التأسيس لنظام خاص لتعويض املضرورجسمانيا في القانون املدني الجزائري
بن أوذينة امحمد
طالب دكتوراه  ،جامعة االغواط  ،الجزائر
امللخص باللغة العربية :
تناولنا في هذه املقالة نظرة املشرع الجزائري لألنظمة التعويضية الخاصة بغية تعويض املضرور جسمانيا .رؤية املشرع تجلت
مكرر 1من القانون املدني رقم ّ 05-10
املعدل ّ
واملتمم التي تعتبرنقلة نوعية في التشريع الجزائري
من خالل استحداث املادة 140
والتي تحمل في طياته نظاما تعويضيا خاصا خارج عن قواعد املسؤولية املدنية ،تحدثننا بالتفصيل عن مدلوالت املادة 140
مكرر 1والشروط املوجبة لتكفل الدولة في التعويض عن األضرار الجسمانية ،وقبل ذلك تطرقنا إلى اإلرهاصات التي سبقت
ظهور األنظمة التعويضية الخاصة والعوامل املساعدة ،كتصدع وعجز في قواعد املسؤولية املدنية ،ثم ّ
عرجنا على أهم ما
تضمنته األنظمة التعويضية وأبرز مميزاتها مقارنة بقواعد املسؤولية املدنية ،كالتعويض التلقائي اآللي والتعويض الجزافي،
وكذلك االعتماد على الصناديق الخاصة والخزينة العمومية في عملية التعويض ،وذلك في سبيل حماية ّ
فعالة للمضرور
جسمانيا.
الكلمات املفتاحية :األضرارالجسمانية ،األنظمة التعويضية ،املضرور ،املسؤول عن الضرر ،قواعد املسؤولية املدنية.
RESUME :
Dans cet article, nous avons examiné l’opinion du législateur algérien sur les régimes de l’indemnisation
systématique pour d’indemniser le dommage Corporel , La vision du législateur s’est manifestée à travers
l’introduction de l’article 140 bis 1 du Code civil n° 05-10, modifié et complété, qui est considéré comme un saut
qualitatif dans la législation algérienne et qui comporte un régime de l’indemnisation systématique en dehors
des règles de responsabilité civile. Nous avons examiné en détail les implications de l’article 140 bis 1. et en
n’a examiné les systèmes de l’indemnisations les plus importants et leurs avantages par rapport aux règles de
responsabilité civile, telles que l’indemnisation et la compensation automatiques, ainsi que le recours aux fonds
spéciaux et au trésor public, afin de protéger efficacement les blessés corporel .
; MOTS-CLÉS : Dommage corporel ; l’indemnisation systématique ; Le blessé ; Responsable du dommage
Règles de responsabilité civile.
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مقدمة :

يعتبر اإلنسان اللبنة األساسية للمجتمع فقد كرمه هللا على سائر املخلوقات  ،فاالعتداء على حقه الجسدي ّ
يعد بمثابة

خطا أحمرال يمكن املساس به فالسالمة الجسدية والتعويض عنها حضيت منذ عصور باهتمام كبيرمن قبل مختلف الشرائع
والتنظيمات ،وقد أولتها الشريعة اإلسالمية عناية منقطعة النظير ،إذ من خالل التأمل في أحكام الشريعة اإلسالمية نجدها
قد ّ
حرمت إلحاق الضرر بالعباد ،وإن حدث وجب جبره بالتعويض ،وقد ذلت مصادر التشريع على مشروعية التعويض عن
األضرار ،1كما ّميز الفقه اإلسالمي في تناوله لألضرار بين أضرار تصيب الجسد وتسمى ما دون النفس  ،وأضرار تمس بالحياة
وتسمى أضرارتلحق بالنفس كما تنظرالشريعة لجسد اإلنسان على أنه حق واحد  ،هذا الحق ال يختلف من شخص ألخر .2بيد
أن القوانين الوضعية عند تناولها ملسألة التعويض عن األضرار الجسمانية من خالل قواعد املسؤولية املدنية عرفت تملمال
كبيرا وتجاذب في اآلراء في سبيل البحث عن أساس قانوني يكفل للمضرورجسديا تعويضا عادال.
الدارس لقواعد املسؤولية املدنية يالحظ تلك التطورات التي عرفتها وذلك ملواكبة املستجدات االقتصادية واالجتماعية
فبقدر ما كانت العالقات بسيطة بين األفراد كان بإمكان الضحية أن يتثبت الضرر في جانب املسؤول ،والعكس صحيح كلما
كانت الروابط متشابكة كلما عجزاملضرورعن إثبات الخطأ في جانب املسؤول  ،مما يتولد عنه حرمان املضرورمن التعويض ،
حيث مرت املسؤولية املدنية بمراحل عديدة ابتدءا بفكرة الثأر 3ثم مرحلة الدية االختيارية والدية اإلجبارية 4إلى أن وصلت إلى
التعويض الذي أصبح ترضية للمضروروجبرللضرر بعدما كان يقتصرعلى عقوبة الجاني 5وانتهت بالفصل النهائي بين املسؤولية
املدنية واملسؤولية الجزائية وذلك في ظل القانون الفرن�سي الذي تجسد في القانون املدني الفرن�سي الصادرسنة  ،1804وأضحى
الخطأ أساس املسؤولية التقصيرية كقاعدة عامة .6مع بروز الثورة الصناعية في القرن  19التي شهدتها أوربا ظهرت معها ما
ّ
يعرف بأزمة املسؤولية املدنية التي تولد عنها كثرة الحوادث واألخطار ،7وبذلك أصيب النظام القانوني للمسؤولية املدنية في
مقتل وعجز عن حل املشكالت وعن مجارات التحوالت  ،ومنذ ذلك الحين أصبحت املسؤولية املدنية تتجاذبها تيارات وأفكار
فأصبحت مخبر للتجارب فشغلت الفقه والقضاء  ،وباتت السالمة الجسدية لألشخاص على املحك ومهددة باألخطار ،كما
انجرعن استعمال الغازات السامة امللوثة للمحيط والبيئة العديد من الكوارث  ،مما بات من الصعب أن يثبت املضرورالخطأ
ّ
اضطر الفقه والقضاء
في جانب املسؤول باعتبارأن غالبية هذه األضرارمصدرها األشياء وليست صادرة عن املسؤول مما
إلى البحث عن حلول وبدائل للمسؤولية الشخصية املبنية على فكرة الخطأ ّ
الن هذه الفكرة في نظرهم ال تتوافق مع الضرر
الجسدي  ،كما انبروا على التفكير في مسؤولية تقوم على فكرة الضرر ،ورغم تبني النظرية املوضوعية املبنية على الضرر
ّ
إال ّأن املضرور جسديا في غالب األحيان تعترضه ّ
معوقات ّ
جمة الستيفاء حقه في التعويض ،يرجع ذلك إلى
أو الفعل الضار
طبيعة الضرر الجسدي في حد ذاته وإلى قصور في أحكام املسؤولية املدنية عن إسباغ حماية ّ
فعالة وناجعة للمضرورفي سبيل
الحصول على تعويض عادل يجبر به الضرر الذي لحق به ،8كما أن إعسار املسؤول وعدم توفره على مالءة مالية من شأنه أن
يدفع املسؤولية امللقاة على عاتقه ويبقى املضرورجسديا دون تعويض باإلضافة إلى تحجج املسؤول عن الضرر بتحقق السبب
األجنبي بغية التنصل من املسؤولية هذا من جهة  ،ومن جهة أخرى قد ال يعرف الفاعل ويكتنف هويته جهالة مطبقة بالتالي
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يتعذر معرفته ،9وعليه هل يعقل أن يترك املضرور دون تعويض خاصة إذا تعلق األمر بالسالمة الجسدية وما ينتج عنها من
أضرارمادية ومعنوية ؟.
لهذه األسباب كلها يمكن القول أن قواعد املسؤولية املدنية شابها قصور في حماية ضحايا األضرارالجسمانية  ،ونظرا لالنسداد
الذي آلت إليه األمور ،أخذت الدولة على عاتقها حماية الطرف الضعيف وهو املضرور والوقوف في صفه كون أن استقرار
الدولة واستثبات أمنها مرهون بحماية األفراد ،10وأصبحت تتدخل في شتى مناحي الحياة سعيا منها إلنصاف املضرورفي مواجهة
األخطار االجتماعية وهذا التدخل قد يكون أساسيا بمعنى عملية التعويض لألضرار الجسدية تكون من صميم املهام املوكلة
للدولة  ،وقد يكون التدخل احتياطي أي التعويض يأتي حال عدم وجود املسؤول عن الفعل الضرر ومع تقدم املجتمع وتطوره
ظهرت أخطار اجتماعية جديدة هددت األشخاص في سالمتهم الجسدية هذه األخطار زادت الطين بله وكشفت عن اهتراء -إن
ّ
صح التعبير -في قواعد املسؤولية املدنية  ،ومن ابرز تلك األخطار االجتماعية حوادث العمل واألمراض املهنية ،حوادث املرور،
الجرائم اإلرهابية  ،مخاطراملظاهرات واألعمال االحتجاجية وأعمال العنف الكوارث الطبيعية ،مخاطراملنتجات املعيبة  ،تأثير
الغا ات السامة على املحيط والبيئة ..الخ كل ذلك ّ
حتم على املسؤولية املدنية في أن تتما�شى مع التحوالت الجديدة وأن تواكب
ز
التقانة إلسعاف املضرورجسمانيا وكفالة حقه في تعويض عادل .11املشرع الجزائري حاول مواكبة املستجدات من خالل وضع
تشريعات خاصة 12لتعويض املضرورين جسمانيا الذين لم يتحصلوا على تعويضات ضمن إطار قواعد املسؤولية املدنية،13
بيد أن األمرلم يتوقف عند هذا الحد فقد قام باستحداث نص تشريعي جديد يعتبرالشريعة العامة في التعويض عن األضرار
مكرر 1من القانون رقم ّ 05-10
املعدل ّ
واملتمم للقانون املدني الجزائري ،14والذي ينص على
الجسمانية ورد ذكره في املادة 140
ما يلي”:إذا انعدم املسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمضروريد فيه  ،تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر”.
مكرر 1من القانون املدني الجزائري رقم ّ 05-10
املعدل ّ
واملتمم بالنسبة لألنظمة
اإلشكالية املطروحة  :ماذا تمثل املادة 140
التعويضية الخاصة ؟ وهل ّ
تعد بمثابة إضافة جديدة لقواعد املسؤولية املدنية ؟ وما هو مجال تطبيقها ؟ .
لإلجابة على اإلشكالية املطروحة ال بأس أن نعالجها من خالل مبحثين املبحث األول نتناول فيه السياق العام للمادة 140
مكرر 1من القانون املدني الجزائري رقم ّ 05-10
املعدل ّ
واملتمم ،وأهم الدوافع التي جعلت من املشرع الجزائري يسن املادة 140
مكرر ،1وذلك من خالل الحديث عن األزمة التي عصفت باملسؤولية املدنية  ،وظهور أخطاراجتماعية أحدثت أضرارجسمانية،
في املبحث الثاني نتطرق إلى تكفل الدول باألضرار الجسمانية والتعويض عنها  ،من خالل األنظمة الجديدة لتعويض املضرور
جسمانية ،ثم بعدها نتحدث عن أهم املعالم التي جاءت بها املادة  140مكرر 1في تكفل الدولة باملضرورين جسمانيا
املبحث األول  :السياق العام الذي جاءت فيه املادة  140مكرر1
قبل التفصيل في مضمون املادة  140مكرر 1من القانون املدني وما حملته في طياتها من تأسيس لنظام تعوي�ضي خاص ال بأس
في هذه السانحة أن نتحدث عن السياق العام الذي ساد آنذاك والذي ّ
عجل بظهور أنظمة تعويضية جديدة  ،وهذا ما سنتناوله
من خالل اإلشارة إلى أزمة املسؤولية املدنية في التعويض عن األضرارالجسمانية (املطلب األول) ،كما نتطرق إلى مفهوم األخطار
االجتماعية (املطلب الثاني) .
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املطلب األول  :أزمة املسؤولية املدنية في التعويض عن األضرارالجسمانية
لم تأتي أزمة تصدع املسؤولية املدنية من فراغ  ،بل جاءت نتاج عوامل ومؤشرات عديدة  ،كانت سببا في تعكير األجواء لهذه
املسؤولية لكن قبل الحديث عن تلك العوامل التي كشفت عن أزمة في بيت املسؤولية املدنية ،ال بأس أن ّ
نعرج أوال على بيان
مفهوم املسؤولية املدنية واألركان التي تبنى عليها .
الفرع األول :مفهوم املسؤولية املدنية وأركانها
فيما يلي نتطرق إلى مفهوم املسؤولية املدنية واهم النقاط التي تندرج ضمنها ،كما نبين األركان األساسية التي تبنى عليها من
الخطأ والضرر والعالقة السببية بينهما وذلك على النحو التالي :
أوال :مفهوم املسؤولية املدنية
 -1تعريفها املسؤولية املدنية :املسؤولية في معناها العام هي املؤاخذة والتبعة ،15وكما ّ
عرفت بأنها ”:تحمل الشخص اللتزام أو
لجزاء قانوني معين ،نتيجة لفعله لتصرفه الذي يرتب عليه القانون أثارمعينة” .16أما املسؤولية املدنية فسنقتصرعلى تعريف
الدكتور علي فياللي بأنها ”:مجموعة القواعد التي تلزم كل من الحق ضررا بالغيريجبرهذا الضرر وذلك عن طريق تعويض يقدمه
للمضرور”.
 -2أنواع املسؤولية املدنية  :تنقسم املسؤولية املدنية إلى قسمين:املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصيرية ،فمناط املسؤولية
العقدية هو اإلخالل بالتزام تعاقدي وأساس هذه املسؤولية هو العقد امللزم للطرفين ،أما املسؤولية التقصيرية فمناطها العمل
غير املشروع  ،فهي تتأسس على اإلخالل بالتزام قانوني وهو تجنب الفعل الضار الذي يصيب الغير .أما ما يتعلق بالتمييز بين
املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصيرية نوجزه في النحو التالي:
 توافراألهلية :يجب في املسؤولية العقدية أن يكون املسؤول بالغ سن الرشد ،بينما يكفي سن التمييزفي املسؤولية التقصيرية. مجال اإلثبات :في املسؤولية العقدية يلتزم املدين بان يثبت بأنه ّنفد التزاماته ،بينما في املسؤولية التقصيرية فاإلثبات يقع علىعاتق املضرورالذي عليه إثبات وقوع الخطأ التقصيري .
 االعذار :حيث يلتزم الدائن بتقديم االعذارللمدين قبل ترتيب املسؤولية املدنية وذلك في املسؤولية العقدية ،بينما املسؤوليةالتقصيرية ليس تمت اعذار .
 التضامن :حيث ال تضامن بين املدينين أوالدائنين في املسؤولية العقدية إال باتفاق ،بينما التضامن مقرر قانونا في املسؤوليةالتقصيرية.
 اإلعفاء من املسؤولية :حيث أنه بإمكان االتفاق على اإلعفاء من املسؤولية املدنية في املسؤولية العقدية ،بينما ال يجوز ذلكفي املسؤولية التقصيرية .
 -3تميزاملسؤولية املدنية عن املسؤولية الجزائية :
 املسؤولية الجزائية ترمي إلى حماية املجتمع في حين املسؤولية هدفها حماية األفراد من األضراراملادية واملعنوية التي قد تمسبهم .
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 الجزاء في املسؤولية الجزائية يتمثل في العقوبة التي توقع على الفاعل لزجره و ردعه ،بينما التعويض هو الجزاء في املسؤوليةاملدنية جبرا أو إصالحا للضرر.
 الدعوى الجزائية تكون بين النائب العام بصفته ممثال للمجتمع وبين املتهم  ،أما الدعوى املدنية تجمع املسؤول عن الضرروالضحية .
 يطبق في املسؤولية الجزائية مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أي حصركل هذه الجرائم والعقوبات في نصوص قانونية بينمااملسؤولية املدنية فللقا�ضي السلطة التقديرية في تكييف سلوكات األفراد مع األضرارالتي لحقت بالغير .
 تقادم املسؤولية املدنية واملسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري ،حيث تتقادم املسؤولية املدنية بم�ضي خمس عشر سنةمن حدوث الضرر ،17بينما تقادم املسؤولية الجزائية مرتبط بالعمل باإلجرامي وعليه تقادم الجنائيات بعشر سنوات من يوم
ارتكابها  ،أما تقادم الجنح بعد ثالثة سنوات ،بينما املخالفات تتقادم بعد سنتين من يوم ارتكابها. 18
 يجوز للمضرور في املسؤولية املدنية التنازل عن حقه في املطالبة بالتعويض باعتبار طبيعة النزاع يتسم بالطابع الشخ�صي،بينما ال يمكن للنائب العام بصفته ممثال عن املجتمع أن يتنازل عن الدعوى العمومية وال يمكن له القيام بصلح 19باعتبارأن
األمريمس باملصلحة العامة ومن النظام العام.20
ثانيا :أركان املسؤولية املدنية
 -1الخطأ ّ :
عرف ريبير الخطأ بأنه  (:إخالل بالتزام سابق ينشأ عن العقد أو القانون أو قواعد األخالق ) ،فالخطأ يعتبر ركن من
أركان املسؤولية املدنية ،ففكرة الخطأ هي فكرة قديمة تم تبنيها بشكل واضح في القانون الفرن�سي 21منذ سنة  1804واعتمدت
كأساس جوهري في بناء املسؤولية املدنية ومناطا للتعويض ،مفادها عدم جواز مسألة الشخص إال إذا أرتكب أخطأ وفكرة
الخطأ ترتكزعلى سلوك محدث الضرر وتحليل املسلك النف�سي له أكثرمن البحث عن الضرر في حد ذاته فهي ال تراعي مصلحة
الضحية املضرورفي التعويض بقدرما تهتم باملسؤول ،في البداية كانت ال تقوم املسؤولية إال بإثبات الخطأ وعبء اإلثبات يقع
على املضرور ،22ثم بعد ذلك عرفت املسؤولية الخطئية تطورات متالحقة من الخطأ الواجب اإلثبات 23كما سبق وأن قلنا إلى
الخطأ املفترض سواء أكان الخطأ املفترض قابل إلثبات العكس أوالخطأ املفترض غيرقابل إلثبات العكس
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وقد وجهت للمسؤولية الخطئية التي تقوم على الخطأ العديد من انتقادات منها:
 بأنها يكتنفها الغموض إذ لم يتمكن القضاء والفقه من ضبط تعريف جامع ومتفق للخطأ. 25 أن عدد كبيرمن ضحايا الحوادث لم يتمكنوا من التعويض بسبب صعوبة إثبات الخطأ  ،كون أن املسؤولية املدنية في صورتهاً
التقليدية تفترض وجود مسؤول عن الضرر يلتزم بدفع التعويض تأسيسا على فكرة الخطأ  ،وفي نظرهم مرتكب الخطأ هو من
يلتزم بدفع التعويض.

ً
ً
 إال أن هذه الفكرة ال تتناسب مطلقا مع الضرر الجسدي ،السيما إذا كان الضرر الجسدي ناتجا عن سبب مجهول ،أو إذا أثبتً
ً
املدعى عليه أن هناك سببا أجنبيا قطع رابطة السببية بين الخطأ والضرر ،كما أن املسؤولية الخطيئة أصبحت ال تسايرالتطور

التكنولوجي والصناعي الحاصل ،مما تسبب ذلك في هجرها .
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 -2الضرر :الضرر هو األذى الذي يلحق بالشخص فيمس حقا من حقوقه أو مصلحة مشروعة له ،26فالضرر ّ
يعد مناط
املسؤولية املدنية ،فبدون ضرر ال يمكن الحصول على تعويض  ،فالضرر قد يكون مادي وقد معنويا أو أدبيا  .فالضرر املادي
يلحق بالشخص أوماله أوجسمه أويؤدي إلى خسارة مالية أويفوت عليه كسبا ،أما الضرر األدبي على عكس الضرر املادي حيث
ال يمس أموال املضروربل يصيب حق أو مصلحة غيرمالية ،27فبعد التغيرات التي حصلت عقب الثورة الصناعية في القرن،19
عجزضحايا األضرارالجسمانية عن إثبات الخطأ في جانب املسؤول ،28األمرالذي أدى إلى هجرفكرة الخطأ كأساس للمسؤولية
الشخصية ،حيث بقي العديد من الضحايا من دون تعويض  ،مما ّ
عجل على تبني املسؤولية املوضوعية املبنية على أساس
الفعل الضار ،فبالرغم من اتفاق الفقهاء على جوهر املسؤولية املوضوعية واملتمثل في الضرر إال أنهم اختلفوا حول املبررات
التي تقوم عليه هذه املسؤولية  ،مما نتج عنه ظهور نظرية تحمل التبعة ونظرية الضمان اللتان تقومان على فكرة الضرر. 29
 نظرية تحمل التبعة مفادها أن املتسبب بالضرر هو من يتحمل عبء تعويضه ،30حيث تقيم املسؤولية على أساس الضرر ،وال يعتد بركن الخطأ ،وعليه فمسؤولية الجاني تقوم بمجرد توفر الضرر ودون الحاجة إلى البحث عن خطئه 31وأول من تبنى
هذه النظرية الفقيهان سالي وجوسران .
 نظرية الضمان التي جاءت بها الشريعة اإلسالمية ومن الذين نادوا بها الفقيه «ستارك» هذا ما تجسد في رسالته للدكتوراهتحت عنوان»:محاولة لنظرية عامة عن املسؤولية املدنية» هذه النظرية مبنية على التضامن االجتماعي والتكافل ،ولكي يتحقق
ذلك يستوجب على املجتمع أن يضمن ألفراده السالمة الجسدية وان يحمي أموالهم ،وأن لكل فرد في املجتمع الحق في االستقرار،
ّ
والضرر الذي يصيب الفرد في سالمته الجسدية يجب أن يعوض في جميع األحوال كونه إخالل بحق من الحقوق
ويعد حق
السالمة الجسدية واملالية في نظرهذه النظرية الحد األدنى من الحقوق التي يجب أن تصان في املجتمع ،32نظريه الضمان تنظر
للضحية املضروروليس للمتسبب في الضرر.
الفرق بين نظرية الضمان وتحمل التبعة أن األولى تربط االلتزام بالتعويض بفكرة اإلخالل بحقوق املضرور  ،بينما الثانية تنظر
للتعويض مقابل للفائدة التي يجنيها املسؤول من النشاط .
لكن لم تخلوا فكرة املسؤولية املوضوعية من النقد حيث نلمس فيها :
 تهميش الضرر املعنوي على حساب الضرر املادي ،هذا األخير – أي الضرر املادي  -أعطيت له أهمية بالغة  ،مع العلم أنالضرر املعنوي أضحى اليوم يساوي أو يفوق الضرر املادي في كثيرمن األحيان.
 صعوبة في تحديد املسؤولية ،خاصة من الناحية العملية وفي هذا نعطي املثال الذي ساقه تونك بأن زبونا اشترى قارورة فيهامشروب غازي ثم انفجرت القارورة وأصابت شخصا  ،فإن السؤال الذي يطرح هنا من هو الشخص املطالب بالتعويض هل هو
البائع أم الزبون أم املنتج للقارورة أم هو منتج املشروب؟. 33
 -3العالقة السببية بين الخطأ والضرر :بعدما ّ
عرجنا على ركن الخطأ و ركن الضرر يوجد هناك ركن ثالث وهو العالقة

السببية بينهما  ،وفي هذا نصت املادة  124من القانون املدني الجزائري ّ
املعدل ّ
واملتمم و التي تق�ضي بما يلي »:كل عمل أيا كان ،
يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب ضرر للغير  ،»..بمعنى أن خطأ الفاعل والضرر ال يكفيان لوحدهما إلقامة املسؤولية املدنية،
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بل البد من وجود عالقة بين الخطأ والضرر بمعنى أدق أن مرتكب الخطأ هو من تسبب في الضرر ولم يحل حائل بينهما ،مثال
ذلك لو أن شخصا ّ
دس السم لشخص آخر فشربه ،وقبل أن يسري السم في جسده ،قتله احد األشخاص بعيار ناري ،فإن
الخطأ قد تحقق فيمن دس السم لكن ال يسأل عن مقتله ألنه ال توجد عالقة بين وضع السم و بين مقتل الشخص .34فتحديد
سبب الضرر ّ
يعد من بين األمور التي ّ
صعبت في تحديد العالقة السببية بين الخطأ والضرر فهناك أسباب منتجة للضرر وهناك
أسباب شاركت في إحداث الضرر ،وبذلك ظهرت نظريات عالجت هذا اإلشكال ،نذكرمنها نظرية تكافؤ األسباب ونظرية السبب
املنتج  .نظرية األسباب املنتجة ّ
تعرف بأنها يجب االعتداد بكل األسباب التي شاركت في الضرر أما نظرية السبب املنتج فمفادها
كما ّ
عرفها محمود جالل حمزة  »:هو السبب املألوف الذي ينتج الضرر عادة  ،أما السبب العارض فهو السبب غيراملألوف الذي
ال ينتج الضرر ولكنه يساهم فيه «.35
الفرع األول  :أسباب عجزنظام املسؤولية املدنية
قبل التفصيل في أسباب أفول نجم املسؤولية املدنية ال بأس أن نتحدث عن املعالم العامة الزمة املسؤولية املدنية ،حيث أنه
بعد ظهور بوادرالثورة الصناعية وقع في بيت املسؤولية املدنية هزات ارتدادية وشابها ارتباك كبير ،فقد بقي العديد من ضحايا
حوادث النشاط االقتصادي والصناعي بدون تعويض ،36كما أن التطور املتنامي في التقنيات االقتصادية الجديدة كانت لها
اليد الطولى في زيادة الحوادث وتنوعها فبعد حوادث املصانع والسيارات والطائرات والسكك الحديدية  ،جاء الدور على تصنيع
املنتجات الخطيرة وما أفرزته من مواد سامة مما انجر عنها تلوت البيئة واملحيط ،بحيث أصبح من الصعب جدا على الضحية
في إطاراملسؤولية املدنية املبنية على أساس الخطأ الواجب اإلثبات ،إثبات الخطأ في جانب املسؤول باعتبارأن الضرر مصدره
اآلالت واملنتجات الخطيرة وليس بفعل اإلنسان ،وهذا ما جعل الفقه واالجتهاد القضائي يبحثان عن أسس بديلة وجديدة
للمسؤولية املدنية تكون أكثرحماية وإسعافا للمضرورجسمانيا  ،وبعد محاوالت حثيثة ذهبت إلى حد التوسع في مفهوم الخطأ
وافتراضه ،إلى أن تم تبني املسؤولية املوضوعية التي تقوم على فكرة الضرر وال حاجة إلثبات الخطأ ونعني بذلك نظرية تحمل
التبعة ونظرية الضمان. 37
كما قلنا سابقا بأن املسؤولية املدنية اعتراها عجز في نظامها التعوي�ضي عن األضرار الجسمانية ،وهذا العجز لم يأتي من فراغ
بل كان نتيجة عوامل متداخلة ،فيما يلي نبرز أهم هذه العوامل :
أوال :عدم مسايرة التطورات االقتصادية واالجتماعية
إن عدم مسايرة النظام القانوني للمسؤولية املدنية مع التطورات االجتماعية واالقتصادية املتزايدة صاحبها ظهور أخطار
ألحقت أضرارجسدية بسالمة اإلنسان  ،فجدلية التوفيق بين القواعد القانونية أو النظم التشريعية مع املستجدات الحاصلة
على الصعيد االجتماعي أو االقتصادية أو التكنولوجيا ال تزال قائمة  ،بمعنى أن القواعد القانونية للمسؤولية املدنية ال ينبغي
أن تكون متقوقعة على نفسها  ،بل يراد لها – أي القواعد القانونية – أن تكون منفتحة أمام التطور العلمي والتكنولوجي ،
وتعطي حلول لكل ما قد يطرأ من مشاكل قانونية ،كما تسهم في إنعاش النظام االقتصادي واالجتماعي .فعدم مواكبة التطورات
ّ
االقتصادية أثربشكل الفت كيف ذلك ؟ .
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التحول الذي شهدته بعض املجتمعات من انتقالها من مجتمعات زراعية إلى مجتمعات صناعية ّ
ّ
إذ أن
عجل بظهور الحوادث
وتناميها 38وبالتالي ظهور اآللة في الوسط الزراعي أصبح اليوم حقيقة ال خيال بعدما كان في السابق ال أثرلها ،وجل االستخدامات
كانت تتم بطرق تقليدية بعيدة عن التعقيد والتكلف ،باملوازاة مع الزراعة كان في املا�ضي حرف يدوية بسيطة كان الفرد آنذاك
يسعى جاهدا لتلبية حاجياته مع قلة اإلمكانيات ،وبالتالي عند حدوث ضرر فالخطأ سهل اإلثبات من قبل الضحية ،كما أن
مصدرالضرر في املجتمعات الزراعية يرجع باألساس إلى فعل اإلنسان أو الحيوان. 39
لكن مع التطور االقتصادي الالفت للنظرالذي أسهم في انتشاراآلالت و زاد في وثيرة االختراعات و في تنوع وسائل النقل نتج عنه
مخاطرجمة وانتشرت معه حوادث العمل واألمراض املهنية ،ولم يعد الفاعل أو مسبب الضرر هو اإلنسان أو الحيوان بل انتقل
إلى اآللة وبالتالي ّ
صعب في إسناد الضرر إلى فاعله ،40و في حاالت أخرى استحال إثبات الخطأ لتعقيد هذه اآلالت وتطورها وفي
كثيرمن األحيان تكون الحوادث بشكل فجائي ،41إذ كيف يعقل إثبات خطأ املسؤول وسبب الضرر يرجع لآللة ؟
ما يمكن قوله أن املسؤولية املدنية في ظل هذا التطور أصبحت تشكل عائقا لهؤالء الضحايا في املطالبة بالتعويض .كما كان
للعوامل االجتماعية األثرالبالغ في تأزم املسؤولية املدنية ،مما افرز في املحصلة تفاوت كبيربين فئة تمثل أصحاب رؤوس األموال
وفئة العمال الذين تعتبر لهم اآللة بمثابة شريان حياة وفي نفس الوقت خطر جسيم يتهددهم ،ومن هنا بدأ الشعور بالظلم
االجتماعي والتهميش يساور طبقة العمال ،خاصة إذا أصيب احدهم بضرر فإنه يحرم من التعويض وذلك لعدم قدرة العامل
عن إثبات خطا في جانب رب العمل وقد يعود هذا الخطأ ألسباب خارجة عن نطاق رب العمل سواء ألسباب فنية لصيقة باآللة
أو أخطاء تتعلق بترتيب املصنع وسوء تنظيمه .ومما يزيد الطين بله انتشار الفقر وتدني املستوى املعي�شي وسط عائالت العمال
املصابين بحوادث العمل ناتجة عن غياب تكفل الدولة بمشاكلهم االجتماعية ،42هذا الظلم دفع العمال إلى تقوية صفوفهم
من خالل التكتل داخل نقابات للمطالبة بحقوقهم املهضومة 43وبالتالي ظهرت بوادر املذهب االجتماعي كفكر يقابل املذهب
الفردي ،ونظرا للخطورة التي يتعرض لها العمال في مزاولتهم لنشاطهم نجد الكثير منهم ال يتلقون تعويض جراء اإلصابات التي
تعترضهم ،فقد ابتكرالقضاء ما يسمى بااللتزام بالسالمة في بعض العقود كعقد العمل وعقد النقل فأصبح رب العمل بموجب
عقد العمل الذي يربطه بالعامل ،ال يكتفي فقط بدفع األجر ،وإنما يلتزم أيضا بضمان السالمة للعمال ،فإذا أصيب العامل
بضرر فان صاحب العمل يضطرإلى تعويض العامل ما لم يثبت صاحب العمل بأن الحادث سببه يعود للعامل أو خطا الغيرأو
القوة القاهرة. 44
ثانيا :عالقة الضحية باملسؤول عن فعل الضار
تعتبر العالقة التي تربط بين ضحايا األضرار الجسدية و املسؤولين عن األفعال الضارة في إطار قواعد املسؤولية  ،من ابرز
املعضالت القانونية التي تحول دون حصول هؤالء املتضررين على التعويض ،بحيث إذا كان املسؤول عن الضرر معسرا فإنه
يتعذر على املتضرر تلقي تعويض سريع ومنصف وإن استطاع هذا املتضرر إثبات خطأ املسؤول ،أو باألحرى إثبات توافر أركان
املسؤولية املدنية من الخطأ والضرر وعالقة سببية بينهما  ،باعتبار أن العالقة التي تربط املتضرر باملسؤول عالقة شخصية
بين دائن ومدين .وعندما نقول أن العالقة شخصية بمفهوم املخالفة أن املجتمع أو الجماعة ال عالقة لها بهذا التعويض وليس
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لها شأن بما آلت إليه دعوى الضحية في مطالبتها بالتعويض وبالتالي التعويض عن الضرر الجسدي مقصور فقط بين املضرور
واملسؤول وهذا ما يقال له املسؤولية الفردية. 45
ثالثا:صعوبة إثبات الخطأ
يعتبرالخطأ الركن األسا�سي الذي تبنى عليه املسؤولية الشخصية ،بحيث يتعين على املضرورإثبات الخطأ الذي كان السبب في
الضرر من أجل الحصول على التعويض ،وهذا اإلثبات في الغالب صعب املنال ومرهقا لكاهل املضرور ،وقد يكون مستحيال إذا
نظرنا إلى طبيعة الحوادث وتعددها وكثرة االستخدام لآلالت والتكنولوجيات الصناعية في شتى املجاالت ،وعليه قد يحرم املضرور
من التعويض إذا كان الضرر ناتجا عن فعل اآللة وليس اإلنسان  ،مما يتطلب األمرإجراء خبرة فنية معمقة ومتخصصة. 46
وفي كثير من األحيان يتعذر إثبات الخطأ إذا كان املسؤول مجهوال كجرائم اإلرهاب أو قد يكون املسؤول معسرا كما قلنا سابقا،
بحيث تعجز ذمته املالية عن تعويض وتغطية األضرار وهذا نظرا لجسامة األضرار واألخطار املتسبب فيها مما سبب مشكالت
قانونية ،47ولحيلولة الوضع لجأ بعض الفقهاء إلى افتراض الخطأ في جهة املسؤول افتراضا قابل إلثبات العكس أي عبء اإلثبات
يكون على عاتق محدث الضرر ،ورغم ذلك فافتراض الخطأ لم يسعف املضرورفي حصوله على تعويض كون املسؤول بإمكانه
نفي الخطأ ،ثم في مرحلة موالية أقيمت املسؤولية على أساس الخطأ املفترض غيرقابل إلثبات العكس معنى انه في حالة إذا ما
وقع الضرر فإن املسؤول يعد مخطئا وال يستطيع نفي خطئه إال بإثبات السبب األجنبي  ،ثم بعد ذلك اعتبرت املسؤولية بقوة
القانون.48
هذه الجملة من األسباب وغيرها أبانت بشكل ال يدع مجاال للشك على قصور قواعد املسؤولية املدنية ومحدوديتها في تعويض
ضحايا األضرارالجسدية ،عالوة على ذلك فإن كثرة الحوادث واألخطارالتي تصيب األضرارالجسمانية أصبحت اليوم تهدد أمن
واستقراراملجتمعات .
املطلب الثاني  :ظهور األخطاراالجتماعية

قد يتعرض الفرد في حياته اليومية للكثيرمن األخطارتهدد حياته وسالمته الجسدية ّ ،
فيعد الخطراليوم جزء ال يتجزأ من حياة

اإلنسان  ،فهو يرتبط بشكل وثيق حضورا وعدما بتواجد اإلنسان على ظهر هذه البسيطة ،ويتخذ صور كثيرة كاملرض والعجز
عن العمل وإصابات العمل ،األمراض املهنية ،الوفاة ،البطالة ،وهناك أخطار أخرى كحوادث املرور ،الزالزل

والفيضانات،

البراكين االحتباس الحراري ،الحروب واألزمات السياسية واملالية ،املظاهرات ،االحتجاجات ،أعمال العنف املختلفة .وقد يرجع
أسباب نشؤ وتزايد هذه األخطار إلى التطورات االقتصادية واالجتماعية التي عرفتها البشرية حديثا

فكلما كان فيه تقدم

علمي وتكنولوجي إال ونتج عنه تنامي في درجة األخطار ،وصدق من قال أن اإلنسان يعيش فوق قشرة رقيقة من طبقات األمان
على سطح كرة تشتعل باملخاطر .
الفرع األول  :تعريف الخطراالجتماعي
مفهوم الخطرعرف تطورا كبيرا وهذا التطور كان وليد التغيرات التي حصل في املجتمعات ،ولم يعد قاصرعلى اإلصابة الجسدية
أو املالية فحسب بل ظهرت حاالت أخرى كالبطالة ،الفقر ،التقاعد..ألخ ،49يقصد بالخطر حادثة محتملة ال يتوقف تحقيقها
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على إرادة احد طرفي العالقة التأمينية وخاصة إرادة املؤمن له ،كما ّ
يعرفه البعض بأنه حادث غير سار عادة  ،مما يترتب عليه
نقص في الدخل وزيادة في األعباء وتدهور في صحة اإلنسان .50فقد اختلفت اآلراء الفقهية في تعريف الخطر االجتماعي ،فكل
اتجاه ينظر إلى الخطر من زاويته ومن وجه نظره ويضع معايير في ذلك  ،سنتطرق إلى كل معيار وما حمله من تعريف للخطر
االجتماعي وذلك على النحو التالي :
أوال :املعيارالنشـاط املنهي
ّ
عرف أصحاب هذا االتجاه الخطر االجتماعي بأنه »:تلك األخطار التي تتعرض لها فئة العمال وتؤثر على دخلها ،وبالتالي تكون
نظم التأمينات االجتماعية ليست سوى نظم التأمينات العمالية» ،51املالحظ من خالل هذا التعريف نلحظ تضييق في تعريف
األخطاراالجتماعية وقد نظروا له من زاوية العمال املأجورين فقط واقتصرت األخطاراالجتماعية في األخطاراملهنية.
ثانيا  :معيارالعيش في جماعة أو السبب
ّ
عرف هذا االتجاه األخطار االجتماعية بأنها»:الخطر الناتج عن الحياة في املجتمع ،ومصدره األسا�سي يكمن في العيش ضمن
الجماعة « ،52من خالل هذا التعريف نستشف أن أصحابه ارجعوا األخطار االجتماعية إلى ارتباطها الوثيق وصلتها بالحياة
االجتماعية كخطرالحروب وحوادث املروروالبطالة وغيرها.
ثالثا  :معياراألثراالقتصادي أو التأثيرعلى املركزاالقتصادي
ّ
يعرف فقهاء هذا املعيارالخطراالجتماعي بأنه»:الخطرالذي يؤثرعلى املركزاالقتصادي للفرد الذي يتعرض له ،سواء عن طريق
االنتقاص من الدخل أو انقطاعه ألسباب فسيولوجية كاملرض والعجزوالشيخوخة والوفاة ،أو ألسباب اقتصادية كالبطالة ،أو
عن طريق زيادة األعباء دون االنتقاص من الدخل كما في حالة نفقات العالج واألعباء العائلية املتزايدة «. 53
الخطرفي نظرهم هو ذلك الخطرالذي يؤدي إلى حرمان الفرد من ممارسة النشاط املنهي سواء بشكل كلي أو جزئيا ويجعل قدرته
على الكسب تتناقص كما يزيد من أعبائه ويؤثرعلى مستوى معيشته مما يجعل هذا الشخص مؤهل ألن يعنى بالحماية. 54
املالحظة العامة التي يمكن أن نستشفها من خالل عرض مختلف هذه التعريفات الفقهية املصنفة من خالل املعايير السابقة
الذكر نلحظ أنها لم تعطينا تعريف دقيق لألخطار االجتماعية ،فهي تبني تعريفاتها حسب التوجهات والفلسفات الفكرية
ألصحابها ،هذا من جهة ومن جهة أخرى  ،تعرض في الكثير من األحيان فكرة املخاطر األخطار االجتماعية من زاوية شخصية
لألفراد سواء ما تعلق بمراكزهم االقتصادية أو االجتماعية و لم تشر إلى تأثير هذه األخطار االجتماعية على املجتمع واملصلحة
العامة.55
انطالقا من ذلك يمكن اإلشارة إلى مسألة غاية في األهمية ،وهي ما يسمى بجميعة األخطار التي مفادها أن هناك أخطار ذات
الصلة بالحياة في املجتمع ،ال يمكن بأي حال أن يتحملها اإلنسان بمفرده  ،وأنها كذلك تشكل تهديدا بالنظام العام ،وعليه
فاملجتمع أو الجماعة هي من تتحمل عواقبها في سبيل حماية املضرور ،وذلك عكس ما قلناه سابقا بشأن املسؤولية املدنية بأن
الجماعة ال تتحمل ما آلت إليه دعوى الضحية باعتبارأن العالقة مقتصرة بين الدائن واملدين وال تتعداهما. 56
الفرع الثاني  :مميزات الخطراالجتماعي
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بعد ظهور األخطار االجتماعية وتطورها تغيرت معطيات كبيرة ،فقد كان لها تأثير بالغ األهمية ليس فقط على مستوى األفراد
بل على املجتمع و الجماعات ،هذا ما يجعلها تنفرد بخصائص ومميزات ،ال باس فيما يلي نتحدث عن أهم مميزات األخطار
االجتماعية .
أوال  :يشكل تهديد على األمن والسلم في املجتمع
كما أن األخطار االجتماعية تشكل هاجس بالنسبة لألفراد ،فإنها في نفس الوقت تهدد أمن وسلم على املجتمع ،وهذا ما يحتم
على الدولة أخد الحذروالحيطة في التعامل معها وإحاطتها بتشريعات بغية التكفل بها والتقليل من حدتها ،وعندما شعراملجتمع
بخطورة الوضع من خالل تضاعف في عدد الضحايا واإلصابات التي طالت األفراد ،لم يبق مكتوف األيدي بل أخد بزمام املبادرة
وتحمل عبء التعويض وهذا ما قلنا بجميعة املخاطر ،إذ أن اآلثارالتي تخلفها األخطاراالجتماعية قد تمس باالقتصاد الوطني
وقد تمس بشريحة كبيرة من املجتمع ،العامل الذي يصاب جراء خطر اجتماعي قد يقعده الفراش وبالتالي يحرمه من الكسب
وهذا ما يؤثر على عجلة اإلنتاج الوطني كما يؤثر بالدرجة األولى على أسرته وعلى من يعولهم ألنه يمثل لهم مصدر رزق ،وال
يتوقف األمر عند هذا الحد بل قد ينجر عن اإلصابة خسائر أخرى ،من تكاليف باهظة يتحملها هذا املصاب كتكاليف العالج،
واملصاريف التي يدفعها للطبيب ناهيك عن األضراراملعنوية واألدبية األخرى التي تتبع اإلصابة الجسدية .
كذلك األمربالنسبة لخطرالبطالة قد تتسبب في أمور ال يحمد عقباها  ،فالبطالة ال تقتصرأثارها على البطال في حد ذاته بل قد
تمتد إلى املجتمع بكامله وتأكل األخضر واليابس ،إن الذي ال يشتغل يكثر عنده الفراغ و بالتالي يساوره اليأس واإلحباط وينخر
جسده املرض كما أنه يشعر بالتهميش والظلم و تراوده أفكار هدامة ،قد يصل به األمر إلى حد االنتحار أو الرغبة في االنتقام
من كل ما حوليه ،وقد ينشأ منحرفا أو متطرفا وبالتالي يصبح يشكل تهديد على األمن والسلم للمجتمع ،للوقوف في وجه هذه
ّ
الظواهر سعت الدولة جاهدة لتوفير مناخ مالئم لألفراد بعيدا على كل ما من شأنه أن يعكر عيشهم ،وذلك تفاديا للصدامات
والنزاعات من خالل وضع الحد للمخاطر االجتماعية ،57وغني عن البيان أن التكفل باألخطار االجتماعية يعتبر خطوة بالغة
األهمية وشوط كبيرتقطعه الدولة في سبيل تحقيق األمن والسلم للمجتمع .
ثانيا  :املجتمع يتحمل ضمان الخطراالجتماعي
إن التوجه الجديد املبني على الطابع االجتماعي الذي ساد مع بداية القرن العشرين ّ
،كرس أفكار مفادها عدم هضم حقوق
األفراد واعتبار مصلحة املضرور من بين األولويات واالهتمامات املكفولة ،نجم عن ذلك تعويض األفراد في حالة تعرضهم
لألخطار االجتماعية والذود عنهم خاصة ما تعلق باألضرار الجسمانية ،ثم تطورت األمور بعد ذلك فبدأ التحضير لتقنين هذه
األفكار وجعلها واقعا معاشا بناء على ذلك ظهرت قوانين ونظم تعويضية جديدة أخذت على عاتقها حماية املضرورين خاصة
ما يتعلق باإلضرار الجسدية ،دون أن تولي اهتمام لغياب خطأ املسؤول أو إعساره ،وبالتالي نقلت عبء التعويض من املسؤول
الفاعل إلى ذمة الجماعة .
املبحث الثاني  :تكفل الدول باألضرارالجسمانية في ضوء األنظمة الخاصة للتعويض
في عصرنا الحاضرأصبحت الدولة تنتهج سياسة جديدة من خالل تدخلها في كل مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية فقد
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تغيرت وظيفتها من الدولة الحارسة إلى الدولة املتدخلة  ،وذلك بغية الوقوف مع الفئة الضعيفة في املجتمع وتحقيق العدالة
االجتماعية فهناك حاالت يكون تدخلها بشكل أسا�سي كوقوفها مع ضحايا األعمال اإلرهابية وضحايا املظاهرات واالحتجاجات
وكذا ما يسمى بضحايا أحداث استكمال الهوية ،وقد يكون تدخلها بصفة احتياطية لضمان األضرار الجسمانية مثل تكفلها
بضحايا حوادث املرور عن طريق صندوق ضمان السيارات أو من خالل التكفل باألضرار الجسمانية في إطار املادة  140مكرر1
من القانون املدني الجزائري ّ
املعدل ّ
واملتمم ،سنركزالحديث عن املادة  140مكرر 1وأهم ما جاءت به من جديد كما نحاول قدر
اإلمكان إماطة اللثام عن بعض التساؤالت التي تخللت املادة وأسالت الحبرالكثير  ،خاصة ما يتعلق بالدور الجديد الذي اسند
للدولة في التكفل املضرورين ،وهل تكفل الدولة مقصور فقط على األضرار الجسمانية أم يتعداها إلى األضرار املادية واملعنوية
؟ ،لكن قبل تسليط الضوء على املادة  140مكرر 1فإنه من نافلة القول أن التطرق أوال إلى موضوع األنظمة التعويضية الخاصة
ودور الدولة في عملية التكفل باملضرورين جسمانيا .
املطلب األول  :صور تكفل الدولة في إطاراألنظمة الخاصة للتعويض
مع تضاعف في عدد ضحايا األضرارالجسمانية وبقاء الكثيرمن هؤالء الضحايا بدون تعويض  ،ظهرت أفكارجديدة إلى جانب
نظام املسؤولية املدنية ،تتمثل في ضرورة إنشاء أنظمة جديدة للتعويض تتكفل وتعنى بضحايا األضرار الجسمانية أساسها
التضامن بين أفراد املجتمع. 58
املتمعن في تعويض ضحايا األضرارالجسدية في إطاراملسؤولية املدنية يجده مرتبط بشكل وثيق بسلوك املسؤول ،لكن األنظمة
التعويضية الجديدة تتجاهل إلى حد ما سلوك الشخص املتسبب في الضرر سواء كان مخطأ أو غير مخطئ أو كان الفاعل
معروف أو غيرمعروف املهم متى تحقق االنتهاك في السالمة الجسدية نشأ عنه الحق في التعويض ،إن الغرض األسا�سي من تبني
هذه األنظمة التعويضية هو جبر الضرر أو ترضية املضرور وذلك من خالل تمكين املضرور من الحصول على التعويض ،وكذا
تحديد نطاق يتحمل فيه املجتمع عبء التعويض ،هذه األمور أصبحت الشغل الشاغل للمجتمع ومن بين أولوياته األساسية.
ولحيلولة الوضع عكفت الدولة على إيجاد آليات جديدة خاصة للتعويض ،ساهم في تأسيسها املجتمع ،وقد تجسد ذلك من
خالل تنظيم الدولة لعملية التضامن االجتماعي ملختلف أنواع التامين ،األمر الثاني تدخل الدولة بشكل مباشر وأخذت على
عاتقها تحمل عبء التعويض ،كل هذه النقاط نتعرف عليها فيما يلي :
الفرع األول :تنظيم الدول لعملية التضامن االجتماعي (التامين )
سعت الدولة في بدائية مراحلها السابقة عندما كانت توصف بالدولة الحارسة سعت إلى وضع أنظمة مساعدة على ّ
تحمل
األخطار التي تصيب الفرد في املجتمع ،من خالل توفير اإلطار العام لألفراد الذي يسهل لهم مجابهة كافة األخطار التي تعترضهم
وتهدد حياتهم وممتلكاتهم فظهر بذلك التامين الذي ّ
يعد الوسيلة و اآللية املثلى للتضامن ،خاصة في السنوات األخيرة الذي
أصبحت األخطار تحيط باإلنسان من كل جانب ،59فاالدخار في بداية األمر كان يمثل الطريقة األمثل في نظر األفراد في سبيل
االحتياط في حال حلول األخطارلكن هذا الجهد الفردي لم يعد كاف لوحده  ،فقد يصعب على اإلنسان جمع املال لفقره أو قد
يكون حجم الخطر اكبر من املبالغ املرصودة له هذا ما شجع على غرس روح التضامن بين األفراد و انبثق عنه مصالح مشتركة
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وبالتالي ظهراالدخارالجماعي. 60
حيث يساهم األفراد في تمويل منظمة التامين عن طريق أقساط تدفع لقاء تلقي تعويض في حال تعرضهم ألخطاروبالتالي توزيع
أعباء األخطار على املساهمين .التأمينات موضوع شامل قد يكون في شكل تأمينات اجتماعية أو تأمينات اقتصادية أو تأمينات
خاصة فالتأمينات االجتماعية تخص عالم الشغل بصفة عامة  ،كتأمين العمال من املخاطر التي تواجههم في مزاولة عملهم
كاملرض  ،األمومة حوادث العمل ،األمراض املهنية الشيخوخة ،البطالة ...إلخ ،تكون هذه التأمينات إجبارية ،تشرف على تسيير
هذه التأمينات االجتماعية هيئات إدارية ومرافق إداريةّ ،
تمول التأمينات االجتماعية بمساهمة العمال وأرباب العمل في شكل
اشتراكات ،أما التعويضات التي يستفيد من األفراد حال تعرضهم للخطر فهي تكون على أساس الضرر وهذا ما يجسد تضامن
فئة العمال ،61أما التأمينات االقتصادية 62أو الخاصة فمجالها اقتصادي محض تمس قطاع الفالحة والصناعة والتجارة ،
ّ
وتسير هذه التأمينات االجتماعية من طرف شركات تجارية عامة أو خاصة هدفها تحقيق الربح يحدد التعويض عن األخطار
بقدرنسبة األقساط املدفوعة من قبل املؤمن له إلى املؤمن فالعالقة التي تربط بين املؤمن املكتتب وبين املؤمن له عالقة عقدية
فقد شهد نظام التأمينات تطورا مضطردا مع مطلع القرن العشرين ،كان له األثر الواضح على نظام املسؤولية املدنية63
فالتأمين ساعد على تشجيع املضرورين للمطالبة بحقوقهم من خالل التعويض على األضرارالتي طالتهم ،كما أن شركة التأمين
هي التي تدفع التعويض على الضرر الحقيقي مكان املؤمن له ،ويمكن رفع دعوة مباشرة إلى شركة التامين دون املرورعلى املؤمن
له ،وهذا ما ساعد على اختفاء املسؤول عن الضرر طاملا أن العالقة مباشرة بين الضحية واملؤمن 64وأصبحت الضحية ليست
مطالبة بإثبات مسؤولية الشخص املتسبب في الضرر وال إثبات العالقة السببية بل تستحق التعويض بمجرد تحقق الضرر،
يكفي في ذلك ّ
التقيد باإلجراءات اإلدارية املعمول بها من تصريح بالخطر ،تقديم وثائق التي تتثبت الضرر ،شهادة طبية ،تقرير
الخبرة أو محضراملعاينة وال حاجة في اللجوء إلى القضاء طاملا أن مبلغ التعويض محدد مسبقا.
الفرع الثاني  :تكفل الدولة بشكل مباشرفي عملية التعويض
التعويض الذي يحصل عليه املضرورفي إطارالتأمينات ال يعتبرحال دائما في كل األحوال ،فقد يتخلف شرط من شروط التأمين
أو يسقط حقه في التعويض ،مما يجعل املضرورفي حيرة من أمره ،فهل يعقل أن يترك املضرورلوحده في مواجهة األخطار؟ هذا
إذا كانت تلك األخطار مشمولة بالتأمين ،فما بالك إذا تعرض ألخطار غير مغطاة بالتأمين أصال ،هنا يأتي دور الدولة للتدخل
بشكل مباشرللتكفل باملضرورين جسمانيا ،باعتباراإلصابة الجسدية ّ
تعد اخطراإلصابات ،فقد ترى األستاذة غنيمة لحلو أن
تدخل الدولة قد يكون بطريقتين ،بصفة أساسية وقد تكون بشكل احتياطي ،65وفي كل الحالتين هذا التدخل يتم عن طريق
صناديق أوعن طريق الخزينة العمومية ،وهذا ما سنتعرف عليه فيما يلي :
أوال  :الصناديق الخاصة بالتعويض
في كثيرمن األحوال ال يتحصل املضرورعن التعويض من عند املسؤول ،لهذا الغرض استحدثت الدولة صناديق خاصة فعلى
غرارصناديق الضمان االجتماعي أوالصناديق التابعة لشركات التأمين ،ونحن نتحدث عن تكفل الدول باملصابين بشكل أسا�سي
أن�شئ في هذا الصدد صندوق تعويض ضحايا حوادث املرور بموجب املادة  70من األمر رقم  69-107املتضمن قانون املالية
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لسنة  1970الذي يتحمل .. »:كل التعويضات املمنوحة لضحايا حوادث الجسدية أو لذوي حقوقهم ،أو جزء منها عندما تكون
هذه الحوادث التي يستحقون عنها التعويض قد تتسبب عن سيارات ذات محرك وفي الحالة التي يكون فيها املسؤول عن األضرار
مجهوال أو يكون حقه في الضمان حين وقوع الحادث ساقطا أو غير مؤمن بما فيه الكفاية أو يكون معسرا بصفة كلية أو جزئية
. »..
وكما نصت عليه املادة  10من القانون رقم  90-20التعويضات الناتجة عن العفوالشامل  90-19املستحقة لضحايا ..»:األضرار
الجسمانية الالحقة بمناسبة استعادة سلطة الدولة في ظروف الزمان و املكان املنصوص عليها في املادة  9من القانون رقم 90-
 67».. 19إيرادات هذه الصناديق تتكون من مساهمة املؤمن لهم ومؤسسات التأمين باإلضافة إلى مساهمة الدولة من خالل
التخصيص السنوي للميزانية  .دائما نبقى في سياق تكفل الدولة املباشر بضحايا األضرار تم إنشاء صندوق تعويض ضحايا
اإلرهاب بمقت�ضى املادة  145الفقرة  5من املرسوم التشريعي رقم  93-18املتعلق بقانون املالية 68لسنة  1994حيث يتكفل بـ»:
املعاشات ورأس مال التعويض وكذلك األضرارالجسدية و املادية املترتبة على أعمال اإلرهاب وفق الشروط املنصوص عليها ،»..
كما يتولى أحكام املرسوم التنفيذي رقم  99-47تسديد مختلف التعويضات املقررة لفائدة ضحايا اإلرهاب  ،وضحايا األحداث
التي وقعت في إطار مكافحة اإلرهاب ولصالح ذوي حقوقهم في صورة معاش شهري

أو رأس مالي إجمالي أو مساعدة مالية

لإلدماج االجتماعي  ،إيرادات هذا الصندوق تتشكل من مساهمة الصندوق الوطني للتضامن وتخصيص سنوي من ميزانية
الدولة .
ثانيا  :التعويض عن طريق ميزانية الدولة
بمقت�ضى املادتين  21و 49من املرسوم التنفيذي رقم  99-47املتعلق بمنح تعويضات لصالح األشخاص الطبيعيين ضحايا
األضرار الجسمانية أو املادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة اإلرهاب ولصالح ذوي
حقوقهم  ،حيث تعتبر معاشات الخدمة باعتبارها تعويضا مستحقا لذوي حقوق املوظف أو العون العمومي املتوفى من جراء
عمل إرهابي أو في إطار مكافحة اإلرهاب ،أما املعاشات الشهرية باعتبارها تعويضات مستحقة للموظفين واألعوان العموميون
عن األضرار الجسدية التي أصيبوا بها نتيجة عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة اإلرهاب  ،على عاتق الهيئة املستخدمة
لكون هذه األخيرة تجزئة للدولة .كما تنص املادة  09من املرسوم الرئا�سي رقم  »: 02-125يتقا�ضى ذوو حقوق الضحايا املتوفين،
بعنوان ميزانية الدولة ،معاشا شهريا عندما يترك الهالك أطفاال كانوا في كفالته كما هو محدد في املادة  13أدناه «
وقد تستعين الدولة بمصالح صناديق الضمان االجتماعي في تسديد بعض التعويضات  ،وبالتالي يصب التعويض في حساب
الخزينة العامة.
املطلب الثاني  :تكفل الدولة باألضرارالجسمانية على ضوء املادة  140مكرر1
ملسايرة ركب التغيرات والتطورات املتالحقة ،أقدم املشرع الجزائري على سن تشريعات خاصة ،هذه األخيرة أخذت على عاتقها
حماية املضرورجسمانيا من شتى األخطاراالجتماعية ،لكن ال�شيء الجديد والالفت للنظرأنه على غرارالنصوص الخاصة خرج
املشرع عن صمته وقام بتعديل للقانون املدني الجزائري بمقت�ضى القانون رقم ّ 05-10
املعدل ّ
واملتمم ،واستحدث نص جديد
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واملتمثل في املادة  140مكرر ،1والتي تنص  »:إذا انعدم املسؤول عن الضرر الجسماني ولم يكن للمضروريد فيه ،تتكفل الدولة
بالتعويض عن هذا الضرر «.
لإلحاطة بما ورد في نص املادة  140مكرر ،1ال بأس أن نتعرض في هذه السانحة للشروط التي جاءت بها املادة السالفة الذكر،
والتي من خاللها تتكفل الدولة باألضرارالجسمانية ،ثم ّ
نعرج على تقييم مضمون املادة مع اإلشارة إلى بعض املثالب التي شابتها .
الفرع األول  :شروط تكفل الدولة من خالل نص املادة  140مكرر1
نستنتج أن تكفل الدول باألضرارالجسمانية لن يتأتى إال بتوافرالشروط التالية :
أوال  :انعدام املسؤول عن الضرر الجسماني
إن من اكبراملعضالت التي تواجه املضرورجسمانيا هو عدم حصوله على التعويض ،وهذا مرده إلى انعدام املسؤول عن الضرر،
فقد يصعب إثبات الخطأ في جانبه وخاصة بعد ظهور األخطار االجتماعية ،ففي غالب األحيان ال يوجد أي اثر للمسؤول عن
الضرر لسبب أو آلخر ،مثال ذلك ما يتعرض له ضحايا حوادث املرور في حال هروب أو جهالة املسؤول كذلك األمر بضحايا
املأساة الوطنية وضحايا الكوارث الطبيعية  ،..فبناء على املادة  140مكرر ،1فإنه ال تتريب على املضرورمن اآلن فصاعدا بإمكانه
املطالبة بالتعويض في حالة انعدام املسؤول على الضرر ،في حين إذا ما أجرينا مقارنة بالتعويض عن األضرار ضمن إطار
املسؤولية املدنية التقليدية املبنية على فكرة الخطأ فإنه يجب على املضرور إثبات خطأ املسؤول وفي حال عدم تحقق اإلثبات
ضاع حق املضرور ،أما إذا أخذنا بالخطأ املفترض القابل إلثبات العكس أو غير القابل إلثبات العكس ،فإنه بإمكان املسؤول
إثبات السبب األجنبي وبالتالي يتنصل من تقديم التعويض ،وفي بعض الحاالت قد يكون املسؤول معلوما ولكن ال يستطيع
املضروراستيفاء التعويض بسبب إعساراملسؤول وعدم كفاية ذمته املالية للتكفل بكل األضرار ،وهناك حالة أخرى وهي قيام
غيراملميزبارتكاب ضرر جسماني فإننا ال يمكن مطالبته بالتعويض كونه لم يبلغ سن التمييز ،وبالتالي نكون بصدد حالة انعدام
املسؤول ،وهذا ما نصت عليه املادة  125من القانون املدني ّ
املعدل ّ
واملتمم التي تنص »:ال يسأل املتسبب في الضرر الذي يحدثه
بفعله أو امتناعه أو بإهماله منه أو عدم حيطته إال إذا كان مميز» وقد يطرح سؤال في حالة ما عرف املسؤول عن الضرر ولكنه
كان في حالة إعسار ،هل يمكن إسقاط وتطبيق عليه مضمون املادة  140مكرر 1أم ال ؟ .
فنحن نميل في هذا للرأي الذي ذهب إليه األستاذ مراد قجالي ،69وذلك عندما أخضع حالة إعسار املسؤول لنفس حال عدم
وجوده لكون املشرع الجزائري كان يهدف من إنشاء النظام التعوي�ضي الخاص ألجل إسعاف املضرور جسمانيا وتمكينه من
التعويض بغض النظرعن الفاعل معروف أو مجهول .
ثانيا  :أن يصيب الشخص ضرر جسماني
من خالل املادة  140مكرر 1نلحظ أن األضراراملعنية بالتعويض حصرها املشرع في األضرارالجسمانية ،وبالتالي استبعد األضرار
املادية كاملمتلكات واملنقوالت كالسيا ات ونحوها ،باعتبار أن الحق في الحياة والسالمة الجسدية ّ
يعد من الحقوق األساسية
ر
املكفولة واللصيقة باإلنسان ،أما األضرار املادية املرتبطة بالضرر الجسدي ممثلة في نفقات ومصاريف العالج وغيرها فإنها
تندرج ضمن املشموالت بالتعويض ،70بيد أن الغموض يكتنف األضرار املعنوية فهي غير واردة في نص املادة  140مكرر ،1مما

33

يستدعي توضيح ذلك نظرا لخطورتها فهي في بعض األحيان أشد إيالما من األضرارالجسدية .
ثالثا  :أن ال يكون املضرورسببا في حدوث الضرر
بالرغم من املظهرأو الطابع العام للمادة  140مكرر 1الذي يوحي بتطبيقها املنهج الذي رسمه النظام التعوي�ضي الخاص والذي
أقرته التشريعات الخاصة فإن عبارة  .. »:ولم يكن للمضروريد فيه  ،»..التي تضع شرط عدم استطاعة الحصول على التعويض
من قبل املتضرر إذا كان هو املتسبب في الضرر الجسدي أخرجتنا من سياق هذا النظام ،ألنه قد يحدث في كثير من األحيان
إصابات جسدية واملتسبب فيها أو املسؤول عنها هو املضرور في حد ذاته ،وال أدل على ذلك ما ورد في املادة  08من األمر 74-
 15املعدل واملتمم املتعلق بإلزامية التامين على السيارات ونظام التعويض التي تنص»:كل حادث سير سبب أضرارا جسمانية
يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها ،وان لم تكن للضحية صفة الغيرتجاه الشخص املسؤول مدنيا ويشمل هذا
التعويض كذلك املكتتب في التأمين ومالك املركبة كما يمكن أن يشمل سائق املركبة ومسبب الحادث .
الفرع الثاني  :تقييم مضمون املادة  140مكرر1
حيث ّ
يعد هذا النص مبدأ عام طال انتظاره ،فهوخروج عن قواعد املسؤولية املدنية التي تشترط توفرالخطأ  ،والضرر والعالقة
السببية واألساس املعتمد في املسؤولية املدنية للحصول على التعويض هو إثبات خطأ املسؤول سواء كان خطئه الثابت أو
املفترض ،حيث تق�ضي هذه املادة بإلزام الدولة على تعويض األضرار الجسمانية في حال انعدام أو جهالة املسؤول عن الضرر،
يفهم من ذلك إعفاء املضرورمن إثبات خطأ املسؤول ،وهذا ما كان يؤرق ضحايا األضرارالجسمانية  ،الذين كان يصعب عليهم
الحصول على التعويض في مثل هذا النوع من األضرار و إن حصل فقد يطول لسنوات ،وأصبحت الدولة الضامن االحتياطي
لضحايا األضرارالجسمانية في حال انعدام املسؤول ولم يكن للمضروريد في اإلصابة .
كما أن تعويض املضرورين بهذه الكيفية يعكس مدى التضامن االجتماعي السائد بين الدولة واألفراد هذا من جهة ومن
جهة أخرى يبرز أن من بين املهام الجديدة املسندة للدولة هي ضمان السالمة الجسدية لألفراد بغية ضمان االستقرار داخل
املجتمع ،71ويستشف من هذه املادة نية املشرع في مسايرة مختلف النصوص الخاصة التي تكرس أنظمة التعويض الجديدة
لحماية املضرورجسمانية إلى جانب نظام املسؤولية املدنية. 72
ّ
يعد هذا النص نقلة نوعية في أحكام القانون املدني باعتباره الشريعة العامة ،ويعتبر أيضا وسيلة وأداة بيد القضاة تمكنهم
من إسباغ ضمانات في سبيل حماية ضحايا األضرار الجسمانية ،كما أعطت للقضاة أحقية إلزام الدولة وإسهامها في التكفل
بالتعويض عن األضرار الجسمانية وتحديد آليات ذلك.73بيد انه لم يتم تتضح الرؤية جيدا بشأن مسألة تقدير التعويض من
قبل القا�ضي،هل يخضع للقواعد العامة التي تخول السلطة التقديرية للقا�ضي؟ أم تخضع عملية تقدير التعويض ملا هو
معمول به في األنظمة التعويضية الخاصة بحيث تقتصر على األضرار الجسمانية ويكون ذو طابع جزافي ال يغطي كافة األضرار
التي لحقت باملضرور وتلقائي محدد مسبقا بمقت�ضى نص قانوني ال يخضع للسلطة التقديرية للقا�ضي  ،وذلك مراعاة للسرعة
والبساطة .إن تطبيق نص املادة  140مكرر 1يطرح تساؤال آخركيف يتم الحصول على التعويض ،بمعنى أدق هل تكون بواسطة
دعوة قضائية أم عن طريق شخص معنوي يمثل الدولة. 74
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الخاتمة :
إن تطور املجتمعات وتقدمها عقب الثورة الصناعية في أوربا كان من بين ابرز العوامل املباشرة في ظهور األخطاراالجتماعية
والتي مست الحياة والسالمة الجسدية لألفراد ،وهددت األمن والسلم العام في املجتمع ،نتج عنها عجز وتصدع في القواعد
العامة للمسؤولية املدنية عن ضمان األضرار الجسمانية وإسباغ الحماية الكافية لفئة املضرورين جسمانيا رغم اجتهادات
الفقه والقضاء والتشريع ،مما جعل الجميع ينادي بضرورة إنشاء أنظمة جديدة للتعويض تتكفل بضحايا األضرارالجسمانية
أساسها التضامن بين أفراد املجتمع .
املشرع الجزائري أقدم على سن تشريعات خاصة هذه األخيرة أخذت على عاتقها حماية املضرور جسمانيا من شتى األخطار
االجتماعية لكن ال�شيء الجديد والالفت للنظر أنه على غرار النصوص الخاصة جاء املشرع بنص جديد عندما قام بتعديل
القانون املدني الجزائري بمقت�ضى القانون رقم ّ 05-10
املعدل ّ
واملتمم ،واستحدث املادة  140مكرر ،1حيث يعتبر هذا النص
أيقونة الشريعة العامة و يحمل في طياته نظاما تعويضيا خاصا خارج عن قواعد املسؤولية املدنية .
ما يمكن قوله أننا نثمن ونبارك الخطوة التي خطاها املشرع الجزائري بنصه الوارد في املادة السابقة الذكر ،لكن نأمل في املزيد
من الضمانات لتوفير اكبر حماية للمضرورين جسمانيا قصد مجابهة األخطار  ،أما نصه األخير فقد ّ
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