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Résumé
Les accidents de la route est l’un des problèmes cruciaux de nos jours,
d’où vient la nécessité d’y mettre fin ou la réduction de son ampleur.  Le
droit musulman, à travers les textes coraniques et du hadith et les
principes légaux et jurisprudentiels, traite  ce sujet dans deux volets : le
premier c’est la prévention ; le second c’est la responsabilisation  de
celui qui commet la faute occasionnant l’accident en l’obligeant de
« Kaffara » et « Dia » et la garantie.
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