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أر$#�    

 يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قـَواِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهَداء لِّلِه  ﴿
اْلَواِلَدْيِن َواَألقْـَربِيَن ِإن َيُكْن َغِنيا َأْو فـََقيًرا فَالّلُه َأْوَلى ِبِهَما َوَلْو َعَلى أَنُفِسُكْم َأوِ   

َفَال تـَتِبُعوْا اْلَهَوى َأن تـَْعِدُلوْا َوِإن تـَْلُووْا َأْو تـُْعِرُضواْ    
اَن ِبَما تـَْعَمُلوَن َخِبيًراــكَ  فَِإن الّلهَ    

من سورة النساء 135اآلية    


�ِ ��َّ اَّ  �نْ �َ �ْ  ا��َّ َهللا  ــــــــــــ
ِ ـ�ْ �ِ � 

﴾ 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  أ ��م /�.�- ا�,+* وا()�'�ن،

  ،-�  إ�4 3- )2 $����1 �� ا ��م ھ"ا ا��

  : و$�ھ? �� إ<*اء ھ"ا ا�����ع و;�:
 ا9$��ذ ا��7ط*

  /�1.ة د��ن

  CDE�F'/ ا���ن ��و)� �'�  C�G�/ �'��1 -HI� ?� ا�"ي

��
 و ,����C �J ا��K� 4 و����2I )2 ا�Kرا ،?Eا��ا C

�* ا��.اء،; �'1 C�ز���4 أن ���   

 C��  .وأن ���? 1#�ءه و1

 Oا����
 ھ"ا ا���- ا�,G�'( ?J��I�� 
'��إ�4 أP1�ء ا�


 ا���Dق دون ا$�Q'�ء���O أ$� "ة 3�Kو.  

���FHS -�:إ�4 3- )2 $�ھ? �� إ<*اء <���� و . 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�4 )� �� ا���Kد،  إ�4 أ
 ?��TU �I ا��G �� V1إ�4 )2 زر ،���Wوا�� 
�DPل ا���Q( 4إ�

?�  وا���
 �U��� 
'�W$ ة�E�G 4أ�+�ري، إ� 
I *(و �E�#;أ 
DDF( 4إ�

��ت���ة و/�� ا�Dا� �� �U�و��  
  ..........إ�4 أ)� أ)� أ)�

�C هللا أط�ل هللا �� Uإ�4 روح وا��ي ا�#�ھ*ة ر �J\WUھ� و*�1
C��'K ]��� C'+$وأ  

 
��Iو� ^�
، )*اد، ر���P� �(أ ?Uر���3 ر�S 2( 4إ�  
��
 ا�����4 )� �� ا���Kد، إ�4 /�  إ�4 أ

 _W'ا� �� Cا�.��*، و)Q+ا� �I�G �� TD2 ا�( C� 23إ�4 )2 أ
`$�Iا� �I1 2��-، إ�4 ا/'� أ��>  

��� �، إ�VIQ( 4 إ��WF� 4 اa;* ور�U �� �+�*S 4در/� إ� ^
أ�Gا)� و)�CK أ1����، إ�4 )2 $����1، و�U^ �� آ)���، إ�4 

T��S�/ 2�1. ا�� �Kزو  

، إ�4 )2 زرTU �� V1 ا����)[ ���Qا9م ا� 
/�Q�/ V��3 2( 4إ�

  وا�IF* وا�IQ�ت

,E�1 4وإ� 
'��� 
��Hإ�4 ا�  

�Tإ�TU �'��1 2( 4 وا��ي إ�4 ا��? �I1 ا���در �S�/.  
� ��
: إ�1 4D/ورا 
�Uر  


، إ�4 أ�E�IU �� هللا��: *�; ?J/ �'���K 2( 4رة، ���ة، : إ���
،
  �Kد�
، ��ز�

 ��D( ،2، ر��ان�
، أ)�H/ ،
'���ة، $+Sن، ..ر��U ،
2�D�…..dا�  


H$را T����وي، : إ�4 )2 ذ3*اھ? �� ا��U 
���S ،ح�� 
��$

 ).اري���; ،��IG 
  .آ)'

 C�IIUدون )� أراهإ�4 )2 أ  
?��C و$��4 هللا 1: ��D( ���� إ�4 روح $



  ة المختصراتقائم
  .اجلزء.: ج
  .اجلريدة الرمسية.: ر.ج
  .الطبعة.: ط
  .قانون اإلجراءات اجلزائية.: ج.إ.ق
  ).اجلزائري(القانون التجاري .: ت.ق
  ).اجلزائري(القانون املدين .: م.ق
  .القانون املدين الفرنسي.: ف.م.ق
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La liste des abréviations  
 
Art. : Article. 
Bull. civ. : bulletin des arrêts des chambres civiles de la cour 
de cassation. 
C.A. : cour d’appel. 
Cass.civ. : arrêts des chambres civiles de la cour de cassation. 
D. : Dalloz. 
Ed. : Edition. 
J.C.P. : Juris classeur périodique (semaine juridique). 
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إّن اتمع اإلنساين يف أّي زمان ويف أّي مكان، البّد له من وجود حّد أدىن من القواعد 
املنظمة لسلوك أفراده، وعالقام فيما بينهم، سواًء كانت هذه القواعد شرعية أم قانونية، وإالّ 

  .أّدى ذلك إىل سيطرة األقوياء على الضعفاء وانتشار الفساد

ستهلك من املوضوعات اليت جيب االهتمام ا وخباصة يف وهكذا يعّد موضوع محاية امل
وقتنا احلاضر، حيث حيتاج املستهلك يف اجلزائر  إىل احلماية، بعد تبين نظام اقتصاد السوق، 

 37وفتح اال حلرية املنافسة االقتصادية، حيث مت تكريس ذلك دستوريا مبوجب نص املادة 
وكذلك مبوجب إصدار عدة نصوص "ة مضمونة، حرية التجارة والصناع" 1996من دستور 

قانونية أدت باخلصوص إىل فتح املبادرة للقطاع اخلاص يف القطاعني الصناعي والتجاري، 
الوطنية واألجنبية، وحترير  )2(املؤسسات العمومية، وفتح اال لالستثمارات )1( وخوصصة

  .)3(التجارة اخلارجية

يف االقتصاد العاملي، ومسامهته يف التجارة الدولية  وبغرض تسهيل اندماج االقتصاد الوطين
، وكل )4(قامت اجلزائر بإبرام العديد من االتفاقيات ومن أمهها اتفاق الشراكة مع اإلحتاد األوريب

هذا يفتح أمامها حتديات كبرية، خاصة بعد التطور الفّين والتكنولوجي اهلائل يف إنتاج الّسلع 
ن زيادة املخاطر اليت يتعّرض هلا املستهلك، يف أمنه وسالمته نتيجة واخلدمات، وما ترّتب عليه م

الستعماله أو استهالكه للمنتجات املعيبة أو اخلطرة أو تلك املتطورة،ولذلك تدخلت الدولة 
بتشريعاا يف كافة مراحل اإلنتاج والتوزيع والتداول واالستهالك، من أجل ضمان سالمة 

ليت ّددهم من جراء استعماهلم واستهالكهم هلذه املنتجات، بل املخاطر ا ءاملستهلكني ولردي
تعّدى تدّخل الدولة احلدود الضرورية لضمان السالمة البدنية للمستهلكني، من خماطر السلع 

  االستهالكية إىل البحث عن السالمة املالية 

                                                 

 ، ا��7رخ ��  22-95* رG? ا9) 1) (�(��
 ا��7$��ت ا��F:�H/ ^���� 13ا��7ر;
 ���  48.ع.ر.، ج1995أوت  26ا�

 *I�   .1995د��
) (2  ?Gر ���م ا��,*�$*���رات 12-93ا�Q�$)ا 
�G*�/ ^����     .ا�
���"ي  3) (W'م ا�����$*����^ /,��*وط  ���;- ا��و���
 ���� ا��I�1991*ا���*  13ا����7رخ ����  91-37ا����
، ، وا����Kر�Hرة ا�����

     .1991)�رس  20)7ر;
 ��  12.ع.ر.ج
�2 ا��.ا�E* وا( �D�د ا9ور/��  2005أ�*�-  27ا��*$�م ا�*E�$� )7رخ �� 4) (�/ 

 ا�,�*ا3��G�W 4 ا�1 
Gد�F���/ ^����،ا�

�" �� 31.ع.ر.جW'ا�� .�U ق�W )01،  ? د;�ل ھ"ا ا  *I��I$2005.   
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عة من االلتزامات واملعنوية، حيث عّززت هذا مبجموعة من القواعد القانونية املتضمنة على جممو 
: املفروضة على املنتج ومن يف حكمه من متدخل، وموزّع وبائع، ومن بني هذه االلتزامات

  .االلتزام بضمان العيوب اخلفية، االلتزام باملطابقة، االلتزام باإلعالم

 للّتوازن وحتقيقا للمستهلك، فّعالة محاية جتسيد يف االلتزامات هذه كفاية لعدمولكن نظرا 
 بني مصلحة املستهلك باعتباره الطرف الضعيف من جهة، وبني مصلحة املنتج باعتباره النسيب

خمتص وحمرتف من حيث الكم اهلائل من املعلومات اليت حيوزها حول املنتوج، واإلمكانيات 
التقنية والفنّية الضخمة اليت حتت سيطرته من جهة أخرى، ظهر االلتزام بالّسالمة الذي يعّد 

  .للمفهوم املعاصر حلقوق املستهلك ترمجة فعلية

وإذا كان الفقه قد أّكد منذ مّدة وجود االلتزام بالّسالمة، غري أنّه قد ضّل مع ذلك 
خيضعه لقواعد ضمان العيوب اخلفّية، حيث كان بعد ذلك للقضاء الفرنسي الفضل يف تكريس 

ة، مسايرا بذلك الّتوجيه استقالله، وذلك بإخراجه عن األحكام الواردة يف ضمان العيوب اخلفيّ 
، ليضيف )1(، واملتعّلق باملسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة1985جويلية  25األوريب املؤرخ يف 

بذلك التزاما حمّددا بالّسالمة ملصلحة املستهلك املضرور، ومبوجب هذا االلتزام غدا املنتج ملزم 
ان يف ظروف الّدعوى ما يقطع باستحالة بتعويض مجيع األضرار اليت حيدثها املنتوج بعيبه، ولو ك

علمه به، بل وحىت ولو ظّل سبب احلادثة جمهوال، ليس فهذا فحسب بل إّن تعّقد األجهزة 
احلديثة وكثرة إنتاج األشياء اخلطرة، وشيوع استعماهلا بني كافّة فئات اتمع، كّل هذا دفع 

ذه املنتجات، حّىت ولو كانت خالية من القضاء الفرنسي إىل مّد نطاق االلتزام بالّسالمة إىل ه
  .العيب

كّل :"واليت تقضي بأن)2( 02-89من قانون  02ومن خالل استقرائنا لنص املادة 
  منتوج، سواًء أكان شيئا ماّديا أو خدمة، مهما كانت طبيعته، جيب أن يتوفر على ضمانات 

، "و تضّر مبصاحله املاديةأو أمنه أ/ضّد كل املخاطر اليت من شأا أن متس صحة املستهلك و
  واليت نصت  )1(من مشروع قانون محاية املستهلك وقمع الغش09وكذلك ما قضت به املادة 

                                                 
)1( �'P( د�JK 4��� ا(F�G�دي وا����$�وا�"ي 3�ن /'�ءا 1U���� )��
 ا$�+'��I����  ,*���ت أCE�P1 ا�U�  -�I$ �� 
.  
��، جI�1989*ا�*  07ا��7رخ �� 2) (J���
 ا����D� 
�^ /����ا�1 ا���)���
  06.ع.ر.، ا�'�� ،1989.   
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جيب أن تكون املنتوجات املعروضة لالستهالك مضمونة وتتوفر على األمن املنتظر منها :"على
ادية بصفة مشروعة وأن ال تلحق ضررا بصحة وأمن ومصاحل املستهلك ضمن الشروط الع

، واملنتوج املضمون وفقا للفقرة "لالستعمال أو الشروط األخرى املمكن توقعها من قبل املتدخلني
كل منتوج يف شروط استعماله العادية أو :" هو .غ.ق.م.ح.ق.ممن  03من املادة  12

املتوقعة، مبا يف ذلك املدة، ال يشكل أي خطر أو يشكل أخطارا حمدودة يف أدىن مستوى 
استعمال املنتوج، وتعترب مقبولة بتوفري مستوى محاية عالية لصحة وسالمة  يتناسب مع
. غ.ق.م.ح.ق.ممن  03من املادة  15أما األمن فيقصد به استنادا إىل الفقرة " األشخاص؛

البحث عن التوازن األمثل بني كل العناصر املعنية دف تقليل أخطار اإلصابات يف :" بأنه
  .)2("حدود ما يسمح به العمل؛

ويظهر أّن االلتزام بالّسالمة حمل هذه املواد هو االلتزام العام بالّسالمة، الذي خيتلف نسبّيا 
عن التزام التعاقدي بالّسالمة، الذي يشرتط لقيامه وجود صلة بني سالمة املشرتي وااللتزام 

ة يف أثناء تنفيذه الرّئيسي الذي رتّبه العقد على عاتق البائع احملرتف، أّما إذا انقطعت هذه الّصل
تعذر القول بقيام التزاما تعاقديّا بالسالمة، وبالتايل فهو التزام لصيق بالعقد، ينشأ بنشأته، على 
خالف االلتزام العام بالّسالمة الذي جيد أساسه يف االلتزام القانوين القاضي بعدم وضع أي 

  )3(.ستهلكيف السوق من شأنه اإلضرار بسالمة امل) منتوج مادي، خدمة(منتوج 

ما أّن هدف االلتزام الّتعاقدي بالسالمة عالجي، يقتصر على تعويض األضرار احلاصلة بفعل  ك
املنتوج حمّل التعامل العقدي، على خالف االلتزام العام بالّسالمة الذي هدفه وقائي، حيث 

  )4(.يغطي كل املخاطر احلاصلة قبل وأثناء اقتناء املنتوج أي قبل وأثناء حصول الضرر
  

                                                                                                                                                         
��ن 2008ا�F�در �� �Kان   1) (�*I2 ط*ف ا�( C��   .   ، ا��F�دق 1
��ن، أ�\* 2008ا�F�در �� �Kان   2) (�*I2 ط*ف ا�( C�� .196.، ص01)�D^ رG? : ،ا��F�دق 1

(3) http://www.dolceta.eu/belgique/Mod3/spip.php?article69. 
 

�O، )"3*ة ): أ�\* (4)I��1 ا� �� ��J���
 ا����U ، *(�1 2/ 
'����ن، أ)�  
�(�K ،ق��Dا� 
ّ��3 ،*���K�199706.، ص.  
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ويالحظ بأّن االلتزام العام بالّسالمة أوسع نطاقا من نضريه، حيث أّن األّول يشمل مجيع 
الدائنني املتدخلني يف عملية العرض للتداول، على خالف الثاين الذي يشمل املتدّخـل املباشر 

  .ي، والذي يكون يف غالب األحيان بائع الّتجزئة إذا تعّلق األمر مبنتوج ماد )1(يف العقد

كما أّن االلتزام العام بالّسالمة هو حق لكل مستهلك حلقه ضرر من جراء املنتوج 
املعيب، بغّض النظر عن طبيعة العالقة اليت تربطه باملسئول سواًء كانت عقدية أم غري عقدية، 

  .على خالف االلتزام التعاقدي بالّسالمة الذي هو حق للمستهلك املتعاقد فقط
ج بالسالمة قد خرج عن إطار هذه الّتفرقة ليستفيد منه كل مضرور مهما  غري أّن التزام املنت

كانت عالقته باملنتج، تكريسا للعدالة اليت توجب التزام املنتج بالتعويض عن كل األضرار الّنامجة 
عن أو بفعل املنتوج ولو مل يكن يف مقدوره كشف العيوب، ألّن كّل منتج ملزم بتقدمي سلعة 

  .إذا أخّل ذا االلتزام كان مسئوالسليمة ومأمونة، ف

وتزامنا مع هذا التطور أصبح نظام التعويض عن األضرار اليت تلحق بأمن وسالمة 
املستهلكني يف الوقت احلاضر يف اجتاه جديد، مستقل عن نصوص القانون املدين التقليدي، 

نظام يرمي حلماية والذي اجتهد القضاء الفرنسي لتحويرها وتفسريها لصاحل املستهلكني، وهو 
املستهلكني خاصة من األضرار اجلسمانية واملالية، والذي اّتسع مع التقدم التكنولوجي والتقين 
الذي رافق مرحلة التطور الصناعي واالقتصادي، وازدهار التجارة الدولية يف هذا القرن، واألمثلة 

ناجتة عن استعمال معّدات أو عن األضرار اجلسمانية اليت تتسّبب فيها املنتجات احلديثة كثرية 
  .مواد إنتاج خطرية أو معيبة

  
التشميع والتجميد : وكذلك استعمال طرق تصنيع وتكنولوجيا الغذاء املستحدثة مثل 

والتجفيف، وانتشار ظاهرة استخدام التقنيات البيولوجية واهلندسة الوراثية يف جمال الغذاء لتزيد 
تخدام املواد احلافظة الساّمة بكثرة يف حفظ املواد الغذائية، من احتمال تلوثه ، كما أّن ازدياد اس

الذي يستخدم يف حفظ  الفورمالالذي يستخدم يف حفظ اللحوم، و النيتريت: ومثال ذلك
                                                 

(1)
 voir : M.KAHLOULA et G.MEKAMCHA ;la protection du consommateur en droit Algerien,Idara 

N°2/1995,p11. 
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وحىت املنتجات الزراعية مل . األلبان ومشتقاا، ليزيد من األخطار اليت يتعّرض إليها املستهلك
لساّمة قبل قطف مثارها دف مكافحة اآلفات تسلم، حيث أصبحت ترش باملبيدات ا

واألمراض الزراعية، مث تقطف بعد ذلك مباشرة وتطرح للتداول يف األسواق من قبل املنتجني، 
دون إخضاعها لعمليات تعقيم وتطهري دقيقة ممّا جيعل من استهالكها سببا يف وفاة أو إصابة 

ة واملشروبات الغازية اليت حتفظ أو تعّلب املستهلكني بأمراض خطرية، وكذلك املنتجات الغذائي
يف أواٍن معّرضة للّصدأ، أو ختّزن يف أماكن حتتوي على خمّلفات املواد الّسامة، وما قد ينجّم عن 
ذلك من تلوث يف هذه املنتجات، وتسّببها حبوادث خطرة، مثلما حصل يف قضية الّتسمم 

 نيمالتابعة ملدينة  Pont Saint-Espritبون سانت اسبري  اجلماعي لسكان منطقة 
Nimes  ونفس األمر بالنسبة للمنتجات الطبية 1951الفرنسية إثر تناوهلم للخبز سنة ،

، حيث ال نذهب Thalidomide(1) التاليدوميدوالصيدالنية ومثال ذلك كوارث منتوج 
يق إىل البعيد ويف اجلزائر من  األمثلة ما يغين هذا املوضوع، منها ما هو متعلق مبساح

  .(5)، إضافة إيل الكثري من التسممات الغذائية(4)، اإلمسنت(3)، األدوية(2)التجميل
األمر بالنسبة للمنتجـات الكهربائيـة مبختلـف أنواعهـا، مشـهورة مبخاطرهـا املفجعـة وكذلك  

  على املستعـملني، حيث تتسّبب يف حوادث قـاتلة بسبب الـعيب يف تصـميمها 
  .تعبئتها، كانفجار جهاز تلفزيون أو مكواة كهربائيةأو تركيبها أو صناعتها أو 

كل هذه األضرار مل تستطع القواعد التقليدية إسعافها، على ضوء االلتزامات املوجودة، 
نظرا لظهور منتجات غري معيبة أصال، كما هو احلال بالنسبة للمنتجات اخلطرة بطبيعتها،  

                                                 
3�.�- �£(م (1) �P�م أ�H���و 
'(.���(�� ��:¥ ��¤ج ا(��J�/�ت ا�: T�  .وھ� I1�رة 21 دواء دو  *3

 (2)"����(C���Kي ا��������( ���������-  ��������U ����� TI*وق و  ,����ھ�ت 1�
 .،ف"اد ا�����������¨، :����ت ا�§*ب،K*�����ة ��)§(

،ع�  .04.، ص2006-07-17، ا�F�درة /��ر�d 1133.وط'

��*ة )�2 ھ��ه " (3)I3 ت���3 .�U 2( ?�� ا�*��،C'1 ت�+��(  .ال ظ�ھ*ة ا9دو�
 ا��.ورة �� ا��.اE*  �ور �� داE*ة ا�
��( ^/���#�  ) 

 ا���)��
،إ( أن ا��.ا�����W  *��E 9ي أر��G�م  ��I*ز ���U? ا9دو���D��Fا� ����
 و  ,��+- ;#��*ا 1����* ا��و�������O ا�


 ;��¤ل اJ��S9* ا9;���*ة 1���� $��TD ....... ا�\���ھ*ةD��Fام وزارة ا����G2��1 إ V>���D  ء���I�51+��2 أ�  ����/،
:��'W� )��2 ا9دو�
�*ات ;#����*ة>ª����  ك..."ا�3,�����ف أ����1*اض و ،. 
�����
، عا�,�����*ازي، ا�����I¤غ، K*������ة ��)�����،ا�����F�درة /������ر�d 215.وط'

  .02.، ص 2008أ��3/*29
(4)  "
�������- ر)���ز أ�����ب )������رة وأ;��*ي وھD� ش���,§( V'�
، .ك"  �����^ إ$�����
 وط'������-، ا�,��*وق، K*����ة ��)���
�I* 03، ا�F�درة /��ر�d 2396.ع�I$2008.  

��ت  * OW إ�� (5) �
 ا�����FU500  ¯��I  ،¥�3,��* $��م ����- ��� �� /��,� ،
���U *����ا�E 13)�2 ا�� ?�
 إ<�*  ��'�$ ". . .

، ع.ن�
 وط'���ي، ا�I¤غ، K*��ة ��)(�G.215 d�درة /��ر�F24.، ص 2008أ��3/*29،ا�.  
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تعمل تتسبب يف وفاته أو إصابته جسميا، أو كانفجار قارورة غاز أثناء استعماهلا من قبل املس
هذا ما دفع بالقضاء الفرنسي إىل تبين وسيلة جديدة . إحلاق أضرار بأفراد عائلته أو تلف أمواله

  .حلماية املستهلك وهي التزام املنتج بالّسالمة

ومن هذا املنطق تربز أمهية هذه الدراسة املؤسسة على االجتهادات القضائية والنظام  
  . انوين الفرنسي، باعتباره املصدر التارخيي للنظام القانوين والتشريعي يف اجلزائرالق

موضوعا لدراستنا يف هذا البحث كان لعّدة " التزام املنتج بالّسالمة"وإّن اختيارنا  
  : نذكر منها تاعتبارا

عوبة يف حتديد اّتساع دائرة القائمني على مرحلة اإلنتاج والّتوزيع، وما ترّتب عنه من ص :أّوال
األضرار اليت تتسّبب فيها املنتجات احلديثة، ما دفع برجال   إزاء تفاقماملسئول عن التعويض، 

الفكر والقانون والقضاء إىل تطوير وتوسيع مؤّسسة املسؤولّية املدنية مبا يواكب التحّوالت 
الّنامجة عن مثل هذه االجتماعية واالقتصادية والّصناعية، من أجل تغطية املشكالت القانونّية 

التحّوالت يف ميدان اإلنتاج والتوزيع، وكذلك العالقات بني قنوات توزيع املنتجات كاملنتج 
واملوزّع والبائع واملشرتي، وأثر هذه الّسلسلة على حقوق املتضّررين من تلك املنتجات، فانصّب 

تبعة هذا الّنوع اجلديد من اهتمام املعنّيني باملسؤولّية املدنية، على البحث عن شخص يتحّمل 
املسؤولّية حيال هذا الّطراز احلديث من األضرار، وهذا الّشخص هو غري البائع العادي يف دائرة 

  .املسؤولّية العقديّة، ويف نفس الوقت غري احلارس يف دائرة املسؤولّية التقصرييّة
  

ات خمتلفة، لذلك ظهر يف الفكر املعاصر تسمّية املنتج الذي قد أصبح يأخذ تسميّ 
  .فيسّمى تارة البائع الّصانع أو البائع املهين أو البائع احملرتف أو بالّصانع، أو العون االقتصادي

  :ولقد تكّفلت بعض االتفاقيات بتعريف املنتج منها
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يف احلقيقة هذه االتّفاقية مل تعّرف املنتج وإّمنا اكتفت : )1(1972اتّفاقية الهاي لسنة 
األشخاص : منها واليت قضت بأنّ  03لى سبيل احلصر، يف إطار املاّدة بإعطاء تعداد ورد ع

  :الذين يأخذون حكم املنتج هم
  .صناع املنتوج بشكله الّنهائي أو صّناع األجزاء اليت يرتّكب منها املنتوج -1
 .منتجي املنتوج الطّبيعي -2

 جمّهزي املنتوج  -3

االحرتاف، ومن ضمنهم وأشخاص آخرون يتوّلون يئة املنتجات وتوزيعها على سبيل  -4
إصالح جهاز : ، فإذا ما ّمت مثال"اخل...األشخاص الذين يتوّلون تصليح املنتوج أو ترميمه

تلفزيون وبعد استعماله انفجر و تضرر احلائز من جراء ذلك، وكان الّسبب املباشر لالنفجار هو 
ذي قام بأعمال الشخص ال ةالعيب يف اإلصالح أو الرتميم، ففي هذه احلالة تتقرر مسؤولي

 .اإلصالح أو الرتميم، كما لو كان منتجا هلذا املنتوج يف األصل

واملتعّلقة مبسؤولية املنتج عن األضرار  )2(1976كما عّرفت اتّفاقية سرتاسبورغ لسنة 
صانع املنتجات يف شكلها الّنهائي، وصانع األجزاء اليت ترتّكب منها :" البدنّية والوفاة، املنتج بأنه

 ".نتجات، ومنتج املنتجات الطّبيعيةتلك امل

إذن الشخص امللتزم بالّسالمة، هو الشخص الذي يتوّىل الشيء حىت يؤيت نتاجه أو 
  .، وبالتايل فهو منتج املنتجات الطبيعية واملنتجات الصناعية)3(املنفعة املطلوبة منه

  

                                                 
)(1  
�* (ھ��ي �������ن ا��ّ�و�� ا��H�ص ا��'���� ���  ,�*�2 ا9ّول $�' 7�( ��� 
��G�W )ه ا"J� *�PDا�� 
 V��3 ���1967 /�ا�

� 2�
  '�زع ا���ا��ª�) ¨DI� ��� 1,�*ة (�����ده 
����Qا��ّ�ورة ا� ��� 
��E�Jّ'ا� �J�§�
، ����*ض ��� :��*��Fا��� 
�� ا����7و�
��ّ�ة )2 �
 1972 ,*�2 ا9ّول $'
  21-2ا��W*ة ا���^ /,ªن ا���7و�I#ا�� TKل ا�����ن ا��ا�U ھ�ي) 
�G�W ا V��ّ$ ¨�U ،

  . 21 ا��'���ت
«The Hague Conversation On The Low Applicable To Products » 


 ا<'��2 و1,*�2 )�ّدة  '�و�V  ��ر ��G�W )ت ا��U2  ¥وا�ص ا��"�H�S9ّ�دت اUت و���'��'�´ وا���/ ،
:ّ�Hت ا��D�#F�ا�

ّ�  .���PHن �'\�م ا���7و�

)2  (
(�ّ��
 �� ا�K�I�ود ،
�D�
 1,* )�ّدة )O <¤ث ��*ات )��4  �1 
�G�Wّ )ت ھ"ه ا��Uو��� ا.  
  

، ر$��
 د��3را)D: أ�\* )3(�
 ا��'�´ وا���ّزع، درا$
 �� G���ن ا����رة ا�ّ�و�ّ�
 ه�� �I1 ا���در 1�� ا�D�ج، )�7و��(�K ،

  .42، ص1982ا���ھ*ة، 
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املنتج، خاّصة يف  غري أنّه قد يتعذر يف بعض احلاالت على املستهلك املضرور معرفة هويّة
ميدان التجارة الّداخلية أو الّدولية، حيث يكون ال مناص من رجوع املضرور على موزّع املنتوج 

إىل ضرورة مّد حكم املنتج إىل " سرتاسبورغ"أو موّرده، ويف مثل هذه احلالة دعت اتّفاقية 
وهو نفس  )1(. ّردالقائمني بشبكة التوزيع وليس اإلنتاج فقط وحصره يف شخص املوزّع واملو 

موقف املشرّع األمريكي الذي وّسع يف مفهوم املنتج ليشمل كّل شخص حيرتف بيع املنتجات 
املعّدة لالستهالك أو االستعمال، وبذلك فإّن مفهوم املنتج يشمل كّل من الصّناع وّجتار اجلملة 

ألحكام  وجتار التجزئة وأصحاب املطاعم، وأي شخص آخر حيرتف بيع املنتجات اخلاضعة
  .1965أ من املوسوعة األمريكية الثانية لسنة /402مسؤولية املنتج طبقا للمادة 

وهو ما يقارب موقف املشرّع الفرنسي الذي قد وّسع من مفهوم املنتج يف إطار املاّدة 
 وهو من يتصّرف بصفته : من القانون املدين الفرنسي، حيث مّيز حمض املنتج 1386/6

ْنَتج ائي وبني من حمرتفا وهو الّصانع 
ُ
ملنَُتج ائي، ومنتج املادة األّولية، وصانع جزء مكّون مل

  .يأخذون حكم املنتج ومنهم املوزّع

من  02أّما املشرّع اجلزائري، فلم يعط تعريفا للمنتج وإّمنا عّرف احملرتف يف إطار املاّدة 
املنتج أو : بأنّه )2(خلدماتوالذي يتعّلق بضمان املنتوجات وا 266-90املرسوم التنفيذي رقم 

الصانع أو الوسيط أو احلريف أو التاجر أو املستورد أو املوزّع، وعموما كّل متدّخل يف إطار مهنته 
  ."يف عملية عرض املنتوج أو اخلدمة لالستهالك

واملنتج وفقا ملا سبق ليس فقط هو منتج املنتوج الّنهائي للمنتوج حبالته اليت ُعرِضت 
لالستهالك أو الصانع الذي صنع كّل أجزائه بل أيضا صانع األجزاء أو العناصر  لالستعمال أو

  .املرّكبة اليت تدخل يف تركيب املنتوج الّنهائي
ظهور صور جديدة للعيب يف املنتجات، ومدى تأثري ذلك على مسؤولية املنتج وخباصة،  :ثانيا

  :إطار هذه الّصور حّق املستهلك يف الّسالمة اجلسدية واملالية، حيث يدخل يف

                                                 
)1 (�J�
 و��� �¶U+�م ا��اردة �ّ��¨ �+�ن ;���� �'\�م ا���7و�U.  
)2 (  ?���Gي ر"����W'م ا������$*��I*  15ا�����7رخ �����  266-90ا��I���$1990 / ^���ّ������ن ا��'�����K�ت وا�����H)�ت، جا����P. ر،ع

40/1990.  
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واليت تتضمن إّما املنتجات الضارّة، وإّما منتجات ليست ضارّة أو  :المنتجات المعيبة - 1
مؤدية بطبيعتها، وإّمنا يرجع مصدر ضررها يف كوا منتجات معيبة وهي ميكن أن تشّكل نوعني 

  .من املنتجات

ئية ولكّنها تصبح ضارة يف مرحلة املنتجات الغذا: املنتجات غري الضارة بذاا مثل :الّنوع األول
  .استعماهلا أو استهالكها بسبب العيوب اليت تشوا

وهي املنتجات اخلطرة ولكن مصدر اخلطورة هنا، ليس لكوا ذات طبيعة  :والنوع الثاني
  .خطرة، حبّد ذاا، بل ألّا أُنتجت معيبة، فتصبح أكثر خطورة على إثر ما يشوا من عيوب

وهي املنتجات اليت ينحدر فيها اخلطر من خاّصية املنتوج  :خطرة بطبيعتهاالمنتجات ال  - 2
نفسه، وليس من ظرف خارج عن ذلك، فاملنتوج اخلطر يكون خطرا قبل وقوع الّضرر، وال 
يصبح خطرا بسبب وقوع الّضرر، فاخلطورة هنا تكون مالزمة للمنتوج وبشكل ائي، وتكون  

  )1(.الناريةكاألسلحة  كامنة يف املنتوج نفسه

إّن حداثة هذا االلتزام الذي ولد على يد القضاء ترتب عنه خلق مبادئ وقواعد تشريعية  :ثالثا
جديدة تتالءم ومتطلبات هذه الّسالمة واليت خترج يف مضموا عن اآلليات التقليدية املعروفة، 

  .واليت تستوجب ضرورة الوقوف عليها
  

ثنا لإلجابة عن التساؤالت املطروحة بصدد هذا وتأسيسا على ما تقّدم، ستكون خطّة حب
  :املوضوع ذات تقسيم ثنائي تتوزّع على فصلني

خّصصناه للحديث عن األحكام العاّمة لاللتزام بالّسالمة، والذي تضمن  :الفصل األول -
 : اإلجابة على العديد من األسئلة منها

؟ وما هي اخلصائص املمّيزة لاللتزام ما هو االلتزام بالّسالمة؟ وفيما تكمن أمهّية هذا االلتزام
 بالّسالمة عن غريه من االلتزامات؟

                                                 
(1) 

 OKة را*#Hا� *���ء ا�H#*ة وS92 ا�/ .���
 ا���ª�( ل�U:  

، /��ون دار ا�',�*، ����
 وأو�JJK� ا������ء ��� )I�د�JE� ا�������S9 -�� 21 
·S�ّ'ا� 
���7و��� 
1�ط¥ ا�'��T، ا�'\*�
 ا���ّ)

  .و)� /��ھ� 109، ص1980، 1ط

Dا� ����  604، /�ون $'
، ص5، /�ون دار ا�',*، ط  -)F�در ا(��.ام -+�?، ا���S �� .K*ح ا�����ن ا������I1 ا�



  5ـــــــــــــــــــــــــــا��234
 

 

وما هو األساس الذي تقوم عليه مسؤولية املنتج يف حال إخالله بااللتزام بالّسالمة؟ وما 
  .هي طبيعته؟ هل هو التزام ببذل عناية أو أنّه التزام بتحقيق نتيجة؟

عد الوقائية اهلادفة لتحقيق االلتزام بالّسالمة، يف حني تطّرقنا يف الفصل الثاين إىل القوا -
وذلك بإبراز مدى تدّخل األنظمة والقواعد الوقائية اليت دف إىل منع . وجزاء اإلخالل به

  :  األخطار قبل وقوعها يف حتقيق سالمة األشخاص واألموال، وهذا باإلجابة على إشكاليات
ي شروط عرض املنتجات للتداول؟ وإذا كان هل ميكن ألّي منتج الّدخول إىل الّسوق؟ وما ه -

هناك بعض اهليئات واجلهات الّرمسية اليت تلعب دورا يف محاية املستهلك، فما مدى مسامهتها يف 
 حتقيق سالمته؟

وفيما خيص جزاء إخالل املنتج بالّسالمة، فكيف تدّخل النظام اخلاص بإصالح الضرر الذي  -
 حلق أمن وسالمة املستهلك؟

 ؟.م خاص من نوعه أم أنّه يبقى خاضعا للقواعد العامة للمسؤولية املدنيةوهل هو نظا -

وكيف تدّخلت األنظمة اجلزائية يف ردع ومعاقبة املنتج الذي يعّرض أمن وسالمة املستهلك  -
 للخطر؟

 :وبذلك تكون خطّة البحث كاآليت -

 .األحكام العامة اللتزام املنتج بالّسالمة: الفصل األول -

.لقواعد الوقائية اهلادفة لتحقيق االلتزام بالّسالمة وجزاء اإلخالل بها: الفصل الثاين -
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ـــزا ـــالمة يأخـــذ اّتجـــاهين مإن الحـــديث عـــن األحكـــام العامـــة اللت ـــتج بالّس : المن
يرتبط بأساس التزام المنـتج  يتعّلق بماهية االلتزام بالسالمة،  بينما الثاني االتجاه األّول

  .بالّسالمة وطبيعته

يمكــــن القــــول أنّــــه لــــم يظهــــر كــــالتزام : ماهيــــة االلتــــزام بالســــالمةفيمــــا يخــــص 
ـــــة االلتزامـــــات  األخـــــرى،  مستقّل،وكأســـــاس لمســـــؤولية المنـــــتج، إالّ لّمـــــا عجـــــزت بقّي
وبـــاألخص االلتـــزام بضـــمان العيـــوب الخفيـــة عـــن تقريـــر الحمايـــة األكبـــر للمســـتهلك، 

ب عنــه مــن اّتســاع فــي خاّصــة بعــد التطــّور العلمــي، ومــا انجــّر عنــه مــن مخــاطر ومــا ترتّــ
  .الهّوة بين المستهلك كطرف ضعيف و بين المنتج باعتباره محترف

وهذا ما يقتضي مّنا تبيان مفهوم االلتـزام بالسـالمة، بمـا فـي ذلـك تعريفـه، وكـذا 
وذكر خصائصه من حيث كونه حديث النشأة، وكذا من حيث   ته،يشروطه وخاصة أهم

  )المبحث األول. (اللتزاماتكونه تابعا أو مستقّال عن غيره من ا

كما ال يفوتنا وجوب التطرق إلى أساس االلتـزام بالسـالمة، مـن حيـث كونـه مـن 
هنـــا ال يطـــرح اإلشـــكال، ولكـــن المشـــكل يثـــور، ). التـــزام عقـــدي(مســـتلزمات العقـــد، 

هل يمكن الّلجـوء إلـى : عندما يطال الخطر الغير أي المستهلك الغير متعاقد، فعندئذ
ة التقصــــيرية للمطالبــــة بــــالتعويض علــــى أســــاس اإلخــــالل بــــااللتزام أحكــــام المســــؤولي

ـــااللتزام بالســـالمة؟ ـــه ب ـــتج عـــن إخالل ـــد يحكـــم مســـؤولية المن ـــاك نظـــام جدي ، أم أن هن
  .بالسالمة

وكـذلك البـد مــن تحديـد طبيعــة االلتـزام بالّسـالمة، مــن حيـث كونــه التـزام يبــذل 
  )المبحث الثاني.(عناية أم التزام بتحقيق نتيجة

علــــى  ّضــــلنا إال أن يكــــون هــــذا التحليــــل مرفقــــا بالّدراســــات المقارنــــة ســــواءً وف
 .مستوى التشريع أو القضاء أو الفقه
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        ماهية االلتزام بالسالمةماهية االلتزام بالسالمةماهية االلتزام بالسالمةماهية االلتزام بالسالمة: : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

من الوجيه اإلشارة إىل أن قواعد الضمان، برغم تطعيمها بقواعد التسليم، مل تكـن كافيـة 
  .يت حتدثها املنتجات بعيوالضمان سالمة املستهلكني من األضرار ال

جهـا عـن اخر إ مت ة ذلـك أن اسـتعمال هـذه القواعـد لتعـويض مـا حتدثـه املنتجـات مـن أضـرار قـدلع
ـــة ا أريـــد ـــا حبســـب مـــا اجتّ منـــمان إالـــذي أراده هلـــا واضـــعوها، فنصـــوص الّضـــ ضر غـــال هـــت إليـــه نّي
ى مبيع صـاحل لتأديـة يها، ضمان اجلدوى االقتصادية للمبيع، أي ضمان حصول املشرتي علضعوا
رض املنتظــر منــه، وقــد صـيغت النصــوص اخلاّصــة بشــروط الّضـمان وآثــاره يف ضــوء هــذه الغايــة، غـال

فكان من الطبيعي أن تبدوا هذه النصوص برغم جهد القضاء، يف تطويرها،قاصرة إذا أريـد هلـا أن 
  .حتقق غرضا آخر وهو تعويض األضرار اليت حيدثها املبيع بعيوبه

تبــّين وســيلة أخــرى أكثــر  إىلبب فقــد اّجتــه القضــاء الفرنســي يف اآلونــة األخــرية وهلــذا الســ
  .المةاالعرتاف بوجود التزام بضمان السّ  يمالئمة لفكرة املسؤولية والتعويض، أال وه

ج، عـن األضـرار الـيت حتـدثها تِ ودراسة ماهية االلتزام بالسالمة باعتبـاره أساسـا ملسـؤولية املنُـ
ا حتديــد مفهــوم هــذا االلتــزام، مبــا يف ذلــك شــروطه وأمهّيتــه يقتضــي مّنــ ،عيوــابة املنتجــات الّصــناعي

املطلـب (  ،مال اجلهـود التشـريعية يف جمـال سـالمة املسـتهلككوكذا اسـت،يف جمال محاية املسـتهلك
شــأة مــن عدمــه نلتــزام حــديث الامــن حيــث كونــه  ،قبــل أن نتنــاول خصــائص هــذا االلتــزام ،)األول

وخاّصـة االلتـزام بضـمان العيـوب  ،ه تابعـا أو مسـتقال عـن غـريه مـن االلتزامـاتوكذا من حيث كونـ
  .)املطلب الثاين(  ةياخلف
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  المطلب األول
  ةاللتزام بالسالمامفهوم  

طـرق لتعريفـه اللغـوي  وكـذا تال ، ارتأينـانقيـبه مـن التّ المة حّقـإلعطاء مفهـوم االلتـزام بالّسـ
 ،طرفــا  ضــعيفا هخاصــة يف جمــال محايــة املســتهلك بوصــفوإبــراز أمهيتــه ي،وكذا شــروطه، االصــطالح

  .حيتاج إىل التزام جديد يقيم عليه دعواه، وتؤسس بناءا عليه مسؤولية املنتج

  الفرع األول
  المةتعريف االلتزام بالسّ 

ـــــزام بالســـــالمة، يتط ـــــف االلت ـــــإّن البحـــــث يف تعري ـــــب مل غـــــوي قبـــــل لا التطـــــرق لتعريفـــــه الن
  .االصطالحي

  للغويالتعريف ا: أوال
  .يء، أو التعّهد بالفعل أو األداءإجياب األمر على نفسه أو اعتناق الشّ  :فااللتزام يقابله لغةً 
  )1(."عاد المسافر بالسالمة"براءة من العيوب، جناة،  :أّما السالمة معناها

  ".التعّهد بتقدمي شيء خال أو بريء من العيوب:"الي فااللتزام بالسالمة هووبالتّ 
 « Obligation de Sécurité »(2)  المة يف اللغــة الفرنســية بالّســ مزاقابــل االلتــيو 

  .ومعناها ضمان أمن األشخاص بعدم تقدمي أشياء تضّر م

  :التعريف االصطالحي: ثانيا
هو التزام يقع على عاتق البائع احملرتف، وذلك بعدم إحلاق ضـرر باألشـخاص  :المةااللتزام بالسّ 

  )3(.واألموال

                                                 
(1)   �Eد،ا�ّ*ا���( ان*IK ،*\أ�)�/*1*/�-1 (، �/ ¤��� ?�  .284، 75.، ص2007، 1، ّط _دار ا��

(2) voir ; (G.) SERYAN. Dictionnaire le mout kan, dar El Rateb..2007, p.376. 
(3) « l’obligation impose au vendeur professionnel de ne pas créer de danger pour les personnes et les 
biens »  
www.lexinter.net/et  au producteur .Jp/obligation de sécurité au travail, html.20k. 
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أنّــه التــزام املنــتج بــالعلم بعيــوب الشــيء املبيــع، حــىت يتحّقــق يف هــذا املبيــع  يعــّرف علــى كمــا
  )1(.األمان، الذي يتوّقعه املشرتي عند استعماله

التزام يقع على عاتق البائع املهين، بتسليم منتجات خالية من   يعّرفه البعض اآلخر بأنّهو 
هو التزام أو  ،)2(خاص واألموالطر بالنسبة لألشخ كون مصدرَ يكل عيب أو خلل يف الّتصنيع، 

بالعلم بعيوب املبيع وإزالتها، مىت يتحّقق يف هذا املبيع األمان الذي يتوّقعه املستهلك عند 
  )3(.استعماله

، مفروض على مدين حمرتف، بعدم إحلاق أضرار بصّحة تبعيوااللتزام بالسالمة هو التزام 
  )4().ولكن أيضا عند الّلزوم األضرار الّنفسية، جلسمانيةمبدئيا األضرار ا( .أو سالمة األشخاص

مات، اليت جيب سيالشروط وال ذكرالمة، من خالل مفهوم االلتزام بضمان السّ ويّتضح 
  .إذن ماهي هذه الشروط؟ . )5(توافرها لالعرتاف بوجوده 

  الفرع الثاني
  شروط االلتزام بالسالمة 

أّوهلا وجود خطر يهّدد سـالمة : وط معّينةالمة، ال بّد من توافر شر حىت يقوم االلتزام بالسّ 
ألحد األطراف ملقي علـى عـاتق  سديةالمة اجلأن يكون أمر احلفاظ على السّ : وثانيها املستهلك

  .)6(حمرتفا منتجا أن يكون املدين بااللتزام بالسالمة : الطّرف اآلخر، وثالثها

 )7( :المستهلكوجود خطر يهّدد سالمة : أوال

                                                 

�D( */�K:أ�\* )(1�I���
 ا��1�'�Fّت ا�����'�2�1 1���ب ا� 
·�S�ّ'2 ا�9*ار ا�( ��J�����ن $¤)
 ا�� ،��ا����? (�ب 1

���Qون ط)ا��/ ،���  .241.، ص 1996،  ، )��_ ا�'ّ,* ا��
( 2  ) “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“ 
ّ�
 : أ�\*  (3)�ّ�
 ا�ّ�و������، درا$�
 ��� ا������ن ا������ وا�����رن، ا��ّ�ار ا��J������ 
��
 ا���������Dا� ،����� ا��Uأ ?$�G *(�1

�'ّ,* وا���ز�O، /�ون ط ، � 
���Q87. ، ص2002ودار ا�.  
  (4)

  Voir : (Ph.) LE TONNEAU, Responsabilité des Vendeurs et Fabricants, Ed. D. 2001, p.70. 
��� �À��/ ���� C ا������د، /��ون دار ا�'ّ,��*، /���ون ط ، : أ�\�* (5) I# و 
��ن ا����¤)��P/ ان، ا(���.ام*���1 4��1 ����D(1980 ،

  .143.ص
)6 (

��ن ا�ّ���¤)
 ���� /���À ا�����: أ�\��* ��P/  ا(����.ام ،����1 ����D( ����Uو ����D( ، ا�����ھ*ة، /���ون ط 
���
 ا��*/��PJّ'د، دار ا��
 ..و)� /��ھ� 08.، ص2001

�� ا�����، ا��*OK ا�ّ��/^، ص: أ�\*)  7(Uأ ?$�G *(�1.88.  
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لّصـــناعي وتعّقـــد األجهـــزة احلديثـــة، وتضـــارب املصـــاحل بـــني املنـــتج باعتبـــاره يف ظـــّل التقـــّدم ا
غـريه مـن العقـود يف  زّ واملستهلك باعتباره مشرتى، وتزايد اهلّوة بينهما، أصبح عقـد البيـع يبـ حمرتف

فـــاالعرتاف بوجـــود االلتـــزام بضـــمان الســـالمة يف بعـــض العقـــود، كعقـــد النـــزول يف  ر،هـــذا املضـــما
أصـبحت خطورـا تتضـاءل، اخليالـة،  احلديديّة، وعقود املشاهدين مـع دورعاب فندق، وعقد األل

ت باملخــاطر العديــدة الــيت باتــت ــّدد مجهــور املســتهلكني للمنتجــات الّصــناعية علــى إذا مــا قيســ
   تقرر االلتزام بالسالمة الذي يفرض على املدين به ولذلك، )1(اختالف أنواعها

وهــذا مــن ، دون أن يصــيب املتعاقــد اآلخــر ضــرر فــق مــع حســن النيّــة، بطريقــة تتّ أن ينّفــد التزاماتــه 
للّضـرر، حـىت ولـو كـان  أجل مواجهة خماطر التطّور العلمي، وكفالة حق املضرور يف تعـويض جـابرٍ 

  )2(.ناشئا عن أسباب مل يسمح العلم باستظهارها

املئات، مسموم يودى حبياة  زخب، وهذا فهذه حقنة تودي حبياة العشرات من األطفال
كهربائي ينفجر بني يدي املشرتي، وذلك تلفاز ينفجر يف وجه وذلك سالح ناري أو خّالط  

املشاهدين، وتلك سّيارة تنقلب برّكاا أو طائرة وى يف أعماق البحار، وهذا مسحوق جتميل 
  )3(.يشّوه الوجوه، إىل غري ذلك من صور األخطار اليت ال تقع حتت حصر

  )4(:الحفاظ على سالمة المستهلك موكوال للطرف اآلخر أن يكون أمر: ثانيا

لــــيس اهلــــدف مــــن هــــذا الّشــــرط خضــــوع املســــتهلك لســــيطرة املنــــتج فيمــــا يتعلّــــق بســــالمته 
اجلســـدية واملاليـــة، كمـــا هـــو احلـــال بالنســـبة للمـــريض الـــذي يعهـــد بســـالمته أثنـــاء العمليـــة اجلراحيّـــة 

الـيت يكـون فيهـا )5(ا ينطبق على عقود اإلذعـانللطبيب، بل املراد منه اخلضوع االقتصادي، وهو م
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فيها أحـد املتعاقـدين وهـو مـن حيتكـر سـلعة أو خدمـة معّينـة يف مركـز أقـوى يتـيح لـه إمـالء شـروطه 
و إذا كـان مـن  )1( .دون أن يكون باستطاعة الطـرف اآلخـر مناقشـة هـذه الّشـروط أو الّتغيـري فيهـا

الفقـه التقليـدي، فـإن الفقـه احلـديث أصـبح  العسري إدراج عقد البيع ضـمن عقـود اإلذعـان يف ظـلّ 
يرى فيه هـذه اخلاصـّية، بـالنظر ملـا تتمتّـع بـه الّشـركات الصـناعّية مـن قـّوة اقتصـادية وهيمنـة مّكنتهـا 

 .من احتكار بعض أنواع الّسلع واخلدمات

غري أّن اهليمنة االقتصادية ليسـت هـي السـبب الوحيـد خلضـوع املسـتهلك، فهـذا اخلضـوع 
ــــــه علــــــى االســــــتغناء عــــــن املنتجــــــات  )2(هــــــو حاجــــــة املســــــتهلك، لــــــه ســــــبب آخــــــر أو عــــــدم قدرت

، وعــدم اســتطاعته كشــف مــا تتضــّمنه مــن قصــور أو عيــب، ذلــك أّن مســرية التقــّدم )3(واخلــدمات
الّصناعي اهلائل، وما ترّتب عنه من تغلغل وانتشار للمنتجات يف شّىت مناحي احلياة، جعلت أمـر 

هـة، ومـن جهـة أخـرى، فـإّن تعّقـد األجهـزة احلديثـة جعـل التعـّرف االستغناء عنها مستحيال مـن ج
فمشـرتي آلـة غسـيل  )4(على مكّوناـا أو خصائصـها أمـرا بـالغ الّصـعوبة علـى أغلـب املسـتهلكني،

مثال، ال ميكنه فحص أجزائها للوقوف علـى أوجـه القصـور فيهـا، وهـذا يقطـع بـأّن املسـتهلك ملثـل 
 )5(.ئما يف حالة خضوع من الّناحية الفنّـّيةهذه األجهزة واملنتوجات يكون دا

  

  )6(:منتجا محترفاالمة أن يكون المدين بااللتزام بالسّ : ثالثا
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ومفاد هذا الّشـرط هـو أّن املسـتهلك يقـدم علـى الّتعامـل مـع مثـل هـذا الّشـخص ملـا يتـوافر 
عليـه اإلحاطـة  لديه من خربة ودراية بأصـول مهنتـه، وباعتبـاره متخّصصـا يف حرفتـه، ولـذلك يتعـّني 

باألصــول العلميــة، واخلــربات الفّنيــة، الــيت متّكنــه مــن مزاولــة نشــاطه علــى أكمــل وجــه، حــىت يكــون 
، فنتيجــة الســتغالل املنــتج لقوتــه االقتصــادية، يتعــّني عليــه أن )1( أهــال للثقــة الــيت يوليهــا لــه عمــالؤه

  إذن من هو املنتج؟.يكون مدركا لكل خصائص املنتوج الذي يصنعه
  : لتشريع الجزائريفي ا . أ

فلــم يــرد مصــطلح املنــتج يف القــانون املــدين إال بعــد تعــديل أحكامــه  :فــي القــانون المــدني  -1
يكــــــون املنــــــتج : "مكــــــّرر منــــــه علــــــى أن 140، حيــــــث نّصــــــت املــــــادة 10-05مبوجــــــب قــــــانون 

، حيث ّمحل هذا النص املنتج املسؤولية عن الضرر الناتج عـن عيـب يف منتوجـه، دون ..."مسئوال
حتديــــد ملفهــــوم املنــــتج، هــــذا مــــا يقتضــــي البحــــث عــــن معــــىن املنــــتج يف القــــوانني اخلاصــــة حبمايـــــة 

  .املستهلك
 266-90من املرسوم التنفيذي رقم  02فلقد عرفت املادة : في قانون حماية المستهلك-2

هـــو منـــتج، أو صـــانع، أو وســـيط، أو حـــريف، أو تـــاجر، أو مســـتورد أو " احملـــرتف:"احملـــرتف بقوهلـــا
ــــه، يف عمليــــة عــــرض املنتــــوج أو اخلدمــــة  مــــوزع علــــى العمــــوم، أو كــــل متــــدخل ضــــمن إطــــار مهنت

،واملالحــظ أّن املشـرع قــد قصــد "02-89، كمــا هـو حمــّدد يف املـادة األوىل مــن قـانون كلالسـتهال
إيـــراد معـــىن احملـــرتف دون معـــىن املنـــتج، نظـــرا التســـاع مفهـــوم األول عـــن الثـــاين، وأّن هـــذا التعـــداد 

ن يأخــذون صــفة احملــرتف جــاء علــى ســبيل املثــال ال علــى ســبيل احلصــر، خاصــة لألشــخاص الــذي
مـــن قـــانون  01، حيـــث نّصـــت املـــادة "كـــل متـــدخل ضـــمن إطـــار مهنتـــه"بعـــد اســـتعمال مصـــطلح

يهـدف هـذا القـانون إىل حتديـد القواعـد العامـة املتعلقـة حبمايـة املسـتهلك :"على ما يلي 89-02

                                                                                                                                                         
"Le terme producteur désigne les fabricants de produits finis on de parties composantes et les 
producteurs de produits naturels…" 
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لالســتهالك اعتبــارا لنوعيتهــا ومهمــا كــان النظــام القــانوين  أو اخلدمــة/طــوال عمليــة عــرض املنتــوج و
 .للمتدخل

أو اخلدمــة لالســتهالك تشــمل مجيــع املراحــل مــن طــور اإلنشــاء األول /إّن عمليــة عــرض املنتــوج و 
وهـــــدا مـــــا جـــــاء يف إطـــــار ". إىل العـــــرض النهـــــائي لالســـــتهالك قبـــــل االقتنـــــاء مـــــن قبـــــل املســـــتهلك

كــل شــخص :"بأنــه الــيت عرفــت املتــدخل    )1( .غ.ق.م.ح.ق.ممــن  03مــن املــادة  07الفقــرة
  ."طبيعي أو معنوي يتدخل يف عملية عرض املنتوجات لالستهالك

حيث أّن اهلدف من هذا هو تقرير ضمانات أكرب أمام املتضررين، من خالل توسيع جمـال 
     )2( .تطبيق املسؤولية من حيث األشخاص

هـائي للمنتـوج حبالتـه الـيت عرضـت لالسـتعمال أو ولذلك فإن املنتج ليس هو فقـط املنـتج الن
االســتهالك، أو الصــانع الـــذي صــنع كـــل أجزائــه، بـــل أيضــا صـــانع األجــزاء املركبـــة الــيت تـــدخل يف 

و لــذلك فــإن االلتــزام بالســالمة ال يقــع علــى البــائع األخــري، وإمنــا يقــع )3( تركيــب املنتــوج النهــائي،
وفقــا للــنص ) املســتهلك(بالتــايل فإنــه يكــون للضــحية علــى مجيــع املتــدخلني، وصــوال إىل املنــتج، و 

  .السابق االختيار يف ممارسة دعواه، ضد أّي واحد منهم، بشرط إثبات إخالله بااللتزام بالسالمة
أّمــا عــن موقــف املشـــرع اجلزائــري فيمــا خيـــص املرافــق العامــة ومـــدى إخضــاعها للقــانون اخلـــاص يف 

حبصـــر املؤسســـات العموميـــة ذات  إ.م.إ.قمـــن  07عالقتهـــا مـــع املنتجـــني، فقـــد إكتفـــت املـــادة 
الصـبغة اإلداريـة مبناســبة حديثـه عــن اختصـاص الغـرف اإلداريــة بالفصـل يف املنازعــات املتعّلقـة ــا، 
ويتضــــح مــــن هــــذا أّن املــــادة الســــابقة قــــد اســــتبعدت املؤسســــات العامــــة التجاريــــة والصــــناعية مــــن 

عــد القــانون اخلــاص يف عالقاــا مــع الغــري يف اختصــاص القضــاء اإلداري، وبالتــايل أخضــعتها لقوا
 .)4(ليختص القضاء العادي بالفصل يف املنازعات املتعلقة ا. جماالت اإلنتاج والتوزيع

   :في التشريع الفرنسي. ب

                                                 
��ن2008ا�F�در �� �Kان .1) (�*I2 ط*ف ا�( C�� 196.، ص01، )�D^ رG? ، ا��F�دق 1
�_، : *أ�\ 2) (�;�/ 2/ 
�D��/ ��
 J'1� �� ا�1Iّ *��
 ا�ّ��� وا���7و�J���
 ا����D� 
�ّ,�*�O ا��.ا�E*ي، دار ا���ا�1 ا���ّ)

 ./��ھ� و )� 84  .ص، 2000ا��Jى، ا��.اE*، /�ون ط ، 
�� /�دا�� ،: أ�\* 3) (D(
I���
 ا��'�´ C ���'( 21 ا���',* و ا���ز�O، ط ،)�7و�� *�W114. ص ، 2005، 01دار ا�. 
�'�ز��1�ت اÁدار���
 : أ�\��* 4) (�� 
��Jب ، ا����I�دئ ا���)����S د�����ص()���F�;)ا 
،د����ان ا��#��1�I�ت ���3.ء ، ا�)�\*���


، /�ون ط ، � .364. ، ص1999ا���)�
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إىل  389-98من قانون  02-1386و 01-1386يف املواد يذهب القانون الفرنسي      
األشـــخاص متركـــزا جلعـــل املنتـــوج أكثـــر ســـالمة، ولســـهولة  حتميـــل املنـــتج املســـؤولية باعتبـــاره أكثـــر

  . )1(اكتتاب تأمني للمسؤولية
ولقــــد ذهــــب هــــذا القــــانون يف حتديــــده لطائفــــة املنتجــــني إىل التمييــــز بــــني حمــــض املنتجــــني، 

  :واألشخاص الذين يأخذون حكم املنتج
، يعتــرب منتجــا:"علــى أنـه ف. م.قمــن  06-1386فقلــد نصــت املـادة  :محـض المنتجــين •

ـــبعض أجـــزاء : "إذ عمـــل بصـــفة مهنيـــة الصـــانع النهـــائي للمنتـــوج ومنـــتج املـــواد األوليـــة، والصـــانع ل
، إذن فطبيعة املسؤولية هنا هي مسؤولية مهنية، وحىت تقوم هـذه املسـؤولية، فـال بـد )2( ..."املنتوج

، أو أن تكــون مهنــة الشــخص املســئول هــي صــناعة املنتجــات كاملــة وائيــة أو أجــزاء مركبــة منهــا
  .مادة أولية

صـانع : "مـن التوجيـه األوريب والـيت عرفـت املنـتج بأنّـه 02وال شك أن هـذا الـنص يتفـق مـع املـادة 
، "الشيء قي شكله النهائي، وكذلك منـتج املـواد األوليـة، والصـانع جلـزء يـدخل يف تكـوين الشـيء

ة عنــه، إذا أثبــت أن املــواد وملنــتج املــواد األوليــة الــيت تــدخل يف تركيــب املنتــوج، أن يــدفع  املســؤولي
مــــن  01-1386األوليــــة غــــري معيبــــة قبــــل عمليــــة التحويــــل الصــــناعي، وهــــذا وفقــــا لــــنص املــــادة 

، ونفــــس احلكــــم يســــرى علــــى عالقــــة الصــــانع النهــــائي وصــــانع األجــــزاء، حيــــث أن هلــــذا ف.م.ق
  .األخري إبعاد املسؤولية عنه بإثبات سالمة اجلزء املسلم للمنتج النهائي

  les personnes assimilés: لذين يأخذون حكم المنتجاألشخاص ا •
لقد ذهب املشرع الفرنسي إىل إنـزال حكـم املنـتج علـى طائفـة مـن األشـخاص رغبـة منـه يف 

مــن التوجيــه األوريب  03توســيع نطــاق املســؤولية عــن فعــل املنتجــات املعيبــة، ليســاير بــذلك املــادة 
  :كم املنتج وهمواليت حّددت األشخاص الذين يأخذون ح 1985لسنة 
الشــخص الــذي يقــدم نفســه علــى أنّــه منــتج، حينمــا يضــع اســم، أو عالمتــه أو أيّــة عالمــة " -

  .أخرى على املنتوج
  .املستورد للمنتجات -

                                                 
�� /�دا��، : أ�\* 1) (D(�� ��J���
 ا����U ،رن����',* و ا���ز�O، ا�����ن ا�� *�W465. ص ،2006، دار ا�. 

(2)  Art.1386/6 : « 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 » 
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الشخص املورد للسلعة دون أن حيدد من هو املنتج هلا، ويعفـى مـن املسـؤولية إن هـو حـّدد  -
  )1( ."شخصية املنتج احلقيقي

  : طائفة من األشخاص هم ف.م.قمن  06-1386ة ولقد حددت املاد
الشـخص الــذي يظهــر مبظهــر املنــتج وذلــك بوضــع عالمتــه، أو إشــارة مميّــزة لــه علــى املنتــوج،  -

وإّن القـــول مبســـؤولية هـــذا الشـــخص يكـــون اهلـــدف منـــه محايـــة املضـــرور املتعامـــل معـــه، الـــذي 
  .تولدت لديه قناعة، بأن للمنتوج ضامن

السوق األوروبيـة إلعـادة بيعـه، أو تـأجريه مـع الوعـد بـالبيع مسـتقبال، أو  مستورد املنتوج إىل -
 )2(.توزيعه فيه

البــائع، املــؤجر، باســتثناء املــؤجر يف البيــع اإلجيــاري، واملــؤجر الشــبيه بــه، حيــث يعتــرب املــورد  -
ــــتج، عــــن كــــل عيــــب ميــــس بســــالمة  ــــام مســــؤولية املن احملــــرتف مســــئوال وفقــــا لــــنفس شــــروط قي

وهـــذا يعتـــرب مبثابـــة ضـــمان حقيقـــي للضـــحية والـــيت مـــن مصـــلحتها مقاضـــاة املنـــتج ، )3(املنتـــوج
الظـــاهر أي املـــورد احملـــرتف، وهـــذا األخـــري ميكنـــه الرجـــوع علـــى املنـــتج األصـــلي يف خـــالل ســـنة  

-1386وهــذا مـا قضـت بـه املــادة  )4( كاملـة، حتسـب مـن تــاريخ املثـول األول أمـام القضـاء،
  .)5(ف.م.قمن  07

شرع الفرنسـي قـد وسـع مـن مفهـوم املنـتج خالفـا للتوجيـه األوريب، ليتماشـى ويالحظ بأن امل
  .بذلك مع التفرقة التقليدية اليت جرى عليها القانون من تشبيه البائع غري الصانع بالصانع

                                                 
�'�´ �� ا�����ن ا����رن، : أ�\*1) (�� 
����
 ا����ة، ا���7و�JS دة�G ،ة��ا��� 
 .46، ص2007دار ا���)�

(2) Art. 1386/6 : « est assimilée à un producteur pour l’application du présent titre personne 
agissant a titre professionnel : 
1° qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un 
autre signe distinctif.  
2° qui importe un produit dans la communauté européenne en une d’une vente, d’une 
location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. » 

�� /�دا�� ،: أ�\* 3) (D(رن����� �� ا�����ن ا�J���
 ا����U/^، ص��ا� OK*� .466. ، ا�
�'�´ ، ا��*OK ا���/^ ، ص: أ�\*4) (�� 
����
 ا����ة، ا���7و�JS دة�G.48. 

(5)   l’article 1386/7: « le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit bailleur ou de loueur 
assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel est responsable au 
défaut de sécurité du produit dans les mêmes condition que le producteur. 
Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demandé 
émanant de la victime directe du défaut toute fois, il doit agir dans l’année suivant la date de 
sa citation en justice. » 
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كما أنّه قد استثىن من طائفة املنتجـني املـؤجر يف البيـع اإلجيـاري، واملـؤجر الشـبيه بـه، حبجـة 
بــدور مــايل حمــض، إذ ال يشــارك يف اختيــار العتــاد، وال يف إجــراء املفاوضــات مــع أنّــه ال يقــوم إالّ 

  .)1(املورد، واألهم من ذلك أنّه مل يكن لديه احليازة املادية للمنتوج
علـى األشـخاص املهنيـني  ف.م.قمـن  06-1386ولقد نصت الفقرة األخرية من املادة 

األشـخاص الـذين باإلمكـان إثـارة مسـؤوليتهم الـذين اسـتثناهم هـذا القـانون مـن جمـال تطبيقـه وهـم 
، وهـــي النصـــوص الـــيت تـــنظم 1-1646واملـــادة  6-1792إىل  1792بالتأســـيس علـــى املـــواد 

  .)2(واخلاضعني للمسؤولية العشرية . مسؤولية املشيدين املعماريني، والبائعني للعقارات
يثـري إشـكالية  فإذا كان املنـتج بوصـفه شـخص طبيعـي أو معنـوي خاضـع للقـانون اخلـاص ال

فيمـــا خيـــص إثـــارة املســـؤولية عـــن انعـــدام الســـالمة يف  389-98مـــدى خضـــوعه ألحكـــام قـــانون 
املنتوج، ولكن ما الوضع لو كان املنتج هو شـخص مـن أشـخاص القـانون العـام، فهـل تطبـق عليـه 

  .أحكام هذا القانون؟
رافـــق العامـــة ذات الطـــابع جيـــري التمييـــز يف القـــانون اإلداري بـــني املرافـــق العامـــة اإلداريـــة وامل 

، )3(الصـــناعي والتجـــاري، فقـــد رســـا االعتقـــاد يف فرنســـا علـــى اعتبـــار املرافـــق اإلداريـــة مـــن املنتجـــني
ف .م.قمــن  07-1386وبالتــايل تكــون معنيــة مبجــال تطبيــق هــذا القــانون اســتنادا لــنص املــادة 

التجاريـة فتتميـز مبزاولتهـا لنشـاط خاصة بعد تشبيه املوردين باملنتجني، أما املرافق العامة الصـناعية و 
شبيه بنشاط األفـراد ولقـد نشـأت هـذه املرافـق نتيجـة انفـراد الدولـة بتسـيري بعـض جمـاالت الصـناعة 
والزراعــة والتجــارة، وهـــذا يــؤدي بالضــرورة إىل اســـتعار املنافســة بينهـــا مبــا حيقــق صـــاحل األفــراد ومـــن 

، وإذا كانــت يف )4(يــد املــاء والغــاز والكهربــاءمرافــق النقــل بالســكك احلديديــة ومرافــق تور : أمثلتهــا
األصل خاضعة ملا يسمى بالقانون العام للمرافق العامة، من حيث مساواة املنتجـني أمامهـا، ومـن 

، غـــري أن جملـــس الدولـــة الفرنســـي قـــد اجتـــه إىل )5(حيـــث تالؤمهـــا مـــع احلاجـــات املتغـــرية للمـــواطنني
لقواعــــد القــــانون اخلــــاص، والختصــــاص القضــــاء إخضــــاع هــــذه املرافــــق يف عالقتهــــا باملســــتهلكني 

                                                 
�� /�دا�� ،: أ�\* 1) (D(رن����� �� ا�����ن ا�J���
 ا����U�ا� OK*� .466. �/^ ، ص، ا�
�'�´، �W_ ا��*OK ، ص: أ�\*2) (�� 
����
 ا����ة، ا���7و�JS دة�G.51. 
�� /�دا�� ،: أ�\* 3) (D(رن����� �� ا�����ن ا�J���
 ا����U ، _Wص� ، OK*� .34. ا�
�'�´ ، ا��*OK ا���/^ ، ص: أ�\*4) (�� 
����
 ا����ة ، ا���7و�JS دة�G.53. 
��ن ا�#��وي: أ�\*5) (�� .47.، ص1973، دار ا�W+* ا��*/�، /�ون ط ، I( ،02�دئ ا�����ن اÁداري، ج $
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إىل منـــتج يرمـــي أساســــا إىل ) صـــناعي وجتــــاري(العـــادي، بعـــد أن حتـــّول املرفــــق العـــام االقتصـــادي 
  . )1(إرضاء املستهلك بشكل فردي قبل أن يهدف جزئيا إىل حتقيق النفع العام

  

  لثالفرع الثا
  أهمّية االلتزام بالسالمة

المة هــو التــزام يقــع علــى عــاتق أحــد الطّــرفني حيّضــه علــى تنفيــذ باعتبــار أّن االلتــزام بالّســ
، وقــد تقــّرر هــذا )2(التزاماتــه بطريقــة تّتفــق مــع حســن الّنيــة، دون أن يصــاب الطّــرف اآلخــر بضــرر

االلتــزام يف مواجهــة خمــاطر التطــّور العلمــي، وضــمان حــّق املضــرور مــن خــالل تقريــر تعــويض جــابر 
، إذن فيمـا تكمـن أمهيّـة )3(أسـباب مل يسـمح العلـم باسـتظهارهاللّضرر، حىت ولـو كـان ناشـئا عـن 

  .االلتزام بالسالمة؟

                                                 
�� /�دا�� ،،: أ�\* 1) (D(رن����� �� ا�����ن ا�J���
 ا����U، OK*� .و)� /��ھ�34. ، ص ا���/^ ا�
'ّ�م، ا��*OK ا�ّ��/^، ص:أ�\* 2)( ��ّD( ¥�*S.27 . 
)(3

�G 2ّ�وس، )�ى ا��.ام : أ�\* U*ّا� �I1 2�U 
�PJ'دار ا� ،����
 )�H�ط* ا��#�ّ�ر ا���JKا�( ��� 
��ن ا�ّ��¤)�P/ ´�'�ا�

، /�ون ط ، /�ون $'
 ، صّ�  .4.ا��*/
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  تقوية الحماية المقّررة للمستهلك :أوال
إن تفحـــــص القضـــــاء الفرنســـــي يف املرحلـــــة الّســـــابقة علـــــى اإلقـــــرار بوجـــــود االلتـــــزام بضـــــمان 

 موقــف أفضــل مــن الســالمة يف عقــد البيــع، يكشــف أن احملــاكم كانــت تضــع املضــرور مــن الغــري يف
املتعاقد، حيث كان يسمح للمشرتي بأن يقيم دعـواه بـالّتعويض،  )1(موقف املشرتي، أي املضرور

إمـــا علـــى أســـاس القواعـــد اخلاّصـــة بضـــمان العيـــوب اخلفّيـــة، وإّمـــا علـــى أســـاس القواعـــد العاّمـــة يف 
ه أن يســتفيد مــن فــإذا اختــار املشــرتي هــذا الطريــق األخــري، كــان مــن حّقــ )2(املســؤولية التقصــريية،

اخلاّصــة باملســؤولّية عــن فعــل األشــياء فريجــع علــى املنــتج  ف. م .مــن ق  1384/1حكــم املــاّدة 
خـالل املـّدة املقـّررة  )Gardien de la Structure")3"باعتبـاره حارسـا لتكـوين الشـيء 

   . لتقادم دعوى املسؤولية التقصريية، وهي ثالثون سنة
، أصـــبحت مـــّدة  )4(1985يوليـــو  5الّصـــادر يف   85/677ولكـــن بصـــدور قـــانون رقـــم 

تقــادم الــّدعوى عشــر ســنوات مــن تــاريخ ظهــور الّضــرر أو تفاقمــه، وعلــى هــذا األســاس فباختيــار 
                                                 

)(1 Cّ4 أ���T ا��#*وح ���ّ�اول"و��ّ*ف ا��P*ور 1���'���ج " ÅHS -ّ3 أ�* )2 ا��'��ج ا��و����ي �� ذ�� ا��,�*ي �
�� �C )2 أ�U اJ����T ا�����O( �G ا��'�´، أو ا������ر ا��C� 2 )�2 دون �S*اء وا9�������- أ�P� ا�,� -/ ،2�ّ��2 ا��ّ���E�I�

2�1 _I���( ،ج���'��'�´،: ا�"�F  2�دف و�Kدھ? أ<'�ء �Uوث أ��*ار ا��� 
�ّ����
 ا����ة ، ا����7و�J�S دة��G^/���ا� O�K*� ا�
 .و)� /��ھ� 60.ص

(2) " Les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la 
manifestation du dommage ou de son aggravation" 

)(3
  
�2 أّن  +���2 ھ�"ا ا�,��ء أو :�'���G C  �ّ? /�ا$�#�U �� ،C3*D� أو C����� ��Dث ا�,�ء ا�P*ر وھ� /�2 ��ي )2 ����

 C�>�D� ���
 ��Qر ا��7ال �Uل )2 �+�ن ا����·�ل 1ّ��Dھ"ه ا� �W� *;آ ÅHS ،C�+�*D  أو C���ا�,��ء )�2 ��*ر 1'�� ا$���
 
�U 2*ا$����/ ���( .�����
 ا�D*ا$��
، ا����E.�  ح ���� :���د*���Gأ Oھ��"ا ا����� 
��������* أو ا�و������Áل ا������$la garde de 

comportement  2���+أو ا�� -�+�Jا� 
�* أو la garde de la structure، وU*ا$������، وو���� ��J"ا ��Êّن ا�����Kª* أو ا�

 21 $�ء ا$����ل ا�,�ء،ا�'�G- أو ا��K�'·�( إ(ّ 21 ا�9*ار ا��+�ن )�(  ،C��� دع���* أو ا($�����ل(�، )U*ا$�
 ا����

�2 �+�ن ا�D�رس ا���/^ U ��)-+�Jرس ا��U (ا�,��ء �� ��21 1�T دا; 
�K�'ع . ��)'� �¶�*ار ا������و���  ھ�"ا ا�
 -E��2 ا��
 ا9و3���PG ���*Wء ا��P21 ا�� VU*ط �G« l’oxygène liquide »   
3*�S أّن ��� ��J�E�Gو ÅH��  ¨�U


 ا���ª�ّIة /�9و3����2 ا����E- ا���P§�ط ، و1'�� ������
 ��1دا )�2 ا����رورات ا������D+� ا��^ ا��21 ط* V��� 2�ا9و3��
��/ -�G�'�� O/��  -(�1 T��? إ�Uى ا���ار�* أ:�ا، و�+1 2'�  � ّ*ً/ 2��G�'ا� �Uأ �J�  ا��#�ر 
#D( 4إ� �J��:وح، و�\�*ا و*

 
��+�������Ê��� �1ّن ا����P*ور ر���O د���1ى 1���4 ا�,��*3
 ا��K)ن ا����P2 :��'�وق ا���( C����1 -��FD��
 ا�������À ا�����W3 م�����
2 1�4 أ$�س ا����دة �
 .م.)�2 ق �1384/1¶و3����+D( V�P�*� ،رورة����� 
C ط�POITIERS »�I » ف /�:�U �JW�ر$�

 ?+D/ ��� 1952أ���3/*  29)�7رخ �( À�'��� ?�+Dض ھ�"ا ا�*���� d�ر���/ À�'ا�� 
��+D�/ 
����Qا� 
�W���K 25 ط�*ف ا�§*��
1956  
��+D( 4�1 
�Pا�� V��Uا��� أ« ANGERS »  d�در /���ر��Fا� ��J�+U ��� ���ª  ?�� ار  1957)��ي  19وا����*�G


 ا�'�G- و���� ��'Å ا����دة ���7و�/ VPG ¨�U ،^/��ا� À�'ا� 
�+D(1782 ص /���� ا�'��-، و/��� ا�#��2 .م.)�2 ق��Hف ا�
،À�'��/  �� 7رخ�
 ا�D+? /�*ار ا����Qا� 
�����¨ �G*رت أّن )���� ا�,��ء �\�- )��·�(    �K1960ان  ���10ت ا�§*�
 ا�U


�+D( 4إ� ���K 2( 
�Pا�� V��Uوأ C'1  « Emoges »  ��� 7رخ����J� ا�+U �� V*  20ا��� وا����ا*I�1961  4 رأي��1
 21 _I��( ،-G�'ا� ) ����
 ا����7و�/ VPGو ،À�'ا� 
�+D( : 

 (PH.) LE TORNAU. et (L.)CADIET,. droit de la responsabilité, D, Delta, 2000, p1189 et s.  
 
 

)(4
���¨  ��'Åّ ا�����ّدة  U1384-1  ?��G4 ا�������ن ر��P���/ ������1���4 أّن  ����دم د���1ى  677/85ا�����  ��ّ? إد;����J� ���� ا���'���2 ا�


 /P��Ê�ء 1,* $'�ات )2  �ر�d ظ�Jر�*�F�ّا�� 
��C ا���7و�G�W  ر أو*Pَّا�. 
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املســتهلك األخــري دعــوى املســؤولية التقصــريية، جتنــب تطبيــق شــرط املــّدة القصــرية املقــّررة لســقوط 
 رجوعـه علـى املنـتج، ومـن ّمت يكـون املسـتهلك دعوى الّضمان اليت يتقيّـد ـا املسـتهلك املباشـر يف

األخــري يف وضـــع أفضــل مـــن وضــع املشـــرتي املباشـــر، كمــا أّن املســـتهلك األخــري يســـتطيع الّرجـــوع 
أن يســتفيد مـن قرينــة املســؤولية املقــررة ولــه  ف.م.قمــن  1384/1علـى املنــتج اســتنادا إىل املـادة 

رتي املباشــر، الــذي يرجــع مبقتضــي ضــمان يف مواجهــة حــارس األشــياء، يف حــني ال يســتطيع املشــ
العيــوب اخلفيّــة، احلصــول  علــى الّتعــويض إالّ بإثبــات تــوافر شــروط الضــمان، علــى وجــه اخلصــوص 
إثبات توافر حصول العيب بأوصافه املعروفة، إضافة إىل رفع الدعوى خالل املدة القصـرية احملـددة 

)1(.  

املسـئوليتني العقديـة والتقصـريية ،واعتـربت ليتم بعـد ذلـك إرسـاء مبـدأ عـدم جـواز اخلـرية بـني 
بــــذلك أّن الــــّدعوى املباشــــرة للمشــــرتي األخــــري ضــــد املنــــتج أو ضــــد أي مــــن البــــائعني الوســــطاء، 

، وقـــد ترتّـــب علـــى ذلـــك )2(بضـــمان العيـــب الـــذي يعتـــو املبيـــع، هـــي بالضـــرورة ذات طبيعـــة عقديـــة
امه تبعـا لـذلك بـالرجوع بـدعوى ضـمان إغالق طريق املسؤولية الّتقصريية أمام هذا املستهلك، وإلز 

العيـــــوب اخلفيّـــــة، متقيّـــــدا بشـــــروطها، شـــــأنه يف ذلـــــك شـــــأن املســـــتهلك الـــــذي يرجـــــع علـــــى بائعـــــه 
  .)3(املباشر

ولـــذا ّمت توحيــــد املعاملــــة بــــني مجيــــع املشـــرتين مباشــــرين أو غــــري مباشــــرين، نتيجــــة االعــــرتاف 
إالّ  )4(ملباشـر، ضـد املنـتج أو البـائع الوسـيطبالطبيعة العقدية للّدعوى اليت يرجع ـا املشـرتي غـري ا

أّن هـذا مل يـزل التفرقـة بــني املتعاقـد، سـواًء كــان مشـرتيا مباشـرا أم غـري مباشــر، وبـني الغـري األجنــيب 
، أي ذلــك الشــخص الــذي حلقــه ضــرر مــن الشــيء دون أن "le tiers visitable"متامــا

كاملــارّة الــذين يصــابون (عقــد مــن العقــوديكــون قــد تلّقــى ملكيتــه، أو أي حــق عيــين عليــه يف إطــار 
مـــن انقـــالب ســـّيارة، أوالّضـــيوف الــــذين يصـــابون بتســـّمم مـــن جــــرّاء تنـــاول أغذيـــة تالفـــة إشــــرتاها 

                                                 
�� ا�����، ا��*OK ا�ّ��/^، ص: أ�\* 1)(Uأ ?$�G *(�1.93 �و)� /��ھ.  
 .و)� /��ھ� ��D( */�K.259ب 1��، ا��*OK ا�ّ��/^ ، ص: أ�\* 2)(
�� ا�����، �W_ ا��*OK، ص: أ�\* 3)(Uأ ?$�G *(�1.943. 
)(4 I���و ،C� 
�*U O�I2 ا�( "H�� ھ� ذ�� ا�"ي `���، و���� �G�م ا���P�ء ���OE�I ا��$J����
 و:- /�2 ا��'�´ وا���U  
/�Q�/ *

ّ�
، ��� )���ل �2 1�4 أ$�س أّن )� ����ّ* ��ى ا�O��Fّ، أو ا��ّ��I; 2�( ،*K*ات �'��WE�#2 ا���2 ھ� / 
�
 ا�+�)���ّ���/ ���*Wا�
C��I� أو C�'F� ا�,�ء ا�"ي ÅE�FH/ 
(�  
1�4 درا� C���� ،CFFّH . 
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مضــيفهم وقــّدمها هلــم، أو اجلــريان الــذين يلحقهــم أذى مــن جــرّاء انفجــار جهــاز أو آلــة يف شــّقة 
  ). اخل...جارهم

ند إىل بيـوع متتابعـة، يتعـّني علـيهم الرجـوع بضـمان فاألّولون باعتبار أّن دعواهم عقدية تسـت
، واألخريين حبسبان أّن رجوعهم يتم على أسـاس )املّدة القصرية(العيوب اخلفّية، متقّيدين بشروطه

املســـؤولية الّتقصـــرييّة، جيـــوز هلـــم التمّســـك بتجزئـــة احلراســـة، ممّـــا جيعـــل هلـــم احلـــق يف مطالبـــة املنـــتج 
سـا للّتكـوين، دون التقيّـد بشـرط املـّدة القصـرية، بـل تكـون دعـواهم مباشرة بـالّتعويض، بصـفته حار 

  .مقبولة إذا رفعت خالل عشر سنوات من تاريخ ظهور الّضرر أو تفاقمه

وإّن تكــريس اســتقالل االلتــزام بالّســـالمة عــن االلتــزام بضـــمان العيــوب اخلفيّــة، أزال الّتفرقـــة 
عقديّـة املبنيّـة علـى خمالفـة االلتـزام بالّسـالمة، ال تتقيّـد بني املتعاقد والغـري، إذ أّن دعـوى املسـؤولّية ال

بقواعد الّتقادم اخلاّصة بدعوى ضمان العيوب اخلفّية، وإّمنا تتقادم مبضي عشر سـنوات مـن تـاريخ 
ولتحســني موقــف .العقــد، مــىت كــان البــائع حمرتفــا، ومبضــي ثالثــني ســنة إذا كــان البــائع غــري حمــرتف

، الـذي يسـتند يف املطالبـة بـالتعويض إىل قواعـد )1(املضرور غري املتعاقد املشرتي املباشر يف مواجهة
املســـؤولية الّتقصـــرييّة، فاملشـــرتي املباشـــر يتلّقـــى لـــيس فقـــط دعـــوى الّضـــمان الـــيت لبائعـــه ضـــّد بـــائع 
البائع، ولكن أيضا له مجيع احلقوق اليت لألّول اّجتاه األخري، مبا يف ذلك دعوى املسـؤولية العقديّـة 

نّية على خمالفة االلتزامات األخرى املتوّلدة عن عقد البيع، كااللتزام باملطابقة، وااللتـزام بضـمان املب
  .)2(الّسالمة، وهو ما يزيد من فرصه يف احلصول على الّتعويض

وفوق ذلك، فيما يتعلّـق بإمكانيّـة الّلجـوء إىل القضـاء للمطالبـة بـالّتعويض، أزالـت األحكـام 
لتــزام املســتقل بضــمان الســالمة كــل تفرقــة بــني املشــرتي الــذي حلقــه الّضــرر الــيت أرســت دعــائم اال

نتيجــة تعّيــب الشــيء، وذلــك الــذي تعاقــد علــى مبيــع خــال مــن العيــوب، ولكــن حلقــه الضــرر مــن 
كــااللتزام باإلفضــاء : جــرّاء إخــالل البــائع أو املنــتج بــالتزام آخــر ينــاط بــه ضــمان ســالمة املســتهلك

اء بالبيانات، وحتذير املشرتي من املخـاطر الـيت حتـيط باسـتعمال السـلعة أو أي التزام البائع باإلفض

                                                 
)(1

 .261.�ب 1��، ا��*OK ا�ّ��/^، ص�D( */�K: أ�\* 
)(2

�� ا�����، ا��*OK ا�ّ��/^، ص:أ�\*  Uأ ?$�G *(�1.94.  
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فـدعوى املشـرتي   )1(التزامه باّختاذ احليطة واحلذر فيما يتعّلق بتصـميم الّسـلعة وتصـنيعها وجتهيزهـا،
يف احلالـــة األخـــرية، كانـــت ختضـــع يف غيبـــة الـــنص اخلـــاص للقواعـــد العاّمـــة يف املســـؤولية العقديـّـــة، 

م تبعـــا لـــذلك باملـــّدة الطويلـــة وهـــو مـــا جيعـــل لـــه أفضـــلية علـــى املشـــرتي الـــذي يرفـــع دعـــوى وتتقـــاد
اســتطاعة يف ، أّمـا اآلن وقـد أصـبح )2(الضـمان، ويتقيّـد بقيودهـا وخاّصــة منهـا شـرط املـّدة القصــرية

املشــــرتي املضــــرور مــــن عيــــب يف املنتــــوج أن يرفــــع دعــــوى املســــؤولية العقديــــة، اســــتنادا إىل أحكــــام 
ام بالســـالمة، فقـــد زالـــت هـــذه األفضـــلية، وأصـــبح املضـــرور بســـبب العيـــب كاملضـــرور بســـبب االلتـــز 

  .اخلطورة الكامنة يف املبيع، مستفيدا من الّتقادم باملّدة الطويلة

  سّد الفراغ التشريعي في مجال حماية المستهلك:  ثانيا

رار الـيت حتـدثها إّن استكمال اجلهـود الّتشـريعّية يف جمـال ضـمان سـالمة املسـتهلك مـن األضـ
املنتجات ،كان مصّب اهتمام من طرف املشرع الفرنسي، الذي سـعى منـذ فـرتة طويلـة إىل وضـع 
قواعد ذات طابع وقائي، دف إىل منع ظهور منتجـات ضـارّة أو خطـرة يف الّسـوق، والشـّك أّن 

شــــريعي بتقريــــر احملــــاكم بتقريرهــــا وجــــود التــــزام بالّســــالمة لصــــاحل املســــتهلك، إّمنــــا تكمــــل اجلهــــد التّ 
مسؤولية املنتج أو املوزّع الذي يقوم بطرح منتجات تلحق بسـبب مـا فيهـا مـن العيـوب الّضـرر مبـن 

  .يستعملها أو يستهلكها
وإّن هذا االلتزام قد استلفت نظر املشرّع على مستوى اموعة االقتصادية األوربّيـة، حيـث 

ّســـالمة توّجـــت بإصـــدار الّتوجيـــه األورّيب بـــدلت جهـــود كثـــرية لتوحيـــد القواعـــد املتعّلقـــة بضـــمان ال
  .)3(اخلاّص باملسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة

الشــّك أّن االلتــزام بضــمان الّســالمة الــذي أضــافه : تكملــة الّتشــريعات ذات الطّــابع الوقــائي .أ 
القضاء ملصلحة املستهلك، إّمنا يكمل الّنصوص الّتشريعية اليت دف إىل منع ظهور منتجـات يف 

                                                 
)1(  �ّ��� -/ ،�J���
 ا$��ّ�W����J�، أو �� 3Iط �� �J 2 ;#�ر���ء ا���  +S94 ا�1 `�� *F��� ) ء�P�Á�/ إّن �#�ق ا(��.ام


 ا��ّ�ة واWF/ .ّ����ء ا���  �S9ا O��K �P�أ -�,�� 4��1 ?ّ��D� ة*����ع ا$�����ل ھ�"ه ا9;�S ر أّن ��1م��I�14 ا��(/�+��ر، 1
� ���+� ،�J��C�Iّ' أ;#�رھ���ّ�
 ا$�������J� أو  ,�§�W��� U��2، اا��*I����( : O��K_ 2�1.ا�OE��I أن ���PW إ���4 ا��,��*ي /+��$ ���1

 .و)� /��ھ� 82.ا���/^، ص
�*ة  )2(FG ل )�ة¤; O�*  ن��Pد�1ى ا�un bref délai  د�D  ة ا���� دون أن���Uا�� 
���Dم، وھ� ا����( VG�/ ة��ھ"ه ا�

 
��ن ��'�
 ا����T و�1*ف ا��+��ن   ?�1804��Dد ��G �J���ن ��/���I#� �ء و���P��)�ة ا����دم و)  �ر�JE�/ d�، و *ك أ(*ھ� �
21 _I��( ،O�Iا� C�� OGا�"ي و:                

(PH.) MALAURIE. et (L.)AYNES, droit civil, les contrats spéciaux, éd 01 Cajas, 1994, p.21. 
(3)

 .و)� /��ھ� ��D( */�K.262ب 1�4 ، ا��*OK ا�ّ��/^، ص: أ�\*  



  ���52P�ّ ا��NIO ا�M�Bم ا�HI�J 52ّ�Lام :ا�CDE اBول
  

 

ّســوق تكــون بســبب عيوــا مصــدرا ألضــرار جســمانّية أو ماديّــة للمســتهلكني أو للمســتعملني، ال
 21والقــانون الّصــادر يف  1905وعلــى وجــه اخلصــوص القــانون الّصــادر يف األّول مــن أغســطس 

  .1983يوليو 

، إال أنه فتح الطريق (1)وإن كان يستهدف بالّدرجة األوىل، قمع الغش 1905فقانون         
ليس فقط عن ، "les produits dangereux" (2) ال جدال حملاربة املنتجات اخلطرةب

طريق توقيع العقاب على من يقّلدون أو يرّوجون، أو يبيعون منتجات فاسدة أو مقّلدة أو ساّمة 
تستخدم يف تغذية اإلنسان، ولكن أيضا عن طريق الّسماح لإلدارة بأن تنّظم، عن طريق املراسيم 

لّداخلة يف تكوين املنتجات، وما ميكن أن يرد على هذه العناصر من معاجلة، العناصر ا
  .واخلصائص اليت جتعل املنتج غري صاحل لالستهالك اإلنساين

، قـــد جعـــل أمـــان وســـالمة املنتجـــات مكرســـا بقاعـــدة )3(1983يوليـــو  21ولكـــن قـــانون 
  مبوجب هذا القانون فكرة قانونّية، أي حمالّ اللتزام جيد أساسه يف نصوص القانون، وأصبحت 

  )4(.السالمة هدفا يف ذاته ال غاية ميكن إدراكها من خالل أهداف أخرى

يف الظــروف العاديّــة لالســتعمال، ويف الشــروط : "ولــذلك نصــت املــاّدة األوىل منــه علــى أنــه
األخــــرى املقبولــــة املتوّقعــــة مــــن حمــــرتف، جيــــب أن تــــوّفر املنتوجــــات واخلــــدمات، الّســــالمة واألمــــان 

                                                 
)(1

  _#���G T���ن أّول أ�1905  ،��J����
 ا�Dّ�: 
����U دورا ھ�)�� ��� )���ل ����*� ��� _��O ا�§Æ وا�����/ ^ّ����ا�
U *�����ان، و������Dن أو ا������Î� 
���"���¨ ��Kّ*م ��Æ ا9U ت�����'�����زة ا�ّ����O وا�U م*ّ��K Æ��§2 ا���( ��J������� *��Q3أ 
�����

Æ§م �� ا��H��  ا��� 
:ّ�Hة ا�.JK9ء وا��S9م ا*ّK ��"3و ،
S�,§�  .ا�
)2 ("E�'1 CIK2 وا�� C��'�/ ^ّ�
 ا��#ّ�ر H( 21�ط*  ����U OّI��/ ´�'�أن ���H" )��  -و/���4�P ا��.ا)�OّI�����/ C -وھ'� ���.م ا�

 
و���_ )��ّ*د ) )�2 ا����اول)ا H�ذه 2( إK*اءات، 4�U و��� �3�ن ھ�"ا ا�KÁ*اء ھ�� $�C���'( TD )�2 ا�ّ���ق ���P ا�ّ�¤)
21 _I��( ،C/ 
�U¤��H�ط* ا���/ *�"Dوا�� *�FIا�� : ،

، درا$�
 )��ر���Iّ���� /�"ر، ����ن )�H�ط* ا��'����ت ا�#Uأ 
أ$�)

 .و)� /��ھ� 96.، ص2005دار ا���)�
 ا�����ة ��'ّ,*، /�ون ط ، 
)3 ( ?Gن ر���G83-660 �� در�Fّ21، ا�  
����K1983  ك¤J��$)ن ا����G C'��P  2، وا��"ي�+�J���
 وأ)2 ا�(¤�/ ^ّ����ا�

���*Wا�.  
  
  
  
 
)4(

�I  ��G ،2'4�ّ ا�W+�*ة �W��J�،  1978�'���*  10أّن �G���ن  "Auloy (.C)"و�*ى ا9$��ذ  +�J����
 وإ�1¤م ا�����D/ ص��Hا�
�� وJ�����
 ا�(¤���/ 
��:ّ�Hاد )��2 ا�����و�+��2 �\��*ا 9ّن ھ��"ه ا�'���Fص ���?  �����Hم إ(ّ  05إ���4  ��301�ن ذ���� وا���D� ���� ا�

�G �Jّ���ن D( -ّD� ع أن*ّ,�
، ��� رأى ا���§���  �F/21رة )�Dودة ����21. 1983 _I��(  : O�K*���D( */�Kب 1���، ا�
  ).)2 ا�Æ(�J( 264. ا�ّ��/^، ص
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ملشـــــــروع الـــــــذي ميكـــــــن أن ينتظـــــــر قانونـــــــا، وأالّ يرتتّـــــــب عنهـــــــا إحلـــــــاق أضـــــــرار بصـــــــّحة وســـــــالمة ا
   )1(."األشخاص

فمـــن الواضـــح أّن هـــذا الـــّنص، يرّكـــز علـــى فكـــرة الّســـالمة واألمـــن مـــن املخـــاطر الـــيت حتـــدثها 
اق املنتجات واخلـدمات، وهـو ال يكـاد يفـّرق بـني احلمايـة الـيت ينتظرهـا املكتسـب للمنتـوج يف النطـ

التعاقــــدي، والثقــــة الــــيت يأملهــــا الغــــري فيهــــا حبســــباا صــــنعت ممّــــن يــــدرك ويعتــــين بســــالمة وأمـــــن 
األشخاص ،وهو ذا يتوافـق مـع الّتوجـه القضـائي اهلـادف إىل اسـتفادة املتعاقـد والغـري مـن االلتـزام 

   )2(.بالّسالمة امللقى على عاتق املنتج

نّصـــا يقضـــي بـــأّن املنتجـــات،  1905 كمـــا أضـــاف هـــذا القـــانون إىل قـــانون أّول أغســـطس
لــدى طرحهــا يف الّســوق ألّول مــرّة، جيــب أن تكــون موافقــة للقواعــد املعمــول ــا واملتعّلقــة بســالمة 
األشــخاص وصــّحتهم، وأمانــة املعــامالت التجاريــة ومحايــة املســتهلكني، ولــذلك يلتــزم املســئول عــن 

   )3(.لقواعد املعمول اطرح املنتوج للّتداول ألّول مرّة أن يتحّرى مطابقته ل
 La ســـــــالمة المســـــــتهلكينالفضـــــــل يف إنشـــــــاء جلنـــــــة  1983ويرجـــــــع إىل قـــــــانون 

Commission de Sécurité des Consommateurs الـيت كانـت تقـوم جبمـع ،
املعلومات عن احلوادث املنزلّية الّناشئة عـن املنتجـات، واقـرتاح مجيـع التّـدابري لتحسـني سـبل الوقايـة 

  .من خماطرها

ا مسح هذا القانون للّسلطات العاّمة باختاذ اإلجراءات العاجلة، ملعاجلة كـّل خطـر حـال كم
  . يهّدد سالمة املستهلكني عن طريق القرارات الوزارية

                                                 
(1)

 " Les produits et les services doivent, dans les condition normales d’utilisation ou dans l'autres 
condition raisonnables prévisibles par le professionnel présenter la sécurité à laquelle on peut 
légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes". 

��ة G�دة: أ�\*  2)(JS /^، ص��ا�ّ OK*��'�´، ا��� 
����
 ا��  .و)� /��ھ�193.،ا���7و�
(3) L'article 11-4 ajoute à la loi du 1e août 1905 dispose que: " dés la première mis sur le marché, les 
produits doivent répondre aux prescription en vigueur relative à la sécurité et à la santé des personnes, 
à la loyauté des transaction commerciales et à la protection des consommateurs, le responsable de la 
première mise sur le marché d'un produits est donc tenu de vitrifier que celui-ci est conforme au 
prescriptions en vigueur…" 
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وال حمّل للّشك يف أّن هذه النصوص تتضّمن التزاما مدنّيا وجنائيّـا، متعّلقـا بأمـان املنتجـات 
املسـتورد، بـل إنّـه ميتـّد أيضـا إىل مجيـع املهنيّـني، الـذين يتولّـون يقع بالّدرجة األوىل عن املنتج، وكذا 

  .عملّية الّتوزيع، ولو يف املرحلة األخرية أي الّسابقة مباشرة على وصول الّسلعة إىل يد املستهلك

ــــــة   Devoirs"وإذا كانــــــت هــــــذه الّنصــــــوص تقتصــــــر علــــــى حتديــــــد واجبــــــات مهنّي

Professionnel" جات غري سليمة إىل الّسوق، غري أنّـه ال مفـّر اهلدف منها منع تسّرب منت
من وقوع أضرار جسمانّية أو ماديّة بسبب املنتجات املعيبـة، وال منـاّص مـن قيـام املسـؤولية املدنيّـة 

  . عن هذه األضرار

ومن هنا تظهر احلاجـة إىل تكملـة هـذا النظـام الوقـائي بنظـام مقابـل لتعـويض األضـرار، وإن  
مـا يؤّكـد ) 1983يوليـو  21قـانون (لفرنسـي أنّـه مل يضـع مـن الّنصـوص كان يؤخـذ علـى املشـرّع ا

احلّق يف الّسالمة من األضرار، غري أّن القضاء الفرنسي قد سّد جانبا من هذا النقص، عن طريـق 
 )1(.تأكيد وجود التزام بضمان الّسالمة مستقالّ عن االلتزام بضمان العيوب اخلفّية

                                                 
  .و)� /��ھ� ��D( */.264ب 1��، ا��*OK ا�ّ��/^، صK�:. أ�\*) (1
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وجيه األورّبي الّخاص بالمسؤولّية عـن فعـل المنتجـات تقريب القانون الفرنسي من التّ  .ب 
 : يبةالمع

، استطاع جملس وزراء الّسوق األوربيّـة املشـرتكة أن يقـّر )1(بعد عّدة حماوالت باءت بالفشل       
ـــــو  25قـــــي  ـــــني الـــــّنظم  1985يولي ـــــب ب ، توجيهـــــا تضـــــّمن جمموعـــــة مـــــن القواعـــــد غايتهـــــا الّتقري

  .)2(عن فعل املنتجات يف الّدول األعضاء ةؤوليالّتشريعّية، اليت حتكم املس
يوليــو مــن نفــس العــام، ومنحــت مهلــة  30ولقــد ّمت إبــالغ الــّدول األعضــاء ــذا الّتوجيــه يف 

  .مّدا ثالث سنوات لتبّين األسس اليت يقوم عليها

ـــق بـــااللتزام بالّســـالمة علـــ ى ولبيـــان مـــدى تـــأثري الّنظـــام الـــذي يقـــوم عليـــه الّتوجيـــه فيمـــا يتعّل
  .القضاء الفرنسي، البّد من استعراض األفكار األساسّية اليت يقوم عليها التوجيه األوريب

                                                 
)1(  
ّ�
 ا�+I*ى( �\*ا ��G�W? ا9;#�ر، �� دول ا�ّ��ق ا9ور/�1�'Fا�ّ�ول ا� 
3*�,���¨ �Gّ�ر ��1د ��D��� ا���Dادث، )ا�U ،

2��- 20(ا��� و�W/ V�G- ا��'���ت، /�� ��*اوح )�/�G ¥2 ) أ�¥ و<¤<�ن أ����ن )و(�/�( 
��. ، $�'��ّ�) K*�[أر/�
 إ�4 ;

  *OK إ�4 1�م �E�FUÁ1978وھ"ه ا V�§�/ ¨��U ،����*� ��� V�
 )2 ھ�"ه ا���Dادث $�ّ�I�� 4�1�4 أّن أ1 �J�، وK �G�ء �


��U آ(ف 
��
 و��ةU)5000�(ت ا����ة و�Uھ� ;��U( م ا��ّ�ول������� أن ����ª<* ھ�"ا ا������ع (ھ�I#ّو�"�� 3�ن )�2 ا� ،

 ا�+I*ى، ����ت إّ�1�'Fّو)�2 ذ���ا� 
�ّ��* (ھ��ي �������ن ا��ّ�و�� : �4 إ/*ام )��ھ�ات دو� 7�( ��J'1 À�Hّ�ّ�
 ا����  �G�Wّ )ا


 �� (ا�H�ص ّ�G�Wّ )ا����ت ھ"ه ا �G15و  �����1955  �� �J��1 VGإ�4 ا��ول ا��� :�د 
I�'��/ "�W'ا�� .ّ�U V�)����  4ود;
1964(�� 
I�ّ'��/ د�'$Áا�1 ا�G ��U�  V��J�$وا��� ا ،
�'��(ت ا���ّد���O ا�ّ�و�� �I4 ا��1 ^�I#ّا�� TKن ا��ا���� .  

 
'�$ ���'��* (ھ�ي ا� 7( ��J'1 *W$ن أ��ّ����ن ا�G�Wّ )3"�� ا C'(ا9و��4 1964و V'�ّ�P  ¨��U : O��Iن ا�ª�,/ ا��Uّ�( ������G

�'��(ت ا���ّد��  .ا�ّ�و�� �

"Convention de la –HAYE Portant Loi Uniforme Sur La Vente Internationale des objets Mobiliers 
corporels" 

O�Iھ"ا ا� -Q( ن ا/*امª,/ ،ا�Uّ�( �����G 
ّ���Qت ا��Uو.  
Convention de la –HAYE portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale 
des objets mobiliers corporels  

2��* أّن د;�ل ھ� �2،ا9ّول II��� وذ��� 
���(ª��"، �? �7ّد إ�4 /���غ ا�§���
 ا�W'ا�� .ّ�U �� 2� *��2 ا9;��G�Wّ )م : ا��+U9ّن أ
����Qوا� ،
�ّ���� ��?  �'ّ\? $��ى ا�����)¤ت ا�ّ�و�J'( -ّ�+/ ا��اردة �Uّ��
 : ا�����ن ا�ّ�أّن  ��� اU9+��م ��?  �'��ول $��ى ا����7و�

 ّ�P  �J��K ��ّ( ،OE�I�� 

، و/��� ذ���، ��ت دول ا�����ّ�I����T ا�§�* /�W- ا��'����ت ا�F  �G ب ا�9*ار ا������^ )2 ا$�
 V�(*/أ ��G �Jّأ� ¨�U ،م�+U9ا "�W'  اءات*Kوإ ،�E�Pص ا���F�;)ا�1 ا�G ��U�  �J��� ،
ّ�G�Wّ إ�4 إ/*ام ا 
ّ�ا�ّ��ق ا9ور/

 ��27  *I��I$1968  *�ا*I� أّول �� "�W'ا�� .ّ�U V�
 أ�Jّ�  7ّدي إ�4 إ;�P�ع ا�OE��I  .1973ود;�G�W )4 ھ"ه ا�و)� �1 ";7

 ا$���Jف )�2 ��G�Wّ ا Oا9ور/ّ�� إ��4 و�� _����1��C���/ 4، و���W�دي ھ�"ه ا��§�ّ�*ات، 1��� ا� ����ا�I'K9 ���ا�1 ��?  #�*أ )#

���UÊ/ م��Gت، و���'�
 21 ��- ا�·S�ّ'ا� 
ّ�
 ا���  D+? ا���7و�ّ�1������ ا���ا�1 ا�U�  �JEء ��� ورا��P194 ا��ّ�ول ا��1 ��J
 

1977أّول �'��* $'�G�Wّ )4 ھ"ه ا�1 ^��Fّل دون ا���U نª,ّت �� ھ"ا ا����2 ا��ّ,*��I  2+و� ،.  

)2(
  -IG 30أي  
����K1988 ��J�
 /�$�Q'�ء �*��� ا���� ��?  ��? /'����O دول اD Á�د /Êد;���G �� �Jا��'J� ا��ا;�K V(�G ¨�U ،

 
��C وC��ª3 ا$����ب 1998)�ي  G TK19���ن /�� 1998إ(ّ �� $'Kم ا�����+Uª/ *ّ>ª�  �G ���*Wء ا��P���� ھ"ا ?، و�+2 ر
�* و���� ��'Å ا����دة ����1��*� 4�� /�TI إ;¤�J� ا� ?+Dا� *�;ªھ"ا ا�� ¥ّ�3 �Gد ا9ورو/�، و�D Î� ا���ل _���ت )�:���

���ھ�ة  17/ 
�����§�J�/ V��ات )�� Maastricht)2 )��ھ�ة رو)� ا�/ 
�4  -��� ��� *;ª  -3 21 ��(�� ���*� ��*� 2��¤(

��2 ا���7و�(ª  3�ت*S2، و�+�J���
 ا����U ت����K2 و���'�
، و�*OK ھ"ا ا��ª;* إ�4 ا�F*اع /�2 ا����)��I_ 2�1 . ا���

�� /�دا�� ، )�7و�: D(^/��ا� OK*�
،ا�I���
 ا��'�´ C ���'( 21 ا��  .و)� /��ھ� 16.، ص
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 : األفكار األساسّية التي يقوم عليها الّتوجيه األورّبي .1

  :  فالّتوجيه يقوم على عّدة مبادئ أساسّية تتلخص فيما يلي
ملشـــكلة اخلاّصـــة بتوزيـــع املســـؤولّية غـــري اخلطئيـــة للمنـــتج، هـــي وحـــدها الكفيلـــة بـــأن حتـــّل ا -

   )1(.خماطر اإلنتاج الفّين املعاصر، واليت متّثل إحدى مسات عصرنا الذي تسوده الّتقنّية املتزايدة

ـــــع          -  ـــــه مجي ـــــه لنظـــــام موّحـــــد، يســـــتفيد من ـــــيت أرســـــى دعائمهـــــا الّتوجي إخضـــــاع املســـــؤولّية ال
بـني املسـئول، فالّتوجيـه يلغـي الّتفرقـة املضرورين، بصرف النظر عن طبيعة العالقة اليت تربط بينهم و 

التقليديّـــة بـــني املســـؤولّية العقديّـــة واملســـؤولّية الّتقصـــرييّة، ليقـــيم نظامـــا خاّصـــا للمســـؤولّية عـــن فعـــل 
  .املنتجات املعيبة

إلقاء عبء املسؤولّية أساسا على منـتج الّسـلعة الـيت أحـدثت الّضـرر، أو علـى الّشـخص  -
ن ّمت فهــو يتضــّمن ختفيفــا ملســؤولّية البــائعني واملــوّزعني، الــذين ال تقــوم ، ومــ)2(الــذي قــام باســتريادها

 .مسؤولّيتهم إالّ إذا تعّذر حتديد املنتج واملوزّع

كمـــا أحـــدث الّتوجيـــه تعريفـــا للعيـــب الـــذي يقـــيم املســـؤولية، خمالفـــا للّتعريفـــات الـــيت يقـــوم   -
ماّدة الّسادسة من الّتوجيـه مـىت كـان ال عليها الّضمان يف عقد البيع، فاملنتوج يكون معيبا، وفقا لل

يتضــّمن األمــان الــذي حيــّق للجمهــور أن ينتظــره علــى ضــوء مجيــع الظــروف احمليطــة بــه، وعلــى وجــه 
 .اخلصوص طريقة تقدمي الّسلعة واالستعمال الذي ينتظر أن تؤّديه، وحلظة إطالقها إىل التداول 

 :  وجيه األورّبيأوجه االتفاق واالختالف بين القانون الفرنسي والتّ  .2

لقــد تــأثّرت حمكمــة الــّنقض الفرنســّية بالتوجيــه األوريب يف حتديــدها ملضــمون االلتــزام بضــمان 
فـــاملنتج يلتـــزم بتســـليم منتجـــات خاليـــة مـــن أي عيـــب أو خلـــل يكـــون مصـــدرا خطـــر : " الّســـالمة

 Le Défaut De، قريـــب مـــن فكـــرة نقـــص األمـــان "بالّنســـبة لألشـــخاص أو األمـــوال

Sécurité،  الـــــيت جعلهـــــا املشـــــرّع األورّيب، معيـــــارا للعيـــــب الـــــيت تقـــــوم علـــــى أساســـــها مســـــؤولّية
   )3(.املنتج

                                                 
)(1  V'�ّP  
�C ا9ور/ّ� ��'K�ّ2 ا��( 
ّ���Qا� 
�Q�Dة ا�*+W1985ھ"ه ا�.  
)(2

  
�C ا9ور/ّ� ��'K�ّ2 ا��( 
Q��Q2 ا9و�4 وا���C، ا���ّد K2 ا���( 

 ا�ّ*ا/�ّ�Q�Dة ا�*+Wھ"ه ا� V'�P 1985. 
 .و)� /��ھ� ��D( */�K.268ب 1��، ا��*OK ا�ّ��/^، ص: أ�\* 3)(
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 :أوجه االتفاق بين النظامين ����

 ايّتفـــق النظـــام القضـــائي الفرنســـي مـــع الّتوجيـــه األورّيب، يف انطباقهمـــ: مـــن حيـــث المنتجـــات -
علــم أّن التوجيــه األورّيب يســتبعد علــى مجيــع املنتجــات املاّديــة املنقولــة الــيت تطــرح يف التــداول، مــع ال

   )2(.ومنتجات الّصيد اليت مل ختضع أليّة معاجلة صناعّية)1(املواد األولّية الّزراعية،

إّن التوجيـه األورّيب يقـيم املسـؤولّية عـن فعـل املنتجـات : من حيث استقالل نظام المسـؤولّية -
نــتج

ُ
ظــام املســؤولّية العقديّــة أو الّتقصــرييّة، ، ال صــلة لــه بن)3(املعيبــة، علــى فكــرة نقــص األمــان يف امل

 .أّما الّنظام القضائي الفرنسي الذي كان يستند إىل أحكام املسؤولية العقدية والتقصرييّة 

فاملسـؤولّية الـيت أقامهـا القضـاء الفرنسـي علـى أسـاس : من حيث النظام القـانوني للمسـؤولّية -
، وإذا كان يتعـّني مـع  )4(ثبات خطأ املنتج أو البائعاإلخالل بااللتزام بالّسالمة، ال يلزم لقيامها، إ

عيـب أو خلـل يف الّتصـنيع جيعـل الّسـلعة مصـدر " ذلك على املضرور أن يقيم الّدليل علـى وجـود 
، وهـو نظـام قريـب مـن الّنظـام الـذي يقيمـه التوجيـه األوريب، "خطر بالّنسبة لألشخاص أو األموال

ـــا يوجـــب عليـــه فقـــط إثبـــات والـــذي ال يلـــزم املضـــرور إثبـــات خطـــأ يف  نقـــص "حـــق املســـئول، وإّمن
 ." األمان

  :أوجه االختالف بين الّنظامين ����

يقــيم االلتــزام بضــمان الّســالمة فالّنظــام القضــائي الفرنســي  :)5(مــن حيــث طبيعــة المســؤولّية -
علــى أســاس املســؤولّية العقديّــة، وبالتّــايل يفــرتض وجــود عقــد أو عقــود متتابعــة وردت علــى الشــيء 

                                                 
�� /"ر، ا�: أ�\* 1)(Uأ 
�*OK ا�ّ��/^، صأ$�).197.  
�C ا9ور/ّ� ��'
  02أ�\* ا���ّدة  2)(K�ّ1985)2 ا��. 
)(3

  ´َ�'��C ا�ُ�D� �( 
1�4 ا$����ل ا�,�ء، وإ�ّ�� �'\* ا��C )2 زاو� Å�ّ'ا� *�>ª  ى�( 
�'�Å ا9)�ن، ( �'\* إ��C )2 زاو�
; 2�( C�/ ��( أو ،C�Iّ��  TI�/ ،ص أو ا9)�ال�HS¶� 
I�ّ'��/ ���J  2(��J��� إ�J����: )���I_ 2�1. #��رة ��? ���ّ? �V�W �\�* ا�

�� .W�.269_ ا��*OK، ص، ��D( */�Kب 1
)(4  ،
ّ�1���( 
ّ�
 أG*ب I�1)�رھ� (�7و�ّ�  ." ا�ª#H ا���W*ض"�J"ه ا���7و�
  
  
 

 ��1�ن 5)(ّ����
 ا�ّ�
 و��1�ّ
، ��9و�ª,'  4 21 اÁ;¤ل /�اG TK�����، وا: �����7و�ّ�*�F�  
ّ�
  ',�ª 2�1 ��1م )�7و�����Q�


 ا�����ّ�
، إذا . ا����ء /���.ام )�Fره ا����ّ��ّ^ /��I>Á�ت، ���W ا����7و���� �( �J�
 �*وق، ��ّ- أھّّ�و/�2 ا�'1�ّ�2 )2  ا���7و�
��C ���` أن �V�IQ أن ا����� ?�� 2��Dّ�^ ا�'W+� -�/ ،C�·#; ت��I>Ê/ 2Eا��ّ�ا ¥�ّ�+� ¤�� ،
�'ّ��( 
����� ^��D�/ �Wّ�+( 2���
 3�ن ا�����

 C����4 ا��ا2E إ<I�ت ;#T+ *( ª ا��W- ا��P�ر، و1��  
�*�Fا��� 
�
 ھ"ا ا9;�*، وأ)� ا���7و�ّ�
، ����م /"�� )�7و�/��#�ا�
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يــع، أي ال يســتفيد مــن املســؤولّية الّنامجــة عــن اإلخــالل بــااللتزام بالّســالمة، إالّ املضــرور الــذي املب
 تلّقى الشيء مبقتضى عقد البيع، أو عقد آخر ناقل للملكّية، أّما الّتوجيه األورّيب فهو ال 

ة موّحـدة يسـتفيد يويل اعتبار لطبيعة العالقة اليت تربط املضرور باملسـئول وبالتّـايل هـو يقـيم مسـؤوليّ 
 .منها كّل من حلقه ضرر

إّن األخـــذ بـــااللتزام بضـــمان الّســـالمة املســـتقل عـــن االلتـــزام  :مـــن حيـــث مـــّدة رفـــع الـــّدعوى -
بضــمان العيــوب اخلفّيــة، يف النظــام القضــائي الفرنســي خيّلــص املشــرتي مــن التقــادم القصــري الــذي 

ــــه املــــاّدة  ــــالتعويض )1(،ف.م.قمــــن  1648قضــــت ب ــــل، طبقــــا  لتخضــــع دعــــواه ب للّتقــــادم الطّوي
 .للقواعد العاّمة يف املسؤولّية العقديّة

ــا التوجيــه األورّيب فهــو يــنّص علــى حــالتني ختتلــف فيهمــا مــّدة الّتقــادم، مــن حيــث املقــدار  - أّم
 .والطّبيعة

، تبـــدأ مـــن تـــاريخ نقـــص األمـــان يف  )2(مـــّدة تقـــادم لرفـــع الـــّدعوى، قـــدرها ثـــالث ســـنوات :األولـــى
 . )3(الّسلعة

نــتج يف الّســوق ومبضــي هــذه املــّدة، تنقضــي  :لثانيّــةا
ُ
مــدة ســقوط الــّدعوى، تبــدأ مــن تــاريخ طــرح امل

 .املسؤولّية متاما

فالّنظام القضائي الفرنسي جيعـل الّتعـويض ممتـّدا  :من حيث طبيعة الّضرر الذي يتّم تعويضه -
عــن األضــرار الــيت تصــيب  حــّىت إىل الّضــرر الــذي يلحــق الّســلعة املعيبــة ذاــا، إضــافة إىل الّتعــويض

األشـــخاص أو األمـــوال، وهـــذا خالفـــا للّتوجيـــه الـــذي جيعـــل الّتعـــويض مقصـــورا علـــى األضـــرار الـــيت 
ولـــذلك نـــرى بـــأّن الّنظـــام القضـــائي الفرنســـي أوســـع نطاقـــا مـــن )4(تصـــيب األشـــخاص أو األمـــوال،

 )1(.حيث جمال الّتعويض عن الّتوجيه األورّيب 
                                                                                                                                                         

�2 ھ"ا ا�ª#H و)� أ:�/C )2 �*ر/ 
�II�ا� 
G¤1 VIQ� أن �P�21. أ _I��( : 
��ن ا�ّ��¤)P/ ان، ا(��.ام*�1 ��1 ��D(
��� À�/ �� C ا����د، داI# ا���ھ*ة، /�ون طو 
�
 ا��*/PJ'و)� /��ھ� 89.، ص1980 ،  ر ا�. 

(1) Art. 1648 : « l’action résultant des vice rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref 
délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage de lieu où la vente a été faire ». 

1��، ا��*OK ا�ّ��/^، ص: أ�\* 2)( ��ّD( ��Uو ��ّD(.18.  
)(3

 
��  . �Iأ )2  �ر�d ظ�Jر ا���T �� ا�ّ�
  
)(4  
���- 4��U ا��9*ار ا����  ��D^ ا�ّ���,�� À�2 )���ل ا������( O$ّو �G Cّأ� ���*Wا� �E�P4 ا�'\�م ا���و�+ �( 2�1 ";7

1�4 ا9 À�ا���� *FG T�� 2�U �� ،�J ذا 
I���
، أو  �� ا���  ��D^ أ)��ال ا��,��*ي ��J"ا ھ�� ا�����ل ا�ّ�����*ار ا���
 Å��� ��� -�ّQ���
 ذا �J�، وا����'�´ 21 إ;¤�C /�(��.ام /��ّ��¤)
، أّ)�� ا��Pّ*ر ا��"ي ���D^ ا�ّ���� 
ّ����
 ا�ّ���7و��� ���Iّ#ا�

��T أن �4�I ;���� ���ا�1 ���ن� ،��"� 
����/ �J�TI ا���T أو  �)�*ھ� ���G 
ّ�WHب ا���  . ا��
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ـــانون  .ج  ـــزام بالســـالمة كأســـاس لمســـؤولية وتكريســـ 389-98بعـــد صـــدور ق ـــدأ االلت ه لمب
 :المنتج

، والذي نقل مبوجبه التعليمة 1998ماي  19املؤرخ يف  389-89فبصدور قانون رقم 
، املتعلقة باملسؤولية عن املنتجات املعيبة، والذي جاء متأخرا بعشرة سنوات 1985األوربية لعام 

ستهلكني، وشركات تأمني املسؤولية، وانتقل هذا نتيجة للصراع بني املنتجني، ومجعيات محاية امل
  : الصراع بدوره إىل قبة اجلمعية العامة، وأهم نقاط االختالف بني فرقاء الصراع

  .مسألة اإلعفاء من املسؤولية بسبب تبعة النمو -

«L’exonération pour risque de développement »  
 أو املنتجـات املتأتيــة منــه يف نطــاق مـا أثــري مــن خــالف، حـول إدراج عناصــر اجلســم اإلنســاين -

 Les élément du. املنتجات املقصودة بالقانون املتعلق باملسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة

corps humain ou des produits issus de celui-ci. 
 « la notion de mise en circulation »حول حتديد عرض املنتوج للتداول  -

ف الــــذكر قــــد تضــــمنه القــــانون املــــدين، كجــــزء ال يتجــــزأ مــــن النظريــــة العامــــة إّن هــــذا القــــانون اآلنــــ
  )2(.لاللتزامات، والذي حّدد له جماال للتطبيق يتجاوز كثريا العالقات بني احملرتفني واملستهلكني

حتـت بـاب جديـد  18-1386إىل  01-1386حيث تضمن القانون اجلديد من املواد 
التزامـات : تجـات املعيبـة، وهـو يلـي البـاب املعـروف حتـت اسـماملسـؤولية عـن فعـل املن: رابع يسمى

  .)3(اليت تنشأ دون اتفاق

وبنــاءا  )4(وهــذا النظــام اجلديــد للمســؤولية ال يقصــى األنظمــة الســابقة، وإمنــا يتعــايش معهــا،
أي بـني النظـام املرتتـب عـن نقـل : ة بـني النظـامنيري على ذلك جيوز للمتضّرر عـن فعـل املنتـوج، اخلـ

، ولكـــــن ال جيـــــوز 1998، والنظـــــام الـــــذي أنشـــــأه القضـــــاء الفرنســـــي قبـــــل عـــــام 1985 تعليميـــــة

                                                                                                                                                         
21 _I��( :/^، ص��ا� OK*� .��D( */�K.271ب 1��، ا�

 .و)� /��ھ� ��D( */�K.270ب 1��، �W_ ا��*OK، ص: أ�\* 1)(

، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\*2) (I���
 ا��'�´ C ���'( 21 ا����  /�دا��  ، )�7و�D(.17 �و)� /��ھ.   

 (3) voir : (PH.) LE TOURNEAU, op. cit. ,p.71. 
 (4)voir : (F.)GILBERT, l’obligation de sécurité et responsabilité de fait des produit défectueux, actes 
de colloque franco-algérien, presses universitaire de BORDEAUX, obligation de sécurité sous la 
direction de BERNARDE (S) et ZANNATI (D), 2003,p32.   
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اختياريــا  1998للمضــرور اجلمــع بينهمــا، وهــذا مــا جيعــل مــن النظــام املســتحدث مبوجــب قــانون 
  .)1(وليس إجباريا

مـــن  01-1386ومـــن مظـــاهر التكـــريس ملبـــدأ االلتـــزام بالســـالمة، مـــا نصـــت عليـــه املـــادة 
ل املنــتج عــن األضــرار الناجتــة عــن منتوجاتــه املعيبــة ســواء ارتــبط مــع املضــرور يســأ:" بقوهلــاف .م.ق

وبالتــايل فــإّن هــذا القــانون قــد  )2( حيــث أنّــه يؤكــد علــى مســؤولية املنــتج بغــري خطــأ،."بعقــد أم ال
  )3(.أوجب قاعدة موضوعية قائمة على فكرة املخاطر

إثباتــه مــن قبــل املتضــرر، ال  وكــذلك أهــم مــا اســتحدثه هــذا القــانون هــو أّن العيــب الواجــب
املنتـــوج (يـــرتبط باملطابقـــة للعمـــل، وإّمنـــا مبـــدى تـــوفر املنتـــوج علـــى املســـتوى املطلـــوب مـــن الســـالمة 

: من نفس القانون بقوهلـا 04-1386، وهذا ما تؤكده املادة « produit sur ») املضمون
شــــروع الــــذي ميكــــن أن يعــــّد املنتــــوج معيبــــا، حبســــب هــــذا الــــنص، عنــــدما ال يتــــوفر فيــــه األمــــان امل

  .)4("ينتظر

أنّــه خيــب  اغــري أّن هــذا القــانون مل حيــض برتحيــب مــن غالبيــة الفقهــاء يف فرنســا الــذين رأو 
  ..." اآلمال اليت علقت عليه، وأّن هذا النظام اجلديد سيكون سببا يف تعقيد األمور

ألســـباب بديهيـــة يف احلقيقـــة ال أحــد كـــان يريــد هـــذا القــانون، " أنــه  .Chabas.ويــرى األســـتاذ
فضال عن أنه أبعد من أن حيدث تقدما، بل أنه ) احملرتف، املستهلك(خمتلفة، كونه خييف الطرفني
  )5(..."سيعود إىل الرتاجع والتقهقر

                                                 

، ا��*OK:  أ�\*1)(I���
 ا��'�´ C ���'( 21 ا���� /�دا�� ، )�7و�D( ^/��18.، صا�.  

، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\*2)(����
 ا��'�´ ا����ة ،)�7و�JS دة�G.195 �و)� /��ھ. 

 : إن �\*�
 ا���H�ط*  ��H" ��1ة :��ر3)(��Iا�� -��D  
��*\�la théorie de risque intégrales و ��*ف ھ�"ه ا� 
��*\'

     
G*W  
�O ا��9�ل وا�9,#
 ا���  �Fر 21 ا�W*د دون أ��K 4�
  �*ي 1(�1 

، وھ� �\*��(�+��
 ا��H�ط* ا��*\� ?$�/
�* ا�H�طÖ، و3"�� �\*�
 ا�§*م /��§'? �2 ا��W- ا�H�طÖ و/risque profit  
��I  -��D�� أن ÅH�S -�3 4��1 T��� ¨�U


ا�',��ط، ا���"ي ��'��� )��2 وراءه ����Eة، و>�D�����
 ا����H�ط* ا����*\�  risque crée 2��( -��3 4���1 Cأ��� 
و)��W�د ھ��"ه ا�'\*��
 À�����/ م.�����ء، ��Sام أ�H��$�/ أو ��FH,ا� Cط��,'� 
����*، $�اًء 3�ن ذ�� ��§�ا$��Dث ;#*ا، ��+2 أن ��TI �*را �

*��T ا�§F� ر ا�"ي*Pا�.  
21 _I��( :ا 
��ن $¤)P/ ام.��¤� 
���، ا�'\*�
 ا���)Qد ا���D( ،_��S 2��1 
��(�K ،د��3راه 
، HS91988�ص، ر$��

 .و)� /��ھ� 160.ص
 (4) Art. 1386/04 : « un produit est défectueux au sens de présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à 
laquelle en peut légitimant s’attendre ». 

�� �� ا: أ�\* 5)(J���
 ا����U ، دا���/  ��D(رن���  .18.ص ، ا��*OK ا���/^،�����ن ا�
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، 2002أفريــل  25كمــا صــدر عــن جملــس العــدل لإلحتــاد األوريب يف حــق فرنســا، قــرارا يف 
  .)1( القانون الفرنسيإىل 1985حيث يقضي بسوء نقل التوجيه األوريب لسنة 

فيه إسهاما أكيدا وحاّال، وإصالحا عظيمـا يف  اولكن رغم هذا، هناك بعض الفقهاء من رأو      
  )C. Larroumet)2الفقيه  وكذلكG.Viney القانون الفرنسي، على رأسهم الفقيه 

 :مكانة االلتزام بالسالمة في التشريع الجزائري .د 

، والـيت تـنص علـى )3( .م.قمن  107ه على نص املادة إّن االلتزام بالسالمة ميكن تأسيس
  ."جيب تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه وحبسن نّية:" أنه

وال يقتصر العقـد علـى التـزام املتعاقـد مبـا ورد فيـه فحسـب، بـل يتنـاول أيضـا مـا هـو مـن مسـتلزماته 
  ...".وفقا للقانون، والعرف، والعدالة حبسب طبيعة االلتزام

الــنص هــو تأســيس املســؤولية املدنيــة للمتعاقــد علــى اإلخــالل بالتزامــات أخــرى تعتــرب واهلــدف مــن 
  .من مستلزمات العقد على رأسها االلتزام باألمن والّسالمة

جيــب علــى ناقــل : علــى مــا يلــي) 4(مــن القــانون التجــاري اجلزائــري  62كمــا نصــت املــادة 
وصله إىل وجهته املقصـودة يف حـدود األشخاص أن يضمن أثناء مدة النقل سالمة املسافر، وأن ي

، حيــث يلتــزم الناقــل بســالمة املســافر، ومــن هنــا يظهــر أّن املشــرع قــد ضــمن عقــد "الوقــت املعــّني 
  89/02النقل بالتزام جديد هو االلتزام بالسالمة، وأّن هذا االلتزام قد تضمنه كذلك قـانون رقـم 

تـوج، سـواًء كـان شـيئا ماديـا أو خدمـة، مهمـا  كـل من:"يف املادة الثانية منه الـيت تـنص علـى أنّ  ) 5(
كانــت طبيعتــه، جيــب أن يتــوفر علــى ضــمانات ضــد كــل املخــاطر الــيت مــن شــأا أن متــس صــحة 

  ".أو تضر مصاحله املادية ) 6(أو أمنه /املستهلك و

                                                 
 (1) « la cour de justice de communautés européennes a en effet condamné la France, par un arrêt du 25 
avril 2002, pour mauvaise de transposition en droit français de la directive du 25 juillet 1985, sont 
ainsi censures ». 
voir : (F.) GILBERT, l’obligation de sécurité et responsabilité de fait des produit défectueux, actes de 
colloque franco-algérien, presses universitaire de BORDEAUX, op.cit,p.32.   

�� �� ا�����ن ا����رن،: أ�\*2)(J���
 ا����U ، دا���/ ��D( _W�  ، OK*�  .19.صا�
)(3  ?Gا9)* ر TK���I*  26ا���7رخ ���  58-75ا�F�در /�I�$1975  T�K��وا��¤Ø�U أن ھ�"ه ا����دة ��? ����J� ا������- /

 ?G7رخ ��  10-05اا9)* ر���  20ا����2005،   
) (4 ?Gا9)* ر TK���I*  26ا��7رخ ��  59-75ا�F�در /�I$1975 ?���  .ا����ل وا�
��، ج، I�1989*ا�*  07ا��7رخ �� 5)(J���
 ا����D� 
�^ /����ا�1 ا���)���
  06.، عر.و ا�'��،1989.  
)(6 4'��/ 
1�4 ا��¤) 
�)���[ ا2(9 �#F( -��� و"ا��,*ع ا��.اE*ي �G ا$��J���
 ا�D:/C�(¤$ أو"...  
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وما يؤخذ على املشرع اجلزائري هـو أنـه ال ميكـن قصـر األمـن والسـالمة علـى املسـتهلك، إذ 
عرضـة للضـرر النـاتج عـن املنتوجـات واخلـدمات املوجـودة  )1(ي من حق كل شـخصأن السالمة ه

  .يف السوق

وهذا ما يقودنا إىل القول بأن هذه املادة قد أسست التزام عام بالسـالمة علـى عـاتق املهـين 
  أو املنتج، وأوجبت عليه أن يضمن يف املنتوجات قواعد السالمة اليت توفر للمستهلك 

خطــورة أو عــدم مطابقــة هــذه املنتوجــات، والــيت ميكــن أن متــس بصــحة  ضــمانات خاصــة ضــد كــل
  .)2(املستهلك أو تضر مبصاحله املادية
يهــــدف إىل محايــــة املســــتهلك، وهــــو التــــزام بشــــيء  )3(02-89ولــــذلك نقــــول بــــأن قــــانون

ويتمثــل يف االلتــزام بســالمة املنتوجــات والــيت تتــوفر علــى ضــمانات ضــد كــل املخــاطر املضــرة بــأمن 
، واملضــمونة بعــدة نصــوص )4(ملســتهلك، وذلــك يف إطــار تعزيــز محايــة قانونيــة للمســتهلكوصــحة ا

تشريعية سواًء يف القانون املدين أو قانون العقوبات والقوانني اخلاصة، وللقضاء الفضـل الكبـري مـن 
نظـرا لعـدم سـن قـانون . )5(خالل اجتهـاده يف تطبيـق النصـوص القانونيـة املرتبطـة حبمايـة املسـتهلك

  . ص بسالمة املنتوجات واخلدماتخا

  )6(ولقد مت تكريس االلتزام بالسالمة يف إطـار مشـروع قـانون محايـة املسـتهلك و قمـع الغـش
جيـــب علـــي كـــل متـــدخل يف عمليـــة عـــرض املـــواد : "و الـــيت نصـــت علـــي أنـــه 04مبقتضـــي املـــادة 

تضــــــر بصــــــحة الغذائيــــــة لالســــــتهالك احــــــرتام إلزاميــــــة ســــــالمة هــــــده املــــــواد، والســــــهر علــــــي أن ال 
جيــــــب أن تكــــــون املنتجــــــات املعروضــــــة :" منــــــه علــــــي أنــــــه 09كمــــــا قضــــــت املــــــادة ." املســــــتهلك

لالســــتهالك مضــــمونة و تتــــوفر علــــي األمــــن املنتظــــر منهــــا بصــــفة مشــــروعة، و أن ال تلحــــق ضــــررا 

                                                 
)(1 #���/ *��� �G ا�"ي *��2 و3"�� ا�§�'J�
 ا9و�4 و3"�� ا�Kر���/ ��J���
 ÅHS ھ� ا���*�^ و��F�ب )�2 و ا����Fد /+

  .K*اء ا��W�ر G�رورة �ز  �C/ ^D أ�*ار
 (2) voir : (F.) BOUKHATMI, la sécurité des produit importé endroit algérien de la consommation, 
actes de colloque franco-algérien, presses universitaire de BORDEAUX, op. cit., p.90.  

��، ج I� 1989*ا�* 07ا��7رخ ��3)(J���
 ا����D� 
�^ /����ا�1 ا���)���
  06.ع، .ر.،و ا�'��،1989.  
 (4) voir : (H.) DENOUNI, de l’entendue de l’obligation de sécurité en droit algérien, actes de colloque 
franco-algérien, presses universitaire de BORDEAUX, op  . cit., p.11. 

��^ ا(���.ام /����¤)
 و�K.اء وا�"ي  5)(�D�� 

 ا�J�د��E�Gا�1 ا������/ ^�����+�ن )���ع ا�FW- ا�Q��� )2 ھ"ا ا�DI¨ وا�$
C/ ل¤;Áا.  

��ن، )�D^ رG?   2008ا�F�در ��  �Kان 6)(�*I2 ط*ف ا�( C��  196.، ص01،ا��F�دق 1
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بصــــحة و أمــــن و مصــــاحل املســــتهلك ضــــمن الشــــروط العاديــــة لالســــتعمال أو الشــــروط األخــــرى 
  ."املتدخلنياملمكن توقعها من قبل 

وقـــد أخـــد املشـــرع اجلزائـــري باملســـؤولية املوضـــوعية للمنـــتج عـــن إخاللـــه بـــااللتزام بالســـالمة، 
حيــث اعتــربه مســئوال مهمــا كانــت طبيعــة العالقــة الــيت تربطــه باملســتهلك، ســواًء أكــان متعاقــدا أو 

وال عــن يكــون املنــتج مســئ:"والــيت جــاء فيهــا )1( .م.قمكــّرر مــن  140مــن الغــري، مبوجــب املــادة 
  ". الضرر الناتج عن عيب يف منتوجه ،حىت ولو مل تربطه باملتضرر عالقة تعاقدية

                                                 
)(1  ?Gن ر���G TK��/ ?�����  20ا��7رخ ��  10-05ا����ل وا����2005. 
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    الثاني المطلب
  خصائص االلتزام بالسالمة 

  

الذين   ،يف إعادة حتقيق التوازن بني األفراد، لقد لعبت املسؤولية العقدية دورا كبريا 
يف  ،فاق بني أطرافه على بنوده وشروطهتتأخذ شكال عقديا يتم اال ،يدخلون يف عالقات قانونية

ل خالذي أ، حيث تقوم املسؤولية العقدية على عاتق املدين، حكامهأحني يتوىل القانون بيان 
رحم  من دااللتزام بضمان السالمة الذي ول ، من بينهابتنفيذ التزام من التزاماته العقدية 

، الذي أصاب قواعد تلك املسؤولية حقبة هامة من التطورو الذي يشكل  ،املسؤولية العقدية
د النقل والذي تربز من خالله اخلاصية األوىل لاللتزام  قظهر  هذا التطور خاصة يف ع

  .؟حديث النشأة اإذن هل االلتزام بضمان السالمة التزام ،المةـــبالس

خيضع للقواعد اخلاصة بضمان العيوب  يف أول مراحل ظهوره  االلتزام بالسالمة وإذا كان
  :أمهها نتجمن االلتزامات امللقاة على عاتق املأخري هناك طائفة  أنّ ، غري اخلفية

فهـل هـو التـزام تـابع أو إذن  ،اخل....االلتـزام بالتسـليم  ،باملطابقـة لك االلتـزاموكـذعالم االلتزام باإل
  .؟مستقل عن هذه االلتزامات

  الفرع األول
  من حيث كونه التزام حديث النشأة من عدمه 

البحــث يف االلتــزام بالّســـالمة مــن حيــث كونـــه حــديث الّنشــأة مـــن عدمــه، يقتضــي منّـــا إّن 
اســـتعراض ذلـــك يف بعـــض العقـــود ،خاّصـــة منهـــا عقـــد الّنقـــل الـــذي تكـــّرس فيـــه الّظهـــور احلقيقـــي 
لاللتــزام بالّســالمة، وكــذا العقــد الطّــيب، عقــد العمــل، وعقــد تعلــيم الرّياضــة وممارســتها، وعقــد البيــع 

  .يف هذه الّدراسةوهو ما يهم 

  في عقد النقل :أّوال
إّن فكــرة االلتــزام بالّســـالمة ظهــرت ألّول مــرّة يف عقـــد نقــل األشــخاص ،حيـــث تعتــرب فكـــرة 
حديثة نسبّيا، نشأت مع الّتطور احلـديث، وهـي انعكاسـا نقيّـا وصـورة جليّـة هلـذا التطـّور، ليتغلغـل 
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هــــذا مـــــن أجــــل حتقيــــق محايــــة فّعالـــــة بعــــد ذلــــك  يف خمتلــــف األنشـــــطة االقتصــــادية واإلنســــانية، و 
  .)1(لألشخاص

نظــرا  )2(1804وااللتــزام بالّســالمة مل يكــن موجــودا قبــل قــانون نــابليون، أي الفــرتة مــا قبــل 
لعــدم غــزو اآللــة احلديثــة جمــاالت احليــاة، والــيت مل تظهــر خماطرهــا علــى جســم اإلنســان، حيــث أّن 

ل هـذه املخـاطر، الـيت ظلّـت حمصـورة يف نطـاق الفكر القانوين يف فرنسـا مل تسـتوعب اهتماماتـه مثـ
، حينمـا ظهـرت 1884املسؤولّية عن نقل البضائع، أّما نقل األشـخاص فظـّل مهمشـا حـىت عـام 

خمــاطر اآللــة، وشــيوع اســتخدامها يف وســائل املواصــالت والنقــل، وتســببها يف إحــداث أضــرار، يف 
أصــبح  املضــرور عــاجزا عــن تتّبــع عيوــا  وقــت بلغــت فيــه تلــك اآللــة مــن الّتقنيــة والتطــّور الفــّين أن

  .وإثبات خطأ مالكها

ـــنقض الفرنســـية،  وهلـــذا ثـــارت مســـألة أســـاس مســـؤولية الّناقـــل، الـــذي تصـــّدت لـــه حمكمـــة ال
  .والذي يعّد مبثابة انتباه من قبلها، وحتديدا أولّيا للقاعدة الشهرية املتمثلة يف االلتزام بالّسالمة

  .ض عنها ظهور االلتزام بالّسالمة؟ما هي املراحل اليت متخّ : إذن

 :Elaborationاإلعداد  -أ 

، وعلـــى إثـــر وقـــوع حـــادث نقـــل بالّســـكة احلديديّـــة، قـــّررت حمكمـــة الـــنقض 1884يف عـــام 
الفرنسّية، الطبيعة التقصرييّة ملسؤولية الناقل ،حيـث ال تقـوم إال بإثبـات اخلطـأ، ختضـع يف أساسـها 

كـــر القضـــاء الفرنســـي وجـــود عالقـــة عقديّـــة مـــا بـــني ، وـــذا ينف.م.قمـــن  1382لـــنص املـــاّدة  
  :،وقد عّللت قضاءها يف هذا الّصدد بالقول )3(الّناقل واملسافر

                                                 

 ا������
، ر$���
 د���3راه، : أ�\* 1)(���ن ا�ّ�¤)
 �� إط�ر  #��ر ا����7و�P/ ا(��.ام 
��ن �¤ح ا�*�Sي، �\*��$ ��D(

 ،_�S 2�1 
�(�K1998277. ، ص.  
)(2

�* أ�Cّ �? ��ل اھ���)� وا$��� /�C و ( /����.اء ا���* �T 2�1 اÁ;�¤ل /�Cفعقد النقـل  ، 3�ن )�*و�� �� ا�����ن ا�ّ*و)���، 

 2�1 C��
 ا�'ّ��G- 2�1 إ �¤ف ا�OE��PI دون أن  �Q�ر )��7و����¨ �Q  V���3�ر )��7و�U ،
��Uّ¤ا� 
وظ- ا�D�ل ھ+�"ا ��� ا9ز)'�

 ا�'ّ�-���  .ا�9*ار ا���  �D^ ا�����*�2 أ<'�ء 1

21 _I��( : 2��1 
��(�K ،د���3راه 
���ن، ا���.ام ا���¤)
 ��� ا�'��- ا����ي، ر$���Q1 ¤م��ا� ��I1 ���D( ?�+Dا� ��I1 ،_��S

 .و)� /��ھ� 20.، ص1983
��ن �¤ح ا�ّ*�Sي، ا��*OK ا�ّ��/^، ص: أ�\*  3)(�$ ��D(.278. 
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اخلاّصــــة بناقــــل األشــــياء علــــى ناقــــل األشــــخاص،  ف.م.ق مــــن 1784 عــــدم انطبــــاق املــــاّدة -
و احلــال يف نقــل باعتبــار أّن املــاّدة املــذكورة جتــد تربيرهــا يف فكــرة الوديعــة االضــطرارية، خالفــا ملــا هــ

األشــخاص، كمــا أّن املســافر يتمّتــع حبريــة احلركــة، ومــن ّمت يصــعب ضــمان ســالمته، بينمــا األشــياء 
  )1(.ثابتة ميكن الّسيطرة عليها سيطرة تاّمة

و تــربز أمهيــة هــذا احلكــم، مــن خــالل حماولــة إجيــاد أو تــوفري محايــة أكــرب جلمهــور املســافرين، 
ء الفرنســي هــذا احلكــم، يف وقــت مل تبلــغ فيــه التهيئــة كفايتهــا وكــان مــن الطبيعــي أن يشــايع القضــا

  . إلقرار مبدأ سالمة املسافرين

ّـــة بـــني الّناقـــل واملســـافر يف بعـــض  يف حـــني اّجتـــه قضـــاء مغـــاير إىل التمّســـك بالعالقـــة العقدي
، حيـــث ألزمـــت مبوجبـــه )2(1885أبريـــل  13حكـــم حمكمـــة الّســـني التجاريّـــة يف : األحكـــام أّمههـــا

بإيصــال املســـافر ســليما ومعـــاىف إىل وجهــة الُوصـــول، دون حاجــة إىل إثبـــات خطــأ الّناقـــل،  الّناقــل
وإذا أراد هــذا األخــري الــتخّلص مــن املســؤولّية عليــه أن يثبــت الّســبب األجنــيب أو احلــادث املفــاجئ 

قـــد عـــدلت عــــن " ســــين"، ورغــــم أّن حمكمـــة )3(أو القـــّوة القـــاهرة الـــيت تســــببت يف وقـــوع احلـــادث
اّجتاه مؤيد حلكم حمكمة النقض، إّال أّن مبادرا قد أثرت على احملاكم األخـرى، الـيت  حكمها يف

  .تبّنت يف أحكامها الطبيعة العقديّة ملسؤولية الناقل
وقد تتابعت أحكـام القضـاء الفرنسـي يف اجتـاه وضـع مسـؤولّية الّناقـل يف اإلطـار التقصـريي، 

  .)4(ف.م.قمن  1383و 1382ومن ّمت تطبيق املواد 

، )5(إال أّن حكـــم حمكمـــة الـــنقض الفرنســـية هـــذا قـــد تعـــرض لنقـــد شـــديد مـــن طـــرف الفقـــه 
" ســـوزيه" والفرنســـي، "Sainte lette  "ســـانت ليـــت"وعلـــى رأســـه الفقيـــه البلجيكـــي 

"sauzet" ،6(حيــث نــادوا بضــرورة فــرض االلتــزام بضــمان الّســالمة يف عقــد نقــل األشــخاص( ،
                                                 

1��، ا��*OK ا�ّ��/^، ص: أ�\*  1)( ��D( ��Uو ��D(.28. 
(2)

 Tri, comm., Seine, D, 1885, p. 443 .  

�� C���ن �¤ح ا�*�Sي، ا��*OK ا���/^، ص : ),�ر إ��$ ��D(.279.  
���: أ�\*  3)(D( ، ا����ھ*ة، /��ون ط 
��(�K 
��I#( ،ا)��ت.��¤� 
�. ��� ا�'\*��
 ا���)�K2 ز��3، ا����ل ا��ّ����K 1978د ،

  .233.ص
)(4

��ن �¤ح ا�ّ*�Sي، �W_ ا��*OK ، ص: أ�\* �$ ��D(.280 �و)� /��ھ.  
)(5

1��: أ�\*  ��D( ��Uو ��ّD(_W� ،  ص ، OK*� . 29. ا�
��ن �¤ح ا�ّ*�Sي، ا��*: أ�\* 6)(�$ ��D(/^ ، ص��ا� OK.280. 
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العدالـة، ويعفــيهم مــن قاعــدة اخلطـأ الواجــب إثباتــه يف حــق مرتكبــه،  باعتبـار أّن هــذا االلتــزام حيّقــق 
.                            وهو ما يعجز عنه املسافر يف كثري من احلاالت، ممّا يفّوت عليه حّقه يف الّتعويض

وهو بصدد تربير دعوته لتبـّين قواعـد املسـؤولّية العقديّـة الـيت ميكـن يف  )1(ولذلك ذهب الفقه
   قها القول بوجود التزام بالّسالمة، إيل تفسري العقد تفسريا شامال، يّتفق وقواعد العدالةنطا

باعتبـــار أّن هنـــاك بعـــض العقـــود ذات مضـــمون أغـــىن وأعقـــد، حبيـــث ال تقتصـــر علـــى االلتزامـــات 
وهـذا معنـاه إضـافة  )2(.الّصرحية فقط، وإّمنـا تشـمل أيضـا االلتزامـات الضـمنّية الـيت يقتضـيها العـدل
  .التزام جديد على عاتق الناقل مفاده إيصال املسافر إىل جهة الوصول ساملا

ولكــن نظــرا للوضــع القاســي الــذي يتواجــد فيــه مضــروري حــوادث النقــل، اّجتــه القضــاء إىل 
حماولــة إجيــاد حلــول عادلــة، مــن خــالل فــرض سلســلة مــن الواجبــات القانونّيــة علــى الّناقــل اســتنادا 

  واللتان تلزمان الّناقل  ف.م.قمن  1383، 1382ص املادتني لنصوص القانون، ال سيما ن
بــأن يســلك يف تصــرفاته مســلك الشــخص احلــريص العاقــل، حبيــث يلتــزم املســافر الــذي حلقــه ضــرر 

  . بإثبات إخالل الّناقل بأّي من هذه الواجبات لتقوم مسؤولّيته

بء إثبات خطـأ الّناقـل علـى غري أّن مسؤولّية الّناقل، ظّلت مسؤولّية تقصرييّة، وإّن إلقاء ع
املسافر يعترب وضعا شاّدا ال يستقيم مع املنطق والعـدل، كونـه يفـّوت علـى املسـافر فرصـة احلصـول 
علــى الّتعــويض، هــذا مــا دفــع القضــاء إىل اســتبدال احللــول الوقتيــة، وتقريــر قواعــد تــتالءم مــع اآللــة 

هو ما يكمن يف قواعد املسـؤولية العقديّـة احلديثة وما ترّتب عنها من ازدياد احلوادث اجلسمانّية، و 
  .)3(القائمة على أساس اإلخالل بااللتزام بالسالمة

                                                 
��د ا����Q، ا��*OK ا�ّ��/^، ص: أ�\* 1)(D(.226. 
1�*ان، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\*  2)( ��1 ��ّD(.13 �و)� /��ھ .  
��ن �¤ح ا�ّ*�Sي، �W_ ا��*OK ، ص: أ�\*  3)(�$ ��D(.281 �و)� /��ھ. 
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                           tionriAppa الظهور  -ب 

وحتــت تــأثري االنتقــادات املوّجهــة إىل حمكمــة الــنقض الفرنســّية عــدلت عــن قضــائها الّســابق، 
هي مسؤولّية عقديّة، وهـذا معنـاه التزامـه بضـمان سـالمة  وقّررت بأّن مسؤولّية الّناقل جتاه املسافر،

 . )1( املسافر أي إيصاله إىل جهة الوصول ساملا

، وعليـــه فــــإذا حلــــق )2(1911نــــوفمرب  21وجتّســـد هــــذا مبوجـــب احلكــــم الشــــهري املـــؤرّخ يف 
ايل أن املســـافر ضـــرر أثنـــاء عمليّـــة النقـــل، ال يكـــون الّناقـــل قـــد وّىف بالتزامـــه العقـــدي، ويلزمـــه بالتـــ

  . يعّوض املسافر املضرور، عن هذا الّضرر دون حاجة إلثبات اخلطأ من جانب املسئول

أّن هـذا احلكـم يقـّرر مبـدأ : "يف تعليقه علـى احلكـم "Starck"" ستارك"ويقول األستاذ 
 االلتــزام بالّســالمة، وينــتج عنــه بالتــايل أنّــه إذا حلــق املســافر إصــابة جســمانّية، أو مــات أثنــاء عمليّــة

) اخل...زوجتـه، أطفالـه(النقل، فإّن العقد ال يكون قد نّفد، ويلزم بالتـايل تعـويض املسـافر أو أهلـه 
دون حاجة إلثبات خطأ الّناقل، فاإلصابة أو املوت تكـون هـي اإلثبـات الكـايف لعـدم تنفيـذ عقـد 

  )3(..."النقل، ويرتتب عنها مسؤولّية عقديّة

ة عن اإلخالل بـااللتزام بالّسـالمة، يف إطـار عقـد النقـل ال وإّن التخّلص من املسؤولّية املرتتّب
احلــادث املفــاجئ، أو اخلطــأ : تكــون إال بإثبــات الّناقــل للّســبب األجنــيب الــذي ال يــد لــه فيــه مثــل

  )4(.املسافر

  : في العقد الطّبي -ثانيا
ــــت األكادمي1829ديســــمرب  29مــــع بدايــــة القــــرن التاســــع عشــــر، وبالّتحديــــد يف         يــــة ، تبّن

الطّبّية الفرنسّية الرّأي القاضي بأّن مسؤولّية الطّبيب تنحصر يف إطـار األخـالق والضـمري، وبـذلك 
ال جيـــوز  حيث فهـــو ال يســـأل عـــن نشـــاطه الطـــّيب باعتبـــاره وكـــيال عـــن املـــريض وكالـــة غـــري حمـــدودة،

                                                 
1�4، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\*  )1( ��D( ��Uو ��D(.29. 

(2)
 Cass. civ.   21 novembre 1911 , D.1913, I, p .429. 

�� C�
، ا��*OK ا���/^، ص: ),�ر إ�I���
 ا��'�´ C ���'( 21 ا����  /�دا�� ، )�7و�D( .103.  
)(3

��ن �¤ّح ا�ّ*�Sي، ا��*OK ا�ّ��/^، ص: أ�\*  �$ ��D( .282 �و)� /��ھ. 
)4(

��ن، ا��*OK ا���/: أ�\* Q1 ¤م�ا� �I1 ��D( ?+Dا� �I128.^، ص. 
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التـدليس  حالـة تقـوم مسـؤولّيته يف ومساءلته عن اخلطأ الذي يرتكبه حبسن نّية يف ممارسـته ملهنتـه، 
  )1(.أو الغش أو خيانة واجبات مهنته

أّكــدت حمكمــة الــنقض الفرنســية ،بإســناد مســؤولّية األطّبــاء  )2(1835ســنة  ومــاي 16ويف 
، 1382إىل القواعـــــد العاّمــــــة يف املســــــؤولّية التقصــــــرييّة، وّمت مســــــاءلة الطّبيــــــب اســــــتنادا للمــــــاّدتني 

  .ف.م.قمن  1383

حينمــا  )3(1920نــوفمرب  29كمــة الــنقض الفرنســية يف كمــا تأكــد هــذا يف حكــم آخــر حمل
حيــث قــّررت مســؤولّية الطّبيــب  ،ف.م.قمــن  1383و 1382قضــت بتطبيــق أحكــام املــاّدتني 

  . )4(عن خطئه يف عالج مريضه ألنّه مسئول عن سالمته

يالحظ من هذا بأّن القضاء الفرنسـي قـد جعـل مسـؤولّية الطّبيـب مسـؤولّية تقصـرييّة، مقـّررا 
خالهلا التزامه بضمان الّسالمة، حيث ال يشرتط لقيام مسؤولّيته إثبات ارتكابه خلطأ جسـيم،  من

  )5(.بل يكفي إثبات اخلطأ الطّيب، أيّا كانت درجته

قضــت حمكمــة )6(1936مــاي ســنة  20ويف تطــّور آخــر ملســؤولّية الطبيــب وبالتحديــد يف 
مثّ توالــــت األحكــــام القضــــائّية علــــى هــــذا  الــــنقض الفرنســــّية بالطّــــابع العقــــدي ملســــؤولّية الطّبيــــب،

  )7(.املنوال، ليتبلور بذلك مضمون االلتزام بضمان الّسالمة يف العقد الطّيب 
  

                                                 
)1 (

�1�2 ا�,��_، : أ�\*  
�(�K ،د��3راه 

 �¶طI�ء، ر$��ّ����
 ا�ّ��2، ا���7و�U*ّا� �I1 1�دل ��D(1985و)��  26.، ص
 ./��ھ�

(2)
 Cass. 1é civ.16/5/1835, S, 1835.2, 202.D.H. 1836. p. 435.  

�� C�1�*ان، ا��*OK ا���/^، ص: ),�ر إ� ��1 ��D(.90.    
(3)

 Cass. Civ., 29 novembre, 1920, D. 03-01-1924, G.P, 28-01-1921.  
�� C���د ا����Q، ا��*OK ا���/^، ص: ),�ر إ�D(.312.  

1��، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\*  )4( ��D( ��Uو ��D(.36 .�و)� /��ھ.  
)5(

1�*ان،: أ�\*   ��1 ��D( ص ،OK*� .W� .97_ ا�
(6)

 «Attendu qu’il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportent, pour le 
praticien, l’engagement, sinon bien évidement de guérir le malade, ce qui n’ailleurs jamais été éllégué, 
de moins de lui donner ses soins ». 
Cass., 1é civ. 20-05-1936, D 1936-01-96. 

�� C���: ),�ر إ�D( ص ، OK*�1�*ان، �W_ ا� ��1 .92.  
1��، �W_ ا��*OK ، ص: أ�\*  )7( ��D( ��Uو ��D(.35.    
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  في عقد العمل: ثالثا

أثـار عقــد العمــل فيمــا يتعلّـق بــااللتزام بالّســالمة، مــا أثــاره عقـد نقــل األشــخاص حيــث ظــل 
ة التقصــرييّة علــى األضــرار الــيت تلحــق بالعامــل، القضــاء الفرنســي يف القــدمي، يطّبــق قواعــد املســؤوليّ 

أتنــاء وبســبب العمــل، وعليــه يلتــزم العامــل بإثبــات خطــأ صــاحب العمــل للحصــول علــى التعــويض 
  )1(.عّما أصابه من ضرر

ولقــد تصــّدى الفقــه هلــذا و نــادي بضــرورة األخــذ بقواعــد املســؤولّية العقديّــة، وكــذا بتضــمني 
  المة على عاتق صاحب العمل، حبيث يكفي لقيام عقد العمل التزاما بضمان السّ 

مسؤولّية هذا األخري إثبات العامـل أنّـه أصـيب أثنـاء عملـه، وال يسـتطيع رّب العمـل الـّتخّلص مـن 
  )2(.مسؤولّيته إالّ إذا أثبت أّن إصابة العامل ترجع إىل سبب أجنيب عنه

حكـام املسـؤولّية الـواردة يف وقد كان هلذا الرأي تأثري على القضاء، الذي ذهب إىل تطبيـق أ
 9، واســـتمّر يف تطبيقهـــا حـــىت بعـــد صـــدور قـــانون ف.م.قمـــن  1384الفقـــرة األوىل مـــن املـــادة 

  .اخلاص حبوادث العمل، والقوانني املعّدلة له 1898أفريل 

ـــة يف هـــذا الّصـــدد، احلكـــم الصـــادر يف  فيفـــري  27ومـــن األحكـــام القضـــائّية الفرنســـّية اهلاّم
  يه بتطبيق أحكام املسؤولّية التقصرييّة، ومل تطّبق أحكام العالقة العقديّة والذي قضت ف 1939

مـــن  1384الـــيت تـــربط بـــني رّب العمـــل والعامـــل، وهـــذا تأسيســـا علـــى الفقـــرة األوىل مـــن املـــادة  
  .ف.م.ق

ولــذلك نقــول أّن االلتــزام بالّســالمة يف إطــار عقــد العمــل نشــأ يف ظــّل املســؤولّية التقصــرييّة 
  .العالقة العقدية بني صاحب العمل والعامل رغم طبيعة

                                                 
1��، ا��*OK ا���/^ ، ص:أ�\*  )1( ��D( ��Uو ��D(.54. 
��ل ا���2 ز�3، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\*  )2(K د��D(.304 �و)� /��ھ.  
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  في عقد التعليم  :رابعا

فاملقصــود بعقــد التعلــيم هـــو ذلــك العقــد الـــذي يــربم بــني والــد التلميـــذ واملعلــم الــذي يـُْعَهـــُد 
بالّتلميـــذ إليـــه ليقـــوم بتعليمـــه، حيـــث يـــربم يف صـــورته العاديّـــة بـــني والـــد الّتلميـــذ وصـــاحب املدرســـة 

ا العقــد يف ســـعته مــن حالـــة ألخــرى، فقــد يقتصـــر علــى الّتعلـــيم فقــط، وقـــد اخلاّصــة، وخيتلــف هـــذ
  .)1(يرتبط به عقد آخر كاإليواء أو اإلطعام أو كليهما معا

فالرأي الّسائد يف فرنسا قـدميا يـذهب إىل القـول بـأّن هـذا العقـد ال يرتـب علـى عـاتق املعلّـم 
ألّن موضــوعه الّتعلــيم، وإن تضــمني أو صــاحب املدرســة اخلاّصــة التزامــا بضــمان الّســالمة، وذلــك 

  .العقد ذا االلتزام يعترب توسيعا تعّسفّيا ملضمون العقد

وقد ساير القضاء يف أحكامـه القدميـة هـذا الـرّأي، حيـث جعـل االلتـزام بـالّتعليم هـو االلتـزام 
  .الرّئيسي امللقى على عاتق صاحب املدرسة اخلاصة

لفقــــه الفرنســــي يــــرى أّن إدارة املدرســــة اخلاّصــــة تلتــــزم أّمــــا االّجتــــاه احلــــديث الّســــائد يف ا    
مبوجب عقد الّتعليم، بالعناية بسـالمة التالميـذ إىل جانـب االلتـزام بتعلـيمهم، وعلـى هـذا األسـاس 
يســري حاليــا القضــاء الفرنســي، حيــث تثــار املســؤولّية العقديّــة إلدارة املدرســة اخلاّصــة علــى أســاس 

لــذي هــو التــزام ببــذل عنايــة، وقــد جتّســد هــذا يف حكــم صــادر عــن اإلخــالل بــااللتزام بالّســالمة وا
،واليت قضـت فيـه مبسـؤولّية إدارة املدرسـة عـن   )2( 1946أكتوبر  06حمكمة النقض الفرنسية يف 

إصــابة تلميــذ يف احلاديــة عشــر، صــدمته ســّيارة يف الّشــارع بعــد خروجــه مــن املدرســة، فبنــاءا علــى  
  .)3(ذ، يقتضي منها منع التلميذ من اخلروج من املدرسة مبفردهالتزام املدرسة مبالحظة التلمي

                                                 
1�*ان، ا��*OK ا�ّ��/^، ص: أ�\*  )1( ��1 ��D(.133.  

(2)
  Cass. civ., 06 octobre 1946, D, 1954, P. 233. 

�� C�1��، ا��*OK ا���/^، ص :),�ر إ� ��D( ��Uو ��D( .57 �و)� /��ھ.  
)3(

1��، �W_ ا��*OK،ص: أ�\*   ��ّD( ��Uو ��D(.58.  
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  : في عقد الّرياضة وممارستها :خامسا

واملقصـــود بعقـــد تعلـــيم الرّياضـــة هـــو العقـــد الـــذي يكـــون مضـــمونه عضـــلّيا ال عقلّيـــا، وذلـــك       
  )1(.اخل....بتمكني املتعّلم من رياضة معّينة، كالفروسّية أو الغطس أو االنزالق على املاء

ويـذهب الـرّأي الرّاجــع يف الفقـه الفرنسـي إىل إلــزام املـدّرب باختـاذ كافّــة االحتياطـات الّالزمــة 
ملنــــع وقــــوع ضــــرر مبــــن يــــتعّلم، وبالتّــــايل هــــو يلتــــزم ببــــذل العنايــــة واليقظــــة الكافيــــة لضــــمان ســــالمة 

   )2(.املتدّرب، حيث يكفي لقيام مسؤولّيته إثبات تقصري من طرف املعّلم

حكــــام القضــــائّية الفرنســــية الــــيت صــــدرت تطبيقــــا لألفكــــار املتقّدمــــة حكــــم حمكمــــة ومــــن األ
، خبصـــوص عقـــد التعلـــيم علـــى الغطـــس حتـــت 1936ديســـمرب  10الـــنقض الفرنســـية الّصـــادر يف 

املاء، بأّن املدّرب يلتزم باّختاذ االحتياطات الّالزمة لتجّنب إحلاق الّضرر باملتدّرب، وال يسـأل عـن 
أو وفاتــه إالّ إذا أقــيم الــّدليل علــى ارتكابــه خطــأ يهــّدد ســالمة املتــدّرب، وكــذلك إصــابة املتــدّرب 
الــذي  1971فيفــري  10الّصــادر يف fontainebleau االبتدائيــة فونتينبلــوا حكــم حمكمــة 

قضي مبسؤولية املدّرب نتيجة خلطئه الذي ترتب عليه رفس الفـرس الـيت يركبهـا أحـد التالميـذ أثنـاء 
 )3(.تدريبه

   في عقد البيع: سادسا

لقــد توّصــل القضــاء الفرنســي إىل أّن عقــد البيــع يتضــّمن التزامــا بالّســالمة، أي التــزام البــائع 
بــأن يســّلم منتجــات خاليـــة مــن كــّل عيـــب أو نقــص يف الّصــناعة مـــن شــأنه أن يســتحدث خطـــرا 

 ،حيـــــث )4(لألشـــــخاص أو األمـــــوال، وهـــــو التـــــزام مســـــتقّل عـــــن االلتـــــزام بضـــــمان العيـــــوب اخلفيّـــــة
استعملت حمكمـة الـنقض الفرنسـية اصـطالح االلتـزام بالّسـالمة بشـكل مباشـر ألّول مـرّة يف قضـّية 
تتعّلق بإصابات خطرة حلقت بشرة سّيدة على أثر استعماهلا ملستحضر جتميـل، حيـث أعلنـت يف 

املنــــــــتج والبــــــــائع لــــــــبعض املنتجــــــــات الّشــــــــائعة :أّن )5( 1991جــــــــانفي  22احلكــــــــم الصــــــــادر يف 
                                                 

)(1
��ل ا�ّ��2 ز�3، ا��*OK ا�ّ��/^، ص: أ�\* K.314.  

1�*ان، ا��*OK ا�ّ��/^، ص: أ�\*  2)( ��1 ��D( .135.  
)(3

1��، ا��*OK ا�ّ��/^، ص: أ�\*   ��D( ��Uو ��D(.59�و)� /��ھ. 
)4(

1�*ان، �W_ ا��*OK، ص: أ�\*   ��1 ��D(.119.  
(5)

   Cass. 1é ch. civ. 22 janvier, 1991, Bull, civ. I. N 30. R.T.D civ. 1991, P539. 
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وبالـــّذات تلـــك املخّصصـــة للعنايـــة باجلســـم البشـــري وراحتـــه يـــتحّمالن التـــزام بضـــمان االســـتعمال، 
  )1(.الّسالمة

ـــنقض الفرنســـّية، حيـــث  و لقـــد تـــّوج هـــذا التطـــّور حبكمـــني آخـــرين حـــديثني عـــن حمكمـــة ال
، )2(1991يونيـــو  11أّكـــدت فيهـــا بوجـــود االلتـــزام بضـــمان الّســـالمة، احلكـــم األّول الّصـــادر يف 

   27، واحلكم الثاين الّصادر يف Mobile-homeقاما بشراء منزل متحّرك  يتعّلق بزوجني
نتيجـة احنشـار  ،ويتعّلق بصـّياد أصـيب أثنـاء مبـاراة للّصـيد بسـبب انفجـار بندقّيتـه )3(1993يناير 

  )4(.طلق ا

  الفرع الثاني
  من حيث كونه التزام تابع أو مستقّل عن غيره من االلتزامات

مة باعتباره التزام حديث النشأة، يتطّلب مّنا البحـث يف مـدى اسـتقالليته إّن االلتزام بالّسال
ـــه، والـــيت وجـــدت لتكفـــل جـــزء مـــن احلمايـــة املقـــّررة  عـــن غـــريه مـــن االلتزامـــات األخـــرى املشـــاة ل

  .االلتزام بضمان العيوب اخلفّية، االلتزام باإلعالم، االلتزام باملطابقة: ملصلحة املستهلك وأّمهها

  :حيث كونه تابع أو مستقّل عن االلتزام بضمان العيوب الخفّيةمن : أّوال
ـــــة  إّن البحـــــث يف مـــــدى اســـــتقالل االلتـــــزام بالّســـــالمة عـــــن االلتـــــزام بضـــــمان العيـــــوب اخلفّي
يستوجب حتديد مفهوم كـل منهمـا، وكـذا اسـتعراض أهـم األحكـام الّصـادرة عـن القضـاء الفرنسـي 

  .االلتزام بالّسالمة عن ضمان العيوب اخلفيةالّسابقة والّالحقة عن االعرتاف باستقالل 

 :أوجه االختالف ما بين االلتزام بضمان العيوب الخفّية وااللتزام بالّسالمة -أ 

 : همامن حيث مفهوم كل من -1
                                                                                                                                                         

�� C�  .��D( */�K.253ب 1��، ا��*OK ا���/^، ص: ),�ر إ�
(1)

 " Le fabricant et le vendeur de certains produits d'usage courant spécialement destinés aux soins ou 
au confort du corps humain sont tenus d'une obligation de sécurité" 
(2) Cass. 1é  civ. 11 juin 1991, Bull, civ. I. N 201, J.C.P 1992, 1. 3572, p 158 et s. 

�� C�  .��D( */�K.254ب 1��، �W_ ا��*OK ، ص: ),�ر إ�
(3) cass. 1é ch. Civ. 27 janvier 1993, J. C. P, éd, E, 1993, Pan. p394. 

�� C�
، ا��*OK ا���/^، ص: ),�ر إ�I���
 ا��'�´ C ���'( 21 ا���� /�دا�� ، )�7و�D(.69.  
   ./��ھ� و)� ��D( */�K .253ب 1��،  �W_ ا��*OK، ص: أ�\*  )4(
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فــــااللتزام بالّســــالمة مفــــاده أّن املنــــتج وهــــو يــــوزّع منتجاتــــه يف الّســــوق مــــدين بــــأن ال تكــــون 
، بينمـــا االلتـــزام )1(تهلك واملســـتعمل، أو أموالـــهمنتجاتـــه معيبـــة ومصـــدر ضـــرر علـــى شـــخص املســـ

،هــو التــزام البــائع ســواء كــان حمرتفــا أم ال، بضــمان العيــب الــذي يعتــو )2(بضــمان العيــوب اخلفيّــة 
  )3(."املبيع، 

ــــة املبيــــع "ف.م.ق مــــن1641ولقــــد عــــرف  املشــــرع الفرنســــي العيــــب يف املــــادة  بعــــدم قابلّي
تبعــا إلرادة الطّــرفني، أو ذلــك الــنقص الّالحــق بــاملنتوج،  لالســتعمال املعــّد لــه، حبســب طبيعتــه، أو

  )4(."حبيث ما كان للمشرتي لريضى به، أو ما كان يعطي فيه إالّ مثنا قليال لو علم بذلك

يكـون البـائع ملزمـا بالّضـمان : "و اليت نصت علي أن.م.قمن  379حيث  تقابلها املاّدة 
د بوجودهــا، وقــت الّتســليم إىل املشــرتى أو إذا كــان إذا مل يشــتمل املبيــع علــى الّصــفات الــيت تعّهــ

بـــاملبيع عيـــب يـــنقص مـــن قيمتـــه، أو مـــن االنتفـــاع بـــه حبســـب الغايـــة املقصـــودة منـــه، حســـبما هـــو 
مذكور بعقد البيع، أو حسبما يظهـر مـن طبيعتـه أو اسـتعماله فيكـون البـائع ضـامنا هلـذه العيـوب، 

  ...."ولو مل يكن عاملا وجودها
هــــذه املــــاّدة أّن املشــــرّع أحلــــق بالعيــــب اخلفــــي، حالــــة غيــــاب الّصــــفة أو يّتضــــح مــــن خــــالل 

والـــيت اســـتمّدها مـــن خيـــار فـــوات الوصـــف )5(الّصـــفات الـــيت كفـــل البـــائع للمشـــرتي وجودهـــا فيـــه،
  )6( .املرغوب فيه، املعروف يف الفقه اإلسالمي

                                                 

: أ�\* )1(ّ���ت ا�ّ�و�G�W )وا 
ّ����
 ا��'�´ �� ا���ا��2 ا���� رد���ن ا��ّ.اوي، )�7و�D( ?��$ . ،O�وا���ز *,'�� 
���Qدار ا�

 .146.، ص2008، 01ط
��ن ا���ّ*ض وا($��D�ق و )2(P/ - 21 ا(��.ام���21. ھ� ا��.ام ) _I��( :/^، ص��ا�ّ OK*��� /�دا�� ، ا�D( .54.  
1�4 أ�Cّ و ) 3( T�*�I� 21 ا�C�W اÁ$¤)� ا�"ي 1ّ*ف ا�� _�� T�
: ")�JWم ا����
 و�'�Å ا������� )'C ا�W#*ة ا�ّ�H  �( .

21 _I��( :ة��ّ��
()4W#F ا�ّ*زS ،�G*ح ا�����ن ا����� ا���ري، ا����د ا�P�����O وا�I4 ا��*ب )��1 ا��� O/�#( ،
 .192.،/�ون $'
، ص06د),^، ط 

  (4) Art. 1641 :  « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachée de la chose vendue qui 
la rendent un propre à l’usage au qu’elle on a destine, ou qui diminuent tellement cette usage, que 
l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moins de prix, s’il les avait connus ». 

)5( 
�� �� ا�����ن ا����رن،ا��*OK ا���/^، ص: أ�\*  J���
 ا����U ،دا���/ ��D(.351. 

)6(
  ،]�D�Fّ4 ا�'�����/ T����¨ $�ّ�ى /��2 ا��U ي*�F�وا��,ّ*ع ا��.اE*ي /J"ا �G ;��¥ ا��,ّ*ع ا�+���� و$��� ا��,�ّ*ع ا�


Eا�ّ#�ر 
�aأي اT����� أU+��م ����ن ا��J'( -�3 4��1 ^ّI#�� ،ي*�,��� OE�Iا� �J�W+� ا��� 
WFّا� ¥ّ�H  2�: )���I_ 2�1.، و/

 ا�+��V، /�ون ط ، �(�K 1�ت�I#( ،����+ا� �����O �� ا�����ن ا�I2 ا9ھ�ا��، ��1 ا��م ا�ّ���U1989734.، ص. 
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سـبق التعـّرض إىل شـروطه، فـااللتزام بالّسـالمة قـد : أّما بالّنسـبة لشـروط كـّل مـن االلتـزامني -     
  :بينما يف االلتزام بضمان العيوب اخلفّية حىت يكون العيب حمالّ للّضمان يشرتط أربعة شروط

ومعنــاه أن يكــون موجــودا وقــت تســّلم املشــرتي للمبيــع مــن البــائع، : أن يكــون العيــب قــديما ����
دا وقـت الّتسـليم، وسواء وجـد العيـب قبـل متـام البيـع أو حـدث بعـد متامـه، فـاملهم أن يكـون موجـو 

 )1(.وبالّتايل كّل عيب حدث بعد تسّلم املشرتي للمبيع ال يضمنه البائع

،فــــإن رآه املشــــرتي ومل  )2(للمشــــرتي اومعنــــاه أن يكــــون غــــري ظــــاهر : أن يكــــون العيــــب خفّيــــا ����
يعرتض عليه، عّد ذلك قبوال منه للعيب، وبالتايل يسقط حّقـه يف الّضـمان، وقـد ال يكـون العيـب 

لكــــــن املشــــــرتي مل يقــــــم بــــــتفّحص املبيــــــع بعنايــــــة الّرجــــــل العــــــادي، فيأخــــــذ العيـــــــب يف ظــــــاهرا، و 

                                                 

، ج��I1 ا��ّ*زاق ا���'�Jري، ا��$��` ��� �S*ح ا������ن ا�: أ�\*   )1(�P������O وا�I، ا����ا��� �����04 ��I�Dرات ا���,'( ،


، /�ون ط ، �G��D722. ، ص1998ا�.  
��ة، ّ����
 أو ا��E���,ّا������د ا� ،?���+Dا� ¥��$��)O���I����1 ا�( ،
���� ���J�د ھ���S? ا�+����I د),��^، /���ون ط ، /���ون $��'D( 
���I#( ،

  .333ص
)2(


 ا��,��*ي /��2 ا�ّ,�ÅH ا����  W�: �� .ّ�( �G ���*Wء ا��P���� ّنÊ�� ،��ّ�1�د ��FHS ي*��,�دي وا����D*ف، ��Êذا �3�ن ا�
 
���§( 
���$ ]��W3 ،ا���دي -K*ّا� 
��'�/ O�I��ÅD� `�� C ا��1 TK���� ¨�U T�
 ا�WH�ء �� ا��W: 
��J�/ .��  ?3�D�ا�


K�Dة 1'� ا�*IHإ�4 ا� ª��
، و�C أن ���I( رة�ّ�$ 
  .أو  �*/
�W��*ا �I; أو ��*�D( ي*�,�
 ا��'�À أّ)� إذا 3�ن ا���+D( و��?  ,��*ط ، C�*��,� ا��"ي O��I�1��ب ا�,��ء ا� 
�*�( C�*ض �

 2W����ا� O�����F� 
I����'��/ ل����Dھ���� ا� �����3 ،OE����Iص ا�����F�;ا _���W� 2���( ف*����D�
 أن �+����ن ا��,����*ي ا�������*Wا�)OE����Iا� (
.J���FHS �'J�  2�ن )�D*��ن، ��_ )W� 2_ ا(;�F�ص، 4�U و�� 3�ن ا���I1 .ّJ�رة 21 )$7�
) ا��,�*ي(وا�/ ?P 

2W��ا� O���: C���*�( ��� وي���2 ( �J���ّ1)OE��Iا�( T�����/ ?��
 ا���'�*G أ��I( ����*Wء ا���Pار ا��*�G2�1 ھ�"ا إ T� *  ��Gو ،
�� أّدى إ��4  ,���� ّ( 
��Ö ا�'$ OE�I��/ O��Fّف وا�*�D��C 3- )2 ا�OE�I ا�I,  ?  ¨�U ،ا*K�  3�ن أم ����: OE�Iإ�4 ا� 
I�'��/

 ¨�U ��J��  :)�7و�
�C وھ"ا )��  +�*س ���¤ /��Fور �G���ن ر�G? أ�ّ �1 TKن ا������� ا��ا��P2 ا�( Å�'� ف أن*�D� C78/23 ( ���ز ��OE�I ا�

���.م /�����À ا��,��*ي�W��K1978  10ا��7ّرخ �� � ¨��U 2�Qا�� À��WH  ر ا��*د أو�����O  ، و3"�� إ����
 إ��4 ;�K 2�1
O��I��� ��� ا������ن ا�����رن، : ��I_ 2�1)�. ا�9*ار ا��� أ:�/��K 2�( Cّ*اء  ��T�ّ ا�,��ء ا�J����
 ا�����U ، دا����/ ���D(

  .و)� /��ھ� 356.ا��*OK ا���/^، ص
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هــذه احلالــة حكــم العيــب الظّــاهر، ويف حــاالت أخــرى ســواء أكــان العيــب ظــاهرا أم غــري ظــاهر، 
وكــــان بإمكــــان املشــــرتي اكتشــــافه ببــــذل عنايــــة الّرجــــل العــــادي، فيعتــــرب يف حكــــم العيــــب اخلفــــي، 

بضمانه، شريطة إثبات املشرتي أّن البـائع أّكـد لـه خلـّو املبيـع مـن العيـب، أو وبالّتايل يلتزم البائع  
 . )1(تعّمد إخفاؤه عنه

من  379لقد نّصت الفقرة الثانية من املاّدة  :أن يكون العيب غير معلوم عند المشتري ����
غير أّن البائع ال يكون ضامنا للعيوب التي كان المشتري على علم بها وقت : "بقوهلا .م.ق

على أساس أّن علم املشرتي بالعيب جيعل منه عيبا ظاهرا، فسكوته يفّسر على أنّه رضي  ،"البيع
به، ونزل عن حّقه يف الضمان، ويقع على البائع إثبات هذا العلم بشّىت طرق اإلثبات، وهناك 

 .من يعترب بأّن هذا الّشرط يندرج يف شرط اخلفاء، على الرغم من قول البعض باستقالليته عنه

ومعناه أن يكون العيب على درجة كافية من اجلسامة اليت تقاس  :أن يكون العيب مؤثّرا ����
، حبيث يكون من شأنه أن ينقص من قيمة الشيء أو منفعته )املادي(وفقا للمعيار املوضوعي 

ما هو مذكور يف : املادية، حيث يستدّل على نقص قيمة أو منفعة الشيء بثالثة عناصر هي
 )2(.هر من طبيعة الشيء ،وكذا باالستعمال العادي للشيءالعقد، مبا يظ

 : أّما من حيث المصدر -2

االلتزام بضـمان العيـوب اخلفيّـة هـي نصـوص تشـريعّية صـرحية، نصـت عليـه املـادة  مصدرإّن 
، بينمـــــا االلتـــــزام بالّســـــالمة هـــــو التـــــزام  .م.قمـــــن  379، وتقابلهـــــا املـــــاّدة ف.م.قمـــــن  1641

  .مصدره القضاء

                                                 
)1(


، دار اG*أ /�*وت، ط: أ�\* �WHا� O�I�  .و)� /��ھ� 85.، ص1981، 1أ$�� د��ب، ���ن 1��ب ا�
)2(

�C وا�ّ,*وط ا���)ّ  �1 ^Wّ���C /��'ّ\* إ�4 ا�ّ��*، وا��:¥ ا������وھ� 3"�� ����ّل 1� 
.  
Voir : (G.) CAS. et (D.) FERRIER. traité de droit de la consommation, PUF.1996, p.447. 
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 : لطّبيعةمن حيث ا -3

اخلفّية هو التزام عقدي بتحقيق نتيجة، أّما االلتزام بالّسالمة فتارة  االلتزام بضمان العيوب      
مكّرر فقرة  140يكون التزام عقدي، وتارة أخرى التزام قانوين، وهذا ما نّصت عليه املاّدة 

توجه، ولو لم يكون المنتج مسئوال عن الّضرر الّناتج عن عيب في من" .:م.قاألوىل من 
  )1( "تربطه بالمتضّرر عالقة تعاقديّة

حيث ال يشرتط لقيام االلتزام بالسالمة وجود عقد مسبق بني املسئول عن الضرر 
، فالسالمة حق للمستهلك مهما كانت طبيعة العالقة اليت تربطه مع املنتج سواًء كانت واملضرور

  .عقدية أم غري عقدية

 : من حيث النطاق -4

بضمان العيوب اخلفّية، باعتبار أّن البائع ال بالّسالمة أوسع نطاقا من االلتزام  امااللتز إّن 
تقوم مسؤولّيته عن اإلخالل بااللتزام بضمان العيوب اخلفّية إّال إذا كان املبيع مشوبا بعيب خفي 
غري ظاهر وقت التسليم، أّما إذا طرأ على الشيء املبيع عيب بعد الّتسليم فال تقوم مسؤولية 
البائع، على خالف االلتزام بالّسالمة الذي يغّطي حىت العيب الذي يطرأ على املبيع بعد 

  .الّتسليم والذي من شأنه أن يلحق أضرار بشخص املستهلك أو أمواله

ــــراف اادرة عــــن القضــــاء الفرنســــي الســــّصــــاألحكــــام الأهــــم  -ب  بقة والّالحقــــة عــــن االعت
 ان العيوب الخفّيةباستقالل االلتزام بالّسالمة عن االلتزام بضم

 إّن نقطـة البدايـة يف تطـّور القضـاء الفرنسـي حنــو االعـرتاف بـالتزام بضـمان الّسـالمة مســتقال       
ـــة نعـــ  28، ترجـــع إىل حكـــم الـــّدائرة املدنّيـــة األوىل الّصـــادر يف  )2(االلتـــزام بضـــمان العيـــوب اخلفّي

  . 1979نوفمرب 

                                                 
  . ف.م.)2 ق 1386/01 ��/�J� ا���دة  )1(

(2)
 Cass. 1é Ch. civ., 28 novembre 1979, D. 1980.p. 485. 

�� C�  .��D( */�K.282ب 1��، ا��*OK ا���/^، ص: ),�ر إ�
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فاز ، و بعد ستة أشهر من تاريخ وتتعلق وقائع احلكم بسيدة قامت بشراء جهاز تل
حدث حريقا دمر أه عدة إصالحات قامت ا الشركة البائعة ، انفجر اجلهاز و تالشراء، ختلل

وعلى الرغم من أّن تقرير اخلبري مل يستطع أن حيدد سبب االنفجار ، إال  ،شقة املشرتية بالكامل
ؤولية املنتج ، على أساس أن حمكمة النقض رفضت الطعن ضد حكم االستئناف الذي قرر مس

 ،نه رغم عدم حتديد سبب احلريق إال أنه من الثابت مع ذلك أن الكارثة قد بدأت يف اجلهازأ
ونتجت عن خلل مفاجئ ألحد املكونات الكهربائية وااللكرتونية امعة يف صندوق اجلهاز، 

يط شديد القابلية احمل وترتب على هذا حرارة غري عادية انبعثت من اجلهاز، متبوعة بلهب يف
الدليل على أن هذا اخللل يرجع إىل اإلصالحات  املنتج  ، باإلضافة إىل ذلك، مل يقملالشتعال

اليت أجرا الشركة البائعة أو إىل خطأ يف االستعمال، فعلى الرغم من أن املشرتية قد رفعت 
حيث مل تتطلب إقامة  دعواها على أساس قواعد الضمان، إال أن احملكمة مل تقيد ذه القواعد،

ومل تسمح للمنتج بالتخلص  ،الدليل لوجود العيب، بل مسحت باستنتاجه من ظروف الدعوى
من املسؤولية إال بإقامة الدليل على السبب األجنيب، ممثال يف فعل الغري أو يف خطأ املضرور، 

اللتزام ا لتأكيد وهو ما دعا الفقه إىل القول بأّن احلكم ال يعد تطبيقا لقواعد الضمان، بل
  . )1(ستقل عن االلتزام بضمان العيوب اخلفية امللقى على عاتق البائع املهيناملبضمان السالمة 

يتعلق بإصابة املشرتي حملراث ميكانيكي  )2(1984 ماي 16 ويف حكم آخر صادر يف       
كمة النقض نتيجة عطل الفرامل بسبب تسرب بعض األتربة غري املعروفة املصدر إليه، قضت حم

البائع املهين ال يلتزم جتاه املشرتي، فيما يتعلق باألضرار اليت حيدثها الشيء املبيع، بالتزام «بأن 
الذي قضى برفض دعوى  ،، ومن مث رفضت الطعن بالنقض ضد حكم االستئناف»بنتيجة

لذي كان املسؤولية اليت رفعها املشرتي لعجز هذا األخري عن إقامة الدليل على اخلطأ البائع ا
  .سببا فيما حلقه من ضرر

                                                 
(1)

 Voir : (J.) HUET, responsabilité du vendeur et garantie conte les vices cachés, litec, 1987, p.403. 
 

(2)
 Cass. 1é Ch., civ., 16 Mai 1984, Bull. civ. LN° 165, R.T.D. civ. 1985, p.403 et s. 

�� C���، درا$�
 )��ر��
 /�: ),�ر إ�J������ 

 ا����������Dا� ،�G��Iا� ��I1 ���D( *��2 ا�,�*��
 وا������ن، )',�ªة ا�����رف 1
  .619. ، ص2004اÁ$+'�ر�
، /�ون ط، 
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وإمنا ، )ف. م.ق 1641( ويالحظ من هذا أن احملكمة مل تستند فيما قررته إىل قواعد الضمان
اخلاصتني باملسؤولية العقدية بوجه عام، واللتني  ف.م.ق 1147،  1135 استندت إىل املادتني

زام بضمان السالمة يف عقد من اعتادت احملكمة االستناد إليهما كلما أرادت أن تقرر وجود الت
يف  إدراجهاالعقود، وهو ما يؤكد بأن احملكمة رأت أن األضرار اليت حيدثها املبيع بعيبه، جيب 

لمسئولية العقدية، باعتبارها  ناشئة عن اإلخالل بالتزام بضمان السالمة لإطار القواعد العامة 
  .)1(يقة ، التزاما بوسيلةاعتربته احملكمة على خالف احلق حيثيتضمنه عقد البيع ،

 مارس 20  وتأكد األخذ بفكرة االلتزام بضمان السالمة يف حكم حمكمة النقض يف
الذي انفجر  زحيث نقضت حكم االستئناف الذي قرر مسؤولية منتج جهاز التلفا. )2(1989

 بعد شرائه بثماين سنوات، رغم عجز املشرتي عن إثبات أن اجلهاز عند تسليمه، كان ينطوي
  :تأكيد االلتزام بضمان السالمة من ثالثة عناصر تضمنها احلكم ويظهرعلى عيب يف تصنيعه، 

ضمان  قواعد إللغاء حكم االستئناف، أن تستند إىل أن احملكمة كان يكفيها :العنصر األول
العيوب اخلفية، حيث يتطلب إعماله وجود عيب باملبيع سابق على التسليم، وهو ما مل يفلح 

ال يكون عيب أبعد من ذلك، فتطلبت ألكن احملكمة ذهبت إىل  .يف التدليل عليهاملشرتي 
السلعة مصدرا خلطر بالنسبة لألشخاص أو لألموال، و هو ما يؤكد أا ختطت النطاق اخلاص 

  .بالضمان إىل نطاق  املسئولية العقدية بصفة عامة

وليس تأسيسا ، ف.م.ق 1135إىل نص املادة  احلكم قد صدر استنادا نّ إ :العنصر الثاني
استبعاد  واملالحظ أنّ ، ) وما بعدها 1641 املواد( النصوص اخلاصة بضمان العيوب اخلفية على

يؤكد أن احملكمة تريد  ،نصوص الضمان لصاحل النصوص املتعلقة باملسئولية العقدية بصفة عامة
  .السالمة املستقل عن العيوب اخلفيةأن ترسي دعائم التزام بضمان 

حكم  نقضواألخري هو احليثية اليت استندت إليها حمكمة النقض يف  :نصر الثالثالع
البائع املهين يلتزم فقط بتسليم منتجات خالية من كل عيب ":االستئناف، واليت قررت فيها أن

                                                 
)1(

 .و)� /��ھ� ��D( */�K.251ب 1��، ا��*OK ا�ّ��/^، ص: أ�\* 
(2  ) Cass. 1é ch. civ. 20 mars 1989, D.1989, p.381 et s. 

�� C��� �I1 ا��G�I، ا��*OK ا���/^، ص: ),�ر إ�D( *�1.621.  
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، فاستعمال تعبري "أو خلل يف التصنيع يكون مصدرا خلطر بالنسبة لألشخاص أو األموال
  اص أو األموال يثري فكرة االلتزام بضمان السالمة، كما أن العيب أو بالنسبة لألشخ" اخلطر"

احلكم، هلما يف نظر احملكمة معىن خيتلف عن معىن العيب  اخللل يف التصنيع املشار إليهما يف
  هـص لــاملوجب للضمان، فالعيب يف الضمان جيعل الشيء غري صاحل لالستعمال املخص

 “Rend la chose inapt a l’usage au quell Elle est destine” ، أما
العيب املعول عليه يف احلكم فهو اخللل الذي جيعل الشيء مصدر خطر بالنسبة لألشخاص أو 

وهذا الفارق يقطع باجتاه احملكمة إىل استبعاد قواعد الضمان، واالنتقال إىل التزام أخر  ،لألموال
  .)1(هو التزام بضمان السالمة

أكــدت فيهمــا مبــا ال يــدع جمــاال  ،هــذا التطــور حبكمــني حــديثني وقــد توجــت حمكمــة الــنقض
  .ألّي شك وجود التزام بضمان السالمة يف عقد البيع مستقل عن االلتزام بضمان العيوب اخلفّية

بـــزوجني قامـــا  )2(1991 يونيـــو 11 وتتعلّـــق وقـــائع احلكـــم األّول الـــذي أصـــدرته احملكمـــة يف
تسـلمه بيـومني وجـدا خمتنقـني بداخلـه بفعـل غـاز وبعـد Mobile home بشـراء منـزل متحـّرك 
املنبعث من مدفأة مركبة بـاملنزل الـذي ثبـت أنـه كـان ينطـوي علـى عيـب يف  ،ثاين أكسيد الكربون

   احلكم هلم بفسخ البيع نيوقد طلب أقارب املتوفي. يتمّثل يف سوء نظام التهوية به ،تصميمه
فأجـــابتهم حمكمـــة االســـتئناف إىل طلــــب  ،مـــن جـــراء الوفـــاة ،وبـــالتعويض عمـــا حلقهـــم مـــن ضـــرر

ولكنهـــا رفضـــت احلكـــم بالفســـخ علـــى أســـاس أن دعـــوى ضـــمان العيـــب الـــيت يتأســـس  ،التعـــويض
وقد طعن البائع يف احلكم بـالنقض ومتسـك  ،عليها طلب الفسخ قد سقطت مبضي املدة القصرية

احلـــق يف  أســـقط أيضـــا بالضـــرورة ،بـــأن مضـــي املـــدة القصـــرية الـــذي أســـقط احلـــق يف طلـــب الفســـخ
باعتبــاره أحــد اآلثــار الــيت رتّبهــا ،جيــوز طلبــه إال يف إطــار دعــوى ضــمان العيــب  التعــويض الــذي ال

 :ولكــن حمكمــة الــنقض رفضــت الطعــن علــى أســاس أنّ  ،املشــرع علــى وجــود العيــب اخلفــي بــاملبيع
ي يتمثــل يف والـذ ، دعـوى املسـؤولّية العقديـّـة املرتتبـة علــى إخـالل البـائع بالتزامــه بضـمان الســالمة"

                                                 
)(1

558.��'�? )�$4 إ/*اھ�?، ا��*OK ا���/^، ص�I1 ا: أ�\* ..  
(2)

 Cass. 1é  civ. 11 juin 1991, Bull, civ. I. N 201, J.C.P 1992, 1. 3572, p 158 et s, précité.  
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يكـــــون مصــــــدر خطـــــر بالنســــــبة ، تســـــليم منتجـــــات خاليــــــة مـــــن أي عيــــــب أو خلـــــل يف التصــــــنيع
  1648 لشرط املدة القصرية املنصوص عليه يف املادة لألشخاص أو لألموال ال ختضع

االعـــرتاف  :مـــن الزاويـــة األوىل: هلـــذا احلكـــم مـــن زاويتـــني ةوتبـــدو القيمـــة العمليـــ .)1( "ف.م.قمـــن 
االلتـــزام بضـــمان العيـــوب  نعـــالتأكيـــد علـــى اســـتقالليته : ، ومـــن الزاويـــة الثانيـــةالمةبـــااللتزام بالســـ

  .وال خيضع من مثّ لقواعده ،اخلفية
، فيتعلــق بصـياد أصـيب أثنــاء مبـاراة للصــيد )2(1993 ينـاير 27 يف الصـادرأمـا احلكـم الثــاين 

هــذا الطلــق مــن أخيــه  ا ، وكــان املضــرور قــد حصــل علــىــار طلــق شــبســبب انفجــار بندقيتــه نتيجــة احن
كان بدوره قد ابتاعه لدى شركة لتجارة الذي  سلحة، األضمن جمموعة لدى بائع  الذي كان قد اشرتاه
د البــائع ألخيــه وضــد شــركة نوبــل علــى أســاس املــادة ضــوقــد رفــع املضــرور دعــواه . الســالح تــدعى نوبــل

زاء رفـض حمكمـة أول درجـة باملسئولية عن فعل األشياء غري احلية، وإ اخلاصة.ف.م.قمن  1384/1
حمكمـة االسـتئناف  تمـن املـدعى علـيهم علـى أسـاس الـنص املـذكور، فقـد طالبـ ياالعرتاف مبسئولية أ

مـــا علـــى أســـاس قواعـــد ضـــمان العيـــوب اخلفيـــة وأمـــا علـــى إنـــه بتقريـــر حقـــه يف التعـــويض، املضـــرور ومؤمّ 
 ،قضــت بــرفض طلــب التعــويضأســاس قواعــد املســئولية عــن فعــل األشــياء ، بيــد أن حمكمــة االســتئناف 

 1648مضـي املـدة القصـرية املقـررة يف املـادة  العيوب اخلفية بعـد دعوى ضمانرفع من ناحية باعتباره 
عن حتديـد مـن  هالعجز  الغري حيةسئولية عن فعل األشياء املدعوى رفضها ومن ناحية أخرى .ف.م.ق

  .حارسا لتكوينه  باعتبارهاسالح املعيب شركة نوبل، منتج ال مالبائع املباشر أ فهل هو ،املسئول يكون
دعوى  اليت ألغت احلكم على أساس أنّ ، )3(ولكن هذا التحليل مل حيظ بقبول حمكمة النقض

ال لقواعد الضمان وإمنا لقواعد املسئولية العقدية، حبيث ال يكون من املتعني رفعها : "املضرور ختضع
البائع املهين يلتزم بتسليم ألن   ،ف.م.قمن  1648خالل املدة القصرية املنصوص عليها يف املادة 

  شخاص أو ألمنتجات خالية من أي عيب أو خلل يف التصنيع يكون مصدر خطر بالنسبة ل

                                                 
(1 " ) Le vendeur à une obligation contractuelle de sécurité qui consiste à ne livrer que des produits 
exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature a créer un danger pour les personnes ou 
pour les biens. 
L’action en responsabilité contractuelle exercée conte le vendeur pour manquement à son obligation 
de sécurité n’est pas soumise un bref délai imparti par l’article 1648 du code civil »  
Cass. 1é civ., 11 juin 1991, Bull, 1991, I. n°201/ (1), p.132. 
(2  ) Cass. 1é civ., 27 janvier 1993, Bull civ., I. n°44, R.T.D, civ., 1993 p592. 

�� C�  .��D( */�K.256ب 1��، ا��*OK ا���/^، ص: ),�ر إ�
 

�� �I1 ا:أ�\* 3)(D( *� .�G�I�.622، ا��*OK ا���/^، ص1
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ومن هنا خنلص إىل القول بأن االلتزام بالّسالمة مستقل عن االلتزام بضمان العيوب . )1("لألموال
  . اخلفّية

  ):اإلفضاء(عن االلتزام باإلعالم  من حيث كونه تابعا أو مستقالّ : ثانيا
عــن مــدى اســتقاللية االلتــزام بالّســالمة عــن االلتــزام بــاإلعالم ال بــّد مــن حتديــد حلــديث إّن ا

مفهـــوم هـــذا األخـــري الـــذي كـــان للقضـــاء الفرنســـي فضـــل اكتشـــافه، اســـتنادا إىل بعـــض الّنصـــوص 
ـــواردة يف القـــانون املـــدين، وبالتّـــايل فهـــو يّتفـــق مـــع اال ـــة ال لتـــزام بالّســـالمة مـــن حيـــث املصـــدر العاّم

 )2(،  وااللتزام باإلعالم إّمـا أن يكـون التـزام عـام بـاإلعالم إّمـا التزامـات إجباريـة بـاإلعالم)القضاء(
التزام مستقّل وضـروري لضـمان تـوازن العقـد باعتبـار : " بأنّه  "Ghestin"حيث يعّرفه األستاذ 

فـروض أن يعلـم، بـالّنظر خاّصـة إىل تأهيلـه املهـين، أّن البائع الذي كان يعلم، أو الذي كان من امل
و معرفتـــه حيـــث يقـــع عليـــه عـــبء إعـــالم املشـــرتي ،مـــا دام أنّـــه كـــان يســـتحيل علـــي املشـــرتي  أن 
يســـتعلم بنفســـه، أو كـــان باســـتطاعته أن يثـــق بكـــل مشـــروع يقـــدم عليـــه املتعاقـــد معـــه، بـــالّنظر إىل 

  )3( ."صفته كبائع
  : نصرينوااللتزام باإلعالم يتضّمن ع

تبط بتعريــف املنتــوج ووصــفه، ببيــان مكّوناتــه وخصائصــه وحاجــات اســتعماله، يــر : العنصــر األّول
  )4(.واهلدف من هذا متكني املستهلك من االستفادة به مبا يتوافق مع رغباته املشروعة

ــــة االســــتعمال، واالحتياطــــات الواجــــب اّختاذهــــا مــــن طــــرف  :العنصــــر الثــــاني ويتعلّــــق ببيــــان كيفّي
تهلك، ومــا يرتتّــب عــن ذلـك مــن خمــاطر ومضــاعفات تنجـّر عــن االســتعمال، وكــذلك التّــدابري املسـ

  .الكامنة يف الشيء رالواجب اّختاذها للحيلولة دون حدوث األخطا
                                                 

(1  ) « l’action engagée par le sous- acquéreur d’un produit défectueux contre le vendeur originaire de 
celui- ci l’effet d’obtenir réparation du dommage provoqué par ce produit, obéit non aux règles de la 
garantie mais à celles de la responsabilité contractuelle, de telle sorte qu’elle n,’a pas être engagée 
dans le délai prévu par l’article 1648 de code civil. 
- le vendeur professionnelle 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 et pour les biens". 

  .وما بعدها 256 .صجابر محجوب علي، المرجع السابق، : مقتبس عن

 .�I1. 560 ا��'�? )�$4 إ/*اھ�?، ا��*OK ا���/^، ص
(2)  �� -ّQ��� /�'�:�* و;ÅE��F ا��'����ت وا�: وا(��.ا)�ت اIKÁ�ر�
 /�1Á¤م  �J������ إ1¤م ا�J������H)�ت، إ�1¤م ا�


ّ�
 ا��*/§ّ��� 21 ط*�^ ا�J�����ن ا����، إ1¤م ا�P�/ ��J����O، إ1¤م ا�Iوط ا�*S* و��ي(. /��ّ*Eا�����ن ا��.ا(  
(3) voir : (j.)Ghestin, conformité et garanties dans la vente, L.G.D.J, 1983, p.131. 

)4(

 ا��: أ�\* ّ�
 ا���ھ*ة، $'
 �I1 ا���در ا�D�ج، )�7و��(�K ،د��3راه 
 .79.، ص1984'�´ وا���ّزع، ر$��
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، أن يكــــون )1(أن يكــــون كــــامال ووافيــــا، أن يكــــون واضــــحا :ومــــن خصــــائص االلتــــزام بــــاإلعالم
  .)2(يكون ظاهرا للعيانالتحذير لصيقا ومرتبطا بالّسلعة، وكذلك أن 

ّمن يف نصـــوص تشـــريعّية، بالّنســـبة لاللتـــزام بـــاإلعالم قبـــل الّتعاقـــد وااللتـــزام بـــاإلعالم قـــد ُضـــ
،كمـا تضـمنته  .م.قمـن  352، 107، وتقابلها املـاّدة ف.م.قمن  1382 نّصت عليه املاّدة

تكيّــف : لــى أنمنـه الــيت تـنّص ع 04وكـذلك املــاّدة  )3(02-89مـن قــانون  02فقــرة  03املـاّدة 
أو /مــــن هــــذا القــــانون حســــب طبيعــــة وصــــف املنتــــوج و 03العناصــــر املنصــــوص عليهــــا يف املــــاّدة 

ـــزه والـــيت جيـــب أن يعلـــم ـــا املســـتهلك حســـب مـــا تتطّلبـــه  اخلدمـــة بـــالّنظر للخصوصـــيات الـــيت متّي
  )4( .غ.ق.م.ح.ق.ممن  17، و هدا ما قضت به املادة "البضاعة املعّينة

البيانــــــات أو :".... )5(367-90مــــــن املرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم  06كمــــــا نّصــــــت املــــــاّدة 
اإلرشـــادات أو عالمـــات املصـــنع أو التجـــارة أو الّصـــور، أو الّرمـــوز املرتبطـــة كســـلعة غذائيـــة معّينـــة، 

  واملوضوعة على كّل تعبئة أو وثيقة أو الفتة أو بطاقة أو ختم أو ظرف، تكون مالزمة هلذه 

                                                 
)1(

�ّ� U�2، ا��*OK ا�ّ��/^، ص: أ�\* $ ��  .و)� /��ھ� 1 .89
�- راOK �� ا��Fّد  2)(FW  *Q39 :  

�'�´، ا��*OK ا�ّ��/^، ص�� 
����
 ا����ة ، ا���7و�JS دة�G.111 �و)� /��ھ.  
)(3


 06.ع.ر.، جI�1989*ا�*  07ا��7رخ ��   '�� ،1989.  
)(4
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والــيت )2( 484-05مــن املرســوم التنفيــذي رقــم  )1(07مبوجــب املــادة  ، واملعدلــة"الســلعة الغذائيــة
حســب الشــروط، ومراعــاة االســتثناءات املنصــوص عليهــا يف املــواد املــذكورة أدنــاه :"تــنص علــى أنــه

  :من املادة األوىل أعاله البيانات التالية 02تضمن وسم املواد الغذائية املنصوص عليها يف الفقرة 
 تسمية البيع،_ 

  لكمية الصافية للمواد املعبأة مسبقا،ا_  
اسم الشركة أو عنواا أو العالمة املسجلة و عنوان املنتج أو املوضب أو املوزع _  

  واملستورد، إذا كانت املادة مستوردة،
  أو بلد املنشأ، /البلد األصلي و_  
  حتديد حصة الصنع،_  
لة ما إذا كان إغفاله ال يسمح طريقة االستعمال و احتياطات االستعمال يف حا_        

  ." اخل.....باستعمال مناسب للمادة الغذائية،
باعتبار أّن البائع يتخذ مجيع االحتياطات املؤديّة إىل محاية سالمة املشرتي عن  طريق 
  اإلعالم الّدقيق واألوىف، خاّصة تلك البيانات املتعّلقة باالستعمال والتحذير من املخاطر اليت     

  )3( .نف املبيع  قد تكت 

فااللتزام باإلعالم قد يكون التزاما تعاقديّا، من حيث  :أّما من حيث  طبيعة كلّ  من االلتزامين
، )4( الوفاء به، يهدف إىل تيسري تنفيذ العقد، وقد يكون قبل الّتعاقد أي يف مرحلة إبرام العقد

ا االلتزام بالّسالمة يتعّلق بتنفيذ حيث يرتّتب عن اإلخالل به مسؤولّية تقصرييّة ال عقديّة، بينم
العقد وذلك بتسليم منتجات خالّية من أّي عيب أو خلل يف صناعتها، لتجنب  تعريض 
األشخاص إىل أخطار متّس سالمتهم اجلسديّة أو تتسّبب يف أضرار ماّدية هلم، مبعىن يرتّتب عن 

تعاقد وهنا تقوم املسؤولية اإلخالل به مسؤولية عقديّة، ولكن ميكن أن يطال الّضرر الغري م

                                                 
��ي رG?  06ا���  ��ل و ��? ا���دة )1(W'م ا���$*�  .90/367)2 ا�
)(2
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يكون املنتج مسئوال عن الّضرر .  "م.قمن  01مكّرر فقرة   140التقصرييّة وهذا وفقا للمادة 
  ". الّناتج عن عيب يف منتوجه، حىت ولو مل تربطه باملتضّرر عالقة تعاقديّة

 04الّصادر يف  "Douai"ومن األحكام الّصادرة يف هذا الّصدد حكم حمكمة استئناف 
الــيت  أغفلــت الطّريقــة  "centrvente"شــركة : حيــث قــّررت فيــه صــراحة أّن  )1(1954جــوان 

ببيـــان أمهّيـــة ربـــط الوعـــاء الّزجـــاجي ) "Malaxeur"خـــّالط كهربـــائي (املثلـــى الســـتعمال املبيـــع 
على دعامته الّلولبّية، واالحتياطات اليت جيب أخـدها عنـد احنـراف هـذا الوعـاء، تكـون قـد أخلّـت 

  ".زام بالّسالمة املتوّلد عن العقدبااللت

وقضـــت مبســـؤولّية الّصـــانع علـــى الـــّرغم مـــن خلـــّو املبيـــع مـــن العيـــوب الـــيت جتعلـــه غـــري صـــاحل 
معتمــــدة علـــى أساســــني  ف.م.قمـــن  1135لالســـتعمال، مســـتندة يف ذلــــك علـــى نــــص املـــاّدة 

عاقــد معــه، وإذا مل ذكــرت أّن هــذا األخــري يكــون ملزمــا بــإعالم املت: إلقامــة مســؤولّية البــائع، حيــث
يقبل هذا األساس فإّن التزامه بـاإلعالم يكـون مشـتقا مـن التـزام آخـر هـو االلتـزام بالّسـالمة، وهـذا 

  .)2(لصيانة حكمها من النقض

ولذلك نقول بأّن االلتـزام بالسـالمة هـو التـزام مسـتقل عـن االلتـزام بـاإلعالم، إذ كيـف ميكـن 
ن وليــــد الّرغبــــة يف تكــــريس أكــــرب قــــدر مــــن احلمايــــة أن نلحــــق التــــزام لــــه نظــــام قــــانوين خــــاص، كــــا

عـــن القضـــاء  للمســـتهلك، والـــذي بـــرز مـــن خـــالل جمموعـــة مـــن األحكـــام الّســـالفة الـــذكر الّصـــادرة
الفرنســي علــى التــزام آخــر، إذ القــول بغــري ذلــك يــؤدي بنــا إىل اعتبــار أنــه ال جمــال للحــديث عــن 

  .ل بااللتزام باإلعالم وهذا ما ال يستساغاإلخالل بااللتزام بالسالمة إال كان هناك فعال إخال

                                                 
(1) CA. DOUAI, 4 juin 1954, D. 1954, p.708. 

�� C��� U�2، ا��*OK ا���/^، ص: ),�ر إ�$ ��1.178.  
)2(


، ا���ھ*ة، : أ�\* ّ��O، ا��+�T ا�Î� �ّ'W:�ارات ا������I��*ة ��,�ء ا�#Hا� 
WF��/ ء�P�Á�/ ا(��.ام ،���$ ��Uي أ��U
  .95.، ص1999/�ون ط، 



  ���52P�ّ ا��NIO ا�M�Bم ا�HI�J 52ّ�Lام :ا�CDE اBول
  

 

   من حيث كونه تابعا أو مستقال عن االلتزام بالّتسليم: ثالثا

االلتزام بالّتسليم هو التزام ملقى على عاتق البائع، بتسـليم الشـيء املبيـع بذاتـه إذا ورد البيـع 
تّفــاق عليــه، مــىت  ، وبتســليم شـيء مطــابق ملــا ّمت االcorps certainعلـى شــيء معــّني بالــذات 

  .  chose de genreكان حمّل البيع شيئا معّينا بالّنوع 

 .م.قمـــن  364املقابلـــة للمـــاّدة  ف.م.قمـــن  1615ولقـــد تضـــمنت هـــذا االلتـــزام املـــاّدة 
ومنذ بداية الّسبعينات،  وّسع القضاء الفرنسي من االلتزام بالّتسليم وذلك بإضـافة شـرط املطابقـة 

la conformité بناءا على ذلك أنّه ال يكفـي أن يقـوم البـائع بتسـليم املبيـع، إمنـا جيـب ، وقّرر
أن يســّلم شــيئا مطابقــا، حيــث وّســع يف مفهــوم املطابقــة، فلــم جيعلهــا حمــّددة مبــا ّمت االتّفــاق عليــه، 
بــل أضــاف إىل ذلــك ضــرورة أن يكــون املبيــع مطابقــا لإلســتعمال املخّصــص لــه، ومفــاد ذلــك أّن 

ـــاملبيع )1(وجـــود عيـــب خيـــّل بفكـــرة املطابقـــة، ومـــن ّمت يعـــّد إخـــالل بـــااللتزام بالّتســـليم، جيـــوز معـــه ب
  .للمشرتي أن يرفع دعوى املسؤولّية العقديّة

ومن هنا نلمس أّن القضاء الفرنسـي قـد اّجتـه حنـو األخـذ باملعيـار الـوظيفي لتحديـد مفهـوم  
يقصــد ــا صــالحّية  conformité fonctionnelleالّتســليم املطــابق، واملطابقــة الوظيفّيــة 

الشــيء الــذي مثّ تســليمه لالســتعمال املطلــوب، وهــو مــاال يــتّم الّتحقــق منــه إالّ باســتعمال الشــيء 
بعد تسّلمه من قبل املشـرتي، ألن العيـوب ال تكتشـف يف األجهـزة واآلالت احلديثـة بطبيعتهـا إالّ 

، وظهـر تبـّين املشـرّع )2(يتهمن خالل العمل واملمارسة وهو املعيار األساسي لسالمة املبيـع وصـالح
الـــيت تـــنّص  )3(02-89مـــن قـــانون  03مـــن املـــادة  02اجلزائـــري هلـــذه الفكـــرة مـــن خـــالل الفقـــرة 

أو اخلدمــة للّرغبــات املشــروعة للمســتهلك فيمــا خيــّص /كمــا ينبغــي أن يســتجيب املنتــوج و:"علــى
الــيت و )5( .غ.ق.م.ح.ق.ممــن  11وكــذلك  الفقــرة األوىل مــن املــادة  )4(...".النتــائج املرجــّوة منــه

جيب أن يليب كل منتوج معروض لالستهالك الرغبات املشروعة للمستهلك مـن :" نصت علي أنه
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حيـث طبيعتــه و صــنفه و منشــئه و مميزاتــه األساسـية و تركيبتــه و نســبة مقوماتــه الالزمــة و هويتــه و  
   ."كمياته و قابليته لالستعمال و األخطار النامجة عنه

ّتوســــيع مــــن قبــــل املشــــرع اجلزائــــري ىف مفهــــوم  الّتســــليم املطــــابق، إالّ أّن ولكــــن رغــــم هــــذا ال
القواعـــد الـــيت وضـــعت بشـــأن املطابقـــة ال تكفـــي عنـــدما يتعلـــق األمـــر خبطـــر ميـــّس الّســـالمة البدنيّـــة 
لألشخاص، ممّا يـربّر ضـرورة إجيـاد قواعـد أكثـر صـرامة، وهلـذه القواعـد جمـال أوسـع للّتطبيـق عنـدما 

األشـخاص، لـدى إنّـه بالضـرورة األوىل لوقايـة و أمـن املسـتهلكني الّرتكيـز علـى املعرفـة يتعّلق األمر ب
احلقيقّية للمخاطر اليت ميكـن أن حتـدثها املنتوجـات الغذائيـة مبـا يف ذلـك األدويـة، حيـث ال يكفـي 
لضمان صّحة وأمن املستهلك إخضاعها للقواعد العاّمة، بل جيب أن تتوّفر هـذه املنتوجـات علـى 

  . نات ضّد كّل املخاطر اليت من شأا املساس بسالمة األشخاصضما

ولـــذلك فـــإّن القـــول بتبعيـــة االلتـــزام بالّســـالمة لاللتـــزام بالّتســـليم املطـــابق، يضـــّيق مـــن نطـــاق 
االلتـــزام بالّســـالمة، حيـــث جيعلـــه قاصـــرا علـــى عقـــد البيـــع فقـــط، عنـــدما يكـــون حمـــّل العقـــد منتـــوج 

أن يغطّـــي اخلـــدمات مثـــل عقـــد الّنقـــل، وهـــذا غـــري منطقـــي،  ، دون)منتجـــات غذائيـــة وصـــيدالنية(
باعتبـار أّن االلتـزام بالّسـالمة قـد ّمت االعـرتاف بـه ألّول مـرّة يف إطـار عقـد الّنقـل، وهـذا مـا جـاء يف 

  .ت.قمن  62املاّدة 
كمــا أّن االلتــزام باملطابقــة هــو التــزام عقــدي، يف حــني االلتــزام بالّســالمة قــد نشــأ وتطــّور يف 

ولـذلك نقــول باســتقاللية االلتــزام . ملســؤولّية التقصــرييّة ليمتــّد بعـد ذلــك إىل املســؤولّية العقديـّـةظـّل ا
بالّســالمة عــن االلتــزام بالّتســليم، نظــرا خلصوصــية النظــام الــذي حيكــم كــّل منهمــا، وطبيعــة احلمايــة 

  .اليت يهدفان إىل حتقيقها لفائدة املستهلك
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        الثانيالثانيالثانيالثانيالمبحث  المبحث  المبحث  المبحث  

        بالسالمة وطبيعتهبالسالمة وطبيعتهبالسالمة وطبيعتهبالسالمة وطبيعتهأساس التزام المنتج  أساس التزام المنتج  أساس التزام المنتج  أساس التزام المنتج  

ظــرا لنمــو وتوســع حركــة محايــة املســتهلك، ومــا ترتّــب عنــه مــن جهــود قضــائية وتشــريعية يف ن
تســـليم املنـــتج : هـــذا الصـــدد، توجـــت بـــاالعرتاف بـــااللتزام بالّســـالمة الـــذي هـــو كمـــا ســـبق القـــول

منتجــات خاليــة مــن كــل عيــب أو أّي شــائبة يف الصــنع، مــن شــأنه أن ينشــئ خطــرا علــى األمــوال 
  )1(.واألشخاص

حيــث يعــود كــل الفضــل إىل القضــاء الفرنســي منــذ البدايــة، يف بيــان مســؤولية املنتجــني عــن 
املنتجـــات، وصـــياغة قواعـــدها وترســـيخ مبادئهـــا يف ظـــل فـــراغ قـــانوين ملحـــوظ، والـــذي ترتّـــب عنـــه 

  )2( .توسيع نطاق احلماية

عــن اإلخــالل بــه قيــام مســؤولية املنــتج، ال  وإّن البحــث يف أســاس هــذا االلتــزام الــذي يرتتــب 
حيــث يثــار ــذا الصــدد )3(. يــزال ميثــل عصــب النظــام القــانوين، وحمــورا مفّضــال للنقاشــات الفقهيــة

  :إشكاليتني

  ملاذا يسأل الشخص قانونا؟ :األولى
لسالمة، حيث عمد القضاء الفرنسي إىل ربـط وهذا يقودنا إىل البحث يف أساس االلتزام با

املســــؤولية الّنامجــــة عــــن اإلخــــالل بــــه بالقواعــــد التقليديــــة، فكــــان يربطهمــــا مــــرة بأحكــــام املســــؤولية 
العقديـــة إذا حلـــق املنتـــوج ضـــررا باملشـــرتي، ويربطهمـــا تـــارة أخـــري بأحكـــام املســـؤولية التقصـــريية إذا 

  .أحلق املنتوج ضررا بالغري

اليت تثور ذا الصدد، هل هو التزام عقدي أم أنّه التزام غـري عقـدي؟ أم أّن وإّن اإلشكالية 
املسؤولية املدنية القائمة على أسـاس اإلخـالل بـه ال تأخـذ بعـني االعتبـار عالقـة املضـرور باملسـئول 

  ).مطلب أول(
                                                 

)(1

 ا� /'��دأ(ن : أ�\* �:�Hا�����د ا� ،������'ّ,�* وا���ز��O، ط /'�V، ا������ن ا�� 
��
 ا���)���$7�
 وا����ر��
، ا������01 ،

 .162، ص2004
 )(2


، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* I���
 ا��'�´ C ���'( 21 ا���� /�دا�� ، )�7و�D(.6.  
)(3

�'�´، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* �� 
����
 ا����ة ، ا���7و�JS دة�G190.  
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عــبء  أنّــه إذا حلــق باملســتهلك ضــرر، فعلــى أي أســاس تقــوم مســؤولية املنــتج يف حتمــل:أّمــا الثانيــة
  التعويض؟ وهذا مرتبط بالفكرة اليت تقوم املسؤولية عليها، حيث أّن البحث يف أساس التزام 

مطلـــب .(املنـــتج بالّســـالمة يقودنـــا بالضـــرورة إىل البحـــث عـــن أســـاس مســـؤولية املنـــتج بصـــفة عاّمـــة
  ).ثاين

ة يتطلّــب وإّن احلــديث عــن األســاس القــانوين ملســؤولية املنــتج عــن اإلخــالل بــااللتزام بالّســالم
  : مّنا حتديد طبيعة هذا االلتزام

  ).مطلب ثالث(إذن هل هو التزام بتحقيق نتيجة؟ أم التزام ببذل عناية؟ 

  المطلب األول
  التزام المنتج بالّسالمة أساس 

الـــتمّعن يف مراحـــل التطـــور القضـــائي ملبـــدأ االلتــــزام بضـــمان الّســـالمة، يـــوحى أنّـــه يــــرتبط  إنّ 
فالّصـلة قائمـة بينهمـا منـذ تقريـر الطّـابع العقــدي  -التـزام تعاقـدي-ة العقديـةارتباطـا وثيقـا باملسـؤولي

ليمتــد بعــد  23/11/1911ملســؤولية الّناقــل، أي منــذ صــدور حكــم حمكمــة الــنقض الفرنســية يف 
ذلـك لعقـود أخـرى، لكـن نظـرا النتقـادات الفقـه فـإّن حركـة الّتوسـع يف املسـؤولية العقديـة تراجعـت 

  .-التزام غري تعاقدي–تقصرييّة ملصلحة املسؤولية ال

اخلــاص باملســؤولية عــن فعــل املنتوجــات املعيبــة  389-98ولــذلك فإنّــه قبــل صــدور قــانون 
يف فرنسا، مل تكن هناك نصوص خاّصة تعاجل مسؤولية املنتج عن أضرار منتجاته اليت يطرحهـا يف 

يـــع أو القواعـــد العاّمـــة الســوق، وإمنـــا اعتمـــد القضـــاء علــى القواعـــد املســـتوحاة مـــن أحكــام عقـــد الب
  )1(.للمسؤولية بغية احلكم بالتعويض للمطالبني به

، أو أنّـــه غـــري تعاقـــدي، )الفـــرع األول(وإّن القـــول بـــأّن االلتـــزام بالّســـالمة هـــو التـــزام تعاقـــدي 
ــا الوقــوف عنــد كــل مــن التــوجهني مــن خــالل توضــيح موقــف كــل مــن )الفــرع الثــاين( ، يتطلــب مّن

  .شرع اجلزائرياملشرع الفرنسي وكذا امل

                                                 

 ا��: أ�\*  1)(���ة ،ا���7و�JS دة�G/^، ص��ا� OK*��'�´، ا��� 
��� .99. 
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، قد تبىن املسؤولية املوضوعية،حيث 389-98وإذا كان املشرع الفرنسي بإصداره لقانون 
  )1( أصبح املنتج ملتزم بالّسالمة ليس قبل املشرتي فقط ولكن قبل الغري أيضا

  فهل تبين املشرع اجلزائري هذا التوجه مسايرا فيه املشرع الفرنسي؟: إذن
  

  الفرع األول
  بالّسالمة التزام عقديااللتزام 

كـــان لالجتهـــاد القضـــائي الفرنســـي فضـــل إنشـــاء التـــزام بالّســـالمة يف بعـــض العقـــود بوصـــفه 
التزامــا تبعيــا وضــمنيا يقــع علــى أحــد املتعاقــدين، فظهــر بدايــة يف عقــد النقــل يف صــورة التــزام الناقــل 

نـــوفمرب  21خ يف بضـــمان ســـالمة الراكـــب، مبوجـــب القـــرار الشـــهري حملكمـــة الـــنقض الفرنســـية املـــؤر 
يغلـــب املفهـــوم الواســـع للمســـؤولية  1989، حيـــث ظـــّل القضـــاء الفرنســـي قبـــل ســـنة )2( 1911

العقدية بغية تعويض املضرورين عن احلوادث اليت تقع هلم يف فناء احملطة، على الرّغم مـن أّن عقـد 
ا، إالّ أّن احلالـــة النقـــل يبـــدأ مـــن الّلحظـــة الـــيت يصـــعد فيهـــا املســـافر إىل العربـــة، وينتهـــي بنزولـــه منهـــ

العقديــــة كانــــت متتــــد زمنيــــا، وبالتــــايل نلمــــس أّن هنــــاك تعــــدي املســــؤولية العقديــــة علــــى املســــؤولية 
  )3( .التقصرييّة

غـــري أّن التطـــور الـــذي عرفتـــه قاعـــدة االلتـــزام بالّســـالمة مـــن التـــزام بنتيجـــة إىل التـــزام بوســـيلة، 
أدى إىل ربــط االلتــزام بالّســالمة باملســؤولية  أّدت بالفقــه إىل توجيــه ســهام النقــد هلــذا الفــرض، ممّــا

  )4( .العقدية حينما يكون االلتزام ببذل عناية وليس حتقيق نتيجة

ومن عقد النقل امتد إىل عقود أخرى، منها عقد العمل، وأخريا عقـد البيـع مـع ايـة القـرن 
  )5(.العشرين

                                                 
 (1)

 "tous producteur est responsable des dommages causées par un défaut de son produit tant à 
l'égard des victimes immédiates que des victimes par ricochet, sans qu'il y ait bien de 
distinguer". 

��  /�دا�� ، : أ�\* )2(D(/^، ص��ا�ّ OK*��� �� ا�����ن ا����رن، ا�J���
 ا����U.402. 
�1
 وا�',�* : أ�\* )3(�I#�� 

، دار ھ�)�����D+� ا��ص /���HS)ْادث ��- ا�U 21 
����
 ا����، ا���7و�D( ����Uر ر��H(

 .و)� /��ھ� 60.، ص2003وا���ز�O، /�ون ط ، 
����ل، ا����Dود ا�: أ�\��* )4(; ���#������ ا������ ���I1 ا�D( 
���(�K ،د����3راه 

 وا�������
، ر$�����*���Fا��� 
��2 ا�����7و���/ 
���:�W

��ان، /�ون $'
،  صU .65 �و)� /��ھ. 
)5(

�� �� ا�����ن ا����رن، ا��*OK ا���/^ ، ص: أ�\* J���
 ا����U ، دا���/ ��D(.402. 
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مـــــــن  1135ويـــــــذهب الفقـــــــه يف فرنســـــــا إىل تأســـــــيس هـــــــذا االلتـــــــزام علـــــــى نـــــــص املـــــــادة 
وال يقتصـر العقـد علـى التـزام املتعاقـد مبـا ورد فيـه فحسـب بـل :"اليت تنص على مـا يلـي)1(ف.م.ق

  .)2("يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة، حبسب طبيعة االلتزام

غري غري أّن هذا االجتهاد ظل قاصرا، ألّن مضمون التزام املنتج بالّسالمة ظل يتغري بت
العقود، فمثال يف العقد الطّيب فلو اعترب التزام الطبيب بسالمة املريض التزام غري عقدي، يرتتب 
عن اإلخالل به قيام مسؤولية تقصريية قوامها اإلخالل بواجب قانوين عام هو عدم وجوب 

، ولكن قد رجح أغلب الشراح يف )ف.م.من ق1383-1382(املادة  )3(اإلضرار بالغري
،وهذا ما قضت به حمكمة  )4(إعادة النظر يف أساس التزام الطبيب بسالمة املريض فرنسا إىل

الطبيب  حيث اعتربت أّن التزام، 1936مايو سنة  20النقض الفرنسية يف حكمها الصادر يف 
   )5( .بسالمة املريض نابع عن العقد

ــــــــاريس بتــــــــاريخ  ــــــــدأ مــــــــن خــــــــالل القــــــــرار الّصــــــــادر عــــــــن حمكمــــــــة ب ــــــــد تأكــــــــد هــــــــذا املب وق
، والـيت قضـت فيـه مسـؤولية املخـرب الـذي أمـّد املـريض حبقنـة ملعاجلـة مضـاعفات 11/12/1968

احلــروق لكــن احلالــة الصــحية للمــريض مل تتماثــل للّشــفاء وهــذا مــا أكدتــه حمكمــة اســتئناف بــاريس 
، حيــــث اعتــــربت أّن الصــــيديل ال يتعامــــل مباشــــرة مــــع الصــــانع، وإّمنــــا مــــن  04/07/1970يف 

  )6(.، واليت ليست هلا أي عالقة مباشرة مع املستهلكخالل شركة التوزيع

ولقد ذهب القضاء الفرنسي إىل التقريب بني نظام دعـاوي املضـرورين املباشـرين واملضـرورين 
وقـد جتّسـد هـذا خاّصـة )8(،وذلك عـن طريـق اسـتعمال تقنيـة االشـرتاط ملصـلحة الغـري، )7(باالرتداد

                                                 
(1)

  Art. 1135:"les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à 
toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature". 

  .م.)2 ق 107/2 ��/�J� ا���دة ) 2(

: أ�\* )3(�E��PGو 
��J�� 
�� U�G 2�$?، إ<I�ت ا�ª#H �� ا����ل ا�#�I، درا$D( ، ون ط��/ ،*�,'�، دار ا���)��
 ا������ة �

  .و )� /��ھ� 124. ، ص2004
)4(

��ن �¤ح ا�*�Sي، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* �� .و)� /��ھ� 331. $
1�*ان، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\*  )5( ��1 ��D( .89 �و)� /��ھ.  
��ة ، : أ�\* 6)(JS دة�G ،´�'��� 
����
 ا��  .و)� /��ھ� 141.ا��*OK ا���/^، صا���7و�
�* )S�I*ون  +�ن )7(���G��U ?J� �� ذ)
 )�ر<J?، وإّ)� أن �ª;�" ا��P*ر ا��"ي أ:��/J? :��رة ا��P*ر  وھ? )P*ور�2 

�- أو �*ر )�'�ي��  .3��9? وا�D.ن: ا���دي، 3�����د ا�
)8(

  *�
 ا�§D�F��2 ھ��� ""stipulation pour autrui��*ف ا(�S*اط ��FHS 2��/ ?�� ��1 Cّ4 أ�����.م : 1�ا��,��*ط وا�
4��� ¨��> ÅHS T��+� ه�P���/ C/ ء�����/ CI��#� أن O���.م، ���#��� أو ا��'�S�I( �ّ�U OW*ا IG- ا�W���  .ا�
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ومراكــز نقــل الــّدم، حيــث اعتــرب أّن العقــد حملّــه  خاّصــة يف العقــود القائمــة بــني املستشــفيات العامــة
هو متوين املريض بالدم، ورأت أّن العقد متضّمن لفكرة االشرتاط ملصلحة املـريض، والـذي بـالّرغم 

  .من أنّه أجنيب عن العقد، فهو يستفيد من االلتزام بالّسالمة

إحدى  ، إذ جاء يف)1(20/03/1989يف احلكم الصادر عن الغرفة املدنية األوىل يف و        
يلتزم بتسليم املنتجات خالية من العيوب اليت من شأا  الّصانع البائع«: أنّ  احلكم حيثيات

وقد صدر هذا احلكم يف قضية تتلخص وقائعها يف . »تعريض حياة األشخاص واألموال للخطر
لبائع ا دعا إىل مقاضاة امم،إصابة أحد األشخاص نتيجة انفجار جهاز تلفزيون يف وجهه 

مطالبا إياه بالتعويض ملا أصابه من أضرار جسدية ومادية، وعند عرض النزاع على  الصانع،
حمكمة استئناف قضت هذه احملكمة بأحقية املشرتي بالتعويض استنادا إىل مسؤولية البائع اليت 

  ،اليت  تقوم على أساس من التزامه بضمان السالمة، وقد أيد احلكم من طرف حمكمة النقض 
   )2(.ف.م.من ق 1135استندت يف ذلك إىل نص املادة 

وحىت تقوم املسؤولية املدنية الناجتة عن إخالل املنتج املتعاقد بالتزامه بالسالمة جيب توافر  
   :شروط

وهذا معناه وجود عالقة :وجود عقد بني املنتج باعتباره مسئوال واملستهلك باعتباره مضرورا :أوال
  .ما يبيع منتجاته إىل زبائنهتعاقدية بني املنتج حين

                                                                                                                                                         
��¨ �V�F ا����دة U ���*Wا� ����
 ا�§�* V�*1  #�را �� ا���'�2 ا�D�F�ف 1��4 أ�C�ّ .م.)�2 ق 1119و G��1ة ا(�S*اط �

"C�W'� ّ)إ C��J� ا���دة"( ���ز ������1 أن �,�*ط /�$�1 VF� 2����U 4'Q�$ط : ا9و�4: 1121 ، وا*��,�
 إذا وھ�T ا���U

 )�� إذا :��ر )�2 ���Qا� 
��Dط ، وا�*,/ 
IJوھ� ا� OW�'��C )��/- ذ�� �I'K9 ��U )2 ا���� وھ� ا�����Jّ�، وا�S*ط 1�� �·�S

*���P�ء و أھ�? )��  �:�- إ���C �3- )�2 ا��. ا��,�*ط ��1 )��و�
 ا�S*ط ��W'� �ّ�U C�C أّو(، <? G*ن ذ��� /���S*اط �U^ ا�§
 C�'��  
�* )��Kد وVG إ/*ام ا����، ط���� �� ا($�#�1�2ّ أو �( *� ÅHS 
D�F�وا�C�W ا�W*��� ھ� إK�زة ا(�S*اط �

�" ا����W'  VGده و�Kأو و.  
21 _I��( :ا)�ت، ج.��¤� 
، )F�در ا(���.ام، /��ون دار �,�*، /��ون ط، /��ون   �I101 ا��'�? ا��Iوي، ا�'\*�
 ا���)


، ص'$.458.  

 ا����ھ*ة، /��ون ط، 1. ���^ U�2 �*ج، ا�'\*��
 ا���)�
 �¤���.ام، ج��
 ا��*/�PJ'در ا(���.ام، دار ا���F( ،1981 ،

  .317.ص
�� :I*ي ا����ي، �S*ح ا������ن ا������ ا��.ا�E*ي، ا�'\*��
 ا���)�
 �¤��.ا)��ت D()دة*�W'�، دار 1.، ج)ا����� واÁرادة ا�

  . � /��ھ�و) 354. ، ص2004، 02ا��Jى ا��.اE*، ط 
 (1) Cass. 1é ch. civ., 20 mars 1989, D.1989, p.381, précité. 
 

)2(
�: أ�\* ���K�( ج، )�"3*ة��'���ن 1��ب ا�� ، ��D( و�� T�����ن، *ا�#�  
��(�K ،ق���Dا� 
���. ، ص3 ،2005/2006
34.  
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أن يكون العقد القائم بني املنتج واملستهلك عقد صحيح مستويف جلميع أركانه املتمثلة يف  :ثانيا
  .الرضا والسبب واحملل وكذا شروط صحته

أن يكون الضرر الذي حلق باملستهلك ناجتا عن اإلخالل بااللتزام بالسالمة، وهذا الضرر  :ثالثا
  :بأنهالعيب  Lyonحمكمة   عن عيب يف املنتوج، حيث عرفت اجتيكون نا أن إما

، وإما قد »النقص الذي يصيب الشيء بشكل عارض، وال يوجد حتما يف كل األشياء املماثلة«
  )1(.يكون املنتوج خاليا من كل عيب ولكنه خطري، يرتتب عنه اإلضرار باملستهلك

مة ذو طابع عقدي مل يسلم من الّنقد وذلك لعدة غري أّن القول بان االلتزام بالّسال            
   :أسباب

ال يتم نقله إىل امليدان القانوين إال  ،فاء الطابع العقدي على التزام املنتج بالسالمةأّن إض -
، كاالشرتاط OVERSTAKEباالعتماد على بعض احليل القانونية حسب رأي األستاذ 

  .ملصلحة الغري
 .يف حني أن هناك أضرار ال ميكن توقعها ، ال يغطي إال األضرار املتوقعة -

، كحالة إصابة املدعوون تصور وجود عقد بني الضحايا واملسئول ال ميكن فيهاهناك حاالت   -
 .حلفل بتسمم

  الفرع الثاني
  االلتزام بالسالمة التزام غير عقدي 

الضرر صر االلتزام بالسالمة يف نطاق العقد يهدد مصلحة املضرور غري املتعاقد، ألن إن ق
قد ميس الغري، كما هو احلال عند انفجار قارورة غاز، فالضرر ال يصيب أصحاب املنزل فقط 
بل ميتد إىل اجلريان، أو انفجار جهاز تلفاز معروض يف حمل جتاري يصيب أحد املارة، فاملطالبة 

  .بالتعويض نتيجة اإلخالل بالسالمة ال تكون إال على أساس املسؤولية التقصريية

-221حيث تنص املادة  1983جويلية  21كرس هذا يف فرنسا مبوجب قانون ولقد ت
كل املنتجات واخلدمات، جيب يف ظروف االستعمال العادية أو يف ظروف  «: على ما يلي 01

                                                 
)3(

�'�´، ا��*OK ا���/^، ص : أ�\* �� 
����
 ا����ة ، ا���7و�JS دة�G.99 ��/ �(ھ�و.  



  ���52P�ّ ا��NIO ا�M�Bم ا�HI�J 52ّ�Lام :ا�CDE اBول
  

 

كان يتوقعها احملرتف بشكل معقول، أن تتوفر على السالمة املشروعة اليت جيوز لنا انتظارها 
   )1(.»األشخاصبشكل مشروع، وأن ال متس بصحة 

حيث نصت على  89/02من قانون  2وهذا املبدأ قد أخذ به املشرع اجلزائري يف املادة 
كل منتوج سواء كان شيئا ماديا أو خدمة، مهما كانت طبيعته، جيب أن يتوفر على «: ما يلي

أو أمنه، أو تضر مبصاحله /ضمانات ضد كل املخاطر اليت من شأا أن متس صحة املستهلك و
اليت إعتربت االلتزام بالسالمة من حق املستهلك )2(.غ.ق.م.ح.ق.ممن  09و املادة . »اديةامل

  ).املنتج(دون أن حتدد طبيعة العالقة اليت تربطه مع املتدخل 

ستشفه من خالل هذا النص والنص الفرنسي، عدم اإلشارة إىل فكرة العقد، األمر نوما 
بل هو ينشأ من متطلبات  ،حبيس العقد الذي نشأ فيهالذي يؤكد أن االلتزام بالسالمة مل يعد 
  .يضع املنتوج أو اخلدمة يف السوق منتجاحلياة واتمع، وهو التزام يقع على كل 

كما ذهب الفقه إىل القول بأن االلتزام بالسالمة جيب أن ينظر إليه خارج إطار العقد، 
يستفيد منه كل من  بأنه جيب أن :"الذي قال ERIC SAVAUXاألستاذ  هموعلى رأس

  .)3("املتعاقد والغري

، كان على املشرع الفرنسي حصر 1985جويلية  25وبعد صدور التوجيه األورويب يف   
االلتزام بالسالمة يف إطار إما تعاقدي أو غري تعاقدي، وهذا ما حصل فعال، حيث أضفى 

المة، وهو ما عكسته حقيقة الطابع املوحد التقصريي على مسؤولية املنتج وبالتايل التزامه بالس
املتعلق باملسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة، حيث  389-98من قانون  1386/01املادة 

يف منتجه، سواء ارتبط بعقد مع  عيبمنتج مسئول عن الضرر الناتج عن كل «: نصت على أن
  .»الضحية أم ال

                                                 
(1)

 Art 221/01: “Les produits et les services doivent dans des conditions normales d’utilisation ou dans 
d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on 
peut légitiment s’attendre et ne pas porter attente à la santé des personnes    
 

��ن، ص ، ا��F�دق2008ا��Fر �� �Kان  )2(�*I2 ط*ف ا�( C��1.196 .  
(3) Voir: (E.) SAVAUX, la fin de responsabilité contractuelle, R.T.D, civ. janvier, mars 1999,p13. 
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 Martine CARCENACوما يستساغ من هذا، أنه يكفي حسب رأي األستاذ 
طرح منتوج معيب، والذي من شأنه املساس بأمن املستهلك وأمواله، لكي تنعقد مسؤولية املنتج 

  )1(.بصرف النظر عما إذا كان املضرور متعاقدا أو من الغري

حكم حمكمة النقض الفرنسية بتاريخ : ومن بني األحكام اليت كرست هذا املبدأ
  زم بطرح منتوج خال من أي عيب من والذي قررت فيه أن املهين يلت، )2(17/01/1995

. شأنه أن يهدد سالمة األشخاص واألموال، ويكون مسئوال عنه قبل الغري وقبل املتعاقد معه
 )3(28/04/1998وكذلك حكم حمكمة النقض الفرنسية الصادر عن الغرفة األوىل بتاريخ 

  .الذي جعل من مسؤولية املنتج تتعدى اإلطار التعاقدي
 17-99به املشرع املصري، بعد صدور قانون التجارة اجلديد رقم  ونفس املبدأ أخذ

، واليت اعتربت منتج السلعة وموزعها مسئولني 67/05، حيث نص يف مادته 1999لسنة 
أو   )باملعىن الضيق(قبل كل شخص حلقه ضرر نتج عن عيب يف املنتوج، سواء كان املستهلك 

  .قت احلادث فلحقهم ضرر، تصادف وجودهم و )عائلته(أشخاص ذوي صلة به 

، وذلك من خالل 02-89أما املشرع اجلزائري فيبدوا أنه مل يتدارك األمر مبوجب قانون 
إخضاعه مسؤولية املنتج عن اإلخالل بااللتزام بالسالمة إىل القواعد العامة املنصوص عليها يف 

  )4( .عالجي موقائي أ السالمةسواء كان بعد  )تقصريية وعقدية(القانون املدين 
املادة  و مبقتضي لبعض أحكام القانون املدين،  2005تعديل سنة  ن مبوجب ولك 
يكون املنتج مسئوال عن الضرر الناتج عن عيب يف  ":و اليت نصت علي أن مكرر منه  140

سؤولية املشرع امل لك  قد تبىن ذ، ليكون ب"مل تربطه باملتضرر عالقة تعاقدية منتوجه، ولو

                                                 
(1) Voir: (M.) CARCENAC, La responsabilité du fait des produits à l’heur européenne, R.G.D.A, 1999, 
p.18. 

�� C��'�´، ا��*OK ا���/^، ص: ),�ر إ��� 
����
 ا����ة ،ا���7و�JS دة�G .17.  
(2) cass.1é civ.17 janvier 1995.D.1995, jur.p.350. 

�� C�
، ا��*OK ا���/^، :  ),�ر إ�I���
 ا��'�´ C ���'( 21 ا���� /�دا�� ، )�7و�D(13.ص.  
(3)   cass.1é ch. civ.28 avril 1998. J.C.P.1998, 11,10 088.  

�� C��'�´، �W_ ا��*OK ، ص: ),�ر إ��� 
����
 ا����ة ،ا���7و�JS دة�G.217.  
 

)(4
�'�´،  ا��*OK ا���/^ ، ص: أ�\* �� 
����
 ا����ة ،ا���7و�JS دة�G .148 �و)� /��ھ.  
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مسؤولية تقوم مهما كانت صفة  وهيتقوم على أساس حتمل التبعة واملخاطر،  اليتوضوعية، امل
    )1(.حمرتفا كان أو مستهلكا أو من الغري: املصاب

   المطلب الثاني
  بالسالمة عن إخالله بااللتزامالمنتج مسؤولية أساس 

فرتة لت اليت قدم،و لقد تراوح األساس القانوين للمسؤولية املدنية للمنتج بني فكرة اخلطأ 
ليست بالقصرية كمربر فين وقانوين إللقاء عبء التعويض على املسئول عن الضرر، حيث 
استطاعت آنذاك ببساطتها وتوافقها مع املستوى العلمي والتكنولوجي أن تقدم احللول لكثري من 

    )2( .اإلشكاالت

مة وأمن جنر عنه من أخطار دد سالأولكن نتيجة للتطور التكنولوجي الكبري، وما  
 مهوراإلنسان وأمواله، أدى إىل التشكيك فيها، حيث وقفت عاجزة عن توفري محاية كافية جل

  .املتضررين نتيجة لصعوبة إثبات املستهلك خطأ املنتج
لقضاء الفرنسي، ليبحث عن أساس ا من طرف هذا ما أدى إىل فتح أبواب االجتهاد        

ولذلك سنبني . ةم على فكرة املخاطر أو حتمل التبعقانوين جديد كفيل بتعويض املضرورين قائ
وكذلك فكرة املخاطر اليت كانت ) الفرع األول(دور فكرة اخلطأ كأساس قانوين ملسئولية املنتج

  . )الفرع الثاين( نتيجة حتمية هدفها تغطية النقص احلاصل يف فكرة اخلطأ

  الفرع األول
  الخطأ كأساس قانوني لمسؤولية المنتج

ف علي  فكرة اخلطأ كأساس قانوين وفين للمسؤولية املدنية، يتطلب حتديد مفهوم إن الوقو 
اخلطأ وكذا مظاهره من حيث كونه واجب اإلثبات أو مفرتض، وكذلك مناذج خطأ املنتج، مث 
الرتاجع الذي عرفته فكرة اخلطأ كأساس قانوين ملسؤولية املنتج وعجزها عن توفري محاية كافية 

  .جلمهور املستهلكني

                                                 
)(1


 ا���: أ�\* ���U ، دا���/ ��D(/^ ، ص��ا� OK*��� �� ا�����ن ا����رن، ا�J� .454 �و)� /��ھ.  

،: أ�\*2)(����
 ا��'�´ ا����ة ،)�7و�JS دة�G  ص ، OK*�  .و)� /��ھ� W�.150_ ا�
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  مفهوم الخطأ: أوال
من  Planiol، كما عرفه األستاذ )1(هو اإلخالل بالتزام مقرر سلًفا اخلطأ بصفة عامة،

  : خالل تقدمي أربعة أنواع من االلتزامات، يؤدي اإلخالل ا حسبه إىل قيام اخلطأ وهي
 .االمتناع عن استعمال القوة حنو األشياء واألشخاص .1

 .االمتناع عن الغش .2

 .عن كل فعل يقتضي قدرة أو مهارة ال ميلكها الشخص بصفة كافيةاالمتناع  .3

 .)2(الرقابة الكافية ملا حيوزه الشخص من أشياء خطرية ،أو األشخاص الذين هم حتت رقابته .4

  
  

من  124مل حيدد املشرّع اجلزائري مفهوم اخلطأ بل تركه للقاضي، حيث نّصت املادة           
كان يرتكبه املرء خبطئه يسبب ضررا للغري، يلزم من كان سببا   كل عمل أيا" :على مايلي .م.ق

  ".يف حدوثه بالتعويض

أن :"ومن أهم التعريفات القضائية للخطأ، ما قضت به حمكمة النقض املصرية بقوهلا
هو اإلخالل بالتزام قانوين يفرض )3(م.م.قمن  163اخلطأ املوجب للمسؤولية، طبقا للمادة 

سلوكه مبا يلتزم به األفراد العاديون من اليقظة  والتبصر حىت ال يضرون  على الفرد أن يلتزم يف
،  هبالغري، فإذا احنرف عن هذا السلوك الذي يتوقعه اآلخرون ويقيمون تصرفام على أساس

  )4(."خطأأيكون قد 

                                                 

 ا��*��^ ا�#��I ا����م، )',�ªة ا����*ف اÁ$�+'�ر�
، : أ�\* )1(��� �7اد ��I1 ا�I�$�`،  *اO�K �+�*ة ا�ª�#H أ$�$�� ����7و�D(

 .10.، ص2003/�ون ط ،  

، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* )2(����
 ا��'�´ ا����ة ،)�7و�JS دة�G .153. 
)3(

 .م.)2 ق 124 ��/�J� ا���دة  

 ا���F�درة ����   )4(�*��F�
 ا���'�À ا����+D( ?��+U06  1978)���رس ?��G582، ط���2 ر  
��1
 أU+���م ا���'�À، ا����'���(29 ،

  . 686، ص 1979
�� C�
 : ),�ر إ����ة ،ا���7و�JS دة�G /^،ص��ا� OK*��'�´، ا��� 
����  .153.ا�
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أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد سكت عن تعريف اخلطأ، حيث ورد يف مستهل املادة 
كل فعل يصدر عن اإلنسان حمدثا الضرر للغري يلزم بالتعويض : "أنّ  )1(ف.م.قمن  1382

  ، حيث مل )2(ف.م.قمن  1383وكذلك ما جاء يف املادة ". من تسّبب به خبطئه
كل فرد مسئول عن الضرر الذي حيدثه ليس فقط :"يرد ضمنها ذكر للخطأ بل للفعل ونّصها

  ".بفعله بل أيضا بإمهاله وعدم تبّصره

املقصود به اخلطأ ال مينع من التعويض عن " الفعل"رب البعض أّن إيراد مصطلح حيث اعت
أضرار حصلت نتيجة لفعل ال يّتصف ذه الصفة ،ولكن استبعد البعض اآلخر مثل هذا 
القول، حاصرين االلتزام بالتعويض على الضرر الناتج عن  فعل خاطئ وإّال فتح بابا واسعا 

  .)3(دث للمرء فيفشل النشاط املهينلطلب التعويض، عن كل ضرر حي
  :عناصر الخطأ: ثانيا 

  :يقوم اخلطأ على عنصرين
دي، حيث أن ضابطة السلوك الذي ال جيب عالت وأيتمثل يف االحنراف :  العنصر المادي .أ

،هذا بالنسبة "bon père de famille"االحنراف عنه، تقاس مبرجع رب العائلة العادي 
لعناية ا نّ إ، ف)منتج(أما عندما يتعلق األمر مبهين  ،ص عاديللخطأ الصادر من طرف شخ

واحلرص املطلوب تعادل العناية اليت تقتضيها أصول املهنة، حيث قدرها القضاء الفرنسي 
  .  بالسلوك الفين املألوف من أوسط املهنيني علما ودراية ويقظة

املادة بسبب إمهاله أو  لفتتيكون خمطئا إذا نتج ن املإأما بالنسبة للمشرع اجلزائري، ف
يف استخدامه ملادة  ،فنية أصوال يعراأن ييه كمحرتف قصور كفايته الفنية، حيث جيب عل

ميثل الذي "  comportement soigneux"وأن يتقيد املنتج بالسلوك املتبصر، )4(العمل
ائري معايري  املشرع اجلز  لقد وضع ،على املدين به عدم اخلروج عن دائرته يتعنيقانونيا  االتزام

                                                 
(1)Art. 1382 : « tous fait quelque de l’homme qui autrui un dommage oblige celui par la faute de qu’il 
est arrivé de réparer ». 
(2)  Art. 1383 : «  chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais 
encore par sa négligence ou par son imprudence » . 


، ج: أ�\��* )3(������
 ا��
، ط 4W#��F(02 ا������K، ا�������ن ا�������، ا�����7و����G��Dا� ���I�D2004،   02، )',���رات ا� ،
  .و)� /��ھ�. 227ص

 )(4
 .م. ق.)2  552راOK ا���دة  
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يف حالة ما إذا عرض عليه نزاع، وهذه املعايري منصوص عليها يف تقيد ا أن يعلى القاضي 
كذلك املادة  و" حسب ما هو متعارف عليه يف املعامالت"  .م .قمن   558املادة إطار 
  ". حسب طبيعة العمل" .م.قمن  564

من املرسوم  02نص املادة  كما أنّه شّدد من مسؤولية املنتج، ويظهر هذا من خالل
املنتج، الصانع : املتعّلق بضمان املنتوجات واخلدمات واليت جاء فيها )1(266- 90التنفيذي 

يكون " .م.قمكّرر من  140وكذا نّص املادة ..." الوسيط أو احلريف، تاجر مستورد، أو موزع
باملضرور عالقة  املنتج مسئوال عن الضرر الناتج عن عيب يف منتوجه، حىت ولو مل تربطه

  .اليت وسعت من نطاق مسؤولية املنتج ليشمل حىت الّضرر الذي يصيب الغري" تعاقدية

 01ومن أهم القرارات القضائية الّصادرة يف هذا الّصدد، قرار احملكمة العليا املؤرخ يف 
، والذي قضت فيه مبسؤولية صاحب املالهي، عن األضرار اليت أصابت أحد 1981جويلية 

ال، حيث رأت احملكمة بأّن التزام صاحب املالهي هو االلتزام بنتيجة يف إطار االلتزام األطف
  .)2(بالّسالمة، حيث يقع على صاحب املالهي باعتباره حمرتفا، واجب اختاذ كّل االحتياطات

العالقة اليت "والذي جاء فيه بأن 02/03/1983وكذلك قرار احملكمة العليا املؤرخ يف 
صاحب احلمام هي عقد خدمات مثل هذا العقد يضع على عاتق صاحب احلمام تربط الّزبون ب

التزاما بسالمة الزّبائن وهو التزام بنتيجة، واملسؤولية فيه مفرتضة، ما مل يثبت أّن احلادث يرجع 
  )3(".م.قمن  176إىل سبب ال يد له فيه طبقا للمادة 

يكون فاقد " .م.قمن  125ة مّثل يف اإلدراك حيث نّصت املادتي: المعنويالعنصر .ب
، حيث أّن املعيار املأخوذ به هو "األهلّية مسئوال عن أعماله الّضارة مىت صدرت منه وهو ممّيز

بلوغ سن التميز وليس سّن الّرشد، لتحديد مدى إدراكه ألعماله الّضارة من عدمه، وهذا يتوافق 

                                                 
�I*  15ا��7رخ �� )  1(�I$1990P/ ^����
 50.ع.ر.��ن ا��'��K�ت و ا��H)�ت، ج، و ا�'�� ،1990.  
�'�´، ا��*OK ا���/^ : أ�\*) 2(�� 
����
 ا����ة ،ا���7و�JS دة�G.و)� /��ھ� 155. ص. 
)(3

  ?Gار ر*G20310  �� ر1983-03-02)7رخ�,'( *� ،. 
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عدم –جمّرد اإلخالل بالتزام قانوين ، باعتبار أّن اخلطأ ليس هو )1(مع الّتوجه الفقهي الرّاجح
  .حيث جيب أن يرافق هذا اإلخالل إدراك من جانب املخل بذلك -اإلضرار بالغري

وقد برز يف فرنسا توّجه قضائي خرج عن هذا املبدأ، وذلك مبقارنة خطأ الطفل بسلوك 
 عن حمكمة 1984ماي  09رّب العائلة العادي، والذي ظهر من خالل احلكم الصادر يف 

عن الغرفة املدنية الثانية حملكمة  1984ديسمرب  2النقض الفرنسية وتاله حكم آخر صادر يف 
النقض، واليت مل تتح حملكمة االستئناف التأكد من أّن القاصر كان يدرك نتائج تصّرفه، ورغم 

ما ذلك فإن هذا االجتاه الذي يقر مسؤولية عدمي التمييز مل يلق جناحا، وبقي عنصر اإلدراك قائ
إىل جانب عنصر التعدي، وملا كان األخذ ذه النظرية على إطالقها يؤدي إىل اإلجحاف حبق 
املضرور وعدم مراعاة قواعد العدالة، فإن أنصار النظرية اخلطئية عمدوا إىل التضييق من مبدأ 

  :عدم مسائلة عدمي التمييز واشرتطوا فيه ما يلي
  .ما وكامال وقت وقوع الضررجيب أن يكون قد انعدم متييزه انعداما تا .1
 .جيب أن ال يكون الفقدان راجعا إىل خطأ منه، كأن يكون بسبب عارض  .2

جيب أن يكون يف مكان املسئول حىت تنعدم مسؤوليته، فإذا كان هو املضرور وتسبب خطأه  .3
 .يف الضرر احلاصل له، فيكون مبثابة خطأ من املضرور

ن املسؤولية عن عمل الشخص تقوم على جيب أن يكون الفعل الضار صدر منه نفسه، أل .4
 .اخلطأ، أما إذا كان الفعل الضار قد صدر من تابع له فتقوم مسؤوليته

واملشرع اجلزائري رغبة منه يف محاية هذه الفئة من الُقصْر عدميي التمييز، فقد كرس مبدأ 
 .م.قمن  125عن أفعاهلم اليت تسبب ضررا للغري، وذلك مبوجب املادة  )2(عدم مسؤوليتهم

ال يسأل املتسبب يف الضرر الذي حيدثه بفعله أو امتناعه أو بإمهال : "واليت تنص على أن املعدلة
  ".منه أو عدم حيطة إال إذا كان مميزا

                                                 
)(1


 ا�: أ�\* ���ن )*G_، ا��ا�� �� S*ح ا�����ن ا����� ، ا��W- ا�P�ر وا���7و���
، ج$���� 05، /��ون دار �,�*، ط 02
  .182.، ص 1988، 

)(2
��وي، : أ�\* D/ ¥�*,ا� ،¨���Dو ا9$��س ا� 
�����
 ا�����7و����ي ���2 ا9$�س ا���/ 
����ا�����À 21 ا�9*ار ا���

���ن، �  
�(�K ،ق��Dا� 
��3 ،*���K�( 58.،ص 2008-2007)"3*ة.  
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غري أّن هذا التوّجه قد تعّرض النتقادات الدعة من طرف الفقه الفرنسي، حيث ترى 
قدير اّرد غري املربّر، وهجرة أّن هذا الت « Yvonne Lambert Faivre»األستاذة 

عنصر التمييز واإلدراك يف حتديد اخلطأ، ميّثالن احنرافا خطريا، يفرغان املسؤولية الّشخصية 
  .)1(القائمة على فكرة اخلطأ من حمتواها احلقيقي

  المنتج أنماذج خط: لثاثا
 :ن اإلنتاج يفتتجلى مناذج اخلطأ الذي ميكن أن ينسب إىل املنتج يف ميدان املسؤولية ع

زمة لتقدمي يف اختاذ االحتياطات الالّ  اخلطأ يف تصميم املنتوج أو صناعته أو تركيبه، وكذا اخلطأ
  )2(.لتسويقااملنتوج إىل املستهلك أو املستعمل أي اخلطأ يف 

                                                 
)(1


 �: أ�\* ����
 ا����ة ،ا���7و�JS دة�G/^، ص��ا�ّ OK*��'�´، ا��.154. 
�� رد���ن ا��.اوي، ا��*OK ا���/^، ص: ا�\* 2)(D( ?��$ .144 �و)� /��ھ.  
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 :الخطأ في تصميم وصناعة المنتوج - أ

Faute dans la conception et la fabrication du produit : 
يتعلق بتكوين املنتوج واملواد واملواصفات، ومن أهم العيوب املرتتبة عن  :في التصميمالخطأ  -1

اإلمهال يف التصميم إخفاء خماطر معينة، أو عدم تزويد املستهلك بأمن كاف حيتاج إليه، حيث 
ال يشرتط أن يكون هذا التصميم هو األفضل على اإلطالق، ولكن جيب أن تتوفر املادة 

 )1(.رجة معقولة من األمان يف استخدامها، وفقا للغرض املقصود منهااملصّنعة على د

ومن اجلدير باإلشارة أن أغلب القضايا املرفوعة من قبل املتضررين ترتكز على نقص 
العناية املطلوبة من املنتج يف اختاذ االحتياطات الالزمة، وإجراء الدراسات الكافية، أثناء 

لق مبسؤولية صانع أجهزة تنظيف املالبس على إثر حادث التصميم، ومن قبيل ذلك قضية تتع
يعود إىل أّن املفتاح الكهربائي متقلص جدا، وخال من زر العمل املربوط باألرض، ومع هذا 
العيب فقد سّلم املنتج  اجلهاز إىل املشرتي، الذي بدوره طرحه يف السوق، دون أن يبادر 

قبل هذا احلادث كانت قد حصلت حوادث الصانع بإرسال نتائج التجارب، ال سيما وأن 
أخرى مع آالت وأجهزة شبيهة منتجة من قبل نفس املصنع، ودون أن تتخذ من قبل املنتج 
االحتياطات الضرورية ملعرفة أسباب هذه احلوادث ومعاجلة اخللل فيها لذلك ّمتت إدانته جنائيا 

  )2(.عن هذا احلادث نتيجة إلمهاله يف التصميم

 faute de la fabrication du produit :ة المنتوجالخطأ في صناع -2

ال يرتبط العيب يف هذه احلالة بتصميم املنتج، وإمنا بعملية التصنيع كأن يكون جهاز السيارة 
سليما من حيث التصميم، ولكن املواد اليت أدخلت يف صناعته كانت رديئة، أو طريقة تركيبه 

  .غري سليمة

وج سائر يف االتساع ليشمل حىت اخلطأ يف  فحص املنتوج فحصا واخلطأ يف صناعة املنت        
دقيقا طيلة مرحلة تصنيعه، حيث يلتزم املنتج بتجريب منتجاته بالقدر الكايف قبل طرحها يف 

                                                 
�'�´ ،  ا��*OK ا���/^ ، ص: أ�\* 1)(�� 
����
 ا����ة ، ا���7و�JS دة�G .165 �و)� /��ھ. 
�� رد���ن ا��.اوي، ا��*OK ا���/^ ، ص: أ�\* 2)(D( ?��$.170.  
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السوق، وإجراء الرقابة سواًء من طرف هيئة تابعة أو خارجة عن املؤسسة املنتجة، تتكفل بعملية 
  .الفحص والرقابة التقنية

 )1(1924حكم حمكمة باريس يف يناير : أبرز األحكام القضائية يف هذا الصددومن 
القاضي مبسؤولية منتج املصاعد الكهربائية ،على اعتبار عدم تزويدها مبا يؤمن غلق باا 

  )2( .اخلارجي حني حركتها

يتعلق حبادث  1967مارس  14كذلك يف حكم آخر صادر عن حمكمة دالوز يف 
حنفية جهاز الغاز السائل، حيث أدانت حمكمة النقض الفرنسية الشركة تسبب فيه عيب يف 

املنتجة للحنفيات باإلمهال يف التصميم ألن املخاطر اليت تسببت فيها تلك احلنفيات كانت 
معروفة منذ زمن طويل، بسبب وقوع عدة حوادث خالل مثاين سنوات تعود إىل السبب 

  )3(.نفسه
ملسئولية حبجة أنه قد وضع حتذيرا على منتجاته خبلوها من وسائل واملنتج ال ميكنه التخلص من ا

  األمان، ذلك أن هدا الطرح ال ينطبق إال على املنتجات اخلطرية بطبيعتها، لدلك جيب 
على املنتج  أن يساير التطور العلمي والتكنولوجي املتعلق بفكرة سالمة املستهلك، غري أن هدا 

التقليدية يرتتب عنه خطأ، ففكرة اخلطأ مرتبطة بظهور مضار  ال يعين  أن استعمال الوسائل 
استخدام التقنيات القدمية، مىت ثبت فعالية التقنيات احلديثة يف توفري األمن والسالمة 

  )4(.للمستهلكني

                                                 
��ن1)   (P( ?+Dا�" : ���� 
��E�/*J+�1 ا���F�
 /� H�ذھ�� ���  *3��I�ت ا��'J���ط�ت ا9)�ن ا��� K*ى 1*ف ا��Uع ا�I �1م إ

´�'�
 ا���?  ��م 1�4 أ$�$C )�7و��K ي*�F�  ª#;".  
C. A. Paris, 23 janvier 1924, D, 1924, II, 48. 

���� C�����ن $��¤)
 :),���ر إ���P/ 4 ا(����.ام���1 
�����'��* ا�>ª��  ،ك����� ����1  
���(�K ،ق����Dا� 
����ا��'����ج، ر$����
 د����3راه، 3
 .79.، ص2006وھ*ان، 

  
�'�´، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 2)(�� 
����
 ا����ة ، ا���7و�JS دة�G.167 و)� /��ه.

  
�� رد���ن ا��.اوي، ا��*OK ا���/^ ، ص: أ�\*3)(D( ?��$.170 �و)� /��ھ.  
�: أ�\*4)(�� 
����
 ا����ة ، ا���7و�JS دة�Gص ، OK*� .و)� /��ھ� W� ،´�'.168_ ا�
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 :الخطأ حين التسويق - ب

 )1(الضرر،املادية املتعلقة بتقدمي املنتوج ومنع وقوع  وهو خطأ املنتج يف اختاذ االحتياطات      
وهي أخطاء مرتبطة مبرحلة جتهيز املنتوج للتسويق، وكذلك مبوافاة املستعملني بأصول تشغيل 

،ولقد اعترب القضاء الفرنسي أن اخلطأ يف التسويق هو إخالل بالتزام عقدي، يتمثل  )2(السلعة
ا أن هناك يف اإلعالم عن طبيعة منتجاته اخلطرة وخصائصها الضارة وبيان طريقة استعماهلا، كم

احتياطات تتعلق بتجهيزات املنتجات وتعبئتها،وأي تقصري يف ميدان إحاطة املستهلك 
من  1383و1382باالحتياطات املادية يرتتب عنه قيام مسؤولية املنتج طبقا لنص املادة 

  .ف.م.ق

وقد يرى جانب من الفقه بأن اخلطأ حني التسويق قد يكون خطأ تعاقديا يف جانب 
، أو خطأ تقصرييا اجتاه الغري الذي قد يصاب من استعمال )املشرتي املباشر(الزبون املنتج جتاه 

  )3(.املنتوج

كما عمد القضاء الفرنسي إىل التشديد من هذا االلتزام عندما يتعلق مبنتجات خطرية 
موجهة إىل عدد كبري من املستهلكني، حيث قضت حمكمة النقض الفرنسية يف حكم صادر يف 

، بأن بيع مادة الصقة تدخل يف تركيبها مادة جتعلها شديدة القابلية )4( 1983أكتوبر  11
سريع " ،"سهلة االشتعال" لالشتعال، يرتب يف حق املنتج التزاما باختاذ كل التدابري كوضع عبارة 

   )5 (".االلتهاب
كما ألزم املشرع اجلزائري صناع اللعب باإلفضاء بالطابع اخلطري فيها، وهذا مبوجب 

الناجتة عن استعمال  ر، واملتعلق بالوقاية من األخطا)6( 494-97ام املرسوم التنفيذي رقم أحك
جيب أن حتمل اللعب اليت حتتوي يف حد ذاا على مواد أو :" استعمال اللعب على أنه

                                                 
�� رد���ن ا��.اوي، ا��*OK ا���/^ ، ص: أ�\* 1)(D( ?��$.172.  

، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 2)(����
 ا��'�´ ا����ة ، )�7و�JS دة�G.169. 
�� رد���ن ا��.اوي، �W_ ا��*OK ، ص: أ�\* 3)(D( ?��$.172.  

(4) Cass. civ. 11 octobre 1983, U. Argus, 13 janvier 1984. 
C��'�´، �W_ ا��*OK ، ص : ),�ر إ��� 
����
 ا����ة ، ا���7و�JS دة�G.172.  

�'�´، �W_ ا��*OK ، ص:  أ�\* 5)(�� 
����
 ا����ة ، ا���7و�JS دة�G .172.   
  
) (6 ?��Gي ر"���W'م ا�����$*�
 21ا���F�در ����  494-97ا�'��$ *I�
 )��2 ا9;#���ر1997 د��������G���/ ^������
 2��1  ،و ا����K�'ا�

  .85.، ع.ر.ا$����ل ا���T، ج
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مستحضرات خطرية، يف وصفة االستعمال إشارة الطابع اخلطري هلذه اللعب، واالحتياطات 
  ."عمليها لتجنب األخطار املتصلة االواجب اختاذها من طرف مست

، واملتعلق بالرخص املسبقة إلنتاج املواد  )1(254-97كما ألزم  املرسوم التنفيذي 
السامة، أو اليت تشكل خطرا من نوع خاص أو استريادها، املنتج أو املستورد تضمني طلب 

لالستهالك والسيما الرخصة بيان االحتياطات الواجب اختاذها مبقتضى عرض املنتوج املعين 
  .االستعماالت احملظورة منها

واخلطأ يف حني التسويق ال ميكن تصوره يف حالة تقصري املنتج بااللتزام باإلعالم، وإمنا 
أيضا يكون يف حالة اإلخالل بالتزام املنتج بالتسليم، حيث جيب عليه مراعاة القواعد اليت تتوافق 

  )2(.مع طبيعة الشيء

يلتزم فيها املنتج بسحب املنتوج من السوق، أو خماطبة موزعيه بعدم  أّن هناك حاالتغري 
  )3( .صالحية املنتوج بعد أن تكون قد بيعة كمية معتربة منه

ولذلك نقول أن مسؤولية املنتج عن إخالله بااللتزام بالسالمة يف إطار فكرة اخلطأ ،تكون 
يق فهو مرتبط بااللتزام باإلعالم أو يف حالة اخلطأ يف التصميم والصناعة، أما اخلطأ يف التسو 

  .التسليم املطابق

                                                 

 ��Á�ج ا���اد ا���)
 وا���  ,+- ;#*ا )2 ��ع ;�ص �K1997ان  08ا�F�در �� 1) (�I���^ /��*;Å ا����، وا�


  46ع .ر.وا$��*ادھ�، ج'��1997.  
�J� إ( ��,ÅH ا�"ي  ��ا�* ���2) (����/ ´�'��*ة ا��� ( ���م ا�#Hت ا��K��'�C ا���رة 1�4 إدراك ا9;#�ر ھ'�ك /�À ا�

 -Q( �J���
 21 ا$��I *����ات ا�D,*ات: ا�I( ،ا��واء.  
)  (3" 

 إ:�/��U 2 <¤<�ن( *Q3أ *�
 ;¤ل ا�Q¤<� ا9;DFل /�#�ع ا��Wا9ط Tط �� 
FFH��
 ا��DFا3. ا�*��V ا��$


  �*ض �J�  أطW�ل ر�O  *اوVU  أ1��رھ? )� �$��Dو ا� 
����2 أJS* و/�(��J�/�ت ا��/03  ?J���
 ا$����$'�ات ��
 
\��Dس ا����* )�ªIة /�39
 وD��: *��O ا�§Æ أو�F( VD�در )�*/
 )WU . . . . 2���ت Gو 
D��+( 
�U�� 2( و


  ? $JID� )2 ا���ق ��D( أ;*ى 
1�P/ 2 وان ھ'�ك�Fردة )2 ا����( 
1�PIوھ*ان، إن ھ"ه ا� 

 ا����رة ��(��*��(

 و$¤)
 ا���اط2وذ�� �� إط�ر )DF/ *P  ا��� 
S�,§�
، .ب." D�ر/
 ا���O ا��
 ، :�ت ا�§*ب ، K*��ة ��)'�+$

 2�  . 05. ، ص 1858. ، ع ���2008�I*  24ا(<'
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  الفرع الثاني
  فكرة المخاطر كأساس قانوني لمسؤولية المنتج

  اجته القضاء ،بعد عجز فكرة اخلطأ كأساس قانوين ملسؤولية املنتج عن إسعاف املصابني
خص الناجتة عن وباأل ،الفرنسي خللق أساس جديد كان نتيجة لتفشي ظاهرة احلوادث واألضرار 

  .حوادث املنتوجات واخلدمات

ولقد ارتبطت النظرية يف بدايتها حبوادث العمل نظرا لصعوبة حصول املصابني من عمال 
وذلك لعجزهم على إثبات أخطاء أرباب العمل، ليمتد تطبيقها بعد  ،املصانع على التعويض

 االت اليت تتزايد فيها األضرار، وقد تأثرتا قوانني عديدة منهاذلك إىل كل ا :  
،والقانون اخلاص باملسؤولية عن فعل  1985قانون حوادث املرور الصادر يف فرنسا عام  

  .1998ماي  19املنتجات املعيبة الصادر يف 

  مبادئ نظرية المخاطر ومبرراتها: أوال
أو املسؤولية   responsabilité pour risquesاملسؤولية على أساس املخاطر 

 ،أو املسؤولية املوضوعية responsabilité sans faute بدون خطأ 

responsabilité objectif هي تلك اليت يكفي لقيامها وجود عالقة السببية بني ،
الضرر وبني العمل أو النشاط مصدر الضرر يف غيبة أي خطأ من جانب املنتج، حىت ولو كان 

  .)1(العمل أو النشاط مصدر الضرر يف ذاته سليما وصحيحا

  :المبادئ القانونية التي تقوم عليها النظرية. أ
  : تقوم هذه النظرية على مبدأين

 risque profit" املخاطر املقابلة للربح"أو فكرة " الغرم بالغنم"قاعدة  :المبدأ األول -1
من ينتفع من منتوج عليه أن  اده أنّ فوم ،)2(وهذا املبدأ يعرف باملفهوم اخلاص أو املقيد للنظرية

وهذه النظرية  ،)3(ع عليه أن يتحمل مغارمهو اطر هذا املنتوج أو أن من يغتنم من مشر يتحمل خم
                                                 

�� �7اد �I1 ا�I�$`، ا��*OK ا���/^، ص:أ�\*1) (D(.76.  
��وي ، ا��*OK ا���/^،ص: أ�\*2) (D/ ¥�*,58.ا�.  
)(3

  .29. ا��*OK ا���/^، ص  �I1 ا���در ا�D�ج،: أ�\*  
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 حمدثياهتماما إىل سلوكات  تعريوال  ،ور القانون االقتصاديظمرتبطة بالعائد االقتصادي مبن
 .األضرار

  
كل من استحدث   اده أنّ فوم، risqué- créeاخلطر املستحدث  :المبدأ الثاني -2

 خطرا 

حلقه  واء كان نتيجة لنشاط الشخص أو باستخدامه أشياء خطرية، يلزم بتعويض منللغري، س
  . )1( ه سلوكه عن االحنراف واخلطأ نزّ ضرر من جرائها حىت وان ت

وما بني  ،للخطر اوحمدث افمن باب حتقيق العدل والتوازن ما بني املنتج باعتباره حمرتف         
ا من اخلطر، فيلزم األول بتعويض الثاين دون حاجة إىل املستهلك باعتباره طرفا ضعيفا متضرر 

  .، فينبغي أن يكون اخلطر نتيجة نشاط املنتجئهأثبات خط

  :مبرارات األخذ بهذه النظرية . ب

االلتزامات : "املسؤولية القائمة على فكرة املخاطر أا savatier لقد عرف األستاذ 
ومن أبرز احلجج  ،)2("اط الذي يقوم بهاليت تؤخذ على عاتق من يكون مسئوال عن ناتج النش

  :يقدمها أنصار هذه النظرية اليت

اء رّ من ج للخطر ض الغريمفاده أن كل من عرّ  امبادئ العدالة واألنصاف متلى التزام -1
  )3( .ما جيب أن يتسع التعويض نشاطه يلتزم بالتعويض ، وبقدر ما تكون املخاطر كبرية بقدر

 ىفيتنا ،)5(وعدم حتميله النتائج السلبية لنشاطه  ،)4(ة خمففة استفادة املنتج من مسؤوليإّن  -2
لتعزيز محاية  ،مع التوجه القضائي والفقهي والقانوين الرامي إىل تشديد التزامات املنتجني

  .املستهلك من أضرار املنتوجات واخلدمات
خاطر يف امل ثيكل حمد  علىاللتزام بالسالمة باجيب  أن تقوم مسؤولية املنتج عن إخالله  -3

  .اتمع 
                                                 

�'�´، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 1)(�� 
����
 ا����ة ،ا���7و�JS دة�G .179.  
)(2

�'�´، �W_ ا��*OK ، ص: أ�\*  �� 
����
 ا����ة ، ا���7و�JS دة�G .181.  
)(3

  .�W#F( .235 ا����K، ا��*OK ا���/^ ، ص: أ�\* 

 : أ�\*  4)(����
 ا����ة ، ا���7و�JS دة�Gص ،OK*��'�´، �W_ ا��� .180.  
  .�W#F( .235 ا���W� ،�K_ ا��*OK، ص: أ�\*  5)(



  ���52P�ّ ا��NIO ا�M�Bم ا�HI�J 52ّ�Lام :ا�CDE اBول
  

 

وافق مع االجتاه السائد يف القوانني تتتقوم عليها نظرية املخاطر  األحكام اليت نّ إ  -4
مع ما الوضعية، والقاضي بضرورة االهتمام بوضعية املضرورين من املنتجات املعيبة باألخص 

كثر أن من ميلك أ عناهوم، la richess oblige ثروة تلزمال: القائل بدأاملمع يستجيب 
وذلك  ، )1(نيمطالب حبماية املضرورين ، والذي حتول إىل فكرة من ميلك القدرة على التأم

خيفف من األعباء الضخمة اليت ميكن أن يتحملها املنتج، ألن  طرمني على املخاأالت بدليل أنّ 
 حيث يرى الفقه   ،)2(مبوجبه  حيصل نوع من توزيع عبء املخاطر على جمموع املسامهني 

 la distribution des » )3(ملبدأ توزيع املخاطر جتسيدا عتربي التأمنيث أن احلدي

risques »   

 و الفرنسي  فكرة المخاطر كأساس قانوني المسؤولية المنتج في القانون الجزائري :ثانيا

  :في القانون الجزائري .أ 
ملادة نص ا و إن كان يففكرة املخاطر ليست غائبة عن فلسفة القانون اجلزائري،  نّ إ 
ه القاعدة ليست ذولكن ه ته،حىت تقوم مسئولي أ املنتجإثبات خطقد اشرتط  .م.قمن  124

ما  اس مسئولية املنتج عن أضرار منتجاته املعيبة باعتباره حارسا هلا وهذيمطلقة، حيث ميكن تأس
بعض ، غري أّن املشرع اجلزائري قد ضمن فكرة املخاطر يف )4( .م.قمن  138قضت به املادة 

و اخلاص  1972األنظمة اخلاصة بالتعويض عن األضرار، ومن قبيل ذلك القانون الصادر سنة 
بالتعويض عن حوادث العمل، حيث يقيم مسؤولية رب العمل على فكرة الضرر، واملسؤولية يف 
هذه احلالة هي بقوة القانون، ال يقع على املتضرر عبئ إثبات خطأ املسئول وال حىت التدليل 

يف  -فعل املنتوج –لشيء، بل تثار املسؤولية من جمرد التدخل اإلجيايب للمنتوج على عيب ا
  .إحداث الضرر

من املرسوم  03ه املادة توما تضمن )5(منه  02من خالل املادة  02-89كذلك قانون     
يكون  ":01رة قمكرر، ف 140وهذا ما تكرس فعال مبوجب نص املادة ،  )1( 90-266

                                                 
)(1

�'�´، ا��*OK ا���/^ ، ص: أ�\* �� 
����
 ا����ة ،ا���7و�JS دة�G .180..  
 .�W#F( .235 ا����K ، ا��*OK ا���/^ ، ص: أ�\* 2)(
)(3

�'�´، �W_ ا��*OK ، : أ�\* �� 
����
 ا����ة ،ا���7و�JS دة�G 181.ص. 

 ����I* .: "م.)2 ق ��01*ة  Å' 138 ا���دة  4)(�/�G*وا� *��U 4���  2�( -�3*ا$�
 ��Sء و��G C�� V���3رة ا($�����ل وا����

  .")�·�( 21 ا�P*ر ا�"ي �C>�D ذ�� ا�,�ء
)(5

��، جI�1989*ا�*  07ا��7رخ ��  J���
 ا����D� 
�^ /����ا�1 ا���)���  .06.ع.ر.، ا�
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لضرر الناتج عن عيب يف منتوجه، حىت و لو مل تربطه باملتضرر عالقة املنتج مسئوال عن ا
يلتزم كل :" و اليت قضت بأن.غ.ق.م.ح.ق.ممن  10و كذلك مبوجب نص املادة ". تعاقدية

  ...."متدخل باحرتام إلزامية أمن املنتوج الذي يضعه لالستهالك

  :في القانون الفرنسي .ب 
 يام مسئولية املنتج إثبات خطأ يفكان يشرتط لق: 389-98قبل صدور قانون .1

 ف.م.قمن  1383االعتماد على نص املادة وبغري أنه ، كان عقدي أم تقصريي  واءً ه سجانب
  .احلراسةأساس جتزئة املنتج على  ةبعدها مسئولي تقومه القاعدة لذمن ه رر املضروربدأ يتح

القانون الفرنسي مع  ، بدأ يتبلور يف )2(ولقد برز توجه جديد نتيجة األحكام القضائية 
سالمة وأمن املستهلكني، حيث نصت املادة األوىل واملتعلق ب 1983جويلية   21صدور قانون

يف الظروف العادية لالستعمال ويف الشروط األخرى املقبولة املتوقعة من ": منه على ما يلي
أن ينتظر  ف، جيب أن توفر املنتوجات واخلدمات السالمة واألمان املشروع الذي ميكنرت حم

  ."مل أي أضرار بصحة وسالمة األشخاصقانونا، وأال حت

 حيث أنّ  ،ا النص هو ارتكاز املسئولية املوضوعية على عنصر األمانذوما يؤخذ من ه
  .ين عن التدليل عن خطأ املنتجغعدم مراعاته ي

 يصنعل بوضع آليات احلماية الوقائية للمستهلك غري أنه مل ا القانون تكفّ ذفرغم أن ه
  .389-98نظاما خاصا ملسئولية املنتج إال بعد صدور قانون 

مت تكريس االلتزام بالسالمة كأساس قانوين ملسئولية : 389- 98بعد صدور قانون . 2     
سأل املنتج عن األضرار الناجتة عن يُ " : بقوهلا ف.م.قمن 1386/1املنتج، حيث نصت املادة 

  ."بعقد أم ال ارتبط مع املضرور سواءً منتجاته املعيبة 

                                                                                                                                                         
�I 15ا��7رخ ��  1)(�I$ *1990ت،ج�(�Hت وا��K��'���ن ا�P/ ^����  .40.ع.ر.، ا�
)(2

  *�J�,ا��� ا�*� ?+UFRANK   در��F4 �+�*ة  1941ا���1 
��E�ء ا�����S92�1 ���- ا 
���·�����C أU+��م ا�� V��Iط ¨��U
 
'�$  -E��2 ا��
 ا9و3���PG �� در�Fا� ?+Dو 3"�� ا� ´�'�
 ا����·�( 4�1 

 ا��'�À  1943ا�D*ا$��+D( V�PG ¨��U


 ا������ ��FU*ت )���7و�'�/ ،
��I���
 ا��'���´ /���I�1�ره U�ر$��� ���+����2 2��1 ا���9*ار ا�����  C�� ���'( �J>���D ا����·����/ 
�����*W
�J����'�´، �W_  ا��*OK ، ص  : )��E�U . 21 _I.ھ� 21 ا�9*ار ا�'� �
 21 $�ء ا$���� 
����
 ا����ة ،ا���7و�JS دة�G .

  .و)� /��ھ� 121
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و هدا ما يتجسد من ،فمن الواضح أن النص السابق يؤكد على مسئولية املنتج بغري خطأ 
عبارة املسئولية بقوة  من ذات القانون اليت وظفت 1383/11: خالل نص املادة

والعيب ال يرتبط باملطابقة  ،« La responsabilité de plein droits »القانون
  )1(،مببدأ توفر املنتوج على املستوى املطلوب من السالمةواملالئمة للعمل وإمنا 

« Produitssur » يعد ": )2(بقوهلا ف.م.قمن  1386/10ا ما نصت عليه املادة ذوه
وحىت  ."املنتوج معيبا حبسب هدا النص عندما ال تتوفر فيه األمان املشروع الذي ميكن أن ينتظر

جيب على املدعي إثبات  ":)3(ف.م.قمن  1386/9املادة حسب نص تقوم مسئولية املنتج 
  ".الضرر، العيب وعالقة السببية بني العيب والضرر

  تقدير النظرية :ثالثا
إن ظهور فكرة املخاطر كأساس قانوين فعال و عادل يف ااالت اليت تتزايد فيها فرص 

قانونية، وغايتها يف العالقات ال الضعيفةحتول لصاحل األطراف من  أحرزته  ما األضرار بالغري، و
 وبني املنتج ومن يف حكمه بوصفه ،ضحايا اآلالت واملنتجات يف حتقيق التضامن والتوازن بني

   )4(.من نشاطها غامنا

كما يبدو جليا أن هذه النظرية قد عمدت إىل تشديد مسؤولية املنتج باعتباره قد 
إذا كان خمطئا أو غري دث خطرا نشأ عنه ضرر يلزم بتعويض املضرور، بصرف النظر عما حاست

وهذا ما دفع باملؤسسات اليت تشتغل يف ظل نظام  ،طاملا أنه يغتنم من ذلك املشروع ،خمطئ
ار املنتوجات، فباستخدام ة بالوقاية من أخطفيلاالحتياطات الالزمة والك ذااقتصاد السوق الخت

فال أقل   األمان،ثقة و ال، وتقدمي ضمانات للمستهلك تبعث يف نفسه املنتج حليل اإلغراء واجلدب
  .تبعات هذه الثقة املنتج من حتميل

                                                 
�� /�دا�� ، : أ�\* 1)(D(/^، ص��ا� OK*�
، ا�I���
 ا��'�´ C ���'( 21 ا��  .17)�7و�

(2   ) Art 1386/10 :  «le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été 
fabriquer dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une 
autorisation administrative ». 
 (3)Art 1386/09: « le demandeur est doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le 
défaut et le dommage». 

)(4
  .�I1.106 ا���در ا�D�ج، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 
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 )1(واألعباء املصاريفوباعتبار أن املؤسسات اإلنتاجية تبدي حاليا االستعداد لتحمل 
املنتج بتوفري أكرب قدر من احلماية جلماعة  )2(نظام التأمني من املسؤولية املدنية ساعدحيث 

وهذا ما ترتب عنه إنشاء . املخاطر اجتماعيا اءاملستهلكني، والذي ساهم يف تقسيم أعب
اليت أصبحت مبثابة املدين احلقيقي  و« Les fonds de garantie» صناديق الضمان

  .)3(بالتعويض
ولكن رغم ما قدمته هذه النظرية من حلول يف جمال محاية املستهلك بوصفه طرفا ضعيفا، غري 

  .اتذأن هذه النظرية مل تسلم من بعض املآخ

  االنتقادات الموجهة إليها:عاراب
ال ميكن ربط فكرة املخاطر كأساس قانوين ملسؤولية املنتج بالغنم باعتبار أن كل حترك من  -    

حتقيق غنم من نشاطها  مبعرضاإلنسان يكون عادة لتحقيق منفعة له، فالضحية كانت أيضا 
)4(.  

ملنتج كل األضرار اليت تلحق الغري يل ا، أي حتمكما أن األخذ ذه النظرية على إطالقها  -    
وعلى رأي . من طرح منتجاته، سيوقف كل مبادرة فردية و يشل كل رغبة يف اإلبداع والتطوير

ل األمان يؤدي إىل هدم حرية يتفضإّن  « Philippe Le TORNEAU »األستاذ 
  .املبادرة االقتصادية

نتج القائمة على فكرة املخاطر وإن كان االعتماد على نظام التأمني من املسؤولية املدنية للمو  -
يث تضاف أقساط التأمني حب ،غري أنه حيمله قدرا من األعباء املستهلكخيدم من جهة مصلحة 

 أنّ باعتبار أقل،   هذا ما يدفعه إىل قبول أخفض سعر مقابل ضماناتو أسعار املنتوجات  إىل
طار، وهذا ال خيدم مصلحة حصل على أقساط مرتفعة مقابل تغطيتها لألختت التأمنيشركة 

الصناع الفرنسيني جيدون صعوبة  نّ إ: " إىل القول FRELONاملنتج، و هذا ما دفع السيد 
التوازن بني و لتحقيق  ،"تتم بشروط مرهقة يف التأمني ضد املخاطر باألقساط احلالية، والتغطية

                                                 
)(1

  .�G  '�رج ��J�، أI1�ء ا�����P�ت 21 ا�9*ار +���¥ ا���دة وا��FDل 1�4 )'��ج آ)2 و: اI19�ء 
)(2

�2 وا�F'�ع وھ"ا )�  �37ه ا����دة  ��'��� 
����
 ا���2 )2 ا���7و�(ªا�� 
�)�2 ا9)�*  �168���,*ع ا��.اE*ي �G أG* إ�.ا)
 ?Gدر ���  07-95ر�Fت، ج1995-01-25ا���'�(ª���/ ^�����
 13ر، ع.، وا�'�$ ،1995��G T�K��/ ?������ن ،و ا�����ل وا�
 ?G7رخ ��  06/04ر��'�ت،جI�2006*ا�*  20ا�(ª���/ ^����  .12/03/2006،ا�F�درة ��  15.ع.ر.،و ا�

�'�´ ، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 3)(�� 
����
 ا����ة،  ا���7و�JS دة�G.183.  
)(4

  .4W#F(.236 ا����K، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 
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تحقق هذا إال من خالل ال ي ،ما جينيه املنتج من املنتوج وبني ما يتولد عنه من نتائج ضارة
اشرتاك كل من طريف العالقة القانونية أي املنتج واملستهلك يف حتمل خماطر التقدم 

  )1(."يالتكنولوج
  المطلب الثالث

  طبيعة التزام المنتج بالسالمة 

البحث يف طبيعة االلتزام بضمان السالمة يفرتض حتديد ما إذا كان هذا االلتزام حمّدد  إنّ 
وهلذه التفرقة من حيث الطبيعة أمهّية بالغة يف  ،م أنّه جمرد التزام عام يبذل عنايةبتحقيق نتيجة أ

   .جمال اإلثبات الالزم لقيام املسؤولية

هلك من األضرار الناشئة عن املنتوج هو التزام ستضمان سالمة املبفإذا كان التزام املنتج      
تعويض أن يثبت حصول الضرر بفعل املستهلك للحصول على ال فِ كْ يَ  نه الإف ،بذل عنايةب

  بل جيب عليه إقامة الدليل على خطأ املنتج املتمّثل يف عدم اختاذ  االحتياطات الالزمة  ،املنتوج
فيكون البائع خمطئا إن هو مل يتخذ هذه ، )2(لتجّنب وجود عيب أو خطورة بالسلعة املبيعة

  .هلك إليه االحتياطات أو إذا علم بوجود العيب ومل يلفت نظر املست

أّما إذا اعتربنا أّن التزام بضمان السالمة هو التزام بتحقيق نتيجة فيكفي أن يثبت املستهلك     
بية بني الضرر سبّرد إثبات عالقة الجمعلى التعويض ، ويكفي للحصول )3(ختّلف النتيجة املطلوبة 

  .)4(املنتوج فعل  و
  الفرع األّول

 التزام ببذل عناية مدى اعتباره

هو  ،عناية أو االلتزام الذي ال يهدف إىل حتقيق غاية حمّددة بذااال ببذلااللتزام  إن
االلتزام الذي يتعهد املدين فيه ببذل عناية معّينة فان أدى هذه العناية يكون قد أوىف مبا التزم به 

                                                 
)(1

�'�: أ�\* �� 
����
 ا����ة، ا���7و�JS دة�G/^ ، ص��ا� OK*�  .185.´ ، ا�
 (2) Voir: :Mémento pratique francis le Febvre , commercial concurrence consommation, 1986, p.823 . 

)(3  C3¤J�$�/ م�G ج ا�"ي��'�� -�W/ ر*Pل ا��FU د*ّ�� .أي /
  . 272.ص، ا��*OK ا���/^  ,��D( */�Kب 1��   :أ�\*  4)(
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يذ بل يتعّلق وبالتايل فاّن هذا االلتزام ال يتعّلق بعدم التنف، )1(رجوةولو مل تتحقق النتيجة امل
إذا كان املدين le bon père de famille  باالنتباه واليقظة يف سلوك الّرجل املعتاد

فال يقاس تصّرفه بالرجل العادي بناءا على ما يتوافر ، )2( كان حمرتف شخص عادي أما إذا
  .لديه من مهارات وخربات فنّية 

 بداية األمر إىل اعتباره التزام ذهب بعض الشراح يف ،ج بالسالمةنتوحول طبيعة التزام امل 
ويلتزم بالعلم مبا  ،بتحقيق نتيجة باعتبار أّن املنتج يلتزم بتسليم منتوجه خاليا من كّل عيب

حّىت ولو ثبت أنّه  ، )3(تنطوي عليه السلعة من عيوب وال يقبل منه أّي إثبات جبهله بالعيب 
أي أّن سلوك املنتج وما  ،مسؤوليته فمجّرد وجود العيب يكفي لقيام ،كان يستحيل عليه كشفه

                                    .)4(املسؤولّية  قيام يبديه من حرص أو إمهال ليس حمّل اعتبار عند تقدير و تقرير
 16 صادر يفال هافقد ذهبت حمكمة النقض الفرنسّية يف قرار  )5(أّما عن القضاء الفرنسي

البائع احملرتف ال يلتزم فيما يتعّلق باألضرار اليت يلحقها  " : أنّ  إىل القول )6(1984ماي 
ولقد تعّرض هذا احلكم إىل انتقاد شديد من طرف ، )7( "الشيء املبيع باملشرتي  بتحقيق نتيجة

حيث  ،وتراجعا عّما سار عليه القضاء ،ه متعارضا مع القانون الوضعيآطرف الفقه الذي ر 
وحّجتهم يف ذلك هو أّن املنتج يقع  ،ع يف يد احملرتفني وسيلة ميسورة للتخّلص من املسؤولّيةيض

                                                 
)(1

�_: أ�\* S ¥�W1 ب، ط��+�� 
Q��Dا� 
�$7��T، درا$
 )��ر�
 ، ا�I#�� 
����
 ا��  .99.، ص2004، 1ا���2، ا���7و�

 �� ا�����ن  ا����� ا��.اE*ي، د��ان ا��#1�I�ت : أ�\* 2)(�Dا� *���ء S921 ا 
·S�'ا� 
��.ة،  ا���7و�U ل¤K د��D(


، /�ون �  .  464 .، /�ون $'
، صطا���)�
)(3 ( -I�� ) ¨�UC����*د و�Kد ا��� T�T * )�7و�� ،
�� 2�U ت�I>إ C'. 
)(4

�ّ� U�2، ا��*OK ا���/^، ص:أ�\* $ 4�  .و)� /��ھ� 1.11
1
 )2 اU9+�م ا�F�درة 21 ا��P�ء ا�W*��� ا��� اI�1*ت أّن ا��.ام ا���D*ف /���¤)
 ھ� 5) (���( ?+Dھ"ا ا� V�I$ ����

��7و�/ ^ّ�
 )��* )�ر$
 ا��.ام /I"ل 1'��
 )2 ذ�� )� ���ّ��1983�W*ي   G1*ار :�در ��   ( (  ���( 
ّ�و3"�� )�7و�

 )��� ا��#�?  ) 1971أG19  */��3*ار :�در ��  (ا�W'�ق ��1982�W*ي  G17*ار :�در ��  (3"�� )�7و�(   
�)�7و�
 -G�'ار :�در ��  (ا�*G23  ي*W��1983 ( .�� �J�  : ),�ر إ�

Mémento pratique francis, le Febvre,, 1986,op. cit. p823. 
�? ا�*���
 ا��.ام /I"ل 1'��
 و)2 /�2 اU9+�م ا�F�درة �� ھ"ا اÁط�ر �3�� ���I* ا(��.ام /���¤)
 �� إط�ر ��1  �  

Cass. 1é ch. civ. 12-05-2004, N° 718, R.J.D.A 10/04 n°1167. 
Cass. 1é ch. civ. 16-05-2006 n°87 R.J.D.A 10/06n°182. 
Voir : mémento pratique francis le Febvre, droit des affaires, concurrence, consumation, 2007-2008, 
p.1140. 
(6   ) Cass. 1é ch. civ. 16 mai 1984, bull, civ. LN° 165, R.T.D, civ. 1995, p403. 

�� C��� �I1 ا��G�I، ا��*OK ا���/^، ص: ),�ر إ�D( *�1.626  ،��  .251.، ا��*OK ا���/^، ص��D( */�Kب 1
 

�� �� ا������ن ا�����رن، ا��*O�K ا����/^، ص: أ�\* )7( J���
 ا����U ، دا���/ ��D(.455��"�3و ، : ،������D( */��Kب 1
  .273.ا��*OK ا���/^، ص

Voir : (Ph.) Le TOURNEAU, op.cit, p.72. 
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ال من العيوب فاستحقاق التعويض ال خمفاده تقدمي شيء ، عليه التزام حمّدد بتحقيق نتيجة
ما هذا   إمهاله ألنه يفرتض علمه بالعيب،يتطّلب إقامة الدليل على سوء نية هذا البائع  أو حّىت 

وما يالحظ من خالل هذا أّن القضاء الفرنسي قد  ،إليه القانون الوضعي منذ ثالثني سنة آل
 ،مبفهوم املخالفة هو التزام ببذل عناية ،اعترب أّن التزام املنتج بالسالمة ليس التزام بتحقيق نتيجة

كامها مرت يف أحتولكن حمكمة النقض اس ،أي حّىت تقوم مسؤولّية املنتج جيب إثبات خطئه
  .تفرتض علم البائع املهين بالعيب 

وتوسيع فرصه  ،وعلى أساس أّن االلتزام بالسالمة يراد به حتسني موقف املستهلك املضرور
 ضرورفيجب أّال يبقى التزام ببذل عناية ألّن هذا جيعل املشرتي امل ،يف احلصول على التعويض

جيب على املشرتي املضرور  هألنّ  ،نتوجيب املعأقّل حظّا من الغري الذي يلحقه ضرر من جرّاء ت
إثبات خطأ املنتج، بينما يستطيع الغري املضرور أن يرجع على املنتج أو البائع استنادا إىل نص 

  باعتباره حارسا لتكوين السلعة فيحصل على التعويض  )1( ف.م.ق1384/1املادة 
     .دون حاجة إلثبات اخلطأ

ب يقع عليه التزام حمّدد عكم أّول درجة إىل أن منتج اللنتيجة هلذا فقد ذهبت إحدى حما      
بة وال تنتفي عحيث يكون مسئوال عن الضرر الذي ينشأ عن استعمال الل ،بضمان السالمة

  .)2(مسؤوليته إال بإثبات السبب األجنيب 
وأصبحت عبارة أحكامها واضحة  ،ولقد تراجعت حمكمة النقض الفرنسية عن هذا الطرح

ا وما ممنه أو احملرتف ليس تقدير سلوك أي  نتجل عليه يف قيام مسؤولية املوّ ن املعالداللة يف أ
منتجات وما للاحلالة املوضوعية الفنية  إىل وإمنا تقدر مسؤوليته بالنظر ،شابه من خطأ أو إمهال

وهذا ما جاء يف حكم حمكمة النقض تنطوي عليه من خطورة بالنسبة لألشخاص أو لألموال، 
يسلم منتجات خالية بأن بأن املنتج أو البائع يلتزم " )3( 1991جوان  11الصادر يف  الفرنسية

  )4(."كون مصدر خطر بالنسبة لألشخاص و األموالتميكن أن  ،من أي أو خلل يف التصنيع

                                                 
) (1

 .م .)2 ق ��01*ة  138 ��/�J� ا���ّدة  
275. 1��، �W_ ا��*OK ، ص��D( */�Kب : أ�\* 2) (.  

(3)
 cass., 1é ch., cive, 11 juin 1991, précité. 

2 1�� )��Dب 1��، ا��*OK ا���/^ ، ص: أ�\* 4) (/ */�K.275  �و)� /��ھ. 
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  الفرع الثاني
  بتحقيق نتيجة مدى اعتباره التزام 

هو الذي يكون حمددا ، العقد االلتزام بتحقيق نتيجة أو غاية أو االلتزام املعني يف نّ إ
مهما كانت الوسائل اليت  ،أي أن املدين ملزم بتحقيق الغاية احملددة يف العقد ،)1(حتديدا تاما

القول أن االلتزام بالسالمة هو التزام بتحقيق نتيجة  نّ إو  ،)2( هالتزام نفذاستعملها لكي يقال أنه 
حبه من ضرر طما يصو اخل ...قارورة غاز أو انفجار ؤداه أن وقوع احلادثة أي حصول حريق م

حصول جمرد االلتزام يستنتج من  ذأي أن عدم تنفي ،هلك كافيا لقيام مسؤولية املنتجستللم
  .الضارة  ثةاحلاد

واملتمثل أما يف القوة ،ي مسؤولية املنتج إال بإقامة الدليل على السبب األجنيب فوال تنت
على استبعاد هذه النتيجة، ملا فيها  يتفقانفقه والقضاء ولكن كل من ال)3(،ريغالقاهرة أو فعل ال

  .من إرهاق جلانب املنتج
إىل أن  1991يناير  22فقد ذهبت حمكمة النقض الفرنسية يف حكمها الصادر يف   

بقوة القانون  هضمان ال يعىن،ميل بضمان السالمةجالت ملستحضراتأو البائع  نيالتزام املنتج"
قتصر على تسليم منتجات يألن  التزامه  ،جن ترتتب عن استعمال املنتَ لكل األضرار اليت ميكن أ

" )4(.املنتجنيخطورة للمستعملني، إذا استعملت يف ظروف مطابقة لتوصيات  يال متثل عادة أ

                                                 
�_ ا���2، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 1) (S ¥�W1.99. 
�.ة، ا��*OK ا���/^، ص: ا�\* 2) (U ل¤K ��D(.459  �و)� /��ھ.  

 ��"3  
Voir: (An.) CASTELETTA; responsabilité médicale. Droits des malades, D. 2002, p.106. 
Voir: (Ph.) LE TORNEAU.op.cit.p72. 

�� �� ا�����ن ا����رن ، ا��*OK ا���/^: أ�\* 3) (J���
 ا����U ،دا���/ ��D(، و)� /��ھ� 455.ص.  

 �� أّن $��ة  �1 4) (�Pھ"ه ا�� OE�Gو ÅH���-  « Mlle LAZURIK » 4 و ���  *PD��( اء*,/ V(�G)C�K�� )�2 ���ع ) )�*ھ? �

Exfoliante  ���/ ر��F�� ،OE��I4 ا���- و/�� ا$�����C� �J ظJ*ت 1�4 وJJK�  ,�ھ�ت، وO�*/ V(�G د�1ى 1��O )�اد  �I� -D( 2(
 �� �J�+U 
���*Wا� À�'ا� 
�+D( 22ذ��  �W��K1991 C���P(:  

« Le vendeur et le fabricant de certains produits d'usage courant spécialement destinés aux soins ou au 
son confort du corps humain sont garantie de plein droit de tous le dommage pouvant résulter de 
l'usage du produit, elle se limité à la délivrance de produit que employés dans des condition conformes 
aux recommandation des fournisseurs, ne présentent normalement pour leur utilisateurs aucun 
caractère dangereux, et cette obligation ne comporte pas une garantie de sécurité de plein droit de tous 
les dommage pouvant résulter à l’heur usage » . 
Cass. 1é ch. civ. 22 janvier1991, Bull, civ. I.N°30, R.T.D. civ. 1991, p539. 

�� C��� �I1 ا��G�I، ا��*OK ا���/^، ص: ),�ر إ�D( *�1.620.  
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بل ،إلثبات عدم تنفيذ االلتزام ال يكفي فمجرد إثبات الضرر الذي ميثل اعتداء على السالمة 
يف  le caractère dangereux" إثبات الصفة اخلطرة  يقع على عاتق املشرتي عبء

وذا قد          . ، أي إثبات العيب أو اخللل يف التصنيع الذي أدى إىل وقوع الضرريعاملب
 بإقامة مسؤولية منتج 1989مارس  20رفضت حمكمة النقض الفرنسية يف حكمها الصادر يف 

رغم وجود الضرر عن إثبات عيب  الذي انفجر، عندما عجزت املشرتية جهاز التلفاز
  .)2(1641وليس املادة  ف.م.قمن  1135، وقد طبقت احملكمة املادة )1(التصنيع

مفهوم وسط بني االلتزام بالسالمة وااللتزام بتحقيق  فرنسيتحدث القضاء السولقد ا
قرار  حيث تعرض هذا املفهوم يف"االلتزام بسالمة النتيجة " وهو ا،نتيجة رغم اختالف كل منهم

 طبيبإن ال"  1999جوان  29املدنية بتاريخ  غرفةالالصادر عن حمكمة النقض الفرنسية 
داخل املستشفى بالتزام بسالمة  ،بضحايا العدوى يتعلق ملزم جتاه مريضه فيما رتفباعتباره حم

   .)3(النتيجة، حيث ال ميكن التحرر منها إال بإثبات السبب األجنيب
ل االعرتاف باستقالل االلتزام بالسالمة عن االلتزام بضمان أما الفقه الفرنسي ويف ظ

العيوب اخلفية ، فهو يؤيد القضاء يف وجوب تكليف املستهلك بإقامة الدليل على اخللل أو 
  :يف ذلك على أمرين  استندالعيب، الذي أدى إىل خطورة السلعة، وقد 

جيب مان العيوب اخلفية، حيث ال أن االلتزام بالسالمة هو جمرد بديل عن االلتزام بض :األول
ظل االلتزام بالسالمة ليس فقط إثبات يف على املشرتي فعبء اإلثبات رأسا على عقب،  قلب 

كان   ذية يف إحداث الضرر بل عليه أن يربهن على دورها االجيايب يف ذلك، والعتدخل السل
  .ها صفة اخلطورةبسكعيب أو خلل أ هسبب

باعتبار أن املنتجات املعاصرة تتسم  ،د ذا احللخمتلي األ إن الضرورات العملية :الثاني
اذ احليطة واحلذر ألن الضرر قد يكون نتيجة إمهال املشرتي باخلطورة، ويتطلب استعماهلا اخت

                                                 
(1)

 le vendeur professionnel est seulement tenu de livrer des produits exempts de toute vice et de toute 
défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les bien :  
Cassation de l’arrêt qui énonce que le vendeur a manqué à son obligation contractuelle de résultat et le 
déclare responsable du préjudice causé à un syndicat de copropriétaire par l’implosion d’un poste de 
télévision, alors qu’aucun lien contractuel n’unissait le vendeur et le syndicat. 

  .و)� /��ھ� ��D( */�K .276ب 1��، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\*2) (
) (3


: أ�\��* ������
 ا��
 وأ<*ھ��� 1����G 4ا���1 ا�����7و����I#ا� 
�
  )��*اد /��2 :��§�* ،  #���ر ا�����7و��������G درا$���ت ، ، 
����3
���ن،ع�  
�(�K،ق��D134.،ص2006، 03.ا�. 
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يل املنتج للمسؤولية يف هذه احلالة قتال لروح مهذه احليطة أو االستعمال اخلاطئ، حيث يعترب حت
  .)1(ط الصناعي واإلنتاجياإلبداع وشالّ حلرية النشا

  
  الفرع الثالث

  المنتج بالسالمةالطبيعة الحقيقية اللتزام  

باعتباره التزام بتحقيق  التعريضا إىل ين كانت حمكمة النقض الفرنسية تذهب اليوم ضمنإف
قد خفف من هذه املغاالة  الذي الفقه و كذلك يصبو إليها القضاء يف فرنسا، نتيجة، وهي غاية

  .)2(توجب تقدمي منتجات خالية من العيوب يسن مضمون االلتزام بالسالمة بأبالقول 
عاية، فمن ر بالر ولذلك فمن منطق املوازنة بني مصلحتني متعارضتني، كل منهما جدي

ثقل كاهله بعبء املسؤولية يف مجيع الفروض، رد تدخل الشيء ي أن الجهة مصلحة املنتج يف 
ألن  مثل هذا التوسع حيمل املنتج فوق  -لتزام بتحقيق نتيجة ا -الذي أنتجه يف إحداث الضرر 

إذ ال ميكن االدعاء بأن شركات التأمني تتكفل بتغطية  ،ويشل رغبته يف اإلبداع والتجديد، طاقته
  .األضرار، ألا ال تقبل هذا إال مقابل أقساط ضخمة، يتعذر على املنتج حتملها

ما ألن الشيء إاإلثبات  عبء حتملور يف عدم من جهة أخرى مصلحة املستهلك املضر  و  
 –كما هو الشأن يف حالة انفجار جهاز تلفاز   –الضرر قد دمر متاما يف احلادثة  حدثالذي أ

حبيث مل يبق منه ما ميكن فحصه للتحقق من وجود العيب من عدمه، أو أن األمر يتعلق مبنتج 
  . )3(بتعيبهع القط معقد فنيا، يصعب على املستهلك وحىت أهل اخلربة

ليس مرتبط بوجود  ،تعويضالولذلك نقول بأن إخالل املنتج بالسالمة الذي يرتتب عنه 
بأن الضرر ما كان ليحصل إال  une vrais embasesيقني وإمنا بوجود احتمال راجع 

عه أدى إىل اكتسابه صفة اخلطورة، ولكن تعترب صنيج ينطوي على عيب أو خلل يف تو ألن املنت
ة بسيطة فيجوز للمنتج إثبات خلو السلعة من أي عيب أو خلل، أو بنفي عالقة هذه قرين

                                                 
) (1

 .و)� /��ھ� 277.، ص ا���/^ ا��*��D( */�KOKب 1��، : أ�\* 
�� /�د: أ�\* 2) (D(رن، ا�ا������� �� ا�����ن ا�J���
 ا����U ،�  .455.ص ،*OK ا���/^

 
) (3

  .)� /��ھ�و ��D( */�K .279ب 1��، ا��*OK ا���/^ ، ص: ا�\* 
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دىن أة للمتوج رغم وجودها، إال أنه مل يكن هلا ري ، أي بإقامة الدليل على أن الصفة اخلطيةالسبب
  .اخل....الغري فعلدور يف احلادثة اليت كانت وليدة سبب أجنيب ال ينسب إليه كالقوة القاهرة أو 

االلتزام املنتج بالسالمة هو التزام : حد تعبري األستاذ جابر حمجوب علي فانعلى  و
، أو كما قال Une obligation de résultat atténuée (1) ق نتيجة خمففيبتحق

بأن التزام املنتج بالسالمة هو التزام  « JOURDAIN »و « VINEY » األستاذين، 
  .« Obligation de moyen renforcée » (2)ببذل عناية مشددة 

وعلى هذا نقول بأن التزام املنتج بالسالمة هو أكثر من التزام ببذل عناية، حىت نعفي  
املستهلك من إثبات العيب، وهو أقل من التزام  بتحقيق نتيجة، حيث ميكن للمنتج دفع 
أو  مسؤوليته عن إخالله بااللتزام بالسالمة، و دلك بإثبات السبب األجنيب أو القوة القاهرة

  .اخل...احلادث املفاجئ أو فعل الغري أو خماطر التطور 

                                                 
  .��D( */�K .283ب 1��، �W_ ا��*OK ، ص: أ�\* 1) (

(2) (G.) VINEY et (P.) JORDAIN, traite de droit civil, les conditions de la responsabilité, 2em, éd, 
L.G.D.J. 1998, p. 451. 
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تبنـــي  الجزائــــر لنظــــام اقتصــــاد الســــوق، وإن كــــان يشــــكل أحــــد مخــــارج األزمــــة 
االقتصــادية التــي تعــاني منهــا، إالّ أنــه يطــرح عليهــا فــي نفــس الوقــت تحــديات أخــرى، 

ــه النجاعــة ا القتصــادية المرجــوة، يتعــّين عليهــا مواجهتهــا إن أرادت حقيقــة أن تحقــق ب
ولعـــّل مـــن أهمهـــا الحـــرص علـــى ضـــمان الحمايـــة القانونيـــة للمســـتهلك بمـــا فـــي ذلـــك 

  .سالمته

وإن كــــان نظــــام اقتصــــاد الســــوق يشــــمل حريّــــة التجــــارة والصــــناعة، وكــــذا حريــــة 
 اغير أن هذا يكون مضبوطا بمجموعة من القواعد الوقائية الواجب مراعاتهـ ،المنافسة

لك تدخل المشرع بوضع شروط دخول المنـتج بوصـفه محتـرف ذل، من قبل المنتجين
 ،غير أن هــدا ال يمنــع مــن ظهــور إلــى الســوق وكــذا شــروط دخــول المنتــوج إلــى الســوق

بعــض الهيئــات والجهــات اإلداريــة وجمعيــات حمايــة المســتهلكين التــي تلعــب دور فــي 
  .تحقيق سالمة المستهلك

ترتـب عنـه قيـام المسـؤولية المدنيـة، وإذا كان إخالل المنتج بـااللتزام بالسـالمة، ي
الهادفة إلى عالج الضرر من خالل تعويض المستهلك المضرور عّما لحقه من أضرار 

ـــر أّن حمايـــة المســـتهلك ال  ـــإقرار مســـؤولية تبجســـمه وبمصـــالحه الماديـــة، غي تحقـــق ب
ــة  ــة فــي حال ــق إقــرار مســؤوليته الجنائي ــتم أيضــا عــن طري ــة فقــط، وإّنمــا ت المنــتج المدني

المجرمــة قانونــا نظــرا ألهميــة العقوبــات الجزائيــة ودورهــا كعامــل  فعــالكابــه لــبعض األارت
  .ردعي

و إن هــــذا الموضــــوع ال يســــتقر فهمــــه إال مــــن خــــالل معرفــــة القواعــــد الوقائيــــة  
ـــتج )المبحـــث األول(الهادفـــة لتحقيقـــه  ـــب عـــن إخـــالل المن ، و كـــذلك الجـــزاء المترت
  ).المبحث الثاني(بااللتزام بالسالمة 
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  المبحث األول

  القواعد الوقائّية الهادفة لتحقيق االلتزام بالّسالمة

من أجل االرتقاء باملستوى االستهالكي، وترشيده مبا يتناسب ومقتضيات واشرتاطات 
الصّحة العاّمة، مبا يف ذلك سالمة املستهلك واملنتوج، كان البّد من وضع قواعد وقائّية، تتوخى 

  . ّل العيوب اليت تشّكل خطرا على صّحة املستهلكحتقيق سالمة املنتجات من ك

وهذا األمر ال ميكن إّال من خالل ممارسة الّدولة لوظيفتها يف مراقبة دخول املنتج، واملنتوج 
  .إىل الّسوق، وذلك من خالل وضعها موعة من الشروط الواجب توافرها مسبقا

ات يف املستوى املركزي يتجسد يف وإذا كان دور الّدولة يف حتقيق سالمة املنتجات واخلدم
دور كّل من وزارة الّصّحة والتجارة، فإنّه على املستوى الالمركزي يبدو من خالل دور الوالة 
ورؤساء االس الّشعبّية البلديّة، إضافة إىل بعض األجهزة واهليئات اإلدارية اليت ختتّص مبراقبة 

  .ملنتجات للمواصفات القياسّيةجودة املنتجات، والتحّري حول مدى مطابقة هذه ا

وإذا كانت الّدولة تعمل على توفري احلماية للمستهلك واحملافظة على اقتصادها يف نفس 
الوقت وذلك بإصدار تشريعات وقوانني وقائّية، ومتابعة تنفيذها فإن ذلك ال يؤثر على دور 

ني واليت أصبح هلا املستهلك يف محاية نفسه بنفسه، وذلك من خالل مجعيات محاية املستهلك
  .دور فّعال يف حتقيق الّسالمة

وإىل جانب القواعد العاّمة حلماية املستهلك، قد خص املشرع بعض املنتجات ذات 
األمهّية البالغة، بنصوص خاّصة مثل املواد الغذائية واملواد الطبّية، ومواد التجميل والتنظيف 

، )مطلب أول(ط الدخول إىل السوقشرو : و لذلك سنتناول يف إطار هذا املبحث. البدين
، كما سنخص بعض املنتجات )مطلب ثاين(القواعد الوقائية املطبقة على املنتجات واخلدمات

  ).مطلب ثالث(بالدراسة من خالل إبراز القواعد الوقائية اليت حتكمها
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  المطلب األول
  شروط الّدخول إلى الّسوق 

آمنـة وال يتحقـق هـذا إال مـن منتجـات البـد مـن تقـدمي  ،جل ضمان سالمة املسـتهلكأمن 
نســبيا مــع مبــدأ حريــة الصــناعة  و يتعــارض هــذا وعلــى املنتجــات، تجنــامل خــالل فــرض مراقبــة علــى

يســـتدعي تســـليط هـــذه املراقبـــة علـــى  ، ممـــا )1(كمـــا يبـــدو مســـتحيال مـــن الناحيـــة العمليـــة  ،والتجـــارة
ّمـا إ ،ى هذه النشـاطات اخلاصـةيكون اهلدف منها حتقيق نوع من اإلشراف عل ،املنتجني أنفسهم

 ـدف أو  ،حتديد نطـاق هـذه النشـاطاتمن أجل من أجل ضمان محاية كافية للمستهلكني أو 
االقتصــاد، وكــذلك مــن خــالل  والــيت يكــون دورهــا حامســا يف ،ضــمان مراقبــة صــارمة لــبعض منهــا

بليـة ت القوضع رقابـة علـى املنتجـات املطروحـة يف السـوق وذلـك مـن خـالل فـرض بعـض اإلجـراءا
منهـا الرتخـيص الصـريح بـالعرض يف السـوق و  بطبيعة املنتوج وصنفه،عملية العرض واملرتبطة على 

  .التصريح املسبق للعرض يف السوق

  الفرع األول
  إلى الّسوق المنتجشروط دخول  

حــىت يســمح للمنــتج بالــدخول يف العمليــات اإلنتاجيــة والتســويقية، البــد مــن تــوافر شــروط 
  .مادية شخصية وأخرى

  :الشروط الشخصية: أوال
يقصـــد ـــذا الشـــرط هـــو امـــتالك املعلومـــات، والبيانـــات، أو املعــــرفة الـــيت  :شـــرط االختصـــاص -أ

ــــة  تســـمح للمنـــتج بالّتعاقـــد علـــى بّينـــة ودرايـــة تاّمـــة، ومـــن ّمث فهـــو لـــيس يف حاجـــة إىل محايـــة قانونّي
  )2(. ام بضمان سالمتهخاّصة مثل املستهلك، بل يتحّمل التزامات اّجتاهه كااللتز 

وحىت يعترب املنتج خمتصـا جيـب أن يتمتّـع بـثالث عناصـر مـن األفضـلّية والتفـوق والـيت تتمثّـل 
  :يف

                                                 
(1)

�� �� ا�����ن ا����رن، ا��*OK ا�ّ��/^: أ�\*  J���
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(2) 
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حيـث يكـون قـادرا بوجـه خـاص علـى معرفـة العناصـر املختلفـة ملنتجاتـه أو  :المقدرة الفنيّـة.1
 .اخلدمة اليت يقّدمها

 .ذا الّنوع من الّنشاط يستمّدها من واقع خربته: المقدرة القانونّية.2

باعتبــار أّن بعــض األنشــطة أو اــاالت تكــون مــن الّناحيــة العمليــة  :المقــدرة االقتصــاديّة.3
  ".حمل الحتكار قانوين أو فعلي

ال يعــين ضــعفه مــادام أنّــه ميتلــك القــدرة  ،اختصــاص احملــرتف عــدم غــري أّن نقــص اخلــربة أو
، كمـا هـو احلـال بالّنسـبة )1( ري يعّوضـه عـن نقـص خربتـهاالقتصادية الـيت متّكنـه مـن اللجـوء إىل خبـ

  .ملنتج الطّائرات الذي يستند يف نشاطه إىل عدد من اخلرباء

ــــق األمــــر  وإن كانــــت مســــألة عــــدم االختصــــاص تثــــار بكثــــرة يف جمــــال الّصــــحة عنــــدما يتعّل
هـــــا ، إال أّن هـــــذا ال ينفـــــي أّن هنـــــاك جمـــــاالت أخـــــرى قـــــد تـــــؤّدي في)املـــــريض(بســـــالمة املســـــتهلك

االستشــارات اخلاطئـــة إىل تــدمري املســـتهلك ، أو علــى األقـــل تكبيــده أضـــرار ماديّــة جســـيمة والـــيت 
تكّفــــل املشــــرّع ببيــــان نظامــــه كمــــا هــــو احلــــال بالّنســــبة للخبــــري احملاســــب مــــن خــــالل القــــانون رقــــم 

ب واملتعّلق مبهنة اخلبـري احملاسـب وحمـافظ احلسـابات واحملاسـ 1991أفريل  27املؤرّخ يف  91/08
املعتمــد وكــذلك بالنســبة للحــريف واحلــريف املعلــم الــذي جيــب أن يثبــت تــأهيال مهنيــا معينــا ملمارســة 

احملـّدد للقواعـد الـيت حتكـم الّصـناعة  96/10مـن األمـر رقـم  10نشاط احلريف حسـب نـص املـادة 
  . )2(الّتقليديّة واحلرف

لك، البــّد مــن حماربــة أكــرب قــدر مــن احلمايــة للمســتهفمــن أجــل تــوفري : الشــرط األخالقــي -ب
الســــلوكيات الغــــري أخالقيّــــة، مــــن احتكــــار وغــــش جتــــاري وخمالفــــة األســــعار وبيــــع الّســــلع الفاســــدة 

 .)3(ومنتهية الّصالحية، وزرع الثّقة واألمان وشرف الّتعامل يف ضمري كل من املنتج واملستهلك

                                                 
  .53.ا���� Uّ�اد، ا��*OK ا�ّ��/^، ص: أ�\* (1)
�� �� ا�����ن : أ�\* (2)J���
 ا����U ، دا���/ ��D(/^، ص��ا�ّ OK*�   .406.ا����رن، ا�

(3)

، ط :أ�\*  ّ�G��Dا� �I�Dرات ا��,'( ،
�� درا$
 )��ر�J���
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، من مزاولة بعض وبناءا عليه فإّن القانون مينع األشخاص احملكوم عليهم بعقوبات جزائية
اليت توّقع على الّشخص  عقوبات تكميليةاملهن أو احلرف، كما نّص قانون العقوبات على 

املتابع جزائّيا جبناية أو جنحة، إضافة إىل العقوبات األصلية، ومنها املنع من ممارسة مهنة أو 
ومزاولة املهنة أو نشاط أو فن، إذا ثبت للمحكمة أّن هناك صلة مباشرة بني اجلرمية املرتكبة، 

  )1( .سنوات 10الّنشاط، وأنّه يوجد خطر كبري من تركه ميارس أيّا منها، وتصل مّدة املنع 

  :الّشروط الماديّة: ثانيا

امــتالك احملـــرتف هلياكــل وأجهـــزة ومنشــآت معّينـــة، بغــرض حتقيـــق الّنظافــة الغذائيّـــة ومفادهــا 
ّسســات الفندقيّــة والقواعــد الّصــحّية إلنتــاج لضــمان ســالمة املســتهلك كمــا هــو احلــال بالّنســبة للمؤ 

وإيـــداع وتســـويق الرخويـــات احليـــة، وقواعـــد وتــــدابري حفـــظ الّصـــحة والّنظافـــة املطّبقـــة عنـــد عــــرض 
  .)2(منتوجات الّصيد البحري لالستهالك

جيــب أن تتــوفر : "علــى أنــه)3( 92/276مــن املرســوم التنفيــذي رقــم  07وقــد نّصــت املــاّدة 
نان يف املكان الذي ميارس فيه مهنتـه جتهيـزات مالئمـة ووسـائل تقنيـة كافيّـة األسللطبيب أو جراح 

جيـب أن  :مـن املرسـوم التنفيـذي نفسـه علـى أنّـه 125كما نّصت املـادة   ،"اخل...ألداء هذه املهنة
م واألعمـال املمـارس فيهـا وأن تكـون ءتاليـبر التحاليـل يف جمـال اتقام املؤسسات الصيدالنية أو خمـ

  ".ّهزة كما ينبغيممسوكة وجم
كمـا يشــرتط القـانون يف أحيــان كثـرية ملمارســة نشـاط معــّني إلـزام املنــتج باكتتـاب تــأمني عــن 

جيــب علــى كــل شــخص طبيعــي : )4(مــن قــانون التّــأمني 164مســؤوليته املدنيــة كمــا جــاء يف املــادة 
ســتغالل أو معنــوي يشــغل حمــال أو قاعــة أو مكانــا خمّصصــا الســتقبال اجلمهــور أو يكــون هــذا اال

                                                 
،ا�����ل و 2006، ���'
 84.ع.ر.ج ،  20/12/2006ا���7رخ ���  06/23)+�*ر )��G 2���ن  09ھ"ا )� C/ VPG ا���دة  )1(

�? �������ن ����،ا��7ر;��
 ����  49.ع.ر.، ج08/07/1966،ا����7رخ ����  66/156ا����/�ت،ا���F�در /��T��K ا9)��* ر��G? ا�
11/06/1966.  

�� �� ا�����ن ا����رن، ا��*OK ا�ّ��/^، ص: أ�\* )(2J���
 ا����U ،دا���/ ��D(. 406 �و)� /��ھ.  
��ت ا�#T، ج1992����� 6ا��7رخ ��  )3(G¤;أ 
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'�� 1992.  
)4(
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خاصا بالّنشاطات الّتجاريّة أو الثّقافية أو الرياضّية أن يكتتب تأمينا لتغطيـة مسـؤوليته املدنيّـة جتـاه 
  ".اخل...املستعملني والغري 

جيب علـى كـل شـخص طبيعـي أو :"من القانون نفسه على أنّه 168وهذا ما أّكدته املادة 
تعبئـة مـواد معـّدة لالسـتهالك أو لالسـتعمال معنوي يقوم بصـنع أو ابتكـار أو حتويـل أو تعـديل أو 

  ".أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته املدنية املهنية اجتاه املستهلكني واملستعملني واجتاه الغري

وأوجب املشرّع هذا التأمني بوجه خاص على حمرتيف تصنيع واسـترياد وتوزيـع املـواد الغذائيـة، 
ـــة والصـــيدالنية ومستحضـــرات الّتجميـــل ومـــواد ال تنظيـــف واملـــواد الّصـــناعّية وامليكانيكيـــة وااللكرتونّي

  .والكهربائّية

كمــا ألــزم املشــرع احملــرتف الــذي يريــد ممارســة نشــاط معــني بتقــدمي ضــمانات ماليــة يف صــورة 
، يكـون الغـرض منهـا ضـمان تنفيـذ احملـرتف االلتزامـات املاليـة املرتتّبـة )1(تأمينات شخصية أو عينية

املتعّلــق )2( 03/11مــن األمــر رقــم  88،89ال ذلــك مــا أوجبتــه املادتــان مــن نشــاطه املهــين، ومثــ
بالّنقــــد والقــــرض مــــن وجــــوب تــــوفر البنــــوك واملؤسســــات املاليــــة علــــى رأس مــــال أدىن كليــــا ونقــــدا، 

  . ووجوب أن تثبت كل حني أن أصوهلا تفوق فعال خصومها

                                                 
(1) 

�� �� ا�����ن ا����رن، ا��*OK ا�ّ��/: أ�\* J���
 ا����U ، دا���/ ��D(و)� /��ھ� 405.^، ص.  
(2) 

  ?��G7رخ ���� 11-03ا9)��* ر������^ /��'���� وا����*ض، ج2003-07-17،ا����
  52.ع.ر.،ا�'����2003 ?�����، ا������ل و ا�

 13.ع.ر.، ج10-��90���ن '�� ،1990.  
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  الفرع الثاني
  ج إلى السوقو شروط دخول المنت

غــذائي قـد اســتفاد مــن التقــدم التقـين والتكنولــوجي، الــذي ازداد تطــّورا يف أّن الّتصــنيع الرغـم 
الســـنوات األخـــرية، إال أّن هـــذا التقـــّدم بالنســـبة لألغذيـــة املصـــّنعة مـــازال مصـــحوبا باملخـــاطر علـــى 
املســـتهلكني، كتكنولوجيـــا الغـــذاء املســـتحدثة مثـــل الّتشـــميع، الّتجميـــد، الّتجفيـــف وانتشـــار ظـــاهرة 

ات البيولوجّيــة واهلندســة الوراثيــة يف جمــال الغــذاء لتزيــد مــن احتمــال تلــّوث الغــذاء، اســتخدام التقنّيــ
وبالتايل املساس بسالمة املستهلك، إضافة إىل ذلك ازديـاد اسـتخدام املـواد احلافظـة السـامة بكثـرة 
 يف حفظ املواد الغذائية، وهذا ما قد يرتتب عليه أفدح األضرار بصّحة وسالمة املسـتهلك اجلاهـل

  . )1(ملا يستهلكه

وقـــــد تـــــدّخل املشـــــرّع ملنـــــع إنتـــــاج أو توزيـــــع بعـــــض املـــــواد، ـــــدف حفـــــظ صـــــّحة وســـــالمة 
 24املســـتهلك، كمنعـــه الســـترياد واســـتعمال املـــادة النباتيـــة املعّدلـــة وراثيـــا مبوجـــب القـــرار املـــؤرّخ يف 

مــــة ،كمــــا قــــرر املشــــرع مســــؤولية املنــــتج عــــن عمليــــة عــــرض املنتــــوج أو اخلد2000ديســــمرب ســــنة 
للمستهلك يف مجيع املراحل بدءا من طور اإلنشاء األوىل أي اإلنتاج واالسـترياد، وانتهـاء بـالعرض 

  .)2(الّنهائي أي الّتوزيع والبيع بالتجزئة

ورغم جناعة هـذا النظـام إال أّن جمـال املراقبـة يبقـى حمـدودا ، نظـرا السـتحالة تعميمـه ليشـمل  
ة عـــــادة إىل إخضـــــاع دخـــــول بعـــــض املنتجـــــات كـــــل مـــــا يعـــــرض يف الســـــوق، لـــــذلك تلجـــــأ اإلدار 

واخلدمات إىل السوق إلذن خاص، ويف البعض اآلخر تتطلب جمـردة تصـريح مسـبق مـن املنـتج أو 
  .)3(املستورد لعرضها يف السوق

  خيص الّصريح بالعرض في السوقر الت :أّوال

                                                 
  .�I1 .576 ا��'�? )�$4 إ/*اھ�?، ا��*OK ا�ّ��/^، ص: أ�\*(1) 
  .89/02 وھ"ا )� Gّ*ر C ا���دة ا9و�G 2( 4���ن(2) 
�� �� ا�����ن ا����رن، ا��*OK ا���/^ ، ص: أ�\*(3) J���
 ا����U ،دا���/ ��D(408 .  
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راقبـة دون اإلخـالل بـالطرق األخـرى للم:"علـى أنـه)1( 89/02من قـانون  16نّصت املاّدة 
املنصوص عليها يف الّتشريع املعمول به، فإّن بعض املنتجات جيب أن يرخص ـا قبـل إنتاجهـا أو 

  .."صنعها األول وذلك نظرا لسمتها أو األخطار الناجتة عنها

إّن حصـول املنـتج علـى تـرخيص صـريح بـالعرض يف السـوق يعتـرب مبثابـة رقابـة سـابقة تفــرض 
النهـــائي للمســـتهلك، كاملنتجـــات االســـتهالكية ذات الطّـــابع  علـــى املنتجـــات املوجهـــة لالســـتهالك

من املرسـوم التنفيـذي  05السام أو اليت تشكل خطرا من نوع خاص، وهذا ما نصت عليه املادة 
يتــوىل تســليم الّرخصــة املســبقة وزيــر الّتجــارة وذلــك بعــد استشــارة : "علــى أنــه (2)254-97رقــم 

 "زائري ملراقبة النوعيةجملس التوجيه العلمي والتقين للمركز اجل
(3).   

وخيضــــع هــــذا النــــوع مــــن املنتجــــات إىل إلزاميــــة إيــــداع صــــيغتها الكاملــــة يف مراكــــز مكافحــــة 
مـواد غسـيل األواين، الكربيـت، املـواد : التسمم، التابعـة لـوزارة الصـحة قبـل إنتاجهـا وتصـنيعها مثـل
كملونــات األطفــال وعجينــة التشــكيل، املزيلــة للــدهون، املــواد املعــدة لرتبيــة األطفــال والرتفيــه عــنهم  

اخل، والــيت تتطلــب تســليم رخصــة مســّبقة مــن اجلهــة ...الرضــع توأدوات الرســم واللعــب ومصاصــا
، هـــذا بالنســـبة للمنتجـــات املصـــنعة حمليـــا، أمـــا )4(املختصـــة لالســـتظهار ـــا لـــذا كـــل عمليـــة مراقبـــة

األجنــيب بإيــداع الصــيغة الكاملــة املنتجــات املســتوردة فــال بــد مــن تقــدمي شــهادة تثبــت قيــام املمــون 
وكـذا  03، وهـذا مـا نصـت عليـه املـادة )5(للمنتوج لدى مراكز مكافحة التسمم يف البلـد األصـلي

  .28/12/1997من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  05

                                                 
��، ج1989أ�*�- 07ا�F�در ��   (1) J���
 ا����D� 
�^ /����ا�1 ا���)���
 . 06.ع.ر.، ا�'��1989  .  


  9ا��7ّرخ ���  2)(�����K1997اد ا����
 ���Á�ج ا��I����ّ�^ /���ّ*;Å ا����
 وا����  ,�ّ+- ;#�*ا )�2 ���ع ;��ص أو ، ا�(���ّ

 46.ع.ر.،ج.ا$��*ادھ�'�� ،1997 .  

)(3  ،�����Iا� ¥������- وا��'\�
 و)���اد ا���J/���,�
 وا�����اد ا���)����Fت ا������'����* أّن أU+���م ھ��"ا ا��*$���م (  ���*ي 1���� ا�

 ا��' 28/12/1997ا$�'�دا إ�4 ا��*ار ا��زاري ا��,�*ك ا��7رخ �� ��E�G ّ�د�U م ا��"ي���ا�ّ O/��#ذات ا� 
�3¤J��$)ت ا����


 ا��D\�ر أو ا��'ّ\? ا$�����O'F� �J ھ"ه ا��'���ت�E����  . وا���  ,ّ+- ;#*ا )2 ��ع ;�ص و3"ا �GاE? ا���اد ا�+
�_، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 4)(�;�/ 2/ 
�D��/ ��169.  
�� �� ا�����ن ا����رن، ا��*: أ�\* 5)(J���
 ا����U ، دا���/ ��D(/^، ص��ا�ّ OK.409. 
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وصــــــناعة األدويــــــة البيطريــــــة )1(ويضــــــاف إىل ذلــــــك إنتــــــاج املنتجــــــات الصــــــيدالنية وتوزيعهــــــا
، حيــــث يشــــرتط أن تســــّلم رخصــــة )3(جــــات احليوانيــــة املعــــّدة لالســــتهالك البشـــريواملنت )2(وبيعهـــا

العــرض بالنســبة للمنتجــات الصــيدالنية واألدويــة البيطريــة مــن قبــل حمرتفــني متخصصــني كالصــيادلة 
  .واألطباء البيطريني

غـــــري أّن احلصـــــول علـــــى رخصـــــة العـــــرض يف الســـــوق بالنســـــبة لـــــبعض األدويـــــة املخصصـــــة 
، ال يعــين خلّوهــا مــن املخــاطر ألــا حــىت ولــو اســتعملت مبقــادير صــحيحة و  لالســتعمال البشــري

يف ظروف عادية، فإا ميكن أن تنجم عنـه خمـاطر اسـتعمال مل يكشـف عنهـا عنـد تسـليم رخصـة 
العرض، و لذلك قد أنشئ يف اجلزائر املركز الوطين لليقظة خبصوص األدوية والعتاد الطيب مبوجـب 

، و يقابلـه يف فرنسـا مراكــز اليقظـة خبصـوص األدويـة الــيت   ) 4(192/ 98املرسـوم التنفيـذي رقـم 
تعمــــل بالتعــــاون مــــع املهــــن الطبيّــــة والصــــيدلية، وهــــدفها مجــــع املعلومــــات حــــول احلــــوادث املرتبطــــة 

 Centre باســتعمال املنتجــات، والــيت يشــرف عليهــا املركــز الــوطين لليقظــة خبصــوص األدويــة  

National de pharmacovigilance  1973والذي أنشئ عام.  

  التصريح المسبق للعرض في السوق :ثانيا
ويـــتلخص هـــذا النظـــام يف التـــزام املنـــتج الـــذي يرغـــب يف إدخـــال منتـــوج جديـــد إىل الســـوق 
بــإعالم اإلدارة املختّصــة بــذلك، وتزويــدها مبعلومــات تقنيــة حتــددها اللــوائح والــنظم ، والــيت متّكنهــا 

ن تنجر عن استعمال املنتوج، ويشرتط التصريح املسـبق للعـرض يف من حتديد املخاطر اليت ميكن أ

                                                 
�C ا���دة  1)(�1 VF� �( 02وھ"ا ?Gي ر"�W'م ا���$*��ّ^ /*;Å ا$�§¤ل  1992�����  06ا��7رخ ��  92/284)2 ا����ا�


 و �ز��J�، ج��)��Fت ا����'�1�4 أ�C. 07/02/1993، ا�F�درة �� 08.ع.ر.)$7�
 إ���ج ا� : 
�$7( ]�� OPH�

 و��)��Fت ا����'�
 /�� أ;� رأي  أو/��Á�ج ا�F;*ھ"ه ا� ]'�
، و �$7�
 )2 وا�� و(�
 )�* ا���IG 
F;*� �J��ز� 


�E)و 
'�� 2( 
�/�#� "ا�d..ا�
�¨ �VF ا���دة  2)(U03  ?Gي ر"�W'م ا���$*�ا��Dّ�د �,*وط :'�1
 ا9دو�
 ذات  4/08/1990ا��7ّرخ ��  90/240)2 ا�

1�� أ، �J�/�Gو ر �J���#*ي أو /Iل ا����,*وع �� :'�1
 ا9دو�
 ذات ا($��� 
��Iا�� 
�? ا���ا���  
U¤Wن وزارة ا�

�����/ �J���#*ي أو /Iل ا��� .ا($��

)(3   ?Gي ر"�W'م ا���$*����1995�I*  11ا��7رخ ��  95/363ا� 
�Dا��ت ا���D��#*ي �Iا� Æ��Wت ا����W�، ا���Dد �+
�U -:2 أ( 
� aت ا���'�
 أو ا����ا�Dت ا����'�
 �¤$�J¤ك ا�I,*يوا�FFّH�  .�ا�� ا�

  �K1998ان  03ا��7رخ �� 4)(
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الســـــوق علـــــى وجـــــه اخلصـــــوص علـــــى منتجـــــات التجميـــــل والنظافـــــة البدنيـــــة واملنتجـــــات الغذائيـــــة 
  .)1(واملنتجات الكيميائية

، فقــد أوجــب املشــرع )2(أّمــا بالنســبة الســترياد وتســويق املــواد النســيجية املصــّنعة واملســتعملة
يّـــة تطهـــري باألشـــعة مـــن أجـــل القضـــاء علـــى اجلـــراثيم الـــيت تســـبب أضـــرار صـــحية إخضـــاعها لعمل

  .)3(باملستهلك

  المطلب الثاني
  القواعد الوقائية المطبقة على المنتجات والخدمات 

ممـــا ال شـــك فيـــه أن األضـــرار الـــيت تســـببها املنتجـــات اخلطـــرة هـــي ظـــاهرة حديثـــة بـــدأت مـــع 
ت واألجهـزة والرتكيبـات الكيماويـة واألدويـة، وهـذا مـا زاد الثورة الصناعية، وتكاثرت بانتشـار اآلال

مــن اهتمــام عــدد كبــري مــن التشــريعات بســالمة وأمــن املســتهلك، والــيت وســعت مــن نطــاق احلمايــة 
  .ليشمل مجيع املنتجات واخلدمات

فقــد كانــت قــوانني محايــة املســتهلك الصــادرة يف الســتينات تعمــل علــى مســاعدة الدولــة يف 
المة الــيت تـرى أــا ضــرورية، ملنــع أو إنقــاص خطـر الوفــاة أو إصــابة األفــراد بعاهــة وضـع معــايري الســ

  .)4(مستدمية نتيجة الستخدام بعض املنتوجات اخلطرية

 أوإذا كـان االهتمـام الـدويل واإلقليمـي بالسـالمة الزال يف بدايتـه، فـإّن االهتمـام الـوطين مببـد
مل يكـن  1978فمثال يف فرنسـا وحـىت سـنة سالمة املنتجات واخلدمات خيتلف من دولة ألخرى 

                                                 
�? /����ن 05/02/1983ا��7رخ ��  83/03)2 ا�����ن رVF� ���111  ?G ا���دة  1)(��
، ا����ل وا�·�I��/ ^����، 10-03ا�


 43ع.ر.ج'�� ،2003 .C4 أ��1 ":�·�I��/ ¥��+�1�4 3- )'��´ أو )����رد أن ��C�K إ��4 ا���ز�* ا� T�� أن -�IG �D�*�F  


�*Eق ا��.ا��ا� �� �J�*1 ^I�� ?� 
�E����9*اض  ��ر�
 أو ا$��*اد )�دة 3 O'F�"  

)(2  
��I��/ *ف��أو )�  Balla ��I�3*  `�*�S وإ)�� )�2 ورق أو 
���
 إ)� /���دة ���W�§�، وھ� I1�رة 21 رز)
 )2 ا���O ا�
  .13/04/1997)2 ا��*ار ا��زاري ا��,�*ك ا��7رخ ��  02ا���دة 

)(3
�� �� ا�����ن ا����رن، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* J���
 ا����U ، دا���/ ��D(.411. 

)(4
��، /�ون دار �,*، ط : أ�\* J����� 
�E�'ا�� 
���Dدق، ا��: ?�'�  .و)� /��ھ� 330.، ص�I1 V�*(02 ،2001 ا�
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هناك قانون يتناول بصفة عامة سـالمة املنتجـات واخلـدمات، ولـذلك كـان لزامـا اسـتعمال القواعـد 
  .)1(اهلادفة لضمان مطابقة املنتجات واخلدمات

صـــدر أول قـــانون يهـــتم مبشـــاكل صـــحة وســـالمة املســـتهلك، وهـــو قـــانون  1978ويف ســـنة 
Scrivener  والــــذي مــــا لبــــث أن عــــدل بقــــانون  ،10/01/1978ؤرخ يف املــــ 78/23رقــــم

La lumière  واملتعلـــق بـــأمن وســـالمة املســـتهلك حيـــث ) 2(21/07/1983املـــؤرخ يف ،
نصــت املــادة األوىل منــه علــى ضــرورة كفالــة أمــن املنتجــات واخلــدمات املعروضــة يف الســوق وعــدم 

  .ّسالمة كهدف يف حد ذاته، حيث تكرس مبقتضاه مبدأ ال)3(خطورا على صحة املستهلكني

أّما يف اجلزائر فقد ظل املشرّع يواكب ما توصل إليه القضاء والّتشـريع الفرنسـي إذن فكيـف 
  تبىن مبدأ السالمة؟

  

  األولالفرع 

  تقرير مبدأ سالمة المنتجات والخدمات كالتزام أصلي

 89/02ن مــن قــانو  02لقــد تكــرس مبــدأ االلتــزام بالســالمة كــالتزام أصــلي مبوجــب املــادة 
حيث مل تكتف النصوص القانونية الصادرة بعده على محاية املصاحل االقتصادية فقـط بـل امتـدت 

و هــدا مــا بــدا  واضــحا مــن خــالل  مشــروع قــانون محايــة  .)4(لتشــمل صــحة املســتهلك وســالمته
  .منه 09و  04مبقتضي املادة  )5(املستهلك وقمع الغش

ومطابقتهـا نـّص القـانون علـى الّرقابـة، وعلـى ومن أجل ضمان سالمة املنتجـات واخلـدمات 
  .طائفة معينة من األشخاص مؤهلون بإجراء التحريات 

                                                 
)(1

�� �� ا�����ن ا����رن، ا��*OK ا: أ�\* J���
 ا����U ، دا���/ ��D(/^، ص��411.�.  
 .225/1-222/1وا�"ي أد)´ �� G���ن ا($�J¤ك ا�W*��� وأ:I[ �,+- )2 ا���اد  2)(
  .331.، ص ا���/^ )*��I1 V ا��'�? :�دق، ا��*OK: أ�\* 3)(
�� �� ا�����ن ا����رن، : أ�\* 4)(J���
 ا����U ،دا���/ ��D( _Wص� ، OK*�  .412.ا�
��ن، ا��F�د2008ا�F�در �� �Kان    5)(�*I2 ط*ف ا�( C��  196.،ص 01، )�D^ رG?  ق 1
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  الّرقابة : أوال
  :الرقابة نوعان

جيـب علـى كـل ": علـى أنـه 89/02من قانون  05فقد نصت املادة  :الرقابة الذاتية -أ 
سـتهالك أن يقـوم بنفسـه منتج أو وسيط أو مـوزّع وبصـفة عامـة كـل متـدّخل يف عمليـة الوضـع باال

أو عــن طريــق الغــري بالتحريّــات الالزمــة للتأكــد مــن مطابقــة املنتــوج أو اخلدمــة للقواعــد اخلاصــة بــه 
، حيث أن الرقابة اليت يقوم ا أعوان قمع الغش ال تعفي املنتج عن مثل هده الرقابة، ."املمّيزة له

  )1( .غ.ق.م.ح.ق.ممن  12هذا ما جاء يف إطار املادة 

ث أّن االلتـزام بالّرقابـة الذاتيــة مل يفـرض علـى املنـتج أو الوســيط أو املـوزّع فقـط بـل أيضــا حيـ
 07الـذي يعتـرب وفقـا للفقـرة " كل متـدخل"، بدليل أن املشرع قد استعمل عبارة )2(على املستورد

كــل شــخص طبيعــي أو معنــوي يتــدخل يف عمليــة عــرض .:"غ.ق.م.ح.ق.ممــن  03مــن املــادة 
 65-92لضـــمان تنفيـــذ ذلـــك أصـــدر املشـــرع املرســـوم التنفيـــذي رقـــم و." تهالكاملنتوجـــات لالســـ

الذي حيـدد طـرق التأكـد مـن جـودة املـواد املنتجـة حمليـا أو املسـتوردة ومطابقتهـا قبـل عرضـها يف )3(
  .السوق

ميكـن  ":علـى أنّـه )4(02-89مـن قـانون  01فقـرة  14 ةت املـادصـلقـد ن:اإلداريـة الرقابة-ب 
املختصــــــة أن تقـــــوم يف أّي وقــــــت ويف أّي مرحلـــــة مـــــن مراحــــــل عـــــرض املنتــــــوج لطة اإلداريـــــة ســـــلل

املسـتهلك وأمنـه،  ةلالستهالك بتحرّيات ملراقبـة املطابقـة قصـد تفـادي املخـاطر الـيت قـد ـّدد صـح
قــــــوم ي:".غ.ق.م.ح.ق.ممــــــن  29و هــــــدا مــــــا قضــــــت بــــــه املــــــادة  ."ةيــــــمتــــــس مصــــــاحله املاد أو

  ."جات بالنسبة للمتطلبات املميزة اخلاصة ا، برقابة مطابقة املنتو .....األعوان

  األشخاص المؤهلون بإجراء التحريات: ثانيا

                                                 
��ن، أ�\* )�D^ رG? 2008ا�F�در �� �Kان  1)(�*I2 ط*ف ا�( C��  .196.، ص01، ا��F�دق 1
)(2

�_، ا��*OK ا�ّ��/^، ص: أ�\* �;�/ 2/ 
�D��/ ��1.69.  
�� أو ا� I�1992*ا�*  12ا��7رخ �� 3)(�D( 
��'�
 ا���اد ا��/�#( 
IGا*�/ ^����
 13.ع.ر.����ردة،جوا�'�� ،1992.  
��، جI�1989*ا�*  07ا��7رخ �� 4)(J���
 ا����D� 
�^ /����ا�1 ا���)���  .06.ع.ر.، ا�
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األشخاص املـؤّهلني بـإجراء التحرّيـات والفحـوص  02-89 قانون من  15حّددت املاّدة 
   :  )1( .غ.ق.م.ح.ق.ممن  25، وفقا لنص املادة وهم طائفتان

ضــائية، الــوارد ذكــرهم علــى ســبيل احلصــر يف املــاّدة تشــمل ضــّباط الّشــرطة الق :الطائفــة األولــى-أ 
  ..ج.إ.قمن  15
املــوظفني التــابعني ملصــاحل مراقبــة اجلــودة : تشــمل علــى ســبيل احلصــر كــذلك :الطائفــة الثانيــة –ب

مفّتشي األقسام واملفّتشني العـامني، واملـراقبني العـاّمني واملـراقبني التّـابعني ملصـاحل : وقمع الغش وهم
وهو مؤهلون لبحث ومعانيـة  ،وقمع الغش، وكذلك يضاف إليهم الّصيادلة املفّتشني مراقبة اجلودة

  )2( .نون والتنظيمات اليت حتكم ممارسة الّصيدلةقاخمالفات أحكام هذا ال

  : دور األعوان في مراقبة الجودة وقمع الغش: ثالثا
صـــاحل مراقبـــة ابعني ملتـــوكـــذلك املـــوظفني ال ،ويظهـــر أّن لكـــّل مـــن ضـــّباط الشـــرطة القضـــائية

  :اجلودة وقمع الغش دور مزدوج
  .ويتمّثل يف الوقاية من الغّش والتدليس :الضبط اإلداري -أ

  .ويتلخص يف حترير احملضر بالواقعة وأعمال اخلربة :الضبط القضائي -ب
وحىت يتمكن األعوان املكلفني برقابة اجلودة وقمع الغش وضباط الشرطة القضائية من 

 مراقبة املنتجات واخلدمات ومعاينتها، وإثبات اجلرائم البد من ممارسة أو ممارسة اختصاصهم يف
  : مباشرة إجراءات معينة هي

و هدا  : :خول األماكن الموجود فيها المنتجات أو تؤدي فيها الخدماتد -1
، سواء تعّلق األمر بأماكن  )3( 39-90قم ر املرسوم التنفيذي)2  4و3املادتني  ماقضت

إلنتاج أو التحويل، التوضيب، اإليداع، العبور، النقل والتسويق والبيع، ومراقبة مجيع اإلنشاء أو ا

                                                 
��ن2008ا�F�در �� �Kان    1)(�*I2 ط*ف ا�( C��  196.،ص 01، )�D^ رG?  ، ا��F�دق 1
�� �� ا�����ن ا����رن، ا��*OK ا���/: أ�\* 2)(J���
 ا����U ،دا���/ ��D(413، 290.^، ص.  
�O ا�§Æ،ج1990�'��*  30ا��7رخ �� 3)( Gا���دة و 
/�G*/ ^ّ����
 50.ع.ر.، ا�'�� ،1990 .  
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من  34األجهزة اليت تتدّخل يف وضع السلعة يف مسار االستهالك، و هدا ما نصت عليه املادة 
 )1( .غ.ق.م.ح.ق.م

 
ضر علي أن يتم ذلك بتحرير حم: معاينة وإثبات األعمال المخالفة للقانون في محضر-2

يــورد فيــه العــون املؤّهــل نتــائج املعاينــة ويرفــق معــه كــل وثيقــة مــن شــأا أن تثبــت الوقــائع املبينــة 
 .غ.ق.م.ح.ق.ممن  31فيه، وهدا ماقضت به املادة 

 
 اشرتط املشـرع  حيث، غ.م ق.ح.ق.ممن  40و هدا ما جاء يف املادة  :ناتعيأخد ال-3

: ..علـــى أن يــتم األخــذ علــى ثــالث عّينـــات)2( 90/39مــن املرســوم التنفيــذي 18يف املــادة 
يأخــذ األعــوان عّينــة بعــد تشــميعها ببطاقــة أخــذ عّينــة ذات الّلــون األخضــر، أمــا العّينــة الثانيــة 
فتشّمع ببطاقـة أخـذ عّينـة ذات اللّـون األزرق وحتـتفظ ـا مديريـة اجلـودة وقمـع الغـش إىل غايـة 

ى حبوزة صاحب املنتوج مشمعة ببطاقـة أخـذ عّينـة ظهور النتائج املخربية، أما العّينة الثالثة فتبق
ذات اللون األمحر، وجيب على صاحب املنتوج أن يّتخذ مجيع التدابري للمحافظة عليها وهـذا 
ما يسمى بالسحب املؤقـت، وعنـد ظهـور النتـائج السـلبية حتجـز البضـاعة وتسـحب ائيـا مـن 

  .)3(التداول أو التصنيع أو اإلنتاج حبسب طبيعتها
  

لك فــدور أعــوان الّرقابــة يف حالـة معــاينتهم جلرميــة متــس بصـحة املســتهلك وســالمته، هــو ولـذ
، حيـث يرسـل امللـف إىل وكيـل اجلمهوريـة )4(تكوين ملف يشتمل علـى مجيـع الوثـائق واملالحظـات

  .)5(باحملكمة املختصة إقليميا الذي حييل امللف إيل القاضي املختص لتحريك الدعوى العمومية

  نيالفرع الثا  
  فعالية السلطات العامة في تحقيق االلتزام بالسالمة ىمد

                                                 
��ن، )�D^ رG? 2008ا�F�در �� �Kان 1)( �*I2 ط*ف ا�( C��  .196.، ص01، ا��F�دق 1
�� �� ا�����ن ا����رن، ا��*OK ا�ّ��/^، ص: أ�\* 2)( J���
 ا����U ، دا���/ ��D(.291.  
)(3

�_، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* �;�/ 2/ 
�D��/ ��  .و)� /��ھ� 1 .71
�� �� ا�����ن ا����رن، �W_ ا��*OK ، ص: أ�\* 4)(J���
 ا����U ، دا���/ ��D(.414. 
)(5

  .غ.ق.م.ح.ق.)2 م 44راOK ا���دة  
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إن احلديث عن فعالية السلطات العامة يف حتقيق االلتزام بالسالمة يتجلي مـن خـالل إبـراز 
  ). ثانيا(، وإبراز دورها الوقائي )أوال(أساس و حدود تدخل هده اهليئات 

  لطات العامة سال لأساس وحدود تدخ: أوال

لطات العاّمــة تــربّره دواعــي االلتــزام بالســالمة الــذي يقــع علــى املنتجــني الــذين إّن تــدخل الســ
يعرضـــون املنتجـــات أو اخلــــدمات يف الّســـوق، كمـــا يقــــع علـــى الســـلطات العامــــة وذلـــك باختاذهــــا 
التــدابري الالزمــة جلعــل املنتجــات أو اخلــدمات تســتجيب للرغبــة يف الســالمة املنشــودة شــرعا، ولقــد 

على ضـرورة تـدّخل الّسـلطات العاّمـة، مبينـة يف  )1(89/02يليها من قانون وما  14نصت املادة 
نفـس الوقـت حـدود هـذا التـدخل، غـري أّن الّسـالمة الـيت يتطلبهـا القـانون ليسـت مطلقـة وإّمنـا هـي 
الســالمة الــيت تتوافــق مــع احلالــة الراهنــة للعلــم والتطــور املعــريف والتكنولــوجي، وقــد حيــدث جتــاوز مــن 

  .لعامة إن هي تدخلت خارج احلدود اليت وضعها القانونطرف السلطة ا
ويالحـــظ أنـــه ظهـــر إىل جانـــب االلتـــزام بالّســـالمة التـــزام مســـاعد ومكمـــل لـــه وهـــو االلتـــزام 
باحليطة، حيث أصبح للسلطة العاّمة احلّق يف التدخل رد احتمال قيام خطـر معـّني حـىت ولـو مل 

  .يكن وقوعه حمّققا
،لينتقـل إىل ميـدان جمـاور لـه )2(ول مرة يف أحضان قانون محاية البيئةوقد نشأ هذا االلتزام أل

ــــل  ــــرز بشــــكل ظــــاهر مــــن خــــالل التــــدابري املتخــــذة مــــن قب وهــــو صــــّحة وســــالمة املســــتهلك، إذ ب
  .السلطات العامة يف قضية جنون البقر يف أوربا وّمحى الطيور يف آسيا
املّتخـــذة مـــع احتمـــال اخلطـــر وخضـــع مبـــدأ احليطـــة لقاعـــدة التناســـب، أي تناســـب التـــدابري 

  .وجسامة األضرار احملتملة، وإال اعتربت الّسلطة العاّمة يف حالة جتاوز السلطة
ــــاط ــــدأ احليطــــة مببــــدأ آخــــر وهــــو مبــــدأ االحتي ــــرتبط مب       principe de : وي

subsidiarité  والــذي يعــين عــدم خضــوع الّســلطات العامــة يف الدولــة ملــا متليــه جهــات عليــا
  .)3( ص منظمة التجارة العامليةأخرى وباألخ

                                                 
��، جI�1989*ا�*  07ا��7رخ ��  1)(J���
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ومبوجب مبدئي احليطة واالحتياط حتججت أوربـا للصـمود يف وجـه املنظمـة العامليـة للتجـارة 
بشـــأن قضـــية األبقـــار اهلرمونيـــة، وـــذا بـــّررت الســـلطات الفرنســـية حقهـــا يف رفـــض اســـترياد اللحـــوم 

تســـبب الرئيســـي يف داء جنـــون الربيطانيـــة وكـــذلك اجلزائـــر يف رفـــض اســـتريادها الطحـــني الغـــذائي امل
  .)1(البقر

  دور بعض السلطات والهيئات في تحقيق االلتزام بالسالمة :ثانيا
تعتــرب اإلدارة صــاحبة الــدور الفّعــال إلمكــان التطبيــق الفعلــي للقواعــد القانونيــة الــيت تكفــل  

ا علـــى دقّـــة محايــة املســـتهلك، ألّـــا اجلهــة املنـــوط ـــا تنفيـــذ هــذه القواعـــد مـــن ناحيــة، وألّن قـــدر 
وسالمة التنفيذ تنقـل احلمايـة مـن جمـال التشـريع إىل الواقـع الفعلـي الـذي حيقـق احلمايـة علـى أرض 
الواقع من ناحية أخرى، ولكـن إىل جانبهـا هنـاك مجعيّـات محايـة املسـتهلكني الـيت كـان هلـا دور يف 

  )2(تقدمي املعلومات إىل املستهلكني عن الّسلع وأنواعها ومواصفاا

 :دور السلطات في تحقيق االلتزام بالسالمة .أ 

ويظهر دور السلطة املركزية من خالل دور كل مـن وزيـري التجـارة  :دور السلطة المركزية .1
 .والصحة يف العمل على حتقيق سالمة املستهلك

 207-94مـن املرســوم التنفيـذي رقــم  07و 04فمـن خـالل املادتــان  :دور وزيـر التجــارة �
 : وزير الّتجارة فإّن من اختصاصاتهاحملدد لصالحيات  )3(

املشاركة يف حتديد السياسة الوطنية والّتنظيمات العامة أو اخلاصة املتعلقة برتقية اجلودة ومحايـة  -
  .املستهلكني كما يشارك يف تطبيقها

املشـــاركة مـــع اهليئـــات املعّينـــة يف كـــل الّدراســـات الـــيت تتعّلـــق مبقـــاييس اجلـــودة والنظافـــة واألمـــن  -
 .بق يف مجيع مراحل صنع املنتوجات وتسويقهاواليت تط

                                                 
)(1  
'$ ����#�*/ �� *�Iن ا��'K 
�*ض ا(��1¤ل ا���)�� اW�$9'��   1986ظJ*ت أز)/ 4��� *�Iا� T�F� وھ� )*ض،

la crise de la vache folle 
U¤Wي، وزارة ا�*#�Iا� T#�  .1998، �,*ة :�درة 21 ا����J ا��ط'� �
  . 282. ا���� �Uاد، ا��*OK ا���/^، ص:  أ�\* 2)(
  .16/07/1994ا��7رخ �� 3) (
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 96/66مــن املرســوم الّتنفيــذي رقــم  03و02فمــن خــالل نــص املــادة  :دور وزيــر الصــحة �
 : احملّدد لصالحيات وزير الصّحة والسكان حيث يقوم)1(

 .وضع إسرتاتيجية لتطوير أعمال القطاع وضبط أهدافه -

 .وضع شروط صناعة املواد الصيدالنية وكيفياا -

ـــادرة باختـــاذ تـــدابري مكافحـــة األضـــرار   ومـــن أجـــل ضـــمان حتقيـــق ذلـــك منحـــه القـــانون ســـلطة املب
 .)2(واملخاطر والتلوث اليت قد تؤثر على صّحة السكان

 : دور السلطات الّالمركزية-2

الــوايل يتحمــل العــبء األكــرب يف تطبيــق السياســة  :دور الــوالي فــي تحقيــق ســالمة المســتهلك-
قيـــة النوعّيـــة ومحايـــة املســـتهلكني، إذ يتكفـــل بتطبيـــق تعـــاليم وتوجيهـــات الـــوزراء الوطنيـــة يف مـــادة تر 

  . وباألخص وزيري الصحة والتجارة
يتمتــع رئــيس  )3( ج.إ.قمــن  15فطبقــا لــنص املــادة  :رئــيس المجلــس الّشــعبي البلــدي دور -

املشـار إليهـا يف الس الّشعيب البلـدي بصـفة ضـابط الشـرطة القضـائية، وهـذا يؤهلـه للقيـام باملهـام 
مــن  71كمــا لــرئيس الــس الشــعيب  البلــدي طبقــا لــنص املــادة . 89/02مــن قــانون  14املــادة 

اختـــــاذ مجيـــــع االحتياطـــــات الفرديـــــة ومجيـــــع التـــــدابري الوقائيـــــة لضـــــمان ســـــالمة " )4(قـــــانون البلديـــــة 
ة أو األشــــخاص واألمــــوال يف األمــــاكن العموميــــة الــــيت ميكــــن أن حيصــــل فيهــــا أّي حــــادث أو نكبــــ

، كما يقع على رئيس الس الشعيب البلدي عبء السـهر علـى سـالمة املـواد االسـتهالكية "حريق
  .من قانون البلدية 75املعروضة للبيع وهذا ما قضت به املاّدة 

إذ جيــوز لــه اختــاذ  )5(كمــا يتمتــع رئــيس الــس الّشــعيب البلــدي بصــالحيات الّضــبط اإلداري
  .األخطار اجلسيمة تدابري األمن الالزمة لتجاوز

                                                 
  .27/01/1996ا��7ّرخ �� 1) (
)(2

�� �� ا�����ن ا����رن، ا��*OK ا���/^، ص: �\*أ J���
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سـنحاول إبـراز دور كـل مـن إدارة مراقبـة اجلـودة :دور اإلدارة التقنية فـي سـالمة المسـتهلك -3
  .وقمع الغش إضافة إىل إدارة املواصفات القياسية

ّمت إنشــاء هــذه اإلدارة مبوجــب  :)1( )أعــوان قمــع الغــش( إدارة مراقبــة الجــودة وقمــع الغــش -
 اختصاصـات إدارة مراقبـة اجلـودة وقمـع الغـش حمـّددا إياهـا علـى الذي يبـني 39-90املرسوم رقم 
 :النحو اآليت

وتتّم عـن طريـق اسـتخدام البصـر، وكـذلك عـن طريـق فحـص  :المعاينة المباشرة و الميدانية -
 .الوثائق املتعّلقة بالسلعة املبيعة، و يف حالة املخالفة يتم حترير حمضر معاينة

قصــد الوقــوف علــى مطابقــة املنتــوج للجــودة  :ريّــة عليهــاأخــذ العّينــات وإجــراء مراقبــة مخب -
 .)2(والنوعية املنتظرة منه

يهتم عدد كبـري مـن الّتشـريعات بوضـع مواصـفات فنيّـة قياسـية،  :إدارة المواصفات القياسية   -
إمـــا ألمنـــاط معينـــة مـــن املنتجـــات مثـــل األغذيـــة واألدويـــة والعقـــاقري والســـموم، وأّمـــا ليشـــمل مجيـــع 

،حيـــث تســـاهم إدارة املواصـــفات القياســـّية يف تـــوفري احلمايـــة للمســـتهلك، )3(دماتاملنتجـــات واخلـــ
وتعمل على انتظـام املعـامالت االقتصـاديةواملالحظ يف اجلزائـر أّن عـدد املواصـفات الفنيّـة القياسـية 
املقّررة يف الوقت احلاضر حمدودة باملقارنة بالّدول األخرى، حيث ال جيـرى حتـديثها بصـفة مسـتمرّة 

  .)4(بالسرعة الواجبة ملواكبة التطورات التكنولوجية واملعارف العلمّيةو 
 69-98ولقــد أنشــأ املشــرع اجلزائــري املعهــد الــوطين للتقيــيس مبوجــب املرســوم الّتنفيــذي رقــم  -
منه فإّن هذا املعهد قد حل حمل املعهد اجلزائري للتوحيد الصـناعي وامللكيـة  03وطبقا للمادة )5(

ه املتعلقـــة بـــالتقييس، وقــد نـــص علـــى اعتبـــاره مؤسســـة عموميـــة ذات وامللكيــة الصـــناعية يف أنشـــطت
طـــابع صـــناعي وجتـــاري خيضـــع لقواعـــد القـــانون التجـــاري يف عالقاتـــه مـــع الغـــري، ومـــن بـــني املهـــام 

  . )6(إعداد املقاييس اجلزائرية ونشرها وتوزيعها: املنوطة ذا املعهد

                                                 
�O ا�§Æ )2 ا���دة   ? 1)(G ت أ�1ان��U¤: ���D 25  دة��
 ا��� .196.، ص01، )�D^ رG? .غ.ق.م.ح.ق.)2 م 34إ�� 
 .196.، ص01)�D^ رG? .غ.ق.م.ح.ق.)2 م 30راOK ا���دة ا���دة   2)(
)(3

 .�I1 V�*(.333 ا��'�? :�دق، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 
  .286.ا���� Uّ�اد، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 4)(
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نظــام تقيــيس دويل تشــرف عليــه وإضــافة إىل نظــام التقيــيس اخلــاص بكــل دولــة، فــإّن هنــاك 
  .International Scander Organisation املعروفة باسم  I.S.Oمنظمة 

علـــى أّن املعهـــد اجلزائـــري للتقيـــيس يشـــارك يف  69-98ولقـــد نـــص املرســـوم التنفيـــذي رقـــم 
  . أشغال املنّظمات الدولية واجلهوية للتقييس وميثل اجلزائر فيها

 :زام بالسالمةور الهيئات في تحقيق االلتد -ب

 : دور جمعيات حماية المستهلك في الجزائر .1

ظهـــرت مجعيـــات محايـــة املســـتهلكني يف اجلزائـــر حـــديثا ، وهـــي قليلـــة االنتشـــار فقـــد تكـــون 
 "A.A.P.C"اجلمعيـــة اجلزائريـــة حلمايـــة املســـتهلكني : وطنيـــة ميتـــد نشـــاطها مـــل الـــوطن مثـــل

 "I.D.E.C"صــلحة والــدفاع عــن املســتهلك ، وكــذلك مجعيــة امل1988املنشــأة يف اجلزائــر عــام 
، كما قد تكـون جهويـة أو حمليـة منحصـرة يف جمـال جغـرايف حمـّدد، ومـا يؤخـذ 1989املنشأة عام 

على مجعيات محاية املستهلك يف اجلزائر أّـا تنقصـها القاعـدة الشـعبية، فهـي ال متثـل حركيـة كبـرية 
  .إذ تنقصها إمكانيات مادية لضمان استمرار نشاطها

كـل :" بأـا.غ.ق.م.ح.ق.ممـن  22وفقـا لـنص املـادة  تعرف مجعيات محايـة املسـتهلكني
مجعيـــة منشـــأة طبقـــا للقـــانون، و الـــيت ـــدف إيل ضـــمان محايـــة املســـتهلك مـــن خـــالل إعالمـــه و 

  .حتسيسه و توجيهه و متثيله

العامــة  ميكــن أن يعــرتف جلمعيــات محايــة املســتهلكني املشــار إليهــا يف الفقــرة أعــاله باملنفعــة
  ".ضمن الشروط و الكيفيات احملددة يف التشريع و التنظيم السارية املفعول

 31-90أمـــا بالنسبــــة لتشكيــــل مجعيـــات محايـــة املســـتهلكني فمنـــذ املصـــادقة علـــى قــــانون 
الـــــذي وضـــــع أســـــاس احلريـــــة للجمعيـــــات حيـــــث أن مجعيـــــات محايـــــة املســـــتهلكني علـــــى غـــــرار )1(

  .جراء االعتماد حبيث تتشكل مبجرد تصريح عادياجلمعيات األخرى مل تعد ختضع إل

                                                 
��ت، ج4/12/1990ا��7رخ �� 1)(�����/ ^����
53.ع.ر.،ا�'�� ،1990. 
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يـــودع لـــدى الـــوايل إذا تعلـــق األمـــر مبجـــال إقليمـــي خيـــص ) تصـــريح اإلنشـــاء(وهــذا التصـــريح 
بلديـــة أو عـــدة بلـــديات مـــن نفـــس الواليـــة، وإّمـــا لـــدى وزيـــر الداخليـــة وذلـــك بالنســـبة للجمعيـــات 

   .   الوطنية ، أو ما بني الواليات

  : ستهلكين يتمثل فيدور جمعيات حماية الم
وذلــك باالســتعانة بوســائل اإلعــالم مــن تلفزيــون وإذاعــة : وظيفــة التحســيس ومتثيــل املســتهلكني •

 .اخل...وعقد مؤمترات ونشر امللصقات

 : ويكون إما: وظيفة الدفاع عن املستهلكني  •

الـذي مسـح للجمعيـات بشـكل عـام  39/ 90عن طريق القضاء وهو ما أقره بكـل وضـوح قـانون 
رســة حقوقهــا احملفوظــة هلــا كطــرف مــدين، والناجتــة عمــا يلحقهــا مــن ضــرر مبصــاحلها الفرديــة أو مبما

الفضـــل يف توســــيع نطاقهـــا، و هـــدا مـــا تقـــرر مبوجــــب  )1(89/02اجلماعيـــة، حيـــث كـــان لقـــانون
  .غ.ق.م.ح.ق.ممن  24املادة

ـــالّلجوء إىل القضـــا: أو عـــن طريـــق النضـــال ء بســـبب فنظـــرا لصـــعوبة اقتضـــاء حقـــوق املســـتهلكني ب
التكلفـــة القضـــائية الباهظـــة، وكـــذلك بـــطء اإلجـــراءات فقـــد تتـــدخل مجعيـــات محايـــة املســـتهلكني 
مباشرة يف السوق، وذلك إما باإلشهار املضاد، أو احلصار أو املقاطعـة وإمـا بالنقـد املباشـر ملنتـوج 

  .)2(يتسم باخلطورة وعدم الفاعلية، أو النقد بشكل عام لبعض املنتوجات

فعالية دور مجعيـات محايـة املسـتهلكني يف اجلزائـر، حـاول املشـرع اجلزائـري، أن  ونتيجة لعدم
 المجلــس"يســاير املشــرع الفرنســي يف خلــق هيئــة كفيلــة بتحقيــق ســالمة املســتهلك، حيــث أنشــأ 

وهـو عبـارة عـن هيئـة  )3( 272-92مبوجب املرسوم التنفيذي رقـم  "لحماية المستهلك الوطني
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 �J��+� ا��� K�ء �J��( :ن ا9$'�ن���( �����W .ف. . . . " أن ا��DIث أ�3ت أن ا���دة ا��"�3رة  ��H*ج )2 ا��I*ول ���$

،ع��_ 1496.، :�ت ا�§*ب، K*��ة ��)�H20،ا�  *I��I$2007. 

�06�7رخ �� ا3)(  
����K1992���ت ا�J( و 
I���،ج، ا���Dد ��*3J���
 ا����D� �'ا��ط _�
 52.ع.ر.�'�� ،1992.. 
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ن ممثلـــي أربـــع عشـــرة وزارة إضـــافة إىل مـــدراء املركـــز اجلزائـــري ملراقبـــة حكوميـــة استشـــارية، يتكـــون مـــ
الّنوعية، واملعهد الوطين لضـبط املقـاييس وامللكيّـة الّصـناعية، وعشـرة مـن ممثلـي اجلمعيّـات املعتمـدة 

  .)1(للمستهلكني، وتسعة من ممثلي مجعيات املنتجني

ة املنتجـــات واخلـــدمات وســـالمتها، وينقســـم هـــذا الـــس إىل جلنتـــني، فـــاألوىل متعّلقـــة بنوعيّـــ
  .والثانية مهمتها إعالم املستهلك والرزم والقياسية

ولكـــن نظـــرا لكونـــه هيئـــة حكوميـــة استشـــارية، تبقـــى مهامـــه استشـــارية تقتصـــر علـــى إبـــداء  
اآلراء غري امللزمة خاصة فيها يتعّلق بالتدابري الكفيلة بتـدعيم أمـن املسـتهلك، ووقايتـه مـن املخـاطر 

  )2(.عن السلع واخلدمات الناجتة

أنشــئت هــذه  :"اللجنــة القومّيــة لألمــن" ور لجنــة ســالمة المســتهلكين فــي فرنســاد. 2
الواليـــات املتحـــدة ، نقـــال عـــن النمـــوذج املعـــروف يف 1983جويليـــة  21الّلجنـــة مبوجـــب قـــانون 

ــــة ، وتتكــــون هــــذه اللجنــــة مــــن قضــــاة وممثلــــي احملرتفــــني ومــــن أشــــخاص مــــؤهلني هلــــذه )3(األمريكي
لعضــوية، وهلــا طــابع حكــومي برئاســة وزيــر االســتهالك ملتابعــة الســلع واملنتجــات اخلطــرة، للحيلولــة ا

دون وقـــوع األخطـــار الناجتـــة عـــن اســـتخدامها مـــن أوىل مراحـــل اإلنتـــاج حـــىت عرضـــها يف األســـواق 
للّتأكــد مــن أّــا تراعــي املواصــفات القياســية املنصــوص عليهــا يف القــانون، حيــث جتــري التجــارب 

 .تحاليل الالزمة لذلكوال

  : أّما عن مراقبة املنتجات بعد عرضها يف األسواق فهناك فرضان
احلاالت اليت ال يكون فيها اخلطر مباشرا أو عاجال، تقوم الّلجنة جبمع املعلومات الّالزمة  :األول

  .عن املنتج واستجواب احملرتف واختاذ التدابري الالزمة

                                                 
)(1  
����D� �'ا���ط _������¨ ��? ��P? ا�U ،ة���������ت ا���ّ�
 ا�����ن ( ��? ا��:�ل إ�4 ھ�"ا ا����د �\�*ا ��U9ا T�� ��

 
'$ ��J�����  1996ا�Q��2 6$�ى )�*�D���ت ا���K ��Q��2 وھ� �W_ �1د )+�J�����/ 
��ت ;�:��K.  
)(2

�� �� ا�����ن ا����رن، ا��*OK ا���/^، ص: *أ�\ J���
 ا����U ، دا���/ ��D(.52.  
�� �� ا�����ن ا����رن، �W_ ا��*OK ، ص: أ�\* 3)(J���
 ا����U ، دا���/ ��D(.303 �و)� /��ھ.  
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فوريّـا .جل، تتقدم اللجنـة إىل مـديرها الـذي يصـدر أمـرا إداريّـاحالة وجود خطر مباشر وعا :الثاني
نَتج من السوق، حفاظا على سالمة وأمن املستهلك

ُ
  .)1(بسحب امل

  :ومن مزايا هذه اللجنة
أّـــا تضـــمن مركزيـــة املعلومـــات حـــول احلـــوادث الـــيت قـــد يكـــون املســـتهلك ضـــحّية هلـــا وخاصـــة .1

  .احلوادث املنزلية
 .توازن املصاحل بني كل من املنتجني واملستهلكنيأّا ختلق نوع من .2

 .أّا تساهم يف إعالم اجلمهور، حيث تنشر مقرتحاا وتقاريرها يف اجلريدة الرمسية.3

 .أخريا تبّلغ مقرتحاا إىل الّسلطات العامة اليت تتخذ التدابري الالزمة بشأا.4

ية وقطاع اخلدمات، نظرا لظهـور غري أّن نشاطها أصبح ينحصر عمليا يف املنتجات الصناع
هيئـــات متخصصــــة، كالوكالـــة الفرنســــية للســـالمة الصــــحية للمنتجـــات الغذائيــــة والوكالـــة الفرنســــية 

  .)2(للسالمة الصحية ملنتجات الصحة

  

  

  

  المطلب الثالث
  .قة على بعض المنتجاتبالقواعد الوقائية المط

مـــان املشـــروع الـــذي ينتظـــره حرصـــا مـــن املشـــرع علـــى أن تتحقـــق يف املنتجـــات الســـالمة واأل
املســـتهلك، ظهـــرت ضـــرورة وضـــع ضـــمانات ضـــد كـــل املخـــاطر الـــيت مـــن شـــأا املســـاس بصـــّحة 
وسالمة املستهلك يف إطار تنظيم خاص للكثري من املنتجـات بصـفة فرديـة، سـواء بالنسـبة للمـواد 

                                                 
  .�I1 V�*(.332 ا��'�? :�دق، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 1)(
�� : أ�\* 2)(J���
 ا����U ،دا���/ ��D(/^، ص��ا� OK*� .و)� /��ھ� 417.�� ا�����ن ا����رن، ا�
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الكافيــة والضــرورية  الغذائيــة، باعتبــار أن املســتهلك كثــري اإلقبــال عليهــا حيــث أنّــه ال ميلــك الدرايــة
  )الفرع األول.(لتقدير نوعية وجودة الغذاء

أو بالنسبة لألدوية، بالنظر لألمهية اليت أصبح حيتلها الدواء يف حياة الفرد واتمع، ومـا قـد 
يرتتـــب عـــن وصـــفه واســـتهالكه مـــن خمـــاطر، وبالتـــايل ظهـــرت احلاجـــة إىل بيـــان كيفيّـــة إنتـــاج الـــدواء 

  )الفرع الثاين( .يف إطار تقنني خاص واسترياده وتوزيعه وعرضه
كمـــا ال يفوتنـــا وجـــوب التطـــرق إىل ســـالمة مـــواد التجميـــل والتنظيـــف البـــدين، نظـــرا لشـــيوع 

  ) الفرع الثالث.(استعماهلا من جهة، ومن جهة أخرى اتصاهلا جبسم اإلنسان

  الفرع األول
  :سالمة المنتجات الغذائية

االقتصـادي للدولـة بصـفة عامـة وللمسـتهلك بصـفة  نظرا ألمهية املنتجات الغذائيـة يف اـال
خاصة، توّجب أن يكون تنظيم املنتجات الغذائية، إحـدى أّوليـات السـلطات العامـة يف أي بلـد، 

  :ولسوء احلظ فإّن هذا األمر احليوي واخلطري تتقاسم تنظيمه ثالث وزارات يف اجلزائر
  )1( .وزارة الفالحة، وزارة التجارة، وزارة الصحة

 39-90د عــــّرف املشــــرّع اجلزائــــري املنتــــوج الغــــذائي مبوجــــب املرســــوم التنفيــــذي رقــــم ولقــــ
ـــا معـــّدة : الغـــذاء أو املـــادة الغذائيـــة أو الـــزّاد: بأنّـــه)2( ـــا أو جزئّي وهـــو كـــّل مـــادة خاصـــة معاجلـــة كلّي

للتغذيــــة البشــــرية أو احليوانيــــة، ومنهــــا املشــــروبات وصــــمغ املضــــغ وكــــّل مــــاّدة تســــتعمل يف صــــناعة 
  ."ية، وحتضريها ومعاجلتها، ماعدا املواد اليت تستعمل يف شكل أدوية ومواد جتميلية فقطاألغذ

كــل :مـادة غذائيــة "بأنــه  )4( 484-05مــن املرسـوم التنفيــذي رقـم )3( 03كمـا عرفــه يف املـادة     
مادة معاجلة أو معاجلة جزئيـا أو يف شـكلها اخلـام ، معـدة لتغذيـة اإلنسـان و تشـمل املشـروبات و 

                                                 
�* ا9$���ذ 1)(I�  �ّU 4����: " و��ّ- ھ"ا )� ����'� ا���م و1D7ون " /��دا�� )�,/ ?ّ��J  ،ك¤J��$ء وزارة ا(��,�Ê/ داة��'�إ��4 ا�

�
 ا����D/ 
�ّ�����O و '��^ ا�'�Fّص ا���'�<*ة ا�K -P� �J� +�ن�2، و�+�J�����ا($�J¤ك وا�J��.  
21 _I��(  :/^، ص��ا� OK*��� �� ا�����ن ا����رن، ا�J���
 ا����U ، دا���/ ��D( .423.  

�O ا�§Æ، ج1990�'��*  30ا��7رخ ��    2)(Gا���دة و 
/�G*/ ^����  .50.ع.ر.، ا�
�"ي رG?  02ا���  ��ل و ��? ا���دة ا 3)(W'م ا���$*����1990�I*  10ا��7رخ ��  90/367)2 ا�.  

 و J�*1� 2005د���I*  22ا��7رخ ��  4)(�Eا�§"ا O��^ /�$? ا�����  ..2005د���I*  25،ا��7ر;
 ��  83.ع.ر.ج. ا�
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ك املضــــغ و كــــذا مجيــــع املــــواد املســــتعملة يف صــــناعة املــــادة الغذائيــــة أو حتضــــريها أو معاجلتهــــا علــــ
و هــذا التعريــف ." باســتثناء مستحضــرات التجميــل أو التبــغ أو املــواد املســتخدمة يف شــكل أدويــة

                         )1( .غ.ق.م.ح.ق.ممن  03من املادة  02جاء مطابقا للتعريف الوارد يف الفقرة 
وكذلك مبقتضى املراسـيم  89/02املنتجات الغذائية يف إطار قانون  ةوهذا ما يقتضي بيان سالم

  .التنفيذية الصادرة بعده

  )2(89/02بموجب قانون  :أّوال
علـــى أنــه جيـــب أن يتــوفر املنتـــوج علــى ضـــمانات  89/02مـــن قــانون  02جــاء يف املــادة  

ة وســــالمة املســــتهلك، و هــــدا مــــا نــــص عليــــه ضــــد كــــل املخــــاطر الــــيت مــــن شــــأا املســــاس بصــــحّ 
  .منه 09من خالل املادة .غ.ق.م.ح.ق.م

باعتبـار ، )3(ولتحقيق هذه الضمانات البد من اإلعالم عن املخـاطر الـيت ـّدد املسـتهلك  
اإلعـــالم عـــن املخـــاطر الـــيت ميكـــن أن تنطـــوي عليهـــا املنتجـــات الغذائيـــة مـــن شـــأنه أن يضـــمن  أن

، كمـــا جلمعيـــات محايـــة  )4(كـــون هـــذا إال مـــن خـــالل إلـــزام املنـــتج بـــذلكســـالمة املســـتهلك، و ال ي
املســــــتهلكني أن تقــــــوم بدراســــــات وإجــــــراء خــــــربات مرتبطــــــة باالســــــتهالك علــــــى نفقتهــــــا وحتــــــت 

  .)5(امسؤوليته
كما يكون للمجلس الوطين حلماية املسـتهلك مجـع املعلومـات املتعلقـة مبخـاطر املنتوجـات، 

لـــيت تســـاهم بالضـــرورة يف حتســـني الوقايـــة مـــن املخـــاطر الـــيت تـــؤثر علـــى وإبـــداء اآلراء واالقرتاحـــات ا
  . )6(سالمة املنتوجات املوجهة لالستهالك

  التنفيذية المراسيم بمقتضىسالمة المواد الغذائية  :ثانيا
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قد تكّفل بوضع قواعد عاّمة حلماية املسـتهلك، غـري أّن التفصـيل  02-89إذا كان قانون 
الــذي تكفــل بوضــع جمموعــة مــن الشــروط الصــحية عنــد عمليــة  مللتنظــييف هــذه القواعــد قــد تــرك 

وكــــذلك شــــروط اســــتعمال املضــــافات إىل املنتوجــــات الغذائيــــة  )1(عــــرض املنتوجــــات لالســــتهالك،
  . )2(وكيفيات ذلك

غري أّن هناك فئة أخرى من املراسيم التنفيذية والقرارات اليت تتناول بالتنظيم كـّل مـادة علـى 
،وكــــذلك الفواكـــه واخلضــــر )4(،ومنهــــا مـــا هـــو مــــرتبط بـــالنب )3(متعلــــق بـــاخلبز حـــدة فمنهـــا مــــا هـــو

ـــــدواجن)5(الطازجـــــة ، واشـــــرتاطات الرطوبـــــة يف املنتجـــــات )7(، واللحـــــوم املفرومـــــة )6(،واســـــتهالك ال
باعتبارهـا حتتـاج إىل ظـروف حفـظ  )10(، ومادة اليـاهورت)9(، ومنتجات الصيد البحري)8(اللحمية

، وشـروط اسـتعمال  )12(، واملواد الدمسـة اللبنيـة )11(على الزبدةحفظ خاصة ونفس احلكم ينطبق 
  .)14(،و احلليب )13(احملليات يف املواد الغذائية

                                                 
)(1 ?Gي ر"�W'م ا���$*�
 �¤$�J¤ك 53-91ا��"
 1*ض ا9���1 21 
/��#�
 ا��DFوط ا�*,��/ ^ّ���� .ا�
)(2 ?Gي ر"�W'م ا���$*�
 إ�4 ا��  25-92ا���P��ّ^ /,*وط ا$����ل ا���اد ا������ت ذ��وا�W�
 و3�Eت ا�§"ا�K��'. 

 ا�IH. ا�"ي ��*�C ا�IHّ�زون �¤$�J¤ك وS*وط  ����C 1991)�ي  21ا��*ار ا��7رخ �� 3)(I�3*�/ ^ّ� .وا�"ي ���
)(4 ?Gي ر"�W'م ا���$*��ّ^ /ÅE�FH أ��اع ا�2ّI وJ�*1� 1992�'��*  20ا��7رخ ��  30-92ا���� .وا�


 �¤$��J¤ك 1994�'��*  8خ �� ا��*ار ا��زاري ا��,�*ك ا��7ر 5)(�JKّ��
 ا��Kا�ّ#�ز *�PHوا� C�3ا�Wا� 
�ّ�1�'/ ^�ّ����، ا�
�J�*1و. 


  2ا��*ار ا��زاري ا��,�*ك ا��7رخ �� 6)(����K1995 ك،وا�"ي �1ّ�ل¤J��$)رھ�2 ا 
U�/"��ّ^ /��O ا��وا2K ا����، وا�
��TK ا��*ار ا��زاري ا��,�*ك ا��7رخ �� / ?� .2001)�ي  26و ّ

�* ا�����Dّم ا��W*و)��
 1'��� ا�ّ#���T 1999د�����I*  19ا����*ار ا����زاري ا��,���*ك ا����7رخ ���� 7)(��PD  ���1ا�G ّ�د��D� ا���"ي ،
 .وو��J�$¤� �J¤ك


 إIK�ر����، 19/10/2005ا����*ار ا����زاري ا����7رخ ����   8)(����D�،�����- )��'�D  ´J���� ا�*ط�/��
 ���� ا����D? وا��'�����ت ا�
 .08/01/2006، ا��7ر;
 �� 01.ع.ر.ج

�"ي رG? ا9)(W'م ا���$*�
 1'�� �1*ض 1999�����  20ا��7رخ ��  �99-158��I#�
 وا�'\���
 ا�DFّا� ØWU *�، ا��Dّ�د ���ا/
�� ا�DI*ي �¤$�J¤كFّت ا��K��'(. 

����ت و����C 1998أ����3/*  7ا����*ار ا����زاري ا��,���*ك ا����7رخ ���� 10) (W�����ھ�رت و3�� 
����ّ��^ /��ÅE���FH ا���'���، وا�
 .�¤$�J¤ك

���ت و���J� 1998د����I*  10*ار ا��زاري ا��,�*ك ا��7رخ ��� ا�� 11)(W��./��ة، و3� 
����ا:�W�ت ا���'��/ ^�ّ�، وا��"ي ���
 .�¤$�J¤ك


 ا��'�.وح )'�J� ا����ء، و/,�*وط J��*1� 1999أ��3/*  27ا��*ار ا��7رخ ��  12)(�'Iّ�
 ا����ا:W�ت ا���ّدة ا�ّ�$/ ^ّ����، ا�
���ز J� وا$�����J� و ����J� و3Uت ذ��و��W. 


، وا�"ي  1999د���I* ، 15ا��*ار ا��زاري ا��,�*ك ا��7رخ ��  13)(�Eاد ا�§"ا����ت �� ا�ّ�D��^ /,*وط ا$����ل ا����ا�

 I�1992*ا�*  10أ�§W� �� 4_ ا��VG ا��*ار ا��7ّرخ �� �Eاد ا�§"ا��
 �� /�À ا�WQ+���ت ا��D���ل ا���$�/ ^ّ���� .، وا�

)(14 ���T إIK�ر���، 725/09/2005رخ �� ا��*ار ا��زاري ا��Dس ��� ا�����K ����$ �� �( ��*������ 2�1 ¨DIا� ´J'( -��� ،
 . 13/01/2006، ا��7ر;
 �� 03.ع.ر.ج
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ومن أجـل تعزيـز سـالمة املنتوجـات الغذائيـة، أنشـأ املشـرّع اجلزائـري، الّلجنـة الوطنيـة املكّلفـة 
لغذائيـة مبوجـب القـرار بالتنسيق ما بـني القطاعـات يف جمـال محايـة صـّحة املسـتهلك مـن األخطـار ا

، حيـث تقابلهـا يف فرنسـا الوكالـة الفرنسـية للّسـالمة 1999مـارس  20الوزاري املشرتك املـؤرخ يف 
  .)1(1998جويلية 01واليت أنشأت مبوجب قانون "AFSSA". الصحية لألغذية

  :ومن املهام الرئيسية املسندة إىل اللجنة الوطنية 
ات واهليئـــات العمليّــــة املســـامهة يف ضــــمان محايـــة صــــحة ترقيـــة التنســـيق والتشــــاور بـــني املؤسســــ  •

 .)2(من القرار املذكور 02املستهلك من األخطار الغذائية وهذا طبقا للمادة 

إبـــداء اآلراء حـــول مشـــاريع القـــوانني الـــيت يبـــادر ـــا يف هـــذا اـــال، وإرســـال تقريـــر ســـنوي إىل   •
 .من نفس القرار 03رئيس احلكومة، وهذا طبقا للمادة 

  :ما مهام الوكالة الفرنسية فتنحصر يفأ 
 . مجع املعلومات وتقدير املخاطر احملتملة وذلك باالستعانة مبجلس علمي وخمابر متخصصة  •

 .إبداء آرائها إىل احلكومة، وتوصى باّختاذ التدابري الضرورية يف حالة اخلطر اجلسيم •

ا مـــن أجـــل حتقيـــق إعـــالم اجلمهـــور، ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــالل اإلعـــالن عـــن آرائهـــا وتوصـــيا  •
  .)3(السالمة الغذائية

واملالحظ أّن سالمة املنتجات الغذائية مل تعد مطلبـا وطنيـا ،وإّمنـا غـدت تأخـذ بعـدا دوليـا، 
 OMSومنظمــة الصــحة العامليــة  FAOحيــث أنشــأت منظمــة األمــم املتحــدة للتغذيــة والّزراعــة 

مقيـــاس ـــدف محايـــة  250ايل جلنـــة كّلفـــت بإعـــداد تقنيـــني غـــذائي، والـــيت مجعـــت حلـــّد اآلن حـــو 
.                           صّحة املستهلك من جهة، وضمان األمان يف املعامالت يف جمال التغذية من جهة أخرى

  الفرع الثاني                                   
  سالمة المنتجات الّصيدالنية

يف كل األحوال إىل وضع األدوية املناسـبة يف  دف سياسة التوزيع وإنتاج املواد الّصيدالنية
متناول من هم يف حاجة إليها، وعلى هذا جيب على املنتج أن يقدم منتجا صيدالنيا يتـوافر علـى 

                                                 
)(1

�� �� ا�����ن ا����رن، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* J���
 ا����U ، دا���/ ��D(.425.  
)(2

 .1999)�رس  20ا��*ار ا��زاري ا��,�*ك ا��7رخ ��  
)(3

 *� 
(�+Dا )2 ط*ف ا�*I��( �(����� اھ�  
���*Wا� 
  .أن آراء و �:��ت ا��3��
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املواصفات القانونية، وأن يؤدي النتـائج املرجـوة منـه مبـا يضـمن بـذلك سـالمته مـن جهـة، وسـالمة 
ون مســتقل بــه يكــون هدفــه محايــة املســتهلك وال عجــب أن ينشــأ قــان. املســتهلك مــن جهــة أخــرى

، املعـــدل واملـــتمم مبوجـــب )1( 05-85مـــن خمـــاطر األدويـــة، وهـــي قواعـــد نـــّص عليهـــا قـــانون رقـــم 
  .،و املتعلق بالصحة )2(13-08قانون رقم 

مــــــن قــــــانون الصــــــحة الّســــــالف الــــــذّكر املنتجــــــات الّصــــــيدالنية )3( 03لقــــــد عرفــــــت املــــــادة 
األدويـة، والكواشـف البيولوجيـة، واملـواد : نية يف مفهـوم هـذا القـانون يقصد باملواد الصـيدال:"بقوهلا

الكيميائيـــة اخلاصـــة بالصـــيدليات، واملنتجـــات الغلينيـــة، ومـــواد التضـــميد، النوكليـــد اإلشـــعاعي وهـــو 
النظــــري اإلشــــعاعي، االضـــــمامة وهــــي كــــل مستحضـــــر نــــاتج عــــن إعـــــادة تشــــكيل أو تركيــــب مـــــع 

الصــيدالين النهــائي، الســلف وهــو كــل نوكليــد إشــعاعي يســمح النوكليــدات اإلشــعاعية يف املنتــوج 
  ".بالوسم املشع ملادة أخرى قبل تقدميه لإلنسان، كل املواد األخرى الضرورية للطب البشري

كل مادة أو تركيب يعرض لكونه :"من نفس القانون الدواء بأنه )4( 04كما عرفت املادة 
اض البشـرية أو احليوانيـة، وكـل املـواد الـيت ميكـن حيتوي على خاصـيات عالجيـة أو وقائيـة مـن األمـر 

تقــــدميها لإلنســــان أو احليــــوان، قصــــد القيــــام بتشــــخيص طــــيب، أو اســــتعادة وظائفهــــا العضــــوية أو 
تصـــحيحها وتعـــديلها، كـــل مستحضـــر وصـــفي حيضـــر فوريـــا يف صـــيدلية تنفيـــذا لوصـــفة طبيـــة، كـــل 

ــــــة وحســــــب ــــــى وصــــــفة طبي ــــــات دســــــتور  مستحضــــــر صــــــيدالين استشــــــفائي حمضــــــر بنــــــاءا عل بيان
  .)5("…األدوية

وإّن نظـام التمـوين بــاملواد الصـيدالنية، جيـب أن يضــمن جـودة مجيـع هــذه املـواد، وهـذا يعــين 
توكـل إىل الّصــيادلة املفّتشـني وكــذا مـوظفي وأعــوان  )6(اّختـاذ جمموعـة مــن عمليـات املراقبــة والتفتـيش

                                                 
���J�،ا��7رخ ���  1)(G* و 
D�Fا� 
���D/ ^�������G T�K���ن I�1985*ا��*  16وا�/ ?����ا���7ّرخ ���  09-98، ا�����ل وا�

  .61. ع. ر.ا�Fّ�در �� ج ،19-08-1998
2008,V  ��03  ، ا�F�درة44.ع.ر.، ج2008�����  20ا��7رخ ��   2)( ?Gر ^D� .189.، ص01، أ�\* )
 .G 2(85/05���ن رG?  169ا���  ��ل و ��? أU+�م ا���دة   3)(

 U9+�م ا���دة   4)(���� .G 2(85/05���ن رG?  170ا�
)(5C'��+  4إ� *\'��/ _��C و����  
 .و�\J* )2 ;¤ل ھ"ا أّن ا��واء 1ّ*ف /��'\* إ�4 وظ�C�W وط*��
)(6

�_  ھ"ا و��? �������O ا��K C���J� إ�4 )'��ج  ���ا�* ���D  2�D� واء��� 
ّ��O ا�������ت، /�ءا )S 2*اء ا���اد ا9و��K 4�1

، J����$¤� C���*1 -���IG¤ك�������ة وا���ا:���W�ت ا����������� ����� ا�������ل : )�����I_ 2��1 .ا�J�����
 ا�������U ، ¥��$�� 
���D���

Dا� 
��3 ،

 واÁدار��
 ا����م ا��������( ،��)��Fا� ،*E01.ع��ق /2 1+'�ن، ا��.ا،  
 .41.، ص$2003'
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علـى  )2(129-2000نفيـذي رقـم مـن املرسـوم الت 24، حيث نّصـت املـادة )1(الّشرطة القضائية
مفتشــية الصــيدلة ــدف علــى وجــه اخلصــوص إىل حتــري املخالفــات ومعاينتهــا، فيمــا يتعّلــق :" أّن 

  ."باملنتجات الّصيدالنية واألدوية واملنتجات الشبيهة باألدوية
علــــى أن ميتــــّد نشــــاط املفّتشــــني إىل  05-85مــــن قــــانون  194/05كمــــا قضــــت املــــادة 

ــا، ومســتودعات املــواد الّصــيدالنية ومؤسســات إنتاجهــا وبيعهــا، وكــذا أمــاكن الّصــيدليات وملحقا
  .االسترياد والشحن والتخزين وحىت إىل خمابر التحاليل الطبية

، فإنـّــه جيـــوز 129- 2000مـــن املرســـوم التنفيــذي رقـــم  15كمــا أنـــه وطبقـــا لــنص املـــادة 
راقبــة املنتجــات الّصــيدالنية، كمــا للّصــيادلة املفتشــني أخــد عينــات للفحــص لــدى املخــرب الــوطين مل

  .)3(جيوز اّختاذ إجراءات حتفظية كختم املنتجات الفاسدة
وإذا كانـت الّنصــوص املنظمــة للـدواء هلــا طــابع وقــائي، ملـا هلــا مــن آثـار خطــرية ومــدمرة علــى 

  :الّصحة، فحىت يـََتكّرس ذلك البّد من إخضاعها إىل طائفتني من القواعد
تتــوىل مؤسســات :"علــى أن 13-08مــن قــانون رقــم )4( 16ّصــت املــادة فقــد ن :الطّائفــة األولــى

صـــــيدالنية عموميـــــة ومؤسســـــات صـــــيدالنية خاصـــــة معتمـــــدة، بصـــــفة حصـــــرية، صـــــناعة واســـــترياد 
  ......وتصدير املواد الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري

ر تتـــــوىل مؤسســـــات عموميـــــة وكـــــذا مؤسســـــات خاصـــــة معتمـــــدة صـــــناعة واســـــترياد توزيـــــع وتصـــــدي
  ".املستلزمات الطبية املستعملة يف الطب البشري

تتـــــوىل التوزيـــــع باجلملـــــة للمـــــواد : مـــــن نفـــــس القـــــانون علـــــى أن)5( 19كمـــــا نصـــــت املـــــادة 
الصـــيدالنية املســـتعملة يف الطـــب البشـــري، بصـــفة حصـــرية، مؤسســـات عموميـــة، وكـــذا مؤسســـات 

  .خاصة معتمدة
دويــــة باحلصــــول علــــى تــــرخيص بــــالعرض يف مــــن القواعــــد فــــرتبط تســــويق األ :الطائفــــة الثانيــــةأّمــــا 

مينــــع جتريــــب األدويــــة واملــــواد : "القــــانون المــــذكورمــــن )2( 13، حيــــث نّصــــت املــــاّدة )1(الســــوق
                                                 

)(1
 .G 2(98-09���ن  194وھ"ا )� �C/ VF ا���دة  

)(2  ?Gي ر"�W'م ا���$*�
 �K2000ان  11، ا��7رخ �� 129-2000ا����Fّا� Æ��W  
 .، ا��Dّ�د �,*وط )��ر$
�"ي رG?  17ا���دة  3)(W'م ا���$*�  .129-2000)2 ا�
  .05-85)2 ا�����ن رG?  184ا���دة   ��ل و ��? أU+�م 4)(
  .05-85)2 ا�����ن رG?  186 ��ل و ��? أU+�م ا���دة  5)(
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البيولوجية واملستلزمات واملواد الطبية املوجهـة لالسـتعمال البشـري علـى اإلنسـان دون تـرخيص مـن 
  ."الوزير املكلف بالصحة

ج عليـه أن يثبـت أنــّه قـام بفحـص مــدى سـالمة املنتــوج وحـىت يـتم مــنح هـذا الرتخـيص للمنــت
يف ظروف استعماله العادية، ومـدى أمهيتـه الطّبيـة، كمـا جيـب عليـه إجـراءات حتليـل كّمـي وكـذلك 
نـوعي، وعليــه أن يثبــت أنـّـه ميلــك فعــال حمــالت ومنشــآت وأســاليب الّصــنع والّرقابــة الــيت مــن شــأا 

مـن املرسـوم  03وفقـا ملقـاييس نّصـت عليهـا املـادة  أن تضمن جـودة املنتـوج يف طـور صـنعه وذلـك
  :وهي )3(284-92التنفيذي رقم 

أن يكـــــون املنـــــتج أو بـــــائع اجلملـــــة أو املـــــوزّع ميتلـــــك حمـــــّالت مهيـــــأة ومنّظمـــــة تبعـــــا العمليـــــات 
  .الّصيدالنية اليت تنجز فيها

  .أن ميتلك جتهيزات اإلنتاج املباشرة وامللحقة وتلك املتعّلقة بالتوضيب
مت اســتحداث الوكالــة الوطنيــة للمــواد الصــيدالنية املســتعملة يف الطــب البشــري مبوجــب كمــا 

تنشـأ وكالـة وطنيـة للمـواد الصـيدالنية : منه على ما يلي)4( 07حيث نصت املادة13-08قانون 
املســتعملة يف الطـــب البشــري واملســـماة أدنــاه الوكالـــة، و الوكالــة هـــي ســلطة إداريـــة مســتقلة تتمتـــع 

عنويــة واالســتقالل املــادي، كمــا تتكــون الوكالــة مــن جمموعــة مــن اللجــان املتخصصــة بالشخصــية امل
جلنــة تســجيل األدويــة، جلنــة املصــادقة علــى املــواد الصــيدالنية واملســتلزمات الطبيــة املســتعملة : وهــي

يف الطــــب البشــــري، جلنــــة مراقبــــة اإلعــــالم الطــــيب والعلمــــي واإلشــــهار، جلنــــة دراســــة أســــعار املــــواد 
  :ة واملستلزمات الطبية املستعملة يف الطب البشري، ومن أهم املهام املنوطة ذه الوكالةالصيدالني
الســهر علـــى ســـالمة املـــواد الصـــيدالنية واملســتلزمات الطبيـــة املســـتعملة يف الطـــب البشـــري  -

  .وفعاليتها ونوعيتها ومراقبتها

                                                                                                                                                         
)(1

  ."Une Autorisation De Mise Sur Le Marche" وھ� )I�� *F�H�رة " AMM:"وا���*وف �� �*��� ب 
  .05-85)2 ا�����ن رG?  178 ��ل أU+�م ا���دة  2)(
)(3  ?���Gي ر"����W'م ا������$*�
 ا$����§¤ل )$7����
 �����Á�ج ا������اد 06/07/1992ا�����7رخ ����� ، 284-92ا����F;*/ ^�������، وا�


 أو  �ز��J�، ج��)��F08.ع.ر.ا��� 
  .07/02/1993، ا��7ر;
)(4  ?G2 ا�����ن ر( _(�Hب ا��Iم ا��+Uأ ?�� 85/05  
�������
 ا���)���Fاد ا������ 
�/FW- أول )+*ر 1'�ا�C ا��3��
 ا��ط'

�2 ا���اد )2 �� ا�#T ا�I,*ي وا�"P�� 10-173إ�4  01-173ي  ?Gر ^D�  189.، ص01، )
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 - .يف الطب البشريضمان ضبط سوق املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية املستعملة  -

ــــة واملصــــادقة علــــى املــــواد الصــــيدالنية واملســــتلزمات الطبيــــة     كمــــا أــــا تكلــــف بتســــجيل األدوي
  املستعملة يف الطب البشري،

تســـــليم تأشـــــريات اســـــترياد املـــــواد الصـــــيدالنية واملســـــتلزمات الطبيـــــة املســـــتعملة يف الطـــــب - 
 البشري،

رورية لتأديـة مهمتهـا وتتلقـى هلـذا الغـرض كـل تكوين بنك للمعطيات العلمية والتقنية الضـ -
  .معلومة طبية وعلمية

كمــــا تضــــطلع الوكالــــة مبهمــــة مــــنح مقــــرر تســــجيل خــــاص بكــــل دواء مســــتعمل يف الطــــب 
جيـب أن يكـون كــل :"والـيت تـنص علـى  13-08مـن قــانون )1( 10البشـري، هـذا حسـب املـادة 

صــناعيا أو مســتورد أو مصــدر، قبــل دواء مســتعمل يف الطــب البشــري واجلــاهز لالســتعمال واملنــتج 
 11كمــا نصــت املــادة ...". تســويقه جمانــا أو مبقابــل، حمــل مقــرر تســجيل متنحــه الوكالــة الوطنيــة

ميكـــن للوكالـــة الوطنيـــة للمـــواد الصـــيدالنية املســـتعملة يف : "علـــى أنـــه 13-08مـــن قـــانون رقـــم )2(
ويــة غــري مســجلة يف اجلزائــر،  الطــب البشــري أن متــنح وملــدة حمــددة ترخيصــا مؤقتــا الســتعمال األد

أو نــادرة ال يوجــد عــالج مناســب هلــا يف اجلزائــر /عنــدما توصــف يف إطــار التكفــل بــأمراض خطــرية
  " .وتكون هلا منفعة عالجية جد مفرتضة

ويقابلهـــا يف فرنســـا الوكالـــة الفرنســـية للّســـالمة الّصـــحية ملنتجـــات الّصـــحة، وهـــي عبـــارة عـــن 
الـــرئيس، وممثلـــني عـــن احلكومـــة، : وزارة الصـــحة، تضـــم مؤسســـة حكوميـــة، موضـــوعة حتـــت وصـــاية

  :وشخصيات مؤهلة يف جمال املنتوجات الصيدالنية ومن مهامها
أن تقــــوم جبمــــع املعطيــــات وتقــــدير املخــــاطر وتقــــدمي اآلراء والتوصــــيات إىل احلكومــــة، كمــــا  -

  .تضطلع بإعالم اجلمهور
ا مراقبـة اإلشـهارات املتعّلقـة بكـّل كما ختتص مبنح الرتاخيص لعرض األدويـة يف الّسـوق، وهلـ  -

 .املنتجات

                                                 
  189.، ص01)�D^ رG 2(85-05. ?G���ن رG?  175ا���  ��ل أU+�م ا���دة  1)(
)(2  ?Gم ا�����ن ر�+Uأ ?�� 85-05  2�  .01)+*ر  175)+*ر و 175/��د 
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كمـا هلـا ســلطة اختـاذ تـدابري الضــبط الصـحية، وذلــك يف حالـة عـرض دواء غــري مـرّخص بــه،   -
 .)1(وجيوز للوكالة األمر بسحب املنتوج وإتالفه

وإذا كــــان جيــــب علــــى املنــــتج أن يقــــدم منتجــــا صــــيدالنيا يتــــوافر علــــى املواصــــفات القانونيــــة 
ا يكفــــل ســــالمة املســــتهلك هلــــذا املنتــــوج، غــــري أّن هــــذا ال يتحّقــــق يف كــــل احلــــاالت، املطلوبــــة، مبــــ

باعتبــار أنّــه قــد تــنجم عنــه خمــاطر ال يكشــف عنهــا عنــد تســليم الّرخصــة، ولــذلك ظهــر يف فرنســا 
  : ب وهو يعرف يف اجلزائر  )2(وبعدها يف اجلزائر ضرورة إنشاء مركز اليقظة خبصوص األدوية

والـــذي مت إنشـــاء مبوجـــب املرســـوم  يقظـــة بخصـــوص األدويـــة والعتـــاد الطبـــيالمركـــز الـــوطني لل
  :حيث تتمثل مهام هذا املركز يف )3(192-98التنفيذي رقم 

، الــيت Les Effets Indésirablesمراقبــة التفــاعالت اجلانبّيــة غــري املرغــوب فيهــا  -
 اتسّببها استهالك األدوية املعروضة يف السوق ومجع املعلومات اخلاصة.  

 .اجناز كّل دراسة أو أشغال خاّصة بتأمني استعمال األدوية -

 .تنظيم حتقيقات حول اليقظة خبصوص األدوية -

إشعار الوزير املكّلف بالّصحة على الفور بكّل احلوادث أو املعلومات املؤّكـدة، والـيت تتعلّـق  -    
 .بالتأثريات غري املرغوب فيها لألدوية

 .)4(يحية ومتابعة اجنازهااقرتاح األعمال التصح -

غــري أنّــه وحرصــا مــن املشــرع علــى تــوفري األمــن والســالمة ملســتهلك املنتجــات الّصــيدالنية، 
وبــاألخص الــّدواء باعتبــاره مــاّدة معّقــدة وخطــرية ،فإنّــه ألــزم األطبــاء بــأن يصــيغوا املــواد الصــيدالنية 

  .)5(الواردة يف املدونة الوطنية
ن تــــوزّع علــــى مجهــــور املســــتهلكني أو تصــــنع علــــى الــــرتاب و علــــى هــــذا األســــاس ال جيــــوز أ

  .الوطين إالّ األدوية املستعملة يف الّطب البشري والواردة يف مدّونة املواد الّصيدالنية

                                                 
)(1

�� �� ا�����ن ا����رن، ا��*OK : أ�\* J���
 ا����U ، دا���/ ��D(/^، ص��و)� /��ھ� 430.ا�.  
(2)

 «Centre Pharmacovigilance". 
)(3  ?Gي ر"�W'م ا���$*�  .39.ع. ر.،ج 1998-06-03ا��7ّرخ ��  192-98ا�
)(4

04، �03��اد ا   ?Gي ر"�W'م ا���$*�  .192-98)2 ا�
)(5

�D^ رG? 176و174و ا���دة  04)+*ر 173ا���اد  ( ،
DFن ا����G 2(01189.، ص 
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وإذا كــان يف اجلزائــر خيــتص ميــنح الرخصــة القبلّيــة علــى عــرض املنتــوج الّصــيدالين يف الّســوق 
، فـــــإّن يف فرنســـــا ختـــــتص  )1(عملة يف الطـــــب البشـــــريالوكالـــــة الوطنيـــــة للمـــــواد  الصـــــيدالنية املســـــت

  .)2(بتسليمها الوكالة الفرنسية للّسالمة الّصحية ملنتجات الصحة
«L’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé» 

  
  الفرع الثالث

  سالمة مواد التجميل والتنظيف البدني

كّل مستحضر أو مـاّدة باسـتثناء الـدواء، "لبدينيقصد مبفهوم منتجات التجميل والتنظيف ا
معـــّد االســـتعمال يف خمتلـــف األجـــزاء الّســـطحية جلســـم اإلنســـان، مثـــل البشـــرة والشـــعر واألظـــافر، 
والشـــفاه، واألجفـــان، واألســـنان، واألغشـــية ـــدف تنظيفهـــا واحملافظـــة علـــى ســـالمتها، أو تعـــديل 

  ".هيئتها، أو تعطريها، أو تصحيح رائحتها
، واحملـــّدد لشـــروط  )3( 37-97هـــذا التعريـــف يف إطـــار املرســـوم التنفيـــذي رقـــم وقـــد جـــاء 

  .)4(وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف وتوضيبها واستريادها وتسويقها يف السوق الوطنية
ويـــدخل يف مفهـــوم مـــواد التجميـــل والتنظيـــف البـــدين كـــّل مـــن معجـــون األســـنان، العطـــور، 

  .خلا...غسول الشعر، وصبون الغسيل
ولقد ربط املشرع اجلزائري عرض منـتج التجميـل والتنظيـف البـدين سـواًء أكـان منتوجـا حمليـا 
أو مستوردا، باحلصـول علـى تصـريح مسـبق، ليكـون مرفوقـا مبلـف يوجـه إىل مصـلحة اجلـودة وقمـع 

 بإرسـال الصـيغة الكاملـة) املنـتج، املسـتورد(الغش، كما ألزم املسئول األول عـن العـرض يف السـوق 
  .ملنتوج التجميل إىل مراكز مكافحة التسمم التابعة لوزارة الصحة

                                                 

)2  193،و ا���دة  01)+*ر 175، و ا���دة  ��02*ة  04)+*ر 173 ا���دة 1)(DFن ا����G  .  
)(2

�� �� ا�����ن ا����رن، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* J���
 ا����U ، دا���/ ��D(.429 .  
 
�J� و  1997�'��*  14ا��7رخ ��   3)(I���  و ����Iا� ¥����- و ا��'\���ت :'�1
 )�اد ا���W�ا$���*ادھ� ، ��Dد S*وط  و 3


،ج�
  04. ع.ر.و  ����J� �� ا���ق ا��ط''��1997 .  
)(4

  ?Gي، ر"�W'م ا���$*���- وا��'\��¥ I�1992*ا�*  4ا��7رخ ��  92/41وا�"ي أ�§4 ا��، ا��Dّ�د �,*وط إ����ج )��اد ا���

، ج��JW� و ����J� �� ا���ق ا��ط'�  .09.ع.ر.ا����I و +
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غـــري أّن املشـــرع اجلزائــــري قـــد اعتـــرب أن مــــواد التجميـــل والتنظيـــف البــــدين ســـلعة مثـــل بــــاقي 
الســلع، ومل خيضــعها إيل  نظــام صــارم كالــذي ختضــع لــه األدويــة باســتثناء مــواد التجميــل والتنظيــف 

مـن قـانون  171مة تكـون يف حكـم األدويـة، حسـب نـص املـادة البدين اليت حتتوي على مواد سـا
85-05)1(،  

والـيت راح ضـحيتها )TALC Toxique" )2"أّمـا يف فرنسـا فبعـد قضـّية الطلـك السـام    
العديــد مــن األطفــال أحلــديثي الــوالدة، ظهــرت عــدم كفايــة التشــريع الفرنســي فيهــا خيــص مــواد 

الـــذي أضـــيفت  قواعـــده إىل قـــانون  1975 التجميـــل والتنظيـــف البـــدين، فصـــدر قـــانون ســـنة 
الصحة العمومية، لتعّدل بعد ذلك النصوص القانونية املتعلقة مبواد التجميـل والتنظيـف البـدين، 

  .)3(والذي هو قانون الصحة العمومية 1998جويلية 01وتدرج يف إطار قانون 
د الـــيت حتكـــم ويالحـــظ أّن تنظـــيم مـــواد التجميـــل يف فرنســـا، معظمـــه مســـتمد مـــن القواعـــ    

األدوية، بدليل أّن املشرع قد اشـرتط علـى كـل مسـّري ملؤسسـة حفـظ أو اسـترياد مـواد التجميـل، 
تعيني شخص مؤّهل علميا لذلك، حىت وإن مل يكـن قـد ربـط عـرض مـواد التجميـل يف السـوق 
برخصة العرض يف السوق، كمـا هـو احلـال بالنسـبة لألدويـة، غـري أنّـه قـد أخضـع مـواد التجميـل 

مجـــــع : شـــــراف الوكالـــــة الفرنســـــية للســـــالمة الصـــــحية ملنتجـــــات الصـــــحة، والـــــيت مـــــن مهامهـــــاإل
املعلومات املتعّلقة ذا الّنوع من املنتجات، وكذلك إبداء اآلراء والتوصيات، وإعـالم اجلمهـور، 

  )4(.واختاذ التدابري الوقائية كوقف أو منع عرض منتوج التجميل يف السوق
ـــة علـــى عـــرض املنتـــوج الّصـــيدالين يف  وإذا كـــان يف اجلزائـــر خيـــتص مبـــنح هـــذه الرخصـــة القبلّي

ـــــة الوطنيـــــة الصـــــيدالنية املســـــتعملة يف الطـــــب البشـــــري ، فـــــإّن يف فرنســـــا ختـــــتص  )5(الّســـــوق الوكال
  .)6(بتسليمها الوكالة الفرنسية للّسالمة الّصحية ملنتجات الصحة

                                                 
)(1 ��J��G* و 
D�Fا� 
���D/ ^�������G T�K���ن I�1985*ا��*  16،ا��7رخ ��� وا�/ ?����ا���7ّرخ ���  09-98، ا�����ل وا�

  .61. ع. ر.ا�Fّ�در �� ج ،19-08-1998
)(2  
'�$ �J�ّ�D�� 240، 1972وا���� راح  ?J'�( 4ّ���  ¤�Wد )��ّدة  36ط��Kو TI��/ ،-�Wطhexachlorophene  T��1 ���


، وا���  V��3��T أن (  �;E.����/ V��  .- ��  +��2 ا��'��جا�ّ#�� ا��� /
  21 _I��(: OK*��� �� ا�����ن ا����رن، ا�J���
 ا����U ،دا���/ ��D( ^/��429، ص ا�. 
�� ا���اد )2  3)(��U -+,  9-658إ�4  1-658وھ� ���*Wا� 
DFن ا����G 2(.  
  
�� �� ا�����ن ا����رن، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\*4)(J���
 ا����U ،دا���/ ��D(432 ��/ �(ھ�و.  

)2  193،و ا���دة  01)+*ر 175، و ا���دة  ��02*ة  04)+*ر 173ا���دة  5)(DFن ا����G  .  
)(6

�� �� ا�����ن ا����رن، �W_ ا��*OK ، ص: أ�\* J���
 ا����U ، دا���/ ��D(.429 . 
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«L’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé» 
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  :ث الثانيـالمبح
  جزاء اإلخالل بااللتزام بالسالمة 

مــن أجــل تقويــة احلمايــة القانونيــة للمســتهلك البــّد مــن مســاءلة املنــتج الــذي أخــّل بالتزامــه 
بالسالمة، وذلك ـدف اسـتكمال اجلهـود املبذولـة مـن طـرف الدولـة ومجعيـات محايـة املسـتهلكني 

بسـن تشـريعات تــنظم املسـؤولية عـن األضـرار النامجــة إال لـك لتحقيـق مبـدأ السـالمة، وال يتحقــق ذ
  .عن املنتجات املعيبة

وهلذا السـبب تكفـل املشـرع بوضـع نظـام خـاص باملسـؤولية املدنيـة للمنـتج عـن األضـرار الـيت 
ســببها منتجاتــه اخلطــرة والــيت متــس بســالمة املســتهلك، حيــث يكتفــي فيهــا وقــوع ضــرر مــن هــذه 

لكــل مضــرور أن يرجــع بــالتعويض علــى املنــتج بغــض النظــر عــن طبيعــة  املنتجــات، ويتــاح مبوجبهــا
العالقة بني املنتج واملستهلك، وهي ما تسمى باملسؤولية املوضوعية اليت تقـوم مبجـرد ثبـوت الضـرر 

  .)1(املتأيت يف عيب يف املنتوج دون احلاجة إىل إثبات خطأ املنتج
ام املسـؤولية اجلنائيـة حبيـث قـد يرتتّـب علـى فقيام املسؤولية املدنيـة للمنـتج ال يتعـارض مـع قيـ

العمـــل الواحـــد مســـؤولية مدنيـــة وأخـــرى جنائيـــة يف وقـــت واحـــد، ألّن املنتـــوج قـــد ال يلحـــق ضـــررا 
  .بالفرد فقط وإّمنا ميس اتمع ككل، وقد يرتتب عن العمل الضار سوى إحدامها دون األخرى

العالقـة الـيت تـربط بـني املسـتهلك  وتستوجب دراسة مسؤولية املنتج طرح فكرة ما إذا كانـت
ـــار أّن  واملنـــتج ختضـــع إىل القواعـــد العامـــة يف القـــانون املـــدين، أو نظمهـــا قـــانون خـــاص، علـــى اعتب
العالقة غري متساوية يف أحكامها واآلثار القانونية املرتتّبة عليها، خاصة إذا كـان أحـد أطرافهـا هـو 

جعــل املشــرع يتــدخل بوضــع نصــوص قانونيــة   املســتهلك باعتبــاره الطــرف الّضــعيف فيهــا، هــدا مــا
إذن هـل املسـؤولية املدنيـة للمنـتج يف قـانون محايـة املسـتهلك هـي نفسـها . كفيلة حبماية املستهلك

املسؤولية اخلاضـعة للقواعـد العامـة يف القـانون املـدين؟وهل العقوبـات املقـّررة جلـرائم األضـرار بصـحة 
  .لة بردع املنتج املخل بااللتزام بالسالمة ؟وسالمة املستهلك وتعريض مصاحله للخطر كفي

  : وهذا ما يقتضي تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني

                                                 
)(1


، دا �I���
 ا��'�´ 21 ا�9*ار ا����  ��C� ���'( �JIّI ا�����، )�7و�K `$�Iا� �I1 2�U *\ون أ���/ ،
��
 ا��*/�PJ'ر ا�
 .177.، ص2000ط، 
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  .املسؤولية املدنية للمنتج: املطلب األول
  .املسؤولية اجلنائية للمنتج: املطلب الثاين

  المطلب األول
  عن إخالله بااللتزام بالسالمة المسؤولية المدنية للمنتج

 ،احلمايـــة القانونيـــة للمســـتهلك بنصـــوص قانونيـــة عامـــة وخاصـــةلقـــد خـــص املشـــرع موضـــوع 
  .كفرنسا  ليكون بذلك قد ساير من الناحية التشريعية الدول املتقدمة

املدنيـــة للمنـــتج تـــرتاوح بـــني  لّنصـــوص القانونيـــة يتضـــح لنـــا أن املســـؤوليةإىل هـــذه اوبـــالرجوع 
ـــالتزام قـــانوين ّن هـــذه األخـــرية املســـؤولية العقديـــة، واملســـؤولية التقصـــريية وأ تنشـــأ نتيجـــة اإلخـــالل ب

،أّمــا األوىل فتنشــأ نتيجــة اإلخــالل بــالتزام مصــدره مفــروض علــى الكافــة وهــو عــدم األضــرار بالغري
العقــد، وأّن املســؤولية املدنيــة للمنــتج عــن تعــويض األضــرار النامجــة عــن املنتجــات واخلــدمات تعتــرب 

ه فـإن دراسـتها يفـرتض   حتديـد نطاقهـا مـن حيـث أثرا من آثار تقرير مبدأ االلتزام بالسالمة، وعليـ
وأســباب ) الفــرع الثــاين(وكــذلك حصــر  أركاــا ) الفــرع األول(املنتجــات ومــن حيــث األشــخاص 

الفـــرع (و كـــذلك بطـــالن شـــروط اإلعفـــاء مـــن املســـؤولية و تقادمهـــا ) الفـــرع الثالـــث(اإلعفـــاء منهـــا 
  ).الرابع
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  : الفرع األول
  .خالله بااللتزام بالسالمةإنطاق مسؤولية المنتج عن 

  
يكون املنتج مسئوال عـن الّضـرر النـاتج : "على أنّ  .م.قمكّرر من  140لقد نصت املادة 

  ".عن عيب يف منتوجه، حىت ولو مل تربطه باملتضرر عالقة تعاقدية
املنتج يكـون مسـئوال عـن : "على أنّ  98/389من قانون  1-1386و هدا ما قضت به املادة 

  " امجة عن منتوجه سواًء كان مرتبطا بالضحية بعقد أم الاألضرار النّ 
وهذا ما يقتضي حتديد نطـاق مسـؤولية املنـتج عـن إخاللـه بـااللتزام بالسـالمة مـن حيـث املنتجـات 

  ).ثانيا(، ومن حيث األشخاص )أوال(

  من حيث المنتجات: أوال
 :مفهوم المنتوج -أ

مفهــوم املنتــوج يف مواقــع خمتلفــة مــن قــوانني  لقــد قــام املشــرع بتحديــد: يفــي الّتشــريع الجزائــر-1
  .، ويف القانون املدين)1(محاية املستهلك

 04-04مـــن قـــانون  11فقـــرة  02فقـــد عرفتـــه املـــادة  :فـــي قـــوانين حمايـــة المســـتهلك-    
كــل مـــادة، أو مــادة بنــاء أو مركـــب أو جهــاز أو نظــام أو إجـــراء أو :" املتعلــق بــالتقييس علـــى أنــه

، ولكــن مــدلول هــذه املــادة يبــدو غامضــا ال ميكــن االســتناد عليــه يف تعريــف  )2("وظيفــة أو طريقــة
  .املنتوج

املنتــوج كــّل شــيء :" بقوهلــا)3( 39-90مــن املرســوم التنفيــذي رقــم  02كمــا عرفتــه املــادة 
، حيــث يتجــه املشــرّع بــذلك إىل إخــراج "منقــول مــادي ميكــن أن يكــون موضــوع معــامالت جتاريــة

يـــة مـــن دائـــرة املنتوجـــات، ويف الفـــرتات الالحقـــة حـــاول أن يعـــّرف كـــل مـــن طائفـــة املنقـــوالت املعنو 
                                                 

)(1
�'�´، ا��*OK ا�ّ��/^، ص: أ�\* �� 
����
 ا����ة ، ا���7و�JS دة�G .29. 


  27، ا���F�درة ����  41. ع.ر.، ج2004�������  23المــؤرخ فــي    2)('��$ �������^  23-89، ا������ل �������ن 2004������وا�

�_ ا��7رخ �� �1989
 ، $'54.ر،ع.، ج19/12/1989/����. 
�O ا�§Æ، ج1990�'��*  30ا��7رخ ��    3)(Gا���دة و 
/�G*/ ^����و�¤Ø�U . 1990-01-31، ا�F�درة /��ر�d 50.ع.ر.وا�

��"ي رª/02  ?�Gن ا���دة W'م ا����$*��"ي �? ���J� ا�����- /��TK ا�W'م ا���$*�أ���3/* -16ا���7رخ ���  315-01)2 ھ"ا ا�
 .��2001/* أ3 21، ا�F�درة �� 61ع .ر.، ج2001
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كـّل منقـول ميكـن وزنـه أو كيلـه :" البضاعة والغذاء باعتبارها منتجـات، فعـرف البضـاعة علـى أـا 
، كمـــا عـــرف الغـــذاء، أو املـــادة "أو تقـــديره بالوحـــدة وميكـــن أن يكـــون موضـــوع معـــامالت جتاريـــة

كــل مــادة خاصــة معاجلــة كليــا أو جزئيــا معــدة للتغذيــة البشــرية أو احليوانيــة :"الغذائيــة أو الــزّاد بأنــه
ومنهـــا املشـــروبات وصـــمغ املضـــغ، وكـــل مـــادة تســـتعمل يف صـــناعة األغذيـــة وحتضـــريها ومعاجلتهـــا، 

  ."ماعدا املواد اليت تستعمل يف شكل أدوية ومواد جتميلة فقط

املتعلـــق بضـــمان  266-90 مـــن املرســوم التنفيـــذي رقــم 02فقـــرة  02كمــا عرفـــت املــادة 
، "كـــل مـــا يقتنيـــه املســـتهلك مـــن منتـــوج مـــادي أو خدمـــة":)1(املنتوجـــات واخلـــدمات املنتـــوج بأنّـــه

 02لتوسع بذلك من مفهوم املنتوج مضيفة إليه عنصر اخلدمـة، ليتفـق هـذا الـنص مـع نـص املـادة 
ن املنتــوج يكــون املتعلــق بالقواعــد العامــة حلمايــة املســتهلك، الــذي يقضــي بــأ 02-89مــن قــانون 

كـــل ســــلعة أو :"بأنـــه. غ.ق.م.ح.ق.مـــن م 09كمـــا عرفــــت الفقـــرة .إّمـــا شـــيئا ماّديـــا أو خدمـــة
وهــذا مــا أثــار إشــكاليات قانونيــة حــول " خدمــة ميكــن أن تكــون موضــوع تنــازل مبقابــل أو جمانــا،

  .مضمون املنتوج

ق بــــالرخص ، واملتعلــــ)2( 254-97رقــــم  يمــــن املرســـوم التنفيــــذ 02كمـــا عّرفــــه يف املــــادة 
املنتــوج :" املســبقة إلنتــاج املــواد الســامة، أو الــيت تشــكل خطــرا مــن نــوع خــاص، أو اســتريادها بأنــه

املالحــظ أّن نطــاق هــذا التعريــف ضــيف  و." النهــائي املوجــه لالســتعمال الشخصــي للمســتهلك
  )3( .حيث يقتصر تطبيقه على املنتجات املوجهة لألغراض االستهالكية اخلاصة

-75مل يتضمن القـانون املـدين اجلزائـري الصـادر مبوجـب األمـر رقـم : قانون المدنيفي ال-     
ـــا اســـتعمل لفـــظ فعـــل الشـــيء يف املـــادة  1975ســـبتمرب  26املـــؤرخ يف  58 مفهـــوم املنتـــوج، وإّمن

منــــه، وهــــذا يف القســــم الثالــــث حتــــت عنــــوان املســــؤولية الناشــــئة عــــن األشــــياء، حيــــث يــــرى  138

                                                 
�I*  15ا��7رخ �� 1)(�I$1990ت،ج�(�Hت وا��K��'���ن ا�P/ ^���� .40.ع.ر.، ا�

  08ا��7رخ �� 2) (����K1997 أو ا���  ,�+- ;#�*ا )�2 ���ع ;��ص، أو 

 ��Á�ج ا���اد ا���)�I���^ /��*;Å ا����، ا�

  .46.ع.ر.ا$��*ادھ�، ج
�': أ�\* 3)(�� 
����
 ا����ة ، ا���7و�JS دة�G/^، ص��ا� OK*�  .34.�´ ، ا�
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ّن اللفظ جاء شامال للمنقول والعقـار مبـا يف ذلـك اجلامـد واملتحـرك، أعلي علي سليمان األستاذ 
  )1( .ليشمل حىت التيار لكهربائي، تيار الغاز، والضجة اليت حتدثها الطائرة

 140الــذي أورد تعريفــا خاصــا للمنتــوج يف املــادة )2( 10 -05ولكــن بصــدور قــانون رقــم 
ل ولــو كــان مّتصــال بعقــار، الســيما املنتــوج يعتــرب منتوجــا، كــّل مــال منقــو :"بأنــه  02مكــّرر فقــرة 

الزراعــي، واملنتــوج الصــناعي، وتربيــة احليوانــات والصــناعة الغذائيــة والصــيد الــربي والبحــري والطاقــة 
  ."الكهربائية

يالحـــظ مـــن خـــالل هـــذا الـــنص أّن املشـــرع اجلزائـــري قـــد ســـاير املشـــرع الفرنســـي يف تعريفـــه 
  .توج الصناعي، واستثناء اخلدمة من نطاق املنتوجللمنتوج،  ليوسع من مضمونه بإضافة املن

سلك املشرع الفرنسي يف حتديد مفهوم املنتوج منهجا خمالفـا للمفهـوم  :في التشريع الفرنسي-2
  :، ولدلك منيز ما بني مرحلتني )3(الّتقليدي للمنتوج يف إطار تقسيم األموال

السـلع البضـائع : منهـا كانت تسـتعمل بعـض املصـطلحات  : 389 -98قبل صدور قانون -  
باســتثناء القضــاء الــذي كــان يســتعمل ، كالســلع الغذائيــة : للّتعبــري عــن كــل أنــواع املنقــوالت املاديــة

  .)4(مصطلح املنتوج بني احلني واآلخر
تعريفــــــا خــــــاص  )5( 03-1386فلقــــــد أوردت املــــــادة  :389-98بعــــــد صــــــدور قــــــانون -   

ارتـبط بعّقـار مبـا يف ذلـك منتجـات األرض تربيـة  يعترب منتوجـا كـل مـال منقـول حـىت وإن:"للمنتوج
، حيــث يكــاد أن يكــون هــذا "احليوانــات، الصــيد البحــري والصــيد الــربي وتعتــرب الكهربــاء منتوجــا
ومـا  02يف نـّص املـادة  1985التعريف مرادفـا للتعريـف الـذي جـاءت بـه التعليمـة األوربيـة لسـنة 

  : ميكن مالحظة من هذا النص

                                                 

، : أ�\��* 1)(���
 ���� ا�������ن ا������� ا��.ا��E*ي، د����ان ا��#��1�I�ت ا���)�������
 ا����ن، درا$���ت ا�����7و�����$ ����1 ����1

  .101. ،ص 1984ا��.اE*، /�ون ط  ، 
�? U9+�م 2005�����  20ا��7رخ ��  2)(��  .ا�����ن ا����� ا��.اE*ي ا����ل وا�
�� /�: أ�\* 3)(D(/^، ص��ا� OK*��� �� ا�����ن ا����رن، ا�J���
 ا����U ، 458.دا��. 
)(4

�'�´،درا$
 )��ر�
، ا��*OK ا�ّ��/^، ص: أ�\*  �� 
����
 ا����ة ،ا���7و�JS دة�G .27.  
(5)  Art. 1386-3 : « est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, 
y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pèche, l’électricité est 
considérée comme un produit. » 
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للمنتجــات الّزراعيــة وتربيــة احليوانــات والصــيد الــربي والبحــري، ليكــون  أّن الــنص جــاء شــامال •
بــــذلك املشــــرّع الفرنســــي قــــد اســــتعمل اإلجــــازة الــــيت منحهــــا إيــــاه التوجيــــه األوريب، بغــــرض محايــــة 
املســــتهلكني نظــــرا للتزايــــد املســــتمر لتــــدخل املكننــــة والّتصــــنيع يف املنتجــــات الغذائيــــة مبــــا يف ذلــــك 

  .املنتجات الزراعية
ن املشــرع يســتثين العقــارات مــن جمــاالت تطبيقــه للمســؤولية ولكــن املنقــوالت املرتبطــة بعقــار إ •

، ليكـــون بــذلك قـــد نقــل هـــذا التوســيع مـــن التعليمــة األوربيـــة ولكنــه يصـــطدم يف )1(يعتربهــا منقــوال
علـى عـدم  )2( 06-1386القانون الفرنسي بنظام خاص مبسؤولية املشيدين حيث نصت املادة 

 1792و 1-1646:نتجـــني األشـــخاص الـــذين تقـــوم مســـؤوليتهم علـــى أســـاس املـــواداعتبـــارهم م
  .)3(ف.م.قمن  6-1792إىل 
، ليكــــون )4(إّن املشـــرع ذهــــب إىل اعتبـــار التيّــــار الكهربــــائي منتوجـــا رغــــم طابعــــه الغـــري مــــادي •

، املتعلقـــــة بضـــــمان األمـــــوال 1999 ومـــــاي 25بـــــذلك قـــــد خـــــالف الّتعليمـــــة األوربيـــــة املؤرخـــــة يف 
  .)5(الكية واليت مل تنص على اعتباره ماال استهالكيااالسته
إن القــانون ذهــب إىل اعتبــار منتجــات اجلســم اإلنســاين ضــمن طائفــة املنتجــات، علــى رغــم  •

االعــــرتاض الشــــديد الــــذي أبــــداه أعضــــاء الغــــرفتني خبصــــوص هــــذه املســــألة نظــــرا خلصوصــــّية هــــذه 
ك إىل اعتبارهــــا منتوجــــا وهــــذا مــــا املنتجــــات الــــيت تــــرتبط جبســــم اإلنســــان، ليتجــــه الــــرأي بعــــد ذلــــ

والــــيت نّصــــت علــــى جــــواز إعفــــاء املنــــتج مــــن  1/1-1386يســــتخلص ضــــمنيا مــــن نــــص املــــادة 
املسؤولية، يف حالة عدم كفاية املعارف العلمية والتقنية وقت عـرض املنتـوج للتـداول مـن اكتشـاف 

إذا ثبــت أن "نــتج وجــود العيــب، وهــو مــا يعــرف مبخــاطر أو تبعــة النمــو والــذي ال يســتفيد منــه امل
،  وهـذا مـن "الضرر قد نتج عن عنصـر مـن عناصـر اجلسـم اإلنسـاين أو عـن املنتجـات املتأتيـة منـه

                                                 
)(1

�� �� ا�����ن ا����رن، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* J���
 ا����U ، دا���/ ��D(.20. 
(2)  Art. 1386-6 : « ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes 
dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1. » 

�� �� ا�����ن ا����رن، �W_ ا��*OK ، ص: أ�\* 3)(J���
 ا����U ، دا���/ ��D(.459. 
)(4


 ا��: أ�\* ���ة ، ا���7و�JS دة�G/^، ص��ا�ّ OK*��'�´ درا$
 )��ر�
، ا��� 
��� .29. 
)(5

�� �� ا�����ن ا����رن، �W_ ا��*OK، ص: أ�\* J���
 ا����U ،، دا���/ ��D(.21. 
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أجــل تــوفري أكــرب قــدر مــن احلمايــة للمتعــاملني مــع املستشــفيات، والقــائمني علــى عمليــات النقــل، 
 .بنوك الدم، بنوك اخلاليا املنوية وغريها

سم اإلنساين يف إطـار قـانون املسـؤولية هـي أساسـا مـن وحـي حيث أن إدراج منتجات اجل        
 01املــؤرخ يف  98/535اعتبـارات الّســالمة، هــذا مــا جعــل املشـرع الفرنســي يصــدر القــانون رقــم 

للمنتجــات املوجهــة )1(املتعلــق بتــدعيم الّرعايــة الّصــحية ومراقبــة الّســالمة الصــحية 1998جويليــة 
  .)2(للقانون املتعلق مبسؤولية املنتج عن منتجاته املعيبة لإلنسان، بعد أسابيع قليلة من إصداره

 : عرض المنتوج للتداول -ب

مـن يـد املنـتج إىل غايـة وصـوله إىل املسـتهلك، أي أنـه عمليـة  جالتـداول خـروج املنتـو بيقصد       
لـــون عمليـــة تصـــريفها إىل و الـــذين يت ،حتويـــل املنتجـــات بالتصـــنيع ليـــتم نقلهـــا وتوزيعهـــا علـــى التجـــار

  .)3(مجهور املستهلكني
 la mise enوإن عـــرض املنتـــوج للتـــداول يعتـــرب مصـــطلح جديـــد يف القـــانون الفرنســـي 

circulation du produit   25،حيــث جيــد أصــله يف التعليمــة األوربيــة املؤرخــة يف 
  .1985جويلية 

يعــــرض املنتــــوج للتــــداول عنــــدما :" علــــى أنف .م.قمــــن  5-1386فلقــــد نصــــت املــــادة 
  ."وأّن املنتوج ال يكون حمال إال لعرض واحد للتداول...تج عنه بصفة إراديةيتخلى املن

  :ويستخلص من هذه املادة بأن عرض املنتوج للتداول يتطلب شرطني

                                                 
)(1

�'�´،درا$
 )��ر�
 ،ا��*OK ا�ّ��/^، ص: أ�\* �� 
����
 ا����ة ،ا���7و�JS دة�G .29. 
�� �� ا��: أ�\* 2)(J���
 ا����U ، دا���/ ��D(/^، ص��ا� OK*� .458.���ن ا����رن، ا�

 (3) voir :Mémento pratique, francis, le FEBVRE, droit des affaires, concurrence 
consommation, Ed. francis le FEBVRE 2007-2008, D.n° 3875, p1135.  
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فـإذا كـان يقصـد بـالعرض للتـداول فقـدان املنـتج حليـازة املنتـوج :التخلي اإلرادي عن المنتوج -1
 dessaisissementج إىل حيّـــز االســـتعمال مـــن حيـــز اإلنتـــا )1(إراديـــا أي خـــروج املنتـــوج 

volontaire  هـــــدا معنـــــاه أّن املنتـــــوج ال يعتـــــرب معروضـــــا للتـــــداول إذا تعـــــّرض لالخـــــتالس أو ،
،كما ال يعتـرب عرضـا للتـداول، قيـام شـخص آخـر بـإجراء اختبـارات عليـه، )2(السرقة أو االستيالء 

اعتبـــار أّن املنـــتج مل يفقـــد ســـيطرته أو قيـــام خمـــرب أو مركـــز حبـــث بـــإجراء بعـــض الدراســـات عليـــه، ب
  .)3(ورقابته على املنتوج

ويفــرتض يف التخلــي اإلرادي عــن املنتــوج التســليم املــادي دون حاجــة إىل انتقــال ملكيتــه إىل       
الغــري الــذي قــد يكــون املســتهلك، وإن كــان نــادر الوقــوع، إذ يف غالــب األحيــان يقــع املنتــوج بــني 

  .وزع مرورا بتاجر اجلملة وانتهاًء ببائع التجزئةيدي وسطاء التوزيع بدءا بامل
تشـــبيه العـــرض للتـــداول بفقــدان معـــايري احلراســـة، املرتتبـــة عــن نقـــل حراســـة الشـــيء والـــيت  و لقــد مت

  ) 4( .يقصد ا انتقال سلطات االستعمال والرقابة والتسيري إىل احلارس اجلديد
قهـــاء يف فرنســـا، نظـــرا لتجزئـــة غـــري أن هـــذا قـــد تعـــرض إىل انتقـــادات مـــن طـــرف مجهـــور الف

  .حراسة اهليكل أو التكوين،  وحراسة التسيري أو االستعمال: احلراسة إىل
وهناك من يذهب إىل اعتبار عملية  عرض املنتوج للتداول نوع من التسليم  الذي هـو نقـل 

، غـري أن هـذا يتعـارض مـع ف.م.قمـن  1604الشيء املبيـع إىل حيـازة املشـرتي، حسـب املـادة 
يعــة التســليم الــذي يبقــى مفهومــا خاصــا بعقــد البيــع، حــىت وإن تــزامن تســليم املنتــوج مــع عرضــه طب

للتــداول، الــذي ال يشــرتط وجــود عقــد حلصــوله، كمــا أن نطــاق التســليم أوســع مــن عمليــة عــرض 
املنتوج للتداول، والعرض للتداول يبقى مستقل عن الغرض املقصود مـن التخلـي، إذ أن نيـة وضـع 

  .شبكة التوزيع، وعرضه للبيع ال ميكن أن يشبه بالعرض للتداولاملنتوج يف 

                                                 
 


، ا��*OK ا���/^: أ�\*1) (I���
 ا��'�´ C ���'( 21 ا���� /�دا�� ، )�7و�D(124.، ص. 
�� /�دا�� ،: أ�\*2) (D( رن����� �� ا�����ن ا�J���
 ا����U /^ ، ص��ا� OK*�  .462.، ا�
) (3

�'�´،درا$
 )��ر�
، ا��*OK ا���/^ ، ص: أ�\* �� 
����
 ا����ة، ا���7و�JS دة�G.304.  
1�4 ذ�� ا���دة  4) ( VF�1384 /1 ف.م.)2 ق.  
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وعليه فإّن مفهـوم العـرض للتـداول يعتـرب مفهومـا قانونيـا خاصـا، ومسـتقال بذاتـه، وأّن عمليـة 
نيــة املنــتج يف التخلــي عــن املنتــوج كعنصــر : عــرض املنتــوج للتــداول يفــرتض فيهــا تــوافر عنصــرين مهــا

  )1(.الفقدان الفعلي للحيازة املادية للمنتوجمعنوي، وعنصر مادي يتمثل يف 
  : وحدة عرض المنتوج -2

« la règle de l’unicité de la mise en circulation » 
إن اهلــدف مــن هــذه القاعــدة هــو توجيــه املســؤولية عــن فعــل املنتجــات املعيبــة حنــو مــن يبــادر 

ر احلاســم يف تقريــر املســؤولية بعــرض املنتــوج للتــداول، باعتبــار أن وقــت العــرض للتــداول هــو العنصــ
  .)2(املوضوعية للمنتج 

، حــىت يســهل عليــه )3(وإنــه ملــن مصــلحة املســتهلك، األخــذ بقاعــدة وحــدة العــرض للتــداول
حتديـــد املســـئول عـــن األضـــرار ،وهـــذا حيقـــق االســـتقرار القـــانوين يف حتديـــد بدايـــة ســـريان مســـؤولية 

ه تعـــدد الوســـطاء يف شـــبكة التوزيـــع، وهـــذا املنــتج، ألن األخـــذ بتعـــدد العـــروض للتـــداول يرتتـــب عنــ
، ألنـــه مـــن شـــأنه أن ميـــّدد )4(يتولـــد عنـــه معانـــاة وتعقـــد األمـــور بالنســـبة لضـــحايا املنتجـــات املعيبـــة

  )5( .الوقت الذي تثار فيه هذه املسؤولية
ورغم جناعة األخذ بقاعدة وحدة العرض للتداول، إال أا ال ختلـو مـن املشـاكل خاصـة فيمـا      
إذن فهــل . produit fabriqués en sérieباملنتجــات ذات األعــداد الكبــرية : يتعلــق

جيـب األخـذ بتــاريخ العـرض للتـداول لكــل دفعـة مـن املنتجــات وبصـفة فرديـة وعلــى حـدة؟أم جيــب 
 .األخذ بتاريخ العرض للتداول ألول دفعة من املنتوج من سلسلة الدفعات؟

فسري األول، ألنه أقرب إىل نص التوجيـه األوريب مييل الرأي الراجح يف فرنسا إىل األخذ بالت
 un »، باعتبـــار أن التفســـري الثـــاين يقـــوم علـــى فرضـــية وجـــود عيـــب يف التصـــور 1985لســـنة 

vice de conception » وليس عيب يف التصنيع الـذي هـو أسـاس املسـؤولية املوضـوعية ،
  )6( .للمنتج

                                                 
�� /�دا�� ،: أ�\* 1) (D( J���
 ا����Uرن���  .و)� /��ھ�  462.، ا��*OK ا���/^، ص �� �� ا�����ن ا�
�� /�دا�� ،: أ�\* 2) (D(
I���
 ا��'�´ C ���'( 21 ا�� .125. ، ا��*OK ا���/^، ص)�7و�

 1*ض ����اول 3) (��� .و ��J/ �F� أول 1
�� /�دا��، : أ�\* 4) (D(رن����� �� ا�����ن ا�J���
 ا����U ص ،OK*� .W� ، .462_ ا�
�'�´ �� ا�����ن ا����رن، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 5) (�� 
����
 ا����ة ،ا���7و�JS دة�G.304. 
�� /�دا��،: أ�\* 6) (D( رن����� �� ا�����ن ا�J���
 ا����U /^، ص��ا� OK*� .464.، ا�
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الــيت  les produits composites: بالمنتجــات المركبــةوكــذلك فيمــا يتعلــق 
، واملنتـوج املركـب هـو املنتـوج النهـائي الـذي رّكـب فيـه منتـوج )1(يتدخل يف إنتاجهـا أكثـر مـن منـتج

، )2(أو أكثــر، ســواًء كــان عقــارا أو منقــوال وســواًء كــان املنتــوج املركــب مــادة أّوليــة أو جــزءا جــاهزا
صلي، حيث يعترب منتجـا صـانع وعملية تركيب املنتوج يقوم ا مصنع خيتلف عن منتج املنتوج األ

املنـتج النهــائي، أي املصــنع النهــائي للســلعة الــيت طرحــت بامســه يف األســواق حبالتهــا لالســتعمال أو 
  )3( .االستهالك، حىت ولو مل يكن قد صنع كل أجزائها

قد نص على أن املنتوج ال يكون حمال إال لعـرض واحـد  1998ماي  19فإذا كان قانون 
نتجات املركبة تثري مسألة حتديد نظام املسؤولية ملختلف األشخاص الـذين سـامهوا للتداول، فإن امل

  .يف إدخال أي تعديل على املنتوج، عن طريق تركيب منتوج أو أكثر فيه
إذن فهل قاعدة وحدة العرض للتداول تتعلق بكل عنصر مـن عناصـر املنتـوج النهـائي علـى حـدة، 

ض للتــداول اخلــاص بــاملنتوج النهــائي يف شــكله الكامــل، أم أنــه جيــب األخــذ بعــني االعتبــار بــالعر 
دون االعتــداد بــالعرض للتــداول اخلــاص بــاجلزء أو األجــزاء املركبــة األخــرى، علــى أســاس أن الفــرع 

  .يتبع األصل؟
فإذا كانت غالبية الفقه متيل إىل األخذ باملفهوم التحليلـي واملتمثـل يف األخـذ بعـني االعتبـار 

، غــري أن )4(بكــل عنصــر علــى حــدة مــن عناصــر املنتــوج املســبب للضــرر بــالعرض للتــداول اخلــاص
احلــــل األخــــري يبــــدو منطقيــــا مــــن حيــــث حفاظــــه علــــى مصــــاحل ضــــحية املنتــــوج املعيــــب، إذ يكــــون 

، إذ أن مـــن مصـــلحة الضـــحية دائمـــا )5( االعتـــداد بلحظـــة التنـــازل عـــن الســـلعة مـــن املنـــتج النهـــائي
يعتـرب مسـئوال بالتضـامن مـع منـتج اجلـزء املركـب يف حالـة  الرجوع على منتج املنتوج النهـائي، الـذي

  . )6(ما إذا كان الضرر ناجتا عن عيب يف املنتوج املركب

  من حيث األشخاص: ثانيا
                                                 

�'�´، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\*1) (�� 
����
 ا����ة، ا���7و�JS دة�G.304. 
�� /�دا�� ،)D: أ�\*2) ( �� ��J���
 ا����U رن��� .W� ،.464_ ا��*OK ، ص ا�����ن ا�
�O ا�#��E*ات، )',�ªة ا�����رف اÁ$�+'�ر�
، : أ�\*3) ('�F  ب���1 2�1 
·�S�ّ'21 ا�9*ار ا� 
��-، ا���7و��
 �I1 ا��ّ�*��

 .168.، ص2007/�ون ط ، 
�� /�دا�� ،: أ�\*4) (D(  ��J���
 ا����Uرن�� ا��� .W� ،.465_ ا��*OK، ص �����ن ا�
�'�´، �W_ ا��*OK ، ص: أ�\*5) (�� 
����
 ا����ة ،ا���7و�JS دة�G.304. 
�C ا���دة 6) (�1 VF� �( ف.م.)2 ق 8-1386ھ"ا. 
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بعمليــات عديــدة، فتبــدأ مبرحلــة اإلنتــاج حيــث يــتم  رحــىت تصــل املنتجــات إىل املســتهلك متــ
وق، مث تليهـــا مرحلـــة التوزيــع ابتـــداًء بتـــاجر وإخراجهــا لتهيئتهـــا للعـــرض يف الســ إنتــاج املـــادة األوليـــة

ــــة هــــو حصــــول  ــــة، و إذا كــــان اهلــــدف مــــن دعــــوى املســــؤولية املدني ــــة وانتهــــاًء بتــــاجر التجزئ اجلمل
املســـتهلك علـــى تعـــويض،  إذن فمـــن هـــو املســـتهلك ؟  و هـــل يشـــرتط وجـــود عقـــد بـــني املضـــرور 

نتــــوج ترتــــب عنــــه ضــــرر يف حــــق واملنــــتج؟ أم أنـّـــه يكفــــي لقيــــام مســــؤولية املنــــتج وجــــود عيــــب يف امل
  املستهلك؟

إذا كــان املضــرور هــو صــاحب احلــق يف طلــب التعــويض مــن املســئول  :فــي التشــريع الجزائــري. أ
، غـــري أن مفهـــوم املضـــرور يبقـــى .م.قمكـــرر مـــن  140طبقـــا لـــنص املـــادة ) املنـــتج(عـــن الضـــرر 

هلك يف قـانون محايـة غامضا يتطلب الوقـوف عنـد مدلولـة الـذي يبقـى مرتبطـا بـإدراك مفهـوم املسـت
  .املستهلك

مــن  01فالظــاهر أن صــفة املضــرور تكــاد تــالزم شــخص املســتهلك، هــذا مــا تؤكــده املــادة 
يهـــــدف هـــــذا القـــــانون إىل حتديـــــد القواعـــــد العامـــــة املتعلقـــــة حبمايـــــة : "بقوهلـــــا)1( 02-89قـــــانون 

أت بتعريــف ويالحــظ أن هــذا الــنص مل يــ". املســتهلك طــوال عــرض املنتــوج أو اخلدمــة لالســتهالك
  )2( .للمستهلك وإمنا قرر احلماية هلذا األخري من األضرار طوال عملية العرض لالستهالك

مبقتضــي  )3(ولقــد عــرف املســتهلك يف إطــار مشــروع قــانون محايــة املســتهلك و قمــع الغــش 
كـل شـخص طبيعـي أو معنـوي : املسـتهلك:" منه واليت نصت علـي أن 03من املادة  01الفقرة 

ل أو جمانــــا ، ســــلعة أو خدمــــة موجهــــة لالســــتعمال النهــــائي مــــن أجــــل تلبيــــة حاجاتــــه يقتــــين مبقابــــ
و يظهــر مــن هــدا التعريــف أن ". الشخصــية أو تلبيــة حاجــة شــخص آخــر أو حيــوان متكفــل بــه 

  . املستهلك املشمول باحلماية هو املستهلك النهائي للمنتوج
املسـتهلك هـو  " بقولـه )4(39-90ليتكفل املشـرع بتعريـف املسـتهلك يف املرسـوم التنفيـذي 

كـــل شـــخص يقتـــين بـــثمن أو جمانـــا، منتوجـــا أو خدمـــة، معـــدين لالســـتعمال الوســـطى أو النهـــائي 
                                                 

��، جI�1989*ا�* 07ا��7رخ ��  1) (J���
 ا����D� 
�^ /����ا�1 ا���)���
  06ع .ر.، وا�'��1989. 
�* ا��'�:أ�\*2) (>ª ، ك��� ��1 

 وھ�*ان، $�'�(�K ،ق��Dا� 
����ن $¤)
 ا��'��ج، ر$��
 د��3راه، 3P/ ا(��.ام ��1 
��

 .114. ،ص 2006
��ن2008ا�F�در �� �Kان .3) (�*I2 ط*ف ا�( C�� .196.،ص 01،)�D^ رG? ، ا��F�دق 1
�O ا�§Æ، ج1990�'��*  30ا��7رخ ��  4) (Gا���دة و 
/�G*/ ^ّ����
 50.ع.ر.، ا�'�� ،1990. 
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وبـــإيراد املشـــرع هلـــذا )1( ."لســـد حاجاتـــه الشخصـــية أو حاجـــة شـــخص آخـــر أو حيـــوان يتكفـــل بـــه
لقــراءة التعريــف يكــون قــد خــالف كــل التشــريعات الــيت تركــت أمــر التعريــف للفقــه والقضــاء، وإن ا

األوليـــة للتعريـــف الـــذي أورده املشـــرع اجلزائـــري، يبـــني أن هنـــاك نوعـــا واحـــدا مـــن املســـتهلكني وهـــو 
املقتــين للمنتــوج أو اخلدمــة، وإذا كــان املســتهلك الــذي يقتــين هــو يف غالــب األحيــان مــن يســتعمل 

  .)2(املال أو اخلدمة
ًء حتصــلوا عليــه بــالثمن أن هــذا الــنص جــاء شــامال كــل املســتعملني للمنتــوج أو اخلدمــة، ســوا

عـــن طريـــق شـــرائه، أو جمانـــا، كاجلمعيـــات اخلرييـــة، الـــيت تقـــوم بتوزيـــع بعـــض املعـــدات والســـلع علـــى 
  )3( .املعوزين

كمــــا يالحــــظ مــــن خــــالل التعريــــف بــــأّن املشــــرع اجلزائــــري قــــد بــــالغ يف التوســــيع مــــن مفهــــوم       
ل الوســيط أو النهــائي، ومــن املســتهلك باســتعماله لعبــارة منتجــات أو خــدمات معــدين لالســتعما

هنـا يظهــر بـأن مفهــوم املسـتهلك ال يشــمل فقـط املســتهلك األخـري، وإمنــا يشـمل أيضــا املســتهلك 
وهــو احملــرتف الــذي يقتــين   )le consommateur intermidiaire")4" الوســيط 

ـــاء منتـــوج إلعـــادة تصـــنيعه،  منتجـــات وخـــدمات حلاجاتـــه االســـتثمارية، ليصـــبح األمـــر يتعلـــق باقتن
لســــد حاجاتــــه "ولــــيس بغــــرض اســــتهالكه وهــــذا مــــا جيعــــل العبــــارة متناقضــــة ملــــا يليهــــا مــــن عبــــارة 

لسـد " ، فإذا كان اجلزء األول مـن العبـارة "الشخصية أو حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل به
واضح غري أن عبارة أو حاجـة شـخص أو حيـوان يتكفـل بـه، ينبـئ بـأن عقـد " حاجاته الشخصية

وإمنـا يشـمل أيضـا  )5(املنـتج واملسـتهلك: ر على تنظيم العالقة بني أطرافـه ومهـااالستهالك ال يقتص
األغيار الـذين هـم يف كفالـة املقتـين أو املسـتعمل والـذين ال تـربطهم أي عالقـة مـع املنـتج بـل أكثـر 

احليوانــــات الــــيت يقــــوم برتبيتهــــا املقتــــين للمنتــــوج أو اخلدمــــة تــــدخل يف جمــــال محايــــة  مــــن ذلــــك، أنّ 
 l'animal ، وهـذا نظـرا لألمهيـة املتزايـدة الـيت أصـبح حيضـى ـا حيـوان الصـحبة )6( املسـتهلك

                                                 
�"ي رG?  ��08*ة  02ا���دة  1) (W'م ا���$*� . 39-90)2 ا�
�� /�دا�� ،: أ�\* 2) (D(رن����� �� ا�����ن ا�J���
 ا����U/^ ، ص��ا� OK*� .28. ، ا�
��ة : أ�\*3)  (JS دة�G ، /^، ص��ا� OK*��'�´، ا��� 
����
 ا�� .68.ا���7و�

(4)  voir: KAHLOULA.(M) et MEKAMCHA.(G),op.cit., p.15. 
�� /�دا��، : أ�\* 5) (D(رن����� �� ا�����ن ا�J���
 ا����U/^، ص��ا� OK*� .و)� /��ھ� 30. ، ا�
�'�´ ، ا��*OK ا���/^ ، ص: أ�\* 6) (�� 
����
 ا����ة ،  ا���7و�JS دة�G.68. 
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de compagne  بوصفه شريكا، ونظرا الرتباطه باملصاحل البشرية واملنافع االقتصادية، ليخـرج
ة األشـياء  يف القــانون املـدين، ويصــبح شخصـا جنينيــا مـن أشــخاص القـانون، غــري بـذلك مـن قائمــ

أنـــه ال يـــدخل يف مفهـــوم املســـتهلك مـــن يقـــوم برتبيـــة األنعـــام والـــدواجن ألغـــراض جتاريـــة، باعتبـــاره 
  .)1(يأخذ وصف احملرتف ال املستهلك

املنـــتج  يعـــد: "ف علـــى أنّ .م.مـــن ق 1386/1لقـــد نّصـــت املـــادة  :فـــي التشـــريع الفرنســـي.ب
                     )2( ."مسئوال عن األضرار اليت تسّببها منتجاته املعيبة سواًء كان يربطه باملضرور عقد أم ال

  :وإّن الوقوف على منطوق هذه املادة جيعلنا نسجل املالحظات التالية
علـى األخـذ  أّن املشـرع الفرنسـي قـد نبـذ التفرقـة التقليديـة، الـيت جـرى القـانون الفرنسـي   _    

ا، وهي أّن دعوى التعويض ختضع لقواعد ختتلف باختالف طبيعة العالقة بني املسئول وضـحية 
  ).العقد أم القانون(الضرر

، أصـــبح ال يؤخـــذ بعـــني االعتبـــار طبيعـــة الرّابطـــة الـــيت جتمـــع 389-98فبموجـــب قـــانون _
ليكـون بـذلك املشـرع )3( ال،املنتج ومن يف حكمه مع املتضّرر، فيستوي أن يكون متعاقـدا معـه أم 

الفرنســي قــد كــرس مســلكا أصــبح ميثــل توجهــا عامــا، والقــائم علــى توحيــد نظــام املســؤولية املدنيــة 
  .للمنتج، وذلك بنبذ التفرقة بني الضحية املتعاقد والضحية الغري متعاقد

كانـــت أكثـــر مشـــوال وطموحـــا مـــن التوجيـــه األوريب،   389-98كمـــا أن نصـــوص قـــانون _
أّن أحكام هذا القانون تطّبق على التعويضـات عـن :"منه على  02-1386ادة حيث نصت امل

، فاملضـــــرورين وفقـــــا هلـــــذا الـــــنص يشـــــمل كـــــّل مـــــن "اخل...األضـــــرار املاســـــة باألشـــــخاص واألمـــــوال
املســــتهلكني واملهنيــــني علــــى خــــالف أحكــــام التوجيــــه األوريب الــــيت مل حتــــدد مــــا إذا كــــان املضــــرور 

  )4( يا،مستهلكا أو مستعمال أو مشرت 
                                                 

�� /�دا�� ،: أ�\* 1) (D(رن����� �� ا�����ن ا�J���
 ا����Uص ، OK*� .W� ، .32_ ا�
(2)   l’article 1386-1 : « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son 
produit, qu'il soit ou non lie, par un contrat avec la. » 

) (3  
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�
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 G 2(5���ن  01ا��,*ع ا��*W�� J/"ا ا���Iأ �� ا���دة ����K1985 رات���^ /����À ا��DP�� �U 21ادث ا�����  . ا�

 21 _I��( :، دا���/ ��D(رن����� �� ا�����ن ا�J���
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����
 ا� OK*� .63.، ص'�´ ، �W_ ا�

�'�´ ، ا��*OK: أ�\*4)  (�� 
����
 ا����ة ، ا���7و�JS دة�G ^/��و)� /��ھ� 62.، ص ا�. 
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، ليعمـــق بـــذلك )1(ليكـــون ـــذا قـــد نبـــذ التمييـــز بـــني الضـــحية املســـتهلك والضـــحية احملـــرتف
التطــابق بــني املضــرورين مــن حمــض املســتهلكني وأقــرام مــن املهنيــني،  إذ فيمــا عــدا احلمايــة ضــد 

  ).املستهلك واحملرتف(الشروط التعسفية، فإّن أحكام التعويض واحدة بني املضرورين 
ا قــد تعرضــنا إىل مفهــوم احملــرتف باعتبــاره منــتج، فمــن هــو املســتهلك؟ وهــل هــو غــري وإذا كنّــ

  حمرتف؟
  :لقد ظهر يف فرنسا اجتاهني رئيسيني يتنازعان مفهوم املستهلك، فهناك

ويعتـرب مسـتهلكا وفقـا هلـذا االجتـاه، كـل شـخص يتعاقـد : االتجاه الموسع لمفهـوم المسـتهلك 
  .ء أو استعمال منتوج أو خدمةبغرض االستهالك، أي بغرض اقتنا

فيذهب إىل تعريفه بأنه الزبـون غـري احملـرتف للمؤسسـة أو : االتجاه المضيق لمفهوم المستهلك
املشـــروع، وأّن املســـتهلك هـــو الشـــخص الطبيعـــي أو االعتبـــاري للقـــانون اخلـــاص، والـــذي يقتـــين أو 

  )2( .خصية والعائليةيستعمل األموال أو اخلدمات لغرض غري مهين، أي إلشباع حاجاته الش
 1972ينــاير  14ولقــد حــاول املشــرع الفرنســي تعريــف املســتهلك يف املنشــور الصــادر يف 

مــن يســتخدم املنتجــات :"املتعّلــق بتطبيــق النصــوص اخلاصــة بضــرورة وضــع بطاقــات األســعار بأنــه
إلشـــباع احتياجـــات اخلاصـــة أو احتياجـــات األشـــخاص املســـئول عـــنهم، ولـــيس إلعـــادة بيعهـــا، أو 

  )3( ."ويلها، أو استخدامها يف نطاق مهنتهحت
، املتعلـــق بالشـــروط التعســـفية )4( 1978جـــانفي  10مـــن قـــانون  35كمـــا نصـــت املـــادة 

بــــالعقود املربمــــة بــــني احملرتفــــني وغــــري احملرتفــــني أو "أّن نصــــوص هــــذا القــــانون تتعلــــق فقــــط : علــــى 
بغـري احملـرتف، فهـل غــري  ، فنشـأ يف هـذا الصـدد جـدل فقهـي وقضـائي حـول املقصـود"املسـتهلكني

  .احملرتف هو املستهلك؟ أم أنه حيمل معىن آخر
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فلقد اعرتف البعض باملعىن املوحد لغـري احملـرتف واملسـتهلك يف حـني ذهـب الـبعض اآلخـر  
كـــل شـــخص يتعاقـــد أثنـــاء ممارســـته ملهنتـــه ختتلـــف عـــن مهنـــة : إىل أن املشـــرع قصـــد بغـــري احملـــرتف

رتف الــذي هــو غــري حمــرتف يف جمــال التعاقــد يبــدو يف الواقــع مثلــه املتعاقــد اآلخــر، باعتبــار أن احملــ
مثل أي مستهلك عادي ضـعيفا وجـاهال، ليكـون هـذا هـو اجتـاه حمكمـة الـنقض الفرنسـية اهلـادف 

   )1(.ملفهوم املستهلك عند أنصار التضييق" تفجر"إىل توسيع جمال احلماية وليكون مبثابة 
  

  الفرع الثاني
  شروط قيام المسؤولية

جيــب علـى املــدعي إثبــات الضــرر، :"علــى أنــه ف.م.قمـن  09-1386لقـد نصــت املــادة 
، ويظهــــر مــــن هــــذا الــــنص أنــــه لــــيس علــــى املــــدعي "العيــــب وعالقــــة الســــببية بــــني العيــــب والضــــرر

إثبات أي خطأ يف جانـب املنـتج ومـن يف حكمـه، أخـدا مبـا اجتـه إليـه الـرأي يف التوجيـه ) املضرور(
املســؤولية بــدون خطــأ، والــيت تســمح حبــل مشــاكل التطــور التقــين ومــا  األوريب القــائم علــى أســاس

  .ترتب عليه من خماطر
ولكن جمرد تورط املنتج يف إيقاع الضرر ال يكفي لعقد املسؤولية، حيث جيب علـى املضـرور 
إثبــات وجــود عيــب يتمثــل يف عــدم تــوافر الســالمة واألمــان املشــروع الــذي ينتظــره يف املنتــوج وقــت 

   .ولعرضه للتدا
، ليسـاير بـذلك  .م.قمكـرر مـن  140ولقد تبىن املشـرع اجلزائـري هـذا املوقـف مـن خـالل املـادة 

املشــرع الفرنســي، حيــث اشــرتط لقيــام مســؤولية املنــتج أن يكــون هنــاك عيــب يف املنتــوج، وكــذلك 
  .ضرر ناتج عن العيب مبعىن عالقة سببّية بني العيب والضرر

  العيب في المنتوج: أوال
  :يع الجزائريفي التشر  - أ

                                                 
�� /�دا�� ،: أ�\* 1) (D(رن����� �� ا�����ن ا�J���
 ا����UOK*� .و)� /��ھ� 22. ، ص ا���/^ ، ا�
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يكون املنتج مسؤوال عن الضـرر النـاتج :" أن على .م.قمكرر من  140لقد نصت املادة 
رع قـــد اشـــرتط وجـــود عيـــب يف املنتـــوج لقيـــام و يالحـــظ أن املشـــ، . . "  .عيـــب يف منتوجـــه عـــن

مـــن قـــانون  02مســـؤولية املنـــتج، دون أن يعـــرف العيـــب، و يعتـــرب املنتـــوج معيبـــا وفقـــا لـــنص املـــادة 
عنــدما ال يســتجيب للرغبــات املشــروعة املنتظــرة مــن طــرف املســتهلك، غــري أن مشــروع  89/02

قــانون محايــة املســتهلك كــان أكثــر تفصــيال  بــإيراده ملفهــوم املنتــوج املضــمون أي غــري املعيـــب  يف 
كل منتـوج، يف شـروط اسـتعماله العاديـة أو املتوقعـة، مبـا يف دلـك :" وهو 03من املادة 10الفقرة 
ال يشـــكل أي خطـــر أو يشـــكل أخطـــارا حمـــدودة يف أدين مســـتوي يتناســـب مـــع اســـتعمال املـــدة، 

   " مستوي محاية عالية لصحة و سالمة األشخاص، املنتوج، و تعترب مقبولة بتوفري

  :في التشريع الفرنسي -ب
عنـدما ال يسـتجيب ... املنتـوج يكـون معيبـا:"ف.م.مـن ق 04-1386لقد نصت املـادة 

  ".عاللسالمة املرغوبة شر 
حيــث يظهــر مــن هــذا الــنص بــأن املشــرع الفرنســي قــد ســار علــى خطــى التوجيــه األوريب يف 

يكـون املنـتج معيبـا عنـدما :" منـه 06وهذا ما يبدوا مـن خـالل املـادة  "défaut"تعريفه للعيب 
  ".ال يوفر السالمة اليت ميكن توقعها منه بطريقة جائزة

ب أن ال يـــــتم بـــــالنظر إىل عـــــدم وعلـــــى ذلـــــك فـــــإن حتديـــــد وصـــــف العيـــــب ألي منـــــتج، جيـــــ
صـالحية املنتـوج لالسـتعمال، ولكـن بـالنظر إىل الـنقص يف السـالمة الـيت كـان يتوقـع املســتهلك أن 

  )1( .يوفرها له املنتج بشكل طبيعي
 1641وإن هذا املفهوم للعيـب يف املنتـوج خيتلـف عـن مفهـوم العيـب الـوارد يف نـص املـادة 

اخلفيـــة، والـــذي يتمثـــل يف إخـــالل البـــائع بالتزامـــه بتقـــدمي  واملتعلقـــة بضـــمان العيـــوب ف.م.قمـــن 
  .)2(شيء خال من العيوب اليت تنقص من املنفعة املرجوة من الشيء املبيع

                                                 
�-، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 1) (�
 �I1 ا���*�� .234. 

، /��ون ط U��I1 2 ا�I�: أ�\* 2) (��
 ا��*/PJ'ك، دار ا�¤J�$)��1د ا �� ��J���
 �*��ء ا�:�Hا� 
���Dا� ،����K `$

 .63.، ص1990، 
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كمـا أنــه ال يكفـي لقيــام مسـؤولية املنــتج وجــود عيـب يف ســالمة املنتـوج، ألن املنتــوج يكــون 
دير هذه السالمة املرغوبـة شـرعا جيـب ، وأن تق)1("للسالمة املرغوبة شرعا بإذا مل يستجي" معيبا 

،حيــث ال جيــب علــى القاضــي أن يأخــذ بعــني االعتبــار الرغبــة  )2(أن يكــون موضــوعي ال شخصــي
،بـــل يأخـــذ بالرغبـــة املشـــرتكة ملســـتعمل متوســـط، اســـتنادا إىل  )3(اخلاصـــة ملســـتعمل املنتـــوج الضـــار

  )4( .املعيار التقليدي لرب األسرة احلريص على شؤون أسرته
ف إىل ذلك أنه جيب على القاضي يف تقرير الرغبة املشروعة أن يأخذ بعني االعتبار ويضا

الظروف احمليطة، وخاصة طريقة عرض املنتوج، واالستعمال املعقول املرجّو منه، ووقت عرضه 
واليت أشارت إىل  ف.م.قمن  04-1386من املادة  02للتداول، وهذا ما تضمنته الفقرة 

  )5( ."ج معيبا رد عرض الحق ملنتوج أفضل وأحسن منهال يعترب املنتو " أنه

  الضرر :ثانيا
حبيث يعترب )6( وهو ما يصيب الشخص يف حق من حقوقه أو يف مصلحة مشروعة، 

  .الضرر شرط الزم لقيام املسؤولية املدنية للمنتج يف قانون محاية املستهلك
باب تسرى على أن أحكام هذا ال:"ف على .م.من ق 02-1386وقد نصت املادة 

 )7( ."تعويض الضرر الناشئ عن املساس بالشخص أو مبال آخر، غري املنتوج املعيب نفسه
  :ويستخلص من نص املادة أّن هناك نوعان من األضرار

                                                 
�? �I1 هللا، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 1) (U*ا� �I1 �D��.191. 
) (2  ،C��'Kو C'�$ ��"�3و ،C����  
�Kودر C�����> و�3"ا ،
������ و)J����* �.وات ا�§�/ *�§�  
I��¥ 9ن ھ"ه ا�*�H  ��"�3و


، وG�رورات ا�§�ز(/�;�¤ف ��ع ا��'��ج D����J� 3�9دو�
،وا$9I#/ ة*#Hت ا��K��'�  ).ا�
 
�_ �K��ا، ��� $I^ وأن أورد C ا���دة  3) (� *�Iن  01وھ"ا ا������G 2(21  �����1983 2�+�J����: ا�H�ص /��¤)
 وأ)�2 ا�

���ل و�� ا�,*وط ا9;*ى ا���$¤� 

 )���D( 2*ف، ���T أن  ���* ا��'����ت وا���H)�ت �� ا�\*وف ا���د���G���
 ا������

 و$¤)
 اHS9�صDF/ أي �*را -�D  )وأ ،�����G *\�'� 2 أن+� ."ا��¤)
 وا9)�ن ا��,*وع ا�"ي �

(4) " le produit et les services, doivent dans les conditions d'utilisation et dans d'autres 
condition raisonnablement prévisibles par le professionnel présenter la sécurité à laquelle on 
peut légitiment s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes". 

�� /�دا�� ،: أ�\* 5) (D(رن����� �� ا�����ن ا�J���
 ا����U/^ ، ص��ا� OK*� .469. ، ا�
��: أ�\* 6) (D(  ون��/ ،*�Eب ا��.ا��+�� 
�
 ا��ط'�$7�
 ا(��.ام �� ا�����ن ا����� ا��.اE*ي، ا��*\� �� .�K2، ا���'�U

 .160.، ص1983ط ، 
(7) " les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une 
atteinte à la personnes ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même" 
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 :األضرار الماسة باألشخاص -أ 

وهي األضرار املاسة حبق من حقوق املضرور، كاحلق يف احلياة، واحلق يف سالمة جسمه،  
د على احلياة يعد ضررا، وهو أبلغ مراتب الضرر، وقد يتمثل يف إتالف عضو، حيث أن كل تع

أو إحداث جرح أو إصابة اجلسم أو العقل بأي أذى آخر من شأنه اإلخالل بقدرة الشخص 
على الكسب، حيث أن هذه األضرار تتخذ شكل الكسب الغائب والناتج عن فقدان القدرة 

فقات العالج، وكذلك كّل انتهاك للسالمة اجلسدية من على العمل أو انتقاصها أو بتكبيده ن
كما ميكن أن تشمل تكاليف مساعدة املضرور يف حاالت اإلعاقة أو   )1( جروح وأمراض وعلل،

 .العجز

  :التشريع الجزائريفي . 1
يقـدر القاضـي :"علـى أنّ  )2(.م.قمـن  131بالنسبة للمشـرع اجلزائـري، فلقـد نصـت املـادة 

مكــــرر مــــع مراعــــاة  182و 182ق املصــــاب طبقــــا ألحكــــام املــــادتني مــــدى التعــــويض الــــذي حلــــ
ويظهـر مـن هـذا الـنص أن مصـطلح الضـرر جـاء مطلقـا غـري حمـدد، إذن " اخل...الظروف املالبسة 

  .فاملعين ينصرف إىل كل أنواع األضرار دومنا حصر
 يكون املنتج مسـئوال عـن الضـرر النـاتج عـن: "على أن. م.مكرر من ق 140نصت املادة 

، ويظهــر مــن هــذا أن نــص املــادة جــاء عامــا غــري مقيــد، حيــث ينســحب "اخل...عيــب يف منتوجــه
جسـدية، (أضـرار ماديـة -املعين إىل كل األضرار املتصورة، مادامت متس إحدى املصاحل املشـروعة 

  )3( .-أو معنوية) مالية
جيب أن : "...02-89من قانون  02أما عن النصوص اخلاصة، فلقد نصت املادة 

  ...".أو أمنه/توفر على ضمانات ضد كل املخاطر اليت من شأا أن متس صحة املستهلك وي

                                                 
�-، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 1) (�
 �I1 ا���*�� .271. 
��  20ا��7رخ ��  G 2(05-10���ن 2) (���2005  *(¶� ?����2 ا�����ن ا����� 58-75ا����ل وا�P�� .ا�
292. 1�� ���ك، ا��*OK ا���/^، ص:أ�\*3) (. 
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أو أمنه تنصرف إىل اجلانب البدين، باعتبار أن /واستعمال املشرع لعبارة صحة املستهلك و
و هدا ما جاء يف إطار .)1( سالمة اإلنسان مرتبطة باجلانب الوظيفي النفسي لكل مستهلك

  )2( .غ.ق.م.ح.ق.ممن  09املادة 

  :في التشريع الفرنسي. 2  
لقــد ســاير املشــرع الفرنســي التوجيــه األوريب الــذي جعــل التعــويض كــامال وشــامال لألضــرار 

منـــه، وكـــذا  09املتمثلـــة يف اإلصـــابات اجلســـدية الناشـــئة عـــن املنـــتج املعيـــب مبوجـــب نـــص املـــادة 
يء آخر، كهالك أو تلف أشياء أخرى أو أي ش)3(األضرار املادية اليت تلحق بأشياء املنتج نفسه 

وهذا على خالف اتفاقية اسرتاسـبورغ الـيت كانـت تقصـر التعـويض . نتيجة هلالك، أو حتطم املنتوج
  .)5(أو األضرار اجلسدية )4(على إصالح ضرر الوفاة

إضـافة إىل هــذا فــإن اســتعمال املشـرع لعبــارة األضــرار املاســة باألشـخاص، يوســع مــن طائفــة 
د إىل إدمـاج األضـرار الفيزيولوجيـة واألضــرار املعنويـة يف نطـاق التعـويض، وحتـدد هــذه األضـرار لتمتـ

األضـرار بـاآلالم اجلسـدية الـيت يعانيهـا املتضـرر، ســواًء أثنـاء احلـادث أو حـني تلقيـة العـالج أو بعــد 
 ةذلـــك، كمـــا يشـــمل املعانـــاة النفســـية جـــراء إحساســـه بالقصـــور واإلعاقـــة لتحولـــه مـــن االســـتقاللي

ــــدخل يف نطــــاق هــــذه األضــــرار، األضــــرار البد ــــاج والتبعيــــة لآلخــــرين، كمــــا ي ــــة االحتي نيــــة إىل حال
اجلماليـــة، الـــيت تكـــون نتيجـــة للتشـــوه يف الوجـــه مـــثال حيـــث يفضـــل املتضـــرر يف هـــذه احلالـــة العزلـــة 
وعــدم الظهــور أمــام الناس،كمــا تــدخل يف هــذا اإلطــار األضــرار الــيت متــس األطفــال، فتمــنعهم مــن 

  .نشطة واأللعاب اليت يقوم ا أقراممزاولة األ

                                                 
��* أّن ا��,�*ع ا��.ا�E*ي ��G ذ1) (، ا��"ي أ�G 2�(89-02 4�#1���ن  ���02*  12ھ�T إ��4 أ/��� )�2 ذ��� )�2 ;�¤ل ا����دة 
" ���FG 
3*���,�
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�J/ ^Dي ا�"ي أ��'�� ."ا�����À 21 ا�P*ر ا�
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��2 ا����U، ا���7و��U25  ������
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، والـيت تعتـرب أضـرار "داألضـرار باالرتـدا"كما يدخل يف مفهـوم األضـرار املاسـة باألشـخاص 
غــري مباشــرة، تصــيب الورثــة، إمــا أن تكــون ماديــة كافتقــاد معيــل هلــذا املضــرور باالرتــداد، وإمــا أن 

   )1( .تكون معنوية ناجتة عن احلزن واألمل

 :ر الماسة باألموال باستثناء المنتوج المعيب نفسهاألضرا. ب 

  :التشريع الجزائريفي . 1
ضــــمان األمــــن :" املتعلــــق بــــالتقييس علــــى )2(23-89مــــن قــــانون  03لقــــد نصــــت املــــادة 

، حيــث أن الســـالمة تنصــرف إىل األشــخاص واملمتلكــات معـــا، "حلمايــة األشــخاص واملمتلكــات
  .ة باألموال واملمتلكاتوبالتايل يتم التعويض عن األضرار املاس

أو أمنـه /متـس بصـحة املسـتهلك و:"...علـى أن 02-89مـن قـانون  2كما نصـت املـادة 
، وبالتــايل فــإن إتــالف وانتقــاص القيمــة االقتصــادية لألمــوال واملمتلكــات "أو تضــر مبصــاحله املاديــة

مــا جــاء يف إطــار و هــدا .نتيجــة هلــالك املنتــوج املعيــب، يعــد ضــررا ماســا باملصــاحل املاديــة للمضــرور
  )3( .غ.ق.م.ح.ق.ممن  09املادة 

وقــد ثــار التســاؤل حــول األضــرار التجاريــة، وهــل تــدخل يف نطــاق التعــويض عــن املنتجــات 
  .املعيبة

بــأن األضــرار االقتصــادية أو التجاريــة : يف هــذا الصــدد" حســني املــاحي"فلقــد رأى األســتاذ
عيبــة، وهــي تشــمل عــدم صــالحية املنتــوج تــدخل يف نطــاق األضــرار الناشــئة عــن فعــل املنتجــات امل

لالستعمال بطريقة مرضية، وكذلك ما فات الشخص من كسب، و بـدلك هـي تـدخل يف نطـاق 
  .)4(املسؤولية الناشئة عن اإلخالل بااللتزام بضمان العيوب اخلفية

  :في التشريع الفرنسي. 2

                                                 
�'�´، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\*1) (�� 
����
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هـي األضـرار  ف.م.قمـن  2-1386وإّن األضرار املاسة باألموال حمل االعتبار يف املـادة 
قــد تكــون ملكــا  الــيت تتعــدى املنتــوج املعيــب ذاتــه، ومتتــد لــتمس أمــواال أخــرى غــري املنتــوج املعيــب

  .)1(للمتضرر أو حتت حراسته
  :حيث تشمل األضرار املاسة باألموال ما يلي

 .األضرار املالية اليت حلقت باملضرور، من أجل احلد من تفاقم الضرر أو اخلدمة .1

اجتــة عنــد تلــف وهــالك املنتــوج أو االنتقــاص مــن قيمتــه، كانفجــار تلفــاز يف غرفــة األضــرار الن .2
 .يلحق أضرار باملوجودات يف البيت

وبعــد أن جعــل التوجيــه األوريب التعــويض شــامال لكــل األضــرار الناجتــة عــن هــالك أو تلــف 
للمضـرور، أشياء أخرى نتيجة هلـالك، أو حتطـم املنتـوج املعيـب، فقـد فـرق بـني األمـوال الشخصـية 

واألمــوال املهنيــة لــه، وقــرر التعــويض عــن الضــرر الــذي يصــيب األوىل دون الثانيــة، وقــد وجــه النقــد 
هلذا املوقف، نظرا لصعوبة التفرقة بني مـا يعـد مـن األمـوال املخصصـة لالسـتعمال الشخصـي، ومـا 

  )2( .يعد مكّرس لالستخدام املهين
يف جعــل التعــويض   )3(التوجيــه األوريبليكــون بــذلك املشــرع الفرنســي قــد اتفــق مــع أحكــام 

كامـــل عـــن األضـــرار املاســـة بـــاألموال، أمـــا يف مـــا خيـــص التفرقـــة بـــني األمـــوال الشخصـــية واألمـــوال 
جــــــاءت عامــــــة، ال تثــــــري أي متييــــــز بــــــني األمــــــوال  2-1386املهنيــــــة، فيبــــــدوا أن صــــــياغة املــــــادة 
  .الشخصية واألموال املهنية للمضرور

   عالقة السببية: ثالثا
وهـي الصـلة بــني العيـب والضـرر، حيــث يتوجـب لقيــام املسـؤولية املدنيـة للمنــتج قيـام الســببية       

  .)4(بني العيب والضرر، وهي العالقة املباشرة بني العيب يف املنتوج والضرر الذي حلق باملضرور
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ــــات علــــى عــــاتق املضــــرور إال أن املشــــرع  وإذا كــــان التوجيــــه األوريب قــــد ألقــــى بعــــبء اإلثب
لصاحل املضرور، على سبق وجود العيب قبل طرح )1(سي قد خفف منه، وذلك بوضعه قرينة الفرن

-1386مــن املــادة  2الســلعة للتــداول، وهــذه القرينــة تســتخلص بطريقــة غــري مباشــرة مــن الفقــرة 
والــيت تعتــرب ســببا لإلعفــاء مــن املســؤولية إثبــات عــدم وجــود العيــب وقــت طــرح ف .م.قمــن  11

  )2( .املنتوج للتداول
غـري أنـه وإن كانـت الضـحية معفـاة مـن إثبـات قـدم العيـب يف املنتـوج علـى عرضـه للتـداول، 
غــري أــا ملزمــة بإثبــات أن الضــرر احلاصــل كــان ســببه عيــب يف ســالمة املنتــوج، وهــذا مــا ســيؤدي 
حتمــا إىل املســاس حبقــوق الضــحايا نظــرا ملــا تثــريه دعــوى املضــرور مــن صــعوبات، و مــا تتطلبــه مــن 

  )3( .ئية إلقامة الدليل على أّن الضرر مصدره العيب يف املنتوجخربات قضا

  الفرع الثالث
  أسباب اإلعفاء من المسؤولية

إذا كــان للمضــرور الــذي حلقــه ضــرر مــن جــراء اســتعمال املنتــوج املعيــب، احلــق يف مســائلة 
من حـاالت  املنتج ومطالبته بالتعويض، غري أن للمنتج يستطيع أن يربأ من املسؤولية بإثبات حالة

الـــــدفوع املنصـــــوص عليهـــــا يف القواعـــــد العامـــــة، أو الـــــدفوع املســـــتحدثة مبوجـــــب القواعـــــد اخلاصـــــة 
  .ملسؤولية املنتج

  الدفوع المنصوص عليها في القواعد العامة: أوال
إذا أثبـــت الشـــخص أن الضـــرر قـــد نشـــأ عـــن ســـبب .:" م.مـــن ق 127لقـــد نصـــت املـــادة 

ة، أو خطـأ صـدر مـن املضـرور أو خطـا مـن الغـري، كـان البد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قـاهر 
بنــاًء علــى هــدا ." غــري ملــزم بتعــويض هــذا الضــرر، مــا مل يوجــد نــص قــانوين أو اتفــاق خيــالف ذلــك

  : النص تتمثل أسباب اإلعفاء العامة يف
  : القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ .أ 
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دفعها، أو أن مينـع أثرهـا أو القوة القـاهرة هـي الواقعـة الـيت ال يكـون يف طاقـة الشـخص أن يـ
ميكنــه توقعهــا، أمــا احلــادث املفــاجئ، فهــو الواقعــة الــيت ال ميكــن توقعهــا ويســتحيل دفعهــا، وعلــى 

، هـو الواقعــة الــيت )1(هـذا فقــد قيـل بــأن القــوة القـاهرة واحلــادث املفـاجئ يقصــد مــا مسـمى واحــد
عنهمـــا، فإنـــه تنعـــدم مســـؤولية يســـتحيل علـــى اإلنســـان دفعهـــا، وبالتـــايل مـــىت ثبـــت أّن الضـــرر نشـــأ 

   .املنتج عن جرب الضرر
و لقد حاول القضـاء اجلزائـري تعريـف القـوة القـاهرة يف أحكـام عديـدة ، وهـو مـا قامـت بـه 

القــوة القــاهرة هــي حادثــة طبيعيــة :" ، بــأن11/06/1990احملكمــة العليــا يف قرارهــا الصــادر يف 
   )2( ."بة اإلنسانغري متوقعة و ال ميكن التصدي هلا و تفلت عن مراق

وحـــىت تعـــد القـــوة القـــاهرة أو احلـــادث املفـــاجئ ســـببا لـــدفع مســـؤولية املنـــتج جتـــاه املســـتهلك 
  :املتضرر، جيب أن يستجمع احلادث اخلصائص التالية

ومعناه أن تكون القوة القاهرة أو احلادث املفاجئ غري ممكـن توقعـه مـن  :عدم إمكان التوقع .1
 )3( .رأشد الناس يقظة وتبصرا باألمو 

ويشــرتط يف القــوة القــاهرة أو احلــادث املفــاجئ أن يكــون مســتحيال الــدفع،  :اســتحالة الــدفع .2
، وبالتـايل فمـىت  )4(فإن أمكن دفعه، حىت لـو اسـتحال توقعـه مل يكـن قـوة قـاهرة أو حادثـا مفاجئـا

ـــــــــااللتزام  ـــــــــف املـــــــــدين ب ـــــــــل أي شـــــــــخص يف ذات موق ـــــــــع الضـــــــــرر مطلقـــــــــا مـــــــــن قب اســـــــــتحال دف
 .)6(، كنا أمام استحالة دفع تنفي مسؤولية املنتج)تجاملن()5(بالسالمة
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G ن )�*اد��ن��'�( ��J��� ا��,*ع )�'� وا�U�*ون �J/ �F ".21 _I��( : �� 2���·���� �'(�Pام ا��.��)?، ا�ا�+* �I1 
Iھ

 وھ*ان، �(�K،ق��Dا� 
��3 *���K�( ي،)"3*ة*Eا��.ا ����
 ا��P*ور �� ا�����ن ا�JK175. ، ص2002-2001)�ا. 

) (2   ����� 
�����������¥ 11/06/1990ا����F�در 2���1 ا�§*����
 ا��
 02.ع.ق.، م458 ،ر���G? ا����JW*س 65919،ر���G? ا�'������ ،

 .( 88.،ص1991'�� 

 ا����W:�ا�� 
�PG1980 
���K أ�*ار �J/ V�D�ª� ، 
�*Eا��.ا Öا��� .) ا��� ھ.ت /�À ا�
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 ا���* ر��ض U'�، ا���7و�'( *�+Wي، دار ا�*�F���ء ا��P�ء وا�C�W ا�W*���� وا�
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و إن كان  الرأي السائد فقها و قضـاء ، هـو أن صـفيت عـدم إمكـان التوقـع، واسـتحالة الـدفع مهـا 
وســيلتان يف يــد القاضــي،ميكنه بواســطتهما التحقــق مــن أن احلــادث كــان الســبب الوحيــد يف إيقــاع 

م ، ولكنه ال يصـلح علـى اإلطـالق يف مجيـع الظـروف الضرر،و هو رأي ميكن التسليم به بوجه عا
  :، و لدلك يضاف إليهما شرطان آخران مها )1(واألحوال

ومفـــــاده أن ال يتصـــــل الضـــــرر باملنتجـــــات حمـــــل املســـــائلة وال  :أن يكـــــون الحـــــادث خارجيـــــا .3
 )2( .باملشروع الصناعي

ان احلـــادث أي ال يكـــون لـــه يـــد فيـــه، فـــإذا كـــ :ا إلـــى المنـــتجبو نســـأن ال يكـــون الحـــادث م .4
الفجــائي أو القــوة القــاهرة مــرّده خطــأ املنــتج الــذي كــان بإمكانــه توقعــه واحليلولــة دون وقوعــه، فإنــه 
ينفـــي وصـــف القـــوة القـــاهرة أو احلـــادث الفجـــائي، وتتحقـــق بـــذلك مســـامهته يف إحـــداث العيـــب 

لطــائرة وإحلــاق الضــرر باملســتهلك، وبنــاءا عليــه تقــوم مســؤوليته عــن تعــويض الضــرر، فمــثال صــانع ا
الــذي أمهــل يف تصـــميم الطــائرة، مـــا أدى إىل تســرب كميــات مـــن غــاز ثـــاين أكســيد الكربـــون إىل  
كابينـة الطيــار، ممـا ترتــب عنــه فقـد الســيطرة علــى الطـائرة، و بالتــايل اخــتالل توازـا وســقوطها، مــا 

 )3(.قد يرتتب عنه وفاة من فيها بسبب هذا العيب يف التصميم، والذي ينسب لصانع الطائرة

صــــراحة علــــى اعتبــــار احلــــادث  389-98أمــــا فيمــــا خيــــص املشــــرع الفرنســــي، فلــــم يــــنص قــــانون 
، وقبلــه التوجيــه األوريب  )4(املفــاجئ والقــوة القــاهرة ســببا مــن أســباب اإلعفــاء املنــتج مــن املســؤولية

، ولكن هذا ال مينع من اعتباره كذلك مادام أنه قد اسـتوجب علـى الضـحية إثبـات 1985لسنة 
الســببية بــني العيــب يف املنتــوج والضــرر احلاصــل، وبالتــايل ميكــن انتفــاء مســؤولية املنــتج مــىت عالقــة 

  .ثبت أن الضرر وقع حبادث مستقل عنه وال يدله فيه، كالقوة القاهرة أو احلادث املفاجئ
 ):الضحية(خطأ المضرور .  ب 

ض أو ال جيوز للقاضـي أن يـنقص مقـدار التعـوي:"على أنه. م.من ق 177نصت املادة 
  ."حيكم بالتعويض، إذا كان الدائن خبطئه قد اشرتك يف إحداث الضرر أو أزاد فيه

                                                 

 ز1'�ن،: أ�\* 1) (D���  

 ��� ا������ن ا������ ا��.ا�E*ي ،درا$������
 ا��)��JWم ا����ة ا����ھ*ة وأ<*ھ�� ��� ا���W�ء ا����7و�

*3"(، 

 وھ*ان ، )��ر��(�K ،ق��Dا� 
��3، *���K�( 215.، ص2006ة. 
�'�´، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\*2) (�� 
����
 ا����ة ،ا���7و�JS دة�G.290. 
�-، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 3) (�
 �I1 ا���*�� .115. 
�'�´، �W_ ا��*OK ، ص: أ�\*4) (�� 
����
 ا����ة ، ا���7و�JS دة�G.292. 
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ومبقتضى هذه املادة يعترب خطأ الضحية سببا من أسباب اإلعفاء الكلي أو اجلزئي من املسـؤولية، 
نونــا ، باعتبــار أنــه مــن غــري املســوغ قا )2(أو اســتبعادها )1(املنــتج والــيت تــؤدي إىل ختفيــف مســؤولية 

  .أن مينح تعويض كلي ملن تدخل خطؤه يف ترتيب الضرر
وحىت يعتد خبطأ املضرور كسبب من أسباب اإلعفاء من املسؤولية املدنية للمنتج، جيب أن تتوافر 
فيـه صــفيت الفداحـة واجلســامة، وميثلــون علـى ذلــك بشــرب املـريض لعشــر قطــرات بـذل قطــرتني مــن 

  )3( .احمللول
رح عندما يكون خطأ املضرور هو السبب الوحيد واملنـتج للضـرر، ولكـن وإذا كان اإلشكال ال يط

ــــدما يســــاهم العيــــب يف املنتــــوج إىل جانــــب خطــــأ املضــــرور يف إحــــداث الضــــرر  املشــــكل يثــــور عن
باملســـتهلك، فكيـــف يـــتم تقـــدير كـــل منهمـــا؟، و مـــا هـــو أثـــر ذلـــك علـــى حتديـــد املســـؤولية املدنيـــة 

  .للمنتج وبالتايل التعويض؟
  : لتمييز ما بني أحد الفرضنيوهنا جيب ا

أن يفــــوق : األوىل: ويتحقــــق هــــذا الفــــرض يف حــــالتني: أحــــدمها يســــتغرق اآلخــــر :الفــــرض األول
  .أحدمها اآلخر يف جسامته، والثانية أن يكون أحدمها نتيجة لآلخر

  :أحدمها يفوق اآلخر يف جسامته،و يتحقق هذا يف صورتني :الحالة األولى
فإذا عرض املنتج منتوجا معيبـا وقـد تعمـد ذلـك، فإنـه : أحدمها متعمداأن يكون  :الصورة األولى

،  )4(قـد سـاهم يف إحـداث الضـرر دتقوم مسؤوليته الكاملة حىت لو كان خطأ املضـرور غـري املتعمـ
أمــا لــو كــان املضــرور هــو مــن تعمــد إحلــاق الضــرر بنفســه، واســتغرق خطــؤه العيــب يف املنتــوج ففــي 

  )5(.املنتج النعدام السببيةهذه احلالة تنتفي مسؤولية 
وهذا يعتـرب بـدوره خطـأ مـن جانـب : أن يكون املضرور راضيا مبا وقع له من ضرر: الصورة الثانية

  ).املنتج( هذا األخري، حيقق مسؤولية املسئول 
                                                 

�: أ�\* 1) (D(، دا���/ � 
I���
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كمــا لــو كــان خطــأ املضــرور هــو نتيجــة لوجــود : أن يكــون أحــدمها نتيجــة لآلخــر :الحالــة الثانيــة
  )1( .تكون مسؤولية املنتج يف هذه احلالة مسؤولية كاملةعيب يف املنتوج، ف

أمـــا إذا كـــان العيـــب يف املنتـــوج قـــد حـــدث بســـبب خطـــأ املضـــرور، ففـــي هـــذه احلالـــة تنعـــدم 
  )2(.رابطة السببية، ويعد املضرور وحده املتسبب يف الضرر

اآلخـر بـل بقيــا فـإذا مل يسـتغرق أحــدمها   )3(احتفــاظ كـل منهمـا بذاتيتـه املســتقلة، :الفـرض الثـاني
خطــأ املضــرور، والعيــب (متميــزين، وكــل منهمــا قــد ســاهم يف إحــداث الضــرر، كــان للضــرر ســببان 

خطــأ (بــني املنــتج واملضــرور، حســب مســامهة كــل منهمــا  ة، حيــث يــتم توزيــع املســؤولي)يف املنتــوج
  )4( .يف إحداث الضرر) املضرور و العيب يف املنتوج

مل يســـتثن خطـــأ املضـــرور مـــن تعـــداده  389-98نون مشـــرع الفرنســـي، فـــإن قـــافبالنســـبة لل
والــيت تــنص )5( 13-1386لألســباب املعفيــة أو املخففــة ملســؤولية املنتج،وهــذا مــا أكدتــه املــادة 

عنــدما يكــون قــد شــارك يف إحــداث الضــرر  .. ميكــن أن ختفــض أو تلغــي مســؤولية املنــتج:"علــى أنّ 
  ".مسئوال عنه كل من العيب يف املنتوج، وخطأ الضحية، أو شخص يكون

ويالحــظ مــن خــالل هــذا الــنص أن املشــرع قــد أحلــق بأخطــاء املضــرور، أخطــاء مــن هــم مســئول 
كاألطفـــال والتـــابعني لـــه ، وهـــذا ميـــنح للقاضـــي ســـلطة واســـعة يف تقـــدير مســـامهة خطـــأ )6(عـــنهم،

املنتـوج يف ظـروف غـري ) املسـتهلك(و لـذلك فـإن اسـتعمال املـدعي .)7(املضرور يف إحداث الضـرر
ـــه لتخفـــيض مســـؤوليته، بشـــرط أن ال يكـــون يف عاد ـــه املنـــتج املـــدعي علي يـــة، ميكـــن أن يتمســـك ب

وسعه أن يتوقعها، وهو يف ذلك كالقوة القاهرة، إذ جيب أن يتـوافر يف خطـأ املضـرور عـدم إمكـان 
  )8( .التوقع وعدم إمكان الدفع حىت يكون سببا لتخفيض مسؤولية املنتج أو إلغائها

                                                 
�* ر��ض U'�، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 1) ('( .520. 
 .�I1 .547 ا�*زاق ا��'�Jري، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 2) (

 ا���ھ*ة، ط: أ�\*3) (�
 ا��*/PJ'ة، دار ا�*E�#ا� O��: 
��� )��ض، )�7و�D( 
 .162.، ص2000، �02�د�
�2 ا����U، ا��*OK ا���/^، صU�: أ�\* 4) (.64. 
�J� ا���دة  5) (/�� 82/2  
�C ا9ور/� ��'K1985)2 ا���. 

 21 ��- ا�§�*، ر$��
 د��3راه ، ا���ھ*ة، /�ون $'
، ص: أ�\* 6) (�I#ا� 
���و، ا���7و�Iا�� _��و)��  1.406¤ء ا���2 ;

 ./��ھ�
�'�´، : أ�\* 7) (�� 
����
 ا����ة ، ا���7و�JS دة�G/^، ص��ا� OK*� .و)� /��ھ� 297. ا�
�? �I1 هللا، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 8) (U*ا� �I1 �D�� .200. 
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 : فعل الغير  . ج

فلقــد اعتــرب املشــرع اجلزائــري فعــل الغــري ســببا مــن أســباب إعفــاء املنــتج مــن املســؤولية اســتنادا       
، غــري أن صــفة الغــري قــد تنصــرف إىل كــل .م.قمــن  127إىل القواعــد العامــة، بنــاءا علــى املــادة 

  .واملنتج، وكذا من يسألون عنهم قانونا أو اتفاقا) املستهلك(شخص من غري املتضرر 
مسؤولية املنـتج فإن  )1(ف.م.ق من 14-1386املادة ملشرع الفرنسي فبناًء علي نص أما ا     

قبــل الضــحية ال ختّفــف، ــرد إثبــات مســامهة فعــل الغــري يف إحــداث الضــرر، وعلــى هــذا األســاس 
  )2( .فإن فعل الغري ال يعترب سببا من أسباب اإلعفاء اجلزئي للمسؤولية املدنية للمنتج

سـكت عـن بيـان أثـر فعـل الغـري يف االسـتبعاد الكلـي ملسـؤولية املنـتج، علـى  غري أن هـذا الـنص قـد
خـــالف القواعـــد العامـــة الـــيت تقتضـــي باعتبـــار فعـــل الغـــري ســـببا لإلعفـــاء الكلـــي مـــن املســـؤولية، إذا 
تـوافرت فيـه شــروط القـوة القـاهرة مــن حيـث عــدم التوقـع وعـدم القــدرة علـى الـدفع، وهــذا مـا يؤكــد 

  .)3(1998ماي  19ة قانون على استقاللية وذاتي
ونقــول أّن خطــأ الغــري قــد يتخــذ مظهــرا آخــرا يف خصــوص مســؤولية املنــتج، يف حالــة مــا إذا  
ــــاج الســــلعة أو املنتــــوج، حــــىت تصــــل إىل  ــــر مــــن مشــــروع مســــتقل، يشــــارك يف إنت ــــاك أكث كــــان هن

، كالســيارات: املســتهلك يف شــكلها النهــائي، وهــو خيــص املنتجــات الــيت تتكــون مــن عــدة أجــزاء
تضــرر املســتهلك املشــرتي نتيجــة النفجــار زجاجــة امليــاه : زجاجــات امليــاه الغازيــة، الطــائرات فمــثال

الغازيـة بــني يديــه، فهــل يسـتطيع املنــتج النهــائي أن يتحلــل مــن املسـؤولية، عــن طريــق التمســك بــأّن 
وع احلادثــة قــد نتجــت عــن خطــأ أحــد املشــروعات الســابقة الــيت شــاركت يف إنتــاج املنتــوج كاملشــر 

  .الذي قام بإنتاج الزجاجة؟
ّن االلتـــزام بالســـالمة الـــذي يثقـــل كاهـــل املنـــتج الـــذي يفـــرض عليـــه واجـــب العلـــم بعيـــوب إ

ال يسمح بإمكان التمسـك ـذا الـّدفع يف مواجهـة املسـتهلك املشـرتي، بـل  ،الشيء الذي يصنعه

                                                 
�J� ا���دة 1) (/�� 82/2  
�C ا9ور/� ��'K1985)2 ا���. 

(2)   Art. 1386-14: «la responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le 
fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage. » 

�� /�دا�� ،: أ�\* 3) (D(رن����� �� ا�����ن ا�J���
 ا����U/^ ، ص��ا� OK*� .473. ، ا�
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املسـئول عـن العيـب يكون على املنـتج النهـائي إمـا أن يـوىف بـالتعويض، علـى أن يرجـع بـدوره علـى 
  .)2(وهذا وفقا للقواعد العامة يف املسؤولية التقصريية )1(الذي أدى إىل نشوء الضرر

غري أن الفقه يف فرنسا قد جرى يف تقدير خطأ الغري يف دفع مسؤولية املنتج علـى إخاللـه لاللتـزام 
  :بالسالمة على التفرقة بني فرضني

 هذا الفرض لكل مـن خطـأ الغـري والعيـب يف املنتـوج يف:استغراق أحدمها لآلخر :الفرضية األولى
شأن يف إحداث الضرر، وكان أحدمها قد استغرق اآلخـر، حيـث كـان وحـده السـبب يف إحـداث 
الضرر، فإذا ما كان العيب يف املنتوج قد اسـتغرق خطـأ الغـري، كـان املنـتج وحـده مسـئوال مسـؤولية  

نتـوج فيسـأل الغـري وحـده مسـؤولية كاملـة، وتنتهـي كاملة، أمـا إذا اسـتغرق خطـأ الغـري العيـب يف امل
  )3(.متاما مسؤولية املنتج

وهــي احلالــة الــيت حيــتفظ فيهــا كــل منهمــا باســتقالليته ولكــن ســاهم وشــارك كــل : الفرضــية الثانيــة
 -املنــتج والغــري-منهمــا يف إحــداث الضــرر، ويف هــذا الوضــع نكــون إزاء ضــرر تعــّدد املســامهون فيــه

  )4(. يف موجهة املضرور عن تعويض الضررويكون كليهما مسئوال
والـــيت نصـــت . م.مـــن ق 126ا املوقـــف مـــن خـــالل املـــادة ذولقـــد تبـــين املشـــرع اجلزائـــري هـــ      
إذا تعــّدد املســئولون عــن فعـل ضــار، كــانوا متضــامنني يف التـزامهم بتعــويض الضــرر، وتكــون :" علـى

  ".بالتعويض االلتزام يب كل منهم يفالقاضي نص إذا عنياملسؤولية فيما بينهم بالتساوي، إالّ 

  الدفوع المنصوص عليها في القواعد الخاصة: ثانيا
األصــــل أّن نظــــام املســــؤولية عــــن فعــــل املنتجــــات املعيبــــة الــــذي قــــّرره التوجيــــه األوريب وتبنــــاه 
القانون املدين الفرنسي هو نظام آمر مينع كل اتفـاق علـى اإلعفـاء الكلـي أو اجلزئـي مـن املسـؤولية 

  )5(.قّررة مبقتضاه، ومثل هذا االتفاق يعد معدوماامل
                                                 

�� U�2، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 1) ($ �� .و)� /��ھ� 1 .179
�2 ا����U، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 2) (�U .56. 
�?، ا��*OK ا���/^، ص���I1 �D ا: أ�\* 3) (U*� .201. 
  .165. ��د�
 )��ض، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 4) (
 
��¨ أن ا�,�*وط ا���� ���G 2�(98-389 ^�W���ن  15-1386و�+2 ا��,*ع ا��*W�� ��G أورد ا$��Q'�ء ��� ��Å ا����دة  5) (U ،

�2، وھ"ا�*�D( 2�/ V��3 4�( 
D�D: ن�+  �J'( ء�W1Áأو ا 
���D�� �J�� ا���7و����� �3�ن $���Eا ��� �G���ن  1� �I�$�'( ء��K
�2 ا�F�در �� +�J���
 وإ1¤م ا����U10  *��'�1978  دة���¨ �VF ا�U25 C4 أ��1 C'(": 2��D\* �� ا����د ا���  �I*م /�
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ولقــد أورد كــل مــن التوجيــه األوريب واملشــرع الفرنســي عــدة وســائل دفــاع أخــرى مل يتحــدث 
عنها املشرع اجلزائري،  ميكن للمنتج أن يـتخلص مبقتضـاها مـن املسـؤولية كليـا أو جزئيـا وذلـك يف 

   :حالتني

 ناالمدعى عليه ليس المنتج المسئول قانو  .أ 

من  1فقرة  11-1386وفقا لنص املادة )1(ويف هذه احلالة ال يكون املنتج مسئوال قانونا
أثبت أنه مل يعرض املنتوج للتداول، وذلك بأن  إذااألوريب  من التوجيه 7واملادة ، ف .م.ق

)2(أخرجه إراديا من حتت سيطرته
أو إذا أثبت أن املنتوج ورغم عرضه للتداول، إال أنه مل يكن ، 

وبناءا على هذا فحىت ولو اقتصر العرض  ،  )3(موجها للبيع أو ألي وجهة من أوجه التوزيع
  .)4(للتداول على عينات معينة، فإن ذلك يؤدي إىل قيام مسؤولية املنتج

كما يدخل يف حكم هذه احلالة، منتج اجلزء الذي يعفي من املسؤولية، إذا ما أثبت أّن 
وهذا ما قضت به )5(م املنتوج الذي أدمج يف اجلزء املكون،العيب راجع إىل عدم سالمة تصمي

ويسأل عن الضرر يف هذه احلالة املنتج النهائي بناءا )6( ف.م.قمن  6فقرة  11- 1386املادة 
  )7( .على التعليمات املقدمة منه إىل منتج اجلزء

  :جو العيب ال يرجع إلى فعل المنت .ب 
  : ويدخل يف هذا السياق

                                                                                                                                                         
 ���� ��J��������* ا��J'��� أو ا� ^��U اط إ�§���ء أو إ�����ص*���Sا ��W����  ره���I�1�/ 2�+�J������2 أو ا��*���D����* ا��2 و�*���D�ا�

À�ا���� C �(ي )2 ا��.اª/ �'J�  ".�� U�ل إ;¤ل ا�
21 _I��( :/^، ص��ا� OK*��? �I1 هللا، ا�U*ا� �I1 �D��.196. 

(1)   Art. 1386-11-1 : « qu'il n’avait pas mis le produits en circulation. » 
��: أ�\* 2) (D( رن ،/�دا������� �� ا�����ن ا�J���
 ا����U/^ ، ص��ا� OK*� .472. ، ا�

(3)  Art.  1386-11-3: « que le produits n'a pas ere distiné à la vente ou à toute autre forme de 
distribution. » 

�� /�دا�� ،: أ�\* 4) (D( ،
I���
 ا��'�´ C ���'( 21 ا�� .43. ، ا��*OK ا���/^ ، ص)درا$
 )��ر�
()�7و�
) (5 ( Å�H? ا����ا��.ء  ´�'( 
��* أن )�7و� ´��'�'J� �� إط�ر ا���ا�1 ا���)
 /�I>Ê�ت ���- ا�§��*، وھ�"ا ا�§��* ��G �+��ن ا�

�E�J'ا�. 
(6)  Art. 1386-11-6 : « le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il 
établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été 
incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit. » 


، ا��*OK ا���/^، ص: ا�\* 7) (����
 ا��'�´ ا����ة ،)�7و�JS دة�G.308. 
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 :لتداوللج و طرح المنتعدم وجود العيب وقت  .1

ال يكــون املنــتج مســئوال عــن الضــرر احلاصــل نتيجــة لتعيــب املنتــوج، إذا أثبــت أن املنتــوج مل       
يكن معيبا وقت طرحه يف السوق، وإّن هذا العيب نشأ يف وقت الحق أي أـا صـممت بطريقـة 

رنســي مــن خــالل املــادة وهــذا مــا تبنــاه املشــرع الف )1(تــوفر األمــان املشــروع الــذي ميكــن أن ينتظــر،
  .)2(ف.م.قمن  02فقرة  1386-11

                                                 
�? �I1 هللا، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 1) (U*ا� �I1 �D��.197.  

�� /�دا�� ،  D(���ا�� �� ��J���
 ا����Uرن��� .305. ، ا��*OK ا���/^، صن ا�
 

(2)  Art. 1386-11-2 : « que comporte tenu des circonstances, il y a lien destiner que le défaut 
ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mise en circulation pas 
lin ou que ce défaut est né posterienement. » 
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 :لتزام بالقواعد التشريعية والتنظيميةاال.2

فــإن املنــتج ال يكــون مســئوال إذا  ف.م.قمــن )1( 05فقــرة  11-1386فبمقتضــى املــادة 
ما أثبت أن العيب يرجع إىل مطابقة املنتوج للقواعـد اآلمـرة للتنظـيم التشـريعي أو الالئحـي، وهـذه 

  ."fait de prince"" بفعل األمر"حلالة هي أشبه ا
وعلــى هــذا األســاس فــإن املنــتج يســتطيع دفــع مســؤولية عمــا ينشــأ مــن أضــرار نتيجــة لتعيــب 
املنتـــوج، إذا مـــا أثبـــت أن العيـــب الـــذي ســـّبب الضـــرر ناشـــئ عـــن خضـــوعه للقـــوانني والتشـــريعات 

مواصـــفات الـــيت تضـــمنتها القواعـــد اإللزاميـــة الصـــادرة عـــن الســـلطات العامـــة للدولـــة،أو خبضـــوعه لل
  )2( .اآلمرة

ولكــن يالحـــظ أن مطابقـــة املنتـــوج للقواعــد اآلمـــرة ال يكـــف إلثبـــات أــا غـــري معيبـــة، وأـــا 
تتــــوافر علــــى األمــــان والســــالمة الــــيت ميكــــن أن ينتظرهــــا اجلمهــــور، فمراعــــاة هــــذه القواعــــد ال يعــــين 

سؤولية أن يكون تعيـب املنتـوج راجـع الحـرتام بالضرورة توافر األمان، إذ جيب إلعفاء املنتج من امل
  .القواعد اآلمرة ذاا

غــري أنــه ال ميكــن التمســك ــذا اإلعفــاء مــن املســؤولية، إذا اكتشــف العيــب خــالل العشــر 
ســنوات التاليــة لطــرح املنتــوج للتــداول، ومل يســتخدم املنــتج أي إجــراءات خاصــة بــه ليمنــع النتــائج 

  .)3(ف.م.قمن  12-1386 الضارة، وهذا ما قضت به املادة
 "les risque de développement")مخاطر النمو(مخاطر التطور .3

ــــه 04فقــــرة  11-1386نصــــت املــــادة  ــــتج مســــئوال بقــــوة القــــانون، إذا :" علــــى أن ال يكــــون املن
  مل تكـن تسمـح أن حالة املعرفة العلمية والتقنية وقت عرض املنتوج للتـداول،... أثبت

                                                 
(1)  Art. 1386-11-5 : « ou que le défaut est du à la conformité du produit avec les règles 
impératives d’ordre législatif ou règlementaire. » 

�? �I1 هللا، ا��*OK: أ�\* 2) (U*ا� �I1 �D�� ^/��197.، ص ا�.  

�� /�دا��،   D(ا�����ن ا �� ��J���
 ا����Uرن��� .305. ، ا��*OK ا���/^ ، ص�
 

(3)  Art. 1386-12-2 : « le producteur ne peut invoque les causes d’exonérations prévues aux 
4°et 5° de l’article 1386-11 si, en présence d’un défaut qui s’est révélé dans un délai de dix 
ans après la mise en circulation du produit, il n’a pas pris les dispositions propres à en 
prévenir les conséquences dommageables.. » 
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  )1( ."بباكتشاف وجود العي 
وبالتـــايل فـــإن عيـــب احلالـــة الفنيـــة، يعـــين أن املنـــتج ومـــن يف حكمـــه، مل يكـــن لـــه ليكتشـــف 
العيب أو يتجنبه، بسبب أن حالة املعرفة الفنية والعلمية املتوفرة لديه، وقت طرح املنتوج للتـداول، 

 E/7ادة ، وهــذا مــا قررتــه مســابقا املــ)2(مل تســعفه يف اإلطــالع عليــه والنتيجــة هــي دفــع مســؤوليته
مـن املسـؤولية مـن  إعفـاء ببكسـمن التوجيه األوريب، حيث جعلت مسألة األخذ مبخاطر التطـور  

، وقد كـان ألملانيـا فضـل السـبق يف معرفـة هـذا املفهـوم، الـذي )3(األمور االختيارية للدول األعضاء
ل  كســب لإلعفــاء مــن املســؤولية ضــمنيا مــن خــال أخــذت بــه حمكمــة العــدل االحتاديــة ألول مــرة

ـــــك 1968نـــــوفمرب  26الشـــــهري وهـــــذا بتـــــاريخ  « huêhnerpest »قـــــرار  ، ليقـــــوم بعـــــد ذل
، علـى إثـر الضـجة 1976أوت  24باستثناء األدوية مـن اإلعفـاء ملخـاطر النمـو، مبوجـب قـانون 

، حيــث تســبب عــرض أحــد املنتجــني لــدواء يف أثــار جانبيــة conterganالــيت أحــدثتها قضــية 
  .ناولنه، وما ترتب عنه من تشوهات لدى األجنةللنساء احلامالت الّاليت ت

وإن اإلعفاء ملخاطر النمـو يعتـرب مـن املفـاهيم األكثـر تعقيـدا مـن الناحيـة التقنيـة والتطبيقيـة، 
إىل غايـــة ســـنة  1985وهـــذا مـــا جعـــل املشـــرع الفرنســـي يتـــأخر عـــن نقـــل التوجيـــه األوريب لســـنة 

 املؤيـــدين لســـنه ومجعيـــات املســـتهلكني ، نظـــرا للخالفـــات اخلاصـــة بـــني منظمـــات احملرتفـــني1998
  )4(.املعارضني لذلك، وما جنم عن ذلك من عرقلة للعمل الربملاين

وإّن عـــبء إثبـــات احلالـــة الفنيـــة يقـــع علـــى عـــاتق املنـــتج، املثـــري للـــدفع، حيـــث أنـــه مل يكـــن 
ح السـلعة بوسعه التعرف على العيب أو جتنبه، بناءا على املعرف العلميـة والتقنيـة املتـوفرة وقـت طـر 

للتــداول، وإن حتديــد مــدى املعرفــة العلميــة والتقنيــة املطلــوب إدراكهــا مــن املنــتج حــىت يقبــل دفعــه، 

                                                 
(1)  Art. 1386-11-4 : « que l’état de connaissance scientifiques et techniques, au moment où il a 
mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut. » 


 : ا�\* 2) (���3 ،
����D2 ��� ا��+�J�����2 و���Uق ا��'J��F( 2��[ ا�/ 
��ة ، �+*ة )H�ط* ا��#�ر، رھ���ت ا���از�JS دة�G

 أ/� /+* /�����، ع�(�K ،ق��D52.، ص2005، 02.ا�. 

�? �I1 هللا، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 3) (U*ا� �I1 �D��.199.   
�� �� ا�����ن ا����رن�� /�دا�� ،)D: أ�\* 4) (J���
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يكون بناءا على احلالة املوضوعية األكثر تطورا للمعرفة املتـوفرة حـال طـرح املنتـوج للتـداول، وذلـك 
  )1( .على املستوى الدويل ال الداخلي

أن خمـاطر النمـو تعتـرب سـبب نسـيب ولـيس مطلـق لإلعفـاء غري أن املشـرع الفرنسـي قـد اعتـرب 
  :من املسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة حيث ال يؤخذ به يف حالتني

ال ميكــــن التمســــك ــــذا الــــدفع، إذا ترتــــب الضــــرر عــــن عنصــــر مــــن جســــد اإلنســــان أو  :أولهمــــا
  )3(.ف.م.قمن  12-1386، وهذا ما قضت به املادة  )2(مشتقاته
كــن للمنــتج التمســك ــذا الســبب، حالــة وجــود عيــب يكشــف خــالل فــرتة عشــر ال مي :ثانيهمــا

وبنـاءا     .)4(سنوات، ومل يقم املنتج باختـاذ اإلجـراءات املناسـبة مـن أجـل الوقايـة مـن آثـاره الضـارة
علـــى ذلـــك، فـــإن املنـــتج باعتبـــاره حمـــرتف ملـــزم بتســـليم منتـــوج خـــال مـــن كـــل عيـــب أو قصـــور يف 

شأن هذا العيب تعريض األشخاص واألموال للخطر، مبعىن توفري منتـوج  التصنيع، إذا ما كان من
تتهيــأ مــع اســتخدامه أو اســتهالكه الســالمة الــيت ميكــن للمســتهلك ارتقاــا، ولضــمان حتقــق هــذا، 

  )obligation de suivi » )5»فرض املشرع الفرنسي على املنتج التزام باملتابعة 
  

  الفرع الرابع
  المدنية و تقادمها المسؤولية شروط اإلعفاء من نبطال

ال مينــع املنــتج  اذإىل فكــرة املخــاطر، هــفباعتبــار مســؤولية املنــتج مرتتبــة بقــوة القــانون اســتنادا 
تعفيـه من إثارة بعض الدفوع للتحلل مـن مسـؤوليته، غـري أنـه ال يعـين أن لـه احلـق يف إدراج شـروط 

املضــــرور، غــــري أن قواعــــد العدالــــة  ا مــــن مصــــلحة املســــتهلكذكــــان هــــ  اذ،و إ) أوال(مــــن املســــؤولية
  ).أوال.(تقتضى حتقيق مصلحة املنتج بربط مدة رفع الدعوى بأجل حمدد

                                                 
��ة ، : أ�\* 1) (JS دة�Gا�
���7و� � 
�����'�´،ا��*OK ا���/^، صا�� .و)� /��ھ� 311.
) (2 ����Qا� ¥F�'( �� ���*� �J��*1 ا، ا������*وس ا��W/ ء�/��
 ا��م ا��PG C�W�; ��� 
��'��ت )�2 أ<�* $��ء 1��4 وھ"ا ��

 ..ا�*أي ا���م
(3)  « l’article 1386-12-1: « le producteur ne peut invoquer la cause d’exonération prévue au 4° 
de l’article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par 
les produits issus de celui-ci. » 

�� /�دا�� ، : أ�\* 4) (D( 
I���
 ا��'�´ C ���'( 21 ا��   .48. ، ا��*OK ا���/^، ص)�7و�
�� /�دا�� ،: أ�\* 5) (D(رن����� �� ا�����ن ا�J���
 ا����U/^، ص��ا� OK*� .475. ، ا�
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  المدنية شروط اإلعفاء من المسؤولية نبطال: أوال
إن املشــرع اجلزائــري مل يســتحدث نــص خــاص يف هــدا اإلطــار، وإمنــا تبقــي شــروط اإلعفــاء  

، والقاضية جبواز اإلعفاء من املسـؤولية، أمـا .م.قمن  178من املسؤولية خاضعة ألحكام املادة 
الشــروط :" ، فـإنف.م.قمـن  )1(15-1386بالنسـبة للمشـرع الفرنسـي، فبمقتضـى نــص املـادة 

الــيت ترمــي إىل اســتبعاد أو حتديــد املســؤولية عــن فعــل املنتجــات املعيبــة تكــون ممنوعــة، وتعتــرب كأــا 
  ".غري مكتوبة

مـن املسـؤولية غـري مقبولـة أو جـائزة يف مواجهـة املسـتهلكني،  وبالتايل فإن اتفاقيـات اإلعفـاء
  )2( .أو املستخدمني للمنتجات املعيبة الذين يصابون بأضرار شخصية أو مادية

مـــن نفـــس املـــادة عـــن هـــذه )3( 02ولكـــن املشـــرع الفرنســـي قـــد أورد اســـتثناءا يف الفقـــرة    
يــة مـــن املســؤولية، مـــىت كانــت بـــني القاعــدة، حيــث قضـــى جبــواز إعمـــال الشــروط املخففـــة أو املعف

احملرتفـــني أنفســـهم، علـــى أن هـــذا اإلجيـــاز يقتصـــر علـــى األضـــرار الـــيت تصـــيب األمـــوال املســـتعملة 
  .)4(أساسا يف أغراض مهنية

  تقادم دعوى المسؤولية المدنية للمنتج: ثانيا
  : في التشريع الجزائري .أ

انقضاء مخسة عشرة سنة، يتقادم االلتزام ب: "على أن. م.قمن  308لقد نصت املادة 
، و يالحظ أن املشرع اجلزائري مل "…فيما عدا احلاالت اليت ورد فيها نص خاص يف القانون 

  . يضع نص خاص على خالف املشرع الفرنسي الذي استحدث نصا خاصا يف هذا السياق
  :الفرنسي في التشريع   -ب

                                                 
(1)  Art. 1386-15 : « les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité de fait des 
produit défectueux sont interdit et réputées non écrites. » 

�-، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\*2) (�
 �I1 ا���*�� .138.   
(3)  « Toutefois, pour les dommages causés bien qui ne son pas utilisés par la victimes 
principalement pour son usage ou sa consommation privée les clauses stipulées entre 
professionnels sont valables. » 

�� /�دا�� ، : أ�\* 4) (D(
I���
 ا��'�´ C ���'( 21 ا��   .49. ، ا��*OK ا���/^، ص )�7و�



 CDEا�XY�Zالقواعد الوقائية الهادفة لتحقيق االلتزام بالسالمة وجزاء اإلخالل به :ا�  
  
 

 
 

تتقادم دعوى التعـويض " :على أن 1985من التوجيه األوريب لسنة  08لقد نصت املادة 
املنصــوص عليهــا يف هــذا التوجيــه بانقضــاء ثالثــة أعــوام، علــى أن تبــدأ هــذه املــدة يف الســريان مــن 

، وهــذا " اليــوم الــذي يعلــم فيــه املضــرور أو كــان ينبغــي أن يعلــم بالضــرر، وبالعيــب وشــخص املنــتج
يظهــر أن هــذا  ، حيــثف.م.قمــن  )1(17-1386مــا تبنــاه املشــرع الفرنســي مــن خــالل املــادة 

  .)2(امليعاد خاص خيتلف عن ميعاد التقادم الوارد يف القواعد العامة
وإن حتديــد مــدة التقــادم اهلــدف منــه مراعــاة كمــال وســالمة وفعاليــة املنتجــات مــع مــرور    

الوقــت،   باعتبــار أن أصــول األمــان يف املنتــوج مــرتبط بالتقــدم املعــريف والتقــين، ومــن مت مــن الظلــم 
  .)3(تج مسؤولية عن عيوب يف منتوجه دون قيد زمينحتميل املن

مســـــؤولية املنـــــتج تنقضـــــي :"علـــــى أّن  )4(ف.م.قمـــــن  16-1386كمـــــا نصـــــت املـــــادة 
بانقضاء عشر سنوات، حتسب من التاريخ الذي يطلق فيه املنتوج الـذي أحـدث الضـرر للتـداول، 

  ".خالل هذه املدة) دعوى قضائية(إال إذا كانت الضحية قد رفعت قضية 
ويالحظ بناءا على هذا أن كل من التوجيه األوريب، والقانون املـدين الفرنسـي، ال خيـال حبـق 
املســـتهلك املضـــرور يف الرجـــوع علـــى املنـــتج وفقـــا للقواعـــد العامـــة للمســـؤولية، أو القواعـــد اخلاصـــة 

  .بغرض احلصول على التعويض

                                                 
(1)  Art. 1386-17 : « 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 su producteur. » 

�� U�2، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 2) ($ �� .و)� /��ھ� 1 .181
�? �I1 هللا: أ�\* 3) (U*ا� �I1 �D/^، ص����ا� OK*� .202.، ا�

(4)  Art. 1386-16: « sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les 
disposition du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même 
qui a causé le dommage a moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action 
en justice. » 
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  المطلب الثاني
  مةالمسؤولية الجنائية الناجمة علن انعدام السال

لقــد خــص املشــرع اجلنــائي اجلزائــري، العنــوان الرابــع مــن الكتــاب الثالــث، القســم الثــاين مــن 
قــانون العقوبــات اجلزائــري للحمايــة اجلنائيــة للمســتهلك، واملالحــظ أن جممــل النصــوص الــواردة يف 

مـــن قـــانون  28هـــذا اـــال تشـــمل مجلـــة مـــن املظـــاهر الســـلوكية اإلجراميـــة، حيـــث أحالـــت املـــادة 
مــــن قــــانون  03،يف حالــــة خمالفــــة املــــادة .)1(ع.قمــــن  431، 430، 429للمــــواد  89-02

محايــة املســتهلك، واملتعلقــة بضــرورة اســتجابة املنتــوج للرغبــات املشــروعة للمســتهلك،، مبــا يف ذلــك 
  . محاية صحته وسالمة

ولذلك سنتناول يف هذا اإلطار، كيفية تكفل املشرع اجلزائري لسالمة املسـتهلك عـن طريـق 
رميـــه لـــبعض األفعـــال، ومقابلتهـــا لـــه مبجموعـــة مـــن اجلـــزاءات اجلنائيـــة، مـــن خـــالل ثـــالث  جرميـــة جت

، جرميـة حيـازة مـواد مغشوشـة )فرع ثـاين(، جرمية الغش يف املواد الغذائية والطبية )فرع أول(اخلداع 
  ).فرع ثالث(أو فاسدة 

  :الفرع األول
  ة الخداعـــجريم

يعاقـب بـاحلبس مـن شـهرين إىل ثـالث سـنوات، " :ع علـى أنـه.مـن ق 429نصت املادة  
وبغرامــة مــن ألفــني إىل عشــرين ألــف دينــار جزائــري، أو بإحــدى هــاتني العقــوبتني فقــط، كــل مــن 
خيدع، أو حياول أن خيدع املتعاقـد، سـواًء يف الطبيعـة أو يف الصـفات اجلوهريـة، أو يف الرتكيـب، أو 

  .يف نسبة املقومات الّالزمة لكل هذه السلع
  .واًء يف نوعها أو يف مصدرهاس -
 .سواًء يف كمية األشياء املسلمة أو يف هويتها -

  "ويف مجيع احلاالت فإن على مرتكب املخالفة، إعادة األرباح اليت حصل عليها بدون حق

                                                 
) (1  ?Gا9)* ر TK�� . 11/06/1966، ا��7ر;
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قـد خـّص جرميـة اخلـداع بـنص قـانوين  )1(غري أن مشروع قانون محاية املستهلك وقمع الغـش
مـن  429يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف املـادة : "ب  قضي واليت ت 68خاص وهي املادة 

  : قانون العقوبات، كل من خيدع أو حياول أن خيدع املستهلك بأية وسيلة أو طريقة كانت حول 
  كمية املنتوجات املسلمة؛  -
 قابلية استعمال املنتوج؛ -

 تاريخ أو صالحية املنتوج ؛ -

 النتائج املنتظرة من املنتوج؛ -

 " رق االستعمال أو االحتياطات الالزمة الستعمال املنتوج؛ط -

مث أركـــــان جرميـــــة اخلـــــداع ) أوال(وإّن دراســـــة جرميـــــة اخلـــــداع يقتضـــــي بيـــــان مفهـــــوم اخلـــــداع  
  ).ثالثا(وكذلك العقوبة املقررة لذلك )ثانيا(

   مفهوم الخداع: أوال
ســتهلك وال يف قــانون العقوبــات، مل يعــرف املشــرع اجلزائــري اخلــداع، ال يف قــانون محايــة امل        

  .)2(وإمنا نص على طرق معينة على سبيل احلصر، ميكن على أساسها معرفة اخلداع
القيــام بــبعض األكاذيــب أو بعــض احليــل البســيطة الــيت مــن : وعليــه ميكــن تعريــف اخلــداع بأنــه    

الف مــا هــو ، أو هــو إلبــاس الشــيء مظهــرا خيــ )3(شــأا إظهــار الشــيء علــى حنــو خمــالف للحقيقــة
، أو هــــو تصــــرف مــــن شــــأنه إيقــــاع أحــــد املتعاقــــدين يف الغلــــط حــــول )4(عليــــه يف احلقيقــــة والواقــــع

وعلى ذلك يتحقق اخلداع بقيـام االعتقـاد اخلـاطئ لـدى املسـتهلك، بـأن املنتـوج تتـوافر  )5(.السلعة
  .)6(فيه بعض املزايا والصفات يف حني أا غري موجودة به
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  .داعأركان جريمة الخ: ثانيا
  :توافر ركنان مها. ع.قمن  429يلزم لقيام جرمية اخلداع وفقا لنص املادة  

 :الركن المادي .أ

وهـــو ارتكـــاب الفعـــل املـــادي أو الشـــروع فيـــه، أي اخلـــداع بشـــأن منتـــوج يفـــرتض فيـــه تـــوافر  
 .صفات، هي غري متوفرة فيه بتمامها أو غري موجودة كلية

أو حاالته على سبيل احلصر، حبيث ال ميكـن التوسـع  ولقد حّددت املادة السابقة موضوع اخلداع
، ويالحــظ الفقــه بــأن العناصــر الــيت يقــع عليهــا اخلــداع هــي حمــل تــداخل وتكــرار يصــعب  )1(فيهــا

  )2(.حتديد الفواصل بينها بدقة

 :حاالت الخداع .1

ويقصــــد بطبيعـــة البضــــاعة أو الســــلعة هـــي ذاتيــــة وحقيقــــة  :الخـــداع فــــي طبيعــــة البضــــاعة -
، وبالتــــايل )3(جممــــوع العناصــــر املميــــزة للشــــيء والــــيت تكــــون دافعــــا لإلقبــــال عليــــه الشــــيء،  أي

فاخلداع يف طبيعته الشيء هو عبارة عن تغيري جسـيم يف خصـائص الشـيء املبيـع، حيـث يغـري 
  .)4(يف حقيقته، وتصبح له طبيعة أخرى ويعترب مبثابة ناتج جديد

ــــد املقصــــوديف جمــــال ):الخصــــائص(الخــــداع فــــي الصــــفات الجوهريــــة  -  بالصــــفات حتدي
  :اجلوهرية مييز الفقه بني نظريتني

الصفات اجلوهرية بطريقة جمردة طبقـا للشـروط الـيت يلـزم توفرهـا يف  و اليت حتدد :النظرية املوضوعية
وحتـدد الصـفات : الشيء عادة، اعتمادا على خواصه املادية أو الكيميائيـة، أمـا النظريـة الشخصـية

اخلصــــائص الــــيت يضــــعها كــــل مــــن املنــــتج واملســــتهلك يف االعتبــــار، وهــــذه  اجلوهريــــة باالســــتناد إىل
  )5( .النظرية يأخذ ا القضاء عادة يف أحكامه
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ولـذلك فالصــفات اجلوهريــة هــي الصــفات الرئيســية الــيت يتضــمنها الشــيء موضــوع العقــد، والــيت    
خلـداع يف الصـفات الثانويـة ، أما ا  )1(تقوم عليها القيمة احلقيقية للبضاعة، من وجهه نظر املتعاقد

للمنتـــوج فإنـــه ال خيضـــع للعقـــاب، باعتبـــار أن العقـــاب ينصـــب علـــى الوقـــائع اجلســـيمة الـــيت تلحـــق 
   )2( .أضرار ملموسة بشخص املستهلك

وحيصل هذا حالة وجود فارق أساسي يف تكوين وتركيب املنتـوج  :الخداع في تركيب السلعة -
، ويكـــون هنـــاك خـــداع يف تركيـــب )3(الـــذي يصـــوره املنـــتجاملوجـــود بالفعـــل،  وتكوينـــه علـــى النحـــو 
أو املســلم حتــت اســم معــني خمتلفــا يف تركيبــه أو مواصــفاته الســلعة ــرد أن يكــون املنتــوج املعــروض 

عــن تلــك املنصــوص عليهــا، و تقــوم اجلرميــة ــرد أن يكــون الرتكيــب أو العناصــر النافعــة خمتلفــا يف 
ومـن أمثلـة اخلـداع بشـأن  )4( .حة مبوجـب مراسـيم أو قـراراتدرجته أو كميته عن املسموح بـه صـرا

 %50املكونات، بيع عصري على أنه من الفاكهة اخلالصة مع أن نسبة املياه املضـافة إليـه كانـت 
، أو اإلعــالن عــن حليــب منــزوع الدســم يوصــى بــه ملــن يتبعــون نظامــا غــذائيا خاصــا، ولــه أثــر يف 

مــع أنــه لــنب عــادي كغــريه مــن أنــواع اللــنب، ومل يكــن  تصــحيح وظــائف اجلســم العضــوية، والنفســية
مـــع أّن املعجـــون  « A »منـــزوع الدســـم، أو الـــزعم بـــأن معجـــون األســـنان حيتـــوي علـــى فيتـــامني 

  .املذكور خال من الفيتامني
وعلة التجرمي هنا ترجع إىل أن املنتجات قـد تتشـابه  :هافالخداع في نوع البضاعة أو صن -

، ولكنهـا قـد ختتلـف عـن بعضـها مـن حيـث النـوع، ممّـا يرتتـب عليـه من ناحيـة الشـكل واملظهـر
   )5( .تغيري يف قيمتها يف نظر املستهلك واملنتج على حد سواء
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والنوع هو جمموع العناصر اليت متيز منتوجا معينـا عـن منتوجـات مـن نفـس اجلـنس، وتسـمح 
 .الزيتون، وزيت النخيـل كزيت عباد الشمس، وزيت: تعّدد أنواع الزيوت: بتميزه عنها مثال ذلك

)1( 

إن األصــل أو املصــدر كلمتــان مرتادفتــان تطلقــان، إمــا  :الخــداع فــي األصــل أو المصــدر -
علــى مكــان اإلنتــاج أو مكــان االســتخراج، إذا تعلــق األمــر مبنتجــات طبيعيــة أو صــناعية، كمــا 

النســــبة يعــــرف أصــــل البضــــاعة بأنــــه حتديــــد جغــــرايف ملكــــان نشــــأة املنتــــوج أو مكــــان اإلنتــــاج ب
للمنتجــــات الطبيعيــــة أو املنتجــــات الصــــناعية، ويتحقــــق اخلــــداع يف مصــــدر البضــــاعة إذا كــــان 

 .للمنتوج مصدر آخر غري املتفق عليه

واملقصود بعدد البضـاعة، التعـداد أو اإلحصـاء : الخداع في الكمية أو المقدار أو العدد -
واملقـاس والكيـل، ويـرى الـبعض أن ، فهناك تعبريات عديـدة متقاربـة مثـل العـدد،  )2(الرقمي هلا

وهناك ألفاظ مسـتعملة عـن املقـدار كالطاقـة، )3(،"املقدار"هذه األلفاظ تدور كلها حول معىن 
  .والعيار، ونظرا لوجود خداع يتعلق ذه األمور فالبد من إعطاء تعريف لكل لفظ منها

دة، كاحملصـول النـاتج حيث يقصد مبقدار البضاعة احلساب الكمي للبضاعة باعتبارهـا وحـدة واحـ
عن هكتار قمح أو أرز أو فاكهة، ويقصد مبقياس البضاعة حينمـا يكـون تقـديرها كمـا أو مقـدرا، 
باستعمال املقاييس الطويلة كـاملرت و أجزائـه، ويقصـد بكيـل البضـاعة تعيـني كميـة ومقـدار البضـاعة 

الغذائيـة تكفـي ثالثـة أو  أن يزعم منتج أن عبـوة ملـادة: بواسطة أداة معدة لذلك، ومن أمثلة ذلك
  .أربعة أشخاص مع أا ال تكفي شخصا واحدا

  :   وسائل الخداع .2
لـــيس هنـــاك يف احلقيقـــة وســـيلة معينـــة للخـــداع، فيكفـــي لقيـــام جرميـــة اخلـــداع الشـــروع فيـــه، 

، وحمـل جرميـة .ع.مـن ق 429فيمكن أن يكون اخلـداع بطـرق متعـددة حسـب تعبـري نـص املـادة 
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مــن املرســوم  02أو بضــاعة، حيــث عرفــت هــذه األخــرية يف إطــار املــادة  اخلــداع هــو دائمــا منتــوج
البضــاعة كـل منتــوج ميكــن وزنــه، أو كيلـه، أو تقــديره بالوحــدة وميكــن ")1( 39-90التنفيـذي رقــم 

  ...".أن يكون موضوع معامالت جتارية
ا عنــد  ذأمــا بالنســبة للشــروع يف اخلــداع فإنــه يأخــذ نفــس حكــم جرميــة اخلــداع، ويتحقــق هــ

  )2( .البدء يف اإلتيان بطرق احتيالية موجهة ضد شخص معني
و يالحــظ بــأن جمـــرد عــرض منتــوج للتـــداول يتضــمن بيانــات كاذبـــة أو غــري حقيقيــة يف الســـوق ال 
يعتـــرب شـــروعا يف جرميـــة اخلـــداع لعـــدم وجـــود جمـــين عليـــه معـــني، حيـــث ميكـــن اعتبـــار عمليـــة عـــرض 

قيــة ســواءا بــالنظر إىل ذاتيــة املنتــوج أو طبيعتــه أو املنتــوج للتــداول، الــذي يتضــمن بيانــات غــري حقي
نوعـــه أو عناصـــره أو صـــفاته اجلوهريــــة أو مصـــدره أو مقـــداره، يعـــد مبثابــــة أعمـــال حتضـــريية جلرميــــة 

  )3( .اخلداع

  :الركن المعنوي.ب

ئم العمديـــة، حيـــث يشـــرتط لقيامهـــا تـــوافر القصـــد اجلنـــائي لـــدى جرميــة اخلـــداع مـــن اجلـــراإن 
صــد اجلنــائي العــام بعنصــريه العلــم واإلرادة ، فيجــب أن يعلــم أن اســتعمال الطــرق املــتهم، وهــو الق

ســيؤدي إىل خــداع املســتهلك، وأن تتجــه إرادتــه إىل . ع.مــن ق 429املنصــوص عليهــا يف املــادة 
 .ذلك 

وعليـه ال يعاقــب القـانون إال علــى اخلــداع الـذي يتحقــق بطريـق غــري مشــروع، كمـا ال يعاقــب علــى 
  .الذي يقع فيه املنتج اجلهل أو الغلط

واخلداع جرمية عمدية، و لذلك فاإلمهال ال يعادل اخلداع حىت ولـو كـان جسـيما ، حيـث  
، و يعتــرب اإلمهــال صــورة مــن صــور )4(أن خطــأ الفاعــل مهمــا كــان عظيمــا ال جيعلــه مســئوال جنائيــا
ي القصـد اجلنـائي والغلـط الـذي ينفـ. اخلطأ غري العمدي، وال يعترب خمادعا إال من كان سـيء النيـة

                                                 
�O ا�§Æ، ج K �W�1990� 30ا��7رخ �� 1) (Gا���دة و 
/�G*/ ^���� .50.،ع.ر.وا�
 .U.82�2 ا��'�ي، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 2) (

،ا��*OK ا���/^، ص: أ�\*3) (:�H2 ا���� �� ا���ا�J����� 
�E�'ا�� 
���Dا� ،¥���د ;D( ��D( ��U209.أ. 
��: أ�\*4) (J������ 
��E�'ا�� 
���Dا� ،¥�; ����د 1D( ��D( ��Uأ  ،
�(¤�$Áا 
��� ا������ن ا���F*ي وا�W*���� وا�,�*��

   .�و)� /��ھ 184. ا��*OK ا���/^،  ص



 CDEا�XY�Zالقواعد الوقائية الهادفة لتحقيق االلتزام بالسالمة وجزاء اإلخالل به :ا�  
  
 

 
 

هو الغلط يف الوقائع وليس الغلط يف القانون، فعندما يرتكب املنتج مـثال فعـال معتقـدا أن القـانون 
  )1( .ال يعاقب عليه، فهذا النوع من الغلط ال يبعد املسؤولية اجلنائية

وجيـــب أن يتـــوافر القصـــد اجلنـــائي بعنصـــريه العلـــم واإلرادة وقـــت ارتكـــاب فعـــل اخلـــداع، أي 
إبــرام العقــد إذا كانــت اجلرميــة تامــة أو وقــت عــرض املنتــوج للتــداول، إذا كانــت اجلرميــة تقــف وقــت 

  .عند مرحلة الشروع، وبالتايل إذا ختلف أحد عناصر القصد ال تقوم جرمية اخلداع
والفاعـــل يف جرميـــة اخلـــداع هـــو كـــل شـــخص خـــدع أو شـــرع يف اخلـــداع ويســـتوي أن يكـــون 

مجله أو جتزئة، وقد تقع اجلرمية من جاين واحد أو من عدة جناة  الفاعل منتجا أو موزعا أو تاجر
، وقـد يلعــب كــل مـنهم دورا رئيســا فيهــا، فيعــد كـل مــنهم فــاعال أصــليا هلـا ، و قــد يكــون أحــدهم 
فـــاعال أصـــليا للجرميـــة،  فيعـــد فـــاعال أصـــليا للجرميـــة، يف حـــني يكـــون البـــاقني شـــركاء هلـــذا الفاعـــل 

  .األصلي

  الخداععقوبة جريمة : اثالث
جرمية اخلداع تعترب جنحة يعاقب عليها باحلبس من شهرين  .ع.قمن  429طبقا للمادة 

  .إىل ثالث سنوات وبغرامة من ألفني إىل عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني
ويظهــــر مــــن هــــده املــــادة أن  املشــــرع اجلزائــــري قــــد ســــاير  املشــــرع الفرنســــي يف تــــرك احلريــــة 

إحدى هاتني العقوبتني أو اجلمع بينهما وفقا للسلطة التقديريـة، وظـروف كـل للقاضي يف احلكم ب
  .واقعة على حدى

غري أن املشرع اجلزائري قد خالف نضريه الفرنسي من خـالل السـلطة التقديريـة الـيت منحهـا 
للقاضـــي، وذلـــك بوضـــعه حلـــد أدىن وحـــد أقصـــى للعقوبـــة، هـــذا مـــا يبـــدو مـــن خـــالل قـــانون أول 

مـــــن  1993يوليـــــو  26الصـــــادر يف  949-93ملعـــــدل مبوجـــــب قـــــانون ا )2(1905أغســـــطس 

                                                 
  .U.101�2 ا��'�ي، ا��*OK ا���/^، ص: أ�\* 1) (

  
   


  10ا��7رخ ��  78-23وا�"ي �1ل أو( /��G TK���ن  2) ('�$ *��'�1978  C� د�( ��� Å�� 4  7وا��"ي��1": 4��1 T�G���
��ة� _ID��/ اع�Hا� 
D'K  21 -�  )3  2�1 -��  ) 
أ��¥  25آ(ف و(  .��� �JS10  2�1ر و(  .�� 2�1 $�'��2 أو /§*ا)�

`�� 2�   ."�*��، أو /�UÊى ھ� �2 ا����/�



 CDEا�XY�Zالقواعد الوقائية الهادفة لتحقيق االلتزام بالسالمة وجزاء اإلخالل به :ا�  
  
 

 
 

ألـف فرنـك أو بإحـدى هـاتني 25واليت قضت باحلس ملدة سنتني وبغرامـة  1-213خالل املادة 
  .العقوبتني

قـــد نصـــت علـــى الظـــروف املشـــددة  )1( .ع.قمـــن  430هـــذا وجتـــدر اإلشـــارة بـــأن املـــادة 
ألف  500سنوات والغرامة إىل ) 5(س إىل مخس ترفع مدة احلب:" جلرمية اخلداع واليت قضت بأن

  : دج إذا كانت اجلرمية أو الشروع فيها املنصوص عليهما أعاله قد ارتكبا
  .سواًء بواسطة الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى خاطئة أو غري مطابقة -
ســـواًء بواســـطة طـــرق احتياليـــة أو وســـائل ترمـــي إىل تغلـــيط عمليـــات التحليـــل أو املقـــدار أو  -

الوزن أو الكيل أو التغيري عـن طريـق الغـش يف الرتكيـب أو وزن أو حجـم السـلع أو املنتجـات، 
 .ولو قبل البدء يف هذه العمليات

ســـواًء بواســـطة بيانـــات كاذبـــة ترمـــي إىل االعتقـــاد بوجـــود عمليـــة ســـابقة وصـــحيحة، أو إىل  -
  .)2( غ.ق.م.ح.ق.ممن  69، وهذا ما قضت به املادة "مراقبة رمسية مل توجد

ويالحظ بأن املشرع اجلزائري قـد سـار علـى هـدى املشـرع الفرنسـي، والـذي أخـذ بـالظروف 
 ، 949-93من قانون  )3(02-213املشّددة يف جرمية اخلداع مبوجب املادة 

ويالحــظ مــن خــالل هــذا أّن املشــرع الفرنســي كــان صــارما عنــدما رفــع العقوبــات املنصــوص 
ألــف  50بــأن جعــل مــدة احلــبس أربعــة ســنوات والغرامــة إىل الضــعف،  1-213عليهــا يف املــادة 

فرنك فرنسي، كما أضاف حالـة تعـرض صـحة اإلنسـان أو احليـوان للخطـر الناشـئ عـن اسـتخدام 
  .املنتوج

  الفرع الثاني
  جريمة الغش في المواد الغذائية والطبية

ول، إن هدف املشرع من جترمي أفعال الغش هـو ضـمان سـالمة املنتوجـات املطروحـة للتـدا
كــل تغيــري أو تعــديل أو تشــويه يقــع علــى :" وحتميــل املنــتج مســؤولية جنائيــة، ويعــرف الغــش بأنــه
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اجلوهر أو التكوين الطبيعي ملادة أو سلعة معدة للبيع، ويكون مـن شـأن ذلـك النيـل مـن خواصـها 
األساســية، أو إخفــاء عيوــا، أو إعطائهــا شــكل ومظهــر ســلعة أخــرى ختتلــف عنهــا يف احلقيقـــة، 

ك بقصــد االســتفادة مــن اخلــواص املســلوبة، أو االنتفــاع بالفوائــد املستخلصــة واحلصــول علــى وذلــ
  )1( ."فارق الثمن

ولذلك فالغش يكون يف حالة التغيري املادي يف البضاعة، أو نزع بعض صـفاا الطبيعيـة أو 
ضـرار عناصرها النافعة، أو إخفاء حقيقتها يف مظهـر مـادي غـري صـحيح، علـى وجـه يـؤدي إىل اإل

  )2( .حبقوق ومصاحل مجهور املستهلكني
ع، جيب أن ينصب الغش على حمـل حيميـه القـانون جنائيـا .من ق 431ووفقا لنص املادة 

  :"و يعترب مرتكبا هلده اجلرمية كل من
يغــش مــواد صــاحلة لتغذيــة اإلنســان أو احليوانــات أو مــواد طبيــة أو مشــروبات أو منتوجــات  -

  .ستهالكفالحية أو طبيعية خمصصة لال
أن يعــــرض أو يضــــع للبيــــع مــــواد خاصــــة تســــتعمل لغــــش مــــواد صــــاحلة لتغذيــــة اإلنســــان أو  -

احليوانــــات أو مشــــروبات أو منتوجــــات فالحيــــة أو طبيعيــــة يعلــــم أــــا مغشوشــــة أو فاســــدة أو 
 .سامة

أن يعــــرض أو يضــــع للبيــــع مــــواد خاصــــة تســــتعمل لغــــش مــــواد صــــاحلة لتغذيــــة اإلنســــان أو  -
بات أو منتوجــات فالحيــة أو طبيعيـة أو حيــث علــى اســتعماهلا بواســطة أي احليوانـات أو مشــرو 

 ".منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعالنات أو تعليمات مهما كانت

يعاقـــــب بالعقوبـــــات : "علـــــى مـــــا يلـــــي)3( .غ.ق.م.ح.ق.ممـــــن  83بينمـــــا نصـــــت املـــــادة 
يـع أو يبيـع كــل كـل مـن يغـش أو يعـرض أو يضـع للب. ع.مـن ق 432املنصـوص عليهـا يف املـادة 

منتوج مزور أو فاسد أو سام أو ال يستجيب إللزامية األمن املنصوص عليها مـن هـدا القـانون إدا 
  ،."أحلق هدا املنتوج باملستهلك مرضا أو عجزا عن العمل
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حيــث أن احلــديث عــن  ،)1(مــن قــانون االســتهالك الفرنســي 03-213ويقابــل هــذا الــنص املــادة 
 . )ثانيا(، و كذلك العقوبة املقررة هلا )أوال(عند أركاا هده اجلرمية يتطلب الوقوف 

  جريمة الأركان : أوال
  : فلقيام جرمية الغش يف املواد الغذائية والطبية جيب توافر ركنني

 :الركن المادي - أ

ويشــرتط أن يقــع الغــش يف املنتــوج املوجــه للبيــع ، وهــذا العمــل ال يكفــي فيــه جمــرد الكــذب  
، وإمنـــا يتحقـــق بطـــرق تقـــع علـــى املنتـــوج نفســـه، فتغـــري مـــن  )2(ك املتعاقـــدالـــذي يوجـــه إىل املســـتهل

 )3( .طبيعته ال من نفسية املستهلك املتعاقد

  : محل جريمة الغش. 1
ويكــــون حمــــل جرميــــة الغــــش إمــــا أغذيــــة اإلنســــان أو احليــــوان، و املــــواد الطبيــــة و املنتجــــات 

  .الفالحية
ل كـل األغذيـة املخصصـة لغـذاء اإلنسـان أو وتشم :أغذية اإلنسان والحيوانات والمشروبات-

احليــوان، فــإذا كانــت خمصصــة ألغــراض أخــرى صــناعية مــثال، فــال يــدخل الغــش فيهــا حتــت هــذه 
العبارة، كما جيب أن تكون هذه األغذية معدة لالستهالك املباشر، وإال فال عقاب عليهـا، مثـال 

ملســتهلكة مــن طــرق اإلنســان أمــا بعــد ذلــك احليــوان قبــل ذحبــه ال يــدخل يف معــىن املــواد الغذائيــة ا
  .)4(الذبح وإعداد حلمه لالستهالك، فإنه يعد مادة غذائية

وكــذلك املــواد الغذائيــة اخلاصــة بــاحليوان مشلهــا املشــرع باحلمايــة، وهــذه األخــرية خاصــة باحليوانــات 
، أما احليوانـات اليت حيوزها اإلنسان، كاحليوانات املنزلية واملستأنسة واملوجودة يف حديقة احليوانات

  .)5(املتوحشة، فال ختضع هلذا القانون
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وهـــي منتجـــات تتســـم بـــاخلطورة نظـــرا ألـــا تـــرتبط حبيـــاة اإلنســـان  :المـــواد والمنتجـــات الطبيـــة-
ونظــرا ألن آثارهــا قــد تظهــر بعــد فــرتة طويلــة مــن الــزمن، بعــد أن يكــون قــد اســتهلكها . وســالمته

  )1( .متوقعة حلظة تداوهلا وإنتاجهاالعديد من املرضى رغم أن األعراض مل تكن 
واملنتجــات الطبيــة تشــمل كــل املركبــات والعقــاقري الطبيــة بصــفة عامــة، وتضــم كافــة املــواد األساســية 
اليت تدخل يف حتضري األدوية، واملركبات املستخدمة لعـالج اإلنسـان، أو احليـوان، وهـي املـواد الـيت 

ني، حيـث يلـزم أن تتـوافر فيهـا خاصـية الشـفاء يستعني ا الطب للعالج أو للوقايـة مـن مـرض معـ
  .أو الوقاية

بأـــا مجيـــع املـــواد املســـتعملة يف الطـــب لتخفيـــف أمـــراض : ومـــن هنـــا عـــرف الـــبعض األدويـــة
أو هــو كــل مــادة أو مستحضــر يكــون لــه خصــائص عالجيــة أو وقائيــة للمــرض الــذي  )2(اإلنســان

  .)3(يصيب اإلنسان أو احليوان
د الطبية كل دواء نبات طيب أو أي مادة صيدالنية، تستعمل من كما يدخل يف نطاق املوا

الباطن أو من الظاهر، أو بطريقة احلقن لوقاية اإلنسان أو احليـوان مـن األمـراض أو عالجـه منهـا، 
وبـــذلك فـــإن املــــواد الطبيـــة تشــــمل حـــىت النباتـــات أو األعشــــاب الطبيـــة الــــيت انتشـــر اســــتعماهلا يف 

  .)4(اخل...روعالعالج كحبة الربكة، زيت اخل
ويقصــد ــا احلاصــالت الزراعيــة وهــو كــل مــا تنتجــه األرض نتيجــة لعمــل  :المنتجــات الفالحيــة-

الفـــالح، ويـــدخل فيهـــا مـــا يعتـــرب مـــن املـــواد الغذائيـــة كـــاحلبوب، واحلليـــب واخلضـــر، ومـــا ينـــتج عـــن 
شـــب أو احليوانـــات والطيـــور كـــاللحوم، ويشـــمل أيضـــا مـــا يســـتعمل يف الصـــناعة ســـواُء للبنـــاء كاخل

  .)5(النسيج كالقطن والصوف واحلرير
واشـــرتط املشـــرع لتوقيـــع العقـــاب علـــى الغـــش يف هـــذه املـــواد، أن تكـــون معـــدة للبيـــع أي خمصصـــة 

  .لالستهالك
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يقصــد باملنتجــات الطبيعيــة مــا متنحــه الطبيعــة لإلنســان، ســواًء   :المنتجــات الطبيعيــة والصــناعية
  .مادية كانت سائال أو يابسا، وسواُء كانت غازية أو

أما املنتجات الصناعية، فهـي املنتجـات الـيت تنـتج عـن عمليـات معينـة سـواًء باسـتحداث املـادة أو 
الشـــيء أو بإدخـــال تعـــديال علـــى الشـــيء فيأخـــذ شـــكال جديـــدا، ويشـــمل الصـــناعات التحويليـــة 

  )1( .لتحويل احلديد والصلب إىل آالت أو ماكينات
يكـــون هنـــاك تـــدخل بشـــرى إلمتـــام عمليـــات  يشـــرتط لقيـــام جرميـــة الغـــش أن :وســـائل الغـــش-2

 .التغيري والتزييف، وعلى ذلك فإن الغش قد يقع باإلضافة أو اإلنقاص أو  بالصناعة

ويكــون ذلــك خبلــط ســلعة مبــادة أخــرى خمتلفــة أو مبــادة مــن : الغــش بــالخلط أو باإلضــافة -
صـــة، نفـــس الطبيعـــة، ولكـــن مـــن صـــنف أقـــل جـــودة، لكـــي حيصـــل االعتقـــاد بـــأن الســـلعة خال

وذلـــك بغـــرض إخفـــاء رداءة نوعيتهـــا أو إظهارهـــا بوصـــفها ذات جـــودة عاليـــة، كخلـــط حليـــب 
صناعي بآخر طبيعي، شرط أن ال يكون هذا اخللـط أو اإلضـافة مـرخص بـه مبوجـب نصـوص 

  )2( .قانونية أو تنظيمية
ويــتم الغــش باإلنقــاص عــن طريــق ســلب أو نــزع جــزء مــن  :صالغــش بــاالنتزاع أو اإلنقــا -

احلقيقية املكونة للمادة الطبيعية مع احتفاظه بنفس التسـمية وبيعـه بـنفس الـثمن علـى  العناصر
أو إظهـــاره يف صــورة أجــود ممـــا هــو عليـــه يف احلقيقــة، مثـــال . )3(أنــه املنــتج األصـــلي واحلقيقــي 

 )4( .ذلك نزع الزبدة من اللنب مع بيعه على أنه كامل الدسم

ان املنتـــوج املغشـــوش ال يتضـــمن العناصـــر الـــيت ويـــتم الغـــش هنـــا، إذا كـــ :الغـــش بالصـــناعة -
يتكون منها املنتوج احلقيقي، والغش إمـا قـد يكـون كليـا أو جزئيـا، فيكـون كليـا إذا كـان خاليـا 
من مجيع العناصر اليت تتدخل يف تركيب املنتوج، ويكون جزئيا إذ كان هناك إخالل مبادة مـن 

 .املواد األساسية فيها

 :مة الغش البسيطةصور الركن المادي لجري-3
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األفعال املادية اليت يتكون منهـا الـركن املـادي جلرميـة الغـش، . ع.من ق 431أوردت املادة 
  :وهي ثالثة أفعال

فالتحريف يف الصفة اجلوهرية للمنتوج هو العنصر احلاسـم  :إنشاء مواد أو سلع مغشوشة -
مــول بــه يشــكل غشــا،  يف جرميــة الغــش كصــناعة منتجــات يف ظــروف ال تتطــابق والتنظــيم املع

  .كما هو احلال يف استعمال امللونات املمنوعة
عمليــة عــرض .  ع.قمــن  02-431جرمــت املــادة : العــرض أو الوضــع للبيــع أو البيــع -

أو وضع املنتوج للبيع أو بيع مواد غذائية أو طبية أو مشروبات أو منتجات فالحية مع علمـه 
ال يعاقــــب عــــن اجلرميــــة يف هــــذه احلالــــة، إال  بأــــا مغشوشــــة أو فاســــدة أو مســــمومة، واملشــــرع 

 .كانت املواد املغشوشة معروضة للبيع أو بيعت فعال

مل يكتـف  )1( :التعامل في مواد خاصة تستعمل في الغش و التحريض على اسـتعمالها -
املشــرع بتجــرمي أفعــال الغــش أو التعامــل يف املــواد املغشوشــة بــل جــرم أيضــا التعامــل يف املــواد أو 

ء، أو االســتعانة بوســائل معينــة كاملنشــورات واإلعالنــات الــيت تســاعد يف عمليــة الغــش، األشــيا
 .والغاية من هذا النص هو تكريس مبدأ الوقاية وذلك بتحقيق السالمة العامة للمستهلكني

مل يكتـــف املشـــرع بتجـــرمي أفعـــال الغـــش يف  :المشـــددةصـــور الـــركن المـــادي لجريمـــة الغـــش .4
بعـض الظـروف الـيت يرتتـب علـى توافرهـا تشـديد العقوبـة ويف هـذه احلالـة  صورا البسـطة، بـل أورد

نكــون أمــام ضــرر مؤكــد وحــال، حيــث ال  نكــون أمــام غــش واقــع علــى منتــوج، وإمنــا إزاء اعتــداء 
 .فعلي على صحة وسالمة  األفراد

 :هي)2( .ع.قمن  432والظروف املشددة جلرمية الغش وفقا لنص املادة 

ائيــــة أو الطبيــــة املغشوشــــة أو الفاســــدة بــــاين عليــــه مرضــــا أو عجــــزا عــــن إحلــــاق املــــادة الغذ -
 .العمل، ولكن املشرع مل حيدد نوع املرض أو نسبة العجز

إحلاق املادة املغشوشة أو الفاسدة باملستهلك هلا مرضا غري قابـل للشـفاء أو فقـد اسـتعمال  -
 .عضو أو عاهة مستدمية
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 .وفاة اين عليه تسّبب املواد املغشوشة الفاسدة يف -

وال يشــرتط القـــانون للعقـــاب علــى إحـــداث املـــرض أو العاهــة أو الوفـــاة نيّـــة إحــداثها، بـــل يكفـــي  
  .لقيام اجلرمية توافر نّية بيع هذه املنتوجات املغشوشة

  :الركن المعنوي لجريمة الغش - ب

ح فصــحيـث أهــا تـوافر القصـد اجلنــائي العـام، مجرميـة الغـش هـي جرميــة عمديـة، يسـتلزم لقيا   
بغــــش أو بفســــاد مــــا يعرضــــه للبيــــع أو ببيعــــه، أي  املشــــرع صــــراحة عــــن اشــــرتاطه علــــم اجلــــاين

إىل حتقيــق الواقعــة اجلنائيــة مــع علمــه بتــوافر أركاــا يف الواقــع،  -اجلــاين–انصــراف إرادة املنــتج 
 .وبأن القانون يعاقب عليها

جيــب أن يكــون املـــتهم قــد أتـــى  ويشــرتط يف جرميــة الغـــش جبميــع أنواعهــا وجـــود نيــة الغـــش، إذ   
 .)1(الفعل متعمدا، وهو يعلم ما فيه من غش

وبالتـــايل ينبغـــي أن يتـــوافر القصـــد اجلنـــائي يف وقـــت معاصـــر لوقـــوع الفعـــل، علـــى أســـاس أن جرميـــة 
الغش هي من اجلرائم الوقتية اليت تقع مبجرد ارتكاب فعل الغش أو استعمال املـواد يف الغـش، أمـا 

رح أو العـــرض للبيـــع أو البيـــع فهـــي مـــن اجلـــرائم املســـتمرة، وبالتـــايل ينبغـــي أن الغـــش يف عمليـــة الطـــ
يتـــوافر القصـــد اجلنـــائي يف أي وقـــت طاملـــا كانـــت حالـــة االســـتمرار قائمـــة، فـــإذا كـــان اجلـــاين جيهـــل 
الغــش أو الفســاد وقــت بدايتــه أي كــان مــن األفعــال الســابقة، مث علــم بأمرهــا فــإن القصــد اجلنــائي 

ذلـــك الوقـــت، ولقاضـــي املوضـــوع أن يســـتخلص القصـــد اجلنـــائي مـــن عناصـــر  يتـــوافر يف حقـــه مـــن
 .الــدعوى، أو مــن اعــرتاف املــتهم أو شــهادة الشــهود أو مــن الظــروف الــيت مت فيهــا ارتكــاب الغــش

)2( 

  المواد الغذائية والطبية يعقوبة جريمة الغش ف: ثانيا
  .ملشددةيفرق املشرع يف العقاب بني جرمية الغش البسيطة وجرمية الغش ا
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 431تعد جرمية الغش جنحة معاقب عليها طبقـا لـنص املـادة  :عقوبة جريمة الغش البسيطة - أ
إىل  10.000، والعقوبــة تتمثــل يف احلــبس مــن ســنتني إىل مخــس ســنوات وبغرامــة مــن .ع.قمــن 

 .دج 50.000

ومــــن التطبيقــــات القضــــائية علــــى املســــتوى الــــوطين يف هــــذا اإلطــــار احلكــــم الصــــادر عــــن حمكمــــة 
  )1( )ســـنوات 5(دج وبعقوبـــة اإلكــراه البـــدين حبــدها األقصـــى 20.000ســان القاضـــي بغرامــة تلم

دج وبعقوبــــة احلــــبس حبــــدها األقصــــى  20.000وكــــذلك حكــــم حمكمــــة مغنيــــة القاضــــي بغرامــــة 
  )2(.سنوات5
وهنـا تصـبح جرميـة الغـش جنايـة يعاقـب عليهـا بعقوبـات  :عقوبة جريمـة الغـش المشـددة - ب

، وذلـــك خلطـــورة الغـــش .ع.قمـــن  432جن املؤبـــد طبقـــا لـــنص املـــادة تـــرتاوح بـــني الســـجن والســـ
 :على السالمة اجلسدية للمستهلك

فإذا تسـبب الغـش يف مـرض أو عجـز عـن العمـل يعاقـب مرتكـب الغـش علـى ذلـك بعقوبـة 
  . دج 1.000.000إىل  500.000سنوات وغرامة من  10إىل  05احلبس من 

إىل  1.000.000ســـــــنة وبغرامـــــــة مـــــــن  20إىل  10ويعاقـــــــب اجلنـــــــاة بالســـــــجن املؤقـــــــت مـــــــن 
  .، إذا تسببت تلك املادة يف مرض غري قابل للشفاء أو عاهة مستدمية2.000.000

و هـدا مـا تبنـاه . كما يعاقب اجلناة بالسجن املؤبد إذا تسببت تلـك املـادة يف مـوت إنسـان
 مـن 83 مـن نـص املـادة 03و 02مشروع قانون محاية املستهلك وقمع الغـش مـن خـالل الفقـرة 

  .)3(غ.ق.م.ح.ق.م
أمــا بالنســـبة ملوقـــف املشـــرع الفرنســـي بشـــأن عقوبــة الغـــش يف املـــواد الغذائيـــة والطبيـــة، فوفقـــا 

سـنوات  4من قانون االستهالك الفرنسي، فقد ضاعف العقوبـة للحـبس  03-213لنص املادة 
  .)4(ألف فرنك 50وغرامة 
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  :الفرع الثالث
   :ةجريمة حيازة مواد مغشوشة أو فاسد

يعاقب : "بقوهلا على جرمية حيازة مواد مغشوشة أو فاسدة. ع.قمن  433لقد نصت املادة 
باحلبس من شهرين إىل ثالث سنوات، وبغرامة من ألفني إىل عشرين ألف، كل من حيوز دون 

  :سبب شرعي
ســواًء مـــواد صــاحلة لتغذيـــة اإلنســـان، أو احليــوان، أو مشـــروبات، ومنتجــات فالحيـــة أو طبيعيـــة  -

  .يعلم أا مغشوشة، أو فاسدة، أو مسمومة
 .سواًء مواد طبية مغشوشة -

سواًء مـواد خاصـة تسـتعمل يف غـش مـواد صـاحلة لتغذيـة اإلنسـان أو احليـوان، أو مشـروبات أو  -
 .منتجات فالحية أو طبية

 "سواًء موازين أو مكاييل خاطئة أو آالت أخرى غري مطابقة تستعمل يف وزن أوكيل -

 .من قانون االستهالك  )1(4-213يف التشريع الفرنسي املادة وتقابلها 

  :جريمةالأركان  :أوال
  :شرتط لقيام جرمية حيازة مواد مغشوشة أو فاسدة توافر ركننيي

أن جتـرمي املشـرع حليـازة املنتجـات املغشوشـة أو الفاسـدة أو الـيت انتهـى تـاريخ  :الركن المـادي -أ 
ا وقائيـا منــه، يكــون اهلـدف مــن جترميهــا هـو احلفــاظ علــى صـالحها لغــرض غــري مشـروع، يعــد تــدبري 
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ســالمة املســتهلك مــن جهــة، وجتنــب ارتكــاب الغــش، ألن اهلــدف الــذي يســعى إليــه حــائزو هــذه 
  .املنتجات هو إمكانية تروجيها يف األسواق من جهة أخرى

ط فيهـــا واحليـــازة يف القـــانون اجلنـــائي، هـــي االســـتئثار علـــى ســـبيل التملـــك واالختصـــاص وال يشـــرت 
 .االستيالء املادي، بل يعترب الشخص حائزا، ولو كان حائز الشيء شخصا آخرا أو نائبا عنه

لـــذلك مل جيـــرم املشـــرع جمـــرد اإلمســـاك املـــادي بالســـلعة، حيـــث ال يشـــرتط أن تكـــون هـــذه 
األخـــرية  بـــالقرب مـــن صـــاحبها وحتـــت ســـيطرته، ألن اهلـــدف مـــن التحـــرمي لـــيس خطـــر احليـــازة يف 

وصــول السـلعة املغشوشــة أو الفاســدة إىل أيـدي مســتهلكيها عـن طريــق حائزيهــا،  ذاـا، بــل خطـر
 .أي عن طريق من هلم عليها السيطرة الكافية اليت تسمح هلم بالتصرف فيها بالبيع

مـــن قـــانون االســـتهالك  4-213املـــادة (ويالحـــظ أن الـــنص الفرنســـي كـــان أكثـــر دقـــة وتفصـــيال 
ادية علـى سـبيل احلصـر ال علـى سـبيل املثـال، وبالتـايل إذا ، حيث حدد أماكن احليازة امل)الفرنسي

وجـدت حيــازة ملنتجـات يف غــري هــذه األمـاكن، كاملنــازل الـيت ختصــص للســكن والطـرق العامــة فــال 
 )1( .ختضع للتجرمي

 : والحيازة ثالث صور

مـن يعتقـد ويطلق عليها كذلك احليازة القانونية أو احلقيقية وهـي حيـازة املالـك أو  :الحيازة التامة
وهــو رابطــة فعليــة تــربط احلــائز مبــا : أوهلمــا مــادي: أنــه املالــك دون غــريه وهــي مكونــة مــن عنصــرين

حبوزته، وتعطيه عليـه السـيطرة التامـة الـيت ختـول لـه التصـرف فيـه علـى الوجـه الـذي يريـده، وثانيهمـا 
 .وهو اعتقاد احلائز أنه حيوز الشيء بوصفه مالكا إياه دون غريه: أديب

وهــي حيــازة ناقصــة، تكــون للحــائر غــري املالــك والــذي يصــح أن يطلــق عليهــا : زة المؤقتــةالحيــا
  .حيازة الشيء على ذمة مالكه

فغالبا ما يطلق عليها اليد العارضة، وهي جمرد يد موضـوعة علـى املنقـول بطريقـة  :الحيازة المادية
  .غريه عابرة دون أن يباشر واضعها سلطة قانونية عليه ال حلسابه وال حلساب

واحليــازة ختتلــف عــن اإلحــراز الـــذي هــو جمــرد اإلمســاك املــادي بالشـــيء، كــأن يكــون اهلــدف مـــن 
اإلحــراز إجــراء عمــل علــى املنتــوج لتغطيــة وتعبئتــه أو الســتخراج مــواد معينــة منــه، واملشــرع اجلزائــري 
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 تكــون طبقــا للــنص الســابق، ال يعاقــب علــى اإلحــراز بــل يعاقــب علــى احليــازة التامــة والناقصــة الــيت
  .للمالك مبوجب عقد الوديعة أو الكفالة

تعتــرب جرميــة احليــازة مــن اجلــرائم العمديــة الــيت يلــزم لقيامهــا تــوافر القصــد : الــركن المعنــوي  -ب 
اجلنائي، بعنصريه العلم واإلرادة، أي العلم لدى اجلـاين أن املـواد الـيت حيوزهـا مغشوشـة أو فاسـدة، 

  .جه إرادته إىل حيازا بقصد التداول بدون سبب مشروعأو انتهى تاريخ صالحيتها، وأن تت
و جيب أن يتوافر القصد اجلنائي وقـت ارتكـاب الفعـل املـادي للحيـازة، أمـا إذا جهـل املـتهم       

واســتمر حــائزا هلــا، فــإن القصــد اجلنــائي .الغــش أو الفســاد يف بدايــة احليــازة، مث علــم بــه بعــد ذلــك
  .)1(يتوافر يف حقه يف ذلك الوقت

  :عقوبة جريمة حيازة مواد مغشوشة أو فاسدة: ثانيا
: ع.قمن  433حيازة مواد مغشوشة أو فاسدة طبقا لنص املادة يعاقب على جنحة 

  ".دج 20.000إىل  2000باحلبس من شهرين إىل ثالث سنوات وبغرامة من "
غرامة والعقوبة ويالحظ أن املشرع اجلزائري قد مجع بني كل من العقوبة املالية املتمثلة يف ال 

على خالف املشرع الفرنسي الذي ترك للقاضي سلطة تقديرية يف ) السجن(السالبة للحرية 
من قانون  04-213احلكم بإحدى العقوبتني، وهذا ما يظهر من خالل نص املادة 

أن املشرع اجلزائري قد  ع.قمن  433االستهالك الفرنسي،كما يالحظ من خالل نص املادة 
وضوع سلطة يف تقدير قيمة الغرامة ومدة احلبس على أن ال تقل وتزيد عن أعطي لقاضي امل

القدر احملدد يف املادة السابقة، على خالف املشرع الذي حصر سلطة القاضي وذلك بتحديده 
  .لقيمة الغرامة ومدة احلبس
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نية مع التزام املنتج بالّسالمة من ربطا للبداية بالّنهاية، نأيت على خامتة رحلتنا القانو 
األضرار اجلسمانية واملالية اليت تسّببها منتجاته الّضارة للمستهلكني واملستعملني، بعد أن أجبنا 

  .عن التساؤالت املطروحة يف مقّدمة الّرسالة
ولقد اّتضحت أمهّية هذه املسألة القانونية احليوية اليت ترتّبع وباألخص على رأس  -

نون املدين املعاصر، ألّا تستهدف محاية أرواح الّناس من خطر املنتجات احلديثة، مسائل القا
وجترب هذا الّنوع اجلديد من األضرار الّنامجة عنها واليت تصيب املشرتي أو احلائز يف شخصه أو 
أمواله، سيما وأّن تلك األضرار مل تعد ضربة من حمض الّصدفة، وإّمنا أصبحت متّثل ظاهرة شائعة 
ترافق تداول املنتجات، خاصة بعد االنفتاح االقتصادي الذي أصبحت تعيشه اجلزائر يف األعوام 
األخرية سياسّيا واجتماعّيا واقتصاديّا ، وبصفة خاّصة االنفتاح االقتصادي وحترير الّسوق، 
 وانتشار ظاهرة االستهالك، خاصة وأّن السوق اجلزائريّة هي يف الغالب سوق استهالكية، تشهد

غزوا ملختلف الّسلع والبضائع وتغّلب الطّلب على العرض والكمّية على الّنوعّية، واليت صارت 
  .آخر ما يهتم به املستهلك أو يبحث عنه

ونستطيع القول بأنّه مهما أسهبنا يف احلديث عن التزام املنتج بالّسالمة ال نصل إىل القول 
هو حداثة هذا االلتزام من جهة وقّلة بكفاية التنقيب بشأن ذلك، وعّلة ذلك سبب بسيط و 

  .األحكام والقرارات القضائية املطّبقة يف هذا الّصدد على مستوى القضاء الوطين من جهة أخرى
وبناءا على ما سبق ميكن أن نبّني أهّم ما توّصلنا إليه من نتائج على ضوء هذه الّدراسة 

  :املقارنة
امه بالعلم بعيوب املبيع وإزالتها،  حىت يتحّقق يف أّن التزام املنتج بالّسالمة يُعىن به التز  -

: هذا املبيع األمان الذي يتوّقعه املستهلك عند استعماله، حيث يشرتط لقيامه توافر ثالثة شروط
أن يكون أمر احلفاظ على : وجود خطر يهّدد سالمة املستهلك اجلسمّية واملالّية، وثانيها: أّوهلا

أن يكون املدين بااللتزام بالّسالمة : املتعامل مع املستهلك ، ثالثها الّسالمة موكوال للطّرف اآلخر
 .منتجا بوصفه حمرتف

كما أّن لاللتزام بالّسالمة أمهّيته بالغة، حيث كان له الفضل يف تقوية احلماية املقّررة  -
للمستهلك خاّصة بعد عجز قواعد الضمان عن إسعاف املضرورين، حيث سّد الفراغ التشريعي 
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كان موجودا يف هذا اإلطار، بعد الّتوجه القضائي الفرنسي الّصريح حنو األخذ به مسايرا الذي  
 .1985يف ذلك التوجيه األوريب لسنة 

كما أّن التزام املنتج بالّسالمة هو التزام يّتسم مبجموعة من اخلصائص اليت مّيزته عن  -
ر نتيجة للعجز احلاصل يف القواعد أنّه التزام حديث النشأة، ظه: باقي االلتزامات األخرى أّمهها

التقليدية للمسؤولية املدنية، ممّا ترّتب عنه إكسابه صفة أخرى وهي استقالليته عن غريه من 
االلتزامات كااللتزام بضمان العيوب اخلفّية وإن كان قد ظهر يف إطار التطبيق اخلاص للّنصوص 

ليته عن االلتزام باإلعالم وااللتزام بالّتسليم املتعّلقة بضمان العيوب اخلفّية يف فرنسا، وكذا استقال
 .املطابق أو باملطابقة

والنتيجة اليت ميكن الوصول إليها فيما خيص التزام املنتج بالّسالمة، ومدى اعتباره التزام  -
عقدي من عدمه هو ظهور نظام املسؤولية املوضوعّية املوّحدة األحكام، يف مواجهة ضحايا 

النظر عن عالقام باملنتج، وهو نظام موّحد للمسؤولية مستقّل يف  أضرار املنتجات، بغضّ 
أحكامه عن نظم املسؤولية العقديّة واملسؤولّية التقصرييّة املألوفة، حيث تقوم فيه املسؤولّية مبجّرد 
ثبوت الّضرر املتأيت من عيب يف املنتوج، أو الّسلعة وال يكّلف فيه املصاب بإثبات خطأ املنتج، 

يف هذا الّنوع اجلديد من املسؤولّية أّا تسمح بتعويض املضرور عن كافّة اخلسائر  واألصل
واألضرار الّنامجة عن عيوب املنتجات، ويستوي يف ذلك أن تكون أضرار جسدية أو مالية، 
ويستثىن من ذلك ما يلحق املنتوج ذاته من أضرار ألّا تدخل يف إطار الضمان اخلاص 

، وهذا ما أخذ به املشرّع )1(266-90من املرسوم التنفيذي  03ادة املنصوص عليه يف امل
  .ف.م.ق 1386نقال عن املشرّع الفرنسي يف املاّدة  .م.قمكّرر من  140اجلزائري يف املاّدة 

أّما فيما خيص أساس مسؤولية املنتج عن إخالله بااللتزام بالّسالمة والذي يكون إّما  -
وإّما فكرة املخاطر، فيجب أن تسند املسؤولية املرتتبة عن إخالل اخلطأ الّصادر من طرف املنتج، 

املنتج بالّسالمة إىل من اغتنم من النشاط املفضي إىل الّضرر، وإن كان املشرّع اجلزائري بأحكامه 
قد مجع بني اخلطأ ) ج.م.مكّرر من ق 140-138-124املواد (املختلفة يف هذا الشأن 

 .رة املخاطرالواجب اإلثبات واملفرتض، وفك

                                                 
�I* 15ا��7رخ ��  1) (�I$1990ت، ج�(�Hت وا��K��'���ن ا�P/ ^����
 40.ع.ر.، ا�'�� ،1990.  
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كما انتهينا إىل القول فيما خيص طبيعة االلتزام بالّسالمة اعتباره التزام بتحقيق نتيجة  -
خمّفف، ألنّه من مصلحة كل من املنتج واملستهلك اعتباره كذلك، حيث يفرتض من ثبوت 
الضرر أّن هذا األخري قد نشأ عن الّصفة اخلطرية للمنتوج، أي عن وجود عيب أو خلل، 

 .تج أن يتخّلص من املسؤولية، بإثبات انتفاء عالقة الّسببية بني فعل املنتوج والّضرروللمن

ضرورة محاية املستهلك وحتقيق سالمته من خالل فرض جمموعة من القواعد الوقائية  -
على املنتج، وذلك بوضع تشريعات ونصوص قانونية شّىت ختّول لإلدارة مراقبة دخول املنتج إىل 

فر الشروط احملّددة لذلك، وكذلك رقابة املنتجات سواًء قبل عرضها أو بعد الّسوق، بعد توا
عرضها لالستهالك، وال يكون ذلك إّال من خالل تفعيل دور بعض اجلهات واهليئات  
كجمعيات محاية املستهلكني يف الدفاع عن مصاحل املستهلكني، هذا وإن كان املشرّع اجلزائري 

دد من الّنصوص الّتشريعية وهو ما يعترب قفزة نوعّية إىل وضع ع 1989قد سعى منذ سنة 
مقارنة بالوضع الذي كان سائدا يف السابق، ألّن إصدار حكم بشأا يعد أمرا سابقا ألوانه، 
باعتبار أّن موضوع سالمة املستهلك ليس يف حاجة ملزيد من الّتشريعات بقدر ما هو  يف حاجة 

استعمال هذه الًنصوص بطريقة ناجعة متّكنه من محاية إىل من يوّجهه، و يبّني له كيف ميكنه 
 .نفسه بنفسه واملطالبة حبقوقه والّدفاع عنها

وإّن احلديث عن جزاء اإلخالل بااللتزام بالّسالمة قادنا بالضرورة إىل الوقوف على  -
 :األنظمة العالجية والّردعية أي املسؤولية املدنية للمنتج عن اإلخالل بااللتزام بالّسالمة

حيث أّن ازدواج نظام املسؤولية عن فعل املنتجات، سيؤدي إىل اخللط واالختالف يف  -
األساس القانوين واألحكام، وهو أمر غري مرغوب فيه ألنّه ينقصه الدّقة القانونية واليقني، ولذا 

ليت اجته القضاء يف فرنسا إىل التقريب بني نوعي املسؤولية العقدية والتقصرييّة إلصالح األضرار ا
تلحق باملستهلكني، بسبب عدم األمان يف املنتجات، على حنو أّدى إىل إمكان توحيد القواعد 
القابلة للتطبيق على نظامي املسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة، ذلك ألّن أمان املنتجات وما 

تتفاوت يرتتب عنه من سالمة جسدية ومالية للمستهلك ّم الغري متاما كاملتعاقدين،  وحىت ال 
احللول يف دول االّحتاد األوريب ولتوفري الشفافية يف أنظمتها القانونية على حنو ال يعرقل عمل 
املنافسة احلرّة، وال يؤثر يف حريّة تداول الّسلع واملنتجات، صدر التوجيه األوريب يف بروكسل 
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وق املشرتكة قبل ، وفرض على الّدول أعضاء االّحتاد االلتزام بتعديل قوانينهم داخل السّ 1985
 .98/389، األمر الذي نفذته فرنسا يف النهاية بصدور قانون رقم 1988جويلية 

حيث أصبح . م.مكّرر من ق 140وهو ما جه املشرّع اجلزائري يف إطار املادة  -
املنتج مسئوال عن الّضرر احلاصل بفعل عيب املنتوج، مهما كانت صفة املضرور سواًء كان 

 .متعاقدا أم ال

العيب : يشرتط لقيام مسؤولّية املنتج عن إخالله بااللتزام بالّسالمة ثالثة شروط وهيو  -
والّضرر وعالقة الّسببية، وإّن من هذه الشروط ما خيرج عن القواعد العاّمة يف املسؤولية وهو 
 العيب يف املنتجات، إذ أّن جمرد تورط املنتج يف إيقاع الّضرر ال يكفي لعقد مسؤوليته، إذ جيب

على املضرور إثبات وجود عيب يتمثل يف عدم توافر األمان املشروع الذي ينتظر اجلمهور يف 
ويقّدره القاضي مبعيار موضوعي ال شخصي، غري أنّه ال . املنتوج وقت طرحه للتداول يف السوق

يتطّلب إثبات العيب مىت كان الّضرر قد حتّقق من فعل يسمح بالضرورة اعتباره ناتج عن عيب 
نَتج، وبالتايل يكفي إثبات الّضرر والتدخل السبيب للمنتوج يف إحداثهيف 

ُ
 .امل

أّما عن نطاق مسؤولية املنتج عن اإلخالل بااللتزام بالّسالمة، فإّن املدين ذا االلتزام  -
هو املنتج ومن يف حكمه ، والّدائن به هو املستهلك سواًء كان متعاقدا أو من الغري، وهو يشمل 

 ).املعيبة واخلطرة بطبيعتها(عيبة مبفهومها الثّنائي املنتجات امل

ويالحظ أنّه إضافة إىل أسباب اإلعفاء املنصوص عليها يف القواعد العامة واملتمثلة يف  -
القوة القاهرة، احلادث املفاجئ، أمر القانون، فعل الغري، هناك أسباب خاصة أخرى تتمثل يف 

 .التشريع اجلزائري خماطر النمو واليت مل جند بصددها نّص يف

أّما فيما خيص تقادم دعوى املسؤولية الّنامجة عن اإلخالل بااللتزام بالّسالمة فلقد  -
خّصها املشرّع الفرنسي بقواعد خاصة، على خالف املشرّع اجلزائري الذي أبقاها خاضعة 

 .للقواعد العاّمة يف القانون املدين

دين الفرنسي حتمل يف طّياا عوامل كما انتهينا إىل القول بأّن نصوص القانون امل -
التطّور يف عمومّياا نظرا لعدم اعتمادها على معايري جامدة، حيث تركت للقاضي سلطة 
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تقديرية كبرية، األمر الذي جعل هذا الّتقنني حّيا، على خالف القانون املدين اجلزائري الذي 
 .ماعية الراهنة للمجتمعحيتاج إىل املالئمة والتطوير مع الظروف االقتصادية واالجت

وإضافة إىل قيام املسؤولية املدنية للمنتج قد تقوم مسؤوليته اجلنائية مىت كان فيه مساٌس  -
باملصلحة العاّمة جلماعة املستهلكني، أي مىت كان فيه مساس بالّسالمة اجلسدية لألشخاص 

غشوشة أو ويتحّقق هذا حالة اخلداع وكذلك يف حالة الغش أو يف حالة حيازة مواد م
ولذلك تبقى احلماية اجلنائية حلق املستهلك يف سالمته اجلسدية واملالية، هي أجنع وسيلة .فاسدة

ملا تنطوي عليه من ردع للمنتجني وكذلك احملرتفني املخالفني، غري أّن هذا ال يتحّقق إّال من 
أو الغرامة، وعادة /خالل احلد من الّسلطة التقديرية للقاضي يف توقيع إحدى العقوبتني، احلبس و

يكون توقيع الغرامة أكثر يف التطبيقات القضائية وعليه يتعّني إعادة النظر يف اجلزاءات املقّررة، 
فيتدّخل املشرّع بتعديلها حبيث تسري العقوبات الّسالبة للحريّة دائما جنبا إىل جنب مع 

مشروع قانون محاية املستهلك العقوبات املالية، أي توقيع العقوبات معا، و هدا ما تبناه فعال 
 .وقمع الغش 

وخالصة  القول أّن سالمة املستهلك تعود للمستهلك ذاته، ذلك أّن املشرّع على  -
الّرغم من أنّه أرسى قواعد قانونية حلماية املستهلك وحتقيق سالمته، ورغم إحاطته بنصوص 

قانون محاية املستهلك وقائية وكذا عالجية بل أكثر من ذلك ردعية عقابية من خالل مشروع 
وقمع الغش، إّال أّن الدور األساسي يعود إىل املستهلك يف محاية نفسه بعدم االنصياع 
للمنتجني، والّتبليغ عن كّل التجاوزات هذا من جهة، وإىل مجعيات محاية املستهلك من جهة 

ا ال ِقبل له أخرى وتفعيل دورها على املستوى الوطين، على اعتبار أّن املستهلك وحده منفرد
على مواجهة املنتجني واحملرتفني ألّم األقوى ماديّا، زيادة على ذلك فإّن املستهلك عندما يوازن 
بني املصلحة اليت جينيها من صراعه مع املنتج، واجلهد املادي واملعنوي الذي يبدله جيد أّن ما 

حيجم عن الّلجوء إىل العدالة،  جينيه قليل والّنزاع طويل ومكلف، األمر الذي يثبط عزميته وجيعله
ولذلك خنلص إيل القول أنّه ال يزال هناك عمل كبري لكي ترتّسخ اجتماعيا ثقافة صحيحة، 
خصوصا يف جمتمعنا اجلزائري حىت يدرك املستهلكون على كثرم أّم قّوة وأّن هلم حقوقا يف 

  .مواجهة املنتجني واحملرتفني
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وع نقول أنّه كّلما كِتب مقال أو كتاب أو أجريت دراسة، ويف اية التجوال يف هذا املوض

إّال وقيل يف غذه لو كتب هذا لكان أفضل ولو غّري هذا لكان أحسن ولو حذف هذا لكان 
  .يستحسن، وهذا من أعظم العرب، وهو دليل على استيالء النقص على عاّمة البشر

  
  تمّت بحمد اهللا
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  قائمة المراجع
I. المؤلفات والكتب  

  المراجع العامة :أوال
  :باللغة العربية -أ 

أسامة أمحد بذر، ضمان خماطر املنتجات الطّيبة، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة   -1
 .2005للّنشر، بدون ط، 

 .1981، 1أسعد دياب، ضمان عيوب املبيع اخلفية، دار اقرأ بريوت، ط -2

آالن بيناد بنت، القانون املدين، العقود اخلاصة املدنية والتجارية، املؤسسة اجلامعية للّنشر  -3
 .2004، 01والتوزيع، ط 

 حسام الّدين األهواين، عقد البيع يف القانون املدين الكوييت، مطبوعات جامعة الكويت، -4
 .1989بدون ط، 

محدي أمحد سعيد، االلتزام باإلفضاء بالصفة اخلطرية للشيء املبيع، املكتب الفّين  -5
 .1999لإلصدارات القانونّية، القاهرة، بدون ط، 

، دار الفكر العريب، بدون ط ، 02سليمان الطماوي، مبادئ القانون اإلداري، ج  -6
1973. 

، 02، الفعل الضار واملسؤولية املدنية، ج سليمان مرقس، الوايف يف شرح القانون املدين -7
 .1988،  05بدون دار نشر، ط 

شريف حمّمد غّنام،مسؤولية البنك عن أخطاء الكمبيوتر يف النقل االلكرتوين للنقود، دار  -8
 .2006اجلامعة اجلديدة اإلسكندرية، بدون طبعة، 

زام، بدون دار نشر، ، مصادر االلت01عبد املنعم البدوي، النظرية العامة لاللتزامات، ج -9
 .بدون ط ،بدون  سنة

عاطف النقيب، النظرية العاّمة للمسؤولية الّناشئة عن فعل ألشياء يف مبادئها القانونية  -10
  . 1980، 1وأوجهها العملية، بدون دار النشر، ط

عبد احلميد الشواريب، مسؤولية األطباء والصيادلة واملستشفيات املدنية واجلنائية  -11
 .2000شأة املعارف باإلسكندرية، بدون ط ، والتأديبية، من
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، بدون دار النشر،  -مصادر االلتزام -عبد ايد احلكيم، املوجز يف شرح القانون املدين -12
 .، بدون سنة5ط 

عبد الّرزاق السنهوري،الوسيط يف شرح القانون املدين ،نظرية االلتزام بوجه عام،مصادر  -13
،منشأة املعارف، بدون ط ، 1.ال سبب، القانون،جااللتزام ،العمل الضار،العقد،اإلثراء ب

2004. 

، 04عبد الّرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، البيع واملقايضة، ج -14
 .1998منشورات احلليب احلقوقية، بدون ط، 

علي بوحلية بن بومخيس، القواعد العاّمة حلماية املستهلك واملسؤولّية املرتتّبة عنها يف  -15
 .2000ّتشريع اجلزائري، دار اهلدى، اجلزائر، بدون ط ، ال

علي علي سليمان، دراسات املسؤولية املدنية يف القانون املدين اجلزائري، ديوان  -16
 .1984املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، بدون ط  ، 

فتحي عبد الرحيم عبد اهللا، دراسات املسؤولية التقصريية حنو املسؤولية املوضوعية، منشأة  -17
 .2005املعارف، بدون ط، 

حمّمد حسني منصور، ضمان صالحّية املبيع للعمل ملّدة معلومة، دار اجلامعة اجلديدة  -18
 .للّنشر، بدون ط، بدون سنة

خمتار رمحاين حممد، املسؤولية املدنية عن حوادث نقل األشخاص بالسكك احلديدية،  -19
 .2003دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، بدون ط ، 

مجال الّدين زكي، الوجيز يف النظرية العامة لاللتزامات مطبعة جامعة القاهرة،  حممود -20
 .1978بدون ط، 

حممد فؤاد عبد الباسط، تراجع فكرة اخلطأ أساسا ملسؤولية املرفق الطيب العام، منشأة  -21
 .2003املعرف اإلسكندرية، بدون ط ، 

ية وقضائية، دار اجلامعة حممد حسن قاسم، إثبات اخلطأ يف اال الطيب، دراسة فقه -22
 .2004اجلديدة للنشر، بدون ط ، 

، اجلزء )نظرية االختصاص(مسعود شيهوب ، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية  -23
 .1999ج، بدون ط ، .م.،د3
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، منشورات احلليب احلقوقية،  02مصطفى العوجي، القانون املدين، املسؤولية املدنية، ج -24
 .2004،   02ط

، املسؤولية املدنية لألطباء واجلراحني يف ضوء القضاء والفقه الفرنسي منري رياض حنا -25
 .2007، 01واملصري، دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية، ط

معوض عبد التواب، الوسيط يف شرح جرام الغ والتدليس وتقليد العالمات التجارية،  -26
 .1985ج، بدون ط ، .م.د

طبعة خميمر للنشر والتوزيع، بدون ط ، م1حممد منصور أمحد، جرمية الغش التجاري، ج -27
 .، بدون سنة

، 02نادية حممد معوض، مسؤولية صانع الطائرة، دار النهضة العربية القاهرة، ط -28
2000. 

يسرية عبد اجلليل، املسؤولية الناشئة عن عيوب تصنيع الطائرات، منشأة املعارف  -29
 .2007 ،اإلسكندرية، بدون طبعة

، مطبعة حممد اد هاشم )عقد البيع(أو املسّماة، يوسف احلكيم، العقود الّشائعة  -30
 .الكتيب دمشق، بدون ط ، بدون سنة

 :باللغة الفرنسية. ب

 

1- (An.)CASTELETTA; responsabilité médicale.Droits des 
malades, DALLOZ. 2002. 

2- (E.) SAVAUX, la fin de responsabilité contractuelle, 
R.T.D, civ. janvier, mars 1999. 

3- (J.)Ghestin; conformité et garanties dans la vente, LGDJ, 
1983. 

4- (G.) VINEY et (P.) JORDAIN, traite de droit civil, les 
conditions de la responsabilité, 2em, éd, L.G.D.J. 1998 

5- Mémento pratique françis le Febvre commercial 
concurrence consommation, 1986. 

6- mémento pratique francis le Febvre, droit des affaires, 
concurrence, consumation, 2007-2008. 
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7-  (PH.) LE TORNNEAU. et (L.)CADIET, droit de la 
responsabilité, DALLOZ, Delta, année 2000. 

8- (PH.) MALAURIE et (L.)AYNES, droit civil, les 
contrats spéciaux, édition Cajas, 1994. 

 
 

  المراجع الخاصة: ثانيا
 :باللغة العربية - أ

أمحد حممد حممد الرفاعي ،احلماية املدنية للمستهلك إزاء املضمون العقدي، دار النهضة  -1
  .1994العربية، بدون ط ، 

أمحد فتحي سرور، احلماية اجلنائية للمستهلك، بدون دار نشر، العيد حداد، املرجع  -2
 .2001، 2السابق، ط

د حممد حممود خلف، احلماية اجلنائية للمستهلك يف القوانني اخلاصة، دراسة مقارنة، أمح -3
 .2008، 01املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، ط

أمحد حممد حممود علي خلف، احلماية اجلنائية للمستهلك يف القانون املصري والفرنسي  -4
 .2005شر، بدون ط، والشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة للن

حسن عبد الّرمحن قّدوس، مدى التزام املنتج بضمان الّسالمة يف مواجهة خماطر التطّور  -5
 .العلمي، دار النهضة العربّية، بدون ط ، بدون سنة

حسن عبد الباسط مجيعي، احلماية اخلاصة لرضاء املستهلك يف عقود االستهالك، دار  -6
 .1990النهضة العربية، بدون ط ، 

عبد الباسط مجعي، مسؤولية املنتج عن األضرار اليت تسّببها منتجاته املعيبة، دار حسن  -7
 .2000النهضة العربية، بدون ط، 

حسني املاحي، املسؤولية الناشئة عن املنتجات املعيبة يف ضوء أحكام التوجيه األوريب  -8
 .1998، 01، دار النهضة العربية  القاهرة، ط1985يوليو  25الصادر يف 

، 02أمحد اجلندي، شرح قانون قمع التدليس والغش، دار النهضة العربية، ط حسين -9
1996. 
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دار . سامل حممد رديعان العزّاوي، مسؤولية املنتج يف القوانني املدنّية واالتفاقيات الّدولّية -10
 .2008، 01الثقافة للنشر والتوزيع، ط

يف القانون املدين عامر قاسم أمحد القيسي، احلماية القانونية للمستهلك، دراسة  -11
 .2002واملقارن، الّدار العلمّية الّدولّية ودار الثقافة للّنشر والتوزيع، بدون طبعة، 

عبد املنعم موس إبراهيم، محاية املستهلك دراسة مقارنة منشورات احلليب احلقوقّية،  -12
  .2007، 01ط

ار النهضة علي سّيد حسن، االلتزام بضمان السالمة يف عقد البيع، دراسة مقارنة، د -13
 .1990العربية، بدون طبعة، 

املسؤولية املدنية للمنتج، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، بدون ط، قادة شهيدة، ،  -14
2007  . 

، 1حممد بودايل ، مسؤولية املنتج عن منتجاته املعيبة، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط -15
2005. 

، 1ارن، دار الفجر للنشر والتوزيع، طحممد بودايل ، محاية املستهلك يف القانون املق -16
2006. 

حممد علي عمران، االلتزام بضمان الّسالمة وتطبيقاته يف بعض العقود، دار النهضة  -17
 .1980العربية القاهرة، بدون ط، 

حممد وحيد حممد علي، االلتزام  بضمان الّسالمة يف بعض العقود، دار الّنهضة  -18
 .2001العربية القاهرة، بدون طبعة، 

، 02تهلك، بدون دار نشر، ط فت عبد املنعم صادق، احلماية اجلنائية للمسمر  -19
2001. 

 :باللغة الفرنسية. ب

1-  (J.) Huet, responsabilité du vendeur et garantie contre 
les vices cachés, litec, 1987. 

2- (G.) CAS et (D.)FERRIER. traite de droit de la 
consommation PUF, 1996. 

3- (M.) CARCENAC, La responsabilité du fait des 
produits à l’heur européenne, R.G.D.A, 1999. 
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4- (Ph.) LE TORNNEAU, Responsabilité des Vendeurs 
et Fabricants, Edition DALLOZ, 2001. 

 

II. رسائل دكتوراه ومذكرات ماجيستير :  
راه، كلية و السوق، رسالة دكتالعيد حداد، احلماية القانونية للمستهلك يف ظل اقتصاد  -1

 .احلقوق، جامعة اجلزائر، بدون سنة

، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، الطيب ولد حممد ، ضمان عيوب املنتوج، مذكرة ماجستري -2
2005/2006. 

، كلّية احلقوق، جامعة ريأمينة بن عامر ، محاية املستهلك يف عقد البيع، مذكرة ماجست -3
 .1997تلمسان، 

ن حممد، املسؤولية املدنية ملنتجي وبائعي املستحضرات الصيدلية، رسالة مجال عبد الرمح -4
 .1993دكتوراه، جامعة القاهرة،  

خالد مجال أمحد، االلتزام باإلعالم قبل الّتعاقد، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلّية احلقوق،  -5
 .1997جامعة أسيوط، 

اء املسؤولية املدنية يف القانون املدين مفهوم القوة القاهرة وأثرها يف انتف فتيحة زعنون، -6
 .2006اجلزائري ،دراسة مقارنة ،مذكرة ماجستري ،كلية احلقوق، جامعة وهران ، 

 .1984عبد القادر احلاج، مسؤولّية املنتج واملوزّع، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  -7

تجارة الّدولية، رسالة عبد القادر علي احلاج، مسؤولّية املنتج واملوزّع، دراسة يف قانون ال -8
 .1982، جامعة القاهرة، هدكتورا

عبد احلكم حممد عبد السالم عثمان، التزام السالمة يف النقل اجلوي، رسالة دكتوراه،  -9
 .1983جامعة عني مشس، 

عالء الدين مخيس العبيدو، املسؤولية الطبية عن فعل الغري، رسالة دكتوراه ، القاهرة،  -10
 .بدون سنة

ري املنافسة على االلتزام بضمان سالمة املنتوج، رسالة دكتوراه، كلية علي فتاك، تأث -11
 .2006احلقوق، جامعة وهران، 
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حممود التلثي، النظرية العامة لإللتزام بضمان سالمة األشخاص، رسالة دكتوراه، جامعة  -12
 1988عني مشس، 

معة عني الشمس، حممد عادل عبد الّرمحن، املسؤولّية املدنّية لألطباء، رسالة دكتوراه، جا -13
1985. 

حممد سلمان فالح الرشدي، نظرية االلتزام بضمان الّسالمة يف إطار تطور املسؤولية  -14
  .1998العقدية، رسالة دكتوراه، جامعة عني مشس، 

هبة عبد الكرمي، االلتزام التضامين للمسئولني يف مواجهة املضرور يف القانون املدين  -15
 .2002-2001وق،جامعة وهران، اجلزائري، مذكرة ماجستري كلية احلق

نبهات بن محيدة ،محاية الطرف الضعيف يف العالقات التعاقدية، دراسة مقارنة،مذكرة  -16
 .2007-2006ماجستري، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، 

 
III. المقاالت والمداخالت: 

  باللغة العربية :أوال
،كلية ية املدنيةلمراد بن صغري ، تطور املسؤولية الطبية وأثرها على قواعد املسؤو  -1

  .2006، 03.احلقوق،جامعة تلمسان،ع
جابر حمجوب علي، ضمان سالمة املستهلك من األضرار الّناشئة عن عيوب املنتجات  -2

 .1996، جملس الّنشر العلمي، بدون طبعة، سنة )القسم الثاين(الّصناعية املعيبة

الّصيدالنّية، جمّلة العلوم فتيحة ناصر ، القواعد الوقائية لتحقيق أمن املنتوجات الغدائية و  -3
 .2005عدد خاص أبريل  -سيدي بلعباس–القانونية واإلدارية جامعة اجلياليل اليابس 

، كلية اإلقتصادية و السياسيةفتيحة يوسف ، محاية املستهلك يف اال الصيدالين، جملة  -4
 .2003 ،01.عاحلقوق بن عكنون، اجلزائر،

 وحقوق املستهلكني انات املوازنة بني مصاحل املهنينيقادة شهيدة ، فكرة خماطر التطور، ره -5
 .2005، 02.كلية احلقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، ع  يف احلماية،

عبد العزيز املرسى محود، االلتزام قبل التعاقدى باإلعالم يف عقد البيع، دراسة مقارنة، جمّلة  -6
 .2000، 18 .ع البحوث القانونّية واالقتصادية، كلّية احلقوق جامعة املنوفة،
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 :باللغة الفرنسية. ب
 

1- (M.) KAHLOULA et G.MEKAMCHA ;la protection du 
consommateur en droit Algerien,Idara N°2/1995. 
2- (F.) GILBERT, l’obligation de sécurité et responsabilité de 
fait des produit défectueux, actes de colloque franco-algérien, 
presses universitaire de BORDEAUX, obligation de sécurité 
sous la direction de BERNARDE (S) et ZANNATI (D), 2003.   
3- (F.) BOUKHATMI, la sécurité des produit importé en droit 
algérien de la consommation, actes de colloque franco-
algérien, presses universitaire de BORDEAUX, obligation de 
sécurité sous la direction de BERNARDE (S) et ZANNATI 
(D), 2003.     
4- (H.) DENOUNI, de l’entendue de l’obligation de sécurité 
en droit algérien, actes de colloque franco-algérien, presses 
universitaire de BORDEAUX, obligation de sécurité sous la 
direction de BERNARDE (S) et ZANNATI (D), 2003.   
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IV.  النصوص القانونية : 

  التشريع الوطنيفي : أوال
 : القوانين - أ

  .1996لسنة  61.ع.ر.، ج1996الدستور اجلزائري لسنة  -1
 1966جوان  08املؤرخ يف  155-66قانون اإلجراءات اجلزائية الصادر مبوجب األمر  -2

 .تمماملعدل وامل

املعدل  1966جوان  08املؤرخ يف  156-66قانون العقوبات الصادر مبوحب األمر  -3
 .2006لسنة  84ع .ر.، ج2006-12-20املؤرخ يف  23-06واملتمم مبوجب قانون 

املعدل  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75القانون املدين الصادر مبوجب األمر  -4
 .واملتمم

املعدل  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  59-75مر القانون التجاري الصادر مبوجب األ -5
 .واملتمم

املتعلق بالبيئة، املعدل واملتمم بقانون  1983-02-05املؤرخ يف  03-83قانون  -6
 .2003لسنة  43.ع.ر.، ج03-10

-08، املعدل واملتمم مبوجب قانون رقم 1985فرباير  16املؤرخ يف  05-85قانون  -7
 .2008غشت  03الصادرة يف  44.ع.ر.، ج2008يوليو  20املؤرخ يف  13

، املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك، 1989فرباير  07املؤرخ يف  02-89قانون  -8
 .1989لسنة  06ع .ر.الصادر يف ج

ع .ر.، املتعلق بالتقييس الصادر يف ج1989ديسمرب  19املؤرخ يف  23-89قانون  -9
، 2004يونيو  23ؤرخ يف امل 04-04، املعدل واملتمم مبوجب قانون 1989لسنة  54
 .2004يونيو  27، الصادر يف 41.ع.ر.ج

 .15.ع.ر.املتعلق بالبلدية، ج 1990- 04-07املؤرخ يف  08-90قانون  -10

 15. ع.ر.، املتعلق باجلمعيات، ج1990ديسمرب  4، املؤرخ يف 31- 90قانون  -11
 .1990لسنة 
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بقة على والذي حيدد القواعد املط 2004يونيو  23املؤرخ يف  02- 04قانون  -12
 .41.ع.ر.املمارسات التجارية، ج

، املصادق عليه من 2008مشروع قانون يتعلق حبمية املستهلك وقمع الغش، جوان  -13
 .طرف الربملان

 :األوامر. ب

 13.ع.ر.، واملتعلق بالتأمينات، ج1995- 01-25الصادر يف  07-95األمر  -1
 2006فرباير  20 املؤرخ يف 04-06، املعدل واملتمم مبوجب قانون رقم 1995لسنة 

 .2006- 03-12الصادرة يف  15.ع.ر.واملتعلق بالتأمينات، ج

، 1995أوت  26املتعلق خبوصصة املؤسسات العمومية، املؤرخ يف  22- 95األمر  -2
 .1995ديسبمر  13املؤرخ يف  48.ع.ر.ج

 52.ع.ر.، واملتعلق بالنقد والقرض، ج2003-07-17املؤرخ يف  03-03األمر  -3
 .1990لسنة  13.ع.ر.، ج10-90ل واملتمم لقانون ، املعد2003لسنة 

  
  : لمراسيما -ج
م املتعّلق برقابة اجلودة وقمع 1990يناير  30املؤرخ يف  39-90املرسوم التنفيذي رقم  -

 .1990لسنة  5ع .ر.، ج الغش

، احملدد لشروط صناعة 1990أوت  04، املؤرخ يف  240-90املرسوم التنفيذي رقم  -
 .ال البيطري أو بيعها ورقابتهااألدوية ذات االستعم

املتعلق بضمان املنتوجات  1990سبتمرب  15املؤرخ يف  266-90املرسوم التنفيذي رقم  -
 .1990لسنة  40.ع.ر.واخلدمات ج

، املتعلق بوسم السلع 1990نوفمرب  10املؤرخ يف  367-90املرسوم التنفيذي رقم  -
 484-05املرسوم التنفيذي رقم  ، املعدل واملتمم مبوجب80.ع.ر.الغذائية وعرضها، ج

 .2005-12- 25املؤرخة يف  83.ع.ر.، ج2005ديسمرب  22املؤرخ يف 

، واملتعلق بشروط تدخل 1991فرباير  13املؤرخ يف  37-91املرسوم التنفيذي رقم  -
  .1991مارس  20املؤرخة يف  12.ع.ر.الدولة يف التجارة اخلارجية، ج
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بالشروط الصحية املطلوبة عند عملية عرض  املتعلق 53-91املرسوم التنفيذي رقم  -
 .األغذية لالستهالك

املتعلق بشروط استعمال  1992جانفي  13الصادر يف  25-92املرسوم التنفيذي رقم  -
 .1992لسنة  05. ع.ر.املواد املضافة إىل املنتوجات الغذائية وكيفيات ذلك، ج

تعلق خبصائص أنواع النب امل 1992يناير  20املؤرخ يف  30-92املرسوم التنفيذي رقم  -
 .وعرضها

احملدد لرتكيبة ومهام الس  1992جويلية  02املؤرخ يف  272-92املرسوم التنفيذي رقم  -
 .1992لسنة  52.ع.ر.الوطين حلماية املستهلك، ج

، متضمن مدونة أخالقيات 1992يوليو  06، املؤرخ يف 276-92املرسوم التنفيذي رقم  -
 .1992لسنة  52.ع.ر.الطب، ج

واملتعلق برخص استغالل  1992يوليو  06، املؤرخ يف 284-92املرسوم التنفيذي رقم  -
 .1993-02- 07الصادرة يف  08.ع.ر.مؤسسة إنتاج املنتجات الصيدالنية وتوزيعها، ج

املعدل واملتمم للمرسوم  1993فرباير  02الصادر يف  47-93املرسوم التنفيذي رقم  -
واملتعلق مبراقبة مطابقة املواد املنتجة حمليا أو  1992اير فرب  12املؤرخ يف  65-92التنفيذي 

 .1993لسنة  09ع .ر.مستوردة، ج

، احملدد لشروط وكيفيات 1995نوفمرب  11، املؤرخ يف 363-95املرسوم التنفيذي رقم  -
التفتيش البيطري للحيوانات احلية واملنتجات اآلتية من أصل حيواين املخصصة لالستهالك 

 .البشري

 .، احملدد لصالحيات وزير الصحة66-96سوم التنفيذي رقم املر  -

حيد شروط وكيفيات صناعة  1998يناير  14، الصادر يف 37-97املرسوم التنفيذي رقم  -
 04ع .ر.مواد التجميل والتنظيف البدين وتوضيبها واستريادها وتسويقها يف السوق الوطنية، ج

 1992فرباير  04الصادر يف  41-92قم ، املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي ر 1997لسنة 
احملدد لشروط إنتاج مواد التجميل والتنظيف البدين وتكثيفها وتسويقها يف السوق الوطنية 

 .1992لسنة  09.ع.ر.وكيفيات ذلك، ج

 .، احملدد لصالحيات وزير التجارة207-97املرسوم التنفيذي رقم  -
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املتعلق بالرخص املسبقة  1997 جويلية 08املؤرخ يف  254-97املرسوم التنفيذي رقم  -
لسنة  46. ع.ر.إلنتاج املواد السامة أو اليت تشكل خطرا من نوع خاص واستريادها، ج

1997. 

، واملتعلق بالوقاية من 1997ديسمرب  21املؤرخ يف  494-97املرسوم التنفيذي رقم  -
 .1997، لسنة 85.ع.ر.األخطار النامجة عن استعمال اللعب، ج

، املتعلق باملركز الوطين 1998-06-03، املؤرخ يف 192-98ذي رقم املرسوم التنفي -
 .39.ع.ر.لليقظة خبصوص األدوية والعتاد الطيب، ج

، املتضمن إنشاء املعهد 1998فرباير  21، املؤرخ يف 69-98املرسوم التنفيذي رقم  -
 .اجلزائري للتقييس

دد لتدابري حفظ ، احمل1999يوليو  20، املؤرخ يف 158-99املرسوم التنفيذي رقم  -
 .الصحة والنظافة املطبقة عند عرض منتوجات الصيد البحري لالستهالك

، احملدد لشروط ممارسة 2000جوان  11، املؤرخ يف 129-2000املرسوم التنفيذي رقم  -
 .تفتيش الصيدلة

، املعدل واملتمم للمرسوم 2001أكتوبر  16، املؤرخ يف 315-01املرسوم التنفيذي رقم  -
- 21الصادرة يف  61.ع.ر.، املتعلق برقابة اجلودة وقمع الغش، ج39-90ي رقم التنفيذ

10-2001. 

  
 في التشريع المقارن: ثانيا

 .واملعدل واملتمم 1804القانون املدين الفرنسي الصادر سنة  -

 .واملتعلق بالغش والتزوير 1905القانون الصادر سنة  -

 .مة وأمن املستهلكواملتعلق بسال 1983جويلية  21القانون الصادر يف  -

واملتعلق باملسؤولية عن فعل  1998ماي  19الصادر يف  389-98قانون  -
 . ف.م.املنتجات املعيبة واملدمج يف ق
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V. مواقع على شبكة األنترنيت:  
  

1- www.lexinter.net/et  au producteur .Jp/obligation de 
sécurité au travail, html.20k. 
2- http://www.dolceta.en/belgique/Mod3/spip.php?article69
. 
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