساس رج وكذا اجلهة املسؤولية عن التعويض، ،ضالتعوي

  .كرس مبدأ جديد غري املبدأ املقرر يف القواعد العامةقد  وبذلك يكون املشرع اجلزائري  الضرر،

الت اآل لويرجع السبب يف ذلك للتطور التكنولوجي الذي جتلى يف انتشار استعما

املخاطر على كما ان االنتشار الواسع لوسائل النقل احلديثة يف كل مكان أدى إىل زيادة    ،امليكانيكية

  .اإلنسان وظهور حلوادث جد خطرة

لذا كان على  ،مر الذي جعل القواعد التقليدية للمسؤولية املدنية ال تساير هذا التطوراأل

يرة هذا التطور، بإرساء أساس جديد للمسؤولية املدنية يف ن جيد قواعد جديدة ملساأاملشرع اجلزائري 

  .إطار قواعد التأمني

على  لذا ارتأينا دراسة هذا املوضوع لتحديد أساس املسؤولية املدنية ضمن قوانني التامني

  .عن قوانني التأمني االخرى السيارات كنموذجحوادث 

حداث أساس جديد للمسؤولية هل باست :بناء على ما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية

د أساس املسؤولية املدنية عن األضرار اجلسمانية النامجة عن حوادث املرور يكون املشرع قد استبع

  ؟ وفقا للقواعد العامة املدنية املقرر

  : سنحاول اإلجابة عن هذه اإلشكالية من خالل احملورين التاليني

  لموضوعيةتأصيل فكرة المسؤولية المدنية ا :المحور األول

 مظاهر التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية في إطار القواعد الخاصة بالتأمين :المحور الثاني

  على حوادث السيارات
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  المحور األول

  تأصيل فكرة المسؤولية المدنية الموضوعية 

ديل تتعلق األوىل باألساس الب انقسم الفقه الفرنسي يف تبنيه للمسؤولية املوضوعية يف مسألتني،

 ،كرة اخلطأ مع حتديد جمال ضيق هلاأما املسألة الثانية تتعلق مبا إذا كان ميكن اإلبقاء على ف للخطأ،

  :وسنحاول التفصيل يف هذه املسائل على الشكل التايل

  نظرية تحمل التبعة :أوال

 .ميكن تصور قيام املسؤولية املدنية من دون خطأ تقوم هذه النظرية على فكرة مفادها بأنه

أن  ال يشرتط لتحققها ،بناء على ما جاء يف هذه النظرية فإن املسؤولية املدنية للشخص

بل يكفي أن يكون ذلك  ،بأن ينحرف يف مسلكه عن سلوك الرجل العادي أو املألوف ،يرتكب خطأ

ان ذلك الفعل خاطئا أم غري ما إذا ك عن بغض النظر الفعل هو مصدر الضرر الذي أصاب املضرور،

   1.أما القانون املدين ال يهتم جبرب األضرار اعتربوا أن اخلطأ جماله املسؤولية اجلزائية،و  خاطئ،

، وأول من نادى �ا هو "سفاتيه"، "جوسران"، "ساليه"ومن بني من نادى �ذه النظرية الفقيه 

ية عام الذي مهد لنظرية حتمل التبعة بصور�ا املطلقة كأساس عام للمسؤولية املدن "البيه"العالمة 

  :واختذت نظرية حتمل التبعة صورتني ،1890

مفاد هذه النظرية هو أن كل من ينشئ بفعله يف ا�تمع :نظرية المخاطر المستحدثة :الصورة األولى

إذ ال جمال هنا  يتعني عليه أن يتحمل تبعتها ،حىت لو خال مسلكه من أي خطأ، خماطر مستحدثة،

ففي كلتا احلاالت تقوم املسؤولية عن حتقق الضرر ،سواء  اطئ،للتمييز بني الفعل اخلاطئ أو غري اخل

  2.الذي حلق الغري من عمله الشخصي أو بفعل األشخاص أو األشياء اليت يستخدمها ترتب الضرر

حصرت هذه النظرية جمال املسؤولية يف النشاطات : نظرية المخاطر المقابلة للربح: الصورة الثانية

ىن أن الشخص ال يكون مسؤوال إال إذا كان من شأن نشاطه أن يزيد من اليت تدر رحبا للشخص، مبع

  .املخاطر العادية
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      والربح املقصود به يف هذه النظرية هو الربح االقتصادي وليس كل ربح ،لذا فإن املالك 

  3.أو صاحب املصنع هو من تقع عليه املسؤولية

وجهت هلا، كو�ا تلزم الشخص  إال أن هذه النظرية مت هجرها بسبب االنتقادات اليت

بالتعويض للمضرور ولو مل يصدر سلوك خمالف للقانون من املنسوب إليه التسبب يف إحداث 

من القانون املدين الفرنسي ال تفرض االلتزام بالتعويض إال على من  1382كما ان املادة   4الضرر،

  5.يثبت أن الضرر وقع خبطئه وليس جمرد التسبب يف الضرر

  نظرية الضمان :ثانيا

إذ اعتربت أن قصور املسؤولية املدنية على  النظرية التقليدية للخطأ، هامجت هذه النظرية،

يف حني يقتضي التضامن  الفعل اخلاطئ فيه إجحاف وإضاعة حلقوق الكثري من املضرورين والضحايا،

تهم اجلسدية وكذا وسالم أن يضمن ا�تمع ألفراده السالمة يف حيا�م، والتكافل االجتماعيني،

  .السالمة يف أمواهلم

فقالوا بضرورة تأسيس  ذهب أنصار نظرية الضمان إىل اجلمع بني فكريت اخلطأ واملخاطر،و

وعلى جمرد الضرر يف احلاالت اليت ال يتمكن فيها املضرور من  املسؤولية املدنية  على أساس اخلطأ،

  .إثبات اخلطأ أو احلاالت اليت ينعدم فيها املسؤول

وبذلك تتحقق املسؤولية مبجرد املساس حبق الغري يف السالمة ،وحسب ما ذهبت إليه هذه 

حيث يتدخل الضمان �رد وقوع  ومها الضمان والعقوبة اخلاصة، النظرية للمسؤولية املدنية وظيفتني،

ظر فيضمنه هذا األخري ويلتزم بالتعويض عنها بغض الن إصابات جسدية دون اعتبار لسلوك الفاعل،

أما بالنسبة لألضرار األخرى غري اجلسمانية فإنه ال بد من تدخل فكرة اخلطأ ألن وجود  عن خطئه،

ذلك أن التعويض وحده غري كايف  اخلطأ يكمل الوظيفة الثانية للمسؤولية املدنية وهي العقوبة اخلاصة،

    6.ملنع األخطاء بسبب ما قد يستفيد املسؤول من فعله الضار

إىل تكريس املسؤولية املوضوعية األخالقية ليس  savatier سعى الفقيهومن جهة أخرى 

  إذ أقر الفقيه وإمنا من خالل االلتزام بالتعويض، على أساس اخلطأ كما فعل أنصار حتمل التبعة،

savatier    بأن املسؤولية املدنية ال ميكن أن تنعقد �رد إثبات املضرور للضرر الذي أصابه والواقعة
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دت إليه، وإمنا جيب فضال على ذلك تقييم سلوك املتسبب يف الضرر وإصدار حكم ذو قيمة اليت أ

أخالقية على ذلك السلوك، فإذا ثبتت مسؤولية املتسبب يف الضرر، ننظر بعد ذلك إىل الضرر الذي 

حلق املضرور باعتباره نوعا من االضطراب االجتماعي، لذا جيب أن تكون إزالته والتعويض عنه 

  7. بأن يقوم ا�تمع بالتعويض من خالل توزيع عبئه على مجيع أفراده اعية،اجتم

باللجوء  لذا وجتسيدا لفكرة الضمان يتم جرب الضرر اجلسماين الذي أصاب املضرور،

للتعويض هليئات تكون مقتدرة ماليا على ذلك وهي شركات التأمني، أو عن طريق صندوق ضمان 

  8.من القانون املدين 01مكرر  140دة السيارات، أو الدولة طبقا للما

  

  المحور الثاني

مظاهر التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية في إطار القواعد الخاصة بالتأمين  

  على حوادث السيارات

سنحاول من خالل هذا احملور، إبراز أهم تطبيق ملبادئ املسؤولية املوضوعية يف إطار االمر 

على حوادث السيارات ،لتوضيح األساس املوضوعي الذي تقوم عليه  املتعلق بإلزامية التأمني 74-15

  .هذه املسؤولية، وفكرة التكافل االجتماعي يف التعويض

  تطبيقات المسؤولية الموضوعية من حيث أساس المسؤولية :أوال

الصادر يف  15-74نظم املشرع اجلزائري املسؤولية عن حوادث السيارات مبوجب األمر رقم 

املتعلق بإلزامية التأمني على السيارات وبنظام التعويض عن االضرار،وجعلها من  1974يناير  30

إن إلزامية التأمني جيب أن تغطى :" منه على ما يلي 04التأمينات اإللزامية ،ونصت على ذلك املادة 

 املسؤولية املدنية للمكتتب بالعقد و مالك املركبة ،وكذلك مسؤولية كل شخص آلت له مبوجب إذن

  ....".منهما حراسة أو قيادة تلك املركبة
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كل حادث سري سبب أضرارا : "من نفس األمر  على ما يلي 08بينما نصت املادة 

جسمانية يرتتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها وإن مل تكن للضحية صفة الغري جتاه 

  .الشخص املسئول مدنيا عن احلادث

 التأمني ومالك املركبة، كما ميكن ان يشمل سائق ويشمل هذا التعويض كذلك املكتتب يف

  9."بعده 13املركبة ومسبب احلادث ضمن الشروط املنصوص عليها يف املادة 

نستخلص من هذه النصوص بان املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات تتحقق يف حالة 

الغري، لذا ألزمه بتأمني مركبته بالتزام قانوين يتمثل يف عدم اإلضرار ب-مالك املركبة–إخالل املؤمن له 

لتغطية األضرار اليت يسببها هو للغري، أو من طرف من تؤول إليهم هذه املركبة بطريقة شرعية كاإلعارة 

  .اخل....أو احلراسة 

كما يتبني من نص هذه املادة أن املشرع اجلزائري أقام قاعدة عامة يف أساس املسؤولية املدنية 

السابق  15-74من االمر رقم  13ستثناءات املنصوص عليها يف املادة عن حوادث السيارات، واال

  :اإلشارة، وهذا ما سنحاول التفصيل فيه على الشكل التايل

  كل حادث سير سبب ضررا جسمانيا يترتب عنه تعويض: القاعدة العامة .1

ئري أن املشرع اجلزا السابق اإلشارة إليه، 15 -74من االمر رقم  08يتبني من نص املادة 

و ذوي أاعتمد على نظرية الضرر وليس نظرية اخلطأ كمبدأ عام لتعويض ضحايا حوادث املرور 

ومعىن ذلك أنه مبجرد ما يثبت ان الضرر قد نتج عن حادث مرور فإنه ينشأ لصاحبه أو  حقوقهم،

لذوي حقوقه حق احلصول على تعويض بغض النظر عما إذا كان املسؤول عن احلادث قد ارتكب 

  . م الخطأ أ

وما جيب أن نشري إليه هو أن الضرر كأساس للمسؤولية املدنية عن حوادث السيارات مل 

مبعىن  ،بل بقي القضاء اجلزائري يطبق نظرية اخلطأ كأساس للمسؤولية، 15-74يطبق بصدور األمر 

ب أن املضرور من حادث مرور مل يكن يستطيع احلصول على تعويض إال إذا أثبت أن السائق املتسب
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من القانون املدين، وبقي االمر على ذلك إال  124يف احلادث قد ارتكب خطأ تقصرييا طبقا للمادة 

  1980.10ان صدرت املراسيم التنفيذية هلذا القانون سنة 

وبعد صدور هذه املراسيم استقر القضاء اجلزائري على تعويض املضرور أو ذوي حقوقه عن  

وهذا ما  بت فيها براءة السائق من املسؤولية على احلادث،كل حادث مرور حىت يف احلاالت اليت يث

يدل على أن املسؤولية يف جمال التأمني اإللزامي على حوادث السيارات تقوم على أساس الضرر وال 

  .وهذا ما ميثل توجه املشرع اجلزائري يف االخذ باملسؤولية املوضوعية تقوم على اخلطأ،

قرارها الصادر  ؤكد عدول القضاء اجلزائري عن نظرية اخلطأ،ومن قرارات احملكمة العليا اليت ت

وهو تاريخ  1980أنه إىل غاية :" مفاده 1990-07-09عن الغرفة اجلنائية الثانية املؤرخ يف 

كانت تطبق أمام اجلهات القضائية يف دعاوى حوادث املرور   15-74صدور املراسيم التطبيقية لألمر 

ضحية إثبات اخلطأ املرتكب من قبل السائق وكون هذا اخلطأ هو الذي  نظرية اخلطأ اليت تشرتط من ال

مث أخذ املشرع بنظرية اخلطر اليت تشمل التعويض التلقائي دون  كان سببا يف الضرر الذي حلقها،

   31.11-88وقانون  15-74مراعاة مسؤولية أي طرف يف احلادث حسب القواعد احملددة لألمر 

  :االستثناءات .2

األضرار الناشئة عن حوادث املرور مضمونة قانونا وال تستلزم خطأ طبقا  إن التعويض عن

إال أن املشرع أورد بعض االستثناءات وهي  السابق اإلشارة اليه، 15-74من األمر رقم  08للمادة 

وهناك استثناءات  نوعان ،استثناءات ختص السائق وحده فقط دون أن تتعدى للغري أو لذوي حقوقه،

  .يستفيد منها ال السائق وال ذوي حقوقه وال غري املتضررين عن التعويض ال

حالة السائق في حالة  - 15-74من االمر رقم  14االستثناء الوارد في نص المادة  -  أ

 :-سكر أو حالة تناول محظور

 استبعد املشرع اجلزائري صراحة السائق يف حالة سكر أو تناول حمظور من نطاق الضمان،

إذا كانت املسؤولية الكاملة أو اجلزئية :" بقوهلا 15-74من األمر رقم  14دة وهذا ما نصت عليه املا

عن احلادث مسببة عن القيادة يف حالة السكر أو حتت تأثري الكحول أو املخدرات أو املنومات 
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احملظورة فال حيق للسائق احملكوم عليه �ذا السبب املطالبة بأي تعويض وال تسري هذه األحكام على 

  ".قه يف حالة الوفاةذوي حقو 

 من خالل هذا النص يتبني أن املشرع اجلزائري قرر عقوبة إضافية على السائق يف حالة سكر،

املتضمن قانون تنظيم  2001جوان  19املؤرخ يف  01- 14إضافة للعقوبة املقررة يف القانون رقم 

ألف إىل  50مالية من  حركة املرور عرب الطرق املتمثلة يف احلبس من سنة إىل مخس سنوات وغرامة

قرر املشرع  12ألف إذا ما أدى حادث املرور إىل اجلروح أو القتل أو اخلطأ يف حالة السكر، 150

عقوبة أخرى متثلت يف إسقاط الضمان بالنسبة  السالفة الذكر، 14اجلزائري من خالل نص املادة 

للسائق الذي يضبط أثناء احلادث بقيادة املركبة وهو يف حالة سكر ،وال يسري هذا احلكم على 

 34-80من املرسوم التنفيذي رقم  05وأكدت هذا املبدأ املادة  الضحايا وذوي حقوق السائق،

 ،15-74من األمر رقم  07بيق املادة املتضمن حتديد شروط تط ،1980فرباير  16املؤرخ يف 

عن غرفة اجلنح  25/10/2001الصادر بتاريخ  251232وكرسته احملكمة العليا يف قرارها رقم 

من املقرر قانونا أنه يسقط احلق يف الضمان إال عن السائق الذي حيكم عليه  :"واملخالفات بقوهلا 

  ".على الضحايا وذوي احلقوق  وقت احلادث بقيادة السيارة يف حالة السكر و ال يسري

نستخلص من هذا القرار بأنه ال ميكن االحتجاج بسقوط التعويض من قبل شركة التأمني إال 

   13.بعد حكم قضائي من طرف احملكمة املختصة يدين السائق جبنحة السياقة يف حالة سكر

 :-ركائهحالة السارق وش -  15 - 74من االمر رقم  15االستثناء الوارد في نص المادة  -  ب

إذا سرقت املركبة فال ينتفع السارق :" على ما يلي 15-74من األمر رقم  15نصت املادة 

  ."واألعوان بتاتا من التعويض وال تسري هذه األحكام على ذوي حقوقهم

يتبني من هذا النص بأن سارق املركبة وأعوانه حيرمون من التعويض وال ميكنهم املطالبة 

واحلكمة من ذلك هي عدم  ،احلكم على ذوي حقوقهم يف حالة وفا�موال يسري هذا  بالتعويض،

  14.جواز متكني الشخص من االستفادة من خطئه
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 14مت توسيع تطبيق املادتني  37-80و  34-80إال أنه بصدور املرسومني التنفيذيني رقم 

ة العجز إذ أصبح بإمكان السائق يف حالة السكر أو السائق السارق يف حالة جتاوز نسب ، 15و 

   15.٪ االستفادة من الضمان باعتبار أن هذه النسبة معادلة للوفاة  66النسيب 

    :-حالة السائق المخطأ – 15- 74من االمر رقم  13االستثناء الوارد في نص المادة  -  ج

 إذا محل سائق املركبة جزء من املسؤولية عن مجيع األخطاء،" :على ما يلي 13نصت املادة 

فإن التعويض املمنوح له خيفض بنسبة احلصة املعادلة  شار إليها يف املادة التالية،ما عدا األخطاء امل

٪ فأكثر،وال يسري هذا 50إال  يف حالة العجز الدائم املعادل ل  للمسؤولية اليت وضعت على عاتقه،

  ." التخفيض على ذوي حقوقه يف حالة الوفاة

ملخطأ خلطأه فال يستفيد من الضمان إن احلكم الذي تضمنته هذه املادة هو حتمل السائق ا

الذين يبقى  ،ويقتصر احلرمان من الضمان بسبب اخلطأ على السائق دون ذوي حقوقه يف حالة الوفاة،

واحلكمة من ذلك هو ضمان مسؤولية صاحب املركبة يف التعويض عن  حقهم قائم يف الضمان،

   16.االضرار مبا فيها تلك اليت تصيبه هو نفسه

  :- حالة الخطأ العمدي – 34- 80من المرسوم رقم  03وارد في المادة االستثناء ال .د 

:" على أنه  1980فرباير  16املؤرخ يف  34-80من املرسوم رقم  03نص املشرع يف املادة 

  :تستثىن من الضمان

  ".اخل......االضرار اليت تسبب فيها املؤمن له عمدا،-

مديا عند قيادته للسيارة ،لذا ال ميكن إن االستثناء هذا خيص املؤمن له اذا ارتكب خطأ ع

الرجوع على شركة التأمني لتحمل التعويض على أساس العقد الذي يربط بينهما،ألن حق الضمان 

 15-74من األمر رقم  08لتعويض الضرر اجلسماين الناشئ عن حادث مرور طبقا لنص املادة 

  17 ".اخلطأ العمدي"مستثىن لتوفر أحد حاالت استثناء الضمان وهي 
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  فكرة التكافل االجتماعي  :ثانيا

من مظاهر التكافل االجتماعي يف املسؤولية عن االضرار اليت ترتتب نتيجة حوادث املرور هو 

وتكفل صندوق ضمان السيارات بالتعويض يف  حلول شركات التأمني حمل املتسبب يف الضرر،

  .حاالت معينة

   :ضحلول شركات التامين محل المؤمن له في التعوي .1

 متارس التأمينات اخلاصة من طرف شركات جتارية خاصة أو عمومية تسعى إىل حتقيق أرباح،

حيث تقوم شركة التأمني بتغطية اخلطر،ويكمن جوهر العملية التأمينية يف التعاون املنظم بني جمموع 

بب حتقق من خالل ما يدفعونه من أقساط على حتمل اخلسارة اليت يتعرض هلا أحدهم بس املؤمن هلم،

  .اخلطر املؤمن منها

يستحق املؤمن له مبلغ التعويض املتفق عليه يف  ويف حالة حتقق إحدى املخاطر املؤمن عليها،

ويف حدود املبلغ املتفق عليه يف عقد  عقد التأمني والذي ال ينبغي أن يتجاوز قيمة الضرر الواقع،

    18.التأمني

 ،-مالك املركبة-واملؤمن له  –شركة التأمني –وبناء على عقد التأمني الذي مت بني املؤمن 

تلتزم شركات التأمني بتعويض كل ضحايا حوادث املرور عن األضرار اليت أحلقتها �م املركبة املؤمن 

ويتم ذلك برجوع  ،15-74من األمر رقم  08عليها مبجرد وقوع الضرر،وهذا ما جاءت به املادة 

  .باشرةاملضرور على شركة التأمني مبوجب دعوى م

  :ويتحقق له حق الرجوع بتوفر شرطني أساسيني ومها

  .وجود عقد تامني عن املسؤولية من جهة املسؤول -

   19.وجود ضرر-
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  :صندوق ضمان السيارات .2

من  70استحدث املشرع اجلزائري صندوق تعويض ضحايا حوادث املرور مبوجب املادة  

-74ما نظمه املشرع مبوجب االمر رقم ك ،1969ديسمرب  31املؤرخ يف  ،107- 69االمر رقم 

كيفية   1980-02- 16املؤرخ يف  37-80مث حدد املرسوم رقم  منه، 24مبوجب املادة  15

بعض العناصر املتعلقة لتمويله كما اعيدت صياغة  37-80تسيريه و اخريا أضاف القانون رقم 

   2009.20لسنة  من قانون املالية 123و  122لبعض مواده وصالحياته بواسطة املادتني 

ومت إعادة تسميته من الصندوق اخلاص بالتعويضات إىل تسمية صندوق ضمان السيارات 

املتضمن قانون  2002ديسمرب  24املؤرخ يف  11-01من القانون رقم  117وهذا مبوجب املادة 

 21-01من القانون رقم  226تعدل احكام املادة :" ،واليت تنص على ما يلي  2002املالية لسنة 

 2002واملتضمن لقانون املالية لسنة  2001ديسمرب  22املوافق لِ  1422شوال عام  07املؤرخ يف 

  :" وتتم وحترر كما يلي

  "صندوق التعويض اخلاص"الذي عنوانه  302-029يقفل حساب التخصيص رقم  :226املادة 

س عن طريق الذي يؤس" صندوق ضمان السيارات"حيول رصيد هذا احلساب إىل الصندوق املسمى -

  21".التنظيم

املؤرخ يف  103-04السالفة الذكر مت صدور املرسوم التنفيذي رقم  117وتطبيقا للمادة  

الذي يتضمن انشاء صندوق ضمان السيارات وحيدد قانونه االساسي ،إذ تنص  ،2004أفريل  05

 20املؤرخ يف  11-02من القانون رقم  117تطبيقا  ألحكام املادة " :املادة األوىل منه على ما يلي

تنشأ مؤسسة  ،2003واملتضمن قانون املالية لسنة  2002ديسمرب  24املوافق ل  1423شوال 

    22".صندوق ضمان السيارات وتدعى يف صلب النص الصندوق"عمومية تسمى 

ومت إنشاء هذا الصندوق بقصد تعويض ضحايا حوادث املرور عن األضرار اجلسمانية دون 

 15-74من االمر رقم  24 حاالت حددت على سبيل احلصر مبوجب املادة يف االضرار املادية،

  :واليت تتمثل يف اآليت
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  .إذا كان مسبب احلادث جمهوال -

  .إذا كان مسبب احلادث غري مؤمن  -

  .إذا كان مسبب احلادث غري مؤمن أو سقط حقه يف الضمان -

  23. ح الضرر كليا او جزئياإذا كان مسبب احلادث معسر وليس له القدرة املالية إلصال -

وتظهر عملية التكافل االجتماعي من خالل مصادر متويل الصندوق املتعددة اليت تتمثل يف 

  :اآليت

 إذا وقع حادث سري من مركبة غري مؤمن عليها  :مساهمة المسؤولين عن الحوادث غير المؤمنة

حقة من املخالفات كتعويض عن ٪ من املبلغ اإلمجايل للتعويضات املست10،يلزم مالكها بدفع نسبة 

  24.االضرار املتسبب فيها

 من االقساط املستحقة عن  03تبلغ نسبة ب :مساهمة المسؤولين عن الحوادث المؤمنة ٪

عقد التأمني اإلجباري اخلاصة �م يف التشريع اجلزائري ،اليت تقوم شركات التأمني بدفعها على مستوى 

  25.مبناسبة إبرامهم لعقد التأمنيالصندوق بعد دفعها من طرف املؤمن هلم 
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  خاتمة

عن االعمال  املدنية التقليدي للمسؤولية ن النظام القانوينهو أ ما خنلص إليه يف االخري،

 الضرر، اخلطأ،تعويض توافر ثالثة شروط هي الالذي يشرتط على املضرور للحصول على  الشخصية،

يف إطار نظام التأمني عن حوادث السيارات ،نظرا يصعب تطبيق قواعده  والعالقة السببية بينهما،

يثة اليت  وذلك راجع للتطور يف جمال استعمال اآلالت احلد لصعوبة إثبات اخلطأ ومنه إثبات املسؤولية،

  .كثرت معها احلوادث

املتضمن  1974يناير  30 املؤرخ يف 15-74مر رقم ن النظام القانوين الذي استحدثه األأل

لى السيارات وبنظام التعويض عن األضرار،مبين على الضرر كأساس للمسؤولية كأصل التأمني ع الزامية

 املشار إليه سابقا، 15-74من االمر  15و 14و  13إال يف حاالت استثنائية حدد�ا املواد  عام،

   .اليت تبىن فيها املشرع فكرة اخلطأ كأساس للمسؤولية

يف إطار نظام التامني عن حوادث املرور إال  وبذلك مل يعد للخطأ أي دور يف قيام املسؤولية

 كما أن احلق يف التعويض عن حوادث املرور يتسم بفكرة التكافل االجتماعي، يف حاالت ضيقة،

اليت جتعل الكل يساهم يف التعويض عن طريق إنشاء صندوق خاص بتعويض ضحايا حوادث املرور 

  .يف حاالت معينة أقرها القانون

يف إطار التامني وتراجع أحكام نظام املسؤولية املوضوعية ل املشرع اجلزائريوهذا ما يؤكد تبين 

وهذا نظرا خلصوصية أحكام التأمني اليت أصبحت قواعد املسؤولية ال تتماشى معها،  املسؤولية املدنية،

   . وهذا ما شكل محاية للمضرور بفضل تطبيع قواعد املسؤولية املوضوعية

ألن هذا ما  ع يف متكني املضرور من التعويض حىت إذا كان خمطأ،إال أنين ال أتفق مع املشر 

،  شركة تأمني تلتزم بدفع التعويض ،مادام هناكأدى إىل كثرة حوادث املرور نتيجة ال مباالة بالنتائج 

لذا  أ بالنسبة للمضرور،لذا جيب االخذ بفكرة اخلط ،حىت ولو كان احلدث قد وقع بسبب املضرور

،أو على  15و 14و 13املضرور من بني االستثناءات على اليت تضمنتها املواد جيب أن يدرج خطأ 

  .األقل خيفض له نسبة التعويض كما هو الشأن بالنسبة للخاالت االستثنائية األخرى
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وال تقتصر  ،قواعد املسؤولية املوضوعية يف كل ا�االت بناء على ذلك جيب ان يعمم تطبيق

 املبنية على فكرة اخلطأ  مع بقاء قواعد املسؤولية املدنية من محاية للمضرور،مني ملا حتمله أعلى جمال الت

    .يف جمال ضيق

  

                                                           
يف " د.م.ل"أطروحة لنيل شهادة دكتوراه ،الطور الثالث أوقنعون بوسعد، التعويض التلقائي عن اإلصابات اجلسدية، 1

     ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 2019القانون اخلاص ،ختصص قانون خاص داخلي، 

 . 15تيزي وزو، ص

 ،كلية احلقوق سعيد محدين أطروحة دكتوراه يف القانون اخلاص، التوجه املوضوعي للمسؤولية املدنية، زوبري،عمر بن ال 2

 .15ص  ،2016/2017 حامعة اجلزائر،

 .21عمر بن الزوبري، املرجع السابق، ص  3

دار هومة،  ادث املرور،هبة امساعيل، شرح النظام القانوين للتعويض عن األضرار اجلسمانية واملادية الناشئة عن حو  4

 .35، ص 2017اجلزائر، 

 .27عمر بن الزوبري، املرجع السابق، ص  5

 .17ص  املرجع السابق، أوقنعون بوسعد ،  6

 .48ص  املرجع السابق، عمر بن الزوبري،  7

 . 36ص  هبة امساعيل،املرجع السابق، 8

تعلق بإلزامية التامني على السيارات وبنظام ،امل 1974يناير  30املؤرخ يف  15-74من االمر رقم  08املادة  9

 . 29التعويض عن األضرار ،جريدة رمسية عدد  

دار اجلامعة  دون طبعة، بوبكر مصطفى ،املسؤولية التقصريية بني اخلطأ والضرر يف القانون املدين اجلزائري،.د  10

 . 264و  263،ص  2015مصر اجلديدة،

 . 37هبة امساعيل ،املرجع السابق ،ص  11

،املتضمن قانون تنظيم حركة املرور عرب الطرق  2001جوان  19املؤرخ يف  01-14من القانون رقم  66املادة  12

 .46وسالمتها و امنها ،جريدة رمسية عدد 

حممودي فاطمة ،املسؤولية املدنية عن حوادث املرور ،دراسة مقارنة،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه،ختصص قانون  13

 . 308،ص 2010/2011ق والعلوم السياسية ،جامعة وهران خاص،كلية احلقو 

 .269ص  املرجع السابق، بوبكر مصطفى،.د 14
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جريدة  15- 74من االمر رقم  7،احملدد لشروط تطبيق املادة  1980فرباير  16املؤرخ يف  34-80املرسوم  15

من  34و  32بيق املادتني ،املتضمن شروط تط 1980فرباير  16املؤرخ يف  37-80واملرسوم رقم 08رمسية عدد 

 . 08،جريدة رمسية عدد  15-74األمر رقم 

 .267بوبكر مصطفى ،املرجع السابق،ص .د 16

 . 91هبة امساعيل،املرجع السابق،ص  17

 . 73ص  املرجع السابق، أوقنعون بوسعد، 18

 .265ص  املرجع السابق، بوبكر مصطفى،.د 19

ر يف التشريع اجلزائري ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون سعادي  حممد أمني ،التأمني على حوادث املرو  20

 .143، ص 2016ختصص مدين أساسي ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن،

 86،جريدة رمسية عدد  2002املتضمن قانون املالية لسنة  2002ديسمرب  24املؤرخ يف  11-01القانون رقم  21

 . 2002 لسنة

،الذي يتضمن انشاء صندوق ضمان السيارات  2004أفريل  05املؤرخ يف  103- 04املرسوم التنفيذي رقم  22

 . 2004لسنة  21وحيدد قانونه االساسي ،جريدة رمسية عدد 

 . 15-74مر رقم من األ 24املادة  23

  املعدل واملتمم بالقانون  مينات،املتعلق بالتأ ،1995يناير  25املؤرخ يف  07-95رقم  األمرمن  191املادة  24

 .13،اجلريدة الرمسية العدد   2006فرباير  20 املؤرخ يف 04-06رقم 

 .15-74مر رقم من األ 32املادة  25
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، كليــــــــــــــة الحقــــــــــــــوق والعلــــــــــــــوم "أ"أســــــــــــــتاذة محاضــــــــــــــرة  -مكيــــــــــــــد نعيمــــــــــــــة  .د

  علي لونيسي -2- جامعة البليدة السياسية،

  

  

  التحول من نظام المسؤولية إلى نظام التأمين االجتماعي أهمية

   

   مقدمة

إن طلب اإلنسان لألمن واألمان حاجة غريزية، ويسهم التأمني بدور يف حتقيق تلك احلاجة، 

  .قق األمان على املستوى الفرجي وعلى املستوى االجتماعيفالتأمني حي

أحد أكرب املصائب اليت تواجه اإلنسان يف حياته اليومية،  األخطار االجتماعيةوتشكل 

ه يف مصدر رزقه وصحته كاملرض والعجز والشيخوخة والبطالة، لذلك جلأ اإلنسان باعتبار أ�ا �دد

       .ن ضمن هذه الوسائل جند نظام احلماية االجتماعية، مةعن وسائل تقيه مصاعب احليا إىل البحث

االجتماعية من حقيقتني أساسيتني، األوىل مفادها وجود خماطر  حلمايةوتنبع احلاجة إىل ا

هذا النظام يف توفري األمن على اجتماعية، والثانية أن هناك رغبة يف اتقاء هذه املخاطر، ويتوقف جناح 

   .اسية واجتماعية وقانونيةعدة عوامل اقتصادية وسي

نظام املسؤولية أيا كان األساس الذي تقوم عليه، فإ�ا تفرتض وجود شخص مسؤول عن إن 

من أخطار كاملرض والشيخوخة، باإلضافة إىل ذلك  الضرر، وهذا ما ال يوجد فيما يتعرض له العامل

لقانونية الالزمة لتنفيذ األحكام اليت يتطلبها التعويض نظرا لإلجراءات اـ نوعا ما ـ املدة الطويلة 

      . الصادرة عن القضاء

هذه الوسيلة ينتا�ا  للمتضررين، فإن فنظام املسؤولية حىت وإن كان يشكل نوعا من احلماية

أشكال احلماية االجتماعية من أهم  ترب التأمني،حيث يعنوع من القصور، بالنظر إىل ما حيققه التأمني
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على جهده الفردي ملواجهة  اعتمدفجر حيا�ا، ذلك أن اإلنسان منذ البدء  اليت عرفتها البشرية منذ

   .احلياة واإلبقاء عليها ومحايتها ضد األخطار

يقسم التأمني تقسيمات عديدة وكثرية، وذلك حبسب الزاوية اليت يتم من خالهلا النظر إليه، 

إىل تأمني جزئي وتأمني كلي، فمثال بالنظر إىل حجم األضرار اليت يغطيها ميكن تقسيم التأمني 

  . وبالنظر إىل مدى إلزاميته يقسم إىل تأمني اختياري وتأمني جربي

وبالنظر لشكله يقسم التأمني إىل تأمني تعاوين وتأمني جتاري، وبالنظر إىل موضوعه جرت 

أمني عادة فريق من الفقه القانوين على تقسيمه إىل تأمني حبري وتأمني بري وتأمني جوي، ويقسم الت

  .  الربي إىل تأمني اجتماعي وتأمني خاص

إن التأمني االجتماعي وسيلة حتقق لإلنسان األمن من املخاطر اليت قد يتعرض هلا أثناء فرتة 

الضمان من األمراض أو حوادث، فهو يضمن بعض املبالغ عند العجز، كما يعوضه عن املصاريف 

    .الطبية والصيدالنية اليت استلزمها حتقق اخلطر

فالتأمني االجتماعي هو أحد أنواع التأمينات اليت برزت حديثا نتيجة لتعقد مطالب احلياة، 

وهو يهدف بالدرجة األوىل إىل تأمني ذوي الدخل احملدود ضد أخطار معينة، وحيقق مصلحة 

  . اجتماعية عامة

على ما وهو تأمني لصاحل طبقة العمال واملوظفني الذين يعتمدون يف معاشهم ومعاش أسرهم 

يتقاضونه من أجر فتقوم الدولة بتنظيم التأمني االجتماعي، دون ترك حرية لألفراد يف هذا الشأن، 

وبذلك فهو تأمني إجباري خبالف التأمني اخلاص، وتساهم الدولة أيضا بقسط التأمني مسامهة منها 

   .للمصلحة العامة

حماولة من خالل ذلك حتسني  واجلزائر كغريها من البلدان تبنت هذا النوع من التأمينات

 83/11وتنظيم وتعديل النظام مبا يتماشى مع التطورات احلاصلة، وكان ذلك مبوجب القانون رقم 

      .1 يتعلق بالتأمينات االجتماعية املعدل واملتمم 1983جويلية  2املؤرخ يف 

  : لذلك نطرح اإلشكالية التالية 
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    ى التأمين االجتماعي؟ما هي فوائد التحول من نظام المسؤولية إل

  : سيتم اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل احملاور التالية

   مربرات التأمني االجتماعي: احملور األول

   األخطار اليت يغطيها التأمني االجتماعي واملستفيدون منها: احملور الثاين

   آلية التعويض يف التأمني االجتماعي: احملور الثالث

  

  

  المحور األول

   مبررات التأمين االجتماعي 

حقيقة أن مد تيار الثورة الصناعية قد خلق ندا قويا لفكرة اخلطأ الذي تقوم عليه املسؤولية 

الشخصية، ومتثل ذلك يف فكرة حتمل التبعة، ومع ذلك مازال اخلطأ هو األساس األول يف تقرير 

  .املسؤولية

البحث عن املسؤول، وعلى أي أساس  إن أوىل مشكالت املخاطر اليت يتعرض هلا العامل هو

تقوم مسؤولية رب العمل، لذلك كان البد من إقامة التوازن بني مصلحيت العامل ورب العمل، أي  

كان البد من البحث عن وسيلة أخرى يقوم من خالهلا هذا التوازن، حىت ال ختتل املراكز القانونية 

      2 .ألي طرف من األطراف

ظهر أثرها على املستوى الفردي واجلماعي يف آن واحد، وال يقتصر للتأمني وظائف خمتلفة ي

دوره على حتقيق األمان واحلماية للمؤمن عليه من خالل تغطية ما يتعرض له من خماطر، بل يلعب 

  .دور فعال يف تنشيط االئتمان وتكوين رؤوس األموال، هذا فضال عن كونه عامل من عوامل الوقاية

  :  ي وتطورهنشأة التأمين االجتماع .1

إن نظام التأمني االجتماعي من أنظمة احلماية االجتماعية احلديثة الذي يرجع تارخيه إىل 

أواخر القرن التاسع عشر، وكان مولده يف أملانيا  نتيجة تفاعل جمموعة من العوامل الفكرية والسياسية 
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ان، وتتمثل مراحل نشأته فيما واالقتصادية اليت عجلت يف إبرازه إىل الوجود فيها قبل غريها من البلد

  : يلي

  : مرحلة نظم المسؤولية القانونية عن حوادث العمل .أ 

  : ويف هذه املرحلة ظهرت بعض النظريات املتعلقة مبجال احلماية االجتماعية نذكر منها

 مبوجب هذه النظرية يلتزم صاحب العمل بدفع أي تعويضات للعمال إذا ثبت  :نظرية الخطأ

حاف كبري حبقوق العمال نظرا لصعوبة إثبات العامل خطأ صاحب العمل، خطأه، ويف ذلك إج

 .واستحالة إجياد شهود من زمالءه ليشهدوا خبطأ صاحب العمل

 هلذه النظرية ال يستحق العامل التعويض إال إذا أثبت صاحب  وفقا: نظرية المسؤولية العقدية

كنا حتقيقه إذ يستطيع صاحب العمل أن اإلصابة قد وقعت بسبب تقصري العامل، وهو أمر مم

 .بكل سهولة أن يثبت ذلك، خاصة مبا ميلكه من وسال ضغط على زمالء العامل

 مبوجب هذه النظرية فإن العامل ال يستطيع أن يتجنب إصابة العمل مهما   :نظرية خطر المهنة

ن كانت درجة حرصه، وبالتايل جيب على صاحب العمل أن يقوم بتعويض العامل عما حلق به م

   3.خسارة، وأن يضيف تكاليف ذلك التعويض على تكاليف اإلنتاج

  :مرحلة التأمين التجاري .ب 

كان معظم العمال يعملون يف منشآت صغرية، وكانت التعويضات اليت تدفع من أصحاب 

األعمال يف هذه املنشآت ال تفي حباجات العمال املصابني، لذلك ظهرت احلاجة للبحث عن 

  .ري لتغطي هذه األخطارشركات التأمني التجا

غري أن شركات التأمني ترفض التأمني على بعض العاملني يف املصانع اليت تكثر فيها 

األخطار، كما أ�ا كنت تفسر اإلصابات اليت تستحق التعويض بالشكل الذي يوافق مصاحلها، بل 

  . أكثر من ذلك كانت حتتفظ لنفسها حبق فسخ العقد

  :عيمرحلة ظهور التأمين االجتما .ج 

بسبب عجز شركات التأمني عن تقدمي الضمان الكايف لكل من العمال وأصحاب العمل، 

وكنتيجة حتمية لالشرتاكات اليت كان يدفعها العمال وكانت تضاف لتكلفة اإلنتاج، ظهرت احلاجة 
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إىل نظام يدافع عنهم، وهو ما أدى إىل ظهور نظام التأمني االجتماعي بعد نضال طويل خاضته 

  . العمالية وخمتلف النقابات العماليةالطبقة 

وعلى إثر ذلك ظهرت يف أملانيا ثالثة تشريعات أساسية للتأمينات االجتماعية، األول سنة   

خاص بالتأمني ضد حوادث العمل، والثالث  1884خاص بالتأمني ضد املرض، الثاين سنة  1883

  .خاص بالتأمني ضد العجز والشيخوخة 1889سنة 

، وأضيف إليه بعد ذلك التأمني 1911التشريعات يف قانون واحد سنة  ولقد مجعت هذه  

، وبعد ذلك تبعتها معظم الدول األوربية بقوانني 1929ضد الوفاة، مث التأمني ضد البطالة سنة 

    4.مشا�ة

    :    ـ تعريف التأمين االجتماعي و خصائصه 2

قه إىل تأمني خاص وتأمني يقسم جانب من الفقه التأمني حبسب اهلدف الذي يسعى لتحقي

اجتماعي، حيث يعد التأمني خاصا إذا تعاقد املؤمن له مع إحدى شركات أو مجعيات التأمني بقصد 

  .محاية نفسه من خطر معني، فتكون املصلحة املراد محايتها مصلحة فردية

تمدون أما التأمني االجتماعي فيكون مبوجب نظام قانوين يفرضه املشرع فئة األفراد الذين يع

يف معيشتهم على كسب عملهم بغرض محايتهم من بعض األخطار اليت يتعرضون هلا فتعجزهم عم 

العمل، كاملرض والعجز والشيخوخة والبطالة، فتكون املصلحة اليت يرمي املشرع إىل رعايتها مصلحة 

    5.عامة

   :أ ـ تعريف التأمين االجتماعي

االجتماعي يف جمال حتقيق احلماية واألمن  التأمني االجتماعي يعترب أحد وسائل الضمان

االجتماعيني، وهو يقتصر على النظم اليت تستهدف تغطية خطر اجتماعي معني يف مقابل جتميع 

  6.إشرتاكات

يعرف التأمني االجتماعي أنه تأمني إجباري تقوم به أو تشرف عليه وتعينه الدولة ضد أخطار 

يه كثري من الباحثني التأمني التعاوين، فهو تأمني تقوم به يتعرض هلا أصحاب املهن وغريهم، ويطلق عل

  .الدولة ملصلحة املوظفني والعمال فتؤمنهم من إصابة العجز والشيخوخة واملرض
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كما يعرف أنه مصلحة تقوم �ا الدولة ملصلحة املوظفني والعمال فتؤمنهم من إصابة العجز 

  . والشيخوخة واملرض

وم �ا الدولة ملصلحة املوظفني والعمال فتؤمنهم من إصابة ويعرف أيضا أنه خدمة صحية تق

املرض والشيخوخة، ويسهم يف حصيلته كل من املستفيدين وأرباب العمل والدولة بنسبة حمددة، 

  .ويكون هذا النوع من التأمني يف الغالب إجباريا ال يقصد منه الربح

التضامن االجتماعي، وهو يرمي  وعليه فإن التأمني االجتماعي هو كل تأمني يقوم على مبدأ

أساسا إىل محاية الطبقات الضعيفة، لذلك تقوم الدولة بتنظيمه ووضع أحكامه، إذ ال يتحمل عبئه 

  . املستفيد وحده بل يشارك جبزء ويتحمل صاحب العمل والدولة اجلزء اآلخر

  :ب ـ خصائص التأمين االجتماعي

التمويلية اليت تتعامل مع املخاطر، مثل خطر  يتميز التأمني االجتماعي أنه جمموعة الربامج

فقدان العمل أو نفقات الرعاية الطبية املبالغ فيها أو نقص الدخل الشديد عند التقاعد، وخيتلف 

التأمني االجتماعي عن التأمني اخلاص يف االشرتاك يف برامج التأمني االجتماعي يكون إجباريا، كما 

  .تدعمه عادة ميزانية الدولة

تلف التأمني االجتماعي أيضا عن برامج الضمان االجتماعي أو املعونة االجتماعية كما خي

واليت متول بالكامل من ميزانية الدولة، وتستهدف العائالت والفئات األكثر حرمانا وحاجة للدعم 

    7.االجتماعي

  :للتأمني االجتماعي عدة خصائص نذكر منها

نية حقا للناس وليست منحة يتربع �ا اآلخرون، إذ أنه يهدف أن تكون الرعاية الصحية التأمي )1

 .تعترب تعاونا مع من وقعت عليه مصيبة املرض

أنه ال يتطلب فيمن يستفيد منه أن يكون على يسار يسمح له بأداء االشرتاك، ألنه يفرض   )2

 .أساسا حلل مشكالت الطبقة الضعيفة اليت قد ال تستطيع أن تواجه مبفردها ويالت املرض وآثاره
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أن االشرتاك الذي يسدده املؤمن ال يرتبط مبا اشرتط بالعقد من مزايا تأمينية، وال مبقدار ما يسدد  )3

من تعويضات، وإمنا يرتبط مبقدار األجر الذي يتقاضاه املؤمن له والعمل الذي يقوم به، والنفع الذي 

   8.يعود منه على صاحب العمل أو ا�تمع

  :ـ وظائف التأمين االجتماعي 3

ؤدي التأمني االجتماعي وظيفة اجتماعية، ويقصد بذلك أن احلاجة االجتماعية تقتضيه، ي

  .وهو تأمني إجباري لألشخاص الذين يشملهم هذا النظام

إن التأمني االجتماعي تأمني مغلق، أي أنه حمدود من حيث نوعية األشخاص املؤمن هلم، 

فئة الناس الذي يعملون بأيدهم لكسب فهو ال يضم إال من يدخلون يف حسبة هذا النظام، وهم 

  .معاشهم وحنوهم

التأمني االجتماعي حمدد من حيث نوع املخاطر املؤمن ضدها، فهو ال يؤمن إال ضد أخطار 

معينة حمددة يف نظامه مثل املرض، كما أن أقساطه منخفضة القيمة، وال خيتص املستأمن وحده 

     9.بتسديدها بل يساهم صاحب العمل والدولة

لك أن التأمني االجتماعي له أمهية كبرية تتجسد يف تأمني العامل أثناء فرتة عمله وبعد ذ

انتهاءها، إضافة إىل تأمني أسرة العامل بعد وفاته، حيث تضمن هلم معاش شهري، وتوفري األمان 

  .هلم من أخطار الصدفة املؤمننيواالستقرار وإزالة اخلوف عن 

تماعي العبء على أصحاب األعمال مسؤوليات مالية إىل جانب ذلك خيفف التأمني االج

مفاجئة، كما حيافظ على رأس املال البشري وزيادة إنتاجيته،  كما يعمل على استقرار العاملني 

  .بوظائفهم
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  المحور الثاني

  األخطار التي يغطيها التأمين االجتماعي والمستفيدون منها 

مادية وأخرى معنوية، واخلطر هو احتمال يتعرض اإلنسان لعدة أخطار ينتج عنها خسائر 

وقوع اخلسارة، وما جتدر اإلشارة إليه أن مصادر اخلطر ومسبباته متنوعة، فقد طبيعية كزلزال والرباكني 

  .أو شخصية كاإلمهال

   :أنواع التأمين االجتماعي .1

إن األخطار املشمولة بنظام الضمان االجتماعي متعددة، لذلك أخذت أغلب دول العامل   

  : �ا ومن بينها املشرع اجلزائري يف العديد من األحكام والنصوص، وتتمثل هذه احلاالت فيما يلي

 يتضمن التكفل مبصاريف العناية الطبية والوقائية والعالجية لفائدة املؤمن :  التأمين على المرض

من %  80، حيث متنح من طرف هيئة الضمان االجتماعي على أساس 10له وذوي حقوقه

يضات احملددة، وميكن التكفل أحيانا بصورة كاملة، كما يشمل أداءات نقدية متنح للعامل الذي التعو 

من األجر يف األسبوعني %  50يضطره املرض إىل التوقف املؤقت عن عمله إىل غاية شفاءه بنسبة 

ملدة ابتدءا من األسبوع الثالث إىل غاية الشفاء، على أن ال تتجاوز ا% 100األوليني، مث بنسبة 

 .ثالث سنوات

 يتضمن التكفل باملصاريف املرتتبة على احلمل والوالدة وتبعاته ودفع أجر :  التأمين على األمومة

 ). مثانية وتسعون يوما(أسبوعا متواليا  14مدة التوقف عن العمل هلذا السبب، واليت تقدر مبدة 

 األشخاص الذين يصابون  يتضمن منح معاش العجز أو إعانة شهرية لصاحل: التأمين على العجز

حيث متكنهم هذه املنحة من العيش طوال هذه  ،11بعجز يفقدهم القدرة على العمل كليا أو جزئيا

 .الفرتة، وتقدر درجة العجز من طرف طبيب خمتص أو جلنة خمتصة

 يشمل ذوي حقوق العامل املتوىف الذين يستفيدون من منحة وفاة تستوىف : التأمين على الوفاة

واملتقاضى خالل  نفعا، أساس األجر األكثر دة، تقدر بأجرة سنة كاملة من العمل علىدفعة واح

 12.مرة من األجر الوطين املضمون 12السنة السابقة لوفاته، والذي ال جيب أن يقل عن 
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 يشمل احلوادث اليت ميكن أن يتعرض هلا العامل : التأمين على حوادث العمل واألمراض المهنية

، ويرتتب عن اإلصابة النامجة عن هذه 13أثناء العمل أو بسببه سواء داخل مكان العمل أو خارجه

حوادث التكفل باملصاريف اليت تتطلبها العالجات ونفقات التنقل واإلقامة يف املؤسسات العالجية 

 .العادية أو املتخصصة

 يشمل التقاعد معاش مباشر مينح للعامل على أساس : قاعد أو الشيخوخةالتأمين على الت

نشاطه، كما قد يشمل معاش للزوج الباقي على قيد احلياة، أو معاش أبناء العامل املتويف، ومعاش 

 . أصوله

 استحدث هذا النظام يف اجلزائر نتيجة تسريح العمال ألسباب اقتصادية، : التأمين على البطالة

�اء نشاط صاحب العمل، ويتم عن طريق اكتتاب خاص بأخطار البطالة لدى الصندوق أو نتيجة إ

  . الوطين للتأمني على البطالة

  :أنواع األخطار التي يغطيها التأمين االجتماعي .2

اخلطر االجتماعي هو كل خطر أو حدث مينع العامل من أداء عمله بصفة مؤقتة أو �ائية، 

رض والعجز والشيخوخة والوفاة واملرض املهين، وبصفة عامة كل ما له وبذلك بدخل يف هذا املفهوم امل

    . عالقة بالعمل ويعرقل احلياة املهنية للعامل

واخلطر املؤمن بصفة عامة جيب أن تتوفر فيه جمموعة من اخلصائص من بينها أن يكون اخلطر 

حمله خمالفا للنظام العام حادثا مستقبليا حمتمل الوقوع ومستقال عن إرادة الطرفني، وأن ال يكون 

  .واآلداب العامة

من القانون املتعلق بالتأمينات االجتماعية تغطي  83/11من القانون رقم  2طبقا للمادة 

  .الوفاء ،العجز ،الوالدة ،املرض: التأمينات االجتماعية املخاطر التالية

  : إىل نوعني أساسينيلذلك ميكن تقسيم املخاطر االجتماعية اليت يغطيها التأمني االجتماعي 

وهي تلك اليت تصيب مجيع أفراد ا�تمع وليس : المخاطر المرتبطة بحياة اإلنسان: النوع األول .أ 

  : العامل فقط، وتشمل  املخاطر التالية
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 يقصد به املرض غري املهين، وهو كل اعتالل جسدي أو عقلي يستوجب رعاية : خطر المرض

عالجية أو إستشفائية، كما يشمل مرض من هم حتت نفقته  صحية، باإلضافة ملا يتطلبه من نفقات 

 .كزوجته وأبناءه

 وهو عدم القدرة على العمل إما جزئيا أو كليا، والذي باإلضافة إىل ما يسببه : خطر العجز

 .  للعامل من آالم فإنه يعترب سببا للكثري من املشاكل املادية اليت تلقى بعبئها على األسرة مبجملها

 وهي مثل العجز من املخاطر اليت تسلب العامل قدرته على العمل والكسب، : ةخطر الشيخوخ

 .فإذا مل يكن له دخل بديل أو مل يدخر مال وقع يف احلاجة واحلرمان

 تعترب الوفاة خطر يهدد أسرة العامل خاصة زوجته وأوالده القصر، أل�م يفقدون : خطر الوفاة

    14.للحاجة واحلرمان املعيل والدخل الذي يعيشون به، مما يضعهم

وتشمل األخطار اليت تنتج مبناسبة قيام : المخاطر المرتبطة بالنشاط المهني: النوع الثاني .ب 

العامل بالنشاط املهين، مثل خطر إصابات العمل واألمراض املهنية اليت تنجم عن ممارسة املهنة 

  . لسنوات طويلة

د بسبب أسباب اقتصادية قد تصيب يضاف هلا خطر البطالة الذي ميكن أن يتعرض له الفر 

  .  املؤسسة اليت يعمل �ا، مما يرتتب عنه انقطاع الدخل للعامل

  : وتتمثل هذه املخاطر يف ما يلي

 أو /يقصد به خمتلف اإلصابات اليت يتعرض هلا العامل أثناء قيامه لعمله و:  خطر طوارئ العمل

 السنوات األخرية نتيجة التطور التكنولوجي مبناسبة قيامه به، وقد تزايد هذا اخلطر بشكل ملفت يف

 .والصناعي وكثرة استخدام اآلالت

  وهي تلك األمراض اليت تنتج عن العوامل املتصلة بالعمل مثل التهوية : خطر األمراض المهنية

الرديئة، وأماكن العمل املغلقة، أو اليت درجة احلرارة فيها مرتفعة، كما قد تنتج بسبب االحتكاك 

 .ر بني العامل وبعض املواد األولية املستخدمة مثل مادة األمينيوت يف مصانع االمسنتاملستم

  يقصد به خطر فقدان العامل لعمله لسبب ال يد له فيه، كما هو احلال يف : خطر البطالة

    15.األزمات االقتصادية
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  :المستفيدون من التأمين االجتماعي .3

جتماعي تدفع ألشخاص من ذوي الدخل على الرغم من أن بعض مصروفات التأمني اال

املنخفض، إال أن معظم املزايا تذهب إىل العائالت صاحبة الدخل املتوسط والعايل، فاملعاشات اليت 

حيصل عليها املتقاعدون تتوافق مع مداخلهم السابقة والرعاية الصحية اليت متول عن طريق التأمني 

  .األطباءالصحي تتم أساسا من خالل املستشفيات وعيادات 

غري أن بعض الدراسات احلديثة تعترب التأمني االجتماعي أداة إلعادة توزيع الدخل القومي 

    16.خاصة، ومل يوجد تأمني خاص يتميز بالشمول والكمال والكفاءة

يستفيد من أداءات التأمني االجتماعي مجيع العمال أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمون 

باشرون عملهم، كما يستفيد منه األشخاص الذين يستخدمهم اخلواص، ، وهم العمال الذين ي17إليه

  .مثل خدم املنازل والسائقني والبوابني واملمرضات

كما يستفيد من التأمني االجتماعي الفنانون واملمثلون الناطقون والغري الناطقون يف املسرح أو 

  .شكل أجور عن النشاط الفينالسينما، أو املؤسسات الرتفيهية األخرى الذين تدفع هلم رواتب ب

يستفيد أيضا من التأمني االجتماعي البحارة الصيادون باحلصة الذين يبحرون مع الصياد 

  18.الرئيس، وحاملي األمتعة يف احملطات

إىل جانب ذلك يستفيد ذوي حقوق املؤمن له من نفس األداءات اليت يستفيد هو منها، 

 أنه ال خيول له احلق يف االستفادة إذا كان ميارس نشاطا ويتمثل ذوي احلقوق يف زوج املؤمن له، غري

  .مهنيا مأجورا، أو أنه يستفيد من امتياز الضمان االجتماعي

سنة، واألوالد البالغون  18يعترب من ذوي احلقوق كذلك األوالد الذين تقل أعمارهم عن 

صف األجر الوطين األدىن سنة والذين أبرم بشأ�م عقد متهني مينحهم أجرا يقل عن ن 25األقل من 

سنة الذين يواصلون دراستهم، واألوالد الذين يتعذر عليهم  21املضمون، وأيضا األوالد األقل من 

  .ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن مهما كان سنهم

من ذوي احلقوق أيضا أصول املؤمن له عندما ال تتجاوز مواردهم الشخصية املبلغ األدىن 

   19. التقاعد، و اليتامى املتكفل �مملعاش 
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  المحور الثالث

  آلية التعويض في التأمين االجتماعي 

التعويضات اليت يستفيد منها العامل وذوي حقوقه تكون موجهة لتغطية خمتلف النفقات 

الطبية، وكذلك توفري دخل بديل للعامل الذي اضطر إىل التوقف عن العمل بسبب املرض أو أي 

        20.تحصل العامل إما على تعويض نقدي أو تعويض عيينحادث أخر، وي

  )التكفل بالعالج( :التعويضات العينية .1

يكون التعويض عيين عند التكفل مبصاريف العالج الصحي من باب الوقاية والعالج لصاحل 

 املؤمن اجتماعيا وذوي حقوقه، وال ميكن منح التعويضات العينية إال إذا كانت موصوفة من طبيب أو

    21.أي شخص له الصفة اليت ختوله فعل ذلك

حيث خيتص التأمني االجتماعي بتغطية ما قد ينجم من مصاريف العالج واجلراحة وغري 

ذلك، فتشمل التعويضات العينية األعمال الطبية واجلراحية والتصوير الطيب والتحاليل البيولوجية 

والتجهيز االصطناعي والنظارات الطبية واملنتجات الصيدلية واالستشفاء، وكذلك ترميم األسنان 

  22.وإعادة التأهيل والنقل الصحي

من التسعريات اليت حددها التنظيم % 80يتم التعويض على أساس معدل احلد األدىن بنسبة 

يوما، ويتم الرفع من هذا املعدل إىل  21ودون حتديد املدة باستثناء العالج باملياه املعدنية اليت حتدد بـ 

حاالت املرض الطويل املدى بالنسبة لألعمال اهلامة بسبب الوضع االجتماعي للمؤمن يف %  100

  23.له

كما يشمل التأمني الصحي تأمني األمومة، وهو تأمني مينح املرأة العاملة فرتة محل مرحية   

وظروف والدة حسنة، وضمان احلفاظ على صحتها وصحة مولدوها، ويغطي هذا التأمني مجيع 

    .تبة على احلمل والوالدةاملصاريف املرت 
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   :التعويضات النقدية .2

بسبب عدم قدرة العامل عن مواصلة ) اليومية(التعويض النقدي هو مقابل فقدان األجرة 

، ذلك أنه إذا طالت فرتة املرض و أدت إىل التوقف 24عمله أو استئنافه نتيجة عجزه البدين أو العقلي

من األجر عن تلك الفرتة تطبيقا لقاعدة األجر مقابل  العامل عن العمل فإن ذلك يؤدي إىل حرمانه

  .العمل

يستفيد العامل املصاب بالعجز الناتج عن حادث عمل من أداءات حتدد نسبتها على يد 

   . الطبيب املستشار لدى هيئة الضمان االجتماعي

م له فالتأمني الصحي باإلضافة إىل ما يوفره للمريض من وسائل الوقاية والعالج، فإنه يقد

التعويضات يف حالة توقفه عن العمل لتعويضه بعض دخله الذي فقده نتيجة ذلك، وملساعدته يف 

  .  احملافظة على مستوى معيشته مناسب أثناء فقرتة توقفه عن العمل

ويشمل التأمني الصحي تأمني العجز الناتج عن املرض، حيث حيصل العامل على معاش وفقا 

   قوانني التأمينات االجتماعية، للقواعد اخلاصة املبينة يف 

وما جتدر اإلشارة إليه أن قوانني التأمينات االجتماعية السيما املتعلقة حبوادث العمل 

واألمراض املهنية بقدر ما توسعت يف حتديد نطاق التكفل والتغطية يف هذا ا�ال، بقدر ما توسعت 

  . 25الضمان االجتماعييف حتديد الشروط واملواصفات والظروف اليت ترتب مسؤولية 

 15من صايف األجر اخلاضع الشرتاكات خالل األيام  % 50وتساوي التعويضات النقدية 

وابتداءا من اليوم األول يف حالة  16اعتبارا من اليوم  % 100األوىل من التوقف عن العمل، وبنسبة 

    26.االستشفاء أو املرض طويل املرض

  

  

  



  الثالث المحور مستقبل المسؤولية في مستجدات التشريعات الحديثة
 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 250  

 

  خاتمة

قد جعل نظام املسؤولية حىت جبانب املسؤولية املدنية، ظام التأمني الدور اخلاص املستقل لنإن 

وإن كان يشكل نوعا من احلماية للمتضررين، فإن هذه الوسيلة ينتا�ا نوع من القصور، بالنظر إىل ما 

قيقة أن التأمني اختفى وقتا طويال خلف املسؤولية، واقتصر دوره على تقدمي حيققه التأمني، و احل

  .ه الفعال على املسؤوليةال أن دوره ازداد وضوحا وأصبح له تأثري التعويض، إ

أكثر من ذلك إن تأثري الدور اخلفي الذي يقوم به التأمني يقود أحيانا إىل تداخل حقيقي 

 لقد حان الوقت بضرورة االعرتاف، و لألفكار األساسية للمسؤولية دون ضمان لتعويض املضرورين

      .للتأمني باستقالله

لوصف الربامج التمويلية اليت تتعامل مع تستخدم كلمة التأمني االجتماعي بني لنا أن  وقد ت

املخاطر، مثل خطر فقدان العمل أو نفقات الرعاية الطبية املبالغ فيها أو نقص الدخل الشديد عند 

خيتلف التأمني االجتماعي عن التأمني اخلاص يف االشرتاك يف برامج التأمني بذبك التقاعد، و 

  .جتماعي يكون إجباريا، كما تدعمه عادة ميزانية الدولةاال

التأمني االجتماعي أيضا عن برامج الضمان االجتماعي أو املعونة االجتماعية واليت يتميز 

متول بالكامل من ميزانية الدولة، وتستهدف العائالت والفئات األكثر حرمانا وحاجة للدعم 

   .االجتماعي

جتماعي تدفع ألشخاص من ذوي الدخل املنخفض، إال أن ن بعض مصروفات التأمني االإ

معظم املزايا تذهب إىل العائالت صاحبة الدخل املتوسط والعايل، فاملعاشات اليت حيصل عليها 

املتقاعدون تتوافق مع مداخلهم السابقة والرعاية الصحية اليت متول عن طريق التأمني الصحي تتم 

  .األطباء أساسا من خالل املستشفيات وعيادات

غري أن بعض الدراسات احلديثة تعترب التأمني االجتماعي أداة إلعادة توزيع الدخل القومي 

    .يوجد تأمني خاص يتميز بالشمول والكمال والكفاءة أنه الخاصة، و 
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املؤرخة  28املتعلق بالتأمينات االجتماعية، جريدة رمسية رقم  1983جويلية  2املؤرخ يف  83/11القانون رقم  1

05/07/1983.  
و الضمان، اجلزء األول، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية،  السيد حممد السيد عمران، اجلديد يف جمال التأمني 2

  .380، ص2007لبنان، 
بربار نور الدين، التحوالت الراهنة وإشكالية التوازن املايل لقطاع الضمان االجتماعي باجلزائر، أطروحة دكتوراه، كلية  3

  .49، ص 2015/2016، 2العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة البليدة 
  .59بربار نور الدين، املرجع السابق، ص  4
صاحيب أمساء، التأمني على املرض مع دراسة حالة الصندوق الوطين للضمان االجتماعي، جامعة العريب بن مهيدي  5

  .27، ص 2012/2013أم البواقي، 
لعكس مما حيدث خلط يف بعض الدول يستعمل مصطلح الضمان االجتماعي حمل مصطلح التأمني االجتماعي أو ا 6

يف أذهان البعض، لكن احلقيقة أن مصطلح الضمان االجتماعي أمشل من مصطلح التأمني االجتماعي، فالضمان 

  ).تأمني اجتماعي ـ مساعدات اجتماعية ـ أو غريها(االجتماعي يقصد كل أنواع احلماية االجتماعية 
ان، اجلزء الثاين، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، أمحد مجال الدين موسى، اجلديد يف جمال التأمني و الضم 7

 .216، ص 2007لبنان، 
  .36صاحيب أمساء، مرجع سابق، ص  8
  .             38صاحيب أمساء، مرجع سابق، ص  9

  .املتعلق بالتأمينات املعدل واملتمم 83/11من القانون رقم  7أنظر املادة  10
 .املتعلق بالتأمينات املعدل واملتمم 83/11قم من القانون ر  31أنظر املادة  11
  .املتعلق بالتأمينات املعدل واملتمم 83/11من القانون رقم  51إىل  47أنظر املواد من  12

يقصد حبوادث تلك احلوادث اليت ختلف إصابات بدنية ناجتة عن سبب مفاجئ، وخارجي طرأ أثناء قيام عالقة  13

األمراض الناجتة عن تفاعالت وترسبات للمواد أو شا�ها واملسببة ألمراض  عمل، أما األمراض املهنية فهي تلك

  .  التسمم أو التعفن وبعض العلل اليت يكون سببها مصدر مهين
  .50بربار نور الدين، املرجع السابق، ص  14
  .49بربار نور الدين، املرجع السابق، ص  15
  .217أمحد مجال الدين موسى، املرجع السايق، ص  16
 .املتعلق بالتأمينات املعدل واملتمم 83/11من القانون رقم  3ظر املادة أن 17
  .املتعلق بالتأمينات املعدل واملتمم 83/11من القانون رقم  4أنظر املادة  18
  .املتعلق بالتأمينات املعدل واملتمم 83/11من القانون رقم  66أنظر املادة  19
  .ق بالتأمينات املعدل واملتمماملتعل 83/11من القانون رقم  7أنظر املادة  20
  .املتعلق بالتأمينات املعدل واملتمم 83/11من القانون رقم  10أنظر املادة  21
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  .املتعلق بالتأمينات املعدل واملتمم 83/11من القانون رقم  9و  8ملزيد من التفصيل أنظر املادتني  22
زائر، مذكرة ماسرت، كلية العلوم االقتصادية حاج عمارة وتيلوت سعاد، تسيري صناديق الضمان االجتماعي باجل 23

  .73، ص 2015/2016والتسيري والعلوم التجارية، امللحقة اجلامعية مغنية، 
  .47صاحيب أمساء، املرجع السابق، ص  24
  . 36باديس كشيدة، املرجع السابق، ص  25
  .املتعلق بالتأمينات املعدل واملتمم 83/11من القانون رقم  14أنظر املادة  26
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        ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،"أ"أستاذة محاضرة  -فكيري آمال .د

  علي لونيسي -2- جامعة البليدة

  

  

  نظام تكفل الدولة بالتعويض الخارج عن قواعد المسؤولية المدنية

  ''من ق م ج  1مكرر  140قراءة في نص المادة '' 

  

 مقدمة 

م يف تطوير املسؤولية من ذاتية إىل تعترب عنصر جديد يساه 1مكرر  140إن املادة 

أصبحت تشكل خطرا اجتماعيا ، ويكون اجلسمانية اليت  موضوعية فتتحمل الدولة تعويض األضرار

بذلك املشرع اجلزائري قد سلك �ج االتفاقيات الدولية فيما خيص التعويض عن هذه األضرار على 

وادث املرور وتعويض ضحايا اإلرهاب أساس خماطر التطور،  وذلك على غرار نظام التعويض عن ح

  . وكذا التعويض عن حوادث العمل، فهو تعويض خارج عن إطار املسؤولية

وبالتايل جند أساس التعويض يف القانون اجلزائري قد تطور، فهو إما املسؤولية أو التضامن 

وقد ختلى عن مقابل التأمني اإلجباري، ) كالتعويض عن حوادث العمل وحوادث املرور( االجتماعي 

العدالة كأساس للتعويض بعدما حذف مبوجب التعديل األخري للقانون املدين الفقرة الثانية من املادة 

ليتبىن األساس اجلديد املتمثل يف خماطر التطور يف جمال عيوب املنتوجات، وهو تطور فرضته  125

إىل املنظمة العاملية للتجارة، وما  املرحلة احلامسة اليت متر �ا اجلزائر يف إطار استعدادها لالنضمام

يقتضيه ذلك من إدماج للمبادئ العامة لالتفاقيات الدولية يف قانونه الداخلي استعدادا للمرحلة 

 .املقبلة
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وتبعا لذلك حيكم القاضي بالتعويض يف حالة انعدام املسؤول دون التحقق من وجود خطأ 

ة التعويض حىت ال يبقى املستهلك املتضرر بدون وعالقة السببية بني اخلطأ والضرر، فتتحمل الدول

  . تعويض

ويف إطار املسؤولية املوضوعية أراد املشرع أن ال ينظر من جانب الفاعل بل ينظر من جانب 

املضرور ، لكن تطور القانون وأصبح التعويض ليس عقوبة للمسؤول بل حقا للمضرور، فالقاضي ال 

ر وأصبح التعويض موضوعي وهو حق للمضرور، لكن حيكم على أساس خطأ بل اآلن تطور األم

  . املشرع  مل ينص على الكيفية اليت يتم �ا هذا التعويض

من خالل  1مكرر 140وألجل تفسري ما سبق سنحاول التفصيل يف ما جاء به نص املادة 

إلى أي مدى يعد استحداث نظام تكفل الدولة  : اإلجابة عن إشكالية قد تطرح تتمثل يف

حق المضرور في التعويض ، عند ضمان يض الى جانب نظام المسؤولية المدنية حال  لبالتعو 

   و ما مصير نظام المسؤولية المدنية هنا ؟ انتفاء مسؤولية الغير أو انعدام المسؤول عن الضرر؟

المبحث األول خصص : وإجابة منا عن ذلك، حاولنا  وضع خطة تضمنت مبحثني

نظام التكفل  فقد حاولنا من خالله بيان المبحث الثانيأما  ألساس تكفل الدولة بالتعويض،

  .االحتياطي للدولة بالتعويض  إلى جانب نظام المسؤولية
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  المبحث األول

  أساس تكفل الدولة بالتعويض  

من القانون املدين نظاما جديدا لتعويض األضرار  1مكرر  140وضع املشرع يف املادة 

سؤولية، متجاوزا بذلك النظرة التقليدية اليت تؤسس التعويض حتما على املقواعد اجلسمانية خارج 

ففي ظل ا�تمعات احلديثة أصبحت   .املسؤولية، وكرس بذلك أساسا جديدا للتعويض وللمسؤولية

كرامة اإلنسان ومحاية احلق يف السالمة اجلسدية للفرد من أهم انشغاال�ا األساسية، حبيث أصبحت 

ومل يتخلف املشرع اجلزائري عن مسايرة . لفرد حقا من حقوق اإلنسان العامليةالسالمة اجلسدية ل

منه على أن تلتزم الدولة بضمان  40التطور احلاصل يف ا�تمع الدويل، حيث كرس الدستور يف املادة 

عدم انتهاك حرمة اإلنسان، وأصبح ضمان السالمة اجلسدية للفرد التزاما على عاتق الدولة وذلك 

املطلب : االلتزام من خالل ما يلي وسيتم توضيح هذا.  1رات دولية وسياسية وإيديولوجيةالعتبا

  . عن التعويضمسؤولية الدولة طبيعة : واملطلب الثاين ،بالتعويض الدولة التزمأساس : األول

   بالتعويض الدولة أساس التزم: المطلب األول

 مناحي كافة يف الدولة دور عاظمت أمهها أو العوامل،  األسباب من عدد ظهور لقد أدى

 إىل �ا، االتصال األفراد وزيادة العامة املرافق وزيادة الفردية ا�االت خمتلف يف وتطور تدخلها احلياة

  ،الدولة مسؤولية عن التغاضي مقبوال معها يعد مل بصورة املنطقي غري املبدأ هذا عن جذري حتّول

 وضمان ومحايته للمواطن األمن احلديثة الدولة واجبات مأه من أصبح. السيادة مع تتعارض ال فهي

 دون الظروف حالت اليت األضرار ضحايا تعويض الدولة واجب أصبح عندئذ الوسائل، بكل سالمته

  . فيه املتسبب أو الضرر عن املسؤول من تعويض على حصوهلم

 لتغطية كافيا طأاخل يعد مل حيث بالتعويض، الدولة التزام أساس يف حتوال ذلك اقتضى وقد

 فإذا وهلذا. 2أخرى نظريات مبواز�ا تبلورت اليت املخاطر نظرية بذلك فظهرت مسؤوليتها صور مجيع
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 اخلطر األفراد ضد تكفل أل�ا بل موظفيها بواسطة خطأ ارتكبت أل�ا فليس مسؤولة الدولة كانت

  . 3 العامة التكاليف وأمام مةالعا املرافق أمام اجلميع تساوي ملبدأ مطابقا يكون الذي االجتماعي

 أساس عن البحث وبدأ كلها، األسس هذه الضرر إصالح جمال يف التطور جتاوز وبذلك

 الضحية مصطلح بذلك فحل التقليدية، املسؤولية أركان خارج املتضرر لتعويض إليه يستند أن ميكن

  نظام  إىل قانوين نظام من املسؤولية نظام حتول إىل ذلك يرجع و املتضرر، أو املضرور مصطلح حمل

   . 4 املخاطر اجتماعية إىل الفردية مبدأ ومن أخالقي،

  :  الفروع التالية ضمن االلتزام هذا حبث حناول سوف سبق، ما توضيح وقصد

   المخاطر  أساس على بالتعويض االلتزام: الفرع األول

 إىل حارسة دولة من بتداءا وحولتها الدولة وظائف حلقت اليت اجلذرية والتغريات التطوراتإن 

 التطور، حلقه ما بني من ولعل وقضائية، تشريعية تطورات من ذلك رافق ما مع أخرى متدخلة،

 عن الدول وحتولت جتاوزت فقد لذلك وتبعا .باألحرى األضرار اجلسمانية أو املشاكل بروز وبسبب

 باملفهوم املسؤولية مببدأ ترتبط ال للمتضرر حقوق إعطاء حتاول بدأت أ�ا حد إىل التقليدية وظائفها

 االهتمام أصبح وإمنا املسؤولية، يف ركن أو عنصر جمرد أنه على الضرر إىل ينظر يعد فلم التقليدي،

 موضوع أصبح وبذلك مصدره، عن النظر بصرف املضرور عن الضرر هذا رفع وجوب إىل ينصب

 وفق املتضررين مساعدة تقرر شريعيةت قواعد لسن الدول فسعت .املسؤولية عن مستقال الضرر إصالح

 .خاصة ضوابط

قدر  أكرب ليغطي حماور عدة على املسؤولية يف التوسع إىل احلديث العصر يف العمل اجته وقد

 ظهرت حيث اخلطأ، من جديدة أنواع وابتداع اخلطأ فكرة يف لتوسع اجتاه فهناك األضرار، من ممكن

 أسباب من التضييق إىل االجتاه السعي هذا ويوازي ضوعية،املو  املسؤولية ومبدأ املفرتض اخلطأ فكرة
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 هذا التحول أن غري ، أخالقي من بدال اجتماعي أساس على تأسيسها وحماولة املسؤولية من اإلعفاء

  . األضرار عن التعويض لعبء الدولة حتمل عند إليه يستند قانوين أساس إىل حاجة كان يف

 انعدم فإذا املسؤولية، هذه إليه تستند الذي باألساس قيتعل فيما هنا التساؤل يثار قد لكن

 يسمى ما وهو الضرر، حدوث عن خطأ دون الدولة مساءلة ميكن هل للدولة، املنسوب اخلطأ

 ملسؤولية أساس إجياد ضرورة تطلب الذي الشيء وهو، فقط الضرر إىل استنادا املوضوعية باملسؤولية

   .الدولة عنه

الدولة، فكان االلتزام بالتعويض على  مسؤولية تربير يف قيلت اليت األسس تعددتوتبعا لذلك 

 هلا أن كما،  خطئية غري مسؤولية هنا املخاطر أساس على املسؤولية اعتربتحيث . أساس املخاطر

 شرطني بذلك فاشرتط حتققها عناصر يف تشدد ذلك جعل ما وهو وتكميلية، استثنائية صفة

 للضرر، واالستثنائية اجلسامة وشرط غريه، دون باملضرور وتعلقه الضرر خصوصية شرط مها أساسيني،

  . 5حمدد  مرفقي خلطأ إرجاعها ميكن اليت العادية املخاطر من الضرر هذا يعترب ال أن بد ال أين

 ينص مل أنه جند اجلزائري، املدين القانون �ا جاء اليت للمسؤولية العامة القواعد إىل وبرجوعنا

 الذي والوحيد العام القانوين األساس هو اخلطأ جعل وإمنا املخاطر، أساس على قائمةال املسؤولية على

 .)التابع أعمال عن املتبوع مسؤولية( مفرتضا أو ثابتا اخلطأ كان سواء املسؤولية، عليه تبىن

 قرائن كانت وان املخاطر، نظرية عن صراحة  النص العامة القواعد استبعدت فقد وبالتايل

 الضرر ،  هذا( املخاطر على جوهرها يف تستند القواعد هذه يف املدين املشرع اعتمدها اليت اخلطأ

 كأساس الضرر مكرر 141 املادة نص ضمن املدين للقانون األخري تعديله يف املشرع تبين إىل إضافة

 أو عاما مبدأ جيعلها مل أنه كما استثناء، سوى املخاطر نظرية املشرع يعترب مل وبذلك. هنا  للمسؤولية

 الذي ، الضرر عن التعويض ضرورة عند التكميلي تطبيقها جانب إىل هذا اخلطأ، لنظرية مساويا

 يف الدولة نشاط خماطر من للمتضررين احلماية من بنوع االعرتاف إىل املشرع خالله من يهدف

  . 1مكرر  140خاصة مبوجب املادة  تشريعات تضمنتها حمدودة جماالت
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    االجتماعي التضامن مبدأ أساس على بالتعويض لتزاماال: الفرع الثاني

 إجراء كل عليه يرتكز الذي اإلنساين الشعور على مبدأ االجتماعي التضامن فكرة تستند

 بينهم فيها ا�تمع أفراد يتضامن أين صعبة، وضعية يف يوجدون الذين األشخاص مساعدة إىل يهدف

 باعتبارها التضامن �ذا يبادر من أول هي تكون الدولة ذلك وتركيزا على .املخاطر أعباء ليتحملوا

 االجتماعي، والتكافل اإلنصاف أساسه التزاما اجتماعيا هنا الدولة يعد التزام وبذلك للجماعة، ممثلة

 الذي بالقدر ولكن املتضرر، أصاب الذي الضرر بقدر ال الدولة، تقرره الذي التعويض يدفع حيث

 طريق عن بتقدميها الدولة تقوم اليت االجتماعية املساعدات أنواع من نوع فهو الدولة، موارد به تسمح

 اإلرهاب، ضحايا تعويض كصندوق ) Fonds de garantie(  الضحايا لتعويض عامة صناديق

 قانونية، مسؤولية مبوجب الدولة من يدفع ال هنا فالتعويض  .6املرور حوادث ضحايا تعويض صندوق

 أو منحه األساس هلذا وفقا التعويض هذا يكون اجتماعي  وبذلك وتضمان إحساس مبوجب بل

 هلا يكون لذلك فقط، أدبيا به تلتزم بل للمضرور، حق أنه أساس على به تلتزم ال فالدولة مساعدة،

 جانب إىل. 7واالجتماعية  اإلنسانية املساعدة أنواع من نوع يعد الذي التعويض، هذا حتديد حق

 مبسألة يعهد أن إمكانية إىل يؤدي الدولة ملسؤولية االجتماعي  ساساأل �ذا األخذ فإن ذلك

 األساس هذا جيعل ما وهو .8 القضائية اجلهات إىل اللجوء دون فقط إدارية جهات إىل التعويض

 تنص اليت الراهن للقوانني الوضع ميثل فهو الدول، أغلب جانب من الكبري بالتأييد يتميز للتعويض

  . الضمان صناديق رإطا يف التعويض على

  بالتعويض الدولة اللتزم كأساس القانون: الفرع الثالث

 هذه أصبحت حيث الدولة، ملسؤولية جديدا املعاصر أساسا التشريعي التطور قد أفرز 

 القانون أساس على التزامها أسس قد وإمنا املخاطر، أو اخلطأ أساس على ال بالتعويض ملزمة األخرية

 هو املباشر مصدرها كان إذا مسؤوليتها استبعاد عن عاجزة األخرية هذه جيعل ما مباشرة، وهو

 هذه يف فإنه معينة، خماطر أو حوادث من املتضررين تعويض على صراحة املشرع نص فإذا القانون،

 . ذلك عن مسؤوليتها قيام تنفي أن للدولة كممثلة اإلدارة تستطيع ال احلالة
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 املادة عرفته قد القانون أساس على بالتعويض الدولة التزام فإن اجلزائري، للمشرع بالنسبة أما

 بعض جانب إىل املادة، تضمنتها وحمّددة خاصة بشروط ذلك كان وقد م، ق 1 مكرر 141

  . الوطنية التشريعات بعض يف اخلاصة احلاالت

 نصوص إنعدام مع تطبيقه يتم وكيف ؟ لشروطه حتديد ظل يف االلتزام هذا طبيعة ما هي لكن

  . ؟ له تويضحية

  طبيعة مسؤولية الدولة عن التعويض : المطلب الثاني

 ذو هنا للتعويض الدولة تدخل يعد بالتعويض، فهل التزام الدولة طبيعة حول التساؤل هنا يثور

 تدخل أنه أم األخرى؟ التعويض آليات عجز أو وجود عدم حالة يف إال يربز ال احتياطية طبيعة

  . ؟ املدنية باملسؤولية اخلاصة القواعد مبوجب املقرر األصلي للتعويض تكميلي

  

  للتعويض  االحتياطية الطبيعة: الفرع األول

يقصد به أن مسؤولية الدولة ليست شخصية عن تعويض الضحايا الذين أصابتهم أضرار، 

فهي ليست مسؤولية تضامنية مع املتسبب يف الضرر، بل يبقى هذا األخري هو املسؤول األصلي عن 

مدنيا بوجوب  التزاما، فوقوع الضرر يرتب على عاتق املسؤول 9تعويض الواجب للمتضرر أو ورثته ال

الذي يرى أ�ا  لالجتاهتعويض املتضرر عن مجيع األضرار املباشرة اليت أصيب �ا، كما أن الدولة طبقا 

 اإللزامامن لتنفيذ ملتزمة قانونا بالتعويض، هي املسؤولة عن احلقوق املدنية للمتضرر، مسؤولية الض

، فهي ال تقوم بالتعويض إال إذا تعذر أو احتياطيةالذي يقع على عاتق املسؤول، وهي مسؤولية 

أو من شركة التأمني أو من  ،على املضرور احلصول عليه من املسؤول أو املتسبب يف الضرر استحال

  .، فحينئذ يلتزم الضامن بالتعويضاالجتماعي جهات التأمني 

املسؤول عن الضرر، حيث  التزامالدولة بالتعويض يكون يف الدرجة الثانية بعد  التزامن وعليه فإ

يثور اإلشكال عندما ال يدفع املتسبب يف الضرر التعويض للمضرور ألي سبب، أو يدفع تعويضا ال 
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يساوي الضرر الذي نتج عن خطئه أو فعله، فيلجأ املتضرر هنا إىل الدولة مباشرة للحصول على 

  .10 عويضالت

لكن إذا كانت طبيعة إلتزام الدولة بالتعويض إحتياطية، فإنه قد ينتج عن ذلك أ�ا ال تعوض 

املتضرر إال إذا كان املسؤول عن الضرر أو املتسبب فيه جمهوال أو معسرا، وإذا حصل هذا املتضرر 

املتضرر أن جيمع  على التعويض من املسؤول ال تدفع له الدولة إال تعويضا مكمال، كذلك ال يستطيع

بني أكثر من تعويض عن نفس الضرر، فال يستطيع بذلك احلصول على تعويض من الدولة، وآخر 

  .من املسؤول عن الضرر أو من شركة التأمني

ق  1مكرر  140أما بالنسبة ملوقف املشرع اجلزائري من ذلك، فنجده قد تبىن يف نص املادة 

بالتعويض عن الضرر اجلسماين فقط ، فكان بذلك جلوء املتضرر الدولة  اللتزام االحتياطيةم الطبيعة 

 انعدم، كما أن مطالبته بالتعويض ال تكون إال إذا  إىل الدولة للتعويض يتعلق بالضرر اجلسماين فقط

املسؤول عن الضرر كأن يكون غري معروف، أو أنه معروف لكن مل تصدر بشأنه أية إدانة، وبالتايل 

التعويض ال تكون إال يف حالة عدم وجود إمكانية أخرى للحصول على هذا فإن مطالبة الدولة ب

التعويض من اجلهات األخرى، واملتمثلة يف املسؤول سواء كان املتسبب يف الضرر أو شركة التأمني، 

إضافة إىل ضرورة أن ال يكون للمتضرر يد يف هذا الضرر، وإال سقط حقه يف التعويض وفقا لقواعد 

  .املدنية نفي املسؤولية

  التدخل التكميلي للتعويض : الفرع الثاني

الذي يثقلها بتعويض األضرار، يف حالة عجز آليات  االلتزاميكون تدخل الدولة لتنفيذ 

التعويض األخرى عن تعويض املضرورين تعويضا كامال عما أصا�م من أضرار تدخال ذو طبيعة 

املستحق للمضرور، وهو ما يتحقق يف األحوال تكميلية، حيث تتدخل هذه األخرية لتكملة التعويض 

اليت تتجاوز فيها التعويضات احملكوم �ا احلدود القصوى للتأمني أو حىت لتدخل صناديق التعويض يف 
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ذلك، حيث تلتزم يف هذه احلالة الدولة بتعويض اجلزء من الضرر الذي يلحق باملضرور  وال يتحّمله 

   . 11 نظام التأمني أو صندوق التعويض

 1مكرر  140إىل ما سبق فإن نص املشرع على هذه الشروط يف فحوى املادة  واستنادا

للتعويض الواجب على الدولة، حيث يكون تدخل  االحتياطيةالطبيعة يدعونا إىل القول أنه قد تبىن 

املسؤولية املدنية عندما يكون للمضرور يد يف  كانتفاءهذه األخرية عند عدم وجود آليات الضمان،  

حدوث الضرر أو عدم معرفة أو حتديد املسؤول عن الضرر، هذا إىل جانب تكفل الدولة بالتعويض 

  .عن الضرر اجلسماين دون أي ضرر آخر

  

  المبحث الثاني

  إلى جانب نظام المسؤولية بالتعويض  االحتياطي للدولةنظام التكفل  

هو  ضرار اجلسمانية،ألعن ا إن اهلدف األساسي من استحداث نظام تكفل الدولة بالتعويض

متكني الضحية من احلصول على التعويض يف مجيع احلاالت بقوة القانون، يف حالة لو انعدم املسؤول 

يقتصر التعويض يف هذا النظام على فتكون الدولة مدينة بالتعويض أو ضامنة له،  كما  عن الضرر، 

  . األضرار اجلسمانية دون األضرار املادية

  لضمان االحتياطي لألضرار الجسمانية إلى جانب نظام المسؤولية ا:  المطلب األول

ميثل ضمان حق الضحية يف التعويض عن خمتلف األضرار اليت تلحق �ا اهلدف األساسي 

. الذي يسعى املشرع إىل حتقيقه من خالل خمتلف األنظمة التعويضية اليت يتبناها مهما كان منطقه

ه القانوين يف نظام املسؤولية املدنية، مبا يستوجب البحث عن فقد كان احلق يف التعويض جيد أساس

الشخص املتسبب يف الضرر واثبات قيام املسؤولية يف جانبه، لتتمكن الضحية من احلصول عل 

   .التعويض، وما هلذا النظام من صعوبات حتول دون ذلك، وطول اإلجراءات القانونية والقضائية املتبعة
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ان هي املدين بالتعويض باعتبارها ضامنا احتياطيا وليست مسؤولة لكن الدولة يف هذا الضم

عن وقوع الضرر اجلسماين، عكس نظام املسؤولية املدنية الذي يكون فيه املدين بالتعويض هو 

كما يتميز نظام التعويض هذا ببعض الشروط العامة اليت سبق ذكرها، . املسؤول عن الضرر اجلسماين

يكون تلقائيا مبجرد اكتساب صفة املضرور، وسوف نوضح ذلك من  إضافة إىل أن حق التعويض

  .خالل الفرعني التاليني

  الحق في السالمة الجسدية هو أساس ضمان التعويض : الفرع األول

يظهر هذا التعويض كوسيلة وأداة تضمن سرعة حصول الضحية على التعويض لتغطية الضرر 

اخلطأ هو أساس احلق يف التعويض، ولكن يف نظام التعويض ففي نظام املسؤولية املدنية . الذي أصا�ا

  . املستحدث أصبح للخطأ دورا ثانويا

ضف إىل ذلك ففي نظام املسؤولية املدنية يشكل اخلطأ عبئا على الضحية يف سبيل احلصول 

على التعويض، ولكن إذا متكن املضرور من إثبات اخلطأ والضرر وعالقة السببية فإنه سوف يعوض 

افة األضرار الالحقة به سواء األضرار اجلسمانية أو املادية أو املعنوية، أي يشمل التعويض ما عن ك

حلق املضرور من خسارة وما فاته من كسب، وهذا ما يسمى بالتعويض الكامل لألضرار، بينما يف 

عويض ظل نظام التعويضي هذا، فال يشرتط من الضحية إال إثبات إصابته بضرر جسماين، كما أن الت

  . يقتصر كأصل على األضرار اجلسمانية دون األضرار املادية

  عجز قواعد المسؤولية المدنية عن ضمان تعويض األضرار الجسمانية: الفرع الثاني

كانت املسؤولية املدنية التقليدية متتاز بطابعها الشخصي، وتقوم على أساس اخلطأ يف سلوك 

يت عرفتها احلياة يف ا�تمع وظهور أخطار جديدة أثبتت لكن التطورات الكثرية ال. الشخص املسؤول

هذا ما أدى إىل ظهور العديد من . عجز قواعد املسؤولية املدنية يف طابعها التقليدي عن مواجهتها

احملاوالت اليت �دف إىل التوسع من ضمان التعويض، أدت هذه احملاوالت إىل تطور عام يف نظام 

بتخليها شيئا فشيئا عن طابعها الشخصي والتوجه . لية يف جمال التعويضاملسؤولية املدنية وأكثر فعا
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لكن رغم كل التطورات اليت عرفها نظام  .أكثر حنو املسؤولية املوضوعية القائمة على فكرة الضرر

املسؤولية املدنية، إال أنه يبقى عاجز يف كثري من األحيان عن ضمان التعويض لضحايا اإلصابات 

هذا العجز إىل كون تأسيس احلق يف التعويض مرتبط بقيام املسؤولية املدنية يف جانب  اجلسدية، ويرجع

هذا ما جيعل من . املسؤول عن الضرر وتوفر شروطها من خطأ وضرر وعالقة سببية بني اخلطأ والضرر

  .تطبيق قواعد املسؤولية املدنية أمرا تعرتضه العديد من الصعوبات

ص من مسؤوليته الشخصية بنفي صدور اخلطأ عنه، أو قطع حيث ميكن للمسئول أن يتخل

العالقة السببية بني فعل اخلاطئ والضرر حمل املطالبة بالتعويض، وحىت إذا جنح املضرور يف إثبات أركان 

فقد يكون . املسؤولية املدنية، فقد ال جيد شخصا ميسورا حيصل منه على التعويض اجلابر للضرر

  . ستطيع دفع التعويضاملسؤول شخصا معسرا ال ي

وبالتايل كان لنظام ضمان التعويض االحتياطي والذي كان هدفه  تعويض املضرور ضررا 

جسمانيا دون غريه من أنواع الضرر األخرى دورا مهما يف تدعيم حق املضرور يف التعويض إىل جانب 

أساسيا وهاما من أجل  شرطا نظام املسؤولية املدنية، والذي  يعترب شرط انعدام املسؤول عن الضرر،

  . قيام التزام الدولة بضمان هذا الضرر

  شروط تكفل الدولة بالتعويض عند انعدام المسؤول: المطلب الثاني

  : هناك شروط تتعلق بالضرر وأخرى باملسؤول

                                     :                                         يشرتط املشرع ما يلي: الشروط المتعلقة بالضرر: الفرع األول

قد أصاب الشخص يف جسمه وجسده، و : ضرورة أن يكون الضرر الناتج ضررا جسمانيا: أوال

  .واملادي أو االقتصادي والذي يستنتج منه استبعاد املشرع التعويض عن الضرر املعنوي

سيع، أم أنه ميكن أن لكن هل يقصد بالتعويض عن الضرر اجلسماين  املفهوم الضيق دون تو 

  . 12  ؟يشمل هذا التعويض كل ما ميكن أن يعد ضررا جسمانيا يف مفهوم الفقه والقانون
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يقصد باألضرار اجلسمانية تلك األضرار اليت تلحق الشخص يف ذاته، أو ميكن أن نقول أنه 

ر تلك اليت تصيب الشخص يف جسمه كاملوت واملرض والعجز، وخمتلف اإلصابات من جروح وكس

وفقدان عضو ما أو البصر أو تشويه الوجه، كما تعترب حالة العجز اخلاصية الرئيسية يف الضرر 

اجلسماين، حيث تصاب الضحية يف صحتها البدنية أو العقلية، متنعها من استعمال قدرا�ا اجلسدية 

  . 13أو العقلية، وقد تكون حالة العجز هذه دائمة أو مؤقتة، كلية أو جزئية 

اجلسماين الناتج عن املساس باحلق يف التكامل اجلسدي واحد، بينما عناصره  لكن الضرر

فالضرر . 14القابلة للتعويض متعددة وخمتلفة، سواء كانت ذات طبيعة مادية أم ذات طبيعة معنوية 

اجلسماين يتمثل يف الواقعة املادية كاإلصابة أو الوفاة ، بينما تشكل عناصره اليت تكون قابلة للتعويض 

وهي عدة أضرار أخرى، منها من  تكون ذات طبيعة مادية  ،لنتيجة القانونية حلدوث هذه الواقعةا

  ومنها من تكون ذات طبيعة معنوية، فهل يشمل التعويض هذه العناصر؟ 

كأن يكون قد ساهم يف إحداث هذا : أّال يكون للمتضرر يد في هذا الضرر الحاصل: ثانيا

ب املنتوج إذا لعب دورا إجيابيا يف إحداث الضرر، أما إذا لعب وميكن أن نستخلص أن عيالضرر، 

دورا سلبيا مثل احلالة اليت يكون فيها الضرر ناجتا عن سوء استعمال أو استهالك املنتوج وليس لعيب 

فيه ، كأن يكون خاليا من أي عيب لكنه خطر، فال يتخذ املتضرر االحتياطات الالزمة عند استعماله 

ألن املتضرر يف   فتصيبه أضرار جسمانية نتيجة لذلك، فال تتكفل الدولة بالتعويضأو استهالكه ، 

  .يف حدوث الضرر) إمهال أو تقصري (هذه احلالة يكون قد ساهم خبطئه 

أو كان لعيب املنتوج دورا إجيابيا لكن الضحية ساهم يف إحداث الضرر كأن يتضمن املنتوج 

  .ضرر فال يستحق التعويض أيضاعيبا ويشرتك الضحية بفعله يف إحداث ال
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   الشروط الخاصة بالمسؤول: الفرع الثاني

 وذلك بأن يكون جمهوال، أو أن يكون معلوم لكنه غري مسؤولاشرتط املشرع انعدام املسؤول،  

   : وتتضمن هذه احلالة احتمالني

سبب للضرر،  وهي احلالة اليت ال ميكن معرفة مصدر املنتوج املعيب امل: المسؤول مجهول: أوال

وهنا يستحيل على . كحالة طرح سلعة للتداول ويكتشف أن �ا عيب دون إمكان حتديد منتجها

  . املضرور استفاء يف التعويض

وقد رأينا أن املشرع الفرنسي واإلتفاقية األوروبية جعل امللتزمني بتعويض األضرار هم 

مسؤولني وهم املوزع أو التاجر أو الوسيط  ، ونظم التضامن بني عدة)املنتج واملوزع(باخلصوص املهنيني 

الذي تعامل معه يف حالة ما إذا كان املنتج جمهوال فيلتزم املوزع ـ املسؤول االحتياطي بالتعويض، إال إذا  

إال أن املشرع اجلزائري قصر مسؤولية تعويض األضرار الناجتة عن عيب يف . كشف عن هوية املنتج

   .املنتوجات على املنتج فقط

، وهي احلالة اليت يتمكن فيها من نفي املسؤولية بأن  المسؤول معلوم ولكنه غير مسؤول: نياثا

ينفي عالقة السببية بني الضرر وعيب املنتوج بإثبات السبب األجنيب، القوة القاهرة أو خطأ الغري ما 

  . فهنا تتدخل الدولة بالتعويض عن الضرر اجلسماين الذي أصاب الضحية .عدا خطأ الضحية

و يف بعض احلاالت قد يكون املسؤول عن الضرر اجلسماين معروف لدى الضحية مع حتقق 

أركان املسؤولية املدنية ، و مع ذلك ال يستطيع املضرور احلصول على التعويض بسبب إعسار املسؤول 

  .   أو عدم كفاية ذمته املالية لتغطية كل األضرار الالحقة بالضحية
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  ت تكفل الدولة بالتعويض آليا: المطلب الثالث

  :، وأخرى  لدفع التعويضألضرار اجلسمانيةعن اهناك آليات لتقدير التعويض 

  آليات تقدير التعويض عن األضرار الجسمانية: الفرع األول

تسعى الدولة ألجل منح تعويض مناسب لألضرار اليت قد تلحق الفرد عند انعدام املسؤول، 

أو ذوي احلقوق وفق إجراءات إدارية غري قضائية، وذلك ضمانا حيث مينح هذا التعويض للضحايا 

لسرعة احلصول عليه، فاحلق يف التعويض هنا مضمون مسبقا حبكم القانون، فيكون تقديره وفق آليات 

متثلت يف التعويض بالرتاضي أو املصاحلة و اخلربة أو املعاينة الطبية، هذا إىل جانب التحقيق اإلداري، 

حالة التأمينات اخلاصة، كحالة حادث املرور الذي ترتبت عنه أضرار جسمانية  وذلك قياسا على

  .    15تسبب فيه شخص جمهول أو غري مؤمن عليه إىل الصندوق اخلاص بالتعويض 

هو إجراء يسهل على الضحية أو ذوي احلقوق احلصول : )المصالحة ( التعويض بالتراضي : أوال

دون منازعة، حيث يتفادى بذلك املصاريف واألتعاب على التعويض يف أسرع وقت ممكن، وب

  .القضائية

املتعلق  74/15من األمر  1فقرة  16ففي حوادث املرور مثال واستنادا إىل نص املادة 

  ،88/31بإلزامية التأمني على السيارات وبنظام التعويض عن حوادث املرور املعدل واملتمم بالقانون 

الرتاضي أو قضائيا يف إطار حوادث املرور اجلسمانية، على أساس فإن التعويضات املمنوحة حتدد ب

اجلدول امللحق �ذا القانون، حيث تقرتح مبالغ التعويض املستحقة للضحية أو ذوي احلقوق على 

، ويف حالة القبول يعترب االتفاق مصاحلة أو تعويض 74/15أساس جداول ملحقة وتابعة لألمر رقم 

  .   بالرتاضي

إن تعذر الوصول إىل التعويض بالرتاضي بسبب رفض الضحية :  رة أو المعاينة الطبيةالخب: ثانيا

لعرض التعويض الذي تقدم به املؤمن أو بسبب نشوء منازعة طبية يف حالة وجود تقريرين طبيني 

وهو ما يتطلب اللجوء إىل خربة طبية يقوم �ا طبيب خبري يتم . متباينني عن احلالة الصحية للضحية
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اره باالتفاق بني املؤمن له و هيئة الضمان االجتماعي، من ضمن قائمة تعدها الوزارة املكلفة اختي

  . 17وتكون اخلربة النهائية ملزمة لألطراف . 16بالصحة، وذلك بعد أخذ رأي جملس أخالقيات الطب 

األضرار  هو إجراء يعتمد عليه يف التشريعات اخلاصة كسبيل لتعويض ضحايا: التحقيق اإلداري: ثالثا

املتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية املعدل  83/13من القانون  19وبالرجوع للمادة . اجلسمانية

واملتمم، فإن املشرع قد منح هيئة الضمان االجتماعي القيام بإجراء حتقيق إداري داخل املؤسسة اليت 

   لك قصد معرفة سبب احلادث وقع فيها احلادث أو املرض املهين أثناء دراستها مللف التعويض، وذ

ونوعه والظروف اليت وقع فيها، هذا إىل جانب الوجود االحتمايل خلطأ متعمد أو غري معذور من 

صاحب العمل أو وجود خطأ من التابع أو الغري، باإلضافة إىل معرفة ما إذا كانت هناك حوادث 

  . عمل سابقة وما جنم عنها

يئة الضمان االجتماعي قرارها إما برفض أو صرف وعلى إثر نتائج هذا التحقيق تتخذ ه

للمصاب أو ذوي حقوقه لتمكينه من األداءات القانونية حلادث العمل أو املرض املهين، أين يتم البت 

املتعلق بالتعويضات النامجة عن قانون العفو الشامل من  90/20يف طلبات التعويض مبوجب القانون 

  .     18قبل جلنة إدارية خاصة 

  آليات دفع التعويض : فرع الثانيال

قد تتدخل الدولة يف هذه احلالة لدفع التعويض بصفة احتياطية عند انعدام املسؤول عن 

  : الضرر وكان الضرر جسمانيا، وذلك عن طريق

ففي حالة عدم متكن الضحايا أو ذوي احلقوق من احلصول على تعويض : صناديق التعويضات: أوال

يف  1970جند يف هذا الصدد أن املشرع اجلزائري مبوجب قانون املالية لسنة من املسؤول النعدامه، 

قد أنشأ صندوق خاص بالتعويضات، يتوىل هذا األخري تعويض الضحايا إذا  74إىل  70املواد من 

مل يوجد مسؤول عن التعويض أو الذين مل حيصلوا على تعويض من املسؤول عن الضرر أو من املؤمن، 

ر بصندوق الضمان االجتماعي أو شركة التأمني النعدام شروط احلصول على سواء تعلق األم
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ويتم دفع التعويض من الصندوق بعد الفصل فيه من طرف القضاة و ليس من طرف . التعويض

  .    جهات إدارية

لقد أصبحت الدولة يف عصرنا احلاضر تتدخل يف مجيع   :الخزينة العمومية مصدر للتعويض: ثانيا

ط اإلنساين، وخاصة بعد تطور وظيفة الدولة احلارسة إىل الدولة املتدخلة، فأصبح ال صور النشا

يقتصر دورها على تنظيم التضامن االجتماعي من أجل ضمان األضرار اجلسمانية بل صارت الدولة 

تنتهج سياسة التدخل يف كل جماالت حياة األفراد االجتماعية واالقتصادية محاية للطرف الضعيف، 

هلذا الدور اجلديد املسند للدولة فقد  يف هذه العالقات وحتقيقا للعدالة االجتماعية ونظرا هلذا  ونظرا

الدور اجلديد املسند للدولة فقد تتحمل خزينتها مباشرة مبلغ التعويضات املستحقة لبعض الفئات مثل 

التجمهرات، باعتبارها ضحايا األعمال اإلرهابية، وضحايا األضرار الناجتة عن املظاهرات واملسريات و 

الضامن املباشر هلذه األخطار االجتماعية ويعود السبب يف ذلك أنه يف بعض احلاالت تكون 

األخطار غري قابلة للتأمني وال ميكن للمضرور أن يتحمل نتائجها مبفرده، فتتدخل الدولة بصفة 

ى النظام العام وأمن ا�تمع أساسية للتكفل باألضرار اجلسدية املرتتبة عنها، وذلك قصد احملافظة عل

  .واملواطن

وقد تتدخل الدولة بصفة احتياطية لضمان األضرار اجلسمانية يف جمال حوادث املرور عن 

طريق صندوق ضمان السيارات ألنه يف بعض األحيان قد يتعذر على الضحية احلصول على التعويض 

حلق يف التأمني، أو كان الشخص من شركة التأمني بسبب ختلف شرط من شروط التأمني أو سقوط ا

املسؤول عن األضرار اجلسدية جمهوال، كما ميكن للدولة أن تتدخل بصفة احتياطية لضمان األضرار 

من  1مكرر  140اجلسمانية الالحقة بالضحايا يف إطار الشريعة العامة وذلك من خالل املادة 

  . القانون املدين املعدل واملتمم
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  خاتمة 

أنه رغم كثرة النصوص املكرسة حلماية و ضمان حق املضرور،  إال أن تعويضه  نقول يف اخلتام

ينشأ حق للمتضرر يف التعويض إذا حيث  ظل رهني القواعد العامة املنصوص عليها يف القانون املدين،

توفرت أركان املسؤولية املدنية من خطأ وضرر وعالقة سببية ويلتزم القاضي باحلكم بتعويض كامل 

واألمر . مع حجم الضرر جبربه ويتناسب مع مصلحة املنتج بصفته املسؤول ملواصلة اإلنتاجيتناسب 

يتطلب اإلملام باألضرار املستحقة للتعويض، ألن تقدير التعويض يف احلالة اليت يكون فيها املسؤول 

  .لاملسؤو  انعدممن القانون املدين إذا  1مكرر140موجودا خيتلف عن التعويض وفقا لنص املادة 

جديدا نظاما  10 - 05وقد استحدث املشرع عند تعديله للقانون املدين مبقتضى القانون 

إذا انعدم املسؤول عن الضرر اجلسماين ومل تكن للمتضرر : "واليت تنص 1مكرر  140تضمنته املادة 

هذه ، ويظهر ألول وهلة أن احلكم الذي تضمنته ''   يد فيه تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر

املادة ذو أمهية قليلة ال سيما على ضوء موقعه يف القانون املدين، أما من ناحية املوضوع فإن القراءة 

األوىل لنص املادة تربز أمهية احلكم وخصوصيته، فهو يلزم الدولة بالتكفل بالتعويض عن األضرار 

خيرج عن القواعد اليت حتكم اجلسدية يف حالة انعدام املسؤول، ومثل هذا احلكم ملفت لالنتباه لكونه 

لمسؤولية كان األساس الوحيد حلصول املضرور على ، حيث أنه يف ظل نظام لنظام املسؤولية املدنية 

التعويض عما حلقه من ضرر يف جسمه أو ماله، هو أن تشري قواعد املسؤولية املدنية إىل شخص 

ية ال جيد أمامه إال الفرد املسؤول يتحمل هذا التعويض على أساس خطئه الثابت أو املفرتض، فالضح

الذي حددته قواعد املسؤولية املدنية، فإذا مل جيد املضرور مسؤوال يتحمل عبء التعويض كان هذا هو 

إثبات اخلطأ أو نسبته إىل  قدره فيتحمل وحده األضرار اليت حلقته، وكذلك األمر إذا فشل املضرور يف 

  . شخص حمدد أو كان املسؤول معسرا

ليسد نقائص نظام أقر نظاما جديدا جاء  1مكرر  140أن املشرع من خالل نص املادة إال 

وخاصة يف حالة انعدام املسؤول عن الضرر اجلسماين وبقاء املضرورين من دون تعويض المسؤولية 
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لضحايا األضرار اجلسمانية، ألن هذا من ناحية، ومن  الضامن االحتياطيفأصبحت الدولة هي 

فالتضامن القائم بني أفراد ا�تمع ، لدولة هي املسؤولة عن أمن األشخاص واملمتلكات ناحية أخرى  ا

يأىب على الدولة أن ترتك هؤالء الضحايا من دون تعويض، فحماية وتعويض هؤالء املضرورين مظهر 

    .من مظاهر التضامن االجتماعي وحتقيقا لألمن والسلم داخل ا�تمع

الوظيفة التعويضية على املسؤولية املدنية أثر كبري ، الشيء الذي دفع هليمنة  كما نضيف أنه كان  - 

يف العديد من باملشرع لتبين أنظمة تعويض خاصة ، سامهت يف جمملها يف إضعاف أساس املسؤولية 

 . تطبيقا�ا ، و توجهت �ا حنو املسؤولية املوضوعية عامة 

  1مكرر  140ر اجلسمانية طبقا لنص املادة ما جيعلنا نرى أن لنظام تكفل الدولة بتعويض األضرا

هو نظام قائم جاء لتغطية النقص املسجل بالنسبة لتعويض املتضرر عن تلك األضرار يف حالة قصور 

  . قواعد املسؤولية و عجزها عن جرب ذلك الضرر اجلسماين ، احرتاما للحق يف السالمة اجلسدية

على حنو جيعله قادرا على استيعاب كافة نصها  وضبط  1مكرر  140تعديل نص املادة لذلك نقرتح 

   تعجز فيها قواعد املسؤولية عن ذلك  النظم التعويضية اخلاصة لضمان حق املضرور يف كل حالة

وذلك على غرار ما هو مقرر يف النصوص اخلاصة، ، تطبيق املادةلآليات كما ال بد من استحداث 

  . حديد آليات لتقدير التعويضديد صندوق خاص يطبق نص املادة و بتوذلك بتح

 هامع جتسيد العمل بنص 1مكرر 140نصوص تنظيمية توضح وتبني تطبيق نص املادة  إصدار  -

  . على مستوى القضاء

                                                           
 14،املتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد  2016مارس  6املؤرخ يف  01-16من القانون رقم  40تنص املادة  1

أو      وحيظر أي عنف بدين . تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة اإلنسان'' : على أنه 2016مارس  7الصادرة يف 

  .»املعاملة القاسية و الالإنسانية يقمعها القانون. معنوي أو أي مساس بالكرامة
 العدد الثاين، ، 44 ا�لد الرياض، العامة، اإلدارة جملة املوضوعية، اإلدارة مسؤولية أساس حممد، اجلياليل الدين بوزيد 2

  2004  السنة

 3 G. Viney, La responsabilité archives de philosophie du droit , éd sirey, tome 35, 1990 

 ،P 275 
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  484 ص ، 1982 سنة ، القاهرة العربية،  النهضة اإلداري،دار القضاء احللو، رغب ا ماجد 4

  206، ص  1982سنة  القاهرة ، ، الشمس عني مطبعة ، اإلداري القضاء يف الوجيز الطماوي، حممد سليمان 5

   وما بعدها
6  Querol Ferrer, '' Le financement du fonds de garantier , R F D A 1987 , P 911. 

  - Jean – Marie Pontier, '' La prise en charge collective de l'aléa thérapeutique, L’Etat et 

les fonds de garantie '' , Dalloz , 1995, P 78. 
اإلسكندرية، سنة  اجلامعي، الفكر دار النفس، ضرر عن التعويض يف عليه ا�ين حق زيدان، حسني زكي زكي  7

   192، ص  2004

احلقوق،  كلية دكتوراه، رسالة اإلسالمية، بالشريعة مقارنا الوضعي القانون يف عليه ا�ين الفقي، حقوق حممد عادل 8

   273، ص  1984سنة  مناقشة القاهرة، مشس، عني جامعة

                        1988ولة للمضرور عن اجلرمية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، سنة حممد أبو العال عقيدة، تعويض الد  9

  . 38ص  

، حبث مقدم يف املؤمتر الثالث للجمعية ''حق املضرور يف احلصول على تعويض من الدولة ''حممد صبحي جنم،    10

  .439، ص 1989 املصرية للقانون اجلنائي، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  سنة

، مقال منشور مبجلة روح القوانني  ، كلية احلقوق، جامعة '' التأمني ضد أخطار التلوث '' نبيلة إمساعيل رسالن،  11

  .1053، 1052، ص  1998، إصدار أوت سنة '' جزء ثان ''طنطا، مصر، العدد السادس عشر 

ق املصاب يف جسده، حيث يؤثر يف تكامله ذلك األذى الذي يلح: يقصد بالضرر اجلسماين يف مفهوم الفقه 12

اجلسدي ويف حقه يف احلياة، كما يتسع هذا الضرر ليشمل ما يرتتب على اإلصابة من عجز جسماين دائم أو مؤقت 

إضافة إىل الضرر املايل املتمثل يف اخلسارة اليت حلقت املضرور كالنفقات الطبية والعالجية والكسب الذي فاته بسبب 

أمحد شرف الدين ، عناصر الضرر اجلسدي وإنتقال احلق يف التعويض عنها إىل شخص :  يف هذا املعىنأنظر  - : ذلك

  .  45، ص  1982الكويت،  سنة  ، دار مطبعة احلضارة العربية ، آخر غري املضرور

 - Gérard Mémeteau et louis Mélennec, «  traité de droit médical » , Tome 2, le contrat   

médical, la responsabilité civile du médecin , Maloine, Paris 1982 , P 173.  
،  367، ص  2007، ، موفم للنشر، اجلزائر، سنة 2علي فياليل، االلتزامات، الفعل املستحق للتعويض ، ط  13

368 .  
14 LAHLOU KHIAR Ghenima, le droit de l’indemnisation entre responsabilité et 

automaticité, ENAG édition, Alger, 2013, p 173 
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  يوسف دالندة، نظام التعويض عن األضرار اجلسمانية واملادية الناجتة عن حوادث املرور، دار هومة، اجلزائر 15

    5، ص  2005

طينة ، كلية زرارة صاحلي الواسعة، املخاطر املضمونة يف قانون التأمينات االجتماعية ، رسالة دكتوراه ، جامعة قسن 16

   287، ص  2006/2007احلقوق، سنة 

لسنة  28يتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي، ج ر عدد  83/15من القانون رقم  25راجع املادة  17

           رخ يفؤ امل 99/10، و القانون  1987املتضمن قانون املالية لسنة  86/15املعدل واملتمم بالقانون  1983

  .  1999لسنة  80، ج ر عدد  1999نوفمرب  11

      تتشكل اللجنة اإلدارية اخلاصة من ممثل لوزير الشؤون االجتماعية رئيسا وممثل للوزير املكلف باملالية عضوا  18

  . وطبيبني اثنني
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        ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،"ب"أستاذة محاضرة  - ربيع زهية .د

  البويرة  –جامعة أكلي محند أولحاج 

  

انة مستحدثة لحماية المدنية عن المنتجات المعيبة كضم المسؤولية

  المشتري

  

  مقدمة 

نفتاح احلاصلة على مستوى مجيع النواحي واألصعدة، السيما االأثرت الظروف واملستجدات 

االقتصادي وما يتبع ذلك من انعكاسات على السلوك االجتماعي وعلى املمارسات االقتصادية، 

وبشكل كبري على املعامالت بني األفراد، وذلك بتعقدها وازدياد حجمها بصفة مستمرة، إذ أصبح 

ائيا وبدون دراسة األخذ مببدأ احلرية التعاقدية يؤثر سلبا على املشرتي الذي يقدم على إبرام العقود تلق

والتدقيق يف شروطها، وذلك يف ضوء انعدام خربته يف مواجهة بائع حمرتف يعمل على حتقيق مصلحته 

  .على حساب مصلحة املشرتي املتعاقد معه

كان املشرع اجلزائري حيمي املشرتي طبقا للقواعد العامة يف القانون املدين وفقا لنظريات 

ذ كان يوقع التزام البائع طبقا للمسؤولية العقدية اليت يرتبها على عاتقه عيوب اإلرادة والعيوب اخلفية، إ

يف حالة إخالله بالتزام تعاقدي، باإلضافة إىل إمكانية حتميله املسؤولية التقصريية إذا كان ال تربطه 

باملستهلك عالقة تعاقدية، لكن يف ظل التغريات احلاصلة على مجيع األصعدة كان لزاما على املشرع 

اجلزائري أن يسعى من خالل استحداث نصوص قانونية  �دف التوسيع من احلماية القانونية املقررة 

للمشرتي نظرا للصعوبات اليت تواجهه، سواء كان متعاقدا أم غري متعاقد، وذلك باللجوء إىل وسائل 

ني األفراد جديدة قصد إجياد نوع خاص من القواعد القانونية اليت حتكم هذا النوع من العالقة ب

  .بشكل يضمن للمستهلك احلماية املرجوة
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املتضمن القانون املدين يف  10-05ومن أجل ذلك استحدث املشرع مبوجب القانون رقم 

مكرر نظاما جديدا للمسؤولية يف الفصل الثالث الفعل غري املستحق للتعويض  140أحكام املادة 

وجب هذه املادة مسؤولية املنتج عن األضرار اليت القسم الثاين من املسؤولية عن فعل الغري، فكرس مب

إىل أي حد وفق املشرع اجلزائري : يسببها املنتوج املعيب للمستهلك، فالتساؤل املطروح يف هذا الصدد

  يف تنظيم أحكام هذه املسؤولية املستحدثة من أجل محاية الطرف الضعيف يف العقد؟

  :حماور 3سة إىل ولإلجابة على هذا التساؤل فإننا قسمنا الدرا

  .نطاق املسؤولية املدنية املستحدثة: أوال

  .شروط املسؤولية املدنية املستحدثة: ثانيا

   .قيام املسؤولية املدنية املستحدثة أثر: ثالثا

  

  

  نطاق المسؤولية المستحدثة: أوال

جات املنتو إن استحداث املشرع اجلزائري نظاما خاصا للمسؤولية املدنية اليت تنتج عن عيوب 

مكرر من  140دة اليت ميكن للمضرور االستناد إليها للمطالبة بالتعويض، وذلك من خالل املا

جعل املنتج ملزما بتسليم منتجات خالية من العيوب اليت من شأ�ا أن تعرض حياة القانون املدين، 

للمضرور األشخاص أو األموال للخطر، وقد تضمن النص السالف الذكر النص على احلماية املدنية 

سواء كان متعاقدا أو غري متعاقد، وتظهر أمهية حتديد نطاق مسؤولية املنتج بالوقوف عند املسؤول عن 

تعويض الضرر، وكذا املستفيد من قواعد احلماية إىل جانب تبيان طبيعة املنتوجات اليت يسأل عنها 

  .املنتج

  :نطاق المسؤولية المستحدثة من حيث األشخاص  .1

املتضمن القانون  10-05مكرر فقرة أوىل من القانون رقم  140املادة بالرجوع إىل نص 

يكون المنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو "فهي تنص على أنه  املدين

، ومن خالل هذا النص يتبني لنا أن طريف املسؤولية املستحدثة 1"لم تربطه بالمتضرر عالقة تعاقدية
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ات املعيبة من أضرار مها املنتج املسؤول، واملتضرر املستفيد من التعويض جراء قيام عن ما تسببه املنتج

  .املسؤولية

مكرر الفقرة األوىل السالفة الذكر جند أن املشرع  140بالرجوع إىل نص املادة : المنتج المسؤول .أ 

يكون المنتج "استعمل مصطلح املنتج للداللة على املسؤول عن املنتوج املعيب، إذ نص على ما يلي 

، وإذا كان املشرع مل يرد أي تعريف للمنتج يف القانون املدين بصفة مفصلة سواء قبل أو "...مسؤوال

بعد تعديله، بل اكتفى باإلشارة إىل مسؤوليته فقط، كما أنه مل حيدد لنا أيضا حىت األشخاص الذين 

  .يدخلون يف مفهومه

ذي يتحمل املسؤولية عن املنتوجات مكرر ال 140إن املنتج هو وحده حسب نص املادة 

، وبالتايل فهو وحده املسؤول عن الضرر الناتج عن 2املعيبة قبل أي شخص آخر يف الدورة اإلنتاجية

عيب  يف سالمة املنتوجات دون املوزع والتاجر والوسيط، وبالنتيجة فهو الذي يتحمل لوحده 

ا جيعل املنتوج أكثر سالمة، نظرا ملعرفته للمخاطر التعويض اجتاه املتضرر، كونه ميلك اخلربة والدراية مب

اليت قد تنتج عن السلع اليت يقوم بتوزيعها، فاملنتج النهائي هو الذي يعرفه املتضرر، وأيضا أن املنتوج 

، سواء كان املنتج شخصا طبيعيا أو معنويا، فهو املسؤول عن التعويض الذي 3املستعمل هو من صنعه

  .4يسببه املنتوج

علم أنه قد استعملت عدة مصطلحات يف النصوص القانونية للداللة على املسؤول عن مع ال

، إن حصر املشرع اجلزائري املسؤول عن 5فعل املنتوجات املعيبة يف ضوء أحكام املسؤولية املستحدثة

مكرر من قانون املدين يف املنتج النهائي يعطي مفهوما ضيقا  140املنتجات املعيبة يف نص املادة 

لمنتج، فكان من األحسن أن تشمل املسؤولية كل من املنتج واملورد والتاجر والوسيط، كون أن ل

  .6العيب قد ينشأ يف املنتوج بفعله وهو ملزم أن يعلم بالعيب املوجود بالسلعة
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إن الطرف الثاين يف دعوى املسؤولية عن عيوب املنتوجات هو : المتضرر المستفيد من التعويض .ب 

الدعوى اليت �دف أساسا  إىل املطالبة بالتعويض عن األضرار اليت تصيبه من جرائها،  املتضرر، هذه

مكرر فقرة أوىل السالفة الذكر نالحظ أن املشرع قد ألغى التمييز بني  140وبالرجوع إىل نص املادة 

  .7من الغري املتضرر املتعاقد وغري املتعاقد من جمال احلماية، كما أنه مل يستثين بأي نص خاص املتضرر

حلقه ضرر من املنتوج  -طبيعي أو معنوي –يقصد باملتضرر هو ذلك الشخص القانوين 

املعيب سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أم غري مباشرة، فاملتضرر املباشر هو الذي اتصل باملنتوج مباشرة 

ب يف اتصاله فأصابه ضرر، وهو إما أن يكون متعاقد مع املسؤول أي ارتبط معه بعقد كان هو السب

بالسلعة، وقد يكون غري متعاقد معه لكنه اتصل باملنتوج على وجه آخر كمستعمل السلعة من أفراد 

، فاملنتج مسؤول عن الضرر الناتج عن عيب يف املنتج باعتبار أن مسؤوليته هي 8عائلة املشرتي

  .9مسؤولية بقوة القانون

مكرر فقرة أوىل من  140ص املادة يتبني لنا بوضوح ومن خالل ما نص عليه املشرع يف ن

القانون املدين أن املنتج يكون مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب منتوجه حىت ولو مل تربطه عالقة 

تعاقدية، فبمفهوم املخالفة أنه يكون أيضا مسؤوال يف حالة ما إذا ارتبط بعالقة عقدية مع املتضرر، 

عليه على أساس املسؤولية التقصريية لوجود عيب  فإذا كان الشخص املتضرر من الغري يكون رجوعه

يف املنتوج، أما إذا كان يربطه باملنتج عقد بيع فإن رجوعه يكون على أساس املسؤولية العقدية، ويرى 

بعض الفقه أن املتضرر ال ميكن له أن يتخلى عن صفته كمتعاقد لريجع على املنتج باملسؤولية 

  .10التقصريية

  :ية المستحدثة من حيث المنتوجاتنطاق المسؤولية المدن .2

مكرر من القانون املدين جند أن النظام اجلديد للمسؤولية املدنية  140بالرجوع إىل نص املادة 

الذي ورد فيها يطبق كأصل عام على األضرار اليت تسببها املنتجات املعيبة وليس على خطأ املسؤول، 

  .وكذا اخلدمة إذ ميتد نطاقها إىل كل من السلعة
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كل شيء مادي قابل للتنازل "بأ�ا  03-09من القانون رقم  3/17لقد عرفتها املادة : لسلعةا .أ 

، ويفهم من ذلك أنه ميكن أن تكون مجيع األموال املنقولة حمال لالستهالك إذا "عنه بمقابل أو مجانا

حيث  مت اقتناؤها واستعماهلا لغرض غري مهين وبالتايل يالحظ اتساع نطاق محاية املستهلك من

  .املوضوع

مل حيدد املشرع اجلزائري يف املادة السالفة الذكر أنواع السلع اليت يلتزم املتدخل بضمان 

مكرر من  140سالمتها، ويرجع ذلك لكثر�ا واتساع جماالت اإلنتاج، إال أن املشرع يف نص املادة 

ر منتوجا كل مال منقول يعتب"القانون املدين قد حدد البعض منها عندما عرفت املنتوج وهذا بنصها 

ولو كان متصال بعقار، السيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي، وتربية الحيوانات، والصناعة 

  ".الغذائية، والصيد البحري والطاقة الكهربائية

من القانون  3/10أدمج املشرع اجلزائري اخلدمة ضمن املنتوجات وذلك يف نص املادة : الخدمة .ب 

ق حبماية املستهلك وقمع الغش وذلك عند تعريفه للمنتوج الذي يشمل السلع املتعل 03-09رقم 

من نفس  3/16واخلدمات إال أن املشرع من جهة أخرى أعطى تعريفا مستقال للخدمة يف نص املادة 

كل عمل مقدم غير تسليم السلعة حتى ولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما "القانون بأـنها 

  ".للخدمة المقدمة

الحظ مع ذلك وبالرغم من اتساع نشاط اخلدمات السيما منذ حترير قطاع التجارة وتشجيع ن

مكرر فقرة ثانية من القانون املدين  140االستثمار األجنيب، إال أن املشرع قد استبعد اخلدمة يف املادة 

لك من اخلدمات عند تعريفه للمنتوج ومل يتناوهلا خاصة إذا علمنا أن هذا يؤدي إىل عدم محاية املسته

  .اليت ال تستجيب يف كثري من األحيان لرغباته املشروعة
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  شروط المسؤولية المدنية المستحدثة: ثانيا

مكرر  140ال تقوم مسؤولية املنتج إال إذا حتققت الشروط اخلاصة �ا واليت تضمنتها املادة 

شريعات املقارنة كالتشريع من القانون املدين، إذ أ�ا مل تنص عليها صراحة كما فعلت بعض الت

من القانون املدين، ومع ذلك فعلى املتضرر من املنتجات  1245/9الفرنسي مثال يف نص املادة 

املعيبة الذي يرفع دعوى املسؤولة ضد املنتج أن يثبت باخلصوص وجود العيب باملنتوج وحصول ضرر 

ر عالقة السببية بني كل من العيب ملستعملي أو مستهلكي هذا املنتوج أو الغري، كما جيب أن تتواف

  .والضرر

  :وجود العيب في المنتوج .1

إن من أهم األركان األساسية اليت تقوم عليها مسؤولية املنتج من األضرار اليت تسببها منتجاته 

، ومفهوم العيب يف 11املعيبة هو وجود العيب يف املنتوج والذي حيدث ضررا ملستعملي هذا املنتوج

اخلفي هو الذي يكتنف السلعة وجيعل هناك إخالال يف استعماهلا، مما يسبب  نظرية ضمان العيب

أما ملعرفة حتديد مفهوم العيب يف املنتجات البد من األخذ بعني االعتبار العناصر . ضررا مبستعمليها

اليت جتعله يلحق ضررا بشخص املشرتي أو بأمواله، ما دامت مسؤولية املنتج تتمحور حول التعويض 

ئفة جديدة من األضرار اليت تسببها هذه املنتجات املعيبة، تلك األضرار اليت تصيب املشرتي عن طا

أو املستعمل يف شخصه أو أمواله بسبب املنتوج حبد ذاته، وليس بسبب املصاريف اليت تنجم عن 

  .فسخ البيع للعيب يف املبيع باملفهوم التقليدي

ن املدين اجلزائري جند أن املشرع تناول مصطلح مكرر من القانو  140وبالرجوع إىل نص املادة 

أو لفظ العيب يف املنتوج بصفة مطلقة وهذا كشرط من شروط قيام املسؤولية بشكل عام، لكن 

بالرجوع إىل النصوص اخلاصة حبماية املستهلك وقمع الغش، فقد حاول املشرع إعطاء معىن للعيب 

املعيبة بالنظر إىل نقص السالمة، وذك حينما تطرق املوجب للضمان يف إطار املسؤولية عن املنتجات 

منه ملفهوم املنتوج السليم والنزيه والقابل للتسويق، والذي يعترب منتوجا خاليا من  3/11يف نص املادة 

  .أي نقص أو عيب خفي يضمن عدم اإلضرار بصحة وسالمة املستهلك أو مصاحله املادية واملعنوية
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 تعييب املبيع وانعدام السالمة املرغوبة شرعا، أي تلك اليت ويتضح جليا مما سبق الربط بني

توفر األمان الذي كان يرجوه املستهلك أو يتوقعه ولذلك فإن تقدير العيب يرتكز على التوقع املشروع 

، كما يكفي على املضرور إثبات بكافة الطرق أن 12للشخص املعتاد استنادا إىل املعيار التقليدي

  .13السالمة واألمن اليت ميكن توقعها قانونا والذي تتسبب له يف أضرار نتيجة ذلك املنتوج مل متنح له

  :حدوث الضرر .2

ال تقوم مسؤولية املنتج عن منتوجاته املعيبة إال إذا حصل ضرر بسبب عيب يف منتوجه وهذا 

ساسي مكرر فقرة أوىل من القانون املدين اجلزائري، فالضرر هو احملور األ 140ما نصت عليه املادة 

، سواء كان ذلك الضرر ما حلق باملتضرر بنفسه أو 14الذي يدور حوله الضمان املتمثل يف التعويض

ماله، بالرغم من أن املادة السالفة الذكر مل تبني بوضوح طبيعة األضرار اليت ميكن أن تكون حمل 

احلالة هو الضرر التعويض، إذ أن النص جاء مطلقا ملعىن الضرر، وإن كان املقصود بالضرر يف هذه 

اجلسماين املادي باعتبار أن هذا األخري هو الدافع لظهور هذه املادة، وبالتايل إقامة مسؤولية املنتج 

  .واالعرتاف بوجود االلتزام بضمان السالمة

فنجد أ�ا جاءت عامة لتشمل  03-09من القانون رقم  3/11وبالرجوع إىل نص املادة 

اليت تصيب املتضرر يف ماله أو جسمه أو يف مصلحة مادية مشروعة، مجيع االضرار سواء كانت مادية 

ومل يستثين املشرع اجلزائري من التعويض يف إطار هذه املسؤولية االضرار اليت حتق بالسلعة املعيبة إال ما 

، 15احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية 02-04من القانون رقم  3/2استثنته املادة 

         واملتعلقة أصال باألموال اليت ميلكها الشخص أو يستخدمها يف أغراض جتارية أو ممارسة مهنته

  .أو حرفته

كما يشمل التعويض أيضا تلك األضرار األدبية اليت متس مصلحة غري مالية للمضرور كاآلالم 

مكرر قانون  182ص املادة العاطفية مثال، وقد كرس املشرع مبدأ التعويض عن األضرار املعنوية يف ن

مدين، وقصرها على املساس بالسمعة والشرف دون األضرار اليت تصيب الشعور والعواطف، مع العلم 
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أنه ال يكفي وقوع الضرر بل البد من إثباته بكافة الطرق من طرف املتضرر وكذا بيان مداه وعناصره 

  .16لكي تقوم مسؤولية املنتج

  :لضررالعالقة السببية بين العيب وا .3

ونعين بذلك أن يكون الضرر احلاصل للمتضرر مرتتبا عن العيب املوجود يف املنتوج، وأن 

يكون املصدر الرئيسي واملباشر للضرر، وبعبارة أخرى أن يكون الضرر نتيجة العيب الذي أصاب 

 املنتوج والذي يتمثل يف نقص السالمة، وبالتايل فعلى املتضرر أن يثبت أن الضرر مصدره إحدى

املنتجات املعيبة وهو ما ميثل العالقة السببية بني العيب يف املنتوج والضرر احلاصل، ونالحظ أن املشرع 

مكرر من القانون املدين اجلزائري على إثبات عناصر مسؤولية  140اجلزائري مل ينص صراحة يف املادة 

بية بني العيب يف املنتوج والضرر، لذا املنتج عن األضرار اليت تسببها منتجاته املعيبة مبا فيها عالقة السب

من نفس القانون،  323فالبد من الرجوع إىل القواعد العامة يف اإلثبات املنصوص عليها يف املادة 

وإن كانت يف كثري من األحيان غري كافية إلثبات معيوبية املنتوج نظرا ملا متتاز به هذه األخرية من 

التصنيعية املسامهة يف إنتاجه مع تزايد الوسطاء بني مرحلة  تقنية عالية وتعقدها وتداخل العمليات

  .17التصنيع واالستهالك
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  أثر قيام المسؤولية المدنية المستحدثة: ثالثا

إن مسؤولية املنتج عن عيب السالمة تنعقد بقوة القانون وذلك مبجرد توافر أركا�ا، وبالتايل 

ار اليت حلقت ضحايا املنتجات املعيبة، فهو األثر الوحيد لقيام يصبح املنتج ملزما بالتعويض عن األضر 

مسؤولية املنتج، والذي يتمثل يف كل ما يطلبه املتضرر إلصالح الضرر كجزاء للمسؤولية، والغاية منه 

جرب األضرار اليت حلقت به أو بغريه وإن كان املسؤول عن التعويض يف املسؤولية الناشئة عن املنتوجات 

هو املنتج أو املتدخل، إال أنه يف بعض األحيان يصعب حتديد املسؤول عن حوادث االستهالك املعيبة 

إىل درجة االنعدام، لذا فقد جاء املشرع بآلية جديدة لضمان استيفاء املستهلك حقه من التعويض 

  .وهي  التزام الدولة بذلك

  :التعويض في حالة وجود مسؤول .1

ملنتوج الرجوع مباشرة على كل متدخل سواء كان حيق لكل متضرر من جراء العيب يف ا

، فهو ميلك حق الرجوع سواء  18شخصا طبيعيا أو معنويا يتدخل يف عملية عرض املنتوج لالستهالك

  .19كان البائع أو املنتج مباشرة، فللبائع أو املوزع الرجوع على املنتج فيما أداه من تعويض

منية للمتدخلني يف حالة اشرتاكهم يف املسؤولية مل ينص املشرع اجلزائري على املسؤولية التضا

عن الضرر الالحق باملتضرر، واليت تظهر خاصة يف املنتوجات املركبة أو يف حالة تعييب املنتوج نتيجة 

تداوله بني عدة متدخلني، لكن بالرجوع إىل القواعد العامة جند أن املشرع قد نص صراحة على 

  .املتعلق بالقانون املدين 10-05املعدلة بالقانون رقم  126 املسؤولية التضامنية يف نص املادة

وبالرغم من أن االلتزام بالتعويض هو متكني املضرور من جرب الضرر الذي أصابه، إال أن 

، مما حييلنا إىل 20املشرع اجلزائري مل ينظم التعويض عن األضرار اليت تتجاوز حد�ا األضرار التجارية

لق باألضرار اليت يسببها املنتوج املعيب، كما قد يلجأ املتضرر إىل وسيلة التأمني القواعد العامة فيما يتع

للحصول على حقه وهذا بعد تقرير إلزامية التأمني على مسؤولية املنتج، وذلك مبوجب األمر رقم 

  .21املتعلق بالتأمينات املعدل واملتمم 95-07
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  :التعويض في حالة انعدام المسؤول .2

من القانون املدين اجلزائري حالة انعدام املسؤول أو كان جمهوال  1مكرر 140تناولت املادة 

يف حالة الضرر اجلسماين ومل يكن للمتضرر يد فيه، فحملت الدولة مسؤولية التكفل بالتعويض عن 

الضرر، إذ حدد املشرع مبوجب املادة السالفة الذكر شروط قيام مسؤولية الدولة بضمان التعويض، هذا 

  .لذي له أساسه اخلاصاألخري ا

فهي قد تتعلق أصال باملسؤول، إذ يتبني من نص املادة : بالنسبة لشروط التزام الدولة بالتعويض .أ 

أن املسؤول قد يكون إما جمهوال أو معلوما لكنه غري مسؤول ويف كلتا احلالتني ينعدم  1مكرر  140

بالضرر وهي تتمثل أصال يف  املسؤول بالتكفل بالتعويض هذا من جهة، وقد تتعلق تلك الشروط 

ضرورة أن يكون الضرر جسمانيا وذك دون باقي األضرار األخرى وذلك يعترب قصورا، وبالتايل ميكن 

من القانون املدين للمطالبة بالتعويض من األضرار املالية واليت تكون  182للمتضرر االستناد إىل املادة 

مكرر  182لبة باألضرار النفسية طبقا للمادة ، كما ميكن املطا22يف إطار العالقة العقدية فقط

  .10-05املضافة بالقانون رقم 

أما بالنسبة للشرط الثاين املتعلق بالضرر فهو ينحصر يف كون أال يكون للمتضرر يد يف 

حدوث الضرر وإال فال تلتزم الدولة بالتعويض، فالبد أن يكون العيب هو السبب الرئيسي يف إحداث 

  .ملتضرر التعويض، إذ أن خطأ املضرور من بني األسباب املعفية من املسؤوليةالضرر لكي يستحق ا

مكرر من القانون املدين يف تطوير نظام املسؤولية من  140سامهت املادة  :أساس التعويض  .ب 

ذاتية إىل موضوعية، إذ أن حتمل الدولة تعويض األضرار اجلسمانية يرجع بالدرجة األوىل إىل اخلطورة 

ا املنتوجات املعيبة يف ظل التطور التكنولوجي احلايل، فقد تبىن املشرع اجلزائري تبعا لذلك اليت تشكله

األساس اجلديد يف التعويض املتمثل يف خماطر التطور يف جمال عيوب املنتجات، وهذا بالرغم من أن 

تايل اهليئات مكرر مل تتناول الكيفية اليت يتم فيها احلصول على التعويض ومل توضح بال 140املادة 

اليت تنوب عن الدولة يف التعويض، ومل يبق على املتضرر إال اتباع اإلجراءات التقليدية املتمثلة يف رفع 

املعدلة  52دعوى ضد ممثل الدولة أمام اهليئات القضائية املختصة وهو وزير املالية طبقا للمادة 

  .ضرر من مصاريف، وما ينجم عن ذلك من إثقال كاهل  املت10- 05بالقانون رقم 
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  خاتمة

عن األضرار اليت يسببها املنتوج املعيب للمستهلك وفق إن تكريس املشرع ملسؤولية املنتج 

املتضمن القانون املدين يعد قفزة نوعية يف جمال محاية  10-05مكرر من القانون رقم  140املادة 

بري يف نظام املسؤولية املدنية  الطرف املتضرر سواء كان متعاقدا أم غري متعاقد، إذ يعد ذلك تطور ك

  .يف مجيع امليادين احلاصلةكون أن هذه األخرية أصبحت ال تساير التحوالت 

إن متطلبات تطبيق القواعد العامة املتمثلة أساسا يف قاعدة نسبية آثار العقد والتعويض عن 

أصبح ميثل عائقا  الضرر املباشر املتوقع وقت إبرام العقد فحسب، وقاعدة اخلطأ الواجب اإلثبات،

  .لتحقيق التغطية الكاملة واملباشرة للضرر ضد املنتج

نالحظ أنه وبالرغم من أن املشرع اجلزائري قد حاول بقدر املستطاع توفري محاية لصاحل 

ضحايا املنتوجات املعيبة وذلك باستحداث نظام موحد للمسؤولية وإدراجه يف القانون املدين مبوجب 

وذلك إدراكا منه بأمهية املخاطر اليت قد تلحقهم، ونص على مسؤولية املنتج ، 10-05القانون رقم 

  :جيب تفاديها لذلك فإننا نقرتح ما يلي مكرر إال أنه الحظنا عدة نقائص وثغرات 140يف املادة 

 .مكرر عن طريق حتديد شروط وأحكام تطبيقها 140العمل على تنظيم املادة  -1

ر دين يتناول املسؤولية اليت تتقر خاص يف القانون امل كان على املشرع كذلك استحداث باب -2

 .بقوة القانون

ملسؤولية املتدخلني بالتضامن وتنظيمها بالتفصيل يف جمال املسؤولية عن  ضرورة إعطاء أمهية -3

 .عيوب املنتوجات

وضع آليات وإجراءات بسيطة للحصول على التعويض يف حالة انعدام املسؤول وتوسيع جمال  -4

    .مل حىت األضرار املاديةالتعويض لتش
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، الصادر 44يعدل ويتمم القانون املدين، اجلريدة الرمسية العدد  2005جوان  20املؤرخ يف  10- 05القانون رقم  1

  .2005أوت  26بتاريخ 

، 1983حممد شكري سرور، مسؤولية املنتج عن األضرار اليت تسببها منتجاته اخلطرة، دار الفكر العريب، القاهرة،  2

  .11ص 

  .144، ص 2005ة مقارنة، دار النشر والتوزيع، مصر، حممد بودايل، مسؤولية املنتج عن منتوجاته املعيبة، دراس 3

شعباين حنني نوال، إلتزام املتدخل بضمان سالمة املستهلك يف ضوء قانون محاية املستهلك وقمع الغش، مذكرة لنيل  4

  .20، ص 2011-2010شهادة ماجستري يف العلوم القانونية، فرع املسؤولية املهنية، جامعة تيزي وزو، 

املتعلق  15/09/1990املؤرخ يف  266-90من املرسوم التنفيذي رقم  2تماد لفظ احملرتف يف املادة لقد مت اع 5

امللغى، أما فيما خيص لفظ  16/09/1990، الصادر يف 40بضمان املنتوجات واخلدمات، اجلريدة الرمسية العدد 

، يتعلق حبماية 2009فرباير  25املؤرخ يف  03-09املتدخل فقد مت استعمال هذا املصطلح يف القانون رقم 

، وكذا الشأن بالنسبة لنصوص 08/03/2009، الصادر بتاريخ 15املستهلك وقمع الغش، اجلريدة الرمسية العدد 

، حيدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع 2013سبتمرب  26واملؤرخ يف  327-13املرسوم التنفيذي رقم 

  .2013أكتوبر  2، الصادر بتاريخ 49واخلدمات حيز التنفيذ، اجلريدة الرمسية العدد 

املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش اعترب  03-09إذ أنه بالرجوع إىل القواعد اخلاصة، جند أن القانون رقم  6

املسؤول عن األضرار الناجتة عن غياب السالمة هو املتدخل الذي هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل يف عمله 

  .من نفس القانون 3/7وكذا ما تضمنته املادة عرض املنتوجات لالستهالك 

علي بوحلية بن بومخيس، القواعد العامة حلماية املستهلك واملسؤولية املرتتبة عنها يف التشريع اجلزائري، دار اهلدى،  7

  .85، ص 2000عني مليلة، اجلزائر، 

الفقه اإلسالمي والقانون التجاري، دار  إبراهيم أمحد البسطويسي، املسؤولية عن الغش يف السلع، دراسة مقارنة بني 8

  .225، ص 2011الكتب القانونية، دار شتات للنشر والربجميات، مصر، 
9 Elie ALFANDARI, Droit des affaires, Litec, Paris, 1993, p340. 

  . 15-14حممد شكري سرور، مرجع سابق، ص ص  10

نني املدنية واالتفاقيات الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان سامل حممد رديعان العزاوي، مسؤولية املنتج يف القوا 11

  .111، ص 2008األردن، 

  .478حممد بودايل، مرجع سابق، ص  12
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، 2014علي فتاك، محاية املستهلك وتأثري املنافسة على ضمان سالمة املنتج، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  13

  .388-387ص ص 

اية أمن املستهلك يف ظل اقتصاد السوق، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل درجة دكتوراه يف العلوم كرمية بركات، مح 14

  .343، ص 2014ختصص قانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

ريدة الرمسية ، حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية، اجل2004جوان  23مؤرخ يف  02-04قانون رقم  15

أوت  15املؤرخ يف  06-10، معدل ومتمم مبوجب القانون رقم 2004جوان  27، الصادر بتاريخ 41العدد 

  .2010أوت  18، الصادر بتاريخ 46، اجلريدة الرمسية العدد 2015

لد األول، ا�لد سليمان مرقس، الوايف يف شرح القانون املدين يف االلتزامات العمل الضار واملسؤولية املدنية، ا� 16

  .181، ص 1998الثاين، دار الكتب القانونية، شتات، مصر، 

  .253، ص 2007قادة شهيدة، املسؤولية املدنية للمنتج، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  17

  .، مرجع سابق03-09من القانون رقم  3/7املادة  18

، 1994واملوزع، رسالة دكتوراه دولة، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، مصر، عبد القادر علي احلاج، مسؤولية املنتج  19

  .48ص 

مكرر تقنني مدين جزائري، ا�لة النقدية للقانون والعلوم  140زاهية حورية سي يوسف، تعليق على املادة  20

  .76-61، ص ص 2010، 02السياسية، جامعة تيزي وزو، العدد 

 08، الصادر بتاريخ 13يتعلق بالتأمينات، اجلريدة الرمسية العدد  1995في جان 25مؤرخ يف  07-95أمر رقم  21

، املتعلق بالتأمينات، اجلريدة الرمسية 2006فرباير  27املؤرخ يف  04- 06، معدل ومتمم بالقانون رقم 1995مارس 

  .2006مارس  12، الصادر بتاريخ 15العدد 

املاسة بأمن املستهلك وسالمته، دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة  طيب ولد اعمر، النظام القانوين لتعويض االضرار 22

  .137، ص 2010-2009دكتوراه يف القانون اخلاص، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
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         ،كلية الحقوق والعلوم السياسية طالب دكتوراه، - بلعيور محمد نذير

  األغواط -جامعة عمار ثليجي

  

  

المسؤولية عن تعويض أضرار حوادث المرور بين القانون المدني وقانون 

  التأمين على السيارات إلزامية

  

   مقدمة

سـلوك األفـراد بـإقرار احلقـوق وتقريـــر إذا كـان اهلـدف مـن القـانون فـي أيـة مجاعـة هـو تنظـيم 

يسـتوجب وضـع  االلتزامـــات منعـــا للظلـــم والتعـــدي واقتضـــاء احلقـــوق بـــالقوة، فإنـــه مـــن أجـــل ذلـــك

األضرار من قبل بعض األفراد  تشـريعات وقائيـة �ـدف إلـى منـع وقـوع: نـوعني مـن التشـريعات القانونيـة

وأمنيـة فـي ا�تمـع متنـع التعـدي والسـرقة  وهي كثرية منهـا إحـداث أجهـزة إداريـة. على البعض اآلخر

اشــــرتاط مواصــــفات فــــي األدويــــة واملــــواد الغذائيــــة  ومنهـا. والقتـل وغريهـا مـن اجلـرائم واملخالفـات

ط مواصــــفات فــــي اأو اشــــرت . ــــك املواصــــفاتة عــــن اســــتهالكها دون تلوغريهــــا منعــــا ل ضــــرار الناجتــــ

ت االقتصــادية والتجاريــة وغريهــا لتهــدمها ومــا يرتتــب عــن ذلــك واملنشــا منعــا بنــــاء املنــــازل والعمــــارات

مـن  م املـرور فـي الطرقـات لتفـادي احلـوادث ومـا ختلفـهومنهـا أيضـا تنظـي. فادحـة فـي األرواح مــن أضــرار

. العموم ومؤسسـات التـامني وحتـى للدولـة علـى ائلـة فـي األرواح واملمتلكـات ألفرادخسـائر ه

جرائم القتل أو  وتشـريعات عالجيـة تسـتوجب معاقبـة األشـخاص الـذين صـدرت مـنهم خمالفـات أو

  .ممتلكا�م و تعـويض األضـرار التـي حلقـت األفـراد فـي أنفسـهم أوالسـرقة أو التعـدي، أ

ميدان  ومن أهم امليادين أو ا�االت اليت تتجلـى فيهـا تشـريعات الوقايـة وتشـريعات العـالج

 إصابة يف قتل و سـبب رئيسـي« فقد أكدت اإلحصاءات فـي العـامل أن حـوادث املـرور. تنظيم املرور

مبعـدل . (مليون آخرين 51 تقتـل حنـو مليـون ونصـف شـخص سـنويا، وتصـيب.. لثالثنيمن هم دون ا
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املوت يف العامل بعد أمراض القلب  فـي املرتبـة الثالثـة مـن مسـببات) !!. ألـف شـخص يوميـا137

  1.واجللطات الدماغية

د تـدخل املشـرع اجلزائـري وتفاديا للكوارث واألضرار اليت ختلفها حوادث املـرور فـي اجلزائـر فقـ

لـم حيقـق النتـائج املرجـوة منـه فـي  2001حيـث تبـني أن قـانون  2009بتعـديل قـانون املـرور فـي 

تقلـيص احلـوادث واألضـرار الناجتـة عـن املركبـات، فجـاء القـانون اجلديـد ليشـدد مـن اإلجـراءات 

. ال فـي أن تقلـل مـن اآلثـار الوخيمة اليت ختلفها حوادث املروروالعقوبـات الصـارمة التـي نـص عليهـا أمـ

أمـا علـى مسـتوى التشريع العالجي فقد مت وضع جمموعة من . هذا علـى مسـتوى التشـريع الوقـائي

  :التشـريعات جلبـر األضـرار وتعـويض اخلسـائر النامجة عن حوادث املرور، أمهها

يتعلق  1974يناير سنة  30املوافق  1394عام  حمرم 6مؤرخ يف  74-15األمر رقم 

 88- 31بإلزامية التأمني على السيارات و بنظام التعويض عن األضرار املعدل واملتمم رقم بالقانون 

 74-15يعدل ويتمم األمر رقم  1988يوليو سنة  19املوافق  1408ذي احلجة عام  5املؤرخ يف 

، زامية التأمني على السيارات وبنظام التعويض عن األضراراملتعلق بإل 1974يناير سنة  30املؤرخ يف 

وغريه  2 املتعلق بالتأمينات 04-06   بالقانون  واملتمم  1995املؤرخ يف يناير  07-95والقانون رقم 

من القوانني املتعلقة بالضمان االجتماعي وبتنظيم احمليط وقوانني املالية والصحة والنقل الربي والنقل 

   يدية وقانون البلدية والوالية، املعدلة واملتممة، والقانون املدين الصادر باألمر رقمبالسكك احلد

 20املؤرخ يف  10-05املعدل واملتمم وخاصة بالقانون رقم  1975سبتمرب  26بتاريخ  75-58

: على أن 8حيث أن القانون املتضمن إلزامية التأمني على السيارات نص يف املادة  2005.يونيو

ادث سري سبب أضرار جسمانية يرتتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها، و إن كل ح«

مل تكن للضحية صفة الغري جتاه الشخص املسؤول مدنيا عن احلادث، ويشمل هذا التعويض كذلك 

 املكتتب يف التأمني ومالك املركبة، كما ميكن أن يشمل سائق املركبة ومسبب احلادث ضمن الشروط

  .»بعده 13ها يف املادة املنصوص علي
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ومـن ثـم فـالتعويض وخاصـة عـن األضـرار اجلسـمانية يتقـرر فـي كـل األحـوال دون النظر إىل 

بينما األصل فـي القـانون املـدين أن ال تعـويض إال بعــــد إثبــــات اخلطــــأ أو . خطأ املتسبب يف الضرر

بــــة أو الســــيارة علــــى أســــاس املسؤولية التقصريية املرتتبة عن حراسة التقصــــري مــــن جانــــب صــــاحب املرك

  .  138الشيء طبقا للمادة 

وعليـه فـإن املسـؤولية عـن تعـويض األضـرار الناجتـة عـن حـوادث املـرور يتنـازع فـي تنظيمهـا 

ــؤولية وغريهــا مــن األحــوال العينية بني األفـراد، القــانون املــدين باعتبــاره الشــريعة العامــة لتنظــيم املس

ومـــن ثـــم فـــإن . والقـانون الـذي يتعلـق بإلزاميـة التـأمني علـى السـيارات وبنظـام التعـويض عـــن األضـــرار

ينهما خاصة فيما االختالف أو التكامل ب اإلشـــكالية التـــي تثـــار �ـــذا اخلصـــوص تتمثـــل فـــي مـــدى

  :يتعلق بالتساؤالت التالية

  ما هي أطراف الدعوى واجلهة القضائية املختصة للنظر فيها يف كل قانون؟ )1

  هل ختتلف قواعد الضامن أو الكفيل يف كل منهما؟ )2

  هل خيتلفان يف حتديد التعويض؟ )3

  ما هو أساس املسؤولية يف كل من القانونني؟ )4

   :املوضوع إىل النقاط التالية ولإلجابة عن هذه األسئلة مت تقسيم

  أطراف الدعوى واجلهة القضائية املختصة يف كل منهما: أوال 

  يف كل منهماالضامن أو الكفيل  :ثانيا

  احلق أو املصلحة احملمية والتعويض يف كل منهما: ثالثا

  أساس املسؤولية يف كل منهما: رابعا
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  ي كل منهماأطراف الدعوى والجهة القضائية المختصة ف: أوال

يف القانون املدين طرفا كل دعوة مها املدعي واملدعى عليه أو املضرور واملسؤول عن تعويض 

فعل  -وكالة -فضالة -فعل نافع –إرادة منفرة  -وذلك حسب مصدر احلق أو االلتزام عقد . الضرر

  .القانون -ضار

ا حـوادث الطرقـات حتـى فـي الـدول بينما فـي جمـال املـرور ونظـرا لألضـرار الوخيمـة التـي ختلفهـ

التـي تتكبدها، جلأت  3، واخلسـائر االقتصـادية)وطرقا�ـا ذات جـودة عاليـة(العظمـى واملتطـورة 

التشريعات يف العامل إىل إدخال على العالقة البسيطة أطرافا أخـرى، حيـث تـــم إدخـــال شـــركات 

وجعـــل شـــركة التـــأمني هـــي الطـــرف األساســـي فـــي العالقـــة مـــع  .4التـــأمني كطـــرف أساســـي فيهـــا

وخاصة األضرار  5حبيـــث تلتـــزم شـــركة التـــأمني فـــي تعـــويض كـــل املتضررين من احلوادث. املضـــرور

لـزم القـانون شـركة التـأمني بـل لقـد أ 6اجلسمانية منها النامجة عن السيارة طاملـا أن السيارة مؤمن عليها

بتغطيـة األضـرار حتـى فـي حالـة بيع املؤمن له السيارة لشخص آخر مل يكن طرفا يف عقد التأمني مـع 

فقد أدخل القانون ورثـة املـؤمن لـه . شـركة التـأمني أوفـي حالة وفاة املؤمن له ومل ينقض عقد التأمني

قــد التــأمني حيــث نــص علــى متديــد أثــر التــأمني ليغطــي املشــرتي واملشـرتي للمركبــة أطرافــا فــي ع

أمــا فـي حالــة عــدم التـأمني علــى السـيارة أو املركبــة أوفــي حالـة انقضــاء عقــد التــأمني أو فــي  7والورثـة

ـة التــأمني علــى املركبـة أدخـل طرفـا آخـر فـي احلــاالت التــي ال يغطيهــا عقــد التــأمني فــإن قــانون إلزاميـ

التـابع للدولة حيث يلتزم هذا األخري بتغطية  .الصـندوق اخلـاص بالتعويضـاتالعالقـة يتمثـل فـي 

  8.األضرار اجلسـمانية لكـل املتضـررين مـن أي حـادث سري

ملـدين هـو أن يا تنظـر ومن حيث اجلهة املختصة يف نظر الدعوى فإن األصـل فـي القـانون ا

وعلى اعتبار . باعتبـاره القاضــي الطبيعـي للقضــايا املدنية. الـدعوى أمــام القاضـي املــدين ولـيس اجلزائــي

                      وفـي هـذا اإلطـار اختلفــت التشــريعات. أن القاضي اجلزائي هو القاضي الطبيعي لقضـايا اجلـرائم

ففـــي حـــني ســـمحت . فـي مســألة الســماح مــن عدمـه لطلــب التعــويض أمــا القاضـــي اجلنـــائي العامليــة

التشـــريعات الالتينيـــة ومـــن أخـــذ عنهـــا كالتشـــريع اجلزائـــري بـــذلك، ذهبـــت التشـــريعات 
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ــدعوى املدنية والعمومية، وال ترخص للشخص يف إقامة االجنلوسكســـونية إلـــى الفصـــل التـــام بـــني الـ«

الدعوى املدنية التابعة، ملا يف ذلـك مـن إثقــال كاهــل القضــاء اجلنــائي جبانــب معقــد مــن املســائل 

تربئـة  املدنيــة اخلارجــة أصــال عــن اختصاصـه، ممـا يهـدد بتـأخري إصـدار العقوبـة ، بـل وميكـن أن يـؤثر فـي

  .9 »أو إدانـة املتهم حتت تأثريات عاطفية تنحو حنو الرغبة يف التعويض 

الـدعوى املدنيـة املرتبطـة (ويف التشريع اجلزائري وحىت يف حالة وجود ضرر ناتج عن جرميـة 

ن يطلـب فاملضـرور خميـر فـي ذلـك بـني أ) بالـدعوى اجلزائيـة أو االدعـاء املـدين أمـام القاضـي اجلزائـي

والتوجه اجلديد  2009ولكـن مـع قـانون املرور اجلديد . التعـويض أمـام القاضـي املـدين رغـم االرتبـاط

جمـال حـوادث املـرور سـيؤدي حتمـا إلـى إرهـاق كاهـل القاضـي اجلزائـي بـدعاوى للتشريع اجلزائري فـي 

فإن مصاحل الضبطية القضائية تقوم ية وخاصـة فـي حالـة األضرار اجلسمان. التعـويض املرتبطـة

وقد نص قـانون إلزاميـة . بالتحريـات الالزمـة عـن احلـادث وترسل حمضرا بذلك إىل وكيل اجلمهورية

إذا كـان احلـادث نامجـا عـن مركبـة مؤمنـة، يسـتدعى املـؤمن أمـام اجلهـة « : التـأمني علـى السـيارات بأنـه

  .نفـس الوقـت الـذي تسـتدعى فيـه األطـراف طبقـا لقـانون اإلجـراءات اجلزائيـةالقضـائية اجلزائيـة فـي 

  .10» ويسـتدعى الصـندوق اخلـاص بالتعويضـات فيمـا خيصـه ضـمن نفـس األشـكال

معظم أخطـاء املـرور إمـا  2009خاصة بعدما أصبحت يف ظل القانون اجلديد للمرور 

  11.خمالفـات أو جنحا 
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  في كل منهمالضامن أو الكفيل ا :ثانيا

التضــامن بــني الــدائنني أو بــني املـدينني ال « مــن القــانون املــدين اجلزائــري  217نصــت املــادة 

  واألصـل أن املـدين غري ملزم بتقدمي ضمان. »يكـون بنـاء علـى اتفـاق أو بـنص القـانون وإمنايفتـرض 

  .بينه وبني الدائن أو كفيل إال بناء على رضا

وحتــى فــي التضــامن بنص . واألصــل أن الــدائن خميــر بــني أن يطالــب املــدين أو الكفيــل

  :القانون للدائن احلرية يف ذلك

ا تضـــامن املســـؤولني عـــن تعـــويض الضـــرر الـــذي أحـــدثوه وتكـــون املســـؤولية بيـــنهم بالتسـاوي إال إذ - 

  ). 2005قـانون مـدين تعديل (  126املـادة . حـدد القاضـي نصـيب كـل واحـد مـنهم

  ).قانون مدين (  580تضامن املهندس املعماري واملقاول املادة   -

  ).قانون مدين(  579تضامن الوكالء املتعددين املادة  - 

  ).قانون مدين(  580إذا أناب الوكيل غريه يف تنفيذ الوكالة  - 

 ي كـل هـذه احلـاالت للـدائن أو صـاحب احلـق اخليـار التـام بـني أن يطالـب املـدين األصلي فـ

وفـي حالـة تعـدد املـدينني املتضـامنني أو الكفـالء املتضـامنني له اخليار أيضا بني . أو يطالـب الكفيـل

12.مطالبتهم مجيعا أو مطالبة أحدهم بكل التعويض
  

  

  حة المحمية والتعويض في كل منهماالحق أو المصل: ثالثا

القـانون املـدين باعتبـاره الشـريعة العامـة لفـروع القـانون اخلـاص، يهـدف إلـى محايـة املصــلحة 

  :اخلاصــة للمضــرور، بينمــا قــانون إلزاميــة التــأمني يهــدف إلــى محايــة املصــلحة العامة وهذا من خالل

ـا سـيأيت فـي قـانون إلزاميـة التـأمني علـى السـيارات قـائم علـى النظريــــة أن أسـاس التعـويض كم -1

حبيــــث يتحمــــل ا�تمــــع تعــــويض األضــرار للضــحايا عــن طريــق ) التضــــامن أو املخــــاطر(املوضــــوعية 
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وهـو . عـن اخلطـأ أو املتسـبب فيـهشــركات التــأمني أو عــن طريــق الصــندوق اخلــاص، بغض النظـر 

 .خـالف مـا يقـوم عليـه القـانون املـدين من حتميل املسؤولية حلارس السيارة على أساس اخلطأ املفرتض

يناير سنة  30املؤرخ يف  74-15أن شركات الـــــتأمني كلها تابعة للدولة عندما وضع األمر رقم  -2

وال زالت الوضعية كذلك . يارات وبنظام التعويض عن األضراراملتعلق بإلزامية التأمني على الس 1974

ومع ذلك تبق الدولة تتحمل التعويضات لعدم . رغم االنفتاح اليسري على الشركات اخلاصة للتأمني

 متكن شركات التأمني من السيطرة على مجيع املخاطر، والستمرار الدولة يف بسط رقابتها على الوضعية

باإلضافة إىل أن عقد التأمني يف حد ذاته تدخل املشرع يف حتديده وحتديد   13.املالية لشركات التأمني

يتخذ مرسوم بناء على تقرير وزير املالية، فتحدد مبوجبه األحكام " 7:  شروطه وآثاره، إذ نصت املادة 

 :املتعلقة مبا يلي

 اة هذا االلتزامالوثائق املثبتة لتلبية االلتزام بالتأمني، والعقوبات املرتبطة بعدم مراع 

  مدى مشولية عقد التأمني املشار إليه يف هذا األمر.   

 االستثناءات وأحوال سقوط حق الضمان اليت ميكن أن يتمسك �ا املؤمن.  

 حدود آثار العقد.  

  الشروط املتعلقة بالتأمني على املركبة يف إطار املرور الدويل"  

ع للخزينــــة العامــــة والــــذي يتحمــــل التعويضــــات اجلسـمانية الصــــندوق اخلــــاص بالتأمينــــات التــــاب -3

األمر الذي يوحي . ممـا جيعـل الدولـة طرفـا فـي اخلصومة. فـي حالـة عـدم حتمـل شـركات التـأمني ذلـك

شــرع فــي املــادة وكـأن النـزاع نـزاع عـام خيضـع للقـانون اإلداري، رغـم أن هــذا يتنــاقض مــع توجهــات امل

التـي أخرجـت بصـريح العبـارة مـن  2008مــن قــانون اإلجــراءات املدنيــة واإلداريـة اجلديـد لعـام  802

املنازعـات الراميـة إلـى طلـب تعـويض األضـرار النامجـة  -خمالفـات الطـرق: اختصـاص القضـاء اإلداري

  14 .يــة أو البلديــة أو املؤسســات العموميــة ذات الطــابع اإلداريعــن مركبــة تابعــة للدولــة أو الوال

   األصـــل فــــي التعــــويض فـــي القــــانون املــــدين عـــن املســــؤولية التقصــــريية أن يكــــون بالرتاضـي

فــي حــدود الطلــب ســواء كــان أو مرتوكــا للســلطة التقديريــة للقاضــي بنــاء علــى طلــب املضــرور، و 

غيــر أن قانون إلزامية التأمني على السيارات . التعــويض عــن األضــرار املاديــة أو اجلســمانية أو املعنويــة
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حدد التعويض عن األضرار اجلسـمانية بـني حـد أعلـى وحد أقصى بناء علـى امللحـق هلـذا القـانون 

حيسـب  .ات املمنوحـة لضـحايا حـوادث املـرور اجلسـمانية أو لـذوي حقـوقهماحملـدد جلـدول التعويضـ

وفــي حالــة عــدم وجــود أجــر أو دخــل للضــحية . بنـاء علـى األجـر السـنوي أو الـدخل املهنــي للضــحية

يتجـاوز مبلـغ  علـى أن ال. أو املضــرور حيســـب التعويض بناء على األجر الـوطين األدنـى املضـمون

مـرات األجـر  8األجـر أو املداخيل املهنيـة املتخـذة كأسـاس حلسـاب التعـويض مبلغـا شـهريا مسـاويا 

  15.الوطين األدىن املضمون عند وقوع احلادث

يتعني  16كما نص هذا القانون على أنه باإلضافة إىل التعويضات املنصوص عليها يف املادة 

   :ندوق التعويضات أن يدفع للضحايا أو لذويهم التعويضات التاليةعلى شركة التأمني أو ص

 املصاريف الطبية و الصيدالنية و قيمة األجهزة التبديل  .1

      مصاريف اإلسعاف الطيب اإلستشفائي تبعا للتعريفة املطبقة من طرف مجيع املراكز الطبية   .2

 .أو اإلستشفائية

 .ية خالل مدة العجز املؤقتتعويض فوات الرواتب أو اإليرادات املهن  .3

 .مصاريف النقل  .4

 .مصاريف اجلنازة  .5

  16ويتم أداء أو تسديد هذه املصاريف بناء على الوثائق الثبوتية 

بينمـا تـرك التعـويض عـن اخلسـائر املاديـة فـي املمتلكـات للقواعـد العامـة فـي القـانون املــدين، 

التأمني الشامل (تســبب فيــه ومــدى تضــمينه فــي عقــد التأمني حيــث خيضــع حلجــم الضــرر واخلطــأ وامل

غري أن قـانون إلزاميـة التـأمني علـى السـيارات اجلزائري وضع شـرطا �ـذا اخلصـوص ). أو التأمني األدىن

د حيـدد ألـزم فيـه شـركات التـأمني بعـدم مـنح التعـويض أال بعـد إخضـاع املركبـة لتقريـر خبيـر معتمـ

ال جيـوز تسـديد أي ضـرر مـادي مسـبب " 2 : 1األضـرار املاديـة املناسـبة، حيـث نصـت عليـه املـادة 

  ".ملركبـة، إذا لـم تكـن املركبـة املتضررة موضوع خربة مسبقة
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إذن فقانون إلزامية التـأمني علـى السـيارات يتحـدد نطـاق التعـويض فيـه علـى األضـرار 

أمـا األضـرار املاديـة األخرى الواقعة . واألضرار املادية الواقعة على السيارة املؤمن عليهـا فقـط اجلسمانية

بفعل السـيارة كارتطـام السـيارة بعمـود أو جبـدار أو حبيـوان أو غريهـا فـإن تعويض هذه األضرار الواقعة 

ختضع للقواعد العامة يف القانون املدين طبقا على حتطم العمود أو �ـدم اجلـدار أو الواقعـة علـى احليـوان 

  .  138للمادة 

  

  أساس المسؤولية ونطاقها في كل من القانونين: رابعا

خيتلـف القـانون املـدين عـن قـانون إلزاميـة التـأمني علـى السـيارة مـن حيـث املسـؤولية يف كل 

ـانون املـدين بينمـا فـي قـانون إلزاميـة التـأمني حيث أ�ا تقـوم علـى أسـاس اخلطـأ املفتـرض فـي الق. منهما

كـم أنـه فــي القــانون املــدين ميكـن . علـى السـيارات تقـوم علـى أسـاس التضـامن أو نظريـة املخـاطر

علـى اإلعفــاء مــن املســؤولية إذا أثبـت الســبب األجنبــي بينمــا ال ميكـن ذلـك فـي قـانون إلزاميـة التـأمني 

كمـا أنـه فـي حالـة اشـرتاك أكثـر مـن سبب يف الضرر يتحمل كل من ساهم فيه بـالتعويض . السـيارات

ولتوضيح ذلك جيب التطرق إىل النقاط . فـي القـانون األول بينمـا فـي القـانون الثاين األمر خيتلف

  :التالية

  أساس املسؤولية )1

  حالة االشرتاك يف الضرر )2

 يف حالة السبب األجنيب )3
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  :أساس المسؤولية )1

                             .138يف القانون املدين قائمة على أساس اخلطأ املفرتض يف احلراسة املادة 

كل من توىل حراسة شيء وكانت له قدرة االستعمال مسؤوال والتسيري والرقابة :" 138نصت املادة 

  .الشيء يعترب عن الضرر الذي حيدثه ذلك

ويعفى من هذه املسؤولية احلارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب مل يكن يتوقعه مثل 

  " .عمل الضحية أو عمل الغري أو احلالة الطارئة أو القوة القاهرة

واألصل أن يتوىل املالك للشيء احلراسة بنفسه فيكون هو املسؤول عن حيدثه الشيء من 

باعتبار . بت أن احلراسة قد انتقلت إىل غريه فيكون هذا مسؤوال الغري عن ذلكإال إذا أث. أضرار للغري

  .أن احلراسة هي قدرة االستعمال والتسيري والرقابة

بينما يف قانون إلزاميـة التـأمني علـى السـيارة فـإن املسـؤولية ليسـت قائمـة علـى أسـاس املسـؤولية 

 17 .قائمـة علـى أسـاس النظريـة املاديـة أو املوضــوعية وإمناـا، حتـى ولـو كـان مفرتض) اخلطـأ(الشخصـية 

وتفسـر مــن قبــل بعـض الفقهــاء والقضــاة علـى أســاس العــدل أو الغرم بالغنم، أي أنـه مـن غيـر العـدل 

مــن أضـرار، بــل  أن نضـحي باملضـرور ونتـرك املسـتفيد أو مـن عـاد عليـه الغــنم نتيجـة مــا حلــق املضـرور

: وبعـض يفسـرها علـى أسـاس حتمـل التبعـة 18العــدل أن يعـوض املصــاب علــى أسـاس الغـرم بـالغنم

أي عليـــه أن يتحمـــل . فكـل مـن ينتفـع بنشـاط يتحمـــل نتيجتـــه أو يســـتفيد مـــن شـــيء يتحمـــل خمـــاطره

  .19نشاطتبعـــة هـــذا املشروع أو هذا ال

عمـل كثيـر األخطـار، كبري املنفعة، : فنطـاق نظريـة املسـؤولية املوضـوعية تتحـدد بـثالث عناصـر

  20.يسهل التأمني يف شأنه

        ومن ثـم أصـبح التـأمني فـي حـاالت اخلطـر إجباريـا مثلمـا هـو فـي اسـتعمال املركبـات 

وخـارج ذلـك تتحملهـا الدولة . ملها شركات التـأمنيوأن كل أضرار تنتج عن ذلك تتح. أو السيارات

  21.عن طريق الصندوق اخلاص بالتعويضات
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بينما يف قانون إلزامية التأمني على السيارات اجلزائري قائمة علـى نـص خـاص يقـرر حتميـة 

و فـي حالـة تعـويض األضـرار اجلسـمانية فـي كـل األحـوال حتـى ولـو كـان املتسـبب أو السـائق مهمال أ

وكـذلك األمـر فـي حالـة السـرقة إذ نـص القـانون علـى اسـتثناء 3. سـكر، حبيـث يتقـرر التعـويض لذويـه

السـارق وأعوانـه مـن التعـويض ولـم يسـتثن فـي حالـة الوفـاة ذوي احلقوق واألشخاص املنقولني يف 

  .السيارة املسروقة

  :حالة االشتراك في الضرر )2

إذا تعـدد املسـؤولون عـن عمـل ضـار كـانوا متضـامنني «: مـن القـانون املـدين 126دة نصـت املـا

فـي التـزامهم بتعـويض الضـرر، و تكـون املسـؤولية فيمـا بيـنهم بالتسـاوي إال إذا عـني القاضـي نصـيب  

ائـري أن كـل مـن سـاهم بفعلـه اجلز  وهـذا يفيـد طبقـا للقـانون املـدين ».كـل مـنهم فـي االلتـزام بـالتعويض

  . الضـار يكـون مسـؤوال عـن تعـويض الضـرر

بينمـا فـي قـانون إلزاميـة التـأمني علـى السـيارات فـي اجلزائـر فقـد نـص علـى مسـؤولية سائق 

حالة  السيارة يف حالة إمهاله ومسامهته يف إحداث الضرر اجلسماين الواقـع عليـه، ومنهـا مثال السياقة يف

. السكر أو تنـاول خمـدر، إذ تعتبـر هـذه مـن اجلـرائم املاديـة التـي تقـع مبجــرد ارتكــاب الفعــل املــادي هلــا

مــن  14إذ مينــع طبقــا للمــادة . 22وتقــع املســؤولية تلقائيــا دون حاجــة إلــى تــوافر القصــد اجلنــائي  

وكـذلك نفـس . غيــر أنــه فــي حالــة وفاتـه يسـتفيد ذويـه مـن التعويضـات. االســتفادة مــن التعويضــات

أمـا فـي احلـاالت األخـرى لإلمهـال غيـر السـكر والسـرقة يـتم ختفـيض . احلكـم بالنسـبة لسـارق السـيارة

   :13ـادة امل٪ فقـد نصـت  50نسـبة التعـويض املمنـوح لـه شريطة أن يؤدي ذلك إىل عجز أقـل مـن 

إذا محـل سـائق املركبة جزء من املسـؤولية عـن مجيـع األخطـاء، ماعـدا األخطـاء املشـار إليهـا فـي املـادة " 

التالية، فإن التعويض املسموح له خبفض بنسبة احلصـة املعادلـة للمسـؤولية التـي وضـعت علـى عاتقـه، 

ـ ٪ فـأكثر، وال يسـري هـذا التخفـيض علـى ذوي حقوقـه فـي 50إال فـي حالـة العجـز الـدائم املعـادل لـ 

٪ ال مينـع املتسبب وال ذويه من  50ومـن ثـم فـإن العجـز الـدائم ألكثـر مـن  ."حالـة الوفـاة 

  .التعويضات



الثالث المحور مستقبل المسؤولية في مستجدات التشريعات الحديثة  

 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 297  

 

أما يف حالة تعدد املركبات أو السيارات املؤدية إىل أضرار جسـمانية فـإن الصـندوق اخلـاص 

يف حالـة " 11: املـادة هـو الـذي يتحمـل تعـويض األضـرار اجلسـمانية، حيـث أكـدت  بالتعويضـات

اخـتالط احلـوادث أو مالزمتهـا أو تعـددها واملؤديـة إلـى أضـرار جسـمانية، يتحمـل التعـويض للضـحية 

     حلادثأو الضـحايا الصـندوق اخلـاص بالتعويضـات الـذي حيـل فـي حقوق الضحايا جتاه مسبب ا

  ".أو الشخص املسؤول مدنيا 

 :في حالة السبب األجنبي )3

ويعفـى مـن هـذه املسـؤولية احلـارس للشـيء إذا أثبـت أن «فـي فقرتـه الثانيـة  138نصت املـادة 

ذلـك الضـرر حـدث بسـبب لـم يكـن يتوقعـه مثـل عمـل الضـحية أو عمـل الغيـر أو احلالــة الطارئــة أو 

ما مل يثبت « : مــن القــانون املدين املصري 178ونفــس احلكــم نصــت عليــه املــادة . » القــاهرة القــوة

  ».أن وقوع الضرر كان بسبب أجنيب ال يد له فيه

وعليه فإنه يف القانون املـدين طاملـا أن املسـؤولية قائمـة علـى أسـاس اخلطـأ الواجـب اإلثبـات 

واذا كانت . شـخص أن يعفـى مـن املسـؤولية إذا عجـز املضـرور إثبـات خطأ املدينيسـتطيع املـدين أو ال

. قائمة على اخلطأ املفرتض الـذي يقبـل إثبـات العكـس اسـتطاع أن يتنصـل منهـا بإثبـات عـدم خطئـه

منها وحتـى فـي حالـة قيامهـا علـى اخلطـأ املفتـرض الـذي ال يقبل إثبات العكس يستطيع أن يعفى 

نفـــي العالقـــة الســـببية بـــني اخلطـــأ والضـــرر بإثبـــات  مـا قبـل القضـاء افكثري 1. بإثبات السبب األجنيب

التصاق الطفل بالشاحنة من الوراء، مث سقوطه  «: الســـبب األجنبـــي، فقـــد حكـــم القضـــاء املغريب بأن

ـا كــان ضــروريا ملنــع الضــرر وجتنــب احلــادث عنــدما تبــني مــن ووفاته، يفيد بأن السـائق قـد فعــل مـ

  ». خــالل حماضــر الشرطة بأنه كان يسري بسرعة منخفضة، وأنه توقف يف احلني

أما يف قانون إلزامية التأمني على السيارات فإن املسؤولية تقـوم كمـا سـبق بيانـه علـى التضـــامن 

ومــــن ثــــم فــــإن الشــــخص ال يســــتطيع الــــتخلص مــــن مسـؤوليته حتـى ولـو نفـى . ضــــوعيةأو النظريــــة املو 

      اخلطـأ أو أثبـت السـبب األجنبـي طاملـا أن الضـرر قـد وقـع مـن جراء نشاطه، ولو من دون خطأ

  23.منه 
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لقــــــــــانون املــــــــــدين اجلزائــــــــــري بســــــــــبب التغيـرات االقتصــــادية وحتــــــــــى التعــــــــــديالت اجلديــــــــــدة ل

انون واالجتماعيــــة والتــــي دفعــــت املشــــرع اجلزائــــري علــــى أن يســــاير التطـورات احلاصـــــلة بتعــــــديل القــــــ

علــــى حتمــــل الدولــــة التعــــويض عــــن  1مكــــــرر 140ــنص فــــــي املــــــادة والــــ 2005املــــــدين فـــــي 

وال يـــــــــتم  24.األضــــرار اجلســــمانية ال يــــتم ذلــــك إال عــــن طريــــق الصــــــــندوق اخلـــــــــاص للتعويضـــــــــات

  :إال بتحقق الشرطني التاليني 1مكرر  140ــــــــنص املـــــــــادة التعــــــــويض طبقـــــــــا لـ

 انعدام املسؤول عن الضرر اجلسماين  -1

 مل يكن للمتضرر أي دخل يف حدوث الضرر  -2

ــــوال إذن فالصـــــــندوق اخلـــــــاص للتعويضـــــــات يتحمـــــــل األضـــــــرار اجلســـــــمانية فـــــــي كـــــــل األح

إذا لــــم تتحملهــــا شــــركات التــــأمني، وال جمــــال لتطبيــــق نظريــــة الســــبب األجنبــــي يف التعويض عن 

  .األضرار اجلسمانية

  

 خـــاتمة

ى السيارات ميكن بعـــد هـــذا التحليـــل واملقارنـــة بـــني القـــانون املـــدين وقـــانون إلزاميـــة التعـــويض علـــ

  :استخالص النتائج التالية

إن أطـراف املسـؤولية فـي القـانون املـدين مهـا املـدعي املضـرور وان تعـدد والطـرف اآلخـر هـو   -1

بينمـا فـي قـانون إلزاميـة التـأمني علـى السـيارات فـإن املضـرور . املـدعى عليـه أو مرتكـب اخلطـأ وان تعـدد

واملــدعى . دثت لـه أضـرار بسـبب السـيارة أو املركبـة ولــو كــان هــو املتســبب فــي اخلطــأهـو كـل مـن حـ

عليــه هــو شــركة التــأمني، أو الصــندوق اخلــاص بالتعويضــات فــي كــل احلــاالت التــي ال تغطيهــا شــركة 

 .وهــذا بالنســبة لألضرار اجلسمانية. التــأمني
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ومـــا تضـــمنه مـــن أحكـــام وتشـــديد العقوبـــات وتصنيف  2009دور قـــانون املـــرور اجلديـــد بصـــ  -2

معظم أخطاء املرور إىل خمالفات وجنح سيثقل كاهل القضـاء اجلنـائي، ممـا يستلزم ضرورة إنشاء قضاء 

 .خمتص يف حوادث املرور

وخميـر أيضـا  .لضـامن أو الكفيـل فـي القـانون املـدينال شـك أن الشـخص أكثـر حريـة فـي اختيـار ا  -3

بينمـا الضامن يف قانون إلزامية . بـني أن يرفـع الـدعوى علـى املـدين األصـلي أو الضـامن أو الكفيـل

         التأمني على السيارات هو إما شركات التأمني اليت يلتـزم كـل صاحب مركبة باالكتتاب لديها

 .اص بالتعويضات يف حـاالت األضـرار اجلسمانية اليت ال تضمنها شركات التأمنيأو الصندوق اخل

واذا  . التعويض يف القانون املدين حبسـب األصـل خيضـع لتقـدير القاضـي بنـاء علـى طلـب املضــرور  -4

القاضـي ختفيضـه إلـى كــان حمــددا فــي االتفــاق وكــان مبالغــا فيــه جــاز للطــرف املغبــون أن يطلـب مـن 

أمـا فـي قـانون إلزاميـة التـأمني فقـد تـم حتديــد األضــرار اجلســمانية وفــق ملحــق يتضــمن . احلـد املعقـول

 .حــدا أدنــى وحــدا أقصــى وفــق جــدول يتناسب مع دخل أو أجر املضرور

ـة علـــى اخلطـــأ املفتـــرض حبيـــث تنتفـــي مسـؤولية حـارس أســـاس املســـؤولية فـــي القـــانون املـــدين قائمــ  -5

أمـا فـي قـانون إلزاميـة التـأمني علـى السـيارات أو املركبــات فإ�ــا . الشـيء إذا أثبـت السـبب األجنبـي

عـن  قائمـة علــى أســاس املسـؤولية املوضــوعية حبيــث تتحمــل مبقتضاها شركات التأمني التعـويض

 .األضـرار اجلسـمانية، وعنـد عـدم ذلـك يتحملهـا الصندوق اخلاص للتعويضات

إن قـانون إلزاميـة التـأمني علـى السـيارات يتحـدد نطـاق التعـويض فيـه علـى األضـرار اجلسـمانية   -6

ية األخرى ختضع للقانون بينمـا األضـرار املاد. واألضـرار املاديـة الواقعـة علـى السـيارة املـؤمن عليهـا فقـط

 .املدين
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  15. املشكلة واحلل، ص: املرور يف اإلمارات مسري غويبة، حوادث طرق. د  1

 ،مؤرخة 15املتعلق بالتأمينات، واملنشور يف اجلريدة الرمسية عدد  07-95يعدل ويتمم األمر رقم  04-06قانون   2

  .2006 مارس12يف 

مليار دوالر  150فقد قدرت قيمة اخلسائر االقتصادية يف الواليات املتحدة األمريكية من حوادث املرور بأكثر من   3

راضي عبد املعطي السيد، اآلثار االقتصادية . د. مليار دوالر سنويا 200سنويا، وخسائر الدول األوروبية بأكثر من 

ويف الوطن العريب بلغت نسبة .  107، ص  2008حلوادث املرور، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

مسري . د. ألف إصابة 250ألف حالة و  30ر سنويا بينما بلغت نسبة الوفاة مليار دوال 65اخلسائر املادية أكثر من 

  . 11غويبة، املرجع السابق، ص 

كل مالك مركبة ملزم باالكتتاب يف عقد تأمني يغطي األضرار اليت تسببها تلك املركبة للغري و ذلك قبل إطالقها « 4

يتعلق بإلزامية  1974يناير سنة  30املوافق 1394م حمرم عا 6مؤرخ يف  74-15من األمر رقم  1املادة . »للسري

ذي احلجة  5املؤرخ يف  88- 31التأمني على السيارات وبنظام التعويض عن األضرار املعدل واملتمم بالقانون رقم 

املتعلق ، 1974يناير سنة  30املؤرخ يف 74-15يعدل ويتمم األمر رقم ، 1988يوليو سنة 19املوافق 1418عام 

  التأمني على السيارات و بنظام التعويض عن األضراربإلزامية 

حوادث املرور اليت تشهدها الطرقات  لوقد تكبدت شركات التأمني خسائر كبرية يعجز أن يتحملها األفراد من خال 5

مني، عبد ا�يد ذبيح، قوة القانون تفرض ثقافة التأ. يف اجلزائر بسب األخطاء البشرية واحلالة املزرية هلذه الطرقات

   2فرباير15جريدة صوت األحرار، السبت 

إن إلزامية التأمني جيب أن تغطي املسؤولية املدنية للمكتتب بالعقد و مالك املركبة و كذلك مسؤولية كل شخص « 6

حمرم  6مؤرخ يف  74-15من األمر رقم األمر رقم 8املادة  ».آلت له مبوجب إذن منهما حراسة أو قيادة تلك املركبة

يتعلق بإلزامية التأمني على السيارات وبنظام التعويض عن األضرار املعدل ، 1974يناير سنة  30املوافق 1394عام 

  .واملتمم بالقانون

أو املشرتي إىل حني انقضاء /يف حالة وفاة املؤمن له أو بيع املركبة يستمر أثر التأمني حبكم القانون لصاحل الوارث و 7

       .»املتعلق بالتأمينات1981املؤرخ يف غشت 81-17من القانون رقم 24 و23عقد التأمني طبقا للمادتني 

 يعدل ويتمم األمر1988يوليو سنة 19املوافق 1418ذي احلجة عام 5املؤرخ يف  88- 31من القانون رقم  6املادة 

  .يض عن األضراراملتعلق بإلزامية التأمني على السيارات وبنظام التعو ، 1974يناير سنة  30املؤرخ يف 74-15رقم 
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يف حالة رفض شركة التأمني دفع أي تعويض بسبب عدم الضمان أو سقوط احلق بالضمان و اللذين سيوضحان  8

مبوجب مرسوم، فإن الصندوق اخلاص للتعويضات يتحمل مبلغ هذه األضرار ضمن الشروط املنصوص عليها يف الباب 

  يناير  30املوافق  1394حمرم عام  6مؤرخ يف 74-15رقم  من األمر رقم األمر9املادة  .«الثالث من هذا األمر

  يتعلق بإلزامية التأمني على السيارات وبنظام التعويض عن األضرار املعدل واملتمم بالقانون، 1974 سنة 

نقال عن السيد حممد سالم، 19ص ،91الدعوى املدنية التابعة، جملة احملاكم املغربية، عدد ،: عمر أبو الطيب.د 9

  :، مقال منشور يف املوقع التايلى املسؤولية عن حراسة األشياءدعو 

post.htm-http://articledroit.blogspot.com/2009/10/blog   

  

يعدل  1988يوليو سنة 19وافق امل1418ذي احلجة عام 5املؤرخ يف 88- 31مكرر من القانون رقم 16املادة  10

املتعلق بإلزامية التأمني على السيارات وبنظام التعويض عن ، 1974يناير سنة  30املؤرخ يف 74-15ويتمم األمر رقم 

  األضرار

 يعدل ويتمم القانون رقم 2009يوليو سنة 22املوافق  1430رجب عام  29مؤرخ يف  09- 03األمر رقم  11

واملتعلق بتنظيم حركة املرور عرب  2001غشت سنة 15املوافق  1422ألوىل عام مجادى ا25املؤرخ يف  14-01

  .الطرق وسالمتها وأمنها

      1983حممد حسنني، الوجيز يف نظرية االلتزام يف القانون اجلزائري، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ،. د 12

  . 206ص 

خترج لنيل إجازة املدرسة العليا للقضاء، وزارة العدل، ) مذكرة(، مسيخ نبيل، عقد التأمني البحري وآثاره القانونية 13

  .13، ص  2006

يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، واملنشور يف اجلريدة  2008فرباير  25املؤرخ يف  09-08القانون رقم  14

  .2008أبريل 23مؤرخة يف  21الرمسية عدد 

تعويضات املمنوحة لضحايا حوادث املرور اجلسمانية أو لذويهم واملرفق رقم انظر أوال من امللحق احملدد جلدول ال 15

               يعدل ويتمم األمر ، 1988يوليو سنة 19املوافق  1418ذي احلجة عام 5املؤرخ يف  88-31للقانون 

  .عويض عن األضراراملتعلق بإلزامية التأمني على السيارات وبنظام الت، 1974يناير سنة 30املؤرخ يف  74-15رقم 

يعدل ويتمم 1988يوليو سنة 19املوافق 1418ذي احلجة عام 5املؤرخ يف 88- 31من القانون رقم 16املادة  16

املتعلق بإلزامية التأمني على السيارات وبنظام التعويض عن ، 1974يناير سنة  30املؤرخ يف 74-15األمر رقم 

  األضرار
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 ،       2004مصادر االلتزام، دار العلوم للنشر والتوزيع،  ة العامة لاللتزام،دربال عبد الرزاق، الوجيز يف النظري 17

  97.ص 

 ، 1983 حممد حسنني، الوجيز يف نظرية االلتزام يف القانون اجلزائري، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،. د 18

   144-145.ص

مصادر االلتزام، ا�لد الثاين، منشورات  - جلديدعبد الرازق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين ا. د 19

  .1183  ص ،2000احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، 

  .870 عبد الرازق أمحد السنهوري، املرجع السابق، ص. د  20

يف حالة رفض شركة التأمني دفع أي تعويض بسبب عدم الضمان أو سقوط احلق بالضمان واللذين 5:املادة  21

سوم، فإن الصندوق اخلاص للتعويضات يتحمل مبلغ هذه األضرار ضمن الشروط املنصوص سيوضحان مبوجب مر 

املتعلق بإلزامية التأمني  1974ناير سنة ي 30املؤرخ يف  74- 15األمر رقم  .عليها يف الباب الثالث من هذا األمر

  .على السيارات وبنظام التعويض عن األضرار

لنيل   )مذكرة(نائي ومدى تطبيقها على جرمييت الزنا والسياقة يف حالة سكر، مساعون سيد أمحد، قواعد اإلثبات اجل 22

  . 46ص  ،2004إجازة املعهد الوطين للقضاء، الدفعة الثانية عشر، املعهد الوطين للقضاء، وزارة العدل، ،

  .870عبد الرازق أمحد السنهوري، املرجع السابق، ص. د 23

  18. السيد حممد سالم، املرجع السابق، ص  24
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         ، كلية الحقوق والعلوم السياسية طالب دكتوراه، -دكار نسيم بلقاسم

  برج بوعريريج _ جامعة محمد البشير اإلبراهيمي
  

  

  

  

تعزيز أحكام المسؤولية المدنية بقوة القانون لحماية المستهلك من 

 تجاوزات المتدخل

  

 مقدمة

هو اختالل التوازن  -موذجيةعلى غرار العقود الن –إّن جوهر ما مييز عقد االستهالك 

ما قامت العقدي الذي تتوقف تسويته على تعزيز محاية الطرف الضعيف وتيسري التعويض له كل

، بالرجوع إىل أحكام القانون املدين التقليدية جندها قاصرة على تغطية ذلك التفاوت احلاجة لذلك

جه حنو احلكم ببطالن التصرف مىت الذي مييز عقود االستهالك، وأّن أغلب أحكام القاضي املدين تت

وهو مما ال ينسجم مع مطالب املستهلك الذي  ثبت وجود عيب يف اإلرادة أو خمالفة ألحكام القانون

يؤسس جوهر دعواه املدنية على إصالح الضرر أو التعويض، مما جعل املشرع اجلزائري يستدرك 

، 2005م القانون املدين سنة مكرر ضمن أحكا 140القصور وتغطية التفاوت بإدراج املادة 

يؤخذ عليه الفراغ  )03-09قانون رقم ( وبالرجوع إىل أحكام القانون اخلاص حبماية املستهلك

خبصوص املسؤولية املدنية كآلية حلماية املستهلك ويف املقابل يؤكّد يف جزء معترب منه على  القانوين

لية املدنية يف قضايا االستهالك تتقرر بقوة ، وبني هذا وذاك فاّن املسؤو أحكام املسؤولية اجلزائية

  .القانون

عن األسس التي تبناها المشرع الجزائري لتكريس نتساءل يف هذه الورقة العلمية 

المسؤولية المدنية بقوة القانون لتعويض المستهلك عن األضرار الناجمة عن تجاوزات 

  :من خالل حمورين فيما يلي اإلشكالية يكون هذه املوضوع واإلجابة عن حتليل المتدخلين؟
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لقانون ليف األحكام املستحدثة  تكريس املسؤولية املدنية بقوة القانون حلماية املستهلك :احملور األول

  .املدين

 .النامجة عن خماطر التطور التكنولوجي احلماية املدنية للمستهلكني من األضرار اجلسمانية: احملور الثاين

  

 

  المحور األول

  ولية المدنية بقوة القانون لحماية المستهلك المسؤ  تكريس 

  لقانون المدنيلفي األحكام المستحدثة 

  

حيدث أن يلحق املستهلك أضرارا نتيجة استهالكه أو استعماله ملنتجات غري مطابقة 

للمواصفات القانونية والتنظيمية مما جيعلها تفتقر ملعايري السالمة واألمن؛ يف هذه األحوال يعترب 

أهّم ما ينتظره املستهلك، ألجل ذلك أدرج املشرع اجلزائري تعديالت على القانون املدين يف التعويض 

تتضمن أسس حلماية املستهلك والتعويض له بقوة القانون  إّما من قبل املنتج  2005جوان  10

  . )نيةالنقطة الثا(أو على أساس الكفالة والضمان االجتماعي من قبل الدولة  )النقطة األولى(مباشرة 

  

مادة طبقا لل تأسيس المسؤولية المدنية بقوة القانون لحماية المستهلك :النقطة األولى

  :مكرر/140

مكرر 140تضمنت أسس وأحكام هذه املسؤولية املادة  :تكريس المسؤولية المدنية للمنتج .1

نتوجه حىت يكون املنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب يف م« : من القانون املدين اليت تنص على

ولو مل تربطه باملتضرر عالقة تعاقدية، يعترب منتوجا كل مال منقول ولو كان متصال بعقار، السيما 

املنتوج الزراعي واملنتوج الصناعي وتربية احليوانات والصناعة الغذائية والصيد الربي والبحري والطاقة 

   1»الكهربائية 
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ملسؤول الذي يكون منتجا أدرجه املشرع يف مكرر هو ا/140أّول ما حتّدد يف صدارة املادة 

يتعلق بضمان املنتوجات واخلدمات  266-90من املرسوم التنفيذي رقم  2عداد احملرتفينطبقا للمادة 

المحترف هو منتج أو صانع أو وسيط حرفي أو تاجر مستورد وعلى العموم  ... « : اليت تنص

 . 2»كل متدخل ضمن إطار مهنته 

املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش فإن املسؤول يتسع  03- 09رقم ويف مفهوم القانون 

فهو املسؤول الضامن هلذه املنتجات سواء  3ليشمل كل متدخل يف عملية عرض املنتوج لالستهالك

بصفة مباشرة أو غري مباشرة عن طريق شركة التأمني أين اكتتب تأمينه عن املسؤولية املدنية عن 

اليت  6-1386لقانوين اجلديد يف حتديد مفهوم املنتج مع ما ورد يف املادة املنتجات، ينسجم النص ا

تعترب منتجا كل من يتصرف لغرض مهين كاملستورد، البائع احملرتف، املوزع املؤجر، املمول احملرتف إذا  

كان املنتج جمهوال، وهدف املشرع من التوسع يف مفهوم املنتج هو توفري فرص التعويض للضحية 

  . لطرقبأيسر ا

كما يتحدد النطاق الشخصي يف مسؤولية املنتج باملستهلك املتضرر، وقد وسعت املادة 

مكرر من نطاق املشمولني باحلماية لكل املتضررين من جراء استعمال أو استهالك منتجات /140

    دون متييز بني الضحايا بعقد أو بغري عقد، ينسجم هذا التوجه كثريا مع املرسوم التنفيذي رقم

، ولكنه ال ينسجم مع ما ورد يف املادة 4الذي تبىن املستهلك البسيط واملستهلك احملرتف 90-39

  . اليت صنفت مفهوم املستهلك يف حدود املستهلك النهائي 03-09من القانون رقم  1فقرة / 3

  

     وفقا للمادة تأسيس المسؤولية المدنية بقوة القانون لحماية المستهلك :النقطة الثانية

 :1مكرر / 140

، فإن الدولة مسؤولة عن أمن األشخاص واملمتلكات، 5من دستور اجلزائر 26تطبيقا للمادة 

وتتكفل حبماية كل مواطن داخل الوطن وخارجه من كل املخاطر مهما كانت طبيعتها، غري أن نطاق 

 140ة هذه احلماية من حيث موضوعها تتحكم فيها جمموعة من الشروط تكرست من خالل املاد



الثالث المحور مستقبل المسؤولية في مستجدات التشريعات الحديثة  
 
 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -سياسيةكّلية احلقوق والعلوم ال 306  

 
 

    مبوجب القانون رقم  2005من التقنني املدين اجلزائري اثر التعديل اجلاري عليه سنة  1مكرر

إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني، ولم «  :على 1مكرر  140، تنص املادة 05-10

  واملادة يف أساسها ال تشكل أصال ، »يكن للمضرور يد فيه تتكفل الدولة بتعويض هذا الضرر 

        أو قاعدة بل هي استثناء ألن القاعدة متلي أن امللتزم بالتعويض هو املخالف لاللتزام العقدي 

أو القانوين، وبالتايل فان املادة ال تنسجم مع هذا األصل أل�ا تشكل استثناء عن القاعدة مبوجبه 

ن تطبيق أي استثناء تتحمل الدولة مسؤولية التعويض دون أن يصدر اخلطأ منها، وكما هو معلوم فإ

مثّ  )أوال( يتقرر مبوجب نصوص خاصةحتدد الشروط اخلاصة املطلوبة لتطبيقها واألساس القانوين هلا

 .)ثانيا( املشاكل اليت تعرتض أو حتول دون إمكانية تطبيق املادة من الناحية العملية

  :ي لهاواألساس القانون1مكرر/140الشروط الخاصة المطلوبة بتطبيق المادة : أوال

  :1مكرر/140الشروط الخاصة بالمادة  .أ 

 والضرر اجلسماين هو الضرر الذي ميس جسم اإلنسان  :اكتفاء الدولة بتغطية الضرر الجسماني

قد يعرضه لألمل الشديد أو لعاهة أو برت عضو من أعضائه، مثل هذه األضرار كما نالحظ جسمانية 

اليت تشرتط فوق   1مكرر  140ليها تطبيقا للمادة وال عالقة هلا باألضرار املعنوية اليت ال يعوض ع

كل هذا أال يكون الضرر جسماين حاصل بإرادة املتضرر بل يكون بفعل خماطر التطور التكنولوجي 

الذي ينطوي على عيوب خفية كامنة يف منتجات مطروحة للتداول وأن العلم مل يتسع للكشف عن 

  . هذه العيوب فرتة طرحها للتداول

 ويرتبط هذا الشرط حبالتني األوىل جيهل فيها مصدر املنتوج والثانية  :دام المسؤولاشتراط انع

وجود املسؤول عن الضرر مع انتفاء مسؤوليته لتمكنه من نفي عالقة السببية بني الضرر احلاصل 

 من التقنني املدين اجلزائري، أو بدفعه 127وعيب املنتوج بإثبات السبب األجنيب طبقا ألحكام املادة 

املسؤولية استنادا إىل خماطر التطور التكنولوجي اليت ترتب ضمن أسباب اإلعفاء اخلاصة للمنتجني، مما 

 . حيتم على الدولة التدخل إلسعاف املتضررين من تلك املخاطر
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  :األساس القانوني  .ب 

تعترب وجها جديدا لتجسيد املسؤولية ا�ردة من اخلطأ، حبيث أن كثريا  1مكرر 140املادة 

ن املنتجات املستحدثة خطرا على حياة اإلنسان يف ظل مقتضيات التطور التكنولوجي، وهلذا م

وانسجاما مع ما تتضمنه االتفاقيات الدولية، تعويض الدولة عن األضرار اجلسمانية على أساس 

التضامن االجتماعي الذي يفرض مسامهة ا�تمع يف إسعاف أفرادمهن األضرار اليت ال يتحدد فيها 

ملسؤول بصفة قانونية وظاهرة وعلى وجه اخلصوص األضرار النامجة عن التطور العلمي والتكنولوجي ا

وألن اإلجحاف على هذه املسامهات سوف يساعد على كبح املبادرات حنو التطور العلمي وهو ما ال 

  . خيدم التنمية االجتماعية واالقتصادية بكل معاملها

، ال يكشف على انه حق 1مكرر 140لدولة طبقا للمادة إن التعويض احملصل عليه من قبل ا

للمتضرر ألن احلق يتم قضائه من امللتزم أصال؛ ويف الوضع املتقدم الدولة ال تتقدم بالتعويض بصفتها 

ملتزم أصلي بل بصفتها ضامنة اجتماعيا يف ظل مقتضيات االقتصاد التنافسي الذي يشهد تطورا 

فيها مقتضيات التطور العلمي، وعليه فإن التعويض املمنوح من قبل متسارعا يف املنتجات اليت يدرج 

الدولة يكيف على أنه مساعدة أو هبة تقدمها الدولة إلسعاف وضعية املتضررين جسديا جراء 

استهالك منتجات جمهولة املصدر أو منتجات تنطوي على عيوب عفية عجز العلم عن الكشف 

  . عليها زمن طرحها للتداول

   1مكرر 140مشاكل العملية التي تعترض تطبيق المادة ال: ثانيا

إن استثناء صناديق الضمان من قبل أية دولة كان استجابة للطلبات املرفوعة من املتضررين 

وذوي احلقوق وذلك بالنظر إىل حجم عددها وارتفاع معدل التعويض املطالب به، وعليه فإن أكثر ما 

ية ألن إنشاؤها كان مؤقتا وعرضا وعاجال ملواجهة الكارثة يقال أن هذه الصناديق صناديق مناسبات

  . املرتبطة بقضايا األميونت والداء املوبوء بداء السيدا
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وأدرجت فيه املادة  2005يف اجلزائر، منذ أن صدر التعديل اجلاري على القانون املدين سنة 

وال ميكن تصور أن املادة  مكرر واحد مل يصدر أي نص تنظيمي يبني كيفية تطبيق هذه املادة، 140

تطبق على مستوى القضاء حبكم أن املتضرر ال يسعه أن يرفع ال دعوى مدنية وال إدارية ضد الدولة، 

ألن املادة ال ختول له حق خماصمة الدولة، بل فقط إعطائه حق طلب الضمان من الدولة وهو ال 

غرض، هلذا يؤمل أن تؤسس صناديق يتقرر إال مبوجب طلبات تقدم أمام صناديق خاصة تؤسس هلذا ال

للتعويض عن األضرار اجلسمانية النامجة عن التطور العلمي على غرار ما هو معمول به يف جمال 

  . التعويض عن األضرار النامجة عن حوادث املرور وحوادث العمل واألعمال اإلرهابية

لدولة عنوانه هو والتعويض الذي توفره الدولة يكون من خالل ختصيص بند ضمن ميزانية ا

ضمان األضرار النامجة عن املخاطر بصفة عامة، وحدث ذلك بالنسبة لتعويض ضحايا اإليدز الذين 

  .6تلقوا تعويضا شامال للعدوى، األضرار االقتصادية واألضرار األدبية

إن حجم األضرار املتفاقمة النامجة عن حوادث االستهالك ملنتجات صيدالنية، مستخلصات 

ري، الدم املوبؤ ومادة األميونت مل تتمكن ذمة املؤسسات املنتجة وشركات التأمني اجلسم البش

استيعابه وتغطيته، مما يدعو إىل االستنجاد بصناديق الضمان ملواجهة األضرار النامجة عن خماطر 

  .التطور العلمي والتكنولوجي

املتضررين حلساسية  اجلزائر هلا جتربة يف إنشاء صناديق خاصة تتوىل تعويض طوائف خاصة من

وضعهم على األمن واالستقرار الوطنيني ويتعلق األمر باملتضررين من حوادث املرور، األعمال اإلرهابية 

واألضرار النامجة عن التلوث السيئ كما سنأيت على تفصيله يف النقطة الثانية من هذا احملور، وعليه 

خاطلر اليت متس املستلكني مهما كان يؤمل أن تؤسس صناديق لتضمن التعويض عن األضرار وامل

  .مصدر اخلطر
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  المحور الثاني

  الحماية المدنية للمستهلكين من األضرار الجسمانية 

 الناجمة عن مخاطر التطور التكنولوجي

توصل العقل البشري إىل تطور تقين وتكنولوجي باهر يف اآلونة األخرية، وقد ساعد هذا 

ل احلياة حنو األفضل، غري أنه بقدر ما تتحقق رفاهية الفرد بفعل التطور على توفري منتجات تيسر سب

التطور التكنولوجي تتحقق خماطر وأضرار تتجاوز يف نسبها وأحجامها األضرار التقليدية، مما جعل 

وظيفة التعويض يف إطار املسؤولية التقليدية وظيفة حمدودة وصعبة التطبيق، حيث ال تستوعب املفاهيم 

يفرزها التطور التكنولوجي، مما دعا إىل إجياد أنظمة تعويض أخرى من بينها التأمني الذي اجلديدة اليت 

يساهم يف سد النقص يف الوظيفة التعويضية للمسؤولية املدنية املرتتبة عن خماطر التطور العلمي، تناول 

ارة نقطتني التعويض عن األضرار اجلسمانية النامجة عن خماطر التطور التكنولوجي يقودنا إىل إث

 )النقطة األولى(أساسيتني، تتعلق األوىل مبدى جواز تأمني املسؤولية النامجة عن خماطر التطور العلمي 

  . )النقطة الثانية( بآليات تعويض ضحايا التطور العلمي وتتعلق الثانية

  :مدى جواز تأمين المسؤولية الناجمة عن مخاطر التطور التكنولوجي: النقطة األولى

  عرض المسألة في القانون الفرنسي: أوال

أقصيت خماطر التطور العلمي يف القانون الفرنسي من الضمان مبوجب عقود التأمني من 

املسؤولية حبيث كانت شركات التأمني ال ترتدد يف إخراج بند خماطر التطور التكنولوجي من دائرة ما 

تها غري الثابتة وغري احملققة حبيث تكون يغطيه عقد الضمان، فهي غري قابلة للتأمني عليها نظرا لطبيع

غري ظاهرة، وغري ممكنة التوقع عند طرح املنتوج للتداول يف السوق، بينما أصول التأمني تقتضي أن 

تكون األخطار حمتملة وحمددة وقابلة للتأمني من الناحية اإلحصائية مما ميكن حساب حجم األضرار 

ن هذه الزاوية ال يغطي أضرارا ليست هلا أي مدلول إحصائي، اليت ترتتب لتأمني تعويضها، فالتأمني م
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وقد مت استبعاد خماطر التطور العلمي من الضمان يف القانون الفرنسي مبوجب املنشور رقم 

96/18APSAD Rc N°
7 .  

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه يف الواقع هو هل أن استبعاد خماطر التطور التكنولوجي من 

مني هو استبعادا مطلقا أو نسبيا ميكن أن ترتب عليه استثناءات مراعاة لألضرار دائرة الضمان والتأ

اجلسمانية اليت تلحق عدد معترب من األفراد يف ا�تمع دون أن يكون له يد يف ترتيب هذه األضرار؟ 

أو بصيغة أخرى هل من العدل ترك هذه الطائفة من املتضررين دون تعويض ترتيبا ملبادئ الضمان 

  تماعي الذي تعرتف وتكرسه كل الدول ضمن تشريعا�ا الداخلية؟ االج

لضمان على شرط أن من باب االستثناء ميكن إدراج خماطر التطور التكنولوجي ضمن ا

يتمكن املؤمن من تقدير حجم املخاطر املتوقعة حىت يتحقق التوازن لعملية التأمني كما هو الشأن 

للمخاطر النووية، خصوصا وأن تطبيق هذا االستثناء مل يكن يثري إشكاال لدى القضاء الفرنسي سواء 

وقبل  389-98ور القانون رقم قبل صد 8بالنسبة حملكمة النقض الفرنسية أو جملس الدولة الفرنسي

حادثة الدم املوبوء بفريوس فقدان املناعة اليت عرفتها فرنسا يف أواخر الثمانيات، خصوصا أن فكرة 

املخاطر كانت مؤمنة يف بعض العقود، مث أن بعض خماطر التطور العلمي هي اليوم يف فرنسا حمل 

يب على غرار ما جرى عليه الوضع يف الشركات تأمني إجباري ويتعلق األمر برتقية وسائل البحث البيوط

األمريكية واألملانية اليت هي ملزمة بقوة القانون الكتتاب تأمني يغطي األضرار النامجة عن خماطر التطور 

  . 9التكنولوجي خصوصا األضرار املرتبطة بصحة وسالمة أجسام األفراد

طلب إدراج فكرة املخاطر ضمن ويتجه بعض الباحثني إىل التأكيد أن التأمني اإلجباري يت

دائرة ما يغطيه هذا التأمني ألن عدم قبول التأمني عن هذه املخاطر ينطوي على إهدار ملبدأ السالمة 

  .10اجلسدية الذي كرسه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والتشريعات الداخلية ملختلف الدول
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لتأمني بإطار حمدد يف املبلغ واملدة ولتأمني خماطر التطور العلمي فإنه يتعني أن يرتبط هذا ا

حبيث ال خيرج عن مبادئ وقواعد التأمني واليت من أمهها استقرار العقود وتسقيفها مبدة حمددة، وقد  

  . 11سنوات من تاريخ طرح املنتوج للتداول 10كانت هناك دعوة لتحديد الضمان املقرر بـ 

إال أ�ا  12 عنها لضمان املسؤولية احملتملةوبالرغم من أن التأمني من املسؤولية يعد آلية ال غىن

ال متثل تعويضا أكيدا عن األضرار، على الرغم من توجيهات القضاء حنو توسيع جمال تطبيقها فإن 

إدراج املخاطر النامجة عن عمليات نقل الدم ضمن عقود الضمان  1993شركات رفضت منذ 

بااليدز نظرا لضخامة التعويضات، مما أجرب لتغطية مسؤولية مراكز نقل الدم عن حاالت تلوث الدم 

هذه املراكز على حتمل عبء تعويض املضرورين مع كل الصعوبات اليت واجهتها بسبب ضخامة مبالغ 

  . التعويض

أن القول أن عقد التأمني هو اآللية اليت من خالهلا ميكن للمنتج أن يضمن تعويضا لضحايا 

قه، ألن شركات التأمني بدورها تعزف عن تغطية بعض املنتجات املعيبة ال ميكن أخذه على إطال

جنده يستبعد من الضمان بعض  13املخاطر نظرا خلصوصيتها، وبالرجوع إىل قانون التأمينات الفرنسي

املخاطر املكلفة واليت يرتب يف مقدمتها خماطر التطور العلمي واملخاطر النامجة عن منتجات اجلسم 

  . اإلنساين

والذي أحال أحكام  389- 98والقانون رقم 1985لتوجيه األوريب لسنة وجتدر اإلشارة أن ا

هذا التوجيه إىل القانون الفرنسي قد خضعا لضغط املؤسسات اإلنتاجية وكذا شركات التأمني من 

 . حيث إدراج خماطر التطور العلمي ضمن ما يقدمه املنتوج من دفوع للتخلص من مسؤوليته

  ري من المسألةعرض موقف المشرع الجزائ :ثانيا

كرس املشرع اجلزائري مبدأ إلزامية التأمني من املسؤولية املدنية للمنتجني والصناع حىت نضمن 

وهذا ما  للمستهلكني واملستعملني احلصول على التعويض يف حالة تضررهم من املنتجات املعيبة،
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 واملتعلق 25/01/1995الصادر يف  07-95من األمر رقم  168كشف من املادة يٌ 

  . 14بالتأمينات

واملواد املقصودة من النص هي املواد الصيدلية ومستحضرات التجميل ومواد التنظيف واملواد 

الصناعية وامليكانيكية وااللكرتونية والكهربائية، وبصفة عامة كل مادة جديرة برتتيب ضرر عند 

  .  إللزاميةاستعماهلا، وخيضع املستوردون واملوزعون للمواد املعروضة يف السوق لنفس ا

على ضرورة اكتتاب عقد التأمني لتغطية  103كما يلزم قانون التأمني من خالل مادته

األضرار املرتتبة على املنتجات املوجهة لتغذية األنعام أو العالج الطيب، من قبل املؤسسات اليت تقوم 

  .بإنتاج وتغيري وحتويل وتكييف واسترياد تلك املنتجات

تأمني الوارد أعاله ورد يف صيغة آمرة، وهو ما يؤكد الطابع احلمائي أن تكريس االلتزام بال

ملضمون أحكامه الذي يتجسد يف توقيع عقوبات جزائية على كل شخص حياول خرق أحكام هذا 

  .  15د ج 100.000د ج و 5000االلتزام، ويتمثل اجلزاء يف غرامة مالية ترتاوح ما بني 

اطر التطور العلمي ضمن االلتزام بالتأمني الوارد يف السؤال املطروح هل باإلمكان إدراج خم

خصوصا أن مصطلح خماطر التطور التكنولوجي مصطلح حديث  95/07من األمر رقم  168املادة 

  أدرج يف نطاق املسؤولية املدنية كآلية لدفع مسؤولية املنتج؟ 

خماطر التطور  مل ينتبه إىل مشكلة168 األكيد أن املشرع اجلزائري عند تكريسه املادة 

التكنولوجي لندرة احلارات النامجة عن هذه املخاطر، وضعف مستوى التطور التكنولوجي يف اجلزائر، 

جندها تنص على ضرورة إفراغ عقد التأمني يف قالب مكتوب وإن توضيح  07ولكن بالرجوع إىل مادة 

دة على عمومها، مما يسمح بياناته بدقة طبيعية املخاطر املضمونة، و�ذا الشكل تكون املادة وار 

 . بإدراج املخاطر املرتتبة عن التطور التكنولوجي ضمن عقد التأمني
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اخلاصة بالتأمني من املسؤولية املدنية عن  146من التأشرية رقم  2/2وبالرجوع إىل املادة 

مدي جندها تنص على التزام شركة التأمني بتغطية األضرار الناجتة عن خطأ غري ع 16املنتوج املسلم

  . وغريها من األسباب 17صادر من املؤمن له أو عيب خفي أو خلل تقين يف املنتوج

فإن العيب التقين أو اخللل كل حالة تقنية غري عادية وغري ظاهرة  4فقرة /2وحسب املادة 

واليت مل تسمح املعارف التقنية والعلمية السارية باكتشافها عند إبرام عقد التأمني من املسؤولية عن 

نتوج املسلم، ومعلوم أن خماطر التطور التكنولوجي هي من املخاطر اليت يكشف عليها بعد مدة امل

زمنية من طرح املنتوج للتداول، فليس من السهل الكشف عن خفايا وعيوب التكنولوجيا املستحدثة 

حلال يف جمال وآثارها الضارة إال بعد استعمال وجتربة املنتوج لفرتة قد تتجاوز سنة أو سنتني كما هو ا

  . املنتوجات الصيدالنية

استبعدت الكثري من احلاالت من  4، ماد�ا 146ومما هو جدير بالتذكري أن التأشرية رقم 

الضمان الذي توفره شركات التأمني دون أن ختص الذكر حلالة املخاطر النامجة عن التطور 

  . شروط خاصة التكنولوجي، مما يفسر إمكانية إدراجه إن اقتضى األمر ذلك ضمن

آليات جبر األضرار التي تمس المستهلكين والناجمة عن مخاطر التطور  :النقطة الثانية

  :التكنولوجي

إن اللجوء إىل تأسيس صناديق خاصة تضمن تعويض األضرار عن خماطر التطور التكنولوجي  

لشركات كانت حتت ضغط الطلبات الكثرية وحبجم ال ميكن أن تواجهه املؤسسات اإلنتاجية وا

الصندوق اخلاص بتعويض : املؤمنة، نكتفي يف هذه النقطة بتناول منوذجني من هذه الصناديق مها

  .ضحايا اإليدز، والصندوق اخلاص بتعويض ضحايا األميونت

  صندوق تعويض ضحايا اإليدز : أوال

صندوق تعويض ضحايا اإليدز هو عبارة عن هيئة ذات شخصية اعتبارية متوله الدولة 

وقد مت تأسيس . 18ت التأمني، يضمن تعويضات لضحايا نقل الدم الذين أصيبوا بفريوس االيدزوشركا
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تعبريا عن املشرع  31/12/199119املؤرخ يف  1406-91هذا الصندوق يف فرنسا مبوجب القانون 

من هذا القانون يوفر للمتضرر  47/2على روح التضامن والتكافل االجتماعي، وطبقا للمادة 

  . شامل إذا أثبت واقعة إصابته بفريوس اإليدز من جراء عملية نقل الدمالتعويض ال

20صندوق تعويض ضحايا األميونت: ثانيا
FIVA   

أدت حادثة األميونت يف فرنسا إىل إصابة عدد كبري من األشخاص بالوفاة والسرطان، 

        ولتعويض هؤالء مت إنشاء صندوق خاص �ذه الفئة، وهلذا اخلصوص صدر القانون رقم

 23/10/2001املؤرخ يف  963-01واملرسوم رقم  23/12/2000املؤرخ يف  2000-1257

ما يقرب  2002وقد سجل الصندوق يف . )21(حيدد الشروط الواجب توافرها الستحقاق التعويض

  . طلب تكميلي 66556طلب أصلي للتعويض و 66418عن 

أن تطبيقه مقيد من ناحية األشخاص ورغم مشولية التعويض اليت يقررها القانون أعاله، إال 

واملكان، فهو يسري إذا حدث التضرر مبادة األميونت على األراضي الفرنسية لفئة احلرفيني وأصحاب 

  . املهن احلرة
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  خاتمة

يف ختام هذه الورقة العلمية ميكن أن نقول أن القانون املدين عرف تطورا ملحوظا، عرب 

، مست هذه 10- 05مبوجب القانون  2005جراها املشرع سنة التعديالت الطفيفة اليت أ

التعديالت شق مهم من املسؤولية املدنية خاصة وأن أحكامها مل تعد تستجيب ملتطلبات ا�تمع كما 

أ�ا مل تعد تليب مطالب األطراف وخاصة الطرف الضعيف على غرار املستهلك يف العقود 

يان يصعب عليه احلصول عن تعويض جلرب الضرر الذي اإلستهالكية، أين املستهلك يف بعض األح

  .املنتوج الذي تسبب له يف أضرار أو منتج حلق به السيما عندما ال يعلم مصدر

يف ظل غياب أحكام تتعلق بالتعويض أو املسؤولية املدنية يف القانون اخلاص حبماية املستهلك 

اليت يؤسس  1مكرر  140مكرر و  140واد وقمع الغش أدرج املشرع اجلزائري يف القانون املدين امل

  .عليها املستهلك املضرور طلب التعويض عن األضرار الالححقة به من جرّاء إستهالكه املنتوج

  

  
                                                           

مل يعثر يف عرض األسباب يف اجلريدة الرمسية ملداوالت ا�لس الشعيب الوطين ما يربر استحداث هذه املادة، إّال أّن  1

  .تفسريات أغلبية الباحثني تربط بني هذه املادة ودعم حقوق الضحية وحفظ املصلحة العامة

املنتج هو كل من يتدخل يف عملية عرض املنتوج وتشمل مرحلة اإلنشاء األويل إىل العرض النهائي، انظر املواد من  2

  ).ملغى(يتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك  02-89من القانون رقم  28إىل  5

  .، مرجع سابق03-09من القانون رقم  3/7املادة  3

يتعلق برقابة اجلودة وقمع الغش  30/10/1990املؤرخ يف  390-90لتنفيذي رقم من املرسوم ا 2/9تنص املادة  4

  .»املستهلك هو كل شخص يقتين بثمن أو جمانا منتوجا أو خدمة معدين لالستعمال الوسيطي أو النهائي«: على

صادر يف  14ج ر عدد  06/03/2016مؤرخ يف  2016يتضمن التعديل الدستوري لسنة  01- 16قانون  5

07/03/2016  
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شخص حاملني لفريوس اإليدز، يف كل  1908حالة و 7041صدر تقرير عن وزارة الصحة يف اجلزائر كشف عن  6

متنراست، اجلزائر، وهران، قسنطينة وتيزي وزو، ولصعوبة حتديد املسؤول عن هذا املرض تدخلت الدولة ملنح : من والية

  .بههؤالء تعويضات مسامهة منها جلرب الضرر املصابني 

7 Livre blan de l’assurance, Responsabilité civile présenté par la direction du marché des 

risques de l’entreprise, 12/09/2000. www.ffsa.fr, p 16. 

8 THOUROUT Patrick, Le risque de développement, Scor-papers N° 11, Décembre 

2010, pp 1 – 8. 

9 BERG Olivier, La notion du risque de développement en matière de la responsabilité 

du fait des produits défectueux, Sem, Jui, N° 27, Juillet 1998, p 275. 

10 LAMBERT Faivre Yvonne, Droit du dommage lorporel systèmes d’indemnisation, 

7ème Edition, Dalloz, Paris, p 784. 

11 BRISSY Yves, Le risque de développement, les entreprises de l’assurance, 1999, p 

05. www.ffsa.fr. 

  .وقوعه املسؤولية احملتملة هي املسؤولية اليت فيها الضرر مستقبلي وغري حمقق حبيث جيهل وقوعه من عدم 12
13 L 113-1 art 01 dispose : « les pertes et les dommages occasionnés par des cas forfuits 

ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur sauf exclusion formelle 

et limitée contenue dans la police ». 

صادر يف  13يتعلق بالتأمينات،ج ر عدد  25/01/1995الصادر يف  07-95من أمر رقم  68تنص املادة  14

جيب على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بصنع أو ابتكار أو حتويل أو تعديل أو « : على أنه  1995مارس  08

لكني تعبئة مواد معّدة لالستهالك أو االستعمال، أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته املدنية املهنية اجتاه املسته

  .»واملستعملني واجتاه الغري 

  .، سالف الذكر07-95من األمر رقم  184انظر املادة  15

16 Visa N° 146 MF/DGT/DASS du 21 Septembre 1996, de la CAAR l’assurance 

responsabilité civile du produit livrés. 

 

 



الثالث المحور مستقبل المسؤولية في مستجدات التشريعات الحديثة  
 
 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -سياسيةكّلية احلقوق والعلوم ال 317  

 
 

                                                                                                                                              
 

17 L’article 2/ alénée 4 du visa 146 stipule : « Est considéré malfaçon ou vice caelies* à 

ce titre tout défaut ou toute anomalie technique non apparents, que les données 

techniques en vigueur lors de l’exécution de la mission assurée concernant le produit 

couverts par la police ne permettent pas à un technicien, normalement vigilant de 

déceler ». 

استقر القضاء الفرنسي على تكريس التزام كل من املستشفى وبنك نقل الدم للمريض معافيا من أي فريوس يتسبب  18

يف عدوى ألمراض أخرى، وقد كّيف القضاء هذا االلتزام على أنه التزام بنتيجة، وقيام املسؤولية يكون بإثبات العالقة 

حبماوي تشوار جياليل، التعويض عن األضرار اجلسمانية بني : انظر. الدم املنقول واإلصابة بالفريوس السببية بني

األساس التقليدي للمسؤولية املدنية واألساس احلديث ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون اخلاص ،جامعة أبو 

  .131 – 130،ص ص  2008بكر بلقايد ،تلمسان ،
19 Loi N° 91-1406 du 31/12/1991 portant diverses dispositions d’ordre social, J.O.R.F 

N° 3 du 04/01/1992. 

 amphibolesويعرف باحلرير الصخري وهي عبارة عن ألياف معدنية متكونة من  )Amiante(األميونت  20

يستعمل يف محاية  رجة،د 1000ومن خصائصه الفيزيائية أنه ال حيرتق ويقاوم احلرارة إىل غاية  serpentines و

البواخر والبنايات من النار ،ومع هذه األمهية فإنّه مضر لصحة اإلنسان باعتباره مصدر للكثري من األمراض املميتة 

  ...).كالسرطان واالسبنتوز(

21 Loi N° 2000-1257 du 23/01/2000, JORF N° 3 du 24/01/2000, et décret N° 2001-963 

du 23/10/2001 relatif au fond d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) Voir : 

www.ffsa.fr. 
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      ، كلية الحقوق والعلوم السياسية طالب دكتوراه، - نصر عبد الوهاب الزرو

  سيدي بلعباس _ جياللي اليابسجامعة 

 

 

 العالقة بين المسؤولية المدنية وأنظمة التأمين في ظل التطورات

 

 مقدمة

جانب منو يف شىت ا�االت يف أرجاء العامل إىل  التكنولوجيلقد أدت الثورة الصناعية والتطور 

تدخل اهليئات الربملانية إىل سن نصوص قانونية تضمن التوازن  إىلالوعي اإلجتماعي واالقتصادي، 

الذي يهدف إىل التنمية وبني ا�االت احليوية املتعددة، فبلورت تلك اهليئات ثورة جديدة  اإلنسانبني 

املدنية، حيث إن فكرة املسؤولية على الساحة القانونية ال سيما على القواعد الكالسيكية للمسؤولية 

ضرر بالغري، أن  إحلاقاملدنية اليت تقوم على تبين جمموعة من القواعد اليت تلزم كل من يتسبب يف 

يعوض هذا املضرور عما أصابه، وال شك أن قواعد املسؤولية املدنية ميكن تغريها وفقا ملا يستجد يف 

ضرورة تطويع قواعد هذه املسؤولية التواكب تلك ا�تمع املدين من أمور وعوامل أخرى تستوجب 

وجود عامل  املستجدات، لتغدو قواعد وأسس جديدة للمسؤولية املدنية، ليختفي اخلطأ وغريه من

املسؤولية هلذا اعترب ذلك جانب كبري من فقهاء القانون أزمة املسؤولية املدنية، وما هي إال خطوة يف 

 .املسؤولية املوضوعية إىلى اخلطأ الشخصي عل االنتقال من املسؤولية املبنية

لذا من بني العوامل اليت لعبت يف تغيري قواعد املسؤولية املدنية، التطور واحلداثة الذي انبثقت 

منه أنظمة التأمني يف تعويض األضرار، حيث يتسم التأمني باحلداثة نسبيا، فلم تكن نشأة التأمني 

. على األمان يف مواجهة املخاطر اإلنسانبزعم حصول على يد املشرع بل حمصلة لتطور طويل، 

  ما دور أنظمة التأمين في تطور قواعد المسؤولية المدنية؟: اإلشكالية

  :ولإلجابة على تلك اإلشكالية نتناول املوضوع يف شكل حمورين رئيسني بشكل التايل
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  المحور األول

  عالقة التأمين بالمسؤولية المدنية في ظل المتغيرات

الفقه التأمني بأنه عملية حيصل مبقتضاها أحد الطرفني وهو املستأمن نظري مقابل يدفعه يعرف 

وهو القسط، على تعهد الطرف اآلخر وهو املؤمن يدفع مبلغ لصاحل املستأمن له أو للغري عند حتقق 

  .1خطر معني

مني من املسؤولية من احللول اليت ابتكرها التطور احلضاري ملعاجلة املسؤولية يف شىت أنواعها التأ

فهو عقد مبوجبه يؤمن املؤمن له من األضرار اليت قد تلحق به جراء رجوع الغري عليه باملسؤولية، 

اآلفاق املرتقبة لعالقة  إىلوسوف نتناول يف هذا احملور العالقة بني أطراف التأمني أوال، مث نتطرق 

  . التأمني باملسؤولية وتطور نطاقه ثانيا

  قائمة بين أطراف التأمين وأساس المسؤوليةالعالقة ال: أوال

إذا كانت املسؤولية املدنية بوجه عام تتأسس على اخلطأ، فإن ظهور نظام التأمني إن مل يكن 

وراء اختفاء اخلطأ كليا، غري أنه ساهم يف حتريفه، مما جعل النظرية الشخصية القائمة على اخلطأ مل 

  .2صاديتعد تتفق مع املنطق وال مع التطور االقت

حيث إن نطاق املسؤولية تنحصر يف العالقات التالية املؤمن واملؤمن له والضحية املتضرر، وإن 

اجلدير بالذكر أن التأمني ال ميكن أن يضفي على املسؤولية نزعة مادية ويفقد قيمتها املعنوية حبصرها 

الفردية، فال تزال تلك  يف مسألة القسط، ألن أفكار العدالة واإلنصاف قائمة حىت خارج املسؤولية

األفكار موجودة يف حتديد مسألة القسط واملسؤولية، وإن التأمني ال يعطي للمسؤولية املدنية طابعا 

رديئا يتمثل يف مسألة القسط فقط وإمنا يتوىل ترمجته، حيث أن التأمني ال يقوم إال برتمجة نتائج 

ط الذي يدفعه املؤمن له عن مسؤولية حمدودة األعمال والتصرفات املضرة واملتكررة باألرقام، فالقس

يرتجم حظه كفرد يف شركة ما ويف مكان ما ومسؤوليته عن نشاط حمدد، فاملسؤولية بالنسبة للمؤمن 

  .هي مسألة حساب أما بالنسبة للمؤمن له فإ�ا مسألة خطر ويأيت القسط تباعا
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 :من حيث أساس المسؤولية والمؤمن .1

ملسؤول خيتلف من حيث املصدر ومداه فهو التزام عقدي من حيث إن التزام كل من املؤمن وا

املصدر التعاقدي والتزام تقصريي من حيث األضرار املرتتبة عن اجلنح واملخالفات، حيث أن املسؤول 

مطالب بتحمل مسؤوليته باعتبار املتسبب يف الضرر، واملؤمن مطالب بتغطية مسؤولية املؤمن له 

  3.باعتباره الضامن لذلك

 :من حيث أساس المسؤولية والضحية .2

 la creance enإن التأمني من زاوية الضحية يعين مسؤولية املسؤول عن دين التعويض 

reparation وعدم املسؤولية يعين العبء الشخصي للضرر. 

هلذا إن أساس املسؤولية بالنسبة للضحية ما هي إال مسألة دين، وكلما كانت املسؤولية أوسع  

ثر، فالتأمني فلم يعد يقتصر فقط على خطر املسؤولية بل أضحى يشمل اخلطر كان الدين أك

  4.واألخطار الشخصية يف مواجهة مؤمن املسؤولية

ترتكز أنظمة التأمني على مسألة اخلطر، فال يوجد فرق يف نظر املؤمن بني املسؤولية العقدية 

اهرة ولرمبا يرجع أيضا إىل استعمال اآلالت والتقصريية وبني املسؤولية الذاتية وتلك اليت تشمل القوة الق

  5.مبا يف ذلك السيارات واألدوات امليكانيكية

 :من حيث أساس المسؤولية والمؤمن له .3

 ،6يعترب املؤمن له من وجهة نظره أن أساس املسؤولية تعد مسألة خطر أساسها يتعلق بالقسط

ن فيها اخلطر موضوع التأمني متكرر حيث أن املؤمن له يلجأ للتأمني من مسؤوليته يف كل مرة يكو 

الوقوع وكلما ازدادت احتمالية وقوع اخلطر أكثر استعت املسؤولية وبالتايل ارتفع القسط الن االقساط 

  .!7هي اليت تعوض األضرار
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 اآلفاق المرتقبة لعالقة التأمين بالمسؤولية المدنية وتطور نطاقه: ثانيا

ثري من نظم القانون اخلاص، ويبدو ذلك جليا يف أكثر لعب التأمني دورا هاما يف تطوير الك

تطوير املسؤولية املدنية وقواعدها، حيث ابتعد �ا القضاء واملشرع يف  إىلمن جمال، فمثال أدى التأمني 

النطاق احلديث وهو اخلطأ املفرتض أو حتمل تبعة محاية  إىلأكثر من مناسبة من النطاق التقليدي 

  8.الشخص املتضرر

عالقة بني أنظمة التأمني واملسؤولية املدنية قائمة على التأثري املتبادل، حيث للناظر للوهلة إن ال

األوىل يظن أن ال تأثري للتأمني على قواعد املسؤولية املدنية، إذ أن التأمني يعمل على تبنيها ويسمح 

 ك؛ فالتأمني منبتمكني كل من املسؤول والضحية من االستفادة منه إال أنه يف الواقع ليس كذل

خالفا لقواعد  األخطارالعملية يؤثر على أساس املسؤولية املدنية ويهدف إىل تعديل توزيع  الناحية

 .9املسؤولية املدنية التقليدية

حيث أن العالقة بني التأمني واملسؤولية متداخلة، فاملسؤولية املندية ال تتعارض مع التأمني يف 

  10!التالشي طاملا أن املسؤولية ذا�ا أصبحت حمل تأمني هدفها وتقنيا�ا، بل هي يف طريق

كما أن تطور التأمني األثر الواضح يف توسع املسؤولية املدنية وتطورها احلديث كما يقول 

األستاذ سفاتييه، حيث يعتربها األداة اليت مسحت للقضاء والقانون بالسامهة ضمنيا يف بناء الصرح 

لك إن تطور املسؤولية املدنية أثر بدوره على التأمني وعدل من الذي ال زال يف تطور مستمر، وكذ

بناءه، هلذا جنزم بأن التأثري متبادل بينهما، بالتنويه إىل أن املسؤوليات املستمرة املعرتف �ا من قبل 

القضاء، تتوسع ببطء مقارنة بالتطور التأمني الذي يبدو أثر وضوحا وتفهما، الذي غالبا ما تستغله 

  .11لصاحل منو املسؤوليات اليت تعرتف �ا احملاكم

إن العالقة بني التأمني واملسؤولية املدنية ال ختتص فقط حبوادث العمل واملرور وإمنا تشمل 

أيضا كافة أوجه احلياة ومهما تكن املسؤولية عقدية أو تقصريية أو ذاتية أو موضوعية، فإن التأمني 

تايل التوسع يف حق الضحية يف التعويض وهو ما يتفق مع يصلح كحافز لتوسع املسؤولية املدنية وبال
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رغبات ا�تمع املعاصر، بتمثل حتقق اخلطر املؤمن منه يف معظم صور التأمني على غرار صور املسؤولية 

  .12املدنية حبدوث واقعة قانونية بسيطة مبجرد حتققها حيل التزام املؤمن كواقعة الوفاة أو احلياة

 التأمني من املسؤولية وكذا إمكانية حلول التأمني حمل املسؤولية، حيث ومن املتصور احللول يف

إن املبدأ بالنسبة للتأمني أن كل شخص ميكن أن يقيم دعوى مسؤولية مدنية ضد املؤمن له، فهذه 

 .13الدعوى حق له لذويه أو ورثته يف حالة وفاته

الضرر أن يتم التعويض  إن أمنية أي جمتمع هي أال يشتكي أو يتضرر أحد، ويف حالة وقع

تعويضا فوريا جلرب الضرر، اليت من أجلها استحدثت منظومة التأمني اليت تطورت فأصبحت تغطي 

االضرار بكافة ا�االت، فالتأمني عرف تطورا هائال يف جمال املسؤولية ال سيما يف جمال االخطار واليت 

  .لتوزيع اإلجتماعي للمخاطرخففت العبء لتتحمله اهليئات االجتماعية وهو ما يعرف با

إن نطاق التأمني وأثره على املسؤولية املدنية خيتلف من دولة ألخرى ال سيما من حيث عنصر 

يف سنة  إالاحلياة التشريعية  إىلالزمان ففي الواليات املتحدة األمريكية تامني املسؤولية املندية مل يدخل 

 ،14فيييت العتباره وسيلة مشجعة على التهاونيف حني جند أنه حورب من طرف االحتاد السو  1910

وأصبح فيما بعد اللجوء اليع عاديا يف معظم الدول وذلك بإقرار القضاء واملشرع فمثال املشرع اجلزائري 

حيدد شروط التأمني وكيفياته  1996-01-17املؤرخ يف  48_96تدخل يف املرسوم التنفيذي رقم 

  .15ات جتاه املستهلكني وجتاه الغرييف جمال املسؤولية املدنية عن املنتوج

إن قانون املسؤولية املدنية حياول جاهدا املوازنة بني مصاحل شخصني هذا املغزى فقد اليوم  

كثريا من بقاءه حتت تأثري أنظمة التأمني، فالتأمني يسمح بأن ال يقع عبء التعويض على شخص 

أيضا، فعبء اخلطر أصبح القاءه على  ولكن على شركات التأمني يف ا�ال التعاقدي بل التقصريي

هذا الطرف أو ذاك وهو أمر أصبح بديهيا فالعربة بتمكني املسؤول احملتمل من التغطية بواسطة 

   .16التأمني
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  المحور الثاني

 تطور نظام المسؤولية المدنية بفعل أنظمة التأمين

أوال، مث دور التأمني يف من خالل هذا احملور سنتناول العوامل املؤثرة على نظام املسؤولية 

   .مستقبل املسؤولية املدنية ثانيا

  العوامل المؤثرة على نظام المسؤولية المدنية: أوال

شهد التأمني يف مطلع القرن العشرين تطورا معتربا ال سيما يف البلدان الصناعية، وال زال هذا 

  يفية التأثري على املسؤولية املدنية التطور يف أوج االنتشار تشهد عليه املمارسة العملية للتأمني يف ك

  :التأثير الصناعي وبروز التأمين كعامل أساسي في التأثير على المسؤولية المدنية .1

مل تكن املسؤولية املدنية موضع مراجعة وال التقنني املدين الفرنسي الصادر  1880حىت غاية 

ي بالثورة الصناعية يف أوروبا، إذ ، غري أنه سرعان ما تغريت األمور فجأة مع بداية ما مس1804عام 

تعددت احلوادث املفاجأة احلادثة عن استغالل التقنيات اجلديدة اليت مل يكن العمال ميسكون زمامها 

  . جيدا وكانوا يذهبون ضحيتها

هذه احلوادث أظهرت عجز نظام املسؤولية الفردية اليت أعدها وصاغها حمررو التقنني املدين يف 

وادث، فكان يستحيل على ضحايا هذه احلوادث اثبات مصدر الضرر احلقيقي التكفل بضحايا احل

  .وبالتايل حرما�م من التعويض ومن وسائل العيش

حيث اعتربت األستاذة فيين، أن حماوالت التكيف مل تكن باألمر اليسري نظرا للتطور السريع 

  .احلوادث وتنوعت واالقتصادية واالجتماعية اليت تضاعفت معها ةالتكنولوجيللمعطيات 

وبظهور التأمني الذي مسح بالتطور احلديث للمسؤولية كأداة يعتمد عليها القضاء والتشريع 

ضمنا يف بناء وتطوير نظام التأمني، فظاهر أنه يوجد تسابق حقيقي بني املسؤولية والتأمني، باعتبار أن 
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 وأنه أصبح واضحا للمتضررين، أنواع املسؤولية املعرتف �ا من قبل احملاكم كانت يف توسع مطرد

 .17والتأمني أصبح أكثر اتساعا ومرونة يف جمال التعويض يعتمد على اخلطأ، ليحل حمله عنصر الضرر

واالقتناع السائد لدى الفقه احلديث، هو أن نظام املسؤولية املدنية ال يسمو على غريه من 

لذلك انصبت خمتلف االجتهادات الوضعية األنظمة األخرى مبا فيها أنظمة التأمني يف جمال التعويض، 

على ضرورة العمل على إجياد نوع من التمازج واالنسجام بني خمتلف التقنيات األخرى تفاديا للجمع 

بني أكثر من تعويض، وهذا خالفا للفقه التقليدي الذي ال يرى التعويض األمثل لألضرار خارج إطار 

  .اجد تقنيات أخرى للتعويض خارج هذا اإلطاراملسؤولية املدنية ومل يفكر يف إمكانية تو 

وبناءا عليه فإن التمسك بتلك االجتهادات الفقهية التقليدية يعيق التطور امللحوظ يف القانون 

املقارن، فالطرح الفقهي ملشاكل املسؤولية املدنية يف إطار وطين انطالقا من أن املسامهة يف تطوير 

  .18عطيات املرتبطة بالقانون الوضعيقانون املسؤولية يقتضي التقييد بامل

  :دور التأمين في مجال التعويض في التأثير على المسؤولية المدنية .2

رغم أن املسؤولية املدنية انبثقت من رحم املسؤولية اجلنائية، األمر الذي جعل فكرة العقوبة 

ملدنية منذ تفرعها اجلنائية تتخلل لفرتة ليست بالقصرية فكرة التعويض املدين، إال أن املسؤولية ا

واستقالهلا عن نظري�ا اجلنائية أضحت تلعب دورا مغايرا واليت تتمثل يف تعويض املتضرر وليس عقاب 

املسؤول، إىل أن جاء التأمني وصقل وبلور ذلك التطور يف التوجه حنو اجبارية التأمني وتعميمه واالقرار 

و مجاعية املسؤولية املدنية، حيث جيد املتضرر جبماعية التعويض، لذا لعب التأمني دورا يف التوجه حن

  .مالية مجاعية تلتزم مبنحه التعويض

جانب اإلقرار مبسؤولية الدولة، التأمني من  إىلومن مظاهر التوجه حنو مجاعية التعويض 

املسؤولية ويف نظرهم أن هذا التأمني لن حيقق محاية املضرور إال أذا مت االجتاه حنو اجباريته ليشمل 

 ناحي احلياة، ذلك أنه يف كل مرة يتسع فيها نطاق التأمني يتجه القضاء تلقائيا إىل التوسع يفم

املسؤولية الالخطئية، وليس مبقدار هذه املسؤولية الوقوف والصمود وحدها إن مل يقف جبوارها التأمني 

 .التأمني كان له أثر يف اتساع املسؤولية املدنية يف العصر احلديث فازدهار
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سب أحد الفقهاء الوضعيني الفرنسيني التطور املستمر الذي يعيشه نطاق املسؤولية املدنية وين

يقع على عاتق  - بوجود التأمني -بشكل شبه كلي للتأمني، إذ يعد أن األعباء النهائية للتعويض

د عادة ض متارسا�تمع وليس على عاتق الفرد وحده، وألن دعوى التعويض عن األضرار واخلسائر ال 

، ومن هنا فإن القاضي الذي يرتدد يف "املسؤول الفعلي"املسؤول ، وإمنا ضد شركة التأمني اليت تغطيه 

لن يرتدد يف ذلك بالنسبة لشركة التأمني، " باخلراب"أن يدين الشخص العادي خشية أن يصيبه ذلك 

كرة بأن يصبح املؤمن فالدعوى املباشرة املقررة للمضرور جتاه املؤمن ليست يف الواقع سوى مظهر للف

املدين احلقيقي للمضرور، ومنه فإن الشخص الذي يؤمن اليوم على مسؤوليته يكون قد اشرتط بفعل 

ذلك للمضرورين أكثر مما اشرتط لنفسه، وهكذا فإن تقدم املسؤولية وكذا التأمني مرتبطان بطريقة 

  .19وثيقة غري قابلة لالنفصام

وظيفة واحدة من الوظائف الثالثة لنظام املسؤولية املدنية فتقنية التعويض، مل تعد تقتصر على 

املتمثلة يف الوظيفة التعويضية والوظيفة الوقائية والوظيفة العقابية، هلذا استغل القضاء التطور املسجل 

من قبل أنظمة التأمني واعتربه مصدر يستعني به القاضي يف احللول للمسائل املطروحة عليه دون 

قرر قانونا سواء يف ظل اإلطار التقليدي للخطأ أو يتجاوزه إلطار املسؤولية املوضوعية، التقيد مبا هو م

فتعويض إصابات العمل كان من بني التشريعات اليت أدخلت ضمن نظام املسؤولية املوضوعية، 

   20.وجعلت التعويض مستقال عن اخلطأ العامل املستخدم

فالعالقة إذن أصبحت وطيدة بني نظام التأمني واملسؤولية، وتتمثل هذه العالقة يف سباق 

بينهما، حيث كلما اتسعت دائرة املسؤولية، يرافقها بالضرورة اتساع لنطاق التأمني، إذ يتحصن 

ن املسؤول خلف املؤمن ليؤمن عنده مسؤوليته الواسعة ويدرأ عنه خطر التزامه بدفع التعويض، هذا م

ناحية أخرى، فكلما اتسع نطاق التأمني إال ووجد القضاء يف ذلك خري دافع إىل التوسع  ناحية ومن

 .21يف املسؤولية وحمو أمهية اخلطأ فيها، وال شك أن الغاية من ذلك يف النهاية هي محاية املتضرر

تطبيق فيما  أما بالنسبة للتأثري على التعويض يف حوادث السيارات، فقواعد للمسؤولية اخلطيئة

لو حصل حادث يف سيارة ما، ولقد تباينت أراء املشرعني يف دول العامل منها، فقد عرفت حتوال 
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ومرورا مبراحل متعددة سواء يف مراحل االستعمار أو االستقالل كما هو احلال باجلزائر أو تبعا 

ت موضوعية تبحث للظروف واملعطيات االجتماعية واالقتصادية لدولة ما، وبرزت يف خضمها نظريا

يف أساس املسؤولية عن حوادث السيارات منها نظرية اخلطأ املفرتض ومنها نظرية الضمان ومنها نظرية 

االلتزام بالسالمة ونظرية سلطة حارس الشيء واملسؤولية مبوجب القانون، إال أن األقرب للصواب هو 

  .22أصحاب نظرية املسؤولية الشخصية املوضوعية

إجياد األثر الواضح يف احقاق مبلغ التأمني بعد ثبوت اخلطر أو الضرر  ومهما يكن فقد مت

 قيمة الشيء املؤمن عليه على تطور ومستقبل املسؤولية املدنية يف بروز التأثري الواضح إىلاستنادا 

 عليها، إىل جانب اإلبقاء على حتديد التزام املؤمن بالتعويض يف التأمني من املسؤولية املدنية، سواء مت

حتديد ذلك وفق قواعد القانون أو وفق القواعد العامة اليت ممكن أن تشمل الفعل العمد أو خمالفة 

النظام العام ، أو فعل املضرور حبد ذاته، وقد يتم األمر أي حتديد التزام املؤمن وفق القواعد اخلاصة 

و قد يتم التحديد وفق عقد بالتأمني سواء أكان برجوع املؤمن على الغري املسؤول أو تعدد املؤمنني، أ

  .23التأمني

بالنسبة للمشرع اجلزائري فقد اعتمد على مبدأ التأمني احملدد يف تعويض ضحايا حوادث املرور 

اجلسمانية أو لذوي حقوقهم، واملالحظ أن املشرع اجلزائري خالفا للمشرع العراقي ومسايرة للمشرع 

  : عتماد على مجلة من العناصر منهااملصري والفرنسي، قيد حساب التعويض املستحق باال

 األجر أو الدخل القاعدي للضحية.  

  العجز  أوالسن عند التأسيس بالنسبة للريع ويف احلاالت التالية حالة عجز املؤمن عن العمل

 .اجلزئي عن العمل أوالدائم 

وز �ا ولقد أشار املشرع اجلزائري يف اجلدول اخلاص �ذه التعويضات على أنه ال ينبغي التجا

مبلغ األجور أو املداخيل املهنية املتخذة كأساس حلساب خمتلف أصناف التعويض املوالية مبلغا شهريا 

  .24مساوي لثماين مرات األجر الوطين األدىن املضمون عند تاريخ احلادث
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ولعل هذه األحكام تعكس مدى التأثري على نظام املسؤولية املدنية بإحالل نظام للتعويض 

بدال من النظام التعويضي التقليدي القائم على فكرة حتيد املسؤولية والبحث عن اخلطأ   يلاآلاحلسايب 

  .كأساس للتعويض

  :دور التأمين في التأثير على المسؤولية المدنية بفعل صناديق الضمان .3

إن بروز أنظمة جديدة للتعويض ما هو إال مثرة تطور أحكام املسؤولية املدنية والشعور باحلاجة 

حة لضمان تعويض املتضرر، وفضال عن هذه األنظمة فمن امللحوظ وجود عدة آليات متمثلة املل

 لتضمن تعويض املضرورين مكرسة بذلك توجه إالأساسا يف صناديق ما وجدت حبد نظر الوضعيني 

بضحايا حوادث العمل، الذي يتوىل تسيريه الصندوق الوطين للتقاعد والتأمني، والصندوق الوطين 

  .25االجتماعي وكذا صندوق الضمان اخلاص بضحايا حوادث السري للضمان 

يعترب الضمان االجتماعي تأميما حقيقيا للتأمني فلقد كان االلتزام بالتأمني يف الضمان 

االجتماعي مشددا باحتكار األجهزة واهليئات اليت تشرف عليه ، فالتأمني اخلاص جيهد قدر 

قساط اليت يتلقاها واحلوادث اليت ينبغي عليه تسويتها يف بعض لإلبقاء على التوازن بني األ استطاعته

الفروع، لذا فإن الضمان االجتماعي ال يستطيع تغطية األخطار االجتماعية سوى من طريقة سياسة 

إعادة توزيع املداخيل اليت ختصه هو وفيه يدفع السليم الغري مريض إىل التأمني قسطا شهريا لتأمني 

ول املسؤولية املدنية اليت ترعاها الدولة جذريا من اخلطأ إىل النظرية املوضوعية الغري، هلذا نالحظ حت

وهو يف احلقيقة أكل ألموال الناس بالباطل فرمبا السليم قد ال ميرض  ،26القائمة على الضرر واالخطار

قاضى السنوات ويدفع اقساطا شهريا هو يف غىن عن دفعها ويف املقابل املوظف الذي يتمارض دوريا يت

 .أموال غري مشروعة حبجة تكرار العطل املرضية هذا ال يتوافق مع شرعنا احلنيف وهو اإلسالم

ذلك الصندوق دليل على  إنشاءإن املتأمل يف قانون الضمان االجتماعي الذي مت من خالله 

مدى حرص املشرع اجلزائري على ضمان التعويضات عن احلوادث اليت تلحق الضرر بشرحية هي يف 

  .جة إىل احلماية أكثر من غريها أال وهي فئة األجراءحا
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ويذهب أحد الفقهاء الفرنسيني إىل أن صندوق الضمان ال يضمن الضحية إال بشكل 

احتياطي، ويف ذلك خيتلف عن مؤسسة الضمان االجتماعي، اليت تتحمل على عاتقها مجيع األضرار 

صندوق ليس مبثابة مؤمن، حيث لو تعدد املادية اليت تلحق الشخص غري املعوض، كما أن هذا ال

املتسببني يف احلادثة مثال وكان أحدهم معسر واآلخر موسر، فإن عبء التعويض ال يقع على عاتق 

  .27صندوق الضمان، وإمنا على كل شخص موسر من هؤالء املسؤولني

كاب وقد يسقط احلق يف الضمان وفق قانون وأنظمة التأمني يف حالة عدم توفر شروط أو ارت

ما خيالفها يف نقض االلتزامات او عدم وجود خطر يقرره فنيني التابعني لشركات التأمني إال أن 

الصناديق واهليئات املنشئة من قبل الدولة اجلزائرية هلي أقل حدة من شركات التأمني يف هذا 

  .28اجلانب

 :مدنيةدور التأمين في التأثير على مكانة الخطأ في البناء األساسي للمسؤولية ال .4

إن البناء األساسي للمسؤولية املدنية منذ أمد طويل يعرف جدال فقهيا ال سيما يف ركنه 

األساسي املتمثل يف اخلطأ، هل ينبغي أن تبقى املسؤولية املدنية قائمة على اخلطأ فقط؟ أم ينبغي أن 

السواء، ترجع تقوم على شيء أخر وما هو؟ هذه األسئلة كانت حمل اهتمام الفقه والقضاء على حد 

، حنن لسنا بصدد بسط النقاش حوله ولقد أشرنا إىل بعض 1880اخلالفات منذ القدمي اىل بداية 

  .جزئياته فيما سبق

يف نظر األستاذ جوسران على حد تعبريه يقول إنه ينبغي توسيع نطاق نظرية اخلطر لتشمل  

عقالين لاللتزام بالتعويض،  كافة احلوادث النامجة عن فعل الشيء، وهجر البحث عن اخلطأ كأساس

  .وأن االستمرار باشرتاطه يعين حرمان ضحايا احلوادث ا�هولة اليت يتعذر حتليل أسبا�ا من التعويض

  :29حبجة

 حوادث العمل عجز اخلطأ لالستجابة ملقتضيات تعويض.  

  التطور عدم تكيف اخلطأ كأساس وحيد للمسؤولية املدنية مع بعض املعطيات اجلديدة اليت أفرزها

  .املصري الرديء لضحايا حوادث العمل -. االقتصادي واالجتماعي
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لقد تعددت احملاوالت لتقدمي أساس للتطورات اجلديدة للمسؤولية املدنية بفعل أنظمة التأمني، 

حيث مت التوسع يف حتديد مفهوم اخلطأ منهم األستاذ بالنيول الذي نادى بضرورة تبين حتديد أوسع 

الوقائع اليت أوضح بعض أنصار نظرية اخلطر ضرورة محاية ضحاياها ، وتبعه  للخطأ ليشمل بعض

بعض الفقهاء وتبناه الفقه الفرنسي يف اجتاه يعمل يف جتسيد مسؤولية مدنية لألشخاص العاجزين عن 

اخلطأ  نظرية اخلطر ، ويف حماولة التوفيق بني موقفهم املرتبط بفكرة أنصارالتمييز وهي فكرة مل يطرحها 

وموقفهم اإلجيايب يف صاحل الضحايا، اقرتح األساتذة مازوا حتديدا واسعا للخطأ املدين خيلوا يف نظرهم 

 .30من أي عنصر ذايت

وجاءت نظرية اخلطر اليت نادى �ا كل من جوسران وسايل اليت أعطت حلوال عملية للتعويض  

  .كأساس للمسؤولية املدنية اليت تقوم على أنظمة التأمني

احملاوالت أيضا إلجياد أساس جديد ومتطور للمسؤولية املدنية نظرية الضمان اليت  ويف إطار

  .تربر حسب أنصارها بسبب وجود حق للضحية يف التعويض عن الضرر الالحق بفعل الغري

طار ختفيف حدة اخلالف بني أنصار نظرية اخلطأ ونظرية اخلطر ونظرية الضمان إويف 

  :واقرتحت عدة نظريات منها

املسؤولية  جانب اخلطأ اليت نادى �ا كل من امسان وصفاتيه كأساس إىلرة اجلمع بني اخلطر فك -

  . املدنية

  . فكرة التأمني اليت نادى �ا األستاذ ريبري کتربير جديد للتعويضات يف إطار املسؤولية املدنية -

 لغري كأساسجانب الضرر الالحق بفعل ا إىلتوسيع نطاق اخلطأ ليضمن تعويض املتضررين  -

  . للمسؤولية املدنية
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  دور أنظمة التأمين في مستقبل المسؤولية المدنية: ثانيا

تلعب أنظمة التأمني الدور البارز يف بلورة وصقل املسؤولية املدنية يف شىت دول العامل وذلك 

السياسي نظرا للتطورات اليت شهدها العامل ال سيما يف ا�ال االقتصادي والصناعي واالجتماعي و 

  .والثقايف

نطاق واسع إلجياد أسلوب يستطيع من خالله  إىلحيث عمل التأمني على فكرة التعاونية 

إدارة األخطار املتنوعة وإجياد وسيلة عملية متكنه من تعويض اخلسائر اليت قد تصيبه حبد زعم  اإلنسان

  .31أنصار ذلك االجتاه احلديث

تأسس على اخلطأ، فإن ظهور نظام التأمني إن مل يكن وإذا كانت املسؤولية املدنية بوجه عام ت

وراء اختفاء اخلطأ كليا، غري أنه ساهم يف حتريفه، مما جعل النظرية الشخصية القائمة على اخلطأ مل 

 .32تعد تتفق مع املنطق وال مع التطور االقتصادي

بادل، حيث للناظر للوهلة العالقة بني أنظمة التأمني واملسؤولية املدنية قائمة على التأثري املت إن

األوىل يظن أن ال تأثري للتأمني على قواعد املسؤولية املدنية، إذ أن التأمني يعمل على تبنيها ويسمح 

بتمكني كل من املسؤول والضحية من االستفادة منه إال أنه يف الواقع ليس كذلك؛ فالتأمني من 

خالفا لقواعد  األخطاردف إىل تعديل توزيع الناحية العملية يثر على أساس املسؤولية املدنية ويه

  .املسؤولية املدنية التقليدية
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  خاتمة

نستنتج مما سبق أن دور أنظمة التأمني يف تطور قواعد وأسس املسؤولية املدنية كبري وله األثر 

  .الذي ال ينكره أحد يف التأثري على مستقبل املسؤولية املدنية

املسؤولية املدنية وتطورها احلديث، حيث تعترب األداة اليت إن هذا األثر الواضح يف توسع 

مسحت للقضاء والقانون بالسامهة ضمنيا يف بناء الصرح الذي ال زال يف تطور مستمر، وكذلك إن 

تطور املسؤولية املدنية أثر بدوره على التأمني وعدل من بناءه، هلذا التأثري متبادل بينهما يف مستقبل  

  .راألخكل منهما على 

تطوير املسؤولية املدنية وقواعدها، حيث ابتعد �ا القضاء واملشرع يف  إىلفمثال أدى التأمني 

النطاق احلديث وهو  إىلأكثر من مناسبة من النطاق التقليدي املبين على عنصر اخلطأ يف التعويض، 

  .اخلطأ املفرتض أي الضرر واخلطر أو حتمل تبعة محاية الشخص املتضرر

ن أصبحت وطيدة بني نظام التأمني واملسؤولية املدنية، حيث كلما اتسعت دائرة فالعالقة إذ

املسؤولية يرافقها بالضرورة اتساع لنطاق التأمني، حيث إنه إذا تتحصن املسؤول خلف املؤمن ليؤمن 

عنده مسؤوليته الواسعة ويدرأ عنه خطر التزامه بدفع التعويض، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، 

اتسع نطاق التأمني إال ووجد القضاء يف ذلك خري دافع إىل التوسع يف املسؤولية وحمو أمهية  فكلما

 .اخلطأ فيها، أن الغاية من ذلك يف النهاية هي محاية املتضرر
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ــــــــــــب -جــــــــــــدال أحمــــــــــــدر  ــــــــــــوم السياســــــــــــية،دكتوراه، طال ــــــــــــوق والعل                 كليــــــــــــة الحق

    بومرداس -جامعة امحمد بوقرة

 

القواعد القانونية المتعلقة بالتعويض عن أضرار حوادث المرور في التشريع 

 الجزائري

  مقدمة 

ت الكربى اليت حوادث املرور أصبحت يف اآلونة األخرية من املشكالأّن إذا صدقنا القول 

، أين جتاوز عدد ضحايا واملمتلكات ألرواحاخلفته من خسائر يف  بالنظر ملايعاين منها معظم الدول، 

 أن العاملية الصحة منظمة تقارير أكدت فقد ،العامل واألوبئة عربحوادث املرور أعداد ضحايا احلروب 

 كل قتيل مبعدلوهذا  سنويا، شخص يوينمل ىلع يزيد ما مقتل عن تسفر العامل يف السري حوادث

 مصاب شخص مليون 50 يفختل إىل إضافة وفاة،لل مسبب ثاين املرور حوادث جيعل ما ثانية،  03

  .متنوع بإصابات

واقعة ينجم فهي  1أسبا�ايصعب حتديد  ومتنوعة فأنهكثرية   حوادث املرور أن وعلى اعتبار

محولتها  أواملركبات  يكون سببهاو  ،سابقد سارة يف املمتلكات بدون قصخ أو إصابة أوعنها وفاة 

ينتج عنها  العامحركة املركبة على الطريق  أثناءذلك حوادث االحرتاق  ويدخل ضمنحركتها  أثناء

وفاة سواء كانت الوفاة عقب  و، أبأنواعهابشرية  إصاباتيكون جسمانيا مبعىن  والذي قد ضرر

 .اخلاصة أوالعامة  قد تكون خسائر يف املمتلكات أوبعد فرتة زمنية دون حتديد  أواحلادث مباشرة 

 تنظيم خالل من هلا للتصدي غالبيتهم حرص و املشرعني اهتمام استقطبت واالعتبارات املسائل ههذ

  .2وفق قيام قواعد املسؤولية املدنية املخالفني ومعاقبة الطرقات عرب املرور

 خاصة فان التعويض الذي تستحقه لكن وحسب  أحكام املسؤولية الواردة يف التقنني املدين

 حماولةالضحية يبقى مرهونا بإثبات الضرر والعالقة السببية بني الضرر و التصرف املسبب فيه، و يف 
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 توزيع مفادها و التضامن أساس على تقوم فكرة انتهاجا، مت أثاره من والتخفيف الضحية أضرار ربجل

  .طراخل تغطية على اجلماعة بذلك فتتعاون اداألفر  من جمموعة على ما حلادث الضارة النتائج

جسمانية فقد سعى كل من  أضراراكما سلف بيانه قد يرتب  احلادث املرور أنوباعتبار 

 األضرارتعويض  أيتنظيم هذه املسالة  إىلاملشرع اجلزائري بشكل خاص و املشرع عرب دول العامل 

عن النظام القانوين املطبق على هذه التساؤل ، لذا كان من األجدر املرورالناشئة عن حوادث 

حوادث  أضرارعن الناشئ التعويض  علىالقواعد القانونية الواجب إتباعها للحصول  هي ما: واضيعامل

     التشريع اجلزائري؟ فياملرور 

  

  المحور األول

  نظام التعويض عن األضرار الناجمة جراء حوادث المرور في التشريع الجزائري 

ضرار أمـن ذه األخرية هـه ومـا سـببت تبدايـة اسـتعمال السـيارا عدنيـة مملاولية ؤ سـملا تظهر 

منهــا ل، عــدة عوامـ بسبـب، اري جـدوقـت قصـ كبري يفرا  تطو عرفت  احلوادث، كما هذهة عن نامج

ر طخـاملة اتبعـ حتملريـة نظوظهـور حوظ، ازديــادا مل املركباتتبــة عــن اســتعمال املرت ــوادث حلازديــاد ا

  .3اإلشارة أن الفقه أسس نظرية مرجعها الفقه اإلسالمي معبسـرعة وانتشـارها 

  مضمون التعويض المقصود عن حوادث المرور: أوال

 املضرور أصاب الذي الضرر جرب إىل يهدف الذي املدين اجلزاء ذلك بأنه التعويض يعرف

 يدفعه التعويض وهذا املدنية، املسؤولية أركان توفرت إذا آثاره من التخفيف األقل على أو آثاره وحمو

 يرضي لكي كامال يكون أن وجب ووظيفتهدوره  اجلزاء يؤدى هذا ولكي ،قضاء أو رضاء املسؤول

 .األقل على املضرور
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 الشيء مثل إعطاء يعين والذي الضمان بلفظ عنه يعرب التعويض فإن اإلسالمي الفقه ويف

 الذي املايل الضمان وهي الدية أيضا ويقابل القيمات من كان إن هوقيمت املثليات كان من إن التالف

  .النفس على االعتداء حالة يف الشارع قدره

 بإلزامية املتعلق 1974 يناير 30 يف املؤرخ 15 - 74 رقم ر األم من 08 املادة نصت لقد

 اراأضر  بسب سري حادث كل" أن على األضرار عن التعويض وبنظام السيارات على التأمني

 جتاه الغري صفة للضحية تكن مل وإن حقوقها، ذوي أو ضحية لكل التعويض عليه يرتتب جسمانية،

   .4"احلادث عن مدنيا املسؤول الشخص

أ�ا الوقائع اليت حتدث يف الطرق عند اصطدام سيارة بأخرى  إذا كانت حوادث املرور تعرف

عن هذه احلوادث خسائر مادية و إصابات أو بإنسان أو اصطدامها مبنشأة أو أشياء أخرى، و تنتج 

  . بشرية و حاالت وفاة

كل االصطدامات اليت تقع يف الطرقات أو يف الطريق املفتوح للسري العمومي   ": كما عرفت

وقد ختلف ضحية أو عدة ضحايا من القتلى، أو اجلرحى وكانت على األقل سيارة واحدة متورطة فيه 

ري أضرار جسمانية متفاوتة اخلطورة تؤدي إىل الوفاة أو اإلعاقة و عادة ما ينتج عن احلادث املرو "

  5.املستدمية، أو أضرار مادية متس املمتلكات واملركبات

 على عربة فيه واشرتكت الطريق على حيصل فجائي حادث كل السري حبادث يقصدكما 

 مركبة فيه وتسببت األرض على وقع احلادث يكون أن على ،ماديه أو بدنية أضرار عنه وترتبت األقل

  .العام للسري املفتوحة األماكن باألرض ويقصد ي،ضأر  حمرك ذات

 بصفة ولو احلادث يف السيارة تدخل إثبات من البد املرور حوادث يف املدنية املسؤولية ولقيام

 قواعد أن العلم مع، والضرر السيارة بني السبيبة رابطة وجود على قرينة التدخل هذا يعد إذ عرضية،

 شرط وكل رة،ـــــــآم قواعد بأ�ا السيارات حوادث عن املدنية املسؤولية قواعد عن تتميز اإللزامي تأمنيال

 كذلك التعويض هذا ويشمل. العام للنظام خمالفا باطال يعد أحكامها خمالفة إىل يرمي اتفاق أو
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 الشروط ضمن احلادث ومسبب املركبة سائق يشمل أن ميكن كما املركبة، ومالك التأمني يف املكتتب

  6.األمرمن نفس  13 املادة يف عليها املنصوص

  المرور حوادث عن المسؤولية لقيام كشرط الضرر: ثانيا

 التقصريية املسؤولية لقيام الثاين املدنية، والركن املسؤولية قيام ثوابت من ثابتا الضرر يعترب

  7.بدونه تقوم أن ميكن ال اليت للتعويض املستوجبة

 التنصيص من بالرغم،  للضرر مانعا جامعا تعريفا املدين القانون يف اجلزائري املشرع يضع ومل

 بالضرر املتعلقة 8يليها وما 176 املادة وكذا 140 اىل 124 من كاملواد متفرقة مواضيع يف عليه

 ىتصد بينما ،رضر وال اخلطأ فكريت على املسؤولية قيام منها الكثري يف ربطت واليت للتعويض القابل

 مصلحة أو حقوقه من حبق املساس جراء الشخص يصيب الذي األذى "بأنه رفهع و لذلك الفقه

  .9"شرفه أو حريته أو ماله أو جسمه بسالمة ذلك تعلق سواء له مشروعة

 من حبق املساس جراء من الشخص تصيب اليت اخلسارة أو األذى بأنه أيضا يعرف كما

 عاطفته أو ماله أو جسمه بسالمة متعلقة أو ،أدبية أو يةماد كانت سواء مشروعة مبصلحة أو حقوقه

 اجلسم وظائف خالله من تتعطل ، وحمققا يكون أن جيب اجلسدي املادي فالضررشرفه،  أو حريته أو

 يف اإلقامة و والدواء العالج كنفقات للمضرور مالية قيمة ذات مبصلحة أو حبق إخالال يتضمن و

 الضرر بني البعض مّيز فقد معنوي، وآخر مادي جانب ن،جانبا للضرر كان وإن، املستشفى

  .10املال على االعتداء على يطلق الذي املادي الضرر و اجلسماين

 اليت واألدبية واملالية املادية النتائج عن يعرب اجلسماين الضرر أن الشراح بعض يرى حني يف

  .املايل الضرر انبج إىل املادي الضرر حتت ينطوي فهو اجلسم، على االعتداء عن تنجر

 يعترب ذاته يف هو الرأي هذا حسب اجلسدي التكامل يف احلق على االعتداء أن ومرد ذلك

 املالية املزايا يف نقص أو تكاليف من اإلصابة تسببه فيما أساسا تتمثل مالية خسارة عليه ترتتب ضررا

 عليها يرتتب اإلصابة هذه إنف املايل غري اجلانب أما اإلصابة، قبل عليها حيصل املضرور كان اليت

 11.أالم من املضرور عاناه فيما تتمثل أخرى أضرار
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  الخطر كأساس قانوني للحق في التعويض عن حوادث المرور: ثالثا

 يف املضرور حق من تنال قد واليت املدنية، املسؤولية قواعد بتطبيق قةلملتعا الصعوبات يف ظل

 استحالة إىل فيصل الصعوبة، جمرد األمر هافي عدىيت أخرى حاالت ناكه التعويض، ىلع احلصول

 حق ضمان عن املدنية املسؤولية لنظام العامة القواعد وفشل قصور فأكثر أكثر يؤكد ما ذاه هاتطبيق

  .التعويض يف الضحية

 حق ضمان توفري عن املدنية املسؤولية نظام قصور لىع تدل اهعرض مت اليت احلاالت كل

 مبدأ ىلع الهجمم يف تقوم االجتماعية األفكار من العديد ورهظ إىل أدى مما التعويض، يف الضحية

   12.التعويض يف الضحية حق ضمان إىل فكما �د  ،االجتماعي التضامن

  : األحكام المتعلقة بالتعويض عن حوادث المرور في الجزائر تطور .1

رنسي، والذي  الفرتة اليت أعقبت استقالل البالد من االستعمار الف 1958قانون لقد ساد 

ن املسؤولية املدنية عن احلوادث اليت اضمبإجراء تأمني ميكن من خالله جيرب كل مالك سيارة  كان

، فإن املسؤولية إما أن 1959يتسبب فيها ويكون مسؤوال عنها، وطبقا هلذا القانون الذي عدل سنة 

تأمني األضرار ركة التأمني، ل، وهذا يعين أن املؤمن له يقوم بإبرام عقد مع شتقصيريةأم  عقديةتكون 

      .ةويف  كلتا احلالتني فانه يفرتض خطأ سائق املركبة املؤمن ،اليت حيدثها للغري

هذا اخلطأ الذي يقبل إثبات عكسه بانتفاء املسؤولية عن السائق، وتبعا لذلك تلزم الشركة 

  .للغري السائق بتعويض األضرار اجلسمانية والوفاة اليت يسببها

حالة العكس أي انتفاء املسؤولية عن السائق لعدم توفر ركن اخلطأ فان املتضرر مهما  أما يف 

 كان حيرم من التعويض، أي أن القاعدة العامة أنه مىت توافرت شروط قيام املسؤولية املدنية من خطأ 

ح يتمتع بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بإصال هنا القاضيو عالقة سببية، كما يالحظ أن وضرر 

األضرار احلاصلة للضحية وال خيضع القاضي يف تقديره للتعويض لرقابة حمكمة النقض، باستثناء 

اجلانب املتعلق بالعناصر املكونة للضرر قانونا الن تعيني هذه العناصر من قبل التكييف القانوين 
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لضرر مشروعا املكون ل ، و يكفي أن يكون العنصرللوقائع، أي انه يكون مستقال يف تقدير التعويض

  13.وقائما

  :حيث كان يستوجب توافر الشروط التالية

  .أي االعتداء على حق مشروع أو اإلخالل بالتزام سابق: وجود خطأ

ال يكفي أن يقع خطأ بل جيب أن حيدث هذا اخلطأ ضرر كواقعة ما جيوز أثبا�ا بكافة : وجود ضرر

  .طرق اإلثبات

باشرة بني اخلطأ الذي ارتكبه املسئول والضرر الذي أي عالقة سببية بني م: وجود عالقة سببية

  14.أصاب املضرور، و إن حدث و أن ختلف شرط من هذه الشروط ال يستحق الضحية أي تعويض

 املشاكل الكبرية اليت عرفتها كنتيجة: 15-74 رقمفي ظل االمر  لتعويض عن حوادث المرورا

ملرور اجلسمانية املعتمد على أساس املسؤولية فيما يتعلق بإصالح أثار حوادث ا 1974 مرحلة ما قبل

املتعلق بإلزامية التعويض على  1974 يناير 30املؤرخ يف  15- 74 رقم األمر اصدر املشرع 

، مستبدال النظام التقليدي 1958السيارات ونظام التعويض على األضرار، أين ألغى  بذلك قانون 

  .بالنظام اجلديد و هو نظام عدم اخلطأ

اليت تصيب  واألضرار اجلسمانية خطاراألاملشرع من خالله نظاما جديدا لتعويض  حيث تبىن

يف حاالت  إال اخلطأالبحث عن مصدر  وبدون الضحايا وذلك دون متييز بني نوع وظروف احلادث 

املسؤولية املدنية اليت ترتكز على فكرة  مبدأاملشرع اجلزائري قد ختلى عن  أناملالحظ هنا  .استثنائية

واملتعلق  19/7/1988خ يف ؤر امل 88/31كما عرف هذا القانون تعديال بالقانون رقم   طأالخ

  .ضراراأل وبنظام تعويضالتامني على السيارات  بإلزامية

وبذلك يصبح تعويض أي متضرر من حادث مرور مضمون قانونا يف كل احلاالت، طبقا  

قانون ملزمة بالتعويض عن الوفاة ، كما أصبحت شركة التامني بنص ال15-74 رقممن  08للمادة 

من جراء استعمال املركبة يف األراضي اجلزائرية بغض النظر عن توفر ركن أو اإلصابات ألي شخص 

  15."التعويض على أساس املسؤولية دون اخلطأ"اخلطأ، وهذا عرف اصطالحا 
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دث اجتماعي وما يالحظ انه اجته للوقوف جبانب املتضررين من حوادث املرور باعتبار أن احلا

  .يضمن قانون لكافة الضحايا تعويضا بصرف النظر عن مسؤوليا�م يف وقوع احلادث

  الخطر أساس المسؤولية دون الخطأ .2

مينع القانون ضمانه وحيتمل حتققه مستقبال، سواء يف ذاته  مل حادث ى انهعرفه بعض الفقه عل

العقد، أو صاحب املصلحة فيه،  أو يف وقت غري مالئم ويكون غري معلق على إرادة أي من طريف 

كما عرف بأنه حادث، حمتمل الوقوع ال يتوقف حتققه على إرادة الطرفني وحدمها وعلى اخلصوص 

  . إرادة املؤمن له

من خالل التعريف املذكور يتضح أن الشخص قد يؤمن على إخطار ينتج عن وقوعها ضررا 

  .يصيبه يف شخصه أو يف ماله

قواعد املسؤولية التقصريية خاصة يف ركن اخلطأ، فقد ختلت بعض  اليت شهد�ا وراتطالت بعد

الدول عن هذا الركن، وأقرت عن مسؤولية دون اخلطأ أين توصل الباحثون لتجسيد هذه الفكرة على 

  : أساس

  .أنه يصعب إثبات خطأ السائقني من طرف الضحايا - 

 .ال ميكن قبول حتمل املضرور تبعة أخطار السيارة - 

 ي بغالف فإذ ال يؤدي يف غالب األحيان إىل إصابته بأضرار أن السائق حمم - 

أثار اخلطأ ال تنتقل إىل السائق الذي يرتكب اخلطأ و ال يؤثر يف أمواله و إمنا تتحمل شركة التأمني  - 

  . 16املسؤولية، أين أخذت اجلزائر �ذا النظام

 أحكام خاصة من أمهها عدم لذا فقد أخضع املشرع األضرار اجلسمانية الناجتة عن حوادث املرور إىل

إلزام املضرور بإثبات خطأ املتهم أو املدعى عليه، بل كل ما عليه هو أن يثبت أنه أصابه ضرر من  

سائق املركبة املسؤول، بغض النظر عن خطأ هذا أألخري أو عدم صدور خطأ منه، عكس ما هو 

  .17من القانون املدين 124منصوص عليه يف املادة 
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 إىل إعادته مرحلة إىل املضرور تترضي مرحلة من تطورت قد التعويض فكرة أننبغي اإلشارة 

 األضرار خيص فيما يصعب التصور هذا أن من الرغم على االعتداء، وقوع قبل عليه كان ملا أشبه

18.اجلسمانية
  

 إعادة واملهم اجلوهري من أنه ذلك اجلسمانية األضرار عن التعويض أمهية ننكر أن ميكنال و 

 لذلك اإلصابة بعد إليه آل ما عن تاما رضاء يكن مل ولو، بالرضا فيه يشعر وضع إىل الشخص

 األخري يف وأصبحت الضرر، هذا جرب بغرض املختلفة التشريعات من ترسانة الدول أغلب أصدرت

  19.الضرر جرب هي التعويض وظيفة

  :المرور حوادث التلقائي عن أضرار التعويض .3

،  ع قواعد تنظم تنظيم التعويض عن األضرار اجلسمانيةبوض 15-74 قملقد اقر قانون 

  20.الذي جسد مبدأ تلقائية و مشولية التعويض

 هأفرزت التعويض يف احلق ملنح تطور اجلسدية اإلصابات عن قائيلالت التعويض نظام يعترب

 اواجهتهم الضروري من بات اليت اجتماعية خماطر من لبتهج وما ا�تمع، يف ةلاحلاصرات التطو  فلخمت

   .الضحايا حق ضمان لضرورة تستجيب خاصة أنظمة تطوير عرب

  :التلقائي التعويض تعريف .أ 

 من يلتزم ،الضرر عن املسؤول الشخص عاتق على يقع التزام ، أنهعموما بالتعويض يقصد

 من اختل ما بإصالح املسؤول يقوم أن مبعىنبالضحية،  الضار بفعله أحلقه الذي الضرر جبرب خالله

 يصلح كان وان التعريف الضرر، هذا وقوع قبل عليه كان ما إىل التوازن بإعادة الضحية، حبالة نتواز 

 نظام إطار يف يتم الذي التعويض مع يتناسب ال املدنية، املسؤولية إطار يف التعويض صدد يف

  قائيلالت التعويض

 بالتعويض هيسمي من ناكهف قائي،لالت التعويض نظام شأن يف الواردة التسميات وقد اختلفت

 حيث من يقتصر هكون اجلسدي الضرر حبق يسمى وقد ،زافاج حيدد التعويض مبلغ أن باعتبار يفاز اجل
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را نظ اإلداري بالتعويض البعض هييسم وقد .اجلسدية اإلصابات عن الناجتة راراألض تعويض ىلع املبدأ

  .التعويض ىلع احلصول سبيل يف املتبعة اإلداريةاإلجراءات 

 اجلسدية اإلصابات عن الناجتة راراألض عن قائيلالت التعويض البعض عرفة أخرى من جه

 إىل احلاجة دون ضررلل املسبب احلادث وقوع مبجرد اهورثت أو الضحية إىل يؤدى تعويض "أنه  ىلع

  "اءالقض إىل جوءلال

 ،هوخصائص  قائيلالت التعويض نظام جوانب بكلو غري ملم  قاصر التعريفويبدو  أن هذا 

 احلادث وقوع مبجرد التعويض ىلع الضحية حصول ليس التعويض يف قائيةلبالت املقصود فإن مث ومن

 حقوقيا ذوي أو الضحية استحقاق قائيلالت بالتعويض يقصد وإمنا أجلسدية اإلصابة يف املتسبب

  .يةاجلسد اإلصابة وقوع مبجرد تعويضلل

 ذوي أو الضحية طرف من سدياجل الضرر عن التعويض استحقاق"  :نهويعّرف على أ

 اقامة دون وذلك ،جسديا اهفي تصاب اليت احلاالت كل ويف القانون وبقوة آلية بطريقة يكون اهحقوق

  "عمدي غري أو كان عمديا ،همرتكب كان ماهم هفي املتسبب فعللل اعتبار أي

 اجلسدية باتاإلصا عن قائيلالت تعويضال بتعريف التشريع يقم مل لتشريعيةا الناحية من أما

 مل وان قائيالتل التعويض نظام كرست التشريعية النصوص من العديد أن جند لكن ،هفقلل ذلك تاركا

 نص األقل ىلع أو املدنية املسؤولية استبعاد عن ضمنيا ة أوصراح نص هفإن ة،صراح ذلك ىلع ينص

   21.اخلطأ استبعاد ىلع

  :التلقائي في أعمال القضاء التعويض .ب 

اتضح لنا أن املشرع اجلزائري قد تبىن يف فكرة  15-74ادة الثامنة من القانون بعد دراسة امل

ج الذي ذهبت اليه احملكمة على أساس املخاطر للتعويض عن حوادث املرور، وهو نفس النهاملسؤولية 

، أين حكمت يف العديد املرات بان نظام التعويض يف حوادث املرور تقوم على أساس نظرية العليا

 احملددة التعويضات، جاء يف حيثياته أن 27/02/1990ر نذكر منها القرار الصادر بتاريخ املخاط

  "البطالن و النقض"من النظام العام وأن عدم مراعا�ا يرتتب عليه  15-74باجلداول املرفقة باألمر 
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والقانون  15-74 ، يستفاد من األمر 09/07/1990كما جاء يف قرارها الصادر يف 

بنظرية اخلطر الذي تتمثل يف  تل له نظرية املسؤولية اليت كانت تبىن على اخلطأ استبدلاملعد 88/31

  التعويض التلقائي دون مراعاة مسؤولية أي طرف يف احلادث 

ملا ثبت يف قضية احلال أن قضاة : " ما يلي 15/12/1998 خيبتار  آخر قرار يف جاء كما

ملدنية لعدم ثبوت اخلطأ اجلزائي يكونون بذلك قد املوضوع ملا صرحوا بعدم االختصاص يف الدعوى ا

  خالفوا أحكام املادة اليت ختضع للتعويض إىل نظرية اخلطر و ليس نظرية املخاطر 

تقع على كل املخاطر فبمجرد وقوع  15- 74من األمر  08وعليه فالتعويض طبقا للمادة 

ني تعوض املضرور بصفتها ضامن حادث سري ترتب عن مركبة، فانه يفرتض أصال أنه يوجد شركة التأم

احتياطي ميكن الرجوع إليه ما دام أن التامني على مركبة إجباري يقيم املسؤولية اجلزائية طبقا للمادة 

، بل أن قضاء احملكمة العليا ذهب ابعد من ذلك إذ استقر أنه حىت و يف  95/07من األمر  19

  . 22 يسقط الضمان على السائقحالة صدور حكم بالرباءة، فإن الضحية يعوض ما دام مل

من جهتنا نرى أن احملكمة العليا قد بالغت يف حكمها عندما أكدت أن شركة التأمني تعوض 

حىت يف حالة صدور حكم بالرباءة يف حق مؤمنها، و عليه تقرتح على املشرع إنشاء صندوق تابع 

  .للدولة لتعويض مثل هذه احلاالت الن فيه إجحاف يف حق شركات التأمني
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  المحور الثاني

  اإلجراءات المتعلقة بالتعويض القانوني عن أضرار حوادث المرور 

 على ويقوم باإلنسان يلحق الذي الضرر قيمة حسب عام بشكل التعويض يقدر أن األصل

 أن على نص اجلزائري املدين القانون أن ورغم كسب، من فاته وما خسارة من حلقه ما أساس

 بالتعويض األحوال أكثر يف يأخذ زال ما اجلزائر يف القضاء أن إال ،القاعدة هلذه اوفق يكون التعويض

  .وحده الضرر عن

  اإلجراءات المتبعة للحصول على التعويض: أوال

: هفإن 31-88واملتمم بالقانون رقم  املعدل 15- 74مر ألمن ا 16/1فقا لنص املادة و 

ى أساس اجلدول ليف حوادث املرور اجلسمانية ع حتدد التعويضات املمنوحة بالرتاضي، أو قضائيا"

  :ل نص املادة جند أن املشرع وضع طريقتني لتعويض املضرور، من خال"ذا القانونحق �لامل

  .ومها طريق الرتاضي أو طريق التقاضي 

  :الحصول على التعويض عن طريق التسوية الودية .1
 إىل جوءلال خيار دون التعويض ىلع واحلصول نزاعال اء�إل وديا طريقا يعد ضيارت ال إن

 واملؤمن املضرور بني مباشرة تكون قد الودية والتسوية لقضائيةراءات ااإلج طول جتنب وبالتايل احملاكم،

   23.)السيارات ضمن صندوق أو التأمني شركة (واملؤمن املضرور بني تكون قد أو ،هل

  :له والمؤمن المضرور بين الودية التسوية .أ 

 هنا مضرورلل ليسلكن و ، مباشرة عالقة يف الضار الفعل هعن صدر مبن املضرور عالقةوهي 

   24.العامة قواعدلل وفقا بالتعويض مباشرة املؤمن ويطالب الفاعل يتجاوز أن

 تفادي قصد ذاهو  التقاضي طريق وجتنب حلالص ىلع الضرر متسبب مع املضرور يتفق قد ذال

  .ظةهالبا القضائية واملصاريف املعقدةاإلجراءات 
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 رضاء من عقودلل العامة األركان أو الشروط يف حلالص عقد يف اهتوافر  الواجب فالشروط ن إذ

 جزء ىلع الطرفني كال من ونزول حمتمل أو قائمنزاع  وجود امه آخرين عنصرين إىل إضافةوسبب  حمل

  .النزاع اءإل� نية وجود مع هادعاءات من

 من 461 املادة نص هو املرور حوادث عن الناجتة التعويضات ىلع حلالص جواز ودليل

 جيوز ولكن العام، بالنظام أو الشخصية باحلالة قةلاملتع املسائل يف حلالص جيوز ال" املدين القانون

 خمالفا املرور حوادث يف حلالص يعد ال إذ ،"الشخصية احلالة عن النامجة املالية املصاحل ىلع حلالص

  .فار طاأل ةرادإل مرتوك هو إمنا لعاما نظاملل

 يف قضاء،لل جوءلال بعد يتم أن ميكن كما القضاء، إىل جوءلال قبل حلالص يتم أن ويتصور

 احلالة هذه

  .أثره ينتج حىت الدعوى يف احلكم صدور قبل مت

 عن همبسؤوليت األخري اف هذااعرت  أو ،هل واملؤمن املضرور بني حلالص عقد أن التأكيدينبغي 

 ما ذاهو  أألخري هذا اهفي يشارك مل اليت املصاحلة خاصة املؤمن جتاه هب حيتج ال احلادث ارتكاب

 باملسؤولية افاعرت  بأي املؤمن ىلع حيتج ال" :ىلع نصت اليت التأمينات قانون من 58املادة هأكدت

  .باملسؤوليةرار إق األمر حبقيقة افاالعرت  حيدد ال و ،هعن خارجة مصاحلة بأية وال

   :لمؤمنوا المضرور بين الودية التسوية .ب 

، هليس الذي الطريق هألن ،زائرياجل املشرع لدى املفضل الطريق هو الودية التسوية طريق يعترب

استقراء  خالل من هذا وقت، ويستشف أقرب ويف طريق بأقصر التعويض ىلع احلصول الضحية ىلع

 وجوب ىلع تنص واليت ه،من 19 املادة نص إىل فبالرجوع ،هل التطبيقية والنصوص 15ـــ  74األمر

 حتدد املالية، وزير ،العدل وزير، يةلالداخ وزير ،الوطين الدفاع زيرو  تقرير ىلع بناء مرسوم صدور

:   ، بتاريخ 35-80 املرسوم صدر لقد وبالفعل رارألضا ومعاينة بالتحقيق قةلاملتع تاإلجراءا همبوجب

 جسمانية،رار أض يف يتسبب مرور حادث كل" :ىلع األوىل همادت يف نص، الذي /161980/02
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 األمن أعوان أو العمومية الشرطة أعوان أو الشرطة ضباط هب يقوم حتقيق، موضوع يكون أن جيب

  25.كلذل القانونهله يؤ  آخر، شخص كل أو العمومي

 ترسل أن بالتحقيق قامت اليت طةلالس قيام وجوب ىلع املرسوم نفس من 4 املادة وأكدت

 تاريخ من أيام 10 تتجاوز ال ةهلم خالل الثبوتية الوثائق يعمج مع هعن مصادقة ونسخة احملضر أصل

 وجوب مع احلادث، هفي حصل الذي مكانلل التابعة احملكمة لدى الدولة وكيل إىل التحقيق اءهانت

 من احلادث ارتكاب حالة ويف املعنية، التأمني شركة إىل اهنفس ةهلامل خالل احملضر من نسخة إرسال

  .راتالسيا ضمان صندوق إىل احملضر يرسله يلع مؤمن غري أو ولهجم شخص قبل

 مجيع إرسال الضحية من بليط أن املرسوم نفس من 06 املادة حسب مؤمنلل جيوز كما

 املعتمد الطبيب يهجير  طيب لفحص هخيضع أنو  اجلروح، راراستق دةهاش سيما وال الطبية اداتهالش

 ذاهو  واجلزئي الدائم العجز نسبة أو العمل، نع املؤقت العجز مدة حتديد أجل من التأمني شركة لدى

   .0726املادة حسب

 جسماين حادث بوجود التأمني شركة إعالم ليس جراءاتاإل ذهه كل من دفاهل أن يبدو

 حقلامل جدوللل مطابقة تعويضات بعرض هاقيام وه دفاهل وإمنا ،هعن بالتعويض زمةلمهي  تكون

 املعدل - اهمن املنتظر اإلجيايب االجتماعي بالدور منيالتأ شركة تقوم وبالتايل ، 15-74 باألمر

 ما ائيهالن احلكم إصدار انتظار دون املرور، حوادث ضحايا محاية يف 31- 88 رقم بالقانون واملتمم

 الدعوى تهانت سواء احلادث، وقوع التاريخ منا مضمونو  مكتسبا حقا أصبح التعويض أن دام

   .27هبرباءت أو مهاملت بإدانة العمومية

  : الحصول على التعويض عن طريق القضاء .2

 القاضي أمام إما ذلك ويكون قضائيا التعويضات على احلصول املرور حوادث لضحايا ميكن

  .أم القاضي املدين اجلزائي

الدعوى العمومية ملك للمجتمع ميارسها ويباشرها  أن: القاضي الجزائي أمامالتعويض  إجراءات

 األوليةد وقوع احلادث اجلسماين تقوم مصاحل الضبطية القضائية بالتحريات وكيل اجلمهورية و هنا مبجر 
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الضحايا و  أمساءالالزمة ملعاينة احلادث و حترير حمضر بذلك فيه مكان احلادث و املتسبب فيه و 

الوضعية القانونية للسيارة و املسؤول املدين و يرسل بعدها احملضر و نسخة مصادقة منه مع مجيع 

و  النيابة العامة إىلابتداء من تاريخ التحقيق  أيام 10لثبوتية و خاصة خريطة احلادث خالل الوثائق ا

  .مني املعنيةأشركات الت إىلنسخة من احملضر احملرر 

 30ورية خالل ميكن للمضرور احلصول على نسخة من وكيل اجلمهأ، حالة اجلرح اخلط ففي

ول شهادة طبية تثبت مدى الضرر أتحصل على ن يأرور كما جيب على املض،  يوم من تاريخ طلبها

  .السلطة اليت شرعت يف التحقيق إىليام من تاريخ احلادث أ 8ترسل هذه الشهادة خالل  وأن 

السيد وكيل اجلمهورية الذي تقدم له حمضر  إىلفيقدم املتهم  أما يف حالة القتل اخلطأ

ف وكيل اجلمهورية وقائع وهنا يكيّ . قيقعن احلادث الذي تكون قد حررته بعد التح األوليةالتحريات 

  .و قسم املخالفاتأحمكمة اجلنح  أماماجلرمية وحيرك الدعوى العمومية مث حييل القضية 

 األضرارلة املطالبة بالتعويض عن أن مسإ :مام القاضي المدنيأالحصول على التعويض  إجراءات

ضا احملكمة املدنية باعتبارها صاحبة الوالية يأختتص �ا وقد اجلسمانية قد تفصل فيها احملكمة اجلزائية 

 أووفاة الضحية  أوالقضية لوفاة املتسبب يف احلادث  أوراقذا قام وكيل اجلمهورية حبفظ إساسا فأ�ا 

ذوي حقوقه فيبقى السبيل الوحيد للمضرور و ذوي حقوقه هو املطالبة املدنية عن طريق رفع دعوى 

  .مبا فيها شركة التامني األطرافبعد استدعاء مجيع  احملكمة املدنية وذلك أمامعادية 

 اجلمهورية وكيل طرف من القضية حفظت ما إذا الطريق هذا إىل الضحايا يلجأ ما وغالبا

 حقوق حفظ مت إذا أو احلادث يف املتسببة هي الضحية كانت إذا أو احلادث، يف املتسبب لوفاة

 احلادث يف املتسبب ضد الدعاوى هذه ترفع نأ وجيب .اجلزائي القاضي طرف من الضحايا هؤالء

  .ضامنة باعتبارها التأمني شركة حبضور لزوما

 التأمني مبلغ بوفاء ملزما الضمان استثناءات حتقق من بالرغم نفسه، املؤمن جيد وقد

 له املؤمن على الرجوع للمؤمن جيوز مث ومن الوفاء، ذابه له املؤمن حنو ملزم غري أنه حني يف للمضرور،

   .28للمضرور دفعه مبا
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  للتعويض القانوني التقدير: ثانيا

مل يعد القاضي مسؤول عن التقدير القانوين للتعويض ، بل القانون اصبح واجب التطبيق 

ديد هذه ح، فقد شرع قاعدة لت15-74مر ن األإمال التأسيسي ، ف رأسللحصول على 

    .التعويضات

 ضرر ،رانضر  هيلع يرتتب اجلسمانية لسالمةا يف احلق عمى االعتداء أن ،هالفق بعض يرى

 اإلنسان حبق خيل أن نهشأ من نهأل ،)ولوجيزيالفي الضرر( اإلنسان جبسم املساس مبجرد يتحقق مباشر

 تفويت أو خسارة أو مأال من املضرور حقلي فيما يتمثل مباشر غري وضرر ،هوحيات هجسم سالمة يف

  .اجلسم يصيب الذي املباشر الضرر نتيجة كسب

  :مباشرة بالضحية الالحقة الجسمانية األضرار تعويض .1

 أو الكمي الدائم العجز يف تتمثل واليت ذاتيا اجلسمانية اإلصابة عن التعويض همنح خالل من

 العجز يف تتمثل واليت اجلسمانية اإلصابة عن الناتج املادي الضرر عن والتعويض العمل، عن اجلزئي

 عن الناتج املعنوي الضرر عن التعويض إىل إضافة والصيدالنية، يةالطب واملصاريف العمل عن املؤقت

   .29اجلسمانية اإلصابة

 كان إن هتوقف إمكانية أو العمل عن املضرور تعطل وهو : العمل عن المؤقت العجز عن التعويض

 الذي الضحية دخل من جزء تغطية وه التعويض من دفاهل يكون وبالتايل احلادث، إثر يعمل ال

  .احلادث راء ج اقتطع

 قدرة انتقاص إىل اإلصابة تؤدي أن هب ويقصد  :الكلي أو الجزئي الدائم العجز عن التعويض

 قدرة عدم املروري احلادث عن نتج فإذا شفاؤه، يرجى ال بشكل هوأعمال هبنشاط القيام عمى املصاب

 املضرور استطاع إذا أما يا،لك العجز كان دائمة وبصفة وأعمالهنشاطاته  مجيع ممارسة ىلع املصاب

 بوظائف القيام إمكانية هلدي أبقيت أوه إصابت قبل هاميارس كان اليت كلت غري األعمال بعض ممارسة

  30.جزئيا الدائم العجز كان السابق يف هب يتمتع كان مما أقل بقدرة ولكن أعمال و
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 وتعرف الطبية، اخلربة ىلع باالعتماد يكون جزئيا أو كميا الدائم العجز كان إذا ما وحتديد

 احلالة لتقدير التقنية همساعدت املنتدب اخلبري الطبيب هخالل من يقدم عمل" ابأ� األخرية ذهه

   .31مدنية أو جنائية آثار اهيلع ترتتب اليت التبعات وتقييم املعين، شخصلل يةدالعق أو اجلسدية

 والصيدالنية الطبية املصاريففإن  15-74 األمر حسب :والصيدالنية الطبية تعويض المصاريف

 مل وان املصاريف، ذههل والثبوتية الطبية الوثائق كل الضحية يقدم أن بشرط بالكامل، اهتعويض يتم

 ىلع تعذر حال يف مؤمنلل جيوز كان وان التعويض، ىلع احلصول من فسيحرم اإثبا� من يتمكن

 بشأن ضمان مبنح ودواملقص استثنائية، بصفة ا� ضمانا همنح املصاريف ذهه تسبيق الضحية

 ذهه تسديد مباشرة وله حتم عن املؤمن إعالن وه اهتسبيق املضرور يستطيع ال اليت املصاريف

   .32واألطباء الصحية مؤسساتلل املصاريف

 اجلمايل الضرر عن يتم ال التعويض فإن اجلزائري، القانون إىل بالرجوع :الجمالي الضررالتعويض عن 

 15-75 كان ألمر وقد الضرر عالج هذا أو إلصالح الالزمة اجلراحية على العمليات وإمنا بذاته،

 غاية إىل احلادث جراء من حلقه الذي اجلمايل الضرر عن للمصاب ينص على دفع تعويضات

 إىل تلووص املبلغ ذاهل اجلمايل الضرر عن املستحقة التعويضات قيمة دتاز  دج، فإذا  2.000

 عن املستحق التعويض من، %  50بدفع سوىري ملزمة ان شركة التامني غفدج 10.000حدود 

  .احلاالت مجيع يف غلاملب ذلك يتجاوز أن دون ذاه الضرر، ذلك

 كبري تردد حمل معنوي ضرر باعتباره التأمل الضرر عن التعويض كان لقد  :اآلالم التعويض عن ضرر

 املعنوي الضرر أن ذلك يف ربرهوم املعنوي الضرر عن التعويض جبواز ينادي ففريق والقضاء، هالفق بني

 مضرور،لل ترضية وسيمة وه ،املال أن إال باملال، هتقومي ميكن ال أي مالية طبيعة ذو ليس كان وان

 من يسلف الضرر، حمدث ىلع عقايب جانب هو التعويض أن كما ،هسعادت وتزيد هآالم تزيل أن ميكن

  .هإساءت من املسيء تليف أن املقبول
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 بتعويضات يقر يكن مل األخري ذاهف 15-74 األمر وحتديدا زائرياجل ريعالتش إىل بالرجوع

 تكون أن شريطة التعويضات كلت ىلع النص مت فقد 31- 88 تعديل مع ولكن التأمل، الضرر عن

 :يلي كما طبية خربة مبوجب حمددة

 وقت املضمون األدىن الوطين الشهري األجر ضعف أساس على ويعوض: املتوسط التأمل ضرر-

 .احلادث

 .املضمون األدىن الوطين الشهري مرات األجر أربع أساس عمى ويعوض  :اهلام التأمل ضرر-

  .التافه أو الضعيف التأمل ضرر تعويض على ينص مل املشرع أن املالحظ

  :المتوفاة الضحية حقوق بذوي الالحقة األضرار تعويض .2

 روابط هب همتربط الذين شخاصاأل حقلت أخرى رارأض عليه  يرتتب يلاألص املضرور وفاة إنّ 

 ةماديأضرارا  األشخاص ؤالءهل تسبب الوفاة حالة يف الروابط كلبت فاملساس عاطفية، أو مادية معينة

 ،ريا كب حزنا اآلخر الطرف إحلاق إىل يؤدي مما الزوجة أو الزوج املضرور يكون كأن ،ةمعنوي  ارضر أ و

 إىل يؤدي مما ا،هيلع املعتاد الكسب وسائل األسرة عن فينقطع األسرة رب وه املضرور يكون كأن أو

 ذاه و م،لهيعي كان من الوفاة بسبب اإلعالة إقطاع نتيجة ذلكراء ج من باألسرة مادي ضرر إحلاق

 نتيجة ويكون آخر لضرر االرتداد بطريق يقع هألن كذلك ويسمى، املنعكس أو املرتد بالضرر يسمى

  .له

،  منح ذوي 31-88 القانون و 15-74 األمر أن جند ئريزااجل التشريع إىل بالرجوع

 أو بالغة الضحية كان إذا ما بني التمييز مع النسب، فةلخمت التعويضات من جمموعة املتوىف حقوق

 أوالد و وزوج وأب أم منل لك الوفاة، بسبب املعنوي الضرر عن تعويض منحة إىل إضافة قاصرة،

  .الضحية
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  خاتمة

 أولاملشرع اجلزائري وعلى غرار مشرعي العامل قد  أنّ  إىلخنلص  من خالل هذه الدراسة

طار قانوين إ إرساءاجلسمانية الناشئة عن حوادث املرور عناية بالغة من خالل  األضرارمسالة تعويض 

الذي تنبين عليه عملية التعويض اختلف من  األساس أنهذه املسائل كما يالحظ  أوينظم هذا ا�ال 

 أوفكرة  أنوهذا يفسر بكون القانون هو بطبيعته مساير للتطورات احلاصلة كما  أخرى إىلمرحلة 

     اجلسمانية األضرارنظرية الضمان العام هي وسيلة هامة لتحقيق اكرب قدر من التعويض عن هذه 

  .األحيانواليت قد تكون جسيمة يف اغلب 

 من يوفره ملا وحضاري اعياجتم نظام هوالسيارات  يلعزامي اإلل التأمني نظام أن القولف

 خاصة، ةلومعام عناية بليتط اجتماعيا بعدا حادثلل املشرعى عطأ إذ املرور، حوادث لضحايا محاية

 تراالسيا يلع التأمني ميةلزابإ املتعمق 31-88 بالقانون املعدل، 15-74 األمر اهكرس النظرة ذهه

 31- 88 بالقانون املعدل 15-74 األمر من الثامنة املادة لنص وفقارار ، األض عن التعويض ونظام

 يعد مل حبيث الضمان، نظرية أو راخلط نظرية لىع قائما أصبح املرور حوادث عن التعويضفإن أساس 

 التعويض أمام الطريق يفتح ما وه و جدا، ضيقة حاالت يف إال املسؤولية قيام يف دور أي خطألل

 فإن األساس ذاهل وفقا هإن بل احلادث، يف تسببامل عن البحث دون املرور حوادث لضحايا قائيلالت

 حوادث عن التعويض يف احلق فإن ذلك ىلإ إضافة تعويض،لل ا�ال باب  يفتح ذاتيا الضحية خطأ

 املركبة سائق ا،هحقوق وذوي ملضحية إضافة يشمل حبيث والعمومية، بالشمولية يتسم أصبح املرور

 كل التعويض، ىلع حملصول الغري صفة يشرتط يعد مل شرعامل أن أي املركبة، ومالك التأمني ومكتتب

 خاصة إغاثة ةهكج راتالسيا ضمان صندوق يف تتمثل احتياطية تعويض جهة راد إي مع ذلك

 التأمني شركات رفضت حال يف وذلك ا،هموارد بلأغ بدعم الدولة تتكفل املرور، حوادث لضحايا

  .مهل التعويض

 باالعتماد آلية بطريقة حتدد التعويض قيمة أن املرور حوادث عن تعويضلل بالنسبة أيضا املميز

 الضحية كانت إذا ما حال يف املضمون األدىن الوطين الدخل ىلع أو الضحية، أجر ىلع ذلك يف

  .العمل عن ةلعاط
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 مطابقة مدى قبةار م لىع دوره يقتصر إمنا التعويض، رتقدي مساءلة يف دور أي قاضيلل يعدمل 

 ذاوهل 31-88بالقانون املعدل، 15-74 باألمر حقلامل جدوللل مضرورلل وحةاملمن التعويضات

 وبذلك التعويض ىلع احلصول أجل من املؤمن مع مباشرة الودية التسوية لطريق أجلي أن األخري

 أن ولو ممكن، وقت بأسرع التعويض ىلع حيصل وبالتايل الشاق، و الطويل القضائي الطريق يتجنب

 بالتبعية املدنية الدعوى يف الفصل االستثناءه وج يلع املشرع أجاز حيث ئيةاز اجل محكمةلل جألي

 دعوى يرفع أن أيضا ضحيةلول ، ئيةاز اجلالدعوى  يف مهاملت بالرباءة قضي لو حىت ئيةاز اجل دعوىلل

  .املؤمن ىلع مباشرة مدنية

 مع كبري سنحت عرفت أنيا األكيد املرور حوادث لضحايا املمنوحة التعويضات قيمة عن أما

 يف جدا ةلزيه تعويضات من الضحايا هينال كان ملا مقارنة 31-88 قانون به  جاء الذي التعديل

  15.-74 األمر ظل

 احملدد التشريعي السقف املرور حوادث عن التعويض لنظام بالنسبة مشكل أكرب يبقى لكن

 اجلداول تهحدد عما تزيد اليت وداحلد إيل الضحايا تعويض جيوز ال واليت اميةز واإلل  اخلاصة باجلداول

  اجلدول، يف مقرر وه عما تزيد بالضحايا الالحقة يةلالفعرار األض قيمة كانت ولو حىت تعويض من

  .احلقيقي الضرر حلجم املمنوحة التعويضات تغطية لعدم األحيان من كثري يف يؤدي ما وهو 

 الضرر ذاه أن مع فقط، لوفاةا حالة يف املعنوي الضرر عن التعويض املشرع حصر إيل إضافة

 الضرر عن التعويض حىت مجايل، ضرر أو جزئي أو يلك عجز أو مؤقت عجز هأصاب من أيضا حقلي

 ناكه أن رغم فقط، الضحية وأوالد وأم أب ىلع فقط املشرع قصره فقد الضحية وفاة حالة يف املعنوي

  .واألخوات كاألخوة�ا  لوفانويا مع تتأثر أخري فئة

نه حبرما وذلك هئخط تبعة املخطئ ضحيةلل املشرع حتميل معد أيضا، املوجودة اتبيلالس من

 سائقلل بالنسبة احلال هيلع وه ما مثل اخلطأ، يف همشاركت درجة حسب جزئيا أو يالك التعويض من

 السيارة، أمام االرمتاء طريق عن هنفس الكإه إيل يسعي من يعوض أن املعقول من يسلف املخطئ،
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 ةلوسي املرور حوادث عن التعويض جيعل قد حدود، و ضوابط دون نيلجاالر  محاية يف طافاإلفر 

  .ى املاللللحصول ع

 الودية التسوية باب فتح املشرع أن أشرنا فقد التعويض، ىلع احلصول ءاتاإلجر  بالنسبة

 عكس تثبت يةلالعم املمارسة أن غري ممكن، طريق بأسرع التعويض يلع حصوللل املؤمن مع مباشرة

 لدى التأمني ثقافة لغياب من جعار  ذاهو  القضاء طريق عن تسوى املرور حوادث فاتلم بلفأغ ذلك

  .الودية التسوية مبدأ جناعة بعدم مهملولع ة،هج من الناس بلأغ

 املمارسات ذهه ومن التأمني، شركات من التسويفية املمارسات نتيجة ذاهو  أخرى، ةهج من

 يةلاحمل التأمني وكاالت ىمستو ى لع دج ألف مئة هتعويضات قيمة تزيد اليت فاتلامل تسوية إمكانية عدم

 اتعويضا� قيمة تفوق اليت فاتلامل أما .التأمني لشركات ويةهاجل املديرية املستويى لع وىتس إمنا

 ال شاق طريق الودية التسوية طريق جيعل ما وهو  املركزي، املستوي على ىفتسو  دج ألف ستمائة

  .القضائي الطريق عن رياكث فلخيت

  : التوصيات

 وفاة حالة يف إال يستحق ال الذي املعنوي الضرر عن كالتعويض التعويضات، بعض جمال توسيع 

 الضرر وحالة واملؤقت الدائم العجز حاالت يف حىت املعنوي الضرر عن التعويض ليشمل الضحية،

 وأخوات إخوة ليشمل الوفاة لةحا يف املعنوي الضرر من املستفيدين دائرة لتوسيع إضافة اجلمايل،

  .الضحية

 حجم مع طرديا ليتناسب التعويض، قيمة حساب يف الضحية أخطاء االعتبار بعني األخذ 

  .املخطئ سائقلل بالنسبة احلال عليههو  ما مثل احلادث، ارتكاب يف همشاركت

 كامل  يةلاحمل الوكاالت منح طريق عن وذلك املنازعات، حل يف الودية التسوية طريق تفعيل

 املديريات إيل فاتلامل كتل إرسال إيل جوءلال دون ا،همستوا ىلع املنازعات حل يف الصالحيات

 وأن خاصة ا،همن املرجو دفواهل اهجناعت الودية التسوية طريقة يفقد ما وه و واملركزية ويةهاجل

  .يالود الطريق وكلبس هإقناع يلع واألقدر الزبون من األقرب هي احملمية الوكاالت
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 حالة يف حىت ئيزااجل قاضيلل املدنية الدعوى إسناد لةأمس يف صريح بنص املشرع تدخل ضرورة 

 وأن خاصة لة،أاملس ذهه يف احملاكم بني املوجود تناقضلل حل إجياد أجل من ذاهو  بالرباءة، احلكم

  .بالسرعة يتسم زائياجل القضاء

 الشرطة ياكل� مدعومة التأمني شركات وخاصة التأمينات، جمال يف ةلالفاع يئاتاهل فتلخم عمل 

 ندوات تنشيط خالل من وذلك الناس، بلأغ لدي تقريبا املنعدمة التأمينات ثقافة نشر ىلع

 الزبون إقناع ذلك ومن األقل، ىلع األدىن حلده زبونلل كيرا اإلد املستوى رفع دفهتست حتسيسية

  .قضاءلل جوءللا ضرورة دون الودي بالطريق التعويض ىلع لهحصو  بإمكانية

 مع لهالتسا عدمى لع واحلرص املروري، األمن تحقيقلل رامةص أكثر قانونية قواعد وضع 

 الدولة ىلع كبري عبء تشكل أصبحت واليت املرور حوادث عن الناجتة املآسي لتجنب املخالفني،

  .تعوض ال البشرية النفس فإن متنح اليت التعويضات قيمة غتلب ماهم هألن عامة، بصفة وا�تمع
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 يف احقه سقوط إىل تؤدي اليت وتلك التعويض، يف الضحية حق ختفيض إىل تؤدي اليت إىل جانب األخطاء 15

 احملدد الضمان نطاق من مستبعدة وتكون للضمان، قابلة وغري أصال الضمان يشملها ال أخرى أخطاء هناك الضمان،

 الكاملة مسؤوليته قيام إىل له املؤمن أو السائق طرف من ارتكا�ا ويؤدي السيارات، على اإللزامي التأمني عقد مبوجب

 أخطاء أي قصد، وعن ارتكا�ا لو املؤمن يتعمد اليت لضمان تلكا من املستبعدة باألخطاء ويقصد عن احلادث، 

و كأن النظام اجلديد  عواقبها خلطورة نظرا معذورة غري أ�ا على توصف اليت األخطاء ، وتكمن العمدية السائق

تعويض يف للتعويض الذي سنه املشرع اجلزائري أصبح ال يعتمد على العناصر األساسية والتقليدية اليت يقوم عليها ال

وعليه وبناء على عمومية النص فان احلق يف . والعالقة السببية   املسؤولية املدنية و اليت يشرتط فيها اخلطأ والضرر

عن مرتكبه و اليت تتمثل يف عمل الضحية أو  التعويض هو ثابت رغم وجود العلة اليت تدفع كل مسؤولية يف احلادث

والفقرة األخرية من القانون املدين اجلزائري  138القاهرة حسب ما تقتضيه املادة  عمل الغري او احلالة الطارئة أو القوة

لذويه فلم يبق للقاضي أي جمال ملمارسة سلطته  أوو نظرا للقاعدة العامة اليت تقضي بإلزامية منح التعويض للمتضرر 
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  1جامعة الجزائر -كلية الحقوق ،"أ"أستاذة محاضرة  - حواس فتحية. د

  

على شبكة  العالمات التجاريةعلى  مسؤولية المدنية عن االعتداءال

 االنترنت

 

 مقدمـة

، وهلا دور متييز املنتجات واخلدمات وتعريفها جلمهور املستهلكني يف تلعب العالمة دورا كبريا

اآلونة األخرية حيث تصدرت إهتمامات القطاعات  وخصوصا يف تطوير األعمال وانتشارهايف 

متثل األنشطة االقتصادية،  التجارية املختلفة باعتماد خطط التدرج والتسويق احلديثة للعالمات اليت

 . وإيصاهلا إىل أكرب قدر من العمالء العالماتنشر هذه  واستخدام وسائل االتصال احلديثة يف

ترتب على ذلك من و  ،إلكرتونياتستعمل التجارية أصبحت العالمة  ونظرا للتطور التكنولوجي

هذه  بانتقالوذلك  ،على هذه العالمات االعتداءاتأساليب  نامجة عن تطورإشكاليات قانونية 

تناوهلا املشرع أو اإلتفاقيات الدولية إىل الصور اإللكرتونية احلديثة  من الصور التقليدية اليت االعتداءات

اإلعتداء على  يوفرها اإلنرتنت يف ت فيها أحدث التقنيات اإللكرتونية، واملميزات اليتاستخدم اليت

 .حقوق أصحاب هذه العالمات

 اإللكرتونية على العالمات التجارية اليت لالعتداءاتوتشري هذه الدراسة إىل الصور احلديثة 

شروعة على حساب اآلونة األخرية ، وأصبحت مصدرًا لكسب األموال بصورة غري م تطورت يف

العالمة، حبيث أصبح اإلعتداء وتداول العالمات التجارية إلكرتونيا من قبل  أصحاب احلقوق يف

 يف االعتداءاتوقصوره على معاجلة هذه  املعتدين جتـارة رائـدة اعتمادًا على ضعف التنظيم القانوين

 .القانوين الكثري من األحيان نظراً لتعّقد، وتداخل اجلانب التقين مع اجلانب
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احلق يف العالمة التجارية باحلماية املدنية وحيق ملن وقع عليه تعدى يف عالمته صاحب ويتمتع 

املتسبب يف هذا االعتداء مطالبًا إياه بالتعويض تأسيسًا على  ىمدنية عل ىيرفع دعو  أنالتجارية 

ماية اجلنائية من تلف عن احلواحلماية املدنية هنا خت .توافرت شروطها دعوى املنافسة غري املشروعة مىت

وبالتايل فإن دعوى املنافسة غري املشروعة  ،حيث أ�ا تنصرف جلميع العالمات املسجلة وغري املسجلة

 .تنفي اخليار أمام مالك العالمة غري املسجلة نظراً ألن احلماية اجلنائية ال تتقرر إال للعالمات املسجلة

ك العالمة فقط إمنا جيوز لكل من أصابه ضرر أن رفع الدعوى على مال وال يقتصر احلق يف

يرفع الدعوى املدنية وطلب التعويض، فيجوز للمستهلكني الذين أصيبوا بضرر من تزوير عالمة جتارية 

أو ال تتفق وأذواقهم وما اعتادوا عليه من مواصفات معينة أن  رديئةواحلصول على منتجات أو بضائع 

  .يرفعوا دعوى املطالبة بالتعويض

مبوجب الدعوى  االنرتنتكيف حتمى العالمة على شبكة : وبذلك فإن إشكالية حبثنا هي

 :ولإلجابة على هذه اإلشكالية سندرس املبحثني التاليني، املدنية

 الدعاوى املدنية حلماية العالمات التجارية الكرتونياً : املبحث األول

  .كرتوين علي العالمات التجاريةاجلزاءات املوقعة كنتيجة لإلعتداء االل  :املبحث الثاين

  

 

  المبحث األول

 الدعاوى المدنية لحماية العالمات التجارية إلكترونياً  

إقامة دعوى املنافسة غري املشروعة ضد املعتدي إذا استخدم االنرتنت   حيق لصاحب العالمة

 ية اليت تعتربكما حيق رفع دعوى املسئولية التقصري   ،)األول املطلب( على عالمته كوسيلة لإلعتداء

  ).الثاين املطلب( لدعوى املنافسة غري املشروعة تطبيق خاص
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 دعوى المنافسة غير المشروعة: المطلب األول

وفقًا ملبدأ  ممن الوسائل جلذب العمالء لديه ؤوناستخدام ما يشا باحلرية يفالتجار يتمتع 

خمالفتها إمكانية  ىيرتتب عل ، واليتإال أّن ذلك ليس مطلقًا بل ترد عليه بعض القيود ،حرية املنافسة

   قيام املضرور برفع دعوى املنافسة غري املشروعة للمطالبة بالتعويض ووقف التصرفات غري املشروعة 

      مث تبيان شروطها ،)األول الفرع(وف نقوم بتعريف املنافسة غري املشروعةس لذلك ،أو إزالتها

  .)الثاين الفرع(

 المنافسة غير المشروعةالمقصود ب: الفرع األول

تلك اليت يستخدم فيها التّاجر وسائل خمالفة للقانون  : "على أ�اغري املشروعة تعرف املنافسة 

  .1"أو العادات التجارية أو منافية للشرف واألمانة اليت تقتضيها ممارسة املهنة

سائل منافية ارتكاب أعمال خمالفة للقانون أو العادات أو استخدام و : "وتعرف أيضا بأ�ا

الّلبس بني منشأتني جتارتني أو إجياد  إحداثقصد به  إذملبادئ الشرف واألمانة يف املعامالت 

اضطراب بينهما وكان من شأنه اجتذاب عمالء احدى املنشأتني لألخر أو صرف عمالء املنشأة 

 .2"عنها

ة عالمته بصورة بناء علي ذلك فان صاحب العالمة الّتجارية الذي حلقه ضرر من جراء منافس

غري مشروعة له احلق يف املطالبة بإزالة هذا الضرر واملطالبة بالّتعويض، وذلك عن طريق إقامة دعوى 

القواعد العامة  ييستند إليه املتضرر يف هذه الدعوى ه ياملنافسة غري املشروعة، واألساس القانوين الذ

كل خطأ سبب " املدين واليت تنص على أنمن القانون  124للمسئولية التقصريية وفقًا لنص املادة 

، وتعترب احلماية املدنية هي الوسيلة الوحيدة حلماية ملكية "ضررًا للغري يلتزم من ارتكبه بالتعويض

 .3العالمة التجارية مىت كانت هذه العالمة غري مسّجلة
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 يعترب منافسة غري :"على أنهنص  1999سنة  17كما أّن قانون الّتجارة املصري رقم 

مشروعة كل فعل خيالف العادات واألصول املرعية يف املعامالت التجارية ويدخل يف ذلك علي وجه 

اخلصوص االعتداء على عالمات الغري أو علي امسه التجاري أو علي براءة االخرتاع أو علي أسراره 

ك العمل عنده الصناعية اليت ميلك حق استثمارها وحتريض العاملني يف متجره علي إذاعة أسراره أو تر 

منتجاته أو إضعاف الثقة يف  أووكذلك كل فعل أو اّدعاء يكون من شأنه إحداث اللبس يف املتجر 

 .4"مالكه أو يف القائمني على إدارته أو يف منتجاته

وجيوز لكل من أصابه ضرر بسبب خطأ الغري أن يرفع دعوى املنافسة غري املشروعة ويطلب 

 يفالّتاجر الذ. ضرر سواء كان مالكًا للعالمة التجارية أو غري مالك هلاالقضاء له بالتعويض وإزالة ال

منتجات مميزة بعالمة معينة تشري إىل مصدر اإلنتاج يضار إذا ما جلأ تاجر أخر إىل تزوير  يتعامل يف

ذاته أو منتجات من مصدر أخر ، كذلك الّشأن  هذه العالمة ووضعها على منتجات من الّنوع 

له حق إنتفاع على هذه العالمة بعقد ترخيص من مالكها، كما جيوز للمستهلكني أيضاً بالّنسبة ملن 

 .5رفع الدعوى مىت توافرت أركا�ا

حيق ملستغل العالمة التجارية غري مسجلة على شبكة اإلنرتنت أن يطلب محايتها بدعوى 

�ة هلذه العالمة، وكذلك األمر املنافسة غري املشروعة ضد مالكي العناوين اإللكرتونية املماثلة أو املشا

ويف مثل هذه الفروض يكون ، 6مل يتم فيها جتديد تسجيل العالمة التجارية احلاالت اليت سيكون يف

 . حتريك دعوى املنافسة غري املشروعة بشكل أصيل ومستقل عن دعوى التقليد

 شروط دعوى المنافسة غير المشروعة: الثانيالفرع 

غري املشروعة تؤسس على قواعد املسئولية التقصريية، فإن املسؤولية ملا كانت دعوى املنافسة 

  .ال تفرتض وإمنا جيب إثبات شروط قيام هذه املسؤولية من خطأ وضرر وعالقة السببية
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 الخطأ: أوال

      اخلطأ يف دعوى املنافسة غري املشروعة جيب أن يُرتكب ىف إطار منافسة بني مشروعني 

طهما بقصد الربح حبيث ميكن وصف فعل أحد املشروعني بأنه خاطئ ىف حق أو أكثر يزاوالن نشا

املشروع اآلخر، أما إذا حدث الفعل الضار يف خارج إطار املنافسة فال تقوم دعوى املنافسة غري 

 .7املشروعة وإمنا نكون بصدد دعوى مسئولية عادية

 علي األقل وال يشرتط فهنا ال بد من وجود منافسة بني منشأتني جتاريتني أو متشا�تني

التطابق التام بني النشاطان بل يكفى وجود نوع من التقارب بينهم حبيث يكون لكًال منهما تأثري 

 .8علي عمالء األخر

 يفاالضطراب وللخطأ صور متعددة مثل حماولة إنقاص عمالء الغري عن طريق تشويه وبث 

      ني عن طريق إحداث لبس بني املنشأتني املشروع املنافس أو حماولة اجتذاب عمالء غري املنافس

أو منتجا�ما أو عن طريق إحداث اللبس بني العمالء واملستثمرين ، فكل هذه الطرق اليت يلجأ إليها 

 .9الغري يف االعتداء على العالمة هي متفرعة عن أصل واحد وهو إقامة اللبس واخللط بني املنشأتني

االتفاق الصريح أو الضمين بني التجار علي حتديد سعر ومن أعمال املنافسة غري املشروعة 

البضائع أو اخلدمات إيل الغري بغية تفادي املنافسة بينهم، ومنع قانون العرض والطلب من أن يلعب 

دوره يف حتديد سعر البضائع أو اخلدمات، وكذلك متييز التاجر بغري سبب مشروع بني التجار اآلخرين 

ئع أو اخلدمات هلم شريطة أن تكون متماثلة يف النوعية واجلودة وذلك يف بيع أو شروط بيع البضا

  بقصد إخضاعهم ملراكز تنافسية متفاوتة ، وكذلك االتفاق بني جمموعة من التجار ليتمكن أحدهم

  أو بعضهم من اإلضرار مبنافسه واقتسام ما ينتج عن ذلك من عائد بينهم، واالندماج بني الشركات

  .10ي أخرى إذا كان ذلك يستهدف غرضا واحدا هو تفادي املنافسةأو سيطرة شركة عل

ومن مث فإن اعتداء أمساء املواقع اإللكرتونية على العالمات التجارية من خالل تسجيلها 

بأمساء تتطابق مع هذه العالمات أو تشا�ها أو غري ذلك من الصور السابق ذكرها يكون منافسة غري 
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عالمة التجارية املعتدى على عالمته حق رفع دعوى املنافسة غري مشروعة ومن مث يكون ملالك ال

املشروعة أمام القضاء ضد مالك املوقع اإللكرتوين املعتدى سواء كانت عالمته مسّجلة أو غري 

 .مسجلة

فإذا كان مبدأ األسبقية يف تسجيل العناوين اإللكرتونية من شأنه أن مينع صاحب العالمات 

وين إلكرتونية تطابق عالما�م ومتثلها على شبكة اإلنرتنت، إال أنه ال املشهورة من تسجيل عنا

يستطيع أن حيرم مالكي تلك العالمات من اللجوء إىل القضاء من أجل منع الغري من تسجيل عناوين 

إلكرتونية متطابقة أو حىت مشا�ة لعالما�م الّتجارية مستندين يف ذلك على دعوى املنافسة غري 

 .11املشروعة

قد استقرت أحكام القضاء الفرنسي على إدانة تصّرف صاحب العنوان اإللكرتوين إذا انطوى و 

فعله على منافسة غري مشروعة ملالك العالمة التجارية مىت نشأ عنه خلط أو لبس يف أذهان اجلمهور 

من نتيجة ممارسة نشاط مماثل أو مشابه، ومن الّتطبيقات القضائية يف هذا الصدد احلكم الّصادر 

 ففي هذا احلكم أدانت احملكمة تصرف الشركة.  2001يوليو  10ىف  االبتدائية "Lille" حمكمة

(C)  اليت سجلت العنوان اإللكرتوين ”boistropicaux.com” العالمة معتدية بذلك على 

 Le commerce du" اليت متتلكها شركة "Bois "Tropicaux التجارية واإلسم التجاري

Bois" .أذهان اجلمهور نتيجة  أنشأ يف يحملكمة يف حكمها إىل اخللط واللّبس الذواستندت ا

 .12تسجيل العنوان اإللكرتوين وممارسة أنشطة مماثلة من خالله

وإذا كانت القاعدة العامة تقضي بتطبيق دعوى املنافسة غري املشروعة يف حالة متاثل أو تشابه 

لعالمة التجارية املعتدى عليها إال أن القضاء قد حرص املنتجات واخلدمات ما بني املوقع اإللكرتوين وا

على محاية العالمة التجارية ضد املنافسة غري املشروعة عرب اإلنرتنت حىت ولو يف غياب أي متاثل أو 

تشابه يف املنتجات أو اخلدمات إذ أنه إعترب جمرد تسجيل العنوان اإللكرتوين يشكل منافسة غري 

 .13مشروعة للعالمة التجارية
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ففى  1997ومن تطبيقات هذه الفكرة احلكم الصادر من حمكمة إستئناف باريس ىف نوفمرب 

العالمة  بتقليد  "Alexander William Struck (AWS)" هذه القضية أدانت احملكمة شركة

وعلى الرغم من . ”Interpol .com“ عندما سجلت العنوان اإللكرتوين"Interpol" الّتجارية

متارسها  عن األنشطة اليت) اإلنرتبول(متارسها املنظمة الّدولية للبوليس اجلنائي  ليتإختالف األنشطة ا

من جانب  الشركة املدعى عليها، إال أن احملكمة أكدت أن تسجيل واستخدام هذا العنوان اإللكرتوين

 عالقا�م مع هذه املنظمة غري أذهان اجلمهور يف الشركة املدعى عليها يثري اخللط واللبس يف

   .احلكومية

هذا باإلضافة إىل أنه يرتك اإلنطباع بأن هناك عالقة بني هذه املنظمة وبني الشركة املدعى 

  .14عليها

يف جمال املنافسة غري املشروعة على شبكة اإلنرتنت بني العنوان االلكرتوين والعالمة الّتجارية 

العنوان   لك العنوان اإللكرتوين هذافاستخدام ما. جند أن اخللط واللبس هو صورة اخلطأ األكثر شيوعاً 

  .عمالئه وجذ�م حنو العنوان اإللكرتوين اختالسمقلداً عالمة املشروع املنافس يؤدي إىل 

العالمة التجارية الصورة الغالبة  اغتصابالعمالء الذي ينتج عن  اختالسومن مث يعترب  

نادرة  يالصور األخرى فه يا باقأم. دعوى املنافسة غري املشروعة على شبكة اإلنرتنت للخطأ يف

  . الوقوع كما يظهر من األحكام الّصادرة ىف جمال منازعات العناوين اإللكرتونية

 "Guy تظهر صورة اللبس أو اخللط احلكم الصادر ىف قضية ومن التطبيقات القضائية اليت

Laroche  " نرتنت عندما فقد أشارت احملكمة يف هذه القضية إىل أن املتعاملني على شبكة اإل

 "Guy يقصدون العنوان اإللكرتوين املتنازع عليه يصلون إىل موقع الشركة املنافسة ال إىل شركة

Laroche " 15مالكة العالمة التجارية مما يفقدها الكثري من العمالء. 

  " ومن التطبيقات القضائية األخرى اليت تظهر صورة اخللط واللبس احلكم الصادر ىف قضية

CLARK PEST CONTROL OF STOCKTON, INC. V MIKE ROGERS" 

 Clark " ، فقد مجعت هذه القضية بني شركة مدعية متتلك العالمة التجارية 16 2000عام 
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Pest Control" وشركة مدعى عليها متتلك العالمة التجارية "Romance Pest Control" ،

 "clarkpestcontrol.com":يإلكرتونية ه فقد قامت األخرية بتسجيل ثالثة عناوين

هذه  وقد أكدت هيئة التحكيم يف  "clarkpestcontrol.org" و "clarkpestcontrol.net"و

القضية إىل أن قيام الشركة املدعى عليها املنافسة للشركة املدعية بتسجيل ثالثة عناوين الكرتونية حتمل 

عمالئها وقررت إلغاء العناوين امسها وعالمتها التجارية يؤكد أن لديها نية اإلضرار �ا واختالس 

 .17الثالثة

وال يشرتط لقيام املنافسة غري املشروعة أن تقوم الشركة مسجلة العنوان باجتذاب العمالء 

العنوان  واستخدامفتنطبق أحكام املنافسة غري املشروعة يف احلالة اليت يرتتب على تسجيل   ،لصاحلها

سببه  يركة أخرى، مادام أنه قد حدث اخللط الذاإللكرتوين اجتذاب للعمالء حىت ولو لصاحل ش

وكذلك يكفي أن تكون نية جذب العمالء واضحة لدى صاحب العنوان . تسجيل العنوان اإللكرتوين

 .18االلكرتوين حىت ولو مل يتم بالفعل اجتذاب هلؤالء العمالء

       ةقضي حكمها الصادر يف يف االبتدائية  "Nanterre " حمكمة انتهتوتطبيقاً لذلك 

 "SER" إىل أن شركة "W3 System Inc"  املدعى عليها قد تسببت ىف أضرار كثرية للشركة

فعلى الرغم من أن . عمالئها نتيجة تسجيلها لعنوا�ا اإللكرتوين  اجتذابتتمثل يف "SER"املدعية

اليت الشركة املدعى عليها ليست منافسة من حيث األصل للشركة املدعية بسبب إختالف األنشطة 

 متارسها كل منهما، إال أّن احملكمة رأت أن العمالء الذين يستخدمون العنوان اإللكرتوين

“sfr.com” جيدون أنفسهم أمام موقع إلكرتوين للشركة املنافسة لشركة ، " SER" وهي شركة 

" France Telecom" فقد أرادت الشركة املدعى عليها أن تسبب ضررًا كبريًا لشركة " SER" 

واعتربت احملكمة أن مثل هذا . بني العنوان اإللكرتوين والعالمة التجارية للشركة املنافسة هلا   تفربط

يولد مسئوليتها املدنية على أساس املنافسة غري " W3 System Inc"  الّسلوك من جانب الشركة

 .19املشروعة
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اللكرتوين فال وإذا توصلت احملكمة إىل انتفاء نية اجتذاب العمالء لدى مسجل العنوان ا 

 "Bordeaux" رفض الّدفع بوجود منافسة غري مشروعة ، وتطبيقًا لذلك قضت حمكمة ترتدد يف

بإنتفاء نية اجتذاب العمالء لدى أحد العاملني لدى "  Norwich Union"  قضية يف االبتدائية

 – Norwich – Union" إستقل عنها وسجل عنوانًا إلكرتونيًا بإسم يهذه الشركة األخرية والذ

France.com " .  وعلى الرغم من أن املدعى عليه قد عرض على هذا املوقع نفس املنتجات

تنتجها الشركة ، إال أن احملكمة استندت إىل اإلشارات اليت أدرجها العامل ىف املوقع  ليتواخلدمات ا

موقع خاص  وإمنا "Norwich Union "  والت تنبه العميل إىل أنّه ليس بصدد موقع مملوك لشركة

 .20به

ويستطيع املسجل لعنوان املوقع وفقًا للقواعد املوحدة أن يدحض ذلك ويثبت حسن نيته إذا 

سجله حىت ولو مل يكن لديه عالمة  يإذا كان معروفًا عمومًا بعنوان املوقع الذ: أيا من التايل   أثبت

رية وال ينوي استخدامه بنية جتارية بذلك، أو إذا كان يستخدم العنوان الستخدامات قانونية غري جتا

تضليل املستهلكني أو اإلساءة لسمعة مالك العالمة، أو إذا كان يستخدم العنوان بنية حسنة لبيع 

 .البضائع واخلدمات

خنلص من ذلك إىل أّن القضاء قد حرص على توفري أكرب محاية ممكنة للعالمات التجارية 

 .وان اإللكرتوين اعتداء على العالمة التجاريةعلى شبكة اإلنرتنت حيث اعترب جمرد تسجيل العن

 الضرر: ثانيا

املسؤولية التقصريية فإنه  وملا كانت دعوى املنافسة غري املشروعة تستند إىل القواعد العامة يف

فوجود الضرر    ال يكفي وجود خطأ لقيامها وإمنا جيب أن يكون هناك ضرر يقع على مقيم الدعوى

 .21القانون املدين يض وفقاً للقواعد العامة يفشرط الزم للمطالبة بالتعو 
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أما إذا كان الّضرر حمتمل الوقوع فإنه جيوز ملالك العالمة الّتجارية أن يتخذ من اإلجراءات 

الّتحفظية ملنع وقوع هذا الضرر أو للمحافظة على دليل اإلدعاء عليه حبيث ميكن لصاحب احلّق 

  .22اءالتمسك �ذا الّدليل عند اللجوء إىل القض

أدى إىل االلتباس يف ذهن املستهلك على  يالذ –جيب أن يؤدى فعل املنافسة غري املشروعة 

إىل احلاق ضرر مبالك العالمة التجارية، الضرر بصفة عامة هو اإلخالل مبصلحة  –شبكة االنرتنت 

. حمققة مشروعة للمتضرر أي األذى بأي شخص يف حق من حقوقه أو يف مصلحة مشروعة له

 .23ر قد يكون مادياً يف مصلحة مالية مثالً وقد يكون أدبياً يصيب املضرور يف مسعتهوالضر 

والضرر يف ا�ال اإللكرتوين خيتلف حبسب صورة االعتداء على العالمة التجارية، حيث أن 

تلك الصورة هي اليت حتدد مقدار الضرر الذي حلق بصاحب العالمة التجارية جراء هذا اإلعتداء 

الّضرر تتمثل يف التقليل من القيمة املالية للعالمة التجارية املعتدي عليها، جراء وصورة هذا 

استخدامها من قبل الغري وحتقيقهم مكاسب مادية على حساب تلك العالمة، وبالتايل جذب 

مستهلكني وعمالء تلك العالمة إىل منتجات وخدمات الشركات املنافسة وبالتايل حرمان صاحب 

ة من جزء كبري من عمالؤه جراء هذا اإلعتداء الذي يتصور معه ارتباط العالمة املعتدي العالمة التجاري

إىل منتجات  واجتاههمعليها خبدمات ومنتجات املعتدي نتيجة للخلط الذي يقع بني املستهلكني 

بالعالمة املعتدي عليها وبالتايل اإلضرار ماديًا بصاحب  بارتباطهاوخدمات الغري إعتقادًا منهم 

 .لعالمةا

كما أن الّضرر الذي يلحق حبقوق أصحاب العالمات التجارية قد يكون أدبياً، وذلك عن 

طريق ربط العالمات التجارية إلكرتونيًا مبواقع خملة باألخالق وبالتايل التأثري على صورة تلك العالمة 

ات واملنتجات اليت لدى املستهلكني مما يؤدي إىل حتقيق أضرار مادية نتيجة هلجر املستهلكني للخدم

  . 24متثلها تلك العالمة واجتاههم للخدمات واملنتجات للعالمات املنافسة
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 عالقة السببية: ثالثا

وبني     ارتكبه أو تسبب به املعتدى على العالمة التجارية الذيالبد من رابطة بني اخلطأ 

ق بصاحب العالمة التجارية حلق مبالك العالمة التجارية مبعىن أن يكون الضرر الذي حل الذيالّضرر 

نتيجة للفعل أو السلوك الصادر من املعتدى علي العالمة فعندئذ تقوم املسؤولية املدنية أما إذا انتفت 

هذه العالقة ما بني اخلطأ والّضرر فال تقوم املسئولية املدنية، ومن املقرر أن استخالص رابطة السببية 

 .25تستقل �ا حمكمة املوضوع بني اخلطأ والّضرر من مسائل الواقع اليت

 : ومن تطبيقات دعوى املنافسة غري املشروعة للعالمات التجارية املعتدى عليها الكرتونياً 

، ففي هذه القضية توصلت احملكمة إىل وجود 1998عام " Maseille" احلكم الصادر من حمكمة

بتسجيل  "Lumiservice" منافسة غري مشروعة من جانب أحد العمال القدامى لدى شركة

متتلكها هذه الشركة ،  مقلداً بذلك العالمة التجارية اليت "Lumiphmra.com" العنوان االلكرتوين

وإىل جانب تقليد العالمة التجارية انتهت احملكمة إىل وجود منافسة غري مشروعة من جانب هذا 

االنرتنت، وقام بعرض  العامل تتمثل يف أنّه استخدم عالمة الشركة كعنوان إلكرتوين هلا على شبكة

، فاحملكمة )منتجات الّدواء عرب االنرتنت(منتجات متاثل املنتجات اليت ختتص �ا هذه الشركة 

اعتمدت على متاثل املنتجات بني العنوان االلكرتوين والعالمة الّتجارية لتقدير وجود منافسة غري 

 .26مشروعة

تمثلة يف اخلطأ والضرر اإللكرتوين وعالقة ومن رأينا أن شروط دعوى املنافسة غري املشروعة وامل

 "Lumiservice" السببية بينهما قد توافرت يف هذه القضية، فاخلطأ حتقق بقيام العامل لدى شركة

ليس هذا فحسب بل أنه قام  "Lumiphmra.com" بتسجيل عالمتها التجارية كعنوان الكرتوين

، وكذلك فقد توافر ركن )منتجات الدواء(شركة ختتص �ا هذه ال بعرض منتجات متاثل املنتجات اليت

يعمل لديها من  الضرر ىف تلك الواقعة حيث ترتب على تصرف هذا العامل حرمان الشركة اليت

تسجيل عالمتها التجارية كعنوان إلكرتون ميثلها عرب شبكة اإلنرتنت تعرض من خالله منتجا�ا وأيضاً 

تجات الشركة إحداث اللبس لدى مجهور املتعاميلن قد يرتتب على قيامه بعرض منتجات متاثل من
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معها باالعتقاد أن تلك املنتجات ختص هذه الشركة ، كما توافر ركن عالقة الّسببية وذلك بأن كان 

الضرر الذي حلق بالّشركة ناجتًا عن خطأ هذا العامل ، لذا انتهت احملكمة إىل وجود منافسة غري 

  . مشروعة من جانب هذا العامل
  

 

 دعوى المسؤولية الّتقصيرية: مطلب الثانيال

إىل القواعد العامة للمسئولية الّتقصريية يف نزاعه مع   مالك العالمة التجارية وىف حالة ما يلجأ

، يلتزم بإثبات أركان املسؤولية التقصريية من خطأ وضرر والعالقة الّسببية مسجل العنوان اإللكرتوين

مساندة مالك العالمة التجارية يف إثباته لعنصر اخلطأ، فابتدع  يالفرنس  وقد حاول القضاء. بينهما

 فكرة أنواع جديدة من اخلطأ ميكن على أساسها مساءلة مسجل العنوان اإللكرتوين، ومن هذه األنواع

"Dilution" )الثاين الفرع( ، والتعسف يف حجز العنوان اإللكرتوين)األول الفرع.(  

 : Dilution فكرةساس قيام الخطأ على أ: األول الفرع

من  " Dilutionـ" أخذ القضاء الفرنسي بفكرة االعتداء على صورة العالمة التجارية أو ال

القانون األمريكي أي التخفيف، والتخفيف هو التقليل من قدرة العالمة املشهورة على تعريف ومتييز 

لعالمة املشهورة واألطراف السلع واخلدمات وبدون االعتبار حلضور أو غياب املنافسة بني صاحب ا

 .27األخرى أو امكانية التشويه أو اخلطأ أو اخلداع

ومفاد هذه الفكرة أن القضاء أعطى صاحب العالمة التجارية املشهورة احلق يف إقامة دعوى 

  .28مدنية دون اشرتاط احتمال حدوث خلط لدى اجلمهور وذلك يف حالة إضعاف العالمة التجارية

ويكفى ىف . نسي هذا النوع من اخلطأ كايف إلدانة مسجل العنوان اإللكرتوينويعترب القضاء الفر 

هذه احلالة أن يثبت مالك العالمة املعتدى عليها أن هناك تسجيًال لعنوان إلكرتوين بإسم العالمة من 

جانب الغري ، فإذا تأكدت احملكمة من وجود هذا التسجيل وأنه ليس هناك حق أو فائدة مشروعة 
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عنوان اإللكرتوين من هذا التسجيل فإ�ا تقضي بتعويض مالك العالمة التجارية عن األضرار ملسجل ال

 .29أصابته من جراء هذا التسجيل اليت

احلكم الصادر  اإلعتداء على صورة العالمة التجارية تقابله يف وتطبيق فكرة اخلطأ املتمثل يف

ففي هذه القضية .  1999 ماإلبتدائية عا  "Nanterre " من حمكمة "Vichy " قضية يف

تسجيل العنوان يأدى إىل أن املتعاملني على شبكة اإلنرتنت عندما يقصدون “ أكدت احملكمة أن 

، ال جيدون "L’oreal" اليت متلكها شركة "Vichy" هذا املوقع متوقعني أ�م سيجدون منتجات

ر فادح ىف صور�ا يقيم ويصيب هذا الوضع الشركة مالكة العالمة التجارية بضر . هذه املنتجات

 .30مسئولية من تسبب فيه على أساس املسؤولية التقصريية

         حمكمة من "Guy Laroche" وتطبيقًا آخر هلذه الفكرة جنده يف احلكم الصادر يف قضية

"Naterre" حيث أسست احملكمة خطأ املدعى عليه مسجل العنوان  2000 االبتدائية عام

على فكرة الضرر يف الصورة اليت يتمثل يف أن املتعاملني مع " Guylaroche.com"  اإللكرتوين

امسها   مما يفقدها ثقة العميل يف“ خطأ“ شبكة اإلنرتنت جيدون على صفحة االنرتنت العنوان عبارة 

 .31ومنتجا�ا

وتقدر احملكمة مقدار الّضرر يف صورة العالمة مبدة استغالل العنوان اإللكرتوين وقدر 

اليت يتضمنها املوقع وتسئ إىل العالمة ، فإذا طالت هذه املدة فيعترب القضاء أن هناك ضرراً  املعلومات 

 .32قد وقع على صورة العالمة التجارية يف نظر املستهلكني، والعكس صحيح كبرياً 

من ذلك إىل أن توسع القضاء الفرنسي يف محاية مالكي العالمات التجارية من قرصنة  ننتهي

إعتداء على صورة العالمة  ن اإللكرتونية جعله يعترب جمرد تسجيل العنوان اإللكرتوينمسجلي العناوي

  .33التجارية يف نظر عمالئها يكفى إلدانة مسجل العنوان اإللكرتوين
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 قيام الخطأ على أساس التعسف في حرية تسجيل العنوان اإللكترونى: الثاني الفرع

يل العنوان اإللكرتوين هي أنه إذا كان من حق كل إن الفكرة اليت يبىن عليها التعسف يف تسج

 يوبالتايل جيوز أل. شخص تسجيل العنوان اإللكرتوين بشرط إحرتام الّشروط املتطلبة هلذا التسجيل 

شخص تتوافر فيه الشروط أن يقوم بتسجيل ما يشاء من العناوين اإللكرتونية ما دامت متاحة مل 

إختارها أم  هذا الشخص ميلك حقاً شرعياً على التسمية اليت وال يقدح يف ذلك كون. يسبق تسجيلها

فإذا قام أحد األشخاص مبمارسة احلرية يف التسجيل معتديًا بذلك على حقوق املالك الشرعي . ال 

 .34للعالمة التجارية فيحب جمازاته على أساس تعسفه يف هذه احلرية

وترجع عدم إشارة القضاء يف هذه احلالة إىل التعسف يف حق تسجيل العنوان اإللكرتوين إىل 

أن قيام الشخص بتسجيل عنوان إلكرتوين ليس له أي حق أو مصلحة مشروعة عليه حيث أنه ميكن 

إستخدامه، فاألصل أن اإلعتداء ال يرتب حقًا ولذا يتحدث القضاء عن  وجود تعسف ىف   بعدم

  .حرية إستخدام هذا العنوانتعسف يف 

فيها القضاء الفرنسي إىل هذه الفكرة احلكم الصادر من  استند ومن التطبيقات القضائية اليت

احملكمة  انتهتحيث . "Celio " قضية يف 1999أكتوبر  19ىف باريس بتاريخ  االبتدائيةاحملكمة 

ه ، وكان هذا التعسف كافياً إىل وجود تعسف يف حرية تسجيل العنوان اإللكرتوىن من جانب مالك

من وجهة نظر احملكمة إلدانة الشركة املدعى عليها مالكة العنوان اإللكرتوين بالتعويض ووقف 

يتضح من وقائع “ العنوان اإللكرتوين، وقد جاء احلكم يف هذا الصدد على النحو التايل  استخدام

 العنواننت لديه نية تسجيل هذا كاCelio.com مسجل العنوان اإللكرتوين (J) القضية أن السيد

وبذلك . Celio للعالمة التجارية ياملالك الشرع "Marc "  Laurant السيد إلعادة بيعه إىل

حرية تسجيل عنوان ليس  تعسف يف يتمثل يف خطأ عند تسجيله العنوان اإللكرتوين ارتكبيكون قد 

  .35حق أو مصلحة مشروعة عليه يله أ
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  المبحث الثاني

 االلكتروني علي العالمات التجارية لالعتداءلموقعة كنتيجة الجزاءات ا

النامجة عن هذه اإلساءة حسب الضوابط الواردة يف القوانني  فضًال عن التعويض عن األضرار

اليت حتمى العالمات التجارية، فضًال عن القواعد العامة وقد يتم تكميل ذلك جبزاء يتمثل يف احلكم 

على صفحات اإلنرتنت، فالقضاء قد تنوع يف    ة يف وسائل اإلعالم أوبنشر احلكم الصادر باإلدان

لعناوين املواقع االلكرتونية بني احلكم  املسيءاالعتداء النامجة عن التسجيل  أفعالفرض اجلزاءات على 

 :، وسنتناول كل هذا يف ما يليبإلغاء التسجيل أو نقل اإلسم إىل الطرف األحق به

 ــضالتعويـــ: المطلب األول

حيق لكل من تضرر جراء االعتداء علي عالمة جتارية املطالبة بالتعويض استنادا إيل القواعد 

العامة للمسئولية يف القانون املدين ، إذ حيق لكل من وقع اعتداء علي عالمته التجارية أن يطالب 

عة تلحق الضرر خمالفة القوانني التجارية وارتكاب أعمال منافسة غري مشرو  إىلبالتعويض استنادًا 

 .36بأصحاب العالمات التجارية املتعدي عليها مادياً ومعنوياً 

ضرر جراء هذا االعتداء غري مالك هذه  أصابهاحلق يف التعويض مقرر لكل من  أنكما 

تقليدها رفع هذه الدعوي واملطالبة  أوجيوز للمستهلكني الذين تضرروا من تزوير العالمة  إذالعالمة 

رار اليت حلقت �م واألمر ينطبق علي الوكالء التجارين والتجار الذين يتعاملون بالتعويض عن األض

اعتداء علي عالمات جتارية يتعاملون �ا  أعمالجراء وقوع  أضراربالسلع واخلدمات وحلقت �م 

املطالبة  أساسمادية أو معنوية �م وبالتايل فان  أضرار وإحلاقوأدت إيل التقليل من أعماهلم 

 أوضرر جراء ارتكاب جرمية من جرائم العالمات التجارية  إصابةفكل من    ض هو الفعل ،بالتعوي

من ضرر  هأصاباملنافسة غري املشروعة له أن يرفع دعوي للمطـــــالبة بالتعويض عما   أفعالفعل من 

 .37هذا الضرر أحداثعلي كل من شارك يف 
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الضارة وان كانت طريقة التعويض ال وحق املتضرر يف التعويض ينشأ من حلظة حدوث الواقعة 

املدعي وما حلق  أصابالضرر الفعلي الذي  أساس ىويتحدد مقدار التعويض عل. باحلكم إال تتخذ

به من خسارة جراء اخنفاض مبيعاته وما فاته من كسب جراء استفادة املدعي من االعتداء والتعويض 

 .38ضروريكون عن الضرر املادي والضرر املعنوي الذي حلق بامل

وتقدر احملكمة مقدار التعويض مبوجب سلطتها التقديرية استنادًا ايل مالبسات القضية 

حيكم بأمر  أن أوما كان عليه  إىلوالتعويض قد يكون عينياً كأن يأمر القاضي بإعادة احلال . ووقائعها

استمرارها أو نقديا املنافسة غري املشروعة ومنع  أعمالالكفيلة بوقف  اإلجراءاتباختاذ  كاألمرمعني  

بأداء مبلغ معني للمضرور جيرب الضرر الذي حلق به والذي يراعي عند تقديره جسامة الضرر واخلسارة 

 .39اليت حلقت باملضرور

كما أّن احلق يف التعويض مقرر للمضرور سواء كانت العالمة التجارية للمتعدي عليها 

من للمتضررين من االعتداء علي العالمات مسجلة أم غري مسجلة فقوانني العالمات التجارية تض

التجارية املسجلة املطالبة بالتعويض عن األضرار اليت حلقت �م والعالمات غري املسجلة يستند احلق 

عمل التعدي القائم علي أعمال املنافسة غري املشروعة واملطالبة بالتعويض  إىليف املطالبة يف التعويض 

يسألون    التجارية فإ�م   وان تعدد املعتدون علي العالمة. تداءعن الضرر الذي جنم عن هذا االع

 .40بصورة مجاعية تضامنية عن تعويض األضرار اليت حلقت بالغري جراء أعماهلم

قامت مسئولية الغري عن االعتداء علي احدي العالمات التجارية من قبل مواقعهم  ىتوم

تعويض، وللمحكمة كامل السلطة التقديرية يف اإللكرتونية وثبت للمحكمة ذلك كان هلا أن تقضى بال

التجارية نتيجة   تقدير مبلغ التعويض يف ضوء األضرار املادية واألدبية اليت حلقت مبالك العالمة

 .41عليها من قبل عنوان املوقع اإللكرتوين االعتداء

  W3 System سابقة الذكر بأن تدفع شركة "SFR " فقد قضى تطبيقًا لذلك يف قضية

SFR لغ مليون فرنك على سبيل التعويض لصاحل شركةمب"
42 
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واحملكمة عند تقديرها لقيمة التعويض تأخذ بظروف كل حالة على حدة وإستخالص عدة 

مقدار شهرة العالمة التجارية املعتدي عليها    أمور لتقرير التعويض املناسب وفقا لعدة أمور منها

خدام التجاري لتلك العالمة املعتدي عليها وفقا وانتشارها ما بني املستهلكني وكذلك مدى االست

العنوان االلكرتوين من جانب مسجله ومقدار  استخدامالصور االلكرتونية وأيضًا مدة  ىإلحد

أنفقها  استغالل العالمة التجارية املعتدي عليها من جانب الشركة املعتدية ومقدار االستثمارات اليت

 .43 لنشرها بني مجهور املستهلكني والتعرف عليها مالك العالمة التجارية لإلعالن عنها

والتعويض هنا يشمل ما حلق من ضرر فعلي واألرباح اليت حققها املدعي عليه جراء اعتدائه 

والرسوم واألتعاب وتكاليف الدعوي القضائية وهو التعويض القانوين وفقًا للقواعد العامة للتعويض أو 

نوين احملدد وهو التعويض احملدد حبد ادين وحد أقصى فقيمة هذا أن خيتار املدعي طريقة التعويض القا

التعويض ما بني ألف دوالر ومائه ألف دوالر عن العنوان االلكرتوين الواحد وهذه الطريقة احلديثة من 

التعويض عن األضرار النامجة عن االعتداء علي العالمات التجارية غري مرتبطة مبقدار الضرر الذي 

العالمات فالقاضي يقرر يف هذه احلالة ما بني احلد األدىن واحلد األعلى ويكون وقع علي مالك 

 .44حكمه صحيحاً مادام ملتزماً باحلدين واملدعي هو من خيتار طريقة التعويض املناسبة له

كما أن التعويض املقرر ميكن استخدامه من قبل مسجلي العناوين االلكرتونية الذين يتم 

م من قبل أصحاب العالمات التجارية عندما يقوم مالكي هذه العالمات االعتداء علي عناوينه

بتسجيلها بعد تواريخ تسجيل العناوين االلكرتونية �دف السيطرة علي العناوين االلكرتونية ونزعها من 

أيدي أصحا�ا الشرعيني عن طريق االدعاء باعتداء هذه العناوين علي عالما�م التجارية وهو ما 

 "  تداء العكسي علي العناوين االلكرتونية من قبل أصحاب العالمات التجاريةيسمي باالع

Reverse Domain Hijacking"  مىت ثبت سوء نية مالك العالمة التجارية يف ادعائه وأحقية

مالك العنوان االلكرتوين يف عنوانه فان هلذا املسجل الطلب من احملكمة االستمرار يف حيازته هلذا 

كرتوين دون منازعة و املطالبة بالتعويض عن األضرار اليت حلقت به جراء أعمال مالك العنوان االل

 .45العالمة التجارية
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 وقف ومنع االعتداء على العالمة التجارية: المطلب الثاني

يستطيع مالك العالمة التجارية املعتدى عليها من قبل مسجل العنوان اإللكرتوين املطالبة 

إللكرتوين، وحتكم احملكمة يف حالة ثبوت وقوع اعتداء علي العالمة التجارية بوقف استخدام العنوان ا

وفقا إلحدى الصور االلكرتونية بوقف هذا االعتداء فورًا استجابة لرغبة مالك العالمة التجارية 

عن إستخدام تلك العالمة التجارية بأي صورة ممكن أن تضر حبقوق  االمتناع املعتدي عليها أي

العالمة التجارية ومنعه من ممارسة أي عمل  ىعل يق العنوان االلكرتوين الذي يعتدمالكها كإغال

جتارى علي هذا املوقع بغض النظر عن طبيعة النشاط الذي ميارسه على هذا املوقع االلكرتوين سواء  

 .46ال أمكان نفس النشاط التجاري للعالمة املعتدي عليها 

ام العالمة التجارية من قبل الغري بغرامة �ديدية كما قد يرتبط احلكم بوقف منع استخد   

تفرض علي املدعي عليه لضمان عدم استخدامه لتلك العالمة مستقبال بأي صورة الكرتونية قد تضر 

 .47حبقوق صاحبها ويتنوع مبلغ هذه الغرامة حبسب ظروف كل قضية

المة التجارية اململوكة وقد تسمح احملكمة للمدعي عليه باالعتداء باإلبقاء علي استخدامه للع

حتذر وتنبه مستخدمي املوقع " Disclaimer" ولكن مع إيراد عبارة توضيحية وحتذيرية   للغري

ال ارتباط يف النشاط أو اخلدمات وال وجود ألي عالقة جتارية أو قانونية  بأنهااللكرتوين املدعي عليه 

 .48املتشا�ة اليت تعود للمدعي وما حيتويه وما بني العالمة التجارية   ما بني هذا املوقع

 عالمة تجارية ىإلغاء أو نقل ملكية العنوان االلكتروني المتعدي عل: المطلب الثالث

وهي حالة خاصة بصورة اعتداء العناوين بصورة مطابقة أو مشا�ه لعالمة جتارية قائمة مبا 

من تسجيل عالمته  حيدث من خلط لدي املستهلكني وإضرار لصاحب العالمة التجارية يف منعه 

كعنوان موقع الكرتوين أو اإلضرار به عن طريق تسجيل عناوين متشا�ه لعالمته �دف االستفادة من 

شهرة هذه العالمة يف جلب العمالء الذين يقعون يف اللبس حول هذا التشابه أو الغاية املادية يف 

يق املكاسب املالية وهنا فان احملكمة اليت مالك العالمة املطابقة أو املشا�ة لتحق إىلإعادة هذا العنوان 
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يثبت هلا وقوع هذا االدعاء فإ�ا تصدر احلكم بإلغاء تسجيل هذه العنوان االلكرتوين املتعدي أو نقله 

 .49إيل مالك العالمة التجارية

 ).GlobalSantafe .v(ومن القضايا الصادرة بالغاء العنوان اإللكرتوىن قضية

)GlobalSantafe.com(  ،فاملدعى ميتلك العالمة التجارية )GlobalSantafe(  وقد مت التعدي

والىت اقيمت هذه الدعوى )   GlobalSantafe.com(  عليها بتسجيلها ىف صورة عنوان املوقع

 .50.ضده وانتهت فيها احملكمة إىل إلغاء عنوان املوقع

 Wal-Mart Stores, Inc. v. Richard MacLeod d/b/a For(وأيضا قضية

Sale( بشأن العالمة )Wal-Mart( عندما سجل العنوان االلكرتوين )wal-martsuck.com(، 

قد مت تسجيله بطريقة مطابقة   ينظر النزاع أن العنوان اإللكرتوين  يحيث رأى الفريق اإلدراي الذ

للعالمة دون أن يكون ملسجل العنوان أية حق أو مصلحة مشروعة عليه وسجل ومت استخدامه بسوء 

 وجود تشابه مضلل ما بني هذا العنوان والعالمة التجارية إيل، وقد أمر املركز بإلغاء العنوان استنادا نية

)Wal-mart( 51. 

ومن القضايا اليت صدر فيها قرار بنقل ملكية العنوان اإللكرتوين إىل مالك العالمة التجارية 

 ) لمنظمة العاملية للملكية الفكريةواليت انتهى فيها مركز التحكيم والوساطة التابع ل Volvo قضية

WIPO )  اإللكرتوين إىل نقل ملكية العنوان 2002مارس  22بالقرار الصادر يف 

)Volvoinsurance.com( إىل شركة )Volv( 52الكة العالمة التجارية املشهورة �ذا االسمم ،

سيتولد لدى اجلمهور  يالذاليت نظرت النزاع قرارها على اخللط واللبس  اإلداريةوقد أسست اهليئة 

عندما يسمعون أو يقرؤون العنوان اإللكرتوين حمل النزاع حيث سيعتقدون أنه ملك للشركة مالكة 

 .53العالمة التجارية املشهورة

وجتدر اإلشارة هنا إىل األحكام اخلاصة بالتعويض الوارد يف قانون منع السطو االلكرتوين 

مسألة تسجيل العناوين بسوء نية وبطريقة تضر والذي يعاجل  1999سنة  )ACPA( األمريكي
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حبقوق أصحاب العالمات التجارية، وعرض هذا العنوان للبيع ملالك العالمة أو منافسيه بدون أن يتم 

استخدام هذا العنوان جتاريًا أو وجود النية الستخدامه وغريها من شروط احلماية، واليت تعطي مالك 

جل العنـوان اإللكرتوين املطالبة أمام القضاء مبنع استخدام هذا العالمة املعتدى عليها من قبل مس

العنوان وإلغاء تسجيله أو نقله إليه واملطالبة بالتعويض عن األضرار اليت حلقت به جراء هذا 

  .54التسجيل

 نشر الحكم الصادر باإلدانة: المطلب الرابع

ادة صورة تكميلية حيث يصدر يأخذ نشر احلكم الصادر بنقل العنوان اإللكرتوين أو إلغاؤه ع

وقد يكون النشر يف الوسائل العادية مثل . إىل جانب حكم آخر صادر بالنقل أو اإللغاء أو التعويض

وقد أضاف اإلنرتنت . اليومية )Multimediaالـ(ا�الت املتخصصة يف اإلنرتنت ويف صفحات 

ت من خالل املوقع اخلاص وسيلة نشر جديدة تتمثل يف نشر احلكم الصادر على شبكة اإلنرتن

ويهدف النشر يف هذه احلالة إىل إعالم كل من يزور موقع هذه الشركة أن . بالشركة املدعى عليها

عنوا�ا اإللكرتوين مت نقله إىل شركة آخرى وأ�ا كانت معتدية على حقوق شركة أخرى بتسجيلها هذا 

ا نشر احلكم حتذف بعدها اإلشارة اخلاصة العنوان ، وىف الغالب ما حتدد احملكمة مدة معينة يتم فيه

 .55باحلكم من موقع هذه الّشركة

، " Vichy et Lancomw "  ففى واقعة  وليس أدل على ذلك من الواقعة املشهورة

لتمييز مستحضرات  5، 3املودعة ىف الفئة  " vichy" عالمة" "L’oreal  حيث متتلك شركة

حيث تروج منتجا�ا وأنشطتها،  vichy.fr حتت مسمىالتجميل، كما تستغل موقعاً على اإلنرتنت 

 وهو NSI لدى vichy.com وقد علمت بقيام أحد األشخاص بإيداع عنوان موقع حتت مسمى

"  هذا من ناحية، كما أن شركة " com."مكتب أمريكى مكلف بتسجيل أمساء املواقع الىت تنتهى بـ

lancome "  مةللعطور ومستحضرات التجميل متتلك العال "lancome "  املودعة لتمييز

 اخلاصة باإلنرتنت كما تستغل موقعاً على اإلنرتنت بإسم 38املنتجات واخلدمات وبصفة خاصة الفئة 
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" lancome.com" وقد اكتشفت قيام أحد األشخاص بتسجيل موقع على االنرتنت حتت مسمى 

" lanKome.com" و " lancome.com" وقد ا�مت شركتا " L’oreal" ، lancome 

سبتمرب  16الفاعل بتزوير عالمتها والتطفل والتمست األمر بصفة مستعجلة حبظر املوقع ، وىف 

 "Vichy"أصدرت احملكمة أمرها بصفة مستعجلة منع القراصنة من استعمال تسمية 1999

"" L’oreal، "lancome "  وأمر�م باختاذ إجراءات نقل أمساء املواقع حمل الشأن إىل الشركتني

أصدرت احملكمة حكمها ىف املوضوع مؤكدة إجراءات حظر هذه  2000يناير  10املدعيتني، وىف 

املـواقع كما أدانت القراصــنة بارتكاب جرمية تزوير العالمات والتطفل وألزمتهم بالتعويض مع نشر 

  .56احلكم

  

 خـاتمـــة

مات التجارية ومدى إمكانية بعد االنتهاء من تناولنا للمسؤولية املدنية عن االعتداء على العال

 إمكانيةتطبيق أحكامها وقواعدها حال االعتداء على العالمات التجارية عرب اإلنرتنت، كما رأينا 

تطبيق أحكام دعوى املنافسة غري املشروعة ودعوى املسئولية التقصريية على تلك االعتداءات 

 .االعتداء ميكن القضاء �ا حال ثبوت مثل هذا النوع من اليت واجلزاءات

 :وقد مت التوصل إىل بعض النتائج والتوصيات التالية

 الّنتائــج: أوالً 

  إن االعتداء االلكرتوين على العالمة التجارية يتخذ أكثر من صورة كتسجيل عنوان إلكرتوين

بصورة مطابقة أو مشا�ة لعالمة جتارية قائمة �دف إعادة بيعه له مببالغ باهظة، وقد يكون هذا 

يل بدون وجود نية لتحقيق املكاسب املادية على حساب حقوق مالك العالمة كأن يكون هذا التسج

العنوان خمصص؛ لغايات غري جتارية وغري رحبية كإبداء اآلراء واالنتقاد، وقد يتم االعتداء بطريقة 

عكسية من قبل أصحاب العالمات التجارية على حقوق مسجلي العناوين بصورة غري قانونية، كما 
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قد يقع االعتداء أيضاً من قبل اهليئات القائمة على تسجيل العناوين اإللكرتونية يف حاالت معينة عند 

انتهاء تسجيل العنوان أو عند جتريب العناوين اإللكرتونية أو ختزينها �دف االستفادة املالية منها 

 .الحقاً 

 شبكة االنرتنت وذلك  كما أن هناك صور حديثة من االعتداء على العالمات التجارية عرب

بتسجيل املوقع اإللكرتوىن بسوء نية بقصد االستفادة من شهرة العالمة، وقد يتخذ صورة إدراج هذه 

العالمة التجارية ككلمات مفتاحية إلطالق  استخدامالعالمة ىف بطاقة البيانات اخلاصة باملوقع أو 

ض جذب املستهلك إىل هذا املوقع وصرفه إعالنات النوافذ املنبثقة أو الالفتات اإلعالنية وذلك بغر 

 عن املوقع اخلاص بصاحب العالمة التجارية

  إن مسئولية مقدمي اخلدمات عرب اإلنرتنت تنعقد جتاه أصحاب العالمات التجارية املعتدى عليها

على وقوع هذا االعتداء  إلكرتونيًا مىت سامهوا يف وقوع هذا االعتداء سواء بطريقة إجيابية باملسامهة يف

العالمة أو بصورة سلبية من خالل علمهم بوقوع اعتداء على عالمة جتارية من خالل اخلدمات اليت 

 . يقدمو�ا وغضهم الطرف عن هذه التصرفات

 يبىن عليها سلوك املنافسة غري املشروعة يف ا�ال االلكرتوين بتعدد صور  تتعدد صور اخلطأ اليت

 .االعتداء على العالمات إلكرتونياً 

 تلف معايري االعتداء حبسب ظروف كل قضية وتتعدد ما بني التماثل يف املنتجات أو اخلدمات خت

بني العالمتني املعتدية واملعتدى عليها أو سوء النية يف االستفادة املادية جراء هذا االعتداء أو اعتماد 

 .معايري أحداث اخللط لدى املستهلكني لتقرير احلماية 

 عن االعتداء على إحدى العالمات التجارية إلكرتونياً فإن مالك العالمة مىت قامت مسئولية الغري 

 . التجارية يستحق التعويض عن األضرار اليت حلقت به جراء هذا االعتداء
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 التوصيـــــات: ثانياً 

 قانون خاص يتناول باحلماية من القرصنة اإللكرتونية بيف الذي يقضي النموذج األمريكي ب ذاألخ

 .تداء العناوين على العالمات وسبل محايتهاحاالت اع

  تعديل قوانني العالمات التجارية بإضافة النصوص القانونية اليت تكفل محاية العالمات التجارية

من االعتداءات اإللكرتونية سواء أكانت من قبل العناوين اإللكرتونية أو غريها من أشكال االعتداء 

 . احلديثة

  نية مستقرة تقبل التغريات التقنية بصورة مرنة كعوامل تضليل املستهلكني ربط احلماية مبفاهيم قانو

ومدى إحداث مثل هذا اخللط لدى مستخدمي اإلنرتنت وسوء النية ومتاثل النشاطات التجارية بني 

 .املعتدي واملعتدي عليه

  عرب شبكة  لظاهرة القرصنة اإللكرتونية على العالمات التجارية اجلزائرينوصي بأن يتصدى املشرع

اإلنرتنت من خالل تشريع خاص ينظم تسجيل وإستخدام العناوين اإللكرتونية على شبكة اإلنرتنت 

 .اجلزائريةىف ا�االت 
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      ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، "ب"أستاذة محاضرة  - عكوش سيهام. د

  بومرداس -جامعة امحمد بوقرة

  

  مسؤولية البنك عن استعمال البطاقة البنكية

  مقدمة

تلعب املؤسسات املصرفية دورا هاما وحيويا يف ا�ال املايل والتجاري، فهي ألمهية وخطورة 

أدخلها ذلك يف دائرة املسؤولية املشددة، نظرا إلمكانيا�ا الواسعة  دورها واتساع نطاق خدما�ا

اليت تعود بالفائدة على  ازدهار التجارة الدولية أدىولقد  والحرتافها العمل الذي تقوم به، واملتطورة،

جل تقدمي خدمات مالية تواكب التطورات العلمية منها خلق أإىل دفع البنوك من  االقتصاد الوطين

 األوراقتطورا من  أكثروسيلة ائتمان  لذا ابتدعت .الكرتونية فعالة لتفعيل التجارة االلكرتونيةأنظمة 

  . وهي بطاقة االئتمان إالالتجارية 

بطاقات تصدر بواسطة مؤسسة مالية باسم احد األشخاص " :بأ�ابطاقات االئتمان تعرف 

تباع سداد المبالغ ا إمكانيةا يملك حامله أن أيوتقوم تلك البطاقة بوظيفتي الوفاء واالئتمان، 

بالرجوع إىل القانون التجاري ، و1"التي استخدمها من االعتماد المفتوح من جانب مصدر البطاقة

جند أن بطاقة االئتمان ال وجود هلا �ذا املصطلح، غري أ�ا موجودة بكل أنواعها حتت  2اجلزائري

،  وتعترب 24مكرر  543واملادة  23كرر م 543يف املادتني  "بطاقات السحب والدفع"مصطلح 

هذه األخرية هي من أهم وسائل الدفع االلكرتونية احلديثة اليت تعتمدها التجارة االلكرتونية يف تسوية 

  .املعامالت التجارية

يرتتب على بطاقة االئتمان عالقات متعددة تربط بني أطرافها، كل عالقة مستقل عن 

ني مصدر البطاقة وحاملها، العالقة بني مصدر البطاقة بالتاجر العالقات األخرى، هي العالقة ب
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املعتمد والعالقة بني حامل البطاقة بالتاجر املعتمد، ولقد خصصنا دراستنا هذه يف العالقة اليت تربط 

  .البنك مصدر البطاقة وحاملها

ملقى  يرتتب عن هذه العالقة التزامات على كل من الطرفني، وأن إخالل البنك بأي التزام

فعلى أي أساس تقوم مسؤولية على عاتقه اجتاه احلامل مسببا له يف ذلك يعرضه إىل املسؤولية، 

  البنك اتجاه حامل بطاقة االئتمان؟

     ) المبحث األول( عقد االنضمام: لإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا تقسيم حبثنا إىل

  ).المبحث الثاني(اه احلامل واملسؤولية املدنية للبنك مصدر بطاقة االئتمان اجت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الحديثة تالمستجدا ظل في المسؤولية مستقبل  المحور الرابع 
 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 385  

 

  المبحث األول    

  عقد االنضمام

، خيضع هذا 3إن العالقة القانونية اليت تربط البنك مصدر البطاقة حباملها، هي عالقة عقدية

العقد إىل الشروط املتفق عليها مسبقا بني البنك مصدر البطاقة وبني حاملها العميل، كتحديد طرق 

طاقة، مد�ا، احلد األقصى من البالغ املتاح استخدام البطاقة �ا، شروط السداد، مبلغ استخدام الب

الفائدة والتعويض يف حالة استحقاقه، ويسمى هذا العقد الذي يربطهما من الناحية القانونية املصرفية 

  .4بعقد االنضمام 

نك بتوزيعه ملن يعده البنك مسبقا يف شكل عقد منوذجي يقوم الب 5وهي من عقود اإلذعان

يريد التوقيع عليه، وليس حلامل البطاقة يف تعديله أو تغيري ما ورد فيه من شروط حىت ولو كانت 

ما وقع العميل على طلب البطاقة يكون بذلك قد عرب عن قبوله على شروط البنك  وإذاتعسفية، 

لصحة هذا العقد مثل  ، ويستلزم6املصدر ليتم تسليمه البطاقة، ويصبح بذلك حامل بطاقة االئتمان

من أن تتوافر فيه الشروط املوضوعية من أهلية، حمل وسبب، كما يستلزم تطابق  األخرىباقي العقود 

  .اإلجياب والقبول على موضوع العقد

يعترب عقد االنضمام من العقود امللزمة جلانبني يرتتب عليه التزامات متبادلة بني أطرافه حيث 

التزامات البنك مصدر البطاقة اجتاه حاملها : هي بة حقوق للطرف األخرأن هذه االلتزامات هي مبثا

  ).المطلب الثاني( والتزامات احلامل اجتاه البنك  )المطلب األول(

  

  

  

  



الحديثة تالمستجدا ظل في المسؤولية مستقبل  المحور الرابع 
 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 386  

 

  التزامات البنك مصدر البطاقة اتجاه حاملها: المطلب األول

  :نذكر أمهها

  

  البطاقة وفتح اعتماد لمصلحة حامل تسليم البطاقة للحامل: الفرع األول

يلتزم البنك املصدر لبطاقة االئتمان بالبحث والتحري عن شخصية العميل الذي سوف 

خاصة وأنه يتم التعامل �ا على املستوى  ،7يتعاقد معه وعن وضعيته املالية وقدرته على السداد

تزام باحملافظة يلتزم البنك بتسليم البطاقة للحامل بعد التعاقد معه مع منحه الرقم السري واالل ،8الدويل

على بيانات البطاقة من اسم ولقب حاملها، تاريخ انتهاء الصالحية اسم البنك املصدر هلا، نورع 

  .9البطاقة، ورقمها السري لعدم إفشائها للغري

بفتح اعتماد للحامل، قد  األخريقد يتفق حامل البطاقة و البنك مصدرها على قيام هذا 

وسيلة من وسائل االئتمان، فيكون البنك هنا مبثابة املقرض  أية وأيكون هذا االعتماد وعدا بالقرض 

  .10املعتمد للبطاقة التاجر أمامللحامل جلميع نفقات احلامل 

  االلتزام بوفاء ديون العميل وإرسال كشف حساب لحامل البطاقة: الثاني الفرع

يه بينهما، الن البنك يلتزم البنك بالوفاء جبميع ديون حامل البطاقة يف حدود املبلغ املتفق عل

يف حالة عدم حتديد مبلغ االئتمان يف العقد يكون مصدر  أمايكون ضامنا يف حدود هذا املبلغ فقط، 

البطاقة ملزما بالوفاء جبميع العمليات اليت نفذها حامل البطاقة، وال يستطيع احلامل أن حيتج على 

 .11سرقتها أو يف حالة ضياع البطاقة إالمصدر البطاقة ومنعه من الوفاء 

، يوضح فيه له بالتفصيل ألخركشف حساب حلامل البطاقة من وقت   بإرساليلتزم البنك 

مجيع العمليات اليت نفذها خالل املدة احملددة بالعقد اليت تكون عادة كل شهر، يتضمن الكشف 

واملبلغ  له، وما مت سحه والرصيد اجلديد، املتبقياملرسل للحامل املشرتيات اليت نفذها، الرصيد 

املسموح به بعد العمليات، وميعاد استحقاقها إىل غري ذلك، ويف حالة اعرتاض احلامل على كشف 
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يعلم البنك بذلك خالل مدة معينة عادة ما تكون مخسة عشرة يوما إىل شهر، وإذا  أناحلساب عليه 

  .12مل يعرتض خالل ذلك يعترب قبوال منه على كشف احلساب

 

  حامل البطاقة اتجاه البنك المصدر التزام: المطلب الثاني

االلتزامات املتعقلة : بالنسبة اللتزامات احلامل اجتاه البنك ميكن تقسيمها إىل قسمني هي

  ).الفرع الثاني( وااللتزامات املتعلقة باالعتبار املايل) الفرع األول( باالعتبار الشخصي حلامل البطاقة

  العتبار الشخصيالتزامات الحامل المتعلقة با: الفرع األول

تصدر البطاقة باسم  إذإن العقد الذي يربط البنك بعمليه يقوم على االعتبار الشخصي، 

عميل معني حامل صورته وتوقيعه، لذا جيب على العميل احرتام تعهده واستعماله الشخصي للبطاقة 

 وإذاكتمان رقمه السري، ة على البطاقة و فظ، ويلتزم باحملاوأوالده هحىت املقرين كزوجت ألحد إعار�ادون 

حتمل صحاب البطاقة اية مبالغ تنتج عن  وإالالبنك بذلك،  بإعالنسرقت يقوم فورا  أوضاعت منه 

ومن  السرقة أوالكتايب الذي يفيد واقعة الضياع  لإلخطارغاية استالم البنك  إىلذلك االستعمال 

  .13يبلغ كتابيا الحقا التلغراف مث أوالبنك فورا ولو باهلاتف  إبالغيتم  أن األحسن

كما يلتزم حامل البطاقة باستعماهلا استعماال سليما وصحيحا حسب الطريقة املنصوص 

عليها يف العقد، كما يلتزم بتنفيذ شروط العقد مبا يتفق ومبدأ حسن النية، ويف احلدود املصرح له �ا 

لغ  الرصيد املسموح به فان جتاوزت مشرتياته مب فإذاجتاوز ذلك يكون ملزما بالسداد للبنك،  وإذا

ذلك يعترب سلوكا غري مشروعا يعين بأن هناك غشا معلوماتيا حصل من طرف حامل البطاقة، واليت 

، وحيق للبنك 14من سالمة الفعل للتأكداليت يتعامل �ا من معرفة كافة البيانات الالزمة  األجهزةمتكن 

  .15لبطاقة استخداما سليماسحب البطاقة عند خمالفة العميل اللتزامه باستخدام ا
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  التزامات الحامل المتعلقة باالعتبار المالي: الفرع الثاني

بعد تلقيه كشفا  بإنفاقهايلتزم حامل بطاقة االئتمان بسداد برد املبالغ اليت قام البنك املصدر 

ر، فال بذلك من قبل هذا األخري، وهو التزام مستقل وجمرد عن العالقة الناشئة بني احلامل والتاج

اليت تربط بني احلامل والتاجر  ةيستطيع احلامل مواجهة البنك املصدر بدفوع مستمدة من العالق

بسبب التصرفات اليت متت بينهما، كذلك ال يستطيع احلامل التمسك بوجود نزاع بينه وبني التاجر، 

  .16سرقة البطاقة أوفقد يف حالة  إالالن التزامه برد هذه املبالغ ال رجوع فيه وال جيوز له املعارضة 

يقع هذا االلتزام على عاتق احلامل بناءا على توقيعه على فواتري الشراء الن هذا التوقيع يعرب 

عن رضاءه بااللتزام، فهو مبثابة أمر بالدفع صادر للبنك املصدر بأداء قيمة النفقات الثابتة يف الفواتري، 

كه بان خيصم مبلغ العملية من حسابه ويقيده يف بن إىلصادر حامل البطاقة  أمربالدفع هو  واألمر

 .من القانون التجاري اجلزائري 24مكرر  543، وهو ما تنص عليه املادة 17حساب التاجر املعتمد

وعليه فالعالقة بني حامل البطاقة و البنك مصدرها حيكمها عقد االنضمام وما يرتبه من 

  .التزامات متبادلة بني الطريفني
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  الثانيالمبحث 

  المسؤولية المدنية للبنك مصدر بطاقة االئتمان اتجاه الحامل

يف حالة عدم تنفيذ التزاماته العقدية اجتاه  للبنك املصدر للبطاقة 18تقوم املسؤولية املدنية

احلامل ويكون البنك خمطئا إذا سلك سلوكا خمالفا للعادات املصرفية املستقرة عرفا واليت تواترت البنوك 

توافرت  إذاللبنك املصدر  20، وتنعقد املسؤولية العقدية19فيما بينهما وبني املتعاملني معها عهاإتباعلى 

خطأ عقدي، ضرر وعالقة سببية بينهما، وبتحقق شروطها  : طبقا للقواعد العامة كما يلي أركا�ا

ضررا  احلامل، أن يلحقو   لبطاقة االئتمانوجود عقد صحيح بني البنك املصدر : كذلك املتمثلة يف

وهو ما جاء يف القانون  .البنك بتنفيذ التزاماته املرتتبة عن العقد املربم بينهما إخاللللحامل بسبب 

  .املدين

يف تنفيذه  التأخري أويتحقق اخلطأ العقدي يف حالة عدم قيام املدين بتنفيذ التزامه التعاقدي، 

، كما يشمل عدم التنفيذ لاللتزام مهالإعن  أوفيه عمدا  التأخري أويكون التنفيذ  أنويستوي يف ذلك 

 176يف نص املادة  21التعاقدي عدم التنفيذ الكلي واجلزئي وهو ما جاء يف القانون املدين اجلزائري

، وتنعقد املسؤولية املدنية للبنك املصدر للبطاقة اجتاه احلامل الذي تربطه به عقد االنضمام يف منه

اليت يلتزم احلامل يف ذلك بإثبات املسؤولية العقدية للبنك  )المطلب األول(حال ارتكابه خطأ عقديا

  ).المطلب الثاني(

  

  المسؤولية العقدية للبنك اتجاه الحامل : المطلب األول

يلتزم البنك املصدر لبطاقة االئتمان مبوجب عقد االنضمام بتسديد قيمة ما اقتناه حامل 

عتمد، من خالل حتويل قيمة السلع أو البطاقة من سلع أو ما تلقاه من خدمات من التاجر امل

وذلك من اخلدمات من حساب حامل البطاقة إىل حساب التاجر فور تلقيه فواتري البيع من التاجر، 

خالل حتويل قيمة السلع أو اخلدمات من حساب احلامل إىل حساب التاجر فور تلقيه فواتري البيع 

فإذا احرتم احلامل السقف االئتماين املنصوص من التاجر، وهو أهم التزام ملقى على عاتق البنك، 
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عليه يف عقد االئتمان ومل يقم البنك املصدر بالسداد نشأ فعله ضرر حلامل البطاقة كما لو مت احلجز 

على أمواله من قبل التاجر أو تعرض مسعته التجارية للضر، كان له مطالبة البنك بالتعويض طبقا 

  .22بالتزام تعاقديألحكام املسؤولية العقدية إلخالله 

يسأل البنك أيضا يف حالة قيامه بالسداد للتاجر بعد تلقيه إخطار من خامل البطاقة بضياعه 

  ).الفرع الثاني(أو بعد تلقيه إخطار من الورثة بوفاة حامل البطاقة  )الفرع األول(أو سرقتها 

  

  

  بضياع أو سرقة البطاقةقيام البنك بالسداد للتاجر بعد تلقيه إخطار من الحامل : الفرع األول

يف مواجهة  23تنعقد مسؤولية البنك املصدر للبطاقة يف حالة إساءة استعماهلا من قبل الغري

احلامل احلقيقي هلا، مىت قام هذا األخري بتنفيذ التزامه بإعالم البنك بذلك وإجراء معارضة يف الوقت 

ان مثبتا على الفواتري تاريخ لقيمة احملدد، كما قد يكون التوقيع على الفواتري مزورا حىت ولو ك

املصروفات سابقا لتاريخ إعالمه بواقعة فقد البطاقة أو سرقتها، إذ يتوجب على البنك عدم قبول سداد 

معاملة بالبطاقة وال حتمل مسؤولية ذلك، ويعترب التزام البنك املصدر للبطاقة يف منع إساءة  أي

  .25يرتتب عنه املسؤولية العقدية 24بتحقق نتيجة مسروقة التزاما أواستخدام البطاقة مفقودة 

  

  قيام البنك المصدر بالوفاء للتاجر بعد تلقيه إخطار من الورثة بوفاة حامل البطاقة : الفرع الثاني

تنعقد مسؤولية البنك املصدر يف حدود املبالغ اليت قام بالوفاء �ا للتاجر بعد تلقي اإلعالن 

مما يكون مسؤوال عن الضرر الذي يصيب الورثة من جراء هذا الوفاء بوفاة حامل البطاقة من الورثة، 

الرتكابه خطا يف  26من القانون املدين 124لكن على أساس املسؤولية التقصريية حسب نص املادة 

حقهم يؤدي إىل إنقاص حقوقهم يف الرتكة، وليس على أساس املسؤولية العقدية الن الورثة ليسوا طرفا 

، فيكفي أن يثبت الورثة الضرر الذي حلق 27ال تنصرف إليهم آثار العقد األصلييف عقد االنضمام و 

�م من جراء قيام البنك من جراء وفاء البنك للتاجر، وان يثبتوا عالقة السببية بني فعل البنك املصدر 

  .28بالتسديد والضرر الناتج حىت ولو مل قم اخلطأ من جانب البنك املصدر للبطاقة
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  إثبات حامل البطاقة المسؤولية العقدية للبنك :المطلب الثاني

يستوجب على حامل البطاقة حىت يتحصل على تعويض من البنك املصدر أن يثبت اخلطأ 

يف القيام بذلك، كما يتوجب  تأخر أوانه مل يقم بتنفيذ التزامه  بإثبات، وذلك 29العقدي هلذا األخري

البنك مل يقم بالسداد  أنيفرتض وجود ضرر �رد عليه أيضا إثبات إصابته بضرر من جراء ذلك، فال 

للتاجر املعتمد، مما يعين انه ال يكفي قيام اخلطأ العقدي وحده من جانب البنك املصدر للبطاقة بل 

ال بد من حدوث ضرر له بسب ذلك حىت يتحصل على تعويض من حاملها، وعليه يعترب الضرر ركنا 

البنك املصدر للبطاقة، وتبني عدم ثبوت وقوعه انتفت مسؤولية  أساسيا لقيام املسؤولية العقدية يف حق

  .30النب ولو ثبت وقوع اخلطأ من جانبه

وإذا مل يقم حامل البطاقة بإثبات عناصر املسؤولية العقدية أو إذا استند إىل مربر من الواقع أو 

أو إلغائه فان ذلك يرفع  القانون كما لو جتاوز احلامل حدود املبلغ املسموح بيه، أو انتهاء مدة العقد

عن البنك املصدر واجب السداد وبذلك ال يتوافر اخلطأ حبقه، مما جيعل البنك غري مسؤول عن 

  .31التعويض

قيام املسؤولية املدنية املرتتبة للبنك اجتاه  احلامل عن استعمال بطاقة االئتمان ال تكفي  إن

  .لذي تشهده البطاقة و نظام الدفعلضمان احلماية القانونية الالزمة، مقارنة بالتطور ا
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  خاتمة 

دون الدفع  تعترب بطاقة االئتمان من ضمن الوسائل املستخدمة للوفاء بقيمة مشرتيات احلامل

نقدا للتاجر الذي يلتزم مبقتضى عقد التاجر بقبوهلا يف الوفاء واسرتداد الثمن من الثمن، وفيما بعد 

بطاقة االئتمان بعالقات عقدية، من بينها  أطرافلمصدر، يرتبط يقوم احلامل بسداد قيمة مشرتياته ل

العالقة بني البنك املصدر للبطاقة و حاملها اليت حيكمها عقد االنضمام اليت يرتتب عنه التزامات 

  .متبادلة بني أطرافه

د العالقة السابقة قيام املسؤولية املدنية للبنك عن استخدام بطاقة االئتمان، اليت قيرتتب عن 

، ويف حالة عدم وجوده صحيحتقصريية، فتنشأ املسؤولية العقدية عند وجود عقد  أوتكون عقدي 

  .من القانون املدين اجلزائري 124تنشأ املسؤولية التقصريية اليت تؤسس على نص املادة 

من استعماهلا  األفرادختوف  إىل أدىغياب احلماية القانونية الكافية لبطاقة االئتمان  أن إال

تسوية التزاما�م، فالقواعد العامة املوجودة يف القانون املدين ال ميكن هلا ان تواكب التطور التقين و 

هلا نصوص جديدة تتالءم مع املستجدات واملتغريات، حىت تكفل احلماية  أضيفت إذا إالوالعلمي، 

  .التعامل �ا أثناءالكافية لبطاقة االئتمان 

    : وعليه نقرتح توصيات كما يلي

 .بطاقة االئتمان أحكامتعديل أحكام القانون التجاري بنصوص قانونية كافية تنظم  - 

 .توعية األفراد بأمهية الوسائل التكنولوجية وبوسائل الدفع االلكرتونية خاصة - 

  .توفري احلماية لبطاقة االئتمان من االستعمال غري املشروع هلا - 
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