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هدإء  إ 

ىل من أأفىن حياثه لأجل أأن يرى هذإ إميوم؛ رمز إمشموخ وإمعطاء     أأيب.  إ 

ين ورفيلًا ينطحين حىت ال  ىل من محلتين وهنًا عىل وهن؛ ورإفلتين يف دهامزي إحلياة فاكهت هربإًسا يوّجه إ 

 ثُطيح يَب إلأموإج؛ فيظ إمطيبة وإحلنان      أأيم.

ىل إذلي عايش معي ثفاضيل هذإ إمعمل، مهومه، أ ماهل، وأ المه؛ رفيق دريب    زويج.   إ 

ىل من إحتضناين يف كنفهام؛ وأأغدكاين ابحلب وإحلنان فاكان أأبوين اثهيني   وإدلي زويج.  إ 

ىل لك أأفرإد إمعائةل؛ عائةل بنايب وعائةل محمد رشيف.  إ 

ىل لك من هل عيله فضٌل بعد هللا وعلهمين حرفً   اإ 

 أأهدي هذإ إمعمل إملُتوإضع.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 لكمة شكر 

 إعرتإفًا ابمفضل وإمجليل أأثوجهه خبامص إمشكر ومعيق إمتلدير والامتنان

ىل إلأس تاذ إمفاضل   إ 

 إدلكتور كامل حدوم

دين ابمنطح وإال رشاد إذلي  إذلي أأرشف عىل هذإ إمعمل، وثعههده ابمتطويب يف مجيع مرإحل إجنازه، وزوه

خر ّجًدإ يف ثوجهييي، جفزإه هللا عين لك خري.أأضاء   أأمايم سبيل إمبحث، دون أأن يده

ثرإئه. ىل جلنة إملُناكشة إملُوكهرة عىل كبومها ثلومي هذإ إمعمل وإ   خامص إمشكر، إمتلدير والامتنان موضوٌل أأيًضا إ 

 

 

 

 

 



 قائمة باالختصارات المستعملة في البحث

Liste des abréviations principales  

 ج ر:  -

 ]د.ت[ -

 ط -

 ص:  -

 ص ص:  -

 ق م ج:  -
 .ق م ف -

- AJDA: Actualité Juridique du Droit Administratif. 

- Art: Article. 

- Bull. Cass. Civ: Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation; 

Chambres Civiles.  

- Cass.: Cour de Cassation. 

- Cass. Ass. Plén: Assemblée Plénière de la Cour de Cassation. 

- Cass. Soc: Cassation Sociale. 

- CCE: Conseil des Communautés Européennes. 

- CE: Conseil d’Etat. 

- Ch.: Chambre. 

- Chron: Chronique. 

- Civ.: Civil. 

- Civ. 1
er

. 2
e
: Cour de Cassation; 1

re
chambre civile, 2

ème
 

chambre  civile. 

- CJCE: Arrêt de Justice des Communautés Européennes. 

- Concl: Conclusion. 

- Contrats. Conc.: Contrats, Concurrence, Consommation. 

- CSP: le Code Français de la Santé Publique. 

- D: Dalloz. 

- Ed: édition 

- Fasc.: Fascicule. 

- Gaz. Pal: Gazette du Palais. 

- JCP: Juris-Classeur Périodique (Semaine Juridique).  

- JORF: Journal Officiel de la République Française. 

- JOCE: Journal Officiel des Communautés Européennes. 

- Ibid.: même référence.  

- LGDJ: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 



- N°: numéro. 

- Obs.: Observation. 

- Op.cit.: Ouvrage précédemment cité. 

- OPU: Office des Publications Universitaires. 

- P: page.  

- Pp: de la page   à    la page. 

- Petites Affiches: Premier Quotidien Juridique Français des 

Annonces Légales et Formalités Juridiques).  

- RAJCA: Revue de l’Actualité Juridique Contrats d’Affaire. 

- RASJEP: Revue Algérienne des Sciences Juridiques 

Economiques et Politiques. 

- BDEI: Bulletin du Droit de l’Environnement Industriel. 

- RDP: Revue de Droit Public. 

- RFDA: Revue Française de Droit Administratif. 

- RID.Comp.: Revue Internationale de Droit Comparé. 

- RJE: Revue Juridique de l’Environnement. 

- RRJ: Revue de la Recherche Juridique. 

- RTD.civ.: Revue Trimestrielle de Droit civil. 

- RGDA: Revue Générale du Droit des Assurances. 

- T.G.I: Tribunal de Grande Instance. 

- Vol: Volume.    
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 .210، ص 2011اٌجشائز، 
(2)
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ر االلزصبدٞ ٚاٌصٕبعٟ عٍٝ ِظؤ١ٌٚخ إٌّزجثٛثىز ِصطفٝ،  - ّٛ ، ِجٍخ اٌجذٛس ٚاٌذراطبد اٌمب١ٔٛٔخ أصز اٌزط

 .62، ص 2012، جبٔفٟ 02و١ٍخ اٌذمٛق، جبِعخ طعذ ددٍت اٌج١ٍذح، اٌعذد ٚاٌظ١بط١خ، ِجٍخ 
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(2)

ر اٌضزر ٚرٕٛعٗعٍٟ ف١الٌٟ،  - ُّٛ ر اٌذك فٟ اٌزع٠ٛض ثزط ُّٛ ، 01شء ، اٌج31، اٌعذد 01، د١ٌٛبد جبِعخ اٌجشائز رط

 .22-12، ص ص 2017
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 .336 ، ص2010، 02، اٌجشائز، طِٛفُ ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠ع ،اٌفعً اٌّظزذك ٌٍزع٠ٛض –االٌزشاِبد عٍٟ ف١الٌٟ،  -
(2)

 .12، ص 1999، اٌّذار اٌجبِع١خ، اإلطىٕذر٠خ، ِذبضزاد فٟ عمذ اٌزّأ١ِِٓذّذ دظٓ لبطُ،  -
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دراطخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌجشائزٞ –رطُ ِالِخ إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌّظؤ١ٌٚخ إٌّزج  ٝإشىب١ٌخ اٌّفب١ُ٘ ٚرأص١ز٘ب عٍ، لبدح ش١ٙذح -

 ،02اٌعذد ،اٌج١ٍذح ،جبِعخ طعذ ددٍت ،ِجٍخ و١ٍخ اٌذمٛق ،ِجٍخ اٌجذٛس ٚاٌذراطبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌظ١بط١خ ،-ٚاٌمبْٔٛ اٌّمبرْ

 .34ص  ،2012جبٔفٟ 
(2)

- Anne Guegan-Lecuyer, Dommages de masse et responsabilité civile, Thèse doctorat, 

Bibliothèque de droit privé, L.G.D.J, Paris, 2006. 
(3)

، ِذوزح اٌزع٠ٛض عٓ األضزار اٌجظّب١ٔخ ث١ٓ األطبص اٌزم١ٍذٞ ٌٍّظؤ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ ٚاألطبص اٌذذ٠شثذّبٚٞ اٌشز٠ف،  -

 .134، ص 2007/2008ِبجظز١ز فٟ اٌمبْٔٛ اٌخبص، و١ٍخ اٌذمٛق، جبِعخ رٍّظبْ، 

(4)
ٌٕب عٛدح ثبٌزّفص١ً إٌٝ ٘ذٖ اٌزشز٠عبد اٌخبصخ فٟ اٌزذ١ًٍ. -
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، أطزٚدخ دوزٛراٖ، و١ٍخ اٌذمٛق، جبِعخ رٍّظبْ، -دراطخ ِمبرٔخ-اٌّظؤ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ ٌٍّٕزج لبدح ش١ٙذح، ٠ُٕظز:  -

 .125، ص 2004/2005
(2)

، ِجٍخ اٌذراطبد اٌمب١ٔٛٔخ اٌجزائُ اإلر٘بث١خ )دراطخ ِمبرٔخ(دٚر صٕبد٠ك اٌضّبْ فٟ رع٠ٛض ضذب٠ب د٠ش ِٛطٝ،  -

، 286، ص 2015، جبٔفٟ 01، جبِعخ عّبر ص١ٍجٟ األغٛاط، اٌعذد 01ٚاٌظ١بط١خ، و١ٍخ اٌذمٛق ٚاٌعٍَٛ اٌظ١بط١خ، اٌعذد 

رجخ دوزٛراٖ فٟ ، أطزٚدخ ١ًٌٕ داٌزٛجٗ اٌّٛضٛعٟ ٌٍّظؤ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ؛ ٚوذٌه فٟ رفص١ً اٌفىزح: ثٓ اٌشٚث١ز عّز، 287

 .56-52،  ص ص 2016/2017(، 1اٌمبْٔٛ، و١ٍخ اٌذمٛق طع١ذ دّذ٠ٓ، جبِعخ اٌجشائز )
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(1)

- Emanuel Savatier, Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil 

d’aujourd’hui, Première Série: Panorama des mutations, Dalloz, Paris, 3
ème

éd., 1964, p 333. 
(2)

 ، رطبٌخ دوزٛراٖ، و١ٍخ اٌذمٛق،اٌضزر وأطبص ٌٍّظؤ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ فٟ اٌّجزّع اٌّعبصزِذّذ ٔصز اٌزفبعٟ، ٠ُٕظز:  -

 .583، ص 1997جبِعخ اٌمب٘زح، ِصز،
(3)

 .491، ص 1988، دار اٌزب٠ّش، ثغذاد، اٌّجظٛط فٟ اٌّظؤ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخدظٓ عٍٟ اٌذْٔٛ،  -
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اجتماعية المسؤولية في مواجهة الفردية 

 
 إنسانية المسؤولية 

 
؛ التعويض التلقائي أو اآللي 

الحق 

في التعويض بين المسؤولية والتعويض التلقائي
)4( 

حق الضرر الجسماني؛  

 
 نظام التعويض عن انتهاك الحق في السالمة الجسدية 

                                                           
(1)

-Geneviève Viney, Le déclin de la responsabilité individuelle, Thèse, L.G.D.J, Paris, 1965. 
(2)

أدّذ ؛ 12ص  ،2002 ، اٌمب٘زح،دار اٌىزت اٌمب١ٔٛٔخ ،اٌزع٠ٛض عٓ األضزار اٌجظذ٠خ، طٗ عجذ اٌٌّٛٝ ط٠ُٕٗظز:  -

 ،1997 ،04اٌعذد  ،21اٌظٕخ  ،اٌى٠ٛذ ،ِجٍخ اٌذمٛق ،-اٌمظُ اٌضبٟٔ–األضزار إٌبشئخ عٓ جزائُ اإلر٘بة ، اٌظع١ذ اٌشلزد

، رطبٌخ دوزٛراٖ، جبِعخ ع١ٓ شّض، إٌظز٠خ اٌعبِخ ٌالٌزشاَ ثضّبْ طالِخ األشخبص. وذٌه: ِذّٛد اٌزٍزٟ، 22ص 

 .117، ص 1988اٌمب٘زح، 

- عبثذ فب٠ذ عجذ اٌفزبح فب٠ذ، اٌزع٠ٛض اٌزٍمبئٟ ٌألضزار ثٛاططخ اٌزأ١ِٓ ٚصٕبد٠ك اٌضّبْ –دراطخ ِمبرٔخ فٟ 
)3(

 اٌمبْٔٛ اٌّصزٞ ٚاٌفزٔظٟ-، دار اٌجبِعخ اٌجذ٠ذح، اإلطىٕذر٠خ، 2014.                                      

(4)
- Ghenima Lahlou-Khiar, Le droit de l'indemnisation entre responsabilité et réparation 

systématique, Thèse pour le doctorat d'état, Faculté de droit, Université d'Alger, 2006. 

(5)
- Yvonne Lambert-Faivre, Le droit du dommage corporel –système d'indemnisation-, 3

ème
 

édition, Dalloz, Paris, 2001. 

(6)
جبِعخ ، أطزٚدخ دوزٛراٖ عٍَٛ، و١ٍخ اٌذمٛق، ٔظبَ اٌزع٠ٛض عٓ أزٙبن اٌذك فٟ اٌظالِخ اٌجظذ٠خلجبٌٟ ِزاد،  -

 .2014/2015(، 1اٌجشائز)
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هل أّن التعويض 

في إطار المسؤولية المدنية كفيلٌ بتحقيق الحماية للمضرور، أم هناك حاجة إلى 

 استخدام نٌظم خاصة للتعويض؟. 
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نظام التعويض بين المسؤولية وحماية 

الضحية


  


 

 


 

 


 

 


 

 

                                                           
(1)

ّْ إٌصٛص اٌمب١ٔٛٔخ اٌّذوٛرح فٟ اٌذراطخ ط١ّب ِب رعٍّك ِٕٙب ثبٌزم١ٕٓ اٌّذٟٔ ٟ٘ رٍه  - رجذر اإلشبرح ثٙذا اٌصذد، أ

فٟ اٌّؤّرر  13-2016رلُ  ، ِع اإلشبرح إٌٝ ِب ٠مبثٍٙب فٟ اٌزعذ٠ً األخ١ز ٌٗ ثّمزضٝ األِز1804اٌٛاردح فٟ رم١ٕٓ ٔبث١ٍْٛ 

 .2016أوزٛثز  01، ٚإٌبفذ فٟ 2016ف١فزٞ  10
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(1)

، طٍظٍخ اٌّعبرف اٌمب١ٔٛٔخ، ِجٍخ ِٕبسعبد األعّبي ،دٚر اٌزأ١ِٓ فٟ رطٛر ٔظبَ اٌّظؤ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ ،ِذّذ اٌّٛطبٚٞ -

 .155، 154ص ،2007ِبرص  ،22اٌعذد اٌّغزة،



 

 

الباب األّول:   

مركز الضحية بين قواعد  
واعتبارات  مدنيةالمسؤولية ال

 التضامن االجتماعي
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42141114

 

   

                                                           
(1)

؛ ٓلٔي 10، ٙ 2010، ٓٞكْ َُِ٘٘، حُـِحثَ، ١زؼش ؿي٣يس ٝٓ٘ولش، ٓويٓش ك٢ حُوخ٣ُٕٞٗ٘ظَ: ػ٢ِ ك٤ال٢ُ،  -

، ىحٍ ٛٞٓش، حُـِحثَ، َ ا٠ُ حُؼِّٞ حُوخ٤ٗٞٗش، حُـِء حألٍٝ، حُٞؿ٤ِ ك٢ ٗظ٣َش حُوخٕٗٞٓيهٓؼ٤ي ؿؼلٍٞ، 

، ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص حُٔيهَ ُِؼِّٞ حُوخ٤ٗٞٗش، حُ٘ظ٣َش حُؼخٓش ُِوخٕٗٞ؛ كز٤ذ ارَح٤ْٛ حُو٢ِ٤ِ، 20، ٙ ١18،2011

 .24، ٙ 2010، 10ؼ٤ش، حُـِحثَ، ١ حُـخٓ
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الفصل 

 األول

 )الفصل الثانً(.

 

                                                           
(1)

ٍحص حُظ٢ ٜٗيطٜخ حُل٤خس حُلي٣ؼش َ ٢ٛ ٓٔؤُش ٗٔز٤ش ٣ظ١خؤكٌَس حُ - ّٞ ّٕ حُظط ٌٍّ كَٜٛخ أٝ حُظ٘زّئ رؤٗٞحػٜخ، أل ؼ

ح )ؿ٤َ حُٔلٍٜٞس  ًَ ْ ك٢ طلي٣يٛخ ٝطئػَّ ك٢ طٞحؿيٛخ، ٝٓؼخُٜخ حُل٤ِٜش حُظ٢ هِّلظٜخ كٞحىع حُـخُ ٓئّه ٌّ ٢ٛ حُظ٢ طظل

 ٝحُٔؤُٞكش(.
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 ل:الفصل األو  

 لمسإولٌة المدنٌةل تقلٌدٌةال قواعدالقصور 

 مضرورعلى توفٌر الحماٌة لل 

 

 

                                                           
(1)

 أ١ ٌٓ٘ حٗلٜخٍ حُٔٔئ٤ُٝظ٤ٖ )حُـِحث٤ش ٝحُٔي٤ٗش( ػٖ رؼ٠ٜٔخ.  -
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لالمبحث األو  

 انً(.)المبحث الث  

 ل:المبحث األو  
 لقٌام المسإولٌة اأساس  ع فكرة الخطؤ تراج  

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

ٟٔخٕ طؼ٣ٞٞ ح٣ٍَٝ٠ُٖٔ ر٤ٖ هٞحػي حُٔٔئ٤ُٝش حُلَى٣ش ٝحػظزخٍحص حُظ٠خٖٓ ٓلٔي َٜٗ حُي٣ٖ ٍٜٓ٘ٞ،  -

 .01، ٙ 1992، ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش، حُوخَٛس، حالؿظٔخػ٢
(2)

 ٓي٢ٗ ك٢َٔٗ. 1382ٓي٢ٗ ١َٜٓ،  163ٖٓ حُظو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ حُـِحث١َ،  124حُٔٞحى  -
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)المطلب األول(

المطلب الثانً(

 ل:المطلب األو  

 مانفً توفٌر الض   للمسإولٌة اتًر الذ  التصو  قصور 

  

4011

4802
                                                           

(1)
ىٍحٓش ٓوخٍٗش ك٢  –حُٔي٤ٗش ػٖ حُؼَٔ ؿ٤َ حَُٔ٘ٝع ر٤ٖ حُوطؤ ٝح٠ٍَُ أٓخّ حُٔٔئ٤ُٝشؿزخٍ ٛخرَ ١ٚ،  -

، ٙ 2010، ىحٍ حٌُظذ حُوخ٤ٗٞٗش ٝىحٍ ٗظخص َُِ٘٘ ٝحُزَٓـ٤خص، َٜٓ، -ح٣َُ٘ؼش حإلٓال٤ٓش ٝحُوٞح٤ٖٗ حُٟٞؼ٤ش

90 . 
(2)

- Article 1382:« Tout acte quelconque de la personne qui cause à autrui un 

dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer »; 

م 131-2016ٍهْ  ٌَٓٛٙ حُٔخىس حُظ٢ أٛزلض رٔٞؿذ حأل  ٍّ ، 1240طوخرَ حُٔخىس  2016ك٤ل١َ  10ك٢  حُٔئ

أ١ حُلؼَ ريٍ حُؼَٔ، ٝٛٞ حألَٓ ح١ٌُ  Acteِػٞٝ  Faitحُٔالكع ػ٤ِٜخ أّٜٗخ حٓظزيُض ٓـٔٞػش ٖٓ حُٜٔطِلخص:

ٍ حُٟٔٞٞػ٢ ُِٔٔئ٤ُٝش أّ ٣ِ٣ ّٞ ع ا٠ُ حألهٌ رخُظٜ َّ ٚ حُٔ٘ َ حُُِّزْ ح١ٌُ ًخٗض طؼ٤َٙ ح٤ُٜخؿش حأل٠ُٝ كٍٞ طٞؿُّ

ٍ حُ٘و٢ٜ، ك٤غ أٗخٍ َٛحكش ا٠ُ حُوطؤ ًؤٓخّ ُو٤خّ حُٔٔئ٤ُٝش ػٖ حُلؼَ حُ٘و٢ٜ؛ ٝٛٞ حُي٤َُ حُوخ١غ  ُّٞ رخُظٜ
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ع أر٠ ااّل إٔ ٣ٌٕٞ ٝك٤ًخ ُِوطؤ، ًٔخ حٓظزي َّ ّٕ حُٔ٘ ٓخ ٣ؼ٤َ حُظٔخإٍ كٍٞ  l’hommeرـِ  personneٍ ٜٓطِق ػ٠ِ أ

 ّٕ ع رٌٜح حُٔ٘ل٠ حُ٘وٚ حالػظزخ١ٍ ٖٓ حُٔٔخءُش ك٤ٖ هَٜ حُٔؼ٠٘ ػ٠ِ حإلٗٔخٕ، ػ٠ِ حػظزخٍ أ َّ َٛ أه٠ٜ حُٔ٘

ّٕ ٓوخرَ حإلٗٔخٕ ٛٞ حُ٘وٚ حُطز٤ؼ٢.   حُ٘وٚ طلظَٔ حُٔؼ٤٤ٖ٘؛ حُطز٤ؼ٢ ٝحُٔؼ١ٞ٘، ك٢ ك٤ٖ أ

ح              ٣ٝ124ُوخرِٜخ ٗٚ حُٔخىس  ًٍ ٖٓ حُظّو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ حُـِحث١َ:" ًَ كؼَ أ٣ّخً ًخٕ ٣َطٌزٚ حُ٘وٚ روطجٚ ٣ٝٔزّذ َٟ

 ُِـ٤َ، ٣ِِّ ٖٓ ًخٕ ٓززًخ ك٢ كيٝػٚ رخُظّؼ٣ٞٞ".                                                                          
(1)

 ١َػ٠ِ حُظّٞح٢ُ ك٢ حُظ٣َ٘غ حُـِحث، طُوخرِٜخ 1244، 1243ٚ ،1242ك٢ حُظؼي٣َ ٍهْ حُٔٞحى ػ٠ِ حُظٞح٢ُ:  -

 ػٖ طّٜيّ حُز٘خء. 140ػٖ كؼَ حُل٤ٞحٕ ٝ 139حُٔٔئ٤ُٝش ػٖ كؼَ حُـ٤َ ٝ 136ٝ 134حُٔٞحى: 
(2)

ًٓ طٔظ٘ي كٌَس حُوطؤ  - : اٌؼبًِ اٌزبه٠قُِٟٔٔئ٤ُٝش ا٠ُ ػالع ػٞحَٓ:  خأٓخ ٍ  أًٚلا ّٝ ّٕ أ ك٤غ طـيٍ حإلٗخٍس ا٠ُ أ

ػ٤ِٜخ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ٢ٛ ح٠ٍَُ، ك٤غ ًخٕ حُظّؼي١ ػ٘ي حَُٝٓخٕ ٣َ٘ٔ ًَ ٓٔخّ رٔخٍ حُـ٤َ أٝ  ٤ًٍِس هخٓض

ح )ُْ ٣ظِٞٛٞح ا٠ُ ٓزيأ ػخّ ُِٔٔئ٤ُٝش(، ٝك٢ حُؼٜي حإلٓال٢ٓ هخّ حإلٓالّ ػ٠ِ ٓزيأ حُؼيحُش ُللع  ًٍ ٗوٜٚ ٣٘ظؾ َٟ

ٍ ٓزيأ ح٠ُٔخٕ، ٌٝٛٙ حُلٌَس ٓخىص أ٠٣خ ك٢ حُ َّ ّ، ٝطـ٤َّص 17وخٕٗٞ حُل٢َٔٗ حُوي٣ْ ا٠ُ ؿخ٣ش حُوَٕ حُّ٘لْ ٝحُٔخٍ كو

َ، كـخءص  Domat حُّ٘ظَس رل٠َ حُلو٤ٚ ّٜ ح١ٌُ ٍر٢ حُظّؼ٣ٞٞ رؤٓخّ ٓ٘ظَى ٌَُ حُـَحثْ ٝٛٞ حإلٛٔخٍ ٝػيّ حُظز

خ ُِٔٔئ٤ُٝش ٣َطٌِ ػ٠ِ كٌَس حُوطؤ )حُلؼَ حُ٘و٢ٜ ٝكؼَ حُـ٤َ ٝح٢ُ٘ء(،  ًٓ ٍس ٓزيأ ػخ َِّ و ُٓ أٝحهَ حُوخٕٗٞ حُوي٣ْ 

ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ، ٝحُظ٢ ظٖ ٝحٟؼٞٛخ أٜٗخ  1382ك٢ حُٔٞحى  1804ٌٛح ٓخ ٗٚ ػ٤ِٚ الكوًخ حُظو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ حُل٢َٔٗ  ُٔ٘ش ٝ

ّ ٝحُؼٍٞس حُٜ٘خػ٤ش هِذ 19هخطٔش حُظّو٤٘٘خص ػ٠ِ حػظزخٍٙ ٗخك٤ًخ ؿخًٓؼخ ٝٛخًُلخ ٌَُ ُٓخٕ، ؿ٤َ إٔ أٝحهَ حُوَٕ 

٤ٌّ٘ٛخص ٝأرَُص ػـِ حُّٜ٘ٞٙ حُٔٞؿٞىس ٍ، ٝأّٗٚ ال ٣ٌٖٔ حألهٌ رٜخ ػ٠ِ ا١الهٜخ،  حُٔٞح٣ُٖ ٝحُ ّٞ ػ٠ِ ٓٞحًزش حُظط

ع ٖٓ هالٍ ؿٜٞى حُلوٚ ٝحُو٠خء رؼٞ حُوَحثٖ ُٔٞحؿٜظٜخ )هطؤ ٓلظَٝ/ طلَٔ حُظزؼش(، ٝحُزلغ ػٖ  َّ كظز٠٘ حُٔ٘

أْٓ أهَٟ ُظلو٤ن حُؼيحُش، رٜـَ حُوطؤ ٝحُؼٞىس ا٠ُ ح٠ٍَُ، ك٤ُٔؤٍ ٜٓٔخ ًخٗض حُظَّٝف ٝحألٓزخد. ٣ُِٔي ٖٓ 

ًٍٖ حُوطؤ ك٢ حُظل٤َٜ كٍٞ كًَش حُظؤ٣ٍن حالؿظٔخػ٢ ُِٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ٣َُحؿغ: ٓلٔي ك٤ٖٔ ػ٢ِ حُ٘خ٢ٓ، 

، ٍٓخُش ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ىٍحٓش ٓوخٍٗش ر٤ٖ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ح١َُٜٔ ٝح٢٘ٔ٤ُ ك٢ حُلوٚ حإلٓال٢ٓ -حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش

 . 37-13ص(، ٙ ٙ-ىٍؿش حُيًظٍٞحٙ ك٢ حُوخٕٗٞ، ؿخٓؼش ػ٤ٖ ْٗٔ، )ى

زـش حألهاله٤ش ُِٔٔئ٤ُٝش ، كخُوطؤ صب١ٔاب: اٌؼبًِ األفاللٟ ّٜ أٓخّ ُِٔٔئ٤ُٝش حٗزؼن ٖٓ كٌَ أهاله٢ ى٢٘٣، اً ًخٗض حُ

َّٔ ٍَٟٝس  َّ ٌٛح ٓخ ٣ل ٛيكخً ُظؤ٤ٜٓٔخ ػ٠ِ حُوطؤ، كال طظّْ ٓلخٓزش ٗوٚ ٝٓٔخءُظٚ ٓخ ُْ ٣ٌٖ هي حهظَف هطؤً، ُٝؼ

إ ًخٕ ٌٛح حُؼَٜ٘ ال ٣ٌل٢ ك٢ كو٤وش حألَٓ إلظٜخٍ حُـخٗذ حألهاله٢ طٞكَّ ػَٜ٘ حإلىٍحى ٝحُظ٤٤ِٔ ك٢ حُلخػَ، ٝ

ّ٘وٚ أهاله٤ًخ ػ٠ِ ٓخ  َٓذ حُ ّٕ حُلخػَ هي ٣ٌٕٞ آهَ ٓخ ك٢ ٤ّٗظٚ اُلخم ح٠ٍَُّ رخُـ٤َ، كَٜ ٣لخ ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش، ًُي أ

 َّٔ ًٖ حُٔؼ١ٞ٘ ح -ك٢ ا١خٍ ٓلخُٝش طط٣َٞ هٞحػي حُٔٔئ٤ُٝش كظ٠ طٞحًذ حُٔٔظـيحص-ُْ ٣َْىٙ؟، ٝٛٞ ٓخ ٣ل َّ ٓظزؼخى حُ

ًٖ حُٔخى١ ك٢ ا١خٍ ٓخ حٛطِق ػ٠ِ ط٤ٔٔظٚ رخُوطؤ حُٟٔٞٞػ٢. أٓٔخء ٠ٓٞٓ أٓؼي أرٞ  َّ ُِوطؤ ٝحالًظلخء رخُ

ىٍحٓش ٓوخٍٗش ر٤ٖ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ح١َُٜٔ ٝحُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ  –ًٍٖ حُوطؤ ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش حُظّو٣َ٤ٜشٍَٓٝ، 

حُٔخؿٔظ٤َ ك٢ حُوخٕٗٞ حُوخٙ، ؿخٓؼش حُ٘ـخف ح٤٘١ُٞش، ٗخرِْ، ، أ١َٝكش حٓظٌٔخاًل ُٔظطِّزخص ىٍؿش -حألٍى٢ٗ

 .58، ٙ 56، ٙ 2006كِٔط٤ٖ، 

 ، ٖٓ هالٍ ٓخ طيحُٝظٚ ٓوظِق حُظ٣َّ٘ؼخص ك٢ طو٤٘٘خطٜخ ٖٓ حػظٔخى حُوطؤ أٓخٓخً ُِٔٔئ٤ُٝش.          صبٌضاب: اٌؼبًِ اٌزّْو٠ؼٟ
(3)

ًٓ كٌَس حُوطؤ  - ٍحص حُظ٢ ١َأص ػ٠ِ حُوخٕٗٞ حُل٢َٔٗ ُِٔٔئ٤ُٝش ُْ طٔظوَ رٟٞٞف ااّل ٓ خأٓخ ُّٞ ٖ هالٍ حُظّط

َ ًٜٞٗخ كٌَس أهاله٤ش أًؼَ ٜٓ٘خ هخ٤ٗٞٗش، ٣ٝـؼِٜخ  ّٔ ّْ ط٤٤ِٔ حُٔٔئ٤ُٝش حُـ٘خث٤ش ػٖ حُٔي٤ٗش، ٌٝٛح ٓخ ٣ل حُوي٣ْ، ك٤غ ط



االجتماعي التضامن واعتبارات مدنيةال المسؤولية قواعد بين حيةالض مركز:                                                  األول الباب  

20 
 

                                                                                                                                                                          

ؤٓخّ ٣وّٞ كٌَس ك٠لخٟش ال ط٠ُْز٢َ طلض ٓؼ٤خٍ ػخرض أٝ طظلّيى رليٝى ٓؼ٤٘ش، ٝٛٞ ٓخ ال ٣ظٞحكن ٓغ حػظٔخى كٌَس ً

 ػ٤ِٚ ٗظخّ هخ٢ٗٞٗ ىٕٝ آٌخ٤ٗش ٟز٢ ٓؼ٘خٙ.

ّٕ اهالء حُوطؤ ٖٓ حُٔؼ٠٘     ٝأٓخّ حُظّ٘زّغ رخُوطؤ أٓخٓخ ُِٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ٖٓ ؿٜش؛ ه٤٘ش أٜٗخٍ ٌٛح حَُأ١ أ

 ٍ ّٞ َ حُظّزؼش، ٝحٛطيحٓٚ رٞحهغ حُظّط ّٔ خ ػ٠ِ كٌَس حُوطؤ ٝطؼ٠٣ٜٞخ رلٌَس طل ًٓ حألهاله٢ ٖٓ ٗؤٗٚ حُو٠خء طٔخ

حء ُٞحؿزخص ٢ٛ حألهَٟ ؿظٔخػ٢ ٖٓ ؿٜش أهَٟ، هخٛش رظٍٜٞ أٗٞحع ؿي٣يس ٖٓ حُوطؤ ً٘ظ٤ـش ُظو٣ََ ؿِحال

َ ح٤ُٜ٘ٔش ٝحألهطخء حُّ٘خطـش ػٖ حٓظويحّ ٓوخ١َ ؿي٣يس ٝػٖ حٓظويحّ ح٥الص ٝحُل٤ٞحٕ، ٠ٓٝخٍ ١خؤؿي٣يس، كخُ

ّٕ حُلَى ال ّٕ حألكٌخٍ  حُـٞحٍ ؿ٤َ حُٔؤُٞكش هِيٓض ٖٓ ٝحهغ حُلٌَس حألهاله٤ش ٖٓ أ َ رلن حُـ٤َ، ًُي أ ٣ـذ إٔ ٠ُ٣ِّ

ٍ ػي٣يس ٣وّٞ ك٤ٜخ حُوطؤ ك٢ ؿخٗذ  ّٞ ّٕ طل٤َٔ ٛ حالهظٜخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش ٢ٛ حُظ٢ طٜزؾ حألكٌخٍ حألهاله٤ش، ؿ٤َ أ

ِّٞ ٌِٓٔٚ ٖٓ أ١ّ ُّٞ أهاله٢ هَِّق حُظزخ٣ُٖ ر٤ٖ كٌَس حُوطؤ ًؤٓخّ ٝر٤ٖ ٠ٜٓٔٞٗخ، ٝأٟٝق  ُٓليع ح٠ٍَُ ٍؿْ ُهِ
ؿَ حُٔؼظخى ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ حؿظٔخػ٤ش  إٔ كٌَس َّ حُوطؤ ك٢ ًحطٜخ ٓخ ٢ٛ االّ كٌَس حؿظٔخػ٤ش طُليَّى ك٢ ظِّٜخ ٛلخص حُ

٤ُْٝ أهاله٤ش، أ١ ٖٓ ك٤غ ًٕٞ حُلؼَ ٓؤُٞكخً أٝ ؿ٤َ ٓؤُٞف، ٝرخُظخ٢ُ َٓ٘ٝع أٝ ؿ٤َ َٓ٘ٝع كؤٛزق حألَٓ 

 ٌّ ٍ ح١ٌُ ًخٕ ُٚ حٗؼٌخ ّٞ َّ ٌٛح حُظط ك٢ هِن ٤ٛخؿش ؿي٣يس ُِٔٔئ٤ُٝش ال طزخ٢ُ رٜلظٜخ ٣ظؼِّن رظ٣ُٞغ حُٔوخ١َ، ُٝؼ

خ أّ ال، ٝاّٗٔخ ٣ٔظٞك٢ ك٢ أػٔخُٚ حػظزخٍحص حؿظٔخػ٤ش ٣ٝؤهٌ  ًٓ حألٓخ٤ٓش، ُْٝ ٣ؼي ٣ْٜ حُوخ٢ٟ ٓخ اًح ًخٕ حُلؼَ ِٓٞ

ّٓغ ك٢ ٠ٕٓٔٞ كٌَس حُوطؤ ٖٓ هال ٍ حُلَى ر٘ٞع ًِٓٞٚ ٖٓ ٝؿٜش حُّ٘ظَ حالؿظٔخػ٤ش ٤ُْٝ حألهاله٤ش، ٝرخُظخ٢ُ حُظّٞ

غ ك٢ حُؼَٜ٘ حُٔخى١ ُِوطؤ. ُّٓ  حُلي ٖٓ حُؼَٜ٘ حُٔؼ١ٞ٘ أٝ حُ٘ل٢ٔ ُِوطؤ، أٝ كظ٠ حالٓظـ٘خء ػ٘ٚ ًٌٝح حُظّٞ

اً رؼيٓخ ًخٕ طؼ٣َق حُوطؤ ػ٠ِ أّٗٚ: اهالٍ رخُظِحّ هخ٢ٗٞٗ رزٌٍ ػ٘خ٣ش، ٝٛٞ إٔ ٣َحػ٢ حُ٘وٚ ك٢ ًِٓٞٚ ح٤ُوظش 

َ كظ٠ ال ٠٣َ رخُـ٤َ )ٝكن حُٔؼ٤خٍ حألهاله٢(، ُّٜ ِّٔٞى ػ٠ِ حُّ٘لٞ ح١ٌُ ال ٣ٌٖٔ  ٝحُظز أٛزق ًُي حالٗلَحف ك٢ حُ

غ ك٢ ًحص حالٗلَحف ػٖ حُظَّٝف حُظ٢ أكخ١ض رخُٔٔئٍٝ ػٖ ح٠ٍَُ )ٝكن  ِٟ ُٝ ٤ٗي اًح ٓخ  َّ ؿَ حُ َّ إٔ ٣ؤط٤ٚ حُ

 .353 -343، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٙطوي٣َ حُظؼ٣ٞٞ ر٤ٖ حُوطؤ ٝح٠ٍَُحُٔؼ٤خٍ حالؿظٔخػ٢(.ٓلٔي ارَح٤ْٛ ىٓٞه٢، 

ُٓلِيع كخُظّو    ي٣َ حُٟٔٞٞػ٢ ُِوطؤ ال ٣ؼ٢٘ ػيّ آ٘خىٙ ا٠ُ ٗوٚ ٓؼ٤ّٖ، رَ ٣وٜي رٚ آ٘خى كؼَ حُظّؼي١ ا٠ُ 

ّ٘و٤ٜش. ػزي حَُكٖٔ ؿٔؼش،  ٟٔخٕ ح٠ٍَُ حُ٘خٗت ػٖ كؼَ ػي٣ْ حُظ٤٤ِٔ ٝكوخً ح٠ٍَُّ ىٕٝ حػظيحى رظَٝكٚ حُ

٤ِش حُلوٞم، حُـخٓؼش حألٍى٤ٗش، ػٔخٕ، ، ٓـِش ىٍحٓخص ػِّٞ ح٣َُ٘ؼش ٝحُوخٕٗٞ، ًألكٌخّ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حألٍى٢ٗ

 .250، ٙ 2002، 01، حُؼيى 29حُٔـِي 

ك٢ حُوطؤ حُٟٔٞٞػ٢، كٌَس َٓٗش طٔٔق ك٢ كلع كوٞم ح٣ٍَٝ٠ُٖٔ،  [Mazeaud]كوي ٝؿي أٜٗخٍ كٌَس حُوطؤ   

٣ٌّٖ ُحى ػيىْٛ رٔزذ حُظّوّيّ حُظٌُّ٘ٞٞؿ٢ ٝحٗظ٘خٍ حٓظويحّ ح٥ُش، ىٕٝ حُظ٠ّل٤ش رلٌَس حُوطؤ ً ػيٗخٕ ارَح٤ْٛ  حطٜخ.حُ

َّٔكخٕ،  حُلؼَ ؿ٤َ حَُٔ٘ٝع )حإلَٟحٍ ًؤٓخّ ُِٔٔئ٤ُٝش حُظو٣َ٤ٜش )حالُظِحّ رخ٠ُٔخٕ( ك٢ حُلوٚ حإلٓال٢ٓ حُ

 .     104، ٙ 1997، 02، حُؼيى02، ٓـِش حُٔ٘خٍس، ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى، حألٍىٕ، حُٔـِيٝحُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حألٍى٢ٗ
(1)

ف حُٔوخ١َ حٌُزَٟ ٗٔزش ا٠ُ  - ََّ ٣ٍٖ ٜٓ٘خ، ٝح٥هَ  وّٟٓؼ٤خ٣ٍٖ؛ أكيٛٔخ طُؼ َّ  ٔٛػ٣ُٟويٍَّ رؼيى ح٠ُّلخ٣خ حُٔظ٠

َٓطز٢ رطز٤ؼش أٝ ٗٞػ٤ش حُلؼَ ح٠ُخٍ كلخىع ح٤َُٔ ٓؼال ٤ُْ ًوطؤ ١ز٢، اً هي طٌٕٞ رٔ٘خٓزش كؼَ ٟخٍ ٝك٤ي ػيى 

ّْ حألٗوخٙ أٝ حُٔٔظٌِخص أٝ  ًز٤َ ٖٓ ح٠ُلخ٣خ. ٜٓيٍ ح٠ٍَُ ٝك٤ي/ حُٔظٔزذ ٝك٤ي = ػيى ًز٤َ ٖٓ ح٠ُلخ٣خ ٣ٔ

 حُز٤جش )حُٔل٢٤(. 

Voir: Anne Guegan-Lecuyer, Dommages de masse et responsabilité civile, op.cit., p96. 

 كلٌَس حُوطَ طوّٞ ػ٠ِ ٤ٌٖٗٞٓ ٛٔخ حُظٞحَٛ أٝ حألكيحع، طئػَّ ػ٠ِ حألٗوخٙ أٝ حُٔٔظٌِخص أٝ ح٤ُٜخًَ.
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ل(،)الفرع األو  

 انً(.)الفرع الث  

 ل:الفرع األو  

 تراجع الخطؤ ضرورة اجتماعٌة واقتصادٌة

S. 

Saleiles

                                                                                                                                                                          

 
–graphique des risques technologiques Une évaluation géoVoir: Sandrine Glatron, 

, L’espace France -de–l’exemple du stockage et de la distribution des carburants en ile 

géographique, n°04, 1999, p 362.                                                                                       
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 Fréquanceؽلٚك اٌزوكك 

 Gravitéكهعخ اٌق ٛهح 

 Courbe de Farmer (Source : Glatron 97)ٓ٘ل٠ :   

 كٞحىع حٍَُٔٝ 

 حُلٞحىع ح٤ُُِ٘ٔش
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(،أول  )

ا)  ٌ  (.ثان

 قنً عامل واقعًر العلمً الت  : التطو  أول  

                                                           
(1)

َ حُظ٢ طٌُظَ٘ق ك٢ ٝهض الكن ػ٠ِ ؿَحٍ ح٥ػخٍ حُـخٗز٤ش ُألى٣ٝش ٝحُؼوخه٤َ حُطز٤ش ١خؤَ حٌُخٓ٘ش ٢ٛ ح١ُخؤحُ -

ٝحُٔٞؿخص حٌَُٜٝٓـ٘خ٤ٔ٤١ش حُظ٢ طَُِٜٓخ أؿِٜس حُّ٘وخٍ ٝحٌُٔز٤ٞطَ ػ٠ِ ٓن حإلٗٔخٕ، َٝٓٝ ؿٕ٘ٞ حُزوَ حُّ٘خؿْ ػٖ 

ع حُ ّٞ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ػٖ ىٍع كٔخى،  ّيّ رل٤َّٝ حإل٣يُ.ه٢ِ حألػالف رزؼٞ ٓوِّلخص حُل٤ٞحٗخص حٌُٔرٞكش، ٝطِ

ٍ حُظّو٢٘ ّٞ  .207، ٙ 2006، 16، ٓـِش حُلوٞم، ؿخٓؼش ح٣َُٜٖ٘، حُؼَحم، حُؼيى ٓوخ١َ حُظط
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؛ 

 

                                                           
(1)

 .208، 207، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ػٖ ٓوخ١َ حُظطٍٞ حُظو٢٘ىٍع كٔخى،  -
(2)

، ىحٍ ح٠ُٜ٘ش ر٠ٔخٕ حُٔالٓش ك٢ ٓٞحؿٜش ٓوخ١َ حُظطٍٞ حُؼ٢ِٔٓيٟ حُظِحّ حُٔ٘ظؾ كٖٔ ػزي حَُكٖٔ هيّٝ،  -

 .02حُؼَر٤ش، حُوخَٛس، ]ى.ص[، ٙ 

اهخٓش ٓٞحُٗش ر٤ٖ حُٔؼَكش حُؼ٤ِٔش ٝحُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش رخُزلغ ػٖ حَُحر٢  « Etienne Verges »كخٍٝ حُلو٤ٚ 

؛ ٌٛٙ خ اٌّل١ٔخ ٚاٌّؼو خ اٌؼ١ٍّخرّبصً أٚ ر بثك اٌَّإ١ٌٚكٍٞ  األٌٚٝر٤ٜ٘ٔخ ٖٓ هالٍ ٓؼخُـش ػالع ك٤َٟخص؛ 

ٌّٙبحُلٌَس طَطٌِ ػ٠ِ ٟٝؼ٤ظ٤ٖ ٓظٌخِٓظ٤ٖ؛  ّٚ ّٕ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش طوّٞ طِوخث٤ًخ اًح طٞحكَص أًٍخٜٗخ )هطؤ أ ٍَٟ  -أ

ؼ٤ي حُؼ٢ِٔ(،  – ّٜ ًَّيس رخُلو٤وش حُؼ٤ِٔش )أَٟحٍ ٓؼَٝكش ٝٓؼِٞٓش ػ٠ِ حُ ئ ُٓ ّ٘ي حُؼ٢ِٔ  ٚصب١ٔٙبػالهش ٓزز٤ش(  ّٕ حُ أ

ي ٜٓ٘خ(، ٝحُظ٢ طو٢ٜ أكي أًٍخٕ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ٓخ ٣وٞى ا٠ُ كَ٘ كؼَ ٣ُّٞي  ًّ ؼزظش )ؿ٤َ ٓظؤ ُٓ ٟٝؼ٤ش ؿ٤َ 

ّ٘ي حُؼ٢ِٔ رجبُػل أٚ رفبٚد اٌَّإ١ٌٚخ اٌّل١ٔخ ػٓ اٌّؼو خ اٌؼ١ٍّخ: كٍٞ اٌضّب١ٔخحُٔٔئ٤ُٝش.  ؛ ٣ٝظلوّن ك٢ كخالص حُ

ل٢ أٝ حُزوخء ػ٠ِ ه٤ي حُل٤خس أٝ )ؿ٤خد ح٤ُو٤ٖ حُؼ٢ِٔ(، ك٤ُؼظزَ ك٢ ٌٛٙ حُلخالص طل٣ٞض ك ّٜ ّٖٔ حُ َٛش حُ٘لخء أٝ حُظل

ح ٓلوّوًخ، ٣ٔظِِّ حُظّؼ٣ٞٞ ٓخ ٣ظطِّذ ٟز٢ ١َٝٗ حُظّؼ٣ٞٞ ػٖ ٌٛٙ  ًٍ ػيّ حطّوخً ٓخ ٛٞ الُّ ك٢ ٝهظٚ حُٔ٘خٓذ َٟ

ِ ٌّ ُِِٓزض رلؼَ حإلٍحىس، ٌٝٛٙ حُل٤َٟش ٗ ّٕ ح٤ُ٥ش حُؼ٤ِٔش  ح ك٢ حُلٌَس رخُّ٘ٔزش ُوٞحػي حُٔٔئ٤ُٝش، ًُي أ ًَ اًل ًز٤ ُّٞ ض طل

رؼبهٗ أٚ ػلَ اٌزّٛا ك ث١ٓ اٌَّإ١ٌٚخ : اٌضّبٌضخطلي٣ي ٓؼخُْ ؿي٣يس ُِٔٔئ٤ُٝش هخٛش حُطّز٤ش ٜٓ٘خ، ٝح٤ُٜ٘ٔش ػخٓش. 

ٍ حُوخ٢ٟ  أهٌ كَ ٣ظؼخٍاٌّل١ٔخ ٚاٌّؼو خ اٌؼ١ٍّخ َّ ي ك٢ كخُش ٓخ اًح ه ّٔ ٝ أٝ ػٌْ ٓخ طوظ٤٠ٚ حُٔؼَكش ؛ ٝحُظ٢ طظـ

ّٕ حُوخ٢ٟ ك٤ّي )أه٠ٜ( أكي ٌٛٙ ش، ك٤غ طٞك٢ حُّ٘ ٤ٔحُؼِ ١َّٝ٘ حُؼاّلع ُِٔٔئ٤ُٝش، ؿ٤َ أ ظَس حُؼ٤ِٔش رخؿظٔخع حُ

ؿش هي  ٍَ ي ُٓ ح١َُٝ٘، ٝحُؼٌْ؛ ُالٓظلخىس ٖٓ ػيّ حُظّٞحكن ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ػ٠ِ حُوخ٢ٟ إٔ ٣ٞظِّق آ٤ُش هخ٤ٗٞٗش ؿ٤َ 

ق طٌٕٞ ه٤خٍ ه٠خث٢ أٝ طل٤٠َ رؼٞ حألٓزخد أٝ طؤ٤َٛ حُو٠خث٢، ٝهي ُىػِّٔض ٛ ّٟ ٌٙ حُل٤َٟخص رؤكٌخّ ه٠خث٤ش طٞ

ٍ ك٢ أٓخّ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ح٤ُٜ٘ٔش ٜٓ٘خ ٝهخٛش حُطّز٤ش. ّٞ  ًَ كٌَس، ًٝخٕ ٌُٜٙ حُلٌَس حألػَ حٌُز٤َ ك٢ ىػْ حُظل

Les liens entre la connaissance scientifique et la responsabilité Etienne Verges, Voir: 

our citer cet article in: preuve scientifique, preuve juridique: p –, Version Préprint civile

la preuve à l'épreuve, larcier, 2011, (dir) E.Truilhe - Marengo-; Disponible sur le lien: 

p127.                                              ,5grenoble.frsfiles.2013/0-https://www.blogs                 
(3)

ٍ ٝحُؼ٤ٞد حُول٤ش، كل٢ ك٤ٖ ٣ٌٖٔ حٌُ٘ق ػٖ ٌٛٙ حأله٤َس  - ّٞ ٛ٘خ ٣ظَٜ حُلَم أٝ حُو٤ٜٛٞش ر٤ٖ ٓوخ١َ حُظّط

 ٌٍّ ٚ حُظّو٢٘ ك٢  ٓؼَكش ٓوخ١َ -كظ٠ ػ٠ِ حُٜخٗغ–رظيّهَ حُوزَحء أٝ حُٔوظ٤ٜٖ ُٝٞ ًخٗض هل٤ش ٓٔظظَس، ٣ظؼ ـِ ٘ظَ ُٓ
ك٤٘ٚ، ااّل رؼي كظَس ٤ُ٘ٓش ٖٓ ١َف حُٔ٘ظؾ ُِظّيحٍٝ ك٢ حألٓٞحم. ٣ُِٔي ٖٓ حُظّل٤َٜ كٍٞ حُؼ٤ذ حُول٢ ٣َُحؿغ: ٓخُْ 

https://www.blogs-grenoble.frsfiles.2013/05
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، ىحٍ حُؼوخكش َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ػٔخٕ، ٓٔئ٤ُٝش حُٔ٘ظؾ ك٢ حُوٞح٤ٖٗ حُٔي٤ٗش ٝحالطلخه٤خص حُي٤ُٝشٓلٔي ٍى٣ؼخٕ حُؼِح١ٝ، 

، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٓيٟ حُظِحّ حُٔ٘ظؾ ر٠ٔخٕ حُٔالٓش؛ ًٌُي كٖٔ ػزي حَُكٖٔ هيّٝ، 160، 159، ٙ 2008

12 . 
(1)

 .  210، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ػٖ ٓوخ١َ حُظطٍٞ حُظو٢٘ىٍع كٔخى،  -
(2)

، ٍٓٞس »َوقُ ْل َرِب زِْدِني ِعْلًما« :؛ ٝهُٞٚ أ٠ً٣خ85ٍٓٞس حإلَٓحء، ح٣٥ش ، »وما أُوِتيتُمْ ِمَن الِعْلِم إالَّ ق َِليلً « :هخٍ طؼخ٠ُ -

 . ١114ٚ، ح٣٥ش 
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(1)

، 1956، 1، ؿخٓؼش حُيٍٝ حُؼَر٤ش، ٓؼٜي حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ، حُوخَٛس، ١ٓٞؿِ أٍٛٞ حالُظِحٓخص٤ِٓٔخٕ َٓهْ،  -

ح٢ٓ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ػٖ كؼَ ح٥الص ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش ٝحُظؤ٤ٖٓ حإلُِ؛ ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ أ٠ً٣خ: ٤َٔٓ ٤َٜٓ ىٕٗٞ، 348ٙ 

 .13، ٙ 2005، حُٔئٓٔش حُلي٣ؼش ٌُِظخد، ر٤َٝص، ػ٤ِٜخ
(2)

 .227، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُٔٔئ٤ُٝش ػٖ ٓوخ١َ حُظطٍٞ حُظو٢٘ىٍع كٔخى،  -
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ا  ٌ  ٌن على وظٌفة المسإولٌة المدنٌةؤم: تؤثٌر نظام الت  ثان

 

                                                           
(1)

 .205، ٙ 2008، 1، ٤ًِي َُِ٘٘، حُـِحثَ، ١حُظؤ٤ٖٓ ٝحُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗشٓؼ٤ي ٓويّ،  -
(2)

 .219، 218ٓؼ٤ي ٓويّ، حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  -
(3)

ُٔ٘ش  07أكٌخّ طؼ٣ٞٞ اٛخرخص حُؼَٔ ك٢ ظَ هخٕٗٞ حُؼَٔ حُلِٔط٢٘٤، ٍهْ ٢ٔ ػزي هللا ػي١ٝ، ٓ٘خٍ كِ -

، أ١َٝكش الٓظٌٔخٍ ىٍؿش حُٔخؿٔظ٤َ ك٢ حُوخٕٗٞ حُوخٙ، ٤ًِش حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ، ؿخٓؼش –، ىٍحٓش ٓوخٍٗش2000

، ىحٍ ٠ٔخٕ حالؿظٔخػ٢َٗف هخٕٗٞ حُ؛ ػز٤يحص ػ٢ٗٞ ٓلٔٞى، 06، ٙ 2008حُ٘ـخف ح٤٘١ُٞش، ٗخرِْ، كِٔط٤ٖ، 

 .08، ٙ 1998، 01ٝحثَ َُِ٘٘، ػٔخٕ، ١ 



االجتماعي التضامن واعتبارات مدنيةال المسؤولية قواعد بين حيةالض مركز:                                                  األول الباب  

27 
 

 

 

 

                                                           
(1)

، ىحٍ حُـخٓؼش حُـي٣يس، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، حُٔٔئ٤ُٝش ػٖ كٞحىع ح٤َُٔ ٝحُظؤ٤ٖٓ حإلؿزخ١ٍ ٜٓ٘خٓلٔي ك٤ٖٔ ٍٜٓ٘ٞ،  -

ػيى  ، ٓـِش حُٔ٘خٛؾ حُوخ٤ٗٞٗش،طؤػ٤َ ٗظخّ حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ هٞحػي حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش؛ ٓلٔي ح٢٘٤ُٜ، 14، ٙ 2003

ٍ ٗظخّ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش؛ ٓلٔي حُٔٞٓخ١ٝ، 90، ٙ 2009، 14، 13ِٓىٝؽ  ّٞ ، َٓؿغ ٓخرن، ىٍٝ حُظّؤ٤ٖٓ ك٢ طط

ٙ149. 
(2)

- « L’assurance a stérilisé la responsabilité et conduit à une dénaturation de ses 

concepts »; Philipe Letourneau; Loïc Cadier, Droit de la responsabilité, Dalloz, Paris, 

1996, p14; Rozenn Bellayer-Le Coquil, Le droit et le risque, Illustration avec le droit de 

la responsabilité civile, Revue ATALA, Cercle de Réflexion Universitaire du Lycée 

Chateaubriand, Rennes, n°05, « au bonheur du risque?», 2002, p 138.  
(3)

- Yvonne Lambert- Faivre, Pour un nouveau regard sur la responsabilité civile, 

Recueil Dalloz, Sirey, Paris, 1983, chr18, p 104. 
(4)

كو٤وش ُِٞهٞف أًؼَ ػ٠ِ حُـٞحٗذ حُٔظؼّيىس ألُٓش حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ٣َُحؿغ: ٓلٖٔ ػزي حُل٤ٔي ارَح٤ْٛ حُز٤ٚ،  -

ٙ ٙ  ،29-8ٙ  ، 1993ٙ، ٌٓظزش حُـالء حُـي٣يس، حٍُٜٔ٘ٞس، ش حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ٝىٍٝ طؤ٤ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝشأُٓ

 . 188، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُظؤ٤ٖٓ ٝحُٔٔئ٤ُٝش؛ ٓؼ٤ي ٓويّ، 89-99ٙ  ، 50-77ٙ
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(1)

ًٓ حُوطؤ  - وٍٞ حألٓظخً ُِٔٔئ٤ُٝش: ِٗػش ٍأٓٔخ٤ُش، ك٢ حُٔوخرَ ط٠خٖٓ حُـٔخػش: ِٗػش حٗظَح٤ًش، ٝك٢ ٌٛح ٣ خأٓخ

ُٓٚ  ح١ٍُٜٞ٘ٔ:" ٍحػش، كل٢ ٗظخّ حهظٜخى١ هِٞح ِّ ّ٘و٤ٜش طِٜق ك٢ ٗظخّ حهظٜخى١ ٣وّٞ ػ٠ِ حُ اًح ًخٗض حُٔٔئ٤ُٝش حُ

٘خػش ال طِٜق االّ حُٔٔئ٤ُٝش حُٟٔٞٞػ٤ش"، ػزي حَُُحم أكٔي ح١ٍُٜٞ٘ٔ،  ّٜ ح٢٤ُٓٞ ك٢ َٗف حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُ

 ؛3 ،1998 ٙ ،869، II١، حُٔـِي حُـي٣ي، ٜٓخىٍ حالُظِحّ

Les obligations, Responsabilité civile et Eddine Terki,  -Dans le même sens voir: Nour

édition, O.P.U, Alger, p 39.         -, Editions publisud, Paris, 1982, en corégime générale 
(2)

، ؿٞحٕ 13خطَ ح٤ُٔخٓش ٝحُوخٕٗٞ، حُؼيى ، ىكطَحؿغ حُوطؤ حُطز٢ ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُٔوخٍٕهٞحى١ٍ ٓوظخٍ،  -

، حُظؤ٤ْٓ ُ٘ظخّ هخٙ ُظؼ٣ٞٞ ح٣ٍَٝ٠ُٖٔ ؿٔٔخ٤ٗخ؛ ٣ُ٘ظَ ك٢ ٗلْ حُلٌَس: رٖ أ٣ًٝ٘ش حٓلٔي، 341، ٙ 2015

 .26، ٙ 03، حُؼيى 10ٓـِش حُلوٞم ٝحُؼِّٞ حإلٗٔخ٤ٗش، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش حُـِلش، حُٔـِي 
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 انً:الفرع الث  

 تراجع الخطؤ ضرورة قانونٌة

   

 
(،أول  )

ا  ٌ (،ثان

48014 

ا) (ثالث 

 القانونٌة لتااماتفً تحدٌد ال اضًواسعة للقال اتسلطال: أول  

 

                                                           
(1)

م 131-2016ٍهْ  َٓرٔٞؿذ حأل - ٍّ  ٖٓ م ّ ف. 1242أٛزلض حُٔخىس ٍهْ  2016ك٤ل١َ  ٢10 ك حُٔئ
(2)

 .236، َٓؿغ ٓخرن، ٙ طوي٣َ حُظؼ٣ٞٞ ر٤ٖ حُوطؤ ٝح٠ٍَُىٓٞه٢،  ٓلٔي ارَح٤ْٛ -

La responsabilité civile et l’assurance de Dans le même sens: André Besson, 

, Première partie elresponsabilité, La réparation juridique du dommage corpor

juridictions et expertise médicale, Flammarion, Paris, 1980, p26.                                       
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ا  ٌ  لمسإولٌة الخطٌئةا توسٌعبٌن  :المة: اللتاام بالس  ثان

 لمسإولٌة الموضوعٌةا تؤكٌد و

                                                           
(1)

حط٤ش ُ٘وٚ حُٔـَّ ال رخُ٘ظَ ا٠ُ ٓخ ٣ٔظلوٚ ُ٘وٜٚ، رَ  - ٌّ أ١ ٣ـذ حُظّؼ٣َٞ ػ٠ِ حُ٘خك٤ش حُٟٔٞٞػ٤ش ال حُ

ّٕ حُزلغ ػٖ ٛلش حُوطؤ ك٢ ِٓٞى حُ٘وٚ ٣ٔظيػ٢ حُزلغ ػٖ رخُّ٘ظَ ُٔخ طوظ٤٠ٚ كٔخ٣ش حُٔـظٔ غ، اٟخكشً ا٠ُ أ

ّٕ كٔخ٣ظٜخ  ط٣ٌٞ٘ٚ حإلؿَح٢ٓ ٝحٍُٞحػ٢ ٝظَٝكٚ حالؿظٔخػ٤ش، ٝٛٞ أَٓ ٗخٌم ٝػ٤َٔ ال ٣ٌلَ كٔخ٣ش حُـٔخػش، رَ ا

حُٔيٍٓش  طظطِّذ ٍى هطَ حُٔـَّ ٝح١ٌُ ػ٠ِ أٓخٓٚ ٣ُوّيٍ حُؼوخد رَٜف حُّ٘ظَ ػٖ حٍطٌخرٚ ُوطؤ ٓخ، أكٌخٍ

٣ٌّٖ أٛزلٞح ٣٘خٗيٕٝ رظؤ٤ْٓ  حُٟٞؼ٤ش ٌٛٙ َُو٤ِض ٛيٟ ك٢ ح٤ُٔيحٕ حُـ٘خث٢، ٝأػَّص ػ٠ِ ٓٞهق رؼٞ حُلوٜخء حُ

، ًٌَٓس ٤َُ٘ ٜٗخىس ٓخؿٔظ٤َ ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش حُٟٔٞٞػ٤ش ًؤٓخّ ُِظؼ٣ٞٞحُٔٔئ٤ُٝش ػ٠ِ ح٠ٍَُ. ر٤ِٛٞق ٣َْٓ، 

 .  17،18، ٙ 2009-2008(، 1حُلوٞم، ؿخٓؼش حُـِحثَ)
(2)

ح٠ٍَُّ حُـٔٔخ٢ٗ ٛٞ ك٢ حُزيح٣ش ٝهزَ ًَ ٢ٗء ًَ اٛخرش طِلن حُـْٔ ًخُـَٝف حُوط٤َس ٝحُظ٢ هي طئى١ ا٠ُ  -

ق إٔ ٗوٍٞ طؼ٣ٞٞ ٤ُْٝ اٛالف رخُ٘ٔزش ُألَٟحٍ  ّٛ حُٞكخس، ٌٝٛٙ حإلٛخرخص طٔظٞؿذ طؼ٣ٞٞ ح٠ُّل٤ش، ٝحأل

إٔ ٗل٢٤ ح٤ُٔض أٝ ِٜٗق ٠ٍَُِٔٝ  حُـٔٔخ٤ٗش، ألّٗٚ ٖٓ حُٜؼذ اٛالف ح٠ٍَُ حُـٔٔخ٢ٗ، اً ٖٓ ؿ٤َ حٌُٖٔٔ

ص. ََ  ٍؿَ أٝ ٣ي رُظِ

« Le dommage corporel est d’abord et avant tout l’atteinte portée à l’intégrité 

physique de la personne : les blessures plus ou moins graves et à plus forte raison la 

mort ; ces dommages appellent, bien entendu, l’indemnisation de la victime ; mieux 

vaut dire indemnisation que réparation, car en ne ressuscite pas les morts ; et il est 

malaisé c’est la moins qu’on puisse dire de rendre à l’amputé son bras ou sa jambe »; 

 
e

, 6Droit civil (les obligations)es Lequette, CF; François Terre; Philippe Simler; Yv

Édition, Dalloz, Paris, 1996, p 559.                                                                                      
(3)

، 1989، 2ِحثَ، ١، ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش، حُـىٍحٓخص ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش٣َُحؿغ: ػ٢ِ ػ٢ِ ٤ِٓٔخٕ،  -

 ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ. 240، َٓؿغ ٓخرن، ٙ طوي٣َ حُظؼ٣ٞٞ ر٤ٖ حُوطؤ ٝح٠ٍَُ؛ ٓلٔي ارَح٤ْٛ ىٓٞه٢، 86ٙ 
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4144

                                                           
(1)

 ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ. 237، ٙ 2006، ىحٍ حُلٌَ حُـخٓؼ٢، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، حُٔٔئ٤ُٝش حُطّز٤ّشٓلٔي ك٤ٖٔ ٍٜٓ٘ٞ،  -
(2)

ف حُّيحثٖ حُٞٓخثَ حُٔظٞكَّس ُي٣ٚ، ك٢ حالُظِحّ ر٤ِٓٞش أٝ رٌٍ ػ٘خ٣ش ال ٣ِؼُي حُٔي٣ٖ ر٢٘ء  - َّ ااّل رؤٕ ٠٣غ طلض طٜ

ّٔؼ٢ ٍُِٞٛٞ ا٠ُ ٗظ٤ـش(  ؿ٤ٔغ آٌخ٤ٗخطٚ، حطّوخً ًَ ٓخ ٣ٌٖٔ حطّوخًٙ ُظ٘ل٤ٌ حُؼوي، ٝحُؼَٔ "ًَ ٓخ ك٢ ٝٓؼٚ" )حُ

ِٚ ريٍحٓش حُِٔق رؼٔن ٝاٍٗخىٙ ريهش ا٠ُ حُٔٞهق حُٞحؿذ حطوخًٙ، ٝػ٘ ًّ ي حالهظ٠خء كٔؼاًل: حُٔلخ٢ٓ ٣ظؼّٜي طُـخٙ ٓٞ

 ّٕ ل٤لش ٝحُّيكخع ػ٘ٚ رٌَ٘ ٓو٘غ، ٌُٖ ىٕٝ ٟٔخٕ ٗظ٤ـش ا٣ـخر٤ش ك٢ حُوٜٞٓش؛ ُٔخًح؟ أل ّٜ حطّوخً حإلؿَحءحص حُ

يس ٝػ٤ِٚ كظ٠ طوّٞ ٓٔئ٤ُٝش حُٔلخ٢ٓ ٣ـذ اػزخص هطؤ ٛيٍ ٓ٘ٚ. ًّ  حُّ٘ظ٤ـش ٓلظِٔش ٤ُٝٔض ٓئ

حُـٜٞى -أٝ ٝٓخثَ، ٌُٖ ك٢ ٗظ٤ـش ٌٛٙ حُ٘٘خ١خصأٓخ ك٢ حالُظِحّ رظلو٤ن ٗظ٤ـش ٠ٓٔٞٗٚ ال ٣ظٔؼَّ ك٢ ٗ٘خ١ أٝ ؿٜي 

َحى طلو٤وٜخ )رخُٔلّٜٞ حُّ٘ٔز٢( -ٝحُٞٓخثَ ك٢ كّي ًحطٜخ ُٔ ، كخُيحثٖ ال ٣وزَ ٝؿٞى أ١ّ ٗي ك٢ ٛلش أٝ طؤ٤ًي حُ٘ظ٤ـش حُ

ّٔزذ حألؿ٘ز٢ )حُٔخىس   1147ك٢ ٌٛح حالُظِحّ ٣٘وَ ػذء حإلػزخص ٖٓ حُيحثٖ ا٠ُ حُٔي٣ٖ ك٤ٌٕٞ ٓٔئٝاًل ٓخ ُْ ٣ؼزض حُ

َُِ٘٘،   ITCISٗش حُؼ٤ي، ىحٍ، طَؿٔش ٓؼخىحُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ح٤ُٜ٘ٔشٓي٢ٗ ك٢َٔٗ(. ك٤ِ٤ذ ُٞطٍٞٗٞ،  1148ٝ

 ٓي٢ٗ ؿِحث١َ( 337؛ )حُٔخىس 32، 31، ٙ 2010حُـِحثَ، 
(3)

 .١2016 ُٔ٘ش يٓظٍٞحُظؼي٣َ حُٖٓ  41حُٔخىس   -
(4)

، هْٔ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ، ٤ًِش حُلوٞم، حُيٝحءه٤ٜٛٞش حُظِحٓخص ٓ٘ظـ٢ ٝرخثؼ٢ ٓلٔي ٓلٔي حُوطذ ٓٔؼي،  -

حر٢:  ٙ  َّ  .35، 34ؿخٓؼش حٍُٜٔ٘ٞس، رلغ ٍٓ٘٘ٞ رخُ

 http : //scc.mans.eun.eg/faclaw/Arabic/megala/documents/50/6.pdf                              
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4110
214101

                                                           
(1)

 .35، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ح٤ُٜ٘ٔشك٤ِ٤ذ ُٞطٍٞٗٞ،  -
(2)

، ىحٍ حُلٌَ حُـخٓؼ٢، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، -ٗلٞ ٗظ٣َش ػخٓش -حالُظِحّ ر٠ٔخٕ حُٔالٓش ك٢ حُؼوٞى٢ٛ ػزي حُوخىٍ، أهٜخ -

، ىحٍ ح٠ُٜ٘ش -ىٍحٓش ٓوخٍٗش -حُظِحّ حُطز٤ذ ر٠ٔخٕ حُٔالٓش؛ أكٔي ػزي حُل٤ٔي أ٤ٖٓ، 217، 215، 72، ٙ 2001

 .16، 15، ٙ 2011حُؼَر٤ش، حُوخَٛس، 
(3)

- F. Defferand, Une analyse de l’obligation de sécurité à l’épreuve de la cause 

étrangère, Dalloz, Paris, 1999, p368; 

، ٓـِش حُٔلٌَ، ٤ًِش حُلوٞم، الُظِحّ ر٠ٔخٕ حُٔالٓش )حُٔلّٜٞ، ح٠ُٕٔٔٞ، أٓخّ حُٔٔئ٤ُٝش(ٓٞحه٢ ر٘خ٢ٗ أكٔي، ح

 . 415، ٙ 2014، ؿخٗل٢ 10ؿخٓؼش رٌَٔس، حُؼيى 
(4)

 . ٢415 أكٔي، حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ ر٘خٗ ٓٞحه٢ -
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(1)

- Voir: François Xavier Testu; Jean Hubert Moitry: La responsabilité du fait des 

produits défectueux – commentaire de la loi 98-389 du 19 mai 1998-, Ce texte est paru à 

la revue Dalloz Affaires justes après la parution de loi de 1998 transposant en France la 

directive communautaire relative à la responsabilité du fait des produits. 

Article6 du directive 85/374/CEE du conseil du 25 Juillet 1985 relative au 

rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administrative de états 

membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux : « 1- Un produit 

est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitiment s’attendre 

compte tenu de toutes les circonstances ; et notamment : 

a- De la présentation du produit ; 

b- De l’usage du produit qui peut être raisonnablement attendu ; 

c- Du moment de la mise en circulation du produit. 

2-Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un produit 

plus perfectionné a été mis en circulation postérieurement à lui ». 

Article 1386-4 CCF :« un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il 

n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.   

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. 

Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus 

perfectionné, a été mis postérieurement en circulation ».    

م ك٢  03-09ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  10ٝ 9، 4، 1حُٔٞحى   ٍّ ، ٣ظؼِّن رلٔخ٣ش 2009حُٔٞحكن كزَح٣َ  1430ٛلَ  29حُٔئ

 .2009ٓخٍّ  08ٛخىٍ ك٢ 15ٍ، حُؼيى  حُٔٔظِٜي ٝهٔغ حُـٖ، ؽ
(2)

ٍ ٓ٘ٚ(، ٝهخٕٗٞ حُؼوٞرخص  140)حُٔخىس  ٣2005الص ٓـٔٞػش ٖٓ حُوٞح٤ٖٗ ريًءح رخُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ٓٔض حُظّؼي - َّ ٌٓ

٤خم، ا٠ُ  2006 ّٔ خ ٝك٢ ٗلْ حُ ًٔ حىػش ّٟي حُٔظالػز٤ٖ رٜلش حُٔٞح٤٘١ٖ ٖٓ حُٔ٘ظـ٤ٖ ٝٛٞاًل ىحث َّ ًىح حُؼوٞرخص حُ ٓ٘يِّ

ٍ ُلٔخ٣ش حُٔٔظِٜي ٝهٔغ حُـٖ  ّٞ  .2009ٟٝغ هخٕٗٞ كي٣غ ٓظط

ي ًخٕ حُو٠خء حُـِحث١َ هي حٓظ٘ي ا٠ُ ٌٛح حالُظِحّ ُظؤ٤ْٓ حُٔٔئ٤ُٝش ك٢ رؼٞ هَحٍحطٚ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ: ٓخ ؿخء ٝه

ٍٍ ُِـَكش حُٔي٤ٗش رخُٔـِْ حألػ٠ِ ٓخروًخ ٔبلً اٌَّب و٠ٓ ٠ّٚٓ ٍالِخ ٓخ ٢ِ٣:"  -حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ كخ٤ًُخ -ك٢ هَح

وه ٍججٗ اٌمٛح اٌمب٘وح أٚ ف أ اٌَّب و، ٚأّٔٗ ٌُ اٌَّب و ًٚل ٠غٛى ئػفبؤٖ ِٓ اٌَّإ١ٌٚخ، ئًّل ئما  ّٚ ّْ اٌ أصجذ أ

ّْ هعٛع اٌَّب و ئٌٝ ػوثبد اٌم به ثؼل إٌّيٚي ِٕٙب أِو ِزٛلّغ ٠ّٚىٓ رفبك٠ٗ،  ٠ىٓ ٠زٛلّؼٗ ًٚل ٠ّىٓ رفبك٠ٗ، ٚأ

اٌزأّول  ثؼلئًّل اٌنٞ ػ١ٍٗ أْ ًل ٠ؼ ٟ ئّبهح أ الق اٌم به ػٓ ٛو٠ك اًلػزٕبء اٌىبًِ ِٓ ٛوف ؽبهً اٌّؾ خ، 

 ِٓ ٔيٚي وً اٌَّب و٠ٓ ٚغٍك أثٛاة اٌم به.  

١َّ وح ػٍٝ ِٖبكه اٌق و، ألّٔٗ ٌٛ رٛلّغ اٌق و ٌزفبكاٖ ثىً ٌٍٙٛخ ". حُٔـِْ ئم وبْ ثاِىبْ ؽبهً اٌّؾ خ اٌ

ًَّ٘ش ح٤٘١ُٞش 30/03/1983( رظخ٣ٍن 27429حألػ٠ِ حُـَكش حُٔي٤ٗش، هَحٍ ٍهْ ) ، ه٤٠ش )ٕ.ٍ( ّٟي ٓي٣َ حُ

ٌّٔي   .42، ٙ 1989، 01حُلي٣ي٣ش، حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى ُِ

ي ػ٤ِٚ حُو٠خء ك٢ ه٤٠ش أهَٟ طظؼِّن رٔو١ٞ أكي حُِرخثٖ ىحهَ حُلٔخّ ٗظ٤ـش حِٗالهٚ ػ٠ِ هطؼش ٛخرٕٞ  ًّ ٝٛٞ ٓخ ٣ئ

ًخٗض ػ٠ِ أ٤ٍٟش حُلٔخّ، ٓٔخ أىٟ ا٠ُ اٛخرظٚ رٌٍٔٞ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حٌٍُحع، ك٤غ ؿخء ك٢ حُوَحٍ ٓخ ٢ِ٣:" حُؼالهش 

خ رٔالٓش حُ ًٓ ظ٢ طَر٢ حُِرٕٞ رٜخكذ حُلٔخّ ٢ٛ ػوي هيٓخص، ٝٓؼَ ٌٛح حُؼوي ٠٣غ ػ٠ِ ػخطن ٛخكذ حُلٔخّ حُظِح

ّْ اٌؾبكس ٠وعغ ئٌٝ ٍجت أعٕجٟحُِرٕٞ، ٝٛٞ  ٌَ ثٕز١غخ اٌَّإ١ٌٚخُ  ١ٗ ِفزوٙخ، ِب ٌُ ٠ضجذ أ ال ٣ي ُٚ ك٤ٚ ١زوًخ  اٌزيا

 ٔي٢ٗ.حُٖٓ حُظو٤ٖ٘  176ُِٔخىس 
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ا  ل فً قرائن اإلثبات تحو  ال: ثالث 

 

                                                                                                                                                                          

خّ ٢ٗء ٓظٞهّغ ٝرٞٓغ ٝٓلّٜٞ حُٔزذ حألؿ٘ ّٔ ز٢ إٔ ٣ٌٕٞ ؿ٤َ ٓظٞهّغ ٝال ٣ٌٖٔ طلخى٣ٚ، ٝٝؿٞى حُٜخرٕٞ ك٢ ر٤ض حُل

حُٔي٣ٖ إٔ ٣ظلخىحٙ ٝإٔ ٣ظٞه٠ حُل٤طش، ٌُُي ال ٣يهَ ك٢ كٌْ حُٔزذ حألؿ٘ز٢"؛ حُٔـِْ حألػ٠ِ، حُـَكش حُٔي٤ٗش، 

 .64، ٙ 1987، 01خس، حُؼيى، ه٤٠ش )ٛـ.ف( ٟي )ّ.د(، َٗ٘س حُو02/03/1983٠(، رظخ٣ٍن 20310هَحٍ ٍهْ )

ّٔالٓش ًَ ٓيس ط٘ل٤ٌ حالُظِحٓخص حُٔظُّٞيس ػٖ حُؼوي ح١ٌُ   ّٔالٓش ٣ظؼ٤ّٖ إٔ طـط٢ حُ كٖٔ أؿَ حُٞكخء رخالُظِحّ ر٠ٔخٕ حُ

حالُظِحّ أٗ٘ؤٛخ ٝإٔ طٌٕٞ ٓطِوش ال ٣٘ٞرٜخ ٗوٚ ٝال طؼظَٟٜخ كخىػش ؿ٤َ ٓظٞهّؼش، ٝال ٣ٌٖٔ ىكؼٜخ. ٓلٔٞى ٝك٤ي، 

 .185، 2001ٙ، ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش، حُوخَٛس، ك٢ حُؼوٞىر٠ٔخٕ حُٔالٓش 

 ٖٝٓ ططز٤وخص حُو٠خء حُل٢َٔٗ ك٢ ٓـخٍ اهَحٍ حالُظِحّ ر٠ٔخٕ حُٔالٓش:

Cass. 1ere civ., 29 Juin 1999, n°97-14254, n°97-15818, n°97-21903 « Le contrat 

d’hospitalisation et de soin conclu entre un patient et un établissement de santé met à la 

charge de ce dernier, en matière d’infection nosocomiale, une obligation de sécurité de 

résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère », 

François Vialla, Les grands décisions du droit médicale, Beyrouth édition, Alpha, 2010, 

p 604.  
(1)

 .242، َٓؿغ ٓخرن، ٙ طوي٣َ حُظؼ٣ٞٞ ر٤ٖ حُوطؤ ٝح٠ٍَُٓلٔي ارَح٤ْٛ حُيٓٞه٢،  -
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4801

« Teffain »41111896 
« Marie »

.

4801

                                                           
(1)

ّٕ ح٠ٍَُّ ًخٕ الرّي  - هخرش، أٝ اػزخص أ َّ هخرش ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش ٝؿذ ػ٤ِٚ اػزخص ه٤خٓٚ رٞحؿذ حُ َّ ُٝظوُِّٚ حٌُِّٔق رخُ

 ٖٓ حُظّو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ حُـِحث١َ. 134حُٞحؿذ رٔخ ٣٘زـ٢ ٖٓ حُؼ٘خ٣ش، حُٔخىس ٝحهًؼخ ُٝٞ هخّ رٌٜح 

ىٍحٓش ٓوخٍٗش ك٢ ٟٞء حُلوٚ ٝأكٌخّ –ٗظ٣َش حُظّؼي١ ًؤٓخّ ُِٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش حُلي٣ؼش أكٔي ٓلٔي ػط٤ش ٓلٔي، 

 .30،31، ٙ 2007، 1، ىحٍ حُلٌَ حُـخٓؼ٢، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، ١-حُو٠خء

حُٔٔئ٤ُٝش رخكظَحٝ حُوطؤ ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش ػٖ كؼَ حأل٤ٗخء ٣ُ٘ظَ: ػزي حُٜخى١ ػزخّ، ٝك٢ ٗلْ حُلٌَس ك٤ٔخ ٣ظؼِّن 

 .71، 67ٓـِش حَُحثي حُؼَر٢، ًَٗش حالطلخى حُؼَر٢ إلػخىس حُظؤ٤ٖٓ، ىٓ٘ن،  ٙ  ،حُٔلظَٟش ػٖ كؼَ حأل٤ٗخء
(2)

يس ُالُظِ - ًّ ٌَ ٛؼذ هخٛش رخُّ٘ظَ ُِ٘ظ٤ـش ؿ٤َ حُٔئ زز٤ش أٓ ّٔ حرطش حُ َّ ّٕ اػزخص حُ حّ ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش ح٤ُٜ٘ٔش رٞؿٚ ا

َِّ ٖٓ حُؼالؽ ًخٕ ٣ٌٖٔ ٗلخإٙ؟ رخَُؿْ ٖٓ  ّٕ ح٣َُٔٞ ح١ٌُ ُك ػخّ، ٝحُطّز٤ش ػ٠ِ حُوٜٞٙ، اً ٤ًق ٣ٌٖٔ اػزخص أ

إٔ حُؼالؽ ح١ٌُ ُْ ٣و٠غ ُٚ ٤ُْ ٟٓٞ ١ً ٗظخثؾ ػ٘ٞحث٤ش؟، ك٠اًل ػٖ ٝؿٞى أَٟحٍ ٣ٜؼذ ٗٔزظٜخ ا٠ُ ٗوٚ 

ُٔلِيػش ٠ٍَُ ر٤ج٢ ؿ٤َ َٓث٤ش ٝطلي٣ي حُٔزذ حأل٢ِٛ ٓٔظل٤َ، ك٤ٌق ٣ٌٖٔ طلي٣ي ٓؼ٤ّٖ، كٔؼاًل؛ هي طٌٕٞ حألٓزخد ح

ح٠ٍَُّ ٖٓ ١َف ٥هَ؟، ٝك٢ هخٕٗٞ كٔخ٣ش حُٔٔظِٜي ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ: ك٢ كخُش حٓظٜالى حُل٤ٞحٗخص ألػالف 

ّٕ حُٔٔظِٜي ح١ٌُ ٣٘ظ١َ ُلٔخً ُل٤ٞحٗخص حٓظٌِٜض ٓؼَ ٌٛٙ حألػالف ٣ـي ٗلٔٚ أٓخّ ٟٝ ػش، كب ّٞ ؼ٤ش ال هالٙ ِٓ

ٜٓ٘خ، ٤ًق ٣ؼزض رؼي ػّيس أ٣خّ أٝ أٓخر٤غ ٖٓ حٓظٜالى ٌٛح حُِّلْ ٖٓ ٛٞ حُٔظٔزِّذ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش؟ ٤ًٝق ُٚ اػزخص أَٛ 

حُل٤ٞحٕ )كِوش ٓظِِٔٔش( ك٢ ه٠ّْ ػيّ ٝؿٞى أَٛ ٓخ ٣ؼزض ًُي، ًٌُي ح٥ػخٍ حُـخٗز٤ش ُيٝحء ال طظَٜ اال رؼي 

ي ٝهٞع حُوطؤ ك٢ ٓ٘ٞحص الٓظٜالًٚ، ٤ًق ٗز٤ّٖ ٖٓ ٛٞ ح ًُّ ُٔٔئٍٝ أٝ حُٔظٔزّذ ك٢ ح٠ٍَُّ؟، ٣ُخىس ػ٠ِ ًُي ٓغ طؤ

َحف، أّ ُطز٤ذ حُظّوي٣َ، أّ ٓٔئٍٝ ٓـٔغ  ـّ ٟش أّ ُِ َّ ٛخُش حالٓظ٤وخظ رؼي حُؼ٤ِٔش ٣َُِٔٞ، ُٖٔ ٣ُ٘ٔذ؟ ُِٔٔ

حُوزَحص حُؼ٤ِٔخص أٝ ُٔي٣َ حُٔٔظ٘ل٠؟، ٝحإلؿخرش ػٖ ٌٛٙ حُظٔخإالص ٍرٔخ طظطِّذ ٓ٘ٞحص ٖٓ حإلؿَحءحص ٝ

 حُو٠خث٤ش، كل٢ ٌٛٙ حُلَٝٝ ٣ٌٕٞ حُٔظ٠ٍَ ِِٓٓخً ربػزخص حُوطؤ أٝ ح٠ٍَُ أٝ حُؼالهش حُٔزز٤ش: 

édition, Dalloz,  
ème

, 4Les principes de la responsabilité civileVoir: Patrice Jourdain, 

droit de la Introduction générale au Luc Fagnart, -Paris, 1998, p17 et suite; Jean 

, Bruylant, Bruxelles, volume 02, 1999, p48.                                                responsabilité 
(3)

ع حُـِحث١َ ك٤ٔخ ٣وٚ حُٔٔئ٤ُٝش ػٖ كؼَ حأل٤ٗخء )حُلَحٓش( ك٢ حُٔٞحى  - َّ ٝٛٞ حُلٌْ حُٔؼظٔي ٖٓ هزَ حُٔ٘

 ٖٓ حُظو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ. 140ٝ  139ٝ 138
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48014. 

4110 48014

418148014
« Jand’Heur »

                                                           
(1)

ّٕ ٓلٌٔش حُ٘وٞ حُل٤َٔٗش  .105، ٙ -ىٍحٓش ٓوخٍٗش -حُظؼ٣ٞٞ ػٖ اٛخرش حُؼَٔػ٣ِِ ؿٞحى ٛخى١،  - ٣ٝزيٝ أ

رٜيى كخىع ػَٔ  « CAMES »ك٢ ه٤٠ش  1895أٛيٍص ٌٛح حُوَحٍ أُٓٞس روَحٍ ٓخرن ٛخىٍ ػٖ ٓـِْ حُيُٝش 

٤َ ك٢ حُوَحٍ ح١ٌُ ٓ٘لٚ طؼ٠ً٣ٞخ ؿ٤َ ٝهغ ٌُٜح حأله٤َ ك٢ ٣يٙ ح٤َُُٟٔ كؤكويٙ حُويٍس ػ٠ِ حُؼَٔ، كطؼٖ ٌٛح حأله

 َّ ّٕ ٓـِْ حُيُٝش أه ًخٍف، ٝحُٔؼ٤َ ُالٗظزخٙ ك٢ ٌٛٙ حُو٤٠ش أّٗٚ ُْ ٣ؼزض هطؤ ٍد حُؼَٔ ٝال هطؤ ح٠ُل٤ش، ااّل أ

س حُوخٕٗٞ ك٢ ٓٞحؿٜش ٍد حُؼَٔ، ىٕٝ طؤ٤ٜٓٔخ ػ٠ِ ٗٚ حُٔخىس  ّٞ ّٕ حُو٤٠ش طو٠غ 1384/1ٓٔئ٤ُٝش رو ، رٔخ أ

ح٠ٍَُّ ًؤٓخّ ُِٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ك٢ حُٔـظٔغ ٖٓ حُظل٤َٜ ٣َُحؿغ: ٓلٔي َٜٗ حَُكخػ٢،  ُِوخٕٗٞ حُؼخّ. ٣ُِٔي

 ؛72، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُٔؼخَٛ

La faute inexcusable en matière d’accident de travail et de maladies Renée Jaillet, 

                                              , L.G.D.J, Paris, 1980, p 28, 29.                 professionnelles 
(2)

 ك٢ كوَطٜخ حأل٠ُٝ ػ٠ِ أّٗٚ:  1384ط٘ٚ حُٔخىس  -

« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, 

mais encore de se lui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des 

choses que l’on a sous sa garde ».                                                                                      
(3)

ٖٓ حُظو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ حُل٢َٔٗ ٝحُظ٢ ط٘ٚ ك٢ آهَٛخ: "... أٝ حأل٤ٗخء  1384حٗظزٚ حُو٠خء ٖٓ حُلوَس حأل٠ُٝ ُِٔخىس  -

اً ُْ طٌٖ ٌُٜٙ حُؼزخٍس ه٤ٔش ، « Ou des choses quel’on a sous sa garde »ٓظٚحُظ٢ طٌٕٞ طلض كَح

لض ك٢ رِـ٤ٌخ ٖٓ ١َف ٤ًَٝ ح٤ُ٘خرش  ِ٘ ، ح١ٌُ ٍأٟ « Faider »هخ٤ٗٞٗش طَٜ ا٠ُ ىٍؿش حُوخػيس حُّوخٛش ا٠ُ إٔ حًظُ

ّٕ حُلوَس حأل٠ُٝ ٌُٜٙ حُٔخىس ط٘ٚ ػ٠ِ حُٔٔئ٤ُٝش ػٖ كؼَ ح٢ُ٘ء...ٝ حٗظ٠ٜ ا٠ُ حُو ٢ّ٘ء ٣ٌٕٞ أ ؛ كخٍّ حُ ّٕ ٍٞ رؤ

 ٓٔئٝالً ٓٔئ٤ُٝش ٓلظَٟش ػٖ حألَٟحٍ حُظ٢ طُليػٜخ حأل٤ٗخء حُظ٢ ٢ٛ طلض كَحٓظٚ كظ٠ ٣ؼزض أٗٚ ُْ ٣وطت".

ّٕ ًاًل ٖٓ ٓلٌٔش حٓظج٘خف رًََٝٔ ٝٓلٌٔش حُ٘وٞ حُزِـ٤ٌ٤ش ك٢ كٌْ ُٜخ رظخ٣ٍن  هي ٍك٠ظخ  18/05/1879ؿ٤َ أ

ؿْ ٖٓ طؤ٤٣ي  1382حُّ٘ٚ حُٞحٍى ك٢ حُٔخىس  ٌٛح حَُأ١ حُـي٣ي، ٝأرو٤ظخ ػ٠ِ ططز٤ن َّ ٖٓ حُظو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ حُل٢َٔٗ، رخُ

َّ حُو٠خء ػ٠ِ ٌٛح حَُأ١ ا٠ُ ٓخ هزَ ٜٗخ٣ش حُوَٕ « Faider »حُلوٚ َُأ١   ّ.19، ٝظ

ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ؛  90، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ىٍحٓخص ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش٣ُِٔي ٖٓ حُظل٤َٜ ٣ُ٘ظَ: ػ٢ِ ػ٢ِ ٤ِٓٔخٕ، 

، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ ىُٝش حُٔٔئ٤ُٝش حُ٘خٗجش ػٖ حأل٤ٗخء  ؿ٤َ حُل٤ش ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُـِحث١َكِٔس،  ٓلٔٞى ؿالٍ

 .  106، 105، ٙ 1981ك٢ حُلوٞم، ؿخٓؼش حُـِحثَ، 
(4)

 .72، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ح٠ٍَُ ًؤٓخّ ُِٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ك٢ حُٔـظٔغ حُٔؼخَٛٓلٔي َٜٗ حَُكخػ٢،  -
(5)

ّٕ ٤ٓخٍس ر٠خثغ ًِٓٔٞش ًَُ٘ش طظِّوٚ ٝهخثغ ٌٛٙ حُو٠ -  Lise »ىٛٔض حُطلِش  « Bumsel »٤ش ك٢ أ

Jand’Heur »  ٜخ ىػٟٞ أٓخّ ٓلٌٔش رِلٍٞ، ١خُزض  02/04/1925رظخ٣ٍن ّٓ كـَكظٜخ رـَٝف هط٤َس، كَكؼض أ

خ أٛخرٜخ )ح٠ٍَُّ حُٔؼ١ٞ٘( ٝأٛخد حر٘ظٜخ ٖٓ ٍَٟ )ح٠ٍَُّ حُٔخى١(، ٝأهخٓض حُيّ  ّٔ ًَّ٘ش رخُظّؼ٣ٞٞ ػ ػٟٞ ك٤ٜخ حُ

خثن ١زوخ ُِٔخىس 1384/1ػ٠ِ أٓخّ حُٔخىس  ّٔ ، ك٤ٔخ اًح ُْ طوزَ حُٔلٌٔش 1382، ٝحكظ٤خ٤١ًخ ػ٠ِ أٓخّ اػزخص هطؤ حُ

خك٘ش  1384/1. ٛيٍ كٌْ ٖٓ ٓلٌٔش حالٓظج٘خف ٣َكٞ ططز٤ن حُٔخىس 1384/1ططز٤ن حُٔخىس  ّ٘ ػ٠ِ حُو٤٠ش، ًٕٞ حُ
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 .فؼل امّّشء وفؼل امّّشء اذلي ًدٍٍر إلوسان 
 .ألش َاء اخلعرية وغري اخلعرية، ول هيم ٕاذا اكن ابمّّشء غَب مالزم ٔأم ل 
 وغري امليلوةل. امليلولت وامؼلارات؛ ٔلّن املرار اس خؼمل مطعوح اجلامدة اذّلي حيمل مؼىن ألش َاء امليلوةل 
 اسدبدال مطوح اخلعأٔ املفرتض ابملسؤومَة املفرتضة

(1)
 ، جسمَة حكّرس ثطّور موضوغي ملسؤومَة احلارس.

  ية ُذٍ املسؤومَة ثبًؼا ملا جاء يف املرار ل ميكن دحضِا ٕاّل إبثبات امّسبب ألجٌيب، فال ٍكفي نوحارس ٔأن كوة كًر

 جمِوًل. ًثبت ٔأهَّ مل ٍرحكب خعأٔ ؤأّن سبب احلادث

4801

48014

4801

                                                                                                                                                                          

، ٗو٠ض حُيحثَس حُٔي٤ٗش ُٔلٌٔش حُ٘وٞ حُلٌْ، ٝأُـض ٣1382وٞىٛخ ٓخثن ٝحُٔٔئ٤ُٝش ك٤٘جٌ ٗو٤ٜش طو٠غ ُِٔخىس 

حُظّلَهش ر٤ٖ كؼَ ح٢ُ٘ء ٝكؼَ حإلٗٔخٕ ٝحٓظزيُظٜخ رظلَهش ال طوَ هطٍٞس ػٖ ٓخروظٜخ، ٢ٛٝ حُظّلَهش ر٤ٖ حأل٤ٗخء 

 حُوط٤َس ٝؿ٤َ حُوط٤َس.

 ًٍ ح ًخٕ ُٚ ٝهغ ك٢ طـ٤٤َ ١َُكض حُو٤٠ش ػ٠ِ حُّيٝحثَ حُٔـظٔؼش ُٔلٌٔش حُ٘وٞ حُظ٢ كٔٔض حُوالف، ٝأٛيٍص هَح

ٖٓ حُظو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ حُـِحث١َ(. ٤ِٓٔخٕ َٓهْ، َٓؿغ ٓخرن،  138ٓـَٟ حُظ٣َّ٘غ ك٢ ٓـخٍ حُٔٔئ٤ُٝش )ٓؼاًل: حُٔخىس 

، َٓؿغ ىٍحٓخص ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش؛ ػ٢ِ ػ٢ِ ٤ِٓٔخٕ، 72؛ ٓلٔي َٜٗ حَُكخػ٢، َٓؿغ ٓخرن، ٙ 1016ٙ 

، ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص 2، حُـِء خٓش ُالُظِحّ ك٢ حُوخٕٗٞ حُـِحث١َحُ٘ظ٣َش حُؼ؛ حُؼَر٢ رِلخؽ، 94ٓخرن، ٙ 

 .  350، ٙ 2001حُـخٓؼ٤ش، حُـِحثَ، 
(1)

حٛطالف حُٔٔئ٤ُٝش حُٔلظَٟش رياًل ٖٓ حُوطؤ حُٔلظَٝ ًخٕ ٓلَ ٗوي؛ كل٢ ك٤ٖ ٣ـُٞ حكظَحٝ حُٞهخثغ  -

 ّٕ حُّ٘ظ٤ـش حُوخ٤ٗٞٗش ال طُلظََٝ ٝاّٗٔخ طُٔظَ٘ظؾ  ًخُوطؤ، كبّٗٚ ٖٓ ؿ٤َ حٌُٖٔٔ حكظَحٝ ٗظخثؾ هخ٤ٗٞٗش ًخُٔٔئ٤ُٝش، ًُي أ

ٍ ا٠ُ  ّٞ خ إٔ طٞؿي أٝ ال طٞؿي، ًخٕ الرّي ٖٓ حُظّل ّٓ خ ًخٗض حُٔٔئ٤ُٝش رٞٛلٜخ ٗظ٤ـش ال طلظَٝ كب ّٔ ٖٓ حُٞحهغ، ُٝ

، أ٣ٖ حٓظؼِٔض ٓلٌٔش حُ٘وٞ "حُٔٔئ٤ُٝش روٞس حُوخٕٗٞ"، ٢ٛٝ 1956أًظٞرَ  18حٛطالف آهَ ٝٛٞ ٓخ كيع كؼاًل 

، َٓؿغ ىٍحٓخص ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش٤ش هخثٔش ٓخ ُْ ٣ٌٖٔ ٗل٤ٜخ ربػزخص حُٔزذ حألؿ٘ز٢. ػ٢ِ ػ٢ِ ٤ِٓٔخٕ، ٓٔئُٝ

 .19، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُٔٔئ٤ُٝش حُ٘خٗجش ػٖ حأل٤ٗخء ؿ٤َ حُل٤ش؛ ٓلٔٞى ؿالٍ كِٔس، 98ٓخرن، ٙ 
(2)

ُل٤َٔٗش ُْ ططزّن أريحً أكٌخّ ؛ ٓلٌٔش حُ٘وّٞ ح1004ٌٛح حُوَحٍ أٗخٍ ا٤ُٚ ٤ِٓٔخٕ َٓهْ، َٓؿغ ٓخرن، ٙ  -

ٓٔئ٤ُٝش طّٜيّ حُز٘خء ػ٠ِ كٞحىع حأل٤ٗخء، ًُي إٔ حالٓظ٘خى ٌُٜٙ حُلٌَس ال ٣ِ٣َ حُٜؼٞرخص ك٢ ػذء حإلػزخص أٓخّ 

ح٠ٍَُٔٝ، كٜٞ ِِّٓ ربػزخص ػيّ ح٤ُٜخٗش أٝ ٝؿٞى ػ٤ذ ك٢ حُظ٤٤٘ي ٛٞ ٓخ ٣ظؼخٍٝ ٓغ ٓزخىٍحص حُلوٚ ٝحُو٠خء ك٢ 

ٍ حالهظٜخى١ ٝحُٜ٘خػ٢ ػ٠ِ ء حإلػزخص ػ٤ِٚ. ٣ُ٘ظَ ًٌُي: رٞرٌَ ٜٓطل٠، ٓلخُٝش  حُظول٤ق ٖٓ ػذ ّٞ أػَ حُظط

ح٠ٍَُ ًؤٓخّ ُِٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ك٢ حُٔـظٔغ ؛  ٓلٔي َٜٗ حَُكخػ٢، 55، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٓٔئ٤ُٝش حُٔ٘ظؾ

                                                       .        62، 61، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُٔؼخَٛ
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421
481 

41114

  ظ. الامزتاماتمٌح سوعة واسؼة نولضاء يف حتدًد  اميت ًؼد إلخالل هبا خعأٔ ُموجبًا نوخّؼًو
 د اخلعأٔ من ضفذَ ألخ  اغخياٌق ملسؤومَة ػدمي امخّمَزي. ،ٍُكذَفى فَِ بركن امخّؼدي الكِة ٕاىل بؼد اجامتغيجترُّ
  ا يف ػدم ٕاماكهَة ٕاثبات ٔأراكن املسؤومَة، ما ًيؼكس سوًبا ػىل جماهبة املخرّضر ملخاغب كاهوهَة ػدًدة ثخجّمع أآثُر

ظ رمغ ثؼّرضَ ٔلرضار جس مية، خعرية واس   ُِحرم امضحَة من امخّؼًو و ما حاومت اجلِود كِاهما، ف خثٌائَة غامًبا، ُو

، ُذٍ املراءة ورمغ ما حلّلذَ من جناح ٕاّل ٔأّن اخلعأٔ اذّلي ل ميكن دحضَ 4831/4نوٌلدة  ثداُركَ ابملراءة اجلدًدة

 ل اخلعأٔ. عرل ًؼخرب افرتاًضا، وُذا ثياكٌظ جيؼويا ٔأمام مسؤومَة كامئة ػىل ٔأساس اخل
 ع يف فكرة اخلعأٔ، ما ُو يف حلِلة ألمر ٕاّل الامزتام بضٌلن امّسالمة يف بؼ ظ امؼلود واذلي اكرُتح يف ٕاظار امخوسُّ

ة ٔأم غلدًة، ٕاذ ٔأّن ُذا  َ حنو املسؤومَة املوضوغَة، واذلي ٔأثّر حىت يف حتدًد ظبَؼة ُذٍ املسؤومَة؛ ثلطرًي ثوجُّ

ر  اذلي  امؼومي اذّلي شِدٍ اجملال املِين واملاهوين،امخّلس مي امثّيايئ امخّلوَدي ٔأخذ يف امرّتاجع وامخاّليش، هظًرا نوخعوُّ

ر امّظروف الاكذطادًة اخلاضة ابمؼرض وامّعوب  كلذا ذلاًة حلوق املس هتكل، مل ًؼد اكفًِا ومواكبً  ٔأّن ثعوُّ

 حىت يف املسؤومَة امؼلدًة. وثلوبات ألسؼار، ٔأدى ٕاىل فلدان امفرد حّرًخَ

                                                           

(1)
ك٢ طل٤َٜ ٌٛٙ حُلٌَس حُظ٢ حػظزَص ٓٔئ٤ُٝش ػي٣ْ حُظ٤٤ِٔ طخٍس حٓظؼ٘خث٤ش، ٝأهَٟ حكظ٤خ٤١ش، ٝطخٍس ٓولّلش،  -

، ٓ٘٘ؤس حُٔؼخٍف، -ٗلٞ ٓٔئ٤ُٝش ٟٓٞٞػ٤ش-ىٍحٓخص ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش حُظّو٣َ٤ٜش ٣ُ٘ظَ: كظل٢ ػزي حَُك٤ْ ػزي هللا، 

، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ح٠ٍَُّ حُ٘خٗت ػٖ كؼَ ػي٣ْ حُظ٤٤ِٔ ٟٔخٕ؛ ػزي حَُكٖٔ ؿٔؼش، 61، ٙ 2004حإلٌٓ٘ي٣ٍش، 

، ٓـِش حٍُِهخء -ىٍحٓش ٓوخٍٗش-ٓٔئ٤ُٝش ػي٣ْ حُظ٤٤ِٔ ػٖ كؼِٚ ح٠ُخٍ ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ؛ أٓـي ٓلٔي ٍٜٓ٘ٞ،  267

 ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ. 50، ٙ 2002، 02، حُؼيى04ُِزلٞع ٝحُيٍحٓخص، حألٍىٕ، حُٔـِي 
(2)

 - Ghenima Lahlou-Khiar, Réflexion sur l’alinéa 02 de l’article 125 du code civile, 

R.A.S.J.E.P, n° 04, fév. 1997, p 13, Il s’agit la écrit:« En réalité d’une situation 

intermédiaire entre la responsabilité du fait personnel et le droit à l’indemnisation 

automatique institué par l’ordonnance du 30 janvier 1974 relative aux accidents de la 

circulation et la loi du 02 Juillet 1983 concernant les accidents du travail »;  

 .78، 77َٓؿغ ٓخرن،  ،حُلؼَ حُٔٔظلن ُِظؼ٣ٞٞ –حالُظِحٓخص ػ٢ِ ك٤ال٢ُ، 
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 انً:المطلب الث  
 حٌةآلٌة تعوٌضٌة للض  كموضوعٌة  مسإولٌةنحو 

                                                           
(1)

٤ُش حُظو٣َ٤ٜش ك٢ َٓ٘ٝع حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ٓيٟ ُِّٝ )حُوطؤ( ًًَٖ ٖٓ أًٍخٕ حُٔٔئٝا٣خى ٓلٔي ؿخى حُلن،   -

، ٓـِش حُـخٓؼش حإلٓال٤ٓش ُِيٍحٓخص حإلٓال٤ٓش، طٜيٍٛخ ػٔخىس حُزلغ حُؼ٢ِٔ -ىٍحٓش طل٤ِ٤ِش–حُلِٔط٢٘٤ 

 .226 -201، ٙ ٙ 2012، ٣٘خ٣َ 01، حُؼيى 21ٝحُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ رخُـخٓؼش حإلٓال٤ٓش، ؿِس، حُٔـِي 
(2)

ٍ ُْ ٣وظَٜ كو٢ ػ٠ِ حُ - ّٞ ٔٔئ٤ُٝش ح٤ُٜ٘ٔش، ٝاّٗٔخ ظَٜ رٌَ٘ رخٍُ ك٤ٜخ ٝريٍؿش أهٟٞ، كٜٞ هي ُلن ٓٔئ٤ُٝش حُظّط

حُطّز٤ذ، حُٔ٘ظؾ، حُٔلخ٢ٓ، كٞحىع حُؼَٔ، كٞحىع حٍَُٔٝ أٝ ح٤َُٔ، حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش، ٟلخ٣خ حإلٍٛخد أٝ ٟلخ٣خ 

ص رؼ٘ق ٗظ٣َش حُوطؤ اػَ ٣ُخىس حُٔوخ١َ. ِّ  حُـ٣َٔش، حألَٟحٍ حُز٤ج٤ش، كخٛظ
(3)

 .104، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُلؼَ ؿ٤َ حَُٔ٘ٝع )حإلَٟحٍ( ًؤٓخّ ُِٔٔئ٤ُٝشخٕ ارَح٤ْٛ حَُٔكخٕ، ػيٗ -
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)الفرع األول

)الفرع الثانً

)الفرع 

 لثالثا

 

 

                                                           
(1)

 02ٝ 01، ٓـِش حُوخٕٗٞ ٝحالهظٜخى، َٜٓ، حُؼيى حالطـخٛخص حُلي٣ؼش ك٢ حُؼوي ٝحُٔٔئ٤ُٝش حُوط٤جشٝى٣غ كَؽ،  -

 .122، ٙ 1945، كزَح٣َ / ٓخٍّ 15حُٔ٘ش  03ٝ
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 ل:الفرع األو  
ل نظرٌة  تبعة ال تحم 

أول  )

ا)  ٌ ا)(ثان  .(؟ثالث 

 بعة وأسسهال الت  : مضمون نظرٌة تحم  أول  

                                                           
(1)

ح٠ٍَُ ًؤٓخّ ٤خّ حُٔٔئ٤ُٝش ػ٠ِ ًٍٖ حُوطؤ ٣َُحؿغ: ٓلٔي َٜٗ حَُكخػ٢، ٣ُِٔي ٖٓ حُظّل٤َٜ كٍٞ ه -

ٓيٟ ُِّٝ ًٍٖ حُوطؤ ًًَٖ ٖٓ أًٍخٕ حُٔٔئ٤ُٝش ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ؛ ا٣خى ؿخى حُلن،  423، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ُِٔٔئ٤ُٝش

 ، َٓؿغ ٓخرن.حُظو٣َ٤ٜش
(2)

ؼ٤ذ أكٔي ٤ِٓٔخٕ ح٤ُٔي، حُٔٔئ٤ُٝش ٣ٗطِن ػ٤ِٜخ حُ٘ظ٣َش حُٔخى٣ش أٝ حُٟٔٞٞػ٤ش أٝ ٗظ٣َش حُٔوخ١َ؛ ٣ُ٘ظَ:  -

َ حُظّزؼش ّٔ  .368، ٙ 1983، 15، ٓـِش حُوخٕٗٞ حُٔوخٍٕ، حُؼيىحُٔز٤٘ش ػ٠ِ طل
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ر  "ال من  بالغ   م  غ 

« Saleilles »« Faute »
4802

                                                           
(1)

- Mireille Bacache-Gibeili, Droit civil, les obligations, la responsabilité civile, Tome 

V, édition Delta, Beyrouth, 2008, p18. 
(2)

؛ ٓلٔي ٤ِٓٔخٕ كالف 257، َٓؿغ ٓخرن، ٙطوي٣َ حُظؼ٣ٞٞ ر٤ٖ حُوطؤ ٝح٤ٍَٛ٠ُْ ىٓٞه٢، ٣ُ٘ظَ: ٓلٔي ارَح -

ٍ حُٔٔئ٤ُٝش حُؼوي٣شح٤َُٗي١،  ّٞ ، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، ٤ًِش -ىٍحٓش ٓوخٍٗش -ٗظ٣َش حالُظِحّ ر٠ٔخٕ حُٔالٓش ك٢ ا١خٍ طط

 .192، ٙ 1998حُلوٞم، ؿخٓؼش ػ٤ٖ ْٗٔ، َٜٓ، 
(3)

 .767، ٙ 520، َٓؿغ ٓخرن، كوَس ٢٤ُٓٞ ك٢ َٗف حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُـي٣يحػزي حَُُحم أكٔي ح١ٍُٜٞ٘ٔ،  -
(4)

َ حُظّزؼش رٍٜٞطٜخ حُٔطِوش ٛٞ حُلو٤ٚ حُل٢َٔٗ "الر٤ٚ  - ّٔ ٍ ٖٓ ٗخىٟ رلٌَس طل ّٝ "، ٛخِكذ حُظّؼ٤ِوخص Labbéأ

َّ كظ٠ ٓ٘ش  خ ٣ًٍَٟٝخ ُِٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش 1890حٍُٜٔ٘ٞس، ٝح١ٌُ ظ ًٓ ٌّٔخ رخػظزخٍ حُوطؤ أٓخ ظٔ ، هزَ إٔ ٣ؼظ٘ن ٌٓ٘ ُٓ

ّٕ ٖٓ ٣٘٘ت رلؼِٚ  ّٕ حألٓخّ ح١ٌُ ٣ـذ إٔ طوّٞ ػ٤ِٚ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ٛٞ أ ٍ أ َّ َ حُظّزؼش كو ُّٔ طِي حُٔ٘ش كٌَس طل

ٙ ا٠ُ « risque Crée »ٓوخ١َ ٓٔظليػش ك٢ حُٔـظٔغ  َُ ٍ ٖٓ حطّـٚ ٗظ ّٝ َ طزؼظٜخ، كٌخٕ رٌُي أ ّٔ ، ٣ظؼ٤ّٖ ػ٤ِٚ طل

ح ٌُٜح حُٔزيأ حألٓخ٢ٓ ح١ٌُ هخٍ رٚ ٤ِٓٔخٕ َٓهْ، ٖٓ حُظّو٤ٖ٘ ح 1384/1حُٔخىس  ًَ ُٔي٢ٗ، ك٤غ حٓظ٘ز٢ ٍٝأٟ ك٤ٜخ طو٣َ

، ٙ 1985، ١،5-، حألكٌخّ حُؼخٓش-حُؤْ حألٍٝ -حُلؼَ ح٠ُّخٍ، حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش-حُٞحك٢ ك٢ َٗف حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ 

خ ٝهٞس، ااّل رل٠َ حُل120 ًٗ َ حُظّزؼش ُْ طؼَف حٗظؼخ ُّٔ ّٕ ٗظ٣َش طل يح حُطّز٤ؼش ؛ ؿ٤َ أ ًّ و٤ٜ٤ٖ حُل٤٤َٖٔٗ ح٣ٌُِّْٖ أ

ٍس ٖٓ أ١ّ كٌَس ُِوطؤ. ََّ  حُٟٔٞٞػ٤ش ُِٔٔئ٤ُٝش، ٓؼظز٣َْٖ ا٣خٛخ ٓل

, L.G.D.J, Paris, Les accidents de travail et la responsabilité civileSaleilles Raymond, -

ome 2, 3éme édition, , TCours de droit civil positif français1987; Josserand Louis, 

Recueil Sirey, Paris, 1939, p305.                                                                                        

, librairie nouvelle de : De la responsabilité du fait des choses inanimées Aussi son livre

droit et de jurisprudence, Paris, 1897, p 104.                                                                       
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« Fait »

« Josserand »

4801 

48024808

48014

                                                           
(1)

 .120، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُٞحك٢ ك٢ َٗف حُوخٕٗٞ حُٔي٤ِٓ٢ٗٔخٕ َٓهْ،  -
(2)

؛ ٓلٔي َٜٗ حَُكخػ٢، 64، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُ٘ظ٣َش حُؼخٓش ُالُظِحّ ػٖ ٓالٓش حألٗوخٙٓلٔي حُظِظ٢،  -

، َٓؿغ ىٍحٓخص ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش؛ ػ٢ِ ػ٢ِ ٤ِٓٔخٕ، 446، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٠ٍَُ ًؤٓخّ ُِظؼ٣ٞٞح

ٝٓخ   260، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُٔٔئ٤ُٝش حُ٘خٗجش ػٖ كؼَ حأل٤ٗخء ؿ٤َ حُل٤ش؛ ٓلٔٞى ؿالٍ كِٔس، 153ٓخرن، ٙ 

 رؼيٛخ.
(3)

ع حُل٢َٔٗ ك٢ كيٝى حٓظؼ٘خث٤ش ا٠ُ ٌٛٙ حُّ٘ظ٣َ - َّ  09ش كؤٛيٍ هخٕٗٞ كٞحىع حُؼَٔ ك٢ ٝهي حٓظـخد حُٔ٘

خ ٛخًُلخ ألٕ ٣ُطزّن 1898أك٣ََ ًٓ م ألٜٗخٍ ٌٛٙ حُّ٘ظ٣َش ح٣ٌُٖ ًخٕ ٛيكْٜ إٔ ٣ـؼِٞح ٜٓ٘خ ٓزيأ ػخ َُ ، حألَٓ ح١ٌُ ُْ ٣

ع حُل٢َٔٗ حُؼٔخٍ، ك٤ٖ أهخّ ٓٔئ٤ُٝش ٍد حُؼَٔ ػ٠ِ  َّ َّٚ رٚ حُٔ٘ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حألَٟحٍ، ٌٛح حالٓظؼ٘خء ح١ٌُ ه

ؼَٔ ح٠ُخٍ( ري٣اًل ُِوطؤ، ُحى ٖٓ اَٛحٍ أٜٗخٍ ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش ٝػِْٜٓ ك٢ ٓٞحِٛش ٓطخُزْٜ أٓخّ ٟٓٞٞػ٢ )حُ

ع الكظٌخى ح٣ُِٔي ٖٓ حُلٔخ٣ش ٝح٠ُّٔخٕ ٠ٍَُِٔٝ ك٢ رو٤ش ٓـخالص حُٔٔئ٤ُٝش ػٖ كؼَ حأل٤ٗخء  َّ ٟٝـطْٜ ػ٠ِ حُٔ٘

 ؿ٤َ حُل٤ش، ٝٛٞ ٓخ طلوّن ُْٜ الكوًخ.
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4801

 

4801

                                                           
(1)

ٍ ٓلّٜٞ حُوطؤ ًؤٓخّ ُِٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش، أ٣ٖٔ ارَح٤ْٛ ػزي حُوخُن حُؼ٘ٔخ١ٝ - ّٞ ، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، ؿخٓؼش طط

 . 132، ٙ 1998ػ٤ٖ ْٗٔ، حُوخَٛس، 
(2)

 .425، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ح٠ٍَُ ًؤٓخّ ُِظؼ٣ٞٞٓلٔي َٜٗ حَُكخػ٢،   -
(3)

، حُ٘ظخّ حُي٣ٔوَح٢١ ٝحُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُلي٣غ؛ ًًَٙ/: ٓلٔي ٛز١َ حُٔؼي١، « Ripert »ؿٍٞؽ ٣ٍز٤َ -

 .25، َٓؿغ ٓخرن، ٙ -حُ٘ظ٣َش حُؼخٓش ُالُظِحٓخص-ُٞحٟق ك٢ َٗف حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗح
(4)

٢ّ٘ حألَٓحٝ حُلظّخًش ٝظخَٛس حإلٍٛخد ٢ٛ  - ِغ حُٔؼ٤زش، ٝطل ّٔ ّٕ كٞحىع حٍَُٔٝ ٝاٛخرخص حُؼَٔ ٝهطَ حُ رٔخ أ

ّ٘و٢ٜ حأل ٍ حُ ُّٞ ٓخّ حُظّو٤ِي١ ٓخ ٣ٔزّذ حإلٛخرخص حُـٔٔخ٤ٗش، حٜٗزض ؿٜٞى حُلوٚ ػ٠ِ اظٜخٍ ػ٤ٞد حُظٜ

ُِٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش، أٓخّ ٓخ ٛخىكٞٙ ٖٓ طؼو٤ي ٝؿٔٞٝ ك٢ حإلؿَحءحص حُوخٛش رظؼ٣ٞٞ ٟلخ٣خ حألَٟحٍ حُـٔٔخ٤ٗش 

خ طوّٞ ػ٤ِٚ حُٔٔئ٤ُٝخص حألهَٟ حَُٔطّزش ألَٟحٍ  ًٓ ّ٘و٢ٜ، ٝحػظٔخى ح٠ٍَُّ أٓخ ٍ حُ ُّٞ ك٘خىٝح ر٠ٍَٝس ٛـَ حُظٜ

، ًٌَٓس ٓخؿٔظ٤َ ك٢ حُوخٕٗٞ ظخّ حُوخ٢ٗٞٗ ُظؼ٣ٞٞ كٞحىع حٍَُٔٝحُ٘ؿٔٔخ٤ٗش. أٓـي ػزي حُلظخف أكٔي كٔخٕ، 

 .165، ٙ 2001/2002حُوخٙ، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش طِٔٔخٕ، 
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« Jand’Heur »

  العدالة؛

 

4801

                                                           
(1)

حُٔزذ حألؿ٘ز٢ حُٔؼل٢ ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش حُظو٣َ٤ٜش ػٖ حأل٤ٗخء ؿ٤َ حُل٤ش ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ػٔخ١ٍ كظ٤لش،  -

حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش حُٔظَطزش ػٖ ؛ رؼـ٢ ٓلٔي، 338، ٙ 2004، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، ؿخٓؼش حُـِحثَ، حُـِحث١َ

 .49، ٙ 2007/2008، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، ؿخٓؼش حُـِحثَ، كٞحىع ح٤ُٔخٍحص
(2)

، َٓؿغ ٓخرن، حُ٘ظ٣َش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص؛ كٖٔ ػزخّ، 868ػزي حَُُحم أكٔي ح١ٍُٜٞ٘ٔ، حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  -

 .348، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٢ٗحُٞحك٢ ك٢ َٗف حُوخٕٗٞ حُٔي؛ ٤ِٓٔخٕ َٓهْ، 49ٙ 
(3)

٤خٍحص ٝكوخً ُِٔخىس  - ّٔ ٖٓ حُظو٤ٖ٘  ٣1384/1ُوٜي رلٌَس حُلَحٓش حُظ٢ هخٓض ػ٤ِٜخ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ػٖ كٞحىع حُ

٤خٍس، ٝحُلخٍّ ٛٞ ٖٓ ٣ِٔي  138/1حُٔي٢ٗ حُل٢َٔٗ، ٝحُٔخىس  ّٔ ِّٔطش حُلؼ٤ِش ػ٠ِ حُ ٖٓ حُظو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ حُـِحث١َ حُ

ٗض طٔظ٘ي ا٠ُ كن َٓ٘ٝع أٝ ؿ٤َ َٓ٘ٝع. ٣ُِٔي ٖٓ حُظّل٤َٜ كٍٞ ٌٛٙ حُلٌَس ٣ُ٘ظَ: ًٔخٍ ٌٛٙ ح٤ُٔطَس ٓٞحء ًخ

، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، ٤ًِش حالطـخٙ حُٟٔٞٞػ٢ ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ػٖ كٞحىع ح٤ُٔخٍحص ٝىٍٝ حُظؤ٤ًٖ٤ٓلَ، 

ُٔظَطزش ػٖ كٞحىع حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش حٝٓخ ٤ِ٣ٜخ؛ ٓلٔي رؼـ٢،  67، ٙ 2006/2007حُلوٞم، ؿخٓؼش طِٔٔخٕ، 

حُٔٔئ٤ُٝش حُوخ٤ٗٞٗش ػٖ حأل٤ٗخء ؿ٤َ حُل٤ش حُ٘خطـش ػٖ ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ؛ ػ٢ِ ٓلٔي هِق،  30، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ح٤ُٔخٍحص

، ٓـِش حُل٢ِ ُِؼِّٞ حُوخ٤ٗٞٗش ٝح٤ُٔخ٤ٓش، ؿخٓؼش -ٓٔئ٤ُٝش حُٔ٘ظؾ حُز٤ج٢ ًؼ٤ّ٘ش؛ ىٍحٓش ٓوخٍٗش -حُوطؤ حُٔلظَٝ
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ٌ  ث    بعةل الت  ر نظرٌة تحم  د صو  : تعد  اان

رم بالغنم"؛" الصورة األولى: الغ 

 

                                                                                                                                                                          

١َٝٗ ه٤خّ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ػٖ ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ؛ كخؽ ٓٞى١ ٓلٔي،  346، 2015ٙ، حُٔ٘ش حُٔخرؼش، 02رخرَ، حُؼيى 

، ٙ 08، حُؼيى 01، ٓـِش حُوخٕٗٞ ٝحُٔـظٔغ، ؿخٓؼش أىٍحٍ، حُٔـِي كٞحىع ح٤ُٔخٍحص ك٢ ظَ حالطـخٙ حُٟٔٞٞػ٢

60 ،61  . 
(1)

، ى٣ٞحٕ خ٤ٗٞٗش ٝأٝؿٜٜخ حُؼ٤ِٔشحُ٘ظ٣َش حُؼخٓش ُِٔٔئ٤ُٝش حُ٘خٗجش ػٖ كؼَ حأل٤ٗخء ك٢ ٓزخىثٜخ حُوػخ١ق حُ٘و٤ذ،  -

 .389، 387، 385، ٙ 1981، 2حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش، حُـِحثَ، ١
(2)

ىٍحٓش ػخٓش ألٍٛٞ حُظؤ٤ٓ٘خص ٝحُٔٔخػيحص حالؿظٔخػ٤ش –حُ٘ظ٣َش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش كٖٔ ػزخّ،  -

 . 49، ٙ 1983ٌٓ٘ي٣ٍش، ، ٓ٘٘ؤس حُٔؼخٍف، حإل-ٝططز٤وخطٜخ ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔوخٍٕ ٝح٣َُ٘ؼش حإلٓال٤ٓش
(3)

 .09، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٟٔخٕ طؼ٣ٞٞ ح٣ٍَٝ٠ُٖٔ ر٤ٖ هٞحػي حُٔٔئ٤ُٝش٣َُحؿغ: ٓلٔي َٜٗ حُي٣ٖ ٍٜٓ٘ٞ،  -
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   ٌةا لقٌام المسإولا عن الخطؤ أساس  طلق  البتعاد م

 
   ظرٌةهذه الن   وام  المنفعة ق

 

-
 

48014480
 

                                                           
(1)

 ك٢ حُلٌَسٝ ؛769َٓؿغ ٓخرن، ٙ  ،ح٢٤ُٓٞ ك٢ َٗف حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُـي٣يػزي حَُُحم أكٔي ح١ٍُٜٞ٘ٔ،  -

، ١2 ، ىحٍ حُؼوخكش َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حألٍىٕ،ُِيُٝش ػٖ أهطخء ٓٞظل٤ٜخحُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش : ػخىٍ أكٔي حُطخث٢، ٗلٜٔخ

، ٍٓخُش حُظؤ٤ٖٓ ك٢ ٗطخم حُٔٔئ٤ُٝش حُطز٤ش ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔوخٍٕ؛ ٓؼي ٓخُْ ػزي ح٣ٌَُْ حُؼٔز٢ِ، 175، ٙ 1999

ٌخّ حُؼي٤ُش ٖٓ ٓـِش حألك 87؛ ٌٛح ٝهي أٍٝىص حُٔخىس 95، ٙ 2000ىًظٍٞحٙ، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش حُوخَٛس، َٜٓ، 

ّْ ِٓ ٠ٕبي ٔفغ اٌْٟءح٣َُٜٔش حُ٘ٚ َٛحكش ػ٠ِ ٌٛح حُٔزيأ رٜٜ٘خ:"  ً ٙوهٖ اٌغوَ ثبٌغُٕ، ٠ؼٕٟ أ ّّ "؛ ٠زؾ

 .226، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُٞحك٢ ك٢ َٗف حُوخٕٗٞ حُٔي٤ِٓ٢ٗٔخٕ َٓهْ، 
(2)

َ حُظزؼش حُٔوخرِش َُِرق ٣ُ٘ظَ ًَ ٖٓ: ٓلٔي - ّٔ حُٔٔئ٤ُٝش ُز٤ذ ٗ٘ذ،  ك٢ طل٤َٜ حالٗظوخىحص حُّٔٞؿٜش ُ٘ظ٣َش طل

،ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ ك٢ حُلوٞم، ؿخٓؼش -ىٍحٓش ٓوخٍٗش ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ح١َُٜٔ ٓوخٍٗخ رخُوخٕٗٞ حُل٢َٔٗ-ػٖ حأل٤ٗخء

، ٓلٔٞى ؿالٍ 206، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُٞحك٢ ك٢ َٗف حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ؛ ٤ِٓٔخٕ َٓهْ، 286، ٙ 1958حُوخَٛس، 

حُؼَٔ حُٔٔظلن ؛ ػ٢ِ ك٤ال٢ُ، 385-383، َٓؿغ ٓخرن،  ٙ خء ؿ٤َ حُل٤شحُٔٔئ٤ُٝش حُ٘خٗجش ػٖ كؼَ حأل٤ٗكِٔس، 

 .155، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ىٍحٓخص ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش؛  ػ٢ِ ػ٢ِ ٤ِٓٔخٕ، 241، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ُِظؼ٣ٞٞ
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 ؛الخطر المستحدث الصورة الثانٌة:

                                                           
(1)

ّٕ حُو٠خء ًخٕ هي ١زّن ك٢ ٝهض ٓخرن ٌٛٙ حُّ٘ظ٣َش ااّل أّٗٚ ك٢ ٓـخٍ حُٔٔئ٤ُٝش ػٖ كٞحىع ح٤ُٔخٍحص - ، ُْ ٍؿْ أ

٤خٍس ك٢ ػي٣ي حألك٤خٕ ٓ٘خكغ حهظٜخى٣ش ٓٞحء ُألكَحى أٝ حُٔـظٔغ، ااّل  ّٔ ٌٕ ٣ًٌَُ، كلظ٠ ٝإ ًخٕ ُِ ٣ؼي ُلٌَس حُٔ٘لؼش ٗؤ

ع رلٌَس حُلَحٓش؛ ٓخ طؼِّن ٜٓ٘خ رخُّ٘ٚ حُؼخّ ُِٔٔئ٤ُٝش ػٖ حأل٤ٗخء أٝ  َّ ّٕ حُّٜ٘ٞٙ حُوخٛش رٜخ أٗخ١ٜخ حُٔ٘ أ

ْ رخُوخٕٗٞ حُٔؼيّ  15-74حُوخٛش ٜٓ٘خ حألَٓ ٍهْ  ّٔ ، ٝحُٔظؼِّن رخُلٞحىع حُّ٘خؿٔش ػٖ ح٤ُٔخٍحص، ػْ 31-88ٍ ٝحُٔظ

 .1985ؿ٤ِ٣ٞش  05رؼيٙ حَُٔ٘ع حُل٢َٔٗ ك٢ حُوخٕٗٞ حُوخٙ رخُلٞحىع ػٖ ح٤ُٔخٍحص حُٜخىٍ رظخ٣ٍن 
(2)

-Boris Stark, Essai d’une théorie de la responsabilité civile considérée en sa double 

fonction de garantie et de peine privée, Paris, 1947, p 71; André Tunc, La responsabilité 

civile, 2
ème

 édition, Paris, 1989, n°180, p29 
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 .265، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُٔٔئ٤ُٝش حُ٘خٗجش ػٖ كؼَ حأل٤ٗخء ؿ٤َ حُل٤شٝك٢ ٗلْ حُٔؼ٠٘: ٓلٔٞى ؿالٍ كِٔس، 
(1)

- Josserand Louis, op.cit., p 104. 
(2)

؛ ك٤ٖٔ ػخَٓ ٝػزي 227؛ ٤ِٓٔخٕ َٓهْ، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٣286ُ٘ظَ: ٓلٔي ُز٤ذ ٗ٘ذ، َٓؿغ ٓخرن، ٙ  -

؛ ػ٢ِ 134، ٙ 1979، 2، ىحٍ حُٔؼخٍف، حُوخَٛس، ١-حُظو٣َ٤ٜش ٝحُؼوي٣ش–حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش حَُك٤ْ ػخَٓ، 

، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، -حُٔي٢ٗ ح١ٍُٞٔ ٝحُـِحث١َىٍحٓش ٓوخٍٗش ك٢ حُوخٕٗٞ –حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ُلخٍّ ح٤ُٔخٍس رٞهَس، 

 . 389، 388؛ ٓلٔٞى ؿالٍ كِٔس، َٓؿغ ٓخرن،ٙ 256، ٙ ٤ًِ1998ش حُلوٞم، ؿخٓؼش ىٓ٘ن، 
(3)

حُٔٔئ٤ُٝش ؛ ٓلٔٞى ؿالٍ كِٔس، 107، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ىٍحٓخص ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗشػ٢ِ ػ٢ِ ٤ِٓٔخٕ،   -

 ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ.  265رن، ٙ ، َٓؿغ ٓخحُ٘خٗجش ػٖ كؼَ حأل٤ٗخء ؿ٤َ حُل٤ش
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(Ripert et Savatier)

4802421
4801111481

481480

 

 ظرٌةشرٌع من الن  موقف القضاء والت   :اث  الث

                                                           
(1)

 .343، َٓؿغ ٓخرن، ٙ طَحؿغ كٌَس حُوطؤ حُطز٢ ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔوخٍٕهٞحى١ٍ ٓوظخٍ،  -
(2)

٘خك٤ًخ ُألهالم حُوزٍٞ رخُٔٔئ٤ُٝش ىٕٝ هطؤ،  - ُٓ ح ٖٓ هِزَ أػٞحٜٗخ، ك٤ِْ  ًٍ ّٓٔش ػخٓش أٝ حُيُٝش َٟ ك٤٘ٔخ طُلِيع ٓئ

ٌٝ ػ–ألّٗ٘خ ال ٗلوَ ١َكًخ رؼ٤٘ٚ  ِٚ ػذء حُظّؼ٣ٞٞ، ٝاّٗٔخ ٗوّٞ رظوي٣ْ حألػزخء حُؼخٓش حُظ٢ -يحُشٓخ ٛٞ َٓكٞ ّٔ ، ٝٗل

َ حُظزؼش إ أٌٖٓ ططز٤وٜخ ك٢ ٓـخالص ٓؼ٤ّ٘ش ك٢ حُوخٕٗٞ حُؼخّ،  ُّٔ ْق ا٠ُ ًُي إٔ ٗظ٣َش طل ِٟ ٣ظٔخٟٝ حألكَحى أٓخٜٓخ، 

طَحؿغ كٌَس حُوطؤ ػزي حُزخ٢ٓ، ، ُْ طـي ُٜخ ٓـخاًل ك٢ حُوخٕٗٞ حُوخٙ؛ ٓلٔي كئحى -حٓظؼ٘خءحص ؿيُّ ٓليٝىس–كبّٜٗخ 

خ ُٔٔئ٤ُٝش حَُٔكن حُطز٢ حُؼخّ  ًٓ ، ٓ٘٘ؤس حُٔؼخٍف، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، -حالطـخٛخص حُلي٣ؼش ُٔـِْ حُيُٝش حُل٢َٔٗ–أٓخ

2003 ٙ ،06ٙ ،102. 
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244041
 

4801

« Nul ne doit causer à autrui un trouble anormale de voisinage» 
(2)

40104141
4124

4121
4111

                                                           
(1)

- Ch. Réunis 23 Juillet 1862, cité par: Philipe Le Tourneau; Loïc cadiet, Droit de la 

responsabilité, op.cit., p15.  
(2)

٣ُوٜي ر٠ٔخٍ حُـٞحٍ ؿ٤َ حُٔؤُٞكش ح٠ٍَُّ حُّ٘خٗت ػٖ حٓظؼٔخٍ حُلن حٓظؼٔخاًل ًَٓ٘ٝػخ ال ٣وخُق حُوٞح٤ٖٗ، كوي  -

ِّٞ ًِٓٞٚ ٖٓ حُوطؤ، ٝىٕٝ إٔ ٣ؼل٤ٚ ٖٓ  ُٓلِيع ح٠ٍَُّ رخُظؼ٣ٞٞ ٍؿْ ُهِ حٓظوَ حُو٠خء ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ػ٠ِ اُِحّ 

ىح١ٍ أٝ حُظِحٓٚ كيٝى حُوخٕٗٞ، ٓؼاًل ٓخ طليػٚ اىحٍس ٜٓ٘غ ٖٓ ٠ٓخٍ طلٞم حُٔٔئ٤ُٝش رٔوظ٠٠ حُظَّه٤ٚ حإل

ح٠ُٔخٍ حُؼخى٣ش حُظ٢ ٣ٌٖٔ حكظٔخُٜخ ًخ٠ُّـش أٝ حالٛظِحُحص أٝ حُّيهخٕ أٝ حَُحثلش، أ٠ً٣خ أٛلخد حُٔ٘خٍُ ح٣ٌُٖ 

هٚ أٝ حُـ٘خء ٤ُاًل ٣٘زؼغ ٜٓ٘خ أٛٞحص ٛخهزش أٝ طَٜ ٍّٗخطٜخ حُٔظؼِّ  َّ وش رخُـ٤َحٕ. ُِظّل٤َٜ أًؼَ ٣و٤ٕٔٞ كلالص ُِ

حُـِء حألٍٝ، –حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ك٢ ٟٞء حُلوٚ ٝحُو٠خء ٣َُحؿغ: ػِ حُي٣ٖ حُي٣٘خ١ٍٞٛ ٝػزي حُل٤ٔي حُ٘ٞحٍر٢، 

طوي٣َ حُظؼ٣ٞٞ ر٤ٖ حُوطؤ ٝٓخ رؼيٛخ؛ ٓلٔي ارَح٤ْٛ ىٓٞه٢،  153، ٙ 2004ٓ٘٘ؤس حُٔؼخٍف، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، 

ع حُـِحث١َ رٌٜٙ حُلٌَس ك٢ حُٔخىس ؛ 262-259، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٙ ٝح٠ٍَُ َّ ٖٓ حُظو٤ٖ٘  691/2ٝهي أهٌ حُٔ٘

رظخ٣ٍن  90943ٌٍَٓ ٓ٘ٚ ١ٝزّوٜخ حُو٠خُء ك٢ هَحٍحطٚ؛ ٣ُ٘ظَ: حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ، هَحٍ ٍهْ  124حُٔي٢ٗ ٝأ٠ً٣خ حُٔخىس 

، ك٢ ه٤٠ش )أ.ٍ( ٟي )ؽ.ع(03/06/1992رظخ٣ٍن  86444ه٤٠ش )ّ.ٍ( ٟي )ف.١(، ٝحُوَحٍ  16/06/1992

 2007ٓخ٣ٞ  13حُ٘ٚ حٌُخَٓ ُِوخٕٗٞ ٝطؼي٣الطٚ ا٠ُ ؿخ٣ش  -حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ك٢ ٟٞء حُٔٔخٍٓش حُوخ٤ٗٞٗشٗواًل ػٖ: 

 .  154، ٙ 2011/2012ٓيّػْ رخالؿظٜخى حُو٠خث٢، ١زؼش ؿي٣يس ٝٓ٘ولش، رَط٢، 
(3)

خ ُٔٔئ٤ُٝش ٍد - ًٓ َ طزؼش حُٔوخ١َ أٓخ ّٔ حُؼَٔ، كظٌٕٞ ٓٔئ٤ُٝظٚ آ٤ُش  ٖٓ أْٛ ٤ِّٔٓحص ٌٛح حُوخٕٗٞ طز٤٘ٚ كٌَس طل

خ؛ ألّٗٚ كَٜ ك٢  ّٓ ى ٝهٞع ح٠ٍَُّ ٝٝؿٞى ػالهش ٓزز٤ش طَرطٚ رخُؼَٔ ا َّ ٣لَٜ رٔٞؿزٜخ حُؼخَٓ ػ٠ِ حُظّؼ٣ٞٞ رٔـ

ٝرؼش حُظ٢ أػخٍٛخ هَحٍ  ِّ ٌٓخٕ حُؼَٔ ُٝٓخٗٚ، أٝ ك٢ حُط٣َّن ٖٓ ٝا٠ُ حُؼَٔ، ٝح١ٌُ ٛيٍ طلض طؤػ٤َ حُ

« Cames »  رخػظزخٍ كٞحىع حُؼَٔ ٖٓ ٓوخ١َ حُٜٔ٘ش، ٝأٍٝى رٌُي ٓزيأ  -حإلٗخٍس ا٤ُٚٓزوض  -1895ؿٞحٕ  21ك٢

خٍ )ال ٣ٔؼَّ ح٠ٍَُ ٝاّٗٔخ ٣ـط٢  ّٔ ؿي٣ًيح ٛٞ حُوطَ ح٢ُٜ٘ٔ، ٣ٝظ٤ِّٔ ٌٛح حُوخٕٗٞ رٔ٘ق طؼ٣ٞٞ ؿِحك٢ ٝؿِث٢ ُِؼ

ِٚ أٍرخد حُؼَٔ ٖٓ ٓٔئ٤ُٝش آ٤ُش. ٌٛ ّٔ خ ٓ٘ٚ ريٍ حُظّؼ٣ٞٞ حٌُخَٓ(، ٓوخرَ ٓخ ٣ظل ًٓ ٙ حُٔٔئ٤ُٝش حُظ٢ كَٟٜخ ؿًِءح ٛخ

ٜٓخ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ُؼخّ  1898هخٕٗٞ  َّ ، ك٤ٖ أىهَ ٌٛح حُظّؼ٣ٞٞ ك٢ ٗظخّ حُظّؤ٤ٓ٘خص 1946ً

ِٜخ ٛ٘يٝم ح٠ُّٔخٕ حالؿظٔخػ٢ ٓوخرَ ٓخ ٣يكؼٚ ٖٓ  ّٔ حالؿظٔخػ٤ش، كؤٛزلض ٓٔئ٤ُٝش ٍد حُؼَٔ ٤ٌِٗش ٣ظل

، َٓؿغ ٓخرن، ح٣ٍَٝ٠ُٖٔ ر٤ٖ هٞحػي حُٔٔئ٤ُٝش حُلَى٣شٟٔخٕ طؼ٣ٞٞ حٗظَحًخص. ٓلٔي َٜٗ حُي٣ٖ ٍٜٓ٘ٞ، 

ىٍحٓش  -طط٣َٞ ٗظخّ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ اٛخرخص حُؼَٔ ر٤ٖ حُظَه٤غ ٝحُلٍِٞ حُـ٣ٌٍش؛ ػيٗخٕ َٓكخٕ، 13، 12ٙ 

 . 90-87ٙ  ، 2007ٙ، ٤ُٞ٣ٞ 31، ٓـِش ح٣َُ٘ؼش ٝحُوخٕٗٞ، حُؼيى -ٓوخٍٗش ك٢ حُوخٕٗٞ حُل٢َٔٗ ٝحإلٓخٍحط٢
(4)

َ حُظزؼشأكٔي ٤ِٓٔخٕ ح٤ُٔي، ٣ُ٘ظَ: ٗؼ٤ذ  - ّٔ ؛ ػزي حَُُحم 385، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔز٤٘ش ػ٠ِ طل

 .770َٓؿغ ٓخرن، ٙ  ،ح٢٤ُٓٞ ك٢ َٗف حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُـي٣يأكٔي ح١ٍُٜٞ٘ٔ، 
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« la loi Badinter »11
4101

« Affaire du sang contaminé » 

                                                           
(1)

-Marie–Claire Lambert - Pieri, Responsabilité –Régime des accidents de la circulation, 

Rép. civ., Recueil Dalloz, Paris, Janvier 2002,  p 4,5. 
(2)

، 175، ٙ 2007، ىحٍ حُـخٓؼش حُـي٣يس، حإلٌٓ٘ي٣ٍش،-ىٍحٓش ٓوخٍٗش–حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ُِٔ٘ظؾ هخىس ٤ٜٗيس،  -

، ىحٍ حُـخٓؼش حُـي٣يس، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ُِٔ٘ظؾ ٝآ٤ُخص طؼ٣ٞٞ حُٔظ٠ٍَ؛ ٣ًَْ رٖ ٓو٣َش، 176

2013 ٙ ،106 ،107. 
(3)

زز٤ش ر٤ٖ  ”Nanterre“ك٢ ه٤٠ش ُػَٟض ػ٠ِ ٓلٌٔش  - ّٔ ٝحؿٜض ٖٓ هالُٜخ ٛؼٞرش ك٢ اػزخص ٍحرطش حُ

ق ه٤خّ ػالهش ٓزز٤ش ر٤ٖ حَُٔٝ ٝحُيٝحء، ٝٛٞ ٓخ  حألَٟحٍ ٝط٘خٍٝ حُّيٝحء، كخٓظٜ٘يص رٞؿٞى هَحثٖ ًخك٤ش طَُؿِّ

ّٔالٓش حُٔلَٝٝ رٔوظ٠٠ هخٕٗٞ حال ّٕ ٠٣َٓش ٣ظؼخٍٝ ٠ٕٓٝٔٞ حالُظِحّ رخُ ٓظٜالى. ٝطظِّوٚ ٝهخثغ حُو٤٠ش ك٢ أ

ٟض ُٜخ،  UCB Pharmaٍكؼض ىػٟٞ ٟي ٓؼَٔ   َّ ُٓطخُِزش رظؼ٣ٞٞ حألَٟحٍ حُظ٢ طؼ حُل٢َٔٗ إلٗظخؽ حألى٣ٝش، 

ٌْ ًخٗض ؿ٤ً٘٘خ ا٠ُ ٠ٓخػلخص ؿخٗز٤ش ٗخطـش ػٖ ط٘خٍٝ ىٝحء  ُٓ ٝ ح٠٣َُٔش  َُّ ّ ١َٓخ٢ٗ، رٔزذ طؼ ٍَ َٞ ٝحُّٜٔ٘لش ً

«Distilbène»ٌُق هزَ ٓ٘ؼٚ، ُِٞهخ٣ش ٖٓ حإلؿٜخٝ ، ح َٛ ١ ًخٗض طظؼخ١خٙ ٝحُيطٜخ حُلخَٓ أػ٘خء كِٜٔخ، ح١ٌُ ًخٕ ٣ُٞ

ٛخص هِو٤ش ٝأَٓحٝ ١َٓخ٤ٗش. ّٞ  حُظِّوخث٢ ُِلٞحَٓ، ٝهي ُكِظَ حُّيٝحء رٔزذ ػزٞص آػخٍٙ حُـخٗز٤ش ٝحُٔظٔؼِّش ك٢ ط٘

TGI de Nanterre, 24 mai 2002: « Envertu de l’article L221-1 du code de la 

à raison de la sans faute résultat -consommation, qui édicte une obligation de sécurité

défectuosité de son produit (Distilbène), révélée par l’atteinte à la santé, sans rapport 

avec l’objet normal de son utilisation ». TGI Nanterre, 1ére ch. B, 24 mai 2002, Dalloz, 

»: une importante  Distilbène , Affaire du «Responsabilité civileI.R, 1885, note; Aussi: 

avancée en matière d’indemnisation des victimes (Cass.1ére civ., 24 sep.2009, 02 

arrêts), Note Sophie Hocquet Berg, La semaine juridique, n°44, 2009.                              

، ىحٍ ىٍحٓش ك٢ حُوخٕٗٞ حُـِحث١َ ٝحُٔوخٍٕ–ٗلٞ ٓٔئ٤ُٝش ٟٓٞٞػ٤ش ػٖ حُظزؼخص حُطز٤ش ٣ُ٘ظَ ًٌُي: رٌٕٞ آٓخٍ، 

 .238، ٙ 2011حُـخٓؼش حُـي٣يس، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، 
(4)

- Article L221-1 du code de la consommation : « Les produits et les services doivent, 

dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autre condition raisonnablement 
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prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitiment 

s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». 
(1)

- Article 1386-1 (crée par loi n°98-389 du 19 mai 1998):« Le producteur est 

responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par 

un contrat avec la victime ». 
(2)

م ك٢  11-٣83ُ٘ظَ حُوخٕٗٞ ٍهْ  - ٍّ ، ٣ظؼِّن رخُظّؤ٤ٓ٘خص ٤ُ1983ٞ ٓ٘ش ٣ٞ 02حُٔٞحكن  ٠ٍٓ1403خٕ ػخّ  21حُٔئ

ْ رخُوخٕٗٞ ٍه٤ُٞ٣1983ْٞ ٓ٘ش  05ٛخىٍ ك٢ 28حالؿظٔخػ٤ش، ؽ ٍ، ػيى ّٔ م ك٢  08-11، حُٔؼّيٍ ٝحُٔظ ٍّ  05حُٔئ

 .٤ٗٞ٣2011ٞ ٓ٘ش  08ٛخىٍ ك٢  32، ؽ ٍ، ػيى٤ٗٞ٣2011ٞ
(3)

ف حُوطؤ ؿ٤َ حُٔزٍَّ أٝ ٣ُ  .160، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ىٍحٓخص ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش٣ُ٘ظَ: ػ٢ِ ػ٢ِ ٤ِٓٔخٕ،  - ََّ ؼ

ـظلَ ُٔ ، رلٔذ حُلٌْ حُٔزيث٢ ُٔلٌٔش حُّ٘وٞ حُل٤َٔٗش ك٢ ؿَكٜخ ٓـظٔؼش أّٗٚ « La faute inexcusable »ؿ٤َ حُ

ف أ ِٓ عَبِخ اٍزضٕبئ١خ، ٔبعُ ػٓ  ؼً أٚ اِزٕبع ئهاكٞ، ِغ ئكهان ِورىجٗ ثق ٛهرٗ، ٣ؼّي ؿ٤َ ٓـظلَ ًَ:" 

ّٞ ٍجت ٠جّوهٖ، ٠ٚزّٖ  ف ثبٔؼلاَ ػٕٖو اٌمٖل ا١ٌِّّّي ٌٍق أ اٌؼّلٞ".ٚأزفبء أ

Cass.Ch, Reunites, 15juill. 1941, Dollop, 1941, p 117, Note A.Rouast; J.C.P 1941, 

Tome 02, p1705, note Mihura.                                                                                            
٣خىس ك٢ حَُٔطّذ أٝ ٓزِؾ طلوّوٚ ٣َ ِّ طذ كٍٜٞ ح٠ُل٤ش أٝ ١ًٝ حُلوٞم ػ٠ِ طؼ٣ٞٞ ٓيّػْ )ط٢ِ٤ٌٔ(، ٣ظٔؼَّ ك٢ حُ

حُظّؼ٣ٞٞ حُـِحك٢ )كخُش هطؤ ٍد حُؼَٔ(، أٝ طول٤ٞ حَُٔطذ ر٘ٔزش طلّيى ػخىسً رلٔذ ىٍؿش ؿٔخٓش حُوطؤ )كخُش 

، كزخػظزخٍ ٛخكذ حُؼَٔ ِِّٓ رظلو٤ن ٗظ٤ـش ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش حُل٢َٔٗ 1-452هطؤ حُؼخَٓ(، حُٔخىس 

طـخٙ حُؼخَٓ ٤ٓٔخ ٓخ طؼِّن رلٞحىع حُؼَٔ ٝحألَٓحٝ ح٤ُٜ٘ٔش حُظ٢ طٔزّزٜخ حُٔ٘ظـخص حُّٜٔ٘ؼش أٝ حُٔٔظؼِٔش ٖٓ ١َف 

ّٕ حُظّو٤َٜ ٝػيّ حُظو٤ُّي رٌٜح حالُظِحّ ٣ؤهٌ ١خرغ حُوطؤ ؿ٤َ حُوخرَ ُِؼٌٍ، ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ ٛخكذ حُؼَٔ ػخ ُٔخً حُٔوخُٝش. ا

ٝ ُٚ حألؿ٤َ، ُْٝ ٣وْ ٓغ ًُي رخطّوخً حُظّيحر٤َ  َّ أٝ ٖٓ حُٔلَٝٝ إٔ ٣ٌٕٞ ًٌُي، أٝ ٝحػ٤ًخ رخُوطَ ح١ٌُ ًخٕ ٣ظؼ

حُاّلُٓش رلٔخ٣ظٚ، كخُظّو٤٤ْ ٣ظْ رٜلش طـ٣َي٣ش، ٓغ أًخُٚ أٝ اطٔخٓٚ رللٚ ٝحهؼ٢ ُِظّيحر٤َ حُٔظّوٌس كؼاًل )أٝ ؿ٤َ 

 (.2002ك٤ل١َ  28ٔخػ٢، حُٔظّوٌس( ٖٓ ١َف ٛخكذ حُؼَٔ )ٗوٞ حؿظ

ٟش ُ٘ظخّ كخٍٛٞك٤خ ُٔ٘ش  1999ٓخ١  28ٝهي أهٌص حطلخه٤ش ٓٞٗظ٣َخٍ ٛخىٍس رظخ٣ٍن      ّٞ )طلي٣ي  1929حُٔؼ

ّٕ حُوطؤ ؿ٤َ حُوخرَ  ٓٔئ٤ُٝش حُ٘خهَ حُـ١ٞ(، ػ٠ِ حألهَ رخُ٘ٔزش ُِيٍٝ حُظ٢ أ٠ٓض ػ٤ِٜخ )رٔخ ك٢ ًُي كَٗٔخ(، كب

؛ ٣ُ٘ظَ 24، 23، َٓؿغ ٓخرن، ٙحُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ح٤ُٜ٘ٔش٤ذ ُٞطٍٞٗٞ، ُِؼٌٍ ال ٣ظـخُٝ ٓوق حُظّؼ٣ٞٞ. ك٤ِ

 ؛90-87ٙ  ، َٓؿغ ٓخرن، ٙطط٣َٞ ٗظخّ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ اٛخرخص حُؼًٌَُٔي: ػيٗخٕ َٓكخٕ، 

, op.cit., p 372; La faute inexcusable en matière d’accidents de travailRenée Jaillet, 

, op.cit., p62, 63.                                cipes de la responsabilitéLes prinPatrice Jourdain,   
(4)

ّ ػخّ  06حُٔئٍم ك٢  15-74حألَٓ ٍهْ  - َّ ، حُٔظؼِّن ربُِح٤ٓش حُظّؤ٤ٖٓ ٣1974٘خ٣َ ٓ٘ش  30حُٔٞحكن  1394ٓل

ْ، ؽ ٍ، ػيى  ّٔ ؛ 1974كزَح٣َ ٓ٘ش  19ك٢ ٛخىٍ  15ػ٠ِ ح٤ُٔخٍحص ٝر٘ظخّ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ حألَٟحٍ، حُٔؼّيٍ ٝحُٔظ

  .ْ ّٔ  حُٔؼّيٍ ٝحُٔظ
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(1)

، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ ك٢ ٟٞء حُظلٞالص حالهظٜخى٣ش حُـي٣يس-حُ٘ظخّ حُوخ٢ٗٞٗ ُِظؤ٤ٖٓ ك٢ حُـِحثَؿي٣ي١ ٓؼَحؽ،  -

ٗظخّ حُظؼ٣ٞٞ حُ٘خؿْ ػٖ كٞحىع حٍَُٔٝ ك٢ ؛ أكٔي ١خُذ، 112، ٙ 2006ىُٝش، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش حُـِحثَ، 

 . 228، ٙ 1991، 01ِش حُو٠خث٤ش، حُـِء حألٍٝ، حُؼيى ، حُٔـحُـِحثَ
(2)

، 1990، 01، حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى 09/08/1990رظخ٣ٍن 66203حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ، حُـَكش حُـِحث٤ش، هَحٍ ٍهْ  -

 ٙ45. 
(3)

ٙ ، رخػظزخ15ٍ-74حُظؼ٠٣ٞخص حُٔٔ٘ٞكش ٠ُلخ٣خ كٞحىع حٍَُٔٝ، ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ٝكوًخ ُٔوظ٤٠خص حألَٓ ٍهْ  -

ِِّ ُو٠خس حُٟٔٞٞع  124هخٕٗٞ هخٙ ٣ٔظزؼي ططز٤ن حُوخٕٗٞ حُؼخّ ٝال٤ٓٔخ حُٔخىس  ِ ُٓ ٖٓ حُظو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ، ٝرخُظخ٢ُ ٛٞ 

حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ، ؿَكش حُـ٘ق ٝحُٔوخُلخص،  -٣ٝٔ٘ؼْٜ ٖٓ حُلٌْ رظؼ٣ٞٞ ؿ٤َ ٜٓ٘ٞٙ ػ٤ِٚ َٛحكش ك٢ ٌٛح حألَٓ. 

 ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ. 206، ٙ 1992، ٤02ش، حُؼيى ، حُٔـِش حُو٠خث27/11/1990رظخ٣ٍن  67458ِٓق ٍهْ 

ِزٝ وبْ ِٓ  )ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞ(:" 48481ِٓق ٍهْ  09/02/1988ًٔخ ؿخء ك٢ هَحٍ ٛخىٍ ػٖ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ رظخ٣ٍن 
ٔاب أْ ٔظبَ رؼ٠ٛ٘ ٙؾب٠ب ؽٛاكس اٌّوٚه أٚ مٚٞ ؽمٛلُٙ ٠قٚغ ٌٕظو٠خ اٌٚوه ٚاٌّقبٛو، ١ٌٌٚ  اٌّمّوه لبٔٛ

ّْ ف أ اٌٚؾ ١خ  ٟ اهرىبة ؽبكس اٌّوٚه ًل ٠ّٕغ اٌمٚبء ِٓ اٌفًٖ  ٟ اٌلػٜٛ اٌّل١ٔخ، ِٚٓ صُ ٌٕظو٠خ اٌق أ،  ا
ّْ اٌمٚبء ثّب ٠قبٌف ٘نا اٌّجلأ ٠ؼّل فولبا ٌٍمبْٔٛ هلُ   ".15-74 ا

 ٣ُ٘ظَ ًٌُي ك٢ رؼٞ حُوَحٍحص حألهَٟ حُٜخىٍس ػٖ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ:    

 .202، ٙ 1999، 01، حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى 197248ِٓق ٍهْ  15/12/1998هَحٍ رظخ٣ٍن  -

 . 396، ٙ 2002، 01، حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى 239441ِٓق ٍهْ  27/03/2001هَحٍ رظخ٣ٍن  -
(4)

 ٖٓ ر٤ٖ ٌٛٙ حُوٞح٤ٖٗ ًٌَٗ:  -

م ك٢  266-90حَُّٔٓٞ حُظ٘ل١ٌ٤ ٍهْ  - ٍّ ، ٣ظؼِّن ر٠ٔخٕ 1990ٓزظٔزَ ٓ٘ش  15حُٔٞحكن  1411ٛلَ ػخّ  25حُٔئ

ِـ٠) 1990ٓزظٔزَ ٓ٘ش  19ٛخىٍ ك٢  40٘ظٞؿخص ٝحُويٓخص، ؽ ٍ، ػيى حُٔ  (؛ُٓ

 ، ٣ظؼِّن رلٔخ٣ش حُٔٔظِٜي ٝهٔغ حُـٖ، ًٌٍٓٞ ٓخروًخ؛03-09حُوخٕٗٞ ٍهْ  -

م ك٢  203-12حَُّٔٓٞ حُظ٘ل١ٌ٤ ٍهْ  - ٍّ ، ٣ظؼِّن 2012ٓخ٣ٞ ٓ٘ش  06حُٔٞحكن  1433ؿٔخىٟ حُؼخ٤ٗش ػخّ  14حُٔئ

 . 2012ٓخ٣ٞ ٓ٘ش  09ٛخىٍ ك٢  28خٍ أٖٓ حُٔ٘ظٞؿخص ، ؽ ٍ، ػيى رخُوٞحػي حُٔطزوش ك٢ ٓـ
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 انً:الفرع الث  

 بعةل الت  البدٌل الفقهً لتحم   :ماننظرٌة الض  

« Stark »

                                                           
(1)

- Boris Stark : 

a- Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double 

fonction de garantie et de peine privé, thèse doctorat, paris, 1947. 

b- Domaine et fondement de la responsabilité sans faute, R.T.D.C, 1958, pp 475-515. 
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ا)(،أول  )  ٌ  (.ثان

 مان: مضمون نظرٌة الض  أول  

« Stark »

                                                           
(1)

، 3، ٍٓ٘٘ٞحص حُلِز٢ حُلوٞه٤ش، ر٤َٝص، ١حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ، حُـِء حُؼخ٢ٗ، حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗشٜٓطل٠ حُؼٞؿ٢،  -

ٔي ؛ ٓل130، َٓؿغ ٓخرن، ٙ كو٤وش أُٓش حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش؛ ٓلٖٔ ػزي حُل٤ٔي ارَح٤ْٛ حُز٤ٚ، 238، ٙ 2007

، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، -حُ٘ظ٣َش ٝحُظطز٤ن–حُظؼ٣ٞٞ ػٖ ح٠ٍَُ حُـٔي١ ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش حُظو٣َ٤ٜش ؿٔخٍ ك٘ل٢ ١ٚ، 

حُلن ك٢ حُظؼ٣ٞٞ ٓوظ٤٠خطٚ ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ؛ كٖٔ ػزي حَُكٖٔ هيّٝ،  73، ٙ 2011ؿخٓؼش ػ٤ٖ ْٗٔ، َٜٓ،

، ٙ ٠ٜ٘1998ش حُؼَر٤ش، حُوخَٛس،، ؿخٓؼش حٍُٜٔ٘ٞس، ىحٍ حُحُـخث٤ش ٝٓظخَٛ حُظطٍٞ حُٔؼخَٛ ك٢ حُ٘ظْ حُٟٞؼ٤ش

269 ،270. 
(2)

، كو٤وش أُٓش حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ٝىٍٝ طؤ٤ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش٣ُ٘ظَ ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘: ٓلٖٔ ػزي حُل٤ٔي ارَح٤ْٛ حُز٤ٚ،  -

 ٝٓخ رؼيٛخ. 211، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُظؤ٤ٖٓ ٝحُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش؛ ٓؼ٤ي ٓويّ، 13َٓؿغ ٓخرن، ٙ 
(3)

؛ كظل٢ ػزي حَُك٤ْ 393، 392، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُٔٔئ٤ُٝش حُ٘خٗجش ػٖ كؼَ حأل٤ٗخءٗظ٣َش ػخ١ق حُ٘و٤ذ،  -

حُظؼ٣ٞٞ ػٖ حألَٟحٍ ؛ ١ٚ ػزي ح٠ُُٞٔ ١ٚ، 26، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ىٍحٓخص ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش حُظو٣َ٤ٜشػزي هللا، 

 .17، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُـٔي٣ش
(4)

؛ ك٤ٖٔ ػخَٓ 466َٓؿغ ٓخرن، ٙ  ،ح٠ٍَُ ًؤٓخّ ُِظؼ٣ٞٞ ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔؼخَٛٓلٔي َٜٗ حَُكخػ٢،  -

ػِ حُي٣ٖ حُي٣٘خ١ٍٞٛ، ٝػزي ؛ 138، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش حُظو٣َ٤ٜش ٝحُؼوي٣شٝػزي حَُك٤ْ ػخَٓ، 

 .280، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ك٢ ٟٞء حُلوٚ ٝحُو٠خءحُل٤ٔي حُ٘ٞحٍر٢، 
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-
لاأل  ة المالٌةمأو الذ   المة الجسدٌةق بالس  : ما ٌتعل  و 

 
-

انًال  ،ق منها بالحقوق القتصادٌة أو األدبٌة: ما تعل  ث 

 
 

 

                                                           
(1)

حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ؛ ػ٢ِ رٞهَس، 160ؿغ ٓخرن، ٙ ، َٓىٍحٓخص ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗشػ٢ِ ػ٢ِ ٤ِٓٔخٕ،  -

، َٓؿغ طوي٣َ حُظؼ٣ٞٞ ر٤ٖ حُوطؤ ٝح٠ٍَُ؛ ٓلٔي ارَح٤ْٛ حُيٓٞه٢، 262، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ُلخٍّ ح٤ُٔخٍس

 . 153ٓخرن، ٙ 
(2)

ّٕ ُِلَى ك٢ حُٔـظٔغ حُلن ك٢ ٓالٓش ؿٔٔٚ ٖٓ حألًٟ، ًٌٝح ػيّ حُٔٔخّ  - طَٟ حألٓظخًس ُلِٞ ه٤خٍ ؿ٤٘ٔش رؤ

ٖ ُٚ حُلوٞم حألٓخ٤ٓش حألهَٟ، ٓؼَ حُلن ك٢ حكظَحّ حُل٤خس حُوخٛش رلوٞ َٔ هٚ حُٔؼ٣ٞ٘ش اً ٣ـذ ٟٔخٕ ًُي ٓؼِٔخ ط٠ُ

ّْ ال ٣ؼظي ك٢ ٌٛح حُ٘ؤٕ رِٔٞى حُٔٔئٍٝ ٓٞحء ًخٕ ٓوطجخ أٝ ؿ٤َ  ٝحُلن ك٢ حالْٓ ػ٠ِ ؿٜش ح٠ٍَُٔٝ، ٖٝٓ ػ

 op.cit., p 252 et suitemnisationLe droit de l’indekhiar,  -Ghenima Lahlou ,       ٓوطت؛     

ِّٓٔخٕ ُِٔٔئ٤ُٝش ػ٠ِ أٓخّ     َ حُظزؼش، كبٕ ًخٗظخ طئ ّٔ ٖٝٓ ٛ٘خ ٣ٌٖٔ حإلٗخٍس ا٠ُ حُلَم ر٤ٖ ٗظ٣َش ح٠ُّٔخٕ ٝطل

حُلؼَ ح٠ُّخٍ، كظوّٞ حُٔٔئ٤ُٝش ك٢ حُلخُظ٤ٖ رٔـَى ٝهٞع ح٠ٍَُ ىٕٝ كخؿش ا٠ُ اػزخص حُوطؤ ك٢ ؿخٗذ حُٔٔئٍٝ 

ٍ ح١ٌُ ال ٣ٌٔ٘ٚ حُ َّ ؛ ٗظ٣َش ح٠ُٔخٕ طز ّٕ ّٔزذ حألؿ٘ز٢، ااّل أّٜٗٔخ ٣وظِلخٕ ٖٓ ك٤غ أ َ ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش ااّل ربػزخص حُ ّٜ ظ٘

ّٕ حُؼّخ٤ٗش ط٘ظَ ا٠ُ حُظؼ٣ٞٞ ػ٠ِ أّٗٚ حُٔوخرَ  حالُظِحّ رظؼ٣ٞٞ ح٠ٍَُٔٝ رلٌَس حإلهالٍ رلوٞهٚ، ك٢ ك٤ٖ أ

ّٕ ٗظ٣َش ح٠ُّٔخ ٕ ط٘ظَ ا٠ُ حُٔٔؤُش ٖٓ ؿٜش ح٠ٍَُٔٝ، ك٢ حُٞهض ح١ٍَٝ٠ُ ُِلخثيس حُٔٔظوِٜش ٖٓ حُ٘٘خ١، ًٔخ ٝأ

َ حُظزؼش ٖٓ ؿٜش حُٔٔئٍٝ، ٌٛح ٝطَطّذ ٗظ٣َش ح٠ُٔخٕ ػ٠ِ ػزٞص حُوطؤ ك٢ ؿخٗذ  ّٔ ح١ٌُ ط٘ظَ ك٤ٚ ٗظ٣َش طل

ح ط٠ُخف ا٠ُ حالُظِحّ ر٠ٔخٕ حُظؼ٣ٞٞ، ٝطـؼَ ٖٓ طؼ٣ٞٞ ح٠ٍَُّ أًؼَ ّٗيس، ٌٝٛح ٓخ  ًٍ حُٔٔئٍٝ )ح٠ُخٖٓ( آػخ

 .   345، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُٔزذ حألؿ٘ز٢ حُٔؼل٢ ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝشٙ. كظ٤لش ػٔخ١ٍ، ٠ٔٔ٣ رخُؼوخد حُوخ
(3)

طوي٣َ حُظؼ٣ٞٞ ر٤ٖ ؛ ٓلٔي ارَح٤ْٛ ىٓٞه٢، 212، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُظؤ٤ٖٓ ٝحُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗشٓؼ٤ي ٓويّ،  -

 .156، َٓؿغ ٓخرن،  ٙحُوطؤ ٝح٠ٍَُ
(4)

 .159ٓلٔي ارَح٤ْٛ ىٓٞه٢، حَُٔؿغ ٗلٔٚ،  ٙ -
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ٌ  ثا  مان: تقٌٌم نظرٌة الض  ان

 

                                                           
(1)

 - Louis Bach, Réflexion sur le problème du fondement de la responsabilité civile en 

droit français, RID.Comp., 1977, p17-221; Marty et Raynaud, Droit civil, les 

obligations, 2 
ème

 édition, Tome I, Sirey, Paris, 1988, n°414. 

 .238، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٤ُٝش حُٔي٤ٗشحُٔٔئٝك٢ ٗلْ حُٔؼ٠٘: ٜٓطل٠ حُؼٞؿ٢، 
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(1)

، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، –ىٍحٓش ٓوخٍٗش –حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ػٖ ٠ٓخٍ حُٔخىس حُٔ٘ؼش٣ُ٘ظَ: ػزي حُل٤ٔي ػؼٔخٕ ٓلٔي،  -

 .174، ٙ 1993ؿخٓؼش حُوخَٛس، َٜٓ، 
(2)

ٍ ٖٓ حُظو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ ػ٠ِ أّٗٚ:"  182ط٘ٚ حُٔخىس  - َّ وه اٌّؼٌٕٛٞٓ ّٚ وً َِبً ثبٌؾو٠خ  ٠ًّْ اٌزؼ٠ٛ٘ ػٓ اٌ

 ". أٚ اٌْوف أٚ اٌَّؼخ
(3)

 .159، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ىٍحٓخص ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش٣ُ٘ظَ: ػ٢ِ ػ٢ِ ٤ِٓٔخٕ،  -
(4)

ح طخ٣ٍو٤ًخ ُِوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ك٤ٔخ ٣وٚ هٞحػي حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش حُظّو٣َ٤ٜش ػ٠ِ  - ًٍ ٣َّ٘ؼش حإلٓال٤ٓش ٜٓي ال طُؼظَزَ حُ

ٍٛخ  ّٞ ح ُو٤ٜٛٞش حُٔـظٔغ، -َ حُٔؼخٍ حُٔٔئ٤ُٝش  حُ٘خؿٔش ػٖ كٞحىع ح٤ُٔخٍحصػ٠ِ ٓز٤-حألهَ ك٢ رؼٞ ٛ ًَ ، ٗظ

ّٕ ٌٛح ال ٣ؼ٢٘ ؿَٜ  ٍحص حُظ٢ ٛخكزض حُؼٍٞس حُٜ٘خػ٤ش ٖٓ ؿٜش أهَٟ، ااّل أ ُّٞ حإلٓال٢ٓ آٌٗحى ٖٓ ؿٜش، ٝحُظط

ؿِّ  ٍُ ّٓٔض ه٤خٜٓخ ػ٠ِ أٓخّ ٟٓٞٞػ٢ رلض  ق ك٤ٜخ كن حُلَى ح٣َُ٘ؼش حإلٓال٤ٓش رؤٗٞحع حُٔٔئ٤ُٝش ػخٓش، ٝحُظ٢ أ

ٍ ٝحأله٤َ، ٝحُٔظٔؼَّ  ّٝ ٣ش، كـَِّزض رٌُي ٛيف حُٔٔئ٤ُٝش حأل َّ ك٢ ٓالٓظٚ حُـٔي٣ش ٝحُٔخ٤ُش ػ٠ِ كوٚ ك٢ حُظَٜف رل

ىع(،  َّ ك٢ ٟٔخٕ حُظؼ٣ٞٞ ٠ٍَُِٔٝ )حُٞظ٤لش حإلٛالك٤ش(، ال ػوخد حُٔظٔزذ ك٢ ح٠ٍَُ)حُٞظ٤لش حُؼوخر٤ش/حُ

٤ٖٔ رٌُي كيًٝىح كخِٛش ر٤ٖ حُٔٔئ٤ُٝ ِٓ  ش حُٔي٤ٗش ٝحُٔٔئ٤ُٝش حُـِحث٤ش.ٍح

    ّ٘ ّٕ أٓخّ حُٔٔئ٤ُٝش حُظّو٣َ٤ٜش أٝ ًٔخ طُؼَف ك٢ حُ ٣َؼش حإلٓال٤ٓش رخ٠ُّٔخٕ، طوّٞ ػ٠ِ حُلؼَ ر٘خًء ػ٠ِ ًُي كب

ُٔئىٟ ٌٛح حُظو٤٤ي حٓظزؼخى حٌُؼ٤َ ٖٓ حُلخالص حُظ٢ ال  ح٠ُخٍ ٝكيٙ، ىٕٝ إٔ طوظَٕ ػيّ َٓ٘ٝػ٤ظٚ رلٌَس حُوطؤ، ك

ع ح٠ٍَُ ٓٔئٝاًل، ألّٗٚ أكيػٚ ر٘خء ػ٠ِ ؿٞحُ َٗػ٢ أٝ هخ٢ٗٞٗ، كخُطّز٤ذ ربؿَحثٚ حُؼ٤ِٔش ٣َُِٔٞ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ ٓلي

ّٕ حإلَٟحٍ حُ٘خؿْ ػٖ طـخُٝٙ ػ٠ِ ٓؼ٤ٜٓٞش حُـٔي حُز١َ٘ ٣ؼّي ًَٓ٘ٝػخ، ألّٗٚ ال  َّ رـٔيٙ ال ٓلخُش، ااّل أ اٗٔخ ٠٣

ظ٤٠ٚ ح٠ٍَُٝس حالؿظٔخػ٤ش رؼي إً ٢ُٝ حألَٓ ٝإً ٓز٤َ ُِؼالؽ ىٝٗٚ، كؼَٔ حُطز٤ذ إ ُْ ٣ظؼيَّ، ٣ؼي ٝحؿزًخ طو

٣َّ٘ؼش حإلٓال٤ٓش ٓغ ٗظ٣َش ح٠ُّٔخٕ ك٢ حُلوٚ  َّ ك٢ ٌٛٙ حُٔٔؤُش ط٘ظَى ٗظ٣َش ح٠ُّٔخٕ ك٢ حُ ح٣َُٔٞ أٝ ٤ُٝٚ، ُٝؼ

ّْ اٌّزَجّت ًل ، حُظ٢ طوّٞ ػ٠ِ حُوخػيس ح٤َُٜ٘س " (Stark)حُوخ٢ٗٞٗ حُٟٞؼ٢  ل، ٚأ ّّ اٌّجبّو ٙبِٓ ٚئْ ٌُ ٠زؼ

 ّٓ ئًّل ثبٌزؼلٞ".٠ٚ

لكل٢ حُلٌَس حأل٠ُٝ ) ّّ ى اكيحع اٌّجبّو ٙبِٓ ٚئْ ٌُ ٠زؼ َّ ( حُٔٔئ٤ُٝش ًحص ١ز٤ؼش ٟٓٞٞػ٤ش رلظش هخثٔش رٔـ

ح٠ٍَُ ٖٓ ١َف ٓزخَٗٙ ٓزخَٗس، رٔـَى اػزخص ٝاكيحع حُٔزخَٗ ٠ٍَُِّ ٣َٗطشَ إٔ طٌٕٞ طِي حُؼالهش حُٔزز٤ش 

خ ك٢ حُلٌَس حُؼّخ٤ٗش ) ٓزخَٗس ط٘ؼيّ ٓؼٜخ أ١ ٝٓخ١ش ر٤ٖ كؼَ حُٔزخَٗ ّٓ  اٌّزَجّت ًل ٠ّٚٓ ئًّل ثبٌزّؼلٞ(ٝح٠ٍَُ، أ

حُٔظٔزّذ ك٢ اكيحع ح٠ٍَُ ٣وظَٜ ىٍٝٙ ك٢ حُظٔزُّذ ك٢ اكيحع ح٠ٍَُ ىٕٝ ٓزخَٗطٚ ك٤ٌٕٞ كؼَ حُٔزخَٗس ٓٞؿزًخ 
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ّٕ حُٔظٔزذ ك٤ٚ ٓخْٛ رويٍ ٓخ ك٢ اكيحع ح٠ٍَُ ػٔالً روخػيس )  ٌّجبّوئما اعزّغ ا٠ُِّٔخٕ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أ

(. ٌٛٙ حُوخػيس ٤ُٔض ٓطِوش ٓو٤ّيس ر٠ٔخٕ حُٔظٔزّذ ك٢ ح٠ٍَُّ ك٢ حُلخُش حُظ٢ ٚاٌّزَجّت، ٠ُٚبف اٌؾىُ ئٌٝ اٌّجبّو

ّٔزذ حألؿ٘ز٢، ك٤ٌٕٞ حُؼَٔ رخُوخػيس )  اٌّزَجّت ًل ٠ّٚٓ ئًلّ ثبٌزّؼلٞ(،٣ٔظط٤غ ك٤ٜخ حُٔزخَٗ ٗل٢ ٓٔئ٤ُٝظٚ ربػزخص حُ

 حُٔظٔزّذ. رٔؼ٠٘ ٓظ٠ ػزُض هطئٙ ٝطو٤َٜٙ ٟٖٔ

ّٕ ح٠ُٔخٕ ك٢ حُلوٚ حإلٓال٢ٓ  ٝحُـي٣َ رخُٔالكظش إٔ ح٣َُ٘ؼش حإلٓال٤ٓش حػظٔيص ٜٓطِق حُظؼي١ ٤ُْٝ حُوطؤ ًُي أ

٘خ١ٌ   بٌز١ّّٚٓ(، أٝ ٓٔظٟٞ اىٍحًٚ ًل ٠ُٙ لٖل اإلٙواهال ٣ٔظ٘ي ا٠ُ أ١ّ ػَٜ٘ ٗو٢ٜ ًخٖٓ ك٢ اٍحىس حُلخػَ ) ُٓ
إ ٛيٍ ػٖ ػي٣ْ حُظ٤٤ِٔ ٝحأل٤ِٛش، ٝحُٔوٜٞى رخُظؼي١ ٛ٘خ حُوطؤ رخ٠ٍَُ حُٔظَطّذ ػ٠ِ كؼَ ٓلظٍٞ ك٢ ًحطٚ ٝ

ؿَ حُٔؼظخى، أٝ أّٗٚ حُؼَٔ ح٠ُخٍ ىٕٝ  َّ حُٟٔٞٞػ٢ ػ٘ي حُلوٚ حُوخ٢ٗٞٗ ٝح١ٌُ ٟخرطُٚ حٗلَحف حُِٔٞى حُٔؤُٞف ُِ

 ٝؿٚ كن أٝ ؿٞحُ َٗػ٢.

ّٕ ٗظ٣َش ح٠ُٔخٕ ك٢ حُلوٚ حإلٓال٢ٓ طوظَد ٖٓ ٗظ٣َش ح   ّٕ ٤ًِٜٔخ  ٠ُStarkٔخٕ ػ٘ي ٖٝٓ ٛ٘خ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ أ ك٢ أ

ّٔالٓش حُـٔي٣ش ٝحُٔخ٤ُش، ٝٛٞ ٣ؼَف ػ٘يْٛ  ٣٘ظ١َخٕ حالُظِحّ ر٠ٔخٕ ح٠ٍَُّ ك٢ كخُش حُٔٔخّ رخُلن ك٢ حُ

ُٓليع ح٠ٍَُ، ًٔخ ٣٘ظًَخٕ ك٢ حُلٌَس حُؼخ٤ٗش ؿ٤َ أّٜٗٔخ طلظَهخٕ ِؼ١ِٖٛخ اٌغَل  ىٕٝ أ١ّ طوي٣َ أهاله٢ ُِٔٞى 

أهٌص رخُوطؤ حُ٘و٢ٜ ك٢ ك٤ٖ أهخٓظٜخ ح٣َُ٘ؼش حإلٓال٤ٓش ػ٠ِ حُظؼي١ )ٝٛٞ  Starkك٢ إٔ كٌَس ح٠ُٔخٕ ػ٘ي 

ّٕ ٛيف ح٠ُٔخٕ ك٢  ٓوخرَ حُوطؤ حُٟٔٞٞػ٢(، ٝح١ٌُ ٣وظَٜ ػ٠ِ حًَُٖ حُٔخى١ ُِوطؤ، ٝٓغ أّٗ٘خ حٗطِو٘خ ٖٓ أ

ّٕ حُلٌَس حُؼخ٤ٗش طظّـٚ ا٠ُ ٓ ىع ٝحُؼوٞرش، ااّل أ َّ خ ًٛذ ا٤ُٚ ٓظخٍى، أهٌ ح٣َُ٘ؼش حإلٓال٤ٓش حإلٛالف ٝحُـزَ ىٕٝ حُ

خ حُـِحثَ كال؛ ٣ُ٘ظَ  356ٓ٘ٚ، ٝحُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ح٣ٌُٞظ٢ ك٢ حُٔخىس  257رٜخ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حألٍى٢ٗ ك٢ حُٔخىس  ّٓ ٓ٘ٚ، أ

 ك٢ طل٤َٜ ٌٛٙ حُلٌَس :     

َ، ىٓ٘ن، ، ىحٍ حُلٌٗظ٣َش ح٠ُٔخٕ ٝأكٌخّ ٟٔخٕ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ٝحُـ٘خث٤ش ك٢ حُلوٚ حإلٓال٢ٓٝٛزش حُِك٢ِ٤، 

ىٍحٓش ٤ٛٝخؿش هخ٤ٗٞٗش ٓئِٛش ػ٠ِ –حُلؼَ ح٠ُخٍ ٝح٠ُٔخٕ ك٤ٚ ٝٓخ رؼيٛخ؛ ٜٓطل٠ حٍُِهخ،  18، ٙ 1982

؛ ػيٗخٕ 1988، ىحٍ حُؼِْ، ىٓ٘ن، ٜٗٞٙ ح٣َُ٘ؼش حإلٓال٤ٓش ٝكوٜٜخ حٗطالهخ ٖٓ ٜٗٞٙ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حألٍى٢ٗ

حُٔوٜٞى ٤ِ٣ٜخ؛ ارَح٤ْٛ حُيٓٞه٢ أرٞ ح٤َُِ،  ٝٓخ 111، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُلؼَ ؿ٤َ حَُٔ٘ٝعارَح٤ْٛ حَُٔكخٕ، 

؛ ٓلٔي رؼـ٢، 03،1984، ح٣ٌُٞض، حُؼيى 08، ٓـِش حُلوٞم ٝح٣َُ٘ؼش، حُٔ٘ش رٔزخَٗ ح٠ٍَُ ك٢ كٞحىع ح٤ُٔخٍحص

ٗظ٣َش ؛ أكٔي ٓلٔي ػط٤ش ٓلٔي، 72-65ٙ  ، َٓؿغ ٓخرن، ٙحُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش حُٔظَطزش ػٖ كٞحىع ح٤ُٔخٍحص

 ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ؛  86 ، َٓؿغ ٓخرن، ٙحُظؼي١

       Vers un élargissement de la  catégorie des personnes dont on doitGeneviève Viney, 

, Dalloz, 1991, Chr., p175.                            répondre                                                           
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 الث:الفرع الث  
 موضوعٌة اللمسإولٌة ل حدٌث سأسا: نحو الحٌطةمبدأ 

 

« Principe de precaution »

                                                           
(1)

 - Arrêt Gabillet, Cass –Ass. Plén, 09 mai 1984, JCP, 1984, n°20256, note P. 

Jourdain; 
ٌٝٛح حُوَحٍ ًخٕ ٗظ٤ـش ُوَحٍحص ٓظؼخهزش ٝٓخروش ُٔلٌٔش حُّ٘وٞ حُل٤َٔٗش أهخٓض ك٤ٜخ ٓٔئ٤ُٝش آرخء )ٓظ٢ُٞ حَُهخرش( 

ّٔزذ حألؿ٘ز٢ ٌٓ٘ هَحٍ   Bliek »،Cass .Ass plén, 09 »ػْ هَحٍ  Fullenwathٓلظَٟش ال ٣ٌٖٔ ٗل٤ٜخ االّ رخُ

mai 1984, Dalloz, 1984, p 525, concl, CABANNE J. note Chabas. F.                                                      

ىٍحٓش طل٤ِ٤ِش حٗظوخى٣ٚ طخ٣ٍو٤ش -حُٔٔئ٤ُٝش حُظو٣َ٤ٜش ػٖ كؼَ حُـ٣َ٤ُ٘ظَ ك٢ ٌٛٙ حُوَحٍحص: أكٔي ارَح٤ْٛ حُل٤خ١ٍ، 

   .356-350ٙ  ، ىحٍ ٝحثَ َُِ٘٘، ػٔخٕ، )ى.ص(، ٙ-ُٔي٢ٗ حألٍى٢ٗ ٝحُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُل٢َٔٗٓٞحُٗش رخُوخٕٗٞ ح
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Anticipative 

(أول  )

اثان)  ٌ)

                                                           
(1)

٤يح، ٓوخ١َ حُلوٍٞ  - ّٔ ع حُيّ ريحء حُ ُّٞ ٌَِّ ٓوخ١َ ٓلظِٔش: أُٓش ؿٕ٘ٞ حُزوَ، طِ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٣٘

ّٗؼش حٌُٞٗ ، حٓظِ٘حف ٜٓخىٍ ٤OGMش، حٌُخث٘خص حُٔؼّيُش ٍٝحػ٤ًخ حٌَُٜٝٓـ٘خ٤ٔ٤١ش ٝحُٔوخ١َ ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش، ٝحأل

 حُطّخهش...
(2)

ٛ٘خى ػالع ٓلخ٤ْٛ أٓخ٤ٓش طلّيى ٌٓخٗش حُل٤طش ر٤ٖ ٌٛٙ حُل٤َٟخص ٣َحٛخ حُزَٝك٤ٍٔٞ ٓخٍى ٤ٗٞٛخى١ ٖٓ ؿخٓؼش  -

 الكخٍ ك٢ كِٔلظٚ ٢ٛٝ: 

يس، ٝؿٞىٛخ ٓؼَٝف أٝ ػزض ًلخ٣ش آٌخ٤ٗش اٌزؾن٠و؛ - ًّ طوي٣َ طٞحطَُ كيٝػٜخ رخُظّـَرش ٓؼاًل:  ٣ٌٖٔ ك٢ حُٔوخ١َ حُٔئ

 .L’amianteحٓظويحّ ٓ٘ظـخص ٓؼَ 

يس، ٝؿٞىٛخ ٓؼَٝف، ٝطـ٣َز٤ًخ ٓؼَٝكش، ٌُٖٝ ال ٣ُٔظطخع طوي٣َ طٞحطَُ كيٝػٜخ،  اٌٛلب٠خ؛ - ًّ طٌٖٔ ك٢ حُٔوخ١َ حُٔئ

 ٓؼالً: حُوطَ ح١ُٝٞ٘.

ي ٓ اٌؾ١ خ؛ - ًّ يس، ُْ ٣ُظؤ ًّ ٜ٘خ ػ٤ًِٔخ رؼي، ٌُٖ ٣ٌٖٔ طلي٣ي حكظٔخٍ كيٝػٜخ ٖٓ طٌٖٔ ك٢ حُٔوخ١َ حُٔلظِٔش ؿ٤َ حُٔئ

حالطـخٙ ٗلٞ حُظؤ٤ْٓ ُِٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ػ٠ِ حُٔؼَكش حُؼ٤ِٔش ٝحُظـ٣َز٤ش، ٓؼاًل: حُِّلّٞ ح٤َُٜٗٞٓش. ٗؼ٤ٔش ػٔخٍس، 

 .178، ٙ 2013، ؿٞحٕ 09، ٓـِش ىكخطَ ح٤ُٔخٓش ٝحُوخٕٗٞ، ؿخٓؼش ٍٝهِش، حُؼيى أٓخّ ٓزيأ حُل٤طش
(3)

- Allain Gest; Philippe Tourtelier, Rapport d’étape au nom du Comité d’Evaluation et 

de Contrôle des Politiques Publiques sur l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 5 

de la Charte de l’environnement relatif à l’application du principe de précaution, 

Assemblée Nationale, p 15, 16; Disponible sur le lien: www.assemblee-nationale.fr. 
(4)

- Nicolas de Sadeleer, Les principes de pollueur-payeur, de prévention et de 

précaution, Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principe du droit de 

l’environnement, Bruylant, Bruxelles, Universités Francophones, 1999, p21.   
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 الحٌطة مبدأ : ضبط مدلولأول  

4112418

1441124812بماسترٌخت

 
                                                           

(1)
ٖٓ اػالٕ ٣ٍٞ ػ٠ِ ٓخ ٢ِ٣:" ٖٓ أؿَ كٔخ٣ش حُز٤جش، طظّوٌ حُيٍٝ ػ٠ِ ٗطخم ٝحٓغ طيحر٤َ  ٣15٘ٚ حُٔزيأ  -

حكظ٤خ٤١ش كٔذ هيٍحطٜخ ٝك٢ كخُش ظٍٜٞ أهطخٍ ٍَٟ ؿ٤ْٔ أٝ أهطخٍ ٍَٟ ال ٓز٤َ ا٠ُ ػٌْ حطـخٛٚ، ال 

 ٔظَويّ حالكظوخٍ ا٠ُ ح٤ُو٤ٖ حُؼ٢ِٔ حٌُخَٓ، ٓززخً ُظؤؿ٤َ حطّوخً طيحر٤َ طظّْٔ رلؼخ٤ُش حُظٌخ٤ُق ُٔ٘غ طيٍٛٞ حُز٤جش".٣ُ 

, adopté lors de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement -

conférence des nations unis sur l’environnement et le développement, du 03 juin 1992, 

Rio, Brésil, p 04.                                                                                                                                           

ٔـِْ حالهظٜخى١ ٝحالؿظٔخػ٢، ُـ٘ش "، حألْٓ حُٔظليس، حُاػالٕ ٣ٍٞ ر٘ؤٕ حُز٤جش ٝحُظ٤ٔ٘ش، حُظّطز٤ن ٝحُظ٘ل٣ٌ٤ُ٘ظَ:" 

 .23(، ٙ 1998حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش، حُيٍٝس حُوخٓٔش )٤ٗٔخٕ/أر٣ََ 

 ٣َٝٔى ٌٛح حإلػالٕ أْٛ ػ٘خَٛ ٓزيأ حُل٤طش ٢ٛٝ:     

 اؽزّبي ؽلٚس ٙوه ف ١و )ع١َُ(. -

 ٙوه غ١و هعؼٟ )ًل ٍج١ً ٌوّكٖ(. -

َّٕج١خ اٌؼ١ٍّخ. -  غ١بة ا١ٌم١ٓ اٌؼٍّٟ أٚ اٌ

 ٠ّٙلك اٌج١ئخ ٚاٌٖؾخ اإلَٔب١ٔخ. ٚثبٌلهعخ األٌٚٝ -

 ٣وظ٢٠ ٍَٟٝس حطّوخً اؿَحءحص ك٣ٍٞش ٣ـِذ ػ٤ِٜخ حُطّخرغ حُلٔخث٢.
(2)

، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ ك٢ حُوخٕٗٞ حُوخٙ، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش ٓزيأ حُل٤طش ٝٓٔئ٤ُٝش ح٤٤ُٜٖ٘ٔٗؼ٤ٔش ػٔخٍس،  -

Rapport d’étape au ier, Allain Gest; Philippe Tourtelٝٓخ ٤ِ٣ٜخ؛ 13، ٙ 2013/2014طِٔٔخٕ، 

                                                            op.cit., p 18 et suite. nom du Comité d’Evaluation, 
(3)

- Article 130 r.2:« La politique communautaire relative à l’environnement devra viser 

un haut niveau de protection, en tenant compte de la diversité des situations dans les 
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122111

4412« Traité Amesterdam »

4112
«La loi Barnier»

14
2111 

1811

                                                                                                                                                                          

différents régions de la communauté. Elle doit être basée sur le « Principe de 

précaution » et sur les principes que des actions préventives doivent être entreprises, 

que les dommages causés à l’environnement doivent être réparés en priorité à la source 

et que le pollueur doit payer. Les exigences en matière de protection de 

l’environnement doivent être intégrées dans la définition et l’application d’autres 

politiques communautaire », Convention de Maastricht, disponible sur Wikipédia.  
(1)

 ٖٓ ر٤ٖ حألُٓخص: أُٓش ؿٕ٘ٞ حُزوَ، أُٓش حُِلّٞ ح٤َُٜٗٞٓش ، أُٓش حألؿ٣ٌش حُٔؼّيُش ٍٝحػ٤ًخ.  -
(2)

-Nicolas de Sadeleer, Les principes de pollueur-payeur, op.cit., p 151. 
(3)

- Loi n° 95-101 du 02/02/1995 relative au renforcement de la protection de 

l’environnement, JORF, n°29 du 03 Février 1995, p 1840. 
(4)

- Huten Nicolas, Questions préjudicielle de constitutionnalité et charte de 

l’environnement, VII congrès de droit constitutionnel AFDC, 50
ème

 anniversaire de la 

constitution de 1958, atelier n° 5 : constitution et justice, France 09/2008, p 03; 

Disponible sur le lien: www.droitconstitutionnel.org » Huten TXT.pdf. 
(5)

م ك٢  10-03حُوخٕٗٞ ٍهْ  - ٍّ ٠زؼٍّك ثؾّب٠خ ، ٤ُٞ٣2003ٞ ٓ٘ش 19حُٔٞحكن  1424ؿٔخىٟ حأل٠ُٝ ػخّ  19ٓئ

 .٤ُٞ٣2003ٞ ٓ٘ش  20ٛخىٍ ك٢  43، ؽ ٍ، ػيى اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ اٌج١ئخ  ٟ ئٛبه
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2111(CDB)4112
484112414111

10

-
 

                                                           
(1)

ّٕ حُٔؼخٛيحص حُّي٤ُٝش حُٜٔخىم ػ٤ِٜخ  - ٓ٘ٚ حُظ٢ ط٘ٚ  150ح ا٠ُ حُٔخىس طٔٔٞ ػ٠ِ حُيٓظٍٞ حٓظ٘خىً ال ػ٠ِ حػظزخٍ أ

 ّٕ ه، رَّٛ اٌّؼب٘لاد اٌزٟ ٠ٖبكق ػ١ٍٙب هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ، ؽَت اٌْوٚٛ إٌّٖٛٓ ػ١ٍٙب  ٟ اٌلٍزٛ :"ػ٠ِ أ

 ".ػٍٝ اٌمبْٔٛ
(2)

م ك٢ 163-95َّٓٓٞ ٍثخ٢ٓ ٍهْ - ٍّ ّ ػخّ  07ٓئ َّ ٓ اٌّٖبكلخ ، ٤ٗٞ٣1995ٞ ٓ٘ش  06حُٔٞحكن  1416ٓل ّّ ٠زٚ

ع اٌج١ٌٛٛعٟ اٌّٛلّغ ػ١ٍٙب  ٟ ه٠ٛكٞ عب١ٔوٚ  ٟ  ّٛ  32، ؽ ٍ، ػيى١ٔٛ٠1992ٛ ٍٕخ 5ػٍٝ اًلرفبل١خ ثْأْ اٌزٕ

 .٤ٗٞ٣1995ٞ ٓ٘ش  14ٛخىٍ ك٢ 
(3)

م ك٢  284-92ل١ٌ٤ ٍهْ َّٓٓٞ ط٘ - ٍّ ّ ػخّ  05ٓئ َّ اٌّزؼٍّك ثزَغ١ً ، ٤ُٞ٣1992ٞ ٓ٘ش  6حُٔٞحكن  1413ٓل

 .٤ُٞ٣1992ٞ ٓ٘ش  12ٛخىٍ ك٢ 53، ؽ ٍ، ػيى إٌّزغبد ا١ٌٖلًل١ٔخ  ٟ اٌ ّت اٌجْوٞ
(4)

م ك٢  20-04حُوخٕٗٞ ٍهْ  - ٍّ ب٠خ ِٓ اٌّزؼٍّك ثبٌٛل، 2004ى٣ٔٔزَ ٓ٘ش  25حُٔٞحكن  ١ً1425 حُوؼيس ػخّ  13ٓئ

م ك٢  84، ؽ ٍ، ػيى األف به اٌىجوٜ ٚر١١َو اٌىٛاهس  ٟ ئٛبه اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ ٍّ  .2004ى٣ٔٔزَ  29ٓئ
(5)

ٕ رخُظّيحر٤َ حُظللّظ٤ش ٝٓزيأ حالكظ٤خ١ ٖٓ حُوخٕٗٞ  - َٞ ؼ٘ ُٔ حرغ حُ َّ ٍ ٖٓ حُزخد حُ ّٝ ٣ظؼِن رلٔخ٣ش  03-09حُلَٜ حأل

 حُٔٔظِٜي ٝهٔغ حُـٖ، ًٌٍٓٞ ٓخروًخ.
(6)

، ًٌَٓس ٓخؿٔظ٤َ ك٢ حُوخٕٗٞ، ٓزيأ حُل٤طش ك٢ حُٔـخٍ حُز٤ج٢ك٢ طل٤َٜ ٌٛٙ حُلٌَس: هخُي ػزي حُؼ٣ِِ،  ٣ُ٘ظَ -

 ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ.  16، ٙ 2014/2015، ٤ًِ1ش حُلوٞم، ؿخٓؼش حُـِحثَ 
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ا  ٌ مبدأ الحٌطة فً رسم مالمح جدٌدة للمسإولٌة : دورثان  

                                                           
(1)

 .177، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حالطـخٙ ٗلٞ حُظؤ٤ْٓ ُِٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗشٗؼ٤ٔش ػٔخٍس،  -
(2)

 - L. Lanoy, Le principe de précaution -Dernière évolution et perspectives-, BDEI, n° 

01, 2001, p02. 

كض ٓلٌٔش ىٍؿش )     َّ  حُٔزيأ ػ٠ِ أّٗٚ: Artegodamc. Commission( ك٢ هَحٍ 1ٖٓ ؿٜظٜخ ػ

« Comme un principe général du droit communautaire imposant aux autorités 

compétentes des mesures appropriées en vus de prévenir certains risques potentiels 

pour la santé publique, la sécurité et l’environnement, en faisant prévaloir les exigences 

liées à la protection de ses intérêts sur les intérêts économiques », Xavier Thunis, 

, s et fondements de la responsabilité en matière environnementaleFonctionChapitre II, 

Rapport Belge, p59.                                                                            
(3)

ٖ حُلَم ر٤ٖ ٓزيأ حُٞهخ٣ش ٝٓزيأ حُل٤طش ك٢: - ُٔ ٌ٣ 

َُّزَؾلس )ِجلأ اٌؾ١ خ( و(اٌّجلأ اٌزم١ٍلٞ )ِجلأ اٌٛلب٠خ/إٌّغ أٚ اٌؾظ   اٌّجلأ اٌ

٠ْزووـــبْ 

ٟ  

طيحُهَ حُٔزيأ٣ٖ ٝط٘خري ٓـخ٤ُٜٔخ، كٔزيأ حُل٤طش ؿخء ً٘ظ٤ـش ٓ٘طو٤ش كَٟظٜخ ٤ٛـش حُٔوخ١َ 

ٌَّ ٓزيأ ٓٔظواًل، ٝاّٗٔخ طط٣َٞ ٝحٓظيحٌى ُٔزيأ حُٞهخ٣ش، ػ٠ِ  ىس ٝٓـُٜٞش حُ٘ظخثؾ، كٜٞ ال ٣٘ حُٔظـيِّ

ّٕ ٓخ ٣ٞحؿٜٚ ٓزيأ  خ ٣ؼخُـٚ ٓزيأ حُٞهخ٣ش حػظزخٍ أ ّٔ ِجلأ ← حُل٤طش أًؼَ ؿٔخٓش ٝأهَ ٣و٤ً٘خ ٓ

لش اٌؾ١ خ ٠ؾٛٞ ِجلأ اٌٛلب٠خ ّٜ ، ٢َٓ٣ٝ ًالٛٔخ ُٔ٘غ ٝهٞع أَٟحٍ ػ٠ِ حُز٤جش ٝحُ

 حإلٗٔخ٤ٗش.

٠قزٍفــــبْ 

ٟ  

١َ ٗطخهُٚ خؤٓزيأ طو٤ِي١ ُِٞهخ٣ش ٖٓ حُ -

ػزُظض رخُٔؼَكش  -َ حُٔؼَٝكش ػ٤ًِٔخ١خؤحُ

 .-حُؼ٤ِٔش

 

ٍحٓش هز٤ِش كٍٞ طو٤٤ْ حألػَ حُز٤ج٢ أل١ّ ى-

َٓ٘ٝع هزَ حُظ٣َّٜق ربٗ٘خثٚ، أٝ ح٥ػخٍ حُز٤ج٤ش 

حُـي٣يس َُِٔ٘ٝػخص حُوخثٔش )ٓزيأ حُّيٍحٓش 

 ٝحُظّوط٢٤ حُٔٔزو٤ْٖ(.

َ ؿ٤َ ١خؤٓزيأ كي٣ٌغ ُٔٞحؿٜش حُ-

ٗٔز٤ش ح٤ُو٤ٖ –حُٔؼَٝكش ػ٤ًِٔخ أٝ حُٔ٘زٞٛش

َ  -حُؼ٢ِٔ ٌّٜ كٜٞ حكظَحّ/ طز

   nouvelle prudenceؿي٣ي

ظَٜ ُٔي حُلَحؽ ُـ٤خد ح٤ُو٤ٖ حُؼ٢ِٔ -

ٝؿٞىٙ ٝهظ٢ َٕٓٛٞ رظٍٜٞ حُلوخثن 

حُؼ٤ِٔش، ؿخء ُٔٞحؿٜش حألٟٝخع أٝ حُلخالص 

ّ٘ي كٜٞ  ؿ٤َ حُوخرِش ُإلٛالف ك٢ كخُش حُ

حُظ٘زّئ ُٔخ هي  -ٓ٘ظٍٞ ى٣٘خ٢ٌ٤ٓ –ؿ٤َ ؿخٓي 

 ٣لَٜ ٓٔظوزاًل.

، حُز٤جش ٝحُظ٤ٔ٘ش ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر٢ ٞهخ٣ش ك٢ طؼ٣ِِ كَٙ حالٓظيحٓش حُز٤ج٤ش؟أ١ّ ىٍٝ ُٔزيأ ح٣ُُ٘ظَ: ٣ٞٓق حُؼ١ُِٝ، 

 https://platform.almanhal.com           :ٍٓ٘٘ٞ ػ٠ِ حَُحر٢ 107-105ٙ  )ِٓق(، ٙ
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(1)

َِٟٕٞ أٓٞحاًل  - حُٔٔئ٤ُٝش ح٤ُٜ٘ٔش ٢ٛ ٓٔئ٤ُٝش حألٗوخٙ ١ز٤ؼ٤٤ٖ ًخٗٞح أٝ حػظزخ٤٣ٍٖ )ػٞحّ/ هٞحٙ(، ح٣ٌُٖ ٣ؼ

 هيٓخص ك٢ ٓٔخٍٓظْٜ ُ٘٘خ١ْٜ حالػظ٤خى١.أٝ 
(2)

 أٗخٍص ا٠ُ ٌٛٙ حُلٌَس: -

Le risque de l’incertain, La responsabilité face aux Martine Remond Gouilloud, 

, la vie de la science, compte rendus, série générale, Tome 10, avancées de la science

1993, n°04, Chr, p431.                                                                                                          

كض:" َّ َ ػٖ ٗظخّ أ٤ًي ٠٣غ ٌٓخًٗخ ُِل٤طش، أ٣ٖ ٣ـي ًَ ٗوٚ ٗلٔٚ  ك٤ٖ ٛ ِّٗ اًح ًخٕ حالُظِحّ رظؤ٤ٖٓ حألهطخٍ ٓئ
ٍٜٞ، ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ حٓظليحع ٝطـي٣ي ٓلّٜٞ حُوطؤ ح١ٌُ ٓـزًَح ػ٠ِ ٠ٓخػلش حالكظ٤خ١خص حُاّلُٓش ك٢ ٓٞحؿٜش حُٔـ

َ حُظِحٓخطٚ ٛ٘خ، ك٠ٕٔٔٞ حالُظِحّ رخُل٤طش، ٣ٌٕٞ رؼيّ حكظَحّ ٌٛح حالُظِحّ ٝح١ٌُ ٣ئى١ ا٠ُ ه٤خّ حُوطؤ ِّ  ". هي ٣ظو
(3)

 .312-307ٙ  ، َٓؿغ ٓخرن، ٙٓزيأ حُل٤طش ٝٓٔئ٤ُٝش ح٣ٖ٤٤ُُٜ٘ٔ٘ظَ: ػٔخٍس ٗؼ٤ٔش،  -
(4)

 .80 -75، َٓؿغ ٓخرن،  ٙ ٙ ٓزيأ حُل٤طش ك٢ حُٔـخٍ حُز٤ج٢ؿغ: هخُي ػزي حُؼ٣ِِ، َحُِظل٤َٜ ٣ُ  -
(5)

َ ح٤ُوِع ٤ُظالءّ ٓغ هٞحػي أٍٛٞ حُٜٔ٘ش أٝ حُلٖ أٝ ١ز٤ؼش حُؼَٔ  - ّٜ ٣ـذ ػ٠ِ حُٔ٘ظؾ إٔ ٣ِٔي ِٓٞى حُٔظز

١ حُٔوخ١َ حالكظٔخ٤ُش ؿ٤َ حُٔؼَٝكش، ٤ُلٔق حُٔـخٍ الٓظ٘خىٙ ُِٔؼط٤خص ٝحُل٤َٟخص حُؼ٤ِٔش حُـي٣يس ُِٝوزَس ُظلخى

خ هخ٤ًٗٞٗخ ٣وغ ػ٠ِ حُٔي٣ٖ ػيّ حإلهالٍ رٚ أٝ حُوَٝؽ ػٖ ىحثَطٚ. ٤ٜٗيس هخىس،  ًٓ ٛخ، ٝحُظ٢ طٔؼَّ حُظِح ٍُ ًّي َٟ حُٔئ

 . 156، َٓؿغ ٓخرن،  ٙ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ُِٔ٘ظؾ

٤خم ط٘ٚ حُٔخىس  ّٔ ٘ٛ اٌنٞ لّلَ اٌّبكح  ؼٍٝ اٌّمبٚي  ئما وبْ هة اٌؼًّ ٖٓ حُظو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ ػ٠ِ أّٗٚ:" 552ٝك٢ ٌٛح حُ

أْ ٠ؾوٓ ػ١ٍٙب ٠ٚواػٟ إٔٛي اٌفٓ  ٟ اٍزقلاِٗ ٌٙب، ٚأْ ٠إكٞ ؽَبثبا ٌوة اٌؼًّ ػّب اٍزؼٍّٙب  ١ٗ ٠ٚوّك 

 اما ٕبه ّٟء ِٓ ٘نٖ اٌّبكح غ١و ٕبٌؼ ٌالٍزؼّبي ثَجت ئّ٘بٌٗ أٚ وفب٠زٗ اٌف١ّٕخ  ٙٛ ٍِيَ ئ١ٌٗ ِب ثمٟ ِٕٙب، 

ّٔزذ حألؿ٘ز٢(.  اٌؼًّ ثوك ل١ّخ ٘نا اٌْٟء ٌوة ى ٝهٞع حُلخىع ى٤َُ ػ٠ِ اٛٔخٍ حُٔ٘ظؾ )ٗل٢ اػزخص حُ َّ  "؛ رٔؼ٠٘ ٓـ
(6)

؛  1997ُٔ٘ش  Hédruelًخٕ ًُي ٗظ٤ـش هَحٍ  - ّٕ ه٠غ ُؼ٤ِٔش  Hédruelك٤غ طظِّوٚ ٝهخثغ حُو٤٠ش ك٢ أ

ؼخُِؾ حٓظويحّ حُٔ٘ظخٍ رٔزذ آالّ ك٢ حُٔؼيس ًخٕ ٣ؼ ُٔ خ٢ٗ ٜٓ٘خ، رؼي اؿَحء حُؼ٤ِٔش رو٢ ؿَحك٤ش هيٍَّ ك٤ٜخ حُطّز٤ذ حُ

ق اٛخرظٚ رؼوذ ك٢ حألٓؼخء، ٓخ ىكغ  ّٟ  Hédruelح٣َُٔٞ ٣ؼخ٢ٗ ٖٓ آالّ كخىس ك٢ حُٔؼيس، ٝرؼي حٌُ٘ق ػ٤ِٚ طٞ
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)أ(،

)ب(.

:ٌق لمفهوم مخاطر النموفسٌر الض  الت   -أ-   

480144

. 

                                                                                                                                                                          

خ أٛخرٚ ٖٓ ٍَٟ ٗظ٤ـش ػيّ اػالٓٚ  ّٔ ُٓطخُزًخ ا٣خٙ رخُظّؼ٣ٞٞ ػ رخُٔوخ١َ حُٔلظِٔش ك٢  طز٤َٜٙأٝ ُٔوخٟخس حُطز٤ذ 

ّٕ ػذء اػزخص ػيّ حإلػالّ ٣وغ ػ٠ِ ح٣َُٔٞ، ٌٛح  Rennesٔش ٌٛٙ حُـَحكش. ٍك٠ض ٓلٌ حُّيػٟٞ ػ٠ِ أٓخّ أ

ّٕ ٓلٌٔش حُّ٘وٞ حُل٤َٔٗش أُـض حُلٌْ حٓظ٘خًىح ا٠ُ ٗٚ حُٔخىس  ّ ى٤ُالً ػ٠ِ ٓخ ٣ّيػ٤ٚ، ؿ٤َ أ حأله٤َ ح١ٌُ ُْ ٣ويِّ

خ ٓلخُىٙ:  1315/02 ًٓ ٍس ٓزيأ ٛخ َّ ّْ ِٓ ٠غت ػ١ٍٗ لبٔٛٔابٖٓ حُظو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ ٓو أٚ ارفبلاب اٌزياَ ثبإلػالَ ػ١ٍٗ ئلبِخ  أ

 ٣َُحؿغ ك٢ ًُي:. ٘نا اًلٌزياَ اٌّل١ًٌ ػٍٝ ل١بِٗ ثزٕف١ن

, R.F.D.A, Dalloz, n°03, L’obligation du médecin d’informer le patientBon Pierre, 

2000, p 658.                                                                                                                          
(1)

 – Voir dans ce sens: Berg Oliver, La notion de risque de développement en matière 

de responsabilité du fait des produits défectueux, J.C.P, p217. 
(2)

 - Article 1386-11( 131-2016هلُ  األِوٛعت ثّ 10-1245رمبثً ؽب١ٌاب اٌّبكح )  C. civil:« Le 

producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve: 

1. Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ; 

2. Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant 

causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en 

circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;   

3. Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de 

distribution ; 

4. Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a 

mis le produit de circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ; 

5. Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives 

d’ordres législatif ou règlementaire. 

Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que 

le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été 

incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit ».   
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(1)

- Article 1386-12 ( 13-2016هلُ  ِوت األثّٛع 11-1245رمبثً ؽب١ٌاب اٌّبكح )  :«  Le producteur 

ne peut invoquer la cause d’exonération prévue au 4° de l’article 1386-11 lorsque le 

dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de 

celui-ci. 

Le producteur ne peut invoquer les causes d’exonération prévues aux 4° et 5° l’article 

1386-11 si, en présence d’un défaut qui s’est révélé dans le délai de dix ans après la 

mise en circulation du produit, il n’a pas pris les dispositions propres à en prévenir 

les conséquences dommageables ». 

ع حُلوَس حُؼخ٤ٗش حُٔظؼِِّوش رخُّٔيس  ٓغ   َّ ٖ كو٢ حُلوَس حأل٠ُٝ ك٤غ أُـ٠ حُٔ٘ ّٔ ٍَٟٝس حإلٗخٍس ا٠ُ أّٜٗخ أٛزلض طظ٠

   حُظ٢ ٣ظؼ٤ّٖ ك٤ٜخ ػ٠ِ حُٔ٘ظؾ طظزّغ ٓ٘ظـٚ رؼي ١َكٚ ُِظيحٍٝ.                                                                    
(2)

 - Civ., 1ére, 9 Juillet 1996, RTD civ., 1997, Obs.  Patrice  Jourdain, p146. 
(3)

 ٖٓ حُظو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ حُل٢َٔٗ، ٣ُٝ٘ظَ ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘: 11-1386حُٔخىس  -

L’indemnisation des atteintes à la sécurité des consommateurs en Geneviève Viney, 

                               sommateurs, p76.             sécurité des con sur la, Etude droit français 

ّٕ ؿْٔ حإلٗٔخٕ أ٠ُٝ 17-1386ا٠ُ  10-1386ٌٛح ٝهي ٍٝىص أٓزخد حإلػلخء ك٢ حُٔٞحى    ، ٝػ٠ِ حػظزخٍ أ

خ ٌُٜح ربٛيحٍ حُوخٕٗٞ ٍهْ  رخُلٔخ٣ش، ٝال ٣ـُٞ حُظّؼخَٓ ًٔ ع حُل٢َٔٗ طيػ٤ َّ ف ك٤ٚ، هخّ حُٔ٘ َّ  .389-98أٝ حُظّٜ
(4)

؛ ٓلٔي رٞىح٢ُ، 15، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٓيٟ حُظِحّ حُٔ٘ظؾ ر٠ٔخٕ حُٔالٓش٣ُ٘ظَ: كٖٔ ػزي حَُكٖٔ هيّٝ،  -

، ىحٍ حُلـَ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، -ىٍحٓش ٓوخٍٗش ك٢ حُوخ٤ٖٗٞٗ حُل٢َٔٗ ٝحُـِحث١َ–ٓٔئ٤ُٝش حُٔ٘ظؾ ػٖ ٓ٘ظـخطٚ حُٔؼ٤زش 

 .472، ٙ 2005حُـِحثَ، 
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 :الحٌطة على اللتاام بالتتبع تؤثٌر مبدأ -ب-   

 
 

 

                                                           
(1)

 - Geneviève Viney; Patrice  Jourdain, Traité de droit civil, Les conditions de la 

responsabilité, 2
ème 

édition, L.G.D.J, Paris, 1998, p 798. 
(2)

 .1998ٓخ١  19ٓئٍم ك٢  389-98ٖٓ هخٕٗٞ ٍهْ  13-1386حُٔخىس  -
(3)

 - Voir: Cass. Civ., 1 ré, 7 Oct. 1998, 11 n°10179, note Sargos (p). 
(4)

 - C. Paris, 1 
ère

, civ., 23 mars 2007, affirme « que un médecin est tenu, vis –à vis de 

son patient en matière d’infection nosocomiale, d’une obligation de sécurité de 

résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ». 

Gaz. Pal., Recueil, mars-avril, 2008, p 1139; Cass. 1ére civ., 13 février 2001, n°13-

69111, Vialla François, Les grandes décisions du droit médical, Dalloz, Paris, 2009.  
5))

٤خٓش حُـِحث٣َش طؼظِّ هٟٜٞخ ااّل ًٗٔٞؽ ػ٠ِ اػ - ّٔ و١َ حُظ٢ ًخٗض حُ ّٜ ٔخٍ ٌٛٙ حُلٌَس، ٝٓخ طـَرش حُـخُ حُ

، ك٤غ ٣وظ٢٠ ٟٔخٕ ر٤جش آٓ٘ش حُظ١َّٝ هزَ حإلهيحّ ػ٠ِ ٓؼَ ٌٌٛح -ٓزيأ حُل٤طش-ٝأك٠َ ٓـخٍ ُظلؼ٤َ ٌٛح حُٔزيأ

حءٛخ، كبػٔخٍ ٓزيأ حُل٤طش ٣وظ٢٠ حُظّٞك٤ن  َّ طـَرش، هخٛش ٓغ حالٗؼٌخٓخص ٝحُ٘ظخثؾ حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طِلن حُٔـظٔغ ؿ

ِز٤ش، ٝطـ ّٔ  ٤ِذ حأل٠ُٝ ػ٠ِ حُؼخ٤ٗش.ر٤ٖ ح٥ػخٍ حال٣ـخر٤ش ٝحُ
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 انً:لمبحث الث  ا
 خاطر الجتماعٌة المظهور فكرة 

   

 

  

 
                                                           

(1)
ػ٠ِ ؿَحٍ كٞحىع حٍَُٔٝ، كٞحىع حُؼَٔ ٝحألَٓحٝ ح٤ُٜ٘ٔش، حُٔٔئ٤ُٝش حُطز٤ش، حُٔٔئ٤ُٝش ػٖ كؼَ حُٔ٘ظـخص  -

ع حُز٤ج٢. ُّٞ  حُٔؼ٤زش، حُظِ
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(1)

ع حُ - ُّٞ ٚ:خؤك٢ هٜٞٙ ط٘ ١َ أهظَف حُظ٤ٜ٘ق حُظخ٢ُ َٓكوًخ رخُ٘ٚ حُوخ٢ٗٞٗ ح١ٌُ ٣٘ظِّٔ       

ٕظ١ُ اٌمبٟٔٛٔ ٌٗٔٛع اٌق و/ اٌز  

 

 ِقبٛو اٌ ج١ؼخ)اٌىٛاهس اٌ ج١ؼ١خ(                        

risques naturels 

م ك٢  12-03أَٓ ٍهْ - ٍّ ، ٣ظؼِّن ربُِح٤ٓش 2003ؿ٘ض26ٓئ

 حُظّؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش ٝرظؼ٣ٞٞ ح٠ُلخ٣خ

م ك٢ 402-90َّٓٓٞ ط٘ل١ٌ٤ ٍهْ - ٍّ ، 1990ى٣ٔٔز15َٓئ

ّٖٔ ٛ٘يٝم حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش ٝحألهطخٍ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش  ٣ظ٠

.ْ ّٔ  حٌُزَٟ ٝط٤٤َٔٙ، حُٔؼّيٍ ٝحُٔظ

َ ػ٤َٟش ٓئهظش، ال طليع رخٗظظخّ؛١خوٓ-  

ال ٣ي ُإلٗٔخٕ ك٤ٜخ، ك٢ٜ هخٍؿش ػٖ اٍحىطٚ؛-  

هطَٛخ ؿ٤ْٔ ٝحٓظؼ٘خث٢، ػيى ًز٤َ ٖٓ ح٠ُلخ٣خ ك٢ -

 كخىع ٝحكي.

:  ِضالا

 اٌف١ٚبٔبد، ؽوائك اٌغبثبد، أيًلق اٌزوثخ، اٌؼٛإف

 ٚاألػب١ٕو، اٌيًلىي، اٌجواو١ٓ، ا١ٙٔبه اٌضٍظ.

 

ه ّٛ  ِقبٛو رىٌٕٛٛع١خ /أٚ ِقبٛو اٌز 

Risques technologiques 
أٚ ِقبٛو اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ   

ٝػ٤وش حُِٜش رخُل٤خس ح٤ٓٞ٤ُش ُِلَى ك٢ ر٤جظٚ؛ كَٟض -

طلي٣خص طؼ٠٣ْٜٞ أكي أْٛ حٌُٔ٘الص حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ طٞحؿٚ 

ٗٔزش حُلٞحىع ٌَٓٛ ٝٓو٤ق. حُٔـظٔؼخص حُؼ٣َٜش ح٤ُّٞ،  

طلَٜ رٌَ٘ ىحثْ ٝك٢ ًَ ٝهض، ك٢ ًَ ٣ّٞ ٝك٢ ًَ ٓخػش.-  

ه اًللزٖبكٞ ٚاًلعزّبػٟ:- ّٛ ٔبرغخ ػٓ اٌز   

 ؽٛاكس اٌؼًّ؛

م ك٢  13-83أَٓ ٍهْ - ٍّ ، ٣ظؼِّن 02ٞ٤ُٞ٣1983ٓئ

 رلٞحىع حُؼَٔ ٝحألَٓحٝ ح٤ُٜ٘ٔش، ٓؼّيٍ ٝٓظْٔ.

 ؽٛاكس اٌّوٚه؛

م ك٢  15-74أَٓ ٍهْ - ٍّ ، ٣ظؼِّن ٣1974٘خ30َ٣ٓئ

ربُِح٤ٓش حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ ح٤ُٔخٍحص ٝٗظخّ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ 

 كٞحىع حٍَُٔٝ.

ٔبرغخ ػٓ ػٛاًِ  ١ي٠ٌٛٛع١خ: اٌّوٗ؛-  

 اٌٛ بح؛ ٚا١ٌْقٛفخ.

 ِقبٛو أ وىرٙب األىِبد ا١ٌَب١ٍخ

Menaces pour la tranquillité publique, 

la sécurité des personnes 
٤ٌ٘ش حُؼ٤ٓٞٔش ٝأٖٓ ًَ ٓخ ٖٓ ٗؤٗٚ حُٔٔخّ   ّٔ رخُ

 حألكَحى.

ٓوخ١َ حُٔظخَٛحص ٝحُظـٔؼخص ٝأػٔخٍ حُؼ٘ق -

 ٝحُظو٣َذ ك٢ حُٔٔظٌِخص.

حإلٍٛخد.-  

م ك٢  152-02َّٓٓٞ ٍثخ٢ٓ ٍهْ - ٍّ أر٣ََ  07ٓئ

، ٣لّيى كوٞم ٟلخ٣خ حألكيحع حُظ٢ ٍحكوض 2002

حُلًَش ٖٓ أؿَ حٓظٌٔخٍ ح٣ُٜٞش ح٤٘١ُٞش ٝطَه٤ش 

 حُٔٞح١٘ش.

م ك٢  47-١99 ٍهْ َّٓٓٞ ط٘ل٤ٌ- ٍّ كزَح٣َ 13ٓئ

،٣ظؼِّن رٔ٘ق طؼ٠٣ٞخص ُٜخُق حألٗوخٙ 1999

حُطز٤ؼ٤٤ٖ ٟلخ٣خ حألَٟحٍ حُـٔي٣ش أٝ حُٔخى٣ش حُظ٢ 

ُلوض رْٜ ٗظ٤ـش أػٔخٍ اٍٛخر٤ش أٝ كٞحىع ٝهؼض ك٢ 

 ا١خٍ ٌٓخكلش حإلٍٛخد، ًٌٝح ٛخُق ١ًٝ كوٞهْٜ.   

ؾ١خ ٚاٌج١ئ١خ ّٖ  اٌّقبٛو اٌ

Risques sanitaires et environnementaux 
م ك٢  05-85هخٕٗٞ ٍهْ - ٍّ ٖ هخٕٗٞ 1985كزَح16َ٣ٓئ ّٔ ، ٣ظ٠

.ْ َّٔ  كٔخ٣ش حُٜلش ٝطَه٤ظٜخ، ٓؼيٍَّ ٝٓظ

م ك٢  10-03هخٕٗٞ ٍهْ - ٍّ ، ٣ظؼِّن رلٔخ٣ش 19ٞ٤ُٞ٣2003ٓئ

 حُز٤جش ك٢ ا١خٍ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش.

م ك٢  03-09هخٕٗٞ ٍهْ - ٍّ ، ٣ظؼِّن رلٔخ٣ش 2009كزَح25َ٣ٓئ

ِي ٝهٔغ حُـٖ.حُٔٔظٜ  

 

ع حُيّ؛                          -  ّٞ حألَٓحٝ؛ طِ  

 

ع رؤٗٞحػٚ؛                                  - ّٞ حُظِ  

 

ع حُـٌحث٢، - ّٞ ْ ٝحُٔوخ١َ حُـٌحث٤ش ٓؼاًل: حُظِ ّٔ حُظٔ

 حألؿ٣ٌش حُٔؼّيُش ٍٝحػ٤خً؛

 

     

ّٕ ط٤ٜ٘ق حُ     رلٔذ حُِح٣ٝش حُظ٢ ط٘طِن ٜٓ٘خ ٗظَس ًَ  َ حالؿظٔخػ٤ش حهظِق ٝطؼّيى١خو٤َ٘ٗٔ ا٠ُ أ

ّٕ حُلٌَس كخ٤ًُخ طـخُٝ ٗطخهُٜخ حالٍطزخ١ رٔوخ١َ حُؼَٔ ٝحُٜٔ٘ش ٝطؼيحٛخ ا٠ُ ًَ ٓخ ٣َطز٢  حطّـخٙ، ٝهخٛش ٝأ

رخُل٤خس ح٤ٓٞ٤ُش ُِلَى، ٣ٌٝظ٢ٔ ٛزـش اٗٔخ٤ٗش. ُِظّل٤َٜ ك٢ حُلٌَس ٣ُ٘ظَ: هـخ٢ُ َٓحى، ٗظخّ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ 

 حٗظٜخى حُلن ك٢ حُٔالٓش حُـٔي٣ش، َٓؿغ ٓخرن، ٙ 87ٙ-111؛                                             
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 المطلب الثانً(.المطلب األول

 ل:المطلب األو  
 الجماعٌةالطبٌعة الفردٌة إلى  الطبٌعة الخطر من

                                                           
(1)

 . 260، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُظؤ٤ٖٓ ٝحُٔٔئ٤ُٝشٖٓ حُيٓظٍٞ، ٣ُ٘ظَ ك٢ ٌٛٙ حُلٌَس: ٓؼ٤ي ٓويّ،  34حُٔخىس  -
(2)
- Geneviève Viney, Traité de droit civil, op.cit., p45. 

(3)
 . 40، ٙ 1969، ىحٍ حُٔؼخٍف، حُوخَٛس، ٓيهَ ا٠ُ حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤شهللا،  رَٛخّ ٓلٔي ػطخ -

(4)
 ٝٓخ رؼيٛخ. 175َٓؿغ ٓخرن، ٙ  ،حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ػٖ ٠ٓخٍ حُٔخىس حُٔ٘ؼش٣ُ٘ظَ ػزي حُل٤ٔي ػؼٔخٕ ٓلٔي،  -
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الفرع األول

 
 لفرع الثانً

 ل:الفرع األو  
 رات مسإولٌة تقلٌدٌة غٌر قادرة على مواجهة التطو  

                                                           
(1)

-D. Lucas, La convention européenne des droits de l’homme et les fondements de la 

responsabilité civile, JCP. GI, 2002, 111, p45 
(2)

 .170 -168ٙ  ، َٓؿغ ٓخرن، ٙطوي٣َ حُظؼ٣ٞٞ ر٤ٖ حُوطؤ ٝح٠ٍَُىٓٞه٢،  ٣ُ٘ظَ: ٓلٔي ارَح٤ْٛ -
(3)

 ؛38، ٙ 30، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُلؼَ حُٔٔظلن ُِظؼ٣ٞ٣َُٞحؿغ: ػ٢ِ ك٤ال٢ُ،  -

, op.cit., p37.                        régime généraleResponsabilité civile et Eddine Terki, -Nour 
(4)

٠ُٓخػلش حألٗظٔش( ٣وخُق حُٔزخىة حُظ٢ هخٓض ػ٤ِٜخ حُٔٔئ٤ُٝش  - ّٕ حالػظَحف رؤٗظٔش هخٛش ُِظؼ٣ٞٞ ) ٓغ أ

 ، ااّل  ,op.cit, p 131) Traité de droit civil(Geneviève Viney ,حُٔي٤ٗش، ٣ّٜٝيى رخُظخ٢ُ ٗظخٜٓخ حُٔظٌخَٓ 

خ؛  ّٓ ّٕ ظٍٜٞ ٓزخىة ؿي٣يس أَٓ ال ٓ٘خٙ ٓ٘ٚ ا ؛ رٜ٘ٞٙ هخٛش ٗؤٕ كٞحىع حُؼَٔ، كٞحىع ث و٠مخ اٍزضٕبئ١خأ
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ٝػ٘خ٣ظٚ حُظّٞك٤ن ر٤ٖ هٞحػي حُٔٔئ٤ُٝش  اٌٍَ خ إٌّّٛؽخ ٌٍمبٟٙحٍَُٔٝ، أػٔخٍ حُؼ٘ق ٝحإلٍٛخد... أٝ ٖٓ هالٍ 

ي ِٓ، أٝ 1384ِٔخىس ُ 01ٝكخؿخص حُظّطز٤ن ٝحُظ٢ طـِّض ٖٓ هالٍ طل٤َٔ ؿي٣ي ُِز٘ي  ُّٛ اًلٌزياَ ثجني ػٕب٠خ ئٌٝ  ثبٌزؾ

ّٕ كخُش حُٔؼخٍف حُؼ٤ِٔش اًلٌزياَ ثزؾم١ك ٔز١غخ ، ًِّٜخ ٛيكٜخ حُظّٔخٓي ك٢ حُ٘ظخّ حُ٘خَٓ ُٝٞ ػ٠ِ أْٓ كي٣ؼش، ك٤غ أ

ص حُٔـظٔؼخص حُلي٣ؼش، ال ٣ٌٖٔ طـخِٜٛخ  ػ٘ي اهخٓش هٞحػي ٝحُظّو٤٘ش ٝط٘خري حُز٠َُ٘ حالهظٜخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش حُظ٢ ٤َِّٓ

ٌَّ ٤ٔٗؾ حُل٤خس حالؿظٔخػ٤ش  طؼٌْ ٓٔخٍ حألَٟحٍ حُ٘خؿٔش ػٖ ٓٔخٍٓش حُّ٘٘خ١خص حُٔوظِلش ٝحُٔظؼّيىس حُظ٢ ط٘

  op.cit, p 338 et suite Dommage de masseLecuyer, -Anne Guegan ,ٝٗٔوٜخ.                       

ُٓ٘لض ألٓخّ    ٍحص حُظ٢  ُّٞ ٍ  ٖٓ أؿَ ٌٛح ًخٗض حُظٜ ّٞ ّْ حُظٜ حط٢ ػ ٌّ ٍ حُ ّٞ حُظّؼ٣ٞٞ ػٖ حألَٟحٍ ريًءح رخُظٜ

حُٟٔٞٞػ٢ ح١ٌُ ػَٔ ؿخًٛيح ػ٠ِ حُٔلخكظش أٝ حإلروخء ػ٠ِ هٞحػي حُٔٔئ٤ُٝش حُظو٤ِي٣ش رخُّ٘ظَ ا٤ُٜخ ٖٓ ُح٣ٝش 

ح ػ٠ِ ح٠ٍَُّ رـٞ حُ٘ظَ ػٖ ِٓٞى حُلخػَ ريًءح ًِ ًِّ َٓٝ ،ٍ َّ  خٕ.ر٘ظ٣َش حُوطَ حٗظوخاًل ا٠ُ ٗظ٣َش ح٠ُٔ حُٔظ٠

خروش، ٝٓلخُٝش « Radé »ُْ ٣ظٞهّق حألَٓ ػ٘ي ٌٛح حُلي ك٤غ ؿخءص حُّ٘ظ٣َش حُلي٣ؼش ُِلو٤ٚ  ّٔ ٘ظويس حُّ٘ظ٣َخص حُ ُٓ
اٗ٘خء أٓخّ ػخُغ ال ٣و٢ٜ حألْٓ حُٔخروش، ٝاّٗٔخ ٣لَ ٓلِّٜخ ك٢ حُلخالص حُظ٢ ٣ٌٕٞ ح٠ٍَُٔٝ ك٢ ًَِٓ ٟؼ٤ق 

ٛخ حُلخُش حُظ٢ ٣ ُُ ح أٝ ٓـً٘ٞٗخ، ٣ٌٕٝٞ ك٢ حُٔوخرَ ُِٔيػ٠ ك٠٤ٖٔ ُٚ حُلن ك٢ حُظؼ٣ٞٞ، أرَ ًَ ٌٕٞ ك٤ٜخ حُّٔيػ٠ ٛـ٤

ح رخُـ٤َ. ٝهي حٓظ٘ي  ًٍ ّٕ ٓٔخٍٓظٚ ُلن ٛٞ ك٢ ًحطٚ ٣ِلن َٟ ك٢ طز٣ََٙ  « Radé »ػ٤ِٚ ٗل٢ حُٔٔئ٤ُٝش ػ٘ٚ ربػزخص أ

َّٔ  -théorie de la suretéٔظو٠خ األِٓ  –ٌُٜٙ حُ٘ظ٣َش  ٘ظٚ ا٠ُ كن أٓخ٢ٓ ٌَُ ٓٞح١ٖ ك٢ حُؼ٤ٖ رٔالّ، ط٠

ٖٓ حُؼٜي حُي٢ُٝ  09ٖٓ حالطلخه٤ش حألٍٝٝر٤ش ُلوٞم حإلٗٔخٕ، ٝحُٔخىس  05ٖٓ اػالٕ كوٞم حإلٗٔخٕ ٝحُٔخىس  02حُٔخىس 

ح  ًَ ُِلوٞم حُٔي٤ٗش ٝح٤ُٔخ٤ٓش، كٜٞ ٣َٟ أّٗٚ اًح ًخٗض ًَ ٖٓ ٗظَط٢ْ حُوطؤ ٝحُوطَ طظّوٌ ٖٓ ِٓٞى حُٔٔئٍٝ طز٣َ

ّٕ حُلن ك٢ ّٔالٓش ] ٓٞحء ك٢ ٗلٔٚ، أٓٞحُٚ، ٓٔظٌِخطٚ ٝكظ٠ حألٓخٕ ٣ـي طز٣ََ ُِظؼ٣ٞٞ، كب ٙ ك٢ كن حإلٗٔخٕ ك٢ حُ

 ٜٓخُلٚ[ .

 ٚاعجابُٚ رؼيٓخ ًخٕ  ؽمابا٠ُ رِٞؽ أكٌخّ حُٔٔئ٤ُٝش أّٝؿٜخ ك٢ كٔخ٣ش ح٠ُل٤ش رخػظزخٍ حُظّؼ٣ٞٞ  ٣Radéظطِّغ    

ّ٘وٚ ح١ٌُ ٣ٌٔ٘ٚ طٞه٢ كيٝع حُلؼَ ح٠ُّخٍ، ك٤غ ٣وٍٞ: ا ِٓ اٌزواس ٠ّْىً اٌؾك« رخُّ٘ظَ ا٠ُ حُ   ٟ األِٓ عيءا

اٌمبٟٔٛٔ، ٠ جَّك ثْىً اؽز١بٟٛ ػٕل ػغي األٌٍ األفوٜ ػٍٝ ّٙبْ ؽك اٌّزّٚوه  ٟ اٌزؼ٠ٛ٘، ٚ٘نا ألعً ٍّل 

ا ٌأل١ٍ٘خ  ال ٠ََُٕل ئ١ٌٗ اٌق أ،  ١ٍيَ ثبٌزؼ٠ٛ٘ ػٍٝ أٍبً أّٔٗ  ٔمبئٔ اٌَّإ١ٌٚخ، وّب ٌٛ وبْ ِؾلس اٌٚوه  بللا

ا كْٚ ٚعٗ ؽك  .ٍجّت ٙوها

ً ئٌٝ     ّٕ ج١ً ٌُ ٠زٛ َّ ؾ١خ، ٘نا اٌ ّٚ هد ثبٍزّواه ٔؾٛ األفن ثؼ١ٓ اًلػزجبه ِٖبٌؼ اٌ ّٛ  بٌَّإ١ٌٚخ اٌزّم١ٖو٠خ ر 

ّْقٔ اٌنٞ  ٟ اٍز بػزٗ ِٕغ رؾمّك اٌٚوهؽماب ؽم١م١ابا٢ْ ٌغؼً اٌزؼ٠ٛ٘   .»، ثً ِب ىاي ٠ؼّل وٛاعت ػٍٝ اٌ

Voir: Christophe Radé, Réflexions sur les fondements de la responsabilité civile: Les 

vois de la réforme la promotion du droit à la sureté, Dalloz, 1999, n°03, p323 et suite. 

كظزو٠ إً ٓلخُٝش حُظّٞك٤ن أٝ حُظّو٣َذ ٖٓ اػخىس حُظّٞحُٕ ر٤ٖ حُٜٔخُق حُٔظ٠خٍرش حُٜيف ح١ٌُ طٔؼ٠ ا٤ُٚ    

ٞهِ٘ش ر٠ٍَٝس كٔخ٣ش حُّ٘ظ٣َخص حُٔظؼّيىس ٝإ حهظِلض ٗظ ُٓ خ ِٓٞى حُلخػَ كظ٠ ُٝٞ ح٠ٍََُٔٝطٜخ،  ًٓ ِِٛش طٔخ ظـخ ُٓ ٝ ،

 ػ٠ِ كٔخد هٞحػي حُٔٔئ٤ُٝش حُظّو٤ِي٣ش.
(1)

، حُٔئطَٔ حُؼ٢ِٔ حُظؤ٤ٖٓ ك٢ ظَ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص ٝحٓظَحط٤ـ٤شاىحٍس حُٔوخ١َ ًخَٓ َٜٗ حٍُٜٔ٘ٞ،  -

، ٍٓ٘٘ٞ ٤ٔٗ2007خٕ  18-16حُٔؼَكش، حألٍىٕ، ٢ٓٞ٣  حُي٢ُٝ ح١ُٞ٘ٔ حُٔخرغ كٍٞ اىحٍس حُٔوخ١َ ٝحهظٜخى

 google.com-31/drive-post-www.insurance4arab.comsblog                                             رخَُحر٢:

      

http://www.insurance4arab.comsblog-post-31/drive-google.com
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أول  

ا  ٌ ثان

 مستقل عن الجماعة : للفرد وجود  أول  

 

                                                           
(1)

 . 224، ٙ 2006، 1، ىحٍ حُؼوخكش، ػٔخٕ، ١ٜٓخىٍ حالُظِحّ، ػزي حُوخىٍ حُلخٍ -
(2)

 .369، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُٔز١ٞٔ ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗشكٖٔ ػ٢ِ حٌُٕٗٞ،  -
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(1)

؛ 141، َٓؿغ ٓخرن، ٙ I، حُـِء ح٢٤ُٓٞ ك٢ َٗف حُوخٕٗٞ حُٔي٣٢َُٗحؿغ: ػزي حَُُحم أكٔي ح١ٍُٜٞ٘ٔ،  -

 . 58، َٓؿغ ٓخرن، ٙ خ٤ٗٞٗشٓيهَ ا٠ُ حُؼِّٞ حُوٓلٔي ٓؼ٤ي ؿؼلٍٞ، 
(2)

؛ كز٤ذ ارَح٤ْٛ 48، ٙ  2010، ٓٞكْ َُِ٘٘، حُـِحثَ، حالُظِحٓخص: حُ٘ظ٣َش حُؼخٓش ُِؼوي: ػ٢ِ ك٤ال٢ُ،  ٣َُحؿغ -

 . 50، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُٔيهَ ُِؼِّٞ حُوخ٤ٗٞٗشحُو٢ِ٤ِ، 
(3)

حُٔيهَ ارَح٤ْٛ حُو٢ِ٤ِ،  كز٤ذ ؛59، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٓيهَ ا٠ُ حُؼِّٞ حُوخ٤ٗٞٗش٣ُ٘ظَ: ٓلٔي ٓؼ٤ي ؿؼلٍٞ،  -

، ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش، ر٤َٝص، أٍٛٞ حُوخٕٗٞ؛ ػزي حُٔ٘ؼْ كَؽ حُٜيٙ، 50، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ُِؼِّٞ حُوخ٤ٗٞٗش

 .33]ى.ص[، ٙ 
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ا  ٌ  أ عنهال ٌتجا   : الفرد خلٌة فً كٌان الجماعة وجاء  ثان

 
                                                           

(1)
 .228، َٓؿغ ٓخرن، ٙ طوي٣َ حُظؼ٣ٞٞ ر٤ٖ حُوطؤ ٝح٠ٍَُىٓٞه٢،  ٓلٔي ارَح٤ْٛ -

(2)
، ٙ 2004، 1، ىحٍ ٓـيال١ٝ َُِ٘٘، ػٔخٕ، ١ك٢ حُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش حألٓخّهلطخٕ أكٔي ٤ِٓٔخٕ حُلٔيح٢ٗ،  -

26 . 
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(1)

، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٓويٓش ك٢ حُوخ٣ُٕٞٗ٘ظَ ك٢ طل٤ِٜٜخ: ػ٢ِ ك٤ال٢ُ،  « Duguit »ٌٛٙ حُلٌَس هخٍ رٜخ حُلو٤ٚ  -

ٖٔ ؛ ك120، ٙ 1988، حُيحٍ حُـخٓؼ٤ش، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، حألٍٛٞ حُؼخٓش ُِوخٕٗٞ؛ طٞك٤ن كٖٔ كَؽ، 182، 181

ٖٓ حُلوٜخء ح٣ٌُٖ  « Duguit »؛ 134، ٓ٘٘ؤس حُٔؼخٍف، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، ]ى.ص[، ٙ حُٔيهَ ا٠ُ حُوخ٤ًَٕٞٗس، 

٣ٌَٕ٘ٝ حُلن ٣ٝٔظؼ٠٤ٕٞ ػ٘ٚ رلٌَس حَُٔحًِ حُوخ٤ٗٞٗش، ٣َٟٝ أّٗٚ ال طٞؿي كوٞم ٝاّٗٔخ طٞؿي َٓحًِ ا٣ـخر٤ش 

 ٝأهَٟ ِٓز٤ش ] ىحث٘ش / ٓي٣٘ش[.
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481

 انً:الفرع الث  

 األدنى للحقوق توفٌر الحد  فً ر دور الدولةتطو  

   ٌ ااقتصاد  ٌ  ا واجتماع

 

                                                           
(1)

َّٔكخٕ، -  .104، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُلؼَ ؿ٤َ حَُٔ٘ٝع ػيٗخٕ ارَح٤ْٛ حُ
(2)

، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ ك٢ حُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش ىٍٝ حُيُٝش ك٢ حُظ٤ٔ٘ش: ىٍحٓش كخُش حُـِحث٣َُ٘ظَ: ٤ٌِٓش ك٣َٖٔ،  -

 . 26-24، ٙ ٙ 2011/2012ٝحُؼالهخص حُي٤ُٝش، ؿخٓؼش هٔ٘ط٤٘ش، 
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(1)

، ٓـِش حهظٜخى٣خص ٗٔخٍ ى حُ٘خ٤ٓش ك٢ ظَ حُؼُٞٔشىٍٝ حُيُٝش ك٢ حُظ٤ٔ٘ش حُز٣َ٘ش ك٢ حُزالػزي هللا ٓٞٓخ١ٝ،  -

 . 61، ٙ 2009، حُٔيح٢ٓ حألٍٝ، 06اك٣َو٤خ، ؿخٓؼش حُِ٘ق، حُؼيى 
(2)

، حٌُظخد حألٍٝ، ٓئطَٔ حُلٞحٍ ح٢٘١ُٞ حُ٘خَٓ، ِِٓٔش ًظ٤زخص حُلٞحٍ ح٢٘١ُٞ، ح٤ُٖٔ، أْٓ ر٘خء حُيُٝش حُلي٣ؼش -

   one.pdf-www.ndc.ye.ndc.book                    ٍٓ٘٘ٞ رخَُحر٢:                08-12ٙ ٙ
(3)

َّ ٣الُّ حُ٘ظ٣َش حالؿظٔخػ٤ش كظ٠ ح٥ٕ؛ ك٠َ هللا ٓلٔي آٔخػ٤َ،  - حُيُٝش حُٔؼخ٤ُش: ٌٛح حُظّل٤َِ ألكال١ٕٞ ح١ٌُ ظ

 ، ٗوالً ػٖ: أكٔي ٓزغ،139، ٙ 2008، ىحٍ حُـخٓؼش حُـي٣يس، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، ر٤ٖ حُلٌَ حإلؿ٣َو٢ ٝحُلٌَ حإلٓال٢ٓ

، حُٔـِش حُـِحث٣َش ُِؼُٞٔش ٝح٤ُٔخٓخص حالهظٜخى٣ش، ؿخٓؼش حُـِحثَ ىٍٝ حُيُٝش ك٢ حالهظٜخى ر٤ٖ ح٠ٍَُٝس ٝحُليٝى

 . 151، ٙ 2016، 07(، حُؼيى 3)
(4)

؛ ٝك٢ ٗلْ حُلٌَس: 158، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ىٍٝ حُيُٝش ك٢ حالهظٜخى ر٤ٖ ح٠ٍَُٝس ٝحُليٝى٣ُ٘ظَ: أكٔي ٓزغ،  -

ٍ كٍٞ: حالهظٜخى حُل٣َش حالهظٜخى٣ش ٝٓزيأ طيّهَ حُيُٝشُزالع، حُٔؼِ هلل ٛخُق أكٔي ح ّٝ ، رلغ ٓوّيّ ُِِٔظو٠ حُي٢ُٝ حأل

 24 -23حإلٓال٢ٓ، حُٞحهغ... ٍٝٛخٗخص حُٔٔظوزَ، ٓؼٜي حُؼِّٞ حالهظٜخى٣ش حُظـخ٣ٍش ٝػِّٞ حُظ٤٤َٔ، حُـِحثَ، ٢ٓٞ٣ 

 .98، ٙ 95، ٙ 2011ك٤ل١َ 
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فً مجال العقد**

                                                           
(1)

 . 63، ٓ٘٘ؤس حُٔؼخٍف، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، ]ى.ص[، ٙ حُؼخٓش ُِوخٕٗٞحُ٘ظ٣َش ٤َٔٓ ػزي ح٤ُٔي ط٘خؿٞ،  -
(2)

، 1، ٍٓ٘٘ٞحص حُلِز٢ حُلوٞه٤ش، ر٤َٝص، ١ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢: أكٌخٓٚ ٝططز٤وخطٚك٤ٖٔ ػزي حُِط٤ق كٔيحٕ،  -

2007 ٙ ،59 . 
(3)

خ إلٍحىطٜٔخ ٖٓ ؿٜش، ٝحٓظوَحٍ حُٔؼخٓالص ٓ - ًٓ ِِٓش ُطَك٤ٚ حكظَح ِ ُٓ س  ّٞ ٖ ؿٜش أهَٟ، ؿ٤َ أّٗٚ ٣ظٔظّغ حُؼوي رو

ّْ ؿ٤ٔغ ٓ٘خك٢ حُل٤خس حالؿظٔخػ٤ش، طؤػَّص رٌُي حُؼالهخص حُؼوي٣ش، ٓخ  رٔزذ حُظوّيّ حالهظٜخى١ ٝحالؿظٔخػ٢ ح١ٌُ ٓ

س  ّٞ ش ُِؼوي رخُزلغ ػٖ حُٞٓخثَ حُٔالثٔش ُِظول٤ق ٖٓ حُو ٘ظِّٔ ُٔ ع إلػخىس حُّ٘ظَ ك٢ حُٔزخىة حُ َّ َ حُٔ٘ حٓظيػ٠ طيهُّ

 ٖٓ كّيطٜخ، كلَٟض هٞحػي حُؼيحُش ُِّٝٝ حٓظوَحٍ حُٔؼخٓالص ه٤ًٞىح هخ٤ٗٞٗش. حُِِٔٓش ُٚ ٝحُظِّط٤ق

ٝكوًخ ُالطّـخٙ حُٟٔٞٞػ٢ ح١ٌُ ٣ؼظزَ حُؼوي  -كلظ٠ طظلوّن حُؼيحُش حُؼوي٣ش ٣ـذ إٔ طظ٘خٓذ كوٞم ٝحُظِحٓخص ١َك٤ٚ

ٍ طيّهَ حَُٔ٘ع ك٢ حُؼالهخص حُؼوي٣ش اًح حهظَ طٞحُٜٗخ حالهظ -ٝحهؼش حؿظٔخػ٤ش ََّ ٜخى١، ٝك٢ ٌٛح حُٜيى ٓ٘ق ك٤ز

حَُٔ٘ع ُِوخ٢ٟ ك٢ ا١خٍ ٟٔخٕ روخء حُؼوي ٝحٓظَٔحٍٙ ك٢ اٗظخؽ آػخٍٙ ٝػ٤ِٚ حٓظوَحٍ حُٔؼخٓالص، آ٤ُخص ُٔٞحؿٜش 

ٜ٘خ ٗٚ حُلوَس حُؼخُؼش ٖٓ حُٔخىس  َّٔ ٖٓ حُظّو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ، كبًح  107حهظالٍ حُظّٞحُٕ حالهظٜخى١ ُِؼوي ك٢ َٓكِش ط٘ل٤ٌٙ، ٟ

ٝؿؼِض ط٘ل٤ٌ حالُظِحّ ٓٔظل٤الً، ٣ظيّهَ حُوخ٢ٟ ُظول٤ق  -ػ٘ي ارَحٓٚ –ٞهَّؼش ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ حُؼوي ١َأص ظَٝف ؿ٤َ ٓظ

ٙ ا٠ُ حُلي حُٔؼوٍٞ ٓغ َٓحػخس ِٜٓلش حُطَك٤ٖ، ًُٝي رظلو٤ن حُظّٞحُٕ ر٤ٖ ح٥ىحءحص  حالُظِحّ  حَُٔٛن ُِٔي٣ٖ رَىِّ

حهظالٍ حُظّٞحُٕ حالهظٜخى١ ٝطلو٤ن حألٖٓ حُو٢ٓٞ ك٢ ٖٓ حُظو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ(، إلٛالف  176حُٔظوخرِش ُِٔظؼخهي٣ٖ )حُٔخىس 

 .ثٕظو٠خ اٌظّوٚف اٌ ّبهئخا١خٍ ٓخ ٣ؼَف 

س ٝإ ًخٗض هخىٍس ػ٠ِ اٗ٘خء حُؼوي ٝطلو٤ن طٞهُّؼخص حُٔظؼخهي٣ٖ، ك٢ٜ ؿ٤َ هخىٍس ػ٠ِ طلو٤ن حُؼيحُش     َّ كخإلٍحىس حُل

ُض حُوخ٢ٟ ِٓط َّٞ ش إلػخىس حُظّٞحُٕ حالهظٜخى١ ُِؼوي اًح حهظَ، ُٝٚ حُؼوي٣ش، ٌُح ؿخءص ٗظ٣َش حُظَّٝف حُطّخٍثش ٝه

يى حُظ٠ّل٤ش ربٍحىس حُٔظؼخهي٣ٖ ٝطٞهّؼخطْٜ ك٢ ٓز٤َ طلو٤ن حٓظوَحٍ حُؼالهخص حُؼوي٣ش رياًل ٖٓ ارطخُٜخ، ًُي ّٜ  ك٢ ٌٛح حُ

ّٕ حألٖٓ حُوخ٢ٗٞٗ ٣ظلوَّن رطٔؤٗش حألكَحى ػ٠ِ حُؼوٞى حُظ٢ أرَٓٞٛخ ٝػيّ ٓلخؿؤطْٜ رزطالٜٗخ، ٝػ٤ِٚ ع  أ َّ ك٠َّ حُٔ٘
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فً مجال الملكٌة**

                                                                                                                                                                          

ّٕ حُلخىع ال ٣ي أل١ّ ٜٓ٘ٔخ ك٤ٚ. ٣ُ٘ظَ: ٣ٞٓق رٞٗخ٢ٗ،  ٗظ٣َش حُظَٝف حُطخٍثش ر٤ٖ ط٣ُٞغ طزؼظٚ ر٤ٖ حُٔظؼخهي٣ٖ أل

، ٓيحهِش ك٢ ا١خٍ حُِٔظو٠ ح٢٘١ُٞ كٍٞ: حكظَحّ حُظٞهّؼخص: ٓظَٜ أٓخ٢ٓ حٓظوَحٍ حُٔؼخٓالص ٝحكظَحّ حُظٞهّؼخص

 . 3، 2، 2016ٙكزَح٣َ  24/25ٍٝهِش، ٢ٓٞ٣ ُألٖٓ حُوخ٢ٗٞٗ، ؿخٓؼش هخٛي١ َٓرخف، 

خ ك٢ ا١خٍ كٔخ٣ش حُطَّف ح٠ُّؼ٤ق ك٢ حُؼالهخص حالهظٜخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش هخٛش ٜٓ٘خ  ًٔ ِطش ىحث ّٔ ًٔخ ٣ظٔظّغ حُوخ٢ٟ رخُ

ل٤ش  ّٔ ١َّٝ٘ حُظؼ حُطّخرغ -ػوٞى حالٓظٜالى ٝػوٞى حإلًػخٕ، كل٢ حُلخُش حأل٠ُٝ ٣ظيّهَ حُوخ٢ٟ ُلٔخ٣ش حُٔٔظِٜي ٖٓ حُ

زخَُؾ ك٤ٜخ ٣ٞكَّٛخ حُز٘ي ُِٔلظَف، أ١ ٓخ ٖٓ ٗؤٗٚ ػيّ ٟٔخٕح ُٓ ّٔل٢ ٣لَٝ ػ٠ِ حُوخ٢ٟ إٔ ٣ويٍِّ ٝؿٞى ٓ٘لؼش   ُظؼ

ٌٛٙ حُلٔخ٣ش ٤ُٔض  -حُظلوُّن حُلؼ٢ِ ُِظّٞحُٕ ح١ٌُ ٣َؿذ ك٤ٚ حأل١َحف، ًَٝ ر٘ي ٣ّٜيى حُظلوُّن حُلؼ٢ِ ُظٞحُٕ حُؼوي

ٝحر٢ حُظّؼخهي٣ش، ٓظ٠ ًخٗض ِٜٓلش أكي رٜيف طـ٤ِذ ِٜٓلش كجش حؿظٔخػ٤ش ػ٠ِ أهَٟ، رَ  َّ اكالٍ حُٔٔخٝحس ك٢ حُ

 ١َّٝ٘ ِ٘ق حُوخ٢ٟ ِٓطش طؼي٣َ حُ ُٓ ّٕ ػيّ حُظّٞحُٕ ظخَٛس رخٍُس ك٢ حُؼوٞى ٝك٢ ح١َُٝ٘،  حألكَحى ّٜٓيىس، ٝرٔخ أ

ل٤ش أٝ اُـخثٜخ رٔٞؿذ حُٔخىس  ّٔ ّْ ٖٓ ظؼخهي ٖٓ حُظّو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ، ٝأىحس ه٣ٞش ٣لظ٢ٔ رٜخ حُٔ 110حُظؼ ف١خاٌ َّ حُظ٢  وٚٛ اٌزؼ

ّْوٛ اٌغيائٟ ٚاٌفبٍـ.طلَٟٜخ ػ٤ِٚ ًَٗخص حالكظٌخٍ ٝحُٔلظَك٤ٖ،  َّف  ٟ اٍزؼّبي اٌ   ١ُٛاعٗ اٌزؼ

١ حُٔلظٌَ  ّٞ ٝحُلخٍ ٗلٔٚ ك٢ ػوٞى حإلًػخٕ أ٣ٖ طلَٝ ظَٝف حُٞحهغ حالهظٜخى١ ٝحالؿظٔخػ٢ حٗلَحى حُطَّف حُو

حُظِحٓخص طئى١ ا٠ُ ٓي  -٢ طوظ٢٠ ١ز٤ؼظٜخ حُٔٔخّ رل٤خس حألكَحىحُظ-ر٤ٜخؿش ر٘ٞى حُؼوي، ػ٠ِ إٔ  ط٠ٖٔ ٌٛٙ حُؼوٞى 

١َّ٘ حُظِحّ ر٠ٔخٕ  ّٔالٓش ]ػوي ٗوَ حألٗوخٙ[، ك٤ُِو٠َ رٔوظ٠٠ ٌٛح حُ ٗطخم ٓٔئ٤ُٝش حُٔٞؿذ ًخالُظِحّ ر٠ٔخٕ حُ

ّٕ ًُي ٣َؿغ ا٠ُ اهالٍ حُ٘خهَ  رخُظِحٓٚ، ٓالٓش حُٔٔخكَ ػ٠ِ ػخطن حُ٘خهَ، ٝاًح ُْ طظلوّن ٌٛٙ حُٔالٓش ٣لظَٝ أ

خ رٔالٓش  ًٓ ع ػ٠ِ ط٤ٔ٠ٖ ػوي حُؼَٔ حُظِح َّ خ ػ٤ِٚ ىٍؽ حُٔ٘ ًٓ ١َّ٘ ٖٓ كخػ٤ِظٚ. ٝه٤خ ٍ ػٌْ ًُي ك٤ٚ طـ٣َي ُِ ُّٞ ٝطٜ

ّٔزذ  ٌّ رظلو٤ن ٗظ٤ـش، ك٤ٌل٢ حُؼخَٓ إٔ ٣ؼزض ح٠ٍَُّ ُظوّٞ ٓٔئ٤ُٝش ٍد حُؼَٔ ال ٣٘ل٤ٜخ ااّل ربػزخص حُ حُؼخَٓ، حُظِح

ٍحص حُلي٣ ّٞ ٝ حُؼٔخٍ ُألهطخٍ حُؼي٣يس. ٣ُ٘ظَ: ر٤َ٘ ىح٢ُ، حألؿ٘ز٢ ٓٔخ٣َس ُِظط َُّ ىٍٝ ؼش، ٝحُى٣خى حكظٔخالص طؼ

، ٙ 2015/2016، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، ؿخٓؼش طِٔٔخٕ، -ىٍحٓش ٓوخٍٗش -حُو٠خء ك٢ كٔخ٣ش حُطَف ح٠ُؼ٤ق ك٢ حُؼوي

خ ك٢ ا١خٍ ٟٔخٕ حُظّٞحُٕ ر٤ٖ ٜٓخُق حأل١َحف ٝكٔخ٣ش حُٔظؼخهي ح185ُ، 184، 178، 163 ًٔ  ٠ّؼ٤ق ٣َُحؿغ:؛ ٝىحث

Les contrats d’affaires à l’épreuve des nouvelles règles sur l’abus de Muriel Chagny, 

, RAJCA, mars 2016; Pièrre Sirinelli, l’état de dépendance et le déséquilibre significatif

La réforme du Valais, , Dalloz, mai 2016; Valérie L’équilibre dans le contenu du contrat

mai 2016.                                        ?, Dalloz, : Quels enjeux pour nos contrats code civil 

 رخإلٟخكش ا٠ُ ٓوخالص أهَٟ ٍٓ٘٘ٞس رخَُحر٢:    

livre- blanc- RDO- affaire.pdf.https://www.editions-dalloz.fr                                  
ع كٔخ٣ش ُِٔظؼخهي رخثغ حُؼوخٍ كلخظًخ ػ٠ِ ه٤ٔش حُؼوخٍحص اًح ٓخ ػزض ٝهٞػٚ ك٢ ؿزٖ     َّ ٍ حُٔ٘ َّ ٓخ هي ٣ئى١  –ًٔخ ه

ٝٓٔق ُٚ ٍكغ ىػٟٞ ُِٔطخُزش رظٌِٔش حُؼّٖٔ ػ٠ِ أٓخّ ٟٓٞٞػ٢ ٍطّزٚ حالهظالٍ  -ا٠ُ حإلهالٍ رخُظّٞحُٕ حُظّؼخهي١

١َّ٘ حُـِحث٢ ٝحُلخٓن؛ حُلخىف ُِظّ٘خٓذ ٓخ ر٤ٖ حُظِحٓخص ح ّٔق ك٢ حٓظؼٔخٍ حُ ُطَّك٤ٖ، ٝٗلْ حُلٌْ رخُّ٘ٔزش ُِظؼ

، 2008/2009(، 1، ًٌَٓس ٓخؿٔظ٤َ، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش حُـِحثَ)حُ٘ظخّ حُؼخّ ٝحُؼوٞى٣َُحؿغ: آ٤ٓخ ٤ٔٔ٣٘ٚ ٓ٘ي١، 

 ٙ95 ٙ ،98 ٙ ،102 ٙ ،105 . 

ع طلو٤وًخ ٓ٘ٚ ُِظّٞح    َّ ُٕ حُؼوي١ إٔ ٣ُٞحُٕ ر٤ٖ ِٜٓلظ٤ٖ؛ حُِٜٔلش حُلَى٣ش ُِّيحثٖ ٝك٢ ًَ ٌٛٙ حُلخالص ىٍؽ حُٔ٘

ح١ٌُ هي ٣َ٣ي حالكظٌخى ٖٓ حُؼالهش حُؼوي٣ش، ٝحُِٜٔلش حُؼخٓش حُظ٢ طئ٣ِّي روخء حُؼوي ]حٓظوَحٍ حُٔؼخٓالص[ ٛيكٜخ ٛٞ 

َّٔ ْٟ حُوخٕٗٞ ح٤ُّٞ ُوٞحػي آَٓس ًؼ٤َس ٓو٤ّ  يس ُإلٍحىس حُؼوي٣ش ؿخ٣ش حُّ٘ظخّ حُؼخّ حُلٔخث٢ حالهظٜخى١، ٝٛٞ ٓخ ٣ل

ٌَّ حُؼوٞى  ٍ ٝٓخثَ حُز٤غ ٝط٘ ّٞ طلو٤وًخ ُِِٜٔلظ٤ٖ حُؼخٓش ٝحُوخٛش رزَُٝ ٤ٓخٓش حالهظٜخى حُٔٞؿٚ، ح١ٌُ كَٝ طط

ٓٞحُحسً ٓغ ؿَٜ حُٔٔظِٜي أٝ ٗوٚ ىٍح٣ظٚ، كخطّٔؼض ىحثَس حُؼوٞى ٝرخطض ٤ِٓٝش ًَ حألكَحى ٤ٓٞ٣ًخ ح٣ٌُٖ طٌَ٘ ٓـٔٞع 

ّٕ طٜي٣ي حُِٜٔلش حُؼخٓش ٣وظ٢٠ ارطخٍ حُؼوي ٝح٤ٜٗخٍٙ، ك٢ ك٤ٖ ٜٓخُلْٜ حُوخٛش حُِٜٔلش حُؼ خٓش، ٓغ َٓحػخس أ

 طوظ٢٠ حُِٜٔلش حُوخٛش اؿَحء رؼٞ حُظّؼي٣الص ػ٠ِ حُؼوي ٤ُٞحكن ٓزيأ حُؼيحُش ٤ُظوزِّٚ حُٔـظٔغ.
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(1)

ُٔطِوش ُٜخُق حُـ٤َ أرِؾ ٓؼخٍ ػ٠ِ حُٞظ٤لش حالؿظٔخػ٤ش ُلن حُِٔ - ٤ٌش، اً طئػَِّ ك٢ طو٢ِ حُٔخُي ػٖ ِٓطظٚ حُ

ٖٓ  693ػالهخص حُـٞحٍ رِٔطش حالٓظؼٔخٍ ُيٟ حُٔخُي ح١ٌُ كَٝ ػ٤ِٚ حُوخٕٗٞ كن حالٍطلخم ر١َٝ٘ ٓؼ٤٘ش )حُٔخىس 

خثؼش )حُٔخىس  ّ٘ ٖٓ ٗلْ حُوخٕٗٞ(، رخإلٟخكش ا٠ُ ِٗع ح٤ٌُِٔش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش؛  713حُظّو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ(، ًٌٝح ك٢ ح٤ٌُِٔش حُ

، ٍٓخُش حُٞظ٤لش حالؿظٔخػ٤ش ٤ٌُِِٔش حُؼوخ٣ٍش حُوخٛش ك٢ حُوخٕٗٞ حُـِحث١َهخ٢ٗ،  ٣َُحؿغ ك٢ ٌٛٙ حُلٌَس: ػالٍ

 ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ. 77، ٙ 31، ٙ 19، ٙ 2014/ 2013ىًظٍٞحٙ، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش حُـِحثَ، 

 ًٔخ ٣ُ٘ظَ ك٢ طل٤َٜ ِٗع ح٤ٌُِٔش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش:    

؛ ٜٓطل٠ حُظَحد، 20 -9، ٙ ٙ ٤ش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓشَٓحهزش َٓ٘ٝػ٤ش ٓوٍَ ِٗع حٌُِٔٓلٔي ٓ٘ظَٜ حُيحٝى١،  -

؛ أكٔي ك٤ٖ٘، 27 -21، ٙ ِّٙٓوٚ ٓيحهِش حألٓظخً كَحٗٔٞح ًخِٗٞ كٍٞ ٟٓٞٞع ٓٔطَس ِٗع ح٤ٌُِٔش رلَٗٔخ

 .29، 28، ٙ ِٓوٚ ٓيحهِش حألٓظخًس ٤ُخٕ ًٞر٤َص كٍٞ طلي٣ي حُظؼ٣ٞٞ حُٔٔ٘ٞف ُِِٔ٘ٝع ٤ٌِٓظٚ

٘ظٜخ ىكخطَ حُٔـِْ ّٔ حألػ٠ِ، ِٗع ح٤ٌُِٔش، ًَِٓ حَُ٘٘ ٝحُظٞػ٤ن حُو٠خث٢، حٌُِٔٔش حُٔـَر٤ش، حُؼيى  ٌٛٙ حُٔوخالص ط٠

     www.cpdj.courdecassation.ma:        ، ٍٓ٘٘ٞ رخَُحر2000٢، 01
(2)

أًظٞرَ  16ٍٞ رخُـ٣َيس ح٤َُٔٓش رظخ٣ٍن ، ٝح1977ُ٘٘ٔأًظٞرَ  04كٌْ حُٔلٌٔش حُيٓظ٣ٍٞش حُؼ٤ِخ حُٜخىٍ ك٢  -

حُلٔخ٣ش حُيٓظ٣ٍٞش ٤ٌُِِٔش حُلَى٣ش أٜٓٔخ ٝٓوظ٤٠خطٜخ ك٢ ٟٞء ، ٗواًل ػٖ: أكٔي ػزي حُؼخٍ، 42ك٢ حُؼيى  1977

 . 83، ٙ 1999، 1، ىحٍ حُؼوخكش حُـخٓؼ٤ش، حُوخَٛس، ١حُلوٚ ٝحُو٠خء ح١َُٜٔ ٝحُل٢َٔٗ
(3)

، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ ك٢ ٝٓيٟ ٝظ٤لظٜخ حالؿظٔخػ٤ش ك٢ حُوخٕٗٞ حُـِحث١َٗظخّ ح٤ٌُِٔش ٣ُ٘ظَ: كخ٢ِٟ اى٣ٍْ،  -

 .139، ٙ 1994حُوخٕٗٞ حُوخٙ، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش حُـِحثَ، 

http://www.cpdj.courdecassation.ma/
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 انً:المطلب الث  
 الخطر الجتماعً فكرةمدلول  فً ضبط 



االجتماعي التضامن واعتبارات مدنيةال المسؤولية قواعد بين حيةالض مركز:                                                  األول الباب  

86 
 

الفرع األول

الفرع الثانً

 ل:الفرع األو  
 الخطر الجتماعًمدلول المعاٌٌر الفقهٌة فً ضبط 

ٌ  أول   اثان

 بب أو المصدر: معٌار الس  أول  

»

«

-
 

                                                           
(1)

 . 09، ٙ 1997، ىحٍ حُـخٓؼش حُـي٣يس، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤شٓلٔي كٖٔ هخْٓ،  -
(2)

؛ ٤َٔٓ ػزي ح٤ُٔي 172، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٚ ٝططز٤وخطٚح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢ أكٌخٓك٤ٖٔ ػزي حُِط٤ق كٔيحٕ،  -

 . 11، ٙ 1990، 1، ٓ٘٘ؤس حُٔؼخٍف، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، ١ٗظخّ حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤شط٘خؿٞ، 
(3)

؛ ح٤ُٔي 12، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٓيهَ ا٠ُ حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش٣َُحؿغ ك٢ ٌٛح حُٜيى: رَٛخّ ٓلٔي ػطخ هللا،  -

، ٙ 2000، ىحٍ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، ٌخّ حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤شحُٔٞؿِ ك٢ أكٓلٔي  ح٤ُٔي ػَٔحٕ، 

 .18، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢ك٤ٖٔ ػزي حُِط٤ق كٔيحٕ،  ؛20
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(1)

ُْ ٗظ٘خٍٝ ٓؼ٤خٍ حُّ٘٘خ١ ح٢ُٜ٘ٔ ٓٔظواًل ػٖ ٓؼ٤خٍ حُٔزذ أٝ حُٜٔيٍ، ألّٗٚ حٍطز٢ رظٍٜٞ حُظؤ٤ّٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش،  -

ٍ حألَٓ ُلٔخ٣ش حُطزوش حُؼخِٓش ٝٓٔظوي٢ٓ ح٥ُش ٝحُٜ٘خػش ػ٠ِ ٝؿٚ حُظّلي٣ي أٓخّ ٓخ ح١ٌُ هخّ ك٢ ح ّٝ ألَٛ ٝك٢ أ

ًخٗض طؼخ٤ٗٚ ٌٛٙ حُلجش ٖٓ حٟطٜخى رؼي حُؼٍٞس حُٜ٘خػ٤ش. كوَٜ حُوطَ حالؿظٔخػ٢ ػ٠ِ ١خثلش ٓلّيىس ٖٓ حألٗوخٙ 

ف حُوطَ حالؿظٔخػ٢ ػ٠ِ أّٗٚ:" َّ  ؽلس ٠إكٞ ئٌٝ  مل ػًّ أٚ فف٘ َِزٜٛ وً ٓٔؼِّش ك٢ حُؼٔخٍ ٝح٤٤ُٜٖ٘ٔ، كؼ

حُٔزخىة حُؼخٓش ُِظؤ٤ٓ٘خص ". أكٔي كٖٔ حُزَػ٢، ِؼ١ْخ وً ّقٔ ٠ّبهً ْٔبٛبا ١ِٕٙبا أ٠با وبٔذ ٛج١ؼخ ٘نا إٌّْبٛ

كٜخ ك٣َن 23، ٙ 1983، ىحٍ حُلٌَ حُؼَر٢، حُوخَٛس، 1، حُـِءحالؿظٔخػ٤ش ٝططز٤وخطٜخ ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔوخٍٕ َّ . ٝػ

 األف به اٌزٟ رزؼّوٗ ٌٙب  ئخ اٌؼّبي ٚرإصِّو ػٍٝ كفٍٙب، ٚثبٌزبٌٟ رىْٛ ٔظُ اٌزّأ١ِٕبد اًلعزّبػ١خ "آهَ ػ٠ِ أّٜٗخ:

، حُٞؿ٤ِ ك٢ َٗف هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢". ٣ُ٘ظَ: ٠ٍٓخٕ أرٞ حُٔؼٞى، ١ٌَذ ٍٜٛ ٔظُ اٌزّأ١ِٕبد اٌؼّب١ٌخ

، ىحٍ حُـخٓؼ٤٤ٖ ُِطزخػش، ٘ظ٣َش ٝحُظطز٤نحُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ ر٤ٖ حُ؛ ػٜخّ أٍٗٞ ٤ِْٓ، 13، ٙ 1990، 1َٜٓ، ١

 . 27، ٙ 2005حُوخَٛس، 

ّْ طـط٤ظٚ رلجش ٓؼ٤٘ش ك٢ حُٔـظٔغ )حُوطَ ح٢ُٜ٘ٔ(،     ّٕ ٌٛح حُطخرغ حٗظُوِي ألّٗٚ كَٜ حُوطَ حالؿظٔخػ٢ ٖٝٓ ػ ؿ٤َ أ

ٍ حُلخَٛ حؿظٔخػ٤ًخ ٝحهظٜخى٣ًخ ٝٓخ هِّلٚ ٖٓ آػ ّٞ خٍ ك٢ ٣ُخىس حُٔوخ١َ ٝٛٞ ٓخ ال ٣ٔظو٤ْ هخٛش رخُٔوخٍٗش ٓغ حُظط

ح ػ٠ِ كجش رٌحطٜخ، ٝاٗٔخ أٟل٠ حؿظٔخػ٤ًخ ٣ْٜ ًَ حُلجخص  ًَ ٝطؼوّيٛخ، ٝظٍٜٞ ٓوخ١َ ؿي٣يس ُْ طُْئُق كِْ ٣ؼي حُوطَ كٌ

 ٖٓ أكَحى حُٔـظٔغ.

ّ٘وٚ ًٔٞح١ٖ     ّٕ ١َٝٗ حالٓظلخىس ٖٓ حُظّؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش طَطز٢ رخُ ٤ُْٝ  -ًلَى ك٢ حُيُٝش –ٌٛح ك٠اًل ػ٠ِ أ

حألكَحى  ٚ ٛخكذ ٜٓ٘ش، ٝٛٞ ٓخ ٣ظّلن ٓغ ٓخ طٜزٞ ا٤ُٚ حُّ٘ظْ حُوخ٤ٗٞٗش حُلي٣ؼش ٖٓ طؤ٤ٖٓ ٟٝٔخٕ حُلٔخ٣ش ٌُخكشرٜلظ

ح٢٤ُٓٞ ك٢ َٗف ٗظخ٢ٓ حُؼَٔ ٝحُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ك٢ حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش ك٢ حُـٔخػش. ٣َُحؿغ: ح٤ُٔي ػ٤ي ٗخ٣َ، 

 .  325، 324، ٙ 1992حُٔؼٞى٣ش،  ، ٓطخرغ ؿخٓؼش حُِٔي ٓؼٞى، حٌُِٔٔش حُؼَر٤شحُٔؼٞى٣ش
(2)

- « Tous les risques inhérents à la vie en société ne peuvent pas être considérés 

comme des risques sociaux, ce n’est que lorsque les risques deviennent l’objet d’une 

intervention des pouvoirs publics ou des lorsqu’ils sont perçus comme problème 

d’une gravité suffisante, à l’égard du qu’el il convient de réfléchir sur une possible 

garantie  à mettre en œuvre, qu’ils sont selon nous sociaux, la notion de risque social 

ne se conçoit ainsi qu’avec l’idée d’une intervention de la collectivité à un moment 

donnée »; Francis Kessler, Droit de la protection sociale, Dalloz, Paris, 2000, p08. 
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  ٌ  : معٌار األثر القتصادياثان

                                                           
(1)

ش ٠ُٔخٕ حُظّؼ٣ٞٞ ُِطَّف ح٠ُّؼ٤ق حهظٜخى٣ًخ ٝحؿظٔخػ٤ًخ ر٤ٖ ٗظخّ  - َٓ وخ ُٔ طوظِق حُّ٘ظْ حُوخ٤ٗٞٗش حُـٔخػ٤ش حُ

ؼ٣ٞٞ ػٖ حألَٓحٝ، حُلٞحىع ح٤ُٜ٘ٔش، ح٤ُ٘وٞهش، حُزطخُش...(، ٝٗظخّ ح٠ُّٔخٕ حالؿظٔخػ٢ )٣يهَ ك٢ ٓـخُٚ حُظ

حُظّؤ٤ٖٓ )ٗطخهٚ؛ كٞحىع حٍَُٔٝ، حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش(، ٣ٝؼٞى حُظٌلَّ حُٔزخَٗ ُِيُٝش رؤػٔخٍ حُؼ٘ق، حألػٔخٍ حإلٍٛخر٤ش 

 ٖٓ ه٣ِ٘ظٜخ حُؼ٤ٓٞٔش.
(2)

ػطخ  ؛ رَٛخّ ٓلٔي21، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ظٔخػ٤شحُٔٞؿِ ك٢ أكٌخّ حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿ٣َُحؿغ: ٓلٔي ح٤ُٔي ػَٔحٕ،  -

، أكٌخّ ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢؛ ك٤ٖٔ ػزي حُِط٤ق كٔيحٕ، 14، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٓيهَ ا٠ُ حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤شهللا، 

 ؛10، َٓؿغ ٓخرن، َٙٗف حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش؛ ٓلٔي كٖٔ هخْٓ، 19َٓؿغ ٓخرن، ٙ 

édition, Dalloz, 
ème

, 11it de la sécurité socialeDroJean Jaques Dupeyraux; Xavier Prétot, 

Paris, 2005, p08.                                                                                                                   
(3)

 . 12، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٗظخّ حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش٤َٔٓ ػزي ح٤ُٔي ط٘خؿٞ،  -
(4)

 . 10، َٓؿغ ٓخرن، ٙ َٗف حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤شٓلٔي كٖٔ هخْٓ،  -
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-
 

  
 

  

                                                           
(1)

- « Le risque social est celui qui est susceptible d’empêcher totalement ou 

partiellement l’exercice de l’activité professionnelle ou de diminuer la capacité de 

gain, est également un risque social, l’évènement qui engendre des charges tellement 

lourdes à supporter qu’elle conduisent à une diminution considérée comme excessive du 

niveau du niveau de vie d’un individu jugé digne d’être protégé… » Voir: Francis 

Kessler, Droit de la protection sociale, op.cit., p 8 et suite. 

٘ٚ ٌٛح حُظؼ٣َق ك٢ ا١خٍ ٓظطِزخص أٝ ٤ٓخٓش ح٠ُّٔخٕ حالؿظٔخػ٢: ّٔ  ٝٛٞ حُٔؼ٠٘ ًحطُٚ ح١ٌُ ط٠

« Les risques sociaux sont des évènements qui ont une incidence directe sur la 

situation économique des individus, que celle- ci se caractérise par une baisse des 

L’offre de Bussière, -». Sèverine Barbat revenus ou par une augmentation des dépenses

, Presses soins en milieu rural, L’exemple d’une recherche appliquée en Auvergne

Universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, CERAMAC 27, 2009, p 32.                    

خ     ًٓ كظٍٜٞ ١زوش حؿظٔخػ٤ش هالٍ حُؼٍّٞس حُٜ٘خػ٤ش ٓخْٛ رخالػظَحف رزؼٞ حألهطخٍ حالؿظٔخػ٤ش، حُظ٢ ط٤ٜذ أٓخ

ٍ ٓخ ظَٜص حٍطزطض رخ٢ُٓٞ حُؼٔخ٢ُ "ػٔخٍ حُٜ٘خػش"  –حُطزوش حُؼخِٓش  ّٝ ّٕ حُلٌَس أ ، ٖٝٓ ٛ٘خ ًخٕ –ػ٠ِ حػظزخٍ أ

٤ِش ال ٣ٌِٕٔٞ ااّل ؿٜيْٛ حُؼ٢ِ٠، ْٝٛ حُّيحكغ ٍٝحء ٗ٘ؤس ٗظخّ ح٠ُّٔخ ـِ ِّ٘ ّٕ أػ٠خء حُطزوش حُ ٕ حالؿظٔخػ٢، ك٤غ أ

ٟٕٞ رخُطزغ ا٠ُ أهطخٍ ك٣ِ٤ُٞٞؿ٤ش ًخألَٓحٝ ٝح٤ُ٘وٞهش، أٝ أهطخٍ حهظٜخى٣ش رؼيّ حٓظوَحٍ ٜٓ٘ذ حُؼَٔ  َّ ٓؼ

ّٕ ٌٛٙ حُلٌَس ٍرطض كٌَس حُوطَ ىح ،–حُظٞهّق ػٖ حُؼَٔ رٜلش ٜٗخث٤ش أٝ ٓئهظش  – ثٔخ رخُؼخَٓ، ٝٛٞ ٓخ ال ؿ٤َ أ

خ رؼي ٣ّٞ  ًٓ خ ُِوطَ حالؿظٔخػ٢، كخُىحىص ٣ٞ ًٟ َّ ٠ّ٘ ٓغ ٓوظ٤٠خص حُؼَٜ، أ٣ٖ أٛزق ًَ كَى ك٢ حُٔـظٔغ ٓؼ ٣ظٔ

ح ػ٠ِ حُطزوش حُؼخِٓش أٝ َٓطزطش  ًَ حُلخؿش ا٠ُ حُظٌلَّ رٔوظِق حألهطخٍ ٖٓ هزَ ح٠ُّٔخٕ حالؿظٔخػ٢، ُْٝ طؼي كٌ

 رخُوطَ ح٢ُٜ٘ٔ.
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-
 

»

«

 

 

                                                           
(1)

حُظؤ٤ٓ٘خص ؛ ٓلٔي ك٤ٖٔ ٍٜٓ٘ٞ، 173، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢ِط٤ق كٔيحٕ، ك٤ٖٔ ػزي حُ -

 . 12، ٙ 1996، ٓ٘٘ؤس حُٔؼخٍف، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، حالؿظٔخػ٤ش
(2)

- Francis Kessler, Droit de la sécurité sociale, op.cit., p10. 
(3)

، ًٌَٓس ٓخؿٔظ٤َ، ٤ًِش ي حُٔٔئ٤ُٝشكٞحىع حُؼَٔ ر٤ٖ ٗظ٣َش حألهطخٍ حالؿظٔخػ٤ش ٝهٞحػػالٍ ١لطخف،  -

 .  27، ٙ 2006حُلوٞم، ؿخٓؼش حُـِحثَ، 
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-
 

-
 

 
لك خعر 

َ ما ثؼجز اذّلمة املامَة امفردًة ػىل درء أٔغبائَ أٔو مواهجخَ، فُشّّك هيّدد ٔأمن امفرد وسالمذَ، وبوؽ كْدُر جسامذِ 

 الاجامتغَني ما ًفرض ثدّخل ادّلوةل مخيظمي ضٌلهَ. بطفة ظردًة هتدًًدا ػىل امّسمل وألمن

                                                           
(1)

 . 24، ٙ 2005/2006، ًٌَٓس ٓخؿٔظ٤َ، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش حُـِحثَ، حألهطخٍ حالؿظٔخػ٤شىكّٞ ٛ٘ي،  -
(2)

، ٙ 2011/2012، ًٌَٓس ٓخؿٔظ٤َ، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش حُـِحثَ، ٟٔخٕ حألَٟحٍ حُـٔٔخ٤ٗشر٣َٖ ٍٟخ،  -

34. 
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 انً:الفرع الث  
ٌ  تعرٌف الخطر الجتماعً بالن    تهااظر إلى مم

أول  

  ٌ اثان

 عوٌض من دٌن مسإولٌة إلى تواٌع جماعً للمخاطرل الت  ٌحو   : خطر  أول  

1

2
3)

؛ ه مسإولٌة شخصٌةمن تعوٌض أساس   -1      

4011
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؛ ه مسإولٌة موضوعٌةإلى تعوٌض أساس   -2       

 

                                                           
(1)
- Voir dans ce sens: Yvonne Lambert- Faivre, L’évolution de la responsabilité civile, 

op.cit.,   p85.                                                                                                                         
(2)

 . 06، ٙ 2007، ىحٍ حُـخٓؼش حُـي٣يس، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، طؼ٣ٞٞ حُلٞحىع حُطز٤شػَٝص ػزي حُل٤ٔي،  -
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؛ إلى تعوٌض تلقائً آلً -3       

 

                                                           
(1)

 .75، َٓؿغ ٓخرن، ٙ طط٣َٞ ٗظخّ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ اٛخرخص حُؼَٔػيٗخٕ حَُٔكخٕ،  -
(2)
- Voir: Francis Kessler, Droit de la sécurité sociale, Op.cit., p10.  

(3)
 . 171، 170، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ؼ٣ٞٞ ر٤ٖ حُوطؤ ٝح٠ٍَُطوي٣َ حُظ٣َُحؿغ: ٓلٔي ارَح٤ْٛ ىٓٞه٢،  -

(4)
 ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ. 515ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ، ٝٙ  ٣277َُحؿغ ك٢ ٌٛٙ حُلٌَس: ٓلٔي ارَح٤ْٛ ىٓٞه٢، حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  -
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  ٌ  ظام العام واستقرار المجتمعد الن  ٌهد   : خطر  اثان

                                                           
(1)

م ا٠ُ ٌٛٙ حُلٌَس ك٢ حُٔطِذ حألٍٝ / حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ، ٙ  - َّ  .82ٓزن ُ٘خ حُظط
(2)

َ حٓظؼٔخٍ ٜٓطِق "حؿ - ّٕ حالُظِحّ ٛ٘خى آٍحء طل٠ِّ ظٔخػ٤ش حُٔٔئ٤ُٝش" ريٍ "حؿظٔخػ٤ش حُوطَ"، ٍرّٔخ أل

٤ِْ ٝطل٤َٔٙ ٣ؼٞى ا٠ُ اهالٙ  ّٔ ّٕ حألَٓ ٤ُْ رخُ ش أهَٟ ؿٔخػ٤ش، ؿ٤َ أ ّٓ ش حُٔٔئٍٝ ا٠ُ ً ّٓ رخُظؼ٣ٞٞ ٣٘ظوَ ٖٓ ً

ّٕ كٌَس حُوطَ حالؿظٔخػ٢ ٖٝٓ ػْ ٗظخ ّ حُلوٚ ُ٘ظخّ حُٔٔئ٤ُٝش ًٔز٤َ ٝك٤ي ُظؼ٣ٞٞ حألَٟحٍ، ك٠الً ػٖ أ

ٍ، ٓخ ٓٔق  ّٞ ُٔٔظَليع ظَٜ ػ٠ِ أٗوخٝ ٗظخّ حُٔٔئ٤ُٝش حُؼخؿِ ػٖ ٟٔخٕ حألَٟحٍ حُظ٢ هِّلٜخ حُظط حُظؼ٣ٞٞ حُ

حألهطخٍ رظٍٜٞٙ ُٔي حُّ٘وخثٚ ٤ٓٔخ ٗظخّ حُظؤ٤ّٖٓ ح١ٌُ ٣ؼّي ٖٓ أْٛ ٓظخَٛ حُوطَ حالؿظٔخػ٢. ٣ُ٘ظَ: ٛ٘ي ىكّٞ، 

 . 21، 20، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حالؿظٔخػ٤ش

َ آػخٍٛخ أٟل٠ ػ٠ِ كخُٔٔئ٤ُٝش طزو٠ ى ُّٔ ظٚ حُٔخ٤ُش ػ٠ِ طل ّٓ ّٕ ػـِ ً خ ػ٠ِ ػخطن ٓٔزِّذ حُلخىع )كَى٣ش(، ااّل أ ًٔ حث

 حُظؼ٣ٞٞ أٝ حُوطَ ٛلش حُـٔخػ٤ش. 
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(1)

 . 341، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُلؼَ حُٔٔظلن ُِظؼ٣ٞ٣َُٞحؿغ: ػ٢ِ ك٤ال٢ُ،  -
(2)

، 2008، حُٔئٓٔش حُلي٣ؼش ٌُِظخد، ر٤َٝص، حُ٘ظ٣َش حُؼخٓش ُأل٣ُٖٓ٘ظَ ك٢ ٌٛٙ حُلٌَس: ٓلٔي ٣خَٓ حأل٣ٞر٢،  -

 ٙ107 ٙ ،112 . 
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-
؛ 

-
؛ 

-
؛ 

 

                                                           
(1)

 . ٣188َُحؿغ: ٓلٔي ٣خَٓ حأل٣ٞر٢، حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  -
(2)

ٓ٘ٚ(؛ حُؼٜي حُي٢ُٝ ُِلوٞم حُٔي٤ٗش  03)حُٔخىس  1948ى٣ٔٔزَ  10حإلػالٕ حُؼخ٢ُٔ ُلوٞم حإلٗٔخٕ حُٜخىٍ ك٢  -

 ٓ٘ٚ(. 09)حُٔخىس  1966ى٣ٔٔزَ  16ٝح٤ُٔخ٤ٓش حُٜخىٍ ك٢ 
(3)

 .1996ٖٓ ىٓظٍٞ  55، 54، 39، 34، 32، 24حُٔٞحى  -
(4)

- Voir:  Christophe Radé, Réflexions sur les fondements de la responsabilité, op.cit., p 

324, 325. 
(5)

 . 17، َٓؿغ ٓخرن، ٙ أكٌخّ ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٣٢َُحؿغ: ك٤ٖٔ ػزي حُِط٤ق كٔيحٕ،  -
(6)

ٍٍ ػِ - َُ ٓؼخ ّ٘ؼذ ٝؿ٠زٚ ٖٓ حألٟٝخع حالهظٜخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش ح٤٘٠ُٔش ٝكويٙ حُؼّوش ك٢ حُِٔطش، ه٤ ٠ ٓو٢ حُ

ًخٕ ٓززٜخ حَُث٤ْ  -ٗـْ ػٜ٘خ هٔخثَ كخىكش ك٢ حألٍٝحف ٝحألٓٞحٍ -ك٢ حُـِحثَ ًَى كؼَ 1988أًظٞرَ  05أكيحع 

هٜخء ٝحُلَٓخٕ ٝحُز٤َٝهَح٤١ش، أٓخّ حُٟٞغ حُٔؼ٢٘٤ حُٔظَى١ ٝحُٔظي٢ٗ، ٝحُزطخُش حُٔظل٤٘ش ٝحالهظٜخى حُٜٔ٘خٍ ٝحإل

ٍ حُؼخٛٔش رؤًِٜٔخ ا٠ُ رْئٍس ُالكظـخؿخص ٝأػٔخٍ  ُّٞ ػـِ حُلٌٞٓش ػٖ ا٣ـخى حُلٍِٞ ٌُٜٙ حُٔ٘خًَ، أٓلَص ػٖ طل

ٌََّ حٗظلخٟش ػخٍٓش، كٔخ ًخٕ ػ٠ِ حُيُٝش ااّل حطّوخً حُظّيحر٤َ حُاّلُٓش ُظيحٍى حُٟٞغ، ٝكَٝ  حُظو٣َذ ٝحُلَم ٗ

حٍ ٝحال٤ٜٗخع ُٔطخُذ حُ٘ؼذ ُظٜيثش حُٟٞغ، ٝحُللخظ ػ٠ِ حألٖٓ حُيحه٢ِ ٤ًٝخٕ حُيُٝش، ٣ُ٘ظَ ك٢ حألٖٓ ٝحالٓظوَ

، ىكخطَ حُوخٕٗٞ ٝح٤ُٔخٓش، ؿخٓؼش 1990-1988حإلٛالكخص ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ حُـِحثَ طل٤َٜ ًُي: رِؼٍٞ ٜٓطل٠، 

٣ٔوَح٢١ ك٢ حُـِحثَ أُٓش حُظلٍٞ حُي؛ أكٔي ١ؼ٤زش، 10-1، ٙ ٙ 2009، 01هخٛي١ َٓرخف ٍٝهِش، حُؼيى 

 .1997/1998، ًٌَٓس ٓخؿٔظ٤َ ك٢ حُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُؼالهخص حُي٤ُٝش، ؿخٓؼش حُـِحثَ، 1988-1994



االجتماعي التضامن واعتبارات مدنيةال المسؤولية قواعد بين حيةالض مركز:                                                  األول الباب  

98 
 

  

 

  

  

 



االجتماعي التضامن واعتبارات مدنيةال المسؤولية قواعد بين حيةالض مركز:                                                  األول الباب  

99 
 

 انً:الفصل الث  

 تكرٌس  للتعوٌض التلقائً :عوٌضظم اجتماعٌة الت  ن  
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المبحث األول

 

المبحث الثانً

 

                                                           
)1)

- Guido Alpa, La responsabilité civile en Italie- problèmes et perspectives-, 

RID.Comp, 38
ème

 année, n° 04, Octobre-Décembre 1986, p 1102, 1103.  
(2)

- Yvonne Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel, 4
éme

 édition, Dalloz, Paris, 

2000, n°17,  p39. 
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 ل:المبحث األو  

 رطضامن الجتماعً فً مواجهة الخالت  

لالمطلب األو  

انًالمطلب الث  

 ل:المطلب األو  
 مانؤمٌن لتكرٌس الض  تفعٌل نظام الت  

                                                           
(1)

حُؼالهش ك٢ ا١خٍ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش طَر٢ ر٤ٖ ١َك٤ٖ )ٓٔئٍٝ/ ٟل٤ش(، كؤٛزلض ك٢ ٗظخّ حُظّؤ٤ٖٓ طَر٢  -

خ إ ُْ ٗؤهٌ رؼ٤ٖ حالػظزخٍ )ٓئٖٓ أٝ ٛ٘يٝم ٟٔخٕ/ ٟل٤ش( كل٢ ٌٛٙ حأله٤َس ٣ٌخى ٣ٌٕٞ ىٝ ًٓ ٍ حُٔٔئٍٝ ٓ٘ؼي

.ٖ ِّٓ  حألهٔخ١ حُٔخ٤ُش حُظ٢ ٣يكؼٜخ، كٜٞ ٣وظل٢ هِق حُٔئ
(2)

ِلش ك٢ ط٣ُٞغ حُظَٜ حُظّؤ٤ٖٓ ٗظ - ُٔ ؿزش حُ َّ َ ٌٛٙ حأله٤َس ػذء حألَٟحٍ حُظ٢ ١خو٤ٔـش حُ ُّٔ َ ػ٠ِ حُـٔخػش، ٝطل

َّٕجخ ٌٍفوكـظٔغ ك٢ إٓ ٝحكي؛ طِلن رؤكَحىٛخ ُٔخ ٣ٌظ٤ٔٚ ٖٓ أ٤ٔٛش طؼٞى ػ٠ِ حُلَى ٝحُٔ ٌَّ حُظّؤ٤ٖٓ ػخٓاًل  جبٌ   ؛ ٣٘
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ٕ ًخٕ حُظّؤ٤ٖٓ ال ٣ٔ٘غ ٗل٤ًٔخ ا٣ـخر٤ًخ ٣ظٔظّغ رٔوظ٠خٙ حُلَى ر٘ٞع ٖٓ حألٓخٕ ٝحال١ٔج٘خٕ رياًل ٖٓ حُوِن ٝحُظّٞطَُّ، كلظ٠ ٝا

ٖ ُٚ ٖٓ  لوّوٜخَ، ااّل إٔ ٓٔخٛٔظٚ ك٢ ٓٞحؿٜش حُؤخثَ حُٔخى٣ش حُٔظَطِّزش ػ٠ِ ط١خؤطلوّن حُ َّٓ َ ١خوٓط٣َِ هٞف حُٔئ

حُٜيكش، ك٤٘ؼَ ر٘ٞع ٖٓ حالٍط٤خف ػ٠ِ ٓٔظوزِٚ ٝٓٔظوزَ ٗ٘خ١ٚ، ١خُٔخ أّٗٚ ٤ٓـي حُظ٣َّٞٔ حُاّلُّ الٓظَٔحٍ حُل٤خس 

حكش ٝحألٓخٕ ٣ٔخْٛ ا٣ـخر٤ًخ ػ٠ِ ػَٔ حُلَى، ٝػ٠ِ ا١الم  َّ ّ٘ؼٍٞ رخُ ّٕ حُ خرن ُِلخىع، ٝال ٣ول٠ أ ّٔ ر٘لْ حُّ٘ٔن حُ

 ٍس ٝحالرظٌخٍ ُي٣ٚ ١خُٔخ أّٗٚ ٓل٢ٌٔ ٖٓ هطَٛخ.ػ٘خٕ حُٔزخى

ٌٛح حالٍط٤خف حُّ٘ل٢ٔ ٣ؼظزَ ٗظ٤ـش إلكالٍ حألٖٓ حالهظٜخى١ ُِلَى أٝ ألَٓطٚ، ح١ٌُ ٣وّٞ ٖٓ هالٍ حُظّؤ٤ٖٓ رخٓظزيحٍ    

يس حُليٝع )حألهٔخ١ حُٔيكٞػش(، -حُلخىع حُوطَ–هٔخٍس ٓخ٤ُش ًز٤َس ٓلظِٔش حُٞهٞع  ًّ  رؤخٍس ٓخ٤ُش ٛـ٤َس ٓئ

ِز٤ش حُ٘خؿٔش ػٜ٘خ، ١خؤكخُظّؤ٤ٖٓ ٓز٤َ حُلَى ك٢ طٞه٢ حُ ّٔ ََّٝ ُٜخ أٝ ػ٠ِ حألهَ  حُظّول٤ق ٖٓ آػخٍٛخ حُ َ حُظ٢ هي ٣ظؼ

َ رٔوظ٠٠ حألهٔخ١ حُظ٢ ٣يكؼٜخ ؿًِءح كو٢، كظ٠ ُٝٞ ًخٗض  ّٔ َ آػخٍٛخ رٔلَىٙ، ٝاّٗٔخ ٣ظل ُّٔ ال ٠٣طَ رٔٞؿزٚ ا٠ُ طل

َ ٓٔخٛٔخص ح ّٔ  ُٔ٘ظ٤ًَٖ ح٥ه٣َٖ ٓؼٚ ك٢ ػ٤ِٔش حُظّؤ٤ٖٓ طـط٤ش ٌٛٙ حألهطخٍ.هٔطًخ ٝحكًيح، ١خُٔخ طظل

ّٕ حالًظظخد ك٢     ُٔلظَٔ، كب ٝاًح ًخٕ ٌٛح كخٍ حالًظظخد ك٢ ػوٞى حُظّؤ٤ٖٓ رٜلش ػخٓش حُظ٢ طوّٞ ػ٠ِ ٟٔخٕ حُوطَ حُ

حُٔئٖٓ ُٚ ٖٓ ػيّ طلوّن )حُلخثيس حُظ٢ طؼٞى ػ٠ِ ٌٍّٖؾخ اٌزّأ١ٕ١ِخ ػوي حُظّؤ٤ٖٓ ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش رخإلٟخكش ا٠ُ حطّٔخٓٚ رخ

فخ اٌزّؼ١ٚ٠ٛخحُوطَ حُٔئٖٓ ٓ٘ٚ(، ٝرخ ّٖ َ حُّ٘خؿٔش ػٖ ١خؤظؤ٤٘٤ّٓش ُِٔئٖٓ ُٚ ك٢ ٓٞحؿٜش حُكبّٗٚ ٣ٞكَّ حُلٔخ٣ش حُ ٌ

 ّٕ ٟٚ ػٔخ ُلن رٚ ٖٓ ٍَٟ. رٔؼ٠٘ أ ّٞ اٌزّأ١ِٓ ِٓ اٌَّإ١ٌٚخ ّٙبْ حٗؼوخى ٓٔئ٤ُٝظٚ، ًٔخ ٝكَّ ٠ٍَُِٔٝ ٓخ ٣ؼ

حء طلوّن ٓٔئ٤ُٝظٚ، ٝك٢ ٗلْ حُٞهض ٠٣ٖٔ كٍٜٞ ؛ ٠٣ٖٔ ٓخ هي ٣ؼٞى ِيكٚط َّ ٖ ُٚ ٖٓ طزؼخص ٓخ٤ُش ؿ َّٓ ػ٠ِ حُٔئ

ع طزؼخص  ُّ ّٕ ٌٛح حُّ٘ٞع ٖٓ حُظّؤ٤ٖٓ ٣٘وَ ٣ٝٞ ٖ. ٝرٌُي كب ّٓ حء كؼَ حُٔئ َّ ح٠ُّل٤ش ػ٠ِ طؼ٣ٞٞ ح٠ٍَُّ ح١ٌُ ُلوٚ ؿ

َُٓٞٓس  ش ٓخ٤ُش  ّٓ )ًَٗش حُظّؤ٤ٖٓ( ٓوخرَ ٓخ ٣يكؼٚ حُٔٔئ٤ُٝش، ك٤غ ٣ٌٕٞ ح٠ُل٤ش ٓطٔجً٘خ ُلُٜٞٚ ػ٠ِ طؼ٣ٞٞ ٖٓ ً

ٖ ُٚ )حُٔٔئٍٝ ٖٓ أهٔخ١(.  َّٓ  حُٔئ

 اٌزّأ١ِٓ ػبِخ اٌزّأ١ِٓ ِٓ اٌَّإ١ٌٚخ )رأ١ِٓ ِٓ األٙواه(

 ٣ٔظي أػَٙ ُِـ٤َ ٝال ٣وظَٜ ػ٠ِ أ١َحكٚ؛ -

 ح٠ٍَُٔٝ أٝ حُٔٔظل٤ي،← حُٔئٖٓ / حُٔئٖٓ ُٚ 

 )حُٔٔئٍٝ(                    )حُـ٤َ(

خَٗ طـخٙ حُٔئٖٓ ُطِذ كخ٠ٍَُٔٝ ُٚ كن ٓز

 حُظؼ٣ٞٞ.

٣٘٘ؤ ػٖ ى٣ٖ رأ١ِٓ ك٠ٓ  طؤ٤ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش ٛٞ -

ش حُٔئٖٓ ُٚ هِزَ ح٠ٍَُٔٝ. ّٓ  ك٢ ً

ٖ ُٚ  ثقَٖٛحُظّؤ٤ٖٓ ٟٔخٕ  - َّٓ ٠٣ٖٔ  -حُٔئ

؛ ٓـخُُٚ ًَ كؼَ َٓطِّذ -ػَٜ٘ ى٣ٖ رخُظؼ٣ٞٞ

ُِٔٔئ٤ُٝش رخٓظؼ٘خء حُوطؤ حُ٘و٢ٜ ُِٔئٖٓ ُٚ 

 ٝال حُـَحٓش رٜلظٜخ ػوٞرش.

، اٌمَٜػ٘خَٛ حُظّؤ٤ٖٓ ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش ٢ٛ:  -

)طلوّن ٓٔئ٤ُٝش حُٔئٖٓ  اٌق و اٌّإِٓ ِٕٗ

)ٝٛ٘خ ٣ٔظي ػوي حُظؤ٤ٖٓ ُِـ٤َ ٝٛٞ  اٌؾبكسُٚ(، 

 ح٠ُل٤ش(.

-  ،ُٚ ٖ ّٓ ٖ/حُٔئ ّٓ أػَٙ ٣َ٘ٔ أ١َحكٚ كلٔذ؛ حُٔئ

رٞحٓطظٚ ٠٣ٖٔ حُٔئٖٓ ُٚ ٗلٔٚ ّٟي أهطخٍ 

 حُلٞحىع، ُٝٚ كن ٓزخَٗ ػ٠ِ حُٔئٖٓ ٖٓ هالٍ

حُيػٟٞ -ٖٓ حألَٓ حُٔظؼِّن رخُظّؤ٤ٓ٘خص  59حُٔخىس 

 حُٔزخَٗس.

ٖ ٓ٘ٚ ٤ٜ٣ذ حُٔخٍ ٓزخَٗس. - َّٓ  ح٠ٍَُّ حُٔئ

 

ٖ ُٚ  ألٕٛيحُظّؤ٤ٖٓ ٟٔخٕ  - ّٓ ٌّٓش حُٔخ٤ُش ُِٔئ –حُ

ش حُٔئٖٓ ُٚ ّٓ ح ا٣ـخر٤ًخ ٖٓ ً ًَ  .-٠٣ٖٔ ػٜ٘

 

 

َِّٓ ِٕٗ، ، اٌمَٜػ٘خَٛ حُظّؤ٤ٖٓ ٢ٛ:  - اٌق و اٌّإ

 . ِجٍغ اٌزّؼ٠ٛ٘

خ     ّٓ َّٕجخ ٌٍّغزّغأ ّٕبؽ١خ اًلعزّبػ١خ؛ ٠٣طِغ حُظؤ٤ٖٓ رٞظ٤لظ٤ٖ؛ حؿظٔخػ٤ش ٝأهَٟ حهظٜخى٣ش، كٖٔ ثبٌ ٣وّٞ ؛ اٌ

حُظّؤ٤ٖٓ ػ٠ِ طؼخٕٝ حألكَحى ٝطٌخكِْٜ ٝحٗظَحًْٜ ك٢ ٓٞحؿٜش حُٔوخ١َ حُٔلظِٔش ٟٝٔخٕ حُظـِّذ ػ٤ِٜخ، ٝطٞك٤َ 

ُ ٝ َّ ٜخ حُلَى ػ٠ِ حُٔـٔٞػش ًِٜخ ٖٓ هالٍ ىكغ حألهٔخ١، ٝطظَٜ حُلٔخ٣ش ٜٓ٘خ ٖٓ هالٍ ط٣ُٞغ حُؤخٍس حُظ٢ ٣ظؼ

زـش حُظ٠خ٤٘ٓش حالؿظٔخػ٤ش.            ّٜ ٍٞس أًؼَ ًٟٝٞكخ ك٢ حُظّؤ٤ٖٓ حُظّزخى٢ُ أٝ حُظّؼخ٢ٗٝ، ك٤ٌظ٢ٔ حُظّؤ٤ٖٓ ٛ٘خ حُ ّٜ ٌٛٙ حُ

خ ٖٓ  ّٓ ح كؼخاًل ك٢ ط٢٤٘٘ حالثظٔخٕ ٝطـ٤ٔغ ٍإّٝ إٌّبؽ١خ اًللزٖبك٠خ؛ أ ًٍ حألٓٞحٍ، رخإلٟخكش ا٠ُ ٣ُخىس كِِظّؤ٤ٖٓ ىٝ

ؼش ك٢ ط٣َٞٔ هط٢ حُظ٤ّٔ٘ش حالهظٜخى٣ش  َّٔ َ ٍإّٝ حألٓٞحٍ حُٔـ ـّ حإلٗظخؿ٤ش ٝأٍرخف حَُٔ٘ٝػخص، ًٔخ ٣ٌٖٔ إٔ طُٔظ

، حٓظوطخع ؿِء ٖٓ  ّٕ خ ٣ؼٞى رخُّ٘لغ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ىهَ حألكَحى، اٟخكشً ا٠ُ أ ّٔ ُِّيُٝش ٖٓ هالٍ حٓظؼٔخٍ ٌٛٙ حألٓٞحٍ، ٓ

ْ ىهَ حألكَحى )أه ٔخ١ حُظؤ٤ٖٓ( ك٠اًل ػ٠ِ أّٗٚ ٣ئى١ ا٠ُ ط٤ٔ٘ش ظخَٛس حالىِّهخٍ ُي٣ْٜ، كبّٗٚ ٣ولّق ٖٓ كّيس حُظ٠ّوُّ

خ ُالهظٜخى حُو٢ٓٞ ح١ٌُ ٣ئى١ ا٠ُ  ًٗ ٌَِّ حٗظؼخ الٓظٜخٛٚ ؿًِءح ٖٓ حُلخثٞ حُوخرَ ُالٓظٜالى. ٌٛٙ حالٓظؼٔخٍحص ط٘

ٌَّ حُظؤ٤ٖٓ ػخَٓ ٝهخ٣ش هِن كَٙ ُِؼَٔ ألكَحى حُٔـظٔغ ك٤٘ؼٌْ ًُي ػ٠ِ حُٔـظٔغ رظو ٤ِٚ ٗٔزش حُزطخُش، ًٔخ ٣٘

ٔ٘غ ُٜخ هيٍس ػخ٤ُش ك٢ ك٢ حُٔـظٔغ، ك٤غ طظ٠ُٞ ٤ٛجش حُظؤ٤ٖٓ رظو٤ٜٚ ؿِء ٖٓ أٓٞحُٜخ ُظط٣َٞ ٝٓخثَ حُٞهخ٣ش ٝحُ

 َ حُٔوظِلش.١خؤٓٞحؿٜش حُ

 طٞك٤َ حألٓخٕ ٝحالٓظوَحٍ؛        طٞك٤َ حُٔٞحٍى حُٔخ٤ُش؛ -كخُظّؤ٤ٖٓ ٣ؼَٔ ػ٠ِ:  
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 ٤ش ٝط٘ـ٤غ حالىهخٍ؛ط٘ٔ -

 َ.١خؤخَٗس رؼٞ حُٜٖٔ أٝ ٓوظَٕ رزؼٞ حُٝكٔخ٣ش ُزؼٞ حُلجخص؛ كؤٟل٠ ١ًَٗخ أٓخ٤ًٓخ ُٔز -

ّٕ حُظّؤ٤ٖٓ ٤ِٓٝش كؼّ     ّ٘ي أ ٖ ُٚ ٖٓ طٞه٢ حُٝػ٤ِٚ كال ٓـخٍ ُِ ّٓ َ، ًخٕ ٝال ُحٍ أىحس ر٤ي حألكَحى ١خؤخُش ك٢ ٣ي حُٔئ

ٍٙ ك٢ٝحُيُٝش ُٔٞحؿٜش ػذء آػخٍٛخ حُظ٢ هي طِلن رْٜ ّٞ ٍ ٓٔظَٔ ٣َ٘ٔ حُؼي٣ي ٖٓ  ، كٜٞ رظؼّيى أٌٗخُٚ ٝٛ ُّٞ طط

ّٕ حُيُٝش أٛزلض طلَٝ ١خؤحُ َِّٔ أّٗٚ ٍؿْ حُطّز٤ؼش حالهظ٤خ٣ٍش ُِظّؤ٤ٖٓ ك٢ حألَٛ ااّل أ ٛلش حإلُِحّ َ، ُٝؼِٚ ٓخ ٣ل

ٌَّ طٜي٣ًيح ػ٠ِ أٖٓ حُٔـظٔغ ىٕٝ إٔ طظَى ٓـخاًل ُل١خؤػ٤ِٚ هخٛش ك٢ رؼٞ حُ ٣ش حألكَحى، َ حُظ٢ أٛزلض ط٘ َّ

ٓؼ٤ًخ ٜٓ٘خ ُظـُّ٘ذ أًزَ هيٍ ٖٓ حُؤخثَ. ٣ٝؼّي حألَٓ ٗظ٤ـش ١ز٤ؼ٤ش ُٔخ ػَكظٚ حُٔـظٔؼخص ٖٓ ًٞحٍع، ك٤غ ُٞ ًخٕ 

ٌّٖ ٟلخ٣خ ك٠٤خٗخص رخد حُٞحى  2003حُظّؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش ٓؼالً هزَ ٓ٘ش  ُُِٝحٍ  2001ك٢ حُـِحثَ ُظٔ

 ص حُاّلُٓش.  حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُظّؼ٠٣ٞخ 2003رَٞٓىحّ 

حُظؤ٤ٓ٘خص حُوخٛش ك٢ حُظ٣َ٘غ حُـِحث١َ، حُـِء ك٢ طل٤َٜ أ٤ٔٛش حُظّؤ٤ٖٓ ٣َُحؿغ: ػزي حَُُحم رٖ هَٝف،    

ٓيهَ ُيٍحٓش هخٕٗٞ ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ؛ ؿي٣ي١ ٓؼَحؽ،  05، ٙ 2000، ٓطزؼش ك٤َى حُـِحثَ، حألٍٝ، حُظؤ٤ٓ٘خص حُز٣َش

حُظؤ٤ٓ٘خص ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ؛ ٓلٔي كٖٔ هخْٓ،  13، ٙ 1999ُـِحثَ، ، ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش، ححُظؤ٤ٖٓ حُـِحث١َ

، ؿخٓؼش حُوخَٛس، اىحٍس حُوطَ ٝحُظؤ٤ٖٓ؛ ٓٔيٝف كِٔس أكٔي ٝٗخٛي ػزي حُل٤ٔي، 08، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حالؿظٔخػ٤ش

، ٤ًِش حُظـخٍس، اىحٍس حُوطَ ٝحُظؤ٤ٖٓ حُظـخ١ٍ ٝحالؿظٔخػ٢ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ؛ ٓلٔي ٝك٤ي ػزي حُزخ١ٍ،  245، ٙ 2003

حإل١خٍ حُوخ٢ٗٞٗ ُِظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ك٢ حُظ٣َ٘غ ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ؛ حُط٤ذ ٓٔخط٢،  121، ٙ 1997خٓؼش حُوخَٛس، ؿ

، ٗيٝس كٍٞ ٓئٓٔخص حُظؤ٤ٖٓ حُظٌخك٢ِ ٝحُظؤ٤ٖٓ حُظو٤ِي١ ر٤ٖ حألْٓ حُ٘ظ٣َش ٝحُظـَرش حُـِحث١َ ٝٓ٘خًِٚ حُؼ٤ِٔش

ٝحُٔظٞٓطش ك٢ حُل٠خء حألٍٝٝ ٓـخٍر٢، ٤ًِش حُؼِّٞ  حُظطز٤و٤ش، ٓوزَ حَُ٘حًش ٝحالٓظؼٔخٍ ك٢ حُٔئٓٔخص حُٜـ٤َس

 .  2011أك٣ََ  25/26حالهظٜخى٣ش ٝحُظـخ٣ٍش، ؿخٓؼش كَكخص ػزخّ ٓط٤ق، ٢ٓٞ٣ 

(1)
- Voir: Martine Carcenac, De la responsabilité sans faute à la faute objective, 

R.G.D.A, n° 1, 1998, p36.  
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؛الجانب القانونً

 

 

 

؛الجانب الفنً

 

 

                                                           
(1)

ىٍحٓش ك٢ حُوخٕٗٞ  -لخ٤ْٛ ٝطؤػ٤َٛخ ػ٠ِ ٍْٓ ٓالٓق حُ٘ظخّ حُوخ٢ٗٞٗ ُٔٔئ٤ُٝش حُٔ٘ظؾاٌٗخ٤ُش حُٔهخىس ٤ٜٗيس،  -

 .30، َٓؿغ ٓخرن، ٙ -حُـِحث١َ ٝحُوخٕٗٞ حُٔوخٍٕ
(2)

ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ؛ ٓلٔي  263، َٓؿغ ٓخرن، ٙ اىحٍس حُوطَ ٝحُظؤ٣ٖ٤َُٓحؿغ: ٓٔيٝف كِٔس أكٔي، ٗخٛي ػزي حُل٤ٔي،  -

 ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ. 133، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُظؤ٤ٖٓ حُظـخ١ٍ ٝحالؿظٔخػ٢اىحٍس حُوطَ ٝٝك٤ي ػزي حُزخ١ٍ، 

 عقد تأ ين 
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« Hemard »
»

 
«

141

 
 

 

                                                           
(1)

، 1974، 4، ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش، حُوخَٛس، ١حُوطَ ٝحُظؤ٤ٖٓ: حألٍٛٞ حُؼ٤ِٔش ٝحُؼ٤ِٔش٣٘ظَ: ػزي هللا ٓالٓش،  -

، 3ثَ، ١، ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش، حُـِح1، حُـِءحُظؤ٤ٖٓ ك٢ حُوخٕٗٞ حُـِحث١َ؛ ارَح٤ْٛ أرٞ حُ٘ـخ، 93ٙ 

 . 48]ى.ص[، ٙ 
(2)

؛ ػزي 51، ٙ 1999، 3، ؿخٓؼش حُوخَٛس، ١حألٍٛٞ حُؼ٤ِٔش ٝحُؼ٤ِٔش ُِوطَ ٝحُظؤ٤ٖٓٗٞه٢ ٤ٓق حَُٜ٘ ٤ٓي،  -

 . 1091، 1090، َٓؿغ ٓخرن،  ٙ 07، حُـِء ح٢٤ُٓٞ ك٢ َٗف حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗحَُُحم أكٔي ح١ٍُٜٞ٘ٔ، 
(3)

 .1087، َٓؿغ ٓخرن، ٙ 07، ؽحُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗح٢٤ُٓٞ ك٢ َٗف ػزي حَُُحم أكٔي ح١ٍُٜٞ٘ٔ،  -
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    - 

-

                                                           
(1)

يى حُظ٤ًَِّ ػ٠ِ حُظّؤ٤ٓ٘خص  - ّٜ ىس رخهظالف حُٜيف ٖٓ حُظّو٤ْٔ، حٍطؤ٣٘خ ك٢ ٌٛح حُ ح ٝأٌٗخاًل ٓظؼيِّ ًٍ ّٞ حطّوٌ حُظّؤ٤ٖٓ ٛ

ّٕ ٓـخٍ ًَ ٜٓ٘ٔخ   ٝحٓغ، ٓ٘وَٜ حُّيٍحٓش ػ٠ِ أْٛحُوخٛش أٝ حالهظٜخى٣ش ٝحُظّؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش، ١ٝخُٔخ أ

لش حإلُِح٤ٓش ٌُٜٙ حَُ حُظ٢ ِٜٗٔخ ًَ ٗٞع رخُظّـط٤ش ١ٓخؤحُ ّٜ  اٌزّأ١ِٕبد اًللزٖبك٠خ؛َ، كخألَٛ ك٢ ١خؤو٤ي٣ٖ رخُ

٣ش حُلَى٣ش ك٢ حال٠ٗٔخّ ُٜخ أٝ ال ػ٠ِ كٔذ حُِٜٔلش حُظ٢  أّٜٗخ حهظ٤خ٣ٍش َّ طوّٞ ػ٠ِ ٓزيأ ِٓطخٕ حإلٍحىس، ٝػ٠ِ حُل

ّٕ ٛيكٜخ طـخ ٖ ُٚ ٖٓ حُوطَ، ٣وظ٤٠ٜخ حُلَى، ػ٠ِ حػظزخٍ أ َّٓ ًَّ٘ش ٓوخرَ طؼ٣ٞٞ حُٔئ رق ُِ َّ ١ٍ رلض ٝٛٞ طلو٤ن حُ

ح ًَ ّٕ حُِٜٔلش حُؼخٓش حهظ٠ض إٔ ٣ٌٕٞ ٌٗٞع ٜٓ٘خ اؿزخ٣ًٍخ ٗظ ُطز٤ؼش حُوطَ حٍُٔ٘ٔٞ  ٌُُٝي طَى ٓـخُٜخ ُِؼوي، ؿ٤َ أ

خ  ّٓ حألَٛ ٌُ٘٘خ ِٗٔ٘خٛخ رخُظّو٤ٜٚ ك٢ٜ اؿزخ٣ٍش ك٢  اٌزّأ١ِٕبد اًلعزّبػ١خ؛رخُظّؤ٤ٖٓ، ٌٝٛٙ حُلخالص ٓلّيىس هخًٗٞٗخ. أ

ح ُطز٤ؼش حُٔٞح٤ٟغ حُظ٢ طوظٚ رٜخ أ١ ٓـخُٜخ، ك٠اًل ػ٠ِ أّٜٗخ ال ط٢َٓ ا٠ُ طلو٤ن حَُرق اّٗٔخ ٛيكٜخ حؿظٔخػ٢.      ًَ ٗظ

ٝط٢َٓ حُظّؤ٤ٓ٘خص رؤٗٞحػٜخ ا٠ُ ٛيف ٝحكي ٛٞ حُظّؼخٕٝ ٝحُظٌّخكَ. ُال١الع ػ٠ِ طو٤ٔٔخص حُظؤ٤ٓ٘خص ا٠ُ حهظٜخى٣ش 

حُلؼَ ؛ ػ٢ِ ك٤ال٢ُ، 10، 9، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُظؤ٤ٓ٘خص حُوخٛش٣ُ٘ظَ: ػزي حَُُحم رٖ هَٝف،  ٝحؿظٔخػ٤ش

، اىحٍس حُوطَ ٝحُظؤ٤ٖٓ؛ ٓٔيٝف كِٔس أكٔي ٝٗخٛي ػزي حُل٤ٔي، 350، 349، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُٔٔظلن ُِظؼ٣ٞٞ

 ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ. 250َٓؿغ ٓخرن، ٙ 
(2)

خ  - ًٓ ِِ ِ ُٓ ع  َّ ٍ هطٞس أهيّ ػ٤ِٜخ حُٔ٘ ّٝ حُٔئٍم  15-74ك٤ٜخ حألكَحى حُظّؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حُوطَ رٔوظ٠٠ حألَٓ ٍهْ ًخٗض أ

ّ ػخّ  06ك٢ َّ ، ح١ٌُ كّيى رٔٞؿزٚ هٞحػي حُظّؼ٣ٞٞ حُـِحك٢ ُلٞحىع 1974ؿخٗل٢ ٓ٘ش 30حُٔٞحكن  1394ٓل

ْ رخُوخٕٗٞ ٍهْ  َّٔ م ك٢  31-88حٍَُٔٝ، حُٔؼيٍَّ ٝحُٔظ ٍّ ٠ِ ح٤ُٔخٍحص ، حُٔظؼِِّن ربُِح٤ٓش حُظّؤ٤ٖٓ ػ٤ُٞ٣1988ٞ  19حُٔئ

 .٤ُٞ٣1988ٞ 20ٛخىٍ ك٢  29ٝٗظخّ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ كٞحىع حٍَُٔٝ، ؽ ٍ، ػيى 
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لالفرع األو  

انًالفرع الث  

 ل:الفرع األو  

 ٌةلاامؤمٌنات اإلالت  

    

 

                                                                                                                                                                          

خ ك٤ٔخ ٣وٚ كٞحىع حُؼَٔ ٝحألَٓحٝ ح٤ُٜ٘ٔش، كوي ٛيٍ حُوخٕٗٞ ٍهْ  ّٓ م ك٢  13-83أ ٍّ  ٠ٍٓ1403خٕ ػخّ 21حُٔئ

، ًٌٝح حُوخٕٗٞ 1983ش ُٔ٘ 28، حُٔظؼِّن رلٞحىع حُؼَٔ ٝحألَٓحٝ ح٤ُٜ٘ٔش، ؽ ٍ، ػيى ٤ُٞ٣1983ٞ ٓ٘ش 02حُٔٞحكن 

م ك٢ 11-83ٍهْ  ٍّ ْ ٤ُٞ٣1983ٞ ٓ٘ش  2حُٔٞحكن  ٠ٍٓ1403خٕ ػخّ  21حُٔئ ّٔ ، حُٔظؼِّن رخُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش حُٔظ

م ك٢ 01-08رخُوخٕٗٞ ٍهْ  ٍّ  .٣2008٘خ٣َ 27ٛخىٍ ك٢ 04، ؽ ٍ، ػيى ٣2008٘خ٣َ 23حُٔٞحكن  1429ّٓلَّ  15ٓئ

خ ر٘ؤٕ ٓـخالص حُظّؤ٤ٖٓ حألهَٟ     ّٓ -80كِْ ٣ٜيٍ ر٘ؤٜٗخ ٜٗٞٙ اُِح٤ٓش هخٛش رخُظّؤ٤ٖٓ، ٌُٖ ٛيٍ حُوخٕٗٞ ٍهْ أ

م ك٢  07 ٍّ ِـ٠ رخألَٓ ٍه1980ْأٝص  09حُٔٞحكن ٠ٍٓ1400خٕ  28حُٔئ ُٔ م  07-95، حُٔظؼِّن رخُظّؤ٤ٓ٘خص، حُ ٍّ حُٔئ

ْ رخُوخٕٗٞ ٍهْ ؛ حُٔؼّيٍ ٝحُٔظ1995ٓخٍّ ٓ٘ش 08ٛخىٍ ك٢  ٣13ظؼِّن رخُظؤ٤ٓ٘خص، ؽ ٍ، ػيى  ٣1995٘خ٣َ  25ك٢  ّٔ
م ك٢  06-04 ٍّ ؛ ط٘خٍٝ ؿِٔش ٖٓ حُٔـخالص 2006ٓخٍّ ٓ٘ش 12ٛخىٍ ك٢  15، ؽ ٍ، ػيى 2006كزَح٣َ  20حُٔئ

خ ػ٠ِ ؿَحٍ حُظّؤ٤ٖٓ ػٖ حُّ٘وَ حُـ١ٞ، ًٓ ٝحألهطخء حُطز٤ش  حُظ٢ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ؤهٌ ك٤ٜخ حُظّؤ٤ٖٓ ١خرًؼخ اُِح٤ًٓخ ػٔٞ

 ٝٓوخ١َ حُٔ٘ظـخص، ٝحألَٟحٍ حُز٤ج٤ش.

ي ٓخ ٍٝى ك٢ حُٔخىس  07 -95ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  198اٌّبكح وي ؿخء ك٢ ٗٚ ك    ًّ  06-98ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  171ٓخ ٣ئ

م ك٢  ٍّ ٍ ػخّ 03حُٔئ ّٝ ، ٣لّيى حُوٞحػي حُؼخٓش حُٔظؼِّوش رخُط٤َحٕ حُٔي٢ٗ، ؽ ٍ، ٤ٗٞ٣1998ٞ 27حُٔٞحكن1419ٍر٤غ حأل

ْ رخ٤ٗٞ٣1998ٞ ٓ٘ش  28ٛخىٍ ك٢ 48ػيى  ّٔ م ك٢  05-2000ُوخ٤ٖٗٞٗ ٍهْ ؛ حُٔؼّيٍ ٝحُٔظ ٍّ ، 2000ى٣ٔٔزَ  06حُٔئ

م ك٢  02-08ٝحُوخٕٗٞ ٍهْ  ٍّ ، 2008ُٔ٘ش  04، ؽ ٍ، ػيى ٣2008٘خ٣َ ٓ٘ش  23حُٔٞحكن  1429ٓلَّ ػخّ  15حُٔئ

٠غت ػٍٝ وً َِزغً ٛبئوح ٠مَٛ ثبٌم و اٌغيائوٞ ثبٌقلِبد اٌغ٠ٛخ اٌّج١ّٕخ  ٟ ٘نا اٌمبْٔٛ حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ أّٗٚ:" 

 ". ٛق اٌم و اٌغيائوٞ، ٍٛاء وبْ َِغالا ثبٌغيائو أٚ ثبٌقبهط أْ ٠ىززت رأ١ِٕبا ٠غ ٟ َِإ١ٌٚزٗ أٚ ٠ؾٍك

خ رخُ٘ٔزش ُِ    ّٓ ٌٙ طُِِّ حُظؤ٤ٖٓ ػ٤ِٜخ رٌَ٘ هخٙ ١خؤأ ٤ظٜخ ٝه٤ٜٛٞظٜخ، ااّل أّٗٚ ُْ طَى ٜٗٞ ّٔ َ حألهَٟ ٍؿْ أٛ

 ٓ٘ٚ. 168، 167َحؿغ حُٔٞحى حُٔظؼِِّن رخُظّؤ٤ٓ٘خص، ٣ُ  07-95ٓ٘لَى ااّل ٓخ ؿخء ك٢ حُوخٕٗٞ 
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 أول  
  ٌ اثان

 ٌاراتمٌن اإللاامً على الس  ؤ: الت  أول  

 

                                                           
(1)

-طلٜي كٞحىع حٍَُٔٝ ٤ٓٞ٣ًخ حُؼي٣ي ٖٓ حألٍٝحف، كزخطض آكش حؿظٔخػ٤ش ٝٓؤٓخس ٤٘١ٝش كو٤و٤ش حكظِض رٔٞؿزٜخ  -

حُـِحثَ حَُٔطزش حُؼّخُؼش ػخ٤ًُٔخ، ٝٛيحٍس حُوخثٔش ك٢ حُٔـَد ٝحُؼخُْ حُؼَر٢، ٝحٓظلوض رـيحٍس  –ُألٓق حُ٘ي٣ي 

 ".ط٤ٔٔش "اٍٛخد حُطَهخص

 –L’indemnisation des victimes des accidents de la route Farida Mostefa Kara, 

15 du 30 Janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des -ordonnance n° 74

, L’émergence –véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages 

d’un nouveau droit de l’indemnisation des dommages corporels, Université d’Alger, 

2012, p126.                                                                                                                                                               

ٓ٘ش  ػ٠ِ أٗٚ ك٢ هالٍ (CNPSR)ح٤َُٔٓش ًَُِِٔ ح٢٘١ُٞ ُِٞهخ٣ش ٝحألٖٓ ػزَ حُطَم ك٤غ ط٤َ٘ حإلكٜخث٤خص  

 (.2019كخىع )كٔذ ه٘خس حُزالى ك٤ل١َ  23024ؿ٣َق ك٢  23570هظ٤َ،  3310، طْ طٔـ٤َ 2018
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(1)

:" 07-95ٖٓ هخٕٗٞ حُظّؤ٤ٓ٘خص ٍهْ  190ك٤غ ط٘ٚ حُٔخىس - ّٕ ًَ ٗوٚ هخٟغ إلُِح٤ٓش حُظّؤ٤ٖٓ  ػ٠ِ أ

م ك٢  15-74ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس حأل٠ُٝ ٖٓ حألَٓ ٍهْ  حُٜٔ٘ٞٙ ٍّ ، ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ٣1974٘خ٣َ ٓ٘ش  30حُٔئ

ىؽ، أٝ ربكيحٛٔخ كو٢ إ ُْ ٣ٔظؼَ ٌُٜٙ 4000ىؽ ا٠ُ  500( أَٜٗ، رـَحٓش ٖٓ 3( أ٣خّ ا٠ُ ػالػش )8ػٔخ٤ٗش )

َ ٌٛٙ حُـَحٓش ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ ٓـخٍ ح٠َُّحثذ حُٔزخَٗس َّٜ  ٝطيكغ ُلٔخد حُو٣ِ٘ش حُؼخٓش". حإلُِح٤ٓش. طُل

(2)
، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، ٤ًِش حُٔٔئ٤ُٝش ػٖ حألَٟحٍ حُ٘خؿٔش ػٖ طِٞع حُز٤جشػزي حُٞٛخد ٓلٔي ػزي حُٞٛخد ٓلٔٞى،  -

ىٍحٓش ك٢  -آ٤ُخص طؼ٣ٞٞ حألَٟحٍ حُز٤ج٤ش؛ ٓؼ٤ي ح٤ُٔي ه٘ي٣َ، 680، ٙ 1994حُلوٞم، ؿخٓؼش حُوخَٛس، َٜٓ، 
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414181
4141

                                                                                                                                                                          

؛ ًٌُي  ك٢ ٗلْ حُلٌَس: 69، ٙ 2004، ىحٍ حُـخٓؼش حُـي٣يس، حُوخَٛس، -طلخه٤خص حُي٤ُٝشٟٞء حألٗظٔش حُوخ٤ٗٞٗش ٝحال

 .197، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حالطـخٙ حُٟٔٞٞػ٢ ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ػٖ كٞحىع ح٤ُٔخٍحصًٔخٍ ٤ًلَ، 
(1)

ذ حُوخ٤ٗٞٗش، ٍ، ىحٍ حٌُظحُظؼ٣ٞٞ ػٖ حألَٟحٍ حُزي٤ٗش حُ٘خٗجش ػٖ كٞحىع حَُٔٝػزي حُٔـ٤ي ػخَٓ ٤ٗزٞد،  -

 .246، ٙ 2006حُوخَٛس، 
(2)

ح ًٗٞػخ ٓخ ٓوخٍٗش رخُـٜٞى حُٔزٌُٝش ك٢ ٌٛح حُٜيى ٖٓ حُلوٚ ٝحُو٠خء  - ًَ ك٢ كَٗٔخ ؿخء حُوخٕٗٞ حُوخٙ ٓظؤهَّ

ِِّلض ريٍحٓش َٓ٘ٝع طؼي٣َ حُوخٕٗٞ  1964ٝحُزَُٔخ٤٤ٖٗ، ٝحُظ٢ حٗطِوض ٓ٘ش  ًُ ربٗ٘خء ُـ٘ش ٖٓ ١َف ٣َُٝ حُؼيٍ 

ّٔخ١ٍ، ًٌٝح ح ُؼي٣ي ٖٓ حٌُ٘خٟٝ حُظ٢ ًخٗض ططَف ػ٤ِٚ ك٢ ٓـخٍ حُٔ٘خُػخص حُٔظؼِِّوش رخإلٛخرخص ٝكٞحىع حُ

٤خٍحص، ٝٗخٍى ك٢ أٗـخٍ ٌٛٙ حُِّـ٘ش حألٓظخً  ّٔ ٗٚ  « A. Tunc »حُ َٞ ْ٘  أِبْ اٌ ّو٠كح١ٌُ أػَٔص ؿٜٞىٙ رٔئَُّق ػ
حكُن حالٗٔـخّ ر٤ٖ هٞحػي حُٔٔئ٤ُٝش ح١ٌُ ًخٕ ٣لَٔ َٓ٘ٝع هخٕٗٞ كٍٞ كٞحىع حٍَُٔٝ، ٝأرَُ ٖٓ هالُٚ ػيّ حُظَّٞ

 .ٝحألَٟحٍ حُّ٘خؿٔش ػٖ ٌٛٙ حُلٞحىع

, LGDJ; Sur un projet de la loi en matière La sécurité routière 1966André Tunc, 

d’accident de la circulation, RID civ., 1967, 82.                                                                  

 طخ٣ٍن ط٣ٜٞض حُزَُٔخٕ حُل٢َٔٗ ػ٠ِ َٓ٘ٝع هخٕٗٞ رخى٣٘ظَ 1984أًظٞر17َٝحٓظَٔ حُلخٍ ًٌُي ا٠ُ ؿخ٣ش 

Badinter- ؿض ٌٛٙ حُـٜٞى رخُوخٕٗٞ ٍهْ -٣َُٝ حُؼيٍ حُل٢َٔٗ ٓخروًخ ِّٞ م ك٢  677 -85،  كظُ ٍّ  1985ؿ٤ِ٣ٞش  5ٓئ

 .حُظّؼ٣ٞٞ ٣ظؼِّن رظل٤ٖٔ ٟٝؼ٤ش ٟلخ٣خ كٞحىع حٍَُٔٝ ٝط٣َٔغ اؿَحءحص

Loi n° 85-677 du 05 juillet1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes 

d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation (France) 

ح حُلن ك٢ حُظّؼ٣ٞٞ ٝأهٌ ٌٛح حُوخٕٗٞ رؼ٤ٖ حالػظزخٍ ٜٓخُق حأل١َحف حُٔؼ٤٘ش ٖٓ ٟلخ٣خ َٝٗ    ًٍ َِّ و ُٓ ًخص حُظّؤ٤ٖٓ، 

حؿ٤ِٖ أٝ حًَُخد أٝ ٓخثو٢ حُيٍؿخص، ُٝٞ ًخٗٞح ٓوطج٤ٖ رخٓظؼ٘خء كخُش حُوطؤ حُؼٔي١ أٝ  َّ حُظِّوخث٢ ٠ُِّلخ٣خ حُ

ٝح  16حُـ٤ْٔ، ٝرٔٞؿزٚ ٣ٌٖٔ ٠ُلخ٣خ كٞحىع حٍَُٔٝ ح٣ٌُٖ ُْ ٣زِـٞح ٖٓ  ُُ ٓ٘ش، حالٓظلخىس ٖٓ  70أٝ طـخٝ

خ حُٔخثن حُٔظٔزِّذ ك٢ حُلخىع حُٔٔئٍٝ ػ٘ٚ ال ٣ـُٞ  02خٗض ىٍؿش حُوطؤ )حُٔخىس حُظّؼ٣ٞٞ ٜٓٔخ ً ّٓ ٖٓ حُوخٕٗٞ(، أ

ُٚ حُٔطخُزش رخُظؼ٣ٞٞ أٝ حُلٍٜٞ ػ٤ِٚ، ٍٝؿْ حُظّطز٤ن حُـِث٢ ٌُٜح حُوخٕٗٞ رٔزذ ٓؼخٍٟش ًَٗخص حُظّؤ٤ٖٓ حُظ٢ 

خ ٣ٌِِّلُٜخ أػزخًء ٓخ٤ُش اٟخك٤ش  ًٓ ٙ ٖٓ ه٤ٜٛٞش، كٜٞ  ، االّ -ػيّ حُوطؤ–طَٟ ك٤ٚ ٗظخ خ ِٓلٞظًخ ُٔخ ٤ٔ٣ِِّ ًٓ أّٗٚ كوَّن طويُّ

ٓش  ٍَ خ َٔ ُٔ ؿٞع حُ َّ ؿٞع رٜيىٙ ا٠ُ هٞحػي حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش حُظّو٤ِي٣ش االّ ك٢ كخُش حُ َّ ٌٞ ٣َٓغ ٝكؼخٍ ٝال ٣ـُٞ حُ طؼ٣ٞ

 ،ٖ ِّٓ زم١ٕٓ اٌّلٟٔ ٚػٍٝ ػىٌ ِقزٍف ٔظُ اٌَّإ١ٌٚخ األفوٜ اٌزٟ أْكَهعذ ّٙٓ األؽىبَ اٌٛاهكح  ٟ آٌٖ حُٔئ

َِّل ف١ٕٖٛخ 1382اثزلاءا ِٓ اٌّبكح  ١بهاد ٌُ ٠لِظ ّٕٙٙب ِب ٠غ َّ ّْ ٔظبَ اٌزّؼ٠ٛ٘ ػٓ ؽٛاكس اٌ ،  ا

 .أٚ مار١خ ٘نا اٌمبْٔٛ ٚاٍزمال١ٌخ

L’indemnisation des victimes d’accidents de la Terneyre, -Voir: Virginie Larribau

, L’émergence d’un nouveau droit de t 1985circulation selon la loi du 05juille

l’indemnisation des dommages corporels, Université d’Alger, 2012, pp91- 94, Marie – 

, op.cit., p04, 05.               Régime des accidents de la circulationPieri,  -Claire Lambert 

  .231، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ؼ٣ٞٞ حألَٟحٍ حُ٘خؿٔش ػٖ كٞحىع حٍَُٔٝ، طٝك٢ ٗلْ حُلٌَس ٣ُ٘ظَ: أكٔي ١خُذ
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(1)

ؼِّوًخ أٓخّ طـخَُٛ  15-74ٍؿْ ٛيٍٝ حألَٓ ٍهْ  - ُٓ ح ػ٠ِ ٍٝم،  ًَ ّٕ طـ٤ٔيٙ رو٢ كز ٤ٔٓش، ااّل أ َّ ك٢ حُـ٣َيس حُ

ىْٛ كٍٞ ؿيٟٝ أكٌخٓٚ حُوخٛش، أٝ حألكٌخّ حُؼخٓش ُ ٌُد أكٌخّ حُو٠خس ٝطَىُّ ِٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ًَٗخص حُظّؤ٤ٖٓ ُٚ ٝطٌر

(، 124ٖٓ حُظو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ، أٝ حُٔٔئ٤ُٝش ػٖ حُلؼَ حُ٘و٢ٜ )حُٔخىس  138حُٔظؼِِّوش رلخٍّ ح٢ُ٘ء حُٞحٍىس ك٢ حُٔخىس 

ّْ حألَٓ ػ٠ِ ٓخ ٛٞ ػ٤ِٚ ا٠ُ ك٤ٖ  ّٕ ط٘ل٤ٌ  1980ك٤ل١َ  16ٝط طخ٣ٍن ٛيٍٝ حَُٔح٤ْٓ حُظّطز٤و٤ش ُٚ، ػ٠ِ حػظزخٍ أ

 ٌٙ حَُٔح٤ْٓ ٣ٝظؼِّن حألَٓ رـ:أؿِذ أكٌخٓٚ ٓظٌَٝى ٓـخُُٚ ُٜ

م ك٢  34-80اٌّوٍَٛ هلُ  - ٍّ ٍ ػخّ  29حُٔئ ّٝ ٖ طلي٣ي 1980ك٤ل١َ ٓ٘ش  16حُٔٞحكن  1400ٍر٤غ حأل ّٔ ، ٣ظ٠

م ك٢  15-74ٖٓ حألَٓ ٍهْ  ١َٝٗ07 ططز٤ن حُٔخىس  ٍّ ، ٝحُٔظؼِِّوش رٞػخثن اُِح٤ٓش حُظّؤ٤ٖٓ، ٣1974٘خ٣َ  30حُٔئ

 .1980ك٤ل١َ ٓ٘ش  19ٛخىٍ رظخ٣ٍن  08ٍَٔٝ حُي٢ُٝ، ؽ ٍ، ػيى ٝأكٞحٍ ٓو١ٞ ح٠ُٔخٕ، ١َٝٗٝ حُ

م ك٢  35-80اٌّوٍَٛ هلُ  - ٍّ ٖ ١َٝٗ 1980ك٤ل١َ ٓ٘ش 16حُٔٞحكن  1400ٍر٤غ حألٍٝ ػخّ  29حُٔئ ّٔ ، ٣ٝظ٠

م ك٢  15 -74ٖٓ حألَٓ  19حُظّطز٤ن حُوخٛش ربؿَحءحص حُظّلو٤ن ك٢ حألَٟحٍ ٝٓؼخ٣٘ظٜخ، حُظ٢ طظؼِّن رخُٔخىس  ٍّ حُٔئ

 .٣1974٘خ٣َ  30

م ك٢  36-80اٌّوٍَٛ هلُ  - ٍّ ٍ ػخّ 29حُٔئ ّٝ ، ٝح١ٌُ ٣لّيى ٤ًل٤ش 1980ك٤ل١َ ٓ٘ش  16حُٔٞحكن  1400ٍر٤غ حألّ

م ك٢  15 -74ٖٓ حألَٓ ٍهْ  20طو٤٤ْ َٝٓحؿؼش ٗٔزش حُؼـِ ١زوخ ُ٘ٚ حُٔخىس  ٍّ  .٣1974٘خ٣َ  30حُٔئ

م ك٢ 37-80اٌّوٍَٛ هلُ  - ٍّ ٖ ١َٝٗ 1980ك٤ل١َ ٓ٘ش  16حُٔٞحكن  1400ٍر٤غ حألٍٝ ػخّ 29حُٔئ ّٔ ، ٝحُٔظ٠

م ك٢  15-74ٖٓ حألَٓ ٍهْ  34ٝ  32ططز٤ن حُٔخىط٤ٖ  ٍّ ، ٝحُٔظؼِّن رظ٤٤َٔ ١َٝم طيهَ ٣1974٘خ٣َ  30حُٔئ

 ٛ٘يٝم ح٠ُٔخٕ حُوخٙ رخُظؼ٣ٞٞ.

َ ك٢ ػٖ حُلَع حُؼخ٢ٗ/ حُـَكش حُٔ 18/01/1983ًٝخٕ حُوَحٍ حُٔزيث٢ ُِٔلٌٔش حُؼ٤ِخ حُٜخىٍ رظخ٣ٍن     َٜ ي٤ٗش حُل٤ْ

٣َّ٘ؼش حُؼخٓش، 15-74ططز٤ن أكٌخّ حألَٓ  ػ٠ِ  15-74ه٠٠ ربُِح٤ٓش ططز٤ن حألَٓ ٍهْ  ك٤ٖ ريالً ٖٓ أكٌخّ حُ

، ٝٛٞ طخ٣ٍن ٗلخً 20/02/1980حُو٠خ٣خ حُٔظؼِّوش رخُظؼ٣ٞٞ ػٖ حألَٟحٍ حُ٘خؿٔش ػٖ كٞحىع حٍَُٔٝ حرظيحء ٖٓ 

ٟٞ ٛيٍ ػ٠ِ اػَٛخ كٌْ ػٖ كَع حُـ٘ق ٣و٢٠ رلزْ ٝؿَحٓش ك٢ كن حَُٔح٤ْٓ حُظّطز٤و٤ش ُٚ، ٝح١ٌُ ًخٕ رٜيى ىػ

، ٝىٕٝ حُلَٜ ك٢ حُيػٟٞ حُٔي٤ٗش ١ِٝزخص 07/04/1980حُٔظٔزّذ ك٢ كخىع حٍَُٔٝ ح١ٌُ أٝىٟ رل٤خس ٗخد رظخ٣ٍن 

حُظؼ٣ٞٞ. كظويَّّ حُطَّف حُٔي٢ٗ ريػٟٞ طؼ٣ٞٞ ٟي حُٔظْٜ ٝحُٔٔئٍٝ حُٔي٢ٗ ًَٝٗش حُظّؤ٤ٖٓ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُلَع 

ىؽ ا٠ُ ٝحُي١ ح٠ُل٤ش.  كخٓظؤٗلَخ ٌٛح حُلٌْ كٜيٍ هَحٍ  25000حُٔي٢ٗ ُ٘لْ حُٔلٌٔش، ح١ٌُ ه٠٠ ك٤ٚ رٔزِؾ 

ىؽ ُُٞي١ ح٠ُّل٤ش ٖٓ هز٤َ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ  5000ىؽ ٓغ ٓزِؾ  45000رظؤ٤٣يٙ، ٓغ ٍكغ ٓزِؾ حُظؼ٣ٞٞ ا٠ُ 

ك٤ٚ ٖٓ هزَ ١ًٝ حُلوٞم ُٔوخُلظٚ  ٜٓخ٣ٍق حُـ٘خُس. رؼيٛخ ٝػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٗو٠ض حُوَحٍ حُٔطؼٕٞ

ّٕ ٓزِؾ حُظؼ٣ٞٞ ح١ٌُ ٓ٘لٚ حُٔـِْ ٓئ٣ًِّيح كٌْ حُٔلٌٔش، ُْ ٣ليَّى ػ٠ِ أٓخّ ٓخ ؿخء رٚ حألَٓ   -74حُوخٕٗٞ، ًُي أ

 ، ٝاّٗٔخ ًخٕ ٓز٤ً٘خ ػ٠ِ طوي٣َ حُوخ٢ٟ ]ٝكن ح٣َُ٘ؼش حُؼخٓش[.15

خ 15-74أٓخ هزَ ٌٛح حُوَحٍ كوي ًخٕ ططز٤ن حألَٓ     ًٔ ك٤غ طـخِٛٚ حُو٠خء ًَٝٗخص حُظّؤ٤ٖٓ رخٓظؼ٘خء رؼٞ  ٓلظ٘

م ك٢  ٍّ ٛخىٍ ػٖ حُـَكش حُـِحث٤ش ُٔـِْ ه٠خء  14/11/1982حُلخالص حُو٤ِِش، ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ؛ حُوَحٍ حُٔئ

ّْ اٌؾبكس ٚلغ ثزبه٠ـ  حُـِحثَ ح١ٌُ ؿخء ك٤ٚ:" ّْ األِو هلُ  21/07/1980ؽ١ش أ اٌّإّهؿ  ٟ  15-74ٚأ

ك ثزؼ٠ٛ٘ ٙؾب٠ب ؽٛاكس اٌّوٚه، اٌنٞ إٔجؼ ٍبهٞ اٌّفؼٛي ثّمزٚٝ أؽىبَ اٌّوا١ٍُ ٚاٌّزؼٍِّ  30/01/1974

ّْ اٌؾبكس ًلؽك ٌزبه٠ـ 19/02/1980اٌٖبكهح  ٟ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ثزبه٠ـ  16/02/1980اٌّإّهفخ  ٟ  . ٚؽ١ش أ

ٌّل١ٔخ، ٕٚوف األٛواف ٍو٠بْ األِو اٌّنوٛه،  أّٗ ٠زؼ١ّٓ اٌزّٖو٠ؼ ثؼلَ اًلفزٖبٓ  ١ّب ٠زؼٍَّك ثبٌزّؼ٠ٛٚبد ا

ٙٙب ؽَت علاٚي اٌزّؼ٠ٛ٘ اٌٍّؾمخ ثبألِو اٌّنوٛه، ٚأّٔٗ ثنٌه ٠زؼ١ّٓ أ٠ٚبا ئٌغبء اٌؾىُ  ّٛ ئٌٝ ١٘ئخ اٌزّأ١ِٓ ٌىٟ رؼ

". ٣َُحؿغ ك٢ ٌٛح حُ٘ؤٕ: طؼ٤ِن ػ٠ِ هَحٍ حُـَكش حُٔي٤ٗش / حُلَع حُؼخ٢ٗ كٍٞ ططز٤ن حألَٓ ٍهْ ثٕبء ػٍٝ ٘نا اٌٛعٗ

 ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ. 25، ٙ 1985، 04، ٓـِش حُٔلخٓخس، حُؼيى 30/01/1974ن حُٜخىٍ رظخ٣ٍ 15 -74
(2)

 . 221، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُظؤ٤ٓ٘خص حُوخٛش ك٢ حُظ٣َ٘غ حُـِحث١َػزي حَُُحم رٖ هَٝف،  -
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 ملعوراهتا راهتا ٔأو هطفلك مركبة بّرًة ذات حمّرك وكذكل ملعو «

 ومحولهتا. وًفِم مبلعورات وهطف ملعورات ما ًًل: 

طة -4 ة ذات حمّرك، وحكون ثكل املركبات خمطَّ ة املًُشأٔة بلطد ربعِا مبركبة بًر  ألشخاص ٔأو ألش َاء،  ميلل املركبات امرًب
 لك هجاز بري مرثبط مبركبة بّرًة ذات حمّرك،  -2
(2)»ة نوملعورات ٔأو هطف امللعورات مبوجب مرسوملك أٓمَة ٔأخرى ميكن ٔأن حكون مشاهب -8

. 

44

-
 

                                                           
(1)

ض حُٔخىس  - ّٜ :"  15 -74ٖٓ حألَٓ  1/1ك٤غ ٗ ّٕ ٍَيَ ثبًلوززبة  ٟ ػمل رأ١ِٓ ٠غ ٟ ػ٠ِ أ ُِ وً ِبٌه ِووجخ 

ٖٓ  191". ٝك٢ ٌٛح حإل١خٍ كوي أُِٓض حُٔخىس رَجّجٙب رٍه اٌّووجخ ٌٍغ١و، ٚمٌه لجً ئٛاللٙب ١ٌٍَواألٙواه اٌزٟ 

ٖ ػ٤ِٜخ، ريكغ ٓٔخٛٔش ُلٔخد حُٜ٘يٝم حُوخٙ رخُظؼ٠٣ٞخص،  ّٓ هخٕٗٞ حُظّؤ٤ٓ٘خص حُٔٔئ٤ُٖٝ ػٖ حُلٞحىع ؿ٤َ حُٔئ

ُٔٔظلوش.ٖٓ حُٔزِؾ حإلؿٔخ٢ُ ُِظّ  % 10ه٤ٔظٜخ  15-74ٖٓ حألَٓ  ١32زوخ ُِٔخىس   ؼ٠٣ٞخص حُ
(2)

 . 15-74ٖٓ حألَٓ ٍهْ  2/ 1حُٔخىس  -
(3)

ّْ اٌلٌٚخ ٟٚ٘ ِؼفبح ِٓ اًلٌزياَ ثبٌزّأ١ِٓ،  أّٗ رمغ ػ١ٍٙب ػ٠ِ ٓخ ٢ِ٣:"  15-74ٖٓ حألَٓ ٍهْ  2ط٘ٚ حُٔخىس  - ئ

ٓ ثبٌَٕجخ ٌٍّووجبد اٌزٟ رٍّىٙب أٚ اٌّٛعٛكح  ٟ ؽواٍزٙب ِّ  ".اٌزياِبد اٌّإ
(4)

 . 234ٍ، َٓؿغ ٓخرن، ٙ طؼ٣ٞٞ حألَٟحٍ حُ٘خؿٔش ػٖ كٞحىع حَُٔٝحُلٌَس: أكٔي ١خُذ، ٣ُ٘ظَ ك٢ ٌٛٙ  -
(5)

ال ط١َٔ اُِح٤ٓش حُظّؤ٤ٖٓ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ ٌٛح حألَٓ ػ٠ِ  ػ٠ِ أّٗٚ:" 15-74ٖٓ حألَٓ  03ط٘ٚ حُٔخىس  -

ٌّٔي حُلي٣ي٣ش".  حُ٘وَ ك٢ حُ
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، 

َارة يف احلادث؛ مبؼىن ٔأن ٍكون احلادث وكع بسبب مركبة ذات حمرك. -أٔ                             ثدّخل امس ّ

ثوحق ابمّضحَة فذخل بسالمة جسمَ وحّصخَ اكمؼاُات  َة؛ٔأن ًيجم غن احلادث ٔأرضاراً جسٌله  -ب

ٔأو اموفاة، بل وٌشمل لك هلص يف املدرة مبخخوف ٔأهواغِا )لكي/ جزيئ(.

"لك

-
ٌ  المتضر    ا من الحادثر شخص

 
-

ذوي حقوق الضحٌة 

   ؛ؤمٌنشركة الت

 

 ؛ الدولة 

   ؛حاٌا أو ذوي حقوقهمندوق الخاص بتعوٌض الض  الص

                                                           
(1)

:  15-74ِٓ األِو هلُ  08اٌّبكح ك٤غ ٜٗض  - ّٕ ا عَّب١ٔخ، ٠زورَّت ػ١ٍٗ"ػ٠ِ أ  وً ؽبكس ١ٍو ٍجّت أٙواها

 اٌزؼ٠ٛ٘ ٌىً ٙؾ١خ أٚ مٚٞ ؽمٛلٙب، ٚئْ ٌُ رىٓ ٌٍٚؾ١خ ٕفخ اٌغ١و رغبٖ اٌْقٔ اٌَّإٚي ِل١ٔب ػٓ اٌؾبكس.

 ٠ًّْٚ ٘نا اٌزّؼ٠ٛ٘ ونٌه اٌّىززت  ٟ اٌزّأ١ِٓ ِٚبٌه اٌّووجخ، وّب ٠ّىٓ أْ ٠ًّْ ٍبئك اٌّووجخ َِٚجت اٌؾبكس

ّٕ حُو٠خء رٔخ 13إٌّٖٛٓ ػ١ٍٙب  ٟ اٌّبكح  ّٙٓ اٌْوٚٛ ّ٘ؤٕ ػ٠ِ أ "؛ ٝهي حٓظوَ حؿظٜخى حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ رٌٜح حُ

٣وخُق ٌٛح حُ٘ٚ ٣ؼيُّ هَهخً ألكٌخّ حُوخٕٗٞ حُٞحؿذ حُظّطز٤ن ك٢ ٓـخٍ كٞحىع حٍَُٔٝ. ٣َُحؿغ هَحٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ 

 . 285، ٙ 1989، 02، حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى 11/03/1986رظخ٣ٍن  36649ٍهْ 
(2)

ظٚ حُٔخ٤ُش اٛالف ح٠ٍَُ ح١ٌُ هي 15-74ٖٓ حألَٓ  04حُٔخىس  - ّٓ َ رٌ ّٔ ً٘خ ك٤ظل َّٓ ٤خٍس ٓئ ّٔ خ اًح ُْ ٣ٌٖ ٓخُي حُ ّٓ ؛ أ

 رؼ٠ٛ٘ -٠1ٍزيَ اٌّإِٓ: ػ٠ِ ٓخ ٢ِ٣: " 04-06ِٓ لبْٔٛ اٌزّأ١ِٕبد هلُ  12اٌّبكح ٤ٜ٣ذ ح٠ُلخ٣خ، ك٤غ ط٘ٚ 

 اٌقَبئو ٚاألٙواه... 

ٓ َِإًٚلا ِل١ٔاب ػٕٙب ثّٛعت اٌّٛاك ِٓ اٌزٟ رَ -ك ِِّ ِٓ اٌمبْٔٛ  140ئٌٝ  138جِّجٙب أ١ّبء أٚ ؽ١ٛأبد ٠ىْٛ اٌّإ

٢ّ٘ء )ح٤ُٔخٍس(. 138أ١ ٣ُٔؤٍ ٝكن أكٌخّ حُٔخىس اٌّلٟٔ"؛  خ ُِ ًٓ  ٖٓ حُظو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ رخػظزخٍٙ كخٍ
(3)

 .15 -74ٖٓ حألَٓ  ٣24ُ٘ظَ حُٔخىس  -
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-
  

   

 

                                                           
(1)

لش حُظِّوخث٤ش ُِظّؼ٣ٞ - ّٜ ٞ ال طَ٘ٔ حألَٟحٍ حُٔخى٣ش )حُؤخثَ( حُاّلكوش رخًَُٔزش، اّٗٔخ ٣ٌٕٞ حُؼَٔ رٚ ٝطوي٣َٙ حُ

زَّ ر٤ٖ ٛخكذ حًَُٔزش ًَٝٗش حُظّؤ٤ٖٓ. ٣َُحؿغ هَحٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٍهْ  ُٔ رظخ٣ٍن  69743ػ٠ِ أٓخّ ػوي حُظّؤ٤ٖٓ حُ

؛ ٝال ٣ظْ ااّل ر٘خء ػ٠ِ 42، ٙ 1991، 02، حُـَكش حُٔي٤ٗش/ حُؤْ حُؼخ٢ٗ، حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى 11/06/1990

 ، ٣ٝزو٠ ًَٓٛٞٗخ رز٘ٞى حُؼوي. 21هزَس ٝكوًخ ُِٔخىس 
(2)

، 37-80ٖٓ حَُّٔٓٞ  6-7/5ٝحُٔخىس 15-74ٖٓ حألَٓ ٍهْ  15ٝ 14ٝ 13ٓغ َٓحػخس حُو٤ٞى حُٞحٍىس ك٢ حُٔٞحى  -

َ حُٔخثن ؿًِءح ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش ػٖ ؿ٤ٔغ  ّٔ  ٝحُظ٢ ٣ئهٌ ك٤ٜخ رؼ٤ٖغ١و اٌؼّل٠خ؛  األف بء٣ٝظؼِّن حألَٓ؛ رلخُش طل

ٍٍ ٖٓ حُظؼ٣ٞٞ، ٝحُٔظٔؼِّش ك٢  :حالػظزخٍ ٗٔزش حُؼـِ ُؼيّ كَٓخٗٚ ٓطِوًخ )ؿِث٤ًخ( روي

ِبد اٌّؾظٛهح؛-      ِّٛ ١بلخ  ٟ ؽبٌخ ٍىو أٚ رأص١و اٌىؾٛي أٚ اٌّقّلهاد أٚ إٌّ َّ ب ػٓ اٌ  ئما وبْ اٌؾبكس ٔبرغا

بئك ٍبهلاب أٚ ػٛٔا -      َّ  ب ٌٗ؛ئما وبْ اٌ

ُّ بثِمخ ٌْوٚٛ اٌؾفبظ ػٍٝ األِبْ )ِقبٌفخ األؽىبَ -      بئك اٌنٞ ٠زٌٛٝ ٔمً األّقبٓ أٚ األ١ّبء غ١و اٌ َّ اٌ

خ  اٌغبهٞ ثٙب اٌؼًّ(؛ ّٓ ّْ اٌّبكح أ ٖٓ  خطو٢٠ رلَٓخٗٚ ٤ًًِ  40-80حَُّٔٓٞ ٖٓ  3/1ثبٌَٕجخ ألف بئٗ غ١و اٌؼّل٠خ؛  ا

حالٓظؼ٘خءحص حُٞحٍىس ػ٠ِ ؤٕ ٌٛٙ حالٓظؼ٘خءحص ٝطز٣ََٛخ: ُلخم ػ٠ٔ٤، حُظؼ٣ٞٞ ٜٓٔخ رِـض ىٍؿش ػـِٙ. ٣َُحؿغ ر٘

 ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ. 20، 2005ٙ، ًٌَٓس ٓخؿٔظ٤َ، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش حُـِحثَ، ٓزيأ طؼ٣ٞٞ ٟلخ٣خ كٞحىع حٍَُٔٝ

َّٔيص هَحٍحص حُٔلٌٔش     ٝك٢ ٌٛٙ حُلخالص ال ٣ظؤػَّ كن ١ًٝ حُلوٞم رخُظؼ٣ٞٞ ك٢ كخٍ ٝكخس ح٠ُل٤ش؛ ك٤غ ؿ

 ٠َمٜ ّٙبْٓخ ٢ِ٣:"  10/02/2004رظخ٣ٍن  287399حُؼ٤ِخ ٌٛح حُٔٞهق، كؼ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ؛ ؿخء ك٢ حُوَحٍ ٍهْ 

ػٕل اهرىبة ؽبكس ِوٚه  ٟ ؽبٌخ ٍىو ػٓ اٌَبئك ٚؽلٖ، ١ٌٌٚ ػٓ اٌّٖبث١ٓ ِٓ اٌغ١و أٚ مٚٞ  اٌزّأ١ِٓ

 24/10/2013رظخ٣ٍن  900410 ؛ ًٌُٝي حُوَحٍ ٍه475ْ، ٙ 2004، 02حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى  اٌؾمٛق"؛

بئك اٌنٞ وبْ  ٟ ؽبٌخ ٍىو ٚلذ اٌؾبكس، ًٚل ٠َمٜ ػٓ اٌغ١و، رجمٝ ح١ٌُ ؿخء ك٤ٚ:"  َّ ّبْ ػٓ اٌ ّٚ ٠َمٜ اٌ

ٕخ ٙبِٕخ رؼ٠ٛ٘ اٌغ١و ػٓ اٌٚوه اٌالّؽك ثٗ" ِِّ ّْووخ اٌّإ  .167، ٙ 2013، 02. حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى اٌ

ّٕ ٓطخُزش حُطخػٖ  16/02/1999رظخ٣ٍن  196300ْ ٝحُٔٞهق ٗلٔٚ ًخٕ هي ه٠٠ رٚ حُوَحٍ ٍه ك٤غ ؿخء ك٤ٚ: "ا

١بلخ   ٟ ؽبٌخ ٍىو، ٠ؼلُّ فولابحُٜ٘يٝم حُـ١ٜٞ ُِظّؼخٕٝ حُلالك٢  َّ  ثاٍمبٛ ؽك اٌّٚبْ ٌزؼ٠ٛ٘ اٌٚؾب٠ب ثَجت اٌ

ٍ حُٜخى 34-80ِٓ اٌّوٍَٛ  05ٚاٌّبكح  30/01/1974حُٜخىٍ ك٢  15-74ِٓ األِو  07ٌٍمبْٔٛ ٚفبٕخ اٌّبكح 

 . 199، ٙ 1999، 01"؛ حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى 16/02/1980ك٢ 

َّْ رْٜ ػٔاًل  ئَىٟ ٌٛح حالٓظؼ٘خء ك٢ ٓٞحؿٜش ١ًٝ حُلوٞم حُظّول٤ق ٖٓ ٓؼخٗخطْٜ رٔزذ ٓخ أُ ُٓ  ثّجلأ ّق١ٖخ اٌؼمٛثخ ٝ

ّٕ حُٜيف ٖٓ حُظؤ٤ٖٓ ح15-74ٖٓ حألَٓ  08ططز٤وًخ ُ٘ٚ حُٔخىس  ٚاعزّبػ١خ اٌزؼ٠ٛ٘، إلُِح٢ٓ ، ك٠اًل ػ٠ِ أ

٤خٍحص ّٔ  ٛٞ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٓزِؾ حُظؤ٤ٖٓ )ٟٔخٕ( ٓوخرَ حألهٔخ١ حُٔيكٞػش ٓ٘ٚ. ُِ
(3)

ّٞ كٚه ٌٍفًٖ  ٟ  ك٤غ ؿخء ك٢ هَحٍ ُِٔلٌٔش حُؼ٤ِخ:" - ؾ١خ  ٟ اهرىبة اٌؾبكس إٔجؼ ًل ٠ٍؼت أ ّٚ ّْ ف أ اٌ ئ

ّْ ٔظبَ رؼ٠ٛ٘ ؽٛاكس  ّْ رؼ٠ٛٚٗ ِّٚٛٔاب  ٟ وً اٌؾبًلد، أل اٌّوٚه ٚمٚٞ ؽمٛلُٙ ٠قٚغ اٌلػٜٛ اٌّل١ٔخ ثّب أ

وه ١ٌٌٚ ٔظو٠خ اٌق أ ّٚ ، حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى 09/02/1988رظخ٣ٍن  48561"؛ هَحٍ ٍهْ ٌٕظو٠خ اٌق و/اٌ

04 ،1990 ٙ ،251. 
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4141

4141

                                                           
(1)

ٖٓ حُظو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ؛ ٌٛح ٝطؼظزَ حُٜٔخُلش حهظ٤خ٣ٍش  182، ٝحُٔخىس 31-88ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  ٣16َُحؿغ حُٔخىس -

حُٜٔخُلش ك٢ ٓـخٍ طؼ٣ٞٞ ٟلخ٣خ كٞحىع اُِح٤ٓش ػ٠ِ ًَٗش حُظّؤ٤ٖٓ. ٣َُحؿغ: ٓلٔي ر٣ُٞي١، رخُ٘ٔزش ٠ُِل٤ش ٝ

 .1992، 02، حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيىحٍَُٔٝ
(2)

، ىكخطَ ح٤ُٔخٓش كوٞم ٟلخ٣خ كٞحىع حٍَُٔٝ ك٢ حُظ٣َ٘غ حُـِحث١َ: حإل٣ـخر٤خص ٝحالهظالالص٤ِٓٞى ًر٤ق،  -

 .128، 127، ٙ 2013ؿٞحٕ  ،09ٝحُوخٕٗٞ،  ؿخٓؼش ٍٝهِش، حُؼيى 
(3)

حرغ؛ ِٓق ٍهْ  - َّ  24/02/2011رظخ٣ٍن  586161ؿخء ك٢ هَحٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ؿَكش حُـ٘ق ٝحُٔوخُلخص/ حُؤْ حُ

ٕله لواه ػٓ ِغٌٍ لٚبء ثوط ثٛػو٠و٠ظ لٚٝ  06/07/2008ثزبه٠ـ ٓخ ٢ِ٣:"  11 -05741كَّٜ ٍهْ 

 ّْ ّْك اٌّلٟٔ ئٌياَ اٌ ّخ، ٚ ٟ اٌ ثل غ رؼ٠ٛٚبد ٌنٚٞ ؽمٛق  -ٚوبٌخ اٌج٠ٛوح-ووخ ا١ٌٕٛٛخ ٌٍزّأ١ِٓ ثجواءح اٌّزَّٙ

بكه ػٓ  ّٖ ا ٌٍؾىُ اٌ ؾب٠ب...، ٚ٘نا رأ١٠لا ّٚ اٌٚؾ١خ، ٚرؼ١١ٓ فج١و ِقزٔ ٌفؾٔ ٚرؾل٠ل األٙواه اٌاّلؽمخ ثبٌ

ِؾىّخ اٌج٠ٛوح. ػٍٝ ئصوٖ ٛؼٕذ اٌّزّٙخ  ٟ اٌمواه أِبَ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب ػٍٝ اػزجبه أّٔٙب أٌيِذ ثزَل٠ل 

ّْ اٍزٕبك لٚبح  ٓ أ َّّ ا رٚ َِّىخ ثجواءرٙب. ٘نٖ األف١وح إٔلهد لواها اٌزّؼ٠ٛٚبد رؾذ ّٙبْ ّووخ اٌزّأ١ِٓ ِزّ

ِّٙب وبْ ١ِٖو اٌلػٜٛ اٌؼ١ِّٛخ،  15-74ِٓ األِو  08اًلٍزئٕبف ػٕل اٌفًٖ  ٟ اٌلػٜٛ اٌّل١ٔخ ػٍٝ اٌّبكح 

ا ٠ٕ ٛٞ ػٍٝ ػ١ت ا ّخ، ٚإٔله لواها ا ثٗ عيائ١اب ِٚل١ٔاب،  غبء ِٕؼلَ اٌزٟ أزٙذ ثجواءح اٌّزَّٙ ْٛ ٌزّٕبل٘  ١ّب لٚ

َِّٓ، ِب ٠غؼً  07-95ِٓ األِو  12ِٚقبٌفاب ٌٍّبكح  األٍبً اٌمبٟٔٛٔ ٕخ اٌزياِبد اٌّإ ِّّ اٌّزؼٍِّك ثبٌزّأ١ِٕبد ٚاٌّزٚ

إِكٞ ئٌٝ ٔم٘ ٚئث بي اٌمواه اٌّ ؼْٛ  ١ٗ ُِ ٚ ،ِّٗٔٛٚ ٟ  ٌٌ ٍَّ إ ُِ ضبه  ُّ ػ٠ِ حُو٠خس ". رٔؼ٠٘ ًخٕ ٣ظؼ٤ّٖ اٌٛعٗ اٌ

/ ى ٖٓ حُٔخىس 1ٖٓ حُظّو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ ُظٞكَُّ حُلخُش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلوَس  138ك٢ ٌٛٙ حُلخُش حالٓظ٘خى ا٠ُ حُٔخىس 

ّٕ  حُل07ٌْ-95ٖٓ حألَٓ  12 رخُزَحءس ال ٣ٔو٢ حُلن ك٢ حُظؼ٣ٞٞ ٓٞحء رخُ٘ٔزش ٠ُِلخ٣خ أٝ  ؛ ٖٓ ؿٜش أهَٟ كب

خ، ك٤غ ؿ ًٔ ّْ اٌمبٟٙ خء ك٢ هَحٍ ُِٔلٌٔش حُؼ٤ِخ أّٗٚ:" ١ٌُٝ كوٞهْٜ، رَ ٣زو٠ هخث  ٟ لٚب٠ب ؽٛاكس اٌّوٚه  ا

ُ اٌغيائٟ ٍِيَ ثبٌفًٖ  ٟ اٌلػٜٛ اٌّل١ٔخ ِٕٚؼ رؼ٠ٛٚبد ٌٍ وف اٌّلٟٔ اٌٚؾ١خ ، ؽزٝ ٌٛ اٍزفبك اٌّزَّٙ

ّْ ٔظبَ رؼ٠ٛ٘ ٙؾب٠ب ؽٛاكس اٌّوٚه أٚ مٚٞ ؽمٛلُٙ ٠قٚغ ٌٕظو٠خ اٌق و ١ٌٌٚ ٔظو٠خ ، ثبٌجواءح مٌه أ

؛ ٝٗلْ حُلٌَس 171، ٙ 2003، 01، حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى 07/05/2002رظخ٣ٍن  265144"؛ هَحٍ ٍهْ  أاٌق

 ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ. 255، ٙ 1992، 01، حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى 14/04/1987ًخٕ هي كَٜ ك٤ٜخ حُوَحٍ رظخ٣ٍن 

، حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى حٍَُٔٝ طؼ٣ٞٞ حألَٟحٍ حُـٔٔخ٤ٗش ٠ُلخ٣خ كٞحىع٣َُحؿغ ك٢ ٌٛٙ حُلٌَس: َٓحى رٖ ١زخم، 

، َٓؿغ ٓخرن، ٗظخّ طؼ٣ٞٞ حألَٟحٍ حُ٘خؿٔش ػٖ كٞحىع حٍَُٔٝأكٔي ١خُذ،  ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ؛ 25، ٙ 1991، 04

ٗظخّ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ حألَٟحٍ حُ٘خؿٔش ػٖ كٞحىع حٍَُٔٝ ك٢ حُوخٕٗٞ حُـٞػ٢ رٖ ِٓلش،  ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ؛ 235ٙ 

 ؛999، ٙ 1995، ٤ٗ04ش ٝحالهظٜخى٣ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش، حُؼيى ، حُٔـِش حُـِحث٣َش ُِؼِّٞ حُوخٗٞحُـِحث١َ

L’évolution de la réparation des dommages résultants des accidents Abdelkader Mrabti, 

, R.A.S.J.E.P, n°2, 1993, p230 et suite.                                        de la circulation routière 
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ئما وبْ ٌمٚبح اٌّغٌٍ  ٍ ىٕٝ حُلَٜ ك٢ حُيػٟٞ حُٔي٤ٗش ك٤غ ؿخء ك٢ هَحٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٓخ ٢ِ٣:"ًٔخ ال ٣لٞ   

ُ  ٟ اٌلػٜٛ اٌغيائ١خ، ئًلّ أُّٔٙ  ٍيِْٛ ثبٌفًٖ  ٟ اٌّلػٜٛ اٌّل١ٔخاٌٍَ خ اٌزّمل٠و٠خ اٌىبٍِخ ٌزجوئخ اٌّزَّٙ إٌبرغخ  ُِ

 ٚػ١ٍٗ  بٌمٚبء ثؼلَ ٠ٛ٘ ػٍٝ أٍبً اٌق و،ػٓ ؽبكس اٌّوٚه ٌزىو٠ٌ ؽك ٙؾ١خ ؽبكس اٌّوٚه  ٟ اٌزّؼ

رظخ٣ٍن  239441"؛ هَحٍٍهْاًلفزٖبٓ  ٟ اٌلػٜٛ اٌّل١ٔخ ٔز١غخ ؽىُ اٌجواءح ٠زورَّت ػٕٗ إٌّم٘

؛ ٌٛح ٝهي ًخٗض حطّوٌص ٗلْ حُٔٞهق ك٢ حُوَحٍ ٍهْ 296، ٙ 2002، 01، حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى 27/03/2001

ّٕ ، ٝح١ٌُ ؿ15/12/1998رظخ٣ٍن  197248 ؽٛا  :"خء ك٤ٚ أ ب ٕوَّ ّّ  ٟ اٌلػٜٛ  ثؼلَ اًلفزٖبٓلٚبح اٌّٛٙٛع ٌ

، اٌزٟ 15-74ِٓ األِو  01اٌفموح  08لل فبٌفٛا أؽىبَ اٌّبكح ٠ىْٛٔٛ ثنٌه  ٌؼلَ صجٛد اٌق أ اٌغيائٟاٌّل١ٔخ 

غ اٌزّؼ٠ٛ٘ ئٌٝ ٔظو٠خ اٌق و ١ٌٌٚ ٔظو٠خ اٌق أ ِٚ  . 202، ٙ 1999، 01"؛ حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى رُق
(1)

طؼ٣ٞٞ ٟلخ٣خ كٞحىع حٍَُٔٝ أٓخّ ؛ ٣َُحؿغ ًٌُي: كل٤ع ػخٍٗٞ، 31-88ٌٍَٓ ٖٓ حُوخٕٗٞ  16حُٔخىس  -

 .30، ٙ 1995، 02، حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى حُوخ٢ٟ حُـِحث٢
(2)

م ك٢  03-09حألَٓ ٍهْ  - ٍّ ْ حُوخٕٗٞ ٍهْ ٤ُٞ٣2009ٞ ٓ٘ش  22حُٔٞحكن 1430ٍؿذ ػخّ  29ٓئ ِّٔ -01، ٣ؼيٍِّ ٣ٝظ

م ك٢ حُٔ 14 ٍّ ، ٝحُٔظؼِّن رظ٘ظ٤ْ كًَش حٍَُٔٝ ػزَ 2001ؿ٘ض ٓ٘ش  19حُٔٞحكن  1422ؿٔخىٟ حأل٠ُٝ ػخّ  29ئ

 .٤ُٞ٣2009ٞ ٓ٘ش 29ٛخىٍ ك٢  45حُطَم ٝٓالٓظٜخ ٝأٜٓ٘خ، ؽ ٍ، ػيى 

ٝٓغ ًُي ٛ٘خى ٖٓ ٣َٟ ك٢ آ٘خى ه٠خ٣خ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ كٞحىع حٍَُٔٝ ُِوخ٢ٟ حُـِحث٢ اٍٛخٌم ٌُخِٛٚ، ٣ُ٘ظَ: 

حُٔٔئ٤ُٝش ػٖ طؼ٣ٞٞ أَٟحٍ كٞحىع حٍَُٔٝ ر٤ٖ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ٝهخٕٗٞ اُِح٤ٓش حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ ي٣ٖ، ٓلٔي رٞٓ

 .37، ٙ 2013، أك٣ََ 01، ٓـِش حُوخٕٗٞ ٝحُٔـظٔغ، ؿخٓؼش أىٍحٍ، حُؼيى ح٤ُٔخٍحص
 (3)
- Voir: Christophe Radé, Un nouveau stade dans la protection des victimes 

d’infraction, Dalloz, 1983, p214.  
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    ٝك٢ ٗلْ حُلٌَس: كل٤ع ػخٍٗٞ، طؼ٣ٞٞ ٟلخ٣خ كٞحىع حٍَُٔٝ، َٓؿغ ٓخرن، ٙ 35.                             
(1)

ٝ االّ ػٖ حألَٟحٍ حُـٔٔخ٤ٗش ٝحألَٟحٍ حُٔخى٣ش، ىٕٝ ح٠ٍَُ حُٔؼ١ٞ٘ ٝحأل٢ُٔ  15-74ُْ ٣ٌٖ حألَٓ  - ِّٞ ٣ؼ

ْ ُٚ، رٔٞؿذ حُِٔلن حَُٔكن  31-٣ٞ88ٞ االّ رٔوظ٠٠ حُوخٕٗٞ ٍهْ ٝحُـٔخ٢ُ، ٝحُظ٢ ُْ ٣ِٜ٘ٔخ رخُظّؼ ِّٔ حُٔؼّيٍ ٝحُٔظ

ب؛  رٚ ٝحُٔلّيى ُـيٍٝ حُظؼ٠٣ٞخص حُٔٔ٘ٞكش ٠ُلخ٣خ كٞحىع حٍَُٔٝ حُـٔٔخ٤ٗش أٝ ١ٌُٝ كوٞهْٜ، َا ثؼٕٛاْ فبِ

 (.صبِٕابٟل٤ش هخَٛس )، ًٔخ أٟخف طؼ٠ً٣ٞخ ُألر٣ٖٞ ك٢ كخُش ٝكخس اٌٚوه اٌغّبٌٟ، ٙوه اٌزأٌُُّ ٚاٌٚوه اٌّؼٕٛٞ

ّٞٝ ك٤ٜخ ح٠ُل٤ش، ٝػٖ ٤ًل٤ش كٔخد حُظؼ٣ٞٞ ك٢ ًَ     ُٝال١اّلع رخُظّل٤َٜ ػ٠ِ حألٟٝخع حُٔوظِلش حُظ٢ ٣ُؼ

كَٝ، رخإلٟخكش ا٠ُ طز٤خٕ ٖٓ ْٛ ١ًٝ حُلوٞم حُٔٔظلو٤ٖ ُِظؼ٣ٞٞ كخٍ ٝكخس ح٠ُل٤ش، ٝحُ٘ٔزش حُؼخثيس ٌَُ ٓٔظل٤ي 

ق  ِّٟ  ًَ كخُش، ٣ُ٘ظَ حُِٔلن حألٍٝ حَُٔكن رخَُٓخُش. ٓيّػٔش رٔؼخٍ أٝ هَحٍ ه٠خث٢ ٣ٞ
(2)

ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظـخُٝ حُٔزِؾ  15-74، ًٝخٕ ك٢ حُِٔلن حَُٔكن رخألَٓ 31-٣88َُحؿغ حُِٔلن حَُٔكن رخُوخٕٗٞ ٍهْ  -

 ىؽ. 24000ح١ُٞ٘ٔ حُٔلّيى رـ 
(3)

، ُ٘خؿٔش ػٖ كٞحىع حٍَُٔٝٗظخّ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ حألَٟحٍ حُـٔٔخ٤ٗش ٝحُٔخى٣ش ح٣ُ٘ظَ: ٤ُُٝوش ٢ٍُٗٞٛ رطخٕ،  -

ص هَحٍحص حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ػ٠ِ ٌٛح حَُأ١، كوي 20، ٙ 2012، 2011، 01ٓـِش حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ، حُؼيى ؛ ك٤غ حٓظوََّ

ّْ اٍزجؼبك اٌْٙبكح اٌغبِؼ١خ  ٟ رؾل٠ل اٌزؼ٠ٛ٘ ػٓ :" 02/12/2003رظخ٣ٍن  266689ؿخء ك٢ حُوَحٍ ٍهْ  ثأ

ٕٟٛ األكٔٝ اٌّّْٚٛ ف أ  ٟ ر ج١ك اٌمبْٔٛ، ؽ١ش وبْ ػٍٝ لٚبح ؽبكس اٌّوٚه ٚاًلػزّبك ػٍٝ األعو اٌٛ

ّْ اػزّبكُ٘ ػٍٝ  ا ػٍٝ َِزٛاٖ اٌغبِؼٟ ِٓ عٙخ. ٚؽ١ش ِٓ عٙخ أفوٜ،  ا اٌّٛٙٛع ِٕؼ اٌزؼ٠ٛٚبد اػزّبكا

، ٌزم١١ُ ٚرؾل٠ل ِقزٍف اٌزؼ٠ٛٚبد اٌّؾىَٛ ثٙب 4800األعو إٌٟٛٛ األكٔٝ اٌّّْٚٛ ػٕل ربه٠ـ اٌؾبكس أٞ 

ُّضجَذ ثْٙبكح عبِؼ١ ٌٍ بػٓ، ّْ لٚبح اٌّٛٙٛع خٚاٍزجؼبكُ٘ َِزٜٛ اٌ بػٓ اٌ  فبٌفٛا اٌمبْٔٛ ٚأف أٚا  ٟ،  ا

ٙٛا لواهُ٘ ٌٍٕم٘ر ج١مٗ،   .356، ٙ 2004، 01"؛ حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى ٚػوَّ
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ٌ  ث  ؤمٌن اإللاامً ضد  الكوارث الطبٌعٌة :اان  الت 

                                                           
(1)

ت رٔٞؿذ حُٔخىس  - ِ٘ ؿي حُٜ٘يٝم حُوخٙ رخُظّؼ٠٣ٞخص ح١ٌُ أُٗ م 107 -69ٖٓ حألَٓ ٍهْ  70ُٝ ٍّ  22ك٢  حُٔئ

ٖ  هخٕٗٞ حُٔخ٤ُش ُٔ٘ش 1969ى٣ٔٔزَ ٓ٘ش  31حُٔٞحكن  1389ٗٞحٍ ػخّ  ِّٔ ٛخىٍ  110،ؽ ٍ،ػيى1970، حُٔظ٠

ش طؼ٣ٞٞ ٟلخ٣خ كٞحىع حٍَُٔٝ ك٢ كخالٍص ٓليَّىس ك٢ حُلوَس  ،1969ى٣ٔٔزَ ٓ٘ش  31ك٢ ّٔ ٖٓ  2ٝأ٤ُِٗطض رٚ ٜٓ

ٓو١ٞ كوٚ ك٢ ح٠ُٔخٕ(.  -٠ٔخٕ ؿ٤َ ًخفٓزِؾ حُ -ؿ٤َ ٓئٖٓ –)ؿَٜ حُٔٔئٍٝ  15 -74ٖٓ حألَٓ  24حُٔخىس 

 ٓ٘ؼٞى ُيٍحٓش ٌٛح رخُظل٤َٜ ك٢ حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ.
(2)

هزَ كَٝ حُظؤ٤ٖٓ حإلُِح٢ٓ ٟي حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش، ًخٕ ٣و٠غ طؼ٣ٞٞ ح٠ُلخ٣خ حٗطالهًخ ٖٓ ح٤ُٔخٓش حُٔؼظٔيس  -

ش ١َُٝٗٚ ٝط٘ل٤ٌٙ رٔٞؿذ م  231-85حَُّٔٓٞ ٍهْ  ٖٓ ١َف حُيُٝش ك٢ حإلٗوخً ٝحإلٓؼخف ٝحُٔٔخػيس حُٔ٘ظَّٔ ٍّ حُٔئ

،  ػ٠ِ أػوخد ٓوِّلخص ُُِحٍ حألٛ٘خّ، ٝح١ٌُ َّٜٓي ُٜيٍٝ حَُّٔٓٞ حُظ٘ل١ٌ٤ 50، ؽ ٍ، ػيى 1985أٝص  25ك٢ 

م ك٢  402-90ٍهْ  ٍّ ٖ ط٘ظ٤ْ ٛ٘يٝم 1990ى٣ٔٔزَ ٓ٘ش  15حُٔٞحكن  1411ؿٔخىٟ حأل٠ُٝ ػخّ  28حُٔئ ّٔ ، ٣ظ٠

، ٓخ ٤ٔ٣ِّٙ 1990ى٣ٔٔزَ  19ٛخىٍ ك٢  55ش حٌُزَٟ ٤َٓٝٙ، ؽ ٍ، ػيى حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش ٝحألهطخٍ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤

ّ اػخٗخص ٠ُِلخ٣خ رٔوظ٠٠  طٔظيػ٢ كظق كٔخد طو٤ٜٚ ٖٓ  رم١ٕخ ؽَبث١خػيّ طٔظّؼٚ ر٤ِٔح٤ٗش هخٛش، ٝاّٗٔخ ٣ويِّ

ّٕ حُظٌلَّ ٣ظْ ػ٠ِ أٓخّ ا كٜخء ػيى ١َف ه٣ِ٘ش حُيُٝش طيػٞ ُظـ٤ٔغ حُٔٞحٍى حُظ٢ ط٘لن رؼيٛخ ٠ُِلخ٣خ، رٔؼ٠٘ أ

ح ٓؼ٤ًّ٘خ ٌَُ ٟل٤ش، رٔٞؿذ  ًٍ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ  اٌزياَ ٛج١ؼٟح٠ُلخ٣خ ٝطوي٣َ كـْ حُؤخثَ، ػ٠ِ أٓخٓٚ طٔ٘ق حُيُٝش ٓويح

ٍ ػيّ آٌخ٤ٗش حُطؼٖ ك٢ حُٔ٘لش حُٔويَّٓش ألّٜٗخ  -ٓٞح٤٘١ٜخ )ػيّ حُظو٢ِ ػْٜ٘ ك٢ حٌُ٘زخص( َّ ٤ُْٝ هخ٢ٗٞٗ، ٝٛٞ ٓخ ٣ز

ْ رخَُّٔٓٞ حُظ٘ل١ٌ٤ ٍهْ ، ٌٛح حَُّٔٓٞ ح١ٌُ ػُ رجمٝ َِبػلح ِّٔ م ك٢ 100-01يٍِّ ٝطُ ٍّ  1422ٓلَّ ػخّ 24حُٔئ

 .2001أر٣ََ ٓ٘ش  18ٛخىٍ ك٢ 23، ؽ ٍ، ػيى 2001أر٣ََ ٓ٘ش  18حُٔٞحكن 

ٝح١ٌُ ؿخء ًَى كؼَ ٌُِٞحٍع حُٔظظخ٤ُش ٝحُظ٢ كِّض رٔ٘خ١ن ٓوظِلش ٖٓ ح١ُٖٞ، ػ٠ِ ؿَحٍ ك٠٤خٗخص ػ٤ٖ طٔٞٗ٘ض    

؛ ك٤غ طز٠٘ ك٢ ٌٛٙ 2003ٓخ١  21ك٢ ٝال٣خص ٓوظِلش ٖٓ ح١ُٖٞ، ػْ ُُِحٍ  2001كٔزَ ٗٞ 10، ٝك٠٤خٗخص 2000

َ ٝحإلػخٗش ٝحإلٓؼخف  ع ٓزيأ حُظ٠ّخٖٓ حالؿظٔخػ٢ ك٢ ٌَٗ ٛ٘خى٣ن هخٛش، حٓظيحًىح ٤ُٔخٓش حُظيهُّ َّ حُلخالص حُٔ٘

ح ُٔٔخ ًَ ع ٠ٓط َّ ٣َس حَُٔحًِ حُوخ٤ٗٞٗش ٠ُلخ٣خ حٌُٞحٍع، ك٤غ ٝرياًل ٖٓ إٔ طو٠غ حألٟٝخع ُِظ٣َ٘غ، ًخٕ حُٔ٘

 حُظ٢ حٓظـيص، رخُظ٣َ٘غ كٔذ ٌٛٙ حُلخالص ٤ُٔخ٣َ حألٟٝخع.

خ -أّٗٚ ُْ ٣ٔخ٣َ حُظـَرش حُل٤َٔٗش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ًٔخ ٣الكع     ًٔ ص ٌٛح حُ٘ظخّ ٓزخَٗس رؼي  –ًٔخ أُل٘خٙ ىحث َّ ٝحُظ٢ أه

 13/07/1982حُٔئٍم ك٢  600-83رخَُ٘م ٝحُـ٘ٞد حُـَر٢ ُِزالى، رٔٞؿذ هخٕٗٞ ٍهْ  1981ك٠٤خٗخص ى٣ٔٔزَ 

ٖ طؼ٣ٞٞ حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش. ِّٔ  حُٔظ٠

 Paris, , Encyclopédie Dalloz, Civil II, Recueil, Tome V,Assurance de dommageVoir: 

p05.                                                                                                                                         



االجتماعي التضامن واعتبارات مدنيةال المسؤولية قواعد بين حيةالض مركز:                                                  األول الباب  

119 
 

 

212118

                                                           
(1)

، 2006، ًٌَٓس ٓخؿٔظ٤َ، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش حُـِحثَ، ٓٔئ٤ُٝش حُيُٝش ك٢ حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤شٗؼ٤ٔش ُؿال٢ٓ، –

 ٙ82 . 
 (2)

حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش ك٢ حُـِحثَ: كؼَ حهظٜخى١ ُؼوِ٘ش حُظ٠خٖٓ ٝط٤َٗي ٓل٢٤ حُي٣ٖ ٗز٤َس،  -

 .303، ٙ 2010، ؿٞحٕ 32ّٞ حإلٗٔخ٤ٗش، ؿخٓؼش هٔ٘ط٤٘ش، حُؼيى ، ٓـِش حُؼِحُٔٞحٍى
(3)

م ك٢  12-03أَٓ ٍهْ  - ٍّ ، ٣ظؼِّن ربُِح٤ٓش حُظؤ٤ٖٓ 2003ؿ٘ض ٓ٘ش  26حُٔٞحكن 1424ؿٔخىٟ حُؼخ٤ٗش ػخّ  27ٓئ

، ٝطُٔظؼ٠َ٘ حٌُٞحٍع حُلالك٤ش 2003ؿ٘ض  27ٛخىٍ ك٢ 52ػ٠ِ حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش ٝرظؼ٣ٞٞ ح٠ُلخ٣خ، ؽ ٍ، ػيى 

ٓخ٣ٞ  26حُٔٞحكن  ١ً1410 حُوؼيس ػخّ  02حُٔئٍم ك٢   158-90ٖٓ ٠ٕٓٔٞ ٌٛح حألَٓ اً ٢ٛ طو٠غ َُِّٔٓٞ 

 .1990ٓخ٣ٞ  30ٛخىٍ ك٢  22، ٣ظ٠ٖٔ ط٘ظ٤ْ ٛ٘يٝم ح٠ُٔخٕ ػ٠ِ حٌُٞحٍع حُلالك٤ش ٝػِٔٚ، ؽ ٍ، ػيى1990
(4)

٘ض حُـ٣َيس ح٤َُٔٓش، ػيى  - ّٔ -03َُٔح٤ْٓ حُظطز٤و٤ش ُألَٓ ٓـٔٞع ح 2004ٓزظٔزَ ٓ٘ش  01ٛخىٍ ك٢  55ط٠

هش ك٢ 12 ٍّ  ؛ ٢ٛٝ ػ٠ِ حُظٞح٢ُ: 2004ؿ٘ض ٓ٘ش  29حُٔٞحكن  1425ٍؿذ ػخّ  13، ٝحُٔئ
  ُرْق١ٔ اٌؾٛاكس اٌ ج١ؼ١خ اٌّغ بح ثاٌيا١ِخ اٌزأ١ِٓ.268 -04اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هل ٓ ّّ  ؛ ٠زٚ
  ُٚؽلٚك رغ ١خ آصبه اٌىٛاهس. ؛ ٠ٚجٜ و١ف١بد رؾل٠ل اٌزؼو٠فبد ٚاإلػفبءاد269-04اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هل 
  ُ٠ؾّلك اٌجٕٛك إٌّٛمع١خ اٌٛاعت ئكهاعٙب  ٟ اٌؼمل. ؛ 270-04اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هل 
  ُؼ ّوٚٛ ِٕؼ ٚرٕف١ن ّٙبْ اٌلٌٚخ  ٟ ئٛبه ػ١ٍّبد ئػبكح اٌزأ١ِٓ.271-04اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هل ّٙ  ؛ ٠ٛ
  ُٕبعّخ ػٓ رأ١ِٓ آصبه اٌىٛاهس اٌ ج١ؼ١خ.؛ ٠زؼٍّك ثبًلٌزياِبد اٌزم١ٕخ ا272ٌ-04اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هل 
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ػ٠ِ هالف ػوٞى حُظؤ٤ٖٓ حألهَٟ، أ٣ٖ ٣ظْ طلي٣ي حُو٢ٔ ٖٓ هزَ ًَٗش حُظّؤ٤ٖٓ ػ٠ِ أٓخّ ٓؼ٤ّٖ ٣ظ٘خٓذ  -

ّٕ ه٢ٔ حُظؤ٤ٖٓ ػٖ حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش ٓلّيى رٔٞؿذ هَحٍ ٖٓ ٣َُٝ حُٔخ٤ُش، ٣لّيى ٖٓ هالُٚ  ٖ ٓ٘ٚ، كب َّٓ ٝحُوطَ حُٔئ

م ك٢ ٗٔزش هخػي٣ش آ ٍّ ٝ ُألهطخٍ؛ هَحٍ ٓئ َُّ ح رؼ٤ٖ حالػظزخٍ ٓـٔٞػش ٖٓ ٓؼخ٤٣َ ه٤خّ حُظؼ ًٌ ٠ٍٓخٕ ػخّ  17ه

، ٣لّيى ٓؼخ٤٣َ حُظؼ٣َلش ٝحُظؼ٣َلخص ٝحإلػلخءحص حُٔطزَّوش ك٢ ٓـخٍ حُظؤ٤ٖٓ 2004أًظٞرَ ٓ٘ش  31حُٔٞحكن  1425

 . 2004ى٣ٔٔزَ ٓ٘ش  19ٛخىٍ ك٢  81ػ٠ِ آػخٍ حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش، ؽ ٍ، ػيى 
(2)

ٓٔئ٤ُٝش حُيُٝش ؛ ُؿال٢ٓ ٗؼ٤ٔش، 49، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٓيهَ ُيٍحٓش هخٕٗٞ حُظؤ٣ٖ٤َُٓحؿغ: ؿي٣ي١ ٓؼَحؽ،  -

 . 133، َٓؿغ ٓخرن، ٙك٢ حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش
(3)

خ  ػ٠ِ أّٗٚ:"12-03ٖٓ حألَٓ  01ط٘ٚ حُٔخىس  - ًٜ ٣ظؼ٤ّٖ ػ٠ِ ًَ ٓخُي ُِٔي ػوخ١ٍ ٓز٢٘ ٣وغ ك٢ حُـِحثَ، ٗو

إٔ ٣ٌظظذ ػوي طؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حألَٟحٍ ٠٣ٖٔ ٌٛح حُِٔي ٖٓ آػخٍ حٌُٞحٍع  ِب ػلا اٌلٌٚخ،ؼ٣ًٞ٘خ ١ز٤ؼ٤ًخ ًخٕ أٝ ٓ

 حُطز٤ؼ٤ش. 

٣ظؼ٤ّٖ ػ٠ِ ًَ ٗوٚ ١ز٤ؼ٢ أٝ ٓؼ١ٞ٘ ٣ٔخٍّ ٗ٘خ١ًخ ٛ٘خػ٤ًخ ٝ/ أٝ طـخ٣ًٍخ، إٔ ٣ٌظظذ ػوي طؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حألَٟحٍ 

 حُطز٤ؼ٤ش". ٠٣ٖٔ حُٔ٘٘آص حُٜ٘خػ٤ش ٝ/ أٝ حُظـخ٣ٍش ٝٓلظٞحٛخ ٖٓ آػخٍ حٌُٞحٍع
(4)

٣ظؼ٤ّٖ ػ٠ِ حُيُٝش حُٔؼلخس ٖٓ اُِح٤ٓش حُظؤ٤ٖٓ حًٌٍُٔٞس أػالٙ، إٔ طؤهٌ ػ٠ِ ػخطوٜخ  ػ٠ِ أّٗٚ:" 01/3ط٘ٚ حُٔخىس  -

."ٖ ِّٓ  حطـخٙ حألٓالى حُظخرؼش ُٜخ أٝ حُظ٢ طَ٘ف ػ٠ِ ىٍحٓظٜخ ٝحؿزخص حُٔئ
(5)

أػالٙ، ٢ٛ  01ؼ٤ش حًٌٍُٔٞس ك٢ حُٔخىس ػ٠ِ أّٗٚ:" آػخٍ حٌُٞحٍع حُطز٤ 12-03ٖٓ حألَٓ  02ط٘ٚ حُٔخىس  -

حء ٝهٞع كخىع ١ز٤ؼ٢ ١ً ٗيس ؿ٤َ ػخى٣ش  َّ حُُِِحٍ أٝ حُل٠٤خٗخص أٝ  ِضًحألَٟحٍ حُٔزخَٗس حُظ٢ طِلن رخألٓالى ؿ

 ".أٚ أٞ وبهصخ أفوٜحُؼٞحٛق 
(6)

٘ش، حُلٞحىع  268-04ٖٓ حَُّٔٓٞ حُظ٘ل١ٌ٤  02كّيىص حُٔخىس  - َّٓ ٖ ط٘و٤ٚ حُلٞحىع حُٔئ ّٔ حُطز٤ؼ٤ش حُٔظ٠

ِش ٌُخٍػش ١ز٤ؼ٤ش ك٤غ ٜٗض ػ٠ِ إٔ:"  ٌِّ رغ ٟ ئٌيا١ِخ اٌزأ١ِٓ ػٍٝ آصبه اٌىٛاهس اٌ ج١ؼ١خ، اٌؾٛاكس اٌ ج١ؼ١خ حُٔ٘

 ".ا٢ر١خ: اٌيًلىي، اٌف١ٚبٔبد ٍٚٛائً اٌٛؽً، اٌؼٛإف ٚاٌو٠بػ اٌْل٠لح، رؾّووبد ل غ األهٗ
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(1)

ٓ٘ٚ  26ش ٖٓ حألهطخٍ حٌُزَٟ ًٌٍٓٞ ٓخروًخ؛ ًٌُٝي حُٔخىس حُٔظؼِّن رخُٞهخ٣ 20-04ٖٓ حُوخٕٗٞ  ٣10َُحؿغ حُٔخىس  -

ك٢ هَحٍ  ألٖٝ رَبلٜ اٌضٍظ ِٓ ِّْٚٛ وبهصخ ٛج١ؼ١خٝٓخ ٤ِ٣ٜخ. ٝ هي ٜٗؾ حُو٠خء ػ٠ِ ططز٤ن ٌٛٙ حُٜ٘ٞٙ ك٤ٖ 

:" 10/11/2010رظخ٣ٍن  604744حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٍهْ  ّٕ ٍمٛٛ اٌضٍظ ًل ٠ؼزجو وبهصخ ٛج١ؼ١خ، ٚرغ ٟ ك٤غ ؿخء ك٤ٜخ أ

ٌيا١ِخ اٌزأ١ِٓ ػٍٝ آصبه اٌىٛاهس اٌ ج١ؼ١خ اٌؾٛاكس اٌ ج١ؼ١خ ا٢ر١خ: اٌيًلىي، اٌف١ٚبٔبد ٍٚٛائً اٌٛؽً، ئ

وبد ل غ األهٗ،  ، 2012، 02"؛ حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى ّٙبْ صمً اٌضٍظ ٠ّٚىٓاٌؼٛإف ٚاٌو٠بػ اٌْل٠لح، رؾوُّ

 07 -95ٖٓ حألَٓ  52ٕ ػوَ حُؼِؾ حٓظ٘خًىح ا٠ُ حُٔخىس ؛ ٝحُٔالكع ػ٠ِ ٌٛح حُوَحٍ أّٗٚ أٗخٍ ا٠ُ آٌخ٤ٗش ٟٔخ133ٙ 

 حُٔظؼِّن رخُظؤ٤ٓ٘خص.
(2)

 ًٌٍٓٞ ٓخروًخ.   12-03ٖٓ حألَٓ  14ٝ 13حُٔخىطخٕ  -
(3)

-  Voir: Geneviève Viney, Traite de droit civil, Introduction à la responsabilité, 3éme 

édition, L.G.D.J, Paris, 2008,  p98.  
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 انً:الفرع الث  

ؤمٌنات الجتماعٌة الت 

                                                           
(1)

حُٔٔئ٤ُٝش"، ٝٓيٟ ًلخ٣ش ٝكؼخ٤ُش حُظؤ٤ٖٓ ً٘ظخّ ك٢ ٟٔخٕ حُلٔخ٣ش  –٣ُِٔي ٖٓ حُظل٤َٜ كٍٞ أُٓش "حُظؤ٤ٖٓ -

كٌَس حُٔٔئ٤ُٝش حُٟٔٞٞػ٤ش ُِٔ٘ظؾ ُِطَف ح٠ُؼ٤ق هخٛش ك٢ ٓـخٍ حُٔٔئ٤ُٝش ح٤ُٜ٘ٔش ٣ُ٘ظَ: رٖ ٣َ١ش ٓؼَٔ، 

، ٓـِش حُلوٚ ٝحُوخٕٗٞ، -٣غ حُـِحث١َ ٝحُٔوخٍٕىٍحٓش ك٢ حُظَ٘ –ًآ٤ُش طؼ٤٠٣ٞش ٠ُلخ٣خ كٞحىع حُٔ٘ظـخص حُٔؼ٤زش 

 -هٞحػي حُٔٔئ٤ُٝش ك٢ حألػٔخٍ حُطز٤ش حُلي٣ؼشٝٓخ ٤ِ٣ٜخ؛ رٖ ٣ُطش ػزي حُٜخى١،  312، ٙ 2013، ٣٘خ٣َ 03حُؼيى 

، ٙ 2014/2015، 01، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، ؿخٓؼش حُـِحثَ -ىٍحٓش ٓوخٍٗش ر٤ٖ حُوخٕٗٞ حُـِحث١َ ٝحُوخٕٗٞ حُل٢َٔٗ

، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، -ىٍحٓش ٓوخٍٗش –حُوطؤ حُطز٢ ك٢ ظَ هٞحػي حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ٖ ٛـ٤َ َٓحى، ؛ ر304 -301

حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ػٖ كؼَ حُٔ٘ظـخص ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ؛ ٓوظخٍ ٍكٔخ٢ٗ ٓلٔي،  206، ٙ 2011/ 2010ؿخٓؼش طِٔٔخٕ، 

حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ش ًٔخٍ، ؛ ك٣َل150 -145، ٙ ٙ (1)، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش حُـِحثَحُٔؼ٤زش

 ٝ ٓخ ٤ِ٣ٜخ، ٣ُ٘ظَ ًٌُي:  342، ٙ 2012/ 2011، ًٌَٓس ٓخؿٔظ٤َ، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش ط١ِ٤ ُٝٝ، ُِطز٤ذ

Irène Natowicz- Laurent, Les conséquences économiques de l’évolution du droit de la 

responsabilité civile médicale - Un état des lieux-, Revue d’économie politique, 2007/6 

– vol 117, p 964;  Geneviève Viney, L’avenir des régimes d’indemnisation sans égard à 

la responsabilité, Les cahiers de droit, n°2, juin–sept1998, p287; Lydia Morlet, 

L’influence de l’assurance des accidents corporels sur le droit privé de l’indemnisation, 

Thèse doctorat, Université du Maine, 2003, n° 507, p341, 342; Gilles Bénéplanc, Quelle 

assurance responsabilité civile pour demain?, Les entretiens de l’assurance, Fédération 

française des sociétés d’assurance (FFSA), 1999, p1, Disponible sur le site: 

http:// dokodoc.com.        
(2)

ّٕ كجش  - ٍ ٗظخّ ؿٔخػ٢ ُظـط٤ش حألػَ حُ٘خؿْ ػٖ حُوطَ أٝ ٟٔخٕ حألَٟحٍ، ًُي أ ّٝ ٣ؼظزَ حُظّؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ أ

َٔلض ك٤ٜخ ؿخٗذ حُوٍٜٞ ىص ػ٠ِ هٞحػي حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش حُظو٤ِي٣ش، َُٝ ََّ ٍ كجش طٔ ّٝ ك٢ طلو٤ن حُلٔخ٣ش  حُؼٔخٍ ٢ٛ أ

ح ػ٠ِ ٍد حُؼَٔ  ًَ َِٝ ؿز َ ُٜخ ٟٔخًٗخ ُِؼيٍ ٝكلًظخ ُألٖٓ حالؿظٔخػ٢، كُ ِّٔ ٍ حُلخَٛ، كظَٜ ًٌٔ ُّٞ هخٛش ٓغ حُظط

يى أّٗٚ ٍؿْ حٓظؼٔخٍ  ّٜ طؤ٤ًٓ٘خ ػ٠ِ ٓٔئ٤ُٝظٚ ػٖ طؼ٣ٞٞ حُؼٔخٍ حُوخٟؼ٤ٖ ُٚ، ٝٓخ طـيٍ حإلٗخٍس ا٤ُٚ ك٢ ٌٛح حُ

ح ر٤ٜ٘ٔخ، ٜٓطِق ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢ ك٢ رؼٞ ح ًَ ّٕ ٛ٘خُي حهظالكًخ ظخٛ ُّيٍٝ ُِيالُش ػ٠ِ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢، االّ أ

 ّٕ ًُ ٔ بلبا ِٓ اٌزأ١ِٕبد اًلعزّبػ١خ، ًُي أ ّ ّْ ٍُغ ٚأ ْٚ ى  اٌّٚبْ اًلعزّبػٟ أثؼُل غب٠خ، أ ىس رظؼيُّ ٌٛٙ حأله٤َس ٓظؼيِّ

ٌَِّ ٟٔخًٗخ ٣ٞكَّ ُِلَى ًٗٞػخ ٖٓ حُلٔخ٣ش ّٟي  ٖ ٓ٘ٚ كظ٘ َّٓ ػي٣ي حُٔوخ١َ، ٤ِٓٝٝش كؼخُش ُٔٞحؿٜش حُٔوخ١َ حُوطَ حُٔئ
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حالؿظٔخػ٤ش ػ٠ِ ؿَحٍ طؤ٤ٖٓ حَُٔٝ، طؤ٤ٖٓ حُؼـِ ٝطؤ٤ٖٓ ح٤ُ٘وٞهش، طؤ٤ٖٓ كٞحىع حُؼَٔ ٝحألَٓحٝ ح٤ُٜ٘ٔش، 

ٌَ ٣ؼَٔ ٓٔظوالً  ٌٍ ك٢ كجش حُؼخ٤ِٖٓ طؤ٤ٖٓ حُزطخُش، طؤ٤ٖٓ حُٞكخس...، ً  ، ِغّٛع ٘نٖ اٌزأ١ِٕبدػٖ ح٥هَ، ٝٓلٜٞ

 ً اٌّٚبْ اًلعزّبػٟ.ٚغ١و٘ب ٠ْىّ 

ٝػ٤ِٚ كخ٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢ ٣ٔظويّ حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش أىحس ك٢ ٓز٤َ طلو٤ن ٛيكٚ أال ٝٛٞ ًلخُش حُلٔخ٣ش ٝحألٖٓ    

ٍ حُلٔخ٣ش حالؿظٔخػ٤ش حُظ٢ طويَّّ ُِٔٞح٤٘١ٖ ٜٓٔخ ًخٗض ٣َ١وظٜخ،  ّٞ ً٘خ رٌُي ٌَُ ٛ ِّٔ ظ٠ ُٓ حالؿظٔخػ٤َْ٤ٖ ٝحَُكخ٤ٛش ُِلَى، 

  ١ىْٛ ثنٌه اٌزأ١ِٓالؿظٔخػ٢ أٝ حُٔٔخػيس حالؿظٔخػ٤ش ٝؿ٤َٛخ ٖٓ أٌٗخٍ حُويٓخص ٝحَُػخ٣ش، ٖٓ حُظؤ٤ٖٓ ح

ه لبْٔٛ اٌّٚبْ اًلعزّبػٟ اًلعزّبػٟ ُّٛ ٣ُ٘ظَ: ٓلٔي  . ٣ُِٔي ٖٓ حُظل٤َٜ كٍٞ ٌٛٙ حُلٞحٍمِوؽٍخ ِٓ ِواؽً ر 

أكٌخّ ح٠ُٔخٕ ِط٤ق، ؛ ك٤ٖٔ كٔيحٕ ػزي ح09ُ، َٓؿغ ٓخرن، ٙهخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ك٤ٖٔ ٍٜٓ٘ٞ، 

، ىحٍ ٝحثَ َُِ٘٘، ػٔخٕ، َٗف هخٕٗٞ ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢؛ ػ٢ٗٞ ٓلٔٞى ػز٤يحص، 27، َٓؿغ ٓخرن، ٙحالؿظٔخػ٢

ٍ ك٢ حُـِحث؛ ٢َٓ٣ُ ٗؼ٤ٔش، 08، ٙ 1998، ١1 ّٞ َ، حُِٔظو٠ حُلٔخ٣ش حالؿظٔخػ٤ش ر٤ٖ حُٔلّٜٞ ٝحُٔوخ١َ ٝحُظط

، ٤ًِش حُؼِّٞ حالهظٜخى٣ش، -طـخٍد حُيٍٝ -غ حُؼ٢ِٔ ٝآكخم حُظط٣َٞحُي٢ُٝ حُٔخرغ كٍٞ: حُٜ٘خػش حُظؤ٤٘٤ٓش، حُٞحه

؛ ٓظلَ ؿخرَ ارَح٤ْٛ 03، ٙ 2013ى٣ٔٔزَ  03/04حُؼِّٞ حُظـخ٣ٍش ٝػِّٞ حُظ٤٤َٔ، ؿخٓؼش حُِ٘ق، ٢ٓٞ٣ 

طؤ٤ٓ٘خص اٛخرش حُؼَٔ –أٟٞحء ػ٠ِ حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ٝكوخ ألكٌخّ حُوخ٤ٖٗٞٗ حإلٓخٍحط٢ ٝحألٍى٢ٗ حَُح١ٝ، 

، ؿخٗل٢ 16، ىكخطَ ح٤ُٔخٓش ٝحُوخٕٗٞ، حُؼيى -ح٤ُ٘وٞهش ٝحُؼـِ ٝحُٞكخس ٝحُظؼطَ ػٖ حُؼَٔ ك٢ حُوطخع حُوخٙٝ

   ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ. 169، ٙ 2017
(1)

، ٓـِش حُوخٕٗٞ ٝحالهظٜخى، ؿخٓؼش -ٖٓ حُظؼ٣ٞٞ ا٠ُ حُظؤ٤ٖٓ-اٛخرخص حُؼَٔ ٝأَٓحٝ حُٜٔ٘ش ؿٔخٍ حٌُ٘خّ،  -

ك٢ حُؼالهش ر٤ٖ حُؼخَٓ  -أكٌخّ هخٕٗٞ حُؼَٔ ح٣ٌُٞظ٢ػزي حُلظخف ػزي حُزخه٢،  ؛203، ٙ 1992، 62حُوخَٛس، حُؼيى 

ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢ ك٢ ٟٞء حُٔؼخ٤٣َ ؛ ػخَٓ ِٓٔخٕ ػزي حُِٔي، 128، ٙ 1990، 2، ح٣ٌُٞض، ١ٍٝد حُؼَٔ

 .  649، ٙ 1998، ٍٓ٘٘ٞحص حُلِز٢ حُلوٞه٤ش، ر٤َٝص، 02، حُٔـِي حُي٤ُٝش ٝحُظطز٤وخص حُؼ٤ِٔش
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ل  أو

                                                           
(1)

، ٓـِش حُؼِّٞ حُوخ٤ٗٞٗش، كٌَس حُوطَ ح٢ُٜ٘ٔ ك٢ حُوخٕٗٞ حُـِحث١ََحؿغ ك٢ ٌٛٙ حُلٌَس: أكٔي ٓلٔي ٓلَُ، ٣ُ  -

، اٛخرخص حُؼَٔ ٝأَٓحٝ حُٜٔ٘شٝٓخ ٤ِ٣ٜخ؛ ؿٔخٍ حٌُ٘خّ،  59، ٙ 1982، ؿ٤ِ٣ٞش01ؿخٓؼش هٔ٘ط٤٘ش، حُؼيى 

 38، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٕ حالؿظٔخػ٢أكٌخّ ح٠ُٔخ، ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ؛ ك٤ٖٔ ػزي حُِط٤ق كٔيحٕ، 203َٓؿغ ٓخرن، ٙ 

 ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ.
(2)

ٖٓ  2ٝ 1، حُٔظؼِّن رخُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش، ًٌٍٓٞ ٓخروًخ؛ حُٔخىطخٕ 11-83ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  01ٌٝٛح ١زوًخ: ُِٔخىس  -

 14-83ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  08حُٔظؼِّن رلٞحىع حُؼَٔ ٝحألَٓحٝ ح٤ُٜ٘ٔش، ًٌٍٓٞ ٓخروًخ؛ ٝحُٔخىس  13-83حُوخٕٗٞ ٍهْ 

م ك٢  ٍّ ، ٣ظؼِّن رخُظِحٓخص حٌُِّٔل٤ٖ ك٢ ٓـخٍ ح٠ُٔخٕ ٤ُٞ٣1983ٞ ٓ٘ش  02حُٔٞحكن  ٠ٍٓ1403خٕ ػخّ  21حُٔئ

 . ٤ُٞ٣1983ٞ  5ٛخىٍ ك٢  28حالؿظٔخػ٢، ؽ ٍ، ػيى
(3)

م ك٢ 15-83ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  50ا٠ُ  43ٌٝٛح ١زوًخ ُِٔٞحى ٖٓ  - ٍّ ٤ُٞ٣ٞ  02حُٔٞحكن  ٠ٍٓ1403خٕ ػخّ  21حُٔئ

 . ٤ُٞ٣1983ٞ ٓ٘ش  5ٛخىٍ ك٢  28ظؼِّن رٔ٘خُػخص ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢، ؽ ٍ، ػيى ، 1983٣ٓ٘ش 
(4)

م ك٢  19 -96رٔٞؿذ حألَٓ ٍهْ  13–83ُػيٍِّ حُوخٕٗٞ ٍهْ - ٍّ ٤ُٞ٣ٞ ٓ٘ش  06حُٔٞحكن  ٠ٍٓ1403خٕ ػخّ  21ٓئ

ٝهي ؿخء  ؛٤ُٞ٣1996ٞ ٓ٘ش  07ٛخىٍ ك٢  42، حُٔظؼِّن رلٞحىع حُؼَٔ ٝحألَٓحٝ ح٤ُٜ٘ٔش، ؽ ٍ، ػيى 1996

ً٘خ ٍَٟٝس حُظٌلَّ ر٠لخ٣خ كٞحىع حُؼَٔ ك٢ حُٔخىس  ِّٔ :"  55حُيٓظٍٞ حُـِحث١َ ٓظ٠ ّٕ ٌىً ٓ٘ٚ ٝحُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ أ

 اٌّٛا١ٕٛٓ اٌؾك  ٟ اٌؼًّ، ٠ّٚٓ اٌمبْٔٛ  ٟ أصٕبء اٌؼًّ اٌؾك  ٟ اٌؾّب٠خ ٚاألِٓ ٚإٌظب خ...".
(5)

٠زؼٍّك ثؾٛاكس اٌؼًّ  رأ١ٌٍ ٔظبَ ٚؽ١لمبْٔٛ ئٌٝ ٠ٙلف ٘نا اٌػ٠ِ إٔ:"  13-83ٖٓ حُوخٕٗٞ  01ط٘ٚ حُٔخىس  -

 ".ٚاألِواٗ ا١ٌّٕٙخ
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ٌ  ث اان

 13-33: حوادث العمل بمفهوم القانون ل  أو

0848

60المادة 

 

-
 

-
 

14100848

                                                           
(1)

- Voir dans ce sens : Tayeb Belloula, Sécurité sociale, La réparation des accidents du 

travail et des maladies professionnelles, Imprimerie Dahlab, Alger, 1993, p29.  
(2)

 ، ًٌٍٓٞ ٓخروًخ. 13-83ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  ٣07ُ٘ظَ: حُٔخىس  –
(3)

–Cass. soc., du 19/07/2001:« Le salarié, victime d’un accident au cours d’un mission, 

a droit à la protection prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale 
pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit par son employeur, peu important 

que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie 

courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le 

salarié avait interrompu la mission pour un motif personnel ». Pourvoir n° 99- 21536, 

publié au Bull. civ., 2001, V n°285, p228, https://juricaf.org, arrêt, France- cour de 

cassation. 

https://juricaf.org/
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1
 2

                                                           
(1)

حُلٔخ٣ش خُل٢ حُٞحٓؼش، ؛ ًٌُي ك٢ ط٤ٟٞق ٌٛٙ حُلٌَس: ٍُحٍس 13ٛ -83ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  ٣12ُ٘ظَ حُٔخىس  -

، حُٔـِي د، ى٣ٔٔزَ 30، ٓـِش حُؼِّٞ حإلٗٔخ٤ٗش، ؿخٓؼش هٔ٘ط٤٘ش، حُؼيى حُوخ٤ٗٞٗش ُِؼخَٓ حُٜٔخد ك٢ كخىع ػَٔ

2008 ٙ ،167. 
(2)

 ، ًٌٍٓٞ ٓخروًخ. 13 -83ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  ٣08ُ٘ظَ حُٔخىس  -
(3)

- Article 114-1 CSC:« Est considéré comme un accident du travail quelle qu’en soit 

la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du à toute personne salariée ou 

travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs 

employeurs ou chefs d’entreprise ». 

ٝٛٞ حُظؼ٣َق ٗلٔٚ ح١ٌُ أهٌ رٚ حُلو٤ٚ  F. Kessler                                                     ؛                        

Voir : Francis Kessler, Droit de la sécurité sociale, op.cit., p 248. 
(4)

- Dominique Grand-Guillot, Droit du travail et de la sécurité sociale, 9
ème

 éd, Lextenso 

éditions, Paris, 2006, p 254.  
(5)

 . 52، ٙ 1972، حُٔطزؼش حُؼخ٤ُٔش، حُوخَٛس، حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ك٢ حُزالى حُؼَر٤شٓلٔي ك٢ِٔ َٓحى،  -



االجتماعي التضامن واعتبارات مدنيةال المسؤولية قواعد بين حيةالض مركز:                                                  األول الباب  

127 
 

 الش روط العامة لحوادث العمل -1

11
0848

(1-1)(1-2)،

(1-3)

رر(: 1-1    رر على جسم الضحٌة )جسمانٌة الض  أن ٌنصب  الض 

خارجًيا 
اداخليًً

                                                           
(1)

 . 258، ٙ 1984، 2، ح٣ٌُٞض، ١حُٞؿ٤ِ ك٢ هخٕٗٞ حُؼَٔ ح٣ٌُٞظ٢ػزي حٍَُٓٞ ػزي حَُٟخ،  -
(2)

اٛخرخص حُؼَٔ ، ًٌٍٓٞ ٓخروًخ؛ ؿٔخٍ حٌُ٘خّ، 13-83ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  09 ٣ُ٘ظَ ك٢ ٌٛٙ  حُلٌَس: حُٔخىس -

، حٌُٔظذ حُـخٓؼ٢ حُلي٣غ، حُظ٣َ٘ؼخص حالؿظٔخػ٤ش؛ ٓلٔي ٓـي١ حُزظ٤ظ٢، 208، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٝأَٓحٝ حُٜٔ٘ش

؛ ك٤ٖٔ ػزي 239، َٓؿغ ٓخرن، ٙهخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢؛ ٓلٔي كٖٔ هخْٓ، 312، 2001ٙحإلٌٓ٘ي٣ٍش، 

، هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢؛ ٓلٔي ك٤ٖٔ ٍٜٓ٘ٞ، 463، َٓؿغ ٓخرن، ٙح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢ط٤ق كٔيحٕ، حُِ

 .213َٓؿغ ٓخرن، ٙ 
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رر بتؤثٌر خارجً:  1-2   أن ٌنشؤ الض 

 

                                                           
(1)

 . 654ٝ ٙ  635، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢ ك٢ ٟٞء حُٔؼخ٤٣َ حُي٤ُٝشػخَٓ ِٓٔخٕ ػزي حُِٔي،  -
(2)

 ؛ ك٢ حُلٌَس ٗلٜٔخ ٣ُ٘ظَ:312ن، ٙ ، َٓؿغ ٓخرحُظ٣َ٘ؼخص حالؿظٔخػ٤شٓلٔي ٓـي١ حُزظ٤ظ٢،  -

Cass.2
e
civ., 22 fév. 2007: Tentative de suicide d’un salarié à son domicile consécutive 

à un trouble psychologique lié au travail: accident du travail et faute inexcusable de 

l’employeur, Note Joel  Colonna, La semaine juridique, n°31-35, 2007.                            
(3)

كٞحىع حُؼَٔ ؛ ٓٔخط٢ حُط٤ذ، 209، َٓؿغ ٓخرن، ٙاٛخرخص حُؼَٔ ٝأَٓحٝ حُٜٔ٘شؿٔخٍ حٌُ٘خّ،  -

ح٠ُٔخٕ ؛ ك٤ٖٔ ػزي حُِط٤ق كٔيحٕ، 18، 2013ٙ، ىحٍ حُٜيٟ، ػ٤ٖ ٤ِِٓش، حُـِحثَ، ٝحألَٓحٝ ح٤ُٜ٘ٔش

 .466، َٓؿغ ٓخرن، ٙحالؿظٔخػ٢
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(1)

 ؛237، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش٣َُحؿغ: ٓلٔي كٖٔ هخْٓ،  -

, op.cit., p 182.                               Le droit de l’indemnisationkhiar Ghenima,   –Lahlou  
(2)

 . 65، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ، كٌَس حُوطَ ح٢ُٜ٘ٔ ك٢ حُوخٕٗٞ حُـِحث١َأكٔي ٓلٔي ٓلَُ -
(3)

 ، ًٌٍٓٞ ٓخروًخ. 13 -83ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  64ٝ 63غ ًَ ٖٓ حُٔخىط٤ٖ ٣َُحؿ -
(4)

؛ ٖٓ ؿٜظٚ حألٓظخً أكٔي 215، 214، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش٣َُحؿغ: ٓلٔي ك٤ٖٔ ٍٜٓ٘ٞ،  -

ّّمٕب إٌظو ٚعلٔب ِؼظُ اإلٕبثبد ٠وعغ ؽلٚصٙب ئٌٝ أٍجبة كاف١ٍخ غ١و ٍٍِّٛخٓلَُ ٣َٟ أّٗٚ:"  ٣ُ٘ظَ . "ئما ِب ػ

 .353، ٙ 1976، ىحٍ حُٜ٘خء ُِطزخػش، حُوخَٛس، حُوطَ ك٢ طؤ٤ٖٓ اٛخرخص حُؼََٔٓؿؼٚ: 
(5)

 ٖٓ هخٕٗٞ ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢ حُل٢َٔٗ. 1/ ٣441ُ٘ظَ حُٔخىس  -
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11
41

14

رر بشكل مفاجئ:  1-3 أن ٌقع الض 

  

 

   

 

 

                                                           
(1)

، ًٌَٓس ٓخؿٔظ٤َ، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش ط١ِ٤ حُلٔخ٣ش حُوخ٤ٗٞٗش ُِؼخَٓ ٖٓ حألهطخٍ ح٤ُٜ٘ٔش٣ُ٘ظَ: هخ٤ُش ك٤َُٝ،  -

أكٔي  ؛122، َٓؿغ ٓخرن، ٙ َٗف هخٕٗٞ ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢؛ ػ٢ٗٞ ٓلٔٞى ػز٤يحص، 15، ٙ 2012، ُٝٝ

ٓزخىة ؛ ٜٓطل٠ أكٔي أرٞ ػَٔٝ، 65، َٓؿغ ٓخرن، ٙ كٌَس حُوطَ ح٢ُٜ٘ٔ ك٢ حُوخٕٗٞ حُـِحث١َٓلٔي ٓلَُ، 

 .  329، ٙ 2010، 1، ٍٓ٘٘ٞحص حُلِز٢ حُلوٞه٤ش، ر٤َٝص، ١هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢
(2)

 - Cass. Soc., du 29-03-1962; 242 ٙ ،ٗواًل ػٖ: ٓلٔي كٖٔ هخْٓ، حُظّؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش، َٓؿغ ٓخرن 
(3)

، ىحٍ حُؼوخكش اٛخرخص حُؼَٔ ٝحُظؼ٣ٞٞ ػٜ٘خ؛ حُوخ٢ٟ ٤ٜٗي ٛالف، 11-83ٖٓ حُوخٕٗٞ  23، ٣22ُ٘ظَ حُٔٞحى  -

 . 413، َٓؿغ ٓخرن، ٙ َٗف ٗظخ٢ٓ حُؼَٔ ح٢٤ُٓٞ ك٢؛ ح٤ُٔي ػ٤ي ٗخ٣َ، 50، ٙ 2010َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ػٔخٕ، 
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؛

اجلاهب ألّول

420848
21

اجلاهب امثّاين

                                                           
(1)

 . 413ح٤ُٔي ػ٤ي ٗخ٣َ، حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  -
(2)

ق ٍَٟٝس حإلرالؽ ػٖ حُلخىع ٝح١ٌُ ٣ؼظزَ ٖٓ حإلؿَحءحص  13-83ٖٓ حُوخٕٗٞ  ٣12ُ٘ظَ حُٔخىس  - ِّٟ حُظ٢ طٞ

 رخإلؿَحءحص حُاّلُٓش. حُـ٣َٛٞش حُظ٢ ٣ظؼ٤ّٖ ػ٠ِ حُؼخَٓ َٓحػخطٜخ ػ٘ي حإلٛخرش، ٝارالؽ ٛخكذ حُؼَٔ ُِو٤خّ
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0844

                                                           
(1)

ىٍحٓش ٓوخٍٗش ر٤ٖ حُوخٕٗٞ –حُٔوخ١َ ح٠ُٔٔٞٗش ك٢ هخٕٗٞ حُظّؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ٍُحٍس ٛخُل٢ حُٞحٓؼش،  -

ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ.  154، ٙ 2006/2007، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش هٔ٘ط٤٘ش، -حُـِحث١َ ٝحُوخٕٗٞ ح١َُٜٔ

 ٣َُحؿغ ًٌُي ك٢ ٗلْ حُٔؼ٠٘:

, op.cit., p 184; Salima Ourab, Le droit de l’indemnisationhiar Ghenima, k -Lahlou

, L’émergence d’un nouveau droit de L’indemnisation des accidents du travail

l’indemnisation des dommages corporels, Université d’Alger, 2012, p 57.                        

ٓؼخاًل آهَ ٣ظؼِّن رؤكَحى حُلَّ حُزِي١ ٟلخ٣خ ٣ُٞص حأل٣ٌََٓ رخألؿٞح١، ح٣ٌُٖ أػزظض حُظلخ٤َُ  ٣ٌٖٔ إٔ ٠َٗد

حُطز٤ش حُظ٢ هخّ رٜخ ك٣َن ١ز٢ ٖٓ ُٝحٍس حُٜلش، اٛخرظْٜ رؤَٓحٝ هط٤َس ٝهز٤ؼش ٣َٜ رؼ٠ٜخ ُِيٍؿش حُؼخُؼش 

خ ػ٤ِٜ ًٓ ح َّ ِّ٘غ ٖٓ ٣ُٞص حأل٣ٌََٓ حُظ٢ ًخٗٞح ك خٓش، ط ّٔ حء حُٔٞحى حُ َّ خ، ٝحُٔيكٞٗش رٔٔظٞىع ٓ٘طوش رَؽ ٢ِ٤ٗ رزِي٣ش ؿ

كخ٢ٓ حََُٓ ىٕٝ ٝٓخثَ ٝهخث٤ش، ٝهي أٝىص رل٤خس رؼ٠ْٜ ٝحٓظّيص اٛخرظٜخ ا٠ُ أ١لخٍ رؼ٠ْٜ، كل٢ ٌٛٙ حُلخُش َٛ 

٢٘ٓ ح١ٌُ ٣َر٢ ر٤ٖ ح٠ٍَُّ حُ٘خطؾ رٔزذ  ِّ ط٤ٌّق ػ٠ِ أّٜٗخ كخىع ػَٔ، أّ أّٜٗخ َٓٝ ٢ٜ٘ٓ ػ٠ِ حػظزخٍ حُلخٍم حُ

ٍ حُظي٣ٍـ٢ ُظٍٜٞ آػخٍٙ، ك٤غ طْ طٞظ٤ق كٞح٢ُ ١ز٤ؼ٤ش حُ ّٞ ػخَٓ ُلَحٓظٜخ ىٕٝ طٞك٤َ  200ؼَٔ ٝظَٝكٚ، ٝحُظط

 ٝٓخثَ حُٞهخ٣ش ٜٓ٘خ.
(2)

 . 26، ٙ 2001، 2، حأل٤َٛ  َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ١٘طخ، ١ٓٞٓٞػش حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش٠ٍٓخٕ ؿٔخٍ ًخَٓ،  -
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 الش روط الخاصة لحوادث العمل -2

0848

(2-1)

(2-2)

ي لإلصابة بالعمل: الرتباط العضو 2-1

 

 

                                                           
(1)

- Cass. Soc., 20 déc. 2001, n° 00-12. 916, n° 5377FS-P+B+R.  
(2)

- Haddouche, Réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, 

Série Education ouvrière, Thèmes sur les risques professionnels dans le secteur minier 

et leur prévention dans les pays Africains, Organisation arabe du travail, Institut arabe 

d’éducation ouvrière et de recherches sur le travail d’Alger, 1991, p 89;  

ٗواًل ػٖ: هخ٤ُش ك٤َُٝ، حُلٔخ٣ش حُوخ٤ٗٞٗش ُِؼخَٓ ٖٓ حألهطخٍ ح٤ُٜ٘ٔش، ًٌَٓس ٓخؿٔظ٤َ، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش ط١ِ٤ 

 ،ُٝٝ2012 ٙ ،16                                   .                                                                               
(3)

 .210، َٓؿغ ٓخرن، ٙ اٛخرخص حُؼَٔ ٝأَٓحٝ حُٜٔ٘ش٣ُ٘ظَ: ؿٔخٍ حٌُ٘خّ،  -
(4)

 ، ًٌٍٓٞ ٓخروًخ. 13 -83ٖٓ حُوخٕٗٞ  03حُٔخىس  -
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وقوع اإلصابة أثناء العمل:  2-1-1 

)أ(،

 ب

   

   
110848

                                                           
(1)

 ٖٓ حُوخٕٗٞ ٗلٔٚ.  06حُٔخىس  -
(2)

ّٕ حُو٠خء هي حٓظزؼي حألهٌ رٜخ ك٢ كخُش ؿ٤خد حُؼالهش ر٤ٖ طـيٍ حإلٗخٍس ٓغ ًُي - ، ا٠ُ أّٗٚ ٍؿْ ٝؿٞى حُو٣َ٘ش ااّل أ

يى حػظزَ حُٔـِْ حألػ٠ِ حُلخىع ح١ٌُ كَٜ ر٤ٖ  ّٜ حُلخىع ٝحُؼَٔ كظ٠ ُٝٞ حٍطز٢ رٌٔخٗٚ أٝ ُٓخٗٚ، ٝك٢ ٌٛح حُ

ي   َّٔ ٓٔئ٤ُٝش ػ٠ِ حُٔٔظويّ ك٤غ ؿخء ك٢ ٝال  مٚ ٛبثغ ّقٖٟ ٠م١ُ َِإ١ٌٚخ ّق١ٖخػخ٤ِٖٓ ٗظ٤ـش ح٠َُّد حُٔظؼ

 ": ّٕ اٌؼبًِ )ط ع( اٌنٞ ٠ؼًّ ثّإٍَخ ١ِٕبء ٚ٘واْ رؼلٜ ػٍٝ ى١ٍِٗ  ٟ اٌؼًّ أًل ٚ٘ٛ اٌؼبًِ )َ ٘ـ( حُوَحٍ أ

ل ئصو ِْبعوح ٚلؼذ ث١ّٕٙب  ٟ ١ِلاْ اٌؼًّ ٠َٛ  َّّ ، ٚأ١ٕت اٌؼبًِ )َ ٘ـ( 1975ٍجزّجو  26ثبٌٚوة اٌّزؼ

ّْ ِغٌٍ لٚبء ٚ٘واْ أ٠ّل اٌؾىُ اٌٖبكه ػٓ ثأٙواه عَّب١ٔخ ِّب أكٜ ثٗ ئٌ ٝ ه غ كػٜٛ اٌزؼ٠ٛ٘، ؽ١ش أ

ٍَّخ ١ِٕبء ٚ٘واْ، ٌٚىٓ اٌّغٌٍ األػٍٝ لّوه ٔم٘ ٚئث بي  ِؾىّخ ٚ٘واْ ٚاٌمبٟٙ ثبٌَّإ١ٌٚخ اٌّل١ٔخ ٌّإ

ّْ اٌفؼً اٌنٞ الزو ٗ 20/11/1985اٌمواه اٌّ ؼْٛ  ١ٗ اٌٖبكه ػٓ ِغٌٍ لٚبء ٚ٘واْ  ٟ  ، ػٍٝ أٍبً أ

ًل ٠ىزَٟ أٞ ٛبثغ ٍِٖؾٟ أٚ ِو مٟ، ثً ٠زّزغ ٚاٌنٞ وبْ ٙؾ١زٗ )َ ٘ـ(  ِٚىبْ اٌؼًّ  ٟ ٚلذً )ػ ع( اٌؼبِ
 ٙٛ ٠م١ُ اٌَّإ١ٌٚخ ، ١ٌَٚذ ٌٗ أ٠خ ػاللخ ثٛظبئف اٌّؼزلٞ ٚاٌّغٕٟ ػ١ٍٗ، ٚثبٌزبٌٟ ثبٌ بثغ اٌْقٖٟ اٌغٕبئٟ

ّْق١ٖخ ٌٍؼبًِ  ٍَّخ اٌ "؛ هَحٍ حُٔـْ حألػ٠ِ ٍهْ اٌَّزقِلِخ)ط ع( ًٚل رزورّت أ٠خ َِإ١ٌٚخ ِل١ٔخ ػٍٝ اٌّإ

؛ ٝرٌُي ٣ٌٕٞ حُٔـِْ حألػ٠ِ هي 14، ٙ 1991، 02، حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى 11/05/1988رظخ٣ٍن  53306

ّٓٔش حُٔٔظويٓش حً أّٜٗخ -ٛ٘يٝم ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢ -حٓظ٘ي ا٠ُ اػزخص حُؼٌْ ٖٓ هزَ حُٔئ ًٍ لو٠ٕخ ث١َ خ ، حػظزخ
 ك٢ ٌٛٙ حُلٌَس: . ٣ُ٘ظَ رَمٜ ثبٌل١ًٌ اٌؼىَٟ

- Salima Ourab, L’indemnisation des accidents du travail, op.cit., p 58; Lahlou- khiar 

Ghenima,  Le droit de l’indemnisation, op.cit., p 190.  

ّٕ ٓلٌٔش حُ٘وٞ ح٣َُٜٔش حػظزَص ك٢ ه٤٠ش ٓ٘خرٜش )هُظَِ أكي حُؼٔخٍ ػ٠ِ ٣ي ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼٔخٍ( ك    خىع ؿ٤َ أ

خ ٝٗخٓاًل ُـ٤ٔغ حُلٞحىع حُظ٢ طوغ أػ٘خء طؤى٣ش حُؼَٔ  ًٓ ّٕ ٗٚ حُوخٕٗٞ ؿخء ػخ ػَٔ ٓٞؿذ ُِظؼ٣ٞٞ ػ٠ِ حػظزخٍ أ

ح رخُؼخَٓ، ُٝٞ ُْ طظٞكَّ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُؼَٔ ػالهش، ٍحك٠شً حّىػخء ٤ٛجش ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢ حُظ٢ ٍأص ك٢  ًٍ ٝطُِِلن َٟ

ّٕ حُٞحهؼش ُْ طٌٖ ٗ حُظؤ٤ٓ٘خص ظ٤ـش آالص حُؼَٔ ٝأىٝحطٚ؛ ٣ُ٘ظَ: ٓلٔي ك٤ٖٔ ٍٜٓ٘ٞ، حُلخىع ؿ٤َ ٛلش حُؼَٔ أل

 .2017، 216، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حالؿظٔخػ٤ش
(3)

حػظزخٍ حإلٛخرش أٝ حُٞكخس حُِّظ٤ٖ ططَإٓ ك٢ ٌٓخٕ حُؼَٔ أٝ  ٠غتػ٠ِ أّٗٚ:"  13-83ٖٓ حُوخٕٗٞ  09ط٘ٚ حُٔخىس  -

خ  ّٓ خ ك٢ ٝهض رؼ٤ي ػٖ ظَف ٝهٞع حُلخىع، ٝا ّٓ ِب ٌُ أػ٘خء حُؼالؽ ح١ٌُ ػوذ حُلخىع ٗخطـظ٤ٖ ػٖ حُؼَٔ ك٢ ّٓيطٚ، ٝا
 ".٠ضجذ اٌؼىٌ
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منً بالعمل:  أ الرتباط الا 

 

                                                           
(1)

، حُـَكش حالؿظٔخػ٤ش، حُٔـِش حُو٠خث٤ش، 09/04/1984رظخ٣ٍن  ٣347025َُحؿغ: هَحٍ حُٔـِْ حألػ٠ِ ٍهْ  -

ّْ ًٔخ ؿخء ك٢ هَحٍ آهَ ُِٔلٌٔش حُؼ٤ِخ:"  ؛158، ٙ 1989، 03حُؼيى ٚ بح ر وأ  وً ئٕبثخ أِٚٓ اٌّمّوه لبٔٛٔاب أ

َُِزٛعجخ ٌٍزؼ٠ٛ٘ ّْ ِٛهس اٌ بػ١ٕٓ  ٟ ِىبْ اٌؼًّ أٚ أصٕبء ِّلرٗ رؼزجو ٔبرغخ ػٓ اٌؼًّ ٚ رُٛ ٟ ، ِٚزٝ رج١ّٓ أ

، ٕٚوؽذ اٌٍّغٕخ ا١ٌٕٛٛخ ٌٍ ؼْٛ ثمجٛي ػٍٝ ئصو ٍىزخ لٍج١خ، ٚ٘ٛ ٠مٛك ّبؽٕخ ربثؼخ ٌٍجٍل٠خ اٌزٟ وبْ ٠ؼًّ ثٙب

ّْ لٚبح   اٌّٛٙٛع ثو ُٚٙ ٍٛت اٌزؼ٠ٛ٘ ٌؼلَ اٌزأ١ٌٍ لل فبٌفٛا اٌمبْٔٛكػٜٛ ؽبكس اٌؼًّ ئصو اٌٛ بح،  ا
، حُـَكش حالؿظٔخػ٤ش، حُٔـِش حُو٠خث٤ش، 11/07/1995رظخ٣ٍن  118623"؛ هَحٍ ٍهْ ٚاٍزٛعت لواهُ٘ إٌم٘

 . 85، ٙ 1996،  02حُؼيى 
(2)

، 03حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى ، حُـَكش حالؿظٔخػ٤ش، 25/06/1990رظخ٣ٍن  ٣5916َُحؿغ: هَحٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٍهْ  -

ّْ  :"؛ ٝح١ٌُ ؿخء ك212ٚ٤، ٙ 1992 ب اػزجوٚا أ ّّ ّْ لٚبح اًلٍزئٕبف ٌ ٌّب وبْ ِٓ اٌضبثذ  ٟ ل١ٚخ اٌؾبي أ

اٌؾبكس اٌنٞ هاػ ٙؾ١ّزٗ ٚ بح اٌؼبًِ ؽبكس ّغً كْٚ أْ ٠ضجذ اٌ بػٓ اٌٖٕلٚق اٌغٙٛٞ ٌٍزؼبْٚ اٌفالؽٟ 

ّٞ ِوؽٍخ ِٓ ِواؽً اٌزمبٟٙ ّْ ٚ بح اٌٚؾ١خ ًل  ثبٌغيائو  ٟ أ ٍمٝ ػٍٝ ػبرمٗ، ثأ ُّ أٚ اٌقٖبَ ئصجبد اٌؼىٌ اٌ

ٕؼلَ اٌزأ١ٌٍ، ِٚزٝ وبْ ونٌه ٠َزٛعت ه ٘ اٌ ؼٓ ُِ ّْ ٚعٗ اٌ ؼٓ اٌٛؽ١ل  ُّ ٠ظٙو أ  ".  ػاللخ ٌٙب ثبٌؼًّ، ِٚٓ ص
(3)

- Voir: Louis Melennec, La réparation des accidents du travail, Paris, 1977, p09, 10.  
(4)

َ ػ٤ِٚ ٖٓ حُؼخَٓ حٓظيحىحً ُؼالهش حُؼَٔ ٤ُ٘ٓخً،  - َّٜ ٤خم حػظزَص حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ طَه٤ٚ حُوَٝؽ حُٔظل ّٔ ك٢ ٌٛح حُ

ّْ ٓخ ٢ِ٣:"...  18/12/1998رظخ٣ٍن  167320ك٤غ ؿخء ك٢ هَحٍٛخ ٍهْ  اٌزوف١ٔ ثبٌقوٚط ِٓ ِىبْ ؽ١ش أ

ّْ ؽ اٌؼًّ ًل ٠ُٛلف ػاللخ اٌؼًّ ِٓ  64بًلد رٛل١ف ػاللخ اٌؼًّ رٕٔ ػ١ٍٙب اٌّبكح وّب ٠زيّػّٗ اٌ بػٓ، مٌه أ

ٚأّٔٗ  ٟ  زوح اٌزوف١ٔ ٠جمٝ اٌؼبًِ رؾذ ئّواف اإلكاهح ، ًٚل رٛعل اٌؾبٌخ اٌّنوٛهح ّٕٙٙب، 11-90اٌمبْٔٛ هلُ 

ا ِمبثٍٗ ٌٍَّاٌمب١ٔٛٔخ ٌٖبؽت اٌؼًّ ٠ٚزمبٙٝ أعوا ّْ ِب ٠ض١وٖ اٌ بػٓ غ١و ِإ ..."؛ حُٔـِش حُو٠خث٤ش، ، ٚػ١ٍٗ  ا

 . 103، ٙ 2000، 01يى حُؼ
(5)

- Voir: Cass. soc., 12 oct. 1967, n° 66-11- 534: Bull. civ. V. n°640; 
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الرتباط المكانً بالعمل:  ب

 

                                                                                                                                                                          

- Cass. soc., 11 juill. 1991, n° 89-18-330, n° 2782 P: Bull.civ. V. n°157; 

- Cass.soc., 4 mai 2000, n° 98- 21- 869. 
(1)

م ك٢  11-90ٖٓ حُوخٕٗٞ  64ط٘ٚ حُٔخىس  - ٍّ ، ٣ظؼِّن 1990أر٣ََ  21حُٔٞحكن  ٠ٍٓ1410خٕ ػخّ  26ٓئ

ْ، ؽ ٍ، ػيى  َّٔ  رُؼٍَّك ػاللخ اٌؼًّ لبٔٛٔاب، ػ٠ِ أّٗٚ:" 1990أر٣ََ ٓ٘ش 25ٛخىٍ ك٢ 17رؼالهخص حُؼَٔ، حُٔؼيٍَّ ٝحُٔظ

 ُألٓزخد حُظخ٤ُش: 

 حطلخم حُطَك٤ٖ حُٔظزخىٍ. -

 حُٔظؼِِّو٤ٖ رخ٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢. ػطَ ٤َٟٓش أٝ ٓخ ٣ٔخػِٜخ حُظ٢ ٣٘ٚ ػ٤ِٜخ حُظ٣َّ٘غ ٝحُظ٘ظ٤ْ -

حص حالكظ٤خ١ أٝ حُظي٣ٍذ ك٢ ا١خٍٛخ. - ّٞ  أىحء حُظِحٓخص حُويٓش ح٤٘١ُٞش ٝكظَحص حإلروخء ٟٖٔ ه

 ٓٔخٍٓش ٜٓ٘ش حٗظوخر٤ش ػ٤ٓٞٔش. -

 كَٓخٕ حُؼخَٓ ٖٓ حُل٣َش ٓخ ُْ ٣ٜيٍ ٟيٙ كٌْ ه٠خث٢ ٜٗخث٢. -

 ٛيٍٝ هَحٍ طؤى٣ز٢ ٣ؼِِّن ٓٔخٍٓش حُٞظ٤لش -

 .ةِّبهٍخ ؽك اإلٙوا -

 ػطِش ىٕٝ أؿَ". -

 ٌٝٛح أ٠ً٣خ ٓخ أهٌ رٚ حُو٠خء حُل٢َٔٗ ك٢ هَحٍحطٚ: 

- Cass.soc., 13 mars 1969, n°68-10. 07: Bull. civ. V, n° 185;  

, Dalloz, Paris, Mémento pratique sociale, Cass.soc., 4 avril 1996, Franies Lefebvre -

2000, p24.                                                                                                                           
(2)

 . 336، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٓزخىة هخٕٗٞ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ٜٓطل٠ أكٔي أرٞ ػَٔٝ،  -
(3)

 ؛414ٙ  ، َٓؿغ ٓخرن،ح٢٤ُٓٞ ك٢ َٗف ٗظخ٢ٓ حُؼَٔ ٝحُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش٣ُ٘ظَ: ح٤ُٔي ػ٤ي ٗخ٣َ،  -

, L.G.D.J, Paris, 1999, p113.                 Droit de la sécurité socialeJean Pierre Chachard,  
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وقوع اإلصابة بسبب العمل أو بمناسبته:  2-1-2

 

  

.

  

                                                           
(1)

 ، ٣َُحؿغ ًٌُي: 657، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢ ك٢ ٟٞء حُٔؼخ٤٣َػخَٓ ِٓٔخٕ ػزي حُِٔي،  -

Cass. Soc., 4 déc. 1996, n° 93- 45. 451, n° 4624P+ B+ R: Bull. Civ., n°418.                    
(2)

 ُظ٤ٟٞق ٓخ ٣ُؼظزَ ٌٓخٕ ػَٔ ٣َُحؿغ:  -

- Cass.ass. Plén. 3 juill. 1987, n° 86- 14. 914 : Bull.civ. V, n°3.                                         

- Cass. Soc., 19 juill. 2001, n° 00-11-811.                                                                           

-  Cass. Soc., 30 nov.1995, n° 93-14.208, n°4785P: Bull.civ V, n° 326.                             

- Cass .2
e
Civ., 3 avr. 2003, n° 01-20. 974, n° 425 FS- P+B : Bull.civ.II, n° 100.               

- Cass. Soc., 4 févr. 1978, n° 85- 13.532 : Bull. civ. V, n° 65.                                             

- Cass.2
e
Civ., 06 mai 2010, n° 09-13. 318.                                                                         

(3)
 . 130، َٓؿغ ٓخرن، ٙ خٕ حالؿظٔخػ٢َٗف هخٕٗٞ ح٣ٔ٠ُُ٘ظَ: ػ٢ٗٞ  ٓلٔٞى ػز٤يحص،  -
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البعد الجتماعً لحادث العمل 2-2

2-2-1

2-2-2

                                                           
(1)

ف ػ٤ِْٜ، كظزؼٞٙ ا٠ُ ُِٓ٘ٚ  - َّ ٓؼخٍ ًُي ٝكخس كخٍّ ٢ِ٤ُ ُز٘ي ػ٠ِ أ٣ي١ ُٜٞٙ رؼي إٔ ػِْ رؤَْٓٛ ٝطؼ

ٝهظِٞٙ، كٜ٘خ حُٞكخس ًخٗض رٔزذ ٓوخ١َ حُٜٔ٘ش، ٝك٢ ؿ٤خد حُظزؼ٤ش حُوخ٤ٗٞٗش؛ ٣ُ٘ظَ: ػ٢ٗٞ ػز٤يحص، حَُٔؿغ ٗلٔٚ، 

 ٙ ٙ131- 133 . 
(2)

- Cass.2
e
 civ., 3 avr. 2003, n°01-20. 974, n° 425FS-P+B : Bull.civ.II, n°100.  

(3)
- Cass.soc., 30 nov. 1995,n° 93- 11. 960, n° 4782 P+B: Bull. Civ.V. n° 198.  

(4)
- Voir: - Cass. Soc., 12 déc.2002, n°01- 20.516, n°516, n° 3847 FS-P: Bull. civ., 

n°381. 

- Cass. Soc., 19 juill. 2001, n° 99- 20. 603, n° 4126 FS- P+B+R+I: Bull. civ., V.  n°285. 

- Cass. Soc., 19 juill. 2001, n° 99- 21. 536, n° 4117 P+B+R+I: Bull. civ., V. n° 285. 
(5)

 . 17 ، َٓؿغ ٓخرن، ٙكٞحىع حُؼَٔ ر٤ٖ ٗظ٣َش حألهطخٍ حالؿظٔخػ٤ش ٝهٞحػي حُٔٔئ٤ُٝشػالٍ ١لطخف،  -
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مان: 2-2-1 ٌهم الض  ع من حٌث األشخاص الذٌن ٌغط  التوس 

11141018

 

ٌس خفِد كذكل من ٔأحاكم ُذا 110848   

 املاهون ألشخاص امخّايل ذكرمه: 

ًَا، -  امخاّلمِذ اذلٍن ٍزاومون ثؼوميًا ثلٌ

ب يف دو  - ة ٕلػادة ثأَُٔوِم امؼمًل ٔأو ٕاػادة حكَِفِم املِين،ألشخاص اذلٍن ٍزاومون امخّدًر  رة ُمؼدَّ

 ألشخاص اذلٍن ٌشاركون بال ملابل يف سري َُئات امضٌلن الاجامتغي، -

 امَخاىم امخابؼون ذلاًة امش بُبة ابمًس بة نوحوادث اميت ثلع من جّراء املِام بؼمل مأٔمون ٔأو ٔأثياءٍ، -

 غلوبة جزائَة، املسجوهون اذلٍن ًؤدون معاًل ٔأثياء ثيفِذ  -

 امعوبة، -

 ٔأدانٍ. 3و 7ألشخاص اذلٍن ٌشاركون يف ألغٌلل امليطوص ػوهيا يف املادثني  -

 ميكن ٕامتام وحتدًد كامئة ألشخاص املشار ٕاههيم ٔأػالٍ مبوجب مرسوم".

14()
 ًؼخرب كحادث معل، احلادث امواكع ٔأثياء: 

 رج املؤّسسة مبِّمة ذات ظابع اس خثٌايئ ٔأو دامئ ظبلًا مخؼواميت املس خخدم، املِام خا -

 ممارسة غِدة اهخخابَة ٔأو مبياس بة ممارس هتا،  -

 مزاوةل ادّلراسة ابهخظام خارج ساػات امؼمل". -

                                                           
(1)

 ، ًٌٍٓٞ ٓخروًخ.19-96ٖٓ حألَٓ ٍهْ  02ٓؼّيُش رٔٞؿذ حُٔخىس  07حُٔخىس  -



االجتماعي التضامن واعتبارات مدنيةال المسؤولية قواعد بين حيةالض مركز:                                                  األول الباب  

140 
 

ًؼخرب ٔأًًضا كحادث معل، حىت ومو مل 10

ًَا، احلادث امواكع ٔأثياء:  ًٌا هل اجامتغ  ٍكن املؼين ابٔلمر مؤمَّ

 امًشاظات امرايضَة اميت ثيّظمِا امَِئة املس خخدمة،  -

ض نوِالك". - املِام بؼمل مذفاٍن نوطاحل امؼام ٔأو ٕلهلاذ خشص مؼرَّ

18

10120848

ع من حٌث نطاق الحوادث:  2-2-2 التوس 

                                                           
(1)

 .ٗلٖٔٚٓ حألَٓ  03ٓؼّيُش رٔٞؿذ حُٔخىس  08حُٔخىس  -
(2)

:"  24ط٘ٚ حُٔخىس  - ّٕ اٌلٌٚخ َِإٌٚخ ػٓ أِٓ األّقبٓ ٚاٌّّزٍىبد ٚرزىفًّ ثؾّب٠خ وً ٖٓ حُيٓظٍٞ ػ٠ِ أ

 ".ِٛاٛٓ  ٟ اٌقبهط
(3)
- Lahlou- khiar Ghenima, Le droit de l’indemnisation, op.cit., p174.  
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420848

أن تقع اإلصابة فً طرٌق العمل الطبٌعً:  -أ- 

 

 

                                                           
(1)

٠ وأ أصٕبء اٌَّب خ ػ٠ِ إٔ:" ٣ٌٕٞ ك٢ كٌْ كخىع حُؼَٔ حُلخىع ح١ٌُ  13-83ٖٓ حُوخٕٗٞ  12ط٘ٚ حُٔخىس  -

خ أْ ًل ٠ىْٛ ّو٠ ، ًُٝي أ٣ًخ ًخٗض ٤ِٓٝش حُ٘وَ حُٔٔظؼِٔش، اٌزٟ ٠م ؼٙب اٌّإِٓ ثبٌن٘بة ئٌٝ ػٍّٗ أٚ اإل٠بة ِٕٗ

 ، ااّل اًح ًخٕ ًُي رلٌْ حالٓظؼـخٍ أٝ ح٠ٍَُٝس أٝ ظَف ػخٍٝ أٝ ألٓزخد هخَٛس.اٌَّبه لل أم غ أٚ أؾوف

٣ٝوغ حُٔٔخٍ ح٠ُٕٔٔٞ ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ ر٤ٖ ٌٓخٕ حُؼَٔ ٖٓ ؿٜش ٌٝٓخٕ حإلهخٓش أٝ ٓخ ٗخرٜٚ ًخٌُٔخٕ ح١ٌُ ٣ظَّىى ػ٤ِٚ 

خ ألؿَحٝ ّٓ خ ُظ٘خٍٝ حُطؼخّ ٝا ّٓ  ػخث٤ِش". حُؼخَٓ ا
(2)

- Cass. Soc., 12 oct. 1995, n° 93- 21. 225, n° 3731P+F: Bull. civ. V, n° 278.  

- Cass. Soc., 22 mai 1997, n° 95-18.108, n° 2102 P: Bull. civ. V, n° 187. 
 (                    كخىع ك٢ ٣َ١ن حُؼٞىس ٖٓ حُؼَٔ ا٠ُ حٍُِٔ٘(.                                                 

(3)
َٗف هخٕٗٞ ؛ ػ٢ٗٞ ٓلٔٞى ػز٤يحص، 260، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش٣ُ٘ظَ: ٓلٔي كٖٔ هخْٓ،  -

 . 143، 142، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢
(4)
- Cass. Soc., 15 juin 1995, n° 92-16.853, n° 2771 P: Bull. civ., V. n° 198.                   

ظّـٜخ ٤ُٔظوَ ٤ٓخٍطٚ ك٢ حُيٍؽ/ حُلظ٤َس(. ُٓ  )٣ؼظزَ ٟٖٔ حٌُٖٔٔ، ٣ٝلَٝ حُلٔخ٣ش حُلخىع ح١ٌُ كَٜ ُِؼخَٓ 
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رٌق الطبٌعً دون سبب مشروع:  -ب- عدم النقطاع أو النحراف عن الط 

 

التوق ف: النقطاع أو   

                                                           
(1)

- Cass.soc., 21 mars 1996, n° 93- 16. 070, n° 1403 P+F: Bull. civ., V. n° 112.  
(2)

– Cass.2
e
 civ., 23 sept. 2010, n° 09-68.992. 

ىه٤وش ك٢ ٤ٓخٍطٚ ىحهَ حُلظ٤َس ُظوي٣ْ هيٓش ٤َُِٓ، ٣ؼظزَ  45ؼَٔ ك٤غ ٌٓغ حُؼخَٓ ٓيس طٔي٣ي حُٞهض رؼي ٜٗخ٣ش حُ  

 هخٍؽ ا١خٍ حُؼَٔ حُلخىع حُلخَٛ ك٢ ٌٛح حُٟٞغ.                                                                              
(3)

 ؛420، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٝحُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤شح٢٤ُٓٞ ك٢ َٗف ٗظخ٢ٓ حُؼَٔ ٣ُ٘ظَ: ح٤ُٔي ػ٤ي ٗخ٣َ،  -

, op.cit., p 67.                                                                   Sécurité socialeTayeb Belloula,  
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النحراف:   

  

0848

                                                           
(1)

؛ 260، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش؛ ٓلٔي كٖٔ هخْٓ، 421ح٤ُٔي ػ٤ي ٗخ٣َ، حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  -

 . 418، َٓؿغ ٓخرن، ٙ أكٌخّ ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢ٖ ػزي حُِط٤ق كٔيحٕ، ك٤ٔ
(2)

، حُظؼ٣ٞٞ ػٖ اٛخرش حُؼَٔ ر٤ٖ ٓزخىة حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ٝحُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٣٢ُ٘ظَ: كٖٔ ػزي حَُكٖٔ هيّٝ،  -

، ٔؼخ٤٣َح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢ ك٢ ٟٞء حُػخَٓ ِٓٔخٕ ػزي حُِٔي،  ؛ ًٌُي76، ٙ 1989ٌٓظزش حُـالء، حٍُٜٔ٘ٞس، 

 .665َٓؿغ ٓخرن، ٙ 
(3)

 ".ئًّل ئما وبْ مٌه ثؾىُ اًلٍزؼغبي أٚ اٌٚوٚهح أٚ ظوف ػبهٗ أٚ ألٍجبة لب٘وح"... –
(4)

- Cass.2
e
 civ., 3 juin2010, n° 09- 13. 996  

                    حٗوطخع حُٔٔخٍ الٓظالّ حر٘ٚ ٖٓ حُٔيٍٓش ٣ؼظزَ ٍَٟٝس حُل٤خس ح٤ٓٞ٤ُش؛                                    

Cass. Soc., 16 mars 1995, n°93-10-479, n°1137 P+B: Bull. civ. V. n°96; حٗوطخع َُ٘حء ٝؿزش 
(5)
Cass. Soc., 18 nov.1993, n°91-18.614; حٗوطخع ُيكغ ٣َٟزش 

(6)
- Cass. 2civ., 1 juill. 2003, n° 01- 13- 433, n° 1014 FS – P+B; 

- Cass- 2civ., 20 sep. 2005, n° 04-30-332, n° 1346 F-S- P+B;  

 حٗوطخع الػظزخٍ حُ٘و٢ٜ )٣ُخٍس ٛي٣ن(.                                                                                
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ٌ  ثا  تعوٌض ضحاٌا حوادث العمل صور: ان

، 

1
2

 الحماٌة القانونٌة للعامل وفق قواعد الضمان الجتماعً 1

0848

                                                           
(1)

ي ػ٠ِ ػيّ ؿٞحُ حُـٔغ ر٤ٖ حُظؼ٠٣ٞخص  11/05/1992رظخ٣ٍن  76892ٍهْ  -ؿخء هَحٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ - ًّ ٤ُئ

ًل ٠غٛى أْ ٠غّغ اٌّٚوٚه ث١ٓ اٌزؼ٠ٛ٘ اٌّؾّلك ثّمزٚٝ اٌزْو٠غ ِٓ اٌَّزمو ػ١ٍٗ لبٔٛٔاب أّٔٗ  ٤غ ؿخء ك٤ٚ:"ك

، ٌّٚب وبْ صبثزاب اٌّزؼٍّك ثغجو ؽٛاكس اٌؼًّ ٚاٌزؼ٠ٛ٘ إٌّٖٛٓ ػ١ٍٗ ثّٛعت رْو٠غ فبٓ ثؾٛاكس اٌّوٚه

ّْ اٌؾبكس ٠ىزَٟ ٛبثغ ؽبكس ّغً ٚػٍٝ أٍبٍٗ ٍّلك ب كٚه٠اب،   ٟ ل١ٚخ اٌؾبي أ ّا اٌٖٕلٚق ٌٍّٚوٚه ِؼب

 . 30-25، ٙ ٙ 1994، 01"؛ حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى اٍزوعؼٗ اٌٖٕلٚق  ١ّب ثؼل ِٓ ّووخ اٌزأ١ِٓ
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، ٓـِش حُؼَٔ ٝحُلٔخ٣ش حالؿظٔخػ٤ش، ُٝحٍس حُؼَٔ ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢ طط٣َٞ ٝكيحػش ال هٜٞٛشأكٔي ِٓٓخٍ،   -

 . 08، ٙ 2001، 01ٝحُلٔخ٣ش حالؿظٔخػ٤ش، حُؼيى 
(2)

؛ ٝحُٔخىس 13-83ٖٓ حُوخٕٗٞ  81حُٔظؼِّن رخُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش، ٝحُٔخىس  11-83ٖٓ حُوخٕٗٞ  ٣78َُحؿغ: حُٔخىس  -

ٖ حُٟٞغ حُوخ٢ٗٞٗ ُٜ٘خى٣ن ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢ ٝحُظ٘ظ٤ْ حإلىح١ٍ ٝحُٔخ٢ُ  07-92ٖٓ حَُّٔٓٞ ٍهْ  01 ّٔ حُٔظ٠

يح ػ٠ِ  12/09/2001رظخ٣ٍن  244881حٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٍهْ ٠ُِٔخٕ حالؿظٔخػ٢؛ ٝك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ ؿخء هَ ًّ ٓئ

": ّٕ ً اٌزؼ٠ٛٚبد  ٟ  ًُي ك٤غ أ ّّ ٍَّخ ٕبؽجخ اٌؼًّ، ٚئّّٔب ّٙل ا١ٌٙئخ اٌزٟ رزؾ ٍاب ٙل اٌّإ اٌلػٜٛ ًل رُمبَ أٍب

 . 180، ٙ 58"؛ حُـَكش حالؿظٔخػ٤ش، َٗ٘س حُو٠خس، حُؼيى 13 -83ئٛبه اٌمبْٔٛ 
(3)

 . 103، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٣َ ٗظخّ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ اٛخرخص حُؼَٔططٞػيٗخٕ َٓكخٕ،  -
(4)

ى ١ًٝ كوٞم ح٠ُل٤ش حُٔٔظل٤ي٣ٖ ٖٓ حُظؼ٣ٞٞ ك٢ حُٔخىس  - حُٔظؼِّن رخُظؤ٤ٓ٘خص  11-83ٖٓ حُوخٕٗٞ  67ُكيِّ

 حالؿظٔخػ٤ش، ًٌٍٓٞ ٓخروًخ.
(5)

ِٓ ك٢ ك٤ؼ٤خطٚ ٓخ ٢ِ٣:"  ح١ٌُ َٗٔ 15/10/1984رظخ٣ٍن  36591ك٢ ٌٛح حُٜيى ؿخء هَحٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٍهْ  -

ّْ ٛج١ت اٌٖٕلٚق ٌُ ٠ّٖوػ ثْفبئٗ ِٓ ؽبكس  اٌّمّوه ػلَ عٛاى  ًٖ اٌؼبًِ  ٟ  زوح اإلعبىح اٌّو١ٙخ ِب كاَ أ

 . 124، 123، ٙ 1984، 3..."؛ حُـَكش حالؿظٔخػ٤ش، حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى  اٌؼًّ
(6)

 04حُٔؼّيُش رخُٔخىس  11-83ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  08س ؛ ًٌُٝي حُٔخى13-83ٖٓ حُوخٕٗٞ  32ٝ 31، 30، 29حُٔٞحى  -

م ك٢  17-96ٖٓ حألَٓ ٍهْ  ٍّ (، ٓؼّيُش رخُٔخىس 42، ٣ظؼِّن رخُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش ) ؽ ٍ، ػيى ٤ُٞ٣1996ٞ  06ٓئ

 .08-11ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  04
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م ك٢ 08-08ٖٓ حألَٓ ٍهْ  33حُٔخىس  - ٍّ ، ٣ظؼِّن 2008كزَح٣َ ٓ٘ش  23حُٔٞحكن  1429ٛلَ ػخّ  16ٓئ

؛ ٣َُحؿغ ًٌُي: حُٔخىط٤ٖ 2008ٓخٍّ ٓ٘ش  02ٛخىٍ ك٢  11رخُٔ٘خُػخص ك٢ ٓـخٍ ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢، ؽ ٍ، ػيى

م ك٢  27-84؛ ٝحَُّٔٓٞ ٍهْ 11 -83ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  60ٝ 59 ٍّ  11حُٔٞحكن  1404ؿٔخىٟ حأل٠ُٝ ػخّ  09ٓئ

حُٔظؼِّن رخُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش، ؽ ٍ،  11-83ُوخٕٗٞ ٍهْ ، ٣لّيى ٤ًل٤خص ططز٤ن حُؼ٘ٞحٕ حُؼخ٢ٗ ٖٓ ح1984كزَح٣َ ٓ٘ش 

 . 1984كزَح٣َ ٓ٘ش  14ٛخىٍ ك٢  07ػيى 
(2)

، ٌٓظزش ىحٍ حُؼوخكش، كٌْ كٞحىع حُؼَٔ ٝحألَٓحٝ ح٤ُٜ٘ٔش ك٢ حُوطخػ٤ٖ حُوخٙ ٝحُؼخّٜٓطل٠ ٛو١َ،  -

 . 71، ٙ 1998ػٔخٕ، 
(3)

رظخ٣ٍن  39716؛ ٝهي ؿخء هَحٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٍهْ 13-83ٖٓ حُوخٕٗٞ  62ٝ 58ٝ 37ٝ 36ٝ ٣35َُحؿغ حُٔٞحى -

ّٕ حػظٔخى طوي٣َ ا٣َحى حألؿَ ح٢٘١ُٞ حألى٠ٗ ح٠ُٕٔٔٞ  23/12/1985 ٍ هخًٗٞٗخ أ َّ ىحاًل ػ٠ِ ًُي ك٤غ ؿخء ك٤ٚ:" حُٔو

 12حُٔظؼِّن رظؼ٠٣ٞخص كٞحىع حُؼَٔ ك٢ حُٔـخالص ؿ٤َ حٍُِحػ٤ش، اًح ًخٕ حألؿَ حُٔوزٞٝ ٖٓ ح٠ُل٤ش هالٍ 

ح  ًَ حُظ٢ ٓزوض حُلخىع أهَ ٖٓ حألؿَ ح٢٘١ُٞ حألى٠ٗ ح٠ُٕٔٔٞ، طٌٕٞ حُؼزَس ٓ٘ٚ رظخ٣ٍن ٝهٞع حُلخىع، ٝحُو٠خء ٜٗ

 . 147 -145، ٙ 1990ٙ، 02رـ٤َ ٌٛح حُٔزيأ ٣ؼّي هَهًخ ُِوخٕٗٞ"؛ حُـَكش حالؿظٔخػ٤ش، حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى 
(4)

م ك٢  30-85ٖٓ حَُّٔٓٞ ٍهْ  01حُٔخىس  - ٍّ ، 1985كزَح٣َ ٓ٘ش  09حُٔٞحكن  1405حأل٠ُٝ ػخّ ؿٔخىٟ  19حُٔئ

 . 1985كزَح٣َ ٓ٘ش  24ٛخىٍ ك٢  09، ٣لّيى ط٣ُٞغ ٗٔذ حٗظَحى ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢، ؽ ٍ، ػيى 1985
(5)

 ، ًٌٍٓٞ ٓخروًخ.13-83ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  36حُٔخىس  -
(6)

م ك٢  28-84ٖٓ حَُّٔٓٞ ٍهْ  11حُٔخىس  - ٍّ ، 1984كزَح٣َ ٓ٘ش  11حُٔٞحكن  1404ؿٔخىٟ حأل٠ُٝ ػخّ  9ٓئ

حُٔظؼِّن رلٞحىع حُؼَٔ ٝحألَٓحٝ ح٤ُٜ٘ٔش، ؽ ٍ،  13-83ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  8ٝ 4ٝ ٣3لّيى ٤ًل٤خص ططز٤ن حُؼ٘خ٣ٖٝ 

 . 1984كزَح٣َ ٓ٘ش  14ٛخىٍ ك٢ 07ػيى 
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(1)
َّه ثبٌزمبكَ ػٓ اٌفزوح اٌّّزلح ث١ٓ ربه٠ـ ؽبكس اٌؼًّ" -  ًل ٠ّىٓ  ٟ ؽبٌخ أزىبً ٔبرظ ػٓ ؽبكس ػًّ اٌزّ

، حُـَكش حالؿظٔخػ٤ش، ٓـِش 04/04/2007رظخ٣ٍن  371910"؛ ٣َُحؿغ هَحٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٍهْ ٚٚلٛع اًلٔزىبً

 .243، ٙ 2007، 02حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ، حُؼيى 
(2)

ّْ ١٘ئخ ٓخ ٢ِ٣:"  26/10/1993رظخ٣ٍن  101866ك٤غ ؿخء ك٢ هَحٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٍهْ  - ِٓ اٌّمّوه لبٔٛٔاب أ

ٚػ١ٍٗ  ٟٙ ٟ٘ اٌزٟ رل غ اٌزؼ٠ٛٚبد ا١ِٛ١ٌخ ٌٍؼبًِ ثٖفخ عيئ١خ أٚ و١ٍخ ٛٛاي  زوح ِؾّلكح،  اٌّٚبْ اًلعزّبػٟ

ّْ َِإٚي اٌغٙخ اٌٍّيِخ ثّوالجخ اٌؾبٌخ اٌٖؾ١خ ٌٍؼبًِ ٚمٌه ثاعواء فجوح ِزٝ اٍزلػٝ األِو مٌه ، ٚأ

، 02و٠خث٤ش، حُؼيى "؛ حُـَكش حالؿظٔخػ٤ش، حُٔـِش حُاٌَّزقلِخ ًل ٠لفً ّٙٓ افزٖبٕٗ ئعواء فجوح ِٚبكح

1992 ٙ ٙ ،112- 116. 
(3)

م ك٢ - ٍّ ، ٣لّيى حُـيٍٝ ح١ٌُ ٣ُظّوٌ 1984كزَح٣َ ٓ٘ش  13حُٔٞحكن  1404ؿٔخىٟ حأل٠ُٝ ػخّ  11هَحٍ ُٝح١ٍ ٓئ

خ ُلٔخد حَُأٓٔخٍ حًُ٘ٔٞؿ٢ ٣َُغ كخىع حُؼَٔ أٝ حَُٔٝ ح٢ُٜ٘ٔ، ؽ ٍ، ػيى  ًٓ كزَح٣َ ٓ٘ش  14ٛخىٍ ك٢ 07أٓخ

1984 . 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ًكماًهوًحمددًيفً املبلغًالسنويًللربحً
 20ً-01منًاملرسومًرقم41ًًاملادةً

ًكماًهوًحمدَّدًيف املادةًًالرأمسالً=ًًاملبلغًالسنويًللريعً
20ًً-01منًاملرسومًرقم41ًً
ً

ً

ً

ملعاملًاملقابلًلسنًالضحيةًوفقاًللمقياسًاحملددًيفًقرارً
 وزيرًاحلمايةًاالجتماعية

x 
ًاملعاملًاملقابلًلسنًالضحيةًوفًقاًللمقياسًاحملدَّد

ًيفًقرارًوزيرًاحلمايةًاالجتماعية
ً
ً

ً

ملعاملًاملقابلًلسنًالضحيةًوفقاًللمقياسًاحملددً
 يفًقرارًوزيرًاحلمايةًاالجتماعية
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ّْ اٌزؼ٠ٛ٘ ػٓ اٌؼغي اٌّإلذ ٓخ ٢ِ٣:"  28/05/1990رظخ٣ٍن   71733هَحٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٍهْ ؿخء ك٢  - ئ

، ٚػٍٝ اٌمٚبح أْ ٠زؾمّمٛا ٠ٚزأّولٚا ِٓ ٚاٌو٠غ اٌْٙوٞ ػٓ اٌؼغي اٌّلائُ ًل ٠ّىٓ أْ ٠َوٞ اثزلاء ِٓ ربه٠ـ ٚاؽل

ّْ ربه٠ـ اٌزٛلُّف ػٓ اٌؼًّ ٘ٛ اٌن ب ٚأ ّا ك ربه٠ـ اٌَّزؾمبد اٌزٟ رٕٔ ػ١ٍٙب ٚعٛك عجو عوٚػ اٌّ ؼْٛ، ػٍ ٞ ٠ؾلِّ

ٚربه٠ـ عجو اٌغوٚػ ٘ٛ اٌنٞ ٠إفن ثٗ  ٟ ثبٌَٕجخ ٌٍزؼ٠ٛ٘ ػٓ اٌؼغي اٌّإلذ،  13-83ِٓ اٌمبْٔٛ  36اٌّبكح 

ّْٙوٞ ٛجمب ٌٍّبكح  اٌٍّزبْ - 48ٚ 36 ٟ ِبكر١ٗ  13-83،  بٌمبْٔٛ ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ 48ٍو٠بْ ك غ اٌو٠غ اٌ

"؛ ؿَكش ٘ٛ اٌنٞ ٠ؾّلك ربه٠ـ اٍزفبكح ٙؾ١خ ؽبكس ػًّ ِٓ اٌزؼ٠ٛ٘ ١ٌٌٚ اٌمٚبء –بَرُؼزَجواْ ِٓ إٌظبَ اٌؼ

 . 317، ٙ 2006، 01حُـ٘ق ٝحُٔوخُلخص، حُؤْ حَُحرغ، ٓـِش حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ، حُؼيى 
(2)

ِٕؼ رؼ٠ٛ٘ ئعّبٌٟ ثلًلا ِٓ ِٕؾخ ٓخ ٢ِ٣:"  09/04/1984رظخ٣ٍن  34702ؿخء ك٢ هَحٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٍهْ  -

"؛ حُـَكش حالؿظٔخػ٤ش، حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى ّىً ئ٠واك ٍٕٛٞ ٠ؼلُّ ِقبٌفاب ٌٍمبْٔٛ ٠َزٛعت ِؼٗ ٔم٘ اٌمواه ٟ 

03 ،1989 ٙ ،158 ،159 . 
(3)

 ًٌٍٓٞ ٓخروخ. 19 -96ٖٓ حألَٓ ٍهْ  06، ٓؼّيُش رخُٔخىس 13 -83ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  ٣33َُحؿغ ٗٚ حُٔخىس  -
(4)

يٙ هَحٍ حُٔلٌٔش  - ًّ ِٓ اٌّمّوه لبٔٛٔاب ك٤غ ؿخء ك٤ٚ ٓخ ٢ِ٣:"  23/04/1990رظخ٣ٍن  59241حُؼ٤ِخ ٍهْ ٌٛح ٓخ أ

 ّْ ّٙو اٌزٟ رَجك اٌزٛلف  12اإل٠واك إٌَٛٞ ٠ؾَت ػٍٝ أٍبً اٌّورت اٌّمجٛٗ ٚاٌّل ٛع ٌٍٚؾ١خ فالي أ

ّْ اٌمٚبح لل اٍزٕلٚا  ٟ رمو٠وُ٘ ػٍٝ اٌّجٍغ اٌّفزػٓ اٌؼًّ وٗ فالي اٌْٙٛه ، ٌّٚب وبْ صبثزب  ٟ ل١ٚخ اٌؾبي أ

، 02،1991"؛ حُـَكش حالؿظٔخػ٤ش، حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى األف١وح ٌٍؼًّ لل فولٛا اٌمبْٔٛ ٚاٍزٛعت ٔم٘ اٌمواه

 ٙ135 . 
(5)

 ، ًٌٍٓٞ ٓخروًخ.28-84ٖٓ حَُّٔٓٞ ٍهْ  13حُٔخىس  -
(6)

 ، ًٌٍٓٞ ٓخروًخ.13-83ٖٓ حُوخٕٗٞ  45حُٔخىس  -
(7)

 ٖٓ حُوخٕٗٞ ٗلٔٚ.  42حُٔخىس  -
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 ٖٓ حُوخٕٗٞ ٗلٔٚ. 50حُٔخىس  -
(2)

 ٖٓ حُوخٕٗٞ ٗلٔٚ. 59حُٔخىس  -
(3)

م ك٢  29-84ٖٓ حَُّٔٓٞ ٍهْ  01ٖٓ حُوخٕٗٞ ٗلٔٚ؛ ًٌُٝي حُٔخىس  46حُٔخىس  - ٍّ  1404ؿٔخىٟ حأل٠ُٝ ػخّ  9ٓئ

ح٠ُٔخٕ ، ٣لّيى حُٔزِؾ حألى٠ٗ ٣ُِِخىس ػ٠ِ حُـ٤َ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ ط٣َ٘غ 1984كزَح٣َ ٓ٘ش  11حُٔٞحكن  1404

 . 1984كزَح٣َ ٓ٘ش  14ٛخىٍ ك٢  07حالؿظٔخػ٢، ؽ ٍ، ػيى 
(4)

    .279، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُظؤ٤ٓ٘خص حالؿظٔخػ٤ش٣ُ٘ظَ: ٓلٔي كٖٔ هخْٓ،  -
(5)

ٖ ٍكغ ه٤ٔش ٓؼخٗخص ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢ ٝٓ٘لٚ ٣ٍٝٞػٚ، 2003ٓزظٔزَ  13ٓئٍم ك٢  010هَحٍ ٍهْ  - ّٔ ، ٣ظ٠

 . 2003، ٠03ٔخٕ حالؿظٔخػ٢، حُٔيح٢ٓ حَُ٘٘س ح٤َُٔٓش ُُٞحٍس حُؼَٔ ٝحُ
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 قواعد المسإولٌة المدنٌةالحماٌة القانونٌة للعامل وفق  2

1010
28122110

1144

42
41

4411

                                                                                                                                                                          
(1)

 ك٢ طل٤َٜ ًُي: ٣ُ٘ظَ حُِٔلن حُؼخ٢ٗ حَُٔكن رخَُٓخُش. -
(2)

، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، ؿخٓؼش كِٞحٕ، َٜٓ، ىٍٝ حُوطؤ ك٢ طؤ٤ٖٓ اٛخرخص حُؼَٔٓلٔي ٓلٔي أكٔي ٓلٔي ػـ٤ِ،  -

ن ك٢ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ حألَٟحٍ حٗظوخٍ حُل؛ ٝك٢ حُٔؼ٠٘ ًحطٚ ٝطل٤ٜاًل ُٚ: أكٔي َٗف حُي٣ٖ، 342، ٙ 2002

، ٓـِش حُؼِّٞ حُوخ٤ٗٞٗش حُـٔي٣ش ا٠ُ ٓي٣ٖ ح٠ٍَُٔٝ )ا٠ُ ٗظخّ حُظؤ٤ٖٓ حالؿظٔخػ٢ رخػظزخٍٙ ٓي٣٘خ ٠ٍَُِٔٝ(

 .205، 204، ٙ 1976، ٤ُٞ٣ٞ 18، حُٔ٘ش 02ٝحالهظٜخى٣ش، ؿخٓؼش ػ٤ٖ ْٗٔ، حُؼيى 
(3)

ٓيٟ ططز٤ن هٞحػي ، ٣ُ٘ظَ: ٓلٔي حُٔ٘خ٤َٛ، كٍٞ آٌخ٤ٗش ططز٤ن هٞحػي حُٔٔئ٤ُٝش ك٢ ٓـخٍ ٓ٘خُػخص حُؼَٔ -

، ىٍحٓخص ٓـِش ح٣َُ٘ؼش ٝحُوخٕٗٞ، حألٍىٕ، -ىٍحٓش ٓوخٍٗش –حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ك٢ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ اٛخرخص حُؼَٔ 

 .287 -271، ٙ ٙ 2016، 01، حُؼيى43حُٔـِي 
(4)

م ك٢  08-08حُوخٕٗٞ ٍهْ  - ٍّ  ، ًٌٍٓٞ ٓخروًخ. 23/02/2008ٓئ
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؛ الحالة األولى: خطؤ المستخدم       

11441010

 

441010

-
غٌر المغتفر؛أو  غٌر المعذورالخطؤ  

0841
121441011010

11

                                                           
(1)

ُؼَٔ ك٢ حألَٛ ٓٔئ٤ُٝش ػوي٣ش طُوخّ ػ٠ِ أٓخّ حالُظِحّ رخُٔالٓش ح١ٌُ ٣وغ ػ٠ِ ػخطن ٛخكذ ٓٔئ٤ُٝش ٍد ح -

َ حُظزؼش  ُّٔ حُؼَٔ ك٢ ٓٞحؿٜش حُؼخَٓ، ٌُٖ رٜيٍٝ حُوٞح٤ٖٗ حُوخٛش ُْ طؼي ُٜخ ٛزـش ػوي٣ش رَ ٓز٤٘ش ػ٠ِ أٓخّ طل

، َٓؿغ حُ٘ظ٣َش حُؼخٓش ُالُظِحّؽ، )حإلهالٍ رخُظِحّ طو١َ٤ٜ ٤ُْٝ ػوي١(. ك٢ طل٤َٜ ٌٛٙ حُلٌَس: حُؼَر٢ رِلخ

 . 22ٓخرن، ٙ 
(2)

ّْ ٓخ ٢ِ٣:"  12/03/1983رظخ٣ٍن  33761ؿخء ك٢ هَحٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٍهْ  - ِزٝ وبْ ِٓ اٌّمّوه لبٔٛٔاب أ

 ّْ ً رىب١ٌفٙب ٕٕلٚق اٌّٚبْ اًلعزّبػٟ،  ا ّّ اٌزؼ٠ٛٚبد إٌبعّخ ػٓ ؽٛاكس اٌؼًّ ٚاألِواٗ ا١ٌّٕٙخ ٠زؾ

، 02ٓـِش حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ، حُؼيى  ؛٠ؼّل فولبا ٌٍمبْٔٛ" اٌَّزقلَ اٌنٞ ٠ؼزجو أعٕج١با ػٓ إٌياعػٍٝ اٌمٚبء ثٙب 

1989 ٙ ،153  . 
(3)

رٔخ ٢ِ٣:" ٣ٌٖٔ ٤ُٜجش ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢ ١زوًخ ألكٌخّ حُوخٕٗٞ حُؼخّ  08-08ٖٓ حُوخٕٗٞ  71اً طو٢٠ حُٔخىس  -

ٍٝ أٝ حُؼٔي١ أٝ هطؤ طخرؼٚ ك٢ ح٠ٍَُ ح١ٌُ ُلن حُٔئٖٓ ُٚ حَُؿٞع ػ٠ِ حُٔٔظويّ ح١ٌُ طٔزّذ روطجٚ ؿ٤َ حُٔؼٌ

 حؿظٔخػ٤ًخ ُظؼ٣ٞٞ حُٔزخُؾ حُظ٢ ىكؼظٜخ أٝ حُظ٢ ػ٤ِٜخ إٔ طيكؼٜخ ٌُٜح حأله٤َ".
(4)

ِٓ اٌّمّوه لبٔٛٔاب أّٔٗ ًل ٠ّىٓ ٓخ ٢ِ٣:"  23/01/1989رظخ٣ٍن  50879ك٤غ ؿخء ك٢ هَحٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٍهْ  -

ئًّل  ٟ ؽبٌخ صجٛد ٛوف اٌٚؾ١خ ٚمٚٞ ؽمٛلٙب ٌٍزؼ٠ٛ٘ اٌزى١ٍّٟ ػٓ ؽبكس اٌْغً ه غ أ٠خ كػٜٛ ػبك٠خ ِٓ 
 . 120، 119، ٙ 1991، 2". ٓـِش حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ، حُؼيى ف أ ٕبؽت اٌؼًّ أٚ أؽل ربثؼ١ٗ
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-  
-  
-  
- 

414114

                                                           
(1)

، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٣٢ُ٘ظَ ألًؼَ طل٤َٜ كٍٞ حُوطؤ ؿ٤َ حُٔـظلَ: ػخَٓ ِٓٔخٕ ػزي حُِٔي،  -

ىٍٝ حُوطؤ ؛ ٓلٔي أكٔي ٓلٔي ػـ٤ِ، 87، ٙ طط٣َٞ ٗظخّ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ اٛخرخص حُؼَٔػيٗخٕ َٓكخٕ، ؛ 697

، ٓ٘٘ؤس حُوطؤ ؿ٤َ حُٔـظلَ؛ ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ؛ ٓلٔي حُٔؼ٤ي ٍٗي١، 132، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ك٢ طؤ٤ٖٓ اٛخرخص حُؼَٔ

، ىحٍ حألُل٢، ح٤ُ٘ٔخ، ٣َ٤ٜشحُوطؤ ك٢ ٗطخم حُٔٔئ٤ُٝش حُظو؛ ػزي حُلٌْ كٞىٙ، 2008، 2حُٔؼخٍف، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، ١

 ؛ ًٌُي:20)ى.ص(، ٙ 

/note sous Les victimes de faute inexcusable de l’employeur retrouvent enfin leur dignité

Con.const, 18 juin 2010, par Frédéric Bibal, Gazette du Palais, n° 181à 182; Cass. 

2
e
civ., 30 juin 2011, n° 10-19.475, FSP+B+R, Accident du travail; Réparation des 

préjudices subis en cas de faute inexcusable de l’employeur, act. Nathalie Dedessus-Le 

Moustier, La semaine juridique, n° 29-34, 2011.                                                                
(2)

، ىحٍ حُؼِّٞ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حُـِحثَ، حُٞؿ٤ِ ك٢ ٓ٘خُػخص حُؼَٔ ٝح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢حَُكٔخٕ، ه٤ِل٢ ػزي  -

2008 ٙ ،29 . 
(3)

 ٖٓ حُظو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ. ٣124و٠غ ألكٌخّ حُٔخىس  -
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-
الخطؤ العمدي؛ 

 

-
لخطؤ تابعً صاحب العمل 

-  
- 

 
- 

441010

                                                           
(1)

 ؛83، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حالُظِحٓخص٣َُحؿغ: ػ٢ِ ك٤ال٢ُ،  -

du travail injustement privées du  Les victimes d’accidentsciv., 07 févr. 2008,  
e

Cass. 2

régimes d’indemnisation des victimes d’indemnisation des victimes d’infractions en 

, Note Christophe Radé, La semaine juridique, n° 12, présence d’une faute intentionnelle

2008.                                                                                                                                     
(2)

٠ىْٛ اٌّزجٛع ك٤غ ؿخء ك٤ٚ:"  11/05/1988رظخ٣ٍن  ٣56959َُحؿغ ك٢ ٌٛٙ حُلٌَس: هَحٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٍهْ  -

ّّ َِإًٚلا ػٓ أ ؼبي ربثؼٗ ِزٝ وبٔذ ِورج خ ثبٌؼًّ، ٚ ٟ ل١ٚخ اٌؾبي  ل ػٍٝ ٠ل ٌٚ ّّ ب رؼّوٗ اٌؼبًِ ٌٍٚوة اٌّزؼ

ً ثنٌه اٌّإٍَخ اٌَّزقلِخ اٌَّإ١ٌٚخ ّّ ّْ اٌٛظ١فخ ًل ػاللخ ٌٙب ثّب ؽلس،  ال رزؾ "؛ حُـَكش ػبًِ آفو، ِب ٠ضجذ أ

رظخ٣ٍن  32817؛ أ٠ً٣خ هَحٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٍهْ 15، 14، ٙ 1991، 02حالؿظٔخػ٤ش، حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى

ػٓ َِزقلِٗ اٌنٞ أفن ا١ٌَبهح فٍَخ ٚاٍزؼٍّٙب ي غ١و َِإٚ وة اٌؼًّ ؿخء ك٤ٚ:"  ، ٝح25/05/1983١ٌُ

ٍٗ ّق١ٖخ.  .43-41، ٙ ٙ 1990، 02.."؛ حُـَكش حالؿظٔخػ٤ش، حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى ألغوا
(3)

ك٢ ػ٠ِ أّٗٚ:" ٣ُٔٔق ر٣ِخىس حُظؼ٣ٞٞ حُـِح 1956ٖٓ هخٕٗٞ حُظؤ٤ٓ٘خص حُل٢َٔٗ حُٜخىٍ ٓ٘ش  468ط٘ٚ حُٔخىس  -

 ك٢ كخُش حُوطؤ ح١ٌُ ال ٣ـظلَ ٖٓ ؿخٗذ ٍد حُؼَٔ أٝ ٖٓ ٛئالء ح٣ٌُٖ ٣ٌِلْٜ رخإلٍحىس"؛
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انٌة: خطؤ الغٌر؛      الحالة الث 

11421010 

 

   

    
-

 

                                                                                                                                                                          

Voir les articles: D 452- 1454- 4 du code de la sécurité sociale (Décret n° 2014- 13 du 

08 janvier 2014- art.1/ chapitre 03: faute inexcusable ou intentionnelle de la victime. 

Chapitre 04 : Faute d’un tiers) titre 05: faute de l’assuré ou d’un tiers.  
(1)

 ، ًٌٍٓٞ ٓخروًخ.08-08ٖٓ حُوخٕٗٞ  72ٝ ٣69َُحؿغ ٗٚ حُٔخىط٤ٖ  -
(2)

، 2004، ٓ٘٘ؤس حُٔؼخٍف، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، حُظؼ٣ٞٞ ػٖ اٛخرخص حُؼَٔ ك٢ َٜٓ ٝحُيٍٝ حُؼَر٤ش٤َٔٓ حألٝىٕ،  -

، حُظؼ٣ٞٞ حُوخ٢ٗٞٗ ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ح١َُٜٔ ٝح٣َُ٘ؼش حإلٓال٤ٓش٤ْ ك٢ِٔ ٓلٔي أٍٗٞ، ؛ ػزي حُل336ِٙ 

 .114، ٙ 1991ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش حُوخَٛس، 
(3)

، ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص آ٤ُخص ط٣ٞٔش ٓ٘خُػخص حُؼَٔ ٝح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢ ك٢ حُوخٕٗٞ حُـِحث٤ِٓ١َٔخٕ أك٤ٔش،  -

 .203، ٙ 2005، ١4حُـخٓؼ٤ش، حُـِحثَ، 
(4)

- Dans ce sens voir: Ourab Salima, L’indemnisation des accidents du travail, op.cit., 

p86; Josette Lagarde, Le risque professionnel dans le droit de la sécurité sociale, 

L’émergence d’un nouveau droit de l’indemnisation des dommages corporels, 

Université d’Alger, 2012, p 44 et suite; 

 ػ٣ِِ ؿٞحى ٛخى١، حُظؼ٣ٞٞ ػٖ اٛخرش حُؼَٔ، َٓؿغ ٓخرن، ٙ 117، 118.                                           
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-
 

 

   

  


من حٌث األساس؛   

                                                           
(1)

 ٌٍَٓ ٖٓ هخٕٗٞ ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢ حُل٢َٔٗ. 454، ٝطوخرِٜخ حُٔخىس 08-08ٖٓ حُوخٕٗٞ  75حُٔخىس  -
(2)

 ٖٓ هخٕٗٞ ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢ حُل٢َٔٗ. 01/4ٌٍَٓ 454، ٝطوخرِٜخ حُٔخىس 08-08ٖٓ حُوخٕٗٞ  74خىس حُٔ -
(3)

ٍ هخًٗٞٗخ أّٗٚ اًح 24/09/1990رظخ٣ٍن  ٣71728َُحؿغ هَحٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٍهْ  - َّ ، ٝح١ٌُ ؿخء ك٤ٚ:" ٖٓ حُٔو

ٜخد، ٣ُٔٔق ُٜ٘يٝم ح٠ُٔخٕ حالؿظٔخػ٢ ًخٗض ٓٔئ٤ُٝش حُـ٤َ ٛخكذ حُلخىػش ٗخِٓش أٝ ٓ٘ظًَش ٓغ ٓٔئ٤ُٝش حُٔ

ّٕ حُو٠خء رٔخ ٣وخُق ٌٛح  ّْ كب رخُٔطخُزش رَى حُظؼ٠٣ٞخص حُظ٢ طُّٞض ىكؼٜخ ا٠ُ كيٝى حُظؼ٣ٞٞ حُٔظٌلََّ رٚ ُِـ٤َ، ٖٝٓ ػ

 ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ. 28، ٙ 1992، 02حُٔزيأ ٣ؼّي ٓوخُلخً ُِوخٕٗٞ". حُـَكش حُٔي٤ٗش، حُؤْ حُؼخ٢ٗ، حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى 
(4)

ؽ١ٓ ٠ىْٛ اٌؾبكس ؽبكس ، ٝح١ٌُ ؿخء ك٤ٚ:" 10/01/2001رظخ٣ٍن  ٣239815َُحؿغ هَحٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٍهْ  -

ٖزٙب ٌٍٚؾ١خ،  ّٖ ػًّ ٚؽبكس ِوٚه  ٟ آْ ٚاؽل،  أّٗ ٠ؾك ١ٌٙئخ اٌّٚبْ اًلعزّبػٟ اٍزوعبع اٌّجبٌغ اٌزٟ ف

؛ ًٌُي 172، 171، ٙ 2003، 01حُؼيى  ". حُـَكش حالؿظٔخػ٤ش، حُٔـِش حُو٠خث٤ش،٠ٚوعغ ػٍٝ ِزَجت اٌؾبكس

 ًٌٍٓٞ ٓخروخ. 08-08ٖٓ حُوخٕٗٞ  71حُٔخىس 
(5)

-  ٠ُ ْٝ ػ٠ِ هالف هٞحػي حٍَُٔٝ حُظ٢ أؿخُ ك٤ٜخ حَُٔ٘ع حُظّؼ٣ٞٞ ػٖ حألَٟحٍ حُٔؼ٣ٞ٘ش، ػ٠ِ حػظزخٍ إٔ حأل

ٙ حُ٘ٚ حُ َّ ْ حُ٘ٚ حُؼخّ، ال إٔ ٣٘ل٢ كوًخ أٓخ٤ًٓخ أه ّٔ ق أٝ ٣ُظ ّٟ ّٕ حُلٌٔش ك٢ اهٜخثٚ رخُّ٘ٚ حُوخٙ إٔ ٣ٞ ؼخّ. ؿ٤َ أ

ٖٓ ٓـخٍ كٞحىع حُؼَٔ ٛٞ إٔ كخىع حُؼَٔ َٓطز٢ ر٘٘خ١ حُؼَٔ، ٝح١ٌُ ٣ٌٕٞ طؼ٠٣ٞٚ ػ٠ِ أٓخّ حُٔويٍس 

ّْ ٣زو٠ أٓخّ حُؼخَٓ حُٜٔخد أٝ ١ًٝ كوٞهٚ حُِّـٞء ريػٟٞ ٓٔظوِش ُِٔطخُزش رخُظؼ٣ٞٞ ػٖ ح٠ٍَُ  حُـٔي٣ش، ٖٝٓ ػ

 حُٔؼ١ٞ٘ ٝطل٣ٞض حُلَٛش.
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قدٌر؛    من حٌث الت 

 

 

   

انً:  المطلب الث 

مان  الت عوٌض عن طرٌق صنادٌق الض 

  

على أساس قواعد المسؤولية مع نوع من 
 الخصوصية

 المسؤولية المدنيةمتى توافرت أركان 

تكمن في خصوصية 
التعويض فقط عن 

 الضرر الجسدي

ا ره القاضي وفقً التعويض الكامل الذي يقد   عويض التكميليالت  
( -للقواعد العامة للمسؤولية المدنية )

  د في قانون التأميناتالتعويض الجزافي المحد  
 االجتماعية

 يتفادى بهذه الطريقة القاضي تجاوز التعويض
و ال  - ؛فال يثري الضحية بال سبب -للضرر: 

 وجود للجمع بين التعويضين

أن دفعها نظير االشتراكات التي سبق و 
 رب العمل لتغطية هذه المخاطر

= 
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(1)

 . 125، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ُِٔ٘ظؾ: هخىس ٤ٜٗيس، ٣ُ٘ظَ -
(2)

ٍحص حُلي٣ؼش ك٢ ٓٔئ٤ُٝش حإلىحٍس٣َُحؿغ ك٢ َٗف ٌٛٙ حُلٌَس: ٓلٔي ٓلٔي ػزي حُِط٤ق،  - ّٞ ، ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُظط

 ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ. 129، ٙ 2000حُؼَر٤ش، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، 
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األول الفرع

انً الفرع الث 

ل:  الفرع األو 

مان تنظٌم  تشرٌعً متخص ص  صنادٌق الض 

-fonds de garantie-

  

 

   
fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages 

(FGAO)  

                                                           
(1)

، ىحٍ حُلٌَ حُـخٓؼ٢، ى٣ن ح٠ُٔخٕ ك٢ حُظ٣َ٘غ حُٔوخٍٕحُظؼ٣ٞٞ ػٖ ٣َ١ن ٛ٘خكٔي١ أرٞ حٍُ٘ٞ ح٤ُٔي ػ٣ْٞ،  -

 .47، ٙ 2011، 1حإلٌٓ٘ي٣ٍش، ١
(2)

- Art. L 422- 1- II du code des assurances français:« Ce fonds, doté de la 

responsabilité civile… »; 

 ، ًٌٍٓٞ ٓخروًخ. 15-74ٖٓ حألَٓ  ٣27َُحؿغ ًٌُي حُٔخىس 
(3)

، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش طؼ٣ٞٞ حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ ػٖ ؿَحثْ حإلٍٛخدارَح٤ْٛ، ٍرخد ػ٘ظَ ح٤ُٔي  -

 . 425، ٙ 2001حُوخَٛس، 
(4)

ٌٓ٘الص طؼ٣ٞٞ حألَٟحٍ حُـٔي٣ش ُِظل٤َٜ كٍٞ ٛ٘يٝم ح٠ُٔخٕ حُل٢َٔٗ ٣َُحؿغ: ١ٚ ػزي ح٠ُُٞٔ ارَح٤ْٛ،  -

ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ؛ ٓلٔي  386، ٙ 2000ٕٞ، حٍُٜٔ٘ٞس، ، ىحٍ حُلٌَ ٝحُوخٗك٢ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ك٢ ٟٞء حُلوٚ ٝحُو٠خء

ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ؛ ٝك٢  264، َٓؿغ ٓخرن، ٟٙٔخٕ طؼ٣ٞٞ ح٣ٍَٝ٠ُٖٔ ر٤ٖ هٞحػي حُٔٔئ٤ُٝشَٜٗ حُي٣ٖ ٍٜٓ٘ٞ، 

 حُلوٚ حُل٢َٔٗ:
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-
 

                                                                                                                                                                          

Droit du dommage corporel, Faivre; Stéphanie Porchy Stéphanie, –Yvonne Lambert 

6é édition, 2009, p694; Geneviève Viney,  Paris, z,, Dallosystème d’indemnisation

1992, p 144;  Paris, , L.G.D.J,L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation

Voir aussi :                                                                                                                           

-Art.421-1 à 421-16 du code des assurances ;                                               

          -Art.47-1 de loi n° 91-1406 du 31decembre 1991, portant diverse 

dispositions d’ordre sociale ;                                                                       

           -Art.126-1 modifie par la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006- art.20 ;       

-Art.428-8 modifie par l’ordonnance n°2010-462 du 06 mai 2010-art.01.     
(1)

م ك٢  20-87ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  202حُٔخىس  - ٍّ ى٣ٔٔزَ ٓ٘ش  23حُٔٞحكن  1408 ؿٔخىٟ حأل٠ُٝ ػخّ 02حُٔئ

ٖ هخٕٗٞ حُٔخ٤ُش ُٔ٘ش 1987 ّٔ  . 1987ى٣ٔٔزَ ٓ٘ش  28ٛخىٍ ك٢  54، ؽ ٍ، ػيى 1988، ٣ظ٠
(2)

م ك٢  19-83حُوخٕٗٞ ٍهْ  - ٍّ ٖ هخٕٗٞ 1983ى٣ٔٔزَ ٓ٘ش  18حُٔٞحكن  1404ٍر٤غ حألٍٝ ػخّ  13حُٔئ ّٔ ، ٣ظ٠

 . 1983ش ى٣ٔٔزَ ٓ٘ 31ٛخىٍ ك٢  55، ؽ ٍ، ػيى 1984حُٔخ٤ُش ُٔ٘ش 
(3)

م ك٢  01 -93ٖٓ حَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ  2-145حُٔخىس  - ٍّ ٣٘خ٣َ ٓ٘ش  19حُٔٞحكن  1413ٍؿذ ػخّ  26حُٔئ

ٖ هخٕٗٞ حُٔخ٤ُش ُٔ٘ش 1993 ّٔ ْ، ؽ ٍ، ػيى 1993، ٣ظ٠ َّٔ  . ٣1993٘خ٣َ ٓ٘ش  20ٛخىٍ ك٢  04، حُٔؼيٍَّ ٝحُٔظ
(4)

م ك٢  25-91ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  189حُٔخىس  - ٍّ ، 1991ى٣ٔٔزَ ٓ٘ش  18حُٔٞحكن  1412ٔخىٟ حُؼخ٤ٗش ػخّ ؿ 11حُٔئ

ٖ هخٕٗٞ حُٔخ٤ُش ُٔ٘ش  ّٔ  . 1991ى٣ٔٔزَ ٓ٘ش  18ٛخىٍ ك٢  65، ؽ ٍ، ػيى ٣1992ظ٠
(5)

-  Jean Marie- Pontier, Le Sida: de la responsabilité à la garantie sociale, RFDA, 1992, 

p 545.  
(6)

ع حُز٤ج٢ ك٢ ٗطخم حُـٞحٍحألٗظٔش ػطخء ٓؼي ٓلٔي كٞحّ،  - ّٞ ، -ىٍحٓش ٓوخٍٗش-حُـٔخػ٤ش ُظؼ٣ٞٞ أَٟحٍ حُظِ

 . 129، ٙ 2011حُيحٍ حُـخٓؼ٤ش حُـي٣يس، حإلٌٓ٘ي٣ٍش، 
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(1)

ٖٓ  1971حُٜ٘يٝم حُي٢ُٝ ح١ٌُ أُٗ٘ت ػخّ  Fipolٖٓ أٓؼِش حُٜ٘خى٣ن حُظ٢ طظيّهَ رٜلش ط٤ِ٤ٌٔش، ٛ٘يٝم  -

 ّٞ ع حُزل١َ رخ٣ُِض، ك٢ كخُش ٓخ اًح طـخُٝص ه٤ٔش حألَٟحٍ حُلي أؿَ طٌِٔش طؼ٣ٞٞ حألَٟحٍ حُ٘خطـش ػٖ حُظِ

ٓش رظخ٣ٍن  ََ ز ُٔ ع رخ٣ُِض، حُ ّٞ ى٣ٔٔزَ  18حأله٠ٜ حُٔٔ٘ٞف ٖٓ ١َف حطلخه٤ش حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ػٖ أَٟحٍ حُظِ

، ٍٓخُش حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ػٖ حألَٟحٍ حُز٤ج٤ش ٝىٍٝ حُظؤ٤ٖٓرزًََٝٔ. ٣ُ٘ظَ: رٞكِـش ػزي حَُكٔخٕ،  1971

آ٤ُخص طؼ٣ٞٞ حألَٟحٍ ؛ ٓؼ٤ي ح٤ُٔي ه٘ي٣َ، 274، ٙ 2015/2016ىًظٍٞحٙ، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش طِٔٔخٕ، 

 . 107، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُز٤ج٤ش
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(1)

 . 47، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ ٣َ١ن ٛ٘خى٣ن ح٠ُٔخٕ كٔي١ أرٞ حٍُ٘ٞ ح٤ُٔي ػ٣ْٞ، -
(2)

٣ٞٞ حألَٟحٍ حُٞحهؼش ػ٠ِ ك٤خس حإلٗٔخٕ ٝٓالٓظٚ طؼ٣ُ٘ظَ ك٢ َٓى ٌٛح حَُأ١: ًٕٗٞ ٣ْٞٗ ٛخُق حُٔلٔي١،  -

 ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ. 488، ٙ 2013، 1، ٍٓ٘٘ٞحص ٣ُٖ حُلوٞه٤ش، ر٤َٝص، ١-ىٍحٓش ٓوخٍٗش -حُـٔي٣ش
(3)

، ٜٗخىس ٓخؿٔظ٤َ، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش حُـِحثَ حُ٘ظخّ حُوخ٢ٗٞٗ ُِظؼ٣ٞٞ حُظِوخث٢ ك٢ حُـِحثٍَحرل٢ رٖ ػ٤ِش،  -

(1 ،)2013 /2014 ٙ ،40 . 
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(1)

 ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ ٖٓ حَُٓخُش. ٣143َُحؿغ ٓخ ٓزن حإلٗخٍس ا٤ُٚ ك٢ حُٜللش  -
(2)

 .237، َٓؿغ ٓخرن، ٙ طؼ٣ٞٞ حألَٟحٍ حُٞحهؼش ػ٠ِ ك٤خس حإلٗٔخًٕٕٗٞ ٣ْٞٗ ٛخُق حُٔلٔي١،  -
(3)

خ ٌٛٙ ح١َُٝ٘ َٓطزطش ر٘ٞع حُٜ٘يٝم ٝحُوطَ ح٠ُٕٔٔٞ ك٢ ا١خٍٙ، ؿ٤َ أّٜٗخ طظٔلٍٞ ًِٜخ ك٢ ٝؿٞد  - ًٓ ػٔٞ

َّٞٝ ػ٘ٚ ٓظؼِّن ربٛخرش ؿٔٔخ٤ٗش ك٢ ظَ ؿ٤خد حُٔٔئٍٝ ػ٘ٚ، ٝر١َ٘ أاّل ٣ٌٕٞ ٠ٍَُِٔٝ ٣ٌي إٔ  ٣ٌٕٞ ح٠ٍَُ حُٔؼ

ع حُـِحث١َ َٛحكش  01ٌٍَٓ 140ك٢ اكيحػٚ، ٝٗـي ك٢ ٗٚ حُٔخىس  َّ ٖٓ حُظو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ ى٤ُاًل ػ٠ِ اهَحٍ حُٔ٘

 ٤َٜ ٌُٜٙ ح١َُٝ٘ ك٢ حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ.ٓٔئ٤ُٝش حُيُٝش ػٖ اٛالف ح٠ٍَُ ح١ٌُ ٣ِلن أكَحىٛخ. َٓ٘ؿغ رخُظل
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انً:  الفرع الث 

مان ٌةالستقالل  بٌن تعوٌض المسإولٌة وتعوٌض الض 

                                                           
(1)

ٌٍّ حُلٍٜٞ ػ٤ِٚ ٖٓ ك٢ طل٤َٜ ٌٛٙ حُلٌَس ٣َُحؿغ: ػل٤ق ٓلٔي أرٞ ًِٞد،  - حُظؼ٣ٞٞ ػٖ ح٠ٍَُ ػ٘ي طؼ

، ٓـِش حُـخٓؼش حإلٓال٤ٓش -ىٍحٓش ٓوخٍٗش ر٤ٖ حُوخٕٗٞ حُلِٔط٢٘٤ ٝحُل٢َٔٗ ٝحُلوٚ حإلٓال٢ٓ -حُٔٔئٍٝ ػٖ ح٠ٍَُ

ٝٓخ رؼيٛخ؛ آٔخػ٤َ  572ٝٙ  568، 567، 2014ٙ، ٤ٗٞ٣ٞ 02، حُؼيى 22حُٔـِي  ُِيٍحٓخص حإلٓال٤ٓش، ؿِس،

، ٜٗخىس ٓخؿٔظ٤َ، ٤ًِش ح٣َُ٘ؼش ٝحُيٍحٓخص ٟٔخٕ حُيُٝش ٠ٍَُِ ك٢ حُلوٚ حإلٓال٢ٓرٖ ٜٓي١ أكٔي حُل٢٘ٔ، 

، َٓؿغ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ حألَٟحٍ حُـٔي٣شٛـ؛ ١ٚ ػزي ح٠ُُٞٔ ١ٚ،  1430حإلٓال٤ٓش، حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، 

 . 237ٓخرن، ٙ 
(2)

 .127، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ ٣َ١ن ٛ٘خى٣ن ح٠ُٔخٕكٔي١ أرٞ حٍُ٘ٞ ح٤ُٔي ػ٣ْٞ،  -
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(1)

 - Marcel Sousse, La notion de réparation de dommages en droit administratif 

Français, E.J.A, 1994,  p 221. 
(2)

َ حُيٝ -  :ُش رؼ٘ٞحٕ ٓزيأ حُظ٠ّخٖٓ ح٢٘١ُٞ ًٌَٖٗٓ أْٛ حُلٞحىع حُظ٢ حٓظيػض طيهُّ
  ٚٔ2003ٖٓ هخٕٗٞ حُٔخ٤ُش ُٔ٘ش  120رٔٞؿذ أكٌخّ حُٔخىس  302-112كظق كٔخد طو٤ٜٚ هخٙ ٍه 

ػ٘ٞحٗٚ:" ٛ٘يٝم طؼ٣ٞٞ ٟلخ٣خ ١ًٝٝ كوٞم ٟلخ٣خ حألكيحع حُظ٢ ٍحكوض حُلًَش ٖٓ أؿَ حٓظٌٔخٍ 

 ح٣ُٜٞش ح٤٘١ُٞش".
  ْحُٔؼّيٍ رخَُّٔٓٞ  310-94ذ حَُّٔٓٞ حُظ٘ل١ٌ٤ ٍهْ ، رٔٞؿ302-069كظق كٔخد طو٤ٜٚ هخٙ ٍه

م ك٢ 96/45حُظ٘ل١ٌ٤ ٍهْ  ٍّ حُٔظؼِّن ر٤ٌل٤خص ٤َٓ كٔخد حُظّو٤ٜٚ حُوخٙ ٍهْ  17/01/1996حُٔئ

ٓ٘ٚ، ػ٠ِ أّٗٚ:"...حُٔٔخٛٔش ك٢  03رؼ٘ٞحٕ:" حُٜ٘يٝم  حُوخٙ رخُظ٠خٖٓ ح٢٘١ُٞ" ك٢ حُٔخىس  069-302

 230-03.."، ٤ُُؼيٍَّ رؼيٛخ رٔٞؿذ حَُّٔٓٞ حُظ٘ل١ٌ٤ ٍهْ ٛ٘يٝم طؼ٣ٞٞ ٟلخ٣خ أػٔخٍ حإلٍٛخد.

م ك٢  ٍّ  طلض رخد حُ٘لوخص،  ٣ٝ03٘ٚ ك٢ حُٔخىس  ٤ٗٞ٣2003ٞ  22حُٔئ

 حإلػخٗش ٖٓ حُيُٝش رؼ٘ٞحٕ حُظ٠خٖٓ ح٢٘١ُٞ. -         

 حُٔٔخٛٔش ك٢ ٛ٘يٝم طؼ٣ٞٞ ٟلخ٣خ حألػٔخٍ حإلٍٛخر٤ش...". -         

 م ك٢  14-82ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  ٠192 حُٔخىس اػالٕ ٓزيأ حُظ٠ّخٖٓ رٔوظ٠ ٍّ  1982ى٣ٔٔزَ  30حُٔئ

ٖ هخٕٗٞ حُٔخ٤ُش ُٔ٘ش  ّٔ  . 1983حُٔظ٠
  ْم ك٢  100-01حَُّٔٓٞ حُظ٘ل١ٌ٤ ٍه ٍّ ْ َُِّٔٓٞ حُظ٘ل١ٌ٤ ٍهْ  2001أر٣ََ  18حُٔئ ِّٔ -90حُٔؼيٍِّ ٝحُٔظ

م ك٢  402 ٍّ ٖ ٛ٘يٝم حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش ٝح1990ى٣ٔٔزَ  15حُٔئ ّٔ ألهطخٍ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش حٌُزَٟ ، حُٔظ٠

٘يٝم ٖٓ:  " ٓ٘ٚ:  ٤ٓٝ03َٙ ك٢ حُٔخىس  ّٜ ٕ ٗلوخص حُ ّٞ  طظٌ
 حُظؼ٠٣ٞخص حُظ٢ طُيكغ ٠ُلخ٣خ حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش ...، -
 حُ٘لوخص حُظ٢ هخٓض رٜخ حُٜٔخُق حُؼ٤ٓٞٔش ُ٘ـيس ٟلخ٣خ حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش ػ٠ِ ٝؿٚ حالٓظؼـخٍ". -

  ْم ك٢ 198-94حَُّٔٓٞ حُظ٘ل١ٌ٤ ٍه ٍّ ٖ اكيحع ُـ٘ش ٤٘١ٝش ُِظ٠خٖٓ.  ٤ُٞ٣1994ٞ 13حُٔئ ّٔ  حُٔظ٠

 .268، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٓٔئ٤ُٝش حُيُٝش ك٢ حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤شُؿال٢ٓ ٗؼ٤ٔش،  
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أول  

ا  ٌ ثان

ر مسبق ا: أول    الت عوٌض جاافً مقد 

 

-
 ملؼُشة.ثغعَخَ دلَع ٔأهواع امرضر املادي مٌَ ٔأو املؼيوي، ٔأو الاضعراب يف ٔأحوال ا 

-
ل املرضور ٔأّي وس بة من امرّضر، مامل ًخبنّي نولايض مسامهخَ يف ٕاحداثَ.   ػدم حتمُّ

« indemnité »

                                                           
(1)

٣ظؼ٤ّٖ ػ٠ِ حُوخ٢ٟ ػ٘ي طوي٣َٙ ُِظؼ٣ٞٞ ك٢ حُ٘ظخّ حُظو٤ِي١ ُِٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش طِز٤خٕ حُؼ٘خَٛ حُظ٢ حػظٔيٛخ ك٢  -

ََّٝ كٌٔٚ ُِ٘وٞ،  ٓخ ٢ِ٣:"  24/05/1994رظخ٣ٍن  109568ك٤غ ؿخء ك٢ هَحٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٍهْ ًُي ٝااّل ػ

ّْ اٌزؼ٠ٛٚبد اٌّل١ٔخ ٠غت أْ رىْٛ ِٕبٍجخ ٌٍٚوه اٌؾبًٕ، ٚػٍٝ اٌمٚبح أْ  ِٓ اٌّجبكب اٌؼبِخ  ٟ اٌمبْٔٛ أ

ٛا  ٟ أؽىبُِٙ اٌٍٛبئً اٌّؼزّلح ٌزمل٠و رٍه اٌزؼ٠ٛٚبد ّْ اٌمٚبء ثقالف مٌه٠ج١ِّٕ ُّ  ا ٠ؼلُّ فولبا ٌٍمبْٔٛ.  ، ِٚٓ ص

ّْ لٚبح اٌّٛٙٛع ِٕؾٛا رؼ٠ٛٚبد ٘بِخ كْٚ رؾل٠ل اٌؼٕبٕو اٌزٟ اػزّلٚا ػ١ٍٙب  ٟ  ٚوّب صجذ  ٟ ل١ٚخ اٌؾبي أ
"؛ حُٔـِش رمل٠وُ٘ ٌٍزؼ٠ٛ٘ ٠ىٛٔٛا ثنٌه لل فولٛا اٌمٛاػل اٌّمّوهح لبٔٛٔاب، ِٚزٝ وبْ مٌه اٍزٛعت إٌّم٘

ّْ  ح١ٌُ ؿخء ك٤ٚ:" 24/04/2001رظخ٣ٍن  258194ُي هَحٍٛخ ٍهْ ؛ 123ًٌٝ، ٙ 1997، 01حُو٠خث٤ش، حُؼيى  ئ

ٚاٌؼٕبٕو اٌزٟ اٌفًٖ  ٟ اٌزؼ٠ٛٚبد اٌّل١ٔخ ٠غت أْ ٠ىْٛ ثؾىُ َِجَّت ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ٍٛجبد اٌ وف اٌّلٟٔ، 

ب عبء اٌؾىُ اٌفبًٕ  ٟ اٌلػٜٛ اٌّلاػزّل ػ١ٍٙب اٌمٚبح  ٟ رمل٠و اٌزؼ٠ٛ٘، ٚاٌمٛاػل اٌمب١ٔٛٔخ اٌّ جّمخ ّّ ١ٔخ . ٌٚ

ا ِٓ اٌؼٕبٕو اٌّنوٛهح أػالٖ  أّٗ ٠ىْٛ لل ػّوٗ لٚبءٖ ٌٍمٖٛه ٠ٕغّو ػٕٗ إٌم٘ "؛ حُٔـِش حُو٠خث٤ش، ِجزٛها

ّٕ ح٠ٍَُ حُٔخى١ ٝكيٙ 348، ٙ 2001، 02حُؼيى  ّٞٝ ػ٘ٚ، ًُي أ ؛ ٣ٝظؼ٤ّٖ ك٢ ه٠ّْ ًُي طلي٣ي ٗٞع ح٠ٍَُّ حُٔؼ

، ٓـِش 23/04/2008رظخ٣ٍن  446057ش حُؼ٤ِخ ٍهْ ٓخ ٣ظؼ٤ّٖ ر٘ؤٗٚ ًًَ ػ٘خَٛ طوي٣َٙ؛ ٣َُحؿغ هَحٍ حُٔلٌٔ

، ٝال ٣٘طزن حُلٌْ ػ٠ِ ح٠ٍَُّ حُٔؼ١ٞ٘ ك٤غ ؿخء ك٢ هَحٍ حُٔلٌٔش 337، ٙ 2008، 02حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ، حُؼيى 

". ٓـِش حُٔلٌٔش ًل ٠َزٛعت اٌزؼ٠ٛ٘ ػٓ اٌٚوه اٌّؼٕٛٞ موو ػٕبٕو اٌزّمل٠و ٓخ ٢ِ٣:" 505072حُؼ٤ِخ ٍهْ 

 ؛ كٜٞ ؿ٤َ هخرَ ُِظؼ٤َِ الٍطٌخُٙ ػ٠ِ حُٔ٘خػَ ٝحألُْ. 135، ٙ 2010، 01حُؼ٤ِخ، حُؼيى 
(2)

ىٍحٓش ٓوخٍٗش ر٤ٖ  -حُظؼ٣ٞٞ ػٖ حألَٟحٍ حُـٔي٣ش ٝحألَٟحٍ حُٔـخٍٝس ُٜخٓلٔي ػزي حُـلٍٞ حُؼٔخ١ٝ،  -

 . 20، ٙ 2012، 1، ىحٍ حُؼوخكش َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ػٔخٕ، ١-ح٣َُ٘ؼش ٝحُوخٕٗٞ
(3)

ّٞٝ ػٜ٘خ ك٢ ٌٛح حإل١خٍ ٤ُْ حألَٟحٍ حُٔخى٣ش حُٔظَطّزش ػ٠ِ ح٠ٍَُ ٣ُوٜي رخألَٟحٍ حُٔخى - ٣ش ؿ٤َ حُٔؼ

حُـٔٔخ٢ٗ، ٝحُظ٢ طٔ٘غ ح٠ُل٤ش ٖٓ ِٓحُٝش ك٤خطٚ رٌِٜ٘خ حُطز٤ؼ٢ أٝ حُٔؼظخى، ٝاّٗٔخ طِي حُؤخثَ حُٔخى٣ش حُظ٢ طِلن 

 . 369، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٞحُلؼَ حُٔٔظلن ُِظؼ٣ٞ –حالُظِحٓخص رخ٢ُ٘ء حُؼخثي ُِٜٔخد. ٣ُ٘ظَ: ػ٢ِ ك٤ال٢ُ، 
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10

5101

10

10001

55

03

                                                           
(1)

م ك٢  20-90هخٕٗٞ ٍهْ  - ٍّ ّ ػخّ  24ٓئ َّ ، ٣ظؼِّن رخُظؼ٠٣ٞخص حُ٘خؿٔش 1990ؿ٘ض ٓ٘ش  15حُٔٞحكن  1411ٓل

م ك٢  19-90ػٖ هخٕٗٞ حُؼلٞ حُ٘خَٓ ٍهْ  ٍّ  .1990ؿ٘ض  15ٛخىٍ ك35٢، ؽ ٍ، ػيى 1990ؿ٘ض ٓ٘ش  15حُٔئ
(2)

م ك٢ 125-02َّٓٓٞ ٍثخ٢ٓ ٍهْ  - ٍّ َّ  24 ٓئ ، ٣لّيى كوٞم 2002أر٣ََ ٓ٘ش  07حُٔٞحكن  1423ّ ػخّ ٓل

؛ 2002أر٣ََ  14ٛخىٍ ك٢  25ٟلخ٣خ حألكيحع حُظ٢ ٍحكوض حُلًَش ٖٓ أؿَ حٓظٌٔخٍ ح٣ُٜٞش ح٤٘١ُٞش، ؽ ٍ، ػيى 

ْ رخَُّٔٓٞ حَُثخ٢ٓ ٍهْ  ّٔ م ك٢  269-06ٓؼّيٍ ٝٓظ ٍّ ، ؽ 2006ؿ٘ض ٓ٘ش  15حُٔٞحكن  1427ٍؿذ ػخّ  20حُٔئ

 . 2006ؿ٘ض ٓ٘ش  16ك٢ ٛخىٍ 51ٍ، ػيى 
(3)

– Voir: Lahlou- khiar Ghenima, Le droit de l’indemnisation, op.cit., p 179.  
(4)

م ك٢  47-99ٖٓ حَُّٔٓٞ حُظ٘ل١ٌ٤ ٍهْ  90حُٔخىس  – ٍّ ، 1999كزَح٣َ ٓ٘ش  13حُٔٞحكن  1419ٗٞحٍ ػخّ  27حُٔئ

َٟحٍ حُـٔي٣ش ٝحُٔخى٣ش حُظ٢ ُلوض رْٜ ٗظ٤ـش أػٔخٍ ٣ظؼِّن رٔ٘ق  طؼ٠٣ٞخص ُٜخُق حألٗوخٙ حُطز٤ؼ٤٤ٖ ٟلخ٣خ حأل

 17ٛخىٍ ك٢  09اٍٛخر٤ش أٝ كٞحىع ٝهؼض ك٢ ا١خٍ ٌٓخكلش حإلٍٛخد، ًٌٝح ُٜخُق ١ًٝ كوٞهْٜ، ؽ ٍ، ػيى 

 . 1999كزَح٣َ 
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50011%

5503

   

                                                           
(1)

 األِالن اٌّؼ١ٕخ ثبٌزؼ٠ٛ٘ ٟ٘: ػ٠ِ أّٗٚ: " 47-99ٖٓ حَُّٔٓٞ حُظ٘ل١ٌ٤ ٍهْ  91ط٘ٚ حُٔخىس  -

 اًلٍزؼّبي اٌَىٕٟ،اٌّؾالد ماد  -

 األصبس ٚاٌزغ١ٙياد إٌّي١ٌخ، -

 األٌجَخ، -

 ا١ٌَبهح أٚ ا١ٌَبهاد اٌْق١ٖخ، -

ّٛٗ اٌؾٍٟ ٚاألٚهاق اٌجٕى١خ".  - ٝحُٔالكع ػ٠ِ ٌٛٙ حُٔخىس أّٜٗخ هَٜص ٓـخٍ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ ح٠ٍَُ ًٚل رؼ

ؼظزَس أٓخ٤ٓش ك٢ حُل٤خس ٖٝٓ ٓٔظِِٓخطٜخ. ُٔ  حُٔخى١ ػ٠ِ حُٔٔظٌِخص حُ
(2)

 ٖٓ حَُّٔٓٞ ًحطٚ.  2/ 91حُٔخىس  -
(3)

 ٖٓ حَُّٔٓٞ ًحطٚ. 98، 97، 96، 95، ٣92َُحؿغ حُٔٞحى  -
(4)

بهٞ اٌّفؼٛي  ٟ ٓخ ٢ِ٣:"  10/10/2001ٍٝى ك٢ هَحٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ رظخ٣ٍن  - َّ ّْ ػمل اٌزأ١ِٓ اٌ ؽ١ش أ

ٌٕبعّخ ػٓ اٌؾوائك ٠ٕٔ  ٟ ِبكرٗ األٌٚٝ اٌّزؼٍّمخ ثزؼ١١ٓ األِالن ٚاٌق و، أّٔٗ ٠غ ٟ األٙواه ا 02/05/1987

ّْ اٌٚوه رَجّت  ١ٗ أفغبه لٕجٍخ... غ١و أّٔٗ ٠زّٚؼ ِٓ أؽىبَ اٌّبكح   06ٚاًلٔفغبه؛ ؽ١ش صجذ ِٓ َِزٕلاد اٌٍّف أ

ّْ األٙواه اٌّبك٠خ اٌزٟ رزَجَّت  ١ٙب أػّبي ئه٘بث١خ رقٚغ ٌٙنا  10/04/1994ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ اٌّإّهؿ  ٟ  أ

ّْ ػمل اٌّوٍَٛ،   اٌزأ١ِٓ اٌنٞ ٠َزّلي ثٗ اٌّ ؼْٛ ّٙلٖ ًل ٠ٕٔ  ٟ ِّٚٛٔٗ وْٛ اٌ بػٕخ ارفمذ ؽ١ش ٠الؽظ أ

حالؿظٜخى حُـِحث١َ ". ٗوالً ػٖ: ٓخ٣ْ ؿٔخٍ، ِؼٗ ػٓ رأ١ِٓ ػ١ٍّخ ئه٘بث١خ اٌزٟ ٌؾمذ ثّٕيٌٗ ٚأِٛاٌٗ إٌّمٌٛخ

 . 607، ٙ 2013، 2، ٍٓ٘٘ٞحص ٤ًِي، 2١، حُـِء ك٢ حُو٠خء حُٔي٢ٗ
(5)

 . 25، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُظؼ٣ٞٞ حُظِوخث٢ ُألَٟحٍ رٞحٓطش حُظّؤ٤ٖٓ ٝٛ٘خى٣نف كخ٣ي، ػخري كخ٣ي ػزي حُلظخ -
(6)

 . 372، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُلؼَ حُٔٔظلن ُِظؼ٣ٞٞػ٢ِ ك٤ال٢ُ،  -
(7)

يى ٜٗض   - ّٜ حُٔظؼِِّن رظؼ٣ٞٞ ٟلخ٣خ حإلٍٛخد، ػ٠ِ أّٗٚ:"  47-99ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ  09اٌّبكح ك٢ ٌٛح حُ

ٖٓ ٌٛح حَُّٔٓٞ ٓغ ًَ اٛالف ٠ٍَُِ ػ٠ِ أٓخّ  08ٝ 07ٜ٘ٞٙ ػ٤ِٚ ك٢ حُٔخىس ٣ظ٘خك٠ حُظؼ٣ٞٞ حُٔ
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ا  ٌ  الت عوٌضقٌمة على  القتصادي للضحٌةتؤثٌر المركا  :ثان

 

                                                                                                                                                                          

٤خم ط٘ٚ  ّٔ حُٔظؼِِّن رظلي٣ي  125-02ِٓ اٌّوٍَٛ اٌوئبٍٟ هلُ  28اٌّبكح حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ُِيُٝش". ٝك٢ ٗلْ حُ

حُظؼ٠٣ٞخص كوٞم ٟلخ٣خ حألكيحع حُظ٢ ٍحكوض حُلًَش ٖٓ أؿَ حٓظٌٔخٍ ح٣ُٜٞش ح٤٘١ُٞش ػ٠ِ أّٗٚ:" طٔ٘غ 

حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ ٌٛح حَُّٔٓٞ ًَ طؼ٣ٞٞ آهَ رلؼَ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ُِيُٝش، ٝطوْٜ ٖٓ حُٔزخُؾ حُٔوزٟٞش 

 ٖٓ ؿٜش أهَٟ رٔزذ ٗلْ ح٠ٍَُ".
(1)

أّٗٚ:" ال ٣ٌٖٔ ١ٌُٝ حُلوٞم ح٣ٌُٖ طٌٔ٘ٞح ٖٓ  47-99ِٓ اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ  10اٌّبكح ك٤غ ط٘خُٝض  -

٠ٍَ رٔوظ٠٠ أكٌخّ ه٠خث٤ش هزَ َٗ٘ ٌٛح حَُّٔٓٞ، إٔ ٣طٔلٞح ا٠ُ حُظؼ٣ٞٞ حُٜٔ٘ٞٙ حُلٍٜٞ ػ٠ِ اٛالف حُ

ػ٠ِ  125-02ِٓ اٌّوٍَٛ اٌوئبٍٟ  29اٌّبكح ٖٓ ٌٛح حَُّٔٓٞ"؛ ٝك٢ حإل١خٍ ًحطٚ ٜٗض  8ٝ 7ػ٤ِٚ ك٢ حُٔخىط٤ٖ 

٠خث٢ ٜٗخث٢ ػ٘ي طخ٣ٍن أّٗٚ:" ال ٣ٌٖٔ إٔ ططخُذ ح٠ُلخ٣خ ًٝٝٝ حُلوٞم ح٣ٌُٖ حٓظلخىٝح طؼ٠ً٣ٞخ ٛيٍ رٔٞؿذ كٌْ ه

َٗ٘ ٌٛح حَُّٔٓٞ ك٢ حُـ٣َيس ح٤َُٔٓش ُِـ٣ٍٜٞٔش حُـِحث٣َش حُي٣ٔوَح٤١ش حُ٘ؼز٤ش، رخُظؼ٣ٞٞ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٚ ك٢ 

 ٌٛٙ حألكٌخّ...".
(2)

، ٙ 2003، 01، حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى 10/01/2001رظخ٣ٍن  ٣239815َُحؿغ: هَحٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٍهْ  -

 . 109، َٓؿغ ٓخرن، ٙ كٞحىع حُؼَٔ ٝحألَٓحٝ ح٤ُٜ٘ٔش: ٓٔخط٢ حُط٤ذ، ؛ ٝك٢ ٌٛٙ حُلٌَس171
(3)

ح ك٢ حُؼوي أٝ ك٢ حُوخٕٗٞ كخُوخ٢ٟ ٛٞ  182ط٘ٚ حُٔخىس  - ًٍ ٖٓ حُظّو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ ػ٠ِ أّٗٚ:" اً ُْ ٣ٌٖ حُظؼ٣ٞٞ ٓوّي

ٖٓ حُظو٤ٖ٘ 132ٝ 131ح١ٌُ ٣وّيٍٙ، ٣َٝ٘ٔ حُظؼ٣ٞٞ ٓخ ُلن حُيحثٖ ٖٓ هٔخٍس ٝٓخ كخطٚ ٖٓ ًٔذ،..."؛ حُٔخىس 

 حُٔي٢ٗ. 
(4)

ٍ ٖٓ حُّظو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ ط٘ٚ ػ٠ِ أّٗٚ:" ٣َ٘ٔ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ ح٠ٍَُ حُٔؼ١ٞ٘ ًَ ٓٔخّ رخُل٣َش  182حُٔخىس  - َّ ٌٓ

 أٝ حَُ٘ف أٝ حُٔٔؼش".
(5)

حُظؼ٣ٞٞ ػٖ ؛ ١ٚ ػزي ح٠ُُٞٔ ١ٚ، 373، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُلؼَ حُٔٔظلن ُِظؼ٣ٞ٣ُٞ٘ظَ: ػ٢ِ ك٤ال٢ُ،  -

 . 170، َٓؿغ ٓخرن، ٙ شحألَٟحٍ حُـٔي٣
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(1)

؛ ٣ُ٘ظَ ًٌُي: 89، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ ٣َ١ن ٛ٘خى٣ن ح٠ُٔخٕكٔي١ أرٞ حٍُ٘ٞ ح٤ُٔي ػ٣ْٞ،  -

 . 248، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش حُٔظَطزش ػٖ كٞحىع ح٤ُٔخٍحصٓلٔي رؼـ٢، 
(2)

 ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ. 408، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ حألَٟحٍ حُـٔي٣ش١ٚ ػزي ح٠ُُٞٔ ١ٚ،  -
(3)

 رخٓظؼ٘خء كخالص ه٤ِِش ؿًيح ٣ُٔظزؼي ك٤ٜخ ح٠ُّٔخٕ. -
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- 

 

- 

1259

040112 

- 

49040030559

0015910

050559

 

- 

 

                                                           
(1)

٣ظؼَِّن رخُظؼ٠٣ٞخص حُ٘خؿٔش ػٖ هخٕٗٞ حُؼلٞ حُ٘خَٓ  20-90ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  9/1ًٌَٗ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ حُٔخىس  -

ّْ طلي٣يٛخ ك٢ حألَٓ  ّٕ ٗٔذ حُظّؼ٣ٞٞ ٤ًٝل٤ش كٔخرٚ ٢ٛ طِي حُظ٢ ط م ك٢  15-74ٍهْ حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ أّٗٚ:" ا ٍّ حُٔئ

، حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش حُٔظَطزش ػٖ كٞحىع ح٤ُٔخٍحصحًٌٍُٔٞ أػالٙ"؛ ٣ُ٘ظَ ًٌُي: ٓلٔي رؼـ٢،  30/01/1974

 . 248َٓؿغ ٓخرن، ٙ 
(2)

 . 2006كزَح٣َ  28ٛخىٍ ك٢  ٣11َُحؿغ: ؽ ٍ، ػيى  -
(3)

 خ.ًٌٍٓٞ ٓخروً  181-93ٖٓ حَُّٔٓٞ حُظ٘ل١ٌ٤  106ٝ107، ٣105َُحؿغ: حُٔٞحى  -
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- 

 

- 

 


؛األولى 

 

   

 

                                                           
(1)

ع حُل٢َٔٗ حٗظ١َ ك٢ ٌٛح حإل١خٍ رٔ٘خٓزش طؼ٣ٞٞ ٟلخ٣خ حُـ٣َٔش اػزخص حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ ػيّ  - َّ ّٕ حُٔ٘ ٓغ أ

َِّٔ ٖٓ هزَ ُـخٕ طؼ٣ٞٞ ٛ٘يٝم ح٠ُٔخٕ  ١َّ٘ كُ آٌخ٤ٗش حُلٍٜٞ ػ٠ِ طؼ٣ٞٞ كو٤و٢ ًٝخَٓ رط٣َن آهَ، ٌٛح حُ

كٞ حُظِوخث٢ ُطِزخص حُظؼ٣ٞٞ. َّ  رٞحهؼ٤ظٚ، ٝٓغ ًُي طـّ٘زض حُ

, J.C.P, 1995, p 95.             Sida et responsabilité des cliniquesAmrik Dorsner Dolivet,   
(2)

- Voir : Art. 47 de loi n° 91- 1406 du 31 décembre 1991, portant diverses dispositions 

d’ordre sociale. 

ّٕ ٓلٌٔش حُ٘وٞ حُل٤َٔٗش هي هخُلض ٌٛح حالطـخٙ  ّٕ ح٠ُل٤ش ال ٝٓغ ًُي كب ِّٓٔش ًُي رؤ ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ هَحٍحطٜخ ٓئ

٣ـُٞ ُٜخ حُلٍٜٞ ػ٠ِ طؼ٣ٞٞ أًزَ ٖٓ ًُي ح١ٌُ ػَٟٚ ػ٤ِٚ حُٜ٘يٝم، كٔوخرَ حُؼ٘خء ح١ٌُ ؿّ٘زٚ ا٣خٙ ُٞ ًخٕ هي 

زغ ُـؤ ا٠ُ حُٔلٌٔش ٟٝٔخٗٚ طؼ٠ً٣ٞخ ٗخٓاًل ُألَٟحٍ حُٔخى٣ش ٜٓ٘خ ٝحُٔؼ٣ٞ٘ش حُٞحهؼش ػ٤ِٚ، ٝٛٞ رٌُي ؿّ٘زٚ ٓ٘وش طظّ 

ّٕ ٓٞحكوش ح٠ُل٤ش ػ٠ِ ػَٝ حُٜ٘يٝم طؼّي ط٘خُاًل ٓ٘ٚ ُٝٞ رط٣َوش ٤ٟ٘ٔش ػٖ  -حُٔٔئٍٝ ػٖ ح٠ٍَُ، ك٠اًل ػٖ أ
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؛الثانٌة 

12

59

12

                                                                                                                                                                          

ٍ ُِلَى ك٢ حُظّوخ٢ٟ ٝكوخً ُٔزخىة حُؼيحُش ٝك٢  َّ ٌَ ٣ظ٘خك٠ ٓغ حُلن حُٔو أ١ّ ىػٟٞ ه٠خث٤ش طظؼِّن ر٘لْ ح٠ٍَُ، ٝٛٞ أٓ

 َس: ح٥ؿخٍ حُٔلّيىس هخٗٞٗخً. ٣َُحؿغ ك٢ ٌٛٙ حُلٌ

- Emanuel Savatier, Le principe indemnitaire à l’épreuve des jurisprudences                                             

civile et administrative, J.C.P, n° 13, 1999, p 621.  
(1)

 . 64رن، ٙ ، َٓؿغ ٓخحُظؼ٣ٞٞ ػٖ ٣َ١ن ٛ٘خى٣ن ح٠ُٔخ٣ُٕ٘ظَ: كٔي١ أرٞ حٍُ٘ٞ ح٤ُٔي ػ٣ْٞ،  -
(2)

 حُٔظؼِّن ر٠لخ٣خ حُٔؤٓخس ح٤٘١ُٞش، ًٌٍٓٞ ٓخروًخ. 93-06ٖٓ حَُّٔٓٞ حَُثخ٢ٓ  ٣07َُحؿغ: حُٔخىس  -



االجتماعي التضامن واعتبارات مدنيةال المسؤولية قواعد بين حيةالض مركز:                                                  األول الباب  

173 
 

انً:  المبحث الث 

 الت عوٌضحق الضحٌة فً مان ضللدولة ب التكف ل المباشر

  

   

 

                                                           
(1)

، ٓـِش حإلىحٍس حُؼخٓش، حٌُِٔٔش أٓخّ ٓٔئ٤ُٝش حإلىحٍس حُٟٔٞٞػ٤شأٗخٍ ا٠ُ ٌٛٙ حُلٌَس: ر٣ُٞي حُي٣ٖ حُـ٤ال٢ُ،  -

 . 130، ٙ 2004 ٤ٗٞ٣ٚ ،02حُؼيى ، 44حُٔـٔٞػش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، 
(2)

طَؿغ أٍٛٞ كٌَس حُظِحّ حُيُٝش رخُظؼ٣ٞٞ رٞؿٚ ػخّ، ا٠ُ هخٕٗٞ كٔٞ ٍحر٢ ك٤ٖ أُِّ حُيُٝش رظؼ٣ٞٞ حُٔـ٢٘  -

ّْ ظَٜص ٌٛٙ حُلٌَس ك٢ ظَ أكٌخّ ح٣َُ٘ؼش حإلٓال٤ٓش  ػ٤ِْٜ ك٢ ؿ٣َٔظ٢ حُوظَ ٝحَُٔهش، ػ٘ي ػيّ ٓؼَكش حُـخ٢ٗ، ػ

ٌٍَّ ٓؼَكش حُٔٔئٍٝ ػٜ٘خ، ٟ اإلٍالًَل ٠ ً كَ  ٖٓ هالٍ اػٔخٍ ٓزيأ " "، رٔوظ٠خٙ ٠٣ٖٔ ر٤ض حُٔخٍ حُّي٣ش ػ٘يٓخ ٣ظؼ

ّ حُلوٚ حُـَر٢ ٖٝٓ رؼيٙ حُؼَر٢. ك٢ طل٤َٜ طؤ٤َٛ كٌَس حُظِحّ حُيُٝش رخُظؼ٣ٞٞ ٤ُ19ظز٘خٛخ ك٢ أٝحثَ حُوَٕ 

حُظ٣َ٘ؼخص حُٔؼخَٛس ىٍحٓش ٓوخٍٗش ك٢  -طؼ٣ٞٞ حُيُٝش ٠ٍَُِٔٝ ٖٓ حُـ٣َٔش٣َُحؿغ: ٓلٔي أرٞ حُؼال ػو٤يس، 

ٗظ٣َش ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ؛ ػٔخٍ ػٞحري١،  09، ٙ 2004، 2، ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش، حُوخَٛس، ١-ٝحُ٘ظخّ حُـ٘خث٢ حإلٓال٢ٓ

، 196، ٙ 1994، ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش، حُـِحثَ، –ىٍحٓش طؤ٤ِ٤ٛش طل٤ِ٤ِش ٓوخٍٗش  –حُٔٔئ٤ُٝش حإلىح٣ٍش 

، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، ٤ًِش -ىٍحٓش ٓوخٍٗش –٣ٞ ٟلخ٣خ حُـَحثْ حإلٍٛخر٤ش حُ٘ظخّ حُوخ٢ٗٞٗ ُظؼٞ؛ ى٣ٖ ٠ٓٞٓ، 197

ٓـِش حُؼِّٞ ، هخٕٗٞ كٔٞ ٍحر٢ٝٓخ رؼيٛخ؛ ٓلٔٞى ٓالّ ُٗخط٢،  136، ٙ 2016/ 2015حُلوٞم، ؿخٓؼش طِٔٔخٕ، 

ُٝش حُظِحّ حُي؛ ػٔخى كخَٟ ًٍخد، 24، ٙ 1971، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش ػ٤ٖ ْٗٔ، ٣٘خ٣َ حُوخ٤ٗٞٗش ٝحالهظٜخى٣ش

 2010، 02ٓـِش حُوخٕٗٞ ُِيٍحٓخص ٝحُزلٞع حُوخ٤ٗٞٗش، حُؼيى ً،رخُظؼ٣ٞٞ ػٖ ؿَحثْ حإلٍٛخد ك٢ حُظ٣َ٘غ حُؼَحه٢

  /publication/ 311563778  https://www.researchgate.net                .         ٍٓ٘٘ٞ رخَُحر٢:

https://www.researchgate.net/
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حكون ادّلوةل وارث من ل وارث هل، ول حكون ضامًٌا ملن ل ضامن هل، فِل هؤمن ببؼظ امكذاب  كَف"

وىكفر ببؼظ"

ل انًالمطلب األو  المطلب الث 

                                                           
(1)

، َٓؿغ -حُؤْ حُؼخ٢ٗ -حألَٟحٍ حُ٘خٗجش ػٖ ؿَحثْ حإلٍٛخدل٤َٜ ًُي ٣َُحؿغ: أكٔي حُٔؼ٤ي حُِهَى، ك٢ ط -

، ىحٍ حُلـَ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حُوخَٛس، حُيُٝش ٝكوٞم ٟلخ٣خ حُـ٣َٔش؛ أكٔي ػزي حُِط٤ق حُلو٢، 14، 13ٓخرن، ٙ 

ٓـِش حُؼِّٞ ، لٞحىع حإلٍٛخر٤شأٓخّ طؼ٣ٞٞ  حُيُٝش ٠ُلخ٣خ حُ؛ ٓؼخى حٍُِٝح٢ُ، 65، 64، ٙ 2003، ١1

:           ٍٓ٘٘ٞ رخَُحر٢. 2015، 02حُوخ٤ٗٞٗش، ِِٓٔش كوٚ حُو٠خء حإلىح١ٍ، حُٔـَد، حُؼيى 

https://www.marocdroit.com                                                                                                           
(2)

 . 90، َٓؿغ ٓخرن، ٙ طؼ٣ٞٞ حُيُٝش ٠ٍَُِٔٝ ٖٓ حُـ٣َٔشٓلٔي أرٞ حُؼال ػو٤يس،  -
(3)

، ٓيحهِش ٓزيأ ٓٔئ٤ُٝش حُيُٝش ػٖ طؼ٣ٞٞ حُٔـ٢٘ ػ٤ِْٜ، أٓخٓٚ، ػ٘خَٛٙ، ٟٔخٗخطٚه١َ٤ أكٔي حٌُزخٕ،  -

ك٢ حإلؿَحءحص حُـ٘خث٤ش"، حُٔئطَٔ حُؼخُغ ُِـٔؼ٤ش ح٣َُٜٔش  ٍٓ٘٘ٞس ك٢ ٓـٔٞػش أػٔخٍ ٓئطَٔ "كوٞم حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ

ٓيٟ ؛ ٗواًل ػٖ: ػزي حَُكٔخٕ هِل٢، 595، 1989/1990ُِٙوخٕٗٞ حُـ٘خث٢، ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش، حُوخَٛس، 

، ٓـِش -ىٍحٓش ك٢ حُلوٚ ٝحُظ٣َ٘غ حُٔوخٍٕ –ٓٔئ٤ُٝش حُيُٝش ػٖ طؼ٣ٞٞ ٟلخ٣خ حُـ٣َٔش )حألٓخّ ٝحُ٘طخم( 

 .  324، ٙ 2011، ٤ُٞ٣ٞ 47حُوخٕٗٞ، ؿخٓؼش حإلٓخٍحص حُؼَر٤ش حُٔظّليس، حُؼيى ح٣َُ٘ؼش ٝ

https://www.marocdroit.com/
https://www.marocdroit.com/


االجتماعي التضامن واعتبارات مدنيةال المسؤولية قواعد بين حيةالض مركز:                                                  األول الباب  

175 
 

ل:  المطلب األو 

ولة ضامن أصلً للت عوٌض  الد 

الفرع 

األول

الفرع الثانً

ل:  الفرع األو 

 صندوق تعوٌض ضحاٌا اإلرهاب
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05100559

                                                           
(1)

 . 09، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُيُٝش ٝكوٞم ٟلخ٣خ حُـ٣َٔش٣ُ٘ظَ: أكٔي ػزي حُِط٤ق حُلو٢،  -
(2)

ص حالطـخٛخ –طؼ٣ٞٞ حألَٟحٍ حُ٘خٗجش ػٖ ؿَحثْ حإلٍٛخد ٣َُحؿغ ك٢ طل٤َٜ ٌٛٙ ح٥ٍحء: أكٔي حُٔؼ٤ي حُِهَى،  -

، 03، ٓـِش حُلوٞم، ح٣ٌُٞض، حُؼيى -حُلي٣ؼش ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔوخٍٕ ٝٓيٟ حالٓظلخىس ٜٓ٘خ رخُوخ٤ٖٗٞٗ ح١َُٜٔ ٝح٣ٌُٞظ٢

1997 ٙ ٙ ،179- 190  . 
(3)

، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش هٔ٘ط٤٘ش، حُ٘ظخّ حُوخ٢ٗٞٗ ُِظّؤ٤ٖٓ ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗشرِي١ ٣ًَٔش،  -

2016/2017 ٙ ،74. 
(4)

خ ط٣َ٘ؼ٤ش أٝ ح٠ٗٔخٜٓخ ا٠ُ حطلخه٤خص ى٤ُٝش ػ٠ِ  - ًٛ ؤٕ اٛيحٍٛخ ٜٗٞ ّ٘ ٖٓ حُظّيحر٤َ حُظ٢ حػظٔيطٜخ حُيُٝش رٌٜح حُ

م ك٢  03-92ؿَحٍ حَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ  ٍّ ، 1992ٓزظٔزَ ٓ٘ش  30حُٔٞحكن  1413ٍر٤غ حُؼخ٢ٗ ػخّ  03ٓئ

ْ، ؽ ٍ، ػيى ّٔ ؛ حَُّٔٓٞ 1992أًظٞرَ ٓ٘ش  1ٛخىٍ ك٢  70 ٣ظؼِّن رٌٔخكلش حُظو٣َذ ٝحإلٍٛخد، ٓؼّيٍ ٝٓظ

م ك٢  413-98حَُثخ٢ٓ ٍهْ  ٍّ ٖ حُٜٔخىهش ػ٠ِ حالطلخه٤ش حُؼَر٤ش ٌُٔخكلش حإلٍٛخد 07/12/1998ٓئ ّٔ ، ٣ظ٠

ٖ حُظٜي٣ن 444-2000؛ حَُّٔٓٞ حَُثخ٢ٓ ٍهْ 1998، 93ػيى  22/04/1998حُٔٞهّؼش ك٢ حُوخَٛس رظخ٣ٍن  ّٔ ، ٣ظ٠

ٖ  445-٤2000ش ُؤغ حُٜـٔخص حإلٍٛخر٤ش رخُو٘خرَ؛ ٝحَُّٔٓٞ حَُثخ٢ٓ ٍهْ رظللّع ػ٠ِ حالطلخه٤ش حُيُٝ ّٔ حُٔظ٠

حُظٜي٣ن رظللّع ػ٠ِ حالطلخه٤ش حُي٤ُٝش ُؤغ ط٣َٞٔ حإلٍٛخد، حُٔؼظٔي٣ْٖ ٖٓ ١َف حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ُٔ٘ظٔش حألْٓ 

ه٤ٖ ك٢  09/12/1999ٝ 15/12/1997حُٔظليس ػ٠ِ حُظٞح٢ُ رظخ٣ٍن  ٍّ  . 2000، 01، ػيى ، ؽ 23/12/2000ٍحُٔئ
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 منه 851؛ المادة  81 -39األولى: المرسوم الت شرٌعً رقم 

توسٌع قائمة المستفٌدٌن من الت عوٌض من ذوي حقوق ضحاٌا اإلضافة

اإلرهاب


  


 

 

ل تعوٌض ضحاٌا اإلرهابتسمٌة حساب مٌاانٌة الدولة الالجدٌد: أول   ذي ٌتحم 

 صندوق ضحاٌا اإلرهاب".

                                                           
(1)

 . ٣1993٘خ٣َ  20ٛخىٍ رظخ٣ٍن  ٣04َُحؿغ: ؽ ٍ، ػيى  -
(2)

ٝحُظؼ٣ٞٞ حُٔٔ٘ٞف ١ٌُٝ كوٞم حُلجخص حُؼالػش أػالٙ، ٣ظٔؼَّ ك٢ ٓؼخٕ هيٓش ٣ٔخ١ٝ حَُٔطّذ حُٜخك٢ حإلؿٔخ٢ُ  -

ع رؼي ٝكخطٚ، ٣ٔ٘ق ٌٛح حُٔؼخٕ ا٠ُ ؿخ٣ش ٖٓ حُظّوخػي  ٍِّ طزش حُٔٔ٘ٞكش ُِٔٞ َّ ٓ٘ٞحص اًح  10ٍُِٔٞع، أٝ ُٔيس حُٔطخرن ُِ

ع أًؼَ ٖٓ  ٍِّ  ٓ٘ش ػ٘ي ٝكخطٚ. 50ًخٕ ٖٓ حُٔٞ
(3)

م ك٢  18-93َّٓٓٞ ط٣َ٘ؼ٢ ٍهْ  - ٍّ ٖ هخٕٗٞ 1993ى٣ٔٔزَ ٓ٘ش  29حُٔٞحكن  1414ٍؿذ ػخّ  15ٓئ ّٔ ، ٣ظ٠

 . 1993ى٣ٔٔزَ  30ٛخىٍ رظخ٣ٍن  88، ؽ ٍ، ػيى 1994حُٔخ٤ُش ُٔ٘ش 
(4)

-  ّٕ ٝح١ٌُ ٣ُؼخىٍ حألؿَ حُٜخك٢  ِؼبُ فلِخ،ًَ ٖٓ حُلجش حأل٠ُٝ ٝحُؼخ٤ٗش طٔظل٤ي ٖٓ  رخُ٘ٔزش ٌَُ٘ حُظؼ٣ٞٞ، كب

ع، أٓخ حُلجش حُؼخُؼش ك٤ٔ٘ق ُٜخ  ٍّ  x ٣120ٔخ١ٝ  هأٍّبي ئعّبٌٟ أِٝؼبُ ّٙوٞ حإلؿٔخ٢ُ حُٔ٘خٓذ َُطزش حُٔٞ

ع.  ٍّ  حَُٔطّذ ح١َُٜ٘ ح١ٌُ ًخٕ ٣ظوخٟخٙ حُٔٞ
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ا:  ٌ تقرٌر تعوٌض األضرار الجسدٌةثان

001

ا: ضرار األتعوٌض تولً الصندوق اٌادة إلى تعوٌض األضرار الجسدٌة، ثالث 

المادٌة

5042

5050

01100550

 منه:  853؛  المادة  72 -35الثانٌة: المرسوم التشرٌعً رقم 

فئة أخرى من المستفٌدٌن من خدمات صندوق ضحاٌا اإلرهاباإلضافة:

شرط

ر وذوي حقوق الضحاٌا الذٌن ٌفوق الجدٌد حق الت عوٌض ألصول الضحاٌا القص 

سنة 01سنهم 

 األجر الوطنً األدنى  X 871شكل رأسمال

المضمون

001005535305

5042

5050

                                                           
(1)

ه - ٍّ  . 1994، 20، ؽ ٍ، ػيى 10/04/19994خٕ ك٢ ٣َُحؿغ: حَُٔٓٞٓخٕ حُظ٘ل٣ٌ٤خٕ ٓئ
(2)

ٖ هخٕٗٞ حُٔخ٤ُش ُٔ٘ش 30/12/1995ٓئٍم ك٢  27-95َّٓٓٞ ط٣َ٘ؼ٢ ٍهْ  - ّٔ ، 82، ؽ ٍ، ػيى 1996، ٣ظ٠

 . 1995ى٣ٔٔزَ  31ٛخىٍ رظخ٣ٍن 
(3)

 . 1997كزَح٣َ ٓ٘ش  19ٛخىٍ ك٢  10ؽ ٍ، ػيى  -
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(1)

م ك٢  47-99حَُّٔٓٞ حُظ٘ل١ٌ٤ ٍهْ  - ٍّ ، ٝحُٔظؼِّن رٔ٘ق طؼ٠٣ٞخص ُٜخُق حألٗوخٙ 13/02/1999ٓئ

حُطز٤ؼ٤٤ٖ ٟلخ٣خ حألَٟحٍ حُـٔي٣ش أٝ حُٔخى٣ش حُظ٢ ُلوض رْٜ ٗظ٤ـش أػٔخٍ اٍٛخر٤ش أٝ كٞحىع ٝهؼض ك٢ ا١خٍ 

 . 1999كزَح٣َ  17ٛخىٍ رظخ٣ٍن  09ؽ ٍ، ػيى  ٌٓخكلش حإلٍٛخد، ًٌٝح ُٜخُق ١ًٝ كوٞهْٜ،
(2)

 ٓ٘ٚ؛ ٣117َُحؿغ: حُٔخىس  -

Voir: Ali Filali, L’indemnisation des victimes des troubles à l’ordre public, 

L’émergence d’un nouveau droit de l’indemnisation des dommages corporels, 

Université d’Alger, 2012, p 210.  
(3)

ٛخىٍ ك٢  05روًخ، ؽ ٍ، ػيى ًٌٍٓٞ ٓخ 47-99ٖٓ حَُّٔٓٞ  2ٓ٘ٚ، حُظ٢ أٟخكض كوَس ُِٔخىس  ٣02َُحؿغ حُٔخىس  -

 .2014كزَح٣َ  02
(4)

ٖ حُلخالص حُظ٢ ٣ظيّهَ ك٤ٜخ ٛ٘يٝم - ّٔ   .طؼ٣ٞٞ ٟلخ٣خ حإلٍٛخد٣ُ٘ظَ حُِٔلن حُؼخُغ حَُٔكن رخَُٓخُش، ٣ظ٠
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(1)

 ، ًٌٍٓٞ ٓخروًخ. 47-99ٖٓ حَُّٔٓٞ  ٣13ُ٘ظَ: حُٔخىس  -
(2)

م ك٢  01-06أَٓ ٍهْ  - ٍّ ّ ػخّ  28ٓئ َّ ِْ 2006كزَح٣َ  27حُٔٞحكن  1427ٓل ّٔ ٖ ط٘ل٤ٌ ٤ٓؼخم حُ ّٔ ، ٣ظ٠

. ك٢ طل٤َٜ ٤ًل٤ش طٌلَّ حُيُٝش ر٠لخ٣خ حُٔؤٓخس 2006كزَح٣َ ٓ٘ش  28ٛخىٍ ك٢  11ٝحُٜٔخُلش ح٤٘١ُٞش، ؽ ٍ، ػيى 

ٝٓخ  495، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُ٘ظخّ حُوخ٢ٗٞٗ ُظؼ٣ٞٞ ٟلخ٣خ حُـَحثْ حإلٍٛخر٤شح٤٘١ُٞش؛ ٣َُحؿغ: ى٣ٖ ٠ٓٞٓ، 

، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، ٤ًِش ٓٔئ٤ُٝش حُيُٝش ك٢ طؼ٣ٞٞ ح٣ٍَٝ٠ُٖٔ ٖٓ أػٔخٍ حُؼ٘ق ٝحإلٍٛخد٤ِ٣ٜخ؛ ٣ٌَٗ ػ٤َٕٔ، 

 ٝ ٓخ ٤ِ٣ٜخ. 459، ٙ 2011حُلوٞم، ؿخٓؼش رخط٘ش، 
(3)

م ك٢  124-06َّٓٓٞ ٍثخ٢ٓ ٍهْ  - ٍّ ، ٣لّيى ٤ًل٤خص 2006ٓخٍّ ٓ٘ش  27حُٔٞحكن  1427ٛلَ ػخّ  27ٓئ

ٟٓٞٞع اؿَحءحص اىح٣ٍش ُِظ٣َّٔق ٖٓ حُؼَٔ رٔزذ حألكؼخٍ حُٔظِّٜش  اػخىس اىٓخؽ أٝ طؼ٣ٞٞ حألٗوخٙ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح
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انً:  الفرع الث 

 صندوق تعوٌض ضحاٌا وذوي حقوق ضحاٌا األحداث التً رافقت

ٌة الوطنٌة   الحركة من أجل استكمال الهو 

                                                                                                                                                                          

م ك٢  95-06؛ َّٓٓٞ ٍثخ٢ٓ ٍهْ 2006ٓخٍّ ٓ٘ش  29ٛخىٍ ك٢  19رخُٔؤٓخس ح٤٘١ُٞش، ؽ ٍ، ػيى  ٍّ  29ٓئ

ّ ػخّ  َّ ٖٓ حألَٓ   13، ٣ظؼِّن رخُظ٣َّٜق حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٚ ك٢ حُٔخىس 2006كزَح٣َ ٓ٘ش  28حُٔٞحكن  1427ٓل

ٖ ّٔ  .2006كزَح٣َ ٓ٘ش  28ٛخىٍ ك٢  11ط٘ل٤ٌ ٤ٓؼخم حُِْٔ ٝحُٜٔخُلش ح٤٘١ُٞش، ؽ ٍ، ػيى  حُٔظ٠
(1)

ّ ػخّ  29ٓئٍم ك٢  93-06َّٓٓٞ ٍثخ٢ٓ ٍهْ  - َّ ، ٣ظؼِّن رظؼ٣ٞٞ 2006كزَح٣َ ٓ٘ش  28حُٔٞحكن  1427ٓل

 . 2006كزَح٣َ ٓ٘ش  28ٛخىٍ ك٢  11ٟلخ٣خ حُٔؤٓخس ح٤٘١ُٞش، ؽ ٍ، ػيى 
(2)

م ك٢  48-99هْ َّٓٓٞ ط٘ل١ٌ٤ ٍ - ٍّ حٍ ػخّ  27ٓئ ّٞ ٖ اكيحع ىٍٝ 1999كزَح٣َ 13حُٔٞحكن  1419ٗ ّٔ ، ٣ظ٠

 . 1999كزَح٣َ ٓ٘ش  17ٛخىٍ ك٢  09حٓظوزخٍ ح٤ُظخ٠ٓ ٟلخ٣خ حإلٍٛخد ٝط٘ظ٤ٜٔخ ٝػِٜٔخ، ؽ ٍ، ػيى 
(3)

م ك٢  182-04َّٓٓٞ ط٘ل١ٌ٤ ٍهْ  - ٍّ ّٖٔ ، ٣ظ٤ٗٞ٣2004ٞ ٓ٘ش  24حُٔٞحكن  1425ؿٔخىٟ حأل٠ُٝ ػخّ  06ٓئ ٠

ّٖ ك٢ ٍٟٝغ ٛؼذ، ٝط٘ظ٤ٜٔخ ٤َٓٝٛخ، ؽ ٍ،  اكيحع َٓحًِ ٤٘١ٝش الٓظوزخٍ حُلظ٤خص ٝحُّ٘ٔخء ٟلخ٣خ حُؼ٘ق ٖٝٓ ٛ

 . ٤ٗٞ٣2004ٞ ٓ٘ش  27ٛخىٍ ك٢  41ػيى 
(4)

م ك٢  94-06َّٓٓٞ ٍثخ٢ٓ ٍهْ  - ٍّ ّ ػخّ  29ٓئ َّ ، ٣ظؼِّن ربػخٗش حُيُٝش 2006كزَح٣َ  28حُٔٞحكن  1427ٓل

 . 2006كزَح٣َ ٓ٘ش  28ٛخىٍ ك٢  ٢11 حرظ٤ُِض ر٠ِٞع أكي أهخٍرٜخ ك٢ حإلٍٛخد، ؽ ٍ، ػيى ُألَٓ حُٔلَٝٓش حُظ
(5)

روٜٞٙ ٌٛٙ حإلكٜخث٤خص ٣َُحؿغ: ًِٔش ٣َُٝ حُظ٠ّخٖٓ ح٢٘١ُٞ ٝحألَٓس ٝحُـخ٤ُش حُـِحث٣َش رخُوخٍؽ "ؿٔخٍ  -

 ُٝي ػزخّ" رٔ٘خٓزش ح٤ُّٞ حُزَُٔخ٢ٗ كٍٞ "حُٜٔخُلش ح٤٘١ُٞش".
(6)

ىٍحٓش طؤ٤ِ٤ٛش؛ طل٤ِ٤ِش  -ٓٔئ٤ُٝش حُيُٝش ك٢ اٛالف حألَٟحٍ حُ٘خطـش ٖٓ حألػٔخٍ حإلٍٛخر٤ش:ك٤ٌْ ٤ٓخد،  -

، حُٔـِش حُؼَر٤ش ُِؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش، ًَِٓ ىٍحٓخص حُٞكيس حُؼَر٤ش، ر٤َٝص، حُؼيى -ٝططز٤و٤ش ػ٠ِ حُظـَرش حُـِحث٣َش

 . 52، ٙ 2012، أٝص 35
(7)

 ٖٓ حُيٓظٍٞ. 49حُٔخىس  ٖٓ ر٤ٜ٘خ حُٔظخَٛحص ٝح٤َُٔٔحص ٝحُظـَٜٔ، -
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(1)

 . 345، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُلؼَ حُٔٔظلن ُِظؼ٣ٞٞػ٢ِ ك٤ال٢ُ،  -
(2)

م ك٢  08-90هخٕٗٞ حُزِي٣ش ٍهْ  - ٍّ  15، ؽ ٍ، ػيى 1990أر٣ََ ٓ٘ش  7حُٔٞحكن  ٠ٍٓ1410خٕ ػخّ  12ٓئ

ٍ ُِزِي٣ش هي أُُـ1990٢أر٣ََ ٓ٘ش  11ٛخىٍ ك٢  ّٞ ّٕ ٌٛح حُيٍٝ حُٔو ِـ٠(، ٓخ ٣ؼ٢٘ أ ُٓ (. 
(3)

، ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش، حُٔٔئ٤ُٝش ػٖ حُٔوخ١َ ٝططز٤وخطٜخ ك٢ حُوخٕٗٞ حإلىح١ٍٓٔؼٞى ٤ٜٗٞد،  -

ٖ حُؼلٞ حُ٘خَٓ، ًٌٍٓٞ ٓخروًخ.  19-90؛ هخٕٗٞ ٍهْ 232، ٙ 2000حُـِحثَ،  ّٔ  ٣ظ٠
(4)

ػٖ حألَٟحٍ  ًٌٍٓٞ ٓخروًخ؛ ٝرٔٞؿذ ٌٛح حُوخٕٗٞ طٔظل٤ي ح٠ُّل٤ش ٖٓ طؼ٣ٞٞ طِوخث٢ 20-90هخٕٗٞ ٍهْ  -

 ىٕٝ حُٔخى٣ش أٝ حُٔؼ٣ٞ٘ش حُظ٢ ُلوظٜخ، ٓظ٠ أػزظض اٛخرظٜخ ٝػالهظٜخ رخُلخىع ٓظ٠ ًخٗض حإلٛخرش هي ٝهؼض:  حُـٔي٣ش

ٓ اٌؼفٛ اٌْبًِ )اٌفزوح اٌّّزّلح  19 -90ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  09اٌّىبْ ٚاٌيِبْ اٌّؾّلك  ٟ اٌّبكح  - ّّ ٠زٚ

 (.01ٚاألِبوٓ ؽَت اٌّبكح 

 ُِظّل٤َٜ أًؼَ: ِنوٛه ٍبثماب؛  15 -74٘ ٚو١ف١خ ؽَبثٗ ٚ مب ألؽىبَ األِو رؾل٠ل َٔجخ اٌزؼ٠ٛ -

, op.cit., p 203,204.              L’indemnisation des victimes des troubles publicsAli Filali,  
(5)

٣ٞش ٣لّيى كوٞم ٟلخ٣خ حألكيحع حُظ٢ ٍحكوض حُلًَش ٖٓ أؿَ حٓظٌٔخٍ حُٜ 125-02َّٓٓٞ ٍثخ٢ٓ ٍهْ  -

 ًٌٍٓٞ ٓخروًخ.  ح٤٘١ُٞش،
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(1)
 . 2002ى٣ٔٔزَ ٓ٘ش  25ٛخىٍ ك٢  ٣86َُحؿغ: ؽ ٍ، ػيى  -

(2)
 ًٌٍٓٞ ٓخروخ. 125-02ٖٓ حَُّٔٓٞ حَُثخ٢ٓ  08ا٠ُ  01حُٔٞحى ٖٓ  -

(3)
 ٖٓ حَُّٔٓٞ ٗلٔٚ ْٛ: حُِٝؽ، حألر٘خء ٝحألٍٛٞ. ١ًٝ13 حُلوٞم كٔذ حُٔخىس  -

(4)
ّٕ حَُّٔٓٞ حُ - ُٜخ؛ ًخٕ رٔٞؿذ حَُّٔٓٞ  125-02َثخ٢ٓ ٍهْ طـيٍ حإلٗخٍس ا٠ُ أ َّٝ ١َأص ػ٤ِٚ ػّيس طؼي٣الص، أ

م ك٢  478-02حَُثخ٢ٓ ٍهْ  ٍّ ْ 2002ى٣ٔٔزَ  31ٛخىٍ ك٢  89، ؽ ٍ، ػيى 31/12/2002حُٔئ ِّٔ ، ػْ ُػيٍِّ ٝطُ

م ك٢  272-05رٔٞؿذ حَُّٔٓٞ حَُثخ٢ٓ ٍهْ  ٍّ ، ٤ُٞ٣2005ٞ  31ٛخىٍ ك٢  53، ؽ ٍ، ػيى 31/07/2005حُٔئ

ْ ػ٘ٞحٕ حَُّٔٓٞ حَُثخ٢ٓ ٍهْ  02ح١ٌُ ؿخء ك٢ حُٔخىس ٝ ّٔ ِوٍَٛ هئبٍٟ ٠ؾّلك ؽمٛق  ًٔخ ٣ؤط٢:" 125-02ٓ٘ٚ ٤ُظ

ح رٔٞؿذ ٙؾب٠ب األؽلاس اٌزٟ ها مذ اٌؾووخ ِٓ أعً اٍزىّبي ا٠ٌٛٙخ ا١ٌٕٛٛخ ٚرول١خ اٌّٛإٛخ ًَ "، ُٝػيٍِّ أه٤

م ك٢  269-06حَُّٔٓٞ حَُثخ٢ٓ ٍهْ  ٍّ  51، ؽ ٍ، ػيى 2006ؿ٘ض ٓ٘ش  15ٞحكن حُٔ 1427ٍؿذ ػخّ  20ٓئ

-02، ٝػ٠ِ ٌٛح حألٓخّ ٓ٘ظ٘خٍٝ حُظّؼ٣ٞٞ ٝكن ح٤ٌُل٤خص حُٞحٍىس ك٢ حَُّٔٓٞ 2006ؿ٘ض ٓ٘ش  16ٛخىٍ ك٢ 

 ٝطؼي٣الطٚ ك٤ٔخ ٍٝى ر٘ؤٗٚ طؼي٣َ.  125
(5)

ٔش رٔٞؿذ حَُٔٓ 125-02ٖٓ حَُّٔٓٞ  ١21زوًخ ألكٌخّ حُٔخىس  - َّٔ ُش ٝحُٔظ ّٞ حَُثخ٢ٓ ٍهْ ًٌٍٓٞ ٓخروًخ، حُٔؼيَّ

 ، ًٌٍٓٞ ٓخروًخ.05-272
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تعوٌض ذوي الحقوق )وفاة الضحٌة( -

(1)
:

؛  -

21111 
- 

2111111

 

انً:  المطلب الث 

ولة ضامن احتٌاطً  الد 

4114الفرع األول
الفرع الثانً

                                                           
(1)

 ، ًٌٍٓٞ ٓخروًخ. 272-05؛ حُٔؼّيُظخٕ رٔٞؿذ حَُّٔٓٞ حَُثخ٢ٓ ٍهْ 12ٝ ٣10َُحؿغ: حُٔخىطخٕ  -
(2)

 ، ًٌٍٓٞ ٓخروًخ. 125-02ٖٓ حَُّٔٓٞ حَُثخ٢ٓ ٍهْ  29ٝ ٣28َُحؿغ: حُٔخىطخٕ  –
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ل:  الفرع األو 

ا الدولة لتدخ  ل ٌارات نموذجصندوق ضمان الس    ٌ  احتٌاط

   

4141

11
4141 

                                          

41
11414844241114141

300100

4193

02100541

                                                           
(1)

 . 1969ى٣ٔٔزَ ٓ٘ش  31ٛخىٍ ك٢  110ؽ ٍ، ػيى  -
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00000110011010

00002

003100000000110

0119

1001911100110

040510019

                                                           
(1)

 . 1980كزَح٣َ ٓ٘ش  19ٛخىٍ ك٢  08ٍ، ػيى ؽ  -
(2)

 . 2001ى٣ٔٔزَ  23ٛخىٍس ك٢  79ؽ ٍ، ػيى  -
(3)

 2002ى٣ٔٔزَ  25ٛخىٍس ك٢  86ؽ ٍ، ػيى  -
(4)

 ، ًٌٍٓٞ ٓخروًخ. 103-04ٖٓ حَُّٔٓٞ حُظ٘ل١ٌ٤ ٍهْ  06ا٠ُ  ٣01َُحؿغ حُٔٞحى ٖٓ  -
(5)

حُٜ٘يٝم حُوخٙ رخُظؼ٠٣ٞخص طلض ٝٛخ٣ش ٣َُٝ ٣ٌٕٞ  ػ٠ِ أّٗٚ:" 15-74ٖٓ حألَٓ ٍهْ  33ط٘ٚ حُٔخىس  -

 حُٔخ٤ُش، ٝطظ٠ُٞ ط٤٤َٔٙ حُٜٔخُق حٌُِّٔلش رخُظؤ٤ٓ٘خص ك٢ ُٝحٍس حُٔخ٤ُش".
(6)

ٖ ١َٝٗ ططز٤ن حُٔخىط٤ٖ  37-80ٖٓ حَُّٔٓٞ  01حُٔخىس  - ّٔ  . 15-74ٖٓ حألَٓ  34ٝ 32حُٔظ٠
(7)

 .31-29، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ٙ حٍحُظؼ٣ٞٞ حُظِوخث٢ ُأل٣َُٟ٘ظَ: ػخري كخ٣ي ػزي حُلظخف كخ٣ي،  -
(8)

 ًٌٍٓٞ ٓخروخ. 37-80ٖٓ حَُّٔٓٞ  02حُٔخىس  -
(9)

 .37-80ٖٓ حَُّٔٓٞ  03حُٔخىس  -
(10)

 ًٌٍٓٞ ٓخروخ؛ 15-74ٖٓ حألَٓ  31ٝ 28حُٔخىطخٕ  -



االجتماعي التضامن واعتبارات مدنيةال المسؤولية قواعد بين حيةالض مركز:                                                  األول الباب  

187 
 

ل  أو

  ٌ اثان

ندوقل  أو  : الحالت التً تستوجب دفع الت عوٌض من قبل الص 

003001

ار مجهول   - ؛ المسإول عن الفعل الض 

 

ن ومعسر؛  - المسإول عن الحادث معروف  لكن ه غٌر مإم 

                                                                                                                                                                          

Recours du FGAOD contre le responsable d’un Cass.ass.plén., 29 mai 2009, Voir aussi: 

Jolly, La semaine juridique, n°25, -, Obs. Sabine Abravanelrculationaccident de la ci

2009.                                                                                                                                    
(1)

ّٕ حُٜ٘يٝم حُوخٙ  26/04/2006رظخ٣ٍن  341495ؿخء ك٢ هَحٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٍهْ  - ٓخ ٢ِ٣:" ك٤غ أ

م ك٢  15-74ٖٓ حألَٓ  30، 29، 24رخُظؼ٠٣ٞخص ٝكوخ ُِٔخىس  ٍّ ، ٝحُٔظؼِّن ربُِح٤ٓش حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ 30/01/1974حُٔئ

َ ًَ أٝ ؿِء ٖٓ حُظؼ٠٣ٞخص  ّٔ ّٕ حُٜ٘يٝم حُوخٙ رخُظؼ٠٣ٞخص ٣ظل ٤خٍحص ٝر٘ظخّ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ حألَٟحٍ، كب ّٔ حُ

ٍس ٠ُلخ٣خ َّ ّ٘خؿٔش ػٖ كٞحىع رخُظخ٢ُ حُلٞحىع حُـٔٔخ٤ٗش أٝ ١ًٝ كوٞهْٜ، ٝأّٗٚ  حُٔو َّٔ حُّظؼ٠٣ٞخص حُٔخى٣ش حُ ال ٣ظل
...، ه٠خس حُٔـِْ ٝرو٠خثْٜ رظل٤َٔ حُٜ٘يٝم حُوخٙ رخُظؼ٠٣ٞخص حُٔخى٣ش ُأل١َحف حُٔي٤ٗش ػٖ حألَٟحٍ حٍَُٔٝ

٤خٍط٤ٖ ٣ٌٞٗٞح هي هخُلٞح حُوخٕٗٞ"؛ ٓـِش حُٔلٌٔش ح ّٔ  .597، ٙ 2007، 02ُؼ٤ِخ، حُؼيىحُاّلكوش رخُ
(2)

٤خٍحص حُل٢َٔٗ؛ ٣ُ٘ظَ: - ّٔ ٤خم، ٖٝٓ أؿَ حُلخالص حُظ٢ ٣ظيّهَ ك٤ٜخ ٛ٘يٝم ٟٔخٕ حُ ّٔ  ك٢ ٗلْ حُ

Le fonds de garantie automobile, La réparation juridique du Jacqueline Voisin, 

129.                 -80, pp 126, Edité par Léon Derobert, Flammarion, 19dommage corporel 
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مان؛  - ار فً الض  الحالة التً ٌسقط فٌها حق المسإول عن الفعل الض 

9014190

003001

134193

  

 

 

 

 

 

 

 

ل حُيخجُّ 


  

                                                           
(1)

م ك٢  34-80ٖٓ حَُّٔٓٞ حُظ٘ل١ٌ٤ ٍهْ  5، 4، ٣3َُحؿغ: حُٔٞحى  - ٍّ  16حُٔٞحكن  1400ٍر٤غ حألٍٝ ػخّ  29حُٔئ

ٖ طلي٣ي ١َٝٗ ططز٤ن حُٔخىس 1980كزَح٣َ ٓ٘ش  ّٔ م ك٢  15-74ٖٓ حألَٓ ٍهْ  07، ٣ظ٠ ٍّ ّ ػخّ  16حُٔئ َّ  1394ٓل

٤خٍحص ٝر٘ظخّ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ حألَٟحٍ ، ؽ ٍ، ػيى  ٣1974٘خ٣َ ٓ٘ش  30حُٔٞحكن  ّٔ حُٔظؼِّن ربُِح٤ٓش حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حُ

 .1980كزَح٣َ ٓ٘ش  19ٛخىٍ ك٢  08
(2)

 –١ٍبلٗ  ٟ ؽبٌخ ٍىو  ٝح١ٌُ ؿخء ك٤ٚ:" 16/02/1999رظخ٣ٍن  ٣196300َُحؿغ هَحٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٍهْ  -

؛ 199، ٙ 1999، 1"؛ حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى ٌٍمبْٔٛر ج١ك ٕؾ١ؼ  –ه ٘ ٍٛت ئٍمبٛ اٌّٚبْ ػٍٝ اٌٚؾب٠ب 

ٙ هَحٍٛخ ٍهْ  َّ ٍ هخًٗٞٗخ أّٗٚ  25/10/2001رظخ٣ٍن  251232ٝحألَٓ ًحطُٚ أه َّ اً ؿخء ك٢ اكيٟ ك٤ؼ٤خطٚ:" ٖٓ حُٔو
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22% 

ٌ  ث ندوقاان  : شروط الستفادة من تعوٌض الص 

91

3001

 -أ-

-ب-

3001

-ج-


  


  

                                                                                                                                                                          

ّبْ  ّٚ ١بهح  ٟ ؽبٌخ ٍىو، ئًّل ػٓ اٌَبئك ٠َمٜ اٌؾك  ٟ اٌ َّ  ًٚل ٠َوٞ ئٌٝاٌنٞ ٠ؾىُ ػ١ٍٗ ٚلذ اٌؾبكس ثم١بكح اٌ

 . 533، ٙ 2002، 02؛ حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيى اٌٚؾب٠ب ٚمٚٞ اٌؾمٛق"
(1)

اٌٖٕلٚق اٌقبٓ  ًل ٠ؼزجو، ح١ٌُ ؿخء ك٤ٚ:" 04/05/2005رظخ٣ٍن  ٣301127َُحؿغ: هَحٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٍهْ  -

َِّٓ ٌٗ، ٙبِٕاب ثبٌزؼ٠ٛٚبد  . ٓـِش حُٔلٌٔش "ًلٔؼلاَ اٌؼاللخ اٌزّؼبلل٠خ ث١ّٕٙبٌّورىجٟ ؽبكس ِوٚه عَّبٟٔ غ١و ِإ

 . 479، ٙ 2005، 02حُؼ٤ِخ، حُؼيى 
(2)

ٙؾب٠ب ؽٛاكس  ًل ٠َزف١ل ح١ٌُ ؿخء ك٤ٚ:" 04/05/2005رظخ٣ٍن  ٣299825َُحؿغ: هَحٍ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٍهْ  -

ٕلٚق اٌقبٓ ثبٌزؼ٠ٛٚبد، ّٖ ئًلّ ئما اصجزٛا ئػَبه َِجّت ؽبكس  اٌّوٚه اٌغَّب١ٔخ أٚ مٚٞ ؽمٛلُٙ ِٓ رلّفً اٌ

ٓ ٌٗاٌّوٚه غ١ ِّ ٙ هَحٍٛخ ٍهْ 353، ٙ 2006، 02. ٓـِش حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ، حُؼيى "و اٌّإ َّ ؛ حُلٌْ ًحطُٚ أه

اٌغَّب١ٔخ أٚ مٚٞ  ٠ْزوٛ ًلٍزفبكح ٙؾب٠ب ؽٛاكس اٌّوٚه ك٤غ ؿخء ك٤ٚ:" 18/03/2010رظخ٣ٍن  540961

٠ٓ اٌّزَجّت  ٟ صجٛد ػَو اٌّلؽمٛلُٙ ِٓ اٌزّؼ٠ٛٚبد اٌّمّوهح ثؾىُ ٔٙبئٟ ِٓ ٕٕلٚق ّٙبْ ا١ٌَبهاد، 

 . 142، ٙ 2010، 01. ٓـِش حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ، حُؼيى "اٌؾبكس
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9311 

- 

- 

03 


 

 

- 

- 

فبامًس بة نولضاء املدين

0041

                                                           
(1)

 ، ًٌٍٓٞ ٓخروًخ.37-80ٖٓ حَُّٔٓٞ حُظ٘ل١ٌ٤ ٍهْ  15حُٔخىس  -
(2)

 ٖٓ حَُّٔٓٞ ٗلٔٚ. 18حُٔخىس   -
(3)

 ًٌٍٓٞ ٓخروًخ. 15-74ٖٓ حألَٓ  26ٖٓ حَُّٔٓٞ ٗلٔٚ؛ ٝحُٔخىس  10حُٔخىس  -
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 ابمًس بة نولضاء اجلزايئ93

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

انً:  الفرع الث 

ا ا جدٌد  كم  ولة مدٌن احتٌاطً بالت عوٌض: الش رٌعة العامة ت قر  ح   الد 

4114

                                                           
(1)

 ؛ ًٌٍٓٞ ٓخروًخ.37-80ّٓٞ ٍهْ ٖٓ حَُٔ 13حُٔخىس  -
(2)

 ٖٓ حَُّٔٓٞ ٗلٔٚ. 16ٝ 15حُٔخىس  -
(3)

ٍ 140حٓظُلِيع ٗٚ حُٔخىس  - َّ م ك٢  10-05رٔٞؿذ حُوخٕٗٞ  1ٌٓ ٍّ حُٔٞحكن  1426ؿٔخىٟ حأل٠ُٝ ػخّ  19حُٔئ

 .٤ٗٞ٣2005ٞ ٓ٘ش  26ٛخىٍ ك٢  44، ٣ظ٠ٖٔ طؼي٣َ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ، ؽ ٍ، ػيى ٤ٗٞ٣2005ٞ ٓ٘ش  20
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رر  " إذا انعدم المسإول عن الض 

ر ٌد  ف رر"الجسمانً ولم ٌكن للمتضر   ٌه، تتكف ل الدولة بالتعوٌض عن هذا الض 

 موكع اميّص يف امخّلٌني املدين -

 ،

                                                           
 (1)

 .335، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُلؼَ حُٔٔظلن ُِظؼ٣ٞ٣ُٞ٘ظَ: ػ٢ِ ك٤ال٢ُ،  -
(2)

 - Yvonne Lambert- Faivre, L’évolution de la responsabilité civile d’une dette de 

responsabilité a une créance d’indemnisation, Op.cit., p1. 
(3)

 . 96، َٓؿغ ٓخرن، ٙ ِظؼ٣ٞٞحُٔٔئ٤ُٝش حُٟٔٞٞػ٤ش ًؤٓخّ ٣ُُ٘ظَ: ٣َْٓ ر٤ِٛٞق،  -
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4114 

؛ مضمون اميّص -

 


انعدام المسإول 
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 مسؤول غري مؼروف.


 421

48

481

421

                                                           
 (1)

ُش رٔٞؿذ حُوخٕٗٞ  125ط٘ٚ حُٔخىس  - ًل ٠َُأي اٌّزَجِّت  ٟ اٌٚوه ػ٠ِ أّٗٚ:"  10-05ٖٓ حُظّو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ، ٓؼيَّ

اح١ٌُ ٣ُليػٚ رلؼِٚ أٝ حٓظ٘خػٚ ٓ٘ٚ أٝ ػيّ ك٤طظٚ   ".ئًّل ئما وبْ ١ِِّّيا
(2)

ٍَ ك٢ ٓؼّيُش حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ أّٗٚ:" ال  ١42زوًخ ُِٔخىس  -  ٣ٌٕٞ أٛاًل ُٔزخَٗس كوٞهٚ حُٔي٤ٗش ٖٓ ًخٕ كخهي حُظ٤٤ِّٔ ُٜـ

 حُٖٔ أٝ ػظٚ أٝ ؿٕ٘ٞ.

 ٣ؼظزَ ؿ٤َ ٤ِّٔٓ، ٖٓ ُْ ٣زِؾ ػالع ػَ٘س ٓ٘ش".     
(3)

 ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ. 122، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُلؼَ حُٔٔظلن ُِظؼ٣ٞ٣َُٞحؿغ: ػ٢ِ ك٤ال٢ُ،  -
(4)

هخرش إٔ ٣ظوِّٚ ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش اًح أػزض ٖٓ حُظو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ ػ٠ِ أّٗ  134/2ط٘ٚ حُٔخىس  - َّ ٚ:" ٣ٝٔظط٤غ حٌَُِّٔق رخُ

ّٕ ح٠ٍَُّ ًخٕ ال رّي ٖٓ كيٝػٚ ُٝٞ هخّ رٌٜح حُٞحؿذ رٔخ ٣٘زـ٢ ٖٓ حُؼ٘خ٣ش".  أّٗٚ هخّ رٞحؿذ حَُهخرش، أٝ أػزض أ
(5)

 - Voir: Ghenima Lahlou-khiar, Réflexion sur l’alinéa 2 de l’article 125 du code civil, 

op.cit., p 13; 

رًَُٞحُس أكٔي، حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ُِوخَٛ، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش هٔ٘ط٤٘ش، 2014/2013، ٙ 

263                                                                                                                            .      
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اتج  رر الن  ضرر جسمانً: طبٌعة الض 

                                                           
(1)
 ٖٓ حُظّو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ. 138/2ٝ 123حُٔخىطخٕ  - 
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4114ٌد للمضرور فٌه" ل"ضرر   

 

                                                           
(1)

، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ حألَٟحٍ حُـٔي٣ش ٝحألَٟحٍ حُٔـخٍٝس ُٜخ٣ُ٘ظَ: ٓلٔي ػزي حُـلٍٞ حُؼٔخ١ٝ،  -

 .82، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ حألَٟحٍ حُـٔي٣ش؛ ١ٚ ػزي ح٠ُُٞٔ ١ٚ، 46
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18410
10114118

 

4114

                                                           
(1)

ُش ر ١52زوًخ ُِٔخىس  - ، ٝحُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ أّٗٚ:" ٣ٔؼَِّ ٣َُٝ حُٔخ٤ُش 10-05ٔٞؿذ حُوخٕٗٞ ٖٓ حُظّو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ ٓؼيَّ

ُٔطزوش  حُّيُٝش ك٢ كخُش حُٔ٘خًٍش حُٔزخَٗس ك٢ حُؼالهخص حُظخرؼش ُِوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ، ًُٝي ٓغ َٓحػخس حألكٌخّ حُوخٛش حُ

 ػ٠ِ حُٔئٓٔخص ًحص حُطخرغ حإلىح١ٍ".
(2)

، حُٔـِش حُـِحث٣َش ُِؼِّٞ حُوخ٤ٗٞٗش حالهظٜخى٣ش ٠خء حُؼخى١طٔؼ٤َ حُّيُٝش أٓخّ حُو٣ُ٘ظَ: ُٔطخػ٢ ٍٗٞ حُي٣ٖ،  -

 .107، ٙ 2012، 01ٝح٤ُٔخ٤ٓش، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش حُـِحثَ، حُؼيى 
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4114

                                                           
(1)

 .341، َٓؿغ ٓخرن، ٙ حُلؼَ حُٔٔظلن ُِظؼ٣ٞٞػ٢ِ ك٤ال٢ُ،  -
(2)

ف رٚ ٍث٤ْ ُْ طؼي حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ طئى١ كو٤وش حُيٍٝ ح١ُٞ٘ٔ رٜخ ك٢ ٓٔؤُش حالؿظٜخى حُو٠خث - ََّ ٢، ٌٝٛح ٓخ ٛ

ؿخء ك٤ٚ:" أهَ ٓخ  1999أٝص  26حُـ٣ٍٜٞٔش ك٢ هطخد أُوخٙ رٔ٘خٓزش حُّيٍٝس حُؼخى٣ش ُِٔـِْ حألػ٠ِ ُِو٠خء ٣ّٞ 

ِطخص  -حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ ٝٓـِْ حُّيُٝش –٣ٌٖٔ هُٞٚ ك٢ ٗؤٜٗٔخ ّٔ خ ٣٘ظظَ ٜٓ٘ٔخ حُو٠خء ٗلٔٚ، ٝحُ ّٔ ٛٞ أّٜٗٔخ رؼ٤يحٕ ػ

 .220، ٙ 1999، 1ٍٞس ػخٓش..."؛ حُٔـِش حُو٠خث٤ش، حُؼيىحُؼ٤ٓٞٔش، ٝحُٔـظٔغ رٜ
 (3)

ٖ حُٔخىس  - ّٔ خ ٓ٘خرًٜخ اً ط٘ٚ ػ٠ِ أّٗٚ:" 256/1طظ٠ ًٔ  ٙوه ػٍٝ إٌفٌئما ٚلغ ٖٓ حُظو٤ٖ٘ حُٔي٢ٗ ح٣ٌُٞظ٢ كٌ

ٕٗ علٚي اٌّل٠بد إٌّٖٛٓ ػ١ٍٗ  ٟ اٌّبكح  َّّ ّْوع اإلٍالِٟ ِٚب ٠زٚ ، 251ِّب ٠َزٛعت اٌّل٠خ ٚ ماب ألؽىبَ اٌ

ػٓ رؼ٠ٛٚٗ ٚ ماب ألؽىبَ اٌَّإ١ٌٚخ ػٓ اٌؼًّ غ١و اٌّْوٚع أٚ اٌٍّزيَ ثّٚبٔٗ ٚ ماب  ٚرؼّنهد ِؼو خ اٌَّإٚي

بثمخ  َّ ا ِٓ ٚهصزٗ ِب ٌُ ٠ضجذ ، ٚمٌه ٚعت اٌّٚبْ ػٍٝ اٌّلٌٚخٌٍّبكح اٌ ّْ اٌّٖبة أٚ أؽلا ئٌٝ ػلَ  لل أّكٜ ثق ئٗأ

حُّيُٝش ُِظؼ٣ٞٞ حكظ٤خ٤١ًخ؛ إٔ ٣ٌٕٞ ح٠ٍَُّ ٓٔخ ٣ؼظزَ  ٌٛح حُّ٘ٚ حٗظ١َ ٠ُٔخِٕؼو خ اٌَّإٚي أٚ اٌٚبِٓ". 
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ٌٍّ ٓؼَكش حُٔٔئٍٝ،  أال ٣ٌٕٞ ح٠ُل٤ش هي ٓخْٛ روطجٚ ك٢ ػيّ ٓؼَكش  ٚأٙبفأًٟ حُّ٘لْ )ٍَٟ ؿٔٔخ٢ٗ(، ٝطؼ

 حُٔٔئٍٝ ٌُ٘ٚ:

ٍِ ِٚمٖٛك ِٓ لِجٍؽلَّك ؽوِبْ اٌٚؾ١خ ِٓ اٌّٚبْ؛ ئما وبْ ا - ا، أٚ ٔز١غخ ٍٍٍٛن  بؽ لا َّّ  (.257ٗ)اٌّبكح ٌق أ ِزؼ

٠بد)عيا ٟ(؛ اٌّبكح  -     ، 251رُؾ١ً ئٌٝ اٌّبكح 256ِملاه اٌزّؼ٠ٛ٘ ٠ؾلَّك ٚ ك ِب ٘ٛ ٚاهك ثّوٍَٛ علٚي اٌلِّ

(، ٠ٚىْٛ ٠ٚ251ؾلَّك ّىً اٌزّؼ٠ٛ٘  ١ّب ئما وبْ ٠ُل غ ثألَبٛ أٚ ثْىً ِإلذ أٚ كائُ ٚ ك رمل٠و اٌمبٟٙ )اٌّبكح 

ّبْ و١ٍاب أٚ عيئ١اب ؽَت ِب ٘ ّٚ رٔؼ٠٘ ط٠ٖٔ حُّيُٝش حُظؼ٣ٞٞ حٌُخَٓ أٝ حُـِث٢ ]ٛ ِؾلَّك  ٟ علٚي اٌّل٠بد اٌ

 [. 258اٌّبكح  رلٔذ حألٟٝخع

٠غٛى ٌٍّٚوٚه اٌّ بٌجخ ثزؼ٠ٛ٘ رى١ٍّٟ ػٓ األٙواه األفوٜ ِٓ اٌَّإٚي األٍٕٟ ٚ ماب ألؽىبَ اٌَّإ١ٌٚخ  -   

 (.259اٌزّم١ٖو٠خ )اٌّبكح 

بِٕخ اٌّلا ؼ -    ّٚ خ ِؾً اٌّٚوٚه  ٟ اٌؾمٛق لِجً اٌٍّزيَ ثٙب لبٔٛٔاب )ؽك اٌؾٍٛي ٚاٌّوعٛع اٌّبكح ؽٍٛي اٌّلٌٚخ اٌ

270/1.) 

ُّٟٚ صالس ٍٕٛاد ِٓ ٚلٛع اٌؾبكس )اٌّبكح  - ّبْ ث ّٚ  (.256/3رمبكَ كػٜٛ اٌ

خ ًٓ خ ػخ ًٔ ٖ ُكٌ ّٔ ّٕ ٌٛح حُّ٘ٚ ٣ظ٠ ح رٔخ أ ًَ ّٚ ػ٠ِ ٣َٓخٕ أكٌخّ حُٔٔئ٤ُٝش حُظّو-ح٣َُ٘ؼش حُؼخٓش -ٝأه٤ ٣َ٤ٜش ، كوي ٗ

ّْ اٌّجلأ 260/2اٌّبكح ٓخ طؼخٍٝ ٓغ حألكٌخّ حُوخٛش ر٠ٔخٗٚ ) ئًّل ػ٠ِ ٟٔخٕ ٌٛح حُّ٘ٞع ٖٓ ح٠ٍَُّ  ( ، ثّؼٕٝ أ

 ىبَ اٌؼبِخ، ٚ ٟ ؽبي اٌزّؼبهٗ ٠ جَّك إٌّٔ اٌقبٓ.أْ ر جَّك األؽ
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(1)

، ِؾٍز ثٌّفىٌ، -هًثّز صق١ٍ١ٍز ِمجًٔز –ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ثٌّٕجؽّز عٓ ثٌضٍّٛط ثٌغيثةٟ إّّجع١ً ٔجِك ف١ْٓ،  -

 .12، ٗ 2014، 11ثٌعوه و١ٍز ثٌقمٛق ٚثٌعٍَٛ ث١ٌْج١ّز، ؽجِعز دْىٌر،
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الفصل 

الّثانً؛ 

 

                                                           
(1)

ً ثٌعؾَ ثٌغطجء ثٌّجٌٟ، عوَ أٚ ٙعٛدز صق١ًٚ ث٤لْجٟ، ًفٞٙج ِٕي ث - ّٛ  ٌ.ٟجنٌّذوث٠ز ثٌضّؤ١ِٓ عٍٝ دعٜ ٙ
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 الفصل األّول:

 لٌة المهنٌة: الواقع العملً وآفاق الّتطوٌر المسؤو لىالّتجربة الّتأمٌنٌة ع

                                                           
(1)

ًِ ٠عضذٌ ث٨ٌضَثَ ثٌّضٌصِّخ عٓ ثٌّْؤ١ٌٚز فٟ ٘يث ثٌّؾجي  - ٌِّ  ٨ ، ٌٚعٍَّٗ ث٤ثجزيًػٕب٠خًباٌزضا ٌِ ثٌيٞ ؽعً ثٌّٖ

ٙ ُّٚ ي إٌٝ  ٓ ث٤مطجً ثٌّضٌصِّذز عٕٙج، إ٨ّ ٠ّٞ ج دٕظجَ لج٠ٟٔٛٔن ُّٛ ٌِلش عٓ ٠ٌٟك ثٌضّق ّْ ٟذ١عز ث٨ٌضَثَ لو ُم االٌزضاًَأ

ُِ ِنفَّفصقم١ك ٔض١ؾز  ِقٍٗاٌسالِخًثؼّبًْ ًٌ ِٓ ثٌطذ١خ ٚثٌّٕضؼ  ٍَ، ١ٍَِٓ دذيي ثٌعٕج٠ز ٚثٌقٌٗ ث٩ٌّ ، فؤٙذـ و

١ٌُِٝز. ٟٚذ١عز ث٨ٌضَثَ ٘يٖ صمض ٟٞ صؾ١ّع لٛثعو ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز فٛي ٔظجَ مجٗ ِٚج دّٛعّٙج ٌضقم١ك ٔض١ؾز 

٩ِّْز ٠ٙوف إٌٝ صق١ْٓ ٌِوَ  ّْ ث٨ٌضَثَ دجٌ ٠ضؾجٚح دى١ف١ز ِٕجّذز ِع صع٠ٜٛ ٝقج٠ج ٘يٖ ث٤مطجً، ىٌه أ

  ٞ ج [، ٚص١ّٛع فٌٙٗ ٚفظٛظٗ فٟ ثٌقٚٛي عٍٝ صع٠ٜٛ، ٚ٘ٛ ِج ٠ضٕجفٝ ٚدمجء ث٨ٌضَثَ ج / ِْضٍٙى  ثًٌٌّٞٚ ]٠ٌِ

 ذجٟٗ دئعذجس ثٌنطؤ فٟ ؽجٔخ ِٓ ٠ُفضٌٛ أّٔٗ ِْؤٚي.دذيي عٕج٠ز ٨ًص

ً   ٚعٍٝ ٘يث ث٤ّجُ، ٠ىْٛ     ٩ِّْز ِقٚٛ ي  ثث٨ٌضَثَ دّٞجْ ثٌ ّٚ د١ٓ ديي ثٌعٕج٠ز ٚصقم١ك ثٌّٕض١ؾز، فٙٛ أوذٌ ِٓ ث٤

ٓ ثٌّٕضِؼ ِٓ هفع ِْؤ١ٌٚضٗ عٓ إم٩ٌٗ دج٨ٌضَثَ  ٩ِّْز ١ٌُعفٝ ثًٌٌّٞٚ ِٓ إعذجس ثٌع١خ، ٚألً ِٓ ثٌغجٟٔ ٌضّىُّ دجٌ

.ً ُّٛ َّْذخ ث٤ؽٕذٟ، أٚ ِنجٌٟ ثٌضّط  دئعذجس ثٌ

ٍمٝ عٍٝ عجصك ثٌّٕضؼ ٚثٌطّذ١خ: ؽٌدٛعز ١ٌِٕر،    ُّ ث٨ٌضَثِجس ثٌقو٠غز ٌٍطذ١خ فٟ ثٌعًّ ٠ُٕظٌ فٟ ٟذ١عز ث٨ٌضَثَ ثٌ

ٌضَثَ ثِٚج ١ٍ٠ٙج؛ ثٌٌّ ّٙجَ،  158، ٗ 2014/2015، (1)، ًّجٌز هوضًٛثٖ، و١ٍز ثٌقمٛق، ؽجِعز ثٌؾَثةٌثٌطذٟ

؛ ِٚج ١ٍ٠ٙج 87، ٗ 2008/2009، ِيوٌر ِجؽْض١ٌ، و١ٍز ثٌقمٛق، ؽجِعز صٍّْجْ، -هًثّز ِمجًٔز–ثٌّٕضؼ دج٩ٌِْز 

 ؛229، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ٌٍطذ١خف٠ٌقز وّجي، 

;  , op.cit., p 451Traite de droit civil ; ; Patrice Jourdain Geneviève Viney 

-Cass. Civ., 1ére ch. 29 juin 1999, Pourvoi n°97.14254 : Bull. civ. 1999, n°220 ; 

-Cass. Civ., 1ére ch. 11 juin 2009, Pourvoi n°08.16914 : Bull. civ. 2009, n°124 ; 

-Cass. Civ., 28 juin 1989, Dalloz, 1990, Jur. Note Labbé ; 

-Cass. Civ., 21 mai 1996, RTD. Civ., 1996, Obs. Patrice Jourdain, p 913 ; 

-Cass. Civ., 26 juin 1999, RTD. Civ., 1999, Obs. Patrice Jourdain, p 814.  
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المبحث األّول

المبحث الّثانً

 

                                                           
(1)

 .161، ٌِؽع ّجدك، ٗ صع٠ٜٛ ثٌقٛثهط ثٌطّذ١زعٌٚس عذو ثٌق١ّو،  -
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 المبحث األّول:

ر   للمستهلك عن مخاطر المنتجاتالّضمان المقرَّ

031

المطلب 

األّول
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 المطلب الّثانً

 المطلب األّول:

 تكرٌٌس لمسؤولٌة موضوعٌة للمنتجتوحٌد القواعد القانونٌة 

031

                                                           
(1)

ٝ ث٤غي٠ز، ، ف١ظ صعضذٌ ثٌٌّوَّذجس ثٌغيثة١ز ثٌضٟ صٞجف إٌِغ٩   OGM جعٍٝ غٌثً ث٤غي٠ز ثٌّعّوٌز ًٚثع١   -

ً، ف٩ ٠ىْٛ دج٦ِىجْ ثوضٖجف ث٢عجً ثٌؾجٔذ١ز ٌٙيٖ ثٌّٛثه، فضٝ ٌٚٛ صُ ٘يث  ُّٛ ث٤ًٛ ثٌنٚذز ٌظًٙٛ ِنجٌٟ ثٌضط

ًٍ ِٓ ثٌعٕج٠ز ثٌّّىٕز. عٌٚس عذو ثٌق١ّو،  طثٌفق٘ دؤوذٌ لو َّٛ ، ث٤ٌٝثً ثٌٚق١ز ثٌٕجٕتز عٓ ثٌغيثء ثٌفجّو أٚ ثٌٍّ

 . 144، ٗ 2007هثً ثٌؾجِعز ثٌؾو٠ور، ث٦ّىٕو٠ًز، 
(2)

، إى صمَٛ ِْؤ١ٌٚز ثٌّٕضؼ عٓ ع١خ فٟ ثٌّٕضَؼ، أٚ مًٍ فٟ 1985ِٓ ثٌضّٛؽ١ٗ ث٤ًٚٚدٟ ٌْٕز  IIثٌق١غ١ز  -

 ثٌض١ّٕٚع، ٨ ثٌنطؤ فٟ ؽجٔذٗ.
(3)

ً ِٓ ثٌضّم١ٕٓ ثٌّو140ٔصٕ٘ ثٌّجهر  - ٌّ عٓ ثًٌٌٞ ثٌّٕجصؼ عٓ ع١خ فٟ   ٟ عٍٝ أّٔٗ:" ٠ىْٛ ثٌّٕضؼ ِْؤ٨ٚ  ِى

سًػاللخًرؼبلذ٠خ"ؽزًِٕٝضٛؽٗ   .ًًٌٌُٚٛرشثطًٗثبٌّزؼشِّ
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الفرع األّول

 الفرع الثانً

 الفرع األّول:

 قانونٌةكز الامرالتوظٌف آلٌة التأمٌن لضمان استقرار 

 ضحاٌاوحقوق ال 

                                                           
(1)

ِٓ أِغٍز ث٤ٌٝثً ثٌؾّْج١ٔز ثٌضٟ صضْذخ ف١ٙج ثٌّٕضؾجس ثٌقو٠غز وغ١ٌر ٔجصؾز عٓ ثّضعّجي ِعوثس أٚ ِٛثه إٔضجػ  -

مط١ٌر أٚ ِع١ذز، ٚويٌه ثٔضٖجً ظجٌ٘ر ثّضنوثَ ثٌضم١ٕجس ثٌذ١ٌٛٛؽ١ز ٚثٌٕٙوّز ثًٌٛثع١ز فٟ ِؾجي ثٌغيثء ص٠َو ِٓ 

 ُّٛ ط ثٌغيثةٟٓ، ١عٗ. ٠ُٕظٌ: إّّجع١ً ٔجِك فْصٍ ُّٛ  ، ٌِؽع ّجدك.ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ثٌٕجؽّز عٓ ثٌضٍ
(2)

ٕجع١ز ثٌّع١ذزؽجدٌ ِقؾٛح عٍٟ،  - ّٚ  -ّٝجْ ٩ِّز ثٌّْضٍٙه ِٓ ث٤ٌٝثً ثٌٕجٕتز عٓ ع١ٛح ثٌّٕضؾجس ثٌ

 ؛264، ٗ 1996، ِؾٍز ثٌقمٛق، ثٌى٠ٛش، ه٠ّْذٌ-ثٌمُْ ثٌغّجٟٔ

Pal, 1997,  ., GazLa naissance de l’obligation de sécuritén Loris Halpein, : JeaVoir aussi

n°266, pp2-9.                                                                                                                        
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(1)

ِيوًٛ  03-09ِٓ ثٌمجْٔٛ ًلُ  3/7؛ ٚجِيوًٛ ّجدم   266-90ِٓ ثٌٌَّّٛ ثٌضٕف١يٞ ًلُ  ٠02ُٕظٌ ثٌّجهص١ٓ:  -

 140صع١ٍك عٍٝ ثٌّجهر  -ثٌّْؤ١ٌٚز عٓ ثٌّٕضٛػ ثٌّع١خ، ٘يٖ ثٌفىٌر: ٍث١٘ز ف٠ًٛز ّٟ ٠ّٛف. ٚفٟ ِٕجلٖز جّجدم  

ً ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌؾَثةٌٞ ٌّ  .83-72، ٗ ٗ 2011، 01ِؾٍز ثٌّقىّز ثٌع١ٍج، ثٌعوه  ،-ِى
(2)

، ِؾٍز فّج٠ز ثٌّْضٍٙه فٟ ظً لٛثعو ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ثٌّْضقوعزٓ مج١ٌور؛ د١ٌٖ دٓ ٌقذ١خ، ٠ُٕظٌ: دٓ دع٩ -

  . 134، ٗ 2015، ؽجٔفٟ 01ثٌوًثّجس ثٌمج١ٔٛٔز ٚث١ٌْج١ّز، ؽجِعز ث٤غٛثٟ، ثٌعوه 
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(1)

 .ِٚج دعو٘ج 279، ٌِؽع ّجدك، ٗ ّٝجْ ٩ِّز ثٌّْضٍٙه٠ُٕظٌ: ؽجدٌ ِقؾٛح عٍٟ،  -
(2)

ّْ ثٌّْ - ضِٗع أ ّٚ  ؤ١ٌٚز ثٌّٛٝٛع١ز ٌٍّٕضؼ ّٕىٍش آ١ٌز ٘جِز ٌقّج٠ز ٝقج٠ج فٛثهط ثٌّٕضؾجس ثٌّع١ذز دّج م

ثِٟ إٌٝ صقم١ك  ٌّ ع١ف فٟ ثٌع٩لجس ث٨لضٚجه٠ز ٚث٨ؽضّجع١ز، ٚدٍٛغٙج صقم١ك ثٌضٞجِٓ ث٨ؽضّجعٟ ثٌ ّٞ ٌٍطٌّف ثٌ

٠ٙج ثٌغج١ّٔٓ ِٓ ٖٔجٟٙج. ٚفٟ إٟجً ىٌه، ثٌضّٛثٍْ د١ٓ ٝقج٠ج ث٢ٌز ٚثٌّٕضَؼ ثٌّضق١ٍّٓ ٢عجً مطًٛصٙج، ٚد١ٓ ١ٌِِّْ

ق١ز، فٟ ِقجٌٚز ٌٍضنف١ف ِٓ ٌٙثِز ٕٚور ثٌّٕظجَ  ّٞ ؽوس لٛثعو لج١ٔٛٔز ٌقّج٠ز ثٌّٕضِؼ صّْـ ٌٗ دوفٜ َِثعُ ثٌ ُٚ
ث  ج ثّضٕجه  ِّ ًر ٌٍّٕضؼ ٚثٌضٟ صّْـ ٌٗ دج٦عفجء ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز؛ إ ٌَّ ٌألسجبةًثٌؾو٠و ٌٍّْؤ١ٌٚز، ِٓ م٩ي ثٌّوفٛ  ثٌّم

ّْ ًخاٌؼبِ ز فٟ ثٌ  ِٓ ثٌضّم١ٕٓ ثٌّؤٟ[؛ 127] ثٌّجهر  ذخ ث٤ؽٕذٟثٌّضّغٍِّ

-Cass. Civ., 1ére ch., 28 avril 1998, J.C.P, 1999 II; 10088, Rapp. Sargos.                         

ًاٌّسؤ١ٌٚخًًً ً٘زٖ ًٌخظٛط١خ سد ًلُشِّ ًٚأسجبة 140ًٌُ ٠ضٕجٌٚٙج ٔ٘ ثٌّجهر ، ٌّ ش ع١ٍٙج ثِى ّٚ ٌّجهر ، فٟ ف١ٓ ٔ

1386 ً ٌّ ِٓ ثٌضّم١ٕٓ ثٌّؤٟ ثٌفٌْٟٔ ٚثٌضٟ صضٛثفك ِع م١ٙٛٚز لٛثعو ٘يٖ ثٌّْؤ١ٌٚز ٚٔضؾش عٕٙج،  12ٚ 11ِى

ج  ِّ ّْ ثٌّٕضَؼ ٌُ ٠ُطٌؿ  ؛ صضّغًّ فٟطٍمخًُِأسجبةًخبطخًٟٚ٘ إ عوَ صٛفٌُّ ٌٕٟٚ ل١جَ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّٛٝٛع١ز ٌٍّٕضؼ ٤

ج ٌٍضّوثٚي، أٚ عوَ ٚؽٛه ثٌع١خ ٌقظز ٌٟفٗ ٌٍضّو ِّ دـ. ٚإ ٌِّ أسجبةًخبطخًثٚي، ٚويث عوَ ٌٟؿ ثٌّٕضَؼ ٌٍضوثٚي لٚو ثٌ

ش ع١ٍٙجٔسج١خ ّٚ ً 1386ثٌّجهر  ؛ ٔ ٌّ ثٌمٛثعو ث٢ٌِر، ٚثّضقجٌز ثٌضٕذؤ دّنجٌٟ  ِنجٌفز، ٟٚ٘ عوَ 5-11/4ِى

ً ثٌعٍّٟ ثٌيٞ ٠عّو أفو أُ٘ عٛثًِ فٌٛ ثٌّٕٛ  ثٌؾو٠و ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّٛٝٛع١ز ٌٍّٕضؼ. فٟ صفٚ ُّٛ ١ً أّذجح ثٌضط

، هًثّز ِمجًٔز–ِْؤ١ٌٚز ثٌّٕضؼ عٓ ث٤ٌٝثً ثٌضٟ صْذذٙج ِٕضؾجصٗ ثٌّع١ذز ث٦عفجء ٠ُٕظٌ: فْٓ عذو ثٌذج٠ّ ؽ١ّعٟ، 

ٌٍّٕضؼ وآ١ٌز  ثٌّٛٝٛع١ز ثٌّْؤ١ٌٚزِٚج ١ٍ٠ٙج؛ م١ِّ ّٕجء،  228، ٗ 2000هثً ثٌٕٙٞز ثٌعٌد١ز، ث٦ّىٕو٠ًز، 

، ِيوٌر ِجؽْض١ٌ، و١ٍز ثٌقمٛق، ؽجِعز ص١َٞ ٍٚٚ، -ّز ِمجًٔزهًث–صع١ٞ٠ٛز ٌٞقج٠ج فٛثهط ثٌّٕضؾجس ثٌّع١ذز 

ثٌّْؤ١ٌٚز عٓ فعً ثٌّٕضؾجس ثٌّع١ذز فٟ ظً ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ِٚج ١ٍ٠ٙج؛ ٔجؽ١ز ثٌعطٌثق،  134، ٗ 04/06/2015

؛ 2015، 06ٛ١ٔٛ٠، ِؾٍز ثٌعٍَٛ ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌٌٖع١ز، ؽجِعز ثٌَث٠ٚز، ١ٌذ١ج، ثٌعوه -98/389لجْٔٛ ًلُ –ثٌفٌْٟٔ 

 ٚفٟ ثٌفمٗ ثٌفٌْٟٔ:

, Revue de la Responsabilité du fait des produits défectueuxPhilippe le Tourneau, -

La 2, 5 janvier 2005, p2189; Walf gang Straub, -Semaine Juridique, J.C.P, n°1

, Berne, ssedroit communautaire et Sui–responsabilité du fait des produits en pratique 

-Paper >recht.chs2014/11-www.itJanvier 2003, p 20, Disponible sur le lien: https:// 

Straub.                                                                                                                                  

http://www.it-recht.chs2014/11
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(1)

٩ِّْز صؾجٍٚ ث٦ٟجً ثٌعموٞ فٟ ِقجٌٚز ٦عجهر ثٌضٛثٍْ د١ٓ ثٌّٕضؼ ٚثٌّْضٍٙه صقش فٍْفز  - ٘يث ث٨ٌضَثَ دّٞجْ ثٌ

٨  ؽو٠ور؛ فٌٝش  ُّٛ  ثٗ ًٚثء ِفج١ُ٘ أمٌٜ، فىجْ صؾ١ْو  فٟ ٟذ١عضٗ، عُ فٟ ٌِفٍز عج١ٔز ثمضفجة وٌّفٍز أٌٚٝ صق

ً)رشس١ٌّْؤ١ٌٚز ِٛٝٛع١ز   فٟ ٘يث ثٌّعٕٝ ٠ُٕظٌ:ًِٓرٛس١غًاٌّسؤ١ٌٚخًاٌخطئ١خ(.ًًٌخًٌٙبًثذال 

, Actes du e de l’obligation de sécurité en droit algérienuDe L’étend, Hadjira Dennouni -

colloques Franco-algérien, Université Montesquieu Bordeaux IV, Université Es-Senia, 

Obligation de sécurité et responsabilité du fait des s Gilbert, ; Françoi22 mai 2002

                                                                          , Même colloque, p35.produits défectueux 
(2)

ْٛ، ثٌقك، ثٌّٛؽخ هًثّز ٔظ٠ٌز ٚصطذ١مجس ع١ٍّز فٟ ثٌمجٔ–ِذجها ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ١ٍّّجْ دٛى٠جح،  -

 .71، ٗ 2003، ِؾو ثٌّؤّْز ثٌؾجِع١ز ٌٍوًثّجس ٚثٌٌٕٖ ٚثٌض٠ٍٛع، د١ٌٚس، ٚثٌّْؤ١ٌٚز
)3(

-Jean François Overstake, Responsabilité du fabricant de produits dangereux, RTD. 

Civ., T.71
ème

, 1972, p 517. 
)4(

- Yvan Markovits, La directive de la CEE du 25/07/1985 sur la responsabilité du fait 

des produits défectueux, L.G.D.J., Paris, p 263. 
(5)

 .308، ٗ ٌِؽع ّجدك، أٌٟٚفز هوضًٛثٖ، -هًثّز ِمجًٔز–ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ٌٍّٕضؼ لجهر ١ٕٙور،  -
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(1)

ًر٠ٛعًاٌزّؤ١ًِٓػًٍٝاٌّسؤ١ٌٚخًفًٟ٘زاًاٌّغبيًأدًٜإ" :٠ٌٜ "١ٍّّجْ ٌِلِ - ّْ ًٌٝص٠بدحًػذدًاٌؾٛادسًٔز١غخًأ

٠ٌَّو ِٓ ثٌضّف١ًٚ: ٠ٌُثؽع  ؛"اٌزّٙبًْٚٚاإلّ٘بيًًِٓلجًًا١١ٌّٕٙٓ،ًِبًداِٛا٠ًؼًٍّْٛثزغط١خًششوخًاٌزّؤ١ًٌِٓألػشاس

ؤٌَّفٗ:   . 112ٌِؽع ّجدك، ٗ، IIثٌّؾٍو ، ثٌٛثفٟ فٟ ٌٕؿ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤُِٟ
(2)

، هثً ثٌفىٌ ثٌعٌدٟ، ثٌمجٌ٘ر، ٟ صْذذٙج ِٕضؾجصٗ ثٌنط١ٌرِْؤ١ٌٚز ثٌّٕضؼ عٓ ث٤ٌٝثً ثٌض٠ُٕظٌ: ٕىٌٞ ًٌّٚ،  -

 .311هوضًٛثٖ، ٌِؽع ّجدك، ٗ أٌٟٚفز  ، ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ٌٍّٕضؼ؛ لجهر ١ٕٙور، 73، ٗ 1983، 1ٟ
(3)

ىغَّف ثّض٩ٙنىثس صعضذٌ ِٕضؾجس مط١ٌر  - ُِ :  ثٌّٛثه ثٌغيثة١ز، ث١ٌٚو١ٔ٨ز، ٚثٌّٛثه ثٌى١ّ١جة١ز. ِغ٩ 

3, L.G.D.J., Tome  ,L’assurance de la responsabilité du fabricantgot, : Jean BiVoir-

Le droit  du dommage corporel, Système Faivre, –; Yvonne Lambert Paris, 2002, p 162

                                                2001, p 784. Paris,  édition, Dalloz,  
ème

, 3d’indemnisation 
(4)

 .ج، ِيوًٛ ّجدم  03-09ِٓ ث٤ٌِ  ٠3/8ٌُثؽع ثٌّجهر  -
(5)

٠ؼًّٓ( عٍٝ أّٔٗ:" SAA)ِٓ ث٨صفجل١ز ثٌنجٙز ثٌضٟ صضعجًِ دٙج ثٌٌٖوز ث١ٌٕٟٛز ٌٍضّؤ١ِٓ 02صٕ٘ ثٌّجهر  -

ًًٌٓٗٔز١غخًٌألػشاسًاٌغسذ٠خًٚاٌّبد٠خًٚاٌّؼ٠ٕٛخًاٌزًٟرظ١تًاٌغ١شًِٓ ِّ ًَِّٓاٌّسؤ١ٌٚخًاٌّذ١ٔخًٌٍّؤ عّشاءًًاٌّؤ

خ ًاٌّسٍَّّ فش ثٌّجهر إٌّزٛعبدًاٌّؼ١جخ ٌَّ ِٓ ث٨صفجل١ز ىثصٙج ثٌض١ٍُّْ دؤّٔٗ:" ثٌض١ٍُّْ ثٌفعٍٟ ٌٍّٕضٛػ ِٓ  5/1". ٚلو ع

١ّْطٌر ٚثٌٌّثلذز عٍٝ ثٌّٕضٛػ".  ثٌّؤِٓ إٌٝ ثٌغ١ٌ، ٚثٌيٞ ٠ؤهٞ فٟ ثٌغجٌخ إٌٝ ثفضمجهٖ ٌٍ
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(1)

ًّ ٕن٘ ٟذ١عٟ أٚ ِعٕٛٞ ٠مَٛ دٕٚع، أٚ ثدضىجً، عٍٝ أّٔٗ:" ٠ؾخ  07-95ِٓ ث٤ٌِ  168صٕ٘ ثٌّجهر  - عٍٝ و

ٌضغط١ز ِْؤ١ٌٚضٗ ثٌّو١ٔز ث١ٌّٕٙز  جّضعّجي، أْ ٠ىضضخ صؤ١ِٕ  أٚ صق٠ًٛ، أٚ صعو٠ً، أٚ صعذتز ِٛثه ِعوَّر ٩ٌّض٩ٙن أٚ ٩ٌ

ُّٖجً إ١ٌٙج أع٩ٖ فٟ ثٌّٛثه ثٌغيثة ١ز، ٚث١ٌٚو١ٔ٨ز، صؾجٖ ثٌّْضٍٙى١ٓ ٚثٌّْضع١ٍّٓ ٚصؾجٖ ثٌغ١ٌ. ٚصضّغًَّ ثٌّٛثه ثٌ

ِْٚضقٌٞثس ثٌضّؾ١ًّ، ِٚٛثه ثٌضٕظ١ف، ٚثٌّٛثه ثٌٕٚجع١ز ٚث١ٌّىج١ٔى١ز، ٚث٨ٌىض١ٌٔٚز، ٚثٌىٌٙدجة١ز، ٚدٚفز عجِز 

  ً ِّٞ ِجهر ٠ّىٓ أْ صْذِّخ أٌٝث عْٛ ٌٙيٖ ثٌّٛثه  ثفٟ أ ٍّ ٌٍّْضٍٙى١ٓ، ٌٍّْٚضع١ٍّٓ، ٌٍٚغ١ٌ. ٠نٞع ثٌّْضًٛهْٚ ٚثٌّٛ

 .ىثصٙج ٌٕفِ إٌَث١ِز ثٌضّؤ١ِٓ

 صقوَّه و١ف١جس صطذ١ك ٘يٖ ثٌّجهر عٓ ٠ٌٟك ثٌضّٕظ١ُ".  

ّْ صؾ١ْو ثٌٙوف ثٌّٕٖٛه ٠ذمٝ فذ١ِ ثٌضّٕظ١ُ ِّٚجً  ثٌضّٕظ١ُ دّٛؽخ  ّجس ٌٕوز ثٌضّؤ١ِٓ، فمو ٙوً فع٩  ٚدّج أ

ك فٟ  48-96ثٌضٕف١يٞ ًلُ  ثٌٌَّّٛ ًّ ، ٠قّوه ٌٕٟٚ ٠1996ٕج٠ٌ ّٕز  17ثٌّٛثفك  1416ٕعذجْ عجَ  26ثٌّؤ

 .٠1996ٕج٠ٌ ّٕز  21ٙجهً فٟ  ١05ٓ ٚو١ف١جصٗ فٟ ِؾجي ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز عٓ ثٌّٕضؾجس، ػ ً، عوه ثٌضّؤِ
(2)

 ، ِيوًٛ ّجدم ج.07-95ِٓ ث٤ٌِ  ٠184/1ٌُثؽع ثٌّجهر  -
)3(

- Yvonne Lambert –Faivre, Droit des assurances, 10
ème

 édition, Dalloz, Paris, 1998, 

n°18, p13, 14; Chantal Russo, De l’assurance de responsabilité à l’assurance directe: 

contribution à l’étude d’une mutation de la couverture des risques, Thèse doctorat, Nice, 

Dalloz, Paris, 2001, n°32, p 14. 
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 الفرع الّثانً:

 آلٌة الّتأمٌن هاتالّنقائص التً أفرز

                                                           
(1)

ثٌّٕضؾجس، ٠ٌُثؽع: ٌٚو عٌّ ثٌط١خ،  ٌٍضّف١ًٚ فٛي أ١ّ٘ز ٔظجَ ثٌضّؤ١ِٓ ٚٔطجلٗ فٟ ِؾجي ثٌّْؤ١ٌٚز عٓ ِنجٌٟ -

، ًّجٌز هوضًٛثٖ، و١ٍز ثٌقمٛق، -هًثّز ِمجًٔز–ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٌضع٠ٜٛ ث٤ٌٝثً ثٌّجّز دؤِٓ ثٌّْضٍٙه ٩ِّٚضٗ 

، ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٍضؤ١ِٓ ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔزِٚج ١ٍ٠ٙج؛ دٍوٞ و٠ٌّز،  214، ٗ 2009/2010ؽجِعز صٍّْجْ، 

، ٌِؽع ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز عٓ فعً ثٌّٕضؾجس ثٌّع١ذزِج ١ٍ٠ٙج؛ ِنضجً ًفّجٟٔ ِقّو، ٚ 175، ٗ ٌِؽع ّجدك

 ِٚج ١ٍ٠ٙج. 145ّجدك، ٗ 
(2)

، 1967، ثٌوثً ثٌعٌد١ز ٌٍّّٛٛعجس، ثٌمجٌ٘ر، ِّٛٛعز ثٌعًّ ٚثٌـضؤ١ِٕجس ث٨ؽضّجع١ز٠ُٕظٌ: فْٓ ثٌفىٙجٟٔ،  -

 ٗ568. 
)3(

- Guido Alpa, L’assurance de responsabilité civile du professionnel en droit Italien, 

RID.Comp, 45
ème

 année, n° 1, 1993, p 123.  
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(1)

 .34، ٌِؽع ّجدك، ٗ إٕىج١ٌز ثٌّفج١ُ٘ ٚصؤع١ٌ٘ج عٍٝ ًُّ ٩ِِـ ثٌّٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٌّْؤ١ٌٚز ثٌّٕضؼلجهر ١ٕٙور،  -
(2)

 .312، ٌِؽع ّجدك، ٗ ١زفىٌر ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّٛٝٛع١ز ٌٍّٕضؼ وآ١ٌز صع٠ٛٞ، دٓ ٠ٌٟز ِعٌّ -
(3)

ٍ٘ ِع١َّٓ دجس ٌِصذِط   - ّْ ل١جَ ثٌّْؤ١ٌٚز ٚإّٕجه٘ج إٌٝ ٕن ْؤي دعجًِ ثٌموًر ثٌّج١ٌز أٚ ثٌضّؤ١ٕ١ِز، دق١ظ ٠ُ  جدّعٕٝ أ

ّٖن٘ ١ٌِ دجعضذجًٖ ِْؤ٨ٚ   صٛفٌُّٖ عٍٝ –، ٚإّّٔج دجٌّٕظٌ إٌٝ لوًصٗ عٍٝ صٛف١ٌ ث٨لضوثً ثٌّجٌٟ؛ دٚفز ِذجٌٕر ثٌ

ٌٗ ث٨ّضؾجدز ٌطٍذجس –، أٚ دٚفز غ١ٌ ِذجٌٕر عٓ ٠ٌٟك ٌٕوز ثٌضّؤ١ِٓ -ٟغطجء ِجٌٟ وجف ِّٛ لوًصٗ ثٌضّؤ١ٕ١ِز صن

 ثٌضّع٠ٜٛ. فٟ ٘يث ثٌّعٕٝ:

7.                 , op.cit., p 3De l’assurance de responsabilitéChantal Russo,  
)4(

- Gilles Bénéplanc, Quelle assurance responsabilité civile pour demain ?, op.cit., p01. 
)5(

- Perrine Dupin de Saint; Cyr Marre, La responsabilité des atteints à la sécurité des 

consommateurs en droit américain, Colloque-sécurité des consommateurs et 

responsabilité du fait des produits défectueux, 06/07 nov.1986, L.G.D.J., Paris, 1987, p 

101. 
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La 

poche profonde

 


 

 

                                                           
)1(

- Geneviève Viney, Traite de droit civil, op.cit., p 56. 
(2)

؛ لجهر 314، ٌِؽع ّجدك، ٗ فىٌر ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّٛٝٛع١ز ٌٍّٕضؼ وآ١ٌز صع١ٞ٠ٛز٠ُٕظٌ: دٓ ٠ٌٟز ِعٌّ،  -

 .366، ٌِؽع ّجدك، ٗ ًّجٌضٗ فٟ ثٌووضًٛث١ٕٖٙور، 
)3(

-Chantal Russo, De l’assurance de responsabilité, op.cit., p73. 
)4(

- Chantal Russo, Ibid. 

غج٠ٌ      ُِ ذذ١ز فٟ ٘يث ثٌّٕٛ  ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز، صمَٛ عٍٝ أّجُ ٔظٌٞ ؽو٠و  ّْ ّْ ع٩لز ثٌ ِع ًٌٝٚر ث٦ٕجًر إٌٝ أ

ْذِّخ ًٌٌٍٞ. ٌٍضف١ًٚ  ُّ ّٖٟء ثٌ ً ثٌّجهٞ ٌٍ ج ٌّج ٘ٛ ِعٌٚف، ِذ١ٕز عٍٝ ٔظ٠ٌز ثٌضومُّ  ِ فٟ ٘يٖ ثٌفىٌر ٠ُٕظٌ: صّج

م١ِّ ّٕجء، ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّٛٝٛع١ز ٌٍّٕضؼ وآ١ٌز صع١ٞ٠ٛز ٌٞقج٠ج فٛثهط ثٌّٕضؾجس ثٌّع١ذز، ٌِؽع ّجدك، ٗ 
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L’amiante

 

  
  
  

                                                                                                                                                                          

74 ِٚج ١ٍ٠ٙج؛ فْٓ عذو ثٌذج٠ّ ؽ١ّعٟ، ِْؤ١ٌٚز ثٌّٕضؼ عٓ ث٤ٌٝثً ثٌضٟ صْذذٙج ِٕضؾجصٗ ثٌّع١ذز، ٌِؽع ّجدك، 

 ٗ223                               .                                                                                               
(1)

 .368-366، ٌِؽع ّجدك، ٗ ٗ ًّجٌز هوضًٛثٖلجهر ١ٕٙور،  -
) 2 (

- Michèle Rivasi, Rapport d’information n°2669, Déposé par la Délégation de 

L’Assemblée Nationale pour L’Union Européenne, sur Le Livre vert de la Commission 

européenne, sur la responsabilité civile du fait des produits défectueux (COM]1999[396 

final- document E 1296), Enregistré à la présidence de l’assemblée nationale le 19 

octobre 2000, p 26; Disponible sur le lien: http://europa.eu.int/comm/dg15/fr/index.htm. 
)3(

- Jean Michel Rothmann, Quelle assurance responsabilité civile pour demain?, Les 

entretiens de l’assurance, Fédération Française des sociétés d’assurance (FFSA), 1999, 

p 1,2 ; Disponible sur le lien: http:// www.F.F.S.A.fr.   
)4(

- Gilles Bénéplan, Quelle assurance responsabilité civile pour demain?, op.cit., p 12.  

http://europa.eu.int/comm/dg15/fr/index.htm
http://europa.eu.int/comm/dg15/fr/index.htm


االجتماعيةر طاخمع قواعد الضمان الحتضان ضحايا التطوي                     الباب الثاني:                                         

223 
 

 

  Les risques 

de développement

  

                                                           
(1)

 ِٓ ثٌضّم١ٕٓ ثٌّؤٟ ثٌؾَثةٌٞ. ٠622ٌُثؽع ٔ٘ ثٌّجهر   -
(2)

 .371، ٌِؽع ّجدك، ٗ ًّجٌز هوضًٛث١ٕٖٙور، ٠ُٕظٌ: لجهر  -
(3)

ث٤وجه١ّ٠ز ٌٍوًثّجس ث٨ؽضّجع١ز ٚث٦ْٔج١ٔز، ، -هًثّز ِمجًٔز –ث٨ٌضَثَ دجٌضضذع ، ٠ُٕظٌ: فجػ دٓ عٍٟ ِقّو -

 .114، ٗ 2017، ؽجٔفٟ 17ؽجِعز ف١ْذز دٓ دٛعٍٟ، ثٌٍٖف، ثٌعوه 

ً؛ ٍِٚقز ثٌّٕضؼ ثٌيٞ صَثِٓ فٌٛ ٘يث ث٨ٌضَثَ ِع ِقجٌٚز ثٌّٛثٍٔز د١ٓ ثٌّ    ُّٛ ٚجٌـ ثٌّضفجٚصز ثٌضٟ أفٌٍ٘ج ثٌضط

ً ]فجٌز إعفجء[ وقّج٠ز ٌٗ. فٟ ثٌّمجدً ٕوَّه فٟ فّج٠ز ثٌٞق١ز دؤْ عٍَّك ثّضفجهر  ُّٛ ثعضُذٌِ غ١ٌ ِْؤٚي عٓ ِنجٌٟ ثٌضط

ي ِٓ ّٚ اًُِ، ٚع١ٍٗ ال١ذً ، فؾعً ِٓ ث٨ٌضَثَ دجٌضضذُّع -إػفبءًِششٚؽ-ث٦عفجء ث٤ د  ثصّنجى ث٨فض١جٟجس ث٩ٌٍِّز ٌٗ دٌٖٟ  ؾذِّ

ه ثٌعٍُ دٗ ١ّّج فٟ  ٌّ ًٌ دّؾ ّٞ ً ثٌّعٌفز ّٕٛثس ثٌّٛث١ٌز ٌطٌؿ ثٌّٕضؼ ٌٍضّوثٚي ] 10ٌّٕع ٚصٛلٟ ثٌ ُّٛ ِضجدعز صط

ّْ ثٌع١ٍّز ٚثٌضّم١ٕز ٌِٚثعجر ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌنجٙز ٌٍٛلٛف عٍٝ ِج لو ٠ظٌٙ ف١ٗ ِٓ ع١خ ًٚلذً[، مجٙز ٚأ إٌّزَظ

ًػ١ٍّ ب ٌُ ١ًّٕ ًٚفًؽشؽًٗس١ٍ ً ثٌعٍّٟ ]  فٌُٚ ٠ىٓ ١ٌىضٖب، ُّٛ [، دّعٕٝ ثٌّعٌفز ثٌع١ٍّز ثٌّْضمذ١ٍزع١ذٗ ٨ٌٛ ٌّعز ثٌضط

٠ضع١َّٓ عٍٝ ثٌّٕضِؼ ٌِثلذز ٚصضذُّع ِْجً ِٕضَؾٗ ١ٍٟز ِور ثٌق١جر ثٌعجه٠ز أٚ ثٌّقضٍّز ٨ّضعّجي ثٌّٕضَؼ، ٚ٘يث ِج إٔجًس 

ِٓ ثٌٌَّّٛ  07ه ٚلّع ثٌغٔ، ِيوًٛ ّجدم ج؛ ثٌّجهر ٠ضعٍّك دقّج٠ز ثٌّْضٍٙ 03-09ِٓ ثٌمجْٔٛ  10إ١ٌٗ ثٌّٛثه: 

ِٓ  12ٚ 11-٠1386ضعٍَّك دجٌمٛثعو ثٌّطذمز فٟ ِؾجي أِٓ ثٌّٕضٛؽجس، ِيوًٛ ّجدم ج ؛ ثٌّجهر  203-12ثٌضّٕف١يٞ ًلُ 

ِشًثّٛعتًاأل11ً-1245ٚاٌّبدح10ًً-1245اٌّبدحًثٌضم١ٕٓ ثٌّؤٟ ثٌفٌْٟٔ ٚثٌضٟ أٙذقش فج١ٌ ج  صمجدً عٍٝ ثٌضٛثٌٟ؛ 

 ِٓ لجْٔٛ ث٨ّض٩ٙن ثٌفٌْٟٔ. 1،2-221؛ ٚثٌّجهر (02)اٌّبدح2016ًًفجشا٠ش10ًًاٌّؤّسخخًف131ًًٟ-2016سلًُ

ه٘ج دَِٓ ِع١َّٓ      ّْ ثٌّّور ثٌّقوَّهر دجٌّجهر  -ّٕٛثس 10-لٍٕج ِّور ثٌق١جر ثٌعجه٠ز أٚ ثٌّقضٍّز، ٌُٚ ٔقوِّ -1386ىٌه أ

ثٌّعوِّي ٌضم١ٕٓ ث٨ّض٩ٙن  2004ؽ١ٍ٠ٛز  09ثٌٚجهً فٟ  670-04]ٔ٘ عجَ[، ١ٌِ ٌٙج ل٠ٌٓ فٟ ث٤ٌِ ًلُ 12

ٍمٝ عٍٝ عجصك ثٌّٕضؼ هْٚ صم١١وٖ دّّور]ٔ٘ مجٗ[، a-b]2-1-221ثٌّجهص١ٓ  –ثٌفٌْٟٔ ُّ [، صٕجٌٚش ث٨ٌضَثَ دجٌضّضذُّع ثٌ

ٌّ  فٟ ِطجدمضٗ ٌفقٜٛ ثٌٕٚٛٗ ثٌٛثًهر فٟ لجْٔٛ  ّْ ثٌّٖ ث٨ّض٩ٙن ِع ٚثٌنجٗ ٠م١ِّو ثٌعجَ، دً ث٤وغٌ ِٓ ٘يث أ

ٕٙج ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ فمو ّٚفو ث٤فىجَ ثٌّضعٍِّمز دٙيٖ ثٌٕمطز فٟ و٩ ثٌمج١ٔٛٔٓ ف١ٓ أٌغٝ ثٌفمٌر ثٌغج١ٔز ِٓ  ّّ صٍه ثٌضٟ صٞ

ّٕٛثس، ٚ٘ٛ ثٌّٛلف ثٌيٞ ٠عٕٟ  10، ٚثٌضٟ وجٔش ص١ٌٖ إٌٝ ِّور 11-1245ثٌّمجدٍز فج١ٌ ج ٌٍّجهر  12-1386ثٌّجهر 

ٌّ  إٌٝ إٌغجء ّٞ صقو٠و ٌٍّور ثٌضٟ ٠ضع١ّٓ ف١ٙج صضذُّع ثٌّٕضؼ دعو ٌٟفٗ ٌٍضوثٚي. ثصّؾجٖ ثٌّٖ  أ

Ordonnance n° 2004-670 du 09 Juillet 2004 portant transposition de la directive 

2001/95/CE sur la sécurité  générale  des  produits  et  adaptation  de  la  législation  au  

droit communautaire  en  matière  de sécurité et de conformité des produits, J.O.R.F, n° 

.                           www.legifrane.gouv.fr:  Disponible sur le lien159 du 10 Juillet 2004,  

 ع١خ هثمٍٟ ٌِصذ٠ دجٌّٕضَؼ 

  ُّٖه ف٨ٗ١ ٠ّىٓ ثوضٖجف  ٗ ٨ٚ ثٌ

  ٗ٨ ٠ّىٓ صٛلُّعٗ ٨ٚ صفجه٠ 

http://www.legifrane.gouv.fr/
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 .ًأٌٝثً٘ج ؽ١ّْز؛ ٚصظٌٙ عٍٝ ثٌّوٜ ثٌط٠ٛ 

ً وقجٌز إعفجء ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز ِم١َّور دج٨ٌضَثَ دجٌضضذُّع:     ٕظ٠ٌُ  ُّٛ  فٟ ثعضذجً ِنجٌٟ ثٌضط

nible , p 126,127, Dispo, La responsabilité du fait des produits cosmétiquesOlivier Gout 

La responsabilité ; voir aussi: Jean François Carlot, romatrepress.uniroma3.it :sur le lien

rceb, n°02, 2006, p 11, -, Jurisquesdes entreprises du fait des risques biologiques

.                                                                       comwww.jurisque.: Disponible sur le lien 

ه ص١ّْجصٗ      ّْ ث٨ٌضَثَ دجٌضّضذُّع دضعوُّ ، ثٌيٞ أمي - L’obligation de suivi, L’obligation de traçabilité–إ

ّْ ث٨ٌضَثَ د98/389ّٞدٗ ثٌمجْٔٛ ًلُ  ٍمٝ عٍٝ عجصك ثٌّٕضؼ ٨ ، صذٕجٖ ثٌمٞجء ثٌذ٠ٌطجٟٔ ف١ٓ أّوو أ ُّ جْ ث٩ٌِْز ثٌ

٠ْضٛؽخ دجًٌٌٞٚر صقو٠وٖ دّور ١ٍِٕز صٌْٞ ثدضوثء ِٓ ٌٟؿ ثٌّٕضَؼ ٌٍضّوثٚي، إّّٔج ٠ضع١ّٓ ع١ٍٗ ث٨ّضٌّث٠ًز فٟ 

ثٌذقظ عٓ ثٌّْضؾوثس ثٌع١ٍّز ثٌضٟ لو صُٕذُب عٓ ثٌّنجٌٟ ثٌىجِٕز فٟ ثٌّٕضَؼ، ٚثصّنجى ث٦ؽٌثءثس ث٩ٌٍِّز فٟ فجي 

مطٌ؛ ٚث٤ٌِ ىثصٗ ّجً ع١ٍٗ ثٌمٞجء ث٤ٌّجٟٔ ثٌيٞ لٞٝ دجٌضَثَ ثٌّٕضؼ دٌّثلذز ِٕضؾجصٗ فضٝ دعو  وٖفش عٓ

 ّٗٚٚ ًثس ثٌضم١ٕز فٟ ِؾجي صن ُّٛ ٌّ عٕٙج، ِٓ م٩ي صضذُّع ثٌضّط ثٌض٠ّْٛك، ٚث٦مطجً عٓ ثٌٕضجةؼ ثٌنطٌر ثٌضٟ لو صٕؾ

ٓ ّّ ٘يث ث٨ٌضَثَ،  1985ثٌضٛؽ١ٗ ث٤ًٚٚدٟ ٌْٕز  ّٕٚوهس عٍٝ ىٌه مجٙز فٟ ِؾجي ثٌّوٚثء. فٟ ثٌّمجدً، ٌُ ٠ضٞ

 ثٌّضعٍِّمز دج٩ٌِْز ثٌعجِز ٌٍّٕضؾجس. ٠ُٕظٌ: 92/59ٌضقضٕٞٗ ٨فم ج ثٌض١ّٙٛز ًلُ 

, op.cit., p 96.                   , Rapport d’information n°2669 sur le livre vertMichèle Rivasi 

ًاٌّبدحًٚاألِشًاٌاّلًًً ّْ ًاٌزًّٟٔظذًػًٍٝاالٌزضاًَثبٌززجُّغًًًِٓاٌزم١ًٕٓاٌّذًٟٔاٌفشٔس12/2ًٟ-1386فذًٌالٔزجبًٖأ ُّ لذًر

ً ًثبٌّبدح 29ًًرؼذ٠ٍٙب ًسلُ ًاٌمبْٔٛ ِٓ04-1343ً ًثبالٌزضاَ ًاٌخبطخ ًِٕٙب ًاٌضب١ٔخ ًاٌفمشح ًٚأٌُغ١ذ وٕز١غخًًثبٌززجُّغ،

ًٌشفؼٙبًًِٓؽشفًِؾىّخًاٌؼذيًاٌذ١ٌٚخ

 Loi n°2004-1343 du 09 décembre 2004 de la simplification du droit, J.O.R.F, n° 0278 

du10 décembre200 ;                                                                                                            

C.J.C.E, 25 avril 2002, Recueil Dalloz, 2002, 1670, Note Rodney; Voir aussi: François 

op.cit., p 42.           , Obligation de sécurité et responsabilité du fait des produits ilbert,G          

ً ّٕز  ُّٛ ُّْه دّنجٌٟ ثٌضّط ضع١َّٓ صٛفٌُّ٘ج ٌٍضّ ُّ ، ٟٚ٘ ٔفْٙج صٍه ثٌّقّوهر 1997٘يٖ ث٤م١ٌر وجٔش لو فوَّهس ثٌٌٖٟٚ ثٌ

 ، ٚصضّغًّ فٟ:11/4-1386فٟ ثٌّجهر 


ج ٌٍع١خ ثٌّٛؽٛه فٟ ِٕضٛؽٗ؛عٍٝ    ِ  ثٌّٕضؼ أْ ٠غذش أّٔٗ وجْ ٠ؾًٙ صّج


ّْ ثٌّعجًف ثٌع١ٍّز ٚثٌضم١ٕز م٩ي ٌِفٍز ٚٝع ثٌّٕضَؼ ٌٍض٠ّْٛك، ٌُ صىٓ صّْـ دّعٌفز ثٌع١خ، دً وجْ -ٚ/  أ

 ِٓ ثٌّْضق١ً ثوضٖجفٗ.

C.J.C.E, 29 mai 1997, Recueil Dalloz, 1998, p 488, Note A. Panneau; 

Produits oir dans ce sens: J. Revel, V. 997.I.4070, n°31, Obs. VineyJ.C.PG.1

conso.4, Fasc. 1040, Lexis Nexis SA, 2009, p 07.                      -, J.C.L conc.défectueux 

األصشًغ١شًًًِٓلبًْٔٛاالسزٙالنًاٌزضاًَثززجُّغ2ً-1-221ٚأطجؼ٠ًمغًػًٍٝإٌّزظًاٌزضاًَرٕظ١ًّٟثّمزؼًٝاٌّبدحًًًً

 ،ًٚرًُإٌغبءً٘زًٖاألخ١شحًإرًالًِض١ًًٌٙبًفًٟلبًْٔٛاالسزٙالنًاألخ١شءِؾّذدًثّذح٠ًٚخضًع١ّغًإٌّزغبدًدًْٚاسزضٕب

Loi n°2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, J.O.R.F, du 18 mars 

2014; aussi: Code de consommation, Version applicable à partir du 1
er

 janvier 2017.       ً

http://www.jurisque.com/
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(1)

 .123ٌِؽع ّجدك، ٗ  ،ِْؤ١ٌٚز ثٌّٕضؼ عٓ ث٤ٌٝثً ثٌضٟ صْذذٙج ِٕضؾجصٗ ثٌنط١ٌرٕىٌٞ ًٌّٚ،  ِقّو -
(2)

؛ 242، ٌِؽع ّجدك، ٗ ِْؤ١ٌٚز ثٌّٕضؼ عٓ ث٤ٌٝثً ثٌضٟ صْذذٙج ِٕضؾجصٗ ثٌّع١ذز، فْٓ عذو ثٌذج٠ّ ؽ١ّعٟ -

، أعٌ صعّيً إفجٟز ثٌّٕضؼ دّنجٌٟ ثٌضموَ ثٌعٍّٟ عٍٝ ِْؤ١ٌٚضٗ ثٌّو١ٔزعٍٛثٓ،  ٠ُٕظٌ ويٌه فٟ ٔفِ ثٌفىٌر: ِٙوٞ

ِوٜ ؛ ع١ٍجْ عور، 588، ٗ 2018، ؽٛثْ 13، ثٌعوه 07ِؾٍز ث٠ٌٌٖعز ٚث٨لضٚجه، ؽجِعز لْٕط١ٕز، ثٌّؾٍو 

١َثْ، ثٌعوه ، ِؾٍز ثٌمجْٔٛ، ثٌٌّوَ ثٌؾجِعٟ غٍِْؤ١ٌٚز ثٌّٕضؼ عٓ ث٤ٌٝثً ثٌٕجٕتز عٓ ِنجٌٟ ثٌضطًٛ ثٌعٍّٟ

 .56، 55، ٗ 2010، ؽ١ٍ٠ٛز 02
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013400 

- 0275010

 

 

 

                                                           
(1)

ج  793/1 ثٌّجهر ٠ٌُثؽع - ِّ قز ثٌفٌْٟٔ ثٌضٟ فوَّهس ثٌّمٚٛه دجٌّٕضؾجس ثٌّضعٍِّمز دؾُْ ث٦ْٔجْ؛ أ ّٚ ِٓ لجْٔٛ ثٌ

ًث٠٨وٍ عٍٝ ِْضٜٛ ثٌمٞجء فمو ثًصؤٜ ف١ّج صعٍّك دف١ٌُٚ  ًال٠ًّضًِّ ًؽزًٝاٌز٠ًّٞىًٓوشفٗ ًاٌؼ١تًاٌذاخًٌٍٍّٟذَ ّْ أ

دًسجج بًأعٕج١ بًثبٌٕسجخ٠ًًٌٗجّشسًإػفبءًًِٖٓاٌّسؤ١ٌٚخثبٌ  .ٕسجخًٌّؤسسخًاٌّٛسِّ

Voir: Cass. Civ., 12 avril 1995, J.C.P, 1995II.22467 ; 

Cass. Civ., 12ér chambre civ., 09 juin 1996, Dalloz, 1996, p 613; 

 .47،48، ٌِؽع ّجدك، ٗ ٌّع١ذزثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ٌٍّٕضؼ عٓ ِٕضؾجصٗ ث٠ُٕظٌ ويٌه: ِقّو دٛهثٌٟ، 

 
(2)

ًٌٝٚر ٠ُٕظٌ فٛي ِظجٌ٘ ثٌضذج٠ٓ ثٌمجٟٔٛٔ فٟ ث٤مي دفىٌر ثٌضؤ١ِٓ ِٓ ِنجٌٟ ثٌضطًٛ: ٍد١ٌٞ دٓ ل٠ٛوً،  -

، ِؾٍز ف١ٌٛجس، ؽجِعز ِٓ ٌٟف ثٌوٌٚز جثعضّجه آ١ٌجس ٌٍضؤ١ِٓ عٍٝ ِْؤ١ٌٚز ثٌّٕضؼ ِٓ ِنجٌٟ ثٌضطًٛ ٚصع٠ََ٘

 ِٚج دعو٘ج. 38، ٗ 2009ٍضمٝ ثٌوٌٟٚ فٛي أٔظّز ثٌضؤ١ِٓ، ، عوه مجٗ دج06ٌّدٖجً، ثٌعوه 
)3(

- Yves Brissy, Quelle assurance responsabilité civile pour demain?, Les entretiens de 

l’assurance, Atelier 01, Fédération Française des sociétés d’assurance (F.F.S.A), 1999, 

p05, disponible sur le lien: www. FFSA.fr.   
)4(

 - Patrick Thourot, Le risque de développement, Scor papers, n°11, Décembre 2010, p 

06. 



االجتماعيةر طاخمع قواعد الضمان الحتضان ضحايا التطوي                     الباب الثاني:                                         

227 
 

1

8507

0865

 

    

16057

                                                           
 (1)

- Isabelle Lolies, L’insertion de la loi du 19 mai 1998 dans le droit de la 

responsabilité, R.R.J., n°02, 1999, p 349; Voir aussi: Livre blanc de l’assurance 

responsabilité civile, Direction des risques d’entreprises, Département responsabilité 

civile–crédit caution-, 12 septembre 2000, p 16, Disponible sur le lien: www.FFSA.fr. 
)2
-
(

 Livre blanc de l’assurance responsabilité civile, Ibid., p 30. 
(3)

- Olivier Berg, La notion du risque de développement en la matière de la 

responsabilité du fait des produits défectueux, JCP, n°01, Juillet 1996, p 275.  

 
(4)

ّؾضّع، ، ِؾٍز ثٌمجْٔٛ ٚثٌِْؤ١ٌٚز ثٌّٕضؼ عٓ ِنجٌٟ ثٌضطًٛ ثٌعٍّٟ فٟ ِؾجي ثٌوٚثءدِٛو٠ٓ فجّٟز ثٌٌَ٘ثء،  -

 .185، ٗ 2014، ؽٛثْ 03ؽجِعز أهًثً، ثٌعوه 
(5)

- ً ُّٛ ؽٛ  إٌٝ ثٌّٕظِٛز ثٌمج١ٔٛٔز ثٌؾَثة٠ٌز ٨ ٔؾو ف١ٙج ِج ٠ؾََ عٍٝ ثٌضّؤ١ِٓ ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز عٓ ِنجٌٟ ثٌضط ٌّ  -دجٌ

ثٌع١ٍّز، غ١ٌ  ، ًدّّج ٌقوثعز ثٌّٚطٍـ دجٌْٕذز ٌوٌٚز فض١ز فٟ فوٚه ثٌّعٌفز-ِع أّٔٙج إٔجًس أف١جٔ ج إٌٝ ٘يث ثٌّٚطٍـ

ً ّٝٓ ٘يث  ُّٛ ّْ ثّضعّجي ِفَٙٛ ثٌنطٌ دًٚٛر ٕجٍِز ٚثّعز ٌضْضٛعخ ؽ١ّع ثٌّنجٌٟ ٠ّْـ دئهًثػ ِنجٌٟ ثٌضط أ

٘ ثٌضّؤ١ٌٕر  ُ ٘يٖ ثٌف١ٌٝز ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌع١ٍّز ثٌٛثلع١ز ٘ٛ صفقُّ ثٌّفَٙٛ، ٚدجٌضجٌٟ إِىج١ٔز ثٌضّؤ١ِٓ ع١ٍٗ. ِٚج ٠ُوعِّ

 ،146ًلُ  CAARٌّو١ٔز عٓ ثٌّٕضٛػ ثٌٍَُّّْ ثٌضٟ صضعجًِ دٙج ٌٕوز ثٌضّؤ١ِٓ ثٌنجٙز دجٌضّؤ١ِٓ ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز ث

Visa n°146 MF/DGT/DASS du 21 septembre 1996 de la CAAR l’assurance 

responsabilité civile R.C.produits livrés.                                                                           ً
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ٓ ٌٗ ّٛثء [02]فمشح02ِبدرٙبًثٌضٟ فوَّهس فٟ َِّ ثٌّنجٌٟ ثٌّّٞٛٔز ِٓ لذٍٙج ٚثٌضٟ ٠عٛه ّذذٙج ٌفعً ٙوً عٓ ثٌّؤ

دجًصىجدٗ ٌنطؤ غ١ٌ عّوٞ، أٚ دْذخ ع١خ مفٟ أٚ مًٍ صمٕٟ فٟ ثٌّٕضَؼ ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ث٤ّذجح، ٚفٟ ِٛثٍٙز ٌمٌثءر 

ٌز صم١ٕز غ١ٌ عجه٠ز ٚغ١ٌ ظجٌ٘ر، ٚثٌضٟ صّْـ ثٌّعجًف ِوٌٛي ثٌنًٍ دؤّٔٗ وً فج هصقوِّ [04]اٌفمشح٘يث ثٌّٕ٘ ٔؾو

ج٠ًز دجوضٖجفٙج عٕو إدٌثَ عمو ثٌضّؤ١ِٓ ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚ ّْ ، ف١ظ ؽجء فٟ ثٌّٕ٘  زثٌضّم١ٕز ٚثٌع١ٍّز ثٌ عٓ ثٌّٕضٛػ ثٌٍَُّّْ

 دجٌف١ٌْٔز:

 «Est considéré malfaçon ou vice cachés, à ce titre, tout défaut anomalie technique 

non apparents, que les données techniques en vigueur lors de l’exécution de la 

mission assurée concernant le produit couvert par la police ne permettent pas à un 

technicien, normalement vigilant, de déceler ».                                                            

ً ثٌعٍّٟ، ِٚٓ عُ صف١ٕو وً ثٌقؾؼ ثٌمجةٍز دعوَ إِىج١ٔز ثٌضّؤ١ِٓ ع١ٍٙج      ُّٛ ٘يث ثٌضّع٠ٌف ٠ضٛثفك ِع ٚٙف ِنجٌٟ ثٌضط

 ]ِنجٌٟ٘ج ٨ صوًن إ٨ّ دعو ًٌِٚ ٍِٓ ِع١ّٓ[، ٠ٚضؤّوو لذٛي ثٌؾَثةٌ ٌٍضّؤ١ِٓ ع١ٍٙج.
(1)

ً ّٝٓ ثٌّنجٌٟ ثٌّّٞٛٔز فٟ عمو ثٌضّؤ١ِٓ؛ ٠ُٕظٌ:ث٢ًثء ثٌّوثع١ز إٌٝ ًٌٝٚر لذٛي ِنجٌٟ  فٟ ِنضٍف - ُّٛ  ثٌضط

, Les entretiens de ?sponsabilité civile pour demainQuelle assurance reSargos,  Pierre

l’assurance, Atelier 01, Fédération Français des sociétés d’assurance, 1999, p 07, 

Droit du dommage Faivre, -; Yvonne Lambertrwww.FFSA.fdisponible sur le lien: 

, op.cit., p 784;                                                                                                        corporel 

    ّْ بس٠ًٞزطٍّتًإدساطًفىشحًاٌّخبؽشًػًِّٓب٠ًغط١ًٗ٘زاًاٌزّؤ١ِٓ،ًٌمذًاٌزّؤ١ًِٓاإلعج:"ًإى ص١ٌٖ ٘يٖ ث٤م١ٌر إٌٝ أ

ًِغًرٌهً ًف١غتًٚثبٌّٛاصاح س، ُّٛ ًاٌزط ًاٌؼّبًْثخظٛصًفىشح ًرؾذ٠ذ ًاٌّمزشػًاألٚسٚثًٟاٌّذاػًٟإًٌٝػشٚسح أ٠ّذٔب

 ".فشعًاوززبةًػّبًْثم١ّخً٘زاًاٌزّؾذ٠ذًاٌمبٟٔٛٔ
(2)

 .77، ٌِؽع ّجدك، ٗث٩ٌِْزِوٜ ثٌضَثَ ثٌّٕضؼ دّٞجْ فْٓ عذو ثٌٌفّٓ لوُٚ،  -

http://www.ffsa.fr/
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)1(

- Voir: Jacques-Emmanuel Mercier, Le divorce entre assurance et responsabilité civile 

inéluctable, Les entretiens de l’assurance, Fédération Française des sociétés d’assurance 

(FFSA), 2002, pp52-54. 
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)1(

-Voir: Directive n° 85/374 CEE, du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des 

dispositions législatives réglementaires  et administratives des états membres en matière 

de responsabilité du fait des produits défectueux, modifiée et complétée. 
)2(

- Marcel Sousse, La notion de réparation du dommage en droit administratif, op.cit., p 

481. 
)3(

- Chantal Russo, De l’assurance de responsabilité, op.cit., p 213. 
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(1)

ثٌضّع٠ٜٛ فٟ ظً ٘يٖ ث١ٌ٢جس دط٠ٌمز ِذجٌٕر ِٓ هْٚ إعذجس ثٌّْؤ١ٌٚز ٌيٌه صٛٙف دج١ٌ٢جس  ءأٞ ثلضٞج -

   p04.                                                                  Ibid.o, Chantal Russ ,ثٌّذجٌٕر، ٠ُٕظٌ:
(2)

ٝز ٌٍنطٌ ِذجٌٕر ِٓ ثٌّنجٌٟ ثٌضٟ صّٙوه٘ج، ٌىٟ ٠ٌْٞ ٘يث ثٌضّؤ١ِٓ دط٠ٌك  - ٌّ ٠ٌّٖقز ثٌّع أٞ ٚؽٛح صؤ١ِٓ ثٌ

ً ٌَّ ًٌٌٍّٞٚ فك صع٠ٜٛ صٍمجةٟ؛  ِذجٌٕ فٟ ٙجٌـ فتز ث٠ًٌٌّٚٞٓ، ٠ٚىفٟ ٚٙف ٘يٖ ث١ٌ٢ز دجٌّذجٌٕر، فضٝ ٠ضم

ً ًػشٚسحِٓ ١جًثس فٟ ث٠٨ٌٛجس  ٓع اٌّسؤٚيًدإصجبًدْٚ ّْ ي ٌِر ٌٚجٌـ فٛثهط ثٌ ّٚ ثًٌٌٞ، ٚلو ثّضُعًّ ٤

 ثٌّضقور ث٠ٌِ٤ى١ز ]دٚوه ثٌضّؤ١ِٓ ع١ٍٙج[، ٠ُٕظٌ: 

, fault dans le cadre des règles de la responsabilité civile-Assurance noBill.W.Dufwa, 

Les cahiers de droit, n°2,3, juin-sept1998, p660, 661, Disponible sur le lien: 

.                                                                                                        www.erudit.org/revue/ 
)3
-
(

 Voir: Chantal Russo, De l’assurance de responsabilité, Op.cit., p09, p211. 
(4)

، ِيوٌر ِوٜ صؤع١ٌ فىٌر ثٌّنجٌٟ عٍٝ ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٍّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ٠ٓ١١ٌٍُّٕٕٙظٌ: دٓ ٠ٌٟز ِعٌّ،  -

 .126، ٗ 2011/2012ِجؽْض١ٌ، و١ٍز ثٌقمٛق، ؽجِعز صٍّْجْ، 
(5)

ٌّ  ثٌضّؤ١ِٓدج٦ٝجفز إٌٝ ىٌه لو  - ثٌّذجٌٕ عٍٝ ِْؤ١ٌٚز ث١١ٌّٕٙٓ ثٌّضوم١ٍٓ فٟ ِؾجي ثٌذٕجء، ف١ظ  صذٕٝ ثٌّٖ

س ثٌّجهر  ٌّ َِّٓثٌّضعٍِّك دجٌضّؤ١ِٕجس عٍٝ:"... 07-95ِٓ ث٤ٌِ ًلُ  183أل ،ًلجًًاٌجؾشًػًٓاٌّسؤ١ٌٚخ،ًثبٌزضاًَاٌّؤ

"ًٌٗ ٓ ِّ ًاٌّؤ ًاٌّششٚع ًثزؼ٠ٛغًطبؽت ك فٟ  414-95ف٩ٞ  عٓ ثٌٌَّّٛ ثٌضّٕف١يٞ ًلُ ، ًّ ًؽخ عجَ  16ِؤ

http://www.erudit.org/revue/
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0738416

    : صنادٌق الضمان؛ أّوًلا

 

                                                                                                                                                                          

، ٠ضعٍّك دئٌَث١ِز ثٌضّؤ١ِٓ فٟ ثٌذٕجء ِٓ ِْؤ١ٌٚز ثٌّضوّم١ٍٓ ثٌّو١ٔز ث١ٌّٕٙز، ػ 1995ه٠ّْذٌ ّٕز  09ثٌّٛثفك  1416

 .1995ه٠ّْذٌ ّٕز  10ٙجهً فٟ  76ً، عوه 
(1)

- Voir: Lahlou-Khiar Ghenima, Le droit de l’indemnisation, op.cit., pp 445-451. 
(2)

- « Il y’a socialisation directe du risque lorsque l’indemnisation des conséquences 

dommageables d’un risque ou lorsque le financement de cette indemnisation est 

déconnectée de cotisation individuelle ou, encore, lorsque la puissance publique est 

impliquée dans cette indemnisation même en l’absence de responsabilité directe dans 

le dommage». Conseil d’état, Rapport public, Responsabilité et socialisation du risque, 

Paris, La documentation française, Etudes et documents, n°52, 2005, p 205, Disponible 

sur le lien: http://lesrapport.ladocumentationfrançaise.fr/BRP/054000185/0000.pdf.      
(3)

٠ؾخ ث١ٌَٛ ٚدٖىً ؽوٞ صٕظ١ُ صع٠ٜٛ ث٤ٌٝثً ثٌؾّْج١ٔز ثٌٕجصؾز عٓ فعً ثٌّٕضؾجس ثٌّع١ذز، عذٌ ٕٙجه٠ك « -

      des fonds de garantie spécifique mais fédérés »زّٝجْ مجٙز ٚهثةّز ثصقجه٠

http://lesrapport.ladocumentation/
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ا: الدولة     ٌا من التقنٌن المدنً[؛  10مكّرر 031]المادة ضامن احتٌاطً  ثان

0310
031 

   0310

                                                                                                                                                                          

, op.cit., p 785.                              Droit du dommage corporelFaivre, -Yvonne Lambert   
(1)

- Christophe Radé, Plaidoyer en faveur d’une réforme de la responsabilité civile, 

Recueil Dalloz, Chron, 2003, p 2256, 2257.  
2))

ٍطجس ثٌع١ِّٛز[ فٟ إٟجً ثٌضىفًُّ  - ّْ ً ثٌوٌٚز ]ثٌ ٌِّ  دًٌٞٚر صومُّ ث ِٓ ثٌّٖ  ً ًأٜ ث٤ّضجى عٍٟ ف٩١ٌٟ ف١ٙج إلٌث

 دذعٜ ثٌقٛثهط ثٌّّٙوهر ٌٍى١جْ ث٨ؽضّجعٟ، وّع١جً ٨وضّجي ِفَٙٛ ثٌنطٌ ث٨ؽضّجعٟ. ٠ُٕظٌ:

mage corporel: article 140 ter, La consécration d’un L’indemnisation du domAli Filali, 

, RASJEP, n°1, 2008, p102. système d’indemnisation exclusif de la responsabilité civile 
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- 

 
- 

 

 المطلب الّثانً:

  الفردٌة قواعد المسؤولٌة الوظائف بٌنتكاُمل 

  للتعوٌض ٌةالجماع نظمةواأل
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013031

                                                           
(1)

- Voir: Geneviève Viney, Traité de droit civil, Introduction à la responsabilité, op.cit., 

p100. 
(2)

- Gilles Bénéplan, Quelle assurance responsabilité civile pour demain ?, op.cit., p 13. 
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- 

 
2

87278

 
- 

 


بالّنسبة للوظٌفة الّتعوٌضٌة 

                                                           
(1)

- Catherine Thiberge, Libre  propos sur l’évolution du droit de la responsabilité, RTD. 

Civ., 03 juil. Sept., 1999, p 562.     
(2)

 .394، ٌِؽع ّجدك، ٗ ًّجٌز ثٌووضًٛثٖلجهر ١ٕٙور،  -
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1
 


ا السلوك ضبط بالّنسبة للوظٌفة األخالقٌة  ٌا الملوم أخالق

- 

 
                                                           

)1(
- Lahlou-Khiar Ghenima, Le droit de l’indemnisation entre…, op.cit., p 168, 169. 

)2(
- Geneviève Viney, Traité de droit civil, op.cit., n° 243 et suite. 

 (3)
 .187، ٌِؽع ّجدك، ٗ ، صمو٠ٌ ثٌضّع٠ٜٛ د١ٓ ثٌنطؤ ٚثًٌٌِٞقّو إدٌث١ُ٘ هّٛلٟ -

 (4)
-Hadjira Dennouni, De L’étendue de l’obligation de sécurité en droit algérien, op.cit., 

p14. 
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- 

 

  
  

                                                           
(1)

- Geneviève Viney, Traité de droit civil, op.cit., p 76.  
)2( 

- Catherine Thiberge, Libre propos sur l’évolution du droit de responsabilité, op.cit., 

p561. 
(3)

- Marcel Sousse, La notion de réparation du dommage en droit administratif, op.cit., p 

477 : « On trouve toujours de la causalité, de la conscience du pouvoir et de la 

réponse. La responsabilité doit donc être conservée indépendamment de 

l’indemnisation sociale, comme système possédant des caractères propres, de la 

causalité et le caractère individuel de l’imputation». 
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«1

«Yvonne Lambert-Faivre»

                                                           
(1)

-Lahlou-Khiar Ghenima, Le droit de l’indemnisation entre…, op.cit., p 368.  
 (2)

 .402، ٌِؽع ّجدك، ٗ ًّجٌز ثٌووضًٛثٖلجهر ١ٕٙور،  -
(3)

- Christophe Radé, Plaidoyer en faveur d’une réforme de la responsabilité, op.cit., p 

2256: « Afin de préserver l’intégrité et la  cohérence des mécanismes de responsabilité  

civile, il est nécessaire d’affirmer le caractère  subsidiaire du régime de solidarité, 

(…) et articuler responsabilité et solidarité, dans la mise en place d’un système 

d’indemnisation efficace ». 
(4)

- CF. François Terre; Philippe Simler; Yves Lequette, Droit civil (Les obligations), 

op.cit., p 786. 
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(1)

ي، ٗ /ثٌذجح  ثٌغجّٟٔذك ٌٕج ث٦ٕجًر إٌٝ ٘يٖ ثٌفىٌر فٟ ثٌفًٚ  - ّٚ  .172،  171ث٤
(2)

  .404ٗ ٌِؽع ّجدك، ، ًّجٌز ثٌووضًٛثٖلجهر ١ٕٙور،  -
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:

انتهاج سٌاسة الّتأمٌن اإللزامً على المسؤولٌة ضمن أوسع نطاق -

 
ل فً إثبات عالقة الّسببٌة - التحوُّ

)( 

                                                           
(1)

- Geneviève Viney, Traité de droit civil, op.cit., p103, 104.   
(2)

- Marcel Sousse, La notion de réparation du dommage en droit administratif, op.cit., p 

470: «Le nouveau droit des accidents viendrait compléter le domaine de la 

responsabilité.  Il n’y a aurait donc pas exclusion d’une idée par l’autre. Mais 

complémentaire ». 
(3)

ٌّ  ثٌؾَثةٌٞ ثٌيٞ أٝفٝ إٌَث١ِز ثٌضّؤ١ِٓ ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز عٍٝ ث١١ٌّٕٙٓ، دّمضٞ -  ٝ٘يٖ ثٌٌو١َر ثٔفٌه دٙج ثٌّٖ

 ، ِيوًٛ ّجدم ج. 07-95ْٛ ثٌضّؤ١ِٕجس ًلُ لجٔ
(4)

-  Catherine Thiberge, Libre propos sur l’évolution du droit de responsabilité, op.cit., 

p 568; Voir aussi: Etienne Vergès, Les Liens entre la connaissance scientifique et la 

responsabilité civile, op.cit.,  p 127. 
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12121113

)(

                                                           
(1)

- Conseil d’état, Rapport public, Responsabilité et socialisation du risque, op.cit., p03.   
)2)

- Catherine Thiberge, Libre propos sur l’évolution du droit de responsabilité, op.cit., 

p576.  

 
(3)

، ِؾٍز ث٠ٌٌٖعز -ٌض٠ٌٖع١ٓ ثٌؾَثةٌٞ ٚثٌفٌْٟٔهًثّز ِمجًٔز د١ٓ ث–ِْؤ١ٌٚز ثٌّٕضؼ ٌٍ٘ر دٓ عذو ثٌمجهً،  -

 .02٘جِٔ  226، ٗ 01، ثٌعوه 01ٚث٨لضٚجه، لْٕط١ٕز،  ثٌّؾٍو 
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:المبحث الثانً  

ر للمرٌض فً مجال المسؤولٌة الطبٌة الضمان المقرِّ

                                                           
(1)

، ِنذٌ أعٌ ث٨ؽضٙجه ثٌمٞجةٟ عٍٝ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌطذ١ز د١ٓ ثؽضٙجه ثٌمٞجء ث٦هثًٞ ٚثٌمٞجء ثٌعجهِٞقّو دٛهثٌٟ،  -

، ٗ 02، ثٌعوه 01ثٌعٍَٛ ث١ٌْج١ّز، ؽجِعز دْىٌر، ثٌّؾٍوفٌوز ثٌض٠ٌٖع، ِؾٍز ث٨ؽضٙجه ثٌمٞجةٟ، و١ٍز ثٌقمٛق ٚ

176. 

 
(2)

ٍمٝ عٍٝ عجصك ثٌطذ١خ،  - ُّ ٖ إٌٝ ٟذ١عز ث٨ٌضَثَ ثٌ ي ٌِهُّ ّٚ صُعَٜ ٙعٛدز إعذجس ثٌنطؤ ثٌطذٟ إٌٝ ثعضذج٠ًٓ؛ ث٤

ي؛  ّٚ ج عٓ ث٨عضذجً ث٤ ِّ ّْ ثٌضَثَ ثٌطذ١خ لٚثٌغجٟٔ ٌِصذ٠ٌ دطذ١عز ثٌنطؤ ثٌّٛؽخ ٌٍضّع٠ٜٛ. فؤ و ثًصذ٠ دج٨فضّجي فئ
ِ ج دذيي ثٌعٕج٠ز  فجء، ٔض١ؾز ثٌعٛثًِ ٚثٌّؤعٌّثس ثٌيٞ ٠طذع ث٤عّجي ثٌطذ١ز، فىجْ ثٌضَث ّٖ ث٩ٌٍِّز ٠٦ٚجي ٠ٌِٞٗ إٌٝ ثٌ

ثٌعو٠ور ثٌضٟ لو صضقّىُ فٟ ثٌٛٝع هْٚ أْ صنٞع ١ٌْطٌصٗ ٚصمو٠ٌٖ، ٚث٨فضّجي ٠ّغًّ ثٌنطٌ ثٌيٞ ٠ٛثؽٗ ث٠ٌٌّٜ 

فجء، ٚثٌعٕ ّٖ ج٠ز ثٌّطٍٛدز ٟ٘ صٍه ثٌّضّفمز فٟ غ١ٌ ثٌظٌٚف ث٨ّضغٕجة١ز ِع ث٤ٙٛي ثٌع١ٍّز ثٌغجدضز ِمجدً أًِ ثٌ

 ٚثٌّعجٌٙر، ِٚٓ عُ فج٨ٌضَثَ ٠ُقّوه دجٌقٌٗ عٍٝ ٔؾجؿ ثٌضوّمً ثٌطذٟ، ١ٌِٚ دجٌٕض١ؾز ثٌطذ١ز، ٚع١ٍٗ ٠مع عٍٝ عجصك

ث ٌٍطّذ١عز ثٌضم١ٕز ث٠ٌٌّٜ إعذجس ث٦ّ٘جي فٟ ؽجٔخ ثٌطذ١خ ١ٌِٚ إعذجس فًٖ ثٌضوّمً ثٌطذٟ، ٚ٘  ٌ ٛ أٌِ ع١ٌْ ٔظ

٠ًؤخزً، ؽجء فٟ ف١غ١جصٗ:" 30/05/1995دضج٠ًل  11872لٌثً ثٌّقىّز ثٌع١ٍج ًلُ  -ٌٍّْجةً ثٌطذ١ز؛ ًاٌطج١تًٌُ ّْ أ

ًِؼبلتًػ١ًٍٗلبٔٛٔ ب ًخطؤ ٠ًغؼًًإّ٘ب٠ًٌّٗضًّ ". ثٌّؾٍز ثؼ١ًٓاالػزجبسًاٌّشعًاٌزًٞوبٔذًرؼبًًِٟٕٔٗاٌّؼؾ١خ،ًِّب

، ثٌّؾٍز 24/06/2003دضج٠ًل  297062؛ لٌثً ثٌّقىّز ثٌع١ٍج ًلُ 127، ٗ 1996، 02ثٌمٞجة١ز، ثٌعوه 

ّْ ٘يث ث٨ٌضَثَ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ دضقم١ك ٔض١ؾز إىث ثًصذ٠ ث٤ٌِ دجٌضقج١ًٌ 337، ٗ 2003، 02ثٌمٞجة١ز، ثٌعوه  ؛ عٍٝ أ

ث عٓ ث٨فضّجي. ثٌطذ١ز، ٚثٌقمٓ ٚثٌضمط١ٌ، ٚثّضعّجي ث٤ؽَٙر ٚثٌّعوثس ٚغ١ٌ٘ج، أ٠ٓ ٠ىْٛ صؤو١و ثٌٕ ث دع١و   ض١ؾز ٚثًه 

ً ثٌعٍُ هْٚ أْ صق١و ِطٍم ج عٓ ث٤ٌٚٝ، ِٚٛثٍث    ُّٛ ًس فٟ ظً صط ّٛ ّْ ٘يٖ ثٌفىٌر صق ً ث٤فىجَ  رغ١ٌ أ ّٛ ِعٗ صط

٩ِّْز ِقٍّٗ صقم١ك ٔض١ؾز عٍٝ  ٌِٛ ثٌضَثَ ؽو٠و دجٌ ثٌّٕظّّز ٌٍّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز عجِز ٚثٌّْؤ١ٌٚز ثٌطذ١ز مجٙز، أ٠ٓ فُ

١خ صذعٟ صى١ٍّٟ ٩ٍَِ ٩ٌٌضَثَ ث٤ٍٟٙ ث٨ٌضَثَ دجٌع٩ػ، ٠قجٚي أْ ٠نفّف ِٓ عخء ث٦عذجس ثٌّفٌٚٛ عجصك ثٌطذ

ث٨ٌضَثِجس ثٌقو٠غز عٍٝ ث٠ٌٌّٜ. فٟ صف١ًٚ ٟذ١عز ث٨ٌضَثَ ثٌٍّمٝ عٍٝ عجصك ثٌطّذ١خ ٠ُٕظٌ: ؽٌدٛعز ١ٌِٕر، 

ج عٓ ث٨ع 64، ٌِؽع ّجدك، ٗ ٌٍطذ١خ فٟ ثٌعًّ ثٌطذٟ ِّ ثٌطذ١ز صٕمُْ إٌٝ  ءضذجً ثٌغجٟٔ؛ فٕؾو ث٤مطجِٚج ١ٍ٠ٙج. ٚأ

ي دج٦ْٔج١ٔز ثٌطذ١ز أ٠ٓ ٠ضع١ّٓ عٍٝ ثٌطذ١خ ثفضٌثَ ثٌذعو ث٨ْٔجٟٔ فٟ ِؾجي ثٌّّجًّز ثٌطذ١ز،  ّٚ ل١ّْٓ؛ ٠ضعٍّك ث٤

ٟٚ٘ ث٨ٌضَثَ دئع٩َ ث٠ٌٌّٜ، ثٌقٚٛي عٍٝ ًٝجٖ، ٚإفٖجء ثٌٌْ ثٌّٕٟٙ ٟٚ٘ ثٌضَثِجس دضقم١ك ٔض١ؾز ٠ىْٛ فٟ 

ّْ عوَ صقمُّك ثٌٕض١ؾز ٠مضٟٞ ثفضٌثٛ ثٌنطؤ إٟجً٘ج  ُِعفٝ ِٓ ث٦عذجس ٌضٛفٌّ ثٌو١ًٌ ثٌّجهٞ ٚ٘ٛ ثٌىضجدز، ٤ٚ ث٠ٌٌّٜ 

ِّّك ِٓ ٙعٛدز ث٦عذجس؛ فٌّصذ٠ دجٌطذ١عز ثٌف١ٕز ٌٍّٕٙز ثٌضٟ  فٟ ؽجٔخ ثٌطذ١خ ٚل١جَ ثٌّْؤ١ٌٚز. ٚأِج ثٌغجٟٔ ثٌيٞ ٠ع

ث إٌٝ ثٌّعط١جس ثٌع١ٍّز ثٌ ّىضْذز أٚ ثٌغجدضز فٟ ثٌّؾجي ثٌطذٟ، ٚ٘ٛ ِج ٨ ٠ضُ ثٌىٖف عٕٗ إ٨ّ ٠عٛه صمو٠ٌ٘ج ثّضٕجه 

ّْ ؽًٙ ث٠ٌٌّٜ ٚثٌمجٟٝ دجٌعٍَٛ ثٌطذ١ز ٠ٚعِّخ ع١ٍّٙج صذ١ُّٓ ِىّٓ ثٌنطؤ فٟ  زدج٨ّضعجٔ دجٌنذٌر ثٌطذ١ز، إى أ

، ِؾٍز ثٌطذ١ز" ثفضٞجْ ِذوأ ث٨فض١جٟ فٟ ِؾجي ث٤مطجً ثٌٚق١ز "ثٌّْؤ١ٌٚزث٤عّجي ثٌطذ١ز. ٠ُٕظٌ: فى١ٌٞ آِجي، 
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Savatier

                                                                                                                                                                          
-71، ٗ ٗ 2015، ه٠ّْذٌ 07، ثٌعوه 02ثٌذقٛط ٚثٌوًثّجس ثٌمج١ٔٛٔز ٚث١ٌْج١ّز، و١ٍز ثٌقمٛق، ؽجِعز ثٌذ١ٍور 

 .217، ٌِؽع ّجدك، ٗ لٛثعو ثٌّْؤ١ٌٚز فٟ ث٤عّجي ثٌطذ١ز ثٌقو٠غز؛ دٓ ٠ٍطز عذو ثٌٙجهٞ، 76
(1)

، ِؾٍز ث٨ؽضٙجه ٌٍوًثّجس ثٌمج١ٔٛٔز ي ثٌطذ١زآ١ٌجس صع٠ٜٛ ث٤ٌٝثً ثٌٕجؽّز عٓ ث٤عّجدقّجٚٞ ث٠ٌٌٖف،  -

 .58، ٗ 2015، ؽجٔفٟ 07ٚث٨لضٚجه٠ز، ثٌٌّوَ ثٌؾجِعٟ ٌضجِٕغجّش، ثٌؾَثةٌ، ثٌعوه 
(2)

 .317، ٌِؽع ّجدك، ٗ ٔقٛ ِْؤ١ٌٚز ِٛٝٛع١ز عٓ ثٌضذعجس ثٌطذ١زآِجي دىٛٓ،  -
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)المطلب األّول(

 .)المطلب الثانً( 

 المطلب األّول:

 ضمان حق ضحاٌالٌة الّتأمٌن فً محدودٌة فعالٌة آ

 ر الطبٌةاطخالم 

   

                                                           

 
(1)

ٍز ثٌقمٛق ٚثٌعٍَٛ ث٦ْٔج١ٔز، و١ٍز ثٌقمٛق ، ِؾثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ٌٍؾٌثؿ ثٌضّؾ٠ٍٟ١ُّٕظٌ: فوثهٚ ٠ًٛٙز،  -

٩ِفظجس فٛي . فٟ ثٌّعٕٝ ٔفْٗ: عٍٟ ف٩١ٌٟ، 128، ٗ 04، ثٌعوه 10ٚثٌعٍَٛ ث١ٌْج١ّز، ؽجِعز ثٌؾٍفز، ثٌّؾٍو 

، ِؾٍز ث٨ؽضٙجه ٌٍوًثّجس ثٌمج١ٔٛٔز ٚث٨لضٚجه٠ز، ِعٙو ثٌقمٛق، ثٌٌّوَ ثٌؾجِعٟ ٌضجِٕغْش، ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌطذ١ز

.21، ٗ 2015، ؽجٔفٟ 07ه ثٌؾَثةٌ، ثٌعو
 

 
(2)

، 2011، 1، هثً ثٌفىٌ ثٌؾجِعٟ، ث٦ّىٕو٠ًز، ٟثٌضؤ١ِٓ ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ٌٍطذ١خ٠ُٕظٌ: عذو ثٌمجهً أٍٚث،  -

 ٗ08. 
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 (1)

، هثً ثٌٕٙٞز ثٌعٌد١ز، ث٦ّىٕو٠ًز، ثٌضؤ١ِٓ ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ٥ٌٟذجء٠ُٕظٌ: إٌٔف ؽجدٌ ١ّو ٌِّٟ،  -

1999ٗ ،1. 

 
(2)

 .144، ٚٗ 140، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌضؤ١ِٓ ٚثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔزّع١و ِموَ،  -

 
(3)

، عوه مجٗ دجٌٍّضمٝ ثٌوٌٟٚ فٛي 06، ف١ٌٛجس ؽجِعز دٖجً، ثٌعوه ثٌضؤ١ِٓ ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌطذ١زه٘مجْ ف١ّور،  -

 .69، ٗ 2009أٔظّز ثٌضّؤ١ِٓ، 
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)الفرع األّول(

)الفرع الّثانً(

 الفرع األّول:

 لضمان حق المرٌض االّتأمٌن تعزٌزا 

00311
1111212131111

1116173151116

                                                           
(1)

 .69، ٗ ثٌٌّؽع ٔفْٗه٘مجْ ف١ّور،  -
(2)

- Loi n°2002-203 du 04/03/2002, relative aux droits des malades et la qualité du 

système de santé, J.O.R.F du 5/03/2002. 
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34111
)(

                                                           
) 1 (

- Article L1142-2 CSP:« Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les 

établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-

1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de  prévention,  

de  diagnostic  ou  de  soins  ainsi  que  les  producteurs, exploitants et fournisseurs de 

produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à 

l'exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 

15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance  

destinée  à  les  garantir  pour  leur responsabilité civile ou administrative susceptible 

d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la 

personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité. 

    Les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont également tenus au  paiement  

de  la  contribution mentionnée à l'article L. 426-1du code des assurances. 

   Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être 

accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics  de  santé 

disposant des ressources financières leur permettant  d'indemniser les dommages dans 

des  conditions  équivalentes  à  celles  qui  résulteraient  d'un contrat d'assurance. 

   Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir 

des plafonds de garantie. Les  conditions  dans  lesquelles  le  montant  de  la  garantie  

peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à  titre  libéral,  notamment  

le  montant  minimal  de  ce  plafond,  sont  fixées  par  décret  en Conseil  d'Etat.  

  L'assurance des professionnels de santé, des établissements, services et organismes 

mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la  

mission qui leur est impartie, même si ceux-ci  disposent d'une indépendance dans  

l'exercice  de  l'art  médical. 

Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne 

sont  pas tenus à l’obligation d’assurance prévue au premier alinéa. 

  En cas  de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance 

disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires ». 
(2)

-Article L1142-25 CSP:« le manquement à l’obligation d’assurance prévue à l’article 

L.1142-2 est puni de 45000 euros d’amende. 
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تصنٌف وطبٌعة الّتأمٌناألولىتخص 

1100 

 ،

                                                                                                                                                                          

    Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au présent article 

encourent également la peine complémentaire d’interdiction, selon les modalités 

prévues par l’article 131 -27 du code pénal,… ».  
(1)

َثةٌٞ عٍٝ أّٔٗ:" ِٓ لجْٔٛ ثٌٚقز ثٌؾ 296صٕ٘ ثٌّجهر  -
 

٠ضع١ّٓ عٍٝ ث١ٌٙجوً ٚثٌّؤّْجس ثٌع١ِّٛز ٚثٌنجٙز 

ٌٍٚقز ٚويث وً ١ِٕٟٙ ثٌٚقز ثٌي٠ٓ ٠ّجًّْٛ دٚفز فٌر، ثوضضجح صؤ١ِٓ ٠غطٟ ِْؤ١ٌٚضُٙ ثٌّو١ٔز ٚث١ٌّٕٙز صؾجٖ 

ثي عجَ  18ِؤًك فٟ  11-18ٌِٝجُ٘  ٚصؾجٖ  ثٌغ١ٌ". لجْٔٛ ًلُ  ّٛ ضعٍّك ٠، ١ٌٛ٠2018ٛ ّٕز  2ثٌّٛثفك  1439ٕ

 .١ٌٛ٠2018ٛ ّٕز  29ٙجهً فٟ  46، ػ ً، عوه دجٌٚقز
(2)

 ، ِيوًٛ ّجدم ج.07-95ِٓ ث٤ٌِ ًلُ  163ثٌّجهر  -
(3)

 ِٓ ث٤ٌِ ٔفْٗ ثٌضٟ ًٚهس صقش عٕٛثْ: ثٌمُْ ثٌنجِِ؛ صؤ١ِٕجس ثٌّْؤ١ٌٚز. 56ثٌّجهر  -
(4)

)ثٌّٞجْ ثٌّىضضخ(، أْ ٠ىْٛ ٘يث  ِٓ ث٤ٌِ ٔفْٗ، ف١ظ أٌَِش عٕو ث٨صفجق عٍٝ ِذٍغ ثٌضّؤ١ِٓ 173ثٌّجهر  -

ّٞ ثصفجق ِٓ ٕؤٔٗ أْ ٠ْم٠ ثٌضع٠ٜٛ عٓ فك ِٓ  ث٤م١ٌ وجف١ ج ٌضغط١ز ؽ١ّع ث٤ٌٝثً ثٌؾّْج١ٔز ٚثٌّجه٠ز؛ ِٕٚعش أ

ً أٚ ىٚٞ فمٛلٗ. ٌّ  فمٛق ثٌّضٞ
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الثانٌة فتخص نطاق الّتأمٌن 

                                                           

 
(1)

ب ٘يث ثٌّىضخ  - ِٖ ك فٟ  » « Bureau Central de Tarificationٚلو أُٔ ًّ دّمضٞٝ ثٌمٌثً ثٌّؤ

، ٚأّوو عٍٝ أّٔٗ فٟ فجٌز صوّمٍٗ ٚأٌََ ٌٕوز ثٌضّؤ١ِٓ عٍٝ ثوضضجح 08/07/2003، ػ ً ٙجهًر دضج٠ًل 30/06/2003

ث، فئّٔٙج صعجلخ دعمٛدجس لو صًٚ إٌٝ فو ّقخ ًمٚضٙج ِٕٙج وٌٖوز صؤ١ِٓ ِٓ  ثٌعمو ٚصمجعْش، ًٚفٞش ىٌه ِؾّوه 

 ثٌفٌْٟٔ. ِٓ لجْٔٛ ثٌضؤ١ِٕجس 2-252ثٌّْؤ١ٌٚز، ٚ٘ٛ ِج أّووس ع١ٍٗ ثٌّجهر 

 
(2)

 ِٓ ث٤ٌِ ٔفْٗ. 167ثٌّجهر  -

 
(3)

ك فٟ  321-07ِٓ ثٌٌَّّٛ ثٌضّٕف١يٞ ًلُ  06ف١ظ صٕ٘ ثٌّجهر  - ًّ ثي عجَ  10ثٌّؤ ّٛ  22ثٌّٛثفك  1428ٕ

ٓ صٕظ١ُ ثٌّؤّْجس ث٨ّضٖفجة2007١أوضٛدٌ ّٕز  ّّ أوضٛدٌ  24ٙجهً فٟ  67ثٌنجٙز ١ٌّٚ٘ج، ػ ً، عوه  ز، ٠ضٞ

ثٌنجٙز ثوضضجح صؤ١ِٓ ٌضغط١ز ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ٌٍّؤّْز  زعٍٝ ثٌّؤّْز ث٨ّضٖفجة١ ، عٍٝ أّٔٗ:" ٠ضع2007ٓ١

ٕٗ ثٌٌَّّٛ ثٌضٕف١يٞ ًلُ  ّّ ك فٟ  204-88ِْٚضنو١ِٙج ٌِٚٝج٘ج"، ٟٚ٘ ثٌفىٌر ثٌضٟ صضطجدك ِع ِج صٞ ًّ  07ثٌّؤ

ي عجَ  ّٚ ٙز ٚفضقٙج ٚعٍّٙج، ػ ً، ، ٠قّوه ٌٕٟٚ ثٔؾجٍ ثٌع١جهثس ثٌنج1988أوضٛدٌ ّٕز  18ثٌّٛثفك  1409ًد١ع ث٤

ُ دجٌٌَّّٛ ثٌضّٕف١يٞ ًلُ 1988أوضٛدٌ  19ٙجهً فٟ  42عوه  ّّ ك فٟ  69-02، ثٌّعّوي ٚثٌّض ًّ ىٞ ثٌمعور  23ثٌّؤ

ث فٟ ثٌّجهر 2002فذٌث٠ٌ ّٕز  13ٙجهً فٟ  11، ػ ً، عوه 2002فذٌث٠ٌ ّٕز  06ثٌّٛثفك  1422عجَ   12، صقو٠و 

ش عٍٝ أّٔٗ:"  ّٚ  ".اٌّؤسسخًِٚسزخذ١ِٙبًِذ١ٔ بًأًْرىززتًرؤ١ِٕ بًٌزغط١خًِسؤ١ٌٚخًًػ١بدحًػًٍٝو٠ًغتِٕٗ ثٌضٟ ٔ

 
(4)

ك فٟ  103-08ِٓ ثٌٌَّّٛ ثٌضٕف١يٞ ًلُ  08ٟذم ج ٤فىجَ ثٌّجهر  - ًّ ي عجَ  22ثٌّؤ ّٚ  30ثٌّٛثفك  1429ًد١ع ث٤

 02ٙجهً فٟ  18عوه ، ٠قّوه ِٙجَ ١٘جوً ث٦لجِز ٌوعُ ث١ٌٙجوً ثٌٚق١ز ٚصٕظ١ّٙج ١ٌّٚ٘ج، ػ ً، 2008ِجًُ ّٕز 

ش عٍٝ:" 2008أد٠ًٌ  ّٚ  ".اٌّذ١ٔخًاوززبةًرؤ١ًٌِٓزغط١خًِسؤ١ٌٚزٙبػًٍٝد٠بسًاإللبِخًاٌظؾ١خ٠ًًٓزؼ١ًّ، ثٌضٟ ٔ
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(1)

ًاٌذ٠ًًَغتعٍٝ أّٔٗ:"  07-95ِٓ ث٤ٌِ  169ٔٚش ثٌّجهر  - ًرغ١١ش ًٚ/أٚ ًثٕضع ًرمَٛ ًاٌزٟ ًاٌّؤسسبد ػٍٝ

اٌزًٟلذ٠ًزؼشعًٌٙبًاٌّزجّشػًْٛثبٌّذًَأًًٚاٌّؼشحًاٌؼٛالتًبًػذًّأًْرىززتًرؤ١ِٕ ًاٌجششًًِٞٓأعًًاالسزؼّبيًاٌطجًٟ

ًاٌّزٍمًٌْٛٗ".

 
(2)

ك فٟ  387ِٓ ثٌمٌثً ًلُ  15ثٌّجهر  - ًّ ٠غتً، ٠ضعٍّك دجٌضؾجًح ثٌع١جه٠ز صٕ٘ عٍٝ أّٔٗ:" ١ٌٛ٠2006ٛ  31ثٌّؤ

 ".اٌّذ١ٔخًرغبًٖإٌشبؽًاٌز٠ًّٞبسسًٗػًٍٝاٌّزؼٙذًاوززبةًرؤ٠ًٓ١ِؼًِّٓسؤ١ٌٚزٗ
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(1)

 .297، 296، ٌِؽع ّجدك، ٗ لٛثعو ثٌّْؤ١ٌٚز فٟ ث٤عّجي ثٌطذ١ز ثٌقو٠غزدٓ ٠ٍطز عذو ثٌٙجهٞ، ٠ُٕظٌ:  -
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 الفرع الثانً:

 ا غٌر كاف  الّتأمٌن ضمانا 

                                                           

 
(1)

، هثً ثٌىضخ ثٌمج١ٔٛٔز، هثً ٕضجس ٌٌٍٕٖ -هًثّز ِمجًٔز-ّٝجْ ِنجٌٟ ثٌّٕضؾجس ثٌطذ١ز٠ُٕظٌ: أّجِز أفّو دوً،  -

، ٌِؽع ّجدك، ١ز ِٛٝٛع١ز عٓ ثٌضذعجس ثٌطذ١زٔقٛ ِْؤٌٚ؛ آِجي دىٛٓ، 179، ٗ 2008ٚثٌذٌِؾ١جس، ثٌمجٌ٘ر، 

 ٗ306. 

 
(2)

ي هٌٚز ٚعش دًٌٞٚر ثٌفًٚ د١ٓ فىٌر ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌطذ١ز ٚفىٌر فك ث٠ٌٌّٜ فٟ ثٌضع٠ٜٛ ِٕي  اٌس٠ٛذصعّو  - ّٚ أ

ً فٟ ثٌّؾجي ثٌطذٟ 1975ّٕز  ًّ ِضومِّ ث٤ٟذجء، ثٌّْضٖف١جس، ٚفضٝ ٌٕوجس –، ف١ٓ ٟجٌذش ٍٚثًر ثٌعوي ف١ٙج ِٓ و

ُٚٝع ّٕز  -١ِٓثٌضّؤ ش دجٌٕؾجؿ ع١ٍّ ج،  ّْ ٘يٖ ثٌضؾٌدز لو ُوٍٍِّ  1996إدٌثَ دٌٚصٛو٨ٛس ٌضع٠ٜٛ ثٌقٛثهط ثٌطذ١ز، ٤ٚ

ي ؽجٔفٟ  يص٠ٌٖع ِضعٍّك دضع٠ٜٛ ثٌٌّٝٝ همً ف١َّ ثٌضٕف١ ّٚ ٕطٍمُٗ مٞٛ  وً ِضوّمً فٟ ثٌّؾجي 1997فٟ أ ُِ  ،

ًثٌضؤ١ِٓ ثٌنجٗٝ ثٌطذٟ ٠ٕضّٟ ٌٍمطج  ثٌعجَ أٚ ثٌنجٗ أْ ٠ىضضخ صؤ١ِٕ ج ٠ّْ ٠ّّىٓ ث٠ٌٌّٜ ِٓ  ِٚٓ م٩ٌٗ،

ّْ ثٌّٚوً ث٤ّجّٟ ًٌٌٍٞ ٘ ثٌعًّ  ٛثٌقٚٛي عٍٝ صع٠ٜٛ هْٚ فجؽز إٌٝ صقو٠و ثٌٖن٘ ثٌّْؤٚي ِجهثَ أ

ثٌطذٟ، ٚدجٌضجٌٟ ث٨دضعجه عٓ ثٌّْجءٌز ثٌٖن١ٚز ٌٍطذ١خ وؤّجُ ٌٍقك فٟ ثٌضّع٠ٜٛ وٕٛ  ِٓ أٔٛث  ثٌٛلج٠ز، أٞ 

ةُ ٌٍم١جَ دعٍّٗ وٟ ٠ذو  ٠ٕٚضؼ، عٍٝ أْ ٠ضّني فٟ إٟجً ىٌه ثٌضّوثد١ٌ ٚصٛمٟ ثٌق١طز ٚثٌقيً ١ّٙٔب ٌٍطذ١خ ثٌؾٛ ث٩ٌّ

ً دٙيٖ ثٌط٠ٌمز ثٌضع٠ٜٛ ِٕٗ هْٚ ًه ، أٞ دّعَي عٓ إلجِز ثٌّْؤ١ٌٚز. دّعٕٝ ٠ٍضََ ثٌطذ١خ  ِّٚ ِج أِىٕٗ ىٌه، فَُٕق

ثء ثًٌٌٞ ثٌيٞ أٙجدٗ ِٓ دجوضضجح صؤ١ِٓ مجٗ عٓ ِْؤ١ٌٚضٗ صٍضََ دّمضٞجٖ ٌٕوز ثٌضّؤ١ِٓ دضع٠ٛ ٌّ ٜ ث٠ٌٌّٜ ؽ

ج، ٚفٟ غ١جدٗ، صضعّٙو ؽّع١ز ٌٕوجس ثٌضّؤ١ِٓ دضع٠ٜٛ ث٠ٌٌّٜ، ٚلو ؽجءس  ثٌقجهط ثٌطذٟ أٚ ثٌنطؤ ثٌطذٟ ِع 

، ثٌّؾٍز صطًٛ ثٌمجْٔٛ ثٌّمجًْ ٌقّج٠ز ٝقج٠ج ث٤عّجي ثٌطذ١زثٌضؾٌدز ثٌف١ٌْٔز صقش صؤع١ٌ٘ج. ٠ُٕظٌ: فْجْ ٔجه٠ز، 

أّجِز أفّو  ؛85، 84، ٗ 2012، 01ٌعٍَٛ ث١ٌْج١ّز، و١ٍز ثٌقمٛق، ؽجِعز ص١َٞ ٍٚٚ، ثٌعوه ثٌٕمو٠ز ٌٍمجْٔٛ ٚث

  ؛183، ٌِؽع ّجدك، ٗ ّٝجْ ِنجٌٟ ثٌّٕضؾجس ثٌطذ١زدوً، 

, Les cahiers de droit, Vers un système fondé sur l’assurance du risqueAndré Tunc, 

Vol.28, n°01, 1987, p 132.                                                                                                    

ٚإْ وجٔش ثٌضؾٌدز ث٠ٌْٛو٠ز ٟ٘ ثٌٌثةور فٟ ٘يث ثٌّؾجي إ٨ّ أّٔٙج ١ٌْش ثٌٛف١ور، ف١ظ صذّٕش ثٌوثٌّٔن آ١ٌز ؽّع١جس    

ج ِٓ ثٌٍٚـ ٕذٗ ثٌمٞجةٟ ١ٍّٚز ٌضنف١ف فّور ٚثعضّوس أٌّج١ٔج آ١ٌز ثٌّٛجٟز، ٚثصّنيس د٠ٌطج١ٔ ،صؤ١ِٓ ثٌٌّٝٝ

، صطًٛ ثٌمجْٔٛ ثٌّمجًْ ٌقّج٠ز ٝقج٠ج ث٤عّجي ثٌطذ١زفْجْ ٔجه٠ز، ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌنطت١ز؛ ٌٍضف١ًٚ فٟ ٘يٖ ثٌفىٌر: 

  .90-85ٌِؽع ّجدك، ٗ ٗ 
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 ًقضٌةGomez1001088104

 لٌون

méthode de Luque25

 

                                                           

 
(1)

 .189ٗ  ، ٌِؽع ّجدك،ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌطذ١ز د١ٓ ثؽضٙجه ثٌمٞجء ث٦هثًٞ ٚثٌمٞجء ثٌعجهِٞقّو دٛهثٌٟ،  -



االجتماعيةر طاخمع قواعد الضمان الحتضان ضحايا التطوي                     الباب الثاني:                                         

256 
 

 

 

  قضٌةBianchi 18140882
 

 
  قضٌةHédreul14110886

Angers

 

                                                           
(1)

- C.A.A. Lyon, 21/12/1990, J.C.P. 1991-II- 21698, Note J. Moreau, Rec. C.E, p 498.  
(2)

- C.E, 09/04/1993, J.C.P 1993- II- 22061, Note J Moreau, Rec. C.E, p 127; C.E: 

03/11/1997, Rec. C.E, p 412  
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0204 

   

 


 

                                                           
(1)

- Cass. 1er civ, 25/02/1997, (Hédreul c/Dr. Cousin), Responsabilité civile et  

assurances - Edition du juris- classeur, Hors- série, (Juillet- Août) 1999, France, p 13:« 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le médecin est tenu d'une obligation 

particulière d'information vis- à- vis de son patient et qu'il lui incombe de prouver 

qu'il a exécuté cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».  
(2)

- J. Bonneau, Paradoxe sur le droit médical, Gaz. Pal, (1
er

 sem.) 1999, du 17 juin 

1999, France, p 858.  

 
(3)

 349، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌنطؤ ثٌطذٟ فٟ ظً لٛثعو ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز، ٠ُٕظٌ فٟ ٘يٖ ثٌفىٌر: ٌِثه دٓ ٙغ١ٌ -

؛ أفّو ع١ْٝ، 175، 174، ٌِؽع ّجدك، ٗ ٔقٛ ِْؤ١ٌٚز ِٛٝٛع١ز عٓ ثٌضذعجس ثٌطذ١زِٚج ١ٍ٠ٙج؛ آِجي دىٛٓ، 

 ؛77-74، ٗ ٗ 2008، ًِٕٖٛثس ثٌقٍذٟ ثٌقمٛل١ز، د١ٌٚس، -هًثّز ِمجًٔز –ِْؤ١ٌٚز ثٌّْضٖف١جس ثٌع١ِّٛز 

، ف١ٌٛجس ؽجِعز ثٌؾَثةٌ -هًثّز صق١ٍ١ٍز ِمجًٔز -ٔقٛ ِْؤ١ٌٚز ِٛٝٛع١ز عٓ ث٤ٌٝثً ثٌطذ١زعذو ثٌمجهً، ٠نٍف 

 .45-43، ٗ ٗ 03، ثٌؾَء 31، ثٌعوه 1
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Mercier11
0825

 


التزام الطبٌب بإعالم المرٌض:  

0204212

Hédreul

 
                                                           

 
(1)

ِٚج  15، ٗ 2005، هْٚ هثً ٌٖٔ، ٌِٚ، ثٌنطؤ ثٌّفضٌٛ فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز٠ُٕظٌ: عذو ثٌذج٠ّ ؽ١ّعٟ،  -

 ؛29، ٌِؽع ّجدك، ٗ ْؤ١ٌٚز ثٌطذ١زثٌّدعو٘ج؛ ِقّو ف١ْٓ ًِٕٚٛ، 

, op.cit., p 672;                                Droit du dommage corporelFaivre, -Yvonne Lambert     

Cass. Civ., 21/05/1996, Gaz. Pal., 1997-2, J.P, p 565; C.E, 21/10/1997, Rec. 

C.E.Tables, France, p 1065; Cass. Civ., 29/11/1989, Gaz. Pal., 1995,2, p 946.                 
(2)

- Cass. Civ., 07/05/1998, D 1999, JCP, p 21, Note S. Porchy.  
(3)

- « Le manquement à l’obligation de recueillir le consentement éclairé du patient; 

qui repose sur le principe constitutionnel de la sauvegarde de la dignité de la 

personne humaine, dépasse la sphère contractuelle et ne peut être réparé que sur la 

base de l’article 1382 » Cass. Civ., 1ere, 03/06/2010, D. 2010, 1522, Note  P. Sargos.   
(4)

-C.E, 05/01/2000 (2 espèces), R.F.D.A. 2000, n° 03, p 641, concl. D. Chanveaux et p 

654, Note P. Bou, J.C.P. 2000- II- 10271, Note J. Moreau  
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الت الّطبٌة   األعمال الفّنٌة: أو التدخُّ

  


 

 
-

ثبات.   فائدة املريض يف احلصول عىل تعويض دون أ ن يقع عليه عبء الإ
-

 .زوال املشقّة اليت يتكبّدها القايض يف البحث يف الوقائع لس تخالص اخلطأ   

                                                           
(1)

-C.E, 26/05/1995, Gaz. Pal. 1995- II, JP, p 363; C.A. Paris, 09/02/1996, Gaz. Pal. 

1996-II, JP, p 410. 
(2)

- Cass. Civ., 07/01/1997, Gaz. Pal. 1999-I, p32, p 915 ; Cass. Civ., 21/05/1996, RTD. 

Civ., 1996, p 913; Cass.1
er

 civ, 09/05/2001, S.J, Edition général, n° 13, 27 mars 2002- 

I- 124, France, p 600, 60;    

 ٘يٖ ثٌمٌثًثس ٌِصذطز دٚفز مجٙز دّؾجي ٔمً ثٌوَ )دٕٛن ثٌوَ( ٚعوٜٚ ثٌّْضٖف١جس.                                     
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Quarez 03111997قرار 

3106

10(Trisomie 21) 

Quarez 

                                                           
( 1 )

- Inf. CAA de Lyon, Plénière, 1991-11-21, Epoux Quarez  c/Centre hospitalier 

régional de Nice, T-p-1195; Comp. Cass. Civ.1
ére

, 1996-03-26, Bull. Civ. n° 155; Voir 

aussi: Arnaud de Lajartre, La responsabilité hospitalière face au diagnostic prénatal 

erroné, Revue Juridique de L’Ouest, n° 03, 1993, pp 265-287. 
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Perruche06001111قرار 

Nicolas Perruche 

 

 

Perruche1111
Kouchner

                                                           
(1)

- Cass. Ass. Plén., 17/11/2000, n° de pourvoi 99-13701, Bull. Civ.2000, A.P. n°09, p 

15; Disponible sur le lien: www.Legifrance.gouv.fr. 
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Anti Perruche

»

«
( 


 

                                                           
(1)

- « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance; Ainsi 

l'enfant né handicapé ne peut pas invoquer le fait que sa naissance est un préjudice 

pour obtenir une indemnisation; les parents peuvent être indemnisés de leur préjudice 

moral, mais  seulement en cas de faute caractérisée du médecin, ayant empêché la 

révélation de l’handicap de l'enfant au cours de la grossesse; les charges particulières 

découlant de l’handicap de l'enfant tout au long de la vie sont supportées par la 

solidarité nationale. Les dispositions précitées s'appliquent aux instances en cours au 

jour de son entrée en vigueur, le 7 mars 2002. À l’exception de celle où il a été 

irrévocablement statué sur le  principe  de l’indemnisation ». Cité par: Jérome Monet; 

Claire Maignon, Naissance d’un enfant handicapé –L’avis du conseil d’Etat-. 

Disponible sur le lien: www.droit-médical.net. 
ّضٙج ف١ّج دعو ثٌّجهر      ٌّ ٌٟ ٌٍقىِٛز، ٚو ّٚ ِٓ صم١ٕٓ ثٌقّج٠ز ث٨ؽضّجع١ز  5-114ٚ٘يٖ ثٌّذجها صٕجٌٚٙج ثٌٕ٘ ث٤

وي ثٌمجةُ فٛي ِْؤ١ٌٚز ث٤ٟذجء عٓ عوَ ثوضٖجف ثٌعؾَ فٟ وّنٌػ ٌٍؾ 2002ِجًُ  04ٚث٤ٌّر ثٌٕجصؼ عٓ لجْٔٛ 

 ٟفً ٌُ ٠ٌٛو دعو، ٚدجٌضجٌٟ فٌِجْ ث٤َ ِٓ ث٦ؽٙجٛ. ٠ُٕظٌ:                                                                   

 Que signifie l’arrêt Perruche? De l’affaire et l’arrêt Perruche à la loi anti-Perruche et 

ses premières applications, Synthèse rédigée par Alexis Saurin, Janvier 2003. 

Disponible sur le lien: https://www.eleves.ens.fr. 
(2)

-C.E., 6 Déc. 2002, Mme Draon, R.F.D.A., n°2, Avril 2003, p 89; C.A.A de Paris., 24 

Janv.  2005, Mme H, A.J.D.A., n°30, 12/9/2005, p1691.   

http://www.droit-médical.net/
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00310


 

 


 

                                                           

(1)
-Article L. 1142-1 du CSP :« I.-Hors le cas où leur responsabilité est encourue en 

raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la 

quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme 

dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de 

soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de 

diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». 

(2)
- « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des 

dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une 

cause étrangère ».  

 
(3)

، ِؾٍز -ْ ثٌّمجًْفٟ ثٌمجٔٛ–ثٌضٞجِٓ ثٌٟٕٟٛ فٟ ثٌضع٠ٜٛ عٓ ثٌقٛثهط ثٌطذ١ز ٠ُٕظٌ: ع١ْجٟٔ ًف١مز،  -

 .25، 24، ٗ 2006، 05ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ٚثٌض١ّٕز، و١ٍز ثٌقمٛق ٚثٌعٍَٛ ث١ٌْج١ّز، ؽجِعز ِْضغجُٔ، ثٌعوه 
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00310
 

 

                                                           
(1)

-«...Doit-on considérer que la gradation des fautes ...renaît de ses cendres et que 

l’erreur  se  trouve  en  deçà  de  cette  échelle ?  La  casuistique  du  juge  promet  

d’être sollicitée... », Maryse Deguergue, Droit des maladies et qualité du système de 

santé, A.J.D.A., n° 06, 15/06/2002, p 514. 
(2)

-P. Mistretta, La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, 

J.C.P., n°15,  2002.   
(3)

- Maryse Deguergue, Droit des maladies et qualité du système de santé, op.cit., p 515.  
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. 

 14%
)(

   

                                                           
(1)

-Article L. 1142-1 du CSP:« II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un 

établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits 

n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection 

nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, 

de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement 

imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le 

patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de 

l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par 

décret,… »;                                                                                 :ٌٚفٟ صف١ًٚ ٘يٖ ثٌقج٨س ٠ٕظ 

Sophie Hoquet- Berg; Bruno Py, La responsabilité du médecin, Edition Hdf, Paris, 

2006, p 49 et suite.  

(2)
- « Pour rappel, depuis les lois n° 2002-403 du 4 mars 2002  et n° 2002-1577 du 30 

décembre 2002, lorsque le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de la victime 

d’une infection nosocomiale excède le seuil de gravité de 25%, l’indemnisation est 

prise en charge par la solidarité nationale en vertu de l’article L. 1142-1-1 1° du Code 

de la santé publique. Au contraire, lorsque le seuil de gravité n’est pas atteint, l’article 

L. 1142-1, I, alinéa 2 du Code de la santé publique octroie à la victime la possibilité 

d’engager la responsabilité de plein droit du médecin et de l’établissement de santé »; 

Infection nosocomiale: engagement possible de la responsabilité pour faute de 

l’établissement de santé par la victime, Civ. 1
re

, 28 sept. 2016, n° 15-16.117,disponible 

sur le lien: www.dalloz-actu-etudiant; Dans le même sens: Cass. Civ. 1
ere

, 8 fév.2017,  

n°15-19716, note Maud Rouchouse, disponible sur le lien: https://www.village-

justice.com/articles/Responsabilité-médicale; Voir aussi : Cécile Chaussard, La 

jurisprudence Bianchi appliquée au donneur d’organe, A.J.D.A., n° 06, 12/02/2007, p 

321. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000227015&fastPos=6&fastReqId=1860371822&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000227015&fastPos=6&fastReqId=1860371822&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000234122&fastPos=2&fastReqId=1439759086&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000234122&fastPos=2&fastReqId=1439759086&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000234122&fastPos=2&fastReqId=1439759086&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.dalloz-avocats.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2016-09-28_1516117&ctxt=0_YSR0MT0xNS0xNi4xMTfCp3gkc2Y9cGFnZS1yZWNoZXJjaGU=&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PcKncyRzbE5iUGFnPTIwwqdzJGlzYWJvPUZhbHNlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD1EWi9EWkZSwqdzJGZyZWVzY29wZT1GYWxzZQ==&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3Rl
https://www.village-justice.com/articles/Responsabilité-médicale;Voir
https://www.village-justice.com/articles/Responsabilité-médicale;Voir
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(ONIAM)1112203
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux

3

003111 

(CRCI)

                                                           

 
(1)

 .288، ٌِؽع ّجدك، ٗ ٌّْؤ١ٌٚز ثٌٌّفك ثٌطذٟ ثٌعجَصٌثؽع فىٌر ثٌنطؤ وؤّجُ فؤثه عذو ثٌذج٠ّ،  -

 
(2)

 .180فؤثه عذو ثٌذج٠ّ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ، ٗ  -
(3)

- Décret n° 2003-314 du 04 avril 2003 relatif  au caractère de gravité des accidents 

médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales-code de la santé, 

JORF, n° 81 du 05 avril 2003, disponible sur le lien: www.legifrance.fr. 

 
(4)

-Article L1142-22:« L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des 

affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à  

caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il 

est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions 

définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des 

dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection 

iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui 

incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L.1142-18, L. 1142-

24-7 et L. 1142-24-16. 

   L'office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables 

à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation 

des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus 

d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1, de l'indemnisation 

des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou 

C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits 

sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 

1221-14 et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de 

prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises 

conformément aux  articles L. 3131-1, L. 31341 et L. 3135-1... ».    
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)( 

                                                           

 
(1)

ثٌضٞجِٓ ثٌٟٕٟٛ فٟ فٟ صف١ًٚ إؽٌثءثس ثٌقٚٛي عٍٝ ثٌضع٠ٜٛ أِجَ ثٌٕٚوٚق، ٠ُٕظٌ: ع١ْجٟٔ ًف١مز،  -

صطًٛ ثٌمجْٔٛ ثٌّمجًْ ٌقّج٠ز ٝقج٠ج فْجْ ٔجه٠ز، ؛ 22، 21، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌضع٠ٜٛ عٓ ثٌقٛثهط ثٌطذ١ز

، -هًثّز ِمجًٔز–صٛؽٙجس ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ثٌطذ١ز؛ ًِٕٚٛٞ ؽٛثه، 92، 91، ٌِؽع ّجدك، ٗ عّجي ثٌطذ١زث٤

 ؛ ويٌه:127-124، ٗ ٗ 2016/2017ِيوٌر ِجؽْض١ٌ، و١ٍز ثٌقمٛق، ؽجِعز صٍّْجْ، 

Les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation Laurence Helmlinger, 

, A. J.D.A., n° 3410, 10/2005, p idents médicaux: ni excès d’honneur, ni indignitédes acc

1875.                                                                                                                                     
(2)

- Article L 1142-14 du CSP. 
(3)

- Article L 1142-18 du CSP.  
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 المطلب الثانً:

 والمأمولواقع الالطبٌة فً الجزائر: بٌن  مخاطرمصٌر ضحاٌا ال


 

 


 

 

03110
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 األّول: اًلّتجاه نحو الفصل بٌن المسؤولٌة والّتعوٌض

 

 

- 

 

 
- 

 التعوٌض دون مسؤولٌة مثبتة؛  الثانً: اًلستقرار على

 

03110

                                                           
 
(1)

 .472، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌضؤ١ِٓ ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ٥ٌٟذجء٠ُٕظٌ: إٌٔف ؽجدٌ ١ّو ٌِّٟ،  -

 
(2)

 .473إٌٔف ؽجدٌ ١ّو ٌِّٟ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ، ٗ  -

 
(3)

ٌّٕظّز  ، ِؾٍز ثٌقؾز، ث٨صقجه ثٌِْٟٕٟٛؤ١ٌٚز ثٌٌّثفك ثٌٚق١ز ثٌع١ِّٛز عٍٝ أّجُ ثٌّنجٌّٟعجه ٘ٛثًٞ،  -

 .59، ٗ 3، ٘جِٔ 2016، ؽجٔفٟ 03ثٌّقج١ِٓ ٌٕجف١ز صٍّْجْ، عوه 
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031
10

                                                           

 
(1)

 .475ٌِؽع ّجدك، ٗ  ،ثٌضؤ١ِٓ ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ٥ٌٟذجءإٌٔف ؽجدٌ ١ّو ٌِّٟ،  -
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 الفصل الثانً:

 التغطٌة الّتأمٌنٌة والّضمانٌة للضرر البٌئً

)المبحث األّول(

)(

 

                                                           
(1)

-Catherine Thiberge, Libre propos sur l’évolution du droit de responsabilité, op.cit., 

p561.  



االجتماعيةر طاخمع قواعد الضمان الحتضان ضحايا التطوي                     الباب الثاني:                                         

273 
 

)المبحث 

الّثانً(

 المبحث األّول:

 الضرر البٌئً صورة حقٌقٌة لعجز المسؤولٌة المدنٌة

 عن توفٌر الحماٌة للّضحٌة 

)المطلب األّول(

                                                           
 
(1)

، ِؾٍز ثٌذقٛط ٚثٌوًثّجس ثًٌٌٞ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ د١ٓ عٛثدش ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ًٌٚٝٚر صط٠ٌٖٛؽ١ٍّز،  ف١ّور -

 .369، ٗ 2012، ؽجٔفٟ 02ثٌمج١ٔٛٔز ٚث١ٌْج١ّز، ِؾٍز و١ٍز ثٌقمٛق، ؽجِعز ّعو هفٍخ ثٌذ١ٍور، ثٌعوه 
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)المطلب الثانً(

 المطلب األّول: 

 لٌدٌة للمسؤولٌة تُحول دون اإلحاطة بالضررالمفاهٌم الّتق

 وبكافة انعكاساته البٌئً 

: الضرر البٌئً ضرٌر غٌر شخصً وغٌر مباشر:     أوًلا

071

                                                           

 
(1)

، ِؾٍز ثٌذقٛط ثٌع١ٍّز فٟ زثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٕٚجه٠ك ثٌضّع٠ٛٞجس ثٌذ١ت١ٌعٌّٟٚ أفّو؛ دٓ ٌِٙر ١ّْٔز،  -

، 2018، 02، ثٌعوه 05ثٌض٠ٌٖعجس ثٌذ١ت١ز، ِنذٌ ثٌذقظ فٟ ص٠ٌٖعجس فّج٠ز ثٌٕظجَ ثٌذ١تٟ، ؽجِعز ص١جًس، ثٌّؾٍو

 ٗ58. 
  (2)

َّٛٛ عٕٗ ٚفم ج ٌٍمٛثعو ثٌعجِز ٠ُٕظٌ:  - ُّع ، ثٌفعً ثٌّْضقك ٌٍضع٠ٜٛعٍٟ ف٩١ٌٟ، فٟ صف١ًٚ مٚجة٘ ثًٌٌٞ ثٌ

 ِج ١ٍ٠ٙج.ٚ 293ٌِؽع ّجدك، ٗ 

 
(3)

ث فٟ ثٌعمو أٚ فٟ ثٌمجْٔٛ فجٌمجٟٝ ٘ٛ ِٓ ثٌضم١ٕٓ ثٌّؤٟ عٍٝ أّٔٗ:" 182صٕ٘ ثٌّجهر  -  ً إىث ٌُ ٠ىٓ ثٌضّع٠ٜٛ ِمّو

ثششؽًأ٠ًْىًْٛ٘زأًز١غخًؽج١ؼ١خًٌؼذًَوْخ،   ثٌيٞ ٠مّوًٖ، ٠ًّٖٚ ثٌضع٠ٜٛ ِج ٌقك ثٌوثةٓ ِٓ مْجًر ِٚج فجصٗ ِٓ
، ٠ٚعضذٌ ثًٌٌٞ ٔض١ؾز ٟذ١ع١ز إىث ٌُ ٠ىٓ فٟ ثّضطجعز ثٌوثةٓ أْ ٠ضٛلجٖ دذيي ٛفبءًثٗاٌٛفبءًثبالٌزضاًَأًٌٍٚزؤخشًفًٟاٌ

 ؽٙو ِعمٛي".
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(1)

ثٌٛؽ١َ فٟ ؛ عذو ث١ٌٌٕو ِؤِْٛ، 296، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌفعً ثٌّْضقك ٌٍضع٠ٜ٠ُٕٛظٌ: عٍٟ ف٩١ٌٟ،  -

 .248، 247ٌد١ز، ثٌمجٌ٘ر، ]ه.س[، ٗ ، هثً ثٌٕٙٞز ثٌعثٌٕظ٠ٌز ثٌعجِز ٩ٌٌضَثِجس، ثٌىضجح ث٤ٚي، ِٚجهً ث٨ٌضَثَ

 
(2)

، ِؾٍز ثٌوًثّجس ثٌمج١ٔٛٔز، ؽجِعز ٠قٟ فجًُ ٔظجَ ثٌضّؤ١ِٓ عٓ ث٤ٌٝثً ٚثٌىٛثًط ثٌذ١ت١زف١ّور ؽ١ٍّز،  -

 .06، ٗ 02، ثٌعوه 03ثٌّو٠ز، ثٌّؾٍو 
(3)

ؾٍز ثٌذقٛط ، ِهًٚ ثٌمجٟٝ فٟ ِٕجٍعجس صع٠ٜٛ ث٤ٌٝثً ثٌذ١ت١ز٠ُٕظٌ فٟ ٘يٖ ثٌفىٌر: ف١ّور ؽ١ٍّز،  -

.110، ٗ 2017، 02، ثٌعوه 02ٚثٌوًثّجس ثٌمج١ٔٛٔز ٚث١ٌْج١ّز، و١ٍز ثٌقمٛق ٚثٌعٍَٛ ث١ٌْج١ّز، ؽجِعز ثٌذ١ٍور 
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261201

ا: الضرر البٌئً ضرٌر واسعُ    ٌا ا-اًلنتشار ثان ٌا ا وزمن ٌا : اّتساع نطاقه جغراف

 

15
0875

                                                           
 
(1)

ثٌّضعٍِّك دقّج٠ز ثٌذ١تز عٍٝ أّٔٗ:" ٠ّىٓ ٌٍؾّع١جس ثٌّعضّور لجٔٛٔ ج ِّجًّز  10-03ِٓ ثٌمجْٔٛ  37صٕ٘ ثٌّجهر  -

دجٌّٚجٌـ ثٌؾّجع١ز  اًأًٚغ١شًِجبششاًِجبششً ػشسً نٚٛٗ ثٌٛلجةع ثٌضٟ صٍقك ثٌقمٛق ثٌّعضٌف دٙج ٌٍطٌف ثٌّؤٟ د

 ثٌضٟ صٙوف إٌٝ ثٌوفج  عٕٙج...".

 
(2)

 https:/www.ahmrsal.com ; https:/www.ar.m.wikipedia.org ٌٍضّف١ًٚ فٛي ثٌقجهعز ٠ُٕظٌ:  -
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25

ا: الضرر البٌئً ضرٌر تدرٌجً متراخً:    ثالثا

 

                                                           
 
(1)

 .111ع ّجدك، ٗ ، ٌِؽهًٚ ثٌمجٟٝ فٟ ِٕجٍعجس صع٠ٜٛ ث٤ٌٝثً ثٌذ١ت١زف١ّور ؽ١ٍّز،  -

 
(2)

؛ أًٔٛ ثٌعٌّّٟٚ، 295، 294، ٌِؽع ّجدك، ٗ ث٨ٌضَثِجس، ثٌفعً ثٌّْضقك ٌٍضع٠ٜ٠ٌُٛثؽع: عٍٟ ف٩١ٌٟ،  -

، 1، ػثٌّّٛٛعز ثٌٛثف١ز فٟ ٌٕؿ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ دّيث٘خ ثٌفمٗ ٚأفىجَ ثٌمٞجء ثٌقو٠غز فٟ ٌِٚ ٚث٤لطجً ثٌعٌد١ز

ثٌٛؽ١َ فٟ ثٌٕظ٠ٌز ثٌعجِز ِٚج ١ٍ٠ٙج؛ عذو ث١ٌٌٕو ِؤِْٛ،  607، ٗ 2015هثً ثٌعوثٌز ٌٌٍٕٖ ٚثٌض٠ٍٛع، ثٌمجٌ٘ر، 

 .316، 315، ٌِؽع ّجدك، ٗ ٩ٌٌضَثِجس
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(1)

ط ثٌذ١ت٠ُٟٕظٌ: عطج ّعو ِقّو فٛثُ،  - ُّٛ  .84، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز عٓ أٌٝثً ثٌضٍ

 
(2)

 .516عطج ّعو ِقّو فٛثُ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ، ٗ  -
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)الفرع األول(

)الفرع الّثانً(

 الفرع األّول:

 تداُخل العوامل الُمنتجة للضرر البٌئً صعوبة

 بٌةإثبات رابطة السبتعترض  

                                                           
 
(1)

 .249، ٌِؽع ّجدك، ٗ قّج٠ز ثٌمج١ٔٛٔز ٌٍذ١تز ثٌذق٠ٌز ِٓ أمطجً ثٌضٍٛطثٌٚعٍٟ ؽّجي،  -

 
(2)

، ِؾٍز ثٌقمٛق ٙعٛدز إعذجس ًثدطز ثٌْذذ١ز فٟ أٌٝثً ثٌضٍٛط٠ُٕظٌ فٟ صف١ًٚ ٘يٖ ثٌفىٌر: دٓ ّعور فور،  -

-145ٗ ٗ  ،2017، 02، ثٌعوه 10ٚثٌعٍَٛ ث٦ْٔج١ٔز، و١ٍز ثٌقمٛق ٚثٌعٍَٛ ث١ٌْج١ّز، ؽجِعز ثٌؾٍفز، ثٌّؾٍو 

، هثً ثٌٕٙٞز ع٩لز ثٌْذذ١ز فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز؛ ٚفٟ صف١ًٚ ٘يٖ ثٌٕظ٠ٌجس ٠ُٕظٌ: عذو ث١ٌٌٕو ِؤِْٛ، 150

 ثٌعٌد١ز، ثٌمجٌ٘ر، ]ه.س[.
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(أوًلا )

ا) ٌا (ثان

:  ل الّراجحافتراض رابطة السببٌة أو ما ٌعرف باًلحتما أوًلا

   

 

                                                           

 
(1)

 .116، ٌِؽع ّجدك، ٗ هًٚ ثٌمجٟٝ فٟ ِٕجٍعجس صع٠ٜٛ ث٤ٌٝثً ثٌذ١ت١زف١ّور ؽ١ٍّز،  -
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170882
01المادة 

10010881

Albertville

0

                                                           
(1)

- L’Art. 10 de la convention de Lugano invite le juge à tenir « durement compte du 

risque accru de provoquer le dommage inhérent à l’activité dangereuse ». Xavier 

Thunis, Fonctions et Fondements de la responsabilité en matière environnementale, 

op.cit., p 36.  
(2)

- Xavier Thunis, Ibidem.  

 
(3)

ط ثٌذ١تٟعطج ّعو ِقّو فٛثُ،  - ُّٛ  .527، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز عٓ أٌٝثً ثٌضٍ
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580

ا ٌا لنتٌجة الضارة إلى الفعل الضار: اإلسناد العلمً لثان

 

                                                           
 
(1)

، -هًثّز ِمجًٔز–ثٌّْؤ١ٌٚز عٓ ث٤ٌٝثً ثٌذ١ت١ز ِٚوٜ لجد١ٍضٙج ٌٍضؤ٠ٍِْٓ١ِ ل٠ٛعجْ ِقّو ث٠ٌٌٖف ثٌّط١ٌٞ،  -

 . 218، ٗ 2007، ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز، دقظ ١ًٌٕ هًؽز ثٌووضًٛثٖ فٟ ثٌقمٛق، و١ٍز ثٌقمٛق، لُْ ثٌوًثّجس ثٌع١ٍج
(2)

 .154، 153، ٌِؽع ّجدك، ٗ ٙعٛدز إعذجس ًثدطز ثٌْذذ١ز فٟ أٌٝثً ثٌضٍٛطدٓ ّعور فور،  -
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 الفرع الثانً:

 الجوانب اإلجرائٌة لدعوى التعوٌض

                                                           

 
(1)

 .117، ٌِؽع ّجدك، ٗ هًٚ ثٌمجٟٝ فٟ ِٕجٍعجس صع٠ٜٛ ث٤ٌٝثً ثٌذ١ت١زف١ّور ؽ١ٍّز،  -

 
(2)

ك فٟ ثٌ 160-93ِٓ ثٌٌَّّٛ ثٌضّٕف١يٞ ًلُ  17ٟذم ج ٌٍّجهر  - ًّ َ عجَ  20ّؤ ٌّ ١ٌٛ٠ٛ ّٕز  10ثٌّٛثفك  1414ِق

ش عٍٝ أّٔٗ:" ١ٌٛ٠1993ٛ ّٕز  14ٙجهً دضج٠ًل  46، ٠ٕظُّ ثٌٕفج٠جس ثٌٕٚجع١ز ثٌْجةٍز، ػ ً، عوه 1993 ّٚ ، ثٌضٟ ٔ

ًػ١ّٕبدً ًٚأخز ًاٌّىبْ ًػ١ٓ ًفٟ ًٚاٌّزؾ١ٍالد ًٚاٌم١بسبد ًٌألِبوٓ ب ًفؾظ  ًاٌؾبٌخ، ًؽست ًاٌزظش٠ف، ًِشالجخ رشًّ
ًٌٍزؾ١ًٍ.

ج ٔ٘ ىًْٛؽشقًعّغًاٌؼ١ٕبدًٚاٌّؾبفظخًػ١ٍٙبًٚٔمٍٙبًؽستًاٌّمب١٠سًاٌغضائش٠خًاٌّؼّٛيًثٙبر  ٞ ". ٠ٌٚثؽع أ٠

 ِٕٗ. 22ثٌّجهر 

 
(3)

ك فٟ  09-08ِٓ لجْٔٛ ث٦ؽٌثءثس ثٌّو١ٔز ٚث٦هث٠ًز ًلُ  ٠13ٌُثؽع ثٌّجهر  - ًّ  1429ٙفٌ عجَ  18ثٌّؤ

 .2008أد٠ًٌ ّٕز  23 ل٠ًٙجهً دضج 21، ػ ً، عوه 2008فذٌث٠ٌ ّٕز  25ثٌّٛثفك 
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ا)(أوًلا ) ٌا (ثان

:  التعوٌض صعوبة تحدٌد صاحب الصفة فً طلب  أوًلا

 والمسؤول عنه الضرر البٌئً، نع
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57

 

 

                                                           

 
(1)

ّ٘ ثٌّجهر  - ك فٟ  06-12ِٓ ثٌمجْٔٛ ًلُ  17ف١ظ صٕ ًّ ، ٠2012ٕج٠ٌ ّٕز 12ثٌّٛثفك  1433ٙفٌ عجَ  18ثٌّؤ

ّٖن١ٚز  ٠2012ٕج٠ٌ ّٕز  15ٙجهً دضج٠ًل  ٠02ضعٍّك دجٌؾّع١جس، ػ ً، عوه  عٍٝ أْ:" صىضْخ ثٌؾّع١ز ثٌّعضّور ثٌ

ه  ٌّ  ...٠ّٚىٕٙبًؽ١ٕئزًاٌم١بًَثّب٠ًٍٟصؤ١ّْٙج ثٌّع٠ٕٛز ٚث١ٍ٘٤ز ثٌّو١ٔز دّؾ

خًأٌؾمذً،ًثسجتًٚلبئغًٌٙبًػاللخًثٙذفًاٌغّؼ١اٌزمبػًٟٚاٌم١بًَثىًًاإلعشاءادًأِبًَاٌغٙبدًاٌمؼبئ١خًاٌّخزظخ -
اًثّظبٌؼًاٌغّؼ١خًأًٚاٌّظبٌؼًاٌفشد٠خًٚاٌغّبػ١خًألػؼبئٙب  ، ...". ػشس 

 
(2)

 وًٛ ّجدم ج.، ِي10-03ِٓ لجْٔٛ فّج٠ز ثٌذ١تز  37ثٌّجهر  -

 
(3)

ًٌٍّٛاؽًٓاٌؾكًفًٟث١ئخًس١ٍّخ.ِٓ ثٌوّضًٛ عٍٝ أّٔٗ:"  68صٕ٘ ثٌّجهر  -

ًرؼًًّاٌذٌٚخًػًٍٝاٌؾفبظًػًٍٝاٌج١ئخ.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًب٠خًاٌج١ئخ".٠ؾّذدًاٌمبًْٔٛٚاعجبدًاألشخبصًاٌطج١ؼ١١ًٓٚاٌّؼ١٠ًٌٕٛٓؾًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًّ
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015

3115087

                                                           
 
(1)

ط ثٌذ١تز٠جٌّ ِقّو فجًٚق ث١ٌّٕجٚٞ،  - ُّٛ ، هثً ثٌؾجِعز ثٌؾو٠ور، ث٦ّىٕو٠ًز، ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ثٌٕجٕتز عٓ صٍ

2008 ٗ ،223. 

 
(2)

ًفًِٟٓ ثٌضم١ٕٓ ثٌّؤٟ عٍٝ أّٔٗ:"  126صٕ٘ ثٌّجهر  - ًِزؼب١ِٕٓ ًوبٔٛا ًػبس، ًفؼً ًػٓ ًاٌّسؤٌْٚٛ ًرؼّذد إرا
ًثزؼ٠ٛ ًفًٟاٌؼشسًغاٌزضاُِٙ ًُِٕٙ ًوً ًٔظ١ت ًاٌمبػٟ ًػ١ّٓ ًإرا ًإاّل ًثبٌزسبٚٞ ًث١ُٕٙ ًف١ّب ًاٌّسؤ١ٌٚخ ًٚرىْٛ ،

 ".االٌزضاًَثبٌزؼ٠ٛغ
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ا:   ٌا عدم انسجام مّدة التقادم مع طبٌعة الضررثان

 

020

                                                           

 
(1)

ك فٟ  198-06ِٓ ثٌٌَّّٛ ثٌضٕف١يٞ ًلُ  ٠40ٌُثؽع ٔ٘ ثٌّجهر  - ًّ ثٌّٛثفك  1427ؽّجهٜ ث٤ٌٚٝ عجَ  04ثٌّؤ

ٙجهً دضج٠ًل  37قّج٠ز ثٌذ١تز، ػ ً، عوه ، ٠ٞذ٠ ثٌضٕظ١ُ ثٌّطذّك عٍٝ ثٌّؤّْجس ثٌّٕٚفز 2006ٌِجٞ ّٕز  31

 .2006ؽٛثْ ّٕز  04
(2( 

- Chabanne-Pouzynin Laurence; Bavoillot François, La remise en état les sites 

pollués, Outils législatifs, jurisprudentiels et contractuels, Droit de l’environnement, 

R.J.E, n° 48, mai 1997, p 17.  
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04

 المطلب الّثانً:

ل للضرر البٌئً فً إطار أنظمة الضمان المالً  الّتعوٌض المكمِّ
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الفرع الّثانً))الفرع األّول(

 الفرع األّول:

 فً تحقٌق التعوٌض التكمٌلً  نالّتأمٌ منظا دور

                                                           
(1)

- Art. 12 de la convention de Lugano:« Chaque Partie s’assure que, dans les cas 

appropriés, tenant compte des risques de l’activité, les exploitants exerçant une activité 

dangereuse sur son territoire soient tenus de participer à un régime de sécurité 

financière, ou d’avoir et de maintenir une autre garantie financière, à concurrence 

d’une certaine limite, conforme au type et aux conditions déterminés par le droit 

interne, afin de couvrir la responsabilité visée dans la présente convention ». 
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(1)

ط ثٌذ١تّٟعو ِقّو فٛثُ،  عطج - ُّٛ  .100، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز عٓ أٌٝثً ثٌضٍ

 
(2)

ك فٟ  19-01ِٓ ثٌمجْٔٛ ًلُ  45ف١ظ ٟذم ج ٌٍّجهر  - ًّ ه٠ّْذٌ ّٕز  12ثٌّٛثفك  1422ًِٞجْ عجَ  27ثٌّؤ

ششؽًًبٌغخًإٌفب٠بدًإ٠ٌٝخؼغًرشغ١ًًِٕشآدًِؼ، ٠ضعٍّك دض١١ٌْ ثٌٕفج٠جس ٌِٚثلذضٙج ٚإٍثٌضٙج ٔٚش عٍٝ أْ:" 2001
ًرؤ١ِٓ ًاٌزٍٛسًاوززبة ًؽٛادس ًأخطبس ًف١ٙب ًثّب ًاألخطبس ًوً ه٠ّْذٌ ّٕز  15ٙجهً فٟ  77"، ػ ً، عوه ٠غطٟ

2001. 
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 16057-54انون التأمٌنات رقم ما ورد فً الخصوص فً ق
058

 

054المادة -  

 052المادة -  

  الخاص بإلزامٌة الّتأمٌن على الكوارث الطبٌعٌة 01-12ما تضّمنه األمر

30

 

                                                           
 
(1)

ي ِٓ ٘يث ثٌذجح. - ّٚ ق إ١ٌّٙج فٟ ثٌفًٚ ث٤ ٌُّ  ّذك ٌٕج ثٌضط

 
(2)

، ٌعمٍٕز ثٌضٞجِٓ ٚص١ٌٕو ثٌّٛثًه ثٌضؤ١ِٓ عٍٝ ثٌىٛثًط ثٌطذ١ع١ز فٟ ثٌؾَثةٌ: فعً ثلضٚجهٕٞذ١ٌر ِقٟ ثٌو٠ٓ،  -

 .305، ٗ 2010، ؽٛثْ 33ِؾٍز ثٌعٍَٛ ث٦ْٔج١ٔز، ؽجِعز ِٕضًٛٞ لْٕط١ٕز، ثٌعوه 
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  015ما نّظمه القانون البحري

18
0858

070860
021

1111

010

 

                                                           

 
(1)

ك فٟ  17-72ٙجهلش ع١ٍٙج ثٌؾَثةٌ دّٛؽخ ث٤ٌِ ًلُ  - ًّ ١ٔٛ٠ٛ ّٕز  7ثٌّٛثفك  1392ًد١ع ثٌغجٟٔ عجَ  25ِؤ

ٓ ثٌّٚجهلز عٍٝ ث٨صفجل١ز ثٌو١ٌٚز ثٌّضعٍّ 1972 ّّ مز دجٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز فٛي ثٌضع٠ٛٞجس ثٌّْضقمز عٓ ثٌضٍٛط ، ٠ضٞ

 .١ٌٛ٠1972ٛ ّٕز  04ٙجهً فٟ  53، ػ ً، عوه 1969ٔٛفّذٌ ّٕز  29دجٌّقٌٚلجس ثٌّٛلع ع١ٍٙج دذٌٚوًْ فٟ 

 
(2)

ك فٟ  55-74ٙجهلش ع١ٍٙج ثٌؾَثةٌ دّٛؽخ ث٤ٌِ ًلُ  - ًّ ِج٠ٛ ّٕز  13ثٌّٛثفك  1394ًد١ع ثٌغجٟٔ عجَ  21ِؤ

ٓ ثٌّٚجهلز عٍٝ ث٨صفجل١ز ثٌو١ٌٚز ثٌّضعٍّمز دئفوثط ٕٙوٚق هٌٟٚ ٌٍضع٠ٜٛ عٓ ث٤ٌٝثً ثٌّضٌصذز عٓ  ،1974 ّّ ٠ضٞ

١ٔٛ٠ٛ ّٕز  4ٙجهً فٟ  45، ػ ً، عوه 1971ه٠ّْذٌ ّٕز  18ثٌضٍٛط دْذخ ثٌّقٌٚلجس ٚثٌّعور دذٌٚوًْ فٟ 

1974. 

ط ثٌذقٌٞ:ٌ ٕظ٠ُ    ُّٛ  فٟ ٕؤْ إٌَث١ِز ثٌضؤ١ِٓ عٓ أٌٝثً ثٌضٍ

 Le « Actes du colloque ,et lutte Prévention : La pollution marine ,addoum KamelH

contentieux maritime », Laboratoire de droit des transports et des activités portuaires, 

Université d’Oran, Faculté de droit et de sciences politiques, 2 et 3 mai 2009, p 89, 90.   
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(ًلا أو)

ٌا ) (اثان

 المسؤولٌة فً إطار القواعد العامة أمٌنفاعلٌة ت: ًلا أو

ثالخطر  كوسٌلة لضمان   البٌئً تلوُّ

    

                                                           

 
(1)

-  ّٚ ٗ دٕٚٛٗ لج١ٔٛٔز ِف ّٚ ٌّ  لو م ّْ ثٌّٖ ٍز، صطذ١م ج ٤فىجَ ث٨صفجل١جس ثٌضٟ ٙجهلش ع١ٍٙج ثٌو١ًٌ عٍٝ ىٌه أ

ط  ُّٛ ج عٍٝ ٘يث ثٌّؾجي. ٠ٌَّو ِٓ ثٌضف١ًٚ فٛي أُ٘ ثٌٕٚٛٗ ثٌمج١ٔٛٔز ثٌضٟ ٔظّش ثٌضٍ  ٚ ثٌؾَثةٌ ٚثٌّٕٚذّز م١ٚ

 ثٌذقٌٞ عٍٝ ثٌٚع١و٠ٓ ثٌوثمٍٟ ٚثٌوٌٟٚ ٠ٌُثؽع:

ion de Les efforts internationaux en matière de protectHaddoum Kamel, 

,  Séminaire national sur la problématique de l’environnement et l’environnement marin

les solutions préconisées par les législations Arabes et Internationales, Revue du droit et 

a pollution L548; Haddoum Kamel, -des sciences politiques, Volume 02, N° 01, pp 545

Perspectives pour le droit de  , Journée sur «dans les ports de commerce Algériens

l’environnement côtier et marin en Algérie », Revue de droit des transports et des 

rie en L’action de l’AlgéHaddoum Kamel,  ; 33-activités portuaires, N° 02, 2015, pp 31

,  Le droit maritime dans tous ses états, matière de sécurité et de sûreté maritime
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الجانب القانونً:  -0  

 


اًلحتمال أو عدم الٌقٌن 

 


:-سٌما المؤّمن له–داثه أًّل تتدّخل إدارة طرفٌه فً إح 

 

                                                                                                                                                                          
Hommage méditerranéen à Pierre Bonassies, Philipe Delebecque et Christian Scapel, 

Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2016, p77,78.                                                        

 
(1)

 ِٓ لجْٔٛ ثٌضؤ١ِٓ ِيوًٛ ّجدم ج.  41ٚ 12ثٌّجهص١ٓ  :٠ٌُثؽع -

 
(2)

 .57، ٗ 1986، هثً ثٌفىٌ ثٌعٌدٟ، ثٌمجٌ٘ر، ثٌضّؤ١ِٓ ٝو ث٤مطجً ثٌضىٌٕٛٛؽ١زِقّو ٕىٌٞ ًٌّٚ،  -
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الجانب الفنً:  -1  

 


ا لحساب اًلحتماًلت  ا خاضعا أن ٌكون الخطر متواترا

 

                                                           
 
(1)

 .54ِقّو ٕىٌٞ ًٌّٚ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ، ٗ  -

 
(2)

 .262، ٌِؽع ّجدك، ٗ ز ثٌّو١ٔز عٓ ث٤ٌٝثً ثٌذ١ت١زثٌّْؤ١ٌٚدٛفٍؾز عذو ثٌٌفّجْ،  -
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قاا  ا أو متفرِّ أن ٌكون الخطر موّزعا

 

 


ا ضرورة إمكانٌة تجمٌع  المخاطر/أي أن ٌكون الخطر متجانسا

 

                                                           
 
(1)

، -ثٌضؤ١ِٓ وّغجي عٓ ىٌه–صؾجًح أؽٕذ١ز فٟ ِؾجي فّج٠ز ثٌذ١تز ٚث٤ِٓ ثٌذ١تٟ ثٌّْضوثَ ٠ُٕظٌ: ًٍٚثٌٟ ّٙجَ،  -

١ٕز ِوثمٍز فٟ فعج١ٌجس ثٌٍّضمٝ ثٌوٌٟٚ ثٌغجٌظ فٛي: ً٘جٔجس ث٤ِٓ ثٌذ١تٟ ٚثٌض١ّٕز ثٌّْضوثِز فٟ ثٌض٠ٌٖعجس ثٌٟٛ

 .05، 04، ٗ 2017ٔٛفّذٌ  16ٚ 15ٚثٌّٛثع١ك ثٌو١ٌٚز، ؽجِعز ف١ْذز دٓ دٛعٍٟ، ثٌٍٖف، ٠ِٟٛ 
 (2)

، ِؾٍز هفجصٌ ث١ٌْجّز ٚثٌمجْٔٛ، ؽجِعز لجٙوٞ ٌِدجؿ ًٚلٍز، ثٌضع٠ٜٛ عٓ ثًٌٌٞ ثٌذ١ت٠ّٟٛفٟ ًٔٛ ثٌو٠ٓ،  -

 .12، 11، ٗ 2010، 03ثٌعوه 
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(1)

- Voir: Isabelle Fortin, Réflexion sur l’assurabilité du risque environnemental au 

Québec, Les cahiers de droit, vol.41, n° 03, Les presses de l’université de Montréal, 

2000, p 490.   

 
(2)

ط٠ُٕظٌ: ٔذ١ٍز إّّجع١ً ٩ًّْ،  - ّٛ  .198، 197، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌضّؤ١ِٓ ٝو أمطجً ثٌضٍ
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Gilles Martin

  أّوًلا

 
 ا ٌا ثان

 
 ا ثالثا

 

ا: نماذج مثالٌة حدٌثة لنظام الّتأمٌن: فً محاولة  ٌا  نظامالقلمة ألثان

 مع خصوصٌة الضرر البٌئً 

012

ث-تجربة السوق الّتأمٌنٌة الفرنسٌة:  -0     ع مخاطر التلوُّ -تجمُّ

Garpolأ(Assurpolب(

                                                           
(1)

- Marcel Sousse, La notion de réparation du dommage en droit administratif, op.cit., p 

  ٔم٩  عٓ: ف١ّور ؽ١ٍّز، ٔظجَ ثٌضّؤ١ِٓ عٓ ث٤ٌٝثً ٚثٌىٛثًط ثٌذ١ت١ز، ٌِؽع ّجدك، ٗ 11.            ;405 ,404
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Garpol : 0566وثٌقة 


 0867

 


 0871

 

                                                           
(1)

- Remi Lavigne, La prise en charge des pollutions dans les contrats ASSURPOL, 

disponible sur le lien: www.juristes-environnement.com/ article_detail.php ?id=553; 

Jacques Deprimoz, L’assurance des risques d’atteintes à l’environnement, R.J.E, n°02, 

1978, p 177 et suite. 

 
(2)

طأفّو ِقّٛه ثٌْعو،  - ُّٛ ، هثً ثٌٕٙٞز ثٌعٌد١ز، ثٌمجٌ٘ر، ٟ ثّضمٌثء ٌمٛثعو ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز فٟ ِٕجٍعجس ثٌضٍ

1 ،1994 ٗ ،331. 

 
(3)

 .128، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌضّؤ١ِٓ ٝو ث٤مطجً ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ِقّو ٕىٌٞ ًٌّٚ، -

http://www.juristes-environnement.com/
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021
0878

Garpol 
Assurance Pollution

؛Assurpol  :1989وثٌقة  -)ب(

4103
0878

11162401

 

 
 

 

                                                           
(1)

- Lamy environnement-ICPE, Le Lamy environnement-installation classées, Partie 8: 

Responsabilité civile Assurance, Disponible sur le lien: www.wk-hsqe.fr/ preview/; Voir 

aussi: Philippe Quirion, Le marché de l’assurance du risque pollution en France, Etude 

pour le ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement (DGAD-SRAE), 

réalisée sous la direction de Pierre Noel Giraud, CERNA-Ecole des Mines de Paris, mars 

1999, Disponible sur le lien: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00640104. Submited  

on 10 Nov 2011. 

 
(2)

طٔذ١ٍز إّّجع١ً ٩ًّْ،  - ّٛ  .67-65، ٌِؽع ّجدك، ٗ ٗ ثٌضّؤ١ِٓ ٝو أمطجً ثٌضٍ

 
(3)

 .939ٔذ١ٍز إّّجع١ً ٩ًّْ، ثٌٌّؽع ٔفْٗ، ٗ  -

http://www.wk-hsqe.fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00640104


االجتماعيةر طاخمع قواعد الضمان الحتضان ضحايا التطوي                     الباب الثاني:                                         

301 
 

Assurpol200882

00883

[ITF 94](2)،

ضمان المسؤولٌة المدنٌة الخاصة بالمساس بالبٌئة-أ 
(

                                                           

 
(1)

 .298، ٌِؽع ّجدك، ٗ ث١ٌ٢جس ثٌمج١ٔٛٔز ٌقّج٠ز ثٌذ١تز فٟ ثٌؾَثةٌٚٔجُ ٠قٟ،  -

 
(2)

٠مٚو دجٌّٕٖآس ث١ًٝ٤ز ثٌغجدضز ثٌّٕٖآس ثٌّمجِز فٟ فٌْٔج أٚ فٟ ث٤ًثٟٝ ثٌنجٝعز ١ٌٍْجهر ثٌف١ٌْٔز )فمو  -

ش ٚع١مز ثٌضغط١ز ٚصقش عذجًر ث ّٚ ّْ ثٌّٞجٔجس ثٌّيوًٛر فٟ ثٌعمو صٕطذك فم٠ ٔ ٨ِضوثه ث٦ل١ٍّٟ ٌٍّٞجٔجس(، ف١ظ أ

عٍٝ ثٌضذعجس ثٌٞجًر ٥ٌٖٔطز ثٌضٟ ٠ّجًّٙج ثٌّؤِٓ ٌٗ فٟ فٌْٔج ثٌعجّٙز ٚثٌّقجفظجس ٚث٤ًثٟٝ ثٌّٛؽٛهر ف١ٙج 

 ٚفٟ ِمجٟعز ِٛٔجوٛ.
(3)

- Assurpol en bref, Disponible sur le lien:     

http://www.assurpol.fr/index.php?page=general.   

 
(4)

ّْ ث٨عضوثءثس عٍٝ ثٌذ١تز ٟ٘" ثٔضٖجً وً ِجهر ٍٙذز أٚ ّجةٍز أٚ غج٠ٍز عٓ ٠ٌٟك ثٌؾٛ أٚ  - ٚثٔط٩ل ج ِٓ ٘يث فئ

 ُّّ ذٙج، ٚويث ثٔذعجط ثٌٌٚثةـ ٚث٤ٙٛثس ٚثٌيديدجس ٚصغ١ٌُّ هًؽجس ثٌقٌثًر ثٌضٌدز أٚ ث١ٌّجٖ أٚ صذعغٌ٘ج أٚ ٌٟفٙج أٚ صٌ

ٛؽجس ٚث٦ٕعجعجس ٚث٨ٝطٌثدجس ثٌَثةور عٓ فو ث٨ٌضَثِجس ثٌطذ١ع١ز ثٌّفٌٚٛ إصّذجعٙج ِع ثٌؾٛثً". ٘يث ٚلو ٚثٌّ

ٛ ٌٗ أٞ ٕن٘"، أِج ث٤ٌٝثً ثٌّجه٠ز فٟٙ صّغًّ  ٌّ فّوهس ثٌٛع١مز ث٤ٌٝثً ثٌؾْو٠ز دؤّٔٙج "وً ِْجُ ؽّْٟ ٠ضع

و ثٌق١ٛثٔجس، ٚىٌه عٕوِج صىْٛ ٘يٖ ث١ٕ٤جء أٚ "وً صوً٘ٛ أٚ صو١ٌِ ٌٖٟء ِج أٚ ٤فو ثٌّٛثه، أٚ وً ِْجُ دؾْ

ّْ ث٤ٌٝثً ثٌّؾٌهر غ١ٌ ثٌّجه٠ز ٟ٘ "وً ًٌٝ  ثٌّٛثه أٚ ثٌق١ٛثٔجس أِٛث٨  ٤فو ث٤ٕنجٗ"، فٟ ف١ٓ ثعضذٌس أ
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ضمان سداد تكالٌف العملٌات الخاصة-ب 

0883 

: -وثٌقة كالركسون-ة اًلنجلٌزٌةتجربة السوق الّتأمٌنٌ -1    

                                                                                                                                                                          

ِجٌٟ ٠ٕضؼ عٕٗ فٌِجْ ثٌضّضُّع دؤفو ثٌقمٛق أٚ عٓ ثٔمطج  موِز وجْ ٠مَٛ دضمو٠ّٙج ٕن٘ ِج أٚ أفو ثٌّٕم٨ٛس أٚ 

طٔذ١ٍز إّّجع١ً ٩ًّْ، . ٠ُٕظٌ: جًثس"أفو ثٌعم ّٛ . ٚفٟ 81-79، ٌِؽع ّجدك، ٗ ٗ ثٌضّؤ١ِٓ ٝو أمطجً ثٌضٍ

 ثٌّعٕٝ ىثصٗ:

, Séminaire Le rôle de l’assurance dans le nouveau dispositifElisabeth Abrassart, 

Risque, Assurances, Responsabilité 2006-2007 « La réparation des atteintes à 

l’environnement », Cour de cassation, Paris, 24 mai 2007, p 04. Disponible sur le lien: 

La responsabilité Patrick Momal, ; » pdf_2007 https://www.courdecassation.fr

, Document de travail, Direction des études économiques et de environnementale

l’évaluation environnementale, Ministère de l’aménagement du territoire et de 

l’environnement, Série Synthèses, N°01-S03, p41, 42, Disponible sur le lien: 

; Jacques Deprimoz, durable-enthttps://www.temis.documentation.developpem

         , op.cit., p177, 178.               L’assurance des risques d’atteintes à l’environnement 

 
(1)

 ٠ُٕظٌ فٟ صف١ًٚ ٘يٖ ثٌفىٌر: -

48; Voir aussi: -, pp46, op.citLa responsabilité environnementalePatrick Momal, 

, op.cit.           Le marché de l’assurance du risque pollution en Francerion, Philippe Qui 

https://www.temis.documentation.developpement-durable/
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ث المتعّمد أو غٌر المتحّرز  التلوُّ

ث العارض التلوُّ

ث المتخلف التلوُّ

ث بالتزامن أو باًلّتحاد التلوُّ

ث الكامن  التلوُّ

 

 
 

                                                           
 
(1)

طأفّو ِقّٛه ثٌْعو،  - ُّٛ  .331، 330، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثّضمٌثء ٌمٛثعو ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز فٟ ِٕجٍعجس ثٌضٍ

 
(2)

، ١2011ز ٌٌٍٕٖ ٚثٌض٠ٍٛع، ثٌؾَثةٌ،، هثً ثٌنٍوٚٔثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ًٌٌٍٞ ثٌذ١تٟ ٚآ١ٌجس صع٠ٛٞٗف١ّور ؽ١ٍّز،  -

 ٗ397. 
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تجربة السوق الّتأمٌنٌة الهولندٌة:  -2    

 تأمٌن المسؤولٌة (AVB)

 
 تأمٌن المسؤولٌة البٌئٌة (MAS) :

 
 تأمٌن ضّد الحرٌق مقابل تكالٌف التنظٌف بعد الحرٌق (Fire-insurance): 

(

 

    
00887

(MSV)

 

AVBMAS

 
 

                                                           
 
(1)

 ف١ّور ؽ١ٍّز، ثٌٌّؽع ٚثٌّٛٝع ٔفْٗ. -
(2)

- Michael G. Faure; Ton Hartlief, Aspects fondamentaux des assurances, Assurance et 

expansion des risques systémiques, OCDE, France, n° 05-ISBN92-64-10290-6, 31oct. 

2003, p172; Disponible sur le lien: https://www.read.oecd-ilibrary.org. 
(3)

- Michael G. Faure; Ton Hartlief, Ibid, p174. 
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 الفرع الثانً:

 البٌئٌة فً تحقٌق التعوٌض التكمٌلً صنادٌق الضماندور 
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81
 

                                                           

 
(1)

 .59، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٕٚجه٠ك ثٌضّع٠ٛٞجس ثٌذ١ت١زٌعٌّٟٚ أفّو؛ دٓ ٌّٔر ١ّْٔز،  -

 
(2)

٦ٖٔجء ٕٙوٚق هٌٟٚ ٌٍضع٠ٜٛ عٓ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز عٓ أٌٝثً  ٚفٟ ٘يث ث١ٌْجق فمو أٚؽذش ث٨صفجل١ز ثٌو١ٌٚز -

ط دج٠ٌَش ٌْٕز ُّٛ [ هفع ثٌضع٠ٜٛ ٌىً ٕن٘ ٠عجٟٔ ِٓ ًٌٝ Fipol]عٍٝ ثٌٕٚوٚق ثٌوٌٟٚ ثٌّْضقوط 1971ثٌضٍ

ط، فٟ ثٌقجٌز ثٌضٟ ٠ضعّيً ع١ٍٗ ف١ٙج ثٌقٚٛ ُّٛ عٍٝ ثٌضع٠ٜٛ ثٌعجهي ٚثٌىجًِ عٓ ىٌه ثًٌٌٞ ٚفم ج ٩ٌصفجل١ز   يثٌضٍ

ط دج٠ٌَش ٌْٕز  ُّٛ ّْ ثٌّْؤ١ٌٚز عٓ 1969ثٌنجٙز دجٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ٌٍضع٠ٜٛ عٓ ث٤ٌٝثً ثٌٕجؽّز عٓ ثٌضٍ ج ٤ ِّ ؛ إ

ّْ ِجٌه ثٌْف١ٕز ثٌّْؤٚي عٓ ثًٌٌٞ عجؽَ ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌّج١ٌز عٓ ثٌٛفجء  ثًٌٌٞ ثٌّوعٝ دٗ ِعوِٚز، أٚ ٤

ً ٟذم ج  ٌّ ّْ ثٌّٞجْ ثٌّجٌٟ ثٌّم ٩ٌصفجل١ز ىثصٙج ٨ ٠غطٟ أٚ ٨ ٠ىفٟ ٌضغط١ز وجفز ث٤ٌٝثً دجٌضَثِجصٗ وجٍِز، أٚ ٤

طثٌّضع١ّٓ صع٠ٛٞٙج. ٚعٍٟ ؽّجي،  ّٛ  ؛311، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌقّج٠ز ثٌمج١ٔٛٔز ٌٍذ١تز ثٌذق٠ٌز ِٓ أمطجً ثٌضٍ

édition, Pedone, Paris,  
ème

, 2Droit international de l’environnementAlexandre Kiss, 

, p 91, cit.op ,et lutte Prévention : La pollution marine ,addoum KamelH ;2000, p 156

92.                                                                                                                                         

 
(3)

 ِٓ ث٨صفجل١ز. 12ثٌّجهر  -

 
(4)

طٚعٍٟ ؽّجي،  - ّٛ  .312، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌقّج٠ز ثٌمج١ٔٛٔز ٌٍذ١تز ثٌذق٠ٌز ِٓ أمطجً ثٌضٍ



االجتماعيةر طاخمع قواعد الضمان الحتضان ضحايا التطوي                     الباب الثاني:                                         

307 
 

ًلا أو

ٌا  اثان

 : الجانب التنظٌمً أكبر عقبة تواجه صنادٌق الضمانًلا أو

   

(0،)

(1)()
. 

مسألة التموٌل: -0      

 طرٌق دفع عن طرٌق ضرٌبة

ٌّن رسم مع

0861
                                                           

 
(1)

ّْ ِٓ د١ٓ ث٤ّذجح ثٌٌة١ْْ وجٔج ثٌّٖى٩ ْث٘ي - ز ثٌضٟ فجٌش هْٚ إٖٔجء ٕٙوٚق أًٚٚدٟ ٌٍضع٠ٜٛ ًغُ أ

ٓ  1991ؽٛثْ 27ٌِٖٚ  ثٌضٛؽ١ٗ ث٤ًٚٚدٟ ثٌّضعٍِّك دجٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز عٓ ث٤ٌٝثً ثٌٕجصؾز عٓ ثٌٕفج٠جس فٟ  ّّ صٞ

ج دئٖٔجةٗ، ٌِّٚه ىٌه إٌٝ ث٦ٕجًر ثٌضٟ ٌفش إ١ٌٙج ثٌّؾٍِ ث٨لضٚجهٞ ٚث٨ؽضّج عٟ ٌٍّؾّٛعز ث٤ًٚٚد١ز فٟ ثلضٌثف 

ث فٛي ٘جص١ٓ ثٌٕمطض١ٓ، فىجْ أْ ثعضّوس وً هٌٚز ٚؽٙز 1990فذٌث٠ٌ  21ًأ٠ٗ ثٌٚجهً فٟ ، ٚثٌضٟ صّقًٛس صقو٠و 

ٔظٌ لو صمضٌح أٚ صذضعو عٓ ِغ٩١صٙج، ٌىٓ دجّضم١ٌ٩ز صجِز ٌفٌٛ ثٌّْؤ١ٌٚز ٚثٌقو ث٤لٚٝ ٌٍضع٠ٛٞجس ثٌضٟ ٠ّىٓ 

ط ثٌذ١تٟعطج ّعو ِقّو فٛثُ،  . ٠ُٕظٌ:ٌذ١ت١زأْ ٠قىُ دٙج فٟ ِؾجي ث٤ٖٔطز ث ُّٛ ، ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز عٓ أٌٝثً ثٌضٍ

  . 108، ٌِؽع ّجدك، ٗ آ١ٌجس صع٠ٜٛ ث٤ٌٝثً ثٌذ١ت١ز؛ ّع١و ث١ٌْو لٕو٠ً، 135ٌِؽع ّجدك، ٗ 
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Superfund

Cercla

Superfund

 
 عن طرٌق اشتراكات

Fipol

0860

 
 عن طرٌق أقساط سنوٌة

                                                           

 
(1)

طٔذ١ٍز إّّجع١ً ٩ًّْ،  - ّٛ  .190، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌضّؤ١ِٓ ٝو أمطجً ثٌضٍ
(2)

- Alexandre Kiss, Droit international de l’environnement, op.cit., p 385. 

 
(3)

ط ثٌذ١تٟعطج ّعو ِقّو فٛثُ،  - ُّٛ ج:  ؛134، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز عٓ أٌٝثً ثٌضٍ  ٞ  ٠ُٕظٌ أ٠

La réparation des atteintes à l’environnement, Un aperçu des Thierry Sénéchal, 

, 10 septembre 2007, Disponible sur le es: le Superfund américainexpériences étrangèr

                                                                   .     » pdf_2007 https://courdecassation.fr: lien 
(4)

طٔذ١ٍز إّّجع١ً ٩ًّْ،  - ّٛ ثٌضّؤ١ِٓ ٝو و ٕىٌٞ ًٌّٚ، ؛ ِق191ّ، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌضّؤ١ِٓ ٝو أمطجً ثٌضٍ

 . 132، ٌِؽع ّجدك، ٗ ث٤مطجً ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز
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(F.I.P.A)

 

 

: مسألة اإلدارة -1     


 

 


 

                                                           

 
(1)
 – Le principe pollueur-payeur, Analyses et recommandations de l’OCDE, Direction 

de l’environnement, Diffusion générale, Organisation de coopération et de 

développement économiques, OCDE/GD(92)81, Paris, 1992, p 21,22 , Disponible sur le 

lien: www.ocde.org; Geneviève Viney, Les principaux aspects de la responsabilité civile 

des entreprises pour atteinte à l’environnement en droit français, JCP, 1996, n° 3600, p 

46.  
 (2)

، أٌٟٚفز ِموِز ١ًٌٕ ٕٙجهر -فجٌز ثًٌٌٞ ثٌذ١تٟ–ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌو١ٌٚز دوْٚ ٠ًٌٌُٝثؽع: ِعٍُ ٠ّٛف،  -

 .133، 132ثٌووضًٛثٖ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌعجَ، و١ٍز ثٌقمٛق ٚثٌعٍَٛ ث١ٌْج١ّز، ؽجِعز ِٕضًٛٞ  لْٕط١ٕز، ٗ 

                                                                                         edu.dz=AMAA36.umc..archives  

http://www.ocde.org/
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- 

 
- 

 

 

 
 

 

ٌا ث : أحكام صنادٌق الضمان البٌئٌة على المستوٌٌن الدولً والمحلًاان

(0)(1)

                                                           

 
(1)

 .111، 110، ٌِؽع ّجدك، ٗ آ١ٌجس صع٠ٜٛ ث٤ٌٝثً ثٌذ١ت١زّع١و ث١ٌْو لٕو٠ً،  -
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على الصعٌد الدولً:  -0     

0858
Fipol

070860

 (أ)0858

                                                           

 
(1)

، ًّجٌز هوضًٛثٖ، ٔظجَ ثٌّْؤ١ٌٚز عٓ ثٌضٍٛط فٟ ِؾجي ثٌٕمً ثٌذق٠ٌُٕٞظٌ فٟ صف١ًٚ ىٌه: فّوثٚٞ ِقّو،  -

 .219، ٗ 2015ِعز ١ّوٞ دٍعذجُ، و١ٍز ثٌقمٛق، ؽج
(2)

دعو عج١ِٓ ِٓ إدٌثَ ث٨صفجل١ز ٚوٕض١ؾز ِٕطم١ز ٚفض١ّز ٌعوَ وفج٠ضٙج ٚصىفٍُّٙج دضغط١ز وجفز ث٤ٌٝثً، ثٌىغ١ٌر  -

ٚثٌّضٚجعور ثٌٕجؽّز عٓ ثٌقٛثهط ثٌذق٠ٌز ٚثٌضع٠ٜٛ عٕٙج ٌّج ثعضٌث٘ج ِٓ ٔم٘، أُدٌِش ثصفجل١ز ثٌٕٚوٚق ّٕز 

ُ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ دٕٚوٚق ٠ُٞجف  1996، ٚفٟ عجَ 1978أوضٛدٌ  16ضٕف١ي ثدضوثء ِٓ صج٠ًل ٌضومً ف١َِّ ثٌ 1971 ُهعِّ

إٌٝ ّجدمٗ ٠ضعٍّك دجٌٕٖجٟجس ثٌذق٠ٌز ٌىٓ فم٠ صٍه ثٌّضعٍّمز دغ١ٌ ثٌٕف٠ دّٛؽخ ثصفجل١ز ٌٕوْ ثٌّضعٍّمز دجٌضع٠ٜٛ عٓ 

ط ثٌذقٌٞ ثٌٕجصؼ عٓ ثٌٕمً ثٌذقٌٞ ٌٍّٛثه ثٌنط١ٌر ٚ ُّٛ . ٚفٟ ّٕز 2010ثٌٞجًر ثٌّعّوٌز دذٌٚصٛوٛي أٌٝثً ثٌضٍ

صُ صعو٠ً ثصفجل١ز ثٌٕٚوٚق دذٌٚصٛوٛي ثّٔٚخ فٛي إٖٔجء ٕٙوٚق صى١ٍّٟ مجٗ دجٌضع٠ٜٛ عٓ أٌٝثً  2003

ط ثٌٕفطٟ، ٚثٌيٞ ٙجهلش ع١ٍٗ ثٌؾَثةٌ دّٛؽخ ثٌٌَّّٛ ثٌٌةجّٟ ًلُ  ُّٛ ك فٟ  124-98ثٌضٍ ًّ ىٞ ثٌقؾز  21ثٌّؤ

 .1998أف٠ًٌ ّٕز  26ٙجهً فٟ  25، ػ ً، عوه1998ٕز أف٠ًٌ ّ 18ثٌّٛثفك  1418عجَ 

 
(3)

طأفّو ِقّٛه ثٌْعو،  - ُّٛ  .136، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثّضمٌثء ٌمٛثعو ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز فٟ ِٕجٍعجس ثٌضٍ

 
(4)

 ِٓ ث٨صفجل١ز ثٌنجٙز دئٖٔجء ثٌٕٚوٚق. 2/1ثٌّجهر  -
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 )0858)ب

0860

0858

 

   

 

0858 
 

 

                                                           

 
(1)

ٌظٕذٚقًأ٠ًْذفغًاٌزؼ٠ٛغًألًٞشخضًأط١تًػًٍٝا[ عٍٝ أّٔٗ:" 1971ِٓ ث٨صفجل١ز ] 04اٌّبدحًف١ظ صٕ٘  -
ً ًارفبل١خ ًثّمزؼٝ ًِٕٚبست ًرؼ٠ٛغًوبًِ ًػٍٝ ٠ًؾظً ًأْ ٠ًسزط١غ ًٚال س ُّٛ ًاٌزٍ ًػٓ ًٔبرظ اٌخبطخ1969ًًثؼشس

 ".خ،٠ًٚذخًًفًٟرٌهًرىب١ٌفًاٌزذاث١شًاٌّؼمٌٛخًاٌزًٟارُّخزدًٌخفغًاٌؾذًاألدٔٝثبٌّسؤ١ٌٚخًاٌّذ١ٔ

 
(2)

ِٓ  08ٚ 05، ِٚٛثه وً ِٓ ث٨صفجل١ض١ٓ ١ّّج ثٌّجهر 1971ٕٚوٚق ٌعجَ ٠ٌُثؽع ِج ؽجء فٟ ه٠ذجؽز ثصفجل١ز ثٌ -

 . 1971ِٓ ثصفجل١ز ثٌٕٚوٚق ٌعجَ  06ٚ 02، ٚثٌّجهر 1969ثصفجل١ز ثٌّْؤ١ٌٚز ٌعجَ 

https://www.adjd.gov.ae=sites 

p ,cit.op ,et lutte Prévention : La pollution marine ,addoum KamelH                  ويٌه:٠ُٕظٌ 

90.                                                                                                                                       

https://www.adjd.gov.ae=sites/
https://www.adjd.gov.ae=sites/
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- 

 
- 

 
- 

 
- 

341
341

81 

على الصعٌد اإلقلٌمً: -1     

0860

                                                           

 
(1)

 ؛ ٠ُٕظٌ ويٌه فٟ صف١ًٚ ٘يٖ ثٌفىٌر: 1971ِٓ ثصفجل١ز ثٌٕٚوٚق ٌعجَ  4/3ثٌّجهر  -

La responsabilité civile en matière de pollution marine: Un apport Kamel Haddoum, 

, Le premier forum pour le développement de la responsabilité civile de droit commun

national sur l’avenir de la responsabilité civile, faculté de droit, Université de 

 :La pollution marine ,addoum KamelH ;133,134 Boumerdes, 28 Janvier 2020, p

                                                                                                91, 92. p ,et lutte Prévention 
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ث  الصندوق الوطنً للبٌئة وإزالة التلوُّ

0881
87036

12

 الصندوق الوطنً لحماٌة الساحل والمناطق الشاطئٌة

1111

1113
13162

                                                           

 
(1)

ك فٟ  25-91ِٓ ثٌمجْٔٛ ًلُ  189ثٌّجهر  - ًّ ه٠ّْذٌ ّٕز  18ثٌّٛثفك  1412ؽّجهٜ ثٌغج١ٔز عجَ  11ثٌّؤ

 .1991ه٠ّْذٌ ّٕز  18ٙجهً فٟ  65، ػ ً، عوه 1992جْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز ، ٠ضّٞٓ ل1991

 
(2)

ك فٟ  147-98ثٌٌَّّٛ ثٌضٕف١يٞ ًلُ  - ًّ َ عجَ  16ثٌّؤ ٌّ ، ٠قّوه و١ف١جس 1998ِج٠ٛ ّٕز  13ثٌّٛثفك  1419ِق

ً فٟ ٙجه 31ً، عوه  ثٌيٞ عٕٛثٔٗ "ثٌٕٚوٚق ثٌٟٕٟٛ ٌٍذ١تز"، ػ 302-065ص١١ٌْ فْجح ثٌضّن١ٚ٘ ثٌنجٗ ًلُ 

ث دْٕز 1998ِج٠ٛ ّٕز  17 أ٠ٓ ُعوِّي دّمضٞٝ ثٌٌَّّٛ ثٌضّٕف١يٞ  2001، ٚثٌيٞ ٌٟأس ع١ٍٗ ٍٍّْز ِٓ ثٌضّعو٩٠س دوء 

ك فٟ  408-01ًلُ  ًّ  19ٙجهً فٟ  78، ػ ً، عوه 2001ه٠ّْذٌ ّٕز  13ثٌّٛثفك  1422ًِٞجْ عجَ  28ثٌّؤ

ك فٟ  237-06لُ دّمضٞٝ ثٌٌَّّٛ ثٌضٕف١يٞ ً 2006، عُ ّٕز 2001ه٠ّْذٌ ّٕز  ًّ ؽّجهٜ ثٌغج١ٔز عجَ  08ثٌّؤ

، ثٌيٞ ثعضّو ص١ّْز ؽو٠ور ١ٌٛ٠2006ٛ ّٕز  09ٙجهً فٟ  45، ػ ً، عوه ١ٌٛ٠2006ٛ ّٕز  4ثٌّٛثفك  1427

ٌٍٕٚوٚق فؤٙذـ "ثٌٕٚوٚق ثٌٟٕٟٛ ٌٍذ١تز ٚإٍثٌز ثٌضٍٛط"، ٠ٚعضذٌ ث٠ٌٌٍٛ ثٌّىٍّف دجٌذ١تز ٘ٛ ث٢ٌِ دجٌٌٚف ٌٙيث 

 ثٌقْجح ثٌنجٗ.

 
(3)

 .2006، 2001ٚثٌّعّوي فٟ  147-98ِٓ ثٌٌَّّٛ  ٠03ٌُثؽع ثٌّجهر  -

 
(4)

 .98، ٌِؽع ّجدك، ٗ ث١ٌ٢جس ثٌمج١ٔٛٔز ٌقّج٠ز ثٌذ١تز فٟ ثٌؾَثةٌٚٔجُ ٠قٟ،  -

 
(5)

ك فٟ  02-02لجْٔٛ ًلُ  - ًّ ، ٠ضعٍّك دقّج٠ز ثٌْجفً 2002فذٌث٠ٌ ّٕز  05ثٌّٛثفك  1422ىٞ ثٌمعور عجَ  22ِؤ

 .2002فذٌث٠ٌ ّٕز  12ٙجهً فٟ  10وه ٚصغ١ّٕٗ، ػ ً، ع
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12
 

 ً؛ الصندوق الوطنً للتراث الثقاف

58
111515128 

                                                           

 
(1)

ك فٟ  273-04ٌَِّٛ صٕف١يٞ ًلُ  - ًّ ، ٠قّوه و١ف١جس 2004ّذضّذٌ ّٕز  02ثٌّٛثفك  1425ًؽخ عجَ  17ِؤ

ثٌيٞ عٕٛثٔٗ "ثٌٕٚوٚق ثٌٟٕٟٛ ٌقّج٠ز ثٌْجفً ٚثٌّٕجٟك  302-١ّ113ٌ فْجح ثٌضن١ٚ٘ ثٌنجٗ ًلُ 

 .2004ّٕز ّذضّذٌ  05ٙجهً فٟ  56ثٌٖجٟت١ز، ػ ً، عوه 

 
(2)

ك فٟ  239-06ٌَِّٛ صٕف١يٞ ًلُ  - ًّ ، ٠قّوه ١ٌٛ٠2006ٛ ّٕز  04ثٌّٛثفك  1427ؽّجهٜ ثٌغج١ٔز عجَ  08ِؤ

ثٌيٞ عٕٛثٔٗ "ثٌٕٚوٚق ثٌٟٕٟٛ ٌٍضٌثط ثٌغمجفٟ"، ػ ً،  302-123و١ف١جس ص١١ٌْ فْجح ثٌضن١ٚ٘ ثٌنجٗ ًلُ 

ك فٟ ؛ ٚلو إٔجً ثٌمٌثً ث١ٌٛ٠2006ٌٍٛٛ ّٕز  09ٙجهً فٟ  45عوه  ًّ َ عجَ  03ثًٞ ثٌّٖضٌن ثٌّؤ ٌّ  1430ِق

ثٌيٞ  302-123، ٠قّوه لجةّز إ٠ٌثهثس ٚٔفمجس فْجح ثٌضن١ٚ٘ ثٌنجٗ ًلُ 2008ه٠ّْذٌ ّٕز  31ثٌّٛثفك 

 ، إٌٝ دجح ثٌٕفمجس.2009فذٌث٠ٌ ّٕز  08ٙجهً فٟ  09عٕٛثٔٗ "ثٌٕٚوٚق ثٌٟٕٟٛ ٌٍضٌثط ثٌغمجفٟ" ػ ً، عوه 

 
(3)

، ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٕٚجه٠ك ثٌضّع٠ٛٞجس ثٌذ١ت١زٕظٌ: ٌعٌّٟٚ أفّو، دٓ ٌِٙر ١ّْٔز، فٟ صف١ًٚ ٘يٖ ثٌفىٌر ٠ُ  -

ٕٙجه٠ك ثٌضع٠ٜٛ –ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٍضع٠ٜٛ عٓ ث٤ٌٝثً ثٌذ١ت١ز ؛ ١ٍِٛه لج٠ٔ، 84-81ٌِؽع ّجدك، ٗ ٗ 

ج ،  2018، ؽجٔفٟ 19 ، ث٤وجه١ّ٠ز ٌٍوًثّجس ث٦ْٔج١ٔز ٚث٨ؽضّجع١ز، ؽجِعز ف١ْذز دٓ دٛعٍٟ ثٌٍٖف، ثٌعوه-ّٔٛىؽ 

 ٗ139 ،140. 
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(1)

؛ ٠ّٛفٟ ًٔٛ ثٌو٠ٓ، 288، ٌِؽع ّجدك، ٗ ث١ٌ٢جس ثٌمج١ٔٛٔز ٌقّج٠ز ثٌذ١تز فٟ ثٌؾَثة٠ٌُٕظٌ: ٚٔجُ ٠قٟ،  -

ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ًٌٌٍٞ ثٌذ١تٟ ٚآ١ٌجس ؛ ف١ّور ؽ١ٍّز، 364، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌضع٠ٜٛ عٓ ثًٌٌٞ ثٌذ١تٟ

 .427، ٌِؽع ّجدك، ٗ صع٠ٛٞٗ
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 المبحث الثانً:

 المبادئ القانونٌة تفعٌلٌ لضمان الضرر البٌئً 

ث الدافع نموذجا – -امبدأ الملوِّ

 

                                                           

 
(1)

-  ٌّ د١ٓ ثٌقض١ّز ث٨لضٚجه٠ز ٚثٌّنجٌٟ ثٌذ١ت١ز، ٚؽوس ثٌوٌٚز ٔفْٙج ٍَِِز دجٌضّٛف١ك ٚثٌّٛثٍٔز د١ٓ ث٠ٌِ٤ٓ ف٩ ِف

ه ٌِوَ ثٌوٌٚز  ٤فوّ٘ج ِٓ ث٢مٌ، إى ٨ ٠ّىٕٕج ثٌضّنٍٟ عٍٝ ث٨لضٚجه ثٌٟٕٟٛ ٚ٘ٛ عّٛه ثٌّؾضّع ٚثٌض٠ًّٛ ٠ٚقوِّ

عز غ١ٌ ٙق١ز ٚغ١ٌ ١ٍّّز، ٚفٟ ٘يث ث٦ٟجً، وجٔش أِجَ ثٌوٚي، ٨ٚ أْ ٔؾعً ثٌذ١تز ٚثٌفٌه ٠ضنذ٠ّ  ّٛ فٟ د١تز ٍِ

ث فض١ّ ج ٨ ِٕجٗ ِٕٗ، ٨ٚ ٠ضُ ىٌه إ٨ّ دجٌذقظ عٓ ِذجها   ٌ ًٌٝٚر صٌل١ز ثٌض١ّٕز ثٌّْضوثِز ٌضفع١ً فّج٠ز ثٌذ١تز أِ

١ُّٕٞز. ط ِٚٓ آعجًٖ ثٌٍْذ١ز ٚثٌ ُّٛ  لج١ٔٛٔز صْعٝ دجٌوًؽز ث٤ٌٚٝ ٌٍقّو ِٓ ثٌضٍ

َْ فٟ ٘يث ثٌّْعٝ ٌُ   ٠مضٌٚ عٍٝ ثٌض٠ٌٖعجس ث١ٌٕٟٛز فقْخ، دً ص٨ٖٛ دج٨٘ضّجَ ٚثٌضودٌُّ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌيٞ ٌُ ٠ضٛث

ث ٩ٌٔط٩ق دّٖج٠ًع   ٌ ٚٝع لٛثعو ه١ٌٚز ٌٍضعجًِ ِع ثٌذ١تز، ٚفضٝ ٌٚٛ ٌُ صىٓ ٍَِِز فٟ دعٜ ثٌوٚي فئّٔٙج وجٔش ِٕذ

ّٖٝ ٚٚثلع وً هٌٚز، عٍٝ ثعضذجً  ج ٧ٌْٔج١ٔز.هثم١ٍز ٌّج ٨ فْخ ِج ٠ضّ  ثٌضى٠ٛٓ ثٌعجٌّٟ ٌٍذ١تز ٚثعضذجً٘ج صٌثع ج ِٖضٌو 

وٙج ِؤصٌّ ّضٛوٌُٙٛ   ٌّ صٌّوَس فٛي  1992]ِؤصٌّ ث٤ُِ ثٌّضقّور ٌٍذ١تز[، عُ ِؤصٌّ ٠ًٛ 1972٘يٖ ثٌذجهًر ثٌضٟ ف

ٗ ٔقٛ ِفج١ُ٘ ؽو٠ور ٌضطذ١ك ِذجها فو٠غز ٌٍّْؤ١ٌٚز فٌٝضٙج ِضطٍّذجس عٌٚ ثٌذ١تز صمَٛ  عٍٝ ِقجٌٚز ًٌٝٚر ثٌضٛؽُّ

د٠ْ فٛثةو ثٌعٍُ ثٌقو٠ظ فٟ ثٌعجٌُ أؽّع، ٚصٛؽ١ٙٗ أٚ صٛظ١فٗ ٌٍضنف١ف ِٓ فّور ثٌّٖجوً ثٌٍِّّقز ثٌضٟ صعجٟٔ ِٕٙج 

ج، ِٛثؽٙز أٚ صٚو٠ ج إٌٝ ِٛثوذز   ِ ث أٚ عو ّْ ٘يٖ ثٌّٖجوً صٌصذ٠ ٚؽٛه  ثٌغجٌذ١ز ثٌعظّٝ فٟ ثٌّؾضّع ثٌوٌٟٚ، مجٙز ٚأ

ً إ١ٌٗ ثٌعٍُ، أ٠ٓ صٍ ّٙ ث فٟ ٘يث ثٌّؾجي دق١ظ صٌصذ٠ دآمٌ ِج آمٌ ِج صٛ  َ ج ١ِّّٚ  ِ ث، ٘ج  ٌ ث وذ١  ً عخ ثٌّعٌفز ثٌع١ٍّز هٚ

.ً ُّٛ ً إ١ٌٗ ثٌعٍُ ِٓ صىٌٕٛٛؽ١ج أٚ صط ّٙ  صٛ

ي ٘جِز فٟ صط٠ٌٛ لٛثعو ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ، ٚدجصش مطز عًّ ٌٍوٚي فٟ ّذ١ً ثٌّقجفظز    ُّٛ ٚأٙذقش ف١ّج دعو ٔمطز صق

  ٌّ  10-03ًِٓاٌمب03ًًْٛٔاٌّبدحًثٌؾَثةٌٞ ثٌيٞ صذٕٝ ٘يٖ ثٌّذجها ِٓ م٩ي ٔ٘ عٍٝ ثٌذ١تز، ٚعٍٝ ًأّٙج ثٌّٖ

ش عٍٝ أّٔٗ:"  ّٚ ج ٠مَٛ ع١ٍٙج ٘يث ثٌمجْٔٛ ف١ٓ ٔ  ّ ًاٌؼبِخًثٌضٟ ؽعٍش ِٕٙج أّج ًاٌّجبدا ًػٍٝ ًاٌمبْٔٛ ٠زؤّسسً٘زا
ٙج:  06فٌٚ٘ج فٟ ً"،ا٢ر١خ... ّّ  ِذجها أ٘

 ؛ ٚثٌيٞ ٠مٚو دٙج صٍه -ِجذأًاٌٛلب٠خ-أل٠ٌٛٚخًػٕذًاٌّظذسِجذأًإٌشبؽًاٌٛلبئًٟٚرظؾ١ؼًاألػشاسًاٌج١ئ١خًثب

ثٌضوثد١ٌ ثٌضٟ ٠ضّني٘ج ٕن٘ ِج ٌىٟ ٠نفّٜ إٌٝ ثٌقو ث٤هٔٝ أٚ ص٩فٟ ثٌٕضجةؼ ثٌٞجًر ٌٍٍْٛن ثٌيٞ ٠ٕطٛٞ 

عٍٝ مطٌ وذ١ٌ غ١ٌ ِعمٛي ٠ضْذّخ فٟ ًٌٝ ٣ٌم٠ٌٓ، ٠ٌٚصذ٠ ٘يث ثٌّذوأ ثًصذجٟ ج ٚع١م ج دجٌّْؤ١ٌٚز ىٌه 

ّْ ثفضّجي  ً ثٌضع٠ٜٛ عٕو ٚلٛ  ثًٌٌٞ ١ّوفع دٙيث ث٤م١ٌ إٌٝ ثٌضمٟٚ ٚث٨دضعجه عٓ ثٌٍْٛوجس ثٌضٟ أ ُّّ صق

ر أمٌٜ. ٌّ ً ثٌّْؤ١ٌٚز، ٚثصّنجى ث٤ّذجح ثٌضٟ صؾّٕذٗ ثٌٛلٛ  ف١ٙج ِ ُّّ  آٌش دٗ إٌٝ صق

ٌَ دجصّنجى ثٌضوثٚفٟ ٘يث ثٌٚوه   ١١ٌٓ؛ ثٌضَث ّٚ ّْ ثٌٍّن٘ ثٌضنط١طٟ ١ٖ٠ٌ إٌٝ ٚؽٛه ثٌضَث١ِٓ أ د١ٌ ٌّٛثؽٙز ثٌنطٌ "فئ

ّْ ثٌّْؤ١ٌٚز فٟ ثٌذوء  ّْ ٘ي٠ٓ ثٌع٠ٌٕٚٓ ٌِصذط١ٓ ثًصذجٟ ج ٚع١م ج، ٚأٝجف دؤ ٚثٌضَثَ دضع٠ٜٛ ثًٌٌٞ، ٚثٌىً ِضّفك أ

ج أْ صوًُ ِٛٝٛ  ثٌٛلج٠ز ٌّج ٌٗ ِٓ ؽٛثٔخ ثؽضّجع١ز".   ٞ ّْ عٍٝ ثٌٍّؾٕز أ٠ صفضٌٛ ٚؽٛه ًٌٝ ٌٚىٓ ٠مٌ دؤ

ْٔٛ ثٌوٌٟٚ فٛي ثٌّْؤ١ٌٚز عٓ ث٤عّجي ثٌضٟ ٨ ٠قظٌ٘ج ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ فٟ ]ثٌّٕجلٖجس ثٌضٟ هثًس هثمً ٌؾٕز ثٌمج

ACDI 1986, n° 02, 2؛ 38هًٚصٙج 
ème

 partie, para 20, p 291.] 

 ًاٌؾ١طخ ع فٟ ثّضعّجي ِجذأ ُّّ فجس ِٓ ث٢عجً ثٌٞجًر ثٌضٟ صٕؾُ عٓ ثٌضٛ ُّٛ ؛ ٠ْضؾ١خ ٘يث ثٌّذوأ ٌٍضن

ٙ ج ٔقٛ ثٌّْضمذً فٟ إٟجً ثٌض١ّٕز ثٌّْضوثِز. ٚفٟ ٘يث ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ٚثٌّٛثه ثٌنط١ٌر، أ٠ٓ أٙذ ـ ثٌمجْٔٛ ِٛؽَّ

ث٦ٟجً ٠ّْـ ثٌّذوأ ٌٍوٌٚز دجصّنجى ثٌضوثد١ٌ ث٩ٌٍِّز ٨ّضوًثن صوً٘ٛ ثٌذ١تز، ٚىٌه فٟ غ١جح ث١ٌم١ٓ ثٌعٍّٟ 

ٔقٛ ثٌّْضمذً ثٌمجٟع فٛي ثٌّٞجً ثٌّٕجؽّز عٓ ث٤ٖٔطز ثٌٌّثه ثٌم١جَ دٙج، ٠ض١َّّ دٚفز ثٌضّْذ١ك ٚثٌضٛلّع 

ٌٌ ٘جهف ٌّمجِٚز  دج٨ّضٕجه عٍٝ ثٌّعط١جس ثٌع١ٍّز ثٌقج١ٌز، أٞ ثٌّو١ًٌ ثٌّقضًّ فٛي صقمُّك ثًٌٌٞ. ] صود١

ر دجٌذ١تز ٚثٌّقضٍّز أٚ ثٌّفجؽتز ٚغ١ٌ ثٌّضٛلّعز، ٚىٌه لذً ٚلٛ  ثًٌٌٞ[. ٌّ  ث٤مطجً ثٌّٞ

ي ٠ْعٝ إٌٝ    ّٚ ّْ ث٤ ّْ ِؼبٌغخًاألػشاسًاٌّؾزٍّخثٌغّجٟٔ ٠ْعٝ إٌٝ  ، د١ّٕجدفغًاٌؼشسٚثٌع٩لز د١ٓ ثٌّذوأ٠ٓ أ ، ِع أ

ي، وّج ٠ّىٓ ٠ٌَّو ِٓ ثٌضف١ًٚ  ّٚ و٩  ِّٕٙج ٘وفٗ عوَ صقمّك ثًٌٌٞ. ٚلو ّذك ٌٕج ث٦ٕجًر إٌٝ ثٌّذوأ٠ٓ فٟ ثٌذجح ث٤
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، ِؾٍز ثٌذجفظ ٌٍوًثّجس فّج٠ز ثٌذ١تز عٍٝ ٝٛء ِذوأ ثٌق١طزثٌٌؽٛ  إٌٝ: دّّٛجفز ث١ٌٖل؛ ثٌط١خ ٌٚو عٌّ، 

؛ ع١ْجٚٞ 113 -102، ٗ ٗ 2015، ِجًُ 05، ثٌعوه 1ث٤وجه١ّ٠ز، و١ٍز ثٌقمٛق ٚثٌعٍَٛ ث١ٌْج١ّز، ؽجِعز دجصٕز 

ط فٟ ثصفجل١ز دٌٍٕٛٔزعذو ثًٌٕٛ،  ُّٛ ، ِؾٍز ثٌمجْٔٛ، ِعٙو ثٌعٍَٛ صى٠ٌِ ِذوأ ثٌق١طز ٌقّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذق٠ٌز ِٓ ثٌضٍ

 .169-154، ٗ ٗ 2016، ؽٛثْ 06غ١ٍَثْ، ثٌعوه ثٌمج١ٔٛٔز ٚث٦هث٠ًز، ثٌٌّوَ ثٌؾجِعٟ أفّو ٍدجٔز د

ٚفٟ إٟجً صقم١ك أ٘وثف ٘ي٠ٓ ثٌّذوأ٠ٓ صٍّه ثٌوٌٚز ؽٍّز ِٓ ثٌّٛجةً ثٌمج١ٔٛٔز ثٌضٟ صّْنٌ٘ج فٟ صقم١ك فّج٠ز ثٌذ١تز  

ًاٌزشخ١ض -لذً ٚلٛ  ثًٌٌٞ عٍٝ غٌثً؛  ّّْجؿ ٌٍفٌه  ؛ٔظبَ دجعضذجًٖ آ١ٌز ٚلجة١ز ٌقّج٠ز ثٌذ١تز ٠ٌصذ٠ دئِىج١ٔز ثٌ

ه٘ج ثٌمجْٔٛ دّمضٞٝ إىْ ٠ٌٙـ ٚثًه فٟ ثٌضٌم١٘.  ٌّٖٟٚ ث٩ٌٍِّز ثٌضٟ ٠قوِّ دَّثٌٚز ٖٔجٟ ِع١ّٓ ِضٝ صٛفٌّس ثٌ

ًٚاإلٌضاَ–إٝجفز إٌٝ  ًاٌؾظش دّعٕٝ ثٌّٕع ِٓ إص١جْ دعٜ ثٌضٌّٚفجس ٚثٌٕٖجٟجس ثٌضٟ ٠مّوً مطًٛصٙج  ؛ٔظبَ

ف ِع١ّٓ فٟ ًٙٛر ث٠ؾج ٌّ ٍذ١ز ثٌضٟ ٠ضّني٘ج ثٌقظٌ ًٌٚٝ٘ج عٍٝ ثٌذ١تز، أٚ ًٌٝٚر إص١جْ صٚ ّْ د١ز عىِ ثًٌٚٛر ثٌ

ث١ٌ٢جس ث٦هث٠ًز ثٌٛلجة١ز عٕوِج ٠ٌغخ فٟ صٛؽ١ٗ إًثهر ثٌّنجٟذ١ٓ إٌٝ ىٌه. ٠ُٕظٌ فٟ صف١ًٚ ٘يث: ٍِعخ ٠ٌُِ، 

، ؽٛثْ 24، ِؾٍز ثٌعٍَٛ ث٨ؽضّجع١ز، ؽجِعز عّجً ع١ٍؾٟ ث٤غٛثٟ، ثٌعوه ٌقّج٠ز ثٌذ١تز فٟ ثٌض٠ٌّٖع ثٌؾَثةٌٞ

2017 ٗ ٗ ،379-395. 

 ٠عضذٌ ٘يث ثٌّذوأ ُِٙ ٚصعضّوٖ ثٌوٌٚز لذً ِٕـ  -ِجذأًرمًٕٟلجًًأ٠ًْىًْٛلب١ٔٛٔ ب- ِجذأًدساسخًاٌزّؤص١شًاٌج١ئٟ؛

ثٌضٌم١٘ أٚ ثٌّٛثفمز ثٌّْذمز ٌٌّٖٚ  ِع١ّٓ، ٠ضُ دّمضٞجٖ صى٠ٌِ فم١مٟ ٌٍّٛثٍٔز د١ٓ ثٌّْجةً 

ث٢عجً ثٌٞجًر ٌٍٕٖجٟجس ٚث٤عّجي ٚثٌّٖج٠ًع ث٨لضٚجه٠ز ٚثٌّْجةً ثٌذ١ت١ز، أ٠ٓ صعًّ ثٌوٌٚز عٍٝ صم١١ُ 

ِمجًٔز دّج ٠ّىٓ أْ ٠عٛه دٗ ثٌٌّٖٚ  ل١و ثٌوًثّز ِٓ فٛثةو عٍٝ ث٨لضٚجه ثٌٟٕٟٛ، دّعٕٝ ِمجًٔز د١ٓ 

ٍذ١جس/ د١ٓ ثٌّٞجً ٚثٌّٕجفع لذً ثصّنجى ثٌمٌثً دجٔؾجٍٖ أٚ فظٌٖ دٙوف فّج٠ز ثٌذ١تز )صمو٠ٌ  ّْ ث٠٨ؾجد١جس ٚثٌ

ر ٌٍّٖج٠ًع عٍٝ ثٌضٛثٍْ ثٌذ١تٟ(، ِٚٓ عُ ٠عّو أهثر ٌٛٝع ِذوأ ثٌٛلج٠ز ٚثٌق١طز ف١َّ ث٨ٔعىجّجس ثٌّذجٌٕ

ًاٌؼالطثٌضٕف١ي، إى  ًِٓ ًخ١ش ًاٌٛلب٠خ ًٌؾىّخ ًؽم١م١خ ًرشعّخ ّْ ثٌّٛثٍٔز ثٌضٟ ٠مَٛ ع١ٍٙج ِذوأ ٠شّىً ، وّج أ

أمٌٜ، صٍُمٟ  ثٌق١طز ِٓ صغ١ٍخ ٌٛؽٛه مطٌ ِقضًّ ِٓ ؽٙز، ٚؽْجِز ث٤ٌٝثً فٟ فجٌز صقمُّمٙج ِٓ ؽٙز

عٍٝ عجصك ثٌٍْطز ثٌعجِز لذً ِٕـ ثٌٌمٚز ٌٚجفخ ثٌٌّٖٚ ، صم١١ُ ٌٍضّوثد١ٌ ث٨فض١ج١ٟز ثٌضٟ ١ّضّني٘ج ٘يث 

 [.10-03ًِٓاٌمب25/1ًًْٛٔاٌّبدحًث٤م١ٌ ٌّٕع ٚلٛ  ٘يٖ ث٤ٌٝثً أٚ ثٌضّنف١ف ِٓ آعجً٘ج ]

 ً ًاٌج١ئ١خ(؛ ًاٌّؼٍِٛخ ًػٍٝ ًاٌؾظٛي ً)ؽك ًٚاٌّشبسوخ ًاإلػالَ ١ٍّٚز أّج١ّز ٌّْجّ٘ز ثٌفٌه فٟ ٠عّو ِجذأ

ّْ ثٌضّضُّع دذ١تز ١ٍّّز، ٙق١ز ِٚضٛثٍٔز ٨ ٠ضٛلّف عٍٝ 10-03ِٓ ثٌمجْٔٛ  6/2اٌّبدحًفّج٠ز ثٌذ١تز ] [، ىٌه أ

ه صى٠ٌِ ٘يث ثٌقك، ٚإّّٔج دضّى١ٓ ثٌفٌه فع١ٍ ج ِٓ ىٌه دضّى١ٕٗ ِٓ ِنضٍف ثٌّٛجةً ٚث٦ؽٌثءثس ثٌضٟ  ٌّ ِؾ

ّْ ٘يث 07اٌّبدحًًّضٗ ٚثٌضٚوٞ ٌّج لو ٠عضٌٝٗ أٚ ٠ضّٙوهٖ )صّٞٓ ٌٗ فّج٠ز ٘يث ثٌقك ِّٚج (، عٍٝ ثعضذجً أ

ثٌقك ٚعٍٝ م٩ف ثٌقمٛق ث٤مٌٜ فك إؽٌثةٟ صضٛلّف ِّجًّضٗ ٚثٌضّضُّع دٗ عٍٝ ؽٍّز ِٓ ث٦ؽٌثءثس 

 ٌْ  ٚث١ٌ٢جس ثٌع١ٍّز، ف١ظ ٠مَٛ عٍٝ ثٌّمجًدز صٛلّع ثّضؾجدز ث٠ؾجد١ز ِٓ ث٤فٌثه ٔقٛ ِق١طُٙ ثٌذ١تٟ، ٌِ٘ٛ

دّوٜ ِج ٌُٙ ِٓ ثٌموً ثٌىجفٟ ِٓ ث٦هًثن ثٌضجَ ٚثٌّعٌفز ث٩ٌٍِّز دىً ِج ٠ضعٍّك دٙيث ثٌّق٠١ ٚعٕجٌٖٙ، 

ٚوً ِج ٠ضّٙوهٖ ِٓ أمطجً ِٖٚجوً، ٚثٌضٟ ١ّىْٛ ٌٙج ثٌضّؤع١ٌ ثٌّذجٌٕ عٍٝ ظٌٚف ف١جصُٙ. صف٩١ٚ  ٌٍّذوأ 

، -ج١ّز ٌّْجّ٘ز ثٌفٌه فٟ فّج٠ز ثٌذ١تز١ٍّٚز أّ–فك ثٌقٚٛي عٍٝ ثٌّعٍِٛز ثٌذ١ت١ز ٠ُٕظٌ: دٌوجس ٠ٌُِ، 

، ٗ ٗ 2011، 1ثٌّؾٍز ث٤وجه١ّ٠ز ٌٍذقظ ثٌمجٟٔٛٔ، و١ٍز ثٌقمٛق ٚثٌعٍَٛ ث١ٌْج١ّز، ؽجِعز دؾج٠ز، ثٌعوه 

32-53. 

Projet de directives pour l’élaboration d’une législation nationale sur l’accès à Voir: 

ion du public et l’accès à la justice dans le domaine de , la participatl’information

Le ; Chaib Soraya; Mustapha Karadji, l’environnement UN, UNEP/GCSS XI/8.2010

, IDARA, Vol. 13, n° 2, droit d’accès aux documents administratifs en droit algérien

2000, p 53.                                                 

  ٌٝسًاٌذافغإٝجفز إ ّٛ ًاٌٍّ ّْ ث٨ِضغجي ٌٍمٛثعو ثٌذ١ت١ز ٚإْ وجْ ٠ْجُ٘  ِجذأ ثٌيٞ ًّؤَج ع١ٍٗ ٘يٖ ثٌوًثّز ٤

فٟ فّج٠ز ثٌذ١تز، إ٨ّ أّٔٗ ٠ضطٍّخ ِٛثًه ِج١ٌز، ف١ظ ٠ضٌّوَ ثٌض٠ًّّٛ ثٌيثصٟ ٌذٌثِؼ فّج٠ز ثٌذ١تز فٟ ٕٙجه٠ك 

ي ِٓ ف١ٍٚز ثٌٌَّٛ ّٛ            ٚثٌغٌثِجس ثٌّج١ٌز. د١ت١ز صُّ

، فّج٠ز ثٌذ١تز فٟ إٟجً ثٌض١ّٕز ثٌّْضوثِز عٍٝ ٝٛء أفىجَ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚفٟ صف١ًٚ ٘يٖ ثٌّذجها: ٠ٍو ثٌّجي ٙجف١ز، 

ًّجٌز ١ًٌٕ ٕٙجهر هوضًٛثٖ فٟ ثٌعٍَٛ، صنٚ٘ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ، و١ٍز ثٌقمٛق، ؽجِعز ص١َٞ ٍٚٚ، ِٕجلٖز ٠َٛ 

27/02/2013 ٗ ٗ ،318-340. 
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المطلب األّول

المطلب الّثانً

                                                           

 
(1)

 .538، ٌِؽع ّجدك، ٗ فّج٠ز ثٌذ١تز فٟ إٟجً ثٌض١ّٕز ثٌّْضوثِز عٍٝ ٝٛء أفىجَ ثٌمج٠ٍْٛٔو ثٌّجي ٙجف١ز،  -
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 المطلب األّول:

ث البٌئً  الجباٌة البٌئٌة ضرورة ٌفرضها واقع التلوُّ
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)الفرع األّول

)الفرع الثانً

 

 

                                                           

 
(1)

ً ثٌقىِٛجس فٟ فّج٠ز ثٌذ١تز ِٓ م٩ي ثٌؾذج٠ز ثٌذ١ت١زفجًُ ِْوًٚ،  - ، ِؾٍز ثٌذجفظ، ؽجِعز لجٙوٞ أ١ّ٘ز صومُّ

هًٚ ثٌؾذج٠ز ويٌه: دٓ عَر ِقّو؛ دٓ فذ١خ عذو ثٌٌٍثق،  ؛ ٠ُٕٚظ348ٌ، ٗ 2009، 07ٌِدجؿ، ًٚلٍز، ثٌعوه 

ّّْجس ث٨لضٚجه٠ز عٍٝ فّج٠ز ثٌذ١تز ِٓ إٔىجي ثٌضٍٛط  هًثّز صق١ٍ١ٍز ٌّٕٛىػ ثٌؾذج٠ز –ثٌذ١ت١ز فٟ ًه  ٚصقف١َ ثٌّؤ

ثٌض١ّٕز ٍّٛن ثٌّؤّْجس ث٨لضٚجه٠ز فٟ ِٛثؽٙز صقو٠جس ، ِوثمٍز فٟ ثٌٍّضمٝ ثٌوٌٟٚ ث٤ٚي فٛي -ثٌذ١ت١ز فٟ ثٌؾَثةٌ

ف١فٌٞ  14، و١ٍز ثٌعٍَٛ ث٨لضٚجه٠ز ثٌعٍَٛ ثٌضؾج٠ًز ٚعٍَٛ ثٌض١١ٌْ، ؽجِعز ًٚلٍز، ثٌّْضوثِز ٚثٌعوثٌز ث٨ؽضّجع١ز

 .ouargla.dz=archive -manifest.Univ //:https  ،ٗ 157، ًِٕٖٛ دجٌٌثد٠:2019
(2)

، ًّجٌز ١ًٌٕ ٕٙجهر هوضًٛثٖ، ١تز فٟ ثٌؾَثةٌثٌّٛجةً ثٌمج١ٔٛٔز ث٦هث٠ًز ٌقّج٠ز ثٌذ٠ُٕظٌ: دٓ أفّو عذو ثٌّٕعُ،  -

 .108، 107، ٗ 2008و١ٍز ثٌقمٛق، ؽجِعز دٓ ٠ّٛف دٓ مور، ثٌؾَثةٌ، 
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 الفرع األّول:

 الجباٌة البٌئٌة عقوبة مالٌة

اٌا ثانًلا )أو

1261201

05
0881

                                                           
 
(1)

 ، ِيوًٛ ّجدم ج.10-03ِٓ ثٌمجْٔٛ  ٠04ُٕظٌ: ثٌّجهر  -

 
(2)

١ًٌٕ ٕٙجهر ، ِيوٌر -هًثّز فجٌز ثٌؾَثةٌ–ثٌقّج٠ز ثٌمج١ٔٛٔز ٌٍذ١تز فٟ ظً ثٌض٠ٌٖع ثٌؾذجةٟ لطجً ًٔٛ ثٌو٠ٓ،  -

 .120، ٗ 2016/2017، 02ثٌّجؽْض١ٌ، و١ٍز ثٌقمٛق ٚثٌعٍَٛ ث١ٌْج١ّز، ؽجِعز ّط١ف 

 
(3)

 ثٌّضعٍّك دقّج٠ز ثٌذ١تز، ِيوًٛ ّجدم ج. 10-03ِٓ ثٌمجْٔٛ  ٠03ٌُثؽع ٔ٘ ثٌّجهر  -
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(1)

ؾٍّو ث٤ٚي، ، ث١ٔٛ٠1992ٌّٛ  14-3، ٠ًٛ هٞ ؽج١ٌٔٚ صم٠ٌٌ ِؤصٌّ ث٤ُِ ثٌّضقور ثٌنجٗ دجٌذ١تز ٚثٌض١ّٕز -

 .05، ٗ 1993ثٌمٌثًثس ثٌضٟ ثصّني٘ج ثٌّؤصٌّ، ث٤ُِ ثٌّضّقور، ٠ٛ١ًٔٛن، 

A/CONF.151/26/Rev. 1.                                                                                                      
(2)

، ِؾٍز أدقجط ثلضٚجه٠ز ثٌض١ّٕز ثٌّْضوثِز فٟ ثٌؾَثةٌ ثٌؾذج٠ز ثٌذ١ت١ز وؤهثر ٌضقم١ك٠ُٕظٌ: ِْعٛهٞ ِقّو،  -

؛ 56، 55، 2014ٗ، ؽٛثْ 15ٚإهث٠ًز، و١ٍز ثٌعٍَٛ ث٨لضٚجه٠ز ٚثٌضؾج٠ًز ٚعٍَٛ ثٌض١١ٌْ، ؽجِعز دْىٌر، ثٌعوه 

هًٚ ث٠ٌٌٞذز عٍٝ صٍٛط ثٌذ١تز فٟ فّج٠ز ث٤ِٓ ثٌذ١تٟ ٚإفوثط ثٌض١ّٕز ف٩ق عٍٟ، ّجٌّٟ ١ًٕو؛ ٘جٟٔ ِقّو، 

؛ 162، 161، ٗ 2012، 01، ثٌعوه 04، ثٌّؾٍو 02، ِؾٍز هًثّجس ؽذجة١ز، ؽجِعز ١ٌْٟٔٛ عٍٟ، ثٌذ١ٍور ِزثٌّْضوث

، هثً ثٌفىٌ ثٌٌٞثةخ ثٌنٌٞثء ٚثٌٌم٘ ثٌمجدٍز ٌٍضوثٚي وؤهٚثس ٌّىجفقز ثٌضٍٛط٠َٔٗ عذو ثٌّمٚٛه ِقّو ِذٌٚن، 

 .60، ٗ 52، ٗ 2011ثٌؾجِعٟ، ث٦ّىٕو٠ًز، 
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 : الضرائب البٌئٌةًلا أو

Les normes anti-pollution

)(

 

 

                                                           
 
(1)

ط ٠وفعجٍر، إٌٔف عٌفجس أدٛ فؾ - ِّٛ ، ثٌّؾٍز ث٠ٌٌّٚز ٌٍمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ، ِؾٍز صٚوً٘ج ثٌؾّع١ز ِذوأ ثٌٍّ

 .63، 62، ٗ 2006، 62ث٠ٌٌّٚز ٌٍمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ، ثٌمجٌ٘ر، ثٌّؾٍو 
(2)

- Voir: Michel Prieur, Droit de l’environnement, Dalloz, Paris, 3
éme

 édition, 1996. 

ط ٠وفع، ٌِؽع ّجدك، ٗ 63.                                             ِّٛ  ٔم٩  عٓ:  إٌٔف عٌفجس أدٛ فؾجٍر، ِذوأ ثٌٍّ
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Les taxes pigouviennes

Pigou

OECD

                                                           
 
(1)

، ِؾٍز ثٌذقٛط ٚثٌوًثّجس ثٌمج١ٔٛٔز ٚث١ٌْج١ّز، ِؾٍز و١ٍز ثٌقمٛق ثٌؾذج٠ز ثٌذ١ت١ز٠ُٕظٌ: دٌفّجٟٔ ِقفٛظ،  -

ً ثٌقىِٛجس فٟ فّج٠ز أ٘؛ فجًُ ِْوًٚ، 401، ٗ 2015، ه٠ّْذٌ 02ٚثٌعٍَٛ ث١ٌْج١ّز، ؽجِعز ثٌذ١ٍور  ١ّز صومُّ

 .349، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌذ١تز ِٓ م٩ي ثٌؾذج٠ز ثٌذ١ت١ز

 
(2)

 .39، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌٌٞثةخ ثٌنٌٞثء ٚثٌٌم٘ ثٌمجدٍز ٌٍضوثٚي٠َٔٗ عذو ثٌّمٚٛه ِقّو ِذٌٚن،  -
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 ًاألثر اًلٌجاب

 
 ًاألثر السلب

 
 األثر المنعدم

 

 
                                                           

 (1)
، ِؾٍز ثٌذقٛط ٠زفعج١ٌز ثٌؾذج٠ز ثٌذ١ت١ز فٟ ثٌضم١ًٍ ِٓ ثٌضٍٛط ثٌقجًٙ فٟ ثٌّوْ ثٌؾَثةًٌغ١ّش فٕجْ،  -

، ٗ 2018، ِجًُ 12، ثٌعوه 02ٚثٌوًثّجس ثٌمج١ٔٛٔز ٚث١ٌْج١ّز، و١ٍز ثٌقمٛق ٚثٌعٍَٛ ث١ٌْج١ّز، ؽجِعز ثٌذ١ٍور 

ط ٠وفع؛ إٌٔف عٌفجس أدٛ فؾجٍر، 596 ِّٛ  .66، 65، ٌِؽع ّجدك، ٗ ِذوأ ثٌٍّ
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ٌا   : الّرسوم البٌئٌةاثان

088111111111111211131115

(0)

(1.)

                                                           
 
(1)

ً ثٌقىِٛجس فٟ فّج٠ز ثٌذ١تز ِٓ م٩ي ثٌؾذج٠فجًُ ِْوًٚ،  -  .349، ٌِؽع ّجدك، ٗ ز ثٌذ١ت١زأ١ّ٘ز صومُّ

 
(2)

 .401، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌؾذج٠ز ثٌذ١ت١زدٌفّجٟٔ ِقفٛظ،  -
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لً توجٌهً:  -0     ضرائب ورسوم ذات طابع تدخُّ

        
الرسم على األنشطة الملّوثة والخطٌرة على البٌئة:  -أ

0060881
1111431111111

181251111

- 011.111

13.111
 

- 81.111

07.111 
- 11.111

2.111
 

                                                           
(1)

ٓ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز  25-91لجْٔٛ ًلُ  - ّّ  ، ِيوًٛ ّجدم ج.٠1992ضٞ
 (2)

ي ىٞ ثٌمعور عجَ  236-09ٌَِّٛ صٕف١يٞ ًلُ  - ّٚ ك فٟ أ ًّ ، ٠ضعٍّك 2009أوضٛدٌ ّٕز  20ثٌّٛثفك  1430ِؤ

 .2009ٔٛفّذٌ ّٕز  04ٙجهً فٟ  63عٍٝ ثٌٕٖجٟجس ثٌٍّٛعز أٚ ثٌنط١ٌر عٍٝ ثٌذ١تز، ػ ً، عوه  دجٌٌُّ

 
(3)

، 1999ه٠ّْذٌ ّٕز  23ثٌّٛثفك  1420ًِٞجْ عجَ  15ثٌّؤًك فٟ  11-99ِٓ ثٌمجْٔٛ ًلُ  54ثٌّجهر  -

ٓ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز  ّّ  .1999ه٠ّْذٌ ّٕز  25ٙجهً فٟ  92، ػ ً، عوه ٠2000ضٞ
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- 8.111
1.111

 

001

       
ث الجوي ذي المصدر الصناعً -ب الرسم التكمٌلً على التلوُّ

1111
15027

431111
04

01%011%

- 14% 
- 64% 

 
                                                           

 
(1)

، ٠ضعٍّك دجٌٌُّ عٍٝ 236-09ِٓ ثٌٌَّّٛ ثٌضٕف١يٞ ًلُ  06إٌٝ  03فٟ صف١ًٚ ىٌه، ٠ٌُثؽع ٔ٘ ثٌّٛثه ِٓ  -

 ثٌٕٖجٟجس ثٌٍّٛعز أٚ ثٌنط١ٌر عٍٝ ثٌذ١تز، ِيوًٛ ّجدم ج.

 
(2)

ك فٟ  21-01ِٓ ثٌمجْٔٛ ًلُ  205ثٌّجهر  - ًّ ثي عجَ  7ِؤ ّٛ ٓ 2001ه٠ّْذٌ ّٕز  22ثٌّٛثفك  1422ٕ ّّ ، ٠ضٞ

 .2001ه٠ّْذٌ ّٕز  23ٙجهً فٟ  79، ػ ً، عوه 2002ج١ٌز ٌْٕز لجْٔٛ ثٌّ

 
(3)

ك فٟ  138-06ٌَِّٛ صٕف١يٞ ًلُ  - ًّ ي عجَ  16ِؤ ّٚ ، ٠ٕظُِّ 2006أد٠ًٌ ّٕز  15ثٌّٛثفك  1427ًد١ع ث٤

ً، ثٔذعجط ثٌغجٍ ٚثٌومجْ ٚثٌذنجً ٚثٌؾ٠َتجس ثٌْجةٍز أٚ ثٌٍٚذز فٟ ثٌؾٛ ٚويث ثٌٌٖٟٚ ثٌضٟ صضُ ف١ٙج ٌِثلذضٙج، ػ 

 .2006أد٠ًٌ ّٕز  16ٙجهً فٟ  24عوه 

 
(4)

ك فٟ  299-07ِٓ ثٌٌَّّٛ ثٌضٕف١يٞ ًلُ  03ثٌّجهر  - ًّ ّذضّذٌ ّٕز  27ثٌّٛثفك  1428ًِٞجْ عجَ  15ِؤ

ٙجهً فٟ  63، ٠قّوه و١ف١جس صطذ١ك ثٌٌُّ ثٌضى١ٍّٟ عٍٝ ثٌضٍٛط ثٌؾٛٞ ىٞ ثٌّٚوً ثٌٕٚجعٟ، ػ ً، عوه 2007

 .2007أوضٛدٌ ّٕز  07

 
(5)

، ٠ضّٞٓ ١ٌٛ٠2008ٛ ّٕز  24ثٌّٛثفك  1429ًؽخ عجَ  21ِؤًك فٟ  02-08ِٓ ث٤ٌِ ًلُ  46ٌّجهر ث -

 .١ٌٛ٠2008ٛ ّٕز  27ٙجهً فٟ  42، ػ ً، عوه 2008لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ثٌضى١ٍّٟ ٌْٕز 
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 .الرسم على الوقود -ج

        
االرسم على األكٌاس البالستٌكٌة ا -د ٌا  .لمستوردة أو المصّنعة محل

        
 .الرسم على الزٌوت والشحوم وتحضٌر الشحوم -ه

        
ا -و ٌا  .الرسم على اإلطارات المطاطٌة الجدٌدة المستوردة و/أو، المصّنعة محل

      
رسوم وضرائب ذات طابع جبائً: -1 

         
رسم الّتطهٌر:  -أ

 .الرسم التكمٌلً على المٌاه المستعملة ذات المصدر الصناعً -ب

                                                           

 
(1)

ك فٟ  24-06ِٓ ثٌمجْٔٛ ًلُ  55؛ ٚثٌّجهر 2002ِٓ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز  ٠38ُٕظٌ: ثٌّجهر  - ًّ ثٌقؾز ىٞ  06ِؤ

 27ٙجهً فٟ  85، ػ ً، عوه2007ٌْٕز  ز، ٠ضّٞٓ لجْٔٛ ثٌّج2006١ٌه٠ّْذٌ ّٕز  26ثٌّٛثفك  1427عجَ 

 . 2006ه٠ّْذٌ ّٕز 

 
(2)

ه٠ّْذٌ ّٕز  28ثٌّٛثفك  1424ىٞ ثٌمعور عجَ  04ِؤًك فٟ  22-03ِٓ ثٌمجْٔٛ ًلُ  ٠53ُٕظٌ: ثٌّجهر  -

ٓ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز 2003 ّّ  .2003ه٠ّْذٌ ّٕز  29ٙجهً فٟ  83 ، ػ ً، عوه2004، ٠ضٞ

 
(3)

، 2005ه٠ّْذٌ ّٕز  31ثٌّٛثفك  1426ىٞ ثٌمعور عجَ  29ِؤًك فٟ  16-05ِٓ لجْٔٛ ًلُ  ٠61ُٕظٌ ثٌّجهر  -

ٓ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز  ّّ ِٓ ثٌٌَّّٛ  03؛ ٚثٌّجهر 2005ه٠ّْذٌ ّٕز  31ٙجهً فٟ  85، ػ ً، عوه ٠2006ضٞ

ك فٟ  118-07ثٌضٕف١يٞ ًلُ  ًّ ، ٠قّوه و١ف١جس ثلضطج  2007أد٠ًٌ ّٕز  21ثٌّٛثفك  1428ًد١ع ثٌغجٟٔ عجَ  03ِؤ

ٙجهً  26ٚإعجهر هفع ثٌٌُّ عٍٝ ث٠ٌَٛس ٚثٌٖقَٛ ٚصق١ٌٞثس ثٌٖقَٛ ثٌّْضًٛهر أٚ ثٌّّٕٚعز هثم١ٍ ج، ػ ً، عوه 

 .2007أد٠ًٌ ّٕز  22فٟ 

 
(4)

ٓ لجْٔٛ ثٌّجٌ 16-05ِٓ ثٌمجْٔٛ ًلُ  ٠60ُٕظٌ: ثٌّجهر  - ِّّ ِٓ ثٌٌَّّٛ  03؛ ٚثٌّجهر ١2006ز ٌْٕز ثٌّضٞ

ك فٟ  117-07ثٌضٕف١يٞ ًلُ  ًّ ، ٠قّوه و١ف١جس ٚإعجهر هفع 2007أد٠ًٌ ّٕز  21ثٌّٛثفك  1428ًد١ع ثٌغجٟٔ عجَ  3ِؤ

أد٠ًٌ ّٕز  22ٙجهً فٟ  26ػ ً، عوه ، ثٌّّٕٚعز ِق١ٍ ج ،ثٌّطج١ٟز ثٌؾو٠ور ثٌّْضًٛهر ٚ/أٚث٤ٌٟ ثٌٌُّ عٍٝ 

ٓ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز  12-12ٓ ثٌمجْٔٛ ًلُ ِ 60؛ ٚثٌّجهر 2007 ّّ  .2013ثٌّضٞ

 
(5)

ً ِٓ ث٤ٌِ  263ٚ 265ٚ ٠263ُٕظٌ ثٌّٛثه  - ٌّ ك فٟ  101-76ِى ًّ  09ثٌّٛثفك  1396ىٞ ثٌقؾز عجَ  17ِؤ

ُ، ػ ً، عوه 1976ه٠ّْذٌ ّٕز  ّّ ٓ لجْٔٛ ثٌٌٞثةخ ثٌّذجٌٕر ٚثٌٌَّٛ ثٌّّجعٍز، ِعّوي ِٚض ّّ ٙجهً فٟ  102، ٠ضٞ

ٌز ٌٍّجهر  30؛ ٚثٌّجهر 1976ّذٌ ّٕز ه٠ْ 22 ِٓ لجْٔٛ ثٌٌٞثةخ ثٌّذجٌٕر ٚثٌٌَّٛ ثٌّّجعٍز( ِٓ  263)ثٌّعوِّ

ك فٟ  01-93ثٌٌَّّٛ ثٌض٠ٌٖعٟ ًلُ  ًّ ٓ لجْٔٛ ٠1993ٕج٠ٌ ّٕز  19ثٌّٛثفك  1413ًؽخ عجَ  26ِؤ ّّ ، ٠ضٞ

ً 263ٌّعّوٌز ٌٍّجهر )ث11؛ ٚثٌّجهر ٠1993ٕج٠ٌ ّٕز  20ٙجهً فٟ  04، ػ ً، عوه 1993ثٌّج١ٌز ٌْٕز  ٌّ ِٓ  2ِى

ٓ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز  21-01ثٌٌٞثةخ ثٌّذجٌٕر ٚثٌٌَّٛ ثٌّّجعٍز( ِٓ ثٌمجْٔٛ  لجْٔٛ ّّ  .2002ثٌّضٞ

 
(6)

ثي عجَ  20ِؤًك فٟ  11-02ِٓ ثٌمجْٔٛ ًلُ  ٠94ُٕظٌ ثٌّجهر  - ّٛ ، 2002ه٠ّْذٌ ّٕز  24ثٌّٛثفك  1423ٕ

ٓ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز  ّّ -06؛ ثٌٌَّّٛ ثٌضٕف١يٞ ًلُ 2002ه٠ّْذٌ ّٕز  25ٙجهً فٟ  86وه ، ػ ً، ع٠2003ضٞ

ي عجَ  20ِؤًك فٟ  141 ّٚ ، ٠ٞذ٠ ثٌم١ُ ثٌمٜٚٛ ٌٍّٚذجس 2006أد٠ًٌ ّٕز  19ثٌّٛثفك  1427ًد١ع ث٤

جةٍز، ػ ً، عوه  ّْ  300-07ِٓ ثٌٌَّّٛ ثٌضٕف١يٞ ًلُ  03؛ ثٌّجهر 2006أد٠ًٌ ّٕز  23ٙجهً فٟ  26ثٌٕٚجع١ز ثٌ

، ٠قّوه و١ف١جس صطذ١ك ثٌٌُّ ثٌضى١ٍّٟ عٍٝ ث١ٌّجٖ 2007ّذضّذٌ ّٕز  27ثٌّٛثفك  1428ًِٞجْ عجَ  15ِؤًك فٟ 

 .2007أوضٛدٌ ّٕز  07ٙجهً فٟ  63ثٌّْضعٍّز ىثس ثٌّٚوً ثٌٕٚجعٟ، ػ ً، عوه 
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: إتاوة المٌاه -ج

 الفرع الثانً:

 بٌن المأمول والواقع: الّتحفٌز الضرٌبً الوجه الوقائً للجباٌة البٌئٌة

08610863

                                                           

 
(1)

ٓ ، ٠ضّّٞ 1995ه٠ّْذٌ ّٕز  30ثٌّٛثفك  1416ٕعذجْ عجَ  8ِؤًك فٟ  27-95ِٓ ث٤ٌِ  ٠173ُٕظٌ: ثٌّجهر  -

 09-09ِٓ ثٌمجْٔٛ ًلُ  50؛ ٚثٌّجهر 1995ه٠ّْذٌ ّٕز  31ٙجهً فٟ  82، ػ ً، عوه 1996لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز 

َ عجَ  13ِؤًك فٟ  ٌّ ٓ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز 2009ه٠ّْذٌ ّٕز  30ثٌّٛثفك  1431ِق ّّ  78، ػ ً، عوه 2010، ٠ضٞ

 .2009ه٠ّْذٌ ّٕز  31ٙجهً فٟ 

 
(2)

ٓ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز  09-09ْٛ ِٓ ثٌمجٔ ٠51ُٕظٌ: ثٌّجهر  - ّّ  .2010ثٌّضٞ

 
(3)

 .108، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌّٛجةً ثٌمج١ٔٛٔز ث٦هث٠ًز ٌقّج٠ز ثٌذ١تز فٟ ثٌؾَثةٌدٓ أفّو عذو ثٌّٕعُ،  -

 
(4)

ً ثٌقىِٛجس فٟ فّج٠ز ثٌذ١تز ِٓ م٩ي ثٌؾذج٠ز ثٌذ١ت١زفجًُ ِْوًٚ،  -  .349، ٌِؽع ّجدك، ٗ أ١ّ٘ز صومُّ

 
(5)

ؾجٖ، إٔجً ٠ٌٍٚ ص١ٙتز ث٦ل١ٍُ ٚثٌذ١تز فٟ ِوثمٍز ٌٗ أِجَ ٔٛثح ثٌّؾٍِ ثٌٖعذٟ ثٌٟٕٟٛ، صَثِٕ ج ِع فٟ ٘يث ث٨صّ  -

 ": ّْ ًػًٍٝصمو٠ُ ٌِٖٚ  ثٌمجْٔٛ ثٌّضعٍّك دقّج٠ز ثٌذ١تز فٟ إٟجً ثٌض١ّٕز ثٌّْضوثِز، إٌٝ أ ًرمزظش ًال ًاٌج١ئخ ؽّب٠خ
ًإرًرسز ًػًٍٝاٌزذاث١شًٚاٌّزؾف١ضاد، ب ًٌٍّزغ١ٙضادًاٌزًٟاٌؼمٛثبدًثًًرؼزّذًأ٠ؼ  ف١ذًاٌّؤسسبدًاٌظٕبػ١خًاٌّسزٛسدح

ًٚغبصً ًاٌىشثْٛ ًأوس١ذ ًصبٟٔ ًغبص ًس١ّب ًٚال ًاٌسبخٕخ ًاٌغبصاد ًثئصاٌخ ًإٔزبعٙب ًأٚ ًطٕبػزٙب ًس١بق ًفٟ ًٌٙب رسّؼ
ًاألشخبصًاٌطج١ؼ١ًْٛٚاٌّؼ٠ًْٕٛٛاٌز٠ًٓ٠مًًِِْٛٛٓاٌزؾف١ضادًاٌّب١ٌخًٚاٌغّشو١خًاٌىٍٛسٚوشثْٛ، ٠ًسزف١ذ ًوّب ،
". ثٌؾ٠ٌور خًؽستًاٌى١ف١بدًاٌّؾّذدحًفًٟلبًْٔٛاٌّب١ٌخًِٓرخف١غًفًٟاٌشثؼًاٌخبػغًٌٍؼش٠جًاٌج١ئخ،ثؤٔشطخًرشل١خً

مز فٟ 49ث١ٌٌّّز ٌّوث٨ٚس ثٌّؾٍِ ثٌٖعذٟ ثٌٟٕٟٛ، ثٌْٕز ث٤ٌٚٝ ًلُ  ًّ  .08، ٗ 2003أد٠ًٌ  28، ِؤ
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1201
6566

 

461011

47

                                                           
 
(1)

 .389، ٌِؽع ّجدك، ٗ ٌٞث١ٌ٢جس ث٦هث٠ًز ثٌٛلجة١ز ٌقّج٠ز ثٌذ١تز فٟ ثٌض٠ٌّٖع ثٌؾَثةٍِعخ ٠ٌُِ،  -

 
(2)

ك فٟ  20-01لجْٔٛ ًلُ  - ًّ ، ٠ضعٍّك دض١ٙتز ث٦ل١ٍُ 2001ه٠ّْذٌ ّٕز  12ثٌّٛثفك  1422ًِٞجْ عجَ  27ِؤ

 .2001ه٠ّْذٌ ّٕز  15ٙجهً فٟ  77ٚص١ّٕضٗ ثٌّْضوثِز، ػ ً، عوه 

 
(3)

 ِٓ ثٌمجْٔٛ ٔفْٗ. 57/2ثٌّجهر  -

 
(4)

ٓ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز  25-91ِٓ ثٌمجْٔٛ  ٠117ٌُثؽع ٔ٘ ثٌّجهر  - ِّّ ّز.1992ثٌّضٞ ّّ  ، ِعّوٌز ِٚض
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ئم )الكلً(: اإلعفاء الدا-أ

اإلعفاء المؤقت )الجزئً(-ب    

12

الحوافز الجبائٌة-ج

651201

                                                           
 
(1)

ً ثٌقىِٛجس فٟ فّج٠ز ثٌذ١تز ِٓ م٩ي ثٌؾذج٠ز ثٌذ١ت١زفجًُ ِْوًٚ،  - .)٘ٛ 349، ٌِؽع ّجدك، ٗ أ١ّ٘ز صومُّ

 ِٓ ثعضّو ٘يث ثٌضّم١ُْ(.

 
(2)

ٓ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز 21-01ِٓ ثٌمجْٔٛ ًلُ  ٠204ُٕظٌ: ثٌّجهر  - ّّ  ، ِيوًٛ ّجدم ج.2002، ٠ضٞ
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1113

04%11%

1113

غموض أهداف النظام الجبائً البٌئً -أّوًلا  

)أ(

 )ب(.

كٌفٌة تقدٌر حصٌلة الرسوم البٌئٌة -أ    

-  
- 

 
-  

                                                           
 
(1)

 ثٌّضعٍّك دقّج٠ز ثٌْجفً ٚصغ١ّٕٗ، ِيوًٛ ّجدم ج. 02-01ِٓ ثٌمجْٔٛ ًلُ  ٠04ُٕظٌ: ثٌّجهر  -

 
(2)

 ، ِيوًٛ ّجدم ج.2004لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز  ٓ، ٠ضّّٞ 22-03ِٓ ثٌمجْٔٛ ًلُ  ٠08ُٕظٌ: ثٌّجهر  -

 
(3)

ط ٠وفعإٌٔف عٌفجس أدٛ فؾجٍر،  - ِّٛ  .68ٗ ، ٌِؽع ّجدك، ِذوأ ثٌٍّ

 
(4)

 .89، ٌِؽع ّجدك، ٗ ث١ٌ٢جس ثٌمج١ٔٛٔز ٌقّج٠ز ثٌذ١تز فٟ ثٌؾَثةٌٚٔجُ ٠قٟ،  -
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001

 

                                                           
 
(1)

، ٌِؽع ّجدك، ٗ فّج٠ز ثٌذ١تز فٟ إٟجً ثٌض١ّٕز ثٌّْضوثِز عٍٝ ٝٛء أفىجَ ثٌمج٠ٍْٛٔو ثٌّجي ٙجف١ز، ٠ُٕظٌ:  -

548. 
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صٌص( حصٌلة الّرسوم البٌئٌةكٌفٌة توزٌع )تخ -ب      

                                                           

 
(1)

ّوهر ٍّف ج عٍٝ أّجُ ثٌؾٙز ثٌّجٔقز ٌٌٍمٚز ٚعوه ٌىٓ ِع ث٦ٕجًر إٌٝ أّٔٗ، ٨ صَثي ثٌم١ّز ثٌمجعو٠ز ٌٌٍُّ ِق -

 .ثٌعّجي، ١ٌِٚ عٍٝ أّجُ ٚفور عجدضز

 
(2)

، ٠ٕظُِّ ثٔذعجط ثٌغجٍ ٚثٌومجْ ٚثٌذنجً ٚثٌؾ٠َتجس ثٌْجةٍز أٚ 138-06ِٓ ثٌٌَّّٛ ثٌضٕف١يٞ ًلُ  ٠03ُٕظٌ ثٌّجهر  -

 17إٌٝ 15فٟ ٗ  اٌٛاسد٠ًٓثًًٗٚاٌّشفم١ًٓٚخبطخًاٌٍّؾم١ٓ ثٌٍٚذز فٟ ثٌؾٛ ٚويث ثٌٌٖٟٚ ثٌضٟ صضُ ف١ٙج ٌِثلذضٙج،

 ِٓ ثٌؾ٠ٌور ث١ٌٌّّز، ِيوًٛ ّجدم ج،.

 
(3)

جةٍز،  ،141-06ثٌٌَّّٛ ثٌضٕف١يٞ ًلُ ِٓ  ٠3ُٕظٌ ثٌّجهر  - ّْ ٚخبطخ٠ًٞذ٠ ثٌم١ُ ثٌمٜٚٛ ٌٍّٚذجس ثٌٕٚجع١ز ثٌ
  ِٓ ثٌؾ٠ٌور ث١ٌٌّّز، ِيوًٛ ّجدم ج. 11إٌٝ 06فٟ ٗ  اٌٛاسد٠ًٓثًًٗٚاٌٍّؾم١ًٓاٌّشفم١ٓ

 
(4)

ٌز ٌٍّجهر 2000ِٓ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز  ٠15ُٕظٌ: ثٌّجهر  - ً ِٓ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز  263، ثٌّعوِّ ٌّ  .1993ِى
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61630885

- 

 
                                                           

 
(1)

 ، ٠ضعٍَّك دقّج٠ز ثٌذ١تز فٟ إٟجً ثٌض١ّٕز ثٌّْضوثِز، ِيوًٛ ّجدم ج.10-03ِٓ ثٌمجْٔٛ ًلُ  ٠27ُٕظٌ: ثٌّجهر  -

 
(2)

ط، ِيوًٛ 408-١01يٞ ًلُ ِٓ ثٌٌَّّٛ ثٌضّٕف ٠03ُٕظٌ: ثٌّجهر  - ُّٛ ، ٠ضعٍَّك دجٌٕٚوٚق ثٌٟٕٟٛ ٌٍذ١تز ٚإٍثٌز ثٌضٍ

 ّجدم ج.
(3)

- Ahmed Raddef, L’approche fiscale des problèmes d’environnement, Revue IDARA, 

publié par l’Ecole Nationale d’Administration, n°01, 2000, p 148.     
(4)

- Ahmed Raddef, Ibid., p 149.  
(5)

ك فٟ  01-93ٌَِّٛ ص٠ٌٖعٟ ًلُ  - ًّ ٓ لجْٔٛ ٠1993ٕج٠ٌ ّٕز  19ثٌّٛثفك  1413ًؽخ عجَ  26ِؤ ّّ ، ٠ضٞ

 .٠1993ٕج٠ٌ ّٕز  20ٙجهً فٟ  04، ػ ً، عوه 1993ثٌّج١ٌز ٌْٕز 

 
(6)

ك فٟ  27-95أٌِ ًلُ  - ًّ ٓ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز 1995ٌه٠ّْذٌ ّٕز  30ثٌّٛثفك  1416ٕعذجْ عجَ  08ِؤ ّّ ْٕز ، ٠ضٞ

 .1995ه٠ّْذٌ ّٕز  31ٙجهً فٟ  82، ػ ً، عوه 1996

 
(7)

 .1996ِٓ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز  173ثٌّجهر  -
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- 

 


 

41%

 

                                                           

 
(1)

 ِٓ ثٌمجْٔٛ ٔفْٗ. 174ثٌّجهر  -

 
(2)

: ٕٙوٚق ثٌىٛثًط ثٌطذ١ع١ز ٚث٤مطجً  - ٌُ صغ٠ِ ثٌٌَّٛ ثٌذ١ت١ز وً ثٌٕٚجه٠ك ىثس ثٌٍٚز دجٌذ١تز، فّغ٩ 

 ِّّ ّز دؤفىجَ ثٌّجهر  1984ِٓ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز  33دّمضٞٝ ثٌّجهر ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ثٌىذٌٜ ثٌّؤ ّّ ض ُّ ٌز ٚثٌ  93ثٌّعوِّ

ب ّٕز 2000ِٓ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز  ِٖ ّْٙٛح ثٌيٞ أُٔ عٛٞ ٚثٌ ٌّ ٌ ٚص١ّٕز ث٨لضٚجه ثٌ ؛ ٕٚٙوٚق ِىجفقز ثٌضٚقُّ

ـ ِٚجهً 2002ِٓ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ثٌضّى١ٍّٟ ّٕز  08، دّٛؽخ ثٌّجهر 2002 ّٝ ّٖىً ثٌىجفٟ، ِج  جص٠ٍّّٛٙ، ٌُ صٛ دجٌ

 ٠ؾعٍّٙج ٌِصذط١ٓ دضن١ٚ٘ ث١ٌَّث١ٔز ثٌعجِز.

 
(3)

، ِؾٍز ثٌعٍَٛ ثٌمج١ٔٛٔز ٚث٦هث٠ًز، و١ٍز صذًٍٛ ثٌض١ّٕز ثٌّْضوثِز ِٓ م٩ي ثٌضؾٌدز ثٌؾَثة٠ٌزٚٔجُ ٠قٟ،  -

 .75، ٗ 2003، 03ثٌقمٛق، ؽجِعز صٍّْجْ، ثٌعوه 
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).( 


 

 

ا ٌا غموض الُمخاطب الحقٌقً بهذه الرسوم: من المكلّف بالّدفع؟ -ثان

                                                           
(1)

- Omar Sofiane, Les incohérences du régime de protection de l’environnement – 

L’exemple de la mise en œuvre du principe pollueur-payeur, R.A.S.J.E.P, Université 

d’Alger, n°01, 1998, p 11.  

 
(2)

 .102، ٌِؽع ّجدك، ٗ ث١ٌ٢جس ثٌمج١ٔٛٔز ٌقّج٠ز ثٌذ١تز فٟ ثٌؾَثةٌٚٔجُ ٠قٟ،  -
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 المطلب الثاّنً:

ث ٌدفع" إسها  ٌم فً إرساء وجه جدٌد للمسؤولٌة المدنٌةمبدأ "الملوِّ

                                                           
 
(1)

 .55، ٌِؽع ّجدك، ٗ ض١ّٕز ثٌّْضوثِز ِٓ م٩ي ثٌضؾٌدز ثٌؾَثة٠ٌزصذًٍٛ ثٌٚٔجُ ٠قٟ،  -

 
(2)

ٓ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز  16-05ِٓ ثٌمجْٔٛ ًلُ  61ٚ ٠60ٌُثؽع: ثٌّجهصجْ  - ّّ  ، ِيوًٛ ّجدم ج.2006ثٌّضٞ
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(1)

ط ٠وفعإٌٔف عٌفجس أدٛ فؾجٍر،  -  ِّٛ ّْ . ِج صؾوً ث٦ٕجًر إ١ٌٗ دٙيث ثٌٚوه 77، ٌِؽع ّجدك، ٗ ِذوأ ثٌٍّ أ

ٌّ ِْؤ١ٌٚز دمٛر ثٌمجْٔٛ  ج فٟ ٘يث ثٌّؾجي ف١ٓ أل  ِ ش ِقّوهر ث١ٌّز إى ٠ضُ ثٌضع٠ٜٛ ِضٝ دٍغثٌض٠ٌٖع ثٌذقٌٞ وجْ ٙجً

ث ِع١ّٕ ج، ّْش  فو  ً لٛثعو ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ثٌضٟ أف ُّٛ ِّٚٛؽٙز  صمع عٍٝ عجصك ٌٟف ِقّوه، وّغجي ٠ٌٙـ عٍٝ صط

ٌّ ِٓ م٩ٌٙج ٔظجَ أٍٟٙ ٌٍّْؤ١ٌٚز ٠نضٍف عٓ لٛثعو ث ط ثٌذقٌٞ أل ُّٛ ٌمجْٔٛ دًٌٞٚر فّج٠ز ٝقج٠ج فٛثهط ثٌضٍ

ثٌعجَ، ٚصٛؽ١ٗ ثٌّْؤ١ٌٚز ٌّجٌه ثٌْف١ٕز، ٚثٌضع٠ٜٛ ثٌَّهٚػ عٍٝ ِجٌه ثٌْف١ٕز ٕٚٙوٚق ثٌضع٠ٛٞجس ٤ٌٝثً 

ط ثٌذقٌٞ. ُّٛ  ثٌضٍ

 ;op.cit, p 132, La responsabilité civile en matière de pollution marine, Kamel Haddoum

                      p88, 89. it,c.op ,et lutte Prévention : La pollution marine ,addoum KamelH 
(2)

- Hélène Trudeau, La responsabilité civile de pollueur: de la théorie de l’abus de droit 

au principe du pollueur payeur, Les cahiers de droit, Vol.34, n°03, Les presses de 

l’université de Montréal, 1993, p 793. 
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)الفرع األّول(

)الفرع الثانً(

 الفرع األّول:

 رقً المبدأ ذو الطبٌعة اًلقتصادٌة إلى مصاف المبادئ القانونٌة

Pigou

                                                           
(1)

- Jean-Philippe Barde, Economie et politique de l’environnement, Presses 

universitaires de France (puf), L’Economiste, Paris, 1992, p 210. 

 
(2)

، أدقجط ثٌّؤصٌّ ثٌعٍّٟ ثٌْٕٛٞ ثٌقجهٞ هًٚ ث٠ٌٌٞذز فٟ ِىجفقز ثٌضٍٛط ٚفّج٠ز ثٌذ١تزِقّو إدٌث١ُ٘ ًِٕٚٛ،  -

 .567 ٗ، 1995أد٠ًٌ  19-17عٌٖ ٨لضٚجه٠جس ثٌذ١تز، و١ٍز ثٌضؾجًر، ؽجِعز ثًٌّٕٚٛر، 



االجتماعيةر طاخمع قواعد الضمان الحتضان ضحايا التطوي                     الباب الثاني:                                         

343 
 

- 

 
- 

 
- 

C72/128150861

C74/223030863
R130

0876

                                                           
(1)

- Nicolas de Sadeleer, Les principes de pollueur-payeur, op.cit., p 52. 

 
(2)

ط ٠وفعإٌٔف عٌفجس أدٛ فؾجٍر،  - ِّٛ  .58، ٌِؽع ّجدك، ٗ ِذوأ ثٌٍّ
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088105

Pigou

 Barnier0884

Coppens

                                                           
 
(1)

 .05، ٗ 1، ثٌّؾٍو ١ٔٛ٠1992ٗ  14-3صم٠ٌٌ ِؤصٌّ ث٤ُِ ثٌّضّقور ثٌّعٕٟ دجٌذ١تز ٚثٌض١ّٕز، ٠ًٛ هٞ ؽج١ٌٔٚ  -
(2)

- Loi constitutionnelle relative à la charte de l’environnement. Texte adopté le 28 

février 2005 par le Parlement réuni en Congrès et promulgué le 1
er

 mars 2005 par 

Jaques Chirac, président de la République, R.J.E, n° spécial, 2005, p 273; Disponible 

sur le lien: https:// www. Persee.fr =doc=rjenv_0397. 
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)(

13

13

pollueur contributeur

                                                           
(1)

-  Voir le texte de ces deux variantes dans: Rapport de la Commission Coppens 

(Extraits), R.J.E, n° spécial, 2003, p 154 et p 157; Disponible sur le lien: 

https://www.persee.fr/issue/rjenv_0397-0299_2003_hos_28_1.  
(2)

- Art. 04 de la charte de l’environnement:« Toute personne doit contribuer à la 

réparation des dommages qu’elle cause a l’environnement, dans les conditions 

définies par loi ».   

 
(3)

ّْ ثٌّ - ُّْه ثٌٖو٠و ِٓ لذً ؽّع١جس فّج٠ز ثٌطذ١عز ٚثٌّْضٍٙه، ِٚع أ ٕجلٖز عٍٝ ِْضٜٛ ثٌذٌٌّجْ ثٙطوِش دجٌضّ

مجًٔز دجٌّؤ٠و٠ٓ ٌٍٕ٘ ثٌقجٌٟ ٌٍّجهر  ُِ ّْ عوهُ٘ وجْ ل٩١ٍ   ٚثٌضٟ ثلضٌفش أْ  ،04ٚث٨ٔضمجهثس ثٌم٠ٛز ثٌضٟ لّوِضٙج، إ٨ّ أ

 ٠ىْٛ ٔ٘ ثٌّجهر  دج١ٌٚغز ثٌضج١ٌز:

, toute personne doit réparer les payeur-principe pollueure «En application d

dommages… ».                                                                                                                    ً
rapport de la payeur dans le -Le principe pollueur: Henri Smets,  Voir dans se sens

R.J.E, n° spécial, 2003, p 74; Disponible sur le lien:  ,commission Coppens

                                .0299_2003_hos_28_1-https://www.persee.fr/issue/rjenv_0397 
)4
-
(  

Marie-France Delhoste, L’environnement dans les Constitution du monde, R.D.P, n° 

02, 2004, p 452.     

https://www.persee.fr/issue/rjenv_0397-0299_2003_hos_28_1
https://www.persee.fr/issue/rjenv_0397-0299_2003_hos_28_1
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3

 
Sylvie Caudal

(

13
Sylvie Caudal

                                                           
(1)

- Sylvie Caudal, La charte et l’instrument financier et fiscal, R.J.E, n° spécial, 2005, p 

239, 240. Disponible sur le lien: https://www.courdecassation.fr=pdf_2005. Voir aussi: 

Henri Smets, Le principe pollueur-payeur dans le rapport de la commission Coppens, 

op.cit.,  p 74. 
(2)

- Sylvie Caudal, Sylvie Caudal, La charte et l’instrument financier et fiscal, op.cit., p 

240. 
(3)

- Ibid., p 238, 239.  

https://www.courdecassation.fr=pdf_2005/
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L.110-1-II-3(1)

13  

Responsable payeur

11

)(

8014006

87227
87

0361201
126

                                                           
(1)

- Art. L.110-1-II-3°du code de l’environnement modifié par Loi n°2016-1087 du 8 

aout 2016-art.2:« Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des 

mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent 

être supportés par le pollueur ».  
(2)

- Nicolas de Sadeleer, Les principes de pollueur-payeur, op.cit., p 63.  
(3)

ٓ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز 25-91لجْٔٛ ًلُ  - ّّ  ، ِيوًٛ ّجدم ج.1992، ٠ضٞ
(4)

 ، ٠ٞذ٠ ثٌضٕظ١ُ ثٌيٞ ٠طذَّك عٍٝ ثٌّٕٖآس ثٌّّٕٚفز ٠ٚقّوه لجةّضٙج، ِيوًٛ ّجدم ج.338-98ٌَِّٛ صٕف١يٞ ًلُ  -

 
(5)

ثٌيٞ عٕٛثٔٗ  302-65، ٠قّوه و١ف١جس ص١١ٌْ فْجدجس ثٌضن١ٚ٘ ثٌنجٗ ًلُ 147-98ٌَِّٛ صٕف١يٞ ًلُ  -

 ثٌٕٚوٚق ثٌٟٕٟٛ ٌٍذ١تز، ِيوًٛ ّجدم ج.
(6)

 ِيوًٛ ّجدم ج. ،10-03ِٓ ثٌمجْٔٛ ًلُ ٠30ٌُثؽع ٔ٘ ثٌّجهر  -
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 الفرع الّثانً:

ث:  جدٌد لقواعد المسؤولٌة المدنٌة مدخلٌ  مبدأ الملوِّ

 

ث من أنشطة مشروعةاألولى    حدوث أضرار التلوُّ

                                                           
(1)

، صقو٠و ث٤ّجُ ثٌمجٟٔٛٔ ث٩ٌّةُ ٌٍّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ثٌذ١ت١ز ٌٌٖوجس صى٠ٌٌ ثٌٕف٠ ٚثٌغجٍفْجَ عذ١ِ عٛهر،  -

، ًِٕٖٛ عٍٝ ثٌٌثد٠: 97-94، ٗ ٗ 2017أوضٛدٌ  24ًّجٌز ِجؽْض١ٌ، و١ٍز ثٌمجْٔٛ، ؽجِع١ز ثٌمجه١ّز، ثٌعٌثق، 

https://www.mobt3ath.com26807.                                                                         -/book  

https://www.mobt3ath.com/
https://www.mobt3ath.com/
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ر إثبات خطأ صاحب النشاط الضار    الثانٌة؛ تعذُّ

 


 

 


 

 


 

 


 

 
                                                           

 
(1)

ط ثٌذ١تٟ فٟ ٔطجق ثٌؾٛثًعطج ّعو ِقّو فٛثُ،  - ُّٛ ، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز عٓ أٌٝثً ثٌضٍ

ط ثٌذ١تٟثّضمٌثء ٌمٛث؛ ٠ُٕظٌ ويٌه: أفّو ِقّٛه ّعو، 194 ُّٛ ، ٌِؽع ّجدك، عو ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز فٟ ِٕجٍعجس ثٌضٍ

، ِؾٍز أدقجط لج١ٔٛٔز إٕىج١ٌز صطذ١مجس ثٌنطؤ فٟ ِؾجي فّج٠ز ثٌذ١تز؛ د١ٍٕٛف ًٔٛ ثٌو٠ٓ، 218-225ٗ ٗ 

ِٚج  151، ٗ 2017، 05ؽ١ؾً، ثٌعوه -١ّٚج١ّز، و١ٍز ثٌقمٛق ٚثٌعٍَٛ ث١ٌْج١ّز، ؽجِعز ِقّو ثٌٚو٠ك دٓ ٠قٟ 

 .١ٍ٠ٙج
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دفع المسؤولٌةالّثالثة؛ إمكانٌة صاحب النشاط الضار    

ث ٌدفع" خطوة تشرٌعٌة ًلا أو  نحو دفع جدٌد: مبدأ "الملوِّ

 للمسؤولٌة الموضوعٌة 

  

 

 

                                                           
 (1)

صقو٠و ث٤ّجُ ثٌمجٟٔٛٔ ث٩ٌّةُ ٌٍّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز فْجَ عذ١ِ عٛهر، ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌعٌثلٟ؛  03ثٌّجهر  -

 .107، 106، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌذ١ت١ز ٌٌٖوجس صى٠ٌٌ ثٌٕف٠ ٚثٌغجٍ
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 (EPR)

0881 

 

 

 
 

                                                           
 
(1)

 .105فْجَ عذ١ِ عٛهر، ثٌٌّؽع ٔفْٗ، ٗ  -

 
(2)

 ً//:pedia.orgar.m.wiki https  ؛ ًِٕٖٛ دجٌٌثد٠:ِذوأ ثٌٍّٛط ٠وفع -
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0135

                                                           
 
(1)

. ٠ُٕظٌ: ١ٌٚو 1969، ٚثصفجل١ز دٌٚوًْ ٌْٕز 1963، ٚثصفجل١ز ف١ٕج ٌْٕز 1960دٙيث أميس ثصفجل١ز دج٠ًِ ٌْٕز  -

، ِؾٍز أً٘ ثٌذ١ش ع١ٍُٙ ث٩ٌَْ، ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ٌّْضغً ثٌّٕٖؤر ث٠ٌٕٚٛز فٟ ٝٛء ث٨صفجل١جس ثٌو١ٌٚزوجظُ ف١ْٓ، 

      https://www.iasj.net      ؛ ًِٕٖٛ دجٌٌثد368:٠، ٗ 2007، 05ه ؽجِعز أً٘ ثٌذ١ش، ثٌعو

https://www.iasj.net/
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101113
CE 35-200411

   

 

                                                           
(1)

- Art.1246 dispose:«ًToute personne responsable d’un préjudice écologique est tenu 

de le réparé ». ًشخضًِسؤٚيًػًٓإؽذاسًاٌؼشسًاٌج١ئ٠ًٟغتًػ١ًٍٗإطالؽًٗ ُّٞ ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأ  
(2)

- Art. 02  de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil de l’union 

européenne du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne 

la prévention et la réparation des dommages environnementaux, dispose:«ً Il convient 

de mettre en œuvre la prévention et la réparation des dommages environnementaux 

en appliquant le principe du pollueur-payeur inscrit dans le traité, et développement 

durable… », Disponible sur le lien: https://eur-lex.europa.eu<TXT 32004L0035.   

 
(3)

 .204، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ًٌٌٍٞ ثٌذ١تٟ ٚآ١ٌجس صع٠ٛٞٗف١ّور ؽ١ٍّز،  -
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Dubout

                                                           

 
(1)

 .48، 47، ٌِؽع ّجدك، ٗ ١ٌجس صع٠ٜٛ ث٤ٌٝثً ثٌذ١ت١زآ٠ُٕظٌ فٟ ٘يٖ ثٌفىٌر: ّع١و ث١ٌْو لٕو٠ً،  -

 
(2)

ٌّ  ٘يث ثٌطّ  - ك فٟ  05-14ٌؿ دّٛؽخ ثٌمجْٔٛ ًلُ فعٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي، صذٕٝ ثٌّٖ ًّ ًد١ع ثٌغجٟٔ عجَ  24ثٌّؤ

، 2014ِجًُ ّٕز 30ٙجهً فٟ  18، ٠ضّٞٓ لجْٔٛ ثٌّٕجؽُ، ػ ً، عوه 2014فذٌث٠ٌ ّٕز  24ثٌّٛثفك  1435

ٌّ دّْؤ١ٌٚز فجًِ ثٌضٌم١٘ ث٦هثًٞ ثٌنجٗ دج٨ّضىٖجف ثٌّٕؾّٟ، أٚ ثٌضٌم١٘ دج٨ّضغ٩ ثٌّٕؾّٟ،  يعٕوِج أل

ٍٗ ثٌّ ّّ ٌ٘ ٚف ّْ ثٌٕٖجٟ ٌِم ْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز عٓ وً ث٤ٌٝثً ثٌّضٌصّذز عٓ ٖٔجٟٗ، ٌٚىٓ ١ٌِ عٍٝ أّجُ ثٌنطؤ، ٤

ًً.ِٕٗ(154ً)اٌّبدحًدٗ، ٚإّّٔج عٍٝ أّجُ أٔظّز لج١ٔٛٔز أمٌٜ 
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ٌا ث ث ٌدفع على تطوٌراان  : تقٌٌم أثر مبدأ الملوِّ

 قواعد المسؤولٌة المدنٌة 

1261201


 

                                                           

 
(1)

 .200، ٌِؽع ّجدك، ٗ ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ًٌٌٍٞ ثٌذ١تٟ ٚآ١ٌجس صع٠ٛٞٗف١ّور ؽ١ٍّز،  -

 
(2)

، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ، صنٚ٘ لجْٔٛ ثٌذ١تز، و١ٍز أ ثٌٍّٛط ثٌوثفع فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ٌٍذ١تزِذوهعجُ ًٔٛ ثٌو٠ٓ،  -

 .93، ٗ 2016ثٌقمٛق ٚثٌعٍَٛ ث١ٌْج١ّز، لُْ ثٌقمٛق، ؽجِعز ِقّو ث١ِ٤ٓ هدجغ١ٓ، ّط١ف، 

 
(3)

ز فٟ ، ِؾٍز ثٌذقٛط ثٌع١ٍّأعٌ ِذوأ ثٌٍّٛط ٠وفع عٍٝ صط٠ٌٛ ٔظجَ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔزدٓ ٕٕٛف ف١ٌٍٚ،  -

، 2018، ؽٛثْ 02، ثٌعوه 05ثٌض٠ٌٖعجس ثٌذ١ت١ز، و١ٍز ثٌقمٛق ٚثٌعٍَٛ ث١ٌْج١ّز، ؽجِعز ثدٓ مٍوْٚ ص١جًس، ثٌّؾٍو

 ٗ442. 
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-  
- 

 
- 

 

                                                           
 
(1)

 .ثٌٌّؽع ٚثٌّٛٝع ٔفْٗدٓ ٕٕٛف ف١ٌٍٚ،  -

 
(2)

 دٓ ٕٕٛف ف١ٌٍٚ، ثٌٌّؽع ٚثٌّٛٝع ٔفْٗ. -

 
(3)

ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ف١ّور ؽ١ٍّز، ؛ 127، ٗ ْ ثٌوٌٟٚ ٌٍذ١تزِذوأ ثٌٍّٛط ثٌوثفع فٟ ثٌمجٔٛهعجُ ًٔٛ ثٌو٠ٓ، ٠ُٕظٌ:  -

 ِٚج دعو٘ج. 84ٚٗ  79، ٌِؽع ّجدك، ٗ ًٌٌٍٞ ثٌذ١تٟ ٚآ١ٌجس صع٠ٛٞٗ
(4)

- Hélène Trudeau, La responsabilité civile de pollueur, op.cit., p790.   
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 خالصة الباب الّثانً:

 وفً هذا الصدد نقول:

 0310
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16017
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 الخاتمة

أهم النتائج التي توّصلنا إليها من خالل البحث وفي هذا الصدد،

    : أّوًلا
 

- 
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46;74

 

- 
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- 

 
- 

 
- 

    
ا: ثانيا

- 
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- 

 
-   

 ، 

كل 

د  وبلغ قدُر جسامته ما تعجز الذّمة المالية الفردية ، من الفرد وسالمتهأخطر يهدِّ

ا على السلم واألمن  على درء أعبائه أو مواجهته، فيشّكل بصفة طردية تهديدا

ل الدولة لتنظيم ضمانه  اًلجتماعي ما يفرض تدخُّ
- 

 

ا:     ثالثا

- 
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544<99634<:759
4<:8

 

4734

- 
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-  

 
-  

  

3;3;
<83:

 
- 

 



369 
 

47334


 

 

 


  

 

47334

 

ا:     رابعا
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 ،

 


  

 

 

ا:      خامسا
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 كما ًل يفوتني إدراج التوصيات التالية:

- 

 
- 4734

 


 



373 
 

83%
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- 

 
  

- 
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 3:

43;
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  نةأنس -البعد االجتماعي جلل القوانني -هم املشرع الوحيد يف الوقت احلايل
 املسؤولية

 -مركز الضحية
 مضرورال

األساس التقليدي 
 -للمسؤولية املدنية

 -وفق الشريعة العامة

ظم الن –األساس احلديث للتعويض 
نصوص قانونية خاصة +  -اخلاصة
 140مكرر+ املادة  140املادة 
 من التقنني املدين 01مكرر 

 حمدوديتها يف تعويض الضحايا مشوهلا عدد أكرب من الضحايا وعلى أوسع نطاق.

خطر 
 فردي

 يتأرجح بني نظامني حمدودة النطاق والوقت

ض عنها األضرار املعو  
مني النظاواملشرتكة بني 

عالقة سببية وعلى اخلصوص )خطأ يف جانب  -ضرر -خطأ هي األضرار اجلسمانية
 الضحية(

التعويض حق مكتسب وغري 
  -حق تلقائي –متنازع فيه 

هدفها ليس فقط 
إصالح الضرر وإمنا 

جتنب وقوع أضرار حماولة 
جسيمة وال ميكن ردها، 

مرتدة )فقد اإلصالح 
 معناه(

 اجلسدي )صفة الضحية(وهي الضرر 

التعويض التزام على عاتق الضحية 
 سؤو امل)املدين(، أو دين يف ذمة 

 مصلحة خاصة هي إصالح الضرر

مسؤولية إصالحية عالجية 
responsabilité 

curative 

التعويض جزاء مدين، ينظر إىل 
 -مساره –املعتدي وسلوكه 

قبل أن ينظر إىل التعدي 
 أم ال( )سلوك الفاعل خاطئ

 األضرار املعنوية فيما خيص حوادث املرور

األضرار املادية  فيما خيص ضحايا اإلرهاب )استثناءات حمددة 
 بالقانون(

مصلحة 
خاصة ضمان 

 الضرر

مصلحة عامة حتقيق 
األمن والسلم 
 االجتماعيني

 حيقق مصلحتني

 مسؤولية إصالحية + وقائية واحتياطية 
Responsabilité 

préventive 

التعويض جزاء مدين، ينظر إىل 
التعدي قبل أن ينظر إىل املعتدي 
فيصيب املسؤو  يف ماله، وبغض 
 النظر عن ظروفه الشخصية الداخلية

مسؤولية موضوعية الركن األساسي 
 /مسؤولية بقوة القانون الضرر فيها

لعنصر االفتقاد 
 السالمة واألمن

مسؤولية شخصية 
 فردية خطيئة

                 faute prouvéeالركن األساسي اخلطأ ثابت 
 faute présuméeأو مفرتض 

نظرية حتمل 
 نظرية الضمان التبعة

Responsabilité 

fondée sur  la 

faute 

Responsabilité 

fondée sur  le 

risque 

وليات سؤ مب واإلقرارنظام جتاوز عقبة املسؤولية 
، إلغاء الفردية يف متويل التعويضموضوعية، مع 

بدعم تقنية تأمني املسؤولية، التأمني املباشر+ 
 صناديق الضمان

بالدرجة األوىل تقوم  يةمسؤولية خطئ
على الطابع الفردي يف تعويض املضرور، 

 حتمل الضحية قدره من األضرار وحده

خطر اجتماعي جسيم )غري 
معروف( وال ميكن رده/ خماطر مل 

 يكتشفها التطور العلمي
 إثبات واقعة مادية فقط إثبات قيام أركان املسؤولية 

   من الفردية يف اخلطر إىل اجتماعية املخاطر التحو  
 

علمي اليت فرضها التطور ال مللحةاستجابة للضرورات ا
والتكنولوجي وتغري الذهنيات اإليديولوجية + تطور 

 وظيفة الدولة من تنظيم إىل تدخل 

 يقوم على أساس اخلطأ ثابتا كان أو مفرتضا. -
 جتسيد صارم للمسؤولية الفردية. -
 د.الضرر الذي حلق الفر  جربوظيفة املسؤولية إصالح أو  -
ه انتفت أحقية التعويض )حتديد هويت، وإال املسؤو  حمدد -

يف كل األحوا ، وإال فال(، لوجود عالقة شخصية دائنية 
 بني املسؤو  والضحية )دائن /مدين(

 يقوم على أساس احلق يف السالمة اجلسدية. -
ترسيخ واضح لفكرة تضامن اجلماعة يف مواجهة اخلطر املصنف  -

 أنه اجتماعي.
تعويض ب مجرد التزاماإلصالحية إىل نقل املسؤولية من الوظيفة  -

 املضرور.
، أو حتت غطاء التأمني، أو تنوب عنه املسؤو  معروف ذاته -

اجلماعة يف حالة عدم معرفته/ أو إعساره، أو فعل خارج عن إرادة 
 اإلنسان )ضامن(

 قد ترتبط الضحية باملسؤو :
 بصورة مباشرة: عالقة دائنية 
وراء شركة  بصورة غري مباشرة: متخفيا

الدولة ضامن أصلي، أو  -وقد ال يكون أصال التأمني
 احتياطي

إلعفاء )ال جما  ل -ال عربة بالسبب األجنيب -يعوض يف كل األحوا  -
 من املسؤولية(

إزاحة االختال  يف املراكز القانونية 
الذي  خلفه أو أفرزه التطور العلمي 

 والتكنولوجي

ة أو  احلق يف التعويض بالقوة القاهر تنفي املسؤولية، ومن مث -
 السبب األجنيب )حاالت اإلعفاء(

التحو  يف طبيعة اخلطر من الفردية إىل اجلماعية )ذمة مالية  -
 مجاعية/ مشرتكة(

التحو  يف إثبات عالقة السببية )خاصة يف جما  الصحة  -
ل عوالبيئة(، نظرا لعدم إمكانية التأكد من االتصا  احلقيقي بني الف

ض القضاة ومن بعدمها التشريع اوالضرر احلاصل، أو صعوبة افرت 
التأكد من هذا االتصا ، يوافق على احتما  معقو ،  بدال من

 )إقامة الدليل(. مدعوما مبجموعة من القرائن

نظامان مستقالن عن بعضهما يعمالن جنبا إىل جنب بطريقة 
عاضد دور التكاملية ال بديلة، حيث ظهرت هذه األنظمة لتشغل 

واملرافق ملنظومة املسؤولية يف كفالة التعويض، يكون أحدمها 
 األصل واآلخر احتياطي حبسب األحوا .

الفقه  تجاوز خماوفتظار أن جيسد فعليا مبدأ احليطة بيف ان
ليقف مع األسس املوجودة ليثري املسؤولية، فهو يستحق أن 

 ميدان وعمليا يفيكون مبدأ  دوليا يف ميادين خمتلفة واقعيا 
البيئة والصحة، يف غياب اليقني العلمي )وقت احلدث ال 

 ميكن التنبؤ باآلثار

أثبت عجز املسؤولية يف كفالة 
 الضحية

 خماطر مل يكتشفها التطور العلمي

Risques de dommage gravés et 

irréversibles 

، وحتقيق محاية مركز الضحية
مرونة يف قواعد  ضرورة العدالة االجتماعية

مة مالء إمكانية املسؤولية
 /مناسبة

النظم اخلاصة تدعم وتكمل املوجود وتسري وتتناسق مع ما  التحو  يف األسس
 استجد

التطور احلاصل 
 على املسؤولية

 جيتمع النظامان ويتعايشان للحيلولة دون االختال  وحتقيق نوع من التوازن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق
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 الملحق األول:
 وذوي حقوقهم:حوادث المرور كيفية تعويض ضحايا 

 -31-88للملحق المرفق بالقانون  استنادا-
 /قرار قضائيمثال الطريقة الحالة 

 
 العجز المؤقت عن العمل -
( ادللحق ادلرفق بالقانوف اثالثً )
88-31 

أو  /من أجر المنصب 100%
 خل المهني للضحية.الد  
األجر األدىن  ←ليس لو أجر  -

 وع احلادث.قادلضموف عند و 

 يوما )شهرين( 60عجز دلدة 
 دج 25000األجر / الدخل = 

 :التعويض
       

            

   
 دج  

 %100دج/ شهر عجز/  18000
 
العجز الدائم الكلي أو  -

 (ارابعً )الجزئي
 =عويض المستحقالت  

نسبة   xالنقطة االستداللية
 العجز

 

الرأسمال م بحساب يت   -
حاصل ضرب الدخل  أسيسي:الت  

؛ = الدخل السنويx12الشهري
خل نقطة قابل مقدار ىذا الد  ي  

دة باجلدوؿ ادلرفق استداللية زلد  
 من األمر 24 لمادةا ←بالقانوف
 

 دج 25000خل الشهري = الد  
 % 40نسبة العجز = 

=  x 12 25000الدخل السنوي = 
 دج  300000

  1940قيمة النقطة االستداللية = 
 .دجx 40  =77600 1940التعويض = 

عويض عن المصاريف الت   -
 ا(الطبية والصيدالنية )ثالثً 

 
 ،م تعويضها بكاملهايت  
 
 

ر على ادلضرور تسبيق ىذه وإذا تعذ  
ن منحو ادلصاريف، جاز للمؤم  

على  ا هبا بصفة استثنائية بناءً ضمانً 
من  17المادة ؛  وثائق ثبوتية

 .31 -88األمر 
 
 
 
 
 
 
 
 

بتاريخ  443346قرار احملكمة العليا رقم  -
رللة احملكمة العليا، ، 27/02/2008
 حيث أن  «:407، ص2008، 02العدد

د التعويضات قد حد   31-88ملحق قانون 
ستحقها  الضحايا عن حوادث المرور يالتي 

ومن بينها ما نصت عليو  ،قوقهملذوي حأو 
قة بالتعويض عن الفقرة الثالثة المتعل  

ا والصيدالنية. حيث خالفً  المصاريف الطبية
فقرة الملحق المذكور  فإن   ،لما جاء بو الوجو

 ،بكاملها م تعويض ىذه المصاريفبأن يت  تنص 
عويض شريع المعمول بو في الت  ولم يربطها بالت  

 .عن حوادث العمل واألمراض المهنية
اعنة في وجهها المثار حيث طرحت الط  

قة بانتماء الطاعن إلى صندوق افتراضات متعل  
عي واحتمال تعويضو من الضمان االجتما
 . طرف ىذه الهيئة

طلب  وحيث طالما عاين قضاة االستئناف بأن  
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في حالة الحادث الذي  -

 يكتسي طابعين: 
 حادث مرور -
 حادث عمل  -

ال ديكن اجلمع بني تعويضني 
من األمر  10ا للمادة استنادً 

ادلتمم بالقانوف ؿ و ادلعد   15 -74
م باستثناء حالة تفاق  ،88-31

 العجز

تبريره  عويض عن مصاريف العالج قد تم  الت  
، يخالفوا القانونهم لم بوصفات طبية فإن  

ن الوجو المثار غير مؤسس ويتعي   وبالتالي فإن  
 .»رفضو وبالتالي رفض الطعن

 
بتاريخ  112694قرار احملكمة العليا رقم **
، 50نشرة القضاة، العدد  ،08/06/1994

قضاة :"  فيو أف   الذي جاء،  70، ص 1997
من  10في تطبيق المادة ا الموضوع أخطأو 

 ،30/01/1974خ في المؤر   15-74األمر 
 ،ا الجمع بين التعويضاتيمنع بتاتً الذي 

وذوي حقوق الضحية قد استفادوا بموجب 
 07/12/1980 خ فيالحكم الجزائي المؤر  

 ،28/04/1981خ في د بقرار مؤر  ؤي  الم  
أمين في بتعويض من الشركة الجزائرية للت  

الوقت الذي كانوا قد طالبوا تعويضات أخرى 
 ". من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 
 
ا( من م )خامسً أل  ضرر الت  -

الملحق والمرفق بالقانون 
88- 31 

د بموجب خبرة طبية بأحد د  حي  
 التأمل-التأمل ادلتوسطالوصفين: 

 اـ اذل
   ط:ألم المتوس  الت 

تين قيمة األجر مر   :ض عنوعو  ي   -
الشهري الوطني األدنى المضمون 

 عند تاريخ احلادث.
   ألم الهام:الت 

مرات قيمة األجر  04 -
 الشهري الوطني األدنى المضمون

 عند تاريخ احلادث.

الشهري الوطين األدىن ادلضموف عند قيمة األجر 
 :تاريخ احلادث مثًل 

 دج 18000 ← 2016 
 
 

  x 2 18000ط: التأمل ادلتوس  
 
 
 

  x 4 18000التأمل اذلاـ:
 

 
رر الجمالي عن الض   -

ا( من الملحق المرفق )خامسً 
  31 -88بالقانون 

 
ض عن العمليات عو  ي    -

زمة صإصالح ضرر الجراحية الال  
 ،ر بموجب خبرة طبيةمقر   جمالي
د تقدًن د بكاملها مبجر  أو تسد  

بتاريخ  260516قرار احملكمة العليا رقم  -
رللة احملكمة العليا، العدد  ،04/09/2001
و أن   ثحي فيو:"جاء  450، ص 02،2004
وقراءة القرار  من دراسة أوراؽ اجإجراءات يتبني  

أية عملية جراحية  جر  لم ت  و ادلطعوف فيو أن  
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أو / تة جإجراء عمليةثب  وثائق م  
 .ا للضررعمليات جراحية إصلحً 

رر اجلمايل الذي من أجل إصلح الض   حيةللض  
و مل يكوف قد حلقو من جراء احلادث، كما أن  

ـ أية فاتورة تثبت قيامو بإجراء عملية جراحية يقد  
حق بالضحية. حيث جإصلح الضرر اجلمايل الل  

رف ا للط  ويضً منحهم تعبقضاة ادلوضوع  أف  
 المدني دون االلتزام بأحكام الفقرة الخامسة

عويضات ادلمنوحة د جلدوؿ الت  احملد   من الملحق
لضحايا حوادث ادلرور اجلسمانية أو لذوي 

خ يف ادلؤر   31 -88حقوقهم طبقا للقانوف 
-74م لألمر ؿ وادلتم  ادلعد   19/07/1988
بإلزامية ق ادلتعل  ، 30/01/1974خ يف ادلؤر   15
عويض عن يارات وبنظاـ الت  مني على الس  أالت  

يكوف قد خالفوا القانوف وأخطأوا يف  ،األضرار
ض قراراىم يف تطبيقو وجانبوا الصواب، مما يعر  
 .ىذه النقطة فقط للنقض دوف إحالة"

 
ب ص  د العاىات )لم ت  تعد   -

 نفس الوظيفة ونفس العضو(
 .نتيجة حادث مرور واحد

-74أحكاـ األمر  مل تتناوؿ 
وال حىت  ،ىذه احلالة 15

لكن:  31-88القانوف 
القرار من  06المادة فتو عر  

المؤرخ في  يالوزار 
فجاء  ،11/04/1967

 16خ يف القرار الوزاري ادلؤر  
/ ق جبدوؿادلتعل   09/1981/
الت اخلاصة بالعجز م ادلعد  سل  

ق حبوادث ادلرور الدائم ادلتعل  
وسد النقص، عندما قضى يف 

معدؿ العجز  منو أف  01المادة
الدائم اجلزئي أو الكلي الناتج 

د طبقا عن حوادث ادلرور حيد  
لم الذي أو الس  / للجدوؿ

ؿ عجز كل مجع نسبة معد   ألف   -
عاىة مع غريىا قد يتجاوز سقف 

يكوف حساب العجز ، 100%
 بتطبيق قاعدة:

 طريقة بالتزار -

Méthodede Balthazar 

 المقدرة المتبقية-:/أو

La capacité restante 
)شخص  %100ادلقدرة الكلية  -

 سامل / معاىف(
دة = ختصيص عاىات متعد   -

 نسبة لكل عاىة
حساب وتقدير العاىة يستحسن **

 األكثر أمهية:
ادلقدرة ادلتبقية ذلا =  -

معدل  –)مقدرة كلية 100%
 عجز العاىة الهامة(

 x= نسبة العجز  2العاىة  -
 نجمعمث ، 100ادلقدرة ادلتبقية / 

اريخ بت 270605قرار احملكمة العليا رقم  -
، 01العدد  ،اجمللة القضائية ،23/04/2002

و " حيث أن  جاء فيو ما يلي: ،41، ص 2004
 ارتز لقاعدة بالا و طبقً ن  إف ،د العاىاتيف حالة تعد  

 س  كما يلي: نسبة العجز الدائم ت   فإف  
تنقص من ادلقدرة الكلية و  تؤخذ العاىة األولى*

 ، % 4، ويف قضية احلاؿ %100وىي 
 المقدرة المتبقية = 

10 % - 45%  =55%. 
 % 20وىي يف قضية احلاؿ  ؛العاىة الثانية**

 نقـو بإجراء العملية احلسابية الثلثية:
        =  (2نسبة العجز )

    
  =11% 

 
+  45=  ئي الكليةنسبة العجز الدائم الجز 

11  =56% 
 األجر السنوي للضحية  -
 5400 X 12  =64800تقابلو النقطة  /دج

 .3030االستداللية 
التعويض ادلستحق للضحية  وعليو فإف   حيث
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خ يف نو القرار الوزاري ادلؤر  تضم  
11/04/1967. 
 من القرار األخير 10لمادة ا

 Balthazar)ادلقدرة ادلتبقية

ل ( + معد  1ل عجز العاىة )معد  
( = نسبة العجز 2العجز العاىة )

 .(1)وىكذا ،ائم الكلي الجزئيالد  
 / النقطةالسنوي جراأل -

 ما يقابلها يف ←ةاالستداللي
 اجلدوؿ
عويض نسبة العجز = الت   xالنقطة 
 ادلستحق

 ،دجX56 =169680 3030 :القاصرة ىو
يكوف ذلك يف حالة إصابة الضحية بأكثر من 

ا إذا كاف عن أم   ،حادث مرور واحدعاىة يف 
 حوادث منفصلة فال نكون أمام حالة تعدد

 . "العاىات

 
ضحية متقاعد )ال يوجد -

 (31-88ون نص في القان
 

 ،ح األخذ بمعاش التقاعدأرج  
وطالما  ،على قيمةأو طالما أن  

و يقابل الدخل المهني أن  
 .للضحية

 تعارض بين أحكام القضاء:
على أساس الحد األدنى  -

 المضمون لألجر الوطني 
 أو/: 

 ؛على أساس معاش التقاعد -
فهو يعترب دخل مهين ناتج عن 

األجر الوطين  ألف   ،النشاط ادلهين
األدىن ادلضموف قد يكوف أقل 

ما  ،بكثرية من معاش التقاعد
ا يف حق الضحية أو ل إجحافً يشك  

 ذوي حقوقو. 

بتاريخ  240777قرار احملكمة العليا رقم  -
، غرفة اجلنح اجمللة القضائية، 06/02/2001
 .383، ص2002، 01عددال
بتاريخ  250525قرار احملكمة العليا رقم  -
، غرفة اجلنح وادلخالفات 25/12/2001

، 01العدد ،احملكمة العليارللة القسم الرابع، 
قرار احملكمة العليا رقم  ؛599،ص2002

، غرفة 28/05/2008بتاريخ  440207
، رللة احملكمة العليا، العدد ادلخالفاتاجلنح و 
 . 405، ص 2008، 02

 

 فيما يخص تعويض ذوي الحقوق:

 
 
 
 

ذوي 
 :الحقوق

األشخاص 
ىلة المؤ  

 الض حية -1
 راشدى المتوف  

 
 
- 

-الزوج/األزواج
 حالة متوىف

 ؛-تزو جم

النسبة العائد لكل مستفيد من الرأمساؿ 
لية ادلقابلة النقطة االستدالxالتأسيسي

 .ينهلألجر أو الدخل ادل
 
 
 
- 30 %. 
 

بتاريخ 78818قرار احملكمة العليا رقم  -
 ذلك أف   ":جاء فيو 30/09/1999

د التعويض لذوي القرار ادلطعوف فيو حد  
حقوؽ الضحية دوف أف يذكر دخل 

د على ىذا األساس الرأمساؿ وحيد   ،الضحية
 زوجةال ؛الذي تستحق منو يالتأسيس
د من حولكل وا ،%30عويض بنسبة الت  

و مل واحلاؿ أن  ، %15الثاين الولدين األوؿ و 

                                                           
(1)

انًؤّضخ  270605حؼهٛك ػهٗ انمطاض ضلى –حساب انؼجع اإلجًانٙ ػٍ حؼّسز انؼاْاث أحًس انشافؼٙ،  طاجغ:ٚ   -

، 1، انًجهت انمؼائٛت، انؼسزغ، غطفت انجُح ٔانًرانفاث، انمسى انطابانظازض ػٍ انًحكًت انؼهٛا 23/04/2002فٙ 

 . 45، 44، ص 2004
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للحصول 
على 

التعويض 
نتيجة وفاة 

حية الض  
88-31 

ا )سادسً 
 (الملحق

 
 
 

بناء األ -
ر تحت القص  

 ؛الكفالة
 
 ؛األب واألم -
 
 
األشخاص  -

اآلخرين تحت 
الكفالة بمعيار 

صندوق 
الضمان 

 ؛االجتماعي
األوالد -

اليتامى في 
حال وفاة زوج 

 ؛الضحية

 
( 2( و)1: الوالدين )قبًل  % 15-
 % 10ادلكفولني و ومن يليو  % 15

 
يف  %20/ أولكل واحد 10% -

 كانت قبلً و  ،ولدحالة عدـ ترؾ زوج و 
 .ولد/زوج بغض النظر عن ترؾ 10%
 
 .لكل واحد منهم 10 -
 
 
 
 
 
 .بالتساوي بينهم )شطر( % 30 -

بياف عن ذلك يف القرار ادلطعوف فيو  يرد أي  
 .(1)ضو للنقض"مما يعر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :شرط
الرأمساؿ   ادلدفوعة التعويضات 
 .x 100للمتوىفالتأسيسي 

س  ض الن  ف  ويف حاؿ جتاوز القدر خت  
 ( 2)إىل بلوغ ىذا احلد

 .-قاعدة الت خفيض النسبي-
 

 : في ىذه القضية
 .% 30=  أرملة -
=  15X 5=  أوالد قصر 05 -
75%. 
 X2  =20 10= األب واألم  -

 279148العليا رقم  قرار احملكمة -
رللة احملكمة  ،10/02/2004بتاريخ 
-471، صص2004، 02، العدد العليا
احلادث بتاريخ  "حيث جاء فيو: 475
21/09/1999 

 ،انعدام دخل ثابت أو نشاط مهني -
التعويض يكوف على أساس األجر الشهري 

دج 6000ىو و  ،الوطين األدىن ادلضموف
 بتاريخ احلادث.

 X 12دج6000=  الدخل السنوي -
 .دج72000= 

 3180النقطة االستداللية  ←تقابلو 
                                                           

(1)
يسطز أنفبائٙ نهكهًاث -، لطاضاث انًحكًت انؼهٛااالجخٓاز انجعائط٘ فٙ انمؼاء انًسَٙجًال ساٚس، َمًلا ػٍ:  -

 .838، ص 2013، 1انجعائط، ؽانجعء انزاَٙ، كهٛك نهُشط،  -انسانت
(2)

ظط فٙ حفظٛم ْصِ انفكطة: إبطاْٛى جؼًلب،  - زضاست –انخعاو شطكت انخأيٍٛ بخؼٕٚغ ػحاٚا حٕازد انًطٔض ُٚ 

، زٚسًبط 32، يجهت انخٕاطم فٙ انؼهٕو اإلَساَٛت ٔاالجخًاػٛت، ػسز -بٍٛ حسذم انًشطع انجعائط٘ ٔاجخٓاز انمؼاء

، 11، يجهت انخطاد، جايؼت انجهفت، انؼسز انحًاٚت انمإََٛت نؼحاٚا حٕازد انًطٔض؛ نكبٛط ػهٙ، 126، ص 2012

 .27، 26، ص 2014جاَفٙ 
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ا ثامنً 
)الملحق 

 المرفق
بالقانون 

88-31 
ذوي 

 الحقوق
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ضحية ال -2

 المتوفى قاصر
 
 
 
 ؛األب -
 ؛األم -
 الولي -

%. 
+ 75+ 30= ) النسبمجموع 

20 = )125% 
125 X 3180  =397500   

318000  
 .للحصص سيبجي  التخفيض الن  

 
 
 
 
 
البنات غير المتزوجات دون  -

تحت كفالة  ←نشاط مهني مأجور 
 ا من الملحق(الهالك)تاسعً 

 
 
 ر على أساس سن الضحية:يقد   -
 : سنوات 06ما بين يوم إلى -أ

ادلضموف ضعف األجر السنوي األدىن 
 .دج5000=  عند تاريخ احلادث قبلً 

 سنة:  19إلى غاية  06   -ب
 األدىنأضعاؼ األجر السنوي  3 

 عند تاريخ احلادث. فادلضمو 
 

 عويض في الحالتينويتم تقسيم الت  
 :مناصفة بينهما

يف حاؿ وفاة أحدمها يتقاضى الباقي  -
 .منهما على قيد احلياة التعويض كامًل 

 X 3180= الرأسمال التأسيسي  -
 دج 318000=  100

تعويض لاوا قضاة ادلوضوع منح حيث أف  
عن الضرر ادلادي لكل واحد من ذوي 
احلقوؽ دوف األخذ بعني االعتبار 
التخفيض النسيب ادلنصوص عليو يف الفقرة 

ا مم   31-88القانوف من ملحق  06
وكذلك القرار ض قرارىم للنقض". يعر  
، 17/01/2013بتاريخ860561رقم

، 2014، 01رللة احملكمة العليا، العدد
 .176ص 

بتاريخ  193217قرار رقم -
، مجاؿ سايس، 19/10/1999

االجتهاد القضائي يف مادة اجلنح 
 .997، ص 3اجلزء ،وادلخالفات

 
 
 231384قرار احملكمة العليا رقم  -

القضائية،  اجمللة ،27/03/2001بتاريخ 
 "جاء فيو:381، ص2001، 02العدد 

 تس  الت  
 
قة على أساس ستح  عويضات ادل

دج 48000الدخل الوطين ادلضموف قدره 
خ يف ادلؤر   97-152تطبيقا للمرسـو 

لكوف احلادث وقع ، 10/05/1997
، على أساس 30/06/1997بتاريخ 
ادللحق للقانوف من  8و 5و 3الفقرات 
 ،1988/ 19/07خ يف ادلؤر   88/31

ر التعويض عن الضرر ادلادي حيث يقد  
-88من ادللحق للقانوف  8طبقا للفقرة 

 ادلذكور أعله مببلغ: 31
4800X  12X 3=172800/2دج 

بوي الضحية أي = أل ساويدينح بالت  و 
 ."لكل منهما 86400

  يف الوالد ادلتسب   إىل أف   ،وجتدر اجإشارةجر الشهري مرات قيمة األ 03 -التعويض عن الضرر  -
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من  (اخامسً )( 1)المعنوي
-88الملحق المرفق بالقانون 

31 

مقتل ابنو القاصر ال يستفيد من التعويض  الوطين األدىن عند تاريخ احلادث.
 لفقده الصفة.

بتاريخ  36894قرار احملكمة العليا رقم 
 ، رللة احملكمة العليا،10/02/2004
 .357، ص 2008، 01العدد 

مرات األجر الشهري الوطين  05 - ا(مصاريف الجنازة )سادسً  -
 ،األدىن ادلضموف عند تاريخ احلادث

 .فقطد ادلصاريف ومتنح دلن تكب  
 

 الملحق الثاني:
 وفاة العامل في حالةتعويض ذوي حقوق الضحية 

حد د ادلشر ع ذوي حقوؽ الضحية، وىم األشخاص الذين كانوا تت رعايتو ومسؤوليتو على سبيل      
 : (2)احلصر

 النسبة / الحصة المستحقة نوع المنحة الفئة من ذوي الحقوق
ؿ لو االستفادة من و  و ال خيغري أن   ؛زوج المؤم ن لو -

ا مهنيً ا اآلداءات العينية للزوج إذا كاف ديارس نشاطً 
ا فهو بذلك يستفيد من ا أو إذا كاف أجريً مأجورً 

اآلداءات ليس بصفتو من ذوي احلقوؽ، لكن بصفتو 
ط ادلنشئة و  إذا كاف ال يستويف للشر صاح  حق إال  

 للحقوؽ حبكم نشاطو اخلاص.
 ؛18األوالد المكفولون الذين يقل سنهم عن  -
 :أوالد مكفولين أيضاً و  -
سنة وأ بـر بشأهنم  25األوالد الذين يقل عمرىم عن  *

عقود متهني، ويقضي مبنحهم أجر يقل عن نصف 
 األجر  الوطين ادلضموف؛

يواصلوف سنة و  21* األوالد الذين يقل عمرىم عن 
 الدراسة؛

الثة، رجة الث  *األوالد ادلكفولني واحلواشي من الد  
 ؛(3)وادلكفولني من اجإناث مهما يكن سنهم

 
 رأسمال الوفاة

 أو/
 منحة الوفاة

 
 
 

 يدفع دفعة
واحدة لذوي 
احلقوؽ فور 
وفاة العامل 

 .ادلصاب

ا مرة مبلغ األجر الشهري األكثر نفعً  12
 
 
خلؿ السنة السابقة لوفاة العامل  ىتقاض  ادل

     مرة مبلغ األجر  12 <=رأسمال الوفاة
 الوطين األدىن ادلضموف

 13-83من القانون رقم  54المادة 
 .11-83من القانون رقم  16المادة و
 
ع منحة الوفاة على ذوي احلقوؽ توز   -

 . بنسب متساوية
 

من القانوف رقم  50و 49و 48ادلواد 
 بالتأمينات االجتماعية. ادلتعلق 83-11

 -96من األمر رقم  17و 16وادلادتاف 
 .11-83م للقانوف رقم ؿ وادلتم  ادلعد   17

                                                           
(1)

َّٕع ػُّ نؼحاٚا حٕازد انًطٔض، ٚ طاجغ:  -  فٙ حؼطٚف انؼطض انًؼُٕ٘ انًؼ

Définition du préjudice CA. Bourges, Ch.civ., 10déc.2009: Accident de la circulation, 

, La semaine juridique, n°21, 2009.                                               orale indemnisablem 
(2)

يٍ انمإٌَ  21نت بانًازة انًؼسّ ٔ 11-83يٍ انمإٌَ  67ٗ انًازة ، انخٙ ححٛهُا إن13-83يٍ انمإٌَ  52انًازة  -

 . 08-11ضلى 
(3)

 76)المادة  ا  ز لاوىو  مه الممس  " يا ٚهٙ: 19/10/1999بخاضٚد  193217ضلى  حٛذ جاء فٙ لطاض انًحكًت انؼهٛا -

، والمضاة ححج كفالت الهالك البىاث غٍس المخزوجاث ولٍش لهه وشاط مهىً مأجىز، هه   أن  ( 11-38مه لاوىن 
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ر عليهم بصفة ا كاف سنهم، والذين تعذ  ألوالد أيً *ا
هين مأجور بسب  عاىة أو دائمة ممارسة أي نشاط م

 مرض مزمن؛
*وحيتفظ بصفة ذوي احلقوؽ، األوالد ادلستوفوف شروط 

ف عن التمهني السن ادلطلوبة، الذين استلـز عليهم التوق  
 أو الدراسة بسب  حالتهم الصحية.

ن لو، أو أصوؿ زوجو ادلؤم  يعترب مكفولني أصوؿ  -
خصية ادلبلغ ادلكفولني، عندما ال تتجاوز مواردىم الش  

 .(1)األدىن دلعاش التقاعد
نفس الفئات ادلذكورة أعله لكن احلصص )األنصبة( 

 ادلستحقة ختتلف من شخص آلخر
 

 يستحق أو امرأة/رجل: حالة وجود الزوج: 
 دوإذا كانت أكثر من زوجة يأخذف النصي  احملد   -
 ا، وتتم قسمتو عليهن بالتساوي. قانونً 

خ يف مؤر   12 -83من القانوف رقم  34و 32ادلادتني 
، 28ق بالتقاعد، ج ر، عدد، يتعل  1983يوليو  02

1983 . 
 
 

 :حالة عدم وجود زوج 
 ؛ذو الحق من أصولو-:يستحق
 ؛ذو الحقوق من أبنائو-          

الوفاة الولد الذي يستحق الريع ىو المولود قبل ) 
ا التالية لتاريخ الوفاة على يومً  305أو خالل 

 األكثر(.
يتعلق بالتقاعد +  12-83من القانوف رقم  33ادلادة 
 قانوف األسرة. 42ادلادة 
ويتم احلصوؿ على ادلنحة بعد تقدًن ملف احلصوؿ  - 

 ريع الوفاة
 أو/ 

 منحة األيلولة
على أساس 

ادلتوسع األجر 
اخلاضع 

الشًتاكات 
الضماف 
 ي،االجتماع

الذي تتقاضاه 
الضحية لدى 
مستخدـ واحد 

عدة  أو
مستخدمني 
خلؿ 

اليت ا شهرً 12)
تسبق التوقف 
عن العمل 
 نتيجة احلادث.

 

س  على أساس األجر ادلرجعي ادلادة حي  
لة معد   13-83من القانوف رقم  39

 .19-96مبوج  األمر 
إف مل يكن لو من مبلغ ادلعاش 75% -

 ولد وال أصوؿ.
من ادلعاش إذا كاف ىناؾ ولد أو  50% -

 ؛%30أحد األصوؿ الذي يستحق 
من ادلعاش إذا كاف اثناف أو  50% -

أكثر من ذوي احلقوؽ )أوالد، أصوؿ، أو 
من  %40الذين يستحقوف  ،كلمها(

 م بينهم بالتساوي.إمجايل ادلعاش يقس  
 
 .من مبلغ الريع 30% -
 .من مبلغ الريع 45% -
 
 % 90احلد األقصى للمعاش ىو  ا أف  علمً 
ن األحواؿ جتاوزه، ال جيوز يف أي حاؿ مو 

 خفيض يف األنصبة.األمر الت   حىت لو استلـز

                                                                                                                                                                          

الماوىن  لضىا، ألن   هما بالغخٍه فإوهم أخطأوا فٍمات أو  ز للبىخٍه بحج  ا ألغىا الخعىٌض عه الضسز المادي الممس  لم  

 .219 -217، ص ص 2000، 02انؼسز  ،انمؼائٛتانغطفت االجخًاػٛت، انًجهت  ؛"س هرا الحك لههٌكس  
(1)

أن ٌسخفٍد  ا  ز لاوىو  مه الممس   "يا ٚهٙ: 24/10/1995بخاضٚد  129009حٛذ جاء فٙ لطاض انًحكًت انؼهٛا ضلى  -

، وكما ثبج مه مه ذوي الحمىق األوالد واألصىل المكفىلٍه وٌعد  مه المعاش المىمىل ذوي حمىق المخىفى. 

انغطفت االجخًاػٛت، انًجهت انمؼائٛت، ؛ "األولٍاء غٍس المكفىلٍه لٍش لهم حك المطالبت باإلٌساد أن  لضٍت الحال 

 .136 -134، ص ص 1996، 01انؼسز 
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 عليها لصندوؽ الضماف االجتماعي.
ما حكم أو مصير ذوي الحقوق في حالة ضحية  -

ما حادث عمل مفقود وكان ىو المعيل الوحيد لها، و 
 ن الحماية؟ نصيبها م

 
 

عدـ وجود 
خاص  نص

يعاًف ىذه 
 احلالة

 القواعد العامة 

يف ىذه احلالة تغي  احلماية اليت كاف من 
 ع هبا ذوي احلقوؽ ألف  ادلفروض أف يتمت  

ستغرؽ مدة طويلة احلكم بوفاة ادلفقود ي
سنوات،  04ا ما ليست أقل من نوعً 

والذين ال ديكن ذلم االستفادة من التعويض 
 ،109المواد بعد ىذا اجإجراء.  إال  

 من قانون األسرة. 113، 110
 الملحق الثالث:

 :74-99للمرسوم  ااستنادً مان كيفية تعويض ضحايا اصإرىاب عن طريق صندوق الض  
 المقدار الفئة الحالة

 
 
 

 
 
 
 

 الفقرة األولى:
عويض لصالح الت  

ذوي حقوق 
حايا المتوفين الض  
 (منو 21ادة )الم

 
 
 
 
 
 
 
 

وختتلف أحكاـ 

ذوي حقوق الموظفين واألعوان : (2)لصنفا
 ضحايا اصإرىاب(*)العموميين

ف أو عوف قانوين مبفهـو ىذا يعترب موظ  (*)
ادلرسـو كل عامل ديارس عملو يف مستوى 

زللية، أو ىيئة مؤسسة أو إدارة أو مجاعة 
عمومية مبا يف ذلك ادلؤسسات العمومية التابعة 
لوصاية إدارية ادلؤسسات العمومية ذات الطابع 
الصناعي والتجاري وادلؤسسات العمومية احمللية 
وادلؤسسات اخلاضعة للقوانني األساسية أو 

 .(50نظر ادلادة للتسيري اخلاص )ي  

 يتقاضى ذوو حقوقهم من ميزانية الدولة، -
ن القانونية جإحالة معاش اخلدمة، حىت الس  

تدفعو الوزارة أو اذليئة  ،ادلتوىف على التقاعد
العمومية اليت ينتمي إليها ادلتوىف أو اجلهة 

 .( 24المادة وصية   )ال
 مالحظة:

يستفيد من  ف أو العوف العموميادلوظ   مبا أف  
اء عمل إرىايب(، ترقية ما بعد الوفاة )جر  

بلغ معاش اخلدمة حس  ر ملذلك يتطو  
ر هبا األجر الشهري الشروط ذاهتا اليت يقد  

اجإمجايل ادلمنوح للعاملني من نفس الرتبة، أو 
المواد نفس ادلنص  أو نفس الوظيفة )

 (.من المرسوم نفسو 12- 29-12
ابعين : ذوي حقوق الضحايا الت  (1)الصنف 

للقطاع االقتصادي والخاص والضحايا غير 
 العاملين

 
 
 
 

 الحاالت:
 

يستفيدوف من معاش شهري حيس  على 
ادلعاش  ≤دج 0555أساس دخل الضحية 

 ةللضحي يكندج، فإف مل 05555 ≥
س  ادلعاش الشهري على أساس ، حي  دخل

ط ألجري القطاع العاـ ادلتوس   الرقم االستداليل
ؼ ىذا ادلعاش صر  الذي لو مؤىلت مماثلة، وي  

لغاية بلوغ الضحية سن التقاعد القانونية 
 (.من المرسوم 30إلى  26المواد من )
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التعويض باختلؼ 
خص ادلتوىف مركز الش  
 ،من جهة اجتماعياً 

وباختلؼ ذوي 
احلقوؽ وفقا 

 21المادة لألصناؼ 
 .من ادلرسـو

 يستفيد  ؛في حالة ترك المتوفى أبناء
 من المعاش:

أبناؤه الذين تقل أعمارىم عن زوج ادلتوىف و *
سنة إذا كانوا  19أو تكوف دوف  ،سنة 91

ا، وأبناء ا مهنيً يتابعوف دراستهم أو يتلقوف تكوينً 
ادلتوىف الذين يعانوف من عاىات أو أمراض 

ا ا ومأجورً دائمً ا مزمنة توؿ دوف ممارستهم نشاطً 
 مهما كانت أعمارىم. 

بنات ادلتوىف اللوايت ليس ذلن دخل مىت كن يف  *
 كفالة ادلتوىف الفعلية ومهما تكن أعمارىن. 

 .(من المرسوم 12المادة أصوؿ ادلتوىف )*
 

  ًفي حالة لم يترك المتوفى أبناء 
أو معاقين أو بنات في   قص ر

 :كفالتو
 يستفيد الزوج و/ أو األصوؿ  -
 

  22في حالة وفاة الضحية قبل 
 سنوات من السن المفترضة للتقاعد
 حىت وإف ترؾ أبناء: ذوو احلقوؽ

 
  في حالة وفاة ضحية قاصرة أو يبلغ

وتكوف ، سنة 22سنها أكثر من 
 غري منتسبة لصندوؽ التقاعد.

 
 
 
 

 (1)معاش شهري
تكوين ملف التعويض بالنسبة للمعاش  -

 من المرسوم. 30و 29لمادتين الشهري ا
 
 
 
 
 
ادلعاش  x 120=  رأسمال إجمالي-

من نفس ادلرسـو  27الشهري احملد د يف ادلادة 
منو  13حس  التوزيع الوارد يف ادلادة 

 (. 31المادة )
 
 من ادلعاش الشهري بداًل  رأسمال إجمالي-
 من المرسوم(  32المادة )

 
 
األجر الوطين  x 120= رأسمال إجمالي-

 (من المرسوم 33المادة األدىن ادلضموف )
تكوين ادللف عن الرأمساؿ اجإمجايل  -

(  35و  34)ادلادتني   من ادلرسـو
: ذوي حقوق الضحايا (1)الصنف 

 المتقاعدين
 متساوية  حصصاً  م بينهميقس  

الرأمساؿ الوحيد الذي يصرفو صندوؽ  -
التقاعد من اخلزينة العامة يف إطار ميزانية 

 .(2)الدولة
955 x األدىن ادلضموف  األجر الوطين

                                                           
(1)

 19انًٕافك  1439جًازٖ انزاَٛت ػاو  03حجسض اإلشاضة إنٗ أَّّ طسضث حؼهًٛت ٔظاضٚت يشخطكت يؤّضذت فٙ  -

ى انخؼهًٛت انٕظاضٚت انًشخطكت انًؤّضذت فٙ 2018فبطاٚط  ًّ انخٙ  1997يإٚ 31انًٕافك  1418يحّطو ػاو  24، حخ

ححسِّز شطٔؽ ٔكٛفٛاث حرظٛض انًؼاش انشٓط٘ انًُظٕص ػهّٛ بؼُٕاٌ حؼٕٚغ األػطاض انبسَٛت انُاجًت ػٍ 

،  حشخطؽ 2018فبطاٚط سُت  21طازض فٙ  11اض يكافحت اإلضْاب، س ض، ػسز ػًم إضْابٙ أٔ حازد ٔلغ فٙ إؽ

 ( ػٍ األجط انٕؽُٙ األزَٗ انًؼًٌٕ.1.5أاّل ٚمم انًؼاش انشٓط٘ يطة َٔظف يطة )
(2)

 يٍ انًطسٕو شاحّ. 36طاجغ انًازة يغ يطاػاة أحكاو انؼًاٌ االجخًاػٙ فًٛا ٚرض يُحت انٕفاة، ٚ   -
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ادلبلغ السنوي دلعاش  x 1=  الرأسمال≤
 تقاعد ادلتوىف. 

: الناجين من االغتياالت (7)الصنف 
يف الوقت ذاتو أحد الجماعية الذين فقدوا 

وكذا اجإخوة نتيجة عمل  ،على األقلاألصوؿ 
 إرىايب مهما كانت أعمارىم

 الحاالت:
  50إذا كاف عدد الناجني ال يتجاوز 

أشخاص على األكثر من نفس 
 ؛العائلة

 ؛الناجي الوحيد 
  إذا استفاد أحد الناجني أو أكثر من

تعويض عن وفاة زوجهم أو أزواجهم 
و/ أو أبنائهم نتيجة نفس العمل 

 اجإرىايب.

 
مساعدة مالية اجتماعية صإعادة  -

 إدماجهم االجتماعي.
 
 

ادلعاش األدىن  x 055= المساعدة -
المادة ادلضموف ادلنصوص عليها يف 

 .حصص بالتساوي بينهم.14
 نفسها متنح لو بأكملها -
عويض األكثر أفضلية منهم الت   دينح كلٌ  -
 .من المرسوم( 14المادة )

 
 

الفقرة الثانية: 
األضرار التعويض عن 

 الجسدية
 

 :مالحظة
رين الضحايا ادلتضر  

الذي تفوؽ  جسدياً 
نسبة عجزىم اجلزئي 

يستفيدوف %05الدائم
من رلانية النقل يف 

لنقل  اخلطوط الداخلية
ادلسافرين الت ابعة للدولة 

من 221المادة )
 المرسوم(

حايا الموظفون واألعوان : الض  أواًل 
 الوطنيبما في ذلك أعوان األمن ، العموميين
ت إحالة ادلوظف أو العوف العمومي * وإذا مت  

ادلستفيد من التعويض جر اء أضرار جسدية على 
التقاعد، فإف  صندوؽ تعويض ضحايا اجإرىاب 
على مستوى والية إقامة الضحية ىو الذي 

ل بدفع التعويض ابتداء  من تاريخ اجإحالة يتكف  
من  44و 47المادتان على التقاعد. )

 .المرسوم(
 

ابعين للقطاع االقتصادي حايا الت  ا: الض  ثانيً 
 حايا دون عمل.والخاص والض  

 رقة على الضحايا القص  دابير المطب  ا: الت  ثالثً 
 
 م دفعو على النحو التايل: ويت  

 من المرسوم( 21)المادة 
 
 

المادة ويف حالة وفاة القاصر ) -

حيس   ؛معاش شهريتعويض يف شكل  -
وفق ادلقياس ادلرجعي الذي يستعمل يف رلاؿ 
حوادث العمل، يدفع من اذليئة ادلستخدمة 

 .من المرسوم( 79المادة )
ا من طرؼ على أف يبقى رات  الضحية جاريً 

ىذه األخرية يف حالة دخولو إىل ادلستشفى 
ض من قبل عو  فو عن العمل، على أف ي  أو توق  

ا جتماعية وفقً أمينات االالصندوؽ الوطين للت  
 شريع والتنظيم ادلعموؿ هبما. للت  
 
 نفس ادلقدار -
 
س  كذلك على أساس ادلقياس تعويض حي   -

الذي يستعملو الضماف االجتماعي يف رلاؿ 
حوادث العمل = قيمة األجر الوطين األدىن 

  x 1ادلضموف 
ـ ل بالطفل، أو ادلقد  لألصل ادلتكف   05% -

 عنو عند االقتضاء.
ية من ادلبلغ، تودع يف حساب ادلتبق  05% -
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جار مفتوح لفائدة الطفل القاصر على  من المرسوم( 22
مستوى خزينة الوالية مقر اجإقامة، وجتم د إىل 
غاية بلوغ الطفل سن الرشد. يوز ع الرأمساؿ 
ادلوجود يف حسابو بالتساوي بني أصولو، أو 
ـ يفرغ عند االقتضاء بأكملو يف حساب ادلقد  

 ل بالطفل.  ذي تكف  أو الكفيل أو الشخص ال
الفقرة الثالثة: 

قة التدابير المطب  
لصالح عائالت 
 (1)ضحايا االختطاف

إجراءات وشروط  -
منح اجإعانة، وكيفية 
توزيعها بني ادلستفيدين  

المواد منها حد دهتا 
وما يليها من  44

 المرسوم. 

 
 

: عائالت ضحايا االختطاف من أواًل 
 الموظفين واألعوان العموميين
ذت بشأهنم تدابري خاصة ألف   تعويضهم  اخت 

 يكوف على عاتق اذليئة ادلستخدمة وليس أصًل 
 80صندوؽ تعويض ضحايا اجإرىاب )ادلادة 

 )  من ادلرسـو
 
 

ا: عائالت ضحايا االختطاف من التابعين ثانيً 
 للقطاع الخاص

 
: عائالت ضحايا االختطاف دون عمل ثالثاً 

 ودون دخل

 
االستفادة من  في كل الحاالت تكون

الت دابير المقر رة بعد تحقيق مصالح األمن 
 .(2)ًياص إقليمبطلب من الوالي المخت  

 
ر ات  ساري ادلفعوؿ مبوج  مقر  بقاء الر   -
المادة ر العاـ لألمن الوطين )خذه ادلدييت  

( إىل غاية إعادة ظهوره من من المرسوم 26
 د وفاتو. جديد أو صدور حكم يؤك  

 
 يحر تصر آخمن األجر أو من  % 05 -

≥ إعانة مالية شهريةبدخل الضحية =  

 .(89دج  )ادلادة 20000
من األجر  %70إعانة مالية شهرية =  -

 .الوطين األدىن ادلضموف
الفقرة الرابعة: 

عويض لصالح الت  
النساء ضحايا 

 االغتصاب

من المرسوم التنفيذي  22مكر ر24المادة 
 22/21/1227المؤر خ في  12-27رقم 

  74-99المتم م للمرسوم 

حيس  التعويض على أساس نسبة عجز  -
ل يتكف   % 955زافية تدد بػ: جزئي دائم ج  

هبا صندوؽ تعويض ضحايا اجإرىاب على 
 مستوى والية اجإقامة.

عن األضرار  التعويض
المادية )استثناء 

 .بهذا القانونخاص 

من  19األملؾ ادلعنية بالتعويض )ادلادة 
( على سبيل احلصر   ادلرسـو

 ض سكن عائلي إىل أضرار مادية يف حالة تعر   -

 15ادلواد من ) % 9555ض بنسبة ت عو   -
 ( وما يليها

 
دج خلؿ شهر 05555ق قيمتو تسبي -

 .الضررعلى األكثر من تاريخ 
 

                                                           
(1)

عِّ  ز نظانح شٔ٘ حمٕق انؼحاٚا انصٍٚمت نظانح ػائًلث ػحاٚا االذخطاف حًسَّ َفس األحكاو انًطبّ  - لج أجسازْى ي 

 يٍ انًطسٕو(. 89طاث حٛذ ٚزبج حٕاجس انشرض فٙ انًكاٌ ٔلج االَفجاض )انًازة فجّ خإرط اػخساء بانً
(2)

 .يٍ انًطسٕو 83، 78، 68ؽبما نهًٕاز  -
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 : قائمة المصادر والمراجع
 أوال: بالّلغة العربية

 / الكتب:1

 :أ/ الكتب العامة

 ت[..، ]د3، اجلزء األول، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طالتأمين في القانون الجزائريإبراىيم أبو النجا،  -
ديو تاريخية موازنة بالقانون المدني األردني دراسة تحليلية انتقا -المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير، أمحد إبراىيم اجلباري -

 ت[..، دار وائل للنشر، عمان، ]د-والقانون المدني الفرنسي
، دار الحماية الدستورية للملكية الفردية أسسها ومقتضياتها في ضوء الفقو والقضاء المصري والفرنسيأمحد عبد العال،  -

 .1999، 1الثقافة اجلامعية، القاىرة، ط
 .2008، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، -دراسة مقارنة –سؤولية المستشفيات العمومية مأمحد عيسى،  -
الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني بمذاىب الفقو وأحكام القضاء الحديثة في مصر واألقطار أنور العمروسي،  -

 .2015، دار العدالة للنشر والتوزيع، القاىرة، 1، جالعربية
 .1988، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، األصول العامة للقانون، توفيق حسن فرج -
دراسة مقارنة في الشريعة -أساس المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع بين الخطأ والضررجبار صابر طو،  -

 . 2010، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والربرليات، مصر، -اإلسالمية والقوانين الوضعية
 .1999، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائريراج، جديدي مع -
اجلزء الثاٍل،   ،-مسرد ألفبائي للكلمات الدالة-، قرارات احملكمة العليااالجتهاد الجزائري في القضاء المدنيمجال سايس،  -

 .2013، 1كليك للنشر، اجلزائر، ط
مسرد ألفبائي -، قرارات احملكمة العليا للكلمات الدالةي مادة الجنح والمخالفاتاالجتهاد الجزائري ف مجال سايس، -

 .2014، 1، اجلزء الثالث، كليك للنشر، اجلزائر، ط-للكلمات الدالة
 .2010، 10، النظرية العامة للقانون، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طالمدخل للعلوم القانونيةحبيب إبراىيم اخلليلي،  -
الحق في التعويض مقتضياتو الغائية ومظاىر التطور المعاصر في النظم الوضعية، جامعة ن عبد الرمحن قدوس، حس -

 .1998، دار النهضة العربية، القاىرة، المنصورة
 .1988، دار التاديز، بغداد، المبسوط في المسؤولية المدنيةحسن علي الذنون،  -
 ت[..رف، اإلسكندرية، ]د، منشأة ادلعاالمدخل إلى القانونحسن كرية،  -
 .1979، 2، دار ادلعارف، القاىرة، طالمسؤولية المدنية: التقصيرية والعقديةحسن عامر وعبد الرحيم عامر،  -
، ادلؤسسة دراسة نظرية وتطبيقات عملية في القانون، الحق، الموجب والمسؤولية-مبادئ القانون المدنيسليمان بوذياب،  -

 .2003لتوزيع، بريوت، اجلامعية للدراسات والنشر وا
 .1956، 1، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العليا، القاىرة، طموجز أصول االلتزاماتسليمان مرقس،  -
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، 5، القسم األول، األحكام العامة، طالمسؤولية المدنية -الفعل الضار –الوافي في شرح القانون المدني سليمان مرقس،  -
1985. 

 .2008، 1، كليك للنشر، اجلزائر، طسؤولية المدنيةالتأمين والمسعيد مقدم،  -
 ت[..، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية، ]دالنظرية العامة للقانون، مسري عبد السيد تناغو -
 .1999، 2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، طالمسؤولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيهاعادل أمحد الطائي،  -
، ديوان ادلطبوعات لعامة للمسؤولية الناشئة عن فعل األشياء في مبادئها القانونية وأوجهها العلميةالنظرية اعاطف النقيب،  -

 .1981، 2اجلامعية، اجلزائر، ط
، منشورات احلليب احلقوقية، 2، اجمللد الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر االلتزامعبد الرزاق أمحد السنهوري،  -

 .1998، 3بريوت، ط
، دار النهضة العربية، القاىرة، الوجيز في النظرية العامة لاللتزامات، الكتاب األول، مصادر االلتزامالرشيد مأمون،  عبد -

 ]د.ت[.
 ، دار النهضة العربية، القاىرة، ]د.ت[.عالقة السببية في المسؤولية المدنيةعبد الرشيد مأمون،  -
 .2006، 1مان، ط، دار الثقافة، عمصادر االلتزامعبد القادر الفار،  -
 ت[..، دار النهضة العربية، بريوت، ]دأصول القانونعبد ادلنعم فرج الصدة،  -
 .2001، اجلزاء الثاٍل، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، النظرية العامة لاللتزام في القانون الجزائريالعريب بلحاج،  -
، اجلزء األول، منشأة ادلعارف، نية في ضوء الفقو والقضاءالمسؤولية المدعز الدين الديناصوري وعبد احلميد الشواريب،  -

 .2004اإلسكندرية، 
 .1989، 2، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط دراسات في المسؤولية المدنيةعلي علي سليمان،  -
 .2010، موفم للنشر، اجلزائر، طبعة جديدة ومنقحة، مقدمة في القانونعلي فياليل،  -
 .2010، موفم للنشر، اجلزائر، -النظرية العامة للعقد–زامات االلتعلي فياليل،  -
 .2010، 2، موفم للنشر، اجلزائر، ط-الفعل المستحق للتعويض–االلتزامات علي فياليل،  -
 .1994، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، -نظرية المسؤولية اإلدارية دراسة تأصيلية تحليلية مقارنةعمار عوابدي،  -
، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية، -نحو مسؤولية موضوعية-دراسات في المسؤولية التقصيريةلرحيم عبد اهلل، فتحي عبد ا -

2004. 
 .2004، 1، دار رلدالوي للنشر، عمان، طاألساس في العلوم السياسيةقحطان أمحد سليمان احلمداٍل،  -
، مكتبة اجلالء اجلديدة، ادلنصورة، تأمين المسؤولية حقيقة أزمة المسؤولية المدنية ودورزلسن عبد احلميد إبراىيم البنيو،  -

1993. 
 ت[..، مؤسسة الثقافة اجلامعية، اإلسكندرية، ]دتقدير التعويض بين الخطأ والضررزلمد إبراىيم دسوقي،  -
 ،18، دار ىومة، اجلزائر، طمدخل إلى العلوم القانونية، الجزء األول، الوجيز في نظرية القانونزلمد سعيد جعفور،  -

2011. 
، دار اذلدى، عني مليلة، اجلزائر، -النظرية العامة لاللتزامات–الواضح في شرح القانون المدني زلمد صربي السعدي،  -

2011. 
 .2000، دار النهضة العربية، اإلسكندرية، التطورات الحديثة في مسؤولية اإلدارةزلمد زلمد عبد اللطيف،  -
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 .2008، ادلؤسسة احلديثة للكتاب، بريوت، النظرية العامة لألمنزلمد ياسر األيويب،  -
 2000، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر المسؤولية عن المخاطر وتطبيقاتها في القانون اإلداريمسعود شيهوب،  -
دراسة وصياغة قانونية مؤصلة على نصوص الشريعة اإلسالمية وفقهها  -الفعل الضار والضمان فيومصطفى الزرقاء،  -

 .1988، دار العلم، دمشق، صوص القانون المدني األردنيانطالقا من ن
 .1996، 1، مؤسسة حبسون للنشر والتوزيع، بريوت، طالمسؤولية المدنية ،القانون المدني، الجزء الثانيمصطفى العوجي،  -
ث البيئةياسر زلمد فاروق ادلنياوي،  -  .2008درية، ، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكنالمسؤولية المدنية الناشئة عن تلوُّ
، الكتاب األول، مؤدتر احلوار الوطين الشامل، سلسلة كتيبات احلوار الوطين، اليمن، منشور بالرابط: أسس بناء الدولة الحديثة -

                                       .one.pdf-www.ndc.ye.nds.bookhttp://  

 ب/ الكتب المتخصصة:

، اجلزء األول، دار الفكر العريب، المبادئ العامة للتأمينات االجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارنأمحد حسن الربعي،  -
 .1983القاىرة، 

 .2011، دار النهضة العربية، القاىرة، -دراسة مقارنة-التزام الطبيب بضمان السالمة أمحد عبد احلميد أمني،  -
 .2003، 1، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاىرة، طالدولة وحقوق ضحايا الجريمةبد اللطيف الفقي، أمحد ع -
، دراسة مقارنة في ضوء الفقو وأحكام القضاء-نظرية التعدي كأساس للمسؤولية المدنية الحديثة أمحد زلمد عطية زلمد،  -

 .2007، 1دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، ط
 .1976، دار اذلناء للطباعة، القاىرة، لخطر في تأمين إصابات العملاأمحد زلمد زلرز،  -
ثأمحد زلمود السعد،  -  .1994، 1، دار النهضة العربية، القاىرة، ط استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوُّ
ر شتات للنشر والربرليات، ، دار الكتب القانونية، دا-دراسة مقارنة-ضمان مخاطر المنتجات الطبيةأسامة أمحد بدر،  -

 .2008القاىرة، 
 .1999، دار النهضة العربية، اإلسكندرية، التأمين من المسؤولية المدنية لألطباءأشرف جابر سيد مرسي،  -
 .2001اإلسكندرية،  ،دار الفكر اجلامعي ،-نحو نظرية عامة–االلتزام بضمان السالمة في العقود أقصاصي عبد القادر،  -
، دار اجلامعة اجلديدة، دراسة في القانون الجزائري والمقارن–و مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية نحبكوش،  آمال -

 .2011اإلسكندرية، 
 .1969، دار ادلعارف، اإلسكندرية، مدخل إلى الّتأمينات االجتماعيةبرىام زلمد عطاء اهلل،  -
 .2007اإلسكندرية،  ، دار اجلامعة اجلديدة،تعويض الحوادث الطبيةثروت عبد احلميد،  -
ثثروت عبد احلميد،  -  .2007، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، األضرار الصحية الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوَّ
 .2001، دون  دار نشر، القاىرة، شرح قانون التأمينات االجتماعيةجالل زلمد ابراىيم،  -
راسة عامة ألصول التأمينات والمساعدات االجتماعية وتطبيقاتها في د–النظرية العامة للتأمينات االجتماعية حسن عباس،  -

 .1983، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية، -القانون المقارن والشريعة اإلسالمية
، دار النهضة العربية، -دراسة مقارنة–مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاتو المعيبة حسن عبد الباسط مجيعي،  -

 .2000اإلسكندرية، 
، دار النهضة العربية، مدى التزام المنتج بضمان السالمة في مواجهة مخاطر التطور العلميحسن عبد الرمحن قدوس،  -

 ت[..]د القاىرة،

http://www.ndc.ye.nds.book-one.pdf/
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، مكتبة اجلالء، التعويض عن إصابة العمل بين مبادئ المسؤولية المدنية والتأمين االجتماعيحسن عبد الرمحن قدوس،  -
 .1989ادلنصورة، 

 .2007، 1، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، طالضمان االجتماعي: أحكامو وتطبيقاتواللطيف محدان،  حسني عبد -
 .1967، 2، األصيل للنشر والتوزيع، طنطا، طموسوعة العمل والتأمينات االجتماعيةحسن الفكهاٍل،  -
، 1الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، ط ، دارالتعويض عن طريق صناديق الضمان في التشريع المقارنمحدي أبو النور عويس،  -

2011. 
 .2011، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر،النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضومحيدة مجيلة،  -
 .2008، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر، الوجيز في منازعات العمل والضمان االجتماعيخليفي عبد الرمحن،  -
، منشورات زين -دراسة مقارنة–تعويض األضرار الواقعة على حياة اإلنسان وسالمتو الجسدية احملمدي، ذنون يونس صاح  -

 .2013، 1احلقوقية، بريوت، ط
 .1990، 1، مصر، طالوجيز في شرح قانون التأمين االجتماعيرمضان أبو السعود،  -
 .2001، 2يع، طنطا، ط، األصيل للنشر والتوز موسوعة التأمينات االجتماعيةرمضان مجال كامل،  -
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية واالتفاقيات الدوليةسامل زلمد رديعان العزاوي،  -

2008. 
، دار اجلامعة دراسة في ضوء األنظمة القانونية واالتفاقيات الدولية–آليات تعويض األضرار البيئية سعيد السيد قنديل،  -

 .2004ديدة، القاىرة، اجل
، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، آليات تسوية منازعات العمل والضمان االجتماعي في القانون الجزائريسليمان أمحية،  -

 .2005، 4ط
 . 2013، دار اذلدى، عني مليلة، اجلزائر، حوادث العمل واألمراض المهنيةمسايت الطيب،  -
 2004، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية، العمل في مصر والدول العربية التعويض عن إصاباتمسري األودن،  -
، ادلؤسسة احلديثة للكتاب، المسؤولية المدنية عن فعل اآلالت الميكانيكية والتأمين اإللزامي عليهامسري سهيل دنون،  -

 .2005 بريوت،
 .1990، 1ية، ط، منشأة ادلعارف، اإلسكندر نظام التأمينات االجتماعيةمسري عبد السيد تناغو،  -
، مطابع جامعة ادللك الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعوديةالسيد عيد نايل،  -

 .1992 السعودية، سعود،
 .2000، دار ادلطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، الموجز في أحكام التأمينات االجتماعيةالسيد زلمد السيد عمران،  -
 .1983، 1، دار الفكر العريب، القاىرة، طمسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاتو الخطيرةسرور، شكري  -
 .1993، 3، جامعة القاىرة، طاألصول العلمية والعملية للخطر والتأمينشوقي سيف النصر سيد،  -
 .2002، دار الكتب القانونية، مصر، التعويض عن األضرار الجسديةطو عبد ادلوىل طو،  -
دراسة مقارنة في القانون –التعويض التلقائي لألضرار بواسطة التأمين وصناديق الضمان عابد فايد عبد الفتاح فايد،  -

 .2014دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، ، -المصري والفرنسي
، منشورات احلليب 2لد، اجملالضمان االجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العمليةعامر سلمان عبد ادللك،  -

 .1998احلقوقية، بريوت، 
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 .2005، دون دار نشر، مصر، الخطأ المفترض في المسؤولية المدنيةعبد الباسط مجيعي،  -
 ]دت[. ، دار األلفي، ادلنيا،الخطأ في نطاق المسؤولية التقصيريةعبد احلكيم فودة،  -
، مطبعة حريد، اجلزائر، الجزء األول، التأمينات البّرية التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري،عبد الرزاق بن خروف،  -

2000. 
 .1984، 2ط الكويت،، الوجيز في قانون العمل الكويتيعبد الرسول عبد الرضا،  -
 .1990 ،2، الكويت، طأحكام قانون العمل الكويتي في العالقة بين العامل ورب العملعبد الفتاح عبد الباقي،  -
 .2011، 1، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، طمن المسؤولية المدنية للطبيبالتأمين عبد القادر أزوا،  -
 .1974، 4، دار النهضة العربية، القاىرة، طالخطر والتأمين: األصول العلمية والعمليةعبد اهلل سالمة،  -
 .2006ونية، القاىرة، ، دار الكتب القانالتعويض عن األضرار البدنية الناشئة عن حوادث المرورعبد اجمليد عامر شيبوب،  -
 .1998، 1، دار وائل للنشر، عمان، طشرح قانون الضمان االجتماعيعبيدات عوٍل زلمود،  -
 .2005، دار اجلامعيني للطباعة، القاىرة، التأمين االجتماعي بين النظرية والتطبيقعصام أنور سليم،  -
، الدار اجلامعية -دراسة مقارنة–ي نطاق الجوار المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي فعطاء سعد زلمد حواس،  -

 .2011اجلديدة، اإلسكندرية،
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 .1972، ادلطبعة العادلية، القاىرة، التأمينات االجتماعية في البالد العربيةزلمد حلمي مراد،  -
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451. 
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، رللة دراسات علوم ضمان الضرر الناشئ عن فعل عديم التمييز وفقا ألحكام القانون المدني األردنيعبد الرمحن مجعة،  -

 .280-231، ص ص 2002، 01لعدد، ا29الشريعة والقانون، كلية احلقوق، اجلامعة األردنية، عمان، األردن، اجمللد
، -دراسة في الفقو والتشريع المقارن–مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة )األساس والنطاق( ، عبد الرمحن خلفي -

 .351-309، ص ص 2011، يونيو 47العددجامعة اإلمارات العربية ادلّتحدة، رللة الشريعة والقانون، 
، رللة اقتصاديات مشال إفريقيا، جامعة لتنمية البشرية في البالد النامية في ظل العولمةدور الدولة في اعبد اهلل موساوي،  -

 .64-41، ص ص 2009، السداسي األول 06الشلف، العدد
، رللة الرائد العريب، شركة االحتاد العريب إلعادة التأمني، دمشق، ص المسؤولية المفترضة عن فعل األشياءعبد اذلادي عباس،  -

 .75-61ص 
االلتزام بالضمان( في الفقو –الفعل الغير المشروع ) اإلضرار كأساس للمسؤولية التقصيرية دنان إبراىيم السرحان، ع -

-103، ص ص 1997، 02، العدد02، رللة ادلنارة، جامعة الريموك، األردن، اجمللداإلسالمي والقانون المدني األردني
140. 
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دراسة مقارنة في القانون الفرنسي –العمل بين الترقيع والحلول الجذرية  تطوير نظام التعويض عن إصاباتعدنان سرحان،  -
 .157-73، ص ص 2007، يوليو 31، رللة الشريعة والقانون، العدد-واإلماراتي

، منشور بالرابط: 121-84، ص ص -دراسة مقارنة–التعويض عن إصابة العملعزيز جواد ىادي،  -
.                 aziz http://www.jcola.vobaghdad.edu.iq_ ali 

دراسة مقارنة بين القانون  -التعويض عن الضرر عند تعذر الحصول عليو من المسؤول عن الضررعفيف زلمد أبو كلوب،  -
، 2014، يونيو 02، العدد22، رللة اجلامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية، اجمللد-الفلسطيني والفرنسي والفقو اإلسالمي

 .592-55ص ص
، رللة القانون، ادلركز اجلامعي غليزان، مدى مسؤولية المنتج عن األضرار الناشئة عن مخاطر التطور العلميعدة، عليان  -

 .73-49، ص ص 2010، جويلية 02العدد 
مسؤولية المنتج البيئي  –المسؤولية القانونية عن األشياء الغير الحية الناتجة عن الخطأ المفترض علي زلمد خلف،  -

، ص ص 2015، السنة السابعة، 02، رللة احملقق احللي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، العدد-قارنةدراسة م-كعينة
343-382. 

رللة القانون للدراسات والبحوث  ،التزام الدولة بالتعويض عن جرائم اإلرىاب في التشريع العراقيعماد فاضل ركاب،  -
 .researchgate.net/ http://wwwنشور بالرابط:م .250-211، ص ص 2010، 02القانونية، العدد 

 publication/ 311563778 

، رللة القانون الدويل والتنمية، كلية -في القانون المقارن–التضامن الوطني في التعويض عن الحوادث الطبية عيساٍل رفيقة،  -
 .26-12، ص ص 2006، 05احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغاًل، العدد 

ث في اتفاقية برشلونةعبد النور، عيساوي  - ، رللة القانون، معهد العلوم تكريس مبدأ الحيطة لحماية البيئة البحرية من التلوُّ
 .169-154، ص ص 2016، جوان 06القانونية واإلدارية، ادلركز اجلامعي أمحد زبانة بغليزان، العدد 

، اجمللة اجلزائرية للعلوم المرور في القانون الجزائرينظام التعويض عن األضرار الناجمة عن حوادث الغوثي بن ملحة،  -
 .1002-972، ص ص 1995، 04، العدد33القانونية واالقتصادية والسياسية، اجلزء 

"، رللة البحوث والدراسات القانونية احتضان مبدأ االحتياط في مجال األخطار الصحية "المسؤولية الطبيةفكريي آمال،  -
 .85-65، ص ص 2015، ديسمرب 07، العدد 02جامعة البليدة والسياسية، كلية احلقوق، 

، دور الضريبة على تلوث البيئة في حماية األمن البيئي وإحداث التنمية المستدامةفالق علي، سادلي رشيد؛ ىاٍل زلمد،  -
 .166-147، ص ص 2012، 02، جامعة لونيسي علي، البليدة 01، العدد 04رللة دراسات جبائية، اجمللد 

دراسة في القانون الجزائري –إشكالية المفاىيم وتأثيرىا عل رسم مالمح النظام القانوني لمسؤولية المنتج شهيدة، قادة  -
، 02، رللة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، رللة كلية احلقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، العدد-والقانون المقارن

 .37-18، ص ص 2012جانفي 
، ص 2015، جوان13، دفاتر السياسة والقانون، العددتراجع فكرة الخطأ الطبي في القانون المدني المقارنقوادري سلتار،  -

 .352-331ص 
، النظام القانوني لصناديق الّتعويضات البيئية، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئيةلعروسي أمحد؛ بن مهرة نسيمة،  -

 .88-57، ص ص 2018، 02، العدد 05لبيئي، جامعة تيارت، اجمللدسلرب البحث يف تشريعات محاية النظام ا
، ص ص 2014، جانفي 11، رللة الرتاث، جامعة اجللفة، العدد الحماية القانونية لضحايا حوادث المرورلكبري علي،  -

19-37. 
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سياسية والقانونية، كلية احلقوق، ، اجمللة اجلزائرية للعلوم االقتصادية والتمثيل الدولة أمام القضاء العاديدلطاعي نور الدين،  -
 .121-103، ص ص 2012، 01جامعة اجلزائر، العدد

، أحباث ادلؤدتر العلمي السنوي احلادي عشر القتصاديات دور الضريبة في مكافحة التلوث وحماية البيئة منصور، زلمد إبراىيم -
 .579-515، ص ص 1995أبريل  19-17البيئة، كلية التجارة وجامعة ادلنصورة، 

، سلرب أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع، المسؤولية الطبية بين اجتهاد القضاء اإلداري والقضاء العاديزلمد بودايل،  -
 .195-176ص  ، ص02، العدد 01رللة االجتهاد القضائي، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، اجمللد

-230، ص ص 1992، 02، اجمللة القضائية، العدديا حوادث المرورالمصالحة في مجال تعويض ضحازلمد بوزيدي،  -
249. 

، المسؤولية عن تعويض أضرار حوادث المرور بين القانون المدني وقانون إلزامية التأمين على السياراتزلمد بومدين،  -
 .52-31، ص ص 2013، أفريل 01رللة القانون واجملتمع، جامعة أدرار، العدد

، 13، السنة 01، رللة العلوم القانونية واالقتصادية، كلية احلقوق، جامعة عني مشس، العدد نون حمو رابيقازلمد سالم زنايت،  -
 .1971يناير

 ، قسم القانون ادلدٍل، كلية احلقوق، جامعة ادلنصورة،خصوصية التزامات منتجي وبائعي الدواءزلمد زلمد القطب مسعد،  -
  faclaw/arabic/megala/documents..eun.eghttp:// scc. mams/  منشور بالرابط: ،2011

، دراسات رللة -دراسة مقارنة–مدى تطبيق قواعد المسؤولية المدنية في التعويض عن إصابات العملزلمد ادلناصري،  -
 .287-271، ص ص 2016، 01، العدد43الشريعة والقانون، األردن، اجمللد

، دفاتر اجمللس األعلى، نزع ادللكية، مركز النشر ية للمنفعة العامةمراقبة مشروعية مقرر نزع الملك زلمد منتصر الداودي، -
              ، منشور بالرابط:20-9، ص ص 2000، 01والتوثيق القضائي، ادلملكة ادلغربية، العدد

www.cpdg.courdecassation.ma  
ص  ، ص2007، مارس 22، رللة منازعات األعمال، العددمين في تطور نظام المسؤولية المدنيةدور التأزلمد ادلوساوي،  -

145-164. 
 .2009، 14-13، رللة ادلناىج القانونية، عدد مزدوج، تأثير نظام التأمين على قواعد المسؤولية المدنيةزلمد اذليين،  -
 .46-21، ص ص 1991، 04، اجمللة القضائية، العددرتعويض األضرار الجسمانية لضحايا حوادث المرو ، مراد بن طباق -
ل الحكومات في حماية البيئة من خالل الجباية البيئيةمسدور فارس،  - ، رللة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، أىمية تدخُّ

 .351-345، ص ص 2009، 07ورقلة، العدد 
، رللة أحباث اقتصادية وإدارية، كلية العلوم ائرالجباية البيئية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في الجز مسعودي زلمد،  -

 .75-47، ص ص 2014، جوان 15االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، العدد 
تأمينات إصابة –أضواء على التأمينات االجتماعية وفقا ألحكام القانونين اإلماراتي واألردني مظفر جابر إبراىيم الراوي،  -

، جانفي 16، دفاتر السياسة والقانون، العدد -والعجز والوفاة والتعطل عن العمل في القطاع الخاصالعمل والشيخوخة 
 .184-165، ص ص 2017

، دفاتر اجمللس األعلى، ملخص مداخلة األستاذ فرانسوا كاشلو حول موضوع مسطرة نزع الملكية بفرنسامصطفى تراب،  -
       ، منشور بالرابط:22-21، ص ص 2000، 01ملكة ادلغربية، العددنزع ادللكية، مركز النشر والتوثيق القضائي، ادل

g.courdecassation.mawww.cpd 

http://www.cpdg.courdecassation.ma/
http://www.cpdg.courdecassation.ma/
http://www.cpdg.courdecassation.ma/
http://www.cpdg.courdecassation.ma/
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، جوان 24، رللة العلوم االجتماعية، العدد اآلليات اإلدارية الوقائية لحماية البيئة في الّتشريع الجزائريملعب مرَل،  -
 .395-379، ص ص 2017

، رللة الشريعة واالقتصاد، جامعة أثر تعّذر إحاطة المنتج بمخاطر التقدم العلمي على مسؤوليتو المدنيةمهدي علواش،  -
 .594-561، ص ص 2018، جوان 13، العدد 07قسنطينة، اجمللد 

رللة الفكر، كلية احلقوق، جامعة ، االلتزام بضمان السالمة )المفهوم، المضمون، أساس المسؤولية(مواقي بناٍل أمحد،  -
 .425-413ص  ، ص2014، جانفي10بسكرة، العدد

، دفاتر السياسة والقانون، االختالالت ،حقوق ضحايا حوادث المرور في التشريع الجزائري: اإليجابياتميلود ذبيح،  -
 .132-121، ص ص 2013، جوان09، العدد05جامعة ورقلة، اجمللد 

، األكادديية للدراسات اإلنسانية -صناديق التعويض نموذًجا–وني للتعويض عن األضرار البيئية النظام القانميلود قايش،  -
 .141-135،  ص ص 2018، جانفي 19واالجتماعية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، العدد 

، رللة -389-98 قانون رقم-المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة في ظل القانون المدني الفرنسي ناجية العطراق،  -
 .96-83، ص ص 2015، يونيو06العلوم القانونية والشرعية، جامعة الزاوية، ليبيا، العدد

، دفاتر السياسة والقانون، جامعة ورقلة، االتجاه نحو التأسيس للمسؤولية المدنية على أساس مبدأ الحيطةنعيمة عمارة،  -
 .190-177، ص ص 2013، جوان09العدد

، 15، السنة03و02و01، رللة القانون واالقتصاد، العددديثة في العقد والمسؤولية الخطئيةاالتجاىات الحوديع فرج،  -
 .1945فرباير/ مارس 

، رللة أىل البيت عليهم السالم، المسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية في ضوء االتفاقيات الدوليةوليد كاظم حسني،  -
 .ps://www.iasj.nethtt؛ منشور بالرابط: 937-366،ص ص 2007، 05جامعة أىل البيت، العدد 

، رللة العلوم القانونية واإلدارية، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، تبلور التنمية المستدامة من خالل التجربة الجزائرية وناس حيي، -
 .80-30، ص ص2003، 03العدد 

، العدد 1، حوليات جامعة اجلزائر -دراسة تحليلية مقارنة -وعية عن األضرار الطبيةنحو مسؤولية موضخيلف عبد القادر،  -
 .56-38، ص ص 03، اجلزء 31

ادلستقبل العريب،  ، البيئة والتنمية يف الوطن العريب، أّي دور لمبدأ الوقاية في تعزيز فرص االستدامة البيئية؟يوسف العزوزي،  -
  منشور بالرابط:، 113-103، ص ص 2016لول سبتمرب/أي 30، 451، العدد 39اجمللد 

                        » Files http:// platform.Almanhal.com 
، 03، رللة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد التعويض عن الضرر البيئييوسفي نور الدين،  -

 .302-285، ص ص 2010
، اجمللة 1999أوت 26العزيز بوتفليقة مبناسبة الدورة العادية للمجلس األعلى للقضاء يوم: خطاب رئيس اجلمهورية السيد عبد  -

 . 221-211، ص ص 1999، 01القضائية، العدد

 المداخالت: -ب

دور الجباية البيئية في ردع وتحفيز المؤّسسات االقتصادية على حماية البيئة من بن عزة زلمد؛ بن حبيب عبد الرزاق،  -
سلوك ، مداخلة يف ادللتقى الدويل األول حول -دراسة تحليلية لنموذج الجباية البيئية في الجزائر–ث أشكال التلو 

ادلؤسسات االقتصادية يف مواجهة حتديات التنمية ادلستدامة والعدالة االجتماعية، كلية العلوم االقتصادية العلوم التجارية وعلوم 

https://www.iasj.net/
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ttp//: manifest.Univh-، منشور بالرابط:167-521ص ص ، 2019فيفري  14التسيري، جامعة ورقلة، 

  .        argla.dz=archiveuo 
، مداخلة يف إطار ادللتقى الوطين حول: احرتام الظروف الطارئة بين استقرار المعامالت واحترام التوقعاتبوشاشي يوسف،  -

 .13-01، ص ص 2016رباير ف 24/25التوقعات: مظهر أساسي لألمن القومي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي
، مداخلة يف فعاليات التأمين كمثال عن ذلك–المستدام  تجارب أجنبية في مجال حماية البيئة واألمن البيئيزروايل سهام،  -

ادللتقى الدويل الثالث حول: رىانات األمن البيئي والتنمية ادلستدامة يف التشريعات الوطنية وادلواثيق الدولية، جامعة حسيبة بن 
 .14-1، ص ص 2017نوفمرب  16و 15وعلي، الشلف، يومي ب

، ادللتقى الدويل السابع حول: الصناعة التأمينية، الحماية االجتماعية بين المفهوم والمخاطر والتطور في الجزائرزيرمي نعيمة،  -
التسيري، جامعة الشلف، يومي ، كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم -جتارب الدول–الواقع العملي وآفاق التطوير 

 .20-01، ص ص 2013ديسمري 03/04
، ندوة حول مؤسسات التأمني اإلطار القانوني للتأمينات االجتماعية في التشريع الجزائري ومشاكلو العمليةمسايت الطيب،  -

يف ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف التكافلي والتأمني التقليدي بني األسس النظرية والتجربة التطبيقية، سلرب الشراكة واالستثمار 
ص ص  2011أفريل  25/26الفضاء األورو مغاريب، كلية العلوم االقتصادية والتجارية، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي

1-81. 
بع ، ادلؤدتر العلمي الدويل السنوي الساإدارة المخاطر وإستراتيجية التأمين في ظل تكنولوجيا المعلوماتكاسر نصر ادلنصور،  -

    : ، منشور بالرابط19-01، ص ص 2007نيسان 16/18حول إدارة ادلخاطر واقتصاد ادلعرفة، يومي
www.insurance4arab.com blog .post31/drive.google.com/201512  

اد ، حبث مقدم للملتقى الدويل األول حول: االقتصالحرية االقتصادية ومبدأ تدخل الدولةادلعز هلل صاحل أمحد البالع،  -
، 2011فيفري  23/24، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، اجلزائر، يومي-الواقع ورىانات ادلستقبل–اإلسالمي
 .15-01ص ص 
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الة دكتوراه، جامعة عني مشس، القاىرة، ، رستطور مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولية المدنيةأدين إبراىيم عبد اخلالق العشماوي،  -
1998. 

 .2007/2008، رسالة دكتوراه، جامعة اجلزائر،المسؤولية المدنية المترتبة عن حوادث السياراتبعجي زلمد،  -
 .2015/2016، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية ودور التأمينبوفلجة عبد الرمحان،  -
، رسالة لنيل شهادة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة بن الوسائل القانونية اإلدارية لحماية البيئة في الجزائرد عبد ادلنعم، بن أمح -

 .2008يوسف بن خدة، اجلزائر، 
، أطروحة لنيل درجة دكتوراه يف القانون، كلية احلقوق سعيد محدين، التوجو الموضوعي للمسؤولية المدنيةبن الزوبري عمر،  -

 .2016/2017(، 1جامعة اجلزائر )
دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون –قواعد المسؤولية في األعمال الطبية الحديثةبن زيطة عبد اذلادي،  -

 .2014/2015(، 1، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر )-الفرنسي
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، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة -دراسة مقارنة–ية الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنبن صغري مراد،  -
 .2010/2011تلمسان، 

 .2013/2014 ،جامعة قسنطينة ،كلية احلقوق  ،رسالة دكتوراه ،المسؤولية المدنية للقاصر ،بوكرزازة أمحد -
(، 1احلقوق، جامعة اجلزائر )، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه، كلية االلتزامات الحديثة للطبيب في العمل الطبيجربوعة منرية،  -

2015/2016. 
، رسالة دكتوراه دولة، كلية -في ضوء التحّوالت االقتصادية الجديدة-النظام القانوني للتأمين في الجزائر جديدي معراج،  -

 .2006احلقوق، جامعة اجلزائر، 
ية احلقوق، جامعة سيدي بلعباس، ، رسالة دكتوراه، كلنظام المسؤولية عن التلوث في مجال النقل البحريمحداوي زلمد،  -

2015. 
، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة -دراسة مقارنة–دور القضاء في حماية الطرف الضعيف في العقد دايل بشري،  -

 .2015/2016تلمسان، 
ق، جامعة ، رسالة دكتوراه، كلية احلقو -دراسة مقارنة–النظام القانوني لتعويض ضحايا الجرائم اإلرىابية ديش موسى،  -

 .2015/2016تلمسان، 
 .2001، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاىرة، تعويض المجني عليو عن جرائم اإلرىابرباب عنرت السيد إبراىيم،  -
دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون –المخاطر المضمونة في قانون التأمينات االجتماعية زرارة صاحلي الواسعة،  -

 . 2006/2007، رسالة دكتوراه دولة يف القانون اخلاص، كلية احلقوق، جامعة قسنطينة، -المصري
، رسالة لنيل شهادة دكتوراه يف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدوليزيد ادلال صافية،  -

 .27/02/2013العلوم، كلية احلقوق، جامعة تيزي وزو، مناقشة يوم 
، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة التأمين في نطاق المسؤولية الطبية في القانون المقارند سامل عبد الكرَل العسبلي، سع -

 .2000القاىرة، مصر، 
، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، التعويض القانوني في القانون المدني المصري والشريعة اإلسالميةعبد احلليم زلمد أنور،  -

 .1991ىرة، جامعة القا
، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، -دراسة مقارنة–المسؤولية المدنية عن مضار المادة المّشعة عبد احلميد عثمان زلمد،  -

 .1993مصر، 
، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة المسؤولية عن األضرار الناجمة عن تلّوث البيئةعبد الوىاب زلمد عبد الوىاب زلمود،  -

 .1994القاىرة، 
، رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيينعمارة نعيمة،  -

2013/2014. 
، السبب األجنبي المعفي من المسؤولية التقصيرية عن األشياء غير الحية في القانون المدني الجزائريعماري فتيحة،   -

 .2004معة اجلزائر، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جا
، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة مسؤولية الدولة في تعويض المضرورين من أعمال العنف واإلرىابعمريش نذير،  -

 .2011باتنة، 
، رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص، كلية نظام الملكية ومدى وظيفتها االجتماعية في القانون الجزائريفاضلي إدريس،  -

 .1994عة اجلزائر، احلقوق، جام
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، رسالة دكتوراه يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة دور الدولة في التنمية: دراسة حالة الجزائرفرديش مليكة،  -
 2011/2012قسنطينة، 

 .2004/2005، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، -دراسة مقارنة-المسؤولية المدنية للمنتج قادة شهيدة،  -
، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة الوظيفة االجتماعية للملكية العقارية الخاصة في القانون الجزائريقاشي عالل،  -

 2013/2014اجلزائر، 
(، 1، أطروحة دكتوراه علوم، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر)نظام التعويض عن انتهاك الحق في السالمة الجسديةقجايل مراد،  -

2014/2015. 
، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، االتجاه الموضوعي في المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ودور التأمينل كمال، كيح -

 .2006/2007جامعة تلمسان، 
، رسالة دكتوراه، جامعة -النظرية والتطبيق–التعويض عن الضرر الجسدي في المسؤولية التقصيرية زلمد مجال حنفي طو،  -

 .2011عني مشس، مصر، 
دراسة مقارنة بين القانون المصري واليمني وفي الفقو  –ركن الخطأ في المسؤولية المدنية زلمد حسني على الشامي،  -

 ت[..، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه يف القانون، جامعة عني مشس، القاىرة، ]د-اإلسالمي
، رسالة -دراسة مقارنة-تطور المسؤولية العقدية نظرية االلتزام بضمان السالمة في إطار زلمد سلميان فالح الرشيدي،  -

 .1998دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عني مشس، مصر، 
، رسالة -دراسة مقارنة في القانون المدني المصري مقارنا بالقانون الفرنسي–المسؤولية عن األشياء زلمد لبيب شنب،  -

 .1958دكتوراه، جامعة القاىرة، 
 .2002، رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، مصر، دور الخطأ في تأمين إصابات العملزلمد زلمد أمحد زلمد عجيز،  -
، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاىرة، الضرر كأساس للمسؤولية المدنية في المجتمع المعاصرزلمد نصر الرفاعي،  -

 .1997مصر، 
، رسالة دكتوراه دولة يف احلقوق، انون المدني الجزائريالمسؤولية الناشئة عن األشياء غير الحية في القزلمود جالل محزة،  -

 .1981جامعة اجلزائر، 
 ، ]د.ت[.(1، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر )المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعيبةسلتار رمحاٍل زلمد،  -
، حبث لنيل -دراسة مقارنة–قابليتها للتأمينالمسؤولية عن األضرار البيئية ومدى مسلط قويعان زلمد الشريف ادلطريي،  -

 .2007درجة الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، قسم الدراسات العليا، جامعة اإلسكندرية، 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام،  -حالة الضرر البيئي–المسؤولية الدولية بدون ضررمعلم يوسف،  -

 archives.umc.edu.dz=AMAA3684.           لسياسية، جامعة منتوري قسنطينةكلية احلقوق والعلوم ا
، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة -دراسة مقارنة –الحماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوث وعلي مجال،  -

 .2009/2010تلمسان، 
، رسالة دكتوراه، كلية دراسة مقارنة–ن المستهلك وسالمتو النظام القانوني لتعويض األضرار الماسة بأمولد عمر الطيب،  -

 .2009/2010احلقوق، جامعة تلمسان، 
 .2007، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، جويلية اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائروناس حيي،  -
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 الماجستيرمذكرات  -ب

دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والقانون المدني –ولية التقصيرية ركن الخطأ في المسؤ أمساء أسعد أبو سرور،  -
 .2006، أطروحة استكمااًل دلتطلبات درجة ادلاجستري يف القانون اخلاص، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني، -األردني

اجستري، كلية الشريعة والدراسات ، مذكرة مضمان الدولة للضرر في الفقو اإلسالميإمساعيل بن مهدي أمحد احلسين،  -
 ه.1430اإلسالمية، ادلملكة العربية السعودية، 

، مذكرة ماجستري يف القانون اخلاص، كلية احلقوق، النظام القانوني لتعويض حوادث المرورأرلد عبد الفتاح أمحد حسان،  -
 .2001/2002جامعة تلمسان، 

، مذكرة األساس التقليدي للمسؤولية المدنية واألساس الحديث التعويض عن األضرار الجسمانية بينحبماوي الشريف،  -
 .2007/2008ماجستري يف القانون اخلاص، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، 

 .2011/2012، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، ضمان األضرار الجسمانيةبريش رضا،  -
 .2008/2009مذكرة ماجستري يف احلقوق، جامعة اجلزائر،  ،المسؤولية الموضوعية كأساس للتعويضبلوصيف مرَل،  -
، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، مدى تأثير فكرة المخاطر على النظام القانوني للمسؤولية المدنية للمهنيينبن طرية معمر،  -

 .2011/2012جامعة تلمسان، 
، مذكرة لنيل شهادة -دراسة مقارنة–وجي حماية المستهلك في مواجهة مخاطر التطور العلمي والتكنولتيقرين سلوى،  -

 .14/09/2015ادلاجستري يف القانون، جامعة تيزي وزو، 
، رسالة تحديد األساس القانوني المالئم للمسؤولية المدنية البيئية لشركات تكرير النفط والغازحسام عبيس عودة،  -

                    نشور على الرابط:، م2017أكتوبر  24ماجستري، كلية القانون، جامعية القادسية، العراق،
 https://www.mobt3ath.com 

(، 01، مذكرة ماجستري يف القانون، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر )مبدأ الحيطة في المجال البيئيخالد عبد العزيز،  -
2014/2015. 

، مذكرة -دراسة مقارنة–ج كآلية تعويضية لضحايا حوادث المنتجات المعيبة المسؤولية الموضوعية للمنتمخيس سناء،  -
 .2005ماجستري، كلية احلقوق، جامعة تيزي وزو، 

، رسالة ماجستري، ختصص قانون البيئة، كلية احلقوق والعلوم مبدأ الملوث الدافع في القانون الدولي للبيئةدعاس نور الدين،  -
 .2016مد األمني دباغني، سطيف، السياسية، قسم احلقوق، جامعة زل

 .2005/2006، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، األخطار االجتماعيةدفوس ىند،  -
(، 1، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر )النظام القانوني للتعويض التلقائي في الجزائرراحبي بن علية،  -

2013/2014. 
(، 2، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة سطيف )ض األضرار البيئية في التشريع الجزائريآليات تعويرمحوٍل زلمد،  -

2015/2016. 
 .2006(، 1، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر )مسؤولية الدولة في الكوارث الطبيعيةزغالمي نعيمة،  -
، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة المسؤولية حوادث العمل بين نظرية األخطار االجتماعية وقواعدطحطاح عالل،  -

 .2006اجلزائر، 

https://www.mobt3ath.com/
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، مذكرة ماجستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، 1994-1988أزمة التحول الديمقراطي في الجزائر ، طعيبة أمحد -
 .1997/1998جامعة اجلزائر، 

، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، مروراالستثناءات الواردة على مبدأ تعويض ضحايا حوادث الحلاق عيسى،  -
2005. 

 .2011/2012، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة تيزي وزو، المسؤولية المدنية للطبيبفرحية كمال،  -
 .2012، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة تيزي وزو، الحماية القانونية للعامل من األخطار المهنيةقالية فريوز،  -

، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري،  -دراسة حالة الجزائر–الحماية القانونية للبيئة في ظل التشريع الجبائي قطار نور الدين،  -
 .2016/2017، 02كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف 

 .2008/2009سان، ، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة تلم-دراسة مقارنة–التزام المنتج بالسالمة ادلر سهام،  -
– 2000لسنة  07أحكام تعويض إصابات العمل في ظل قانون العمل الفلسطيني رقم منار حلمي عبد اهلل عدوى،  -

، أطروحة الستكمال درجة ادلاجستري يف القانون اخلاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، -دراسة مقارنة
 .2006فلسطني، 

 .2008/2009، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، النظام العام والعقودو، مندي آسيا يسمين -
، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، -دراسة مقارنة–توجهات المسؤولية المدنية الطبيةمنصوري جواد،  -

2016/2017. 

 / الّنصوص القانونية:4

 التشريعيةالنصوص  - أ
  

ج ر، ، يتعلق بالتأمينات االجتماعية، 1983يوليو سنة  02ادلوافق  1403رمضان عام  21 مؤرّخ يف 11-83قانون رقم  -
يناير  23ادلوافق  1429زلّرم عام  15ادلؤرّخ يف  01-08، ادلعّدل وادلتّمم بالقانون رقم 1983يوليو  05صادر  28عدد 

 .2008يناير سنة  27صادر يف  04، ج ر، عدد 2008
صادر  28، ج ر، عدد يتعّلق بالّتقاعد، 1983يوليو سنة  02ادلوافق  1403رمضان عام  21يف  مؤرّخ 12-83قانون رقم  -

 .1983يوليو سنة  03
يتعّلق بحوادث العمل واألمراض ، 1983يوليو سنة  02ادلوافق  1403رمضان عام  21مؤرّخ يف  13-83قانون رقم  -

 1403رمضان عام  21ادلؤرّخ يف  12-96ّمم بالقانون رقم ، ادلعّدل وادلت1983يوليو  05صادر  28، ج ر، عدد المهنية
 .1996يوليو سنة  07صادر يف  42، ج ر، عدد 1966يوليو سنة  06ادلوفق 

يتعّلق بالتزامات المكّلفين في مجال ، 1983يوليو سنة  02ادلوافق  1403رمضان عام  21مؤرّخ يف 14-83قانون رقم  -
 .1983يوليو سنة  05صادر  28، ج ر، عدد الضمان االجتماعي

يتعّلق بالمنازعات في مجال الضمان ، 1983يوليو سنة  02ادلوافق  1403رمضان عام  21ادلؤرخ يف  15-83قانون رقم  -
 .1983يوليو سنة  05صادر  28، ج ر، عدد االجتماعي

ون المالية لسنة يتضّمن قان، 1983ديسمرب سنة  18ادلوافق  1404ربيع األول عام  13مؤرّخ يف  19-83 قانون رقم -
 .1983ديسمرب سنة  31صادر يف  55، ج ر، عدد 1984
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 24، ج ر، عدد يتضّمن قانون األسرة، 1984يوليو سنة  09ادلوافق  1404رمضان عام  09مؤرّخ يف  11-84قانون رقم  -
صادر  43ج ر، عدد  ،2005فرباير سنة  25ادلؤرّخ يف  05/02، ادلعّدل وادلتّمم باألمر رقم 1984يوليو سنة  12صادر يف 

 . .2005يوليو سنة  22يف 
يتضّمن قانون المالية لسنة ، 1983ديسمرب  23ادلوافق  1408مجادى األوىل عام  02مؤرّخ يف  20-87قانون رقم  -

 .1987ديسمرب سنة  28صادر يف  54، ج ر، عدد 1988
صادر  15، ج ر، عدد يتعّلق بالبلدية، 1990أبريل سنة  07ادلوافق  1410رمضان عام  12مؤرّخ يف  08-90قانون رقم  -

 .)ُملغى(1990أبريل سنة  11يف 
، ادلعّدل وادلتّمم، يتعّلق بعالقات العمل، 1990أبريل سنة  21ادلوافق  1410رمضان عام  26مؤرّخ يف  11-90قانون رقم  -

 .1990أبريل سنة  25صادر يف  17ج ر، عدد 
يتعّلق بالّتعويضات الّناجمة عن قانون ، 1990غشت سنة  15ادلوافق  1411زلّرم عام  24مؤرّخ يف  20-90قانون رقم  -

 .1990غشت سنة  15صادر يف  35، ج ر، عدد 1990غشت سنة  15المؤرّخ في  19-90العفو الشامل رقم 
 يتضّمن قانون المالية لسنة، 1991ديسمرب سنة  18ادلوافق  1412مجادى الثانية عام  11مؤرّخ يف  25 -91قانون رقم  -

 .1991ديسمرب سنة  18صادر يف  65، ج ر، عدد 1992
يحّدد القواعد العامة المتعلِّقة ، 1998يونيو سنة  27ادلوافق  1419ربيع األول عام  03مؤرّخ يف  06-98قانون رقم  -

زلّرم عام  15ادلؤرّخ يف  02-08، ادلعّدل وادلتّمم بالقانون 1998يونيو سنة  28صادر يف  48، ج ر، عدد بالطيران المدني
 .2008يناير سنة  27صادر يف  04، ج ر، عدد 2008يناير سنة  23ادلوافق  1929

يتضّمن قانون المالية لسنة ، 1999ديسمرب سنة  23ادلوافق  1420رمضان عام  15مؤرّخ يف  11-99قانون رقم  -
 .1999ديسمرب سنة  25صادر يف  92، ج ر، عدد 2000

يتعّلق بتسيير النفايات ومراقبتها ، 2001ديسمرب سنة  12ادلوافق  1422ن عام رمضا 27مؤرّخ يف  19-01قانون رقم  -
 .2001ديسمرب سنة  15صادر يف  77، ج ر، عدد وإزالتها

يتعّلق بتهيئة اإلقليم وتنميتو ، 2001ديسمرب سنة  12ادلوافق  1422رمضان عام  27مؤرّخ يف  20-01قانون رقم  -
 .2001ديسمرب سنة  15صادر يف  77، ج ر، عدد المستدامة

، 2002يتضّمن قانون المالية لسنة ، 2001ديسمرب سنة  22ادلوافق  1422شّوال عام  7مؤرّخ يف  21-01قانون رقم  -
 .2001ديسمرب سنة  23صادر يف  79ج ر، عدد 

، ج وتثمينويتعّلق بحماية الساحل ، 2002فرباير سنة  05ادلوافق  1422ذي القعدة عام  22مؤرّخ يف  02-02قانون رقم  -
 .2002فرباير سنة  12صادر يف  10ر، عدد 

، 2003يتضّمن قانون المالية لسنة ، 2002ديسمرب سنة  24ادلوافق  1423شوال عام  20مؤرّخ يف  11-02قانون رقم  -
 .2002ديسمرب سنة  25صادر يف  86ج ر، عدد 

يتعّلق بحماية البيئة في إطار ، 2003و سنة يولي 19ادلوافق  1424مجادى األوىل عام  19مؤرّخ يف  10-03قانون رقم  -
 .2003يوليو سنة  20صادر يف  43، ج ر، عدد التنمية المستدامة

يتضّمن قانون المالية لسنة ، 2003ديسمرب سنة  28ادلوافق  1424ذي القعدة عام  04مؤرخ يف  22-03قانون رقم  -
 .2003ديسمرب سنة  29صادر يف  83، ج ر، عدد 2004
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يتعّلق بالوقاية من األخطار ، 2004ديسمرب سنة  25ادلوافق  1425ذي القعدة عام  13مؤرّخ يف  20-04قانون رقم  -
 .2004ديسمرب سنة  29صادر يف  84، ج ر، عدد الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة

ضّمن قانون المالية لسنة يت، 2005ديسمرب سنة  31ادلوافق  1426ذي القعدة عام  29مؤرخ يف  16-05قانون رقم  -
 .2005ديسمرب سنة  31صادر يف  85، ج ر، عدد 2006

يتضمن قانون المالية لسنة ، 2006ديسمرب سنة  26ادلوافق  1427ذي احلجة عام  06مؤرّخ يف  24-06قانون رقم  -
 . 2006ديسمرب سنة  27صادر يف  85، ج ر، عدد2007

يتضّمن قانون اإلجراءات المدنية  ،2008فرباير سنة 25دلوافق ا 1429صفر عام  18مؤرّخ يف 09-08قانون رقم  -
 .2008أبريل سنة  23صادر يف  21، ج ر، عدد واإلدارية

، يتعّلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 2009فرباير سنة  25ادلوافق  1430صفر عام  29مؤرّخ يف  03-09قانون رقم  -
 .2009مارس سنة  08صادر يف  15ج ر، عدد 

، 2010يتضّمن قانون المالية لسنة ، 2009ديسمرب سنة  30ادلوافق  1431زلّرم عام  13مؤرخ يف  09-09م قانون رق -
 .2009ديسمرب سنة  31صادر يف  78ج ر، عدد 

صادر  02، ج ر، عدد يتعّلق بالجمعيات، 2012يناير سنة 12ادلوافق  1433صفر عام  18مؤرّخ يف  06-12قانون رقم  -
 .2012يناير سنة  15بتاريخ 

، ج ر، يتضّمن قانون المناجم، 2014فرباير سنة  24ادلوافق  1435ربيع الثاٍل عام  24ادلؤرّخ يف  05-14قانون رقم  -
 .2014مارس سنة 30صادر يف  18عدد 

صادر يف  46، ج ر، عدد يتعّلق بالصحة، 2018يوليو سنة  2ادلوافق  1439شّوال عام  18مؤرخ يف  11-18قانون رقم  -
 .2018سنة يوليو  29

يتعّلق بمكافحة ، 1992ديسمرب سنة  30ادلوافق  1413ربيع الثاٍل عام  03مؤرّخ يف  03-92مرسوم تشريعي رقم  -
 .1992أكتوبر سنة  01صادر يف  70، ج ر، عدد التخريب واإلرىاب

لمالية لسنة يتضّمن قانون ا، 1993يناير سنة  19ادلوافق  1413رجب عام  26مؤرّخ يف  01-93مرسوم تشريعي رقم  -
 .1993يناير سنة  20صادر يف  04، ادلعّدل وادلتّمم، ج ر، عدد 1993

يتضّمن قانون المالية لسنة ، 1993ديسمرب  29ادلوافق  1414رجب عام  15مؤرّخ يف  18-93مرسوم تشريعي رقم  -
 .1993ديسمرب سنة  30صادر يف  88، ج ر، عدد 1994

 ، ادلعّدل وادلتّمم.يتضّمن قانون العقوبات ،1966يونيو  08مؤرخ يف  156-66أمر رقم  -
، 1970يتضّمن قانون المالية لسنة ، 1969ديسمرب سنة  31ادلوافق  1389شّوال عام  22مؤرّخ يف  107-69أمر رقم  -

 .1969ديسمرب  31صادر يف  110ج ر، عدد 
ضّمن المصادقة على االتفاقية يت، 1972يونيو سنة  7ادلوافق  1392ربيع الثاٍل عام  25مؤرّخ يف  17-72أمر رقم  -

 29الدولية المتعّلقة بالمسؤولية المدنية حول التعويضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع عليها ببروكسل في 
 .1972يوليو سنة  04صادر يف  53، ج ر، عدد 1969نوفمبر سنة 
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المتعّلق بإلزامية الّتأمين على السيارات  ،1974يناير سنة  30ادلوافق  1394زلّرم عام  06مؤرّخ يف  15-74أمر رقم  -
، ادلعّدل وادلتّمم بالقانون رقم 1974فرباير سنة  19صادر يف  15، ادلعّدل وادلتّمم، ج ر، عدد وبنظام التعويض عن األضرار

 .1988يوليو سنة  20صادر يف  29، ج ر، عدد 1988يوليو  19ادلؤرّخ يف  88-31
يتضّمن المصادقة على االتفاقية ، 1974مايو سنة  13ادلوافق  1394ربيع الثاٍل عام  21مؤرّخ يف  55-74أمر رقم  -

الدولية المتعّلقة بإحداث صندوق دولي للتعويض عن األضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات والمعدة ببروكسل 
 .1974يونيو سنة 4صادر يف  45، ج ر، عدد 1971ديسمبر سنة  18في 

، ادلعّدل وادلتّمم يتضّمن القانون المدني، 1975سبتمرب سنة  26ادلوافق  1395رمضان عام  20مؤرّخ يف  58-75أمر رقم  -
 .44، ج ر، عدد2005يونيو  20ادلؤرّخ يف  10-05بالقانون رقم 

يتضّمن قانون الضرائب المباشرة ، 1976ديسمرب سنة  09ادلوافق  1396ذي احلجة عام  17مؤرّخ يف  101-76أمر  -
 .1976ديسمرب سنة  22صادر يف  102، معّدل ومتّمم، ج ر، عدد وم المماثلةوالرس

 ،يتعّلق بالتأمينات، 1995يناير سنة  25ادلوافق  1415شعبان عام  23مؤرّخ يف  07-95أمر رقم  -
، ج 2006فرباير سنة  20ادلؤرّخ يف  04-06 ، ادلعّدل وادلتّمم بالقانون رقم1995مارس سنة  08صادر يف  13ج ر، عدد 

 .2006مارس سنة  12صادر يف  15ر، عدد 
، ج ر، 1996يتضّمن قانون المالية لسنة ، 1995ديسمرب سنة  30ادلوافق  1416شعبان عام  8مؤرخ يف  27-95أمر  -

 .1995ديسمرب سنة  31صادر يف  82عدد 
ق بإلزامية الّتأمين على يتعلّ ، 2003غشت سنة  26ادلوافق  1424مجادى الثانية عام  27مؤرّخ يف  12-03أمر رقم  -

 .2003غشت سنة  26صادر يف  52، ج ر، عدد الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا
يتضّمن تنفيذ ميثاق الّسلم والمصالحة ، 2006فرباير سنة  27ادلوافق  1427زلّرم عام  28مؤرّخ يف  01-06أمر رقم  -

 .2006فرباير سنة  28صادر يف  11، ج ر، عدد الوطنية
يتضّمن قانون المالية التكميلي لسنة ، 2008يوليو سنة  24ادلوافق  1429رجب عام  21مؤرخ يف  02-08 أمر رقم -

 .2008يوليو سنة  27صادر يف  42، ج ر، عدد 2008
يتعّلق بالمنازعات في مجال الضمان ، 2008فرباير سنة  23ادلوافق  1430صفر عام  16مؤرّخ يف  08-08أمر رقم  -

 .2008مارس سنة  02صادر يف  11د ، ج ر، عداالجتماعي
ادلؤرّخ  14-01، يعّدل ويتّمم القانون رقم 2009يوليو سنة  22ادلوافق  1430رجب عام  29مؤرّخ يف  03-09أمر رقم  -

والمتعّلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسالمتها ، 2001غشت سنة  19ادلوافق  1422مجادى األوىل عام  29يف 
 .2009يوليو سنة  29صادر يف  45، ج ر، عدد وأمنها

 
 النصوص التنظيمية - ب

 
يتضّمن المصادقة على االتفاقية ، 1995يوينو سنة06ادلوافق  1416زلّرم عام  07مؤرّخ يف  163-95مرسوم رئاسي رقم  -

 يونيو 14صادر يف  32، ج ر، عدد 1992يونيو سنة  05بشأن التنوّع البيولوجي الموّقع عليها في ريو دي جانيرو في 
 .1995سنة 
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يحّدد حقوق ضحايا األحداث ، 2002أبريل سنة  07ادلوافق  1423زلّرم عام  24مؤرّخ يف  125-02مرسوم رئاسي رقم  -
، ادلعّدل وادلتّمم بادلرسوم 2002أبريل  14صادر يف  25، ج ر، عدد التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية

 26صادر يف  51، ج ر، عدد 2006غشت سنة  15ادلوافق  1427رجب عام  20ادلؤرّخ يف  269-06الرئاسي رقم 
 .2006غشت سنة 

يتعّلق بتعويض ضحايا المأساة ، 2006فرباير سنة  28ادلوافق  1427زلّرم عام  29مؤرّخ يف  93-06مرسوم رئاسي رقم  -
 .2006فرباير سنة  28صادر يف  11، ج ر، عدد الوطنية

يتعّلق بإعانة الدولة لألسرة ، 2006فرباير سنة  28ادلوافق  1427زلّرم عام  29يف  مؤرّخ 94-06 مرسوم رئاسي رقم -
 .2006فرباير سنة  28صادر يف  11، ج ر، عدد المحرومة التي ابُتليت بضلوع أحد أقاربها في اإلرىاب

لتصريح المنصوص عليو يتعّلق با، 2006فرباير سنة  28ادلوافق  1427زلّرم عام  29مؤرّخ يف  95-06مرسوم رئاسي رقم  -
فرباير سنة  28صادر يف  11، ج ر، عدد من األمر المتضّمن تنفيذ ميثاق الّسلم والمصالحة الوطنية 13في المادة 

2006. 
يحّدد كيفيات إعادة إدماج أو ، 2006مارس  27ادلوافق  1427صفر عام  27مؤرّخ يف  124-06مرسوم رئاسي رقم  -

، ج وع إجراءات إدارية للّتسريح من العمل بسبب األفعال المّتصلة بالمأساة الوطنيةتعويض األشخاص الذين كانوا موض
 .2006مارس سنة  29صادر يف  19ر، عدد 

يحّدد كيفيات تطبيق العنوان ، 1984فرباير سنة  11ادلوافق  1404مجادى األوىل عام  09مؤرّخ يف  27-84مرسوم رقم  -
 .1984فرباير سنة  14صادر يف  07، ج ر، عدد بالتأمينات االجتماعيةالمتعّلق  11-83الثاني من القانون رقم 

يحّدد كيفيات تطبيق العناوين ، 1984فرباير سنة  11ادلوافق  1404مجادى األوىل عام  09مؤرّخ يف  28-84مرسوم رقم  -
 14صادر يف  07، عدد، ج رالمتعّلق بحوادث العمل واألمراض المهنية 13-83الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 

 .1984فرباير سنة 
يحّدد المبلغ األدنى للزيادة ، 1984فرباير سنة  11ادلوافق  1404مجادى األوىل عام  09مؤرّخ يف  29-84مرسوم رقم  -

 .1984فرباير سنة  14صادر يف  07، ج ر، عددعلى الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان االجتماعي
يحّدد توزيع نسب اشتراكات ، 1985فرباير سنة  09ادلوافق  1405مجادى األوىل عام  19 مؤرّخ يف 30-85 مرسوم رقم -

 .1985فرباير سنة  24الصادر يف  09، ج ر، عددالضمان االجتماعي
يتضّمن تنظيم صندوق الضمان ، 1990مايو سنة  26ادلوافق  1410ذي القعدة عام  02مؤرّخ يف  158-90مرسوم  -

 .1990مايو سنة  30صادر يف  22، ج ر، عدد عملوعلى الكوارث الفالحية و 
يتضّمن تحديد تطبيق ، 1980فرباير سنة  16ادلوافق  1400ربيع األول عام  29مؤرّخ يف  34-80مرسوم تنفيذي رقم  -

المتعّلق بوثائق إلزامية التأمين، وأحوال سقوط  1974جانفي  30المؤرخ في  15-74من األمر رقم  07شروط المادة 
 .1980فرباير سنة  19الصادر يف  08، ج ر، عدد وشروط المرور الدوليالضمان 

يتضّمن تحديد شروط ، 1980فرباير سنة  16ادلوافق  1400ربيع األول عام  29مؤرّخ يف  35-80مرسوم تنفيذي رقم  -
 30المؤرّخ في  15-74من األمر  19التي تتعّلق بالمادة  ،الّتطبيق الخاصة بإجراءات التحقيق في األضرار ومعاينتها

 .1980فرباير سنة  19صادر يف  08، ج ر، عدد 1974جانفي 
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د كيفية تقييم ، 1980فرباير سنة  16ادلوافق  1400ربيع األول عام  29مؤرّخ يف  36-80مرسوم تنفيذي رقم  - والذي يحدِّ
صادر  08ر، عدد ، ج 1974جانفي  30المؤرّخ في  15-74من األمر  20ومراجعة نسبة العجز طبقا لنص المادة 

 .1980فرباير سنة  19بتاريخ 
والمتضّمن شروط تطبيق ، 1980فرباير سنة  16ادلوافق  1400ربيع األول عام  29مؤرّخ يف  37-80مرسوم تنفيذي رقم  -

، والمتعّلق بتسيير وطرق تدّخل صندوق 1974جانفي  30المؤرّخ في  15-74من األمر رقم  34و 32المادتين 
 .1980فرباير سنة  19صادر بتاريخ  08، ج ر، عدد لتعويضالضمان الخاص با

يحّدد شروط انجاز ، 1988أكتوبر سنة  18ادلوافق  1409ربيع األّول عام  07مؤرّخ يف  204-88مرسوم تنفيذي رقم  -
-02، معّدل ومتّمم بادلرسوم التّنفيذي رقم 1988أكتوبر  19صادر يف  42، ج ر، عدد العيادات الخاصة وفتحها وعملها

 .2002فرباير سنة  13صادر يف  11، ج ر، عدد 2002فرباير سنة  06ادلوافق  1422ذي القعدة عام  23مؤرّخ يف  69
يتعّلق بضمان المنتوجات ، 1990سبتمرب سنة  15ادلوافق  1411صفر عام  25مؤرّخ يف  266-90 مرسوم تنفيذي رقم -

 )ُملغى( .1990سبتمرب سنة  19صادر يف  40، ج ر، عدد والخدمات
يتضّمن تنظيم ، 1990ديسمرب سنة  15ادلوافق  1411مجادى األوىل عام  28مؤرّخ يف  402-90مرسوم تنفيذي رقم  -

، ادلعّدل 1990ديسمرب  19 صادر يف 55، ج ر، عدد صندوق الكوارث الطبيعية واألخطار التكنولوجية الكبرى وسيره
 23، ج ر، عدد 2001أبريل سنة  28ادلوافق  1422زلّرم عام  24ادلؤرّخ يف  100-01وادلتّمم بادلرسوم التنفيذي رقم 

 .2001أبريل سنة  18صادر يف 
جات يتعّلق بتسجيل المنت، 1992يوليو سنة  06ادلوافق  1413زلّرم عام  05مؤرّخ يف  284-92مرسوم تنفيذي رقم  -

 .1992يوليو سنة  12صادر يف  53، ج ر، عدد الصيدالنية المستعملة في الطب البشري
ينّظم النفايات الصناعية ، 1993يوليو سنة  10ادلوافق  1414زلّرم عام  20مؤرّخ يف  160-93مرسوم تنفيذي رقم  -

 .1993يوليو سنة  14صادر بتاريخ  46، ج ر، عدد السائلة
يتعّلق بمنح تعويضات وبتطبيق ، 1997فرباير سنة  12ادلوافق  1417شوال عام  05مؤرّخ يف  49-97مرسوم تنفيذي رقم  -

الّتدابير المّتخذة لصالح األشخاص الطبيعيين ضحايا األضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرىابية 
 .1997فرباير سنة  19صادر  10دد ، ج ر، عأو حوادث وقعت في إطار مكافحة اإلرىاب، ولصالح ذوي حقوقهم

يحّدد كيفيات تسيير حساب ، 1998مايو سنة  13ادلوافق  1419زلرّم عام  16ادلؤرّخ يف  147-98مرسوم تنفيذي رقم  -
مايو سنة  17صادر يف  31ر، عدد  ، جالذي عنوانو "الصندوق الوطني للبيئة" 302-065الّتخصيص الخاص رقم 

 ؛ معّدل ومتّمم.1998
يتعّلق بمنح تعويضات لصالح ، 1999فرباير سنة  13ادلوافق  1419شوال عام  27مؤرّخ يف  47-99تنفيذي رقم مرسوم  -

األشخاص الطبيعيين ضحايا األضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرىابية أو حوادث وقعت في 
، معّدل ومتّمم مبوجب 1997فرباير سنة  17ادر ص 09، ج ر، عدد إطار مكافحة اإلرىاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم

صادر يف  05، ج ر، عدد  2014ادلوافق أول فرباير سنة  1435مؤرّخ يف أول ربيع الثاٍل عام  26-14ادلرسوم التنفيذي رقم 
 .2014فرباير سنة  02

ن إحداث مراكز وطنية يتضمّ ، 1999فرباير سنة  13ادلوافق  1419شوال عام  27مؤرّخ يف  48-99مرسوم تنفيذي رقم  -
يونيو  27صادر يف  41، ج ر، عدد الستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن ىن في وضع صعب وتنظيمها وسيرىا

 .2004سنة 
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يتعّلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية ، 12-03[ لألمر رقم 272-04إلى  268-04ادلراسيم التطبيقية ] -
 01صادر يف  55، ج ر، عدد 2004غشت سنة  29ادلوافق  1425رجب عام  13يف ، مؤّرخة وبتعويض الضحايا

 .2004سبتمرب سنة 

يحّدد كيفيات سير ، 2004سبتمرب سنة  02ادلوافق  1425رجب عام  17مؤرّخ يف  273-04مرسوم تنفيذي رقم  -
، ج ر، اطق الشاطئيةالذي عنوانو "الصندوق الوطني لحماية الساحل والمن 302-113حساب التخصيص الخاص رقم 

 .2004سبتمرب سنة  05صادر يف  56عدد 
ينظِّم انبعاث الغاز ، 2006أبريل سنة  15ادلوافق  1427ربيع األّول عام  16مؤرّخ يف  138-06مرسوم تنفيذي رقم  -

صادر يف  24، ج ر، عدد والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها
 .2006أبريل سنة  16

يضبط القيم القصوى ، 2006أبريل سنة  19ادلوافق  1427ربيع األّول عام  20مؤرخ يف  141-06مرسوم تنفيذي رقم  -
 .2006أبريل سنة  23صادر يف  26، ج ر، عدد للمصبات الصناعية الّسائلة

يحّدد كيفيات تسيير ، 2006يوليو سنة  04دلوافق ا 1427مجادى الثانية عام  08مؤرّخ يف  239-06مرسوم تنفيذي رقم  -
صادر يف  45، ج ر، عدد الذي عنوانو "الصندوق الوطني للتراث الثقافي" 302-123حساب التخصيص الخاص رقم 

 .2006يوليو سنة  09
وإعادة دفع يحّدد كيفيات ، 2007أبريل سنة  21ادلوافق  1428ربيع الثاٍل عام  3مؤرّخ يف  117-07مرسوم تنفيذي رقم  -

 .2007أبريل سنة  22صادر يف  26ج ر، عدد ، المطاطية الجديدة المستوردة و/أو المصّنعة محلًياالرسم على األطر 
يحّدد كيفيات اقتطاع ، 2007أبريل سنة  21ادلوافق  1428ربيع الثاٍل عام  03مؤرّخ يف  118-07مرسوم تنفيذي رقم  -

صادر يف  26، ج ر، عدد تحضيرات الشحوم المستوردة أو المصّنعة داخلًياوإعادة دفع الرسم على الزيوت والشحوم و 
 .2007أبريل سنة  22

يحدد كيفيات تطبيق ، 2007سبتمرب سنة  27ادلوافق  1428رمضان عام  15مؤرّخ يف  299-07مرسوم تنفيذي رقم  -
 .2007أكتوبر سنة  07صادر يف  63، ج ر، عدد الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي

يحّدد كيفيات تطبيق ، 2007سبتمرب سنة  27ادلوافق  1428رمضان عام  15مؤرخ يف  300-07مرسوم تنفيذي رقم  -
 .2007أكتوبر سنة  07صادر يف  63، ج ر، عدد الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي

يتضّمن تنظيم المؤسسات ، 2007أكتوبر سنة  22ادلوافق  1428شّوال عام  10مؤرّخ يف  321-07مرسوم تنفيذي رقم  -
 .2007أكتوبر  24صادر يف  67، ج ر، عدد واالستشفائية الخاصة وسيرىا

يحّدد مهام ىياكل ، 2008مارس سنة  30ادلوافق  1429ربيع األّول عام  22مؤرّخ يف  103-08مرسوم تنفيذي رقم  -
 .2008أبريل  02صادر يف  18، ج ر، عدد وسيرىااإلقامة لدعم الهياكل الصحية وتنظيمها 

يتعّلق بالرسم على ، 2009أكتوبر سنة  20ادلوافق  1430مؤرّخ يف أّول ذي القعدة عام  236-09مرسوم تنفيذي رقم  -
 .2009نوفمرب سنة  04صادر يف  63، ج ر، عدد النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة

يتعّلق بالقواعد ، 2012مايو سنة  06ادلوافق  1433مجادى الثانية عام  14 مؤرّخ يف203-12مرسوم تنفيذي رقم  -
 .2012مايو سنة  09صادر يف  28، ج ر، عدد المطّبقة في مجال أمن المنتوجات

يحّدد الجدول الذي يُ ّتخذ أساسا ، 1984فرباير سنة  13ادلوافق  1404مجادى األوىل عام  11قرار وزاري مؤرخ يف  -
 .1984فرباير سنة  14صادر يف  07، ج ر، عدد ل النموذجي لريع حادث العمل أو المرض المهنيلحساب الرأسما
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يحّدد معايير التعريفة والتعريفات ، 2004أكتوبر سنة  31ادلوافق  1425رمضان عام  17قرار وزير ادلالية مؤرّخ يف  -
 .2004ديسمرب سنة  19يف  81، ج ر، عدد واإلعفاءات المطّبقة في مجال التأمين

يحّدد قائمة إيرادات ونفقات حساب ، 2008ديسمرب سنة  31ادلوافق  1430زلّرم عام  03قرار وزاري مشرتك مؤرّخ يف  -
 08صادر يف  09، ج ر، عدد الذي عنوانو "الصندوق الوطني للتراث الثقافي" 302-123التخصيص الخاص رقم 

 .2009فرباير سنة 

 / األحكام والقرارات القضائية:5

 15-74تعليق على قرار الغرفة ادلدنية/ الفرع الثاٍل، حول تطبيق األمر رقم  – 18/01/1983اجمللس األعلى بتاريخ  قرار -
 .1985، 04، رللة احملاماة، العدد 30/01/1974الصادر بتاريخ 

 .1987، 01، نشرة القضاة، العدد 18/01/1983بتاريخ  20310قرار اجمللس األعلى رقم  -
 .1989، 02، رللة احملكمة العليا، العدد 12/03/1983بتاريخ  33761لى رقم قرار اجمللس األع -
 .1989، 01، اجمللة القضائية، العدد 30/03/1983بتاريخ  27429قرار اجمللس األعلى رقم  -
 .1989، 03، اجمللة القضائية، العدد 09/04/1984بتاريخ  347025قرار اجمللس األعلى رقم  -
 .1984، 03، اجمللة القضائية، العدد 15/10/1984بتاريخ  36591قرار اجمللس األعلى رقم  -
 .1990، 02، اجمللة القضائية، العدد 23/12/1985بتاريخ  39716قرار اجمللس األعلى رقم  -
 .1989، 02، اجمللة القضائية، العدد 11/03/1986بتاريخ  36649قرار اجمللس األعلى رقم  -
 .1992، 01اجمللة القضائية، العدد  ،11/04/1987قرار اجمللس األعلى بتاريخ  -
 .1990، 04، اجمللة القضائية، العدد 09/02/1988بتاريخ 48561قرار اجمللس األعلى رقم  -
 .1991، 02، اجمللة القضائية، العدد 11/05/1988بتاريخ  53306قرار اجمللس األعلى رقم  -
 .1991، 02ية، العدد ، اجمللة القضائ11/05/1988بتاريخ  56959قرار اجمللس األعلى رقم  -
 .1991، 02، رللة احملكمة العليا، العدد 23/01/1989بتاريخ  50879قرار اجمللس األعلى رقم  -
 .1991، 02، اجمللة القضائية، العدد 23/04/1990بتاريخ  59241قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2006، 01العدد  ، رللة احملكمة العليا،28/05/1990بتاريخ  71733قرار احملكمة العليا رقم  -
 .1991، 02، اجمللة القضائية، العدد 11/06/1990بتاريخ  69743قرار احملكمة العليا رقم  -
 .1992، 03، اجمللة القضائية، العدد 25/06/1990بتاريخ  5916قرار احملكمة العليا رقم  -
 .1990، 01، اجمللة القضائية، العدد 09/08/1990بتاريخ  66203قرار احملكمة العليا رقم  -
 .1992، 02، اجمللة القضائية، العدد 24/09/1990بتاريخ  71728قرار احملكمة العليا رقم  -
 .1992، 02، اجمللة القضائية، العدد 27/11/1990بتاريخ  67458قرار احملكمة العليا رقم  -
 .1994، 01، اجمللة القضائية، العدد 11/05/1992بتاريخ  76892قرار احملكمة العليا رقم  -
 .1992، 02، اجمللة القضائية، العدد 26/10/1993بتاريخ  101866احملكمة العليا رقم  قرار -
 .1997، 01، اجمللة القضائية، العدد 24/05/1994بتاريخ  109568قرار احملكمة العليا رقم  -
 .1997، 50، نشرة القضاة، العدد 08/06/1994بتاريخ  112694قرار احملكمة العليا رقم  -
 .1996، 02، اجمللة القضائية، العدد 11/07/1995بتاريخ  118623عليا رقم قرار احملكمة ال -
 .1996، 02، اجمللة القضائية، العدد 30/05/1995بتاريخ  11872قرار احملكمة العليا رقم  -
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 .1996، 01، اجمللة القضائية، العدد 24/10/1995بتاريخ  129009قرار احملكمة العليا رقم  -
 .1999، 01، اجمللة القضائية، العدد 15/12/1998بتاريخ  197248 قرار احملكمة العليا رقم -
 .2000، 01، اجمللة القضائية، العدد 18/12/1998بتاريخ  167320قرار احملكمة العليا رقم  -
 .1999، 01، اجمللة القضائية، العدد 16/02/1999بتاريخ  196300قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2000، 02، اجمللة القضائية، العدد 19/10/1999بتاريخ  193217قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2003، 01، اجمللة القضائية، العدد 10/01/2001بتاريخ  239815قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2002، 01، اجمللة القضائية، العدد 06/02/2001بتاريخ  240777قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2001، 02، اجمللة القضائية، العدد 27/03/2001 بتاريخ 231384قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2001، 02، اجمللة القضائية، العدد 24/04/2001بتاريخ  258194قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2003، 01، اجمللة القضائية، العدد 07/05/2001بتاريخ  265144قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2004، 02، رللة احملكمة العليا، العدد 04/09/2001بتاريخ  260516قرار احملكمة العليا رقم  -
 ت[..، ]د58، نشرة القضاة، العدد 12/09/2001بتاريخ 244881قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2002، 02، اجمللة القضائية، العدد 25/10/2001بتاريخ  251232قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2002، 01لة احملكمة العليا، العدد ، رل25/12/2001بتاريخ  250525قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2004، 01، اجمللة القضائية، العدد 23/04/2002بتاريخ  270605قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2003، 02، اجمللة القضائية، العدد 24/06/2003بتاريخ  297062قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2004، 01لة القضائية، العدد ، اجمل02/12/2003بتاريخ  266689قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2008، 01، رللة احملكمة العليا، العدد 10/02/2004بتاريخ  36894قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2004، 02، رللة احملكمة العليا، العدد 10/02/2004بتاريخ  279148قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2004، 02لة القضائية، العدد ، اجمل10/02/2004بتاريخ  287399قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2006، 02، رللة احملكمة العليا، العدد 04/05/2005بتاريخ  299825قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2005، 02، رللة احملكمة العليا، العدد 04/05/2005بتاريخ  301127قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2008، 63ة القضاة، العدد ، نشر 23/11/2005بتاريخ  310979قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2007، 02، رللة احملكمة العليا، العدد 26/04/2006بتاريخ  341495قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2007، 02، رللة احملكمة العليا، العدد 04/04/2007بتاريخ  371910قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2007، 02كمة العليا، العدد ، رللة احمل17/10/2007بتاريخ  4825قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2008، 02، رللة احملكمة العليا، العدد 27/02/2008بتاريخ  443346قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2008، 02، رللة احملكمة العليا، العدد 28/05/2008بتاريخ  446057قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2010، 01ة احملكمة العليا، العدد ، رلل17/12/2009بتاريخ  505072قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2010، 02، رللة احملكمة العليا، العدد 18/03/2010بتاريخ  540961قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2012، 02، اجمللة القضائية، العدد 10/11/2010بتاريخ  604744قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2014، 01ة احملكمة العليا، العدد ، رلل17/01/2013بتاريخ  86056قرار احملكمة العليا رقم  -
 .2013، 02، اجمللة القضائية، العدد 24/10/2013بتاريخ  900410قرار احملكمة العليا رقم  -
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- Nicolas de Sadeleer, Le principe de pollueur-payer, De prévention et 

de précaution, Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques 
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L’exemple d’une recherche appliquée en Auvergne, Presses 

Universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, CERAMAC 27, 

2009. 

- Sophie Hoquet- Berg; Bruno Py, La responsabilité du médecin, 
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1993, pp225-240. 



333 
 

- Ahmed Raddef, L’approche fiscale des problèmes d’environnement, 
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 :لفهرسا
 .01ص ....………………………………………………………………مقدمة

 .13ص..............الجتماعيالباب األّول: مركز الضحية بين قواعد المسؤولية الفردية واعتبارات التضامن ا
 .16ص............ .…مضرورتوفري احلماية لل لىمسؤولية ادلدنية علل التقليدية قواعدالالفصل األول: قصور 

 .17........ص.............................لقيام ادلسؤولية اأساسً ادلبحث األول: تراجع فكرة اخلطأ 
 .18ص......................انيف توفري الضمالذايت للمسؤولية  التصوُّرقصور  ادلطلب األول:        

  .21..ص........................الفرع األول: تراجع اخلطأ ضرورة اجتماعية واقتصادية             
 .22..........ص............................: التطوُّر العلمي التقين عامل واقعيأواًل                

 .26ص..........................: تأثري نظام التأمني على وظيفة ادلسؤولية ادلدنيةثانًيا               
 .29....................ص.....................الفرع الثاٍل: تراجع اخلطأ ضرورة قانونية            

 .29..ص................القانونية تااللتزامايف حتديد  الواسعة للقاضي السلطات: أواًل               
 .30ص.دلسؤولية ادلوضوعيةاتأكيد و دلسؤولية اخلطئية اتوسيع بني : االلتزام بالسالمة :ثانًيا              

 .34ص......................................ات..........تحوُّل يف قرائن اإلثبال: ثالثًا             
 .39ص...............................آلية تعويضية للضحيةكوضوعية  مولية مسؤ حنو ادلطلب الثاٍل:  

  .41ص...................................................تبعيةحتمُّل الالفرع األول: نظرية         
 .41ص......................................نظرية حتمُّل التبعة وأسسها مضمون:  أواًل            
 .46ص............................................: تعدُّد صّور نظرية حتمُّل التبعةثانًيا           

 .46......................ص ...........................الُغرم بالُغنمالصورة األوىل:               
  .48............................ص.................الصورة الثانية: اخلطر ادلستحدث              

 .50.............................ص............: موقف القضاء والتشريع من النظرية.ثالثًا         
 .55..............................صالبديل الفقهي لتحمُّل التبعة :الفرع الثاٍل: نظرية الضمان      

 .56...........................................ص.........ظرية الضمانن ضمون: مأواًل          
 .58.............................................ص..........: تقييم نظرية الضمانثانًيا         

 .61..ص...................وضوعية ادلمسؤولية لل أساس حديث: حنو الفرع الثالث: مبدأ احليطة    
 .63........................................ص............احليطةمبدأ : ضبط مدلول أواًل         

 .66...............ص.......يف رسم مالمح جديدة للمسؤولية ادلدنية. مبدأ احليطة : دورثانًيا       
 .71.................ص...........................ادلخاطر االجتماعيةظهور فكرة ادلبحث الثاٍل: 

 .73........................صاجلماعية الطبيعة الفردية إىل الطبيعة ادلطلب األول: اخلطر من        
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  .74...................صالفرع األول: مسؤولية تقليدية غري قادرة على مواجهة التطورات             
 .76......................ص..............عن اجلماعة : للفرد وجود مستقلأواًل                    
  .78.........ص.............: الفرد خلية يف كيان اجلماعة وجزٌء ال يتجزأ عنهاثانًيا                  

 .80....صاقتصاديًا واجتماعًيا يف توفري احلّد األدٌل للحقوق الفرع الثاٍل: تطّور دور الدولة             
 .85...........................ص.....اخلطر االجتماعي فكرةمدلول يف ضبط ادلطلب الثاٍل:       

 .86............ص........اخلطر االجتماعي مدلول الفرع األول: ادلعايري الفقهية يف ضبط           
 .86................ص..............................: معيار السبب أو ادلصدرأواًل                
 .88.......................................ص........: معيار األثر االقتصاديثانًيا               

 .92.............................صالفرع الثاٍل: تعريف اخلطر االجتماعي بالنظر إىل شليزاتو         
 .92...ص........دين مسؤولية إىل توزيع مجاعي للمخاطر: خطر حيوِّل التعويض من أواًل              

 .92...ص..............................من تعويض أساسو مسؤولية شخصية -1                  
 .93..........ص.......................إىل تعويض أساسو مسؤولية موضوعية -2                  
 .94.....................ص........................يض تلقائي آيلإىل تعو  -3                  

 .95ص....................................: خطر يهّدد النظام العام واستقرار اجملتمعثانًيا           
 .99.ص................تكريٌس للتعويض التلقائي............... :ل الثاٍل: نظم اجتماعية التعويضالفص

 .101....................................صرالتضامن االجتماعي يف مواجهة اخلط ادلبحث األول:
 .101................................صادلطلب األول: تفعيل نظام التأمني لتكريس الضمان

 .107..صلزامية..........................................الفرع األول: التأمينات اإل       
 .108.....................ص.............: التأمني اإللزامي على السياراتأواًل              
 .118....ص.......................: التأمني اإللزامي ضد الكوارث الطبيعيةثانًيا             

 .122.............ص..............................الفرع الثاٍل: التأمينات االجتماعية     
 .125........ص..................13-83حوادث العمل مبفهوم القانون  :أواًل              

 .126..ص............................الشروط العامة حلوادث العمل -1                    
 .133..........ص...................الشروط اخلاصة حلوادث العمل -2                    

 .144.....................ص.........تعويض ضحايا حوادث العمل صور: ثانًيا            
 .144.......ص..قواعد الضمان االجتماعياحلماية القانونية للعامل وفق  -1                  
 .150..ص...........نيةقواعد ادلسؤولية ادلداحلماية القانونية للعامل وفق  -2                  

 .156ضمان................................صعن طريق صناديق ال تعويضادلطلب الثاٍل: ال
  .158........................صمتخّصص تشريعيٌ  الفرع األول: صناديق الضمان تنظيمٌ      
 .163.............ص....بني تعويض ادلسؤولية وتعويض الضمان يةالفرع الثاٍل: االستقالل     
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 .165..............ص.........................االتعويض جزايف مقّدٌر ُمسبقً : أواًل                             
 .168....ص...............التعويضقيمة على  ضحيةلل االقتصاديتأثري ادلركز : ثانًيا                            
 .173ل ادلباشر للدولة بضمان حق الضحية يف الّتعويض.....................صالتكفُّ ادلبحث الثاٍل: 

 .175......................................صادلطلب األول: الدولة ضامن أصلي للتعويض
 .175................................صالفرع األول: صندوق تعويض ضحايا اإلرىاب     
وق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا األحداث اليت رافقت احلركة من الفرع الثاٍل: صند     

 .181.....................................................صأجل استكمال اذلوية الوطنية
 .184............................................صادلطلب الثاٍل: الدولة ضامن احتياطي 

 .185...ص..لتدخُّل الدولة احتياطًيا..... ضمان السيارات منوذج صندوقالفرع األول:         
 .192..ص..........: احلاالت اليت تستوجب دفع التعويض من قبل الصندوقأواًل              
 .189.............ص.............: شروط االستفادة من تعويض الصندوقثانًيا             

 .191.صالدولة مدين احتياطي بالتعويض :ة العامة تقّر حكًما جديًداالفرع الثاٍل: الشريع       
 .201........ص..................................................................خالصة الباب األول   

 .206....................صالباب الثاني: تطويع قواعد الضمان الحتضان ضحايا األخطار على أوسع نطاق
  .209................صادلسؤولية ادلهنية: الواقع العملي وآفاق التطوير لىلفصل األول: التجربة التأمينية عا

نتجات
ُ
ُقرَّر للمستهلك عن سلاطر ادل

 .211..............................صادلبحث األول: الضمان ادل
 .212موضوعية للمنتج..............ص ليةدلسؤو  تكريسٌ ادلطلب األول: توحيد القواعد القانونية        

 .213صتوظيف آلية التأمني لضمان استقرار ادلراكز القانونية وحقوق الضحايا..الفرع األول:             
 .219............................ص........الفرع الثاٍل: النقائص اليت أفرزهتا آلية التأمني            

 .234للتعويض..صاجلماعية  نظمةواأل الفردية قواعد ادلسؤولية تكاُمل الوظائف بني طلب الثّاٍل:ادل                 
قّرر للمريض يف رلال ادلسؤولية الطبية ادلبحث الثاٍل:        

ُ
 .244................................صالضمان ادل

 .246..........صر الطبيةطاخ يف ضمان حق ضحية ادللية الّتأمنيزلدودية فعالية آ ادلطلب األّول:                 
 .248.....................................صالّتأمني تعزيزًا لضمان حق ادلريض الفرع األّول:                    
 .254....ص.........................................الّتأمني ضمانًا غري كافٍ  الفرع الثاٍل:                    

 .268.......صوادلأمول..........واقع المصري ضحايا احلوادث الطبية يف اجلزائر: بني  ادلطلب الثاٍل:         
 .272............................................صالفصل الثاٍل: التغطية الّتأمينية والّضمانية للضرر البيئي   

 .273.......صئي صورة حقيقية لعجز ادلسؤولية ادلدنية عن توفري احلماية للّضحية:الضرر البي ادلبحث األّول        
 .274ص ادلطلب األّول: ادلفاىيم الّتقليدية للمسؤولية حُتول دون اإلحاطة بالضرر البيئي وبكافة انعكاساتو          

نتجة للضرر البيئي الفرع األّول:                  
ُ
 .279.....صإثبات رابطة السببيةتعرتض  ةبصعو تداُخل العوامل ادل

 .280...........ص..............افرتاض رابطة السببية أو ما يعرف باالحتمال الرّاجح: أواًل                      
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 .282..............ص...............: اإلسناد العلمي للنتيجة الضارة إىل الفعل الضارثانًيا                     
 .283.......................................صاجلوانب اإلجرائية لدعوى التعويض الفرع الثاٍل:                

 .284ص. : صعوبة حتديد صاحب الصفة يف طلب التعويض عن الضرر البيئي، وادلسؤول عنوأواًل                    
 .287.........................ص...........م مع طبيعة الضرر: عدم انسجام مّدة التقادثانًيا                   

كّمل للضرر البيئي يف إطار أنظمة الضمان ادلايل          
ُ
 .288....................صادلطلب الثّاٍل: الّتعويض ادل

 .289.............ص.................دور نظام الّتأمني يف حتقيق التعويض التكميليالفرع األّول:               
                                                 .293صي.. البيئ وسيلة لضمان خطر التلوُّث إطار القواعد العامة فاعلية تأمني ادلسؤولية يف :أواًل               

 .298ص.البيئي: مناذج مثالية حديثة لنظام الّتأمني: يف زلاولة أقلمة النظام مع خصوصية الضرر ثانًيا

 .305.......................صدور صناديق الضمان البيئية يف حتقيق التعويض التكميليالفرع الثاٍل:             
 .307...................ص............: اجلانب التنظيمي أكرب عقبة تواجو صناديق الضمانأواًل                

ستويني الدويل واحملليثانًيا               
ُ
 .310..............ص.........: أحكام صناديق الضمان البيئية على ادل

ُلوِّث الدافع –البيئي  ادلبحث الثاٍل: ادلبادئ القانونية تفعيٌل لضمان الضرر  
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Résumé: 

    Le système d'indemnisation est l'un des sujets les plus fréquemment débattus dans le 

domaine du droit civil qui nécessite la recherche de solutions, imposée par l'escalade 

croissante des dommage corporelles, qui menace désormais quotidiennement et 

fréquemment l’être humain,  et qui repose fondamentalement sur la parité entre les 

centres juridiques et l'inégalité entre les parties à la relation juridique; La victime parti 

faible dans les relations économiques et sociales d'une part, et la partie responsable 

d’une autre part. Le statut de la victime est entre deux positions: le système de 

responsabilité civile fondé sur l'idée d'erreur et le système d'indemnisation automatique 

fondé sur l'idée de solidarité sociale contre les risques sociaux, et donc à la nature de la 

première idée de l'efficacité relative de la mise en œuvre de ses dispositions et limitée à 

la protection des victimes. 

  Dans son arsenal juridique, le législateur a cherché à établir une harmonie entre les 

objectifs de protection de ces dispositions et la protection réelle sur le terrain en 

passant d'une vision individuelle de la responsabilité à une solidarité de la communauté 

face aux risques sociaux, ce qui a imposé l'émergence de régimes collectifs 



d'indemnisation, soit dans des textes spéciaux, soit dans le texte général [Article 140 bis 

1 droit civil]. 

  Les textes spéciaux ne comportant pas tous les risques, même s'ils ne sont ni moins 

importants ni moins dangereux qu'eux, il a fallu évaluer l'efficacité des règles de 

responsabilité, d'autant plus que de nombreux risques sont caractérisés par la 

modernité de leur sujet et par leurs complexités en termes de réalisme et de légalité. À 

cet égard, les textes existants doivent être soit pris en compte et apprivoisés pour 

s’harmoniser avec d’autres aléas, soit rechercher des solutions spéciales en dehors de 

ces cadres par des expérimentations et une pondération optimale des systèmes 

comparés, afin de garantir l’égalité de toutes les victimes, sans prendre en compte la 

nature du danger. 

Mots-clés: responsabilité civile, indemnisation systématique, responsabilité objective, 

garantie,  faute, dommage, risque social. 

Summary: 
 

   The compensation system is one of the topics most raised in the civil law arena that 

requires the search for solutions, imposed by the increasing escalation of bodily harm 

that has become a daily and frequent threat to the human being, based mainly on 

creating parity between legal centers due to the inequality between the parties to the 

legal relationship. The victim on the one hand, and the official on the other hand, as the 

center of the victim swung between two hands; The civil responsibility system based 

mainly on the idea of error, and the automatic compensation system based on the idea 

of social solidarity against social risks, Consequently, in view of the relativism of the 

first idea of relativism in the effective implementation of its provisions and the 

limitations in ensuring protection for victims, the legislator, in light of the legal arsenal 

it possesses, sought to establish harmony between the goals of protection that these 

texts carry within them and the realization of actual protection on the ground, by 

transforming From the individual view of responsibility to group solidarity in the face 

of social risks, which imposed the emergence of collective systems of compensation, 

either through special texts or the general text [Article 140 bis 1 civil law]. 

 

   Since the special texts did not include all risks, although they are no less important or 

dangerous, the matter required an evaluation of the effectiveness of the liability rules, 

especially since many of the risks are characterized by the novelty of their subject 

matter and its complexities in terms of realism and law, and the specificity of damages 

on the other hand, the matter is not related to compensation Damage, but also 

anticipation. In this regard, it is necessary either to take the existing texts into account 

and tame them in harmony with other risks, or to find special solutions outside of these 

frameworks through the experiences of comparative systems and weighting the optimal 

ones, in order to ensure equality among all the affected, without taking into account the 

nature of one danger without taking into account the other. 

 

Key words: Civil responsibility, Automatic compensation, Objective responsibility, 

guarantee, fault, damage, social risk. 

 

 

 


