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إهداء
إلى من تعهداني بالتربية في الصغر وكانا لي نبراساً يضيء
فكري بالنصح والتوجيه في الكبر ،أمي وأبي حفظهما الله.
إلى من شملوني بالعطف ،وأمدوني بالعون وحفزوني للتقدم إخوتي
رعاهم اهلل.
إلى كل من علمني حرف اً وأخذ بيدي في سبيل تحصيل العلم
والمعرفة.
إلى كل من أحبني وأحببته من عائلتي وأصدق ائي.
إليهم جميعاً أهدي ثمرة جهدي ونتاج بحثي المتواضع.

كلمة شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين
سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وبعد ...
ف إني أشكر اهلل تعالى على فضله حيث أتاح لي إنجاز هذا العمل بفضله،
ف له الحمد أوالً وآخراً.
ثم أشكر أولئك األخيار الذين مدوا لي يدَ المساعدة ،خالل هذه الفترة،

وفي مقدمتهم أستاذتي المشرفة على األطروحة :األستاذة الدكتورة سي

يوسف (كجار) زاهية حورية ،التي تفضلت بإشرافها على هذا البحث ،حيث
كان لتوجيهاتها ونصائحها القيمة ،بالغ األثر في إتمامه ،جزاها اهلل عني وعن
كافة طالب العلم خير الجزاء.
وأتقدم بشكري الجزيل إلى األساتذة في لجنة المناقشة ،رئاسة وأعضاء،
لقبولهم مناقشة هذه األطروحة ،لسد خللها واإلبانة عن مواطن القصور فيها،
سائلة اهلل الكريم أن يثيبهم عني خيرا.
كما أشكر كل من ساعدني وأعانني وسهل علي إنجاز هذا البحث.،

قائمة المختصرات
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االلتزام بالسالمة من أضرار المنتجات الخطيرة (دراسة مقارنة)

مقدمـة

مقدّمة
أدى التقد م العلمي والتكنولوجي في مجال اإلنتاج ،إلى ظهور العديد من المنتجات
ذات التقنية العالية واألشكال واالستخدامات المتعددة ،ساهمت في تيسير حيا ة ا إلنسان
اليومية وأضافت له مزيدا من المتعة والرفاهية.
يضاف إلى ذلك تطور أساليب التوزيع ،حيث ظهر نوع من التبادل الجديد عن
طريق شركات ضخمة تتولى بيع المنتجات يتجاوز نشاطها مجال الدولة الواحدة ،خاصة
مع تطور وسائل النقل الذي أدى إلى انفتاح األسواق الخارجية أمام المنتجين.
غير أن هذا الت طور مع كل ما يحققه من فوائد ،كان مصدرا للعديد من
الحوادث الجديدة التي يتناسب ات ساعها مع ظهور الت كنولوجيا  ،مما هيأ واقعا
صناعيا مختلفا عن الواقع الزراعي الذي كان قائما ،جعل المنتجات تفقد طبيعتها العادية
تدريجيا ليغلب عليها طابع التعقيد ،الذي يعجز المشتري العادي والذي اشتهر فيما بعد
بتسمية المستهلك عن استيعابه(.)1

واكب الوضع السابق زيادة في حجم المخاطر الناشئة عن التعامل مع هذه المنتجات،
السيما بعد أن اكتسب العديد منها صفة الخطورة ،سواء بالنظر إلى طبيعتها أو بسبب
وضعها وتعقد استعمالها أو الشتمالها على عيوب تجعلها كذلك ،األمر الذي أدى إلى
تزايد فرص المخاطر التي تهدد المستهلكين في أرواحهم وأموالهم.
1

 -ينطبق األمر على المواد الغذائية كاللحوم مثال التي تدخلت فيها يد اإلنسان لتفقدها طبيعتها ،فأصبحت بذلك

تشكل خط ار كبي ار على صحة المستهلك ،إذ كشفت دراسة لمنظمة الصحة العالمية أن اإلقبال على استهالك اللحوم
الحمراء المحولة كالنقانق واللحم المفروم مرجح في أن يكون سببا أساسيا في اإلصابة بأمراض السرطان؛ إذ تحتوي
على مواد حافظة خطيرة على صحة المستهلكين .محمول من الموقع:

 ، http://www.assawt.net/article4744.htmتم االطالع عليه بتاريخ.9102/01/ 92 :
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يضاف إلى ذلك أن المستهلك لم يصبح ضحية فقط التبعات السلبية لهذا التطور
بل بات عرضة لالحتيال عليه واستغالل مركزه الضعيف ،خاصة مع انتشار ظاهرتي
السوق الموازية وتهريب المنتجات(.)1

فالكثير من المحترفين ،ال يهمهم سوى تصريف منتجاتهم وتحقيق أكبر قدر من
األرباح ،مما دفع البعض منهم إلى انتهاج طرق غير شرعية لتحقيق ذلك ،من خالل
تقديم منتجات ضارة ،دون المباالة بنتائجها وال حتى مراعاة القواعد القانونية واألخالقية
وهو ما تداولته الكثير من الصحف(.)2

هذا ما تؤكده الحوادث الناجمة عن بعض المنتجات ،يظهر ذلك على وجه
الخصوص بالنسبة للمواد الغذائية ،وما تسببه من حاالت التسمم التي تحصد األرواح
1

 -أصبح مثال الهاتف النقال المقلد منافسا شرسا في السوق الموازية ،إذ يتم تداول حوالي مليوني هاتف نقال في

السوق بأسعار تنافسية ،لكن بأخطار مضاعفة .الرجوع في هذا الصدد إلى :حفيظ صواليلي ،ما بين  4إلى  2مليون
جهاز يدخل الجزائر رسميا ،شبكات التهريب تسوق مليوني هاتف نقال مقلد سنويا ،جريدة الخبر،9109 /09/ 10،
ص.14 .

2

 -فبالنسبة لمادة المرقاز مثال التي تحضر بحذر شديد ،يعمد بعض الج ازرين إلى الغش والتحايل في اعدادها ،يظهر

ذلك من خالل استعمال اللحوم الفاسدة وبعض بقايا اللحم داخل خلطة النقانق التي تحضر بطريقة ''عفنة'' ،زيادة على
استعمال اللحوم المجمدة التي تقدم على أساس أنها لحم طازج .الرجوع في هذا الصدد إلى :سمير بوترعة ،جزائريون

ُيقبِلون على ''الرهج'' وجزارون ال يبالون ،مواد محظورة وملونات غذائية تُستعمل في تحضير ''المرقاز'' ،جريدة الخبر
 ،9109 /00/ 92ص.10 .
تطور من عام إلى آخر
ا
شهدت أيضا تقنيات الغش في تحضير التوابل ومختلف المواد االستهالكية واسعة الطلب،

بإقحام مواد خطيرة قد تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة ،خاصة على األطفال وكبار السن والمصابين باألمراض
المزمنة؛ إذ كشفت التحقيقات ،عن تواجد معامل سرية ،تستعمل الرمل األسود في تحضير "الفلفل األسود" المرحي
وتستعمل أيضا اآلجر المرحي في تحضير "العكري" ،وبالنسبة لمادة "لفريك" واسعة االستهالك ،اكتشف أن المعامل

تعوض مادة القمح ،بمادة الذرى رخيصة الثمن وتضيف إليها ملونا طبيعيا أخضر؛ كما كشفت التحقيقات عن تواجد
كميات كبيرة من "المايزينة" المغشوشة والمصنوعة من مادة الجبس ،ما يجعل استهالكها خطي ار جدا" ،خاصة وأن هذه
المادة تدخل في تحضير أغلب أنواع الحلويات المنزلية .محمول من الموقع:
" ،.http://www.echoroukonline.com/ara/articles/208377.htmlتم االطالع عيه بتاريخ.9102/01/21 :
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والمنتجات الصيدالنية( ،)3باإلضافة إلى حوادث أخرى ،كانفجار

أو األضرار التي تسببها مادة األميونت(...)5الخ؛ فتظل بذلك مصلحة

المس ـ ـتهلك مهددة بالخطر خاصة بعد امتالء األسـواق الجزائرية بالمنتجات المحلية
واألجنبية الم ـستوردة ،التي ال تت ـ ـطابق مع المواص ـفات والمقاييس القانونيـة والتنظيم ـية
1

 -تعرف الجزائر في السنوات األخيرة وبصفة متكررة حاالت خطيرة من التسممات الغذائية التي أدت في بعض

األحيان لحدوث وفيات ،حيث إنه خالل التسعة أشهر األولى من سنة  9102سجلت أكثر من  4 111حالة تسمم
غذائي وحالتي وفاة .الرجوع في هذا الصدد إلى :حليمة م ،أكثر من  4آالف حالة تسمم غذائي في  ،9102محمول
من الموقع ،http://www.djazairess.com/elbilad/263717 :تم االطالع عليه بتاريخ.9100/10/10 :

2

 -كقضية واد األبطال – معسكر -بتاريخ  9110/09/92التي نتج عنها وفاة  0رضع نتيجة حقنهم بلقاح فاسد

ضد البوحمرون.

يذكر أيضا تسويق بعض األدوية في الجزائر رغم سحبها من قائمة منظمة الصحة العالمية وهو الحال بالنسبة
لألدوية المضادة لإلسهال ) ،(antidiarrhéasأبرزها دواء اإليموديوم ( ،)Imodiumالذي تصنعه شركة "جونس سالق"،
البلجيكية والذي سحب منذ  1991نظ ار ألض ارره الجانبية الخطيرة والحصار الدولي عليه .الرجوع في هذا الصدد إلى:

عبد القادر بن داود ،إشكالية الوقاية لحماية المستهلك في مجال الخدمات الصيدالنية ،م.ع.ق.إ ،سيدي بلعباس ،عدد
خاص ،5002 ،ص .ص.150 - 119 .
إضافة إلى قضية المكمل الغذائي الذي يحمل اسم "رحمة ربي" والذي أثار ضجة واسعة في الجزائر ،إثر تسويقه

من طرف مطوره كدواء يقضي على أعراض مرض السكري ،ثبت فيما بعد تسببه في مضاعفات على المرضى ،مما
أدى بو ازرة التجارة إلى التدخل واعالن سحب هذا المنتج من الصيدليات .الرجوع في هذا الصدد إلى :ص .بورويلة ،

المطالبة بفتح تحقيق في قضية "رحمة ربي"  ،محمول من الموقع http://www.elkhabar.com :تم االطالع عليه
بتاريخ.9102/09/12 :
3

 -كمأس ــاة ب ــودرة التل ــك "  " talcالمس ــماة م ــورهنج " "Morhangeالت ــي ح ــدثت ف ــي فرنس ــا ،إذ أودت بحي ــاة  22طف ــال

باإلضافة إلى تسمم آخرين .الرجوع في هذا الصدد إلى:
Estelle HENRIET, Gwénola RIQUET, Delphine VINCENT, « L’affaire du talc Morhange:
qualité et sécurité, quels progrès ? ». Voir sur :
http://biologie.polytechnice.fr/jahia/webdav/site/biologie/shared/document_public/PolyToxNice14/
Polytox1415_N58.pdf. Consulté le: 31/05/2016.
4
5

 كما حدث في مدينة مستغانم في شهر نوفمبر  9102أين أدى انفجار عبوة غاز إلى وفاة أم مع أبنائها الثالثة. -تم إحصاء بوالية بورج بوعريريج في سنة  9110عدد المضرورين من مادة األميونت ب  00حالة سرطان09 ،

حالة تغيير بطبيعة العمل .الرجوع في هذا الصدد إلى :قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج "دراسة مقارنة" ،دار
الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،9110 ،ص.12 .
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وظ ـ ـهور أساليب التقليد والغش فيها(.)1
فمن جهة ،نتج عن زيادة اإلنتاج وكثرته ،إفالت بعض المنتجات من رقابة

المنتجين ،لتطرح في السوق مشوبة بعيوب تجعل استعمالها واستهالكها محفوفا باألخطار
ومن جهة أخرى ،أدى استخدام أساليب الدعاية المختلفة من قبل شركات التوزيع إلى
اعتماد المستهلك على بعض البيانات أو الوثائق المصاحبة للمنتجات ،ال على متخصص
يكشف له أسرارها وكيفية التعامل معها؛ مما أثر سلبا على وضعية المستهلك ،بعد ظهور
أخطار من طبيعة أخرى ،نتيجة عدم كفاية البيانات ،أو عدم دقتها أو كتابتها بلغة غير
مفهومة أو بأسلوب ال يستطيع المستهلك العادي استيعابه إلى غير ذلك.
وبالرغم من األخطار الجسيمة ،التي تهدد المستهلكين في أرواحهم أساسا وفي
أموالهم أحيانا ،إال أن ذلك لم يقلل من إقبالهم المتزايد عليها ،ومرد ذلك إلى أمرين:
أوال :ازدياد االعتماد على تلك المنتجات ،كونها تيسر حياتهم وتحقق لهم أسباب
المتعة والرفاهية ،خاصة مع انتشار ما يسمى باالستهالك التفاخري أو الترفي؛ إذ تحول
االستهالك من عملية مرتبطة باإلنتاج ومكملة له ،إلى حالة تشبه اإلدمان؛ بل أصبح
هدفا في حد ذاته ،يعبِّر عن رمز لمكانة الشخص ،فكلما زاد االستهالك لدى الفرد زادت
مكانته بين أبناء جماعته؛ فضال عن أن التطور قد حول ما كان ينظر على أنه من
الكماليات إلى ضرورة أساسية.
ثانيا :الضغط الذي تمارسه وسائل الدعاية واإلعالن ،خاصة مع ما تتمتع به من قوة
إقناع للترويج لهذه المنتجات ،فقد يقبل المستهلك تحت تأثير الدعاية المتطورة فنيا ،إلى
1

 -صنف تقرير أصدرته هيئة أمريكية ،الجزائر في المرتبة الثالثة سنة  ،9112في قائمة حمراء إلحدى عشرة دولة

من الواجب مراقبتهم فيما يخص تقليد المنتجات ،إذ يتم إعداد تقرير من طرف مصالح تمثيل التجارة العالمية منذ حوالي
 90سنة ،وضم التقرير األخير لتلك السنة ،الصين على رأس القائمة تليها روسيا ،الجزائر ،األرجنتين ،كندا ،الشيلي
الهند ،أندونيسيا ،باكستان ،تايلندا وفنزويال .الرجوع في هذا الصدد إلى :أديسيا .م ،الجزائر الثالثة عالميا في تقليد
المنتجات .محمول من الموقع:

 .http://www.djazairess.com/ennahar/66322تم االطالع عليه بتاريخ.5012/10/00 :
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االلتزام بالسالمة من أضرار المنتجات الخطيرة (دراسة مقارنة)

اقتناء منتوج دون أن يدرك مدى خطورته وما قد يلحقه من أضرار وخيمة تمس سالمة
جسده ،إذ أصبح اإلعالن عن المنتوج أهم من المنتوج ذاته.
وأمام عجز القواعد التقليدية عن مسايرة ومواجهة تطور أساليب الحياة الحديثة
وتغطية النوع الجديد من األضرار التي تمس المستهلك في جسمه وأمواله ،ظهرت ابتداء
من النصف الثاني من القرن العشرين حركة توسع

معبرة عن نزعة حمائية لفائدة

المستهلكين ،أصبحت بناء على ذلك ،حماية المستهلك هدفا تسعى لتحقيقه الدول ،التي
قامت بإنشاء حركات للدفاع عن المستهلكين ،من أجل تحسيس الرأي العام بالمخاطر
التي يمكن أن يتعرضوا لها من هذه المنتجات ،كما أقرت قواعد وقائية سيطرت عليها
نزعة حمائية؛ فظهـرت أوال في الواليـات المتحـدة األمريكية من خالل الخطاب الذي ألقاه
الرئيس األميركي جون كيندي في  0222/12/02أمام الكونجرس األميركي ( ،)1ثم

انتقلت منها إلى أوربا حيث تطورت تطو ار هائال على وجه الخصوص في فرنسا.
1

 -تضمن الخطاب ما بلي" :إن كلمة مستهلك تشملنا كلنا ولذلك فهي تشكل أكبر مجموعة اقتصادية تؤثر وتتأثر بكل

الق اررات االقتصادية العامة والخاصة ،وبالرغم من هذا الثقل الكبير للمستهلك إال أن صوته ال زال غير مسموع".
ليتطور األمر فيما بعد وتقوم األمم المتحدة عام  0292بتبني هذه الحقوق األربعة وتضيف إليها حقوقاً أربعة إضافية

تتمثل فيما يلي:

 -1حق األمان  :أي حق المستهلك في الحماية من السلع والخدمات ،وعمليات اإلنتاج التي يمكن أن تحدث له أض ار ار
فيما يتعلق بصحته وسالمته.

 -2حق المعرفة :ونعني بذلك حق المستهلك في الحصول على المعلومات ،مما يستلزم من المنتجين توفير الظروف
المالئمة التي تمكن المستهلكين من حيازة المعلومات الكافية عن المنتجات.

 -3حق االختيار :ويقصد تمتع المستهلك بحق االختيار أثناء عملية التبادل ،وعدم إجباره على ما ال يرغب فيه،

 -4حق المستهلك في إسماع رأيه :يترجم هذا الحق في تمكين المستهلك من إبداء رأيه فيما يخص المنتجات
المعروضة.

أما بالنسبة لحقوق المستهلك التي أضافتها منظمة األمم المتحدة إلى الحقوق األربعة السابقة ،فيمكن تلخيصها فيما

يلي:
 -0حق المستهلك في إشباع حاجاته األساسية.
 -9حق المستهلك في الحصول على تعويض مالئم.
 -2حق المستهلك في التثقيف.
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مقدمة

غير أن الدول أدركت عدم كفاية تلك اآلليات االستباقية وعجزها عن منع حدوث
األضرار وتسجيل حوادث مست المجتمعات في مقوماتها البشرية والمادية ،ما جعل
اهتمامها ينصب حول تكملة المسعى الوقائي للحماية بنظام للمسؤولية يكفل تعويض
ضحايا تلك المنتجات.
برز دور القضاء الفرنسي في هذا الصدد في كيفية معالجته لمشكلة المسؤولية
الناشئة عن أضرار هذه المنتجات ،محاوال تغطية قصور نصوص القانون المدني ،الذي
أغفلها والذي اقتصر فقط على معالجة األضرار التي تصيب المنتوج ،المتمثلة في نقص
قيمته التجارية ،دون األضرار التي تصيب المستهلك في جسمه أو في أمواله األخرى.
عمد في ذلك القضاء الفرنسي ،إلى تطويع القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية
بربطها مرة بأحكام المسؤولية العقدية إذا ألحق المنتوج ضر ار بالمشتري ،ومرة أخرى
بأحكام المسؤولية التقصيرية ،إذا أصاب المنتوج ضر ار بالغير ،متوسعا بذلك في
أحكامهما.
يظهر توسع القضاء في تحديد نطاق المسؤولية العقدية ،بالتحديد في مجال ضمان
العيوب الخفية ،الذي يهدف أصال إلى ضمان مالءمة المنتوج للغرض المقصود منه ،بأن
طور أحكامه ،ليشكل أساسا لمسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته المعيبة
باإلضافة إلى تطويع األحكام الخاصة بالتسليم ،بإنشائه لما يسمى بااللتزام بالتسليم
المطابق.
أثبت مع ذلك التطبيق العملي ،قصور القواعد التقليدية عن مواجهة األضرار التي
تسببها المنتجات ،والتي تتجاوز تلك التي تنقص من قيمة المنتوج ،أو تجعله غير صالح
 -4حق المستهلك في الحياة في بيئة سليمة .الرجوع لتفاصيل أكثر في هذا الصدد إلى :الداوي الشيخ ،تحليل آليات
حماية المستهلك في ظل الخداع والغش التسويقي ،حالة الجزائر .محمول من الموقع:
http://kenanaonline.com/users/controle/topics/116422#http://kenanaonline.com/users/contr
 ole/downloads/55242تم اإلطالع عليه بتاريخ.5012/00/55 :
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مقدمة

ألداء الدور المخصص له ،لتصيبه في جسده وأمواله األخرى من غير المنتوج المعيب
فالقواعد التي شرعت من أجل المالئمة ال تكفي إذا تعرض جسد الشخص للخطر ،على
أساس أن قيمة الصحة والسالمة الجسدية ال يمكن وضعها في كفة واحدة مع المصالح
االقتصادية ،إضافة إلى صعوبة إثبات ركن الخطأ؛ ذلك أن أحكام المسؤولية كما نظمها
القانون المدني لم تعد كافية لتوفير الحماية الالزمة للمضرورين.
يضاف إلى ذلك أن المستهلك يحتاج إلى حمايته خارج العالقة العقدية ،في الوقت
إطار كالسيكيا
ا
الذي تعدت فيه أضرار المنتجات المجال العقدي ،هذا األخير الذي يعد
سبق للقوانين المدنية أن وفرت جزء من هذه الحماية في العقود ،وال سيما عقد البيع الذي
يعد اإلطار ،األمثل الذي تبلورت من خالله فكرة حماية المشتري ،في خضم التطور
الحاصل بخصوص فكرة العيب الخفي.
ومن أجل مجاراة هذا التطور الحاصل في مجال المنتجات التي تتصف بالخطورة،
ضرر للمستهلك في صحته وماله ،كان البد من إضافة التزام آخر ،يثقل
وما تسببه من أ ا
كاهل البائع المحترف؛ فضالً عن االلتزام بتسليم الشيء المبيع خال من العيوب وصالح

لالستعمال ،يضمن وضع آليات قانونية ،تحمي المستهلك وتقيه من األضرار ،والنظر في

توسيع مسؤولية المحترفين في حالة تحقق الضرر ،يتخذ كأساس لمسؤولية من نوع
خاص ،تتجاوز ما جاءت به المسؤولية التقليدية ،بتبني قواعد ذات مرونة أكثر ،في
جلب الحماية وكفالة التعويض للمتضررين ،دون عوائق في مجال اإلثبات أو تقدير
التعويض.
تصدى لهذا األمر في البداية القضاء الفرنسي ،مدعما من الفقه ،بما يمتلكه من
سلطة واسعة في استحداث التزامات جديدة ،من شأنها حماية المضرورين؛ خاصة في
مجال المساس بالسالمة الجسدية لألفراد ،وكفالة التعويض العادل لهم؛ ليضيف التزاما
جديدا في مجال أضرار المنتجات ،يتمثل في االلتزام بالسالمة ،بموجبه يلتزم البائع
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مقدمة

المحترف ،بتسليم منتوج خال من كل قصور ،من شأنه تعريض األشخاص واألموال
للخطر.
يعتبر هذا االلتزام ،ثمرة اجتهاد القضاء الفرنسي ،الذي ال يقف قصور التشريع مانعا
من توفير الحماية الضرورية للطرف الضعيف ،في مواجهة اختالل التوازن بين أطراف
العقد ،والذي سبق وأن طبقه في نهاية القرن 02على العقود التي تفضي إلى خطورة تهدد

سالمة األشخاص بداية بعقد النقل(.)1

يكون بذلك القضاء الفرنسي ،قد خطى خطوة هامة ،في مجال حماية المستهلك؛ بأن
دعم القواعد التقليدية بالتزام إضافي ،يعني االعتراف به في أي عقد من العقود ،االلتزام
باتخاذ االحتياطات الكفيلة لضمان سالمة أحد المتعاقدين ،وضمان حصول هذا األخير
على التعويض عن األضرار التي تلحقه دون إثبات خطأ المدين ،الذي ال يمكنه التنصل
من المسؤولية ،إال بإثبات السبب األجنبي.
صاحب هذا التطور القضائي ،تكريس قانوني لاللتزام ،اهتم باستخراج اآلليات
الالزمة ،لمواجهة األخطار التي قد تنشأ عن المنتجات الخطيرة ،سواء عن طريق الوقاية
بفرض ضوابط في كافة مراحل إنتاجها وتسويقها ،واإلفضاء بالصفة الخطرة للمنتوج؛ أو
عن طريق المعالجة وجبر الضرر ،في حالة وقوعه.
1

 -ترجع نشأة االلتزام بالسالمة إلى القضاء الفرنسي ،وذلك في عقد النقل بموجب القرار الشهير الصادر عن محكمة

النقض بتاريخ  ، 1911/11/51المتعلق بقضية السيد زبيدي حميدة بن محمود ضد الشركة العامة للمالحة عبر
األطلسي بين عامي  1901و 1901الذي أصيب إثر رحلة بحرية جراء وضع برميل في السفينة بطريقة معيبةه ،حيث
قضت محكمة النقض الفرنسية عند عرض الطعن عليها ،بأن عقد النقل بين الراكب والناقل هو األساس في تحديد
طبيعة مسؤولية الناقل وال مجال إلعمال قواعد المسؤولية عن الفعل الضار ،وأرست قاعدة بمثابة دستور للقضاء في

فرنسا وهي " إن تنفيذ عقد النقل يتضمن بالنسبة للناقل التزاما بنقل الراكب سالما معافا إلى وجهته" قرار محكمة النقض

الفرنسية ،الغرفة المدنية األولى الصادر بتاريخ  ،1911/11/51ومن هذا القرار بسط القضاء الفرنسي هذا االلتزام إلى
عدد آخر من العقود كعقد إيواء واستقبال العامة( ،الحانات والمقاهي) ،عقد توريد المنتوج وصوال إلى عقد البيع في
القرن العشرين .الرجوع في هذا الصدد إلى :علي فتاك ،تأثير المنافسة على االلتزام بسالمة المنتوج ،رسالة لنيل درجة
دكتوراه في القانون ،كلية الحقوق ،جامعة وهران ،9110 ،ص.90 .
8

مقدمة
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وفي الوقت الذي تعرف فيه الجزائر تحديات كبيرة ،سواء على المستوى المحلي أو
الدولي مع انفتاحها على التجارة الخارجية وتبعيتها لالستيراد ،أضحى السوق الجزائري
مغرقا بمختلف المنتجات ،التي تأتي من القارات الخمس ،يتعذر التحقق من جودتها
ونوعيتها بدقة ،ما ينتج عنه مضاعفات وآثار خطيرة على سالمة المستهلك الجزائري
الذي أصبح يواجه منتجات محلية وأجنبية قد ال توفر السالمة.
أدى ذلك بالمشرع الجزائري إلى البحث عن حماية تنسجم مع القواعد التي يفرضها
سوق االستهالك ،على المستويين المحلي والدولي؛ متأث ار خاصة بالمشرع الفرنسي الذي
استوحى منه االلتزام بهدف الحصول على منتجات تلبي الرغبات المشروعة.
تكرس ذلك من خالل تحديد الضوابط القانونية ،ضد أي مساس بصحة المستهلك
ومصالحه المادية ،فاستلزم األمر تدعيم أحكام الضمان الموجودة في القانون المدني
بإصدار القانون رقم  19-92المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك( ،)1ونصوص
أخرى حملت في مضمونها وسائل جديدة لم تكن معهودة في القواعد العامة ،يقابله القانون
الفرنسي رقم  220-10المتعلق بسالمة المستهلك

()2

الذي كرس االلتزام بالسالمة -تم

إدراجه في تقنين االستهالك رقم  242 -22المعدل والمتمم(.)3

كما لم يبق المشرع الجزائري ،منعزال عن التحول في مجال مسؤولية المنتج؛ إذ
اعترف بمسؤوليته ،عن األضرار التي تسببها منتجاته المعيبة وذلك في المادة 041
1

 -قانون رقم  05-19مؤرخ في  ،1919/05/01يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ،ج .ر عدد  ،2صادر في

 1919/05/01ملغى بالقانون رقم  00-09مؤرخ في  ،5009/05/52يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ج .ر عدد
 ،12صادر في .5009/00/01
2

- Loi n° 83-660 du 21 /07/ 1983 relative à la sécurité des consommateurs. J.O.R.F, du 22 /07/

1983.
- Loi n° 93-949 du 26/07/93 relative au code de la consommation français, J.O. R.F, n° 171 du 27/
07/ 1993.
3
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مكرر ت .م

()1

مقدمة

عند تعديله للقانون المدني بموجب القانون رقم  ،)2( 01 -12الذي

استوحاها من القانون الفرنسي رقم  292 -29المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات
المعيبة

()3

مصدر
ا
تنفيذا للتوجيه األوروبي رقم  ،)4(204 -92هذا األخير الذي يعتبر

لنظام قانوني متميز لمسؤولية المحترف.
ولسد بعض الثغرات التي سادت القانون رقم  19 -92وألجل مواكبة التحوالت التي
يعرفها االقتصاد الوطـني ،مقارنة مع األوضاع الدولية ،ألغي بالقانون رقم 12-12
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،سالف الذكر ،هذا األخير الذي جاء بالجديد في
مجال االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة ،ليسد بعض الفراغات
القانونية التي وردت في القانون األول (.)5

أصبح بذلك المحترف  -المتدخل كما يسميه المشرع الجزائري -مطالبا بإتباع
االحتياطات الالزمة لتجنب وقوع الضرر ،والعمل على إصالحه في حالة حدوثه ،ما
يشكل الجانب الوقائي والعالجي لاللتزام بالسالمة وهو موضوع هذا البحث ،بينما الجانب
الجزائي لاللتزام فإنه يخرج من نطاق هذه الدراسة ،كما ال تشمل الدراسة الخدمات لما لها
من خصوصية.
1

 -الصادر بموجب األمر رقم  29-02مـؤرخ فـي  0202/12/92يتضـمن القـانون المـدني  ،ج .ر عـدد  ،09صـادر

في  0202/12/21المعدل

والمتمم.

 - 2قانون رقم  10-02مؤرخ في 5000/02/50يعدل ويتمم األمر رقم  12-12المؤرخ في  1912/09/52المتضمن
القانون المدني ،ج .ر عدد  ،00صادر في .5002/02/52
- Loi n° 98-389 du 19 /05/ 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux,

3

J.O.R.F, n°117 du 21/05/1998.
4
- la directive 85-374/CEE du Conseil du 25/07/1985 sur le rapprochement des législatives,
règlementaires et administratives des États membres concernant la responsabilité du fait des
produits défectueux, J.O.U.E, L 210, du 7/08/1985, modifiée par la directive 1999-34/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 10 /05/ 1999, J.O.U.E, L 141, du 4/06/1999.
5

 -ع ــرض أس ــباب مش ــروع الق ــانون  ،12-12المتعل ــق بحماي ــة المس ــتهلك وقم ــع الغ ــش الملغ ــي للق ــانون رق ــم 19-92

المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ،و ازرة التجارة ،جوان  ،5001ص.05 .
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االلتزام بالسالمة من أضرار المنتجات الخطيرة (دراسة مقارنة)

مقدمة

وبما أن القانون الفرنسي الذي تأثر بالتوجيهات األوروبية ،يعتبر المصدر المادي
والتاريخي للتشريع في الجزائر ،وجدنا من األهمية عرض تجربته في هذا المجال ،من
خالل إلقاء الضوء على الجهد الذي بذله القضاء الفرنسي في سد النقص التشريعي ،وكذا
عرض التوجه التشريعي الحديث في كل من فرنسا والتوجيهات األوروبية ،التي تعتبر من
أعرق التجارب في هذا الميدان ،لمعرفة نصيب هذا االلتزام في القانون الجزائري ،وما هي
الحماية التي يوفرها.
ولدراسة هذا الموضوع تم طرح اشكالية تتمثل في :كيفية تفعيل االلتزام بالسالمة
بطريقة تحقق حماية لمستهلكي المنتجات الخطيرة؟
لإلجابة عن هذه اإلشكالية اتبعنا في دراستنا ،منهجا تحليليا للمواد القانونية ووصفيا
للظواهر والوقائع ،في نسق مقارن بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي ،المتأثر بأحكام
التوجيهات األوروبية ،باعتبارها مهد هذه الفكرة؛ من خاللها سوف نحاول تقدير مدى
كفاية القواعد الجاري بها العمل ،في ظل التطورات والتحوالت التي يشهدها العالم.
والمقارنة المتبعة ال تستهدف جردا ألوجه التشابه واالختالف ،إذ ال مجال للمقارنة
نظ ار الختالف طبيعة المجتمع ،زيادة على تفاوت مستويات التطور االقتصاد ،ولكنها
تسعى إلى إثراء الفهم وادراك المعنى الذي يجب استخالصه ،وذلك من أجل الوقوف عند
التوجهات التي يجب أخذها بعين االعتبار ،لضمان سالمة المستهلك من األضرار التي
تهدد سالمته وهو األمر الذي دفعنا لدراسة هذا الموضوع معتمدين على خطة ،مقسمة
إلى بابين:
ندرس في الباب األول ،تحديد االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة
والذي قسمناه بدوره إلى فصلين ،استعرضنا في الفصل األول ،الوصف العام لفكرة االلتزام
بالسالمة ،بينما الفصل الثاني خصصناه لبيان نطاقه.
أما الباب الثاني ،تناولناه تحت عنوان تفعيل االلتزام بالسالمة في مجال أضرار
المنتجات الخطيرة ،قسمناه أيضا إلى فصلين ،األول درسنا فيه احترام ضوابط لتفادي
11

االلتزام بالسالمة من أضرار المنتجات الخطيرة (دراسة مقارنة)

مقدمة

وقوع الضرر ،والثاني تحت عنوان ترتيب مسؤولية مدنية خاصة عن أضرار المنتجات
الخطيرة
.
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الباب األول
تحديد االلتزام بالسالمة في مجال
أضرار المنتجات الخطيرة

الباب األول:

تحديد االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة

مواضيع ّالتيّشغلتّاهتمامّالفقهّوالقضاءّّ،
يعدّ ّموضوعّااللتزامّبالسالمةّمنّأهمّ ّال ّ
فبظهورّالنهضةّالصناعيةّفيّالربعّاألخيرّللقرنّّ 91نتجّعنّذلكّتعقّدّالمنتجاتّ ّوكثرةّ
ادثّواألضرارّالنّاجمةّعنهاّ،سواء الجسمانيةّمنهاّأوّالماديةّ ّ.
الحو ّ
ّّّّّتبيّن ّعلى ّإثرّذلكّ،قصورّالقواعدّالعامة ّالتيّلمّتعدّكافيةّلتوفيرّالحمايةّالالّزمةّ
لضحايا ّتلك ّالحوادث؛ ّإضافة ّإلى ّعدم ّاهتمامها ّبالوقاية ّمن ّاألضرارّ ،لمنع ّحدوثها ّأوّ
تفاديها؛ ّكما ّأنّ ّمعالجتها ّلفترة ّما ّبعد ّتحقّق ّالضرر ّبدت ّقاصرة ّفي ّمواكبة ّالتّطوراتّ
االقتصاديةّالتي ّانتشرتّمعهاّقضاياّالمسؤوليةّ ،أين ّيتوجّبّعلىّالمضرورّإثبات ّخطأّ
المسؤولّواالّّّرفضتّدعواهّ ّولمّاّكانّذلكّصعباّفيّمعظمّاألحيانّ،ممّاّيعنيّمعهّتخلّفّ
الركنّاألساسيّللمسؤوليةّوبالنتيجة ّعدمّتعويضّالمضرور ّعمّاّأصابهّمنّضررّ ،بحثّ
ّ
القضاء ّالفرنسي ّعن ّوسيلة ّقانونية ّيمكن ّمن ّخاللها ّإرساء ّحماية ّلضحايا ّالمنتجاتّ
الخطيرةّ،فوجدّضالّتهّفيّااللتزامّبالسّالمةّ،الذيّكانّمحصوراّفيّالبدايةّفيّعقديّالنّقلّ
والعملّ ،لكنّسرعانّماّامتدّ ّليطبّقّفيّمجاالتّأخرىّ ،بماّفيّذلكّمجالّاألضرارّالتيّ
تسبّبها ّالمنتجاتّ ،بعدما ّأصبح ّعقد ّالبيع ّمجاال ّخصبا ّالحتواء ّهذا ّااللتزام؛ ّإذ ّيعودّ
الفضلّللقضاءّفيّظهورهّوفيّتطويرّمضمونهّ .
تأثّر ّالمشرع ّالجزائري ّبهذا ّالتطورّ ،ليصدر ّعدّة ّقوانين ّتكرس ّهذا ّااللتزامّ ،اقتبسّ
العديدّمنهاّمنّالمشرعّالفرنسيّالذيّأخذّبالتوجيهاتّاألوروبيةّمعّبعضّالفروق ّليصبحّ
ّ
ذاّوجودّقانونيّ،لهّنطاقّيتحدّدّبهّوينظّمّمجالّتطبيقهّ ّ.
وعليهّالبدّمنّتحديدّالوصفّالعامّلفكرةّااللتزامّبالسّالمةّ(الفصلّاألول)ّللوصولّ
إلىّبيانّنطاقهّ(الفصلّالثاني).
ّ
ّ
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الباب األول:

تحديد االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة

الفصل األول
الوصف العام لفكرة االلتزام بالسالمة
تبيّن ّقصور ّالقواعد ّالتقليدية ّالتي ّصيغت ّمن ّمنظور ّاقتصادي ّّوأبعاد ّنفعيةّ ،الّ
تهدفّإلى ّتحقيق ّالسالمةّللمستهلكّوانّماّلضمان ّالتّوازنّبينّالمراكزّالماليّةّللمتعاقدينّّ
ممّا ّيجعل ّااللتزامات ّالمتولّدة ّعن ّعقد ّالبيع ّالمنصبّة ّعلى ّضمان ّمالءمة ّ ّوصالحيةّ

المنتوجّومطابقتهّ،ال ّتساير ّالمستجدّاتّالتيّطرأتّعلىّاألضرارّالتيّتسبّبهاّالمنتجاتّ

مجرد ّالخسائر ّاالقتصاديةّ
الخطيرةّ ،في ّالوقت ّالذي تعدّت ّفيه ّاألضرار ّالتي ّتسببها ّ ّ
ّالمرجوة ّمنهّ ،إلى ّأضرارّ
ّ
المتمثّلة ّفي ّنقص ّقيمة ّالمنتوج ّأو ّاالنتفاع ّبه ّبحسب ّالغاية
تصيب ّاألشخاص ّفي ّأجسادهم ّوفي ّأموالهمّ ،وأمام ّخطورة ّهذه ّالمنتجات ّالتي ّاتّخذتّ
مجالها ّالواسع ّمع ّالتّقدم ّالتّكنولوجي ّوالتّقني ّوعدم ّمعالجة ّالقانون ّلها ّبوضع ّنصوصّ
مستقلّةّ،آثرّالقضاءّوالفقهّالفرنسيّالنهوضّبفكرةّجديدةّعّرفتّبااللتزامّبالسالمة؛ّاستتبعهّ
تكريسّالقانونّلهّ،ليتأكّدّوجودهّ ّوطابعهّالمستقلّ،كانّلهّنصيبهّفيّالقانونّالجزائريّعلىّ
غرارّالقانونّالفرنسيّالمتأثرّبالتوجيهاتّاألوروبيةّ .
لذلك ّجوهر ّهذا ّااللتزام ّال ّيظهر ّإالّ ّمن ّخالل ّتحليل ّفكرته ّ( ّالمبحث ّاألول)ّ
للوصولّإلىّطابعهّالمستقلّ(المبحثّالثاني)ّ .
ّ
ّ

ّ
ّ
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الباب األول:

تحديد االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة

المبحث األول
تحليل فكرة االلتزام بالسالمة
ّّّيعدّ االلتزام ّبالسّالمة ّفكرة ّوليدة ّالحاجةّ ،تكمن ّفي ّظهور ّأضرار ّال ّتستوعبهاّ
النصوص ّالقانونية ّالكالسيكية ّوالتي ّشكّلت ّقصو ار ّتطلب ّإيجاد ّحلول ّلهّ ،هذه ّالفكرةّ
ابتكرها ّالقضاء ّمحاوال ّمسايرة ّالتّقدم ّالعلمي ّوالتّكنولوجي ّالمستمرّ ،لسدّ ّالفراغ ّالقانونيّ
حيالّالمشاكلّالقانونيةّالتيّيفرزهاّالتّطور؛ّفإذاّأحدثتّتلكّاآلثارّأض ار ارّبهّ،فإنهّيتدخلّ
باسم ّااللتزام ّبالسّالمةّ ،الذي ّأخذ ّيتردّد ّبقوة ّفي ّأكثر ّمن ّموضع ّفي ّقواعد ّالمسؤوليةّ
المدنيةّبصفةّعامةّ،منذّأنّابتدعهّالقضاءّالفرنسيّوطبّقهّبمناسبةّعقدّالنّقل ّ ّلماّلحقهّ
منّتطورّوماّترتّبّعنهّمنّحوادثّتمسّّسالمةّاألشخاصّ،إلىّأنّتمّّتطبيقهّفيّمجالّ
ّ
عقد ّالبيعّ ،الذي ّأصبح ّله ّمفهوم ّخاص ّبه ّ(المطلب ّاألول) ّوطبيعة ّتتالءم ّمع ّالهدفّ
المتوخّىّمنهّ(المطلبّالثاني)ّ ّ.
المطلب األول
مفهوم االلتزام بالسالمة
ّاعترفّالقضاءّبااللتزامّبالسالمةّفيّمجالّاألضرارّالتيّتسبّبهاّالمنتجاتّالخطيرةّ،
مدعوماّباهتمامّالفقهّ ّوتكريسّالقانونّ،فحاولواّالوصولّإلىّإيجادّتعريفّمناسبّلهّ(الفرعّ
األول) ّلتمييزه ّعما ّيشابهه ّمن ّااللتزامات ّاألخرى ّ(الفرع ّالثاني) ّخاصة ّوقد ّاستجمعّ
عناصرّااللتزام ّفيه ّ(ّالفرعّالثالث)ّإضافةّإلىّتوفّرّالشّروطّالواجب ّتوافرها ّلالعترافّبهّ
فيّأيّعقدّمنّالعقودّ(الفرعّالرابع).

16

تحديد االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة

الباب األول:

الفرع األول
تعريف االلتزام بالسالمة
يعدّتعريفّااللتزامّبالسالمةّمنّالمسائلّالهامّةّالتيّعلىّأساسهاّيمكنّفهمّمحتواهّ،
القضاءّوالفقهّإعطاءّتعريفّلهّ(أوال)ّكانّللقانونّموقفاّمنّالمسألةّ(ثانيا)ّ.
ّ
لذلكّحاولّ
أوال :التعريف القضائي والفقهي لاللتزام بالسالمة

يتوقّف ّفهم ّمضمون ّااللتزام ّبالسالمة ّعلى ّتحليل ّفكرتهّ ،التي ّاستحدثها ّالقضاءّ

الفرنسي(ّ)1بتوجيهّمنّالفقهّ(ّ ّ.)2
 -1التعريف القضائي لاللتزام بالسالمة:
ّّّّ يعد ّااللتزام ّبالسالمة ّمن ّحيث ّاألصلّ ،فكرة ّمنبثقة ّمن ّذهن ّالقضاء ّفي ّمحاولتهّ
الخروج ّمن ّاإلطار ّالتقليدي ّللمسؤولية ّالقائمة ّعلى ّفكرة ّالخطأّ ،التي ّلم ّتعد ّتتفقّ
ومستجدّات ّالعصر ّالحديثّ ،حيث ّبدت ّقاصرة ّعن ّتوفير ّالحماية ّالقانونية ّالالزمة
للمضرورين(ّّ.)1

ّ

ّ

وفيّمجالّاألضرارّالتيّتسببهاّالمنتجاتّالتيّتشكلّخطورةّعلىّسالمةّالمستهلكّ،
مارس ّالقضاء ّالفرنسي ّدوره ّالمجتهدّ ،لما ّتبيّن ّله ّقصور ّالقواعد ّالتقليدية ّعن ّاإللمامّ
باألضرارّالتيّتسبّبهاّالمنتجاتّالخطيرةّ،بدايةّبالتّوسعّفيّتفسيرّنصوصّضمانّالعيبّ
الخفيّ ،متأث ار ّبالتّوجه ّالدّاعي ّإلى ّافتراض ّعلم ّالبائع ّالضّامن ّلعيوب ّالمبيعّ ،فقد ّظهرّ
اتّجاه ّيدعو ّإلى ّتأسيس ّافتراض ّعلم ّالبائع ّبعيوب ّالمبيع ّوقرينة ّسوء ّنيّتهّ ،فأصدر ّمنّ
األحكامّماّتلزم ّالمحترفّبضمان ّعيوب ّالمبيعّ ،حتىّوانّكانّيجهلّوجودهاّأوّكانّمنّ
المستحيل ّعليه ّاكتشافهاّ ،بل ّوحتّى ّإن ّأثبت ّأنّه ّكان ّحسن ّالنيّة ّوبذل ّكل ّما ّيستطيعّ
 -ّ 1محمدّسليمانّفالحّالرشيديّ،نظريةّااللتزامّبضمانّالسالمةّفيّإطارّتطورّالمسؤوليةّالعقدية(ّ،دراسةّمقارنة)ّ،
أطروحةّلنيلّدرجةّدكتوراهّالدولةّفيّالقانونّالخاصّ،كليةّالحقوقّ،جامعةّعينّشمسّ،اإلسكندريةّ،8991ّ،صّ .99ّ.

ّ
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الباب األول:

تحديد االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة

للكشف ّعنها ّ(ّ ،)1األمر ّالذي ّيسمح ّبتحميله ّفي ّحالة ّالعيب ّالخفي ّااللتزام ّبالتعويضّ

الكاملّ(ّ .)2

استقرّ ّبذلك ّالقضاء ّالفرنسي ّعلى ّترسيخ ّقاعدة ّموضوعيةّ ،مقتضاها ّإلزام ّالمنتجّ
والبائعّالمحترفّبتعويضّالضررّالناجمّعنّعيوبّالمنتجاتّ ،بغضّالنّظرّعنّعلمهّأوّ
عدمّعلمهّبوجودها ّوهذاّهوّالمقصودّبااللتزامّبالسالمة ّفيّمجالّاألضرارّالتيّتسبّبهاّ
المنتجات(ّ ّ.)3

هكذا ّإلى ّأن ّتمّ ّتقرير ّالتزام ّمحدّد ّبالسالمةّ ،مستقال ّعن ّااللتزام ّبضمان ّالعيوبّ
الخفية ّ ،مضمونهّااللتزامّبتسليمّمنتجات ّخالية ّمنّالعيوبّالتي ّمنّشأنها ّتعريض ّحياةّ
األشخاص ّواألموال ّللخطر()4؛ ّيتحقّق ّذلك ّباتّخاذ ّاالحتياطات ّالمعقولة ّوالممكنة ّلتجنّبّ

تسبّبّالمنتوجّّبالضرر(ّ .)5

وبالنّسبةّللقضاءّالجزائريّ ،يالحظّقلةّاألحكامّالمدنيةّالصادرةّفيّهذاّالمجالّغيرّ
أنه ّال ّيمكن ّلهذا ّالواقع ّأن ّيولد ّانطباعا ّبقلة ّالحوادث ّالتي ّتسببها ّالمنتجات ّالخطيرةّ

بالمستهلكّ ،فـالواقع ّيكشف ّكثرتهاّ ،لكن ّأشـهرها ّقضية ّالكاشي ـر ّالفاس ـد(ّ )6والتي ّصدرّ
 - 1نقض مدني  9111/71/91أشار إليه :حسنّعبدّالباسطّجميعيّ،مسؤوليةّالمنتجّعنّاألضرارّالتيّتسببهاّمنتجاتهّ
المعيبةّ،دارّالنهضةّ،القاهرةّ،2222ّ،صّ.صّ .38ّ-38ّ.

2

 -نقض مدني فرنسي  9191/79/91أشارت إليه :أمالّبكوش ،نحوّمسؤوليةّموضوعيةّعنّالتبعاتّالطبيةّ"ّدراسةّ

فيّالقانونّالجزائريّوالمقارن"ّ،دارّالجامعةّالجديدةّ،اإلسكندريةّ،1799ّ،هامشّصّ .ّ112ّ.
 - 3حسنّعبدّالباسطّجميعيّ،مرجعّسابقّ،صّ.صّ .38ّ-38ّ.
 - 4نقض مدني فرنسي  .9191/72/17أشار إليه  :المرجع نفسهّ،صّ .38ّ.

 -5محفوظ برحماني » ،المنتجّفيّإطارّالمسؤوليةّعنّفعلّاألشياء «ّ،مّ.بّ.دّ.قّ.سّ،كليةّالحقوقّّ،جامعةّسعدّ
دحلبّ،البليدةّ،عددّّ،2212ّ،22صّ ّ.81ّ.

تداعياتهاّماثلةّبالمدينةّ،جراءّالعددّ
ّ
ّ،والتيّتسبّبت ّفيّكارثةّالزالت ّ
ّ -ّ 6شهدت ّالحادثةّمدينة سطيف فيّسنةّّ 1993
الكبيرّمنّالمصابينّوالوفياتّ ،إذّكشفتّالتّحقيقاتّالتيّقامتّبهاّمصالحّو ازرة ّالصحةّوالسكانّفيّوقتّالحادثةّ،أنّّ
السّببّوراءّتلكّالكارثةّ ،مردّهّإلىّتناولّالمصابينّلوجبةّغذائيةّمنّمادةّ"الكاشير"ّكانتّفاسدةّ،األمرّالذيّأدّىّإلىّ
تسجيلّّ 82حالةّوفاةّّواصابةّّ 883شخصّ،عانواّوالزالوا ّيعانونّمنّمضاعفاتّخطيرةّ.لتفاصيلّأكثرّحولّالحادثةّ

الرجوعّإلىّ:لّجمالّ،عبدّالوهابّسميرةّلطيفةّ،مّنائلةّمحمدّ.مّفضيلةّ،سمومّوجراثيمّعلىّموائدّالجزائريين ّ،ارتفاع=ّ ّ
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بخصوصها ّحكما ّمدنيا ّمن ّمحكمة ّسطيف ّللجنايات ّبتاريخ ّّ 1999/12/22ألزم ّفيهّ
المسؤولّّبتعويضّاألضرارّالناتجةّعنّتلكّالمادةّ(ّ .)1

ّ-2التعريف الفقهي لاللتزام بالسالمةّ :

انقسمّالفقهّفيّتعريفهّلاللتزامّبالسالمةّإلىّاتّجاهين ،تناول ّاألول ّالمسألةّمنّخاللّ

تحديدّشروطهّ(ّأ)ّفيّحينّاتّجهّآخرّإلىّتعريفهّمركّ ازّعلىّمضمونهّ(ّب)ّ ّ.
ّأ -تعريف االلتزام بالسالمة باالستناد إلى شروطهّ:

ّّّّّّتناولت ّبعض ّالدّراسـات ّااللتزام ّبالسالمةّ ،عن ّطريق ّتبيان ّشـ ـ ـروطه(ّ ،)2فحاولّ
البعضّتعريفهّبالتّركيزّعلىّسردهاّكالتّاليّ ّّّّّّّّّّ:

ّ» ّذلك االلتزام الذي يقتضي توافر عدد من الشروط وهي :أن يتجه أحد المتعاقدين

إلى المتعاقد اآلخر ،من أجل الحصول على منتوج أو خدمة معينة وأن يوجد خطر يهدد

المتعاقد طالب هذا المنتوج أو الخدمة ،وأن يكون الملتزم بتقديم المنتوج أو الخـــدمة
مهنيا أو محترفا»(ّ .)3

تعرض ّهذا ّالتّعريف ّللنّقدّ ،على ّأساس ّأنّه ّتعريف ّغير ّواضح ّودقيقّ ،ألنّه ّلمّ
ّّّّّّ ّ
ينصبّعلىّتعريفّلاللتزامّبالسالمةّ،وانّماّعلىّتبيانّشروطه؛ّكماّأنّّتعريفهّبالنّظرّإلىّ
الشّروطّالمتطلّبةّلوجودهّ ،الّيلقيّالضّوءّعلىّمعناهّ ،إذ ّلمّيحدّد ّمضمون ّالسالمةّالتيّ
=ّمذهلّللتسمماتّالغذائيةّومصالحّالرقابةّعاجزةّعنّاحتوائها ّّجريدةّالشروقّ،2229ّ /ّ 28ّ /ّ 21 ،صّ .28ّ .كماّ
عادتّلتوديّبحياةّأربعةّأشخاصّباإلضافةّإلىّمصابينّآخرينّبتسممّمنهاّفيّباتنةّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:زهيرّ

خنشرّ ّ ،وفاة ّرابع ّضحية ّتسمما ّب ّ"الكاشير" ّفي ّمستشفى ّباتنةّ ،مصابين ّآخرين ّال ّيزالون ّتحت ّالمتابعة ّالطبيةّّ،
محمولّمنّالموقعّ،http://www.djazairess.com/essalam/45539ّّ:تمّاالطالعّعليهّبتاريخّ .2213/12/81ّ:
 - 1قادة شهيدة ،مرجع سابق ،صّ ّ.91 .

ّ -ّ 2منّبين ّهؤالءّيذكرّمثالّّ:محمدّعليّعمرانّ،االلتزامّبضمانّالسالمةّوتطبيقاتهّفيّبعضّالعقودّ،دارّالنهضةّ
العربيةّ ،القاهرةّ ،1932ّ ،صّ 188ّ .وما ّبعدهاّ ،وكذلكّ :محمود ّالتلتيّ ،النظرية ّالعامة ّلاللتزام ّبضمان ّسالمةّ
األشخاصّ،رسالةّدكتوراهّفيّالحقوقّ،عينّشمسّ،مصرّ،1939ّ،صّ228ّ.وماّبعدهاّ ّ.

 - 3محمود وحيد ،االلتزام بضمان السالمة في العقود ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2001 ،ص .8 .سيفصل أكثر في
مسألة شروط االلتزام بالسالمة في الفرع الرابع من هذا المطلبّ .
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يلتزمّبهاّالمدينّ ،ماّإذاّكان ّيلتزمّبعدمّوقوع ّفعلّيمسّ ّبسالمةّالمتعاقدّمعهّأمّيلتزمّبأنّ

يتوقّعّالفعلّالذيّيمسّّبتلكّالسالمة(ّ ّ.)1

ّّّّّّكما ّأنهّلمّيحددّما ّالذيّيلقى ّعلىّالمدين ّفيّحالةّتوقّعّالفعلّالضارّ ...وهكذاّ،
لذلكّفإنّّالتّعريفّبااللت ازمّبالسالمةّ،يقتضيّالتّعرضّلمعنىّهذاّااللتزامّذاتهّوليسّشرطاّ
أوّأثراّله(ّ ّّّّ.)2

ّّّّّوهوّرأيّصائبّ،إذّلمّيحدّدّالتعريفّالسّابقّالمقصودّبالسالمةّالتيّيلتزمّبهاّالمدينّ
وما ّهو ّالمطلوب ّمنه ّبالضّبطّ ،فالشروط ّتستخلص ّمن ّمفهوم ّالشيء ّوهو ّأمر ّلم ّيبيّنهّ
التعريفّالسّابقّ .
ب -تعريف االلتزام بالسالمة باالستناد إلى مضمونهّ :
حاولّاتّجاهّآخرّتعريفّااللتزامّبالسالمةّ،نتيجةّلالنتقاداتّالموجّهةّّلالتّجاهّالذي ّ
يعرفهّمنّخاللّتبيانّشروطهّ،مستنداّفيّذلكّعلىّمضمونهّومحتواهّ .
ّ ّ
فعرفهّالبعضّبأنّهّ ّّّّّّّّّّّّ:
ّّّّّّ ّ

» ّذلك االلتزام الذي يقع على عاتق أحد المتعاقدين اتجاه اآلخر ،يتعهد فيه

بالحفاظ على سالمته الجسدية» ،وهوّالتزامّقديمّيعودّإلىّأيّامّالدولةّالرومانيةّ،حيثّلمّ

يكن ّيقبل ّالدّفع ّبمسؤولية ّالصانع ّالذي ّينصبّ ّنشاطه ّعلى ّالمنتجات ّالفنيّةّ ،وقد ّأدىّ
تطور ّالعلم ّبما ّحمله ّمن ّمنتجات ّصناعية ّوالحد ّالذي ّبلغته ّمن ّالتّعقيد ّوالكثافةّ ،إلىّ
استقرارّهذاّااللتزامّإلىّالوقتّالحاضرّ(ّ ّ.)3

1

ّ -عابدّفايدّعبدّالفتاحّفايدّ،االلتزام بضمان السالمة في عقودّالسياحةّ،دار النهضة العربيةّ،القاهرةّ،2228ّ،صّ.

ّ ّ.18

ّ -ّ 2أحمد ّمواقي ّبناني » ،االلتزام بضمان السالمة ( المفهوم ،المضمون ،أساس المسؤولية ) «  ،مجلة المفكر ،كليةّ
الحقوقّوالعلومّالسياسيةّ،جامعةّمحمدّخيضرّ،بسكرة ،عدد  ، 1792 ،97صّ ّ.191 .

ّ -ّ 3محمودّالكيالنيّ،عقودّالتجارةّالدوليةّفيّمجالّنقلّالتكنولوجياّ،رسالةّدكتوراهّ،جامعةّالقاهرةّ،القاهرةّّ،1933ّ،

صّ .صّ.822-828ّ .نقالّعنّ:حنانّميخائيلّ،حمايةّالمستهلكّمنّأضرارّالمنتجاتّالخطيرةّالناشئةّعنّعيب ّ=ّّّّّ
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ّّّّّّكماّعرفهّالبعضّاآلخرّبأنهّ ّ:

ّّّّّّّ» ّسيطرة المدين على األشخاص وعلى األشياء التي تثير الضرر الجسدي ،و

تنفيذه بطريقة كاملة يستلزم خطوة مزدوجة  :توقع األخطار التي يمكن أن يتعرض لها

الدائن (المستهلك( ،والتصرف تجاه هذه األخطار إما بمنع وقوعها أو التقليل من آثارها

ّ

()

» ّ ّ. 1

ّّّّّّباإلضافةّإلىّعدّةّتعاريف(ّ )2تتّجهّفيّمجملهاّإلىّالتّركيزّعلىّمضمونهّ،والمتمثّلّ
بقصدّعدمّتعريضّالدائنّأليّضررّيمسّّبسالمةّجسمه ّ
ّ
فيماّينبغيّأنّيقومّبهّالمدينّ،

ّ ّومصالحهّ،ومواجهتهّفيّحالةّوقوعه(ّ ّ.)3

لذلكّوعلى ضوء ما سبقّ،يمكنّاقتراح تعريف لاللتزام بالسالمةّعلىّالنّحوّالتّاليّ :
ّ
ّّّّّّ

» ّالتزام المنتج بتسليم منتجات خالية من أي عيب أو خلل في صناعتها أو نقص في

البيانات الدالة على أخطارها ،مما قد يؤدي إلى تعرض األشخاص إلى أخطار تمس

سالمتهم سواء في أجسادهم أم في ممتلكاتهم المادية».

=ّفيهاّ،بحثّقانونيّعلميّمعدّلنيلّدبلومّالدراساتّالعلياّفيّالقانونّالخاصّ،كليةّالحقوقّ،جامعةّدمشقّّّ،2222ّ،

صّ ّّ.32ّ.
1

ّ -عبدّالقادرّأقصاصيّ،االلتزامّبضمانّالسالمةّفيّالعقودّ(ّنحوّنظريةّعامة)ّّ ،دارّالفكرّالجامعيّ،اإلسكندريةّّ،

ّ،1797صّ ّّّ.199ّ.

ّ-ّ2يذكرّمنهاّمثالّالتعريفّالتالي»ّ:

التزام المنتج بضمان خلو منتجاته من العيب المسبب للضرر»ّ،الرجوعّفيّهذاّ

الصددّإلىّ :محمدّمحيّالدينّإبراهيمّسليمّ ،مخاطرّالتطورّكسببّإلعفاءّالمنتجّمنّالمسؤوليةّ،دّ.دّ.نّ،دّ.بّ.نّ،

ّ ،2222صّ .82ّ .يضاف ّإلى ّذلكّالتعريف ّاآلتي » " :اال لت ازم بالعلم بعيوب المبيع وازالتها حتى يتحقق في هذا

المبيع األمان الذي يتوقعه المستهلك عند استعماله»ّ .الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:عامرّقاسمّأحمدّالقيسيّ ،الحمايةّ
القانونيةّللمستهلكّّدراسةّفيّالقانونّالمدنيّوالمقارنّ،دارّالثقافةّللنشرّوالتوزيعّ،عمانّ،2222ّ،صّ ّ.32ّ.

3

ّ -إذاّكانّالقضاءّوالفقهّمتفقانّعلىّاعتبارّااللتزامّبالسالمةّ،التزاماّعقديا؛ّفإن ّهذهّالدراسةّتقتضيّمنا ّمعّذلكّ

تبيانّتطورّهذاّااللتزامّ،وكيفّأصبحّالتزاماّعاماّيهدمّالتمييزّبينّأحكامّالمسؤوليةّالعقديةّوالتقصيريةّ،علىّنحوّماّ
سيردّذكرهّالحقاّ.
ّّ
ّ
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()1

ّ

ثانيا :موقف القانون من تعريف االلتزام بالسالمة

لمّيعرفّالمشرع ّالجزائريّبشكلّمباشر ّااللتزامّبالسالمة ّوفي ّهذّالخصوص ّبررّ

البعضّذلكّ،فيّكونّأنّّالمشرع أراد أن يقدّم مصلحة المستهلك ،بدالّمنّأنّيخوض في
مسألةّوضعّتعريف لهّ ،باإلضافةّإلىّضرورة ّمرونةّالنّص ّكشرط ّمنّشروطّالصّياغةّ

الفنيّةّلهذاّاألخير(.)2

ّّّّّّوهو ّرأي ّصائبّ ،خاصة ّوأنّ ّمهمة ّوضع ّالتعاريف ّهي ّ ّوظيفة ّخاصة ّبالفقهّ
والقضاءّ،لذلكّحسناّفعلّالمشرعّفيّهذاّالخصوصّ .
ّّّّّّرغم ذلك ،ال ّيوجد ّما ّيمنع البحث عن موقف ّالمشرع ّبخصوص ّالمقصود بااللتزامّ
بالسالمة ،باالستنادّللنّصوص المتعلّقةّبهذه الفكرةّ .
ّّّّّّفبالنّسبةّّللمشرعّّالجزائريّ،يالحظّّعدمّتعرضهّفيّالقانونّالمدنيّ،لمسألةّالسالمةّ
يخّكرسّمسؤوليةّالمنتجّعنّمنتجاتهّ
فيّمجالّعقدّالبيع ّقبلّّ،2223لكنّبعدّهذاّالتار ّ
المعيبةّفيّتعديلهّله ّبموجبّالقانونّرقمّّ 12ّ -23سالفّالذكرّ ،منّخالل ّالمادةّّ917
مكررّالتيّاستوحاهاّمنّالمشرعّالفرنسيّ،لكنّهّلمّينظّمهاّكماّفعلّهذاّاألخيرّكماّسيتمّ
توضيحه ّالحقاّ والّيمكنّاالستنادّعليهاّالستخالصّموقفهّبخصوصّمفهومّالسالمةّمحلّ
الدراسةّ ّّ.
بالرجوع ّإلى ّاألحكام ّالخاصة ّبحماية ّالمستهلكّ ،يمكن ّاستخالص ّمدلولّ
ّّّّّّغير ّأنّه ّ ّ
فكرة ّالسالمةّ ،فبالعودة ّإلى ّالقانون ّرقم ّّ 28ّ -29المتعلق ّبحماية ّالمستهلك ّوقمع ّالغشّّّ
نجدهّيشيرّبشكلّصريحّلفكرةّالسالمةّ،تحديداّالمادةّّ28منهّ،التيّتنصّّعلىّأنّهّ :

« يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية لالستهالك احترام إلزامية

سالمة هذه المواد ،والسهر على أن ال تضر بصحة المستهلكّ ّّّ.»...
1

ّ -لنّنفصل ّكثيراّفيّموقفّكلّمنّالمشرعّالجزائريّوالفرنسي ّواألوروبي ّإالّبقدرّماّيوضحّمسألةّتعريفّااللتزامّ،

لنتناولهّبشيءّمنّالتفصيلّفيّالمبحثّالثانيّعندّدراسةّالتكريسّالقانونيّلهّ .

ّ-ّ2عليّفتاكّ،مرجعّسابقّ،ص.183ّ.
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ّّّّّّوقدّأوردتّالمادةّّ 72مطةّّ 79منّالقانونّرقم ّّ 28-29المتعلقّبحمايةّالمستهلكّ
وقمعّالغشّ،تعريفاّلسالمةّالمنتجاتّبأنّهاّ ّ:

« ّ غياب كلي أو وجود ،في مستويات مقبولة وبدون خطر ،في مادة غذائية

لملوثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبيعية أو أية مادة أخرى بإمكانها جعل المنتوج
مض ار بالصحة بصورة حادة أو مزمنة»ّ .

ّّّّّّّوالمادةّّ29منّالقانونّأعالهّفيّنصّهاّعلىّأنّهّ ّّ:

«ّيجب أن تكون المنتوجات الموضوعة لالستهالك مضمونة وتتوفر على األمن

بالنظر إلى االستعمال المشروع المنتظر منها ،وأن ال تلحق ضر ار بصحة المستهلك
وأمنه ومصالحه ..»...

ّّّّّّباإلضافة ّإلى ّالمادة ّّ 23من ّالمرسوم ّالتنفيذي ّرقم ّّ 172ّ -91المتعلق ّبالقواعدّ
المطبقةّفيّمجالّأمنّالمنتجات(ّ،)1التيّتنصّّعلىّأنّهّ ّ:

ّّّّّّ« ّيجب أن تستجيب السلعة و /أو الخدمة بمجرد وضعها رهن االستهالك

للتعليمات التنظيمية المتعلقة بها في مجال أمن وصحة المستهلكين وحمايتهم ،السيما

فيما يتعلق بما يأتي:

 -مميزات السلعة من حيث تركيبتها وشروط إنتاجها وتجميعها وتركيبها

واستعمالها وصيانتها واعادة استعمالها وتدويرها من جديد ونقلها،

 -شروط النظافة التي يجب أن تتوفر في األماكن المستعملة لإلنتاج واألشخاص

الذين يعملون بهاّ ّ.» ...

ّّّّّ يستخلص ّبدايةّ،أنّ ّالمشرعّيعتمدّعلى ّمصطلحينّللدّاللةّعلىّنفسّااللتزامّوهماّ
السالمةّواألمنّ،معّوقوعهّفيّتناقضاتّعندّاستعمالهماّ .
ّّّّّّفمنّجهةّّ،يحصر نطاق تطبيقّمصطلحّالسالمةّ،على المنتجات الغذائيةّّفقط
ّّ-1مرسومّتنفيذيّرقمّّ172ّ-91مؤرخّفيّّ،1791ّ/71/ّ79يتعلقّبالقواعدّالمطبقةّفيّمجالّأمنّالمنتوجاتّ،جّ.رّ

عددّّ،19صادرّفيّّ ّّّ.1791ّ/71/71
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ّّعلىّخالفّاألمنّالذيّيشمل كل المنتجات مهما كانت طبيعتها ،ماّيوحيّبأنّناّأمامّ
التزامينّمتميّزينّ .
إذّيعرفّمثالّالسالمةّ
ّ
ّّّّّّومنّجهةّأخرىّ،يوردّلهماّتعريفاّمماثالّفيّمواضعّمختلفةّ،
فيّالمادةّّ2مطةّّ8منّالمرسومّّالتنفيذيّرقمّّ898-92المتعلّقّّبالوقايةّّمنّاألخطارّ
النّاجمةّعنّاستعمالّاللعب(ّ)1بأنّهاّ ّ:

« ّالبحث عن التوازن األمثل بين جميع العناصر المعينة ،والتي تستهدف التقليل

من أخطار الجروح في حيز ما هو معمول به»ّ .

يفّالذيّأورده ّالقانونّرقمّّ 28-29المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّ
ّ
ّّّّّّوهوّنفسّالتّعر
التيّعرفتهّبأنّه:
ّ
الغشّ،لألمنّفيّالمادةّّ8مطةّّ13

« البحث عن التوازن األمثل بين كل العناصر المعينة بهدف تقليل أخطار اإلصابات
في حدود ما يسمح به العمل».
ّلذلكّيرىّالبعض(ّ )2أنهّالبدّ ّمنّاستعمالّمصطلحّواحد ّللدّاللة ّعلىّااللتزامّ ،وهوّ
السالمةّألنّهّاألصحّوهوّرأيّجديرّباألخذّبهّ .
يستخلص ّأيضا ّمن ّخالل ّالنّصوص ّالسّابقةّ ،أنّ ّالمشرع ّقد ّأخذ ّبالتّعريف ّالفقهيّ
الثانيّلاللتزامّبالسالمةّ،إذّنصّ ّعلىّآلياتّتكريسه ّوتتمثّلّفيماّينبغيّأنّيحرصّعليهّ
لّخطرّعلىّسالمةّ
ّا
المدينّوالمقاييسّالتيّالبدّّمنّاحترامهاّ،ليكونّالمنتوجّسليماّوالّيشكّ
ّ -1مرسومّتنفيذيّرقمّّ 898ّ -92مؤرخّفيّّ ،9111/91/19يتعلقّبالوقايةّمنّاألخطارّالناجمةّعنّاستعمالّاللعبّّ،
جّ.رّعددّّ،91صادرّفيّّ .9111/91/11
ّ-2محمدّبوداليّ،مسؤوليةّالمنتجّعنّمنتجاتهّالمعيبةّ،دارسةّمقارنةّ،دارّالفجرّللنشرّوالتوزيعّ،مصرّ،1771ّ،هامشّ
ص.971ّ.

ّ
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األشخاص ّواألموال(ّ)1ويضمنّللمستهلكّخلوّالمنتجاتّمنّالعيوبّالتيّقدّتمسّّبسالمتهّ
أوّإعالمهّبالخطورةّالكامنةّفيّالمنتجاتّ ،التيّمنّشأنهاّأنّتسبّبّلهّضرراّنتيجةّسوءّ
استعمالهاّ،لعدمّاشتمالهاّعلىّالبياناتّالضّروريةّالتيّتبيّنّذلكّ .
يتطابق ّفيّهذاّالصددّموقفّالمشرع ّالجزائريّ ّمعّالمشرع ّ ّالفرنسيّ ّ ،بخصوصّ
خلوهّمنّتعريفّلاللتزامّبالسالمة؛ّفبالنسبةّللقانونّالمدنيّالفرنسيّقبلّّ1993لمّيتضمنّ
ّ
يكرس ّااللتزام ّبالسالمة ّوهذا ّالفراغ ّله ّما ّيبررهّ ،إذ ّفي ّالقديم ّأثناء ّوضع ّالقانونّ
نصّ ّ ّ
المدني ّالفرنسيّ ،كان ّيّظنّ ّأنّ ّاألحكام ّالسّائدة ّوقتها ّسواء ّتعلّق ّاألمر ّبأحكام ّالبيع ّأوّ
أحكام ّالمسؤولية ّالقائمة ّعلى ّإثبات ّالخطأّ ،ستكون ّكافية ّعلى ّاألقل ّلمّا ّتعجز ّأحكامّ
العيبّالخفيّعنّتحقيقهّمنّحمايةّ،والسّببّفيّذلكّّيعودّإلىّكونّالمبيعّآنذاكّطبيعيّ
الّيشكلّخطورةّعلىّمستعمليهّ(ّ ّ.)2
استمر ّالوضع ّكذلكّ ،إلى ّأن ّكرس ّالمشرع ّالفرنسي ّفي ّّ 1993المسؤولية ّالمدنيةّ
عنّفعلّالمنتجاتّالمعيبةّ،مستجيباّبذلكّللتّوجيهّاألوروبيّرقم ّّ 828ّ -33سالفّالذكرّّ
وذلك ّبموجب ّالقانون ّرقم ّّ 839ّ -93المتضمّن ّمسؤولية ّالمنتج ّعن ّفعل ّالمنتجاتّ
المعيبةّ،سالفّالذكرّ،أقرّ ّفيهّحقّالمضرورّفيّالسالمة ّمنّأضرارّالمنتجات ّالمعيبةّ،
المنظمة ّفي ّالمواد ّمن ّّ 1-1838إلى ّّ 13ّ –ّ 1838والتي ّأصبحت ّمدمجة ّبمقتضىّ
1

ّ -وهو ّنفس ّما ّيذهب ّإليهّالمشرع ّالجزائري ّفي ّالمادة ّّ 82من ّاألمر ّرقم  11 – 11مؤرخ في ،9111 /71/ 19

يتضمن القانون التجاري  ،ج .ر عدد  ،11صادر في  9111 /71/ 27المعدل والمتمم .التيّتنصّعلىّأنّه «ّ:يجب على
ناقل األشخاص أن يضمن أثناء النقل سالمة المسافر وأن يوصله إلى وجهته المقصودة في حدود الوقت المحدد »ّ .

-ّPaulette VEAUX- FOURNERIE & Daniel VEAUX, L’obligation de sécurité dans la vente, Litec,

2

Paris, 2002. p. 03.

إذاّكانّالمشرعّالفرنسيّمعذورّفيّعدمّمعالجتهّللموضوعّأثناءّوضعّالتقنينّالمدنيّلسنةّّ،1328فالمشرعّالجزائريّ
غير ّكذلكّ ،باعتبار ّأنّ ّتاريخ ّظهور ّالتقنين ّالمدني ّوبالضبط ّفي ّّ 1923كانت ّاألضرار ّالتي ّتسببها ّالمنتجاتّ ،قدّ
استفحلتّفيّالمجتمع.

25

الباب األول:

تحديد االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة

األمرّرقمّّ 181ّ -2218المتعلقّبإصالحّقانونّالعقودّوالنظامّالعامّواثباتّااللتزامات(ّّ)1
فيّالموادّمنّّ1283إلىّّ12ّ-1283منّالتقنينّالمدنيّالفرنسيّ .
إذّتنصّّالمادةّّّ1283منهّعلىّأنّهّ ّ:

« ّيكون المنتج مسؤوال عن األضرار الناتجة من منتجاته المعيبة قبل المتضرر
سواء ارتبط معه بعقد أم الّ»(.)2
وقدّحدّدتّالمادةّّ1245-3تّ.مّمعنىّالمنتوجّالمعيبّ،فنصّتّعلىّأنّهّ :

« ّيعتبر المنتوج معيبا ...حينما ال يوفر السالمة التي يحق ألي شخص وفي
حدود المشروعية أن يتوقعها.)3( »ّ...
بالرجوع ّأيضا ّإلى ّتقنين ّاالستهالك ّالفرنسي ّرقم ّّ 111ّ -12وبالضّبط ّالمادةّ
ّّّّّّ ّو ّ

(ّ )L421-3منهّ ،التي ّكانت ّتشكل ّمضمون ّنص ّالمادة ّ( )L 221-1قبل تعديله بموجب
يعيّوالمرسومّرقمّّ 338ّ -2218
األمر رقم ّ ّ ،)4(ّ 821ّ -2218المعدلّللجزءّالتشر ّ

(ّ)5

المعدلّللجزءّالتنظيميّلهّ ّ.
ّّّّّوالتيّتنصّّعلىّأنّهّ :

« ّ جميع السلع والخدمات يجب أن تتضمن حال استعمالها في ظروف عادية أو في
ظروف أخرى يمكن للمهني أن يتوقعها ،احتياطات السالمة التي يمكن توقعها شرعا
-ّOrdonnance n° 2016-131 du 10/71/ 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général

1

et de la preuve des obligations, J.O.R.F n°0035 du 11/02/ 2016.
2
ّ- « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou
non lié par un contrat avec la victime ».

« Un produit est défectueux ... lorsqu'il ne présente pas la sécurité à laquelle on peut

3

ّّ -

légitimement s'attendre... ».
4
- Ordonnance n° 2016-301 du 14/ 72/ 2016, relative à la partie législative du code de la
consommation, J.O.R.F, n° 0064 du 16/72/ 2016.
5
- Décret n° 2016-884 du 29/06/ 2016, relatif à la partie réglementaire du code de la
consommation, J.O.R.F, n° 0151 du 30/79/ 2016.
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أوال يترتب عنها المساس بسالمة األشخاص وصحتهمّ»(.)1
يتقارب ّهذا ّالتعريف ّمع ّذلك ّالذي ّتضمنه ّالتوجيه ّاألوروبي ّرقم ّّّ93ّ -2221

المتعلق ّبالسالمة ّ ّالعامة ّ ّللمنتجات(ّّ ،)2والذي ّاشترط ّأن ّتكون ّالمنتجات ّالمعروضةّ
للتّداولّمضمونةّطبقاّلنصّالمادةّّ ّ 1/28وقدّعرفتّالمنتوجّالمضمون ّ( Le produit
ّ)sûrفيّالمادةّّّb/2بأنهّ :

»ّّكل منتوج في شروط استعماله العادية أو الممكن توقعها بما في ذلك المدة...

ال يشكل أي خطر أو يشكل أخطار محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال

المنتوج وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة وسالمة األشخاص ،السيما

فيما يخص:

 -مميزات المنتوج ،السيما تركيبته وشروط تجميعه وصيانته؛

 -تأثير المنتوج على المنتجات األخرى ،عند توقع استعماله مع هذه المنتجات؛

 -عرض المنتوج ووسمه والتعليمات الخاصة باستعماله ،واتالفه وكذا كل اإلرشادات أو

المعلومات الصادرة عن المنتج؛ّ

 -فئات المستهلكين المعرضين لخطر جسيم نتيجة استعمال المنتوج ،خاصة األطفال و

كبار السن؛

إمكانية تحقيق مستوى أعلى من السالمة أو توفر منتجات أخرى التي تمثل خط ار

أقل ال يشكل أساسا العتبار المنتوج خطير « (.)3
1

- « Les produits et les services doivent dans les conditions normales d’utilisation ou dans
d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à
laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».
2
- Directive 2001-95/CE du 3 /12/ 2001, relative à la sécurité générale des produits, J. O. U. E, n° L
011 du 15 /01/ 2002, remplaçant la directive 92-59/CEE du 29 /06/ 1992, relative à la sécurité
générale des produits, J. O. U. E, n° L228/59/CEE du 29 /06/ 1992.
3
- "produit sûr": tout produit qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement
prévisibles, y compris de durée… ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits à un
niveau bas compatibles avec l'utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le
respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, compte tenu, en
=particulier:
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ّّّّّّّنستنتجّتأثّر المشرعّالفرنسيّهوّاآلخرّوالذيّسارّعلىّنهجّالتوجيهاتّاألوروبية
ّ ّالذيّيركزّعلىّمضمونّااللتزام ّ ّوالمرتبط بسالمة ّالمنتوج من ّكل عيب،باالتجاهّالثّاني
ّ .أو خطورة تهدد سالمة المستهلك الجسديةّأو المادية
الفرع الثاني
تمييز االلتزام بالسالمة عن بعض االلتزامات
المشابهة له
ّّوتشمل،يتشابه االلتزام بالسالمة ّمع ّبعضّااللتزاماتّاألخرىّالتي ّقدّيختلطّمعها
ّّ(كلّمن االلتزام بضمان العيبّالخفيّ)أوال( االلتزامّبالمطابقةّ)ثانيا( االلتزام باإلعالمّ)ثالثا
.)باإلضافةّإلىّمبدأّالحيطةّ(رابعا
 تمييز االلتزام بالسالمة عن االلتزام بضمان العيب الخفي: أوال
ّ ّّهذاّّاألخيرّقد،ّالتزاماّبضمانّالعيوبّالخفية،ّينشئّعقدّالبيعّّعلىّعاتقّّالبائع
ّّلذلك يقتضي األمر البحث عن النقاط الفاصلة بينهما،يختلطّمعّمفهومّااللتزامّبالسالمة
ّ) باإلضافةّإلىّنطاقّتطبيقّكل2(ّ)ّومنّحيثّمضمونهما1( مصدرهما
ّ
وذلك منّحيث
ّ .)8(ّمنهما
= i) des caractéristiques du produit, notamment sa composition, son emballage, ses conditions
d'assemblage et, le cas échéant, d'installation et d'entretien;
ii) de l'effet du produit sur d'autres produits au cas où on peut raisonnablement prévoir
l'utilisation du premier avec les seconds;
iii) de la présentation du produit, de son étiquetage, des avertissements et des instructions
éventuels concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou
information relative au produit;
iv) des catégories de consommateurs se trouvant dans des conditions de risque au regard de
l'utilisation du produit, en particulier des enfants et des personnes âgées.
La possibilité d'atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d'autres produits
présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit
comme dangereux; ».
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 -1من حيث المصدرّّ:

ّيجدّااللتزام بضمان ّالعيب ّالخفيّ مصدرهّ،في المواد من  379إلى 386تّ.مّ.

ج ّ المقابلة ّللموادّمنّّ 1641إلى  1649تّ.مّ.فّ ،في حين أن االلتزام بالسالمة هوّ
من ابتكار القضاءّ(الفرنسي)ّكماّسبقّاإلشارةّإليه ،لمّا تبيّنّله قصور أحكامّالضّمانّعنّ
تحقيق الحماية الالّزمة للمشتري ،في مجال البيوع التي ترد على منتجات تشكل ّخطورةّ
عليهّ .
 -2من حيث المضمونّ:
يتعلّقّضمانّالعيوبّالخفيةّ ،بصالحيةّالمنتوج ّ ّلالستعمال؛ ّفمحور ّ ّالعيب ّ ّالخفيّ
هو ّنقص ّمنفعة ّالمبيع()1؛ ّفي ّحين ّأنّ ّعيب ّالسالمةّ ،يتمثّل ّفي ّنقيصة ّلحقت ّالمنتوجّّ
فأخلّتّبالسالمةّالمتوقّعةّمنّالشخصّ،إمّاّبسببّخللّفيّتصميمّالمنتوجّأوّبسببّخللّ
فيّالعمليةّالصناعيةّلهّأوّلعدمّاشتمالهّعلىّالبياناتّالضروريةّلتجنبّمخاطرهّ،والذيّ
يرتّبّضرراّبالشخصّفيّجسدهّأوّأموالهّ .
لذلك ّفإنّ قواعد ّااللتزام ّبالسالمة أكثر صرامةّ ،الهتمامه ّأساسا بصحّة ّوسالمةّ
األشخاص أمّا االلت ازم األولّ،فيهتم بمصالح اقتصادية واجبة االحترام.
ّّ-ّ1وهوّماّتضمنتهّالمادةّّ211تّ.مّ،جّ،التيّتنصّعلىّأنه »ّ:يكون البـائع ملزمـا بالضـمان إذا لـم يشـتمل المبيـع
علــى الصــفات التــي تعهــد بوجودهــا وقــت التســليم إلــى المشــتري أو إذا كــان بــالمبيع عيــب يــنقص مــن قيمتــه ،أو مــن
االنتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هـو مـذكور بعقـد البيـع ،أو حسـبما يظهـر مـن طبيعتـه أو اسـتعماله«.

فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها"ّ.المقابلةّللمادةّّّ9919تّ.مّ.فّ.التيّتنصّعلىّأنهّ .
ّّ» يجب على البائع أن يضمن العيوب الخفية في المبيع التي تجعله غير صالح لالستخدام المخصص له ،أو تنقص من هـذا

االستخدام لدرجة أن المشتري ما كان ليشتريه أو لدفع فيه ثمنا أقل لو علم يه«ّ .
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la
rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que
l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait
connus ».

ّ
ّ
ّ
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 -3من حيث نطاق التطبيق:

يختلفّااللتزامّبالسالمةّعنّااللتزامّّبضمانّالعيبّالخفيّ،منّحيثّنطاق ّتطبيقّ

كلّّمنهماّ،سواءّتعلّقّاألمرّبالنّطاقّمنّحيثّاألشخاصّ(أ)ّأوّمنّحيثّاألضرار(ب)ّ .
أ -اختالف االلتزامين بخصوص نطاق التطبيق من حيث األشخاص:
ّّّّّّيتّضحّمنّالنّصوص التي تحكم ضمانّالعيبّالخفي ،أنّها تتعلّقّبأطراف عقد البيع ّ
ّوهما البائع والمشتريّ،استناداّإلىّالمادة  1/829من تّ.مّ.جّ،التي تنصّّعلى أنّهّ :

»ّيكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها

وقت التسليم إلى المشتري. «...

ّّّّّّتقابلّالمادةّّ1881منّتّ.مّ.فّ،التيّتنصّّعلىّأنّهّ ّ :
.« ...

» ّيلتزم البائع بضمان العيوب الخفية في المبيع ....بحيث لو علم المشتري بهذه

فبالنّسبةّللملتزم بالضّمان فإنّّاألمرّيتعلّقّبالبائعّ،كماّأنّّأحكامّالعيبّالخفيّيستفيدّّ
منها ّالمشتري ّدون ّتمييز بين ما إذا ّكان شخصا عاديا أو ّ شخصا محترفاّ ،لكنها الّ

تشملّمستعملّالمنتوجّالذيّالّيربطهّعقدّبالبائع(ّ .)1

ّبينماّااللتزام بالسالمة من مخاطر الشيء المبيعّ،فيقعّعلىّكلّمحترف ّمنتجاّكانّ
مقرر ّلجميع ّالمضرورينّ ،بغض ّالنّظر ّعن ّطبيعةّ
أم ّبائعاّ ،إضافة ّإلى ّأنّه ّحق ّعام ّ ّ
ّ،متعاقدينّكانوا ّأمّغيرّكذلكّ،نتيجةّالتّطورّالذيّ
ّ
العالقةّالتيّتربطّالمضرورّبالمسؤول
شهدهّوالذيّسنفصّلّفيهّالحقاّ ّ.
ب -اختالف االلتزامين بخصوص نطاق التطبيق من حيث األضرارّ :
ّ
يغطّيّّااللتزامّّبالعيبّالخفيّ،األضرارّالتيّّتصيبّّالمنتوجّّ،فتنقصّمنّقيمته ّ
ّ -1منصور ّمجاجي »ّ ،الضمان ّكآلية ّلتجسيد ّالحماية ّالمستدامة ّللمستهلك ّفي ّالتشريع ّالجزائري«ّ ،مجلة ّالبحوثّ

والدراساتّالعلميةّ،جزءّّ،،22جامعةّيحيّفارسّ،المديةّ،عددّّ،2218ّ،23صّ .233ّ.
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ّالتّجاريةّأوّتجعلهّغيرّصالحّألداءّالدورّالمخصصّلهّ،بينماّااللتزامّبالسالمةّيتعداها ّ
ّّليشملّاألضرارّالتي ّّيتسبّب ّّالمنتوج ّّفيّ ّحدوثهاّللمستهلكّ،فيّجسدهّوفي ّممتلكاتهّ
األخرىّمنّغيرّالمنتوجّالمعيب(ّ.)1
ثانيا :تمييز االلتزام بالسالمة عن االلتزام بالمطابقة
ّّّّّّيعدّ االلتزام بالمطابقة من ّأهم ّااللتزامات ّالتي ّتقع ّعلى ّعاتق ّالمحترفّ ،يختلفّ
مضمونه بناء على ما ّورد من نصوص في القواعد العامة ّوالنصوص الخاصة بحمايةّ
المستهلك ،لذلك ّيحمل ّااللتزام ّالسابق ّمفهومانّ ،مفهوم ّتقليدي ّمتعلّق ّبالمطابقة ّفي ّعقدّ
البيعّّوآخرّحديثّتضمّنتهّاألحكامّالخاصةّبحمايةّالمستهلكّ ّ.
ينحصر ّالمفهوم ّالتّقليدي ّلاللتزام ّبالمطابقة ّحسب ّالبعضّ ،في ّالتزام ّالبائع ّبتسليمّ
أنّيكونّمطابقاّللمواصفاتّالمتّفقّعليهاّفيّالعقد(ّ،)2
ّ
المبيعّللمشتريّخالّمنّأيّعيبّ،و
ويعود ّالفضل ّفي ّظهور ّهذا ّااللتزام ّإلى ّالقضاء ّالفرنسيّ ،بغية ّتخليص ّالمشتري ّ ّمنّّ
القيدّالمرتبطّبقصورّمدةّالتقادمّفيّّدعوىّّضمانّالعيبّالخفي(ّ .)3
وهوّماّذهبتّإليهّالمحكمةّالعلياّفيّإحدىّق ارراتهاّ،عندماّقضتّّبأنّّتسليمّكميةّّ
منّالبطاطسّّالمخصصةّّلالستهالكّب ـ ـ ـدالّمنّبذورّالبطاطسّالمعدةّّللزراعةّ،حس ـ ـ ـ ـبّّ
ّ-1سنفصلّفيّهذهّالنقطةّعندّدراسةّشروطّالمسؤوليةّالمدنيةّعنّأضرارّالمنتجاتّمنّحيثّاألضرارّ .

ّ -ّ 2بن ّشيخ ّأث ّملويا ّلحسينّ ،المنتقى ّفي ّعقد ّالبيعّ ،دار ّهومة ّللطباعة ّوالنشر ّوالتوزيعّ ،الجزائرّ ،2223ّ ،صّّ.
ّ .882فعدم ّالمطابقة ّهنا ّتكون ّمن ّمنظور ّتنفيذ ّااللتزام ّبالتسليم ّالذي ّتفرضه ّالشريعة ّالعامة ّفي ّالقانونّ ،وهو ّمنّ
مقتضياتّالعقدّولوّلمّينصّعليهّفيهّ،فلسناّبصددّالتزامّخاصّ ،بلّهوّالتزامّعامّينبثقّعنّطبيعةّالعقدّذاتهّ.الرجوعّ
في ّهذا ّالصدد ّإلىّ :أسامة ّأحمد ّبدرّ ،ضمان ّمخاطر ّالمنتجات ّالطبيةّ ،دراسة ّمقارنةّ ،دار ّالجامعة ّالجديدة ّللنشرّ،
اإلسكندريةّ،2223ّ،صّ.صّ .182ّ-129ّ.

 ّ -ّ 3الطيب ّولد ّأعمرّ ،النظام ّالقانوني ّلتعويض ّاألضرار ّالماسة ّبأمن ّالمستهلك ّوسالمتهّ ،دراسة ّمقارنةّ ،رسالة ّلنيلّ

شهادة ّدكتوراه ّفي ّالقانونّالخاصّ ،كلية ّالحقوقّوالعلوم ّالسياسيةّ ،جامعة ّأبي ّبكر ّبلقايدّ ،تلمسانّ ،2212ّ ،صّّ.83ّ .

وسيفصّلّأكثرّفيّهذهّالنقطةّعندّتناولّعجزّأحكامّضمانّالعيبّالخفيّعنّتحيقّالسالمةّمنّحيثّآثاره.
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مقتضياتّّالعقدّ،بعـ ـدّثبوتّّفسـاد البضـاعةّالمسلمةّيرتبّالمسؤوليةّالعقدية(ّ ّّّ.)1
كما ّتعني ّحسب ّالبعضّ ،قابلية الشيء المبيع لتحقيق الغرض المقصود منه فيّ
العقد؛ّإذّقدّيشترطّفيّهذاّاألخيرّأوصافاّمعيّنةّ،يجبّأنّيكونّالمبيعّمطابقاّله ـاّبحيثّ
لمجرد ّ ّالتّسليمّ ،إذاّكانّمحلّهّ– ّالمبيع ّ– ّغير ّ ّمطابق ّ ّلماّ ّاتّفقّ
الّتب أرّ ّذمّة ّ ّالبائع ّ ّ ّ
عليه(ّ .)2
بينماّحاولّالبعضّاآلخر(ّ )3وضعّ ّتعريفّ ّلاللتزام ّ ّبالمطابقةّ ،يحويّ ّخصائصهّ
ويبيّنّجوهرهّوحقيقتهّ،فتوصّلّإلىّتعريفهّبأنّهّ :

» ّتعهد البائع بأن يكون المبيع وقت التسليم موافقا للشروط المتفق عليها في

العقد صراحة أو ضمنا ومحتويا على المواصفات التي تجعله صالحا لالستعمال بحسب
طبيعته ووفقا لغرض المشتري بما يضمن حسن االنتفاع به وتوقي أضراره« ّ .

ّوبالنّسبةّللمشرعّالجزائريّ،فإنّّالمتفحّصّللقانونّالمدنيّيجدّتناولهّّلمفكرةّالمطابقةّ
ولو ّبشكل ّغير ّمباشر ّفي ّبعض ّالنصوص ّمن ّخالل ّاألحكام ّالعامة ّ()4؛ ّيظهر ّذلكّ
بالرجوع ّإلى ّالمادة ّّ 2/122تّ .مّ .ج ّالمقابلة ّللمادة ّّ 1128تّ .مّ .فّ ،المتعلقة ّبمبدأّ
حسنّالنيةّفيّتنفيذّالعقدّ،الذيّيفرضّعلىّالمتعاقدينّمراعاةّاألمانةّوالتعاونّ،بماّيحققّ

ّ -ّ 1قرارّالمحكمةّالعلياّ– ّالغرفةّالمدنيةّ -ملفّرقمّّ،218891بتاريخّّ،2222/22/18المجلةّالقضائيةّ،عددّّّ،21
ّ،2221صّ .122ّ.
2

ّ -جمالّزكيّإسماعيلّالجريدلي ،المسؤوليةّالمدنيةّالناشئةّعنّبيعّالسلعّالمقلدةّعبرّاإلنترنتّ،دراسةّمقارنةّبينّ

الفقهّاإلسالميّوالفقهّالقانونيّ،مكتبةّالوفاءّالقانونيةّ،اإلسكندريةّ،1799ّ،صّ .991ّ.

ّ -ّ 3ممدوح ّمبروك ّمحمد ّعلي ّ ،ضمان ّمطابقة ّالمبيع ّفي ّنطاق ّحماية ّالمستهلك ّدراسة ّتحليلية ّفي ّالقانون ّالمدنيّ
وقانونّحمايةّالمستهلكّالمصريّرقمّّ82لسنةّّ2228مّوالئحتهّالتنفيذيةّوبعضّالقوانينّاألجنبيةّ،دارّالنهضةّالعربيةّّ،
القاهرةّ،2223ّ،صّ .12ّ.
ّ -ّ 4عادلّعميرات»ّ،االلتزامّبالمطابقةّفيّالتشريعّالجزائري«ّ،مجلةّالبحوثّالقانونيةّوالسياسيةّ،كليةّالحقوقّوالعلومّ
السياسيةّ،جامعةّدّ.مواليّالطاهرّ،سعيدةّ،عددّّ،1791ّ،71ص.212ّ.
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الثّقةّالعقديةّبينّالطّرفينّويضمن ّتنفيذّالعقدّبطريقةّسليمةّوصحيحةّ،فالبائعّيقعّعليهّ
التزامّبالمطابقةّ،بالمقابلّيلتزمّالمشتريّأوّالمستهلكّبالتّحققّمنّحالةّالمبيعّوقتّالتّسليمّ .
ومنّمقتضياتّالعقدّ ،التزام ّالبائعّبتسليمّمبيعّمطابقّللمواصفاتّواخاللهّبه ّيتنافىّ
معّمبدأّحسنّالنّيةّ .
كما ّيمكن ّتأسيس ّااللتزام ّعلى ّاألحكام ّالخاصة ّبعقد ّالبيعّ ،باالستناد ّإلى ّالمادةّ
ّ1/211تّ.مّ.جّ،التيّتلزمّالبائعّبضمانّاشتمالّالمبيعّعلىّالصفةّالتيّتعهّدّبوجودهاّ
وقتّالتّسليمّ،إذّنصّتّعلىّأنّهّ ّ:

» ّيكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد

بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته ،أو من
االنتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع ،أو حسبما يظهر

من طبيعته أو استعماله .فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها«ّ .
ّّّّّفالبائع ّملزم ّبتسليم ّمبيع ّتتوافر ّفيه ّالصفات ّالمتّفق ّعليها ّ ّوصالحا ّلتحقيق ّالغايةّ
المقصودةّمنهّ،حسبماّهوّظاهرّمنّطبيعةّالشيءّأوّالغرضّالذيّأعدّلهّ .
أشار ّالمشرع ّالجزائري ّأيضا ّلاللتزام ّفي ّحالة ّالبيع ّبالعينةّ ،فالمنتج ّأو ّالبائع ّملزمّ

بتسليمّمبيعّمطابقّللعينةّالمتّفقّعليهاّطبقاّللمادةّّ)1(838تّ.مّ ّّ.

أمّاّبالنّسبةّللمشرعّالفرنسيّ،فلمّينظّمّااللتزامّبالمطابقةّفيّالقانونّالمدنيّوقدّخلصّ
بعض ّالفقهاء ّإلى ّضرورة ّتعديلهّ ،فيما ّيتعلق ّبالضّمان ّفي ّعقد ّالبيع ّوادخال ّااللتزامّّ
بالمطابقةّّكأحدّّااللتزاماتّالتيّتقعّّعلىّّعاتقّّالبائعّّّلمصلحةّّالمشتريّّ،بمقتضاهّ
ّ-ّ 1تنصّ ّالمادةّّ 212تّ.مّ.جّ،علىّماّيلي «ّ:إذا انعقد البيع بالعينة يجب أن يكون المبيع مطابقا لها واذا تلفت

العينة أو هلكت ّفي يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا ،أن يثبت أن الشيء مطابق

أو غير مطابق للعينة».
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يجبّأنّيكونّالمبيعّمطابقاّلماّتمّّاالتفاقّعليهّفيّالعقد(ّ .)1
ّيستخلصّأنّ ّااللتزامّبالمطابقةّفيّظلّ ّالقواعدّالعامةّ ،ينحصرّأساساّفيّمطابقةّ
محلّالبيعّلماّاتفقّعليهّالمتعاقدينّ ،إعماالّلقاعدةّالعقدّشريعةّالمتعاقدينّ،أينّيستطيعّ
المستهلكّإبرامّاتفاقّمعّالبائعّعلىّالصّفاتّالتيّيراهاّتلبيّرغباتهّبخصوصّالمبيعّالذيّ
يودّالحصولّعليهّّويكونّبالتّاليّالبائعّغيرّموفيّاللتزامهّبتسليمّمبيعّمطابقّّفيّحالةّ
خلوهّمنهاّ ّ.
ّ
تبنّىّالمشرع ّالفرنسيّهذاّالمفهومّللمطابقة ّفي ّتقنينّاالستهالكّ،بعدّنقلّالتوجيهّ
األوروبي ّرقم ّّ ّ )2(88ّ -1999بموجب ّاألمر ّرقم ّّ )3(188ّ -2223مكرسا ّبذلك ّااللتزامّ
بالمطابقةّبمفهومهّالتقليدي ّ،ضمنّاألحكامّالخاصةّبحمايةّالمستهلكّ،فيّالعالقةّبينّهذاّ
األخيرّوالبائعّالمحترفّتحتّعنوانّ:الضمانّالقانونيّبالمطابقةّ( Garantie légale
ّ
ّ،)de conformitéمنّخاللّالمادتينّّ8/211وّ .18/211
ّّّّّإذّنصتّالمادةّّ8/211منهّعلىّأنّهّ :

» ّيلتزم البائع بأن يسلم شيئا مطابقا للعقد ويضمن عيوب المطابقة الموجودة عند

التسليم»ّ(ّ ّّ.)4

ّّّّّّلمّيتوقفّاألمرّعندّ ّهذاّالحدّ،بلّعمدّإلىّتنظيمّااللتزامّ ّفيّإطارّعنوانّ ّيعبرّّ
أكثرّعنّمضمونهّوهو ّااللتزامّبالمطابقة ّللعقدّ( Obligation de conformité au
-ّ Jean CALAIS-AULOY, « Une nouvelle garantie pour l’acheteur: la garantie de conformité », R.

1

T. D. Civ, no 04, 2005, p. 703.

-ّDirective 1999-44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 /05/ 1999, sur certains aspects

2

de la vente et des garanties des biens de consommation, J. O. U. E, n° L171 du 07/07/1999.

-ّ Ordonnance n° 2005-136 du 17 /02/ 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au

3

contrat due par le vendeur au consommateur, J.O.R.F, n°41 du 18 /02/ 2005.
4
-ّ « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de
montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée
sous sa responsabilité ».
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ّ،)contratبعدّتعديل ّتقنين ّاالستهالكّبالقانونين ّالسابقينّ( ّاألمرّرقمّ 279 -1799وّ
المرسوم ّرقم ّّ ،)338ّ -2218الذي ّغي ار ّهيكلة ّالتقنين ّوترتيب ّالمواد ّبشكل ّيجعل ّمنهّ
أكثر ّوضوحا ّومن ّبينها ّالمواد ّالمتعلّقة ّبااللتزام ّالسّابقّ ،إذ ّأصبحت ّأحكامه ّمدرجة ّفيّ
الموادّمنّ L217-1إلىّّ ّ.L217-14
ّّّّّّيختلفّمفهومّااللتزامّبالمطابقةّبالنسبةّللمشرعّالجزائريّفيّالقوانينّالخاصةّبحمايةّ
إذّعرفّّالمطابقةّّفيّّالمادةّّ8مطةّ 13منّ
المستهلكّعنّمفهومهّفيّالقانونّالمدنيّ ّ،
القانونّرقمّّ28ّ–ّ29المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغشّ،كالتّاليّ ّ:
« استجابة كل منتوج موضوع لالستهالك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية
وللمتطلبات الصحية والبيئية والسالمة واألمن الخاصة به»ّ.
ّّّّّّكماّنصّتّالمادةّّ11منّالقانونّرقمّّ28ّ–ّ29المتعلقّّبحمايةّّالمستهلكّّوقمع ّ
الغشّ،علىّماّيليّ ّ:

«ّيجب أن يلبي كل منتوج معروض لالستهالك ،الرغبات المشروعة للمستهلك من

حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته األساسية وتركيبته ونسبة مقوماته الالزمة وهويته
وكمياته وقابليته لالستعمال واألخطار الناجمة عن استعماله.»ّ...

يستخلص ّمن ّخالل ّما ّسبقّ ،أنّ ّااللتزام ّبالمطابقة ّفي ّالقانون ّالجزائري ّفي ّإطارّ
ّللرغباتّ
القواعد ّالخاصة ّبحماية ّالمستهلكّ ،يعني ّبه ّااللتزام ّبتقديم ّمنتوج ّيستجيب ّ
المشروعةّللمستهلكّوللمتطلباتّالصحيةّوالبيئيةّوالسالمةّالخاصةّبهّ ،منّخالل ّمطابقتهّ

للمقاييسّالمعدةّوالمواصفاتّالقانونيةّوالتّنظيمية(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.)1
ّّ بينما االلتزام بالسالمةّ،فيعنيّ -كماّسبقّذكرهّ -أن الّينطويّالمنتوج على خطورة
تؤدي إلى إلحاق ضرر باألشخاص أو باألموالّ .
ّّّّّ يالحظّمعّذلكّ،عندّالرجوعّإلىّنصّالمادةّّ8مطةّّ13منّالقانونّرقمّ09- 03
ّ-ّ1سنفصّلّفيّموضوعّالمطابقةّللمواصفاتّوالمقاييسّفيّالبابّالثانيّعندماّنتناولّبالدراسةّإجراءّالرقابة.
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التيّعرفتّالمطابقةّبأنّهاّ :
ّ
المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغشّ،

» استجابة كل منتوج موضوع لالستهالك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية،

وللمتطلبات الصحية والبيئية والسالمة واألمن الخاصة به».
ّّأنّّالمشرعّالجزائريّ،قدّجعلّمنّااللتزامّبالسالمةّ،وسيلةّلتحقيقّالمطابقة؛ّكماّأنّهّ
يمزج ّبين ّااللتزامينّ ،بحيث ّيجعل ّمن ّااللتزام ّبالسالمة ّصورة ّ ّمن ّصور ّالمطابقة ّوماّ
يؤكّدّعلىّذلكّماّيليّ :
ّ -أنّ ّعناصر ّالمطابقة ّ ّالمشار ّ ّإليها ّفي ّالمادة ّّ 11من ّالقانون ّرقم ّ28ّ –ّ 29

ّ

المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغشّ،ذاتهاّالعناصرّالتيّّتناولتهاّالمادةّّ12منّالقانونّ
نفسهّّوالتيّيتمّّعلىّضوئهاّتقديرّمدىّتوافرّالسالمةّفيّالمنتوج.
 ّتناولّ المشرعّااللتزامّبالمطابقةّفيّمرسومّيفترضّتخصيصهّلمجالّأمنّ(سالمة)ّالمنتجاتّ،المتمثلّفيّالمرسومّالتنفيذيّرقمّّ228-91المتعلقّبالقواعدّالمطبقةّفيّمجالّ
أمنّالمنتجاتّ،وذلكّفيّالمادتينّّ28وّ22منهّ .
 أخلط ّالمشرع ّفي ّالمرسوم ّالتنفيذي ّرقم ّّ 228ّ -12المتعلق ّبالقواعد ّالمطبقة ّفيّمجالّأمنّالمنتجات ّبينّااللتزامينّ،ففيّحينّاعتبرّالسالمةّوسيلةّلتحقيقّالمطابقة ّفيّ
المادةّّ28التيّتنصّعلىّأنّه:

» تثبت مطابقة السلعة أو الخدمة من حيث إلزامية األمن بالنظر لألخطار التي

يمكن أن تؤثر على صحة المستهلك وأمنهّّ .«...

ّماّيفهمّربطّمطابقةّالمنتجاتّ،بمدىّتوفيرهاّللسالمةّمنّاألخطارّالمحدقةّبصحةّ
المستهلكّ .
نجده ّيتناقضّمعّموقفهّفيّالمادةّّ 22منهّأين ّاعتبرّاألمنّ(السالمة) ّهدفاّيتحققّ
منّخاللّتوافرّالمطابقةّ،عندماّنصّتّعلىّأنّهّ:
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» ال تمنع مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات الهادفة إلى ضمان إلزامية

األمنّ .«...

ّّّّّّوهو ّنفس ّالتوجّه ّالذي ّاتّبعه ّالمشرع ّالفرنسيّ ،إذ ّتناول ّااللتزام ّبالمطابقة ّبمفهومهّ
الثّاني ّمنّخاللّالمادةّّ )1( L411-1منّتقنينّاالستهالكّ ،ويظهرّمنّهذهّالمادةّ ،خلطهّ
هوّاآلخرّلاللتزامّبالمطابقةّوااللتزامّبالسالمةّ،إذّّيفهمّّمنهاّأنّّّتحققّالمطابقةّّمتوقفّ
علىّتوفّرّالسالمةّفيّالمنتوجّ .
ّّّّّّثمّيعودّوينصّّفيّالمادةّّ)2(L421-5منّالتّقنينّأعالهّ،والمتعلّقةّبااللتزامّبالسالمةّ
علىّأنّّالسالمةّتتحقّقّلماّيكونّالمنتوجّمطابقاّّّّ.
يتعيّنّلذلكّ،الفصلّبينّقواعدّالمطابقةّوقواعدّالسالمةّألكثرّمنّسببّ،علىّأساسّ
ماّيليّ :
ّّ -منّجهةّأولىّ،ألنّ ّالمشكالتّالمتعلّقةّبالمطابقة ّ ّيمكنّأنّتحلّ ّعنّطريق ّمبدأّ
حريّةّالمنافسة؛ ّفالمستهلكّالذيّيعلمّبخصائصّالمنتجاتّالمطروحةّ ،يستطيع ّأنّيختارّ
منّبينهاّماّيضمنّتحقيقّمصلحتهّعلىّأكملّوجه؛ّبينماّالمشكالتّالمتعلّقةّبالسالمةّالّ
يمكنّتركهاّللمبدأّالسابقّ،فمبدأّحريةّالتجارةّوالصناعةّمهماّبلغتّأهميتهّ ،يتضاءلّأمامّ
المحافظة ّعلى ّصحّة ّاألفراد ّوسالمتهم()3؛ لذلك ّفإنّ ّتطبيق ّنفس ّالقواعد ّعلى ّمسألتيّ
-ّ Article L411-1 du code de la consommation, op. cit, dispose: « Dès la première mise sur le

1

marché, les produits et les services doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la
sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection
des consommateurs… ».

-ّ Article L421-5 du code de la consommation, op. cit, dispose: « Un produit est considéré

2

comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, lorsqu'il est
conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la
santé ou de la sécurité des consommateurs… ».

ّ- 3حمادّدرعّ،المسؤوليةّالمدنيةّعنّمخاطرّالتطورّالتقنيّ،محمولّمنّالوقع:
ّ،http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=71467تمّاالطالعّعليهّبتاريخّ.2218/22/18ّ:صّ.صّ.

.11ّ-12

ّ
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المطابقة ّوالسالمةّ ،يؤدي ّإلى ّإعطاء ّاألهمية ّذاتهاّ ،لمشكلتين ّتختلفان ّفي ّدرجةّ

الخطورة(.)1

 ّومنّجهةّأخرىّ،تختلفّاألضرارّالتيّيقصدهاّكالّااللتزامينّ،ذلكّأنّ ّالضررّالذيّيشملهّااللتزام ّبالمطابقة ّهوّالضررّالتجاريّالذيّيقصد ّبهّ ،تفويتّالمنفعةّالمنتظرةّ
ّللرغبات ّالمشروعة ّللمستهلكّ ،دون ّأن ّيشمل ّالضرر ّالجسدي ّأوّ
من ّالمنتوج ّبالنّظر ّ
الضررّالماديّالذيّيصيبهّفيّأموالهّاألخرىّمنّغيرّالمنتوج ّالمعيب ّوهذاّعلىّخالفّ
االلتزامّبالسالمةّالذيّيعنىّبهاّ .
يظهر ّممّا ّسبقّ ،اختالف ّكل ّمن ّااللتزام ّبالمطابقة ّوااللتزام ّبالسالمة ّمن ّمنطلقّ
اختالف ّالمصالح ّمحل ّالحماية؛ ّفعدم ّمطابقة ّالمنتوج ّلالستعمال ّالذي ّأعدّ ّله ّيمسّّ
مصالح ّاقتصاديةّ ،أمّا ّتخلّف ّالسالمة ّفيهدّ د ّالمشتري ّفي ّصحته ّوفي ّأمواله ّوهو ّأثرّ
خطير ّإذا ّما ّقورن ّبذلك ّالذي ّيترتّب ّعلى ّعدم ّالمطابقةّ ،ما ّيقتضي ّوضع ّقواعد ّأكثرّ
صرامةّبصددّمخالفةّااللتزامّبالسالمةّ ّّّّّّّ.
يختلفّبذلك ّعيبّالسالمةّعنّكلّمنّالعيبّالخفيّوعدمّالمطابقةّ ،ألنّهّالّيقدرّ
على ّضوء ّمنافع ّالشيء ّوال ّيفسّر ّبعدم ّصالحيته ّلالستعمال ّالمطلوب ّولكن ّيقدّر ّعلىّ
ضوءّماّيسبّبهّمنّأضرارّ ّ.
ثالثا :تمييز االلتزام بالسالمة عن االلتزام باإلعالم

قررتّلصالحّالمستهلكّ،إذّيلعبّدو ارّكبيراّ
يعدّّااللتزامّباإلعالمّمنّااللتزاماتّالتيّ ّ

فيّحمايةّالمستهلك(ّ)2وتوجيههّّومساعدتهّّفيّالحصولّعلىّّالمنتجاتّالتيّيحتاجهاّ ّ
1

ّ -جابرّمحجوبّعلي ّ،ضمانّسالمةّالمستهلكّمنّأضرارّالمنتجاتّالصناعيةّالمبيعةّ،دراسةّمقارنةّبينّالقانونّ

2

 ّ -اإلعالم ّلغة ّهو ّتحصيل ّحقيقة ّالشيء ّأي ّمعرفتهّ ،واصطالحا ّهو ّعملية ّتوصيل ّاألحداث ّواألفكار ّإلى ّعلمّ

الفرنسيّوالقانونينّالمصريّوالكويتيّ،دارّالنهضةّالعربيةّ،القاهرةّ،د .س .نّ،صّ .232ّ.

الجمهورّعنّطريقّوسائلّعديدةّمسموعةّأوّمرئيةّأوّمكتوبةّويشترطّفيهّالمصداقيةّوالوضوحّ،ولإلعالمّفيّمجال=ّّ
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واعالمهّحولّأسعارها(ّ ّ.)1
غيرّأنّّأهمّّدورّيهدفّااللتزامّباإلعالمّإلىّتحقيقهّ،هوّوقايةّالمستهلكّمنّأضرارّ
المنتجاتّ ،خاصةّالخطيرةّمنهاّ،إذ ّنتجّعن التقدّم الصّناعي في بداية ّالقرن العشرين،
ظهور العديد من ّالمنتجات ذات التّركيبات الفنيّة ّالعاليةّ ،التي ّتتميّز ّبالتّعقيد ّوالخطورة؛ّ
خطورتها ّولفتّ
ّ
تستدعي توعية ّالمستهلكين ،بتوضيح ّطريقة ّاستعمالها ّ ّوتحذيرهم من
انتباههمّإلىّما قدّيتولّد عنها من مخاطر عند استعمالها استعماالّخاطئا؛ّيتحقّقّذلكّمن
خالل فرض ّالتزام ّقانوني باإلعالم حول ّخطورة ّتلك ّالمنتجات ّوهو ّما ّدرج ّالفقه ّعلىّ
تسميتهّبااللتزامّباإلفضاءّ(.)2
أدركّالمشرعّالجزائريّأهميةّااللتزامّالسابقّ،لذلكّألزمّالمدينّ– ّالمتدخلّ -بإعالمّ
المستهلكّبجميعّالمعلوماتّالمتعلقةّبالمنتوجّالذيّيضعهّلالستهالكّ،وهوّماّيستفادّمنّ
المادةّّ12منّالقانونّرقمّّ28ّ-29المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغش.
وتطبيقاّللمادةّأعالهّأصدرّالمشرعّمرسوماّيحددّالشروطّوالكيفياتّالمتعلقةّبإعالمّ

المستهلك(ّ .)3

أمّاّّبالنسبةّّللمشرعّالفرنسيّ،فقدّتناولّااللتزامّّفيّالمادةّّ)1(ّL423-1منّّتقنين
=حماية ّالمستهلك ّصورتين ّإعالم ّقبل ّتعاقدي ّوالذي ّيقصد ّمنه ّ(اإلشهار ّأو ّاإلعالن ّالتجاري) ّواإلعالم ّالتعاقديّ.

لتفاصيلّأكثرّالرجوعّإلىّ:زاهيةّحورية ّكجارّ(سيّيوسف)» ،االلتزامّباإلفضاءّعنصرّمنّضمانّسالمةّالمستهلك«ّ،
الملتقىّالوطنيّ،المنافسةّوحمايةّالمستهلكّ،جامعةّعبدّالرحمانّميرةّ،بجايةّ،كليةّالحقوقّ،يوميّ91وّ .1771/99/ّ99

1

ّ -كريمة ّبركاتّ » ،التزام ّالمنتج ّبإعالم ّالمستهلك«ّ ،معارفّ ،معهد الحقوق ،المركز الجامعي العقيد أكلي محند

أولحاجّ،البويرةّ،عددّّ ،2271ّ،28صّ .911ّ.

ّ- 2سيفصلّفيّااللتزامّباإلفضاءّفيّالفصلّاألولّمنّالبابّالثانيّمنّالرسالةّ .
ّ- 3مرسومّتنفيذيّرقمّّ219-92مؤرخّفيّّ،2218ّ/11/ّ29يحددّالشروطّوالكيفياتّالمتعلقةّبإعالمّالمستهلكّجّ.رّّ
عددّّ،33الصادرّفيّّ .2218/11/ّ13
ّ
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االستهالكّالفرنسيّ ،الذيّركزّعلىّضرورةّاإلدالءّبالبياناتّالضروريةّلتفاديّاألخطارّ
المرتبطةّباستعمالّالمنتوجّ .
ّّّّّّوقدّيتشابهّااللتزامّبالسالمةّمعّااللتزامّباإلعالمّبمفهومّاإلفضاءّ،باعتبارهماّيرميانّ
إلىّتحقيق ّنفسّالهدفّ ،المتمثلّفيّالحولّدونّوصولّالخطرّالكامنّفيّالمنتوجّ ،إلىّ
المستهلكّوالمساسّبجسدهّأوّاإلضرارّبماله(ّ،)2لكنهماّيختلفانّمن حيث نطاق تطبيق كلّ
منهماّ،إذّيعتبر االلتزام بالسالمة أوسع نطاقا من االلتزام باإلفضاءّمن حيث محلّااللتزامّ،
فهذا ّاألخير يقتصر على الحاالت ّالتي يكون ّفيها ّالمنتوج خطي ار بطبيعتهّ ،إمّا بسببّ
جدّيته وحداثته ،أو بسبب كونه دقيقا في ّتركيبه وصعبا في استعماله؛ بينما يمتدّ ّنطاقّ
االلتزامّبالسالمةّ،إلى كافة الحاالت التي يتّصف فيهاّالمبيع بالخطورةّ،بماّفيّذلكّالمنتوجّ
الذيّيستمدّّخطورتهّمنّوجودّعيبّفيه(ّ .)3
رابعا :تمييز االلتزام بالسالمة عن مبدأ الحيطة

ّّّ تتميز ّأخطار ّاالستهالك ّبأنها ّال ّتظهر ّدائما ّبصورة ّواضحة ّومؤكدةّ ،فالمخاطرّ
التيّأفرزهاّالتقدمّالعلميّّوالتكنولوجيّالذيّيشهدهّالعالمّاليومّ ،تجعلّمنّالخطرّالمرتبطّ
باالستهالكّموزعاّعلىّّقسمينّّ،يتعلقّاألولّّبخطرّّيقينّأوّمؤكدّ(ّ )risque avéré
ّ
يقابلهّخطرّمشبوهّأوّغيرّمؤكد (ّ ّ.)risque suspecté
- Article L423-1 du code de la consommation, op. cit, dispose: « Le producteur fournit au

1

consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un
produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir,
lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un
avertissement adéquat... ».
2

 ّ -سه ّنكه ّرعلي ّرسولّ ،حماية ّالمستهلك ّوأحكامهّ ،دراسة ّمقارنةّ ،دار ّالفكر ّالجامعيّ ،اإلسكندريةّ ،2218ّ ،صّ.

ّ .112
3

ّّ -سيفصلّأكثرّفيّهذهّالنقطةّ،عندّدراسةّالمنتجاتّالخطيرةّمحلّااللتزامّبالسالمةّفيّالمبحثّالثانيّمنّالفصلّ

الثانيّلهذاّالبابّ .
ّ
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ّّّّّّوأمامّتزايدّهذهّاألخطارّغيرّالمؤكدةّمنّالنّاحيةّالعلميّةّولمواجهةّالشّكوكّوالتّخوف
المصاحب ّلهاّ ،ظهر مبدأ الحيطة الذي يجسد ثمرة فلسفة جديدة ّللتّطور(ّ )1يدور ّحول

فكرة ّ مضمونها ّ وجوب اتخاذ ّ التّدابير ّ الالزمة عند قيام أسباب ّ جديةّ،توحي ّ بأنّ

نشاطا أو منتوجاّما ،يهدد بأضرار جسيمة انعكاسية علىّالصحة أو البيئة(ّ ّ.)2

ّّّّّّفمن قانون حماية البيئة الذيّيعتبرّأولّالمجاالتّالذيّظهرّفيه(ّّ)3ويعدّ ركيزة من
ركائزهّ،انتقلّلينمو في ميدان مجاور وهو صحة وسالمةّالمستهلكّ ّ.

ّّّّّّبينت ّفي ّهذا ّالصدد ّاألزمات ّالتي شهدها ّ ّالعالم ّ في السنوات األخيرةّ ،خاصةّّ
مرضّ ّجنونّ ّالبقر(ّ،)4أنّ الخطر الذي يمكن أن تسبّبه العلوم البيولوجية ّمن مشكالت

قانونية ،ال يظهرّبصورة واضحة ومؤكدة ،األمر الذي يستحيل معه التأكد منّسالمة وعدم

خطورة المنتجاتّعلى سالمةّالمستهلك ،ماّساهم في تبني مبدأ الحيطة(ّ)5وبالتّالي امتداده

من مجال ّالبيئةّ ،إلى مجال ّالصحة ّواالستهالك ّوالذي ّاعتبره ّالبعض ّاألداة ّالفعالةّ
لمواجهتها(ّ .)6

ّ-ّ1هجيرةّدنونيّ»ّ،المركزّالقانونيّلمبدأّالحيطة«ّ،دراساتّقانونيةّّ،كليةّالحقوقّوالعلومّالسياسيةّ،جامعةّأبوّبكرّبلقايدّّ

تلمسانّ،عددّّ،2211ّ،23صّ ّ.29ّ.

ّ -ّ 2نعيمةّعمارة»ّ،االتجاهّنحوّالتأسيسّللمسؤوليةّالمدنيةّعلىّأساسّمبدأّالحيطة«ّ،دفاترّالسياسةّوالقانونّ،جامعةّ
قاصديّمرباحّ،ورقلةّ،عددّّ،2218ّ،29صّ ّ.132ّ.

ّّ -ّ 3ظهر مبدأ الحيطة في جمهورية ألمانيا االتحادية في أواخر الستينات تحت تسمية ّّ Vorsorgeprinzipنسبة إلى
مؤتمر Vorsorgeprinzipالذي ناقش مشروع أولي لقانون  ،1970لضمان الهواء النّقي الذي ساير تطوير القضايا
اإليكولوجية البيئية بشكل عام في الحياة ّالسياسيةّ .الرجوع ّفي ّهذا ّالصدد ّإلىّ :نعيمة ّعمارةّ ،مبدأ ّالحيطة ّومسؤوليةّ
المهنيينّ،رسالةّمقدمةّلنيلّشهادةّالدكتوراهّفيّالقانونّالخاصّ،كلية الحقوق والعلوم السياسيةّ،جامعة أبوّبكرّبلقايد،

تلمسانّ،1792ّ،صّ .13ّ.

ّّّوقد ّكرس ّالمشرع ّالجزائري ّهذا ّالمبدأ ّفي ّمجال ّالبيئة ّفي ّالمادة ّّ 72من ّالقانون ّرقم ّّ 12ّ -28المؤرخ ّفيّ

ّ 2228/22/19المتعلقّبحمايةّالبيئةّفيّإطارّالتنميةّالمستدامةّ،جّ.رّّعددّّ،12الصادرّفيّّ ّّ.1772/71/17

ّ-ّ4سيتمّ ّ التفصيلّفيّهذهّالقضيةّ،عندّتناولّالمنتجاتّالخطيرةّمحلّااللتزامّبالسالمةّ،فيّالمبحثّالثانيّمنّالفصلّ
الثانيّ ّ.

ّّ- 5نعيمةّعمارةّ،مبدأّالحيطةّومسؤوليةّّ،...مرجعّسابقّ،ص.11ّ.
- Dominique AUVELTO, Joël HAMELIN, Jean-Luc PUJOL, « Le principe de précaution :
quelques réflexions sur sa mise en œuvre », document de travail, n° 05, 2013, p.91.
6
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ّّّّّوعليه يمكنّاعتبارّمبدأّالحيطةّالوجهّالحديثّلاللتزامّبالسالمةّ،ومظهراّمنّمظاهرّ
تطورهّ .
ّ
ّّّّّّفبعدماّكانّهذاّااللتزامّبالسالمةّ،يضطلعّفقطّبدورّالوقايةّ،لمواجهةّالخطرّالمؤكّدّ
والذيّلمّيكنّيقبلّقبلّتبني ّمبدأّالحيطةّ ،مساءلةّالمحترفّ ،إالّ ّإذاّكان ّالخطرّمعروفاّ

علمياّ ّ ،وتمّ ّالتّأكدّمنّضرره ّالفعليّعلىّصحّةّاإلنسانّوالبيئة()1؛ّأصبحّفيّظلّه ّيقضيّ

بعدمّاعتبارّاالفتقار إلى اليقين العلمي ،سبباّ وجيهاّ ّ لتأجيل اتّخاذّاإلجراءّالالزم لتفادي

مجردّغيابّاألدلّةّالعلميةّالقاطعةّ،الّيعدّ
احتمال حدوث ضرر جسيم ّ(ّ،)2بالتاليّفإن ّ ّ

حجةّالفتراضّسالمةّالمنتوجّ ّّ.
وتصور ّمبدأ الحيطة؛ لكنّ
ّ
تصور مبدأ الوقاية
ّّّّّّلذلكّيرىّالبعض ،وجود ّ تداخل بين ّ
مع األخذ بعين االعتبار عدم اليقين العلمي ،الذي يمثّل الخاصيّة األساسية لمبدأ ّالحيطة
التي تميّزه عن مبدأ الوقاية ،إذ أن ّاليقين حول وجود آثار ضارة لمنتوج ماّ،قد يؤدّي إلى
تبنّيّإجراءات وقائية ،تهدف إلى التّقليل من هذه اآلثار أو تفاديها ،بينما مبدأّالحيطة موجّه
عبره ،أكثر جسامة وأقلّ
أساساّ لمواجهة خطر مجهول ،كماّأنّّاألضرار التي يتمّ مواجهتها ّ

تيقنا من تلك التي تواجههاّالفكرة التّقليدية لمبدأ الوقاية(ّ ّ.)3

ّّّّّّوالجزائرّّمدعوةّّأكثرّلألخذّّبهذاّالمبدأّّأكثرّمنّأيّّوقتّّمضىّ،خاصةّّمعّ
ّ -ّ 1ذلكّأنّهّفيّإطارّالمفهومّالتقليديّللسالمةّ،كانّعدمّإثباتّالخطرّيفسّرّمباشرةّبغيـابّأيّعيبّيخصّسالمةّ
المنتّوجّ،وبالتّاليّالتّسليمّبسالمتهّلالستهالكّ .
ّّّواثبات ّالخطر ّالبين ّليس ّباألمر ّالصعبّ ،لذلك ّاعتبره ّالبعض ّمخالفة ّمباشرةّ ،الرجوع ّفي ّهذا ّالصدد ّإلىّ :عليّ

بولحية ّبن ّبوخميس ّ ،القواعد ّالعامة ّلحماية ّالمستهلك ّوالمسؤولية ّالمترتبة ّعنها ّفي ّالتشريع ّالجزائريّ ،دار ّالهدىّ،

الجزائرّ،2222ّ،صّ .21ّ.

ّّ-ّ2يوسف العزوزيّ،أي دور لمبدأ الوقاية في تعزيزّفرص االستدامة البيئية؟ّ.محمولّمنّالموقعّ:
،http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/youssef_alazuzi_451.pdf
ّ.1799/79/71صّ .123.

 -ّ3يوسف العزوزيّ،مرجعّنفسهّ،ص.123ّ.
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امتالء ّاألسواق ّالجزائرية ّبالمنتجات ّالمشكوك ّفي ّسالمتها ّوالتي ّأضحت ّمصدر ّقلقّ

وخوفّمنّعواقبهاّ(ّ ّ.)1

ّّّّّّوبغية ّتكريس ّهذا ّالمبدأّ ،خصص ّالمشرع ّالجزائري ّفي ّالقانون ّرقم ّ28ّ -29
المتعلق بحماية المستهلك ّوقمعّالغشّ،فصال خاصا فيّالبابّالرابع ّمنهّ،تحت عنوان
"التدابير التحفظية ومبدأ االحتياط"ّ ّ.
ّاألوربيّ ،نجد التنظيم ّرقم ّّ )2(ّ 178ّ - 2002الصادر عن
ّ
ّّّّّّأما ّعلى ّالمستوى
البرلمان األوروبيّ،الذيّنصّ ص ارحة علىّمبدأ ّ الحيطة ّ ،من ّخالل ّالمادة ّّ 2منه ّفيّ
نصها على أنهّ ّ:

» ّ"في الحاالت الخاصة وأن تقييم المعلومات المتاحة تدل على إمكانية التأثير

الضار على الصحة والتي تفتقد لعدم اليقين العلمي ،ال بد من اتخاذ تدابير مؤقتة إلدارة

المخاطر لضمان مستوى عال من الحماية الصحية التي اختارتها في انتظار مزيد من

المعلومات العلمية إلجراء تقييم أكثر شموال للخطر«(.)3

ّّّّّّوتختلف قواعد الحيطةّ من حيث درجةّ صرامتها ،تبعاّّ لدرجة عدمّ التيقّنّ العلمي
ّ -ّ 1مثالّحذّرتّجمعيةّحمايةّالمستهلكّالمواطنينّمنّتناولّدواء ّدومبيريدون ّأوّالمعروفّبـّموتيليوم)ّ muilitoM(ّ ،
للشكوكّالقائمةّحولهّفيّتسبّبهّبعشراتّالحاالتّللموتّالمفاجئّفيّأوروباّ،إذّيعطىّهذاّالدواءّللرضعّوالنساءّالحواملّ

خصوصاّلفاعليتهّكمضادّللقيءّ ،مطالبةّو ازرةّالصحةّالتدخلّلطمأنه ّالمواطنّوالعملّعلىّسحبّالمنتجّّ ،ثبتّأنّلهّ
أعراضا ّبعد ّاستعماله ّبمدة ّزمنيةّ ،وبالرغم ّمن ّتصنيف ّهذا ّاألخير ّضمن ّالقائمة ّالسوداء ّلألدوية ّفي ّأوروبا ّوايقافّ
استهالكهّفيّالبلدّالمنتجّلهّ،إالّأنّو ازرةّالصحةّفيّالجزائرّالزالتّتلتزمّالصمتّإزاءّالوضعّالذيّقدّيشكلّخطراّكبيراّ
علىّحياةّالمواطن .محمولّمنّالموقع:

 ،http://www.alseyassi-dz.com/ara/sejut.php?ID=10940تمّاالطالعّعليهّبتاريخّ .2213/12/ّ29ّ:
- Règlement (CE) no 1771 -919 du parlement européen et du conseil du 28 /01/ 2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires, J. O. C. E, no L 31/1, du 01/02/2002.
3
- « Dans des cas particuliers où une évaluation des informations disponibles révèle la possibilité
d'effets nocifs sur la santé, mais où il subsiste une incertitude scientifique, des mesures provisoires
de gestion du risque, nécessaires pour assurer le niveau élevé de protection de la santé choisi par
la Communauté, peuvent être adoptées dans l'attente d'autres informations scientifiques en vue
d'une évaluation plus complète du risque ».
2
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بشأن الخطر الذي ّتواجهه ،فتكون أكثر شدة في مواجهة األكثر شبهة وجسامة ،بهدفّ
تجنّبّأكبرّحدّ ممكن منّاألخطارّالتي يصعب مواجهتها مستقبال ،قدّتصلّإلىّدرجةّ
حضرّأيّتعاملّفيهاّ(ّ.)1

ّّّّّّكما ّيمكن اللّجوء إلى التدابير التّحفظية في حالة الشّك في سالمة منتوج ماّ ،وقدّ
تشملّهذهّالتدابيرّ،التّقليلّمنهّأوّوقفهّوذلك لحماية صحة المستهلك(ّ .)2

يعتبرّبالتّاليّمبدأّالحيطةّ،األداة التي تمكّن من اتخاذ إجراءات الزمة ال ترتكز في
ترقى إلى درجة اليقين العلمي؛ّاألمر الذي جعل منه
وجودهاّإلى توفر الدالئل العلمية التي ّ
ّ-ّ1كماّهوّالشّأنّبالنّسبةّللنباتاتّالمعدلةّوراثياّفرغمّعدمّالفصلّفيّخطورتهاّإالّأنّالمشرعّمنعّأنّتكونّمحالّأليّ
نوعّمنّالنشاطاتّ،وذلك ّبموجبّالقرارّالوزاريّالمؤرخّفيّّ 2222/12/28الذيّيمنعّاستيرادّوانتاجّوتسويقّواستعمالّ
المادةّالنباتيةّالمغيرةّوراثياّ،جّ.رّعددّّ،22صادرّفيّّ ّّ.2222/21/22

ّّّوكذاّالقرارّالوزاريّالمشتركّالمؤرخّفيّّ ،2223/28/28الذيّيتضمنّوقفّاستيرادّالطيورّوالمدخالتّومنتوجاتّ
الدواجنّالمشتقةّذاتّالمنشأّوالمستقدمةّمنّالبلدانّالتيّأعلنّفيهاّتفشيّمرضّأنفلوانزاّالطيورّ،جّ.رّعددّّ،81صادرّ
فيّّ .2228/12/21

ّّّأما ّبالنسبة ّلفرنساّ ،فيذكر ّعلى ّسبيل ّالمثال ّالقرار ّالذي ّاتخذته ّبتاريخ ّّ ،1939/23/18بخصوص ّمنع ّاستيرادّ
الطحين ّالحيواني ّمن ّبريطانياّ ،وهو ّالطحين المحضر من ّجثث الحيوانات الملوثة غير صالحة لالستهالكّ ،بعدماّ
قررت بتاريخ 24
خلصتّالدراساتّإلىّأنّالفرضيةّاألكثرّاحتماالّلظهورّمرضّجنونّالبقرّهوّإطعامهاّإياهّ ،ثم ّ
 1990 /22/منع استعمالّهذا الطحين نهائيا في تغذية الماشية سواء كان مستوردا أو مصنوع محلياّ.وفعال تمّ اإلعالن
في لندن بتاريخ  1996 /28/ 20عن إمكانية تعرض اإلنسان ّللمرض نظراّ لظهور نمط جديد من االعتالل الدماغي

اإلسفنجي يصيب اإلنسانّ،األمرّالذي أدى باللجنة األوروبية إلى اتخاذّقرار فوري بحضر استيراد األبقار وباقي منتجات
هذهّالحيوانات من بريطانيا بتاريخ  1996 /28/ 27من خالل المادة  130من معاهدة االتحادّ .
ّّّيذكر ّأيضا ّقرار ّاالتحاد ّاألوروبي ّبشأن ّحظر استيراد الحوم الهرمونية األمريكية ّوالكنديةّ ،ومنع ّ استخدام تلك
الهورمونات كوسيلة لتحفيز نموّ الحيوانات ّالموجهة لالستهالك اآلدمي ،إضافةّإلى منع عرض هاته اللّحوم نهائيا في

األسواق ،حظراّ شامال ،سواء ثبتت خطورتها على المستهلك أم لم يثبت ذلكّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:نعيمةّعمارةّ،
مبدأّالحيطةّومسؤوليةّ،...مرجعّسابقّ،صّ.صّ .88ّ-82ّ.

ّ -ّ 2ومنّبينّاألمثلةّعلىّذلكّ:اإلجراءّالمتخذّفيّمواجهةّالمكملّالغذائيّالذيّيحملّاسمّ"رحمة ربي"ّأينّحذّرتّ

و ازرةّالتجارةّالمواطنينّمنّاستعمال ّهذاّالمنتوجّ ّالذيّيسوقّفيّالصيدلياتّعلىّأساسّأنّهّمنتوج ّمنّشأنهّتخفيفّ
التعقيداتّالمرتبطةّبداءّالسكري؛ ّوأوضحتّالو ازرةّفيّبيانّلهاّأنّهّ"منّبابّالحيطةّقامتّمصالحّمراقبةّالنوعيةّوقمعّ
الغشّبو ازرةّالتجارةّ ،بسحبّهذاّالمنتوجّمعّأخذّعيناتّبغيةّتحليلهاّوالتّأكدّمنّمطابقتها"ّ ،وأوصتّالو ازرةّالمستهلكينّ
بـ"عدمّاقتناءّهذاّالمكملّالغذائيّ ،إلىّغايةّالحصولّعلىّالنتائجّالنهائيةّلهذهّالتحاليل"ّ.لتفاصيلّأكثرّحولّالموضوعّ

الرجوعّإلىّّ:الموقع

 http://www.elkhabar.comتم االطالع عليه بتاريخّّّ.1799/91/71 :
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مبر ار في القول بأن مبدأّالحيطة يشكل مبدأّ
مبدأّمساعدا ومكمال لاللتزام بالسالمة ،وال نرى ّ
مستقال ّعن مبدأ الوقايةّ ،فكلّ ما في األمر ،أنّه ّيمثل تطو ار ّ لمبدأ الوقاية ّ ّفرضتهّ
جسامة األخطار وعدم التيقنّالعلميّمنهاّ .
الفرع الثالث
عناصر االلتزام بالسالمة
جوهره؛ ّيمكنّمنّخالل ّتحليلهماّإدراكّ
صرين ّيشكالن ّ ّ
يتضمّن ّااللتزامّبالسالمةّ ،عن ّ
مغزاه؛ّ ّيتمثّالنّفيّكل ّمنّعنصر ّسيطرة ّ ّالمدينّعلى ّ ّأدوات ّالتنفيذ ّ(أوال) ّّباإلضافة
إلىّعنصرّاجتنابّوقوعّالضرر(ثانيا)ّ ّ.
أوال :سيطرة المدين على أدوات التنفيذّ
يرىّالبعضّ ،أنّااللتزامّبالسالمةّ ،يكمن ّ ّفي ّ ّسيطرة ّ ّالمدينّعلىّالعناصرّالتيّ

يمكن ّأن ّتسبّب ّالضرر ّللدائن(ّ ،)1والتّي ّمن ّشأنها ّأن ّتحفظ الكيان الجسدي والصحيّ
للمتعاقدّ،من أيّ اعتداء يسبّبه له تنفيذ االلتزاماتّالتّعاقدية (ّ .)2

بينماّرأيّآخرّقريبّمنّهذاّ ،يرى ّبأنّ ّااللتزامّبالسالمةّيعني السيطرة على سلوكّ

األشخاص أو على األشياء ّالمستخدمة في تنفيذ العقد(ّ )3وفي ّهذا ّالصددّ ،حدّد ّالبعضّ
الرقابةّعلىّّأدوات
مفهومّّالسّيطرةّّبأنّهاّالتّأثيرّالكاملّّللمدينّّوهوّّبصددّّالتّوجيهّّو ّ
التّنفيذّ ،بحيث ّال ّينال ّمنها ّضر ار ّبصحّة ّالدائن ّأو ّتكامله ّالجسديّ ،وفقا ّلتوقّع ّالمدينّ
للحادثّالذيّيمكنّأنّيطرأّأثناءّالتنفيذ(ّ.)4
- Geneviève VINEY et Patrice JOURDAIN, Traité de droit civil, les conditions de la responsabilité
ّّ 2 éme éd Delta, L. G. D. J, Paris, 1998., p. 407.
1

ّّ- 2عبدّالقادرّأقصاصيّ،مرجعّسابقّ،صّ ّّ .211ّ.

 ّ ّ -3نرمين ّأبو ّبكر ّمحمدّ ،االلتزام ّبضمان ّالسالمة ّفي ّعقد ّالحضانةّ ،دراسة ّتحليلية ّمقارنة ّفي ّالقانون ّالمدنيّّ
منشوراتّالحلبيّالحقوقيةّ،بيروتّ،2218ّ،صّ ّّّ.128ّ.

ّ -4محمد ّعلي ّخلفّ ،الحماية ّالجنائية ّللمستهلكّ ،رسالة ّلنيل ّشهادة ّدكتوراه ّفي ّالقانونّ ،كلية ّالحق ّوقّ ،جامعةّ
المنصورةّ،مصرّ،1771ّ،ص ّ .199.
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ثانيا :اجتناب وقوع الضررّّّ
يتضمنّااللتزامّبالسالمةّمجموعةّمنّالضوابطّ،التيّيجبّأنّتتّبـعّّبكفاءةّعالية ّ
ّلضمان ّالسالمة ّواالطمئنان ّعلى ّالصحةّ ،وذلك ّبإزالة ّاألسباب ّالمباشرة ّللحوادث ّّ-
األسباب ّفي ّمكامن ّالخطر ّوفي ّ ّجوانب ّ ّالنّقص ّ ّالتي ّ ّيمكن ّ ّتحديدها-والمتمثّلة ّفيّ
األفعالّوالظّروفّالتيّالّتتوفّرّفيهاّعواملّالسالمة(ّ .)1

لذلك على المدين بالسالمةّ ،توقّع الحادث الضار ،الذي يمكن أن يمسّ بسالمةّ
المتعاقد اآلخر( ،)1معّمحاولةّمنعّحدوثه أو علىّاألقلّالّتقليل من آثارهّ(.)2
ّ-1توقع الحادث المستقبلي:
ّّّّّّيلتزمّالمدينّبالسالمة ،بتخيّلّالحادث ّالمستقبلي ،الذي يمكن أن ّيترتّب عليه ضررّ
بالمتعاقد ّمعهّ ،إضافةّإلىّتقدير مدى احتماليّة وقوع هذا الحادثّ ،والّيمكنهّالتّخلص ّمنّ
المسؤوليةّ،بحجّةّالسّببّاألجنبي؛ّبلّعليهّتوقعّمعالمّالحادثةّ.
ّّّّّّفإذا كان عدم التوقّعّ،أحد شروط السّبب األجنبي الذي يرفع المسؤولية عن ّالمدينّ
فإنّه ّيكون مخالّ بالتزامه ،في حالة ما إذا كان الحادث الضّار متوقّعا ومحتمل الوقوع(ّ)2

ّ -1خضر ّعباسّ ،مفهوم ّاألمن ّوالحماية ّوالسالمةّ ،http://drabbass.wordpress.comّ .تم ّاالطالع ّعليه ّبتاريخّ:
ّ .2213/22/18
ّّ تعتبرّالسالمةّعنصرّرئيسيّلجميعّالنّشاطاتّالحياتيّةّ ،لكيّتضـمنّلهـا ّاالستمرارّوالنّجاحّفيّتأديةّمهامهاّ،معّ
الةّالتحررّمنّوجودّالخطرّ،أوّهيّ"حالةّالّتحقّقّإالّّبعملّوقائيّهيّالدّرجةّ
ّ
المحافظةّعلىّمستوىّنشاطها"ّأوهيّ"ح

النسبيّةّللحمايةّمنّالتعرضّللخطر"ّ ،يقضيّباتخاذّمجموعةّمنّالتّدابيرّالفنّيةّوالوسائلّالالزمةّلتجنـّبّحـوادثّالطـرقّ
والعملّواألمراضّالمهنيةّوحوادثّالمنزل"ّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:فهدّبنّمحمدّالمديفرّ،مدىّفاعليةّتطبيقّأنظمةّ
األمن ّوالسالمة ّالمهنية ّوالتقنيةّ ،دراسة ّمسحية ّعلى ّمعامل ّاألقسام ّالعلمية ّبكليات ّالبناتّ ،رسالة ّمقدمة ّالستكمالّ

متطلبات ّا لحصول ّعلى ّدرجة ّالماجستير ّفي ّالعلوم ّاإلداريةّ ،كلية ّالدراسات ّالعلياّ ،قسم ّالعلوم ّاإلداريةّ ،جامعة ّنايفّ

العربيةّللعلومّاألمنية1823ّ،هّ،صّ ّّ.22ّ.

ّّ- 2نرمينّأبوّبكرّمحمدّ،،مرجعّسابقّ،ص.129ّ.

ّّ ّ
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وفي هذا ّالخصوص ،يشدّد القضاء ّفي توقع ّحدوث الحوادث الضّارة الجسدية للمتعاقدّّ
ويضيقّمنّمكنة االستنادّإلىّعدمّإمكانية دفعهاّ،للتّنصلّمنّالمسؤوليةّ(ّ ّ.)1
ّ-2منع الحادث الضار أو التقليل من آثاره:

ّ

ّّّّّّيلتزمّالمدينّبالسالمةّبمنع الحادث الضارّّّواذا لم يكن في وسعهّذلك ،فعلى األقل ّ
ّ-ّCass. 1 Civ, 14/72/ 1995, Bull. civ. 9, n 93-14458,Voir sur :
er

o

1

www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.

ّّّّتتلخصّوقائعّالقضية ّ فيّغرقّطفلّيبلغّمنّالعمرّثالثّسنواتّفيّحمامّالسباحةّالخاصّبصاحبّالمطعمّالذيّ
تمّفيهّاالحتفالّبمراسيمّالزواجّ،أينّقضتّبشأنهّمحكمةّاالستئنافّباستبعادّمسؤوليتهّعلىّأساسّأنهّلمّيكنّلديهّأدنىّ
افتراضّبأنهّيمكنّأنّيحضرّذلكّالحفلّالمقامّفيّوقتّمتأخرّمنّالليلّ،أطفالّصغارّ،بلّودونّرقابةّأوّاشرافّ
عليهمّ،فضالّعلىّأنهّكانّحريصاّعلىّإغالقّمدخلّحمامّالسباحةّ،منّخاللّوضعّصفّمنّالكراسيّالمتراصةّ،

وقد ّألغت ّمحكمة ّالنقض ّالحكم ّالصادر ّمن ّمحكمة ّاالستئنافّ ،باستبعاد ّمسؤولية ّصاحب ّالمطعمّ ،حيث ّقضتّ

بمسؤوليتهّ،ولمّتقبلّتجاهلّوجودّأطفالّفيّوقتّمتأخرّمنّالليلّ،وامكانيةّترتبّمخاطرّجسيمةّعلىّسلوكهمّ،كماّلمّ
تعتبرّوضعّصفّمنّالكراسيّالمتراصةّلمنعّالوصولّإلىّحمامّالسباحةّ،تدبيراّوقائياّمناسباّلتوفيرّالحمايةّالفعالةّ
والكافيةّ،خاصةّوأنّحمامّالسباحةّيمثلّخطراّكبيراّبالنسبةّلألطفالّصغارّالسنّ .

ّّّّّّأماّبخصوص ّالتطبيقاتّالقضائيةّالجزائريةّ،فيّمجالّعقدّالنقلّنجدّأنّالقضاءّكانّشديدّالحرصّعلىّضرورةّ

تقيدّالمدينّبالسالمة ويكادّيغلقّفيّوجههّكلّمحاولةّللتهربّمنّتنفيذّالتزامهّوتحملّمسؤوليةّاآلثار والنتائجّالمترتبةّ
عن ّاإلخالل ّبذلك ّااللتزام؛ ّإذ ّجاء ّفي ّقرار ّللغرفة ّالمدنية ّبالمجلس األعلى ّ(المحكمة ّالعليا ّحاليا) ّصادر ّبتاريخّ

ّ 1938/28/82ماّيليّ "ّ :ناقل المسافرين يضمن سالمة المسافر وال يجوز إعفائه من المسؤولية ،إال إذا أثبت أن

الضرر سببه القوة القاهرة أو خطأ المسافر ،وأنه لم يكن يتوقعه وال يمكن تفاديه ،وان رجوع المسافر إلى عربات بعد
النزول منها أمر متوقع ويمكن تفاديه ،عن طريق االعتناء الكامل من طرف حارس المحطة ،الذي كان عليه أال يعطي

إشارة انطالق القطار إال بعد التأكد من نزول كل المسافرين وغلق أبواب القطار وبما أن قضاة مجلس سطيف لم

يراعوا المبادئ المذكورة في قرارهم المنتقد ،ولم يعطوا له األساس القانوني السليم ولم يتأكدوا من شروط إعفاء الناقل

التي تفهم من النصوص القانونية ،يكون قرارهم معيبا ويترتب عليه النقض"ّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ :
قرار ّالمجلس ّاألعلى– ّالغرفة ّالمدنيةّ -ملف ّرقم ّّ ،22829بتاريخ ّّ ،1938ّ /28/82المجلة ّالقضائيةّ ،عدد ّّ،21

ّ،1939صّ .42ّ.

نّمنّالقرارّالسابقّأنّالنّاقلّلمّيوف ّبالتزامهّبالسالمةّ،منّخاللّعدمّقدرتهّعلى ّالسيطرةّعلىّكلّالعناصرّ
ّ
ّّّّيتبيّ
المتوقّعةّ،والتيّمنّشأنهاّإلحاقّالضررّبالمسافرّوالنّيلّمنّسالمتهّ ،وهذاّمنّخاللّالعبارةّالتيّكانّالقضاءّيخاطبّ
بهاّحارسّالمحطةّبأنهّ:كانّعليهّأن ّالّيعطيّإشارةّانطالقّالقطارّ،وهوّماّيؤكّدّعلىّعدمّسيطرتهّعلىّمصادرّ

الخطرّ،ولمّيقدّرّعواقبّماّينجمّعنّذلكّ(فكرةّالتوقع)ّ ،ألنّهّلوّتوقّعّالخطرّلتفاداهّبكلّ ّسهولةّ،لكن ّبإهمالهّ ،أضرّ
بسالمةّالمسافرّ.
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يجب أن يتّخذ ّكل االحتياطات واإلجراءات الالزمة لمنعهّأو ما يخفّف من اآلثار الضارة
للحادث(ّ .)1

الفرع الرابع
شروط االلتزام بالسالمة ّ
ّّّّّّاستندّالقضاء ّفي ّاعترافهّبوجودّااللتزام ّبالسالمةّ فيّعقدّالبيعّ،إلىّ كون ّهذا
األخير ّ قد ّاستجمع ّالشروط ّالتي ّيوجب ّالفقه ّتوافرها ّمجتمعةّ ،للقول ّأن ّهناك ّالتزاماّ
بالسالمة ّفي ّأي ّعقد ّمن ّالعقود ّوالمتمثلة ّفي ّوجود ّخطر ّيهدّد ّسالمة ّأحد ّالمتعاقدينّ
(أوال)ّانتقالّحق ّأحدّالمتعاقدينّفيّسالمةّجسدهّإلىّالمتعاقدّاآلخر(ثانيا)ّباإلضافة ّإلىّ
اشتراطّاحترافيةّالمدينّ(ثالثا)ّ .
أوال :وجود خطر يهدد سالمة أحد المتعاقدينّ

ارّمتعدّدةّ،أخطـرها تلك التي تمسّ بسالمةّ
ّّّّ ّنتجّعن التّقدم ّوالتّطور التّكنولوجي ّأضرّا
األشخـاصّوتلحق أجسامهم وحياتهمّ،لذلك كانت هذه هي ن ـقطة بداية التّغـير فيّالمسؤوليةّ
المدنية (ّ .)2

يمكن ّلذلكّالقول ،أنّ ّالتّقدم العلمي بقدر ما له من آثارّ إيجابيّة في ّ تقدّم الشّعوبّ
واألمم واالرتقاء ّبمستوى معيشة اإلنسان ،بقدر ما ّله أيضاّ من آثارّ سلبيّة ّعليه؛ ّإذ أثبتّ
الواقع ،أنّ ليس كلّ ماّهو ممكن علمياّ وتقنيا ّ،يمثّل بالضّرورة خي اّرّللبشريّةّ،ويبدو أنّ هذا
التّقدم الذي تسارعت وتيرته في نهاية ّ القرن العشرين ّ وبداية القرن الحادي والعشرين ّأثرّ
سلبا على اإلنسانية (ّ .)3

ّ -1كريمةّبركاتّ،حمايةّأمنّالمستهلكّفيّظلّاقتصاد ّالسوقّ(دراسةّمقارنة)ّ ،أطروحةّلنيلّدرجةّدكتوراهّفيّالعلومّ
تخصصّقانونّ،كليةّالحقوقّوالعلومّالسياسيةّ،جامعةّمولودّمعمريّ،تيزيّوزوّ،1791 ،صّ.33ّ.
ّ -ّ 2الشريف ّبحماوي ،التعويض ّعن ّاألضرار ّالجسمانية ّبين ّاألساس ّالتقليدي ّللمسؤولية ّالمدنية ّواألساس ّالحديثّ،

مذكرةّمقدمةّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّالقانونّالخاصّ،كليةّالحقوقّجامعةّأبوّبكرّبلقايدّ،تلمسانّ،2223ّ،صّ .79 .

ّ -ّ 3فواز ّصالح »ّ،تأثير ّالتقدم ّالعلمي ّفيّمجال ّالطب ّالحيوي ّعلى ّحقوق ّالمرضى«ّ ،دراسة ّقانونية ّمقارنةّ ،مجلةّ
جامعةّدمشقّللعلومّاالقتصاديةّوالقانونيةّ،مجلدّّ،23دمشقّ،عددّّ،2229ّ،22صّ ّ.822ّ.

ّّ
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يصعب ّلذلكّالجزم ّبأن ّاإلنسانّحر ّفيّممارسةّنشاطاتهّالمختلفةّ ،دونّأنّيكونّ
ّوجواد ّواضحا ّفي ّحيّز ّهذه ّالحريةّ ،التي ّيجب ّأن ّتقيد ّعنّ
للسالمة ّالجسدية ّلآلخرين ّ
طريقّضمانّالسالمةّالجسديةّ ،هذهّاألخيرةّالتيّكانتّمحورّاهتمامّالفقهّودافعاّلتبنيّ
القضاءّلدورهّالمجتهدّ،صوناّلجسدّاإلنسان(ّ .)1

يعتبرّلذلكّتوفّر الشّرطّالسّابقّ،منّأهمّّالشّروطّالالّزمةّإلثقالّكاهلّالمدينّبااللتزامّ
بالسالمةّ ،مؤداهّأنّيتضمّنّالعقدّخطراّمستمراّيهدّدّسالمةّأحدّالمتعاقدينّ ،ممّاّيستوجبّ
القولّبضرورةّوجودّالتزامّبسالمةّالمتعاقدّاآلخرّوضرورةّاتّخاذّكافةّالتّدابيرّواالحتياطاتّ
للحفاظّعلىّهذهّالسالمة(ّ ّّ.)2

ويعدّالفعلّ ّماساّّبالسالمةّالجسديةّألحدّّالمتعاقدينّ ،متىّكانّفيهّّانتهاكّّلحقّّ

ولهذاّالحقّجانبانّ:األولّالجانبّالموضوعيّ،يتمثل
ّ
اإلنسانّفيّنصيبهّمنّالصّحة(ّ ّ )3

في ّالقيمة ّالموضوعية ّالكاملةّ ،ألن ّيكون ّمحتفظا ّبكلّ ّأجزائه ّالطبيعيّة ّلجسدهّ ،ألنّّ
اإلنسان ّأعلىّقيمةّفيّالوجـ ـ ـودّوالث ـ ـ ـانيّالجانبّالشخصيّ ،ماّدامّالن ـ ـ ـاسّمتساوون ّفيّ

القيمةّاإلنسانيةّ،فالكلّلهّالحقّفيّالتّكاملّالجسدي(ّ ّّ.)4

 ّ -ّ 1بدرّحامدّالمالّ،االلتزامّبسالمةّالمضرورّالجسديةّمنّاألضرارّالتيّتسببهاّالمنتجاتّ،أطروحةّالستيفاءّدرجةّ
الماجستيرّفيّالقانونّالخاصّ،جامعةّالكويتّ،1771ّ،صّ.9ّ.

ّّّVoir aussi: Simone GOLDSCHMIDT, L’obligation de sécurité, Etude Jurisprudentielle, Thèse
pour le doctorat en droit, Faculté de droit, Université de lyon, 1947, p. 131, ou il dit:
« La traditionnelle liberté des conventions se voit limitée par un principe considéré comme
absolu et souverain, principe aux termes duquel le corps humain est placé en dehors du commerce
ّ juridique, au-dessus des conventions et en marge de toute combinaison ou compromission » .

ّ-ّ2جابرّمحجوبّعليّ،مرجعّسابقّ،صّ ّّّ.188ّ.

ّ - Nouara NEKLI - KACEL, L’assurance et l’indemnisation du dommage corporel, Mémoire de
magistère, Faculté de droit , Université d'Alger, 2013, p. 18
ّّ-4نرمينّأبوّبكرّمحمدّ،مرجعّسابقّ،صّ.صّ.182ّ-181ّ.
3

يعتبر ّ حق ّاإلنسان ّفي ّسالمته ّالجسديةّ ،جزء ّأساسي ّمن ّحقوق ّاإلنسانّ ،وقد ّشهد ّالنصف ّاألخير ّمن ّالقرنّ
العشرينّالخروجّبهّمنّإطارهّالمحليّالضيقّإلىّالمستوىّالدوليّ.لتفصيلّأكثرّالرجوعّإلىّ:نصرّالدينّعاشور »ّ،فيّ
السالمةّالجسدية«ّ،مجلةّالمنتدىّالقانونيّ،كليةّالحقوقّوالعلومّالسياسيةّّ،جامعةّمحمدّخيضرّ،بسكرة ّّ،عددّّ ،22

ّ،2010صّ ّ138ّ.
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وعقد ّالبيع ّأصبح ّفي ّظل ّالتّقدم ّالصناعي ّوتعقّد ّاألجهزة ّالحديثةّ ،يفوق ّغيره ّمنّ
سائر ّالعقود ّالتي ّقيل ّبقيام ّااللتزام ّبالسالمة ّفي ّنطاقها()1؛ ّإذ ّتتضاءل ّخطورتها ّعلىّ
سالمةّجسمّاإلنسانّ،إذاّماّقيستّبالمخاطرّالعديدةّالتيّباتتّتهددّجمهورّالمستهلكينّ،
كاألسلحةّوقاروراتّالغازّواألجهزةّالكهربائيةّ...الخ(ّ ّ.)2
أدى ذلك كلّه ،إلى ظهور صيحات تنادي بضرورة الوقوف على ّاآلثار السلبيّة التيّ

خلّفها عصر العلم الحديث ّوعصر اآللة الصناعية(ّ،)3بإقرارّالتزامّبالسالمةّيعادّبهّالتوازنّ
فيّعالقةّتفتقرّإلىّمقوماتّالمساواةّ،أينّيعهدّفيهاّطرفّ
ّ
المختلّلصالح ّطرفّقويّ ،
ضعيفّسالمتهّالجسديةّلآلخرّ .
ثانيا :انتقال حق أحد المتعاقدين في سالمة جسده إلى المتعاقد اآلخر

يقصد ّبشرط ّانتقال ّحق ّأحد ّالمتعاقدين ّفي ّسالمة ّجسده ّإلى ّالمتعاقد ّاآلخرّ ،أنّ

موكوالّلآلخر؛ّإذّالّيمكنّإالّّأنّيخضعّ
يكونّأمرّالحفاظّعلىّالسالمةّالجسديةّألحدهماّ ّ
له( ،)4فااللتـزامّبالسالمةّحسبّالبعضّ،الّّي ـقومّإالّّفيّالعقودّالتيّّيع ـهدّّأحد المتعاقدينّ
بمقتضاهاّإلىّالمتعاقدّاآلخرّبرعايتهّوالمحافظةّعلىّسالمته(ّ .)5
يالحظّمعّذلكّ،أنّه ّالّيعنيّأنّيكونّالمتعاقدّفيّحالةّخضوع ّ ّكليّ ،بحيثّ ّيفقدّ
سيطرته ّتماما ّعلى ّسالمته ّالجسديةّ ،كما ّهي ّالحال ّبالنسبة ّلعالقة ّالمريض ّبالطبيبّّ
احية؛ّفعلىّالرغمّمنّاإلقرارّللمريضّبأنه ّسيدّنفسهّ،يعلمّمقدّماّ
ّ
الذيّيجريّلهّعمليةّجر
ّ- 1مثلّعقدّالنزولّفيّالفندقّوعقدّاأللعابّالحديديةّوالعقودّالتيّيبرمهاّجمهورّالمشاهدينّمعّدورّالخيالةّوعقدّالنقلّ
وعقدّالعملّ...الخّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:عليّسيدّحسنّ،مرجعّسابقّ،صّ .99ّ.

ّ-ّ2جابرّمحجوبّعليّ،مرجعّسابقّ،صّ ّّّ.911ّ.

ّ -ّ 3فهمي ّحسين ّإكرام »ّ ،أثر ّالتقدم ّالعلمي ّعلى ّاإلنسان ّوالبيئة ّفي ّالعصر ّالحديث«ّ ،مجلة ّكلية ّاآلدابّ ،جامعةّ
حلوانّ،عددّّ،2229ّ،82صّ ّّ.888ّ.
4

ّ -أحمدّالزقردّالسعيد»ّ،الروابطّالقانونيةّالناشئةّعنّعقدّالرحلةّ،دراسةّتأصيليةّمقارنةّاللتزاماتّومسؤوليةّوكاالتّ

(مكاتب)ّالسياحةّوالسفرّفيّمواجهةّالسائحّأوّالعميل«ّ،مجلةّالحقوقّ،الكويتّ،عددّّ،9119ّ،79صّ ّ.971 .

ّ- 5ميرفتّربيعّعبدّالعالّ،االلتزامّبالتحذيرّفيّمجالّعقدّالبيعّ،دارّالنهضةّالعربيةّ،القاهرةّ،1771ّ،صّ .911ّ.
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بكل ّأبعادّماّيرادّلجسدهّوصحتهّ،إالّ ّأن ّهناكّاعتباراتّالتّعقيدّوالتقدمّفيّالمجالّالطبيّ
وماّيقتضيه ّمن ّضرورة ّ ّإعطاءّ ّالطبيب ّقدراّ ّكبيراّ ّمن ّ ّالحريةّ ّفيّالتّصرف ّ ّفي

جسمهّ(ّ .)1

بل ّيراد ّبه ّأيّ ّنوع ّمن ّالخضوعّ ،الذي ّقد ّيتخذ ّشكل ّخضوع ّمن ّالنّاحية ّالحركيةّّ
عليمّالرياضيّ،أينّيكونّالشّخصّخاضعاّفيّالحركاتّالتيّ
ّ
مثلماّهوّالحالّفيّعقدّالتّ
ـرقابةّالمدربّأوّالمعلمّويأتمرّبأوامره(ّ ّ.)2
ّ
يؤديهاّل
كماّقدّيكونّالخضوعّمنّالنّاحيةّاالقتصاديةّوالذيّينطبقّعلىّعقودّاإلذعانّّالتيّ
يكونّفيهاّأحدّالمتعاقدينّ ،فيّمركـزّضعيفّبحكم الحاجة التي أحالته لهذه الهيئة ّ ّوالتيّ
يرتكز عليها آخرون يحتكرونّويسيطرون على هذه المنافع ،بالقدر الذي يمكّنهم فيّأحيان
كثيرة ّمن إمالء شروطهم ّدون مفاوضة(ّ ّ )3ودون ّأن ّيـكون ّفي ّاستطاعة ّالطّرف ّاآلخرّ،
تعديـلّهذهّالشروطّأو ّحتىّمناقشتهاّ ،فالّيكونّلهّإالّأنّيقبلها ّأوّيرفضهاّكلّها()4؛ ّوهوّ
بذلك ّيذعن ّ(أي ّيرضخ ّأو ّينضّم) ّإلرادة ّالطّرف ّالقوي ّ(ّ ّ ،)5لعلمه ّ أنّ ّ هذه المنافع
1

 -محمد ّسليمان ّفالح ّالرشيديّ ،مرجع ّسابقّ ،صّ .98ّ .كذلك ّعالقة ّالمسافر ّبالناقلّ ،حيث ّيعهد ّاألول ّللثانيّ

بالمحافظةّعلىّسالمتهّحتىّمكانّالوصولّ،فالّيلتزمّالناقلّفقطّبنقلّالمسافرّمنّمكانّآلخرّبلّيلتزمّإضافةّإلىّ

ذلكّ،بإيصالهّإلىّالجهةّالمتفقّعليهاّسليماّمعافىّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:ميرفتّربيعّعبدّالعالّ،مرجعّسابقّ،
صّ ّ.123ّ.

ّ-ّ2علــيّســيدّحســنّ،االلت ـزامّبالســالمةّفــيّعقــدّالبيــعّ(د ارســةّمقارنــة)ّ،دارّالنهضــةّالعربيــةّ،القــاهرةّ،1992ّ،صّ.صّ.
ّ .82ّ-88
ّ -ّ 3الهيثم ّعمر ّسليمّ »ّ ،حماية ّالمستهلك ّمن ّالممارسات ّاالحتكارية ّالمؤدية ّإلى ّاإلذعانّ ،دراسة ّمقارنة«ّ ،مجلةّ
الحقوقّ،مجلدّّ،12كليةّالحقوقّ،جامعةّالبحرينّ،عددّّ،2218ّ،،22صّ .128ّ.

ّ-ّ 4العربيّبلحاجّ،اإلطارّالقانونيّللمرحلةّالسابقةّعلىّإبرامّالعقدّفيّضوءّالقانونّالمدنيّالجزائريّ(ّدراسةّمقارنة)ّّ،
دارّوائلّللنشرّ،عمانّ،2212ّ،صّ.صّ .38-38ّ.

ّ-ّ5عليّسيدّحسنّ،مرجعّسابقّ،صّ.صّ.82ّ–ّ88ّ.
ّ
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ضروريّة وملحّة والّغنىّعنهاّ للمستهلكين(ّ،)1ألنّّالمسألةّتتعلّقّبسلعةّضروريةّأوّخدمةّ
أساسيةّ(ّ .)2
تقتضي ّمن ّهنا ّاعتبارات ّالعدالةّ ،النّظر ّإلى ّالمستهلك ّبوصفه ّطرفا ّمذعنا ّنظراّ
لظروفهّاالقتصاديةّ ّ ،وبوصفهّالطّرفّاألضعفّفيّهذهّالعالقةّأمامّالطّرفّاآلخرّ ،الذيّ
يكونّغالباّشركاتّقويّةّمنّالنّاحيةّاالقتصاديةّ،لهاّقدرةّكبيرةّعلىّاإلعالنّوالتّسويق()3؛ّ
فعقدّالبيعّأصبحّاليومّمنّالعقودّالتيّالّيتمّإبرامهاّفيّظلّمناقشاتّمستفيضة(ّ ّ.)4
على ّأن ّهذه ّالقوة ّاالقتصاديةّ ،ليست ّالسّبب ّالوحيد ّلخضوع ّالمستهلك؛ ّبل ّهناكّ
أسبابّأخرىّ،تتمثلّفيّجهلّالمستهلكّلتلكّاألضرارّورغبتهّفيّاقتناءّالمنتوجّ ّّ.
المنتوج ّاستعماالّ
ّّّّّّفالمستهلك ّقد ّيجهل ّالضرر ّالجسدي ّالذي ّيصيبه ّلو ّاستعمل ّ ّ
خاطئاّ،ومنّذلكّأنّيقومّباستعمالّجهازّالهاتفّالمحمولّلفتراتّطـويلةّ،وماّقدّيؤثرّبهّ
علىّخالياّالمخّأوّالجلوسّأمامّشاشةّالحاسبّاآلليّدونّحمايةّالنّظر(ّ .)5

ّ-ّ1الهيثمّعمرّسليمّ،مرجعّسابقّ،صّ .ّ128ّ.

ّ-ّ2العربيّبلحاجّ،مرجعّسابقّ،صّ.صّ .38-38ّ.
3

ّ -العيد ّحداد»ّ ،الحماية ّالمدنية ّوالجنائية ّللمستهلك ّعبر ّشبكة ّاإلنترنت«ّ ،مداخلة ّمن ّالملتقى ّالدولي ّاألول ّحولّ

التنظيمّالقانونيّلإلنترنتّوالجريمةّالمنظمةّّ،كليةّالحقوقّ،جامعةّالجلفةّ22ّ،وّ ّّّّّّّّّّّّّّّّ.2229ّ/28/ّ29

 ّ -ّ 4حمدي ّأحمد ّسعدّ ،االلتزام ّباإلفضاء ّبالصفة ّالخطرة ّللشيء ّالمبيعّ ،المكتب ّالفني ّلإلصدارات ّالقانونيةّ ،مصرّّ
ّ،9111صّ.صّ ّ.11ّ–ّ11ّ.

ّلذلكّيرىّالبعضّأنّالعنصرّالمميزّلعقودّاالستهالكّ،يكمنّفيّعدمّالتوازنّالمعرفيّوالقانونيّواالقتصاديّبينّ
طرفيهّ.الرجوعّفيّهذاّالصدد ّإلىّ:مصطفىّأحمدّأبوّعمروّ،االلتزامّباإلعالمّفيّعقودّاالستهالك"ّدراسةّفيّالقانونّ
الفرنسيّوالتشريعات ّالعربية"ّ ،دار ّالجامعة ّالجديدةّ ،األ ازريطةّ ،1797ّ،صّ .19ّ .إذ ّال ّيمكن ّإنكار ّالخلل ّالواقعّفيّ

العالقةّالتعاقديةّالتيّتنشأّبينّالمحترفّوالمستهلكّ ،فاألولّيكتسبّخبرةّفنيةّوتقنيةّجد ّعاليةّتجعلهّفيّمركزّقويّ،
يقفّأمامهّالثانيّ،فيّمركزّاقتصاديّضعيفّتنقصهّالخبرةّ،فيجدّنفسهّمذعناّلالنصياع ّوالتعاقدّوفقّالشروطّالتيّ
يمليهاّ.الرجوع ّفيّهذاّالصدد ّإلىّ:عادلّعميرات »ّ،حمايةّرضاّالمستهلكّأثناءّالتعاقد«ّ،الملتقىّالوطنيّحولّحمايةّ
المستهلكّفيّظل ّاالنفتاحّاالقتصاديّ،معهدّالعلومّالقانونيةّواإلداريةّ،المركزّالجامعيّبالواديّ،يوميّّ 92وّ/71/ّ 91
ّ ّ.1779

ّّ- 5بدرّحامدّالمالّ،مرجعّسابقّ،صّ .99ّ.
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يضاف ّإلى ّما ّسبق ّوكعلة ّأخرى ّلخضوع ّالمستهلكّ ،حاجته ّّورغبته ّفي ّاقتناءّ
المنتجاتّ ،فالكثير ّمنا ّال ّيمكنه ّاالستغناء ّعنهاّ ،فكلنا ّمستهلكين ّويمكن ّأن ّنكون ّتحتّ
رحمةّالمنـتجّأوّالبائعّبيـنّلحـظةّوأخرى()1؛ ّكماّأن ّالتّطورّيجعلّماّكانّيعتبرّباألمسّ

ّالرغبة ّفي ّالحقيقة ّيسايرها ّعدم ّالقدرة ّعلى ّكشفّ
من ّالكمالياتّ ،ضروريا ّاليوم ّوهذه ّ
أخطارهاّالكامنةّوجهلّاالستعمالّالصّحيحّ(ّ .)2

عليه ّفإنه ّال ّيكفي ّلالعتراف ّبااللتزام ّبالسالمة ّفي ّعقد ّالبيعّ ،أن ّيتعرض ّأحدّ
المتعاقدينّللخطرّالجسديّ،بلّالبدّإضافةّإلىّذلكّ،أنّيسلّمّأحدّطرفيهّسالمتهّالجسديةّ
إلىّالثانيّ،مماّيوجبّعلىّهذاّاألخيرّسالمةّماّتسلّمهّ،السيماّّوأنهّفيّالغالبّماّيكونّ
مؤهالّلذلكّ،ماّيبررّاشتراطّاحترافيةّالمدينّبااللتزامّإلثقالّكاهلهّبهّ .
ثالثا :أن يكون المدين بااللتزام محترفا
ّّّّّّكشفّالتّطورّالصناعي ّعنّظهورّعالقة غيرّمتكافئةّبين طالبي المنتجات وبينّ

مقدّميهاّ،يعمقها اختصاص المحترف ذاته(ّ )3والذيّيعدّ ّ– ّاالحترافّ -شرطاّلقيامّااللتزامّ

وقدّعرفّالبعضّالمحترفّّبأنّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّ:
ّ
بالسالمةّفيّمواجهةّالمدينّبه(ّّ)4

ّّّّّ» ّكل شخص طبيعي أو معنوي ،خاص أو عام ،والذي يظهر في العقد كمهني
محترف ،فهو الشخص الذي يعمل من أجل حاجات نشاطه المهني ،سواء كان هذا
ّ -ّ 1عبد ّالمنعم ّموسى ّإبراهيمّ ،حماية ّالمستهلك ّ(دراسة ّمقارنة)ّ ،منشورات ّالحلبي ّالحقوقيةّ ،بيروتّ ،2222ّ ،صّّ.
ّ ّّّّّّّّ.18

ّ- 2مرجعّنفسهّ،صّ .99ّ.
ّ- 3منصورّمجاجيّ،مرجعّسابقّ،صّ .232ّ.

ّ -ّ 4أحمد ّالسعيد ّالزقردّ ،مرجع ّسابقّ ،صّ .123ّ .واذا ّكان ّاالحتراف ّفي ّالقانون ّالتجاريّ ،شرطا ّالكتساب ّصفةّ

التاجرّ،فهوّفيّنطاقّعالقاتّاالستهالكّبينّالمستهلكّوالمحترفّغيرّكذلك؛ّألنّالشخصّقدّالّيعتبرّتاجراّبالمفهومّ

التجاريّ،ولكنه ّيعتبر ّمحترفا ّفي ّمواجهة ّالمستهلك؛ ّفالصيدلي ّمثال ّالذي ّيصنع ّالدواءّويبيعه ّبهدف ّالربحّ ،ال ّيعتبرّ
تاجراّرغمّأنهّيقصدّالربح؛ّإالّأنهّماّدامّقدّتعاملّمعّالمستهلكّفيّنطاقّحرفتهّالمدنيةّ،فهوّيعتبرّمحترفاّومسؤوالّفيّ
مواجهةّالمستهلكّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:الياقوتّجرعودّ،عقدّالبيعّوحمايةّالمستهلكّفيّالتشريعّالجزائريّ،بحثّ
لنيلّشهادةّالماجستيرّ،فرعّالعقودّوالمسؤوليةّ،كليةّالحقوقّوالعلومّاإلداريةّ،جامعةّالجزائرّّ،2221ّ،ص.23ّ.
ّ
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النشاط تجاري أم صناعي أم زراعي ،فيمتلك مكانا أو محال تجاريا بقصد ممارسته

نشاطه ،أو يشتري البضائع بقصد إعادة بيعها«(.)1

يعود ّاشتراط ّاحتراف ّالمدين ّلقيام ّااللتزام ّبالسالمة ّفي ّمواجهتهّ ،إلى ّجملة ّمنّ
األسبابّ ،أهمها ّأنّ ّمن ّيتعاقد ّمعهّ ،يترقّب ّمنه ّحرصا ّشديدا ّفي ّأداء ّمهامه؛ ّفظهورّ
المتعاقدّبمظهرّالمحترف ّيوحيّبثقةّ ،لماّيتمتّعّبه ّمن ّخبرةّمن ّخاللّالتخصّصّالذيّ

يكتسبه ّفي ّأداء ّالعملّ ،ما ّيؤدّي ّإلى ّرفع ّدرجة ّالمستوى ّالفني ّفي ّتنفيذه ّلاللتزام(ّ)2

باإلضافةّإلى ّالدّرايةّفيّمجال ّمهن ـ ـتهّ ،التيّتفرض ّعليه ّاإللمـ ـ ـام ّباألصولّالعلميّةّوالفنيّةّ

لممارس ـ ـتهاّعلىّأكملّوجهّ،هذاّمنّجانب(ّ.)3

ّّّّّّومن ّجانب ّآخرّ ،يمكن ّتغطية ّاألعباء ّالمالية ّالتي ّتترتّب ّعلى ّهذا ّااللتزام ّعنّ

طريقّالتّأمينّ،الذيّيمكنّللمحترفينّاللّجوءّإليهّلماّلديهمّمنّإمكانياتّمادّية(ّ ّ.)4

يضافّإلىّماّسبقّ ،أنّاستخدامّالمحترفين ّلوسائلّالدّعايةّلترويجّمنتجاتهمّ،يبعثّ
في ّنفوس ّالمستهلكين ّاالطمئنان ّإلى ّجودة ّتلك ّالمنتجات ّوسالمتها ّ ّويدفعهم ّلشرائهاّّ،
لذلكّعليهمّتحمّلّعبءّاألضرارّالتيّتنجمّعنّمنتجاتهمّ،ألنّهمّمنّسعىّلترويجها(ّ ّ.)5
 ّ -ّ 1حمدّاهللّمحمدّحمدّاهللّ،حمايةّالمستهلكّفيّمواجهةّالشروطّالتعسفيةّفيّعقودّاالستهالكّ،دارّالفكرّالعربيّّ،
القاهرةّ،1992ّ،صّ .9ّ.

ّ -ّ 2أحمدّشوقيّمحمدّعبدّالرحمان ،مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله ،منشأة المعارف،

اإلسكندريةّ،2000ّ،صّ .82ّ.

ّّّّفمن يحترف مهنة معينة يجب أن يعدّ نفسه إعدادا تاما ّللقيام بها ،فيحصل على المؤهالت الضرورية ويكتسبّ
المعلومات الفنية ،ويتحصل على ّاألدوات الالزمة لحسن تنفيذ التزامه ،وال شك أن ّالممارسة المعتادة لنشاط معين يجعلّ
صاحبه أكثر تخصصاّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:سعادّبختاويّ،المسؤوليةّالمدنيةّللمهنيّالمدينّ،مذكرةّلنيلّدرجةّ
الماجستيرّ،تخصصّمسؤوليةّالمهنيينّ،جامعةّأبوّبكرّبلقايدّ،كليةّالحقوقّوالعلومّالسياسيةّ،تلمسانّ .2211ّ،

 ّ -ّ 3أكرمّمحمدّحسينّالتميميّ،التنظيمّالقانونيّللمهنيّ،دراسةّمقارنةّفيّنطاقّاألعمالّالتجاريةّ،منشوراتّالحلبيّ
الحقوقيةّ،بيروتّ،2212ّ،صّ .999ّ.
ّ-ّ4عليّسيدّحسنّ،مرجعّسابقّ،صّ .99ّ.
ّ- 5أكرمّمحمدّحسينّالتميميّ،مرجّسابقّ،ص.991ّ.
ّ
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ّيبررّ
واالعتبارات ّالسّابقةّ ،تتوفّر ّلدى ّالمحترفّ ،منتجا ّكان ّأم ّبائعا؛ ّاألمر ّالذي ّ
إثقالّكاهلهّبهذاّااللتزامّ،شأنهّفيّذلكّشأنّسائرّالمهنيينّ،وذلكّلتصويبّاختاللّالتّوازنّ
بينهّوبينّالمستهلكّ ّّ.
واذاّكانّاالتّفاقّقائم ّحولّاستجماع ّعقدّالبيعّلشروطّااللتزامّ،وبالتّبعية ّاالعترافّ
بتطبيقّااللتزامّبالسالمةّفيهّ،إالّّأنّخالفاّنشأّبخصوصّطبيعتهّ،ماّإذاّكانّالتزاماّّببذل
عنايةّأمّتحقيقّنتيجة.
ّّّّّّالمطلب الثاني
طبيعة االلتزام بالسالمة
ّّّّّّتنقسمّااللتزاماتّالملقاة ّعلىّعاتقّالمدينّإلىّقسمينّ ،علىّأساسهماّيتحدّد الطّرفّ
المكلّف بعبء اإلثباتّ ،فهناكّااللتزامّببذلّعنايةّويسمىّأيضا ّبااللتزامّبوسيلةّ،يلتزمّفيهّ
المدينّببذلّعنايةّفيّتنفيذّالتزامهّ،دونّأنّيكونّمطالباّبتحقيقّالنّتيجةّالتيّيأملّالدائنّ
الوصولّإليهاّ،أماّالنوعّالثانيّمنّااللتزاماتّ ،فيكمنّفيّااللتزامّبنتيجة ّوهوّالذيّيجبّ
على ّالمدين ّفيه ّأن ّيدرك ّغاية ّأو ّيحقّق ّنتيجة ّمعيّنة ّ ّوفي ّهذا ّالصدد ّثار ّنقاش ّحولّ
تكييف ّااللتزامّبالسالمةّ ،فهناكّمنّاعتبرهّالتزاماّببذلّعنايةّ(الفرعّاألول) ّفيّحينّكيّفهّ
آخرونّأنهّالتزامّبتحقيقّنتيجةّ،معّاالختالفّحولّطبيعةّهذهّالنتيجةّ(الفرعّالثاني)ّ.

ّ=ّالترويج هو"نشاط تسويقي ينطوي على عملية اتصال إقناعي يتم من خاللها ّإبراز المزايا النسبية الخاصة بسلعة أو

خدمة أو فكرة أو حتى نمط سلوكي معين بهدف التأثيرّعلى أذهان أفراد جمهور معين الستمالة السلوك الشرائيّويشتمل

الترويج على مجموعة من األساليب التي تسعى كل منها إلى المساهمة فيّتحقيق هدفه الذي يتلخص في تحقيق عملية
التبادل بين المنتج والمستهلك ،ويطلق على هذه ّاألساليب اسم" المزيج الترويجيّ .الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:عليّعبدّ
الكريمّمحمدّالمناصيرّ،اإلعالناتّالتجاريةّمفهومهاّوأحكامهاّفيّالفقهّاإلسالميّ،أطروحةّمقدمةّاستكماالّلمتطلباتّ
الحصولّعلىّشهادةّالدكتوراهّفيّالفقهّوأصولهّ،كليةّالدراساتّالعلياّ،الجامعةّاألردنيةّ،1771ّ،ص.23ّ.
ّ
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الفرع األول

الجدل حول اعتبار االلتزام بالسالمة
التزام ببذل عناية
ّّّّّّّيتعهّد المدين في االلتزام ببذل عناية ،بأن يبذل مقدا ار معيّنا من الحرص واليقظة فيّ
عملهّ ،من أجل تحقيق غرض معيّن(ّ ،)1يتمثّل ّفي ّالوصول إلى نتيجة ّمحدّدة يبتغيهاّ
الدائن ،سواء تحقّقت بالفعل أم لم تتحقق()2؛ّوالعناية المطلوبة ّهيّ اتخاذ الحيطةّوالتّحلي
باليقظةّوالتبصّر في السّلوك ،لتحاشي اإلضرار بالغير(ّ.)3
ّّّّّّاعتبرّالبعض ّااللتزامّبالسالمةّالتزاماّببذلّعنايةّوليسّبتحقيقّنتيجة(ّ،)4بمعنىّأنّّ
المستهلك ّال ّيكفيه ّلكي ّيحصل ّعلى ّالتعويضّ ،أن ّيثبت ّحصول ّالضرر ّبفعل ّالمنتوجّّّ
1- Jean-luc AUBER, Eric SAVAUX, Les obligation, L’acte juridique, 15éme éd, Sirey, 2010, p . 31.

 ّ -ّ 2فااللتزامّببذلّعنايةّ،هوّذلكّااللتزامّالذيّالّيتطابقّفيهّمضمونّالتزامّالمدينّ،والهدفّالذيّيصبوّالدائنّإلىّ
تحقيقهّمنّخاللّالتزامهّ،وهوّماّيميزهّعنّااللتزامّبتحقيقّنتيجةّ،فمعيارّالتفرقةّبينهماّ،يكمنّفيّمدىّاتصالّاألداءّ
الذيّالتزمّبهّالمدينّبالغايةّالمرجوةّمنّإنشاءّااللتزامّ.لتفاصيلّأكثرّالرجوعّإلىّ:العربيّبلحاجّ،النظريةّالعامةّلاللتزامّ
فيّالقانونّالمدنيّالجزائريّ،الجزءّالثانيّ،ديوانّالمطبوعاتّالجزائريةّ،الجزائرّ،1992ّ،ص .28ّ.وّ :
Philippe LE TOURNEAU, La responsabilité civile, 3ème éd, Dalloz, Paris, 1982, p.ّ403.

ّّّّألنّفيّااللتزامّبعنايةّ،الّيّعّدّّالمدينّبشيءّ،غيرّوضعّكلّإمكانياتهّالمتاحةّتحتّتصرفّالدائنّ،منّأجلّتحقيقّ
تنفيذّالتزامهّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:عليّأبوّماريةّ »ّ،عبءّإثباتّالخطأّالطبيّفيّالقواعدّالعامةّوالتوجهاتّ
الحديثةّللفقهّوالقضاء«ّ،مجلةّجامعةّالقدسّالمفتوحةّلألبحاثّوالدراساتّ،القدسّ،عددّّ،2218ّ،88صّ .112ّ.

 - 3يقعّعلىّعاتق الدائن في االلتزام ببذل عنايةّ،إثبات تقصير المدين أو سلوكه الخاطئ ،الذيّكان السّبب في الضرر
مجرد تحقّق الضررّ،وانّما يلزم إثبات خطأّالمدين وعالقة السببيّة بينهما ،وذلك ألنّ المدين ليس
الذي أصابهّ،وال يكفي ّ
مكلّفا هنا بتحقيق النتيجة ،وانّما ينحصر ّالتزامه في بذل العناية والحرص الالّزمين من أجل تحقيقهاّ .الرجوع ّفي ّهذاّ

الصددّإلىّ:أيمنّأبوّالعيال ّ »ّ،المسؤوليةّالتقصيريةّعنّنقلّالعاملّالمسببّلمرضّنقصّالمناعةّالمكتسبّ(فيروسّ

االيدز)ّ ،دراسة ّفي ّالنظام ّأنجلو ّأمريكي«ّ ،مجلة ّجامعة ّدمشق ّللعلوم ّاالقتصادية ّوالقانونيةّ ،مجلد ّّ ،21دمشقّ ،عددّ
ّ،2213ّ،21صّ.18ّ.والعناية الواجبة فيّااللتزام ببذلّعنايةّ،هي في األصل عناية الشخص العادي ولكن قد تزيد
وقد تنقص باالتفاق أو بنصّالقانونّ،وكل تقصير في بذل هذه العناية يعتبر خطأ يرتّب مسؤولية المدينّ.الرجوعّفيّهذاّ
الصددّإلىّ:كريمةّبركاتّ،حمايةّأمنّالمستهلكّ،...مرجعّسابقّ،صّ.صّ .97ّ-11ّ.

ّ-ّ4يذكرّمنّبينّهؤالءّمثال=ّ:
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بل ّيتعيّن ّعليه ّأن ّيقيم ّالدّليل ّعلى ّخطأ ّالمحترفّ ،المتمثّل ّفي ّتقصيره ّبعدم ّاتّخاذّ
االحتياطاتّالالّزمةّ،لتالفيّوجودّعيبّأوّخطورةّبه؛ّفيكونّمخطئاّ،إنّهوّلمّيتّخذّهذهّ
االحتياطاتّواذاّعلمّبوجودّالعيبّولمّيلفتّنظرّالمستهلكّإليه

()

ّ ّ. 1

يشيرّالبعضّفيّهذاّالصددّإلىّّحكمّّصدرّعنّالقضاءّالفرنسيّ،مضمونهّّأنّّ ّ
المحترفّ ،الّيلتزمّفيماّيتعلّقّباألضرارّالتيّ ّيلحقهاّالشيءّالمبيع ّ ّبالمشتريّ ّ ،بتحقيقّ

نتيجة"(ّ ،)2بما ّيستتبع ّمعه ّأن ّيثبت ّالدائن ّخطأ ّالمدينّ ،بعدم ّقيامه ّببذل ّالعنايـ ــةّ
المطلوبة(ّ ّ.)3

ذهبتّأيضا ّمحكمةّالنقضّالفرنسيةّفيّحكمّصدرّلهاّعامّّ ،9119إلىّأنّ ّالتزامّ
المنتجينّأوّالبائعينّلمستحضراتّالتّجميلّبالسالمةّ ،الّيعنيّضمانّهؤالءّبقوةّالقانونّ
لكلّاألضرارّالتيّيمكنّأنّتترتّبّعلىّاستعمالّالمنتوجّ،ألنّالتزامهمّيقتصرّعلىّتسليمّ
منتجات ّالّ ّتمثّلّعادةّ ّأيّ ّ ّخطورةّعلىّالمستعملينّ،إذاّاستعملتّفيّظروفّ ّمطابقةّ
لتوصياتّالمحترفين(ّ ّ.)4

ومعنىّذلكّ ،أنّقيامّالمستهلك ّبإثباتّالضررّالذيّلحقهّفيّسالمتهّالجسمانية ّ ّالّ
يكفي ّللتّدليل ّعلى ّعدم ّتنفيذ ّااللتزامّ ،بل ّيجب ّعليه ّباإلضافة ّإلى ّذلكّ ،القيام ّبإثباتّ
Patrice JOURDAIN, « Vers la reconnaissance d'une obligation de sécurité autonome du bailleur
mis de moyen seulement », R. T. D. Civ, n° 3, 1999, p. 407.

ّ-ّ1عبدّالمنعمّموسىّإبراهيمّ،مرجعّسابقّ،صّ .191ّ.
ّّّّفإذا ّأثبت ّالمستهلك ّوجود ّااللتزامّ ،وادعى ّأن ّالمدين ّلم ّيقم ّبتنفيذ ّااللتزام ّأصالّ ،ينتقل ّعبء ّاإلثبات ّإلى ّهذاّ
األخيرّ ،الذي ّيكون ّعليه ّأن ّيثبت ّأنه ّقام ّبأداء ّالتزامهّ ،وبذل ّفي ّذلك ّالعناية ّالمطلوبةّ ،وللمستهلك ّبعدها ّأن ّينازعّ
المدينّفيّصحةّماّيدعيهّ،ويثبتّبأنهّقدّارتكبّإهماالّالّيتفقّمعّالعنايةّالمطلوبةّ،ولهذاّاألخيرّأنّينفيّعنّنفسهّ

هذاّاإلهمالّ،وهكذاّيمكنّأنّيتبادلّالطرفانّادعاءاتّمتعارضةّ،إلىّأنّيثبتّخطأّالمدينّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّّ:

محمدّسليمانّفالحّالرشيديّ،مرجعّسابقّ،صّ .979ّ.
مرجعّسابقّ،صّ .999ّ.
ّّ-ّ2نقضّمدنيّفرنسيّّ9191ّ/71/99أشارّإليهّ:جابرّمحجوبّعليّ ّ،
ّّ-ّ3بدرّحامدّالمالّ،مرجعّسابقّ،صّ .19ّ.
ّ-ّ4محمدّسليمانّفالحّالرشيديّ،مرجعّسابقّ،صّ.119ّ.
ّ
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الصّفة ّالخطرة ّفي ّالمبيعّ « le caractère dangereux »ّ ،أي ّالعيب ّأو ّالخلل ّفيّ
التّصنيعّأوّعدمّاشتمالهّعلىّبياناتّاستعمالهّمماّأدىّإلىّوقوعّالضررّ .
أكّدتّعلىّالحكمّالسابقّمحكمةّالنّقضّالفرنسيةّ،حينماّرفضتّفيّحكمهاّالصادرّ
في ّّ ،9191/72/17إقامة ّمسؤولية ّمنتج ّجهاز ّالتلفزيون ّالذي ّانفجر ّعندما ّعجزتّ
المشتريةّرغمّوجودّالضررّ،عنّإثباتّعيبّالتصنيع(ّ ّ.)1

ّّّّّّيستندّأصحابّهذاّالرأيّإلىّأمرانّ :
مجردّبديلّلاللتزامّبضمانّالعيوبّالخفيةّ،وانّكانّقد ّ
األولّ:أنّااللتزامّبالسالمةّ ّ،
ّ
تحرر ّمن ّبعض ّقيود ّالضمان ّالمشدّدة ّ(مثل ّقيد ّالمدة ّالقصيرة)ّ ،إالّ ّأنّه ّمقيّد ّبقاعدةّ
ّ
اإلثبات ّالمقررة ّفي ّضمان ّالعيوب ّالخفية؛ ّإذ ّأن ّالمستهلك ّال ّيكفيه ّفي ّمجال ّااللتزامّ
بالسالمةّ،أنّيثبتّتدخّلّالمنتوج ّفيّإحداثّالضررّ،بلّيجبّعليهّأنّيثبتّأيضاّدورهّ
االيجابيّفيّذلكّّ ،وأنّهّنشأّإماّعنّعيبّأوّخللّأكسبهّ ّصفة ّ ّالخطورةّ ،وجعله ّمن ّ ّثمّّ
مصدراّللضرر(ّ ّّ.)2
الثّاني :أنّّالمقتضياتّاالقتصاديةّ،توجبّعدمّمساءلةّالمنتجّعنّكلّّاألضرارّالتيّ
تتدخّل ّمنتجاته ّفي ّإحداثهاّ ،إذا ّلم ّتكن ّنتيجة ّعيب ّفي ّالمنتوج ّأو ّقصور ّفي ّاإلفضاءّّ
حركةّاإلبداعّوتطورّالنّشاطّالصّناعيّكلّه(ّ ّّ.)3
ّ
وذلكّحتىّالّيؤديّهذاّاألمرّ،إلىّشلّّ
يضافّإلىّماّّسبقّ،أنّّطبيعةّّالمنتجاتّالمعاصرةّ،تتّسمّّبوجهّ عامّّبقدرّّمن
ّ -ّ 1فاعتبارّااللتزامّبالسالمةّالتزاماّبتحقيقّنتيجةّ ،معناهّأنّيكونّوقوعّالحادثةّأيّحصولّالحريقّأوّاالنفجارّمثالّ
وماّيصاحبهّمنّضررّللمضرورّكافياّلقيامّمسؤوليةّالبائعّ،إذاّأرادّالتخلصّمنّالمسؤوليةّأنّيقيمّالدليلّعلىّالسببّ

األجنبيّ ،متمثالّفيّالقوةّالقاهرةّأوّفعلّالمضرورّأوّفعلّالغيرّ ،ولكنّالقضاءّوالفقهّيستبعدان ّهذهّالنتيجةّ،فإذاّكانّ
المشتري ّيطالب ّفي ّظل ّقواعد ّضمان ّالعيب ّالخفي ّبإثبات ّعيب ّالمنتوجّ ،فإنّه ّقد ّأصبح ّفي ّظل ّااللتزام ّالمستقلّ
بالسالمةّ ،ملزما ّعلى ّإقامة ّالدليل ّعلى ّخطورتهّ ،سواء ّنتيجة ّعيب ّأو ّنقص ّمعلومات ّحول ّاستخدامه ّبشكل ّآمنّ.
الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:عبدّالمنعمّموسىّإبراهيمّ،مرجعّسابقّ،صّ .199ّ.
ّ-ّ2جابرّمحجوبّعليّ،مرجعّسابقّ،صّ .991ّ.

ّ-ّ3محمدّسليمانّفالحّالرشيديّ،مرجعّسابقّ،صّ .111ّ.
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الخطورةّ،وتتطلّبّمنّثمّّممّنّيستعملهاّ،الحيطةّوالحذر؛ّبالتّاليّفإنّّالضررّقدّينشأّعنّ
إهمالّالمستهلكّفيّاتّخاذّهذهّالحيطةّأوّبسببّسوءّاستعمالهّللمنتوجّ،باعتبارّأنّّااللتزامّ

باإلفضاءّ ،الذي ّيفرض ّعلى ّالمحترف ّاإلدالء ّبالبيانات ّالخاصّة ّباستعمال ّالمنتوجّ
والتحذير ّمن ّمخاطرهّ ،تتوافرّفيهّالشّروطّالتيّيتطلّبهاّااللتزامّببذلّعنايةّ ،منّاحتماليةّ
النّتيجةّوعدمّحتميةّتحقّقهاّ،ودورّالدائنّّفي ّّتحقيقّالنتيجةّّأوّمنعهاّوالذيّ ّيعدّ ّّأحدّ
أسسّالتّمييزّبينّااللتزامّببذلّعنايةّوااللتزامّبتحقيقّنتيجة(ّ ّ.)1

فعند ّتناول ّمعيار ّاالحتمالّ ،الذي ّيقضي ّبأنّ ّااللتزام ّيكون ّببذل ّعنايةّ ،إذا ّكانتّ
النّتيجةّالمطلوبةّاحتماليةّوليستّمؤكّدةّالوقوعّ،نجدّأنّهّيؤكّدّتصنيفّااللتزامّباإلفضاءّ
منّالصفةّالخطرةّللمبيعّفيّإطارّااللتزاماتّببذلّعنايةّ،فالّنتيجةّالمبتغاةّمنّو ارئه ّهيّ
تجنيبّالمستهلك ّالمخاطرّالمرتبطةّعنّاستعمالّالمنتوجّ ،ولكنّالمحترف ّالّيضمنّهذهّ
النتيجةّ ،بحيث ّتكون ّسالمة ّالمستهلك ّمحال ّاللتزامهّ ،ولكنّه ّيتعهّد ّفقط ّببذل ّكل ّماّ
يستطيع ّإلحاطة ّالمستهلك ّبالبيانات ّوالمعلومات ّالتي ّتضمن ّسالمتهّ ،وليس ّبإمكانه ّأنّ
ّ-ّ1تعددتّأسسّومعاييرّالتمييزّالتيّقيلتّبشأنّالتمييزّبينّااللتزاماتّبتحقيقّنتيجةّ،وااللتزاماتّببذلّعنايةّّأهمهاّ:
معيار اإلرادةّ ّ:

ّّّّّّيتمثلّمضمونّمعيارّاإلرادةّ،فيّأنهّإذاّانصرفتّإرادةّالمتعاقدينّإلىّالتزامّالمدينّبتحقيقّنتيجةّمعينةّ،عدّالتزامّ
المدينّبتحقيقّنتيجةّمعينةّ،وفيّغيرّذلكّيكونّالتزامهّببذلّعنايةّ ّ.
ّّّّّّمعيار االحتمالّ ّّ:

ّّّّّ يقتضي ّمعيار ّاالحتمالّ ،أنه ّمن ّغيرّالممكن ّالقول ّبوجود ّالتزام ّبتحقيق ّنتيجة ّمعينة ّإذاّكان ّتحقيقها ّأم ار ّغيرّ
مؤكدّ،كالتزامّالطبيبّتجاهّالمريضّ،حيثّأنّالتزامهّليسّالتزاماّبتحقيقّنتيجةّمعينةّ،وهوّالوصولّإلىّشفاءّالمريضّ،
وانماّهوّالتزامّببذلّعنايةّمضمونهاّ،بذل ّواستخدامّكلّالوسائلّالطبيةّواإلمكانياتّالعلميةّالمؤديةّإلىّشفاءّالمريضّ،
فإن ّلم ّتتحقق ّهذه ّالغايةّ ،فإن ّالطبيب ّال ّيكون ّمخطئا ّفي ّذلكّ ،وعلى ّالمريض ّإذا ّما ّأصابه ّضررّ ،وأراد ّمطالبةّ

الطبيبّبالتعويضّأنّيثبتّخطأهّ ّ.
ّّّّّمعيار مساهمة الدائن:

ّّّّّيتوقف ّتحديد ّمضمون ّا لتزام ّما ّوفقا ّلهذا ّالمعيار ّبأنه ّالتزام ّبتحقيق ّنتيجةّ ،أو ّببذل ّعنايةّ ،على ّموقف ّالدائنّ
ومساهمته ّفي ّتنفيذ ّااللتزامّ ،ففي ّعقد ّالنقل ّمثال ّيكون ّالتزام ّالناقل ّبسالمة ّالمسافر ّالتزاما ّبتحقيق ّنتيجةّ ،لخضوعّ
المسافر ّللناقلّ ،وعدم ّقيامه ّبدور ّإيجابي ّفيّعمليةّالنقل؛ّأماّإذا ّكانّللدائن ّمساهمةّإيجابيةّفي ّتحقق ّنتيجة ّمعينةّ
فالتزام ّالمدين ّغالبا ّيكون ّببذل ّعنايةّ .الرجوع ّفي ّهذا ّالصدد ّإلىّ :محمد ّسليمان ّفالح ّالرشيديّ ،مرجع ّسابقّ ،صّّ.

صّ .977ّ-11ّّ.
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يتعهّد ّبأكثر ّمن ّذلكّ ،ألنّ ّبيانات ّاإلفضاء ّخاصة ّالتّحذيرية ّمنها ّمهما ّبلغت ّدقّتهاّ
ووضوحهاّ ،الّتكفيّوحدها ّلتحقيقّالنّتيجةّالمنتظرةّأيّسالمةّالمستهلك؛ ّفاألمرّمتوقفّ
علىّمدىّاستجابةّهذاّاألخيرّللتّحذيرّوالتزامهّبهّ .
يقودنا ّهذا ّالمعيار ّإلى ّالمعيار ّالثّاني ّوهو ّالمعيار ّالمرتبط ّبدور ّالدائن ّفي ّتحقيقّ
النّتيجةّأوّمنعهاّ،فااللتزامّيكونّببذلّعنايةّكلّماّكانّللدائنّدوراّإيجابياّفيّتنفيذّااللتزامّ،
أيّعندماّيكونّحراّفيّتحقيقّالنتيجةّأوّعدمهاّ؛ ّفيّحينّيكونّااللتزامّبتحقيق ّنتيجةّ،
إذاّكانّدورّالدائنّسلبياّويخضعّلتوجيهاتّالمدينّ .
بتطبيقّذلكّعلىّااللتزامّباإلفضاءّ ،نجدّأنّالمستهلك ّ(ّالدائنّبااللتزام)ّيلعبّدوراّ
ايجابياّفيّتحقيقّالنتيجةّالمطلوبةّ،فهوّقدّيستجيبّلبياناتهّوقدّالّيستجيبّعلىّاإلطالقّ
أو ّقد ّيخالف ّبعض ّالبيانات ّوالمعلومات ّالمقدّمة ّله ّمن ّطرف ّالمحترف ّوهنا ّال ّيمنعّ
االلتزامّوقوعّالضررّ،ماّيعنيّفيّالنهايةّأنّاحتماليةّالنتيجةّالمطلوبةّّيكونّبسببّالدورّ
االيجابيّالذيّيلعبهّالمستهلكّفيّتحقّقهاّأوّمنعهاّّومنّثمّّالّيمكنّأنّتكونّهذهّالنتيجةّ
محال ّاللتزام ّالمحترفّ ،فالتزام ّهذا ّاألخير ّيقتصر ّفقط ّعلى ّإحاطة ّالمستهلك ّبكافةّ
البيانات ّوالمعلومات ّالتي ّتجنّبه ّالمخاطر ّالمرتبطة ّباستعمال ّالمنتوج ّوال ّينتظر ّمنه ّأنّ
يضمنّعدمّتحقّقّتلكّالمخاطر(.)1
رفض ّالبعضّاعتبار ّااللتزامّبالسالمة ّ ّالتزاماّببذلّعنايةّ،بدعوىّ ّأنّ ّ ّمثلّ ّهذاّ
التكييفّسوفّيترتّ بّعليهّاختالفاّبينّالمسؤوليةّالناشئةّعنّاإلخالل ّبااللتزامّبالسالمةّ
باعتبارهّالتزاماّعقدياّ–ّفيّبدايةّظهورهّ-وبينّالمسؤوليةّالناشئةّعنّّحراسةّاألشياءّغيرّ

الحيةّ(ّ .)2

ّ-ّ1ميرفتّربيعّعبدّالعالّ،مرجعّسابقّ،صّ .183ّ.

ّ-ّ2إذّيرىّاالتجاهّالسابقّ،أنّالمشتريّسوفّيكونّفيّوضعّأسوءّ،نظراّألنهّلنّيستطيعّالمطالبةّبالتعويضّفيّظلّ
االلتزامّبالسالمةّباعتبارهّالتزاماّبوسيلةّ،إالّإذاّأقامّالدليلّعلىّخطأّالبائعّ،فيّحينّأنّاألمر ّعلىّخالفّذلكّبالنسبةّ

للمسؤوليةّالتيّنصتّعليهاّالمادةّّ 1/1838تّ.مّ.ف؛ّحيثّأنّالمسؤوليةّتقومّبمجردّإثباتّأنّالضررّنتجّعن=ّّّ
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ينكرونّحججّالرافضينّلهّ
ّ
غيرّأنّ ّالمدافعينّعنّالتّكييفّالسّابقّلاللتزامّبالسالمةّ ،
لسببينّ :
ّالسّببّاألولّ :عدم ّ ّوجودّسبب ّ ّيدعوّإلخضاع ّ ّنوعيّالضرر ّ ّالناتجينّ ّعنّ
المسؤوليةّالعقديةّوالتقصيرية ( ّالخطورةّلعيبّوالخطورةّالذاتية)ّ ،لقواعدّموحدةّمنّحيثّ
تعويضهّ،ذلكّأنّالمنتجّفيّحالةّالمنتوجّالخطيرّلعيبّفيهّ،فيّاستطاعتهّالحيلولةّدونّ
وقوعهّ،بالعملّعلىّإخراجّمنتجاتّخاليةّمنّالعيوبّ،ومنّثمّيثبتّالخطأّبوجودّالعيبّ،
أماّفيّحالةّالمنتجاتّالخطرةّبطبيعتهاّ ،فمهماّأدلىّالمنتجّمنّبياناتّوتحذيرات ّ ّفإنّهّالّ
يضمنّفهمّالمستهلكّلهاّ ،الختالفّدرجاتّالفهمّبينّالمستهلكينّومدىّاحترامهّلهاّ،إذّ
أنّبعضّالمستهلكينّال ّيهتمّلماّيكتبّمنّتحذيراتّ،ومنّثمّ ّالّتقومّمسؤوليتهّإالّبإقامةّ
الدليلّعلىّخطأهّ .
السّببّالثانيّ:إيجادّقواعدّموحّدةّيؤديّإلىّخلطّغيرّمقبولّبينّنوعيّالمسؤوليةّ
العقديةّوالتقصيريةّ،فكالهماّينصبانّعلىّضررينّمختلفينّ،فالّيصحّالخلطّبينهماّ .
بالرغمّمنّذلكّ،الّيمكنّاألخذ ّ ّبالتّبريرات ّالسّابقة ّعلىّإطالقهاّ،لذلك ّظهرّ
ّّّّّّلكن ّ ّ
اتّجاهّآخرّ ،يرى ّأنّااللتزامّبالسالمةّفيّحقيقته ّالتزامّبتحقيقّنتيجةّ،إالّ ّأنهمّاختلفواّفيّ
تحديدّطبيعةّهذهّالنتيجةّ .
الفرع الثاني
مدى اعتبار االلتزام بالسالمة التزاما
بتحقيق نتيجة
يتعهّدّالمدينّفيّااللتزامّبنتيجةّبتحقيقّغايةّمحدّدةّ،الّيمكنهّأنّيتخلّصّمنّأدائهاّّ
تيجةّالمرجوة ّأوّأنّيثبتّ
ّ
بإثباتّأنّهّقدّبذلّاالحتياطات ّالالّزمةّواتّخذّماّيلزمّلتحقيقّالنّ
أنّهّكانّحس ـ ـنّالنيّةّفيّتنفيذّالتزامهّ،ماّلمّيثبتّالسّببّاألجنـ ـ ـ ـ ـبيّالذيّأدّى ّإلىّع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ّ
=ّالتدخلّاإليجابيّللشيءّ،والّيمكن ّدفعهاّسوىّبإثباتّالسببّاألجنبيّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:عليّسيدّحسنّ،

مرجعّسابقّ،صّ ّ،122ّ.
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ّتحقّقها(ّ .)1
يرىّفيّهذاّالصددّجانبّمنّالفقهّ،أنّّمحلّااللتزامّبالسالمةّالّيمكنّأنّيكونّإالّّ

بتحقيقّنتيجة()2؛ّاستناداّإلىّأنّّالمحترفّيلتزمّبتسليمّمنتوجّخالّمنّأيّّعيبّ،كماّيلتزمّ
بالعلمّبماّينطويّعليهّمنّعيوبّ،فوجودهّبصرفّالنّظرّعماّإذاّكانّناشئاّعنّخطأّأمّ
الّ،يكفيّلقيامّمسؤوليته(ّ .)3

يكفي ّلذلكّ ،إثبات ّالدائن ّواقعة ّعدم ّتحقّق النتيجة المنـ ـتظرة كليا أو جزئياّ ،حتىّ

تقوم مسؤولية المدين ّ()4؛ ّبالتالي ّعبء ّاإلثبات ّال ّيقع ّعلى ّعاتق ّالمستهلكّ ،كما ّأنّّ
ّ-ّ1محمدّسليمانّفالحّالرشيديّ،مرجعّسابقّ،صّ .19ّّ.
ّ -ّ 2يذكرّمنّبينهمّ:محمد عليّعمران ،مرجع ّسابقّ،ص ّّ ّ.397ومحمدّمحيّالدينّإبراهيم ّسليمّ،مرجعّسابقّ،صّّ.
ّ.88باإلضافةّإلى:
Jean-luc AUBER, Eric SAVAUX, op, cit, p. 3.

ّ-ّ3عليّسيدّحسنّ،مرجعّسابقّ،صّّ.صّ .128ّ-123ّّ.

4- Stéphane GRUBER-MAGITOT, L’action du consommateur contre le fabricant d’un objet affecté
par un vice caché en droit anglais et en droit français, P.U.F, Paris, 1978, p.ّ37.

ّّ ّ تصنيفّطبيعةّااللتزامّبالسالمةّإلىّالتزامّبتحقيقّنتيجةّ،لهّأهميةّكبيرةّفيّتحديدّمضمونهّّ،فهذاّااللتزامّيمثلّ
تطوراّمهماّفيّنطاقّالعالقات ّالعقديةّ،ابتدعهّالقضاءّبتأثير ّمنّالفقهّ،لحمايةّجمهورّالمسافرينّمنّعبءّاإلثباتّّ
نظراّللتطوراتّالحديثةّفيّوسائلّالنقلّوصعوبةّإثباتّخطأّالناقلّمنّجهةّ،ولالستخدامّالمتزايدّللميكنةّوأثرهاّالمباشرّ
علىّالسالمةّالجسديةّلإلنسانّمنّجهةّأخرى؛ّولقدّلعبّااللتزامّبتحقيقّنتيجةّّ،دوراّحيوياّفيّبلورةّالمفهومّالحقيقيّ
لاللتزامّبالسالمةّ،واذاّكانّلاللتزامّببذلّعنايةّوجودّحقيقيّفيّمضمونّبعضّالعقودّ(كالعقدّالطبي)ّ،فإنّهذاّالوجودّ
ليسّثابتاّدائماّ،بلّيتميزّبالمرونةّ،وهيّمرونةّنشأتّمعّنشأةّالميكنةّ،وتدخلهاّالواضحّفيّالسالمةّالجسديةّلإلنسانّ،

األمرّالذيّجعلّ االلتزامّببذلّعنايةّيتحولّفيّبعضّصورهّليصبحّالتزاماّبتحقيقّنتيجةّ(ّعملياتّنقلّالدمّ،وعملياتّ
زرعّاألعضاءّعلىّسبيلّالمثال)ّ،وهذاّالتحولّهوّأمرّفيّغايةّاألهميةّ،إذّيوحيّإلىّمعنىّالّيحتملّالشكّفيّنطاقّ
السالمةّالجسديةّلإلنسانّ،محتواهّأنّتلكّالسالمةّواطارهاّالقانونيّ،تتجهّبقوةّإلىّتحقيقّالتكاملّالقانونيّلحمايةّجسدّ
اإلنسانّ،منّخاللّاألدواتّالفعالةّفيّذلكّ،كااللتزامّبتحقيقّنتيجة؛ّبحيثّأنهّالّيمكنّللمسؤولّعنّحدوثّالضررّ،
أن ّيفلت ّمن ّالمسؤولية ّباالرتكان ّإلى ّأنه ّلم ّيخطأ ّفي ّتنفيذ ّالتزامهّ ،ذلك ّأنه ّملزم ّبتحقيق ّنتيجة ّواحدةّ ،هي ّسالمةّ
اإلنسانّفيّجسدهّ،أياّكانّنطاقّتطبيقّذلكّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:محمدّسليمانّفالحّالرشيديّ،مرجعّسابقّ،
صّ.صّ .971ّ-972ّ.
ّ
ّ
ّ
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تجزء()1؛ ّإذ ّالّيمكنّلهّأنّيتحلّلّمنّالمسؤوليةّبإثباتّحسنّنيّتهّأوّأنّهّبذلّ
السالمةّالّ ّ
العنايةّالواجبةّبغرضّتنفيذّااللتزامّأيّتحقيقّالنتيجةّالمرجوةّ(ّ)2؛ّلذلكّهناكّمنّيرىّأنّّ

سلوك ّالمدين ّوما ّ ّيبديه ّمن ّ ّحرص ّأو ّ ّإهمالّ ،ليس ّ ّمحل ّاعتبار ّعند ّ ّتقدير ّقيامّ

المسؤولية( )3وهذاّاألمرّيتفقّمعّاعتبارّااللتزامّبالسالمةّالتزاماّبتحقيقّنتيجةّوليسّببذلّ

عناية(ّ ّ.)4

ّّّّّّيسألّبناءّعلىّماّسبق مثالّ،صاحب المتجر عن كلّ ضررّيصيب المستهلك من
جراء المنتجات التي يبيعها له ،حيث يقع على عاتقه التزاما ّبتحقيق نتيجة ّمضمونها بيع
ّ
بمجرد إصابة ّ ّالثانيّ
ّ
األول
منتجات سليمة ال تشكّل أيّ خطر عليه ،إذ ت ـ ـقوم ّمسؤولية ّ ّ

المرض(ّ .)5
بأضرارّنتيجة تناولها كالتّسمم أو ّ

فإذاّكانّمصدرّالضررّمنتوجّخطيرّبسببّعيبّفيهّ،فإنّ ّالقضاءّانتهىّإلىّعدمّ

تمكينّالمحترف ّإقامةّالدليلّعلىّجهلهّبالعيب()6؛ ّفاصطالحّالسالمةّيعبّرّعنّمضمونّ
التزامّحقيقيّبالعلمّبالعيوبّعلىّعاتقهّ ،يتّخذّقوامّالتزامّمحدد ّبالسالمةّويعنيّذلكّأنّهّ
1 - Paulette VEAUX- FOURNERIE & Daniel VEAUX, op, cit, p. 02, ou il dit : « L’obligation de
sécurité ne s’entent que d’une obligation de résultat parce que, logiquement, la sécurité ne se
divise pas. La victime devrait donc pouvoir obtenir réparation du dommage qui l’atteint sans avoir
a prouver la faute du débiteur » .

ّ -ّ 2عبدّالمنعمّموسىّإبراهيمّ،مرجعّسابقّ،ص ّ.192ألنّمضمونّااللتزامّبتحقيقّنتيجةّليسّنشاطاّأوّجهداّأوّ
إمكاناتّ،وانماّهوّالنتيجةّنفسهاّالمترتبةّعليهاّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:عليّأبوّماريةّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ.112ّ.

ّ-ّ3منّبينهمّمثال:

- Patrick GROSIEUX, Principe de précaution et sécurité sanitaire, Thèse pour le doctorat en droit,
Droit, Administration et secteur publics, Université, Paris1, 2001, p.ّ505.

ّ-ّ4عبدّالحميدّالدياسطيّعبدّالحميدّ،حمايةّالمستهلكّفيّضوءّالقواعدّالقانونيةّلمسؤوليةّالمنتجّ،دارّالفكرّوالقانونّ،
مصرّ،2212ّ،صّ .281ّ.
ّ -ّ 5كريمةّبركاتّ،حمايةّأمنّالمستهلكّ،...مرجعّسابقّ،صّ .81ّ .وقدّأخذ المشرع ّالجزائريّ بهذا التوجهّفيّعقدّ
الفندقة ،إذ نصّ على مسؤولية صاحب الفندقّعن كلّّضرر ناتج عن حالة وفاة الزبون أو تضرره ،نتيجة تناول مأكوالت

أو مشروبات قدّمت لهّ،إالّّإذا أثبت أنّ الوفاة ال عالقة لها بهذه المأكوالت والمشروبات أو أنّها كانت صالحة لالستهالك
دون خطرّ.الرجوعّإلىّ:المادةّّ 28منّالقانونّرقمّّ 21-99المؤرخ ّفيّّ ،1999ّ/21/ّ 28الذيّيحددّالقواعدّالمتعلقةّ
بالفندقةّ،جّ.رّّعددّّ،22صادرّفيّّ ّ.1999ّ/21/12
ّ-ّ6عليّسيدّحسنّ،مرجعّسابقّ،ص.99ّ.
ّ
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ملزمّبتسليمّشيءّخال ّمنّأيّّعيبّيكونّمصدرّخطرّعلىّالمستهلكّ،يسبّبّأض ارراّلهّ
فتتحركّمسؤوليته(ّ ّ.)1
فإنّحدثتّ،فمعنىّذلكّغيابّالسالمةّ ّ،

ماّقررتهّمحكمةّالنقضّالفرنسيةّمنّ
ةّهذاّالرأيّ،فيّ ّ
ّ
ساقّالبعض ّدالئلّعلىّصحّ
أنّالمنتجّالذيّيسلّمّموادّبناءّمعيبةّ،يكونّمسؤوالّعماّتسببهاّمنّحوادثّ،والّيشفعّلهّ
أنّيحتجّبأنّجهلهّكانّمشروعاّ،بالنّظرّإلىّحداثةّموادّالبناءّ،وعدمّإمكانّمعرفةّماّبهاّ

منّعيوبّإالّعنّطريقّاالستعمالّ(ّ ّ.)2

ّّّّّاعتبرّ أيضاّالقضاءّالفرنسيّ،االلتزامّبالسالمةّالتزامّبتحقيقّنتيجةّ،إذاّكانّاالعتداءّ
علىّالسالمةّناشئاّعنّفعلّجهازّاإلنذارّ،حيثّقضتّالمحكمةّبأنّالبائعّالذيّقامّببيعّ
جهاز ّإنذار ّإلى ّخبير ّمتخصص ّفي ّبيع ّاآلثارّ ،يقع ّعلى ّعاتقه ّالقيام ّبأعمال ّالصيانةّ
واإلصالحّ،حتىّيكونّفيّوضعّيسمحّبتشغيلهّ،ومنّثمّّفإنّّااللتزامّالذيّيقعّعلىّعاتقّ
البائعّ ،هوّالتزامّبتحقيقّنتيجةّ ،يترتّبّعليهّالتزامّبتعويضّعميلهّعنّكافةّاألضرارّالتيّ
لحقتّبهّنتيجةّعملياتّالسطوّوالسرقةّ،بسببّوجودّعيبّبالجهازّالمبيع(ّ ّ.)3

بالتّاليّفالقضاءّالفرنسيّ،الّيجيزّللبائعّأنّيقيمّالدّليلّعلىّجهلهّبالعيبّ،حتىّولوّ
كانّفيّظروفّالدعوىّما ّيقطع ّباستحالةّعلمهّبهّ،وأنّهّلم ّيدعّله ّسبيال ّللتّنصّلّمنّ
المسؤوليةّسوىّإثباتّالسّببّاألجنبيّوهوّماّيعنيّأنّ ّمحلّّااللتزامّبالسالمةّبالنّسبةّلهذاّ
النوع ّمن ّاألضرارّ ،يتمثّل ّدائما ّفي ّتحقيق ّنتيجة ّوفي ّهذا ّالصدد ّيرى ّالبعضّ ،أنّ ّهذاّ

التّكييفّيسريّأيضاّبالنّسبةّلألضرارّالنّاشئةّعنّالمنتجاتّالخطيرةّبطبيعتهاّ،بالتّاليّإذاّ
أراد ّالبائع ّالفكاك ّمن ّالمسؤوليةّ ،عليه ّأن ّيقدّم ّالدّليل ّعلى ّقيامه ّبواجب ّاإلفضاء ّكماّ
ّّ-ّ1محمدّمحيّالدينّإبراهيمّسليمّ،مرجعّسابقّ،صّ .11ّ.
ّّ-ّ2نقضّمدنيّفرنسيّّ.9111/71/72أشارّإليهّ:جابرّمحجوبّعليّ،مرجعّسابقّ،صّّ .11
ّ ّ -ّ « Le fournisseur, qui avait vendu à un antiquaire un système d’alarme s’était chargé de

3

l’entretien de l’appareil en bon état de marche, peuvent en déduire qu’une obligation de résultat
pesait à cet égard sur le fournisseur, pour le condamner à indemniser son client des conséquences
ّّd’un cambriolage ayant mise en évidence une défaillance de l’appareil vendu ». Voir :ّCass. 1er
civ, 17/11/1978, Bull.civ, 1, n°357, p. 277.
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ينبغي؛ّفاألخذّبالرأيّالمخالفّ(بذلّعناية)ّ،منّشأنهّأنّيؤدّيّإلىّإفراغّااللتزامّبالسالمةّ
منّمضمونهّوجعلهّ ّعديم ّ ّالجدوىّ،ألنّ ّالمدينّبأيّ ّالتزامّعليهّأنّيبذلّالعنايةّالواجبةّ،

اءّوجدّالتزامّبالسالمةّأمّلمّيوجد(ّ ّ.)1
سو ّ

ومنّجانبّآخرّ،فإنّ ّااللتزامّبالسالم ّقدّقامّعلىّإثرّقصورّقواعدّضمانّالعيبّ
الخفي ّعنّمواجهةّاألضرارّالناجمةّعنّخطورةّالمنتجاتّوهوّالواقعّالذيّيعكسّاالتجاهّ
نحوّتحسينّموقفّالمستهلكّالمضرورّ،منّخاللّالعملّعلىّتزايدّفرصهّفيّالحصولّ
علىّالتعويضّوهوّماّيقتضيّأالّ ّتقلّ ّالحمايةّالتيّيتمتّعّبهاّالمستهلكّبمقتضىّااللتزامّ

بالسالمةّ ،عن ّتلكّالتيّكانّيحظى ّبها ّبمقتضىّااللتزامّبضمانّالعيب ّالخفي()2؛ّلذلكّ

الرجوعّفيهّ،بلّّمنّ
يرىّالبعضّّ،أنّّماّّأحرزّمنّّتقدمّّفيّّهذاّالخصوصّالّيصحّّ ّ
المؤسفّمجردّالتّفكيرّفيّإيقافه(ّ ّ.)3
ّ

إضافةّإلىّأنّّاعتبارّهذاّااللتزامّالتزاماّببذلّعنايةّ،منّشأنهّأنّيؤديّإلىّالمغايرةّ
في ّاألحكام ّالمطبّقة ّعلى ّالمسؤولية ّالنّاجمة ّعن ّهذه ّاألضرار ّوتلك ّالناشئة ّعن ّحراسةّ
األشياءّغيرّالحية(ّ ّ.)4

ففيّالحاالتّ ّالتيّأسبغ ّ ّفيهاّالقضاءّ ّصفةّااللتزام ّ ّببذلّعناية ّعلىّااللتزامّ ،لمّ
يعطّلضحاياّالحوادثّالحمايةّالمناسبةّ ،بلّيكونّقدّحرمهمّممّاّتوفّرهّالمسؤوليةّعنّفعلّ
األشياء ّمن ّضمانّ ،ليكون ّوضعه ّأسوء ّمن ّوضع ّاألغيار ّالذين ّقد ّيتضررون ّبفعلّ
تقومّبمجردّإثباتّأنّالضررّقدّنتجّعنّالتدخّلّاإليجابيّ
ّ
المنتوجّ،ذلكّأنّ ّهذهّاألخيرةّ ،
للشيءّ ،بحيث ّأنّه ّإذا ّما ّأّقيم ّهذا ّالدّليلّ ،لم ّيكن ّهناك ّمن ّسبيل ّلدفع ّالمسؤولية ّسوىّ
ّّ-ّ1بدرّحامدّالمالّ،مرجعّسابقّ،صّ .929ّ.
ّّ-ّ2عليّسيدّحسنّ،مرجعّسابقّ،ص.128ّ.
ّّ-ّ3جابرّمحجوبّعليّ،مرجعّسابقّ،صّ.صّ ّ.991ّ-999ّ.
ّ -ّ 4محمد ّأحمد ّالمعداوى ّ ،المسئولية ّالمدنية ّعن ّأفعال ّالمنتجات ّالخطرةّ ،دراسة ّمقارنةّ ،دار ّالجامعة ّالجديدةّ ،
اإلسكندريةّ،1791ّ،صّ .991ّ.

ّ
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إثبات ّالسبب ّاألجنبي(ّ ،)1خاصة ّمع ّظهور ّنظريّة ّتجزئة ّالحراسة(ّ )2الدّاعية ّإلى ّالتفرقةّ
بين ّحراسة ّالتكوين ّ) ّ (Garde de la structureوحراسة ّاالستعمال ّ (Garde de

)ّ l’utilisationأي ّحراسة ّتشغيل ّالشيء ّبعد ّإنشائهّ ،التي ّاعتمدتها ّبعض ّاألحكامّ

القضائية ّ()3؛ ّفي ّحين ّأن ّالمشتري ّلن ّيتمكن ّمن ّالحصول ّعلى ّالتعويض ّإال ّإذا ّأقامّ
الدليلّعلىّخطأّالبائعّ .

لذلك ّسعى ّالقضاء ّالفرنسي ّإلى ّنبذ ّهذه ّالتفرقةّ ،إذ ّأقرت ّمحكمة ّالنقض ّالفرنسيةّّ
في ّّ 9119/79/ّ 99التزاما ّعاما ّبالسالمةّ ،مضمونه ّإلزام ّكل ّمن ّالمنتج ّأو ّالبائعّ
المحترفّّبتسليمّمنتجاتّخاليةّمنّأيّّعيبّأوّخللّفيّالتّصنيعّ،يمكنّأنّتكونّمصـدرّ

خطرّبالنسبةّلألشخاصّواألموال(ّ .)4

يمكنّاعتبارّالحكمّأعالهّتكريسّللتّوجهّالداعيّإلىّاعتبارّااللتزامّبالسالمةّ،التزاماّ
بتحقيقّنتيجةّ .
األسانيدّالقانونيةّالتيّتبررهاّ،تبقىّّنسبيةّوغير
ّ
لكنّرغمّّموضوعيةّّهذهّّالنتيجةّو
أكيدة؛ ّ إذ ّال ّيمكن ّالجزم ّبكفاية ّالضرر ّلقيام ّمسؤولية ّالمدين ّعن ّأضرار ّمنتجاتهّ ،ألنّ
 - 1عبدّالحميدّالدياسطيّعبدّالحميدّ،مرجعّسابقّ،ص.282ّ.

الرجوع المباشر ّعلى المنتج
ّ -ّ 2ابتكر القضاء الفرنسي حال ّلحمايةّالغيرّالمتضررّمنّالمنتوج ،فأعطى له ّالحق فيّ ّ
دون المرور بالحارس ،وبهذا يكون القضاء قد جزأّ الحراسة إلى دائرتين دائرةّحراسة تكوين المنتوج ،التي تبقى تحت
سيطرة المنتج ،ودائرة حراسة االستعمال وهي التي تنتقل إلى الشخص الذي يجمع بين يديه سلطات االستعمال واإلدارة
والرقابة على الشيءّ،الرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:
Anne- Marie CHEMEL, Responsabilité du fabricant en droit Français Anglais, Américain, thèse de
doctorat, Paris I, 1975, p.p. 216-217.

ّ ّ -ّ 3مثال ّحكم ّمحكمة ّالنقض ّالصادر ّبتاريخ ّّ 9199/79/27التي ّقضت ّفيهّ ،بأن ّانفجار ّزجاجة ّمياه ّغازية ّيـؤديّ
وباإلضافة ّإلى ّافتراض ّوجود ّالعيب ّفي ّالتكوين ّالداخلي ّللمنتوجّ ،إلى ّافتراض ّعالقة ّالسببية ّبين ّخطأ ّالمنتج ّوالضررّّ
وبالتاليّإلىّقيامّمسؤوليةّالمنتجّبوصفهّحارساّللتكوين؛ ّكذلكّفيّحكمّآخرّلهاّصادرّبتاريخّ 9199/91/91ّ:فيّقضيةّ

خاصةّبانفجارّجهازّإطفاءّحريقّنجمّعنهّوفاةّمستخدمهّ،انتهت ّمحكمةّالنقضّإلىّافتراضّوجودّعيوبّفيّالجهازّ
والىّأن ّالعيبّهوّالذيّأدىّإلىّوفاةّالمستخدم ّوأقامتّبناء ّعلىّماّتقدمّمسؤوليةّالمنتجّبوصفهّحارساّللتكوينّ .أشارّ
إليهماّ:حسنّعبدّالباسطّجميعيّ،مرجعّسابقّ،صّ 991ّ.
ّ-ّ4عليّسيدّحسنّ،مرجعّسابقّ،صّ .128ّ.
ّ
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نفسّالمعطياتّالسابقةّأشارتّإلىّعنصرّمهمّالّيمكنّتجاهلهّ،والمتمثلّفي العيبّّ،إذاّ

هيّمسؤوليةّمنّنوعّخاصّ ،ال ّيشترطّفيهاّإثباتّخطأّالمدينّوالّيكفيّبالمقابلّالضررّ
لوحدهّلمساءلتهّ،ألنهاّمسّؤّوليةّقائمةّعلىّضررّمنسوبّإلىّعيبّفيّالمنتوجّ ّ.
وازاء ّذلكّ ،ذهب ّاتّجاه ّمن ّالفقه(ّ )1والذي ّنؤيّده ّإلى ّإيجاد ّالتزام ّوسط ّبين ّااللتزامّ
ببذل ّعناية ّوااللتزام ّبتحقيق ّنتيجة ّوهو ّااللتزام ّبتحقيق ّنتيجة ّمخّففةّ ،مضمونه ّوجوب
الموازنة بين مصلحتين متعارضتين؛ّمنّناحية ،مصلحة المحترفّ-خاصةّالمنتجّ-في أالّ
يثقل كاهله بعبء المسؤوليةّ،دون أن يكون هناك دليلّعلىّأنّ الشيء الذي أنتجه قد لعب
دو ار إيجابيا في إحداث الضرر؛ فمثل هذا التّوسع يشلّ رغبتهّفي اإلبداع والتجديدّ ّ.

ومن ناحية أخرى ،مصلحة المستهلك المضرور في عدم تحمّل ّعبء إثبات قد ال
يستطيع النهوض به ،إمّا ألنّ المنتوج الذي أحدث الضرر قد دّمّر تماما ّفي الحادثة،
وبالتالي لم يبق منه ما يمكن فحصه للتّحقق من وجود العيب من عدمه ّوامّا ألنّ األمر

يتعلّق بمنتوج معقّد فنّياّ،ليس من السّهل الجزم بوجود عيب فيه(ّ ّ.)2

فااللتزام ّبتحقيقّنتيجةّمخفّفةّ ،هوّتوجّهّحديثّاستحدثهّالفقهّ ،يحويّفيّطيّاتهّماّ

هوّأكثرّمنّااللتزامّببذلّعنايةّ،كماّأنّهّأقلّمنّااللتزامّبتحقيقّنتيجةّ(ّ .)3

فهو ّأكثر ّمن ّااللتزام ّببذل ّعنايةّ ،ألنّه ّعلى ّعكس ّهذا ّااللتزام ّاألخير ّال ّيتطلّبّ
إلعمالهّإقامةّالدّليلّعلىّخطأّأوّإهمالّمنّجانبّالمحترفّ،فالعبرةّفيّقيامّالمسؤوليةّ
ّ-ّ1جابرّمحجوبّعليّ،مرجعّسابقّ،صّ .138ّ.
ّ-ّ2مرجعّنفسهّ،صّ .132ّ.
 -ّ3قريبّمنّهذاّالمعنىّ ّ:
Paulette VEAUX- FOURNERIE & Daniel VEAUX, op, cit, p. 03, « on peut concevoir également
une solution intermédiaire, en décidant que l’obligation de sécurité n’est ni une obligation de
moyens imposant a la victime du dommage de faire la preuve d’une faute imputable au
responsable ou son personnel, ni une véritable obligation de résultat dont le présumé responsable
ne pourrait se dégager qu’en prouvant que e dommage provient d’une cause
extérieure ,imprévisible et irrésistible constituant un cas de force majeure. dans cette conception
intermédiaire, la faute sera présumée ,mais la preuve de l’absence de faute (même en dehors de
tout cas de force majeure suffira a libérer le débiteur » .
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ليسّبتقديرّسلوكهّوانّماّبماّينطويّعليهّالمنتوجّمنّخطورة؛ّثمّّإنّهّالّيستطيعّأنّيتخلّصّ
من ّالمسؤولية ّبإثبات ّبذله ّالعناية ّالمطلوبة ّللحيلولة ّدون ّوجود ّعيب ّفيه ّأو ّحسن ّنيّتهّ
بجهلهّللعيبّأوّاستحالة ّكشفه؛ ّ فوجودّالعيبّبصرفّالنّظرّعمّاّ إذا ّكان ّناشئاّعنّ
خطأّأمّالّيكفيّلقيامّالمسؤوليةّ(ّ .)1

لكنّهّأقلّمنّااللتزامّبتحقيقّنتيجةّ،ألنهّإذاّكانّيكفيّإثباتّالضررّللحصولّعلىّ
تعويضّوفقاّلهذاّااللتزامّ،فإنّهذاّاإلثباتّوحدهّالّيكفيّلحصولّالمستهلكّعلىّتعويضّ
الضررّالالّحقّبهّ،بلّيتعيّنّعليهّزيادةّعلىّذلكّ،إقامةّالدّليلّعلىّرجوعّالضررّإلىّ
جّوصفّالخطورةّوجعلهّمنّثمّسبباّ للضرر(ّ .)2
ّ
عيبّأوّخللّفيّالتصنيعّاكسبّالمنتو

وهو ّما ّجعل ّالبعض(ّ )3يرى ّأنّ ّالموازنة ّبين ّهاتين ّالمصلحتينّ ،تقتضي ّأن ّيكونّ
حصولّالمشتري ّ(المستهلك)ّعلىّالتعويضّمرتبطاّليسّبيقينّواّنماّبوجودّاحتمالّراجحّ،
مضمونه ّأنّ ّالضررّماّكانّليحصلّلوالّاشتمال ّالمنتوجّعلىّعيبّأوّخللّفيّتصنيعهّ،
أدىّإلىّإكسابهّصفةّالخطورةّ ّ.
لذلكّفإنّّمشكلةّاإلثباتّتحلّّعلىّأساسّاالعترافّبوجودّقرينةّعلىّالصفةّالخطرةّ
فيّالمنتوجّ،لكنّهذهّالقرينةّبسيطةّيجوزّللمحترف ّالتخلّصّمنهاّبإثباتّأنّ ّالمنتوجّلمّ
يكن ّبه ّأي ّعيب ّأو ّخلل ّأو ّينفي ّعالقة ّالسّببية ّبإقامة ّالدّليل ّعلى ّأنّ ّالصّفة ّالخطرةّ
بفرض ّوجودهاّ،لمّت كنّلهاّأدنىّدورّفيّالحادثةّالتيّكانتّوليدةّسببّأجنبيّالّينسبّ
إليهّ،كالقوةّالقاهرةّأوّفعلّالمضرورّأوّفعلّالغيرّ .
يمكن ّاستخالص ّنفس ّالموقف ّللمشرع ّالجزائري ّوالمشرع ّالفرنسي ّالمتأثر ّبالتوجيهّ

األوروبيّّ،بالرجوعّّللمادةّّ917مكررّمنّتّ.مّ.جّالمطابقةّّلنصّالمادةّّ 9111
ّ-ّ1جابرّمحجوبّعليّ،مرجعّسابقّ،صّ .138ّ.
ّ-ّ2مرجعّنفسهّ،صّ .186ّ.

 ّ-ّ3عمرّمحمدّعبدّالباقيّ،الحمايةّالعقديةّللمستهلكّ،دراسةّمقارنةّبينّالشريعةّوالقانونّ،منشأةّالمعـارفّ،اإلسـكندريةّ،
ّ

ّ،1771صّ .631ّ.
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الباب األول:

تّ.مّ.فّ،التيّتنصّّعلىّأنّهّ :

« ّيكون المنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن العيب في منتوجه حتى ولو لم

تربطه بالمتضرر عالقة تعاقدية»".

عليه ّفإنها ّمسؤولية ّليس ّلها ّعالقة ّبالخطأّ ،وبالتّالي ّال ّمجال ّللبحث ّعن ّطبيعةّ
االلتزام ّبسالمة ّالمنتوج ّمن ّخالل ّسلوك ّالمدين ّبااللتزامّ ،مما ّيعني ّأنّ ّهذا ّااللتزام ّذوّ
طبيعة ّخاصةّ ،تتمثل ّفي ّأنّه ّمتى ّلحق ّشخص ّضرر ّبسبب ّعيب ّفي ّالمنتوجّ ،التزمّ
المنتجّبالتعويضّ .
يمكنّالقول ّممّاّسبقّ ،أنّ ّااللتزامّبالسالمةّالّيمكنّأنّيكونّالتزاماّببذلّعنايةّ،بلّ
هوّالتزامّبتحقيقّنتيجةّمخففةّ،حيثّيفترضّمنّثبوتّالضررّ ،بأنّ ّهذاّاألخيرّقدّنشأّ
عنّالصفةّالخطرةّللمنتوج ّبسبب ّوجودّعيبّأوّخللّفيّتصنيعهّأوّلعدمّاإلفضاءّبهاّ
للمستهلك ّ ّوأنّالمنتجّأوّالبائعّالمحترفّيستطيعّأنّيتخلصّمنّهذهّالمسؤوليةّ ،بإقامةّ
الدّليلّإمّاّعلىّعدمّوجودّالعيبّأوّالخللّفيّالمنتوجّ،وامّاّعلىّانتفاءّالعالقةّالسببيةّبينّ
هذاّالعيبّوبينّالضررّالذيّوقعّ،والتيّسنفصلّفيهاّالحقاّ .

المبحث الثاني
الجهود المبذولة للوصول إلى الطابع المستقل
لاللتزام بالسالمة
يعتبر ّااللتزامّبالسالمة ّثمرة ّاجتهادّالقضاءّالفرنسيّالذيّعملّعلىّتطويرهّ ،وذلكّ
أمام ّقصور ّالتشريع ّالذي ّلم ّيغطّ ّاألضرار ّالتي ّتتسبّب ّالمنتجات ّفي ّحدوثها ّللمستهلكّ
سواءّفيّجسدهّأوّفيّأموالهّاألخرىّ ،منّغيرّالمنتوجّالمعيب ّ(المطلبّاألول)ّغيرّأنّ
وجودهّتأكّدّمنّخاللّتكريسّالقانون ّله ّّوهوّماّكرسهّالمشرعّالجزائريّالذيّتفطّن ّإلىّ
ّالتطور ّالقانوني ّفي ّهذا ّالمجالّ ،متأث ار ّبالمشرع ّالفرنسي ّالذي ّاستجابّ
ّ
ضرورة ّمواكبة
المكرسةّلهذاّااللتزامّ(المطلبّالثاني)ّ .
للنصوصّاألوروبيةّ ّ
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المطلب األول

جهود القضاء الفرنسي في تطوير
االلتزام بالسالمة
ّّّّّأنشأ ّالقضاء ّالفرنسي ّااللتزام ّبالسالمة ّفي ّبعض ّالعقود ّالتي ّتتضمّن ّخطورة ّعلىّ
سالمةّأحدّالمتعاقدينّ،إلىّأنّوصلّإلىّعقدّالبيعّ،الذيّبذلّجهداّكبيراّفيّسبيلّتطويعّ
األحكامّالمتوفرةّلديهّ ،لتقريرّحمايةّفعّالةّللمستهلك ّمنّأضرارّالمنتجاتّ( ّالفرع ّاألول)ّ
لكن ّمع ّذلكّ ،أثبت ّالتطبيق ّالعملي ّ ّقصور ّربط ّااللتزام ّباألحكام ّالتقليدية ّعن ّتوفيرّ
الحمايةّالمبتغاةّللمستهلكّ،ماّدفعهّإلىّاالعترافّبااللتزامّبالسالمةّ،كالتزامّمستقلّ(ّالفرعّ
الثانيّ)ّ .
الفرع األول
تطويع األحكام التقليدية لضمان
سالمةّالمستهلك
ظهرّااللتزامّبالسالمةّفيّالمجالّالعقديّ،إذّحاولّالقضاءّالفرنسيّحمايةّالمشتريّ
منّاألضرارّالجديدةّالتيّأسفرّعنهاّالتطور ّالتكنولوجيّ،بتطويعّالنصوصّالمتوفرةّلديهّ
ابتداء ّبأحكام ّضمان ّالعيب ّالخفي ّ(أوال) ّكما ّلجأ ّإلى ّاستكمال ّنصوص ّالضمانّ
بالنصوصّالخاصةّبالتّسليمّ(ثانيا)ّ ّ.
أوال :ضمان العيوب الخفية كوسيلة لضمان السالمة
يرتّب ّعقدّالبيعّعلىّعاتقّالبائعّالتزاماّبضمانّالعيوبّالخفيةّفيّالشيءّالمبيع

(ّ)1

أثبتّالتطبيقّالعمليّ قصورّأحكامهّوعجزهاّعنّتحقيقّالحمايةّالكافيةّلمستهلكّالمنتجاتّ
الخطيرةّ(ّ،)9لذلكّحاولّالقضاءّتطويعهّّليتماشىّّمعّّماّاستجدّّمنّتطوراتّّفيّهذا ّ
ّ-ّ1نظّمتّأحكامّضمانّالعيبّالخفيّفـيّالقـانونّالج ازئـريّفـيّالمـوادّّ211إلـىّّ299تّ.مّ.جّ.المقابلـةّللمـوادّّ9919
إلىّّ9911تّ.مّ.فّ .
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المجالّ(ّ .)1
 -1عجز أحكام ضمان العيب الخفي عن تحيق السالمة:
ّّّّّحاول ّالقضاءّالفرنسي ّتطويعّنصوصّالبيعّالخاصةّبالضمانّ،بغيةّضمانّسالمةّ
المستهلكّوايجادّأساسّلمساءلةّالمنتجينّوالبائعينّ ،فنشأّبذلكّااللتزامّبالسالمةّمتداخالّ
ّ
عجزه ّعن ّتوفيرّ
مع ّااللتزام ّبضمان ّالعيوب ّالخفيةّ ،غير ّأنّ ّالتّطبيق ّالعملي ّكشف ّ ّ
الحمايةّالكافيةّللمستهلكّ،يظهرّذلكّخصوصاّمنّحيث ّ ّقصور ّأحكامه ّ(أ) ّ ّسواء ّ ّمنّ
حيثّشروطّإعمالهّأوّمنّحيثّاآلثارّالمترتّبةّعليهّ(ب)ّ ّ.
أ -قصور أحكام ضمان العيب الخفي من حيث شروط إعمالهّ:

ّّّّّيستلزمّالقانونّفيّالعيبّمحلّالضمانّشروطّمعينة(ّ)1أثبتّالتطبيقّالعمليّعرقلتهاّ
فيّمواجهةّاألضرارّالناشئةّعنّالمنتجاتّالخطيرةّوالتيّتتمثلّفيّكلّمنّشرطّالخفاءّ
وعدمّالعلمّ(ّ)9القدمّ(ّ)1والجسامةّ(ّ .)2
 -8شرط خفاء العيب وعدم علم المشتري بهّ :

ّيشترطّفيّالعيب(ّ)2محلّالضمانّّحفاّؤه(ّ)3وعدمّعلمّّالمشتريّبهّّ،وهماّّشرطان ّ

ّ-ّ1والّيختلــفّمفهــومّالعيــبّالخفــيّفــيّالقــانونّالفرنســيّعنــهّفــيّالقــانونّالج ازئــريّ،خاصــةّمــنّحيــثّشــروطّالعيــبّ
وضــرورةّاإلخطــارّ،الرجــوعّف ـيّهــذاّالصــددّإلــىّ:لطيفــةّأمــازوز »ّ،مــدىّفاعليــةّأحكــامّالمســؤوليةّالعقديــةّفــيّحمايــةّ
المستهلك«ّ،يومّدراسيّحولّ:مسـؤوليةّالمنـتجّعـنّفعـلّمنتجاتـهّالمعيبـةّكوسـيلةّلحمايـةّالمسـتهلكّ،كليـةّالحقـوقّوالعلـومّ
السياسيةّ،جامعةّمولودّمعمريّ،تيزيّوزوّ،يومّّ .1792ّ/06/ّ19

ّ-ّ 2يقصد بالعيب ،صفة في الشيء يخلو منها عادة وينتقص وجودها من قيمتهّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:محمد لبيبّ
شنب ،شرح أحكام عقد البيع ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1975 ،صّ .219ّ.

عرفت محكمة النقض المصرية العيب بأنّهّ "ّ :اآلفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة ّللمبيع"ّ ،نقض ّ 8
وقد ّ

 ،1948 /28/مجموعة القواعد القانونية ،جّ ،5رقم  ،296صّّ.587مشار إليهّفيّ:أنورّسلطان ،العقودّالمسماةّ-شرح
عقدي البيع والمقايضة ،ّ-دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت ،1980 ،صّ ّ. 252ّ.

ّ-ّ3يعتبرّشرطّخفاءّالعيبّ،الّلبنةّالتيّتأسّستّعليهاّأحكامّالضمانّ،إذّيسمىّبهذاّاالسمّلكونّالبائعّيلتزمّبهّأصـالّإذاّ
كانّبالمبيعّعيبّخفيّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:محمودّعبدّالحكمّرمضانّالخـنّ،التـزامّالبـائعّبضـمانّالعيـوبّالخفيـةّ

فيّالمبيعّ،دراسةّمقارنةّ،رسالةّلنيلّدرجةّدكتوراهّفيّالحقوقّ،قانونّخاصّ،كليةّالحقوقّ،جامعةّالمنصورةّ ّ=،1998ّ،
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يكملّأحدهماّاآلخرّ،إذاّتخلفّأحدهماّكانّالعيبّغيرّموجبّللضمان(ّ .)1
بالتّاليّمعيارّتقديرّخفاءّالعيبّوعدمّعلمّالمشتريّبهّذوّطابعّموضوعيّ،الّينظرّ
فيه ّإلى ّظروف ّالمشتري ّالخاصة ّوانّما ّينظر ّفيه ّإلى ّالعيب ّمن ّوجهة ّنظر ّعامةّ
الناس(ّ ّ.)2

هذاّماّدفعّّبالبعضّإلىّّالتّشكيكّبجدوىّّضمانّالعيبّالخفيّ،فيّتحقيقّالحمايةّ
الكافيةّلمستهلكيّالمنتجاتّالخطيرةّوبضرورةّاالعتدادّبالمعيارّالذاتيّأساساّلتقديرّخفاءّ
العيبّوهوّالمعيارّالذي ّيعتمدّبصفةّأصليّةّعلىّصفاتّالمشتريّوماّلديهّمنّمعلوماتّ
فنيّةّتتيحّلهّمعاينةّالمبيعّ،خاصةّفيّمواجهةّالمنتجاتّالحديثة(ّّ)3واذاّكانّالبائعّّمعفىّّ
منّالمسؤوليةّفيّحالةّّالعيبّالظاهرّ،فهـذهّالقاعدةّّتعرفّّاستثناءّفيّحالتينّ :
–ّحالةّتأكيدّالبائعّللمشتريّخلوّالمبيعّمنّالعيبّ .
=ّصّ ّ.128ّ.ويقصـدّبخفـاءّالعيـبّ،عـدمّظهـورهّللعيـانّ.الرجـوعّفـيّهـذاّالصـددّإلـىّّ:الـزينّعـزري »ّ،حمايـةّالمسـتهلكّ
مـنّخـاللّأحكـامّالضــمانّفـيّعقـدّالبيــعّالمـدني«ّ،م.ع.ق.إّ،كليـةّالحقــوقّ،جامعـةّجياللـيّاليــابسّّ،سـيديّبلعبـاسّ،عــددّ

خاصّ،2223ّ،صّ.198ّ.ويكونّالعيبّظـاهراّإذاّكـانّفـيّاسـتطاعةّكـلّشـخصّأنّيتبينـهّ،حيـثّيمكـنّإد اركـهّبحاسـةّ
مــنّالحـواسّ.الرجــوعّفــيّهــذاّالصــددّإلــىّ:علــيّحســنّنجيــدةّ،ضــمانّعيــوبّالمبيــعّفــيّعقــدّالبيــعّفــيّالقــانونينّالمصــريّ
والمغربيّ،دراسةّمقارنةّ،دارّالفكرّالعربيّ،القاهرةّ،1938ّ،صّ.22ّ.ويعتبرّتسلّمّالمشتريّللمبيعّوهوّعلىّهذهّالحالـةّ،
قبوالّلهّبحالتهّوتنازالّمنهّعنّالتمسكّبالضمانّ،الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ :
ّArianeّّDAHAN, L’obligation de sécurité desّproduits en droit civil comparé, étude comparative
du droit Français et du droit Anglais, thèse pour le doctorat en droit privé, Université PanthéonAssas, Paris2, 1771, p. 200.

ومنّبينّاألحكامّالقضائيةّالجزائريةّالتيّطبقتّهذاّالشرطّمثالّ:قرارّالمحكمةّالعلياّ -الغرفةّالمدنيةّ -ملفّرقمّ

ّ،222982بتاريخّّ،1999/22/21المجلةّالقضائيةّ،عددّّ،2222ّ،22صّ .33ّ.

ّ-ّ1سليمانّمرقسّ،شرحّالقانونّالمدنيّ،العقودّالمسماةّ،عقدّالبيعّ،طّ،1عالمّالكتبّ،القاهرةّ،9197ّ،صّ .117ّ.

ّ-ّ2محمد بعجي « ،أحكام االلتزام لضمان حمايةة المتةتري فةي القةانون المةدني الجزا ةري« ،م.ج.ع.ا.س ،كليةة الحقةو،،
جامعة الجزا ر ،عدد ّ،1797 ،71صّ .11ّ.
ّ-ّ3عمرّمحمدّعبدّالباقيّ،مرجعّسـابقّ،صّ.129ّ.مـعّذلـكّ،هنـاكّبعـضّالمنتجـاتّيصـعبّكشـفّالعيـبّفيهـاّحتـىّ
لوّكانّمستعملهاّمحترفّ،كاألدويةّمثال؛ّعندئذّيكونّالضمانّأكثرّوجوباّ،ذلكّأنناّبصددّعيبّأكثـرّمـنّخفـيّ( Plus

ّ.)que cachéالرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:أسامةّأحمدّبدرّ،مرجعّسابقّ،1771ّ،صّ ّ.919ّ.
ّ
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–ّحالةّإثباتّالمشتريّأنّالبائعّعمدّإلىّإخفاءّالعيبّغشاّمنه(ّ .)1
وهناّيتّضحّعجزّالمستهلكّعنّإثباتّتأكيدّالبائعّلهّخلوّالمبيعّمنّالعيوبّأوّتعمّدّ
قيام ّهذا ّالبائع ّإخفاء ّالعيب ّغشا ّمنه ّوذلك ّحال ّمواجهته ّلقوة ّاقتصادية ّعالية ّ ّوقدراتّ
محترفّفائقةّومنتجاتّذاتّتقنياتّعالية(ّ .)2
لذلك ّتظهر ّضرورة ّإعفاء ّالمستهلك ّمن ّهذا ّاإلثبات ّفي ّالعقود ّالمبرمة ّما ّبينّ
المحترفين ّوالمستهلكين؛ ّخاصة ّوأنّ ّعدم ّضمان ّالعيوب ّالظاهرة ّإن ّكان ّيصدق ّفيماّ
يتعلّقّباألض اررّالتجاريةّ،بالنّظرّإلىّإمكانيةّرضاّالمستهلكّبهاّفيّهذهّالحالةّ،إالّّأنّهّالّ
يسوغّالقولّبذلكّفيماّيتعلّقّّباألضرارّّالتيّتلحقّّبالمستهلكّفيّّشخصهّ،تأسيساّّعلىّ
تعذّرّالتّسليمّبقبولهّواقتناعهّبها(ّ .)3
 - 2شرط قدم العيب:
يقصدّّبشرطّّقدمّّالعيبّ،أنّ يكونّ موجوداّ وقتّتسليمّ البائعّالمبيعّللمشتري

(ّ)4

وبالتالي كلّّ عيبّ يحدثّ بعدّ ذلك ّ،يقعّعلىّعاتقّهذاّاألخيرّ–ّالمشتريّ–ّضمانه ّ
ّ-ّ1وهوّماّتناولتهّالمادةّّ،1/211تّ.مّ.جّ .

ّّّّكــأنّيشــتريّأحــدهمّســيارةّقديمــةّفيجــدّبهــاّبعــدّمــدةّبســيطةّ،إصــابةّفــيّمقــدمتهاّقــدّغطاهــاّالصــدأّوأخفاهــاّصــاحبهاّ
بشــيءّمــنّالــدهانّ.الرجــوعّفــيّهــذهّالصــددّإلــىّ:طــارقّصــالحّيوســفّع ـزام ،أثــرّالعيــبّفــيّالمعــامالتّالماليــةّ،د ارســةّ
مقارنــةّبــينّالفقــهّاإلســالميّوالقــانونّالمــدنيّ،دارّالنفــائسّللنشــرّوالتوزيــعّ،األردنّّ،1771ّ،صّ ّ.12ّ.ويضــمنّالبــائعّ

العيــوبّالظــاهرةّالتــيّتعمــدّإخفاءهــاّغشــاّمنــهّ،ألنّّخطــأّالبــائعّالعمــديّّ،يســتغرقّخطــأّالمشــتريّفــيّعــدمّبــذلّالعنايــةّ
الالزمةّ،للكشفّعنّالعيـب؛ّوتطبيقـاّلـذلكّ،فـإنّّالبـائعّيضـمنّالعيـبّالظـاهرّالنـاتجّعـنّاسـتخدامهّطـالءّأوّمـادةّمعّينـةّ
إلخفــاءّشــروخّأوّتشــققاتّفــيّبعــضّاألجـزاءّالرئيســيةّللســيارةّ،أوّوضــعّنــوعّمعــينّمــنّالبنـزينّأوّالزيــوتّإلخفــاءّعيــوبّ
الســيارةّعنــدّتجربتهــاّ.الرجــوعّفــيّهــذاّالصــددّإلــىّ:أحمــدّشــوقيّمحمــدّعبــدّالــرحمنّ،المســؤوليةّالعقديــةّللمــدينّالمحتــرفّ

منشأةّالمعارفّ،اإلسكندريةّ،1772ّ،صّ.صّ .19-17ّ.
ّ-ّ2عمرّمحمدّعبدّالباقيّ،مرجع سابقّ،صّ .121ّ.
ّّ-ّ3مرجعّنفسهّ،صّ .971ّ.
ّ-ّ4المادةّّ211تّ.مّ.جّ =ّ.
ّ
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ّألنه ّعلى ّمسؤوليته ّوال ّعالقة ّ ّللبائع ّ ّبه ّوهو ّما ّ ّيطلق ّ ّعليه ّ ّالبعضّ ّ :بالعيبّ
الحادث(ّ ّ.)1
ونظراّلكونّاألصلّفيّالمبيعّسالمتهّ،فإنّهّيقعّعلىّمنّيدّعي ّخالفّهذاّاألصلّ
أيّالمستهلكّإثباتّصدقّدعواه(ّ ّ.)2
يظهر ّفي ّهذا ّالصدد ّصعوبة ّإقامة ّمستهلك ّالمنتجات ّالخطيرةّ ،الدّليل ّعلى ّقدمّ
العيب ّفي ّمواجهة ّمحترف ّملمّ ّبأصول ّمهنته؛ ّإضافة ّإلى ّسيطرته ّعلى ّظروف ّالتعاقدّّ
زيادةّعلى ّطبيعةّالمنتجاتّالحديثة ّوالمعقدةّ ،التيّيصعبّفيّبعضّاألحيانّحتىّعلىّ
أهلّالخبرةّاكتشافّوجودّالعيبّأوّقدمهّ .
3ـ  -شرط التأثير:

يكونّالعيبّمؤثّراّإذاّأنقصّمنّقيمةّالمبيعّأوّمنّمنفعتهّبحسبّماّأعدّ ّلهّأوّماّ

يستفادّمنّطبيعته()3؛ ّ ّويتبيّنّقصورّأحكامّضمانّالعيبّبالنسبةّلهذاّالشرطّ،فيّكونّأنّّ
ّّّ=ّأماّبالنسبةّللمشرعّالفرنسيّ،فبالرغمّمنّأنهّلمّينصّعلىّذلكّصراحةّ،إالّأنّالفقهّوالقضاءّمجمعانّعلىّاشتراطّ
قدمّالعيبّ،لكيّيكونّمحالّللضمانّ.يراجعّمجموعةّالفقهـاءّواألحكـامّالقضـائيةّالتـيّأشـارتّإلـىّذلـكّفـيّ:محمـودّعبـدّ
الحكمّرمضانّالخنّ،مرجعّسابقّ،صّّ.91لكـنّهنالـكّحالـةّيضـمنّفيهـاّالبـائعّالعيـبّ،حتـىّلـوّظهـرّبعـدّالتسـليمّ،إذاّ
كــانّســببهّقــدّتحقــقّوهــوّبحــوزةّالبــائعّ،كــأنّيشــتريّشخصــاّقطيعــاّمــنّالغــنمّوكــانّبعضــهاّمصــاباّبمــرضّمعــدّّواســتلمّ
المشتريّالمبيعّوظـاهرهّسـليمّ،إالّأنّهـذاّالمـرضّنشـأّعنـدّالبـائعّالـذيّأخفـىّالواقعـةّ.الرجـوعّفـيّهـذاّالصـددّإلـىّ:وليـدّ

محمدّبخيتّالوزانّ،إبراءّمسؤوليةّالبائعّمنّضمانّالعيبّالخفيّفيّعقدّالبيـعّ،مـذكرةّماجسـتيرّ،قسـمّالقـانونّالخـاصّ،
كليةّالحقوقّ،جامعةّالشرقّاألوسطّ،1799ّ،صّ .17ّ.
ّ-ّ1مصطفىّأحمدّالزرقاّ،العقودّالمسماةّفيّالفقهّاإلسالميّ(عقدّالبيع)ّ،دارّالقلمّ،دمشقّ،2212ّ،صّ .181ّ.
ّ-ّ2عمرّمحمدّعبدّالباقيّ،مرجعّسابقّ،صّ .111ّ.

ّّ-ّ3بالنسبةّللمشـرعّالج ازئـريّ،وبحسـبّالمـادةّّ211تّ.مّ،فـإنّالعيـبّيكـونّمـؤثراّ،إذاّأنقـصّمـنّقيمـةّالمبيـعّ،أوّمـنّ
نفعــهّ،باإلضــافةّّإلــىّعــدمّاشــتمالهّعلــىّالصــفةّالتــيّتعهــدّالبــائعّتوفيرهــاّفــيّالمبيــعّ،وفــيّهــذاّالصــددّ،يالحــظّعــدمّ
توضيحهّلدرجةّومدىّاالنتقاصّفيّالقيمـةّوالمنفعـةّ.لتفاصـيلّأكثـرّالرجـوعّإلـىّ:قـادةّشـهيدةّ،مرجـعّسـابقّ،صّّّ.971ّ.
أمــاّبالنســبةّللمشــرعّالفرنســيّ،فــإنّالعيــبّحســبّالمــادةّّ9919تّ.مّ،يكــونّمــؤثراّّإذاّبلــغّحــداّمــنّالجســامةّ،بحيــثّلــوّ
علمهّالمشتريّ،لماّأقدمّأصالّعلىّالشراءّأوّمـاّكـانّليـدفعّفيـهّإالّثمنـاّأقـلّ.الرجـوعّفـيّهـذاّالصـددّإلـىّ:عبـدّالناصـرّ

توفيقّالعطار «ّ،استقراءّلماهيةّالعيبّوشروطّضمانهّفيّالقانونّالمصـري«ّ،م.ع.ق.اّ،عـينّشـمسّ،عـددّ=،9119ّ،9
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ّمجرد ّنقص قيمة الشيء أو منفعته ّالماديّة ،ألنّ ّهذا ّالتّحديد ّينطبق ّعلىّ
األمر ّيتجاوز ّ

الضررّالتّجاريّالذيّيضمنهّالبائعّبوصفهّبائعاّعاديا(ّ)1ولكنّاألضرارّمحلّالدّراسةّهيّ
األضرار ّالنّاتجة ّعن ّخطورة ّالمنتوجّ ،التي ّتصيب ّالشخص ّ ّفي ّجسده ّأو ّفي ّ ّأموالهّ

األخرىّمنّغيرّالمنتوجّالمعيب(ّ .)2

لذلك ّفإنّ ّأحكام ّضمان ّالعيب ّالخفيّ ،ال ّتستوعب ّاألضرار ّالتي ّتسبّبها ّالمنتجاتّ
الخطيرةّ،والّتصلحّبالتّاليّكأساسّللتعويضّعنهاّ .
ب -قصور أحكام ضمان العيب الخفي من حيث آثاره:
ّّّّّّيظهر ّعجز ّأحكام ّضمان ّالعيب ّالخفيّ ،عن ّحماية ّمستهلك ّالمنتجات ّالخطيرةّّ
إضافة ّإلى ّما ّسبقّ ،من ّحيث ّآثاره؛ ّوالتي ّتشمل ّكلّ ّمن ّالمدّة ّالمحدّدة ّلرفع ّدعوىّ
=ّصّ.صّ.92-91ّ.يكــونّبــذلكّالمشــرعّالفرنســيّقــدّنــصّعلــىّشــرطّالتــأثيرّودرجتــهّفــيّنفــسّالوقــتّ،والــذيّيأخــذّ
درجتينّ ّ:
ّّّاألولىّ:العيبّالذيّيجعلّالمنتوجّغيرّصالحّلالستعمالّكليةّ .
ّّّالثانيةّ:أقلّجسامةّمنّاألولىّ،وتـؤديّإلـىّإنقـاصّفعاليـةّاالسـتعمالّ،بحيـثّلـوّعلـمّمـنّالمشـتريّلمـاّاشـتراهّ،أوّقـامّ
بذلكّ،ولكنّبثمنّأقلّمماّدفعهّفيهّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:قادةّشهيدةّ،مرجعّسابقّ،صّ.صّ ّ.971ّ-979ّ.

ّّّّّومنّالتطبيقاتّالقضائيةّالجزائريةّلهذاّالشرطّ،ماّقضتّبهّالمحكمةّالعلياّعندماّأيدتّالقرارّالصـادرّمـنّالمجلـسّ
القضــائيّلقالمــةّ،فــيّشــأنّن ـزاعّيتمثــلّفــيّكــونّالمــدعوّ(تّ-ش)ّكــانّقــدّاشــترىّمــنّ(بّ-ف)ّآلــةّلعــبّ(بــابيّفــوت)ّ

بمبلغّّ917777دفـعّمنـهّكتسـبيقّمبلـغّّ99177دجّ،لكـنّبعـدّفتـرةّمـنّاسـتعمالهاّ،تبـينّعـدمّصـالحيتهاّفأعادهـاّللبـائعّ،
لكنّهذاّاألخيرّرفضّدفعّالمبلغّالذيّقبضهّ،بحجةّأنهّدفعّلشريكهّفيّملكيةّاآللةّالمدعوّ(عّ-ح)ّوليسّلهّ ّّّّّّّّ.

ّّّّوقــدّأســسّقضــاةّالموضــوعّقضــاءهمّ،علــىّأحكــامّالمــادتينّّ911وّ997مــنّالتقنــينّالمــدنيّوانتهـ ّـواّإلــىّأنّالبــائعّ
يضــمنّالشــيءّالمبــاعّ،مــنّالعيــوبّالتــيّتــنقصّمــنّقيمتــهّأوّمــنّاالنتفــاعّبــهّ،ونظ ـراّلكــونّالمشــتريّاكتشــفّعيوبــاّفــيّ
الشيءّالمباعّ،قامّبإعالمّالبـائعّالـذيّقبـلّاالسـتردادّ،ويصـيرّبالتـاليّملزمـاّبـردّمـاّقبضـهّكـثمنّطبقـاّلـنصّالمـادةّّ299
مــنّالتقن ـينّالمــدنيّ.الرجــوعّفــيّهــذاّالصــددّإلــىّ:ق ـرارّالمحكمــةّالعليــاّ-الغرفــةّالمدنيــةّ-ملــفّرقــمّّ،228218بتــاريخّ
ّ،1777/71/91المجلةّالقضائيةّ،عددّّ،2228ّ،22صّ ّّّّّّّ.921ّ.

ّ -ّ 1محمدّبعجيّ،مرجعّسابقّ،صّ.12ّ.لتفصيلّأكثرّحولّهذاّالشرطّالرجوعّإلىّ:عمروّأحمدّعبدّالمنعمّدبش،

الوافيّفيّشرحّضمانّالعيوبّالخفيةّ(ّفيّعقدّالبيع)ّ،دارّالفكرّالعربيّ،القاهرةّ،2212ّ،صّ 31ّ.وماّبعدهاّّومنّ

أمثلة ّالعيوب ّالتي ّتنقص ّمن ّالقيمة ّالتجارية ّللمنتوجّ :سيارة ّجديدة ّفيها ّعطل ّفي ّمكيف ّالهواءّ ،ثالجة ّجديدة ّالّ

تبرد...إلخّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:طارقّصالحّي ّوسفّعزام ،مرجعّسابقّ،صّ ّ.91ّ.

ّ-ّAriane DAHAN, op.cit, p. 211.
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الضّمان(ّ )9وكذلكّالحقوقّالمترتّبةّعنّثبوتّمسؤوليةّالمنتج ّ(ّ،)1إضافةّإلىّماّيتعلّقّ
بجوازّاإلعفاءّأوّالتخفيفّمنّالمسؤوليةّالناجمةّعنّضمانّالعيب(ّ .)2
 -1بالنسبة لمدة رفع دعوى الضمان:

ّّّّّّيلتزمّالبائعّّبضمـانّالعيوبّالتيّتكتشفّفقطّخاللّالمـدّةّّالقانونيةّ للضمانّ،وهيّ
في ّالقانون ّالجزائري ّطبقا ّللمادة ّّ 292تّ .م ّسنة ّمن ّتاريخ ّالتسليمّ ،هذه ّاألخيرة ّالتيّ
على ّ ضوئها ّ ّاعتبرت ّ ّالمحكمة ّ ّالعليا ّ ّمخالفا ّ ّللقانونّ ،القضاء ّ ّبما ّيخالف ّ ّهذاّ
المبدأ(ّ .)1

ّّّّّّبينما ّالقانون ّالفرنسيّ ،فإنّ ّالمادة ّّ 9919تّ .مّ ،بعدما ّكانت ّتقضي ّبوجوب ّرفعّ
دعوى ّالضمان ّخالل ّمدّة ّوجيزةّ ،يتولى ّقاضي ّالموضوع ّعمليّة ّتقديرهاّ ،ويترتّب ّعلىّ

تجاوزهاّسقوطّدعوىّالضّمان؛ّعدلتّبموجب ّ ّالمرسوم ّ ّرقمّّ،)2(929-1771بناءّعليهّ
أصبحتّمدّةّالتقادمّمحدّدةّبسنتينّ(ّ)1منّتاريخّاكتشافّالعيب(ّ ّ.)3

ّّّّّّفإذاّكانتّهذهّالمدّةّالقصيرةّتساهمّفيّاستقرارّالمعامالت(ّ،)4لكنّهاّبالمقابلّتجعلّ
المستهلكّفيّضيقّبالنّظرّإلىّازديادّاحتماالتّضياعّحقّه(ّ .)5

ّّّّّّإذّّغالباّماّيلجأّالمستهلكّإلىّالتفاوضّمعّالبائعّّللوصولّّإلىّحلّّودّيّّوقد ّ
 -ّ1قرارّالمجلسّاألعلىّ-الغرفةّالمدنيةّ-ملـفّرقـمّّّ،88821بتـاريخّّّ،9191/97/99المجلـةّالقضـائيةّّ،عـددّّّ،21
ّ،1991صّ ّّّّّّّّ.19ّ.
ّ-ّ L’ordonnance n° 2005-136 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le

2

vendeur au consommateur, op. cit.

لتضعّبذلكّحداّللصعوباتّالمرتبطةّبتفسيرّالمدةّالوجيزةّالتيّجاءّبهاّالنصّالسالفّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّعلىّ :
Joan DRAY, Les Vices cachés et le défaut de conformité. voir sur : http://www.legavox.fr.
Consulté le : 25/06/2015 .

ّ-ّ3محمودّعبدّالحكمّرمضانّالخنّ،مرجعّسابقّ،صّ.922ّ.
ّّلتضعّبذلكّحداّللصعوباتّالمرتبطةّبتفسيرّالمدةّالوجيزةّالتيّجاءّبهاّالنصّالسالفّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّعلىّ :
Joan DRAY, op.cit.

ّ -ّ Georges FORNIER, Le bref délai en matière de vices cachés et la jurisprudence des juges du

4

fond, R. J. O, V 5, n° 2, 1981, p. 35.

ّ-ّ5عمرّمحمدّعبدّالباقيّ،مرجعّسابقّ،صّ .979ّ.
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يستغرقّذلكّوقتاّطويالّيكفيّلسقوطّدعوىّضمانّالعيبّالخفيّبالتّقادم()1؛ّكماّأنّّالبائعّ
كثيراّماّيعمدّإلىّالمماطلةّمنّأجلّتفويتّهذهّالمدّةّ،فيّضوءّتناميّاحتماالتّحدوثّ
هذهّاألضرارّبعدّانتهائهاّ،خاصّـ ـ ـ ـ ـ ـةّبسببّّالتّقدمّالتّكنول ـ ـوجيّّالذيّّصاحب إنتاجها(ّ .)2

القيودّالزمنيةّالتيّتخضعّلهاّدعوىّضمانّالعيبّالخفيّ ،تقلّلّمنّ
ّ
ومنّهناّ ،فإنّ ّ
فاعليةّتلكّالدعوىّّفيّحمايةّمستهلكّالمنتجاتّالخطيرةّ .
 -2بالنسبة للحقوق المترتبة عن مسؤولية المنتج:
تستهدف ّنصوص ّأحكام ّضمان ّالعيب ّالخفيّ ،بالدّرجة ّاألولى ّضمان ّالجدوىّ
االقتصادية ّللمبيعّ ،فلم ّتوفّ ر ّللمشتري ّحال ّثبوت ّالعيب ّسوى ّدعويينّ :دعوى ّالفسخّ
يتخلّص ّبمقتضاها ّمن ّالمبيع ّويسترجع ّالثمن ّأو ّدعوى ّإنقاص ّالثّمن ّيطلب ّبمقتضاهاّ

إعادةّالتوازنّبينّمبيعهّالمعيبّوبينّالثّمن(ّ )3وهوّماّجعلّالبعضّينفيّمالءمة ّتطبيقّّ
أحكامّضمانّالعيبّالخفيّعلىّأضرارّالمنتجاتّالخطيرة(ّ ّ.)4

ذلكّأن ّنصوصّوأحكامّضمانّالعيبّالخفيّ ،الّتسمح ّبمدّ ّالتعويضّإلىّاألضرارّ
التيّتصيبّالمشتريّفيّجسدهّوفيّأموالهّاألخرىّمنّغيرّالمنتوجّالمعيبّ ،إذ ّيصعب
االدّعاء بأنّ واضعي التّقنين المدني الفرنسي قد قصدّوا أن تكون نصوصها الخاصّة
 ّ-ّ1أحمــدّعبــدّالعــالّأبــوّق ـرينّ،ضــمانّالعيــوبّالخفيــةّوجــدواهّفــيّمجــالّالمنتجــاتّالصــناعيةّ،دارّالنهضــةّالعربيــةّّ،
القاهرةّ،9119ّ،ص.92ّ.

ّ-ّ-ّ2أحمدّعبدّالعالّأبوّقرينّ،مرجعّسابقّ،صّ.صّ ّ.18ّ-ّ91ّ.

ّ-ّ3المادةّّ1/829تّ.مّ.جّوالمادةّّ1881تّ.مّ.فّ ّ.

ّّّّّومن ّاألحكام ّالقضائية ّالجزائرية ّالتي ّطبقت ّهذا ّاألثر ّيذكرّ :قرار ّالمحكمة ّالعليا ّّ -الغرفة ّالمدنيةّ ّ -ملف ّرقمّ
ّّ،28988بتاريخّّ،1991/29/23المجلةّالقضائيةّ،عددّّ،1992ّ،28صّ .12ّ.

ّ-ّ4أحمدّأسامةّبدرّ،مرجعّسـابقّ،صّ.138ّ.كمـاّأنـهّّمـنّحيـثّالواقـعّالعملـيّ،الّيعـدّالتعـويضّجـزاءّمسـتقالّوقائمـاّ
بذاتــهّ،وانمــاّهــوّبمثابــةّج ـزاءّمشــتقّ،حيــثّيخي ـرهّالقــانونّبــينّالفســخّوهــوّلــيسّبحاجــةّإلــىّه ـذاّ،أوّإبقــاءّالمبيــعّمــعّ
التعويضّعماّأصابّالمبيعّمنّعيبّ،وهذاّماّالّيستساغّعقالّالقولّبهّ،كماّأنّمزاياّدعوىّالضمانّفيّمجـالّعيـوبّ
األدويـةّوالكيماويــاتّالطبيــةّ،تبـدوّواهيــةّإذّأنّتلــكّالــدعوىّتخـولّللمشــتريّ،الحــقّفــيّالمطالبـةّبالفســخّأوّإنقــاصّالــثمنّ
وهوّأمرّالّمعنىّلهّفيّمجالّحوادثّاألدويةّ.الرجـوعّفـيّهـذاّالصـددّإلـىّ:محمـدّشـتاّأبـوّسـعدّ،عقـدّالبيـعّ،دارّالفكـرّ
العربيّ،القاهرةّ،1777ّ،صّ .117ّ.
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بضمان العيوب الخفية في عقد البيع ،أساسا لتعويض ما يلحق المشتري من أضرار ّفي
نفسه أو في أمواله ،فبساطة المنتجات التي كانت معروفة وقت وضع التقنين كانت تجعل
أثر العيب يقتصر على إنقاص قيمة المبيع أو فائدته(ّ .)1

يتصوروا ما سيسفر عنه التّطور الصناعي
ولم يكن باستطاعة واضعي التّقنين ،أن ّ ّ
الخطورة؛ّلذلك عندما طلب من
ّ
في المستقبل ،من منتجات تجمع في آن واحد بينّالفعاليّة و
المحاكم تعويض هذه األضرار ،أدركت عجز ّالنصوص القانونية الخاصة بضمان ّالعيبّ
الخفي عن النهوض بهذه المهمةّ .
3ـ -فيما يتعلق بجواز االتفاق على اإلعفاء والتخفيف من ضمان العيب:
تسمحّطبيعةّاألضرارّمحلّالضّمانّ ،بقبولّالمشتريّللمبيعّرغمّماّبه ّمنّعيوبّ
باعتبارها ّتمسّ ّفقط ّمصالحه ّاالقتصاديةّ ،لذلك ّأجاز ّالمشرع ّاالتّفاق ّعلى ّتعديل ّأحكامّ
ضمانّالعيبّالخفي(ّ ،)2لكنّلمّاّيتعلّقّاألمرّباألضرارّالجسديةّفمنّبابّأولىّأنّيكونّ
الوضعّأكثرّصرامةّ(ّ.)3
 -2الحلول التي لجأ إليها القضاء لتطويع أحكام ضمان العيب الخفي:
سعى القضاء الفرنسي إلى تطويع قواعد االلتزام بضمان العيب الخفي ،بتفسيرهاّ
تفسيراّلمّيردّفيّذهنّواضعيهاّ،إذّعالجهاّبنوعّمنّالتحايلّّلجعلهاّتتماشى والمستجدات
الحاصلة في مجالّاألضرارّالتيّتسببهاّالمنتجات وكان ذلك بترسيخ مجموعة منّالحلولّ،
ّ-ّ1عليّسيدّحسنّ،مرجعّسابقّ،صّ.28ّ.وفيّنفسّالمعنىّالرجوعّإلىّ ّ:
Cyril BLOCH, l’Obligation contractuelle de sécurité, P. U. F, Marseille, 2002, p. p. 93- 94.

ّ-ّ2وذلكّلكونّأحكامّدعوىّضمانّالعيبّالخفـيّليسـتّآمـرةّ،فالبـائعّيسـتطيعّأنّيـتخلصّمـنّتلـكّاألحكـامّبـالنصّفـيّ
العقــدّالمبــرمّبينــهّوبــينّالمشــتريّعلــىّشــروطّاإلعفــاءّأوّالتخفيــفّمــنّالمســؤوليةّ،أوّأنّيــنصّفــيّالعقــدّذاتــهّعلــىّبنــدّ

خاصّبعدمّإمكانّرجوعّالمشتريّعليهّبدعوىّضمانّالعيوبّالخفيةّ.عمروّأحمدّعبـدّالمـنعمّدبـشّ،مرجـعّسـابقّ،صّ.
ّ ّ.221
ّ -ّ Yvonne LAMBERT FAIVRE, Le droit de dommage corporel (systèmes d’indemnisation), 2ème

3

éd, Dalloz, 1993, p. 571.
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أهمّها ّالتوسيعّفيّتفسيرّعبارةّمصروفاتّالبيعّ(أ)ّتشبيه البائع المحترف ،بالبائع الذي
يعلم عيوب المبيعّ(ب)ّإضافةّإلىّاعتبار تخلّف الصفةّعيبا من عيوب المبيعّ(ج)ّ .
أ -التوسع في تفسير عبارة المصروفات التي يسببها البيع:
يرتبط ّحصولّالمشتري ّفيّالقانونّالفرنسيّعلىّالتعويضّ،بإثباتّسوءّنيةّالبائعّ
بمعنىّعلمهّبالعيبّوقدّكانّهذاّاإلثباتّأهمّالعقباتّالتيّواجهت ّالقضاءّالفرنسيّفيّ
خصوصّتقريرّمسؤوليةّالمنتجّأوّالبائعّعنّاألضرارّالتيّتسببهاّالمنتجاتّبعيوبها)ّ .)1
ّّّّّاتّجه ّلذلك ّالقضاء ّالفرنسيّ ،إلى ّالتّخفيف ّعلى ّالمشتري ّمن ّعبء ّاإلثباتّ ،عنّ
طريق ّالتوسع ّفي ّتفسير ّعبارة " المصروفات التي يسببها البيع"

Les frais

 occasionnés par la venteوالتيّيلتزمّالبائعّسيء ّالنيةّبردهاّ،إلىّجانبّالثمنّ،

حالّفسخّالبيع طبقا لنص المادة  1645تّ.مّ.ف)ّ ،)2بحيثّيدخلّفيّهذهّالمصروفاتّ
التعويضّعنّاألضرارّالتيّيحدثهاّالمبيعّبعيوبه)ّ .)3

ّّّّّّذلكّأنّّنصوصّالتقنينّالمدنيّالفرنسيّ،تفرقّفيّخصوصّااللتزامّبالتعويضّبينّ
البائعّسيءّالنيةّ،والبائعّحسنّالنيةّ،فاألولّيعلمّبوجودّالعيبّ،ولمّيكشفّعنهّللمشتريّ
أمّاّالثانيّفهوّيجهلّّوجودّالعيبّّومنّّثمّّفالّيكونّّمسؤوالّإالّعنّردّّّالثمنّّالذيّ ّ

ّ -1محمدّشكريّسرورّ ،مسؤوليةّالمنتجّعنّاألضرارّالتيّتسببهاّمنتجاتهّالخطرةّدارّالفكرّالعربيّ،القاهرةّّ،9192ّ،

صّ .89ّ.

2ّ-Article 1645 du code civil dispose:

« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix
qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».
ّ -3الرجوعّفيّمجموعةّاألحكامّالقضائيةّالفرنسيةّالتيّوسعتّمنّمفهومّمصروفاتّالبيعّإلىّ:جابرّمحجوبّعليّّ،
مرجعّسابقّ،هامشّصّ.صّ .17ّ-91ّ.
ّ
ّ

ّ
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ّتلقاهّباإلضافةّإلىّالمصروفاتّالتيّتكبدهاّالمشتريّبسببّالبيع)ّ.)1
ّ

يالحظّمعّذلكّ ،أنهّرغمّعمومّالعبارةّالتيّوردتّبالمادةّّ 1883تّ.م ّ ّوالتيّتلزمّ

البائعّسيءّالنيةّ"بكافةّالتعويضات"ّللمشتريّ،إالّأنّهذاّالتوسعّقوبلّبالرفضّّووجهتّلهّ

عدة ّانتقادات)ّ ،)2أهمها ّأن ّإرادة ّواضعي ّالمادة ّالسالفةّ ،لم ّتنصرف ّإال ّإلى ّاألضرارّ

النّاتجة ّعن ّالبيع ّوالتي ّيطلق ّعليها ّ"األضرار التجارية"ّ ،فبساطة ّالمنتجات ّالتي ّكانتّ
معروفةّوقتّوضعّتقنينّنابليونّ ،جعلتّأثرّالعيبّالّيتعدىّضمانّالجدوى ّاالقتصاديةّ

للمبيع)ّ ّ.)3

ّّّ ّّيضافّإلىّماّسبقّ،أن ّالتوسعّالسابقّفيّتفسيرّعبارةّ"ّالمصروفات التي سببها

البيع"ّعلىّالنّحوّالسالفّ ّبيانهّ،يتناقضّمعّصريحّالنصّويؤدّيّإلىّتحميلهّّفوق ماّ

تضمنهّّ.
ّّّ ّّوهو ّما ّدعا ّمحكمة ّالنقض ّالفرنسية ّإلى ّتبني ّطريقة ّأخرى ّإللزام ّالبائع ّالمحترفّ
بتعويض ّاألضرار ّالناشئة ّعن ّعيوب ّالمبيعّ ،تقوم ّعلى ّافتراض ّعلم ّهذا ّالبائع ّدائماّ
بالعيب)ّ .)4
ب -افتراض علم البائع المحترف بعيوب المبيع:
أولّعقبةّ ّواجههاّالقضاءّالفرنسيّ ّ،والتي ّتحولّدون ّحصولّ
ّّّّّّسبقّاإلشارةّإلىّأنّ ّ
المضرور ّعلى ّالتعويض ّوفقا ّألحكام ّضمان ّالعيب ّالخفيّ ،هي ّأنّ ّالبائع ّال ّيلتزمّ
بتعويضّالمشتريّ،إالّّإذاّكانّعالما ّبعيوبّالمبيعّ ،طبقا لنص المادة  1645تّ.مّ.فّ،
1ّ-Article 9919 du code civil dispose:
« Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à
rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente».

ّ-2الرجوعّفيّتلكّاالنتقاداتّإلىّ:جابرّمحجوبّعليّ،مرجعّسابقّ،صّ.صّ .11-17ّ.
ّ-3عليّسيدّحسنّ،مرجعّسابقّ،صّ .83ّ.
ّ-4جابرّمحجوبّعليّ،مرجعّسابقّ،صّ .11ّ.
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لذلكّعمدّإلىّحلّها ّهذهّالمرةّبالتّفرقةّبينّالبائعّالعرضيّوالبائعّالمحترفّ،ففيّحينّالّ
لّاألولّااللتزامّبالتعويضّإالّإذاّكانّسيءّالنيةّ،أيّيعلمّبعيوبّالمبيعّوقـ ـ ـتّالبيع
ّ
يتحمّ
فإنّّالثانيّيفترضّعلمهّفيّجميعّاألحوالّبهاّ،مقيماّبذلكّقرينةّعلىّسوءّنيّته(ّ ّ.)1
وهكذاّتمّّوضعّمبدأّتشبيهّالبائعّالمحترفّبالبائعّسيءّالنيةّ،فجعلهّمسؤوالّّكالبائعّ
الذيّيعلمّبالعيبّ،عنّجميعّاألضرارّالتيّيحدثهاّالمبيعّبسببّماّفيهّمنّعيبّبأموالّ
المشتريّاألخرىّ .
إال ّأنّ ّالحلّالسّابق ّلقيّمعارضةّ ،علىّاعتبارّأنّ ّمثلّهذاّاالفتراضّيتعارض ّمعّ

المبادئّالقانونيةّالعامةّومنهاّقرينةّحسنّالنيةّفيّالمعامالت)ّ .)2

كما ّال ّتستقيم ّقرينة ّسوء ّالنيّة ّمع ّالواقع ّوذلك ّلحرص ّالبائع ّالمحترف ّعلى ّتسليمّ
منتجاتّخاليةّمنّالعيوبّوسليمةّ،رغبةّمنهّفيّاجتذابّالعمالءّ،مماّيقللّمنّاحتماالتّ

سوءّالنيّة(ّ .)3

واصلّالقضاءّالفرنسيّاجتهادهّ ،محاوال ّتفاديّاالنتقاداتّالموجّهةّلقرينةّسوءّالنيّةّّ

فأقامّقرينةّأخرىّتتمثلّفيّقرينةّعلمّالبائعّالمحترفّبالعيبّواعتبرهاّقرينةّقاطعة(ّ .)4

إالّّأنّّهذاّالحلّلمّيسلمّهوّاآلخرّمنّاالنتقاداتّ،أهمهاّأنّالقرائنّالقاطعةّالّيمكنّ
افتراضهاّإالّّبنصّ ّتشريعيّصريحّ،لذلكّظهرّتوجّهّيدعوّإلىّاعتبارّقرينةّافتراضّالعلمّ
بوصفهاّّلمّّيتمّّّتقريرهاّّّبنصّّتشريعيّ-إنّماّهيّمـ ـ ـ ـنّابتكارّالقضـ ـاءّّبالتاليّهي ّ1ّ-ّCyril BLOCH, op. cit, p. 94.

 -2سالم ّمحمد ّرديعان ّالعزاويّ ،مسؤولية ّالمنتج ّفي ّالقوانين ّالمدنية ّواالتفاقيات ّالدوليةّ ،دار ّالثقافة ّللنشرّ ،بغداد،

ّ،2223صّ .832ّ.

ّّ-ّ3جابرّمحجوبّعليّ،مرجعّسابقّ،صّ .29ّ.
4

ّ -زاهيةّحورية ّكجارّ)سي ّيوسف( ّ ،المسؤولية ّالمدنية ّللمنتجّ ،دراسة ّمقارنة ّأطروحة ّلنيل ّدرجة ّدكتوراه ّالدولة ّفيّ

القانونّالخاصّ،كليةّالحقوقّ،جامعةّمولودّمعمريّ،تيزيّوزوّ،1779ّ،صّ29ّ.وماّبعدهاّ .
ّ
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قرينةّبسيطةّّيمكنّإثباتّعكسها(ّ ّ.)1
وتماشياّمعّموقفّالقضاءّالفرنسيّ ،نجدّأنّ ّالمشرعّالجزائريّلمّيشترط ّعلمّالبائعّ
بالعيبّالكامنّفيّالمبيعّحتىّتقومّمسؤوليتهّعنّضمانّالعيوبّالخفية ّ ّوهذاّماّتنصّ
عليهّالمادةّّ211منّتّ.مّفيّشطرهاّاألخيرّ ّ:

«...فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها»ّ .
يشارّفيّهذاّالصددّ،إلىّأنّّمسؤوليةّالمنتجّالتعاقديةّفيّظلّالقانونّالجزائريّّفيّ

ضوءّالنصّالسّابقّ،تقتصرّعلى ّتعويضّاألضرارّالمتوقّعةّفقط ّ ّوعليهّفي ّحالةّعدمّ
علمّالمنتجّبعيوبّالمبيعّ،فإنّهّالّيسألّإالّعنّتلكّاألضرارّالتجاريةّالناجمةّعنّنقصانّ
قيمةّالمبيعّأوّمنفعته ّوفيّهذاّالفرضّيستطيع ّالمنتجّالتنصلّمنّتعويضّاألضرارّالتيّ
تتجاوزّنقصانّالقيمةّأوّالمنفعةّ،باعتبارهاّمنّاألضرارّغيرّالمتوقعة؛ّأماّإذاّعلمّالمنتجّ
بعيوبّالمبيعّالخفيةّ،فإنّ ّذلكّيجعل ّالمخاطرّواألضرارّالناتجة ّعنّهذهّالعيوبّضمنّ

األضرارّالداخلةّفيّالتوقعاتّالتعاقديةّ،مماّيعنيّانعقادّمسؤوليةّالمنتجّالتعاقديةّعنها)ّ ّ.(2

جـّ-اعتبار تخلف الصفة عيبا من عيوب المبيع:
اعتبر القضاء الفرنسي تخلف الصفة الموعود بهاّ ،من ّ قبيل العيب الموجبّ

وبرر هذا الموقف استنادا إلى أنّ تخلّف الصفة الموعود بهاّ،ال يعدّ عيبا في
للضمان(ّ ّّ )3

حدّ ذاتهّوانّما إلى ما يؤدي إليه من التّأثير على وجهة استعمال الشيءّ وما ينشأ عن ذلك
من أضرارّبالمشتري(ّ .)4

أخذّالمشرعّالجزائريّبنفسّالتوجّهّّوهوّماّيظهرّمنّنصّالمادةّّ211تّ.م،

ّّ

ّّ- 1جابرّمحجوبّعليّ،مرجعّسابقّ،صّ.صّ .11ّ-19ّ.
 - 2لطيفةّأمازوزّ»ّ،مدىّفاعليةّأحكامّالمسؤوليةّالعقديةّفيّحمايةّالمستهلك«ّ،يومّدراسيّحولّمسؤوليةّالمنتجّعنّ
فعل ّمنتجاته ّالمعيبة ّكوسيلة ّلحماية ّالمستهلكّ ،كلية ّالحقوق ّوالعلوم ّالسياسيةّ ،جامعة ّمولود ّمعمريّ ،تيزي ّوزوّ ،يومّ
ّ .ّ1792ّ/79/19
 ّ-ّ3نقض مدني  . 9191 /71 /12أشار إليه :حسنّعبدّالباسطّجميعيّ،مرجعّسابقّ،صّّ .19
 ّ-ّ4مرجعّنفسهّ،صّ .19ّ .
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التيّتبنّتّمفهوماّواسعاّللعيبّ،يشملّالعيبّبمعناهّالضيقّّوهوّالتّغيرّغيرّالمألوفّفيّ
مادة ّالشّيءّ ،الذي ّيترتّب ّعليه ّإنقاص ّقيمته ّأو ّسالمته ّ ّوصالحيته ّللوفاء ّبالغرضّ
المقصود ّمنه؛ ّباإلضافة ّإلى ّتخلّف ّالصفة ّالتي ّكفل ّالبائع ّوجودها ّللمشتري ّفي ّالشيءّ

المبيع(ّ ّ.)1

يكون ّالمشرعّالجزائري ّبموقفهّهذاّ ،قدّحقّقّحمايةّإضافيةّللمشتريّمقارنةّبالمشرعّ
مدّنطاقّالحمايةّالمقررةّبموجبّ
ّ
الفرنسيّالذيّلمّيأخذّبهّ،ماّدفع ّالقضاءّالفرنسيّإلىّ
دعوىّضمانّالعيوبّ،إلىّحاالتّتخلّفّالصفةّفيّالمبيعّ،بالتّاليّوضعّالمشرعّالجزائريّ
أساساّقانونياّيغنيّالقضاءّالجزائريّعنّإيجادّتبريرّللتوسعّفي ّمضمونّالعيبّليشملّ
تخلف ّالصفةّ ،وكنتيجة ّلذلك ّإذا ّلم ّتتوفّر ّشروط ّضمان ّالعيوب ّالخفيةّ ،يبقى ّللمشتريّ
الحقّفيّالـضمانّالمتعلّقّبتخلفّالصفةّ،وفقاّللمـادةّ ّ379تّ.مّ.جّ ّ.
وهوّماّكرستهّالمحكمةّالعلياّفيّعدةّقرّاراتّ ،قضتّفيها ّأنّالبائعّملزمّبالضمانّ
ّ
ّّّّّّ
إذاّلمّيشتملّالمبيعّعلىّالمواصفاتّالتيّتعهدّبوجودهاّوقتّالتسليمّإلىّالمشتريّمستندةّ
إلىّالمادةّأعاله(ّ ّ.)2

وقد ّيرتبط ّمفهوم ّالمطابقة ّالوصفيةّ ،بمفهوم ّصالحية ّالمبيع ّلالستعمال ّالمقصودّ
األمر ّالذي ّيؤدي ّإلى ّاختالط ّالعيب ّبالنتيجةّ ،والعبرة ّمن ّتبني ّهذا ّالمعيارّ ،تكمن ّفيّ
تخفيف ّعبءّاإلثباتّالواقعّعلىّعاتقّالمشتريّ ،إذّيكفي إثبات أن الشيء المبيع غير
صالح لالستعمال في الغرض الذي أعدّ منّأجلهّ،حتىّ تقوم ّمسؤوليةّ المنتجّ والبائعونّ

المتعاقبون عن الضمان(ّ ّ.)3
ّ-ّ1لطيفةّأمازوزّ،مرجعّسابقّ .

 ّ -ّ 2يذكرّعلىّسبيلّالمثالّ:قرارّالمحكمةّالعليا– ّغرفةّتجاريةّوبحريةّ -ملفّرقمّّ،23228بتاريخّّ،1991/21/22
المجلة ّالقضائيةّ ،عدد ّّ ،1992ّ ،28ص ّّ ّ .93وقرار ّآخر ّلهاّ -الغرفة ّالمدنيةّ -ملف ّرقم ّّ ،128988بتاريخّ
ّّ،9112/97/79المجلةّالقضائيةّ،عددّّ،1998ّ،22صّ ّّ.13ّ.
ّ -ّ 3عدة ّعليانّ ،االلتزام بالتحذير من مخاطر الشيء المبيع ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ،فرع عقودّ

ومسؤولية ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائرّ،2009ّ،صّ .93ّ.
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يستخلص ّممّا ّسبقّ ،أن ّإدماج ّتخلف ّالصفةّضمن ّالعيب ّالموجب ّلدعوى ّضمانّ
العيبّالخفيّ ،وعدم وضع ّمعيار لتحديد المقصود بصالحية المبيع لالستعمالّ ،قدّساهمّ
بشكلّكبيرّفيّتدعيمّوتوسيعّنطاق إعمالّضمان العيوب الخفيةّ .
د -التوسع في تحديد أصحاب الحق في التمسك بدعوى ضمان العيب الخفي:
استقرّ الفقه والقضاء في فرنسا ّعلى انتقال الحق في رفع دعوى ّالضمان إلى
المشتري األخير ،لتصبح له في مواجهة المنتج ّدعوى مباشرةّبشأن ضمان عيوب السلعة
وما ينجم عنها من أضرارّ،فلم يعدّبالتّاليّقاص ار على المشتري المباشر فقطّ،كماّاعترفّ

بهذا ّ الحق ّكذلك ّ ألفراد أسرة ّ المشتري المضرورين من هذه ّالسلعة(ّ ،)1بوصفها ّمنّ
ملحقاتّالشيءّالمبيعّ ،على ّأساسّأن ّالمادةّّ 1813تّ.مّ .فّتسمحّباعتبار ّالحقوقّ
والدعاوىّمنّملحقاتّالشيءّالمبيعّوهوّماّاستقرتّعليهّمحكمةّالنقضّالفرنسية(ّ ّ.)2
ثانيا :تطويع أحكام االلتزام بالتسليم لضمان سالمة المستهلك

أثير ّالسؤال ّإزاء ّالعقبات ّالتي ّتواجه ّدعوى ّضمان ّالعيوب ّالخفيةّ ،عمّا ّإذا ّكانّ

المشتريّالذيّأصيبّبأضرارّمنّجراءّتعيبّالمبيعّ،يستطيعّأنّيلجأّإلىّااللتزامّبالتّسليمّ
ليؤسّسّعليهّدعواهّبالمسؤوليةّ ّ.
كانت ّاإلجابة ّفي ّالبداية ّبالنّفيّ ،ألنّ ّااللتزام ّبالّتسليم ّمستقل ّتماما ّعن ّااللتزامّ
بالضّمانّّوينتهيّدورهّبمجردّالتّسليمّالماديّللمبيعّوقبولّالمشتريّبهّ،فإذاّماّظهرّعيبّ
 -1فإعمالّالقواعدّالعامةّ ،أدىّإلىّتفاوتّغيرّمقبولّفيّمعاملةّالمضرورّ ،لمجردّاختالفّالظروفّالتيّيقعّفيهاّ
الضررّوبحسبّارتباطّالمضرورّبعالقةّعقديةّأمّالّمعّالمسؤولّ،بلّوفيّإطارّالعالقةّالقانونيةّالواحدةّتختلفّمعاملةّ

المضرورّبحسبّماّإذاّكانّالمنتوجّمعقداّأمّال ّأو ّمنّاألشياءّالتيّتحتويّعلىّديناميكيةّذاتيةّأمّالّواألمرّيختلفّ
أيضاّبحسبّماّإذاّكانّالمنتوجّانتقلّإلىّالمستهلكّمباشرةّأوّبعدّسلسلةّمنّالتعاقداتّوهوّماّيعرفّبالعقودّالمتسلسلةّ

ّ.Les chaines de contratsالرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:قادةّشهيدةّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ .128ّ.

ّ-ّ2نقضّتجاريّفرنسيّّ.1923/28ّ/28أشارّإليهّ:حسنّعبدّالباسطّجميعيّ،مرجعّسابقّ،صّّ .18
ّ
ّ
ّ
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فيّالمبيعّبعدهّ،فإنّّالمشتريّيستطيعّالرجوعّعلىّالبائعّبدعوىّضمانّالعيبّالخفيّمتىّ

توافرتّشروطها(ّ .)1

تراجع ّمع ّذلك ّالقضاء ّالفرنسي ّعن ّهذا ّالتّفسير ّوذلك ّبإضافة ّشرط ّالمطابقة ّإلىّ
سليمّوقررّبناءّعلىّذلكّ ،أنّهّالّيكفيّأنّيقومّالبائعّبتسليمّالمبيعّ،إنّماّيجبّ
ّ
االلتزامّبالتّ
أنّيسلّمّشيئاّمطابقاّوتوسّعّفيّمفهومّالمطابقةّفلمّيجعلهاّمحدّدةّبماّتمّاالتفاقّعليهّّ،
بلّأضافّإلىّذلكّضرورةّأنّيكونّالمبيعّمطابقاّلالستعمالّالمخصّصّله(ّ ّ.)2
أخلطّبالتّاليّالقضاءّفيّهذهّالمرحلةّبينّالتّسليمّوبينّالضّمانّومنّثمّاعتبرّكلّّ
عيبّيظهرّفيّالمبيعّ ،منّقبيلّعدمّالمطابقة؛ ّاألمرّالذيّسمحّلهّبإعادةّتكييف ّدعوىّ
الضمانّّواعتبارهاّدعوىّمسؤوليةّعقديةّعنّمخالفةّااللتزامّبالتّسليمّّومنّثمّّقبولّدعوىّ
المشتري ّعما ّهو ّفي ّالحقيقة ّوالواقع ّعيب ّخفيّ ،حتى ّبعد ّانتهاء ّالمدة ّالقصيرة ّالتيّ

حددتها ّالمادةّّ 9919تّ.مّ.ف ّلقبولّدعوىّالضمان(ّ ،)3ليتخلّصّتبعاّلذلكّمنّالشروطّ

الصارمةّلها ّوعلىّوجهّالخصوصّشرطّالمدةّالقصيرةّ ،التيّيجبّأنّترفعّخاللهاّهذهّ

الدعوى(ّ .)4

وقدّكانتّالدائرةّالمدنيةّاألولىّ ،هيّصاحبةّالمبادرةّفيّالمزجّبينّدعوىّالتسليمّ
ودعوىّالضمانّ،حيثّقررتّأنّ ّااللتزامّبالتّسليمّالّيعنيّفقطّإلزامّالبائعّبتسليمّماّهوّ
ّ
تصرفّالمشتريّشيئاّيوافقّمنّجميعّالوجوهّ
متفقّعليهّولكنّيلزمهّأيضاّبأنّيضعّتحتّ ّ
الغرضّالذيّيبحثّعنهّ ،واستخلصتّمنّذلكّأنّهّمتىّثبتّعدمّمالئمةّالجهاز ّ ّ-وهوّ
ّّ-ّ1حسنّعبدّالباسطّجميعيّ،مرجعّسابقّ،صّ .38ّ .
ّ-ّ2عبدّالمنعمّموسىّإبراهيمّ،مرجعّسابقّ،صّ .111ّ .
ّ-ّ3جابرّمحجوبّعليّ،مرجعّسابقّ،صّ.صّ .979ّ-971ّ.

ّ-ّ4مرجعّنفسهّ،صّ .11يتخلصّتبعاّلذلكّمنّشرطّالمـدةّالقصـيرةّويسـتفيدّمـنّالمـدةّالمقـررةّلتقـادمّالمسـؤوليةّالعقديـةّ
المحددةّبـّّ27سنةّوفقاّللمادةّّ1191تّ.مّ.فّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلى:
Nicole VERHEYDEN-JEANMART, Magali CLAVIE, Le vice fonctionnel : un problème de
conformité ou de garantie. Voir sur : http://local.droit.ulg.ac.be/sa/cup/doc/15.pdf, Consulté le :
25/06/2015, p.p. 9-10.
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مرشحّللمياهّ -للغرضّالمخصّصّلهّ،فإنّ ّالبائعّالذيّتكفّلّأيضاّبتركيبهّ ،يكونّقد ّأخلّّ

بالتزامهّبالتسليم(ّ .)1

معّذلكّ،فإنّّهذهّالوسيلةّالتيّابتدعتهاّمحكمةّالنقضّالفرنسيةّ،قدّأثارتّالجدلّفيّ

الفقهّالفرنسيّ،ولمّتحظّبتأييدّجميعّدوائرّمحكمةّالنقضّ،لذلكّشهدتّتراجعا(ّ ّ.)2

فرغم هذا التوسيع من قبل القضاء في مفهوم التسليم المطابقّ ،إال ّأنّه ّقد ّبالغ ّفيّ
()

التّوسيعّمنّمفهومّالتّسليمّوكيفيةّتنفيذه ّ ّ. 3

كما ّأنّ ّالقواعد التي وضعت بشأن المطابقةّ ،ال تكفي عندما يتعلّق األمر بخطرّ
يمسّ السالمة البدنية ّلألشخاص ،علّةّذلكّ ،أنّ ّاستعمالّهذهّالقواعدّلتعويضّماّتحدثهّ
المنتجاتّمنّأضرارّلألشخاصّ،قدّأخرجهاّعنّالغرضّالذيّأرادهّلهاّواضعوهاّ ّ.
فنصوص ّالضمان ّإنّما ّأريد ّبها ّضمان ّالجدوى ّاالقتصادية ّللمبيعّ ،أي ّضمانّ
حصول ّالمشتري ّعلى ّمبيع ّصالح ّلتأدية ّالغرض ّمنه ّوقد ّصيغت ّالنصوص ّالخاصةّ
بشروطّالضمانّوآثارهّفيّضوءّهذهّالغايةّ،فكان ّمنّالطبيعيّأنّتبدوّهذهّالنصوصّ،
برغم ّجهد ّالقضاء ّفي ّتطويرهاّ ،قاصرة ّإذا ّأريد ّلها ّأن ّتحقّق ّغرضا ّآخر ّوهو ّتعويضّ
األضرار ّالتي ّيحدثها ّالمبيع ّبعيوبهّ ،ما ّكان ّسببا ّفي ّ ّمعارضة ّجانب ّمن ّالفقه ّلها(ّ)4

وتردّدّدوائرّمحكمةّالنقضّبصددّاألخذّبهاّأوّطرحهاّجانبا(ّ ّ.)5

ومنّجهةّثالثةّ،أدىّاعتبارّنقصانّالسالمةّكصورةّمنّصورّعدمّالمطابقةّ ،إلىّ
تكبيلّالقضاءّّبمنطقّالـ ـ ـعقدّّوقواعدهّ،ممّاّأعجزهّعنّبسطّالحمايـ ـ ـ ـ ـةّمنّاألضرارّالتي ّ
ّ-ّCass. 1er Civ. 20/03/1989, Bull. Civ. 1, n° 140, Gaz. Pal, 16-17/08/1989, p.p.ّ 23-24.

1

ّ-ّ2جابرّمحجوبّعليّ،مرجعّسابقّ،صّ.صّ .911ّ-ّ919ّ.
ّ-ّ3خاليدةّبنّبعالشّ« ،تصديّالقضاءّالفرنسيّألوجهّقصورّقواعدّضمانّالعيبّالخفيّفيّحمايةّالمستهلك»ّ،مجلةّ
الفكرّوالقانونّ،مجلةّالكترونيةّ،عددّّ،2218ّ،18صّ ّّّّ.212ّ.

4

ّ-ّCyril BLOCH, op. cit., p. 94.
ّ-ّ5جابرّمحجوبّعليّ،مرجعّسابقّ،صّ .912ّ.
ّ
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ّتحدثهاّالمنتجاتّبالغير(ّ .)1
نستنتج ّمن ّخالل ّما ّسبقّ ،أنّ ّأحكام ّالضمان ّلم ّتكن ّكافية ّلضمان ّسالمةّ
المستهلكين ّمنّاألضرارّالتيّتحدثهاّالمنتجات ّبعيوبهاّ،باعتبارّأنّ ّنصوصهّال ّتحتملّ
بحكم ّصياغتها ّتفسي ار ّموسّعاّ ،فالضمان ّال ّيسمح ّللمشتري ّالمضرور ّبالحصول ّعلىّ
التعويضّ،إالّإذاّأثبتّوجودّالعيبّبشروطهّ ّ.
أضفّإلىّذلكّ،أنّّالجهودّالتيّبذلتّلتخليصّالمستهلكّمنّقيدّالمدّةّالقصيرةّّعنّ
سليمّالمطابقّ،لمّتثمرّالنتيجةّالمرجوةّ .
ّ
طريقّدعوىّالتّ
لهذاّالسّببّ ،اتّجهّالقضاءّإلىّتبنيّوسيلةّأخرىّأكثرّمالئمةّلضمانّحمايةّأكبرّ
لمستهلكي ّالمنتجاتّالخطيرةّ ،أالّوهيّاالعترافّبوجودّالتزامّبالسالمةّمستقلّعنّااللتزامّ
عنّغيرهّمنّااللتزاماتّاألخرىّ .
الفرع الثاني
حتمية استقالل االلتزام بالسالمة عن
غيره من االلتزامات
ظهرّااللتزامّبالسالمةّفيّالبداية ّمتصالّبااللتزامّبضمان ّالعيبّالخفيّ،لكنّتبيّنّ
عدم ّمالئمة ّهذا ّالوضعّ ،لمواجهة ّما ّأسفر ّعنه ّالتطور ّالتكنولوجي ّمن ّأخطار ّعلىّ
سالمة ّالمستهلكّ ،ما ّجعل ّالقضاء ّالفرنسي ّيعترف ّبالطّابع ّالمستقل ّلاللتزامّ ،بداية ّفيّ
المجالّالعقديّ(أوال)ّثمّيمدّنطاقهّخارجّهذاّالمجالّ(ثانيا)ّ .
أوال :االعتراف بالطابع المستقل لاللتزام بالسالمة في المجال العقدي
ّّّّّتوصّلّالقضاءّالفرنسيّإلىّاالعترافّباستقالليةّااللتزامّبالسالمةّفيّالمجالّالعقديّ
(ّ)8مستنداّفيّذلكّإلىّأسسّقانونيةّ(.)2
ّ- 1جابرّمحجوبّعليّ،مرجعّسابقّ،صّ .233ّ.
ّ
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 -8فضل القضاء الفرنسي في استقاللية االلتزام بالسالمةّ:
ارتبط ّااللتزام ّبالسالمة ّفي ّبداية ّظهوره ّبااللتزام ّبضمان ّالعيوب ّالخفيةّ ،وكانّ
الجتهاد ّ محكمةّالنقصّالفرنسيةّ،فضلّفصلهّوبيانّمقوماتهّبوصفهّالتزاماّعقدياّمستقالّ
عنهّوعنّااللتزامّبتسليمّمبيعّمطابقّللمواصفات(ّ .)1

يعتبرّفيّهذاّالصددّ،حكمّالدائرةّالمدنيةّاألولىّالصادرّفيّ 9111/99/19نقطةّ
البدايةّنحوّاالعترافّبااللتزامّبالسالمةّالمستقلّ ،وذلكّبخصوصّحادثّتمثلّفيّانفجارّ
جهاز ّتلفزيونّ ،اشترته ّإحدى ّالمستهلكات ّبعد ّقيامها ّبإصالحه ّلدى ّالشركة ّالبائعة ّعدةّ
مراتّ،والذيّأحدثّحريقاّمدمراّلشقتهاّ ،ورغمّعجزّالخبرةّعنّتحديدّأسبابّاالنفجارّإالّ
أنّمحكمةّالنقضّرفضتّالطعنّضدّحكمّاالستئنافّالذيّقررّمسؤوليةّالمنتج ّ ّبدعوىّ
أنهّلمّيقدمّالدليلّعلىّأنّهذاّالخللّراجعّإلىّاإلصالحاتّالتيّأجرتهاّالشركةّالبائعةّ،أوّ
إلىّخطأّفيّاالستعمالّ .
وبخصوصّاألساسّالذيّأقامتّعليهّالمحكمةّحكمهاّ،فقدّالتفتتّعنّمفهومّقواعدّ
العيب ّالخفي ّالذي ّبنت ّعليه ّالمشترية ّدعواها ّواستنتجت ّالدليل ّعلى ّوجود ّالعيب ّمنّ
ظروف ّالدعوىّ ،دون ّأن ّتمكن ّالمنتج ّمن ّالتحلل ّمن ّالمسؤولية ّإال ّوفقا ّلقواعد ّالسببّ
األجنبي(ّ .)2

وبعدما ّكان ّالتأكّد ّمن ّوجود ّهذا ّااللتزامّ ،يؤخذ ّمن ّأحكامها ّعن ّطريق ّاالستنتاجّ
واستعمالّقواعدّالتفسيرّ ،فإنهاّماّلبثتّأنّأعلنتّصراحةّاعتناقهاّلفكرةّااللتزامّبالسالمةّ

المستقل(ّ .)3

تأكّدّذلك ّبشكلّحاسمّ ،فيّحكمّمحكمةّالنقضّالفرنسيةّالصادرّعنّالغرفةّاألولىّ
المدنيةّ،الذيّجاءّفيهّأنهّ ّ:
ّ- 1محمدّبوداليّ،مرجعّسابقّ،صّ123ّ.وماّبعدهاّ .

ّ-ّ2محمدّسليمانّفالحّالرشيديّ،مرجعّسابقّ،ص .صّ .119 -ّ111ّ.

ّ-ّ3عليّفتاكّ،مرجعّسابقّ،صّ .91ّ.
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« يلتزم البائع المحترف بتسليم منتجات خالية من العيوب التي من شأنها تعريض

حياة األشخاص واألموال للخطر»(.)1

تواترتّمنذّصدورّالحكمّالسابقّ ،أحكامّالقضاءّالفرنسيّعلىّاعتبارّالمنتجّوالبائعّ

المحترفّ ،مسؤوالّعن ّتسليمّمنتجاتّخاليةّمنّأي ّخللّأوّمنّالعيوب ّالتيّمنّشأنهاّ
تعريضّّحياةّاألشـخاصّأوّأموالهمّّللخطرّّّوألزمتهمّعندّّاإلخـاللّ بااللتزامّّبالسالمة
بتعويضّاألضرارّالناجمةّعنّذلك(ّ .)2

 – 1األسس القانونية لتبرير الطابع العقدي المستقل لاللتزامّ :
يستندّالفقهّوالقضاء ّعندّإنشائهّاللتزاماتّعقديةّ ،لمّيردّبهاّنصّصريحّفيّالقانونّ
أوّبندّفيّالعقدّ،إلىّالنصوصّالواردةّفيّالقانونّالمدنيّ،بشأنّتنفيذّالعقدّبحسنّنيةّ(أ)ّ
أوّبناءّعلىّنظريةّمستلزماتّالعقدّ(ب).
أ – مبدأ حسن النية كأساس لاللتزام بالسالمة:
ّّّّّّيقصدّبمبدأّحسنّالنية ّ ،تلكّالنيةّالصادقةّالخاليةّمنّالغدرّوالخداعّأوّهوّالقصدّ
السوي ّأو ّالصراحةّ ،التي ّتصدّ ّالغش ّوالرغبة ّفي ّاإلضرار ّبالغيرّ ،وهذا ّالمبدأ ّ– ّبصفةّ

عامةّ–ّذوّّمفهومّّواسعّ،يعبّرّعنّكلّإحساسّباألمانةّواستقامةّالضمير(ّ.)3

ّ- « Le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout

1

défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens », Cass. 1er
Civ., 20/03/1989, Cité par : François Collart DUTILLEUL, Philippe DELEBECQUE, Contrats civils
et commerciaux, 3éme éd, Dalloz, Paris, 1996, p.ّ240.
2
ّ-ّCass. 1er Civ., 22/01/1991, Cité par: Bernard GROSS, Philippe BIHR, Contrat (ventes civiles et
commerciales, baux d’habitation baux commerciaux), P.U.F., Paris, 1993, p. 259.

- Cass. 1er Civ., 11/06/1991, cité par: François Collart DUTILLEUL, Philippe DELEBECQUE, op,
cit, p. 241.

ّ -ّ 3عبدّالحكمّفودةّ،تفس ــيرّالعق ــدّفيّالق ــانونّالمص ــريّوالمق ــارنّ،منش ــأةّالمع ــارفّ،اإلسكندريةّ،2222ّ،صّ .صّ.
ّ .138ّ-138
ّ
ّ
ّ
ّ
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يعني ّالمبدأّفيّمجالّتنفيذّالعقودّبصفةّعامةّ،مراعاةّ ّكلّ ّمتعاقدّصالحّالمتعاقدّ
اآلخرّوعدمّاإلضرارّبهّوذلكّيقتضيّأنّيكونّتنفيذّالعقدّبالطّريقةّالتيّتتّفقّمعّماّيوليهّ
كل ّمتعاقد ّتجاه ّالمتعاقد ّاآلخر ّمن ّثقة ّمشروعة ّ(ّ )1والذي ّ ّيوجب ّ ّفرض ّالتزاماتّ

إيجابية(ّ .)2

يتطلّبّلذلكّمبدأ حسن النية من المدين ،القيام بكل ما يساعد الدائن في االنتفاع
التام بعمله ّالقانوني ّوتنبيهه إلى ّكل الوقائع التي تقتضي مصلحته اإللمام بها ،من أجل
تنفيذ العقدّ ،كما أن الدائن بدوره يجب عليه وفقا لنفس المبدأ ّ أن يسهّل على األول تنفيذّ
التزاماتهّ ،فالمبدأ ّينطوي ّحسب ّالبعض ّعلى واجب التعاون واالشتراك le devoir de

ّ،)3(ّ coopération ou de collaborationهذاّاألخير الذي ّيجبّأنّيسود طيلة ّفترة

تنفيذ العقد ،خاصة بالنّسبة للعقود المتراخيةّالتنفيذ(ّ.)4

أسندّفيّهذاّالصددّجانب من الفقه ،االلتزام بالسالمة إلى مبدأ حسن النية ّفيّتنفيذّ

بلّيعتبرهّالبعضّاآلخرّمنّ
ّ
العقد(ّ،)5إذّهناكّمنّيرىّأنّهّأكثرّاتفاقاّمعّطبيعةّااللتزام(ّ،)6

أهمّ ّتطبيقاته ّ(ّ ّ )7وقد ّكرسته المادةّّ 1/107تّ.مّ.ج المقابلة للمادة ّّ 1128تّ.مّ.فّ،
التي تنصّّعلى أنّهّ :

« يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و بحسن نية».

ّّ-ّ1بدرّحامدّالمالّ،مرجعّسابقّ،صّ .18ّ.
ّ-ّ2جمالّزكيّإسماعيلّالجريدلي ،مرجعّسابقّ،صّ .182ّ.
ّ-ّ3حمديّأحمدّسعدّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ.123ّ.

ّ -ّ 4محمدّأمينّسيّطيبّ،الشروط ّالتعسفيةّفيّعقودّاالستهالكّ -دراسةّمقارنةّ -مذكرةّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّ
القانونّالخاصّ،جامعةّأبوّبكرّبلقايدّ،كليةّالحقوقّ،تلمسانّ،1771ّ،صّ .19ّ.
ّ-ّ5ثروتّعبدّالخالقّ،االلتزاماتّالناشئةّعنّعقودّتقديمّبرامجّالمعلوماتّ(المقاولةّ-البيعّ-اإليجار)"ّ،دراسةّمقارنة"ّ،
دارّالنهضةّالعربيةّ،القاهرةّ،2221ّ،صّ.صّ ّ.128ّ-128ّ.

ّ-ّ6عليّسيدّحسنّ،مرجعّسابقّ،صّ .971ّ.
ّ-ّ7عمرّمحمدّعبدّالباقيّ،مرجعّسابقّ،صّ .199ّ.
ّ
ّ
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يعدّعقدّاالستهالك من العقود التي تعتمد على حسن النية بشكل جوهري ،ذلكّألن
المستهلك غالباّ ما يقدم على الشّراءّ ،متأثّّار بالمعلومات التي يقدّمها إليه منتج أو بائعّ
المنتجات ،إذّقد تكون المعلومات غير الصادقة أو البيانات المضلّلة التي تقدّم ّله ،هي

الرئيسي من وراء االستهالك( ،)1لذا فإنّ حماية المستهلك تكون عن ّطريق إضافة
الدّافع ّ
الموردّّ،تقومّ على أساسّ حسنّالنية ّفيّتنفيذ
التزامات ّجديدةّ على عاتقّ المنتج أو ّ

العقود(ّ .)2

ّوأفعالّالمتعاقدّبماّيخالفّحسنّالنيةّ،إماّأنّتكونّسلبيةّ،كامتناعّالبائعّعنّإعالمّ
المشتريّبعيوبّالمبيعّالخفيةّّواماّأنّتكونّإيجابيةّ،كإدراجّفيّالعقدّالمبرمّبينّالمحترفّ
المستهلكّ،شرطّتعسّفيّيسعىّالمحترفّمنّخاللهّ،الحصولّعلىّميزةّّفاحشةّ،وبالنتيجةّ
إلحاقّضررّبالمستهلك(ّ .)3

ّومنّالتطبيقاتّالقضائيةّالتيّأستندّفيهاّالقاضيّالفرنسيّإلىّمبدأّحسنّالنّيةّفيّ
تنفيذّالعقدّ،ما قضت بهّمحكمة النقضّالفرنسية ،من أنّه يجب على الشخصّالمتخصّصّ
في تركيب األسطح القرميديةّ ،أن يبيّن لمقاول البناء ويحذّره من المخاطر ّالتي يمكن أنّ
تنتج عن استعمال المواد المختارةّ ،موضّحا له خصائصها والبناء الذي تستعمل ّفيهّّ

وعابت على محكمة االستئناف عدم مراعاتها ّللمادة  1134تّ.م(ّ(ّ )4المادةّّ 1128بعدّ
تعديلّّ .)2218
يستخلص ّمنّخاللّماّسبقّأنّهّعلىّالمحترف ّأن ّيضعّالخطواتّالتي ّيجبّأنّ
يسلكهاّالمستهلكّحتىّإنهاءّالعقدّبالوفاءّ،دونّثمّةّمشاكلّأوّصعوبات؛ّلذلكّفإنّإعمالّ
هذاّالمبدأّمنّالناحيةّالعمليةّمطلوبّفيّجانبّالمحترفّ،أكثرّمنهّمنّجانبّالمستهلكّ .
ّ -ّ 1نجلة ّيونس محمدّ «ّ ،حركة حماية المستهلك ودورها في نشر الوعي االستهالكيّ ،دراسة استطالعية لعينة ّمن
المستهلكين في مدينة الموصل»ّ،مجلةّتنمية الرافدين ،العراقّ،مجلد ّ،88عدد ّ،2212 ،129صّ .123ّ.

2

-ّ Geneviève VINEY et Patrice JOURDAIN, op, cit, p 426 et s.

ّ-ّ3محمدّأمينّسيّطيبّ،مرجعّسابقّ،صّ .19ّ.

-ّ Cass. 1er Civ, 20/79/ 1995, Bull. Civ. 1, n°276, p.ّ191.
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لكن ّإذا ّكان ّهذا ّاالتجاهّ ،يؤسّس ّااللتزام ّبالسالمة ّعلى ّمبدأ ّحسن ّالنية ّفي ّتنفيذّ
العقدّ،فإنّاتجاهاّآخرّيستندّفيّتأسيسهّلهّعلىّنظريةّمستلزماتّالعقدّ .
ب – مبدأ مستلزمات العقد كأساس االلتزام بالسالمة:

ابتكرّالقضاءّالفرنسيّااللتزامّبالسالمةّ ،حتىّيتمكّنّمنّحمايةّأحدّأطرافّالعقدّ ،فيّ

ضوءّعدمّكفايةّبنودهّأوّالنصوصّالقانونيةّالقائمةّلتحقيقّهذهّالحماية؛ ّوإذاّكانّالبعضّ
يسندّااللتزامّبالسالمةّإلىّمبدأ حسن النية ،كأساس لاللتزام بالسالمة من مخاطر الشيء
المبيع ،إال أن البعض ّاآلخر يذهب إلى إسناد ّااللتزام إلى العقد ذاته واعتباره من
مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالةّ ،وقد ّتوصل ّالقضاء ّإلى ّتلك ّالفكرةّ ،من ّخاللّ

استخدامّسلطتهّالتقديريةّفيّإضافةّالتزامّثانويّعلىّحدّتعبيرّالبعضّ،إلىّمضمونّالعقد(ّ .)1
استقىّالقضاء ّالفرنسي(ّ)2فكرتهّمنّالقاعدةّالقانونيةّالتيّنظمتهاّالمادةّّ9971ت.
م .فّالمقابلةّللمادةّّ22/122منّتّ.م.جّّالتيّتنصّعلىّأنهّ ّ:

«ّوال يقتصر العقد على ال ازم المتعاقد بما ورد فيه فحسب ،بل يتناول أيضا ما هو

من مستلزماته وفقا للقانون ،والعرف ،والعدالة ،بحسب طبيعة االلتزامّ»(ّ .)3

فبعض ّالعقود ّتتضمن ّإلى ّجانب ّااللتزامات ّاألساسيةّ ،التزامات ّأخرى ّإضافيةّ

تقتضيهاّطبيعةّكلّعقد ّ ،فهيّمنّمستلزماتهّوالّيحتاجّوجودهاّأنّيتمّالنصّعليهاّفيّ
العقدّصراحةّأوّفيّالقانونّ ،وأهمّهذهّااللتزاماتّاإلضافيةّ،االلتزامّبالسالمةّالذيّيجبّ
االعتراف ّبوجوده ّفي ّبعض ّالعقود ّالتي ّينطوي ّتنفيذها ّعلى ّمخاطر ّتهدد ّالمتعاقد ّفيّ

سالمةّجسدهّأوّفيّأمالكه(ّ .)4

ّ-ّPhilippe LE TOURNEAU, op.cit, p.ّ82

1

ّ -ّ 2مثالّ:استئنافّدويّ(ّ ّ 9111/79/1ّ )Douaiونقضّمدنيّفرنسيّّ 9199/91/91أشارّإليهماّ:عليّسيدّحسنّّ،

مرجعّسابقّ،صّ .971ّ.

-ّ « Les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites
que l’équité, l’usage et la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ».
ّ -ّ 4محمد ّعبد ّالقادر ّالحاجّ ،مسؤولية ّالمنتج ّوالموزع"ّ ،دراسة ّمقارنة ّفي ّقانون ّالتجارة ّالدولية ّمع ّالمقارنة ّبالفقهّ
3

اإلسالمي"ّ،دارّالنهضةّالعربيةّالقاهرةّ،9192ّ،صّ .91ّ.
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يستطيعّالقاضيّوفقاّللقاعدةّالسابقةّ ،أنّيضيفّإلىّالعقدّماّيقضيّبـهّالعرفّأوّ
العدالةّلفرض حماية الطرفّالضعيف وتحقيقّالتوازن بين المصالح المختلفة ،عن طريق
تدعيمّ العقدّ بالتزامات ّجديدةّ،معّّمراعاةّّماّتعارفّودأبّعليهّالناسّ،فالقانونّّنظام
اجتماعيّيهدفّإلىّحمايةّالفردّوتحقيقّالتوازنّبينّالمصالحّالمختلفة(ّ ّ.)1

يؤديّفيّهذاّالصدد ّإدخالّااللتزامّبالسالمةّفيّنطاقّالعقدّومضمونهّ ،إلىّتحقيقّ
التوازنّبينّطرفيهّ ،خاصةّوأن ّأحدّالمتعاقدينّيكونّفيّأغلبّالحاالتّ ،طرفاّضعيفاّالّ
يتوقعّأنّيثيرّ-إذاّماّّأصابهّّضررّّأثناءّّتنفيذّالعقدّّ-جدالّحولّّسالمتهّّالجسديةّ

التزاماّبسالمتهّ(.)2
بالتاّليّالّيلقيّباالّ،أنّيرتّبّعلىّعاتقّالطرفّاآلخرّ ّ،

يدعّم هذا الرأي ما أكّدته محكمة النقض الفرنسية في العديد من أحكامها ،منها ما
قررت
قضت به الدائرة المدنية األولى ،في حكمها الصادر بتاريخ ّ،1982/12/14عندما ّ
مسّؤولية منتج مادة مقاومة للطفيلياتّ،عن إصابة مزارع عند استعماله لهاّ،بعجزّدائم في
تقرر عدم كفاية التحذيرات ،بعدما ّاكتفى
جراء تطاير ذ ارت من هذه المادة ،حيث ّ
عينيه ّ
المنتج بالتّوصية بعدم مالمستها الجلد ولم يوضّح خطورتها على العينين ،وقد استندت
المحكمة إلى نص المادة  1128تّ.مّ.ف لتأسيس مسئولية المنتج(ّ .)3
ثانيا :تجاوز االلتزام بالسالمة المجال العقدي
أنشأتّمحكمةّالنقضّالفرنسيةّ ،التزاماّتعاقدياّجديداّعلىّعاتقّالمنتجينّوالموزعينّ
بسالمةّالمتعاقدينّمنّأضرارّالمنتجاتّالخطيرةّ ،فيّالحاالتّالتيّالّيمكنّفيهاّإعمالّ
امّعلىّالدائرةّ
ّ
وبالرغمّمنّأن ّالفقهّوالقضاءّقدّبقياّيقصرانّااللتز
ضمانّالعيوبّالخفيةّ ّ ،
التعاقديةّ،إالّأنهّسرعانّماّوسعاّمنّدائرةّالمستفيدينّمنهّ(ّ)9وذلكّألسبابّاقتضتّذلكّ
(ّ .)1
ّ-ّ1بدرّحامدّالمالّ،مرجعّسابقّ،صّ .91ّ.

ّ-ّ2حسنّعبدّالباسطّجميعيّ،مرجعّسابقّ،صّ .19ّ.
- Cass. 1er Civ, 14/12/ 1982, R.T.D civ.1983 n°09, p. 545.
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 – 1توسيع دائرة المستفيدين من االلتزام:
يتّضح ّاتّساع ّدائرة ّالمستفيدين ّمن ّااللتزام ّبالسالمةّ ،من ّخالل ّالسّماح ّألشخاصّ
يعتبرون ّبحسب ّاألصل ّغير ّمتعاقدين ّمع ّالمنتجّ ،باستخدام ّالدعوى ّالمباشرة ّفيّ
مواجهته(أ) ّوكذا ّأشخاص ّأجانب ّتماما ّعن ّالعقدّ ،من ّاالستفادة ّمن ّأحكام ّااللتزامّ
بالسالمةّ(ب)ّ .
أ – أشخاص بحسب األصل غير متعاقدين مع المنتج:
يصل ّفي ّأغلب ّاألحوال ّالمنتوج ّإلى ّالمشتري ّاألخير ّ(المستهلك)ّ ،بعد ّسلسلةّ
متعاقبةّمنّالبيوعّ،تتضمن ّالوسطاءّفيّالبيعّمنّتجارّالجملةّوتجارّالتجزئةّومصلحةّ
المشتريّاألخيرّ،تقتضيّتمكينهّمنّمساءلةّالمنتجّبوصفهّالمسؤولّعنّتصميمّوتصنيعّ
المنتجاتّواألكثرّمالءةّ،ألنّالرجوعّعلىّالبائعّالمباشرّيقللّمنّفرصّحصولّالمشتريّ
علىّالتعويضّ،فيّالحاالتّالتيّالّيكونّفيهاّذلكّالبائعّموس ار(ّ .)1

فبعدماّكانّهذاّالمشتريّمنّالغيرّفيّعالقته ّ ّبالمنتجّ،ال ّ ّيمكن ّ ّلهّ ّالرجوع ّ ّإالّّ

بدعوى ّالمسؤوليةّالتقصيرية(ّ،)2فهذهّاألخيرةّإن ّكانتّقد ّعرفتّتطو ار ّمن ّخاللّنظريةّ
تجزئة ّالحراسةّ ،إال ّأنها ّتعرضت ّلعدة ّانتقادات(ّ ،)3كما ّأنها ّمازالت ّمحل ّتحفظ ّمنّ
القضاءّ،بسببّخروجهاّعنّالقواعدّالتقليديةّواتسامهاّبالمغاالة(ّ .)4

غيرّأنّهذاّالقضاءّ،قدّاصطدمّّمعّّمقتضياتّّنسبيّةّّآثارّالعقدّ،لذلكّّكانّمن
الالزم ّإيجاد ّاألساس ّالقانوني ّللدعوى ّالمباشرةّ ،وتبريرها ّبشكل ّيسمح ّبالخروج ّمن ّهذاّ
ّ- 1حسنّعبدّالباسطّجميعيّ،مرجعّسابقّ،صّ .91ّ.

ّ -ّ Jérôme HUET, Responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, Litec, Paris, 1987,

2

p. 87.
3

ّ -الرجوعّفيّتلكّاالنتقاداتّإلىّ:بدرّحامدّالمالّ،مرجعّسابقّ،صّ.19ّ.

4

ّ -إذّهناكّمنّيرىّأنّهذاّالخطأّفيّالحراسةّموهومّاخترعتهّالصياغةّالقانونيةّليختفيّتحتهّالواقعّ،فالمسؤولّقدّ

أقحم ّعليه ّالخطأ ّإقحاما ّوفرض ّعليهّ ،ال ّيستطيع ّالتملّص ّمنهّ .الرجوع ّفي ّهذا ّالصدد ّإلىّ :يحيى ّأحمد ّموفيّّ،
المسؤوليةّعنّاألشياءّفيّضوءّالفقهّوالقضاءّ(دراسةّمقارنة)ّ،منشأةّالمعارفّ،اإلسكندريةّ،9111ّ،صّ .ص-99ّ.

ّ .91
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المأزقّ ،فاعتبر ّالدعوى ّالمترتبة ّعن ّاإلخالل ّبااللتزام ّبالسالمةّ ،من ّملحقات ّالشيءّ
المبيعّ ،علىّأساسّأن ّالحقوقّوالدعاوىّتنتقل ّإلىّالخلفّالخاصّبوصفهاّمن ّملحقاتهّ

وفقاّللمادةّّ1813تّ.مّ.فّالواردةّبشأنّعقدّالبيع(ّ .)1

كماّأن ّمحكمةّالنّقضّالفرنسيةّ،اعتمدتّهذهّالنّظريةّفيّقضائهاّالذيّاستقرّ ّبهذاّ
الشّ أنّومنّذلكّوعلىّسبيلّالمثالّ،حكمّمحكمةّالنقضّالصادرّعنّالدوائرّالمجتمعةّفيّ
ّّ1938/22/ّ07والذيّذكرّفيّحيثياتهّأنّّالدعوىّتعدّمنّضمنّملحقاتّالشّيءّوالتيّ

تـنتقلّبهذهّالصّـفةّإلىّالخلفّالخاص(ّ .)2

هكذاّوفيّظلّ ّالسّعيّإلىّتوحيدّالمعاملةّبينّالمشتريّالمباشرّللمنتوج ّمنّالمنتجّ
والغير ّالمتضرر ّمنهّ ،توسع ّالقضاء ّفي ّتحديد ّدائرة ّاالحتجاج ّبالعقدّ ،بالمخالفة ّلمبدأّ
نسبيّ ة ّأثر ّالعقد ّوسمح ّللمشترين ّالمتعاقبين ّالرجوع ّعلى ّالمنتجّ ،الذي ّال ّتربطهم ّبه ّأيّّ
صلةّتعاقدية(ّ .)3

وهو ّما ّيمكن ّاستخالصه ّأيضا ّبالرجوع ّإلى ّالقضاء ّالجزائريّ ،من ّخالل ّالحكمّ
المدني ّالصادر ّمن ّمحكمة ّسطيف ّللجنايات ّالصادر ّبتاريخ ّّ 1999/12/23بخصوصّ
قضيةّالكاشيرّالفاسدّالذيّوسعّمنّمفهومّالمضرّورّليشملّالمضرورّالمباشرّوالمضرورّ

باالرتداد(ّ .)4

ّ-ّPhilippe LE TOURNEAU, op.cit, p. 82.

1

ّ- 2حسينّعبدّالباسطّجميعيّ،مرجعّسابقّ،صّ .99ّ.

ّ- 3يعتبرّهذا ّالتطورّالقضائيّنتيجةّمنطقيةّوعادلةّ ،ألنّعقدّالبيعّمنّالعقودّالمتتابعةّالمتماثلةّأيّمنّطبيعةّواحدةّ

والذيّينقلّملكيةّالمبيعّمنّالبائعّاألولّإلىّالمشتريّالذيّيتصرفّبدورهّفيهّإلىّمشترّثانّوهكذاّ ،فيعتبرّبذلكّالعقدّ
األخيرّامتداداّللعقودّاألولىّ .الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:فريدةّزواويّ،مبدأّنسبيةّالعقدّ،رسالةّلنيلّشهادةّدكتوراهّفيّ

القانونّالخاصّ،كليةّالحقوقّ،جامعةّالجزائرّ،9111ّ،صّ .191ّ.

ّّ- 4قادةّشهيدةّ،مرجعّسابقّ،صّ .91ّ.

ّّوهوّنفسّالتوجهّالذيّسلكهّّ-القضاءّالجزائريّّ-بخصوصّعقدّالنقلّ،عندماّلمّيشترطّالصفةّالتعاقديةّ،يظهرّذلكّ
عندماّقضىّبقيامّالمسؤوليةّالمفترضةّلشركةّالنقلّرغمّعدمّتوفرّالضحيةّعلىّصفةّالمسافرّالقانونيّ(انعدامّالتذكرة)ّ.
الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:قرارّالمحكمةّالعليا– ّالغرفةّالمدنيةّ -ملفّرقمّّ،833891بتاريخ ّّّ 1799/97/17المجلةّ

القضائيةّّ،عددّّ،2212ّ،21صّ ّّّّ.921ّ.
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ب – أشخاص أجانب تماما عن العقد:

تتعدد ّالفروض ّالتي ّيتواجد ّفيها ّالمضرورونّ ،من ّدون ّأن ّيكون ّهنالك ّعقد ّبينهمّ

وبين ّالمنتج ّأو ّالموزع ّ ،إذ ّيندر ّمن ّالناحية ّالعمليةّ ،أن ّيكون ّالمتعاقد ّ(المشتري) ّهوّ
المضرور ّفي ّمجال ّأضرار ّالمنتجات ّالخطيرة؛ ّفالمنتجات ّال ّتظهر ّخطورتها ّإالّ

باستعمالها(ّ،)1وبالتاليّلنّتصيبّفقطّاألشخاصّالذينّتربطهمّبالمدينّرابطةّعقديةّ .

ّمشتريها ّفقطّ ،وانما ّتهدد ّبالخطر ّمنّ
ّ
فالسيارة ّمثالّ ،إذا ّعيبت ّكوابحها ّلن ّتضر
يستعملّالسيارةّمعهّمنّأصدقائهّومعارفهّ،بلّوقدّيمتدّخطرهاّإلىّالمارةّ ّّّ.
وكذلكّالموادّالغذائيةّالفاسدةّ،تهددّكلّمنّيشاركّالمشتريّفيّوجباتهّ،بلّإنهاّتهددّ

الغيرّوبشكلّمباشرّعندماّيتمّتقديمهاّفيّالمطاعم(.)2
 – 2أسباب توسيع دائرة المستفيدين من االلتزام:

وسع ّالقضاء ّالفرنسي ّمن ّمجال ّاالستفادة ّمن ّااللتزام ّبالسالمةّ ،رغبة ّمنه ّفي ّمدّّ

الحمايةّإلىّأكبرّعددّمنّالمضرورينّمنّجهة ّ(أ) ّولتأثّرهّبأحكامّالتّوجيهّاألوروبيّلسنةّ
ّ1933منّجهةّأخرىّ(ب)ّ .
أ – الرغبة في التوسيع من الحمايةّ:
تنبأّالقضاءّالفرنسي إلىّأن ّقصرّااللتزامّبالسالمةّعلىّالنطاقّالعقديّ ،يفقدّهذاّ

االلتزامّجدواهّ،ممّاّيؤديّإلىّإهدارّالغايةّالتيّأنشئّمنّأجلها(ّ .)3

فاعتبار ّااللتزام ّبالسالمة ّالتزاما ّعقديا ّيرتّب ّالمسؤولية ّالعقديةّ ،يقلّل ّمن ّالحمايةّ
المطلوبةّ ،على ّاعتبار ّأنّها ّغير ّقادرة ّعلى ّتوفير ّالحماية ّالالزمة ّللضحايا ّفي ّالواقعّ
رّصفةّالمتعاقدينّلدىّالمضرورينّ،ليستّبأكثرّمنهاّفيّحالة ّ
ّ
العملي ،ألنّّمناسباتّتوفّ
- Jean- Françis OVERSTAKE, «La responsabilité du fabricant de produits dangereux», R.T.D.C,
n° 27,ّ Sirey, 1972, p. 520.
ّ- 2زاهيةّحورية ّكجارّ(سيّيوسف)ّّ »،الخطأّالتقصيريّكأساسّلمسؤوليةّالمنتج«ّ،مّ .نّ .ق.عّ .سّ،كليةّالحقوقّ،جامعةّ
1

مولودّمعمريّ،تيزيّوزوّ،عددّّ،1779ّ،79صّ .12ّ.
ّ-ّ3بدرّحامدّالمالّ،مرجعّسابقّ،صّ .19ّ.
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الضحاياّالذينّالّيتّصلونّبالمسؤولّبعقد(ّ .)1
واذا ّأمكن ّالقول ّبأنّ ّاألضرارّ ،تمسّ ّالضّحايا ّباختالف ّصفاتهم ّعلى ّقدم ّالمساواةّّ
فليسّمنّالمستساغ ّ ،أنّتختلفّالحمايةّبينّالحالةّالتيّيرتبطّفيهاّالمضرورّمباشرةّمعّ
معرضينّلألخطارّ
المنتجّبعقدّأوّحالةّالعقودّالمتسلسلةّأوّكونهّمنّالغير(ّّ)2وذلكّألنّهمّ ّ

نفسها(ّ ّ.)3

ماّجعلّالبعضّ،يصلّإلىّحدّ ّاالستفسارّعنّمدىّاعتبارّمشتريّبعضّالمنتجاتّ
الخطيرةّ ،متعاقدا ّبأتمّ ّمعنى ّالكلمة؛ ّكما ّهو ّالحال ّمثال ّبالنّسبة ّلمستهلكي ّاألدويةّ ،إذّ
ّحرية ّاختيار ّالدّواء ّوانّما ّيكون ّبناء ّعلىّ
يعتبرون ّشبه ّمتعاقدين ّألنّهم ّأصال ّال ّيملكون ّ
توجيهّمنّالطبيبّكأصلّعام(ّ .)4

فااللتزامّبالسالمةّالّبد ّأنّيكونّمقرراّلمصلحةّجميعّاألشخاصّوهوّاالتّجاهّالذيّ
انتهىّإليهّالتّوجيهّاألوروبيّوالذيّتأثّرّبهّالقضاءّالفرنسيّ .
ّ-ّ1قادةّشهيدةّ،مرجعّسابقّ،صّ .911ّ.

ّ - 2زاهيــةّحوريــةّكجــارّ(ســيّيوســف)ّ»ّ،تعليــقّعلــىّنــصّالمــادةّّ917مكــرر«ّ،م.ن.ق.ع.سّ،كليــةّالحقــوقّوالعلــومّ
السياسيةّ،جامعةّمولودّمعمريّ،تيزيّوزوّ،عددّّ،1797ّ،71ص.97ّ.

ّ-ّVéronique COHEN, De la garantie des vices cachés à la garantie de la sécurité des biens vendus.

3

Voir sur: www.netpme.fr.p.1.
4
-ّPhilippe GERNEZ, Virginie DENEUX, Caroline EMANUEL, Isabelle DECASTRO, La
responsabilité civile du fabricant de produits pharmaceutiques bibliothèque C.U.J.A.S, Sorbonne,
Paris, 1988 - 1989, p. 11.

ّّّّفالمضرورّهناّليسّمستهلكاّعادياّ،بلّيكونّمضطراّإلىّتجرعّالمنتوجّالطبيّفـالّاختيـارّأمامـهّوالّيملـكّبـذلكّحـقّ
التفضيلّبينّهذاّالمنتوجّأوّذاكّ،بلّيتلمسّالوسيلةّوّيأخذّإجباريـاّبأسـبابّالشـفاءّ.الرجـوعّفـيّهـذاّالصـددّإلـىّ:أسـامةّ

أحمــدّبــدرّ،مرجــعّســابقّ،صّّ.99فــإذاّكــانّمــنّالمعتــادّأنّيقــدرّالمشــتريّمــدىّمالئمــةّالشــيءّالحتياجاتــهّ،فــإنّاألمــرّ
ليسّكذلكّبالنسبةّلألدويةّ،ألنهّأبعدّمنّأنّيكونّقادراّعلىّاختيارّالدواءّ،السيماّأشدهاّخطـورةّوأكثرهـاّفعاليـةّ.الرجـوعّ

فيّهذاّالصددّإلىّ:محمدّشتاّأبوّسعدّ،مرجعّسابقّ،صّ.صّ ّّ.117ّ-111ّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
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ب  -تأثر القضاء الفرنسي بأحكام التوجيه األوروبي رقم :373 -58

التوجيه ّاألوروبي ّرقم ّّ 828 -33في ّّ 1933/22/23بشأن ّالمسؤوليةّ
ظهر ّ ّ

الموضوعية ّللمنتجّ ،من ّأجل ّتوحيد ّالقواعد ّالقانونية ّالمنظّمة ّلمسؤولية ّالمنتج ّفي ّالدولّ

األوروبية(ّ ّ ،)1وتوفير ّأرضية ّموحّدة ّللمنافسة ّبين ّالمنتجين ّاألوروبيين ّمن ّناحيةّ ،وحتىّ
يمكنّتحقيقّنوعّمنّالتّنسيقّ ،معّالقواعدّالمطبّقةّفيّشأنّهذهّالمسؤوليةّعلىّالمستوىّ
الدوليّمنّناحيةّأخرىّ،باإلضافةّإلىّتسهيلّعمليةّتداولّالسلع(ّ ّ.)2

أشارت ّإلى ّهذا ّالهدفّ ،محكمة ّالعدل ّللدول ّاألوروبية ّفي ّقرار ّلها ّصدر ّبتاريخّ

ّ .)3(ّ1771/71/11

توصّل ّهذا ّالتّوجيه ّ ّإلى ّأنّ ّمسؤولية ّالمنتج ّ ّمسؤولية ّقانونية ّذات ّطابع ّخاصّ،
قائمةّعلىّفكرةّاإلخاللّبااللتزامّبالسّالمةّ،يرتّبّاإلخاللّبهّالمسؤوليةّبمعزلّعنّالعقدّ،
فأرسى ّبذلك ّنظاما ّينمحي ّفيه ّ ّالتقسيم ّالتقليدي ّ ّللمسؤولية ّ ّبين ّمسؤولية ّ ّعقـ ـ ـديةّّ

مكرساّنظاماّيستفيدّمنهّجميعّالمضرورين(ّ ّّّ.)4
وتقصيـ ـ ـ ـرية ّ

وبتأثيرّمنّالتّوجيهّالسّابقّ،واستجابةّلتوصياتّمجلسّالعدلّلالتحادّاألوّرّوبيّ ،فيّ
دعوتهّالمحاكمّالوطنية ّللدولّاألعضاءّبتفسير ّالنصوصّالداخليةّ ،علىّضوءّنصوصّ
-Bernard GROSS, Philippe BIHR, op, cit, p. 260.

- Fabrice LEDUC, « L’articulation de la responsabilité du fait des produits défectueux avec

1
2

d’autres régimes de responsabilité». Voir sur :
http://grerca.univrennes1.fr/digitalAssets/305/305945_38_fleduc.pdf, Consulté le : 29/04/2015. p 01
3- L’objectif que poursuit à titre principal la directive est, comme l’a relevé la C.J.C.E dans un arrêt
du 25 avril 2002, d’ordre économique : il s’agit d’harmoniser les législations des États membres en
matière de responsabilité du fait des produits défectueux, afin d’assurer une concurrence non faussée
entre les opérateurs économiques, de faciliter la libre circulation des marchandises. Voir: Fabrice
LEDUC, op. cit, p. 01

ّ -ّ 4مختار ّرحماني ّمحمد » ،عيب ّالمنتوج ّكسبب ّمنشئ ّللمسؤولية ّالمدنية ّللمنتج ّ(المادة ّّ 182مكرر ّمن ّالقانونّ
المدني)« ّ،مجلةّالمحكمةّالعلياّ،عددّّ،2218ّ،2صّ ّ.22ّ.
ّ
ّ
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نسيّيتحررّمنّقيدّالقواعدّالتّقليدية(ّ،)1متّجهاّ
ّ
وأهدافّالتوجيهّاألوروبيّ،بدأّالقضاءّالفر
إلىّاعتبارّااللتزامّبالسّالمةّالتزاماّعاماّ،يمكنّإثارتهّخارجّالنّطاقّالعقديّ(ّ .)2

خرج ّبذلك ّالقضاء ّالفرنسي ّبااللتزام ّ ّبالسالمةّ ،من ّاإلطار ّ ّالتعاقدي ّإلى ّاإلطارّ
التقصيري ّوقد ّاعتبره ّالبعض ّمنافسا ّلمبدأ ّالواجب ّالعامّ ،الذي ّيعد ّاإلخالل ّبه ّموجباّ
للمسؤوليةّالتقصيريةّ،فيّالوقتّالذيّلمّيشهدّأيّالتزامّعقديّآخرّمثلّهذاّالتوسع(ّ .)3

بذلك ّأصبح ّمن ّاليسير ّعلى ّغير ّالمتعاقدينّ ،االدعاء ّالمباشر ّفي ّمواجهة ّالمنتجّّ

طالماّأصابهمّالضررّمنّمنتجاتهّالمعيبة(ّ ّ.)4

تعدّ ّنقطةّالبدايةّفيّهذاّالتّحولّ،ماّوردّفيّقضاءّمحكمةّالعدلّاألوروبية ّ ّبتاريخّ
ّ 9191/71/97مضمونه ّأنّه ّفي ّالحاالت ّالتي ّيكون ّالمشرع ّالوطني ّقد ّتبنى ّنصوصّ
التّوجيهّ،يتعينّعليهّتفسيرّالتشريعّالداخليّفيّضوءّنصوصّالتوجيهّوأهدافهّطالماّدخلّ
النزاعّالمعروضّفيّنطاقّتطبيقهّ(ّ .)5

جعلتّبذلكّمحكمةّالنّقض ّالفرنسيةّااللتزامّبالسّالمةّالتزاماّعاماّ ،فأصدرتّأحكاماّ
مبرراّااللتزامّبالسـّالمةّفيّ
تؤكّدّهذهّالنتيجةّ،منّأهمّهاّالحكمّالصّادرّفيّّ ّ9119/79/99
مواجـهة ّجميع ّاألشخاصّ ،بضرورة ّتفسير ّالقانون ّالداخلي ّفي ّضوء ّنصوص ّوأهدافّ
التوجيهّاألوروبيّوماّجاءتّبهّمحكمةّالعدلّاألوروبيةّ(ّ .)6

ّ-ّ1أمالّبكوش ،مرجعّسابقّ،صّ.ص.281ّ-282ّ.

2ّ-ّFrançois DUIILLEUL Collart, Philippe DELEBEQUE, op. cit, p. 241.
3

ّ-ّCyri BLOCH, op. cit, p. 979.

 ّ-ّ4محمدّساميّعبدّالصادقّ،مسؤوليةّمنتجّالدواءّعنّمضارّمنتجاتهّالمعيبةّ"ّدراسةّمقارنةّ"ّ،دارّالنهضةّالعربيةّ،
القاهرةّ،1771ّ،صّ .972ّ.

ّ-ّ5حسنّعبدّالباسطّجميعيّ،مرجعّسابقّ،صّ .912ّ.

ّ ّer

-ّ Cass. 1 Civ, 11/06/ 1991, pourvoi n° 89-12.748. Voir sur :https://www.legifrance.gouv.fr/.
Consulté le: 29/05/2016
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أكّد ّالقضاء ّالفرنسي ّعلى ّهذه ّالنّتيجة ّبشكل ّحاسمّ ،في ّحكم ّصادر ّعن ّالغرفةّ
األولى ّالمدنية ّلمحكمة ّالنقض ّفي ّّ 9111/79/91والذي ّورد ّفي ّحيثياته ّأن ّااللتزامّ

بالسـالمةّيجبّأنّيفـيدّوفيّالوقتّذاتهّالمتـعاقدينّوغيرّالمتعاقدينّ(ّ .)1

تتلخّصّوقائعّهذهّالقضيةّ،فيّأنّّإحدىّالمدارسّالثانويةّّقدّاشترتّبعضّاألجهزةّ
الرياضية ّالتي ّترتّ بّعنّاستخدامهاّإصابةّإحدىّالطالباتّوفيّالوقتّالذيّلمّتكنّفيهّ
ّ
عالقةّتعاقديةّمعّالمنتجّأوّالموزعّ،فإن ّكالّمنهماّدفعاّبعدمّ
ّ
هذهّاألخيرةّطرفاّفيّأيّ ّ
إمكانّإقامةّمسؤوليتهماّفيّمواجهةّالمدّعيةّعلىّأساسّإخاللهماّبااللتزامّبالسالمةّ،حيثّ
أنّهّمنّااللتزاماتّالتعاقديةّ ّ.
أوردتّمعّذلكّمحكمةّالنّقضّفيّحيثيّاتّحكمهاّ،أنّهّاستناداّإلىّالتوجيهّاألوروبيّ
امّمقررّلكلّشخصّيصيبهّ
وحكمّمحكمةّالعدلّاألوروبيةّ ،فإنّ ّااللتزامّبالسّالمةّهوّالتز ّ
ضرر ّمن ّالمنتجات ّالتي ّأطلقت ّفي ّالتداولّ ،حتى ّوان ّلم ّيكن ّمكتسبا ّأليّ ّحق ّمنّ
الحقوقّالتّعاقديةّ .
وقد ّاستمرّ ّ القضاء ّالفرنسي ّفي ّقبول ّدعاوى ّالمضرورين ّمن ّغير ّالمتعاقدين ّفيّ
ففيّقضيةّتلوثّمشتقاتّالدمّ
ّ
مواجهةّالمنتجينّ،استناداّإلىّاإلخاللّبااللتزامّبالسالمة؛ّ
أيّالعامّالفرنسيّ،
ّ
بفيروسّاإليدزّوماّترتّبّعليهاّمنّغضبّظهرّجليّاّفيّردودّفعلّالر
اعتبرت ّمحكمة ّالنقض ّأن ّهذا ّالدم ّمنتوج ّمعيب ّيرتّب ّمسؤولية ّالمنتج ّ(المستشفياتّ
ومراكزّنقلّالدم)ّعنّاألض ـ ـرارّالناتجةّعنهّوذلكّفيّم ـواجهةّجميعّالمضرورينّ،دونّأنّ
تعيرّللرابطةّالعقديةّأيّاهتمام(ّ .)2

1 - Le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut
de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens. Il en est responsable
tant à l'égard des tiers que de son acquéreur. Cass. 1er Civ, du 17 /01/ 1995, 93-13.075, Bull. 1995,
I n° 43 p. 29. Voir sur: www.legifrance.gouv.fr. Consulté le: 29/05/2016.

ّ-ّ2كانّلعمليةّنقلّالدمّالملوثّأثرّهامّمعّظهورّمرضّاإليـدزّإزاءّمـاّتمثلـهّمـنّخطـرّاإلصـابةّبالعـدوىّ.الرجـوعّفـيّ
هذهّالصددّإلىّ:بدرّحامدّالمالّ،مرجعّسابقّ،صّ .11ّ.
ّ
ّ
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عمدت ّفي ّهذا ّالصدد ّمحكمة ّالنّقضّ ،إلى ّالذّكر ّالصّريح ّألسباب ّامتداد ّااللتزامّ
بالسالمة ّخارج ّالنّطاق ّالتّعاقديّ ،بأنّ ّذلك ّيستند ّإلى ّااللتزام ّبتفسير ّنصوص ّالتقنينّ
المدني ّالفرنسي ّفي ّضوء ّما ّورد ّبه ّالتوجيه ّاألوروبي ّرقم ّّ 211ّ -91بشأن ّالمسؤوليةّ

الموضوعيةّللمنتجّعنّالمنتجاتّالمعيبة(ّ .)1

هذاّباإلضافةّإلىّالعديدّمنّاألحكام(ّ،)2التيّتدعّمّالتوجّهّالسّابقّ،المتمثّلّفيّتقريرّ
ّبالرغم ّمن ّعدم ّارتباطه ّبأيّ ّرابطة ّعقديّةّ
حق ّالمضرور ّفي ّالحصول ّعلى ّالتّعويضّ ،
مباشرةّأوّغيرّمباشرةّمعّالمسؤولّ،استناداّإلىّالتّوجيهّاألوروبيّ .
يستخلص ّأن ّمحكمة ّالنقض ّالفرنسية ّوفي ّإطار ّسعيها ّإلى ّتحقيق ّنوع ّمن ّالعدلّ
والمساواةّبينّالمتعاقدينّوالغيرّفيّالمعاملةّّوبصفةّخاصةّفيّإطارّحتميةّتطبيقّأحكامّ
التوجيهّاألوروبيّالمنظمّلمسؤوليةّللمنتجّ،لجأتّإلىّمدّنطاقّااللتزامّبالسّالمةّإلىّخارجّ
المجالّالعقديّ .
يمكن الق ّول ممّا سبق ،أن تعدّد األسس التي استند عليها الفقه والقضاء لتأسيسّ
االلتزام بالسالمة من مخاطر الشيء المبيع؛ ما هو إال نتيجة لعدم وجود نص قانوني
صريح ّيتضمّن أحكام هذا االلتزام؛ لهذا ّفإنّ االستناد إلى فكرة حسن النية ومستلزمات
العقدّ،ليست سوى محاولة إليجاد سندّمن القانون لتأكيد الطابع المستقل لاللتزام بالسالمة
من مخاطر المنتوجّ ّّ.
ّ-ّCass. 1erّّCiv, 28 /04/1998, cité par : Frédéric-Jérôme PANSIER, Robert WINIGEY, Cinquante

1

commentaires d’arrêts en droit des obligations, Ellipses, Paris, 1998, p. 225.

ّ-ّ2يذكرّمنّبينّتلكّاألحكامّماّيليّ :
-Cass. Civ, 3 /03/ 1998, pourvoi n° 96-12.078, Bull. 1998, I, n° 95, Rapport annuel de la Cour
de cassation 1998, Voir sur : https://www.courdecassation.fr/.. Consulté le: 29/05/2016.
- Cass. Civ 7/11/ 2000, cité par: Philippe LETOURNEAU, op. cit , p. 84.
- Cass. Civ 13 /02/2001, cité par : Frédéric-Jérôme PANSIER, Robert WINTGEN, op. cit, p 225
-Cass. 1er Civ, 24/01/ 2006, n° 03-20.178, Voir sur : https://www.legifrance.gouv.fr. Consulté le:
29/05/2016.
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بالرغم ّمن ّجهود ّالقضاء ّالفرنسي ّفي ّالتّقريب ّبين ّنوعي ّالمسؤولية ّّ -المسؤوليةّ
ّو ّ
العقدية ّوالمسؤولية ّالتقصيريةّ -إال ّأنّ ّنجاحه ّلم ّولن ّيكون ّإالّ ّنجاحا ّنسبياّ ،ذلك ّأنّّ
القضاءّالّيملكّحقّتوحيدّقواعدّالمسؤوليةّالمدنيةّوانّماّهيّمسألةّراجعة ّللمشرعّوحدهّ،
المشرع بالنصّ
ّ
لذلكّفالنّقاش حول األساس القانوني لهذا االلتزام سيظلّ قائما ما لم يتدخّل
عليهّصراحةّوهوّماّحدثّّفعالّ،إذّوضعّّلهّأحكاماّخاصةّبهّ ّتغنيناّعنّالبحثّّفيّ
القواعدّالتّقليديةّإليجادّتبريرّلهذاّااللتزامّالذيّلمّيردّبهّنصّصريحّفيماّمضىّ .
المطلب الثاني
التكريس القانوني لاللتزام بالسالمةّ ّ
ّوتطورهّ ،حقيقة ّارتباطه ّالوثيق ّبالمستجدّات ّاالقتصاديّةّ
ّ
يؤكّد ّتتبعّ ّحركة ّالقانون
تطورّ
واالجتماعيّةّوالتكنولوجيّةّفيّالمجتمعّ،لذاّكانّالبدّّمنّأنّيستجيبّلكلّمقتضّأوّ ّ
الرقي؛ ّوتعد حماية المستهلك من ّالمسائل
اقتصادي ّأو ّتكنولوجي ّباعتباره ّأداة ّللتّقدم ّو ّ
المشرعّالجزائريّالمتأثّرّبالمشرعّالفرنسيّحمايةّالمستهلكّمنّ
القانونية المتجدّدة؛ لذلكّكرسّ ّ
هذهّالمخاطرّ،فجعلّفكرةّالسالمةّهدفاّفيّذاتهاّوليسّمجردّغايةّيمكنّإدراكهاّمنّخاللّ
أهداف ّأخرىّ ،من ّخالل ّإرساء ّقوانين ّتكرس ّااللتزام ّبالسالمة ّ(الفرع ّاألول) ّالتي ّتتوقفّ
فعاليتهاّعلىّتكاملهاّ(الفرعّالثاني).
الفرع األول
طبيعة القوانين المكرسة لاللتزام
بالسالمة

كرسّكلّمنّالمشرعّالجزائريّوالمشرعّالفرنسيّفكرةّالسالمةّ،منّخاللّإقرارّقوانينّ
ّ
يمكنّتقسيمهاّتبعاّلمضمونهاّ،إلىّقواعدّوقائيةّتستهدفّالحيلولةّدونّوقوعّاألخطار(أوال)ّ
وقواعدّعالجيةّتضطلعّبعمليةّجبرّاألضرارّفـيّحالةّوقوعهاّ(ثانيا)ّ .
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أوال :قوانين ذات طابع قائي

تتضمن ّالقوانينّالوقائيّةّقواعدّالهدفّمنهاّتفاديّوقوعّاألضرارّ،من ّخاللّفرضّ
التزامات ّوقائيةّ ،وبالنسبة ّللمشرع ّالجزائريّ ،شهدت ّالقوانين ّالخاصة ّبحماية ّالمستهلكّ
تطورّ،يستدعيّلدراستهاّالتمييزّبينّمرحلتينّ،األولىّقبلّصدورّالقانونّالمتعلقّبالقواعدّ
ّا
العامة ّلحماية ّالمستهلك ّأي ّقبل ّسنة ّّ 9191والمرحلة ّالثانية ّالمتمثّلة ّفي ّمرحلة ّما ّبعدّ
صدورّهذاّالقانونّ .
ففي ّالمرحلة ّاألولى ّكان ّالنظام ّاالشتراكي ّهو ّالمتبعّ ،والذي ّيهدف ّإلى ّاالهتمامّ
بالجانب ّالكمي ّلإلنتاج ّمن ّأجل ّتأمين ّاالحتياجات ّالمتزايدة ّللسكان ّمن ّجهةّ ،وتحسينّ
الدخلّالفرديّمنّجهةّأخرى؛ّبينماّاحتلتّجودة ّالمنتجاتّ،الدرجةّالثانيةّفيّانشغاالتّ

الدولة()1؛ ّماّأدىّإلىّإفالتّبعضهاّمنّرقابةّالمنتجينّ،لتطرحّفيّالسوقّمـعيبةّومشوبةّ
بنقائصّتجعـلّاستهالكهاّمحفوفاّباألخطار(ّ .)2

بدأتّهذهّالمرحلةّبصدورّالقانونّرقمّّ)3(ّ132ّ-82الذيّأبقىّعلىّسريانّالقوانينّ
الفرنسيةّباستثناء ّ ماّتعارضّمنهاّمعّالسيادةّالوطنيةّ،وحتىّصدورّالقانونّالسابقّفإنّ
حركة ّحماية ّالمستهلك ّلم ّتكن ّقد ّتبلورت ّبعد ّفي ّفرنسا ّذاتهاّ ،األمر ّالذي ّلم ّيسمحّ
باالقتباسّعنّقوانينهاّفيّهذاّالمجال؛ّيضافّإلىّذلكّ ،تعارضّالقوانينّاالقتصاديةّفيّ

فرنساّذاتّالطابعّاللبراليّ،معّالنهجّاالشتراكيّالذيّاختارتهّالدولةّالجزائريةّآنذاك(ّ .)4

ّ-ّ1حبيبــةّكــالمّ،حمايــةّالمســتهلكّ،بحــثّلنيــلّشــهادةّالماجســتيرّ،فــرعّالعقــودّوالمســؤوليةّ،كليــةّالحقــوقّوالعلــومّاإلداريــةّّ،
جامعةّالجزائرّ،1772ّ،صّ .11ّ.

ّ-ّ2الياقوتّجرعودّ،مرجعّسابقّ،صّ .97ّ.

ّ-ّ3قانونّرقمّّ911ّ-91مؤرخّفيّّ،1982/12/81متعلقّبتمديدّالعملّبالقوانينّالفرنسيةّ،جّ.رّّعددّّ،2صـادرّفـيّ
ّ،1988/21/11ملغىّبأمرّرقمّّ29ّ-28مؤرخّفيّّ،ّ1928/22/28جّ.رّّعددّّ،82صادرّفيّّ .1928ّ/29/28
4

ّ -محمد بودالي ،حمايةّالمستهلكّفيّالقانونّالمقارنّدراسةّمقارنةّمعّالقانونّالفرنسيّ،دارّالكتابّالحديث ،الجزائرّّ

ّ،2228ص.82ّ.
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انصبّ ّكذلكّالجهدّبعدّاالستقاللّ ،علىّملءّالفراغّالقانونيّالذيّتركهّالمستعمرّ
وكان ّاهتمام ّالدولة ّموجّه ّفي ّالبدايةّ ،إلى ّوضع ّواعداد ّالقوانين ّالكالسيكيةّ ،كقانونّ
العقوباتّوالقانونّالمدنيّوالقانونّالتجاريّ...إلخّ .
كانتّمصالحّالرقابةّفيّهذهّالمرحلةّ،تستندّفيّتدخّالتهاّفيّالميـدانّلمراقبةّالجودةّ
ّ
وقمعّالغشّ،ألحكامّ ّقانون ّ ّالعقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوباتّ ّ،وذلكّ ّمنّ ّخاللّأمّّبموجبّّاألمر ّرقـ ـ ـ ــمّّّ

ّ)1(ّ82-23المعدلّوالمتممّلألمرّرقمّّ،)2(ّ138-88حيث ّّتمّإضافةّّالموادّ ّمنّّ829
إلىّّ 883إلىّصلبّهذاّاألخيرّوالمتعلّقةّبالبابّالرابعّالمعنونّبـّ:الغشّفيّبيعّالسلعّ
والتدليسّفيّالموادّالغذائيةّوالطبيعةّ .
صدرتّأيضاّفيّهذهّالمرحلةّتشريعاتّيمكنّإدراجهاّضمنّالموضوعّ،كاألمرّرقمّ

ّ 83-28المتعلق ّبتسميات ّالمنشأ(ّ ،)3كان ّالغرض ّمنه ّحماية ّالمنتج ّأصالّ ،وان ّتعدّتّ
لتشملّأيضاّالمستهلكّ،وهي ّنوعّمنّأنواعّحقوقّالملكيةّالصناعيةّ،وقدّنصّهذاّاألمرّ
على ّتعريف ّالمنتج ّوالمنتوجّ ،وعلى ّعقوبات ّضد ّاالستعمال ّالمباشر ّأو ّغير ّالمباشرّ
ّمزورة ّأو ّمنطوية ّعلى ّغش ّأو ّتقليدّ ،وضد ّمن ّيطرحون ّللبيع ّأو ّيبيعونّ
لتسمية ّمنشأ ّ
منتجات ّتحمل ّتسمية ّمنشأ ّمزورة ّأو ّمقلدةّ ،كما ّمنع ّاستعمال ّتسمية ّالمنشأ ّبالنسبةّ
لمنتجاتّذاتّجودةّأدنىّمنّالجودةّالمحدّدةّبموجبّنصوصّقانونيةّمتعلقةّبها(ّ ّ.)4

ّ-ّ1أمر ّرقمّّ 82-23مؤرخّفيّّ 1923/28/12يتضمنّتعديلّأمرّرقمّّ 138ّ-88مؤرخّفيّّ 1988/28/23يتضمنّ
قانونّالعقوباتّ،جّ.رّّعددّّ،38صادرّفيّّ،1923/22/28معدلّومتممّ .

ّ-ّ2أم ـ ـ ــرّرق ـ ـ ــمّّ919ّ-99م ـ ـ ــؤرخّف ـ ـ ــيّّ9199/79/79يتض ـ ـ ــمنّق ـ ـ ــانونّالعقوب ـ ـ ــاتّ،جّ.رّّع ـ ـ ــددّّ،11ص ـ ـ ــادرّف ـ ـ ــيّ
ّّ.9199/79/99معدلّومتممّ ّ.

ّ-ّ3أمرّرقمّّ83-28مؤرخّفيّّ1928ّ/1ّ/18يتعلقّبتسمياتّالمنشأّ،جّ.رّّعددّّ،3صادرّفيّّ .1928ّ/2/11
ّ-ّ4الموادّّ9وّّ1/11وّّ19منّاألمرّأعالهّ ّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّّّّّ يضاف ّإلى ّذلكّ ،بعض ّالنصوص ّالخاصة ّالواردة ّفي ّالتقنين ّالمدني ّوالمتـعلّقةّ
بالسكوتّالتدليسيّوااللتزامّباإلعالم ّ(ّ ّ )1وتلك ّالمتعلقةّبضمانّالعيوبّالخفية(ّ،)2إضافةّ

إلىّماّوردّفيّقانونّالصحةّ(ّ .)3

أمّاّالمرحلةّالثانيةّ ،فكانتّمعّبدايةّسنةّّ 1939وهيّالمرحلةّالتيّشهدتّتوجهّالدولةّّّّّّّّّّّّّّّّ
نحوّالنظامّالرأسماليّودخولهاّاقتصادّالسوقّ ّ.
ّّّّّّّّما ّجعل ّالدولة الجزائرية تقدم ّعلى ّإجراء ّإصالحات في المجاالت االقتصادية،
ووقعت على اتفاق الشراكة مع االتحادّاألوروبيّّّ-اتفاقيةّالشراكةّاألوروّمتوسطية -في
نهاية سنة ّّ،2221بغيةّتأهيل ّالمؤسسات الوطنية بصفة خاصة واالقتصاد بصفة عامة
للدخول إلىّالمنافسةّالوطنية واألجنبيةّ(ّ .)4

أدّى ّهذاّالتّحولّاالقتصاديّالذيّتشهدهّالجزائرّ ،منّخاللّتحريرّالتّجارةّالخارجيةّّ
إلىّفتحّأسواقهاّأمامّاختالفّووفرةّالمنتجات ّالخارجيّةّ،مماّأدىّبالمستهلكّإلىّالوقوعّ
فيّتحدّياتّومخاطرّ،إضافةّإلىّمخاطرّالمنتجاتّالمحليةّ .
ّ-ّ1المادةّّ9/99منّتّ.مّ.جّ .

ّ-ّ2الموادّمنّّ829إلىّّ838تّ.مّ.جّ .

ّ -ّ 3قانونّرقمّّ 23-33مؤرخّفي ّّ،1933ّ/2/ّ 18يتعلقّبحمايةّالصحةّوترقيتهاّ،جّ .ر ّعددّّ ّ ،23صادرّفيّّ12
ّ،1933/2/معدلّومتممّبالقانونّرقمّّ 18ّ -23المؤرخّفيّّ،2223ّ/2/ّ 22جّ .رّعددّّ ّ ،88صادرّفيّّ/3/ّ 28
.2223

ّ-ّ4بغدادّكرباليّ»ّ،نظرةّعامةّعلىّالتحوالتّاالقتصاديةّفـيّالج ازئـر«ّ،مجلـةّالعلـومّاإلنسـانيةّ،جامعـةّمحمـدّخيضـرّ،

بسكرةّ،عددّّ،2223ّ،23صّ.صّ .12-18ّ.

ّّّّتهدفّ اتفاقيةّالشراكةّاألوروّمتوسطيةّ،إلىّإنشاءّمنطقةّللتجارةّالحرةّمنّخاللّإعادةّهيكلةّاقتصادياتّدولّجنوبّ
وشرق ّالمتوسطّ ،عن ّطريق ّإدماجها ّفي ّالفضاء ّالجديد ّمع ّاالتحاد ّاألوروبي ،ولعل ّتسارع ّاألحداث ّودخول ّكل ّمنّ

تونسّوالمغربّبالخصوصّفيّمفاوضاتّمعّاالتحاد ّاألوروبيّهوّماّجعلّالجزائرّتعقدّأولّلقاءّلتبادلّوجهاتّالنظرّ
حولّالمحاورّاألساسيةّلمستقبلّالمفاوضاتّمعّالمجموعةّاالقتصاديةّاألوروبيةّ،وقدّتمّالتوقيعّالفعليّعلىّاالتفاقيةّ
سنةّّ2221لتدخلّحيزّالتطبيقّابتداءّمنّسبتمبرّّ.2223لتفاصيلّأكثرّحولّالموضوعّ،الرجوعّإلىّ:عزيزةّسمينةّ»ّ،
الشراكة ّاألورو ّجزائرية ّبين ّمتطلبات ّاالنفتاح ّاالقتصادي ّوالتنمية ّالمستقلة«ّ ،مجلة ّالباحثّ ،كلية ّالحقوق ّوالعلومّ
االقتصاديةّ،جامعةّقاصديّمرباحّ،ورقلةّ،عددّّ،2211ّ،22صّ131ّ.وماّبعدهاّ ّ.
ّ
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المشرع ّالجزائري ّإلى ّفرض ّالحماية ّالالزمةّ ،من ّخالل ّتحديد ّالضّوابطّ
ّّّّّّّّممّا ّدفع ّب ّ
القانونيّةّضدّّأيّغشّّأوّمساسّبسالمةّالمستهلكّومصالحهّالمادية؛ّفاستلزم األمرّتدعيم
أحكام الضمان الموجودة في القانون المدنيّ،بإصدارّالقانونّرقمّّ22-39المتعلّقّبالقواعدّ
العامة لحماية ّالمستهلكّ ،الذي ّكرس ّما ّيسمى ّبااللتزام ّالعام ّبالسالمةّ ،حدّد ّمن ّخاللهّ
المبادئّاألساسيةّلمراقبةّجودةّالمنتجاتّالمعروضةّلالستهالكّوقمعّمختلفّأنواعّالغشّ

فيها(ّ .)1

وااللتزامّالعامّبالسالمةّالملقىّعلىّعاتقّالمحترفّ،هوّالتزامّقانونيّوجدّأساسهّأوالّ
فيّمقتضياتّالمادةّّ1منّالقانونّأعالهّالتيّتنصّّعلىّأنّهّ ّ:

« ّ كل منتوج سواء كان شيئا ماديا أو خدمة ،مهما كانت طبيعته ،يجب أن يتوفر

على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنها أن تـمس صحة المستهلك و/أو أمنه أو

تضر بمصالحه المادية»ّ .

أكّد ّالمشرع ّبذلك ّعلى ّضرورة ّوقاية ّالمستهلك ّمن ّاألخطار ّالمتّصلة ّباستعمالّ
المنتجاتّ

()2

ويبرزّهذا ّالدّورّفيّنصّالمادةّاألولىّالتيّحدّدت ّمجالّالحمايةّبنصّهاّ

علىّأنهّ ّ:

« ّ يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة لحماية المستهلك طوال عملية

عرض المنتوج و /أو الخدمة لالستهالك اعتبا ار إلى نوعيتها ومهما كان النظام

القانوني للمتدخل»ّ.

ّّّتضيفّالفقرةّّ1منّالمادةّّ9أنّهّّ :

« إن عملية عرض المنتوج و /أو الخدمة لالستهالك تشمل جميع المراحل من طور

اإلنشاء األولى إلى العرض النهائي لالستهالك قبل االقتناء من قبل المستهلك»ّ .

ّ-ّ1ساميةّلموشـيةّ»ّ،دورّالجمعيـاتّفـيّحمايـةّالمسـتهلك«ّ،الملتقـىّالـوطنيّحـول"ّ:حمايـةّالمسـتهلكّفـيّظـلّاالنفتـاحّ
االقتصادي"ّ،معهدّالعلومّاإلداريةّ،المركزّالجامعيّبالواديّ،يوميّّ18وّ .2223ّ/04/ّ18

ّ-ّ2كريمةّبركاتّ»ّ،التزامّالمنتجّبإعالمّّ،...مرجعّسابقّ،صّ .911ّ.
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يستفادّمنّخاللّتحليلّالمواد ّأعالهّ،أنّالمشرعّيحدّ دّمجالّتطبيقّالقانونّالسابقّ
فيّالمرحلةّالسابقةّعلىّاالقتناءّمنّقبلّالمستهلكّ ،وهوّماّيظهرّمنّخاللّالعبارةّ(قبلّ

االقتناءّمنّقبلّالمستهلك) ّ(ّ،)1كما أسّست التزاما عاما بالسالمةّ،إذّلمّيردّمصطلحّالعقدّ
فيّالمادةّ،مقيمةّبذلكّالتزاماّبعيداّعن ّالتّقسيمّالتّقليديّبينّااللتزامّالعقديّوغيرّالعقديّ
()2

على عاتق المحترف

وأوجبت عليه ّأن يضمن في المنتجات قواعد السالمة التي توفّر

للمستهلكّضمانات خاصةّ،ضد كل خطورة أو عدم مطابقة هذه المنتجاتّ والتي يمكن أن
تمسّ بصحة المستهلك أو تضر بمصالحه المادية.
أعقبّالمشرعّهذاّالقانونّبنصوصّتنظيميةّتبينّآلياتّتطبيقه()3؛ّكماّأصدرّقانونّ

رقمّّ12-91المتعلّقّبالتّقييس(ّ .)4

فالمشرعّاعتبرّالقانونّالسّابقّّمنّالقواعدّالتيّتشكلّالنظامّالقانونيّلسالمةّالمنتجاتّ،
فعندما ّعرف ّمثال ّالخصائص ّالتقنيةّ ،جعل ّاألمن ّ(أي ّالسالمة) ّأحد ّهذه ّالخصائصّ
المطلوبةّفيّمنتوجّماّ .
حيثّنصّتّالمادةّّ1/1منّالقانونّرقمّّ12-91المتعلقّبالتقييسّ(الملغى)علىّأنّهّ ّ:

« ّفي نظر هذا القانون يقصد بـ – 2 ... :الخصائص التقنية :الوثيقة التي تحدد

الخصائص التقنية المطلوبة لمنتوج ما ،مثل مستوى الجودة ،أو المهارة ،واألمن
واألبعاد واالختبار والتغليف ونظام العالمات أو البطاقاتّ».

ّ-ّ1أحمــدّبومــدينّ،محمــدّرحمــونيّ»ّ،دورّااللتـزامّبــاإلعالمّفــيّحمايــةّالمســتهلكّفــيّمرحلــةّالــدعوةّللتفــاوض«ّ،الملتقــىّ
الــوطنيّال اربــعّحــولّ:حمايــةّالمســتهلكّتشـريعاتّوواقــعّ،معهــدّالعلــومّالقانونيــةّواإلداريــةّ،المركــزّالجــامعيّمـواليّالطــاهرّ

بسعيدةّ،يوميّّ12وّ ّ.1779ّ/71/ّ11
ّ -ّ Safia BENZEMMOUR , La remise en cause des principes du droit commun par le droit de la

2

consommation- Etude comparative- Mémoire présenté pour l’obtention du diplôme de magistère en
droit des relations économiques (agents économiques/ consommateur), Faculté de droit, Université
d’Oron, 2013, p. 55.

 ّّ-ّ3لنـاّعــودةّألهــمّهــذهّالنصـوصّالتنظيميــةّفــيّالبــابّالثـانيّ،عنــدماّنــدرسّتفعيــلّااللتـزامّبالســالمةّفــيّمجــالّأضـرارّ
المنتجاتّالخطيرةّ .
ّ -ّ 4قانونّرقمّّ 12-91يتعلقّبالتقييسّ ،مؤرخّفيّّ،9191/91/91جّ .رّعددّّ،11صادرّفيّّ 9191/91/17ملغىّ

بموجبّقانونّرقمّّّ71-71يتعلقّبالتقييسّ،مؤرخّفيّّ،1771/79/12جّ.رّعددّّ،19صادرّفيّّ ّ.1771/79/11
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كماّاعتبرّالمشرعّأنّّ ضمانّاألمنّلحمايةّاألشخاصّوالممتلكاتّوحفظّالصحةّمنّ
األهدافّالتيّيساهمّالتّقييسّفيّتحقيقهاّ،حيثّنصّتّالمادةّّ1/2منّالقانونّالسابقّعلىّ
أنّهّ ّ:

«ّّ...فهو يساهم (أي التقييس) على وجه الخصوص في تحقيق األهداف التالية:

أ – ضمان األمن لحماية األشخاص والممتلكات.

ب – حفظ الصحة وحماية الحياةّ».

ّّّّّّدعّم المشرع الجزائري هذا التّوجه الجديد في حماية المستهلك ،بأن أصدر مرسوما

تنفيذيا تحت رقم ّ 288-ّ 92والمتعلق بضمان المنتجات ّوالخدمات(ّ )1والمرسوم ّالتنفيذيّ
رقمّّ 89ّ -90والمتعلقّبرقابةّالجودةّوقمعّالغش(ّ ّ )2وذلك بالتّعاون مع األطراف المعنيّةّ

من منتجين وموزعين وجمعيات ّحماية المستهلكين ،رغبة منه في إعادة الثّقة المفقودة لدىّ
المستهلك الجزائري ،من اقتناءّبعض المنتجات الباهظة الثمن(ّ)3وأيضا لتحسين الممارساتّ

التّجارية والتّشجيع على المنافسةّااليجابية ،مما سيعود بالفائدة على المستهلكين واالقتصاد
الوطني(ّ .)4

أكّد ّالمشرع ّعلى ّهذه ّالمضـامينّ ،بموجب ّالقانون ّرقم ّّ 71-71المتعلق ّبالتّقييسّّ
والذيّاعتبرّحمايةّّصحةّاألشخاصّّوأمنهمّ،هدفّشرعيّّيهدفّالتّقييسّعلىّّوجه ّ
 ّ -ّ 1مرسوم ّتنفيذي ّرقم ّّ 199-17مؤرخ ّفي ّّ ،9117/71/91يتعلق ّبضمان ّالمنتوجاتّوالخدماتّ،جّ .ر ّعدد ّّّّ،17
مؤرخ ّفي ّّ ،1792/71/11يحدد ّشروطّ
صادر ّفي ّّ ،9117/71/91ملغى ّبموجب ّمرسوم ّالتنفيذي ّرقم ّّ ّ 211ّ -92
وكيفياتّوضعّضمانّالسلعّوالخدماتّحيزّالتنفيذّ،جّ.رّعددّّ،11صادرّفيّّ ّ.1792/97/71
ّ ّ-ّ 2مرسومّتنفيذيّرقمّّ 21-17مؤرخّفيّّ 9117/79/27يتعلقّبرقابةّالجودةّوقمعّالغشّ،جّ.ر ّ ّعددّّ ّ،1صادرّ
فيّ ،9117/79/29معدلّو ّمتممّبمرسومّتنفيذيّرقمّّ 291-79مؤرخّفيّّ ،1779/97/99جّ.رّعددّّ،99صادرّفيّ
ّ ّ.1779/97/19
ّ-ّ3ساميّبلعابدّ،ضمانّالمحترفّلعيوبّمنتجاتهّفيّالقانونّالمدنيّوالقواعدّالعامةّلحمايةّالمستهلكّفيّالجزائرّ،مذكرةّمقدمةّلنيلّ
شهادةّالماجستيرّفيّقانونّاألعمالّ،كليةّالحقوقّوالعلومّالسياسيةّ،جامعةّمنتوريّّ،قسنطينةّ،2223ّ،صّ .28ّ.
4ّ -ّ Mohamed KAHLOULA et Ghawti MEKAMCHA, « La protection du consommateur en droit
Algérien », Revue IDARA, L.N. A. n° 1, 1995, p.ّ38
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ّالخصوصّإلىّتحقيقهّ،حيثّنصتّالمادةّّ1مطةّّ1منهّعلىّأنّهّ ّ:

«ّالهدف الشرعي ،هدف يتعلق ...وحماية األشخاص أو أمنهمّ .»ّ...
إضافةّإلىّماّسبقّ،عمدّالمشرعّإلىّإلغاء ّالقانونّرقمّّ 71-91المتعلقّبالقواعد

العامةّلحمايةّالمستهلكّ،سالفّالذكرّ،بعدماّأظهرّالواقعّالعمليّعدمّمسايرتهّللمستجداتّ
وعدم ّمالءمته ّفي ّمجال ّحماية ّالمستهلكّ ،تماشيا ّمع ّ ّاإلصالحات ّاالقتصادية ّللبالدّ
والمتميزةّبفتحّالسوقّوتحريرّاألنشطةّاالقتصاديةّوتكريسّالمنافسةّالحرة ّ ّوذلكّبموجبّ
القانونّرقمّّ 72-71المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغشّ ،هذاّاألخيرّالذيّجاءّليدعمّ

حقّالمستهلكّفيّالسالمة(ّ .)1

إذّتنصّّالمادةّّ1منهّعلىّأنّهّ ّ:

« ّيجب أن تكون المنتوجات الموضوعة لالستهالك مضمونة وتتوفر على األمن

بالنظر إلى االستعمال المشروع المنتظر منها ،وأن ال تلحق ضر ار بصحة المستهلك وأمنه
ومصالحه ،وذلك ضمن الشروط العادية لالستعمال أو الشروط األخرى الممكن توقعها من

قبل المتدخلينّ».

واصلّالمشرعّاهتمامهّبموضوعّسالمةّالمستهلكّ،سواء من المحترفين على مستوىّ
التراب الجزائري ّأو خارجه لحمايته من المنتجات ّالمستوردة وغير المطابقة للمواصفات
المطلوبة؛ ّلذلك ّأصدر ّالمرسوم ّالتنفيذي ّرقم ّّ 228ّ -12المتعلق ّبالقواعد ّالمطبقة ّفيّ
()

رتّلهاّعالقةّبالموضوع ّ . 2
مجالّأمنّالمنتوجات؛ّباإلضافةّإلىّمراسيمّأخرىّوق ار ا

ّكما ّعمد ّالمشرع ّإلى ّتعديل ّالقانون ّرقم ّّ 28-28المتعلق ّبالتّقييسّ ،بالقانون ّرقمّ
()3

ّ 71ّ -99

والذي ّيتضمّن ّمجمل ّالتّدابير ّالمتعلّقة ّبالمواصفاتّ ،التي ّتسمح ّبضمانّ

ّ-ّ1عرضّأسبابّمشروعّالقانونّرقمّّ72-71المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغشّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ.71ّ.
ّ-ّ2سيتمّالرجوعّإلىّأهمهاّفيّالبابّالثانيّعندّتناولّالضوابطّالوقائيةّ .
ّ-ّ3قانونّرقمّّ71ّ-99مؤرخّفيّّ،1799/79/91يعدلّويتممّالقانونّرقمّّ71ّ-71المتعلقّبالتقييسّ،ج.رّعددّّّّ،21

صادرّفيّّ .1799/79/11
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نوعية ّالمنتجات ّوالخدماتّ ،إضافة ّإلى ّإدراج ّالمبادئ ّالدّولية ّللحيطة ّفي ّصياغةّ
المواصفات ّالمتضمّنة ّشروط ّوخصائص ّالمنتجات ّالمنتجة ّفي ّالجزائر ّوهو ّما ّسيسمحّ
برفعّمستوىّحمايةّصحةّالمستهلكينّوالبيئةّ .
بينما ّبالنّسبةّللمشرعّالفرنسيّ ،فقدّشغلت ّسالمةّالمستهلكّمنّاألضرارّالتيّتسبّبهاّ
المنتجاتّالخطيرةّاهتمامهّ ّوكانتّالخطوة األولى له ،القيام بوضع قواعد ذات طابع وقائيّ،
تهدف إلى منع ظهورّمنتجات ضارة أو خطرة في السوق.
ّّوانّكانّالمشرعّالفرنسيّقدّاهتمّبحمايةّالمستهلكّفيّقانونّالعقوباتّ،الصادرّفيّ

ّ 1312في ّنصّ ّالمادة ّّ )1(818التي ّتمنع ّتصدير ّبضائع ّذات ّصنف ّرديءّ ّ ،إال ّأنّّ
جهودهّفيّهذاّالخصوصّتبرزّفيّقانونينّهامينّ ،يت ـمثّلّاألولّفيّقان ّونّقم ـ ـ ـ ـ ـع ّّالغشّ

والتّقليد(ّ)2والقانونّرقمّّ997ّ-92المتعلقّبسالمةّالمستهلكّ،سالفّالذكرّ .

يهدف ّالقانون ّاألول ّبشكل ّأساسي ّإلى ّقمع ّالغشّ ،غير ّأنه ّيرمي ّإلى ّمحاربةّّ
المنتجات ّالخطيرةّ ،ليس ّفقط ّعن ّطريق ّتوقيع ّالعقاب ّعلى ّمن ّيقلدون ّأو ّيروجون ّأوّ
يبيعونّمنتجاتّمقلدةّأوّفاسدةّأوّسامةّتستخدمّفيّتغذيةّاإلنسانّولكنّأيضاّعنّطريقّ
السماحّلإلدارةّبأنّتنظمّعنّطريقّالمراسيمّ،العناصرّالداخلةّفيّتكوينّالمنتجاتّوماّ
يمكنّأنّيردّعلىّهذهّالعناصرّمنّمعالجة ّوالخصائصّالتيّتجعلّالمنتوجّغيرّصالحّ
لالستهالكّاآلدمي(ّ .)3

ّّّّأمّاّالقانونّالثانيّ،فيتميزّبجعلهّّسالمةّّالمنتجاتّمحالّّلقاعدةّّقانونيةّأيّّمحال ّ
1- Article 431 du code pénal de l'empire français, dispose : « Toute violation des règlements
d'administration publique, relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à
l'étranger , et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la
fabrication , sera punie d'une amende de deux cents francs au moins , de j trois mille francs au
plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées
cumulativement ou séparément, selon les circonstances ». Voir sur: www.legifrance.gouv.fr
2-ّ Loi du 01/08/1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services. Voir
sur : www.legifrance .gouv.fr.

ّ-ّ3جابرّمحجوبّعليّ،مرجعّسابقّ،صّ.صّ .917ّ-ّ991ّ.
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اللتزامّيجدّمصدرهّفيّنصوصّالقانون؛ّليعتمدّماّأتىّبهّالقضاءّ ّويضعّبذلكّعلىّعاتقّ
المسؤولّعنّتداولّالمنتجاتّاالستهالكيةّالتزاماّبسالمةّالمستهلك(ّ .)1

هكذا ّلم ّتعد ّطبيعة ّومضمون ّااللتزام ّبالسالمة ّالذي ّيتحمّله ّالمسؤول ّعن ّتداولّ
المنتجات ّخاضعاّلالجتهاداتّالقضائيةّأوّمتروكاّللتّفسيراتّالفقهيةّ،بلّأصبحّمضموناّ
بنصّ ّ قانونيّ،بمقتضاهّيجبّأنّيتوافرّفيّالمنتجاتّشروطّالسالمةّالتيّيكونّمنّحقّ
المستهلك ّقانونا ّأن ّينتظرها؛ ّإذ ّأصبحت ّفكرة ّالسالمة ّهدفا ّفي ّحدّ ّذاتهاّ ،لها قواعدهاّ

وليسّمجردّغايةّيمكنّإدراكهاّمنّخاللّأهدافّأخرى(ّ ّ.)2
ّ
القانونية الخاصةّبهاّ

بمجرد ّ ّتسبّب ّ ّالمنتوج ّ ّفي ّ ّاإلضرارّبالمستهلكّّّ
يتحقّق ّ ّاإلخاللّ ّبهذاّ ّااللتزامّ ّ ،

مرك ازّعلىّالطّابعّالعامّلاللتزام ،باعتبارّأنّالسالمة حق لجميعّاألشخاص(.)3

وهوّماّتؤكّدهّالمادةّاألولىّمنّالقانونّرقمّّ 299ّ -92المتعلقّبسالمةّالمستهلكّ،
التيّتنصّّعلىّأنّهّ ّ:

«ّجميع السلع والخدمات يجب أن تتضمن حال استعمالها في ظروف عادية أو في

ظروف أخرى يمكن للمهني أن يتوقعها ،احتياطات السالمة التي يمكن انتظارها شرعا،

وأال يترتب عليها المساس بسالمة األشخاص وصحتهمّ»(.)4

صدرّبعدّذلك ّفيّسنةّّ 9112أ ّول ّتقنينّ،جمعّالقوانينّالمتعلقة ّبحمايةّالمستهلك
ويتعلقّاألمرّبالقانونّرقمّّ111ّ-12سالفّالذكرّ،فأصبحتّالمادةّالسابقةّ(المادةّاألولىّ
منّالقانونّالمتعلقّبسالمةّالمستهلك)ّ ،مدرجةّفيّالمادةّّ 9/119منه؛ ّبينماّقانونّقمعّ
ّ-ّ1ثروتّعبدّالحميدّ،مرجعّسابقّ،صّ .22ّ.
ّ-ّJean CALAIS – AULOY, Droit de la consommation, op.cit, p. 275.

2

ّ-ّ3عليّحسانيّ،مرجعّسابقّ،صّ .919ّ.

-ّ« Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans

4

d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à
laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes».

111

الباب األول:

تحديد االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة

الغشّوالتقليدّ،فقدّألغيّبموجبّالمادةّّ 1/1منهّ،معّاستثناءّالمادةّّ 1فيّفقرتيها ّاألولىّ
واألخيرةّ،وتمّإدراجهاّفيّالفصلّالثالثّمنّالكتابّالثانيّ،تحتّعنوانّّ:الغشّوالتقليدّ،
بموجبّالموادّمنّّ1-2/9إلىّّ1-2/9منهّ .
شهد ّتقنين ّاالستهالك ّرقم ّّ 111ّ -12تعديالت ّكثيرةّ ،آخرها ّإلى ّغاية ّكتابة ّهذهّ
ّالجزء ّالتشريعي ّّوالجزء ّالتنظيمي ّللتقنينّّّّّّّ
األسطرّ ،كان ّبموجب ّالمرسومين ّاللّذان ّعدال ّ
بموجب ّاألمر ّرقم ّّّ 821ّ - 1799والمرسوم ّرقم ّّ ،991ّ -1799سالفي ّالذكرّ ،شملّ
التعديلّتغييرّموقعّعدةّموادّ،معّاالحتفاظّبمضمونّالبعضّوتغيرّاآلخرّّواضافةّقواعدّ
لّالرجوعّإليهاّوفهمّمحتواهاّ .
جديدةّّبشكلّيسه ّ
وقد ّشمل ّالتّغييرّ ،موقع ّالمادة ّ( )L 221-1المتضمنة االلتزام بالسالمة ،التي
أصبحت مدرجة في المادة ( ،)L421-3مع االحتفاظ بمحتواها.
ثانيا :قوانين ذات طابع عالجي
ّالمشرع ّالجزائري ّبالتّطور ّالذي ّعرفته ّمسؤولية ّالمنتجّ ،على ّالمستوى ّالدّوليّ
ّ
تأثّر
بالخصوص ّالقانون ّالفرنسيّ ،ليتدارك ّفي ّسنة ّّ 1771النّقص ّالقائم ّبخصوص ّالنّظامّ
القانوني ّلاللتزام ّبالسالمةّ ،والمتمثّل ّفي ّأحكام ّالمسؤولية ّالنّاتجة ّعن ّعيب ّسالمةّ
ّكرس ّمن ّخالله ّبشكلّ
المنتجاتّ ،بموجب ّالقانون ّرقم ّّ 21ّ -23سالف ّالذكر ّوالذي ّ
صريحّ،مسؤوليةّالمنتجّعنّاألضرارّالناتجةّعنّعيوبّالمنتجاتّ ّ.
المشرعّالجزائريّ ،إلىّالقانونّالفرنسي ّمحاوالّاقتباسّأحكامهاّ–ّ
ّّّّّّلجأّفيّهذاّالصّددّ ّ
المسؤوليةّالناتجةّعنّعيبّسالمةّالمنتجاتّ– ّفاستحدثّبذلكّالمادةّّ 917مكررّتّ .مّّ،
التيّجاءتّفقرتهاّاألولىّمطابقةّللمادةّّ9111تّ.مّ،حيثّنصّتّعلىّأنّه:

« ّيكون المنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لـم

تربطه بالمتضرر عالقة تعاقديةّ».

ّّّّّّبينماّالفقرةّّ1منهاّ،فتتطابقّمعّالمادةّّ1ّ-9111تّ.مّفّ،التيّتنصّعلىّأنّهّّّّّ:
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« ّيعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصال بعقار ،السيما ّالمنتوج الزراعي

والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة

الكهربائيةّ»ّ .

أمّاّالمادةّّ917مكررّّ9والتيّتنصّّعلىّأنّهّ :

« ّ إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه ،تتكفل

الدولة بالتعويض عن هذا الضررّ»ّ ّ.

فالّمقابلّلهاّفيّالقانونّالفرنسيّ،نتيجةّعدمّأخذهّبفكرةّصندوقّالضمان()1؛ّإذّأقرّّ
القانون ّالجزائريّهذاّالتوجّهّمثلماّفعلّبخصوص ّحوادثّالمرورّ ،عندماّأنشأّصندوق

التعويضات ،حيث نصت المادة ّاألولى من المرسوم ّرقم ّّ )2(ّ 37- 80يتضمن ّشروطّ

تطبيق ّالمادتين ّّ 82وّ 88من ّاألمر ّرقم ّّ )3(13ّ -28المتعلقتين ّبقواعد ّسير ّالصندوقّ
الخاصّبالتعويضاتّواألجهزةّالضابطةّلتدخّله على أنّهّ :

« يكلف الصندوق الخاص بالتعويض ،بدفع التعويضات إلى المصابين جسمانيا

بحوادث المرور ،أو إلى ذوي حقوقهم ،في الحاالت المشار إليها في المادة  24وما يليها

من األمر رقم  18-73المؤرخ في  6محرم عام  1333الموافق  33يناير .1373

ويشرع الصندوق الخاص بالتعويضات ،في دفع التعويض إلى المصاب أو ذوي

ّ-ّ1عليّفتاكّ،مرجعّسابقّ،صّ .927ّ.

ّ-ّ2مرسوم ّرقمّّ37- 80مؤرخّفيّّ 1932ّ/22/18يتضمنّشروطّتطبيقّالمادتينّّ 82وّ88منّاألمرّرقمّّ13-28
المؤرخّفيّّ ،1928ّ/21/82المتعلقّبقواعدّسيرّالصندوقّالخاصّبالتعويضاتّواألجهزةّالضابطةّلتدخلهّ،جّ .رّعددّ
ّّ،23صادرّفيّّ .1932ّ/22/ّ19
ّ -ّ 3أمر ّرقم ّّ 13ّ -28مؤرخ ّفي ّّ 1928ّ /21/ّ 82يتعلق ّبإلزامية ّالتأمين ّعلى ّالسيارات ّوبنظام ّالتعويض ّعنّ
األضرارّ،جّ.رّعددّّ13الصادرّفيّّ،1928ّ/22/ّ19معدلّومتممّبالقانونّرقمّّ29ّ-99مؤرخّفيّّ،9199/79/91

جّ.رّعددّّّ،11صادرّفيّ.9199/71/17
ّّّّحيث أنّ ّالمادةّّ 28منهّنصّت على ضرورة تعويض المضرورين جسمانيا في حالة ما إذا كان المسؤول مجهوال أو
سقط حقه فيّالضمان وقت الحادث أو كان ضمانه غير كاف أو كان غير مؤمن له أو....الخ.
ّ
ّ
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حقوقه ،في إطار األحكام المشار إليها في الفقرة السابقة ،إذا لم يؤدى التعويض لهم من

قبل أي شخص أو هيئة مكلفة بدفعه ،طبقا لألحكام القانونية والتنظيمية»ّّ .

يالحظّمعّذلكّ ،عدمّتنظيمهّللمادتينّالسالفتينّ(ّ 182مكررّوّّ 182مكررّ،)1إذّلمّ
يبيّنّشروطّوأحكامّتطبيقهماّ .
انينّالتيّكرستّااللتزامّ ،سواءّ
ّ
لذلكّنهيب ّبمشرعنا ّتكملة ّمجهوداتهّبخصوصّالقو
الوقائيةّ ،منّخالل ّمواصلةّسن ّالمراسيمّالتيّتطبّقّقانون ّرقمّّ 72-71المتعلقّبحمايةّ
المستهلك ّوقمع ّالغشّ ،مكان ّالمراسيم ّالتنفيذية ّللقانون ّرقم ّّ 71ّ -91المتعلق ّبالقواعدّ
العامةّلحمايةّالمستهلكّ(الملغى)ّوكذلكّوضعّأحكامّللمادتينّّ 917مكررّوالمادةّّ917
مكررّ9تّ.مّ.جّ .
فعند صدور أيّ قانون ،يستوجب عادة إصدار التّشريعات ّالثانوية المتمثّلة في
المراسيمّوالق اررات ،لتوضيح آلية تطبيق أحكامه ،من حيثّالنّص على بعض األحكام التي
يترك أمر تنظيمها لألنظمة أو النص ّعلى اإلجراءات التي يتجنّب عادة النص عليها في
القانونّ،لسهولة العمل على تعديل التنظيمات مقارنة بتعديل القانونّ .
لمشرعّالفرنسيّ،فقدّأكّدّفيّمجالّالمسؤوليةّالمدنيةّعلىّالحقّفيّالسّالمةّ
أمّاّبالنّسبةّل ّ
منّاألضرارّالتيّتسبّبهاّالمنتجاتّ،والذيّسبقّوأنّأقرهّبمقتضىّالقانون ّرقم ّّ،997ّ -92
عن ّطريق ّإصداره ّللقانون ّرقم ّّ 291-19الصادر ّفي ّّ 9119/71/91المتضمن ّمسؤوليةّ
المنتجّعنّعيوبّالمنتجات ّّ،الذيّأصبحت ّمواده ّمدرجةّفيّالقانونّالمدنيّالفرنسيّفيّ
الموادّّ9111إلىّّ91ّ-9111تنفيذاّللتوجيهّاألوروبيّرقمّّ،828-33سالفّالذكرّ .
دّالمشرعّاألوربيّثالثّسنواتّمنّتاريخّإصدارّالتوجيهّ،تقومّخاللهاّجميعّالدولّ
ّ
حدّ
األعضاء ّبإدخاله ّفي ّتشريعاتها ّالدّاخليةّ ،إذ ّكان ّيتعيّن ّأن ّيتم ّتوفيق ّجميع ّتشريعاتها ّمعّ
أحكامّالتوجيهّفيّموعدّأقصاهّّ .)1(9199ّ/71/ّ27
ّ-ّ1جابرّمحجوبّعليّ،مرجعّسابقّ،صّ .911ّ.
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وانّكانتّبعضّالدّولّقدّأتمّتّهذهّالخطوةّبالفعل(ّ،)1فإنّّفرنساّقدّتأخّرتّفيّتطبيقّ
التّوجيه ّاألوربي ّعن ّطريق ّإصدار ّتشريع ّوطني ّيلتزم ّبما ّورد ّفيه ّمن ّأحكامّ ،حتى ّعامّ
متعرضةّبذلكّلغراماتّماليةّبسببّاعتراضّرجالّالصناعةّوشركاتّالتّأمينّعلىّ
ّ ّ 9119
بعض ّالنّص ّوص ّالتي ّورد ّبها ّالتّوجيه ّاألوربي ّمن ّناحيةّ ،وبسبب ّبعض ّالمقترحات ّالتيّ
قدّمتهاّاللّجانّالتّشريعيةّوالتيّكانّمنّشأنهاّرفعّتكلفةّاإلنتاجّعلىّالمنتجّالفرنسيّّووضعهّ
فيّوضعّتنافسيّضعيفّفيّمواجهةّباقيّالمنتجينّاألوّرّوبيينّمنّجهةّأخرىّّ،ليصدرّفيّ

األخيرّتنظيمّللمسؤوليةّالخاصةّبالمنتجّعنّعيوبّالمنتجاتّ(ّ ّّّّّّ.)2

وهوّماّيستفادّمنّالمادةّّ9-9111تّ.مّ.ف(ّ،)3التيّتنصّعلىّأنّهّ ّ:

« ّيكون المنتج مسؤوال عن األضرار الناتجة عن منتجاته المعيبة قبل المتضررّ

سواء ارتبط معه بعقد أم الّ»(ّ ّ.)4

يكونّبذلكّالمشرعّالفرنسيّ،قدّأقرّّأساساّقانونياّلمحاوالتّالقضاءّفيّإرساءّحمايةّ
لمستهلكي ّالمنتجات ّالخطيرة؛ ّفإذا ّكانت ّمحكمة ّالنقض ّالفرنسيةّ ،قد ّسبقت ّالمشرعّ
الفرنسيّقبلّهذاّالتاريخّ–ّّ–ّ9119فيّإدخالهاّاإلسهاماتّالرئيسيةّللتّوجيهّاألوروبيّرقمّ
ّ،828-33بأنّابتكرتّااللتزامّبالسالمةّ،محاولةّسدّ ّالعجزّالتشريعيّآنذاكّ،إالّ ّأنّهّلمّ
ّ-ّ1وهــوّالحــالّمــثالّبالنســبةّأللمانيــاّاالتحاديــةّبمقتضــىّالقــانونّالصــادرّفــيّّ،9191/91/91مملكــةّبلجيكــاّبمقتضــىّ
القـانونّالصــادرّفـيّّ،9119/71/11الــدنمركّبمقتضــىّالقـانونّالصــادرّفــيّّ،9191ّ/79/ّ71اليونـانّبمقتضــىّالقــانونّ
الصــادرّفــيّّ،9199/72/29ايطاليــاّبمقتضــىّالقــانونّالصــادرّفــيّّ.9199/71/11الرجــوعّفــيّهــذاّالصــددّإلــىّ:جــابرّ
محجوبّعليّ،مرجعّنفسهّ،صّ .911ّ.
ّ-ّ2لمّيصدرّتشريعّمستقلّلتنظيمّمسؤوليةّالمنتجّفيّفرنساّ،وانماّأدخلتّنصوصهّفـيّالتقنـينّالمـدنيّبـالموادّ-9299

ّ9حتىّالمادةّّ99-9299بموجبّالمادةّاألولىّمـنّالقـانونّرقـمّّ291ّ-19والتـيّنصـتّعلـىّأنـهّ:يـتمّإدخـالّنصـوصّ
هذاّالقانونّفيّمتنّالتقنينّالمـدنيّالفرنسـيّفـيّالفصـلّال اربـعّمكـررّمـنّالكتـابّالثالـثّمـنّالمـادةّّ9-9299إلـىّالمـادةّ
ّ،99ّ-9299غيــرّأنّاألمــرّرقــمّّ929ّ-1799المتعلــقّبإصــالحّقــانونّالعقــودّوالنظــامّالعــامّواثبــاتّااللت ازمــاتّ،ســالفّ
الذكرّ،غيرّموضعّالموادّلتصبحّمدرجةّفيّالموادّمنّّ9111إلىّّ91ّ-9111تّ.مّ.فّ ّّ.

ّ-ّ3التـيّكانــتّتشـكلّالمــادةّّ9299مــنّالقـانونّرقــمّّ291ّ-19المتعلــقّبالمسـؤوليةّعــنّفعــلّالمنتجـاتّالمعيبــةّ،ســالفّ
الذكر.
ّ-ّ« Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou

4

non lié par un contrat avec la victime ».
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يكنّمقبوالّأن ّتحلّ ّمحكمةّالنقض ّمحلّ ّالمشرعّالفرنسيّ ،بل ّكانّالّبد ّمنّتدخلّهذاّ
األخيرّلنقلّأحكامّالتوجيهّإلىّالقانونّالفرنسي(ّ ّ.)1
ّمعّذلكّالّيمكنّإنكارّمجه ّوداتّالفقهّوالقضاءّالفرنسيينّ،إذّأنّالتّدخلّالقانونيّلمّ
يكنّإال ّتالياّلجهودّالفقهّوالقضاءّ ،اللّذانّاستطاعاّتطويع ّنصوصّالقانونّالمدنيّالتيّ
تحكمهاّمن ّخاللّاالجتهادّوالتفسيرّ ،ونتيجة ّالجتهاداتهّالجريئةّوصفّالقضاءّالفرنسيّ
بصانعّالقانون()2؛ ّفااللتزام ّبالسالمة ّقدّبدأّباقتراحّمنّالفقهّ،تبناهّالقضاءّ ،ثمّوردتّبهّ
النصوصّالقانونيةّ(ّ .)3
منّخاللّماّسبقّ ،يتّضحّأنّااللتزامّبسالمةّالمستهلكّأصبحّمحلّتكريسّقانونيّ
سواء ّبالنسبة ّللقانون ّالجزائريّ ،الذي ّتأثّر ّلكن ّبنوع ّمن ّالتقصير ّبخصوص ّالجانبّ
العالجي ّلاللتزامّ ،بتوجّهات ّالقانون ّالفرنسيّ ،الذي ّحذا ّحذو ّالتّوجيه ّاألوربي ّرقم ّ-33
ّ ّ.828
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ-ّ1محم ــودّالس ــيدّعب ــدّالمعط ــيّخي ــالّ،المس ــؤوليةّع ــنّفع ــلّالمنتج ــاتّالمعيب ــةّومخ ــاطرّالتق ــدمّ،دارّالنهض ــةّالعربي ــةّّ
القاهرةّ،9119ّ،صّ ّ.97ّ.

ّّ-ّ2خاليدةّبنّبعالشّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ.212ّ.
ّ-ّ3حسنّعبدّالباسطّجميعيّ،مرجعّسابقّ،ص.197ّ.
Voir aussi : Patrick GROSIEUX, op, cit, p. 505.
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الفرع الثاني

ضرورة تكامل القوانين المنظمة
لاللتزام بالسالمة
ترتبطّ فعاليةّالنصوصّوالتشريعاتّالخاصةّبالسالمةّبتكاملهاّ،فالقواعدّالوقائيةّالتيّ
تشكلّالشقّالوقائيّلاللتزامّ،تهتم في جملتها بضرورة توفير حماية وقائية للمستهلك ّمن

خاللّمنعّظهورّمنتجاتّضارةّأوّخطرةّفيّالسوق(ّ ّ.)1

واذاّكانتّالقواعدّالوقائيةّ ،قدّأكّدتّعلىّوجودّالتزامّبالسالمةّلمصلحةّالمستهلكّ
ووسعت ّمن ّمضمونة ّونطاقهّ ،بهدف ّتوقي ّحدوث ّاألضرار ّالصحيةّ ،فإن ّهذا ّال ّيعنيّ
فرض ّالحظر ّالتام ّعلى ّالسلع ّذات ّالخطر ّالمحتملّ ،بل ّحث ّالمهني ّعلى ّاتخاذّ
اإلجراءاتّالضروريةّلتجنبّظهورّتلكّاألخطارّوتسببهاّفيّنتائجّضارةّ(مراقبةّّفحصّ،
تجاربّ،تنبيهّ،تحذير)ّ،فاألمرّيتعلّقّبواجباتّمهنيةّ،الغرضّمنهاّتالفيّتسربّمنتجاتّ
غيرّسليمةّفيّالسوق(ّ ّ.)2

ّباإلضافةّإلىّذلكّ،السّماحّللجهاتّالمعنيّةّبالتّدخلّلسحبّمنتوجّمعّينّمنّالسوق

إذاّظهرّمنّاستعمالهّأنّلهّأخطا ارّلمّتكنّمعروفةّوقتّوضعهّفيّالتداول(ّ ّ.)3

لذلك ّيعتبر ّالبعض ّااللتزام ّبالسالمة ّفي ّشقه ّالوقائي ّ(االلتزام ّالعام ّبالسالمة)ّّّ

التزاماّغيرّمباشرّبالسالمة(ّ،)4كماّيرىّالبعضّاآلخرّأنّهّالّيشكلّالتزاماّحقيقياّبالسالمةّ
"ّ،"Une fausse obligation de sécuritéماّدامّأنّهّالّيمكنّاتخاذهّكأساسّقانونيّ
ّ-ّYvonne LAMBERT FAIVRE, op.cit, p. 577.

1

- Dalila ZENNAKI, «Les aspects controverses du droit algérien de la consommation par rapport au
droit civil», R.S.J.A, Sidi Bel Abbas, n° spécial, 2005, p.p. 9 – 10.
2

ّ-ّ3ثروتّعبدّالحميدّ،األ ضرارّالصحيةّالناشئةّعنّالغذاءّالفاسدّأوّالملوثّوسائلّالحمايةّمنهاّ،ومشكالتّالتعويضّ
عنهاّ،دارّالجامعةّالجديدةّاإلسكندريةّ،1771ّ،صّ ّّ.12ّ.
éd, Dalloz Paris, 2010, p .991.
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فيّشأنّالمسؤوليةّواإلصالحّوالتعويضّ،فهوّيشكلّفقطّإجراءّحضّعلىّالحذرّواليقظةّ
ّ

يجبّأنّيتّخذهاّالمحترفون()1؛ّلذلكّيشكّكّالبعضّاآلخرّفيّفعاليةّهذاّااللتزام(ّ .)2

ذلكّأنّ ّااللتزام ّبالسّالمةّحسبّقانونّرقمّّ 72-71المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّ
الغشّ،سالفّالذكرّ ،هدفهّتوقّعّالخطرّ ّ ،ويبدوّالمسعىّالوقائيّظاهراّمنّخاللّالمادةّّ9
منهّ ّ.
ّكرسه ّهذا ّالقانون ّأعاله ّومن ّقبله ّالقانون ّرقم ّّ71-91
فااللتزام ّبالسالمة ّالذي ّ
(الملغى)ّ،الّيتعلّقّمباشرةّبتعويضّالمستهلكينّعنّفعلّالمنتجاتّوانّماّيهدفّأصالّإلىّ
وقاية ّالمستهلك ّمن ّاألخطارّ ،إذ ّيمثّل ّركيزة ّإلعداد ّوضبط ّالميكانزمات ّوآليات ّجهازّ
الحمايةّالذيّيعودّتنفيذهاّإلىّاإلدارةّوالقاضيّ،لتفاديّالمخاطرّقبلّحدوثهاّ(ّ .)3

معّذلكّ ،هناكّمن ّكانّيتساءل ّعنّإمكانيةّاعتمادّالمادةّّ 2منّالمرسومّالتنفيذيّ

رقمّّ 199-17المتعلقّبضمانّالمنتجاتّوالخدمات ّ(الملغى) ّسالفّالذكرّ ،كأساسّلتقريرّ
حقّالتعويضّلضحاياّالمنتجاتّالخطيرة؛ ّخاصةّأنّمفهومّالعيبّوبحسبّهذاّالمرسومّّ
يتضمن ّعدم ّالصالحية ّ(ضمان ّالعيب ّوعدم ّالمطابقة)ّ ،على ّحدّ ّتعبير ّالمادة ّّ 9منّ
المرسومّذاتهّوالعيبّالمرتبطّبالسالمةّ(أوّمنّخطرّينطويّعليه)ّحسبّالمادةّّّ72والتيّ
تتعززّبنصّالمادةّّ 79منّالمرسومّنفسهّ،التيّتلزمّالمحترفّ(المتدخلّحسبّقانونّرقمّ
- ّLE TOURNEAU Philippe, op.cit, p. 81.

1

2- La pertinence pour le demandeur de se fonder sur l'obligation de sécurité des produits inscrite
dans le code de la consommation est nous le verrons, plus douteuse… ». Voir: Luc GRYNBAUM,
Garantie des produits, Obligation générale de sécurité et responsabilité effective du fait des produ its
défectueux. Voir sur :
le:

http://www.argusdelassurance.com/jurisprudences/dossier-ja/obligation-generale-desecurite-et-responsabilite-effective-du-fait-des-produits-defectueux.61393.
Consulté
28/04/2015.

ّ-ّ3قادةّشهيدةّ،مرجعّسابقّ،صّ .172ّ.
ّ
ّ
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ّ72-71المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغش)ّ،بإصالحّالضررّالذيّيصيبّاألشخاصّ
واألمالكّبسببّالمنتوجّالخطير(ّ)1وهوّماّتوسلهّأيضاّبعضّالفقهّالفرنسي(ّ .)2

يمكنّتبرير ّمثلّهذاّالموقفّ،فيّمحاولةّإرجاعّمسألةّالوقايةّوالتعويضّإلىّأساسّ
مشتركّ،بحيثّأنّهذهّالمسؤوليةّالناجمةّعنّالعالقةّالسببيةّبين ّتعيبّالمنتوجّ ّوالضررّ
تّمكّن ّالمستهلك ّمن ّالمطالبة ّبجبر ّضررهّ ،كما ّأن ّتبنّي ّالمشرع ّمصطلح ّالوقاية ّالتيّ
ينتظرها ّكلّ ّمستهلكّ ،يسمح ّمن ّجهة ّثانية ّبمراقبةّعمليةّصنعّالمنتجاتّوتسويقهاّ ،معّ
بهاّالمنتوجّ .
ّ
إلزامّالمهنيينّبالسّهرّعلىّتوفّرّالسالمةّفيّكلّالمراحلّالتيّيمرّّ
أضفّإلىّذلكّ،التّمييزّالذيّدرجّالفقهّعلىّإقامتهّبينّااللتزامينّ ،لمّيعدّلهّأهميةّّ
ماّدامّأنّالقوانينّالتيّكمّلتّالمسعىّ ّالوقائي ّ ّلاللتزامّ ،جعلت ّ ّمنهّعاماّ ّأيضاّ ،تلغيّ
تلكّالتفرقةّبينّالمضرورينّالمتعاقدينّوغيرّالمتعاقدينّ .
غير ّأنهّ ّبإلغاء ّالمرسوم ّالتنفيذي ّرقم ّّ 288ّ -92المتعلق ّبضمان ّالمنتوجاتّ
والخدماتّ ،زال ّمثل ّهذا ّاألساسّ ،خاصة ّوأنّه ّلم ّيشر ّفي ّالمرسوم ّالتنفيذي ّرقم ّّ-18
ّ822الذيّألغاهّ،إلىّمثلّهذاّالحكمّ ّ.
ماّيؤكّدّأهميّة ّ ّتكملةّهذاّالنّظام ّ ّالوقائيّ ،بنظامّ ّيكفلّحصولّالمضرورينّعلىّ
التعويضّ ،خاصّةّوأنّهّمهماّبلغتّفعاليةّوقوةّهذهّاإلجراءاتّوالتّدابيرّالحمائيةّ،فإنّها ّالّ

ّتسربها ّإلى ّالتّداولّ ،إذ ّتبقىّ
يمكن ّأن ّتحدّ ّمن ّأضرار ّهذه ّالمنتجات(ّ )3أو ّتضمن ّعدم ّ
الكثيرّمنهاّخطرةّعلىّسالمةّاألشخاصّ ،إلىّحدّ ّتعجزّمعهّآلياتّالحمايةّالتيّنصّّ
ّ-ّDalila ZENNAKI, op.cit, p. 13.

1

2- Jean CALAIS-AULOY, Frank STEIN METZ, Droit de la consommation, 1éme éd, Dalloz, Paris,
9119, p. 191.
3- Isabelle LOLIES, « L’insertion de la loi du 19 Mars 1998 dans le droit de la responsabilité»,
R.R.J, n° 02, P.U.A.M, 1999, p. 349.
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عليها ّالمشرع ّلصالح ّالمستهلك(ّ ،)1فال ّمناص ّإذن ّمن ّأن ّتثور ّتبعا ّلذلكّ ،مشكلةّ

المسؤوليةّالمدنيةّعنّهذهّاألضرار(ّ .)2

وهو ّما ّقام ّبه ّالمشرع ّالجزائريّ ،الذي ّاستحدث ّالمادة ّّ 917مكرر ّوالمادة ّّ917
بالمسؤوليةّعنّفعلّالمنتجاتّالمعيبةّ،وبالرغمّمنّهذهّالنّقلةّالنّوعيةّمنّ
ّ
مكررّ،9المتعلقةّ
المشرعّ ،إالّ ّأنّه ّلم ّيعالجها ّبالشّكل ّالكافيّ ،إذ ّجاءت ّخالية ّمن ّأحكام ّأو ّشروط ّيمكنّ
االستنادّعليهاّللمطالبةّبالتعويضّ .
لذلكّمن ّالضّروريّأنّيتداركّالمشرعّهذاّالنقصّ،والىّذلكّالحينّيمكنّتبني ّماّ
توصّلّإليهّالقضاءّالفرنسيّ،ويكونّذلكّعنّطريقّاالعترافّبوجودّالتزامّبالسالمةّفيّ
عقدّالبيعّ،الذيّيتمّ ّبينّالبائعّالمحترفّوبينّالمستهلكّ ،يلتزمّبمقتضاهّاألولّبأنّيسلمّ
للثانيّمنتوجاّخالياّمنّأيّعيبّأوّنقصّ،يمكنّأنّيجعلّالمنتوجّمصدرّخطرّيلحقّ
بالمشتريّأض ار ارّفيّنفسهّأوّفيّأمواله ّويتأسّسّهذاّااللتزامّمن ّ ّالوجهةّ ّالقانونيةّ ،علىّ
المادةّّ1/991تّ.مّ.جّالتيّتنصّعلىّأنّهّ ّ:

« ّغير أنه إذا كان االلتزام مصدره العقد ،فال يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو

خطأ جسيما إال بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد»ّ ّ.

يبررّاالستنادّإلىّالمادةّأعالهّفيّكونّالمحترفّمنتجاّكانّأمّبائعاّوسيطاّ،إذاّكانّ
ّ
يجهلّوجودّالعيبّأوّالخطرّالذيّأدىّإلىّالمساسّبسالمةّالمستهلكّ،يكونّقدّارتكبّ
خطأّجسيماّ،علىّأساسّأنّاحترافه ّيستوجبّمنهّاإللمامّبأصولّالحرفة ّ ّوالتيّتقتضيّ
معرفةّتكوينّالمنتجاتّوتصميمهاّ،أمّ اّإذاّكانّيعلمّبتلكّالعيوبّواألخطارّفيعدّغشاّمنهّ
يسألّعنهّ ّّّّّ.
 ّ-ّ1ليلــىّجمعــيّ،مــدىّفعاليــةّآليــةّالضــمانّفــيّتــوفيرّالحمايــةّالمثلــىّللمســتهلكّ،الملتقــىّالــوطنيّال اربــعّحــولّ:حمايــةّ
المستهلكّتشريعاتّوواقعّ،سعيدةّ،يوميّّ11وّ .1779ّ/71/ّ12
ّ-ّ2جابرّمحجوبّعليّ،مرجعّسابقّ،صّ .911ّ.
ّ
ّ
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أو ّاالستناد ّإلى ّالمادة ّّ 1/ّ 971تّ .م ّالمتعلقة ّبمستلزمات ّالعقدّ ،على ّأساس ّأنّ
العدالة ّتوجب ّإلقاء ّعبء ّاألضرار ّالتي ّيحدثها ّالمبيع ّعلى ّعاتق ّالمنتج ّأو ّالبائعّ
المحترفّولوّلمّيكنّفيّمقدورهماّكشفّالعيبّ ،ألن ّكلّمنهماّملزمّبتقديمّمنتوجّسليمّ
ومأمونّ،فإذاّأخلّأحدهماّبهذاّااللتزامّكانّعليهّأنّيتحملّنتيجةّذلكّ،خاصةّأنّالمشرعّ
الجزائريّقدّألزمهّبالتأمينّمنّمسؤوليتهّ،إذّيتحملّعنـهّأعباءّالتعويضاتّالتيّيحكمّبهاّ

عليه(ّ،)1هذاّإذاّكانّالمضرورّمتعاقدا.

أماّإذاّكانّغيرّمتعاقدّ،فيرجعّبموجبّالمادةّّ 929ت.مّالخاصةّبالمسؤوليةّعنّ
فعلّاألشياء ،التيّتنصّّعلىّأنه:

» كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة االستعمال والتسيير والرقابة يعتبر

مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء ،ويعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء

إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية أو عمل الغير أو
الحالة الطارئة أو القوة القاهرة «.

عتباره ّحارساّللمنتوجّ،خاصةّوأنّ
يمكنّاالستنادّإلىّالمادةّأعالهّلمساءلةّالمنتجّبا ّ
المشرع ّقد ّجعل ّحارس ّاألشياء ّغير ّالحيةّ ،مسؤوال ّعن ّكل ّاألشياء ّالتي ّتوضع ّتحتّ
حراستهّ ،سواء ّكانت ّخطيرة ّأو ّكانت ّغير ّكذلكّ ،كما ّيمكنه ّاالستفادة ّمن ّالنظرية ّالتيّ
استحدثهاّالقضاءّالفرنسيّالداعيةّإلىّتجزئةّالحراسةّالتيّسبقّاإلشارةّإليها(ّّ.)2

على ّخالف ّالمشرع ّالجزائريّ ،فإن ّالمشرع ّالفرنسي ّقد ّاستكمل ّالمسعى ّالوقائيّ
لاللتزامّبالسالمةّباالعترافّللمضرورّبالحقّفيّالتعويضّعنّأضرارّالمنتجات؛ ّّيتجلىّ
ذلكّ ،من ّخالل ّالقانون ّرقم ّّ 291-19المتعلق ّبمسؤولية ّالمنتج ّعن ّمنتجاته ّالمعيبةّ،
1

ّ -المادة ّّ 999من ّأمر ّرقم ّّ 71-11المؤرخ ّفي ّّ 9111/79/11يتعلق ّبالتأميناتّ ،جّ .ر ّعدد ّّ ،92صادر ّفيّ

ّ ،9111/72/79معدل ّومتمم ّبقانون ّرقم ّّ 71-79مؤرخ ّفي ّّ ،1779/71/17جّ .ر ّعدد ّّ ،91صادر ّفيّ

ّ .1779/72/91

ّ- 2لتفاصيلّأكثرّالرجوعّإلىّ:قادةّشهيدةّ،مرجعّسابقّ،صّ.صّ .919ّ-912ّ.
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المدرجةّنصوصهّفيّالتقنينّالمدنيّالفرنسيّضمنّالموادّّ9111إلىّّ91ّ-9111تطبيقاّ
للتوجيهّاألوروبيّرقمّّ211ّ-91الذيّجعلّتخلفّالسالمةّكأساسّإلثارةّمسؤوليةّالمنتجّ
حينما ّيترتّب ّالضرر ّعن ّتدخل ّفعل ّالمنتوجّ ،إذ ّنظمها ّ ّفوضع ّلها ّأحكاما ّوشروطاّ
لتطبيقهاّ .
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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الفصل الثاني
نطاق االلتزام بالسالمة من أضرار
المنتجات الخطيرة
تعتبر ّمسألة ّتحديد ّنطاق ّااللتزام ّبالسالمة ّمن ّالمسائل ّالهامةّ ،فبعدما ّتأكّد ّوجودهّ
وانتهىّبهّاألمرّأنّأصبحّالتزاماّمستقالّوعاماّ،كانّالّبدّمنّتحديدّنطاقّلهّ،يفصلّفيّ
مسألة ّتحديد ّالمدين ّبهّ ،في ّالوقت ّالذي ّتمّر ّفيه ّعملية ّاإلنتاج ّبمراحل ّعديدة ّيشاركّ
العديد ّمن ّاألشخاص ّفيهاّ ،تبدأ ّمن ّأبعدهم ّوهو ّمنتج ّالمواد ّاألولية ّمرو ار ّبمنتج ّالجزءّ
المكونّللمنتوجّالنهائيّوصوالّإلى ّالمنتجّالنهائي؛ ّومنّثم ّتأتيّسلسلةّمنّالموزعينّأوّ
تجار ّالجملةّ ،يليهم ّالعديد ّمن ّتجار ّالتجزئةّ ،وغيرهم ّمن ّالمساهمين ّفي ّعملية ّإيصالّ
المنتوجّإلىّالمستهلكّ .
باإلضافة ّإلى ّتحديد ّمن ّيستحق ّاالستفادة ّمن ّهذا ّااللتزامّ ،ليشمله ّنطاق ّالحمايةّّّّ
خاصةّوأنّالمنتجاتّالّتخيرّضحاياهاّويمكنّأنّتلحقّأض ارراّالّيمكنّحصرهاّنتيجةّ
خطورتهاّ،أياّكانّمصدرّتلكّالخطورةّسواء ّبسببّعيبّاعترىّتصميمهاّوتصنيعها ّأوّ
نتيجةّخطورةّكامنةّفيهاّأوّأحاطتّباستعمالهاّ ّ.
لذلكّفنطاقّااللتزامّبالسالمةّيتحددّمنّخاللّدراسةّاألشخاصّالمخاطبينّبهّ،سواءّ
المدين ّأم ّالدائن ّبهّ ،من ّخالل ّالتعرض ّللجدل ّالقائم ّحول ّتصنيفهم ّوتعدادهم ّ(المبحثّ
األول)ّباإلضافةّإلىّتحديدّالمنتجاتّالخطيرةّوالتيّكانّلهاّدوراّكبيراّفيّظهور ّااللتزامّ
(المبحثّالثاني)ّ .
ّ
ّ
ّ
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الباب األول:

المبحث األول
نطاق االلتزام بالسالمة من حيث األشخاص
تقرر االلتزام ّبالسالمة ّبغية ّإعادة ّالتوازن ّالمفقود ّوالمختل ّلصالح ّطرف ّقويّ ،فيّ
ّ
مواجهة ّطرف ّضعيفّ ،لذلك ّتظهر ّأهمية ّدراستهما ّلتحديد ّنطاق ّتطبيقه ّمن ّحيثّ
األشخاص ّالمعنيين ّبهّ ،كونها ّتسمح ّبمعرفة ّمن ّسيكون ّمدينا ّبه ّ(المطلب ّاألول)ّ ،كماّ
تحدّد ّمن ّيمكن ّله ّاالستفادة ّمن ّالحمايةّ ،فيستحق ّبذلك ّأن ّيوصف ّبالدائن ّ(المطلبّ
الثاني)ّ .
المطلب األول
المدين بااللتزام بالسالمة
أدى ّتعددّأدوارّاألشخاص ّالمساهمينّفيّعمليةّإيصالّالمنتوجّإلىّالمستهلكّ،إلىّ
ضرورةّتحديدّالمدينّبالسالمةّمنّاألضرارّالتيّتلحقّبهّّّوالمرتبطةّبالعديدّمنّالمخاطرّ
المصاحبةّالستعمالهاّ ،ماّجعلّخالفاّفقهياّينشأّحولّالمسألةّ(الفرعّاألول)ّكانّللقانونّ
موقفاّمنهّ(الفرعّالثاني)ّ .
الفرع األول
موقف الفقه من تصنيف المدين
بااللتزام بالسالمة
أثارت ّمسألة ّتحديد ّالمدين ّبااللتزام ّبالسالمة ّمن ّاألضرار ّالتي ّتسببها ّالمنتجاتّ
الخطيرةّ،نقاشاّفقهياّحولّمدىّ اقتصارهّعلىّاألشخاصّالمساهمينّفيّالعمليةّاإلنتاجيةّ
أوّتعديهاّلتشملّحتىّغيرّالمنتجينّلها؛ ّفانبثقّعنّذلكّاتجاهانّفقهيانّ،األولّيضيقّ
منّمفهومّالمدينّ(أوال)ّّوالثانيّيميلّإلىّتوسيعهّ(ّثانيا)ّ .
ّ
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أوال :االتجاه المضيق لتصنيف المدين بااللتزام بالسالمة
يميل ّاالتجاهّالمضيقّلمفهومّالمدينّبااللتزامّبالسالمةّ،إلىّقصرهّعلىّالمنتجّالذيّ
يفضلّالبعضّنعتهّبالصانعّ،هذاّاألخيرّالذيّيعرفهّالبعضّبأنهّ ّ:

«ّالشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بإنتاج أشياء متماثلة تتطلب فيه توافر

خبرات فنية تتطابق ومعطيات العلم التي تكون في متناول يديه حقيقة أو ظاهريا بواسطة
غيره ،والذي يفترض فيه أنه حاز ولو بدرجات متفاوتة ثقة أقرانه في كفاءته»(ّ ّ.)1

يؤكّد ّالبعض ّفي ّهذا ّالخصوصّ ،على ّضرورة ّعدم ّالخلط ّبين ّالمنتج ّوالصّانعّّ
فالصّانعّيشملّالقائمينّبعمليةّالتّحويلّالصّناعيّللمادةّاألوليةّ ،بينماّالمنتجّفيشملّإضافةّ
ادّاألوليةّالتيّتخضعّللمعالجةّالصّناعية(ّ .)2
إلىّالصّانعّبمفهومهّالسّابقّ،منتجيّالمو ّ

ّالزراعية ّأو ّما ّيتم ّصيده ّأو ّتربيته ّمنّ
ّاألولية ّعلى ّاألخصّ ،المواد ّ
يقصد ّبالمواد ّ
طيورّوحيواناتّ،ماّدامتّهذهّالمادةّلمّتخضعّلعمليّةّتحويلّصناعيّ،فمنتجّهذهّالموادّ
يكون ّملزما ّبأن ّال ّتلحق ّأض ار ار ّبصحّة ّوسالمة ّمستهلكيها ّأو ّمستعمليهاّ ،كسمك ّيتمّّ
صيدهّمنّبحرّملوثّأوّأبقارّمصابةّبمرضّما(ّ .)3
حاولّالبعضّتعريفّالمنتجّبأنهّ ّ:

«ّذلك الذي يتولى الشيء حتى يؤتى إنتاجه أو المنفعة المطلوبة منهّ»(ّ .)4
هذاّّوقدّّيشملّالمنتجّ،صانع ّّالجزءّّالمكونّّللمنتوجّّالنّهائيّّ،فغالبّالمنتجاتّ
المنتجاتّالصّناعيةّالحديثةّ،الّيكونّالمنتجّالنّهائيّهوّمنتجّجميعّاألجزاءّالمكونةّله،إذّ
الحاصلّحالياّأنّّعمليّةّاإلنتاجّتتقاسمهاّعدةّمنشآتّ،فتتكفّلّكلّواحدةّبجزءّمنّالعمليّة
ّ -ّ 1يسرية ّمحمد ّعبد ّالجليلّ ،المسؤولية ّعن ّاألضرار ّالناشئة ّعن ّعيوب ّتصنيع ّالطائراتّ ،منشأة ّالمعارفّّ،
اإلسكندريةّ،1779ّ،صّ .ّ999ّ.

ّ-ّ2قادةّشهيدةّ،مرجعّسابقّ،صّ .21ّ.
ّ -ّ 3حسينّالماحيّ ،المسؤولية ّالناشئةّعنّالمنتوجاتّالمعيبةّفيّضوءّأحكام ّالتوجيهّاألوربي ّالصادرّفيّّ 11يوليوّ
ّ،ّ9191دارّالنهضةّالعربيةّّ،القاهرةّ،9119ّ،صّ .17ّ.
ّ-ّ4محمدّعبدّالقادرّالحاجّ،مرجعّسابقّ،ص.11ّ.
ّ
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اإلنتاجيّةّ،فيطلقّلفظّالمنتجّعلىّكلّمنشأةّيعهدّلهاّإنتاجّجزءّمعين(ّ .)1
ذهبّالبعضّفيّهذاّالسّياقّ،إلىّأن ّالمنتجّالذيّيجبّأنّيؤخذّفيّاالعتبارّ،هوّ
المنتجّالنّهائيّللمنتوج ّ ،بالحالةّالتيّوصلّبهاّإلىّيدّالمستهلكّأوّالمستعملّ،باعتبارهّ

حسبّالبعضّ :األب الشرعي له(ّ،)2إضافةّإلىّأنّهّ أوضحّالمنتجينّللمضرورّ،إذّمنّ

السّهل ّمعرفتهّ ،ألنه ّيحمل ّالعالمة ّالتّجارية ّالخاصّة ّبه؛ ّفضال ّعن ّمراقبته ّللعمليّةّ
التّصنيعيةّوالتأكد ّمن ّخلوهاّمنّالموادّاألوليةّالمعيبةّ،فهوّالمسؤول ّعنّوضعّاألجزاءّ
التيّلمّيصنعهاّ،فيّتركيبّالمنتوجّ ،التيّارتضىّأنّيطرحهاّفيّالسّوقّعلىّأنهاّمنّ
إنتاجه؛ ّكماّأنهّيعرفّكيفيّةّاستعمالّمنتوجه ّاستعماالّآمناّ،وهـوّأقدر ّاألشخاصّالذيـنّ
يستطيعـونّمعرفةّالمخاطرّالتيّّتنتجّعنه(ّ .)3

وهو ّموقف ّصائبّ ،ألنّ ّالمنتج ّالنهائي ّيستطيع ّأكثر ّمن ّغيرهّ ،اتخاذ ّجميعّ
اإلجراءاتّالالّزمةّالتيّمنّشأنهاّأنّتمنعّطرحّمنتوجّمعيبّفيّالسّوقّوبالتّاليّالوقايةّ
منّاألضرارّالتيّقدّتنجمّعنّذلكّ،منّخاللّالتّحليّبدرجةّأكبرّمنّالحيطةّوالحذرّفيّ
لرقابةّالسّابقةّوتحسينهاّ .
مرحلةّالتّصنيعّوتشديدّوسائلّا ّ
لكن ّاألخذ ّبهذا ّالحل ّيضيق ّمن ّالحماية ّالمطلوبةّ ،لذلك ّاستبعد ّالبعض ّاآلخرّ
مسؤولية ّالمنتج ّالنّهائي ّلوحده ّوالذي ّيرى ّضرورة ّمعاملة ّكلّ ّجزء ّمركّب ّفي ّالمنتوجّ
ّ-ّ1زاهيةّحوريةّكجارّ(سيّيوسف)ّ،المسؤوليةّالمدنيةّللمنتجّ،...مرجعّسابقّ،صّ .19ّ.

وهو ّالحالّ ،بالنسبة ّلصناعة ّ الطائراتّ ،إذ ّناد ار ّما ّيقوم ّالمنتج ّ ّبنفسه ّبتصنيع ّكل ّالطائرة ّمن ّجسم ّأو ّهيكلّ

الطائرة ّوالمعدات ّواآلالت ّواألدوات ّوالمراوحّ ،حيث ّأنه ّيقوم ّغالبا ّببناء ّبدن ّالطائرة ّأو ّالهيكل ّواألجنحة ّوالمراوحّ
والمحركّ ،ويحصل ّعلى ّباقي ّالمعدات ّواألجهزة ّااللكترونية ّمن ّمصنعين ّآخرينّ .الرجوع ّفي ّهذا ّالصدد ّإلىّ :يسريةّ
محمدّعبدّالجليلّ،مرجعّسابقّ،صّ.صّ.999-991ّ.نفسّالشيءّبالنسبةّللسياراتّ،مثالّتقومّمؤسسةّ"أ"ّبصناعةّ

المحرك ّوتقوم ّ"ب" ّبصناعة ّاإلطارات ّو"ج" ّبصناعة ّالقطع ّالتي ّيتركب ّمنه ّجسم ّالسيارةّ ،وتتولى ّالمؤسسة ّالمتعهدةّ

باإلنتاجّبتجميعّمختلفّاألجزاءّالمنتجةّوتركيبهاّليصبحّالمنتوجّسيارةّجاهزةّلطرحهاّفيّالسوقّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّ
إلىّ:محمدّعبدّالقادرّالحاجّ،مرجعّسابقّ،صّ .11ّ.
ّ-ّ2يسريةّمحمدّعبدّالجليلّ،مرجعّسابقّ،صّ .991ّ.

ّ-ّ3محمدّشكريّسرورّ،مرجعّسابقّّ،صّ .99ّ.
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النّهائيّ ،علىّأنّهّمنتوجّمستقل()1؛ ّيجبّأنّتتوافرّاشتراطات ّالسالمة ّفيه؛ ّفإذاّكانّمعيباّّ

طبّقّعلىّمنتجهّذاتّالقواعدّالمطبّقةّعلىّصانعّالمنتوجّالنهائي(ّ ّ.)2

يراعىّمعّذلك ّأنّمنتجّالجزءّالمركّبّ ،يستطيعّدفعّمسؤوليتهّعنّالعيبّالموجودّ
فيهّ ،إذا ّكان ّراجع ّإلى ّالعيب ّفي ّالتصميمّ ،الذي ّقدمه ّله ّالمنتج ّالنهائي ّواتباعه ّعندّ
تصنيعّالجزءّالمركبّ ،المقاييسّوالخرائطّوالرسوماتّالتيّوضعهاّاألخير ّ ّفمتىّاستطاعّ
(ّ )3

منتجّالجزءّالمركبّإثباتّذلكّ،انتفتّمسؤوليتهّوقامتّمسؤوليةّالمنتجّالنهائي .

مهما ّيكن ّفإن ّاالتجاه ّالذي ّيرمي ّإلى ّقصر ّااللتزام ّبالسالمة ّعلى ّاألشخاصّ
المنتجينّدونّغيرهمّمنّالمشاركينّفيّسلسلةّتوزيعّوتسويقّالمنتوجّ،قدّاستندواّإلىّأنّ
العيب ّوالتقصير ّيقع ّأو ّيحدث ّغالبا ّفي ّمرحلة ّاإلنتاج؛ ّكما ّأن ّهذا ّمن ّشأنه ّأن ّيدفعّ
المنتجينّإلىّالحرصّعلىّجودةّمنتجاتهمّ،ذلكّأن ّبابّدفعّمسؤوليتهمّوتحميلهاّلغيرهمّ

قدّأوصدّدونهم(ّ .)4

إضافةّإلىّأنّ ّالمنتجّ ّفيّالغالبّيكونّأكثرّمالءةّ ّماليةّمنّالموزع ّ ّولديه ّالقدرةّ
علىّتحملّاألعباء ّ ّالماليةّ،التيّتترتبّعلىّتحملهّ ّالمسؤوليةّ،منّ ّخاللّالتّأمين ّعلىّ

المنتوجّ،ثمّإضافةّتكلفةّنفقاتّالتأمينّإلىّثمنّالمنتوجّالنهائي(ّ ّ.)5

غيرّأن ّحصرّااللتزامّبالسالمةّفيّاألشخاصّالمكلفينّبالعمليةّاإلنتاجيةّ ،يضيقّ
علىّالمضرورّفرصةّالحصولّعلىّالتعويض؛ ّلذلكّظهرّاتجاهّآخرّيسعىّإلىّالتوسيعّ
منّمفهومّالمدينّبااللتزامّ .
ّ-ّ1حسينّالماحيّ،مرجعّسابقّ،صّ .19ّ.

ّ-ّ2يسريةّمحمدّعبدّالجليلّ،مرجعّسابقّ،صّ .917ّ.

ّ -ّ 3مرجعّنفسهّ،صّ .صّ .912-911ّ .بينماّإذاّشاركّمنتجّالجزءّالمركبّفيّتصميمّالمنتوجّالنهائيّوذلكّبإعطاءّ
تصوراته ّعند ّاندماج ّالجزء ّالمكون ّفي ّالمنتوج ّالنهائيّ ،فإنّ ّمشاركته ّفي ّالرأي ّواتخاذ ّالقرار ّفي ّمدى ّمالئمة ّالجزءّ
المكون ّللمنتوج ّالنهائي ّيحرمه ّمن ّالتمسك ّبدفع ّمسؤوليتهّ .الرجوع ّفي ّهذا ّالصددّ :محمد ّأحمد ّالمعداويّ ،المسئوليةّ

المدنيةّعنّأفعالّالمنتجاتّالخطرةّ،دراسةّمقارنةّ،دارّالجامعةّالجديدةّ،اإلسكندريةّ،1791ّ،صّ.صّ .211-ّ211ّ.

ّّ-ّ4قادةّشهيدةّ،مرجعّسابقّ،صّ .19ّ.

ّ-ّ5عبدّالحميدّالدياسطيّعبدّالحميدّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ.171ّ.
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ثانيا :االتجاه الموسع لتصنيف المدين بااللتزام بالسالمة

يهدف ّأصحاب ّاالتجاه ّالموسع ّلمفهوم ّالمدين ّبااللتزام ّبالسالمةّ ،إلى ّمدّ ّنطاقّ
االلتزامّ ،ليشمل ّأشخاصا ّغير ّمشاركين ّفي ّالعملية ّاإلنتاجيةّ ،يظم ّجميع ّالمتدخلين ّفيّ
عمليةّعرضّالمنتوجّ،منّإنتاجهّإلىّتوزيعهّ .
هذاّاألساسّيعرفهّالبعضّبأنّهّ :
ّ
علىّ

«ّكل شخص طبيعي أو معنوي ،يتصرف في إطار نشاط نشاط معتاد ومنظم ،بحيث

يقوم من خالل هذا النشاط باإلنتاج والتوزيع وتقديم الخدمات»

(ّ )1

.

ّإذّهناكّمنّيرىّ،أن ّكل ّشخصّساهمّفيّتسويقّالمنتوج ّ ّفيّإطارّمهنيّ،يسألّ

عنّغيابّالسالمةّفيّالمنتوجّ،شأنهّفيّذلكّشأنّالمنتج(ّ .)2

ّ فهؤالءّاألشخاصّ،ضامنينّلسالمةّالمستهلكينّأوّالمستعملين؛ ّومنّثمّ ّتعويضهمّّ

عنّاألضرارّالتيّتلحقهمّبسببّمنتجاتهمّالخطيرةّ،كنتيجةّالحترافهمّأوّلمهنتهم(.)3

استنادا ّإلى ّالتّعاريف ّالسابقةّ ،يستخلص ّأن ّالمهني ّقد ّتكون ّمهنته ّصناعية ّأوّ
يةّأوّمهنةّحرةّ،وكماّقدّّيكونّشخصا ّطبيعياّّ،قدّّيكونّّأيضاّ
ّ
تجاريّةّأوّزراعيّةّأوّفنّ
شخصاّمعنويا(ّ )4

يتوافق ّهذا ّاالتّجاه ّحسب ّالبعضّ ،مع ّمقتضيات ّالتّوسع ّفي ّحماية ّالمستهلك ّأوّ
المستعملّواعادةّالتوازنّالمفقودّفيّالعالقةّبينهّوبينّالمحترفّ،بمنحهّحق ّالرجوعّعليهّ

ةّالراجحةّأصالّلصالحّهذاّاألخير(ّ .)5
والذيّمنّشأنهّأنّيعدّلّالكفّ ّ

ّ-ّYves PTCOD, Helene DAVO, Droit de la consommation, éd Dalloz, Paris, 2005, p. 25.
ّ-ّPhilippe LE TOURNEAU, op.cit, p. 749.

 ّ-ّ3بدرّحامدّالمالّ،مرجعّسابقّ،صّ .21ّ.

1
2

ّ -ّ 4بختةّموالكّ،الحمايةّالجنائيةّللمستهلكّفيّالتشريعّالجزائريّ،م.ج.ع.ق.إ.سّ،كليةّالحقوقّ،الجزائرّ،عددّّّ،71

ّ،9111صّ .27ّ.

ّ -ّ 5محمد ّبوداليّ ،مدى ّخضوع ّالمرافق ّالعامة ّومرتفقيها ّلقانون ّحماية ّالمستهلكّ ،إدارةّ ،المدرسة ّالوطنية ّلإلدارةّ،
الجزائرّ،عددّّ،1771ّ،11صّ .11ّ.
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فااللتزامّبالسالمةّحسبّرأيّالبعضّ،ماّهوّإال ّتعبيرّعنّالتّوجهّنحوّالتّشديدّمنّ

مسؤوليةّالمهنيين(ّ .)1

وقدّاستندّأنصارّاالتّجاهّالسّابقّفيّتبريرّموقفهمّإلىّأن ّفرضيةّحدوثّالعيبّأوّ
الخطورة ّبعد ّعمليّ ة ّاإلنتاجّ ،بمعنى ّفي ّمرحلة ّتعبئة ّالمنتوج ّوتسليمهّ ،ليست ّبمستبعدةّّ
افهمّ،مطالبينّبمعرفةّخطورةّ
ّ
فاألشخاصّالمسؤولونّعنّهذهّالمراحلّبحكمّمهنتهمّواحتر

المنتوجّوالّيقبلّمنهمّعذرّالجهلّبها(ّ .)2

يضاف ّ إلىّذلكّ،إدخالّاألشخاصّالمشاركينّفيّعمليةّتسويقّالمنتوجّفيّنطاقّ
االلتزامّ،سوفّيوفرّضماناتّأكبرّللمضرورّ،علىّاعتبارّأنهّيفضلّمقاضاةّالتّاجرّالذيّ
يعرفهّوالذيّتسلمّمنهّالمنتوجّ،خاصةّإذاّكانّمقيماّفيّمكانّإقامتهّ،فيّحينّّأنّّّمنتجّ
المنتوجّيكونّغريباّعنهّالّيعرفه(ّ .)3

وهوّماّيتماشىّمعّالتوجهّالقضائيّالفرنسيّ،الذيّمنحّللمضرورّحقّ ّالخيارّفيّ

الرجوعّعلىّأيّّمنّالمشاركينّفيّسلسلةّالمنتجينّوالموزعينّللمنتوج(ّ .)4

يظهر ّمما ّسبقّ ،أن ّالمعيار ّالمعتمد ّلدى ّأنصار ّاالتجاه ّالموسّع ّلتحديد ّالمدينّ
بالسالمةّ ،هوّمعيارّاالحترافّويشملّالمحترفّكل ّمنّالمنتجينّوالبائعينّوغيرهمّممنّ
يقومونّبإنتاجّالمنتجاتّاالستهالكيةّوتسويقهاّبشكلّدوريّ .
ّّّّّّوهو ّما ّأخذ ّبه ّالقضاء ّالجزائريّ ،الذي ّيسير مع مراعاة مصلحة المضرور في
الحكمّعلى البائعّبالمسؤولية ولو كان العيب عيب صنعّ ويمكن استقصاء ذلك من خالل

قرارّلمجلس قضائي (ّّ)5فيّدعوىّتتلخّصّوقائعهاّ،فيّوفاة طفلين احتراقا فيّبناءّ من

ّ-ّPhilippe LE TOURNEAU, op.cit, p. 749.

1

ّ-ّ2محمدّعبدّالقادرّالحاجّ،مرجعّسابقّ،صّ .11ّ.
ّ-ّ3قادةّشهيدةّ،مرجعّسابقّ،صّ .19ّ.

ّ -ّ Cass. Civ. 11/05/1972. Cité par: Jean Sébastien BORGHETTI, La responsabilité du fait des

4

produits, étude de droit comparé, L.G.D.J, Paris, 2004, p. 235.

 ّ-ّ5قرار مجلس قضاء باتنة -الغرفة المدنية -ملف رقم  91191بتاريخ  ،1986 /91/ 29غير منتور .أشار إليه :ساميّ

بلعابدّ،مرجعّسابقّ،ص.13ّ.
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النّوع الجاهز والمركّب من مادّة بالستيكية ،يرجعّسببّاالحتراق إلى انفجارّجهاز تلفزيونّ .
ّّّّّطالب على إثر ذلك والد ّالطفلينّ ،بالتّعويض من شركة" إيكوتاك "صانعة ّالبناء
المحترق وكذلك من مؤسسة توزيع المواد ّالكهرومنزلية بباتنة وهي البائعة لجهاز ّالتلفاز
الذي انفجر ،وبعد حكم المحكمة على مؤسسة توزيع الموادّالكهرومنزلية بتعويضّالضرر،
قامت هذه األخيرة باستئناف هذا الحكمّ،معتمدة على دفع مفاده ،أنّها مؤسّسةّيقتصر دورها
في توزيع المواد الكهرومنزلية وليس صناعتها ،فهي إذا ليست المسؤولة عن العيبّالموجود
في جهاز التّلفزيون المنفجر ،وبالتّبعية على الضّحية أن يطالب بتعويضه من قبل المؤسّسةّ
الوطنية لصنع األدوات اإللكترونية بسيدي بلعباس.
ّفبالرغم ّمن ّأنّ العيب الموجود في التلفاز
ّإالّ ّأنّ ّالمجلس ّقضى ّبرفض ّالطلبّ ،
المنفجر ّهو عيب في ّالتصنيع ،إالّ ّأنّه حمّل البائع المسؤولية ّوالذي هو مؤسّسة توزيعّ
المواد الكهرومنزليةّ،علىّأساسّأنه كان عليه واجب فحص المنتج فحصا دقيقاّ،للتّأكد من
خلوه من أيّ عيب وبالتّالي ضمانه ّللمستهلك ،ويتّضح ذلك من خالل حيثيّة القرار ّالذيّ
ّ
أصدره(.)1
ّ

إالّ ّأنّ البعض ،يرى أنّ ذلك أمر غير منطقي ،على اعتبار أنّ البائع حتى وان كانّ
محترفا ،ال يملك القدرة على التّعرف علىّجميع عيوب الصّنع التي تشوب المنتجات التي
يبيعها ،وال يمكنه عمليا ّالقيام بفحص هذه المنتجات ،إالّ إذا قام بتفكيكها ومراقبة كامل
أجزائها وكأنّه الصّانع نفسه وهو أمر خارجّعن اختصاصاته وقدراتهّوحتى وان قام بعملية
الفحص ،فإنّ ذلك سيرفع من تكلفة المنتجات على حسابّالمستهلكّ .
ّ -ّ 1تتضمنّحيثيةّالقرارّما ّيليّ:وبعد االطالع على التجربتين اللّتين أجريتا ّوالرجوع إلى محضر المعاينة على مواد

البالستيك وبعد االطالع على محضر األمن الوطني ،يستخلص أن أسباب الحريق الذيّأدى بوفاةّولدي المستأنف عليه،

ترجع إلى التلفزة والمشتراة من مؤسسة توزيع الموادّالكهروّمنزلية بباتنة وحيث أنه ّفيما يتعلق بدفع المسؤولية من هذه
المؤسسة أو اعتبارّالمؤسسة الوطنية لصنع األجهزة اإللكترونية هي ّالمسؤولة ،إذ اتضح أن الحريق سببهّانفجار التلفزة
فإنّ هذا االدعاء غير مبرر باعتبار أن مؤسسة توزيعّالمواد المنزلية هيّالتي تعاملت مع المستأنف عليه وأن المؤسسة
الوطنية لصنع األجهزة اإللكترونية أجنبيةّّبالنسبة إليه لذا يتعين رفض طلبها والمصادقة على الحكم المستأنفّ.أشارّ
إليهّ:ساميّبلعابدّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ .13ّ.
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أمّا االجتهاد القضائي الفرنسي ،فإنّه متوافق إلى حدّ ما مع ما ذهب إليه القرار المدني
الصادر من مجلسّقضاء باتنة والمذكور سلفا ،في تحميل المسؤولية عن عيب المنتج ال
على صانعه وانّما على بائعهّالمحترف ،هذا الحل جاء به حكم صدر عن الغرفة التجارية
في  ّ1954 /11/ 24وقدّقضى هذاّالحكم بأنّه ّ :
ّ"إذا كان البائع الذي يجهل عيوب الشيء ،ال يلتزم استنادا للمادة  1645من القانون
المدنيّالفرنسي ،إال بتخفيض الثمن وسداد المصاريف التي افتضاها البيع لمكتسب الملكية
فينتج على العكس من أحكام المادة  1645من نفس القانون ،أن البائع الذي كان على علم
بهذه العيوب والذي من المناسب ّمماثلته بالبائع الذي بحكم مهنته ،ال يمكن أن يجهلها،
ملزم إضافة ّإلى سداد الثمن الذي استوفاه ،بجميع أنواع ّالعطل والضرر تجاه مكتسب
الملكية"(ّ .)1

من ذلك الوقت ،استقر االجتهاد القضائي الفرنسي على هذا الرأي مؤسّسا ذلك على
مدى كفاءة البائع المحترف والتي تجعله في وضع متفوق على وضع المستهلكّ .
الفرع الثاني
موقف القانون من تصنيف المدين
بااللتزام بالسالمة
ّوالمشرع ّالفرنسي ّأهمية ّتحديد ّنطاق ّتطبيق ّااللتزامّ
أدرك ّكل ّمن ّالمشرع ّالجزائري ّ
بالسالمةّمنّحيثّالمدينّبهّ،إذّسعىّاألول ّإلىّضبطّمفهومهّمتأثراّباالتجاهّالموسعّلهّ
تأثرّبالمشرعّالفرنسيّوالتوجيهّاألوروبيّفيّبعضّأحكامهماّ(ثانيا)ّ ّ.
(أوال)ّ ّا
أوال :موقف المشرع الجزائري من تصنيف المدين بااللتزام بالسالمة ّ
يستدعيّالتّعرضّلموقفّالمشرعّالجزائريّمنّالمدينّبااللتزامّبالسالمةّ،الرجوعّإلىّ
القوانينّالتيّلهاّعالقةّبموضوعّسالمةّالمستهلكّ .
ّ-ّ1ساميّبلعابدّ،مرجعّسابقّ،صّ .13ّ.
ّ
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ّّّّّكانّالمشرعّ ّيستعملّمصطلحّالمحترف(ّّ)1للدّاللة ّعلىّالمدين ّ ّبالسالمةّوذلك ّ ّفيّ
المرسومّالتنفيذيّرقمّّ 199-17المتعلقّبضمانّالمنتوجاتّوالخدمات ّ(الملغى)ّ ،لكنّبعدّ
صدور ّالقانون ّرقم ّّ 72-71الخاص ّبحماية ّالمستهلك ّوقمع ّالغشّ ،نجد ّبأنّه ّيعبر ّعنهّ

بمصطلحّالمتدخل(ّ، )2إذّجعلهّمسؤوالّعنّاألضرارّالناتجةّعنّغيابّالسالمةّأيّخطورةّ
المنتوجّ ّ.
ويعرفّالمتدخلّبأنهّ ّ:

«ّكل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات لالستهالكّ»(ّ .)3
يالحظ ّمن ّالمادة ّأعالهّ ،أنّ ّالمشرع ّقد ّحذف ّتعداد ّالمتدخلين ّفي ّعملية ّعرضّ

المنتجاتّلالستهالك( ّّ)4وهوّماّكانّعليهّتبيانهّلتوضيحّمنّهمّالمتدخلينّالمسؤولينّعنّ

سالمةّالمستهلك(ّ ّّّّّّّّّّّّّ.)5

بالرجوعّإلىّتعريفّعمليةّّوضعّّالمنتوجّلالستهالكّّوالتيّاعتبرهاّّمجموعّ ّ
ّّلكنّّ ّ
ّ -ّ 1كلمة ّ"محترف" ّمشتقة ّمن ّحرفة ّأو ّمهنةّ ،ومعناها ّفي ّنطاق ّقانون ّحماية ّالمستهلكّ "ّ :كل ّنشاط ّمنظم ّلغرضّ
اإلنتاج ّأو ّالتوزيع ّأو ّأداء ّالخدماتّ ،فهي ّتتضمن ّمفاهيم ّالمؤسسة ّأو ّالمشروع"ّ ،الرجوع ّفي ّهذه ّالصدد ّإلىّ :محمدّ

بوداليّ،مسؤوليةّالمنتجّعنّمنتجاتهّ،...مرجعّسابقّ،صّ .11ّ.
المتدخلّ،حيثّعرفتّالمادةّّ71المحترفّبأنّهّ :
ّ
ّ-ّ2رغمّذلكّيمكنّاستخالصّأنّهّكانّيقصدّمفهومّ

منتج  ،أو صانع ،أو وسيط ،أو حرفي ،أو تاجر ،أو مستورد ،أو موزع ،و على العموم ،كل متدخل ضمن إطار

مهنته ،في عملية عرض المنتوج أو الخدمة لالستهالكّ ّ.

ّ-ّ3الرجوعّإلىّالمادةّ 2مطةّّ1منّالقانونّرقمّّ72-71سالفّالذكرّ .
ّ-ّ4علىّخالفّماّكانّقائماّفيّظلّالمرسومّالتنفيذيّرقمّّ199ّ-17المتعلقّبضمانّالمنتوجاتّوالخدماتّ(الملغى)ّ،
الذيّعرفّالمحترفّفيّالمادةّّ71بأنهّ"ّ:المنتجّأوّالصانعّوالوسيطّ،أوّالحرفيّ،أوّالتاجرّالمستوردّأوّالموزعّ،وعلىّ
العمومّكلّمتدخلّضمنّمهنتهّفيّعمليةّعرضّالمنتوجّأوّالخدمةّلالستهالكّ .
ّ-ّ5نوالّشعبانيّ(حنين)ّ،التزام المتدخل بضمان سالمة المستهلك في ضوء قانون حمايةّالمستهلك وقمع الغش ،مذكرة

ماجستير في القانون ،فرع المسؤولية المهنية ،كلية ّالحقوق والعلوم السياسيةّ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزوّّ ،2012،
صّ ّ.99ّ.
ّّ
ّ
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مراحلّاإلنتاجّواالستيرادّوالتّخزينّوالنّقلّوالتّوزيعّبالجملةّوبالتّجزئة(ّ،)1يستخلصّأنّالقاسمّ
المشترك ّبين ّاألشخاص ّالمذكورين ّهو ّاالحترافّ ،هذا ّمن ّجهة ّأولى ّومن ّجهة ّثانيةّ
يالحظ ّأن ّالمشرع ّالجزائري ّقد ّوسع ّمن ّالنطاق ّالشخصي ّللمدينّ ،مما ّيسمح ّللدائنّ
باختيارّالشخصّاألكثرّمالءةّ ّ.
والمحصلة ّالتي ّتنتهي ّإليها ّالنصوص ّالسابقةّ ،تجعلنا ّننتهي ّإلى ّاعتبار ّالمدينّ
بالسالمةّفيّالقانونّ الخاصّبالمستهلكّ،يشملّالقائمّبنشاطاتهّالمهنيةّ،سواءّكانتّتجاريةّ
أو ّصناعية ّأو ّحرفية ّأو ّزراعيةّ ،مادامت ّتنطوي ّعلى ّتقديم ّمنتوج ّإلى ّالمستهلكّ،
وينصرفّهذاّالمصطلحّإلىّاألشخاصّالمعنويةّللقانونّالعامّ ،كالمؤسساتّالعامةّذاتّ
الطابع ّالتجاري ّوالصناعيّ ،على ّاعتبار ّأن ّهذه ّالهيآت ّقد ّولجت ّميدان ّالتجارة ّبنفسّ
الشروطّالتيّتزاولهاّالمشروعاتّالخاصةّ،كماّأنّ ّاألضرارّالتيّتولّدهاّمنتجاتهاّالّتقلّ

عنّتلكّالتيّترتبهاّالمؤسساتّالخاصةّ(ّ .)2

هذا ّماّيفهم ّمنّنص ّالمادةّّ 71منّالقانونّرقمّّ 72-71المتعلقّبحمايةّالمستهلكّ
وقمعّالغشّ،التيّتنصّعلىّأنهّ ّ:

«ّتطبق أحكام هذا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة لالستهالك بمقابل أو

مجانا على كل متدخل وفي جميع عملية مراحل العرض لالستهالك»(.)3

ّحصرت ّالمدين ّبااللتزام ّفي ّشقهّ
ّ
بينما ّفي ّالقانون ّالمدنيّ ،نجد ّأن ّالمشرع ّقد

العالجيّفيّالمنتجّ،إذّنصتّالفقرةّاألولىّمنّالمادةّّ 917مكررّمنهّعلىّأنهّ «ّ :يكون
ّ-ّ1الرجوعّإلىّالمادةّّ2مطةّّ9منّالمادةّنفسهاّ ّّ.

ّّ-ّ2إذّيمكنّللمرافقّالعامةّأنّتنتجّموادّمعيبةّ،كالمصنعّالذيّيتولىّمعالجةّالمياهّالموجةّللشـربّ،فينـتجّمياهـاّملوثـةّ
تسببّفيّإلحاقّاألضرارّبالغيرّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:قادةّشهيدةّ،مرجعّسابقّ،صّ.صّ .19ّ-11ّ.

ّّ-ّ3وهــوّتقريبــاّنفــسّمضــمونّالمــادةّ71مــنّالقــانونّّ71ّ-91المتعلــقّبالقواعــدّالعامــةّلحمايــةّالمســتهلكّ،ســالفّالــذكرّ
(الملغى)ّ،لكنّهذاّاألخيرّكانّأكثرّداللةّعلىّشموليةّواتساعّنطـاقّااللتـزامّمـنّحيـثّالمـدينّ،ذلـكّعنـدماّأضـافّإلـىّ

مــاّســبقّ،عبــارةّّ"ومهمــا كــان النظــام القــانوني للمتــدخل"ّّ،والــذيّنتســاءلّعــنّســببّحذفــهّ،فــيّإطــارّالقــانونّّ72-71
المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغشّ .
ّ
ّ
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المنتج مسؤوالّ،»ّ...دونّأنّيعطيّتعريفاّله؛ّماّيثيرّالتساؤلّعنّسببّهذاّاإلغفالّ،إذّ

قررّمسؤوليةّخاصةّدونّأنّيحدّدّبدقةّمنّهوّالشخصّالمخاطبّبهاّ .
كيفّيعقلّأنّي ّ

فالمنتجّماّهوّإال ّصورةّمنّصورّالمتدخلّ،ماّ ّيفهمّأن ّالمشرعّقصرّالمسؤوليةّ

عن ّاإلخالل ّبااللتزام ّبالسالمة ّعلى ّالمساهمين ّفي ّالعملية ّاإلنتاجية ّفقط(ّ ،)1ليفلتّ
المساهمينّاآلخرينّمنّااللتزامّ .
ّ
وهوّماّجعلّالمشرعّّيتجاوزّبعضّأصولّالصّنعةّالتشريعيةّ ّويفقدها ّوحدةّالمفهومّ
تهّوالتقيّدّباللّفظّالواحدّمهماّتعدّدتّمناسباتّذكرهّ،ألنّ ّذلك ّمنّشأنهّأنّيشيعّمناخّ
ودقّ ّ
الشّ ك ّوعدم ّاليقين ّلدى ّفرقاء ّعمليات ّالتبادل ّالسلعي ّوالخدماتي ّمن ّمنتجين ّومستهلكينّّ

بلّوحتىّالمشتغلينّفيّحقلّالقانون(ّ .)2

ّتظهرّلذلكّأهميةّتدخلّالمشرع ّإلزالة ّهذاّالتعارضّ ّوليتحقّقّنوعّمنّالتناسقّبينّ
قانون ّحماية ّالمستهلك ّوقمع ّالغش ّوالقانون ّالمدني ّوكذلك ّلتتحقّق ّالغاية ّمن ّتقرير ّهذهّ
المسؤوليةّالحديثةّالتيّكرستهاّالمادةّّ917مكررّوالمستوحاةّمنّالقانونّالفرنسيّوالتوجيهّ
األوروبيّ،التيّظهرتّأصالّللتّشديدّمنّمسؤوليةّالمهنيينّ .
ّولم ّيعرفّالمشرعّالجزائريّفي ّالقانونّرقمّّ 72-71المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّ
الغش ّّ -شأنهّفيّذلكّشأنّالقانون ّالمدني ّّ -الّالمنتجّوالّالصانعّ ،وانماّاكتفىّبتعريفّ
اإلنتاجّبأنهّ ّ:

ّ«ّالعمليات التي تتمثل في تربية المواشي وجمع المحصول والجني والصيد البحري
 ّ -ّ 1كما ّيبقى ّاإلشكال ّمطروح ّحول ّالمنتج ّالذي ّيقصده ّالمشرعّ ،هل ّالمنتج ّالجزئي ّأو ّالذي ّيقوم ّبتركيب ّالمنتوجّ

واخراجه ّفيّصورتهّالنهائيةّ،خاصةّفيّظلّانتشارّالمنتجات ّالمركبةّالتيّتنتجّمنّقبلّعدةّمنتجينّ.الرجوعّفيّهذاّ
الصددّإلىّ:زاهيةّحوريةّكجار( سيّيوسف)ّ»ّ،تعليقّعلىّنصّالمادةّّ182مكررّّ،...مرجعّسابقّّ،صّ ّّّّ.88ّ.
ّ -ّ 2قادةّشهيدةّ »ّ،إشكاليةّالمفاهيمّوّتأثيرهاّعلىّرسمّمالمحّالنظامّالقانونيّلمسؤوليةّالمنتجّ-دراسةّفيّالقانونّالجزائريّ
والقانونّالمقارن«ّ ،دراساتّقانونيةّ،كليةّالحقوقّوالعلومّالسياسيةّ،جامعةّأبوّبكرّبلقايدّ ،تلمسانّ،عددّّ،2211ّ،23صّ.
ّ ّ.82
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والذبح والمعالجة والتصنيع والتحويل والتركيب وتوضيب المنتوج ،بما في ذلك تخزينه
أثناء مرحلة تصنيعه وهذا قبل التسويق األولّ»(.)1

ّوواضح ّمن ّهذا ّالتعريفّ ،أن ّمفهوم ّالمنتج ّأوسع ّوأعم ّمن ّمفهوم ّالصّانع؛ ّإذّ
يستخلصّمنّالمادةّالسّالفةّ،مفهومّالمنتجّبأنّهّ ّ:

« ّمن يمتهن التعامل في المواد التي تقتضي منه جهدا واهتماما خاصين ،ويكون

له دور في تهيئتها وتنشئتها ،ويشمل ذلك كل من اإلنتاج الصناعي ،أو اإلنتاج الطبيعي

كتربية الدواجن أو المواشي».

باإلضافة ّإلى ّالمنتجّ ،هناك ّأشخاص ّآخرين ّاعتبرهم ّالمشرع ّمسؤولون ّعن ّغيابّ
سالمةّالمنتوج؛ّفالمادةّّ2مطةّّ9منّالقانونّرقمّّ72-71المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّ
الغشّ،اعتبرتّالمراحلّالتيّيكونّفيهاّالمتدخلّمسؤوالّ– ّإضافةّإلىّمرحلةّاإلنتاجّ–ّ
مرحلة ّاالستيراد ّوالتخزين ّوالنقل ّوالتوزيع ّبالجملة ّوبالتجزئةّ ،وكل ّهذه ّالعمليات ّأدخلهاّ
المشرعّضمنّعملياتّالتّسويق(ّ .)2

ّّّّّأكّدّالمشرعّالجزائريّعلىّالمضمونّالسّابقّ،فيّالمادةّّ18منّالمرسومّالتنفيذيّرقمّ
ّ228-12المتعلقّبالقواعدّالمطبقةّفيّمجالّأمنّالمنتوجاتّ،عندماّنصّعلىّأنّهّ ّ:

ّّّّّ» ّيسهر الموزعون على االمتثال لقواعد أمن المنتوجات الموضوعة في السوق
خصوصا عن طريقّ :

 -مسك الوثائق الالزمة لمتابعة مسار المنتوجات وتوفيرها،

 إرسال المعلومات المتعلقة باألخطار المسجلة أو المعلن عنها والمرتبطة بهذهّ-ّ1المادةّّ2مطةّّ1منّالقانونّرقمّّ72-71سالفّالذكر ،والتيّتتطابقّمعّالمادة ّ2مطةّّ3منّالمرسومّالتنفيذيّرقمّ

ّ89ّ-92المتعلقّبرقابةّالجودةّوقمعّالغشّ،المعدلّوالمتممّ،سالفّالذكرّ،التيّتنصّعلىّأنهّ»ّ:جميع العمليات التي
تتمثل في تربية المواشي ،والمحصول الفالحي ،والجني والصيد البحري ،وذبح المواشي ،وصنع منتوج ما ،وتحويله،

وتوضيبه ،ومن ذلك خزنه أثناء صنعه وقبل أول تسويق له« .

ّ ّ -2المادة ّّ 1مطة ّّ 1من ّالمرسوم ّالتنفيذي ّرقم ّّ 21-17المتعلق ّبرقابة ّالجودة ّوقمع ّالغشّ ،المعدل ّوالمتممّ ،سالفّ

الذكرّ،التيّعرفتّالتّسويقّبأنهّ«ّ:مجموع العمليات التي تتمثل في خزن كل المنتوجات بالجملة ونصف الجملة ونقلها

وحيازتها وعرضها قصد البيع أو التنازل عنها مجانا ومنها االستيراد والتصدير وتقديم الخدمات»ّ ّ.
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المنتوجات للمنتجين أو المستوردين،

 -المشاركة في التدابير المتخذة من المنتجين أو المستورين والسلطات المختصة

المؤهلة لتجنب األخطار«.

المشرع قد وضع التزاما بالسالمة على عاتق كلّ محترفّ ،سواء كانّ
ّ
يالحظ أنّ
الصانع أم البائع أو أيّ متدخل ضمن إطار مهنته واحترافه في عملية عرض المنتّوجّ
للمستهلكّ ّ.
كما ّلم ّيربط ّااللتزام ّبالمحترف ّالمتعاقد مع المستهلك فحسبّ ،وانّما مدّ نطاق
المسؤولية لتشمل كلّ متدخل في عملية عرض المنتوج لالستهالك ولو لم تربطهّبالمستهلك

عالقة تعاقدية(ّ ،)1

المقررةّ
تجاوز ّبذلك ّالمشرع ّالجزائري ّما تضمّنته المادة  140مكرر من تّ .م ّ ّ
لمسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته المعيبة ،على اعتبار أنّ هذه المادة
األخيرةّ،خصّت المنتج دون غيره من المتدخلين في عرض المنتوجّلالستهالك ،كالمستورد
الموزع بالجملة...إلخ
المخزن و ّ
والناقل و ّ
ويبدو أن المشرع الجزائري قد تأثّر باالجتهاد الدّاعيّإلى توسيعّالحماية للمستهلك فيّ
مواجهة المحترف ،إذ تكفل له هذه الحماية عدم الدّخول في ّمتاهات البحث ّعن ّالمسؤولّ
عن العيب ،فللمستهلك كامل الحرية في اختيار من سيرجعّعليهّبااللتزامّ .
يتضح ّمما ّسبقّ ،أن ّالمشرع ّالجزائري ّلم ّيركّز ّفقط ّعلى ّالقائم ّبالعملية ّاإلنتاجيةّّ
وانماّأقرنهّبالمشاركّّفيّالعمليةّالتّسويقيةّ،ليأخذّباالتجاهّالموسّعّّلمفهومّالمدينّبااللتزام
الرجوع المباشر )دعوى مباشرة( ّعلى أيّ ّمتدخل في عرض المنتوج
ّ -ّ 1يسمح هذا ّالوضع ّللمستهلك ،بإمكانية ّ
لالستهالك ،وهو ما يشكل خروجا عن القواعد العامة التي تقتضي إعماال ّلمبدأ األثر النسبي للعقد ،أن يرجع المستهلك
على بائعه المباشر ّفقطّ للمطالبة بحقوقه المترتّبة عن العقد دون باقي المتدخلين الذين لم تربطهم به عالقة تعاقديةّ.
الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:محمدّعمادّالدينّعياضّ»ّ،نطاقّتطبيقّقانونّحمايةّالمستهلكّوقمعّالغش«ّ،مجلةّدفاترّ
السياسةّوالقانونّ،جامعةّقاصديّمرباحّ،ورقلةّ،عددّّ،1792ّ،71صّ .91ّ.
ّ
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بالسالمةّ .
ثانيا :موقف المشرع الفرنسي والمشرع األوروبي من تصنيف المدين بااللتزام

بالسالمة

استعمل ّالمشرع ّالفرنسي ّفي ّتقنين ّاالستهالك ّرقم ّّ 898ّ -98المعدل ّوالمتممّ
مصطلحّالمحترفّ(ّ )le professionnelللتعبيرّعنّالمدينّبااللتزامّبالسالمةّ ،دونّأنّ
ّعرف ّالتاجر ّفي ّالمادة ّ(ّ )L121-1
يورد ّله ّتعريفاّ ،خالفا ّمثال ّللقانون ّالتجاري ّأين ّ

منه(ّ .)1

ّلكن ّبعد ّصدور ّالقانون ّرقم ّّ 839-93الخاص ّبالمسؤولية ّعن ّفعل ّالمنتجاتّ
ّوآخرينّ
ّ
المعيبةّ ،أصبح ّيستعمل ّمصطلح ّالمنتجّ ،الذي ّقسّمه ّإلى ّمنتجين ّحقيقيين ّ()1
يأخذونّحكمّالمنتجّ(ّ .)2
 -1منتجون حقيقيون:
يعتبرّمنتجاّإذاّعملّبصفةّمهنيةّأوّحرفيةّ:الصانعّالنهائيّللمنتوجّومنتجّالموادّ

األولية ّ ّوالصانعّلبعضّأجزاءّالمنتوج(ّ )2انطالقاّمنّاعتبارهّالطرفّالرئيسيّفيّالعمليةّ
اإلنتاجية ّ"ّ ،"Agent principalمما ّيؤهله ّألن ّيكون ّأكثر ّقدرة ّعلى ّتحمل ّأضرارّ
المنتجاتّ ،لذلك ّفإن ّالمادة ّّ 3ّ -1283تّ .م ّ(ّ 8-1838من ّالقانون ّرقم ّّّ839-93
المتعلق ّبالمسؤولية ّعن ّفعل ّالمنتجات ّالمعيبة)ّ ،اعتبرته ّالمسؤول ّالمباشر ّالذي ّتثارّ

مسؤوليته(.)3

-ّL 121-1 du code de commerce dispose, op. cit : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes
de commerce et en font leur profession habituelle ». Voir sur :
http://codes.droit.org/cod/commerce.pdf.
1

عرفتّالمادةّّ1-9111تّ.مّ.جّالمنتجّبأنهّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:
ّ ّ-ّ2

« Est producteur lorsqu’il agit à titre professionnel : le fabricant d’un produit fini, le
producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante... ».

ّ -ّ 3قادة ّشهيدةّ ،المسؤولية ّالمدنية ّللمنتجّ ،...مرجع ّسابقّ ،صّ .19ّ .واعتباره ّالمسؤول ّالرئيسي ّفي ّهذه ّالمسؤوليةّ
القانونيةّالخاصةّ،سيغنيناّعنّالبحثّفيّالقواعدّالعامةّعنّأساسّلتبريرّالرجوعّالمباشرّعليهّسواءّفيّالمجالّالعقديّ

أوّالتقصيريّ،الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ =ّ:
ّ
ّ
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ّّيعدّ ّهذا ّالتّعريف ّواسعا ّوشامال ّلجميع ّالمنتجين ّللمنتجات ّالصناعية ّوالزراعيةّ
والحيوانية ّوالمواد ّاألوليةّ ،كما ّيشمل ّمنتجي ّالمنتجات ّالكيميائية ّوالمشتقّات ّالحيويّةّ

(كصناعةّالدّمّاالصطناعي)ّ(ّ .)1

شملت ّالمادة ّالسابقةّ ،طائفة ّاعتبرتها ّمن ّمحض ّالمنتجين( Les producteurs
ّ ) proprement dites.ودعتهم ّبالمساهمين ّالرئيسيين ّفي ّإنتاج ّالمنتوجّ ،بداية ّمنّ
الصانعّللمنتوجّالنهائيّوالمنتجّللمادةّاألوليةّ ،إضافةّإلىّصانعّاألجزاءّالمكونةّللمنتوجّ

النهائي(ّ .)2

ّ

غيرّأنّالمشرعّالفرنسيّيضيفّفكرةّاالحترافّبشكلّصريحّمنّخاللّاشتراطّّقيامّ

المسؤوليةّعلىّكلّمهـنيّينتجّفيّإطارّمهنته(ّ،)3سواءّكانّشخصاّطبيــعياّأم ّمعنويا

خاضعاّللقانونّالخاصّأمّللقانونّالعام(ّ .)4

) Nathalie VEZINA, L’obligation de sécurité, Etude droit comparé (droit français et québécois

=

Thèse pour le Doctorat en droit comparé, Droit, économie Sciences sociales,ّ Université Paris 2,
Panthéon-Assas, 2006, p. 265.
1

ّّ-زاهيةّحوريةّكجارّ(سيّيوسف)ّ،المسؤوليةّالمدنيةّللمنتجّ،...المرجعّالسابقّ،صّ .19ّ.

ّ-ّ2محمودّالسيدّعبدّالمعطيّخيالّ،مرجعّسابقّ،ص.92ّ.
ّ-ّ3المادةّّّ1-9111ت.م.ف.

ّّّّيدل ّتركيز ّالمشرع ّالفرنسي ّعلى ّفكرة ّاالحترافّ ،إقصاء ّاألشخاص ّالذين ّال ّيهدفون ّمن ّخالل ّنشاطهم ّتحقيقّ
األرباحّ .الرجوع ّفي ّهدا ّالصدد ّإلىّ ّ :زاهية ّحورية ّكجار ّ(سي ّيوسف)ّ ،خصوصية ّشروط ّمسؤولية ّمنتج ّالدواءّ
البشري«ّ ّ ،م.ن.ق.ع.سّ ،كلية ّالحقوق ّوالعلوم ّالسياسيةّ ،جامعة ّمولود ّمعمريّ ،تيزي ّوزوّ ،عدد ّّ ،1797ّ ،79صّ.

ّ ّ.921
ّّّوعلى ّذلك ّيمكن ّللمنتج ّأن ّيدفع ّالمسؤوليةّعن ّنفسه ّإذا ّأثبت ّأنه ّلم ّيقصد ّمنّعملية ّاإلنتاج ّإال ّتحقيق ّأغراضّ
شخصيةّأوّأهدافّعلميةّبحتةّكإجراء ّالتجاربّ،فالّيجوزّالتعاملّفيّهذهّالحاالتّمعّالمنتجّبموجبّهذهّالمسؤوليةّ

المستحدثةّ،وانماّتطبقّالقواعدّالعامةّللمسؤوليةّ ّ.

ّ-ّ4بالنّظر إلىّعمومية صياغة المادة ّ3-1283تّ.مّ.فّباستعمالهاّمصطلحّكلّ شخص » ّ،« toute personneالّ
يوجدّماّيدعوّإلىّاستبعاد ّاألشخاصّالمعنوية العامة سواء كانت مرافق عامة إدارية كالحاالت التي ّتبيع إدارة الحرس
الجمهوري أحصنة ،أو مرافق عامة صناعية أو تجارية مثل المركز الذيّيقوم بمعالجة المياه لتوجيهها للشرب لكنه أنتج
مياه ملوثة تسببت في إلحاق أضرار بالغيرّ .الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:قادةّشهيدةّ،المسؤوليةّالمدنيةّللمنتجّ،...مرجعّ
سابقّ،صّ.صّ .12ّ-11ّ.
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ّّّّّّوفيّهذاّالصّددّ ،تناولّحالةّاألضرارّالناّتجةّعنّالجزءّالمكونّللمنتوجّالنهائيّفيّ
المادةّّ 1-9111تّ.مّ.ف ّ( ّ )1التيّجعلتّمنتجّهذاّالجزءّالمعيبّوكذلكّالمنتجّالنهائيّ
الذيّتولىّعمليةّاالندماجّ ،مسؤولينّبالتضامن ّّوفيّنصهّعلىّهذاّالحكمّّقدّيستخلصّ

مسألتينّهامتينّتمتّاإلشارةّإليهماّبصفةّضمنيةّ ّ:

األولىّ:أنّالنصّيعطيّانطباعاّللتّفكيرّ،بأنّهّالّتوجدّمسؤوليةّتضامنيةّبينّالمنتجّ
النهائيّومنتجّالموادّاألوليةّالتيّتدخلّفيّصناعةّالمنتوجّ ّ.
الثّانيةّ:أنّها ّلمّتعرّاهتمامّ ،إذاّكانّالضررّناشئّعنّعيبّفيّتركيبّالمنتوجّأوّ

فيّتصميمهّوليسّفيّالجزءّالمكونّللمنتوجّالنهائي(ّ ّ.)2

ّّأما بخصوص األشخاص المهنيّين الذين استثناهم القانون من مجال تطبيقه فهم:
األشخاص الممكن إثارة ّمسؤوليتهم ّ باالستناد ّ ّعلى ّ المواد ّ من ّ 1792إلى ّّ1792
مكرر  06والمادة  1646مكرر  01ت .م .ف ،والتّي ّتتعلّق بتنظيم مسؤولية المشيدّ
المعماري والبائعين للعقارات والخاضعين للمسؤولية العشرية وتكمنّالعبرةّمنّهذاّاالستثناءّ

فيّوجود ّ نظام قانوني ّ خاص ّ بهم ،بالتّاليّالّ ّحاجة إلخضـ ـاعهم ّ لنظـ ـ ـامّآخر(ّّ)3ولوّ
أنّهذاّالمسعىّالّينالّالقبولّمنّقبلّالبعض(.)4

ّ -ّ Article 1245-7 du code civil, dispose: «En cas de dommage causé par le défaut d'un produit

1

incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé
l'incorporation sont solidairement responsables ».

ّ-ّ2محمدّأحمدّالمعداويّ،مرجعّسابقّ،صّ .11ّ.
ّ -ّ Yvan MARKOUVITS, La directive C.E.E du 25 Juillet 1985 sur la responsabilité du fait des

3

produits défectueux, L.J.D.I, Paris, 1980, p. 167.

ّ -ّ Philippe MALINVAUD, La loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des
produits défectueux et le droit de la construction, Recueil Dalloz, no 04, 1999, p. 85 et suiv.
4
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ّّّّّّنفس الحكم يطبق على صانعي العناصر التي من شأنها إثارة المسؤولية ّالتضامنيةّ
حسب المادة  1792ت .م .ف؛ ولكن هذا الحكم ّ ّال يسري على باقي ّالصّانعين ّللمواد
المدمجة في البناءّّوهذا بصريح المادة ّّ3-1283تّ.مّ.ف.
ورغم ّحرصه ّعلى ّوضع ّالضوابط ّالتي ّتكفل ّعدم ّالمغاالة ّفي ّقيام ّالمسؤولية ّبأنّ

اشترطّإنتاجّالمنتوجّفيّإطارّنشاطّمهنيّأوّتحقيق ّمكاسبّماليةّمنّهذاّالنشاط(ّ ،)1إالّ
أنهّجاءّبتعريفّموسعّللفظّالمنتجّ،منّأجلّأنّيحظىّالمتضررّبحمايةّأكبر(ّ ّ.)2

إذّتأثرّبالتوجهّالداعيّإلىّالتوسيعّمنّنطاقّالملتزمينّبالسالمةّ،لدفعّالمشقةّعنّ
المضرور ّللمطالبة ّبالتعويضّ ،فأنزل ّحكم ّالمنتج ّعلى ّأشخاص ّآخرين ّال ّيدخلون ّفيّ
العمليةّاإلنتاجيةّّوانماّفيّالعمليةّالتسويقيةّ .
 – 1أشخاص يأخذون حكم المنتجّ :
يأخذّحكمّالمنتجّ،كلّمنّوضعّاسمهّأوّعالمتهّالتجاريةّأوّأيّعالمةّأخرىّمميزةّ
علىّالمنتوجّ،يظهرّبهاّنفسهّعلىّأنهّهوّالمنتج؛ ّوكذلكّالمستوردّالذيّيستوردّمنت ـ ـ ـّوجاّ
بغرضّالبيعّأوّالتأجيرّأوّأيّشكلّمنّأشكالّالتوزيعّ،ويعاملّأيضاّمعاملةّالمنتجّ،منّ ّ

كانّفيّآخرّسلسلةّالتوزيعّوهوّالمورد()3؛ ّوقدّوردّذكرّهؤالءّفيّالمادةّّ 1ّ-9111تّ.

مّ.فّ(ّ .)4

ّ-ّ1زاهيةّحوريةّكجارّ(سيّيوسف) ّ،المسؤوليةّالمدنيةّّللمنتجّ،...مرجعّسابقّ،صّ .11ّ.
ّ -ّ 2فتحيّعبدّاهللّعبدّالرحيمّ،دراساتّفيّالمسؤوليةّالتقصيريةّ(نحوّمسؤوليةّموضوعية)ّ،منشأةّالمعارفّ،القاهرةّّ،
ّ،1771صّ.911ّ.
ّ-ّ3ذلكّأنهّوانطالقاّمنّنظريةّالوضعّالظاهرّ،فإنّالمتعاملّمعهّ–ّالمضرور–ّتولدتّلديهّقناعةّبأنّللمنتوجّمسؤوالّ
عنهّ،ضامناّلهّ .الرجوعّفيّهداّالصددّإلىّ ّ :شهيدة ّقادةّ،المسؤوليةّالمدنيةّللمنتجّ،...مرجعّسابقّ،صّ.صّ–ّ 11ّ .

ّ .17

ّ-4وهوّقريبّمنّالتعريفّالذيّجاءتّبهّالمادةّ(ّ )L421-1منّتقنينّاالستهالكّالفرنسيّ،المعدلّوالمتممّ:
Article L421-1 du code de la consommation, op. cit, dispose:
« Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° Producteur:
a) Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans l'Union européenne et toute autre personne qui
se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe
=; distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit
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ّلذلكّيقسمّاألشخاصّالذينّيأخذونّحكمّالمنتجّإلىّماّيلي:
– صاحب االسم التجاري أو العالمة التجارية:

يقتصر ّدور ّصاحب ّاالسم ّالتجاري ّأو ّالعالمة ّالتجاريةّ ،على ّالمظهر ّالتجاريّ

وهؤالء ّال ّيقومون ّبصناعة ّالمنتوج ّأو ّأي ّجزء ّمنه ّأو ّتوريد ّالمواد ّاألوليةّ ،فكثير ّمنّ
المصانعّالّتمانعّمنّصنعّمنتوجّمعينّ،منّأجلّأشخاصّيتم ّوضعّأسمائهمّعليهاّأوّ

عالماتهمّالتجاريةّأوّأيّعالمةّأخرىّمميزة(ّ ّ.)1

فيقومونّبعرضهاّفيّالسوقّعلىّأنهاّمنّإنتاجهمّعلىّغيرّالحقيقةّ،فاعتبرهّالمشرعّ
ّالموزعين ّوتجّار ّالجملة ّوالمراكزّ
ّ
الفرنسي ّفي ّحكم ّالمنتجّ ،ويشمل ّهذا ّالحكمّ ،كبار
التجارية ّالكبرىّ،الذينّيطلبونّمنّالمنتجينّصناعة ّالمنتجاتّالتيّيقومونّببيعهاّ ،علىّ
أنّتحملّأسماءهمّ،أوّعالماتهمّالتجاريةّ،أوّأيّةّإشارةّمميّزةّخاصةّبهمّ ّّّّّّ.

ففي ّهذه ّالحاالتّ ،يكون ّالمنتج ّالحقيقي ّللسّلعة ّمجهوال ّتجاه ّالجمهورّ ،وال ّيكونّ
معروفاّإالّ ّالموزعّ،ومنّثمّيكونّأمراّطبيعياّ ،معاملةّالشّخصّالذيّيظهرّبمظهرّالمنتجّ
الحقيقيّ،ويكتمّالمصدرّالحقيقيّلمنتوجهّ،بنفسّمعاملةّالمنتجّالحقيقيّالمسؤول(ّ .)2

ّوهو ّما ّيستخلص ّأيضا ّمن ّالمواد ّ )3(ّ L423-3و ّ )1(ّ L423-4من ّتقنينّ
االستهالكّّ،اللّتانّاعتبرتهّ–ّالموزعّ-مسؤوالّعنّسالمةّالمنتجاتّمثلهّمثلّالمنتجّ .
= b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans l'Union européenne ou, en
; l'absence de représentant établi dans l'Union européenne, l'importateur du produit
c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités
peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit… ».

ّ-ّ1بدرّحامدّالمالّ،مرجعّسابقّ،صّ .89ّ.

ّ-ّ2عبدّالحميدّالدياسطيّعبدّالحميدّ،مرجعّسابقّ،صّ .171ّ.

ّ-ّArticle L423-3ّdu code de la consommation, op. cit, dispose:

3

« Lorsqu'un producteur ou un distributeur sait que des produits destinés aux consommateurs
qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences énoncées à l'article L. 421-3, il engage
les actions nécessaires pour prévenir les risques pour les consommateurs et en informe
immédiatement les autorités administratives compétentes.
Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation
=et des ministres intéressés.
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ّ)؛ ّويقصدّباالسم ّهنا2(ّأنّيضعّاسمهّعلىّالمنتوج،فيستويّالعتبارّالشخصّمنتجا
ّّأوّأنّيضع،ّويستويّأنّيضعّعالمتهّالتجاريةّالتيّيشتهرّبها،االسمّالتجاريّالمعتمدّله
ّ ّعالمة،عالمةّمميزةّعليهّتدل ّداللةّقاطعةّعلىّأنهاّله؛ ّكماّلوّوضعتّشركةّمرسيدس
ّ .النّجمةّالثّالثية

:– مستورد المنتوج

ّ ّيخضع ّألحكامّالنصوصّالمنظمةّلمسؤولية،اعتبرّالمشرعّالفرنسيّالمستورد ّمنتجا
-9111ّ  ّفي ّمواجهة ّمن ّيصيبه ّضرر ّمن ّالمنتجات ّوذلك ّطبقا ّللمادة،المنتج ّالخاصّة
ّ .ّف.ّم.ّت1/1
ّ ّنظراّأل نّالمضرورّقدّيجدّمشاكلّفيّإيجادّالشخص،يعتبر ّالمستوردّمنتجاّحكما
ّ ّفمتى ّقام، ّألنّه ّغالبا ّما ّيكون ّخارج ّحدود ّدولته، ّوتحديد ّهويته-المسؤول ّ–المنتج
ّ .)3(ّفإنّهّيأخذّحكمّالمنتج،المستوردّباستيرادّمنتجاتّمنّالخارجّإلعادةّبيعها

ّّالذيّقدّيضطرّإلىّمقاضاةّمنتج،وقدّلجأّالمشرعّإلىّذلكّبهدفّحمايةّالمضرور
ّباإلضافةّإلىّالتعرض،ّلماّيمثلهّذلك ّمنّمشقةّوجهودّ ونفقات،المنتوجّفيّدولةّأخرى
= Le producteur ou le distributeur ne peut s'exonérer de ses obligations en soutenant n'avoir pas
eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer ».
1
- Article L423-4 du code de la consommation, op. cit, dispose:
« Les distributeurs s'interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des
informations en leur possession et en leur qualité de professionnel, qu'ils ne satisfont pas aux
obligations de sécurité définies au présent titre.
En outre, dans les limites de leurs activités respectives, les distributeurs participent au suivi de la
sécurité des produits mis sur le marché par la transmission des informations concernant les
risques liés à ces produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour assurer
leur traçabilité, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les
autorités administratives compétentes, pour éviter les risques ».

ّ .21ّ.ّص،ّمرجعّسابق،ّبدرّحامدّالمال-ّ2
ّّّ.911ّ.ّص،ّمرجعّسابق،ّيسريةّمحمدّعبدّالجليل-ّ3
ّّ
ّ
ّ
ّ
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ّ .ّالّيحققّذاتّالقدرّمنّالحماية،للخضوعّألحكامّقانونّأجنبي
ّ ّليستّمتعلقةّبحماية،علىّأنهّيالحظّأنّهذهّالحمايةّالتيّقررهاّالمشرعّللمضرور
ّ ّ.المستهلكّالفرنسيّوانماّبالمستهلكّاألوّرّوبي
ّ ّوانما،لذلك ّفإن ّالمستورد ّالمقصود ّليس ّهو ّمستورد ّالسلعة ّالمنتجة ّفي ّأوروبا
ّ، ّفإذا ّكانت ّالسلعة ّمنتجة ّفي ّأوروبا،المستورد ّللسلع ّالمنتجة ّخارج ّالمجموعة ّاألوروبية

ّ .)1(فإنّمنّيستوردهاّإلىّفرنساّالّيعتبرّمنتجاّوفقاّلنصّالمادةّالسابقة
: الموزع وتاجر الجملة-

ّ وهم،ّحلقةّالوصلّبينّالمنتجّوالبائعّالمباشرّللمنتوج،ّيعتبرّالموزعّوتاجرّالجملة

ّّلمساهمتهمّفيّتسويق،ّوانماّأضفىّالمشرعّالفرنسيّصفةّالمنتجّعليهم،)2(ليسواّبمنتجين
.)3(المنتجاتّأوّتوزيعهاّعلىّوجهّاالحتراف

ّ3ّ وكذا ّالمادة

)4(

ّ  من ّتقنين ّاالستهالكL423-4ّ ّّّّّّوهو ّما ّأكّد ّعليه ّفي ّالمادة

. ّالمتعلقّبالسالمةّالعامةّللمنتجات93ّ-2221ّ)ّمنّالتوجيهّاألوروبيّرقم5(مكرر
ّ .121ّ.ّص،ّمرجعّسابق،ّحسنّعبدّالباسطّجميعي-ّ1
ّ .17ّ.ّص،ّالمرجعّسابق،ّبدرّحامدّالمال-ّ2
ّ .117ّ.ّص،ّمرجعّسابق،ّحسنّعبدّالباسطّجميعي-ّ3

- Article L423-4 du code du consommation, op. cit, dispose:
« Les distributeurs s'interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des
informations en leur possession et en leur qualité de professionnel, qu'ils ne satisfont pas aux
obligations de sécurité définies au présent chapitre.
En outre, dans les limites de leurs activités respectives, les distributeurs participent au suivi de
la sécurité des produits mis sur le marché par la transmission des informations concernant les
risques liés à ces produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour assurer
leur traçabilité, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les
autorités administratives compétentes, pour éviter les risques ».
5
- Article 5 (suite) de La directive 2001-95/CE sur la sécurité générale des produits, op. cit, dispose:
« Les distributeurs sont tenus d'agir diligemment pour contribuer au respect des obligations de
sécurité applicables, en particulier en ne fournissant pas de produits dont ils savent ou auraient
dû estimer, sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu'ils ne
satisfont pas à ces obligations» .
4
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 -مورد المنتوج:

لّموردّالمنتوجّ،حلقةّالوصلّبينّمنّسبقّذكرهمّوبينّالمشتري؛ ّويشملّبائعّ
ّ
يمث

التجزئةّ،هذاّاألخيرّالذيّيعدّّأقربّشخصّللمضرورّوأسهلّشخصّيمكنّالتعرفّعليه ّ
منّقبله(ّ ّ.)1

ّوقد ّكان ّالمشـرع ّالفرنسي ّيعتبر ّالموردّ ،مسؤوال ّعن ّسـالمة ّ ّالمنتوج ّمن ّالعيبّّ

بشروط ّالمنتجّنفسها(ّّ )2علىّخالفّالتوجيهّاألوروبي ّرقمّّ،828ّ-33الذيّسمحّللموردّ

المهني ّطبقا ّللمادة ّّ 8/8منه ّبأن ّيتخلص ّمن ّمسؤوليتهّ ،بالكشف ّعن ّاسم ّالمنتج ّأوّ
المستوردّفيّآجالّمعقولةّ ّّ.
غيرّأنّ ّالمشرعّالفرنسيّ،تراجعّعنّموقفهّوذلكّبعدّصدورّالقانونينّرقمّّ-2228
()5

ّ )3(ّ 1888و ّّ )4(ّ 828ّ -2228اللّذان ّعدال ّالمادة ّ2-1838

من ّالقانون ّرقم ّ-93

ّ ،839لتصبح ّبذلك ّمطابقة ّللمادة ّّ 3/3من ّالتّوجيه ّاألوربي ّرقم ّّ 828ّ -33بعدماّ

ّ-ّ1بدرّحامدّالمالّّ،مرجعّسابقّ،صّ .17ّ.
ّ-ّ2والواقعّأنّهذاّالحكمّالسابقّفيهّاستحداثّألمرّهامّ،بالمقارنةّمعّنصوصّالتوجيهّاألوروبيّرقمّّ211ّ-91والتيّ
تنص ّعلىّمسؤوليةّالموردّولكنّبصفةّاستثنائيةّ ،فيّالحالةّالتيّالّيتعرفّفيهاّالمضرورّ،علىّالمنتجّأوّالمستورد؛ّ
وهوّماّتؤكدهّالمادةّّ 2/2منهّالتيّاعتبرت ّالمنتجّ،الشخصّالمسؤولّعنّالضررّالحاصلّ،بسببّالعيبّفيّمنتجاتهّ،

باعتبارهّالمساهمّاألساسيّواألقدرّعلىّتحملّالمسؤوليةّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ :

GalatinaّّALEXAKI, Les éléments objectifs et les éléments subjectifs de la responsabilité du fait des
produits défectueux et la protection du consommateur ( confrontation du droit grec à la directive
communautaire n° 85-374/CEE ), thèse pour le doctorat en droité, Université Pantheon-Assas,
Paris2, 1993, p. 212.
3
ّ-Loi nº 2004-1343 du 9 /91/ 2004, J.O.R.F, du 10 /91/ 2004.
4
-Loi nº 2006-406 du 5/04/2006, J.O.R.F, du 6 /02/ 2006.
5
- Article 1386-7 de la Loi n° 98-389,op. cit, dispose: « Si le producteur ne peut être identifié, le
vendeur, le loueur, à l'exception du crédit- bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou
tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les
mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le
producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime
lui a été notifiée.
Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande
Émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa
ّcitation en justice».
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أصدرت ّمحكمة ّالعدل ّللدول ّاألوربية ّ(ّ )C.J.C.Eق ار ار(ّ )1يعاقب ّفرنسا ّعن ّنقلها ّغيرّ

األمينّألحكامّالتوجيهّ(ّ ّ،)2وقدّأصبحتّالمادةّأعالهّتشكلّمضمونّالمادةّّ8ّ-1283تّ.
مّ.ج.
أصبحتّبذلك مسؤوليةّاألطرافّاألخرىّاستثنائيةّ ،الّتثارّإالّّفيّحالةّتعذّرّمعرفةّ
المنتجّّ،بالتّاليّيمكنّلهمّفيّهذهّالحالةّدفعّمسؤوليتهمّ،إذاّتمكّنواّمنّتحديدّهويّته.
المطلب الثاني
الدائن بااللتزام بالسالمة
ّّيعتبرّالدائنّبااللتزامّبالسالمة ،الطرف الضعيف في العالقة التيّتربطه بالمدينّبها
سواء كان منتجا أو بائعا أو موزعاّ ،وفيّالحالةّمحلّالدراسةّ،يعبرّعنهّبالمستهلك ّهذاّ
األخير ّالذيّلم ّيثر ّنقاشا ّحول ّمفهومه ّفي ّعلم ّاالقتصاد(ّ )3على ّخالف ّفقهاء ّالقانونّ

-CJCE, 25 avril 2002, C-52/00, Voir sur : http://curia.europa.eu.
-ّ Jean CALAIS-AULOY, Frank STEIN METZ, Droit de la consommation, 7éme éd, Dalloz, Paris,
2006, p. 347.
1

2

ّ-ّ3حلّتّفكرةّالمستهلكّمحلّفكرةّالمشتريّالذيّيخضعّلألحكامّالعامةّفيّعقدّالبيعّ،الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:أحمدّعبدّ

العالّأبوّقرين ّّ ،مرجع ّسابقّ،صّ.32ّ .ويعدّهذاّالمصطلحّ ّمنّالمصطلحاتّالتيّتمّنقلهاّمنّعلمّاالقتصادّإلىّعلمّ
القانونّ،فاالستهالكّيعتبرّآخرّعمليةّمنّالعملياتّاالقتصاديةّبعدّاإلنتاجّوالتوزيعّ،الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:جميلةّآغاّ،
»ّدورّالواليةّوالبلديةّفيّحمايةّالمستهلك«ّ،م.ع.ق.إّ،سيديّبلعباسّ،عددّخاصّ،2223ّ،صّ ّ.282ّ.
ّّّّمر ّفي ّهذا ّالصدد مفهوم المستهلك بمرحلتين أساسيتين ،تتمثل المرحلة األولى في كونه مفهوما ّاقتصاديا بحتاّّ

خصصت له بحوث عديدة في المجال االقتصادي ،تركز على االستهالك والمستهلك ّمن خالل عملية اإلنتاج والتسويق
وتأثير المستهلك ّفي العرض و الطلب ،ثم انتقل هذا المفهوم في ّمرحلة ثانية وأصبح مفهوما قانونيا اهتم به فقهاء

القانون ،وذلك نظ ار لحاجة هذا الطرف الضعيفّللحماية؛ّ إال أن المالحظ أن المفهوم االقتصادي للمستهلك ال يثير أي
إشكال على المستوى الفقهيّ ،ألنه يركز على الجانب المادي لالستهالك والعملية االستهالكية ،على عكس المفهوم

القانوني ّللمستهلك الذي ينطلق من محتوى الحماية القانونية ّلهّ .الرجوع ّفي ّهذه ّالنقطة ّإلىّ :أمال ّبن ّيطوّ ،حمايةّ
المستهلكّمنّاالحتكار ّفيّالشريعةّاإلسالميةّوالقانونّالوضعيّ،مذكرةّلنيلّشهادةّالماجستير ّفيّالعلومّالقانونيةّ،فرعّ
قانونّاألعمالّ،كليةّالحقوقّ،جامعةّالجزائرّ،2229ّ،صّ .29ّ.إذّيرى علماء االقتصاد أن كل إنسان مستهلك ،وأن

االستهالك يمثل المرحلة األخيرة للعملياتّاالقتصاديةّالتيّتخصصّفيهاّالقيمّاالقتصاديةّإلشباعّالحاجاتّ،بعد كل منّ
مرحلتي اإلنتاج والتوزيعّ .الرجوع ّفي ّهذا ّالصدد ّإلىّ :محمد ّبودالي ،حماية المستهلك في القانون المقارنّ ،...مرجعّ

ّ،وخالدّممدوحّإبراهيم ،حمايةّالمستهلكّفيّالعقدّاإللكت ّرونيّ،دارّالفكرّالجامعيّاإلسكندريةّّّّ =1779ّ،
سابق ،ص ّّ 21
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الذينّلمّيكادواّيجمعواّعلىّإعطاءّمفهومّموحدّلهّ(أوال)ّامتدّهذاّالخـالفّإلـىّالتشـريعاتّ
التي ّجسدت ّااللتزامّ ،حيث ّاختلفت ّالنصوص ّالقانونية ّبشأن ّمفهومهّ ،لذلك ّـمن ّالمهمّ
التعرضّلموقفهماّمنّالمسألةّ(ثانيا)ّ .
أوال :موقف الفقه من تصنيف الدائن بااللتزام بالسالمة
تباينتّتفسيراتّالفقهّفـيّمحاولةّلضبطّفكرةّمفهومّالمستهلكّ،فانقسمواّإلىّاتجاهانّ
بخصوصّطبيعةّاألشخاصّالمستفيدةّمنّالحمايةّ،األولّيحدّمنهّويجعلهّقاصراّعلىّفئةّ
معينةّ(ّ،)1فيّّحينّيج ـ ـ ـعلّالثانيّهذاّالم ـ ـ ـفهومّّواسـ ـ ـ ـعاّّبغيةّّاست ـ ـ ـ ـفادةّّأكبرّفئةّمن ّ
الحمايةّ(ّ ّ.)2
 - 1االتجاه المضيق لتصنيف الدائن بالسالمة:

يتّجهّجانبّمن ّالفقهّ ،لتبنيّمفهومّضيّقّللمستهلكّ ،يكونّفيهّمستهلكاّكلّ ّمنّيقومّ

بالتّصرفاتّالقانونيةّالالزمةّإلشباعّحاجاتهّالشخصيةّوالعائليةّ .

فذهبّبعضهمّإلىّأنّ ّالمستهلكّهوّ «ّ:الشخص الذي يتعاقد مع المهنيين ،بهدف

الحصول على سلعة أو خدمة معينة إلشباع حاجته الشخصية أو العائلية»(ّ .)1

كماّعرفهّالبعضّبأنّهّ"ّ:الشخص الذي يتعاقد من أجل الحصول على ما يلزمه من
ّ

سلع وخدمات الستخدامها في غير مجال نشاطه المهني"(ّ .)2
عضّاآلخرّفيعرفهّبأنّهّ ّ:
ّ
أمّاّالب

=ّصّ .21ّ.وهو الشخصّالذي يستعمل السلع والخدمات ليفي بحاجاته ورغباته وليس بهدف ّتصنيعها .الرجوعّفيّهذاّ
الصددّإلىّ ّّّّّّّّّّّّ:
Raymond MARTIN, « Procédures judiciaires civiles de règlement des litiges de
consommation »,J.C.P, 1994,p .03. Ou il dit : « Du point de vue économique, le consommateur est
l’utilisateur final de la marchandise ou de service, celui qui l’achète pour en user en le détruisant,
et non en vue d’une production second ».

 ّ -ّ 1السيدّمحمدّالسيدّعمرانّ،حمايةّالمستهلكّأثناءّتكوينّالعقدّ،دراسةّمقارنةّمعّدراسةّتحليليةّوتطبيقيةّللنصوصّ
الخاصةّبحمايةّالمستهلكّ،منشأةّالمعارفّ،اإلسكندريةّ،9199ّ،صّ ّ.9ّ.

ّ-ّ2خالدّممدوحّإبراهيم ،مرجعّسابقّ،صّ ّ.11ّ.
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الباب األول:

« ّذلك المشتري أو الزبون الذي يمكن افتراض أنه ذكي وعاقل يمكن له كسب

وحماية حقوقه في مواجهة البائع الذي يقابلهّ»(.)1
كماّيعرفهّآخرونّبأنّهّ ّ:

«ّالشخص الطبيعي الذي يقتني أو يستعمل مال أو خدمة لغرض غير مهني »(.)2

أوّأنّه « :كل إنسان يستعمل السلع والخدمات لتفي بحاجاته ورغباته ،وليس بهدف

تصنيع سلع أخرى ،أو إعادة السلع التي اشتراها»(.)3

وهوّقريبّمنّالتّعريفّالذيّقدّمهّاألستاذّبنّبوخميسّعليّبولحيةّ،الذيّعرفهّبأنّهّ ّّّّّّّ:

«ّالشخص الطبيعي المقتني لمنتوج معين لتحقيق رغبة االستهالك الشخصي

والعائلي »(.)4

كماّيعرفهّآخرونّبأنّهّ :
ّ

«ّالشخص الطبيعي الذي يقتني أو يستعمل مال أو خدمة لغرضّغير مهني» (ّ.)5
يظهرّمنّالتّعاريفّالسّابقةّ،أنّّالمستهلكّالواجبّحمايتهّهوّالشخصّالطّبيعيّالذيّ
يقومّبعمليةّاستهالكّالمنتوجّبشكلّنهائيّ ،أوّماّيسمىّبالمستهلكّالنّهائيّّوهوّمن ّيبرمّ
العقد ّمن ّأجل ّتوفير ّكلّ ّما ّيحتاجه ّمن ّسلع ّوخدماتّ ،إلشباع ّحاجاته ّالشّخصية ّأوّ

العائلية(ّ،)6دونّّأنّّيقصدّمنّذلكّّإعادةّّتسويقهاّودونّأنّّتتوافرّلديهّّالخبرةّّالفنّيةّ ّ
ّ-ّYves GUYON, Droit des affaires, Tome1, 8ème éd., Economica, Paris, 1994, p. 940.

1

ّ-ّJean CALAIS-AULOY, Frank STEIN METZ, op.cit, p. 7.

2

 ّ -ّ 3طارقّالخيرّ،حمايةّالمستهلكّودورهاّفيّرفعّمستوىّالوعيّاالستهالكيّلدىّالمواطنّالسوريّ،م .ج .دّ،مجلدّ

ّ،91دمشقّ،عددّّ،1779ّ،79صّ .11ّ.

ّ-ّ4عليّبولحيةّبنّبوخميسّ،مرجعّسابقّ،صّ .11ّ.
ّّّفالحاجاتّالشخصيةّهيّأصالّحاجاتّالشخصّالطبيعيّ،الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ :محمدّبوداليّ،مدىّخضوعّ
المرافقّالعامةّ،...مرجعّسابقّّ،صّ .11ّ.

-Yves GUYON, op.cit, p. 941.

5

 ّ -ّ 6سواءّكانّالمنتوجّمماّيفنىّباستعمالّواحدّكالموادّالغذائيةّ،أوّمماّالّيفنىّإالّباستعماالتّمتكررةّ،كوسائلّالنقلّ

والمالبسّ ّ.
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لمعالجةّهذهّاألشياءّواصالحها(ّ ّ.)1
ّّيستخلص ّممّا ّسبقّ ،أن ّأنصار ّهذا ّاالتجاه ّيقصون ّاألشخاص ّالمعنويةّ ،باإلضافة ّإلىّ
المستهلكينّالمهنيينّمنّمجالّالحمايةّ ّ.
تكمن ّالعلّة ّمن ّاستبعاد ّاألشخاص ّالمعنوية ّمن ّمجال ّالحمايةّ ،في ّأنّها ّتملكّ

مؤهالتّوامكانياتّللدّفاعّعنّنفسهاّ،مقارنةّباألشخاصّالطبيعية(ّ .)2

كما ّال ّيكتسب ّصفة ّالمستهلكّ ،المستهلك ّالمحترف le consommateur

)3(professionnel؛ ّحيث ّاعتمد ّهذا ّاالتّجاه ّمعيار ّالغرض ّمن ّالتّصرف ّوالذي ّيسمحّ
بتصنيفّشخصّماّبينّطائفةّالمحترفينّأوّطائفةّالمستهلكينّ .
فالمستفيد ّمن ّالحماية ّهو ّكل ّشخص ّيقتني ّأو ّيستعمل ّمنتوجّ ،لتحقيق ّهدفّ

شخصيّأوّعائليّّدونّأنّيكونّلهذاّاالقتناءّأيّّهدفّمهني(ّ ّ.)4

والمستهلكّالمهنيّهوّمنّيتصرفّتصرفاّقانونياّالقتناءّمنـتجاتّبغرضّاستغـاللهاّ ّ
ّ-ّ1خالدّممدوحّإبراهيمّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ.11ّ.

ّ-ّJean CALAIS-AULOY, Frank STEIN METZ, op.cit, p. 17.

2

- HUET Jérôme, op, cit, p. 397.

3

ّ-ّ4الهواريّهاملّ»ّ،دورّالجمعياتّفيّحمايةّالمستهلك«ّ،م.ع.ق.إّ،سيديّبلعباسّ،عددّخاصّ،1771ّ،صّ ّّ.112ّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّّّّّّّّّّّّّ ّ
ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ
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فيّأغراضّمهنته(ّ)1أوّبي ـعهاّأوّتحويلـ ـها(ّّ )2وهوّيقصىّمنّالحماية ّ ّألنّّاستفادتهّمنهاّ

سوفّيؤدّيّإلىّإشكالياتّبخصوصّتحديدّمجالّإعمالّهذهّالحماية(ّ ّ.)3

األمرّالذي ّّيستلزمّالبحثّفي ّ ّكلّ ّحالةّّعلىّحدىّّ،لتحديدّماّإذا ّ ّكانّالمهنيّ
المستهلكّ ،قدّتعاقدّمعّمهنيّآخرّ ،علىّمنتجاتّمنّمجالّتخصّصهّأم ّالّ ،ماّقدّيثيرّ

نزاعاتّالّنهايةّلهاّّوينزعّعنّقانونّاالستهالكّفعاليته(ّ ّ.)4

كماّأنّ ّهذاّالبحثّ،سوفّيؤديّإلىّنتـائجّمحتملةّوليستّمؤكّدةّ،فـيّالوقتّالذيّ

يجـبّعلىّالمتعاقدينّمعرفةّالقانونّالمطبّقّعليهمّمسبّقا(ّ .)5

ومن ّجانب ّآخرّ ،ال ّيمكن ّاعتبار ّالمهني ّ ّشخص ّضعيف ّمثل ّالمستهلك ّالعاديّّ

فحتّى ّلو ّتعامل ّخارج ّنطاق ّتخصّصهّ ،سيكون ّأكثر ّإلماما ّبخصائص ّالمنتوج(ّ ،)6ألنّهّ

ّّّّّّّّّّّّ ّ-ّ 1وعلىّذلكّفإنّ ّالشخصّالذيّيشتريّجهازّهاتفّأو ّكمبيوترّالستعمالهّالشخصيّاوّالعائليّيعتبرّمستهلكاّ،أمّاّّ
إذاّاشتراهّلغاياتّتدخلّفيّنطاقّنشاطهّالمهنيّ(ّكماّلوّكانّأستاذاّجامعياّاشترىّجهازّالهاتفّالمحمولّأوّالنقالّأوّ

الكمبيوتر ّألغراض ّمهنته ّكعرض ّالمحاضرات ّوتجهيزها ّللطالب) ّفإنّه ّال ّيعتبر ّمستهلكاّ ،وبالتالي ّيستبعد ّمن ّنطاقّ
الحمايةّالتيّيكفلهاّالقانونّللمستهلكينّ.الرجوعّفيّهذهّالصددّإلىّ:عبدّاهللّعبدّالكريمّعبدّاهللّ،فاتنّحسينّحوىّّ،
حمايةّالمستهلكّفيّبعضّالتشريعاتّالعربي ةّبينّالواقعّوالتطبيقّ"ّ،القانونّاللبنانيّنموذجا"ّ،دراسةّبحثيةّمقدمةّإلىّ
الندوة ّالع لمية ّحول ّحماية ّالمستهلك ّالعربي ّبين ّالواقع ّوآليات ّالتطبيقّ ،التي ّينظمها ّالمركز ّالعربي ّللبحوث ّالقانونيةّ

والقضائيةّ-مجلسّوزراءّالعدلّالعربّ-جامعةّالدولّالعربيةّ،بيروتّ،1791ّ/06/ّ1-1ّ،صّ .79ّ.

ّّّّّّّّّّّّّّّّ األمرّينطبقّأيضاّعلىّمنّيقتنيّمنتوجاّلغرضّمزدوجّ،أيّلغرضّمهنيّآخرّغيرّكذلكّفيّنفسّالوقتّ،مثلّأنّ
يقتنيّوكيلّعقاريّسيارةّيستعملهاّفيّتنقالتهّالخاصةّمعّعائلتهّإلىّجانبّاستعمالهاّفيّجوالتهّالمهنيةّ.الرجوعّفيّ
هذه ّالصدد ّإلىّ :ليندة ّعبد ّاهللّ »ّ ،المستهلك ّوالمهني ّمفهومان ّمتباينانّ ،الملتقى ّالوطني ّلحماية ّالمستهلك ّفي ّظلّ
االنفتاحّاالقتصادي«ّ،معهدّالعلومّالقانونيةّواإلداريةّ،المركزّالجامعيّبالوديّ92ّ،وّّ ّ.1779ّ/04/ّ91

 ّ -ّ 2عبد ّالفتاح ّبيومي ّحجازيّ ،النظام ّالقانوني ّلحماية ّالتجارة ّااللكترونيةّ ،دار ّالفكر ّالجامعيّ ،اإلسكندريةّّّ،1771ّ ،
صّ ّّ.929ّ.
ّ-ّ3الياقوتّجرعودّ،مرجعّسابقّ،صّ .19ّ.
ّ-ّJean CALAIS-AULOY, Frank STEIN METZ, op.cit, p. 09.

4

ّ-ّ5الياقوتّجرعودّ،مرجعّسابقّ،صّّ .19

ّ-ّYves GUYON, op.cit, p. 91
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يتفاعل ّبشكل ّمستمر ّمع ّأحداث ّالسوقّ ،الشيء ّالذي ّيكسبه ّخبرات ّتؤهّله ّللدّفاع ّعنّ
مصالحهّبشكلّأفضل(ّ ّ.)1

كماّأنّّاحترافهّيجبّأنّيثيرّلديهّحبّّاالستطالعّ،بحيثّيدفعهّإلىّاالستعالمّعمّاّ
يجهله ّمن ّبيانات ّتتعلّق ّبكيفية ّاستعمال ّالمنتوج ّأو ّالوقاية ّمن ّمخاطره؛ ّفإن ّلم ّيفعلّ
افترضّاكتفاؤهّبماّلديهّمنّمعلوماتّوالّيمكنّأنّينسبّإلىّالبائعّأيّّتقصيرّفيّاالكتفاءّ

بماّقدّمهّمنها(ّ ّ.)2

لذلك ّ ،ال ّيكون ّبحاجة ّإلى ّحماية ّقانونية ّتخرج ّعن ّحكم ّالقواعد ّالعامة؛ ّفمركزهّ

االقتصاديّوخبرتهّيغنياهّعنّذلك(ّ )3واذاّتصادفّووجد ّمهنيّفيّوضعيّةّضعفّ،فإنّّ
ذلكّيستدعيّحمايتهّبقواعدّخاصّةّالّبقواعدّقانونّاالستهالكّالتيّتقتصرّعلى ّحمايةّ
المستهلكينّدونّغيرهم(.)4

التصور ّالضيّق ّلمفهوم ّالمستهلكّ ،من ّشأنه ّأن ّيؤدي ّإلى ّتحقيقّ
ّ
فضال ّعن ّأنّ ّ
األمنّالقانونيّالمنشودّوالذيّالّيتحقّقّفيّظلّتبنيّمفهومّواسعّ .
يستنتجّممّاّسبقّ،أنّأنصارّاالتّجاهّالمضيّقّلمفهومّالمستهلكّ،يقصرونّتلكّالصّفةّ
علىّالشّخصّالطّبيعيّدونّالشّخصّالمعنويّوفيّغايةّالتّعاقد ّسلكّأنصارّهذاّاالتّجاهّ
في ّقصر ّتعريف ّالمستهلكّ ،على ّمن ّتكون ّغاية ّإبرامه ّللعقد ّإشباع ّحاجاته ّالشّخصيةّ
دونّالمهنيّةّ ّ.
ّ -ّ 1مساعدّزيدّعبدّاهللّالمطيريّ،الحمايةّالمدنيةّللمستهلك ّفيّالقانونينّالمصريّوّالكويتيّ ،القاهرةّ،1771ّ،صّ.
ّ .11
ّ-ّ2عبدّالقادرّأقصاصيّ،مرجعّسابقّ،صّ .911ّ.
ّ-ّ3مساعدّزيدّعبدّاهللّالمطيريّ،مرجعّسابقّ،صّ .11ّ.

ّ-ّCALAIS AULOY Jean –Frank STEINNMETZ, op.cit, p. 15.
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يؤخذّمعّذلكّعلى ّاالتّجاهّالمضيقّلمفهومّالمستهلكّ ،أنه ّضيّقّكثيراّمنّمفهومهّ
حيث ّنجد ّمعظمها ّتحصر ّهذا ّاألخيرّ ،في ّطائفة ّاألشخاص ّالطّبيعيين ّفقطّ ،كما ّأنّّ
أغلب ّالتّعاريف ّتعتبر ّالمستهلك ّمجرد ّشخص ّال ّهمّ ّله ّسوى ّإشباع ّحاجاته ّالشّخصيةّ
وحاجاتّأسرتهّمنّمأكلّومشربّوملبس؛ ّفيّحينّأنّهاّليستّاالهتمامّالوحيدّلهّ،نتيجةّ
لذلكّكانّمحالّّللنّقدّ،فبدأتّنظرةّأخرىّفيّتعريفهّمتمثّلةّفيّاالتّجاهّالموسّعّ .
 - 2االتجاه الموسع لتصنيف الدائن بااللتزام بالسالمة:
ّدائرة ّاألشخاصّ
يهدف ّاالتّجاه ّالموسّع ّلمفهوم ّالدائن ّبالسالمةّ ،إلى ّتوسيع ّ
عرفهّالبعضّبأنّهّ ّ:
المستفيدينّمنّالحمايةّ،ومنّأجلّتحقيقّهذهّالغايةّ ّ،
« الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبرم تصرفا قانونيا للحصول على منتوج بقصد

أن يكون هو أو ذويه المستعمل النهائي له ،وتمتد نفس الصفة إلى المهني الذي يتعاقد
خارج مجال تخصصه»ّ(ّ .)1

كماّيعرفهّالبعضّاآلخرّبأنّهّ ّّ:

« كل شخص -طبيعي أو معنوي -سواء أكان تاج ار أم غير تاجر يتعاقد مع أحد

المهنيين سواء إلشباع حاجاته الشخصية أو العائلية ،أو للحصول على السلع أو
الخدمات لقاء مقابل مادي طالما أن محل العقد المبرم بينهما ،ال يدخل في محل نشاط
المتعاقد مع المهني ،ولم يكن لدى المتعاقد الخبرة أو العلم الكافي بأسرار النشاط ،الذي

يقوم به المتعاقد اآلخر المهني»ّ(.)2

الذيّعرفهّبأنّهّ ّ:
ّ
وهوّقريبّمنّالتّعريفّالذيّقدّمهّالبعضّ،
ّ-ّ1عمرّمحمدّعبدّالباقيّ،مرجعّسابقّ،ص.19ّ.

ّ-ّ2حمدّاهللّمحمدّحمدّاهللّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ.29ّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
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« ّالش خص الذي يتعاقد من أجل الحصول على ما يلزمه من سلع وخدمات
الستخدامها في غير مجال نشاطه المهني ،أي الستخدامها في مجال منبت الصلة عن
هذا النشاط »ّ(ّ .)1
كذلكّيدخلّفيّمفهومّالمستهلكّ،المتعاقدّالمهنيّالذيّيتعاقدّمنّأجلّشراءّمنتوجّ

متعلقّباحتياجاتهّالمهنيةّولكنهّالّيرتبطّبتخصّصهّالفنيّأوّبكفاءتهّالمهنية(.)2
وقدّوصلّالبعضّفيّتوسيعهّلتعريفّالمستهلكّبأنّهّ :

« ّذلك الذي يستعمل السلع المختلفة سواء لالستهالك النهائي أو الوسيط وسواء

كان ذلك يتعلق بسلع استهالكية أو استثمارية وكذلك سواء كان هذا االستخدام عن
طريق الشراء أو التأجير أو حتى بصورة مجانية ،ويشمل أيضا من يستخدم الخدمات
المختلفة سواء بمقابل أو بغير مقابل ،وسواء كانت هذه الخدمات مقدمة من الحكومة

بمختلف فروعها أو من قطاع األعمال أو من المهنيين بفئاتهم المختلفة أو من أية
جهة أخرى»ّ(ّ .)3

يالحظّأنّّالموسّعينّفيّتعريفّالمستهلكّ،اعتمدواّعلىّمعيارّالضّعفّمنّالنّاحيةّ
االقتصاديّةّوالتّقنيةّولمّيعتمدواّمعيارّطبيعةّالشّخصّأوّالغرضّمنّاالستعمالّ ،للتّفرقةّ
بينّالمستهلكّوالمهنيّ(وهوّالمعيارّالذيّأخذّبهّأنصارّاالتّجاهّالمضيّقّللمستهلك)ّ .
لذلكّفإن ّهذاّاالتجاهّ ،بدأّيتّسعّليضمّ ّتعريفّالمستهلكّ ّ،كلّ ّمنّالشخصّالمعنويّ
وكذلكّالمهنيّطالماّأنّالمنتوجّليسّمنّمجالّتخصصهّ .
ّ-ّ1خالدّممدوحّإبراهيم ،مرجعّسابق ،صّ .11 .

ّ-ّ2أحمدّعبدّالعالّأبوّقرينّ،مرجعّسابقّ،صّ .979ّ.

ّ -ّ 3أحمدّعبدّالعالّشريفّلطفيّ،حمايةّالمستهلكينّفيّاقتصادّالسوقّ،طّّ،71دارّالشروقّ،القاهرةّ ،9111ّ،صّ.
ّ ّّ.71
ّ
ّ
ّ
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تكمن ّالعبرة ّمن ّإضفاء ّصفة ّالمستهلك ّعلى ّالشخص ّالمعنويّ ،كالنّقاباتّ

والجمعياتّ ،في ّإمكانية ّتواجده ّفي ّمركز ّضعف ّسواء ّاقتصاديا ّأم ّفنّيا ّ(ّ ،)1لذلك ّفإنّّ

لهّماّيبررهّ،ألّنه ّالّيمارسّنشاطاّمهنياّيحصلّمنهّعلىّ
ّ
إدخالهّفـيّطائفةّالمستهلكينّّ

موارده المالية(ّ)2أوّعلىّأسبابّوجودهّومنّثمّّفهوّيشبهّالمستهلكّالذيّيتعاقدّللحصولّ
علىّالمنتجاتّإلشباعّحاجاتهّالشخصية(ّ ّ )3وبذلكّيتواجدّفيّمركز ّضعف ّمنّالنّاحيةّ

االقتصاديةّ ّ.
كما ّيمكن ّأن ّيكون ّالضّعف ّمن ّالنّاحية ّالفنّيةّ ،أي ّال ّيتمتّع ّبالقدرة ّالفنّية ّللحكمّ
علىّماّيسعىّالقتنائهّوالحصولّعليهّمنّمنتجات؛ّشأنهّأيضاّفيّذلكّّشأنّالمستهلكّ

العادي(ّ .)4

ّأمّاّالعبرةّمنّإضفاءّصفةّالمستهلكّعلىّالمهنيّ ،الذيّيتعاملّفيّغيرّتخصصهّّ

فتكمنّفيّأنّالغايةّمنّالتّصرفّ،هوّاالستعمالّوليسّإعادةّالبيع(ّ ّ.)5

يتصرف خارج اختصاصه مع مهني آخرّ
ّ
ّيضافّإلىّماّسبقّ ،أنّ المهني الذي
يتصرف في إطار مهنته ،يكون من حيث المعلومات والخبرة المتعلّقة بموضوع التّصرفّ
ّ
في مركز أضعف من الثّاني ،ما يستدعي توفير الحماية الالّزمة له

(ّ ّ )6

.

ّ-ّ1بدرّحامدّالمالّ،مرجعّسابقّ،صّ .19ّ.

ّ- 2حمدّاهللّمحمدّحمدّاهللّ،مرجعّسابقّ،صّ .28ّ.

ّ-ّ3عمرّمحمدّعبدّالباقيّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ.11ّ.

ّّّّّ كالجمعيات ّذات ّاألهداف ّغير ّالمهنية ّوالتي ّال ّتهدف ّإلى ّتحقيق ّالربحّ ،ونقابات ّالمالك ّالمشتركين ّ Les

) ّ،)syndicats de copropriétairesالذينّعادةّماّتكونّتصرفاتهمّمماثلةّلتصرفاتّاألشخاصّالطبيعيينّ،والذينّالّ
يكونونّدائماّمتفوقينّاقتصادياّ،مقارنةّمعّّالمستهلكينّالعاديينّ،عندّتعاقدهمّمعّمهنيينّمحترفينّ،فيكونونّبالتاليّفيّ
حاجةّألنّتشملهمّالحمايةّالمقررةّلألشخاصّالطبيعيينّالمستهلكينّ.الرجوعّفيّهذهّالصددّإلىّ:ليندةّعبدّاهللّ ،مرجعّ

سابقّ،صّ ّّّ.11ّ.

ّ-ّ4عبدّالمنعمّموسىّإبراهيمّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ.19ّ.
ّ-ّ5مرجعّنفسهّ،ص.19ّ.

- Monique LIGER, « La notion de non professionnel ou consommateur ? », R. C. C, n° 104, 1999,
p. 19.
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ّلذلكّووفقاّلهذاّاالتّجاهّ،منّيشتريّسيّارةّمثالّالستخدامهّالشخصيّأوّيستعملهاّفيّ

مهنتهّ،يعتبرّمستهلكاّألنّّالسّيارةّتستهلكّفيّكلتاّالحالتينّعنّطريقّاالستعمال(ّ ّ.)1

غيرّأنّهّالّيعتبرّمستهلكاّمنّيشتريّسيّارةّمنّأجلّإعادةّبيعهاّ،ألنّ ّالسّيارةّ ّلمّ

تستهلكّفيّهذهّالحالة(ّ ّ.)2

مبررهّ ،في ّإلمام ّالمهني ّفي ّمجال ّعمله ّباألمور ّالفنّيةّ
يجد ّهذا ّاالتّجاه ّأيضا ّ ّ
كالطّبيبّمثالّالذيّيعتبرّمهنيّ ،ملمّبأصولّمهنته؛ ّلكنّبالمقابلّتنقصهّالخبرةّوالدرايةّ

حينما ّيتعامل ّخارجّمجال ّتخصّصه()3؛ ّكذلكّاألمر ّبالنّسبةّللتّاجرّ ،الذيّيشتري ّنظامّ
اإلنذارّلمحلهّالتجاريّ،والمحاميّالذيّيشتريّجهازّاإلعالمّاآلليّلمكتبهّ ،لسدّ ّحاجاتهّ

المهنيّة(ّ ّ.)4

وقدّتأثّرّجزءّمنّاالجتهادّالقضائيّالفرنسيّبهذاّاالتجاهّ،فوسّعّنطاقّالمستفيدينّ
الذينّيبرمونّتصرفاتّقانونيةّ ،بهدفّمهنيّخارجّ
ّ
منّالحمايةّ،ليشملّهؤالءّاألشخاص ّ

اختصاصاتهمّ،فوضعهمّفيّنفسّالكفّةّمعّالمستهلكّالعادي(ّ .)5

ّ-ّ1محمدّبوداليّ»ّ،مدىّخضوعّالمرافقّالعامةّومرتفقيهاّ،...مرجعّسابقّ،صّ .21ّ.
ّ-ّ2األمرّنفسهّينطبقّعلّالمهنيّالذيّيتعاقدّعلىّمنتجاتّبهدفّاستعمالهاّإلنتاجّمنتجاتّأخرىّألنهّفيّهذهّالحالةّ
ّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ :
الّنكونّبصددّمنتجاتّاستهالكيةّأوّموادّاستهالكيةّوانماّموادّإنتاج ّ

Mohamed KAHLOULA et Ghawti MEKAMCHA, op.cit, p.15.

ّ-ّ3فعندماّيتعاملّمعّأحدّالمهنيينّلشراءّاألجهزةّالطبيةّأوّجهازّكمبيوترّالستعمالهّفيّعيادتهّمثالّ،الّيكونّعلىّ
علمّتامّباألمورّالفنيةّالخاصةّبها ّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:عبدّالفتاحّبيوميّحجازيّ،مرجعّسابقّ،صّ .189ّ.

ّ -ّ 4علي ّأحمد ّصالحّ »ّ ،مفهوم ّالمستهلك ّوالمهني ّفي ّالتشريع ّالجزائري«ّ ،م.ج.ع.ق.إ.سّ ،كلية ّالحقوقّ ،جامعةّ
الجزائرّ،عددّّ،71،1799صّ .991ّ.ل ذلكّيبقىّالمهنيّعرضةّلخطرّ،يتمثلّفيّمركزهّالضعيفّبالمقارنةّبالمهنيّ
المتخصصّالذيّيتعاملّمعهّ،انطالقاّمنّأنّهذاّاألخيرّيتمتعّبدرايةّتامةّبالمنتجاتّالتيّيقومّبتسويقهاّوعليهّالّيمكنّ

أليّشخصّمهماّبلغتّقوتهّاالقتصاديةّوقدراتهّالفنيةّ،أنّيلعبّدورّالمهنيّعلىّالدوامّ،بلّيضطرّألنّيكونّمستهلكاّ

الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ ّ:
لمنتوجّأوّمنتجاتّ ّ.

ّ Jean CALAIS AULOY – Frank STEINNMETZ ّ, op.cit, p. 09.

ّ - ّCassّ.Civ .1er.15/04/1982, et ّCass. Civ.1er 28 /71/1987, Ibid, p. 12.
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غير ّأنّه ّومنذ ّسنة ّّ ،9111أصبحت ّمحكمة ّالنّقض ّالفرنسيةّ ،تستعمل ّفي ّق ارراتهاّ
صيغةّجديدةّتتمثّلّفيّ ّ:

« ّعدم اعتباره مستهلكا ،وبالتالي ال يستفيد من قواعد الحماية كل شخص

يبرمعقدا ذو صلة مباشرة م ع نشاطه المهنيّ».

يشترط ّبالتّالي ّفي ّصاحب ّالمهنةّ ،حتى ّيصير ّمستهلكا ّومستفيدا ّمن ّالحمايةّ

القانونيّةّ ،أنّالّيكونّمضمونّتعاقدهّتنفيذّعملّمنّأعمالّمهنتهّوحتّىّتعاقدهّبمناسبةّ

البعضّيفرقّ
ّ
نشاطهّالمهنيّ،فإنّ ّعملهّيجبّأالّينصبّ ّعلىّغاياتّمربحة(ّ ،)1ماّجعل ّ

بينّأمرينّ،أعمالّالمهنةّواألعمالّالمتعلّقةّبالمهنة(ّ .)2

فاألولىّ ،لهاّعالقةّمباشرةّبالنّشاطّالمهنيّألحدّطرفيّالعقد ّ ّوالتيّتساهمّبشكلّأوّ

بآخرّفيّتسييرّالعمليةّاالقتصاديةّللمشروعّّوبالتّاليّالّمحلّّالعتبارهّبشأنهاّمستهلكا(ّ .)3

أمّاّالثانيةّ،أيّاألعمالّالمتعلّقةّبالمهنةّ،فيقتصرّدورهاّعلىّكفالةّالموردّالتّجاريّ
لصاحب ّالمهنة ّوليس ّلها ّعالقة ّمباشرة ّبالمهنةّ ،فيبقى ّموقف ّصاحبها ّبشأنها ّمماثالّ

لموقفّالمستهلكّالعاديّ،لذلكّينبغيّاستفادتهّمنّتلكّالحماية(ّ .)4

والسّلطة ّالتّقديرية ّتبقى ّللقاضيّ ،لتحديد ّما ّإذا ّكان ّالعمل ّذا ّعالقة ّمباشرة ّمعّ

النّشاطّالمهنيّأمّال(.)5

يتّضح ّمن ّخالل ّما ّسبقّ ،أن ّاالتّجاهين ّالموسع ّوالمضيّقّ ،متّفقان ّفي ّأنّّ
المستهلكّهوّمنّيبرمّالعقدّ،لذلكّفالفقهّباتّجاههّالغالبّفرقّبينّالمستهلكّوالمستعملّّ
فالمستعملّهوّكلّشخصّيستعملّالمنتوجّسواءّتعاقدّعلىّشرائهاّأمّالّولكنّالّيشترطّ
ّ-ّ1أحمدّمحمدّعبدّالباقيّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ.29ّ .

ّ-ّ2أحمدّعبدّالعالّأبوّقرينّ،مرجعّسابقّ،صّ .977ّ .

ّ-ّ3مثلّعقدّشراءّالحاسباتّاآلليةّواألثاثّالمكتبيّوالماكيناتّ...الخّوكلّماّهوّالزمّلتسييرّالنشاطّ .
ّ-ّ4مثلّشراءّآلةّإطفاءّالحرائقّأوّجهازّإنذارّضدّالسرقةّ .

ّ-ّRaymond GUY, « Qualification du lien avec une activité professionnelle», Cont. Conc. Con, J.C

5

n°12, 2005, p. 27.
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أنّيكونّمستهلكّالمنتوجّمستعملهّ،فـمعيارّالتفرقةّهوّأنّالمستهلكّهوّمنّيبرمّالعقدّ،

أمّاّالمستعملّهوّمنّيستعملّالمنتوج.

لكن ّهذا ّالتّعريف ّللمستهلك ّوربطه ّبمـعيار ّالتعاقد ّوتفرقته ّعـن ّالمستعملّ ،كانّ

صالحاّفيّفترةّارتباطّااللتزامّبالسالمةّبالعقد ّ،أينّكانّيعـتمدّفيّتعـريفّالمستهلكّعلىّ
المعيار ّالماديّ ،وجب ّلذلك ّتعريفه ّحسب ّالبعض ّمن ّالناحية ّالوظيفيةّ ،إذ ّتوصل ّإلىّ
تعريفّالمستهلكّفيّمجالّااللتزامّبالسالمةّبأنّهّ ّ:

« ّكل شخص استعمل أو من المحتمل أنه سيستعمل منتوجا وتضرر من جراء

ذلك طالما أن الهدف من االستعمال أو احتمال االستعمال هو تلبية الحاجة الشخصية
بغض النظر عن مهنيته أو عدم مهنيتهّ»(ّ .)1

وهوّرأيّصائبّألنّمصطلحّالمستهلك ّأصلهاّاللغويّالهالكّأيّهلكّالشيء

ّ(ّ)2

ومنّثمّالّجدوىّمنّتفرقةّالمستهلكّعنّالمستعملّ،فكالهماّيستعمالنّالمنتوجّ،فهماّ
إذنّمترادفانّ ،خاصةّوأنّالقضاءّالذيّكرسّالقانونّأحكامهّ،كماّسنرىّ،قدّألغىّأيّ
تمييزّبينّالمتعاقدّوغيرّالمتعاقدّمنّمجالّاالستفادةّمنّااللتزامّبالسالمةّ .
ّمرادفّ
وبعد ّالتوصّل ّإلى ّتعريف ّالمستهلك ّتعريفا ّوظيفياّ ،باعتباره ّاصطالح ّ
للمستعملّ ،وجب ّاإلشارة ّإلى ّحالة ّمعينة ّتتعلق ّبشخص ّلم ّيشتر ّالمنتوج ّولم ّيستعملهّ
ولكنّاقتصرّدورهّعلىّمشاهدتهّلهّ،وهوّماّيطلقّعليهّبـ"ّ:مشاهد المنتوج"ّ ّ.
فقد ّظهر ّفي ّالنظام ّاألنجلوسكسونيّ ،نوعية ّمن ّاألشخاص ّلم ّيشتروا ّالمنتوج ّولمّ
يستعملوهّ ،ولكن ّاقتصر ّدورهم ّعلى ّالضرر ّمنهّ ،بالرغم ّمن ّعدم ّانصراف ّإرادتهم ّإلىّ
استعمالّأوّشراءّهذاّالمنتوجّبالذاتّ،إذّقدّيصابّشخصّمنّانفجارّجهازّتلفازّبالقربّ
ّ-ّ1بدرّحامدّالمالّ،مرجعّسابقّ،صّ .12ّ.
ّ-ّ2مرجعّنفسهّ،صّ .12ّ.
ّ
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منهّداخلّمتجرّلبيعّاألجهزةّويتضررّمنّذلكّ،كماّقدّيتضررّشخصّمارّبالقربّمنّ

شخصّآخرّانفجرتّقنينةّالمشروباتّالغازيةّبيده(ّ .)1

ّ فوفقاّلماّسبقّهناكّثالثّحاالتّلمشاهدّالمنتوجّ،حالةّالمضرورّبسببّدخولهّفيّ

العمليةّالتعاقدية(ّ)2وحالةّأخرىّتتمثلّفيّضررّالشخصّالجسديّ،بالرغمّمنّعدمّدخولهّ
فيهاّ،لكنّتضررّمنّذلكّالمنتوج(ّ )3وحالةّثالثةّتتمثلّفيّتضررّالشخصّبسببّتواجدهّ

فيّمكانّوجودّالمنتوجّالخطيرّبعدّصدورّالضررّمنه(ّ .)4

وفي ّهذا ّالصددّ ،هناك ّمن ّيرى ّأنّ ّمشاهد ّالمنتوج ّالخطير ّالذي ّثبت ّدخوله ّفيّ
العملية ّالتّعاقدية ّقبل ّصدور ّالضرر ّمنهّ ،يستحقّ ّأن ّيدخل ّفي ّمفهوم ّالمستهلكّ ،ألنّّ
ّاألخرتين ّأين ّالّ
ّ
ظروف ّالحال ّدلّت ّعلى ّدخوله ّفي ّالعملية ّالتّعاقديةّ ،بعكس ّالحالتين
ينطبقّعليهمّوصفّالمستهلك(ّ .)5

كماّأنّ ّهناكّمنّيرىّأنّالعمالءّيثبتّعليهمّوصفّالمستهلكّ ،متىّدخلوا ّمحالّّ
تجارياّ،ماّلمّيقمّالدّليلّعلىّأنّ ّدخولهّكانّلسببّآخرّغيرّالشراءّ،كالسائلّعنّموقعّ
شارعّمثالّوفيّذلكّقرينةّقضائيةّبسيطةّتقبلّإثباتّالعكس(ّ .)6

وكذلكّالمفهومّالواسعّللمستهلكّيجعلّحدودّقانونّاالستهالكّغيرّدقيقةّلمعرفةّما ّ
ّ-ّ1بدرّحامدّالمالّ،مرجعّسابقّ،صّ .11ّ.
ّ-ّ2كدخولهّالمتجرّ .

ّ-ّ3كحالةّالشخصّالذيّانفجرتّعبوةّالمشروبّالغازيّبيدّشخصّآخرّبجانبهّ .
ّ-ّ4كحالةّاألشخاصّالمنقذينّ .

ّ -ّ 5تطبيقا ّلذلك ّوعلى ّسبيل ّالمثالّ ،فإنّ ّدخول ّالشّخص ّللمتجرّ ،يدلّ ّعلى ّضلوعه ّفي ّالعمليّة ّالتّعاقديةّ ،وتفاوضّ
صّمعّالبائعّدليلّعلىّذلكّأيضاّ،ويستندّصاحبّهذاّالرأيّفيّإدخالّهذهّالحالةّضمن ّمفهومّالمستهلكّ ،إلىّ
ّ
الشخّ
احتماليةّالشراءّأوّاالستعمالّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:بدرّحامدّالمالّ،مرجعّسابقّ،صّ .22ّ.

ّ -ّ 6لتفاصيلّأكثرّحولّالموضوعّالرجوعّإلىّ:محمودّجمالّالدينّزكي ،مشكالت المسؤولية المدنية ،ج ،2مطبعة
جامعة القاهرةّ،القاهرةّ،1990ّ،صّ219ّ.وماّبعدهاّ .
ّ
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إذاّكانّالمهنيّيعملّفيّإطارّاختصاصهّأمّالّيجبّالبحثّحالةّبحالةّ،لكنّنتيجةّهذاّ
البحثّغيرّمضمونة أوّاحتماليةّ،وفيّالحقيقةّيجبّعلىّالمتعاقدين معرفةّالقانونّالذيّ
يطبقّعليهمّمسبقاّ ،بهذاّفالمفهومّالضيقّأكثرّدقةّويحمل ّحمايةّقانونيةّأكبرّالتيّلمّ
نجدهاّفيّالمفهومّالواسعّ .
الفرع الثاني
موقف القانون من تصنيف الدائن
بااللتزام بالسالمة ّ

اهتم ّ كلّمنّالمشرعّالفرنسيّوالجزائريّبتحديدّنطاقّتطبيقّااللتزامّبالسالمةّمنّ
حيث ّالدائن ّبهّ ،بالشكل ّالذي ّيضمن ّاستفادته ّمن ّالحمايةّ ،غير ّأنهما ّتمي از ّبأحكامّ
خاصةّ ّ.
أوالّ:موقف المشرع الجزائري من تصنيف الدائن بااللتزام بالسالمة
تستدعي ّدراسة ّموقف ّالمشرع ّالجزائري ّمن ّالدائن ّبااللتزام ّبالسالمةّ ،التّمييز ّبينّ
مرحلتينّ :
مرحلة ّما ّقبل ّصدور ّقانون ّرقم ّ 28-29حماية المستهلك وقمع الغشّ ،في ّهذهّ
المرحلة ّكان ّيطبق القانون ّرقم ّّ 22-39المتعلق ّبالقواعـد ّالعامة ّلحماية ّالمستهلكّ
(الملغى)ّ،أينّيالحظّعدمّإيرادهّلتعريفّللمستهلكّّواكتفائهّبوضعّالقواعدّاآللياتّالعامةّ
لحمايته.
ّأول ّتعريف ّقانوني ّللمستهلكّ ،منّ
لكن ّفي ّوقت ّالحقّ ،تبنّى ّالمشرع ّالجزائري ّ
اقبةّالجودةّوقمعّالغشّ،حيثّعرفتهّ
ّ
خالل ّالمرسومّالتنفيذيّرقمّّ 21ّ -17المتعلقّبمر
المادةّّ71مطةّّّ71بأنّهّ :
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« ّكل شخص يقتني بثمن أو مجانا ،منتوجا أو خدمة ،معدين لالستعمال

الوسيطي أو النهائي لسد حاجته الشخصية أو حاجة شخص آخر ،أو حيوان يتكفل
به».

ّبعد ّذلك ّجاء ّالقانون ّرقم ّّ 71-71المتعلق ّبالقواعد ّالمطبقة ّعلى ّالممارساتّ

التجارية(ّ)1مق ارّمفهوماّللمستهلكّفيّالمادةّّ2مطةّّ1منهّ،التيّعرفتهّبأنّهّ ّ:

« ّ كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات
عرضت ومجردة من كل طابع مهني».
يالحظ ّمن ّهذه ّالمادةّ ،أن ّمفهوم ّالمستهلك ّيشمل ّكافة ّاألشخاص ّالطبيعية ّأوّ
المعنويةّ ،شريطة ّأن ّتكون ّمجردة ّمن ّالطابع ّالمهني ّلهاّ ،فاعتراف ّالمشرع ّلها ّبهذهّ
الصفةّيجعلهاّمحلّحمايةّقانونّالمستهلكّ .
أمّاّفيّمرحلةّماّبعدّصدورّالقانون رقم ّّ 72-71المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّ
الغشّ،فإنّ ّ ّمفهومّالمستهلكّقدّإتخذّمنحىّمغايراّ،وهوّماّيظهرّبالرجوعّ ّإلى ّالمادةّ
ّ72مطةّّ1منهّ،بنصهاّعلىّأنّهّ ّ:

» ّكل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا ،سلعة أو خدمة موجهة

لالستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو

حيوان متكفل به« .

من ّخالل ّهذا ّالتعريف ّالـذي ّأورده ّالمشـرع ّالج ازئـريّ ،يمكـن ّتسـجيل ّالمالحظاتّ
التّاليةّ :
ّأنّّالمشرعّالجزائريّشملّنوعاّواحداّمنّالمستهلكينّ،وهوّالمقتني(ّ)1فقطّللمنتوج ّّ-9قانونّرقمّّ ّ 71-71مؤرخّفيّّ،1771/79/12يتعلقّبالقواعدّالعامةّالمطبقةّعلىّالممارساتّالتجاريةّ،جّ.رّعددّ
ّ،19صادرّفي ،1771/79/11معدلّومتممّبقانونّرقمّّ 79ّ -97مؤرخّفيّّ،1797/79/91جّ.رّعددّّ ّ،19صادرّ
فيّّ .1797/79/99
ّ
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ّّّّأمّاّالمستعملّفالّيشملهّالتّعريف؛ ّفعلىّالمشرعّأنّيتداركّهذاّالخلـلّفيّالصياغةّ،
حيثّتشملّالحمايةّالمقتنيّباإلضافةّإلىّمستعملّ .
فعقد ّاالستهالك ّال ّيقتصر ّعلى ّأطرافه ّفقط ّ(المحترف ّوالمقتني)ّ ،بل ّيمتـدّ ّإلىّ
األشخاصّالذينّتتمّّلفائدتهمّعمليةّاالقتناءّ،خاصةّوأنّهّاستعملّالعبارةّالمتمثلةّفي"ّ:أو
تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به "ّفينبغيّاعتبارّالشخصّاآلخرّ،والحيوانّ

مستهلكينّتمتـدّّإليهمّالحمايةّ .

وعلىّالرغمّمنّهذاّ،هناكّمنّيعتقدّأنّالمشرعّقدّقصدّمنّالمقتنيّ،المستهلكينّ
ّ
والمستعملينّللمنتوجّ ،الذينّيعتبرونّمنّالغيرّ ،بالنّسبةّللعقدّالمبرمّبينّالمقتنيّوالطرفّ
اآلخرّ(المتدخل)ّ(.)2

غير ّأنّ ّالبعض ّاآلخر ّنفى ّهذا ّالرأي(ّ ،)3مستدال ّبأنّ ّالمشرع ّقد ّميّز ّبينهماّ
(المستهلكّوالمستعمل)ّفيّمواضعّأخرىّ ،لهاّصلةّبالموضوعّ ،مثالّالمادةّّ 9/999منّ
األمرّرقمّّ71-11المتعلقّبالتأميناتّالمذكورةّسابقاّ ّ.
وهوّرأيّصائبّ،إذّماّالعبرةّمنّالفصلّبينهماّإذاّكاناّيحمالنّنفسّالمعنىّ،فإذاّ
كانّالمستهلكّالذيّيقتنيّهوّغالباّمنّيستعملّالمنتوجّ،غيرّأنه ّكثيراّماّيتمّاستعمالهاّ
من ّطرف ّالغيرّ ،كأفراد ّأسرة ّالمقتني ّوهو ّأمر ّيجب ّتداركه ّفي ّهذا ّالتعريفّ ،حتىّ
يتماشىّمعّنصّالمادةّّ 917مكررّ 9تّ .مّ.جّ،التيّألغتّالتمييزّبينّالمتعاقدّوغيرّ
المتعاقدّمنّمجالّالحمايةّ .
نفسّالشيءّيقالّعنّاقتنـاءّالمنتوجّبمقابلّأوّمجاناّفإنّلفظّ"يقتني"ّفيّغيرّمحله ّ
ّ -ّ 1افترضّالمشرعّإمكانيةّاقتناءّالمنتوجّمجاناّواألصحّهوّالحصولّعليهّمجانا ّولعلّاألبرز ّفيّهذاّالتعريفّحسبّ
البعضّ،هوّتالفيّالنقدّالذيّوجهّإلى ّالقوانينّالتيّتشترطّفيّعقدّاالستهالكّأنّيكونّعقدّمعاوضةّ.الرجوعّفيّهذاّ
الصددّإلىّّ:عبدّاهللّعبدّالكريمّعبدّاهللّ،فاتنّحسينّحوىّ،مرجعّسابقّ،صّ .79ّ.

ّ -ّ 2قادةّشهيدةّ،المسؤوليةّالمدنيةّللمنتجّ،...مرجع ّسابقّ،صّ.83ّ.فيّتعليقهّعلىّتعريف ّالمستهلكّالذيّعرفتهّ
المادة ّّ 22مطة ّّ 29من ّالمرسوم ّالتنفيذي ّرقم ّّ 21-17المتعلق ّبمراقبة ّالجودة ّوقمع ّالغشّ ،المعدل ّوالمتممّ ،سالفّ
الذكرّ،والتيّجاءتّبالحكمّنفسهّ .

ّ-ّ3محمدّبودالي » ّ،مدىّخضوعّالمرافقّالعامةّومرتفقيهاّ،...مرجعّسابقّ،صّ.99ّ.وذلكّفيّتعليقهّعلىّالمادةّالسابقةّ .
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تماماّ،ألنّاالقتنـاءّيكـونّدائماّبمقابلّوعلىّاألرجحّفإنّالمشرعّقصدّبذلكّالمسـتعملّ
الـذيّالّيشـتريّالمنتوجّوانماّيستهلكهّفقطّأوّأنهّأرادّأنّيلتزمّالمتدخلّبحمايةّالمستهلكّ

حتىّولمّيبعهّإياهّكالهديةّأوّالهبه(ّ ّ.)1

يتعيّنّعلىّالمشرعّفيّهذهّالحالةّ ،إضافةّلفظّآخرّإلىّجانبّلفظّ ّ"يقتني"ّ،وهوّ
لفظّ"يتحصل"ّلتداركّهذاّالتعارضّ،فيصبحّنصّالمادةّكاآلتيّ ّ:

»ّكل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو يحصل مجاناّ «ّ...

ّحسـمّالمشرعّطبيعـة المستهلكّفيّالقانونّرقـمّّ 28-29المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغشّ،حينّأدخلّطائفةّاألشخاصّالمعنويةّضمنّدائرةّالمستهلكينّ ّ،فالمشرعّلمّ
يميز ّبينهما ّبخصوص ّاكتساب ّصفة ّالمستهلك ّوبالتالي ّاالستفادة ّمن ّالحمايةّ
القانونية(ّ .)2

وفيّهذاّالصددّ،أحسنّالمشرعّبإدخالّاألشخاصّالمعنويةّفيّنطاقّتطبيقّأحكامّ
القانونّالخاصّبحمايةّالمستهلكّ،باعتبارهاّقدّتجدّنفسهاّفيّمركزّضعفّكالمستهلكّ
العادي ّوبالتالي ّتحتاج ّإلى ّنفس ّالحماية ّالمقررة ّلهّ ،كما ّهو ّالحال ّبالنّسبة ّللجمعياتّ
الّتهدفّإلىّتحقيقّالربحّبالقدرّالذيّتهدفّفيهّ
ّ
الخيريةّالتّيّتمارسّأنشطةّغيرّمهنيةّو
إلىّغاياتّإنسانيةّواجتماعيةّمحضةّ .
–ّاتّجاه ّإرادة ّالمشرع ّإلى ّحماية ّاألشخاص ّغير ّالمهنيّينّ ،فثبوت ّصفة ّالمستهلكّ
يقتضيّأنّيكونّالغرضّمنّاقتناءّالمنتوجّهوّسدّّحاجةّشخصيّةّأوّحاجةّشخصّآخرّ
أو ّحيوان ّيتكفل ّبـه ّأي ّأن ّيكون ّالغرض ّغير ّمهنيّ ،ويستدل ّعلـى ّذلـك ّبعبارةّ
ّ-ّ1نوالّشعبانيّ(حنين)ّ،مرجعّسابقّ،صّ .82ّ.

 -ّ 2يكون ّ المشرع ّبذلكّ ،قد ّتدارك ّالغموض ّالذي ّشاب ّطبيعة ّالشخص ّالمستفيد ّمن ّالحمايةّ ،في ّالمادة ّّ 22منّ
المرسـومّالتنفيـذيّرقـمّّ،89ّ -92المتعلقّبرقابةّالجودةّوقمعّالغشّ،المعدلّوالمتممّ،سالفّالذكرّ ،لماّعرفّالمستهلكّ

بأنّهّ«ّ:كل شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدين لالستعمال الوسيطي والنهائي لسد حاجاته الشخصية

أو حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل به ّ»ّ ،أيّأنّهّلمّيحدّدّماّإذاّكانّالمستهلكّشخصاّطبيعيـاّأوّمعنوياّ،خاصةّ

وأنّه ّلما ّاستعمل ّفي ّنهاية ّالتّعريف ّعبارتي ّاالستعمال ّالشخصي ّأو ّالعائليّ ،والتي ّهي ّاستعماالت ّمرتبطة ّأساساّ
بالشخصّالطبيعيّدونّالشخصّالمعنويّ .
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"االستعمال ّالنهائي" ّالواردة ّفي ّتعريف ّالمستهلك ّومفاده ّاالقتناء ّمـن ّأجـل ّاالستهالكّ

الفوري(ّ )1أوّخاللّمدةّمنّالزمن(ّ،)2علىّأنّيكـونّاسـتهالكّالسـلعةّعلىّشكلهاّالنهائيّ
الموجودة ّعليه ّدون ّإخضاعها ّإلى ّتغييرات ّوتحويالت ّوبذلك ّيخرج ّمن ّدائرة ّمفهومّ
ّلألولّ
المستهلك ّمن ّيقتني ّالسع ّويغير ّمنهاّ ،ألنه ّبذلك ّيكون قد ّأنتج ّمنتوجا ّمغاير ّ

وبالتّالي ّالقواعد ّالحمائية ّال ّتشمله(ّ ،)3كما ّيؤدي ّإلى ّنفي ّصفة ّالمستهلك ّعمن ّيقتنيّ
لغرضّمهنيّأوّاستثماريّبنيةّمسبقةّللمضاربةّأوّالبيعّأوّغيرّذلك(ّ .)4

ّ كماّيعتبرّمستهلكاّأيضاّمنّيقتنيّسلعةّأوّخدمةّلسدّحاجةّحيوانّيتكفلّبـهّ،كأنّيشتريّلهّعلفاّأوّيتعاقدّمعّمدربّلتدريبهّأوّمعّبيطريّلمداواتهّوهذاّيعكسّاألهميةّ
التي ّصار ّيحظى ّبها ّالحيوان ّسـيما ّحيـوان ّالصـحبةّ ،نظـ ار ّلمنافعـه ّاالقتصادية ّوالبيئيةّ
وارتباطهّبمصالحّاألفرادّوتناميّنفوذّمنظماتّحمايـةّالبيئـةّوالحيوانّ،بهذاّيكونّالمشرعّ
قد ّخرج ّعن ّنظرته ّالسابقة ّللحيوان ّباعتباره ّشيئا ّمن ّأشياء ّالقانون ّالمدني ّواعتبارهّ

شخصـاّمـنّأشـخاصّالقانون(ّ ّ.)5

ّّّيفهم ّمن ّتعريف ّالمستهلك ّفي ّقانون ّحماية ّالمستهلك ّوقمع ّالغـشّ ،أن ّالمشمولّ
بالحمايةّهوّالمستهلكّالعاديّغيرّالمهنيّ ّ
 ّيطرحّلفظّ"يتكفل"ّالذيّأستخدمهّالمشرع ّتساؤل ّحولّالمقصودّبالكفالةّ ،ماّإذاّكان ّيقصد ّبها ّ تلك ّالمنظمة ّوفقا ّألحكام ّالقانون ّالمدنيّ ،والتي ّتعتبر ّضمانا ّللدائنّ
ّ-ّ1كالموادّالغذائيةّ .
ّ-ّ2كالسياراتّوالمالبسّواآلالتّ .

ّ -ّ 3الصادقّصيادّ،حمايةّالمستهلكّفيّظلّالقانونّالجديدّرقمّّ 28/29المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغشّ،مذكرةّ
مقدمةّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّالعلومّالقانونيةّواإلداريةّ،تخصصّقانونّاألعمالّ،كـلـيـةّالـحـقـوقّ،جـامـعـةّقسنطيينـةّ،
ّ،2218ّ،1صّ .88ّ.

ّ -ّ 4يدعمّهذاّالرأيّماّجاءّبهّالمرسومّالتنفيذي ّرقمّّ 238ّ -92يتعلقّبالرخصّالمسبقةّإلنتاجّالموادّالسامةّأوّالتيّ
تشكلّخطراّمنّنوعّخاصّواستيرادهاّ،جّ .رّعددّّ،88الصادرّفي ّّ،1992/22/29حيثّنصتّالمادةّّ 2منهّعلىّ

أنّهّ«ّ:يقصد بالمنتوج االستهالكي ،في مفهوم هذا المرسوم ،المنتوج النهائي الموجه لالستعمال الشخصي للمستهلك،

ال تعتبر المواد المستعملة في إطار نشاط مهني كمنتوجات استهالكية في مفهوم هذا المرسومّ»ّ .

 -ّ5الصادقّصيادّ،مرجعّسابقّ،صّ.صّ ّ.81-82ّ.
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الستفاءّحقهّأمّتلكّالواردةّفيّقانونّاألسرةّ ،كماّيطرحّإشكالّحول ّتكييف ّاألشخاصّ
الذين ّيقطنون ّمع ّالمستهلك ّدون ّأن ّيتكفل ّبهمّ ،لذلك ّقد ّيكون ّالمشـرع ّقد ّقصد ّبلفظّ
"يتكفل"ّكلّمنّهمّتحتّمسؤوليةّالمستهلك(ّ .)1

يكون ّالمشرع ّبذلك ّقد ّتراجع ّعن ّموقفه ّفي ّظل ّالقانون ّرقم ّّ 71ّ -91المتعلقّ
بالقواعدّالعامةّلحمايةّالمستهلك ّ،هـذاّاألخـيرّالذيّمـدّنطاقّالحمايةّليشملّالمسـتهلكّ
الوسيطي ّإلى ّجـانب ّالمستهلك ّالنهائي ّوهوّما ّيستخلص ّمنّالمادةّّ 1/ّ 1منّالمرسومّ
التنفيذيّرقمّّ21-17المتعلقّبرقابةّالجودةّوقمعّالغشّ،التيّعرفتّالمستهلكّبأنّهّ :

ّ«ّكل شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدين لالستهالك الوسيطي

أو النهائي لسد حاجته الشخصية أو حاجة شخص آخر ،أو حيوان يتكفل بهّ»ّ ّ.

فالنّص ّيشمل ّنوعان ّمن ّالمستهلكينّ ،مستهلك ّنهائي ّويتمثل ّفي ّالفرد ّالبسيط ّأوّ
العاديّ ،الذيّيسعىّإلرضاءّحاجاتهّالشخصيةّأوّحاجاتّشخصّآخرّأوّحيوانّيتكفّلّ
بهّ ،باإلضافة ّإلى ّالمستهلك ّالوسيطي ّالذي ّيتعاقد ّعلى ّالمنتوج ّمن ّأجل ّمهنتهّ ،بالتّاليّ
فالتّصرفات ّالمبرمة ّمن ّطرف ّالمهني ّ(الوسيط) ّوالمستهلك ّالعادي ّلها ّالطّبيعة ّالقانونيةّ

نفسهاّ(ّ .)2

ترتيباّعلىّذلكّ،يكونّالمشرعّقدّأقصىّالمستهلكّالمهنيّمنّمجالّالحمايةّّحتىّ
لو ّتعامل ّخارج ّمجال ّتخصصه ّوالذي ّيجعله ّفي ّمركز ّضعف ّمقارنة ّبالمهني ّالبائعّ
(المتدخل)؛ ّ ليعتدّبذلكّبالضعفّاالقتصاديّفقطّللمستهلكّويتجاهلّمعياراّمهماّيتحددّ
علىّأساسهّمركزّضعفهّوهوّالتفاوتّفيّالخبرةّوالدرايةّالفنيةّوالذيّيعتبرّأهمّالعواملّ
الرئيسيةّالتيّتجعلّااللتزامّّبالسالمةّ،عبئاّعلىّعاتقّالمدينّّبهّإلعادةّّالتوازنّبين ّ
ّّ-ّ1نوالّشعبانيّ(حنين)ّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ.29ّ.

ّ-ّMohamed KAHLOULA et Ghawti MEKAMCHA,ّop.cit, p.ّ 15.

2

وقعّالمشرعّفيّهذهّالمادةّفيّتعارضّ،ففيّالوقتّالذيّيشيرّإلىّإمكانيةّأنّتكونّالمنتجات ّمعدةّلالستعمالّ
الوسيطي ّ،يعودّفيّنهايةّذاتّالمادةّويبينّأنّالغرضّمنّاالستهالكّهوّسدّالحجاتّالشخصيةّأوّالعائليةّالتيّتضمّ
حاجاتّالحيوانّوهذهّتعتبرّأغراضاّغيرّمهنيةّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:ليندةّعبدّاهللّ،مرجعّسابقّ،صّ ّّ.11ّ.

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ
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طرفيهّ ّ.
ّّيبقى ّاإلشارة ّإلى ّأن ّمهمّة ّوضع ّتعريف ّدقيـق ّجـامع ّوشـامل ّ"للمستهلك"ّ ،هوّ
اختصاصّأصيلّللفقهّوالقضاءّوتوليّالمشرعّهذهّالمهمةّ ،منّشأنهّأنّيقيد ّاجتهادهماّّ
فكلّ ّهذهّالتساؤالتّأوجدهاّالتّعبيرّغيرّالدقيقّللمفاهيمّ ،باعتمادّألفاظّغامضةّتحتملّ
عدّة ّتأويالت ّوهو ّمـا يجعل ّمن ّالتّطبيق ّالسّليم ّلقانون ّحماية ّالمستهلكّ ،أم ار ّبالغّ
الصعوبةّوبالتّاليّحرمانّالمستهلكّمنّالحمايةّالمطلوبةّ ّ.
لكن ّبالرجوع ّللمادة ّّ 917مكرر ّتّ .مّ ،نجد ّأنها ّمفتوحة ّلكل ّضحايا ّأفعالّ
المنتجات ّالمعيبةّ ،بغض ّالنّظر ّعن ّالعالقة ّالتّعاقدية ّالتي ّتربطهم ّبالمسؤول ّعنّ

اءّكانواّطبيعيينّأمّمعنويينّ ّ.
ّ
الضرر(ّ )1وسو

كماّيمكنّأنّتشملّالحمايةّحتىّالمشاهدّالمضرورّللمنتوج ّ ّ ّكماّأنهاّلمّتقترنّ
بمحض ّالمستهلك ّالعادي ّ(غير ّالمهني)ّ ،الذي ّجاء ّبه ّقانون ّحماية ّالمستهلك ّوقمعّ
الغش ّّ ،72-71غير ّأنه ّال ّيمكن ّاألخذ ّبمفهوم ّالقانون ّالمدني ّفي ّظل ّتشريعّ
االستهالكّ،اعتباراّلماّبينّالقانونينّمـنّخصوصّوعمـومّ،فالخاصّ(تشريعّاالستهالك)ّ
يقيدّالعـامّ(القانونّالمدني)ّ .
ثانيا :موقف المشرع الفرنسي والتوجيه األوروبي من تعداد الدائن بااللتزام
بالسالمة
يشتركّالتوجيهّاألوروبيّمعّالقانونّالفرنسيّفيّكثيرّمنّاألحكامّبخصوصّتحديدّ
مدلولّالمضرورينّ،معّبعضّاالختالفاتّ .
القىّفيّهذا ّالصددّاالتجاهّالمضيقّللمستهلكّ ،تأييدا ّعلىّالصّعيدّالتّشريعيّ ،نظراّ
المقررة ّأصال ّلصالح ّالطرف ّالضعيف ّفيّ
لكونه أقرب ّإلى ّمنطق ّالحماية ّالقانونيةّ ّ ،
العالقةّاالستهالكيةّ،والذيّغالباّماّيكونّشخصاّعادياّ،الّتتوافرّلديهّتلكّاإلمكانيات ّ

ّّ-ّ1قادةّشهيدةّ»ّ،إشكاليةّالمفاهيمّوّتأثيرهاّ…ّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ.12ّ.
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والمؤهّالتّالتيّيحوزهاّالمهني.
إذّنصتّالمادةّ(ّ)L212-1منّتقنينّاالستهالكّالفرنسيّ،علىّأنهّ ّ:

« ّيعتبر من قبيل الشروط التعسفية في العقود ،الشروط التي تبرم بين المهنيين

وغير المهنيين أو المستهلكين ،والتي يكون موضوعها أو من آثارها إحداث خلل في

التوازن بين حقوق والتزامات األطراف المتعاقدةّ ّ.)1(ّ«ّ...

ّّّّّّوهوّنفسّالتوجهّالذيّأخذّبهّالتوجيهّرقمّّ)2(ّ92ّ-12المتعلّقةّبالشروطّالتعسفيةّفيّ
العقودّالمبرمةّمعّالمستهلكينّ،إذّنصّتّالمادةّّ2/bمنهاّعلىّأنّّالمستهلكّهوّ ّ:
ّّّّ«" كل شخص طبيعي وفي إطار العقود المتعلقة بنصوص التوجيه ،يتصرف ألهداف
ال تدخل في إطار نشاطاته المهنية«(.)3

وبخصوص ّموقف ّالمشرع ّالفرنسي ّمن ّمفهوم ّالمستهلك ّالمشمول ّبالحمايةّ ،وفقاّ
لألحكام ّالخاصة ّبحماية ّالمستهلكّ ،يقتضي ّالتّمييز ّبين ّمرحلتينّ ،األولى ّقبل ّّ1791
والثّانيةّبعدّهذهّالسنةّ .
فيّالمرحلةّاألولىّ،تركّالمشرعّالفرنسيّأمرّتعريفّالمستهلكّللفقهّوالقضاءّ،إذّ

لمّتتضمنّنصوصهّتعريفاّله( ،)4فبالرغمّمنّإصدارهّللعديدّمنّالـقوانينّالتيّتهدفّإلىّ
حمايةّالمستهلكّفيّمختلفّالميادين(ّ،)5إالّأنّهاّلمّتقدّمّتعريفاّقانونياّمحدداّلهّ ،يمكنّ
القياسّعليهّلتحديدّالدائنّبااللتزامّبالسالمةّ .
-ّ « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs,

1

sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du nonprofessionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des
parties au contrat… ».

-ّDirective 93-13/CEE du conseil du 5 /71/ 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats

2

conclus avec les consommateurs. Voir sur: www.lgifrance.gouv.fr .

-ّ « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des
fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ».
4
ّ-ّJean CALAIS AULOY –Frank STEINMETZ, op.cit, p. 7.
3

ّ-ّ5الرجوعّلتلكّالقوانينّفي- Ibid, p.p. 33- 35. ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:
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وقدّحاولّالبعض(ّ)1االعتمادّعلىّذلكّالتّعريفّالذيّتمسّكتّبهّلجنةّصياغةّتقنينّ
االستهالكّالفرنسيّ،للتّأكيدّعلىّذلكّ،والتيّذهبتّبمقتضاهّإلىّأنّّ ّ:

« ّالمستهلكين هم األشخاص الذين يستخدمون أمواال أو خدمات الستعمال غير

مهنيّ»ّ .

يفهمّممّا ّسبقّ،أنّ ّالمشرعّالفرنسيّيقصيّالمهنيينّمتىّتعاقدواّألغراضّمهنيّةّ
منّمجالّاالستفادةّمنّالحمايةّالقانونيةّ .
أمّا ّبخصوص ّطبيعة ّاألشخاصّ ،فهو ّلم ّيقص ّاألشخاص ّالمعنويةّ ،ألنّه ّحسبّ

البعضّيمكنّأنّتتعاملّفيّأغراضّغيرّمهنية(ّ .)2

غير ّأن ّالوضوحّالسابقّ،تصادم ّمعّالمادةّّ 83منّالقانونّرقمّّ 28ّ -23المتعلقّ
بحمايةّواعالمّالمستهلكّبالمنتجاتّوالخدماتّ،التيّنصتّعلىّأنّهّ ّ:

«ّفي العقود المبرمة بين المهنيين وغير المهنيين أو المستهلكينّّ .)3(»...
إذ ّنشأ ّانطالقا ّمن ّالنص ّأعالهّ ،خالف ّحول ّفكرة ّغير ّالمهني ّوأثره ّعلى ّفكرةّ

المستهلكّ،بمعنىّهلّيمكنهّاالستفادةّمنّاألحكامّالتيّيستفيدّمنهاّالمستهلكّ،وعمّاّإذاّ
كانّالتّشابهّالمضروبّبينّالمستهلكّوغيرّالمهنيّ ،ينشئ ّمقارنةّبينّهذهّاألفكارّتاركاّ
مكانّللخيارّأوّالبديلّأوّعلىّالعكسّينشئّبينهماّتماثلّتامّأوّكليّ .
فالمضرورّقدّيكونّشخصاّبعيداّعنّالمهنةّالتيّيمارسهاّالمنتجّوقدّيكونّقريباّ
منّمهنةّالمنتجّولكنّالّيعرفّخصائصهاّ،كماّقدّيكونّقريباّمنّمهنةّالمنتجّوملماّ
بخصائصهاّ ،وفي ّهذا ّالصدد ّهناك ّمن ّيرى ّترادف ّالمصطلحين؛ ّأي ّأنّ ّغير ّالمهنيّ
اصطالحّمترادفّمعّاصطالحّالمستهلكّالعاديّ،المقبلّعلىّإشباعّحاجاتهّالشّخصية ّ
ّ-ّ1عمرّمحمدّعبدّالباقيّ،مرجعّسابقّ،صّ .19ّ.

ّ-ّJean CALAIS – AULOY, Frank STEINMETZ, op. cit, p. 17.

2

» …-ّ»Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ou consommateurs

3
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وحاجاتّأسرته(ّ .)1
كما ّأنّ ّتبني ّموقف ّمخالفّ ،سيقود ّحسب ّالبعض ّإلى ّبدعة ّقانونية ّمؤدّاها ّأنّّ

العقودّالتيّأبرمتّمنّأجلّحاجاتّالمهنةّالتّجاريةّ،ستخضعّلنظامّحمائيّخاص(ّ .)2

بينما ّينفي ّالبعض ّاآلخرّ ،ترادف ّالمصطلحين ّ(المستهلك ّوغير ّالمهني)؛ ّفالمادةّ

السالفةّالذكرّ،جمعتّبينّالمستهلكّوغيرّالمهنيّمنّجانبّوالمهنيّمنّجانبّآخر(ّ)3
إذ ّيرى ّأن ّالمستهلك ّالعادي ّشخص ّبعيد ّعن ّتخصص ّالمهني ّوهو ّيختلف ّعن ّذلكّ
المهنيّالبعيدّعنّّتخصّصّالمهنيّّالبائع؛ّفلمّّيذكرّالمصطلحينّّسهواّ،فوضعّ(أو)ّ
التفصيلّبينّالمستهلكّوغيرّالمهنيّ،قاصداّبهماّاصطالحينّغيرّمترادفين(ّ.)4

هذاّالوضعّكانّصالحاّقبل ّّ ،1791لكنّبعدهّوبالضبطّفيّتاريخ ّّ1791/72/91

صدر ّالقانون ّرقم ّّ 211ّ -1791المتعلق ّباالستهالك(ّ ،)5هذا ّاألخير ّالذي ّأورد ّتعريفاّ
ّاألولّ
للمستهلك ّفي ّالمادة ّالثالثة ّمنهّ ،التي ّنصّت ّعلى ّإضافة ّنص ّفرعي ّقبل ّالباب ّ
لقانونّاالستهالكّّ،نصّهّكالتّاليّ:

»ّّ...يعتبر مستهلكا كل شخص طبيعي يتصرف ألغراض خارج إطار مهنته
ّ -ّ 1أحمد ّمحمد ّمحمود ّخلفّ ،الحماية ّالجنائية ّللمستهلك ّفي ّمجال ّعدم ّاإلخالل ّباألسعار ّوحماية ّالمنافسة ّومنعّ
االحتكارّ،دارّالجامعةّالجديدةّ،األ ازريطةّ،1779ّ،صّ.21ّ.الرجوعّّكذلكّإلىّ:خالدّعبدّالفتاحّمحمدّخليلّ،حمايةّ
المستهلكّفيّالقانونّالدوليّالخاصّ،دارّالجامعةّالجديدةّللنشرّ،اإلسكندريةّ،1771 ،صّ،19ّ.الذيّيرىّتطابقّ

مفهوميّالمستهلكّوغيرّالمهنيّ،ألنّغيرّالمهنيّأيضاّينطبقّعليهّتعريفّالمستهلكّ،إذّيتعاقدّإلشباعّاحتياجاتهّ

الشخصيةّغيرّالمرتبطةّبنشاطهّالمهنيّ.وهوّماّيبررّشمولهّبالحمايةّالواردةّفيّقوانينّاالستهالكّ ّ.

ّّّّبلّلقد ّذهب ّالبعض ّإلى ّأبعد ّمن ّذلكّ ،بإلغائه ّالتفرقة ّكلية ّبين ّاصطالحّ"غير ّالمهني"ّواصطالحّ"المستهلك"ّ
بهدفّتوسيعّالحمايةّالقانونيةّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ ّ:
Robert ANDRE, Droit civil des obligations, C.P.S.J, Lyon, 1979, p. 29

ّ-ّ2السيدّمحمدّالسيدّعمرانّ،مرجعّسابقّ،صّ ّّ.11ّ.
ّ-ّ3عمرّمحمدّعبدّالباقيّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ.29ّ.

ّ-ّ4بدرّحامدّالمالّ،مرجعّسابقّ،صّ.صّ .11ّ-ّ19ّ.

- loi n° 2014-344 du 17/03/ 2014 relative à la consommation, J.O.R.F, n°0065 du 18/03/ 2014.
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ّ.)1(« ّ حرفية أو مهنة حرة، صناعية،تجارية كانت
ّ ّبدعوى ّأنه ّأزال،استحسن ّالبعض ّموقف ّالمشرع ّالفرنسي ّباستحداثه ّهذا ّالنص
ّّالغموض ّووضع ّحدا ّللخالف ّالذي ّكان ّقائما ّبخصوص ّمفهوم ّالمستهلك ّقبل ّصدوره

ّّويجعله،)2(ّيثيرّصعوبةّلمعرفةّالدائنّبالحماية،والذيّاعتبرهّنقصاّفيّتقنين ّاالستهالك
ّ ّالمتعلق ّبحقوق38-2211ّ ّالتوجيه ّاألوروبي رقم
ّ غير ّمطابق ّللمفهوم ّالذي ّجاء ّبه
ّ ّ.)4(ّمنه12ّ)ّّفيّالمادة3(المستهلكين

ّ ّإذ ّأنّ ّاإلقصاء ّمن ّمجال،غير ّأنّه ّيالحظ ّالتّضييق ّالكبير ّلمفهوم ّالمستهلك
ّالحمايةّالّيتضمّن ّفقطّالمستهلكّالمهنيّوانّماّيمتدّ ّأيضاّليشمل ّالشخصّالمعنوي ّوهو
ّالتمرد ّعلى ّالنصوص
ّ موقف ّغريب ّللمشرع ّالفرنسي ّالمعروف ّباالنحياز ّللمستهلك ّو
ّ ّمن ّطرف ّمحكمة،الدولية ّالملزمة ّولو ّكان ّذلك ّعلى ّحساب ّتعرض ّفرنسا ّللعقوبات
ّ ّّ.ّهذاّمنّجهة،العدلّللدولّاألوروبية
ّومنّجهةّأخرىّيستغربّإقحامّالمشرعّالفرنسيّنفسهّوتوليهّمهمةّوضع ّتعاريف
ّ ّ.اعتادّعلىّتركهاّللفقهّوالقضاء
- «...est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui
n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale».
2
- Stéphane PIEDELIEVRE, « ّLa loi du 17 mars 2014 relative à la consommation», S. J. E. A ,
n° 14, 2014, p. 27.
3
- Carole AUBERT DE VINCELLES et Natacha SAUPHANOR- BROUILLAUD, « Loi du 17
mars 2014 : nouvelles mesures protectrices du consommateur», Recueil Dalloz, n° 15 , 2014, p.
880.
4
- Article 91 de la Directive n° 2011-83/UE du Parlement européen et du conseil relative aux
droits des consommateurs modifiant la directive 93-13/CEE du Conseil et la directive1999-44/CE
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85-577/CEE du Conseil et la
directive 97-7/CE du Parlement européen et du Conseil du 25/10/ 2011, J. O. U. E, n° L 304/64 du
22/11/2011, dispose : «La définition de consommateur devrait englober les personnes physiques
qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale. Cependant, en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est
conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de
l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans
le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un
consommateur».
1
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ّيضاف ّإلى ّذلكّ ،أنّ ّالمفهوم ّالقانوني ّالجديد ّللمستهلك ّيتعارض ّمع ّأحكامّ
المسؤوليةّ ّالمستحدثةّ ّللمنتجّ،الذي ّ ّيوسّعّ ّم ـ ـ ـ ـ ـنّ ّمجالّالمس ـ ـ ـ ـتفيديـن ّ ّم ـ ـ ـن ّااللتـزامّ

بالسالمة(ّ)1ويظهرّذلكّمنّخاللّالمادةّّّ9111تّ.مّ.فّ،التيّتنصّّعلىّأنّهّ ّ:

ّّ« ّيكون المنتج مسؤوال عن األضرار الناتجة عن منتجاته المعيبة قبل المتضررّ

سواء ارتبط معه بعقد أم الّ»(ّ .)2

اهتمامّإلىّطبيعةّالرابطةّالتيّ
ّ
فالنّصّعلىّهذاّالنّحوّ،إضافةّإلىّأنّهّلمّيعرّأيّ ّ
تجمعّالمسؤولّعنّالضررّ-المنتجّومنّهوّفيّحكمهّ–ّمعّالمتضررّّ،بإلغائهّالتّمييزّ
بينّالمتعاقدينّوغيرّالمتعاقدينّمنّمجالّالحمايةّ،فإنّهّلمّيذكرّأيّ ّاستثناءّلألشخاصّ
المعنويةّ،كماّأنّهّشملّطائفةّالمضرورينّمستهلكينّكانواّأوّمهنيينّ ّ.
وهو ّما ّيتطابق ّمع ّأحكام ّالتّوجيه ّاألوروبيّ ،التي ّتشمل ّبالحماية ّكل ّشخصّ

مضرورّّد ّونّأنّتحددّماّإذاّكانّمستهلكاّأوّمستعمالّأوّمشترياّللمنتوج(ّ .)3

وتفريعاّعلىّذلكّ،فإنّّ المهنيّالمستعملّللمنتوجّمتىّأثبتّإصابتهّبضررّ،بإمكانهّ

الرجوعّعلىّالمنتجّإلخاللهّبااللتزامّبالسالمة(ّ،)4كماّأنّالمشاهدّالمضرورّأيضاّتشملهّ
الحمايةّ ،إذ ّأنّ ّالمادة ّالسّالفة ّشملت ّالمضرور ّدون ّتحديده ّوأعطت ّإطالقيه ّالنّصّ
للمضرورّ،الحقّفيّالرجوعّعلىّالمنتجّ،دونّأنّتستثنيّمنهاّحالةّالمشاهدّللمنتوجّ .
لكنّيختلفّالتّوجيهّاألوروبيّرقمّّ 211ّ -91بخصوصّاستفادةّالمستهلكّالمهنيّ
من ّالحمايةّ ،إذ ّعني ّبحماية ّالمستهلكين ّفقط ّفي ّعالقاتهم ّبالمهنيينّ ،باعتبارها ّالفئةّ
المطلوبّحمايتهاّطبقاّللمادةّّ71منّالتّوجيهّ،فيّحينّأحكامّالمسؤوليةّالخاصةّبالمنتجّ
التيّأقرهاّالمشرعّالفرنسيّكانتّأكثرّطموحاّوذلكّماّيظهرّمنّالمادةّّ9-9111تّ .
مّ.فّ .
- Safia BENZEMMOUR, op. cit, p.p. 57-58.
ّ-ّ « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit
ou non lié par un contrat avec la victime ».
1
2

ّ-ّ3قادةّشهيدةّ،المسؤوليةّالمدنيةّللمنتجّ،...مرجعّسابقّ،صّ .91ّ.
- Philippe LE TOURNEAU, op. cit , p. 1485.
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« تسري أحكام هذا الباب لتعويض الضرر الناشئ عن المساس بالشخص.

تسري أيضا لتعويض الضرر الذي يتجاوز مقدارا يحدد بمرسوم ،الناشئ عن

ّ

المساس بمال غير المنتوج المعيب ذاته»(ّ .)1

كانوا ّأو ّمهنيين؛ ّوتفريعا ّعلىّ
فالنّص ّأعاله ّيشمل ّطائفة ّالمضرورينّ ،مستهلكين ّ ّ
ذلكّ ،فإن ّالمهني ّالمستعمل ّللمنتوج ّالذي ّيثبت ّضر ار ّقد ّأصابه ّفي ّماله ّمن ّالمنتوجّ

المعيبّ،بإمكانهّإثارةّمسؤوليةّالمنتج(ّ ّ.)2

يظهر ّبذلكّ ،رغبة ّالمشرع ّالفرنسي ّفي ّتحقيق ّأكبر ّقدر ّمن ّالحماية ّلضحاياّ
المنتجات ّالتي ّال ّتوفر ّالسالمةّ ،حيث ّلم ّيتوقف ّعند ّالتحديد ّالذي ّجاء ّبه ّالتوجيهّ
األوروبي ّ ،مستعمال ّفي ّذلك ّالمكنة ّالتي ّمنحها ّ ّللدول ّاألعضاء ّوالتي ّتسمح ّبتوسيعّ
الحلولّعنّتلكّالتيّجاءّبهاّ ّ.
ّّّّّّوعليه ّفإنّ ّموقف ّالمشرع ّالجزائريّ ،يتطابق ّمع ّموقف ّالمشرع ّالفرنسي ّوالتوجيهّ
األوروبيّ ،بخصوص ّالتّعارض ّبين ّالنّصوص ّالخاصة ّبااللتزام ّبالسالمة ّمن ّحيثّّ
تحديدّالدائنّبهّ،بينّالمفهومّالموسّعّوالمضيّقّ،ماّيشكّلّصعوبةّفيّتطبيقهّمنّالنّاحيةّ
العمليةّ .
ّ
ّ
ّ
- « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte
d'une atteinte à la personne.
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé
par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ».
1

ّ-ّ2قادةّشهيدةّ،المسؤوليةّالمدنيةّللمنتجّ،...مرجعّسابقّ،صّ .91ّ.
ّ
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المبحث الثاني

المنتجات الخطيرةّمحلّااللتزام بالسالمة

ّ

يتمثلّمحلّااللتزامّبالسالمةّفيّموضوعّالدراسة ّفيّالمنتوج(ّ )1الخطيرّ،الذيّينتجّ
عنه ّالضرر ّبالمستهلك ّأو ّالمستعمل ّفي ّجسمه ّأو ّفي ّأمواله ّولما ّكانت ّفكرة ّالشيءّ
ّ -ّ 1يقصد ّبالمنتجات ّ لغةّ :الحاصالت ّأو ّالغالة ّالتي ّتنشأ ّمن ّعملية ّاإلنتاج ّالتي ّتنصب ّعلى ّتحويل ّالمواد ّاألوليةّ

إلنتاج ّمنتوجّماّ ،يسمح ّبتوفير ّالثروات ّاالقتصاديةّ ،غير ّأنه ّبقدر ّما ّيوفر ّالثروة ّلرجال ّاألعمالّ ،بقدر ّما ّيمكن ّأنّ

يسببّاألضرارّلمستهلكيهّأوّمستعمليهّسواءّفيّجسمهمّأوّفيّأموالهمّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ :
Daniel MAINGUY, « Réflexion sur la notion de produit en droit des affaires», R.T.D .C, n° 1,
1999, p. 47.

ّّّّوبالرجوعّإلى القان ّون ّالجزائري نلمسّعدمّضبطّمفهومّالمنتوجّبصفةّعامةّقبلّّ،2229إذّيالحظّتعددّالتعاريفّ
بخصوصهّ ،فبالرجوع ّإلى ّالقانون ّرقمّّ 22ّ -39المتعلق ّبحماية ّالمستهلكّ ،سالف ّالذكر ّ(الملغى)ّ،نجده ّقد ّنص ّفيّ
المادةّّ 22منهّعلىّأنهّ"ّ:كل منتوج سواء كان شيئا ماديا أو خدمةّ."...بينماّفيّالمادةّّ 28منهّينصّعلىّأنهّ"ّ:
يجب أن تتوفر في المنتوج أو الخدمة التي تعرض لالستهالك ّ"...وكذا ّالمادة  22فقرةّّ 22من المرسوم التنفيذي رقم

 288ّ -92المتعلق ّبضمان ّالمنتوجات ّوالخدمات ّسالف الذكر ّ(الملغى) التي ّعرفت ّالمنتوج ّبأنّه » :كل ما يقتنيه

المستهلك من منتوج مادي أو خدمة« .يستخلصّمنّالموادّأعالهّالتناقضّالذيّكانّقائماّبخصوصّمفهومّالمنتوجّ،

ففيّحين ّتعتبرّالمادةّّ 22منّالقانونّرقمّّ 22ّ -39المنتوجّكلّشيءّماديّأوّخدمةّ،يعودّفيّالمادةّّ 28ليميزّبينّ
المنتوجّوالخدمةّ،وهوّالموقفّذاتهّالذيّيستخلصّمنّالمادةّّ22منّالمرسومّالتنفيذيّرقمّّ288ّ-92أعالهّالتي تعتبره
يعرف شيء بأنه هو ذاته مع شيء أخر؟ّ ،غيرّأنهّبصدورّ
كل منتوج وكل خدمةّوهو ما يتعارضّمع المنطقّ ،فكيف ّ
القانون ّرقم ّّ 28ّ -29المتعلق ّبحماية ّالمستهلكّوقمع ّالغشّ ،سالف ّالذكر ّحسم ّالمسألة ّواعتبر ّالمنتوج ّكل ّسلعة ّأوّ

خدمةّ،فيّالمادةّّ28مطةّّ12التيّعرفتّالمنتوجّبأنّهّ"ّ:كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو

مجانا"ّ ّ .وقد ّعرفت ّالمادة ّّ 182مكرر ّتّ .مّ .ج ّالمنتوج ّبأنّه"...ّ :كل مال ّمنقول ولو كان متصال بعقار ،السيما
المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري و البحري والطاقة الكهربائية"ّ.

ّّّّّوالدّراسةّتقتصرّفقطّعلىّالمنتجاتّبمفهومّالسلعّلتقصىّالخدمات ّمنهاّ،وفيّهذاّالصددّتقسمّالسلعّبشكلّعامّ
إلى ّسلع ّذات ّطبيعة ّاستهالك ّفوري ّكالمواد ّالغذائيةّ ،وأخرى ّذات ّطبيعة ّاستهالكية ّبطيئة ّمثل ّالسيارات ّواآلالتّ
المستعملةّفيّالمصانعّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:محفوظّبرحمانيّ،مرجعّسابقّ،صّ .88ّ.

وبالرغمّمنّمحاولةّالمشرعّضبطّتعريفّالمنتوجّّإالّأنهّيالحظّعدمّالتوافقّبينّاألحكامّالخاصةّبحمايةّالمستهلكّ،

وأحكام ّمسؤولية ّالمنتج ّالمكرسة ّفي ّالتقنين ّالمدني ّطبقا ّللمادة ّّ 182مكررّ ،فالقواعد ّالخاصة ّتشترط ّلتطبيقها ّتوفرّ
ينّ،األولّيتمثلّفيّوجودّسلعةّأوّخدمةّوهيّالمنتجاتّالصناعيةّأوّالطبيعيةّأوّخدماتّتقدمّللمستهلكّ،أماّاألمرّ
ّ
أمر
الثاني ّفيكمن ّفي ّعرض ّهذا ّالمنتوج ّبغرض ّاالستهالكّ ،فالغرض ّيعتبر ّمعيا ار ّلتطبيق ّقانون ّاالستهالكّ ،أما ّالقانونّ
المدني ّفيشترط ّتوافر ّشرطينّ ،األول ّوجود ّمنتوج ّيتمثل ّفي ّمنقول ّماديّ ،سواء ّمنتجات ّصناعية ّأو ّطبيعية ّوالشرطّ

الثانيّيتمثلّفيّوجودّعيبّبالمنتوجّ.الرجوعّإلىّ:مرجعّنفسهّ،صّ 89ّ.
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الخطيرّالّترتبطّفيّتحديدهاّبمجالّمعينّ،بلّيمكنّأنّتثارّفيّعدةّمجاالت(ّ)1وهوّماّ
حدثّفيّمجالّااللتزامّبالسالمةّمنّأضرارّالمنتجاتّالخطيرةّ،ظهرتّالحاجةّإلىّتحديدّ
مفهومّهذهّالمنتجاتّ،لماّلهاّمنّارتباطّوثيقّبتحديدّالتزاماتّالمدينّبااللتزام؛ ّإذّينظرّ
إلىّهذهّالمنتجاتّمنّزاويةّاحتياطاتّتقديمهاّللمستهلكينّأوّالمستعملينّ،للبحثّفيماّإذاّ
كانّالمدينّقدّاتخذّمنّهذهّاالحتياطاتّ،ماّيلزمّلوقايتهمّمنّخطرهاّوالتحذيرّمنهاّ،علىّ
أن ّمسببات ّالخطر ّتختلف ّمن ّمنتوج ّآلخرّ ،األمر ّالذي ّيطرح ّمسألة ّتحديد ّالمقصودّ
بالمنتوجّالخطير؛ّوبهذاّالخصوصّظهرّاتجاهانّفقهيانّحاولّكلّمنهماّإعطاءّتصورّ
لفكرةّالمنتوجّالخطيرّ(المطلب ّاألول)ّكماّأن ّهذهّالفكرةّلمّتغبّعنّالمشرعّالجزائريّأوّ
الفرنسيّوالمشرعّاألوربيّماّيستوجبّتحليلهاّ(المطلبّالثاني) ّ
المطلب األول
موقف الفقه من فكرة المنتوج الخطير

يقصد بالمنتوج الخطير في مفهومه العام ذلك الذي يهدد غالبا بإحداث الضرر ،إالّ
أن ذلك يعني أن كل منتوج أحدثت مادته ضر ار يعتبر منتوجا خط ار ،إنما يرجع مصدرّ
الخطورة هنا إلى الخطر المتوقع الكامن في المنتوج وليس الذي يضفيه عليه الضررّالذي
يحدث بسببه الحقا ،بحيث يعتبر المنتوج خطي ار سواء أحدث ضرراّأم لم يحدثّ،ذلك أن
كل األشياء يمكن أن تصبح خطيرة إذا وجدت في ظروف معينة أوّاستعملت بطريقة غير
سليمة مهما كانت هذه األشياء بسيطة وعادية (ّ ّّّّ.)2

ّ-ّ1أثيرتّمسألةّّتحديدّالشيءّالخطيرّأوالّفيّمجالّمسؤوليةّحارسّاألشياءّ.فالفقرةّاألولىّمنّالمادةّّ9291منّت.م.فّ
ّحراستهّ ،ولما ّظهر ّاتجاه ّيدعوا ّإلى ّمساءلةّ
تقرر ّمسؤولية ّالشخص ّعن ّالضرر ّالناشئ ّعن ّفعل ّاألشياء ّالتي ّتكون ّفي ّ
الحارسّفقطّإذاّتحققّالضررّعنّفعلّشيءّخطيرّ،ظهرتّأهميةّتحديدّالمقصودّبالشيءّالخطيرّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّ
إلىّ:ميرفتّربيعّعبدّالعالّ،مرجعّسابقّ،صّ.صّ .12ّ-ّ11ّ.

ّ -ّ 2مثل القلم الذي ّيمكن أن يؤدي تحريكه بطريقة ما إلى إيذاء أحد األشخاصّ .الرجوع ّفي ّهذا ّالصدد ّإلىّ :أسعدّ
ديابّ،ضمانّعيوبّالمبيعّالخفيةّ،دارّاقرأّ،بيروت ،9192ّ،صّ ّ.22ّ.
ّ
ّ
ّ
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أثارتّفيّهذاّالصددّمسألةّإضفاءّصفةّالخطورةّعلىّالمنتوجّخالفاّفقهياّ ،نتجّ
عنهّاتجاهانّيميلّاألولّإلىّالتضييقّمنّفكرةّالمنتوجّالخطيرّ،فيقصرّوصفّالخطورةّ
علىّالمنتجاتّالخطيرةّالخاليةّمنّأيّعيبّ(الفرعّاألول)؛ّبينماّيميلّالثانيّإلىّإضافةّ
منتجاتّأخرىّوالمتمثلةّفيّالمنتجاتّالتيّتكتسبّوصفّالخطورةّبسببّصنعهاّمشوبةّ
بعيبّ،ليسلكّّبذلكّاالتجاهّالموسعّلفكرةّالمنتوجّالخطير(الفرعّالثاني)ّ .
الفرع األول
االتجاه المضيق لفكرة المنتوج الخطير
يميل ّاالتجاه ّالمضيق(ّ )1لفكرة ّالمنتوج ّالخطيرّ ،إلى ّقصر ّوصف ّالخطورة ّعلىّ
المنتجاتّالتيّتحتويّعلىّخطر ّإماّبذاتها ّ(أوال) ّإماّبسببّوضعهاّ(ثانيا)ّوامـاّلتعقّدّ
وصعوبةّاستعمالهاّكونهاّمنّاألشياءّالتيّتتسمّبالجدةّوالحداثةّ(ثالثا)ّ .
أوال :منتجات خطيرة بطبيعتها
يذهبّالبعضّفيّتحديدهّللمنتجاتّالخطيرةّ،بأنّهاّتلكّالمنتجاتّالتيّيكمنّالخطرّ
فيهاّبذاتهاّأوّبطبيعتهاّ،فهيّكذلكّألنّالخطرّينجمّهناّمنّطب ـيعةّالمنتوجّوليسّبفع ـ ـ ـلّ

عاملّخارجي(ّ ّ.)2

إذّيمكنّأنّيحويّالمنتوجّخطورةّفيّخواصهّالذاتية(ّ،)3فيكتسبهاّبحكمّتكوينهّأوّ

تركيبهّ،حيثّّالّيمكنّّأنّّينتجّّإالّّّكذلكّ،حتىّّيحققّأوّيـ ـ ـفيّّبالغرضّّالمنتظرّ

منه(ّ،)4ألنّفعاليتهّتكمنّفيّخطورته(ّ ّ.)5

ّ- 1منّبينّأنصارّهذاّاالتجاهّمثالّ:أحمدّعبدّالعالّأبوّقرينّ،مرجعّسابقّ،صّ.19ّ.وعليّسيدّحسنّ،مرجعّسابقّّ،
صّ.صّ .91ّ-ّ19ّ.

ّ- 2محيّالدينّشوانّ،المسؤوليةّعنّحراسةّاألشياءّالتيّتتطلبّعنايةّخاصةّ،دراسةّتطبيقيةّمقارنةّ،منشوراتّالحلبيّ
الحقوقيةّ،بيروتّّ،1791ّ،صّ .19ّ.
ّ- 3قادةّشهيدةّ،المسؤوليةّالمدنيةّللمنتجّ،...مرجعّسابقّ،صّ .999ّ.
ّ- 4عبدّاهللّحسينّعليّمحمودّ،حمايةّالمستهلكّمنّالغشّالتجاريّوالصناعيّ،دراسةّمقارنةّبينّدولةّاإلماراتّالعربيةّ
المتحدةّوالدولّاألجنبيةّ،دارّالنهضةّالعربيةّ،طّ،1القاهرةّ،1771ّ،صّ .919ّ.

ّ- 5ميرفتّربيعّعبدّالعالّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ.19ّ.
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تتعدّد ّالمنتجات ّالخطيرة ّبذاتهاّّ ،وال ّيمكن ّحصرها ّأو ّتعدادهاّ ،مع ّذلك ّهناكّ

منتجات ّتعتبر ّالمثال ّالبارز ّلهاّ ،أهمها ّاألدوية(ّ )1التي ّتعد ّصناعتها ّمن ّالصناعاتّ

شديدةّاألهميةّ،عظيمةّالخطرّلتعلّقهاّالمباشرّبالسالمةّالجسديةّلإلنسانّ،لماّيمكن ّأنّ

تحدثهّمنّأضرارّإذاّلمّتراعىّالضوابطّالقانونيةّالالزمةّفيّإنتاجهاّوتسويقها(ّ ّ.)2

ّّّّّّيضاف ّإلى ّذلك ّمواد ّالتنظيف ّوالمبيدات ّالحشرية(ّ )3والمواد ّالقابلة ّلالشتعالّ

واألسلحة ّوالمتفـجرات ّوالمعدات ّالحربية(ّ ...)4الخّ ،التي ّيجب ّالتعامل ّمعها ّبحذر ّألنّ
خطورتها ّواضحةّ ،يدرك ّاإلنسان ّوبحكم ّالسير ّالعادي ّلألمورّ ،أنه ّمطالب ّببذل ّعنايةّ
خاصةّللوقايةّمنّضررهاّ(ّ ّّّ .)5

ثانيا :منتجات خطيرة بسبب وضعها
يضيف ّالبعض ّللمنتجات ّالخطيرة ّبذاتهاّ ،تلك ّالتي ّتحمل ّفي ّطيّاتها ّأو ّبينّ
عناصرهاّمسبّبات ّالخطرّ ،الذيّقدّالّيلبثّأنّيالزمهاّبعدّخروجهاّمنّتحتّيدّالمنتجّ،
إذاّماّاتصلتّمكوناتهاّببعضّالعواملّالخارجيّةّالتيّيمكنّأنّيكونّلهاّتأثيرّمباشرّعلىّ
ّ-ّ1تنـاولّالمشــرعّالج ازئـريّتعريــفّالـدواءّفــيّالمـادةّّ28مــنّالقـانونّرقــمّّ18-23مـؤرخّّ،1779ّ/71/ّ17جّ.رّعــددّ

ـاّعرفـهّالمشـرعّ
ّ،11صادرّفيّّّ،1779ّ/71/ّ72يعدلّويتممّقانونّرقمّّ23-33ايتعلقّبحمايـةّالصـحةّوترقيتهـاّ،بينم ّ

الفرنسيّفيّالمادةّ(ّ)L 5111-1منّتقنينّالصحةّالعامةّالفرنسيّ .

ّ -ّ 2سميرة ّزوبة ،األحكام ّالقانونية ّالمستحدثة ّلحماية ّالمستهلك ّالمتعاقدّ ،رسالة ّلنيل ّدرجة ّدكتوراه ّالدولة ّفي ّالقانونّّ

التخصصّ:القانونّ،كليةّالحقوقّوالعلومّالسياسيةّ،جامعةّمولودّمعمريّ،تيزيّوزوّ،2218ّ،صّ .991ّ.

ّ -يمكن ّأن ّتؤدي ّالمبيدات ّالحشرية ّإلى ّتسمّم ّاإلنسان ّوالحيوانّ ،ألنها ّتتضمن ّمركبات ّتمتص ّبسرعة ّعن ّطريقّ

3

الجلدّ،كماّأنّالتعرضّلهاّعنّطريقّالفمّ،تؤديّإلىّالوفاةّإذاّبلغتّالجرعةّّ 977ملجمّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:
عمرّبنّعبدّاهللّالبيزّ،معاييرّوضوابطّنقلّالموادّالبتروكيميائيةّومدىّفاعليتهاّفيّالوقايةّمنّأخطارهاّ،رسالةّمقدمةّ
استكماال ّلمتطلبات ّالحصول ّعلى ّدرجة ّالماجستير ّفي ّالعلوم ّالشرطيةّ ،تخصص ّقيادة ّأمنيةّ ،أكاديمية ّنايف ّالعربيةّ
للعلومّاألمنيةّ،كليةّالدراساتّالعلياّ،قسمّالعلومّالشرطيةّ،الرياضّ،1772ّ،صّ ّّ.99ّ.

4

ّ -المعداتّالحربيةّهيّمنتجاتّمعدةّبطبيعتهاّإلحداثّالضررّ،كالذخائر ّمن ّقنابلّورصاصّوّألغام...الخّ،الرجوعّ

فيّهذاّالصددّإلىّ:ملوكيّإيادّعبدّالجبارّ،المسؤوليةّعنّاألشياءّوّتطبيقهاّعلىّاألشخاصّالمعنويةّبوجهّخاصّ
دراسةّمقارنةّ،دارّالثقافةّللنشرّوالتوزيعّ،عمانّ،1771ّ،صّ ّّ.21ّ.
ّ- 5يحيّأحمدّموافيّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ.17ّ.
ّ

ّ
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خواصها(ّ )1لتتفاعل ّمع ّعناصرهاّحتى ّتحدثّالضرر()2؛ ّفالخطورة ّهنا ّطرأتّعلى ّهذهّ
المنتجاتّبعدّخروجهاّمنّتحتّيدّالمنتج(ّ ّ.)3

يستندّالبعضّفيّإضفائهمّصفةّالخطورةّعلىّهذهّالمنتجاتّ،إلىّأنّالمنتوجّيمكنّ
أنّيكونّخطراّبسببّأثرهّالناتجّعنّوضعهّ،سواءّمنّحيازةّأوّتخزينّ،كعصيرّالفواكهّ

الذي ّيمكن ّأن ّيتخمر ّتحت ّتأثير ّالح اررة ّ(ّ ،)4مما ّقد ّيؤدي ّإلى ّانفجار ّالزجاجة ّالتيّ

تتضمنهّأوّتحتويه(ّ ّ.)5

والمواد ّّالغذائية ّّالتيّ ّتحف ـظّأوّتعلّبّفي ّّأوانّغـ ـيرّنظيفةّ ّ،كأن ّ ّتكـ ـون ّ ّملوثةّ

دأّأوّتخزنّفيّأماكنّ
ّ
أوّقديمةّمعرضةّللصّ
ّ
بميكروبات ّأوّطفيلياتّأوّموادّكيميائية(ّ )6
ّ- 1محمدّشكريّسرورّ،مرجعّسابقّ،صّ.صّ .79ّ-71ّ.

ّ- 2زهيرّزكرياّحرحّ،الخطأّفيّالمسؤوليةّالمدنيةّ،رسالةّدكتوراهّ،جامعةّعينّشمسّ،القاهرةّ،9111ّ،صّ .111ّ.
ّ- 3عليّسيدّحسنّ،مرجعّسابقّ،صّ .99ّ.
4

ّ -الح اررة أحد العوامل الرئيسة التي تؤثر على المادة بصفة عامة وجميع األجسام لها ّالقدرة على االحتفاظ بخواصها

عند درجة ح اررة معينة ،فإذا زادت درجة الح اررة عن هذه ّالدرجة فال بد أن تتحول هذه األجسام إلى خواصها الرئيسيةّ.
الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ :يحيّبنّمحمدّالعسيريّ،التعليمات األمنية المختصة بتخزين المواد ّالمتفجرة المستخدمة

ألغراض تنمويةّومدى االلتزام بهاّ،دراسةّمسحيةّبمنطقةّالمدينةّالمنورةّ،دراسةّمقدمةّاستكماالّلمتطلباتّالحصولّعلىّ
درجةّالماجستيرّفيّقسمّالعلومّالشرطيةّ،تخصصّالقيادةّاألمنيةّ،كليةّالدراساتّالعلياّ،قسمّالعلومّالشرطيةّ،جامعةّ
نايفّالعربيةّللعلومّاألمنيةّ،2228ّ،صّ ّّ.82ّ.
ّ- 5لذلكّتحتاجّعملية التخلص منها إلى إدارة سليمة يرافقها تقنية عالية في عمليتي الجمعّوالترحيل وأسلوب حضاري

في المعالجة  ،وبالطرق السليمة التي تضمن سالمة ّالمستهلكّو البيئةّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:نعيمّسلمانّبارودّ،
» إدارةّالنفاياتّالصلبةّفيّمحافظةّشمالّقطاعّغزةّ،دراسةّفيّجغرافيةّالبيئة« ،مجلة جامعة األقصىّ(سلسلة العلوم
اإلنسانية)ّ،غزةّ،مجلد ّ،18عدد ّ،2009ّ،22صّ .81ّ.

ّ -ّ 6السيد ّمحمد ّعبيدي ّ »ّ ،المطاعم ّالجماعية ّوأغذية ّالشوارعّ ،الملتقى ّالجهوي ّللوقاية ّمن ّالتسممات ّالغذائية«ّ،

سيدي ّبلعباسّ ،يوم ّّ .2223ّ /28/ّ 3والملوثات ّمواد ّغريبة ّعن ّالغذاء ّتنتقل ّمن ّالوسط ّأو ّالبيئة ّالمحيطة ّوتضرّ
بسالمة ّالغذاءّ ،وتنقسم ّإلى ّملوثات ّطبيعيةّ ،مثل ّاألتربة ّوالرمال ّوالحشرات ّملوثات ّكيميائيةّ ،مثل ّبقايا ّالمبيداتّ
الحشريةّ ،األسمدة ّوالمخصبات ّالزراعيةّ ،المواد ّالمضافة ّلألغذيةّ ،كالمواد ّالحافظة ّومضادات ّاألكسدةّ ،ومكسباتّ
الطعمّوموادّالتحليةّالصناعيةّوالموادّالملونةّ(فوقّالحدودّالمسموحّبها)ّ،المنظفاتّالصناعيةّوالمطهراتّالكيميائيةّ،
بقاياّالعقاقيرّالبيطريةّالمستخدمةّفيّعالجّالحيواناتّوالموادّالمشعةّ،الملوثاتّالبيولوجيةّكالميكروباتّسواءّالممرضةّ

أوّالمسببةّللتسممّالغذائيّ.لتفاصيلّأكثرّالرجوعّإلىّ:إسماعيلّنامقّحسين»ّ،المسؤوليةّالمدنيةّالناجمةّعنّالتلوث=ّّ
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مخلّفات ّالمواد ّالسامة ّأو ّالكيماوية ّوالذي ّيؤدي ّإلى ّتلوث ّغذائي ّوتسببها ّبحوادثّ ،قدّ

تؤديّإلىّوفاةّالعديدّمنّمستهلكيها(ّ ّ.)1

يمكنّأنّينشأّالخطرّفيّالمنتجاتّإضافةّإلىّماّسبقّ،كأثرّلسوءّالتخلصّمنهاّّ
بعدم ّاحترام ّشروط ّالتخلص ّالسليمّ ،ما ّيجعلها ّتسبّب ّأض ار ار ّبمستعمليها ّوحتى ّبالغيرّ
فاألدوية ّالمنتهيةّالصالحيةّمثالّتحتاجّإلىّأجهزةّخاصةّبتدميرهاّوهوّعملّدقيقّجداّ

يتطلبّمعالجةّبأجهزةّخاصةّللقضاءّعلىّبقاياّالنفاياتّالتيّتتحولّإلىّغازاتّسامة(ّ ّ.)2
ينطبق ّاألمر ّأيضا ّعلى ّالمواد ّالكيمـاوية ّكالمبيدات ّ(ّ )3والمتفجـ ـرات ّمثالّ ،تـتطلّـبّ

تخلـّصّسليمّ،نظراّّلطبيعتهاّالخطرةّوالتيّّتب ـ ـ ـ ـ ــقىّمصدرّخطرّ،حتىّّبعدّّالتخلص ّ
=ّالغذائيّ،دراسةّتحليليةّمقارنة«ّ،مجلةّالمفكرّ،كليةّالحقوقّوالعلومّالسياسيةّّ،جامعةّمحمدّخيضرّ ،بسكرةّ،عددّ
ّ،2218ّ،11صّ.صّ .18-18ّ.

ّّّّّّّّ-ّ1كماّحصلّفيّقضيةّالتسمّمّالجماعيّلسكانّمنطقةّبونّسانتّأسبريتّالفرنسيةّ(ّّ،)Pont Saint Espritالتّابعةّلمدينةّنيمّ
(ّ )NIMESفي ّّ ،9119بسبب ّتناول ّسكان ّالمنطقة ّمنتجات ّالصمون ّالموزع ّعليهم ّفي ّوقت ّواحدّ ،إذ ّأثبتت ّالفحوصاتّّ
الرجوعّفيّهذاّ
المختبريةّ،أنّسببّهذهّالكارثةّ،يعودّإلىّتسربّموادّسامةّإلىّمخازنّالطحينّالمستخدمّفيّصناعةّالصمونّ ّ.
الصددّإلىّ:سالمّمحمدّرديعانّالعزاويّ،مرجعّسابقّّ،صّ .91ّ.

الموردة ،حتّى يتمّّ
ّ
ّ -2يجب ّفي ّهذا ّالصدد ّأن ّتعاد ّاألدوية منتهية الصالحية أو سيئة التخزين للمصدر أو الشركة
التخلّص منها بمعرفتهم وال يتمّ التخلص منها مع القمامة األخرىّ .الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ :ثابت عبد المنعم إب ارهيمّ،
» ّاآلثار البيئية لمشكلة التخلص من النفايات بالحرق«ّ ،مجلة أسيوط للدراسات البيئيةّ،أسيوطّ،عددّّ،2212ّ،88صّ.
ّ.83الرجوعّكذلكّإلىّ:براقّمريزقّعدمانّمحمدّ،إدارةّالمخلفاتّالطبيةّوآثارهاّالبيئيةّ،إشارةّإلىّحالةّالجزائرّ،المؤتمرّ

العلمي ّالدولي ّحولّ :التنمية ّالمستدامة ّوالكفاءة ّاالستخدامية ّللمواد ّالمتاحةّ ،كلية ّالعلوم ّاالقتصادية ّوعلوم ّالتسييرّّ

جامعةّفرحاتّعباسّ ،سطيفّ،يوميّّ 71وّ.1779ّ /71/ّ 79ألنهاّقدّتسببّأمراضاّخطيرةّ ّ،وهوّماّحدثّمثالّفيّ
وهران ّبحي ّاللوز ّأين ّأصيب ّالعديد ّمن ّالسكان ّبأمراض ّجلدية ّخطيرة ّوالتهابات ّرئويةّ ،إضافة ّإلى ّالحساسيةّ ،جراءّ
عمليةّحرقّعشوائيّللنفاياتّوالمخلفاتّالطبيةّللمرضىّوالتيّبهاّالكثيرّمنّاألدويةّالخطيرةّوالموادّالكيماويةّالمستعملةّ

في ّجراحة ّاألطفال ّ ّوكذا ّأمراض ّالنساءّ ،بعدما ّأصبح ّيتعذر ّعليهم ّفتح ّنوافذ ّوأبواب ّمنازلهم ّجراء ّالتطاير ّالكبيرّ
والكثيفّللدخانّاألسودّفيّالسماءّالذيّأصبحّمصدرّلكلّداءّلسكانّالحيّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:تّ.إيناسّ"ّ،
حرقّعشوائيّللنفاياتّاالستشفائيةّبحيّاللوزّبوهران"ّّجريدةّالخبرّ،1792ّ/79/ّ71ّ،صّ ّ.1ّ.
 ّ-ّ 3المبيداتّهيّأيّمادةّأوّخليطّمنّالموادّيكونّالغرضّمنهّالوقايةّمنّأيّآفةّأوّالقضاءّعليهاّأوّمكافحتهاّ،بماّ
فيّذلكّناقالتّاألمراضّلإلنسانّأوّالحيوانّ،أوّأنواعّالنباتّأوّالحيوانّغيرّالمرغوبةّوالتيّتحدثّضرراّأوّتتدخلّ

بأي ّش كل ّأثناء ّإنتاج ّاألغذية ّأو ّالمنتجات ّالزراعية ّأو ّاألخشاب ّأو ّالمصنوعات ّالخشبية ّأو ّاألعالف ّأو ّأثناء ّ=ّ
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هاّتتحولّإلىّنفاياتّخطيرةّ(ّ .)1
ّ
ّمنهاّ،ألنّ
ثالثا :منتجات خطيرة لحداثتها

أثيرت ّمسألة ّاعتبار ّالمنتجات ّالحديثة ّوالمبتكرة ّ ّمن ّقبيل ّ ّالمنتجات ّ ّالخطيرةّ،

بمناسبةّالتزامّالمدينّبالسالمةّباإلفضاءّبالصفةّالخطيرةّّللمنتوج(ّ .)2

فجانبّمنّالفقهّي ـ ـرىّأنّعدمّشيوعّاستعمالّهذهّالمنت ـ ـجاتّ،يفرضّعلىّالمدينّأنّ
يوجه ّالمستهلك ّإلى ّالطريقة ّالمثلى ّالستخدامهاّ ،لكي ّيجنبه ّما ّقد ّينتج ّعن ّاستعمالهاّ
الخاطئ ّمن ّمخاطر ّ(ّ ،)3إذ ّأن ّكثي ار ّمن ّالمنتجات ّقد ّتتحول ّإلى ّخطيرة ّبالنسبةّ
لمستهلكيهاّأوّمستعمليهاّالذينّالّيحيطونّعلماّبخصائهاّأوّبتكوينهاّالكيميائي(.)4

فقد ّيتطلّب ّاستعمال ّالمنتوجّ ،قد ار ّمن ّالدّقة ّوالحيطة ّفي ّاستعمالهّ ،إذا ّلم ّيراعهاّ
المشتريّ ،لحقته ّفي ّشخصه ّأو ّفي ّأمواله ّأضرار ّجسيمة؛ ّكما ّقد ّنكون ّأمام ّمنتجاتّ
توافرت ّفيها ّكل ّمقتضيات ّالفنّ ّالصّناعي ّوأصولهّ ،لكن ّتستلزم ّقد ار ّمن ّالدّراية ّفيّ
=تصنيعها ّوخزنها ّونقلها ّوتسويقهاّ .الرجوع ّفي ّهذا ّالصدد ّإلىّ :خالد ّالسيد ّالمتولي ّمحمدّ »ّ ،ماهية ّالمواد ّوالنفاياتّ
الخطرةّفيّالقانونّالمصريّ"ّ،دراسةّمقارنة"«ّ،مّ .مّ .قّ .دّ،الجمعيةّالمصريةّللقانونّالدوليّ،القاهرةّ،عددّّ،92صّ.
ّ ّّّ.919

 ّ -ّ 1هذهّالنفاياتّإماّأنّتكونّسامةّبحيثّتتسببّفيّالقضاءّعلىّاإلنسانّواألحياءّفوراّ،أوّأنّتكونّذاتّمخاطرّ
صحيةّوبيئيةّ،بحيثّالّتؤديّإلىّهالكّمنّيتعرضّلهاّمباشرةّ،بلّيستغرقّاألمرّبعضّالوقتّحتىّتبدأّفيّالتدميرّ

والقتلّواحداثّالمرضّوحاالتّالعجزّواإلعاقةّوالتسممّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:معمرّرتيبّمحمدّعبدّالحافظّّ،
المسؤوليةّالدوليةّعنّنقلّوتخزينّالنفاياتّالخطرةّ،بحثّمقدمّللحصولّعلىّدرجةّالدكتوراهّفيّالحقوقّ،كليةّالحقوقّّ

جامعةّأسيوطّ،1771ّ،ص919ّ.؛ّإذّأنّ معظم بقايا األدوية ومنتجات النظافة ،تنتهيّفي األنهار والبحيرات والمجاري=
=ّالمائيةّ،لتسبّب العديد من اآلثارّالبيئية والصحية لألحياء البحرية والبرية واإلنسان ،ومنّأهم هذه التأثيرات  :التّغيرات
الملوثات ّالبيئية الطارئة ،اهتمامات عالمية
وتشوهات النمو والتكاثر؛ وفي الحقيقة ،تلقى هذه ّ
الوراثية والسلوكية والجنسية ّ ّ
متزايدة ،وذلك لدراسة ّمخاطرها وتعقّبها في البيئة ومراقبة مصيرها باستمرارّ ،وهذا يتطلّب التخلصّاآلمن لبقايا األدوية

الملوثات الجديدةّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:
وتطويرّتكنولوجيات جديدة قادرة على التّعامل مع المياه ّالحاوية على هذه ّ
خالد ّالعنانزةّ ،التلوث ّالدوائيّ »ّ :خطر ّجديد ّعلى ّالبيئة«ّ ،مجلة ّاألمن ّوالحياةّ ،جامعة ّنايف ّالعربية ّللعلوم ّاألمنيةّ،
الرياضّ،عددّّ،2218ّ،828صّ .28ّ.
ّ-ّ2لناّعودةّلهذاّااللتزامّبالتفصيلّفيّالمبحثّالثانيّمنّالفصلّالثانيّمنّالبابّالثانيّ .
ّ-ّ3جابرّمحج ّوبّعليّ،مرجعّسابقّ،صّ .199ّ.
ّ-ّ4محمدّشتاّأبوّسعدّ،مرجعّسابقّ،ص.121ّ.

ّ
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صناعته ّواستعمالهّ ،كالسّالح ّالنّاري ّمثال ّويوصف ّهذا ّالمنتج ّبأنّه ّمتقن ّوخطرّّّّّّّّّّّّّ

(ّّ .)1(ّ)Perfectionné et dangereux

وفي ّهذا ّالصددّ ،يذهب ّاتجاه ّمن ّالفقه ّإلى ّوجوب ّاإلفضاء ّبخصائص ّالمنتوجّ
الحديث ّوالمبتكرّ ،على ّأساس ّالجهل ّالمشروع ّ ّللمستهلك ّ ّبالبيانات ّالمطلوبة ّوالالزمةّ

الستعمالّالمنتوجّاستعماالّسليماّولتفاديّمخاطره(.)2

الرأي ،إلى بعض الحججّ تؤيّد امتداد االلتزام باإلفضاء لتشمل
ويستند أنصار هذا ّ
تلك الجديدة أوّالمبتكرة حديثاّيبررها بداية جهل المستهلك بخصائص ومكوناتّالمنتجات
نظ ار لما أدّى إليه التطور التكنولوجي ،من ظهور منتجات دقيقة في تركيبهاّومكوناتهاّ .
ّّيضاف إلى ذلك ،حاجة المستهلك للمعلومات والبيانات المتعلقة باألشياء ّالخطيرةّ
لمعرفة كيفية استعمالها ّومن ثمّ تجنب مخاطرها له ،خاصةّلماّيتعلقّاألمرّبالمنتجات
المبتكرةّحديثاّ،حيث يكون في أمسّ الحاجة إلى مثل هذه المعلومات .
الرأي كذلك ،إلى بعض األحكام القضائية التي أشارت في
استند أصحاب هذا ّ
أسبابها ّإلى صفة الجدة أو االبتكار باعتبارها من أسس قيام االلتزام باإلفضاء ،ومن ذلكّ
ماّجاءّفيّحكمّلمحكمةّليونّ(ّ)LYONالفرنسيةّفيّّ،9111/11/ّ17التيّقضتّبأنّّ
االلتزام ّباإلفضاء ّيقع ّخصوصاّ ،على ّمديري ّالمشروعات ّالذين ّيقومون ّبحكم ّالتّطورّ
السّريع ّوالتقنية ّالعاليةّ ،بطرح ّمنتجات ّجديدة ّفي ّالسوقّ ،تكون ّخصائصها ّوتفاعالتهاّ
(ّ )3

غيرّمعروفةّ .

ّ-ّ1محمدّشتاّأبوّسعدّ،مرجعّسابقّّ،ص.117ّ.

ّ

ّ -ّ 2عامرّقاسمّأحمدّالقيسيّ،مرجعّسابقّ ،صّ ،917ّ .الذيّيرىّأن ّاألساسّالذيّيقومّعليهّااللتزامّباإلفضاءّليسّ
فكرةّالخطورةّبلّفكرةّالحداثةّفكلّمنتوجّجديدّيفترضّجهلّالمستهلكّبهّجهالّمشروعاّ .
ّ-ّ3ثروت فتحي إسماعيل ،المسؤولية المدنية للبائع المهني الصانع والموزع ،دراسة مقارنةّّّ،رسالة لنيل درجة دكتوراهّ،
كلية الحقوق ،جامعة عين الشمسّ،القاهرة ،1987ّ،صّ .70 .
ّ
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غير أنّ هذا الرأي لم ينل تأييد الغالبية من الفقه وكان من أهم ما وجّه إليه من ّنقد
أنصاره ،قد اعتبرت صفة الجدّة أو االبتكار منّ
أنّ األحكام القضائية التي استند ّإليها ّ ّ
مبررات قيام االلتزام باإلفضاء ،ببعض أوجه االستعمال الخطر للشيء ّ ّولم يستند إلى
ّ
هذه الصّفةّبصورة أساسيةّ ّوانّما استندت في المقام األولّ،إلى ما يحيط استعمال الشيء
من مخاطرّوأنّّاإلشارة إلى صفة الجدّة لمّتأتي إالّ بصورة تبعيّه ،باعتبارها عنص ار يدخل
في تقدير مدى ّخطورة المبيع؛ّبل أنّ القضاء الفرنسي قد رفض صراحة االعتراف بقيام
مرةّ ،لم يكن يكتنف
ألول ّ
االلتزامّ ،عندما استبان له أنّ المنتوج ّالذي طرح للتداول ّ
استعماله أية مخاطر(.)1

غير ّأن ّالبعض ّيرى ّأن ّالمنتوج ّالحديث ّأو ّالمبتـكر ّيدخل ّفي ّنطـاق ّااللتزامّ
باإلفضاءّ،ليسّلحداثتهّوالّلجهلّالمستهلكّبهّجهالّمشروعاّوانماّبسببّالصفةّالخطيرةّ
للمنتوجّوالتي ّتنتجّعنهاّضررّ ،فقدّيكونّالمنتوجّجديداّأوّمبتكراّومعّذلكّالّينطويّ
علىّأيةّمخاطرّتستوجبّالتحذيرّمنهاّ،وقدّالّيكونّمنّالمنتجاتّالجديدةّأوّالمبتكرةّ

ومعّذلكّيكشفّاستعمالهّخطورةّمعينةّتستوجبّالتحذيرّمنها(ّ .)2

وفيّهذاّالصددّثارّسؤالّعماّإذاّكانّواجباّعلىّالمنتجّالذيّيطرح ّمنتوجا ّألولّ
مرة ّفي ّالتداولّ ،أن ّيكشف ّللمستهلك ّعن ّخصائصه ّواال ّعد ّمقص ار ،أجاب ّالبعضّ
ّ
باإلثباتّمستنداّإلىّأساسّااللتزامّوالهدفّمنه(ّ .)3

فأمّا ّعن ّأساس ّااللتزام ّباإلفضاءّ ،فيتمثّل ّفي ّجهل ّالمشتري ّالمشروع ّببعضّ

البيانات ّاألساسية ّالمتعلقة ّبالشيء ّالمبيع(ّ )4والذي ّيظهر ّأكثر ّبخصوص ّالمنتجاتّ
 ّ -ّ 1علي سيد حسن ،مرجع سابق ،صّص ّ 84 - 83ونزيه محمد الصادق المهدي ّااللتزام قبل التعاقدي باإلدالءّ
بالبيانات ،دار النهضة العربية ،طّ ،1990 ،2صّ.ص.131-ّ150ّ.
ّ - Yves BOYER, L'obligation de renseignements dans la formation du contrat, thèse pour le
doctorat , presses universitaires d'Aix – Marseille, 1978, p.ّ278.
ّ-ّ3جابرّمحج ّوبّعليّ،مرجعّسابقّ،صّ .191ّ.
2

ّّ -ّ 4فالمشتريّالّيمكنّأنّيتركّعلىّجهلهّ،ألنّعقدّالبيعّوفقاّللتصورّالحديثّ،الّينهضّعلىّتعارضّالمصالحّ

الذيّيعفيّالبائعّمنّاإلفضاءّبماّلديهّمنّمعلوماتّ،ويوجبّعلىّالمشتريّأنّيكونّمحبّلالستطالعّ،وأنّيسعى=ّّ
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الحديثة ّالتي ّتطرح ّفي ّالسوق ّألول ّمرةّ ،فالمستهلك ّوان ّكان ّيعرف ّبعض ّالمعلوماتّ
عنها ّبدليل ّإقباله ّعلى ّشرائها؛ ّإالّ ّأنّه ّيكون ّمعذو ار ّفي ّالجهل ّبمكوناتها ّوخصائصهاّ
خاصة ّوأن ّالبيعّيقعّغالباّعلىّمنتجاتّمغلفةّسلفاّ،مماّيجعلّفحصهاّوالتعرفّعلىّ
خصائصهاّمنّالمسائلّالعسيرةّ،مماّيوجبّعلىّالمنتجّأوّالبائعّأنّيفضيّإليهّبماّلديهّ
()

منّمعلوماتّبشأنها ّ . 1

وأمّاّعنّهدفّااللتزامّ،فإنّ ّالفقهّمستقرّعلىّأنّغايةّاإلفضاءّ ،ليسّفقطّتحذيرّ
المشتريّ ،بمعنى ّإحاطته ّعلما ّبما ّينطوي ّعليه ّالمنتوج ّمن ّأخطارّ ،ولفت ّنظره ّإلىّ
االحتياطاتّالتيّتكفلّتجنّبّوقوعهاّّوانّماّتشملّفوقّذلكّ،بلّقبلّذلكّعلىّاألقلّ،وفقاّ
للتّ سلسلّالزمنيّ،بيانّطريقةّاستعمالّالشيءّ،بمعنىّطريقةّتشغيلهّوكيفيةّّاالنتفاعّّبهّ،
أيّأفضلّالسّبلّللحصولّعلىّالمنفعةّالقصوىّفيّأحسنّالظّروفّاالقتصاديةّ ،لذلكّ
فإنّ ّالمستهلك ّلمنتوجّجديد ّ ،سواءّأخذناّالجدةّبمعنىّحداثةّظهورّالمنتوجّفيّالسوقّأمّ
جّألولّمرةّ ،يحتاجّبحسبّاألحوالّإلىّ
وسّعنا ّمفهومهّفأخذناه ّبمعنىّتعامله ّمعّالمنتو ّ
األمرينّأوّإلىّأحدهماّعلىّاألقل(ّ .)2
ّخطراّ ،فإن ّالمستهلك ّيحتاج ّإلى ّمعرفة ّطريقة ّاستعمالهّ،
فإذا ّكان ّالمنتوج ّالجديد ّ

كماّيحتاجّإلىّالعلمّبماّينطويّعليهّمنّمخاطرّوكيفيةّالوقايةّمنها(التحذير) ّ؛ ّأمّاّإذاّ

كان ّال ّيتضمن ّأيّة ّخطورة ّذاتيةّ ،فال ّأقل ّمن ّإيضاح ّكيفية ّاستعماله ّوالطريقة ّالمثلىّ
لالستفادةّمنه(ّّّ.)3

= بنفسه ّللتعرف ّعلى ّكل ّما ّيعنيه ّفي ّشأن ّالمبيعّ ،فهذا ّالتصور ّاتضح ّقصوره ّنتيجة ّالتعقيد ّالفني ّالمتزايد ّلألجهزةّ
والمنتجاتّالحديثةّالتيّالّيستطيعّالمشتريّ،مهماّكانّحرصهّ،أنّيصلّإلىّمعرفةّكلّماّيعنيهّبشأنهاّ،ناهيكّعنّأنّ

الب يع ّيقع ّغالبا ّعلى ّأشياء ّمغلفة ّسلفاّ ،مما ّيجعل ّفحصها ّوالتعرف ّعلى ّخصائصها ّمن ّاألمور ّالعسيرةّ ،ولذلك ّفانّ
التصورّالحديثّلعقدّالبيعّيجعلّالتعاونّبينّطرفيهّبديالّلتنابذّالمصالحّ.الرجوعّإلىّالمرجعّنفسهّ،صّ .191ّ.

ّ- 1ميرفتّربيعّعبدّالعالّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ.91ّ.

ّ-ّ2جابرّمحج ّوبّعليّ،مرجعّسابقّ،صّ .199ّ.

ّّ-ّ3لناّعودةّبالتفصيلّلهذاّااللتزامّفيّالبابّالثانيّعندماّندرسّاإلفضاءّبالصفةّالخطيرةّللمنتجاتّالخطيرةّ .
180

الباب األول:

تحديد االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة

يتّضح ّمما ّسبقّ ،أن ّربط ّااللتزام ّباإلفضاء ّبخطورة ّالمبيعّ ،إنّما ّيؤدّي ّفي ّحالةّ
علىّمجردّتحذيرّالمستهلكّوفيّحالة المنتجات
ّ
المنتجاتّالخطيرةّإلىّقصرّالتزامّالمدينّ
ّتحذيرهّ
ّ
غير الخطرة يعفى ّكلّية من ّذلك ،إذ ّالفرض أنّها ّال ّ تنطوي على مخاطر ّيمكن

منها وهذا فهم قاصر لاللتزام لم يقصد الفقه أو القضاء الوصول إليه(ّ .)1

ونحن بدورنا الّنتفقّبشكلّمطلقّمع االتجاهّالذيّيعتبرّاألشياءّالجديدة ّوالمبتكرةّ
منّاألشياءّالخطيرةّ،ألنهّلمّيهتمّبفكرةّالخطورةّالتيّينطويّعليهاّالمنتوجّ،فقدّيكونّهذاّ
األخير ّجديداّلكن معّذلكّالّيكتنفّاستعمالهّأيةّخطورةّ ،والعكسّصحيح؛ ّلكنّإذاّكانّ
يحملّتلكّالصفةّّ،فالّمناصّمنّاعتباره ّضمنّطائفةّالمنتجاتّالخطيرّ ،ألنّهّيجبّأنّ
ّ
ينظرّإليه ّمنّزاويةّاالحتياطاتّالواجبّإتباعها ّلمنعّوقوعّالضررّووقايةّالمستهلكّمنهاّّّ
فالعبرةّإذنّبماّيحيطّالمنتوجّمنّخطورةّ،سواءّأكانّحديثّاالبتكارّوالتّصنيعّأمّأنهّقديمّ
الطّرحّشائعّاالستعمالّ .
الفرع الثاني
االتجاه الموسع لفكرة المنتوج
الخطيــــــر

تتّسع ّالمنتجات ّالخطيرةّ ،لتشمل ّالمنتجات ّالتي ّتستمدّ ّخطورتها ّمن ّعيب ّفيهاّ ،ماّ
يشكّل ّمضمون ّاالتّجاه ّالموسّع ّلفكرة ّالمنتوج ّالخطير ّ(أوال) ّوالعيب ّالذي ّيسبّب ّخطورةّ
للمنتوجّيمكنّتقسيمهّإلىّأنواعّ(ثانيا)ّ .
أوال :مضمون االتجاه الموسع لفكرة المنتوج الخطير
ظهرّاتّجاهّيناديّبضرورةّالتّوسيعّمنّفكرةّالمنتوجّالخطيرّ ،لتشمل ّالمنتجاتّالتي
يش ّوبها عيب(ّ ،)2فهي منتجات ّليست خطرة في حد ذاتها وانّما تصبح كذلك بسبب ماّ
ّ-ّ1حمدي أحمد سعد ،مرجع سابق ،صّ .241ّ.
ّ-ّ2الرجوعّمثالّإلى:

ّ- Jean OVERSTAKE, op.cit, p. 488.
=- Galatina ALEXAKI, op.cit, p. 107.
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يشوب تصنيعها أو تصميمها من عيوب فنيةّّوالتيّيقبلّعليهاّالمستهلكّمفترضاّسالمتهاّ
منّالناحيةّالفنية (ّ .)1
كالطّائرة مثالّ ّالتي ال ّيمكن اعتبارها منتوجا ّخط ارّ لكن قد يش ّوبها عيبّ،يجعلهاّالّ
تقوم بدورها كما ينبغي ،فتسبّب ضر ارّوخط ارّلمستعمليها من مسافرين وعمال ّ وقد تنفجرّ
فتسقط على مبنى فتؤدي إلى حدوث أضرار مادية وجسمانية لساكنيهّ ،أو ّكالبطاريةّ
المستعملة في ّالمركباتّ ،التي ال ّتعتبر ّكأصل منتجا ّخط اّر إذا ّتوفرت ّعلى شروطّ
السالمة ،لكن أثناء ّاستعمالها ّوبسبب عدم صيانتها أو بسبب وجود خلل في النظامّ

الكهربائي للمركبة ،قد يؤدي بمستعمليها إلى خطر انفجارها المفاجئ (ّّ)2أوّكجهازّتلفزيونّ
مشوبّبعيبّفنيّيؤديّإلىّانفجارهّفيّوجهّالمتفرجين(...)3ألخّ .

يستندّأنصارّاالتّجاهّالموسّعّلفكرةّالمنتوجّالخطيرّ،إلىّأنّّالعيبّيجعلّمنّالمنتوجّ

مصدرّتهديد مستمر بالخطورةّواحداث الضرر بمقتنيها أو حتى بالغير(ّ ّ.)4

ّورغم ّاالنتقادات ّالتي ّوجّهت ّلهذا ّاالتجاهّ ،بحجّة ّانطوائه على توسّع غير مقبولّّ
لفكرة المنتوج الخطيرّ وسندهمّفيّذلك أنّهّإذاّتعلّق األمر بمنتوج مشوب بعيب خفي ،فإنّّ
المضرور يجد في قواعد ضمان العيب الخفي ،ما يحقّق له الحماية المثلى ،دون حاجة

لالستناد إلى فكرة خطورة الشيء(ّ .)5

=ّّّ-محمدّشكريّسرورّ،مرجعّسابقّ،صّ .23ّ.

 ّ -ّ 1أشرف ّمحمد ّرزق ّقايدّ ،حماية ّالمستهلكّ ،دراسة ّمقارنة ّفي ّقوانين ّحماية ّالمستهلك ّوالقواعد ّالعامة ّفي ّالقانونّ
المدنيّ،مركزّالدراساتّالعربيةّللنشرّوالتوزيعّ،الجيزةّ،2218ّ،صّ .832ّ.
ّ-ّ2عليّحسانيّ،مرجعّسابقّ،صّ .228ّ.

ّ-ّ3أشرفّمحمدّرزقّقايدّ،مرجعّسابقّ،صّ .832ّ.
ّ-ّ4سالمّمحمدّرديعانّالعزاويّ،مرجعّسابقّ،ص113ّ.بّ.الرجوعّأيضاّإلىّ :
Aurélie GUILLARD, LE CONCOURS DES ACTIONS vice caché, produit défectueux et
obligation de sécurité ,Voir sur : http://www.bfpl-law.com/newsletternovembre.pdf. Consulté le:
23/06/2015, p. 01.

ّ-ّ5ميرفتّربيعّعبد العال ،مرجع سابق ،هامش ّ،01ص .صّ .64- 63 .
ّ
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ّّّّّلكنّيمكنّالّردّعلىّهذاّاالتّجاهّ ،عدمّأخذه ّبعينّاالعتبارّأنّ ّمفهومّالعيبّالخفيّ
الموجبّلدعوىّضمانّالعيبّالخفي ّ-بمعنىّاآلفةّالطارئةّالتيّتخلوّمنهاّالفطرةّالسليمةّ
للشيءّالمبيعّ-ينصرفّبصفةّأساسيةّإلىّمنتجاتّالطبيعةّّمنّّحبوبّّوثمارّّوأخشابّ
وماّإلىّذلكّ ّ.
ّّّّّلذلكّهناكّمنّيرىّ ،أنّ ّتلكّالمنتجاتّوحدهاّالتيّينطبقّالقولّبشأنهاّ،بأنّ ّهناكّ
"ّتوجدّعليهاّعندّبدأّتكونهاّ،بينماّالمنتجاتّالصناعيةّالّيمكنّالحديثّعنّ
ّ
"فطرة سليمة
فطرةّسليمةّبالنّسبةّلهاّ ،إذّأنّ ّتقنيّتهاّوصالحيتهاّيتمّ ّوفقاّلقواعدّالفنّالصناعي ّ ّوتتباينّ
بتنوع ّّاألضرارّالتيّتلحقّمنّ
فيّنوعيتهاّوخصائصهاّتبايناّكبيراّ،وتتميّزّفيّمجموعهاّ ّ ّ
آلتّإليهّملكيتهاّأوّبوجهّأعمّمنّيقومّباستعمالها(ّ .)1

ينبغي ّلذلك ّعدم ّاالستهانة ّبالمنتجات ّالمعيبةّ ،فإذا ّكانت ّتطبيقات ّالعلم ّبصورةّ
سليمة ّيمكن ّأن ّتؤدي ّإلى ّإحداث ّالضررّ ،فالعيب ّفي ّالمنتوج ّيجعل ّالمنتجات ّغيرّ

الخطيرةّبطبيعتهاّالّتقلّخطورةّعنّأيّمنتوجّخطيرّبطبيعته(ّ ّ.)2

يضاف ّإلى ّذلك ّأنّ ّالمنتجات ّالخطيرة ّبطبيعتهاّ ،إذا ّكانت ّتفرض ّعادة ّالتزاماتّ
خاصة ّعلى ّعاتق ّمن ّينتجها ّ ّويبيعهاّ ،بحيث ّيحاط ّتداولها ّواستعمالها ّبما ّيكفل ّحمايةّ

مستعمليها(ّ،)3فإنّ ّاشتمالهاّعلىّعيوبّإضافةّإلىّخطورتهاّاألصليةّ،تجعلها ّأكثرّخطورةّ،
بالتالي ّالّتكفيّاإلجراءات ّواالحتياطاتّالعاديةّالمتّخذةّبشأنهاّ ،لكي ّتحميّمستخدميهاّمنّ
العيبّالكامنّفيهاّ ،وماّقدّيلحقهّبهمّمنّأضرارّ ،فاألسلحةّمثالّالتيّتعتبرّمنتجاتّخطيرةّ

بذاتهاّ،تعيّبّفيّتصنيعهاّيؤديّإلىّتفاقمّدرجةّالخطورةّفيهاّ(ّ .)4
ّ-ّ1محمدّشتاّأبوّسعدّ،مرجعّسابقّ،صّ .829ّ.
ّ-ّ2زهيرّزكرياّحرحّ،مرجعّسابقّ،صّ .233ّ.

ّ -ّ 3كالتزام ّالمنتج ّباإلفضاء ّبما ّتنطوي ّعليه ّهذه ّالمنتجات ّمن ّخطورةّ ،من ّخالل ّإرفاقها ّبالمعلومات ّالتحذيرية ّوالطريقةّ

المثلىّالستعمالهاّ،بحيثّتقومّمسؤوليتهّفيّحالّتقصيرهّفيّأيّمنّهذهّااللتزاماتّبحدّذاتهاّ ّ.
ّّ-ّ4محمدّشكريّسرورّّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ.81ّ.

ّ
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ينطبقّنفسّالوضعّعلىّاألدويةّالتيّقدّتشتملّعلىّعيوبّتجعلّّحياةّّمستعمليهاّ

مهددةّبالخطر(ّ)1كماّأنّّالعيبّقدّيؤديّإلىّتغييرّطبيعةّالمنتوجّّ،ليصيرّّخطراّّبعدماّ
كانّغيرّكذلك(ّ .)2

يسأل ّلذلك ّالمنتج عن األضرار الناتجة ّعن ّتلك ّالمنتجاتّ ،الحتوائها على عيوبّ

يصعب اكتشافها(ّّ)3ولها تأثير كبير على المنتوج تجعلهّيتصف بالخطورة(ّ .)4

ّينطبق ّاألمر ّعلى ّالمنتجات ّالغذائية(ّ ،)5التي ّأفقدها ّالتّطور ّالتكنولوجي ّتدريجياّ
خصائصها ّومكوناتها ّالطبيعية؛ ّإذ ّيمكن ّأن ّتضرّ ّبالمستهلك ّإذا ّلم ّتنتج ّوتباع ّوفقّ
مقاييس ّمنظمة ّ ّومضبوطة ّبنصوص ّقانونيّةّ ،توفّر ّجميع ّضمانات ّالسالمة ّالالّزمة ّمنّ
أجلّتفاديّأيّناتجّعنّحدوثّتل ّوثّبها(ّ ّ.)6

ّ ّ -ّ 1ينشأ ّالعيب ّفي ّالدواء ّإما ّنتيجة ّخطأ ّالمعامل ّفي ّتقدير ّنسب ّالمواد ّالداخلة ّفي ّتركيب ّالدواءّ ،بالمخالفة ّلما ّهوّ
منصوصّعليهّفيّدساتيرّاألدويةّ،أوّنتيجةّتعبئةّالدواءّفيّعبواتّغيرّمطابقةّللمواصفاتّ،والتيّمنّشأنهاّأنّتتفاعلّمعّ
الموادّالتيّتتدخلّفيّتركيبةّالدواءّمما ّيساعدّعلىّإفسادهّ،أوّفيّحالةّإهمالّالمنتجّفيّحفظ ّّاألدويةّفيّدرجةّح اررةّ

مناسبةّ،الرجوعّّفيّهذاّالصددّإلىّ:محمدّساميّعبدّالصادقّ،مرجعّّسابقّ،ص.12ّ.

ّ-ّ2كالسّيارةّمثالّ،هيّمنتوجّغيرّخطيرّّ،لكنّعيبّفيّتصنيعّالفراملّ،يغيرّمنّطبيعةّالمنتوجّليجعلهّكذلك ّ،وآالتّ
تحضير ّالقهــوة ّ(ّّ )les Cafetières Expressالتي ّفي ّبعض ّالحاالتّ ،تنفجر ّوتخلف ّضحايا ّوكذلك ّبعض ّأنواعّ
المسخناتّ(ّ.)ّChauffage

ّ ّ -ّ 3فالفرض ّأن ّما ّتنطوي ّعليه ّهذه ّالمنتوجات ّمن ّالعيوب ّالتيّتزيد ّمن ّخطورتهاّ ،ال ّعلم ّللمستعمل ّأساسا ّبهاّ،
الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:محمدّشكريّسرورّ،مرجعّسابقّ،صّ .81ّ.
ّ

ّّ-ّ4عليّحسانيّ،مرجعّسابقّ،صّ .223ّ.

ّّ -ّ 5الغذاء به قوام الجسد وهو الجانب المادي في اإلنسان ،وال غنى لإلنسان عن الغذاء الصحي الذي يمد الجسد
بمتطلباته التي تحفظ عليه صحته وعافيته؛ والمتتبع لإلحصاءات الطبية يجد أن نسبة ال بأس بها من األمراض ترجع إلى
الغذاءّ،وما يحتويه من مواد سامة أو مسرطنة أو تفتقر إلى العناصر التي يحتاجها جسد اإلنسانّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّ

إلىّ :عاطف محمد ّأبو هربيدّ »ّ ،القواعد الشرعية لسالمة إنتاج وحفظ الغذاء«ّ ،مجلة ّالجامعة اإلسالمية للدراسات
اإلسالمية ،المجلد العشرونّ،غزة ،عددّّ،2012ّ،21صّ .122ّ.

ّ -ّ 6فتيحةّناصرّ،القواعدّالوقائيةّلتحقيقّأمنّالمنتوجاتّالغذائيةّوالصيدالنيةّ ،م.ع.ق.إّ،سيديّبلعباسّ،عددّخاصّّ
ّ،1771صّ ّ.929ّ.
ّّّّحتىّالماءّالذيّالّيمكنّالعيشّدونهّّ،لمّيسلمّمنّتدخلّيدّاإلنسانّفيهّ،إذّفقدّطبيعتهّّولوثّه بشتى أنواع السّموم

الملوثاتّ،ويؤدى االستعمال اآلدمى لهذه المياه الملوثة  -إذا لم يتم معالجتها بطريقة سليمة -إلىّاإلصابة بالعديد منّ=ّّ
و ّ
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ّّّّّفقد ّظهرت ّالمشروبات ّالطّازجة ّوالغازيّة ّواألغذية ّالمجمّدة ّوالمعدّات ّوالوجباتّ
النّصفّجاهزةّأوّالمحضّرةّمسبّقاّ ،وتلكّالتيّتضافّإليهاّموادّكيماويةّ ،فتجعلهاّمصدرّ

الملوناتّّالتيّتضافّإلى األغذية ،بهدف حفظها من
خطرّعلىّالصّحةّ،مثلّالمنكّهاتّو ّ

التّلف ،أو ّإكسابها لوناّ جذاباّ أو طعماّ ّ مستساغاّ ّ أو نكهة مميّزة(ّّ،)1والبدائلّ ّالمصنّعةّ

لبعضّالموادّالغذائيةّكبدائلّالسكر(ّ)2والملحّوالفاكهة...إلخّ ّّ.

=األمراض ،مثل اإلسهال والقئ وااللتهاب الكبديّ،الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:مسعدّشتيوىّ ،تأثير السموم على صحة
وسالمة اإلنسانّ،مجلة أسيوط للدراسات البيئيةّ،أسيوطّ،عدد ّ،2222ّ،28صّ 99ّ.

ّّّّ ويتلوثّالغذاءّعندماّتتغيرّخواصهّبسببّنفاذّصالحيتهّأوّإصابتهّبعواملّملوثةّمنّأوّموادّمشعةّأوّموادّكيمائيةّ
سامةّ ،بطريقة ّمباشرة ّأو ّغير ّمباشرةّ ،والذي ّتخلوا ّمنه ّعادة ّالفطرة ّالسليمة ّللغذاءّ ،مما ّينتج ّعنه ّخطر ّعلى ّصحةّ
اإلنسانّ،أوّعلىّحياةّالحيواناتّ،ويجعلهّغيرّصالحّلالستعمالّفيّالمجاالتّالمخصصةّلهّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّ
إلىّ:إسماعيلّنامقّحسينّ،مرجعّسابقّ،صّ.88ّ.أوّجراثيمّخطيرةّكجرثومةّااليّكواليّ(ّ)E. KOLAIالقاتلةّالتي=ّ

=ّتسببتّفيّوفاةّأكثرّمنّّ22شخصّواصابةّأكثرّمنّّ2222بالعدوىّ،فيّألمانياّوسطّمخاوفّمنّاستمرارّالكارثةّ
الصحيةّ ،واعتبرت ّالسلطات ّاأللمانية ّالمختصة ّأن ّالبذور ّوبراعم ّالخضر ّفي ّمقدمتها ّالخيار ّالطماطم ّوالسلطةّ،
المسؤولةّعنّانتقالّالعدوىّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:أحمدّبنّعزوزّ،األمنّالغذائيّفيّعقودّاالستهالكّ– ّدراسةّ
مقارنةّ -مذكرة ّلنيل ّشهادة ّماجستير ّفي ّالقان ّون ّالخاصّ ،تخصص ّعالقات ّاألعوان ّاالقتصاديينّ /المستهلكينّ ،كليةّ
الحقوقّوالعلومّالسياسيةّ،جامعةّوهرانّ،2212ّ،صّ .22ّ.

 ّ -ّ 1نيفين عبد الغنى النسر ّوناهد محمد وهبة » ،مكسبات الطعم واأللوان الصناعية التي تضاف لألغذية« ّ،مجلة
أسيوط للدراساتّالبيئية ،أسيوطّ،،عددّّ،2212ّ،88صّ ّ.91ّ.

ّّّّوتستعمل غالبا لتعطي االمنتوج صفات مميّزة من حيث المذاق والرائحة ،وهذه الموادّال يتسنى تدوينها منفصلة ولكنها

تجمع تحت عنوان ( :المنكهات الطبيعية والكيمائية) على ّالبطاقة الخاصة بالمنتج ولذلك ال يعرف المستهلك الكثير من
تلك المواد المضافة لمنتج معين ّوغالبا ما تستعمل هذه المنكهات لكي تغطي نقصا فى خواص المنتج أو مكوناتهّ.كماّ
تستخدم المركبات الصناعية مثل  :ايثيل الفانيلين والذي يعطي ارئحة الفانيليا ومركب باىببرونيل ايزوبيتارتّالذي يعطي

ّارئحة الفواكة ،خاصة الفراولة ،وغيرها من المواد المنتجةّصناعيا  ،الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:المرجعّنفسهّ،صّ .98ّ.
ّ -ّ 2كمادةّ''األسبرتام''ّ،رغمّأنّمخاطرهاّتبقىّمحلّجدلّفيّكلّالعالمّ،إالّأنّهاّفي ّالجزائرّتبقىّشيئاّعادياّ ،فحسبّ
إدارةّهيئةّالغذاءّوالدواءّاألمريكيةّ،فإنّلـ''األسبرتام''ّّ29عارضاّجانبياّمعروفةّمنذّ 1991ربّماّانتهىّكلّذلكّبالموتّ.
الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:سفيانّبوعيادّ ،بينّمؤيدّومعارضّالستعماالتهّالعديدةّتزايدّاإلقبالّعلىّمادةّ ''األسبرتامّ ،

محمولّمنّالموقعّhttp://www.djazairess.com/elkhabar/310280ّ:تمّاالطالعّعليهّبتاريخّّ .ّ2218ّ/28/12
ّ
ّ
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أثبت ّالواقع ّأن ّهذا ّالتطور ّفي ّمجال ّالسلع ّالغذائيةّ ،قد ّنجم ّعنه ّضر ار ّصحياّ
بالمستهلكّ ،سواء ّمن ّحيث ّاحتوائها ّعلى ّعناصر ّمضرةّ ،كاحتواء ّاللحوم ّالباردة ّعلىّ
السالمونيالّ(ّ)1()la salmonellaأمّمنّحيثّاحتوائهاّعلىّّنسبّعاليةّّمنّّالعناصر ّ

ّغيرّالصحيةّخاصةّمعّظهورّفكرةّالتعليبّ(ّ)2والوجباتّالجاهزةّالتيّتحتويّعلىّنسبّ

منّالسكرياتّأوّالنشوياتّأوّاألمالحّوالدهونّ(ّ ّ.)3

ّّّّّّاألمرّلمّيقفّعندّهذاّالحدّ ،بلّظهرّماّيسمىّبالغذاءّالمعدّل ّجينيا(ّ ّ )4وهوّذلكّ
تعرضتّّّجيناتهاّّللتغييرّمخبرياّّ،عنّّطري ـ ـقّّتبديـ ـ ـل ّ
الناتجّمنّنباتاتّأوّحيواناتّّ ّ
ّ-ّ1وفقـاّلتقــاريرّمنظمــةّالصــحةّالعالميـةّ،فإنــهّيوجــدّأكثــرّمــنّمليـونّحالــةّتســممّغــذائيّ،وكثيـرّمــنّحــاالتّالوفــاةّالتــيّ
تحدثّكلّعامّفيّأوروباّبسببّالتسممّالناشئّعنّالسلمونيالّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:محمدّأحمدّالمعداويّ،مرجـعّ
سابقّ،صّ .832ّ.
ّ -ّ 2بدأت فكرة التّعليب ،عندما وضع الطباخ ّالفرنسي ّ)ّ (Nicolas Apertعام  1232الل ـ ـحوم المطبوخة في أوانيّ
زجاجيةّمفرغة من الهواء ثم جاء بعده )ّ (Peter Durandواستعاض عن األواني الزجاجية بعلب من الصفيح األسود

وأخذت ّتتطور تطو ار سريعا وأصبحت من الصناعات الهامة في مختلف دول العالم مما ّجعل المستهلك يقف حائراّأمام
هذا الكم الهائل من األغذية المعلبة ليختار األجود ّواألصلحّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:سامية محمد علي الحوشيّ»ّ،
المعلبات الغذائية ذات األصل الحيواني ّأضرارها وتجنب أخطارها«ّ،مجلة أسيوط للدراسات البيئية ،أسيوطّ،عددّ،21
ّ،2221صّ .88ّ.

ّّ -ّ 3انتشرّفيّالعالمّمثالّجدلّحولّخطورةّاألندوميّأوّالمكرونةّسريعةّالتحضيرّ)ّ (Noodles Instantإذ ّتتضمنّ
عرّبينّالناسّ،خاصةّوأنّ ّهذاّالمنتّوجّشعبيّللغايةّويتمّاستهالكهّبكثافةّمنّقبلّ
ّ
األبحاثّمعلوماتّمخيفةّسّببتّالذّ
الكثيرينّ ،ويعدّ ّوجبة ّسريعة ّوسهلة ّالتحضير؛ ّمفادها ّأن ّاألندومي ّتدخل ّفي ّتركيبته ّمادة ّاجني ّموتو ّوهي ّ( ّالملحّ
الصيني)ّأوّالجلوتاماتّأحاديّالصوديومّ(ّ)MSGوالتيّتسببّتلفاّفيّخالياّالمخّويسببّسرطانّالدماغّ،محذرينّمنّ

خطرّمحسناتّالطعمّعلىّاإلطالقّوأخطرّ
ّ
يّفيّالجسدّ،وأنهّيحتويّعلىّمادة  e621التيّتعد ّأ
ّ
أنهّيعتبرّسمّيسر

علىّالمخّمنّالمخدراتّ.محمولّمنّالموقعّ ّ:
http://www.ruoaa.com/2014/11/indomie-glutamate-monosodium-e621-msg.html
تم االطالع عليه بتاريخ.1791/97 /92 :
ّ-ّ 4فضيلةّعابدّ »ّ،حمايةّالمستهلكّفيّالجمهورية ّالعربيةّالسورية«ّ،مجلةّجامعةّدمشقّللعلومّاالقتصاديةّوالقانونيةّ،
دمشقّ،المجلدّّ،91عددّ،1779ّ،9صّ ّ.917ّ.
ّ
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ّخصائصهاّكيميائيا(ّ ّ.)1
ّّّّّإذ ّأدى ّإدخال ّ ّالتّكنولوجيات ّ ّالحديثة ّ ّفي ّالصّناعات ّالغذائيّةّ ،كالتّقنية ّ ّالحيويةّ
والهندسة ّالوراثيةّ ،إلى ّتغيير ّالنظام ّالجيني ّللنبات ّوالحيوانّ ،كحقن ّالنباتات ّبهرموناتّ
لنموهاّوماّخلفه منّ
تضخيمّالثمارّوتصنيعّعلفّالحيوانات ّواستخدام الهرمونات المحفزة ّ
جدل ّحول ّسالمة ّ ّالمنتجات االستهالكيةّ ،المشتقة من هذه ّ الحيوانات على ّ ّصحة
المستهلكين(ّ .)2

أصبحّبذلكّالغذاءّالمعدّلّوراثياّمصدرّتهديدّلسالمةّالمستهلكّ،سواءّتعلّقّاألمرّ
بالنّباتاتّالتيّيتمّ ّتعديلّبعضّأجزائهاّوراثياّّوالتيّالّيقتصرّضررهاّعلىّالبيئةّّ،إنّماّ
تشمل ّأيضا ّاألضرار ّالصّحية ّالتي ّتمسّ ّاإلنسان ّفي ّبدنه ّبشكل ّمباشر ّوتزداد ّخطورةّ
األمرّ ،إذاّماّعلمناّأنّهذهّاألضرارّتتراك ّوالّتظهرّالنّتائجّالمترتّبةّعنهاّ،إال ّبعدّفترةّ
طويلةّيصعبّبعدّذلكّعالجّآثارها؛ّإضافةّإلىّصعوبةّإثباتّالضررّ،حيثّأنّّاألضرارّ
الناجمة ّعن ّاألغذية ّأو ّالنباتات ّالمعدّلة ّوراثيا ّتتّصف ّبطابع ّتراكميّ ،ال ّيمكن ّتحديدّ

عناصرهاّفيّوقتّقصيرّوذلكّألنّهاّليستّأض ار ارّلحظية(ّ .)3

كماّطالّأيضاّالتّعديلّالجينيّالحيواناتّوتعتبرّقضيةّجنونّالبقرّأبرزّمثالّعلىّ
أول حالة في بريطانيا سنةّ ،1986انطلقت فو ار
اآلثارّالضارةّالنّاتجةّعنهاّ،إذّبعد ظهور ّ
ّ ّ -ّ 1خالدّممدوحّإبراهيمّ،مرجعّسابقّ،صّّ . 172ولعلّ أهم ما يميّز مجال التعديل الوراثي ،هو الجدل القائم حاليا
حول أثر األنواع ّوالمنتجات المحورة وراثيا على صحة اإلنسان والحيوان وعلى البيئة بشكل عامّ.الرجوعّفيّهذاّالصدد=ّّ
=ّإلىّ:مليكةّزغبيبّ،زينةّقمري ،البيئةّ»ّ،الزراعة المستدامة والمنتجات المعدلة وراثيا«ّ،مجلةّأبحاث اقتصادية وادارية،

بسكرةّ ،عدد ّّ ،2009ّ ،23صّ .188ّ .وفي مواجهة هذا الوضع الجديد أخذ بعضهم يركز على العودة ّإلى ّاألغذيةّ
الطبيعيةّالتيّأثبتتّالدراساتّأنهاّتكافح كثير من العلل الصحية المعاصرةّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ :فوزى عبد

القادرّالفيشاوىّ»ّ،األطعمة الخضراء  ..شفاء«ّ،مجلة أسيوطّللدراسات البيئيةّ،أسيوطّ،عدد ّ،2223ّ،22صّ ّ.28ّ.
ّ-ّ2بحــريّطــروبّ»ّ،األمــنّالغــذائيّ،المفــاهيمّواألبعــاد«ّ،مجلــةّالمفكــرّ،كليــةّالحقــوقّوالعلــومّالسياســيةّ،جامعــةّمحمــدّ
خيضرّ،بسكرةّ،،عددّّ،1799ّ،71صّ ّ.119ّ.

ّ-ّ3محمدّأحمدّالمعداويّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ.328ّ.
ّ
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الدّراسات ّبهدف إعطاء تفاصيل أكثر حول المرضّ ،التي ّخلصت ّسنة ّّ 1987إلى أنّ
ملوثة ناتجةّعن خراف
الفرضيّة األكثر احتماال لتفسير ظهور المرض ،هي إطعامها مواد ّ
نافقةّ ،كان المزارعون قد قاموا بفرم لحومها الميّتة وخلطها بعلف الماشية ّوبعض ّتلك
الخراف كان قد أصيب من قبل ّبمرض مماثل من أمراض البريوناتّ ،يسمى مرض الحكّّ
والفرك ،نتيجة ّ إدماج الطّحين الحيواني األصلّ في تغذية األبقار وهو الطّحين المحضر
الملوثة غير الصّالحة لالستهالكّ .
منّجثث الحيوانات ّ
وعلى إثر تلك النّتائجّ،قررت بريطانيا حضرّدخول الطّحين الحيواني إلقليمها ،تلتها
فرنسا التي قررت من جهتها حضر استيراد هذا ّالطحين من بريطانيا بتاريخ 13
 ،1989 /23/ثم قررت بتاريخ ّ 1990 /22/ 24منع استعمال ّهذا الطّحين نهائيا ّفي
تغذية الماشية سواء كان مستوردا أو مصنوع محليا(ّ .)1

يمكنّإضافةّمنتجات ّأخرى ّخطيرةّعلىّسالمةّالمستهلك ّنتيجةّعيبّفيهاّ،تتمثلّ
فيّمنتجاتّالتّجميلّالتيّيمكنّأنّتسببّأضرارّبالغةّإذاّتم ّتصنيعهاّبشكلّمعيبّ،وماّ
قضية ّبودرة ّالتلك ّالمسماة ّمورهنج ّ"ّ Morhangeإال ّدليل ّعلى ّخطورة ّالنتائج ّالمترتبةّ

عنها(ّ .)2

ينبغيّأيضاّاإلشارةّإلىّالمنتجاتّالمقلّدةّأوّالمغشوشةّ،التيّغزت األسواق الجزائرية
بكلّ ما تحمله من سلبيات ّتنعكس على المستهلك ،لتشكّل خط ار متزايدا على صحّته ،فلم
تعد تقتصر على تقليد األدوات المنزلية ،بل امتدّت إلى األدوية ،العوازل الطبيةّواختبارات
الحمل ومستحضرات التّجميل التي الّتراعي المعايير الصحية(ّ .)3

ّ-ّ1نعيمةّعمارة ،مبدأّالحيطةّومسؤوليةّ،ّ...مرجعّسابقّ،صّ ّ.82ّ.

2

-ّ Anne LAISSUS- LECLERC, « La réglementation des produits cosmétiques et ses évolutions ».

Voir sur : file:///C:/Users/lm/Downloads/2008-323-324-oct-nov-p.13-Laissus.pdf. Consulté le:
31/05/2016, p. 13.

 -ّ 3باللّرحاحليةّ ،االلتزام بالمواصفات القياسية كإستراتيجية لحماية المستهلك -حالة الجزائرّ ّ،«ّ -الملتقى الوطني

حول :أثر التحوالت االقتصادية على المنظومة القانونية لحماية المستهلكّ،جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراسّ،
كلية الحقوق والعلوم السياسيةّّ،يومي  08وّ،2013ّ،09 /05/صّ.صّ .13ّ-18ّ.
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ّونحنّنؤيّدّاالتجاهّالموسعّلمفهومّالمنتوجّالخطيرّ،ليشملّتلكّالتيّتستمدّخطورتهاّ
منّوجودّعيبّفيهاّ،ألنّّهذهّاألخيرةّأخطرّمنّسواهاّ،باعتبارّأنّمنّيستعملها ّيفترضّ
سالمتهاّمنّالنّاحيةّالفنّيةّ،فالّيتّخذّفيّاستعمالهاّاحتياطاتّخاصةّ ،كماّأنّ ّالمسألةّالّ
تتعلّ قّبالعيبّبمعنىّاآلفةّالطارئةّالتيّيخلوّمنهاّالشيءّالسليمّ ،والذيّيؤديّإلىّنقصّ
قيمةّالمنتوجّالتّجاريةّ(األضرارّالتجارية)ّّوانّماّذلكّالذيّيجعلّالمنتوجّخطراّأوّيزيدّمنّ
خطورتهّ ،فيتسبّب ّفي ّإلحاق ّالضرر ّلمستعمله؛ ّفالدّواء يصبح أكثر ّخطورة ّإذا كان بهّ
عيب ّفي مركّباته وجزئيّاتهّ ،إذ ّقد ّيؤدي ذلك إلى إصابة المريض بداء آخر أخطر مماّ
مزود بعازل متينّ ،ما ّيجعلّ
نزين غير ّ
استعمل من ّأجله ،أو وجود بسيارة معينة خزان ب ّ
الركاب وأيضا الغير في خطر حصول حالة انفجار أو حادث معيّنّ ّ.
السيّارةّو ّ
ثانياّ:صور العيب في المنتوج
يتسم ّالعيب ّالذي ّيكسب ّالمنتجات ّ ّصفـة ّ ّالخطورةّ ،بالخصوصيةّ ،فـهو ّمرتبطّّ

بالتّصميمّ(ّ)9والتّصنيعّ(ّ ّ.)1
 – 1عيب التصميم:

تتميّز ّعمليّة ّالتّصميمّ ،بكونها ّعمال ّذهنيا ّبحتاّ ،يقوم ّعلى ّالتّدبير ّوالتّفكيرّ ،وهيّ

المرحلة ّالسّابقة ّللتّصنيع؛ ّلذلك ّفإنّ ّحدوث ّخطأ ّما ّفي ّهذه ّالمرحلة ّأمر ّممكنّ ،لكونّ
ورّالرئيسيّ،واإلنسانّغيرّمعصوم ّعنّالخطأّفيّإرادتهّوّ
ّ
العقلّالبشريّيلعبّفيهاّالدّ
سلوكه؛ ّباإلضافةّإلىّأنّ ّأهمّ ّماّيميّزّهذهّالمنتجاتّ،هوّالجدّةّواالبتكار؛ ّلذلكّّيصعبّ
استبعادّالعيبّالذيّيعتريّتصميمّمنتجاتّجديدةّغيرّمعروفةّ،والّمجربةّمنّقبل(ّ .)1
ّيرتبط ّعيب ّالتّصميم ّبتكوين ّالمنتوج

()2

الرسومات ّوالمـواد
ّوأحيانا ّبالخرائط ّو ّ

والمواصفاتّ،كماّقدّيتضمن ّتصميماّغيرّمناسبّللمنتوج ّ ّوغالبا ّماّينتشرّهذاّالعيبّ
ّ -ّ 1حنانّمخائيلّعلبونيّ،حماية ّالمستهلكّمنّأضرارّالمنتجات ّالخطرةّالناشئةّعنّعيبّفيهاّ،بحثّقانونيّعلميّ
معدّلنيلّدبلومّالدراساتّالعلياّفيّالقانونّالخاصّ،كليةّالحقوقّ،جامعةّدمشقّ،1771ّ،صّ .91ّ.
ّ-ّ2محمدّعبدّالقادرّالحاجّ،مرجعّسابقّ،صّ .191ّ.
ّ

189

الباب األول:

تحديد االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة

علىّكافةّالوحدات(ّ،)1فإذاّوجدّمثالّعيبّفيّالتّركيبةّالكيميائيةّلدواءّمعيّنّ،فسيؤدّيّذلكّ

إلىّصنعّجميعّاألدويةّمعيبةّ،بحيثّتشكّلّخطراّعلىّكلّّمنّيتعاطاها(ّ ّ.)2

ّيمكنّأنّتنصبّ ّالعيوبّالمرتبطةّبالتّصميمّعلىّإخفاءّمخاطرّمعيّنةّ ،كأنّيخفيّ

صانعّالطّائرات ّ ّبعضّأخطارّالتّصميمّالذيّأعده ّللطّائرة ّعنّمستعمليها ّ(ّ ّ )3أو ّتقصيرّ
فيّتزويدّالمستهلكّبأمنّكافّيحتاجّإليهّ ،كأنّيهملّتصميمّأجهزةّأمانّكافيةّومالئمةّ

لها()4أو ّتركيب ّجهاز ّأمني ّلالنفجار(جهاز ّإنذار) ّغير ّمناسب(ّ )5أو ّيأخذ ّصورة ّعدمّ
االستخدام ّالكافي ّللموادّ ،كأن ّيتمّ ّتصميم ّطائرة ّمن ّمواد ّومعادن ّغير ّقادرة ّعلى ّتحمّلّ

االرتطامّّأوّإذاّماّاستخدمّموادّأرخصّمنّغيرهاّوأقلّّجودةّومتانةّلتحملّاالصطدام(ّ ّّ.)6
وهناك(ّ )7منّيرىّأنّالتّوجيهّاألوربيّرقم ّّ ّ 828ّ-33قدّأشارّإلىّعيوبّالتّصميمّ
فيّالمادةّّ1منهّّ،والتيّتنصّّعلىّأنّهّ ّ:

«ّصانع الجزء المكون ال يكون مسؤوال عن األضرار الناشئة عن وجود عيب في

المنتوج إذا أثبت أن العيب يرجع إلى تصميم المنتوج»ّ(ّ ّّ.)8
ّ-ّ1قادةّشهيدةّ،المسؤوليةّالمدنيةّللمنتجّ،...مرجعّسابقّ،صّ .999ّ.
ّ-ّ2حنانّمخائيلّعلبونيّ،مرجعّسابقّ،صّ .92ّ.

ّ -ّ 3يسرية ّمحمد ّعبد ّالجليل ،مرجع ّسابقّ ،صّ .999ّ .وهو ّما ّيحدث ّأيضا ّبالنسبة ّلتصميم ّصهاريج ّالبنزين ّالتيّ

تسربّالوقودّإلىّصندوقّالسيارةّالمغلقّمماّيؤديّبالسيارةّلالنفجارّ.الرجوعّفيّهداّالصددّإلىّ:قادةّشهيدةّ،المسؤوليةّ
المدنيةّللمنتجّ،...مرجعّسابقّ،هامشّصّ .999ّ.

ّ-ّ4يسريةّمحمدّعبدّالجليلّ،مرجعّنفسهّ،صّ .999ّ.
ّ-ّ5قادةّشهيدةّ،المسؤوليةّالمدنيةّللمنتجّ،...مرجعّسابقّ،صّ .999ّ.
ّّ

ّ-ّ6يسريةّمحمدّعبدّالجليل ،مرجعّسابقّص.999ّ.
ّ-ّ7محمدّأحمدّالمعداويّ،مرجعّسابقّ،صّ.991ّ.

ّ-ّ«Le producteur n'est pas responsable en application de la présente directive s'il prouve:...

8

f) s'agissant du fabricant d'une partie composante, que le défaut est imputable à la conception
du produit dans lequel la partie composante a été incorporée ou aux instructions données par le
fabricant du produi ».
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 – 2عيب التصنيع:

تلي مرحلة التّصميمّ ،مرحلة الصّنع وهي أقلّ تعقيدا وصعوبة من األولى؛ ّإذ من

الممكن أن يظهر خالل الصّنع ،خطأ بشرياّ يفضي إلى وجود عيوب في المنتوج ّالنّهائي
ألنّه لم يخضع لرقابة صارمة أو يظهر عجز ميكانيكي ،ال يضمن األمن الذي يحقّ
للمستهلك انتظاره من الصّانع(ّ .)1

ّّيشكلّعيبّالتّصنيعّأحدّالعيوبّالمرتبطةّباألداءّالفنيّللمنتوج(ّ)2وهـوّيختلفّعنّ
عيبّالتّصميمّ ،فإذاّكانّهذاّاألخيرّيظهرّفيّتكوينّالمنتوجّ،فإن ّعيبّالتّصنيعّيظهرّ
فيّالتّصنيعّالفعليّله(ّ .)3

عرفهّفيّهذاّالصددّالبعضّبأنهّ ّ:

« ّ خطأ وقع من المنتج في العملية التصنيعية جعل منتوجه المعيب تصنيعيا ال

يماثل منتوجا آخر قام بإنتاجهّ»(ّ ّ.)4

يظهرّمنّخاللّالتعريفّ،أنّالمنتوجّالمعيبّتصنيعياّ،يكونّقدّلحقهّنقيصةّبسببّ
خللّفيّالعمليةّالتصنيعيةّّأدتّإلىّاختالفّّهذاّّالمنتوجّّعنّتصميمهّّالسليمّ،فعيبّ
التصنيعّيفترضّسالمةّالتصميم(.)5

يمكن ّأن ّيرجع ّاالختالف ّعن ّالمواصفات ّ– ّأي ّالعيوبّ -إلى ّعدم ّالدّقة ّفيّ
التّصميمّأوّعدمّالدّقةّفيّتنفيذّالتّصميمّّ،سواءّكانتّعدمّالدّقةّهذهّراجعةّإلىّعيبّفيّ
المواد ّأو ّطريقة ّالتشغيل ّأو ّاآلالت ّوالمواد ّالمستخدمةّ ،لذلك ّفإنّ ّالعيب ّمرتبط ّبالموادّ

األوليةّأوّاألدواتّالمستخدمةّفيّتنشئةّّالمنتوج(ّ)6أوّبارتكابّخطأّمهنيّفيّنسبّالموادّ
ّ-ّ1كريمةّبركاتّ،حمايةّأمنّالمستهلكّ،...مرجعّسابقّ،صّ .112ّ.
ّ-ّ2بدرّحامدّالمالّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ.917ّ.
ّ-ّ3قادةّشهيدةّ،المسؤوليةّالمدنيةّللمنتجّ،...مرجعّسابقّ،صّ .991ّ.
ّ-ّ4بدرّحامدّالمالّ،مرجعّسابقّ،صّ .97ّ.
ّ-ّ5حنانّمخائيلّعلبونيّ،مرجعّسابقّ،صّ .91ّ.
ّ-ّ6مرجعّنفسهّ،صّ .999ّ.
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المستعملةّأوّفيّمغايرةّاألوزانّفيّتركيبةّمعيّنةّأوّحتىّفيّتعبئةّوتغليفّهذهّالمنتجاتّ،
عندماّالّتتناسبّمعّنوعيةّالمنتجاتّنفسهاّ،فتتفاعلّمعهاّعلىّنحوّيؤديّإلىّفسادهاّأوّ

خطورةّاستعمالها(ّ،)1كأنّيكونّجهازّفراملّالسيارةّسليماّمنّحيثّالتصميم ّ ّولكنّالموادّ
التيّأدخلتّفيّصـناعتهّكانتّرديئةّأوّطريقةّتركيبهّغيرّسليمة(ّ .)2

لّفيّغيابّالرقابةّعليهاّوذلكّ
ّ
كماّيرتبطّعيبّالتّصنيعّبخللّفيّعمليةّاإلنتاجّيتمث
بعدم ّفحصه ّفحصا ّدقيقا ّطيلة ّمراحل ّتصنيعهّ ،مما ّيجعله ّ(المنتوج ّالمعيب ّتصنيعيا)ّ
يختلف ّعن ّمقاييس ّالمنتوج ّاألصلي ّالموافق ّمع ّالتصميم ّوغالبا ّما ّال ّينسحب ّعيبّ

التصنيع ّعلى ّكل ّالوحدات ّاإلنتاجية ّوانما ّعلى ّعدد ّمحدد ّفقط(ّ ،)3لذلك ّيبقى ّالخطرّ
أضيق ّنطاقا ّمقارنة ّ ّبعيب ّالتصميمّ ،لكون ّ ّأثره ّمحدود ّعلى ّنسبة ّمحدودة ّمنّ

المنتجات(ّ ّ.)4

يمكنّلذلكّ،أنّينتجّعيبّالتصنيعّعنّالخطأّفيّمعالجةّالمنتوجّوذلكّبزيادة نسبة
المكونات الفعّالة في المنتوج أو ضبط سيء لألدوات واآلالت ّالمتدخّلة في صنعهّ
ّ
بعض
بطريقة ما ،يمكن أن يؤدي إلى مأساة.
يمكنّأيضاّأنّينتجّعيبّالتّصنيعّمنّعجزّميكانيكيّ،إذّتدخّلت اآلالت في جزء
معرضا الحتمال حدوث ّعطل كهربائي أو سوء عمل
مهمّ من اإلنتاج ،فيكون بالتّالي ّ
لآلالت ،مما يمكن أن يخلّف نتائج غير تلك التي تمّ ّتقديرها ّوالتي تكون قابلة للمساس

بسالمة المستهلك(ّ .)5

هّبالرغمّمنّمحاوالتّالفقهّّلتصنيفّالمنتجاتّّالخطيرةّ،إالّأنهّال ّ
يبقىّالقولّ،أنّ ّ
ّ-ّ1محمدّشكريّسرورّ،مرجعّسابقّ،صّ .22ّ.
ّ-ّ2قادةّشهيدةّ،المسؤوليةّالمدنيةّللمنتجّ،...مرجعّسابقّ،صّ .991ّ.
ّ-ّ3مرجعّنفسهّ،صّ.صّ .991 -999ّ.
ّ-ّ4حنانّمخائيلّعلبونيّ،مرجعّسابقّ،صّ .92ّ.
ّ-ّ5كريمةّبركاتّ،حمايةّأمنّالمستهلكّ،...مرجعّسابقّ،صّ .111ّ.
ّ
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الباب األول:

يمكن ّ حصرّوتحديدّهذهّالمنتجاتّتحديداّجامعاّمانعاّ،فللمخترعاتّواالكتشافاتّالعلميةّ
أثر ّكبير ّيجعل ّمن ّالمستحيل ّحصرها ّضمن ّقائمة ّنهائية؛ ّلذلك ّحاول ّالقانون ّإزالةّ
الغموضّحولّمفهومّالمنتجاتّالخطيرةّوالبحثّعنّمعيارّلتحديدهاّبالشّكلّالذيّيضمنّ
حمايةّمستهلكيهاّمنهاّ .
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ المطلب الثاني
موقف القانون من فكرة المنتوج الخطير
ّعنيّكلّمنّالمشرع ّالجزائريّ ّّوالمشرع ّالفرنسي ّواألوروبيّ،بتحديدّالمنتجاتّالتيّ
تكونّمصدرّخطرّعلىّصحةّوسالمةّالمستهلكّأوّالمستعملّفيّشخصهّأوّأموالهّ،إذّ
ورد ّفي ّالقانون ّالجزائري ّتعريفا ّله ّ(الفرع ّاألول)ّ ،كما ّحاول ّكل ّمن ّالمشرع ّالفرنسيّ
واألوروبيّالقاءّالضوءّعلىّهذهّالفكرةّ(الفرعّالثاني)ّ .
الفرع األول
موقف المشرع الجزائري من فكرة المنتوج الخطير
أدّى ّانتقال ّالجزائر ّإلى ّنظام ّاقتصاد ّالسّوقّ ،وتحرير ّالتّجارة ّالخارجيّةّ ،إلى ّتدفّقّ
ّمتنوعة ّفي ّالسّوقّ ،إلى ّجانب ّالمنتجات ّالمحليةّ ،التي ّقد ّتكون ّمصدر ّخطرّ
منتجات ّ
على ّسالمة ّالمستهلكّ ،وهو ّما ّجعل ّفكرة ّالمنتوج ّتغزو ّالنصوص ّالقانونية ّبداية ّمنّ
القانون ّرقم ّّ 71ّ -91المتعلق ّبحماية ّالمستهلكّ ،والنصوص ّالتطبيقية ّلهّ ،إلى ّصدّورّ
القانون ّرقم ّّ 97ّ -71المعدل ّللقانون ّالمدنيّ ،مكرسا ّفي ّالمادة ّّ 917مكرر ّتّ .م ّفكرةّ
المنتوجّ،باإلضافةّإلىّالقانون ّرقم ّّ 72ّ -71المتعلّقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغشّ ،الذيّ
ألغىّالقانونّرقمّّ71ّ-19أعالهّ .
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يالحظ ّأن ّالمشرع ّفي ّالقانون ّرقم ّّ 71-91الخاص ّبحماية ّالمستهلك ّ(الملغى) ّلمّ

يتعرضّلتعريفّللمنتوجّالخطير()1؛ ّغيرّأنّه ّبعدّذلكّ،صدرّالمرسومّالتنفيذيّرقم ّّ-72
ّ)2(ّ111الذيّأوردّتعريفاّلهّفيّالمادةّّ1مطةّّ9بأنّهّ ّ:

ار أو يضران بصحة
« كل منتوج وبضاعة يعرضان إلى الخطر أو يسببان أضر ا

السكان والبيئة ويتلفان الممتلكات والمنشآت القاعدية».

يستخلص من المادةّأعاله ،أن المشرع الجزائري في محاولته لتعريف المنتوج الخطيرّ
 ّوذلك خروجا عن مهامه ّ -يكون قد ضيّق من نطاق األشياء الخطرة ّوحصرها فيّالحاالت المذكورة في المادة سالفة الذكرّ،فكان من المستحسن لو تجنّب ذلك ألنّالمنتجاتّ

الخطرة تبقى خارج التحديد وال يمكن حصرها(ّ .)3

ّّّّّلكن ّبعد ّصدور ّالقانون ّرقم ّّ 72-71المتعلق ّبحماية ّالمستهلك ّوقمع ّالغشّ ،الملغيّ
للقانونّرقمّّ71-91أعالهّ،جاءّالمشرعّّبمفهومّآخرّللمنتوجّّالخطيرّ،فاعتبرهّطبقاّللمادةّ
ّ2مطةّّ92منّالقانونّرقمّّ72-71المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغشّّ،كلّمنتوجّالّ

هذاّاألخيرّالذيّعرفتهّالمادةّّ2مطةّّ91بأنّهّ ّ:
ّ
يستجيبّلمفهومّالمنتوجّالمضمون()4؛ّ

ّ -ّ 1معّذلكّفإن ّفكرةّالمنتوجّالخطيرّلمّتكنّغائبةّعنّفلسفةّالتشريعّالجزائريّفيّظلّالقانونّرقمّّ 71-91سالفّالذكرّّ
هذاّاألخيرّالذيّيوجبّفيّمادتهّالثانيةّ ،أنّتتوفرّكلّالمنتجاتّعلىّالضماناتّضد ّالمخاطرّالتيّيمكنّأنّتمس ّبصحةّ
المستهلكّو/أوّأمنهّأوّتضرّبمصالحةّالماديةّوهوّالحكمّالذيّتضمنتهّالمادةّّ2منّالمرسومّرقمّّ199-17الخاصّبضمانّ
المنتجاتّوالخدمات(ّ،الملغى)ّ،سالفّالذكرّ،التيّألزمتّالمحترفّبضمانّسالمةّالمنتوجّالذيّيقدمهّمنّأيّعيبّيجعلهّ
غيرّصالحّلالستعمالّالمخصصّلهّأوّمنّأيّخطرّينطويّعليهّ.بالتاليّفالعيبّبحسبّالمرسومّالسابقّيتضمنّغيابّ
األمنّوالسالمةّوهوّماّتؤكدهّالمادةّمنّالمرسومّنفسهّعندماّألزمتّالمحترفّفيّجميعّالحاالتّبإصالحّالضررّالذيّ
يصيبّاألشخاصّأوّاألمالكّبسببّالعيبّوفقّماّيقتضيهّمفهومّالمادةّّ2أعالهّ ّ.

ّ -ّ 2مرسومّتنفيذيّرقمّّ 111ّ -72مؤرخّفيّّ ّ،1772/91/79يحددّالشروطّالخاصةّالمتعلقةّبنقلّالموادّالخطرةّعبرّ
الطرقاتّ،جّ.رّ،عددّّ11صادرّفيّّ .1772/91/71
ّ -ّ 3لطيفةّأمازوزّ،التزامّالبائعّبتسليمّالمبيعّفيّالقانونّالجزائريّ،أطروحةّلنيلّدرجةّدكتوراهّفيّالعلومّ،تخصصّ:
القانونّ،كليةّالحقوقّوالعلومّالسياسيةّ،جامعةّمولودّمعمريّ،تيزيّوزوّ،2211ّ،صّ .971ّ.
ّ -ّ 4وهوّمطابقّللتعريفّالذيّجاءتّبهّالمادةّّ c/1منّالتوجيهّاألوروبيّرقمّّ 11ّ -1779المتعلقّبالسالمة ّالعامةّ
للمنتجاتّ،سالفّالذكرّ،للمنتوجّالخطيرّ ّ.
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« ّكل منتوج ،في شروط استعماله العادية أو الممكن توقعها ،بما في ذلك المدة ،ال

يشكل أي خطر أو يشكل أخطا ار محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج
وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة وسالمة األشخاص»(ّ .)1

لكنّهذا ّالتعّريفّالذيّقدّمهّالمشرعّللمنتوجّالخطيرّ،ينقصه ّالدّقة؛ ّألنّه ّبهذاّالشكلّ
يقصيّالمنتجاتّالخطيرةّبطبيعتهاّ،منّتصنيفّالمنتجاتّالخطيرةّ ّ.
فالمنتوج ّقد ّيكون ّخط ار ّوفي ّنفس ّالوقت ّمضموناّ ،أي ّيستجيب ّلمفهوم ّالمنتوجّ
المضمونّ،مثالّالسّالحّالذيّيعتبرّمنتوجاّخطيراّبطبيعتهّ ،يكونّمضموناّإذاّماّاستعملّ
بشكلّصحيح ّوفيّالغرضّالمحدّدّلهّ ،وبالتّاليّتنتفيّعنهّصفةّالخطورةّ،فيّحينّأنّهّمنّ
المنتجاتّالتيّلمّتشهدّخالفاّحولّخطورتهاّ،كماّأنّبعضّالمنتجاتّتبقىّخطيرةّحتىّلوّ
استعملتّاستعماالّعادياّ،كالتبغّمثالّ .
مماّسبقّ ،يمكنّاستخالصّموقفّالقانونّالجزائريّمنّمفهومّالمنتوجّالخطيرّ،أينّ
اقتصرهّعلىّذلكّالذيّيشكلّخطراّفيّشروطّاستعمالهّالعاديةّأوّالشروطّاألخرىّالممكنّ
توقّعهاّمنّقبلّالمتدخلينّعلىّسالمةّوصحةّاألشخاصّ ّ.
وعليه ّفإن ّوصف ّالخطورة ّألي ّمنتوجّ ،يرتبط ّبنقص ّالسالمة ّالتي ّكان ّالشخصّ
يتوقّع ّأن ّيوفّرها ّله ّالمنتوج ّوقد ّعبر ّالمشرع ّعن ّالمنتوج ّالذي ّيوفر ّالسالمةّ ،بالمنتوجّ
السليمّأوّالنزيهّأوّالقابلّللتسويقّوالذيّعرفهّبأنهّ ّ:
ّ -ّ 1يتشابهّالتعريفّالذيّأوردتهّالمادةّّ 8مطةّّ 12منّالقانونّرقمّّ 28-29المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغشّ،
سالفّالذكرّ،معّمضمون المادة  02منّالقانونّ22-39المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلكّ(الملغى) التيّنصتّ
علىّأنّهّ ّ:

ّّّ"ّكل منتوج ،سواء كان شيئا ماديا أو خدمة ،مهما كانت طبيعته ،يجب أن يتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر

التي من شأنها أن تمس صحة المستهلك و /أو أمنه أو تضر بمصالحه المادية" ،وما جاء في نص المادة  03من

نفس القانون التي تنص على أنه

.كما ينبغي أن يستجيب المنتوج و/أو الخدمة للرغبات المشروعة للمستهلك فيما يخص النتائج المرجوة منه".
ّ
ّ
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« ّكل منتوج خال من أي نقص و/أو عيب خفي يضمن عدم األضرار بصحة

وسالمة المستهلك و/أو مصالحه المادية والمعنويةّ»(ّ .)1

لذلكّيمكنّاستخالصّتعريفّللمنتوجّالخطيرّبأنّهّ ّ:

« ّذلك الذي يشكل خط ار على صحة وسالمة المستهلك إما بطبيعته ،واما لعيب

فيه جعل أداءه مختال ،أو لعدم اشتماله على البيانات الال زمة للحصول على الفائدة

المرجوة منه وتفادي ما قد يصيبه من أضرار إذا ما استعمله بطريقة خاطئة».

يتفق ّبذلك ّالمشرع ّالجزائريّ ،مع ّما ّسار ّعليه ّالمشرع ّالفرنسي ّالمتأثر ّبالتوجيهّ
ّ،فبالرغمّمنّ
ّ
األوربي ّرقم ّّ ّ 828ّ -33والذيّجعال ّمنّنقصّسالمةّالمنتوجّمعياراّلتعيّبه
ّ
عدمّتحديدّمفهومّالعيبّالذيّتضمّنتهّالمادةّّ 917مكررّ ،المتعلقةّبمسؤوليةّالمنتجّعنّ
منتجاته ّالمعيبةّ ،إال ّأنه ّأسهب ّفي ّالموضوع ّفي ّالقانون ّرقم ّّ 72ّ -71الخاص ّبحمايةّ
المستهلكّوقمعّالغشّ ّ.
يالحظ ّأنهّحسنّفعلّالمشرعّالجزائريّ،لماّعبّرّعنّالمنتوجّالذيّالّيوفّرّالسالمةّ
للمستهلكين ّوالمستعملين ّوالذي ّيهدّد ّصحتهم ّومصالحهم ّالمادية ّوالمعنوية ّبالمنتوجّ
الخطيرّ ،ألنهّمنّجهةّ،يعتبرّأكثرّتعبيراّعنّاألضرارّالتي ّتصيبّالمضرورّفيّجسدهّ
فيّغالبّاألحوالّ ّوفيّممتلكاتهّ ّ.
ّ ّومنّجهةّأخرىّ،يكونّقدّتفادىّأيّ ّلبسّمعّمفهومّالعيبّالتقليديّالموجبّلدعوىّ
ضمانّالعيبّالخفيّ،الذيّيعنىّفقطّباألضرارّالتجاريةّّوالتيّتنقصّمنّقيمةّالمنتوجّأوّ
بحسبّالغايةّالمرجوةّمنهّ ّ.
ّ
منّاالنتفاعّبهّّ
ّّّّّّيتّفق ّأيضا ّالمشرع ّالجزائري ّمع ّالمشرع ّالفرنسي ّومن ّقبله ّالتّوجيه ّاألوربي ّرقمّّ
ّ،828ّ-33فيّأنّسالمةّالمنتوجّيتمّّتقديرهّبشكلّموضوعيّوذلكّباالعتمادّعلىّشروطّ
استعمالهّالعاديةّأوّالممكنّتوقّعهاّمنّطرفّالمدينّ(المتدخل)ّبمعنىّاالستعمالّالمنطقي ّ
ّ-ّ1المادةّّ2مطةّّ99منّالقانونّرقمّّ72ّ-71المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغشّ،سالفّالذكرّ .
ّ
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للمنتوجّ ّ.
ّأورد ّالمشرع ّفي ّهذا ّالصدد ّمعيا ار ّلالستعمال ّالعاديّ ،وهو ّاستـعمال ّالمنتوج ّفيّ

المـدةّالمحدّدةّالستعماله(ّ،)1إذّعرفّالمنتوجّالمضمونّبأنهّ ّ:

«ّكل منتوج ،في شروط استعماله العادية أو الممكن توقعها ،بما في ذلك المدة...

ال يشكل أي خطرّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.»ّ...

ّبناء ّعليهّ ،ال ّيمكن ّاعتبار ّالمنتوج ّخطي ارّ ،إذا ّلم ّيوفر ّالسالمة ّالمتوقّعة ّنتيجةّ
استعمالهّخارج ّتلكّالمدّة؛ ّ إذّيـعتبرّمنّقبيـلّالسـببّاألجنبيّالذيّيمكنّللمـدينّبااللتزامّ
بالسالمةّ،االستنادّعليهّلدفعّمسؤوليتهّ .
ّكما ّأن ّالمشرع ّالجزائري ّال ّيضفي ّصفة ّالخطورة ّعلى ّالمنتوجّ ،إذا ّشكل ّأخطاراّ
محدودةّّفيّأدنىّمستوىّيتناسبّمعّاستعمالّالمنتوجّّوهوّماّأشارتّإليهّّالمادةّّ2مطةّ
ّ91منّالقانونّرقمّّ72-71المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغشّ،سالفّالذكرّ .
فهذه ّالخطورة ّتعدّ ّمألوفة ّومتسامح ّفيها ّوفقا ّللتوقعات ّالمشروعة ّوالمعتادة ّأليّ
شخصّمعتادّومنّذلكّوعلىّسبيلّالمثالّ:بعضّالموادّالغذائيةّالتيّتسبّبّحساسيةّلفئةّ

معينةّمنّالمستهلكينّ ّ.

يمكنّاستخالصّذلكّمنّالمادةّّ 2مطةّّ 9منّالقانون ّرقم ّّ 72-71المتعلقّبحمايةّ
عندماّعرفتّسالمةّالمنتوجاتّ،فيّنصّهاّعلىّأنّهّ ّ:
ّ
المستهلكّوقمعّالغشّ،

« ّغياب كلي أو وجود ،في مستويات مقبولة وبدون خطر ،في مادة غذائية

لملوثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبيعية أو أية مادة أخرى بإمكانها جعل المنتوج

مض ار بالصحة بصورة حادة أو مزمنةّ»ّ .

ّتعدّّأيضاّاألدويةّ،المجالّالخصبّالذيّّيحويّدرجةّمنّّالخطورةّتعتبرّمألوفةّّ ّ
ّ-ّ1المادةّّ2مطةّّ91منّالقانونّرقمّّ72-71المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغشّ،سالفّالذكرّ .
ّ
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ومتوقّعة(ّ ّ.)1
ومعنى ّذلكّ ،أن ّإقرار ّوصف ّالخطورة ّفي ّمثل ّهذه ّالمنتجاتّ ،يقتضي ّأن ّيكونّ
الخطر ّالذي ّيهدّد ّصحة ّوسالمة ّالمستهلكّ ،أعلى ّدرجة ّمن ّالمخاطر ّالمألوفة ّوالمعتادةّ
التّيّيمكنّتوقّعّمثلهاّفي ّمثلّهذهّالمنتجاتّ،مثلّماّحدثّبالنّسبةّلدواءّمضادّللسّعالّ
خاص ّباألطفالّ ،يدعى ّ"ديكستروميتازين ّ"ّ ،"Dextromethazinتأكد ّبأنه ّيسبّب ّحمىّ
ّ،وأنّ ّهناكّخللّفيّتركيبتهّّ
وحساسيةّمفرطةّلكلّمتناوليهّ ،معّحدوثّآثارّجانبيّةّخطيرة ّ
لّخطراّّعلىّصحّةّاألطفالّ،مؤكّداّعلىّّضرورةّّسحبهّّمنّالصّيدلياتّّنظ ارّ
ّ
ممّاّيشكّ
لخطورتهّعلىّمتناوليهّ(ّ ّ.)2

ّّّّّّنفسّاألمرّبالنّسبةّلدواء ّتاليدوميدّّ)3( Thalidomideالذيّاعتبر ّأبرزّمثال ّعلىّ
عالجّطبيّجديدّكانّآذاهّأكثرّمنّنفعهّ ،الحتوائهّعلى ّمادةّالباربيواتّالتّيّتؤدّيّإلىّ
ّ-ّ1محمدّمحيّالدينّإبراهيمّسليمّ،مرجعّسابقّ،صّ ّ.12ّ.
ّّّّ فالدواءّمنّمنظورّخاصيتهّالعالجيةّ،يفرضّضرورةّالتمييزّبينّاألثرّالعالجيّالمرتقبّوالذيّيمكنّأنّتنتجّعنهّ
آثار ّثانوية ّغير ّمرغوب ّفيهاّ ،وبين ّاألضرار ّغير ّالمرتقبة ّوالتي ّتعبر ّعن ّنفسها ّفي ّتدهور ّأو ّتردي ّحالة ّالمتداوىّّ
وهيّبذلكّتنالّمنّسالمةّالمريضّوتضرّبهّمرةّأخرىّ.الرجوعّفيّهداّالصددّإلىّ ّ :أسامةّأحمدّبدرّ،مرجعّسابقّّ

صّ .188ّ.

ّ-ّ2وهيبةّحمدانيّ،محمولّمنّالموقع:
 . http://www.elikhbaria.com/ar/permalink/29457.htmlتمّاالطالعّعليهّبتاريخّ .1100/00/10 :
ّ -ّ 3تاليدوميدّ"ّ "Thalidomideعقارّيوصفّللنساءّالحواملّكعالجّللشعورّبالغثيان ّالصباحيّ ،منتوج ّمنّقبلّشركةّ
ألمانيةّغرونتهالّّGrünenthalفيّستيناتّالقرنّالماضيّمعّدعايةّبأنهّآمنّللحواملّ،ولكنّاتضحّعدمّصحةّماّروجّ

بخصوصه ّ،فقدّولدّجيلّمنّاألطفالّبالّأقدامّأوّأيديّ،إذّتسببّبتشوهاتّخلقيةّلألطفالّالمولودينّآنذاكّ،كماّكانتّ
والداتّأخرىّبأيدّأوّأرجلّشبيهةّبالزعانفّوهيّحالةّتعرفّباسمّ"فقميةّاألطراف"ّ،بعدماّثبت ّوجودّموادّفاعلةّتؤديّ
إلى ّموت ّالمواليد ّالجدد ّبنسبة ّّ %32ومن ّيبقى ّعلى ّقيد ّالحياة ّيصاب ّبعاهات ّوتشوهاتّ ،وقد ّبلغ ّعدد ّاألطفالّ

ّبتشوهات ّبسبب ّاستخدام ّتاليدوميد ّّ 12.222ألف ّإلى ّّ 12.222طفلّ .الرجوع ّفي ّهذا ّالصدد ّإلىّ :سلوىّ
المولودين ّ
تقرينّ،حمايةّالمستهلكّفيّمواجهةّمخاطرّالتطورّالعلميّوالتكنولوجيّ(دراسةّمقارنة)ّ،مذكرةّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّ
القانونّ،فرعّ:قانونّالعقودّ،كليةّالحقوقّوالعلومّالسياسيةّ،جامعةّتيزيّوزوّ،2213ّ،صّ.صّ .32ّ-31ّ.
ّ
ّ
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تشوهاتّخلقيةّللجنينّ،وكذاّدواءّمدياتور ّ)1(ّMédiatorالذيّثبتّخطورتهماّعلىّ
تشكّلّ ّ
الصّحة.
لكنّهذهّاألخطارّالمحدودةّوالتيّتتناسبّمعّاستعمالّالمنتوجّ،الّتعتبرّمقبولةّّإالّ

إذا ّوفّر ّالمتدخل ّأقصى ّدرجات ّالحماية ّللتقليل ّمن ّهذه ّاألخطار(ّ ،)2كأن ّيوضح ّمثالّ
للمستهلكّ،أن ّاستعمالّدواءّمعينّقدّيؤديّإلىّإصابةّبعضّاألفرادّبالوهنّأوّالخمولّّ
مماّيقتضيّعدمّقيادةّالسيارةّعندّالشعورّبهذاّاإلحساس(ّ ،)3وأنّبعضّاألدويةّالمسكّنةّ
لأللمّالّيجوزّتناولهاّممنّيعانونّمنّقرحةّالمعدةّ .
يمكن القول من خاللّماّسبق ،أنّّالمشرعّالجزائريّتبنى معيار السالمة الذي ينتظره
بالرغبة المشروعة ،ذلك أنّ المنتوج الذي ينطوي على خطر
المستهلكّّ ،وهو ما يعبّر عنه ّ
يهدّد سالمةّالمستهلك ،هو منتوج غير مطابق لالنتظار الشّرعي لهذا األخيرّّ .
يبدوّهذا المعنى أكثر إلحاحاّ،إذا ما أخذنا في االعتبار أنّ عدم ّتحقّق تلك الحاجةّ
الرغبة المشروعةّ ،قد يترتّب عليه كوارث حقيقيّة؛ ّخاصة ّوقد ّتفشّت ّفي ّالمجتمعّ
أو ّ
الجزائريّ،سلوكاتّالغشّّوالخداعّ،علىّحسابّالمستهلكّالذيّفقدّأدنىّمستوياتّالحمايةّ
ممّاّجعلهّعرضةّلالنتهاكاتّوالمخاطرّالتيّتصيبهّ،فيّسالمتهّالجسديةّوالماليةّعلىّحد ّ
ّ -ّ1يعتبرّدواءّمدياتور)ّ(Médiatorالمضادّللسكريّّوالقاطعّلشهيةّاألشخاصّالذينّيعانونّمنّّمشكلّالبدانةّوالذيّتمّتداولهّ
فيّالسوقّمنذّسنةّّ 1921منّطرفّمختبرات ّ،Servierوذلكّمنّطرفّجاكّّ ،Servierإذّأنّالموادّالفاعلةّالمستخدمةّفيّ
إنتاجّهذاّالدواءّلمّيكنّمشكوكاّفيّخطورتهاّعلىّصحةّالمستهلكّ،إالّأنّدواءّمدياتورّالمستمدّمنّّ fenfluramineالذيّ

يتحولّبعدّتناولهّفيّالكبدّإلىّمستقبلّناهضّلمستقبالتّّsérotonineوهوّيسببّارتفاعّالضغطّالشريانيّوالرئويّ،فلهّتفاعالتّ

خطيرةّعلىّمستوىّالقلبّّ،نتيجةّالتليفّالذيّيصيبّعضالتّالقلبّ،كماّلهّعوارضّجانبيةّخطيرةّقدّتسّببّالموتّ،وهذاّماّ
أدىّإلىّسحبهّمنّالسوقّسنةّّ،2229أيّبعدّّ 11عاماّ،وقدّأكّدتّالوكالةّالفرنسيةّلمراقبةّسالمةّاألدويةّّ AFSAPأنّ

دواء ّ Médiatorهوّالسببّعنّوفاةّماّيزيدّّ 1822شخصّفهوّحصدّالمئاتّمنّاألرواحّ .الرجوعّإلىّ:المرجعّنفسهّ،
صّ.صّ .38ّ-32ّ.
ّ-ّ2المادةّّ2مطةّّ91منّالقانونّرقمّّ72-71المتعلقّبحمايةّالمستهلكّوقمعّالغشّ،سالفّالذكرّ ّ.
ّ-ّ3ميرفتّربيعّعبدّالعالّ،مرجعّسابقّ،صّ .19ّ.
ّ
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سواءّ(ّ ّّ.)1
ّّإضافة ّإلى ّما ّسبقّ ،نظّم ّالقانون ّالجزائريّ ،العديد ّمن ّالمنتجات ّالخطيرة ّالتي ّلمّ
يتناولها ّفي ّإطار ّالقانون ّرقم ّّ 72ّ -71المتعلق ّبحماية ّالمستهلك ّوقمع ّالغشّ ،سالفّ
الذكرّ ،كونها ّمنظمة ّبقوانين ّخاصة ّنظ ار ّ ّلطبيعتها ّالمعقدة ّوخطورتهاّ ،باعتبارها ّتمسّّ
بسالمة ّالمستـهلك ّلذلك ّاهتم ّالقانون ّبحظرها ّأو ّالحذر ّفي ّالتعـامل ّمعها ّوذلك ّبـ ــموجبّ

أحكامّ خاصةّ،أهمّت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلكّالمنتجاتّاألسلحةّ(ّ،)2الموادّالمتف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجرة(ّ،)3األدويةّّ،الموادّ ّ

ّ ّ -ّ 1يذكر ّمثال ّفي ّأساليب ّالغش ّوالخداع ّالتي ّيلجأ ّإليها ّالتجارّ :مزج ّالقهوة ّبالحمص ّوالشعيرّ ،وكذا ّمزج ّالتوابلّ
باألتربةّ ،ومسحوقّاإلسمنتّاألسودّللفلفلّاألسود ّ ّواآلجرّبالنسبةّللفلفلّاألحمرّ،ويتمّغشّالزعفرانّبسببّارتفاعّثمنهّ
بخلطهّبأعشابّمشابهةّلهّلزيادةّالوزنّ،مثلّالعصفرّالمشابهّلهّفيّاللونّوفيّسرعةّالذوبانّبالماءّ،كماّيتمّاالحتيالّ
فيّالفريكّبإضافةّصبغةّخاصةّأوّموادّملونةّتجعلهّيميلّلالخضرار ّإلعطاءّاالنطباعّبأنهّحديثّالصنعّ ،وهيّفيّ

مجملهاّحيلّيلجأّإليهاّبعضّالتجارّلرفعّاألرباح ّ ّنظراّالرتفاعّأسعارهاّوالطلبّالكبيرّعليهاّ،علماّأنّالتوابلّمستوردةّ
فيّغالبيتهاّمنّالهندّوباكستانّوالمغربّوهيّمرتفعةّالثمنّكماّلمّيسلمّالزيتّوالعسلّمنّقاعدةّالغشّواالحتيالّ،حيثّ
الرجوعّفيّهداّالصددّإلىّ :حفيظّصواليليّ،
يتمّمزجّزيتّالزيتونّبزيوت ّأقلّأصالةّونوعيةّ،ويباعّعلىّأنهّأصليّ ّ.
حذارّمنّالتقليدّوالغشّفيّالموادّالمعروضةّفيّالسوقّتوابلّممزوجةّباألتربةّواإلسمنتّواآلجرّعلىّموائدّالجزائريينّ،
جريدةّالخبرّ،2211/12/ّ22ّ،صّ ّ.28ّ.

ّّّّكماّأنّبعضّمنتجيّالزيتونّيقومونّبتصبيرّالزيتونّاألسودّباستخدامّالزيتونّاألخضرّوتخليلهّ،ثمّإضافةّصبغاتّ
ذات ّلون ّأسود ّوصودا ّكاويةّ ،تساهم ّفي ّتحويل ّاللونّ ،ويباع ّعلى ّأنه ّزيتون ّأسود ّومصبّر؛ ّفمن ّبين ّالمواد ّاألكثـرّّّّ
استعماال ّفي ّالتصبيرّ ،مادة ّالصودا ّالتي ّتستعمل ّبطريقة ّعادية ّفي ّعملية ّتخليل ّأنواع ّالزيتون؛ ّلكن ّبعض ّالتّجارّ

والمستهلكينّأكّدواّبأنّ ّهناكّمنّيعمدّإلىّاإلكثارّمنهاّ،حتىّيجهّزّالزيتونّالمصبرّفيّفتراتّوجيزةّ،وهوّمايزيدّمنّ

سرعةّتعفّنّالمادةّوخروجّروائحّكريهةّمنهاّ،خاصةّمعّانعدامّشروطّالتخزين؛ ّكما ّأنّ ّهذهّالمضاعفاتّالمترتّبةّعنّ
استخدام ّهذه ّالمادة ّتحول ّالزيتون ّإلى ّخطر ّيهدد ّصحة ّالمستهلكينّ .الرجوع ّفي ّهذا ّالصدد ّإلىّ ّ :سليم ّبن ّعبدّ
الرحمانّ،زيتونّ''خطير''ّعلىّموائدّالجزائريينّّ.محمولّمنّالموقعّ ّ:
ّ،http://www.djazairess.com/elkhabar/333259تمّاالطالعّعليهّبتاريخّّ .2218/28/23

ّ-ّ2نظمّالمشرعّالجزائريّ،شروطّبيعّوحيازةّاألسلحةّبقوانينّخاصةّوصارمةّنظراّلخطورتهاّعلىّالمجتمعّ،خاصةّفيّ
وقتناّالحاضرّالذيّتزدادّفيهّنسبةّالجريمةّ،منّبينهاّ :المرسومّرقم ّّ 211-92المؤرخّفيّّ ،9192/97/97الذيّيصنّفّ
عتادّالحربّواألسلحةّوذخائرهاّالمعتبرةّكذخائرّحربّ،جّ.رّ،عددّّ،91الصادرّفيّّ ّ.9192/97/99

يعرف ّالمرسوم ّالتنفيذي ّرقم ّّ ،919-17المتضمن ّالتنظيم ّالذي ّيطبق ّعلى ّالمواد ّالمتفجرةّ ،سالف ّالذكرّ ،الموادّ
ّ ّ -1
المتفجرةّ،فيّالمادةّّ71مطةّّ79بأنّهاّ =ّ":
ّ
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السامةّوالمخدرةّ(ّ ّ.)1
لكن ّرغمّكلّهذاّاالهتمامّمنّطرفّالمشرع ّالجزائريّ ،بمسألةّالمنتوجّالخطيرّ،إالّّ
أنّهّيالحظّعدمّالتّوافقّبينّاألحكامّالخاصةّبحمايةّالمستهلكّ،وتلكّالتيّتضمّنهاّالقانونّ
المدني ّبموجب ّالمادة ّّ 917مكررّ ،بخصوص ّالمسؤولية ّالخاصة ّبالمنتجّ ،التي ّلم ّيشرّ
فيهاّإلىّفكرةّالمنتوجّالخطير؛ّإذّجعلّالمنتجّمسؤوالّعنّاألضرارّالتيّتسببهاّمنتجاتهّ
المعيبةّ،دونّأنّيوردّتعريفاّلهذاّالعيبّ،عكسّمـاّفعلّالمشرعّالفرنسيّوالتوجيهّاألوروبيّ
كماّسنرىّالحقاّ ّ.
ماّقدّيفهمّأنّالمنتجاتّالخطيرةّ،مستبعدةّمنّنطاقّتطبيقّهذهّالمسؤوليةّالحديثةّّ
لذلكّينبغيّتداركّهذاّالنقصّ،الذيّمنّشأنهّأنّيفرغّهذهّالمسؤوليةّمنّمضمونهاّ ّويعيقّ
تحقيق ّ الهدف ّمن ّوراء ّظهورها ّوهو ّالتعويض ّعن ّطائفة ّمن ّاألضرار ّالجديدة ّ ّالتيّ
تسببهاّالمنتجاتّبسببّخطورتهاّولكيّيتحققّأيضاّنوعّمنّالتناسقّواالنسجامّبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ّ
= أ) كل مادة قابلة لالنفجار :مادة مفردة أو خليط مواد صلبة أو سائلة يمكنها أن تكون قابلة بنفسها لالنفجار
بسبب تفاعل كيماوي سواء أكان هذا االنفجار باالحتراق المشمع ،أو بالتفريغ ،أو بالصعق،

ب) كل مادة متفجرة :مادة قابلة لالنفجار يكون القصد من تفجيرها اآلثار الناتجة عن هذا االنفجار،
ج) كل شيء قابل لالنفجار :أي الشيء الذي يحتوي على مادة واحدة أو عدة مواد قابلة لالنفجار،

ّّّّتخصّص ّالمواد ّالمتفجرة ّلالستعمال ّحسب ّآثار ّانفجارها ّأو ّحسب ّدرجة ّحساسيتهاّ ،وال ّتتم ّعملية ّاستيرادهاّ

وتصديرهاّ،إالّّبعدّالحصولّعلىّتأشيرةّو ازرةّالدفاعّ،والّيمكنّأنّتعرضّللبيعّسوىّالموادّالمتفجرةّالمصادقّعليهاّمنّ
طرفّالوزيرّالمكلّفّبالمناجمّ.الرجوعّفيّهذاّالصددّإلىّ:الياقوتّجرعودّّ،مرجعّسابقّ،صّ .11أمّاّمؤسساتّإنتاجّ
وحفظ ّالمواد ّالمتفجرةّ ،فهي ّقائمة ّعلى ّشروط ّتقنيّة ّمحددة ّومضبوطةّ ،حتى ّال ّتحدث ّتجاوزات ّيمكن ّأن ّتؤدّي ّإلىّ

كوارث ّأمنية ّوبيئيةّ ،وقد ّنظم ّالمشرع ّهذه ّالمؤسسات ّبموجب ّالقرار ّالوزاري ّالمشترك ّالمؤرخ ّفي ّّ،9112/79/97
المتضمنّشروطّعزلّمؤسساتّإنتاجّالموادّالمتفجرةّأوّالمحافظةّعليهاّ،جّ.رّّعددّّ،19صادرّفيّّ .9111/71/79
يعرفّملحقّالمرسومّالتنفيذيّرقمّّ 911-71المؤرخّفيّّ،1771/71/91المحددّلقائمةّالمنشآتّلحمايةّالبيئة ّّ،جّ.
ّ ّ -1
رّعددّّ،21صادرّفيّّ1771/71/11المادةّالسامةّبأنّهاّ :

ّّّ"ّمواد أو مستحضرات تتسبب عن طريق االستنشاق أو البلع أو الدخول عبر الجلد بكميات قليلة ،الوفاة أو أخطار

حادة أو مزمنةّ ".إذ ّتمس ّالمواد ّالسامة ّأو ّالمخدرة ّبالدرجة ّاألولى ّبصحة ّالمستهلكّ ،لذا ّاهتم ّالقانون ّرقم ّّ71-91

المتعلق ّبحماية ّالصحة ّوترقيتهاّ ،المعدل ّوالمتممّ ،سالف ّالذكر ّ ّبتنظيمهاّ ،حيث ّنصت ّالمادة ّّ 917منه ّعلى ّأنّهّّ:

"يحدد ،عن طريق التنظيم ،انتاج المواد أو النباتات السامة المخدرة وغير المخدرة ،ونقلها ،واستيرادها ،وتصديرها
وحيازتها ،واهداؤها ،والتنازل عنها ،وشراؤها و استعمالها وكذلك زراعة هذه النباتات".
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الباب األول:

بينّالقوانينّالتيّتكرسّااللتزامّبالسالمةّ ّ.
الفرع الثاني

موقف القانون الفرنسي والتوجيه األوروبي
من فكرة المنتوج الخطير
القت فكرة ّالمنتجات الخطيرة بطبيعتها قبوال من المشرعّالفرنسي ،إذ نجد أن القانونّ

رقمّّ 28ّ -23المتعلق ّبحمايةّواعالم ّالمستهلك ّفي مجال السلع والخدمات ،قد نصّ في
مادّته األولى على أنّّ ّ:

« ّالمنتجات واألجهزة التي تمثل إحدى أو بعض خصائصها في الظروف العادية

لالستعمال خط ار على صحة أو سالمة المستهلكين ،تحضر أو تخـــضع للتنظيم الالئحي

وفقا للشروط المبينة في هذا القانونّ»ّ(.)1

ّإالّ أنّ ّالمشرعّأدركّأن مفهوم المنتجات الخطرة بطبيعتها ،مفهوما قاص ار وال يمكنه
استيعاب فكرة ّالمنتّوج الخطير أو تغطيتها ،وفي هذا الشّأن أوضحت محكمة النقض
الفرنسيةّ ،أن عددا من "المنتجات الشّائعة ّ" "inoffensifأو غير الضارة "  "banalتمثّلّ
خط ار على مستهلكيها أو مستعمليها الذين ال يحاطون علما بخصائصها أو بتكوينهاّ
الكيميائي ،ماّجعله يهجر فكرة المنتّوج الخطر بطبيعتهّ(.)2

ّغيرّأنّهّبصدورّالقانونّرقمّّ 882ّ-38المتعلقّبسالمةّالمستهلكينّ،والذي ّنصّ
فيّمادته األولى على أنّهّ :
- « les produits objets ou appareils dont une ou plusieurs caractéristiques présentent dans des
conditions normales d’utilisation, un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs sont
»interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après
2
-ّPédros SANTOS AKUETE, Sécurité des produits industriels et la protection des consommateurs,
thèse pour le doctorat, université de Dijon, 1986, p.17 et s.
1
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الباب األول:

ّ« السلع والخدمات في ظروف االستعمال العادية وفي الظروف األخرى التي من

المعقول

توقعها بالنسبة للمهنيين ،يجب أن تحقق األمن أو السالمة

من المشروع ومن المعقول توقعه وأال تضر بصحة األشخاصّ»ّ(.)1

الذين يكون

ّيمكنّاعتبار المنتوج الخطير ،ذلك الذي ال يفيّبمقتضيات سالمة المستهلكين(ّ .)2
ّّّّوهوّماّتمّّإدراجهّفيّتقنينّاالستهالكّالفرنسيّرقمّّ،111ّ-12المعدلّوالمتممّسالفّ
الذكرّوبالضبطّالمادةّ(ّ)L421-3منهّ،التيّتنصّعلىّأنّهّ :

«ّ جميع السلع والخدمات يجب أن تتضمن حال استعمالها في ظروف عادية أو في

ظروف أخرى يمكن للمهني أن يتوقعها ،احتياطات السالمة التي يمكن توقعها شرعا وال

يترتب عنها المساس بسالمة األشخاص وصحتهمّ»(ّ .)3

وعلىّخالفّالمشرعّالفرنسيّفإنّالتوجيهّاألوروبيّرقمّّ93ّ-2221المتعلقّبااللتزامّ

العامّبالسالمةّ،قدّأوردّتعريفاّللمنتوجّالخطيرّ،فيّالمادةّ )4(ّ c/2فاعتبره ّ ّكل ّمنتوجّالّ
يستجيبّلمفهومّالمنتوجّالمضمونّ()Le produit sûr؛ّهذاّاألخيرّالذيّعرفتهّالمادة ّ
ّ،b/2بأنه:

ّ

» ّكل منتوج في شروط استعماله العادية أو الممكن توقعها بما في ذلك المدة...ال

يشكل أي خطر أو يشكل أخطار محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج
1

-ّ « les produits et services doivent dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres

conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel; présenter la sécurité a laquelle on
peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte a la santé des personnes ».

ّّ-ّ2يؤكّد هذا المفهوم أنّ المادة الثانية من القانون أعالهّالتيّ تنصّ على ما يلي:

» المنتجات التي ال تفي بااللتزام العام بالسالمة المنصوص عليها في المادة األولى تحظر أو يتم إخضاعها
للتنظيم الالئحي وفقا للشروط الواردة فيما بعد«
- « les produits ne satisfaisant pas a l’obligation générale de sécurité prévue a l’article 1 er sont
» interdits ou réglementes dans les conditions fixées ci-après
3
- « Les produits et les services doivent dans les conditions normales d’utilisation ou dans
d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à
laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».

- "produit dangereux": tout produit qui ne répond pas à la définition de "produit sûr" figurant

4

;)au point b
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وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة وسالمة األشخاص ،السيما فيما

يخص:

 -مميزات المنتوج ،السيما تركيبته وشروط تجميعه وصيانته،

 -تأثير المنتوج على المنتجات األخرى ،عند توقع استعماله مع هذه المنتجات،

 -عرض المنتوج ووسمه والتعليمات الخاصة باستعماله ،واتالفه وكذا كل اإلرشادات

أو المعلومات الصادرة عن المنتجّ،

 -فئات المستهلكين المعرضين لخطر جسيم نتيجة استعمال المنتوج ،خاصة األطفال

واألشخاص المسنة

إمكانية تحقيق مستوى أعلى من السالمة أو توفر منتجات أخرى التي تمثل خط ار

أقل ال يشكل أساسا العتبار المنتوج خطير«ّ(ّ .)1

نجد ّذات ّالتوجه ّفي ّالقانون ّرقم ّّ 291-19المتعلق ّبمسؤولية ّالمنتج ّعن ّمنتجاتهّ
المعيبةّ،الذيّاعتبرّكلّّمنتوجّالّيتوفّرّفيهّالسالمةّالمشروعةّ ،منتوجاّمعيبا؛ّطبقاّللمادةّ
ّ 1-9299التيّأصبحتّتشكلّمضمونّنص ّالمادةّّ 2ّ -9111تّ.مّ.فّ،التيّتنصّّ
علىّأنهّ :

ّّّ ّ« ّيعتبر المنتوج معيبا حينما ال يوفر السالمة التي يحق ألي شخص وفي حدود
المشروعية أن يتوقعهاّ ّ.»ّ...

ّّّّّّّفالنّصّالسّابقّ ،الّيهتمّإال ّبسالمةّالمستهلكّوالمستعملّمنّاألضرارّالتيّتصيبه

فيّشخصهّوفيّأموالهّاألخرىّمنّغيرّالمنتوجّالمعيبّفيّحد ّذاته(ّّ ّ )2والّيعيرّاهتماماّ

إلىّمدىّالمنفعةّالتيّتتحقّقّمنه ّ ّوذلكّعلىّالعكسّمنّالقواعدّالمنظمةّللمسؤوليـةّعنّ
ضمانّالعيـوبّالخفيةّّوالتيّتعـتبرّعدمّّقـدرةّّالمنتوجّعلىّالوفاءّّباألغراضّالمستهدفة ّ
 -1تجدرّاإلشارةّفيّهذاّالصددّ،إلىّأنّمضمونّالمادةّأعالهّيضم ّمادتينّمنّالقانونّرقمّّ 28ّ -29المتعلقّبحمايةّ
المستهلكّوقمعّالغشّ،سالفّالذكرّ،فالجزءّاألولّمنّالمادةّيتطابقّمعّالمادةّّ8مطةّّ18منهّ،أماّالجزءّالثانيّفيشكلّ
مضمونّالمادةّّ12منّالقانونّنفسه.

ّ-ّ2وهوّماّتؤكدهّالمادةّّّ9-9111تّ.مّ.فّ .
204

الباب األول:

تحديد االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة

ّمنهّمنّقبيلّالعيوب(ّ .)1
ّوالعيب ّبالمفهوم ّالسّابق ّيحمل ّفي ّطياته ّمعنى ّالمنتوج ّالخطير(ّ ،)2إذ ّجعل ّمعيارّ
تعيّب ّالمنتوج ّهو ّغياب ّالسّالمة ّالمتوقّعة ّوالتي ّيقصد ّبها ّامتناع ّحدوث ّالضرر ّبسببّ
المنتوج؛ّإماّلعيبّاعتراهّفأخلّّبأدائهّواماّلخطورةّكامنةّفيهّلمّيتمّلفتّانتباهّالمستهلكّأوّ
المستعملّلكيفيّةّتفاديها(ّ ّّ.)3

ّّّّّتجاوزّالمشرعّالفرنسيّفيّهذاّالصددّالتمييزّبينّالمنتجاتّالطبيعيةّوالصناعية(ّ،)4
عندماّعرفتّالمادةّّ1283تّ.مّ،المنتوجّبأنهّ :

ّّّّّ« ّيعتبر منتوجا كل مال منقول ،حتى ولو كان مدمجا في عقار ،بما في ذلك

المنتجات المستخرجة من األرض ونواتج التربية الحيوانية والصيد البري والبحري ،وتعتبر

الكهرباء كذلكّ»ّ(.)5

ّّّّّّإذّوسّعّمنّنطاقّإعمالّنظامّالمسؤوليةّالخاصةّعنّفعلّالمنتجاتّالمعيبةّ،مقارنةّ
بماّجاءّبهّالتوجيهّاألوروبيّرقمّّ ّ 211-91الذي ّ ّخالفه ّ ّفيّ ّتحديد ّالمنتجات ّّموضوعّ
المسؤوليةّ،يظهرّذلكّمنّخاللّالرجوعّإلىّالمادةّّ1منّالتّوجيهّالتيّنصتّعلىّأنهّ ّ:
ّ-ّ1حسنّعبدّالباسطّجميعيّ،مرجعّسابقّ،صّ .991ّ.
تهّوتجعلهّأكثرّتعرضاّألمنّوسالمةّ
ّ
ّ -ّ 2ألنهّيرتبطّبخللّومالبساتّتجعلّالمنتوجّخطيراّأوّتفعّلّمنّمكامنّخطور
األشخاصّ.الرجوعّفيّهداّالصددّإلىّّ:قادةّشهيدةّ،المسؤوليةّالمدنيةّللمنتجّ،...مرجعّسابقّ،صّ .911ّ.
ّ-ّ3بدرّحامدّالمالّ،مرجعّسابقّ،صّ .99ّ.

-ّHélène HUGUES, Claude fournier ROQUES, Précis d’évaluation du dommage corporel, L’argus

4

éd, Paris, 2005, p. 41.

-ّ « Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les

5

produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un
produit».
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ّّّّّ«ّ...يقصد بالمنتوج كل مال منقول عدا الموارد األولية الزراعية ومنتجات الصيد
حتى ولو أدمجت في منقول أو عقار ،ويقصد بالموارد األولية الزراعية منتجات التربة
والزراعة واإلنتاج الحيواني والصيد ،عدا المنتجات التي أجرى لها نوع من التحويل،

ويدخل في مدلول المنتوج الكهرباءّ»

()1

.

حيث ّيفهم ّمنها استبعاد ّالمنتجات ّالطبيعية ّمن ّمجال ّتطبيقهّ ،التي ّتشمل ّالموادّ

األولية ّالزراعية ّوكذلك ّمنتجات ّالصيد(ّّ )2وهذا ّاالستبعاد ّيرجع ّإلى ّأن ّتطبيق ّنظامّ

المسؤوليةّالذيّنصّعليهّالتّوجيهّيتعلقّبالمنقوالتّالتيّتكونّمحالّللتحويلّالصناعي(ّ ّ.)3

ّّّّّغير ّأن ّهذا ّاالستبعادّ ،ال ّيشمل ّتلك ّالتي ّيمكن ّتحويلها ّإلى ّمنتجات ّصناعيةّ،
فالمنتجات ّالطبيعية ّتدخل ّفي ّنطاق ّتطبيق ّالتوجيه ّمتى ّخضعت ّألي ّعمل ّمن ّأعمالّ
التحويلّكالحفظّأوّالتجميدّأوّإدخالّأيّموادّمضافةّأخرى(ّ .)4

وحيثّالّيوجدّمبررّقانونيّ،الستبعادّالمنتجاتّالزراعيةّوالحيوانيةّمنّنطاق ّتطبيقّ
ّ
ّّّّّ
المسؤولية ّالخاصة ّللمنتجّ ،فإنّ ّالتّوجيه ّقد ّترك ّاالختيار ّلدول ّاألعضاء ّفي ّاالتحادّ
األوروبي ّ ّفيّاعتمادّالموادّالزراعيةّاألوليةّومنتجاتّالصيد ّ ّضمنّالمنتجاتّ ،لذلكّوردّ
مستنداّإلىّالرخصةّ
ّ
فيّالقانونّالمدنيّالفرنسيّّهذاّالنّوعّمنّالمنتجاتّفيّنطاقّتطبيقهّ،
التي ّمنحها ّالتوجيه ّبموجب ّللمادة ّّ 9/91منه ّ وهو ّما ّيعني ّانعقاد ّمسؤولية ّالمنتج ّعنّ
عيوبهاّ،متىّترتّبّعليهاّأضرارّبالمستعملين(ّ .)5

- ّ « … le terme « produit » désigne tout meuble, à l'exception des matières premières agricoles

1

et des produits de la chasse, même s'il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble.
Par « matières premières agricoles », on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, à
l'exclusion des produits ayant subi une première transformation. Le terme « produit » désigne
également l'électricité ».

ّ-ّ 2فالسمكّالذيّيتسممّمنّالموادّالسامةّالملقاةّفيّالبحرّ،الّيؤديّإلىّقيامّمسؤوليةّمنّقامّبصيدهّأوّبيعهّ.الرجوعّ
فيّهذاّالصددّإلىّ:محمدّأحمدّالمعداويّ،مرجعّسابقّ،صّ .191ّ.
ّ-ّYvan MARKOUVITS, op. cit, p. 171.
ّ-ّ4حسنّعبدّالباسطّجميعيّ،مرجعّسابقّ،صّ .222ّ.
ّ-ّ5مرجعّنفسهّ،صّ .222ّ.
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ّّّّّّيرجعّسببّاستبعادّالمنتجاتّالطبيعيةّمنّمجال ّ ّتطبيقّالمسؤولية ّالخاصةّ ،إلىّ
مراعاة ّمصالحّالمزارعينّ،الذيّالّيتعدىّدورهمّجنيّالمنتوجّونقلهّ،علىّحالتهّالمتواجدّ
عليهاّفيّالطبيعة(ّ ّ.)1

ّّّّغيرّأنّ ّاالعتباراتّأعالهّلمّتقنعّالبعضّ،الذيّتساءلّعنّسببّهذاّاالستبعادّ،لماّ
ينجرّ ّعنهّمنّآثارّسلبيةّعلىّالصّحةّوالسالمةّ،فيّالوقتّالذيّتعتمدّفيهّالزراعةّعلىّ
بعض ّالمنتجات ّالصناعية ّوالتي ّقد ّتنتج ّعنها ّبعض ّاألضرار ّمثلّ :المبيدات ّالحشريةّّ
وبعضّاألسمدةّالتيّيمكنّأنّيترتبّعليهاّبعضّالكوارثّواألضرارّ ،وكذلكّأعالفّبقاياّ
الحيواناتّ،هذهّاألخيرةّالتيّنتجّعنهاّأزمةّخطيرةّ ،تتمثلّفيّأزمةّجنونّالبقرّالتيّسبقّ
اإلشارةّإليهاّ،والتيّترتبّعليهاّالوعيّواإلدراكّبالمخاطرّالتيّيمكنّأنّتسببهاّالمنتجاتّ
الزراعيةّ،التيّلمّيتمّمعالجتهاّأوّتحويلها(ّ ّ.)2

ّّّّّّما ّجعل ّالبرلمان ّاألوروبي ّيتقدم ّفي ّّ 1992بتوصية ّإلى ّاللجنة ّاألوروبيةّ ،طلبّ
فيهاّتقديمّاقتراحّجديدّ،يتمّّفيهّقيامّمسؤوليةّالمزارعينّعنّالمنتجاتّاألوليةّالزراعيةّالتيّ
لمّتخضعّأليّة ّمعالجة ّأوّتحويلّ ،عن ّكافةّاألضرارّالناشئةّعنّوجودّعيوبّفيّمثلّ
هذه ّالمنتجات(ّ ،)3أسفر ّعنه ّتعديل ّالمادة ّالثانية ّمن ّالتوجيه ّاألوروبي ّرقم ّّ828ّ -33

بموجبّالتوجيهّالصادرّفيّّ34-1999سالفّالذكرّ،ليصبحّنصّالمادةّّ1/2كالتّاليّ :

» ّمصطلح منتج يشمل كل منقول ،حتى ولو تم إدماجه في منقول آخر أو عقار

ويعد منتوجا أيضا الكهرباءّ»(.)4

ّّّّّكماّنصّتّالفقرةّالثانيةّمنّالمادةّأعالهّ،علىّحذفّالخيارّالمسموحّللدولّاألعضاء ّ
ّ-ّYvan MARKOUVITS, op. cit, p. 171

1

ّ-ّ2محمدّأحمدّالمعداويّ،مرجعّسابقّ،صّ .117ّ.
ّ-ّ3مرجعّنفسهّ،صّ .117ّ.
- « … le terme 'produit' désigne tout meuble, même s'il est incorporé dans un autre meuble ou
dans un immeuble. Le terme 'produit' désigne également l'électricité».
4
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بإدراج ّالمواد ّاألولية ّالزراعية ّومنتجات ّالصيد ّضمن ّمفهوم ّالمنتوجّ ّ ،بمقتضى ّالمادةّ
ّ 1/13منّالتوجيهّرقمّّ،828ّ ّ -33سالفّالذكر ،فيّمحاولةّإلعادةّثقةّالمستهلكّفيّ
سالمةّالمنتجاتّالزراعيةّعقبّأزمةّجنونّالبقر(ّ .)1

ّّّّّّّيظهر ّمما ّسبقّ ،أن ّالمشرع ّالفرنسي ّقد ّاعتبر ّالمنتوج ّالخطير ّمن ّقبيل ّالمنتوجّ
المعيبّ ،بالمفهوم ّالحديث ّلهذا ّالعيب؛ ّفالمعيار ّالذي ّأخذ ّبه ّفي ّتحديد ّالمنتوج ّالمضرّ
بصحة ّوسالمة ّالمستهلك ّأو ّالمستعملّ ،هو ّالمعيار ّالذي ّيرتبط ّبغاية ّتأمين ّالسالمةّ
المتوقعةّمنّالمنتوج.

ّ-ّ1محمدّأحمدّالمعداويّ،مرجعّسابقّ،صّ .119ّ.
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استقر القضاء الفرنسي بفرض التزام على المحترف بالسالمة ،يكون مضمونه تسليم
ّ
منتجات خالية من أي عيب أو خلل أو نقص ،يجعلها مصدر خطر على سالمة
األشخاص في أجسادهم وأموالهم ،كرسه القانون الجزائري الذي تأثر بالقانون الفرنسي.
تم تنظيم االلتزام بالسالمة وتوزيعه إلى ثالثة قواعد :قواعد
وبهدف تحقيق هذه الغاية ّ
وقائية تسعى إلى تفادي طرح منتجات تشكل خطورة على مستهلكيها ،قواعد مدنية تهتم
بمعالجة مرحلة ما بعد تحقق الضرر ،بترتيب المسؤولية المدنية عن اإلخالل بااللتزام،
وقواعد جزائية تضبط سلوكات تصل إلى منزلة الجريمة ،تشكل الشق الجزائي له هذا
األخير الذي يخرج من نطاق دراستنا.
فبمقتضى التبعات المالية التي أصبح يتحملها المسؤول عن األضرار التي يحدثها
أصبحت للمسؤولية المدنية وظيفة أخرى وقائية ،إلى جانب وظيفة جبر األضرار؛ إذ
أصبح في الوقت الحالي التأكيد أو التشديد على تدابير الوقاية أكثر فعالية من إصالح
األضرار الواقعة ،التي يعجز عن إصالحها في كثير من األحيان؛ وبمقتضى هذا المبدأ
يلتزم المدين باتخاذ اإلجراءات الالزمة في حالة ما إذا كان النشاط الذي يمارسه يسبب
أض اررا؛ فإذا كان التعويض يهدف إلى جبر الضرر في حد ذاته ،فإن إجراءات الوقاية
تصيب منبع الضرر ،تتخذ كركيزة لتجنب أو تقليل احتمال أي ضرر بسبب نشاط
االنسان (.)1

يفرض المبدأ على المدين بااللتزام بالسالمة جملة من القواعد وااللتزامات ،يخضع
لها قبل أو أثناء أو بعد عرض المنتجات ،بحسب طبيعة ما يقدم في السوق لالستهالك
1

 -يحتل مبدأ الوقاية أهمية في مجاالت أخرى كمجال التلوث البيئي ،فمثال في مجال التلوث البحري يهدف المبدأ إلى تجنيب أو

تقليل احتمال حدوث التلوث البحري .لذا يعرف على ّأنه  " :بحث احتمال حدوث الضرر للبيئة البحرية بالبصيرة النافدة وبعد

النظر .ويعرف أيضا على أنه  ":الحذر من المخاطر"  .الرجوع في هذا الصدد إلى :جمال وعلي الحماية القانونية للبيئة البحرية
من أخطار التلوث (دراسة مقارنة) ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبي

بكر بلقايد ،تلمسان ،0202 ،ص .ص.070-072 .
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من أجل ضبط التصرفات والمعامالت التجارية العديدة والمتنوعة من جهة ولتفادي أكبر
قدر ممكن من األضرار من جهة أخرى.
لذلك يفرض االلتزام بالسالمة في شقه الوقائي ضرورة إتباع تدابير واحتياطات من
تسرب منتجات تكون مصدر خطر على سالمة المستهلك (الفصل
أجل تفادي إنشاء أو ّ
األول).
ّ

وبما أن هذه التدابير والقواعد الوقائية ،قد ال تحقق الغاية المرجوة منها ،ما يؤدي

إلى حدوث أضرار بالمستهلكين ،تم تكملة الشق الوقائي لاللتزام بالسالمة ،بشق عالجي
يسمح للمضرور بجبر الضرر الذي لحق به ،من خالل ترتيب مسؤولية خاصة تضمن
تحقيق التوازن بين مصلحته في الحصول على التعويض وتشجيع المحترف على االبداع
وتطوير النشاط الصناعي (الفصل الثاني).
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الفصل األول
ضرورة احترام ضوابط وقائية
يقتضي االلتزام بالسالمة اتباع الكثير من الضوابط التي تهدف إلى المحافظة على
األرواح والممتلكات وتقليل اإلصابات والخسائر الناتجة عن المنتجات الخطيرة ،من خالل
فرض بعض التدابير في كل المراحل التي يمر بها المنتوج الخطير ،قبل وصوله إلى
المستهلك لوقايته من أخطارها ،فالوقاية خير من العالج وحتى يتحقق لهذا الدور فعاليته
يجب على المدين به ،أن يتبع كل الوسائل الممكنة التي تحول دون تحقق الضرر وخلق
المخاطر التي تمس سالمة األشخاص في أجسامهم وأموالهم؛ فكون المدين شخص
متخصص ،يفترض فيه فضال عن إلمامه بأصول الفن الصناعي وقواعده ،أنه لديه مهارة
في سبيل إخراج منتجاته على أكمل وجه سليما من الناحية الفنية.
يهدف في هذا الصدد االلتزام بالسالمة إلى إزالة أو على األقل اإلنقاص من خطر
المنتجات ،التي تسبب ضر ار لمقتنيها ومستعمليها؛ لذلك على المنتج أن يتحاشى هذه
األضرار عن طريق االلتزام بمعايير الجودة ،المتمثلة في مجموعة من الخصائص
والمواصفات المطلوبة في المنتوج ،لتحقيق الرغبة المشروعة للمستهلك وذلك بالحرص
على اتخاذ االحتياطات المادية في كل المراحل التي يمر بها ،حتى يتدارك طرح منتجات
معيبة في األسواق تجعلها مصدر خطورة أو تزيد من خطورتها على المستهلك (المبحث
األول) باالضافة إلى العمل على توفير كل المعلومات الالزمة والكاشفة للصفة الخطيرة
للمنتوج (المبحث الثاني).
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المبحث األول

اتخاذ احتياطات مادية
تسفر عملية استخدام اآللة في تصنيع المنتجات الخطيرة ،عن زيادة فرص وقوع
خطر على سالمة المستهلك؛ لذلك أصبح
ا
أخطاء فنية تنشأ عنها منتجات معيبة ،تشكل
النظام القانوني للمنتوج الخطير ،مرتبطا بالعديد من التنظيمات التي تستلهم آليات
مختلفة ،تفرض على المدين احترام احتياطات مادية لتفادي وقوع األضرار ،يظهر ذلك
من من خالل احترام قواعـد وأصول إنتاجه وتسويقه (المطلب األول) باإلضافة إلى مراقبة
المنتوج عبر مختلف المراحل التي يمر بها ،لكي يصل إلى المستهلك سالما وخاليا من أية
عيوب (المطلب الثاني).
المطلب األول

احترام ضوابط في مرحلتي االنتاج
والتسويق
تقتضي حماية المستهلك من أضرار المنتجات الخطيرة ،مراعاة احتياطات معينة

عبر مختلف المراحل التي تمر بها قبل وصولها إلى المستهلك( ،)1من أجل استبعاد

الخطر تماما أو الحد من توسعه ،تبدأ من مرحلة االنتاج (الفرع األول) ،وتمتد إلى مرحلة
التسويق (الفرع الثاني).
الفرع األول
احترام احتياطات في مرحلة ال نتاج

ترتبط احتياطات االنتاج ،بمراعاة ضوابط معينة ،بهدف تكوين منتجات بال عيوب
(أوال) باإلضافة إلى الحرص على تجهيزها بما يتوافق وطبيعتها (ثانيا).
 - 1إذ يلتزم المتدخل بسالمة منتجاته طوال عملية وضعها لالستهالك ،هذه األخيرة التي عرفتها المادة  3مطة  8من

القانون رقم  93-90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،سالف الذكر ،بأنها » :مجموع مراحل النتاج واالستيراد

والتّخزين والنّقل والتّوزيع بالجملة وبالتّجزئة« .بالتالي يتعين عليه احترام االاحتياطات من االنشاء األولي للمنتوج إلى
العرض النهائي له .
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أوال :مراعاة ضوابط في مرحلة النتاج

تعتبر مرحلة االنتاج ،أهم مرحلة تجب فيها حماية المستهلك؛ لذلك البد من اتخاذ

احتياطات ابتداء من مرحلة انطالق المشروع ،باحترام ظوابط معينة مرتبطة بظروف
االنتاج ( )1باإلضافة إلى مراعاة الضوابط الفنية المرتبطة باالنتاج (.)2
 -1ضوابط مرتبطة بظروف االنتاج:

ينبغي أن تراعى في انتاج المنتوج الخطير ،ظروف معينة تبدأ من المصنع الذي يتم

فيه االنتاج ،بالتركيز على حسن اختيار موقعه (أ) باالضافة إلى مراعاة شروط الصحة
سواء فيه أم في المستخدمين (ب).
أ -حسن إختيار موقع المصنع:
يعتبر حسن اختيار موقع المصنع ،القاعدة األساسية لنجاح العملية اإلنتاجية ،من

خالل تشييده في مكان مالئم لنوع المنتوج( ،)1مثال :المصنع الذي يتعلق بإنتاج المواد

الغذائية البد أن يكون بعيدا عن أماكن التلوث( ،)2كما يراعى أيـضا أن يكون قريبا من

مصادر المواد الخام إذا كانت سريعة التلف ()3؛ باالضافة إلى اخت ـيار الـمـوقع في مكان

يسمح بعدم تعريض البيئة للتلوث ،إذ يجب األخذ بعين االعتبار متطلبات حماية البيئة،
من أجل الحفاظ على صحة وسالمة الجمهور(.)4

1
2

_

_

عبد الحميد الشواربي ،جرائم الغش والتدليس ،ط ،2منشأة المعارف ،االسكندرية ،1996 ،ص.362 .
ركز المشرع الجزائري هذا الشرط في المرسوم التنفيذي رقم  741 -71مؤرخ في  ،2171 /14/77الذي يحدد

شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية لالستهالك البشري ،ج .ر عدد  ،24صادر في
 ،2171/14/71في المادة  77التي تناولت شروط وظوابط اختيار موقع المنشأة التي يتم فيها تصنيع المواد الغذائية.
 - 3خاصة لما يتعلق األمر بالمنتجات الغذائية ،وقد نظم المشرع الجزائري الظوابط المتعلقة بالمواد األولية ال م وج هة
لتحضير المنتجات الغذائية في الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم  741 -71الذي يحدد شروط النظافة والنظافة
الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية لالستهالك البشري ،سالف الذكر ،في المواد من  11إلى .10
 - 4أكد المشرع الجزائري على ذلك في المرسوم التنفيذي رقم  22-14مؤرخ في  ،2114/10/72المحدد لشروط
وكيفيات منح االعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني

وكذا نقلها ،ج .ر عدد  ،71صادر في  .2114 /10/27إذ تنص المادة  4منه على أنه " :يجب أن تقام المنشآت

ومزودة =
ملوثة و خارج المناطق الحضرية وأن تكون محاطة بسياج
ّ
المذكورة في المادة  2أعاله ،في مناطق غير ّ
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فاإلنتاج األنضف في العمليات الصناعية يؤدي إضافة إلى الحفاظ على المواد الخام
والطاقة ،إلى التقليل من تولد المخلفات السامة ،والحد من الملوثات التي تسبب أض ار ار

بيئية ،لذلك يتعين إدخال االعتبارات البيئية في االنتاج بداية من المصنع(.)1

كما قد يتطلب األمر عندما يتعلق األمر بالمنتجات الشديدة الخطورة ،كالمتفجرات
الحصول على ترخيص النشائها ،باالضافة إلى بنائها في مكان وبشكل يضمن تقليل
الخطر الذي يمكن أن ينتج عنها(.)2
أ-

إحترام شروط الصحة:
تتطلب مقتضيات السالمة توفر شروط الصحة في المصانع ،إذ أنها تمكن العامل

من أن يؤدي عمله بارتياح جسدي ونفسي ،مما يساهم في الكفاءة اإلنتاجية وبالتالي زيادة
العرض للمنتجات الصحية ،يتحقق ذلك من خالل التركيز على اشتراطات معينة تضمن
السالمة والصحة ،أهمها النظافة وان كان هذا الشرط مطلوب في صناعة المنتجات
الخطرة بشكل عام إال أن الشرط مطلوب خاصة لما يتعلق األمر بالمواد الغذائية(.)3

= بالماء الصّالح للشرب والكهرباء .ويجب أن تكون مهيّأة بطريقة تقلّل من ك ّل مصدر للعدوى وتسمح بتصريف
مالئم للنفايات".

 - 1أصدر المشرع الجزائري عدة قوانين تهتم بالحفاظ على البيئة على رأسها القانون رقم  71 -10المتعلق بحماية
البيئة في إطار التنمية المستدامة ،سالف الذكر .وتدعيما لذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم  111 -90الذي يحدد قائمة
المنشآت المصنفة لحماية البيئة ،سالف الذكر ،والمرسوم التنفيذي رقم  111 -90المؤرخ في  ،2990/91/10يحدد
مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة ،ج .ر عدد  ،31صادر في

.2990/91/22

 - 2وهو ما تناولته المواد من  90إلى  11من المرسوم التنفيذي رقم  108-09المؤرخ في  ،1009/90/39المتضمن
التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة ،ج .ر عدد  ،20صادر في .1009/90/91
 - 3أكد المشرع على شرط النظافة في المادة  1من القانون رقم  10-10المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
سالف الذكر ،التي الزمت كل متدخل في عملية وضع األغذية لالستهالك ،بالسهر على احترام شروط النظافة في

أماكن ومحالت التصنيع ،في الوقت الذي أغفلها القانون رقم  12-20المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ،سالف
الذكر (الملغى) ،بالموازاة مع المراسيم التنفيذية ،كالمرسوم التنفيذي رقم  ،22-14المحدد لشروط وكيفيات منح االعتماد
الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها ،سالف

الذكر ،إذ نصت المادة  2منه على أنه " :يجب أن تستجيب منشآت إنتاج المنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر
الحيواني أو تحضريرها أو تحويلها أو تبريدها أو تجميدها أو تكييفها أو توضيبها أو تخزينها وكذا المنشآت التي =
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كما ينطبق شرط النظافة أيضا على المستخدمين والقائمين على عملية تصنيعها (.)1
= يرتبط نشاطها بمنتوجات الصّيد البحري وتربية المائيات ،وكذا منشآت إنتاج أغذية الحيوانات وتخزينها وتكييفها،
للشروط اآلتية:
 -يجب أن تكون أماكن العمل مهيأة ومرتبة بطريقة تجنب كل تلويث للمنتوجات،

 -يجب أن تكون الجدران واألسقف واألبواب والنوافذ ملساء سهلة التنظيف والتطهير وأن تبنى بمواد مقاومة وعازلة

وغير ممتصّة،

 يجب أن تكون األرضية مائلة بكيفية تسهّل صرف السوائل المترسّبة… "كما نظم االلتزام السابق عندما تناول الضوابط المطبقة على ما يسميه بالمنشآت التي يتم فيها تصنيع المواد
الغذائية وتحويلها وتوضيبها وتخزينها وتوزيعها ،في الفصل الخامس من المرسوم التنفيذي رقم  ،741 -71الذي يحدد
شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية لالستهالك البشري سواء من حيث سعتها أو نظافتها،

من خالل التركيز على تدابير نظافة أماكن تواجدها؛ وهو ما تناولته أيضا المادة  1من المرسوم التنفيذي رقم -00
 ،752المحدد لتدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري لالستهالك ،المؤرخ في
 ،7000/11/21ج .ر عدد  ،40الصادر في .7000/11/25
 - 1يتحقق ذلك من خالل اختيار فريق اإلنتاج األنظف من العناصر البشرية ذات الكفاءة العالية ،ويختص هذا الفريق
بمهام تتضمن عمل المراجعات الصناعية ،ومتابعتها باستمرار .الرجوع في هذا الصدد إلى :عبد الناصر موسى ،أمال
»حمان ،اإلدارة البيئية وآليات تفعيلها في المؤسسة الصناعية « ،مجلة أبحاث اقتصادية وادارية ،كلية العلوم االقتصادية

والتسيير ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،عدد  ،2112 ،14ص .21 .إذ يلتزم المستخدمون المكلفون بانتاج أو معالجة
أو تحويل أو تخزين الماد الغذائية وبصفة عامة كل المكلفين بعرض هذه المنتوجات لالستهالك ،بأن يعتنو عناية فائقة
بنظافة ثيابهم وأبدانهم أثناء تداول المادة الغذائية ،واخضاعهم لفحوص طبية دورية وعمليات تطعيم ،ويظهر حرص
المشرع الجزائري على مسألة نظافة المستخدمين سواء في القانون رقم  10-10المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش

في المادة  11منه ،أو في المراسيم التنفيذية ،كالمرسوم التنفيذي رقم  210 -72المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال
أمن المنتجات ،وبالضبط في مادته  ،15إضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم  741 -71يحدد شروط النظافة والنظافة
الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية لالستهالك البشري ،سالف الذكر .من خالل المادتين  55و 51منه .أما
بخصوص المنتجات الكيماوية ،فقد نصت المادة  1/90من المرسوم التنفيذي رقم  457-10المؤرخ في
 ،2110/72/17الذي يحدد قواعد األمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة
وأوعية الغاز المضغوطة ،ج .ر عدد  ،15صادر في  ،2110/72/11معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 70 -71

المؤرخ في  ،2171/17/72ج .ر عدد  ،14صادر في  2171/17/71على أنه " :يجب أن يكون المستخدمون

المكلّفون بتخزين الموادّ والمنتوجات الكيميائية ذات الخطورة العالية مؤهّلين مسبقا" .نصت على ذلك أيضا المادة 0
من القانون رقم  93-90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،سالف الذكر ،التي ركزت على النظافة الصحية
للمستخدمين.

وهو ما تناوله كذلك المشرع الفرنسي في المادة (  (R. 4412-20من قانون العمل التي تمنع على المستخدمين
في مجال المنتجات الكيماوية الخطيرة ،األكل أوالشرب أوالتدخين في مكان العمل ،ضمانا لنظافتهم.
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وسع المشرع الجزائري من نطاق االشتراطات السابقة ،في المادة  15من المرسوم
التنفيذي رقم  293-12المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتجات ،سالف

الذكر(.)1

ينطبق األمر كذلك على الصناعة الدوائية ،التي يجب تصنيعها في ظروف خاصة

نظ ار للطبيعة االستثنائية والمنفعة المترتبة عنها (.)2

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد تناول المسألة في القرار المتـعلق بقواعد الصحة

المطبقة على المنتجات ذات األصل الحيواني واألطعمة المعدة منها ( ،)3باالضافة إلى
القرار المتعلق بالقواعد الصحية المطبقة على نشاطات التجارة بالتجزئة والتخزين ونقل
المنتجات والمواد الغذائية األخرى من غير المنتجات الحيوانية والمواد الغذائية التي
 - 1تنص المادة  15من المرسوم التنفيذي رقم  210-72المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتجات ،سالف
الذكر ،على أنه:

« يجب أن تستجيب السلعة و /أو الخدمة بمجرد وضعها رهن االستهالك ،للتعليمات التنظيمية المتعلقة بها في

مجال أمن و صحة المستهلكين وحمايتهم ،السيما فيما يتعلق بما يأتي...:

شروط النظافة التي يجب أن تتوفر في األماكن المستعملة لإلنتاج واألشخاص الذين يعملون بها.» ...

يذكر من بين هذه الشروط الصحية :التهوية واإلضاءة ،إذ يجب أن تتم تهوية األماكن المخصصة للعمل ،لمنع
حدوث تعفنات ،وكذا ينبغي أن تكون قوة اإلضاءة كافية طبقا للمادة  01من المرسوم التنفيذي رقم  741 -71الذي
يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية لالستهالك البشري ،سالف الذكر.

 - 2عبد الوهاب بن بريكة وعادل مياح « ،الهيكل الصناعي الدوائي في الجزائر» ،مجلة أبحاث إقتصادية وادارية،
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،عدد  ،2177 ،10ص .51 .وهو ما
جعل المشرع الجزائري ينظمها بنصوص خاصة ،مثل المرسوم رقم  138-00المؤرخ في  1000/19/23يتضمن
تنظيم الصيدلة ،ج.ر عدد ،1صادر في  1000/91/92في المادة  91منه.

3 - Arrêté du 18 /12/ 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale
et aux denrées alimentaires en contenant, J.O.R.F, n°0301, du 29/12/2009.

الذي حدد مثال في القسم الثاني من الملحق الثاني منه ،األحكام العامة للنظافة المطبقة في إنتاج البيض والعمليات
المرتبطة بها ،فنظ م في الفصل األول منه معايير تطوير وتشغيل المنشأة المتعلقة بإنتاج هذه المادة ،مرك از على نظافة
المكان والمستخدمين.
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()1

تطبيقا للتنظيم األوربي المتعلق بنظافة المواد الغذائية(.)2

 -2احترام الضوابط الف ّنية لإل نتاج:

ترتبط احتياطات االنتاج زيادة على ما سبق ،باحترام الضوابط الفنية ،سواء في

مرحلة التصميم (أ) أو في مرحة التصنيع (ب).
أ -احترام احتياطات تصميم المنتوج:

يتطلب صنع منتوج خطير ،وضع نظام كاف لحماية سالمة المستهلك ،منذ لحظة

التصميم ()3؛ لذلك يشترط في المنتـ ـ ـ ـج الكفاءة والخبرة المهنية الالزمـ ـ ـ ـ ـة ف ـ ـ ـي

النشاط( ،)4ما يساهم في تصنيعه بالشكل الذي يضمن توفير الحماية الالزمة ،لتوخي

مخاطر استعمال المنتوج

()5

ب – احترام قواعد تصنيع المنتوج:
تقتضي خصوصية المنتجات الخطيرة إتباع احتياطات إضافية بعد التصميم ،تتمثل
في احتياطات التصنيع وتشمل التركيب (ب )1إضافة إلىاالشتراطات الفنية للمنتوج (ب.)2
1 - Arrêté du 08 /19/ 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de

détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits
d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, J.O.R.F, n°9213, du 18/10/2013.
2 - Règlement (CE) no 2004- 852 du parlement européen et du conseil du 29 /91/ 2004 relatif à
l'hygiène des denrées alimentaires, J. O. U. E, n° L 139/1 du 30/04/2004.

 - 3وفي هذا الصدد ،أصدر المشرع الجزائري ق اررات و ازرية تركز على ضرورة مراعاة متطلبات السالمة ،عند تصميم
بعض المنتجات التي تشكل خطورة على سالمة المستهلك ،يذكر من بينها :القرار الوزاري المشترك المؤرخ في

 2910/91/31المتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات األمن ألجهزة الغاز المحترق ،ج .ر عدد

 ،11صادر في  .2910/90/12والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2910/90/11المتضمن اعتماد النظام التقني
الذي يحدد متطلبات األمن ألدوات العناية باألطفال ،ج .ر عدد  ،08صادر في .2910/11/20
 - 4مثال المادة  4من المرسوم التنفيذي رقم  457-10المحدد لقواعد األمن التي تطبق على النشاطات المتصلة
بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة ،سالف الذكر ،التي اشترطت في المتعامل مع تلك

المنتجات ،الكفاءة المهنية الالزمة للنشاطات الواجب ممارستها.
 - 5كما هو الشأن بالنسبة لآلالت شديدة الخطورة ،يجب على المنتج ،أن يضع نظاما للضمان ،بمقتضاه يتم ايقاف
المحرك أو تعطيل عناصر الخطورة في اآللة ،بمجرد رفع اليد أو ترك القائد لمقعد القيادة .الرجوع في هذا الصدد إلى:
محمد محي الدين ابراهيم سليم ،مرجع سابق ،ص.11 .
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ب -1احتياطات تركيب المنتوج:

يستلزم وضع بعض المنتجات الخطيرة في التداول ،جمع العديد من األجزاء منذ

مرحلة التصميم وخلط العديد من المواد الداخلة في تركيب المنتوج قد تكون هذه األجزاء
أو المواد خطيرة بطبيعتها(.)1

يلتزم لذلك المنتج أثناء عملية تركيب المنتوج ،أن يضمن أحسن حماية لسالمة
المستهلك والتي يجب أن تخضع إلى التجارب والتحاليل ،بهدف التأكد من احترام متطلب
السالمة قبل وضع المنتوج في السوق ،من أجل تكوينه بال عيوب تجعله خطير أو تزيد

من خطورته(.)2

ب -2احترام االشتراطات الفنية في تصنيع المنتوج:

يلتزم المنتج في مرحلة التصنيع ،بمراعاة االشتراطات الفنية التي يلزم توافرها في

المنتوج ،من خالل التركيز على الجودة ،هذه األخيرة التي عرفها البعض بأنها:

« القدرة على الوفاء بالمتطلبات واشباع الرغبات من خالل تصنيع سلعة أو

تقديم خدمة تفي باحتياجات ومتطلبات المستهلك » (.)3

 - 1فمثال أي جزء مركب في الطائرة يجب تصـنيعه علـى وجـه مطـابق للمواصـفات المحـددة فـي نمـوذج تصـميمها يكـون
لديـه القـدرة علـى تحمـل االهتـزاز واالرتطـام .الرجـوع فـي هـذا الصـدد إلـى :يسـرية محمـد عبـد الجليـل ،مرجـع ســابق ،ص.

.101
مؤشر على عدم الجودة؛ لذلك البد من تجنب األخطاء قبل وقوعها ،عن
ا
 - 2فالعيوب التي تظهر على المنتوج ،تعد
طريق استعمال معايير ،تمكن من قياس جودة المنتجات أثناء عملية اإلنتاج ،بدال من استخدامها بعد وقوع الخطأ.
الرجوع في هذا الصدد إلى :عبد القادر دبون » ،دور مداخل التكيف التكنولوجي في إدارة التغير في المؤسسة» ،مجلة

الباحث ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،عدد  ،2112 ،11ص.711 .

ذكر في هذا الصدد مثال موقع "فود كواليتى نيوز" ،أن الجزائر ضمن الدول التي سيتم سحب منتجات شركة مارس

األمريكية للشيكوالطة منها ،بعد قرار الشركة بسحب منتجاتها من السوق في أعقاب شكوى من سيدة هولندية بوجود
قطعة بالستيك في لوح الشيكوالطة .محمول من الموقع:
 ،http://algpress.com/article-34761.htmتم االطالع عليه بتاريخ.2171/14/21 :
 - 3عبد الستار العلمي ،إدارة اإلنتاج والعمليات ،مدخل كمي ،دار وائل للنشر ،عمان ،2999 ،ص .13 .ويرجع
أصل كلمة الجودة  Qualityإلى الكلمة الالتينية  ،Qualitasالتي يقصد بها طبيعة الشيء ودرجة صالحيته =
219

الباب الثاني:

تفعيل االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة

فبالنسبة لألغذية مثال ،ال تكون صالحة وسليمة مالم تحترم الشروط التي يحددها
()1

التنظيم؛ يتحقق ذلك مثال إذا استخدمت مادة غير صالحة في تحضيرها

أو لم تتوفر

أحد مكوناتها كليا أو جزئيا أو أستعيض عن أحدها دون اإلعالن عنها(.)2
أكد المشرع الجزائري على اهتمامه بمسألة سالمة األغذية في القانون رقم 10-10
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،الذي ركز في المواد من  4إلى  2على وضع
القواعد العامة لضمان سالمة المواد الغذائية وترك مهمة التفصيل للتنظيم؛ وقد صدرت
بعض منها ،تتمثل في تلك التي تنظم الشروط والكيفيات المحددة في مجال الخصائص
=وكانت تعني قديما الدقة واإلتقان .الرجوع في هذا الصدد إلى :يوسف بومدين » ،إدارة الجودة الشاملة و األداء
المتميز« ،مجلة الباحث ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،عدد  ،2111 ،15ص.22 .

 - 1كاستخدام ماء ملوث في تحضيرها.
2

 -يعتمد مثال كثير من المنتجين لمختلف أنواع المشروبات طرقا ملتوية ،لتقليص تكاليف اإلنتاج ،حيث يستبدلون

السكر بمادة "السكارين" التي تعتبر من المواد المسببة للسرطان في حال اإلكثار من تناولها ،وتستورد هذه المادة من
الخارج لتخزن في أماكن بعيدة عن وحدات اإلنتاج ،ليتم إحضارها في اليوم الذي يتم استعمالها حتى تكون بعيدة عن
أعين مراقبي الجودة وقمع الغش .الرجوع في هذا الصدد إلى :فضيلة مختار 467 ،مؤسسة إلنتاج المشروبات ،نصفها

يخالف ضوابط التصنيع ،تسويق مشروبات مغشوشة تشكل خطورة على صحة المواطنين .محمول من الموقع:
 ، http://www.djazairess.com/echorouk/23458 .تم االطالع عليه بتاريخ.2171/10/01 :

كما يعمد بعض محضري وصانعي النقانق المعروفة باسم “المرڤاز” ،باللجوء الستخدام ملح غير غذائي وخطير

على صحة اإلنسان ،يستخدم في تحنيط جثث الموتى ،التي يتطلب بقاؤها مدة طويلة في مصالح حفظ الجثث
بالمستشفيات ،وذلك بغرض بقائه في نفس الصورة واعطائه لونا يظهره جديدا وفي حالة جيدة؛ واألخطر هو لجوء
بعضهم إلضافة أجزاء غريبة وخارجة عن المكونات القانونية والصحية لهذا المنتوج ،على غرار عنق الدجاج وضرع

البقرة وبعض بقايا الرأس .الرجوع في هذا الصدد إلى :كمال بوزوالغ ،التحقيق في استخدام ملح تحنيط الموتى في

صناعة "المرڤاز" بسكيكدة .محمول من الموقع:
 ، http://www.elkhabar.com/press/article/103202تم االطالع عليه بتاريخ.2171/10/01 :
رغم أن المادة الثانية من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  7001/12/21والمتعلق بشروط تحضير المرقاز

وتسويقه ،ج .ر عدد  ،04الصادر في  ،7001 /14/21تشير إلى أن “المرڤاز” ال يمكن أن يكون مركبا من عناصر
أخرى غير لحوم البقر والخروف وشحوم هذه الحيوانات ،مضافة أو غير مضافة لها المعطرات والتوابل.
كما تشهد عملية تصنيع مادة القهوة ،حاالت غش فاضح في المصانع ،بمزج كميات من السكر المحروق معها
والذي يعتبره المختصون مادة مسرطنة ،تعرض صحة المواطنين للخطر .الرجوع في هذ الصدد إلى :أمين عادل،
الجزائريون يدفعون األموال لشرب “ قهوة “ مغشوشة ومسرطنة

محمول من الموقعhttp://www.akhersaa- :

 ،.dz.com/news/136553.htmlتاريخ االطالع عليه2171/72/70 :
220

الباب الثاني:

المكروبيولوجية للمواد الغذائية

تفعيل االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة
()1

والشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات

وأيضا المواد المضافة إلى المواد الغذائية الموجهة لالستهالك البشري أو الحيواني

()2
()3

 - 1مرسوم تنفيذي رقم  172- 15المؤرخ في ،2175 /11/25يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص
الميكروبيولوجية للمواد الغذائية ،ج .ر عدد  ،01صادر في .2175/11 /2

2

 -مرسوم تنفيذي رقم  011 -74مؤرخ في  ،2174/71/75يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات

المسموح بها في المواد الغذائية .ج ر عدد  ،14صادر في  .2174/72/25وقد عرفت المادة  0مطة  7منه الملوث

بأنه » :كل مادة تضاف بغير قصد في الغذاء ولكن توجد فيه على شكل بقايا في النتاج بما فيها العالجات المطبقة
على المزروعات وعلى المواشي وفي ممارسة الطب البيطري وفي الصناعة وفي التحويل وفي التحضير وفي

المعالجة وفي التوضيب والتغليف وفي نقل هذا الغذاء وتوزيعه أو تخزينه أو بعد تلوث بيئي .وال تطبق عبارة الملوث
على بقايا الحشرات وشعر القوارض ومواد أخرى خارجية «.

 - 3يولي المشرع الجزائري أهمية لموضوع المضافات الغذائية من خالل التنظيمات والتشريعات ،حيث نظمها منذ سنة
 7002وفق مجموعة من النصوص القانونية أهمها المرسوم التنفيذي رقم  25 -02المؤرخ في 7002 /17/ 70
المتعلق بشروط استعمال المواد المضافة إلى المنتوجات الغذائية وكيفيات ذلك ،ج .ر عدد  ،15صادر في

( 7002/17/22الملغى) ،والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2112 /12/74المحدد لقائمة المواد المضافة
المرخص بها في المواد الغذائية ،ج ر عدد  ،07صادر في  ،2112/15/15وفي إطار حرصه على مسايرة التطورات
العلمية والتكنولوجية في مجال الصناعة الغذائية ،ألغى المرسوم التنفيذي رقم  25 -02أعاله بالمرسوم التنفيذي رقم

 274 -72المؤرخ في  ،2172/15/75المحدد لشروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية للمواد الغذائية الموجهة
لالستهالك البشري ،ج .ر عدد  ،01صادر في  ،2172/15/71تطبيقا للمادة  12/12من القانون رقم 10 -10
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،سالف الذكر.

ويقصد بالمضافات الغذائية طبقا للمادة  03من المرسوم التنفيذي رقم  274- 72أعاله " :كل مادة:

 ال تستهلك عادة كمادة غذائية في حد ذاتها وال تستعمل كمكون خاص بالمادة الغذائية -تحتوي أو ال على قيمة غذائية،

 -تؤدي إضافتها قصدا إلى المادة الغذائية لغرض تكنولوجي أو ذوقي عضوي في أي مرحلة من مراحل الصناعة أو

التحويل أو التحضير أو المعالجة أو التوضيب أو التغليف أو النقل أو التخزين لهذه المادة ،إلى التأثير على

خصائصها وتصبح هي أو أحد مشتقاتها ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،مكونا لهذه المادة الغذائية".

أما على المستوى األوروبي ،فقد عرفتها المادة الثانية من توجيه المجلس االقتصادي األوروبي الصادر في72 :

 7022/72/الذي يتضمن التقريب بين تشريعات الدول األعضاء بخصوص المضافات المطبقة على المواد الغذائية.
Directive du conseil no 89-107/CEE du 21/12/1988 relative au rapprochement des législations
des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à
l’alimentation humaine , J. O. U. E, no L 040 du 11/02/1989.

بينما المشرع الفرنسي فقد عرفتها المادة الثانية من القانون رقم  052 -2111المتعلق بالمضافات الغذائية.
Décret n°2006-352 du 20 /93/ 2006 relatif aux compléments alimentaires, J.O.R.F, n°72 du 25
/03/ 2006.
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إضافة إلى شروط وكيفيات استعمال األشياء واللوازم الموجهة لمالمسة المواد الغذائية

وكذا مستحضرات تنظييف هذه اللوازم(.)1

نظم أيضا مسألة إنتاج منتجات التجميل والنظافة البدنية( ،)2إذ حدد مثال قائمة

المواد المحضور استعمالها في تركيب مواد التجميل والتنظيف البدني ()3؛ كما بين قائمة
المواد التي ال يمكن أن تحتويها إال بمراعاة قيود معينة ( ،)4باالضافة إلى قائمة الملونات

والعناصر الحافظة المسموح بها وقائمة مواد الحماية من األشعة فوق البنفسجية التي
يمكن أن تحتويها(.)5

ثانيا :مراعاة ضوابط تجهيز المنتوج

يصل المنتـوج إلى المستهلك عادة في تعبئة أو تغليف( ،)6تمثل جسـد المنتوج وتعتبر

الحماية األولية له؛ هذه العملية تتمثل في التجهيز.

1

 -مرسوم تنفيذي رقم  200 -10مؤرخ في  ،2910/11/23يحدد شروط وكيفيات استعمال األشياء واللوازم الموجهة

لمالمسة المواد الغذائية وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم ،ج .ر عدد  ،10صادر في .2171/72/11
2

 -مرسوم تنفيذي رقم  30-00مؤرخ في  ،1000/17/11يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف

البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية ،ج .ر عدد ،4صادر في  ،7001/17/75معدل ومتمم
بالمرسوم التنفيذي رقم  774-71المؤرخ في  ،2171/14/72ج .ر عدد  ،21صادر في .2171/14/27
3

 -عدلت المادة  1من المرسوم التنفيذي رقم  30-00الذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف

البدني وتوظيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية .سالف الذكر ،بالمادة  3من المرسوم التنفيذي رقم 111-19

الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي السابق ،فحددت قائمة المواد المحضور استعمالها في تركيب مواد التجميل والتظيف
البدني في الملحق الثاني بأصل هذا المرسوم.
4

 -المادة  1من المرسوم التنفيذي رقم  111-19الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  30-00الذي يحدد شروط

وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوظيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية ،سالف الذكر.

 - 5المادة  0من المرسوم التنفيذي نفسه.

 - 6عرفت المادة  3مطة  3من القانون رقم  93-90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،سالف الذكر التغليف بأنه:

» كل تعليب مكون من مواد أيا كانتت طبيعتهتا ،موجهتة لتوضتيب وحفتظ وحمايتة وعترض كتل منتتوج والستماه بشتحنه
وتفريغه وتخزينه ونقله وضمان إعالم المستهلك

بذلك«.

أما على المستوى األوروبي وبهدف تنسيق التدابير الوطنية المتعلقة بعملية التعبئة والتغليف صدر التوجيه رقم -04

 12المتعلق بعملية التغليف ونفايات التغليف= .
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يختلف دور التجهيز باختالف طبيعة المنتوج ،فعندما يتعلق األمر بمنتوج ال ينطوي
على خطورة بالنسبة لمستهلكيها أو مستعملها ،فإن الهدف من تلك العملية ،يتمثل في
الحفاظ على مكونات المنتوج ،بصورة تجعله عند وصوله إلى يد المستهلك أو المستعمل
صالح ألداء الدور المنوط به( )1ومطابق لما اتفق عليه ،سواء من حيث الكمية أو

النوعية(.)2

كما أن المنتج يسعى عادة من خالل تلك العملية ،إلى إظهار منتجاته بشكل يشجع
اإلقبال عليها؛ فالغالف الجذاب يلعب دو ار مـه ـمــا فــي تـرويـ ــج الـمنتوج ،لـمـا لــه مــن أثــر
ف ــي جــذب إنـتـبــاه المستهلك ،باإلضافة إلى إمكانية استخدام العبوة في أغراض أخرى بعد

االستعمال( ،)3لكن عندما يتعلق األمر بمنتجات خطيرة ،فإن الهدف األساسي من تجهيزها
للتسويق بتعبئتها وتغليفها هو تفادي تحقق الخطر الكامن فيها(.)4

= Directive n° 94-62/CE du 20/12/94 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, J.O.C.E
n° L 365 du 31/12/ 1994.

وقد أدخله المشرع الفرنسي ضمن قانونه الداخلي بموجب القانون رقم  ،300 -02لكنه ألغي وتم إدراجه ضمن

قانون البيئة ،هذا األخير الذي عرف التغليف في المادة ( )R543-43/ 1بأنه » :كل مادة ،بغض النظر عن طبيعة
المواد المصنوعة منها ،تهدف إلى احتواء وحماية السلع ،تمكن من مناولتها وتسليمها من المنتج إلى المستهلك أو

المستعمل. «...

 - 1مثال بالنسبة للمنتجات سـريعة التلـف والتـي يـتم نقلهـا عبـر البحـر ،يتعـين م ارعـاة تغليفهـا بالشـكل الـذي يقـي مكوناتهـا
من الرطوبة .الرجوع في هذا الصدد إلى:
Houria YESSAD, Le contrat de vente international de marchandises, Thèse pour le doctorat en
Droit, Faculté de Droit, Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, 2998, p. 301.

 - 2فمثال األكياس الخاصة بالقهوة بعضها يمأل بمعزل عن الهواء مما يسمح للقهوة بالحفاظ على نكهتها ،كذلك
قارورات المشروبات المصنوعة من مادة البولي إيثين التي تمنع المشروبات من التسرب من خالل مقاومتها للصدمات.
 - 3كمال بن يمينة ،تأثير التعبئة والتغليف على السلوك الشرائي للمستهلك الجزائري ،د ارسـة حالـة :ملبنـة ت ارفـل /البليـدة
مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،تخصص تسويق دولي ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة أبـي بكـر

بلقايد ،تلمسان ،2171 ،ص.41 .
 - 4محمــد شــكري ســرور ،مرجــع ســابق ،ص .32 .وهــو مــا أكــد عليــه المشــرع الج ازئــري فــي المــادة  19مــن القــانون رقــم

 93-90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،سالف الذكر .عندما نصت على أنه » :يتعين على كتل متتدخل احتترام
إلزامية أمن المنتوج الذي يضعه لالستهالك فيما يخص... :تغليفه.«...

والمشرع الفرنسي في المادة (  )R 543-44/1من قانون البيئة التي تنص على أنه=:
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لـذلك على المنتج أن يحرص عـلى تجهيز مالئم ي ـقي المسـتهلك خطورة المنتجات()1؛
إذ قد يحدث أن تكون األغـلفة أو العبوات التي يختارها ،كافيـة للحفاظ على مكونات
المنتوج وخصائصه ،لكنها ال تكفل عدم تحقق الخطر الكامن فيها ،فال تحقق السالمة

الكافية للمستهلك ( ،)2كما أن تجهيز بعض المواد غير الخطرة في األصل بطريقة غير

سليمة قد يضفي عليها تلك الصفة (.)3

يتطلب لذلك قبل القيام بعملية تغليف أو تعبئة أي منتوج خطير االلمام بمكوناته
وخصائصه الفيزيائية ،لتسهيل عملية إختيار المادة المناسبة لتغليفه ،مـ ـن خالل استخدام
= » يجب أن يستجيب التغليف المذكور في المادة ( )R. 543-42للمتطلبات األساسية المبينة أدناه:

. 1للمتطلبات المحددة لتصنيع وتركيب التعبئة والتغليف:

أ) يجب أن يشتمل على الحد األدنى الضروري لضمان مستوى كاف من السالمة والنظافة والقبول . «...

1 - Jean- Françis OVERSTAKE, op.cit, p. 496.

يتعين مثال ،تجنب تعبئة المواد الكيماوية ومواد التنظيف في عبوات زجاجية تفاديا للكسر عند تعرضها للصدمات

أو سقوطها على األرض.

 - 2يكفي مثال استعمال عبوة من البالستيك لتعبئة سائل ضار أو حارق ،للحفاظ على خواص هذا السائل ،ولكن بـالنظر
لمرونة جدارها ،فإن الضغط عليها ،يمكن أن يؤدي إلى اندفاع السائل من فوقها ،بشكل يؤذي مـن يسـتعملها؛ وهـذا حـال
العبــوة البالســتيكية التــي تحتــوي علــى مــادة ضــد الصــدأ " "Anti-rouilleوالتــي تجعــل مجــرد الضــغط عليهــا لالســتعمال

يؤدي إلى االنسكاب على وجه المستعمل .الرجوع في هذا الصدد إلى:

Jean- Françis OVERSTAKE, op.cit, p. 485.

 -3كالماء مثال الموجه لالستهالك ،قد يجهز بطريقة تجعله خط ار على صحة المستهلك ،لذلك نص كل من المشرع
الجزائري والفرنسي على ظرورة مراعاة مواصفات معينة أثناء هذه العملية فبالنسبة للمشرع الجزائري ،نصت المادة 11

من القرار الوزاري المؤرخ في  2999 /90/20المتعلق بمياه الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها ، ،ج .ر عدد
 ،57صادر في  ،2111 /08/ 21معدل ومتمم بالقرار الوزاري المؤرخ في  ،2117/17/71عدد  ،11صادر في

 .2117/17/27على أنه » :يجب أن توضب مياه الشرب موضوع هذا القرار ،في وعاءات من الزجاج ،من متعدّد
كلورور الفينيل ومن متعدّد اليتيلين تيريفالت ،مغلقة بإحكام ومعدّة لتفادي كل إحتمال للتلوث«...
أما بالنسبة للمشرع الفرنسي ،فقد نصت المادة  1/18-1321من تقنين الصحة العامة ،على ضرورة مطابقة المواد

الموجهة لمالمسة مادة الماء الموجهة لالستهالك ،لمواصفات محددة ،والتي ال تشكل خطورة على صحة المستهلك ،يتم
إعدادها بموجب قرار من وزير الصحة.
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مجال المواد الغذائية (.)2

تفعيل االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة
()1

تضمن بذلك عدم فقدان المنتوج خصائصه ،خاصة في

 - 1وف ــي ه ــذا الص ــدد اس ــتحدث المش ــرع الج ازئ ــري قـ ـرارا مؤرخ ــا ف ــي  ،2171/10/27يجع ــل م ــنهج مراقب ــة اس ــتقرار
المنتجات المعلبة والمنتجات المماثلة لها إجباريا ،ج .ر ،عدد  ،21صادر في .2171/14/22
 - 2نصت في هذا الخصوص المادة  7/11من قانون رقم  10-10المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،سالف

الذكر ،التي نصت على أنه » :يجب أن ال تحتوي التجهيزات واللوازم والعتاد والتغليف ،وغيرها من اآلالت المخصصة
لمالمسة المواد الغذائية ،إال على اللوازم التي ال تؤدي إلى إفسادها« ،وهو ما أكدت عليه المادة  40من المرسوم

التنفيذي رقم  741 -71الذي يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية لالستهالك

البشري ،سالف الذكر ،التي تنص على ما يلي » :باستثناء المواد الغذائية المحمية طبيعيا بغالف أو قشرة تنزع قبل

االستهالك ،يجب أن تكون المنتجات الغذائية النهائية محمية من جميع أنواع التلوثات عند بيعها بواسطة غالف رزم

يكفل لها كل الضمان الصحي وفقا للتنظيم المعمول به في مجال المواد المعدة لكي تالمس المواد الغذائية «

وتطبيقا للمادة  07أعاله من القانون  10 -10المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،سالف الذكر ،صدر

المرسوم التنفيذي رقم  200 -10الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال األشياء واللوازم الموجهة لمالمسة المواد الغذائية
وكذا مستحضرات تنظييف هذه اللوازم ،سالف الذكر ،والذي ركز في المواد  11 ،11 ،15و 77منه على ضرورة التقيد
بمواصفات السالمة أثناء إعداد األشياء والوازم الموجهة لمالمسة المواد الغذائية ،بالشكل الذي ال يشكل أي خطر على
سالمة المستهلكين.

فالمواد البالستيكية مثال تتسبب في أمراض مختلفة لإلنسان ،سواء عبر المواد المستخدمة في تصنيعها والتي تتحلل

وتذوب في األطعمة المحفوظة بداخلها الحتوائها على مادة "الكسين" خاصة إذا ما أعيد استخدام هذه المواد واألدوات
البالستيكية ،فقارورات المياه المعدنية البالستيكية والعصائر وغيرها صالحة لمرة واحدة من االستعمال فقط ،كما أن هذه
المادة تسبب في اإلصابة بالعديد من األمراض السرطانية ،خاصة سرطانات الرحم والثدي باإلضافة إلى اإلجهاض
لذلك ينصح استبدال العبوات البالستيكية بعبوات من الزجاج أو الستانلس تيل أو األكروبال والسوليفان ،وعدم تكرار
استعمالها ألن غسلها بالمواد القلوية يؤدي إلى تفاعل البالستيك مع أي مادة غذائية يتم تخزينها بها ،مما يجعلها غير
صالحة لالستخدام اآلدمي أو أي غرض من األغراض األخرى ،كما أن استبدال اللون األسود ببقية األلوان لألكياس
البالستيكية دون منعها من األسواق ال يحل المشكل أبدا ناهيك عن مخاطرها على البيئة .الرجوع في هذا الصدد إلى:

ع أمال ،مصانع وورشات سرية تغرق األسواق بمنتوجات مغشوشة ،قارورات المياه ،علب المواد الغذائية واألكياس
البالستيكية ،تسبب سرطانات وتخرب الجهاز المناعي .محمول من الموقع:
http://www.eldjazairsahafa.com/?page=rubrique&rub=49&date=2013-1007&aff=60228
تم االطالع عليه بتارخ.2175/72/21 :
بالرغم من ذلك ،سمح المشرع الجزائري باستعمالها كمادة مالمسة للمادة الغذائية ،بموجب المادة  12من المرسوم
التنفيذي رقم  271 -14مؤرخ في  ،2114/11/ 22الذي يحدد كيفيات ضبط المواصفات التقنية للمغلفات المخصصة

الحتواء مواد غذائية مباشرة أو أشياء مخصصة للعب األطفال ،ج .ر ،عدد ،41الصادر في  .2114/11/22وهو =
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كما تظهر أهمية هذه الوظيفة ،بالنسبة للمواد الصيدالنية ،كاألدوية وال ـ ـ ـمواد الطبية
التي تحتاج إلى مواصفات خاصة في تغليفها لحماية المستهلك.
باالضافة إلى التركيز على توفيرها لشروط حفظ مالئمة( ،)1سواء أثناء الـتخزين أو
النقل أوالـعرض؛ فالمفروض أن الغالف يحمي المنتوج من كل العوامل

الداخلية

والخارجية التي قد تؤثر عليه أو على خواصه ( ،)2كالح اررة والرطوبة والصدمات ،وغير
ذلك(.)3

= ما تناوله أيضا في المادة  12من المرسوم التنفيذي رقم  ،200 -10الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال األشياء
واللوازم الموجهة لمالمسة المواد الغذائية وكذا مستحضرات تنظييف هذه اللوازم ،سالف الذكر.

وفي هذا االطار يالحظ أن المشرع كان قد منع استعمال الجرائد مكان غالف الرزم في المادة  2/21من المرسوم

التنفيذي رقم  50 -07المتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض األغذية لالستهالك ،سالف الذكر ،في
حين لم يتناول المرسوم التنفيذي رقم  741 -71الذي يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد
الغذائية لالستهالك البشري ،سالف الذكر ،الذي ألغاه مثل هذا المنع ،بالرغم من خطورة هذه المادة الحتوائها على مادة
الرصاص السامة ،والتي تستعمل بكثرة خاصة في تغليف السمك.

 - 1فمثال عند إعداد تعبئة المنتوج ،على المنتج أن يحرص على أن ال يفلت المنتوج من وعاء التعبئة بالتبخر أو
التسرب ،خاصة لما يتعلق األمر بمنتوج قابل لالشتعال أو سام ،وذلك بأن يقوم بدراسات تقنية بهدف تحديد توافق
المنتوج مع تعبئته وتغليفه .الرجوع في هذا الصدد إلى :كريمة بركات ،حماية أمن المستهلك ،...مرجع سابق ،ص
.202

 - 2ينطبق األمر مثال على مادة الملح ،وهو ما تؤكد عليه المادة  10من المرسوم التنفيذي رقم  41 -01المؤرخ في

 ،7001/17/01الذي يجعل بيع ملح اليود إجباريا التقاء االفتقار إلى اليود ،ج .ر ،عدد  ،14صادر في

 .7001/17/07التي تنص على أنه " :يجب أن يوضب الملح اليودي ويسوق لدى إخراجه من المصنع في تغليف

متين داخل أكياس وعلب وقارورات أو في أي تغليف آخر يطابق المقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية

والتنظيمية المعمول بها ،و يجب أن يكون التغليف مختوما وعاتما ومستق ار كيميائيا".

ـزت ولـوازم خاصـة ،فـالتغليف يجـب أن
 - 3تتطلـب تعبئـة بعـض المنتجـات الخطيـرة ،كالمنتجـات الكيميائيـة مـثال ،تجهي ا
يأخذ بعين اإلعتبار البيئة التي سوف يحفظ فيها المنتوج ،كما ي ارعـى ضـمان حمايتـه وحفظـه أثنـاء نقلـه مـن المنـتج إلـى

المسـتهلك؛ إضـافة إلـى ذلـك ،فـإن نـوع الحمايـة التـي يحتاجهـا المنتـوج ،تختلـف مـن سـوق آلخـر ومـن مكـان آلخـر؛ إذ
يختلـف مـثال نـوع التعبئـة والتغليـف الـذي نحتاجـه فـي الـدول ذات المنـاخ الحـار والرطـب ،عـن المنطقـة البـاردة واألكثـر
جفافا ،كما أن نوعية وسائل النقل تتطلب زيادة الحماية فـي التعبئـة والتغليـف ،والسـيما بالنسـبة للمنتوجـات القابلـة للعطـب
السـريع أو الكسـر ،إذا تـم نقلهـا إلـى مسـافات بعيـدة وفـي طـرق صـعبة غيـر معبـدة أو جبليـة ،لـذلك فـإن قنـوات التوزيـع

الطويلة والبطيئة ،قد تتطلب تعبئة وتغليفا مناسب .الرجوع في هذا الصدد إلى :كمال بن يمينة ،مرجع سابق ،ص.10.
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أما بالنسبة لبعض المنتجات الخطيرة ،فيراعى فيها الصنف الذي تنتمي إليه؛ حيث
()1

يجب أن تلف كل مادة خطرة في رزم

مالئمة ،حسب الصنف المرتب فيه ويكون قاد ار

على مقاومة الضغوط والهزات والصدمات والرطوبة؛ كما ينبغي أن يكون عازال وال

يقبل التأثر بالمحتوى أو يشكل معه تركيبات ضارة (.)2

وفي هذا الصدد ،اعتبر القضاء الفرنسي المنتج مسؤوال ،بدعوى أنه كان عليه أن
يتحرى الدقة في اختيار العبوة المناسبة للمنتوج وكذلك يجب عند تعبئة هذه العبوة بالسائل

ترك فراغ فيها بنسبة  29على األقل (.)3

تزداد أهمية الموضوع عندما يتعلق األمر بالدواء عند التعبئة والتغليف؛ أين يتعين
على المنتج أن يأخذ في اعتباره طبيعة هذا المنتوج ،إذ ال يتم اختيار عناصر التعبئة
بالصدفة وانما البد من دراسات محاسبية ودراسة العالقة بين المحتوى والعبوة وتهدف
هذه العملية إلى مراقبة فعالة لالحتفاظ بالدواء خالل المدة العادية لتفادي تسمم
المستهلك(.)4

 - 1يقصد بالرزم أي جهاز يستعمل الحتواء المادة الخطرة وضمان أمنها وتفادي أي ضرر كان سواء لألشخاص أو

للبيئة .الرجوع إلى المادة 12 :مطة  10من المرسوم التنفيذي رقم  452-10الذي يحدد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل

المواد الخطرة عبر الطرقات ،سالف الذكر.
 - 2يذكر في هذا الصدد المادة  1من القرار المشترك المؤرخ في  7001/10/24يتعلق بالمواصفات التقنية لوضع
مستخلصات ماء جافيل رهن االستهالك وشروطها وكيفيتها ،ج .ر ،عدد  ،04صادر في  .7001/15/21التي ركزت

على وجوب توضيب ماء جافيل الذي يقل حجمه عن  15لترات في جميع المواد باستثناء الزجاج ومادة البالستيك
الشفافة ونصف الشفافة ،وطبقا للمادة  0من المرسوم نفسه ،يجب أن يكون توضيب (تعبئة) المنتجات غير الغذائية،
مغاير للتوضيب المستعمل بالنسبة للمنتجات الغذائية.

 - 3نقض مدني فرنسي  ،1002/12/13أشار إليه :محمد شكري سرور ،مرجع سابق ،ص.31 .

 - 4لين ــدة دحم ــان ،التس ــويق الص ــيدالني حال ــة مجم ــع "ص ــيدال" ،أطروحـ ـة دكت ــوراه ،ف ــرع عل ــوم التس ــيير ،كلي ــة العل ــوم
االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة دالي ابراهيم ،الجزائر ،2990 ،ص. 222 .
يحدث ذلك عندما ال يتناسب التجهيز مع خواص أو طبيعة المادة التي تمت تعبئتها ،كـأن يختـار عبـوات مـن النـوع
الذي يمكن أن تتفاعل مع العناصر الداخليـة فـي تركيـب الـدواء ،ممـا يـؤدي إلـى فسـادها فيصـبح استعمــالها منطويـا علـى
مخاطر .الرجوع في هذا الصدد إلى :زاهية حورية كجار (سي يوسف) ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.
.101
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نص المشرع الجزائري بهذا الخصوص ،في المادة  30من قانون رقم 91-81
المتعلق بحماية الصحة وترقيتها ،المعدل والمتمم ،على أنه:
« يمنع استعمال مواد التغليف والتعليب التي تثبت خطورتها علميا ».
وبالنسبة للمشرع الفرنسي ،فقد قسم قانون الصحة العامة ،التجهيز في مجال
األدوية ،إلى التجهيز األولي وهو ذلك الذي يكون على اتصال مباشر بالدواء والخارجي،
المت ـمثل في الغـ ـالف الخارج ـي الذي يحوي األول ،وذلك طبـ ـقا للمادة .)1( R 7-572

يتعين كذلك على المنتج ،أن يتوقع استخدام المنتوج بطريقة سيئة وبناءا على ذلك
يجب عليه ضبط عملية التعبئة ،بحيث تمر بعدة مراحل قبل فتحها من قبل األطفال أو
حتى الكبار العابثين (.)2

لذلك فإن مهمة التعبئة والتغليف من المهام الخطيرة المرتبطة بسالمة المنتوج
وجودته؛ فالتعامل مع المنتوج بمقتضى المبادئ السليمة واتباع األساليب واألصول
الصحيحة عند التعبئة والتغليف ،له نتائجه اإليجابية في االحتفاظ بسالمة المنتوج كما هو
مطلوب تمهيدا لتسويقه والذي يتعين أن يحتفظ بدوره أثنائه ،جنب االحتياطات األخرى في
هذه المرحلة التي تلي مرحلة االنتاج.

1 - Article R 5121-1 du code de la santé publique, op. cit, dispose: « Pour l'application du
présent livre, on entend par :......
3- Conditionnement primaire, le récipient ou toute autre forme de conditionnement avec lequel
; le médicament se trouve en contact direct
» 4- Conditionnement extérieur, l'emballage dans lequel est placé le conditionnement primaire

 - 2على سبيل المثال إحكام غلق زجاجات األحماض وعدم سهولة فتحها من مرة واحدة نظ ار لخطورتها.
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الفرع الثاني

احتياطات في مرحلة التّسويق
يجب أن تتجاوز االحتياطات المادية المتعلقة بالمنتوج الخطير ،مرحلة االنتاج

لتشمل مرحلة تسويقه( ،)1عن طريق احترام شروط تخزين سليم ،بالتأكد من أن المنتوج
مخزن طبقا لمواصفات جودة التخزين (أوال) إضافة إلى مراعاة احتياطات النقل الالزمة
لحماية المنتوج أثنائه (ثانيا) زيادة على التقيد باإلحتياطات المتعلقة بالتسليم (ثالثا).
أوال :احترام شروط تخزين سليم
تعد عملية التخزين ،وظيفة تسويقية هامة ،تهدف إلى اإلحتفاظ بالمنتجات في ظل
شروط التخزين المناسبة ،تمهيدا لعرضها ومن ثم بيعها ،فهي إذن تضفي على المنتوج
منفعة زمنية؛ إذ أن هذه المنتجات ،ليست كلها دائما موجهة لمراكز اإلستهالك ،بمجرد

جمعها ،بل يخزن الفائض منها لمدة قد تقصر أو تطول ،ذلك ما يؤدي إلى انتظام

توزيعها(.)2

يضاف إلى الدور السابق لعملية التخزين دو ار آخر أكثر أهمية ،لما يتعلق األمر
بالمنتجات الخطيرة؛ إذ يجب التأكد من أن المنتوج الخطير ،مخزن طبقا لمواصفات جودة

التخزين ،بإحترام شروط الحفظ والتخزين الجيدة ،سواء للمواد الخام( )3أو للمنـ ـ ـتوج النهائي.
تتعاضم األهمية لما يتعلق األمر بتلك المنتجات التي لها عالقة مباشرة بصحة
 - 1يقصد بالتسويق" :مجموع العمليات التي تتمثل في خزن المنتوجات بالجملة أو نصف الجملة ،ونقلها وحيازتها

وعرضها قصد البيع ،أو التنازل عنها مجانا ،ومنها االستيراد والتصدير وتقديم الخدمات" .الرجوع في هذا الصدد إلى:
بن بوخميس علي بولحية ،مرجع سابق ،ص  .01فالتسويق مكمل لعملية اإلنتاج ،ألنه ال يمكن إنتاج أي منتوج دون

أن يكون هناك تسويق له ،يضمن إنسيابه من المنتج إلى المستهلك .الرجوع في هذا الصدد إلى :عمر عزاوي» ،

إستراتيجية تسويق التمور في الجزائر« ،مجلة الباحث ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة ورقلة ،عدد ،17
 ،2112ص.45 .
 - 2عمر عزاوي ،مرجع نفسه ،ص.41 .
 - 3تناولت المواد من  44إلى  51من المرسوم التنفيذي رقم  741 -71الذي يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية

\ اثناء عملية وضع المواد الغذائية لالستهالك البشري ،سالف الذكر ،الضوابط المتعلقة بتخزين المواد الغذائية.
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الباب الثاني:

آثار خطيرة
المستهلك ،كاألدوية التي قد ينجر عن عدم احت ارم مواصفات تخزينها ،ا
على سالمة المستهلك؛ كذلك األمر بالنسبة للمواد الغذائية ،التي يمكن أن تتفاعل
عناصرها إذا تعرضت لعوامل خارجية؛ خاصة لما يتعلق األمر بالمـ ـواد المجمدة

س ـيما اللحوم(.)2

()1

ال

يجب كذلك ،اتخاذ احتياطات خاصة لتخزين المواد الخطيرة الحساسة ،مثل السوائل
والمواد الصلبة القابلة لالشتعال

()3

والغازات المضغوطة والمواد شديدة السمية والمشمعة

واألدوية والعقاقير العشبية؛ ويجب أن تكون أماكن التخزين جيدة اإلضاءة ،بحيث تتم
جميع العمليات بدقة وأمان ونظ ار لحساسية هذه العملية ،اشترط أن يكون المستخدمون
 -1أصدر المشرع الجزائري ق ار ار بهذا الخصوص ،يتمثل في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7000/77/ 27
يتعلق بدرجات الح اررة وأساليب الحفظ بواسطة التبريد والتجميد أو التجميد المكثف للمواد الغذائية ،ج .ر عدد ،21

الصادر في .7000 /72/12

نفس الشيء بالنسبة للمشرع الفرنسي ،الذي أصدر م ث ال القرار المؤرخ في  2110/72/27المنظم للقواعد
الصحية المتعلقة بتجارة التجزئة وتخزين ونقل المنتجات ذات األصل الحيواني واألطعمة المعدة منها ،ج .ر عدد
 ،1010صادر في  ،2110/72/07إذ حدد الملحق األول منه ،درجات الح اررة القصوى لألغذية المجمدة.
2

 -حدد المشرع الجزائري ،درجات الح اررة المتطلبة لتخزين اللحوم ،إذ أوجب أن تخزن اللحوم واألحشاء المبردة،

الموجهة لتحضير المنتوجات اللحمية في غرفة التبريد ،في درجة ح اررة تتراوح بين  °1و °3درجات مئوية إلى حين
استعمالها .بينما اللحوم واألحشاء المجمدة ،الموجهة لتحضير المنتوجات اللحمية في غرفة التبريد ،فتخزن في درجة
ح اررة أقل من أثنتي عشرة ( )°72-درجة مئوية تحت الصفر .وذلك طبقا للمادة  1و 2من القرار المؤرخ في /11/ 21
 2111المتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن االستهالك ،ج .ر عدد ،10

الصادر في  .2111 /12/01بينما حدد المشرع الفرنسي درجة الح اررة الالزمة لتجميد اللحوم واألسماك المجمدة ،ب

( )172-وذلك في الملحق األول من القرار المؤرخ في  2110/72/27المذكور أعاله.

 - 3كـالمتفجرات التـي تحتـاج إلـى عنايـة خاصـة ،نظـ ار لحساسـيتها واآلثـار الناجمـة عـن الخطـأ أو التهـاون فـي تخزينهـا
لـذلك ال يجـوز مـثال تكـديس المتفجـرات فـي مسـتودع ضـيق ،ال يتسـع للكميـة المخزونـة ،ويحـرم المتفجـرات مـن التهويـة
الكافيـة ،كـذلك قـد توضـع المتفجـرات علـى األرض مباشـرة أو مالصـقة للجـدران وبـذلك تكـون عرضـة للتـأثر بـالح اررة

المباشرة والرطوبة؛ كما البد من مراعاة كيفية وضعها في المخازن والتعامل معها بحذر ،فإلقاء صناديق المتفجـرات مـثال
على األرض عند التخزين أو جرها علـى األرض أو ركلهـا باألرجـل أو اسـتخدام آالت الطـرق والعنـف عنـد فـتح صـناديق
المتفجرات وخاصة صناديق الكبسوالت ،يؤدي إلى احتكاك وصدمة مفاجئـة للمتفجـرات قـد تـؤدي إلـى االنفجـار .الرجـوع
في هذا الصدد إلى :يحي بن محمد العسيري ،مرجع سابق ،ص.41 .
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المكلفين بتخزينها ،مؤهلين(.)1
ينبغي لذلك ،أن تكون األماكن المزمع استخدامها ألغراض تخزين المنتجات
الخطيرة ،مطابقة لمعايير معينة؛ إذ يجب أن يكون بناؤها وخدمتها وصيانتها ،مصمم
بشكل يحمي المواد المخزنة من التأثيرات الضارة المحتملة ،مثل التغيرات الشديدة في
الح اررة والرطوبة والغبار والروائح ودخول الحيوانات والحشرات؛ كما يفترض أن تكون

واسعة بالدرجة الكافية ،خاصة لما يتعلق األمر بالمواد الغذائية(.)2
ثانيا :احترام احتياطات ال ّنقل

تحتل عملية النقل مكانة إقتصادية هامة في وظيفة التسويق ،من خالل قيامها بنقل

منتجات من مواقع إنتاجها أو تخزينها إلى مواقع توزيعها(.)3

يجب أن تكون وسائل النقل عندما يتعلق األمر بالمنتجات التي تشكل خطورة على
سالمة المستهلك مالئمة لطبيعة تلك المنتجات؛ فمثال وسائل النقل المخصصة لنقل
المنتجات الغذائية البد أن تكون مقصورة عليها فقط دون غيرها ،كما يجب نقل األغذية
الطازجة بمعدات نقل مخصصة لهذا الغرض ،لتفادي أي خطر تلوث؛ إضافة إلى أن
األغذية غير المغلفة بغالف كامل ،يجب أال توضع على األرض أثناء عملية الشحن أو

التفريغ وأن ال تالمس أرضية عربات النقل بصورة مباشرة (.)4

 - 1وهــو مــا تضــمنته المــادة  1مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  ،457-10يحــدد قواعــد األمــن التــي تطبــق علــى النشــاطات

بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرو وأوعية الغاز المضغوطة ،سالف الـذكر ،التـي تـنص علـى أنـه  " :يجتب أن يكتون
المستخدمون المكلّفون بتخزين الموادّ والمنتوجات الكيميائية ذات الخطورة العالية مؤهّلين مسبقا…".

 - 2الرجوع إلى المواد من  72إلى  21من المرسوم التنفيذي رقم  741 -71الذي يحدد شروط النظافة والنظافة
الصحية \ اثناء عملية وضع المواد الغذائية لالستهالك البشري ،سالف الذكر ،الضوابط المتعلقة بتخزين المواد الغذائية.
 - 3عمر عزاوي ،مرجع سابق ،ص.41 .

 - 4أكد المشرع الجزائري على ذلك في المادة  12من المرسوم تنفيذي رقم  ،112-93يحدد الشروط الخاصة بنقل

المواد الخطرة عبر الطرق ،سالف الذكر ،التي تنص على أنه  ... » :يمنع ما يأتي:
 شحن مواد خطرة على وسائل النقل ،مع مواد غذائية، -شحن مواد خطرة متعارضة على نفس السيارة،

 تكديس أو وضع طرود لمواد خطرة غير متالئمة بعضها فوق بعض …«=.231
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ينبغي أيضا نقل األغذية القابلة للفساد بسرعة ،عن طريق وسائل نقل مجهزة
( مبردة) وأن تحتوي على أجهزة للتحكم في درجة الح اررة مثل المكيفات واذا احتاج
المخزون للتبريد فالبد من توفر ثالجات( ،)1فضال عن استخدام شبكات نقل متطورة وبكل
أشكالها البرية والبحرية وحتى الجوية أحيانا ،رغم أن النقل الجوي يعتبر مكلف

للمؤسسات ،لكنه مالئم في حالة المنتجات الغذائية سريعة التلف(.)2

يجب كذلك تفادي نقل المتفجرات ذات الحساسية العالية كالكبسوالت ،في سيارات
كثيرة االهتزاز والتعرض للمطبات بالطرق الذي قد يؤدي إلى احتكاك وصدمات مباشرة
= كما الح على ذلك المرسوم التنفيذي رقم  741 -71الذي يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية \اثناء عملية
وضع المواد الغذائية لالستهالك البشري ،سالف الذكر ،الذي تناول بالتفصيل ضوابط نقل المواد الغذائية ،في المواد من

 04إلى.02

أما المشرع الفرنسي فقد تناول المسألة في القرار المنظم للقواعد الصحية المتعلقة بتجارة التجزئة ،والتخزين ونقل
المنتجات ذات األصل الحيواني واألطعمة المعدة منها ،سالف الذكر ،وذلك في المادة  14من الملحق رقم  10المعنون
ب :األ حكام الخاصة المطبقة على وسائل نقل المنتجات ذات األصل الحيواني واألطعمة التي تحتوي عليها .التي تنص
على أنه:

» يحظر استعمال قبل أو أثناء أو بعد ،وسيلة نقل مخصصة للمنتجات الحيوانية والمواد الغذائية المكونة منها،

التي تحتوي على البضائع التي يمكن أن تؤثر على الخصائص الصحية وجودة تلك المنتجات ،بإحتوائها على

ملوثات،األدخنة أو المخلفات السامة مثل البضائع الخطرة التي تصنف على أنها سامة.«..

 - 1كالمنتجات السمكية المجمدة مثال ،التي اشترط المشرع الفرنسي تخزينها في درجة ح اررة ال تتجاوز  ،°72-يجب
أن تنقل مع الحفاظ على نفس الدرجة ،مع ذلك يجوز تجاوزها ،إذا كانت المنتجات التي تنقل من مخازن التبريد
للمنشأة ،تتم بغرض إذابتها لدى وصولها وتحضيرها أو لمعالجتها ،على أن تكون المسافة قصيرة ال تتجاوز  51كم أو
ساعة واحدة من المسار ،دون إعادة الشحن ،طبقا للمادة األولى من الملحق األول من القرار الصادر في /72 /27

 2110المنظم للقواعد الصحية المتعلقة بتجارة التجزئة والتخزين ونقل المنتجات ذات األصل الحيواني واألطعمة المعدة
منها ،سالف الذكر .أما بالنسبة للحوم واألحشاء المبردة ،والموجهة لتحضير المنتوجات اللحمية ،فقد أوجب المشرع

الجزائري تخزينها في غرفة التبريد ،في درجة ح اررة تتراوح ما بين  11و 10درجات مئوية إلى حين استعمالها .طبقا

للمادة  11من القرار المؤرخ في  2111 /11/ 21الذي يتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية
المطهية ووضعها رهن االستهالك ،سالف الذكر.
 - 2عبد الحق بن تفات » ،مساهمة الصناعات الغذائية في التنمية االقتصادية في الجزائر« ،مجلـة االجتهـاد للد ارسـات
القانونية واالقتصادية ،معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي لتمنغاست ،عدد  ،2170 ،14ص.721 .
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تؤدي إلى االنفجار(.)1
يشترط أيضا أن تكون وسائل النقل المخصصة لنقل المنتجات التي قد تسبب
ار للمستهلك ،في حالة جيدة للعمل ومجهزة بكل وسائل السالمة وأن تكون سعتها
أضر ا

مناسبة واخضاعها إلى رقابة المطابقة ،إضافة إلى التركيز على نظافتها(.)2

ينبغي كذلك ،أن توضع على وسائل النقل إذا تعلق األمر ببعض المنتجات الخطرة
عالمات واضحة تحدد مدى خطورة حمولتها واألسلوب األمثل للتصرف في حاالت
الطوارئ ،لضمان إحاطة جميع الذين يحتمل أن يتعاملوا مع هذه البضائع أثناء النقل علما

تاما بالمخاطر الكامنة في المنتجات المقدمة()3؛ إضافة إلى إشتراط أن يكون سائقوا هذه
المركبات مدربين على التعامل مع تلك المنتجات(.)4

ثالثا :احترام احتياطات التّسليم
ترتبط عملية تسليم المنتجات الخطيرة ،باتباع احتياطات معينة ،يلتزم بها إما المنتج
( )7أو الموزع (.)2
 – 1تسليم المنتوج من قبل المنتج:

ينبغي على المنتج ،في الحالة التي يتولى فيها بيع منتجاته الخطيرة مباشرة للعمالء

 - 1يحي بن محمد العسيري ،مرجع سابق ،ص.42 .

 - 2تناولت المواد  71 ،75و 71من المرسوم التنفيذي رقم  ،452-10الذي يحدد الشروط الخاصة بنقل المواد
الخطرة عبر الطرق ،سالف الذكر .الضوابط المتعلقة بوسائل نقل المواد الخطرة.
 - 3وهو ما يستخلص من المادة  90من المرسوم التنفيذي نفسه.
 - 4يستخلص ذلك من المادة  29من المرسوم التنفيذي رقم  457-10الذي يحدد قواعد األمن التي تطبق على
النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوط ،سالف الذكر ،التي تنص على أنه:

» في إطار التنظيم المتعلّق بنقل المواد الخطرة ،يقوم بنقل بعض الموادّ والمنتوجات الكيميائية الخطرة الخاضعة لنظام
المواكبة المتعاملون المتخصّصون المعتمدون قانونا لهذا الغرض . «...وهو ما تناولته أيضا المادة  92مطة  92من
المرسوم التنفيذي  452-10الذي يحدد الشروط الخاصة بنقل المواد الخطرة عبر الطرق ،سالف الذكر .عندما عرفت

نقل المواد الخطرة بأنها » :نقل هذه الموادّ من نقطة إلى أخرى بواسطة سيارات مالئمة يقودها مستخدمون مؤهّلون
ووفقا للشروط والمقاييس األمنية المطلوبة«.
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(المستهلكين) ،أن يقوم بتسليمها على النحو الذي يتفق وطبيعتها وأن يتخذ ما يكفل

تسليمها بشكل يمنع حدوث ضرر للشخص الذي يتسلمها()1؛ سواء تم التسليم في محله أم
تم لدى المستهلك ،في الحاالت التي يقوم فيها المنتج بتوصيل منتجاته إلى عمالئه
بنفسه(.)2

كذلك عليه تجنب تسليم المنتوجات في جو حار ،إذا كانت مما ينفجر بفعل الح اررة،

على إثر تمدد عناصرها(.)3

كما ينبغي إخضاعها لقدر من التبريد قبل تسليمها بشكل يكفل عدم تحقق الخطر،

إلى أن يتولى المستعمل حفظـها بمعرفته في درجة البرودة التي تالئمها( ،)4لضمان ثبات

عناصرها(.)5

كما يجب على المنتج ،أن يسلم منتجات من درجة تتفق مع ما يتوافر لدى المشتري
من معدات الستعمالها ،ولذلك قضي بأنه يعد مخطئا مورد الغاز الذي يسـلم غاز عالي
الضـغط ،ال يتالءم مع تـكوين ووضع األنابيب التي يمر به (.)6

تظهر أيضا أهمية اتخاذ احتياطات التسليم ،في مجال المنتجات الصيدالنية؛ أين
يتعين على الصيدلي المنتج قبل تسليم الدواء للمريض ،أن يتحقق من صحة التذكرة
(الوصفة) الطبية من الناحية القانونية ومن الناحية الفنية؛ كما يجب عليه أن يكشف أي
1 - Jean- Françis OVERSTAKE, op.cit, p. 48.

 - 2جابر محجوب علي ،مرجع سابق ،ص.320 .
 - 3كالمتفجرات مثال ،إذ تعتبر أشعة الشمس المباشرة ،من أخطر العوامل المؤثرة عليها؛ خاصة في المناطق الحارة
حيث ترتفع درجة الح اررة إلى معدل غير عادي وتبدأ المتفجرات في التحول وتكون عرضة لالنفجار التلقائي .الرجوع
في هذا الصدد إلى :يحي بن محمد العسيري ،مرجع سابق ،ص.41 .

 - 4محمد شكري سرور ،مرجع سابق ،ص.30 .
 - 5يكمن ثبات عناصر المواد المتفجرة ،في محافظة المواد على مواصفاتها إلى فترة زمنية ممكنة ،في ظل ظروف
جوية وفيزيائية متعددة ومتقلبة ،وهذا يعتمد على قابلية المادة المتصاص الرطوبة واالحتفاظ بها ،التي كلما قلت كلما
زاد من ثبات المادة وكفاءتها .الرجوع في هذا الصدد إلى :يحي بن محمد العسيري ،مرجع سابق ،ص.01 .

 - 6نقض مدني فرنسي  .1081/19/23أشار إليه :جابر محجوب علي ،مرجع سابق ،ص.320 .
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غلط مادي يصدر من الطبيب ،باالضافة إلى مراقبة التذكرة من حيث مدى تناسب

وتطابق المستحضرات الصيدلية المدونة عليها مع سن ووزن المريض(.)1

يلتزم المنتج زيادة على ذلك ،بمراعاة الشخص المستلم للمنتوج ،ما إذا كان قاد ار
على إدراك ما يشكله المنتوج من خطورة ؛ لذلك يمنع عليه تسليمه لمن يظهر من حالته
أنه لن يتمكن من استيعاب التحذيرات أو التعليمات كمجنون أو صغير(.)2

لذلك ال يمكن للمنتج التهرب من المسؤولية ،بدعوى أنه لفت انتباه المستلم إلى

الخطر الكامن في المنتوج ،فالفرض أن هذا األخير لن يحسن فهم تحذيراته(.)3
 - 2تسليم المنتوج من قبل الموزع:

يمكن أن تعهد عملية بيع المنتوج ،إلى أشخاص آخرين من غير منتجيها ،الذين
يتولون عملية تسليمها للمستهلكين أو المستعملين ،يشمل هؤالء الموزعون أو تجار تجزئة
في هذه الحالة فإن االحتياطات المتعلقة بتسليم المنتوج السالفة الذكر ،يقع عبء اتخاذها

على عاتق هؤالء التجار( ،)4الذين يسألون عن األضرار التي تصيب المستهلكين؛ وذلك
في حالة إهمالهم مثال تخزين المنتجات بصورة سليمة ،سواء كانت من المواد سريعة
االشتعال أو االنفجار أو التخـمر ،بفـعل درجة الح اررة العالية(.)5

وهو ما كرسه المش ـرع الجزائري في نص المادة  70من المرسوم التنفيذي رقم -72
 210المتعلق بالقواعـ ـد المطبقة في مجال أمن المنتجات ،بيـنما المشـرع الفرنسي فقد نص
عليه في المـادة ( )L423-4من تقنين االستهالك ،في حين تناول التوجيه األوروبي رقم
 05 -2117المتعلق بااللتزام العام بالسالمة الموضوع في المادة  91منه .
إذ ال يتصور أن تثور مسؤولية المنتج في هذا الفرض ،نتيجة عدم اتخاذ هذه
 - 1زاهية حورية كجار (سي يوسف) ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.721 .
 - 2بدر حامد المال ،مرجع سابق ،ص.72 .
 - 3محمد شكري سرور ،مرجع سابق ،ص.30 .
4 - Jean- Françis OVERSTAKE, op.cit, p. 499.

 - 5زاهية حورية كجار (سي يوسف) ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.182 .
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االحتياطات ،إال إذا كان الموزعون أو تجار التجزئة ،معذورين في جهلهم بما كان ينبغي
عليهم أن يتخذوه في هذا الشأن ،حين يكون المنتج قد أخل من األصل بواجبه في
اإلفضاء أو التحذير( ،)1فليس من العدالة تحميل هؤالء ،ولو مؤقتا تبعة أضرار ناشئة عن
منتجات لم يكن لهم دور في شأنها سوى توزيعها(.)2

يظهر مما سبق ،أهمية االحتياطات المادية المتعلقة بعملية انتاج وتسويق المنتوج
ومدى مساهمتها في توقي األضرار ،إذا تم إحترامها كما ينبغي ولضمان تحقيق هذه
الغاية البد من الرقابة على سالمة المنتجات.
المطلب الثاني
الرقابة على سالمة المنتجات
ّ
تستدعي خطورة المنتجات ،إرفاق إنتاجها وتسويقها بنظام رقابة فعال ،وفق أحكام
تضمن إحترام الظوابط القانونية الالزمة (الفرع األول) ،تتنوع بين رقابة المتخل ورقابة
أجهزة خاصة (الفرع الثاني).
الفرع األول
الرقابة على سالمة المنتجات
أحكام ّ
تجرى الرقابة بغية التأكد من احترام سالمة المنتوج ،عبر مختلف المراحل التي يمر
بها ،وهو مايشكل مضمونها (أوال) ،من خالل االعتماد على نشاط التقييس كمرجع لتقدير
مدى التقيد بأحكامها (ثانيا).
الرقابة
أوال :مضمون ّ

يحدده القانون وذلك
تعرف الرقابة بأنها" :خضوع شيء معين لرقابة هيئة أو جهاز ّ
 - 1جابر محجوب علي ،مرجع سابق ،ص.328 .
 - 2زاهية حورية كجار (سي يوسف) ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.182 .
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للقيام بالتّحري والكشف عن الحقائق المحددة قانون" ()1؛ الهدف منها تحقيق رضا
مستهلك المنتوج ،وهذا ال يحدث إال بضمان جودته ،وصالحيته وعدم التقصير أو
االنحراف الذي يترتب عليه عيوب أو أضرار بمستعمله(.)2

تتوقف بالتالي فعالية االحتـياطات الالزمة عبر مختلف المراحل التي ي ـمر بها
المنتوج الخطير ،سواء بالنسبة للمنتجات المحلية أو المستوردة ،بمصاحبتها بنظام رقابة

فعال وكفء؛ واإلشراف على كل المصادر التي تتحكم في المنتوج النهائي( ،)3بتحليلها

لمجموعة العمليات الخاصة بمراقبة ومتابعة اإلنتاج والتسويق وأماكن العبور الحدودية
(البحرية ،البرية ،الجوية) ()4وتسجيل بيانات عنه وتحليلها قصد تحديد االختالف عن
المواصفات واستبعاد الوحدات المعابة وتشخيص أسبابها ،ثم وضع برامج لمعالجتها واتخاذ

ما يلزم في الوقت المناسب ،قبل وصولها إلى المستهلك فتكون مصدر خطر عليه(.)5

نستنتج أن عملية المراقبة تشمل عملية إنتاج المنتوج وتمتد إلى عملية تسويقه ،ألن
المنتجات قد تفقد جودتها بسبب سوء التخزين أو سوء النقل أو التسليم ،لذلك فالرقابة هنا
تصبح عملية كاملة تمكن من ضمان جودة المنتوج ،منذ بداية انتاجه وحتى استهالك آخر
وحدة فيه؛ ما يضمن تجنب أي قصور واستمرار جودته بعد انتاجه وذلك يتأتى من خالل
 - 1علي بولحية بن بوخميس ،مرجع سابق ،ص.08 .
 - 2نبيهه جابر ،رقابــة الجودة على اإلنتاج ،محمول من الموقع:

 http://kenanaonline.com/users/DrNabihaGaber/posts/149487تم زيارة الموقع بتاريخ .2171/14/10

 - 3سالم محمد رديعان العزاوي ،مرجع سابق ،ص.110 .

فالمنتوج يمر بمراحل ثالثة يخضع فيها للرقابة ،أولها تكون حال إنتاجه وحينئذ يتطلب القانون ضرورة توافر

مواصفات السالمة ،وثانيها تكون قبل عرضه في السوق وحينئذ يتطلب القانون إجراء المطابقة ،وثالثها يكون بعد
عرضه في السوق ووقتئذ نكون أمام الرقابة اإلدارية .الرجوع في هذا الصدد إلى :علي فتاك » ،القواعد اإلدارية المطبقة
على جميع المنتجات لضمان سالمتها في ظل القانون الجزائري« ،مجلة مصر المعاصرة  ،مصر ،عدد ،2990 ،181
ص.109 .

 - 4أحمــد بــن حمــدة » ،دور مصــالح قمــع الغــش فــي مراقبــة المتــدخلين فــي عمليــة اإلنتــاج« ،م .ب .د .ق .س ،كليــة
الحقوق ،جامعة سعد دحلب ،البليدة ،عدد  ،2912 ،92ص.101 .
5 - Mohamed Rachid SID LAKHDAR, « Le dispositif législatif et réglementaire en matière de
protection du consommateur par la qualité des produits», R.A.D.S.J.E.P, n°02, 2002, p. 48.
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االعتماد على نشاط التقييس.
ثانيا :دور التّقييس في عملية الرقابة
يتم مراقبة مستوى السالمة في المنتوج ،باالستناد إلى نشاط التقييس كمعيار لتقدير
مدى احترام المنتجين لاللتزام بالسالمة) (7باالعتماد على وسائل تعد كأدوات مرجعية
لمراقبة حسن التنفيذ ،تتمثل في المواصفات واللوائح الفنية ( )2ضمانا لمطابقة المنتوج(.)0
 -1مفهوم التّقييس:

يقتضي االلتزام بالسالمة ،إتباع الوسائل الضرورية لطرح منتوجات ال تشكل أي

خطورة على سالمة المستهلك ،في هذا الصدد فرض المشرع الجزائري ،توفر المواصفات
الالزمة في كل منتوج يعرض لالستهالك.
تطبيقا لذلك ،صدر القانون المتعلق بالتقييس رقم  14 -14سالف الذكر ،ليعزز
هذا االلتزام ،من خالل وضع االطار العام لنشاط التقييس الجزائري ،والذي عدل وتمم في
 2171بموجب القانون رقم  ،14 -71سالف الذكر.
تناولت المادة  12من القانون رقم  14 -71سالف الذكر ،التي تعدل وتتمم المادة
 7/12من القانون رقم  14 -14المتعلق بالتقييس ،سالف الذكر ،تعريف التقييس بأنه:

» النشاط الخاص المتعلّق بوضع أحكام ذات استعمال موحد ومتكرر في مواجهة
مشاكل حقيقية أو محتملة يكون الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في

إطار معين» (.")1

1

 -يكون المشرع بذلك قد حذف جزء من التعريف الذي ورد في المادة  2مطة  1من القانون رقم  91-91المتعلق

بالتقييس ،سالف الذكر ،التي جاء نصها كالتالي » :النشاط الخاص المتعلّق بوضع أحكام ذات استعمال موحد ومتكرر
في مواجهة مشاكل حقيقية أو محتملة يكون الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين ويقدم
وثائق مرجعية تحتوي على حلول لمشاكل تقنية وتجارية تخص المنتوجات والسلع والخدمات التي تطره بصفة

متكررة في العالقات بين الشركاء االقتصاديين والعلميين واالجتماعيين« .ليعود للتعريف الذي أوردته المادة  12مطة

 17من القانون رقم  20-20المتعلق بالتقييس ( الملغى) للتقييس والتي نصت على أنه » :النشاط الخاص المتعلق=
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يفهم من التعريف الذي أوردته المادة أعاله ،أن التقييس هو ذلك النشاط الذي يهتم
بوضع قواعد وأحكام شاملة ومستمرة ،من أجل مواجهة المخاطر واألضرار التي قد تنجم
عن استهالك أو استعمال المنتوجات والخدمات التي ال تعرف حدودا لها ال من حيث الكم
وال من حيث الطبيعة.
أما بالنسبة للوضع في القانون الفرنسي ،فقد تكرس نشاط التقييس la
 normalisationبصدور القانون المتعلق بقمع الغش في 7015/12/ 01وقد بدأ أوال
بمبادرة خاصة ،حيث كان المنتجون يقومون فيما بينهم بموافقة السلطات العامة بوضع
معايير معينة ،يجب احترامها في إنتاج كل منتوج والتي اعتبرها البعض وسيلة العالم
المستهلكين حول الجودة التي يمكن انتضارها من المنتوج(.)1

تحول بعد ذلك إلى خدمة عامة ( )Activité d'intérêt généralبمقتضى
()2

القانون رقم 1080 -11

والذي حل محله القانون رقم 47-84

()3

المعدل بالقانون رقم

)4( 000-2990؛ هذا األخير الذي عرف التقييس في المادة  7منه بأنه:

» التقييس هو نشاط المصلحة العامة يهدف إلى توفير الوثائق المرجعية التي يتم

وضعها بالتوافق بين جميع األطراف المعنية ،بشأن القواعد والمواصفات والتوصيات أو
أمثلة على الممارسات الجيدة المتعلقة بالمنتجات والخدمات واألساليب والعمليات ،أو

= بوضع أحكام ذات استعمال موحد ومتكرر في مواجهة مشاكل حقيقية أو محتملة يكون الغرض منها تحقيق
الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين« .ما يثير التساؤل حول الغاية من الرجوع إلى التعريف الذي ألغاه.

ويعرف التقييس حسب المنظمة الدولية للتقييس ،بأنه » :وضع وتطبيق قواعد لتنظيم نشاط معين لصالح جميع

األطراف المعنية وبتعاونها وبصفة خاصة لتحقيق اقتصاد متكامل مع األخذ بعين االعتبار ظروف األداء ومقتضيات

األمان« .الرجوع في هذا الصدد إلى :محمد عبد المنعم محمد حمودة ،المواصفات والمقاييس ،مقومات العناصر التقنية
في الدول النامية ،دار النهظة العربية ،مصر ،1000 ،ص.19 .

1 - Robert SAVY, La protection des consommateurs en droit français, R. I. D.Com, vol. 26, n°3,
1974. p. p. 606- 607.
2 - la loi n° 41-1987 du 24 /91/ 1941 relative à la normalisation. Voir sur : www.legifrance
.gouv.fr.
3 - Décret n°84-74 du 26 /91/ 1984 fixant le statut de la normalisation, Voir sur : www.legifrance
.gouv.fr.
4 - Décret n° 2009-697 du 16/06/ 2009 relatif à la normalisation, J.O.R.F, n°0138 du 17 /06/ 2009.
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المنظمات.

ويهدف البرنامج إلى تشجيع التنمية االقتصادية واالبتكار ،مع األخذ بعين االعتبار

أهداف التنمية المستدامة« (.)1

 -2أنواع المواصفات والمقاييس المعتمدة:

تلعب المواصفات القياسية ،دو ار هاما في حماية المستهلك ،حيث تستخدم كأدوات

رقابة تساعد في التأكد من احترام المنتجات المعروضة لشروط الجودة والسالمة؛ يقسمها
المشرع الجزائري إلى مواصفات وطنية ولوائح فنية.
فبالنسبة للمواصفة ،فقد عرفتها المادة  92مطة  93من القانون رقم ( 91 -10التي
تعدل المادة  92مطة  93من القانون رقم  91 -91المتعلق بالتقييس) ،بأنها:

» وثيقة تصادق عليها هيئة التقييس المعترف بها تقدم من أجل استعمال مشترك

ومتكرر ،القواعد واالشارات أو الخصائص لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة،

ويكون احترامها غير إلزامي؛ كما يمكن أن تتناول كليا أو جزئيا المصطلحات أو الرموز

أو الشروط في مجال التغليف والسمات المميّزة أو اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة
إنتاج معينة».

تعد المواصفات من قبل لجان تقنية وطنية ،لتعرض على المعهد الجزائري للتقييس
في شكل مشاريع مواصفات ،مرفقة بتقرير يبرر محتواها وذلك بغرض التحقق من مطابقة
المشروع ،من خالل منح فترة زمنية قدرها  09يوما للمتعامليبن االقتصاديين وكل معني
لتقديم مالحظاتهم ،حيث يتكفل المعهد الجزائري للتقييس بهذه المالحظات ،خالل فترة
1- Article 1 du Décret n° 2009-697 du 16/06/ 2009 relatif à la normalisation, op, cit. Dispose :
« La normalisation est une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents
de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des
règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives
à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à
encourager le développement économique et l'innovation tout en prenant en compte des objectifs
de développement durable ».
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التحقيق العمومي(.)1
تتم المصادقة على الصيغة النهائية للمواصفة ،من قبل اللجنة التقنية على أساس
المالحظات المقدمة ،حيث تسجل بموجب مقرر بعد اعتمادها ،صادر عن المدير العام
للمعهد الجزائري للتقييس ،لتدخل حيز التطبيق ابتداءا من تاريخ توزيعها عبر المجلة

الدورية للمعهد(.)2

يجري فحص للمواصفات الوطنية مرة كل  91سنوات من قبل المعهد الجزائري

للتقييس قصد االبقاء عليها أو مراجعتها أو الغائها(.)3

أما بالنسبة للوائح الفنية ،فقد عرفتها المادة  12مطة  11من القانون رقم 14 -71
المعدل والمتمم للقانون رقم  14 -14المتعلق بالتقييس ،بأنها:

» وثيقة تنص على خصائص منتوج ما أو العمليات وطرق النتاج المرتبطة به،

بما في ذلك النظام المطبق عليها ،ويكون احترامها إلزاميا؛ كما يمكن أن تتناول جزئيا
أو كليا المصطلحات أو الرموز أو الشروط في مجال التغليف والسمات المميزة أو

اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة» (.)4

ويمكن لالئحة الفنية أن تجعل المواصفة أو جزء منها إلزاميا ،طبقا للفقرة الثانية مـ ـن
المادة أعاله.
يكون اعداد اللوائح الفنية واعتمادها ضروريا لالستجابة لهدف مشروع ،مع األخذ
بعين االعتبار المخاطر التي تنجر عن عدم احترامها ولتقدير هذه المخاطر ،فإن
العناصر ذات الصلة الواجب أخذها بعين االعتبار هي على وجه الخصوص المعطيات
 - 1المادة  13من القانون رقم  91-91المتعلق بالتقييس ،المعدل والمتمم ،سالف الذكر والمادة  10من المرسوم
التنفيذي رقم  101-91المتعلق بتنظيم التقييس وسيره ،المؤرخ في  2115/72/11يتعلق بتنظيم التقييس وسيره ،ج.
ر عدد  ،21صادر في .2115/72/77
 - 2المادة  10من المرسوم التنفيذي رقم  101-91المتعلق بتنظيم التقييس وسيره ،سالف الذكر.
 - 3المادة  10من المرسوم التنفيذي نفسه

 - 4المادة  90من القانون رقم  91-91المتعلق بالتقييس ،المعدل والمتمم ،سالف الذكر.
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العلمية والتقنية المتوفرة وتقنيات التحويل المرتبطة بها أو االستعماالت النهائية المتوقعة
للمنتجات

()1

()2

يشرف على إعداد اللوائح الفنية ،الدوائر الو ازرية المعنية
()3

دليل ملحق المرسوم المتعلق بتنظيم التقييس وسيره

وفق اجراءات مبينة في

الهادف إلى تحديد الكيفيات العملية

إلعداد ونشر اللوائح بإعداد مشروع الئحة فنية وفق خصوصيات استعمال المنتوج
ولتحقيق أهداف شرعية تتمثل في األمن الوطني والوقاية من الممارسات التي تؤدي إلى
التغليط ،حماية صحة األشخاص وسالمتهم وحياة الحيوانات وصحتها ،الحفاظ على
النباتات والبيئة.
تستند اللوائح الفنية إلى المتطلبات المتعلقة بالمنتوج ،من حيث خصائص استعماله
()4

ال إلى خاصياته الوصفية

ويجب مراعاة أثناء إعدادها وتطبيقها عدم إحداث صعوبات

أوعوائق غير ضرورية للتجارة( ،)5كما أنه ال يتم اإلبقاء على اللوائح الفنية ،إذا زالت أو

تغيرت الظروف واألهداف التي أدت إلى اعتمادها(.)6

أما بالنسبة للوضع في القانون الفرنسي ،فتقسم المعايير إلى معايير

تجريبية

( ،)normes expérimentalesومعايير معتمدة (.)normes homologuées
تتعلق األولى ،بتلك التي تستعمل كأداة "اختبار" تتطلب إخضاعها لفترة تجربة قبل
اإلبقاء على محتواها ،بينما الثانية فتتمثل في المعايير التي تمت الموافقة عليها والمعترف
بها من قبل السلطات العامة ،بعدما أجريت عليها إختبارات عديدة ،أين تعتمدها كمرجع
في التنظيم والتي تكون محل عالمة تصديق "." marque de certification
 - 1المادة  19رقم القانون رقم  91 -10المعدل والمتمم للقانون رقم  91 -91المتعلق بالتقييس ،سالف الذكر.
 - 2المادة  11من القانون نفسه
 - 3المرسوم التنفيذي رقم  101-91المتعلق بتنظيم التقييس وسيره ،سالف الذكر.
 - 4المادة  90من القانون رقم  91-91المتعلق بالتقييس ،المعدل والمتمم ،سالف الذكر.
 - 5المادة  91من القانون رقم نفسه.
 - 6المادة  2/19من القانون نفسه
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يرمز للمعايير التجريبية بالرمز " ،"Exبينما المعايير المعترف بها فتختلف وفقا
للمستوى الذي وضعت من أجله ،فتحمل إما رمز " "NFأو " "ENأو ""NF EN ISO

أو " "NF ISOمتبوعة برقمها وسنة الموافقة عليها(.)1

نصت في هذا الصدد المادة  71من المرسوم رقم  101 -2110المتعلق بالتقييس
على اعتبار المواصفات إختيارية في األصل ،مع إمكانية تحولها إلى مواصفات إلزامية
بموجب أمر يوقعه وزير الصناعة وأو الوزراء المعنيين ،وقد نص في هذا الصدد ،على
امكانية االطالع على هذه األخيرة -المعايير االلزامية -والتي جعلها متاحة مجانا على

الموقع اإللكتروني للجمعية الفرنسية للتقييس(.)2

ويعهد إلى جمعيات خاصة ذات نفع عام ،وعلى األخص :الجمعية الفرنسية للتقييس
()AFNOR

()3

بالقيام بتحديد المواصفات التي يجب أن تتوافر في كل منتوج

()4

وتقوم

هذه الجمعية ،بناء على تقارير تتلقاها من مكاتب لها موجودة في كل فرع من فروع
 - 1الرجوع لتفاصيل أكثر حول الموضوع للموقع:
http://www.afnor.org/fiches/faq-reglementation/normes-obligatoires
تم االطالع عليه بتاريخ.2910/91/39 :
2 - Article 17 du Decret n° 2009- 697 relatif à la normalisation, op. cit, dispose :
« Les normes sont d'application volontaire. Toutefois, les normes peuvent être rendues
d'application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres
intéressés. Les normes rendues d'application obligatoire sont consultables gratuitement sur le
site internet de l'Association française de normalisation ».

استحدث المرسوم رقم  101 -2110المتعلق بالتقييس ،أم ار لم يكن منصوصا عليه في ظل المرسوم رقم -24

 ،14يتمثل في أن المعايير اإللزامية يجب أن تكون متاحة مجانا على الموقع اإللكتروني للجمعية الفرنسية للتقييس.
ومع ذلك ،لم يشر إلى أن تحميل هذا المعيار سوف يكون مجانا .الرجوع لتفاصيل أكثر إلى:

Jean-Guy AHANDA et Gilles TENEAU, Un nouveau décret sur la normalisation, Voir sur :
http://portail-des-pme.fr/reglementation/un-nouveau-decret-sur-la-normalisation. Consulté
le:
04/05/20169, p 1.
3 - Association Française de Normalisation.
4 - Robert SAVY, op. cit. p. 607.

وهي منظمة تمثل فرنسا في المنظمة الدولية للمعايير ) (ISOواللجنة األوروبية للتقييس ) (CENمنذ ،2174 /7/7
تأسست في عام  .7021الرجوع لتفاصيل أكثر إلى:
Enjeux de la normalisation, voir sur :
http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/pedagogiques/62
36/6236-ressource-sur-la-normalisation.pdf, Consulté le : 19/05/2016.
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النشاط الزراعي والتجاري والصناعي ،بوضع مشروع لمواصفات المنتوج ثم ترفعه إلى

الوزير المختص ،الذي يتولى إصداره في صورة قرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية(.)1
 -3مطابقة المنتوج للمواصفات والمقاييس:

تقتضي سالمة المستهلك ،التأكد من جودة المنتجات ،وفي هذا الصدد ،يمكن اعتبار

االلتزام بالمطابقة ،الصورة الحقيقية والسليمة الحترام القواعد المتعلقة باحترام المواصفات
والمقاييس القانونية (أ) ولضمان تحقيق هذه الغاية تم إنشاء ما يسمى باإلشهاد على
المطابقة (ب) باالضافة إلى ما يسمى بتقييم المطابقة (ج).
أ– تعريف المطابقة:
عرف المشرع الجزائري المطابقة في المادة  0فقرة  72من القانون رقم 10 – 10
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش كالتالي:

« استجابة كل منتوج موضوع لالستهالك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية

وللمتطلبات الصحية والبيئية والسالمة واألمن الخاصة به».

كما نصت المادة  77من القانون رقم  10 –10المتعلق بحماية المستهلك وقمع
الغش ،على ما يلي:

« يجب أن يلبي كل منتوج معروض لالستهالك ،الرغبات المشروعة للمستهلك

من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته األساسية وتركيبته ونسبة مقوماته الالزمة

وهويته وكمياته وقابليته لالستعمال واألخطار الناجمة عن استعماله.

كما يجب أن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث مصدره

والنتائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ

األقصى لستهالكه وكيفية استعماله وشروط حفظه واالحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة

التي أجريت عليه ».

يالحظ أن المشرع في نص المادة  77من القانون رقم  10-10المتعلق بحماية
1- Article 03 du Décret n° 2009-697, relatif à la normalisation, op, cit.
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المستهلك وقمع الغش ،بالمقارنة مع نص المادة  10من القانون رقم  12-20المتعلق
بحماية المستهلك (الملغى) ،قد حذف الفقرة التي تنص على ما يلي:

» يجب أن تتوفر في المنتوج أو الخدمة التي تعرض لالستهالك المقاييس

المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية التي تهمه وتميزه«.

ما يثير التساؤل حول الغاية من هذا الحذف ،بالرغم من ارتباط تعريف المطابقة
بالمواصفات والمقاييس وتحقيق الرغبات المشروعة للمستهلك.
يستخلص من خالل ما سبق ،أن االلتزام بالمطابقة يعني االلتزام بتقديم منتوج
يستجيب للرغبات المشروعة للمستهلك وللمتطلبات الصحية والبيئية والسالمة واألمن
الخاصة به وللتشريعات والتنظيمات السارية المفعول.
أما بالنسبة للمشرع الفرنسي ،فقد ورد في تقنين االستهالك تحت عنوان االلتزام العام
بالمطابقة الذي لم يورد تعريفا له فيه ،بل تناول فقط االلتزام بشكل عام في المادة
( )L411-1التي نصت على أنه:
» بمجرد الطره األول للمنتوج للتداول في السوق ،يجب أن يستجيب لمتطلبات
سالمة وصحة األشخاص ،وللمعامالت التجارية النزيهة ،والى حماية المستهلك…

«(.)1

ب -الشهاد على المطابقة:

يضمن المشرع احترام المواصفات والمقاييس التنظيمية من خالل إنشائه لما يسمى

"باالشهاد على المطابقة" الذي يقصد به طبقا للمادة  92مطة  90من القانون رقم -71
 14المعدل والمتمم للقانون رقم  91 -91المتعلق بالتقييس ،سالف الذكر ،النشاط الذي
يهدف إلى منح شهادة ،من طرف ثالث مؤهل ،تثبت مطابقة منتوج أو خدمة أو شخص
1

- « Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en
vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions
commerciales et à la protection des consommateurs ...».

245

تفعيل االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة

الباب الثاني:

أو نظام تسيير للوائح الفنية أو للمواصفات أو للوثائق التقييسية أو للمرجع الساري
المفعول

()1

استحدث في هذا الخصوص المشرع من خالل القانون أعاله اجراء يجسد

عملية االشهاد على المطابقة ،سماه ب" :وسم المطابقة والذي يمثل عالمة توضع على
المنتج تؤكد مطابقته لمستويات الحماية المحددة وبموجب هذا القانون فإن االشهاد يخضع

إلى اجراءات وكيفيات يحددها مشروع مرسوم يتعلق بتقييم المطابقة

()2

وقد صدر هذا

المرسوم المتمثل في المرسوم التنفيذي رقم  12 -71المتعلق بشروط وضع وسم المطابقة
للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات اإلشهاد بالمطابقة(.)3

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي ،فقد نظم االشهاد على المطابقة ،في تقنين االستهالك
ضمن المواد من  L 433-1إلى  ،L 433- 11قسمها إلى األحكام المطبقة على شهادة
مطابقة المنتجات الزراعية والمواد الغذائية ،والتي أحالت بخصوصها المادة L1-133

()4

من تقنين االستهالك ،إلى المواد من  L 20-641إلى  L24-641من قانون الريف

والصيد البحري ،في حين تناولت باقي المواد ،االشهاد على مطابقة المنتجات األخرى.
 - 1يهدف اإلشهاد على المطابقة إلى إثبات جودة المواد المنتجة محليا أو المستوردة ومطابقتها للمقاييس المعتمدة
والمواصفات القانونية والتنظيمية أو نفي ذلك .وضمانا لتحقيق هذه الغاية ،أصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفيذي رقم
 01-02المؤرخ في  ،1002/92/ 12المتعلق بمراقبة المنتوجات المحلية والمستوردة ،ج .ر عدد  ،13صادر في
 .1002/92/10معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  10 -03المؤرخ في  ،1003/92/90ج .ر عدد ،90
صادر في .1003/92/19
 - 2نصت في هذا الصدد المادة  11من القانون رقم  14 -71والتي عدلت المادة  10من القانون رقم 91 -91
المتعلق بالتقييس ،سالف الذكر ،على أنه:

" يتم االشهاد على مطابقة منتوج ما للوائح الفنية بتسليم شهادة المطابقة و /أو تجسيده بوضع وسم المطابقة

على المنتوج أو على تعبئته.

تحدد شروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إج ارءات الشهاد بالمطابقة عن طريق التنظيم".

 - 3مرسوم تنفيذي رقم  12 -71مؤرخ في  ،2171/12/11يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية
وخصائصه وكذا إجراءات اإلشهاد بالمطابقة ،ج .ر عدد  ،10صادر في .2171/12/72
4- Article L 433-1 du Code de la consommation dispose, op. cit :
« Les dispositions applicables à la certification de la conformité des produits agricoles et des
denrées alimentaires sont fixées à la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code
rural et de la pêche maritime».
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وبخصوص مهمة منح اإلشهاد على المطابقة في القانون الجزائري ،بعدما كانت
تعهد للمعهد الجزائري للتق ـ ـييس

()1

وفقا للمادة  )2( 22من القانون رقم  14 -14المتعلق

بالتقييس إذا كانت المنتجات محلية؛ والهيآت المؤهلة لبلد المنشأ بالنسبة المنتجات
المستوردة والتي يكون معترفا بها من طرف المعهد الجزائري للتقييس؛ بناءا عليها يسمح
لتلك المنتجات بالدخول إلى التراب الوطني(.)3

أصبح في ظل القانون رقم  14 -71المعدل والمتمم للقانون األول ،مجال منح
اإلشهاد اإلجباري للمنتجات التي يمكن أن تمس باألمن أو الصحة الحيوانية أو البيئة
()4

مفتوحا على مختلف الهيئات المعتمدة من طرف السلطات العمومية في هذا الميدان

وفي هذا السياق ،تم إلغاء المادة  22من القانون رقم  14 -14التي خولت للمعهد
الوطني للتقييس تسيير اإلشهاد اإلجباري المرتبط بالوسم( ،)5هذا األخير الذي سيخضع

إلى إجراءات وكيفيات يحددها مشروع مرسوم يتعلق بتقييم المطابقة(.)6

وتعرف المادة  12مطة  12من القانون رقم  14 -71المعدل والمتمم للقانون رقم
 - 1حيث يرمز للمنتوج المطابق للمواصفات بعالمة"ت .ج "والتي تعني" تقييس ج ازئـري ",وقـد كانـت هـذه العالمـة ملـك

مقصور وحصري للمعهد الج ازئـري للتقيـيس وتنشـا وتلغـى بقـرار مـن الـوزير المكلـف بـالتقييس بنـاءا علـى اقتـراح مـن هيئـة
التقييس وهي غير قابلة للتنازل عنها وغير قابلة للحجز .وذلك بموجـب المـادة  2/22مـن القـانون  91-91سـالف الـذكر
والمادة  11من المرسوم التنفيذي رقم 415 -15المـؤرخ فـي  ،2115/72/11يتعلـق بتقيـيم المطابقـة ،ج .ر ،عـدد ،21
الصادر فـي ( 2115/72/77الملغـى) ،غيـر أنـه بصـدور المرسـوم التنفيـذي رقـم  12 -71المتعلـق بشـروط وضـع وسـم
المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجـراءات اإلشـهاد بالمطابقـة ،أصـبح يرمـز للمنتـوج المطـابق للـوائح الفنيـة ب " م.

ج" التي تعني ( مطابقة جزائرية) ،وهي وسم العالمة الوحيد الذي يشهد على ذلك ،طبقا للمادة  72من المرسوم أعاله.
 - 2نصت المادة  22من القانون  14-14المتعلق بالتقييس المعدل والمتمم ،على أن تكون المنتجات التي تمـس بـأمن
وصـحة األشـخاص أو الحيوانـات أو النباتـات محـل إشـهاد إجبـاري للمطابقـة ،علـى أن يتكفـل" المعهـد الج ازئـري للتقيـيس"

بتسـليم اإلشـهاد اإلجبـاري للمطابقـة ،ومـن المنتجـات التـي تسـتوجب الرقابـة :مـواد التجميـل والتنظيـف واللحـوم ومشـتقاتها
والحليب ومشتقاته ،حيث تختلف طريقة اإلشهاد على الرقابة حسب طبيعة المنتوج.
 - 3المادة  11من المرسوم التنفيذي رقم  101 -91المتعلق بتقييم المطابقة ،سالف الذكر.

 - 4المادة  98و 90من القانون رقم  91 -10المعدل والمتمم للقانون رقم  91 -91المتعلق بالتقييس ،سالف الذكر.
 - 5المادة  19من القانون رقم  91 -10المعدل والمتمم للقانون رقم  91 -91المتعلق بالتقييس ،سالف الذكر.
 - 6المادة  90من القانون نفسه.
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 14 -14المتعلق بالتقييس ،سالف الذكر ،الهيئات ذات النشاط التقييسي بأنها:

" كل هيئة لديها المؤهالت التقنية الكافية للقيام بأنشطة في ميدان التقييس على

المستوى القطاعي أو المؤسسة"...

سيساهم هذا التعديل من المشرع الجزائري ،في تغطية الطلب على االشهاد على

مطابقة المنتجات ،كما أن فتحه لنشاط التقييس على متدخلين مؤهلين يتم اعتمادهم من
طرف السلطات المخولة بذلك ،سيعمل على تنسيق أفضل لتدخل القطاعات المعنية
بمراقبة احترام المقاييس ،من خالل إعادة تحديد الدور الذي سيلعبه مختلف الفاعلين في
صياغة واعتماد القواعد التقنية والمواصفات واجراءات تقييم المطابقة.
بينما في القانون الفرنسي ووفقا للمادة  L433-4من تقنين االستهالك ،فإن مهمة
منح شهادة المطابقة ،تعهد لألجهزة التي تستفيد من إعتماد ،يصدر عن هيئة اعتماد
وطنية أو هيئة إعتماد لدولة أخرى عضو في االتحاد األوروبي ،تكون عضوا في منظمة
التعاون األوروبي لالعتماد ،والتي أمضت على اتفاقيات االعتراف المتبادل متعددة
األطراف التي تغطي الشهادة ذات الصلة.
جت -تقييم المطابقة:
تدعيما إلجراء المطابقة ،صدر المرسوم التنفيذي رقم  415 -15يتعلق بتقي ـ ـ ـ ـيم
المطابقة ،سالف الذكر Critères d'évaluation de conformité ،حيث نضم بشكل
مفصل اإلشهاد على المطابقة في المادة  2منه والذي أكد على ظرورة خضوع المنتجات
الموجهة لالستهالك والتي تمس السالمة الصحية والبيئة إلى إشهاد إجباري

()1

كمجال

صناعة المواد الصيدالنية ،التي أخضعها المشرع الجزائري إلى مراقبة النوعية والمطابقة،
كما ربط تسويقها بالتصديق على مطابقته

()2

ا.

 – 1وذلك في المادة  70المرسوم التنفيذي رقم  415 -15يتعلق بتقييم المطابقة ،سالف الذكر ،التي تنص على أنه" :

تخضع المنتوجات الموجهة لالستهالك واالستعمال التي تمس السالمة و الصحة والبيئة إلى إشهاد إجباري طبقا

للتشريع المعمول به يفرض االشهاد االجباري دون تمييز على المنتوجات المصنعة محليا أو المستوردة".

 - 2وهـو مـا نصـت عليـه المـواد  700مكـرر و 700مكـرر  7مـن القـانون رقـم  70 -12المعـدل والمـتمم للقـانون رقـم
 15 -25المتعلق بحماية الصحة وترقيتها ،سالف الذكر=.
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باالضافة إلى المنتجات الغذائية( ،)1مواد التجميل والتنظيف البدنية باإلضافة إلى
()2

المنتجات ذات الطابع السام

.

عمد المشرع الجزائري بعد ذلك إلى إلغاء المرسوم التنفيذي رقم  415 -15أعاله
بالمرسوم التنفيذي رقم  12 -71المتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية
وخصائصه وكذا إجراءات اإلشهاد بالمطابقة ،سالف الذكر ،بهدف تنظيم المجال أكثر
والتقليل من التجاوزات
وقد جعل المشرع الجزائري في ظل القانون رقم  92-80إجراء مراقبة المطابقة

إجراء اختياري بحسب األصل ،واجباري إذا كانت المنتجات تمس بسالمة األشخاص(.)3
غير أن المشرع بعد إلغاء القانون رقم  ،92-80جعل

إجراء

مراقبة

المطابقة

إجراءإجباري بالنسبة لجميع المنتجات دون تمييز بينها ،طبقا للمادة  12من القانون رقم
= وال يتوقف األمر عند ذلك ،بل أن القانون ألزم بأن يكون تسليم مثل هذه المنتجات ،من طرف متخصصـين مثـل

الصيادلة واألطباء البيطريين أو حاملي الشهادات األجنبية المعترف بها ،وأن ال يكونوا مصابين بعاهـة أو علـة مرضـية
منافيـة لممارسـة المهنـة ،أو تعرضـوا لعقوبـة مخلـة بالشـرف وذلـك طبقـا للمـادة  197مـن القـانون رقـم  15 -25المتعلـق
بحماية الصحة وترقيتها ،المعدل والمتمم ،سالف الذكر.
 - 1فمــثال نصــت المــادة الثانيــة مــن المرســوم التنفيــذي  01-02المتعل ــق بمراقبــة الم ـواد المنتجــة محليــا أو المســتوردة،

المعــدل والمــتمم ،ســالف الــذكر ،علــى مــايلي " :يجتتتب علتتتى المتخلتتتين فتتتي مرحلتتتة انتتتتاج المتتتواد الغذائيتتتة والمنتجتتتات
الصناعية و...أن يقوموا باجراء تحليل الجودة ومراقبة مطابقة المواد التي ينتجونها...يجب أن تخضتع...للتحليل قبتل

عرضها في السوق".

 - 2نصت المادة  90من المرسوم التنفيذي رقم  457 -10يحدد قواعد األمن التي تطبق على النشاطات المتصلة

بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوط ،سالف الذكر .على أنه " :يمنع اقتناء المواد و /أو

ا لمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية لدى أشخاص طبيعيين أو معنويين غير المتعاملين المعتمدين
قانونا لتسويق هذه المواد أو المنتوجات" .والمادة  12من المرسوم نفسه ،التي تنص على أنه " :بغض النظر عن
التنظيم المعمول به ،يخضع اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الخارجية لتأشيرة مسبقة "...

أكدت على ذلك المادة 1/13من المرسوم نفسه ،التي تنص على أنه " :يرخص بإدخال المواد والمنتوجات الكيميائية
الخطرة المقتناة من السوق الخارجية ،إلى التراب الوطني ،على أساس تحاليل المطابقة التي تقوم بها المخابر

المعتمدة ،طبقا للتنظيم المعمول به".

 - 3المادة  1/22من القانون رقم  91 -91المتعلق بالتقييس ،المعدل والمتمم.
249

الباب الثاني:

تفعيل االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة

 93-90الملغي للقانون األول ،التي تنص على أنه:
» يتعيّن على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه لالستهالك«...
التفرع الثاني
الرقابتتتة
صتتتتور ّ
تتنـوع الرقابة بين الرقابة السابقة التي يـقوم بها المتدخل ،من خالل قيامه بإجراء
تحليل الجودة ومراقبة مطابقة المنتوج لقواعد انتاجها والحصول على ترخيص مسبق
إلنتاج أو تسويق بعض المنتوجات (أوال) والرقابة الالحقة التي تتوالها أجهزة تسهر على
مراقبة مدى احترام القوانين الخاصة بسالمة المستهلك (ثانيا).
سابقة
أوال :ال ّرقابة ال ّ
نصت المادة  12من القانون  10-10المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،على
أنه:

« يتعين على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه لالستهالك طبقا

لألحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

تتناسب هذه الرقابة مع طبيعة العمليات التي يقوم بها المتدخل حسب حجم

وتنوع المنتوجات التي يضعها لالستهالك والوسائل التي يجب أن يمتلكها مراعاة
الختصاصه والقواعد والعادات المتعارف عليها في هذا المجال.»...

وضعت المادة أعاله التزاما بالرقابة السابقة ،يكون المسؤول األول عنها المنتج إذا
تم تصنيعه في الجزائر أو المستورد إذا تعلق األمر بالمنتجات المستوردة؛ كما فرضت
على كل متدخل في عملية وضع المنتوج لالستهالك ،التأكد من مدى مطابقة المنتجات
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أو الخدمات التي يريدون طرحها في السوق ،مع التنظيم الساري في إطار االلتزام

بالسالمة(.)1

تكون الرقابة السابقة إما ذاتية (داخلية) تباشر من قبل المنتج وتحت مسؤوليته في

مختبره التابع له( ،)2بحيث يعتمد عند قيامه بالفحوص الضرورية على الوسائل المادية

المالئمة ،وعلى فنيين مؤهلين دائمين داخل المصنع()3؛ كما هو الشأن بالنسبة لصناعة

األدوية أين يتم االعتماد على مخابر متواجدة على مستوى مصنعه أو وحدة انتاجه
()5

كما يمكنه اللجوء إلى التعاقد مع مراكز مختصصة في مراقبة الجودة

()4

وإلثبات ق ـيامـه

بواجب الرقابـة ،يلتزم بوضع شهادة المطابقة تحت تصرف األعوان المكلفين بمراقبة
الجودة وقمع الغش(.)6

وهو ما تناوله أيضا المشرع الفرنسي في المادة  )7(L411-1/3من تقنين االستهالك.
 - 1رض ـوان قــرواش ،الضــمانات القانونيــة لحمايــة أمــن وســالمة المســتهلك ،أطروحــة دكتــوراه فــي الحقــوق ،فــرع القــانون
الخاص ،قانون األعمال ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،7الجزائر ،2170 ،ص.101 .
 - 2المادة  92من المرسوم التنفيذي رقم  01-02المتعلق بمراقبة المواد المنتجـة محليـا أو المسـتوردة ،المعـدل والمـتمم،
سالف الذكر.

 - 3المادة  93من المرسوم التنفيذي نفسه.
 - 4محمد بودالي ،حماية المستهلك في القانون  ،...مرجع سابق ،ص .ص.288 -280.
 - 5وهــو مــا تناولتــه المــادتين  92و  91مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  01-02المتعلــق بمراقبــة الم ـواد المنتجــة محليــا أو
المستوردة ،المعدل والمتمم ،سالف الذكر.

كاللجوء إلى مخبر التجارب وتحليل الجودة الذي يقصد به حسب المادة  92مطة  91من المرسوم التنفيذي رقـم -11

 113المــؤرخ فــي  2911/91/39الــذي يحــدد شــروط فــتح مخــابر تجــارب وتحليــل الجــودة واســتغاللها ،ج .ر عــدد ،28

صــادر فــي  » .2911/91/11كتتل هيئتتة أو مؤسستتة تحلتتل أو تقتتيس أو تتتدرس أو تجتترب أو تعتتاير ،أو بصتتفة عامتتة
تحدد خصائص أو فعاليات المادة أو المنتوج ومكوناتها في إطار تقديم الخدمات«.

وقد تم انشاء شبكة مخابر تحليل النوعيـة بموجـب المرسـوم التنفيـذي رقـم  311-00المـؤرخ فـي  ،1000/19/10ج.

ر ع ــدد  ،02ص ــادر ف ــي  ،1000/19/29الم ــتمم بالمرس ــوم التنفي ــذي رق ــم  450-01المتضـــمن إنش ــاء شـــبكة مخ ــابر
التجارب وتحاليل النوعية ،وتنظيمها وسيرها ،ج .ر عدد  ،21صادر في

.7001/72/11

 - 6المادة  91من المرسوم التنفيذي رقم  10-03المعدل والمتمم للمرسـوم التنفيـذي رقـم  01-02المتعلـق بمراقبـة المـواد
المنتجة محليا أو المستوردة ،سالف الذكر.

7- Article L411-1/3du code de la consommation, op. cit, dispose : «A la demande des agents
habilités, il justifie des vérifications et contrôles effectués.».
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وقد تكون الرقابة السابقة خارجية قبل تسويق المنتجات ،حيث يتطلب األمر
الحصول على رخصة لتسويقها؛ يظهر ذلك على وجه الخصوص في صناعة األدوية
والمستحضرات الطبية أين يتم اخظاعها لمراقبة خاصة نظ ار لخطورتها ،للتأكد من
استجابتها للجودة والمواصفات القانونية والتنظيمية

()1

وهي تخضع إلشراف ورقابة و ازرة

الصحة ،إذا ثبتت صالحيتها منتحت للمنتج شهادة يستطيع بناء عليها تسويقها (.)2

 - 1وقـد أصـبحت مواصـفات الجـودة مـن أهـم محـددات الميـزة التنافسـية علـى المسـتوى العـالم  ،األمـر الـذي اسـتوجب
مراعاة ذلك من قبل منظمات الدواء في الجزائر؛ وترجع أهمية تطبيـق معـايير الجـودة العالميـة "  " ISO 9000إلـى أنهـا
تساعد على تدفق المنتجات إلى أسواق العالم ،وهذا يعني ثقة العمالء في المنظمات المنتجة وقدرة الموردين على تقديم
الـدليل لعمالئهـم علـى إتبـاع النظـام السـليم الـذي يكفـل جـودة األداء ،ومـن هـذا المنطلـق ،حرصـت منظمـات الـدواء فـي
الج ازئـر سـواء التابعـة للقطـاع الخـاص أو األجانـب أو الشـركة الحكوميـة صـيدال للحصـول علـى شـهادة 9002 ISO
لتأكيـد الجـودة وشـهادة  ISO 14001للتوافـق مـع البيئـة .لتفاصـيل أكثـر حـول الموضـوع الرجـوع إلـى :سـامية لحـول» ،

تحديـ ــد ركـ ــائز المي ـ ـزة التنافسـ ــية لصـ ــناعة الـ ــدواء فـ ــي الج ازئـ ــر باسـ ــتخدام النمـ ــوذج الماسـ ــي ل  ،« porterمجلـ ــة العلـ ــوم

االقتصادية وعلوم التسيير ،سطيف ،عدد  ،2110 ،10ص.41 .

 - 2بــوعزة دي ــدن ،عــرض الــدواء للتــداول فــي الســوق ف ــي قــانون االســتهالك ،م.ج.ع.ق.إ.س ،كليــة الحقــوق ،الج ازئــر،
عــدد ،2112 ،0ص  .272كمــا أكــد المشــرع الج ازئــري علــى وجــوب وضــع قائمــة المستحضـرات الصــيدالنية التــي يمكــن
تسويقها ،إذ أنه ال يجوز تصريف أي مستحضر ،إذا لم يرخص مسبقا بعرضـه فـي السـوق ،بموجـب رخصـة صـادرة عـن
الــوزير المكلـف بالصــحة العموميــة ،وفقــا للمــادة  74مــن المرســوم رقــم  700 -11المــؤرخ فــي  ،7011/71/20يتضــمن

تنظيم منتجات الصيدلة ،ج .ر عدد ،1صادر في .1000 /92/92

كما يستخلص الحكم السابق ،من المادة  101من قانون  91 -81المتعلق بحماية الصحة وترقيتها ،سالف الذكر
المعدلة بموجب المادة  90من قانون  13 -98يعدل ويتمم القانون رقم  91 -81أعاله والتي أصبح نصها كالتالي:

» قصتتد حمايتتة صتتحة الم تواطنين أو استتتعادتها وضتتمان تنفيتتذ الب ترامج والحمتتالت الوقائيتتة وتشتتخيص ومعالجتتة

المرضى وحماية السكان من استعمال المواد غير المرخص بها ،ال يجوز للممارسين الطبيتين أن يصتفوا أو يستتعملوا
إال األدوية المسجلة واألدوية الصيدالنية المصادق عليها المستعملة في الطب البشري والواردة في المتدونات الوطنيتة

الخاصة بها أو األدوية التتي كانتت محتل تترخيص مؤقتت لالستتعمال« .نفـس الحكـم أكـدت عليـه المـادة  101مـن قـانون

 91 -81المتعلق بحماية الصـحة وترقيتهـا ،سـالف الـذكر ،المعدلـة بموجـب المـادة  19مـن قـانون  13 -98يعـدل ويـتمم
القــانون رقــم  91 -81أعــاله ،والمــادة  100مــن قــانون  91 -81المتعلــق بحمايــة الصــحة وترقيتهــا ،المعدلــة بموجــب

المادة  12من قانون  13 -98يعدل ويتمم القانون رقم  ،91 -81سالف الذكر.

وتستفاد صالحية هـذا المنتـوج مـن تلـك العبـارة المألوفـة "مستجل بتوزارة الصتحة تحتت رقتم معتين" ،والمنـتج بـذلك ال

يمتثــل فحس ــب لتعليمــات جه ــة الرقابــة ،وانم ــا ينطلــق أيض ــا مــن اعتب ــارات تجاري ـة ،إذ م ــن شــأن إبـ ـراز التقــدير الرس ــمي
بصـالحية هـذه المنتجــات ،أن يبعـث علــى قـدر مــن االطمئنـان فــي نفـس المســتهلك .الرجـوع فــي هـذا الصــدد إلـى :محمــد

شكري سرور ،مرجع سابق ،ص= .02 .
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ينطبق األمر أيضا على القانون الفرنسي؛ الذي يشترط الحصول على ترخيص
بتداول الدواء في السوق ()A.M.M

()1

وفقا للمادة ()L5121-8

()2

من تقنين الصحة

العامة ،يصدر عن طريق جهة رقابية مختصة ،تتبع و ازرة الصحة العامة الفرنسية ،يطلق
عليها الوكالة الفرنسية لألمن الصحي والوقائي الخاص بالمنتجات الصحية(.)3

كما قد يتطلب األمر بالنسبة لبعض المنتجات ،الحصول على رخصة مسبقة قبل
إنتاجها ،وفي هذا الصدد ،يالحظ أن المشرع الجزائري قد أغفل هذه المسألة في القانون
رقم  ،93-90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،عكس ما كان عليه األمر في
القانون رقم  92-80المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهك ،سالف الذكر ،في مادته

.)4(10

لكن بما أن القانون رقم  93-90أعاله ،أبقى العمل بالمراسيم التنظيمية للقانون رقم

 92-80أعاله ،سارية المفعول( ،)5فإن الحكم الـ ـسابق ينطبق عـ ـ ـلى لعب األطفال

()6

= وبعدما كان انتاج الدواء حك ار على الدولة ،تغير الوضع بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم  281-02المؤرخ في

 1002/90/90المتعلق برخص استغالل مؤسسة إلنتاج المنتوجات الصيدالنية و/أو توزيعها ،ج .ر عدد  ،18صادر
في  ،1002/90/12إذ أصبح بإمكان المؤسسات التابعة للقطاع الخاص ،القيام بعملية إنتاج األدوية ،بشرط الحصول
على ترخيص باإلنتاج باإلضافة للتوزيع واالستغالل وهو ما يستفاد من المادة  2من المرسوم نفسه التي تنص على أنه:

« يخضع فتح مؤسسة لنتاج المنتوجات الصيدلية و/أو توزيعها واستغاللها ،لرخصة قبلية من والي والية مقر

المؤسسة ».

1- L’Autorisation de Mise sur le Marché .
2- Article L 5121-8 du code de la santé publique, op. cit, dispose : «Toute spécialité
pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement ou selon une méthode dans
laquelle intervient un processus industriel ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur qui
ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché...».
3- L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

 - 4تــنص المــادة  10علــى أن ـه « :دون الختتالل بتتالطرق األختترى للمراقبتتة المنصتتوص عليهتتا فتتي التشتتريع المعمتتول بتته فتتإن

بعض المنتجات يجب أن يرخص بها قبل إنتاجها أو صنعها األول وذلك نظ ار لسميتها أو لألخطار الناتجة عنها.» ...
 - 5المادة  01من القانون  93-90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،سالف الذكر.

 - 6المادة  1من المرسوم التنفيذي رقم  101 -00المتعلق بالوقايـة مـن األخطـار الناجمـة عـن اسـتعمال اللعـب ،سـالف
الذكر.
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والمنتجات الكيميائية
الطابع السام (.)3

()1

ومنتجات التجميل والتنظيف البدني

()2

وكذلك المنتـجات ذات

وهو ما أخـذ به المشرع الفرنسي ،إذ نجـد قوانيـن تقتضي الحصول على ترخيص

لطرح بعض المنتجات في األسواق()4؛ بل ويمنع إنتاج بعض المنتجات التي لها تأثير

خطير على الصحة ،كلوازم وألعاب األطفال التي ال تحتوي على المواصفات الصحية(.)5
وعلى خالف المشرع الجزائري ،لم يربط المشرع الفرنسي صنع وعرض منتجات
التجميل والنظافة البدنية برخصة مسبقة؛ لكن اشترط الحصول على تصريح من السلطة
اإلدارية المختصة ،المتمثلة في الوكالة الوطنية لسالمة األدوية والمنتجات الصحية

()6

من أجل فتح واستغالل وحتى توسيع نشاط كل مؤسسة تصنع أو تعالج أو تستورد
منتجات تجميل ونظافة بدنية ،وهو ما نصت عليه المادة  2-5707من تقنين الصحة
()7

العامة الفرنسي

تطبيقا للقانون رقم 217-2174

()8

الذي يهدف إلى التكيف مع

 - 1المادة  1من المرسوم التنفيذي رقم  111 -93الذي يحدد قواعد األمن التي تطبـق علـى النشـاطات المتصـلة بـالمواد
والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة ،سالف الذكر.
 - 2المادة  12من المرسوم التنفيذي رقم  ،774 -71المعدل والمتمم للمرسـوم التنفيـذي رقـم  30-00المتعلـق بشـروط
و كيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية ،سالف الذكر.

 - 3المــادة  1و 3و 1مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  211-00المتعل ـق بــالرخص المســبقة إلنتــاج الم ـواد الس ـامة أو التــي
تشكل خط ار من نوع خاص واستيرادها ،سالف الذكر.

 - 4كما هو الشأن بالنسبة للمنتجات المشتقة من الكائنات المحورة جينيا في السوق ،حيث اشـترطت المـادة  11مـن القـانون رقـم
 011 -02الحصـول مقــدما علــى التــرخيص لطرحهــا فـي الســوق ،بعــد إجـراء االختبــارات الالزمـة للتأكــد مــن عــدم وجــود أخطــار
على الصحة العامة والبيئة.

La loi n° 92-654 du 13/07/1992, Relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des
organismes génétiquement modifies, J.O.R.F, n°163 du 16 /07/ 1992.

 - 5المواد  1-1231 ،3-1231 ،2-1231 ،1-1231من قانون الصحة العامة.
6 - Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
7 - Article L5131-2 du code de la santé dispose, op. cit : « L'ouverture et l'exploitation de tout

établissement de fabrication ou de conditionnement, même à titre accessoire, de produits
cosmétiques, de même que l'extension de l'activité d'un établissement à de telles opérations, sont
subordonnées à une déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé ».
8 - Loi n° 2014-201 du 24 /02/ 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine de la santé, J.O.R.F,.n °0047 du 25 /02/ 2014.

254

الباب الثاني:

تفعيل االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة

مختلف األحكام الواردة في قانون االتحاد األوروبي رقم  7220 -2110الصادر عن
البرلمان والمجلس األوروبي في  2110 /77/ 01المطبق على منتجات التجميل ،في

مجال الصحة (.)1

وبالنسبة للمنتجات المستوردة ،فإن المستورد أو ممثله ،ملزم بإيداع ملف كامل لدى
مصالح مفتشية الحدود ،يتضمن طلب إدخال المنتوج ،ليخضع بعد ذلك إلى فحص عام
من أجل التأكد من جودته ومطابقته للبيانات الواردة في الوسم أو في الوثائق المرفقة
والكشف عن سالمة المنتوج ،على أساسه يتم أخذ القرار بدخوله إلى التراب الوطني من

عدمه(.)2

1 - Règlement (CE) n° 2009 -1223 du Parlement européen du conseil du 30 /11/ 2009, Relatif aux

produits cosmétiques, J. O. U. E, no L 342/59 du 22/12/2009.

 - 2يتضمن هذا الملف السجل التجاري ،جواز الطريق لوثيقة الشحن ،فاتورة الشراء ،كل الوثائق األخرى المطلوبة طبقا
للتنظيم المعمول به والمتعلقة بالمطابقة والنوعية وأمن المنتوجات المستوردة .وهو ما نصت عليه المادة  3من المرسوم
التنفيذي رقم  41-00الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  15 -02المتعلق بمراقبة المواد المنتجة محليا أو
المستوردة ،سالف الذكر.

اشترطت أيضا المادة  4من المرسوم التنفيذي رقم  011 -75المؤرخ في  ،2175/72/11الذي يحدد شروط

وكيفيات تطبيق أنظمة رخص االستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع ،ج .ر عدد  ،11صادر في .2175/72/0

تقديم وثائق تثبت مطابقة المنتوجات المستوردة ،إذ تنص على أنه " :تسلم رخص االستيراد أو التصدير التلقائية
القطاعات الوزارية المعنية بناء على طلب مرفق بوثائق تثبت مطابقة المنتوجات والبضائع حسب طبيعتها ،وكذا

الوضعية القانونية للمتعاملين االقتصاديين".

كما أن المشرع الجزائري لم يستلزم مراقبة المنتجات المستوردة عند دخولها التراب الوطني فحسب ،بل إن هذه

المراقبة تستمر حتى بعد دخول المنتوج المستورد إلى السوق .الرجوع في هذا الصدد إلى :رضوان قرواش » ،مطابقة
المنتوجات والخدمات للمواصفات والمقاييس .القانونية كضمانة لحماية المستهلك في القانون الجزائري« ،المجلة
األكاديمية للبحث القانوني ،مجلد  ،90كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية ،عدد ،91
 ،2911ص.211 .

يظهر ذلك بفرضه رقابة ميدانية مفاجئة والتي يقوم بها أعوان المراقبة المكلفين والتابعين لمدريات المنافسة

واألسعار والمفتشيات الجهوية للتحقيقات االقتصادية وقمع الغش ،وذلك في أسواق الجملة والتجزئة لتلك المنتوجات،
حيث ألزمت المادة  91من المرسوم التنفيذي رقم  10-03المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  01 -02المتعلق
بمراقبة المواد المنتجة محليا أو المستوردة  ،سالف الذكر ،فيما يخص المواد المستوردة أن تعد شهادة المطابقة سواء
على مستوى وحدات االنتاج أو عند الشحن للتصدير وفي المرسى أو لدى وصولها عندما يفرغها المستورد وذلك

باستعمال وسائله الخاصة في المراقبة أو باللجوء إلى خدمات مصانع مخابر التحاليل أو أية هيئة وطنية أو=
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وفي اطار سعيه لضمان سالمة المستهلك الجزائري ،أمام مواجهة الجزائر لتحديات
كبيرة مع انفتاحها على التجارة الخارجية وتبعيتها لالستيراد ،الزم المستورد بضرورة مطابقة
المنتجات التي يستوردها للمقاييس الوطنية ( ،)1إضافة إلى مطابقتها إلى المقاييس
الدولية()2؛ إذ أخضع مثال عملية استيراد المنتجات الكيماوية الخطرة ،لترخيص بادخالها
=أجنبية للمراقبة ،أما إذا كان المنتوج المستورد مصحوبا بشهادة المطابقة يمكن عرضه في السوق بعد القيام بعملية
التخليص الجمركي.

كما أجازت المادة نفسها ،التخليص الجمركي للبضائع قبل إتمام إجراءات مراجعة المطابقة ،بشرط إتمامها قبل

عرض المنتوج لالستهالك؛ وبالتالي السماح بدخول المنتوج المستورد إلى إقليم الدولة بمجرد استكمال إجراءات التخليص
الجمركي على شرط عدم عرضه في السوق إال بعد اتمام مراقبة المطابقة ومنه شهادة المطابقة.
وهو ما تناوله أيضا المشرع الفرنسي الذي ركز على مراقبة المنتجات التي تدخل للمجموعة األوروبية .سواء قبل

خضوعها الجراءات الجمركة أو بعد ذلك ،وذلك طبقا للمادة  L511-18من تقنين االستهالك ،المعدل والمتمم.

 -1وهو ما أكدت عليه المادة  72من المرسوم التنفيذي رقم  210-72المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن

المنتوجات سالف الذكر ،في نصها على أنه » :ال يمكن أن توضع المنتوجات غير المسوقة في بلدها األصلي بسبب

عدم مطابقتها لمتطلبات األمن ،في السوق الوطنية.

يجب أن تستجيب المنتوجات المستوردة غير المحمية بتنظيم وطني في مجال متطلبات األمن ،لمتطلبات األمن

المعمول بها في بلدها األصلي أو في بلد المصدر«.

في هذا الصدد مثال ،تم التحذير من بعض المنتجات المستوردة ،التي ال تتوفر على المواصفات والمقاييس ،مثل

المياه المعدنية المسماة "يوكوس" ،باالضافة إلى حلوى الترك التي تم استيرادها من تونس .الرجوع في هذا الصدد إلى:

محمد عبد النور  ،اكتشاف بكتيريا تشكل خطر على صحة المستهلك :و ازرة التجارة تحذر من المياه المعدنية "يوكوس"
وحلوى الترك مستوردة من تونس ،نشر في صوت الجلفة يوم  .2170 / 11 / 10إلى جانب أيضا بودرة حليب غير
صحية وخطيرة .الرجوع في هذا الصدد إلى :بالل بلغدوش ،فدرالية حماية المستهلك تودع "شكوى" حول بودرة حليب

بمعايير غير صحية .محمول من الموقع:

 ، http://www.echoroukonline.com/ara/articles/216385.htmlتم االطالع عليه بتاريخ .2175/15/17
 - 2إشترط المشرع مثال بالنسبة للمواد الغذائية المستوردة ،أن تتوفر فيها مقاييس الدستور الغذائي الصادر عن
المنظمة العالمية للتغذية ،والمنظمة العالمية للصحة ،بموجب القرار المؤرخ في  ،1992/77/17المتعلق بالمواصفات
التقنية التي تطبق على المواد الغذائية عند استرادها ،ج .ر عدد  ،11صادر في .7005/72/71
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()1

للتراب الوطني ،بعد اجراء تحاليل المطابقة

واقتناءها من السوق الوطنية الذي يجب أن

يتم من متعاملين معتمدين قانونا بتسويق هذه المواد أو المنتجات(.)2

أما بخصوص المواد الغذائية ،فقد اشترط ايراد كلمة حالل في المرسوم التنفيذي رقم

 274 -72سالف الذكر( ،)3الذي سيسمح بمنع استيراد المواد الغذائية غير الحاملة لوسم

‘'حالل'' ،ودخولها السوق الوطنية ،مما سيجبر المستوردين ،على البحث عن ممونين
بالمواد الغذائية الصناعية في األسواق الدولية ،ممن سيضمنون عدم احتوائها على
مضافات غذائية تحرمها الشريعة اإلسالمية.
يتعين بالتالي على كل متدخل ،قبل عرض منتوجه لالستهالك ،الحصول على
شهادة المطابقة ،وبما أن القانون رقم  93- 90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش لم
يضع أحكاما خاصة بكيفية الحصول على شهادة المطابقة ،فإن األحكام السابقة تبقى
سارية المفعول(.)4

يضاف إلى ماسبق ،أن المنتج قد يعمد بغية إضفاء ثقة إضافية لمنتجاته ،إلى
السعي لحصوله على عالمة معينة ،األمر الذي مـن شأنه اإلسهام في تسـويقها ،بسبب
اطمئنان وثقة المسـتهلكين للمنتجات التي تحمل مثل هذه العالمة(.)5

 - 1الرجوع إلى :المادة  1/13من المرسوم التنفيذي رقم  457-10المؤرخ في  ،2110/72/17يحدد قواعد األمن

التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوط ،المعدل والمتمم،

سالف الذكر.
 - 2الرجوع إلى :المادة  90من المرسوم نفسه.
 - 3نظم المشرع الجزائري القواعد المتعلقة ببيان "حالل" في كل من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في /10/71
 ،2174يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية "حالل ".ج .ر عدد ،75
صادر في  .2174 /10/70والقرار الوزاري المشترك ،المؤرخ في  ،2171 /11/ 74يحدد شروط و كيفيات وضع
بيان "حالل "للمواد الغذائية المعنية ،ج .ر عدد  ،11صادر في .2171/72/12

 - 4المادة  01من القانون رقم  93-90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،سالف الذكر.
5 - Gérard – Jérôme NANA, La réparation des dommages causés par les vices d’une chose
L.D.G.J, Paris, 1982, p. 341.
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لذا يلجأ المنتج في العادة ،إلى إخضاع منتجاته لرقابة هيئة فنية متخصصة تابعة
للدولة ،تأخذ على عاتقها حماية المستهلك ،نظ ار لما له من مصلحة في تلك الرقابة؛ إذ قد
يترتب عليها وضع عالمة  Marqueأو ختم  Estampilleأو رمز  ،Labelتشهد
بمقتضاه جهة الرقابة بجودة اإلنتاج ومطابقته للمواصفات القانونية(.)1

تمنح غالبا تلك الشهادة ،من قبل مخبر شهير أو هيئة عالمية ،مثل شركة المصـبرات

الجزائرية ،الحاصلة على شـهادة إيـزو)2( ISO 0992للمطابقة من المـكتب الكندي "ساس
بيلر" ،المـعتمد من طـرف هيئة "راب" ،المسجل بأنظمـة النوعيـة في الـواليات المتحـدة
األمريكية.
 -1وهو ما تناولته من المادة  70مكرر من القانون رقم  14-71المعدل والمتمم للقانون رقم  91 -91المتعلق بالتقييس،
سالف الذكر.

 - 2علي بولحية بن بوخميس ،مرجع سابق ،ص.08 .
مصطلح اإليزو ISOمشتق من الحروف األولى إلسم المنظمة العالمية للتقييس International organization

 ،of standardizationتأسست عام  1946وباشرت عملها سنة  ،1947تقع إدارتها في جنيف بسويس ار .الرجوع في
هذا الصدد إلى :سمير خليل ،إدارة االنتاج والعمليات ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،2171 ،ص .40 .تهتم
بتوحيد المواصفات والمعايير على المستوى العالمي في جميع المجاالت الصناعية ،التجارية والخدماتية ،باستثناء

المواصفات التي تتعلق باإللكترونيات والكهرباء ،وقد بدأت هذه المنظمة منذ سنة  7010بإصدار مواصفات عالمية

تتعلق بأساليب تأكيد الجودة ،عن طريق لجنة فنية منبثقة عنها ،باعتبار الجودة مجموعة من الصفات المميزة للمنتوج
والتي تجعله ملبيا للحاجات أو قاد ار على تلبيتها؛ وهي تضم أكثر من  011لجنة متخصصة بإصدار حوالي 211
مواصفة عالمية جديدة سنويا ،في مجاالت صناعية وخدماتيه .الرجوع في هذا الصدد إلى :حنان مخائيل عيلبوني

مرجع سابق ،ص .20 .وهناك عوامل عديدة تجعل من االيزو  9000موضوعا لالهتمام المكثف على المستوى
العالمي وتتضمن هذه العوامل مايلي:
أ  -القبول العالمي لمواصفات االيزو كنظام لمواصفات الجودة.
ب -اتجاه االتحاد األوروبي منذ  1993إلى تطبيق مواصفات ومعايير الجودة على المنتجات المصنعة بالدول

األعضاء أو المصدرة إليها ،ومن ثم يتزايد االهتمام بنظام جودة االيزو ،الذي يساعد على إفراز منتجات جيدة تتوافق

وهذه المواصفات.
ج -احتياج األسواق -الذي يتوقع تزايده -ألن تستوفي المنظمات المتعاملة متطلبات التوافق مع االيزو .9000الرجوع
في هذا الصدد إلى :عبد الرحمان بن عنتر » ،إدارة الجودة الشاملة كتوجه تنافسي في المنظمات المعاصرة« ،مجلة
الباحث ،ورقلة ،عدد  ،2112 ،11ص.711 .
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حدثت أيضا العديد من التطورات في بيئة األعمال ،األمر الذي أدى الى المزيد
من التدقيق في المواصفات القياسية ،منها نظام  ISO 0991المتعلق بنظم إدارة للجودة

و ISO 11999إلدارة البيئة( ،)1باالضافة إلى معايير سالمة سلسلة االمدادات الغذائية
.ISO 22999
يالحظ في هذا الصدد أن إجراء الرقابة ومنح عالمة الجودة أو المطابقة للمنتوج ال
يعفي المنتج ومن هو في حكمه ،من المسؤولية سواء في مواجهة المشترين ،أو في
مواجهة الغير المستعملين لهذه المنتجات ،فقرار جهات الرقابة ،لن يؤثر على مسؤولية
المنتج عن األضرار التي يمكن أن تسببها منتجاته(.)2

()3

وهو ما يستفاد بالنسبة للمشرع الجزائري ،بالرجوع للمادة 3/12

من القانون رقم

 93-90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،وهو ما تناولته أيضا المادة  90من
المرسوم التنفيذي رقم  293-12المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات،

سالف الذكر(.)4

 - 1محمد فالق ،التدقيق الداخلي وعالقته بضبط الجودة في المؤسسات العمومية االقتصادية الحاصلة على شهادة
الجودة االيزو  ،0991محمول من الموقع:
www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2010/seminaire_skikda_mohamedfellague.pdf
تم االطالع عليه بتاريخ.2910/19/90 :
2 - Kamel BOUMEDIENE, « La responsabilité professionnelle pour dommages causés par les
produits industriels», R.A.S.J.E.P, n°02, 1993, p. 200.

 - 3تنص المادة  3/12من القانون  93 -90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،سالف الذكر ،على أنه:

« ال تعفي الرقابة التي يجريها األعوان المنصوص عليهم في المادة  22من هذا القانون المتدخل من إلزامية

التتحري حول مطابقة المنتوج قبل عرضه لالستتهالك طبقا لألحكام التنظيمية السارية المفعول ».

 - 4تنص المادة  11من المرسوم التنفيذي رقم  210-72المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات ،سالف
الذكر ،على أنه:

« ال تمنع مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات الهادفة إلى ضمان الزامية األمن ،األعوان المؤهلين

المنصوص عليهم في أحكام المادة  22من القانون رقم  93-90المؤرخ في  20صفر عام  1339الموافق 22

فبراير سنة  2990والمذكور أعاله ،من اتخاذ التدابير المناسبة قصد:

 -الحد من وضعها في السوق أو طلب سحبها أو استرجاعها إذا أظهر التطور التكنولوجي أن السلعة غير

مضمونة=،
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يستخلص األمر نفسه بالنسبة للمشرع الفرنسي ،بالرجوع للمادة (  ) L 5121-8من
قانون الصحة العامة ،إذ نصت في فقرتها األخيرة على أنه:

« القيام بالجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ليس من شأنها إعفاء

الصانع من المسؤولية ».

يضاف إلى ذلك المادة  0 -1211ت .م .ف التي أشارت إلى أنه يمكن إثارة
مسؤولية المنتج عن عيب المنتوج ،حتى لو كان محل رخصة إدارية ،وهو ما كرسه أيضا
التوجيه األوروبي رقم  05 -2117المتعلق بالسالمة العامة للمنتجات ،في المادة 14

منه.

يستخلص مما سبق ،أهمية تقيد المتدخل أو المحترف باالحتياطات التي من شأنها
الحفاظ على مصالح المستهلك وسالمته عند استعماله للمنتجات ،ذلك أن فقدان المستهلك
للثقة في المنتوجات المعروضة في السوق ،يترتب عنه عزوفه عن اقتنائها.
وهو ما يضر بالمحترفين اآلخرين ،الذين يحترمون إلتزاماتهم وبالدولة أيضا من
خالل حالة الفوضى وعدم االستقرار التي تعم السوق بسبب خطورة النتائج التي تترتب
عادة على انعدام السالمة ،باإلضافة إلى المساس بسمعة منتجاتها في األسواق الخارجية.
لذلك يجب أن يشعر المحترفون أنفسهم ،بأن مصلحتهم تكمن في طرح المنتجات
التي يتوفر فيها السالمة ،وأن يعملوا كل ما في وسعهم ،لتكثيف الرقابة الذاتية والقبلية
للتحقق من مدى توفر منتجاتهم على السالمة التي يمكن للمستهلك أن ينتظرها بصفة
مشروعة ،وهو ما يعني في نفس الوقت الرفع من وتيرة اإلقبال على هذه المنتجات ،مما
يعود بالنفع على الجميع ويوفر لهؤالء المحترفين إمكانيات أكبر وحظوظا أوفر لكسب
المزيد من األسواق.
كما أن توفير حماية وقائية فعلية للمستهلك ال تشمل فقط فرض التزامات على
=  -توقيف الخدمة إذا تبين أنها غير مضمونة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش».
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المحترفين في هذا المجال ،بل أيضا تلك الواقعة على الدولة من خالل تكثيفها لعمليات
المراقبة االحقة ،التي تضطلع بها الهيئات المتخصصة في هذا المجال.
الرقابة الالّحقة
ثانياّ :
لتقوية الرقابة المقررة لصالح المستهلك من أضرار المنتجات الخطيرة ،تم إقرار رقابة
الحقة ،من خالل إنشاء أجهزة تسهر على هذه العملية ( )1كما نظم ممارستها (.)2
 -1إنشاء أجهزة رقابة مختصة بضمان سالمة المستهلك:
ِ
أنشئت أجهزة ،من أجل السهر على تطبيق النصوص القانونية الخاصة بالسالمة،
مؤهلة لمراقبة مدى احترامها ،وهي كثيرة ومختلفة باختالف مجاالتها ،ال يمكن للدراسة
استيعابها كلها ،لذلك سيتم التطرق الهم هذه األجهزة في القانون الجزائري (أ) وفي القانون
الفرنسي واألوروبي (ب).
الرقابة في القانون الجزائري:
أ -أجهزة ّ
عهد المشرع الجزائري عملية الرقابة على سالمة المنتجات ألجهزة مختصة ،أهمها
الهيآت االدارية ( )7باالضافة إلى جمعيات حماية المستهلك (.)2

 -1دور الهيآت الدارية في مراقبة سالمة المنتجات:
تعد اإلدارة صاحبة الدور الفعال في ضمان تطبيق القواعد القانونية ،التي تكفل
للمستهلك حماية من األخطار التي قد تلحق به ،كما تمثل الجانب التطبيقي والعملي
للحماية المطلوبة ،يعهد بممارستها إلى و ازرة التجارة )أ( ،باالضافة إلى الجماعات المحلية
)ب(.
أ -دور وزارة التّجارة في حماية سالمة المستهلك:
تعتبر و ازرة التجارة الجهاز األول المكلف بحماية المستهلك في الجزائر ،حيث يعهد
إلى وزير التجارة عدة صالحيات ( )7باالعتماد على مصالح معينة تابعة لها (.)2
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 .1دور وزير التّجارة في حماية سالمة المستهلك:
يعهد لوزير التجارة عدة مهام في مجال حماية السالمة ،وفي هذا الصدد تناولت
المادة  05من المرسوم التنفيذي رقم  450-12الذي يح ـ ـدد صالحيات وزيـ ـ ـر
()1

التجارة

صالحياته في مجال جودة السلع والخدمات وحماية المستهلك ،كما تضمنت

المادة  09من نفس المرسوم ،التزامه بالسهر على السير الحسن للهياكل المركزية
والالمركزية والمؤسسات والهيئات التابعة لدائرته الو ازرية.
 .2أهم المصالح التّابعة لوزارة التّجارة المكلفة بحماية سالمة المستهلك:
تتعدد وتتنوع المصالح التابعة لو ازرة التجارة ،سواء كانت مركزية (أ) أو خارجية
(ب) أو متخصصة (جـ).
أ .األجهزة التابعة لوزارة التّجارة على المستوى المركزي:
خول المرسوم التنفيذي رقم  72-74والمنظم لإلدارة المركزية في و ازرة التجارة

()2

صالحية حماية المستهلك لكل من المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها()7
والمديرية العامة للرقابة االقتصادية وقمع الغش ( )2إضافة إلى ذلك ،استحدث المرسوم
جهاز يدعى
ا
التنفيذي رقم  210 -72المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات،
بشبكة االنذار السريع (.)0
 .1المديرية العامة لضبط ال ّنشاطات وتنظيمها:

تتخذ المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها في إطار أداء مهامها ،جميع

التدابير الالزمة لحماية صحة وسالمة المستهلك ،بحيث تشرف على أربع ()14
مديريات تعمل على إعداد اآلليات القانونية للسياسة التجارية ،مع السهر على االهتمام
1

 -مرسوم تنفيذي رقم  450-12مؤرخ في  2112/72/27يحدد صالحيات وزير التجارة ،ج .ر عدد  ،25صادر

في .2112/72/22

2

 -مرسوم تنفيذي رقم  72 -74مؤرخ في  ،2174 /17/ 27ج .ر عدد  ،14صادر في  .2174/17/21يعدل

ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  454-12المؤرخ في  2112 /72/ 27والمتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في و ازرة التجارة،
عدد  ،25صادر في .2112/72/22
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بترقية جودة المنتجات وحماية المستهلك(.)1
للرقابة االقتصادية وقمع الغش:
 .2المديرية العامة ّ
تتنوع المهام المخولة للمديرية العامة للرقابة االقتصادية وقمع الغش ،حسب ما هو
منصوص عليه في المادة  14من المرسوم التنفيذي رقم  72-74سالف الذكر ،والمنظم
لإلدارة المركزية في و ازرة التجارة ،حيث يقوم بمراقبة الجودة مع العمل على عصرنتها
باإلضافة إلى القيام بتحقيقات ذات منفعة وطنية بخصوص االختالالت التي تمس السوق
وتعتمد على أربع ( )14مديريات تابعة لها هي:
 -7مديرية مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة ،
 -2مديرية مراقبة الجودة وقمع الغش ،
 -0مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة ،
 -4مديرية التعاون والتحقيقات الخصوصية.
 .3شبكة النذار السريع.

تم إنشاء شبكة اإلنذار السريع بموجب المرسوم التنفيذي رقم  210-72المتعلق

بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات ،سالف الذكر ،تهدف إلى حماية المستهلك من
خالل متابعة المنتجات التي تشكل أخطا ار على صحة المستهلكين وأمنهم( ،)2وتطبيق

التدابير المتعلقة بمتابعة المنتوجات الخطيرة ،حيث تتولى اإلدارة المركزية لو ازرة التجارة
المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش وكذا مصالحها الخارجية هذه المهام ،باإلضافة إلى
()3

بث معلومات شبكة اإلنذار السريع

عن طريق التواصل مع شبكة اإلنذار الجهوية

والدولية ،كما تتبادل المعلومات مع مختلف النقابات والجمعيات ،خاصة مع جمعيات
حماية المستهلك(.)4

1

 -المادة  10من المرسوم نفسه ،وتتمثل تلك المديريات في كل من مديرية المنافسة ،مديرية الجودة واالستهالك،

مديرية تنظيم األسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة ومديرية الدراسات واالستكشاف واالعالم االقتصادي.
 - 2المادة  10من المرسوم التنفيذي رقم  293 -12المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات ،سالف الذكر.
 - 3المادة  29من المرسوم التنفيذي نفسه.
 - 4المادة  21من المرسوم التنفيذي نفسه.
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تتولى هذه الشبكة ،مراقبة كافة أنواع السلع والخدمات الموجهة إلى االستعمال

النهائي للمستهلك ،وفي جميع مراحل عملية العرض لالستهالك( ،)1باستثناء المنتوجات
()2

التي تخضع ألحكام تشريعية وتنظيمية خاصة

.

إنجاز هاما وحماية إضافية
ا
يعد استحداث شبكة لإلنذار السريع في القانون الجزائري،
للمستهلك ومسايرة لما تشهده دول العالم من استحداثها لمثل هذه الشبكات ،لما لها من
دور كبير في الوقاية إضافة إلى ما يتمتع به من قوة تنظيمية.
ب .األجهزة التّابعة لوزارة التّجارة على المستوى الخارجي:
نظمت المصالح الخارجية التابعة لو ازرة التجارة ،بموجب المرسوم التنفيذي رقم -77

)3( 10؛ فبالرجوع إلى نص المادة  12من هذا المرسوم فإنه  " :تنظم المصالح الخارجية
في و ازرة التجارة في شكل ":
 مديريات والئية للتجارة (.)42 مديريات جهوية للتجارة (.)10تقوم هذه المصالح بالسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالجودة ،كما تقوم
بتقديم المساعدة للمتعاملين االقتصاديين والمستهلكين ،أما المديريات الجهوية للتجارة
والبالغ عددها تسعة ( )10مديريات ،فإنها تعمل على تنشيط وتقييم وتوجيه نشاطات
المديريات الوالئية للتجارة التابعة الختصاصاتها اإلقليمية ،خاصة في مجال الرقابة
االقتصادية وقمع الغش ،وذلك باالتصال مع اإلدارة المركزية وكذا المديريات الوالئية
للتجارة.
 - 1المادة  10من المرسوم التنفيذي رقم  293 -12المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات ،سالف الذكر.

 - 2كاألسمدة واألجهزة الطبية ،والمواد والمستحضرات الكيميائية .الرجوع إلى المادة 10 :من المرسوم التنفيذي رقم
 210 -72المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات ،سالف الذكر.
 - 3مرسوم تنفيذي رقم  10 -77مؤرخ في  ،2177 /17/21يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في و ازرة التجارة
وصالحياتها وعملها ،ج .ر عدد  ،14صادر في .2177 /17/20
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لوزرة التجارة:
المتخصصة التّابعة ا
جت .األجهزة
ّ
سعى المشرع الجزائري ،في إطار وضع سياسة وطنية لمراقبة سالمة المستهلك
إلى إنشاء أجهزة متخصصة لتنفيذ ذلك على المستوى الوطني ،تتمثل أهمها فيما المجلس
الوطني لحماية المستهلكين ( )7المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ( )2باالضافة إلى
شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية (.)0
 .7المجلس الوطني لحماية المستهلكين (:)C.N.P.C
نصت المادة  24من القانون رقم  10-10المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،

على انشاء مجلس وطني لحماية المستهلكين( ،)1وتطبيقا لهذه المادة صدر المرسوم
التنفيذي رقم  ،055-72يحدد تشكيلته واختصاصاته.

دور استشاريا ،فهو جهاز يبدي رأيه في
يملك المجلس الوطني لحماية المستهلكين .ا
المسائل المتعلقة بتطوير وترقية سياسة الحماية من المخاطر التي قد تحملها المنتجات
والخدمات المقدمة للمستهلك وما ينجم عنها من أضرار فهو ال يجوز له أن يصدر ق اررات

بل يبدي رأيه واقتراح تدابير من شأنها حماية صحة المستهلك(.)2
الرزم (:)C.A.C.Q.E
 .2المركز الجزائري لمراقبة ال ّنوعية و ّ

تم إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ،بموجب المرسوم التنفيذي رقم

 - 1أنشىء المجلس الوطني لحماية المستهلكين بموجب المرسوم التنفيذي رقم  212 -02مؤرخ في ،7002/11/11
يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته ،ج .ر ،عدد  52الصادر في  .7002/11/12الملغى
بالمرسوم التنفيذي رقم  055-72مؤرخ في  ،2172/71/12يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين

واختصاصاته ج .ر عدد  ،51صادر في 2172/71/77
 - 2المادتين  92و 22من المرسوم نفسه.
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الباب الثاني:
(،)1

741 -20

مدير لتمثيله وتتجلى
ا
ويعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ،يعين

أهداف المركز في مجالين :
أولها :في مجال حماية صحة المستهلك وأمنه ،والسهر على احترام النصوص
التي تنظم نوعية المنتجات الموضوعة لالستهالك وتحسينها.
ثانيها :يكمن في مجال الرقابة ،حيث يقوم بالتنسيق مع الهيئات المختصة قصد
الوصول إلى اكتشاف أعمال الغش والتزوير ومخالفة التشريع الساري والعمل به في مجال
نوعية السلع والخدمات ،يقوم المركز إلى جانب ذلك بإجراء التحاليل الالزمة والبحوث
الضرورية لفحص مدى مطابقة المنتوجات والمقاييس المعتمدة وكذا المواصفات القانونية
التي يجب أن تتميز بها.
3ت شبكة مخابر التّجارب وتحاليل ال ّنوعية (: )R.A.E. A.Q
أنشأت شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية بموجب المرسوم التنفيذي رقم -01
()2

055

التي يمكن أن تساعد المخابر األخرى المنشأة لغرض تحليل الجودة وقمع الغش

مخبر منها 14
ا
وكذا المخابر الرسمية الموجودة عبر التراب الوطني ،والبالغ عددها 77
مخابر جهوية قصد تحسين هذه األخيرة وتوحيد الطرق واإلجراءات الرسمية لتحليل الجودة
وتطبيقها بشكل واسع.
1

 -مرسوم تنفيذي رقم  741 -20مؤرخ في  ،7020/12/12يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم

وتنظيمه ،ج .ر عدد  ،00صادر في  ،7020/12/10المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  072-10المؤرخ في
 ،2110/10/01ج .ر عدد  ،50صادر في .2110/71/15

2

 -مرسوم تنفيذي رقم  055-01مؤرخ في  ،7001/71/70يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية،

وتنظيمها وسيرها ،متمم ،سالف الذكر.

وبصدور المرسوم التنفيذي رقم  ،454-12المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في و ازرة التجارة ،المعدل والمتمم،

سالف الذكر ،أدخلت هذه الشبكة ضمن المديريات التابعة للمديرية العامة للرقابة االقتصادية وقمع الغش ،فأصبح يطلق
عليها مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة هدفها القيام بالرقابة والتأكد من التسيير الحسن لنشاطات مخابر التجارب
وتحاليل الجودة وقمع الغش وكذا العمل على احترام إجراءات التحليل الرسمية وطرقها وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب
التقنية لكل منتوج.
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ب -دور الجماعات المحلية في حماية المستهلك:

يمكن للجماعات المحلية في إطار تسيير اإلدارة المحلية أن تتدخل لوضعحد

للممارسات التي من شأنها المساس بصحة وسالمة المستهلك ،يظهر ذلك من خالل
الصالحيات التي يتمتع بها كل من الوالي ( )7ورئيس البلدية (ب).
 .1دور الوالي في حماية المستهلك:

يعتبر الوالي ،مسؤوال عن اتخاذ اإلجراءات الالزمة للدفاع عن مصالح المستهلكين

وذلك بإشرافه على المديريات الوالئية للتجارة ،التي تطبق السياسة الوطنية في ميدان
مراقبة النوعية وقمع الغش.
يتعين على الوالي في إطار أداء مهامه باعتباره ممثال للدولة ،أن يقوم بكل ما يكفل
صحة وسالمة األفراد ،حيث تنص المادة  774من القانون رقم  11- 72المتعلق

بالوالية( ،)1على أنه " :يكون الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام واألمن والسالمة
والسكينة العامة " فتطبيقا لهذا المبدأ فإنّه تمّ توفير جميع الوسائل المادية قصد تحقيق
ذلك".
فالوالي باستطاعته أن يعتمد على المديريات التابعة لو ازرة التجارة الموجودة على
مستوى كل والية في إطار تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك.
 .2دور رئيس البلدية في حماية المستهلك:
يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي ضابط الشرطة القضائية ،أما فيما يخص

اختصاصاته فإنه بالرجوع إلى نص المادة  22من القانون رقم  ،)2( 71-77المتعلق
بالبلدية ،فإنه " :يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت سلطة الوالي ما يأتي  :السهر
على حسن النظام واألمن العموميين وعلى النظافة العمومية " كما يتولى إلى جانب ذلك
طبقا لنص المادة  04الفقرة  12من نفس القانون  " :المحافظة على النظام العام وسالمة
 - 1قانون رقم  11- 72مؤرخ في ،2172 /12/27يتعلق بالوالية ،ج .ر عدد  ،72صادر في .2172/12/20
 - 2قانون رقم  71 -77مؤرخ في  ،2177/11/77يتعلق بالبلدية ،ج .ر عدد  ،01صادر في .2177/11/10
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األشخاص واألمالك" ،أما الفقرة  71من نفس المادة  04فإنها تنص على أنه " :يتولى
السهر على سالمة المواد الغذائية االستهالكية المعروضة للبيع".
 ففي إطار تنفيذ هذه االلتزامات يمكن لرئيس البلدية اللجوء إلى استعمال كافةالموارد البشرية والمادية لتحقيق ذلك قصد منع اإلضرار بالمواطنين عامة والمستهلك
خاصة فيحق له أن يعتمد لممارسة صالحياته على هيئة الشرطة البلدية طبقا لنص المادة
 00من قانون البلدية إلى جانب هذا وحفظا لصحة األفراد ونظافة المحيط ،فإن البلدية
تتكفل بحفظ الصحة والنظافة العمومية ،تطبيقا لنص المادة  720من قانون البلدية.
بصفته ضابط الشرطة القضائية  2منح له المشرع صالحيات واسعة في مجال
حماية المستهلك من المخاطر التي تحيط به من منتجات وخدمات معروضة لالستهالك،
ومن مهامه سلطة مراقبة نوعية المنتجات والخدمات ومكان تصنيعها وتخزينها ونقلها
وكيفية عرضها لالستهالك والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس القانونية
والتنظيمية واتخاذ الق اررات المناسبة في ذلك مع إحالة المخالفين على العدالة .
الرقابة:
 -2دور جمعيات حماية المستهلك في مجال ّ

تقوم جمعيات حماية المستهلك بدور وقائي ،الهدف منه منع وقوع الضرر على

المستهلك(.)1

هذا اإلجراء االحترازي يتخذ عدة أشكال كالتحسيس وهذا بهدف خلق وعي وثقافة
استهالكية لدى المستهلك ،من خاللها يكون مؤهال لحماية نفسه بمساعدة هذه
 - 1أولت الدولة الجزائرية أهمية بالغة إلنشاء جمعيات حماية المستهلك ،نظ ار للدور الذي تقوم به كأحد أهم الفاعلين
في تنشيط الحياة االجتماعية واالقتصادية في المجتمع ,وقد خولها القانون عدة صالحيات تقوم بها مما أصبح من
الواجب تواجد هذه الجمعيات وانتشارها على مستوى الوطن ،حيث تعمل على مساعدة األجهزة الرسمية وتتقاسم

المسؤولية معها في مراقبة األسواق وتطهيرها من أي منتوج ال يتطابق والمواصفات المحددة قانونا ،كما أن هدفها

يتجاوز مجرد الدفاع عن حقوق المستهلك ومصالح المحترفين ،ويتجلى ذلك عن طريق مكافحتها للجرائم المرتبطة
بالممارسات التجارية كالتهريب الغش واإلعالنات المضللة والتي من شأنها إيذاء المستهلك في مصالحه المادية .الرجوع
في هذا الصدد إلى :محمود وحيد ،مرجع سابق ،ص.2 .
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الجمعيات التي بدونها لن يستطيع بمفرده لعب هذا الدور الهام(.)1
وال يقتصر دور ومهـام جمعيات حماية المستهلكين على تحسـيس المواطنين
وأصحاب القرار حول مخاطر االستهالك فقط ،بل يمتد دورها إلى المشاركة في إعداد
سياسة االستهالك بحضور ممثلي الجمعيات في الهيئات االستشارية كالمجلس الوطني
لحماية المستهلكين وهو ما يسمح لهم بالتعبير عن أهدافها وتشجيع الحوار والتشاور مع
السلطات ،وبالعضوية في المجلس الوطني للتقييس والتمثيل في المجلس الجزائري العتماد

أجهزة تقييم المطابقة وذلك يعتبر شكال آخر لمشاركة الجمعيات(.)2

الرقابة في القانون الفرنسي واألوروبي:
ب -أجهزة ّ
توجد عدة أجهزة وأنظمة على المستوى األوروبي والفرنسي تضطلع بمهمة حماية
سالمة المستهلك ،أهمها ذلك النظام على المستوى األوروبي في مجال الغذاء المعروف

باسم :نظام النذار السريع لألغذية واألعالف( ،)3نضمته الالئحة المفوضية األوروبية
رقم  ،)4(712-2112بمقتضاه يتعين على الدول األعضاء بمجرد علمها بوجود مخاطر
 - 1وفي هذا اإلطار تقوم هذه الجمعيات في سبيل تحقيق هذا الدور التحسيسي واإلعالمي بطبع الدوريات من
الصحف أو المجالت أو النشريات األسبوعية أو الشهرية وتوزيعها على المستهلكين أو عن طريق اإلذاعة والتلفزيون أو
اإلنترنت باإلضافة إلى عقد الندوات والقاء المحاضرات ،حيث تنص المادة  24من القانون رقم  11-72المتعلق
بالجمعيات ،سالف الذكر ،على أنه:

" يمكن للجمعية في إطار التشريع المعمول القيام بما يأتي :

-تنظيم أيام دراسية وملتقيات وندوات وكل اللقاءات المرتبطة بنشاطها.

-إصدار ونشر نشريات ومجالت ووثائق إعالمية و مطويات لها عالقة

بهدفها ،في ظل احترام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول بها".

كما تنص المادة  21من قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم  09-03على ضرورة إعالم و تحسيس وتوجيه

المستهلك كضمانة أساسية لحمايته وذلك بالنص على أن" :جمعية حماية المستهلكين هي كل جمعية منشأ طبقا

للقانون ،تهدف إلى ضمان حماية المستهلك من خالل إعالمه و تحسيسه وتوجيهه وتمثيله."...
2

 -علي بولحين بن بوخميس ،مرجع سابق ،ص .76

( 3 - Le système d’alerte Rapide pour les denrées Alimentaires et les Aliments pour Animaux

RASEF selon son acronyme anglais).
o
4 - Règlement (CE) n 2992 -108 du parlement européen et du conseil du 28 /01/ 2002
= établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
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على صحة المستهلكين ،إبالغ األمر إلى المفوضية األوروبية والتي تتولى نقلها للدول
األخرى.

()1

نص االتحاد األوروبي أيضا على نظام RAPEX

والذي يقضي بالتبادل السريع

بين األعضاء ،لكل المعلومات حول التدابير المتخذة لتقليص أو منع تسويق أو استعمال
جميع منتجات اإلستهالك ( باستثناء المواد الغذائية والمستحضرات الصيدالنية واآلالت
خطر على الصحة وسالمة المستهلكين ،كما يضم كل التدابير
ا
الطبية) ،التي تشكل
المفروضة من السلطات الوطنية وكل التدابير االختيارية المتخذة من قبل المنتجين
والموزعين.
وفي فرنسا عندما يتبين أن مادة تشكل خطورة على المستهلك ،تقوم اإلدارة العامة

للمنافسة واالستهالك وازالة الغش( ،)2باتخاذ تدابير كافية للقضاء على الخطر ،يمكن أن
يتخذ شكل سحب المادة من السوق أو نشر تحذير بخصوصها وتقوم اللجنة كل أسبوع
باصدار الئحة على اإلنترنت بالمواد الخطرة المعدلة من قبل السلطات الوطنية ،هذه
النشرة األسبوعية توفر كافة المعلومات حول المنتوج المعني والخطر المحتمل له

والخطوات التي اتخذتها الدولة المسؤولة عن اإلخطار(.)3

وقد نظم للمشرع الفرنسي أجهزة مختصة ،يذكر من بينها :المجلس الوطني لحماية
المستهلكين  Conseil national de la consommationالذي أسسه بموجب القانون

رقم  ،)4( 142-20نظمه فيما بعد في تقنين االستهالك ،الذي حدد دوره وهو التنسيق

بين ممثلي المصالح الجماعية للمستهلكين وممثلي المحترفين والسلطات العامة من أجل
=instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la
sécurité des denrées alimentaires, op. cit.

- Système d’alerte Rapide pour les Produits non Alimentaires (RAPEX selon son acronyme
anglais).
1

2 - Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

 - 3نعيمة عمارة ،مبدأ الحيطة ومسؤولية ،...مرجع سابق ،ص .82
4- Décret n°83-642 du 12/07/ 1983 portant création d'un Conseil national de la consommation,

J.O.R.F du 16 /07/ 1983.
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كل ما يتعلق بمشاكل االستهالك؛ وفي هذا اإلطار ،يقوم المجلس بإعطاء آ ارء واقتراحات

خاصة ،حول مشاريع القوانين والتنظيمات المتعلقة باإلستهالك(.)1

أنشأ أيضا جها از آخر يتمثل في المعهد الوطني لالستهالك ( ،)2يهدف إلى تقديم

الدعم الفني لجمعيات حماية المستهلك؛ باالضافة إلى جمع وتحليل ونشر المعلومات
والدراسات والتحقيقات واالختبارات ،تنفيذ اإلجراءات والحمالت اإلعالمية واالتصاالت

والوقاية ،زيادة على دعم قضايا المستهلك ،والجمعيات العامة أو المهنية المعنية(.)3

يتولى المعهد الوطني أيضا ،توفير الدعم الفني للجان التي تساعده في مهامه
والتعاون معها بشأن ما يصدره من آراء وتوصيات والتي تشمل كل من لجنة الشروط
التعسفية  commission des clauses abusivesالمنشأة بموجب القانون رقم -12
 20المتعلق بحماية واعالم المستهلك بالسلع والخدمات ،سالف الذكر ولجنة سالمة
المستهلكين  commission de la sécurité des consommateursالمؤسسة

بالقانون رقم .)4(211 -24

يضاف إلى ما سبق المجلس الوطني للتغذية( ،)5الذي أنشئ بموجب القانون رقم

7420 -2110

()6

والذي يوضع لدى وزير الزراعة ،وزير الصحة ووزير االستهالك(،)7

يستشار في تحديد السياسة العامة للتغذية ،كما يهتم بسالمة ونظافة وجودة المواد
الغذائية ،إضافة إلى تكييف االستهالك مع الحاجات الغذائية (.)8

1 - Articles D821-1, D821-2, D821-3 du code de la consommation, op, cit.
2 - Institut national de la consommation.

وهو هيئة عامة وطنية ذات طابع صناعي وتجاري ،تتمتع بشخصية اعتبارية واستقالل مالي ،هو مركز للبحوث
والمعلومات ودراسة حول مشاكل االستهالك .طبق للمادة  L822-1من تقنين االستهالك الفرنسي.
3 - Articles Article L822-2 du code de la consommation, op, cit.
4 - Décret n°84-270 du 11 /91/ 1984 relatif à la commission de la sécurité des consommateurs,
J.O.R.F, du 13/04/1984.
5 - Conseil national de l'alimentation.
6 - Décret n° 2009-1429 du 20 /11/ 2009 relatif au Conseil national de l'alimentation, J.O.R.F, n°
0270 du 21/11/ 2009.
7 - Article D824-1 du code de la consommation, op, cit.
8 - Article D824-2 du code de la consommation, op, cit.
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كما أنشأ ،جها از يدعى بالمخبر الوطني للتحاليل والتجارب Laboratoire

 national de métrologie et d'essaisيوضع تحت إشراف وزير الصناعة( ،)1يقوم
بأعمال مخبرية في مجال صحة وسالمة المستهلك كما يتولى فحص جودة ومتانة

المنتجات(.)2

إضافة إلى الدور الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك ،في تحسيس واعالم
المستهلك والدفاع عن حقوقه ومصالحه ويستخلص هذا الدور من نص المادة R 812/1
من تقنين االستهالك الفرنسي.
يظهر مما سبق ،أن عملية المراقبة التي يقوم بها جهاز الرقابة ،تعتبر عملية
صارمة تهدف إلى حماية المستهلك من المنتوجات الخطرة ،تمارس عبر جميع مراحل
عرض المنتوج لالستهالك ،سواء تعلق األمر بمراحل إنتاجه أو استيراده أو نقله أو تخزينه
أو في مرحلة تسويقه وفق ظوابط معينة.
الرقابة:
 -2ضوابط ممارسة ّ

يباشر رقابة احترام الضوابط الخاصة بوقاية المستهلك ،أعوان مؤهلين لذلك (أ)

منظمة وفقا الجراءات تضمن تحقيق الغاية من اقرارها (ب).
أ -األعوان المؤهلين لجراء الرقابة:

يتولى مهام الرقابة على سالمة المنتجات ،أعوان حددهم المشرع الجزائري في المادة

 25من القانون رقم  10-10المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،التي تنص على أنه:

» بالضافة إلى ضباط الشرطة القضائية واألعوان اآلخرين المرخص لهم بموجب

النصوص الخاصة بهم ،يؤهل للبحث ومعاينة مخالفة أحكام هذا القانون أعوان قمع
الغش التابعون للوزارة المكلفة بحماية المستهلك« .

يظهر من المادة أعاله ،تنوع وتعدد الجهات المكلفة بالرقابة ،بداية بضباط الشرطة
1-

Article R823-1 du code de la consommation, op, cit.
2 - Article R823-7/14 du code de la consommation, op, cit.
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القضائية المنصوص عليهم في المادة  15من قانون اإلجراءات الجزائية( ،)1وأعوان
دور فعاال
آخرين مرخص لهم وفقا لنصوص خاصة بهم ،كأعوان الجمارك ،الذين يلعبون ا
في حماية سالمة المستهلك ،طبقا للمادة  12مكرر من قانون الجمارك ،التي حددت
دورها في وضع حد لكل ما من شأنه المساس بالمستهلك ،نتيجة لوجود بضائع تهدد
صحته وسالمته ،أو وضع حد لكل منتوج موجه للسوق الوطنية ،قصد إغراقها أو إعاقة
تطوير وتنمية المنتوج المحلي.
وبصفة خاصة يؤهل للقيام بمعاينة المخالفات ،أعوان قمع الغش التابعون للو ازرة
المكلفة بحماية المستهلك ،ويقصد بهم األعوان التابعون لو ازرة التجارة ،والمنتمون للمعهد
الوطني للرزم والنوعية الذين لهم سلطة إجراء التحقيقات ومعاينة المخالفات ،باالضافة
إلى األعوان التابعون للمديريات الوالئية والجهوية للتجارة واألعوان التابعون للمفتشيات

الحدودية(.)2

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فيعهد عملية الرقابة بشكل عام إلى أعوان المنافسة

واالستهالك وقمع الغش( ،)3نظمهم في المادة ()L 511-03

()4

من تقنين االستهالك

المعدل والمتمم والذي يتسع مهامهم ليشمل أيضا رقابة سالمة المنتجات طبقا للمادة
1

 -أمر رقم  111 -00مؤرخ في  ،1000/90/98يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية ،ج .ر عدد  ،18صادر في

 ،1000/90/19معدل ومتمم.
الذين يشملون كل من :رؤساء المجالس الشعبية البلدية ،ضباط الدرك الوطني ،ومحافظو الشرطة ضباط

الشرطة ،ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثالث سنوات على األقل والذين تم تعيينهم
بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة ،مفتشو األمن الوطني الذين
قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثالث سنوات على األقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير
الداخلية والجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة ،ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية لألمن الذين تم

تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل ،مفتشي األقسام والمراقبين العامين
والمراقبين التابعين لمصالح مراقبة الجودة وقمع الغش.
 -2قرار وزاري مؤرخ في  ،2114 /10/22يتضمن تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود ،ج.
ر عدد  ،12صادر في .2114/71/21
- Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

- Article L 511-03 du code de la consommation, op, cit: dispose:
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 ،.)1(L 511- 11ومن بينهم أعوان الجمارك  Les agents des douanesوفقا للمادة
 L511-22/1التي اعتبرتهم على رأس األعوان المكلفين بالرقابة ،كما خول لهم قانون
الجمارك طبقا للمادة  11حق تفقد وتفتيش المنتجات ووسائل نقلها...إلخ.
يمكن ألعوان قمع الغش ،القيام بأية وسيلة وفي أي وقت وفي جميع مراحل عملية

العرض لالستهالك برقابة مطابقة المنتوجات بالنسبة للمتطلبات المميزة الخاصة بها(.)2

وبذلك يكون لهؤالء األعوان دور مزدوج ،دور ضبط إداري يتمثل في الوقاية
من جرائم الغش والتدليس ،باتخاذ التدابير الوقائية عن طريق التحقيق والتحري ودور
الضبط القضائي ،المتمثل في تحرير المحاضر حول وقائع الغش والتدليس واجراء الخبرة
التي تنتهي بالمتابعة الجزائية(.)3
الرقابة:
ب -إجراءات ّ

تتطلب االرقابة على سالمة المنتجات ،القيام بمجموعة من اإلجراءات ،تتمثل بداية

في جمع المعلومات ( )7ودخول األماكن التي توجد فيها المنتجات ( )2وتحرير محاضر
إجراء المعاينات ( )0باالضافة إلى أخذ العينات وتحليلها (.)4
 -1جمع المعلومات:

يمكن لألعوان المؤهلين برقابة الجودة وقمع الغش وفي إطار أداء مهامهم ،دون أن

يحتج ضدهم بالسر المهني ،فحص كل وثيقة تقنية أو إدارية أو تجارية أو مالية أو

« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont
habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions
mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci».
1 - Article L 511-11 du code de la consommation, op, cit, dispose:

« Les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du livre IV.».

 - 2المادة  20من القانون  10-10المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،سالف الذكر.
 - 3نظـم المشــرع الج ازئــري اجـراء الخب ـرة فــي المـواد مــن  40حتــى  52مــن القــانون الخــاص بحمايــة المســتهلك وقمــع
الغش ،بينما المشرع الفرنسي فقد خصص لها المواد من من  L512-39إلى  L 512-49مـن تقنـين االسـتهالك ،المعـدل

والمتمم.

274

الباب الثاني:

تفعيل االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة

محاسبية وكذلك كل وسيلة مغناطيسية أو معلوماتية ،كما يمكنهم طلب االطالع على

هذه الوثائق في أي يد وجدت (،)1

 -2دخول األماكن التي توجد فيها المنتجات:

سمح القانون لألعوان المؤهلين برقابة الجودة وقمع الغش ،بدخول أماكن اإلنتاج

والتحويل والتوضيب والمحالت التجارية والمكاتب والملحقات ومحالت الشحن أو التخزين
وبصفة عامة إلى أي مكان باستثناء المحالت ذات االستعمال السكني ،سواء كان ذلك
ليال أو نها ار بما في ذلك أيام العطل ،باستثناء المحالت المعدة لالستعمال السكني (.)2
 -3تحرير محاضر إجراء المعاينات:

تكلل كل عملية معاينة للمخالفات ،بتحرير محضر يذكر ،هوية وصفة األعوان

الذين قاموا بالرقابة ،وكذا هوية ونشاط وعنوان المتدخل المعني بالرقابة؛ إضافة إلى ذلك
يجب أن تتضمن هذه المحاضر ،تواريخ وأماكن اجراء الرقابة ،مع بيان الوقائع المعاينة
والمخالفات المسجلة والعقوبات المتعلقة بها ،وتوقع هذه المحاضر من طرف األعوان
الذين عاينوا المخالفة ،بحضور المتدخل الذي يوقع عليها وفي حالة رفضه التوقيع أو
غيابه يسجل ذلك في المحضر ،كما يمكن أن ترفق هذه المحاضر بكل وثيقة أو

مستندات إثبات وتكون لهذه المحاضر حجية قانونية بسيطة إلى حين يثبت العكس (.)3

العينات وتحليلها:
 -3أخذ ّ
أعطى المشرع الجزائري لألعوان المؤهلين في إطار نشاطات البحث والتحري في
مجال رقابة الجودة وقمع الغش ،الحق في اقتطاع العينات من المواد المعروضة للبيع،
1

 -المادة  07و 02من القانون رقم  10-10المتعلق بحمايـة المسـتهلك وقمـع الغـش ،سـالف الـذكر .التـي تقابـل المـواد

 L512-3و الموووواد .L 512-17 ،L512-11 ،L 512-10 ،L 512-9 ،L512-8 ،وكوووذلك الموووادة  R512-7مووون تقنوووين
االستهالك الفرنسي.

2

 -المـادة  04مـن القـانون رقـم  10-10المتعلـق بحمايـة المسـتهلك وقمـع الغـش ،سـالف الـذكر .التـي تقابـل المـادة ( L

 )L512-6 -L512-5من تقنين االستهالك الفرنسي ،التي حددت الفترة الزمنيـة التـي يخـول فيهـا لألعـوان معاينـة األمـاكن
ما بين الساعة  2:11والساعة .21:11

3

 -المادة  07من القانون رقم  10-10المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،سالف الذكر ،تقابل المواد ()L512-28

و ( )R512-1من تقنين االستهالك الفرنسي.
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طبقا للمادة  01من القانون رقم  10 -10المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،المقابلة
للمواد ( )L 512- 11و ( )L 512-23من تقنين االستهالك الفرنسي.
يتم اقتطاع العينات ،قصد إجراء االختبارات أو التجارب من طرف مخابر قمع

الغش ( ،)1التي يجب أن تستعمل في فحصها المناهج وفقا للمقاييس الجزائرية ،التي
تصبح إجبارية بقرار من الوزير المكلف بالجودة ،بعد مصادقة لجنة تقييم وتوحيد مناهج

التحاليل والتجارب عليها()2؛ أما إذا كانت هذه المناهج غير متوفرة ،تتبع المخابر
المناهج الموصى بها في المجال الدولي(.)3
يشمل االقتطاع )(03
والتشميع

()4

ثالث عينات متجانسة وممثلة للمواد موضوع الرقابة

ويوضع الختم على كل منها ويتم وسمها كتابة للتعريف بها ( ،)5يلي ذلك

تحرير محضر خاص يشمل على بيانات نصت عليها المادة  20من القانون رقم -10
 10المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
كما يجب أن يحتوي محضر اقتطاع العينات إضافة إلى ذلك ،على بيان يصف
الظروف التي وقع فيها االقتطاع وأهمية ،كمية المنتجات المراقبة والعينة المقتطعة ،وهوية
المنتوج وتسميته الحقيقية ،وكذا العالمات والوسمات الموضوعة على الغالف أو األوعية.
وهنا أجاز المشرع لحائز المنتوج أو ممثله إن اقتضى األمر ذلك ،أن يدرج في
المحضر كل التصريحات التي يراها مفيدة ،مع إمضائه على المحضر واذا رفض
1

 -المـواد مــن  05إلــى 02مــن القــانون رقــم  10-10المتعلــق بحمايــة المســتهلك وقمــع الغــش ،ســالف الــذكر ،المقابلــة

للمادة ( )L 215-3/6من تقنين االستهالك الفرنسي.

2

 -المادة  70بالمرسوم التنفيذي رقم  311-91المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  00-01المتعلق بمراقبة الجودة

وقمع الغش ،سالف الذكر.
3
4

 المادة  70من المرسوم التنفيذي رقم  00-01المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش ،المعدل والمتمم ،سالف الذكر. -المادة  7/41من القانون رقم  10-10المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،سالف الذكر ،تقابلها المادة R512-

 17من تقنين االستهالك الفرنسي.

5

 -المادة  44من القانون رقم  10-10المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،سالف الذكر.
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اإلمضاء ،يذكر ذلك في المحضر

()1

بعد عملية االقتطاع وتحرير محضر عن ذلك

ترسل العينة األولى إلى المخبر المؤهل إلجراء التحاليل أو االختبارات أو التجارب.
وتشكل العينتان الثانية والثالثة عينتين شاهدتين ،واحدة تحتفظ بها مصالح الرقابة
التي قامت باالقتطاع واألخرى يحتفظ بها المتدخل المعني ،على أن تحفظ ضمن شروط

الحفظ المناسبة ( ،)2أما إذا كان المنتوج سريع التلف بالنظر إلى طبيعته أو وزنه أو كميته

أو حجمه أو قيمته ،تقتطع عينة واحدة وتشمع ،ثم ترسل فو ار إلى المخبر المؤهل إلجراء
التحاليل واالختبارات والتجارب (.)3

بعد نهاية التحليل ،يحرر المخبر ورقة تحليل تسجل فيها نتائج تحرياته فيما يخص
مطابقة المنتوج ،وترسل هذه الورقة إلى المصلحة التي قامت باقتطاع العينات خالل
أجل  30يوما ،ابتداء من تاريخ تسلم المخبر إياها ،إال في حالة وجود قوة قاهرة

()4

وبذلك تسمح نتائج تحليل العينة لمصلحة رقابة الجودة وقمع الغش القائمة باالقتطاع
التمييز بين حالتين:

()5

انتهاء تقرير التحليل إلى اعتباره أن العينة المقتطعة مطابقة المواصفات التي يجبأن تتوفر في المنتوج.
انتهاء تقرير التحليل إلى اعتبار أن العينة المقتطعة غير مطابقة للمواصفات1
2

 -المادة  71من المرسوم التنفيذي رقم  00-01المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش ،المعدل والمتمم ،سالف الذكر.

 -المــادة  41فق ـرة  2و 0مــن القــانون رقــم  10-10المتعلــق بحمايــة المســتهلك وقمــع الغــش ،ســالف الــذكر .المقابلــة

للمادة  R512-26من تقنين االستهالك الفرنسي المعدل والمتمم.

3

 -المــادة  47مــن القــانون رقــم  10-10المتعلــق بحمايــة المســتهلك وقمــع الغــش ،ســالف الــذكر .المقابلــة للم ـواد مــن

 R512-19إلى المادة  L 512-23من تقنين االستهالك الفرنسي .المعدل والمتمم.

4

 -المادة  21مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  00-01المتعلـق برقابـة الجـودة وقمـع الغـش ،المعـدل والمـتمم ،سـالف الـذكر.

المقابلــة للم ـواد  R512-37و  R512-38مــن تقنــين االســتهالك الفرنســي ،وفــي هــذا الصــدد يالحــظ عــدم تحديــد المشــرع
الفرنسي ألجل معين الرسال نتائج التحاليل كما فعل المشرع الجزائري.

5

 -المــادة  27و 22مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  00-01المتعلــق برقابــة الجــودة وقمــع الغــش ،المعــدل والمــتمم ،ســالف

الذكر.
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التي يجب أن تتوفر في المنتوج وفي هذه الحالة أعطى المشرع لمصالح رقابة الجودة
وقمع الغش ،اتخاذ تدابير تحفظية ووقائية معينة حماية للمستهلك وهو ما سنحاول دراسته
في العنصر الموالي.
جت -التدابير التحفظية لضمان السالمة:
يتمتع أعوان الرقابة بسلطات واسعة ،في اتخاذ التدابير التحفظية والوقائية ،وبما أن
الدراسة تقتصر على الجانب الوقائي والعالجي لاللتزام بالسالمة ،سنتناول تلك التدابير
باعتبارها آليات لحماية صحـ ـ ـ ـة وسالمة المستهلك وليس كعقوبة تطبق على المسـ ـ ـ ـ ـ ـؤول
وتتمثل هذه السلطات فيما يلي:
 -1إيداع المنتوج:

استحدث المشرع الجزائري إجراء وقائيا جديدا في القانون رقم  10-10المتعلق

بحماية المستهلك وقمع الغش ،لم يتناوله المرسوم التنفيذي رقم  00 -01المتعلق برقابة
الجودة وقمع الغش ،يتمثل في إيداع المنتوج ،مضمونه وقف منتوج معروض لالستهالك
ثبت بعد المعاينة المباشرة أنه غير مطابق ،قصد ضبط مطابقته من طرف المتدخل ومتى
تم ضبط المطابقة يعلن عن رفع االيداع.
سمح المشرع بذلك إذا ماثبت أن المنتوج قابل للتالؤم مع المطابقة ،دون أن يشكل
ذلك خطورة على صحة المستهلك ،إجبار المتدخل المعني من أجل اتخاذ التدابير
المالئمة إلزالة سبب عدم المطابقة أو إزالة ما يتعلق بعدم احترام القواعد واألعراف
المعمول بها في عملية العرض لالستهالك وذلك من خالل إدخال التعديالت على المنتوج

أو تغيير فئة تصنيفه (.)1

أما إذا ثبت عدم امكانية ضبط مطابقته ،رغم اتخاذ التدابير الالزمة أو رفض

المتدخل إجراء عملية المطابقة ،يتم حجز المنتوج(.)2
1
2

 المادة  25من المرسوم التنفيذي رقم  00-01المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش ،المعدل والمتمم ،سالف الذكر. وهو ما تناولته المادة  55و 51من القانون رقم  10-10المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،سالف الذكر.278

تفعيل االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة

الباب الثاني:

 -2سحب المنتوج:

يجوز ألعوان قمع الغش ،الجوء إلى سحب المنتوج عند االشتباه في عدم سالمته

ومطابقته ،إما مؤقتا أو نهائيا.
يقصد بالسحب المؤقت ،منع وضع كل منتوج لالستهالك أينما وجد ،عند االشتباه
في عدم مطابقته وذلك في انتظار نتائج التحريات المعمقة ،ال سيما نتائج التحاليل أو
()1

االختبارات أو التجارب

التي قد تصل إلى  07أيام مع إمكانية تمديدها إلى أكثر من

ذلك ،ويتم اللجوء إلى السحب المؤقت ،في حالة الشك في عدم مطابقتها ،عند القيام

بالمعاينة أو عند اقتطاع العينات(.)2

أوجب المشرع رفع السحب المؤقت للمنتوج ،إذا تبين من خالل نتائج التحليل
والتحري ،بأن المنتوج مطابق وسليم أو لم يتم القيام بالفحوصات خالل  07أيام من
الحجز؛ أما في حالة التأكد من عدم مطابقة المنتوج وثبوت خطورته لالستهالك ،يتم

يتم السحب النهائي للمنتوج وحجزه وابالغ وكيل الجمهورية بذلك (.)3

يمكن أيضا ألعوان قمع الغش ،القيام برفض الدخول المؤقت أو النهائي للمنتجات
المستوردة عند الحدود أو السحب المؤقت أو النهائي المنتجات ،في حالة الشك في عدم
 - 1وهو ما تناولته المادة  7/50من القانون رقم  10-10المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،سالف الذكر.
يالحــظ فــي هــذا الصــدد أن القــانون  10-10أعــاله قــد وســع مــن امكانيــة ســحب المنتــوج ،مقارنــة بالقــانون 12-20
المتعلــق بالقواع ــد العام ــة لحماي ــة المس ــتهلك (الملغ ــى) ،ال ــذي ك ــان يش ــترط ف ــي المنت ــوج موض ــوع الس ــحب أن يثب ــت بع ــد
خضوعه للتحليل أنه يحتوي علـى خطـر وشـيك يهـدد صـحة وسـالمة المسـتهلك ،وعنـد اسـتحالة مطابقتـه ،وذلـك لضـمان
حماية أكبر للمستهلك.

 -2يذكر في هذا الصدد مثال :القرار الصادر من و ازرة التجارة بسحب المكمل الغذائي "رحمة ربي" من األسواق

والصيدليات ،إثر تسويقه من طرف مطوره كدواء يقضي على أعراض مرض السكري ،كإجراء احترازي وقائي إلى غاية
صدور التحاليل النهائية التي تؤكد مطابقته للمواصفات .الرجوع في هذا الصدد إلى :كريمة خالص  /ب.عيسى ،في
قرار سريع بعد تحميلها المسؤولية من قبل و ازرة الصحة ،و ازرة التجارة تسحب "رحمة ربي" من األسواق والصيدليات،
محمل من الموقع ،http://www.echoroukonline.com/ara/articles/506932.html :تم االطالع عليه بتاريخ
.2171/72/10

 - 3المادة  50فقرة  2و 0من القانون رقم  10-10المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،سالف الذكر.
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مطابقة المنتوج المعني وذلك قصد إجراء التحريات ويصرح بالرفض النهائي لدخول
المنتوج المستورد عند الحدود ،في حالة ثبوت عدم المطابقة بالمعاينة المباشرة ويكون ذلك

بقرار من اإلدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش(.)1

كما يمكن إجراء السحب النهائي من طرف أعوان رقابة الجودة وقمع الغش ودون
رخصة مسبقة من السلطة القضائية المختصة ،شرط إبالغ وكيل الجمهورية فو ار بذلك
في حاالت محددة(.)2

 -0وقف نشاط المؤسسة المسؤولة عن طره المنتوج لالستهال ك:
نصت المادة  65من القانون رقم  10-10المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
على أنه يمكن التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسة ،التي تثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة
في هذا القانون ،إلى غاية إزالة كل األسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا التدبير وذلك دون
 - 1المادة  54من القانون رقم  10-10المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،سالف الذكر.

 - 2نصت على تلك الحاالت المادة  12من القانون رقم  10 -10المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،سالف
الذكر ،والتي تشمل:
 المنتجات التي ثبت أنها مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي انتهت مدة صالحيتها. -المنتجات التي ثبت عدم صالحيتها لالستهالك.

 حيازة المنتوجات دون سبب شرعي أو التي يمكن استعمالها في التزوير. المنتوجات المقلدة. األشياء واألجهزة التي تستعمل للقيام بالتزوير.والتي تقابل المادة  L 512-29من تقنين االستهالك الفرنسي التي تنص على أنه:

« Les agents habilités peuvent effectuer des saisies sans autorisation judiciaire dans le cas
d'un flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :
; 1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques
2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine
animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine
animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne
peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de
; pathologie lésionnelle
3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux
; articles L. 413-1 et L. 413-2
4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et
; présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs
5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de
certification contrefaisantes ».
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اإلخالل بالعقوبات الجزائية.
 -4حجز المنتوج غير المطابق واتالفه:

يمكن ألعوان الرقابة المؤهلين ،حجز المنتجات وذلك بسحبها من حائزها متى ثبت

عدم مطابقتها

()1

أو أنها مضرة بصحة وسالمة المستهلك متى توفرت شروط معينة(،)2

ويتم اإلتالف بحضور المتدخل واألعوان المكلفين بالرقابة ،ويمكن هنا أن يكون اإلتالف
بتغيير طبيعة المنتوج كتغييره من االستهالك البشري إلى االستهالك الحيواني أو بتشويه
طبيعة المنتوج وبعد عملية اإلتالف يحرر محضر اإلتالف من طرف األعوان ويوقع
1

 المادة  21من المرسوم التنفيذي رقم  00-01المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ،سالف الذكر ،سالف الذكر.أما إذا ثبت أن المنتوج غير المطابق صالحا لالستهالك ،أعطى القانون الحق للمتدخل إما أن يغير اتجاهه بإرساله

إلى هيئة ذات منفعة عامة الستعماله في غرض مباشر وشرعي ،واما أن يعيد توجيهه بإرساله إلى هيئة الستعماله في
غرض شرعي بعد تحويله ،وذلك طبقا للمادة  52من القانوم رقم  10-10المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،سالف

الذكر.

2

 -تناولــت تلــك الشــروط المــادة  22مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  00-01المتعلــق برقابــة الجــودة وقمــع الغــش ،المعــدل

والمتمم ،سالف الذكر ،والتي تتمثل في:
 الحصول على إذن قضائي بذلك من طرف السيد وكيل الجمهورية. -أن يقوم العون المؤهل بختم وتشميع المنتجات المحجوزة.

 أن يحرر محضر حجز تدون فيه جميع البيانات التي أوجبها القانون. القيام بإعالم السلطة القضائية المختصة فور قيامه بعملية الحجز في الحاالت المستثناة من الحصول على إذنمنها.
كما يجوز لهم تنفيذ الحجز دون إذن قضائي قبلي وذلك في الحاالت التالية:

 -التزوير

 المنتوجات المعترف بعدم صالحيتها لالستهالك ما عدا المنتوجات التي ال يستطيع العون أن يقرر عدم صالحيتهالالستهالك دون تحاليل الحقة.
 -المنتوجات المعترف بعد مطابقتها للمقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية وتمثل خط ار على صحة

المستهلك وأمنه.

 استحالة العمل لجعل المنتوج أو الخدمة مطابقين للمطلوب أو استحالة تغيير المقصد ،وبعد القيام بعملية الحجز،تـأتي مرحلـة إتـالف المنتوجـات المحجـوزة غيـر المطابقـة وذلـك فـي حالـة تعـذر إيجـاد اسـتعمال قـانوني مالئـم لهـا ،وبعـد
الحصول على قرار من اإلدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش أو الجهة القضائية المختصة بذلك.
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الباب الثاني:

عليه من طرف المتدخل المعني(.)1

المبحث الثاني
الفضاء بالصفة الخطيرة للمنتوج
تطور إنتاج السلع في الوقت الحاضر ،وتطورت تبعا لذلك خصائص المنتجات
لدرجة يصعب على المستهلك العادي ،اكتشاف حقيقتها بالمشاهدة العادية ،ضمن خبرته
المحدودة؛ لذلك ال يبقى أمام المستهلك سوى أن يثق في مقدمها ،ليقوم بتعريفه بأدق
التفاصيل الفنية لها ،باإلضافة إلى الغرض منها والمدى الزمني لصالحيتها ،من أجل ذلك
ال بد من اقرار التزام قانوني على المحترف ،يحقق الحماية للمستهلك في هذا الجانب،
يتمثل في االفضاء بالصفة الخطيرة للمنتوج

()2

ذلك أن األضرار التي تلحق بالمستهلك أو

المستعمل من جراء استعماله للمنتجات ال ينحصر مصدرها في المنتجات الخطيرة بسبب
1

 -المادة  01من المرسوم التنفيذي رقم  00-01المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ،المعدل والمتمم ،سالف الذكر.

 - 2يستعمل مصطلح اإلفضاء بدال من اإلعالم ،ألن اإلعالم أوسع من اإلفضاء .فمصطلح اإلفضاء يتضمن تقديم
مختلف البيانات للمستهلك أثناء تنفيذ العقد .أما اإلعالم في مجال حماية المستهلك فيحمل صورتين ،إعالم قبل تعاقدي
والذي يقصد منه (اإلشهار أو اإلعالن التجاري) واإلعالم التعاقدي الذي يحتمل معان معينة ،ومنها اإلفضاء ،وهو ما
يطلق عليه في مجال حماية المستهلك (الوسم) .الرجوع في هذا الصدد إلى :زاهية حورية كجار (سي يوسف)» ،

االلتزام باإلفضاء عنصر ،...مرجع سابق ،ص .1وقد عرفت المادة  3مطة  1من القانون  93-90المتعلق بحماية

المستهلك وقمع الغش ،الوسم بأنه « :كل البيانات أو الكتابات أو الشارات أو العالمات أو المميزات أو الصور أو
التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة ،تظهر على كل غالف أو وثيقة أو الفتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو
معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها ،بغض النظر عن طريقة وضعها ».

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي ،فقد عرفته المادة  0/1-1121من تقنين الصحة العامة الفرنسي ،بأنه البيانات المدونة

على الغالف الخارجي أو الغالف األولي.
Article L5121-1/7 du code de la santé publique dispose :
;« Pour l'application du présent livre, on entend par :......
7- Etiquetage, les mentions portées sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement
primaire ».

ويعتبر الطريقة المالئمة إلعالم المستهلك بالخصوصيات التي تميز المنتوج ،بالنظر إلى نوعية وطبيعة

المعلومات التي يجب إيصالها إليه .الرجوع في هذا الصدد إلى :واعمر جبالي » ،حماية رضا المستهلك عن طريق
اإلعالم (الوسم و اإلشهار)  ،م.ن.ق.ع.س ،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،عدد  ،2990 ،92ص.

.11
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الباب الثاني:

العيوب العيوب ،إذ يمكن أن تكون مصدر خطر رغم إنتاجها خالية من أي عيب وهذا ما
يحصل بسبب المنتجات ذات الطبيعة الخطيرة ،نتيجة استعمالها استعماال خاطئا لجهل
المستهلك خصائصها ،ما يفرض على المدين واجب تقديم البيانات الكافية الستعمال
المنتوج استعماال صحيحا والتحذير من أخطاره وهو ما يشكل مضمون االلتزام باإلفضاء
(المطلب األول) على أن هذا األخير لكي يحقق الغرض المقصود منه البد أن تتوفر فيه
شروط معينة (المطلب الثاني).
المطلب األول
مضمون االلتزام بالفضاء
رتب التطور والتقدم العلمي ،تفاوت كبير وهوة واسعة بين األفراد في مستوى العلم
والدراية ،بشأن منتجات يصعب على غير المتخصصين فيها العلم بدقائقها وأسرارها
واإلحاطة بطرق استعمالها وكيفية تفادي أخطارها.
يتسع لذلك مضمون هذا االلتزام ليشمل من ناحية ،إحاطة المستهلك علما
بالمعلومات الكافية المتعلقة بطريقة استعمال المنتوج الخطير (الفرع األول) ،باالضافة إلى
التحذير من المخاطر المرتبطة بحيازتها أو استخدامها من ناحية أخرى ( الفرع الثاني).
الفرع األول
الفضاء بطريقة استعمال المنتوج
تحتل مسألة إعالم المشتري بأوجه استعمال المنتجات الخطرة ،أهمية كبيرة باعتبارها
تجنبه المخاطر التي يمكن أن تنجم عن االستعمال الخاطئ (أوال) يظهر ذلك خصوصا
لما يتعلق األمر بأنواع معينة من تلك المنتجات (ثانيا).
أوال :أهمية االفضاء بطريقة استعمال المنتوج
أوجد التطور الفني والتقني خلال في المعلومات بين مراكز طرفي العقد ،المنتج أو

البائع من جهة والمستهلك أو المشتري من جهة أخرى( ،)1إذ كشفت ظروف الحياة المدنية
 - 1لطيفة أمازوز ،التزام البائع بتسليم المبيع  ،...مرجع سابق ،2177 ،ص.00 .
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الجديدة عن نمط جديد من عدم التوازن العقدي ،أطلق عليه (اختالل التوازن المعرفي)
بين محترف يعرف أو يفترض فيه المعرفة ،ألن بإمكانه بل يجب عليه أن يعرف كل ما
هو مهم بشأن ما يعرضه من منتجات ،ومستهلك جاهل بها ،ال يفترض فيه العلم ولم
ودريته
يقصر في جهله الذي ال حيلة له فيه لخروجه عن إمكانياته وتخصصه ا

()1

.

ظهر لذلك االلتزام بالسالمة ،الذي يهدف إلى ضمان سالمة المستهلك وتوفير
حماية كافية له من خطر التفاوت بينه وبين المحترف ،نتيجة التقدم الصناعي

والتكنولوجي(. )2

تكمن الحكمة من فرض التزام على عاتق المنتج

()3

بتزويد المستهلك بالمعلومات

والبيانات المتعلقة باستعمال المنتوج ،في تمكينه من تحقيق أقصى فائدة ممكنة منه
(المنتوج)  ،بحيث يؤدي الغرض المقصود منه على أكمل وجه ،فضال عن حماية سالمة
المستهلك بتجنيبه مخاطر هذا االستعمال ومضاره(.)4

إذ يصعب على المستهلك أن يتمكن بفطرته من التعرف على كيفية االستخدام
 - 1إبـراهيم عــدنان ســرحان » ،حـق المســتهلك فــي الحصــول علـى الحقــائق (المعلومــات والبيانـات الصــحيحة عــن الســلع

والخدمات) دراسة مقارنة في القانونين اإلماراتي والبحريني« ،مجلة المفكر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمـد
خيضر ،بسكرة ،عدد  ،2172 ،12ص.77 .
 - 2ربيعــة صــبايحي » ،حــول فعليــة أحكــام واجـراءات حمايــة المســتهلك فــي القــانون الج ازئــري« ،الملتقــى الــوطني حــول
حماية المستهلك والمنافسة ،كلية الحقوق ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية10 ،و.2912/11/18

 - 3يأتي المنتج في مقدمة المدينين بااللتزام باإلفضاء ،باعتباره الشخص األول القادر على اإلفصاح واإلعالم
الالزمين بل أنه يبدو في كثير من الفروض هو وحده القادر على ذلك ،فهو الذي يمسك بزمام منتوجه سواء من حيث
العلم بمكوناته أو بخطورته ،كما يملك الوسائل التي تمكنه من إعالم المستهلك بهذه األمور سواء بالكتابة على جسم
المنتوج أو على غالفها أو بإرفاق نشرات مع المنتجات .لتفاصيل أكثر الرجوع إلى :الرجوع في هذا الصدد إلى :لطيفة
أمازوز ،إلتزام البائع بتسليم ،...،مرجع سابق ،ص712 .

بالنسبة لمنتجات األدوية مثال :فالصيدلي المهني الذي يتولى انتاج األدوية ،عليه أن يعلم المستهلك المريض"وحتى
الطبيب بمحتوى ذلك الدواء ،عن طريق وضع بطاقة تلحق على كل دواء ،مبينا فيها اسم المنتج الذي قام بتحضير
الدواء ،أو اسم الصيدلية ،ويوضح طريقة استعماله ،وموانعه .الرجوع في هذا الصدد إلى :زاهية حورية كجار (سي
يوسف) » ،خصوصية شروط مسؤولية منتج الدواء ،...مرجع سابق ،ص.141 .
 - 4سه نكه رعلي رسول ،مرجع سابق ،ص.701 .
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الصحيح أو اإلحتفاظ بالمنتجات الخطيرة()1؛ ما يلزم األول باعتباره األدرى بمكونات
منتوجه بأن يدلي للمستهلك أو المستعمل الذي ال يلم إال بظاهر األمور

()2

بالبيانات

الالزمة الستخدامها على الوجه األمثل ،باإلضافة إلى تبيان خصائص المنتوج والحصول

على الفائدة المتوقعة منه(.)3

يعتبر في هذا الصدد االدالء بالمعلومات المتعلقة باستعمال المنتوج الخطير ،الحد
األدنى من المعلومات التي يتعين على المنتج أن يرفقها بالمنتوج أو على البائع أن يفضي
بها إلى المشتري ،لتفادي مخاطر عديدة تنشأ عن استعمالها استعماال خاطئا؛ حيث
أصبح يتعذر على المستهلك العادي اإلحاطة بكل ما هو جديد في المجاالت التقنية
الحديثة لذلك يتحقق مناط قيام االلتزام باالفضاء وهو جهل الدائن بهذا االلتزام بالبيانات
المطلوب بها ،السيما عندما يكون جهله هذا مشروعا الستحالة علمه به؛ لذلك فان
تقصيرهما في بيان تلك المعلومات ،سواء باالمتناع عن اإلدالء بها كلية أو جزئيا أو

بشكل غير سليم يقيم مسؤوليتهما عما يصيب المشتري من أضرار(.)4

استحداث المشرع الفرنسي في هذا الصدد ،المادة  L2-1-221في تقنين االستهالك،
بموجب المرسوم الصادر في 2114/11/10

()5

الذي نقل التوجيه رقم 05-2117

المتعلق بالسالمة العامة للمنتوجات ،سالف الذكر ،ليصبح المنتج مطالبا بامداد المستهلك
بالمعلومات الضرورية لتقدير مخاطر المنتوج ،والتي تم اتدراجها بعد تعديل تقنين
 - 1حسن عبد الباسط جميعي ،مسؤولية المنتج عن األضرار ،...مرجع سابق ،ص.01 .
2 - Mustafa EL CHERBI, « La justification de l’obligation d’information », R.R.J, n 02, 2004, p.
o

730.

 - 3أكرم محمد حسين التميمي ،مرجع سابق ،ص.192 .
 - 4جابر محجوب علي ،مرجع سابق ،ص .ص.230-231 .

5 -Ordonnance n° 2004- 670 du 09/90/ 2004 portant la transposition de ladirective 2001/95/CE sur

la sécurité générale des produits et adaptation de la législation au droit communautaire en matière
de sécurité et de conformité des produits, J.O.R.F, n° 159 du 10 /07/ 2004.
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االستهالك ،على النحو السالف بيانه ،في المادة .)1( L423-1
ثانيا :المنتجات محل االفضاء بطريقة االستعمال

يلعب االلتزام بتوضيح طريق االستعمال دو ار هاما في حماية المستهلك من أضرار

المنتجات الخطيرة ،وان كان االلتزام السابق ال يقتصر على طائفة معينة ،بل يمتد ليشمل
مختلف المنتجات ،لكن أهميته تظهر أكثر بالنسبة للمنتجات ذات الصلة الوثيقة بالصحة
( ،)1باإلضافة إلى األجهزة ذات التقنية العالية والمعقدة (.)2
 -7المنتجات ذات الصلة الوثيقة بالصحة:

تزداد أهمية اإلدالء للمستهلك بالبيانات وامداده بالمعلومات حول طريقة االستعمال

في مجال المنتجات ذات الصلة الوثيقة بالصحة ،مثل المنتجات الصيدالنية (أ) والمواد
الغذائية والمواد الكيماوية (ب).
أ– المنتجات الصيدالنية:

تتسم المنتجات الصيدالنية( ،)2بالخطورة نظ ار الرتباطها بحياة االنسان وسالمته

خاصة األدوية ،التي تعتبر من المنتجات التي يزداد الطلب عليها والتي ال يمكن
1 - Article L423-1du code de la consommation, op. ci,t dispose,:
« Le producteur fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent
d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou
raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas
immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat....».
 - 2يالحـظ أن المجـال المتعلــق بـالواد الصــيدالنية ،قـد انفـرد قــانون الصـحة بمعالجتــه ،ولـم يتعـرض لــه التشـريع الخــاص
بحماية المستهلك الذي عالج مجـال المـواد الغذائيـة ومـواد التجميـل والتنظيـف البـدني ،الرجـوع فـي هـذا الصـدد إلـى :لبريـد
محمد أحمـد » ،آليـات حمايـة صـحة المسـتهلك مـن خـالل القـانون رقـم  92 -80المتعلـق بحمايـة المسـتهلك« ،م.ع.ق.إ،
سيدي بلعباس ،عدد خاص ،2991 ،ص .121 .وقد عددتها المادة  93من القانون رقـم  13 -98سـالف الـذكر ،والتـي

عدلت المادة  100من القانون رقم  91 -81المتعلـق بحمايـة الصـحة وترقيتهـا ،بأنهـا » :يقصتد بتالمواد الصتيدالنية فتي
مفهتتوم هتتذا القتتانون :األدويتتة ،الكواشتتف البيولوجيتتة ،المتتواد الكيميائيتتة الخاصتتة بالصتتيدليات ،المنتجتتات الغلينيتتة،

النوكليتتد االشتتعاعي وهتتو النظيتتر االشتتعاعي ،االضتتمامة وهتتي كتتل مستتتحظر نتتاتج عتتن إعتتادة تشتتكيل أو تركيتتب متتع

نوكليتتدات اشتتعاعية فتتي المنتتتوج الصتتيدالني النهتتائي ،الستتلف وهتتو كتتل نوكليتتد إشتتعاعي يستتمح بالوستتم المشتتع لمتتادة

أخرى قبل تقديمه لالنسان مواد التضميد ،وكل المواد األخرى الضرورية للطب البشري«.
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االستغناء عنها( ،)1بعد توصلها إلى معالجة الكثير من األمراض المستعصية ،ال سيما

الوبائية منها(.)2

تكمن خصوصية األدوية ،في أنها ال تستعمل عادة إال بناء على أمر أو تصريح
من الطبيب؛ لذلك تعتبر" سلع استهالكية موجهة" ال تعتمد على خيار المستهلك وانما
على الطبيب ،الذي يحدد نوعية وكمية وتركيبة الدواء(.)3

لذا يرى البعض ،أن الدواء ليس كغيره من المنتوجات الواسعة االستهالك ،بل

يجب أن تبرر حيازته بوصفة طبية تصرفها صيدلية مختصة(.)4

فاألطباء يواجهون حاالت مرضية مختلفة ومستقلة في أعراضها ،وهم بصدد

ممارستهم لمهنتهم ،كما أنهم يدركون بأن الدواء الواحد ،يختلف أثره من شخص آلخر
ومن حالة ألخرى ،حيث يتأثر مفعول الدواء بعوامل مختلفة ،يتعلق البعض منها بشخص
المريض ،ويتصل البعض اآلخر بالدواء الموصوف نفسه

واستخدامه(.)6

()5

وبطرق استعماله

يحتاج لذلك هذا النوع من المنتجات ،لمعلومات مفصلة حول طريقة استعمالها
 - 1مداح عرايبي الحاج » ،تنافسية الصناعات الصيدالنية في دول شمال إفريقيا« ،مجلة األكاديمية للدراسات
االجتماعية واإلنسانية ،الشلف ،عدد  ،2170 ،10ص.22 .

 - 2مثال اكتشاف مادة البنسلين في سنة  1020لمعالجة االلتهابات ،أدى إلى زيادة استهالكها وازدياد الطلب عليها
وبالتالي توسع عملية تسويقها؛ كما أن اكتشاف األدوية الخاصة بالتدرن الرئوي والسفلس ،وغيرها من األمراض الوبائية
أدى إلى المزيد من استهالك األدوية المعالجة لهذه األمراض ،وهكذا كلما اكتشفت أمراض جديدة ،ظهرت معها الحاجة
إلى صنع أدوية جديدة .الرجوع في هذا الصدد إلى :حسين الصالحي كمران » ،قواعد حماية منتجات األدوية ومدى

حماية االستعماالت الجديدة لها في التشريع المقارن واالتفاقيات الدولية« ،مجلة الشريعة والقانون ،اإلمارات العربية
المتحدة ،عدد  ،2911 ،18ص.02 .
 - 3ليندة دحمان ،مرجع سابق ،ص.70 .
4- Gisèle MOR , Maggy GRÉARD, la responsabilité du fait des produits pharmaceutiques et la
protection des victimes, Edition Alexandre Lacassagne, éd Eska, 2001, p. 90.

 - 5فالدواء قد تكون غايته العالج أو الوقاية كما أنه قد يستخدم للتشخيص .الرجوع في هذا الصدد إلى :مصطفى
معوان » ،حكم استهالك األدوية الجنسية وآثارها الصحية في التشريع الجزائري« ،م.ع .ق .إ ،سيدي بلعباس ،عدد
خاص ،2115 ،ص.212 .

 - 6مرجع نفسه ،ص.211 .
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الباب الثاني:

كتحديد الجرعات المختلفة حسب المرحلة السـنية للشخص ،أو حسـب ما يعانيه مـن

مشاكل صحية ،كالحساسية تجاه بعض المركبات أو المكونات()1؛ فاألدوية منتجات

خطيرة بطبيعتها يتطلب استعمالها التقيد بأوامر الطبيب المعالج ،في الحدود التي يسمح
وينصح باستعمالها(.)2

وعليه لكي تنعقد مسؤولية المنتج (معامل األدوية) ،يفترض بداءة انتفاء الخطأ
الطبي من جانب الطبيب في ممارسة مهنة الطب ،وفقا لألصول العلمية المستقرة
والمتعارف عليها؛ أي ال يكون الطبيب قد ارتكب خطأ في تشخيص المرض ،مما أدى
إلى اختيار دواء غير مالئم للمريض أو حالته(.)3

يحدث مع ذلك أن يتم وصف الدواء بدون تذكرة (وصفة) طبية( ،)4إذ يكون
الصيدلي هو الذي أشار على المريض بهذا الدواء ،بالنظر إلى أن حالته ليست بالخطورة
التي تستدعي تدخل الطبيب وفي هذه الحالة يجب على الصيدلي أن يبصر المريض
()5

بالطريقة المثلى الستعماله .
 - 1ثروت عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص.08 .

 - 2أحمد عبد العال أبو قرين ،مرجع سابق ،ص.11 .
 - 3لخصت إحدى محاكم الموضوع الفرنسية هذا المبدأ ،في حكم لها صدر في  ،1011/90/28قررت فيه عدم
مسؤولية الطبيب عما سببه أحد األدوية للمريض من مضاعفات ،ذلك أنه ليس من مهام الطبيب أن يراقب أو أن
يتحقق من صدق البيانات العالجية لدواء حاز على إجازة " "VISAمن السلطات المختصة ،ألن دوره ينحصر في
التحقق من مدى مالئمة البيانات العالجية للدواء ،على افتراض صحتها لحالة المريض واحتياجاته .الرجوع في هذا

الصدد إلى :محمد شتا أبو سعد ،مرجع سابق ،ص.110 .
 - 4الوصفة الطبية هي تلك الوثيقة التي يحررها الطبيب ،تتضمن تركيبا لمجموعة من األدوية يراها الطبيب مالئمة
لعالج المريض ،الرجوع في هذا الصدد إلى :خيرة بن سويسي » ،العمل الصيدالني« ،مجلة الندوة للدراسات القانونية،

كلية الحقوق ،جامعة اإلخوة منتوري ،قسنطينة ،عدد  ،2170 ،17ص.711 .

 - 5ميرفت ربيع عبد العال ،مرجع سابق ،ص ص  ،27- 21الصيدلي ال يعتبر كأي تاجر إذ وحده المختص ببيع
األدوية والذي له صالحية تقديم معلومات وارشادات حول طريقة االستعمال عند تسليم الدواء للمريض .الرجوع في هذا
الصدد إلى :زاهية حورية كجار (سي يوسف) » ،خصوصية شروط مسؤولية  ،...مرجع سابق ،ص 135 .الذي وهو
ما يطلق عليه ما يسمى بمبدأ االحتكار الصيدالني .الرجوع في هذا الصدد إلى :خيرة بن سويسي ،مرجع سابق ،ص.
 .710الذي يستخلص من المادة  7/188من القانون رقم  70- 12المعدل للقانون رقم  15 -25المتعلق بحماية=
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إذ يصعب إن لم نقل يستحيل على المريض ،أن يتمكن بفطرته من التعرف على

كيفية االستعمال الصحيح لهذه المنتجات()1؛ فهو ال يملك كل المعلومات الضرورية

لتقدير نوعية وجودة الدواء( ،)2خاصة وأنه قد يتعاطاه مع دواء آخر ،فيتفاعالن معا مما
قد يعرضه ألضرار جسيمة؛ أو قد يتناول دواء ال يتناسب مع حقيقة حالته الصحية ،مما
قد يعرض حياته للخطر ،األمر الذي يبرز أهمية اإلفضاء له بكيفية استعماله استعماال

صحيحا(.)3

ال يختلف األمر إذا كان المريض هو الذي حدد للصيدلي الدواء ،فال يقتصر دور
الصيدلي على مجرد بيع الدواء المطلوب ،وانما يتعين عليه تبصير المريض بكيفية
وحاالت استعماله ،وأن يتأكد من عدم وجود تعارض بين األدوية الموصوفة ،كأن يؤثر
دواء على دواء آخر يؤدي بدال من عالج المريضى إلى تفاقم حالته(.)4

وذلك على أساس أنه يمارس مهنة تتعلق بحياة وسالمة األفراد ،مما يتطلب منه
قد ار عاليا من اليقظة والحرص قبل بيع أي دواء ،فضال عن أن تخصصه في مجال
مهنته يجعل منه المرجع الوحيد بالنسبة للمريض فيما يتعلق بكيفية استعمال الدواء
المطلوب استعماال مفيدا(.)5

يثار مع ذلك ،السؤال حول جدوى هذا االلتزام ،في حالة ما إذا كان بيع الدواء قد تم
بمقتضى تذكرة طبية؛ إذ المفروض أن الطبيب المعالج ،قد سجل عليها البيانات الخاصة
بطريقة استعمال الدواء ،وتكفي مراجعتها لمعرفة ما ينبغي عمله.
= الصحة وترقيتها بنصها على أنه » :تتولى التوزيع بالتجزئة للمواد الصيدالنية المستعملة في الطب البشري
صيدليات توضع تحت مسؤولية صيدلي«.

 - 1حسن عبد الباسط جميعي ،مسؤولية المنتج عن األضرار ،...مرجع سابق ،ص.01 .
 - 2فتيحة ناصر ،مرجع سابق ،ص.131 .
 - 3ميرفت ربيع عبد العال ،مرجع سابق ،ص.21 .
 - 4صافية مصطفى » ،التزام الصيدلي بالتحليل الصيدالني للوصفة الطبية» ،م .ع .ق .إ ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،جامعة جياللي اليابس ،سيدي بلعباس ،عدد  ،2911 ،11ص.181 .

 - 5ميرفت ربيع عبد العال ،مرجع سابق ،ص.21 .
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يعتقد البعض

تفعيل االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة
()1

في هذا الصدد ،أن اشتمال التذكرة الطبية على البيانات الخاصة

بكيفية استعمال الدواء ال يعفي الصيدلي من االلتزام المذكور ،فالتذكرة الطبية وان كانت
تتعلق بالمريض وهو الذي يحتفظ بها ،إال أنها توجه إلى الصيدلي والتي تكون مصاغة
بعبارات مختصرة ال يفهمها المريض ،في حين يكون من السهل على األول نظ ار
لتخصصه العلمي وخبرته الفنية تفسير ما ورد بها من بيانات(.)2

ما يفرض عليه إحاطة المريض بالطريقة التي حددها الطبيب الستعمال الدواء Le

 ،mode d’emploiوالجرعة المقررة  ،)3(La dose prescriteخصوصا لما يتعلق األمر
بأحد األدوية التي تحتوي على مواد سامة  ،Substances Vénéneusesوالوقت المالئم
لتناول الدواء والنظام الغذائي الواجب إتباعه ،خاصة فيما يتعلق بالمضادات الحيوية Les

 antibiotiquesأو األدوية الخاصة بمرضى السكري أو الضغط وغيرها من األدوية،
التي تحتاج إلى نظام غذائي خاص(.)4

ب – المواد الغذائية والمنتجات الكيماوية:
تعتبر المنتـجات الغذائيـة ،من بين المنتجات التي لها صلة وثيقة بالصحة ،لذلك
يتطلب األمر توضيح طريقة استعمالها ،خاصة لما يتعلق األمر بالمحفوضة منها ،من
قبيل ذلك توضيح ضرورة استهالك المنتوج الغذائي ،خالل فترة زمنية محددة تبدأ من
تاريخ فتح العبوة المحتوية عليه ،ألنه تنشط بعدها بكتيريا تؤدي إلى فسادها ،كما تتطلب
 - 1ميرفت ربيع عبد العال ،مرجع سابق ،ص.21 .
 - 2وهو ما تناولته المادة  111من المرسوم التنفيذي رقم  200 -02المؤرخ في  ،1000/90/90المتضمن مدونة
أخالقيات الطب ،ج .ر عدد  ،12صادر في  ، 1002/90/98وكذا المادة ( )R 4235-45من قانون الصحة

الفرنسي ،سالف الذكر.

 - 3كأن يبين له وجوب استعمال الدواء  03مرات يوميا ،بمقدار كبسولة أو ملعقة كبيرة أو صغيرة مع نسبة معينة من
الماء أو بدون ماء.
 - 4ميرفت ربيع عبد العال ،مرجع سابق ،ص .ص 23 -22 .وصافية مصطفى ،مرجع سابق ،ص .ص-181 .
181
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توضيح كيفية حفظ بعض تلك المنتوجات في درجة تبريد معينة ضمانا لعدم فسادها(.)1
كما يمكن أن تحتوي على مركبات قد تحدث آثا ار ضارة بالمستهلك ،يحدث لديهم
هذا خاصة بالنسبة لبعض مكتسبات الطعم ،التي يمكن أن تؤذي األشخاص الذين لديهم
استعدادا لبعض األمراض ،كحساسية الصدر أو الجهاز التنفسي عموما (.)2

وهو ماكرسه المرسوم التنفيذي رقم  308-13الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة
بإعالم المستهلك ،الذي اشترط في المادة  20منه ،أن يوضع على الوسم وبوضوح ،المواد
والمكونات الغذائية المعروفة بتسببها في الحساسيات أو الحساسيات المفرطة؛ مرك از أيضا
على وجوب توضيح طريقة االستعمال في المادة  31منه(.)3

يضاف إلى ماسبق ،منتجات أخرى تشكل خط ار على سالمة المستهلك ،في حالة
عدم توضيح طريقة استعمالها ،وهي المواد الكيماوية التي تكمن مخاطرها على الحياة
والصحة والممتلكات ،في طبيعتها الكيميائية والحيوية والفيزيائية ،إذا لم يتم التعامل معها
بحذر وحيطة كافية؛ حيث يمكن أن تنذر بالخطر أثناء أي مرحلة من مراحل االستخدام.
قضت في هذا الشأن محكمة استئناف باريس ،بالتزام المنتج بالتعويض عن الضرر
الذي أصاب المشتري نتيجة التهاب فروة الرأس ،استنادا إلى المسؤولية الناشئة عن إخالله
بااللتزام باإلفضاء بطريقة استخدام أحد أنواع صبغات الشعر؛ وقد جاء في حيثيات هذا
الحكم ،أنه كان ينبغي على المنتج أن يذكر في طريقة االستعمال ،ضرورة إجراء اختبار
سابق لمعرفة درجة حساسية الجلد وأن هذا التقصير في اإلعالم هو الذي أدى إلى حدوث

الضرر(.)4

 - 1منى أبو بكر الصديق محمد حسان ،االلتزام بإعالم المستهلك عن المنتجات ،رسالة للحصول على درجة دكتوراه
في الحقوق ،كلية الحقوق ،قسم القانون المدني ،جامعة المنصورة ،2911 ،ص.108 .
 - 2ثروت عبد الحميد  ،مرجع سابق ،ص.88 .

 - 3تنص المادة  31من المرسوم أعاله على أنه « :يجب أن تحتوي البطاقة ،من أجل ضمان استعمال جيد ،على

طريقة االستعمال.»...

 - 4محكمة استئناف باريس  ،1011/12/13أشار إليه :حسن عبد الباسط جميعي ،مرجع سابق ،ص.01 .
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قضي كذلك ،بمسؤولية منتج المواد

المقاومة للطفيليات النباتية بعدم توضيحه

بالضبط ،مختلف أنواع الشتالت التي ال يناسبها هذا النوع من المواد(.)1
 -2األجهزة ذات التقنية العالية والمعقدة:

تظهر أهمية اإلفضاء بطريقة االستعمال بشكل جلي ،بالنسبة لألجهزة ذات التقنية

العالية والمعقدة؛ وفي هذه الحالة ال يقتصر األمر على مجرد إيضاح خصائص ومكونات
الجهاز وطريقة استخدامه واحتياطات التشغيل ،بل يكون االلتزام أوسع نطاقا ،لدقة تركيب

هذه األجهزة وتعدد إمكانياتها وما يتطلبه تشغيلها واستعمالها من القيام بعمليات معقدة(.)2
أصبح بذلك المستهلك العادي ،عاج از عن اإلحاطة بكل ما هو جديد في المجاالت
التقنية الحديثة وبالتالي أصبح يجهل الطرق الصحيحة لالستخدام وبخاصة عـ ـندما يكون
()3

ر أو حديث االستعمال .
هذا الشيء مبتك ا

تتطلب اضافة إلى ماسبق بعض المنتجات المعقدة ،كما هو الحال بالنسبة لألجهزة
االلكترونية ،أن يستعلم المنتج أو البائع من العميل عن أغراض االستعمال التي يسعى
إلى تحقيقها والتي من أجلها أقدم على اقتنائه وأن يبين له كافة أوجه االستعمال الممكنة
للجهاز وخصائصه وكيفية الحصول على أفضل النتائج من استعماله( ،)4بمده بكافة

المعلومات عن مدى مالءمته فنيا وتقنيا وال يزج به في عقد ال يناسبه وال يتركه مخدوعا
 - 1محكمة استئناف باريس  ،1008/11/22أشار إليه :جابر محجوب علي ،مرجع سابق ،ص.01 .
 - 2كالطائرة مثال ،التي تعتبر منتوج معقد التركيب دقيق التكنولوجيا والتقنية ،إذ تحتاج لمهارة عالية سواء في التشغيل
أو االستخدام ،لذلك فإن منتجها بوصفه عالما بتقنيتها ،عليه أن يمد مستخدميها بكافة البيانات المتعلقة بكيفية استعمالها
استعماال صحيحا ،لتجنب ما قد ينتج عن استعمالها الخاطئ من أضرار ،وذلك بإرشادهم لالحتياطات الالزمة عند

التشغيل واالستخدام .الرجوع في هذا الصدد إلى :يسرية محمد عبد الجليل ،مرجع سابق ،ص.100 .

 - 3أحمد خديجي » ،حماية المستهلك من خالل االلتزام باإلعالم العقدي» ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،جامعة
ورقلة ،عدد  ،2911 ،11ص.21 .
 - 4ميرفت ربيع عبد العال ،مرجع سابق ،ص .ص.21 - 23 .
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في أمر يعلم حقيقته(.)1
أكد على ما سبق القضاء الفرنسي في أحكامه ،من بينها ما قضت به محكمة
استئناف فرساي ،بأنه يجب على مورد األجهزة المعلوماتية ،االستعالم بجدية عن
احتياجات العميل الذي غالبا ما يكون قليل الخبرة في هذا المجال(.)2

قضت في حكم آخر لها ،بإلزام مورد األجهزة المعلوماتية بتعويض العميل عما لحقه
من أضرار نتيجة عدم إسداء النصـح الالزم له ومساعدته في اختيار الجـهاز المالئم

الحتياجاته (.)3

يالحظ بأنه بالرغم من أهمية اإلفضاء بطريقة االستعمال ،إال أنه ال يحقق وحده
حماية كافية لمستهلك المنتجات الخطيرة ومن ثم البد من تكملته بالتزام آخر ،يتمثل في
االلت ازم بالتحذير من أخطار المنتوج.
الفرع الثاني
التّحذير من أخطار المنتوج
تقتضي خطورة المنتوج إلزام المنتج أو البائع بالتحذير من خطورته ،إذ قد يكون
المستهلك على بينة بكيفية استعماله ولكنه يجهل المخاطر التي تصاحب حيازته
واستعماله وتبعا لذلك يكون واجبا على المنتج أال يكتفي ببيان طريقة االستعمال ،وانما
ينبه المستهلك إضافة إلى ذلك إلى أخطار المنتوج (أوال) واالحتياطات الكفيلة بالوقاية
منها (ثانيا).

 - 1نسيمة درار »،المستهلك الرقمي وعدم راهنية القوانين الكالسيكية الناظمة لحمايته» ،مجلة الفقه والقانون ،مجلة
الكترونية ،عدد  ،2911 ،29ص.119 .
 - 2محكمة فرساي ،1009/12/90 ،أشار إليه :حسن عبد الباسط جميعي ،مرجع سابق ،ص.21 .
 - 3محكمة فرساي ،1001/11/98 ،أشار إليه :المرجع نفسه ،ص.21 .
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أوال :التّنبيه إلى أخطار المنتوج
يمثل التنبيه إلى أخطار المنتوج ،جوهر االلتزام باإلفضاء؛ إذ ينبغي على المنتج أن
ينبه المستهلك إلى مصادر خطورة المنتوج وكيفية التعامل معها ،استعماال وحفضا
وتوضيح األخطار التي يمكن أن تترتب عن استعمال المنتوج بشكل خاطئ والحاالت
التي ال يجب فيها استعماله والتي ال تتفق مع طبيعته (.)1

أكد المشرع الجزائري على أهمية التنبيه إلى أخطار المنتوج ،مثال في المادة  19من
المرسوم التنفيذي رقم  ،293-12بنصها على أنه:

» ...وفي هذا الطار ،يجب على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات اتخاذ

التدابير المالئمة المتعلقة بمميزات السلع أو الخدمات التي يقدمونها والتي من شأنها:

 -جعلهم يطلعون على األخطار التي يمكن أن تسببها سلعهم أو خدماتهم عند

وضعها في السوق و /أو عند استعمالها...

تتطابق المادة السابقة مع ما جاء في المادة  L 423-2من تقنين االستهالك

الفرنسي (.)2

لذلك ينبغي التنبيه إلى أن المتفجرات مثال إذا تعرضت لدرجة ح اررة مؤثرة ،يؤدي
إلى تغير خواصها وقد تبدأ عناصرها في التحلل وتنفصل عن بعضها البعض وتكون
()3

عرضة لالنفجار التلقائي

أو أن عصير الفواكه إذا تم تخزينه في درجة ح اررة معينة

يمكن أن يؤدي إلى تخمرها ومن ثم إلى انفجارها ،أو أن تقريب عبوة لمبيد حشري من
مصدر لهب ،يمكن أن يؤدي إلى انفجارها ،وكذا المكان الذي يتم فيه رش المبيد لمدة
 - 1كعدم استخدام حاسة اللمس أو الشم أو التذوق للتعرف على المواد الكيماوية.
2 - Article L 423-2du code de la consommation dispose, op. cit:
« Le producteur adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il
fournit, lui permettent :
a) De se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter… ».

 - 3تعتبر أشعة الشمس المباشرة من أخطر العوامل المؤثرة على المتفجرات خاصة في المناطق الحارة حيث ترتفع
درجة الح اررة إلى معدل غير عادي .الرجوع في هذا الصدد إلى :يحي بن محمد العسيري ،مرجع سابق ،ص.11 .

294

الباب الثاني:

تفعيل االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة

طـويلة ،قد يؤدي إلى االختنـاق أو قد ينجم عنه حساسية بالعينين أو الجلد(.)1
يتعين أيضا على المنتج أو البائع ،تنبيه الجمهور إلى اآلثار التي يمكن أن يرتبها

المنتوج على األشياء األخرى أو البيئة( ،)2كالتنبيه بعدم استعمال األكياس البالستيكية في

حفظ المواد الغذائية()3؛ كما يتعين عليه التنبيه إلى المدة الممكن فيها االحتفاظ أو تخزين
بعض المواد ( اللحوم المبردة الموجهة لتحضير المنتوجات اللحمية ) ،محددا تاريخ آخر
صالحيتها واآلثار التي تترتب عن استهالكه بعد ذلك التاريخ(.)4

يمكن مع ذلك للمنتج والعتبارات تجارية ،أن يحجم عن إبراز هذه المخاطر؛ إال أن

واجب عدم تعريض سالمة المستهلكين للخطر يملي عليه لفت انتباههم إليها()5؛ فإذا لم
 - 1محمد سليمان فالح الرشيدي ،مرجع سابق ،ص.101 .
 - 2تنص في هذا الخصوص المادة  18من المرسوم التنفيذي  293-12المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن

المنتوجات ،سالف الذكر ،على أنه " :في إطار رقابة مطابقة أمن السلع والخدمات يؤخذ بعين االعتبار على وجه
الخصوص......تأثير السلعة أو الخدمة على الجوار"....

 - 3سمح المشرع الجزائري في المادة  2من المرسوم التنفيذي رقم  219-91المحدد لكيفيات ضبط المواصفات التقنية
للمغلفات المخصصة الحتواء مواد غذائية مباشرة أو أشياء مخصصة للعب األطفال ،سالف الذكر ،باستعمال مادة

البالستيك كمادة مالمسة للمادة الغذائية ،عندما عرفت المغلف بأنه » :كل كيس أو صندوق أو وعاء أو اناء أو

بصفة عامة كل حاو من خشب أو ورق أو زجاج أو قماش أو بالستيك يحتوي مباشرة على مواد غذائية أو أشياء
مخصصة لألطفال وكذا كل كيس مخصص لتوضيبها أو لنقله« .رغم الدراسات الحديثة التي أثبتت تأثيرها على صحة

اإلنسان؛ إذ كشفت أن هذه األكياس (خاصة السوداء) لها أضرار ليس فقط على األطعمة الطازجة بل أيضا على
األطعمة الجافة لما لها من سرعة امتصاص .الرجوع في هذا الصدد إلى :ثائر علوان محمد ،اآلثار السلبية الستعمال

األكياس البالستيكية :محمول من الموقع:

 ، http://www.mracpc.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=175تم االطلع عليه بتاريخ
.2171/14/75
 - 4حدد المشرع الجزائري في القرار المؤرخ في  2111 /11/ 21المتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات

اللحمية المطهية ووضعها رهن االستهالك ،سالف الذكر ،المدة القصوى لتخزين اللحوم؛ فمثال نص في المادة  1منه

على أنه يجب أن تستعمل اللحوم واألحشاء المبردة في أجل ستة ( )1أيام كحد أقصى بعد ذبح الحيوانات المشتقة
منها ،بينما المادة  2فقد نصت على وجوب استعمال لحم البقر المجمد في أجل ثماني عشر شه ار ( )72شه ار من
تاريخ تجميده ،أما لحوم الغنم والمعز والدواجن والصيد المجمدة ،فيجب أن تستعمل في أجل أثني عشر ( )72شه ار من
تاريخ تجميدها.

 - 5محمد شكري سرور ،مرجع سابق ،ص.21 .
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يتنبه المستهلك لخطورة المنتوج وأصيب بأضرار نتيجة إهمال المنتج ،فإن ذلك يعرضه
للمساءلة(.)1

أصدرت محكمة النقض الفرنسية ،أحكاما تؤكد على أهمية التنبيه إلى أخطار
المنتوج؛ مثال ما قضت به من مسؤولية شركة منتجة لمواد عازلة ،استخدمت في تغطية
جوانب مصنع ،عن األضرار التي لحقت بصاحب هذا المصنع بسبب انهياره بعد إنشائه
بستة ( )0أشهر فقط ،نتيجة لنشوب حريق ضخم فيه ساعد على قابلية هذه المادة
لالشتعال ،بالرغم من أن هذه الشركة ذكرت ما يدل على أن هذه المادة قابلة لإلطفاء

تلقائيا وأنها عازلة للح اررة ولم تبين قابليتها الشديدة لالشتعال(.)2
ثانيا :توضيح احتياطات حيازة واستعمال المنتوج

يتوجب على المنتج ،أن يصارح المستهلك بمخاطر المنتوج ،ليتيح له فرصة اتخاذ
االحتياطات الالزمة

()3

والواجب مراعاتها في حيازته للمنتجات الخطيرة أو في استعمالها

وتحذيره بكل وضوح من مخاطر عدم اتخاذ هذه االحتياطات

()4

وذلك عن طريق إمداده

بكل التدابير الواجبة اتخاذها ،للحيلولة دون ظهور األخطار الكامنة فيها(.)5

هذا وترتبط االحتياطات ارتباطا وثيقا ،بالتنبيه إلى األخطار الناجمة عن المنتوج كما
يعد أحدهما امتدادا لآلخر ،بمعنى أن المنتج إما أن يحذر من مخاطر المنتوج ويحدد
االحتياطات الواجب اتخاذها لتجنبها واما أن يعين هذه االحتياطات ويحذر مما قد يحدث
 -1محمد محي الدين إبراهيم سليم ،مرجع سابق ،ص.13 .
 - 2نقض مدني  ،1082/12/11أشار إليه :حمدي أحمد سعد ،مرجع سابق ،ص.00 .
 - 3محمد رائد محمود عبده الداللعة ،المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء عن العيوب التي تظهر في المنتجات الدوائية
"دراسة مقارنة" ،رسالة ماجستير مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص ،كلية

الحقوق ،جامعة الشرق األوسط ، 2911 ،ص.12 .
 - 4شريف أحمد الطباخ ،المسئولية المدنية التقصيرية والعقدية ،التطبيق العملي لدعاوى التعويض ،الجزء الثاني ،دار
الفكر والقانون ،المنصورة ،2990 ،ص.321 .
 - 5قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.113 .
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من أخطار في حالة عدم مراعاتها(.)1
أشار المشرع الجزائري إلى ذلك ،في المادة  19من المرسوم التنفيذي رقم 293-12
بنصها على أنه:

» يجب على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات وضع في متناول

المستهلك كل المعلومات الضرورية التي تسمح له بتفادي األخطار المحتملة والمرتبطة
باستهالك و /أو باستعمال السلعة أو الخدمة المقدمة وذلك طيلة مدة حياته العادية أو

مدة حياته المتوقعة بصفة معقولة.

وفي هذا الطار ،يجب على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات اتخاذ

التدابير المالئمة المتعلقة بمميزات السلع أو الخدمات التي يقدمونها والتي من شأنها:

 -جعلهم يطلعون على األخطار التي يمكن أن تسببها سلعهم أو خدماتهم عند

وضعها في السوق و /أو عند استعمالها.

 -اتخاذ الجراءات الالزمة لتفادي هذه األخطار ،السيما ،سحب المنتوجات من

السوق والنذار المناسب والفعال للمستهلكين واسترجاع المنتوج الذي في حوزتهم أو

تعليق الخدمة. «...

يستفاد الحكم السابق بخصوص المواد الغذائية ،من المادة  12من المرسوم التنفيذي

رقم  308-13المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك ،التي تنص على أنه:

» تتضمن المعلومات حول المواد الغذائية المنصوص عليها في المادة  9أعاله،

مع مراعاة االستثناءات المذكورة في هذا الفصل ،البيانات اللزامية للوسم اآلتية...:

 -8طريقة االستعمال واحتياطات االستعمال في حالة ما إذا كان إغفاله ال يسمح

باستعمال مناسب للمادة الغذائية. «...

أكد المشرع على ذلك ،بالنسبة للمنتجات غير الغذائية ،في المادة  38من المرسوم
 - 1ثروت عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص.80 .
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أعاله ،التي تنص على أنه:

»  ...يجب أن يشمل العالم المتعلق بالمنتوجات غير الغذائية حسب طبيعتها

وطريقة عرضها البيانات الجبارية اآلتية...:

 -8االحتياطات المتخذة في مجال األمن«...

إضافة إلى المادة 11من المرسوم أعاله في نصها على أنه:

» يجب أن يحتوي العالم حول االحتياطات المتخذة الستعمال المنتوجات غير

الغذائية على التحذيرات المتعلقة باألخطار المرتبطة باستعمالها ،حسب طبيعها

واالستعمال الموجه إليه« .

والمادة  42من المرسوم نفسه التي تنص على أنه:

» يجب على المتدخلين إعالم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة باألخطار على

الصحة واألمن المرتبطة باستعمال المنتوج. «...

نص على نفس الحكم المشرع الفرنسي في المادة  L423-1التي ألزمت المنتج
بإمداد المستهلك بالبيانات المفيدة ،التي تمكنه من استيعاب خطورة المنتوج.
يتعين على المنتج مثال ،أن يبين لمستعمل المبيدات الزراعية ،ضرورة استعمال

القناع الواقي أثناء رش المزروعات(.)1

يتصل التزام المنتج بتحديد االحتياطات الواجبة ،التزامه بضرورة المسارعة بوقف
()2

توزيع المنتوج إذا وصل إلى علمه أنه تسبب في وقوع حوادث

أو إذا سحب الترخيـ ـص

 - 1علي سيد حسن ،مرجع سابق ،ص .01 .كذلك استخدام أقنعة بالستيكية أو معدنية أو نظارات زجاجية لحماية
الوجه والعينين ،واستخدام المالبس غير المنفذة لألتربة ،قفازات من المطاط بطول مناسب لحماية األذرع...الخ.
 -2مثال حادثة حليب البودرة الذي يحمل عالمة لولي " ،"Lolaitبعدما ثبت خطر هذا المنتوج على السالمة ،تمت
دعوة المستهلكين إلى اإلقالع عن استهالكه ،الحتوائه على نسب عالية من الميكروبات التي تشكل خطر على

صحتهم .الرجوع في هذا الصدد إلى:

R.N, « Alerte au lait en poudre ( Lolait) », Le Quotidien d’Oran, 13 /02/ 2014, p. 05.

كما حدث أيضا في فرنسا ،أين ظهرت في السوق مواد غير مرخص بها تستخدم لتفتيح أو تبييض الجلد ،عن

طريق الحقن تحت أسماء مختلفة مخالفة لألحكام المعمول بها؛ بعدما أظهرت التحاليل اآلثار الظارة لها على الصحة =
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الممنوح له باإلنتاج على أثر ثبوت أضرار المنتوج ،كما ينبغي أن ينبه الحائزين له إلى

األضرار الجديدة كي يتجنبوها(.)1

أخذ بذلك المشرع الجزائري في المادة  19من المرسوم التنفيذي رقم 213-12
المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات ،التي تنص على أنه:

» ...وفي هذا االطار يجب على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات إتخاذ

التدابير المالئمة المتعلقة بمميزات السلع أو الخدمات التي يقدمونها والتي من

شأنها...:

 -اتخاذ الجراءات الالزمة لتفادي هذه األخطار ،السيما ،سحب المنتوجات

من السوق والنذار المناسب والفعال للمستهلكين واسترجاع المنتوج الذي في حوزتهم

أو تعليق الخدمة.«...

يضاف إلى ذلك المادة  11المرسوم أعاله ،في نصها على أنه:

» إذا علم المنتجون والمستوردون ومقدمو الخدمات أو كان يجب عليهم أن

يعلموا السيما عن طريق تقييم األخطار أو على أساس المعلومات التي يحوزوها ،بأن
السلعة الموضوعة في السوق أو الخدمة المقدمة للمستهلك تشكل خط ار على صحته

أو أمنه فإنهم ملزمون بإعالم مصالح الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش
المختصة إقليميا فو ار بذلك«.

وهو مطابق لما ورد في المادة L423-3

()2

من تقنين االستهالك الفرنسي.

= إذ تبين أن استعمالها يؤدي إلى الغثيان ألم في البطن والدوخة... ،إلى غير ذلك من اآلثار الجانبية غير المرغوب
فيها ،لذلك تم إصدار قرار بمنع تداولها في السوق .الرجوع في هذا الصدد إلى:
Suspension de la mise sur le marché des produits éclaircissants de la peau présentés en solution
injectable - Point d'Information .Voir sur :
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Suspension-de-la-misesur-le-marche-des-produits-eclaircissants-de-la-peau-presentes-en-solution-injectable-Point-dInformation. Consulté le: 29/04/2016.

 - 1ثروت عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص.09 .

2- Article L 423-3 du code de la consommation, op. cit, dispose: «Lorsqu'un producteur ou
= un distributeur sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le
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تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية ،بمسؤولية منتج السرير الذي يمكن
طيه والذي أعلن في ادعائه أن هذا السرير ال يتعطل وأنه يمتاز ببساطة فريدة في
الحركة ،إذ لم يفصح للمشتري رغم سبق وقوع حادث من سرير من النوع نفسه عن
ضرورة تثبيت جزء من هذا السرير بالحائط وذلك تأسيسا على أنه قد أخل بالتزامه

باإلفضاء ،ألنه لم يخبر هذا المشتري باالحتياطات الكفيلة بتجنب الحادث الذي وقع(.)1

من ثم فإنه وفقا لمبدأ الوقاية خير من العالج ،وتحقيقا لحماية المستهلك من أن
يصيبه ضرر في شخصه أو في أمواله ،البد من تحذيره من تلك المخاطر وكذا
االحتياطات الواجبة اتخاذها لتفاديها ،على أن االفضاء ال يحقق الغاية منه إال إذا
استجمع شروطا معينة.
المطلب الثاني
شروط االلتزام بالفضاء
يشترط في االلتزام باإلفضاء لكي يحقق غرضه في لفت انتباه المستهلك إلى
األخطار التي يمكن أن تحدق به واالحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية من األضرار ،التي
يمكن أن يتسبب فيها المنتج عند استعماله ،أن يكون مكتوبا (الفرع األول) ،كامال (الفرع
الثاني) ،مفهوما (الفرع الثالث) ،ظاه ار (الفرع الرابع) ولصيقا بالمنتجات (الفرع الخامس).

=marché ne répondent pas aux exigences énoncées à l'article L. 421-3, il engage les
actions nécessaires pour prévenir les risques pour les consommateurs et en informe
immédiatement les autorités administratives compétentes.
Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre chargé de la
consommation et des ministres intéressés.
Le producteur ou le distributeur ne peut s'exonérer de ses obligations en soutenant
n'avoir pas euconnaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer».
 - 1نقض مدني ،1000/91/11 ،أشار إليه :عمر محمد عبد الباقي ،مرجع سابق ،ص.019 .
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الفرع األول

أن يكون مكتوبا
ترتبط فعالية االلتزام باالفضاء بتحرير بياناته وعرضها بشكل مكتوب ،مع ذلك ال
يوجد ما يمنع اتمامه بصورة أو بشكل شفهي ،فقد تكون هناك اعتبارات تستدعي

ذلك( ،)1وهو ماتبناه المشرع الجزائري عندما عرف االعالم حول المنتجات بأنه:

« كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك على بطاقة أو أي وثيقة أخرى

مرفقة به أو بواسطة أي وسيلة أخرى بما في ذلك  ...اال تّصال الشفهي»(.)2

تظهر مع ذلك أهمية كتابة بيانات اإلفضاء ،ويمكن استخالص هذا الشـرط من
المادة  18من قانون رقم  93-90المـتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،التي تنص
على أنه:

تحرر بيانات الوسم وطريقة االستخدام ودليل االستعمال وشروط
« يجب أن ّ
ضمان المنتوج وك ّل معلومة أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.» ...
تكمن تلك األهمية في تجنب نسيان البيانات من جـانب الشخص الذي بلغت إليه

()3

حيث تتميز البيانات المكتوبة بصفة الدوام والثبات وهو ما يسهل على المستهلك
استغاللها واالفادة منها ما دامت موجودة بين يديه بصفة مستمرة وهو ما يوفر له الوقت
الكافي لالطالع عليها ،كما يمكنه اللجوء إليها كلما احتاج إليها ،فالكتابة تقدم إليه إعالما
 - 1تقديم المعلومات المتعلقة بالمنتوج الخطير شفهيا أي عن طريق الحوار قد تفرضه الضرورات العملية ،وذلك ،حيث
تتميز هذه الوسيلة بالسهولة ،والسرعة ،وتتم عن طريق طرح األسئلة واالستفسارات من المشتري ،وسماع األجوبة عنها
من البائع ،وقد يساهم ذلك في توضيح المعلومات المقدمة كتابة وتيسر فهمها ،في حالة تعقيدها أو صعوبة فهمها أو
في حالة اشتمالها على مصطلحات فنية .الرجوع في هذا الصدد إلى :سه نكه رعلي رسول ،مرجع سابق ،ص.111 .

 - 2المادة  3مطة  11من المرسوم التنفيذي رقم  308 -13يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة باعالم المستهلك ،سالف
الذكر.
 - 3ثروت عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص.01 .
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متكر ار يغنيه عن االستعانة بالمحترف من جديد( ،)1خاصة وأن اإلفضاء الشفهي أصبح
نادر الحدوث في أيامنا هذه ،ألن ذلك يتطلب وجود اتصال مباشر بالمستهلك(.)2

يضاف إلى ذلك أن صياغة البيانات والمـعلومات في صـورة مكتوبة ،تيسـر عبء

اإلثبات في حالة قيام نزاع بشأنه( ،)3فعندما يعمد المنتج إلى كتابة البيانات التي يدلي بها
إلى المستهلك ،يكون قد أقام وسيلة قوية من وسائل اإلثبات ،تسهل عليه إثبات قيامه
بااللتزام باإلفضاء ،وكذلك يستطيع الثاني االستناد إلى نفس الدليل؛ إلثبات عدم تنفيذ

األول إللتزامه ،مثل وجود خطأ أو نقص أو لبس في البيانات(.)4

يستفيد أيضا المحترف من كتابة البيانات ،في اكتفائه بكتابة هذه البيانات مرة واحدة

ويرفقها بالمنتوج ،من دون الزامه بإعالم كل مستهلك على حدى(.)5
الفرع الثاني
أن يكون كامال

يقصد باإلفضاء الكامل ،أن يكون وافيا ومحيطا بما يكتنف استعمال المنتوج من

مخاطر على المستهلك ،في شخصه أم في أمواله ()6؛ سواء تعلق األمر بكيفية أستعمال

المنتوج أوتشغيله أو طريقة حفظه ،لتفادي أي تضليل()7؛ فال يكفي في هذا الشأن التحذير

 - 1سه نكه رعلي رسول ،مرجع سابق ،ص.110 .
 - 2ثروت عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص.01 .

 - 3تعتبر الكتابة من أهم وسائل االثبات التي تهدف إلى حفض الحقوق من الضياع وتثبيتها عند التنازع لقطع الشقاق

والخالف .الرجوع في هذا الصدد إلى » :عبد اهلل زيد حنش ،وسائل االثبات» ،مجلة البحوث القضائية ،اليمن ،عدد
 ،2111 ،11ص.712 .
 - 4سه نكه رعلي رسول ،مرجع سابق ،ص.110 .
 - 5مرجع نفسه ،ص .118

 - 6شريف أحمد الطباخ ،مرجع سابق ،ص.321 .
 - 7أكرم محمود حسين البدو ،إيمان محمد ظاهر » ،االلتزام باالفضاء وسيلة لاللتزام بضمان السالمة» ،مجلة
الرافدين للحقوق ،العراق ،مجلد  ،91السنة  ،19عدد  ،2991 ،21ص.11 .
يحق للمستهلك معرفة كل المعلومات الظرورية الستخدام المنتوج ،وكذلك كل المعلومات حول مميزاته وخصائصه

وكيفية استعماله ،باالضافة إلى المخاطر التي قد تنتج عن االستعمال الخاطئ ،ويبدو ذلك جليا في حالة ما إذا =
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الموجز أو الذي يوجه االنتباه إلى بعض األخطار دون البعض اآلخر ،كأن يعمد إلى
إخفاء بيانات ،بغية جلب االطمئنان إلى نفوس المستهلكين وتشجيعهم على الشراء(.)1

يجب بالتالي أن تكون بيانات اإلفضاء ،كافية لجذب انتباه المستهلك إلى خصائص
المنتوج وعناصره وأخطاره واالحتياطات الالزمة لتجنب حدوثها أو لتدارك آثارها المترتبة

عن مخالفة التعليمات(.)2

ألزم لذلك المشرع الجزائري ،المتدخل بإعالم المستهلك بجميع المعلومات المتعلقة
بالمنتوج الذي يضعه لالستهالك ،وهو ما يستفاد من المادة  10من القانون رقم 93-90
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،التي تنص على أنه:

« يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج.»...
يدخل ضمن المعلومات المتعلقة بالمنتوج ،التحـذير من مخاطـره واالحتياطات

الالزمة إتباعها؛ أكد على ذلك أيضا بخصوص بيانات المادة الغذائية في المادة  30من
المرسوم التنفيذي رقم  308-13الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك
التي تنص على أنه:
= استخدم المستهلك جهاز تبريد للهواء أو كمبيوتر أو جهاز موبايل ،فإن لمستهلك هذه األجهزة ،حقا في الحصول على
معلومات تتعلق بمدى قوة جهاز التبريد ومساحة الغرفة التي سيبردها ،والمخاطر التي قد تنتج عن استعمال هذا
الجهاز ،إذا ما تم استخدامه لمدة أسبوع كامل دون اطفائه ،أو المخاطر التي قد تنتج عن ابقاء الكمبيوتر على الشحن
الكهربائي ،طيلة مدة أسبوع دون فصل هذا الجهاز عن التيار الكهربائي .الرجوع في هذا الصدد إلى :حوى فاتن

حسين ،الوجيز في قانون حماية المستهلك دراسة في أحكام القانون اللبناني مع اإلشارة إلى حماية المستهلك المتعاقد
عن بعد "الكترونيا" منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،2172 ،ص.13 .
 - 1يرى البعض ،أنه ال يشفع للمنتج – لإلفالت من المسؤولية -أن يتذرع باالعتبارات التجارية التي قد تدعوه إلظهار
بعض مخاطر الشيء واخفاء بعضها حتى يروج لمنتجاته؛ من ذلك ،أن يبين للمستهلك بعض االحتياطات الواجب

مراعاتها دون أن يوضح له مخاطر عدم احترامها .الرجوع في هذا الصدد إلى :محمد محي الدين ابراهيم سليم ،مرجع
سابق ،ص.10 .
 - 2علي سيد حسن ،مرجع سابق ،ص.09 .
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« يجب أال يوصف أو يقدم أي غذاء بطريقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو من

المحتمل أن يثير انطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطريقة تؤدي إلى تغليط المستهلك.

يجب أال تكون االدعاءات المستعملة على الوسم و عرض المواد الغذائية الموضوعة

حيز االستهالك:

 -غير صحيحة أو غامضة أو مضللة،

 تثير شكوكا فيما يتعلق باألمن و/أو تطابقها غذائيا مع مواد غذائية أخرى، -تشجع أو تسمح باالستهالك المفرط لمادة غذائية،

 -توحي بأن تغذية متوازنة ومتنوعة ال يمكن أن توفر كل العناصر المغذية بكمية

كافية،

 -غير مبررة،

 -تشير إلى تغييرات في الوضائف الجسمية التي يمكن أن تثير مخاوف عند

المستهلك إما في شكل نصوص أو صور أو أشكال خطية أو عروض رمزية،

 -تشير إلى خصائص وقائية أو عالجية لألمراض البشرية ،باستثناء المياه المعدنية

الطبيعية والمواد الغذائية الموجهة لتغذية خاصة».

وهو ما يستخلص أيضا بالنسبة للمشرع الفرنسي ،بالرجوع إلى المادة L423-1
سالفة الذكر من تقنين االستهالك.
وسعيا من المشرع الجزائري للحفاظ على سالمة المستهلك ،اشترط اضافة إلى ما
سبق ،ايراد كلمة حالل في المرسوم التنفيذي رقم  ،274-72الذي يؤكد على ضرورة أن
تكون المضافات الغذائية مطابقة ألحكام الشريعة وكتابة عبارة ‘'حالل'' عليها ،مع إلزامية
أن يحمل المنتوج معلومات أكثر للمستهلك ،بما أن جميع المضافات إلى المنتجات
الغذائية يجب أن تسجل على غالف التعليب وتدعيما لذلك اشترطت المادة  72مطة
 ،74من المرسوم التنفيذي رقم  308-13الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعالم
المستهلك ،ذكر عبارة حالل في وسم المادة الغذائية.
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الباب الثاني:

فقد أدى االنفتاح االقتصادي إلى اعتماد منتجات استهـالكية أجنبية ،مما أوقـ ـع
المستهلك الجزائري في حيرة ،بين المنتجات الحالل والمنتجات الحرام والتي تدخل في
()1

صناعتها لحوم محرمة وزيوت ومضافات غير مطابقة ألحكام الشريعة

.

ينطبق الوضع على المشرع الفرنسي ،الذي أصدر في هذا الصدد المرسوم رقم
 7701-2171الذي يشترط تبيين أصل الحليب هذا األخير الذي قد يستعمل أيضا
كمكون لمنتوج آخر ،باالضافة إلى أصل اللحوم(.)2

إضافة إلى ما سبق ،وفي إطار تطبيق مبدأ الحيطة ،فإن اإلفضاء لم يعد يقتصر
على وجوب اإلبالغ عن األخطار المقدمة والمؤكدة علميا وانما امتد ليشمل األخطار
المشكوك فيها أو المتنازع علميا حول جديتها وذلك بأن يدلي للمستهلك أو المشتري بكافة
المعلومات والبيانات المتعلقة باألخطار العلمية المعقدة التي تشكلها بعض المنتوجات؛ بل

يمكن أن تمتد إلى اآلراء العلمية الشاذة ،طالما أنها تظهر مؤسسة جديا(.)3

أظهر القضـاء الفرنسي في هذا الخصوص ،تشددا في ضرورة اكتمـال اإلفضاء ،بمـا
يسمـح للمستهلك بالتعرف على كافة المخاطر وكيفية توقيها ،فقضت بالتطبيق لذلك
محكمة النقض الفرنسية ،بأنه إذا كان غسول الشعر ،يحتوي على مادة لها تأثير ضار
جـدا بالجلد ويمكن أن يؤدي إلى إصـابة المستـعملين بحساسية شـديدة ،فإن المنتج الذي ال
يلفت انتبـاه العمالء إلى تـلك المخاطـر والـى الوسـائل الكفـيلة بتجـنبها ،يلتـزم بتـعويض كـل
من يتضـرر نتيجـة لذلك(.)4

 - 1فالدول األوربية مثال ،كثي ار ما ال تراعي الثقافة اإلسالمية ،في صناعة المواد الغذائية المصدرة للجزائر ومختلف
الدول العربية واإلسالمية ،حيث أقحمت في عدد كبير منها ،مواد حافظة مصنوعة من الخنزير المحرم والذي يسبب

مشاكل صحية خطيرة .

2 - Décret n° 2016-1137 du 19 /98/ 2016 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des
viandes utilisés en tant qu'ingrédient J.O.R.F, n°0194 du 21/ 98/ 2016.

 - 3نعيمة عمارة  ،مبدأ الحيطة ومسؤولية  ،...مرجع سابق ،ص .ص.071 -010 .

 - 4نقض مدني ،1010/91/91 ،أشار إليه .علي سيد حسن ،مرجع سابق ،ص.09 .
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قضي كذلك ،بمسؤولية المنتج عن األضرار الناجمة عن التسمم نتيجة تناول المواد
الدوائية وذلك بالنظر إلى ذكر تاريخ انتهاء الصالحية ،ال يعد كافيا لتنبيه المستهلكين
وانما كان يجب على المنتج أن يوضح المخاطر الناجمة عن تناولها ،بعد انتهاء ه ـذه
الفترة(.)1

يجب أيضا على المنتج ،أن يحرص على كمال اإلفضاء (خاصة التحذير) ،بالنسبة
للمنتجات التي تنطوي على درجة كبيرة من الخطورة ،كالمنتجات السامة والقابلة لالشتعال
والمنتجات الدوائية والمواد المحفوظة.
إذ يلتزم المنتج بالنسبة للمنتجات السامة ،أن يبين جميع مخاطر استعمال وحيازة
هذه المنتجات وكيفية تجنب أخطارها ،فمنتج المبيدات الحشرية السامة مثال ،ال يكون قد
أوفى بواجب اإلفضاء إذا كتب على العنوان :ضرورة استخدام قناع عند عملية الرش،
دون أن يذكر مخاطر االختناق التي يمكن أن تصيب مستعملها في األماكن المغلقة إذا

لم يستعمل هذا القناع(.)2

تسري القواعد نفسها بالنسبة للمواد القابلة لالنفجار والمنتجات الدوائية ،إذ يقع على

عاتق المنتج أن يبين بوضوح تام المدة التي يبقى خاللها المنتوج صالحا لالستعمال(.)3

 - 1نقض مدني ،1000/92/11 ،أشار إليه ،حسن عبد الباسط جميعي ،مرجع سابق ،ص.01 .
 - 2علي سيد حسن ،مرجع سابق ،ص.09 .

 - 3جميع المواد الكيميائية لها مدة صالحية محددة سواء كانت تستعمل في األدوية أو األغراض الصناعية ،وكذلك
المتفجرات لها مدة صالحية معينة ،ولكي تحتفظ بخواصها المثالية يضاف إليها بعض العناصر الكيميائية من المثبتات
وهذه العناصر ال يمكن أن تظل إلى األبد ،وانما لها مدة محددة ينتهي عندها حالة الثبات ،وتبدأ المتفجرات في التحول
إلى درجة غير عادية ،وتختلف مدة الصالحية من مادة إلى أخرى ومن منطقة ألخرى ،فالمتفجرات التي تستخدم في
المناطق الباردة قد تحتفظ بخواصها مدة أطول ،وعلى العكس عند استخدامها في المناطق الحارة؛ وتوجب تعليمات
األمن والسالمة ضرورة التزام منتج المتفج ارت ،بوضع تاريخ اإلنتاج ومدة الصالحية وتاريخ االنتهاء .الرجوع في هذا
الصدد إلى :يحي بن محمد العسيري ،مرجع سابق ،ص .ص.47 -41 .
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الباب الثاني:

تتعاظم أهمية االلتزام بخصوص الدواء ،لذلك يتعين على المنتج توضيح طريـقة
استعماله بشكل دقيق

()1

وتبيين األضرار التي قد تنجم عن تعاطيه

()2

استشارة الطبيب وكيـفية االحتفاظ به قبـل وبعد فتحه ...الخ(.)3

لمدة طويلة أو دون

ينطبق األمر بالنسبة للمواد الغذائية المحفوظة أو المعبأة في عبوات ،أين يجب
على المنتج أن يبين بوضوح مدة صالحية استخدام هذه المواد

()4

واألخطار التي يترتب

على مضي هذه المدة ،خاصة لما يتعلق األمر بالمواد الغذائية المجمدة (.)5

يتعين على المنتج أيضا تبيين أفضل الوسائل لحـفظ تلك المنتجات من التلف
واالنفجار ،كبـيان درجة الح اررة التي تحفظ فيها

()6

خاصة لما يتعلق األمر بالمتفجرات.

 - 1تطبيقا لذلك ،قضي بإلزام أحد صانعي الدواء ،بتعويض المضرور عما أصابه من أضرار؛ وتتلخص وقائع الدعوى
في أن أحد المرضى ،استدعت حالته استخدام بعض أمبوالت دواء معين ،والذي يشترط قبل تناوله تسخين األمبول لمدة
معينة ،وفي إحدى مرات التسخين ،تجاوز المريض المدة المحددة لذلك ،مما أدى إلى انفجار األمبول وتطايرت منه
قطع الزجاج فأصابت عينيه ،فأخذت المحكمة على المنتج عدم تحذيره للمستهلك من شدة االنفجار ،الذي يمكن حدوثه

في حالة تجاوز مدة الغليان .نقض مدني  .1000/91/91أشار إليه :محمد محي الدين ابراهيم سليم ،مرجع سابق،
ص.11 .
 - 2مثال ذلك ،أن يبين في نشرة الدواء أنه قد يسبب الغثيان أو يحضر على مرضى القلب تناوله ،لما قد يسببه من
نوبات هبوط في القلب ،نفس األمر يطبق على بعض األدوية التي يحظر تناولها لمرضى قرحة المعدة ،لما قد يسببه
من نزيف ،فيجب بيان ذلك وما قد يسببه من ضرر .الرجوع في هذا الصدد إلى :محمد محي الدين ابراهيم سليم ،
مرجع نفسه ،ص.10 .
 - 3ميرفت ربيع عبد العال ،مرجع سابق ،ص.28 .
 - 4الرجوع إلى المواد 31 :و 33من المرسوم التنفيذي رقم  308-13الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعالم
المستهلك ،سالف الذكر.

 - 5حيث تنص المادة  31من المرسوم أعاله:

« في حالة المنتوجات الغذائية المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا ،يسبق تاريخ التجميد أو التجميد المكثف

بالعبارة " مادة أو مواد غذائية مجمدة تجميدا مكثفا .....

ويجب أن تتبع إما بالتاريخ ذاته واما بالشارة إلى المكان الذي توجد فيه على الوسم.
يتكون التاريخ من الشارة بوضوه وبالترتيب إلى اليوم والشهر والسنة».
كذلك المادة  2 /31من المرسوم نفسه ،التي تنص على أنه:

« تكون الشارة إلى احتياطات االستعمال إلزامية في حالة المواد الغذائية المجمدة أو المجمدة تجميدا

مكثفا.على أنه يجب أن ال يعاد تجميدها ثانية بعد أن يزال عنها التجميد».

 - 6محمد سليمان فالح الرشيدي ،مرجع سابق ،ص .103
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تجدر اإلشارة ،إلى أن تقدير ما إذا كان اإلفضاء كامال أم ال ،يعد من المسائل التي
تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع؛ وهو في هذا الصدد يفرق بين المستهلك
العادي والمستهلك المهني (المتخصص) ،فاإلفضاء قد يكون ناقصا بالنسبة لألول ،في
حين أن اإلفضاء نفسه من الممكن أن يكون كامال بالنسبة للثاني ،بالنظر إلى صفته
المهنية(.)1

الفرع الثالث
أن يكون مفهوما
يكون اإلفضاء مفهوما ،إذا تمت صياغته بدقة وبشكل واضح ،ميسور الفهم
للشخص العادي؛ وهذا ما يقتضي خلو التحذير من المصطلحات الفنية المعقدة ،التي
يصعب على المستعمل فهمها ،لذلك ال بد أن يصاغ اإلفضاء بعبارات واضحة وسهلة
شائعة االستعمال بين الناس(.)2

يبرر ذلك في أن غالبية المستعملين للمنتجات ،من غير المتخصصين في مجال
المعاملة ،ما يفرض على المنتج أن يكون اإلفضاء بلغة مبسطة للغاية ،خالية من التعقيد
والتكلف وتتناسب مع المستوى الثقافي لمستعملي هذه المنتجات ،ذات الطبيعة الخطيرة
وحائزيها؛ واال لما كـان لهذه المعلومات فائدة حقي ـقية للمستهلك ولما حـققت األهداف
المرجوة منها(.)3

1 - Jean- Françis OVERSTAKE, op.cit, p. 473

 - 2محمد شكري سرور ،مرجع سابق ،ص  .20وشريف أحمد الطباخ ،مرجع سابق ،ص.321 .

 - 3رغم ذلك ،هناك من يرى بعدم جواز التمسك بأنه كان من السهل على المضرور إدراك مخاطر الدواء لكونه فنيا
كطبيب مثال ،للتهرب من المسؤولية واستند في ذلك إلى ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في 1080/90/90
عندما أقرت بحق بيطري في التعويض ،حيث اشترى دواء معينا ،اكتشف أن المنتج لم يبين في عبوته الظروف التي
تدعو إلى تغيير الرأي الذي يحول دون االستخدام ،وال يغني عن ذلك أن مكونات المنتوج توحي بتلك الظروف ،خاصة
وأن الطبيب البيطري شخص فني يمكنه استخالص ذلك .الرجوع في هذا الصدد إلى :محمد محي الدين إبراهيم سليم،

مرجع سابق ،ص .ص.13 -12 .
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يكون من المالئم في هذا الصدد ،أن يرفق المنتوج بالتحذير المكتوب رسما مبسطا
يرمز للخطر الذي يمكن أن ينجم عن منتجاته ،خاصة إذا كان من المحتمل أن يكون
مستعملوا هذه المنتجات ممن ال يعرفون القراءة (.)1

يجب أيضا ،أن يكون اإلفضاء مكتوبا بعدة لغات ،في أحوال تصديره للخارج؛ فمن
الالزم أن تكتب عبارات اإلفضاء بعدة لغات أساسية إلى جانب لغة بلد اإلنتاج ولـغة البلد

الذي تصدر إليه المنتجات(.)2

يرى لذلك البعض أن المنتج ال يعتبر قد أوفى بالتزامه بالتحذير ،إذا كان قد صاغ
البيان التحذيري بعبارات تحتوي مصطلحات فنية ال يعرفها إال المتخصصون أو إذا كان
قد كتب التحذير بلغة أجنبية فقط ،بحيث ال يتمكن المستهلك من التعرف على مضمون

التحذير(.)3

اشترطت في هذا الصدد المادة  18من قانون رقم  93-90المتعلق بحماية
المستهلك وقمع الغش ذلك ،سالف الذكر ،إذ نصت على أنه:

تحرر بيانات الوسم وطريقة الستخدام ودليل االستعمال وشروط
« يجب أن
ّ
ضمان المنتوج وك ّل معلومة أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول باللغة

العربية أساسا ،وعلى سبيل الضافة ،يمكن استعمال لغة أو عدّة لغات أخرى سهلة
الفهم من المستهلكين ،وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها » (.)4
 - 1جابر محجوب علي ،مرجع سابق ،ص.211 .
 - 2مرجع نفسه ،ص.211 .
 - 3عبد الباسط جميعي ،مرجع سابق ،ص.11 .

 - 4وهو ما سبق وأن تناولته المادة  1من المرسوم التنفيذي رقم  300-09المتعلق بوسم المنتجات المنزلية غير
الغذائية وعرضها ،مؤرخ في ،7001/77/71ج .ر عدد  ،51صادر في  .7001/77/27الملغى بموجب المادة 10
من المرسوم التنفيذي رقم  308-13يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك ،سالف الذكر .التي نصت على
أنه:

« يجب أن تكون بيانات الوسم مرئية وسهلة القراءة ومتعذّر محوها ،ومكتوبة باللّغة الوطنية وبلغة أخرى على
سبيل الضافة».
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باإلضـافة إلى المادة  19فقرة  1من المرسـوم التنفيذي رقم  30-00المحـدد لشروط
وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني توضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق
الوطنية المعدل والمتمم ،التي تنص على أنه:

« يجب أن يشمل وسم مواد التجميل والتنظيف البدني على بيانات ميسورة

القراءة ...ومكتوبة باللّغة الوطنية ولغة أخرى كإجراء تكميلي.» ...

وهو ما أكد عليه في المادة  90من المرسوم التنفيذي رقم  308-13يحدد الشروط

والكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك ،سالف الذكر ،التي تنص على أنه:

تحرر البيانات اللزاميّة لعالم المستهلك باللّغة العربيّة وأساسا وعلى
« يجب أن ّ
سبيل الضافة يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة االستيعاب لدى

المستهلك.»...

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي ،فقد حرص عـلى النص صراحة على هـذا الحكم
بالنسبة للمنتجات الغذائية التي تطرح للتداول في فرنسا ،إذ أوجب كتابة جميع البيانات
()1

اإللزامية التي ورد النص عليها بداية في المرسوم رقم 030-02

باللغة الفرنسية أيا كان

بلد اإلنتاج ،ثم عمم هذا الحكم على جميع المواد وأيا كانت الخدمات بمقتضى القانون رقم

 1310-01الصادر في  1001 /12/ 31والخاص باستعمال اللغة الفرنسية( ،)2وهو ما
كرسته المادة  R112-6من تقنين االستهالك ،بعد تعديلها بموجب المرسوم رقم -01
()3

 001المتعلق باستعمال اللغة الفرنسية

األوروبي رقم .)4(7710 -2177

وذلك تطبيقا للمادة  75من تنظيم االتحاد

1 - Décret n° 72-937 du 12 /10/ 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression

des fraudes, en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à
l'alimentation de l'homme et des animaux, ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de
celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail, J.O.R.F, 14 /10
1972.
2 - Loi n°75-1349 du 31/12/ 1975 relative à l'emploi de la langue française, J.O.R.F, du 4 /01/
1976.
3- Loi n° 94-665 du 04 /08/ 1994 relative à l'emploi de la langue française, J.O.R.F, n° 180 du
05/08/1994.

4- Règlement (UE) n° 2011- 1169 du Parlement européen et du conseil, du 25/10/2011, concernant
=)l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE
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وبعد تعديل تقنين االستهالك الفرنسي ،أصبحت المادة السالفة  - R112-6-مدرجة

في المادة  )1(R412-7وذلك بموجب المرسوم رقم  224 -2171سالف الذكر ،الذي عدل
الجزء التنظيمي للتقنين.
يجب كذلك ،أن يكون اإلفضاء في عباراته واضح الداللة على األخطار التي يمكن
أن تلحق بالمستعمل وأال تفهم على أنها مجرد توصية بكيفية استعمال المنتوج حتى

يظل بفعاليته(.)2

لذلك ينبغي استعمال عبارات دقيقة ال تحتمل أكثر من معنى

()3

واال كان التحذير

ملتبسا في موضوعه؛ وعليه يتعـين أن يضاف إلى العبارة السابقة " :انتبه متن خطر

تخمّر وانفجار العبوة"(.)4

على هذا األساس ،ومتى ثبت أن المضرور قد استعمل المنتوج استعماال عاديا وأن
الضرر كان نتيجة غموض التنبيه لالحتياطات الواجب اتخاذها قامت مسؤولية المنتج.
=no 1924-2006 et (CE) no 2006- 1952 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la
directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90- 496/CEE du Conseil, la directive 199910/CE de la Commission, la directive 2000-13/CE du Parlement européen et du Conseil, les
directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608- 2004 de la
Commission, J. O. U. E, n° L 304/64 du 22/11/2011.
1- Article R412-7 du code civil, dispose :
« En application de l'article 15 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les
denrées alimentaires, les mentions d'étiquetage des denrées commercialisées sur le territoire
national sont rédigées en langue française ».

 - 2محمد سليمان فالح الرشيدي ،مرجع سابق ،ص.103 .
مثال لذلك ،ما درجت عليه الشركات المنتجة للعصائر من كتابة عبارة "يحفظ في مكان بارد" على العبوة ،فهذه

العبارة قد تفسر من جانب المستهلك أو المستعمل على أنها توصية لبقاء العصير محتفظا بخواصه الطبيعية ،في حين

أن المنتج يريد من هذه العبارة التحذير من تخمر العصير بفعل الح اررة ،وما قد يستتبع ذلك من احتمال انفجار العبوة.
الرجوع في هذا الصدد إلى :ميرفت ربيع عبد العال ،مرجع سابق ،ص.30 .
3-Patrice BOINOT, « Consommation étiquetage » ,Conc.Cons J.C, Fas 874, 1989, p.91.
4 - Jean- Françis OVERSTAKE, op.cit, p. 495.
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يضاف إلى ماسبق في هذا المجال ،إشتراط صحة ودقة البيانات ،منعا ألي غش

()1

يمكن أن يلجأ إليه التجار من أجل تصريف منتجاتهم ،كأن يغيروا من تاريخ الصالحية

أو ماركة الصنع لغرض جذب المستهلكين(.)2

الفرع الرابع
أن يتتتتكون ظاهتتت ار
يكون التحذير ظاه ار ،إذا كان يجذب على الفور انتباه المستعمل ،أي يصطدم بنظره
()3

من الوهلة األولى وللمنتج الحرية في اختيار الطريقة المثلى ليحقق للتحذير هذا الظهور

ويرى البعض أن أنسب طريقة لذلك ،هو أن تكون البيانات -خاصة التحذيرية منها-
متميزة ،منفصلة بذاتها عن البيانات األخرى

()4

وخصوصا عن البيانات المتعلقة بمكونات

المنتوج وخصائصه وكيفية استعماله؛ كطبع بيانات التحذير بلون مختلف عن البيانات
األخرى

()5

أو استعمال حروف طباعة مختلفة الشكل أو كبيرة الحجم

()6

مكان بارز مما يجعلها تلفت النظر(.)7

أو أن توضع في

هذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري ،إذ اشترط في المادة  18من القانون رقم -90
 93المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،أن تكون بيانات الوسم مرئية.
 -1في هذا الصدد منع المشرع أي تغيير في البيانات الواردة على الوسم األصلي طبقا للمادة  0من المرسوم308-13
الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك ،سالف الذكر ،التي تنص على أنه:

« تمنع كل إضافة بيانات.» ...

حددت المادة  3مطة  21من المرسوم أعاله المقصود باإلضافات على البيانات بأنها « :كل وضع و/أو تسجيل

يهدف إلى إخفاء أو حجب أو قطع أو فصل بعبارات أخرى أو بصور أو بأي عامل متداخل ،بيانا أو عبارات

موضوعة على الوسم األصلي».

 - 2أكرم محمود حسين البدو ،مرجع سابق ،ص.10 .
 - 3عبد الحميد الدياسطي عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص.210 .
 - 4محمد سليمان فالح الرشيدي ،مرجع سابق ،ص.101 .
5 - Jean- Françis OVERSTAKE, op.cit, p. 495.
 - 6جابر محجوب علي ،مرجع سابق ،ص.20 .

 - 7أكرم محمود حسين البدو ،إيمان محمد ظاهر ،مرجع سابق ،ص.18 .
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الباب الثاني:

كذلك المادة  1/19من المرسوم التنفيذي رقم  30-00المحدد لشروط وكيفـيات
صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية
المعدل والمتمم ،والتي توجب كتابة بيانات الوسم بشكل ظاهر للعيان.
تناول أيضا المشرع هذا الشرط ،في المادة  90من المرسوم التنفيذي رقم 308-13
الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك ،التي تنص على أنه:

« يجب أن تحرر البيانات اللزامية لعالم المستهلك ...وتسجل في مكان ظاهر

وبطريقة مرئية ومقروءة بوضوه ومتعذر محوها».

أكد أيضا المشرع الفرنسي على ضرورة وضوح البيانات في الفقرة الثالثة من المادة

 1100من قانون الصحة العامة الفرنسي ،التي أوجبت كتابة الخصائص الخطيرة
للمنتجات التي تتعلق بصحة وسالمة اإلنسان ،سواء كانت منتجات صناعية أو تجارية أو
زراعية باللون األسود وبصورة ظاهرة ،وذلك على بطاقة خضراء تتضمن إسم البائع
وعنوانه.
نصت كذلك المادة  1من القانون نفسه ،على وجوب كتابة كلمة خطر
" "dangereuxعلى عالمة خضراء في أعلى الغالف أو العبوة التي تحوي هذه
المنتجات ،وذلك بخط أسود ظاهر.
تطبيقا لذلك ،قضي بشأن الحريق الذي نشأ عن انفجار المادة الالصقة ،إذ كان من
األمور التي أخذتها محكمة الموضوع على المنتج أنه لم يبين بصورة ظاهرة جدا األخطار
التي ترتبط باستعمال المادة التي نشأ عنها الحادث(.)1

الفرع الخامس

أن يكون لصيقا بالمنتجات
يحقق االفضاء الغرض المقصود منه ،وهو لفت انتباه المستهلك إلى المخاطر التي
يمكن أن تنجم عن استعمال المنتوج واالحتياطات الالزمة لتفادي وقوع تلك المخاطر ،إذا
 - 1نقض مدني فرنسي 1003/91/31 ،أشار إليه :جابر محجوب علي ،مرجع سابق ،ص.210 .
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كان مالزما للمنتوج ال ينفك عنه( ،)1بحيث تقع عيناه عليها كلما أراد استعماله(.)2
نصت في هذا الصدد المادة  90من المرسوم التنفيذي رقم  112-93الذي يحدد
الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات ،بأنه:

« يجب أن تلصق على كل طرد يحتوي على مادة خطرة بطاقات تكتب عليها

بكتابة واضحة غير قابلة للمحو عبارات تحدد من الخارج طبيعة المادة الخطرة والخطر

و/أو األخطار التي تحتوي عليها قصد لفت انتباه مختلف المتدخلين أثناء مناولته

ونقله إلى ما يجب اتخاذه من تدابير واحتياطات».

أشارت إلى نفس الحكم المادة 11من المرسوم التنفيذي رقم  308 -13الذي يحدد
الشروط والكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك ،بالنسبة للمواد الغذائية ،التي تنص على
أنه:

« عندما توضع بيانات المواد الغذائية على بطاقة ،يجب أن تثبت هذه األخيرة

بطريقة ال يمكن إزالتها من التغليف.»...

تنتفي هنا الصعوبة إذا كانت المنتجات نفسها ذات قوام صلب ،يسمح بطبع البيانات
عليها ،كاآلالت واألجهزة والمعدات؛ إذ يمكن عندئذ أن تنقش عليه وأن تكتب على قطعة

معدنية تثبت على جداره مثال(.)3

أخذ بالحل السابق المشرع الجزائري في المادة  11من المرسوم التنفيذي لرقم -13
 308الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك ،سالف الذكر ،التي تنص
على أنه:

« يجب أن تكون البيانات االجبارية المتعلقة بالعالمة والمنشأ منقوشة.» ...
باإلضافة إلى المادة  11من المرسوم أعاله التي تنص على أنه:

 - 1علي سيد حسن ،مرجع سابق ،ص.00 .
 - 2ثروت عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص.01 .

 - 3عبد الحميد الدياسطي عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص.219 .
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« في إطار تحديد الحصة أو السلسلة ،يجب أن يحمل كل حاو أو تغليف لمنتوج

غير غذائي ،تسجيال منقوشا.» ...

أما إذا لم يكن للمنتوج هذا القوام ،كأن يتعلق األمر بأطعمة تباع في عبوات تعبأ في
علب أو في زجاجات أو منتجات دوائية تعبأ في أنابيب ،عندئذ يتعين كتابة البيانات على
العبوة ذاتها ( كالزجاجة أو العلبة أو األنبوبة ) التي تحتوي على المنتوج ،فإذا كانت بدورها
موضوعة في غالف خارجي ،كعلبة من الكرتون مثال ،فإنه يلزم كتابتها أيضا على هذا

الغالف(.)1

كما قد يعمد بعض منتجي األجهزة المنزلية مثال ،إلى االكتفاء بكتابة البيانات على
الغالف الخارجي أو في ورقة مطبوعة أو في كتيب صغير ،يوضع داخل العلبة التي

تحتويها(.)2

إال أن البعض يرى ،أن الورقة المطبوعة أو الكتيب المرفق أو حتى الكتابة على
الغالف الخارجي ،ال تغني عن كتابة البيانات على جسم المنتوج أو على العبوة مباشرة
التي تحتويها ،وسندهم في ذلك أن المستهلك قد ال يتفطن لهذه الورقة  ،باإلضافة إلى أن
هذا األخير يحتاج إلى تذكيره في كل مرة يقصد بها استعمال المنتوج بالمخاطر التي
تحيط بهذا االستعمال ،خاصة وأنه قد يفقد الورقة بعد أول استعمال ،كما ال بد من حماية
المشتري األخير ،إذ كثي ار ما يقوم المشتري األول بالتخلص من األوراق المرفقة بالمنتوج،
فيتسلمه المشتري الجديد بدونها ،لذلك فإن الحل يكمن في كتابة البيانات على جسم
المنتوج ،إضافة إلى كتابته على الغالف الخارجي(.)3

أخذ المشرع الجزائري بهذا الحل وهو ما يستفاد من المادة  18فقرة  2من المرسوم
التنفيذي رقم  308-13الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك التي تنص
 - 1محمد شكري سرور ،مرجع سابق ،ص . 29 .الرجوع أيضا إلى:

Jean- Françis OVERSTAKE, op.cit, p.p. 494 -495.

 - 2علي سيد حسن ،مرجع سابق ،ص.00 .

 - 3ربيع عبد العال ميرفت ،مرجع سابق ،ص.11 .
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الباب الثاني:

على أنه:

« يجب أن تبين هذه المعلومات في دليل االستعمال وكذا على التغليف أو على

المنتوج نفسه».

كرس المجلس األوربي هذا الحل ،في توصية أصدرها بخصوص المنتجات المعبأة
في زجاجات؛ حيث أوصى بحفر البيانات على جدار الزجاجة نفسها ،إذا كان يخشى من
سقوط البطاقة التي تلصق على جسمها وهو ما يكشف عن مدى الحرص على بقاء
البيانات مالزمة للمنتوج

()1

واذا كان ال يكفي أن تكتب البيانات على ورقة أو كتيب يرفق

بالمنتوج ،فمن باب أولى أال يكفي كتابتها في أوراق منفصلة عنه  ،كأن تدرج في الفواتير
أو في شهادات الضمان التي تسلم مع المنتجات (.)2

تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية ،بمسؤولية منتج مبيد األعشاب عما
لحق المشتري نتيجة تلف المزروعات التي تم رشها بهذا المبيد ولم يقبل من المنتج
التخلص من المسؤولية ،بادعـاء أنه فرض على المشـتري التزامات تتعلق باستعمال المبيد

وذلك في األوراق والمستندات التي سلمها إليه معه(.)3

يتعين أيضا على المنتج ،أن ال يوجه التحذير بشأن منتجاته الخطيرة إلى موزعي
منتجاته وأن ينبههم بوجوب تبليغها إلى العمالء ،إذ قد يغفل هذا األخير عن ذلك أو
قد ينقلها بصورة مشبوهة أو ناقصة (.)4

تفترض األوصاف المذكورة ،أن المنتج يطرح العبوات محتوية على المنتوج الذي
يريد التحذير من مخاطره ،أما إذا كان ما يطرحه للبيع هو العبوات فارغة ،فإن التزامه
ينحصر في اإلفضاء للمشتري بما كانت تحتويه من قبل هذه العبوات من مواد وال يكون
1- Jean- Françis OVERSTAKE, op.cit, p. 494.
 - 2محمد شكري سرور ،مرجع سابق ،ص.30 .

 - 3نقض مدني  ،1001/93/93أشار إليه :جابر محجوب علي ،مرجع سابق ،ص.210 .
 - 4فمنــتج األدويــة مــثال ال يســتطيع توجيــه التحــذيرات المتعلقــة باســتعمالها إلــى الصــيادلة لتبليغهــا ،ولــو كــان ذلــك عــن
طريق تعليمات مكتوبة .الرجوع في هذا الصدد إلى :ميرفت ربيع عبد العال ،مرجع سابق ،ص.11 .
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بالتالي مسؤوال عن األضرار ،إذا ما أعيد تعبئتها بمواد جديدة تختلف في خواصها عن
سابقتها ،مما يجعل البيانات المكتوبة عليها ال تتطابق مع المواد الجديدة(.)1

تطبيقا لذلك ،قضي بأن منتج مبيدات األعشاب ،الذي يبيع بعض األكياس فارغة
يكون قد نفذ التزامه بالتحذير ،إذا قام بلفت نظر المشتري إلى خطر المواد الفعالة ،التـي
كانت تحتوي عليها هذه األكياس وعلى تضمين فواتير البيع هذا البيان؛ بالتالي ال يسأل

عما أدى إليه إعادة تعبئتها باألسمدة من هالك لبعض المحصوالت الزراعية(.)2

 - 1محمد شكري سرور ،مرجع سابق ،ص.31 .
 - 2نقض مدني ،1009/90/21 ،أشار إليه :جابر محجوب علي ،مرجع سابق ،ص.319 .
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الفصل الثاني

ترتيب مسؤولية مدنية خاصة عن أضرار
المنتجات الخطيرة

يحدث أن ال تحقق االحتياطات الهادفة إلى وقاية المستهلك من األضرار الغاية
ار نتيجة استعماله واستهالكه لمنتجات تفتقر للسالمة،
المنشودة ،فتلحق بالمستهلك أضر ا
إما لعيب اعترى تصنيعها أو لخطورة لم يفض بها بشكل واف؛ ما يستدعي مساءلة
المسؤول عنها؛ وفي هذا الصدد ،كان افتقاد التوازن بين المهني والمضرور الذي يظل
عاج از عن إثبات حقه في التعويض ،نتيجة الصعوبات التقنية والفنية من جهة والتفاوت
في المراكز القانونية من جهة أخرى ،أهم أسباب ظهور االلتزام بالسالمة ،الذي يهدف إلى
إعادة التوازن المفقود بين الطرفين وتحقيق العدالة القانونية بينهما؛ وهو ما يجسد الشق
الثاني لاللتزام بالسالمة ،عن طريق ترتيب مسؤولية المنتج عن هذه األضرار التي عجزت
القواعد العامة عن استيعابها والتي تمثل تطو ار وتوسعا عميقا في المسؤولية المدنية ،لها
من الخصوصية ماي جعلها تجسد فرعا جديدا وأصيال في تلك المسؤولية األم (المبحث
األول).
ولكي ال يختل التوازن لصالح المستهلك ،من خالل تلك الضمانات التي توفرها له
هذه المسؤولية للحصول على التعويض ،منحت حماية أيضا للمهني حتى ال يكون عمله
وباال عليه بشكل يقضي على االبتكارات إن لم يقض على اإلنتاج أساسا في حالة
مساءلته عن كل األضرار وفي جميع األحوال وذلك بجعل هذه المسؤولية غير مطلقة عن
طريق وضع حدود يمكن من خاللها التنصل من المسؤولية (المبحث الثاني).
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المبحث األول

خصوصية المسؤولية المدنية عن االخالل
بااللتزام بالسالمة

كشف الت طبيق العملي قصور القواعد التقليدية عن مجارات الت طور الذي
ألحقه التطور التقني والتكنولوجي ب األضرار التي تسببها المن تجات الخطي رة ،ل توفير
الحماية الالزمة لضحاي اها؛ لتظهر إلى الوجود أحكام مسؤولية جديدة مختلفة
ومتميزة عن أحكام المسؤولية ا لمدنية التقليدية ،تتمثل في مسؤولية المنتج عن
أضرار منتجاته المعيبة ،لذلك الدراسة ستقتصر على توضيح خصوصيتها دون
الدخول في األحكام العامة للمسؤولية المدنية ،لتوضيح ما جلبته من حماية
إضافية للمضرور ،بإعتبارها مسؤولية حديثة ومستقل ة ،سواء من حيث شروط
قيامها (ا لمطلب األول) أو من حيث طبيعتها (المطلب الثاني).
المطلب األول
شروط مسؤولية المدين بالسالمة
يقر المشرع سواء الجزائري أو الفرنسي الذي تأث ر بأحكام الت وجيه األوربي
بوجود مسؤولية خاصة بالمنتج ،ال عالقة لها ب اثبات ال خطأ ،وا ن ما بإ ثبات العيب
( الفرع األول ) والضرر ( الفرع الثاني ) وعالقة السببي ة بين العيب والضرر ( الفرع
الثالث).
الفرع األول

وجود عيب بالمنتوج
يعد العيب في المنتوج ،حجر الزاوية في نظام مسؤولية المنتج وأركانها؛ يتعلق
بمدى تحقيق المنتوج للسالمة ،هذه األخيرة التي تتحدد بناء على مشروعية التوقع ،لذلك
يتطلب األمر توضيح المقصود به (أوال) والوقوف على مسألة ارتباط السالمة بمشروعية
التوقع (ثانيا).
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أوال :المقصود بال عيب

يعتبر العيب ،المفتاح الذي يساهم في تكوين المعرفة القانونية للمسؤولية عن أضرار

المنتجات المعيبة( ،)1يتطلب من المتضرر إثبات وجوده كونه السبب المباشر في جعل

المنتوج مصد ار للضرر (.)2

تطرق المشرع الجزائري للمنتوج المعيب ،إذ تنص الفقرة األولى من المادة
 741مكرر المدرجة في ت .م ،على أن ه:
« يكون المنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم
تربطه بالمتضرر عالقة تعاقدية.» ...
اقتبسها من التقنين المدني الفرنسي وبالضبط المادة 7245

() 3

لكن يالحظ أنه قد

حرف الترجمة والنقل ،فالمشرع الفرنسي كان يقصد الخلل" في المنتوج وليس العيب
بمفهوم اآلفة والتي يسأل عنها البائع بمقتضى أحكام ضمان العيب الخفي وقد حدد
معناه في المادة  10 -7245من القانون المدني الفرنسي ،في حين أن المشرع الجزائري
لم يبين المقصود منه في المادة  741مكرر ،7مما يجعل الغموض يكتنف هذا
المصطلح ،لكن بالرجوع إلى القواعد الخاصة بحماية المستهلك وعلى رأسها القانون
رقم  10 -10المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،يستخلص أن العيب المقصود في
 - 1عمار زعبي ،حماية المستهلك من األضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في
الحقوق ،تخصص قانون األعمال ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم الحقوق ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة،2912 ،

ص.13 .

 - 2فاطيمة الزهرة بومدين» ،

مسؤولية المنتج عن مخاطر التطور العلمي في مجال الدواء» ،مجلة اإلجتهاد للدراسات

القانونية واالقتصادية ،عدد  ،15تمنغاست ،2174 ،ص.712 .

3

- Article 1245 du code civil, dispose:
« Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de sécurité de son produit,
qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».
يالحظ أن نقص السالمة المنتظرة شرعا التي استعملها المشرع الفرنسي ،لتعريف العيب – وفقا للنظام الجديد لمسؤولية
المنتج -لم يكن مستحدثا أو غريبا على التشريع الفرنسي ،فقد سبق وأن استخدمه في قانون سالمة المستهلكين الصادر
بتاريخ  ،7020/11/27والذي اشتملت عليه المادة (  )L 221-1من تقنين االستهالك ،والتي أصبحت تشكل مضمون
نص المادة (  )L421-3بعد تعديله بموجب األمر رقم  017 -2171سالف الذكر.
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إطار مسؤولية المنتج هو ذلك الذي يؤدي الى انعدام السالمة فيعرض سالمة المستهلك

للخطر .

على خالف المشرع الفرنسي والتوجيه األوربي ،لم يبي ن المشرع الجزائري المقصود
بالعيب الموجب لقيام مسؤولية المنتج ،مع ذلك يمكن القول أن المعنى الذي أعطته تلك
المادة للعيب يختلف عن المعنى الوارد بخصوص أحكام ضمان العيب الخفي وذلك قياسا
على القوانين التي أقرت االلتزام ،والتي سبق التعرض لها.
عية التّوقع
ثانيا :ربط سالمة المنتجات بمشرو ّ
ربط المشرع سواء الجزائري أو الفرنسي أو التوجيه األوروبي ،حق المستهلك في
السالمة بمشروعية التوقع؛ لذلك يقتضي األمر التعرض لمضمونه ( )1وتحديد
معاييره(.)2
 – 1مضمون مشروعية التوقع:
يتفق كل من المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي والتوجيه األوربي ،على وجوب
سالمة المنتجات ،غير أن المشرع الجزائري لم يحدد معنى العيب الذي قصده في المادة
 119مكرر ،فالمادة جعلت المنتج مسؤوال عن منتجاته المعيبة دون تحديد مفهوم هذا
العيب ،هذا األخير الذي لم يعد يقتصر على مجرد نقص من قيمة المنتوج أو من
االنتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه ،وانما ذلك الذي من شأنه أن يجعل ما يصنعه

المنتج ،شيئا خط ار على غير طبيعته أو يزيد من خطورته(.)1

لذلك كان لزاما على المشرع الجزائري أن يعرف هذا العيب ،آخذا بعين االعتبار
العناصر التي تجعله يتسبب باألضرار بجسد المشتري أو بأمواله ،ما دامت هذه المسؤولية
الجديدة والتي استوحاها من المشرع الفرنسي ،تدور حول التعويض عن طائفة جديدة من
األضرار التي تسب بها المنتجات ،ال عالقة لها بنقص القيمة التجارية للمنتوج وفقا للمفهوم
التقليدي للعيب الموجب لدعوى ضمان العيب الخفي.
 - 1محمد بودالي ،مسؤولية المنتج عن منتجاته ،...مرجع سابق ،ص.09 .
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غير أن المشرع الجزائري ،تناول المسألة في القانون رقم  93-90الخاص بحماية
المستهلك وقمع الغش ،إذ ينص في مادته  0على أنه:

« يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة لالستهالك مضمونة وتتوفر على األمن

بالنظر إلى االستعمال المشروع المنتظر منها ،وأن ال تلحق ضر ار بصتحة المستهلك

وأمنه ومصالحه ،وذلك ضمتن الشروط العادية لالستتعمال أو الشروط األخرى الممكن
توقتعها من قبتل المتدخلين ».

يضاف إلى ذلك ،أنه أتى بمفاهيم جديدة ،كالمنتوج السليم والنزيه والقابل للتسويق
المنتوج المضمون ،وكذا المنتوج الخطير؛ فجعل القاسم المشترك بينها ،هو عدم اإلضرار
بصحة وسال مة المستهلك و/أو مصالحه المادية والمعنوية وذلك في حالة استعماله
استعماال عاديا أو في الحاالت األخرى ،الممكن توقعها من طرف المتدخل(.)1

بينما التوجيه األوروبي وضح مفهوم العيب ،إذ افترض وجوده بالمنتوج في الحالة
التي ال يوفر فيها السالمة ،التي يمكن للمستهلك العادي أن يتوقعها من مثله

() 2

وتقاس

هذه السالمة كما يتبين من نص المادة  90من التوجيه ،في حدود االستخدام المعقول

وخالل الفترة التي يعد المنتوج صالحا لالستخدام فيها(.)3

كرس المشرع الفرنسي التوجه السابق ،في المسؤولية الخاصة بالمنتج عن منتجاته
المعيبة ،التي ربطت أيضا السالمة التي توفرها المنتجات بالمشروعية المتوقعة وهو ما
يستفاد من المادة  3 -1211التي تنص على أنه:
 - 1الفقرات  12 ،11و 13من المادة  3من القانون رقم  93-90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،سالف الذكر،
على خالف الوضع في القانون رقم  92-80المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ،سـالف الـذكر (الملغـى) ،إذ كـان

يفهـم مــن عمــوم نــص المــادة  2منــه ،أنــه يكــون للمســتهلك الحـق فــي الســالمة حتــى لــو اســتعمل المنتــوج فــي ظــروف غيــر
عادية وغير معقولة التوقع من طرف المهني.

2

 -حسن عبد الباسط جميعي ،شروط التخفيف واإلعفاء  ،...مرجع سابق ،ص.752 .

3

- Article 6 de la directive 85-374/CEE, op- cit, dispose :

1. Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement
s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment:...
;b) de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu
c) du moment de la mise en circulation du produit.
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« يعتبر المنتوج معيبا حينما ال يوفر السالمة التي يحق ألي شخص وفي حدود

المشروعية أن يتوقعها.)1( » ...

يالحظ بالرجوع للمواد السالفة ،ربط العيب بتحقيق سالمة المستهلك ( ،)2بحيث
يصبح ضا ار أو مؤذيا لكل من يستعمله؛ فالعيب هنا يقف على فكرة نقص السالمة
المنتظرة شرعا وليس عند عدم الصالحية لالستعمال أو انتفاء الصفة الموعود بها في
المنتوج.
وعلى هذا األساس ،فإن المستهلك يثبت له الحق في السالمة ،إذا استعمل المنتوج

استعماال عاديا ورغم ذلك سبب له ضر ار ( ،)3كما يثبت له نفس الحق ،إذا وقع االستعمال
في ظروف غير عادية ،يمكن للمحترف أن يتوقعها بشكل معقول()4؛ كتوقع منتج
- « Un produit est défectueux au sens du présent titre, lorsqu'il ne présente pas la sécurité à

1

laquelle on peut légitimement s'attendre... ».

 - 2كريم بن سخرية ،المسؤولية المدنية للمنتج آليات تعويض المتضرر ،دراسة تحليلية وتطبيقية في ضوء أحكام
القانون المدني وقانون حماية المستهلك وقمع الغش لعام  ،2990دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية،2913 ،
ص.90 .

 - 3كأن يستخدم المستهلك هاتفا محموال ،فينفجر في وجهه نتيجة ارتفاع درجة ح اررة األجزاء الداخلية له ،فاالستعمال
كان بشكل عادي وسليم غير أن الجهاز كان السبب في حدوث الضرر .الرجوع في هذا الصدد إلى :حوى فاتن

ضار بسالمته
ا
حسين ،مرجع سابق ،ص .45 .وهذا يعني أن للمستهلك حقا عند استعماله لمنتوج ،يتمثل في أال يكون
وصحته ،إذا ما كان إستخدامه طبقا لما هو محدد بحسب طبيعته ،فمثال عند شراء المستهلك ثالجة أو جها از لتسخين

األطعمة ،فإن من المفترض أن تكون هذه األجهزة تعمل بصورة تؤدي الغرض األساسي منها ،من حفظ للطعام وتبريده

بالنسبة للثالجة وتس خين للطعام بالنسبة للجهاز الذي يؤردي هذه الوظيفة ،وضمن المواصفات المتفق مع طبيعة هذه
األجهزة ،ومن دون أن تؤدي مثال إلى افساد األطعمة التي توضع في هذه األجهزة المنزلية ،والتي تم استخدامها ألن لها
مواصفات معينة ذات جودة وكفاءة عالية .الرجوع في هذا الصدد إلى :المرجع نفسه ،ص.47 .

4 - Jean CALAIS – AULOY, Frank STEINMETZ, op, cit, p. 302.

إال أن تقدير مدى توقع المخاطر المرتبطة باستعمال المبيع ،يجب أن يتم أيضا بالنظر إلى المعرفة أو الخبرة التي
تكون لدى المستهلك المعني ،وهو شخص متوسط ،ليست لديه معرفة خاصة بالمبيع ،ومتى كان الخطر متوقعا بالنسبة
له ،فإنه ال يمكن أن يكون محال لاللتزام ،ألنه من غير المعقول أن يسأل المنتج عن كل األضرار التي تصيب
المستهلك وفقا للمجرى العادي لألمور ،فال حاجة مثال إلى توضيح أن استعمال المكواة الكهربائية يقتضي توصيلها

بالتيار الكهربائي  .الرجوع في هذا الصدد إلى :محمد شتا أبو سعود ،مرجع سابق ،ص.540 .
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السيارات استعمالها بسرعة تفوق تلك التي يجيزها قانون المرور

()1

وتوقع منتج ممحاة

تشبه في شكلها الحلويات ،محاولة ابتالعها من طرف األطفال؛ وعلى العكس ،إذا وقع
استعمال المنتوج بطريقة غير عادية وغير معقولة ،فال حق للمستعمل في السالمة.
بالتالي فالمحترف أو المتدخل ال يعتبر مقص ار في واجب السالمة في الحـاالت التي
يقوم فيها المستهلك باستعمال المنتوج خارج الشروط والمقاييس العادية ،مما يؤدي إلى

إحداث أضرار بنفسه أو بغيره( ،)2فإذا كان منتج السيارات قاد ار على أن يتوقع تجاوز
مستعمليها السرعات المسموح بها ،لكنه بالمقابل ال يمكن أن يتوقع استخدام سيارة معدة

لنقل السائحين في السباق مثال( ،)3كما أن منتج الميكروأوند ( )Micro-ondesال يمكن
أن يتوقع أن يستعمل لتجفيف الحيونات المنزلية(.)4

لذلك ،إذا كان يفهم أن االستخدام التعسفي أو غير المعقول لمنتوج ،يمثل خطأ في
جانب المستهلك ،يستطيع المحترف أو المتدخل أن يتمسك به لدفع مسؤوليته؛ فإنه يفهم
أيضا بمفهوم المخالفة أن الضـرر الناجم عن االسـتخدام المعقول للمنتجات ،يعد دليال
عـلى نقص السالمة في المنتوج.
تكمن العبرة من ربط سالمة المنتوجات بالمشروعية ،في إزالة كل تعسف من قبل

المحترف أو المتدخل في تقدير هذه السالمة()5؛ فالسالمة المرجوة هي السالمة المشروعة

وليس السالمة التي يصفها ويعينها هو (.)6
éd, Dalloz, Paris,

éme

1 - Philippe Le TOURNEEAU, Responsabilité des vendeurs et fabricants, 2
2006, p. 86.

2 - Raymond GUY, « Protection de la santé et de la sécurité du consommateur », Conc. Cons, JC.
FAS 850, 1988, p. 05.
3 - Philippe LE TOURNEAU, Responsabilité des vendeurs…, op.cit, p. 86.
4 - Yves PTCOD, Helene DAVO, Droit de la consommation 2éme éd, Dalloz, Paris , 2010, p. 228.

 - 5كريمة بركات ،حماية المستهلك من المخاطر الناجمة عن استعمال المنتجات والخدمات (دراسة مقارنة) ،مذكر لنيل
درجة ماجستير في القانون ،فرع قانون األعمال ،جامعة مولود معمري ،كلية الحقوق ،2991 ،ص.11 .
 - 6حبيبة كالم ،مرجع سابق ،ص.19 .
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يضاف إلى ماسبق ،أن مشروعية التوقع ال تعني مجرد التوافق أو االنصياع لقاعدة
قانونية ،فإتباع القواعد المهنية أو الحصول على الترخيص القانوني باإلنتاج ال يعنيان
()1

استيفاء المشروعية التي تتحدد بها توقعات الشخص

وانما يتم تقديره بناء على معايير

معينة.
 -2معايير مشروعية التوقع
يسترشد القاضي عند تقديره لنقص السالمة المنتظرة شرعا على معيارين أساسين
أشار إليهما التوجيه األوروبي والمشرع الفرنسي ،أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم يتناولهما
بشكل مباشر في المسؤولية القانونية الخاصة بالمنتج وانما يمكن استخالصهما من
القوانين ذات الصلة بالموضوع ،يتمثالن في كل من معيار الظروف المحيطة بالمنتوج (أ)
ومعيار الحالة الراهنة للتقنية والعلم (ب).
أ -معيار الظّروف المحيطة بالمنتوج:

يتوقف تقدير التوقع المشروع لسالمة المنتجات ،على الظروف المحيطة بها ،والتي

تتحدد بصفة أساسية بالوضع الظاهر لها ،طبقا للمادة  90من التوجيه األوروبي رقم -81
 ، 301التي أستوحاها منه المشرع الفرنسي والمدرجة في المادة  3 -1211ت .م ،إذ
نصت على أنه:

» ...في تقدير السالمة التي يمكن توقعها بصفة مشروعة يجب أن تؤخذ في

االعتبار جميع الظروف وخصوصا طريقة تقديم المنتج ،واالستعمال الذي يمكن توقعه

منه.)2( » ...

لكن يالحظ عدم تحديد المشرع الفرنسي -ومن قبله التوجيه األوروبي رقم -25

 014في المادة أعاله ،للظروف التي تجعل المنتوج معيبا ،عندما يتعلق األمر بطريقة
تقديمه ،حيث أشار إلى ضرورة مالحظة الظروف المحيطة بتقديم المنتوج دون أن يحدد
 - 1حسن عبد الباسط جميعي ،مسؤولية المنتج عن األضرار ،...مرجع سابق ،ص.181 .
- « ... Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être

2

tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage
qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation... ».
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ماهية الظروف الواجب مراعاتها ،والقصد من ذلك هو إطالق حرية القاضي في التقدير،
إلستنتاج مثال أن إهمال المنتج في اإلفضاء للمستهلك بخصائص منتجاته الخطيرة
والتعليمات أو التوجيهات الخاصة بطريقة استعمالها أو ذكر طريقة استخدام خاطئة وعدم
تحذيره من مخاطرها ،تعتبر بمثابة عيوب في المنتوج توجب اقامة مسؤوليته عن األضرار
التي تلحق بالمضرور(،)1

يضاف إلى ذلك ،أن القاضي يقدر مدى مشروعية توقعات المستعملين ،وفقا لمعيار
موضوعي وليس شخصي؛ ومن ذلك مثال ،المعدات التي تعمل بالمشتقات البترولية
والمبيدات الحشرية والمعد ات التي تستخدم في قطع األحجار واألخشاب ،توجد درجة من
الخطورة مألوفة ومتوقعة؛ وعليه فإنه ال يخل بالتوقع المشروع للسالمة ،ما يعد مألوفا من
األخطار المتعلقة باستعمال مثل هذه المنتجات ويعني ذلك أن إقرار العيب في مثل هذه
المنتجات ،يقتضي أن يكون الخطر الذي يهدد السالمة ،أعلى درجة من المخاطر

المعتادة أو المألوفة التي يمكن توقعها من مثلها(.)2

أما بالنسبة للمشرع الجزائري ،إضافة إلى عدم إشارته إلى مفهوم العيب ،لم يشر
إلى معايير تقديره في المادة  119مكرر ت .م ،مقارنة بالتوجيه األوروبي والتي استوحاها
منه المشرع الفرنسي ،لكن بالرغم من ذلك يمكن إستخالصها من القوانين ذات الصلة
بالموضوع.
إذ أخذ المشرع الجزائري في المادة  0من القانون رقم  10-10المتعلق بحماية
المستهلك وقمع الغش ،بنفس معيار تقدير السالمة ،مستندا بذلك على المعيار الموضوعي
أي االستعمال المنطقي للمنتوج من قبل المستهلك ومد نطاق حماية سالمة المستهلك في
حالة االستعمال غير العادي للمنتوج ،وهذا يدخل ضمن الشروط األخرى الممكن توقعها من
قبل المتدخلين ،فحددت المادة  10من القانون رقم  10-10أعاله ،معايير ينبغي على
1- Article L421-3 du code de la consommation, op, cit.

وهو ما يستفاد أيضا من المادة  11من القانون رقم  93-90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،سالف الذكر.

 - 2حسن عبد الباسط جميعي ،مسؤولية المنتج عن األضرار ،...مرجع سابق ،ص.118 .
326

الباب الثاني:

تفعيل االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة

المتدخل إتباعها لضمان سالمة المنتجات ،منها مميزات تركيبة المنتوج وتغليفه وشروط
تجميعه وصيانته ،تأثير المنتوج على المنتجات األخرى ،عرضه ووسمه وتبيين إرشادات
االستعمال ،تبيين مخاطر استعمال المنتوج.
كما تناولت المادة  05من المرسوم التنفيذي رقم  ،210 -72المتعلق بالقواعد
المطبقة في مجال أمن المنتوجات ،معايير على أساسها يمكن تقدير مشروعية التوقع
وذلك عندما نص على ضرورة اشتمال المنتجات على التعليمات التنظيمية المتعلقة بها في
مجال أمن وصحة المستهلكين وحمايتهم ،خاصة من حيث مميزات السلعة شروط النظافة
التي ينبغي أن تتوفر في أماكن االنتاج واألشخاص العاملين بها ،باالضافة إلى التدابير
المالئمة لضمان مسار المنتوج.
الراهنة للتّقنية والعلم:
ب – معيار الحالة ّ
يتوقف تقدير مشروعية التوقع لدرجة السالمة التي يجب أن توفرها المنتجات
باإلضافة إلى ظروف المنتوج بمدى تطور الصناعة وتقدمها ،يظهر ذلك عندما تم ربطها
بلحظة طرحها للتداول وفقا للمادة  3-1211ت .م .ف ،المقابلة للمادة  6/1cالتي تنص
على أنه:

" ...في تقدير السالمة التي يمكن توقعها بصفة مشروعة يجب أن تؤخذ في

االعتبار جميع الظروف وخصوصا  ...تاريخ طرحه للتداول.)1( "...

تلعب في هذا الصدد لحظة طرح المنتوج للتداول أهمية كبيرة ،ألن ما يتوقعه

الجمهور شرعا من المنتوج يتطور بسبب التقدم العلمي والتقني(.)2

لم يعرف التوجيه األوروبي فكرة الطرح في التداول( ،)1على خالف المشرع الفرنسي
الذي تولى ذلك في المادة  7/4 -7245ت .م .ف ،عندما نصت على أنه:
1

- « ... Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être
tenu compte de toutes les circonstances et notamment ... moment de sa mise en circulation... ».
2 - François TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, 8ème éd
Dalloz, Paris, 2002, p. 940.
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«» يكون المنتوج مطروحا للتداول عندما يتخلى عنه المنتج إراديا

 خروج المنتوج من حيز اإلنتاج،يقصد بالتالي بلحظة إطالق المنتجات في التداول
 فإنه، لذلك وحتى يمكن التمسك في مواجهة المنتج بهذه المسؤولية،إلى حيز االستعمال
يجب أن يكون المنتوج قد خرج ماديا من حيازة المنتج ويشترط أن يكون ذلك
.)3( قد تم بإرادته

 أن خروج المنتجات من يد المنتج عن طريق السرقة أو الحجز،يترتب عما سبق
 حتى وان ثبت، يؤدي إلى عدم مسؤوليته عنها،اإلداري أو التنفيذي أو أي طريق آخر
من التوجيه

) 4(

أ-1  المقابلة لنص المادة، ف. م. ت7/71-7245  طبقا للمادة،تعيبها
.014 -25 األوروبي رقم

، على الحالة التي يثبت فيها أن العيب لم يكن موجودا وقت إطالقه،ينطبق األمر

،)5( ف. م. ت2/10-7245  وفقا للمادة،أو إذا ثبت أنه قد نشأ بعد هذا اإلطالق
.014 -25  من التوجيه رقم7/b المقابلة لنص المادة
 إلى أن مستوى السالمة الذي يجب أن يقدمه المنتوج،تجدر االشارة في هذا الصدد
، 2990 / 92 / 90 : ) عر فته في قرار صادر لها بتاريخCJCE (  غير أن محكمة العدل لدول االتحاد األوروبي- 1
." " يعتبر المنتوج مطروحا للتداول عند خروجه من مسار االنتاج ودخول ه حيز التسويق:عر فته بأن ه
« Un produit est mis en circulation lorsqu’il est sorti du processus de fabrication mis

en œuvre par le producteur et qu’il est entré dans un processus de commercialisation
dans lequel il se trouve en l’état offert au public aux fins d’être utilisé ou consommé» .
VOIR :
Pascal OUDOT, L’application et le fondement de la loi du 19 mai 1998 instituant la responsabilité
du fait des produits défectueux : les leçons du temps, Gaz. Pal, n° 06, 2008, p. 3668.
2

3

- «Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement ».

- Anne GUEGAN, Anne GUEGAN, La mise en circulation (Rapport français), Voir sur:

http://grerca.univrennes1.fr/digitalAssets/305/305939_32_aguegan.pdf. p. 01
4 - Article 7 de la directive 85-374/CEE, op- cit, dispose :
Le producteur n'est pas responsable en application de la présente directive s'il prouve:
a) qu'il n'avait pas mis le produit en circulation;
5 - Article 1245-10/2 du code civil, dispose : « que, compte tenu des circonstances, il y a lieu
d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existati pas au moment où le produit a été mis
en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ».
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ليس من شأنه أن يجعل من المنتوج معيبا لمجرد انتاج منتوج أكثر إتقانا أو تطو ار

منها(.)1

تختلف في هذه النقطة ،المسؤولية الخاصة التي أتى بها المشرع الجزائري في المادة
 119مكرر ،عن تلك التي كرسها كل من التوجيه األوروبي والمشرع الفرنسي ،إذ لم
يشترط أن يكون المنتوج محل طرح للتداول ،لكي يصدق عليه هذا المصطلح.
غير أن المشرع جاء بمفهوم آخر وهو عملية الوضع لالستهالك ،وقد عرفه في المادة
 10مطة  12بأنها:
» مجموع مراحل النتاج واالستيراد والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة

وبالتجزئة «.

يستخلص من ذلك ،أن المتدخل يكون مسؤوال عن العيب في المنتوج ،حتى قبل
اقتنائه من قبل المستهلك ،وبذلك يكون قد وسع من النطاق الزمني نتيجة توسيعه للنطاق
الشخصي للمسؤولين ،فالمسؤول الضامن ال يشمل فقط المنتج ،بل يشمل جميع
األشخاص الذين تدخلو في عملية عرض المنتوج لالستهالك.
بالتالي فإن مسؤولية المتدخل ،تقوم في أي مرحلة من مراحل عرض المنتوج
لالستهالك ،من انتاجه إلى غاية استالمه من المستهلك ،ليعتمد بذلك في تقدير وجود
العيب بلحظة اقتناء المستهلك للمنتوج وليس لحظة طرحه للتداول ،كما أن مسؤولية
المتدخل ،قد تقوم حتى في مرحة االنشاء األولى للمنتوج ،بل أكثر من ذلك يمكن أن
تتعداها إلى الفرض الذي يطلق فيه المنتوج بدون إرادة المتدخل.
وبالرغم من عدم النص صراحة من قبل المشرع الجزائري من خالل المادة 119
 - 1وهو ما تناولته المادة  0/0-7245ت .م .ف ،المقابلة للمادة  2/1من التوجيه األوروبي رقم .014 -25
فإنتاج مثال سكين كهربائية تستطيع عند تقطيع اللحم أن تميزه عن جسم االنسان ،حفاظا عليه من خطورة استخدامها
ال يجعل من السكين التقليدية منتوجا معيبا .الرجوع في هذا الصدد إلى :محمد سامي عبد الصادق ،مرجع سابق ،ص
.40

329

الباب الثاني:

تفعيل االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة

مكرر ،على مسألة ربطه مشروعية التوقع بمدى تطور الصناعة وتقدمها ،يمكن
استخالص أخذه بهذه الفكرة عندما نظم اللوائح الفنية الواجب احترامها ،وذلك من خالل
المادة  91من القانون رقم  91 -10المعدل والمتمم للقانون رقم  91 -91المتعلق
بالتقييس ،التي تنص على أنه:

» يكون إعداد اللوائح الفنية واعتمادها ضروريا لالستجابة لهدف مشروع ،مع

األخذ بعين االعتبار المخاطر التي تنجر عن عدم اعتمادها .ولتقدير هذه المخاطر فإن
العناصر ذات الصلة الواجب أخذها بعين االعتبار هي على وجه الخصوص المعطيات

العلمية والتقنية المتوفرة. «...

يستخلص الحكم نفسه من المادة  0من المرسوم التنفيذي رقم  293-12المتعلق
بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات ،التي تنص على أنه:

» تثبت مطابقة السلعة أو الخدمة من حيث إلزامية األمن بالنظر لألخطار التي

يمكن أن تؤثر على صحة المستهلك وأمنه.

تقيّم مطابقة السلعة أو الخدمة من حيث إلزامية األمن بمراعاة...:
المستوى الحالي للمعارف والتكنولوجيا. )1(« ...
على خالف التوجيه األوروبي الذي أشار صراحة إلى ذلك ،إذ نصت المادة  90فقرة
 92من في هذا الخصوص على أنه:

« ال يمكن أن يعتبر المنتوج معيبا من واقعة أن منتجا آخر أكثر اتقانا قد طره

بعده للتداول »(.)2

يتطابق النص السالف ،مع المادة  3/3-12110ت .م .ف ،ما يفيد أن السالمة

1

 -يتوافق النص مع المادة  L421-7من تقنين االستهالك الفرنسي.

Article L421-7 du code de la consommation, op. cit, dispose:
« Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-5 et L. 421-6, la conformité
d'un produit à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les
éléments suivants quand ils existent : ...
5° L'état actuel des connaissances et de la technique ».
2
- « Un produit ne peut être considéré comme défecteux par le seul fait qu'un produit plus
perfectionné a été mis en circulation postérieurement à lui ».
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مفهوم تقني ،لذلك لكي يعتبر انتظار المستعمل مشروعا ال بد أن يتوافق مع الحالة
الراهنة للتقنية والعلم.
الفرع الثاني

تحقق الضتتتترر
يعد الضرر ركنا أساسيا في إثارة المسؤولية المدنية( )1يشترط تحققه لقيام مسؤولية
المنتج إلى جانب تحقق العيب؛ واألضرار التي تسببها المنتجات الخطيرة والتي يتحدد
نطاق االلتزام بالسالمة على أساسها يمكن تقسيمها إلى طائفتين ،أضرار يتسبب المنتوج
بوقوعها (أوال) وأضرار أخرى تصيب المنتوج (ثانيا).
يتسبب المنتوج في وقوعها
أوال :أضرار
ّ
تتنوع األضرار التي تتسبب المنتجات الخطيرة في وقوعها ،بين األضرار الماسة
بالشخص ،وهي تلك التي تطال جسم اإلنسان المادي أو معنوياته ( )7واألضرار التي
تعرض أمواله للضياع أو االنتقاص (.)2
 -7األضرار الماسة بالشخص
تتراوح األضرار التي تسببها المنتجات الخطرة الماسة باألشخاص ،بين اإلصابات
والحروق والتشوهات وبتر أحد األعضاء أو أية إصابة في أعضاء الجسم أو إحداث جرح
فيه( ،)2والتسممات وما يترتب عنها من تكاليف مالية يتحملها المضرور من أجل العالج،

كما من شأنها أن تؤثر على قدرته على الكسب ،باإلضافة إلى اآلثار النفسية المترتبة عن
تلك الحوادث؛ فاالعتداء على الجسم ،يعني المساس بالمزايا التي يمنحها الحق في
السالمة الجسدية أو الحق في الحياة ،وتترتب عليه آثار مالية أو غير مالية(.)3

تفريعا عما سبق ،يمكن تصنيف األضرار الماسة بالشخص ،إلى ما يلي:
 - 1المادة  121ت .م .ج ،والمادة  1382ت .م .ف.
 - 2زكي محمود جمال الدين ،مشكالت المسؤولية المدنية ،ج ، 2مرجع سابق ،ص.410 .
 - 3محمد عبد الغفور العماوي ،التعويض عن األضرار الجسدية واألضرار المجاورة لها ،دراسة مقارنة بين الشريعة
والقانون ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،2912 ،ص.31 .
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أ -األضرار الماسة بجسد الشخص( :)1وهي النموذج األمثل لألضرار الواجب تعويضها،
لما ترتبه من انتقاص وافتقار لذمة المضرور المالية وتشمل ما يلحق بجسم المصاب من

إتالف عضو أو جرح أو تشويه(.)2

إذ يعتبر المساس بحرمة الجسد البشري ضر ار موجبا للتعويض ،ويشمل التعويض

في هذه الحالة ،نفقات العالج وكلفة العمليات الجراحية وثمن األدوية( ،)3ومقدار

المصروفات المتعلقة بثمن شراء البديل ،ومصروفات اإلنتقال ...إلخ ،وتكاليف مساعدة
المضرور في حاالت اإلعاقة أو العجز ،سواء تمت اإلعانة في البيت أو في المستشفى،
كما تضم األضرار المالية المتخذة شكل الكسب الفائت بسبب العجز عن العمل ،وفي هذه
الحالة تقدير التعويض عن هذه األضرار ،يرتبط بمدى ممارسة المضرور لنشاط مهني أم
()4

ال

مع األخذ بعين اإلعتبار مدى تفاقم األضرار الالحقة بالمضرور(.)1

 - 1يقع بين الضرر المادي والضرر المعنوي نوع ثالث من األضرار ليس ضر ار ماديا بحتا وليس ضر ار معنويا
محضا ولكنه يجمع بينهما ،ويتعلق األمر باألضرار الجسمانية المتمثلة في اآلالم الجسمانية ،واألضرار الجمالية
واالضطراب في أوضاع المعيشة .الرجوع في هذا الصدد إلى :سليمان حاج عزام ،المسؤولية االدارية للمستشفيات
العمومية ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون إداري ،كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،2177 ،ص.714 .

 - 2محمد السعيد رشدي ،ضمان أذى النفس ،دراسة في القانون المدني مقارنا بالفقه اإلسالمي ،دار الفكر الجامعي،
اإلسكندرية ،2174 ،ص .22 .مثال ذلك ما سببه المستحضر الصيدلي فوكوميليا ( )Phocomelaiمن أضرار

جسيمة ،تمثلت في والدة ما يقرب من عشرة آالف طفل في ألمانيا مصابين بتشوهات ،ووفاة كثير منهم بسبب تناول

األمهات لهذا المستحضر ،أطلق عليه إسم فوكوميليا على الحامل وخاصة في الفترات األولى منه ،وامتدت آثار هذا

المستحضر إلى العديد من الدول األخرى منها سويسرا ،والب ارزيل ،وكندا ،ولبنان ،ومصر .الرجوع في هذا الصدد إلى:

حمدي أحمد سعد ،مرجع سابق ،ص.500 .
 - 3قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج  ،...مرجع سابق ،ص.01 .

 - 4يدخل ضمن ما فات المضرور من كسب ،إضاعة الفرص عليه من تحقيق هدف معين ،كإصابة الطالب في
حادث مرور بأضرار أثناء ذهابه إلجراء امتحان مما حرمه من دخوله ،فإن الطالب قد فوت عليه الحادث الذي أصابه
فرصة دخوله واحتمال نجاحه في االمتحان ،وعليه فإن النجاح هنا يتأرجح بين أن يتحقق وقد ال يتحقق ،ومن ثم فإن
الفرصة هنا أم ار محتمال وهي نتيجة من نتائج تفويت الفرصة ،وعليه فال يعوض عليها ألن الضرر هنا محتمل في هذه
الحالة ،أما التعويض الذي يجب فهو على تفويت الفرصة في حد ذاتها ،حيث تحققت من عدم دخول الطالب لالمتحان

نتيجة إصابته بأضرار في حادث مرور ،وبالتالي حرمانه مما كان يعول عليه في فرصة تتيح له الحظ في النجاح لو =
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يالحظ بخصوص موقف المشرع الجزائري من المسألة ،أنه لم يشر صراحة إلى
األضرار المعنية بالتعويض في نطاق المسؤولية القانونية الخاصة للمنتج والمنظمة
بموجب المادة  741مكرر ت .م وبالتالي يمكن فهم أن التعويض ،يشمل كل األضرار
مهما كانت طبيعتها ،جسمانية معنوية وكذا مادية.
بينما المشرع الفرنسي ،فقد ورد نص المادة  7-7245ت .م .ف ،مطابقا للتوجيه
األوروبي رقم  014-25بخصوص ضرورة التعويض عن األضرار الجسدية التي تصيب
اإلنسان في بدنه أو صحته()2؛ وبالرجوع للمادة  10من التوجيه نجد أن التعويض عن

األضرار الجسدية ،يشمل التعويض عن فقد الحياة أو عن أي إصابة أو تلف أو عجز
يصيب أي عضو من أعضاء الجسد ،مع ترك السلطة للتشريعات الداخلية للدول

األعضاء ،في تحديد مفهوم هذين المصطلحين على وجه الدقة(.)3

ب -أضرار باالرتداد :وهي األضرار التي تلحق بأقارب المتوفي ،ممن تلزمه نفقتهم

قانونا عن فقدانهم مصدر إعالتهم()4؛ وان كان المشرع الجزائري لم ينص على حكم

= سارت األمور طبقا لمجراها الطبيعي المعتاد .الرجوع في هذا الصدد إلى :محمد بعجي ،المسؤولية المدنية المترتبة
عن حوادث السيارات ،أطروحة دكتوراه في الحقوق ،فرع القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،2112 ،ص.

ص.201 - 231 .

 - 1اإلصابة الجسدية بطبيعتها ،ال تستقر على نفس المستوى من وقت تعرض المضرور للفعل الضار الناتج عن
الحادث ،إذ يتغير مداها ،فقد تشتد حدتها وقد يتحسن حالها؛ وبما أن التعويض يتحدد بقدر الضرر الذي لحق
المضرور ،فإنه يترتب على ذلك ضرورة األخذ في االعتبار تفاقم اإلصابة الجسدية أو تحسنه ،وبالتالي زيادة مبلغ

التعويض أو إنقاصه تبعا لذلك .الرجوع في هذا الصدد إلى :أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ،مرجع سابق ،ص.
.140
2 - Jérôme HUET, Une loi peu en cache une autre mise en perspective de la loi sur la responsabilité
des produits défectueux, DALLOZ Affaires, 1998, p. 1160 et s.
« 3 - L’article 09 de la directive 85-374/CEE, op- cit, dispose : « Au sens de l'article 1er, le terme
dommage » désigne:
… a) le dommage causé par la mort ou les lésions corporelles
Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions nationales relatives aux dommages
immatériels ».

 - 4حسن عبد الباسط جميعي ،مسؤولية المنتج عن األضرار ،...مرجع سابق ،ص.219 .
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الباب الثاني:

التعويض بشأنه ولكن ليس هناك ما يمنع القاضي من الحكم به).(1
جـ -أضرار معنوية( :)2إذا كانت األضرار الجسدية السابقة تصيب جسد االنسان
المادي ،فإن األض ارر المعنوية مرتبطة بالسالمة الحسية والروحية وال يقصد به ذلك
الضرر الذي ال يدرك بالحس ،بل يقصد به الضرر الذي ال يمس بالذمة المالية للشخص
بأي وجه(.)3
لذلك فإن التعويض عن الضرر المعنوي ،ال يستوجب ذكر عناصر التقدير مثل
التعويض عن الضرر المادي ،ألنه يقوم على العنصر العاطفي ،وهو ما كرسته المحكمة
العليا (.)4
تتجسد األضرار المعنوية أساسا في اآلالم التي يعانيها المضرور ،بسبب الجروح
أو التلف الذي أصاب جسمه

()5

أو اآلالم الحسية نتيجة العاهات التي تلحق به بسبب

 - 1علـ ـي عل ـي سليمان ،النظرية العامة لاللتزام ( مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري) ،ط  ،3ديوان
المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،7000 ،ص.722 .

ومن التطبيقات القضائية الجزائرية التي كرست ذلك :القرار الصادر من المحكمة العليا الذي قضى بأن :الحق في
طلب التعويض الناشىء قبل وفاة الضحية ينتقل إلى ورثته ،حيث أنه إذا كان األصل في الحق في طلب التعويض
يعود للمضرور جسديا وحده ،فإن ورثته ينتقل إليهم الحق في حالة وفاته مادام أنه نشأ قبل الوفاة ودخل في الذمة

المالية للمضرور .الرجوع في هذا الصدد إلى :قرار المحكمة العليا– غرفة مدنية -ملف رقم  ،247040بتاريخ
 2117/10/27المجلة القضائية ،عدد  ،2110 ،12ص777 .؛ كما أنه بالرجوع إلى الحكم المدني الصادر من
محكمة سطيف للجنايات بتاريخ  7000/71/21بخصوص قضية الكاشير الفاسد يتأكد حق المضرور باالرتداد في
الحصول على التعويض .الرجوع في هذا الصدد إلى :قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.

.10

 - 2يقصد بالضرر المعنوي ،الضرر الذي ال يمس الذمة المالية وانما يسبب فقط ألما معنويا للمتضرر ،فيكون الضرر
معنويا عند مساسه بالحياة الشعورية والعاطفية للشخص ،كما يمس رفاهيته .الرجوع في هذا الصدد إلى :عبد العزيز
اللصاصة ،المسؤولية المدنية التقصيرية ،الفعل الضار( أساسها ،شروطها) ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن،

 ،2112ص.20 .

 - 3عدة عليان ،مرجع سابق ،ص.128 .
 - 4قرار المحكمة العليا -الغرفة المدنية -ملف رقم  ،515112بتاريخ  ،2990/12/10المجلة القضائية ،عدد ،17
 ،2171ص.705 .
 - 5عبد المولى ابراهيم طه ،مشكالت تعويض األضرار الجسدية في القانون المدني في ضوء الفقه والقضاء ،دار
الفكر والقانون ،مصر ،2000 ،ص.129 .
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الحادثة والتي تشمل آالم الحرمان من ممارسة متع الحياة ،بإستحالة أو تعذر ممارستها

كما هو الشأن بالنسبة لألنشطة الرياضية والفنية( ،)1باإلضافة إلى اآلالم النفسية التي
يشعر بها بسبب قلقه على مصيره ومصير عائلته (.)2

كما يدخل في دائرة هذه األضرار ما يعرف باألضرار الجمالية les préjudices
 ésthétiquesوهذه تكون نتيجة العاهات التي تجعل صاحبها ينزوي على نفسه ويأبى
الظهور أمام الناس(.)3

وبخصوص موقف المشرع الجزائري ،إضافة إلى االستنتاج السابق فيما يتعلق
بشمولية األضرار محل التعويض طبقا للمادة  741مكرر من ت .م ،لتضم األضرار
المعنوية ،فإن المشرع بالرجوع للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني ،نجد أنه بعد
تعديله إياه بمـوجب القانون رقم  ،71 - 15قد اعترف صراحة بحـ ـق المضرور في
 - 1نور الدين قطيش محمد السكارنة ،الطبيعة القانونية للضرر المرتد ،رسالة ماجستير مقدمة استكماال للحصول على
درجة الماجستير في القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة الشرق األوسط ،2912 ،ص.10 .
 - 2عندما يصاب الفرد بحادثة ،وخاصة إذا كانت مقعدة عن العمل ومستديمة ،فإنه يشعر بالعزلة جراء عدم مشاركته
في الحياة العادية ،كما يشعر بالخوف من اإلقدام على األعمال المشابهة ألعماله السابقة ،وقد يحدث له قلق واحباط
وخيبة أمل ،وفقدان في ثقته بنفسه ،نتيجة لتلك اإلصابة التي حدثت له.

أما على المستوى األسري واالجتماعي ،فإن األثر يكون عظيما على تلك األسرة ،في حالة إصابة عائلها؛ حيث

يتدنى دخلها أو ينقطع بسبب تلك اإلصابة ،وبالتالي سيكون له أث ار سيئا عليها .الرجوع في هذا الصدد إلى :فهد بن
محمد المديفر ،مرجع سابق ،ص.70 .
 - 3قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص .00 .إذ قد تنتج عن اإلصابة ،بعض التشوهات في

الجسم تؤثر على حسن مالمح وخلقة الضحية ،وبالتالي فهو ضرر معنوي أكثر منه جسماني ،خاصة إذا كان ذلك في

أماكن ظاهرة كالوجه؛ وفي هذا الصدد ،فإن نسبة الضرر الجمالي تختلف بحسب جنس الضحية ذكر أو أنثى .الرجوع
في هذا الصدد إلى :كمال كيحل ،االتجاه الموضوعي في المسئولية المدنية عن حوادث السيارات ودور التأمين ،رسالة
لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،2990 ،ص .ص-208 .

 .200وهنا نكون أمام ضرر معنوي متصل بضرر مادي ،نتيجة ما قد يسببه التشوه من نقص في القدرة على العمل،
كفقد المضرور إلحدى عينيه .الرجوع في هذا الصدد إلى :نور الدين قطيش محمد السكارنة ،مرجع سابق ،ص .11 .كما
أن االنتقاص من جمال الجسم و الخلقة و ما ينجر عن ذلك من تشويه ،يعد من قَبيل األضرار المعنوية التي لها أهمية
بالغة في حياة بعض األشخاص الممارسين لبعض المهن كالممثلين و المغنين ،وكل األشخاص الذين يهتمون بأناقتهم
و جمالهم .الرجوع في هذا الصدد إلى :سعاد بختاوي ،مرجع سابق ،هامش ص.113 .
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التعويض عن األضرار المعنوية طبقا للمادة  722مكرر (.)1
تبنت الحكم السابق ،القواعد الخاصة بحماية المستهلك ،التي جاءت لتعزيز األحكام
الواردة في القواعد العامة للبيع أو المسؤولية ،من حيث توفير أكبر حماية لجمهور

المضرورين من المخاطر الناتجة عن المنتجات(.)2

إذ تنص المادة  0من القانون رقم  93-90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
على ضرورة أن تكون المنتجات الموضوعة لالستهالك مضمونة وتتوفر على األمن وأن
ال تلحق ضر ار بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه( ،)3فالصحة ،تنصرف إلى الجانب
المادي والبدني لها ،ذلك أن سالمة اإلنسان مرتبطة بالجانب الوظيفي والنفسي(.)4
ينطبق الوضع على كل من التوجـيه األوروبي والمشرع الفرنسي ،اللذان لم يسـتثنيا
األضرار المعنوية من مجال تطبيق المسؤولية المستحدثة ،وهو ما يفهم من عموم المادة
 90الفقرة األولى من قانون التوجيه األوروبي ،التي تقضي بالتعويض عن األضرار
الجسدية التي تصيب اإلنسان في بدنه أو صحته ،والتي تشمل اآلالم واألضرار األدبية

(غير المادية) وسايره في ذلك المشرع الفرنسي ،وذلك من خالل المادة  1 -1211ت .م.
الماسة باألموال:
 -2األضرار
ّ
يضاف إلى األضرار التي تصيب الشخص في جسده ،وما

يرتبط

بها من

خسائر مالية أو فوات الكسب ،أضرار أخرى ال تصيب الشخص في جسده وانما في
1

 -لم يعرف المشرع الجزائري الضرر المعنوي ،بل قام بتعداد صوره في المادة  182مكرر ت .م التي نصت على

أنه " :يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة ".والسلطة التقديرية تعود
للقاضي في تقديره ،ومن التطبيقات القضائية الجزائرية على ذلك يذكر :قرار المحكمة العليا–غرفة مدنية -ملف رقم

 ،222422بتاريخ  ،2172/11/70المجلة القضائية ،عدد  ،2170 ،12ص.745 .

 - 2قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.84 .

 - 3وهو ما يتوافق مع نص المادة  92من القانون  92-80المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك (الملغى) التي

نصت على أنه « :كل منتوج سواء كان شيئا ماديا أو خدمة ،مهما كانت طبيعته ،يجب أن يتوفر على ضمانات ضد
كل المخاطر التي يمكن أن تمس صحة المستهلك و /أو أمنه أو تضر بمصالحه».

 - 4قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.87 .
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وتشمل هذه األضرار:

األضرار الناتجة عن هالك المال (المنتوج) أو تلفه أو اإلنتقاص من قيمته نتيجة

العيب الذي اعتراه ،كانفجار إحدى عبوات الغاز الموجودة في المحل ،فتلحق اض ار ار
بالمحالت المجاورة أو السيارات المتوقفة بجانبها أو انفجار فرن معيب وتندلع النيران
ويحترق أثاث المنزل وتصاب ممتلكات الجيران (.)2

ب -األضرار المالية التي تكبدها المضرور من أجل منع تفاقم الضرر ،كنفقات إعادة
المنتوج إلى ما كان عليه وكذا نفقات إعادة النشاط( ،)3التي تشمل نفقات إصالح المنتوج

وما يتعلق بذلك من مصروفات انتقال مثال(.)4
ثانيا :أضرار تصيتب المتنتوج

يضاف إلى األضرار التي يتسبب المنتوج بوقوعها ،األضرار التي تصيب المنتوج
الناتجة عن عقد البيع ،وهو ما يطلق عليها األضرار التجارية ،بسبب عدم مطابقة المنتوج
للمواصفات المطلوبة في العقد ،أو عدم صالحيته لالستعمال المقصود؛ مما يؤدي إلى
عدم االستفادة منه على أكمل وجه أو إنقاص قيمته(.)5

يالحظ عدم فصل المشرع الجزائري بشكل مباشر في المسألة ،غير أنه يمكن
استخالص فصله األضرار التجارية المحصلة من قيمة المنتوج أو عدم صالحيته ،عن
 - 1يسميها المشرع الفرنسي باألضرار المادية (  )Dommages Matérielsطبقا للمادة  7-7245ت .م .ف.
 - 2ويزة لحراري ،حماية المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة ،مذكرة لنيل شهادة
الماجستير في القانون ،فرع المسؤولية المهنية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،
 ،2171ص.700 .

 - 3قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.89 .
 - 4حسن عبد الباسط جميعي ،مرجع سابق ،ص.290 .
5 - Galatina ALEXAKI, op.cit, p. 191.
فمثال إذا انقلبت سيارة ناقلة للبضائع فتهشمت وأصابت السائق ثم أتلفت البضاعة المنقولة ،فإن السائق المتضرر
يعوض عن األضرار الجسدية التي طالته وعن البضائع المنقولة ،زيادة على األضرار التي طالت السيارة .الرجوع في

هذا الصدد إلى :قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.00 .
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األضرار التي يتسبب فيها المنتوج ،ألن المزج بينهما يتعارض مع الغاية من إقرار القواعد
الخاصة بحماية سالمة المستهلك والتي جاءت لتغطية األضرار التي لم تشملها القواعد
العامة ،المتعلقة بضمان العيوب الخفية في عقد البيع.
إذ يكفي الرجوع إليها لما يتعلق األمر بهذا النوع من األضرار (األضرار التجارية)،
إلى أحكام ضمان العيب الخفي ،واال فما الغاية من استبقاء المشرع الجزائري على أحكامه
(ضمان العيب الخفي)؛ باالضافة إلى قواعد الضمان المنصوص عليها في المرسوم
التنفيذي رقم  021-70المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات ،وبالتالي
فهي تخرج عن نطاق تطبيق مسؤولية المنتج المنصوص عليها في المادة  741مكرر
ت .م .ج.
وعلى خالف المشرع الجزائري ،فقد نص المشرع الفرنسي صراحة على استبعاد
من نطاق التعويض ،هذا النوع من األضرار المادية ،في إطار المسؤولية المستحدثة

للمنتج وهو ما يستخلص من المادة  1-1211ت .م .ف( ،)1التي تناولت األضرار

الجسدية فقط وقد تعمد المشرع الفرنسي استبعادها من نطاق األضرار الواجب تعويضها،
مكتفيا بشأنها بالدعاوى التقليدية(.)2
يكون المشرع الفرنسي بهذا االستثناء قد أخذ بما نص عليه التوجيه األوروبي رقم

 014 -25في نص المادة  ،)3(2/0التي لم تأخذ بقاعدة تغطية كل األض ارر الناتجة عن
1 - Article 1211- 1 du code civil, dispose:
« Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte
» …d’une atteinte à la personne

2- Paulette VEAUX & Daniel VEAUX, op, cit, p. 02. ou il dit: « l’obligation de securité
concerne en premier lieu la securité des personnes mais elle englobe aussi les dommages aux
biens a condition qu’il ne s’agissent de la chose qui est a l’oigine du dommage parce que dans
» ce cas la reparation releve d’autres techniques juridiques
3 - Article 9/b de la directive 85-374/CEE, op- cit, dispose :
Au sens de l'article 1er, le terme « dommage » désigne:...
b) le dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit
défectueux lui-même...
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عيوب المنتجات واقتصرت على أن التعويض يشمل األض ارر الجسدية واألض ارر المادية
التي تلحق باألموال ،فيما عدا ما يلحق المنتوج ذاته من أضرار.
وهو ما أكدت عليه محكمة النقض الفرنسية ،في حكم لها صادر بتاريخ
 2911/19/11قررت فيه استبعاد تطبيق أحكام المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة
على األضرار التي تصيب المنتوج(.)1
ورغم تأييد البعض لهذا الموقف()2؛ إال أنه انتقد ،على أساس أن استبعاد هذه
األضرار من مجال الضمان ،سيحرم المضرور من المفهوم الموسع للعيب والذي يستند
على التوقع المشروع للسالمة ويحيله إلى المفهوم الضيق ،الذي يحكم دعوى ضمان
العيب الخفي أو دعوى التسليم المطابق(.)3
كذلك إن التمييز في الدعاوى بين الضرر الذي يصيب المنتوج المعيب ذاته ،وبين
الضرر الذي يلحق بالمضرور ،نتيجة تلف أو هالك أشياء أخرى ،يؤدي إلى تشتيت
جهده والزامه برفع دعويين من طبيعتين مختلفتين ،على ذات المنتج وبسبب نفس الواقعة

بغير مبرر مقبول(.)4

وان كان االتجاه المؤيد الستبعاد هذه األضرار ،يتحجج بإمكانية اختفاء ضمان

العيوب الخفية( ،)5لكن الحقيقة أنه ال يؤدي بالضرورة وفي جميع األحوال إلى ذلك.

1- Civ. 1re, 14 /10/. 2015, n° 14-13.847, voir sur :
http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/responsabilite-du-fait-des-produits-defectueux-criterede-defectuosite-et-etendue-de-la-rep/h/73e3567b46ca26f3b7bd80c94b26a110.html

 - 2الرجوع مثال إلى :جابر محجوب علي ،مرجع سابق ،ص  .712وفي نفس الموقف الرجوع إلى :محمد محي الدين
ابراهيم سليم ،مرجع سابق ،ص .ص.00-01 .
 - 3قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.192 .
 - 4مرجع نفسه ،ص.192 .
 - 5جابر محجوب علي ،مرجع سابق ،ص .712 .الذي يرى أن امتداد نطاق الضمان ليشمل الضرر الذي يلحق
المنتوج ذاته ،قد يؤدي في النهاية إلى اختفاء ضمان العيوب الخفية تماما ،ألن كل عيب خفي ،يؤدي بالضرورة إلى =
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لذلك يظهر أن الحل األوفق للمسألة ،هو الرجوع إلى أحكام ضمان العيب الخفي أو
المطابقة متى اقتصرت األضرار على الخسارة االقتصادية فقط ،دون أن تتعداها إلى
خسائر تطال الشخص في جسده أو في أمواله األخرى من غير المنتوج في حد ذاته،
بينما إذا أدى نفس المنتوج إلى إلحاق أضرار بالنفس أو بالمال وأضرار أخرى بالمنتوج
ذاته فاألولى التعويض عنها كاملة دون إقصاء إحداها(.)1
يالحظ في هذا الصدد ،أن المشرع الفرنسي وسع من نطاق األضرار المعوض عنها
بخصوص الغرض من االستعمال( ،)2إذ لم يميز بين األضرار المالية المترتبة عن منتوج
مستعمل ألغراض شخصية

()3

ومنتوج مستعمل ألغراض مهنية ولم يأخذ بما ذهب إليه

التوجيه األوروبي ،الذي قصرها على األضرار الماسة باألموال الموجهة لالستهالك
الخاص(.)4
وهو ما أخذ به المشرع الجزائري ،إذ جاءت المادة  741مكرر بصيغة عامة دون
أن يرد أي استثناء لنوع معين من األضرار.
الفرع الثالث
السببية بين العيب والضرر
توافر العالقة ّ
تعتبر عالقة السببية أهم الشروط لقيام المسؤولية المدنية ،وهو األمر الذي ينطبق
على مسؤولية المنتج الخاصة؛ غير أن خصوصيتها في مجال مسؤولية المنتج ،تكمن في
= نقص السالمة في المنتوج ،لذلك يرى أنه من المنطقي أن يقتصر االلتزام بالسالمة على األضرار الجسدية أو تلك
التي تلحق أموال المضرور األخرى من غير المنتوج المعيب.

 - 1فإذا أدى مثال أستعمال مبيد حشري إلى الحاق أضرار بالمحصول ،يكون الرجوع طبقا لقواعد المسؤولية الخاصة
بينما لو نتج عن استعمال المبيد عدم فعاليته فقط ،فإن قواعد ضمان العيب الخفي أوعدم المطابقة هي األجدر
بالتطبيق.
2- Loïc PANHALEUX, « Responsabilité du fait des produits défectueux ». Voir sur: http://pgavocats.fr/responsabilite-du-fait-des-produits-defectueux/. Consulé le : 28/05/2016.

 - 3المادة  2 -1380من القانون رقم  ،380 -08سالف الذكر.
 - 4المادة  93/90من التوجيه األوروبي رقم  014 -25سالف الذكر.
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مضمونها (أوال) إضافة إلى صعوبة إثباتها ،ما أدى إلى إنشاء قرائن لصالح
المضرور(ثانيا).
السببية في مجال مسؤولية المنتج
أوال :مضمون عالقة ّ
تعتبر عالقة السببية العنصر المعقد في المسؤولية المدنية وواحدة من أكثر األسئلة
المحيرة وأكثر المفاهيم صعوبة في فهم القانون

()1

وفي مجال مسؤولية المنتج ،تتميز عن

تلك المعروفة في إطار المسؤولية التقليدية ،فإذا كانت هذه األخيرة تقوم على العالقة بين
الخطأ والضرر ،فإن األولى تقوم على توافرها بين العيب والضرر واذا انتفت تغيب
المسؤولية.
وبالنسبة للمشرع الجزائري ،بالرغم من عدم النص صراحة على الزام المضرور
بإثبات العيب والضرر والعالقة السببية بينهما في إطار أحكام المادة  140مكرر ت .م،
إال أن ذلك ال ينف االستناد عليها في إثبات مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة ،عن
طريق العالقة المباشرة مابين تعيب المنتوج والضرر الحاصل بسببه ،دون الحاجة إلى
إثبات الخطأ في جانب المنتج ،حيث يمكن إعتبار الضرر نتيجة منطقية عن وجود عيب
بالمنتوج المطروح في التداول بإرادة المنتج وعلى هذا األخير إن أراد التخلص من
المسؤولية ،إثبات أنه لم يكن معيبا وقت طرحه في التداول ،بكل طرق اإلثبات(.)2

- Patrice JOURDAIN, La causalité. Voir sur :

1

http://grerca.univ-rennes1.fr/digitalAssets/288/288515_pjourdain2.pdf, p. 01. Consulté le:
29/05/2016, ou il dit : « C’est un lieu de commun que dire que la causalité est une des notions les
plus difficiles à appréhender de notre droit. Elle est en tout cas la condition la plus évanescente
de la responsabilité civile».. Voir aussi: Christophe QUEZEL‐AMBRUNAZ, La causalité dans le
droit de la responsabilite civile europienne, Voir sur :
http://grerca.univrennes1.fr/digitalAssets/267/267952_quezel.pdf Consulté le: 29/05/2016. p 02
ou il dit : «La causalité serait le problème le plus complexe de la responsabilité civile, un
redoutable mystère, une notion d’une extrême difficulté, toujours irritante, un problème
insoluble; l’un des champs de discussion les plus difficiles et aussi les plus confus de la doctrine
et l’une des questions les plus insaisissables de notre droit; sa théorisation serait une recherche
absolument vaine.. ».

 -2طيب ولد عمر ،مرجع سابق ،ص ص  122 -121وفي هذا الصدد رفضت المحكمة العليا الطعن المقدم بشأن
دواء منتهي الصالحية قدم لمريضة أدى إلى وفاتها ،بدعوى أنه لم يكن سبب الوفاة بل سكتة قلبية ،ورفضت الطعن=
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أما بالنسبة للمشرع الفرنسي ،فالظاهر وهو ينقل أحكام التوجيه األوربي رقم -25
 014إلى النظام القانوني الفرنسي ،أخذ بالرأي الذي يكتفي بتذليل بعض العقبات التي
()1

تواجه المضرور عند مطالبته بالتعويض

على اعتبار أن المادة  8-1211ت .م ،والتي

نقلت حكم المادة  1من التوجيه األوروبي رقم  ،301 -81نصت على أنه:

« على المدعي إثبات الضرر ،عيب المنتوج ورابطة السببية بينهما » (.)2
يكون بذلك القانون الفرنسي ،قد عبر عن إرادته في إحالل مسؤولية قائمة على إثبات

عيوب المنتجات ،محل المسؤولية القائمة على إثبات خطأ المنتج

()3

وهو ما أكدت عليه

محكمة النقض الفرنسية في حكم صدر لها بتاريخ .)4(2110/10/20

يعتبر إلقاء عبء إثبات عالقة السببية على عاتق المضرور ،من األمور الصعبة
فخصوصية حوادث االستهالك ،تظهر في كون اإلثبات ينصب على معطيات علمية

وتقنية( ،)5لذلك تم انشاء قرائن لتيسير إثبات العالقة السببية.

= على أساس من مساهمة الدواء في تحقق الوفاة وحرمان الضحية من الدواء الذي كان في حالة صالحيته من الممكن
أن يؤدي إلى انقاذ حياتها؛ فقضت بناء على ذلك بنقض القرار المطعون فيه واحالة األطراف والدعوى على نفس
المجلس للفصل فيها من جديد طبقا للقانون .الرجوع في هذا الصدد إلى :قرار المحكمة العليا -الغرفة الجنائية -ملف

رقم  ،011420بتاريخ  ،2110/11/24المجلة القضائية ،عدد  ،2110 ،12ص .020

 -1شكلت مسألة اثبات العالقة السببية ،أهم انشغاالت الجمعية الوطنية الفرنسية وقت صدور القانون رقم 020-02
المتعلق بمسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة ،إذ كانت محل نقاش ،بين من يرى نقل عبء اإلثبات كلية في جهة المنتج
عن طريق تكليفه بإثبات أن الضرر ال يرجع إلى المنتوج الذي طرحه ،واتجاه آخر يدعو إلى تكليف المضرور بإثباتها

مع التخفيف من صعوبتها .الرجوع في هذا الصدد إلى:

François TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, Droit civil, des obligations précises.
Dalloz, 6éme éd, 1996, p. 943.
2

- « Le demandeur doit prouver : le dommage le défaut et le lien de causalité entre le défaut et
le dommage».
3

- LOLIES Isabelle, op, cit, p. 361.
- Cass. 1er Civ, 23 /90/ 2003, pourvoi n° 01-13.063, Bull. 2003, I, n° 188. Voir

4

sur :https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2011_4212/troisie
mpa=rtie_etude_risque_4213/charge_risque_4214/charge_risque_4238/regimes_autonomes_22849
.htmlConsulté le: 29/05/2016.

5 - Mustafa MEKKI, La place du prejudice en droit de la responsabilite civile, voir sur :
http://lex.juris.hokudai.ac.jp/gcoe/journal/LPG_vol5/5_7.pdf. Consulté le: 29/05/2016., p. 174
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ثانيا :إنشاء قرائن لتيسير إثبات العالقة السببية

يتعي ن على المضرور إضافة إلى إثبات حدوث الضرر ووجود العيب ،أن
يثبت أن الضرر نجم عن ذلك العيب؛ وعلى الرغم من أن كل من المشرع األوروبي
والمشرع الفرنسي ألقيا عبء اثبات عالقة السببية على عاتق المضرور ،إلقامة
مسؤولية المنتج عن عيوب المنتجات ،إال أن هما أوجدا من القرائن ما ييس ر هذا
االثبات ،تتمثل في كل من افتراض تعي ب المنتجات وقت طرحها للتداول ( )7
باالضافة إلى افتراض إطالق المنتجات في التداول بإرادة المنتج ( .)2
 -1افتراض تعيّ ب المنتجات وقت طرحها للتداول.
يتميز العيب  -الذي يعتبر الفعل المولد للمسؤولية " Fait générateur de la

 -)1("responsabilitéبصعوبة إثباته ،إما ألن المنتوج الذي أحدث الضرر قد دمر
تماما في الحادثة ،بحيث لم يبق منه ما يمكن فحصه للتحقق من وجود العيب من
عدمه

()2

واما ألن األمر يتعلق بمنتوج معقد فنيا ،يصعب على المشتري وال حتى على

أهل الخبرة الجزم بتعيبه ،باإلضافة إلى صعوبة تمثيل وقائع الحادث للكشف عن آلية
وقوعه والدور الذي لعبه المنتوج في إحداثه()3؛ لذلك تم إنشاء قرينة للتخفيف من عبء

هذا اإلثبات على المضرور ،مفادها افتراض وجود العيب بالمنتوج قبل طرحه للتداول.
وقد عرفت المادة  7/4-7245ت .م .ف ،التداول بنصها على أنه:

« يكون المنتوج مطروحا للتداول عندما يتخلّى المنتج عن حيازته إراديا »(.)4

تستخلص القرينة الس ابقة ،بالمخالفة لنص المادة  )5(2/71 -7245من القانون

أعاله ،التي تسمح للمنتج بدفع مسؤوليته ،بإثبات عدم وجود العيب في لحظة إطالق
1 - Jean CALAIS – AULOY, Frank STEINMETZ, op.cit, p. 348.
 - 2كطائرة تسقط وتغوص في البحر ،أو سيارة تحترق فال يبقى منها سوى الهشيم .الرجوع في هذا الصدد إلى :محمد
لبيب شنب ،المسؤولية عن األشياء ،دراسة مقارنة ،ط ،2مكتبة الوفاء القانونية ،اإلسكندرية ،2110 ،ص.712 .
 - 3كما لو مات مشتري السيارة المحترقة في الحادثة ولم يتيسر معرفة ما إذا كان الحادث راجع إلى خطأ في القيادة أم
إلى عيب في السيارة ذاتها.

4 - « Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairemen. ».
5 - « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve : … que compte tenu
= des circonstance, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au
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المنتج في التداول ،أو أن يثبت أن العيب ظهر بعد ذلك ،وهو ما يعني أن المشرع
أقام قرينة على أن العيب كان موجودا في المنتوج ،قبل طرحه في التداول ،ما لم
يثبت المنتج العكس.
قلب بذلك المشرع الفرنسي عبء اإلثبات من على عاتق المضرور إلى عاتق
المنتج؛ بحيث يقع على عاتق هذا األخير نفي عالقة السببية ،من خالل نفي وجود
العيب قبل اطالق المنتوج في التداول ،قالبا بذلك عبء اإلثبات من على عاتق

المضرور إلى المنتج(.)1

يمكن تأييد هذا الموقف على أساس أن المنتج هو الطرف األكثر قدرة وخبرة
فنيا واقتصاديا في العالقة مع مستعمل المنتوج ،وبالت الي يتحم ل عبء اثبا ت انتفاء
عالقة السببية عن طريق إ ثبات مصدر الضرر؛ ليتحق ق بذلك الهدف من اقرار
مسؤولية قانونية خاصة للمنتج ،تهدف إلى ت سهيل حصول المضرور على
التعويض.
 -2افتراض إطالق المنتجات في التداول بإرادة المنتج.
يستفاد من نص المادة  4 -7245ت .م .ف ،أن المنتوج يعتبر مط روحا في
التداول عندما يتخلى عنه المنتج اراديا ،وهو مايعتبر -التخلي اإلرادي -بمثابة
العنصر المعنوي الذي تقوم على أساسه عالقة السببية بين الضرر وعيب المنتوج.
يصعب إثبات العنصر المعنوي لعالقة السببية ،بل يستحيل في بعض األحيان
لتعل قه بعوامل نفسية خاص ة بالمنتج ،لذلك تم إنشاء قرينة بسيطة ،مفادها إعتبار
المنتوج قد طرح في التداول بإرادة المنتج واذا أراد هذا األخير الفكاك من المسؤولية
= moment ou le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement
… ».

1 - Janine REVEL, « La coexistence du droit commun et de la loi relative à la responsabilité du
fait des produits défectueux, droit de la responsabilité et responsabilités des entreprises ».
R.T.D.C.D.E, n° 2, Dalloz, 1999, p. 320.
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عليه إثبات عكس ذلك( ،)1وفقا لنص الفقرة األولى من المادة  71 -7245ت .م .ف.
ويظهر أن المشرع الجزائري قد أخذ بهذا االتجاه ،من خالل المادة  119مكرر1
ت.م والتي تنص على أنه:

« يكون المنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن العيب في منتوجه حتى ولو لم

تربطه بالمتضرر عالقة تعاقدية ».

فالنص السابق يشير إلى أن المشرع الجزائري ،قد أقام مسؤولية المنتج على نقص
السالمة (الخطورة) ،وليس على ركن الخطأ.
بالتالي ال مجال للبحث عن طبيعة االلتزام بالسالمة ،من خالل سلوك المنتج في ظل
القانون الجزائري ،فمسؤوليته ال عالقة لها بالخطأ.
مع ذلك على المضرور متى لحقـه ضرر من المنتوج ،أن يثبـت أن الضرر كان
نتيجة عيب فيه ،هذا األخير المتمثل في نقص السالمة ولذلك يمكن استخالص أن المشرع
الجزائري اعتبر أن مجرد طرح منتوج معيب ،هو في حد ذاته خطأ وبذلك أنشأ قرينة
لصالح المضرور.
يترتب على عدم تحديد المشرع للطرف الذي يقع عليه عبء اإلثبات ،في النظام
المستحدث لمسؤولية المنتج المدنية ،الرجوع إلى تطبيق القواعد العامة في هذا الشأن
تحديدا إلى نص المادة  020ت .م ،التي تقضي بأن عبء اإلثبات يقع على الدائن
()2

بمعنى المضرور ،الذي يتعين عليه إثبات أن الضرر راجع إلى عيب في المنتوج

وهذا

 - 1حسن عبد الباسط جميعي ،مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسبها ،...مرجع سابق ،ص.211 .

 - 2من بين األحكام القضائية الجزائرية التي كرست المبدأ العام الوارد في المادة  323ت.م يذكر :قرار المحكمة العليا
– الغرفة المدنية  -ملف رقم  ،50511بتاريخ  ،7022/11/72المجلة القضائية ،عدد  ،7007 ،12ص .21 .قضت
فيه أنه من المقرر قانونا أن على الدائن إثبات االلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.
كأن يثبت أن الضرر الناجم عن تناوله لمادة غذائية فاسدة ،راجع إلى عدم إلتزام المتخل لشروط السالمة والنظافة
المطلوبة.
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ليس باألمر الهين عليه ،بالنظر لمستوى التقنيات العالية المستعملة في المنتجات
الصناعية ،وتعدد وتداخل العمليات التصنيعية المساهمة في إنتاجها.
وبما أن األمر يتعلق باثبات وقائع مادية ،فإنه يمكن االستعانة بكل طرق االثبات
()1

وفي هذا الصدد تظهر أهمية إجراء الخبرة

التي هي عبارة عن معاينة يجريها أشخاص

ذوو خبرة ودراية في مسائل علمية أو تقنية بتكليف من القاضي ،بغية التوصل إلى
معلومات ضرورية لحل النزاع المعروض عليه وذلك بتبيان وجود العيب في المنتوج أو

تحديد نوع األضرار وكذا م ـ ـا إذا كان الضرر نتي ـجة مباشرة لتعي ـ ـب المنتوج أم ال(.)2

وهو ما جعل المشرع الجزائري يمكن القاضي من االستعانة بالخبرة ،والذي يقدر

أوال أهمية إجرائها ،ومدى األخذ بنتائجها(.)3

حيث حدد األشخاص المؤهلين للقيام بهذه العملية والذين بإمكانهم اقتطاع العينات
بهدف إجراء التجارب ،باالضافة إلى اإلجراءات الالزم إتباعها ،سواء في قانون رقم -10
 10المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،سالف الذكر ،الذي خصص له المواد من 40
إلى  52أو نصوص قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية في المواد من  725إلى  751ق.
 - 1محمد الشريف كتو » ،المسؤولية الناتجة عن المنتجات المعيبة حسب المادة  119مكرر تقنين مدني جزائري»،

يوم دراسي حول :مسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة كوسيلة لحماية المستهلك ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،يوم .2913 /06/ 20
 -2ق ـادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص .ص.255 -245 .
تظهر أهمية الخبرة في االثبات ،بالنظر إلى التطورات العلمية والتقنية التي يشهدها العصر الحالي في جميع

المجاالت ،مما يجعل الكثير من النزاعات ،يتعلق بوقائع لها جانب فني ،يخرج عن حدود إدراك القاضي وعلمه؛ أهمها
حوادث االستهالك ،التي تبنى على معطيات علمية وتقنية؛ لذلك فإنها تساهم في تكوين قناعة القاضي بشأنها ،فإذا
كان المبدأ يقضي بأنه على القاضي االلمام بالتشريع والفقه وأن يواكب تطورهما ،فإنه ليس على هذا األخير بالضرورة
أن يكون ملما ومحيطا بكل علم من العلوم ،كعلوم الهندسة والطب والكيمياء والتجارة...وغيرها من العلوم المتعددة.
الرجوع في هذا الصدد إلى :سهام لمريني » ،القواعد المطبقة في مجال الخبرة الجزائية طبقا ألحكام القانون رقم -10

 10المؤرخ في  2110/12/25المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش» ،دراسات قانونية ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،عدد  ،2177 ،12ص.714 .
 -3مرجع نفسه ،ص.714 .
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إ .م .إ( ،)1وبالرغم من أن نص المادة  744ق .إ .م .إ لم تلزم القاضي باألخذ برأي
الخبير ،إال أن الواقع يؤكد على حرص القضاة وتأكيدهم على ضرورة إجراء الخبرة

واإلشارة إلى تقريرها عند تسبيب أحكامهم(.)2

يالحظ في هذا الصدد ،أن الدول المتقدمة تحاول االستفادة من التطور التقني
والمعلوماتي في مسائل اإلثبات ،بداية من األدلة االلكترونية وانتهاء بظهور مفهوم تتبع
األثر La traçabilitéأين يتم ترقيم المنتوج النهائي بالشكل الذي يمكن من إقتفاء أثره من
نقطة انتاجه إلى تصنيعه إلى تخزينه إلى تحضيره؛ خاصة لما يتعلق األمر بصناعة
اللحوم ،أين يمكن من خالله العودة إلى الحيوان الذي تم الحصول على المنتوج

منه (.)3

وهو ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة  91فقرة  2من المرسوم التنفيذي رقم
 293-12المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات ،إذ نص على ما يسمى
بتتبع السلعة والذي يقصد به:

« الجراء الذي يسمح بتتبع حركة سلعة من خالل عملية إنتاجها وتحويلها

 -1قانون رقم  10 – 12مؤرخ في  ،2112 /12/ 25يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،ج .ر عدد 27
صادر في .2112 /14/ 20
 - 2سناء بوخميس ،المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا حوادث المنتجات المعيبة( ،دراسة مقارنة)،
مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون ،فرع قانون العقود ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي

وزو ،2171 ،ص.10 .

ومن بين األحكام القضائية الجزائرية التي أشارت إلى دور الخبرة في تكوين قناعة القاضي يذكر :قرار المحكمة
العليا -غرفة جنائية -ملف رقم  721510بتاريخ  ،7005/10/22المجلة القضائية ،عدد  ،7001 ،12ص.711 .
المتعلق ببيع مشروبات غير صالحة لالستهالك ،حيث قضت بأن القضاة حينما استندوا إلى الخبرة الثبات المخالفة قد

عللو قرارهم بكفاية.

3 - Christophe CHARLIER, La traçabilité comme un standard de production, Économie rurale, v
275, n°1, 2003, pp. 07-08.

نظم المشرع الفرنسي هذه المسألة في المرسوم رقم  7701-2171المتعلق بتحديد أصل مادتي الحليب واللحم،
سالف الذكر.
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وتوضيبها واستيرادها وتوزيعها واستعمالها وكذا تشخيص المنتج أو المستورد ومختلف
المتدخلين في تسويقها واألشخاص الذين اقتنوها ،باالعتماد على الوثائق».

باإلضافة إلى استخدام تقنية الحمض األميني ( ،)A D Nالذي يدعم المبدأ األول

بمنحه الدالئل البيولوجية الكافية ،للتدليل على أصل الحيوان (.)1

يظهر في هذا الخصوص ضرورة مواكبة هذا التطور ،لما تشهده الجزائر من
()2

أعراض غريبة تصيب مادة اللحوم

وكذا التخوف من تلك التي يتم استيرادها ،خاصة

مع تفشي األوبئة ونتذكر في هذا الخصوص ما أثاره مرض جنون البقر والحمى المالطية

من خوف لدى المستهلك الجزائري(.)3

المطلب الثاني
طبيعة مسؤولية المنتج
تتميز المسؤولية المستحدثة للمنتج بطبيعة خاصة ،مقارنة بالمسؤولية التقليدية
يظهر ذلك على وجه الخصوص من حيث إعتبارها مسؤولية قانونية من نوع خاص
(الفرع األول) ومن طبيعة موحدة (الفرع الثاني).
الفرع األول
الطبيعة القانونية الخاصة لمسؤولية المنتج
تقوم المسؤولية المدنية على ركن الخطأ والذي كان تخلفه يعني تخلف الركن
 -1قـادة شهيـدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.211 .

 -2شهدت الجزائر ظاهرة غريبة تتمثل في تحول لحوم أضاحي اآلالف من الجزائريين إلى اللون األخضر مع خروج

رائحة كريهة منه بعد مرور فترة قليلة من ذبحها وفي الوقت الذي يبقى فيه السبب مجهوال ،فإن شكوكا حامت حول

نوعية العلف المقدم لها .لتفاصيل أكثر الرجوع إلى :عبد الرزاق مشاطي ،أعـراض غريبـة في لحـوم األضـاحـي ومنظمـة

حمايـة المستهلـك تحـذر مـن استهالكهـا .محمول من الموقع . http://www.annasronline.com :تم االطالع عليه
بتاريخ.2910 /90 /10 :
 -3قـادة شهيـدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.211 .

348

تفعيل االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة

:الباب الثاني

 أين لم تكن، لكن هذا األساس يتالءم مع واقع القرن التاسع عشر،)1(األساسي للمسؤولية

 حينها كان،النشاطات الصناعية واالنتاجية تحمل أخطا ار تهدد سالمة الشخص وأمواله
من السهولة إثبات السلوك الخاطئ ونسبته إلى الشخص المسؤول؛ لكن هذا الوضع
سرعان ما تغير بظهور اآللة في حياة االنسان وشيوع استعمالها في شتى مناحي النشاط
 مما أدى إلى زيادة الحوادث،االنساني وزيادة اإلنتاج الصناعي المكثف وتوسيع توزيعه
.)2(المادية والجسدية

أصبحت بذلك نظرية المسؤولية القائمة على ركن الخطأ أو ما يسمى بالنظرية

 ظهرت،)3(الشخصية محل منافسة من قبل نظرية أخرى تدعى بالمسؤولية الموضوعية
كرد فعل لقصور النظرية األولى عن مواجهة التطور الذي لحق مجاالت الحياة المختلفة
 لذلك،في الوقت الذي أضفت عليها التقنيات الحديثة والمتقدمة صفة التعقيد والخطورة
.)4(كان البد من تدخل المشرع لتنظيمها

 تتمثل في ظهور،ساهم في ظهور النظرية الموضوعية مجموعة من العوامل
 باإلضافة إلى،مخاطر جديدة نتيجة استعمال اآلالت الميكانيكية ومعدات الصناعة
 التي تهدف إلى حماية المضرور على أساس أن االلتزام،انتشار ظاهرة التأمين
1- Hadi SLIM, « Les intérêts protégés par la responsabilité civile », Voir sur : http://grerca.univrennes1.fr/digitalAssets/280/280035_H.SLIM.pdf. Consulté le: 29/05/2016, p. 12.
Voir aussi : Lwis Fernandou KUYVEN, La responsabilité precontractuelle dans le commerce
international : fondements et regles applicable dans une prespective d’ harmonisation, Doctorat
nouveau régime en cotutel, Droit des affaires, Universite de strasbourg, 2010, p. 201, ou il dit :
« En raison de l’article 182 du code civil la faute est l’un des élémenes constitutifs de la
responsabilité civile ».

.714 . ص. ص، مرجع سابق،... المسؤولية المدنية للمنتج، قادة شهيدة- 2
3 - Philippe PIERRE, La place de la responsabilité objective : Notion et rôle de la faute en
droit français. Voir sur : http://grerca.univ-rennes1.fr/digitalAssets/268/268674_ppierre.pdf., p.
01, ou il dit : « Il n’est que trop aisé de relever, en première approche, combien la faute
s’est trouvée et se trouve concurrencée par les formes de responsabilité dites : objectives »,
4 - Geneviève VINEYE, Les intérêts protégés par le droit de la responsabilité civile
(Synthèse). Voir sur :
http://grerca.univ-rennes1.fr/digital Assets/280/280040_gviney2 .pdf. Consulté le : 15/04/2016, p
02, ou elle dit: « Quant à la responsabilité sans faute, elle reste exceptionnelle et doit être
admise par un texte spécial qui en réglemente la portée ».
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بالتعويض ،يعتبر بمثابة وسيلة إلعادة التوازن بين ذمة المضرور وذمة محدث
الضرر(.)1

تعتبر مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة أبرز مثال لتجاوز النظرية الشخصية ،إذ
أن االنحياز إلى توفير مستوى عالي من السالمة للمستهلكين ،أدى إلى محاولة بناء نظام
لمساءلة المنتج على أساس موضوعي

()2

تنسب األضرار إلى غير المخطئ(.)3

يختلف عن األساس القانوني الذي يأبى أن

يالحظ مع ذلك ،أن المسؤولية المدنية للمنتج عن االخالل بااللتزام بالسالمة ذات
طبيعة خاصة ،تكمن في كونها ليست مسؤولية موضوعية مطلقة ،إذ ال يكفي فيها تحقق
الضرر لقيام المسؤولية ،كما ال تتطلب اثبات الخطأ باقامة الدليل على انحراف المدين
عن سلوك الرجل العادي ،بل تقوم على ركن آخر وهو ركن العيب ،بموجبه يكفي لقيام
المسؤولية إقامة الدليل على أن الضرر ناتج عن عيب أضفى على المنتوج وصف

الخطورة ،لكي يحصل على التعويـض(.)4

يلتزم المدين بناء على ذلك بتسليم منتوج خال من أي عيب ،كما يفترض عـلمه بمـا
ينطوي عليه من خطورة ،فال يقبل منه إثبات حسن نيته أي جهله به ،حتى لو ثبت أنه
كان يستحيل عليه كشفه؛ فوجود العيب سواء كان ناشئا عن خطأ أم ال ،يكفي لقيام
المسؤولية بالتالي فسلوك المنتج أو البائع وما يب ـ ـ ــتديه من حرص أو إهمال ،ليس مح ـ ـ ـ ـل
 - 1إياد محمد جاد الحق » ،مدى لزوم (الخطأ) كركن من أركان المسؤولية التقصيرية في مشروع القانون المدني
الفلسطيني  -دراسة تحليلية ،» -مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية ،مجلد  ،21كلية الحقوق ،جامعة
األزهر ،غزة ،عدد  ،2012 ،17ص. 271 .
 - 2معمر بن طرية » ،فكرة المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا حوادث المنتجات المعيبة ( ،دراسة
في التشريع الجزائري والمقارن) » ،مجلة الفقه والقانون ،مجلة إلكترونية ،عدد  ،2170 ،10ص.014 .

 - 3عامر قاسم أحمد القيسي ،مرجع سابق ،ص.701 .
4 - Maral TORENLI , La protection du consommateur en droit de l’Union européenne et en droit
Turc, Thèse pour le doctorat en droit comparé, Droit économie Sciences sociales, Université Paris
2, Panthéon-Assas, 2010, p. 247.
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اعتبار عند تقدير قيام المسؤولية(.)1
يظهر من خالل ما سبق ،الطبيعة المميزة لمسؤولية المنتج المدنية عن االخالل
باالل تزام بالسالمة ،بكونها مسؤولية قانونية من نوع خاص ،تتجاوز ذلك التقسيم التقليدي
للمسؤولية المدنية المتمثل في المسؤولية الشخصية التي تتطلب اثبات الخطأ والمسؤولية
المضوعية التي تكتفي باثبات الضرر.
كرس المشرع الجزائري التوجه السابق من خالل تبنيه لمسؤولية المنتج ،التي
استنبطها من المشرع الفرنسي لكن بنوع من التقصير ،فأوردها في مادتين ،في حين أن
المشرع الفرنسي أفرد لها ثماني عشرة مادة ،وان كان لم يتناول أحكامها بالتفصيل الالزم،
لكن باستقراء المادة  741مكرر ،7يظهر طرحه لفكرة الخطأ جانبا ،واقرار مسؤولية قائمة
على ركن العيب.
على خالف المشرع الجزائري فإن المشرع األوربي عند سنه ألحكام التوجيه ،كان
إعفاء المضرور من إثبات الخطأ الشخصي للمنتج بصفة عامة ومن إثبات خطأ المنتج
بشأن تخلف مواصفات السالمة في المنتوج الذي تم طرحه للتداول بصفة خاصة ،من
األهداف الرئيسية التي حرص عليها واضعو التوجيه ،وتحقيقا لذلك الهدف أسسوا مسؤولية
المنتج على معيار موضوعي وليس على معيار شخصي ،على اعتبار أن المسؤولية دون
الخطأ أو المسؤولية الموضوعية ،تعد الوسيلة الوحيدة لحل مشكلة التوزيع العادل للمخاطر

المالزمة للمنتوج التكنولوجي الحديث (.)2

يالحظ في هذا الصدد ،أن التوجيه إذا كان قد استبعد من نصوصه ،خطأ المنتج
كأساس لمسؤوليته ،إال أنه سمح في المادة ( )70منه للقوانين الوطنية أن تقوم بتطبيق
أنظمتها الخاصة بالمسؤولية ،باإلضافة إلى نصوص التوجيه سواء عقدية أم تقصيرية
كانت.
 - 1جابر محجوب علي ،مرجع سابق ،ص.189 .

 - 2عبد الحميد الدياسطي عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص .ص.411 -411 .
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وهو ما أخذ به المشرع الفرنسي الذي اعتبر مسؤولية المنتج مسؤولية بقوة القانون
طبقا للمادة  ،7/71-7245بحيث تقوم كأصل بمجرد أن يسبب العيب في المنتوج ضر ار
للمستهلك وما على هذا األخير سوى إثبات العيب في المنتوج ،الضرر وعالقة السببية

بينهما وذلك بغض النظر عن سلوك المنتج ،فهي مسؤولية دون خطأ(.)1

ولكي تشكل حماية إضافية للمستهلك البد من جعلها مسؤولية موحدة في مواجهة
جميع المضرورين.
الفرع الثاني
الطبيعة الموحدة لمسؤولية المنتج
أدى التقدم الذي صاحب إنتاج السلع ،وما ترتب عنه من تعقيد جعل العديد منها
يكتسي طابع الخطورة ،بصورة تتهدد معها عناصر السالمة ،إلى ضرورة إنشاء مسؤولية
خاصة للمنتج ،يتم تطبيق أحكامها على جميع المضرورين من المنتجات الخطيرة ،بغض
النظر عن طبيعة عالقتهم بالمنتج ومن هو في حكمه ،أي بغض النظر عن كونهم ممن
تربطهم صلة تعاقدية به أو كونهم من الغير ،تقوم على أساس العيب وليس الخطأ.
فاستخدام المنتجات ال يقتصر فقط على المتعاقد وانما يمتد إلى أفراد أسرته وأقربائه
وأصدقائه ومعارفه ،لذلك فإن الخطر الذي يترتب عنها ،قد أصبح خط ار عاما يخرج عن

حدود التعاقد( ،)2ما جعل السالمة تتعدى النطاق التعاقدي(.)3

كرس المشرع الجزائري التوجه السابق ،إذ تنص المادة  741مكرر 7على أنه:

» يكون المنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم
1 - Marie- Pierre CAMPROUX- DUFFRENE, « La loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du
fait des produits défectueux et la protection de l'environnement », R. J. E, V. 24, n°2, 1999, p. 190.

 - 2فالمواد الغذائية الفاسدة ،تشكل خط ار على كل من يشارك المشتري فـي وجباتـه بـل إنهـا تهـدد الغيـر وبشـكل مباشـر
عندما يتم تقديمها إليه في المطاعم والفنادق .الرجوع في هذا الصدد إلى:
3 - Patrice BOINOT, op. cit, p. 18.
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تربطه بالمتضرر عالقة تعاقدية« .
يظهر من المادة أعاله ،اتجاه المشرع الجزائري ،إلى توسيع دائرة هذه الحماية ،فلم
تعد الرابطة العقدية شرط للرجوع على المنتج ،وانما يستفيد منها جميع المضرورين.
وهو االتجاه الذي انتهى إليه التوجيه األوروبي رقم  ،014 -25الذي يتميز بتوجهه
إلى إنشاء مسؤولية تتوحد قواعدها ،في مواجهة من تلحق به المنتجات أضرار مادية أو
جسدية ،فتبني هذا التوجيه يعتبر خطوة تشريعية هامة ،للقضاء على االختالف في مدى
مسؤولية المنتج في مواجهة من يصيبه الضرر.
وقد أدخلت الدول األوربية هذا التوجيه في تشريعاتها ،كانت آخرها فرنسا وذلك عن
طريق إصدار القانون رقم  020 -02المتضمن مسؤولية المنتج عن فعل المنتجات
المعيبة ،وهو ما يستنتج من المادة  7-7021التي أصبحت تشكل المادة  7245ت .م.
ف ،التي تنص على أنه:

» يكون المنتج مسؤوال عن األضرار الناتجة عن منتجاته المعيبة قبل المتضرر

سواء ارتبط معه بعقد أم ال»  ،تقابل المادة  70من التوجيه األرووبي رقم .041 -25

ط ِرح مع ذلك السؤال حول أثر المادة  )1( 71-7245ت .م .ف ،التي تضفي على
مسؤولية المنتج الطابع االختياري والصفة غير الوجوبية ألحكامها ،عندما نصت على أنه
ال تخل بالحقوق التي يمكن لمن تعرض للضرر المطالبة بها على أساس المسؤولية
العقدية أو التقصيرية أو نظام خاص من نظم المسؤولية.

يبدو أن هذا النص المصاغ وعلى هدي المكنة التي منحتها أحكام التوجيه

األوروبي للدول ،بالنص على أنظمة موازية للنظام الخاص لمسؤولية المنتج( ،)2جاء ليثير
- Article. 1211-10 du code civil, dispose : « Les dispositions du présent titre ne portent pas

1

atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la
responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de
responsabilité.. »..
2

 -تعتبر المادة  13من التوجيه األوروبي السند القانوني لهذا الخيار ،والتي بمقتضاها فإن النصوص الخاصة بالتوجيـه

ليس من شأنها أن تضر بالحقوق التي يستطيع المضرورون الذين لحقهم الضرر أن يستفيدوا منها على أساس قواعد =
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الكثير من االستفهام( ،)1إذ هناك من يرى أن هذه المسؤولية الجديدة جاءت لتضيف
نظاما آخر للمسؤولية يقوم بجانب القواعد التقليدية ( ،)2في الوقت الذي كان يعتقد فيه

إختفاء هذه األخيرة ()3؛ ما دفع بالبعض إلى اعتبارها مصدر تعقيد لألمور(.)4

إذ هناك من يرى أن تفوق ما توصل إليه القضاء الفرنسي من حلول ،على ما
وردت به هذه المسؤولية المستحدثة من أحكام ،يجعل المضرور يفضل اللجوء إلى

التمسك بااللتزام بالسالمة وفقا لما قرره القضاء الفرنسي ( ،)5أي على أساس االخالل
بااللتزام بالسالمة الذي ارتبط بعقد البيع ابتداءا من سنة  ،1080والذي أصبح يستفيد من

الدعوى المتعاقد والغير منذ .)6( 1001

غير أن هذه المرونة سرعان ما تالشت ،بعد صدور قرار لمحكمة العدل األوروبية

()7

التي ألغت هذا الط ابع االختياري للمسؤولية الخاصة بالمنتج ،لتعترف بالطابع االلزامي لها
فتبقى الوحيدة الواجبة التطبيق( )8حتى لو كانت القواعد التقليدية هي األصلح للمستهلك(.)9

ما يعتبر عقبة في تكريس حماية لضحايا التكنولوجيا الحديثة ،فمثل هذا القرار
سيؤدي إلى عدول القضاء عن نظام اجتهد في بنائه على أساس من مقتضياة العدل
ويكون تراجع لتوج ه المشرع الفرنسي الذي كان يهدف وهو يدرج في القانون الوطني
مبادئ التوجيه األوربي ،دعم القضاء في مواصلة تحقيق ما يقتضيه العدل من نظام ،ألن
= المســؤولية العقديــة أو المســؤولية التقصــيرية ،إو علــى أســاس أي نظــام خــاص بالمســؤولية يكــون قائمــا لحظــة صــدور
التوجيه ،الرجوع في هذا الصدد إلى :محمد أحمد المعداوي ،مرجع سابق ،ص .098-090
 - 1قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.700 .
éme

- Alain BENABENT, Droit Civil, les obligations, 12

2

éd, lextenso, Paris, 2010, p.472.
- Aurélie GUILLARD, LE CONCOURS DES ACTION , vice caché, produit défectueux et
obligation de sécurité, http://www.bfpl-law.com/newsletternovembre.pdf. Consulté le:
23/06/2015, p 03. Voir aussi : Aurélie GUILLARD, op. cit, p. 03.
4
- Pascal OUDOT, op. cit, p. 3667.
5
- LOLIES Isabelle, op.cit, p 351. Voir aussi : Aurélie GUILLARD, op. cit, p. 03
3

6

 محمود السيد عبد المعطي خيال  ،مرجع سابق ،ص .189- CJCE, 25 /04/ 2002, C-52/00, Voir sur : http://curia.europa.eu
- Cette souplesse a cependant été démentie par la Cour de justice, interdisant aux Etats
membres de s’écarter de la directive. Voir: Alain BENABENT, op.cit, p 472. Voir aussi:
Yves PTCOD, Helene DAVO, Droit de la consommation, 2ed, Dalloz, Paris , 2010, p. 230.
9 - BENABENT Alain, op.cit, p. 472.
7
8
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الباب الثاني:

نص ه على الطابع اإلختياري للمسؤولية المستحدثة ،يمكن أن يحمل معنى اإلقرار الضمني
الجتهاده(.)1

بذلك تم نبذ التفرقة التقليدية للمسؤولية التقليدية ،القائمة بين المسؤولية العقدية

والمسؤولية التقصيرية.

المبحث الثاني
دور االلتزام بالسالمة في تحقيق التوازن
بين المستهلك والمحترف

يهدف االلتزام بالسالمة ،إلى الحفاظ على التوازن بين كل من مصلحة المضرور
بضمان حصوله على تعويض األضرار التي تتسبب فيها المنتجات عن طريق آليات
تضمن تحقق هذه الغاية ( المطلب األول) والمهني الذي يبقى مطالبا باالجتهاد واالبداع
من خالل ضمان عدم اختالل التوازن لصالح المضرور ،على حساب تشجيعه وتحفيزه
على االنتاج ،وذلك لن يتحقق بابقاء مسؤوليته مطلقة ،وانما العمل على تقييدها ،بوضع
حدود لها( المطلب الثاني).
المطلب األول
االعتراف بحق المضرور في الحصول
على التعويض

يعتبر التعويض أهم أثر يسعى إليه المضرور من المنتجات الخطيرة ،لذلك يفرض
االلتزام بالسالمة على المدين به تحمله ،تتولى هذه المهمة إما أحكام المسؤولية المدنية
الخاصة أو آلية التأمين باعتبارها ضمان إضافي لحصول المضرور على التعويض
(الفرع األول).

1

 حسن عبد الرحمن قدوس ،مرجع سابق ،ص ص .180 -181355
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وضمانا لحصوله عليه ،تم تنظيمه بالشكل الذي يعمل على سد المنافذ التي يمكن
للمدين أن يتنصل من خاللها من التزامه بالضمان ،يظهر ذلك بالخصوص من خالل
إبطال االتفاقات التي من شأنها أن تعيق جبر ضرر المضرور ( الفرع الثاني).
الفرع األول
آليات تّعويض المضرور
يحدث أن تلحق بالمستهلك أض ار ار نتيجة استعماله واستهالكه لمنتجات تفتقر
للسالمة ،إما لعيب اعترى تصنيعها أو لخطورة لم يفض بها بشكل واف وفي هذه الحالة
يعتبر التعويض عما أصابه من أضرار أهم أثر يسعى المضرور إلى تحقيقه ،لذلك تكفلت
النصوص العالجية بتنظيم هذا التعويض (أوال).
وفي ظل تنامي احتماالت حدوث األضرار وتعاظم التعويضات الناشئة عنها ،كان
البد من وضع آلية لتعويض الضحايا ،مستقل عن نظام المسؤولية المدنية ،لذلك وتأكيدا
على حق المضرور في جبر ضرره ،يتعين على المدين بالسالمة التأمين من مسؤوليته
(ثانيا).
أوال :التعويض وفقا للمسؤولية القانونية الخاصة بالمنتج
لم تحدد المسؤولية المستحدثة بموجب المادة  119مكرر ت .م .ج المتعلقة
بمسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة ،قيمة األضرار الستحقاق التعويض؛ إذ جاءت
صياغتها عامة وذلك في صالح المضرور.
يكون بذلك التعويض بالنسبة للمشرع الجزائري كامال ،دون اشتراط حد أدنى
للمطالبة به أو حدا أقصى له أو قي ـ ـمة الضرر الذي يمكن على أساسه المطالبة به،
بالتالي تط ـبق األحكام العامة المتعلقة بالتعويض ،المنظمة في الفصل الثاني من الباب
الثاني(.)1

 - 1نظم المشرع الجزائري مسألة التنفيذ بطريق التعويض في المواد من  100إلى  180ت .م .ج.
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يالحظ مع ذلك ،استحداث المشرع الجزائري ألمر هام والذي يعتبر ضمانا آخر
للمضرور ،يعزز فكرة الحفاظ على السالمة الجسدية لإلنسان من طرف الدولة من خالل
دعمها التعويض عن األضرار الجسدية في حالة انعدام المسؤول

()1

وذلك بموجب المادة

 741مكرر  7ت .م التي تنص على أنه:

للتمتضرر يد فيه تتكفّل
« إذا انعدم المسؤول عن الضترر الجسماني ولم تكن
ّ
الدولة بالتّعويض عن هذا الضرر ».
إذ قد يجد ضحايا المنتجات أنفسهم دون تعويض عن األضرار ،لعدم تحديد

المسؤول عنها وهنا على الدµولة أن تضطلع بمهمة إسعاف المضرورين (.)2

ويستخلص من المادة السالفة ،الصفة االحتياطية لضمان الدولة؛ إذ ال يقوم إال في
حاالت معينة يشترط توفرها مجتمعة ،تتمثل فيما يلي:
 – 1انعدام المسؤول عن الضرر:

استعمل المشرع مصطلح "انعدام" ،مع أنه ال يمكن تصور منتوج خطير أدى إلى

ضرر دون أن يكون هنالك مسؤول عن هذا المنتوج وعن هذا الضرر؛ لذلك نعتقد أنه
كان يقصد تع ّذر معرفة المسؤول عن الضرر.
وعليه ينبغي قبل مطالبة الدولة بالتعويض ،أن يتعذر معرفة المسؤول أو الضامن
األصلي للضرر.
 – 2أن يكون الضرر جسماني:
تتراوح األضرار التي تتسبب المنتجات الخطيرة في وقوعها ،بين األضرار الجسدية
- NEKLI - KACEL Nouara, op. cit, p. 18

1

توجد اعتبارات تجعلنا نستخلص أن األضرار المقصودة هي األضرار التي تسببهاا المنتجات ،والمسؤول المعني هو
المنتج ،األولى تتمثل في ورود هذه المادة في القسم الخاص بالمسؤولية الناشئة عن األشياء ،أما الثانية فتكمن في
تموقعها مباشرة بعد نص المادة  140مكرر المكرسة لمسؤولية المنتج.
2

 -قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.308 .
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التي تطال جسم اإلنسان أو معنوياته واألضرار التي تعرض أمواله للضياع أو
االنتقاص.
وضمان الدولة ينصب على جبر األضرار الجسمانية فقط دون األضرار المادية
وتتراوح هـذه األضـرار ،بـين اإلصابات والحروق والتشـوهات وبتر األعضـاء والتسممات وما

يـترتب عنـها من تكـاليف ماليـة يتحملها المضرور( ،)1باإلضافة إلى األضرار المعنوية.
 – 3أال يكون للمضرور يد في وقوع الضرر:

يمكن للدولة أن تدفع عن نفسها الضمان ،إذا كان للمضرور دور في وقوع الضرر

كأن يتعمد إلحاق الضرر بنفسه ،أي أن يتوفر لديه قصد األضرار بها(.)2
وبهذا تكون الدولة

قد أخذت على عاتقها ،مسؤولية ضمان تعويض ضحايا

المخاطر التي لم تستطع أن تدفع عنهم أذاها.
ويعتقد البعض ،أن التزام الدولة بالتعويض في هذه الحالة ،يتأسس على فكرة
التضامن االجتماعي ال المسؤولية وان كان بإمكان الدولة فيما بعد الرجوع على محدثي

تلك األض ارر(.)3

فالمساواة بين األفراد ،يقضي أال يحصل شخص على حقه ويحرم آخر لعدم معرفة
المسئول عن ضرره ،لذلك وتحقيقا لهذا المبدأ وجب على الدولة أن تتدخل وتقوم بأداء
التعويض إلى المتضررين الذين تعذر معرفة المسؤول عن ضررهم ،على أن تحل الدولة
1

 -كتكاليف مساعدته في حاالت اإلعاقة أو العجز ،سواء تعلقت اإلعانة بالبيت أو بالمستشفى واألضرار المالية

المتخذة شكل الكسب الفائت بسبب العجز عن العمل ،في حالة مزاولة النشاط المهني .الرجوع في هذا الصدد إلى :قادة
شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.01 .
2

 -فمن يلق بنفسه أمام سيارة أثناء سيرها ،محاوال االنتحار فأصيب بأضرار جسمانية ال يمكنه االستفادة من الضمان.

الرجوع في هذا الصدد إلى :محمد سليمان فالح الرشيدي ،مرجع سابق ،ص.213 .
3

 -قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.300 .
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الدولة محل المتضرر عند معرفة المسؤول أو عند يسره بما أدته من تعويض(.)1
من خالل نص المادة  741مكرر 7ت .م ،نستنتج أنه البد من توفر شروط في
الضرر الذي يلحق بالمستهلك ،إذ يجب أن يكون جسمانيا ،وبهذا يكون المشرع قد استبعد
الضرر المادي والمعنوي ،كما يشترط أال يكون للمتضرر يد فيه ،أي أال يكون المستهلك
قد ساهم بخطئه في إحداث الضرر؛ ويجب كذلك أن يكون المسؤول منعدما ،وانعدام
المسؤول يمكن أن يكون بفرضين األول إذا كان المسؤول مجهوال ويكون ذلك إذا لم
يتمكن المستهلك من معرفة مصدر المنتوج الذي تسبب له في الضرر بسبب عيب فيه

()2

والفرض الثاني أن يكون المسؤول معلوما ولكنه غير مسؤول وهي في حالة ما إذا كان
المنتج موجودا ولكنه تمكن من نفي مسؤوليته.
أما فيما يتعلق باألساس الذي ت ـقوم عليه المسؤولية في هذا الفرض ،ف ـهو أساس
جديد يخرج عن اإلطار التقليدي للمسؤولية وهو المسؤولية على أساس المخاطر ،حيث
تلتزم الدولة بتعويض المتضرر من المنتوج المعيب في حالة انعدام المسؤول بمجرد وقوع
الضرر ،دون حاجة إلثبات الخطأ أو عالقة السببية.
كما تختلف هذه اآللية التي استحدثها ،عما يسمى بتقنيات التعويض التلقائي

لألضرار( ،)3كما هو الشأن مثال بالنسبة للتعويض عن األضرار الجسمانية الناتجة عن
1

 -عفيف محمد أبو كلوب »،التعويض عن الضرر عند تعذر الحصول عليه من المسئول عن الضرر ،دراسة

مقارنة بين القانون الفلسطيني والفرنسي والفقه اإلسالمية» ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية ،المجلد الثاني
والعشرون ،عدد  ،2014 ،2ص.128 .
2

 -تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن المشرع الفرنسي التوجيه األوروبي ،تضمنا مسؤولية الموزع بصفة احتياطية

إذا كان المنتج مجهوال ،لكن المشرع الجزائري قد قصر المسؤولية عن األضرار التي تسببها عيوب المنتجات على

المنتج وحده.
3

 -يقصد بنظام التعويض التلقائي ،استحقاق التعويض من طرف الضحية أو ذوي حقوقها ،بطريقة آلية وبقوة القانون

وفي كل الحاالت التي تصاب فيها جسديا ،وذلك دون إقامة أي اعتبار للسلوك أو الخطأ الذي يتسبب فيه مهما كان
مرتكبه ،كما ال يقيم أي اعتبار أيضا لوصفه أو درجة خطورته عمديا كان أو غير عمدي ،جسيم أو يسير .الرجوع
في هذا الصدد إلى :عابد فايد عبد الفتاح فايد ،التعويض التلقائي لألضرار بواسطة التأمين وصناديق الضمان دراسة
مقارنة في القانون المصري والقانون الفرنسي ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،2911 ،ص.18 .
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تفعيل االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة
()1

وما الشروط السالفة لقيام الضمان إال دليل على عدم تصنيفها ضمنها.

يالحظ مع ذلك ،أن المشرع لم يبين أو يوضح كيفية استيفاء التعويض وبالتالي فإن
هذه المادة تحتاج إلى صدور تنظيم يبين كيفية تطبيقها ،بإنشاء صندوق أو هيئة خاصة
تتكفل بتعويض هذه الفئة من المضرورين ،طبقا للمادة  741مكرر 17ويجد مصدر
تمويله في االقتطاعات التي تحصل من المهنيين على شكل ضرائب أو من خالل أقساط
يدفعها المهنيون باقتطاع نسبة معينة من األرباح التي يجنوها من نشاطهم ،فيكون بمثابة
تأمين تعاوني ضد المسؤولية ،يساعد في اختصار آجال الحصول على التعويض
واقتصاد االجراءات وتبسيطها.
بينما بالنسبة للمشرع الفرنسي و بموجب القانون رقم  020 -02المتعلق
بمسؤولية المنتج عن فعل المنتجات المعيبة ،الذي نقل بموجبه المشرع أحكام
التوجيه األوروبي في قانونه الداخلي بعد طول انتظار ،فقد كان نص المادة
 2 -7021من القانون أعاله  ،يشير إلى تعويض األضرار التي تمس بالش خص أو
بمال آخر غير المنتوج المعيب نفسه.
وقد أثار هذا النص جملة من المالحظات وهي:
 جاء الن ص متوافقا مع ما استوجبه نص المادة  10من الت وجيه رقم -25 014مع اختالف في مداهما؛ فنص التوجيه على وضع حد أدنى وأقصى
للتعويضات ،بحيث تغطي األضرار التي تقل قيمتها عن  511أورو وال يمكن إلزام
المنتج في حالة ثبوت مسؤوليته ،بتجاوز مقدا ار معينا من الت عويضات ،تاركا الحرية
للبلدان األعضاء في تحديد هذا الس قف؛ لكن الن ص الفرنسي على الن حو السابق لم
يشر إلى هذ ا الت حديد ،مم ا يجعله أكثر اتساعا وامتدادا من نص الت وجيه.
1

 -المادة  98من األمر رقم  11 -01المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن األضرار ،معدل

ومتمم ،سالف الذكر ،وكذلك الرجوع إلى :زوليخة زرهوني بطاش » ،نظام التعويض عن األضرار الجسمانية والمادية
الناجمة عن حوادث المرور» ،مجلة المحكمة العليا ،عدد  ،2911 ،91ص .ص.28 -10 .
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 استبعد الن ص من نطاق األضرار  ،تلك التي تمس المنتوج المعيب ذاته،حيث جعل التعويض بشأنها يخضع ألحكام المسؤولية عن ضمان العيوب الخفية
ولقد جاء ذلك متوافقا مع ما نص عليه التوجيه.
وبالن ظر إلى اعتبار الن ص الفرنسي أكثر ات ساعا من نص المادة  10من
الت وجيه ،لقي انتقادات على المستوى األوروبي ،مم ا جعل المشرع الفرنسي يعمد إلى
تعديله عام 2114

() 1

ليجعله مماثال للن ص األوروبي ،فجاء نص المادة 2 -7021

ت .م الذي أدرج في المادة  1-1211ت .م .ف ،على الن حو الت الي:
« تسري أحكام هذا الباب لتعويض الضرر الناشيء عن المساس بالشخص.
تسري أيضا لتعويض الضرر الذي يتجاوز مقدارا يحدد بمرسوم ،الناشيء عن

المساس بمال غير المنتوج المعيب ذاته»(.)2

وتطبيقا لهذا النص ،صدر مرسوم في  2115 /12 / 77الذي حد د مسؤولية
المنتجين عن األضرار التي تمس األموال ذات االستعمال الخاص التي تزيد قيمتها

على  511أورو( ،)3حتى يكون منسجما مع الشروط األوروبية ،والهدف من هذا
الت حديد ،هو تفادي نشأة عدد كبير من الن زاعات ،أم ا إذا كانت قيمة األضرار
الماد ية الناتجة عن ال منتوج ال معيب أقل من  511أورو ،فإن تعويضها ال يدخل في
نطاق المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة.
أخذ أيضا المشرع الفرنسي بآلية التعويض التلقائي ،إذ في نهاية عام  1991أناط
بصندوق الضمان ،تعويض ضحايا اإلصابة بمرض نقص المناعة البشرية (اإليدز) نتيجة
- Loi n° 2004- 1343 du 09 /12/ 2004 de la simplification du droit, op. cit.

1
2

- « Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte

d'une atteinte à la personne.
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant
déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux luimême» .
3Décret n° 2005- 113 du 11 /02/ 2005 pris pour l’application de l’article 1386 bis 02 du code
Civil, J.O.R.F. n°36 du 12 /02/ 2005 .
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عمليات نقل الدم الملوث ومكوناته المنتجة في فرنسا وذلك من خالل القانون رقم -07
 7411الصادر بتاريخ .)1(1991/72/ 31

ثانيا :التّأمين كضمان إضافي لجبر الضرر
أمام الوضع المتنامي في مجال تطور نظام التأمين على المسؤولية وقصور
التعويض في نظام أحكام المسؤولية المدنية ،نظ ار لعدة أسباب ،من بينها صعوبة إثبات
خطأ المتدخل أو التمسك بالدفوع المتعلقة بالقوة القاهرة أو السبب األجنبي أو حتى
مخاطر النمو الذي سنتناولها بالتفصيل والتي تبقى محل جدل كبير في الفقه ونظ ار
للتكلفة المرتفعة لألضرار التي تسببها المنتجات ،فال مفر من لجوء المنتجين إلى اكتتاب
تأمين لتغطية األضرار الناتجة عن عيوب منتجاتهم.
وهذا هو الجاري عليه العمل في القانون الجزائري الذي يعتبر عقد التأمين من
المسؤولية المدنية عن المنتجات من العقود اإللزامية؛ حيث ألزم المشرع المتدخل بضرورة
اكتتاب تأمين طبقا للمادة  7/712من األمر رقم  11-05المعدل والمتمم ،سالف الذكر
التي نصت على أنه:

« يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بصنع أو ابتكار أو تحويل أو

تعديل أو تعبئة مواد معدة لالستهالك أو لالستعمال أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته
المدنية المهنية تجاه المستهلكين والمستعملين واتجاه الغير».

نستنتج من هذه المادة ،أن المشرع الجزائري أكد على إلزامية نظام التأمين من
المسؤولية المدنية على المنتجات ،ولم يتركه خاضعا إلرادة األطراف.
كما وسع نطاقه من حيث األشخاص ،فلم يقصرها على الشخص الطبيعي وانما
حتى الشخص المعنوي كالشركات المنتجة والمستوردة للمواد االستهالكية معنية بهذا
االلتزام ،فكل متدخل بحكم مهنته في صنع أو تحويل أو تعبئة أو استيراد أو توزيع المنتوج
1 - Loi n° 91-1406 du 31 /12/ 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. J.O.R.F, n°03 du

04 /01/1992.
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االستهالكي ،ملزم قانونا باكتتاب تأمين على مسؤوليته؛ كما يستفيد من التأمين االلزامي
كل المستعملين والمستهلكين للمنتوج ،إضافة إلى الغير ،لضمان أكبر قدر من الحماية
للمضرورين ،دون إعارة أي اهتمام للرابطة العقدية.
يستخلص أيضا ،أن عقد التأمين يرد على كل المنتجات التي يمكن أن تسبب
أض ار ار لمن يتعاملون معها؛ حتى يضمن تغطية جميع األضرار المتوقعة والمرتبطة أساسا
بحوادث االستهالك وهو ما يستخلص من المادة  2/712من األمر  11 -05عندما
تناولت المنتجات المعنية بالتأمين ،لتشير في األخير إلى أنها جاء ذكرها على سبيل
المثال والتي تشمل كل من المواد الغذائية ،الصيدالنية ،مستحضرات التجميل ومواد
التنظيف المواد الصناعية ،الميكانيكية ،االلكترونية والكهربائية وبصفة عامة ،أية مادة
يمكن أن تسبب أض ار ار للمستهلكين وللمستعملين وللغير.
ولضمان تنفيذ المادة  7/721أعاله ،صدر المرسوم التنفيذي رقم  42-01الذي

يحدد شروط التأمين وكيفياته في مجال المسؤولية المدنية عن المنتوجات( ،)1حيث نصت
المادة  12منه على أنه:

« يضمن التأمين المسمى "المسؤولية المدنية عن المنتوجات" طبقا للتّشريع
المعمول به ،المستهلكين والمستعملين وغيرهم من اآلثار الماليّة المترتّبة على
مسؤوليّة المؤمن له المدنيّة المهنيّة بسبب األضرار الجسمانيّة ،الماديّة والماليّة التي
تتسبّب فيها المنتوجات».

يعد هذا تطو ار ملموسا لض ـ ـ ـ ـمان الحصول على التعويض في مجال حـ ـ ـوادث
االستهالك ،بدال من اللجوء إلى القضاء وما يتطلبه من إجراءات طويلة للحصول على
التعويضات الالزمة ،في حالة األضرار التي تلحق بالمستهلكين.
غير أنه بالنسبة للمشرع الفرنسي ،ال يوجد نص يفرض وبصفة عامة على الصناع
 - 1مرسوم تنفيذي رقم  42-01مؤرخ في  ،1000/91/10يحدد شروط التأمين وكيفياته في مجال المسؤولية المدنية
عن المنتوجات ،ج .ر عدد  ،91صادر في .1000/91/21
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والمنتجين التزاما بالتأمين على مسؤوليتهم ،حتى في مواجهة المنتجات الخطرة وذات

االستهالك الواسع والمكثف ( المواد الصيدالنية ،المواد الغذائية والمواد الكيماوية) (.)1

لذلك على المشرع الفرنسي تدارك ذلك وجعله أم ار إلزاميا ،وعدم ترك هذه المسألة
خاضعة لمبدأ الحرية التعاقدية ،في لجوء المحترفين من منتجين وبائعين ،إلى شركات
التأمين قصد التأمين على مسؤوليتهم ،لتقوية فرص حصول المضرورين على تعويض
يجبر ضررهم.
الفرع الثاني
إبطال اتفاقات العفاء والتخفيف
من المسؤولية

يمكن أن تتضمن العقود التي يبرمها المدين بااللتزام بالسالمة مع المستهلك ،اتفاقات
تقضي بإعفائه أو التخفيف من مسؤوليته في حالة تحققها ،وكنتيجة لألثر السلبي المترتب
عنها على حماية مصلحة المستهلكين من مخاطر المنتجات ،قوبلت هذه االتفاقات
بالبطالن ،الذي أصبح له أساسا قانونيا يؤكده (أوال) غير أن هذه القاعدة ال تؤخذ على
إطالقها وانما تعرف حدودا معينة (ثانيا).
أوال :أساس بطالن شروط التخفيف والعفاء
تقتضي حماية المستهلك من األضرار التي تسببها المنتجات الخطيرة ،حمايته من
االتفاقات التي يمكن أن تحد من حقه في التعويض وبالنسبة للمشرع الجزائري ،يالحظ
إبطاله إل تفاقات اإلعفاء أو التخفيف من الضمان في حالة الغش الناتج عن إخفاء البائع
للعيب ،حماية للمشتري من األضرار التجارية طبقا للمادة  024ت.م.ج

()2

الخاصة

بضمان العيب الخفي.

 - 1قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.329 .

 - 2تنص المادة  381ت .م .ج على أنه « :يجوز للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو ينقصا منه

وأ ن يسقطا هذا الضمان غير أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطال إذا تعمد البائع إخفاء العيب في المبيع
غشا منه ».
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لكن بخصوص األضرار التي تتعدى األضرار التجارية ،والتي تصيب سالمة
المستهلك ،فإن المادة  741مكرر 7ت .م والمتعلقة بمسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة
لم تبين حكم الشروط التي ترمي إلى الحد أو التخفيف من المسؤولية.
إال أنه هناك من يرى أن هذه المسؤولية التي استحدثها المشرع ذات طابع
تقصيري ،ذلك أنها جاءت كصورة من صور المسؤولية الناشئة عن األشياء ،لما أدرج هذه
المادة في القسم الثالث بعنوان المسؤولية الناشئة عن األشياء وقد قصد المشرع من ذلك
استبعاد تأثير التعاقد على مسؤولية المتدخل

()1

وهذا ما يتجلى من خالل نصه بموجب

الفقرة  7من المادة  741مكرر من ت.م.ج على أنه:

«  ...ولو لم تربطه بالمضرور عالقة تعاقدية ».

وعليه ال يمكن للمتدخل أن يقيد مسؤوليته عن نقص سالمة منتجاته ،بموجب شروط

تعاقدية نتيجة للمبررات اآلتية:
 -أن المادة  0/712من ت .م تنص على أنه:

« ويبطل ك ّل ش ترط يقضي بالعفاء (أو التخفيف) من المسؤولية الناجمة عن
العمل الجرامي » (غير المشروع).
مع ذلك يبقى تكييف مسؤولية المنتج على أنها تقصيرية بهدف إبطال إتفاقات
المسؤولية ،أم ار مرفوضا؛ ألن مسؤولية المنتج مسؤولية قانونية من نوع خاص ،تتجاوز
التقسيم الثنائي للمسؤولية المدنية ،أي العقدية والتقصيرية ،لذلك كان على المشرع أن
يخصص لها قسما مستقال كما فعل المشرع الفرنسي ،بإضافته للقسم الرابع مكرر
ِّ
باعتبارها تشكل مسؤولية قائمة بذاتها واال ما الحكمة أصال من استحداثها.

ونتيجة ألن هذا الموضوع ،يتعلق بنشاطات اإلنتاج والتوزيع ،التي يمارسها المتدخل
بصرف النظر عن نطاقه القانوني ،فإن هذا الشرط يخضع للقانون رقم  12-14المتعلق
بالممارسات التجارية باعتباره شرطا تعسفيا ،ألن من شأنه اإلخالل بالتوازن بين حقوق
 - 1علي فتاك ،تأثير المنافسة ،...مرجع سابق ،ص.333 .
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وواجبات أطراف العالقة االستهالكية ،أي المتدخل والمستهلك حيث نصت المادة  0مطة
 5من القانون السابق على أنه:

« يقصد في مفهوم هذا القانون ما يلي... :

 – 2شرط تعسّفي :ك ّل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدّة بنود أو
شروط أخرى من شأنه الخالل الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد ».
كما نصت المادة  7/20من القانون ذاته على أنه:

« تعتبر بنودا وشروطا تعسّفية في العقود بين المستهلك والبائع السيما البنود
والشروط التي تمنح هذا األخير:

 -أخذ حقوق و/أو امتيازات ال تقابلها حقوق و/أو امتيازات مماثلة معترف بها

للمستهلك.» ...

تدعيما لما سبق وتطبيقا للمادة  01من القانون رقم  12 -14المذكور أعاله،
صدر المرسوم التنفيذي رقم  011 -11الذي يحدد العناصر األساسية للعقود المبرمة بين

األعوان االقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية( )1وعددت المادة  15منه ما

يعتبر بنودا تعسفية.
يمكن بالتالي االستناد إلى ما سبق ،العتبار االلتزام بالسالمة من النظام العام
بالتالي توجه المشرع الجزائري لحماية الطرف الضعيف  -المستهلك -بتنظيم قانوني
حمائي آمر ،ال يجوز االتفاق على مخالفته.
لكن ذلك ال يغني من إدراج هذه الطبيعة ضمن أحكام خاصة بالمسؤولية القانونية
التي استحدثها بموجب المادة  741مكرر ت .م ،لتزيل الغموض بشأنها ،من خالل
النص على إبطال كل شرط يتستبعد المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة أو يحد منها.
وعلى خالف المشرع الجزائري ،فإن التوجيه األوروبي رقم  014 -25حسم موضوع
 - 1مرسوم تنفيذي رقم  011 -11مؤرخ في  ،2111/10/71يحدد العناصر األساسية للعقود المبرمة بين األعوان
االقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية ،ج .ر عدد  ،51صادر في .2111/10/77
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الباب الثاني:

اتفاقات المسؤولية في المادة الثانية عشر منه( ،)1الذي ورد بالبطالن المطلق لجميع
الشروط المقيدة للمسؤولية أو المعفية منها ،سواء كانت هذه الشروط مباشرة أو غير مباشرة

وأيا كان شكلها أو الصورة التي وردت بها في العقد(.)2

بينما في القانون الفرنسي وجد بطالن شروط اإلعفاء والتخفيف من االلتزام بالسالمة
أساسه بداية في أحكام القضاء الفرنسي ،التي نسبت للمدين خطأ جسيما يجعله

ملزما بتعويض األضرار(.)3

لكن هذا البطالن سرعان ما كرسته المسؤولية الخاصة بالمنتج عن منتجاته المعيبة
إذ أن القواعد المنظمة لها تتصل بالنظام العام ويعني ذلك أن كل شرط يقضي باستبعاد

هذه المسؤولية أو التخفيف منها ،يعد باطال بطالنا مطلقا(.)4

وهو ما يستفاد من المادة  7/74-7245ت .م .ف ،والمطابقة لنص المادة  72من
التوجيه األوروبي رقم  014 -25بنصها على أنه:

« ك ّل شرط والذي بمقتضاه تستبعد المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة أو يحد
منها يعتبر كأن لم يكن »(.)5
يظهر بذلك توجه القانون نحو إبطال شروط رفع أو تخفيف المسؤولية ،في العقود
المبرمة بين المهنيين والمستهلكين.
1 - Article 12 de la directive 85-374/CEE, op- cit, dispose:
« La responsabilité du producteur en application de la présente directive ne peut être limitée
ou écartée à l'égard de la victime par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité ».

 - 2حسن عبد الباسط جميعي ،مرجع سابق ،ص ص.109 -110 .

 - 3استقر القضاء الفرنسي على تشبيه البائع المحترف (منتجا كان أم تاجرا) بالبائع الذي يعلم بالعيب ،فاعتبره مسؤوال
عن عيوب المنتجات التي يقوم ببيعها ولو لم يكن عالما بها مخالفا بذلك حكم المادة  1013ت .م .ف التي تجيز تمسك
البائع حسن النية بشروط اإلعفاء من المسؤولية .الرجوع في هذا الصدد

إلى:

Henri Mazeaud, Léon Mazeaud, Jean Mazeaud, François Chabas op, cit, p. 19.

4 - Philippe LE TOURNEAU , Droit de la responsabilité …, op, cit, p. 1492.
5 - « Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits
défectueux sont interdites et réputées non écrites ».
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الباب الثاني:

لكن قاعدة بطالن شروط اإلعفاء والتخفيف من المسؤولية المترتبة عن اإلخالل
بااللتزام بالسالمة ،تعرف حدودا.
ثانيا :حدود قاعدة بطالن اتفاقات المسؤولية

يتفق كل من المشرع الجزائري والفرنسي على بطالن شروط إنقاص الضمان أو
إسقاطه عندما يتعلق األمر بمستهلك غير المهني ( )7لكنهما يختلفان إذا تعلق األمر
بمستهلك مهني (.)2
 – 1بطالن االتفاقات في حالة المستهلك غير المهني:

تقرر بطالن شروط اإلعفاء من الضمان والتخفيف منه أصال لحماية المستهلك

العادي في مواجهة محترف يتمتع بالخبرة الفنية والدراية ،بشأن المنتوج الذي يقوم
بتصنيعه

()1

مستعمال في ذلك أرقى ما توصل إليه التقدم التقني والتطور التكنولوجي ،مما

جعل األول عاج از عن فرض شروطه على الثاني ،الذي يستقل وحده بصياغة بنود العقد
ويضمنها ما يشاء من الشروط التي تخدم مصلحته(.)2

وأمام افتقاد المستهلك للخبرة التي تمكنه من استيعاب شروط العقد ،التي عادة ما

تكون تعسفية وكذا ضعف مركزه االقتصادي ،يتحول إلى ضحية(.)3

وهو م ـ ـا حرص عليه المشرع الجزائري ،إذ أبطل -كما سبق -كل ش ـرط مخفف أو
معفي من المسؤولية بين المتدخل والمستهلك؛ ونتيجة لذلك ،فإن هذا الحكم ال يعني
االتفاقات المبرمة بين المتدخلين.
ولما كان المشرع قد أخـرج من مجال الحماية المستهـلك المهني؛ إذ اعتـبر المستهلك
محل الحماية ،كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة
موجهة لالستعمال النهائي ،من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر
 - 1جابر محجوب علي ،مرجع سابق ،ص.03 .
 - 2عمر محمد عبد الباقي ،مرجع سابق ،ص.92 .
 - 3الياقوت جرعود ،مرجع سابق ،ص.90 .
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()1

فالحماية مقررة أصال للمستهلك العادي ،لذلك أبطل االتفاقات التي

من شأنها إنقاص أو إلغاء الضمان المقرر له.
والقضاء الفرنسي كما سبق ،اعتبر خبرة ودراية المنتج بالشيء الذي يـصنعه أويبيعه
كافيا الفتراض علمه بما يترتب عن اإلخالل بااللتزام بالسالمة ،األمر الذي يتعين معه
()2

القول بأنه قد ارتكب خطأ جسيما

وال شك أن الخطأ الجسيم يكون أكثر وضوحا عندما

يكون المستهلك شخصا عاديا ،ال تتوفر لديه الخبرة التي تمكنه من فحص المنتوج وكشف
عيوبه ومعرفة خصائصه(.)3

وقد سبق وأن أكد المشرع الفرنسي على هذا المبدأ العام ،في قانون إعالم وحماية
المستهلكين الذي اعتبر باطال ،الشرط الذي يرد في عقد بيع يبرم بين مهني من ناحية
وغير مهني أو مستهلك من ناحية أخرى ،ويكون موضوعه أو أثره إسقاط أو إنقاص حق

غير المحترف في التعويض عن إخالل المهني بأي من التزاماته(.)4

كما أكد على المبدأ ،في المسؤولية الخاصة بالمنتج عن منتجاته المعيبة ،التي
وضعت مبدأ عاما ببطالن شروط اإلعفاء أو التخفيف من المسؤولية.
لكن تطبيق القاعدة السالفة تعرف حدودا عندما يكون المستهلك مهني(.)5
 – 2مدى بطالن اتّفاقات المسؤولية في حالة المستهلك المهني:
يلحق شرط تحديد الضمان أو اإلعفاء البطالن عندما يكو ن المستهلك مهنيا،
متى لحق الضرر شخص المستهلك ( ،)7بينما عندما يلحق الضرر األموال ،فإن االتجاه
الحديث يدعوا إلى جوازها (.)2

 - 1المادة  3مطة  1من القانون رقم  93-90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،سالف الذكر.
 - 2علي سيد حسن ،مرجع سابق ،ص.112 .
 - 3جابر محجوب علي ،مرجع سابق ،ص.03 .
 - 4مرجع نفسه ،ص.01 .

5- Bernard GROSS, Philippe BIHR, op.cit, p. 264.
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أ – بطالن الشروط عندما يلحق الضرر األشخاص:

تب ـطل شـ ـ ـروط إنقاص الض ـ ـمان أو إسقاطه ،متى أصابت األضـرار المست ـهلك في

سالمته الجسدية ،على أساس أن حياة اإلنسان وسالمة جسمه ال يمكن أن تكون محال
التفاقات تسمح بتحلل المدين من المسؤولية (.)1

وان قوبلت مثل هذه االتفاقات بالبطالن في إطار المسؤولية التقصيرية ،لتعلق

موادها بالنظام العام( ،)2فإنها تعد كذلك باطلة في إطار المسؤولية العقدية ،عندما يكون
محلها جسم اإلنسان ،هذا األخير الذي يخرج عن دائرة التعامل المالي ،ألنه ليس من

األشياء( ،)3وأي اتفاق يكون محله جسم اإلنسان أو سالمته ،يكون باطال ومخالفا للنظام
العام ،ألن االلتزام بالسالمة من األضرار الجسدية ،يمثل النظام العام في المسؤولية
العقدية(.)4

والبطالن يلحق مثل هذه االتفاقات ،حتى لو أصابت األضرار مستهلكين مهنيين من
رجال صناعة أو تجارة أو حرفيين في ممارستهم لمهنتهم؛ فكون المستهلك مهنيا ال يبرر
في هذه الحالة صحة شروط إنقاص الضمان أو اإلعفاء منه ،بل تقع هذه الشروط باطلة

ومعدومة األثر(.)5

غير أن بطالن شروط الضمان مرتبط بعدم مخالفة المشتري مثال للتعليمات
الخاصة باستعمال المنتوج وتقيده بالتحذيرات الخاصة بكيفية الوقاية لتجنب أخطاره؛ فإذا
أصيب المستهلك بأضرار جسمانية نتيجة مخالفة تلك التعليمات ،فال رجوع له على
المدين؛ غير أن امتناع الرجوع ال يتأسس على صحة شرط التخفيف أو اإلعفاء من
1- Henri MAZEAUD, La responsabilité civile du vendeur- fabricant, R.T.D.Civ, n° 27, Sirey,
Paris, 1955, p. 619. Voir aussi: Cyril BLOCH, opo. cit, p. 30.

 - 2المادة  3/108من ت .م .ج.
 - 3المادة  122من ت .م .ج.
 - 4محمود جمال الدين زكي ،مشكالت المسؤولية المدنية ،ج ، 1في ازدواج أو وحدة المسؤولية ،مطبعة جامعة
القاهرة ،القاهرة ،7012 ،ص.58 .

 - 5جابر محجوب علي ،مرجع سابق ،ص .009
370

الباب الثاني:

تفعيل االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة

الضمان ألن المستهلك مهني ولكن على أساس مخالفة هذا األخير للتعليمات وعدم التقيد
بها والذي يعتبر في حد ذاته خطأ يعفي المدين كليا أو جزئيا من المسؤولية ،إذ يعتبر
من قبيل السبب األجنبي الذي يمكن من خالله للمدين دفع مسؤوليته(.)1

ب  -جواز الشروط في حالة األضرار التي تصيب األموال (في القانون الفرنسي):
أزالت المسؤولية الخاصة بالمنتج عن منتجاته المعيبة ،الغموض بخصوص حكم
شروط إنقاص الضمان أو إسقاطه ،في حالة األضرار التي تصيب المستهلك المهني في
أمواله ،إذ أقرت صحة اتفاقات اإلعفاء أو التخفيف من المسؤولية عن فعل المنتجات

المعيبة ،بالنسبة لألضرار التي تلحق باألموال في العالقة بين المهنيين( ،)2وهو ما يستفاد
مـن المادة  74-7245ت .م .ف ،بنصها على أنه:

فإن شرط العفاء من المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة أو
« ومع ذلك ّ
التّخفيف منها يكون صحيحا بين المهنيين بالنّسبة لألضرار التي تصيب األموال التي ال
تكون مستخدمة بواسطة المضرور أساسا الستعماله أو استهالكه الخاص »(.)3

يظهر من ذلك أن للمنتجين ابرام االتفاقات الخاصة بتحديد المسؤولية فيما
بينهم ،حيث أن دعاوى الرجوع بين المنتجين ال تدخل في إطار التنظيم التشريعي الخاص
بحماية المضرور من عيوب المنتجات.
وبالرغم من موضوعية المبدأ السابق ،إال أنه ينبغي عدم األخذ به على إطالقه ،ما
يستدعي وضع ضوابط أولها اشتراط االلمام الكافي بالمخاطر المحتملة من قبل المهني،
ما يتطلب أن يكون الطرفان مهنيان من نفس التخصص أو قريب منه ،إضافة إلى إقرار
حر ينتج عن مفاوضات بينهما لمختلف المزايا المالية وما يقابلها من مغارم ،تضمن عدم
1 - Muriel Fabre MAGNAN, De l’obligation d’information dans les contrats, L.G.D.J, Paris,
1992, p. 464.
2- Daniel MAINGUY, op. cit, p. 192.

3- «Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime
principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre
professionnels sont valables».
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إذعان أحدهما لآلخر وأن يثبت أن قبولها يكون لمصلحة مهنتهم ،وكل ذلك مرتبط بتقيد

األطراف بحسن النية وهو ما ال يستقيم في حالة الغش(.)1

يتضح من خالل ما سبق أن المشرع الفرنسي في المسؤولية الخاصة بالمنتج أجاز
اتفاقات المسؤولية بين المهنيين كقاعدة عامة ،لكن وضع استثناء لها لما يتعلق األمر
باألضرار الجسدية واألضرار التي تصيب األموال المخصصة لالستعمال المهني ،بينما
المشرع الجزائري لم يتناول مثل هذا االستثناء.
المطلب الثاني
حدود مسؤولية المدين بااللتزام بالسالمة
يهدف االلتزام بالسالمة ،إلى توفير سبل الحماية لمستهلكي المنتجات الخطيرة
وتقرير مسؤولية المدين عن األضرار الناتجة عنها ،مع ذلك البد من تحقيق نوع من
الموازنة بين حق المستهلك في منتوج سليم ،وحق المنتج في التشجيع على مواصلة
نشاطه االنتاجي؛ لذلك منح المدين وسائل لنفي مسؤوليته (الفرع األول) ،كما تم تحديد
هذه المسؤولية من حيث الزمان (الفرع الثاني).
الفرع األول
حدود خاصة بنفي المسؤولية
يمكن للمدين بااللتزام بالسالمة ،أن ينفي مسؤوليته باالسـتناد إلى الدفوع المـنصوص
عليـها فـي القواعد العامة ،فـي كل مـن القـانون الجزائري والقانون الفرنـسي (أوال) وقد
أضاف المشرع الفرنسي دفوعا أخرى استوحاها من التوجيه األوروبي ،نظمها في
المسؤولية الخاصة بالمنتج عن منتجاته المعيبة (ثانيا).
الدفوع المنصوص عليها في القواعد العامة
أوالّ :
يترتب عن االخالل بااللتزام بالسالمة مساءلة المدين وفقا ألحكام خاصة ،لكن
 - 1قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص .ص.288 -280 .
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بالرغم من ذلك ،يستطيع أن يدفع مسؤوليته باللجوء إلى الدفوع المنصوص عليها في
القواعد العامة( ،)1التي من شأنها قطع عالقة السببية بين العيب والضرر والمتمثلة في

كل من القوة القاهرة ( ،)1خطأ المضرور( )2وخطأ الغير(.)3
 – 1القوة القاهرة:
تعتبر القوة القاهرة أحد الدفوع المنصوص عليها في القواعد العامة ،والتي على
أساسها يمكن للمدين التنصل من مسؤوليته ،إن استجمعت عناصر معينة:
أ– تعريف القوة القاهرة:
عرف البعض القوة القاهرة بأنها:

« أمر غير متوقّع حصوله ،وال يمكن دفعه ،يؤدي مباشرة إلى حصول الضرر »(.)2

وبخصوص التعريف التشريعي للقوة القاهرة ،في الوقت الذي لم يورد ال التوجيه

األوروبي

()3

وال القانون الفرنسي تعريفا لها ،يمكن االستناد بالنسبة للمشرع الجزائري إلى

ذلك التعريف الذي أقرته نص المادة  29/1من القانون رقم  90-91المتعلق
 - 1يمكن للمنتج أن يتخلص من المسؤولية كليا أو جزئيا على الرغم من أن عيب المنتوج قد تسبب في وقوع الضرر
فال يلزم بالضرورة أن يكون العيب هو السبب الوحيد في وقوع الضرر ،فقد يتحقق نتيجة إسهام أو نشاط من شخص ما
فضال عن فعل المنتوج ،وخطأ المضرور ،أو شخص مسؤول عنه ،أو عن عيب المنتوج وفعل الغير .الرجوع في هذا
الصدد إلى :محمد أحمد المعداوي ،مرجع سابق ،ص.171 .
أمــا بالنســبة لموقــف المشــرع الج ازئــري فيمــا يخــص أســباب دفــع مســؤولية المنــتج ،فإنـه لــم يشــر إلــى أي ســبب (دفــع)

خــاص ،وبمــا أنــه ال يوجــد مــا يمنــع اعتمــاد المنــتج علــى أســباب ال ـدفع العامــة للمســؤولية ،فلــه أن يســتند عليهــا لــدفع
مسؤوليته ،وقد تناولتها المادة  721ت .م .ج في نصها على أنه:

"إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب ال يد له فيته كحتادث مفتاجأ ،أو قتوة قتاهرة ،أو خطتأ صتدر متن

المضرور أو خطأ من الغير ،كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ،ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك".

 - 2محمد عبد القادر الحاج ،مرجع سابق ،ص.200 .

 - 3لم ينص التوجيه األوروبي على القوة القاهرة كسبب من األسباب العامة التي من خاللها يمكن للمنتج دفع مسؤوليته
تجاه المضرور ،ما جعل البعض يرفظ االعتداد به؛ غير أن الفقه مستقر على األخذ بالقوة القاهرة كسبب من أسباب
االعفاء ،ألنه يقطع العالقة السببية بين عيب المنتوج والضرر الذي لحق المضرور .الرجوع في هذا الصدد إلى:
Christian LARROUMET, La responsabilité du fait des produits défectueux après la loi du 19 mai
1998, Recueil Dalloz, n°33,24 /09/1998, p. 316.
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الباب الثاني:
()1

بالمحروقات

لها ،بنصها على ما يلي:

« كل حدث مثبت ،غير متوقع ،ال يمكن مقاومته ،وخارج عن إرادة الطرف الذي

يثيره ،والذي يجعل تنفيذ هذا األخير ألحد إلتزاماتتتتتتتتتتتتتته التعاقدية أو العديد منها آنيا أو
نهائيا غير ممكن».

يظهر من التعاريف السابقة ،أن للقوة القاهرة عناصر ،البد من توفرها لكي يعتد بها

كسبب لدفع المسؤولية.
ب– عناصر القوة القاهرة:
تعد القوة القاهرة سببا لدفع مسؤولية المدين بااللت ازم تجاه المضرور ،إذا استجمعت
()2

ثالثة عناصر هي :عدم إمكانية التوقع ،استحالة الدفع وصفة الخارجية .

يفترض عنصر عدم التوقع وقوع الحادث بصفة فجائية( ،)3باالضافة إلى إستحالة
حدوثه مرة أخرى

()4

ألن عدم التوقع المطلق يؤدي إلى خروج حوادث كثيرة من دائرة القوة

القاهرة ،كحوادث السيارات والزالزل والحروب إذ سبق حدوث كل منها ،فال يمكن ألشد

الناس حيطة توقع حدوثها مرة أخرى(.)5

 - 1قانون رقم  90-91مؤرخ في  ،2991/91/28يتعلق بالمحروقات ،ج .ر عدد  ،19صادر في .2991/90/10
2 - Stéphane GRUBER-MAGITOT, op, cit, p. 38.

أورد المشرع الجزائري في المادة  721ت .م عبارتي الحادث الفجائي والقوة القاهرة ،حيث نصت على أنه " :إذا

أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب ال يد له فيه كحادث مفاجأ ،أو قوة قاهرة ،أو خطأ صدر من المضرور
أو خطأ من الغير ،كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ،ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك".

ما قد يفهم أنهما شيئان مختلفان ،وحقيقة األمر أنه قد حصل خالف حول المسألة ،إال أن الرأي الغالب يرى أنه ال فرق

بينهما ،فهما اسمان مختلفان لمعنى واحد .لتفاصيل أكثر الرجوع إلى :خالد محمد المروني ،مرجع سابق ،ص.001 .

 - 3أمينة بوسماحة » ،إنعدام رابطة السببية في جريمتي القتل والجرح الخطأ في المجال الطبي« ،مجلة البحوث
القانونية والسياسية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة د .موالي الطاهر ،سعيدة ،عدد  ،2911 ،91ص.103 .
 - 4فوقوع الحادثة ألول مرة كإصابة أحد المستهلكين بالحساسية جراء استعماله لدواء دون أن تعرف الظاهرة من قبل
يجعل فرضية عدم التوقع متوفرة ،ليعفى بذلك المنتج من المسؤولية .الرجوع في هذا الصدد إلى:

Jean- Françis OVERSTAKE, op.cit, p. 522.

 - 5زاهية حورية كجار (سي يوسف) ،المسؤولية المد نية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص=.329 .
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أما بالنسبة للعنصر الثاني ،أي استحالة الدفع ،فالعبرة منه أنه ال تكليف مع

المستحيل( )1ويشترط أن تكون االستحالة مطلقة؛ أما إذا كانت استحالة نسبية أي قاصرة
()2

على المدعى عليه دون غيره ،فإنه ال يمكن االحتجاج بها كقوة قاهرة لدفع المسؤولية

ومن بين الحوادث التي تجمع بين العنصرين  -عدم إمكانية الدفع واستحالة الدفع –

الحروب ،الزالزل والبراكين(.)3

بينما صفة الخارجية ،فمؤداها أن ال يتصل الضرر بالمنتجات نفسها محل المساءلة
أو حتى بالمشروع الصناعي بأكمله وال بالمدين ،أما إذا كان ألحدهم دور في إحداث
الضرر ،بمعنى أن القوة القاهرة ساهمت مع العيب أو مع خطأ المدين في إحداث الضرر،

فيبقى المسؤول ملزما بالتعويض كامال(.)4

وافتقاد هذا العنصر (عنصر الخارجية) ،هو الذي دفع القضاء الفرنسي إلى عدم

إعفاء المنتج من التزامه بالضمان ،حتى في حالة إثباته لعدم قدرته على كشف العيب(.)5

وان كان هناك من يرى ،أن فكرة القوة القاهرة كسبب أجنبي يندر أن تجد لها تطبيقا
بخصوص مسؤولية المنتجين؛ كما يرى أنه من غير الممكن أن يعتد بالقوة القاهرة
واالنتهاء بذلك إلى إعفاء المدين من مسؤوليته لمجرد أن الحادث وقع ألول مرة ،فمن
غير المقبول أن يكون المدين مسؤوال بالنسبة للبعض وغير كذلك بالنسبة للبعض اآلخر
عن أضرار وقعت من المنتجات نفسها التي قام بتصنيعها وأن يكون المضرور األول

ضحية تجارب هذا المنتج(.)6

= فالتوقع يقاس بمعيار موضوعي ال ذاتي ،إذ العبرة ليس بعدم التوقع وفقا لمعيار الشخص العادي ،وانما أيضا من
جانب أشد األشخاص يقظة وحرصا .الرجوع في هذا الصدد إلى :محمد سامي عبد الصادق ،مرجع سابق ،ص.118 .

 - 1قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.209 .
 - 2أمينة بوسماحة ،مرجع سابق ،ص.110 .

 - 3زاهية حورية كجار (سي يوسف) ،المسؤولية المد نية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.329 .
4 - Jean- Françis OVERSTAKE, op.cit, p. 522.
 - 5قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.201 .
 - 6محمد شكري سرور ،مرجع سابق ،ص.01 .
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الباب الثاني:

فخطورة مثل هذا االستخالص ،يكاد يجعل مسؤولية المنتجين تنحصر في الفرض
الذي يستمرون فيه في صناعة منتجات بالمواصفات نفسها ،يعلمون أنها تسبب الكثير من
الحوادث؛ في حين أنه حتى من وجهة نظر تجارية بحتة يصعب تصور أن يتصرف
المنتجون على هذا النحو(.)1

لكن رغم المخاوف السابقة ،لم يشكك البعض اآلخر في اعتبار القوة القاهرة سبب
يمكن للمدعى عليه إثارته واالستناد عليه لدفع مسؤوليته ،حتى وان كان في حاالت غير
واسعة التطبيق

()2

والدليل على ذلك أن قضاء محكمة النقض الفرنسية وقبل صدور القانون

رقم  380-08المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة ،قد استقر وهو يفسر القانون
على ضوء أحكام التوجيه األوروبي رقم  301 -81على األخذ بإمكانية تخلص المدعى

عليه من مسؤوليته بإقامة الدليل على السبب األجنبي(.)3
 - 2خطأ المضرور:

يستأثر خطأ المتضرر كمانع للمسؤولية المدنية بشكل عام ،على إهتمام كبير ،نظ ار
لكونه أحد األسباب الرئيسية التي يتذرع بها المدعى عليه في دعوى المسؤولية ،لدفعها
عنه أو على األقل لجعل المتضرر يتحمل جزءا من التعويض ،في حال ارتكب خطأ
شارك في حدوث الضرر المشكو منه(.)4

يشكل خطأ المضرور بالنسبة للمشرع الجزائري سببا من األسباب التي يمكن أن
يستند عليها المدعى عليه لنفي العالقة السببية ويمكن األخذ به في مجال االلتزام
بالسالمة وهو دفع منطقي ،إذ يجب الموازنة بين مصلحة المحترف (بحيث ال يتحمل
 - 1محمد شكري سرور ،مرجع سابق ،ص.01 .
 - 2قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.201 .
 - 3نقض مدني  ،1008/91/28أشار إليه :مرجع نفسه ،ص.202 .

 - 4سهير مصطفى قضماني ،خطأ المتضرر وأثره في المسؤولية التقصيرية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،
 ،2911ص.210 .
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مسؤولية شيء لم يقترفه) وتحمل المستهلك (المضرور) تبعة أفعاله(.)1
تطبيقا لذلك ،ووفقا للمادة  2/ 12من التوجيه األوروبي رقم  014 -25المقابلة

لنص  72– 7245ت .م .ف( ،)2يستطيع المدين التخلص من المسؤولية أو الحد منها
أخذا بعين االعتبار الظروف المحيطة ،إذا ثبت أن الضرر كان قد حدث بواسطة عيب
المنتوج وخطأ المضرور أو في حالة ما إذا كان خطأ المضرور وحده أو أن أحد
األشخاص المسؤول عنهم كان هو السبب في حدوث الضرر(.)3

وفي مجال مسؤولية المدين بالسالمة ،فإن أبرز ما قد يثيره من مظاهر لخطأ
المضرور ،االستعمال الخاطئ للمنتجات أو عدم التحقق من صالحيتها قبل
 - 1سميرة زوبة » ،أسباب دفع مسؤولية المنتج ،يوم دراسي حول :مسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة كوسيلة
لحماية المستهلك« ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،يوم .2913 /90/ 20

فإذا ساهم فعل المضرور أو خطـؤه في حدوث الضرر الالحق به ،فإنه يتـحمل الضرر الذي أصابه من خطئه ،إذ

من غير المصوغ قانونا ،أن يمنح تعويضا كليا لمن تدخل خطؤه في ترتيب الضرر .الرجوع في هذا الصدد إلى :محمد
صبري السعدي ،شرح القانون المدني الجزائري ،مصادر االلتزام ،الواقعة القانونية ،ج ،2دار الهدى ،الجزائر،1000 ،
ص.110 .

2 - Article 1245-12 du code civil, dispose:

«La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les
circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la
faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable».

 -3وفي هذه الحالة يتحمل المضرور المسؤولية ،على الرغم من أنه قد ال يكون ثمة خطأ ينسب إليه ،ولكنها تتفق

والقواعد العامة في القانون المدني ،وهي الحالة التي يكون فيها المضرور ،مسؤوال عن األخطاء الصادرة ممن يكون
مسؤوال عنهم ،كتابعيه أو من هم في واليته ،أي مسؤولية المضرور كمتبوع عن أعمال تابعيه ،أو كمتولى الرقابة عمن
هم في رقابته ،وهنا يكون خطأ المضرور هو الخطأ المفترض ومن ثم فإنه ووفقا لنص المادة  70-7012من القانون
رقم  380 -08المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة 72-7245( ،ت .م .ف) فإن خطأ المضرور
الشخصي وخطأ المضرور المفترض كال منهما يعد خطأ معفيا لمسؤولية المنتج المهني بشكل جزئي .الرجوع في هذا
الصدد إلى :محمد أحمد عبد الحميد أحمد ،مرجع سابق ،ص.202 .
وفي هذا تنص المادة  7024ت .م ف على ما يلي:
L’article 1384 du code civil dispose:
« …Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement
responsables du dommage causé par leurs enfants mineures habitant avec eux.
Les maitres et les commenttants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les
fonctions auxquelle ils les ont employés ».
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الباب الثاني:

االستعمال(.)1
أ – االستعمال الخاطأ للمنتوج:

يستدعي رفع المسؤولية على المحترف منتجا كان أو موزعا ،إذا تجاهل المستهلك

الغرض المبين في طريقة االستعمال
بطريقة غير عادية

()3

()2

ويدخل في هذا المجال استعمال المستهلك للمنتوج
()4

أو في غير الغرض المخصص له

فاستعمال المنتوج استعماال

شاذا يرقى إلى مرتبة الخطأ الجسيم مما ينفي قرينة عيب المنتوج.
إال أنه لكي يعفى المنتج من المسؤولية البد أن يكون االستعمال الخاطئ للمضرور
قد لعب دو ار كبي ار وهاما في إحداث الضرر ويتأتى ذلك من االستخدام غير الطبيعي
للمنتوج ،بدرجة تجاوز توقعات المنتج وفي هذه الحالة تكون األضرار التي حدثت من
طبيعة مختلفة عن تلك التي تحدث بفعل العيب وبدرجة تجعل إعفاء المنتج كلية من
المسؤولية أم ار منطقيا ومحتما(.)5

ترتيبا على ذلك ،فإن من يتناول كمية كبيرة من الحبوب المهدئة بقصد االنتحار
 - 1وهو ما أكد عليه المجلس األعلى الجزائري ،حينما نعى على قضاة الموضوع عدم تطبيق االستثناء المنصوص
عليه في المادة  138ت .م .ج وباألخص خطأ الضحية .الرجوع في هذا الصدد إلى :قرار المجلس األعلى ،المؤرخ في
 ،1080/90/10ملف رقم  ،18020المجلة القضائية رقم  ،1009 ،1ص.22 .
 - 2محمد حاج بن علي »،تمييز االلتزام باإلعالم عن االلتزام بالنصيحة لضمان الصفة الخطيرة للشيء المبيع -دراسة
مقارنة ،«-األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف ،عدد  ،2911 ،90ص.15 .
والفرض هنا أن المنتوج ليس به عيب ولكن يمكن أن يحتوي على خطر عند االستعمال غير الطبيعي له .الرجوع في
هذا الصدد إلى :محمد محي الدين ابراهيم سليم ،مرجع سابق ،ص.13 .
 - 3كأن يترك المضرور أحد األجهزة الكهربائية يشتغل بشكل متواصل ولفترة طويلة بالمخالفة للتحذير الواضح بهذا
الشأن ،مما يؤدي إلى انفجاره ،ومن ثم حدوث الضرر .الرجوع في هذا الصدد إلى :محمد شكري سرور ،مرجع سابق،

ص .01أو يهمل تفريغ البندقية مما بها من طلقات أو ال يثبت مسمار األمان .الرجوع في هذا الصدد إلى :حسن علي
الذنون ،المبسوط في شرح القانون المدني "الضرر" ،دار وائل للنشر ،عمان ،2990 ،ص.110 .
 - 4كاستعمال الكحول الطبي كمشروبات كحولية .الرجوع في هذا الصدد إلى :قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية
للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.201 .
 - 5محمد محي الدين ابراهيم سليم ،مرجع سابق ،ص.11 .
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فتتلف معدته ،فإن الضرر في هذه الحالة ال ينسب إلى عيب في المنتوج وانما إلى
االستخدام الشاذ له(.)1

على أن تطبيق هذا الدفع ،يشترط أال يكون المضرور قد أخطر المدين بااللتزام

بعزمه على هذا االستعمال الخاص ووافقه هذا األخير على ذلك(.)2

ب – عدم التّحقق من صالحية المنتوج قبل استعماله:
يكون المضرور مخطئا من جهة أخرى ،إذا استعمل المنتوج بعد انتهاء التاريخ
المحدد لصالحيته ،خاصة عندما يكون ذلك الت ـ ـاريخ ظاه ار ولم يقصر الم ـ ـنتج في إب ارزه

وبذلك يتيسر لهذا األخير وسيلة دفع صالحة لنفي مسؤوليته(.)3
3ت  -خطأ الغير:

يستطيع المسؤول التحلل من المسؤولية ،إذا اثبت أن الضرر الذي أصاب

المضرور ،راجع إلى خطأ الغير

()4

وتنطبق صفة الغير على كل شخص من غير

المتضرر والمدعى عليه ،وكذا من يساءلون عنهم قانونا أو اتفاقا (.)5

وفي موضوعنا قد يكون الصانع المتدخل في مرحلة قبلية والذي يمد المؤسسة
اإلنتاجية بالمواد الخام أو بعض اآلالت التي تدخل في تركيب المنتوج أو المتدخل في
مرحلة الحقة للتصنيع ،كالمركب للجهاز أو الموزع أوالمخزن للمنتوج في ظروف غير
 - 1محمد محي الدين ابراهيم سليم ،مرجع نفسه ،ص.11 .
 - 2محمد عبد القادر الحاج ،مرجع سابق ،ص.203 .
 - 3سالم محمد رديعان العزاوي ،مرجع سابق ،ص.381 .
 - 4الرجــوع إلــى المــادة 120 :ت .م.ج .ولــم يكتـ ِ
ـف المشــرع الج ازئــري بــذلك ،بــل أنــه اعتــد بخطــإ الغيــر كســبب معفــي

للمسؤولية حتى في حالة المسؤولية بقوة القانون المؤسسة على فكرة الحراسة ،وهـو مـا تؤكـده المـادة  2/138ت .م ،التـي

أن ذلتك الضترر حتدث بستبب لتم يكتن يتوقّعته
تنص على أنه " :ويعفى من هتذه المستؤولية الحتارس للشتيء إذا أثبتت ّ
مثل عمل الضحية ،أوعمل الغير ،أوالحالة الطارئة ،أوالقوة القاهرة".
 - 5قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.200 .
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مالئمة(.)1
فإذا كان خطأ الغير هو السبب الوحيد في حدوث الضرر ،أعفي من المسؤولية كلية
أما إذا ثبت أنه قد ساهم إلى جانب خطأ المدعى عليه في إحداث الضرر ،يوزع التعويض
عليهما بالتساوي ،إال إذا أمكن تحديد درجة جسامة الخطأ المنسوب إلى كل منهما ،حيث
يوزع عبء التعويض عندئذ ،تبعا لجسامة الخطأ(.)2

ومن تطبيقات خطأ الغير كسبب لنفي مسؤولية المنتج ،ما قضت به محكمة دوي
" "Douiبمسؤولية متعهد الغاز ،دون مسؤولية منتجي األنابيب عن انفجار أنبوبة غاز
ذلك أنه كان يجب على متعهد الغاز الذي يستعمل هذه األنبوبة منذ أكثر من عشرين
عاما ،أن يراجع قدمها ويفحص درجة استهالكها(.)3

يمكن تصور خطأ الغير أيضا ،في الفرض الذي يكون فيه العيب المؤدي إلى
اإلضرار بالغير ،قد لحق بالمنتجات خالل عملية نقلها من طرف ناقل مستقل واستطاع
()4

المنتج أن يقيم الدليل على ذلك

أو في الفرض الذي يعهد فيه للغير ،بمهمة فحص

المنتجات والتأكد من سالمتها قبل طرحها للتسويق ،فيقصر في القيام بهذا الواجب ،بالرغم

مما كان يتوفر له عمال من إمكانية هذا الفحص مما يسبب أض ار ار للمستهلك(.)5

غير أنه في هذه الحالة ،يشترط أن يتوفر لدى هذا الغير ،التخصص والدراية الفنية
أما إذا كان ال يستطيع القيام بذلك ،فينبغي أن يظل المنتج مسؤوال على أساس أن تكليفه

بهذا الفحص سيكون تكليفا وهمي أكثر مما هو حقيقي(.)6
 - 1قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.200 .
 - 2محمد أحمد عبد الحميد أحمد ،مرجع سابق ،ص.232 .

 - 3حكم محكمة دوي بتاريخ  .1013/12/19وفي هذا الفرض تكون تعبئـة المنتـوج أو تغليفـه مـن جانـب مشـروع آخـر مسـتقل
عن المنتج .الرجوع في هذا الصدد إلى :محمد عبد القادر الحاج ،مرجع سابق ،ص.201 .
 - 4زاهية حورية كجار (سي يوسف) ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.310 .
5 - Gérard – Jérôme NANA, op.cit, p. 348.

6 - Jean- Françis OVERSTAKE, op.cit, p. 522.
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وبخصوص موقف المشرع الفرنسي ،فقد نص في مادته  13-1211ت .م ،على
أنه:

« ال يعفى المنتج جزئيا من مسؤوليته تجاه المضرور بفعل الغير الذي ساهم مع

عيب المنتوج في إحداث الضرر»(.)1

يالحظ في هذا الصدد ،أن التوجيه األوروبي والمشرع الفرنسي ،قد ذهبا مذهبا مغاي ار
للقواعد العامة ،فيما يتعلق بـ " خطأ الغير" ،فقد نص في المادة  7/2منه ما يقابل نص
المادة  71 -7245ت .م .ف على أن فعل الغير ال يمكن أن يكون سببا في إنقاص
مسؤولية المنتج ،إذا اشترك كل من فعل الغير وعيب المنتج في حدوث الضرر.
يسأل بالتالي المنتج عن التعويض الكلي للمضرور ،وما عليه بعد ذلك إال الرجوع

على الغير المشترك في حدوث الضرر (.)2

يكون بذلك قد حرم المنتج من دفع تقليدي لجزء من المسؤولية ،من خالل إثبات

المساهمة في المسؤولية ،إذا ما ثبت مشاركة الغير بخطئه في إحداث النتيجة الضارة(.)3

على أن هذا التقليص من حق المنتج في دفع المسؤولية ،ال يتصور إال في الفرض الذي
يشترك فيه الغير بخطئه مع عيوب المنتوج في إحداث الضرر ،أما إذا استغرق خطأ الغير

تلك العيوب فيستطيع المنتج في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الخطأ لدفع مسؤوليته(.)4

يظهر مما سبق ،تعامل المشرع الفرنسي مع األسـباب العامـة لإلعفـاء مـن المسـؤولية
بأســاليب مختلفــة فــي النظــام المســتحدث لتعــويض المضــرورين مــن فعــل المنتجــات المعيبــة
فنج ــد المش ــرع ال يتن ــاول صـ ـراحة ال ــنص عل ــى دف ــع " الق ــوة الق ــاهرة" وفيم ــا يتعلـ ـق بخط ــأ
المضــرور ،نــص علــى مــا يرت ـب األثــر المخف ـف لمســؤولية المنــتج ،فــي حالــة تنــافس عيــب
1 - « La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers
ayant concouru à la réalisation du dommage ».

 - 2محمد أحمد عبد الحميد أحمد ،مرجع سابق ،ص .ص.233-232 .
 - 3حسن عبد الباسط جميعي ،مسؤولية المنتج عن األضرار ،...مرجع سابق ،ص .218
 - 4مرجع نفسه ،ص.252 .
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المنتــوج مــع خطــأ المضــرور وعلــى العكــس مــن ذلــك وفيمــا يتعلــق بخطــأ الغيــر ،منــع األثــر
المعفي لخطأ الغير في نطاق مسؤولية المنـتج عـن فعـل المنتجـات المعيبـة ،بمـا يمكـن معـه
الق ــول ب ــأن " فع ــل الغي ــر" ال أث ــر ل ــه ف ــي اإلعف ــاء م ــن المس ــؤولية ف ــي النظ ــام المس ــتحدث
لتعويض ضحايا فعل المنتوجات المعيبة.
ثانيا :الدفوع المنصوص عليها وفقا للمسؤولية القانونية الخاصة بالمنتج
حدد التوجيه األوروبي الذي تأثر به المشرع الفرنسي ،دفوعا لم يرد ذكرها في
القواعد العامة وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة للمسؤولية المشددة وتتمثل هذه الدفوع في
كل من :الدفـع بعدم طرح المنتوج للتداول ( )1الدفع بعدم تعيب المنتجات قبل طرحـها
للتداول ( )2الدفع بانتـفاء الغرض االقتصادي ( )3الدفع بمخاطر التطور( )1والدفع
بااللتزام بالقواعد التشريعية (.)1
 – 1الدفع بعدم طره المنتوج للتداول:
يمكن للمنتج أن يتخلص من المسؤولية ،إذا أقام الدليل على أن المنتوج لم يطرح

للتداول ،أي لم يطرحه بإرادته وهو ما يستخلص من المادة  7/71-7245ت .م .ف(.)1

بالتالي ،فإن الطابع االرادي لهذا التخلي يمنع اعتبار المنتوج معروضا للتداول إذا
كان قد فقد حيازة المنتوج عن طريق استيالء الغير عليه أو كان قد طرحه رغما عنه أو
()2

من دون رضاه

()3

أو إذا تم ذلك خطأ ،ألن المنتوج لم يكن بعد جاه از

أو أنه قد سلمه

بغرض التجربة أو الدراسة ( نماذج قوالب ،موديالت) أو بغرض إتالفه (نفايات) (.)4

1 - Article 1245-10/1 du droit civil. cit, dispose:
« - Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
1- Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation » .

 - 2محمد دمانة  ،دفع المسؤولية المدنيـة للناقـل ،رسـالة مقدمـة لنيـل شـهادة الـدكتوراه فـي القـانون الخـاص ،كليـة الحقـوق
والعلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان ،2171 ،ص.20 .

 - 3سعاد بختاوي ،مرجع سابق ،ص.01 .

 - 4حسين بن شيخ آث ملويا ،المنتقى فـي عقـد البيـع ،ط ،2دارهوموة للطباعوة والنشور والتوزيوع ،الجزائور ،2990،ص.
.322
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الدفع بعدم تعيب المنتوج قبل طرحه للتداول:
ّ –2
منح المشرع الفرنسي بموجب المادة 2/71-7245

()1ت .م ،للمنتج إمكانية دفع

مسؤوليته ،إذا استطاع إثبات عدم وجود العيب في مرحـ ـ ـلة سابقة على طرح المنتوج
للتداول ،كأن يث ـ ـبت وجود اختـبارات ودراسات تؤكد استحالة وجود العيب قبل طرحه
للتداول أو أن يثبت أن العيب ظهر في الفترة الالحقة له ،كأن يثبت أنه قد نتج بسبب
النقل أو الشحن أو التخزين أو التفريغ

()2

أو بسبب خطأ المضرور أو الغير(.)3

يقلب بذلك عبء إثبات عدم وجود العيب على عاتق المهني في مواجهة المستهلك
الذي كان يصعب عليه إقامة الدليل على وجود العيب قبل التسليم وفقا للقواعد المقررة
بصدد ضمان العيوب الخفية ،الفتقاره في أغلب األحيان إلى أي معلومات بشأن المنتوج
إضافة على عدم قدرته على تحمل مصاريف الخبرة مرتفعة التكلفة.
 – 3الدفع بانتفاء الغرض االقتصادي

يمكن أيضا للمنتج التخلص من مسؤوليته ،إذا أثبت أنه لم يطرح المنتوج للتداول

بقصد الربح أو لممارسة نشاطه المهني

()4

()5

وانما من أجل أهداف أخرى

إليه الفقرة  93من المادة  19-1211ت .م .ف (.)6

وهو ما أشارت

فبعض الشركات تقوم بالتبرع ألهداف إنسانية ،لدعم الجمعيات أو لمساعدة
1 - Article 1245-10/2 du code civil, dispose:
…« - Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
2 -Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le
dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce
défaut est né postérieurement… ».
 - 2بدر حامد المال ،مرجع سابق ،ص. 150 .

 - 3انظر الدفع الخاص بخطأ المضرور وخطأ الغير.
 - 4زاهية حورية كجار (سي يوسف) ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.331 .

 - 5و إن كان من النادر أن يعمد المنتج إلى صنع منتجات دون أن يكون الهـدف مـن وراء ذلـك تحقيـق الـربح .الرجـوع
في هذا الصدد إلى :قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.390 .
6 - Article 1245-10/3 du code civil, dispose:
…« - Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
3- Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ».
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المنكوبين ومن ثم فإن العالقة ال تكون بين طرفين تربطهما عالقة اقتصادية تتمثل في
ربح المنتج واستهالك المضرور ،بل هي رابطة اجتماعية تتمثل في التكافل بين من يملك
ومن يحتاج وهذا األمر يختلف عن حالة قيام المنتج بتوزيع منتوجه بالمجان ،قاصدا
وضع دعاية عن منتوجه وتسويقه بين الناس ،فمتى قام بذلك تحقق الغرض االقتصادي

للتوزيع وانتفى هذا القيد(.)1

 - 4الدفع بمخاطر التطور العلمي
نتج عن قصور المعرفة العلمية وحدودها اإلنسانية الضيقة ،ظهور بعض المخاطر
التي ال يمكن اإلحاطة بها علميا ،كما يتعذر إ ازلة أسبابها؛ فالعلم بما الزم الصنعة من
اإلضرر ،قد ال يستتبع اإلهتداء إلى أسبابها أو تهيئة الوسائل الالزمة إل ازلتها واتقاء
ا
قوى
شرها ومتى أصبح النشاط اإلنساني المستلهم لمعطيات العلم ،مصد ار لما يهدد سالمة
اإلنسان من مظاهر اإلعتداء ،فإن النظام القانوني فرض ليتجاوز حدود المفاهيم التقليدية
اعتبارت فردية ،لتكفل التوازن بين المصلحتين وبهذا المفهوم الخاص
ا
وما استلهمته من

تتميز مخاطر التطور العلمي(.)2

يعتبر نتيجة لالعتبارات السابقة مخاطر التطور ،دفع خاص متعلق بمسؤولية المنتج
()3

عن عيوب منتجاته ،يمكن من خالله دفع مسؤوليته

والذي يقصد به كشف التقدم العلمي

والتكنولوجي عن عيوب اعترت المنتجات والتي تم إطالقها للتداول في وقت لم تكن حالة
العلم والتقدم التكنولوجي قادرة على استيعابها(.)4

كما تعرف بأنها :عدم المعرفة المالزمة للنشاط اإلنساني

()5

ويعتبرها البعض عي ـب

 - 1بدر حامد المال ،مرجع سابق ،ص. 151 .

 - 2نعيمة عمارة ،مبدأ الحيطة ومسؤولية ،...مرجع سابق ،ص.752 .
3- Nicolas ESTIENNE, La causalité et le risque de développement, Voir
sur: http://grerca.univrennes1.fr/digitalAssets/305/305934_27_nestienne.pdf.
Consulté
le:
29/06/2015, p.p. 01- 02.
4 - Véronique COHEN, «De la garantie des vices caches à la garantie de la sécurité des biens
vendus». Voir sur. www.netpme.fr. Consulté le: 29/06/2015.p. 01.
5 - Pascal OUDOT, op, cit, p. 18
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أو خطورة مالزمة بطبيعتها للشيء وال يمكن اكتشافها لحظة التصنيع أو البيع(.)1
بالتالي عيب المنتوج نتيجة مخاطر التطور ال يقيم مسؤولية المنتج إذا لم يكن
بإمكانه اكتشاف وجوده لحظة طرحه للتداول ،ما يجعلها مخاطر تخرج عن دائرة التوقع
ويصعب تقديرها وفق األصول العلمية القائمة وقتها.
فالغاية من هذا الدفع ،تكمن في منح المنتج مكنة قانونية تحميه من إلقاء المسؤولية

على عاتقه نتيجة نقص غير متوقع مس سالمة منتجاته(.)2

إذ نجم عن التطور التكنولوجي السريع ،عدة مشاكل لم يحسب لها حسـاب أو لـ ــم

تكن متوقعة في السابق()3؛ لـذلك يطـلق البعض على المضرورين من هذه المنتجات:
بضحايا التكنولوجيا الحديثة ".)4( "Les victimes de la technologie modérne

هذا وقد أثار دفع مخاطر التطور ،نقاشات حادة أثناء صياغة أحكام التوجيه
األوروبي رقم  014 -25سالف الذكر ،كما ثار خالف حول إمكانية اعتبارها سببا من
أسباب دفع المسؤولية( ،)5فهو بالرغم من النص في المادة  0منه على اعتبار الدفع

1 - Jérôme HUET, Une loi peu en cache…, op, cit, p. 1385
2 - Véronique COHEN, op.cit, p. 2.

 - 3خير الدين تشوار ،شريف شكيب أنـوار » ،العالقـة بـين اإلبـداع التكنولـوجي واالسـتهالك« ،م.ع.ق.إ ،سـيدي بلعبـاس
عــدد خــاص ،2991 ،ص .03 .إذ ال يمكــن للمنــتج أن يتنبــأ بأخطــار المنتــوج عنــد تصــنيعه وتســويقه ،ألن المعطيــات
العلميــة المعروفــة فــي هــذا الوقــت لــم تكــن لتســمح باكتشــافها .الرجــوع فــي هــذا الصــدد إلــى :خالــد ممــدوح إب ـراهيم ،مرجــع

س ــابق ،ص  .218وتعتب ــر المـ ـواد الكيماوي ــة الت ــي تض ــاف إل ــى األغذي ــة (ك ــالمواد الحافظ ــة أو الملون ــة ...ال ــخ) وتل ــك
المســتخدمة فــي إنتــاج األدويــة ،األرض الخصــبة لظهــور مخــاطر التطــور .الرجــوع فــي هــذا الصــدد إلــى :بــدرة لعــور» ،

مشــكالت تعــويض المســتهلك عــن األض ـرار الناجمــة عــن الغــذاء الفاســد« ،الملتقــى الــوطني لحمايــة المســتهلك فــي ظــل
االنفتاح االقتصادي ،معهد العلوم القانونية واإلدارية ،المركز الجامعي بالوادي 13 ،و .2998 /04/ 11

4 - Yvonne LAMBERT FAIVRE, op.cit, p. 570.

 - 5اعترضــت علــى اســتبعاد مخــاطر التطــور العلمــي مــن نطــاق المســؤولية عــن المنتجــات وفــود مــن كــل مــن بلجيكــا
والدنمارك واليونان وفرنسا وايرالنـدا ولوكسـنبورج ،وحجـتهم فـي ذلـك :ان وضـع المنـتج يهيـئ لـه القـدرة علـى إدراج األعبـاء
المالية التي يفرضها الضمان التأميني المتجه إلى تغطية تبعـة المخـاطر فـي ثمـن المنتجـات ،أي أن جماعـة المسـتهلكين
ه ـ ــي الت ـ ــي س ـ ــتتحمل ف ـ ــي النهاي ـ ــة بتل ـ ــك األعب ـ ــاء ،بينم ـ ــا النظ ـ ــر إل ـ ــى مخ ـ ــاطر التط ـ ــور العلم ـ ــي كس ـ ــبب لالعف ـ ــاء مـ ـ ـن
المسؤولية يستتبع استقرار تبعتها في الذمة الفردية لضحاياها ،أي يستتبع القاء تبعتها علـى غيـر القـادرين علـى التحمـل=
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الباب الثاني:

بمخاطر التطور منتجا آلثاره ،لكن المادة  11منه أعطت فرصة االختيار بين األخذ به
أو عدمه(.)1

وجد المشرع الفرنسي نفسه مطالبا بالحسم في هذه المسألة ،بعدما ظهر فريقين
األول من المدافعين عن حقوق المستهلك ،يرون عدم النص على مخاطر التطور كسبب
لفكاك المنتج من المسؤولية والث اني كان من المدافعين عن المحترفين ،ناضلوا من أجل
النص على مخاطر التطور العلمي حرصا على نمو الصناعة ،فكانت الغلبة للفريق
األقوى بمصالحه وجاء النص على مخاطر التطور كسبب من أسباب إعـ ـ ـ ـفاء المنتج من

المسؤولية(.)2

رجح بذلك المشرع الفرنسي اإلعتبارات المتصلة بالمصلحة الإلقتصادية على تلك
التي تقتضي المصلحة األخالقية ،ليس ألن حجة المدافعين عن المصالح الصناعية
()3

كانت من الناحية النظرية هي األكثر إتساقا

وانما بسبب أن إلزام المنتج الفرنسي

بضمان مخاطر التطور العلمي ،سوف يضعف قدرته التنافسية على المستويين األوروبي

والداخلي(.)4

= بها واعادة توزيعها كما أنه سيتعذر من الناحية السياسية ،بالنسـبة إلـى الـدول التـي تكفـل لرعاياهـا حمايـة فـي مواجهـة
تلـك المخـاطر.

فــي المقابـل ،تمسـكت إيطاليـا وهولنـدا والمملكــة المتحـدة بضـرورة االبقــاء علـى ســبب االعفـاء المتعلـق بمخــاطر التطـور العلمــي،

وحجــتهم فــي ذلــك :أن الت ـزام المنــتج بضــمان المخــاطر ،ســينعكس ســلبيا علــى المنتجــات ذات التقنيــة المتقدمــة والتــي تكــون بطبيعتهــا محــال لتلــك
المخــاطر؛ كمــا أن التغطيــة التأمينيــة لتلــك المخــاطر ،بــالنظر إلــى تعــذر ضــبط احتمــاالت ظهورهــا وتحققهــا ،ســتفرض علــى المنتجــين أعبــاء ماليــة
باهضة؛ فضال عن ذلك ،فإن القاء تبعة المخاطر على عـاتق المنتجـين ،سـيخل بمـا قـام عليـه التوجيـه مـن تـوازن فيمـا يتصـل بمصـالح الصـناعة.
الرجوع في هذا الصدد إلى :حسـن عبـد الرحمـان قـدوس ،مـدى التـزام المنـتج بضـمان السـالمة فـي مواجهـة مخـاطر التطـور العلمـي ،دار النهضـة
العربية ،القاهرة د .س .ن ،هامش ،ص .ص.11 -15 .

1 - Patrick GROSIEUX, op.cit, p. 476.

 - 2محمد أحمد عبد الحميد أحمد ،مرجع سابق ،ص  .230-230والواقع أن ما أثاره الزام المنتج بضمان مخاطر
التطور العلمي من جدل هو الذي يفسر الفترة الزمنية الطويلة التي امتدت ،من تاريخ صدور التوجيه األوربي رقم -25
 014لسنة  1081حتى تاريخ  ،1008/91/10دون إقرار المشرع الفرنسي للمبادئ التي دعا مجلس المجموعة
االقتصادية الدول األعضاء إلى إدراجها في تشريعها الوطنية وهو ما كان السبب في تغريم فرنسا مبالغ طائلة لعدم

وضع تشريع حتى  .1008الرجوع في هذا الصدد إلى :حسن عبد الرحمن قدوس ،مرجع سابق ،ص.81 .
 - 3حسن عبد الرحمن قدوس ،مرجع نفسه ،ص.82 .
4 - Bernard GROSS, Philippe BIHR, op.cit, p. 264.
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الباب الثاني:

إذ من الصعب عدم النص في القانون الفرنسي على هذا الدفع ،في حين أن
تشريعات الدول الصناعية األوروبية ،قد تضمنت في نصوصها األخذ به

()1

ولما كانت

المعاملة تتم بالمثل بين هذه الدول ،فال مناص من تمتع المنتجين الفرنسيين بهذا الدفع
أسوة بنظرائهم األوروبيين في السوق ذاته(.)2

يضاف إلى ذلك ،أن ما يلقيه هذا الضمان (ضمان مخاطر التطور) من تبعات ال
تتمثل فقط في ارتفاع تكلفة المنتجات وانما في تخلف الصناعة الفرنسية عن مواكبة
التطور العلمي والتقني ،هذا ما يدفع بالمنتج إلى التخلي عن البحث وبالتالي كبح اإلبداع
التكنولوجي(.)3

قرر المشرع الفرنسي على هذا األساس ،بموجب المادة  1/19-2451ت .م ،بأنه:

« يكون المنتج مسؤوال بقوة القانون ما لم يثبت...

 – 4أن حالة المعرفة العلمية والفنية ،الثابتة في لحظة طره المنتوج للتداول ،لم

تسمح بالكشف عما الزمه من قصور »(.)4

يمنح بذلك المنتج إمكانية دفع مسؤوليته ،بإثبات أن حالة المعرفة الفنية والعلمية
()5

وقت طرحه للمنتوج لم تسعفه في اكتشاف العيب

وهو ما يعني أنه (المشرع الفرنسي)

وضع مخاطر التطور على عاتق المستهلك( ،)6فبالرغم من أن دفع مخاطر التطور
يتطلب إثبات من المنتج بوجوده بما يلقي بعبء اإلثبات عليه ،إال أنه في الواقع العملي
1 - Philippe LE TOURNEAU, Responsabilité des vendeurs…op.cit, p. 110.

 - 2بدر حامد المال ،مرجع سابق ،ص.113 .
 - 3زاهية حورية كجار (سي يوسف) ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.330 .
4 - Article 1245-10/2 du code civil, dispose: « Le producteur est responsable de plein droit à
…moins qu'il ne prouve :
4- Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit
en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ».
5- Daniel MAINGUY, op.cit, p. 191.
6 - Jean CALAIS – AULOY, Droit de la consummation, op.cit, p. 350.
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يقع عبء اإلثبات على عاتق المضرور الذي يقدم ما يثبت بأن المنتج ،كان يع ـلم به أو
أن المستوى العلمي والتقني كان يسمح بالكشف عن هذا العيب(.)1

يشترط إلعمال هذه الوسيلة من وسائل دفع المسؤولية ،أن يتم تحديد حالة المعرفة
العلمية والتقنية لحظة طرح المنتوج للتداول والمنتج ال يستطيع الفكاك من المسؤولية
بمجرد إثبات جهله الشخصي بحالة المعرفة العلمية والتقنية ،وقت طرح المنتوج للتداول
وانما يجب عليه أن يثبت أنها -حالة المعرفة العلمية والتقنية -لم تكن لتسمح وقت عرض
المنتوج للتداول بمعرفة العيب؛ ومن ثم ،فإن معيار تقدير توافر هذه الحالة ،هو معيار
موضوعي يعتد بوجه عام بحالة المعرفة العلمية والتقنية وليس معيار شخصي ،يقيس
حالة المعرفة العلمية الفعلية للمنتج المدعى عليه في الدعوى(.)2

واحترام هذه المعرفة الفنية وتحديدها ،يمثل أحد شروط اإلعفاء من المسؤولية عن
المنتجات المعيبة؛ وتقديرها -حالة المعرفة -يشمل جميع فروع المعرفة اإلنسانية ،وال
تكون فقط في المجال الذي يعمل فيه المهني ،وبالتالي فإن هذا األخير ،ال يستطيع أن
يدعي أن تخصصه في قطاع معين ،لكي ينكر المعلومات المتاحة والمتعلقة بفرع أخر
من فروع المعرفة اإلنسانية(.)3

يعتد إضافة إلى ما سبق ،بحالة المعرفة العالمية وليس الوطنية ،بمعنى أنه يجب
مراعاة حالة المعرفة العلمية والتقنية على مستوى العالم وليس على مستوى الدولة فقط
فالعلم أوسع من تقييده بالحدود(.)4

يمكن للمهني بناء على ذلك ،أن يعفي نفسه من المسؤولية في حالة عدم االفضاء
بموانع استعمال المنتوج ،بسبب عدم وصول العلم إلى الكشف عنها وبالتالي عدم إلمامه
 - 1بدر حامد المال ،مرجع سابق ،ص.113 .

 - 2محمد أحمد عبد الحميد أحمد ،مرجع سابق ،ص .ص.238-230 .
 - 3محمد دمانة ،مرجع سابق ،ص.19 .
 - 4محمد أحمد عبد الحميد أحمد ،مرجع سابق ،ص.238 .
388

الباب الثاني:

تفعيل االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة

بها لحظة طرحه للتدوال وكتطبيق لذلك في مجال األدوية ،قضت محكمة النقض الفرنسية
بأن االلت ازم باإلفضاء الواجب على مختبرات أو معامل األدوية ،فيما يتعلق بموائع
االستعمال واآلثار الجانبية الخاصة باألدوية ،ال يمكن أن يوجد إال فيما يتعلق بما هو
معروف فعال لديها من هذه المعلومات لحظة دخول هذه األدوية إلى األسواق ،فمنذ هذا
التاريخ تكون مختبرات ومعامل األدوية مسؤولة عن اإلخالل الواقع منها بخصوص
أدائها لدورها اإلعالمي عن هذه المعلومات(.)1

كما قضي أيضا بإعفاء منتج لقاح ( )Vaccinخاص بمعالجة مرض الكبد المسمى
بـ ( )Hépatite Bمن المسؤولية ،ألن حالة المعرفة العلمية والفنية الثابتة لحـ ـ ـظة طرح
المنتوج للتداول لم تسمح بالكشف عما الزمه من قصور(.)2

وقد اعتبر البعض ،قبول مخاطر التطور العلمي كدفع يعفي المنتج من مسؤوليته
بمثابة تراجع عن تبني المسؤولية القانونية الخاصة والتي قصد منها تشديد مسؤولية المنتج

وعودة بطريق غير مباشـر إلى المسؤولية القائمة على الخطأ()3؛ بل إن هذا االعفاء
حسب البعض ،هو في حقيقة األمر إعفاء قائم على نفي خطأ المنتج(.)4

وقد حاول المشرع الفرنسي تدارك الردود المناهضة لمسلكه ،بأن حدد مجال تطبيق
الدفع السابق ،باستثناء مكونات الجسم االنساني ومشتقاته
»produits issus du corp humain

()5

«les éléments et

وذلك طبقا للمادة  12-1386من القانون

نفسه.
بالتالي ال يمكن للمنتج التمسك بدفع اإلعفاء المذكور ،متى كان الضرر ناشئا
1- Cass Civ. Lera, 8 avril 1986, Bull civ-1- No 82, p. 81
2 - Cass. Civ, 22/ 91/2008, Cité par: Patrice JORDAIN, Responsabilité civile, R .T.D.Civ, n° 03
Dalloz, 2008, p. 492.
3 - Yvonne LAMBERT FAIVRE, op.cit, p. 585.

 - 4حسن عبد الباسط جميعي ،مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها ،...مرجع سابق ،ص.200 .

5 - Patrick GROSIEUX, op.cit, p. 476.
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الباب الثاني:

بسبب عنصر من جسد إنساني

()1

أو منتوج مشتق منه

()2

وذلك لتوفير أكبر حماية

للمتعاملين مع المستشفيات والقائمين على عملية النقل ،كما هو حاصل في بنوك الدم
( )la banque du sangوبنوك الخاليا المنوية ( la banque des
 )spermatozoïdesوذلك بشرط أن يكون مصدرها منظمة مهنية وسيطة مكلفة بتقنين
ومعالجة هذه العناصر وضمانها ،نظ ار لما يشكله هذا النوع من المنتجات ،من مخاطر
كبيرة على صحة اإلنسان ،وأهم مثال على ذلك قضية الدم الملوث بفيروس السيدا التي
()3

أثارت ضجة كبيرة في فرنسا

باإلضافة إلى قضية  Conterganإذ تسبب عرض أحد

المنتجين لدواء في آثار جانبية للنساء الحوامل الالئي تناولنه ،مما أدى إلى تشوهات

لـ ـدى األجنة ونقص في أعضاء األطفال المولودين(.)4

ومن تطبيقات هذا الحكم ،ما قضت به محكمة النقض الفرنسية بخصوص الدم
الملوث بداء السيدا ،عندما نفت إمكانية التنصل من المسؤولية والتمسك بأن العيب الذي

يحويه الدم لم يكن معروفا من قبل(.)5

ومع ذلك ،لم يكن المشرع الفرنسي يعتبر مخاطر التطور العلمي سببا مطلقا
 - 1مثال على العنصر من جسد إنساني :األعضاء ،األنسجة ،الخاليا ،العظم ،النخاع ،أو الدم ....الرجوع في هذا
الصدد إلى :زاهية حورية كجار (سي يوسف) ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،هامش ص.011 .

واألشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها ،هي التي ال يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ،وأما الخارجة بحكم القانون فهي

التي يجيز القانون أن تكون محال للحقوق المالية" ،فإذا كان المشرع الفرنسي نص على استبعاد عناصر الجسد اإلنساني أو

منتجات مشتقة منه إمعانا في احترام وصون الجسد اإلنساني ،فإنه يمكن الوصول إلى ذات النتيجة في التشريع الجزائري.

 - 2أمــا المقصــود مــن منتــوج مشــتق مــن جســد إنســاني ،فهــو العنصــر اإلنســاني الــذي يخضــع لعمليــة تحويــل معمليــة أو
صناعية ،كما هو الحـال بالنسـبة لألمصـال الحيويـة والخاليـا المعدلـة وراثيـا .الرجـوع فـي هـذا الصـدد إلـى :مرجـع نفسـه،
ص.011 .

 - 0أقر المسشرع الفرنسي ،استلهاما لفكرة التضامن االجتماعي ،نظاما للضمان في مواجهة مخاطر االصابة
بفيروس اإليدز المالزمة لعمليات نقل الدم ،وذلك بانشائه صندوق الضمان الذي يتكفل بتعويض المضرورين .الرجوع
في هذا الصدد إلى :حسن عبد الرحمن قدوس ،المرجع السابق ،ص .ص.10-12 .
 - 1فتحي عبد الرحيم عبد اهلل ،مرجع سابق ،ص.727 .

5 - Cass. Civ, 9/8/1996, Cité par : philippe LE TOURNEAU, Responsabilité des vendeurs…, op.
cit, p. 110.
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لإلعفاء من المسؤولية ،ذلك أنه ال يمكن للمنتج التمسك بهذا الدفع ،عندما ال يتخذ في
مواجهة ما يتم الكشف عنه من قصور ،خالل العشر سنوات التالية لتاريخ طرح المنتوج
للتداول ،ما يلزم من إجراء لت ـوقي اآلثار الضارة ،إذ ألزمه بمتابـعة التطور العلمي

الحاصل في مجال اإلنتاج( ،)1وذلك حسب المادة  2/12-1380من القانون رقم -02
 020المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة ،التي تنص على أنه:

« ال يمكن للمنتج االستناد إلى أسباب العفاء المنصوص عليها في الفقرات ،4

 5من المادة  ،11-1381إذا كان في وجود العيب الذي كشف عنه في مدة العشر

سنوات بعد طره المنتوج للتداول ،لم يتخذ التدابتير الخاصة بتدارك النتتائج الضارة

للمنتوج ».

يلقي النص السابق على المنتج التزاما بضرورة اتخاذ االجراءات الخاصة التي تمكنه
من تحاشي النتائج الضارة لمنتجاته ،من خالل متابعة تطور المعرفة العلمية والتقنية
ومراعاة التكنولوجيا الخاصة على المستوى الوطني وكذا الدولي ،باالضافة إلى إتباع
االبتكا ارت والوسائل الحديثة والتثبت بالتجربة بأنها تقدم بالفعل ضمانات أكثر ،ليطور

منتجاته بما يتفق وهذه االكتشافات الجديدة ( ،)2للوقوف على ما قد يظهر فيه من عيب

خالل العشر سنوات التالية لتداوله في السوق(.)3

يجب كذلك على المنتج عندما يطلع على العيب ،أن يخبر المستهلك سواء بخطاب
إذا كان المستهلك معروفا لديه أو باإلعالن في الصحف واإلذاعة المسموعة أو المرئية
ويجب عليه أيضا عند الضرورة ،استعادة المنتوج لمراجعته بالفحص واإلصالح وان لزم
األمر سحبه من السوق ،وهذا االلت ازم يقع فور معرفة الخطر.
غير أن المشرع الفرنسي قد تراجع عن موقفه ،إذ أصدر قانونا يتمثل في القانون
1- Durrieu DIEBOLT, «Risque de Développement : pouvez-vous obtenir réparation si le risque et
le dommage n’étaient pas prévisibles? ». Voir sur : www. Medisite.fr. Consulté le: 05/03/2014.

 - 2فاطيمة الزهرة بومدين ،مرجع سابق ،ص.711 .

 - 3محمد محي الدين ابراهيم سليم ،مرجع سابق ،ص .ص.02-01 .
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،)2( 111-2114  إلى األمر رقم20 والذي تحيل فيه المادة

:الباب الثاني
)1(

7040-2114 رقم

 مشيرة إلى، منها5 هذه األخيرة التي عدلت تقنين االستهالك الفرنسي بموجب المادة
 وذلك لكي يتماشى مع أحكام التوجيه، سنوات71 االلت ازم بالتتبع دون تقييده بمدة
L221- لتضيف بذلك المادة، التي لم تتناول مثل هذا االستثناء301 -81 األوروبي رقم
Obligation de لتقنين االستهالك الفرنسي التزاما يسمى باإلتزام بتتبع األثر

)3(

1- 2

 من نفس التقنينL423-3 وL423-2  والتي أصبحت مدرجة في المادتينtraçabilité
 أصدر المرسوم رقم، وتدعيما لاللتزام في مجال المواد الغذائية2910 بعد تعديله في
. سالف الذكر، المتعلق بتحديد أصل مادتي الحليب واللحم1130-2910
11 -1211  بعد تعديلها مدرج في المادة2/12-1380 وقد أصبح مضمون المادة

.)4( ف. م.ت

 يشمل كل المنتجات دون،ويعتبر االلتزام بالتتبع التزام تنظيمي غير محدد بمدة
 بموجبه يلتزم المنتج باإلعالم عن المخاطر التي قد تنجم من استعمال المنتوجات،استثناء
 عند ظه ـورها كوضع المنتوج تحت المراقبة أو سحبه من،وكذا اتخاذ اإلجراءات المناسـبة
1 - Loi n° 2004-1343 de simplification du droit, op, cit.
2 - Ordonnance n° 2004- 670 du 09 /07/ 2004 portant transposition de la directive 2001-95/CE sur
la sécurité générale des produits et adaptation de la législation au droit communautaire en matière
de sécurité et de conformité des produits, op. cit.
3 - Article L221-1-2/2 du code de la consommation, op. cit dispose:
« …II.-Le
producteur adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il
fournit, lui permettent :
a) De se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter ;
b) D'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché,
la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des
consommateurs des produits mis sur le marché.
Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par sondage ou en
l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode d'emploi, de l'identité et de l'adresse du
producteur, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient. Ces indications
peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ou des
ministres intéressés»..
1 - Article 1245-10/3 du code civil, dispose: «Le producteur ne peut invoquer la cause
d'exonération prévue au 4° de l'article 1245-10 lorsque le dommage a été causé par un élément
du corps humain ou par les produits issus de celui-ci ».
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السوق(.)1
تناول المشرع الجزائري هذا االلتزام في المادة  1من المرسوم التنفيذي رقم 293-12
المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات ،سالف الذكر ،التي تنص على أنه:
»

يجب أن تستجيب السلعة و /أو الخدمة بمجرد وضعها رهن االستهالك

للتعليمات التنظيمية المتعلقة بها في مجال أمن و صحة المستهلكين وحمايتهم ،السيما
فيما يتعلق بما يأتي...:

التدابير المالئمة الموضوعة قصد ضمان تتبع مسار السلعة أو الخدمة «.

وقد عرفت نفس المادة في فقرتها الثانية إجراء تتبع مسار السلعة بأنه:
»

االجراء الذي يسمح بتتبع حركة سلعة من خالل عملية إنتاجها وتحويلها

وتوظيبها واستيرادها وتوزيعها واستعمالها وكذا تشخيص المنتج أو المستورد ومختلف
المتدخلين في تسويقها واألشخاص الذين اقتنوها ،باالعتماد على الوثائق«.

وبالرغم من أن المشرع الجزائري استحدث في 2991مسؤولية المنتج عن منتجاته
المعيبة ،إال أنه نظمهما في مادتين فقط ،وهما المادة  119مكرر والمادة  119مكرر1
ت .م ،مما يجعل من الصعب تطبيق هذه المسؤولية وتكريس فكرة مخاطر التطور
العلمي في القانون المدني الجزائري ،مقارنة بالقانون المدني الفرنسي الذي خصص لها
 18مادة كاملة ،أين جعل مخاطر التطور العلمي أو مخاطر النمو كسبب من أسباب
اإلعفاء من المسؤولية.
غير أنه يمكن استخالص اعتراف المشرع بهذا الدفع ،وهو ما يظهر من المادة 1
من المرسوم التنفيذي رقم  210 -72المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات
التي تنص على أنه:
 - 1لتفاصيل أكثر حول االلتزام بالتتبع الرجوع إلى:
Didier TORNY, La traçabilité comme technique de gouvernement des hommes et des choses ,
R.S.S.P ,v11, no 44, 1988, pp. 51- 75.
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»  ...تقيّم مطابقة السلعة أو الخدمة من حيث الزامية األمن بمراعاة...:
المستوى الحالي للمعارف والتكنولوجيا. «...
الدفع بااللتزام بالقواعد التّشريعية
5ت – ّ
يعني الدفع بااللتزام بالقواعد التشريعية والتنظيمية ،أن المنتج ال يسأل إن نجح في

إثبات أن العيب ،راجع إلتباعه لألنظمة واللوائح الملزمة ،الصادرة من السلطات العمومية(.)1

فمطابقة المنتوج للمعايير ال يكفي إلثبات أن المنتوج غير معيب ،ويتوفر على
()2

مستوى مالئم من السالمة المطلوبة ،وانما يشتـرط أن تكـون القاعدة المحـتج بها آمرة
وهو ما تؤكده المادة  1/19-1211ت .م .ف

()3

.

وفي هذا الصدد ،ال بد من التفرقة بين القواعد القانونية والالئحية المنظمة للحد
األدنى من المواصفات التي يجب على المنتج احترامها ،وبين القواعد اآلمرة التي تلزم
باإلنتاج بمواصفات معينة ال يجوز للمنتج مخالفتها ،حتى وان قصد بذلك أن يضيف أو
يحسن من هذه المواصفات.
ففي الحالة األولى ،فإن الحد األدنى للمواصفات ،وبالرغم من كونه ملزما ،إال أن
المنتج كانت لديه القدرة على أن ينتج منتوجا بمواصفات أعلى من الحد األدنى المقرر؛
وبالتالي يتالفى تعيبها بما يهدد التوقعات المشروعة بسالمة المنتجات.
فإذا ما تعيب المنتوج عـلى هذا النحو ،وأدى تـعيبه إلى اإلضـرار بمستعمليه ،فإن
المنتج لن يستـطيع أن يدفـع مسؤوليته ،بحجـة تمسكه بالـحد األدنى للمواصفات.
أما في الحالة الثانية ،فإن المنتج لم يكن ليستطيع أن يدخل أي تعديل على
1 - Yvan AUGUET, Nicolas DORANDEU, Marc GOMY, Sébastien ROBINNE, Vanessa
VALETTE-ERCOLE, Droit de la consommation, Ellipses, Paris, 2008, p 193. Voir aussi : Danie
MAINGUY l, op.cit, p. 191.
2 - Jean,CALAIS-AULOY, op.cit, p. 349.
3 - Article 1245-10/1 du code civil, dispose «Le producteur est responsable de plein droit à moins
qu'il ne prouve :...
5- Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre
législatif ou réglementaire ».
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مواصفات اإلنتاج ،وبالتالي فإن تعيب المنتوج بما يهدد التوقعات المشروعة للسالمة التي
يجب أن تحققها المنتجات ،يرجع إلى النظرية المعروفة باسم "فعل األمير" ،أي القوانين
أو الق اررات الملزمة الصادرة عن السلطات العامة في الدولة وبالتالي يستطيع المنتج أن

يدفع مسؤوليته استنادا إلى ذلك(.)1

الفرع الثاني
حدود خاصة بزمن المسؤولية
يعتبر تحديد زمن المسؤولية المترتبة عن اإلخالل بااللتزام بالسالمة ،من المسائل
الهامة مراعاة لطبيعتها المشددة ،لذلك يتعين أال يبقى مهددا بقيام مسؤوليته إلى أجل غير
مسمى وذلك بغية تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك بضمان سالمته والمنتج بتشجيعه
على االبداع والتطوير.
يالحظ بالرغم من ذلك إغفال المشرع الجزائري للمسألة ،إذ لم تحدد المادة 119
مكرر ،ت .م ،مدة لتقادم دعوى المسؤولية المترتبة عن االخالل بااللتزام بالسالمة ولـم
يشر القانون رقم  10-10الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش ،إلى أي حكم يحدد تلك
المدة.
كما أنه من الصعب قبول تطبيق مدة تقادم أحكام ضمان العيب الخفي المقدرة بسنة
من يوم تسليم المبيع ،طبقا للمادة  383ت .م ،ج والتي تنص على أنه:
" تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من يوم تسليم المبيع ،حتى ولو

لم يكتشف المشتري العيب إال بعد انقضاء هذا األجل ،ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة
أطول".

ِ
ص ِر تلك المدة ،فالتقيد برفع الدعوى خاللها ،يضيق على
يرجع السبب إلى ق َ
المستهلك في كثير من الحاالت فرص الحصول على التعويض عما لحقه من ضرر؛ كما
 - 1حسن عبد الباسط جميعي ،مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسبها ،...مرجع سابق ،ص.201 .
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أنه ال تسعف المضرور ،ألنه يصعب عليه أن يعرف ما إذا كان الضرر الذي لحق به،
نتج عن خطأ المنتج أو عن عيب في المنتوج؛ لذلك ال يمكن التعويل عليها لتقادم دعوى
المسؤولية الناتجة عن األضرار التي تسببها المنتجات الخطيرة.
يبقى من األنسب أن تخضع المسألة ،للقواعد العامة المقررة لتقادم دعوى التعويض
الناجمة عن األفعال الضارة؛ وفقا لنص المادة  133ت .م .ج التي تنص على أنه:
« تسقط دعوى التعويض بانقضاء  15سنة من يوم وقوع العمل الضار ».

يستفيد بذلك مما توصل إليه القضاء الفرنسي ،باالعتراف صراحة بااللتزام بالسالمة
في عقد البيع ،إذا كان المضرور متعاقدا ،وتأسيسـه من الوجهة القانـونية علـى المـادة
 190ت .م ،المتـعلقة بمستلزمـات العقـد؛ وبـذلـك يستفيد المضرور من المدة المقررة لتقادم
دعوى المسؤولية والتي حددتها المادة  133ت .م .ج بـ  11سنة؛ أما إذا كان غير
متعاقد ،فيؤسس دعواه على المادة  138ت .م المتعلقة بالمسؤولية عن حراسة األشياء
ليستفيد من مدة التقادم نفسها ،إذ لم يفرق المشرع الجزائري بين مدة تقادم المسؤولية
العقدية والمسؤولية التقصيرية.
يختلف الوضع بالنسبة لكل من التوجيه األوروبي والقانون الفرنسي ،اللذان وضعا
أحكاما خاصة بمدة المسؤولية المترتبة عن اإلخالل بااللتزام بالسالمة؛ إذ حددا مدتين،
ترتبط األولى بتقادم المسؤولية ،بينما الثانية تتعلق بسقوط حق المضرور في إقامة هذه
الدعوى(.)1

إذ حدد كل من التوجيه األوروبي والمشرع الفرنسي في المسؤولية عن عيوب
المنتجات ،مدة تتقادم على أساسها مسؤولية المنتج بثالث ( )3سنوات ،من تاريخ علم
المضرور بالضرر والعيب والمسؤول ،حيث نصت المادة  71فقرة  7من التوجيه
األوروبي رقم  014 -25على أنه :
1- Pascal OUDOT, op. cit, p. 3668.
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« تتقادم دعوى التعويض المنصوص عليها في هذا التوجيه بانقضاء ثالثة أعوام

على أن تبدأ هذه المدة في السريان من اليوم الذي يعلم فيه المضرور أو كان يتتتتنبغي

أن يعلم بالضرر ،وبالعيب وشخص المنتج» (.)1

وهذا ما تبناه المشرع الفرنسي من خالل المادة  71-2451ت .م ،.إذ ورد في
نصها أنه:

« دعوى المسؤولية المقررة لمصلحة المضرور في مواجهة المنتج تتقادم بمضي

ثالث سنوات يبدأ حسابها من التاريخ الذي يعلم فيه المضرور أو كان باستطاعته أن

يعلم بالضرر والعيب وبشخصية المسؤول »(.")2

فقد حرص المشرع الفرنسي متأث ار بالتوجيه األوروبي ،على أال تبدأ مدة تقادم
الدعوى ،إال إذا اجتمعت في علم المضرور تلك العناصر السابقة واألساسية لدعوى
المسؤولية(.)3

إذ يبدأ حساب التقادم من التاريخ الذي يعرف فيه المضرور الضرر وهو أمر سهل
لما يتعلق األمر بضرر جسدي ،إذ من اليسير إثباته واألمر ينطبق على تحديد شخصية
المسؤول( ،)4فالتوسع في تحديد المقصود بالمنتج يتيح للمضرور الرجوع على من يظهر
بمظهر المنتج عندما ال يعلم بشخصية المنتج الفعلي ،بما يسمح للمضرور بالرجوع على

أشخاص كثيرين(.)5

لذلك فإن صعوبة اإلثبات تنحصر في إثبات علم المضرور بالعيب المنسوب إلى
1 - « …l'action en réparation prévue par la présente directive se prescrit dans un délai de trois
ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du
dommage, du défaut et de l'identité du producteur ».
2- « L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai
de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance
du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ».
3- Pascal OUDOT, op. cit, p. 3668.

 - 4بدر حامد المال ،مرجع سابق ،ص.11 .

 - 5محمد سامي عبد الصادق ،مرجع سابق ،ص.111 .
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المنتوج ( )1والذي يتراخى دائما بعد فترة زمنية من وقوع الضرر(.)2
وان كان التحديد السابق ،قد أعطى فسحة أطول للمضرور( ،)3لكنه بالمقابل يقوم
على أساس شخصي ،كما يدعو إلى اإلحتمال وعدم اليقين؛ إضافة إلى ذلك أن المشرع
الفرنسي لم يحدد واقعة ثابتة يتم تحديدها بشكل موضوعي ،يعتمد عليها لبدء سريان مدة

التقادم(.)4

إذن فمهمة القاضي في حساب المدة ،التي يبدأ منها التقادم لن تكون سهلة؛ بل

بالعكس ،سيتطلب منه مواجهة إشكاالت لتحديد التاريخ الذي سيعتد به(.)5

 - 1حسن عبد الباسط جميعي ،مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها ،...مرجع سابق ،ص.203 .
 - 2بدر حامد المال ،مرجع سابق ،ص.11 .
 - 3على اعتبار أن مدة ثالث سنوات تبدأ من اجتماع العناصر الثالث :وهي الضرر والعيب في اإلنتاج واسم المنـتج.
أما العلم بعنصر واحد منها أو بعنصرين فإنه ال يجري مدة التقادم ما يزيد من فرصة المضرور في اتساع مهلة التقادم.
الرجوع في هذا الصدد إلى :محمد عبد القادر الحاج ،مرجع سابق ،ص.321 .

4 - Jaques CHESTIN, Sécurité des consommateurs et responsabilité du fait des produits défectueux
L.G.D.J, Paris, 1987, p 220, ou il dit: « On prend en considération non pas un événement dont la
survenance peut être constatée objectivement mais le moment où certaines informations
devraient être parvenues au consommateur ».

في تعليقه على مدة تقادم المسؤولية التي جاء بها التوجيه األوروبي رقم  014 -25والتي أخذ بها المشرع الفرنسي.
Dans le même sense voir aussi : Marguerite STANGL-DE VAUBLANC, Responsabilité du fait
des produits défectueux: Précisions quant au point de départ du délai de prescription. Voir sur :
http://www.eba-avocats.com/wp-content/uploads/2013/12/Cass-12-23.499-FR.pdf. Consulté le:
26/03/2016, ou elle dit : « L’article 1386-17 du Code Civil le définit comme étant la date à
laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de
l'identité du producteur. Il s’agit donc d’une notion subjective qui laisse place à des litiges
potentiels quant à son interprétation ».

 - 5مــثال :مــاذا يقصــد بعلــم المســتهلك بالعناصــر الثالثــة ،هــل يمكــن االعتمــاد علــى مــا ينقــل إليــه بــالطرق الس ـرية أو
الخاصة أم يشترط أن يأتي هذا العلم بطريق اإلعالن العام .الرحوع في هذا الصدد إلى :قـادة شـهيدة ،المسـؤولية المدنيـة

للمنتج ،...مرجع سابق ،ص  .232كذلك يصعب تحديد تـاريخ محـدد لوقـائع وقعـت فـي تـواريخ مختلفـة ،كمـا أن المشـرع
افترض استطاعة المضرور العلم بالعناصر الثالث .الرجوع في هذا الصدد:
Philippe LETOURNEAU, Droit de la responsabilité…, op.cit, p. 1493.

في هذا الصدد طلب من محكمة النقض ،تحديد نقطة انطالق مدة التقادم في دعوى تتلخص وقائعها في إندالع
حريق بتاريخ  2111 /77/71نتيجة مجفف مالبس  ،sèche-lingeرفع المشتري دعوى ضد المنتج على أساس قواعد
المسؤولية عن فعل المنتوجات المعيبة ،تم إجراء خبرة بشأن الحادثة بتاريخ  2110/72/24تم ايداع التقرير

بخصوصها بتاريخ  2111/77/01صدر حكم في القضية بتاريخ  2112/12/25أمام أول درجة بتقادم الدعوى =
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غير أنه إذا كانت مدة التقادم يبدأ حسابها من تاريخ علم المضرور بالضرر والعيب

والمسؤول عنه ،إال أنها ال يمكن أن تبدأ سريانها قبل طرح المنتوج للتداول(.)1

يشار في هذا الصدد ،أن إعمال التحديد السابق – مدة لتقادم الدعوى – ال يلغي
األحكام المنصوص عليها في القواعد العامة الواردة في القوانين الوطنية ،وهو ما حرصت
المادة  2/19من التوجيه األوروبي على التأكيد عليه بنصها على أنه:

« األحكام الواردة في قوانين الدول األعضاء والمتعلقة بقطع التقادم أو وقفه،

ال تلغى بموجب أحكام هذا القانون »(.)2

وعليه فإن الميعاد المنصوص عليه في النص السابق ،يخضع لكافة األسباب
الموقفة أو القاطعة لمدة التقادم المنصوص عليها في القانون المدني وهذا يعني أن آجال
التقادم مثال ال تسري في الفترة التي يكون فيها القصر غير مميزين أو في حالة الراشدين

الذين هم تحت الوصاية(.)3

يضاف إلى المدة األولى ،مدة أخرى تتعلق بسقوط السؤولية extinction de la
 responsabilitéإذ استحدث التوجيه األوروبي رقم  301 -81ميعادا يسقط فيه حق
المضرور في التعويض ومعه مسؤولية المدعى عليه المهني وهو ما ورد في المادة 11
بنصها على أنه:

« في جميع األحوال يسقط حق المضرور في إقامة دعوى المسؤولية عن فعل

المنتوجات المعيبة بمضي عشر سنوات تحسب من تاريخ قيام المنتج بطره منتوجه
= على أساس أين قضى قضاة االستإناف أن التاريخ الذي يعتد به لتقادم مسؤولية المنتج هو تاريخ إيداع تقرير
الخبرة ،لينقضو الحكم الصادر من قضاة أول درجة الذي قضى بتقادم الدعوى .الرجوع في هذا الصدد إلى:

Marguerite STANGL-DE VAUBLANC, op. cit.

 - 1محمود السيد عبد المعطي خيال ،مرجع سابق ،ص.10 .

2 - « Les dispositions des États membres réglementant la suspension ou l'interruption de la
prescription ne sont pas affectées par la présente directive » .

 - 3قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص .233 .وذلك طبقا للمادة  2212ت .م .ف.
Article 2212 du code civil dispose que: « Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne
peut renoncer seul à la prescription acquise ».
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للتداول ،إال إذا كان المضرور قد اتخذ إجراءا قضائيا أو أكثر في مواجهته خالل هذه
()1

المدة»

.

أدمج المشرع الفرنسي هذه المدة في المادة  11-1211ت .م .ف ،والتي جاء
نصها كاآلتي:

« فيما عدا الحاالت التي يثبت فيها خطأ المنتج ،تسقط مسؤولية المنتج عن

الضرر الذي يحدثه منتوجه المعيب ،فإن مسؤوليته وفقا لالحكام الواردة بهذا الباب

تسقط بمضي عشر سنوات من تاريخ طره منتوجه للتداول ،ما لم يكن المضرور قد

أقام دعوى المسؤولية خالل هذه المدة »(.)2

ومفاد ذلك ،أن المنتج ال يكون مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه منتوجه المعيب
المطروح للتداول ،بعد مرور أكثر من عشر ( )19سنوات من تاريخ طرح المنتوج للتداول،

وجدير بالمالحظة أن المشرع قد وضع تاريخا لبدء السقوط ،خالفا لمدة التقادم(.)3

هذا وبالرغم من محاولة المشرع في المادة  1-1211ت .م ،تعريف مصطلح طرح
المنتوج للتداول ،ليسعف القاضي في الوقوف على ضبط التاريخ الذي يبدأ منه حساب
المدة ،ولكن أبدا لم تلغ صياغة المادة السالفة ،انشغاالت وتساؤالت الفقه حول مضمون

وتحليل فكرة الطرح للتداول ".)4("La mise en circulation

يرى البعض في هذا الصدد ،أن صياغة المادة  11-1211من القانون أعاله ،التي
تجعل الدعوى تسقط بمرور عشر ( )19سنوات بعد طرح المنتوج للتداول ،تثير إشكاال
حول ما إذا كان كل تنازل إرادي عن المنتوج عبر مختلف المراحل (التصنيع والتوزيع
1- « Les États membre prévoient dans leur législation que l'action en réparation prévue par la
présente directive se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le
plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du
producteur ».
2- « Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du
présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le
dommage à moins que, dans cette période, la victime n'ait engagé une action en justice».

 - 3حسن عبد الباسط جميعي ،مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها ،..مرجع سابق ،ص.203 .

 - 4قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج ،...مرجع سابق ،ص.231 .
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والتوريد) يحسب أيضا(.)1
يزداد األمر صعوبة حينما يتعلق األمر بمنتجات مركبة ""Produits composés
إذ يبدو مناسبا االعتماد على آخر تنازل إرادي (طرح المنتوج) أو بمعنى آخر تاريخ
حصول المستهلك على المنتوج ،مع ما يمثله هذا التحديد من معرفة دقيقة للمدة التي يبدأ
منها حساب المدة(.)2

يذهب جانب من الفقه ،وتحت اعتبار توفير أكبر حماية للمضرورين عن طريق
تمديد المدة التي يسري فيها سقوط الحق ،إلى اقتراح األخذ بكل طرح (أو تنازل إرادي)
مما يعني أننا سنكون بصدد أكثر من عملية طرح واحدة (.)3

تجدر اإلشارة إلى أن مدة العشر ( )19سنوات ليست مدة ضمان فقط ولكنها مدة
مسؤولية ،فهي مدة سقوط وعليه ال تقبل الوقف أو االنقطاع ،ما لم يكن المضرور قد أقام
دعواه خاللها.
يضافة إلى ذلك ،أن تقييد المسؤولية الخاصة بالمنتج تعود إلى إعتبارات خاصة
تكمن في أنه بعد مرور هذه المدة (ثالث سنوات) ،يكون من الصعب إثبات ما إذا كان
العيب قد نتج عن مرور فترة طويلة على االنتاج أي قدمه أم أنه كان عيبا تصنيعيا ،أي
أنه كان موجودا به قبل طرحه للتداول()4؛ خاصة وأن إقامة الدليل على وجود العيب في

المنتوج قبل إطالقه في التداول يقتضي فحصا فنيا تتضاءل فرص نجاحه ،كلما زادت مدة
استعماله واستهالكه؛ وهذا ما يستدعي إسراع المضرور في اإلعالن عن عيوب المنتوج
1 - Jean Philippe CONFINO, « La mise en circulation dans la loi du 19 Mai 1998 sur la
responsabilité du fait des produits défectueux », Gaz. Pal. 2001, p. 12.
2 - François Collart DUTILLEUL, Philippe DELEBECQUE, op.cit, p. 245.
3 - Christian LAPOYADE DESCHAMPS, Droit des obligations, Ellipses, Paris, 1998, p. 218.

 - 4محمود السيد عبد المعطي خيال ،مرجع سابق ،ص11 .
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مما يسمح للمنتج بالتدخل لوقف األضرار(.)1
أما بالنسبة للغاية من تحديد مدة سقوط مسؤولية المنتج ،بعد مرور عشر سنوات
عن طرح المنتوج للتداول ،فتكمن في أنه بعد مرور هذه المدة من االستعمال ،يفقد المنتوج
التركيب أو الشكل األول الذي كان عليه وقت الوضع في السوق؛ كما تفقد معظم
المنتجات خصائصها ومميزاتها التي تحقق السالمة ،إذ يصعب في هذه الحالة إثبات

مصدر العيب( ،)2إضافة إلى أن المنتج ال يـ ـ ـمكن له ممارسة الرقابة على سالمـ ـ ـة
منتجاته إال لمدة مؤقتة؛ لذلك حدد هذه المدة – عشر ( )19سنوات– مفتـ ـرضا انـ ـتـهاء
صالح ـيتها (.)3

فضال عن أن التوجيه األوروبي والمشرع الفرنسي بتحديدهما هذه المدة لسقوط
المسؤولية ،يكونان قد أخذا في الحساب متوسط مدة االستعمال لألشياء المنقولة في أيامنا

هذه(.)4

يالحظ مع ذلك تقييد التحديد السابق؛ إذ يستثنى من سقوط مسؤولية المنتج بمرور
 19سنوات من تاريخ الطرح للتداول ،الحالة التي يثبت فيها المضرور خطأ المنتج ،هذا
االستثناء أشارت إليه المادة  11-1211ت .م .ف ،في صدر عباراتها عندما نصت
 - 1حسن عبد الباسط جميعي ،مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها ،...مرجع سابق ،ص.202 .
 - 2كريمة بركات ،حماية أمن المستهلك ،...مرجع سابق ،ص.310 .

3 - François TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, op.cit., p. 946.

 - 4محمود السيد عبد المعطي خيال ،مرجع سابق ،ص.11 .
روعــي أن مــرور مــدة عشــر ســنوات ،مــدة معقولــة لالطــالع علــى معيوبيــة المنتــوج ،ويتفــرع عــن ذلــك أن انقضــاء المــدة
الزمنية السالفة ال يتيح للمتضرر إمكانية تحديد مرجـع الخلـل أو العيـب المولـد للضـرر ،والهـدف مـن تحديـد مـدة التقـادم هـو
مراعاة كمال وسالمة وفعالية المنتجات مع مـرور الوقـت ،باعتبـار أن أصـول األمـان فـي المنتـوج مـرتبط بالتقـدم المعرفـي

والتقنـي ،ومـن ثـم مـن الظلـم تحميـل المنـتج مسـؤولية عـن عيـوب فـي منتوجـه دون قيـد زمنـي ،خاصـة أن مسـؤولية المنــتج
مترتبة بقوة القانون .الرجوع في هذا الصدد إلى :سـهام المـر ،التـزام المنـتج بالسـالمة (د ارسـة مقارنـة) ،مـذكرة لنيـل شـهادة
الماجستير في القانون الخاص كلية الحقوق ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،2990 ،ص .ص.100-108 .
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على أنه:

« عدا خطأ المنتج.)1(» ...
كما نصت على ذلك صراحة في المادة  2/10-1211ت .م .ف ،على أنه:

« يبقى المنتج مسؤوال عن نتائج خطئه وخطأ األشخاص الذين يسأل عنهم »(.)2
وعليه في الحالة التي يثبت فيها المضرور خطأ المنتج ،فإن تقادم دعوى المسؤولية
عن عيوب المنتجات يخضع للقواعد العامة ،أي أن هذه الدعوى ال تتقادم إال بمرور 39
سنة ،على أساس أن خطأ المنتج ،ال يسمح له بأن يستفيد من ميزة المدة المحددة
للمسؤولية عن فعل المنتجات(.)3

والمالحظ على المشرع الفرنسي ،خروجه بالمادة  11-1211ت .م على التوجيه
األوروبي رقم  014-25الذي لم يضع مثل هذا االستثناء ،فخطأ المنتج يعود به إلى
تطبيق القواعد العامة في المسؤولية المدنية وخروج المشرع في هذا الصدد ال يعني إهداره
ألحكام التوجيه األوروبي ،على أساس أن هذه األخيرة هي التي تسمح بذلك.

1 - »Sauf faute du producteur».
2 - »Le producteur reste responsable de sa faute et de celle des personnes dont il répond».

 - 3حسن عبد الباسط جميعي ،مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها ،...مرجع سابق ،ص.201 .

يتساءل البعض عن المقصـود مـن الخطـأ الـذي أشـارت إليـه المـادة السـالفة ،وهـل يعتبـر تعيـب المنتـوج نتيجـة نقـص
البيانات الخاصة باستعمال المنتوج والتحذير من أخطاره من قبيل هذا الخطأ .الرجوع في هذا إلى:
Loïc PANHALEUX , op, cit
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الخاتـــمة
ظهر االلتزام بالسالمة ،بفضل اجتهاد القضاء الفرنسي الذي طوره إلى أن أصبح
التزاما مستقال ،بعدما ثبت قصور القواعد التقليدية رغم تطويرها والتوسع في تفسيرها ،كرسه
فيما بعد القانون ليصبح أكثر تنظيما خاصة من حيث نطاق تطبيقه؛ حامال في طياته شقا
وقائيا وعالجيا ،يجسد مدى تطور قواعد المسؤولية الحديثة ،التي أصبحت تتجه نحو
التركيز على إتباع األسلوب الوقائي ومن ثم األسلوب العالجي ،بمقتضاه يلتزم المدين
بطرح منتجات خالية من أي عيب أو نقص ،يجعلها مصدر خطر على سالمة األشخاص
في أجسادهم وأموالهم.
أقر المشرع الجزائري االلتزام بالسالمة ،إذ كرس حق المستهلك في السالمة من
األضرار التي تسببها المنتجات الخطيرة ،كانت الخطوة األولى بإصدار القانون رقم -98
 20المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك (الملغى).
ولم يتوقف األمر عند هذا الحد ،فمع اإلصالحات االقتصادية للجزائر ظهر عدم
مسايرة القانون رقم  ،20-98للمستجدات في مجال حماية المستهلك؛ لذلك تم إلغائه
بموجب القانون رقم  20-28المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،الذي أكد على حق
المستهلك في السالمة في شقه الوقائي.
يطبق الشق الوقائي لاللتزام من خالل احترام الضوابط الالزمة لتفادي وقوع الضرر
والتي تتجسد في احتياطات مادية بهدف طرح منتجات خالية من العيوب عبر مختلف
مراحلها والتي تجعلها مصدر خطر أو تزيد من خطورتها ،من خالل فرض احتياطات سواء
أثناء عملية اإلنتاج ،باحترام ضوابط تبدأ من انطالق المشروع واحترام قواعد اإلنتاج سواء
أثناء التصميم أو التصنيع باإلضافة إلى الحرص على احترام شروط تجهيزها بالشكل الذي
يحمي المستهلك من خطورتها؛ أم أثناء التسويق ،باحترام قواعد السالمة ،أثناء تخزين ونقل
وتسليم المنتجات الخطيرة ولضمان احترام تلك االحتياطات المادية فرض إجراء الرقابة.
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وفي سبيل تقوية الحماية الوقائية ،أضاف القانون  20 -28المتعلق بحماية المستهلك
وقمع الغش ،آليات تضمن تحققها تكمن فيما يلي:
 استحداث االلتزام بضمان النظافة الصحية للمواد الغذائية وسالمتها ،إضافة إلىاستحداث مفاهيم جديدة ،كالمنتوج المضمون والسليم والنزيه والقابل للتسويق.
 توسيع مجال الرقابة على المنتجات ،للتأكد من مطابقة المنتوج للمقاييس أوالمواصفات القانونية ،يشرف المنتج على ذلك شخصيا أو بواسطة مستخدمين متخصصين
في عملية اإلنتاج ،وذلك بطرق أكثر فعالية ،كما ألزمه بمطابقة المنتجات للرغبات
المشروعة للمستهلك ،من حيث مجموعة الخصائص والمميزات التي يجب عليه احترامها
في المنتوج ،وبذلك لم يعد معنى المطابقة هو المطابقة لما تم االتفاق عليه في العقد من
صفات في الشيء المبيع وال للغرض الذي خصص له هذا األخير ،إنما المطابقة
للمواصفات والمقاييس القانونية.
 استحدث ما يسمى بشبكة اإلنذار السريع ،مما سيساهم في تقوية الحماية الوقائيةمن خالل دورها في التنسيق ،مع مختلف القطاعات داخليا وخارجيا ،بمشاركتها في مجال
الرقابة على سالمة المنتجات.
 أكد على دور جمعيات حماية المستهلك ،في حماية المستهلك من خالل إعالمهوتحسيسه وتوجيهه.
باإلضافة إلى تفعيل دور اإلعالم عن المنتجات من خالل اإلفضاء بالصفة الخطيرة
للمنتوج بإتباع إجراء الوسم ،وذلك بالنص صراحة عليه ،في القانون رقم  20- 28المتعلق
بحماية المستهلك وقمع الغش ،في الوقت الذي أغفل القانون رقم  20-89المتعلق بالقواعد
العامة لحماية المستهلك ( الملغى) النص عليه بشكل مباشر؛ يلتزم بمقتضاه المتدخلين
بإمداد المستهلك بالمعلومات الخاصة ،التي يفتقر إليها بحكم عدم تخصصه وقلة خبرته،
حول خصائص المنتجات الخطيرة وطريقة استعمالها ،بما يتيح تحقيق أفضل استفادة منها
والتحذير من المخاطر التي قد تنجر عن استعمالها استعماال خاطئا.
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شهد بذلك القانون الجزائري تطو ار بخصوص الحماية الوقائية للمستهلك ،على غرار
المشرع الفرنسي الذي شهد جهودا متكاملة بين القضاء الذي أقر وجود هذا االلتزام لصالح
المستهلك والقانون ،بتكريسه لاللتزام في قانونين هامين ،يتمثل األول في قانون قمع الغش
والتقليد والقانون المتعلق بسالمة المستهلك ،والذي أدمجهما في تقنين واحد ،يدعى بتقنين
االستهالك ،هذا األخير الذي تدعم بالتزامات إضافية ،تعزز الحماية الوقائية ،كااللتزام
باإلعالم عن خطورة المنتوج وااللتزام بالتتبع ،استوحاها المشرع الجزائري منه.
لكن بالرغم من األهمية البالغة التي تكتسيها اآلليات الوقائية ،إال أنها ال يمكن أن
تضمن في كل الحاالت ،عدم وقوع أضرار تصيب المستهلك ،نتيجة فشل تلك القواعد
األمر الذي استوجب البحث عن آليات مالئمة إلصالح هذه األضرار ،التي لم يتم تفاديها
وفي هذا اإلطار يتولى االلتزام بالسالمة في شقه العالجي ،وظيفته اإلصالحية بتكريس
آليات إلصالح الضرر.
عمل المشرع الجزائري على سد الفراغ التشريعي الموجود في القانون المدني،
باستحداث نص المادة  042مكرر ت .م ،بموجب القانون رقم  ،20-20والذي كرس من
خالله بشكل صريح مسؤولية المنتج عن عيوب منتجاته ،ولقد حذا في ذلك حذو المشرع
الفرنسي ،حيث اقتبسها من القانون رقم  098 -89المتعلق بالمسؤولية عن فعل
المنتجات ،بعد أن تم دمج التوجيه األوروبي رقم  074 -90المتعلق بمسؤولية المنتج عن
فعل منتجاته المعيبة ،ضمن القانون الداخلي الفرنسي.
كما استحدث مبدأ مسؤولية الدولة عن تعويض األضرار الجسمانية الناتجة عن فعل
المنتجات المعيبة ،في حال انعدام المسؤول ،من خالل نص المادة  042مكرر 0ت .م
التي ال يوجد ما يقابلها في القانون الفرنسي أو التوجيه األوروبي.
لكن بالرغم من هذا التطور في المنظومة التشريعية المكرسة لاللتزام بالسالمة بشقيه
الوقائي والعالجي ،إال أنه ال يمنع القول بوجود مجموعة من المالحظات توجه إلى المشرع
الجزائري ،نتيجة إغفاله بعض التفاصيل؛ لعل أهمها ما يلي:
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 يالحظ استعمال المشرع الجزائري مصطلحين للداللة على نفس االلتزام وهما االلتزامبالسالمة وااللتزام باألمن ،ما يوحي أننا أمام التزامان متميزان.
 شمل المشرع الجزائري نوعا واحدا من المستهلكين ،وهو المقتني للمنتوج ،أماالمستعمل فال يشمله التعريف؛ نفس الشيء يقال عن اقتنـاء المنتوج بمقابل أو مجانا ،فإن
لفظ "يقتني" في غير محله ،إذ ال يتصور االقتنـاء مجانا ،بل يكـون دائما بمقابل.
 كما يستخلص اتجاه إرادة المشرع إلى حماية المستهلك غير المهني ،حتى لو تعاملخارج مجال تخصصه ،والذي يجعله في مركز ضعف مقارنة بالمهني (المتدخل) وذلك من
شأنه أن يحرمه من الحماية عندما يدخل في عالقة غير متكافئة مع الطرف اآلخر،
فالضعف ال يقتصر على الجانب المادي فقط وانما يشمل الضعف الفني أيضا؛ وهو ما
ذهب إليه المشرع الفرنسي ،الذي ضيق من مجال االستفادة من االلتزام ،ليقصي إضافة
إلى المستهلك المهني الشخص المعنوي؛ على خالف المشرع الجزائري الذي شملته
الحماية.
 حاول المشرع الجزائري في القانون رقم  20 -28الخاص بحماية المستهلك وقمعالغش ،إيراد تعريف للمنتوج الخطير ،بعدما أغفل المسألة في القانون رقم 20-98
(الملغى) ،على خالف المشرع الفرنسي الذي ترك المسألة للفقه والقضاء ،لكن يالحظ
غموض التعريف الذي ربطه بمفهوم آخر ،المتمثل في المنتوج المضمون ،كما أنه لم يشر
إلى مسألة المنتوج المغشوش أو المقلد ،متناسيا اآلثار الخطيرة التي قد يلحقها بصحة
وسالمة المستهلك.
 يالحظ أن المشرع الجزائري قد أخلط بين االلتزام بالسالمة وااللتزام بالمطابقة ،إذا عتبر األول وسيلة لتحقيق الثاني ،في حين أن االلتزام بالسالمة أوسع وما المطابقة إلى
وسيلة لتحقيق الغاية من هذا االلتزام.
 يالحظ بخصوص آليات الرقابة المختلفة والتي أناط بها المشرع صالحيات المراقبةحفاظا على سالمة المستهلك ،أن الهيئات اإلدارية بما تملكه من موارد بشرية ومادية ،ال
تزال بعيدة عن توفير حماية حقيقية للمستهلك؛ حيث أتسمت عمليات المراقبة للمنتجات
من مرحلة اإلنتاج إلى عملية عرض المنتوج لالستهالك ،بالبساطة وافتقاد عنصر الصرامة
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في تطبيق النصوص القانونية على المخالفين؛ وهذا راجع لنقص الهياكل البشرية والمادية
والوسائل الحديثة لعمليات المراقبة ،خاصة مع تطور أساليب الغش التجاري.
 يضاف إلى ما سبق عدم تحديث المواصفات القياسية المقررة بصفة مستمرةوبالسرعة الواجبة لمواكبة تطورات التكنولوجيا والمعارف العلمية ،ومحدوديتها بالمقارنة
بالدول األخرى ،فضال عن أنها مواصفات تستهدف مستوى متواضع من الجودة والكفاءة؛
كما تتسم بالتسيب الكبير في مراقبة تنفيذها.
 بالنسبة لجمعيات حماية المستهلك ،بالرغم من الدور المنتظر منها في مجالالتوعية والتحسيس ،إال أن واقعها الميداني يحول دون ذلك ،بسبب العراقيل وجمود القوانين
التي تحد من فعاليتها من جهة وقلة الدعم المادي إن لم نقل انعدامه من جهة أخرى وهو
ما أدى إلى عدم فعاليتها.
 إغفال مسألة مهمة ،تتعلق بتنظيم المسؤولية القانونية الخاصة المستحدثة بموجباألضرر التي تلحقها المنتجات الخطيرة بسالمة
ا
المادة  042مكرر ت .م ،المترتبة عن
المستهلك ،عكس المشرع الفرنسي المتأثر بأحكام التوجيه األوروبي رقم  074-90الذي كان
أكثر دقة ووضوحا ،في مجال إعمال قواعد المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات في القانون
رقم  098 -89المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة ،والذي تبنى بوضوح
المسؤولية القانونية الخاصة ،باستحداث باب خاص في القانون المدني الفرنسي ،هذا األخير
الذي شهد تعديال ،غير هيكل التقنين ،فأصبحت أحكام هذه المسؤولية منظمة في المواد من
 0040إلى  07-0040ت .م .ف.
إذ حاول المشرع الجزائري من خالل القانون رقم  02-20المعدل للتقنين المدني،
تأسيس تلك المسؤولية لكن بنوع من التقصير ،حيث خصص لها مادتين فقط ،هما المادة
 042مكرر و 042مكرر 0ت .م في حين أن المشرع الفرنسي ،قد أفرد لها ثماني عشرة
( )09مادة ،وبهذا لم يتناول المشرع الجزائري أحكامها بالتفصيل الالزم.
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فإن كانت قد أتت ببعض المساواة ،وذلك بإلغائها التمييز بين المتعاقدين وغير
المتعاقدين بخصوص حق الرجوع على المنتج ،إال أن المالحظ على المادتين أن المشرع
الجزائري ترك الباب مفتوحا أمام اجتهاد القضاء لبلورة أحكامها والتي تحتاج إلى المزيد
من التنقيح واإلضافة ،للوصول إلى مسؤولية فعالة ،في جلب الحماية وتعويض
المتضررين ،ألن بقائها بهذا الشكل ،تجعلها محل عدة انتقادات يمكن تلخيصها فيما يلي:
 صياغة نص المادة  042مكرر ت .م ،جاءت عامة توحي بتأويالت عديدة عندمايطرح النزاع على القاضي ،فلم تحد د نطاق تطبيقها من حيث األشخاص ،إذ باستقراء نص
المادة ،يظهر أن المخاطب بها هو المنتج ،واعتبرته العنصر األساسي المطالب بالتعويض
عند وقوع األضرار ،لكنها لم تعرفه.
كما أغفلت المادة  042مكرر ،النص على كيفية تحديد المنتج المسؤول عن
التعويض ،عندما تكون المنتجات مركبة ،ولم تحدد مسؤولية القائم بالتركيب ،وكذا المهنيين
المتدخلين في عملية عرض المنتجات لالستهالك؛ ما يفهم أنه أخذ بالمفهوم المضيق له،
في حين وسع القانون الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش رقم  20-28من مفهوم
المدين بااللتزام بالسالمة ،ليشمل كل متدخل في عملية وضع المنتوج لالستهالك ،وهذا
تعارض ال مبرر له ،على خالف المشرع الفرنسي واألوروبي ،اللذان قسماه إلى فئتين،
منتجين حقيقيين يقومون بعملية اإلنتاج وأشخاص يأخذون حكم المنتج يعهد إليهم تسويقه،
ليأخذا بالمفهوم الموسع للمدين بااللتزام بالسالمة.
 يستفيد من الحماية العالجية المقررة بموجب المادة  042مكرر ت .م ،كل ضحاياالمنتجات المعيبة ،بغض النظر عن العالقة التعاقدية التي تربطهم بالمسؤول عن الضرر
وسواء كانوا طبيعيين أم معنويين ،كما يمكن أن تشمل الحماية حتى المشاهد المضرور
للمنتوج ،على خالف ما ورد في القانون رقم  20 -28الخاص بحماية المستهلك وقمع
الغش ،الذي يقصر نطاق تطبيق االلتزام من حيث الدائن به ،على المستهلك العادي على
النحو المبين أعاله.
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كل هذا التعارض سببه عدم الدقة في استعمال المصطلحات ،واقحام المشرع نفسه
في تقديم تعاريف وهو ما يعاب أيضا على المشرع الفرنسي الذي أورد تعريفا للمستهلك
يضيق من مفهومه ،وذلك بإقصائه للمستهلك المهني ،إضافة إلى الشخص المعنوي ،وهو
موقف غريب للمشرع الفرنسي المعروف باالنحياز للمستهلك ،والذي اعتاد على ترك مهمة
وضع التعاريف للفقه والقضاء.
 يؤاخذ على المادة  042مكرر ت .م ،التي جعلت المنتج مسؤوال عن عيوبمنتجاته ،دون توضيح معنى العيب لكي يستوعب فكرة المنتوج الخطير ،خاصة وأن المشرع
لم ينص على أية إحالة للنصوص الخاصة ،ما قد يثير لبسا مع مفهوم العيب الموجب
لدعوى ضمان العيب الخفي ،ولم يحدد المعيار الذي يمكن على أساسه للقاضي تقديره،
مما ُيخفف عبء إثباته على المضرور ،بخالف المشرع الفرنسي الذي أورد تعريفا له ،إذ
اعتبر المنتوج معيبا عندما ال يوفر السالمة المنتظرة منه ،ووضع أمام القاضي المعايير
التي يستند إليها لتقديره ،والمتمثلة في معيار الظروف المحيطة بالمنتوج ،معيار الحالة
الراهنة للتقنية والعلم ،كما أقر قرائن تعمل على تخفيف عبء إثبات العالقة السببية بينه
وبين الضرر ،تشمل كل من افتراض تعيب المنتجات قبل طرحها للتداول ،وافتراض
إطالقها بإرادة المنتج.
 لم تبين المادة  042مكرر ت .م ،ماهية األضرار التي تكون محال للتعويض وفقالهذه المسؤولية ،كما أنها لم تبين كيفية تحديدها ،وال القواعد الخاصة بتقدير هذه األخيرة،
على خالف المشرع الفرنسي والتوجيه األوروبي ،اللذان بينا طبيعة األضرار محل المسؤولية
التي تشمل األضرار التي يتسبب المنتوج في حدوثها للمضرور ،سواء كانت جسدية أم
مادية ،هذه األخيرة التي تشمل الضرر الالحق بالمال غير المنتوج المعيب الذي تسبب
في الضرر طبقا للمادة  0-0091من القانون رقم  098 -89المتعلق بمسؤولية المنتج
عن فعل منتجاته المعيبة ،كما وضعا حدا أدنى لألضرار المعوض عنها المقدر ب 022
يورو ،بغية تفادي عدد كبير من النزاعات.
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 لم تحدد النطاق الزمني لالدعاء بقواعد هذه المسؤولية ،هل أثناء مرحلة اإلنتاجفي حالة عدم احترام المقاييس ،أو لحظة التسويق أو بعد الطرح في التداول ،وذلك لتحديد
المسؤولية عن المنتوج بكل دقة؛ ولم تحدد المواعيد الخاصة بتقادم دعوى التعويض التي
يرفعها المتضرر ضد المنتج على خالف المشرع الفرنسي والتوجيه األوروبي ،اللذان حددا
لحظة انطالق مسؤولية المنتج ،وهي لحظة طرح المنتوج للتداول ،كما نظما مدة تقادم
المسؤولية مقررين مدتين ،تتعلق األولى بمدة تقادم ،بينما الثانية تتمثل في مدة سقوط.
 لم تتعرض المادة لحكم اتفاقات المسؤولية ،في حين تضمنت المسؤولية الخاصةبالمنتج عن منتجاته المعيبة في القانون الفرنسي ،حكما خاصا لها ،إذ أن القواعد المنظمة
لها تتصل بالنظام العام ،ويعني ذلك أن كل شرط يقضي باستبعاد هذه المسؤولية أو التخفيف
منها ،يعد باطال بطالنا مطلقا وهو نفس الحكم الذي أقره التوجيه األوروبي.
 -8تختلـف المسـؤولية التـي أقرتهـا المـادة  042مكــرر ت .م عـن تلـك التـي نظمهـا كــل
مــن المشــرع الفرنســي ومــن قبلــه التوجيــه األوروبــي ،مــن حيــث موضــوع أســباب اإلعفــاء مــن
المسؤولية ،والتي لم يتناولها ولم يشر إليها في هذه المسؤولية المستحدثة.

فــإن كــان المشــرع الفرنســي قــد اعتبرهــا مســؤولية بقــوة القــانون ،لكــن رغــم ذلــك هنــاك
أســباب عديــدة تنتفــي فيهــا مســؤولية المنــتج ،يتعلــق الــبعض منهــا بالــدفوع العامــة والتــي تعامــل
معه ــا بأس ــاليب مختلف ــة ف ــي النظ ــام المس ــتحدث لتع ــويض المض ــرورين م ــن فع ــل المنتج ــات
المعيبــة ،إذ نجــده ال يتنــاول بــالنص ص ـراحة علــى حالــة " القــوة القــاهرة"؛ وفيمــا يتعل ـق بخطــأ
المضرور ،أورد ما يرتب األثر المخفف لمسـؤولية المنـتج فـي حالـة تنـافس عيـب المنتـوج مـع
خطأ المضرور ،وعلى العكس من ذلك وفيمـا يتعلـق بخطـأ الغيـر ،منـع األثـر المعفـي لـه فـي
نطاق مسؤولية المنتج عن فعل المنتجات المعيبة ،بما يمكن معه القول بأن " فعـل الغيـر" ال
أثــر لــه فــي اإلعفــاء مــن المســؤولية ،فــي النظــام المســتحدث لتعــويض ضــحايا فعــل المنتجــات
المعيبــة؛ بينمــا يتعل ـق الــبعض اآلخــر بــدفوع مســتحدثة تتمث ـل فــي كــل مــن الــدفع بعــدم طــرح
المنت ــوج للت ــداول ،الـ ــدفع بع ــدم تعي ــب المنتـ ــوج قب ــل طرح ــه للتـ ــداول ،ال ــدفع بانتف ــاء الغـ ــرض
االقتصادي باإلضافة إلى الدفع بمخاطر التطور.
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 إغفال كل من القوانين الخاصة بحماية المستهلك والتقنين المدني ،مسألة التأمين منمسؤولية المنتج والمتدخل على حد سواء ،رغم النص على الزاميته في القانون الخاص
بالتأمين ،لكن بالرغم من ذلك ،يبقى أحسن حاال من المشرع الفرنسي ،الذي أبقاها مسألة
اختيارية تعود إلرادة المتعاقدين.
 استحداث مبدأ جديدا في المسؤولية ،لم ينص عليه ال التوجيه األوروبي وال المشرعالفرنسي ،يتمثل في مسؤولية الدولة عن األضرار الجسمانية ،التي تصيب المضرور من
المنتوج المعيب في حالة انعدام المسؤول ،وهو ما أقرته المادة  140مكرر 1ت .م ،لكن ما
يالحظ أنها لم تتناول ال أحكامها وال الجهة المختصة بتطبيقها.
وعليه وبناء على النتائج المستخلصة من هذا البحث ومجمل المالحظات واالنتقادات
المقدمة يمكن إعطاء بعض االقتراحات في هذا المجال كاستنتاج عام ،كما يلي:
 -0توحيد المصطلح المعبر عن االلتزام وهو االلتزام بالسالمة ،ألنه أكثر تعبي ار عن
مضمونه والهدف المتوخى منه.
 -0تحديد بدقة الشخص المخاطب بهذا االلتزام من حيث المدين به ،بالشكل الذي يزيل
التعارض الموجود بخصوص مفهومه ،في كل من القانون الخاص بحماية المستهلك وقمع
الغش ونصوصه التنظيمية المكرسة للشق الوقائي لاللتزام والقانون المدني ،الذي كرس
الشق العالجي له ،بموجب المادة  042مكرر والمادة  042مكرر 0ت .م ،على أن يشمل
األشخاص القائمين على عملية اإلنتاج ،إضافة إلى هؤالء الذين يعهد إليهم عملية
التسويق.
 -0إعادة النظر في صياغة المادة المعرفة للمستهلك ،حيث تشمل الحماية المقتني
باإلضافة إلى المستعمل ،وكذا إضافة لفظ "يتحصل" ،ليتوافق مع مصطلح مجانا كما يتعين
توضيح المقصود من لفظ "يتكفل".
 -0تحديد طبيعة المنتجات الخطيرة التي تهدد سالمة المستهلك بكل دقة ،على أن تشمل
المنتجات المغشوشة أو المقلدة.
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 -0الفصل بين االلتزام بالسالمة وااللتزام بالمطابقة ،إذ اعتبر المشرع أن السالمة جزء
ال يتج أز من المطابقة ،في حين أنه ال يجب الخلط بينهما ،من منطلق أن السالمة أوسع
وأشمل من المطابقة ،وما الثانية إال وسيلة لتحقيق األولى ،كما أن عدم مطابقة المنتوج
لالستعمال الذي أعد له يمس مصالح اقتصادية ،أما تخلف السالمة فيهدد المستهلك في
صحته وفي أمواله ،وهو أثر خطير ،إذا ما قورن بذلك الذي يترتب على عدم المطابقة؛ ما
يقتضي وضع قواعد أكثر صرامة ،بخصوص مخالفة االلتزام بالسالمة.
 -0على الدولة أن توفر وسائل كافية وفعالة لضمان سالمة المستهلك ،بأن تهتم
بالحماية الوقائية اهتماما كبي ار ،لما لها من أهمية بالغة في القضاء على أسباب ظهور
األضرار ،وذلك عن طريق وضع ميكانيزمات أكثر فعالية لحماية المستهلكين وتدعيم أجهزة
الرقابة بالكفاءات البشرية الالزمة والمتخصصة ،للقيام بواجب مراقبة المنتجين في مدى
تقيدهم بالمواصفات والمقاييس المطلوبة ،وحماية االقتصاد الوطني من المنتجات المستوردة
المقلدة وغير المطابقة للمواصفات الوطنية والدولية ،من خالل محاربة ظاهرتي السوق
الفوضوية ،باإلضافة إلى تهريب المنتجات من الخارج إلى الداخل ،كونها تضر بالمستهلك
الج ازئري بالدرجة األولى وتمس باالقتصاد الوطني بالدرجة الثانية ،ألنها ال تخضع
إلجراءات رقابة المطابقة والجمركة.
 -1توفير الدعم المالي لجمعيات حماية المستهلك ،لتقوم بمهامها وتحقق برامجها في
سبيل الدفاع عن حقوق المستهلك ،واشراك أعضاء الجمعيات في الحمالت التفتيشية حتى
يتمكنوا من اكتساب الخبرة الفنية والميدانية ،التي تمكنهم من الوقوف على تجاوزات
المتدخلين التي تضر بمصالح المستهلك ،وقيام هذه الجمعيات بنشر ثقافة التطوع وسط
المستهلكين ،بجذب أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع ،وخاصة المثقفين والمتخصصين
(تقنيين ،كيميائيين ،مخبريين.)...،
 -7تنظيم المادة  042مكرر ت .م ،بتحديد شروط تطبيقها ،من خالل توضيح
المقصود بالعيب ،وتحديد معاييره ،ماهية األضرار محل الضمان وطريقة تقديرها ،باإلضافة
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إلى إقرار قرائن لصالح المضرور للتخفيف من صعوبة إثبات العالقة السببية ،واالهتمام
أكثر بمسألة الخبرة لما لها من دور في اإلثبات.
 -9تحديد أحكام المادة  042مكرر من حيث حكم اتفاقات المسؤولية بالنص صراحة
على إبطال كل شرط من شأنه اإلعفاء أو التخفيف من مسؤولية المدين ،وتقدير مدة تقادم
تتالءم مع الطبيعة الخاصة لألضرار التي تسببها المنتجات الخطيرة ،وأن تتجاوز تلك التي
نظمتها أحكام ضمان العيب الخفي؛ ولضمان استم اررية اإلنتاج ،البد من تنظيم أسباب دفع
المسؤولية ،فمسؤولية المنتج ذات طبيعة خاصة تستوجب أسباب خاصة لدفعها ،فالتشديد
من مسؤولية المدين بالسالمة خاصة المنتج ،من شأنه أن يقيد مسيرة التنمية والتطور
االقتصادي ،واجباره على إتباع طرق بسيطة في اإلنتاج وقديمة ،ال تتالءم مع ما استجد
من مستجدات في المجال ،مما يؤد ي إلى عدم مسايرة المنتجات األجنبية ،وعجزها بذلك
عن مواجهة المنافسة األجنبية ،إضافة إلى شل روح المبادرة واإلبداع لديه.
والى ذلك الحين ،يمكن للقاضي الجزائري ،أن يستفيد من تجربة القضاء الفرنسي
خاصة وأن معظم األحكام العامة في القانون الفرنسي ،لها ما يقابلها في القانون الجزائري
حيث يستطيع المستهلك المتضرر ،تأسيس دعواه إما على أساس اإلخالل بااللتزام
بالسالمة العقدي ويؤسسه على المادة  027ت .م ،إذا كان المضرور متعاقدا ،أو المادة
 138منه المتعلقة بحراسة األشياء في حالة المضرور غير المتعاقد.
 -8تنظيم المادة  042مكرر 0ت .م المتعلقة بمسؤولية الدولة ،بتوضيح كيفية تطبيقها
بأن ينتهج نفس منهجه بصدد األضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث المرور ،من خالل
إنشاء صندوق يتكفل بدفع هذه التعويضات ،وأن يتم تموينه بمساهمة إجبارية من أرباح
المشاريع الوطنية ،فيكون بمثابة تأمين تضامني لهذه المشروعات ضد المسؤولية.
 -02إقرار نظام خاص بالتأمين على المنتجات ،وجعله إجباري على غرار التأمين على
السيارات ،مع خلق صناديق خاصة تكفل تعويض ضحايا الحوادث االستهالكية ،بإلازمية
اكتتاب تأمين من طرف المتدخلين في هذه الصناديق ،حتى يستطيع الغير الرجوع عليهم
مباشرة ،دون اللجوء إلى القضاء الذي تطول إجراءاته في هذا الشأن.
414

الخاتمة
 -00تجميع النصوص القانونية الخاصة بحماية المستهلك سواء بشقها الوقائي أو العالجي
وحتى الردعي ،في تقنين شامل يدعى بتقنين االستهالك على غرار المشرع الفرنسي؛ تجمع
فيه كل النظم القانونية المتعلقة بحماية المستهلك ،وذلك نتيجة كثرة تلك النصوص
وبالخصوص النصوص التطبيقية ،لتسهيل عملية الرجوع إليها ،وتتبين بذلك النصوص
الملغاة أو المعدلة منها من غيرها ،مع العمل على التحديث المستمر لها ،والحرص على
ضبط المفاهيم والمصطلحات.
 -00تضافر الجهود بين مختلف الهياكل والهيئات والجمعيات ،باإلضافة إلى الجهات
القضائية التي ندعوها إلى نشر األحكام القضائية الصادرة في هذا المجال.
لكن بالرغم من كل ذلك ،يبقى أهم دور يمكن أن يضمن السالمة هو وعي المستهلك
نفسه بحقوقه وضرورة حمايتها من الممارسات التي قد تضر بسالمته ،فماذا بوسعها أن
تفعل كثرة القوانين واألجهزة الرقابية ،إن رضي بل وأصر على اقتناء المنتجات غير
المراقبة من أي مكان وفي أي زمان ،دون التفكير في عواقبها معتقدا حصوله على منتجات
ذات جودة بأقل ثمن ،زيادة على قرب وسرعة الوصول إليها؛ لذلك يجب التحلي بثقافة
استهالكية معقولة لتفادي المخاطر التي تنجر عن االستهالك العشوائي للمنتجات الخطيرة،
والتمسك بالحق في التعويض في حالة حدوث الضرر ،إذ لن يحمى حق لم يطالب به.
.
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قائمة المراجع

أوال – باللغة العربية:
أ – الكتب:

 .1أحمد عبد العال أبو قرين ،ضمان العيوب الخفية وجدواه في مجال المنتجات
الصناعية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1991 ،
 .2أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ،مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم
المضرور وماله ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.2000 ،
 ،المسؤولية العقدية للمدين المحترف ،منشأة

.3

المعارف ،اإلسكندرية.3003 ،
 .4أحمد محمد محمود خلف ،الحماية الجنائية للمستهلك في مجال عدم اإلخالل
باألسعار وحماية المنافسة ومنع االحتكار ،دار الجامعة الجديدة
األ ازريطة.3002 ،
 .5أسامة أحمد بدر ،ضمان مخاطر المنتجات الطبية ،دراسة مقارنة ،دار الجامعة
الجديدة للنشر ،اإلسكندرية،

.3005

 .1أسعد دياب ،ضمان عيوب المبيع الخفية ،دار اق أر ،بيروت.1923 ،
 .7أشرف محمد رزق قايد ،حماية المستهلك ،دراسة مقارنة في قوانين حماية المستهلك
والقواعد العامة في القانون المدني ،مركز الدراسات العربية للنشر
والتوزيع ،الجيزة.2102 ،
 .2أكرم محمد حسين التميمي ،التنظيم القانوني للمهني ،دراسة مقارنة في نطاق
األعمال التجارية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت.3010 ،
 .9أمال بكوش ،نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية " دراسة في القانون
الج ازئري والمقارن" ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.3011 ،

417

.10أنور سلطان ،العقود المسماة-شرح عقدي البيع والمقايضة -بـيروت ،دار النهضة
العربية للطباعة والنشر ،القاهرة.1980 ،
 .11إياد عبد الجبار ملوكي ،المسؤولية عن األشياء وتطبيقها على األشخاص المعنوية
بوجه خاص" ،دراسة مقارنة" ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان
.3009
 .13ثروت عبد الحميد ،األضرار الصحية الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث وسائل
الحماية منها ،ومشكالت التعويض عنها ،دار الجامعة الجديدة
اإلسكندرية.3007 ،
 .13جابر محجوب علي ،ضمان سالمة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعية
المبيعة ،دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانونين المصري
والكويتي ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،د.س.ن.
 .14جمال زكي إسماعيل الجريدلي ،المسؤولية المدنية الناشئة عن بيع السلع المقلدة
عبر األنترنت ،دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والفقه القانوني ،مكتبة
الوفاء القانونية ،اإلسكندرية.3011 ،
 .01حسن عبد الباسط جميعي ،شروط التخفيف واإلعفاء من ضمان العيوب الخفية
دراسة مقارنة بين القانون المصري وقانون دولة اإلمارات والقوانين
األوروبية ،د .د .ن ،د .ب .ن.1993 ،
.02

 ،مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته
المعيبة ،دار النهضة ،القاهرة.2111 ،

 .01حسن عبد الرحمان قدوس ،مدى التزام المنتج بضمان السالمة في مواجهة
مخاطر التطور العلمي ،دار النهضة العربية ،القاهرة  ،د.س.ن.
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 .12حسن علي الذنون ،المبسوط في شرح القانون المدني( ،الضرر) ،دار وائل للنشر
عمان.3001 ،
 .19حسين بن الشيخ آث ملويا ،المنتقى في عقد البيع ،ط  ،3دار هومة للطباعة
والنشر ،الجزائر.3001 ،
 .30حسين الماحي ،المسؤولية الناشئة عن المنتجات المعيبة في ضوء أحكام التوجيه
األوروبي الصادر في  35يوليو  ،1925دار النهضة العربية ،القاهرة
.1992
 .31حمد اهلل محمد حمد اهلل ،حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود
االستهالك ،دار الفكر العربي ،القاهرة.1997 ،
 .33حمدي أحمد سعد ،االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع ،المكتب الفني
لإلصدارات القانونية ،مصر.1999 ،
 .22حوى فاتن حسين ،الوجيز في قانون حماية المستهلك دراسة في أحكام القانون
اللبناني مع اإلشارة إلى حماية المستهلك المتعاقد عن بعد "الكترونيا"
منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت.2102 ،
 .34خالد عبد الفتاح محمد خليل ،حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص ،دار
الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية.3009 ،
 .21خالد ممدوح إبراهيم ،حماية المستهلك في العقد اإللكتروني ،دار الفكر الجامعي
اإلسكندرية.3002 ،
 .31سالم محمد رديعان العزاوي ،مسؤولية المنتج في القوانين المدنية واالتفاقيات
الدولية ،دار الثقافة للنشر ،بغداد.3002 ،
 .37سليمان مرقس ،شرح القانون المدني ،العقود المسماة ،عقد البيع ،ط  ،4عالم
الكتب ،القاهرة.1920 ،
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 .32سهير مصطفى قضماني ،خطأ المتضرر وأثره في المسؤولية التقصيرية ،منشورات
الحلبي الحقوقية ،بيروت.3015 ،
 .39سمير خليل ،إدارة اإلنتاج والعمليات ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان.2101 ،
 .30سه نكه رعلي رسول ،حماية المستهلك وأحكامه ،دراسة مقارنة ،دار الفكر
الجامعي ،اإلسكندرية.2102 ،
 .31السيد محمد السيد عمران ،حماية المستهلك أثناء تكوين العقد ،دراسة مقارنة مع
دراسة تحليلية وتطبيقية للنصوص الخاصة بحماية المستهلك ،منشأة
المعارف ،اإلسكندرية.1921 ،
 .22شريف أحمد الطباخ ،المسئولية المدنية التقصيرية والعقدية ،التطبيق العملي
لدعاوى التعويض ،الجزء الثاني ،دار الفكر والقانون ،المنصورة
.3009
 .33طارق صالح يوسف عزام ،أثر العيب في المعامالت المالية ،دراسة مقارنة بين
الفقه اإلسالمي والقانون المدني ،دار النفائس للنشر والتوزيع ،األردن
.3009
 .34عابد فايد عبد الفتاح فايد ،االلتزام بضمان السالمة في عقود السياحة ،دار
النهضة العربية  ،القاهرة .2112 ،
.35

 ،التعويض التلقائي لألضرار بواسطة التأمين
وصناديق الضمان دراسة مقارنة في القانون المصري والقانون
الفرنسي ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.3014 ،

 .31عامر قاسم أحمد القيسي ،الحماية القانونية للمستهلك" ،دراسة في القانون المدني
والمقارن" ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.3003 ،
420

 ،_______________ .21الوجيز في النظرية العامة لاللتزام ،منشأة المعارف
اإلسكندرية.3004 ،
 .23عبـــد الحكـــم فـــودة ،تفس ــير العق ــد في الق ــانون المص ــري والمق ــارن ،منش ــأة
المع ــارف ،اإلسكندرية.2112 ،
 .23عبد الحميد الشواربي ،جرائم الغش والتدليس ،ط ،2منشأة المعارف ،اإلسكندرية
.1996
 .01عبد الحميد الدياسطي عبد الحميد ،حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية
لمسؤولية المنتج ،دار الفكر والقانون ،مصر.2101 ،
 .00عبد الخالق ثروت ،االلتزامات الناشئة عن عقود تقديم برامج المعلومات (المقاولة-
البيع -اإليجار)" ،دراسة مقارنة" ،دار النهضة العربية القاهرة.2110 ،
 .43عبد الفتاح بيومي حجازي ،النظام القانوني لحماية التجارة االلكترونية ،دار الفكر
الجامعي ،اإلسكندرية.3003 ،
 .43عبد القادر أقصاصي ،االلتزام بضمان السالمة في العقود ( نحو نظرية عامة)
دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.3010 ،
 .44عبد اهلل حسين علي محمود ،حماية المستهلك من الغش التجاري والصناعي
دراسة مقارنة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والدول األجنبية ،ط3
دار النهضة العربية  ،القاهرة.3003 ،
 .01عبد الستار العلمي ،إدارة اإلنتاج والعمليات ،مدخل كمي ،دار وائل للنشر ،عمان،
.2111
 .02عبد العزيز اللصاصة ،المسؤولية المدنية التقصيرية ،الفعل الضار(أساسها
شروطها) ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن.2112 ،
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 .01عبد المولى إبراهيم طه ،مشكالت تعويض األضرار الجسدية في القانون المدني
في ضوء الفقه والقضاء ،دار الفكر والقانون ،مصر.2000 ،
 .42عبد المنعم موسى إبراهيم ،حماية المستهلك" ،دراسة مقارنة" ،منشورات الحلبي
الحقوقية ،بيروت.3007 ،
 .49العربي بلحاج ،النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري ،الجزء الثاني
ديوان المطبوعات الجزائرية ،الجزائر.0331 ،
.50

 ،اإلطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد في ضوء القانون
المدني الجزائري ( دراسة مقارنة ) ،دار وائل للنشر ،عمان.2101 ،

 .51علي بولحية بن بوخميس ،القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة
عنها في التشريع الجزائري ،دار الهدى ،الجزائر.3000 ،
 .53علي حسين نجيدة ،ضمان عيوب المبيع في عقد البيع في القانونين المصري
والمغربي ،دار الفكر العربي ،القاهرة.1921 ،
 .53علي سيد حسن ،االلتزام بالسالمة في عقد البيع" ،د ارسة مقارنة"  ،دار النهضة
العربية ،القاهرة.1990 ،
 .54عمر محمد عبد الباقي ،الحماية العقدية للمستهلك" ،دراسة مقارنة بين الشريعة
والقانون" ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.3004 ،
 .11عمران محمد علي ،االلتزام بضمان السالمة ،دار النهضة العربية ،القاهرة
.1980
 .12عمرو أحمد عبد المنعم دبش ،الوافي في شرح ضمان العيوب الخفية ( في عقد
البيع) ،دار الفكر العربي ،القاهرة.2102 ،
 .57قادة شهيدة ،المسؤولية المدنية للمنتج" ،دراسة مقارنة" ،دار الجامعة الجديدة
اإلسكندرية.3007 ،
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 .52كريم بن سخرية ،المسؤولية المدنية للمنتج آليات تعويض المتضرر ،دراسة تحليلية
وتطبيقية في ضوء أحكام القانون المدني وقانون حماية المستهلك وقمع
الغش لعام  ،2113دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية.2102 ،
 .59محمد أحمد عبد الحميد أحمد ،الحماية المدنية للمستهلك التقليدي وااللكتروني
دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.3015 ،
 .10محمد أحمد المعداوي ،المسئولية المدنية عن أفعال المنتجات الخطرة ،دراسة
مقارنة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.3013 ،
 .11محمد السعيد رشدي ،ضمان أذى النفس ،دراسة في القانون المدني مقارنا بالفقه
اإلسالمي ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.2100 ،
 .13محمد بودالي ،مسؤولية المن تج عن منتجاته المعيبة" ،دراسة مقارنة في القانونين
الفرنسي والجزائري" ،دار الهدى ،الجزائر.3005 ،
.13

 ،حماية المستهلك في القانون المقارن دراسة مقارنة مع القانون
الفرنسي ،دار الكتاب الحديث ،الجزائر.3001 ،

.14

 ،مكافحة ال ّشروط التعسّفية في العقود ،دار الفجر للنشر والتوزيع
الجزائر. 2007 ،

 .15محمد سامي عبد الصادق ،مسؤولية منتج الدواء عن مضار منتجاته المعيبة "
دراسة مقارنة " ،دار النهضة العربية ،القاهرة.3003 ،
 .22محمد شتا أبو سعد ،عقد البيع ،دار الفكر العربي ،القاهرة.2000 ،
 .17محمد شكري سرور ،مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته الخطرة
دار الفكر العربي ،القاهرة.1923 ،
 .12محمد صبري السعدي ،شرح القانون المدني الجزائري" ،مصادر االلتزام الواقعة
القانونية" ،ج ،3دار الهدى ،الجزائر.3009 ،
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 .19محمد عبد الغفور العماوي ،التعويض عن األضرار الجسدية واألضرار المجاورة
لها ،دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ،دار الثقافة للنشر والتوزيع
عمان.3013 ،
 .70محمد عبد القادر الحاج ،مسؤولية المنتج والموزع" ،دراسة مقارنة في قانون التجارة
الدولية مع المقارنة بالفقه اإلسالمي" ،دار النهضة العربية القاهرة
.1923
 .71محمد عبد المنعم محمد حمودة ،المواصفات والمقاييس ،مقومات العناصر التقنية
في الدول النامية ،دار النهضة العربية ،مصر.1997 ،
 .12محمد لبيب شنب ،شرح أحكام عقد البيع ،دار النهضة العربية ،القاهرة. 1975 ،
.73

 ،المسؤولية عن فعل األشياء"،دراسة مقارنة" ،ط ،3مكتبة
الوفاء القانونية ،عمان.3009 ،

 .74محمد محي الدين إبراهيم سليم ،مخاطر التطور كسبب إلعفاء المنتج من
المسؤولية ،د.د.ن ،د.ب.ن.3003 ،
 .75محمود التلتي  ،النظرية العامة لاللتزام بضمان سالمة األشخاص ،الهيئة المصرية
العامة للكتاب ،القاهرة.1995 ،
 .71محمود السيد عبد المعطي خيال ،المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة ومخاطر
التقدم ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1992 ،
 .11محمود جمال الدين زكي ،مشكالت المسؤولية المدنية ،في ازدواج أو وحدة
المسؤولية ،ج ،1مطبعة جامعة القاهرة ،القاهرة.1978 ،
.13

 ،مشكالت المسؤولية المدنية ،ج ،2مطبعة جامعة
القاهرة ،القاهرة.1990 ،
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 .79محمود وحيد ،االلتزام بضمان السالمة في العقود ،دار النهضة العربية ،القاهرة
.3001
 .20محي الدين شوان ،المسؤولية عن حراسة األشياء التي تتطلب عناية خاصة دراسة
تطبيقية مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت.3013 ،
 .21مختار رحماني محمد  ،المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعيبة ،دار هومة،
الجزائر . 3011
 .23مساعد زيد عبد اهلل المطيري ،الحماية المدنية للمستهلك في القانونين المصري
والكويتي ،دار النهضة العربية ،القاهرة.3007 ،
 .23مصطفى أحمد أبو عمرو ،االلتزام باإلعالم في عقود االستهالك" دراسة في
القانون الفرنسي والتشريعات العربية" ،دار الجامعة الجديدة ،األ ازريطة
.3010
 .30مصطفى أحمد الزرقا ،العقود المسماة في الفقه اإلسالمي (عقد البيع) ،دار
القلم ،دمشق.2102 ،
 .25ممدوح مبروك محمد علي ،ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك
دراسة تحليلية في القانون المدني وقانون حماية المستهلك المصري رقم
 17لسنة  3001م والئحته التنفيذية وبعض القوانين األجنبية ،دار
النهضة العربية ،القاهرة.3002 ،
 .21ميرفت ربيع عبد العال ،االلتزام بالتحذير في مجال عقد البيع ،دار النهضة
العربية ،القاهرة.3004 ،
 .27نرمين أبو بكر محمد ،االلتزام بضمان السالمة في عقد الحضانة ،دراسة تحليلية
مقارنة في القانون المدني ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت.3014 ،
425

 .22نزيه محمد الصادق المهدي ،االلتزام قبل التعاقدي باإلدالء بالبيانات ،ط  ،2دار
النهضة العربية،

.0331

 .29يحيى أحمد موافي ،المسؤولية عن األشياء في ضوء الفقه والقضاء (دراسة
مقارنة) ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية. 1993 ،
 .90يسرية محمد عبد الجليل ،المسؤولية عن األضرار الناشئة عن عيوب تصنيع
الطائرات ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.3002 ،
ب – الرسائل والمذكرات الجامعية:
 – 1الرسائل:
 .0الطيب ولد أعمر ،النظام القانوني لتعويض األضرار الماسة بأمن المستهلك
وسالمته ،دراسة مقارنة ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص
كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان
.2101
 .2ثروت فتحي إسماعيل ،المسؤولية المدنية للبائع المهني الصانع والموزع ،دراسة
مقارنة ،رسالة لنيل درجة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة عين شمس
القاهرة.1987 ،
 .2جمال وعلي  ،الحماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوث (دراسة مقارنة)
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان.2113 ،
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 .0خالد محمد المروني ،التحديد القانوني لمسؤولية مالك السفينة ،أطروحة لنيل درجة
الدكتوراه في القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر بن عكنون
.2102
 .1رضوان قرواش ،الضمانات القانونية لحماية أمن وسالمة المستهلك ،أطروحة
دكتوراه في الحقوق ،فرع القانون الخاص ،قانون األعمال ،كلية
الحقوق ،جامعة الجزائر ،0الجزائر.2102 ،
 .1زاهية حورية كجار (سي يوسف) ،المسؤولية المدنية للمنتج ،دراسة مقارنة،
أطروحة لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون الخاص ،كلية الحقوق،
جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.3001 ،
 .7زهير زكريا حرح ،الخطأ في المسؤولية المدنية ،رسالة دكتوراه ،جامعة عين
شمس ،القاهرة.1999 ،
 .2سليمان حاج عزام ،المسؤولية اإلدارية للمستشفيات العمومية ،أطروحة مقدمة لنيل
شهادة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون إداري ،كلية الحقوق
والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة .2100،
 .9سميرة زوبة ،األحكام القانونية المستحدثة لحماية المستهلك المتعاقد ،رسالة لنيل
درجة دكتوراه في العلوم ،تخصص قانون ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.2102 ،
 .01علي حساني ،اإلطار القانوني لاللتزام بالضمان في المنتوجات ،دراسة مقارنة
رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية  ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان.2100 ،
 .00علي عبد الكريم محمد المناصير ،اإلعالنات التجارية مفهومها وأحكامها في الفقه
اإلسالمي ،أطروحة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على شهادة
427

الدكتوراه في الفقه وأصوله ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة األردنية
.3007
 .13علي فتاك ،تأثير المنافسة على االلتزام بضمان سالمة المنتوج ،رسالة لنيل درجة
دكتوراه في القانون ،كلية الحقوق ،جامعة وهران.3007 ،
 .13عمار زعبي ،حماية المستهلك من األضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة ،أطروحة
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق ،تخصص قانون األعمال ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،قسم الحقوق ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة
.3013
 .14فريدة زواوي ،مبدأ نسبية العقد ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص،
كلية الحقوق جامعة الجزائر.1993 ،
 .15كريمة بركات ،حماية أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق (دراسة مقارنة)
أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم ،تخصص قانون" ،دراسة
مقارنة" ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي
وزو. 3014 ،
 .11كمال كيحل ،االتجاه الموضوعي في المسئولية المدنية عن حوادث السيارات ودور
التأمين ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ،كلية الحقوق
جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان.3001 ،
 .01لطيفة أمازوز ،التزام البائع بتسليم المبيع في القانون الجزائري ،أطروحة لنيل درجة
دكتوراه في العلوم ،تخصص :القانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.2100،
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 .03ليندة دحمان  ،التسويق الصيدالني حالة مجمع "صيدال" ،أطروحة دكتوراه ،فرع
علوم التسيير ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة دالي
إبراهيم ،الجزائر.3009 ،
 .03محمد بعجي ،المسؤولية المدنية المترتبة عن حوادث السيارات ،أطروحة دكتوراه في
الحقوق ،فرع القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر.2113 ،
 .21محمد دمانة ،دفع المسؤولية المدنية للناقل ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في
القانون الخاص ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد
تلمسان.3010 ،
 .31محمد سليمان فالح الرشيدي ،نظرية االلتزام بضمان السالمة في إطار تطور
المسؤولية العقدية (دراسة مقارنة) ،أطروحة لنيل درجة دكتو اره الدولة
في القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة عين شمس ،اإلسكندرية،
.1992
 .33محمد علي خلف ،الحماية الجنائية للمستهلك ،شهادة دكتوراه ،كلية الحقوق
جامعة المنصورة ،مصر.3003 ،
 .33محمود التلتي  ،النظرية العامة لاللتزام بضمان سالمة األشخاص ،رسالة دكتوراه
في الحقوق ،عين شمس ،مصر.0333 ،
 .20محمود عبد الحكم رمضان الخن ،التزام البائع بضمان العيوب الخفية في المبيع
دراسة مقارنة ،رسالة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق ،قانون خاص
كلية الحقوق ،جامعة المنصورة.1994 ،
 .21معمر رتيب محمد عبد الحافظ ،المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات
الخطرة ،بحث مقدم للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق ،كلية
الحقوق ،جامعة أسيوط.3005 ،
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 .31منى أبو بكر الصديق محمد حسان ،االلتزام بإعالم المستهلك عن المنتجات رسالة
للحصول على درجة دكتوراه في الحقوق ،كلية الحقوق ،قسم القانون
المدني ،جامعة المنصورة.3011 ،
 .21نعيمة عمارة ،مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه
في القانون الخاص ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبو بكر
بلقايد ،تلمسان.3013 ،
 – 2المذكرات:
 .0أحمد بن عزوز ،األمن الغذائي في عقود االستهالك – دراسة مقارنة -مذكرة لنيل
شهادة ماجستير في القانون الخاص ،تخصص عالقات األعوان
االقتصاديين /المستهلكين ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة
وهران.2102 ،
 .2الياقوت جرعود ،عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري ،بحث لنيل
شهادة الماجستير ،فرع العقود والمسؤولية ،كلية الحقوق والعلوم
اإلدارية ،جامعة الجزائر.3001 ،
 .2أمال بن يطو ،حماية المستهلك من االحتكار في الشريعة اإلسالمية والقانون
الوضعي،

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية ،فرع

قانون األعمال ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر.2113 ،
 .4بدر حامد المال ،االلتزام بسالمة المضرور الجسدية من األضرار التي تسببها
المنتجات ،أطروحة الستيفاء درجة الماجستير في القانون الخاص
جامعة الكويت.3004 ،
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 .5حبيبة كالم ،حماية المستهلك ،بحث لنيل شهادة الماجستير ،فرع العقود
والمسؤولية ،كلية الحقوق والعلوم اإلدارية ،جامعة الجزائر.3005،
 .1حنان مخائيل علبوني ،حماية المستهلك من أضرار المنتجات الخطيرة الناشئة عن
عيب فيها ،بحث قانوني علمي معد لنيل دبلوم الدراسات العليا في
القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة دمشق.3003 ،
 .7رضوان قرواش ،الضمانات القانونية لحماية أمن وسالمة المستهلك ،أطروحة
دكتوراه في الحقوق ،فرع القانون الخاص ،قانون األعمال ،كلية
الحقوق ،جامعة الجزائر.3013 ،1
 .3سامي بلعابد ،ضمان المحترف لعيوب منتجاته في القانون المدني والقواعد العامة
لحماية المستهلك في الجزائر ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في قانون
األعمال ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة منتوري قسنطينة ،قسنطينة
.2111
 .9سعاد بختاوي ،المسؤولية المدنية للمهني المدين ،مذكرة لنيل درجة الماجستير
تخصص مسؤولية المهنيين ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبو
بكر بلقايد ،تلمسان.2100 ،
 .10سهام المر ،التزام المنتج بالسالمة )دراسة مقارنة) ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير
في القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان
.3009
 .11الشريف بحماوي ،التعويض عن األضرار الجسمانية بين األساس التقليدي
للمسؤولية المدنية واألساس الحديث ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة
الماجستير في القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة أبو بكر بلقايد،
تلمسان.2113 ،
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 .02الصادق صياد ،حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم  12/13المتعلق
بحماية المستهلك وقمع الغش ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في
العلوم القانونية واإلدارية ،تخصص قانون األعمال ،كـلـيـة الـحـقـوق
جـامـعـة قسنطينـة .2102 ،0
 .13عدة عليان ،االلتزام بالتحذير من مخاطر الشيء المبيع ،مذكرة لنيل شهادة
الماجستير في الحقوق ،فرع عقود ومسؤولية ،كلية الحقوق ،جامعة
الجزائر.2009 ،
 .14فهد بن محمد المديفر ،مدى فاعلية تطبيق أنظمة األمن والسالمة المهنية
والتقنية ،دراسة مسحية على معامل األقسام العلمية بكليات البنات
رسالة مقدمة الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في
العلوم اإلدارية ،كلية الدراسات العليا ،قسم العلوم اإلدارية ،جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية0021 ،ه
 .15كريمة بركات ،حماية المستهلك من المخاطر الناجمة عن استعمال المنتجات
والخدمات" ،دراسة مقارنة" ،مذكرة لنيل درجة ماجستير في القانون ،فرع
قانون األعمال ،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،
.3004
 .11كمال بن يمينة ،تأثير التعبئة والتغليف على السلوك الشرائي للمستهلك الجزائري
دراسة حالة :ملبنة ترافل /البليدة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير
تخصص تسويق دولي ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيير ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان.2101 ،
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 .17محمد أمين سي طيب ،الشروط التعسفية في عقود االستهالك -دراسة مقارنة-
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص ،جامعة أبو بكر
بلقايد ،كلية الحقوق ،تلمسان.3007 ،
 .12محمد رائد محمود عبده الداللعة ،المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء عن العيوب
التي تظهر في المنتجات الدوائية "دراسة مقارنة" ،رسالة مقدمة
استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون
الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة الشرق األوسط.3011 ،
 .19نوال شعباني (حنين) ،التزام المتدخل بضمان سالمة المستهلك في ضوء قانون
حماية المستهلك وقمع الغش ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في
القانون ،فرع قانون المسؤولية المهنية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.2012 ،
 .30نور الدين قطيش محمد السكارنة ،الطبيعة القانونية للضرر المرتد ،رسالة
ماجستير مقدمة استكماال للحصول على درجة الماجستير في القانون
الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة الشرق األوسط.3013 ،
 .20يحي بن محمد العسيري ،التعليمات األمنية المختصة بتخزين المواد المتفجرة
المستخدمة ألغراض تنموية ومدى االلتزام بها ،دراسة مسحية بمنطقة
المدينة المنورة ،دراسة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة
الماجستير في قسم العلوم الشرطية ،تخصص القيادة األمنية ،كلية
الدراسات العليا ،قسم العلوم الشرطية ،جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية.2110 ،
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 .22وليد محمد بخيت الوزان ،إبراء مسؤولية البائع من ضمان العيب الخفي في عقد
البيع ،مذكرة ماجستير ،قسم القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة
الشرق األوسط.3011 ،
 .33ويزة لحراري (شالح) ،حماية المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك وقمع
الغش وقانون المنافسة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،فرع
المسؤولية المهنية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود
معمري ،تيزي وزو.2102 ،
جـ  -المقاالت:
 .0أحمد بن حمدة » ،دور مصالح قمع الغش في مراقبة المتدخلين في عملية
اإلنتاج«،م .ب .د .ق .س ،كلية الحقوق ،جامعة سعد دحلب البليدة،
عدد ( ،3013 ،03ص .ص.)111-142 .
 .2إبراهيم عدنان سرحان» ،حق المستهلك في الحصول على الحقائق (المعلومات
والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات) ،دراسة مقارنة في القانونين
اإلماراتي والبحريني«  ،مجلة المفكر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،عدد  ،2102 ،13ص .ص.23-00.
 .2أحمد خديجي» ،حماية المستهلك من خالل االلتزام باإلعالم العقدي«  ،مجلة دفاتر
السياسة والقانون ،ورقلة ،عدد ( ،2100 ،00ص .ص.)23 -03 .
 .4أحمد السعيد الزقرد» ،الروابط القانونية الناشئة عن عقد الرحلة ،دراسة تأصيلية
مقارنة اللتزامات ومسؤولية وكاالت (مكاتب) السياحة والسفر في
مواجهة السائح أو العميل« ،مجلة الحقوق ،الكويت ،عدد ،1992 ،01
(ص .ص.)119 -103 .
434

 .1أحمــــد مــــواقي بنــــاني» ،االلتـ ـزام بض ــمان الس ــالمة ( ،المفه ــوم  ،المض ــمون ،أس ــاس
المســؤولية )«  ،مجلــة المفكــر ،كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية جامعــة
محمد خيضر ،بسكرة ،عدد ( ،2102 ،01ص .ص.)021-002 .
 .2إســـماعيل نـــامق حســـين» ،المســؤولية المدنيــة الناجمــة عــن التلــوث الغــذائي ،د ارســة
تحليلية مقارنة« ،مجلة المفكر ،كلية الحقـوق والعلـوم السياسـية  ،جامعـة
محمد خيضر ،بسكرة ،عدد ( ،2100 ،00ص .ص.)23-00 .
 .7أكرم محمود حسين البدو ،إيمان محمد ظاهر» ،االلتزام باإلفضاء وسيلة لاللتزام
بضمان السالمة« ،مجلة الرافدين للحقوق ،العراق ،مجلد  ،01السنة
 ،10عدد ( ،3005 ،34ص .ص.)47-09 .
 .3الداوي الشيخ » ،تحليل آليات حماية المستهلك في ظل الخداع والغـ ـ ـش التسوـيقي
حالة الجزائر« .محمول من الموقع:
http://kenanaonline.com/users/controle/topics/116422
#http://kenanaonline.com/users/controle/downloads/5
 5242تم اإلطالع عليه بتاريخ .2102/10/22 :ص .ص-10 .
.01
 .9الزين عزري» ،حماية المستهلك من خالل أحكام الضمان في عقد البيع المدني«،
م.ع.ق.إ ،كلية الحقوق ،جامعة جياللي اليابس ،سيدي بلعباس ،عدد
خاص( ،3005 ،ص .ص.)197 – 129 .
.10أمينة بوسماحة» ،انعدام رابطة السببية في جريمتي القتل والجرح الخطأ في المجال
الطبي« ،مجلة البحوث القانونية والسياسية ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،جامعة الدكتور موالي الطاهر ،سعيدة ،عدد ،3015 ،04
(ص .ص.)173 -157 .
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 .00إياد محمد جاد الحق » ،مدى لزوم (الخطأ) كركن من أركان المسؤولية التقصيرية
في مشروع القانون المدني الفلسطيني  -دراسة تحليلية ،«-مجلة
الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية ،غزة ،مجلد  ،21عدد ،10
( ،2012ص .ص.)201 –226 .
 .02أيمن أبو العيال » ،المسؤولية التقصيرية عن نقل العامل المسبب لمرض نقص
المناعة المكتسب (فيروس االيدز) "دراسة في النظام أنجلو أمريكي"«،
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،دمشق ،مجلد ،20
عدد ( ،2101 ،10ص .ص.)23-11 .
 .13بحري طروب » ،األمن الغذائي :المفاهيم واألبعاد ،مجلة المفكر ،كلية الحقوق
والعلوم السياسية« ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،عدد ،2100 ،11
(ص .ص.)210 -230 .
 .14بختة موالك » ،الحماية الجنائية للمستهلك في التشريع الجزائري«،
م.ج.ع.ق.إ.س ،كلية الحقوق ،الجزائر ،عدد ( ،1999 ،03ص .ص.
.)14 -33
 .01بغداد كربالي » ،نظرة عامة على التحوالت االقتصادية في الجزائر« ،مجلة العلوم
اإلنسانية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،عدد ( ،2111 ،13ص.
ص.)03 -10 .
 .02بوعزة ديدن» ،عرض الدواء للتداول في السوق في قانون االستهالك«
م.ج.ع.ق.إ.س ،كلية الحقوق ،الجزائر ،عدد ( ،2113 ،12ص.
ص.)223-211.
 .01تامر محمد الدمياطي» ،التضامن في المسؤولية القائمة على الخطأ المفترض
دراسة مقارنة« .محمول من الموقع:
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http://www1.mans.edu.eg/faclaw/arabic/megala/docu
تم االطالع عليه بتاريخ ments/50/2.pdf 2102/11/21
 .03ثابت عبد المنعم إب ارھيم» ،اآلثار البيئية لمشكلة التخلص من النفايات بالحرق
مجلة أسيوط للدراسات البيئية« ،أسيوط ،عدد ( ،2102 ،22ص.
ص .)10 -21.
 .03جميلة آغا » ،دور الوالية والبلدية في حماية المستهلك« ،م.ع.ق.إ ،كلية الحقوق،
جامعة جياللي اليابس ،سيدي بلعباس ،عدد خاص ( ،3005 ،ص.

ص.)347 – 333 .
 .21حسين الصالحي كمران »،قواعد حماية منتجات األدوية ومدى حماية االستعماالت
الجديدة لها في التشريع المقارن واالتفاقيات الدولية« ،مجلة الشريعة
والقانون ،اإلمارات العربية المتحدة ،عدد ( ،3011 ،42ص .ص.
.)117-31
 .31حماد درع » ،المسؤولية المدنية عن مخاطر التطور التقني« ،ص .ص-10.
 .22محمول من الموقع:
.http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=71467
تم االطالع عليه بتاريخ.2102/11/02 :
 .22خالد السيد المتولي محمد » ،ماهية المواد والنفايات الخطرة في القانون المصري
"دراسة مقارنة"« ،م.م.ق.د ،القاهرة ،عدد( ،13ص .ص-107.
.)199
 .22خالد العنانزة » ،التلوث الدوائي ،خطر جديد على البيئة« ،مجلة األمن والحياة،
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،عدد ،2102 ،212
(ص .ص.)12-23 .
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 .20خاليدة بن بعالش » ،تصدي القضاء الفرنسي ألوجه قصور قواعد ضمان العيب
الخفي في حماية المستهلك« ،مجلة الفكر والقانون ،مجلة الكترونية،
عدد ( ،2100 ،02ص .ص.)221-203 .
 .21خضر عباس » ،مفهوم األمن والحماية والسالمة« .محمول من الموقع:
 ، http://drabbass.wordpress.comتم االطالع عليه بتاريخ:
 .3015/03/13ص .01
 .22خير الدين تشوار ،شريف شكيب أنوار »،العالقة بين اإلبداع التكنولوجي
واالستهالك« ،م.ع.ق.إ  ،عدد خاص ،كلية الحقوق ،جامعة جياللي
اليابس ،سيدي بلعباس( ،3005 ،ص .ص.)77 – 13 .
 .21درماش بن عزوز » ،حماية المستهلك في مجال التجارة االلكترونية« ،م .ج .ع.
ق.إ .س ،الجلفة ،عدد ( ، 2011 ،12ص .ص.)232 -211 .
 .23دليلة معزوز » ،االلتزام بالمطابقة في مجال الصناعة الغذائية« ،معارف ،قسم
العلوم القانونية ،جامعة أكلي محند أولحاج ،البويرة ،عدد ،2100 ،01
(ص .ص.)33 -12 .
 .23رضوان قرواش » ،مطابقة المنتوجات والخدمات للمواصفات والمقاييس القانونية
كضمانة لحماية المستهلك في القانون الجزائري« ،المجلة األكاديمية،
للبحث القانوني ،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمن
ميرة ،بجاية ،مجلد  ،09عدد ( ،3014 ،01ص .ص.)311-337 .
 .21زاهية حورية كجار (سي يوسف) » ،الخطأ التقصيري كأساس لمسؤولية المنتج«،
م.ن.ق.ع.س ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري،
تيزي وزو ،عدد ( ،3001 ،01ص .ص.)11-34 .
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 » ،خصوصية شروط مسؤولية منتج الدواء

.20

البشري« ،م.ن.ق.ع.س ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود
معمري ،تيزي وزو ،عدد ( ،3010 ،01ص .ص.)157-139 .
 » ،تعليق على نص المادة  140مكرر«،

.22

م.ن.ق.ع.س ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري،
تيزي وزو ،عدد ( ،3010 ،03ص .ص.)71-11 .
 » ،المسؤولية عن المنتوج المعيب ،تعليق

.22

على المادة  140مكرر من القانون المدني الجزائري« ،م .م .ع،
عدد( ،3011 ،1ص .ص.)23-73 .
 .20زوليخة زرهوني بطاش » ،نظام التعويض عن األضرار الجسمانية والمادية
الناجمة عن حوادث المرور« ،مجلة المحكمة العليا ،عدد ،3011 ،01
(ص .ص.)32 -11 .
 .21سالم سفر الغامدي وعبد اهلل عبد الرحمن سعدون »،واقع ومستقبل المحاصيل
المعدلة وراثيا« ،محمول من الموقع،http://faculty.ksu.edu.sa :
تم االطالع عليه بتاريخ( .2101/11/13 :ص .ص.)02 -10 .
 .22سامية لحول » ،تحديد ركائز الميزة التنافسية لصناعة الدواء في الجزائر باستخدام
النموذج الماسي ل ،« porterمجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،
سطيف ،عدد ( ،2113 ،13ص .ص.)03-23 .
 .21سامية محمد علي الحوشي » ،المعلبات الغذائية ذات األصل الحيواني أضرارها
وتجنب أخطارها« ،مجلة أسيوط للدراسات البيئية ،أسيوط ،عدد ،20
( ،2110ص .ص.)02-21 .
439

 .23سليمان حامد » ،مطالب بالتوعية حول األغذية المعدلة وراثياً وتشديد الرقابة
عليها« ،محمول من الموقع ،http://www.alarab.qa :تم االطالع
عليه بتاريخ( ،2101/1/01 :ص.)10 .
 .23سمينة عزيزة » ،الشراكة األورو جزائرية بين متطلبات االنفتاح االقتصادي
والتنمية المستقلة« ،مجلة الباحث ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية
جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،عدد ( ،2100 ،12ص .ص-010 .
.)022
 .01سهام لمريني » ،القواعد المطبقة في مجال الخبرة الجزائية طبقا ألحكام القانون
رقم  12 -13المؤرخ في  2113/12/21المتعلق بحماية المستهلك
وقمع الغش« ،دراسات قانونية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة
أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،عدد ( ،2100 ،13ص .ص-010 .
.)031
 .00صافية مصطفى » ،التزام الصيدلي بالتحليل الصيدالني للوصفة الطبية ،م .ع.
ق.إ« ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة جياللي اليابس ،سيدي
بلعباس ،عدد ( ،3015 ،11ص .ص.)199 -175 .
 .02طارق الخير » ،حماية المستهلك ودورها في رفع مستوى الوعي االستهالكي لدى
المواطن السوري« ،م .ج .د ،دمشق ،مجلد ،17عدد،3001 ،01
(ص .ص.)130 -29 .
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 .43عابد فضيلةـ » ،حماية المستهلك في الجمهورية العربية السورية« ،مجلة جامعة
دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،دمشق ،المجلد  ،17عدد،1
( ،3001ص .ص.)011 -021 .
 .00عادل عميرات » ،االلتزام بالمطابقة في التشريع الجزائري« ،مجلة البحوث القانونية
والسياسية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة د .موالي الطاهر،
سعيدة ،عدد  ( ،3015 ،04ص .ص.)345-331 .
 .01عاطف محمد أبو هربيد » ،القواعد الشرعية لسالمة إنتاج وحفظ الغذاء« ،مجلة
الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية ،المجلد العشرون ،غزة ،عدد
( ، 2012 ،10ص .ص.)033 -023 .
 .02عبد الحق بن تفات »،دور التسويق الزراعي في تحسين األمن الغذائي – مع
اإلشارة إلى حالة الصناعات الغذائية الجزائرية« ،مجلة الباحث ،كلية
الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،عدد ،13
( ،2100ص .ص.)032-013 .
 .47عبد الحق بن تفات » ،مساهمة الصناعات الغذائية في التنمية االقتصادية في
الجزائر ،مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية«،معهد الحقوق
والعلوم السياسية بالمركز الجامعي لتمنغاست ،عدد ،2102 ،10
(ص .ص.)211 -230 .
 .03عبد الرحمان بن عنتر » ،إدارة الجودة الشاملة كتوجه تنافسي في المنظمات
المعاصرة« ،مجلة الباحث ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة
قاصدي مرباح ،ورقلة ،عدد ( ،2113 ،12ص .ص.)032 -011 .
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 .03عبد القادر بن داود » ،إشكالية الوقاية لحماية المستهلك في مجال الخدمات
الصيدالنية« ،م.ع.ق.إ ،كلية الحقوق ،جامعة جياللي اليابس ،سيدي
بلعباس ،عدد خاص( ،3005 ،ص .ص.)134 – 117 .
 .11عبد القادر دبون » ،دور مداخل التكيف التكنولوجي في إدارة التغير في
المؤسسة« ،مجلة الباحث ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة
قاصدي مرباح ،ورقلة ،عدد ( ،2113 ،12ص .ص.)010 -013 .
 .51عبد القادر محمد عبد القادر » ،األغذية المحورة وراثيا بين القبول والرفض«،
محمول من الموقع www.sudaress.com :تم االطالع عليه
بتاريخ( ،2101/11/01 :ص .ص،)12 -10 .
 .12عبد اهلل زيد حنش» ،وسائل اإلثبات« ،مجلة البحوث القضائية ،تصدر عن
المحكمة العليا ،اليمن ،عدد ( ،2111 ،11ص .ص.)011 -11 .
 .12عبد الناصر توفيق العطار» ،استقراء لماهية العيب وشروط ضمانه في القانون
المصري« ،م.ع.ق.إ ،عين شمس ،عدد ( ،1971 ،01ص .ص.
.)34 -09
 .54عبد الناصر موسى ،أمال حمان» ،اإلدارة البيئية وآليات تفعيلها في المؤسسة
الصناعية« ،مجلة أبحاث اقتصادية وادارية ،كلية العلوم االقتصادية
والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،عدد ،04
( ،3002ص .ص.)97-15 .
 .55عبد الوهاب بن بريكة ،عادل مياح » ،الهيكل الصناعي الدوائي في الجزائر«،
مجلة أبحاث اقتصادية وادارية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
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التسيير ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،عدد ( ،2100 ،13ص .ص.
.)21-11
 .12العربي بلحاج » ،المسؤولية عن األشياء غير الحية في القانون المدني الجزائري«
م.ج.ع .ق .ا ،الجزائر ،عدد ( ،1993 ،03ص .ص– 117 .
.)141
 .57عفيف محمد أبو كلوب » ،التعويض عن الضرر عند تعذر الحصول عليه من
المسئول عن الضرر ،دراسة مقارنة بين القانون الفلسطيني والفرنسي
والفقه اإلسالمية« ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية،
مجلد ،22عدد ( ،2014 ،2ص .ص.)132–555 .
 .13علي أبو مارية » ،عبء إثبات الخطأ الطبي في القواعد العامة والتوجهات
الحديثة للفقه والقضاء« ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث
والدراسات ،القدس ،عدد ( ،2100 ،20ص .ص.)002 -000 .
 .13علي أحمد صالح » ،مفهوم المستهلك والمهني في التشريع الجزائري« ،م.ج .ع
.ق .إ س ،كلية الحقوق ،الجزائر ،عدد ( ،3011،04ص .ص-179 .
.)192
 .10علي حساني » ،االلتزام بضمان الضرر في عيوب المنتجات« ،م.ج.ع.ق.إ.س
كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،عدد ( ،2100 ،10ص .ص-223 .
.)202
 .11علي علي سليمان » ،السبب األجنبي المعفي من المسؤولية عن فعل األشياء
غير الحية في القضاء الفرنسي وفي القانون الجزائري« ،م.ج.ع.ق.إ،
كلية الحقوق ،الجزائر ،عدد ( ،03ص .ص.)701 - 193 .
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 .13عمر عزاوي » ،إستراتيجية تسويق التمور في الجزائر« ،مجلة الباحث ،كلية
الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،عدد ،10
( ،2112ص .ص.)11 – 00 .
 .22علي فتاك » ،القواعد اإلدارية المطبقة على جميع المنتجات لضمان سالمتها في ظل
القانون الجزائري« ،مجلة مصر المعاصرة ،مصر ،عدد ،2112 ،030
( ص .ص.)032 -013 .

 .20فاطيمة الزهرة بومدين » ،مسؤولية المنتج عن مخاطر التطور العلمي في مجال
الدواء« ،مجلة اإلجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ،معهد الحقوق
والعلوم السياسية بالمركز الجامعي لتمنغاست ،عدد ،2100 ،11
(ص .ص.)023-012 .
 .15فتيحة ناصر » ،القواعد الوقائية لتحقيق أمن المنتوجات الغذائية والصيدالنية«،
م.ع.ق.إ  ،كلية الحقوق ،جامعة جياللي اليابس ،سيدي بلعباس ،عدد
خاص( ،3005 ،ص .ص.)132 – 131 .
 .11فهمي حسين إكرام » ،أثر التقدم العلمي على اإلنسان والبيئة في العصر
الحديث« ،مجلة كلية اآلداب ،حلوان ،عدد ( ،2113 ،22ص .ص.
.)022 -022
 .17فواز صالح » ،تأثير التقدم العلمي في مجال الطب الحيوي على حقوق
المرضى« ،دراسة قانونية مقارنة ،مجلة جامعة دمشق للعلوم
االقتصادية والقانونية ،مجلد  ،35عدد ( ،3009 ،03ص .ص.
.)501-419
 .12فوزى عبد القادر الفيشاوى » ،األطعمة الخضراء … شفاء« ،مجلة أسيوط
للدراسات البيئية ،أسيوط ،عدد ( ،2111 ،21ص .ص.)13 -10 .
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 .23قادة شهيدة » ،إشكالية المفاهيم و تأثيرها على رسم مالمح النظام القانوني لمسؤولية
المنتج -دراسة في القانون الجزائري والقانون المقارن ،«-دراسات قانونية
 .11كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان( ،2100 ،ص .ص.
.)031-02
 .10كريمة بركات » ،التزام المنتج بإعالم المستهلك« ،معارف ،معهد الحقوق ،المركز
الجامعي العقيد أكلي محند أولحاج ،البويرة ،عدد ( ،2109 ،12ص.
ص.)170 -151 .
.12

 » ،التزام المتدخل بسالمة المستهلك في مجال الصناعة الغذائية«،
معارف ،قسم العلوم القانونية ،جامعة أكلي محند أولحاج ،البويرة عدد
( .2100 ،01ص .ص.)022 -33 .

 .12محفوظ برحماني » ،المنتج في إطار المسؤولية عن فعل األشياء« ،م .ب .د.
ق .س ،عدد  ،12كلية الحقوق ،جامعة سعد دحلب البليدة ،عدد 12
( .2102ص .ص.)03 -23 .
 .74محمد أحمد لبريد » ،آليات حماية صحة المستهلك من خالل القانون03/29
المتعلق بحماية المستهلك« ،م.ع.ق.إ ،عدد خاص ،كلية الحقوق
جامعة جياللي اليابس ،سيدي بلعباس( ،3005 ،ص .ص– 135 .
.)130
 .75محمد بعجي » ،أحكام االلتزام لضمان حماية المشتري في القانون المدني
الجزائري« ،م.ج.ع.إ.س ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،عدد ،12
( ،2101ص .ص.)73 -31 .
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 .71محمد بودالي » ،مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقيها لقانون حماية المستهلك«،
إدارة ،المدرسة الوطنية لإلدارة ،الجزائر ،عدد ( ،3003 ،34ص .ص.
.)51 – 31
 .77محمد بومدين » ،المسؤولية عن تعويض أضرار حوادث المرور بين القانون

المدني وقانون إلزامية التأمين على السيارات« ،م .ق .م ،جامعة
أدرار ،عدد ( ،3013 ،01ص .ص.)55-34 .
 .72محمد حاج بن علي » ،تمييز االلتزام باإلعالم عن االلتزام بالنصيحة لضمان
الصفة الخطيرة للشيء المبيع -دراسة مقارنة ،«-األكاديمية للدراسات
االجتماعية واإلنسانية ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف ،عدد ،01
( ،3011ص .ص.)24-74 .
 .79محمد عماد الدين عياض » ،نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك وقمع الغش
مجلة دفاتر السياسة والقانون«،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،عدد
 ،3013 ،09ص .ص.71 -11 .
 .31محمد فالق » ،التدقيق الداخلي وعالقته بضبط الجودة في المؤسسات العمومية
االقتصادية الحاصلة على شهادة الجودة االيزو  .«3110محمول من
الموقع:
www.univchlef.dz/uhbc/seminaires_2010/seminaire
_skikda_mohamedfellague.pdf
تم االطالع عليه بتاريخ .2102/01/11 :ص .ص.20 -10 .
 .21مختار رحماني محمد » ،عيب المنتوج كسبب منشئ للمسؤولية المدنية للمنتج
(المادة  001مكرر من القانون المدني)«  ،مجلة المحكمة العليا ،عدد
( ،2102 ،2ص .ص.)01 -01 .
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 .23مداح عرايبي الحاج » ،تنافسية الصناعات الصيدالنية في دول شمال إفريقيا
مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية« ،عدد  ،13الشلف،
 2102ص .ص.22 -20 .
 .23مسعد شتيوى » ،تأثير السموم على صحة وسالمة اإلنسان« ،مجلة أسيوط
للدراسات البيئية ،أسيوط ،عدد ( ،2112 ،22ص .ص-32 .
.)000
 .24مصطفى معوان » ،حكم استهالك األدوية الجنيسة وآثارها الصحية في التشريع
الجزائري« ،م.ع.ق.إ ،كلية الحقوق ،جامعة جياللي اليابس ،سيدي
بلعباس ،عدد خاص( ،3005 ،ص .ص.)317 – 307 .
 .25معمر بن طرية » ،فكرة المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا
حوادث المنتجات المعيبة ( دراسة في التشريع الجزائري والمقارن)« ،
مجلة الفقه والقانون ،مجلة الكترونية ،عدد ( ،2102 ،12ص .ص.
.)221 -212
 .21مليكة زغبيب ،قمري زينة » ،البيئة ،الزراعة المستدامة والمنتجات المعدلة وراثيا«
مجلة أبحاث اقتصادية وادارية ،بسكرة ،عدد ( ،2009 ،11ص .ص.
.)011 -020
 .27منصور مجاجي » ،الضمان كآلية لتجسيد الحماية المستدامة للمستهلك في
التشريع الجزائري« ،مجلة البحوث والدراسات العلمية ،جزء ،03
جامعة يحي فارس ،المدية ،عدد ( ،3014 ،02ص .ص-210 .
.)220
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 .22الهواري هامل » ،دور الجمعيات في حماية المستهلك« ،م.ع.ق.إ ،كلية الحقوق،
جامعة جياللي اليابس ،سيدي بلعباس ،عدد خاص( ،3005 ،ص.
ص.)331 – 331 .
 .29الهيثم عمر سليم » ،حماية المستهلك من الممارسات االحتكارية المؤدية إلى
اإلذعان ،دراسة مقارنة« ،مجلة الحقوق ،البحرين ،مجلد  ،01عدد
( ،2102 ،12ص .ص.)222 -010 .
 .90نجلة يونس محمد » ،حركة حماية المستهلك ودورها في نشر الوعي االستهالكي
دراسة استطالعية لعينة المستهلكين في مدينة الموصل« ،مجلة تنمية
الرافدين ،العراق ،عدد  ،013مجلد ( ،2102 ،20ص .ص-33 .
.)001
 .91نسيمة درار » ،المستهلك الرقمي وعدم راهنية القوانين الكالسيكية الناظمة
لحمايته« ،مجلة الفقه والقانون ،مجلة الكترونية ،عدد ،3014 ،30
(ص .ص.)142-132 .
 .93نصر الدين عاشور » ،في السالمة الجسدية« ،مجلة المنتدى القانوني ،كلية
الحقوق والعلوم ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،عدد ،3010 ،07
(ص .ص.)151-153 .
 .93نعيم سلمان بارود » ،إدارة النفايات الصلبة في محافظة شمال قطاع غزة«،
دراسة في جغرافية البيئة ،مجلة جامعة األقصى (سلسلة العلوم
اإلنسانية) ،غزة ،مجلد  ،02عدد  (،2113 ،12ص .ص-13 .
.)32
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 .30نعيمة عمارة » ،االتجاه نحو التأسيس للمسؤولية المدنية على أساس مبدأ
الحيطة« ،دفاتر السياسة والقانون ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،عدد
( ،2102 ،13ص .ص.)031 -011 .
 .95نيفين عبد الغنى النسر وناهد محمد وھبة » ،مكسبات الطعم واأللوان الصناعية
التي تضاف لألغذية« ،مجلة أسيوط للدراسات البيئية ،أسيوط ،عدد
( ،2102 ،22ص .ص.)92-30 .
 .91هجيرة دنوني » ،المركز القانوني لمبدأ الحيطة« ،دراسات قانونية ،كلية الحقوق
والعلوم السياسية ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،عدد ،2100 ،13
(ص .ص.)02 -23 .
 .97واعمر جبالي » ،حماية رضا المستهلك عن طريق اإلعالم« ،م.ن.ق.ع.س،
كلية الحقوق ،تيزي وزو ،عدد ( ،3001 ،03ص .ص.)52 – 05 .
 .33يوسف العزوزي » ،أي دور لمبدأ الوقاية في تعزيز فرص االستدامة البيئية؟«.
محمول من الموقع:
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/youss
 ،ef_alazuzi_451.pdfتم االطالع عليه بتاريخ،3011/01/05 :
(ص .ص.)002 -012 .
 .99يوسف بومدين » ،إدارة الجودة الشاملة واألداء المتميز« ،مجلة الباحث ،كلية
الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،عدد ،11
( ،2111ص .ص.)21-21 .
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د  -المداخالت:
 .1أحمد بومدين ومحمد رحموني » ،دور االلتزام باإلعالم في حماية المستهلك في
مرحلة الدعوة للتفاوض« ،الملتقى الوطني الرابع حول :حماية
المستهلك تشريعات وواقع ،معهد العلوم القانونية واإلدارية ،المركز
الجامعي موالي الطاهر بسعيدة ،يومي  33و.3002 /03/ 34
 .3بدرة لعور » ،مشكالت تعويض المستهلك عن األضرار الناجمة عن الغذاء
الفاسد« ،الملتقى الوطني حول :حماية المستهلك في ظل االنفتاح
االقتصادي ،معهد العلوم القانونية واإلدارية ،المركز الجامعي بالوادي،
يومي  13و.3002 /04/ 14
 .2بالل رحاحلية » ،االلتزام بالمواصفات القياسية كإستراتيجية لحماية المستهلك -حالة
الجزائر ،«-الملتقى الوطني حول :أثر التحوالت االقتصادية على
المنظومة القانونية لحماية المستهلك ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
جامعة محمد الشريف مساعدية ،سوق أهراس ،يومي  08و 09
.2013 /11/
 .4جمال السعيدي » ،المفهوم العام للغش ودراسة واقية لنماذج عن تغير مسار السلع
ورقة عمل مقدمة في ندوة حماية المستهلك والغش التجاري« ،المنعقد
في شرم الشيخ ،مصر ،خالل الفترة .3002 /01/ 17-13
 .5ربيعة صبايحي » ،حول فعلية أحكام واجراءات حماية المستهلك في القانون
الجزائري ،الملتقى الوطني حول :حماية المستهلك والمنافسة« ،كلية
الحقوق ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،بجاية 17 ،و.3013/11/12
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 .1سامية لموشية » ،دور الجمعيات في حماية المستهلك« ،الملتقى الوطني حول:
"حماية المستهلك في ظل االنفتاح االقتصادي" ،يومي  13و/04/ 14
.3002
 .7السيد محمد عبيدي » ،المطاعم الجماعية وأغذية الشوارع ،الملتقى الجهوي للوقاية
من التسممات الغذائية« ،سيدي بلعباس ،يوم.3002 /01/ 2
 .2عادل عميرات » ،حماية رضا المستهلك أثناء التعاقد« ،الملتقى الوطني حول :حماية
المستهلك في ظل االنفتاح االقتصادي ،معهد العلوم القانونية واإلدارية،
المركز الجامعي بالوادي ،يومي  13و.3002 /04/ 14
 .9عبد الحميد بوكحنون » ،تكييف المنظومة التشريعية والقانونية المتعلقة بحماية
المستهلك« ،يوم دراسي حول :اإلصالحات التشريعية والتنظيمية في
القطاع التجاري ،األوراسي ،يوم .3007/04/ 11
 .01عبد اهلل عبد الكريم عبد اهلل ،فاتن حسين حوى » ،حماية المستهلك في بعض
التشريعات العربية بين الواقع والتطبيق" ،القانون اللبناني نموذجا"«،
دراسة بحثية مقدمة إلى الندوة العلمية حول :حماية المستهلك العربي
بين الواقع وآليات التطبيق ،التي ينظمها المركز العربي للبحوث
القانونية والقضائية -مجلس وزراء العدل العرب -جامعة الدول
العربية ،بيروت لبنان.2100/12/ 0-2 ،
 .00لطيفة أمازوز » ،مدى فاعلية أحكام المسؤولية العقدية في حماية المستهلك« ،يوم
دراسي حول :مسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة كوسيلة لحماية
المستهلك ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي
وزو ،يوم . 3013 /01/ 31
451

 .13ليلى جمعي » ،مدى فعالية آلية الضمان في توفير الحماية المثلى للمستهلك«،
الملتقى الوطني الرابع حول :حماية المستهلك تشريعات وواقع ،سعيدة،
يومي  33و.3002 /04 33
 .13محمد براق مريزق عدمان » ،إدارة المخلفات الطبية وآثارها البيئية ،إشارة إلى
حالة الجزائر« ،المؤتمر العلمي الدولي حول :التنمية المستدامة
والكفاءة االستخدامية للمواد المتاحة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم
التسيير

جامعة فرحات عباس ،سطيف ،يومي  07و/04/ 02

.3002
 .14محمد شريف كتو » ،المسؤولية الناتجة عن المنتجات المعيبة حسب المادة 140
مكرر تقنين مدني جزائري« ،يوم دراسي حول :مسؤولية المنتج عن
فعل منتجاته المعيبة كوسيلة لحماية المستهلك ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،يوم .3013 /01/ 31
 .15مفيد أبو زنط » ،الدور الرقابي لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني على السلع
االستهالكية في السوق الفلسطيني« ،ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر
االقتصادي لجامعة القدس المفتوحة ،نحو تعزيز تنافسية المنتجات
الفلسطينية ،يومي  02و.2102 /01/ 01
ه – النصوص القانونية:
 – 1نصوص تشريعية:
 .1قانون رقم  157 -13مؤرخ في  ،0322/02/20يتعلق بتمديد العمل بالقوانين
الفرنسية ،ج .ر عدد  ،2صادر في  ،0322/10/00الملغى باألمر
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رقم  23 -12المؤرخ في  ، 0312/11/12ج .ر عدد  ،22صادر
في /13/12

.0312

 .3أمر رقم  155 -11مؤرخ في  ،1911/01/02يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية
ج .ر عدد  ،42صادر في  ،1911/01/10معدل ومتمم.
 .3أمر رقم  151 -11مؤرخ في  ،1911/01/02يتضمن قانون العقوبات ،ج .ر
عدد  ،49صادر في  ،1911/01/11معدل ومتمم.
 .4أمر رقم  15 -74مؤرخ في  ،1974/01/30يتعلق بإلزامية التأمين على السيارات
وبنظام التعويض عن األضرار ،ج .ر عدد  ،15صادر في
 ،1974/03/19معدل ومتمم بالقانون رقم  31-22مؤرخ في
 ،1922/01/19ج .ر عدد  ،39صادر في .1922/07/30
مؤرخ في  ،1975/01/17يتضمن تعديل األمر رقم 151 -11
 .5أمر رقم ّ 47-75

مؤرخ في  ،1911/01/02والمتضمن قانون العقوبات ،ج .ر عدد
 ،53صادر في  ،1975/07/04معدل ومتمم.

 .2أمر رقم  13-11مؤرخ في  ،0311/13/22يتضمن القانون المدني ،ج .ر عدد
 ،13صادر في  ،0311/13/21معدل ومتمم.
 .1أمر رقم  13 –11مؤرخ في  ،0311/13/ 22يتضمن القانون التجاري ،ج .ر
عدد  ،11صادر في  ،0311 /13/ 21معدل ومتمم.
 .3أمر رقم  21-12مؤرخ في  ،0312 /7 /02يتعلق بتسميات المنشأ ،ج .ر عدد
 ،1صادر في .0312 /1/35
 .9قانون رقم  11-31مؤرخ في  ،0331/12/02يتعلق بحماية الصحة وترقيتها ،ج
ر عدد  ،02صادر في  ،1925/03/17المعدل والمتمم بالقانون رقم
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 02- 13المؤرخ في  ،2113/11/21ج .ر عدد  ،44صادر في
.3002/08/03
.10قانون رقم  03-29مؤرخ في ،1929/03/07يتعلق بالقواعد العامة لحماية
المستهلك ،ج .ر عدد  ،1الصادر في  ،1929/03/02ملغى بقانون
رقم  03-09مؤرخ في  ،3009/03/35يتعلق بحماية المستهلك وقمع
الغش ،ج .ر عدد  ،15صادر في .3009/03/02
 .11قانون رقم  33-29مؤرخ في  ،1929/13/19يتعلق بالتقييس ،ج .ر عدد ،54
مؤرخ في
صادر في  ،1929/13/30ملغى بقانون رقم ّ 04-04

 ،3004/01/33يتعلق بالتقييس ،ج .ر عدد  ،41صادر
في.3004/01/37
 .13أمر رقم  07-95مؤرخ في  ،1995/01/35يتعلق بالتأمينات ،ج .ر عدد 13،
الصادر في  1995/03/02معدل ومتمم بالقانون رقم  04-01المؤرخ
في  ،3001/03/30ج .ر عدد  ،15صادر في .3001/03/13
 .13قانون رقم  10-33مؤرخ في  ،0333 /10/ 12يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة،
ج .ر عدد  ،12صادر في .0333 /10/01
 .14أمر رقم  04-03مؤرخ في  ،3003/07/19يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على
عمليات استيراد البضائع وتصديرها ،ج .ر عدد ،43صادر
في ،3003/07/30معدل ومتمم بالقانون رقم  15 -15المؤرخ في
 ،3015/07/15ج .ر عدد  ،43صادر في .3015/02/13
 .15قانون رقم  01 -12مؤرخ في  ،2112/11/03يتعلق بحماية البيئة في إطار
التنمية المستدامة ،ج .ر عدد  ،43صادر في .3003/07/30
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 .02قانون رقم  03-04مؤرخ في  ،3004/01/33يحدد القواعد المطبقة على
الممارسات التجارية ،ج .ر عدد  ،41صادر في ،3004/01/37
معدل ومتمم بقانون رقم  ،01 -10مؤرخ في  ،3010/02/15ج .ر
عدد  ،41صادر في .3010/02/12
 .01قانون رقم  07-05مؤرخ في  ،3005/04/32يتعلّق بالمحروقات ،ج .ر عدد
 ،50صادر في .3005/07/19
 .12قانون رقم  10-05مؤرخ في ،3004/01/30يعدل ويتمم األمر رقم 25-75
المؤرخ في  ،1975/09/31المتضمن القانون المدني ،ج .ر عدد 44
صادر في .3005/01/31
 .19قانون رقم  13 –13مؤرخ في  ،2113 /12/ 21يتضمن قانون اإلجراءات
المدنية واإلدارية ،ج .ر عدد  ،20صادر في .2113 /10/ 22
 .30قانون رقم  01 -00مؤرخ في ،2100 /12/00يتعلق بالبلدية ،ج .ر عدد ،21
صادر في .2100/11/12
مؤرخ في  ،2102 /10/ 02يتعلّق بالجمعيات ،ج .ر عدد
 .31قانون رقم ّ 12 -02
 ،12صادر في .2102 /10/ 01

 .33قانون رقم  11- 02مؤرخ في ،2102 /12/20يتعلق بالوالية ،ج .ر عدد ،02
صادر في .2102/12/23
 .33قانون رقم  04 -11مؤرخ في  ،3011/01/19يعدل ويتمم القانون رقم 04 -04
المتعلق بالتقييس ،ج .ر عدد  ،37صادر في .3011/01/33
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 – 2نصوص تنظيمية:
أ -المراسيم التنفيذية:
 -1مرس ــوم رق ــم  399-13م ــؤرخ ف ــي  ،1913/10/10يص ــنف عت ــاد الح ــرب واألس ــلحة
وذخائرهـ ـ ــا المعتب ـ ـ ـرة كـ ـ ــذخائر حـ ـ ــرب ،ج .ر عـ ـ ــدد  ،15صـ ـ ــادر فـ ـ ــي
.1913/10/11
-3

مرس ــوم رق ــم  132-71م ــؤرخ ف ــي  ،1971/10/33يتض ــمن تنظ ــيم الص ــيدلة ،ج .ر
عدد ،1صادر في

.1977/01/03

 -3مرســوم رقــم  139-71مــؤرخ فــي  ،1971/10/33يتضــمن تنظــيم منتجــات الصــيدلة
ج .ر عدد ،1صادر في .1977/01/03
 -0مرسوم رقم  37- 80مؤرخ في  ،0331 /12/02يتضمن شروط تطبيق المادتين
 22و 20من األمر رقم  01-10المؤرخ في ،0310 /10/21
المتعلق بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات واألجهزة الضابطة
لتدخله ،ج .ر عدد  ،13صادر في .0331 /12/ 03
 -5مرســوم تنفيــذي رقــم  001 -33مــؤرخ فــي  ،0333/13/13يتضــمن إنشــاء مركــز
ج ازئــري لمراقبــة النوعيــة والــرزم وتنظيمــه ،ج .ر عــدد  ،22صــادر فــي
 ،0333/13/13مع ـ ـ ــدل وم ـ ـ ــتمم بالمرس ـ ـ ــوم التنفي ـ ـ ــذي رق ـ ـ ــم 203-12
الم ـ ـ ـ ـ ـ ــؤرخ ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي  ،2112/13/21ج .ر ع ـ ـ ـ ـ ـ ــدد  ،13ص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي
.2112/01/11
 -1مرسوم تنفيذي رقم  39-90مؤرخ في  ،1990/01/30يتعلق برقابة الجودة وقمع
الغش ،ج .ر ،عدد  ،5الصادر في ،1990/01/31معدل ومتمم
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بالمرسوم التنفيذي رقم  315-01المؤرخ في  3001/10/11ج .ر
عدد  ،11صادر في .3001/10/31
 -7مرسوم تنفيذي رقم  01-31مؤرخ في  ،0331/10/21يجعل بيع ملح اليود إجباريا
التقاء االفتقار إلى اليود ،ج .ر عدد  ،10صادر في

.0331/10/20

 -3مرسوم تنفيذي رقم  022 -31المؤرخ في  ،0331/11/01يتعلق بتنظيم التقييس
وسيره ،ج .ر عدد  ،12صادر في  .0331/11/03معدل ومتمم.
-3

مرسوم تنفيذي رقم  192-90مؤرخ في  ،1990/01/30يتضمن التنظيم الذي
يطبق على المواد المتفجرة ،ج .ر عدد  ،37صادر في
.1990/07/04

 -10مرسوم تنفيذي رقم  311-90مؤرخ في  ،1990/09/15يتعلق بضمان المنتوجات
والخدمات ،ج .ر

عدد  ،40صادر في  ،1990/09/19ملغى

بالمرسوم التنفيذي رقم  337 -13مؤرخ في  ،3013/09/39يحدد
شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ ،ج .ر
عدد  ،49صادر في .3013/10/03
 -00مرسوم تنفيذي رقم  311-90مؤرخ في  ،1990/11/10يتعلق بوسم المنتوجات
المنزلية غير الغذائية وعرضها ،ج .ر عدد  ،50صادر في
 ،1990/11/31ملغى بالمرسوم التنفيذي رقم  ،372-13مؤرخ في
 ،2102 /00/ 13يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك
ج .ر عدد  ،13صادر في .2102/00/ 03
 -13مرسوم تنفيذي رقم  11-30المؤرخ في  ،0330/10/03يتعلق بالقواعد العامة
للحماية التي تطبق على حفظ الصحة واألمن في أماكن العمل ،ج.
ر عدد  ،10صادر في .0330/10/22
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 -13مرسوم تنفيذي رقم  53- 91مؤرخ في  ،1991/03/33يتعلق بالشروط الصحية
المطلوبة عند عملية عرض األغذية لالستهالك ،ج .ر عدد ،09
صادر في.1991/03/37
 -14مرسوم تنفيذي رقم  21-32مؤرخ في  ،0332 /01/02يتعلق بشروط استعمال
المواد المضافة إلى المنتوجات الغذائية وكيفيات ذلك ،ج .ر عدد ،11
صادر في  0332/10/22ملغى بالمرسوم التنفيذي رقم 200- 02
مؤرخ في  ،2102 /11/ 01الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال
المضافات الغذائية للمواد الغذائية الموجهة لالستهالك البشري ،ج .ر
عدد  ،21صادر في .2102/11/02
 -15مرسوم تنفيذي رقم  41-93مؤرخ في  ،1993/03/04يحدد شروط إنتاج مواد
التجميل والتنظيف البدني وتكييفها وتسويقها في السوق الوطنية
وكيفيات ذلك ،ج .ر عدد  ،9صادر في .1993/03/05
 -11مرسوم تنفيذي رقم  43-93مؤرخ في  ،1993/03/04يتعلق بالرخص المسبقة
إلنتاج المواد السامة التي تشكل خط ار من نوع خاص ،ج .ر عدد 9
صادر في .1993/03/05
 -17مرسوم تنفيذي رقم  15-93مؤرخ في  ،119/03/13يتعلق بمراقبة المواد المنتجة
محليا أو المستوردة ،ج .ر عدد  ،13صادر في ،1993/03/19
معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  47-93المؤرخ في
 ،1993/03/01ج .ر عدد  ،09صادر في .1993/03/10
 -12مرسوم تنفيذي رقم  212 -32مؤرخ في  ،0332/11/12يحدد تشكيلة المجلس
الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته ،ج .ر عدد  ،12صادر في
 .0332/11/13الملغى بالمرسوم التنفيذي رقم  211-02المؤرخ في
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 ،2102/01/12يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين
واختصاصاته ج .ر عدد  ،12صادر في 2102/01/00
 -19مرس ـ ــوم تنفي ـ ــذي رق ـ ــم  ،371 -93م ـ ــؤرخ ف ـ ــي  ،1991/07/01يتض ـ ــمن مدون ـ ــة
أخالقيات الطب ،ج .ر عدد ،53صادر في .1993/07/02
 -30مرسـ ــوم رقـ ــم  324 -93مـ ــؤرخ فـ ــي  ،1993 /07 /01يتعلـ ــق بتسـ ــجيل المنتوجـ ــات
الصــيدالنية المســتعملة فــي الطــب البشــري ،ج .ر عــدد  ،53صــادر فــي
.1993/07/13
 -31مرسوم تنفيذي رقم  325-93مؤرخ في  ،1993/07/01يتعلق برخص استغالل
مؤسسة إلنتاج المنتوجات الصيدالنية وتوزيعها ،ج .ر عدد ،52
صادر في .1993/07/13
يحدد شروط التّأمين
 -33مرسوم تنفيذي رقم  03-32مؤرخ في ّ ،0332/10/01
وكيفياته في مجال "المسؤولية المدنية عن المنتوجات" ،ج .ر عدد
ّ
 ،05صادر في .1991/01/31

 -33مرسوم تنفيذي رقم  211-32مؤرخ في  ،0332/01/03يتضمن إنشاء شبكة
مخابر التجارب و تحـاليـل النوعيـة وتنظيمهـا وسيـرها ،ج .ر عدد ،22
المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 013-31
صادر في ،0332/01/21
ّ

النوعية وتنظيمها
المتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل
ّ
ّ

وسيرها ،ج .ر عدد  ،31صادر في .0331/02/11

 -20مرسوم تنفيذي رقم  37-97مؤرخ في  ،1997/10/14يحدد شروط وكيفيات
صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها
في السوق الوطنية ،ج .ر عدد  ،0صادر في  ،0331/10/01معدل
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ومتمم بمرسوم تنفيذي رقم  000-01مؤرخ في  ،2101/10/03ج.
ر عدد  ،22صادر في .2101/10/20
بالرخص المسبقة
 -21مرسوم تنفيذي رقم  210-31مؤرخ في  ،0331/11/13يتعلّق ّ
امة أو التي تش ّكل خط ار من نوع خاص واستيرادها
إلنتاج المواد ّ
الس ّ
ج .ر عدد  ،02صادر في .0331/11/13

 -22مرسوم تنفيذي رقم  030-31مؤرخ في  ،0331/02/20يتعلق بالوقاية من
األخطار الناجمة عن استعمال اللعب ،ج .ر عدد ،31صادر في
.0331/02/20
 -21مرسوم تنفيذي رقم  013 -33مؤرخ في  ،0333/11/21يحدد تدابير حفظ
الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري
لالستهالك .ج .ر عدد  ،03صادر في .0333/11/21
يحدد صالحيات وزير
 -32مرسوم تنفيذي رقم  012-12مؤرخ في ّ ،2112/02/20
التجارة ،ج .ر عدد  ،31صادر في .2112/02/22
يحدد قواعد األمن
 -23مرسوم تنفيذي رقم  010-12مؤرخ في ّ ،2112/02/10
التي تطبق على النشاطات المتّصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية
الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة ،ج .ر عدد  ،11صادر في
 ،2112/02/11معدل ومتمم بمرسوم تنفيذي رقم  ،03 -01مؤرخ
في  ،2101/10/02ج .ر عدد  ،10صادر في .2101/10/01
الخاصة
يحدد الشروط
 -21مرسوم تنفيذي رقم  453 -03مؤرخ في ّ ،3003/13/01
ّ
المتعلّقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات ،ج .ر عدد ،75صادر في

.3003/13/07
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 -20مرسوم تنفيذي رقم  32 -10مؤرخ في  ،2110/12/03يحدد شروط وكيفيات
منح االعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات
والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها ،ج .ر عدد
 ،01صادر في .2110/12/20
 -22مرسوم تنفيذي رقم  ،201 -10مؤرخ في  ،2110/11/ 23يحدد كيفيات ضبط
المواصفات التقنية للمغلفات المخصصة الحتواء مواد غذائية مباشرة أو
أشياء مخصصة للعب األطفال ،ج .ر عدد ،01صادر في
.2110/11/23
 -22مرسوم تنفيذي رقم  020-11مؤرخ في  ،2111/02/12يتعلق بتنظيم التقييس
وسيره ،ج .ر عدد  ،31صادر في .2111/02/00
 -20مرسوم تنفيذي رقم  021-11مؤرخ في  ،2111/02/12متعلق بتقييم المطابقة
ج .ر عدد  ،31صادر في .2111/02/00
يحدد العناصر
 -35مرسوم تنفيذي رقم  212 -12مؤرخ في ّ ،2112/13/01
األساسية للعقود المبرمة بين األعوان االقتصاديين والمستهلكين والبنود
التي تعتبر تعسفية ،ج .ر عدد  ،12صادر في .2112/13/00
يحدد قائمة المنشآت
 -31مرسوم تنفيذي رقم  144 -07مؤرخ في ّ ،3007 /05/19
المصنفة لحماية البيئة ،ج .ر صادر في .3007/05/33
 -37مرسوم تنفيذي رقم  145 -07مؤرخ في  ،3007/05/19يحدد مجال تطبيق
ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة ،ج.
ر عدد  ،34صادر في .3007/05/33
 -23مرسوم تنفيذي رقم  13 -00مؤرخ في  ،2100 /10/21يتضمن تنظيم المصالح
الخارجية في و ازرة التجارة وصالحياتها وعملها ،ج .ر عدد ،10
صادر في .2100 /10/22
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 -23مرسوم تنفيذي رقم  212-02مؤرخ في  ،2102 /11 /12يتعلق بالقواعد
المطبقة في مجال أمن المنتوجات ،ج .ر عدد  ،23صادر في
.2102 /11/13
ويتمم المرسوم
 -01مرسوم تنفيذي رقم  03 -00مؤرخ في ّ ،2100 /10/ 20
يعدل ّ

التنفيذي رقم  010-12المؤرخ في  2112 /02/ 20والمتضمن
تنظيم اإلدارة المركزية في و ازرة التجارة ،عدد  ،31صادر في

 ،2112/02/22ج .ر عدد  ،10صادر في 2100/10/22
 -00مرسوم تنفيذي رقم  153 -14مؤرخ في  ،3014/04/30يحدد شروط فتح
مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغاللها ،ج .ر عدد  ،32صادر في
.3014/05/14
يحدد الشروط والكيفيات
 -02مرسوم تنفيذي رقم  222-00مؤرخ في ّ ،2100/01/01
المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية .ج .ر
عدد  ،10صادر في .2100/02/21
 -02مرسوم تنفيذي رقم  172- 15مؤرخ في ،2101 /12/21يحدد الشروط و
الكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد
الغذائية ،ج .ر عدد  ،21صادر في .2101/11 /3
 -00مرسوم تنفيذي رقم  212-01مؤرخ في  ،2101/02/12يحدد شروط وكيفيات
تطبيق أنظمة رخص االستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع ،ج.
ر عدد  ،22صادر في .2101/02/3
 -01مرسوم تنفيذي رقم  399 -11مؤرخ في  ،3011/11/33يحدد شروط وكيفيات
استعمال األشياء واللوازم الموجهة لمالمسة المواد الغذائية وكذا
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مستحضرات تنظيف هذه اللوازم ،ج .ر عدد  ،23صادر في
.2102/02/12
ب -الق اررات الوزارية:
تطبق على
مؤرخ في  1992/00/10المتعلّق بالمواصفات التّقنية ،التي ّ
 -0قرار ّ
الغذائية عند استيرادها ،ج .ر عدد  ،12صادر في
المواد
ّ
.0331/02/01

 -3قرار وزاري مشترك مؤرخ في  ،1993/02/10يتضمن شروط عزل مؤسسات
إنتاج المواد المتفجرة أو المحافظة عليها ،ج .ر عدد  ،32صادر في
.1994/05/02
 -3قرار وزاري مشترك مؤرخ في  ،0331/12/22والمتعلّق بشروط تحضير المرقاز
وتسويقه ،ج .ر عدد  ،20صادر في .0331 /05/21

-0

قرار وزاري مشترك مؤرخ في  ،0331/12/20يتعلق بالمواصفات التقنية لوضع
مستخلصات ماء جافيل رهن االستهالك وشروطها وكيفيتها ،ج .ر
عدد  ،20صادر في .0331/11/21

 -1قرار وزاري مشترك مؤرخ في  ،0333/00/20يتعلق بدرجات الح اررة وأساليب
الحفظ بواسطة التبريد والتجميد أو التجميد المكثف للمواد الغذائية ،ج.
ر عدد  ،31صادر في .0333 /02/13
-2

قرار وزاري مؤرخ مشترك مؤرخ في  ،0333 /02/01يتعلق بشروط استعمال
المحليات في المواد الغذائية ،ج .ر عدد  ،30صادر في /02 /23
.0333

الموضبة
 -1قرار وزاري مؤرخ في  ،3000 /07/31يتعلّق بمواصفات مياه ال ّشرب
ّ
وكيفيات عرضها ،ج .ر عدد  ،10صادر في /08/ 21
مسبقا
ّ
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 ،2111معدل ومتمم بالقرار الوزاري المؤرخ في  ،2110/10/02ج.
ر عدد  ،12صادر في .2110/10/20
-3

قرار مؤرخ في  ،2111/11/22يتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات
اللحمية المطهية ووضعها رهن االستهالك ،ج .ر عدد  ،10الصادر
ومتمم بالقرار المؤرخ في ،2110/12/13
في  ،2111/13/21معدل ّ

ج .ر عدد  ،10صادر في .2110/13/01

 -3قرار وزاري مؤرخ في  ،2111/01/20الذي يمنع استيراد وانتاج وتسويق واستعمال
المادة النباتية المغيرة وراثيا ،ج .ر عدد  ،12صادر في
.2111/10/11
 -10قرار وزاري مشترك مؤرخ في ،2112/12/00يحدد قائمة المواد المضافة
المرخص بها في المواد الغذائية ،ج .ر عدد  ،20صادر في
.2112/11/11
تضمن تحديد مواقع مفتشيات مراقبة
 -00قرار وزاري مؤرخ في  ،2110 /13/22ي ّ
الجودة وقمع الغش عند الحدود ،ج .ر عدد  ،23صادر في

.2110/01/21
 -02قانون رقم  01 -00مؤرخ في ،2100/12/00يتعلق بالبلدية ،ج .ر عدد ،21
صادر في .2100/11/12
يتضمن وقف استيراد الطيور
 -02قرار وزاري مشترك مؤرخ في ،2111/10/10
ّ

والمدخالت ومنتوجات الدواجن المشتقة ذات المنشأ والمستقدمة من
البلدان التي أعلن فيها تفشي مرض أنفلوان از الطيور ،ج .ر عدد 20
صادر في .2112/01/10
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يتضمن المصادقة على النظام
 -00قرار وزاري مشترك مؤرخ في ،2102/12/22
ّ
التقني الجزائري الذي ينضم خصائص وشروط وكيفيات عرض
المستحضرات الموجهة للرضع ،ج .ر عدد  ،03صادر في
.2102/13/13
 -01قرار وزاري مشترك مؤرخ في ،2100 /12/ 01يتضمن المصادقة على النظام
التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية "حالل" ،ج .ر عدد
 ،01صادر في .2100/12/03
 -02قرار مؤرخ في  ،2102/12/20يجعل منهج مراقبة استقرار المنتجات المعلبة
والمنتجات المماثلة لها إجباريا ،ج .ر عدد  ،22صادر في
.2102/10/23
 -01قرار وزاري مشترك مؤرخ في  ،2102 /12/ 00يحدد شروط وكيفيات وضع
بيان "حالل" للمواد الغذائية المعنية ،ج .ر عدد  ،11صادر في
.2102/02/13
 -03قرار وزاري مشترك مؤرخ في ،3011/01/31يتضمن المصادقة على النظام التقني
يحدد متطلبات األمن ألجهزة الغاز المحترق ،ج .ر عدد ،41
الذي ّ
صادر في .3011/07/13
تضمن اعتماد النظام التقني الذي
 -03قرار وزاري مشترك مؤرخ في  ،3011/07/11ي ّ

يحدد متطلبات األمن ألدوات العناية باألطفال ،ج .ر عدد  ،12صادر
ّ
في .3011/11/37

و -الق اررات القضائية:
 -0قرار المجلس األعلى– الغرفة المدنية -م لف رقم  ،21023بتاريخ
 ،0332/12/21المجلة القضائية  ،عدد  ،0333 ،10ص.42 .
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 -3قرار المجلس األعلى–الغرفة المدنية -ملف رقم  ،42737بتاريخ ،1927/01/17
المجلة القضائية ،رقم  ،1990 ،1ص.33 .
 -3قرار المجلس األعلى -الغرفة المدنية -ملف رقم ،22220

بتاريخ

 ،1929/10/11المجلة القضائية ،عدد  ،0330 ،10ص.31 .
 -4قرار المحكمة العليا –الغرفة المدنية -ملف رقم  ،12111بتاريخ ،0333/12/02
المجلة القضائية ،عدد  ،0330 ،12ص.21 .
 -5قرار المحكمة العليا  -الغرفة مدنية -ملف رقم  ،10322بتاريخ ،0330/13/21
المجلة القضائية ،عدد  ،0332 ،12ص.01 .
 -1قرار المحكمة العليا– الغرفة تالجارية والبحرية -ملف رقم  ،11210بتاريخ
 ،1991/01/37المجلة القضائية ،عدد  ،0332 ،12ص.33 .
 -7قرار المحكمة العليا -الغرفة المدنية -ملف رقم  ،012320بتاريخ 1993/10/01
المجلة القضائية ،عدد  ،0330 ،12ص.01 .
 -2قرار المحكمة العليا -الغرفة الجنائية -ملف رقم  ،130509بتاريخ 1995/03/32
المجلة القضائية ،عدد  ،1991 ،03ص.110 .
 -9قرار المحكمة العليا -الغرفة المدنية -ملف رقم  ،212301بتاريخ 0333/11/20
المجلة القضائية ،عدد  ،2111 ،12ص.33 .
-10

قرار المحكمة العليا –الغرفة المدنية -ملف رقم  ،202230بتاريخ
 2111/12/02المجلة القضائية ،عدد  ،2110 ،10ص.022 .

 -11قرار المحكمة العليا -غرفة مدنية -ملف رقم  ،222100بتاريخ 3000/04/13
المجلة القضائية ،عدد  ،2112 ،12ص.133 .
 -13قرار

المحكمة

العليا–الغرفة

المدنية-

ملف

رقم

،200302

بتاريخ

 2110/12/20المجلة القضائية ،عدد  ،2112 ،12ص.000 .
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قرار المحكمة العليا -الغرفة الجنائية -ملف رقم  ،212022بتاريخ

-13

 ،2112/12/20المجلة القضائية عدد  ،2112 ،12ص.222 .
 -14قرار المحكمة العليا -الغرفة المدنية -ملف رقم  ،111112بتاريخ
 3009/13/17المجلة القضائية ،عدد  ،2101 ،10ص.021 .
 -15قرار المحكمة العليا–الغرفة المدنية -ملف رقم  ،233030بتاريخ 3011/10/30
المجلة القضائية ،عدد  ،2102 ،10ص.139 .
 -11قرار

المحكمة

العليا–الغرفة

المدنية-

ملف

رقم

،323022

بتاريخ

 ،3013/07/19المجلة القضائية ،عدد  ،2102 ،12ص.001 .
ن -وثيقة:
مشروع تعديل القانون رقم  ،03-09المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الملغي
للقانون رقم  03-29المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ،و ازرة التجارة جوان
.3002
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préemballées en vue de la vente au détail,
J.O.R.F, 14 /10 1972.
2. Décret n°84-74, du 26 /01/ 1984, fixant le statut de la
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الفــــهرس
مقدمــــــة 12 ....................................................................... :
الباب األول :تحديد االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة13.............
الفصل األول :الوصف العام لفكرة االلتزام بالسالمة51 ................................
المبحث األول :تحليل فكرة االلتزام بالسالمة16.........................................
المطلب األول :مفهوم االلتزام بالسالمة 16.............................................
الفرع األول :تعريف االلتزام بالسالمة17................................................
أوال :التعريف القضائي والفقهي لاللتزام بالسالمة17 ....................................
 -5التعريف القضائي لاللتزام بالسالمة17.............................................
 -2التعريف الفقهي لاللتزام بالسالمة19 ..............................................
أ -تعريف االلتزام بالسالمة باالستناد إلى شروطه19..................................
ب -تعريف االلتزام بالسالمة باالستناد إلى مضمونه20.................................
ثانيا :موقف القانون من تعريف االلتزام بالسالمة22.....................................
الفرع الثاني :تمييز االلتزام بالسالمة عن بعض االلتزامات المشابهة له28................
أوال :تمييز االلتزام بالسالمة عن االلتزام بضمان العيب الخفي28........................
 -5من حيث المصدر29............................................ .................
 -2من حيث المضمون29............................................................
 -3من حيث نطاق التطبيق30........................................................
أ -اختالف االلتزامين بخصوص نطاق التّطبيق من حيث األشخاص30 ...............
ب -اختالف االلتزامين بخصوص نطاق التطبيق من حيث األضرار30................
ثانيا :تمييز االلتزام بالسالمة عن االلتزام بالمطابقة31...................................
ثالثا :تمييز االلتزام بالسالمة عن االلتزام باإلعالم38....................................
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رابعا :تمييز االلتزام بالسالمة عن مبدأ الحيطة40......................................
الفرع الثالث :عناصر االلتزام بالسالمة45..............................................
أوال :سيطرة المدين على أدوات التّنفيذ45...............................................
ثانيا :اجتناب وقوع الضرر46.........................................................
 -5توقّع الحادث المستقبلي46.........................................................
 -2منع الحادث الضار أو التّقليل من آثاره47..........................................
الفرع الرابع :شروط االلتزام بالسالمة48................................................
أوال :وجود خطر يهدد سالمة أحد المتعاقدين48........................................
ثانيا :انتقال حق أحد المتعاقدين في سالمة جسده إلى المتعاقد اآلخر50................
ثالثا :أن يكون المدين بااللتزام محترفا53...............................................
المطلب الثاني :طبيعة االلتزام بالسالمة 55............................................
الفرع األول :الجدل حول اعتبار االلتزام بالسالمة التزام ببذل عناية56...................
الفرع الثاني :مدى اعتبار االلتزام بالسالمة التزام بتحقيق نتيجة61.......................
المبحث الثاني :الجهود المبذولة للوصول إلى الطبيعة المستقلة لاللتزام بالسالمة69......
المطلب األول :جهود القضاء الفرنسي في تطوير االلتزام70............................
الفرع األول :تطويع األحكام التقليدية لضمان سالمة المستهلك70........................
أوال :ضمان العيوب الخفية كوسيلة لضمان السالمة70..................................
 -5عجز أحكام ضمان العيب الخفي عن تحقيق السالمة71...........................
أ -قصور أحكام ضمان العيب الخفي من حيث شروط إعماله71......................
ب -قصور أحكام ضمان العيب الخفي من حيث آثاره75..............................
 -2الحلول التي لجأ إليها القضاء لتطويع أحكام ضمان العيب الخفي87...............
يسببها البيع87..........................
أ-
التوسع في تفسير عبارة المصروفات التي ّ
ّ
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ب -افتراض علم البائع المحترف بعيوب المبيع78...................................
جـ -اعتبار تخلّف الصفة عيبا من عيوب المبيع28......................................

التمسك بدعوى ضمان العيب الخفي78.........
التوسع في تحديد أصحاب الحق في
د-
ّ
ّ

ثانيا :تطويع أحكام االلتزام بالتّسليم لضمان سالمة المستهلك78.........................
الفرع الثاني :حتمية استقالل االلتزام بالسالمة عن غيره من االلتزامات78................

أوال :االعتراف بالطابع المستقل لاللتزام بالسالمة في المجال العقدي78..................
 -5فضل القضاء الفرنسي في استقاللية االلتزام بالسالمة77............................
 -2األسس القانونية لتبرير الطابع العقدي المستقل لاللتزام بالسالمة77..................
النية كأساس لاللتزام بالسالمة77.......................................
أ -مبدأ حسن ّ

ب -مبدأ مستلزمات العقد كأساس لاللتزام بالسالمة72.................................
ثانيا :تجاوز االلتزام بالسالمة المجال العقدي73........................................
-5

توسيع دائرة المستفيدين من االلتزام78 .........................................

أ -أشخاص بحسب األصل غير متعاقدين مع المنتج79...............................
ب -أشخاص أجانب تماما عن العقد79..............................................
 -2أسباب توسيع دائرة المستفيدين من االلتزام79....................................
الرغبة في التّوسيع من الحماية79.................................................
أّ -

ب -تأثّر القضاء الفرنسي بأحكام التّوجيه األوروبي رقم 77.................388 -71

المطلب الثاني :التّكريس القانوني لاللتزام بالسالمة582.................................
المكرسة لاللتزام بالسالمة582..............................
الفرع األول :طبيعة القوانين
ّ

أوال :قوانين ذات طابع وقائي583......................................................
ثانيا :قوانين ذات طابع عالجي448...................................................
الفرع الثاني :ضرورة تكامل القوانين المنظمة لاللتزام بالسالمة558.....................
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الفصل الثاني :نطاق االلتزام بالسالمة من أضرار المنتجات الخطيرة523...............
المبحث األول :نطاق االلتزام بالسالمة من حيث األشخاص528........................
المطلب األول :المدين بااللتزام بالسالمة528...........................................
الفرع األول :موقف الفقه من تصنيف المدين بااللتزام بالسالمة528.....................
المضيق لتصنيف المدين بااللتزام بالسالمة 521...........................
أوال :االتجاه
ّ

الموسع لتصنيف المدين بااللتزام بالسالمة527............................
ثانيا :االتجاه
ّ
الفرع الثاني  :موقف القانون من مفهوم المدين بااللتزام بالسالمة535..................

أوال :موقف المشرع الجزائري من المدين بااللتزام بالسالمة535..........................
ثانيا :موقف المشرع الفرنسي والمشرع األوروبي من تصنيف المدين بااللتزام بالسالمة538
المطلب الثاني :الدائن بااللتزام بالسالمة581...........................................
الفرع األول :موقف الفقه من تصنيف الدائن بااللتزام بالسالمة589......................
المضيق لتصنيف الدائن بااللتزام بالسالمة589............................
أوال :االتجاه
ّ

الموسع لتصنيف الدائن بااللتزام بالسالمة515.............................
ثانيا :االتجاه
ّ
الفرع الثاني :موقف القانون من تصنيف الدائن بالسالمة517...........................

أوال :موقف المشرع الجزائري من تصنيف الدائن بااللتزام بالسالمة517..................
ثانيا :موقف المشرع الفرنسي والمشرع األوروبي من تصنيف الدائن بااللتزام بالسالمة598
المبحث الثاني :نطاق االلتزام بالسالمة من حيث المنتجات الخطيرة585.................
المطلب األول :موقف الفقه من المنتجات الخطيرة582.................................
الفرع األول :االتجاه المضيق لفكرة المنتوج الخطير583................................
أوال :منتجات خطيرة بذاتها471.......................................................
ثانيا :منتجات خطيرة بسبب وضعها471............................................
ثالثا :منتجات خطيرة لحداثتها477..................................................
494

الفهرس

الفرع الثاني :االتجاه الموسع لفكرة المنتوج الخطير575.................................
أوال :مضمون االتجاه الموسع لفكرة المنتوج الخطير575................................
ثانيا :صور العيب في المنتوج577.....................................................
 -5عيب التصميم577................................................................
 -2عيب التصنيع575................................................................
المطلب الثاني :موقف القانون من فكرة المنتوج الخطير573............................
الفرع األول :موقف المشرع الجزائري من فكرة المنتوج الخطير573.....................
الفرع الثاني :موقف المشرع الفرنسي والمشرع األوروبي من فكرة المنتوج الخطير282.....
الباب الثاني :تفعيل االلتزام بالسالمة في مجال أضرار المنتجات الخطيرة290..........
الفصل األول :ضرورة احترام ضوابط وقائية252......................................
المبحث األول :اتخاذ احتياطات مادية253.............................................
المطلب األول :احترام ضوابط في مرحلتي اإلنتاج والتسويق253.......................
الفرع األول :احتياطات في مرحلة اإلنتاج253..........................................
أوال :مراعاة ضوابط في مرحلة االنتاج 258............................................
 -4ضوابط مرتبطة بظروف االنتاج841..............................................
الفنية لإلنتاج842.................................................
 -8احترام الضوابط ّ
ثانيا :مراعاة ضوابط تجهيز المنتوج222...............................................
الفرع الثاني :احتياطات في مرحلة التسويق229........................................
أوال :احترام شروط تخزين سليم229....................................................
النقل231......................................................
ثانيا :احترام احتياطات ّ

ثالثا :احترام احتياطات التّسليم233.....................................................
-5تسليم المنتوج من قبل المنتج233...................................................
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-2تسليم المنتوج من قبل الموزع235..................................................
الرقابة على سالمة المنتجات236......................................
المطلب الثانيّ :

الرقابة على سالمة المنتجات 236..................................
الفرع األول :أحكام ّ

الرقابة236..............................................................
أوال :مضمون ّ

الرقابة238...............................................
ثانيا :دور التّقييس في عملية ّ
 -5مفهوم التّقييس238........................................................ .......

 -2أنواع المواصفات والمقاييس المعتمدة240.........................................
 -3مطابقة المنتوج للمواصفات والمقاييس244........................................
الرقابة250........................................................
الفرع الثاني :صور ّ

الرقابة السابقة250...............................................................
أوالّ :

الرقابة الالحقة261..............................................................
ثانياّ :
 -5إنشاء أجهزة مختصة بضمان سالمة المستهلك261................................

 -2ضوابط ممارسة الرقابة272.......................................................
المبحث الثاني :اإلفضاء بالصفة الخطيرة للمنتوج282..................................
المطلب األول :مضمون االلتزام باإلفضاء283.........................................
الفرع األول :اإلفضاء بطريقة استعمال المنتوج283.....................................
أوال :أهمية اإلفضاء بطريقة استعمال المنتوج283......................................
ثانيا :المنتجات محل اإلفضاء بطريقة االستعمال286...................................
 -5المنتجات ذات الصلة الوثيقة بالصحة286.........................................
 -2األجهزة ذات التقنية العالية والمعقدة292..........................................
الفرع الثاني :التّحذير من أخطار المنتوج293...........................................
أوال :التّنبيه إلى أخطار المنتوج294....................................................
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ثانيا :توضيح احتياطات حيازة واستعمال المنتوج296..................................
المطلب الثاني :شروط االلتزام باإلفضاء300..........................................
الفرع األول :أن يكون مكتوبا301.....................................................
الفرع الثاني :أن يكون كامال302.....................................................
الفرع الثالث :أن يكون مفهوما308...................................................
الفرع الرابع :أن يكون ظاهرا312......................................................
الفرع الخامس :أن يكون لصيقا بالمنتجات313........................................
الفصل الثاني :ترتيب مسؤولية مدنية خاصة عن اإلخالل باال لتزام بالسالمة318.......
المبحث األول :خصوصية المسؤولية المدنية عن اإلخالل بااللتزام بالسالمة357.........
المطلب األول :من حيث شروط المسؤولية357........................................
الفرع األول :وجود عيب بالمنتوج357..................................................
أوال :المقصود بالعيب328.............................................................
ثانيا :ربط سالمة المنتجات بمشروعية التّوقع325......................................
-5مضمون مشروعية التّوقع325......................................................
-2معايير مشروعية التّوقع321........................................................
الفرع الثاني :تحقّق الضرر335 .......................................................
يتسب ب المنتوج بوقوعها335...............................................
أوال :أضرار ّ

الماسة بالشخص335....................................................
 -5األضرار
ّ
الماسة باألموال339.....................................................
 -2األضرار
ّ

ثانيا :أضرار تصيب المنتوج338......................................................
الفرع الثالث :توافر العالقة السببية بين العيب والضرر388.............................
أوال :مضمون عالقة السببية في مجال مسؤولية المنتج385.............................
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ثانيا :إنشاء قرائن لتيسير إثبات العالقة السببية383..................................
تعيب المنتجات وقت طرحها للتداول383...................................
-5افتراض ّ

-2افتراض إطالق المنتجات في التداول بإرادة المنتج388.............................
المطلب الثاني :طبيعة مسؤولية المنتج387............................................
الفرع األول :الطبيعة القانونية الخاصة لمسؤولية المنتج387............................
الموحدة لمسؤولية المنتج312.....................................
الفرع الثاني :الطبيعة
ّ

المبحث الثاني :دور االلتزام بالسالمة في تحقيق التوازن بين المحترف والمستهلك311...

المطلب األول :االعتراف بحق المضرور في الحصول على التعويض311.............
الفرع األول :آليات تعويض المضرور319.............................................
 -5التعويض وفقا للمسؤولية القانونية الخاصة بالمنتج319...........................
 -2التأمين كضمان إضافي لجبر الضرر392......................................
الفرع الثاني :إبطال اتفاقات اإلعفاء والتخفيف من المسؤولية398........................
أوال :أساس بطالن اتفاقات اإلعفاء والتخفيف من المسؤولية161........................
ثانيا :حدود قاعدة بطالن اتفاقات المسؤولية397.......................................
 -5بطالن االتفاقات في حالة المستهلك غير المهني397...............................
 -2مدى بطالن اتفاقات المسؤولية في حالة المستهلك المهني397.....................
المطلب الثاني :حدود المسؤولية المدنية عن اإلخالل بااللتزام بالسالمة382............
الفرع األول :حدود خاصة بنفي المسؤولية382.........................................
أوال :الدفوع المنصوص عليها في القواعد العامة382...................................
 -5القوة القاهرة383...................................................... ............
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