�أو ًال  :الن�صو�ص القانونية التي تنظم التعوي�ض
      عن القتل اخلط�أ والإ�صابات اخلط�أ :
ن�صت املادة ( )65من قانون اجلزاء الـعم ــاين على �أن ــه
(ميكن للقا�ضي اجلزائي �أن يق�ضي بالإلتزامات املدنية
الآتية:
 -1التعوي�ض  - 2امل�صادرة - 3النفقات
كم���ا ن�ص���ت امل���ادة ( )85م���ن ذات القان���ون عل���ى �أن ( كل
جرمي���ة تلحق بالغري �ضرراً مادي���اً كان �أو معنوياً يحكم على
فاعلها بالتعوي�ض عند طلب املت�ضرر ) .
وتن����ص امل���ادة ( )1/2من القانون رق���م ( )49/43اخلا�ص
بالت�أم�ي�ن عل���ى املركب���ات ب�أن ( يج���ب ت�أمني جمي���ع املركبات
ل�صال���ح الغ�ي�ر ...ويج���ب �أن يغط���ي هذا الت�أم�ي�ن كل ما يقع
للغ�ي�ر عل���ى �أن يك���ون منه���م ركاب املركب���ة امل�ؤمن���ة م���ن وفاة
و�إ�صاب���ات بدني���ة وم�صاري���ف الع�ل�اج م���ن احل���ادث وم���ا يقع
ملمتلكات الغري من �أ�ضرار مادية).
هذا بالإ�ضافة �إىل �أن املادة (/21ب) من ذات القانون ن�صت
عل���ى �أن���ه ( يحق للم�ص���اب ولورث���ة املتويف من حادث ال�س�ي�ر
اجلم���ع ب�ي�ن التعوي�ض الذي يفر�ض���ه هذا القان���ون وبني �آية
مبالغ �أخرى ت�ستحق لذات امل�صاب �أو املتويف مبقت�ضى وثائق
�أو عق���ود ت�أم�ي�ن �إختي���اري تكون ق���د �أبرمت وتغطي �إ�ص���ابته
البدني���ة �أو وفات���ه من احلوادث ) ،وتن�ص الفقرة (ج) على �أن
( تتحدد م�س���ئولية املواطن نحو الغري عن الوفاة والأ�ض���رار
البدنية من احلادث بكامل قيمة ما يحكم به ق�ضائياً) .

وتن����ص املـ ـ���ادة ( )2من ق ـ ـ���رار وزارة التج ــارة وال�ص���ناعـ ــة
رقــم ( )99/59على �أن :
�أ -يغطي الت�أمني الإجباري ل�ص���الح الغري كل ما يقع له من
وف���اه �أو �إ�ص���ابات بدني���ة وم�ص���اريف العالج م���ن احلادث مبا
فيه���ا م�ص���اريف الإ�س���عافات الأولية �أياً كانت درجة الإ�ص���ابة
وكذلك الأ�ضرار املادية.
ب -يغطي الت�أمني ال�شامل بالإ�ضافة �إىل الأ�ضرار املن�صو�ص
عليه���ا يف البن���د ال�س���ابق الأ�ض���رار املادية التي حت���دث ملركبة
امل�سئول عن احلادث امل�ؤمن عليها ت�أميناً �شام ً
ال .
ون�ص���ت �أح���كام الق���رار ال���وزاري رق���م ( )59/001اخلا�ص
ب�إ�ص���دار من���وذج وثيق���ة الت�أم�ي�ن عل���ى املركب���ات وملح���ق
احل���وادث ال�شخ�ص���ية على التزام امل�ؤم���ن بتعوي�ض امل�ؤمن له
عن الأ�ضرار التي حلقت به .
ويت�ضح من الن�صو�ص القانونية �سالفة الذكر �أنها تن�ص
�صراحة على �أن التعوي�ض عن حوادث القتل اخلط�أ والإ�صابة
اخلط�أ ي�شمل جميع الأ�ضرار  -التي �سنبينها يف البند ثانياً -
و�أن هذه الن�صو�ص مل ت�ضع حداً �أق�صى للتعوي�ض بل �أجازت
اجلم���ع ب�ي�ن �أنواع التعوي����ض املختلفة كما ه���و مبني يف املادة
(/21ب) م���ن القانون رقم ( )49/43التي �أخذت بفكرة جواز
اجلم���ع ب�ي�ن التعوي�ض���ات املختلفة ولو كان���ت ناجمة عن ذات
ال�ضرر.

ثاني ًا  :ال�صـــور املختلفــــة لل�ضــــرر :

لل�ض���رر �ص���ور خمتلف���ة فه���و ق���د يك���ون مادي���اً ي�ص���يب
امل�ضرور يف ج�سمه �أو يف ماله وقد يكون �أدبياً ي�صيب امل�ضرور
يف �شعوره �أو عاطفته �أو كرامته �أو �شرفه �أو �أي معنى �آخر من

املعاين التي يحر�ص النا�س عليها ،وقد يتعدد امل�ضرورون من
اخلط�أ الواحد ويكون كل م�ض���رور قد �أ�ص���ابه �ض���رر م�ستقل
عن ال�ض���رر الذي �أ�ص���اب الآخر مثل حادث �س�ي�ر ي�ص���اب فيه
عدة �أ�ش���خا�ص فكل م�صاب ي�س���تقل بال�ضرر الذي �أ�صابه عن
الأ�ض���رار التي �أ�ص���ابت الآخرين وقد ي�ص���يب اخلط�أ الواحد
بال�ض���رر �شخ�صني �أو �أكرث ولكن ال�ضرر الذي �أ�صاب �أحدهم
يكون نتيجة لل�ضرر الذي �أ�صاب الآخرين  .ومثال ذلك :
�أن يقتل �ش���خ�ص �آخر خط�أ ويكون للمقتول �أ�س���رة يعولها
فخط�أ القاتل �أ�ص���اب املقتول بال�ض���رر و�أ�صاب بال�ضرر �أي�ضاً
�أفراد �أ�س���رته وال�ض���رر الثاين لي�س �إال �إنعكا�ساً لل�ضرر الأول
فهو نتيجة لـه وعند تعدد امل�ض���رورين �س���واء كانت الأ�ض���رار
م�س���تقلة بع�ض���ها ع���ن بع����ض �أو كان بع�ض���ها نتيج���ة للبع�ض
الآخر ويكون لكل م�ض���رور دعوى �شخ�ص���ية م�ستقلة يرفعها
ب�إ�س���مه دون �أن يت�أث���ر بدع���اوي الآخري���ن ويق���در القا�ض���ي
التعوي����ض عل���ى حده وعل���ى ذلك يحق لكل م���ن ورثة املجني
علي���ه يف ح���ادث القت���ل اخلط����أ �أن يطال���ب بالتعوي����ض ع���ن
الأ�ض���رار املادي���ة والأدبي���ة الت���ي حلق���ت ب���ه م���ن ج���راء وف���اة
مورث���ه وال يعد هذا احلق ال���ذي يطالب به الورثة من قبيل
الدي���ة املق���ررة ملورثه���م نتيجة وفاته لأن الدي���ة �إمنا هي حق
خا�ص مبورثهم مقرر لـه بقوة القانون لل�ضرر الذي حلق به
�شخ�ص���ياً وهو �إزهاق روحه ويرثه عنه الورثة بينما الدعوى
الت���ي يقيمه���ا الورثة �إمنا هي خا�ص���ة بالأ�ض���رار التي حلقت
بهم �شخ�صياً ولذلك يحق اجلمع بني الدية والتعوي�ض وقد
�أخ���ذت املحكمة العلي���ا يف �أحكامها الأخرية به���ذا الر�أي وب�أن
لي�س للتعوي�ض حداً �أق�صى بل يقدره القا�ضي بقدر ما حلق
امل�ضرور من خ�سارة وما فاته من ك�سب .

وجت���در الإ�ش���ارة يف ه���ذا املق���ام �أن���ه �إذا حتقق���ت امل�س���ئولية
التق�ص�ي�رية ف����إن الإتف���اق عل���ى تعدي���ل �أحكامه���ا �إعف���اءاً �أو
تخفيفاً �أو ت�شديداً جائز �إطالقاً ويكون هذا يف الغالب مبثابة
�ص���لح وال�ص���لح جائز فيما هو لي�س من النظام العام � ،إال �أنه
ال يج���وز الإتفاق على الإعفاء من امل�س���ئولية التق�ص�ي�رية �أو
التخفي���ف منها قبل حتقق امل�س���ئولية وتعلي���ل ذلك �أن �أحكام
امل�س���ئولية التق�ص�ي�رية م���ن النظ���ام الع���ام والقان���ون ال���ذي
يتكفل بتقريرها فهي لي�ست ك�أحكام امل�سئولية العقدية التي
هي من �صنع املتعاقدين والتي يجوز لهما فيها الإتفاق على
تعديل �أحكامها فيما عدا اخلط�أ العمد واخلط�أ اجل�سيم.
�إال �أن���ه لئ���ن كان ال يج���وز الإتف���اق عل���ى الإعف���اء م���ن
امل�س���ئولية التق�ص�ي�رية �أو التخفيف منها عل���ى نحو ما تقدم
ويبطل كل �شرط ين�ص على ذلك �إال �أنه لي�س هناك ما مينع
م���ن الت�أم�ي�ن عل���ى امل�س���ئولية لأن الت�أمني ال يحرم امل�ض���رور
م���ن حق���ه يف التعوي����ض بل ينقل فق���ط ع���بء التعوي�ض من
عاتق امل�س���ئول �إىل عاتق امل�ؤمن � -شركة الت�أمني -وعلى ذلك
يجوز لل�شخ�ص �أن ي�ؤمن على م�سئوليته املرتتبة على اخلط�أ
�س���واء كان هذا اخلط�أ عقدياً �أو تق�ص�ي�رياً و�سواء كان اخلط�أ
التق�ص�ي�ري ثابتاً �أو مفرت�ض���اً و�س���واءا كان اخلط�أ ي�س�ي�راً �أو
ج�س���يماً ولكن ال يجوز الت�أمني على امل�س���ئولية املرتتبة على
اخلط�أ العمد �إذ ال يجوز لأحد �أن يي�س���ر لنف�س���ه ال�س���بيل �إىل
الغ�ش .

ونلخ�ص من ما ذكر �أعاله �إىل النقاط التالية :
• �أن القانون ت�ض���من الن�ص على �أن كل خط�أ �أحلق �ض���رراً
بالغري يلزم فاعله بالتعوي�ض .
•مل ي�ض���ع القان���ون ح���داً �أق�ص���ى لذل���ك التعوي����ض الذي
يقدر مبقدار ال�ض���رر وطامل���ا �أن التعوي�ض يقدر مبقدار
ال�ضرر فمعنى ذلك �أن لي�س هناك حداً �أق�صى له .
•الدي���ة تعوي�ض مقدر بقوة القانون للم�ض���رور �شخ�ص���ياً
مقابل �إزهاق روحه ينتقل �إىل ورثته باملرياث .
•عن���د تع���دد امل�ض���رورين م���ن اخلط����أ الواح���د يك���ون لكل
م�ض���رور دع���وى �شخ�ص���ية م�س���تقلة يرفعه���ا ب�إ�س���مه
للمطالبة بحق يف التعوي�ض عن ال�ضرر الذي �أ�صابه.
•اليج���وز اجلم���ع ب�ي�ن دي���ة النف����س وبني اي���ه تعوي�ض���ات
اخ���رى وهذا ما ا�ش���ار اليه حك���م املحكمة العلي���ا بالهيئة
املن�ص���و�ص عليه���ا بامل���ادة رق���م  9م���ن قان���ون ال�س���لطة
الق�ضائية الذي ار�ست هذا املبداء.

التعـــويـ�ض
  عــــن احلــوادث

•يجوز الإتفاق على تعديل �أحكام امل�س���ئولية التق�ص�ي�رية
بع���د وقوع اخلط�أ الذي �س���بب ال�ض���رر بالفع���ل �إال �أنه ال
يجوز الإتفاق على ذلك قبل وقوعه .
•يجوز الت�أمني من امل�س���ئولية التق�ص�ي�رية بالإتفاق على
نقل عبء التعوي�ض من عاتق امل�س���ئول �إىل عاتق �ش���ركة
الت�أمني .
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