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 المقدمة
 

ابعتبارها كد اهتمامات السياسات التشريعية املعاصرة أو من  هيمحاية املتضررين من حوادث املرور  إن  
لذلك  ةثة واملتطور استعمال اآللة احلدي لقواعد املسؤولية من أضحت خيارا ال خيفى عن ذهن املشرع أتصيال منه

علقة حبماية متضرري حوادث الطرقات وذلك ابحلرص سعى املشرع إىل معاجلة وتطوير املنظومة التشريعية املت
العرابت ذات  ألصحابوجوب أتمني املسؤولية املدنية ابلنسبة  مبدأ وإقرارعلى توفري السبل القانونية للتعويض 

مسألة التعويض عن تفاقم الضرر الناجم عن  إفراداحملرك وتنظيم صندوق ضمان ضحااي حوادث املرور وكذلك 
عنوان خامس مبجلة التأمني  إبدراج املتعلق 2005لسنة  86عدد حكام خاصة صل  القانون حوادث املرور أب

يف فقرتيه الثانية  132خيص نظام التعويض عن األضرار الالحقة ابألشخاص يف حوادث املرور وذلك ابلفصل 
عويض حس  املقاييس التالناجتة عن العجز الدائم يقع  األضراروالثالثة والذي اقتضى أنه: "ويف صورة تفاقم 

  املتعلقة أبضرار العجز الدائم الواردة هبذا الباب.واإلجراءات 
وال ميكن املطالبة ابلتعويض عن األضرار املشار إليها ابلفقرة املتقدمة بعد مرور مخس سنوات من اتريخ حتديد 

                                                                                                                                                    نسبة العجز النهائية."                                                      
 

حصول املتضرر على تعويض ضرره  إبمكانيةاعرتاف املشرع  يفهذه املؤسسة القانونية تكمن أمهية و 
            .متأخرا نسبيا أييتحادث مرور قد املتفاقم الناتج عن 

 
احلاالت اليت  إبقصاءاألضرار وذلك عن بقية هنا جتدر اإلشارة إىل أنه جي  متييز مفهوم الضرر املتفاقم و 

استقرار الوضع  وقبلينتج مباشرة اثر وقوع حادث املرور  فالضرر األصلي .ال تعد حالة تفاقم ضرر أصلي
 املتضرر بعد أن حيصل على جزء من التعويضات إذ أن 1ديد نسبة العجز النهائيحت قبلالصحي للمتضرر و 

األخرى اليت مل تثبت عند قيامه  األضرارتعويضات عن بقية لا للمطالبة ابيقوم لدى احملكمة جمدد   أن إبمكانه
  .2إثباهتاوإن مل يتسن له  األول
 

احلكم االبتدائي وقبل بت حمكمة االستئناف  بت حمكمة بعدحالة تغري الضرر  ما أنه ال يعد تفاقماك
تبار الضرر احلاصل للمتضرر من جديد على اع يف الطعن على أساس أن حمكمة الدرجة الثانية هلا أن تقيم

                                                 
 .53ص  1995جانفي  18و 17: الضرر وتفاقمه في حوادث المرور، ملتقى التعويض عن الضرر في حوادث المرور، يومي زهير اسكندر -1 

 53: مقال سالف الذكر ص زهير اسكندر -2 
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من م م م ت الذي جاء فيه أن " الدعوى اليت حكم فيها  147املفعول االنتقايل لالستئناف وخاصة الفصل 
ها وال تغيريها لدى االستئناف ولو رضي اخلصم بذلك إال إذا كانت الزايدة املطلوبة ابتدائيا ال ميكن الزايدة في

الضرر جي   اضي عند النظر يف دعوى تعويضالقف .احلكم ..." تتعلق ..... بغرم ضرر تفاقم أمره بعد صدور
    3.كمإىل اتريخ صدور احلأن أيخذ بعني االعتبار مجيع التغريات اليت مشلت الضرر من يوم وقوعه 

                                            
أما الضرر املتفاقم فهو ضرر ينتج بتعكر احلالة الصحية للمتضرر من حادث املرور وبعد حتديد نسبة 
العجز هنائيا وحصول املتضرر على تعويضاته من الضرر األصلي من هنا فإنه جيوز له املطالبة ابلتعويض عن 

 ضرره املتفاقم.
مراجعة ما تفاقم من  إمكانية 2005أوت  15املؤرخ يف  2005لسنة  86لقد حصر القانون عدد و 

املذكور ال ميكن للمتضرر  األجلأضرار يف حبر مخسة أعوام وابلتايل فما من شانه أن يظهر من تفاقم بعد 
 املطالبة بتعويضه ويفقد حقه فيه.

 
والذي يقتضي  ـبمأ التعويض الكاـلاقم على أساس املطالبة بتعويض الضرر املتف إمكانيةوقع أتسيس 

التعويض عن كامل الضرر الذي حلق املتضرر من جراء احلادث على أن يكون التعويض عن الضرر وال شيء 
 .4املتضرر أصابنقصان ليتساوى التعويض مع احلجم احلقيقي للضرر الذي  أوغري الضرر دون زايدة 

 
 األول إجيا ي يقوم على أساس تعويض كامل الضرر الالحق ويفرتض مبدأ التعويض الكامل وجهني

التعويض عن  إمكانيةوالثاين سليب يتمثل يف عدم  5حجمه وقيمته بشرط حتققه وثبوته ابملتضرر بغض النظر عن
 ذات الضرر مرتني.

 
ر من تفاقم األضرار اليت يتعرض هلا املتضر  إمكانيةومن جهة اثنية فإن جتاهل األخذ بعني االعتبار 

حىت أن األطباء يقرون أبن "اخلبري مهما كانت خربته  إصابةحادث مرور يتناقض مع الواقع الصحي ألي 
 .".... 6دقيقة لتطور حالة املتضررليست له القدرة على معرفة االحتماالت ال

فيه مل ينظر الواقع التعويض عنه سابقا  األصليخيتلف عن الضرر  اجديدا يعد الضرر املتفاقم ضرر إذ 
وابلتايل فأحد عناصر اتصال القضاء  8يف سب  وجودمها وهو حادث املروروان التقيا  7القاضي قبل ذلك

                                                 
 .153ص  2002-2001: سلطة القاضي في مادة التعويض،رسالة لنيل شهادة ختم الدروس بالمعهد األعلى للقضاء الخشناوي جمال -3

4-Cautant-Lapalus (Ch), Le principe de la réparation intégrale en droit privé, éd. P.U.A.M, Paris, 2002, p.17 
5-Lambert-Faire (Y), Le Droit du dommage corporel, Système d’indemnisation, éd. Dalloz, Paris, 2004, p.161+ 

والتعويض في : كيفية تحديد الضرر المستمر الناتج عن إصابات الدماغ بالنسبة لمتضرري الطريق العام، دورة دراسية حول الزجر شمس الدين حمودة -6

 .75ص 1990مارس  24و 23حوادث الطرقات، سوسة، يومي 
7- Lambert-Faire (Y), l’aggravation et l’autorité de la chose jugé, R.F.D.C. Mars, 1995 p 295 et s.  
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موضوع الدعوى األمر الذي أكدته حمكمة التعقي  ابلقول ابن "اتصال القضاء أمر نسيب ال مفقود وهو عنصر 
أما تفاقم .منطوق حكمها ا صل يتسع نطاقه إال للوقائع اليت عرضت على احملكمة وأعربت عن رأيها فيه

ادث بعد اتصال القضاء بشأن الظاهر منها فهو يعد من الوقائع اليت مل يتناوهلا احلكم الناجتة عن احل األضرار
 .9الضرر حممول على طال  التعويض تفاقم إثباتاألول الذي اتصل به القضاء على أن 

 
مة االستئناف بتونس أقرت يف قرار هلا حماكم األصل على هذا التوجه من ذلك أن حمك دأبتوقد 
أن: "رد حمكمة البداية للدعوى بناء على اتصال القضاء  26884صادر حتت عدد  2006فيفري  15مؤرخ يف 

مدين ذلك أن موضوع الدعوى املتمثل يف تفاقم ضرره أمر  481 لطلبات املستأنف خمالف ألحكام الفصل
به لفائدته يف حني يشرتط يف دفع أية دعوى حبجية الشيء منفصل وخمالف للضرر الذي كان مت القضاء 

تكون هذه الدعوى متعلقة ابلنزاع ذاته الذي فصل فيه احلكم األول وكان على حمكمة البداية  أناحملكوم به 
التحقق من أن النزاع املعروض عليها هو ذاته الذي فصل فيه احلكم السابق وذلك ابلتثبت إذا كان الضرر 

 .10أهل اخلربة"ة وجد فعال وذلك بواسطة موضوع القضي
 

وال ميكن أن تتعلق قرينة اتصال القضاء إال بطل  مراجعة التعويضات احملكوم هبا لفائدة املتضرر فال 
وأصبح  11رت فيه احملكمة وأبرمت قضاءها"إذا املوضوع قد نظعادة النظر يف التقييمات السابقة إ"ميكن... 

ونية فيه عنواان للحقيقة الثابتة اليت تلتزم كل من كان طرفا يف احلكم وال تقبل بعد استنفاذ أوجه الطعن القان
 التعديل". أواملراجعة 

وقانون  اإلداريمع اإلفادة أبنه وقع تكريس التعويض عن تفاقم الضرر يف عدة فروع من القانون 
املتعلق بتعويض  1994ري فيف 21املؤرخ يف  1994لسنة  28كرس القانون عدد   إذالتعويض عن حوادث النقل 

 األضرارمراجعة الغرامة احملكوم هبا جلرب  إمكانية مبدأاملهنية  األمراضاألضرار الناجتة عن حوادث الشغل و 
سنوات من اتريخ 5جل أيف  12تفاقم عجزه الدائم أو حتسن وضعه الصحي أساسلعامل املتضرر على ل احلاصلة

 من القانون املذكور. 24لفصل التئام اجلرح حس  صريح ا أوالربء الظاهر 
 

                                                                                                                                                                       
8- Lambert-Faire (Y), article précité p.29. 

 .1999، م ق ت أفريل 1996مارس  26مؤرخ في  39760قرار تعقيبي مدني عدد  -9 

 قرارغير منشور. -10 

 157،مرجع سابق الذكر، ص  جمال الخشناوي -11 

جانفي  22و 21" مراجعة وتعديل الجراية والقيام على الغير" الدورة الدراسية التي نظمها المعهد األعلى للقضاء تونس،  رشيد ناجيلمزيد التعمق انظر  -12 

 . 38ص  1995
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اجملال القانوين لتطبيق مبدأ تطبيق تفاقم األضرار  ماهيةو الذي يطرح نفسه يف هذا السياق ه اإلشكالولعل 
وإىل أي مدى ميكن اعتبار هذا القانون  2005أوت  15وكيفية املطالبة واحتساب التعويض عنه حس  قانون 

وهل وفق  ؟لسابقة والتشريع السابق فيما خيص التعويض عن تفاقم الضررواملراجعة للوضعية ا اإلصالحمبثابة 
 ؟الناجتة عن حوادث املرور األضرارالنص اجلديد يف ضمان تعويض عادل وسريع لضحااي تفاقم 

 
ليتم التطرق يف اجلزء  (اجلزء األول) سنتناول يف جزء أول جمال التعويض عن الضرر املتفاقمولإلجابة عن ذلك  

 .(اجلزء الثاين)لنظام التعويض عن الضرر املتفاقم  الثاين
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 : مجال التعويض عن الضرر المتف اقم:األولالجزء  
وجي  أن تكيف هذه احلالة الصحية على  13عكر الوضعية الصحية للشخصبتتفاقم الضرر  أينش

 القانونية املتولدة عنها واليت من أبرزها أساس أهنا مفهوم قانوين حىت يتمكن القاضي من ترتي  النتائج
 التعويض.

 مفكان من املتجه التطرق إىل شروط الضرر املتفاق 14ويتميز كل مفهوم قانوين بشروط يتعني توفرها
 املتسمة ابلتنوع والقابلة للتعويض عنها األضرارليتم ضبط هذه  (الفصل األول)الناتج عن حوادث املرور 

 .(الفصل الثاين)
 

 : شروط الضرر المتف اقم:األولل  الفص
لتوفر الضرر املتفاقم جي  أن توجد مجلة من اخلصائص املميزة اليت يف غياهبا ينتفي الضرر املتفاقم فاجته بيان 

الضرر املتفاقم  إثباتاليت تطرحها مسالة  اإلشكالياتكالبحث يف   )املبحث األول(شروط قيام الضرر املتفاقم 
 )املبحث الثاين(.

 

 حث األول: خصائص الضرر المتف اقم:المب
لحديث عن الضرر املتفاقم واليت يف غياهبا ينتفي هذا النوع من الضرر. وهذه لجي  توفر مجلة من املميزات 

اخلصائص هي جمموعة من العناصر املتظافرة هتم الضرر يف حد ذاته هتم شرط سابقية حصول التعويض عن 
 .)الفـقرة الثاني (وأخرى هتم شرط عدم التوقع  فـقرة األوىل()الالواقع التعويض عنه  األصليالضرر 

 
 الفقرة األولى: سابقية حصول التعويض عن الضرر األصلي الناشئ عن حادث مرور:

ميتاز الضرر املتفاقم خباصية مهمة تتمثل يف ارتباطه بضرر سابق عنه يف الزمن نشأ نتيجة حصول حادث مرور 
إذ جي  أن تتوفر خاصية أخرى وهي أن يكون قد وقع التعويض عن ذلك  غري أن ذلك يبقى غري كافيا )أ(

 .)ب(الضرر األصلي 
 
 ارتباط الضرر المتف اقم بحادث مرور:  -أ  

يفرتض الضرر املتفاقم وجود ضرر سابق عنه إذ ال ميكن للضرر املتفاقم أن يكون ضررا مستقال بذاته ال جيد 
صبغة ن ينشأ عن حادث مرور صرف أو حادث مرور ذي يف ضرر سابق، والضرر األصلي ميكن أ اجذور 

                                                 
 .85ص  1997مطبعة باريس،  1يض عن الضرر البدني في القانون التونسي والمقارن، الجزء : التعومحمد اللجمي -13

14- Xavier (P) : Le préjudice dans le droit civil de la responsabilité L.G.D.J. Paris, 2004, p.10. 
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ال يشرتط يف الضرر املتفاقم أن يكون متطابقا مع الضرر األصلي و  15ث يكتسي صبغة شغليةمزدوجة أي حاد
 .16ن حيث مداه ومميزاته ووقت نشأتهإذ يتميز األول عن الثاين أبنه ضرر جديد م

 
لصحية للمتضرر أثناء نشر دعوى التعويض ففي هذه احلالة إذا حدث تفاقم وتدهور للحالة ا إشكالوقد يثار 

بعالقة مباشرة وانجتة عن حادث مرور إال أنه ال ميكن اعتباره  األصليفإننا نكون أمام ضرر مرتبط ابلضرر 
الطيب الذي سيحدد  رإعادة االختباضررا متفاقما بل هو ذات الضرر األصلي والذي ال مينع من اللجوء إىل 

ال مىت البدين احلقيقية والنهائية اليت حلقت املتضرر ومن هذا املنطلق فإنه ال يعترب ضررا متفاقما إ نسبة العجز
 .18حبكم هنائي 17وقع البت يف نسبة العجز

مسألة الربء النهائي فهذه الوضعية حتصل ابستقرار احلالة الصحية  األصليارتباط الضرر املتفاقم مع الضرر ويثري 
وهو الذي  األصليإذ ميثل الربء النهائي نقطة بداية التعويض عن الضرر 19ج املستوج البغض النظر عن الع

 20."يعطي املتضرر احلق القانوين يف غرم الضرر"
 

ابلصعوابت خاصة يف  احمفوف   ادقيق   اأمر   يعد فإن حتديد اتريخ الربء النهائي ابلنسبة للطبي  األساسوعلى هذا 
فباستقرار الوضعية الصحية يتحدد الربء النهائي وبتحديد  مفتاح الضرر األصلي. ألنهاحلاالت اخلطرية واملعقدة 

الضرر األصلي يستحق املتضرر التعويض عنه وابتداء من ذلك التاريخ ميكن أن تتدهور احلالة الصحية للمتضرر 
 حتديد نسبة عجز بدين جديدة وابلتايل ضرر متفاقم. إمكانيةلتفتح 

 
 األضرارقام على حتديد قائمة  21نظاما جديدا للتعويض  2005أوت  15ى قانون ولقد أرسى املشرع مبقتض

يل القابلة للتعويض والناجتة عن العجز الدائم واملتمثلة يف الضرر البدين والضرر املهين والضرر املعنوي واجلما
جي  أن ال  ومن هنا فإن الضرر األصلي الذي يتعلق به الضرر املتفاقم 22ومصاريف االستعانة بشخص آخر

املذكورة  األضرارخيرج عن هذه القائمة احلصرية حىت يكون أساس للضرر املتفاقم أن يكون تدهور الضرر من 
 واليت هلا أصل يف الضرر األول الناجم مباشرة عن حادث املرور.

                                                 
وادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية ال يمكن للمتضرر أو من يؤول : "وبالنسبة إلى ح2005لسنة  86في فقرته الرابعة من القانون عدد  121ينص الفصل  -15

الحوادث التي  إليهم الحق عند الوفاة ،الحصول عند االقتضاء إال على الفارق بين التعويض طبقا ألحكام هذه المجلة والتعويض عن األضرار الحاصلة بسبب

 تكتسي صبغة شغلية.
16- Lambert-Faive (Y) : L’évaluation du dommage après le jugement, R.C.A, numéro spécial sur le préjudice «questions 

choisies» Mai 1998, p. 29 et s. 
 .53: مرجع سابق الذكر ص زهير اسكندر -17

18- Derrida (Y) : « L’évaluation du préjudice au jour de sa réparation » j.c.p .1951 p.918 
،منشورات المعهد األعلى للقضاء 1994أفريل  23و22تقدير األضرار الجسدية" دورة دراسية حول الطب الشرعي وعالقته بالقضاء يومي :" زهير الحمامي -19

 .3ص 
 .23ص  2006، سبتمبر  8/9: "تفاقم األضرار الجسدية" : النظرية العامة والنصوص الخاصة" مجلة األخبار القانونية عدد سالم السحيمي -20
 .87ص  2009:" التعويض عن األضرار الالحقة باألشخاص الناتجة عن حوادث المرور" م.ق.ت أكتوبر بربيش توفيق -21
 من مجلة التأمين.  126الفصل  -22
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سوية الصلحية أن مبوج  الت اجملرىأو من احملكمة  بهابلضرر املتفاقم جي  أن يثبت االختبار املأذون ولالعتداد 

األحكام  أبحدالذي تعرض له املتضرر يف وقت سابق. ولقد جاء  روراملاألضرار املعتد هبا انجتة عن حادث 
ردا على دفع املدعى عليها ابن التفاقم الذي أثبت وجوده اخلبري  23درة عن احملكمة االبتدائية بتونسالصا

أثبت  "االختبار الطيباملتضرر ووضعيته املهنية" أبن املنتدب "مل يكن نتيجة حتمية للحادث بل نتيجة سن 
وحيث أن  01/11/2001انتج عن حادث الطريق بتاريخ  يابملمعصراح  أن تفاقم األضرار الالحـق  

ذكر سن املمعي ووضعيته املهني  ليس إال بياان أن االختبار أسس على قواعم علمي  وفني  أخذت بعني 
ي  وسن املتضرر حىت ال يتعارض التشخيص ـع الواقع ... )وابلتايل( جاء االعتبار احلال  الصحي  واملهن

االختبار ـتطابـقا ـع ـأـوري  االختبار ـبينا العالق  السببي  بني احلادث ونسب  السـقوط احلالي  الالحـق  
 ابملتضرر..."

 
فهو إما أن يكون  ابملتضرر عن حادث مرور يفتح الباب أمام تكييف حادث املرور ةالالحقونشأة األضرار 

أو حادث مرور ذي صبغة مزدوجة  24ون حادث مرور يكتسي صبغة شغليةيك أنحادث مرور صرف وإما 
ففي حني يكون املتضرر من حادث املرور العادي كل شخص تعرض إىل حادث يف طريق مفتوح للجوالن فإن 

الطريق للذهاب إىل العمل أو العاملني منهم السالكني  صاألشخاحادث املرور ذي الصبغة الشغلية يشمل 
 .25م االنقطاع لقضاء مصلحة شخصيةاإلايب منه بشرط عد

  
بضرر سابق عنه يف الزمن نشأ نتيجة حصول حادث مرور يبقى غري كافيا  ولكن شرط ارتباط الضرر األصلي

 .إذ جي  أن تتوفر خاصية أخرى وهي أن يكون قد وقع التعويض عن ذلك الضرر األصلي
 

 على التعويض عن الضرر األصلي:الحصول    -ب
أمام املتضرر للحصول على التعويض املناس  إذ "يفرتض يف التعويض  اإلمكانيةيعترب حتقق الضرر أساس فتح 

بغرض السعي إىل إعادة احلالة إىل ما كانت عليه 26أن يغطي الضرر احلقيقي الثابت ابألدلة والرباهني القاطعة"
 قبل حصول الضرر.

 

                                                 
 ، غير منشور.2009نوفمبر  21صادر بتاريخ  92819حكم ابتدائي عدد  -23
 .   11و 10ص   2009-2008األعلى للقضاء، :حادث مرور ذو الصبغة الشغلية، رسالة ختم الدروس بالمعهد  هدى ساسي -24
"الحادث الحاصل للعامل أثناء تنقله من مكان شغله ومحل إقامته بشرط أن  1994فيفري  21المؤرخ في  1994لسنة  28فقرة ثانية من القانون عدد  3الفصل  -25

 المهني".ال ينقطع سيره أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو ال صلة له بنشاطه 
، سلسلة 2007جانفي  05: "مقاييس التعويض عن ضرر الوفاة" دورة دراسية حول "النظام الجديد للتعويض عن حوادث الطرقات" يوم جمال الخشناوي -26

 .143، ص2006-2005الملتقيات والدورات، 
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وجود الضرر  إثباتملتضرر على تعويض الضرر األصلي الذي يدعي تفاقمه مما ميكنه من يشرتط حصول ا
املتفاقم وذلك حىت ال يتحول قيام املتضرر ابملطالبة بتعويض الضرر املتفاقم إىل طل  تعويض ضرر جديد أو 

 ضرر قدمي سقطت املطالبة به مبرور الزمن.
 

املستفيد على كامل التعويض املستحق طبق القواعد اليت  ويقتضي طل  التعويض عن الضرر املتفاقم حصول
وليس  2005 أوت 15املؤرخ يف  2005لسنة  86أرستها جملة التأمني بعد تنقيحها مبوج  القانون عدد 

 االكتفاء بتسبقة أو غرامة وقتية ومها شرطان متالزمان ال يقوم الضرر املتفاقم دوهنما.
 

إذ ي مطالبة املتضرر بغرامة وقتية إىل حني حتديد نسبة العجز النهائ انيةإمكأقر املشرع يف عدة نصوص عامة 
مؤقتا بضمان أو بدونه: ... إذا كان  اإلذنسادسا من م م م ت انصا على أنه ".... ميكن  126جاء الفصل 

احلكم قاضيا مبنح الطال  تسبقة عن تعويض ضرر مل يقدر بعد وبشرط أن يكون الضرر انشئا عن جنحة أو 
 ما ينزل منزلتها ثبتت مسؤوليتها على احملكوم عليه."

مبقتضى هذا الفصل ال يستحق املتضرر الذي مل تستقر حالته الصحية ومىت ثبت حتمل املتسب  يف احلادث 
 املسؤولية عنه إال غرامة وقتية.

جاز له طل  االبتدائية بصفاقس هذا النص معتربة أن املتضرر الذي مين بعجز وقيت"  كمةاحملوقد طبقت 
 .27ويض عنه بغرامة تقدرها احملكمةالتع
 

ن املشرع القائم ابحلق الشخصي صل  الدعوى اجلزائية من طل  غرامة وقتية إىل حني الربء النهائي وقد مك  
من م ا ج يف فقرته الثانية أنه: " ميكن للمحكمة إن مل يتسن هلا احلكم حاال يف مطل   167فقد ورد ابلفصل 

 ح القائم ابحلق الشخصي غرامة وقتية حبكم قابل للتنفيذ بقطع النظر عن االعرتاض واالستئناف".الغرم أن متن
 

لكنها  28صاريف العالج املرتتبة عن احلادثوقد قبلت حماكم األصل طل  صرف الغرامة الوقتية لتعويض م
بري تقديرها إذ جاء اليت مل تستقر بعد واستعصى على اخل األضرارت يف املقابل صرف تسبقة عن تعويض ضرف

وحيث "أنه:  03/04/2010 الصادر عن احملكمة االبتدائية بتونس بتاريخ 20/853 ابحلكم االبتدائي املدين عدد
املعايري املعتممة ـن املشرع يف تـقمير الضرر والتعويض عنه مبال جيعل أحم أركان  مل يثبت مبلف الـقضي 

                                                 
نظام القانوني للتعويض عن األضرار البدنية الناتجة عن حوادث غير منشور ذكره عصام األحمر في "ال 2007جانفي  16مؤرخ في  2573حكم ابتدائي عدد  -27

 163، ص 2008المرور، دليل تطبيقي،  نشر بمساهمة جمعية القضاة التونسيين، تونس، 
االستئناف بصفاقس ، القرار االستئنافي الصادر عن محكمة 2007ماي  29بتاريخ  3289الحكم االبتدائي الصادر عن المحكمة االبتدائية بصفاقس تحت عدد  -28

 .2007أوت  09بتاريخ  23055، القرار االستئنافي االستعجالي الصادر عن محكمة االستئناف بصفاقس تحت عدد  2008فيفري  26بتاريخ  23591تحت عدد 
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طار املساعي الصلحي  بني شرك  التأـني إشرع يف . وحيث لئن خول املاإلثباتاملسؤولي  ـتخلف 
يف للتماوي والعالج ر واملتضرر أن مينح للمتضرر غراـ  وقتي  فإن تلك اإلجازة ــقرتن  بشرط بذل ـصا

ا فاتابعتبار أن ذلك اجلزء ـن الضرر أصبح حمـقق وقابل للتـقمير مبجرد بذل ـال للعالج والتماوي   ـو
عن العمل وهي عناصر ضرر غري ـتوفرة يف قضي  احلال مما جيعل المعوى ـن أجر يف ـمة العجز املؤقت 

 ".حري  ابلرفض يف خصوص طلب غرم وقيت
 

ضرره سببا يف قيام حقه يف تعويض  ضحصول املتضرر على غرامة وقتية إىل حني احلصول على التعوي ال يعد  
ة ا للمضر  جرب   ي فالتسبقة ال تعد  على تعويض الضرر األصلل ضرره املتفاقم فبذلك ال يتحقق شرط احلصو 

 عن حادث املرور. األصلية النامجة
 
بتحقق شرط ارتباط الضرر املتفاقم ابلضرر األصلي املتولد عن حادث مرور صرف أو حادث مرور ذي صبغة و 

شغلية وتوفر التعويض عنه يبقى شرط توفر الشرط الثاين الذي بوجوده ميكن احلديث عن ضرر متفاقم وهو 
 حصول تعكر احلالة الصحية للمتضرر.عدم توقع شرط 

 
  الفقرة الثانية: شرط عدم توقع الضرر المتف اقم:

ال من قبل الطبي  وال قبل املتضرر نفسه ومن ابب أوىل  29تفاقم هو ضرر فجئي ال ميكن توقعهالضرر املإن 
و منها املتضرر عند من قبل القاضي الذي بت يف التعويض األصلي فعند تقدير نسبة السقوط اليت يشك

استقرارها  مدجي  على الطبي  اجلزم يف اعتبارها هنائية وإذا مل يستطع حتديدها وأقر بع األصليحصول الضرر 
تطورها معتربا أن العجز العالق ابملتضرر عجز وقيت فال يعد ذلك ضررا متفاقما بل ضررا أصليا غري  وإمكانية

 .العجز النهائيمستقر ألن نقطة انطالق الضرر املتفاقم 
 

بعني االعتبار  أيخذمل  األصليتقدير التعويض عن الضرر  أن فكرة عدم توقع الضرر املتفاقم أيضا إىل وحتيل
عنه بصفة مسبقة مما جيعله ضررا مستقال عن الضرر األصلي والحقا  التفاقم فلم يقع تقدير التعويض إمكانية
 له.

                                                 
29- Groutel (H), Prestations sociales nouvelles et recours contre le tiers responsable :  la poursuite de l’escalade » D.1982, 

Chron, p.193. 
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أي أنه غري موجود   عمم التحـققرى للضرر املتفاقم وهي صفة بصفة أخ اإلقرارتؤدي صفة عدم التوقع إىل 
زمن تقدير الضرر األصلي فلو كان مؤكد احلصول يف املستقبل ألمكن التعويض عنه ألنه غري حمتمل الوقوع 

 وحاصل ال حمالة غري أن الضرر املتفاقم ضرر غري مؤكد الوقوع.
 

ضرر حتقق سببه وأتخرت آاثره كلها أو  األخريستقبلي فهذا من هنا نالحظ الفرق بني الضرر املتفاقم والضرر امل
 ن يطل  التعويض عن ضررأوتوقع حصوله وعلى هذا األساس ميكن للمتضرر  30ىل املستقبلإبعضها 

 32أنه مل يقع وال شيء يؤكد حصولهي أأما األول فهو ضرر حمتمل الوقوع  31مستقبلي كلما ثبت حتقق وقوعه
 .33ية املدنية وال أساسا للتعويض ن ركنا من أركان املسؤولوابلتايل ال ميكن أن يكو 

 

ال ميكن حتديد وضبط زمن تعكر حالة املتضرر كما أن تطور وتغري  أنهيعد تفاقم الضرر احتمايل الوقوع أي 
ه ابإلصابة وغري ذلك من احلالة الصحية للمتضرر يبقى مرتبطا ابخلصوصية اجلسمانية لكل شخص ومبدى أتثر 

ومن هنا ميكن القول إنه و"لئن كان  لذاتية اليت ال ميكن للط  توقعها وال حتديد زمان وقوعها.األمور ا
االحتمال هو جوهر الفرق بني الضرر املستقبلي والضرر )املتفاقم( أي احملتمل فإن االحتمال ميس أيضا الضرر 

 34املستقبلي من انحية حجمه ومداه يف هذا املستقبل".
 

 أمامهتطور احلالة الصحية للمتضرر فإن القاضي املنشورة  إمكانيةبري يف التقرير الطيب على ففي صورة حتديد اخل
بتقرير االختبار عند تقدير قيمة جرب  ورددعوى التعويض يكون أمام خيارين إما أن أيخذ بعني االعتبار ما 

لك يعترب أن الضرر مل يتخذ أنه ضرر مستقبلي حمقق الوقوع أو أنه على خالف ذ أساساملضرة فريفع فيها على 
 .وحقيقة األضرار الالحقة به تتالءمشكله النهائي حىت يتمكن من احلصول على التعويضات اليت 

 
التعويض الكامل يفرض على القاضي أن يعترب الدعوى سابقة ألواهنا  مبدأإن االجتاه األسلم الذي يتوافق مع 

بصفة هنائية وحتديد اتريخ الربء النهائي إذ أن الضرر ديرها ويرفضها إىل أن يقع البت يف حقيقة األضرار وتق
التعويض الذي  تقدير حىت يتمكن من تقديرالاملستقبلي ولئن كان حمقق الوقوع فإن القاضي يبقى عاجزا عن 

تقيد القاضي عند احتساب مقاييس مضبوطة  15/08/2005جيرب هذا الضرر خاصة مع حتديد قانون 
 س  معينة لكل حالة تتناس  مع سن املتضرر ودخله.التعويضات على أساس ن

                                                 
30- Mazeaud (H), Mazeaud (F) et Chabas (F), Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, délictuelle et 

contractuelle, TIII, Montchrestien, Paris, 6éme éd, 1978, P.710.  
31- Viney (G) et Jourdain (P), Traité de droit civil : Les effets de la responsabilité, L.G.D.J, 2ème éd 1989 ; p.152. 

ن.م.ت قسم جزائي  2008ماي  03مؤرخ في  23746ويختلف الضرر االحتمال عن الضرر المستقبلي لكونه قد يقع وقد ال يقع "قرار تعقيبي جزائي عدد  -32

 . 323و  322ص  2008
33- Chartie (Y) La réparation du préjudice dans la responsabilité civil éd DALLOZ,1983.P.28et s. 

 .159و 158، ص 2000، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه وفقه القضاء، مطبعة القاهرة، عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي -34
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أمر غري انه يبقى أن نشري إىل أن قيام املتضرر بدعوى جديدة قصد احلصول على التعويض عن تفاقم ضرره 
هي أضرار متفاقمة ختتلف عن األضرار اليت مت التعويض عنها ممكن مىت أثبت أن األضرار اليت يسعى لغرمها 

 رها من نفس حادث املرور.ولئن كانت تستمد جذو 
 

 :  إثبات الضرر المتف اقم  :المبحث الثاني
 )الفـقرة األوىل(مىت أثبت عناصر احلق الذي يدعيه  إالال ميكن للمتضرر احلصول على تعويض أضراره 

واإلثبات مبا هو إقامة الدليل ابلطرق اليت حددها القانون على وجود واقعة قانونية أو عمل قانوين يفرتض 
 .)الفـقرة الثاني ( احلق إثباتد الوسائل اليت ميكن على أساسها حتدي
  

 :عناصر اإلثبات :األولىالفقرة  
ويعترب املتضرر من حادث مرور سواء كان الضرر املدعى به ضررا  35بات االلتزام دائما على القائم بهيكون إث 

التعويضات اليت يستحقها جربا  قصد احلصول على إثباتهأصليا أو ضررا متفاقما صاح  احلق والباحث عن 
مىت  إالمرتجال أو مرافقا إذا كان املتضرر  االتعويض آلييكون ضة و مفرت ورغم مسؤولية مرتك  احلادث  ملضرته.

فان املتضرر مني أمن جملة الت 122فادحا طبقا للفصل  أارتكابه خط أوالضرر بنفسه  إحلاق إىلثبت سعيه 
 .36د الضرر املتفاقميقيم الدليل على وجو  أنجي  عليه 

استغرق كامل مسؤولية احلادث حىت مع ثبوت الضرر  إذاأما املتضرر السائق فهو يفقد حقه يف التعويض 
كان يتحمل جزء من املسؤولية فيتحصل على التعويض على قدر تلك النسبة ويتحمل ع ء   إذا أما األصلي

واثبات العالقة  )أ(وجود ضرر سابق تفاقم على واقعة  اإلثباتويتسلط  اثبات الضرر الستحقاق التعويض
 .)ب(السببية بني حادث املرور ووضعية التفاقم 

 

 :ضرر سابق تف اقم  إثبات  -أ
إىل ظهور ضرر بدين  أدىإن التعريف الطيب للتفاقم يقتضي أن يكون التفاقم تطورا للضرر األصلي املعوض عنه 

ال يكون تفاقم ضرر سابق نتيجة سب  خارجي أو أي جي  أن  37دة مع األولجديد يف عالقة مباشرة ومؤك
 .38ورا فاعال يف تفاقم تلك األضرارأن يؤدي املتضرر بتصرفاته أو سوء تعامله مع أضراره د

 
                                                 

 من م ا ع أن : "إثبات االلتزام على القائم به". 420اقتضى الفصل  -35
36- Lambert-Faivre (Y), Le droit du dommage corporel , système d’indemnisation …. Op.cit, p.88. 
37- « L’aggravation a été aussi définie sur le plan  médico-légal comme : la modification des constations médicales ayant 

servi à l’évaluation définitive du dommage indemnisé et qui engendre un dommage corporel nouveau en relation directe et 

certaine avec les lésions initiales », HUGUES (H), « Doctrine médico-légale et méthodologie expertise de l’aggravation », 

R.F.D.C, 1995, n° 3, p.279. 
38- Chartier (Y).op.cit, p.59 
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ولقد رفضت احملاكم الفرنسية التعويض عن تفاقم ضرر ساهم فيه املتضرر بعدم امتثاله لتوصيات األطباء مما 
إىل أن شخصا أصي  جراء حادث مرور بنسبة عجز تفوق  القضية كتل عكر حالته الصحية وتتلخص وقائع

مما جعل الطبي  املعاجل مينعه من التنقل دون مساعدة شخص آخر إال أنه قام ابلتنقل منفردا دون  85%
االستعانة بشخص آخر مما أدى إىل انتكاس وضعيته الصحية وهو أمر كيفته احملكمة الفرنسية على أنه السب  

 .39وضعه اجلديد رافضة بذلك منحه تعويضا تكميليا لتفاقم ضرره املباشر يف
 

وذلك أبن  40أبضرار جديدة لإلصابةكما أن تعكر احلالة الصحية للمتضرر قد تكون نتيجة لتهيؤ املتضرر 
الناتج عن حادث املرور إىل حصول التفاقم  األصليتشرتك احلالة املرضية للمتضرر السابقة للتفاقم والضرر 

شتكي منه وهذه الصورة ختتلف عن صورة املتضرر من حادث مرور الذي تكون حالته الصحية هي الذي ي
ويف هذه الصورة ال توجد أي عالقة بني الضرر املتفاقم والضرر األصلي  .41الوحيد املنتج للضرر املتفاقم السب 

 وابلتايل ال ميكن احلديث عن ضرر متفاقم لضرر سابق.
 

يكمن إذا اشرتك التهيؤ املرضي للمتضرر والضرر السابق يف الوضعية اجلديدة اليت  اإلثباتيف  اإلشكاللكن 
جي  أن تتوفر عالقة سببية بني الضرر اجلديد الذي يشكو منه املتضرر والضرر الذي إذ  أصبح عليها املتضرر

حية مع إضافة أصابه اثر حادث املرور الذي تعرض  إليه حىت لو مل يكن السب  الوحيد يف تعكر حالته الص
 العالقة بني حادث املرور والضرر املشتكى به. إثباتوجوب 

 

 العالقة السببية بين حادث المرور والضرر المتف اقم:   إثبات  -ب
العالقة السببية بني الضرر الذي  إثباتيبقى سعي املتضرر للحصول على التعويض عن ضرره املتفاقم رهني 

ملرور الذي سبق وأن تعرض له وحصل مبوجبه على التعويضات نتيجة يشكو منه والثابت وجوده وبني حادث ا
 مباشرة بعد احلادث. أصابهالضرر األصلي الذي 

طار التسوية إوتتمثل العالقة السببية بني احلادث والضرر املتفاقم رابطة قانونية متكن القاضي أو املؤمن يف 
نجر عنه مسؤولية سائق العربة ففي إطار املسؤولية من نسبة األضرار إىل سب  معني مما ي التأكدالصلحية من 

 إبثباتما عدا حالة السائق املتضرر فإن انعقاد هذه املسؤولية يكون  15/08/2005املوضوعية املكرسة بقانون 
أن األضرار الالحقة ابملتضرر تعود إىل حادث املرور وابلتايل ينشأ التعويض الكلي عن تلك األضرار دون 

 ود خطأ من عدمه لقيام املسؤولية.التوقف على وج
                                                 
39- C.A D’Angers , 5 novembre 1970 , J.P.C. 1971, II, n° 16603. 
40- Nguen Thanh Nba (J) , « l’influence des prédispositions de la victime sur l’obligation à réparation du défendeur à 

l’action en responsabilité » , R.T.D.civ , 1976, p.3. 
أن توقف  21/02/1994من القانون المتعلق بالتعويض عن األضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل واألمراض المهنية المؤرخ في  37و  36أقر الفصالن  -41

 المتضرر عن تلقي العالج األمر الذي ينتج تفاقم أضراره يؤدي إلى سقوط حقه في الغرامة اليومية.
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جي  على احملاكم التحري للوصول إىل وجود العالقة السببية بني احلادث والضرر احلاصل للمتضرر املراد 
ىل تفاقم أضراره اليت إتعويضه خاصة يف حالة رفض املتضرر تلقي العالج الذي حدده الطبي  املعاجل مما يؤدي 

 مين هبا جراء احلادث.
 

عملية جراحية أو غري ذلك من التدخالت  إجراءيعترب املتضرر الذي يرفض اخلضوع لعالج الزم أو  هلولكن 
 ؟بفعله عما أصابه من أضرار متفاقمة الطبية يف حال أدى ذلك إىل تفاقم األضرار الالحقة به مسؤوال  

تضرر على أساس أنه ضرر يبقى اجلزم بوجود رابطة سببية بني حادث الطريق والضرر اجلديد الذي يشكو منه امل
متفاقم لضرر سابق أصلي حاصل إثر حادث مرور أمرا نسبيا حىت اللجوء إىل أهل اخلربة يف امليدان الطيب ألن 
األطباء يبقون عاجزين يف بعض األحيان عن تدقيق وجود السببية من عدمها حىت أن أحد الفقهاء أقر أبهنا 

القاضي الذي يستأنس برأي اخلبري الختاذ املوقف املناس  حىت  إال أن حلها يبقى بيد  42ة يصع  حلهامعضل
 .كون راغبا( يف تعويض مضرور ما"أنه يتلمس "رابطة السببية تلمسا حينما )ي

 
لنفسية غري أن األمر قد يزيد تعقيدا إذا كان الضرر املشتكي منه هو وفاة املتضرر جراء انتحاره نتيجة التأثريات ا

بسب  التأثر من وجود إعاقة أو تشويه فهل يعد االنتحار ضررا متفاقما انجتا مباشرة ث أو احلادة التابعة للحاد
 ر؟عن حادث املرو 

انتحار الضحية كان يف  أنالتعويض إذا ثبت  إمكانيةت حمكمة االستئناف بتونس يف أحد قراراهتا لقد أقر  
صادر عن حمكمة  2007جانفي  16بتاريخ  37175) قرار استئنايف مدين عدد عالقة مباشرة مع احلادث.

 .(االستئناف بتونس، غري منشور
 
لقد اقرتح بعض الفقهاء معيار املدة الزمنية الفاصلة بني احلادث واالنتحار للتحقق من وجود هذه العالقة و 

ة السببية فكلما كانت قصرية حتققت قرينة وجود عالقة مباشرة ابحلادث وتنتفي كلما طالت املدة الزمنية الفاصل
 بينهما.

 
املقبولة قانوان من  اإلثباتعكسها بكل وسائل  إبثباتوهذه القرينة هي قرينة بسيطة أي قرينة قابلة للدحض 

ذلك إذا أثبت االختبار الطيب أن الضرر املشتكى منه حيصل بعد مدة طويلة من حدوث احلادث وأن تفاقم 
قد تطول وهو ما ذهبت إليه حمكمة االستئناف الضرر يتعلق بتطور اإلصابة الذي يستدعي مرور مدة زمنية 

                                                 
42- Esmein (P), Le nez de Cléopâtre ou les offres de la causalité », D, 1964, p.33. 
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أن الضرر املعروض على هذه "والذي جاء فيه 43 15/02/2006 املؤرخ يف 26844دد بتونس يف قرارها ع
احملكم  هو ـا تفاقم تعكريا حلال  املستأنف  ذلك أن الضرر وخاص  ـنه املتعلق ابألعصاب هو ضرر ـتغري 

ن يوم وقوعها إىل اتريخ العرض على الفحص الطيب فالعربة إذن وقم تشتم خطورته بتطور اإلصاب  ـ
 ".بتـقمير الضرر حال عرضه سواء اشتم أو خف

 
اجتهت إىل االنتحار من عدمها فإذا اجتهت نية  إن للقاضي سلطة تقديرية يف استخالص وجود إرادة واعية

الة فإن العالقة السببية بني أو عصيب أدى به إىل هذه احلالضحية لالنتحار دون وقوعه حتت ضغط نفسي 
ثر االنتحار وبني حادث املرور تندثر وال يستحق بذلك املتضررون من الوفاة التعويض إالضرر املتفاقم أو الوفاة 

أما ذا كان االنتحار يف عالقة مباشرة مع احلادث إثر تعكر الضرر املعنوي الذي يعاين منه املتضرر من حادث 
بوجود خمتلف  اإلقرارار وبذلك تثبت العالقة السببية بينهما ويستحق التعويض ويبقى املرور فيقدم على االنتح
 .إثباهتاهذه األمور الواقعية رهني 

 

 الضرر المتف اقم:  إثباتالفقرة الثانية: وسائل  

الضرر احلاصل  إثباتمن م ا ع يف مادة األضرار قاصرة عن  427سائل املنصوص عليها ابلفصل تبقى امل
 إلثباتتفاقم الضرر ولكن يعترب اللجوء إىل الوسائل التقنية  إثباتمن جراء حوادث املرور وابلتبعية للمتضرر 

لذلك يكون االختبار الطيب وسيلة ال حميص  اإلنسانالضرر املتفاقم أمر بديهي ما دمنا أمام ضرر ميس جسد 
 منها.
 

ا احملكمة لتهيئة القضية حقيقة اليت أتذن هبفاالختبار هو من الوسائل االستقرائية ومن األعمال الكاشفة لل
أتذن به احملكمة وختول مبقتضاه ألهل اخلربة إانرة  إجراء. وعلى ذلك األساس فإن االختبار الطيب هو 44للحكم

ابلطال  ونسبة العجز البدين الالحقة به  قالالحسبيلها يف جمال فين قصد فصل النزاع بتحديد طبيعة الضرر 
 ه السابقة.جراء تفاقم أضرار 

 
املهم  األصلي  لالختبار يف قضااي تـقمير األضرار املرتتب  عن حادث :" وقد اعتربت حمكمة التعقي  أن 

ـرور هي مجع العناصر املادي  الالـز  للتـقمير وأهم هذه العناصر هي تشخيص األضرار بمق  وبيان 
  . 45صلتها ابحلادث"

                                                 
 قرار غير منشور  -43
 من م م م ت  87و 86انظر الفصلين  -44
 .50، م م ت ، القسم المدني ص  1990أكتوبر  04بتاريخ  19397قرار تعقيبي مدني عدد  -45
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وملزمة لكافة  46أطباء خمتصني وإىل جداول موحدةحتكام إىل إىل التأكيد على ضرورة االلقد سعى املشرع 

املختصني وذلك حىت نتجاوز وقوع تضارب يف التقديرات ويقع التحقق من أن حصول التفاقم من عدمه لن 
يكون حمل اختالف من طبي  إىل آخر فإذا انطلقنا من نفس األضرار وطبقنا نفس املقاييس فسنجد نفس 

 احلكيم الذي يقدر الضرر .النس  مهما اختلف شخص 
 

من جملة التأمني فإن عليه تقدمي إذن على  140وإذا ما اعرتض املتضرر على اخلبري املنتدب تطبيقا للفصل 
العريضة لرئيس احملكمة االبتدائية الواقع بدائرهتا مقر املدعى عليه "يف أجل أقصاه مخسة عشر يوما من اتريخ 

الذي أيذن بتعيني خبري  47من جملة )التأمني (" 139الفصل خلبري وفق أحكام إليه ابسم الطبي  ا اإلعالمبلوغ 
 آخر.

أما يف حالة اعرتاض املؤمن أو املتضرر على نتيجة االختبار فإنه يقع تعيني جلنة خرباء تتكون من ثالثة أطباء 
 يف حالة االعرتاض على تعيني الطبي . إتباعهاالواقع  اإلجراءاتوذلك وفقا لنفس 

 
االختبار الطيب ميكنه االستعانة  إلجراءزيد تكريس ضماانت للمتضرر فإن الطبي  اخلبري الذي يقع تعيينه ومل

من جملة التأمني وهبذه الطريقة ميكن التأكد من  141بطبي  خمتص أو أطباء خمتصني عمال أبحكام الفصل 
علوم أبن تفاعل اجلسد مع ضرر ما وجود التفاقم وحتديد مداه أبكثر ما ميكن من ضماانت خاصة وأنه من امل

جهاز املناعة وكذلك مدى خيتلف من شخص إىل آخر ويتعمق أو يقل حبس  البنية اجلسدية ومدى قوة 
 وجود أمراض سابقة عن احلادث يشكو منها املتضرر واليت قد تساهم يف تفاقم الضرر

 
ومدى عالقته حبادث املرور مع 48مهيد التفاقم إن وجد وتقدير حجوجي  أن تتضمن املأمورية طلبا يف حتد

االستئناس ابالختبار الطيب احملدد لنسبة العجز األصلي والشهادة الطبية األولية اليت تقدم هبا املتضرر كبداية 
تفاقم ضرره ولعل التزام الطبي  املنتدب مبأمورية االختبار يعني احملكمة يف فصل النزاع ألن رأيه  إلثباتحجة 

 .49وى ولئن كان رأيه غري ملزم هلاتفاقم ضرر املدعي حيدد مآل الدع الفين يف مدى وجود
 

                                                 
جدول القياسي لتحديد نسب العجز الدائم، الرائد الرسمي يتعلق بالمصادقة على ال 2007جوان  11قرار من وزير المالية ووزير الصحة العمومية مؤرخ في  -46

 .2173، ص 49، عدد 19/06/2007للجمهورية التونسية، بتاريخ 
 من مجلة التأمين. 140الفقرة الثالثة من الفصل  -47
 .36ص  1994أفريل  23 و 22، القواعد القانونية لالختبار الطبي، دورة دراسية حول الطب الشرعي وعالقته بالقضاء، فتحي الميموني -48

49- Panneau (M), « Indépendance et expertise médicale », in Mélanges Droit et économie de l’assurance de la santé, op.cit. 
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بعد إعادة فحص املتضرر ميكن أن جيد الطبي  أن التفاقم مل حيصل فإن النتيجة احلتمية هي رفض املطالبة على 
ملضرة مل يعد هلا املطالبة جبرب ا أسبابأساس أن "احلالة الصحية للمتضرر اليت مل تتفاقم ومل يعلق ببدنه أي تفاقم ف
أو  50السب  املنتج لتلك املطالبة" أي مربر واقعي أو قانوين وزال ابلتايل السب  يف أحقية طل  التعويض بزوال

اليت يتوصل إىل  يثبت وجود ضرر متفاقم فإن على الطبي  الفاحص أن حيدد نسبة العجز الدائم اجلديدة
تشريعيا ي التاريخ الذي ستتخذه فيه األضرار املتفاقمة املعددة من حتديد اتريخ الربء النهائي أضبطها مىت متكن 

 .51شكلها الدائم والنهائي
 

 المتف اقمة:  األضرارالفصل الثاني: تحديد  
لألضرار املتفاقمة اليت  ال  أو   سنتطرقة ابلتفاقم لتحديد مضموهنا لذلك بو يتجه ضبط قائمة األضرار املش

)املبحث التوسع يف هذه القائمة احلصرية من عدمه  إمكانية عرض إىلمث سنت )املبحث األول(دها املشرع حد  
 .الثاين(
 

 التحديد التشريعي لق ائمة األضرار المتف اقمة: المبحث األول:
مبدأ تفاقم األضرار النامجة عن حوادث املرور وقد عدد األضرار اليت ميكن أن تتفاقم  2005أوت  15أقر قانون 

وج  التطرق هلذه  من القانون املذكور وعلى هذا األساس 131كما عددها الفصل   وهي املتعلقة ابلعجز الدائم
بشخص آخر  الضرر املهين ومصاريف االستعانةعنوي واجلمايل و األضرار املتمثلة يف الضرر البدين والضرر امل

ية ابلذمة املال األضراريف مدى مساس هذه  على أساس تصنيف يقوم  على البحث نتيجة للعجز الدائم
 .)الفـقرة الثاني (األضرار األدبية و  )الفـقرة األوىل(ألضرار املادية للمتضرر وذلك ليقع بيان ا

 
                                              :األضرار المادية المتف اقمة  :الفقرة األولى

ائر املالية كان يف  غىن فيه مما يؤدي إىل نفقات اخلس فتأثرمتس األضرار املادية السالمة اجلسدية للشخص 
تشمل هذه  على هذا األساسائج على الذمة املالية للمتضرر و يؤدي تفاقم تلك األضرار إىل نفس النتو  52عنها

 (.ج) ( ومصاريف االستعانة بشخص آخرب) ( والضرر املهينأاألضرار الضرر البدين )

                                                 
 ، غير منشور.06/02/2010صادر عن المحكمة االبتدائية بتونس، بتاريخ  97438حكم ابتدائي عدد  -50

51- Zouiten (H), « Evaluation du dommage corporel en droit commun », in barème des incapacités en droit commun, 

16avril 1993, p.10 et 11.  

ن تكون الضرر المادي في نهاية األمر هو اعتداء على مصلحة مالية مشروعة أو اعتداء على حق ويلزم على ذلك األساس تعويض جميع األضرار بشرط  أ -52

 .322ص.  2008ن م ت، قسم جزائي، 2008ماي  03مؤرخ في  23746مباشرة ومحققة، قرار تعقيبي جزائي عدد أضرار 
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  :تف اقم الضرر البدني -أ

هذه و ثل بذلك كل تعد على سالمة جسده اجلسدية للمتضرر فيم ميثل الضرر البدين كل ضرر ميس احلرمة
 .53 احلرمة تقتضي أن يبقى جسم الشخص بعيدا عن كل أضرار به

ولئن اتفقت التشريعات الوضعية على جترمي األضرار ابألشخاص فإن الفقهاء اختلفوا حول حجم هذا الضرر 
ميس من قدرة الشخص على التكس  وأن ينتج  أنفمنهم من أقر أن الضرر البدين املستوج  تعويضه جي  

العام  ابملبدأعنه مصاريف عالج. غري أن هذه النظرة الضيقة للضرر البدين ال جي  أن تكرس ألن فيها مساسا 
وهو محاية احلرمة اجلسدية للفرد من أي اعتداء دون النظر إىل ما قد خيلفه ذلك االعتداء من أثر على قدرته 

كس أمهية هذا املبدأ أوال أن هناك من الفقهاء من يتحدث عن علوية الضرر البدين مقارنة الوظيفية ولعل ما يع
 .55وحجمه 54ببقية األضرار يف مستوى التعويض

مقارنة ابلنسبة العالقة ببدنه إثر  إن الضرر املتفاقم ميثل زايدة يف حجم نسبة العجز الدائم الالحق ابملتضرر
البدين العجز البدين األصلية نسبة مائة ابملائة ال حيول دون تفاقم الضرر احلادث مباشرة على أن وصول نسبة 

جويلية  09يف  املؤرخ يف قرارها التعقييب اجلزائي 56احلاصل للمتضرر وهو ما أكدته حمكمة التعقي  الفرنسية
1996

57. 
 

 تف اقم الضرر المهني: -ب
الضرر الذي يلحقه يؤثر على  أنية للمتضرر أي الوظيف اإلمكانياتالنقص احلاصل يف  أبنهيعرف الضرر املهين 

املداخيل اليت حيصل عليها من املهنة اليت ميارسها على أساس أتثريه يف النشاط املهين للمتضرر حسبما جاء 
 والذي أقر وجوبية التنصيص عليه يف االختبار إن وجد. 2005أوت  15من قانون  134ابلفصل 

 

التعويض عن الضرر املهين بصورة مستقلة من عدمه إال أهنا تقر  إمكانية ولئن اختلفت التشاريع املقارنة يف
مجيعا بوجود هذا النوع من األضرار الالحقة ابملتضرر من حادث مرور ومن هذا املنطلق فإن املبدأ مكرس على 
فإن  أساس أن إصابة "شخص من جراء احلادث يف جسمه أبي أذى من شأهنا أن ختل بقدرته على الكس 

ا الشخص يعترب قد تضرر ماداي من احلادث ويكون من حقه جرب ضرره املتمثل يف حرمانه من العمل هذ
 58وابلتايل من الكس ."

                                                 
53- Lambert-Faivre (Y), op cit. p.41 
54- Eagnart (J-L), Vers un droit européen du dommage corporel ?, in mélanges Droit et Economie de l’assurance et de la 

santé, éd. Dalloz, Paris,2002 p 187. 
55- « La circonstance que la victime fut atteint d’une incapacité permanente de 100% n’exclut pas la possibilité d’une 

aggravation des préjudices ». 
56-Arrêt cité par Lambert-Faivre(Y), l’évolution du dommage après jugement, RCA n° spé. sur le préjudice, Mai 1998, p.3    
57- Lambert-Faivre (Y), op.cit p 196. 

مركز الدراسات  1994، مفهوم المتضرر في حادث المرور بالنظر إلى طبيعة الضرر" ملتقى التأمين في حوادث المرور، سوسة ، أفريل الحبيب الشطي -58

  .88ص  1995القانونية والقضائية، 
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وهذا التأثري حيتسبه اخلبري الطبي  ابالعتماد على عدة عناصر مادية تتمثل أساسا يف نوعية عمل املتضرر 
 يتعاطاها فيكون التأثري إما ضعيفا أو متوسطا أو كبريا ة ومدى أتثري هذه األخرية على املهنة اليتومكان اإلصاب

مني وأمهية هذا أمن جملة الت 134أو هاما و هاما جدا وهي درجات التأثري اليت حددها املشرع صل  الفصل 
لتفاقم يف الضرر املهين ميكن أن يؤدي إىل قعود املتضرر عن كل نشاط مهين كأن التأثري حييلنا حتما إىل أن ا

ته يف العمل وهذا التأثري قد يؤدي بصورة غري تفاقم ضرره هذا ينقص من مردودي   ابلشلل مثال أو أنيصاب 
 مباشرة إىل ضرورة استعانة املتضرر مبرافق لقضاء حاجياته.

 
 مصاريف االستعانة بشخص آخر:-ج
ضرر تساوي أو تفوق من جملة التأمني انصا على ما يلي: "إذا كانت نسبة العجز الدائم للمت 137جاء الفصل  

وجي  أن يتم التنصيص على ضرورة  مثانني ابملائة فإنه ميكن منحه تعويضا بعنوان االستعانة بشخص آخر.
 االستعانة بشخص آخر ضمن التقرير الذي حيرر الطبي  اخلبري".

 

جياته "شخص ـعني لتلبي  حااعتماده على ضررا يلحق ابملتضرر جراء تعد مصاريف االستعانة بشخص آخر و 
ي  مبا يعين أن )هذا األخري( أصبح رهني حر   .59ك  املتضرر ونشاطاته"اليـو

 

وميكن أن يصاب املتضرر هبذا الضرر بفعل تفاقم ضرره البدين إىل درجة أنه مل يعد يستطيع أن يقوم بشؤونه 
شرع التونسي اجتهت إىل ولعل نية امل 60احلياتية واليت نفرق يف إطارها بني احلاجيات الطبيعية واحلاجيات املهنية

 اعتبار احلاجيات الطبيعية أي عجز املتضرر عن قضاء حاجاته اليومية البسيطة.
 

ابملائة لنشأة حق املتضرر يف التعويض مع تنصيص اخلبري على  80نسبة  2005أوت  15لقد اشرتط قانون 
حييل آليا وابلضرورة على وجوب النسبة املذكورة ال وجوب االستعانة بشخص آخر أي أن بلوغ الضرر املتفاقم 

 تعويض املصاريف الناشئة عن االستعانة ابلغري.

إذ ميكن أن يؤدي تفاقم الضرر إىل وجوب االستعانة بشخص آخر دون أن تصل نسبة العجز الدائم إىل 
ألوىل من الثمانني ابملائة فهل ميكن يف هذه احلالة منح التعويض عن هذا الضرر املتفاقم على أساس أن الفقرة ا

أقرت إمكانية إسناد التعويض إذا وصلت نسبة العجز الدائم اليت  2005أوت  15من قانون  137الفصل 
الثمانني ابملائة على أن يقع التنصيص على وجوبية االستعانة بشخص آخر أي أن العربة بتنصيص الطبي  

 عليها.
                                                 

 103، مرجع سابق ، ص سحيميسالم ال -59
60- Le Roy (M) , L’évaluation du préjudice corporel, Litec, 15ème éd, 2000, p.23 
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تنصيص من قبل اخلبري على وجوبية االستعانة ولعل التساؤل الذي يطرح هنا هو هل ميكن أن يقع االكتفاء ابل
ابملائة حىت تعترب احملاكم أن حق املتضرر الذي تفاقمت أضراره إىل درجة ال  80ابلغري دون أن تبلغ نسبة العجز 

أي هل تظل إمكانية التنصيص على االستعانة  ؟ميكنه القيام حباجياته اليومية مبفرده قد نشأ يف التعويض
ابملائة وهنا ترجع السلطة التقديرية للقاضي حىت  80أمام الطبي  حىت يف غياب نسبة  مفتوحة آخربشخص 

 ؟أي هل أن الشرطان متالزمان أم ال؟ مينح مصاريف االستعانة ابلغري
 

... أنه إذا بلغت  137"خبصوص الفصل  ابلرجوع إىل مداوالت جملس النواب الحظ السيد مصطفى عواجة
كن له طل  التعويض لالستعانة بشخص آخر، هذا ال ميكن أن يقدر ابلنس  وال ابملائة مي 80نسبة السقوط 

ابملائة ويضطرين إىل عجز  مبوجبه  30أو  20ميكن تقديره إال من طرف املختصني ألن حادث قد تكون نسبته 
أو  70ابآللة وميكن أن يكون الضرر  أستعني ابلغري. وميكن أن يكون حداث ضرره كبري وأرك  كرسيا متحركا

ابملائة السقوط لتبقى من تقدير  80ابملائة وال أستعني بشخص آخر، يف نظري أن يقع االستغناء عن نسبة  80
 .61يف هذا األمر والذي هو مرجع نظر"الطبي  اخلبري الذي هو متخصص 

 
ابملائة وأن يقع التنصيص على وجوب االستعانة  80أوج  بلوغ نسبة العجز إىل  2005إن قانون أوت 

 ي كل سلطة تقديرية للقاضي وجيعل من قبل اخلبري وابلتايل فالشرطان متالزمان األمر الذي يلغ آخربشخص 
 رأي اخلبري مقيدا للمحكمة.

 
 المالية:غير    الفقرة الثانية: تف اقم األضرار

د نسبة يتفاقم الضرر املعنوي واجلمايل إذا ما فوجئ املتضرر بتعكر صحي إثر استقرار حالته الصحية وحتدي
أن  أساسالسقوط اليت مين هبا وحصوله على تعويضات تتناس  مع أضراره مما يوفر له راحة نفسية معينة على 
إال أن معاودة التعويض عن الضرر املعنوي واجلمايل فيه اعرتاف آبدميته مما يوفر له شعورا ابالرتياح والرضا 

وف والذعر على مصريه كما أنه قد تساوره مشاعر توحي ر ضرره البدين سيصيبه حبالة من اخلاآلالم له إثر تعك
بقرب أجله وابلتايل يصبح تعويض الضرر األصلي الذي توصل به غري متناس  مع حقيقة األضرار اليت يعانيها 

 بعد مدة من حصول احلادث وعلى صرف التعويضات.
 

                                                 
  .1291،  ص 2005جويلية  30، السبت 29مداوالت مجلس النواب، الرائد الرسمي، عدد  -61
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أي أن تقدير  62ت به مدة االستشفاءاع اليت حلقاليت تلحق املتضرر ستكون أقسى من األوج إن اآلالم اجلديدة
حمكمة التعقي  يف أحد  الضرر األد ي أيخذ بعني االعتبار شدة اآلالم واملدة اليت استغرقتها وهو ما أقرته

تـقمير الضرر األديب على أساس ـا انل املتضرر ـن أتعاب وآالم ـن جراء اليت جاء فيها أن :"  63قرارهتا
 وة على الصمـ  النفسي  اليت تولمت له ـنه يعم تعليال قانونيا".احلادث وطيل  فرتة املعاجل  عال

 
وهذا الضرر يشمل  أيضا احلرمان من مباهج احلياة وتفاقم الضرر املعنوي ال يقف عند األمل واملعاانة بل يشمل

اعتاد كان يعرف أبنه احلرمان من ممارسة نشاط ترفيهي   بعد أن 64اهج احلياة املشروعةمبباحلرمان من التمتع 
العالقة جبسد املتضرر من حادث مرور ميكن أن  فاألضرار  65بل احلادث أو قبل تفاقم أضرارهاملتضرر القيام به ق

حواسه مما جيعله عاجزا عن االستمتاع بنشاط كان يزاوله  إحدى أوتتفاقم فتؤدي إىل حرمانه من أحد أعضائه 
 قبل تفاقم ضرره ابلفقدان.

 
على سبيل  وردتالتوسع يف األضرار املذكورة آنفا أم أهنا أضرار  إمكانيةحول  لتساؤ ميكن أن يطرح وهنا 
 إطاروسيقع اإلجابة على هذا السؤال يف  ؟لتشمل أضرار أخرى فيها ال ميكن للقاضي توسيع وابلتايل احلصر

  .املبحث الثاين
 

 :التوسع في الق ائمة الحصرية لألضرار المتف اقمةمدى إمكانية  المبحث الثاني: 
ألن األضرار الواقع  مالعجز الدائمشول األضرار املتفاقمة ألضرار  إمكانيةهناك سؤال ميكن أن يطرح حول 

الصحية النامجة عن  ذكرها آنفا ختفي وراءها جتاهال ألضرار أخرى قد يتحملها املتضرر الذي تعكرت حالته
 ثر وفاته النامجة عن تفاقم أضراره.إ الورثةحادث مرور تعرض له يف فرتة سابقة وميكن أن يتحملها كذلك 

 
له النظر يف ل ختو حصرية فللقاضي سلطة تقديرية  لئن كانت قائمة األضرار القابلة للتفاقم تبدوو  كما أنه

سيع هذه القائمة ومنح التعويضات الالزمة كلما ثبتت له العالقة السببية بني تلك األضرار وحادث الطريق تو 
هلدف من جرب املضرة الالحقة ابملتضرر هي حتقيق مبدأ التعويض العادل والكامل واألضرار اليت خلفها ألن ا

األمسى الذي يسعى لتحقيقه كل من املشرع والقاضي فاألول يقنن نوع الضرر وطريقة وهو يبقى اهلدف 
 .ورثتهالتوصل إىل جربه والثاين مسؤول عن جعل هذا املبدأ واقعا ملموسا يعيشه املتضرر أو 

                                                 
، منشورات مركز الدراسات القانونية 1994أفريل  23و  22وادث المرور " تحديد الضرر البدني في حوادث المرور" ملتقى التأمين في ح ماجد الزمني: -62

 58، ص 1995والقضائية بوزارة العدل، 
 .60ص  1976ن م ق  1975مارس  13مؤرخ في  10111قرار تعقيبي مدني عدد  -63

64- Jourdain (P), « Le préjudice d’agrément », R.C.A. n° spécial sur le préjudice, Mai, 1998, p.11 
65- Huraut (M) et Dangibaud (M), « Les désagréments du préjudice d’agrément », D, 1981, chron, p 157 
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 األولى : األضرار المتف اقمة المتوسع فيها:الفقرة  

ابعتبار أن التفاقم ال يشمل إال األضرار الناجتة عن العجز الدائم  2005أوت  15اكتفى املشرع صل  قانون 
وخسارة الدخل خالل مدة العجز املؤقت عن  )أ(دون ذكر مصاريف العالج املرتتبة عن تفاقم الضرر البدين 

 .)ب(من تفاقم الضرر املذكور  العمل أثناء مدة العالج
 

 مصاريف العالج اإلضافية:-أ
 126متثل مصاريف العالج املرتتبة عن حادث املرور ضررا من األضرار القابلة للتعويض واليت نص عليها الفصل 

فال شيء مينع من أن تكون تلك املصاريف قابلة للتعويض هي  ويف يف صورة التفاقم 2005أوت  15من قانون 
إذا ما كانت انجتة عن الضرر املتفاقم الذي أمل ابملتضرر إثر مرور مدة زمنية بعد حصوله على تعويض أيضا 

 ضرره األصلي.
 

يف هذه القائمة ممكن  ورغم أن املشرع سعى إىل حتديد قائمة حصرية لألضرار املتفاقمة غري أن التوسع
 لالعتبارات التالية:

 فرعا يتبع األصل. فاألصل هو الضرر البدين والضرر املعنوي اللذين الهذه املصاريف اإلضافية ليست إ أوال :
املزيد من األموال بغية تدارك التفاقم أما  إنفاقكل منهما ال يكون إال عن طريق   وإصالحتدهورا بعد استقرارمها 

جتاوزا  فاقمإىل ما كانت عليه قبل التالفرع فهي املصاريف اليت هتدف إىل الرجوع ابحلالة الصحية للمتضرر 
 لتلك احلالة.

دون سب  على حساب املسؤول عن احلادث  لإلثراءإن املصاريف املبذولة لتدارك التفاقم ليست سعيا  ثانيا:
 ومن ورائه املؤمن بل هي مصاريف الزمة لتدارك التعكري الصحي والنفسي للمتضرر والسعي للتقليص منه.

 56من القانون عدد  12ات استئناسا بتوجه املشرع صل  الفصل هذه التعويض إقرارال نرى موجبا لعدم  ثالثا:
املتعلق ابلنظام اخلاص للتعويض عن األضرار احلاصلة بسب  حوادث  1995جوان  28املؤرخ يف  1995لسنة 

املتعلق  1994فيفري  21املؤرخ يف  1994لسنة  26الشغل واألمراض املهنية يف القطاع العمومي والفصل 
ضرار احلاصلة بسب  حوادث الشغل واألمراض املهنية حيث أقر بوجوب تسديد الصندوق ابلتعويض عن األ

 حية واألدوية واإلقامة ابملستشفى.للمصاريف الطبية واجلرا
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وابلنظر لكل ما تقدم ال حميص من تعويض مصاريف التداوي اليت بذهلا املتضرر لتدارك ما صرفه حقيقة يف 
 فرع يتبع تفاقم أضراره األخرى فال معىن حلرمان املتضرر من هذا التعويض. فهل ألهنا أضرارهسبيل عالج تفاقم 

 ؟الدخل خالل مدة العجز املؤقت عن العمل يف سارةاخل ينطبق هذا االجتاه على
 

 خسارة الدخل خالل مدة العجز المؤقت عن العمل:-ب
أنه ميثل عنصرا من "عناصر  ض رغمبصفة صرحية هذا النوع اجلديد من التعوي 2005أوت  15أحدث قانون 

أقر القاضي عصام األمحر أنه "اندرا ما  وقد من م ا ع 107حس  أحكام الفصل  الضرر القابل للتعويض"
طل  التعويض عن خسارة الدخل خالل مدة العجز املؤقت ابعتبار ممارسة الدعوى " يطرح على أنظار القضاء

يصع  عندما يتعلق األمر أبصحاب املهن احلرة من حيث  يف اتريخ متباعد عن حصول الضرر كما أن تقديرها
 التوقف الفعلي للنشاط مثل غلق احملل". إثباتقيمة اخلسارة إىل جان  "صعوبة 

 
الرجوع إىل  66ولإلجابة ميكن ؟ممارسة عمل قبل احلادث إثبات يةتساؤل حول وجوبيطرح ويف هذا اإلطار 

ممارسة نشاط فعلي خالل السنة  إثباتة سنة كاملة لذا يكفي داملذكور الذي مل يشرتط العمل مل 127الفصل 
للحادث طالت مدته أم قصرت. إال أنه جي  أن نؤكد على وجوب توفر ما يفيد العمل فإذا خال  67السابقة

 ألن "اخلسارة مل حتدث". للتعويض عن خسارة الدخل فال جمالامللف من ذلك 
 

ميكن للقاضي التوسع يف األضرار املتفاقمة لتشمل مصاريف أنه  من خالل ما سبق بسطه  ميكن أن نستنتج
من  126العالج وخسارة الدخل خالل مدة العجز طاملا مل يتجاوز األضرار الواردة ابلقائمة اليت حددها الفصل 

ا يبقى التساؤل مطروح  و الكامل. مبدأ التعويض  إهدارجملة التأمني ملا لذلك من حفظ حلقوق املتضرر وعدم 
 التوسع لتعويض التفاقم املؤدي للوفاة واملنتفعني به. كانيةإمحول 

 
 الفقرة الثانية: األضرار الناجمة عن وف اة المتضرر لورثته:

على ضبط األضرار املتفاقمة فقط واليت متثل عناصر العجز  2005أوت  15ون نمن قا 132اقتصر الفصل 
فاقم األضرار إىل وفاة املتضرر وكأننا ابملشرع يعتقد جازما أن يؤدي ت إمكانيةالدائم الواقع التعرض إليها متناسيا 

عنصر التفاقم  إظهارتعويض الورثة حىت دون أن يبينوا أسباب الوفاة أي أهنم حىت يف صورة عدم  إبمكانية
سيحصلون عن التعويض عن فقداهنم للمتضرر من حادث مرور. وكأن نية املشرع اجتهت حنو غلق الباب أمام 

                                                 
 66،مصدر سابق الذكر ص عصام األحمر  -66
عن حوادث  د األعلى للقضاء، النظام الجديد للتعويض، "مقاييس التعويض عن األضرار البدنية  الناجمة عن حوادث الطرقات" دورة دراسية نظمها المعهعبد اللطيف المامغلي -67

 .87، سلسلة الملتقيات والدوريات، ص 2007جانفي  05الطرقات، 
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ته وحقوقه ايف التزامه طالبة ابلتعويض عن تفاقم الضرر الالحق مبورثهم على أساس أهنم حيلون حملالورثة للم
 الناشئة أثناء حياته.

 
القرين واملطلقة املنتفعة جبراية  كما حددهم املشرع  وهم إن وفاة املتضرر من حادث املرور ينجر عنه أضرار للورثة

حيق هلم و تتمثل أساسا يف الضرر االقتصادي والضرر املعنوي  و الكفالةعمرية واألبناء واألحفاد واألبوين بشرط 
 .2005أوت  15من قانون  146و 143املطالبة ابلتعويض عنها عمال أبحكام الفصلني 

 
يف املعاانة النفسية  ساوجود الضرر املدعى به والذي يتمثل أسا إثباتوجي  على القائمني بدعوى تفاقم الضرر 

املتضرر اليت تفاقمت أضراره بعد استقرار والسهر على راحته ونقله إىل املستشفى لتلقي والقلق على صحة 
أصلي واألضرار اجلديدة العالقة السببية بني احلادث وما سببه من ضرر  إثباتالعالج كما جي  عليهم 

بية فإنه ميكن التعويض املتفاقمة عنه وابلتايل مىت أثبتوا أركان املسؤولية املدنية من ضرر وفعل ضار وعالقة سب
 هلم عن الضرر املتفاقم والذي أدى إىل وفاته.

 
على اثر تفاقم ضرر مطالبة املتضررين من وفاة شخص  إمكانيةوخالصة القول رغم عدم تنصيص املشرع على 

ذلك ألن  إبمكانيةدي وضررهم املعنوي إال أننا جنزم احلقه من جراء حادث طريق ابلتعويض عن ضررهم االقتص
اعرتاف املشرع بضرر الوفاة يشمل الوفاة اثر حادث مرور مباشرة أو بعد تعكر احلالة الصحية اثر حصول 

 املتضرر على حقوقه املالية فالنتيجة واحدة وهي الوفاة اثر حادث مرور.
 
أنه مسبقا إال  ااحتساهب وكيفية 2005أوت  15قانون قائمة األضرار القابلة للتعويض صل   لئن حدد املشرعو 

يف هذه األضرار لتشمل األضرار املتفرعة بطبيعتها عن  التوسع اجتهاد احملكمة و مكانيةإب اإلقرار من الوجيه
   وفق القانون.األضرار املتفاقمة األصلية 

 
لتفاقم األضرار وهو ما  ويبقى السؤال املطروح هنا بعد بسط جمال األضرار املتفاقمة التطرق إىل النظام القانوين

 التعرض له ابلتحليل من خالل اجلزء الثاين من البحث. سيقع
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 :الجزء الثاني: نظام التعويض عن الضرر المتف اقم في حوادث المرور
لكن هذا التعريف يقصي  68التعويض هو ما يقع أداؤه للرجوع ابحلالة إىل ما كانت عليها قبل حصول احلادث

ال يرجع احلالة النفسية إىل ما كانت عليها قبل حصول الضرر  عنوية الالحقة ابملتضرر إذ أن التعويضاألضرار امل
 .69إال أنه يساهم يف التخفيف عن الضرر املعنوي الالحق به

 
ال ميتاز عن نظام التعويض عن األضرار  نظام تعويض عن الضرر املتفاقم 2005أوت  15ولقد وضع قانون 

 .ثاينل هو ضرر مستقل ومتميز عن الاألصلية رغم أن الضرر األو 
 

وكذلك  )الفصل األول(ويقوم هذا النظام على تقدير التعويض من قبل القاضي على إثر حتديد تفاقم الضرر 
على حتديد املدين ابلتعويض املسؤول عن دفع التعويضات املستوجبة وكيفية حصول املتضرر على مستحقاته 

 )الفصل الثاين(.
 

 :اقمةمتف الفصل األول: تقدير التعويض عن األضرار ال
يقوم التعويض على منح املتضرر مبلغا من املال يساوي الضرر بغاية جربه أما تقديره فهو حصيلة عملية 
حسابية يقوم هبا القضاة األصل من أجل الوصول للتعويض عن أضرار املتضرر من حادث مرور. تبتدئ هذه 

يت يقع تكييفها للوصول إىل مدى وجود العملية بتحديد األضرار الواج  تعويضها استنادا للوقائع الثابتة ال
 الضرر وابلتايل قيمته من خالل مدى أتثريه على حياة املتضرر.

 
إن تقدير التعويض مبا هو نتيجة الجتهاد قضاة األصل املستند إىل الوقائع يرفع رقابة حمكمة التعقي  عنه مىت 

أكدته حمكمة التعقي  يف قرارها عدد  كان معلال تعليال مستساغا مما له أصل اثبت أبوراق امللف وهو ما
غري أن هذه السلطة التقديرية املمنوحة للقاضي تبقى مقيدة مبدى الضرر  70 2004جوان  23املؤرخ يف  2040
 .72وبطلبات املتضرر 71احلاصل 

 
 

                                                 
 .85، ص1997: "التعويض عن الضرر البدني في القانون التونسي والقانون المقارن" ، الجزء األول ، مطبعة بابريس ، محمد اللجمي  -68

69- « Réparer c’est déjà dans de tels cas, non pas rétablir une situation, mais compenser un dommage » Terré(F), Simler(P) 

et Lequette (Y), op cit.p796. 

  .187نشرية محكمة التعقيب ص  -70
71- Le Guet(J), Observation sur l’évaluation du préjudice corporel » D,chron,p192,Voir aussi Derrida(F), L’évaluation du 

préjudice au jour  de sa réparation » J.C.P,1951 p 918. 

  .56، مرجع سابق ص اللجمي محمد -72
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الذي قيد سلطته يف  2005أوت  15غري أن السلطة التقديرية املمنوحة للقاضي تقلصت منذ صدور قانون 
التعويض الذي سيحصل عليه املتضرر بعد تعرضه حلادث مرور خاصة وأن مالبسات احلادث ووضعية  تقدير

التعويض األصلي وال حىت على التعويض عند ثبوت تفاقم األضرار   رعند تقدياملتضرر مل يعد هلا نفس التأثري 
حيد من االجتهاد يف كما أن وجود مقاييس وضوابط حسابية يقدر على أساسها القضاة التعويض املناس  

 تقدير التعويض.
 

اجلديدة يف احتساب التعويضات عن نسبة العجز البدين الالحقة ابملتضرر إثر تفاقم  القواعدتؤدي هذه 
)املبحث األول( األضرار النامجة عن حادث مرور ابلنتيجة إىل احلد من سلطات القاضي يف تقدير التعويض 

 )املبحث الثاين(.واعد حسابية سابقة الوضع كما تؤدي إىل احتساب التعويض طبق ق
 

 المبحث األول: الحد من صالحيات الق اضي:
الذي كرسه الفصل  73لقانون وهو مبدأ التعويض الكامليرتكز تقدير التعويض على مبدأ أساسي من مبادئ ا

يقة لطالبها هبها تشمل ما تلف حقاشما من م ا ع عندما نص على أن : " اخلسارة الناشئة عن جنحة أو 107
وما صرفه أو ال بد أن يصرفه لتدارك عواق  الفعل املضر به واألرابح املعتادة اليت حرم منها بسب  ذلك الفعل 
وتقدير اخلسارة من احملكمة خيتلف ابختالف سب  الضرر من كونه تغريرا و خطأ" مثله مثل العديد من 

إىل جان  أنه حمل تطبيق  75علقة بعقود التجارة الدوليةوحيتل مكانة رئيسية يف املبادئ املت 74التشاريع األخرى
 .76كمني يف هذه املادةمن احمل

 
ويقصد ابلتعويض الكامل أن مقدار التعويض ال جي  أن يقل عن درجة الضرر الالحق ابملتضرر  كما ال جي  

كمة التعقي  أن يتجاوز قيمته والذي يقدره القاضي بسلطته واجتهاده حس  عناصر الضرر وهو ما أقرته حم
تعويض املضرة خيضع إىل ضوابط قانوني  ـن ضمنها التعويض يف يف أحد قرارهتا والذي جاء فيه أن : "

 ".حمود الضرر ال أكثر وال أقل
 

)الفـقرة األوىل( للمعطيات الشخصية  إقصاءجاء بنظرة جديدة للتعويض فيها  2005أوت  15ولكن قانون 
 ة الثاني (.)الفـقر واعتماد للجداول احلسابية 

 
                                                 
73- Restitution in intégrum  
74- Viney (G) et Joudain (P), op cit p.112 

 من المبادئ المتعلقة بعقود التجارة الدولية. 2فقرة  4الفصل  -75
76- Ortsheid (J), La réparation du dommage dans l’arbitrage commercial international, éd. Dalloz, Paris, 2000, n° 123 à 199. 
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 الفقرة األولى: إقصاء المعطيات الشخصية للمتضرر عند تقدير تعويض الضرر المتف اقم:
يقوم القاضي بتقدير وجود تفاقم الضرر ومداه ومن مث التعويض املتناس  معه خاصة مع تكريس فكرة عدالة 

معارضتهم ابخلطأ يف جانبهم ما  إمكانيةالتعويض اليت تقوم على تعويض كافة املتضررين من حوادث املرور دون 
ابلنفس وتتعمق هذه الفكرة أكثر بتكريس التعويض عن تفاقم  اإلضراردام ليس خطأ فادحا ومل تظهر نية 

 الضرر.
ار الضرر فالتعويض مل يعد يتقيد بوجود اخلطأ أو نسبة اخلطأ اليت يتحملها املتضرر بل أصبح مساواي ملقد

حنو املتضرر ال حنو املسؤول عن الضرر فكان من املفيد أن أيخذ املشرع يتوجه  77الالحق به وهدف إصالحي
بعني االعتبار الظروف الشخصية واملعطيات املتعلقة به حىت يلتصق تقدير التعويض أكثر خبصائص الضرر 

 الالحق ابملتضرر وبذلك حيافظ على مبدأ التعويض الكامل.
 

  عن العجز المائم فيـقع .... حسب االجراءات واملـقاييس " تفاقم األضرار الناجتأما تقدير التعويض عن 
"ـنع اعتبار املعطيات الذاتي  ومن هنا فإن املشرع  78املتعلـق  أبضرار العجز المائم والواردة هبذا الباب"

رتكز أساس على بتكريس التعويض املسقف وإلغاء العمل ابلتعويض اجلزايف الذي ي 79ابملتضرر" واخلاص 
املالية واألدبية والعائلية والصحية والعمرية والنفسية اليت ختتلف من شخص آلخر ومل  80رخصوصيات املتضر 

يفرد تقدير التعويض عن الضرر املتفاقم بنظام خاص بل أخضعه لذات طريقة تعويض الضرر األصلي ويف ذلك 
ت اجلسمانية عدم األخذ بعني االعتبار خلصوصيات الضرر املتفاقم الذي يعتمد ابألساس على اخلصوصيا

 للمتضرر ومدى مقاومته لألضرار وحتمله لآلالم.
 

ا لتكريس أفضل لعدالة التعويض أغلق الباب أمام األخذ ابملعطيات الشخصية سعي   2005أوت  15ون نإن قا
رغم أن عدم األخذ ابملعطى الشخصي خاصة يف تفاقم الضرر خيل هبذه العدالة أكثر مما يكرسها. فالعدالة 

تحصل املتضرر بعد تفاقم ضرره على تعويض يساوي ما حلقه فعال من ضرر فالعدل ليس يف تقتضي أن ي
املساواة بني متضررين خيتلفون من حيث مؤهالهتم الذهنية والنفسية واجلسدية بل العدل يكمن يف منح تعويض 

 .ضرار اليت حلقته وما حرم من التمتع به إثرهيساوي ما تفاقم من األ
 

                                                 
77- Mazeaud (H) et (L) et Turc (A), Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, TI, 

6ème éd, n°2352 et s. 
 من مجلة التأمين. 132الفقرة الثانية من الفصل  -78
 .105، مرجع سابق الذكر ص  محمد اللجمي -79
 .971، الوسيط في القانون المدني، الجزء األول: مصادر االلتزام ص عبد الرزاق السنهوري -80
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ر أن يرتك القانون للقاضي سلطته التقديرية حىت يتفحص احلالة اليت أصبح عليها املتضرر إثر كان من األجد  إذ
ومثال ذلك  ند تقدير التعويض عن الضرر املهينتفاقم ضرره وأتثري ذلك التفاقم على مهنته مثال خاصة ع

األساسي يف ممارسة مهنته حصول أضرار بيد املتضرر العامل ابلنجارة أدى تفاقمها إىل برت ذلك العضو املهم و 
مما يؤدي إىل استحالة عمله يف هذا اجملال فمراعاة هذه املعطيات اليت ستؤثر على مورد رزقه وعلى وضعه املهين 

يف قيمة  تؤثر يف تقدير قيمة التعويض عن الضرر املهين فالتغاضي عن هذه املعطيات يؤثرو وحىت العائلي 
 حوال متوافقة مع الضرر املتفاقم والنتيجة احلاصلة له.ي حال من األالتعويض اليت لن تكون أب

  
إذ ميكن  من قانون التأمني 121صل لكن ميكن القول أبن احلد من السلطة التقديرية للقاضي هلا استثناء يف الف

 وذلك اعتبارا للظروف الشخصية للمتضرر. احملكوم هبا ابلرتفيع يف قيمة التعويضاتللقاضي أن حيكم 
 

 لثانية: تقدير التعويض عن تف اقم الضرر طبق الجداول الحسابية:الفقرة ا
يتمتع القضاة بسلطة التقدير ضمن ما ميتاز به عملهم من اجتهاد وصل إىل حد اخللق وإىل وضع مبادئ 

وإقصاء أو إلغاء هذا الدور جيعل من  81لقانون كلما غاب النص التشريعيقانونية تشكل مصدرا من مصادر ا
جاء ليحد من سلطات القاضي  2005أوت  15مطبق للقانون دون اجتهاد أو ابتكار وقانون القاضي جمرد 

وال خيرج  جد قيمة التعويض الذي سيحكم بهوم هبا ليقيقتصر على عملية حسابية ي هيف االجتهاد ليجعل دور 
ني يف فقرته الثانية مأمن جملة الت 132تقدير التعويض عن تفاقم الضرر عن هذه العملية احلسابية إذ نص الفصل 

واملقاييس  اإلجراءاتعلى أنه : "ويف صورة تفاقم األضرار الناجتة عن العجز الدائم يقع التعويض حس  
 العجز الدائم والواردة هبذا الباب". أبضراراملتعلقة 

 
انون من جملة التأمني بعد إضافة العنوان اخلامس مبقتضى الق 137و 136و 134و 133وابلرجوع إىل الفصول 

تتضمن جداول حسابية ملزمة للقاضي عند تقدير  أهناجند  2005وت  15املؤرخ يف  2005لسنة  86عدد 
 .82سن املتضرر ودرجة الضرر والدخلبعني االعتبار  أتخذقيمة التعويض املسند عن كل  ضرر 

 
قدير مبالغ التعويض ولقد كرس املشرع جداول حسابية سابقة الوضع جملاهبة غياب توحيد اجتهاد احملاكم يف ت

حىت صل  نفس احملكمة بني خمتلف الدوائر املدنية واجلناحية وكذلك توحيد قيمة التعويض ابلنسبة لنفس 
 ة.لحي  يف صورة حصول تسوية ص  الضرر بني احملاكم وشركات التأمني 

                                                 
81- Belaid (S), Essai sur le pouvoir créateur et normatif  du  juge, Thèse, Faculté de Droit. 

 .106، مرجع سابق الذكر ص محمد اللجمي -82
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املتضررين من ائدة لقضاء على االختالف بني التعويضات املمنوحة من احملاكم لفاحماولة كما سعى املشرع إىل 
تم اقرار هذه اجلداول ف 83بتعاد عن االعتباط يف التقديرمن العدالة يف التعويض واالحادث طريق وبعث نوع 

 احلسابية.
 

اليت ميتاز هبا شخص عن آخر  84بكافة اخلصوصيات الشخصية اإلملامولكن هذه اجلداول بقيت عاجزة عن 
تؤدي حتما إىل تضخم  85مكنة صل  قاعدة حسابية واحدةاملتاحة والفرضيات امل اإلمكانياتفتجمع كل 

سلطته التقديرية اليت وجدت أساسا  وإعمالتشريعي كان املشرع يف غىن عنه لو ترك اجملال للقضاء لالجتهاد 
مللء كل فراغ تشريعي وترمجة النص اجلامد إىل واقع متحرك أيخذ بعني االعتبار التطورات املؤثرة يف قيمة 

إذ كان من األجدر أن يبقى للقاضي صالحيات أوسع بغاية الوصول إىل ة يف صورة تفاقمها التعويض خاص
والذي سيكون خمتلفا من شخص آلخر ابلنظر  86ا يتناس  وحقيقتهاتقدير التعويض عن األضرار املتفاقمة مب

 إىل الظروف املوضوعية والشخصية احلافة حبالة التفاقم.
 
ن ذلك القانون الفرنسي على امليزة األساسية للتقدير إذ خيضع تقدير جرب د حافظت القوانني املقارنة موق

بني املتضرر املضرة املتفاقمة إىل السلطة التقديرية للقاضي من جهة وإىل امكانية حصول اتفاق صلحي 
 . كما أن القانون املصري ال يعتمد88لك هي حتقيق احلماية االجتماعيةوالغاية من ذ 87واملسؤول عن احلادث

 .89لتايل إىل اعمال قاعدة االجتهادهذه اجلداول احلسابية اجلاهزة بل إىل قواعد املسؤولية املدنية واب
 

 المبحث الثاني: احتساب التعويض عن تف اقم الضرر:
للوقوف على الطريقة اليت جي  على أساسها احتساب التعويضات املستحقة سنتطرق يف مرحلة أوىل إىل كيفية 

ويف مرحلة اثنية إىل شكل هذه  )الفـقرة األوىل(ن تفاقم األضرار الناجتة عن العجز الدائم احتساب التعويض ع
 )الفـقرة الثاني (.التعويضات 

 
 

                                                 
 .107، مرجع سالف الذكر ص  اللجمي محمد -83

84- Lapoyade-Deschamps (C) « Quelle (S) réparation (S) ? » in colloque la responsabilité civile l’aube de XXIème siècle, 

R.C.A.2001, n° 29 p.63. 
85- Dreyfus (A), « La guerre des barèmes », Gaz. Pal, juillet, 200, p.5 
86- Ghestin (J), Traité de droit Civil, Les obligations, effets, L.G.D.J. 2éme éd, Paris, 1988. 
87- Lambert-Faivre (Y), op. civ, p.167 
88- Chauchard (J-P), « La transaction dans l’indemnisation du préjudice corporel », R.T.D. civ, janvier-mars, 1989, p.1 

 .627، ص 2002: التعويضات : التطبيق العملي للمسؤولية المدنية في ضوء فقه القضاء ، القاهرة ،الطباخ شريف -89
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 :احتساب التعويض عن تف اقم أضرار العجز الدائماألولى:  الفقرة  
الضرر املعنوي ( و أيشمل التعويض عن تفاقم األضرار الناجتة عن العجز الدائم التعويض عن الضرر البدين )

عن كل ضرر من األضرار  تطرق إىل كيفية احتساب التعويض(. ولكن قبل الج( والضرر املهين )بواجلمايل )
 جي  بيان كيفية حتديد التفاقم للتعويض عنه.

طريقة تتمثل يف القيام بعملية طرح نسبة الضرر املتحصل عليها اثر  90التعقي  الفرنسية ةوقد كرست حمكم
على الفحص الطيب الكتشاف وجود تفاقم الضرر من عدمه من النسبة السابقة الواقع التعويض  عرض املتضرر

 حتساب التعويض.العنها والنتيجة هي نسبة التفاقم اليت يعاين منها املتضرر وهي اليت سيقع اعتمادها 
إذ يقع طرح  2005أوت  15ون ضاء التونسي وذلك حىت قبل صدور قانوهي ذات الطريقة اليت كرسها فقه الق

نسبة العجز األصلية من نسبة العجز اجلديدة واملتحصل عليه يقع ضربه يف قيمة نقطة العجز اليت على أساسها 
 وقع احتساب التعويض عن الضرر األصلي. وحترتم هذه الطريقة مبدأ اتصال القضاء ومبدأ التعويض الكامل.

 
 التعويض عن تف اقم الضرر البدني:  -أ

من جملة التأمني أنه :" يساوي مبلغ التعويض عن الضرر البدين حاصل ضرب عدد النقاط  133اقتضى الفصل 
املمثلة للعجز الدائم يف مقدار مايل ميثل قيمة نقطة العجز الواحدة وتضبط قيمة نقطة العجز على أساس سن 

وذلك وفق  األسبوع املتضرر ونسبة العجز وضارب األجر األدىن السنوي املضمون لنظام أربعني ساعة عمل يف
 اجلدول التايل ..."
عدة معايري الحتساب مقدار التعويض تتمثل يف سن املتضرر ونسبة العجز وضارب  133وقد اعتمد الفصل 

ولتحديد التعويض جي  القيام بعمليتني  األسبوعاألجر األدىن السنوي املضمون لنظام أربعني ساعة عمل يف 
د قيمة نقطة العجز على أساس سن املتضرر حلظة حتديد تفاقم الضرر تقوم األوىل على حتدي :91حسابتني

سنة   ووضعه ابجلدول املنقسم إىل ستة مستوايت عمرية تبتدئ من سن ما دون الثامنة عشرة إىل ما فوق الستني
 91 واألخري يرتاوح بني 5و 1 مث يقع النظر يف نسبة العجز البدين املقسمة إىل عشرة أقسام األول يرتاوح بني

وإثر ذلك يقع النظر يف النسبة املذكورة ابجلدول واليت يقع ضرهبا يف األجر األدىن السنوي املضمون  100و
 .92قيمة التعويض عن الضرر البدين لنظام األربعني ساعة يف األسبوع واملبلغ املتحصل عليه هو

بة عن بعض اإلشكاالت اليت أفرزها أن األمور ليست هبذه البساطة إذ ينبغي اإلجا إىلأنه جي  اإلشارة  إال  
 التطبيق القضائي هلذه العمليات احلسابية وإبداء بعض املالحظات حول طريقة االحتساب.

                                                 
90- Cass, civ, 31 Mai 1972, J.C.P, 1985, ii, 20386, note Chartier (Y), V, cass. civ, 7 juillet 1993, Gaz, Pal, obs Viney (G) p.304 

 .89ص  2007، م ق ت ماي 2005أوت  15المؤرخ في  86عدد"التعويض عن األضرار الناتجة عن حوادث الطرقات في ظل القانون مصطفى الوغالني:  -91
البدني ضعفا في التعليل يتجه معه اعتبرت محكمة التعقيب أن عدم بيان العملية الحسابية التي توصلت بمقتضاها محكمة األصل إلى تحديد غرامة الضرر  -92

 .175، ن م ت ص 2008جويلية  05، مؤرخ في 25083نقض الحكم المنتقد، قرار تعقيبي مدني ، عدد 
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من جملة التأمني املذكور جند أنه ال حيدد األجر األدىن املنطبق يف هذه احلالة رغم أنه  133فبالرجوع إىل الفصل 
 صراحة أنه يعتمد التصريح ابلدخل للسنة السابقة للحادث. أقر 2005أوت  15يف مواضع أخرى من قانون 

 

 93دىن املنطبق ساعة وقوع احلادثوابلرجوع إىل تطبيقات احملاكم جند أهنا اختلفت فمنها من يعتمد األجر األ
األجر  فقد طبقت 95. أما حمكمة التعقي 94على الفحص الطيب ومنها من طبق األجر األدىن يوم العرض

من جملة التأمني إذ جاء أبحد قرارهتا  127للسنة السابقة حلصول احلادث على أساس الفصل األدىن السنوي 
أنه: "وحيث ال شك يف أن أوامر حتديد األجر األدىن املضمون ملختلف املهن يف القطاعات غري الفالحية هي 

وقائع املستقبلية اليت أوامر موضوعية ليس هلا مفعول رجعي وال تنطبق على القضااي اجلارية بل تشمل فقط ال
يف الوقت الذي كان من  2006لسنة  2098وحيث إن اعتماد مقاييس األمر عدد  حتدث بعد اتريخ نفاذه ...
من جملة التأمني وتعني نقض  127يعد خمالفة حلكام الفصل  2005لسنة  2350الواج  اعتماد مقاييس أمر 

 ار على ذلك األساس ويف حدود هذا املطعن."ر الق
 

يقا هلذه النتيجة ميكن أن يقع احتساب التعويض عن تفاقم الضرر إما على أساس األجر األدىن السنوي تطب
ما على أساس األجر الساري املفعول يف إو  األصليتقدير التعويض عن الضرر  تطبيقه عنداملضمون الذي وقع 
تـقمير التعويض يف ـثل محر أن "صام األد القاضي عذلك الرأي أك  على  وسعيا إىل الرد .96اتريخ تفاقم الضرر

صورة احلال ال ميكن أن يتم على أساس األجر املصرح به خالل السن  السابـق  للحادث اعتبارا الـتماد 
ني  الفاصل  بني اتريخ احلادث واتريخ تفاقم الضرر فضال عن أن األجور تشهم سنواي زايدات  الفرتة الـز

اعد العامة واملبادئ املتعلقة بعدم إثراء املتضرر على حساب املؤمن فضال على أنه ابلرجوع إىل القو  97.ـنتظم 
وأن ذمة املسؤول عن احلادث تعمر يوم وجود الضرر وابلتايل فإن األجر األدىن السنوي الواج  التطبيق هو 
الساري املفعول حلظة حصول الضرر أو حصول العلم للمتضرر بوجود تفاقم الضرر وابلتايل اتريخ نتيجة 

 ختبار الطيب اليت أقرت وجود تفاقم الضرر فبثبوت  التفاقم نشأ حق املتضرر يف املطالبة ابلتعويض عنه.اال
عليه املتضرر يوم العرض على الفحص الطيب الذي  يكون وابلنسبة للسن الذي جي  اعتماده فهو السن الذي

حصول احلادث وعلى احلصول  أقر وجود تفاقم الضرر األصلي ألن التفاقم يقتضي بداهة مرور الوقت على
 على التعويضات.

 

                                                 
 صادر عن المحكمة االبتدائية بالقصرين.)غير منشور( 2010فيفري  25مؤرخ في  9902حكم ابتدائي مدني عدد  -93

 صادر عن المحكمة االبتدائية بجندوبة )غير منشور( 2009جانفي  19مؤرخ في  10715حكم ابتدائي مدني عدد  -94
 213ص  2008ن.م.ت قسم جزائي  2008مارس  12مؤرخ في   27748قرار تعقيبي مدني عدد  -95
صادر  2009أكتوبر  31في  مؤرخ 91935ذهب شق من المحاكم إللى تطبيق األجر األدنى الساري المفعول يوم القيام بدعوى التفاقم، حكم ابتدائي مدني عدد -96

 عن المحكمة االبتدائية بتونس )غير منشور(
 .73:مرجع سابق الذكر ص عصام األحمر -97
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ومن جهة أخرى إن تفاقم الضرر البدين سيؤدي حتما إىل بذل املتضرر مصاريف عالج سيسعى إىل 
أن يتم التعويض عن مصاريف اسرتجاعها لدى مطالبته ابلتعويض عن ضرره البدين  ولذلك نقر أبن املبدأ 

 قم ضرره.العالج املبذولة من قبل املتضرر إثر تفا
 

 التعويض عن تف اقم الضرر المعنوي والجمالي:  -ب
من جملة التأمني أنه: "حيدد مبلغ التعويض عن الضرر املعنوي واجلمايل حس  درجة الضرر  136نص الفصل 

املقدر يف التقرير الطيب ويتم التعويض عن هذا الضرر على أساس نسبة من األجر  األدىن السنوي املضمون 
ساعة يف األسبوع وفقا لسلم الدرجات التايل ..." ويرتاوح هذا السلم املذكور بني منعدم هام جدا  لنظام أربعني

وعلى خالف التعويض عن الضرر البدين الذي يقوم على النس  فإن تقدير الضرر املعنوي واجلمايل خيضع 
 ة يف األجر األدىنلدرجات توافقها نس  مئوية يكفي القيام بعملية حسابية تتمثل يف ضرب هذه النسب

 السنوي املضمون لنظام األربعني ساعة عمل يف األسبوع ليقع  احتساب التعويض عن الضرر املعنوي واجلمايل.
ترضية املتضرر إذ أن احلصول على التعويض لن ميحي ويقوم التعويض عن الضرر املعنوي واجلمايل أساسا على 

 98 2000أفريل  15املؤرخ يف  75543رارها املدين عدد وقد عربت عنه حمكمة التعقي  يف ق األضرارتلك 
التعويض عن الضرر املعنوي فهو يشابه املبلغ الذي يصرف للمتضرر ـواساة له عن الشعور ابلقول أن :"

 ".ابحلسرة واألمل نتيج  تعرضه لعجز بمين أو فـقمان عزيز عليه
 

ما أحسه املتضرر خاصة وأن تعويض تفاقم ميكن أن تعوض تلك اآلالم مبا يتناس  مع  ففي كل احلاالت ال
الضرر املعنوي واجلمايل خيضع لذات املقاييس اليت يعوض على أساسها الضرر املعنوي واجلمايل رغم أن تفاقم 
هذا الضرر هو أكثر أثرا على املتضرر مما جيدر معه إفراده بنظام تعويض خاص يتالءم مع حجم التفاقم وأتثريه 

 على نفسية املتضرر.

                                                 
 48ص  2000نشرية محكمة التعقيب  -98
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 التعويض عن تف اقم الضرر المهني:  -ج
تم تن هذه العملية من جملة التأمني الذي اقتضى م 134حيتس  التعويض عن الضرر املهين على أساس الفصل 

 من نفس اجمللة. 127طبقا ألحكام الفصل 
نسبة "للدخل اخلسارة الفعلية يف الدخل تكون ابل أنيف فقرته األوىل املذكور  127ونتبني ابلرجوع إىل الفصل 

 .املصرح به إىل مصاحل األداءات"الذي تقاضاه املتضرر خالل السنة السابقة لتاريخ احلادث و 
 

قيمة الدخل فقد حدد املشرع مجلة من الوسائل بصفة حصرية وهي التصريح اجلبائي أو  إلثباتوابلنسبة 
ويف حال  ا املضمون اجتماعيا املنتمي هل التصريح املقدم لصندوق الضمان االجتماعي أي التصريح ابألجر

فإن على احملكمة وجواب اعتبار دخل املتضرر معادال لألجر األدىن السنوي املضمون  إبحداها اإلدالءعدم 
 .ظام أربعني ساعة عمل يف األسبوعلن
 

أن املشرع قم كرس تعويضا آليا عن ذلك الضرر ومل يعلـقه على شرط ثبوت وقد أقرت حمكمة التعقي  " 
ـن نفس اجملل  الذي  126املتضرر لنشاط ـهين قبل احلادث ويف ذلك تمعيم ملا جاء ابلفصل تعاطي 

رر املهين كحق اعترب التعويض عن األضرار الناجت  عن األضرار الناجت  عن حوادث املرور شاـال للض
 .99"ـسلم به للمتضرر

 
ل وذلك للمطالبة ابلتعويض عن سن الثمانية عشر كسن دنيا ملمارسة العم 2005أوت  15وقد كرس قانون 

 55الضرر املهين يف حال تعرض العامل حلادث طريق. ولكن هذا التكريس جاء خمالفا ملا جاء ابلفصلني 
الذي مكن عمل األطفال الذين سنهم ثالثة عشر عاما يف األشغال  1996جويلية  15من قانون  56والفصل 

وما بعده من  65 الفصل ري الفالحية طبق شروط معينة اقتضاهاالفالحية اخلفيفة ويف األشغال غري الصناعية وغ
 وما بعده أيضا. 372اجمللة املذكورة والفصل 

 
يعد  ييدخل ضمن صالحيات القاضي الذ 2005أوت  15وجتاوز هذا التضارب بني تشريع الشغل وقانون 

القيام لدى بلوغه سن الثمانية برفض الدعوى يف فرعها املتعلق بتعويض الضرر املهين مع حفظ حقه يف  مطالبا
 القيام بطل  التعويض عن الضرر املتفاقم.  إمكانيةعشر سنة ومن هنا يفتح من جديد 

 

                                                 
 .179ص  2009م ق ت أفريل  2009فيفري  28مؤرخ في  24092قرار تعقيبي مدني، عدد  -99
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 2008جوان  07املؤرخ يف  33106وعلى خالف ذلك اعتربت حمكمة التعقي  يف قرارها التعقييب اجلزائي عدد 
جرب ضرره املهين على أساس أن هذا الضرر عشر سنة احلق يف احلصول على  إحدىأن لطفل ابلغ من العمر 

ليس يف احلال وإمنا يف املآل فال يتوقف صرفه على شرط السن، وقم ضبط ضرر مستقبلي وحمقق وقوعه "
ا كان ـن املمكن أن يشري املشرع هلذا الضرر  له املشرع طريـق  حممدة يف حسابه بعبارات شاـل  وعاـ  ـو

 ".اليت تبـقى خارج إطار التعويض لو كان ـن قبيل األضرار االحتمالي 
 

 التعويض عن خمتلف هذه األضرار املتفاقمة يف شكل معني حدده املشرع.ويصرف 
 

 الفقرة الثانية: شكل التعويض عن تف اقم الضرر:
يفتح اقتناع القاضي بوجود الضرر املتفاقم وحتديد قيمة التعويض الباب أمام حتديد شكل مبلغ التعويض احملكوم 

أو يف شكل أقساط  )أ(هذه احلالة فإنه يكون أمام خيارين فإما أن يكون التعويض يف شكل رأس مال به ويف 
 )ب(.

 
 التعويض في شكل رأس مال:  -أ

يكون صرف التعويض يف شكل رأس مال بصفة آنية أي أن املتضرر الذي تفاقمت أضراره األصلية النامجة عن 
 حادث مرور حيصل على تعويضه صربة واحدة.

من جملة التأمني أن التعويض عن الضرر البدين والضرر املهين يصرف يف شكل رأس  135د جاء ابلفصل وق
إذا كان املتضرر قاصرا  "حس  طل  املتضرر أو حس  الصيغة اليت يقرها حاكم التقادمي مال و على أقساط

ث االجتماعي بعنوان حواد أو فاقدا لألهلية وذلك بعد خصم مبلغ اجلراايت املسندة من قبل صناديق الضمان
أما ابلنسبة للضرر املعنوي فإن املشرع مل ميكن املتضرر من اخليار أي أنه الشغل وأنظمة الضمان االجتماعي، 

 يصرف دفعة واحدة.
 

ويطرح التساؤل إن كان هذا اخليار الذي قام به املتضرر للحصول على تعويض ضرره األصلي يقيده عند طل  
ال جند إجابة صرحية لكن حس  رأينا فإن  2005أوت  15ابلرجوع لقانون إذ  ررهالتعويض عن تفاقم ض

 حقه يف اخليار .ي على تبقى واردة على أساس أن املتضرر يبق اإلمكانية
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 التعويض في شكل أقساط:  -ب
من جملة التأمني أنه: "يصرف التعويض عن الضرر البدين وعن الضرر املهين ... على  135ينص الفصل 

أقساط ..." وخيتلف صرف التعويض على أقساط عن اجلراية العمرية واليت متثل مبلغا ماليا يدفع للمستفيد 
أما األقساط فهي حتتس  على  100وتصرف شهراي أو أبي طريقة أخرى بشكل منتظم وعلى امتداد عمره

املتضرر أو أساس قيمة التعويض املستحق يف شكل رأس مال على أن تصرف على دفوعات حس  اختيار 
 اليت يقررها قاضي التقادمي. حس  الصيغة

 
كان   أنحتصل املتضرر للتعويض عن ضرره املتفاقم يف شكل رأس مال بعد  إمكانيةويطرح التساؤل حول 

جي  التأكيد على أن املشرع حدد شكل صرف   ؟حتصل على التعويض عن ضرره األصلي يف شكل أقساط
أو رأس مال وابلتايل فإن طل   األقساطفيها املستفيد حرا يف اخليار بني كل تعويض وبني احلاالت اليت يكون 

العجز الدائمة  أبضرارواملقاييس املتعلقة  اإلجراءاتيقع حس  فاقم الضرر الذي أقر املشرع أنه التعويض عن ت
يقيده عند الواردة هبذا الباب".  فإذا اختار املستفيد من التعويض عن ضرره األصلي رأس مال فإن ذلك ال 

طل  التعويض عن الضرر املتفاقم إال أنه يبقى مقيدا من انحية الشكل الذي حدده املشرع املقرر ابلفصل 
 .2005أوت  15من قانون  136
 

 الفصل الثاني: المطالبة بالتعويض عن الضرر المتف اقم:
الصحية وأثبت االختبار سيسعى املنتفع ابلتعويض عن أضراره الناجتة عن حادث مرور والذي تدهورت حالته 

اوت  15الطيب أن الضرر األصلي قد تفاقم إىل احلصول على التعويض مبقتضى السبل اليت ااتحها له قانون 
ا سيوجه طلباته ضد املؤمن الذي حيل حمل املسؤول املدين عن احلادث م  إمعينة ف إلجراءاتوطبقا  2005
 (.املبحث الثاينااي حوادث املرور )( و سيوجه طلباته ضد صندوق ضمان ضحاملبحث األول)

 
 المبحث األول: مطالبة المؤمن:

لقد اقر املشرع لفائدة املتضرر من حادث مرور امكانية طل  التعويض من املؤمن سواء ابللجوء على التسوية 
 )الفـقرة الثاني (.أو عن طريق املطالبة القضائية  )الفـقرة األوىل(الصلحية 

 
 
 

                                                 
 .326ص  2002سؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، توزيع وليد حيدر ، القاهرة، التعويضات، التطبيق العملي للم شريف الطباخ: -100
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 ية الصلحية:الفقرة األولى: التسو 
تتمثل التسوية الصلحية يف إطار التعويض عن األضرار الالحقة مبتضرري حوادث املرور أهنا متكن املتضرر من 

ىل إاللجوء  عقد مع املسؤول عن الضرر بناء على رضائهما املتبادل ودون إبراماحلصول على التعويض مبقتضى 
 .101املطالبة القضائية

 
يف فقرته األوىل من جملة التأمني على أنه: "ميكن  148عها االختياري إذ أن الفصل تتميز التسوية الصلحية بطاب

للمتضرر ... ويف اجل أقصاه شهر من اتريخ تسلمه حملضر البحث أن يطل  التسوية الصلحية بواسطة رسالة 
من نفس  154صل يف حني ميدد الف وسيلة أخرى ترتك أثرا كتابيا" ابلبلوغ أو أبية اإلعالممضمونة الوصول مع 

 اجمللة يف ذلك األجل شهرا آخر ابلنسبة إىل املتضرر املقيم خارج الرتاب التونسي.
 

من جملة التأمني أن طال  التسوية الصلحية ال ميكنه القيام بدعوى قضائية يف تعويض  162وقد أقر الفصل 
ا من اتريخ األجلني املذكورين و إال إذا مل يقع تقدمي عرض التسوية الصلحية بعد مضي مخسة عشر يوم أضراره

 إذا وقع التقدمي لكن دون التوصل إلبرام الصلح يف اآلجال القانونية.
 

ويقابل هذا الطابع االختياري طابع إلزامي للمؤمن لتقدمي عرض التسوية الصلحية لفائدة املتضرر يف أجل ستة 
ابلنسبة لشركة  اإللزاميحول هذا الطابع أشهر من اتريخ طلبها ثبت تقدم املتضرر للحصول على التعويض. يت

 التأمني إىل اختياري إذا جلأ املتضرر إىل القضاء للحصول على التعويض مث يعدل عن ذلك.
 

مدى مالءمة النظام القانوين للتسوية الصلحية للمطالبة ابلتعويض عن الضرر  ميكن أن يطرح تساؤل حول
 صة من حيث ابتداء احتساب اآلجال.األصلي مع طل  التعويض عن الضرر املتفاقم خا

أن اتريخ احلصول على حمضر البحث ال ميكن  أن يكون اتريخ ابتداء احتساب آجال  اإلقراريف البداية جي  
تقدمي مطل  التسوية الصلحية للحصول على تعويض الضرر املتفاقم فهو ال يتالءم مع هذا الطل  على أن 

  هنا ال حتتاج للمراجعة من قبل املشرع.بقية اآلجال ميكن أن تظل دون تغيري أل
جي  أن تكون املطالبة ابلتعويض عن الضرر املتفاقم يف اجل اخلمس سنوات املنصوص عليها صل  الفصل 

من جملة التأمني على أن ابتداء احتساب أجل تقدمي مطل  التسوية الصلحية ميكن أن يكون على أساس  132
قم والذي يكون عادة بعد تعكر احلالة الصحية للمتضرر وإجراء االختبار شهر من حصول العلم للمتضرر ابلتفا

 الطيب املثبت للتفاقم.
                                                 
101 -Le Tourneau (Ph), La responsabilité civile, éd Dalloz 3ème éd, Paris, 1982, p.300 
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 إبرامبني طريف الصلح يقع دفع مبلغ التعويض يف أجل أقصاه ثالثون يوما من اتريخ  وإمضاءهوبوقوع الصلح 

ية من قبل رئيس احملكمة حمضر الصلح وابنقضاء هذا األجل يتم اكساء حمضر الصلح ... ابلصبغة التنفيذ
ويتمتع املؤمن حبق اسرتجاع التعويضات اليت دفعها  102.دائرهتا مقر املؤمن أو املتضرراالبتدائية اليت يوجد ب

 .103للمتضرر من املسؤول عن احلادث
 

 الفقرة الثانية: التسوية القضائية:
واشكالية  )أ( رجع إليها االختصاصتطرح دعوى املطالبة بتعويض تفاقم الضرر إشكالني أساسيني أي احملاكم ي

 (.بسقوط الدعوى مبرور الزمن )
 

 االختصاص الحكمي:   -أ
حملاكم اجلزائية قبل اإن النظر يف دعوى التعويض يكون إما من قبل احملاكم املدنية صل  دعوى أصلية أو من 

 أمامها. مرفوعة مبناسبة الدعوى العمومية يف إطار القيام ابحلق الشخصي 104صل  دعوى مدنية
 

إال أن  105ورغم جتاوز إشكالية رفض قيام املتضرر األصلي ابلدعوى املدنية مبناسبة النظر يف الدعوى اجلزائية 
يف الدعوى  مبجرد البت إذنية وذلك لعدة اعتبارات. دالقيام بدعوى التفاقم ال جيوز مبدئيا إال أمام احملاكم امل

اجلزائي يف الدعوى املدنية  يألن نظر القاضملدنية املتعلقة ابلتفاقم الدعوى ااجلزائية ال ميكن إعادة النظر يف 
 .106الة طل  التعويض عن تفاقم الضررجي  أن يكون مقرتان ابلدعوى اجلزائية وهو األمر املفقود يف ح

 
ة أبن احملاكم املدنية هي املختصة يطرح التساؤل إن كانت حمكمة الناحية هي املختصة أم احملكم اإلقراربعد 

م ال على أساس أن أاالبتدائية والتساؤل عن طبيعة دعوى التعويض عن تفاقم الضرر هل هي دعوى مقدرة 
كم ا ن حيدد احملأ إبمكانهاملتضرر ميكنه أن حيتس  التعويضات اليت يستحقها مبقتضى اجلداول احلسابية وابلتايل 

  ؟املختصة

                                                 
 من مجلة التأمين. 160الفصل  -102

103- Bruent, « Recours des victimes contre le tiers responsable en cas des modifications de sécurité sociale » Gaz,Pal, 1974, 

i, Doc, p,221. 
 .119: مرجع سابق الذكر ص سالم السحيمي -104
وبالمعهد األعلى للقضاء،  دورة دراسية ، "القاضي الجزائي ونظام التعويض عن األضرار الالحقة باألشخاص في حوادث الطرقات"األحمدي هللا عبديراجع  -105

 2010مارس  19، 2005أوت  15عويض عن أضرار حوادث الطرقات من خالل القانون المؤرخ في الت
 .39إصدارات وزارة العدل ص   2001فيفري  16"دعوى التعويض" دورة دراسية بالمعهد األعلى للقضاء، تونس،  علي كحلون: -106



40 

 

رر ال ميكن أن ينزع عن دعوى التعويض طابعها غري حتديد التعويضات املستحقة من قبل املتض إمكانية إن  
تعويض ولذلك يتعني املقدر فهي تتكون من فرعني يتعلق األول بتقدير وجود الضرر من عدمه والثاين بتقدير ال

 على املتضرر القيام هبا أمام احملكمة االبتدائية. 
 

 ":المتف اقمةلمطالبة بالتعويض عن األضرار  التحديد الزمني ل-ب
من جملة التأمني يف فقرته األخرية أن املتضرر الذي تفاقمت أضراره ال ميكنه املطالبة  132ضى الفصل اقت

ابلتعويض عنها بعد مخسة أعوام من اتريخ حتديد نسبة العجز النهائية وهو تعبري خيتلف عن التعبري الذي 
وى الناشئة عن حوادث املرور بعد من نفس اجمللة إذ أقر أنه: "تسقط الدعا 125استعمله املشرع صل  الفصل 
 .مضي ثالث سنوات من ..." 

وقد أقر املشرع أجال مبضيه تنقضي املطالبة ابلتعويض عن تفاقم الضرر وهو فرتة زمنية يسقط بعدها احلق يف 
القيام ابلدعوى على أن هذا السقوط ال تثريه احملكمة من تلقاء نفسها بل يعد تقادما مسقطا يثريه صاح  

 حة كما تنقضي مبوجبها إمكانية املطالبة ابلتعويض مبقتضى التسوية الصلحية.املصل
 

إن ضبط املشرع للمدة القانونية الالزمة لسقوط حق املتضرر يف املطالبة ابلتعويض عن تفاقم ضرره يطرح عدة 
 .إمكانية تعدد املطالبات يف تلك الفرتة ومدىتتعلق أساسا ببداية سراين هذا األجل  إشكاليات

 
هو حسم اخلالف حول مسألة حتديد األجل الواج   2005أوت  15اليت أقرها قانون  إن أهم مميزات

االنطباق على سقوط دعوى التعويض الناجتة عن حادث مرور بصورة عامة وسقوط دعوى التعويض عن تفاقم 
 ممكن الضرر بصورة خاصة ألنه وضع حد الختالف فقه القضاء أمام غياب نص ووجود نصني عامني

من جملة التأمني املتعلق  14من م ا ع واجتاه حنو تطبيق الفصل  402و  115انطباقهما ونعين بذلك الفصلني 
 بسقوط الدعوى الناشئة عن عقد التأمني.

 
ن ضبط أجل انقضاء دعوى التعويض عن تفاقم الضرر له أمهية ابلغة على أساس أنه مؤثر ومن جان  آخر فإ

 وضع حد له وما لذلك من نتائج وخيمة على املتضرر.يف استحقاق التعويض ب
وتقتضي القاعدة العامة سراين مدة التقادم جتاه كل من له احلق يف القيام ابلدعوى الناشئة عن تفاقم الضرر 

 1994فيفري  21وذلك يف أجل مخسة أعوام وهو ذات األجل الذي كان أقره املشرع يف القانون املؤرخ يف 
منه ومبقتضى  24تعويض عن األضرار احلاصلة بسب  حوادث الشغل واألمراض املهنية ابلفصل املتعلق بنظام ال

املتعلق ابلنظام اخلاص للتعويض عن  1995جوان  28املؤرخ يف  1995لسنة  56من القانون عدد  11الفصل 
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مراجعة  ةإمكانياض املهنية يف القطاع العمومي. فاقتضى ر األضرار احلاصلة بسب  حوادث الشغل واألم
الربء الظاهر أو التئام امات احملكوم هبا ابلنظر إىل تفاقم عجز املتضرر خالل مدة مخسة أعوام من اتريخ ر لغا

 107.اجلروح
 
حول مربرات حتديد أجل املطالبة ابلتعويض عن تفاقم الضرر خبمس سنوات  قد جاء مبداوالت جملس النوابو 

احية الطبية أجال كافيا لتحديد مدى إمكانية ظهور مضاعفات جابة وزارة املالية أنه يعترب من النجاءت إ
صحية انجتة عن احلادث ابعتبار أنه يصع  إثبات مدى وجود العالقة املباشرة بني احلادث وحصول تلك 

ا كاهل مؤسسات التأمني برتك ملف التعويض مفتوح    إثقالوكذلك لعدم  ملضاعفات بعد انقضاء ذلك األجلا
 .ك من نفقات تصرفدة أطول ملا لذلمل
 
الط  أن مدة اخلمس سنوات ليست مقياسا للتأكيد قد أكد  أن هذا التربير غري مؤسس طبيا وعلميا ف إال  

على عدم تفاقم أضرار علقت ابملتضرر جراء حادث مرور فهي أضرار غري متوقعة احلصول أو املدى. أما التربير 
هو قانون   2005أوت  15نه قيل أن قانون أب للواقع حىت فهو أقر  كاهل شركات التأمني  إثقالاملتعلق بعدم 

 شركات التأمني ابمتياز.
 

وعلى خالف القانون التونسي فإن األجل املعمول به يف التشريع الفرنسي هو عشر سنوات وهو ما أقرته 
2007رب نوفم 08املؤرخ يف  06-14206رها عدد اقر إحمكمة التعقي  الفرنسية يف 

 1-7022تطبيقا للفصل  108
ن ظهور إما من اجمللة املدنية الفرنسية معتربة أن "دعاوى املسؤولية املدنية التقصريية تتقادم مبرور عشرة أعوام م

 .109الضرر وإما تفاقمه"
 الذي اعتمده املشرع التونسي مقارنة ابملشرع الفرنسي إال أنه يبقى أجال متسعا إذا ما قارانه األجلورغم قصر 

ويض عن الضرر األصلي والذي حدده بثالث سنوات.ولقد أقر أحد رجال القانون أبجل سقوط دعوى التع
يف بيان عالقة األجلني إمكانية التمديد يف أجل سقوط الدعوى يف صورة تفاقم األضرار الناجتة عن العجز 

رار املتفاقمة الناجتة من جملة التأمني حق املتضرر يف املطالبة ابلتعويض عن األض 132"الفصل  ــــــــالدائم إذ جاء بـ
 .110عن العجز الدائم وذلك خالل اخلمس سنوات املوالية لتاريخ حتديد نسبة العجز النهائية"

                                                 
 .77ص  2006قانون حوادث الشغل" م ق ت ماي " التعويض في  ،محمد الصالح الزيديلمزيد التعمق في المسألة انظر  -107

108- Cass Civ 2ème ch civ, inédit, V, annexes 32. 
109- « Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation soit du 

dommage, soit de son aggravation ». 
 .50مرجع آنف الذكر ص  ،م األحمرعصا -110
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ونشأة احلق يف التعويض عن الضرر املتفاقم تستوج  ظهور هذا التفاقم خالل اخلمس سنوات املوالية لتاريخ 
من جملة التأمني  125قى خاضعة ألحكام الفصل حتديد نسبة العجز النهائية أم سقوط دعوى املطالبة" و "تب

ار واتريخ العلم ابلضرر هو اتريخ االختب 111.سنوات من اتريخ العلم ابلضرر" وذلك الحتساب أجل ثالث
 .112املتضمن إقرار حالة التفاقم

 
 ويبتدئ سراين أجل اخلمس سنوات من اتريخ حتديد نسبة السقوط النهائي فهل قصد املشرع اتريخ االختبار

 التسوية الصلحية أم اتريخ احلكم الصادر ابلتعويض كنقطة انطالق احتساب اآلجال. إبرامالطيب أم اتريخ 
إنه يصع  حتديد نقطة انطالق احتساب األجل لسقوط دعوى التعويض عن تفاقم الضرر ألن نسبة السقوط 

ة وحجية جتاه الكافة إال مىت ضمنت النهائي حيددها االختبار الطيب غري أهنا ال تصبح فاعلة وذات قيمة قانوني
ريخ لتحديد نسبة السقوط هو اتاتريخ احلكم  يصبحصل  حكم صادر ابلتعويض على أساسها وابلتايل 

: أي حكم من األحكام اليت تصدر يف دعوى التعويض احلكم  .ولكن هذا التوجه يواجه تساؤال  النهائي
 ؟ييباالبتدائي أم القرار االستئنايف أم القرار التعق

 
يقتضي املنطق السليم أن يكون اتريخ احلكم البات القاضي ابلتعويض عن الضرر األصلي هو بداية سراين 

عمال استقرائيا ال يقيد  أجل سقوط دعوى التعويض عن تفاقم الضرر على أساس أن االختبار ليس إال
ملطالبة ابلتعويض الناتج عن أنه جاء ضمن مداوالت جملس النواب أن "أجل سقوط احلق يف ا إال  احملكمة. 

من القانون وذلك خبمس سنوات بداية من  132ظهور االنعكاسات السلبية فقد مت حتديده مبقتضى الفصل 
 .113ط النهائية من طرف اخلبري الطيباتريخ حتديد نسبة السقو 

 
م جديد لألضرار جتديد املطالبة بتعويض الضرر املتفاقم كلما ثبت حصول تفاق إمكانيةيبقى أن نتساءل حول 

 من جملة التأمني. 132ها الفصل املتفاقمة خالل اخلمس سنوات اليت حدد
فيفري  21من قانون  24رغم أن املشرع كان قد أقر ابلفصل  اإلمكانيةوبتفحص فصول اجمللة ال جند ذكرا هلذه 

ية انه " يبقى احلق يف احلاصلة بسب  حوادث الشغل واألمراض املهن اإلضراراملتعلق بنظام التعويض عن  1994
طل  مراجعة اجلراية التعويضية استنادا إىل تفاقم عجز املتضرر ... قائما مدة مخس سنوات انطالقا من اتريخ 

لنهائي أو التئام اجلروح. وميكن جتديد هذا الطل  عدة مرات خالل هذه املدة دون أن تقل الفرتة الزمنية الربء ا

                                                 
 51مرجع آنف الذكر ص ،عصام األحمر -111
  51، مرجع آنف الذكر صعصام األحمر -112
 1246.ص  2005جويلية  30، السبت 29، مداوالت مجلس النواب ، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 1ملحق بالتقرير  -113
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من القانون املتعلق ابلتعويض عن  11كما أقر املشرع ذلك ابلفصل   عام واحد"الفاصلة بني مطلبني متوالني عن 
 الضرار احلاصلة بسب  حوادث الشغل واألمراض املهنية يف القطاع العمومي.

 
ميكن قبول القيام بطل  التعويض عن  115من نفس اجمللة 541والفصل  114من م ا ع 535وابلرجوع للفصل 

ا للقانونني سالفي الذكر خاصة وأن املشرع مل يقص هذه الفرضية صراحة كما "تفاقم تفاقم" الضرر وذلك قياس
 أن يف ذلك تكريسا ملبدأ التعويض الكامل.

 

 :116صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور  المبحث الثاني: مطالبة
بصندوق ضمان ضحااي حوادث املرور عوضا عن "صندوق ضحااي حوادث  2005أوت  15جاء قانون 
من جملة التأمني على أن ذلك الصندوق يتمتع ابلشخصية املعنوية وهو  174الفصل  قد نص  ول السيارات".

ويعترب صندوق الضمان هيكال عموميا عريقا كان من  الدولة والشؤون العقارية. أمالكراجع ابلنظر إىل وزارة 
دث املرور الذين ال أوىل اآلليات القانونية اليت عمل املشرع من خالهلا على ضمان التعويض ملتضرري حوا

 ون حبقوقهم بسب  فقدان الضمان".يتوصل
 

ولقد امتاز جمال تدخل الصندوق ابالتساع مقارنة ابلصندوق احملدث يف الستينات.فقد أسند هلذا الصندوق 
عند الوفاة وذلك يف  الورثة دفع التعويضات املستحقة للمتضررين عن حوادث املرور سواء املتضرر املباشر أو

ومن هنا يظهر الدور االحتياطي  (.الفـقرة الثاني معينة ) إجراءات( وطبق فـقرة أوىلت حصرية )ظل حاال
فال يبقى متضرر بال تعويض إذا ما  يوفر أكثر الضماانت للمتضررين لصندوق ضحااي حوادث املرور الذي

مني وإمنا هو مؤسسة مؤسسة أتثبت أن أضراره انجتة عن حادث مرور وهو ما يربز جانبه االجتماعي فهو ليس 
اجتماعية عهد إليها خالص الغرامات لضحااي السيارات أو ملن يؤول هلم احلق إذا مل يقع التعرف على املسؤول 

 عن األضرار.
 

 الفقرة األولى: حاالت تدخل الصندوق:
ادث يقوم الصندوق ابلتعويض عن األضرار الالحقة ابألشخاص يف حال عدم التوصل ملعرفة املسؤول عن احل

من جملة التأمني  118أو عدم التأمني املتسب  يف احلادث أو يف حاالت استثناء الضمان الواردة ابلفصل 
يضمن حصر تدخل الصندوق يف هذه احلاالت املوضوعية "حتقيق املزيد من العدالة بني مجيع املتضررين من 

                                                 
  الحكم بنص صريح من القانون اعتبر القياس فإن بقي شك جرى الحكم على مقتضى القواعد العامة للقانون"م ا ع على "إذا تعذر  535اقتضى الفصل  -114

  على "إذا أحوجت الضرورة لتأويل القانون جاز التيسير في شدته وال يكون التأويل داعيا لزيادة التضييق أبدا" 541اقتضى الفصل  -115
 2008-2007صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في مجلة التأمين، رسالة ختم الدروس بالمعهد األعلى للقضاء، ني،محمد علي بحرولمزيد التعمق يراجع  -116
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عجز  إبثباتمع حذف اإلجراء املتعلق  احلوادث اليت تسببها العرابت سواء كانت مؤمنة أو غري مؤمنة" وخاصة
املسؤول عن احلادث أو املؤمن حىت يتدخل الصندوق والتصدي هلذا العجز أصبح من مشموالت صندوق 

  2000ديسمرب  25املؤرخ يف   2000لسنة  98من القانون عدد  35ضمان املؤمن هلم احملدث مبقتضى الفصل 
شروط تدخل الصندوق املذكور واملتمثلة  2002فيفري  14 املؤرخ يف 2002لسنة  418كما نظم األمر عدد 

 .117أساسا يف حلوله حمل املؤمن لتسديد التعويضات دون صفة التقاضي
 

والفقرة الثالثة  2ويشرتط أن حترر حاالت استثناء الضمان أو اإلعفاء منه أبحرف ابرزة عمال أبحكام الفصل 
مؤمن حىت ال يفاجأ حبالة حرمان أو شرط استثناء ضمان مل من جملة التأمني ويف ذلك محاية لل 12من الفصل 

 ميتد البطالن إىل بقية ابرزة فإن ذلك الشرط يبطل وال أبحرفيتفطن إليه ويف حال عدم حتقق الكتابة 
 118العقد.

 
ال ورغم أن أتمني املسؤولية املدنية النامجة عن استعمال العرابت الربية ذات احملرك يكتسي صبغة إلزامية وأنه 

سائق العربة فهو ال يستحق التعويض فيستثىن من االنتفاع ابلضمان  119يغطي كافة املتضررين وال كافة األضرار
سارق العربة واملشاركني يف السرقة فهو ال يعد و  إال يف حدود النسبة اليت ال يتحمل فيها مسؤولية احلادث

وكذلك  120املدين الذي ابرمه مالك العربة"ولية "فال ميكنه االنتفاع مبقتضيات عقد أتمني املسؤ  حافظ العربة
 األشخاصالالحقة هبؤالء  األضرارأجراء وأتباع املؤمن له أثناء قيامهم بعملهم وذلك بشرط مسؤوليتهم عن 
 وكذلك شركاء املؤمن له عند تنقلهم يف عربة املؤمن ومبناسبة النشاط املشرتك.

 
ناجتة عن عمليات الشحن والتفريغ وعن التأثريات املباشرة أو غري أما األضرار املستثناة من الضمان فهي تلك ال

املباشرة لالنفجار أو االنبعاث احلراري أو لألشعة املتولدة عن حتويل نواة الذرة أو عن النشاط اإلشعاعي 
مولة وأتثريات اإلشعاع اليت تنشأ عن التسارع االصطناعي للجزئيات واألضرار الالحقة ابلبضائع واألشياء احمل

على منت العربة الربية ذات احملرك ابستثناء تلك الالحقة بثياب الركاب النامجة عن حادث مرور أنتج أضرارا 
 .30/01/1961املؤرخ يف  1961لسنة  80بدنية وهي ذات احلاالت اليت وردت ابألمر عدد 

 

                                                 
 .8ص  19"الحرمان من الضمان واالعفاء من الضمان" م ق ت : عبد اللطيف المامغلي -117

  13مقال سابق الذكر ص  : عبد اللطيف المامغلي -118

  22مرجع سابق ص عصام األحمر،  -119

  23مرجع سابق الذكر ص عصام األحمر،  -120
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اثرها على املتضرر األصلي وميكن أن يقع التنصيص على مجلة من االستثناءات التعاقدية من الضمان تنصرف آ
من  172و 120و 118من حادث املرور ومن يؤول إليهم احلق يف التعويض بعد الوفاة تطبيقا ملقتضيات الفصل 

 ومجيع هذه احلاالت املذكورة تبقى فاعلة لدى املطالبة ابلتعويض عن الضرر املتفاقم. جملة التأمني.
 ل يف:ة فروع تتمثا حاالت عدم التأمني فتضم عد  أم  
 بطالن عقد التأمني 
 .انتهاء صلوحية عقد التأمني ابلنسبة للعقود املمدودة املدة 

 والصادر يف شأنه حكم من جملة التأمني  11خرية من الفصل فسخ عقد التأمني ابستثناء صورة الفقرة األ
 قضائي قاضي ابلفسخ.

 صول أمني مبقتضى انتقال سابق عن حإيقاف عقد التأمني ابستثناء صورة الغري حسن النية املستفيد من الت
 .الضرر وعن اإلعالم ابإليقاف

  إيقاف عقد التأمني يف حاالت التفويت يف العربة بعد عشرة أايم من اتريخ التفويت ويف أجل شهرين من
 يقع استئناف العمل به.اتريخ التفويت إذا مل يطل  الفسخ ومل 

  
زاعات املتعلقة بوجود التأمني أو بصحته واحلكم الصادر سيحدد إن  اكم املدنية هي املختصة ابلنظر يف النحملإن ا

 ا ابلتعويض.كان املؤمن ملزما ابلتعويض أم ال ويف حالة عدم إلزامه ابلتعويض فإن الصندوق يكون ملزم  
 

 الفقرة الثانية: إجراءات الحصول على التعويض:
صندوق ضمان  إبعالمتثناء الضمان أن يقوم جي  على املؤمن الذي يريد أن يثري مسألة عدم التأمني و اس

ضحااي حوادث الطرقات يف أجل واحد وعشرين يوما من اتريخ حصوله على حمضر البحث ويطل  تدخله 
 ويف ذات ذلك األجل عليه إعالم املتضرر إباثرته إلحدى املسألتني.

 
 ؟حول إاثرة استثناء الضمان عند طل  التعويض عن تفاقم الضرر إشكالويطرح 

مسالة عدم التامني أو كان قد أاثر  آاثراملؤمن الذي كان قد  ن  إعند املطالبة ابلتعويض عن تفاقم الضرر ف
اإلعالم  إبجراءاتنه مبدئيا معفى من القيام إبتها يف الضرر األصلي ف أثناءاستثناء الضمان واعتمدته احملكمة 

من التفاقم لن يتوجه على املؤمن الستخالص ألن املتضرر  من جملة التأمني 120ها ابلفصل املنصوص علي
تعرضه حلادث مرور وابلتايل فإن تعويضات تفاقم ضرره بل سيتوجه إىل اجلهة اليت قامت ابلتعويض له إابن 

 .اسيقع اختصاره اإلجراءاتجزءا من 
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مبقتضى وذلك  صندوق ضمان ضحااي حوادث املرور إىلويلزم املتضرر من تفاقم ضرره بتوجيه مطل  التعويض 
رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم ابلبلوغ أو أي وسيلة أخرى ترتك أثرا كتابيا يف أجل ثالثة سنوات من علمه 

ال يتماشى ومطالبة املتضرر من تفاقم الضرر ابلتعويض  إال أنه جي  اإلشارة إىل أن هذا األجل بعدم التامني
 عنه.
 

فاقم الضرر تسقط بعد مرور مخس سنوات على حتديد نسبة املشرع أبن املطالبة ابلتعويض عن ت ولقد أقر  
بتعويض تفاقم ضرره من قبل صندوق ضمان ضحااي حوادث  السقوط النهائية وابلتايل فإن مطالبة املتضرر

من جملة التأمني رغم أن أجل املطالبة ما زال  173املرور بعد أجل ثالث سنوات يتعارض مع مقتضيات الفصل 
 األجلجي  التغاضي عن  اإلشكالمن نفس اجمللة ولتفادي هذا  132ة األخرية من الفصل مفتوحا طبقا للفقر 

القصري واعتباره حمققا مىت حتصل املتضرر على تعويض ضرره األصلي من الصندوق فال يعارض أبجل الثالث 
 املذكور فقط. 132سنوات بعد ذلك ويقع االحتساب طبقا ملقتضيات الفصل 

 
املفتوحة أمام الصندوق للقيام بدعوى الرجوع ضد مؤسسة التأمني مىت أصبح  اإلمكانيةحول  ويطرح التساؤل

بعد أن كان جمهوال عند مطالبته بتعويض تفاقم الضرر أم أن الصندوق ميكنه يف  املسؤول عن احلادث معروفا
صرف  ل إثرطور طل  التسوية الصلحية أن يعارض املستفيد من التعويض عن تفاقم الضرر مبعرفة املسؤو 

 ؟التعويضات عن الضرر األصلي

 
ال جند أن املشرع نظم مسألة رجوع الصندوق ضد املؤمن إذا عرف املسؤول  2005أوت  15ابلرجوع إىل قانون 

ما هي إال إرجاع األمور إىل نصاهبا ألن من عن احلادث على أنه يف هذه احلالة فقيام الصندوق ضد املؤمن 
املسؤول عن احلادث ومىت انتفى هذا الشرط ينتفي واج  تقدميه للتعويض أحد شروط تدخله عدم معرفة 

"أن الطبيعة القانونية لدعوى الرجوع كآلية عامة مستمدة  أساسوابلتايل له الرجوع ضد املسؤول احلادث على 
صريح". من مبدأ حق التقاضي املكفول قانوان لكافة املتقاضني جتعلها ممكنة يف ذاهتا وال حتتاج إىل تنصيص 

ويف هذه احلالة مىت عرف املسؤول بعد صرف التعويضات عن الضرر األصلي وقام الصندوق ابلرجوع ضد 
عرف ال  املسؤول الذي عرف ال ميكنه رفض املطالبة ابلتعويض عن الضرر املتفاقم ابلرجوع ضد املسؤول الذي

التعويضات عن الضرر املتفاقم للمتضرر مث ميكنه رفض املطالبة ابلتعويض عن الضرر املتفاقم وما عليه إال دفع 
 يقوم ابلرجوع على املسؤول.
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 الخاتمة
 
التعويض عن تفاقم الضرر ويف ذلك سعي واضح منه إىل مزيد  2005وت  15س املشرع صل  قانون كر  

والذي يربز عرب إقرار نفس مقاييس وإجراءات املطالبة  121تعميق "مبدأ احلق اآليل للمتضرر يف التعويض"
 إخضاعهبوجود تفاقم الضرر محاية مهمة للمتضررين خاصة مع  اإلقرارلتعويض عن الضرر األصلي. وميثل اب

لذات عناصر الضرر األصلي اليت توسعت بصدور القانون املذكور لتشمل أضرارا مل يكن يعرتف بوجودها  
 ككيان مستقل.

 
الناتج عن حادث طريق من حيث خصائصه ل الضرر املتفاقم مؤسسة قانونية مستقلة عن الضرر األصلي يشك  

املميزة من ذلك صفة عدم التوقع رغم اتصاله به على أساس وجود عالقة سببية بينهما. وهذا التميز عن الضرر 
السببية بني احلادث والضرر املتفاقم  العالقةاألصلي طرح إشكال إثبات وجود وضعية التفاقم من جهة واثبات 

 من جهة أخرى.
السبيل من انحية أن االختبار الطيب يبقى بات تعكر احلالة الصحية بعد الربء النهائي تبقى سهل ولئن كان اث

ل مع تدخل املعطيات االوحيد ملعرفة ذلك فإن العالقة السببية مع حادث املرور تبدو متشعبة وصعبة املن
 الشخصية للمتضرر ومسامهتها يف احلالة اليت وصل ليها.

 
ظل منقوصا لعدم احرتامه خلصوصيات الضرر املتفاقم مما جيعلنا نتحدث عن غياب نظام  هذا التكريس أن   إال  

تعويض الضرر املتفاقم لذات املقاييس اليت يعوض على  قانوين خاص ابلتعويض عن الضرر املتفاقم. فإخضاع
الكامل وإقصاء  الناجتة عن العجز الدائم فيه مساس مببدأ التعويض األضراروحصره يف  األصليأساسها الضرر 

للمعطيات الذاتية للمتضرر إىل جان  احلد من اجتهاد القاضي الذي أصبحت سلطته التقديرية مقيدة 
مبقاييس وجداول حسابية كبلت عملية تقييم التعويض عن تفاقم الضرر وجعلت منها عملية حسابية حس  

 جداول طبق معايري حصرية.
 

خضوع تعويض تفاقم الضرر إىل ذات إجراءات ومقاييس التعويض  توقف املشرع على وضع مبدأ عام يتمثل يف
إال أنه تغاضى عن وضع نظام  عن األضرار األصلية النامجة عن حوادث املرور والشامل أيضا للتسوية الصلحية.

                                                 
 2ص  2006جوان  10و  9التعويض والتأمين في قضايا حوادث المرور،سوسة  صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور" ملتقى حول نظام رجب بالسرور:-121 

 )غير منشور(
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خاص مبراجعة االتفاق املربم يف هذا اإلطار لتمكني املتضرر الذي تفاقمت أضراره من التعويض من دون املرور 
وضع إمكانية هذه  2005أوت  15شكليات إجراءات التسوية الصلحية آبجاهلا وانتظار مآهلا. فلو أن قانون ب

املراجعة يف حال ثبتت حالة التفاقم فإن ذلك سيساهم يف حتقيق أهدافه من هذا القانون أي السعي إىل 
إسداء التعويضات  الذي من شأنه أن يؤدي إىل اإلسراع يف نسقوإجراءات التعويض  آجالاختصار 
 ملستحقيها.

 
التعويض عن تفاقم الضرر بعد تردد فقه القضاء إال أنه كان من األجدر وضع  إمكانيةلكن ولئن كرس املشرع 

مع احرتام  ننظام قانوين خاص به قد يعتمد نفس مقاييس وإجراءات التعويض عن الضرر األصلي لك
كان من املتجه املناداة إىل تنقيح هذا القانون على ضوء ما   خصوصيات متيز الضرر املتفاقم عن غريه. ومن هنا

 افرزه التطبيق القضائي الذي يظل املرآة العاكسة للنص القانوين على الواقع.
 

إذ كان من األجدر أن يسعى املشرع على مالئمة أحكام هذا القانون مع واقع التفاقم الذي هو حالة صحية 
صر يف الزمان ألجل قصري ال مربر له واقيا وحىت يف مقاربته بتجارب النظم واقعية صرفة تنأى عن التحديد واحل

القانونية األخرى تبقى أقرب للواقع وخاصة من انحية انطالق احتساب اآلجال ومع غياب إمكانية طل  
التعويض عن تفاقم الضرر يف األجل عدة مرات أي أن املتضرر الذي حصل على تعويض ضرره املتفاقم ال 

ه احلصول على التعويض عن "الضرر املتفاقم بعد التفاقم". كما أن غياب إمكانية مراجعة الغرامات احملكوم ميكن
املفتوحة أمام املتضرر واملؤمن وحىت ال  اإلمكانياتهبا يف ظل حتسن الوضع الصحي للمتضرر يف إطار توازي 

 يضا يف اجتاه مواكبها لتطور العملة.كما أن هذه املراجعة جي  أن تكون أ  يثري األول على حساب الثاين
 

من جملة التأمني ليستا إال لبنة لبناء نظام قانوين متكامل  132ومع ذلك فإن الفقرتني األخريتني من الفصل 
خاص ابلتعويض عن تفاقم الضرر ينهض القاضي يف بنائه ابجملهود األكرب مع غياب اكتمال التشريع وسد 

 رع عسى أن يكون ذلك يف إطار حماولة منه إلعادة مكانة اجتهاد القاضي.مجيع الثغرات اليت تركها املش
 

وأمام غياب نظام قانوين خاص ابلتعويض عن تفاقم الضرر يكون من املتجه اقرتاح طرق أخرى للتعويض أتخذ 
هنا إقنينها فبعني االعتبار كون الضرر املتفاقم من املسائل املوضوعية الواقعية الطبية اليت ولئن حاول القانون ت

بذاهتا عن احلصر يف الزمان واملدى. فالط  ال ميكنه أن يتكهن بزمان تطور اإلصابة الالحقة ابملتضرر وال  تنأى
أتثري ذلك التطور على نسبة العجز البدين النهائي العالقة جبسده وعلى هذا األساس لنتساءل حول إمكانية 

فتح اجملال أمام إخضاع  إمكانيةلة الصحية للمتضرر ؟ وحول توحيد التعويض يف شكل جراية تتطور بتطور احلا
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ذلك على نسبة عجزهم وابلتايل   وأتثرياملتضررين الختبارات دورية لتحديد تفاقم ضررهم أو حتسن حالتهم 
 على التعويضات املستحقة.

 
ستقرار الذي تطلبه يبقى أن نشري على أن وضع مثل هذا النظام سيمثل تغيريا جذراي يف العقليات ومساسا ابال
التعويض الكامل  مبدأمؤسسات التأمني وبطريقة مسكها للملفات لكنه من جان  آخر سيحافظ على 

 واملتناس  مع الضرر.
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