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ائري.
الالزتامات املرتت ّبة عن عقد التّأمني من املسؤول ّية وفق التّرشيع اجلز ّ
ختصص قانون بييئ) ،عضو مبخرب البحث "ترشيعات
الس نة الث ّالثة( ّ
بن محيش عبد الكرمي ،طالب دكتوراه ّ
الس ياس يّة ،جامعة ابن خدلون -تيارت.
حامية النّظام البييئ" ،لكّيّة احلقوق والعلوم ّ
الربيد الإلكرتوينburdien14@yahoo.fr:
الهاتف 4117110275/4111055144:
ودل معر الطيب ،أس تاذ حمارض قسم "أ" ،عضو مبخرب البحث "ترشيعات حامية النّظام البييئ" ،لكّيّة احلقوق
الس ياس يّة ،جامعة ابن خدلون -تيارت.
والعلوم ّ
عضو مبخرب البحث "ترشيعات حامية النّظام البييئ"
امللخّص:
التّأمني من املسؤولية هو عقد ملززم جلزانبني ،ترتّزب الزتامزات مةلبزادط بزني طرفملزم ،فزاملؤ ّمن البزا مزا
تكون ممث ّال يف رشاكت التّأمني اليت تتّخذ أشاكل مةلعددة؛ فميكن أن تكون رشكة ذات أسزهم ،أو رشكزة ذات
اعتبزارو يقزوم بتزأمني
شلك تعاضدي ،أو رشكة تعاضدية ،أ ّما املؤ ّمن هل فهو إا ّمزا أن تكزون اصزا طبيع ّيزا ،أو
ّ
ميس سالمةلم البدنيّة أو ذ ّمةلم املالية ،وعليم فاملؤ ّمن يلزتم بضامن التّعويض حاط حتقّق اخلطزر
نفسم من خطر قد ّ
املؤمن منم ،أ ّما الزتامات املؤ ّمن هل املقابةل للزتام املؤ ّمن لالضّ امن؛ فةلثمث ّ أساسا يف دفع قس التّأمني ،والإدل
لالبياانت و ّالظزرو املسز ت ّددّة ،والتّ زدل ادلّ قملزق بتخلزر اخلطزر ،أو تفا زم ،مزع الالززتام لالإخطزار بوقزو
لالرمغ من أنّزم يعتزرب أبنب ّيزا
احلادث ،كام ينبخلي أن نشر اإىل أ ّن مثّة طرفًا يدخ يف هذه العالقة وهو املرضور؛ ّ
الرضر اذلي حلق بم إا ّما ّ
لالطزرق الو ّديّزة ،أو لالتّقزا
عن العقد ،وذكل من خالل حصوهل عىل التّعويض جلرب ّ
لاس تعامل ادلّ عوى املبارشة أو ر املبارشة حسب ما ّيقره القانون.
اللكززامت املفةلاحملّززة  :التّززأمني مززن املسززؤوليّة  -التّززأمني مززن اررضار -الزتامززات املززؤ ّمن -الزتامززات املززؤ ّمن هل-
الرضر  -اخلطر املؤ ّمن منم.
التّعويض عن ّ
Summary:
Liability insurance is a two-party binding contract that arranges reciprocal obligations
between the two parties. The insurer is often represented in insurance companies that take
multiple forms; they can be a company with shares, a company in the form of a cooperative
or a cooperative company, A person is a natural person or a legal person who insures
himself from a risk that may affect his physical integrity or financial liability. Therefore, the
insured is obligated to guarantee compensation if the insured risk is met. The insured's
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obligations corresponding to the insurer's obligation are mainly the payment of the
insurance premium, The provider And the precise declaration of the change or aggravation
of the danger, together with the obligation to notify the occurrence of the incident. It should
;also be pointed out that there is a party involved in this relationship who is injured
although he is considered an alien to the contract, by obtaining compensation for reparation
Either by friendly means, or by litigation by using a direct or indirect action as authorized by
law.
Key words: Liability insurance - Liability insurance - Obligations of the insured - Obligations
of the insured - Compensation for damage - the risk insured.

مق ّدمة :
املزؤر يف  05سزمتثمرب  7211املتضز ّّن القزانون
املرش اجلز ّ
ّ
ائري ّنظزم عقزد التّزأمني يف ارمزر ّ 17 -17
ّ
مل
خاّزة تتعلزق بعقزد
املدين املعدّل و ا ثمّم ،من خالل قواعد عا ّمة حتمك العقود والالزتامات بشلك عام ،وقواعزد ّ
املزؤر يف 2
التأمني ،وجزا ذكل يف املزواد  572اإىل  ،501وقزد تضز ّّن أ ّول تعزدي مبوبزب القزانون ّ 41-74
زؤر يف  01جزانفي
أوت  7274قزانون التّأمملنززات يف املزواد  505اإىل  500امللخلززاة مبوبززب ارمززر  41-21املز ّ
زؤر يف  04فرباتززر  ،0445والق زانون 00-45
 ،7221املتعلّززق لالتّأمملنززات ،املع زدّل وامل زثمّم لالق زانون  40-45املز ّ
املؤر يف  05ديسّرب .0445
ّ
إا ًذا فعقد التّأمني حتمكم قواعد القانون املدين اذلي يعترب ّ
سايس لعقد التّأمني.
الرشيعة العا ّمة واملربع ار ّ
ا ّإن التّأمني من املسؤول ّية يدخ يف نطاق التّأمني من اررضار ،وهو تأمني تكون اخلطأ املزؤ ّمن منزم مةلعلّقًزا مبزال
املؤ ّمن هل ل بشخصم ،حملث هيد اإىل تأمني اخلسارة اليت تصيب ذ ّمةلم املال ّية.
وينقسم التّأمني من اررضار اإىل قسّني رئيسزني :تزأمني عزىل ارشز يا  ،وتزأمني مزن املسزؤولية؛ فزالنّو ار ّول
املثمث ّ يف التّزأمني عزىل ارشز يا هيزد اإىل تزأمني املزؤ ّمن هل مزن رضر يصزيب ممتلاكتزم؛ ن زنن يزؤ ّمن مز هل مزن
الّسزقة والضزيا  ،أو رراعتزم مزن التّلزف ،وقزد تكزون ّ
الؤز املزؤ ّمن عليزم عينًزا مع ّينزة
احلريق أو أمةلعتم من ّ
لا ّذلات؛ اكلتّأمني عىل مسكن ّ
معني من احلريزق ،كزام قزد تكزون شزييا معيّنزا بنوعزم؛ اكلتّزأمني عزىل بضزاعة
موبودة يف مس تود ّ
معني ،أ ّما النّو الث ّاين ،فهو التّزأمني مزن املسزؤول ّية؛ وهيزد اإىل تعزويض املزؤ ّمن هل عزن
افةلقار ذ ّمةلم املال ّية نتملدة ربو الخلر عليم اإذا حتقّقت مسؤول ّيتم املدن ّية تقصريّة اكنت أو عقديّة ،مث املسؤول ّية
الس يارات ،أو مسؤوليّة املس تأبر عن احلريق ،أو حوادث العّ .
يف حوادث ّ
سمس بذ ّمةلم املاليّة نتملدة ربزو الخلزر
ا ّإن التّأمني من املسؤوليّة هو عقد يؤ ّمن املؤ ّمن املؤ ّمن هل من اررضار اليت ّ
عليم لاملسؤول ّية واملطالبة لالتّعويض.
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و لاعتبار التأمني من املسؤول ّية عقدً ا ،ف إان ّم ينشئ حقوقًا والزت ٍ
امات مةلبادط بني طريف العقزد (املزؤ ّمن و املزؤ ّمن
هل).
وعليم فالإشاكلية تكون اكرآيت :ما أ ّمه الالزتامات اليت ترتت ّب عن عقد التّأمني من املسؤولية ؟
ول إالجابة عن هذه الإشاكل ّية س نعثمد ّ
اخلطة ارآتية:
املبحث ار ّول :الزتامات املؤ ّمن.
املبحث الث ّاين :الزتامات املؤ ّمن هل.
املبحث ار ّول :الزتامات املؤ ّمن:
سايس تمكن يف ضامن التّعويض اذلي يلزتم املؤ ّمن هل بدفعزم حزاط حتقّزق
التّأمني من املسؤوليّة هل دور أ ّ
()1
اخلطر املؤ ّمن منم ،وعليم فا ّإن أ ّمه الزتام يقع عىل عاتق املؤ ّمن هو الالزتام لالضّ امن .
املطلب ار ّول :مفهوم الزتام املؤ ّمن لالتعويض:
الصزفة التّعويضز ّية ،حملزث
التّأمني من املسؤول ّية يدخ يف نطاق التّأمني من اررضار اذلي حيمكم مبدأ ّ
يعوض املؤ ّمن اررضار النّاجتة عن حتقّق اخلطر املؤ ّمن منم.
ّ
الفر ار ّول :تعريف الزتام املؤ ّمن لالتّعويض:
ممّا ل ّ
شك فملم أ ّن مسؤول ّية املؤ ّمن مبقةليض عقد التّأمني ترتب وبودا وعزدما لانعقزاد مسزؤول ّية املزؤ ّمن
هل ججتاه املرضور؛ فاإذا ثبتت مسؤوليّة املزؤ ّمن هل إارا املرضزور لاكزرشل رشون انعقادهزا ،اكن ًلزا ًمزا عزىل املزؤ ّمن
التّعزويض بززنفس قميززة التّعزويض اذلي يلزززتم بززم املززؤ ّمن هل ،أ ّمززا يف حززاط عززدم ثبززوت مسززؤول ّية املززؤ ّمن هل جتززاه
املرضور فا ّإن املؤ ّمن ل تكون ملزما لالتّعويض(.)2
فعندما تثمتت مسزؤول ّية املزؤ ّمن هل جتزاه املرضزور ف إانّزم يقزع عزىل عزاتق املزؤ ّمن دفزع التّعزويض عزن اررضار الزيت
أّابت املؤ ّمن هل بتحقّق اخلطر املؤ ّمن منم يف مقاب ارقسان اليت تكون قد دفعها للّؤ ّمن.
سزايس تثمثّز يف دفزع مبلز
ووفقا للقواعد العا ّمة يف عقد التّأمني من املسؤوليّة ف إان ّم يقع عىل عاتق املؤ ّمن الززتام أ ّ
التّعويض للّؤ ّمن هل أو املس تفملد من حتقّق اخلطر املؤ ّمن منم.
اجلامعي ،الإسكندريّةّ ،
الطبعزة اروىل،سز نة،0441 :ص:
البحري ،دار الفكر
) (1دّ.الح محمّد سلمية ،تأمني املسؤول ّية املدن ّية عن أرضار التّ ّلوث
ّ
ّ
.30
) (2د .اإبراهمي مضحي أبو هالط ،فملص الشقرات ،الزتام املؤ ّمن لالتّعويض يف التّأمني من املسزؤول ّية املدن ّيزة ،دراسزة حتليل ّيزة تأّزيل ّية يف القزانون
جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث -ارردنّ ،
ردينّ ،
اجملدل الث ّالث،العدد ،40 :س نة. 0471 :
املدين ار ّ
ّ
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"والالزتام بدفع مبل التّأمني ليس الزتاما معلّقا عىل رشن واقف هو حتقّق اخلطر املؤمن منم؛ رن حتقّزق اخلطزر
جمرد رشن عارض ،ولهذا اكن الالزتام الزتاما احرشل ّيزا ،ل الزتامزا معلّقزا عزىل رشن
ركن قانو ّين يف الالزتام وليس ّ
()1
واقف".
املزؤر يف  01ينزاتر  7221املعزدّل واملزثمّم ،يلززتم
ومبوبب ّنزص املزادّة  70مزن قزانون التّأمملنزات ر ّ 41 -21
املؤ ّمن بتعويض املؤ ّمن هل عزن اكفّزة اخلسزائر واررضار الزيت تصزيبم نتملدزة حتقّزق احلزادث ،مزع الالززتام بتقزدمي
اخلدمة احملدّدة يف العقد.
ويف هذا النّو من التّأمني يلزتم املؤ ّمن بتعويض املؤ ّمن هل عن اكفّة اخلسائر املادّية الزيت أحلقزت ّ
لالؤز املزؤ ّمن
تترضزر
الصزفة التّعويضزيّة لاعتبزار أ ّن مصزلنة املزؤ ّمن هل ّ
الصزورة تكتلز ّ
عليم ،ر ّن العّليّة التّأمملنيّزة يف هزذه ّ
نتملدة وقو اخلطر(.)2
ائري ر  41-21املعدّل و املثمّم عىل أن ّم "ميكن للكّ اص
وقد جا يف ّنص املادّة  02من قانون التّأمملنات اجلز ّ
هل مصلنة مبارشة أو ر مبارشة يف حفظ مال أو يف عدم وقو خطر،أن يؤ ّمنم".
وما يالحظ أن ّم يف التّأمني من املسؤول ّية يفرتض وبود ثالثزة أطزرا مه :املزؤ ّمن(رشكزة التّزأمني) ،املزؤ ّمن هل،
لالرمغ من وبزود أولكزك ارطزرا الث ّالثزة يف هزذا النزو مزن
واملرضور اذلي يس تفملد من مبل التّأمني ،ولكن ّ
التّزأمني ،فزال ميكزن اعتبززار املرضزور هزو املسز تفملد مززن عقزد التّزأمني حزا وإان اكن القزانون قزد أعط زاه حز ّزق
اس تعامل ادلّ عوى املبزارشة والربزو عزىل املزؤ ّمن ،ر ّن ّالربزو يسز تفملد منزم مبوبزب القزانون ،ولزيس لاعتبزاره
املس تفملد من هذا النّو من التّأمني ،حملث أ ّن املؤ ّمن هل عندما يزربم عقزد التّزأمني مزن املسزؤول ّية ل يقصزد مزن
ورا ذكل مصلنة املرضور اذلي انعقدت مسؤول ّيتم جتاهم ،وإانّام مصلحتم الشّ خص ّية املبارشة مزن ربزو الخلزر
()3
املرضور عليم لالتّعويض عىل املؤ ّمن.
الرضزر اذلي يصزيب املزؤ ّمن هل بسزمتب ربزو
وذلكل فا ّإن اخلطر امل ّؤمن منم يف التّأمني من املسؤوليّة هو ذكل ّ
املرضور عليم ،وليس الرضر اذلي مس املرضور.
املطلب الث ّاينّ :
الطبيعة القانون ّية للزتام املؤ ّمن لالتّعويض:
مبل التّأمني يعترب دينا يف ذ ّمة املؤ ّمن ،وملّا اكن اخلطر املؤ ّمن منم من التّأمني من املسؤول ّية ر حمقّزق
الوقو فملكون عندئذ مبل التّأمني دينا احرشل ّيا يف ذ ّمة املزؤ ّمن ،فملبقزا الززتام املزؤ ّمن يف هزذا النّزو مزن التّزأمني
دون تنفملذ اإىل أن يتحقّق اخلطر املؤ ّمن منم؛ فملصبح قابال للتّنفملزذ ،وأدا التّعزويض يتنزدّد مزن خزالل رشون
1
الس هنوري ،الوس ي يف رشح القانون املدين اجلديد ،عقزود الخلزرر و عقزد التّزأمنيّ ،
اجملزدل الثّزاين ،منشزورات احللز احلقوقملزة،
) ( د.عبد ّ
الرراق ّ
بروتّ ،
الطبعة الثّالثة ،7000 ،هامش.47
2
ائري ،دار بلقيس،اجلزائر طبعة ،0470 :ص.770:
) ( مرمي عامرة ،مدخ دلراسة قانون التّأمني اجلز ّ
) (3د اإبراهمي مضحي أبو هالط ،فملص الشقرات ،مربع سابق ،ص.001:
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العقد أو ّنص القانون أو طبيعة الالزتام ،عىل أن يبادر املؤ ّمن هل بداي ًة اإىل اإثبات رشون قملام مسؤول ّية املزؤ ّمن
بأدا التّعويض ،)1(.ويس ّّا أدا املزؤ ّمن يف التّزأمني عزىل اررضار تعويضزا ،ر ّن املبلز اذلي تلززتم بدفعزم رشكزة
الرضر ر حمزدّد مسز بقا ،حملزث ضزع التّزأمني عزىل اررضار ملبزد إا
التّأمني للّؤ ّمن هل عند حتقّق اخلطر ووقو ّ
الرضزر اذلي أّزا
التّعويض ،فال ميكن أن تزيد هذا التّعويض عن املبل املتّفق عليم يف العقد ول يتداور قمية ّ
املؤ ّمن هل(.)2
ائزري عزىل أنّزم " ل يلززتم املزؤ ّمن يف تعزويض املزؤ ّمن هل اإل عزن
وقد ّنصت املزادّة  500مزن القزانون املزد ّين اجلز ّ
الرضر النّاجت من وقو اخلطر املؤ ّمن منم ،ويشرتن أ ّل يتدزاور ذكل قميزة التّزأمني" ،و ال ًبزا مزا تكزون التّعزويض
ّ
اذلي يلزتم بم املؤ ّمن الزتا ًما مال ًّيا ،كزام ميكزن أن تكزون يف ّزورة خدمزة مع ّينزة؛ حملزث جزا يف املزادّة  70مزن
قانون التّأمملنات الفقرة الثّانية ما ّنصم" :يلزتم املؤمن...تقدمي اخلدمة احملدّدة يف العقد ،حسب احلاط ،عنزد حتقّزق
اخلطر املضّون أو عند حلول أج العقد ،ول يلزم املؤ ّمن مبا يفوق ذكل"
زل للّززؤ ّمن هل ،وهززذا مززا ّنصززت عليززم املززادّة الثّانيززة مززن قزانون
كززام ميكززن للّززؤ ّمن أن يلزززتم بتقززدمي تعزو ٍيض عيز ٍّ
حمرك)"؛ مفزثال يف التّزأمني
التّأمملنات..." :ميكن تقدمي اردا عينملّا يف تأمملنات(املساعدة) و(املركبات ّ
الربية ذات ّ
السز يارة مزن مزاكن احلزادث اإىل مزاكن اإّزال،ا ،ويف
الس يارات ميكن أن يتعهّد املؤ ّمن بتحويز ّ
عىل حوادث ّ
ّ
السفر أو املرض ميكن أن يلزتم املؤ ّمن بتقدمي أو ضامن الإسعافات الالرمزة و زر ذكل مزن ارعزامل
التّأمني عىل ّ
()3
اليت يلزتم هبا املؤ ّمن اإذا ّمت اإدراهجا والت ّفاق علهيا يف بنود العقد .
املطلب الثالث:عنارص تقدتر الزتام املؤمن:
ل ّ
الرضر من أ ّمه املعاير اليت ي ّمت الاعزرشد علهيزا يف تقزدتر الزتامزات املزؤ ّمن يف التّزأمني
شك يف اعتبار ّ
الصزفة التّعويضز ّية الزيت تزرتب ار ً
من املسؤول ّية اذلي يعترب تأمملنًا من اررضار ّ
الرضزر،
تباطزا وثيقًزا مبقزدار ّ
سمززه ّ
لتقدتر ما يقع عزىل عزاتق املزؤ ّمن مزن الززتام ً
فضزال عزن مبلز التّزأمني اذلي حيظزا يف الترشزيع اجلزائزري بعنايزة
خاّة ،واذلي يتّفق أطرا عقد التّأمني عىل ضامنم ،وكذكل قمية ّ
الؤ املؤ ّمن عليم.
ّ
الرضر:
الفر ارولّ :
الرضر عن ا أساس ّيا يف حتديد الزتام املؤ ّمن ،حملزث ت ّ
ثمزز عقزد التّزأمني مزن املسزؤول ّية لالّصزفة
يعترب ّ
الرضر اذلي أّا املرضور يف
التّعويضية ،فال ميكن التّعويض بدون وبود رضر ،فالتّعويض وجد أّال جلربا ّ
حدود ما يلزتم بم املؤ ّمن هل ججتاه الخلزر؛ فقزد يقزع احلزادث املزؤ ّمن منزم دون أن لّزف أ ّي أرضار ،ممّزا ل ترتّزب
اس تحقاق املؤ ّمن هل للتّعويض.
) (1املربع نفسم ،ص.005 :
) (2مرمي عامرة ،مربع سابق ،ص.770 :
) (3املربع نفسم ،ص.770 :

202

اترخي الإرسال0472/40/71 :

اترخي القبول0472/41/71:

اترخي النرش0472/41/02:

اجملدل  / 40العدد 40
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مقزدار
فةلنديد مقدار التعويض هل عالقة جبسامة ّ
الرضر اذلي يلحق لاملؤمن هل أو املسز تفملد ،مبعزأ أ ّل يتدزاور ج
()1
الرضر اذلي أّابم فعال لتحقّق اخلطر املؤ ّمن منم حا وإان اكن مبل التّأمني تزيد عىل ذكل.
التّعويض قمي َة ّ
املؤر يف  04فرباتزر  0445عزدم اإماكن ّيزة اإبزرام
ويرتت ّب عىل ذكل ّ
بنص املادّة  00من قانون التّأمملنات ّ 40-45
حيزق ري مزؤ ّمن هل اإل اكتتزا تزأمني
أكرث من عقد عىل اخلطر نفسم حم ّ التّأمني ،حملث أكّزدت عزىل أنّزم "ل ّ
واحد ومن نفس الطبيعة لنفس اخلطر...يؤدّي اكتتا عدّة عقود تأمني لزنفس اخلطزر بنملزة ّ
الخلزش ،اإىل بطزالن
هذه العقود".
الفر الثاين:مبل التأمني:
"مبل التّأمني أو ما ّيسّا بأدا املؤ ّمن هو املبل اذلي يلزتم املؤ ّمن بأدائم عنزد حتقّزق اخلطزر للّزؤ ّمن هل
أو املسز تفملد أو الخلززر ،وهززو ميث ّز مقابز الززتام املززؤ ّمن هل بززدفع القسز و تزرتب بززم ارتباطززا لكّيًّززا لالزززودة أو
()2
النّقصان ،فلكّام راد القس ارتفع معم مبل التّأمني"
و كقاعدة عا ّمة :مقدار التّعويض يف ّ
الرضر جيزب أ ّل يتدزاور أو تزيزد عزن املبلز
لك ارحوال همام اكنت بسامة ّ
املتّفق عليم( ،)3وهذا ما تؤكّد عليم رصاحزة املزادّة  500مزن القزانون املزد ّين؛ حملزث ّنصزت عزىل أنزم" :ل يلززتم
الرضزر النّزاجت مزن وقزو اخلطزر املزؤ ّمن منزم برشزن أ ّل يتدزاور ذكل قميزة
املؤ ّمن يف تعويض املزؤ ّمن هل ا ّإل عزن ّ
التّأمني".
يف التّأمني من املسؤول ّية املدن ّية يز ّمت حتديزد مبلز التّزأمني يف العقزد ،مفزن خزالل هزذا التّنديزد يسز تطيع املزؤ ّمن
حتديد القس الوابب أداؤه من طر املؤ ّمن هل ،حملث حيدّد طرفزا العقزد (املزؤمن واملزؤ ّمن هل حزدّا أق ز ل
لالرمغ من حتديد املبل املؤ ّمن بم لتنديد الزتام املؤ ّمن ،واملزؤ ّمن ل يلززتم ا ّإل يف حزدود
تتداوره مسؤول ّية املؤ ّمن ّ
الرضزر أقز ّ مزن مبلز
الرضر الواقع فعال يف حدود احل ّد ارق املتّفق عليم يف عقزد التّزأمني ،فزاإذا اكنزت قميزة ّ
ّ
الرضر أكرب من مبلز التّزأمني املتفّزق عليزم يف
الرضر الفعليّة ،أ ّما اإذا اكنت قمية ّ
التّأمني ،فللّؤ ّمن اس تحقاق قمية ّ
العقد فا ّإن املؤ ّمن ل يلزم ا ّإل يف حدود املبل امل ّ ح بم يف العقد ،لاعتبار أ ّن ارقسان قد ّمت حتديزدها بنزا ً عزىل
()4
مبل التّأمني

1
ائري ،ديوان املطبوعات اجلامع ّيةّ ،
الطبعة الث ّالثة ،س نة ،0440 :ص. 17 :
) ( معراج جديدي ،مدخ دلراسة قانون التّأمني اجلز ّ
) (2مرمي عامرة ،مربع سابق ،ص.20 :
3
ائري ،ديوان املطبوعات اجلامع ّيةّ ،
الطبعة ّالرابعة ،س نة ،0475 :ص. 10 :
) ( معراج جديدي ،حمارضات يف قانون التّأمني اجلز ّ
) (4د ابراهمي مضحي أبوهالط ،فملص الشقرات ،مربع سابق ،ص.007 :
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الفر الث ّالث :قمية ّ
الؤ املؤ ّمن عليم:
وي ّمت ذكل مبوبب العقد املربم بني ّ
الطرفني ،و ّ
الؤ املؤ ّمن عليم همام اكنزت قميتزم فزال جيزور أن يتعزدّى
()1
تحق بعد وقو احلادث احل ّد ارق لقمية ّ
الؤ
مبل التّعويض املس ّ
اجملدل  / 40العدد 40

وقد ّنصت املادّة  04من قانون التّأمملنزات ر  40-45عزىل أنّزم "يعطزا التّزأمني عزىل ارمزالك املزؤ ّمن هل  -يف
احلق يف التّعويض حسب رشون عقد التّأمني ،وينبخلي أ ّل يتعزدّى
حاط وقو حادث منصوص عليم يف العقد ّ -
زاري املززؤ ّمن عنززد وقززو
التّع زويض مبل ز قميززة اسززتبدال املززمل املنقززول املززؤ ّمن ،أو قميززة اإعززادة بنززا املززمل العقّز ّ
احلادث"...
فملتّضح من ّنص املادة  04أن التّعزويض تكزون بنزا ً عزىل تقزدتر قميزة ّ
الؤز  ،ويز ّمت ذكل مزن خزالل ّ
الرشزون
للرضر.
الواردة يف عقد التّأمني مع رضورة عدم جتاور قمية التّعويض ّ
كام أ ّن طبيعة التّأمني من املسؤوليّة املدنيّة اذلي ّ
املترضزر ،جيعز
يخلطي ا ّذل ّمة املاليّة للّؤ ّمن هل من ربزو الخلزر ّ
دور قمية ّ
الؤ املؤ ّمن عليم يف تقدتر أدا املؤ ّمن ضكيال ،حملث يضيق نطاقم مقارنة لاحلزالت الزيت يزؤ ّمن فهيزا
املؤ ّمن هل عزىل مسزؤول ّيتم املدن ّيزة عزن ارمزوال زر املوبزودة حورتزم وحراسز تم؛ كزام هزو احلزال للّزود دليزم
()2
املس تعر،املس تأبر...
املطلب ّالرابع :اس تحقاق تعويض التّأمني:
من أ ّمه ما ّميز التّأمني من املسؤوليّة عند قملام املؤ ّمن بتنفملذ الزتامم ،هو وبود طر اثلث من الخلزر،
سزايس للتّزأمني مزن
لاعتباره أبنب ّيا عن العقد امللزم جلانبيني هام :املزؤ ّمن واملزؤ ّمن هل ،حزا و اإن اكن الهزد ار ّ
املسؤولية هو تأمني دلتن املسؤول ّية املدن ّية ،ممّا يفملد أ ّن اس تحقاق مبل التّعويض يعود للّؤ ّمن هل نتملدة انشزخلال
ذ ّمةلم املال ّية بدتن التّعويض لفائدة املرضور.
حق املؤ ّمن هل لالتّعويض:
الفر ارولّ :
تلف اس تحقاق املؤ ّمن هل لقميزة التّعزويض مزن املزؤ ّمن يف نطزاق املسزؤوليّة املدنيّزة لاخزةلال طريقزة
التّسوية مع املرضور؛ فقد تكون التّسوية و ّديّة بني املؤ ّمن هل واملرضور ،و قد تكون تسوية قضائ ّية.

) (1مرمي عامرة  ،مربع سابق ،ص.21 :
) (2د اإبراهمي مضحي أبوهالط ،فملص الشقرات ،مربع سابق ،ص.002 :
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أ ّول  :حق املؤ ّمن يف حاط التّسوية الو ّديّة:
قززد تكززون التّسزوية بززني املززؤ ّمن هل واملرضززور و ّديّززة تناززوي اإىل تنززارل املرضززور عززن حقّززم يف املطالبززة
حق املؤ ّمن هل يف مطالبة املؤ ّمن لالتّعويض ،أ ّما اإذا مل تزنحح التّسزوية الو ّديّزة
لالتّعويض ،ويف هذه احلاط يسق ّ
()1
وانات لاإقرار مسؤوليّة املؤ ّمن هل فميكنم هنا ّالربو عىل املؤ ّمن بقمية التّأمني
اجملدل  / 40العدد 40

يف حاط عدم رفع املرضور دعوى املسؤولية ،ولكن يطالب املزؤ ّمن هل لالتّعزويض ود ًّّو وبرسزاط مزول علهيزا أو
بعقد ر قضا ّيئ؛ اكلإعذار عن طريق حمرض قضا ّيئ ،فقد يقنع املزؤ ّمن هل املرضزور بعزدم مسزؤول ّيتم عزن اخلطزر
السمتب اربن ّ  ،ممّا يؤدّي اإىل انتفا اخلطزر ،كزام ميكزن للّزؤ ّمن هل أن يعزرت مبسزؤول ّيتم
لاإثباتم خطأ الخلر أو ّ
الرضر ،لكن يف هذه احلاط ل ميكن للّزؤ ّمن هل أن حيزت ّ هبزذا الاعزرتا أو الإقزرار يف
عن اخلطأ اذلي أحدث ّ
()2
مواهجة املؤ ّمن دون علّم وموافقةلم عىل ذكل
وقد أ ّكدت ذكل املادّة  17من قزانون التّأمملنزات؛ حملزث ّنصزت عزىل أنّزم" :ل حيزت ّ عزىل املزؤ ّمن بزأ ّي اعزرتا
لاملسؤول ّية ول بأيّة مصاحلة خاربملّة عنم ،ول يع ّد الاعرتا حقملقملة ارمر اإقر ًارا لاملسؤول ّية".
حق املؤ ّمن هل يف حاط التّسوية القضائ ّية:
اثنياّ :
يف كثر من ارحملان ل يسعا املؤ ّمن هل لتسزوية الز ّ ا ّ
لالطزرق الو ّديّزة رسز با مةلعزدّدة؛ نن يوجزد
رشن يف العقد مينع ذكل ،أو لعدم خمالفة ّنص قانو ّين كام يف ّنص املادّة  17من قانون التّأمملنات اليت تؤكّزد عزىل
عدم الاعرتا بأ ّي مسؤول ّية أو مصاحلة خارجة عن املؤ ّمن ،كام ميكن أن تكون ذكل جتنّبزا ملبالخلزة املرضزور يف
لك هذه ارس با ميكن أن ّ
تضخمي قمية التّعويضّ ،
تشلك داف ًعا حقملقملًّزا للّرضزور لرفزع دعزوى املسزؤول ّية عزىل
املؤ ّمن هل.
الرضر اذلي تسمتّب فملم برفزع
و يف هذا الإطار ميكن للّرضور أن يعود عىل املؤ ّمن هل قضائ ّيا ،ويدفعم لإّالح ّ
دعوى املسؤول ّية طبقا للقواعد العا ّمة ،فاإذا رفعت دعوى املسؤول ّية عىل املؤ ّمن هل ،فباإماكنم أن يواجم ادلّ عزوى
بنفسمّ ،ث تربع فامي بعد عىل املزؤ ّمن لالتّعزويض ّ
لالزرتا أو لالتّقزا  ،كزام ميكزن أن يشزرتن عزىل املزؤ ّمن يف
وثيقة التّأمني مبارشة دعزوى املسزؤول ّية وحزده ولامزم مزدافعا عزن املزؤ ّمن هل ،ر ّن نتزاهن احلزمك يف رايزة ارمزر
الرضزر،
يتح ّّلها املؤ ّمن يف حاط اإقرار مسؤول ّية املؤ ّمن هل عن الفع الضّ ّار ،واحلزمك عليزم لالتّعزويض جلزرب هزذا ّ
الرضر اذلي حلقم بسمتب حتقّق مسؤول ّيتم؛ ويه اخلطر املزؤ ّمن
حملث تربع املؤ ّمن هل عىل املؤ ّمن لالتّعويض عن ّ
()3
منم".
)(1د اإبراهمي مضحي أبوهالط ،فملص الشقرات ،مربع سابق  ،ص.004 :
) (2مرمي عامرة ،مربع سابق ،ص.701 :
) (3مرمي عامرة ،مربع سابق ،ص.705 :
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حق املرضور لالتّعويض:
الفر الث ّاينّ :
ارّ يف عقد التّأمني أن تنشأ عالقة واحدة تنح بني املتعاقدتن؛ املؤ ّمن واملؤ ّمن هل دون أن تكون
مثّة عالقة مبارشة بني املؤ ّمن واملرضور ،لاعتبار هذا ارخر أبنب ًّيا عن العقد ،أ ّما العالقة املبارشة ،إانّزام توجزد
بني املرضور واملؤمن هل وحتمكها دعوى املسؤوليّة ،وتوجزد عالقزة أخزرى بزني املزؤ ّمن هل واملزؤ ّمن حيمكهزا عقزد
التّأمني ،وعليم فعالقة املرضور لاملؤ ّمن يه عالقة ر مبزارشة تز ّمت بواسزطة مدينزم املزؤ ّمن هل ،ويف هزذه احلزاط
حزق مدينزم املزؤ ّمن هل قبز مزدتن
ميكن للّرضور أن تربع لادلّ عوى ر املبارشة عزىل املزؤ ّمن وذكل لاسز تعامل ّ
()1
مدينم املؤ ّمن.
اجملدل  / 40العدد 40

وطبقا للقواعد العا ّمة ميكن للّرضور أن تربع عىل املزؤ ّمن لادلّ عزوى زر املبزارشة لاعتبزار املزؤ ّمن مزدتن مدينزم
واذلي هو املؤ ّمن هل ،وذكل عىل أساس املادّة  772من القانون املد ّين اليت ّنصت عىل أن ّم " :لزلكّ دائزن ولزو مل
خاّزا بشزخص أو زر قابز
حي ّ أج دينم أن يس تعّ لامس مدينم مجيع حقوق هذا املدتن ،ا ّإل ما اكن مهنزا ّ
للححز ،ول تكون اس تعامل ادلّ ائزن حلقزوق مدينزم ً
مقبزول ا ّإل اإذا أثمتزت أ ّن املزدتن أمسزك عزن اسز تعامل هزذه
احلقوق ،وأ ّن هذا الإمساك من شأنم أن يسمتّب عّسه ،وأن تزيد فملم"...
ولكن ادلّ عوى ر املبارشة قد ل ختدم املرضور رن ّم يف هذه احلاط س يدد نفسم مزاحام من طر دائل املؤ ّمن
تحق،
خاّة اإذا اكن املؤ ّمن هل يف حاط اإعسار ،فال تثمكّن املرضور مزن أخزذ اكمز التّعزويض املسز ّ
هل ارآخرتن ّ
ر ّن مبل التّأمني يقتسّم ادلّ ائنون فامي بيهنم قسّة غرما .
تحق يف ذ ّمة املؤ ّمن هل يف
وذلكل وبب أن تكون للّرضور دعوى مبارشة تربع هبا عىل املؤ ّمن لالتّعويض املس ّ
()2
حدود القمية املؤ ّمن علهيا.
مفن خالل هذه ادلّ عوى املبارشة تثمكّن املرضزور مزن جتنّزب مزامحزة دائزل املزؤ ّمن هل ،وحيصز عزىل التّعزويض
اكمال ر منقوص وبدون منار .
وقد اخةللزف الفقزم حزول اإجيزاد أسزاس لهزذه ادلّ عزوى املبزارشة ،حزا وّز الإبزام اإىل رضورة وبزود ّنزص
ائزري لهزذا ارخزر
املرشز اجلز ّ
مبارشا قب املؤ ّمن ،وسع ًيا محلايزة املرضزور أعطزا ّ
يعي يعطي للّرضور حقًّا ً
ترش ّ
مبزارشا عزىل املزؤ ّمن مبوبزب ّنزص املزادّة  12مزن قزانون التّأمملنزات الزيت تؤكّزد عزىل أنزم " :ل ينةلفزع لاملبلز
حقًّا ً
املترضر أو ذوو حقوقم ما دام هذا الخلر مل يس تو حقّزم يف حزدود
الوابب عىل املؤ ّمن أو جبز منم ،ا ّإل الخلر ّ
املبل املذكور من النّتاهن املال ّية املرتت ّبة عن الفع الضّ ّار اذلي سمتّب مسؤول ّية املؤ ّمن هل" ،مفن خالل هزذه املزادّة

1
عبدالر ّراق الس هنوري ،مربع سابق ،ص.7517 :
)(د ّ
2
عبدالر ّراق الس هنوري ،مربع سابق ،ص.7510 :
) (د ّ
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ميكن للّرضور اس تعامل ادلّ عوى املبارشة و ّالربو عىل املؤ ّمن مبارشة لسزتملفا حقّزم واحلصزول عزىل التّعزويض
تحق يف حدود مبل التّأمني.
املس ّ
املبحث الثاين :الزتامات املؤ ّمن هل:
لاعتبار عقد التأمني عقدً ا ملز ًما للدانبني ف إان ّم ترت ّب الزتامات مةلبزادط عزىل عزاتق طزريف العقزد ،وعليزم
فزا ّإن الزتامززات املززؤ ّمن هل يه الالزتامززات املقززابةل للززتام املززؤ ّمن لالضّ ززامن ،ويه الزتامززات ل ختتلززف كثز ًزرا عززن
()1
الزتامات املؤ ّمن هل يف عقد التّأمني بصفة عا ّمة.
تنص علهيا املادّة  71من قانون التّأمملنات ،حملث ّمت حتديدها يف النّقان ارآتية:
الزتامات املؤ ّمن هل ّ
 -7التّ دل جبّيع البياانت و ّالظرو املعروفة دليم عند اكتتا العقد.
 -0دفع القس أو الإشرتاك املتّفق عليم.
 -0التّ دل ادلّ قملق ّ
بتخلر اخلطر أو تفا م اإذا اكن خار ًجا عن إارادة املؤ ّمن هل.
 -0احرتام الالزتامات املتّفق علهيا واليت يفرضها القانون.
 -1اإبالغ املؤ ّمن عن حتقّق اخلطر املؤ ّمن هل.
املطلب ارول :الإدل لالبياانت و ّ
الظرو املس تد ّدة:
خاّة يف عقد التّزأمني ،ر ّن احملز ّ يف هزذا العقزد هزو اخلطزر ،ذلكل اكن مزن
يعترب الالزتام ذا أمه ّية ّ
الوابب اإحاطة املؤ ّمن بلكّ البياانت ّالالرمة ّ
حا تثمكّن من تقدتر اخلطر املؤ ّمن منم ،كزام وبزب أيضزا اإبال زم
جبّيع ّالظرو اليت تؤدّي اإىل تفا هذا اخلطر .
()2
ومن هنا تثم ّكن املؤ ّمن من تقدتر اخلطر ،ويعر اإذا اكن ممكنا تقدتر القس اذلي يفرضم عىل املؤ ّمن هل.
ويقةليض هذا الالزتام تقدمي املؤ ّمن هل بياانت للّؤ ّمن حا تثمكّن من تقدتر ارخطار اليت يتح ّّلها ،فزلكّ مزا مزن
شأنم أن يفملد املؤ ّمن يف تقدتر اخلطر جيب عىل املؤ ّمن هل أن يضعم يف مةلناوهل.
الفر ارول :نو البياانت اليت يق ّدهما املؤ ّمن هل:
جيب أن تكون البياانت اليت يق ّدهما املؤ ّمن هل ذات أ ّمهية ،حملث سمكّن املؤ ّمن من تقدتر اخلطزر املزؤ ّمن
منم ،وعليم فلكّ البياانت اليت تساعد وسمكّن املؤ ّمن من تقدتر اخلطر وتكون املؤ ّمن هل عزىل عزهب هبزا ،اكن لزامزا
()1
عىل هذا ارخر تقدميها للّؤ ّمن.
) (1دّ .الح محمد سلمية ،مربع سابق ،ص.07:
) (2د عبدالرراق الس هنوري ،مربع سابق ،ص.7104 :
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وقد ّنصزت املزادّة  7/71مزن قزانون التّأمملنزات عزىل أنّزم "يلززم املزؤ ّمن هل لالتّ زدل عنزد اكتتزا العقزد جبّيزع
البياانت و ّالظرو املعروفة دليم مضن اس رشرة أس كةل تسّح للّؤ ّمن بتقدتر ارخطار اليت يتكفّ هبا" .
فملتّضح أ ّن ارس كةل املكةلوبة اليت جييب علهيا املؤ ّمن هل من خالل الاس رشرة اليت يق ّدهما هل املؤ ّمن ذات أمهيزة يف
عقد التّأمني من حملث تقدتر اخملاطر اليت ميكزن أن حيّلهزا املزؤ ّمن عزىل عاتقزم ،كزام أ ّن هزذه البيزاانت جيزب أن
تقدّم عند اإبرام العقد.
والبياانت اليت يق ّدهما املؤ ّمن هل للّؤ ّمن نوعان؛ بياانت موضزوع ّية تتعلّزق لاخلطزر املزؤ ّمن منزم ،وأخزرى اصز ّية
تتعلّق لالشّ خص املؤ ّمن هل.
الفر الثاين :وبو عهب املؤ ّمن هل لالبياانت املق ّدمة:
يشرتن يف الالزتام لالتّ دل لالبياانت أن تكون املؤ ّمن هل عزىل عزهب هبزا ،حملزث يقزدّم لك بيزان يعلّزم
وترى بأن ّم دم املؤ ّمن ،و ميكّنم من تقدتر اخلطر عند اإبرام العقد.
ويز ّمت تقززدمي البيززاانت مززن خززالل الإجابززة عززىل اسز رشرة حسززب الفقززرة اروىل مززن نز ّزص املززادّة  71مززن قزانون
التّأمملنات؛ فاملؤ ّمن هل مطالب بتقزدمي البيزاانت املطلوبزة ،ومزن خزالل الإجابزة عزن ارسز كةل احملزدّدة الزواردة يف
اس رشرة مطبوعة يق ّدهما هل املؤ ّمن تكشف عن طبيعة اخلطر املراد التّأمني منم والظرو احمليطة بم ،فضز ًال عزن
البياانت الشّ خصيّة للّؤ ّمن هل.
الفر الث ّالث :اجلزا املرتت ّب عن الإخالل لاللزتام لالتّ دل:
نظرا ّ
ائري الزتم لال ّ امة يف حتديد اجلزا ات اليت ترتتّزب
املرش اجلز ّ
للطبيعة ّ
اخلاّة لعقد التّأمني ،فا ّإن ّ
عن الإخالل لالزتام التّ دل لالبياانت من طر املزؤ ّمن هل عنزد اكتتزا العقزدّ ،
مفزز بزني سزو نيزة املزؤ ّمن هل
()2
وحسن نيةلم يف عدم تقدميم للبياانت املطلوبة ،أو تقدميم بياانت خمالفة للحقملقة.
أول :حاط حسن النية:
اجلزا عن الإخالل لاللزتام ّنصت عليم املادّة  72مزن قزانون التّأمملنزات؛ ففزي حزاط حسزن النّيزة جتزز
ملقي ،ويف حاط رفزض املزؤ ّمن هل لزتمل
للّؤ ّمن أن يطالب بقس أعىل يقبهل املؤ ّمن هل مبا يتناسب مع اخلطر احلق ّ
ّالزودة ،جار للّؤ ّمن فسخ العقد ،ويعيد املؤ ّمن يف هذه احلاط للّزؤ ّمن هل ارقسزان املدفوعزة عزن املزدّة املتبقّملزة
اليت ل يّسي فهيا العقد ،وهذا اإذا اكتشف املؤ ّمن احلقملقة قب وقو اخلطر.

) (1املربع نفسم ،ص.7002 :
) (2مرمي عامرة ،مربع سابق ،ص.21 :
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أ ّما اإذا ّمت اكتشا احلقملقة بعزدم مطابقزة البيزاانت للخطزر بعزدم وقزو احلزادث فعندئزذ تكزون لاإمزاكن املزؤ ّمن
ختفملض التّعويض مبا يتال م مع ما ّمت دفعم من أقسان فعال ،مع اإماكن ّية تعدي العقد وفق املزدّة ّالزمن ّيزة املتبقّملزة
()1
من رسونم
وقد أكّدت عىل ذكل املادّة  0/72من قانون التّأمملنات حملث جا فهيا ما ّنصم " :اإذا حتقّزق املزؤ ّمن بعزد وقزو
رصح ت حيا ر حصيح ،فض التّعويض يف حدود ارقسزان املسز تحقّة
احلادث ،أ ّن املؤ ّمن هل أغف شييا أو ّ
فعال مقاب ارخطار املعن ّية ،مع تعدي العقد لالنّس بة للّس تقب ".
اثنيا :حاط سو النّية:
يف حاط سو النّية اليت تكون فهيا املزؤ ّمن هل قزد أدىل بت زحيات وبيزاانت زر حصينزة و زر مطابقزة
للحقملقة،أو معد اإىل كرشن ما جيب التّ دل بم من معلومات لها وررا يف تقدتر اخملاطر املزؤ ّمن مهنزا ،فزا ّإن ذكل
يرتت ّب عليم بزا اإبطال العقد أ ّول ،مع الإبقا عىل ارقسان اليت س بق دفعهزا عزن املزدّة الباقملزة حقّزا مكتسز ًبا
للّؤ ّمن ،مع حرمان املؤ ّمن هل من مبل التّأمني اإذا حتقّق اخلطر ،واثنيا يقوم املؤ ّمن لاسزرتداد املبزال الزيت اسز تفاد
()2
مهنا املؤ ّمن هل يف شلك تعويض ،لالإضافة اإىل اإلزامم بتعويض املؤ ّمن عن اررضار اليت حلقت بم.
املرش ّنص عىل هزذه احلزاط يف املزادّة  07مزن قزانون التّأمملنزات ،والزيت جزا فهيزاّ " :
لك
وجتدر الإشارة اإىل أ ّن ّ
ينحزر عنزم اإبطزال العقزد مزع
كرشن أو ت دل اكذ مةلع ّّد من املؤ ّمن هل ،قصد تضلي املؤ ّمن يف تقدتر اخلطرّ ،
مراعاة ارحاكم املنصوص علهيا يف املادّة  11من هذا ارمر" .
و ّ
توّض هذه املادّة حاط سو نية املؤ ّمن هل اليت ح هتا يف كرشن مزا يفزرتض التّ زدل بزم ،أو التّ زدل الزاكذ
اذلي تكون الهد من ورائم التّضلي  ،وإايقا املؤ ّمن يف اخلطأ ،ممّا يؤدّي اإىل سو تقدتر اخلطر.
املطلب الثاين :الالزتام بدفع قس التّأمني:
يعترب دفع قس التّأمني من أ ّمه الالزتامات اليت تقع عىل عاتق املؤ ّمن هل ،وينشأ هزذا الالززتام يف ذ ّمةلزم
لاإبرام عقد التّأمني " وقس التّأمني هو املقاب املايل اذلي يدفعم املؤ ّمن هل للّؤ ّمن لتخلطيزة اخلطزر املزؤ ّمن منزم،
()3
وأ ّن هذا القس ل حيدّد مقداره اعتباطا ،وأ ّن التّنديد خاضع لعوام فن ّ ّية".
إا ًذا فقس التّأمني عن ها ّم يف عقد التأّمني ،والقانون حيدّد كيفملّة ورمان وماكن سزداده ،وارآاثر املرتت ّبزة عزن
عدم الوفا بم.
الفر ارول :كيفملّة دفع قس التّأمني:
من خالل ّنص املادّة  572من القانون ّ
مزايل ،وهزذا مزا
املدين يظهر لنا أ ّن القس هو عبارة عزن مبلز ّ
ميكن أن ي ّ
ستشف من عبارة ..." :مقاب قس أو أيّة دفعة مال ّية أخرى يؤدّهيا املؤ ّمن هل للّؤ ّمن".
فلهذا ل ميكن أن يلزم املؤ ّمن هل لالقملام بعّ ما أو الامةلنا عنم بدل دفع قمية مالية.
) (1معراج جديدي ،حمارضات يف قانون التأمني اجلزائري ،مربع سابق ،ص.17 :
) (2املربع نفسم ،ص.17:
3
عبدالر ّراق الس هنوري ،مربع سابق ،ص.7070 :
) ( دّ .
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واملؤ ّمن هل ملزم لالوفا لالقس نقدا ،كام ميكن أن يقدّم ش ًياك ،و يف هذه احلزاط ل ميكزن اعتبزار املزؤ ّمن هل قزد
وفّزا لالزتامزم ا ّإل مزن اللّحظزة الزيت يز ّمت فهيزا اسز تالم القميزة املاليزة ّ
للشز يك مزن طزر املزؤ ّمن ،و تكزون ذكل
()1
نقدا".
الفر الثاين :رمان وماكن دفع قس التّأمني:
املؤ ّمن هل هو املدتن بدفع قس التّأمني للّؤ ّمن ،و ذكل حمدّد وفق رمان و ماكن حمدّدتن .
أول  :رمان دفع قس التّأمني:
ارّ أ ّن الوفا بقس التّأمني ي ّمت عند اإبرام عقد التّزأمني طبقزا للقواعزد العا ّمزة ،فقزد يشزرتن املزؤ ّمن
عىل املؤ ّمن هل دفع القسز مقزدّما حزا يتسز أ هل مواهجزة ارخطزار ودفزع التّعويضزات املسز تحقّة ،وهزذا هزو
()2
تقرا.
املعّول بم يف الخلالب ،ارمر اذلي بعهل عرفا تأمملن ّيا مس ّ
خاص جا بم قانون التأّمملنات يف ّنص املادة  71منم الفقرة الثانية ،واليت خالفت ما تقيضز بزم
ولكن يوجد حمك ّ
()3
القواعد العا ّمة؛ حملث ّنصت عىل أ ّن املؤ ّمن هل يلزم بدفع القس أو الاشرتاك يف الفرتات املتّفق علهيا.
مفا ميكن أن نس تخلصم من ّنص هذه املادّة هو أن ّم يقع عىل عاتق طريف العقزد الت ّفزاق عزىل حتديزد فزرتة ورمزن
نوو ،يزدفع يف بدايزة
الوفا بقس التّأمني ،حملث ي ّمت دفع قس التّأمني يف شلك أقسان ،و تكون القس سز ًّ
ّ
لك س نة ،ر ّن القس يقاس وفقا للفرتة ّالزمن ّية اليت حيسب احرشل اخلطر عىل أساسها.
اثنيا :ماكن دفع قس التّأمني:
ل يوجد يف قانون التّأمملنات ّنص حيدّد مزاكانً مع ّينًزا للوفزا بقسز التّزأمني ،و ذلكل جيزب ّالربزو اإىل
القواعد العا ّمة اليت تؤكّد عىل أ ّن ماكن دفع القس هو موطن املدتن بم ،و هو املؤ ّمن هل.
وقد جا يف املادّة  0/070من القانون املد ّين ما ّنصم ..." :أ ّما يف الالزتامات ارخرى فملكون الوفزا يف املزاكن
مؤسس تم اإذا اكن الالزتام مةلعلّقزا
اذلي يوجد فملم موطن املدتن وقت الوفا  ،أو يف املاكن اذلي يوجد فملم مركز ّ
هبذه املؤسسة".
وما يس تخلص من ّنص هزذه املزادّة هزو تطبيزق مبزدأ " ادلَّ تزن مطلزو و لزيس محمزو ًل" ،ولكزن هزذه القاعزدة
ليست من النّظام العا ّم ،فميكن للّتعاقدتن الت ّفاق عىل خمالفاا.
()4
وتكون الوفا لالقس اس تثنا ً يف موطن املؤ ّمن يف ثالث حالت:
 -7حاط القس ار ّول ،حملث برت العادة عىل دفعم يف موطن املؤ ّمن.
 -0حاط اإعذار املؤ ّمن املؤ ّمن هل برضورة دفع القس نتملدة تأخّر املؤ ّمن هل عىل الوفا لالقس .
 -0منع اإرهاق املؤ ّمن يف حاط مل يعد للّؤ ّمن هل موطنا يف البدل اذلي تكون فملم للّؤ ّمن والك .
) (1مرمي عامرة ،مربع سابق ،ص.741 :
) (2د عبدالرراق الس هنوري ،مربع سابق ،ص.7021 :
) (3مرمي عامرة ،املربع نفسم ،ص.745 :
4
الس هنوري ،مربع سابق ،ص.7040 :
عبدالر ّراق ّ
) ( دّ .
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لالإضافة اإىل حاط التفاق بني طريف العقد عىل ماكن يناس هبام عىل الوفا بقس التّأمني.
الفر الثالث :بزا الإخالل لالزتام دفع قس التّأمني:
يف احلاط اليت ّ املؤ ّمن هل لالزتام دفع قس التّأمني تطبّق القواعد العامة.
اإذا أخ ّ املؤ ّمن هل لالزتام دفع القس بتأخّره أو امةلناعزم اكن لاإمزاكن املزؤ ّمن أن يطالزب املزؤ ّمن هل بتنفملزذ العقزد
لنص املادّة  772مزن القزانون املزد ّين الزيت ّنصزت عزىل مزا يزأيت " :يف
أو فسخم ،وذكل بعد اإعذاره ،وهذا وفقا ّ
املزدتن أن يطالزب
العقود امللزمة للدانبني اإذا مل يو أحد املتعاقدتن لالزتامم ،جار للّتعاقزد ارآخزر بعزد اإعزذاره َ
بتنفملذه العقدَ  ،أو فسخم مع التّعويض يف احلالتني اإذا اقةلىض احلال ذكل"...
العيل ،وإا ّما لالفسخ مع الزتامم بضزامن اخلطزر
وللّؤ ّمن بعد اإعذار املؤ ّمن هل ،أن يطالب أمام القضا إا ّما لالتّنفملذ ّ
املؤ ّمن منم اإىل اية حصوهل عىل حمك يقيض بفسخ العقد ،فيسق هزذا الالززتام مزن اترخي ّزدور احلزمك عزىل
()1
رمل ل تكون لفسخم أثر ربعي
اعتبار أ ّن عقد التّأمني هو ّ
ففي هذه احلاط يبقا املؤمن ضامنا للّخاطر اليت تقع خالل مرحةل التّقا اإىل اية ّدور احلمك لالفسخ.
كام ميكن تطبيق املادّة  704من القانون املد ّين ،واليت جتز للفراد الت ّفاق عىل فسخ العقزد تلقائ ّيزا دون اللّحزو
()2
اإىل القضا  ،وهذا يف حاط عدم وفا أحد ارطرا املتعاقدة لالزتامم.
وقد نصت تمل املادة عىل أنم " :جيور الت ّفاق عىل أن يعترب العقد مفسوخا حمك القانون عند الوفا لاللزتامزات
الرشون املتّفق علهيزا ،وبزدون حاجزة اإىل حزمك قضزا ّيئ ،وهزذا ّ
مبحرد حتقملق ّ
الرشزن ل يعفزي مزن
الن ّاش كة عنم ّ
الإعذار ،اذلي حيدّد حسب العر عند حتديده من طر املتعاقدتن".
ويف الب ارحملان تقوم رشاكت التّأمني يف عقودها لاإدراج بند الت ّفاق عىل الفسزخ التّلقزا ّيئ ،حملزث يز ّمت فسزخ
العقد يف حاط ختلّف املؤ ّمن هل عن الوفا بقس التّأمني.
وما يالحظ يف هذه احلاط أ ّن العقد يناوي عند حلول أج الوفا لالقس  ،ارمر اذلي جيع مزن هزذا ّ
الرشزن
ّ
حزق املسز تفملد لكّيّزا يف التّعزويض أآليّزا اإذا حتقّزق
ميس مبصلنة املؤ ّمن هل؛ حملث يسق حقّم أو ّ
يشلك خطرا ،و ّ
()3
اخلطر املؤ ّمن منم بعد حلول رمن دفع قس التّأمني.
كام قد تعّد رشاكت التأمني اإىل وقف رسون العقد عند عدم وفا املزؤ ّمن هل لالقسز يف ارآجزال احملزدّدة وعزن
اإعذاره ،و هذا ما يؤدّي اإىل حرمان املؤ ّمن هل من مبل التّأمني عند حتقّق اخلطر يف فرتة ،ووفزق رسون العقزد،
()4
حملث تكون هذه الفرتة ّالزمن ّية ر ّ
مخلطاة.
ائري من خالل ّنص املادّة  75من قانون التّأمملنات لتنظمي الإبرا ات املرتت ّبة عن ختلّزف
وقد تد ّخ
املرش اجلز ّ
ّ
املؤ ّمن هل من الوفا لالقس  ،حملث ّنص عىل أن ّم "يف العقود احملدّدة تلقائيا:
) (1املربع نفسم ،ص.7041 :
2
ائري ،مربع سابق ،ص.10 :
) ( معراج جديدي ،حمارضات يف قانون التّأمني اجلز ّ
) (3مرمي عامرة ،مربع سابق ،ص.741 :
4
ائري ،مربع سابق ،ص.10 :
) ( معراج جديدي ،حمارضات يف قانون ال ّتأمني اجلز ّ
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 -7يلزم املؤ ّمن بتذكر املؤ ّمن هل بتارخي اس تحقاق القس قب شهر عىل ارقز ّ مزع تعيزني املبلز الوابزب دفعزم
وأآج ادلفع.
 -0جيززب عززىل املززؤ ّمن هل أن يززدفع القس ز املطلززو خززالل سززة عرش ز(  )71يومززا عززىل اركززرث مززن اترخي
الاس تحقاق.
 -0يف حاط عدم ادلّ فزع جيزب عزىل املزؤ ّمن أن يعزذر املزؤ ّمن هل بواسزطة رسزاط مضزّونة الوّزول ،مزع الإشزعار
لالس تالم بدفع القس املطلو خالل الث ّالثني ( )04يوما التّالية لنقضا ارج احملدّد (  ) 0أعاله.
 -0عند انقضا أج الث ّالثني ()04يوما ،ومع مراعزاة ارحزاكم املتعلّقزة بتأمملنزات ارشزخاص ،ميكزن للّزؤ ّمن أن
يوثّق الضّ امانت تلقائيّا دون اإشعار أآخر ،ول يعود رسون مفعولها ،ا ّإل بعد دفع القس املطلو .
احلق يف فسخ العقد بعزد عرشزة ( )74أ ّوم مزن اإيقزا الضّ زامانت ،وجيزب تبليز الفسزخ للّزؤ ّمن هل
 -1للّؤ ّمن ّ
بواسطة رساط مضّونة الوّول مع الإشعار لالس تالم ،ويف حاط الفسخ يبقزا املزؤ ّمن هل مطالبزا بزدفع القسز
املطابق لفرتة الضّ امن.
املطلب الث ّالث :التّ دل ادلّ قملق ّ
بتخلر اخلطر أو تفا م:
بزوهرو ،حملزث يسز ّثمر
الززمن فملزم عن زا
لاعتبار عقد التّأمني من املسؤوليّة من عقود املدّة ،تكزون ّ
ّ
تنفملذها فرتة من ّالزمن ،وعليم جيب عىل املؤ ّمن هل أ ّل تكةلفي لالبياانت ار ّول ّية اليت ي ّ ح هبا عند انعقاد العقزد،
ب ا ّإن الزتامم يس ّثمر أثنا رسون العقد؛ حملث يقوم بتقدمي والتّ دل بلكّ ما تراه مؤد ًّو اإىل ّ
تخلر اخلطر وتفا م.
الفر ارول :مفهوم ّ
تخلر اخلطر وتفا م:
تفا اخلطر يقصد بم تمل ّالظرو اليت تطرأ بعد اإبرام عقد التّأمني ،وأثنا رسونم إا ّما اإىل رودة نسز بة
احرشل وقو اخلطر ،وإا ّمزا اإىل رودة درجزة بسزامةلم ،ارمزر اذلي يرتتّزب عنزم امةلنزا املزؤ ّمن عزن التّعاقزد ،أو
()1
يتعاقد بقس أكرب لو عر حاط اخلطر وقت اإبرام العقد.
فلو اس تد ّدت أثنا رسون عقد التّأمني ظرو من شأرا أن تؤدّي اإىل رودة اخلطر املزؤ ّمن منزم ،فزا ّإن ّزيخلة
العقد واس ثمرار تخلطيتم للخطر جتع ّ
الطرفني أمام عّدة خملارات؛ إا ّما الإبقا عىل العقد يف مقاب رودة قسز
()2
التّأمني أو دون ذكل ،أو فسخ العقد طبقا للقواعد العا ّمة.
يعرفم بأن ّم" :رودة احرشل وقو ارخطار ،اإىل درجة أن ّم لو عهب هبزا املزؤ ّمن ملزا تعاقزد ا ّإل مقابز
 القضا الفر ّنل ّ
()3
قس أعىل أو حسب رشون ختتلف عن تمل اليت تعاقد هبا".

) (1مرمي عامرة ،مربع سابق ،ص.744 :
) (2د عبدالرراق الس هنوري ،مربع سابق ،ص.7011 :
) (3مرمي عامرة ،املربع نفسم ،ص.747:
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الفر الثاين :ارآجال احمل ّددة للتّ دل بتخلير اخلطر أو تفا م:
املرش يف قزانون التّأمملنزات يف املزادّة 71
الزتام املؤ ّمن هل لالتّ دل عن تخلير اخلطر أو تفا م َّنص عليم ّ
الفقرة  ،40حملث حدّد أآجال التّ دلّ ،
ومز بني التّفزا اذلي تكزون املزؤ ّمن هل سزمتبا يف حدوثزم ،وتفزا اخلطزر
للسمتب اربن " .املادّة  747من قانون التأمملنات".
اذلي يعود ّ
وقد ّنصت املادّة  0/71من قانون التّأمملنات عىل أن ّم" :يلزتم املؤ ّمن هل لالتّ زدل ادلّ قملزق ّ
بتخلزر اخلطزر أو تفا زم
اإذا اكن خارجا عن إارادة املؤ ّمن هل ،خالل س بعة ( )1أ ّوم ابتدا ً من اترخي ا ّإطالعزم عليزم ،ا ّإل يف احلزاط ّ
الطارئزة
أو القوة القاهرة لالتّ دل املس بق للّؤ ّمن ّ
بتخلر اخلطر أو تفا م بفع املؤ ّمن هل".
أولّ :
التخلر أو تفا اخلطر بسمتب أبن ّ :
ّ
تخلر اخلطر أو تفا م قد يعود لسمتب أبنز ّ ل يزدَ للّزؤ ّمن هل فملزم ،حملزث تكزون خار ًجزا عزن إارادتزم،
كفع الخلر ،وقد حدّد القانون أآجال التّ دل أمام املؤ ّمن هل بس بعة ( )1أ ّوم حتسزب ابتزدا ً مزن اترخي ا ّإطالعزم
تخلر اخلطر وتفا م.
عىل ّ
يف احلاط الطارئة أو القوة القاهرة ،فا ّإن أآجال التّ دل ترتب بزوال أس با هذه احلاط الزيت ّ
شزلكت عائقًزا أمزام
املؤ ّمن هل ،واليت منعتم من تنفملذ الزتامم.
اثنياّ :
تخلر وتفا اخلطر بسمتب املؤمن هل:
تخلر وتفا اخلطر مر ً
عندما تكون ّ
تبطا إلارادة املؤ ّمن هل ف إان ّم جيب عليم تبلي املؤ ّمن مس بقا دون انتظار.
وفامي ّص التّ دل ّ
بتخلر اخلطر وتفا م جيب التّبلي عنم بواسطة رساط مضّونة مع الإشعار لالسز تالم ،وهزذا
حسب ّنص املادّة  71الفقرة الث ّالثة من قانون التّأمملنات.
الفر الثالث :ارآاثر املرتت ّبة عن التّ دل ّ
بتخلر و تفا اخلطر:
لقد ّنظّت املادّة  77من قانون التّأمملنات ارآاثر املرتت ّبة عىل التّ دل ّ
بتخلر اخلطر أو تفا زم ،حملزث اإذا
قام املؤ ّمن هل هبذا الالزتام تبقا التّخلطية التّأمملنية للخطر املؤ ّمن منم سارية اإىل اية أن يفصح املؤ ّمن عن موقفزم
رصاحة ّمعا اس تد ّد من الظرو  ،فهل أن يقرتح معدّل جديدا للقس يف أجز ثالثزني ( )04يومزا يّسزي مزن
()1
يوم علّم ّ
بتخلر اخلطر وتفا م وهذا امليعاد من النّظام العا ّم ل ميكن الت ّفاق عىل خمالفةلم.
وإاذا مل يقرتح املؤ ّمن خالل هذه املدّة أي  04يوما معدّل حديثا للقس ف إان ّم يضّن تفا ارخطزار احلاّزةل دون
رودة القس .
أ ّما اإذا اقرتح املؤ ّمن معدّل جديدا للقس يف املزدّة القانونيّزة احملزدّدة يف ّنزص املزادّة  47فزا ّإن ذكل ينشزئ الزتامزا
عىل عزاتق املزؤ ّمن هل تثمثّز يف أدا فزارق القسز اذلي فرضزم املزؤ ّمن يف أجز ثالثزني يومزا ابتزدا مزن اترخي
اس تالهما لقرتاح لاملعدّل اجلديد للقس .
اجملدل  / 40العدد 40

)(1املربع نفسم ،ص.740 :
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الزرفض وانقىضز ارجز  ،فللّزؤ ّمن
وللّؤ ّمن يف هذه احلاط ّ
احلق بقبول املعدّل اجلديد للقس أو رفضم ،فاإذا ّمت ّ
الرضر اذلي حلقم طبقا للقواعد العا ّمة.
احلق يف فسخ العقد واملطالبة لالتّعويض عىل ّ
ّ
أ ّمززا يف حززاط روال تفززا اخلطززر اذلي اعتززرب يف حتديززد القسز أثنززا رسون العقززد فللّززؤ ّمن احلز ّزق يف املطالبززة
بتخفملض القس اإىل احل ّد املناسب للخطر.
املطلب الرابع :الالزتام لالإخطار بوقو احلادث:
اإن املادّة  71من قانون التّأمملنزات يف فقرهتزا اخلامسزة تلززم املزؤ ّمن هل" :بتبليز املزؤ ّمن عزن ّ
لك حزادث
مبحرد ّاطالعزم عليزم ،ويف أجز ل يتعزدّى سز بعة ( )41أ ّوم ،ا ّإل يف احلزاط ّ
القزوة
الطارئزة أو ّ
ينحر عنم الضّ امن ّ
ّ
تزوده بلكّ الواثئزق
تزوده جبّيع الإيضاحات ّ
الصحينة اليت تتّص هبذا احلادث و مبداه ،كام ّ
القاهرة ،و عليم أن ّ
الرضورية اليت يطلهبا املؤ ّمن"...
ّ
بدهيوي حملث تتحقّق مسؤوليّة املؤ ّمن بتحقّق اخلطر املؤ ّمن منم ،فهي ّّم أن يص اإىل علّم ذكل يف
فهذا الالزتام ّ
أقر وقت ممكنّ ،
الرضوريّة يف الوقزت املناسزب ،وتكزون عزىل
حا يس تطيع ّاختاذ مجيع الإبرا ات والتّدابر ّ
()1
بيّنة من حتقّق اخلطر املؤ ّمن منم ،وأ ّن حتقّقم جيعهل مسؤول.
برا وقو احلزادث ،بز ل يتحقّزق ا ّإل مبطالبزة املرضزور
مبحرد اإحلاق ّ
الرضر لالخلر من ّ
كام أ ّن اخلطر ل يتحقّق ّ
()2
املؤ ّمن هل لالتّعويض عن اررضار اليت حلقةلم ،مطالبة و ّديّة اكنت أم قضائية.
الفر ارول :حمتووت الإخطار:
حيتزوي الإخطزار عزىل البيزاانت الزيت اكن لاإمزاكن املزؤ ّمن هل العزهب هبزا عنزد حتقّزق اخلطزر املزؤ ّمن منززم؛
فالبياانت جيب أن تكون خمت ة ،وأن تتض ّّن املعلومات امله ّّة مكاكن وقزو احلزادث ،والظزرو احمليطزة بزم،
الشهود وما نت عن اخلطر من أآاثر  ،وعليم جيب أن يقدّم ّ
لك ما من شزأنم أي يفملزد يف تقزدتر ّالظزرو الزيت
(.)3
وقع فهيا احلادث.
ويف هذا الإطار أكّدت الفقرة اخلامسة من املادّة  71مزن قزانون التّأمملنزات عزىل قملزام املزؤ ّمن هل بزتويزد املزؤ ّمن
الرضوريّة.
الصحينة اليت تتّص لاحلادث ،كام أوببت تزويده بلكّ الواثئق ّ
جبّيع الإيضاحات ّ
الفر الث ّاين :شلك الإخطار:
الإخطار ليس هل شلك ّ
معني وحمدّد ،فميكن أن تكون عبارة عن رساط مول علهيا ،أو رسزاط عاديزة،
أو برقملّة ،كام أ ّن عب الإثبات يقع عىل عاتق املؤ ّمن هل ،فذلكل يس تحسزن أن تكزون الإخطزار مكةلزولا ،حزا
()4
تعرض للزتام املؤ ّمن هل لالإخطزار يف
املرش اجلز ّ
يسه عليم الإثبات ، .و ّ
ائري مل ّيبني شلك الإخطار عندما ّ
املادّة  71فقرة  1من قانون التّأمملنات.
1
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الفر الث ّالث :مملعاد الإخطار:
املرش يف املادّة  71من قزانون التّأمملنزات الفقزرة اخلامسزة ،حملزث جزا ت
مواعيد الإخطار ّنص علهيا ّ
هذه املواعيد خمتلفة حسب اخةلال جمالت التّأمني.
مبحرد ّ
فقد أكّدت املادّة  41/71عىل أ ّن املؤ ّمن هل ملزم لالتّبلي عن ّ
اطالعم عليزم
ينحر عنم الضّ امنّ ،
لك حادث ّ
و يف أج ل يتعدّى س بعة أ ّوم ،ماعدا احلاط ّ
القوة القاهرة.
الطارئة أو ّ
من خالل ّنص املادّة  41/71يتّضح أ ّن أج الإخطار جيب أ ّل يتعدّى أو يتداور س بعة ( )41أ ّوم ،و هو مزن
حق املزؤ ّمن واملسز تفملد مزن
النّظام العام ،فال ميكن الت ّفاق عىل خمالفة هذه املادّة ،ر ّن ذكل تكون فملم مساس ّ
عقد التّأمني .
أ ّما رسون مملعاد هذا ارج فملبزدأ مزن اترخي عزهب املزؤ ّمن هل أو املسز تفملد بتحقّزق اخلطزر املزؤ ّمن منزم ،هزذا يف
احلاط العادية أ ّما يف احلاط ّ
املرشز أآجزال الإخطزار اإىل ايزة روال املزانع اذلي
القوة القاهرة فقزد مزدّد ّ
الطارئة أو ّ
حال دون قملام املؤ ّمن هل لالزتام اإخطار املؤ ّمن.
الّسزقة والزربد
كام وردت بعزض الاسز تثنا ات عزن تطبيزق هزذا ارجز املقزدّر بسز بعة أ ّوم عزىل التّزأمني مزن ّ
وهالك املاش ية.
الّسقة بثالثة ()0أ ّوم ،ويف جمال التّأمني مزن الزربد
وعىل هذا ارساس حتدّد همةل التّ دل يف جمال التّأمني من ّ
حتدّد همةل التّ دل بأربعة ( )0أ ّوم،أ ّما يف جمال التّأمني من هزالك املاشز ية مفهزةل التّ زدل حتزدّد بزأربع وعرشزتن
( )00ساعة ابتدا ً من وقو احلادث ،ماعدا يف احلاط ّ
الطارئة والقوة القاهرة.
الفر الرابع :بزا الإخالل لالزتام الإخطار:
ا ّإن اإخالل املؤ ّمن لالزتامم لاإخطزار املزؤ ّمن هل بوقزو احلزادث يرتتّزب عليزم املسزؤول ّية العقديّزة ،و جيزور
الرضر اذلي أّابم بسمتب عدم تنفملذه للزتام الإخطار ،ويشرتن أن يثمتزت بزأ ّن
للّؤ ّمن أن يطالبم بتعويضم عن ّ
الرضزر اذلي حلزق بزم،
تحق يف حدود ّ
هناك رضرا ،ويف هذه احلاط جيور هل القملام بتخفملض قمية التّعويض املس ّ
حق املؤ ّمن هل يف التّعويض حاط ّ
غش املؤ ّمن هل وتع ّّده عدم الإخطار حا ل تثمكّن املزؤ ّمن
كام ميكن أن يسق ّ
من معرفة ارس با احلقملقملّة اليت اكنت ورا وقو احلادث ،أو حتقّق اخلطر يف الوقت املناسزب ،وتكزون هزذا
()1
خاص عىل ذكل يف وثيقة التّأمني.
اجلزا اإذا ورد ات ّفاق ّ
وقد جا ت املادّة  00من قزانون التّأمملنزات مؤكّزدة عزىل ذكل ،حملزث ّنصزت عزىل أنّزم " :اإذا خزالف املزؤ ّمن هل
الالزتامات املنصوص علهيا يف الفقرتني 0و 1من املادّة  71أعزاله ،وترتّمتزت عزن هزذه اخملالفزة نتزاهن سزامهت يف
الفعيل اذلي حلق بم".
اررضار أو اتّسا مداها ،جار للّؤ ّمن ختفملض التّعويض يف حدود ّ
الرضر ّ
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حق املؤ ّمن هل:
أول :سقون ّ
خاص بني املؤ ّمن هل واملؤ ّمن يقيضز
سقون ّ
حق املؤ ّمن هل يف مبل التّأمني جيب أن تكون بنا ً عىل ات ّفاق ّ
احلق يف حاط اإخالل املؤ ّمن هل لالزتامم من حملث الإخطار بوقزو احلزادث ،أو اإخزالهل بزأ ّي الززتام
بسقون هذا ّ
()1
أآخر من الالزتامات اليت ارتضاها لات ّفاق خ ّاص بينم وبني املؤ ّمن".
وقد أكّدت املادّة  500من القانون املد ّين عزىل ّ
احلزق؛ حملزث أكّزدت عزىل
الرشزون الوابزب توافرهزا لسزقون ّ
بعض ّ
الرشون الباطةل اليت قد ترد يف وثيقة التّأمني ،و ّنصت عىل ما ييل:
« تكون لاطال ما ترد يف وثيقة التّأمني من ّ
الرشون ارآتية:
 ّالرشززن اذلي يقيضز بسززقون احلز ّزق يف التّعزويض بسزمتب خززرق القزوانني أو الزنّظم ،ا ّإل اإذا اكن ذكل اخلززرق
بناية أو بننة معديّة.
 ّالسزلطات ،أو
الرشن اذلي يقيض بسقون ّ
حق املؤ ّمن هل بسمتب تزأخّره يف اإعزالن احلزادث املزؤ ّمن منزم اإىل ّ
تقدمي املستند اإذا ّتبني من الظرو أ ّن التّأخّر اكن لعذر مقبول.
 ّلك رشن مطبززو مل يززربر بشززلك ظززاهر ،واكن مةلعلّقززا حززال مززن ارح زوال الززيت تززؤدّي اإىل الززبطالن أو
السقون.» ...
ّ
حق املؤ ّمن هل ل يقصد بم روال العقد ،ب عىل العكس من ذكل يبقا العقد قامئًزا
كام نشر أيضا اإىل أ ّن سقون ّ
حق املؤ ّمن هل لعدم الإخطار بوقو احلادث.
ا ّإل فامي ّص احلادث اذلي سق فملم ّ
احلق:
اثنيا :رشون حصّة سقون ّ
اجملدل  / 40العدد 40

()2

احلق يف التّعويض
جيب توافر رشطني لص ّنة سقون ّ

احلق ،وتكون هذا ارخر واحضًا وحم ّددًا .
خاص بني املؤ ّمن واملؤ ّمن هل عىل سقون ّ
 -7أن تكون ات ّفاق ّ
احلق  -اإذا ورد بني ّ
الرشون العا ّمة املطبوعة يف وثيقة التّزأمني  -لاررا بشزلك
 -0جيب أن تكون رشن سقون ّ
ظاهر.
خاسمة :
يعترب التّأمني مزن املسزؤول ّية وسز يةل يلدزأ إا هيزا الشّ زخص إلارادتزم قصزد حاميزة نفسزم مزن ربزو الخلزر
املرضور عليم عند قملام مسؤول ّيتم ،ممّا يرتتب عنم الزتامات مةلبادط بني طريف العقد لاعتباره مزن العقزود امللزمزة
جلانيني ،فالزتامات املؤ ّمن هل يه الالزتامات املقابةل للزتام املؤ ّمن لالضّ امن ،ويه الزتامزات ل ختتلزف كثزرا عزن
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سايس تثمث ّ يف دفع مبل التّعويض للّزؤ ّمن
الزتامات املؤ ّمن هل يف عقد التّأمني بصفة عا ّمة ،أ ّما املؤ ّمن فالزتامم ار ّ
هل أو املس تفملد من حتقّق اخلطر املؤ ّمن منم ،وذكل وفقا للقواعد العا ّمة يف عقد التّأمني من املسؤول ّية.
اإضافة اإىل نشو حقوق للخلر ،ووبود طر اثلث هزو املرضزور اذلي يسز تفملد مزن التّعزويض لالزرمغ مزن أنّزم
ليس طرفا يف العقد ،وهذا ما ّميز التّأمني من املسؤوليّة عن أنوا التّأمني ارخرى.
وحاميززة للّرضززور ،وضززامانً حلقّززم يف التّع زويض فقززد ّمت اللّحززو اإىل التّززأمني مززن املسززؤول ّية ل س ز ّيام يف اررضار
لالرمغ ممّا تطرحزم مزن ّزعولات مزن النّاحملزة القانون ّيزة والفن ّ ّيزة  -ا ّإل أنّزم سزامه بشزلك كبزر يف
البيئملّة ،واذلي ّ -
التّخلطية التّأمملن ّية للّسؤول ّية املدن ّية ،وضامن تعويض عادل ومناسب للّرضور.
إببارو؛ رن ّم ّ
يشلك ضامنة حقملقملّة لتعويض املرضزور
البييئ ا ّ
ومن ارفض أن تكون التّأمني عن أخطار التّ ّلوث ّ
الصزادر
وحاميتم من اإماكنيّة الإعسار املتسمتّب يف ّ
الرضر اذلي يؤدي  -يف الخلالزب  -اإىل اسز تناط تنفملزذ احلزمك ّ
عن القضا  ،كام ميكّن القا من اإّدار حمكم املتض ّّن تقدمي تعويضزات للّرضزور مزن طزر املسزؤول عزن
اصزا
ّ
الرضر دو حرج ،و هو عىل عهب لاإماكن ّية تنفملذ احلمك دون الوقو يف اإشاكلت عدم التّنفملزذ؛ ر ّن هنزاك ً
ميل ا ّذل ّمة املالية تثمث ّ يف رشاكت التّأمني اليت تتعهّد مس بقا لالوفزا لالتّعزويض عنزدما يتحقّزق اخلطزر املزؤ ّمن
الصزناع ّية املسزمتّبة
هتزر الكثزر مزن املؤ ّسسزات ّ
منم ،و عليم فا ّإن حالت التّأمني ر ال ّ
إبباري قد تزؤدّي اإىل ّ
للتّ ّلوث ،واررضار اخملتلفة لالعزو عن التّأمني لعدم وبود نصوص قانونيّة تلزهما ،ارمزر اذلي يزؤدّي حزرش اإىل
حق املرضور ،و تفا اررضار البيئملّة.
ضيا ّ
املرابع لاللخلة العربية:
 -7د .عبد الرراق أمحد السز هنوري ،الوسز ي يف رشح القزانون املزدين اجلديزد ،عقزود الخلزرر وعقزد التزأمني ،اجملزدل الثزاين،
منشورات احلل احلقوقملة ،بروتّ ،
الطبعة الثالثة.
 -0د .عبد الرراق أمحد الس هنوري ،الوس ي يف رشح القانون املدين اجلديدّ ،
اجملزدل ار ّول نظريّزة الالززتام ،مصزادر الالززتام،
ّ
الطبعة الث ّالثة ،منشورات احلل ّ احلقوقملّة ،س نة  0444بروت -لبنان.
 -0د .عبد الرراق أمحد الس هنوري ،الوس ي يف رشح القانون املدين اجلديد ،اجملدل الثزاين نظريزة الالززتام ،مصزادر الالززتام،
ّ
الطبعة الثالثة ،منشورات احلل احلقوقملة ،س نة  0444بروت-لبنان.
 -0عبد الرراق درلال ،الوجز يف النّظريّة العا ّمة لاللزتام (مصادر الالزتام)،دار العلوم للنّرشز والتّوريزع ،سز نة  ،0440بزدون
طبعة.
 -1عيل عيل سلامين ،النّظريّة العا ّمة لاللزتام (مصادر الالزتام) ،ديوان املطبوعات اجلامعيّةّ ،
الطبعة الث ّالثة ،س نة .7220
ائري ،اجلز  ،7ديوان املطبوعات اجلامع ّية ،طبعة .0447
 -5بلناج العريب ،النّظريّة العا ّمة لاللزتام يف القانون ّ
املدين اجلز ّ
اجلزامعي ،الإسزكندريةّ ،
الطبعزة
البحزري ،دار الفكزر
لزوث
ّ
 -1دّ .الح محمّد سزلمية ،تزأمني املسزؤول ّية املدن ّيزة عزن أرضار التّ ّ
ّ
اروىل ،س نة .0441
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ائري ،دار بلقيس ،اجلزائر طبعة . 0470
 -7مرمي عامرة ،مدخ دلراسة قانون التّأمني اجلز ّ
ائري ،ديوان املطبوعات اجلامع ّيةّ ،
الطبعة الث ّالثة ،س نة . 0440
 -2معراج جديدي ،مدخ دلراسة قانون التّأمني اجلز ّ
ائري ،ديوان املطبوعات اجلامع ّي ّ
ة،الطبعة ّالرابعة ،س نة .0475
 -74معراج جديدي ،حمارضات يف قانون التّأمني اجلز ّ
نل ،اجلزائر ،س نة .0445
 -77عيل بن ا،م ،الوجز يف قانون التّأمني ،مقارنة بني القانون اجلز ّ
ائري والقانون الفر ّ
ائري اجلديد للتّأمملنات ،دار اخلدلونية ،القبة اجلزائر ،
 -70محيدة مجيةل ،الوجز يف عقد التّأمني ،دراسة عىل ضو التّرشيع اجلز ّ
طبعة .0470
ائري ،دار هومة ،بدون طبعة ،س نة .0477
 -70بن وارث محم ّد ،دروس يف قانون التّأمني اجلز ّ
ائري ،اجلز ار ّول ،ارحاكم العا ّمة طبقا لقانون التّأمني اجلديد ،ديوان املطبوعات
 -70اإبراهمي أبو النّدا ،التّأمني يف القانون اجلز ّ
اجلامعيّة ،بن عكنون ،اجلزائر .0441
 -71محمّد حسني منصور ،مبادئ قانون التّأمني ،دون طبعة ،دار اجلامعة اجلديدة للنّرش م  ،دون س نة النرش.
البحوث و املقالت:
 -7د .اإبراهمي مضحي أبوهالط ،فملص الشّ قرات ،اإلزتام املزؤ ّمن لالتّعزويض يف التّزأمني مزن املسزؤول ّية املدن ّيزة ،دراسزة حتليل ّيزة
ردين ،جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوثّ ،
اجملدل الث ّالث ،العدد ،40س نة  ، 0471ارردن.
تأّيل ّية يف القانون املد ّين ار ّ
النصوص الترشيعية:
املؤر يف  7211-42-05املتض ّّن القانون املزدين،
املؤر يف  70مايو  0441يعدّ ل و تثمّم ارمر ّ 17-11
 -7القانون ّ 41 -41
اجلريدة ّالرم ّية ،العدد  07س نة .0441
املزؤر يف ،0445-40-04
املؤر يف  7221-47- 01املتعلّق لالتّأمملنات ،املعزدّ ل واملزثمم :لالقزانون ّ 40-45
 -0ارمر ّ 41-21
اجلريدة ّالرميّة ،العدد  ،71س نة .0445
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3- Philippe le Tourneau , droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, France,
2004.
4- Jacob et ph. Letourneau, Assurances et responsabilité, 2ème édition, Dalloz,France
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