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  أتقدم بأسمى عبارات الشكر، و التقدیر بعد حمدي و شكري هللا عّز و جل
  :إلى 

  التي لم تبخل علينا بما جادت قریحتها، "بعلوج أسماء " أستاذتي 
  سواء بالتوجيه أو النصح طيلة المدة التي استغرقتها إلتمام هذا البحث،  

  اهللا بعلمها و جزاها عنا خير جزاء نفعنا
  إلى آل أساتذة المعهد الذین رافقوني في الدراسة من بدایتها إلى نهایتها،

  .و إلى آل موظفي معهد العلوم القانونية و اإلداریة بخميس مليانة  
  .إلى زمالئي و زميالتي في درب العلم و  الدراسة
   .ية الدمإلى آل زمالئي و زميالتي بمصلحة الكلى و تصف
  إلى السيد،  معاشو أحمد األخ و الصدیق 

  .الذي على مّد لنا ید العون إلتمام هذا البحث المتواضع
  زهرة عاملة بالمكتبة، التي آانت مثاال للصبر: إلى السيدة 

  .و حسن المعاملة معنا و مع غيرنا، فألف و ألف شكر لك 
  .المتواضعإلى آل من مد لي ید المساعدة في إتمام هذا العمل 

  
  شریاف محمد: الطالب



 

 



 

  مقـدمـة
  
، الذي أكد على مبدأ حرية 1996تتجه اجلزائر إىل سياسة اقتصاد السوق بعد صدور دستور  

الصناعة والتجارة، ولقد كرست هذا التوجه من خالل سعيها احلثيث لالنضمام إىل املنظمة العاملية 
ع االحتاد األورويب، وبالتايل السماح للمتعاملني اخلواص للتجارة، وكذا توقيعها على اتفاق الشراكة م

  .واملنتجني الوطنيني واألجانب، بالتبادل التجاري ملختلف املنتجات من وإىل اجلزائر 
  

وأصبحت األسواق اجلزائرية بذلك تّعج مبختلف املنتوجات اليت تضع املستهلك، وهو يقتين 
مع الضغط الذي ميارسه اإلعالم يف الترويج هلذه املنتوجات، السلعة اليت يريدها يف حرية من أمره خاصة 

وقد يقبل املستهلك حتت تأثري الدعاية اجليدة إىل اقتناء منتوج دون أن يدرك مدى خطورته، وما قد 
يلحقه من أضرار وخيمة متس أمنه وسالمة جسده خاصة مع استعمال وسائل الغش من قبل املنتجني 

فات اإلنتاج من جهة، وتدخل الوسائل التقنية والصناعية والتكنولوجية يف بعدم احترام مقاييس ومواص
  .سلسلة اإلنتاج من جهة أخرى مما يزيد من فرص املخاطر 

  
وأمام ما يتعرض إليه املستهلك ، أصبح لزاما على املشرع أن يتدخل بوضع آليات تكفل احلماية 

ذا ما قورن مع الطرف اآلخر املتمثل يف املنتج، القانونية له، خاصة وأنه الطرف األضعف يف العالقة إ
  .والذي يكون يف أغلب األحيان على قدر كبري من اخلربة

  
واملتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك،  07/02/1989املؤرخ يف  89/02ويعد القانون رقم 

ى القواعد العامة يف أول لبنة يف إرساء نظام قانوين حيقق هذه احلماية، بعد أن كان األمر مقتصر عل
القانون املدين، سواء تلك املتعلقة بالنظرية العامة لاللتزام، أو تلك املتعلقة بقواعد املسؤولية التقصريية، 
واليت أثبتت قصورها يف هذا اجملال، ومن أهم ما جاء به قانون محاية املستهلك  يف جمال احلماية، حتديد 

  .يف كل منتوج أو خدمة مقاييس ومواصفات وضمان العيوب اخلفية
  

، تصب 89/02ويف مرحلة ثانية صدرت جمموعة من املراسيم التنفيذية لقانون محاية املستهلك 
املؤرخ  39/39كلها يف جمال وضع ضمانات تكفل محاية املستهلك، ويتعلق األمر باملرسوم التنفيذي رقم 

 15املؤرخ يف  90/266التنفيذي رقم  واملتعلق برقابة اجلودة وقمع الغش، واملرسوم 1990 /30/01يف 



 

واملتعلق بضمان املنتوجات واخلدمات، وأهم ما جاءت به هذه املراسيم، ممارسة الرقابة   1990ديسمرب 
على املنتوجات واخلدمات عن طريق املعاينات املباشرة من طرف هيئات وأعوان مكلفون بالرقابة خاصة 

  .على احملترف بضمان سالمة هذه املنتوجات واخلدمات من ناحية اجلودة والغش، وبإلقاء التزام 
  

ومل يتوقف املشرع اجلزائري عند هذا احلد، وإمنا سعى يف مرحلة ثالثة إىل سد الفراغ التشريعي 
املؤرخ يف  05/01مكرر مبوجب القانون رقم  140املوجود يف القانون املدين، باستحداث نص املادة 

ه بشكل صريح مسؤولية املنتج التقصريية عن األضرار الناجتة عن ، والذي كرس من خالل20/06/2005
العيب يف منتوجاته، وكذا استحدث مبدأ مسؤولية الدولة عن تعويض األضرار اجلسمانية بفعل املنتجات 

  .1مكرر  140املعيبة يف حال انعدام املسؤول، وذلك من خالل نص املادة 
  

ملشرع الفرنسي حيث اقتبس هذه األحكام اجلديدة ولقد حذا  املشرع اجلزائري يف ذلك حذو ا
، واملتعلق باملسؤولية عن فعل املنتوجات، بعد أن 1998 /19/05الصادر بتاريخ  98/389من القانون رقم 

واملتعلقة مبسؤولية املنتج، ضمن القانون  05/07/1985املؤرخة يف  85/374 مت دمج التعليمة األوروبية رقم
  .الداخلي الفرنسي 

  
من هذا املنطلق إخترنا أن يكون موضوع دراستنا حول مسؤولية املنتج عن فعل منتجاته املعيبة، و

والذي تتجلى أمهيته النظرية يف جّدته، حبيث مل يتناوله الباحثون بالدراسة الوافية، كما تتجلى أمهيته 
الضرر، والقانون  العملية يف كثرة اإلشكاالت اليت يطرحها حول حتديد الضحية واملسؤول عن إحداث

الواجب التطبيق، هل هو القانون املدين أم قانون محاية املستهلك، أم قانون العقوبات عندما يضفي 
  .الضرر إىل الوفاة

  
ولعل أهم العقبات اليت صادفتنا يف جمال البحث، ندرة املراجع املتخصصة، إضافة إىل صعوبة 

  .ليت تتطرق إىل هذا املوضوعترمجة النصوص و الدراسات و املقاالت الفرنسية ا
  

وحناول من خالل هذه الدراسة معاجلة خمتلف األحكام اليت جاء هبا املشرع اجلزائري يف هذا 
اإلطار، وتسليط الضوء على األمور اليت أغفلها هذا األخري من خالل التطرق إىل التجارب األخرى يف 

  :اإلجابة على التساؤالت التالية هذا اجملال مبا فيها التجربة الفرنسية، و ذلك من خالل 



 

  
  ما هو مفهوم مسؤولية املنتج ؟

  كيف يقتضي املتضرر التعويض عن مسؤولية املنتج ؟
  ما هي أسباب انتفاء مسؤولية املنتج ؟

  
  :و حاصل اإلجابة على هذه التساؤالت يقودنا إىل اإلجابة على اإلشكالية العامة للموضوع وهي

  
زائري يف إرساء النظام القانوين ملسؤولية املنتج عن فعل منتجاته إىل أي مدى جنح املشرع اجل

  املعيبة ؟
  

لإلجابة على هذه اإلشكالية إخترنا إتباع املنهج التحليلي بتجميع املعلومات واألفكار وقياسها 
مع بعضها البعض إلستخالص أهم األحكام املرتبطة باملوضوع، وكذا استخدام املنهج الوصفي، وذلك 

  .ن كل احلاالت املقررة للمسؤولية امللقاة على عاتق املنتج و إعطاء لكل حالة وصف دقيق هلابتبيا
  

ومتاشيا مع هاذين املنهجني، وحتقيقا ألهداف الدراسة، قسمناها إىل ثالثة فصول، تناولنا يف 
ويض عن هذه الفصل األول ماهية مسؤولية املنتج، وخصصنا الفصل الثاين إىل كيفية اقتضاء املضرور للتع

  .املسؤولية، وأخريا تناولنا يف الفصل الثالث حاالت إنتفاء مسؤولية املنتج



 

  مقـدمـــة
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  ماهية مسؤولية املنتج: فصل األولال

  
الذي َمَس القانون املدين اجلزائري، نظام مسؤولية املنتج  2005جوان  20لقد استحدث تعديل 

مكرر، َوجِدَّةُ هذا النظام تفرض علينا الوقوف على ماهيته كخطوة أوىل  140وذلك مبوجب نص املادة 
سؤولية وشروطها، وكذلك إعطاء التكييف القانوين هلا، وهذا وذلك من خالل إستعراض تعريف هذه امل

ما سنحكيه وعلى دراسته من خالل هذا الفصل الذي نقسمه إىل مبحثني، نتناول يف املبحث األول 
  .مفهوم هذه املسؤولية، وخنصص املبحث الثاين لدراسة التكييف القانوين هلا

  
  مفهوم مسؤولية املنتج: املبحث األول

 
لية املنتج هي نظام جديد يف املسؤولية املدنية، أرساه املشرع مبوجب تعديل اجلديد إن مسؤو

العديد من املصطلحات اليت تقتضي منا الوقوف هذا النظام طرح و ،2005جوان  20للقانون املدين يف 
على حتديد مفهومها، وهذا ما سنحاول التطرق إليه من خالل هذا املبحث الذي نقسمه إىل مطلبني، 
سنتناول يف املطلب األول تعريف مسؤولية املنتوج وأما املطلب الثاين سنتناول من خالله شروط مسؤولية 

  .املنتج
  
   تعريف مسؤولية املنتوج: لب األولاملط

تلك املسؤولية اليت تقوم يف حق هذا االخري نتيجة األضرار اليت تسببها نتج يقصد مبسؤولية امل
والتعويض على هذه األضرار كنتيجة لذلك ونظام مسؤولية املنتج نظام منتجاته للمستهلك أو للغري، 

مستحدث وهو يطرح العديد من املصطلحات اليت تستوجب منا الوقوف عندها ويتعلق األمر 
  .املنتوج، املنتج، املتضرر: باملصطلحات التالية

ذلك من وسنحاول من خالل هذا املطلب تسليط الضوء على التعريفات هلذه املصطلحات و
خالل تقسيمه إىل فرعني نتناول يف الفرع األول مصطلح املنتوج، ونتناول يف الفرع الثاين مصطلحي 

  .املنتج واملتضرر



 

  تعريف املنتوج: ولالفرع األ
يعرف املنتوج إصطالحا بذلك الشيء الذي يتولد عن عملية اإلنتاج سواء كان صناعيا أو زراعيا 

ات حول إجياد تعريف هلذا املصطلح، وسنحاول من خالل هذا الفرع أو فنيا، ولقد إختلفت التشريع
  .تسليط الضوء على بعض هذه التعاريف

  
  تعريف املنتوج يف القانون املقارن: أوال

، (*)لقد استلهمت التشريعات املقارنة احللول اليت استقرت يف املعاهدات واالتفاقات الدولية
واضحا يف القانون الفرنسي خاصة بعد صدور ذلك بدا  السيما يف جمال حتديد فكرة املنتوج حيث

واملتضمن املسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة، وحذا  1998ماي  19املؤرخ يف  389 –98القانون رقم 
الذي أتى بقواعد  1999لسنة  17حذو ذلك املشرع املصري من خالل قانون التجارة اجلديد رقم 

ن خالل ما يلي بالتطرق إىل مفهوم املنتوج يف التعليمة خاصة يف هذا الشأن وهو ما سنوضحه م
جويلية املتضمنة املسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة مث التطرق إىل هذه  25األوروبية الصادرة بتاريخ 

  . الفكرة يف القانون الفرنسي وأخريا يف القانون املصري
  1985املنتوج يف التعليمة األوربية  لسنة . 1

السالفة الذكر متعلقة بفعل املنتجات املعيبة تدخل يف إطار  1985يمة األوروبية لسنة رغم أن التعل
اإلتفاقيات الدولية، إال أننا آثرنا أن تتم دراسته ضمن التشريعات املقارنة، بإعتبارها املصدر التارخيي هلا، 

 مبا يف ذلك التشريع حيث مت نقل ما جاء فيها إىل خمتلف التشريعات الداخلية لدول اإلحتاد األورويب
  )1(. الفرنسي

كل مال منقول،  « :املنتوج بأنه 1985ولقد عرفت املادة الثانية من التعليمة األوروبية لسنة 
 )2(.»وحىت و إن كان مرتبطا بعقار فيما عدا املواد األولية الزراعية، و مواد الصيد 

                                                 
، حيث أقرت هذه االتفاقية بتوحيد قواعد التنازع 1972- 10- 21تلهمت منها التشريعات املقارنة فكرة املنتوج نذكر مؤمتر الهاي األول بتاريخ من أهم هذه املعاهدات اليت اس (*)

اء كانت خاما أم مصنوعة، أو سواء كانت منقوال يشمل لفظ املنتوج املنتوجات الطبيعية و الصناعية سو«: القوانني يف جمال مسؤولية املنتج حيث نصت املادة الثانية فقرة أوىل على ما يلي
فعرفت املنتوج يف نص 1976، و مت التوقيع عليه يف عام 1975، أما يف اتفاقية اجمللس األوريب خاصة يف مشروعها بشان املسؤولية عن أفعال املنتجات، وكان ذلك يف مارس »آو عقارا

، و بعدها جاءت االتفاقية اجملموعة األوربية »ل منقول طبيعي أو صناعي، سواء كان خاما أو مصنوعا، و لو التصق مبنقول آخر أو عقارلفظ املنتوج ينصرف إىل ك«:املادة الثانية فقرة أوىل
، حيث استثنت االتفاقية من  »يب فيهاصانع السلعة املنقولة، و لو اندجمت بعقار، مسؤول عن الضرر الذي حيدثه الع«: لفعل املنتوجات املعيبة، حيث تنص املادة األوىل منها على ما يلي

اقية ال تسري إال على املنتجات الصناعية البحتة و املنتجات هذه املسؤولية املنتجات الزراعية الطبيعية و املنتجات احلرفية، و اإلنتاج الفين أو اليدوي، معىن ذلك أن املسؤولية وفقا هلذه االتف
  قدهتا طبيعتهاالزراعية اليت داخلتها عمليات صناعية فأف

 .12- 11، ص ص 2007دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، بدون طبعة، " املسؤولية املدنية للمنتج"قادة شهيدة / د )1(
)2( : ART 02 alinéa du (85/374/ CCE) :«le terme produit désigne tout meuble, a l’exception des matières premières 

agricoles et des produits delachasse » . 



 

 : إن التدقيق يف هذا النص جيعلنا نسجل املالحظات التالية

يدل لفظ املنتوج داللة واضحة على األموال املنقولة املادية املطروحة للتداول ويستوي يف ذلك  -
 .أن تكون مادة أولية أو غري حمولة أو مادة حمولة 

 .استبعاد العقارات من جمال التطبيق -

 .ال يعترب النص املواد الزراعية، واألشياء اخلاصة بالصيد يف عداد املنتجات -

لداخلة يف تكوين البناء ضمن املنتوجات سواء كانت بسيطة أو مطورة أو منتوجات تعترب املواد ا -
هنائية أو عناصر نصف مصنعة و املوجهة لتعويض بعض األجزاء من املبىن  وهو ما تؤكده املادة السابعة 

  )1(.حينما تتكلم عن مسؤولية صانع اجلزء املركب
  
  املنتوج يف القانون الفرنسي  .2

املتعلق بفعل  389-98قانون املدين الفرنسي مصطلح املنتوج من قبل صدور قانون مل يستعمل ال
 1385املنتجات املعيبة، حبيث استعمل مصطلح األشياء اجلامدة و األشياء احلية و هو ما جاء يف املادتني 

املادة ، وأما )2(مسؤولية حارس احليوان 1385من القانون املدين الفرنسي، حيث تضمنت املادة  1386و 
، ولقد استعمل كذلك يف بعض القوانني اخلاصة املرتبطة )3(تنص على مسؤولية حارس البناء 1386

وذلك للتعبري عن كل أنواع املنقوالت املادية كالسلع   باملوضوع مصطلحات مشاهبة كالسلع والبضائع
الصادر  1983ا قانون سنة ، أم1905الغذائية يف نص املادة األوىل من قانون الغش والتزوير الفرنسي سنة 

أن املادة األوىل واخلدمة على إعتبار املتعلق بسالمة املستهلكني، ربط بني املنتوج  .1983جويلية  21يف 
نصت على ضرورة أن يتوفر املنتوج أو اخلدمة على األمان املتوقع، و هي هبذا جاءت شاملة للمنتوجات 

  )4(.واخلدمات
احملدد ملصطلح املنتوج سواء باستعماله منفردا أو مرتبطا باخلدمة أو املالحظ هو االستعمال غري ا إذ
  .السلعة

                                                 
)1(  ART 7 alinéa 6 du (85/374/CCE) : «fabricant d’une partie composante…». 

)2( ART 1385 du Code Civile Français:«le propriétaire d’une animal, ou celui qui s’ensert, pendant qu’il est a son usage, 
est responsable du dommage que l’animal, a cause, soit que l’animal fut sous sa garde , soit qu’il fut égaré on 
échappée» 

)3(  ART 1386 Code Civile Français : «le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine 
lorsqu’elle est t’arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction». 

 .16 ، ص2005اجلزائر،  بدون طبعة، ، دار الفجر للنشر و التوزيع،"مسؤولية املنتج عن منتجاته املعيبة"بودايل حممد، / ، د28- 27 ص قادة شهيدة، املرجع السابق، ص/ د )4(



 

واملتضمن املسؤولية عن فعل  1998ماي  19املؤرخ يف  389-98 لكن بعد صدور القانون رقم
املنتجات املعيبة و الذي تضمنه القانون املدين الفرنسي يف الكتاب الثالث منه، سلك املشرع الفرنسي يف 

ملفهوم املنتوج منهجا خمالفا للمفهوم التقليدي الذي كان سائدا يف إطار تقسيم األموال قبل  حتديده
يعد منتوجا كل «: تعريف املنتوج على النحو التايل 3-1386، حيث أوردت املادة )1(صدور هذا القانون

والصيد  واشي،مال منقول، حىت و إن ارتبط بعقار ويسري هذا احلكم على منتوجات األرض، وتربية امل
  )2(.»البحري، و تعترب الكهرباء منتوجا

وهبذا املفهوم اجلديد يكون املشرع الفرنسي قد اتبع نفس التعريف الوارد يف التعليمة األوربية لسنة 
منحت اخليار للدول  1985 ، رغم أن التعليمة األوروبية لسنة)3(، فكليهما يعترب املنتوج مال منقول1985

اعتماد املواد الزراعية األولية ومنتجات الصيد ضمن املنتجات، إال أن يف اد األورويب األعضاء يف اإلحت
األوربية لسنة ) التوجيه(املشرع الفرنسي استثىن العقارات من مفهوم املنتوج، وهو استثناء فرضته التعليمة 

اد األوريب، و منها ، وذلك لوجود أحكام خاصة مبسؤولية البناء يف قوانني الدول األعضاء يف االحت1985
، وما يليها من القانون املدين، لكن املنقول املتصل أو )4(1792القانون الفرنسي الذي نص عليها يف املادة 

اصر التجهيز املرتبطة الداخل يف البناء حسب هذا التعريف هو منتوج، يف حني أن األجزاء الناجتة عن عن
نون املدين الفرنسي تدخل يف نطاق مسؤولية البناء، و من القا 2-1792وحسب نص املادة ببناء عقار، 

على عدم اعتبارهم منتجني،  6/5-1386لتفادي أي صعوبة يف تطبيق النصوص القانونية نصت املادة 
من القانون  1-1646، واملادة 6-1792إىل  1792األشخاص الذين تقوم مسؤوليتهم على أساس املواد 

النظام الذي يطلق عليه  - ج عناصر التجهيز الذي ال تشمله مسؤولية البناء وبالتايل فمنت )5(املدين الفرنسي
وما يليها من القانون  1-1386تطبق عليه مسؤولية املنتج وخيضع بالتايل ألحكام املادة -مسؤولية املشيدين

بني  املدين الفرنسي، وبذلك يواجه القضاء الفرنسي بعد تعريف املشرع للمنتوج مشكلة عدم دقة التفرقة

                                                 
 .20بودايل حممد، املرجع السابق، ص، / د )1(

)2(  ART 1386-3 du code civil français : «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 pêche, l’électricité est considérée comme un produit» 

 .28جع السابق، ص قادة شهيدة، املر/ د )3(
)4(  ART 1792 du code civil français  : «tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, en vers le maître 

ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, meme résultant d’un vice du sol, qui compromettant la solidité de 
l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constituants ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent 
impropre a sa destination ».   

)5(  ART -1386 -6/5 du code civil français :«… 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 a 1792-6 et 1646». 



 

وما يليها،  1792املنصوص عليها يف املواد)  les éléments d’équipement(عناصر أو أدوات التجهيز 
  .(les elements incorporé dans un immeuble) )1(واملنقوالت املتصلة بعقار

أما بالنسبة للمنتوجات الطبيعية، فهي تضم منتوجات األرض، تربية احليوانات والصيد البحري 
، وأخريا ورغم الطابع غري املادي للتيار الكهربائي إال أن املشرع الفرنسي ذهب إىل اعتباره (*)يوالرب

املتعلقة بضمان األموال االستهالكية  1999ماي  25منتوجا، خمالفا بذلك التعليمة األوربية املؤرخة يف 
  )2(.اليت مل تنص على اعتبار التيار الكهربائي ماال استهالكيا

 les) -األعضاء واملستخلصات-إنه بالنسبة ملا يعرف مبنتجات اجلسم اإلنساين، و أخريا ف

produits humains)،   فقد ذهب القانون اجلديد يف فرنسا إىل اعتبارها منتوجا وذلك رغم االعتراض
 الشديد الذي أبداه بعض أعضاء الربملان الفرنسي خبصوص تطبيق هذا القانون على هذه املسألة بالنظر إىل
خصوصية هذه املنتجات، ومدى ارتباطها باجلسم اإلنساين واليت قد جتعلها تبعد عن جمال اإلنتاج 

  .الصناعي، و عن التبادالت التجارية
لكن الرأي الراجح إجته يف األخري إىل اعتبارها كذلك لتوفري أكرب محاية للمتعاملني مع 

، وبنوك la banque du sang) بنوك الدم املستشفيات والقائمني على عملية النقل كما هو حاصل يف
، و غريها، مع إشتراط أن يتم هذا النقل عن طريق (la banque des spermatozoïde)اخلاليا املنوية 

 )3(.هيئة متخصصة يف هذا اجملال

مما سبق يتضح أن مفهوم املنتوج وفقا للقانون اجلديد ذو نطاق واسع، مما يؤدي إىل اتساع نطاق 
  )4(.املترتبة عنه املسؤولية

  

                                                 
، ص ص، 2006بعة عشر، اجلزائر، ، مذكرة خترج لنيل إجازة املدرسة العليا للقضاء، الدفعة الرا"مكرر من القانون املدين اجلزائر 140مسؤولية املنتج املدنية يف ظل املادة "عوملي مىن،  )1(

13 -14. 
على هذا التوسع الذي عمد إليه املشرع الفرنسي يف مفهوم املنتوج حتت تأثري عدة اعتبارات منها، استقرار القضاء على رفض عدم إخضاع  1985ومل تنص التعليمة األوربية لسنة  (*)

ة و حرصه الكبري على محاية املستهلكني مهما كان نوع وطبيعة املنتوج، إضافة إىل التزايد املستمر لتدخل اآللة و التصنيع يف البائع احملترف للمنتجات الزراعية لنظام ضمان العيوب اخلفي
 .املنتجات الغذائية و آخرها حديثا املواد و املنتجات املعدلة جينيا

 21بودايل حممد، املرجع السابق، ص، / د )2(
 .29ص  قادة شهيدة، املرجع السابق،/ د )3(
 .23بودايل حممد، املرجع السابق، ص / د )4(



 

   املنتوج يف القانون املصري .3
  

مل ينص القانون املدين املصري على مسؤولية املنتج وال على إعطاء مفهوم خاص باملنتوج مما 
يوحي بأنه كانت هذه املسؤولية تقوم وفقا للقواعد العامة املنصوص عليها يف النظرية العامة لاللتزامات 

  .يعلى أساس تعاقدي أو تقصري
أرسى هذا النظام بقيام مسؤولية املنتج  1999سنة  17لكن عندما صدر قانون التجارة اجلديد رقم 

للمنتوج يف قانون التجارة املصري اجلديد لكن  عن منتجاته املعيبة، و على الرغم من ذلك مل يرد تعريف 
ات الزراعية، هذا ما من الواضح أن النص يقتصر على املنتوجات الصناعية وال ينصرف إىل املنتوج

إذا مل تراعى يف تصميمه  –وعلى وجه اخلصوص  –يكون املنتوج معيبا «: بقوهلا 67/2تؤكده املادة 
أو صنعه أو تركيبه أو إعداده لالستهالك أو حفظه أو تعبئته أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله 

  .»احليطة الكافية ملنع وقوع الضرر أو للتنبيه إىل احتمال وقوعه
وعليه فان كل العناصر اليت احتوهتا هذه الفقرة من عيوب يف املنتوج من تصميم أو تركيب أو 
إعداد املنتوج لالستهالك، كلها عناصر تنصرف إىل املنتوج الصناعي دون املنتوج الزراعي، و هو الرأي 

استبعاد املنتجات ، و أن مرد "تنظيم قانون التجارة"دار يف مؤلفه يوإليه الدكتور هاين دالذي ذهب 
، هو أن هذه املنتجات هي حمصالت تفاعل 1999من جمال تطبيق قانون التجارة املصري لسنة . الزراعية

قوى الطبيعة  واإلنسان، و من الصعب إثبات مسامهة املزارع يف العيوب، و إن كان ُيرد على هذا 
  )1(. كل جوانبهاالرأي، أن الزراعة مل تعد من حمض الطبيعة، بل طالتها الصناعة يف

  
  تعريف املنتوج يف القانون اجلزائري : ثانيا

املتعلق بالقواعد  02-89تاريخ صدور القانون رقم  1989فرباير  7مل يكن لفظ املنتوج إىل غاية 
العامة حلماية املستهلك مصطلحا قانونيا، بل كان مصطلحا حكرا على العلوم االقتصادية، أما العلوم 

تستعمل مصطلح األشياء باعتبارها حمال للحق وفعل الشيء باعتباره ركنا من أركان القانونية فكانت 
مسؤولية احلارس والثمار باعتبارها الناتج الطبيعي أو الصناعي الذي ينتج عن منو الشيء حمل احلق، ولقد 

املستهلك، ألول مرة يف القواعد العامة حلماية يف تعويض القانون ُوظِّف هذا املصطلح من طرف املشرع 
ليقرر يف مرحلة ثانية املسؤولية عن عيب املنتوج وهذا إن دلَّ على شيء إمنا يدل على أن املصطلحات 

                                                 
 .32- 31قادة شهيدة، املرجع السابق، ص ص / د )1(



 

التقليدية املشار إليها آنفا قد أصبحت ال تعرب بصدق عما انصرفت إليه نية املشرع، كما يفيد أيضا أن 
فقد يكون هناك تداخل يف مدلوهلا  املقصود باملنتوج خيتلف قطعا عن املقصود باملصطلحات السابقة،

ولكن ال ميكن أن تكون مترادفات لبعضها، فال شك أن املنتوج شيء ولكن ليس كل شيء منتوجا، 
وإال ما كانت هناك حاجة ملصطلح جديد، بل أكثر من ذلك مل يكتف املشرع اجلزائري باستحداث 

، وسنتناول تباعا تعريف هذا )1(خلط نظام جديد وخاص مبسؤولية املنتج بل توىل تعريفه تفاديا لكل
  .املصطلح يف كل من قانون محاية املستهلك وكذلك يف القانون املدين اجلزائري

  
  : تعريف املنتوج يف قانون محاية املستهلك. 1

املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك،  1989فرباير  7 املؤرخ يف 02-89مل يأت القانون رقم 
: حيدد مفهوم املصطلحات التالية": منه على ما يلي 13نتوج، بيد أنه تنص املادة بتعريف ملصطلح امل

، وعمال هبذه "إنتاج، منتوج، خدمات، تسويق، وغريها، الواردة يف هذا القانون عن طريق التنظيم
املتضمن ضمان املنتوجات  1990سبتمرب  15املؤرخ يف  266-90 املادة صدر املرسوم التنفيذي رقم

املنتوج هو كل ما يقتنيه املستهلك من ": بقوهلا 2/3مات الذي عرف املنتوج من خالل املادة واخلد
  (*)."خدمة أومنتوج مادي 

املادة أن املنتوج خيتلف متاما عن الشيء إذ يتضمن إىل جانب املنتوج املادي،  هنستخلص من هذ
فيه العملية أي عملية طرح املنتوج  العامل الذي انعكس على التعريف فهو اإلطار الذي تتم، وأي الشيء
، إذ تكون تسمية املنتوج مرتبطة هبذه العملية وبعبارة أخرى ال يكتسب الشيء املادي أو )2(لإلستهالك

يعرض الشيء أو املال أو عندما ال اخلدمة صفة املنتوج إال عند وضعه أو عرضه لالستهالك، وعليه 
  .اخلدمة لالستهالك ، فال يعترب منتوجا

                                                 
 .262ص الطبعة الثانية،  2007للنشر، اجلزائر،  ، موفر"االلتزامات الفعل املستحق للتعويض"علي فياليل، / د )1(

مل يعرض على الربملان إىل يومنا هذا عرف الذي عدته املديرية العامة لضبط النشاطات و تنظيمها بوزارة التجارة، و ذي أماية املستهلك و قمع الغش الاملشروع التمهيدي املتعلق حب (*)
ملنتوج اخلطري، هو كل ا«: ن أب 13نفس املادة يف فقرهتا  و تضيف.»أو خدمة ميكن أن يكون موضوع تنازل مبقابل جمانايء مادي شملنتوج هو كل ا: ا يليمبمنه  3/10املنتوج يف املادة 

و املتنوج املضمون هو كل منتوج الذي يف شروط استعماله العادية أو املعقول مبا يف ذلك املدة ال يشكل خطرا أو فقط  »منتوج ال يستجيب و مفهوم املنتوج املضمون املذكور أعاله
 .و ذلك احترام درجة محاية عالية لصحة و امن األشخاصأخطارا حمدودة على أدىن مستوى تتالئم مع استعمال املنتوج، و تعترب مقبولة، 

جيب على كل منتج أو وسيط أو موزع و بصفة عامة كل متدخل يف عملية الوضع «: املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك تنص على ما يلي 02-89من القانون  05املادة  )2(
  .ت الالزمة للتأكد من مطابقة املنتوج أو اخلدمة للقواعد اخلاصة به و املميزة لهأن يقوم بنفسه أو عن طريق الغري بالتحريا كباالستهال

أو اخلدمة املعروضة لالستهالك و اإلمكانيات اليت جيب أن يتوفر عليها اعتبارا / و تكون هذه التحريات متناسبة مع نوع العمليات اليت يقوم هبا املتدخل و مع حجم صنف املنتوج و 
 .»عد املعمول هبا عادة يف هذا امليدانلتخصصه و القوا



 

يذهب األستاذ علي فياليل يف رأي خاص له أن مفهوم اإلنتاج يف التشريع والتنظيم املتعلقني و 
 )1(.حبماية املستهلك يشمل كل املنتوجات املادية واخلدمات املعروضة لالستهالك

  
   اجلزائري املنتوج يف القانون املدينتعريف . 2

مصطلح  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75مل يستعمل القانون املدين اجلزائري الصادر باألمر يف 
منه، يف القسم الثالث حتت عنوان املسؤولية الناشئة  138املنتوج، و إمنا استعمل لفظ فعل الشيء يف املادة 

شيء مادي غري حي فيما عدا هتدم البناء، سواء كان واليت تقوم على كل ضرر سببه  ،(*)عن األشياء
تخصيص، وإن كان منقوال، سواء كان متحركا بقوته الذاتية أو حتركه يد منقوال أو عقارا بطبيعته أو بال

من  138، ولعله يظهر أن اللفظ على النحو الوارد يف املادة )2(اإلنسان، وسواء كان خطريا أو غري خطري
ر القانون املدين اجلزائري جاء واسعا وشامال للمنقول والعقار اجلامد واملتحرك، بل يشمل أيضا حىت التيا

  )3(.الكهربائي و تيار الغاز والضجة اليت حتدثها الطائرة
أدرج املشرع  2005جوان  20املؤرخ يف  10-05لكن بعد تعديل القانون املدين مبوجب القانون 

يعترب منتوجا كل مال منقول و :"واليت تنص 2/مكرر 140اجلزائري مصطلح املنتوج مبوجب نص املادة 
املنتوج الزراعي و املنتوج الصناعي و تربية احليوانات والصناعة لو كان متصال بعقار، السيما 

   .» الغذائية والصيد الربي و البحري و الطاقة الكهربائية
  : ما يلي هذه املادةنستنتج من 

مل يضع املشرع اجلزائري عند وضعه مسؤولية املنتج تعريفا شامال و مانعا ملفهوم املنتوج بل  -
من القانون املدين  3-1386يت تعترب منتوجا، و هو نقل حريف لنص املادة اقتصر على ذكر األشياء ال

  )4(.إنتهجه هذا األخري الفرنسي، فيكون بذلك قد انتهج نفس النهج الذي
املقصود باملنتوج يف جمال مسؤولية املنتج هو كل مال منقول مبا يف ذلك املنقول املتصل بالعقار  -

ويا أو طبيعيا أو صناعيا و املال املنقول يف هذا اجملال هي األشياء سواء كان هذا املنقول ماديا أو معن

                                                 
 .264فياليل علي، املرجع السابق، ص، / د )1(

ترمجة ناقصة حيث أسقطت كلمة فعل من القسم الثالث من القانون املدين اجلزائري، بينما النص األصلي باللغة الفرنسية جاء على »املسؤولية الناشئة عن األشياء«: تعترب ترمجة العنوان(*)
 .املسؤولية الناشئة عن فعل األشياء: على املشرع صياغتها كما يلي ىو كان باال حر  de la responsabilité du fait des choses: التايلالنحو 

 .208، ص1985 ،لطبعة الثانية، ا، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر"الوجيز يف نظرية االلتزام، مصادر التزام و أحكامها يف القانون املدين اجلزائري"حممد حسني، / د )2(
قادة شهيدة، / ، د102- 101، ص 1994الطبعة الثالثة،  ،، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر"دراسات يف املسؤولية املدنية يف القانون املدين اجلزائري"سليمان، علي علي / د )3(

 32املرجع السابق، ص 
 .264فياليل علي، املرجع السابق، ص / د )4(



 

خالف املنتوج يف جمال محاية املستهلك الذي يشمل اخلدمات، ويقتصر على املنقول املادي  ذلكاملنقولة 
، فان مفهوم املنتوج يف املسؤولية يشمل املنقول املادي واملعنوي ويستبعد اخلدمات، مبعىن أن (*)فقط
مكرر كل منقول ميكن أن يكون حمال للبيع  140نتوج يشمل حسب هذا التعريف الوارد يف املادة امل

والشراء و اإلجيار، كاملواد الغذائية، و املواد غري الغذائية سواء كانت مرتلية مثل مواد التنظيف واآلالت 
لصناعية والزراعية اإللكترومرتلية أو ذات استعمال آخر مثل مواد التجميل والسيارات واآلالت ا

  )1(.واملالبس واملنتوجات اليدوية حملية أو مستوردة
ستثىن من املنتوج العقارات، حيث اشترط أن يكون املنتوج منقوال مع استبعاد العقارات من ي -

هذه املسؤولية، ونتيجة لذلك ال يستفيد املتعامل يف العقارات من أحكام مسؤولية املنتج يف القانون املدين 
ألحكام اخلاصة حبماية املستهلك، وتبقى العقارات بالتخصيص منتوجا إذا مت التعامل فيها بصفة وال ا

منفردة ومستقلة عن العقار الذي و ضعت خلدمته، واملشرع عندما أشار للمنقول الذي يكون موضوع 
ذ يبقى املنتوج إ ،بقية املعامالت الواردة على املنتوج كأعمال التربعمل تقيد استبعاد معامالت جتارية 

حمتفظا بصفته هذه، فتوزيع مأكوالت أو مواد جتميل أو مواد أخرى على سبيل التربع ال ينفى من 
، و كذا بصفة يف القانونمتلقيها صفة املستهلك، و يستفيد بالتايل من احلماية املقررة له بصفته هذه 

  )2(.هذه املنتوجات متضررا من عيب يف
الطاقة تعد حيث وال يشترط أن يكون ملموسا يف شكله النهائي، ال يشترط أن يكون املنتوج  -

  )3(.الكهربائية منتوجا
ويرى األستاذ علي فياليل أن هذه العناصر كلها غري كافية لضبط مفهوم املنتوج يف جمال املسؤولية        

انت العربة بالوصف إذ جيب حتديد اإلطار أو الشروط اليت يصبح مبقتضاها املال املنقول منتوجا، إذ لو ك
ملا كان املشرع حباجة إىل ) حيث اقتصر على ذكر األشياء اليت تعترب منتوجا ومل حتدد املنتوج(األول 

تقرير مسؤولية املنتج إىل جانب مسؤولية احلارس اليت يتسع جماهلا لكل األشياء اليت تتسبب يف أضرار 
  .للغري، مبا فيها املال  املنقول املادي و املعنوي

وعلى ضوء التشريع املتعلق حبماية املستهلك من جهة القانون املقارن، السيما القانون الفرنسي        
الذي استلهم منه املشرع أحكام مسؤولية املنتج من جهة ثانية يتعني توفر شرط إضايف لكي يصبح املال 

                                                 
املتعلق برقابة و قمع الغش، باملفهوم الضيق للمنقول ألنه اشترط أن يكون ماديا و بالتايل  1990جانفي  30املؤرخ يف  39- 90لقد اخذ املشرع اجلزائري يف املرسوم التنفيذي  (*)

 .»ابل الن يكون موضوع معامالت جتاريةكل شيء منقول ق«: منه بقوهلا 02املنقول املعنوي و امللكية الفكرية و هو ما نصت عليه املادة  داستبعا
 .11، عوملي مىن، املرجع السابق، ص، 264فياليل علي، املرجع السابق، ص، / د )1(
   .ة، دون صفح2006، 14املعهد العايل للقضاء، الدفعة  ألقيت على طلبة ،"حماضرات يف القانون املدين"، األستاذة حللو غنية 12ملي مىن، املرجع السابق، ص وع )2(
 . 12ملي مىن، املرجع السابق، ص وع )3(



 

تاريخ الشروع يف تسويقه إىل املنقول منتوجا أال وهو جعل املال حمل تداول، فيتحول املال املنقول من 
منتوج ابتدءا من أول مراحل التسويق، و ال يتحقق شرط التسويق إذا كان الغرض من عرض الشيء هو 
القيام بتجارب أو فحوصات أو حتليالت أو باعتباره منوذجا فقط، و ال يعد الشيء املتداول  يف السوق 

األمر بسرقة مثال، ويف مجيع احلاالت جيب أن  منتوجا إذا كان متداوال بدون رضا املنتج كان يتعلق
  )1(.يكون املنتوج معيبا

 
  ف املنتج واملتضررتعري: الفرع الثاين

يطرح نظام مسؤولية املنتج إىل جانب مصطلح املنتوج الذي سبق وأن حددنا مفهومه، مصطلحني 
بب بفعل منتجاته املعيبة آخرين ويتعلق األمر مبصطلحي املنتج واملتضرر وذلك على أساس أن األول يتس

يف أضرار لثاين وسيكون هاذين املصطلحني حمل دراستنا من خالل هذا الفرع للوقوف على مفهوم كل 
منهما وذلك بتقسيمه إىل عنصرين نتناول يف العنصر األول تعريف املنتج وخنصص العنصر الثاين إىل 

  : تعريف املتضرر وفقا ملا يلي
  

  تعريف املنتج: أوال
أن تعدد املصطلحات من وجهة نظر الفقه والقانون يطرح إشكالية حتديد وتعريف املنتج  يبدوا

أو املوزع واالحنياز إىل مصطلح ما سيعطي مضمونا خاصا ) املهين(فقد يقصد باملنتج الصانع أو احملترف 
مسؤولية  ملسؤولية املنتج من حيث األشخاص، فالنصوص القانونية اليت تستعمل لفظ الصانع تسعى حلصر

املنتج يف طائفة األشخاص القائمني بعملية التحويل الصناعي للمادة األولية على اعتبار أن اجملال احلقيقي 
و اخلصب لدراسة هذه املسؤولية هو املنتجات الصناعية، يف حني أن النصوص القانونية اليت تستعمل 

واد األولية اليت مل ختضع للمعاجلة مصطلح املنتج، تستهدف توسيع املسؤولية لتشمل أيضا منتجي امل
الصناعية كاملواد الزراعية والصيد الربي والبحري وغريها، وأما النصوص القانونية اليت تستعمل مصطلح 

فإهنا ترى بضرورة انسحاب املسؤولية إىل كافة األشخاص املتدخلني يف عملية عرض ) املهين(احملترف 
يفه وتسويقه وهو ما ذهب إليه املشرع اجلزائري من خالل املرسوم املنتوج من صنعه وإنتاجه وهتيئته وتغل

املتعلق بضمان املنتوجات و اخلدمات خاصة املادة الثانية  1990سبتمرب  15املؤرخ يف  266-90التنفيذي 
  )2(.منه

                                                 
 .265فياليل، املرجع السابق، ص علي / د )1(
 .39قادة شهيدة، املرجع السابق، ص / د )2(



 

الشتماله على خمتلف ملشاركته يف مجيع مراحل اإلنتاج والرأي الراجح استقر على مصطلح املنتج 
  )1(.اإلنتاج، وهبذا ليس للمنتج تعريف ثابتمراحل 

بواسطة املواد  املنتج هو الذي يساهم يف إنتاج الثروة اإلقتصادية" :ويعرف إصطالحا كما يلي
  )2(".الصناعية أو الفالحية أو عن طريق حتويلها

 
   املنتج يف القانون املقارن. 1

حتديد الشخص املسؤول  (*)اقيات الدوليةلقد تناولت خمتلف التشريعات املقارنة مبا يف ذلك االتف 
عن فعل املنتجات، من خالل تعريفها للمنتج أو من يف حكمه، وسنتناول هذه التشريعات تباعا يف 

  :عناصر ثالثة على التوايل
  
   1985املنتج يف التعليمة األوربية لسنة  -أ

اصل بسبب العيب يف اعتربت التعليمة األوربية أن املنتج هو الشخص املسؤول عن الضرر احل
صانع الشيء يف شكله النهائي، وكذلك منتج املواد ":املنتج بأنه 03/1منتجاته، حيث عّرفت املادة 

األولية، والصانع جلزء يدخل يف تكوين الشيء، وكل شخص الذي يظهر مبظهر املنتج سواء بوضع 
  )3(."امسه أو عالمته التجارية أو أي عالمة أخرى مميزة هلا

  :تج يف نظر هذه االتفاقية هواملن اإذ
 .صانع السلعة يف شكلها النهائي -

 .صانع األجزاء اليت تتركب منها -

 ).األشخاص الذين يستخرجوهنا من مصادرها املختلفة(منتج السلع الطبيعية  -

                                                 
 .02ص ، 2001- 2000ائية  عشر، السنة القض، رسالة لنيل شهادة ختم الدروس باملعهد األعلى للقضاء التونسي، الفوج الثاين"املسؤولية اجلزائية للمنتج" عامر اللوز،  )1(

)2(  Le Grand Usuel LAROUSSE, Dictionnaire encyclopédique, Edition Avril 1998, volume 4, 1996, p 5986. 
أوردت قائمة باألشخاص الذين تسري عليهم منا إن معظم الدول استندت يف تعريفها للمنتج على املعاهدات الدولية، و من بني هذه االتفاقيات، اتفاقية الهاي اليت مل تعّرف املنتج، وإ(*)

زي املنتوج، و كل شخص آخر يقع النهائي أو صناع األجزاء اليت يتركب منها املنتوج و منتجي املنتوج الطبيعي و جمهيف شكلها املسؤولية و هم حسب املادة الثالثة منها، صناع السلع 
  من ضمنهم األشخاص الذين يتولون تصليح املنتوج و ترميمه و املودع لديهم املنتوج، أما اتفاقية اجمللس األوريب فعّرفته يف املادة سلعة إعداد السلعة أو توزيعها جتاريا وعبء إعداد  عليه

دون التاجر الوسيط لكنها أضافت منتج  ، فاملسؤولية تقتصر على املنتج»صانع السلعة يف شكلها النهائي أو صانع األجزاء اليت تتركب منها و منتجوا السلع الطبيعية  «:منها بأنه 2/ 2
صانع السلعة يف شكلها النهائي، و صانع املادة األولية  «:منها بقوهلا  02السلعة يف شكلها النهائي و منتجو السلع الطبيعية، و اجتهت اتفاقية اجمللس األوريب، حيث عرفت املنتج يف املادة 

 »  سه كصانع بان يضع امسه أو عالمته التجارية أو أي عالمة أخرى مميزة له على السلعةأو األجزاء اليت تتكون منها، و كل شخص يقدم نف
)3(  ART 3 Alinéa 1 du directive 85/374/CCE, «le terme producteur, désigne le fabricant d’un produit fini, le producteur 

d’une matière première ou le fabricant d’une partie composante, et toute personne qui se présente son nom, sa marque 
ou un autre signe distinctif». 



 

مستورد السلعة، و كل شخص يعرضها كما لو كانت من إنتاجه سواء بوضع امسه أو عالمته  -
 .   ارية أخرى مميزة عليهاالتجارية أو أي عالمة جت

فئة أخرى تأخذ نفس  1985من نفس املادة من التعليمة األوربية لسنة 3و 2وقد حددت الفقرة 
حكم املنتج، والغرض من ذلك متكني املضرور من املطالبة بالتعويض من أشخاص يستطيع معرفتهم ألنه 

  : تعامل معهم رغم أهنم ليسوا منتجني و هم
 .مستورد السلعة -

 .ل تاجر وسيط يظهر مبظهر املنتج احلقيقيك -

مّورد السلعة، إذا مل يكن على السلعة ما يدل على هوية املنتج أو هوية األشخاص املسؤولني،  -
 )1(.وية املنتج أو الذي وّرد له السلعةوقت معقول هبإال إذا أدىل يف 

لتايل فالتعليمة وبعبارة أخرى تقع مسؤولية حتديد الشخص املسؤول على عاتق املمول، وبا
أقامت مسؤوال احتياطيا يعود عليه املضرور يف حالة عدم معرفة املنتج املسؤول،  1985األوربية لسنة 

ويتخلص من املسؤولية إذا أعلم املضرور عن هوية املنتج أو الشخص الذي باع له السلعة أو املنتوج 
نتج مسؤوالن بنفس الدرجة لكن للمورد حق عته قضائيا، يف حني جعل القانون الفرنسي املورد، واملبتامب

  )2(.الرجوع على املنتج الذي يتحمل عبء التعويض
ملنتجني اونصت االتفاقية على أنه يف حالة عيب يف منتوج أدمج يف منتوج آخر، يعد كال 

مسؤوال، وجيوز للمضرور حسب مصلحته الرجوع على أحدمها أو كليهما معا باعتبارمها مسؤوالن 
  )3(.بالتضامن
   املنتج يف القانون الفرنسي -ب

ألول مرة  هنري مازومل يـكن القـانون الفـرنسي يعرف مصطلح املنتج، واستعمل األستاذ 
مصطلح البائع الصانع، يف حني فضل بعض األساتذة استعمال مصطلح مسؤولية الصانع حبيث إحنصرت 

                                                 
)1( ART 3 alinéa 2-3 du directive 85/374/ CCE : « sans préjudice de la responsabilité du producteur toute personne qui 

importe un produit dans le commnante en vue d’une vante, location, leasing ou toute autre forme de distribution dans le 
code de son activité commerciale est considérée comme producteur de celui-ci au sens de la présente directive et est 
responsable au même titre que le producteur. 
 Si le producteur du produit ne peut être identifie, chaque fournisseur en sera considérée comme producteur, a moins 
qu’il n’indique a la victime, dans un délai raisonnable, l’identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit. Il 
en est de même dans le cas d’un produit importé, si ce produit n’indique pas l’identité de l’importateur vise au 
paragraphe 2 , même si le nom du producteur est indiqué» 

 . 08، املرجع السابق، ص   مىن عوملي )2(
 .09مىن ، املرجع السابق، ص  عوملي )3(



 

بعض اآلخر الكالم عن مسؤولية املهين أو ، يف حني حيلو للولية يف جمال املنتجات املصنعةدراسة املسؤ
األشخاص ": بأنه أوالي جون كايلحبيث يعّرفه األستاذ  )1(احملترف وهم يتناولون عقود االستهالك

الطبيعية أو املعنوية، عامة أو خاصة الذين يعرضون أمواال أو خدمات يف ممارستهم لنشاط 
 )2(."إعتيادي

تعلق باملسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة أصبح يستعمل امل 389-98لكن بعد صدور القانون رقم 
يبدوا أن القانون اجلديد يف حتديده ملدلول املنتج سار على التمييز بني طائفتني من  ،)3(مصطلح املنتج
  )4(:املنتجني وهم

من القانون املدين الفرنسي، املنتج  6/1-1386 عرفت املادة: الطائفة األوىل، وهم حمض املنتجني
يعترب منتجا إذا عمل بصفة مهنية أو حرفية، الصانع النهائي للمنتوج، ومنتج املواد األولية، ": بأنه

  )5(."والصانع لبعض أجزاء املنتوج
وهم املسامهني  (*)مما يستخلص من نص املادة أهنا ركزت على عرض طائفة تعرف مبحض املنتجني

  : الرئيسيني يف العملية اإلنتاجية بداية من
 .السلعة يف شكلها النهائي صانع -

 .صانع املادة األولية مبا فيها املواد الزراعية، وقد كانت من قبل خترج من دائرة هذا النظام -

 .صانع األجزاء اليت تتكون منها السلعة -

   وهو ما جاء يف نص املادة :أما الطائفة الثانية، وهم األشخاص الذين يأخذون حكم املنتج
عد يف حكم املنتج يف تطبيق هذا الفصل كل شخص يتصرف بصفته حمترفا من وي": بقوهلا 6/2- 1386

  :األشخاص التاليني
من يقدم نفسه كمنتج بوضع امسه على املنتوج، العالمة التجارية أو أي إشارة مميزة  -

 .أخرى

                                                 
 . 47قادة شهيدة، املرجع السابق، ص / د )1(
 . 47قادة شهيدة، املرجع السابق، ص / د ،اهلامشيف : أنظر )2(
 .48- 47 قادة شهيدة، املرجع السابق، ص/ د  )4( ،)3(

)5(  ART 1386-6/1 du code civil français: «est producteur, lorsqu’il agit a titre professionnel : le fabricant d’un produit 
fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante» 

هنا هي مسؤولية مهنية و انه لقيام هذا النوع من املسؤولية فانه جيب أن تكون مهنة الشخص املسؤول صناعة املنتجات ) حمض املنتجني(تعترب طبيعة املسؤولية اخلاصة باملنتجني احلقيقيني  (*)
 .أو مادة أولية كاملة، أو أجزاء مركبة فيها



 

من يستورد منتوج يف اجملموعة األوربية بقصد البيع أو التأجري بوعد أو بدون وعد  -
  )1(."شكل أخر للتوزيع بالبيع، أو بأي

يبدو أن املشرع الفرنسي كان مدفوعا بنفس رغبة التوجيه األوريب، و هي توسيع نطاق املسؤولية 
عن فعل املنتجات املعيبة، وذلك لتسهيل املهمة على املتضررين للمطالبة بالتعويض، واألشخاص الذين 

  )2(:أنزهلم املشرع الفرنسي مرتلة املنتجني احلقيقيني هم
لشخص الذي يظهر مبظهر املنتج من خالل وضع امسه أو عالمة أو أي إشارة مميزة له على ا -

 )3(.املنتوج

مورد املنتوج إىل السوق األوربية إلعادة بيعه أو تأجريه مع الوعد بالبيع مستقبال أو توزيعه  -
 )4(.فيه

 .البائع واملؤجر واملقرض اإلجياري، وكذلك كل مورد مهين -

املوزعني واملستوردين اقرب األشخاص إىل املنتج، وبعده يأيت البائعون واملؤجرون  ميكن اعتبار اإذ
ونالحظ أن املشرع الفرنسي منح عدة خيارات للمتضرر بالنظر إىل تعدد املسؤولني الذين ميكنه ، املهنيون

  )5( .الرجوع عليهم
  : ثل فيما يليتتمولعل أهم نقاط االختالف بني التعليمة األوربية والقانون الفرنسي 

االتفاقية تعترب املّورد منتجا واحتياطيا ال يسأل إال إذا مل يدل الضحية على هوية املنتج، يف حني  -
إعترب القانون الفرنسي املنتج واملوزع مسؤوالن بنفس الدرجة لكنه أقّر حّق الرجوع على 

 )6(.املنتج بإعتباره املسؤول النهائي عن التعويض

نص على تضامن كل املهنيني املتدخلني يف صناعة وتوزيع املنتوج، يف حني التعليمة األوربية ت -
املادة (نص القانون املدين الفرنسي على تضامن منتج اجلزء املركب والقائم بالتركيب 

، ويف ذلك إعفاء للضحية من عناء البحث عن مصدر )من القانون املدين الفرنسي 1386-8

                                                 
)1(  ART 1386 -6 alinéa 2 : « est assimilée a un producteur pour l’application du présent titre toute personne agissant a 

titre professionnel : 
- qui se présente comme un producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif en 
vue d’une vente, d’une location avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution ». 

 .49قادة شهيدة، املرجع السابق، ص / د )2(
)3(  François XAVIER Testu et J HUBERT MOITRY, commentaire de la loi 98 -389 du 19 mai 1998,la revue DALLOZ 

affaires, p 14 .  
 .50قادة شهيدة، املرجع السابق، ص / د )4(
 .09-08ص  عوملي مين، املرجع السابق، ص )5(
 .54- 51قادة شهيدة، املرجع السابق، ص ص، / د )6(



 

املهنيني مثال، الصانع واملوزع أو الصانع ومن يضع العيب دون أن ينص على تضامن مجيع 
عالمته على املنتوج فجميعهم مسؤولون لكن بصفة فردية، وبقوة القانون، ومسؤولية كل 
واحد مستقلة عن اآلخر، وعلى الضحية أن ختتار الرجوع على أحدهم فإذا مل يكن مؤمن 

 )1(. عليها، البحث عن مسؤول آخر

  
  : املصري املنتج يف القانون -جـ

لقد تأثر املشرع املصري يف حتديد مفهوم املنتج بالقانون الفرنسي وخمتلف االتفاقيات الدولية 
املتعلقة بفعل املنتجات املعيبة، ولكنه متيز  1985الصادرة يف هذا الغرض خاصة التعليمة األوربية لسنة 

 1999ارة املصري الصادر سنة من قانون التج 67حيث ذهب يف نص املادة ، )2(ببعض األحكام اخلاصة
ويف حكم هذه " : إىل اعتبار كل من املنتج واملوزع مسؤوالن عن عيوب املنتوج حيث نصت على

  : املادة
يقصد بلفظ املنتج صانع السلع الذي أعدها يف هيئتها النهائية اليت ُعرضت هبا يف التداول  –أ 

صنعه أم استعان بأجزاء من صنع الغري، وال  سواء أكانت مجيع األجزاء اليت تتركب منها السلعة من
  .ينصرف اللفظ إىل تابعي املنتج

يف  ايقصد بلفظ املوزع، مستورد السلعة لإلجتار فيها، وتاجر اجلملة الذي يقوم بتوزيعه –ب 
السوق احمللية على جتار التجزئة ولو قام يف الوقت نفسه بعمليات بيع بالتجزئة، كما يشمل النص 

ة إذا كان يعلم أو كان من واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب املوجود هبا، والعربة تاجر التجزئ
  ."يف ذلك مبا كان يفعله تاجر عادي ميارس بيع سلعة من النوع نفسه لو وجد يف الظروف ذاهتا

  : من خالل هذا  النص نستنتج ما يلي
نتجات الصناعية وحدها، فال بّين النص أن مسؤولية املنتج تتعلق بالضرر الذي حتدثه امل -

جمال لرجوع املضرور على املزارعني عما حتدثه منتجاهتم من ضرر نتيجة عيب فيها، 
حيث ميكن تفسري استبعاد املزارعني من نطاق دعوى مسؤولية املنتج بأن تفاعل عمل 

  )3(.املزارع مع قوى الطبيعة ال جيعله مسؤوال متاما عن خلو منتجاته الزراعية من العيوب

                                                 
 09عوملي مين، املرجع السابق، ص،  )1(
 .54قادة شهيدة، املرجع السابق، ص / د )2(
 . 243، ص 2004الطبعة األوىل،  ، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،"القانون التجاري، التنظيم القانوين للتجارة"، داريهاين دو/ د )3(



 

ومن املالحظ أن املنتج هو الصانع النهائي للسلعة، والذي طرحها للتداول بغض النظر عن أجزاء 
هذا املنتوج إن كانت من صنعه أو من صنع غريه أو حىت بعملية جتميع أجزاء هذا املنتوج، فاملنتج يف 

لنهائي، ولعل التربير مفهوم املادة السالفة الذكر هو الصانع الذي يطرح املنتوج يف السوق يف شكله ا
املنطقي لألخذ هبذا التعريف هو أنه يفترض يف املنتج أي يف صانع السلعة أو املنتوج يف شكله النهائي 
التأكد من سالمة األجزاء اليت يستخدمها يف اإلنتاج، وعليه فحصها، ومراقبتها قبل تركيبها، وهو ما 

يع ينحصر دورها يف عملية جتميع خمتلف أجزاء يلفت االنتباه أن بعض الدول الفتية يف جمال التصن
  )1(. املنتوج، وما تقوم به هو إبرازها يف شكلها النهائي فقط مما قد يسبب أضرار ملستهلكيها

اعترب النص املوزع مسؤوال إىل جانب املنتج وحدد الفئات اليت يصدق عليها هذا  -
  : الوصف ويتعلق األمر بـ

ل أن مستورد السلعة يبيعها إىل جمموعة من الوسطاء مما جرى به العم: مستورد السلعة •
حىت تصل للمستهلك لكن ميكن أن تكون عملية البيع مباشرة من املستورد إىل املستهلك، وهي حالة 
نادرة الوقوع، ولقد أقر املشرع املصري مبسؤولية مستورد السلعة لالجتار فيها، وذلك لكفالة محاية 

تضاء حقه، وال يعد يف هذا الصدد املمثل التجاري للسلعة للمؤسسة املضرور من خالل تعداد سبل اق
األجنبية مستوردا حبكم أنه وكيل هلا، ومتفاوضا بامسها وحلساهبا فُتْدَرأُ عنه املسؤولية ألن املمثل 

 )2(.التجاري ال يشارك يف عملية إنتاج السلع وإخراجها يف شكلها النهائي

ي يقوم بتجميع السلعة يف خمزنه، ويقوم بتوزيعها يف وهو ذلك التاجر الذ: تاجر اجلملة •
السوق على جتار التجزئة بغض النظر عن هذه السلعة كانت حملية الصنع أو مستوردة، وهبذه الصفة 

، ولعل َمرَد ذلك هو سهولة إثبات )3(فهو مسؤول عن العيوب اليت تلحق باملنتوج حىت ولو مل يعلم هبا
س له دور يف عملية صنع املنتوج، وأن مهمته تقتصر على بيع املنتجات عدم علمه بالعيب لكونه لي

 )4(.اليت سلمت له من املنتج احلقيقي الذي أنتجها لبالشك

و هو من يتوىل إيصال املنتوج أو السلعة إىل املستهلك النهائي هلا، وعلى : تاجر التجزئة •
بالعيب املوجود بالسلعة وقت بيعها، أو كان  هذا فإن التاجر التجزئة ال يكون مسؤوال إال إذا كان عاملا
  )5(.من واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب املوجود هبا

                                                 
 . 55قادة شهيدة، املرجع السابق، ص / د )1(
 .55قادة شهيدة، املرجع السابق، ص / ، د 246 – 245هاين دويدار، املرجع السابق، ص ص / د )2(
 . 247 – 246هاين دويدار، املرجع السابق،  ص ص / ، د.55املرجع السابق، ص قادة شهيدة، / د )3(
 ." ...وتاجر اجلملة الذي يقوم بتوزيعها يف السوق احمللية على جتار التجزئة... " املوزع " يقصد بلفظ : " على مايلي 1999من قانون التجارة املصري لسنة  67/2تنص املادة  )4(
 . 56قادة شهيدة، املرجع السابق، ص / ، د249-247رجع السابق، ص ص دار، امليهاين دو/ د )5(



 

من القانون التجارة املصري مسؤولية  67ما ميكن استنتاجه أن املشرع املصري َرّتب يف نص املادة 
تج إذا أثبت املتضرر أن الضرر املنتج واملوزع للمنتوج ِقَبلَ كل من يلحقه ضرر بدين أو مادي حيدثه املن

  .نشأ بسبب عيب يف املنتوج
  

  قانون اجلزائريتعريف املنتج يف ال. 2
لقد تأثر املشرع اجلزائري هو كذلك يف حتديده للمنتج بالقانون الفرنسي، وبعض املعاهدات 

األحكام اخلاصة املتضمنة فعل املنتجات املعيبة، لكنه خصه ببعض  1985الدولية كالتعليمة األوربية لسنة 
، والقانون املتضمن القواعد العامة )1(سوف نستعرضها من خالل تعريف املنتج يف القانون املدين اجلزائري

  . حلماية املستهلك وبعض املراسيم التنفيذية له
  
   نتج يف القانون املدين اجلزائريامل -أ

أو الصانع أو احملترف يف نصوص  مل َيرِْد ذكر مصطلح املنتج وال املصطلحات املشاهبة له كاملهين
واملتضمن القانون املدين  1975/ 26/09املؤرخ يف  58-75القانون املدين اجلزائري الصادر مبوجب األمر 

بصفة أساسية بالغرض الذي إنصرفت  نمسترشديتاركا األمر للفقه والقضاء، حيث عرفوه  ،اجلزائري
، وهو 20/06/2005التعديل الوارد على القانون املدين يف من  )2(مكرر 140إليه نية املشرع يف نص املادة 

  )3(.مساءلة املنتج عن األضرار املترتبة على عيب يف منتوجه، أي إلزام املنتج بضمان أمن وسالمة الغري
      
انون املقارن كالقانون الفرنسي احملتملة واليت ظهرت أيضا يف الق توعلى العموم فإن االختالفا        
يف حتديد املنتج بالنسبة للمنتوج  اجلانب األولاملصري بشأن تعريف املنتج تتعلق جبانبني يتمثل  والقانون

الذي يقتضي إنتاجه تدخل عدة أشخاص،  ومن مث نبحث عما إذا كانت صفة املنتج قاصرة على املنتج 
علي ى األستاذ ، وأهنا تسري أيضا يف حق كل متدخل يف عملية اإلنتاج، وير)املنتج األخري(النهائي 
أنه كل شخص طبيعي كان  ،يف تعريفه للمنتج -الفعل املستحق التعويض-يف مؤلفه االلتزامات  فياليل

أو معنوي، يقوم يف إطار نشاطه املعتاد، بإنتاج مال منقول معّد للتسويق، سواء يف شكل منتوج هنائي أو 

                                                 
 . 56قادة شهيدة، املرجع السابق، ص / د )1(
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لنظر إىل أنواع املنتجات اليت مكونات أو أي عمل آخر، وذلك عن طريق الصنع أو التركيب، وبا
مكرر من القانون املدين اجلزائري، فقد يكون املنتج مزارعا أو  140أشارت إليها الفقرة الثانية من املادة 
  .اخل... مربيا للمواشي أو صناعيا أو صيدليا

كبة، ويف وعليه فإن املنتجات عديدة ومتنوعة منها الطبيعية واملصنعة، ومنها املنتجات البسيطة واملر
أنتجها غريه،  أجزاءمثل هذه احلالة األخرية كثريا ما يقتصر عمل املنتج على عملية تركيب مكونات و

حبيث يكون هلذا الغري صفة املنتج بالنسبة هلذه األجزاء اليت قد تكون معيبة، مما يدفعنا إىل التساؤل عن 
م هو منتج املنتوج الذي يشمل اجلزء الشخص الذي تثبت له صفة املنتج هل هو منتج اجلزء املعيب، أ

وقد يتعدد املنتجون إجتاه الضحية، ويرى بعض الفقهاء يف هذا الشأن أن تعدد املنتجني يتعارض ، املعيب؟
مع حسن السياسة التشريعية، خصوصا أن هذه املسؤولية خاصة من حيث أركاهنا وشروطها، كما أنه 

إىل كل متدخل يف سلسة اإلنتاج إىل إضطراب العالقات  يؤدي تعدد املنتجني إذا إنصرفت صفة املنتج
محاية أكثر يف هذه السلسلة التعاقدية بني هؤالء، غري أن إنسحاب صفة املنتج إىل كل املتدخلني 

  )1(.للضحية، حبيث ميكننا الرجوع على كل من ساهم يف عملية اإلنتاج
النهائي الذي توىل املرحلة النهائية يف ويرى جانب آخر من الفقه أن صفة املنتج تقتصر على املنتج 

اإلنتاج، وذلك بإعتباره أقدر األشخاص وأدراهم بعملية اإلنتاج، وخصائص املنتوج وهو أيضا من 
، وهو الذي يتوىل عملية عرض (*)يستطيع تقدير سالمة املنتوج وإحتماالت األخطار اليت قد يوقعها

  )2(.حوال من املسؤولية على كل منتجاتهاملنتوج للتداول، ويف الغالب يؤمن يف كل األ
يتعلق بتحديد صفة املنتج للمنتوج الذي يتوىل تسويقه شخص غري املنتج الفعلي  اجلانب الثاينوأما 

كأن يكون هو املنتج الظاهر، مبعىن آخر قد يكتفي املنتج بعملية اإلنتاج ويتوىل غريه عرض املنتوج 
املنتوج، أو عالمته الصناعية، أو أي عالمة ُتْنِسُب املنتوج إليه،  للتداول، وقد يضع هذا األخري إمسه على

وقد يتم اإلنتاج يف بلد، ويستورد من قبل مستورد حتت عالمة هذا األخري، وقد تتطلب صالحية بعض 
املنتوجات شروطا خاصة يف نقلها أو ختزينها أو عرضها، ويكون التاجر حينئذ هو الذي يتوىل عملية 

 املنتج، وتثري كذلك هذه احلاالت مشكلة حتديد املنتج، خاصة إذا كان املنتوج حيمل عالمةالتوزيع بدل 
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املشرع اجلزائري الستحداث مسؤولية املنتج، و هي توفري  او يستند هذا الرأي أيضا إىل املربرات اليت اعتمده: "ما يلي 2005اجلزائري لسنة القانون املدين تعديل عرض أسباب يف  جاء (*)
التفاوت أن توج، باإلضافة إىل لضحية أو املضرور حيث أن مثل هذا احلل، أي الرجوع على املنتج النهائي، جينب الضحية صعوبة إثبات املرحلة اليت حصل فيها عيب يف املنمحاية أفضل ل

الفئة الضعيفة، و يف نفس الوقت ضمان العدالة االجتماعية وهناك اعتبارات الكبري بني األطراف املتعاملة يف هذا اجملال يستدعي مراجعة التشريع و إعادة التوازن املفقود و ذلك حبماية 
 ".خارجية تستدعي إعادة النظر يف القانون املدين السيما ما يتعلق بالتقدم العلمي والتكنولوجي

 . 273 - 272علي فياليل، املرجع السابق، ص ص / د )2(



 

املوزع أو املستورد، ومنه متتد صفة املنتج إىل كل من يظهر هبذه الصفة باعتباره كذلك، ويتعني عليه 
نتجات قبل أخذ ما يراه مناسبا أو ما جيب عليه اختاذه من إحتياطات ضرورية ليتأكد من سالمة امل

مباشرة عملية التوزيع، ويعترب املستورد أيضا منتجا بالنسبة للمنتجات اليت يستوردها ولو مل حتمل هذه 
وتنسحب صفة املنتج إىل موزعي املنتوج والوسطاء لتجنب املضرور البحث . املنتجات عالمته أو امسه

  )1(.عن املنتج الفعلي
  
  املنتج يف قانون محاية املستهلك -ب

جوان 20تقدم القول أنه مل يرد يف القانون املدين اجلزائري تعريف للمنتج، وال يف تعديل لقد 
  .، لذا كان علينا البحث يف فروع القوانني املختلفة إلجياد تعريف له2005

واملتعلق بالقواعد العامة حلماية  07/02/1989املؤرخ يف  02-  89وبالرجوع إىل القانون رقم 
منه، كأحد املتدخلني يف عملية عرض  28واملادة  5شار للمنتج من خالل نص املادة املستهلك، جنده قد أ

أو اخلدمة لالستهالك، واليت تشمل مجيع املراحل يف طور اإلنشاء األوىل إىل غاية العرض / املنتوج و
للمنتج هاتني املادتني مفهوما موسعا ، حيث أعطت (*)النهائي لالستهالك قبل االقتناء من طرف املستهلك

أكدته وهو،  )2(بوصفه املتدخل يف عملية عرض السلعة واخلدمة حىت وصوهلا إىل املستهلك النهائي هلا
 15/09/1990املتعلق بضمان املنتوجات واخلدمات الصادر يف  266-90من املرسوم التنفيذي  02املادة 
ستورد، أو موزع، وعلى احملترف، هو منتج، أو صانع، أو وسيط أو حريف، أو تاجر، أو م": بقوهلا

  ."العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته، يف عملية عرض املنتوج أو اخلدمة لالستهالك
يتضح من هذا النص أن املنتج هو حريف، وهو أحد أطراف العقد الذي يربطه مع املتضرر من 

من احد الفئات ،ومنه فاملنتج يف مضمون هذه املادة يكون (**)جراء املنتوج املعيب يف عقد االستهالك
  )3(: التالية
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رض حلد الساعة على الربملان ملناقشته، ن املشرع التمهيدي لقانون املستهلك، و قمع الغش، الصادر عن املديرية العامة لضبط النشاطات و تنظيمها بوزارة التجارة، و الذي مل يعإ (*)
منه تعريف املتدخل،  03، حيث اقتصرت املادة القواعد العامة حلماية املستهلكاملتعلق ب 02 /89والتصويت عليه مل حيدد مفهوم املنتج، بل ساير نفس املفهوم الوارد يف القانون رقم 

 .فاعتربته كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل يف عملية عرض املنتوج لالستهالك
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 . املستهلك، من الطرف الثاين و يسمى املهين منتوجا أو خدمة لغرض غري مهين مقابل مثن معلومعقد املستهلك، هو عقد مربم بني طرفني، يتلقى مبوجبه الطرف األول و يسمى  (**)
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وهو املتدخل الرئيسي يف عملية عرض السلعة لالستهالك، : احملترف أو عارض السلعة •
ويكون مسؤوال عما حتدثه منتجاته أو خدماته املعروضة لإلستهالك، ويكون مسؤول عن كل خمالفة 

دث ضررا للمستهلك، مل حي للقانون حيتوي عليها املنتوج أو اخلدمة املوجهة لالستهالك حىت ولو
كمخالفة عدم توفر املواصفات واملقاييس القانونية أو سوء التغليف أو الرزم أو نقص يف الوزن أو 

 .الزيادة يف السعر أو رفض تسليم شهادة الضمان للمستهلك

يكون مسؤوال من وقت استالمه للمنتجات إىل غاية ): الناقل أو املوزع(الوسيط  •
لتزام بصيانتها الكلية أو اجلزئية كاحملافظة على السلعة أثناء النقل أو التخزين تسليمها لصاحبها، وهو ا

أو احلفظ حىت ال يتسبب يف تعرضها ألي خطر يؤدي إىل التأثري على سالمتها،وفقداهنا ملقوماهتا، 
لك يف وللمواصفات واملقاييس املقررة قانونا، وإال حتّمل املسؤولية املدنية واجلزائية إذا ما تسبب بذ

 )1(.إحلاق األضرار باملستهلك

وتقوم مسؤولية الناقل واملوزع عندما يعرض املنتوج لالستهالك ويثبت عارض السلعة او     
احملترف انه غري مسؤول عن فساد املنتوج وان فساده كان نتيجة لعدم مراعاة الناقل واملوزع أي 

سؤولية مفترضة يف حقه ال ميكن التخلص الوسيط للشروط والوسائل القانونية يف جمال النقل، وهي م
 )2(.منها إال بإثبات العكس

أوجب املشرع أن يراعي عند استرياد املنتجات والسلع توفر املقاييس : املستورد •
واملواصفات القانونية الوطنية دون إمهال املواصفات الدولية، وعلى هذا األساس فقد إفترض املشرع 

 .ازته للمنتوج األجنيبقيام مسؤولية املستورد مبجرد حي

ال ختتلف مسؤولية عارض اخلدمة ومقدمها عن غريه من احملترفني حبيث : عارض اخلدمة •
اهلياكل هي املباين األساسية لتقدمي اخلدمات على اختالف (تقوم مسؤوليته منذ وقت استعمال اهلياكل 

  )3(.ة، و اخلدمة املرتبطة هبا، وهي مسؤولية مفترضة يف مقدم اخلدم)أنواعها
مما سبق نستنتج أن املنتج وفقا لقانون محاية املستهلك واملراسيم التنفيذية املكملة له، هو     

هو من يقوم جبميع ": من يقدم منتوج أو خدمة للمستهلك، وعلى هذا النحو يكون تعريف املنتج
لبحري وذبح عمليات اإلنتاج اليت تتمثل يف تربية املواشي، واحملصول الفالحي، واجلين والصيد ا
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املواشي، وصنع منتوج ما وحتويله وتوضيبه ومن ذلك خزنه يف أثناء صنعه، وقبل أول تسويق له، أو 
  ."يقدم جمهودا عضليا كان أو فكريا ماعدا تسليم املنتوج
: املؤرخ يف 39-90من املرسوم التنفيذي  3و  2ويتأكد لنا هذا اإلستنتاج بإستقراء نصوص املواد 

مجيع العمليات ": تعلق برقابة اجلودة وقمع الغش، حيث تعرف األوىل إلنتاج كما يليامل 30/01/1990
اليت تتمثل تربية املواشي واحملصول الفالحي واجلين والصيد البحري، وذبح املواشي، وصنع منتوج 

وتعرف الثانية اخلدمة  ،."ما وحتويله وتوضيبه، ومن ذلك خزنه يف أثناء صنعه وقبل أول تسويق له
اخلدمة كل جمهود يقدم ماعدا تسليم منتوج ولو كان هذا التسليم ملحقا باجملهود املقدم " :ما يليك

  ". أو دعم له
بإستقراء نصوص القانون املدين وقانون محاية املستهلك وخمتلف املراسيم على ضوء ما سبق 

لمنتج، بل إكتفى بإعطائه جامع مانع لنستنج أن املشرع اجلزائري مل يعطي تعريف التنفيذية املكملة له 
  )1(.القائم بعملية اإلنتاجبالشخص  بطتريمفهوما عاما 

  
  تعريف املتضرر: ثانيا

باملدعي يف يعرب الفقه عن طائفة األشخاص املستفيدين من دعوى مسؤولية املنتج أو املتضررين 
املتضرر ":، أو )3( "كل شخص تضرر من املنتوج املعيب املطروح للتداول": بأنه ، ويعرف)2(املسؤولية

  .)4( "من فعل املنتجات املعيبة
  :من هذا التعريف أن املضرور قد يكون نستنتج
ملنتوج من املنتج ففي هذه احلالة بإمكانه الرجوع عليه مباشرة باعتباره بائعا امشتري  -

على أساس ضمان العيوب اخلفية، وله أن يطلب بطالن العقد أو اإلبقاء عليه مع إنقاص 
 .وله أن يطلب التعويض عن األضرار اليت حلقت به الثمن،
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)4(  Christian LARROUMET, la responsabilité du fait des produits défectueux, Recueil DALLOZ, 1998, 3emecahier 
CHRONIQUE, Paris, p 313 . 



 

أو أحد املتدخلني يف سلسلة اإلنتاج مع الصانع غري املتعاقدين املنتوج من رين من واملضر -
كاملوزع والوسيط والبائع، كأفراد عائلة املشتري املتعاقد أو املستعريين له، أو املؤجرين 

 .له

ويف املنتوج املوضوع يف املكان العام أضرارا  كأن يلحق، بدون الفئتني السابقتني الغري -
هذه احلالة فإن املضرور، لن تسعفه القواعد العامة لعقد البيع، وعليه أن يتمسك 
بالقواعد العامة للمسؤولية التقصريية للحصول على تعويض عن األضرار الالحقة به، 

  )1(.ويقع عليه عبء إثبات خطأ الصانع أو املنتج أو أحد أتباعه
ن املالحظ أن األضرار اليت تنتج عن فعل املنتجات املعيبة أصبحت ال تتخري ضحاياها بل أن وم

األشخاص احملايدين أصبحوا أكثر عرضة لألخطار من املتعاقدين، كما أنه ال جيب التفرقة بني املضرورين 
  )2(.سواء كانوا شخص طبيعيا أو معنويا

ات للمتضرر يف مسؤولية املنتج ونسلط الضوء وجند أن التشريعات هي بدورها قد قدمت تعريف
  :على فيما يلي على بعض منها مبا فيها التشريع اجلزائري

  
  :املتضرر يف القانون املقارن. 1

تشترك معظم القوانني الوضعية املقارنة يف كثري من األحكام خبصوص حتديد مدلول املتضرر، 
  )3(: فيما يليسنعكف على تبيانه  وختتلف فيما بينها يف بعض األحكام األخرى، وهو ما

  
  1985املتضرر يف التعليمة األوربية املتعلقة بفعل املنتجات املعيبة لسنة   - أ

بكل شخص متضرر من جراء  1985االتفاقية األوربية املتعلقة بفعل املنتجات املعيبة لسنة  هتعرف
مستهلكا، أو مستعمال، أو مشتريا املنتجات املعيبة، وهي هبذا املدلول مل حتدد ما إذا كان هذا الشخص 

لكن يستفاد من نصوص التعليمة  ،، وتشري املذكرة اإليضاحية هلذه االتفاقية إىل املستهلك(*)للمنتوج
أن أحكامها تستهدف كل ضحايا املنتجات املعيبة،  ،منها 13و 12و  4املواد  نصوص األوربية خاصة
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اتساع نطاق الضحايا من ب "بالقول ج/02الل املادة من خ، مواد فقط 08املتعلقة بفعل املنتجات املعيبة، و اليت اشتملت على 1973أكتوبر  02و ذهبت اتفاقية الهاي املؤرخة يف (*)
 ."األشخاص الطبيعية إىل األشخاص املعنوية



 

كن له رفع دعوى للمطالبة بالتعويض فكل شخص يكون ضحية ضرر تسبب فيه منتوج معيب، مي
  )1(.إلصالح وجرب الضرر سواء كان مرتبطا بعالقة تعاقدية من املتسبب فيه أم ال

  
  : املتضرر يف القانون الفرنسي  -  ب

املتضمن فعل املنتجات املعيبة، واليت تقابلها املادة  389-98من القانون رقم  02املادة تعرفه 
املنتج يكون مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب يف املنتوج، ": يلي كمامن القانون الفرنسي  1386-1

  (*)."سواء كان يربطه باملضرور عقد أم ال
يتضح من نص هذه املادة أهنا جاءت لتوسع من دائرة محاية املضرورين فهي مل ُتِعر أي اهتمام 

-جتمع املسؤول عن الضرر ومل تلتفت إىل طبيعة الرابطة اليت  ،الختالف صفاهتم أو مراكزهم القانونية
  .مع املتضرر،فيستوي أن يكون متعاقدا معه أم غري متعاقد -املنتج ومن يف حكمه

مسلكا أصبح  النص جاء ليكرس أن هذا Patrice Jourdain باتريس جوردانويرى األستاذ 
، وهو )2(امهاتوجها عاما للقانون الفرنسي حاليا والقائم على توحيد املسؤولية املدنية يف كثري من أحك

يف ملتقى علمي أقيم جبامعة   Christian Larroumet كريستيان لرومينفس ما ذهب إليه األستاذ 
، وكان موضوع مداخلته توحيد أحكام 19/05/1998حول تعليقه على قانون  27/10/1998باريس يف 

 نظام التعويض املتعلق حتقق نوع من الوحدة يف 1-1386بقوله، إن املادة  املسؤولية العقدية والتقصريية
  .)3(باملسؤولية العقدية والتقصريية

إذن ميكن القول بأنه مل يقف التوحيد عند نبذ التفرقة بني الضحية املتعاقد والضحية الغري، بل أن 
القانون اجلديد نبذ التمييز بني ما إذا كان املضرور شخصا حمترفا أو غري حمترف، وهو ما أرساه االجتهاد 

  )4(.حو هذه التفرقة ما بني نوعي املسؤوليةالقضائي مب

                                                 
 .64قادة شهيدة، املرجع السابق، ص / د )1(

 .املتضمن تعويض الضحايا عن حوادث السيارات 05/07/1958املؤرخ يف 677- 85وقد اخذ بنفس النظام املشرع الفرنسي يف قانون  (*)
 65 - 63شهيدة، املرجع السابق، ص ص  قادة / د )2(

)3(  CHRISTIAN LARROUMET, unification des responsabilités délictuelle et contractuelle , petites affiches, 28 Dec 
1998, 387 eme année, N° 155, p, 5 . 

 .36- 35بودايل حممد، املرجع السابق، ص ص / د )4(



 

   املتضرر يف القانون املصري -جـ 
على  1999املتضمن قانون التجارة املصري الصادر سنة  17-99من القانون رقم  67نصت املادة 

معنوي، أو مادي، حيدثه  يسأل منتج السلعة،وموزعها قبل كل من حلقه ضرر بدين أو": ما يلي
  ."ثبت هذا الشخص أن الضرر نشا بسبب عيب يف املنتوجاملنتوج، إذا أ

أهنا مل حتدد املتضرر حتديدا كافيا بل إكتفت وإقتصرت على ذكر نوع نستنتج باستقراء هذه املادة 
تشترط يف املضرور أن يكون مستهلكا  الضرر الذي ميكن أن يصيب املتضرر، ويتضح كذلك أهنا مل

مجيع األشخاص الذين يلحق هبم ضرر ينشأ بسبب عيب يف املنتوج فقد جاء النص عاما ليشمل ، للسلعة
سواء كان مستهلكا أي مشتري للسلعة أو شخصا ذا صلة أو شخصا من الغري أو شخص تصادف 

، فلو أن املستهلك اشترى قارورة عطر فاسدة ليهديها )1(املنتوج ضررا مايف عيب له الوجوده ليحدث 
ات وحروق على مستوى الوجه نتيجة إلستعماهلا لذلك املنتوج الفاسد إىل زوجته فأصيبت زوجته بالتهاب

، فأصابت أحد بسبب عيب فيها كان له إثارة مسؤولية املنتج أو املوزع، وكذلك إذا انفجرت سيارة
  )2(.املارة، فيكون للمضرور إثارة مسؤولية املنتج

  
  املتضرر يف القانون اجلزائري . 2

ديد املتضرر من خالل القانون املدين اجلزائري ومن خالل قانون سنتعرض يف هذا العنصر إىل حت
  .محاية املستهلك

  
  تعريف املتضرر يف القانون املدين اجلزائري  -أ

مل حتدد نصوص القانون املدين اجلزائري مفهوم املتضرر، ومن هنا قد تكتنف عملية حتديده 
اإلملام هبذا املصطلح، وإعطائه تعريف خاص لكن بالرغم من ذلك فإن الفقه يف اجلزائر حاول  ،صعوبات

به وهو تعريف مقتبس من االجتهاد القضائي بفرنسا، حيث يعرفه األستاذ الدكتور علي علي سليمان يف 
صاحب احلق، يف طلب التعويض من املسئول عن ":  بأنه املسؤولية املدنية، يف مؤلفه ، دراسات 

  )3(.حباجة أكثر إىل التحديد إلزالة اللبس الذي يكتنفهوعلى العموم يبقى مصطلح املتضرر " الضرر 
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 .67قادة شهيدة، املرجع السابق،ص / د )2(
قادة شهيدة، املرجع / ،د143-141، ص 1994، يف القانون املدين اجلزائري ، ديوان ملطبوعات اجلامعية، الطبعة الثالثة، "دراسات يف املسؤولية املدنية"علي علي سليمان ،/ د )3(

 . 67السابق،ص 



 

  املتضرر يف قانون محاية املستهلكتعريف  -ب
يهدف هذا ": املشار إليه آنفا بقوهلا 02-89تنص املادة األوىل من قانون محاية املستهلك رقم 

    و خدمة القانون إىل حتديد القواعد العامة املتعلقة حبماية املستهلك طوال عرض املنتوج أ
نالحظ من خالل هذه املادة أهنا مل تعرف املتضرر وإمنا يتضح أن صفته تكاد تالزم صفة  (*) "االستهالك

  .املستهلك مما جتعله أساس احلماية القانونية
املتعلق مبراقبة اجلودة وقمع  30/01/1990الصادر يف  39-90من املرسوم التنفيذي  02لكن املادة 

املستهلك هو كل شخص يقتين بثمن أو جمانا، منتوجا أو خدمة ، معدين ": بأنه الغش عرفت املستهلك
   "لالستعمال الوسيطي أو النهائي لسّد حاجاته الشخصية أو حاجة شخص آخر أو حيوان يتكلف به

 إن النص السالف الذكر اخذ باملفهوم املوسع للمستهلك فهو مل يشمل فقط حمض املستهلك أو 
  .ه ليشمل املستهلك الوسيطياتعدبل النهائي  ما يعرف باملستهلك

لمنتوج أو اخلدمة، فيستوي أن لومما يالحظ أيضا على هذا النص أنه جاء ليشمل كل املستعملني 
جمانا كاجلمعيات اخلريية اليت تقوم بتوزيع  أو يؤول إليهم عن طريق الشراء من املنتج أو أحد التجار،

كما أنه تشمل الغري الذين ال يرتبطون بأي عالقة مع املنتج كعائلة بعض املعدات والسلع على املعوزين، 
املستهلك مثال، بل أكثر من ذلك فإن احليوانات اليت يقوم بتربيتها تدخل يف طائفة ما يشمله لفظ محاية 

  )1(.املستهلك
ها ومما يالحظ أيضا على هذا النص أنه مل يفرض شكال معينا لقيام العالقة االستهالكية بل جعل

بذلك يكون املشرع ولإلستهالك من طرف املستهلك،  ةتنشأ جملرد اقتناء املنتوج أو اخلدمة املعروض
اجلزائري وفر الوسائل واإلمكانيات املادية لضمان حد معني من احلماية للمستهلك من تعسف املنتج أو 

 )2(. الصانع أو العارض للسلعة
 

                                                 
املستهلك، كل : " منه بقوهلا  03دي لقانون محاية املستهلك وقمع الغش، الذي أعدته املديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، عرفه يف املادة بيد أن املشروع التمهي(*)

 "جة شخص  آخر، أو لفائدة حيوان يقوم بتربيتهشخص طبيعي أو معنوي يقوم باقتناء مبقابل أو جمانا منتوجا، أو خدمة تكون موجهة لإلستعمال النهائي من أجل تلبية حا
 . 68ص  قادة شهيدة، املرجع السابق،/ د )1(
 .15 ص علي بوحلية بن بومخيس، املرج السابق، )2(



 

  .مسؤولية املنتجشروط : املطلب الثاين 
  
ملنتج و من يف امكرر من القانون املدين اجلزائري شروط مسؤولية  140قد حددت املادة ل

و إمنا تقوم على ،باملعىن التقليدياخلفي حكمه، و هي مسؤولية ال تقوم على أساس اخلطأ أو على العيب 
مسؤولية موضوعية بذاهتا وليست فهي بذلك مسؤولية  ،أساس عدم كفاية األمان و السالمة يف املنتجات

بذاهتا وليست مسؤولية خطئية، وسنحاول من خالل هذا املطلب التطرق إىل  تقوم على شروطخطئية 
هذه الشروط من خالل ما تقسيمه إىل ثالثة فروع، نتناول يف الفرع األول شرط العيب، ونتناول يف 

  .ن الشرطنيالفرع الثاين شرط الضرر وأخريا نتناول الفرع الثالث العالقة السببية بني هذي
  

  وجود عيب يف املنتوج: الفرع األول
يثور التسائل عما إذا كان املضرور ملزم عيب يف املنتوج، و من مثة بسبب مسؤولية املنتج تقوم    

   )1(.بإثبات عيب املنتوج أم ال
بإثبات أن املنتوج  املضرور فهو ملزميضع القانون الفرنسي عبء إثبات عيب املنتوج على عاتق 

جيب ": من القانون املدين الفرنسي بقوهلا 9-1386عيبا وقت إنتاجه و هو ما نصت عليه املادة كان م
  )2(."عالقة السببية بني العيب و الضررالعلى املدعي أن يثبت الضرر، العيب و 

تمكن من يفال  ،كون أمام صعوبات كبريةيساملضرور ن واملنطق يقتضي عدم األخذ هبذا احلل أل
  .نتوج ال سيما إذا تعلق األمر باملنتجات ذات التقنية العاليةإثبات عيب امل

بان املنتج :"اليت تنص من القانون املدين الفرنسي 1-1386لكن الطرح الذي جاءت به املادة 
قيام املسؤولية مرهون بوجود يعين أن ، )3("يكون مسؤوال عن الضرر الناشئ عن عيب يف منتوجه

من القانون املدين الفرنسي لتحديد  4-1386لينا االنتقال إىل نص املادة ، لذا وجب عالعيب يف املنتوج
املنتوج يكون معيبا يف نظر هذا القانون عندما ال ": واليت تنص على ما يلي (défaut)معىن العيب 

  )4(."قانونايستجيب للسالمة املرغوبة 

                                                 
 275علي فياليل، املرجع السابق، ص / د )1(

)2( ART 1386-9 du code civil français :« le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le 
défaut et le dommage ». 

)3( ART 1386-1 du code civil français «  le producteur est responsable du dommage cause par un défaut de son produit, 
qu’il soit ou non lie par un contrat avec la victime ». 

)4( ART 1386-4 du code civil français :«Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la 
sécurité a laquelle ou peut légitiment s’attendre » 



 

ة الواقع على عاتق املنتج يف يالحظ أن املشرع تعمد هنا إعادة التذكري بااللتزام العام بالسالم
من قانون  1-221مواجهة ضحايا املنتوجات املعيبة من خالل النص السالف الذكر املشابه لنص املادة 

الفقه والقضاء الفرنسي أن كلمة العيب الواردة هنا كأساس لقد الحظ و ، )1(االستهالك الفرنسي
من القانون املدين الفرنسي و  1641ص املادة للمسؤولية عن املنتجات املعيبة ليست هي الواردة يف ن

  )2(.املتعلقة بضمان العيوب اخلفية
مبعىن أن العيب  ،هو العيب الذي يؤدي إىل انعدام السالمة 4-1386لذا العيب يف مفهوم املادة 

نتوج املنه أن يعقد مسؤولية املنتج هو فقط ذلك الذي يعرض سالمة مستعمل أالذي يكون، من ش
   )3(.تعلق األمر بالسالمة اجلسدية أو السالمة العقلية سواءللخطر 

الن املنتوج قد ال يكون  سالمة،يهدد الهذا و ال يكفي لقيام مسؤولية املنتج وجود أي عيب 
جبديد على الفقه يف فرنسا، فقد سبق و أن ليس وهو أمر قانونا لكن مل يستجب للسالمة املرغوبة معيبا و

املتعلق بسالمة املستهلكني، و الذي نقل بعد ذلك إىل املادة  21/07/1983ن من قانو 01أوردته املادة 
  )4(.من قانون االستهالك 221-1

 استعمل املنتوج ال جيب أن تقدر تقديرقانونا ملو يذهب غالبية الفقه إىل أن الرغبة املشروعة 
ار الرغبة اخلاصة ملستعمل شخصيا، و لكن تقريرا جمردا و أن القاضي ال جيب عليه أن يأخذ بعني االعتب

املنتوج الضار، استنادا إىل املعيار التقليدي لرب األسرة احلريص على شؤون أسرته، بل أن منهم من 
  .طورة املنتوجخل الطابع غري العادي يفيذهب إىل ابعد من ذلك بالقول أن املعيار يتمثل 

رى ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار عوامل أخذهبت إىل إيراد  4-1386من املادة  02غري أن الفقرة 
ليف املنتوج و الرغبة املشروعة يف السالمة، ومنها الظروف احمليطة و باألخص املتعلقة لتغ رعند تقدي

  .قت عرضه للتداولطريقة استعماله، و
  

  حصول ضرر: الفرع الثاين
جسده  يكون املنتج مسؤوال عن األضرار اجلسدية، أي كل االضرار اليت تصيب اإلنسان يف

وبالتايل يترتب عليها وفاته أو إصابته جبروح أو عجز دائم أيا كان نوعه، وجيوز للمضرور إىل جانب 

                                                 
)1( ART 221-1 du code de consommation français : «  les produits et les services doivent dans des conditions normales 

d’utilisation ou dans d’autre conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité a 
laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte a la santé des personnes ». 

 .39- 38 ص ص بودايل حممد، املرجع السابق،/ د)3( ،)2(
)4(  François Xavier Testu et Jean Aubert Moitry, op ,cit, p 9 . 



 

جراء اآلالم اليت أصابته املطالبة بالتعويض عن الضرر املادي أن يطالب بالتعويض عن الضرر األديب 
  )1(.بسبب اجلروح أو تلك اليت أصابت ذويه يف حالة وفاته

عن األضرار املادية اليت تلحق أموال مسؤوال أيضا عن تعويض اخلسائر املترتبة ويكون املنتج 
إذ يشترط من جهة أن يكون املال املتضرر خمصصا  ،غري أن القانون الفرنسي وضع بعض القيوداملضرور، 

لالستهالك اخلاص أو يستخدم يف أغراض جتارية أو يف ممارسة نشاط حريف أو مهين، و يستثين من جهة 
، وهذا ما نص عليه املشرع الفرنسي )2(هالك املنتوج املعيب ذاته، أي األضرار املادية اليت تلحق بهانية ث

إن أحكام هذا الباب تسري على الضرر ": اليت تنص على ما يلي 2-1386من خالل نص املادة 
  )3(".الناشئ عن املساس بالشخص أو مبال آخر، غري منتوج املعيب نفسه

  عالقة السببية بني العيب و الضرر :الفرع الثالث
يتعني على املضرور مثل ما هو األمر يف كل صور املسؤولية أن يثبت عالقة السببية، أي العالقة 

العالقة ر ملزم بإثبات وضرفامل )4(والعيب املوجود باملنتوج،املضرور اليت تربط بني الضرر الذي أصاب 
  )5(.يف عبء اإلثبات على هذا األخرياملادية بني الضرر واملنتوج وذلك هبدف ختف

ن العالقة السببية تتعلق األوىل بافتراض ستخلص الفقه يف فرنسا قرينتني بشأا ةومحاية أكثر للضحي
وهو ما ذهب إليه املشرع الفرنسي يف نص املادة    ،)6(وجود العيب حلظة إطالق املنتوج للتداول

تج التمسك بأسباب اإلعفاء الواردة يف الفقرات ال جيوز للمن" :حيث تنص على ما يلي 1386-11/2
كان املنتج و رغم ظهور العيب يف اجل عشر سنوات بعد عرض املنتوج يف  ا، إذ10من املادة  5و  4

   )7(".التداول، مل يقم باختاذ التدابري الالزمة للوقاية من آثاره الضارة
 5-1386و ذلك وفقا ملا قضت به املادة  )8(و تتعلق الثانية بافتراض إطالق املنتوج بإرادة املنتج،

يعرض املنتوج للتداول، عند ختلي املنتج بصفة إرادية عنه، وال :"من القانون املدين الفرنسي بقوهلا
  .)9("يكون املنتوج حمال إال لعرض واحد للتداول

                                                 
 .276علي فياليل، املرجع السابق، ص / د )1(

)2(  François Terré, Philippe Simler, droit civil, les obligations, YVER, Requête, 9ème éditions, 2005 DALLOZ, p 961. 
)3( ART 1386-2 du code civil français “les dispositions du présent titre s’applique à la réparation du dommage qui 

résulte d’une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même »  
 .280علي فياليل، املرجع السابق، ص / د )4(
 .41السابق، ص بودايل حممد، املرجع / د )5(

)6(  JAQUES GHESTIN , Resp. Civ, L’ Application en France de la directive sur la responsabilité du fait des produits 
défectueux après l’adoption de la loi N°98-389 du 19 mai 1998,  DOCTRINE, étude Jcp- la Semaine ــJudique, N°27, 
1er Juillet 1998, p 1208-1209 . 
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 .133 بودايل حممد، املرجع السابق، ص/ د )9(



 

  التكييف القانوين ملسؤولية املنتج: املبحث الثاين
    

املواضيع املستحدثة يف جل القوانني والتشريعات الوضعية، لذا  يعترب موضوع مسؤولية املنتج من
إنصََب إهتمام الدارسني هلا على البحث يف طبيعتها من حيث مدى إرتباطها بالقواعد العامة للمسؤولية 
املدنية، أو القول بضرورة تكريس نظام قانوين خاص ومستقل عن تلك القواعد العامة، يسري على كل 

تضرر وتزداد أمهية هذه املسؤولية حينما نعلم أهنا خضعت لتطور كبري ساهم فيه الفقه من املنتج وامل
والقضاء بشكل كبري، بل وأن  ذات الدراسات انصبت على البحث يف األساس القانوين الذي يربر 

  .للمتضرر إثارة مسؤولية املنتج
    

إىل مطلبني، نتطرق يف وستكون هذه النقاط حمل دراستنا من خالل هذا املبحث الذي نقسمه 
املطلب األول إىل أساس مسؤولية املنتج، وأما املطلب الثاين نتعرض فيه بالدراسة إىل الطبيعة القانونية 

  .ملسؤولية املنتج
  

  أساس مسؤولية املنتج: ولاملطلب األ
ني فهي تتأرجح بالباحثني  تإن فكرة األساس القانوين ملسؤولية املنتج الزالت متثل حمور دراسا

  .املنتجفكرة خطأ و) حتمل التبعة(طر فكرة املخا
هذا ما سنحاول التدليل عليه من خالل هذا املطلب الذي نقسمه إىل فرعني، نتناول من خالل و

ونتعرض يف الفرع الثاين إىل فكرة املخاطر كأساس  ،ملسؤولية املنتجالفرع األول فكرة اخلطأ كأساس 
  .هلذه املسؤوليةآخر 

  
   اخلطأ كأساس ملسؤولية املنتج: الفرع األول

اعتربت فكرة اخلطأ و لفترة طويلة كمربر قانوين للمسؤولية املدنية حبيث استطاعت هذه الفكرة 
يف احلاصل بعد التطور التكنولوجي وأن تتوافق مع الطابع الذي كان مييز معظم األنشطة الصناعية، 

من الفرد يف أحوادث املنتجات واليت طالت سالمة و خمتلف ميادين اإلنتاج الذي أدى بالضرورة إىل تزايد



 

بدأ التساؤل يثور حول بقاء اخلطأ كأساس هلذه املسؤولية، وحناول من خالل هذا  ،جسمه و أمواله
   )1(.الفرع تسليط الضوء على مضمون هذا اخلطأ وأهم مظاهره، وكذا اإلجابة على هذا  التساؤل 

  
   نتجامل أمضمون خط: أوال

  اخلطأ بصفة عامةمضمون . 1
كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص ":على ما يليمن القانون املدين اجلزائري  124تنص املادة 

  ."خبطئه، و يسبب ضررا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض
ومعىن اخلطأ، وبالتايل  ،نالحظ من خالل مضمون هذه املادة أن املشرع اجلزائري مل حيدد مدلول

، ولعل أشهر هذه التعريفات وأكثرها استحسانا هو التعريف الذي )2(تعريفه للفقه والقضاءترك مهمة 
  )3(."إخالل بالتزام سابق" :من أن اخلطأ هو « PLANIOL »قال به األستاذ بالنيول 

صلح لتحديد اخلطأ يف حالة االلتزام القانوين وإن نه أعلى هذا التعريف  ذَِخأُلكن مع هذا فقد 
التزاماته حىت يقتضي تعيني مجيع واجبات الشخص وو  ،والحا عدا ذلك من األمانه ال يصلح فيف ،احملدد

  )4(.يتبني ما إذا كان سلوكه قد خرج عن السلوك املألوف يف اجلماعة
 RIPERTت بالنيول، وهو تعريف لألستاذ ريباراألستاذ وهناك تعريف آخر قريب من تعريف 

  )5(."عن القانون أو العقد، أو قواعد األخالق ينشأالتزام سابق " :فعرف اخلطأ بأنه
 ،اإلخالل هباإىل ؤدي اليت تحتديد واجبات الشخص والتزاماته ميكن ين التعريفني ذمن خالل ها

   )6(:يف جانبه، و هذه الواجبات أو االلتزامات هيوبالتايل قيام اخلطأ 
  .االمتناع عن استعمال القوة حنو األشياء أو األشخاص -
 .ناع عن الغشاالمت -
 .االمتناع عن كل فعل يقتضي قدرة أو مهارة ال ميلكها الشخص بالدرجة الكافية أو الالزمة -
 . الرقابة الكافية ملا حيوزه الشخص من أشياء خطرة أو لألشخاص الذين هم حتت رقابته -

  
                                                 

 .151-150قادة شهيدة، املرجع السابق، ص  ص / د )1(
،               2005، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، " قانون التجارة الدولية مع املقارنة بالفقه اإلسالميمسؤولية املنتج واملوزع، دراسة يف"حممد عبد القادر احلاج، / د )2(

 .138-137ص ص 
)3(  La Faute selon PLANIOL : « est un manquement à une obligation préexistante ». 

 .138ق، ص حممد عبد القادر احلاج، املرجع الساب/ د )4(
 .135قادة شهيدة، املرجع السابق، ص / هامش د: أنظر )5(
 .138حممد عبد القادر احلاج، املرجع السابق، ص  / د )6(



 

، حمكمة النقض الفرنسيةذهبت إليه ن هذه الواجبات ما أومن أهم التطبيقات القضائية يف ش
لسكك احلديدية بإنشاء التصريح لشركة ا" :حيث قضت مبا يلي 21/01/1958الدائرة املدنية يف 

سوار، ال يعفيها من اختاذ مجيع االحتياطات اليت تفرضها الظروف لسالمة عابري أ مزلقان دون
ريع إتباع أحكام التش" :إىل القول مبا يلي 14/06/1972يف حكم آخر هلا يف تذهب كذلك و، "الطريق

فيما يتعلق باستعمال املبيدات احلشرية، ال ميكن أن يعفي مالك احلقل من النتائج الضارة املترتبة على 
خطئه بعدم تنبيه جريانه املزارعني عند استعماله للمبيد، رغم علمه باألضرار اليت ميكن أن تلحقهم 

  )1(."نتيجة لذلك
اخلطأ " :كما يليقضت حمكمة النقض املصرية ن الواجبات العامة امللقاة على عاتق الكافة يف شأو

من القانون املدين هو اإلخالل بالتزام قانوين يفرض على الفرد  163املوجب للمسؤولية طبقا للمادة 
بالغري، فإذا احنرف عن  ونَُرضِّأن يلتزم يف سلوكه مبا يلتزم به األفراد العاديون من التبصر حىت ال ُي

  )2("خرون و يقيمون تصرفاهتم على أساس من مراعاته يكون قد أخطأهذا السلوك الذي يتوقعه اآل
سلوك الرجل عن االحنراف يف من هذا يتبني أن العنصر املادي أو املوضوعي للخطأ يتمثل 

العادي، والعنصر الشخصي للخطأ، و هو يتمثل يف عنصر اإلدراك أو التمييز، و هو ما يكاد يتوافق مع 
  .طأ بأنه إخالل بالتزام قانوين أي بعدم اإلضرار بالغريتوجه فقهي راجح يرى يف اخل

  
 مضمون خطأ املنتج. 2

إن الضابط الذي يتعني على املنتج عدم االحنراف عنه هو العناية اليت تقتضيها أصول املهنة، واليت 
، *)(ألوف من أواسط املنتجني، علما ودراية و يقظةامل لفرنسي على تقديرها بالسلوك غريجرى القضاء ا
عدم اإلخالل به أو بزاما قانونيا يقع على املدين تثل إلميالسلوك املتبصر املتطلب يف املنتج وبالتايل فإن 

ألنه من  ،اخلروج عن دائرته، وال ميكن االحتجاج على درجة التشدد يف احلرص املتطلب وجوده هنا
وحيوز على وسائل تقنية ال علومات كافية عن العمل ه ماملفروض أن املهين أو املنتج شخص خمتص ل

  )3(.ميتلكها األفراد العاديني

                                                 
 .140حممد عبد القادر احلاج، املرجع السابق، ص، / د )1(
 .140حممد عبد القادر احلاج، املرجع السابق، ص، / د، 153 قادة شهيدة، املرجع السابق، ص/ د )2(

ه ملادة العمل، بل يعد خمطئا من القانون اجلزائري املدين تعطينا تطبيقا ملستوى احلرص املطلوب يف املهين أو املنتج، من حيث متطلبات مراعاة أصول الفن يف استخدام 552و لعل املادة   (*)
ائري للقضاء بعض املعايري اهلامة اليت حتدد على ضوئها الصفات املطلوبة يف املنتج حبسب ما هو جار يف إذا تلفت املادة أو السلعة بسبب إمهاله أو قصور كفايته الفنية، و يقدم املشرع اجلز

   .من القانون املدين اجلزائري على التوايل 564و  558املعامالت أو حبسب طبيعة العمل استنادا للمادتان 
 .155قادة شهيدة، املرجع السابق، ص، / د )3(



 

الصادر يف بالقرار يتعلق األمر ولقد طبق القضاء اجلزائري هذه املبادئ السالفة الذكر، و
مبسؤولية صاحب املالهي عن األضرار اليت فيه عن اجمللس األعلى للقضاء والذي قضت  01/07/1981

مة انه مادام األمر يتعلق بالتزام بالسالمة فانه يقع على املهين التزام حد األطفال، ولقد رأت احملكأحلقت 
والتصرف كاملهين  ،كمراقبة األطفال أثناء اللعب ،نتيجة و هو ما يستدعي اختاذ كافة االحتياطاتب

  )1( .احلريص املتواجد يف نفس الظروف
 ،اخلدماتن املنتوجات واملتعلق بضما 266-90من املرسوم التنفيذي  02وبإستقراء نص املادة 

وما ميكن استنتاجه أن  ،)2(شد من األفراد العادينيأوضعت املهنيون موضع مسؤولية تقع عليهم التزامات 
قد تتداخل مسؤولية املشرع قد شدد مسؤولية املنتج إىل احلد الذي يصل إىل املسائلة اجلنائية، لذلك 

مع اخلطأ املدين مع اخلطأ اجلنائي، ويف هذه احلال يتم تغليب عندما جيت اجلنائيةاملدنية مع املسؤولية املنتج 
  )3( .املسؤولية اجلنائية محاية ملصلحة اجملتمع يف مقابل مصلحة األفراد اليت تضمنها قواعد املسؤولية املدنية

  ، وخاصة من خالل قانون محاية املستهلك املدنية واجلزائية يبدو جلياإن إرتباط املسؤوليتني 
الذي وضع إلتزاما عاما بالسالمة كما سبق اإلشارة إليه يف السابق، والذي قصد منه املشرع  89-02

منتجات أو خدمات معيبة من حيث عدم تطابق املواصفات نتيجة طرحه إثارة املسؤولية اجلنائية للمنتج 
ن قسم اجلنح وهو ما أثارته وقضت به حمكمة العزازقة يف حكم هلا صادر ع )4(مع التنظيمات واللوائح،

والقاضي على املتهم املرتكب جلنحة عرض وبيع مواد ال تستجيب للرغبات  25/04/1999بتاريخ 
  )5(.املشروعة، بعشرة أالف دينار نافذة لعرضه مادة البسكويت اليت انتهت صالحية استعماهلا

  
  العقدي واخلطأ التقصريياخلطأ . 3

، العامة يف اجملال التقصريياإلثبات هي القاعدة  تعد املسؤولية املبنية على أساس اخلطأ الواجب
مبعىن أنه إذا كان اإلخالل نتيجة املساس بالواجب  ،)6(وتعد القاعدة اخلاصة يف جمال املسؤولية التعاقدية

، أما إذا تضمن اإلخالل اإللتزامات املوجودة يف العقد اعترب ااخلطأ تقصريي غري ُعدَّالعام بعدم اإلضرار بال
، طبقا ر إما لتجاوز اإللتزامات العقدية، وبالتايل فإن مسؤولية املنتج عن أفعاله الشخصية تثااقدياخلطأ ع

                                                 
 .154، ص 1980، الغرفة املدنية، جملة القضاة، 21830: ، ملف قضية رقم01/07/1981: لى للقضاء املؤرخ يفقرار اجمللس األع )1(
 .156قادة شهيدة، املرجع السابق، ص / د )2(
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 . 34ص  زائر،احلقوق، تيزي وزو، اجل



 

ناتج عن عدم توخيه تقصريي ، أو نتيجة وقوع املنتج يف خطأ )1(من القانون املدين اجلزائري 176للمادة 
من القانون املدين  124املادة قا لنص اليقضة والتبصر وذلك بإخالله بإلتزام عدم اإلضرار بالغري، طب

اجلزائري ألن اإلخالل باخلطأ التقصريي يرتبط مبخالفة الواجب العام الذي أقره النص بتوخي اليقظة 
  )2(.والتبصر حينما يرتب هذا اإلحنراف ضررا للغري

 ،02-89املنتج سواء كان عقديا أو تقصرييا بعد صدور القانون  أوجتدر اإلشارة هنا إىل أن خط
أصبح مرتبطا بعدم احترام املقاييس القانونية إلنتاج السلع  املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك،

ذهب إليه القضاء الفرنسي حبيث ما وهو ، )3(أو الغري مما يسبب ضررا يف جانب املستهلك  واخلدمات،
رتب مسؤولية املنتج ُي أًطيعترب أن طرح منتوج معيب، يهدد أمن وسالمة األشخاص واألموال يعد خ

  )4(.بنفس الشكل قبل الغري أو املكتسبني للسلعة
اعتنق مفهوم اخلطأ املفترض واعتربه كافيا إلثارة مسؤولية املنتوج، أن القضاء الفرنسي قد ويبدو 

الدكتور حممد شكري سرور بالقول أن جوهر احلماية اخلاصة للمضرورين من  هو ما ذهب إليهو
منتجها، ويستوي يف ذلك أن تكون منتجات خطرة  أاعية اخلطرية يف افتراض خطاملنتجات الصن

  )5(.بطبيعتها، أو بسبب عيب فيها
واعترب القضاء الفرنسي كذلك علم املنتج والتاجر الوسيط بالعيب قرينة قضائية قاطعة ال تقبل 

 389- 98رنسي ومن قانون من القانون املدين الف 1645و 1643ستخلصها من املواد إ إثبات العكس واليت
املضرور املتعاقد  لََبلة بفكرة العيب ال خبطأ املنتج ِقأاملتعلق باملسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة لريبط املس

  )6(.أو الغري
من القانون املدين  379نص املادة أن  "كمال بومدين"أما يف القانون اجلزائري يرى األستاذ 

هذا هبا، لشيء دون تفرقة بني حالة علمه أو جهله ان العيوب اخلفية لضملبائع أوجبت على ا اجلزائري
أن البائعني املالكني لورشة التصليح ليس  11/03/1965 يف هذا الصدد يفقسنطينة وقد قضى جملس قضاء 

هلم التحجج جبهلهم للعيوب، وليس للمضرور إال التدليل على أن املنتوج معيب بعيب خفي تولد عنه 
دم أخذه بفكرة اخلطأ على األقل يف هذه احلالة،  بعصاح صريح من طرف القضاء اجلزائري ضرر، وهو إف

                                                 
إذا استحال على املدين أن ينفذ االلتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما مل يثبت أن استحالة التنفيذ : "على ما يلي مدين جزائري 176املادة تنص  )1(
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والذي املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك  02-89ويكاد هذا احلكم يتطابق مع أحكام القانون 
م حتت أو ممن هإنعدام اخلطأ على املهين املنتج و بالتايل إيقاع عبء إثبات  أجرى على افتراض خط

  )1(.رقابته
  
  مظاهر خطأ املنتج: ثانيا

تعاقدي أو نطاق املسؤول سواء يف  أإن إثارة مسؤولية املنتج متوقفة على إثبات املضرور خلط
هذا من جهة ومن ، )2(عقدتقصريي، حبيث تثار املسؤولية العقدية عند إخالل املنتج بالتزام ناشئ عن ال

عند اإلخالل بالتزام عام يفرضه القانون املتمثل يف عدم اإلضرار ار املسؤولية التقصريية ، تثجهة أخرى
  .          بالغري

املنتج أي احنرافه ومن يف حكمه كاملوزع و املستورد و البائع خطأ لذا فاملتضرر مطالب بإثبات 
ة املدين باجلملة، يف سلوكه و عدم توخيه اليقظة، و احلرص و التبصر املوازي ملثله من املهنيني يف مواجه

ا للعبء الواقع على املضرور إلثبات خطا املنتج فالذي يفتقد بالضرورة للدراية الضرورية الكافية، و ختفي
ذهب القضاء الفرنسي إىل اعتبار جمرد تسليم منتوج معيب يكفي إلثبات خطا املنتج و بالتايل إثارة 

ألزمه بان  ت من املضرور إىل احملترف وو هو ما سار عليه املشرع اجلزائري بنقل عبء اإلثبا، مسؤوليته
  )3( .ينفي انعدام خطئه أو من هم حتت رعايته أو رقابته

ونتيجة لذلك افترض القانون  املنتجاملضرور خلطأ صعوبة يف إثبات وما ميكن أن نالحظه وجود 
  :، وفيما يلي بيان لبعض مناذج عن خطأ املنتجيف جانب املنتج أطاخل
  
 :املنتوجاخلطأ يف تصميم . أ

بلغه التقدم العلمي  الناتج عن عدم مسايرة التصميم ملايتعلق أساسا هذا اخلطأ يف اخلطأ الفين 
من، و صاحل للمالحة اجلوية وفقا لالستخدام العادي واملتوقع آلتزام صانع الطائرة بتصميم منتوج كعدم إ
ب عليه بذل كل العناية، واحلرص كغريه من بوصفه حمترفا، و جي الالزمةويلتزم املنتج ببذل العناية  ،(*)هلا،

  )4(.احملترفني يف الظروف نفسها
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عدم االستخدام الكايف للمواد اليت صممت هبا  ،يف التصميم العيوب املترتبة عن خطأ و تنصب
نقص العناية املطلوبة من املنتج يف تصميمه بالدرجة لن اغلب القضايا اليت يرفعها املتضررون إاملنتجات، و

  )1(.حتقق األمن و األمان لألشخاص و األموال اليت
  
  اخلطأ يف صناعة املنتوج. ب

و يف غاية اخلطورة ملن  امعيببطريقة اليت جتعله مرتبط أساسا بعملية تصنيع املنتوج  إن خطأ املنتج
ة لتفادي ظهور أية عيوب يف صناعتها مجيع االحتياطات الواجبإختاذ صانع الطائرة يهمل ن أيستخدمه ك

الداخلة يف التصنيع أو عن طريق سوء تركيبها وبالتايل البد على املنتج ألو املواد ذلك بسوء إختيار و
و إجراء الرقابة عليها من احملترف أن يقوم بتجريب منتجاته بالقدر الكايف قبل طرحها  يف األسواق 
  )2(.ابة التقنيةطرف هيئة تابعة للشركة املنتجة أو هيئة خارجية تتكفل بعملية الفحص و الرق

  
 اخلطأ يف التحذير. ج

يلتزم املنتجني للمنتجات ذات الطبيعة املعقدة واليت تتطلب دقة كبرية يف استعماهلا، أن يصرح   
هذه لزم باإلفضاء باملعلومات املتعلقة بكيفية استعمال ، كصانع الطائرة الذي ُياهبذه الطبيعة اخلطرة هل

ذير من عدم من خماطر وأضرار، والتحا مما قد ينتج عن استعماهل ،راستعماال صحيحا، و التحذياألخرية 
هذا االلتزام بالتحذير هو التزام شخصي جيب على الصانع أو و، او استعماهل مراعاة احتياطات حيازهتا

ال إمهاال ِمْهُم دَّاملنتج أو احملترف القيام به بنفسه، و ال جيوز أن يركن به للغري أو للموزع و إال ُع
 )3(.يماجس
  
 التسويق والتوزيعيف مرحليت اخلطأ . د
 مرحلة التوزيع والتسويق اليت يقوم هبا كل متدخل من غري املنتج األصلي للمنتوجوقد تضم     

تغليف و التعبئة أو يكون ال، ويتعلق األمر خبطأ يف أخطاءا تقوم على أساسها مسؤولية هذا األخري
  )4(.هاو ختزين هاواحملافظة عليه وفق الشروط اليت يتطلبها حفظاملنتوج أو تقصري يف ختزين السلعة الب
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وذلك عند  بوصفه بائعا  املنتجات إىل الزبائنعند قيم املنتج بتسليم كذلك قد يتصور اخلطأ و  
ضرر للشخص الذي حىت ال حيدث كافة االحتياطات اليت تقتضي إختاذ قواعد التسليم ل عدم مراعاته

نه إفله التخزين املعيب املنتوج وأما فيما يتعلق باألخطاء اليت تنتج عن هتيئة ، )1(هذه املنتجات يتسلم
يتطلب أن يكون وفقا للشروط اليت تسمح باحملافظة على السلعة ووقايتها من األخطار، و هي بالتايل 
الء أخطاء ال حتصى و ال تعد يف هذا اجملال خاصة إذا تعلق األمر بتكليف املنتج بعض الوسطاء أو الوك

  )2(.عنه للقيام بعملية التوزيع و التسويق
  
نقائص نظام املسؤولية املدنية أبرزتا الثورة الصناعية واآللة أن سبق ميكن استنتاجه من كل ما ما و    

بصفة عامة ومسؤولية املنتج بصفة خاصة حبيث جتلت تلك النقائص يف بقاء عدد كبري من الضحايا 
بدون تعويض وذلك راجع لصعوبة ) املنتجات واخلدمات املعيبة(عي االقتصادي و الصناحوادث النشاط 

املصانع تستعمل بعض ، حيث أصبحت )3(املسؤول عن األضرار اليت تسببها املنتجات املعيبة إثبات خطأ
املواد الضارة، وتصنع وتسوق منتوجات خطرية كاملواد السامة وبالتايل تتسبب يف تلوث احمليط، و تؤثر 

املنتج أو املسؤول باعتبار  أصحة األشخاص ومن الصعب جدا على الضحية إثبات خط بالضرورة على
أن الضرر من فعل اآلالت و املواد املستعملة والسامة و ليس من فعل اإلنسان، هذا ما جعل الفقه 

ذلك ، ولقد جتلت بوادر (*) أكثر للضحاياحتقق محاية والقضاء يبحثان عن أسس جديدة هلذه املسؤولية 
ظهور بعض القوانني املتصلة باملوضوع كالقانون املتعلق حبوادث العمل يف فرنسا الصادر يف ب

مث القانون  05/07/1985، وتالها القانون اخلاص بالتعويض عن حوادث املرور الصادر يف 09/04/1998
ر يف الصادبوء الناتج عن نقل الدم املو -AIDS–املتعلق بضحايا اإلصابات بداء فقدان املناعة 

21/12/1991. )4(  
وما جتدر اإلشارة إليه يف هذا السياق أن الفقه قد أعطى تأويالت جديدة خاصة بنص املادة     

مدين فرنسي حيث وسع من مفهوم اخلطأ الذي ترمي إليه هذه املادة وإفتراضه بصفة  قطعية يف  1384
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لقد أصبح اشتراط اخلطأ لتحقيق املسؤولية أمرا غري مقبول بعد ما " : و هو ما ذهب إليه الدكتور أمين إبراهيم العشماوي يف مؤلفه تطور اخلطأ كأساس للمسؤولية املدنية بقوله(*)
اجلنائية، و أصبح للتعويض معىن غري معىن العقاب، فيجب أن تقوم على الضرر الذي يستوجب التعويض ال اخلطأ، ويعاب كذلك على فكرة  انفصلت املسؤولية املدنية عن املسؤولية

قضة للعدالة وأفشت يف ث، فهي منااخلطأ إهبامها وغموضها حيث مل يتمكن القضاء والفقه من ضبطها وحتديد حدودها، إضافة إىل أهنا أصبحت ال تساير التطور اإلقتصادي احلدي
 ".اجملتمع مظاهر الظلم والفقر حبيث بقي عدد كبري من ضحايا النشاط الصناعي بدون تعويض بسبب صعوبة إثبات خطأ املنتج
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الفرنسي القضاء هو ما استقر عليه ، و ختفيف عبء اإلثبات عن املضرور كنتيجة لذلك و )1(جانب املنتج
  .)2(املنتج حيث اعترب أن جمرد تسليم منتوج معيب يكفي إلثبات خطأ

بفكرة املخاطر أو حتمل التبعة اليت ال ونتيجة لقصور فكرة اخلطأ عمد الفقه والقضاء إىل استبداهلا     
عنه، بل يكفي أن يكون  تشترط أن يكون الضرر ناشئا عن احنراف يف سلوك حمدثه حىت يلزم بالتعويض

الضرر قد وقع نتيجة نشاطه فيكون أساس املسؤولية الفعل الضار ال اخلطأ فبمجرد حدوث ضرر عن 
فعل معني تقام مسؤولية مرتكبه، حبيث تكفي عالقة سببية مادية بني النشاط الذي مارسه املسؤول 

  .والضرر الذي أصاب املضرور
عت إىل ظهور هذه النظرية هناك أسباب اقتصادية بانقالب اجملتمع إن من أهم األسباب اليت دف        

لتعلقها باملذهب الفردي، و أسباب  ةمن جمتمع زراعي إىل جمتمع صناعي، و أسباب فلسفية أيديولوجي
اجتماعية منها النقابات العمالية و اجملتمع املدين، و أخريا أسباب قانونية حبيث ظهر قصور النصوص 

  .تغطية ما جد من حوادث مل تكن معروفة من قبلالقانونية عن 
  

  حتمل التبعة كأساس ملسؤولية املنتج : الفرع الثاين
ا يف الفرع األول يف مدلول فكرة اخلطأ كأساس قانوين ملسؤولية املنتج، سنتطرق من َنلْصَّبعدما فَ    

وذلك من خالل تطرق على  خر هلذه املسؤولية يتمثل يف نظرية حتمل التبعةآخالل هذا الفرع إىل أساس 
  . مضمون هذه النظرية وكذا تسليط الضوء على كيفية تنظيم التشريعات هلا

  
  )أو حتمل التبعة( مضمون فكرة املخاطر: أوال

برز روادها األستاذ سايل أيف أواخر القرن التاسع عشر بفرنسا ومن  (*)ظهرت هذه النظرية  
« Sally » سؤولية املدنية، و األستاذ جوسران من خالل كتابه حوادث العمل و امل«Josran»  يف كتابه

أثرا من أثار املاضي الذي كانت املسؤولية إعتربوا أن فكرة اخلطأ املسؤولية عن فعل األشياء غري احلية، 
املدنية فيه ختتلط باملسؤولية اجلنائية والتعويض بالعقوبة فاملسؤولية اخلطيئة ما هي إال حتقيق لفكرة الذنب 

، وهذه الفكرة مل يعد هلا جمال يف العصر احلديث الذي ترمي (**)  تقوم عليها املسؤولية اجلنائيةاليت
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 .تنتج عن فعل املنتجات و اخلدمات ارتبط ظهور هذه النظرية بظاهرة احلوادث كإصابات العمل و حوادث املرور و البيئة و احلوادث اليت (*)
مل تعد الغاية منها إنزال عقاب بالفاعل وإمنا اهلدف  إن أنصار نظرية حتمل التبعة ينطلقون من بداية مؤداها أن املسؤولية املدنية أصبحت يف الوقت الراهن بعيدة عن فكرة العقاب، إذ (**)

 .حق باملضرورالمنها إصالح ضرر 



 

املسؤولية املدنية فيه إىل حتقيق غاية هامة هي تعويض الضرر الذي حلق املضرور ال إىل توقيع العقوبة على 
ال تشترط أن يكون الضرر ناشئا ، لذا جيب هجر فكرة اخلطأ واستبداهلا بفكرة املخاطر اليت )1(املسؤول

عن احنراف يف سلوك حمدثه حىت يلزم بالتعويض عنه، بل يكفي أن يكون الضرر قد وقع نتيجة نشاطه 
   .)2(فيكون أساس املسؤولية الفعل الضار ال اخلطأ

ا وفيما يلي حناول إعطاء تعريف هلذه النظرية وكذا تقديرها وفقا ملا جاء به الفقه والقضاء يف هذ     
  .اجملال

  
  تعريف نظرية حتمل التبعة . 1
إن مؤدى هذه النظرية، أن كل نشاط ميكن أن ينتج ضررا يكون صاحبه مسؤوال عنه إذا ما     

مبعىن ال تشترط أن  )3(أتسبب هذا النشاط يف إيقاع ضرر بالغري و لو كان سلوكه غري مشوب بأي خط
زم بالتعويض، إمنا يكفي أن يكون الضرر قد وقع يكون الضرر ناشئ عن احنراف يف سلوك املنتج حىت يل

فالعربة بالضرر و ال تقيم أي وزن للخطأ،  ،ن أساس هذه النظرية هو الضررإ، و بالتايل ف)4(نتيجة نشاطه
املضرور نفسه وتكون املسؤولية يف ظل  أو الذي جيب جربه ما مل يرجع ذلك خلط ،الذي حلق الضحية

حلق الذي تتجاهل متاما سلوك الشخص الذي يتحمل تعويض الضرر هذه النظرية مسؤولية موضوعية 
  )5(.الضحية
    
 مِْرفريى أهنا تقوم على أساس الُغ الفريق األولنقسم أنصار نظرية حتمل التبعة إىل فريقني، فأما إو  
الستغالل أن يتحمل خماطر هذا االنتفاع اليت جتعل خماطر افعليه ن من ينتفع بشيء أ، و اليت تقضي بمِْنبالُغ

فريجع أساس هذه النظرية إىل  الفريق الثاينالصناعي على اخلصوص على عاتق من يعود عليه رحبه، و أما 
نشاطه يف اجملتمع ب أمبعىن أن من ينش ،وهي نظرية األخطار املستحدثة ةالصورة العامة ملبدأ حتمل التبع

نه سيحدث ستعماله للشيء يف نشاط ما فإعند ان احلارس أمبعىن ، عليه أن يتحمل تبعته، خماطر مستحدثة
ن فكرة املخاطر خطار و احلقيقة أأخطارا، و من مث وجب عليه حتمل النتائج املترتبة على هذه األ

ن تكون هلا قوة ذاتية متكنها من اإلفالت من سيطرة حارسها أاملستحدثة تقتصر على األشياء اخلطرية، ك
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اجلزائري دين من القانون امل 187املصري من خالل نص املادة  عند استعماهلا و هو ما ذهب إليه املشرع
ذ تقتصر املسؤولية عن فعل األشياء على األضرار اليت تتسبب فيها أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة إ

  )1(.أو حراسة آالت ميكانيكية
  
  تقدير نظرية حتمل التبعة. 2

ظام املسؤولية املدنية، و معها مسؤولية ال ميكن نكران التحول الذي أحدثته هذه النظرية يف ن 
 ،هتمام الذي أولته لألطراف الضعيفة يف العالقات القانونية القائمةاإليف ل ضاملنتج، حبيث يرجع هلا الف

كالعمال و املستهلكني و عابري الطريق، واستهدافها لتحقيق التضامن االجتماعي اهلادف إىل حتقيق 
  .ا الغامنني من نشاطهاَهِكالَّجات املتحملني غالبا لعيوهبا و بني ُمتوازن بني ضحايا اآلالت و املنت

فكرة اخلطر املستحدث ذلك أن ر هذه النظرية على نظام مسؤولية املنتج أثواضحا  ويبدو
ف رتستدعي أن كل من اوجد شيئا خطرا بطبيعته أو لعيب فيه، نشا عنه ضرر يلتزم بالتعويض، بص

غري خمطئ طاملا أن املنتج حيقق دائما الربح، وهبذا تعترب فكرة املخاطر أكثر  النظر عما إذا كان خمطئا أو
 أتوافقا مع املستجدات احلالية اليت تؤسس املسؤولية على فكرة اخلطأ واليت تلزم املضرور بإثبات خط

  . املنتج وهو إثبات عسري بالنظر إىل تعدي السلع واملنتوجات الطابع احلريف
ظرية أن إثباهتا عسري خاصة عند إشتراك مجلة من املنتجني يف املسؤولية يرى مؤيدي هذه النو

مسؤول املنتج حيفزه على وبالتا يل يصعب حتديد مصدرها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تشديد 
، يضاف إىل ذلك أن املنتج إذا )2(و يدفعه الختاذ الوسائل الكفيلة بالوقاية من أخطاره ،العناية باإلنتاج

جلها على الشراء منه، و من املنطق ويل له الثقة الكاملة،  يقبل من أدعاية حول املنتوج فاملستهلك ي أطلق
  .أن يتحمل نتائج هذه الثقة اليت أوجدها، و ال ضرر عليه من حتمل هذه املسؤولية

ر وبالرغم مما حققته من ضمانات للمضرولقد كان هلذه النظرية األثر البارز يف مسؤولية املنتج 
إن هذه النظرية ترتب مساوئ متعددة على : فإن ذلك مل مينع من وجود مآخذ عليها نوجزها فيما يلي

كافة األضرار اليت تلحق الغري نتيجة نشاطه، فهي عندما تنتهي إىل حتميل الشخص املستوى االقتصادي 
ارسة أوجه النشاط تثبيط مهم األفراد عن مم فان ذلك يؤدي بالضرورة إىل شل احلياة االقتصادية، و

 .)3(اليت تعود على اجملتمع بأسره املختلفة و
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العدالة تقتضي حتقيق نوع من التوازن بني ما يغنمه املنتج من الشيء وما يترتب  و إن مقتضيات
  )1(.يكون هذا التوازن على أساس معقولعن ذلك الشيء من أخطار شريطة أن 

 
   يف التشريعات الوضعيةملسؤولية املنتج حتمل التبعة كأساس : ثانيا

لقد سبق وأعطينا مضمون فكرة املخاطر أو حتمل التبعة و أهم املزايا و املآخذ اليت وجهها أنصار 
نظرية اخلطأ هلا، لكن يبقى أن نوضح كيف تبلورت يف ظل التشريعات الوضعية، و هل بالفعل ميكن 

  .االعتماد عليها يف تأسيس مسؤولية املنتج؟
الفرنسي باعتباره النموذج  ن نبينه من خالل توضيح هذه النظرية يف القانونو هو ما سنحاول أ

التشريع املصري باألخذ هبا، و أخريا كيف أسس هلا املشرع اجلزائري س هلا ونبني موقف الذي أس الرائد
  .من خالل نصوص القانون املدين

  
   يؤولية املنتج يف القانون الفرنسفكرة املخاطر كأساس قانوين ملس .1

كان القانون املدين الفرنسي هو املتعلق بفعل املنتجات املعيبة،  389-98قبل صدور القانون رقم 
الذي حيكم مسؤولية املنتج، وبالتايل وإلثارة هذه املسؤولية كان على املتضرر أن يثبت خطا يف جانب 

قاعدة، و ذلك باالعتماد يتحرر من قيد تلك ال أاملنتج عقديا كان أو تقصرييا، لكن القضاء الفرنسي بد
بناءا  ْتَديَّ، واليت َشاألشياء واليت تنص على حراسة)2(من القانون املدين الفرنسي  1383على نص املادة 

 ، (*)1941قانونيا للمسؤولية املوضوعية من خالل املبادئ القانونية اليت وضعها حكم فرانك الصادر سنة 
نونية باحلراسة املادية، و صرفت النظر عن احلراسة القانونية، هكذا استبدلت حمكمة النقض احلراسة القاو

   )3(.االعتبارعني و أصبحت احلراسة املادية هي وحدها اليت تؤخذ يف 

                                                 
 . 159حممد عبد القادر احلاج، املرجع السابق، ص / د،  73حممد شكري سرور، املرجع السابق، ص / د )1(

)2(  ART 1383 du code civil français: «  chacun est responsable du dommage qu’il a cause non seulement par son fait, 
mais en core par sa négligence ou par son imprudence ». 

قضاء سهرة ليلة عيد يف قضية فرانك، بفكرة احلراسة املادية، و تتلخص وقائع هذه القضية، يف أن االبن القاصر للدكتور فرانك اخذ سيارة والده، و ذهب هبا لالقضاء الفرنسي لقد اخذ  (*)
ه و فر بالسيارة ي، و دخل احد املالهي هبا و ترك سيارته أمام مبىن امللهى، فسرقها جمهول، و انطلق هبا مسرعا فدهس هبا ساعي الربيد املسمى كونو فقتلمبدينة نانس 1929امليالد يف سنة 

، فرفضت حمكمة نانسي 1384/1القانوين، طبقا للمادة هاربا، فرفعت أرملة القتيل دعوى أمام حمكمة نانسي تطالب فيها الدكتور فرانك بالتعويض باعتباره مالكا للسيارة، و حارسها 
طعنا دث ال املالك، و أيدت حمكمة استئناف نانسي احلكم، فرفعت األرملة اطلبها باعتبار الدكتور فرانك فقد السيطرة على سيارته عقب سرقتها، و أن السارق هو املسؤول عن احل

مستندة إىل أن املالك ال السارق هو احلارس القانوين للسيارة، و أحالت الدعوى إىل حمكمة استئناف بيزانسون فأيدت هذه احملكمة  ، فنقضت الدائرة املدنية حملكمة النقض احلكمبالنقض
قالت  02/12/1941تدخل الدوائر جمتمعة حلسم اخلالف فأصدرت حكمها بتاريخ ذلك جب مل تأخذ باحلراسة  القانونية، فأو الرأي الذي أخذت به حمكمة استئناف نانسي و

، و مبا 1384/1قرينة املنصوص عليها باملادة وحيث أن فرانك مل تكن له على سيارته سلطات االستعمال و التسيري و الرقابة، و بالتايل مل تكن عليه احلراسة فيترتب عليه أال خيضع لل:"فيه
 ".هنا تكون طبقت حكم القانونفإأن حمكمة االستئناف قد قضت بذلك 

 .115- 113سليمان، املرجع السابق، ص ص علي علي : أنظر  )3(



 

ن القضاء الفرنسي اعترب أن املنتج، و بالرغم من تسليمه للمنتوج يبقى إو مبنطق نظرية املخاطر ف
إصالح وكذا السيطرة و الرقابة يقع عليه عبء ذه املرحلة يف هوذلك على إعتبار أنه حمتفظا مبسؤوليته، 

العيب حىت ال يرتب املنتوج أضرارا بعد طرحه للتداول، و ما يعزز هذا الطرح هو أن القضاء يف فرنسا 
يسلم بانتقال املسؤولية من املنتج إىل مهين آخر حينما تتوفر فيه وسائل و إمكانيات السيطرة على 

املنتج بل يكفيه إثبات أن احلادث قد  غري مطالب بإثبات خطأ ن املضرورإسبق ف الشيء، إضافة إىل ما
جرد طرح منتوج معيب تقوم قرينة مببات من املستقر يف القضاء الفرنسي أن وترتب عن فعل املنتوج، 

 Philippeفيليب مالينفو ، فهذا األستاذ )1(هي قرينة قاطعة غري قابلة إلثبات العكس املنتج، و أعلى خط

Malinvaud رى أن هذه القرينة اليت وضعها القضاء يف حق املهين بالعلم بالعيب، تتعدى هذا اإلطار ي
لتصل إىل مستوى ضرورة العلم بالعيب، و إزالته من املنتوج حىت ال يسبب خماطر لطرحه، وهي برأيه 

املتعلق  21/07/1983تقترب بااللتزام بالسالمة أكثر من االلتزام بالضمان خاصة بعد صدور قانون 
يف الظروف العادية لالستعمال، " :منه على ما يلي 01، حيث تنص املادة )2(بسالمة و امن املستهلكني

و يف الشروط األخرى املقبولة املتوقعة من حمترف ، جيب أن توفر املنتوجات واخلدمات السالمة 
   ."ضرار بصحة و سالمة األشخاصواألمان املشروع الذي ميكن أن ينتظر قانونا ، و أال حتمل أي إ

فمن الواضح أن النص يركز على فكرة السالمة واألمن من املخاطر اليت حتدثها املنتجات 
واخلدمات سواء ارتبط املستهلك باملنتج بعقد أو مل يرتبط، ويكون هبذا قد توافقت مع التوجه القضائي 

  )3(.زام بالسالمة املترتب على املنتجيف فرنسا اهلادف إىل استفادة املتعاقد و الغري من االلت
املتعلق بسالمة و امن  1983جويلية  21الصادر يف  660-83قانون مما ميكن إستنتاجه هو أن 

، ومل يكرس نظاما خاصا )من خالل سالمته وأمنه(املستهلكني، وضع آليات للحماية الوقائية للمستهلك 
والذي كرس الفكرة  389-98ث صدر القانون رقم حبي 1998ملسؤولية املنتج، والذي تأخر إىل غاية 

    من القانون 1-1386، هذا و تنص املادة )4(السابقة وهي االلتزام بالسالمة كأساس ملسؤولية املنتج
ل املنتج عن األضرار الناجتة عن منتوجاته املعيبة سواء ارتبط مع أيس": السالف الذكر بقوهلا 98-389

  ."املضرور بعقد أم ال 
و لعل هذا احلكم جيد سندا  أالواضح أن النص السابق يؤكد على مسؤولية املنتج بدون خطفمن 

من نفس القانون واليت استعملت يف فقرهتا األوىل عبارة املسؤولية بقوة  11-1386له يف نص املادة 
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مة على ، وبالتايل فان هذا القانون أسس قاعدة قائ)la responsabilité de plein droit")1"القانون 
فكرة (فكرة املخاطر، و هو تتويج ملسار طويل لتأسيس ملسؤولية املنتج على اعتبار موضوعي ال شخصي 

اليت تقرر ستحدثه النص باملقارنة مع النصوص إ، بدأه الفقه و كرسه القضاء الفرنسي  وأهم ما )اخلطأ
سالمة على ت جتعله خطريا  جيب أن يرتبط خبلل و مالبساأن العيب هو املسؤولية على اخلطأ العقدي 

  )2(.أمن األشخاص و أمواهلمو
  
   سؤولية املنتج يف القانون املصريفكرة املخاطر كأساس مل. 2

ارتبط قيام املسؤولية املدنية للمنتج يف القانون املصري بالقواعد العامة املتعلقة باملسؤولية العقدية 
ه على عاتق العقدي أو التقصريي و يقع عبء إثباتأو التقصريية، و هي باألساس قائمة على فكرة اخلطأ 

نه ميكن أن تثار هذه أ، كما أو بتقصري هذا األخري أو إمهاله حنراف يف سلوك املنتجاملضرور بإثبات اال
وبالتايل ميكن وذلك على أساس اخلطأ املفترض من جانبه املسؤولية باعتبار املنتج حارسا للمنتوج، 

  .(*) مصريمدين 178ء إثبات اخلطأ و هو ما قضت به املادة للمضرور هنا التخلص من عب
أسس  قد 1999لسنة  17ن قانون التجارة املصري اجلديد رقم إوعلى خالف القواعد العامة ف

ل منتج السلعة وموزعها قبل كل من يسأ": ما يلي واليت تنص على 67/1املادة مبقتضى مسؤولية املنتج 
بسبب عيب يف  أاملنتوج، إذا اثبت هذا الشخص أن الضرر نشيلحقه ضرر بدين أو مادي حيدثه 

  )3(."املنتوج
املنتج فألزمه فقط بإثبات أن  أعلى املضرور عبء إثبات خط َرسَّيتضح من النص السابق انه َي

الضرر نشا بسبب عيب يف السلعة من دون أي تفرقة إذا كان هذا العيب يرجع إىل املنتج أو املوزع طاملا 
تركيب، أو حىت يف طريقة الو أتصميم الاعى يف املنتوج أو العملية اإلنتاجية احليطة الكافية يف انه مل تر
وبالتايل فاملشرع املصري قد أرسى نظاما خاصا ملسؤولية املنتج و املوزع أسسه على فكرة  )4(العرض

حلة من مراحل اإلنتاج املسؤولية املوضوعية املرتبطة بفكرة الضرر الناجتة عن عيب يف املنتوج يف أي مر

                                                 
)1(  Jaques GESTIN la responsabilité du faits des produits défectueux, doctrine, jcp, N°27, 1 er juillet 1998, p 1209, 

Francois xavier testu et jean- Hubert moitry, op, cit. , p 21 
  . 167- 165حممد عبد القادر احلاج املرجع السابق، ص ص / ، د  199  -198قادة شهيدة، املرجع السابق، ص  ص / د )2(

تطلب حراستها تاليت لى خالف املشرع الفرنسي و اجلزائري مل جيعل هذا احلكم ينصرف إىل كافة األشياء، و إمنا حصره فقط على اآلالت امليكانيكية و األشياء ن املشرع املصري، و عإ (*)
 .جمهول 178ويبقى سبب هذا احلكم الوارد يف املادة عناية خاصة، 
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أو التسويق أو العرض النهائي له ، لذا فاحلكم الذي رسخه القانون اجلديد للتجارة يبدو جد متوافق مع 
  )1( .نظرية اخلطر املستحدث و اليت تقيم التعويض على فكرة حتمل املخاطر

  
  يف القانون اجلزائريملسؤولية املنتج نظرية املخاطر كأساس  . 3

 ه، حيث كانمن 124ألحكام املادة تثار وفقا مسؤولية املنتج لقانون املدين كانت قبل تعديل ا
لكن ال أن الضرر الذي حصل له جراء العيب يف التواجد كان بسبب خطأ املنتج على املضرور إثبات 

  : ، و ذلك راجع لألسباب واألسانيد التاليةإطالقها، على -فكرة اخلطأ -لفكرة ميكن اخذ هذه ا
من القانون املدين اجلزائري باعتبار املنتج  138ولية املنتج ميكن إثارهتا حبسب نص املادة إن مسؤ -

اليت تكون حتت حراسته، و تؤسس املسؤولية وفقا هلذا النص بقوة القانون مسؤوال عن االشياء 
لتدليل ودون احلاجة لحىت بعد تسليم املنتوج، و ال ختضع بذلك إلثبات اخلطأ من املتضرر، 

، يف إحداث الضرر، -فعل املنتوج-ي جمرد التدخل االجيايب للمنتوج يب يف املنتوج بل يكفبع
ه القضاء اجلزائري من خالل بعض األحكام القضائية، ففي قرار مؤرخ يف هو ما أكدو

مىت نص القانون على أن كل من يتوىل حراسة ":قضت احملكمة العليا مبا يلي 20/01/1982
   )2(...".الضرر الذي حيدثه ذلك الشيءشيء اعترب مسؤوال عن 

املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك  02-89 لقانونكذلك وفق ل مسؤولية املنتجميكن إثارة  -
نصت عليه املادة  ما عدم مطابقة املنتوج أو اخلدمة للمواصفات واملقاييس القانونية، وهونتيجة ل

- إلتزام املطابقة  –قانوين ال هذا اإللتزامه خالف املنتج ألن أوهي بذلك قرينة على خط ،منه 03
  )3(.أبل أن طرح منتوج معيب هو يف حد ذاته خط
أسس املشرع اجلزائري ملسؤولية  20/06/2005يف  لكن بعد التعديل الذي ورد على القانون املدين

الضرر يكون املنتج مسؤوال عن ": مكرر حبيث تنص على ما يلي 140املنتج من خالل نص املادة 
  ."تج عن عيب يف منتوجه حىت و لو مل تربطه باملتضرر عالقة تعاقديةاالن

املضرور  لسببية املباشرة بينهما يتقرر حقو هبذا فبمجرد إثبات العيب يف املنتوج و الضرر وعالقة ا
نتج يف التعويض بقدر ما حلقه من ضرر، و هبذا يكون املشرع اجلزائري قد أقام نظام جديد ملسؤولية امل

اليت تقوم على أساس موضوعي ال على أساس شخصي، و الرأي أن املشرع اجلزائري كان أكثر منطقية 
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ذلك أن محاية املستهلك تستوجب مساءلة منتج السلعة املعيبة بغض النظر عن خطئه  ،و متاشيا مع الواقع
املسؤولية الناشئة عن  دامتاشيا مع عصر العوملة املتميز بالتكنولوجيا املتطورة، كذلك ال ميكن استبع

منتجات ال تعترب معيبة وفقا للتطور العلمي و التكنولوجي السائد وقت عرضها، و هو ما يعرف خبطر 
الذي ال يظهر إال بعد اإلستعمال ن املستهلك سيجد نفسه بدون محاية من اخلطر أل )1(التطور العلمي

تقوم مسؤولية املنتج وبذلك  ،املستهلكيف جمال األدوية اليت تشكل خطرا كبريا على صحة خصوصا 
املنتوج ضررا حبيث يكفي أن يسبب  مكرر من القانون املدين اجلزائري بقوة القانون 140لمادة وفقا ل

نفي مسؤوليته هلذا األخري ال ميكن ، و)السلوك املنحرف للمنتج(بعني االعتبار سلوك املنتج  دون األخذ
   )2( .على أكمل وجه إلنتاجحىت ولو أثبت قيامه بعملية ا

مما سبق نستنتج أن املشرع اجلزائري قد أقام مسؤولية املنتج وفق التعديل اجلديد تأسيسا على 
ن حيرص على صناعة ألزم املنتج من جهة أخرى بأاحلماية للمضرورين من جهة و الضرر وبالتايل وفر

ية من أخطارها، فكلما زادت األضرار منتوجاته و العناية هبا، و اختاذ كافة االحتياطات الالزمة للوقا
      )3(.منيألشركات الت ا يدفعهأمني اليتالتأقساط زادت قيمة 

  
  الطبيعة القانونية املزدوجة ملسؤولية املنتج : الثايناملطلب 

وين لة حتديد الطبيعة القانونية ملسؤولية املنتج من املسائل األساسية للوصول إىل نظام قانتعترب مسأ
عت لتطور كبري تزداد أمهية هذه املسؤولية حينما نعلم أهنا خضكل من املنتج واملتضرر، و يسري على

ها باألحكام العامة للمسؤولية بقسميترتبط الفرنسي بشكل كبري، فكانت تارة ساهم فيه الفقه والقضاء 
روط بنظام قانوين خاص ذو طابع موحد، خيتلف من حيث شترتبط تارة أخرى العقدي والتقصريي، و

  .العامةاملقررة يف القواعد لك الشروط تعن  هقيام
بتقسيمه إىل فرعني، نتناول يف الفرع ة عاملطلب البحث عن هذه الطبيخالل هذا  منلذا سنحاول 

  . البحث يف مسؤولية املنتج التقصرييةأما الفرع الثاين سنخصصه إىل املنتج العقدية، ومسؤولية األول 

                                                 
)1(  Olivier BERG, la notion de risque de développement en Matière de responsabilité du fait des produits défectueux, 

DOCTRINE, (J.C.P), Ed.G.N °27, 1996, p, 272-273. 
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  نتج العقديةمسؤولية امل: ولالفرع األ
تترتب مسؤولية املنتج العقدية نتيجة إخالل هذا األخري باإللتزامات اليت يقررها عقد اإلستهالك 
ويتعلق بإلتزام ضمان العيوب اخلفية واإللتزام يف اإلعالم يف حالة السلعة اخلطرية وستكون هذا احلاالت 

  . حمل دراستنا من خالل هذا الفرع
  

  مان العيوب اخلفية لتزام ضاإلخالل بإ: أوال
كذا أحكام قانون  أحكام الشريعة العامة، وإن االلتزام بضمان العيوب اخلفية منصوص عليه يف

  :وسنتناول فيما يلي هذه األحكام تباعا محاية املستهلك،
   

   اجلزائري االلتزام بضمان العيوب اخلفية يف القانون املدين. 1
، وخيضع بذلك ألحكام ضمان عن عيب يف املبيع عن األضرار الناجتة يكون املنتج مسؤوال

اليت تلزمه بضمان العيوب اخلفية ، )1(اجلزائري من القانون املدين 379العيوب اخلفية الواردة يف املادة 
   .، ولو مل يكن عاملا بوجودهاباملبيعاملوجودة 

لزم املنتج بضمانه ا خفيا يعدم اشتمال املبيع على الصفات املتفق عليها عيب 379املادة وتعترب 
سب الغاية املقصودة منه، ومبقارنة هذه حب ،ينقص من قيمة الشيء أو من االنتفاع بهوكذا العيب الذي 

البائع بتسليم الشيء يلتزم ": ما يلي اليت تنص علىاجلزائري من القانون املدين  364املادة مع املادة 
ظ أن املشرع اجلزائري يفرق بني عدم تطابق نالح، "حلالة اليت كان عليها وقت البيعللمشتري يف ا

ينتج عنه رفع دعوى مطابقة والذي والذي  وما يعرف بالتسليم غري املطابق،صفات املبيع املتفق عليها 
 (*)يعد متزامنا مع نقل امللكية، والعيب الذي ينقص من قيمة الشيء ، والذي يأيت بعد عملية تسليم املبيع

فدعوى املطابقة ال ميكن إثارهتا بعد تسليم  ،الدعوينيوهناك فرق بني  ويستوجب جتريك دعوى الضمان
املبيع، يف حني ال يبقى بعد ذلك أمام املشتري إال دعوى الضمان، والذي هو مقيد برفعها يف آجاهلا 

  )2( .من القانون املدين اجلزائري واملقيدة بسنة من يوم تسليم املبيع 383املنصوص عليها يف املادة 

                                                 
وقت التسليم إىل املشتري، أو إذا كان باملبيع عيب  هايكون البائع ملزما بالضمان إذا مل يشمل املبيع على الصفات اليت تعهد بوجود":على ما يلي مدين جزائري 379/1املادة تنص  )1(

ا هلذه العيوب، و لو مل يكن عاملا ننتفاع به حسب الغاية املقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع آو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله، فيكون البائع ضامااليمته، أو من ينقص من ق
 ."بوجودها

و تسليم منتوج ال يتطابق مع املواصفات املتفق عليها، إذ يفرق بني العيب اخلفي وعدم مطابقة املبيع التسليم هبيف حني يعترب القضاء الفرنسي يف إطار التزامات البائع عدم تنفيذ االلتزام  (*)
التسليم لبيع، و عدم مطابقة منتوج قد حيدث عند للصفات املتفق عليها، ذلك أن تسليم منتوج ال يتطابق مع االتفاق يعترب عدم تنفيذ البائع اللتزامه بالتسليم، و يترتب عليه فسخ عقد ا

 . املتفق عليهاعن تلك منتوج مغاير للمنتوج املتفق عليه، بينما يعترب عيبا خفيا تسليم منتوج خيتلف يف النوعية 
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، والعطل )2(، وعدم وضوح رقم طراز املركبة)1(املواصفاتربت احملكمة العليا عدم مطابقة واعت
يف العقد واليت تعهد البائع  )4(املواصفات املنصوص عليهاعدم اشتمال املنتوج على ، )3(حمرك السفينةيف 

  .وقت التسليم، عيوبا خفية يلتزم املنتج بضماهنابوجودها 
  : الذي يضمنه املنتج تتمثل فيما يلي يا عن شروط العيب اخلفأَم

أال يشمل املبيع على الصفات اليت تعهد بوجودها وقت التسليم، وهو ما أكدته احملكمة العليا  -
إن املنتوج الذي مت شراءه ال يشمل على الصفة املطلوبة بالنسبة : "يف قرار هلا، جاء فيه

 )5(".يف تطبيق القانون ئوايكون قد أخط... للمواصفات املنصوص عليها يف العقد
فإذا كان العيب ظاهرا وقت التسليم فال يضمنه  ،أن يكون العيب خفيا وال يعلمه املشتري -

رضي به، ويطبق نفس احلكم إذا مل يكن العيب ظاهرا، علم و املنتج الن املشتري يكون قد 
ن ص، ألكتشافه تدخل تقين خمتإكتشافه بالفحص العادي أي الذي ال يستدعي إولكن ميكن 

 )6(.رضي بهعلم و نه إمكان علمه به قرينة على أقبول املشتري للمبيع مع علمه بالعيب أو 
جيب أن يكون العيب موجودا يف املبيع قبل التسليم فإذا، وجد  ،يكون سابقا عن التسليمأن  -

 )7(.هبعد التسليم فال يلتزم املنتج بضمان
به ضرر نتيجة عيب يف السلعة أن يطالب فإذا توافرت هذه الشروط حيق للمشتري الذي أصا
، و ذلك على أساس ضمانه جلودة ما يقدمه بالتعويض سواء كان املنتج عاملا أو غري عامل بالعيب اخلفي

وقرينة علم املنتج بالعيب قرينة بسيطة قابلة إلثبات العكس تستند إىل فكرة افتراض اخلطأ من جانبه وهو 
العيب ": ، بقوهلا103404، ملف رقم 24/11/1993قرارها املؤرخ يف  ما ذهبت إليه احملكمة العليا يف

لة تقدير أاخلفي، هو العيب الذي ال يستطيع الشخص العادي اكتشافه وبالتايل يضمه البائع، ومس
العيب اخلفي، يلتزم البائع ":يف قرار آخر هلا بقوهلا، و "الضمان ختضع لسلطة قضاة املوضوع التقديرية

  )8(."ن يعلم بوجوده، وال جيوز له التمسك بسقوطهذا كاإبضمانه 
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والتعويض الذي يلتزم به املنتج يف ضمان العيوب اخلفية هو نفسه التعويض الذي يلتزم به يف 
من  376حتيلنا على املادة  )1(اجلزائري من القانون املدين 381فاملادة  ،ستحقاق اجلزئي للمبيعضمان اإل

  : ني حالتنيمتييز باليت  ،)2(نفس القانون
، التعاقدإذا كان العيب جسيما، حبيث بلغت جسامته حدا لو علم به املشتري وقت البيع ما مت  -

القانون املدين اجلزائري من  375بالتعويض على أساس نص املادة ويقوم هذا األخري باملطالبة 
ليت يردها املتعلقة بضان االستحقاق الكلي، و اليت حتدد مشتمالت التعويض بقيمة الثمار ا

والتعويض عن فوات  ،املشتري للمالك واملصارف النافعة والكمالية، ومصاريف الدعوى
  )3(.الكسب بسبب وجود العيب يف املبيع

العيب الذي لو علم به املشتري ملا أحجم عن إبرام العقد،  إذا مل يكن العيب جسيما، وهو -
يس للمشتري احلق يف االختيار وهو ليس بالعيب التافه الذي يتسامح فيه طبقا للعرف، فل

الذي حلقه  عن الضرر السابق كما يف حالة العيب اجلسيم وله فقط حق املطالبة بالتعويض
  )4(.بسبب وجود العيب يف املبيع
ليس من النظام العام وبالتايل لتزام بالضمان يف أحكام القانون املدين ونشري يف األخري إىل أن اإل

  )5(.زيادته أو إنقاصه أو إسقاطه شرط أن يكون البائع حسن النيةجيوز لألطراف االتفاق على 

  
  لتزام لضمان العيوب اخلفية يف قانون محاية املستهلكاإل. 2

سببتها لتزام يترتب على اإلخالل به تعويض األضرار اليت إلقد فرض املشرع على عاتق املنتج 
بالقواعد العامة حلماية  املتعلق 02-89لقانون ولقد نظم أحكام هذا الضمان ا منتوجاته املعيبة للمستهلك،

املتعلق بضمان املنتوجات واخلدمات  266-90 املرسوم التنفيذي رقمو، )6(منه 3-3/2يف املادة  املستهلك

                                                 
 ".376يف املطالبة بالضمان، وفقا للمادة إذا اخرب املشتري البائع بالعيب املوجود يف املبيع يف الوقت املالئم، كان له احلق : "من القانون املدين اجلزائري 381تنص املادة   )1(
جود تكاليف عنه و كانت خسارة املشتري، قد بلغت قدرا لو علمه املشتري ملا مت وو يف حالة أيف حالة نزع اليد اجلزئي عن البيع، : "من القانون املدين اجلزائري 376/1تنص املادة   )2(

 "مقابل رد املبيع مع االنتفاع الذي حصل عليه منه  375باملادة العقد، كان له أن يطالب البائع باملبالغ املبينة 
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أو اخلدمة للرغبات املشروعة لالستهالك، ال سيما فيما يتعلق /و جيب يف مجيع احلاالت أن يستجيب املنتوج و": من قانون محاية املستهلك اليت تنص على ما يلي 3- 3/2املادة  صتن )6(

أو اخلدمة للرغبات املشروعة للمستهلك فيما خيص / ن يستجيب املنتوج وبطبيعته و صنفه ومنشئه و مميزاته األساسية وتركيبه و نسبة الالزمة له، و هويته و كمياته كما ينبغي أ
 ..."النتائج املرجوة منه



 

، املتعلق بكيفيات تطبيق املرسوم التنفيذي 1994ماي  10القرار الوزاري الصادر يف و ،)1( 03يف مادته 
  :تقرر هذه النصوص األحكام التاليةحيث  )2( ،ملنتوجات واخلدماتاملتعلق بضمان ا 90-266

  .حىت تقوم مسؤوليته فتراض علم املنتج أو عارض السلعة بعيوب املنتوجإ -
ر املنتج على باجإفرض التزام الضمان يف بعض عقود بيع املنتجات واألجهزة الكهربائية، و -

 .)266-90لتنفيذي من املرسوم ا 15املادة (إعطاء املقتين شهادة ضمان 
 .احملترف من إلزامية الضمان ىعفإمكانية جتريب املنتوج دون أن ُي كمنح املستهل -
يلتزم املنتج بالضمان بقوة القانون لتعلق الضمان بالنظام العام حبيث ال ميكن لألطراف االتفاق  -

إلزام على إسقاطه أو التنازل عنه حتت طائلة البطالن، كما يقع باطال كل اتفاق يقضي ب
 من قانون محاية املستهلك 7و 6املادتان (املستهلك على دفع مصاريف إضافية مقابل الضمان 

89-02(. 
، من وزارة التجارةبقرار وزاري تصدر شهادة الضمان إجبارية يف املنتوجات اليت حتددها قائمة  -

 .مدة الضمان فيهوحتدد 
وهو ما نصت وحيدد مدته  ستهالك بند ينص على شرط الضمانإجيب أن يتضمن كل عقد  -

 . )املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك 02-89 من القانون 8املادة (عليه 
للمستهلك، ويلتزم املنتج بضمان العيوب اخلفية املنتوج يبدأ سريان الضمان من تاريخ تسليم  -

روط القانونية ذا مت اقتناء املنتوج بني الطرفني دون وسيط، وتوفرت الشإيف مواجهة املستهلك 
 . للضمان

نالحظ أن املشرع اجلزائري ومن خالل قانون محاية املستهلك واملراسيم التنفيذية له حاول 
التقريب بني دعوى املطابقة، ودعوى الضمان حبيث كانت تظهر التفرقة من خالل نصوص القانون 

  )3(.املدين
العيب املؤثر على صالحية املنتوج  بأنه ذلكلضمان املوجب لالعيب وحيدد قانون محاية املستهلك 

من قانون محاية املستهلك رقم  03وحتدد املادة تسليم املنتوج، أو اخلدمة خالل فترة الضمان أي منذ 
  )4(:كما يلي، شروط العيب اخلفي املوجب للضمان 89-02

                                                 
جيب على احملترف أن يضمن سالمة املنتوج الذي يقدمه من أي عيب جيعله غري صاحل ":املتعلق بضمان املنتوجات واخلدمات اليت تنص على ما يلي 266- 90من  3املادة   )1(

 "عليه ويسري مفعول هذا الضمان لدى تسليم املنتوج يينطو أو من أي خطر/ ص له ولالستعمال املخص
 1994لسنة  35، جريدة رمسية رقم 10/05/1994القرار الوزاري الصادر يف   )2(
 . 22- 21ص  عوملين مىن، املرجع السابق، ص )3(
 .39علي بوحلية بن بومخيس، املرجع السابق، ص  )4(



 

وض تتعد صور وأنواع العيب املؤثر يف صالحية املنتوج املعر :حدوث خلل أو عيب يف املنتوج -
لالستهالك، فقد يكون كليا يصيب املنتوج بأكمله، وقد يكون جزئيا يتعلق بأحد أجزائه، وقد 

املنتوج على خطر، بانطواء رد على كفاءة أو نوعية أو قدرة أو مستوى أداء اخلدمة املطلوبة ُي
  : السابق ذكره العيب اخلفي مبا يليقانون المن  3ولقد حددت املادة 

 .لى املواصفات واملقاييس القانونية والتنظيمية اليت متيزهعدم توفر املنتوج ع  - أ
عة لالستهالك او عدم حتقيقها للنتائج عدم استجابة املنتجات أو اخلدمة للرغبات املشرو -ب

 .املرجوة منه
عدم احترام املنتوج ملقاييس التغليف بعدم ذكر مصدره وتاريخ صنعه والتاريخ األقصى  -ج

ختاذها لذلك، وعمليات املراقبة اليت أجريت إماله واالحتياطات الواجب الستهالكه، وكيفية استع
  .عليه
العيب ال خيص فقط املنتجات املصحوبة بضمان أو املنصوص عليها يف القائمة الوزارية، إمنا مجيع و

  .القانونتستوجب الضمان مبقتضى املنتوجات املعروضة لالستهالك مهما كان نوعها ألهنا 
فالعيب املوجب للضمان جيب أن يكون مؤثرا  :اخللل يف صالحية املنتوج تأثري العيب أو -

حبيث ينقص من قيمة املنتوج أو نفعه حبسب الغاية املرجوة منه، كما هو مبني ضمن املقاييس 
 )1( .واملواصفات القانونية والتنظيمية

ملدة معينة فاملنتج يضمن صالحية منتوجه  :حدوث اخللل أو ظهور العيب خالل فترة الضمان -
، وحتدد هذه املدة حسب فترة استخدام اشهر 18و 6ختتلف حبسب طبيعة املنتوج وتتراوح بني 

  )2(.املنتوج أو مراحل استهالكه أو جتربة مدى صالحيته قبل اقتنائه
كمه نوعني من األحكام، أحكام حيبالضمان ما ميكن استنتاجه من كل ما سبق أن إلتزام املنتج 

تفاقي، وأحكام قانون محاية املستهلك، ويكون االلتزام إوفيها يكون االلتزام بالضمان  الشريعة العامة،
بالضمان هنا أساسه النصوص القانونية والتنفيذية أي بقوة القانون، وكل شرط يعفي املنتج منه، يقع 

 )3(.باطال بطالنا مطلقا، ويثري القاضي هذا البطالن من تلقاء نفسه ألنه من النظام العام

                                                 
 .39يس، املرجع السابق، ص علي بوحلية بن بومخ )1(
 .40علي بوحلية بن بومخيس، املرجع السابق، ص  )2(
 .22عوملي مىن، املرجع السابق، ص   )3(



 

  لتزام اإلعالم اإلخالل بإ :ثانيا
استعماله ينطوي على بعض املخاطر،  وأقد يكون املنتوج خاليا من أي عيب، لكن استهالكه 

ومن مث يقع على املنتج بصفته مهين إخطار مستهلكيه وإعالمهم باألخطار الكامنة فيه، وإرشادهم إىل 
، وتتضمن املنتجات اخلطرة، ثالثة )1(مة لتفاديهالالزاالستعمال ختاذها، وطريقة إاالحتياطات الواجب 

  )2(:أنواع
تج إال كذلك حىت تفي بالغرض املقصود منها، ْنمنتوجات خطرية بطبيعتها، حبيث ال ميكن أن ُت -

  .كمواد التنظيف السامة، واملواد الكيميائية
تعماهلا عناية كاألجهزة الكهربائية اليت يقتضي اس ،منتوجات خطرية لتعقيد استعماهلا أو دقتها -

 .خاصة
 .منتوجات تكون خطرية يف ظروف معينة كاألدوية واملواد القابلة لالشتعال -

يف حني أورد القضاء ، ومل يعرف املشرع املنتوجات اخلطرة، وترك أمر تقديرها لقاضي املوضوع
ن بتدابري صانع اخلراطيش إعالم الزبوإمهال  الفرنسي أمثلة عديدة عن املنتوجات اخلطرة فاعترب مثال

مشتري بتعليمات بواجب اإلعالم، و كذا بائع اخلالط الكهربائي الذي مل يديل للإخالال احلماية الالزمة 
  .اخل...عن خماطره

املنتوج واالحتياطات وينطوي التزام املنتج يف هذا اجملال على توضيح الطريقة الصحيحة الستعمال 
وإبراز خماطر املنتوج وطريقة الوقاية  ،اطر عدم التقيد هباخممن تحذير الالواجب اختاذها عند استعماله، و

ومع توظيف عبارات سهلة وواضحة حبيث حبيث جيذب انتباه املستعمل على الفور، بشكل ظاهر،  منه
   )3(.يكون التحذير مفهوما

شتري تزام خاص بالبائع يستفيد منه املإليف القانون املدين اجلزائري كأساسه وجيد االلتزام اإلعالم 
من القانون املدين اجلزائري حبيث جيب على البائع أن يصرح  352واملادة  351مبوجب أحكام املادة 

  )4(.رمسا يغين عن الرؤيةن يرسم الشيء يف ذهن املشتري وصفا نافيا للجهالة كافيا ألبوصفه حبقيقة املبيع 

                                                 
 .77حممد عبد القادر احلاج، املرجع السابق، ص / ، د111قادة شهيدة، املرجع السابق، ص / د )1(
 . 23عوملي مىن، املرجع السابق، ص  )2(
 116- 115ص  ، قادة شهيدة، املرجع السابق، ص 24السابق، ص  عوملي مىن، املرجع )3(
 . 24، عوملي مىن، املرجع السابق، ص 114- 113ص  قادة شهيدة، املرجع السابق، ص/ د )4(



 

، كالتزام يستفيد 02-89 رقم لك، يف قانون محاية املستهأساسا آخر لهكما جيد االلتزام باإلعالم 
 (*)لتزام املنتج بإعالم املستهلك،إمنه على  04و 03منه املستهلك يف مواجهة املهين، حبيث نصت املادتني 

  )1(: ما يليباإلعالم ويتضمن هذا االلتزام 
  .املواصفات القانونية والتنظيمية للمنتوج أو اخلدمة -
 .املقاييس املعتمدة -
 .ت املشروعة للمستهلكمدى استجابته للرغبا -
 .طبيعته، وصنفه، ومنشئه، ومميزاته األساسية وتركيبه وهويته وكمياته -
كل األمور اليت هتم املستهلك كتاريخ الصنع أو تاريخ االستهالك، وكيفية االستعمال  -

 .عمليات املراقبة اليت أجريت عليهواالحتياطات الواجب اختاذها، و
و أن االلتزام باإلعالم يف قانون محاية املستهلك والنصوص كل ما سبق ه ما ميكن مالحظته من

التابعة له هو التزام بتحقيق نتيجة، وهو الرأي الذي ذهبت إليه األستاذة حللو غنية فال يكفي أن يثبت 
ن األمر يتعلق بذل العناية الالزمة يف إيصال البيانات واملعلومات للمستهلك ألقد أنه حسب رأيها املنتج 
إجبارية منصوص عليها يف نصوص تشريعية وتنظيمية، وجيب تنفيذه طبقا ملا جاء يف القانون  ببيانات

يستنتج القاضي إخالله مبواصفات املنتوج فإذا مل يعلم املستهلك محاية املستهلك واملراسيم التنفيذية له، 
  )2(.بالتزام اإلعالم ويترتب عليه حق املستهلك يف التعويض

ملاذا أضاف املشرع أحكام خاصة هبذا االلتزام يف ساؤل عنه يف هذا املقام هو واألمر الذي يتم الت
  .قانون محاية املستهلك؟

عنها يف القواعد  فيما يتعلق هبذا االلتزامواإلجابة أن طبيعة العالقة بني املستهلك واملنتج ختتلف 
  :العامة وذلك يف النقاط التالية

يؤدي إىل قابلية العقد اجلزائري من القانون املدين  86ملادة تطبيقا لنص ااإلخالل بالتزام اإلعالم  -
صاحل املستهلك، كما لو اشترى منتوج ما، وتضرر نتيجة عدم لليس ولإلبطال بالتدليس، 

ن اإلبطال يشترط فيه وجود مدة صالحية استهالكه، فليس يف صاحل املستهلك إبطال العقد أل

                                                 
تعلق بوسم املنتوجات املرتلية غري امل 10/11/1990املؤرخ يف  366- 90كل منتوج، كاملرسوم التنفيذي رقم يف و هناك نصوص خاصة أخرى حتدد مضمون االلتزام باإلعالم  (*)

التسمية، قائمة التوابل، تاريخ الصنع، األجل األقصى : من هذا املرسوم األخري تبني وسم املواد الغذائية حبيث يتضمن املنتوج البيانات اإلجبارية التالية 06الغذائية، و عرضها، فاملادة 
املتعلق مبواد التجميل و التنظيف البدين،  37- 97مة املسجلة وعنواهنا، طريقة االستعمال، و كذلك املرسوم التنفيذي رقم لصالحية استهالكه، شروط احلفظ، اسم الشركة أو العال

ة و األجهزة الطبية التقنية املتعلق حبماية الصحة و ترقيتها، و الذي تضمن هذا االلتزام يف الباب اخلامس منه و املتعلق باملواد الصيدالني 1985-02-16املؤرخ يف  05-85والقانون رقم 
 .  و املواد السامة و املخدرات

 . 24عوملي مىن، املرجع السابق، ص  )1(
 .، دون صفحةاملرجع السابق حللو غنية، )2(



 

طال العقد والتعويض، وعليه أن يثبت توافر دعوى قضائية موضوعها طلب إب رفعالقانون 
، وليس فقط عدم توافر البيانات على املنتوج إمنا أيضا نية  من القانون املدين 86شروط املادة 

التضليل والسكوت العمدي، وأن هذا السكوت هو الدافع إلبرام العقد، وهي مهمة غاية يف 
 )1(.الصعوبة للمستهلك

الل بالتزام اإلعالم، إمنا خيشترط إثبات سوء النية، وال إثبات اإل يف قانون محاية املستهلك ال -
يكفي عدم وجود البيانات اإللزامية على املنتوج ليستخلص منها القاضي مباشرة أن هناك 

 (2).إخالل هبذا االلتزام
دلس قد االلتزام باإلعالم يف القانون املدين ينفذ أثناء إبرام العقد بان خيفي البيانات أو يكون امل -

سكت عن عناصر جوهرية أثناء إبرام العقد فينظر هلذا االلتزام أثناء إبرام العقد أما يف قانون 
محاية املستهلك فهذا االلتزام قائم قبل إبرام العقد يف مجيع احلاالت، ومهما كانت طبيعة العالقة 

 (3) .بني املهين واملستهلك
لتزام ين وأحكام قانون محاية املستهلك فيما خيص اإلوهبذا تعترب العالقة بني أحكام القانون املد

  )4(.باإلعالم هي عالقة تكاملية توافقية هدفها محاية املستهلك أو املتضرر بالدرجة األوىل
، 1649إىل  1641أما فيما خيص مسؤولية املنتج العقدية يف القانون الفرنسي تطبق نصوص املواد 

فرق بني فرعني من العيوب نذلك لووفقا ت نظرية العيوب اخلفية، من القانون املدين الفرنسي واليت نظم
نه بنفسه وقت البيع، ولو أنه فحص مها العيب الظاهر الذي يستطيع املشتري أن يتبّييف القانون الفرنسي 

والعيب اخلفي الذي ال يستطيع مع ذلك تبيينه فإذا كان العيب ظاهرا أو   )5(البيع بعناية الرجل العادي
تطاعة املشتري اكتشافه بنفسه فال ضمان على البائع ألن قبول املشتري للمبيع مع عمله بالعيب يف اس

عيب هو سبب اخلطر حيث ، أي أنه إذا كان ال)6(الذي فيه أو إمكان علمه بقرينة على أنه قد رضّي به
مبا يتفق املعتاد، وبعناية الرجل العادي  السلعةذه اكتشافه لو أنه فحص ه ر، وبإمكان املضرويكون ظاهرا
اس نه ال يستطيع أن يستند يف رجوعه على املنتج بتعويض هذا الضرر على أسإ، لذلك ف(*)وطبيعتها

                                                 
 . 27عوملي مىن، املرجع السابق، ص  )3(،  )2(،  )1(
 فحةحللو غنية، املرجع السابق، دون ص ، 114قادة شهيدة، املرجع السابق، ص / د )4(

)5(   ART 1642 DU CODE CIVIL FRANÇAIS: « Le vendeur n’est pas tenu des vices opérants et dont l’acheteur a pu se 
convaincre lui-même ». 

 .50حممد عبد القادر احلاج، املرجع السابق، ص   )6(
كيميائية واألجهزة اإللكترونية، حيث ميكنها إيقاع األضرار رغم عدم وجود عيب فيها، حيث أن مرد اخلطورة هنا وتستثىن من ذلك األشياء اخلطرية بطبيعتها كاألدوية أو املنتجات ال (*)

الذي يقع على  فية وذهب بالقول بان االلتزاميرجع إىل ما يشوب املنتجات من عيوب كاخلطأ يف عملية التصنيع املنتجات ذاهتا ومنه فإن القضاء الفرنسي استبعد تطبيق نظرية العيوب اخل
وج لضرر كإعالم املستهلك مبخاطر املنتوج والتدابري الواجبة البائع الصانع أو احملترف هنا هو التزام بالسالمة ، وهو التزام ببذل عناية كاختاذ التدابري املمكنة واالحتياطات لتجنب تسبيب املنت

 . -اعي االستعمال وعدم االستعمال أو عدم تاريخ الصنعكالصيديل الذي ال يبعض تعليمات على الدواء ، تتضمن دو–االختاذ 



 

هو ما يظهر جليا يف بعض أحكام البائع ال يضمن العيوب الظاهرة و، فقواعد ضمان عيوب يف عقد البيع
ترف إذ ترى فيه شخصا يفترض فيه حمكمة النقض الفرنسية حيث تذهب إىل التشديد على املشتري احمل

عيب خفيا، فضمانه يقع على أما إذا كان ال، )1(أن يتفطن إىل العيوب اليت ال تظهر إىل الرجل العادي
تعويض ون البائع ملزما فقط برد الثمن ون كان ال يعلم بالعيب املوجود يف املبيع لكن يكإ، والبائع

بالتايل ال تنطبق أحكام الضمان عن العيب اخلفي يف ، و)2(لبيعاملشتري عن املصاريف اليت أنفقها مبناسبة ا
لتزم إتبعا لذلك فإذا كان البائع حسن نية، ئع جيهل وجود العيب يف املبيع، والقانون الفرنسي إذا كان البا

  )3(.الفوائدومصاريف البيع لكن دون التعويض وبرد الثمن 
أن يثبت وجود العيب يف السلعة وقت ووفقا لنصوص ضمان العيب اخلفي فان على املتضرر 

  .)4(إبرام العقد
، اللتان 1645و 1646ن يف األخذ به لن يبقى أي متييز بني املادتني قد انتقد الفقه هذا االجتاه ألو
املتعلقة  1646ذلك أن هذا التفسري الواسع للمادة و، ضعا خمتلفا بني البائع حسن النية وسيء النيةأقامتا و

، فعدل 1645نه أن يؤدي إىل تطابق املسؤولية مع البائع سيء النية وفقا للمادة أنية من شبالبائع حسن ال
القضاء الفرنسي عن هذا االجتاه يف النصف الثاين من القرن العشرين حيث وجد يف عموم نص املادة 

علم املنتج  قرينة على غايته املنشودة لتقرير محاية فعالة للمستهلكني، إذ فسرها على أهنا تقييم 1645
ابه نتيجة العيب املوجود رتب عليها مسؤوليته قبل املشتري عن تعويض الضرر الذي أصبالعيب، و
نه شبه البائع سيء النية ذلك الذي يعلم العيب، بالبائع الذي ال يستطيع نظرا حلرفته أن أ، كما بالسلعة

سي يف طبيعة هذه القرينة اليت أوجدها اختلف الفقه الفرنيلتزم مبقتضى مهنته أن يعلمه، و جيهله أو الذي
فاعتربها البعض قرينة بسيطة جيوز للمنتج إثبات عكسها، كما أهنا تستند إىل فكرة بسيطة جيوز للمنتج 

هو افتراض يقتضي بطبيعته افتراض اخلطأ من جانب املنتج، و إثبات عكسها، كما أهنا تستند إىل فكرة
  )5(.إتاحة الفرصة إلثبات عكسه

ح للمنتج يف جل أحكامه فرصة التخلص من املسؤولية بنقض قرينة قضاء الفرنسي مل يتلكن ال
لعيب أو كان يستحيل عليه العلم بالعيب حىت و لو كان يف ظروف الدعوى ما يقطع جبهله با

                                                 
 .44- 43ص ص املرجع السابق، حممد شكري سرور،  / د )1(

)2(  ART 1646 DU CODE CIVIL FRANÇAIS : «si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’a la 
restitution du prix, et a rembourser a l’acquéreur les frais occasionnés par la vente » 

 . 251- 250ص  صاملرجع السابق، حسني ابن الشيخ آث ملويا، / د )3(
 . 08 بودايل حممد ، املرجع السابق، ص/ د )4(
 .49- 48ص  حممد شكري صرور ، املرجع السابق، ص/ ، د53- 52ص  حممد عبد القادر احلاج، املرجع السابق، ص/ د )5(



 

ز أن يعامل معاملة البائع أي حبكم أن املنتج هو الذي صنع املنتجات اليت طرحها للبيع ال جيو،)1(كشفه
من مث يعفيه من املسؤولية حىت أن يقيم الدليل أنه يعلم مبا يشوهبا من عيوب، و، دي، وإمنا يفترض فيهالعا

  )2(.على ما خفي عليه إمنا كان من العيوب اليت ال ميكن اكتشافها
الضرر الذي يلحق باملستهلك ميكن العقدية عن املنتج أما يف القانون املصري وإلثارة مسؤولية 

املنظمة لضمان ، و454ىل إ 445نصوص القانون املدين املنظم لعقد البيـع خاصة املـواد مناالستناد إىل 
  .)3( العيوب اخلفية

من القانون  447/1هو ما جاء يف نص املادة ولو مل يكن عاملا هبا، وفالبائع يضمن العيوب اخلفية 
ها املشتري وقت البيع أو كان املدين املصري، أما العيوب الظاهرة فال يضمنها البائع اليت كان يعرف

ثبت املشتري أن البائع قد أكد أنه فحص املبيع بعناية الرجل العادي، إال إذا أيستطيع أن يتبينها بنفسه أو 
هو ما جاء يف الفقرة العيب غشا منه و ثبت أن البائع قد تعمد إخفاءأله خلو املبيع من هذا العيب، أو 

لزمنا البائع بالتعويض عن األضرار الناجتة عن أنه إذا أاملدين املصري إال  من القانون 447الثانية من املادة 
  .)4(العيب ذاته فمن الضروري إثبات خطا البائع باعتباره ركنا من أركان املسؤولية العقدية

خيتلف موضوع املطالبة يف دعوى ضمان العيب اخلفي وفقا للنصوص السابقة باختالف جسامة و
يب جسيما إذا ما بلغت خسارة املشتري قدرا لو علمه ملا أقدم على الشراء أو كان العيب سواء كان الع

يتضح من هذه األحكام أن املشتري يف مجيع ، و(*)العيب غري جسيم، فال يكون للمشتري طلب رد املبيع
 سواء أكان البائع حسن النية الجسيم، و الظروف املطالبة بالتعويض سواء أكان العيب جسيما أو غري

يف هذا خيتلف القانون املصري عن وهو عامل بعيوبه، العيب أم سيء النية يبيع الشيء ويعلم بوجود 
ن القضاء إمع ذلك فإال إذا كان البائع سيء النية، والقانون الفرنسي الذي جييز التعويض للمشتري 

 أوهلما،، )5( أمرين مظاهر التفرقة تتمثل يفنية والبائع سيء النية، واملصري يفرق بني البائع حسن ال
ية فضال عن املصروفات الضرورية املصروفات حيث يلوم البائع سيء النية برد املصروفات الكمال

                                                 
 . 53حممد عبد القادر احلاج، املرجع السابق، ص / د )1(
 .50حممد شكري صرور ، املرجع السابق، ص / د )2(
  .142- 141ص ، 2005، منشأة املعارف،دون طبعة، "دراسات يف املسؤولية التقصريية"فتحي عبد الرحيم عبد اهللا، / د )3(
، العقود اليت تقع على امللكية، عقد البيع و املقايضة، الطبعة الثالثة، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، "دين اجلديدالوسيط يف شرح القانون امل"عبد الرزاق أمحد السنهوري، / د )4(

 .714، ص 2000
القيمة و املصروفات الضرورية اليت أنفقها على املبيع و  إذا كان العيب جسيما فللمشتري اخليارين املطابقة برد املبيع مقابل استراد قيمته غري معيب وقت البيع و الفوائد القانونية هلذه (*)

املبيع سليما و قيمته معيبا، و مصروفات  كذلك التعويض عما حلق املشتري من خسارة وفاته من كسب بسبب وجود العيب أو أن يستبين املبيع مع املطالبة بتعويض يشمل الفرق بني قيمة
و قيمته  جسيم فال يكون املشتري طلب رد املبيع، و إمنا يظل البيع قائما، و يكون للمشتري املطالبة بتعويض يشمل الفرق بني قيمة املبيع سليما،دعوى   الضمان، فأما إذا كان العيب غري 

 ).الثانية من القانون املدين املصري الفقرة 444املادة : ( معيبا، و مصروفات دعوى الضمان، و ما حلقه من خسارة و ما فاته من ربح وجود العيب
 .741،740ص  عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، ص/ ، د71،70ص  حممد احلاج عبد القادر، املرجع السابق، ص/ د )5(



 

مقدار  وثانيهما،ية إال برد املصروفات الضرورية والنافعة فقط، النافعة، بينما ال يلزم البائع حسن النو
البائع حسن النية أي يعلم بالعيب آو حسن التعويض حيث يزداد هذا التعويض أو ينقص تبعا ملا كان 

  .)1(النية ال يعلم به
فموضوع الضرر الذي حيدثه املبيع لعيب فيه يدخل يف إطار التعويض عن الضرر غري املتوقع  اإذ

األصل أن البائع حسن النية حىت لية العقدية، والذي يلتزم به البائع سيء النية وفقا للمبادئ العامة للمسؤو
له إثبات ذلك لوروده على واقعة مادية، بكافة طرق اإلثبات، ه وتري الدلـيل على سوء نيتـيقيم املش

فال توجد أحكام قضائية يف القضاء املصري تضع قرينة على علم البائع املهين، منتجا كان أو تاجرا  كلذل
بالتعويض عن لية و، ليمكن املشتري من املطالبة باملصروفات الكما(*)وسيطا بالعيب أو يفترض سوء نيته

  )2(ه لعيب خفي يف املنتوج أو املبيعاألضرار غري املتوقعة اليت أصابت املشتري يف شخصه أو يف مال

جيوز يف القانون املدين املصري إدراج شرط على إعفاء البائع من ضمان العيب اخلفي أو و
من ، و)3(ب يف املبيع غشا منهلكن هذا الشرط يقع باطال إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العي، وإنقاصه

هذا يتضح أن القانون املدين املصري ال يكتفي لبطالن االتفاق على اشتراط رفع الضمان أو حتديده أن 
، بل يستلزم من املشتري )1634املادة (يعلم البائع بالعيب، كما هو احلال يف القانون املدين الفرنسي 

  .)4(ملبيع غشا منهإثبات أن البائع قد تعمد إخفاء العيب يف ا

                                                 
 .44-43يسرية عبد اجلليل، املرجع السابق، ص ص / ، د 72حممد احلاج عبد القادر، املرجع السابق، ص  /د )1(

ألستاذ الدكتور حممود مجال الدين على أنه ميكن وضع قرينة بسيطة بالعلم بالعيب على عاتق املنتج، و جيوز له دحضها بإثبات العكس ، أما ا حمسن شفيق األستاذ الدكتورأما فقها فريى  (*)
يب ال ميكن كشفه، مؤسسا رأيه على التـزام حمـدد   فيذهب إىل أبعد من ذلك حيث يرى أن البائع املهين ملزم بتعويض الضرر الذي حيدثه الشيء املبيع باملشتري حىت ولو كان الع زكي

يب ما يصنعه أو يبيعه، و إمنا أيضا على الثقة اليت بالسالمة ناشئ عن عقد البيع ملصلحة املشتري، و مستندا يف ذلك ليس فقط على خربة و دراية البائع املهين اللتني يستطيع هبما اكتشاف ع
ـ   يوليها العمالء هلذا لبائع و اليت من اج ن لها يقبلون على الشراء منه من ناحية، و قدرته على مواجهة أعباء التعويضات اليت حيكم هبا عليه من جهة أخرى و ذلك عن طريـق التـامني م

 .املسؤولية
 .74،73حممد عبد القادر احلاج، املرجع السابق، ص،  ص / د  )2(
باتفاق خاص أن تزيدا أو أن ينقصا أو أن يسقط هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطال جيوز للمتعاقدين «: على ما يليمدين مصري  453املادة تنص   )3(

 .»إذا كان البائع قد تعمد و إخفاء العيب يف املبيع غشا منه
 .74ق، ص حممد عبد القادر احلاج، املرجع الساب/ ، د757- 753عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، ص ص / د )4(



 

  :مسؤولية املنتج التقصريية: لفرع الثاينا
تقوم مسؤولية املنتج التقصريية على أساس الضرر الناتج عن اإلخالل باإللتزام الذي يفرضه 

الضرر  املسؤول عناملقصود بالغري هو من ال يرتبط ووالقانون، ويتعلق األمر بإلتزام عدم اإلضرار بالغري، 
أو ضيوفه أو املارة يف الطريق إذا صدمتهم  هو أصدقاءكأفراد عائلة املشتري، ، ابطة عقديةبأي عالقة أو ر

سيارة نتيجة عيب يف تصميم الفرامل أو خطا يف صناعته، أو كما يف إصابة شخص آخر بأمراض قلبية 
   )2(:ويعرب املنتج مسؤوال يف احلاالت التالية )1(،ستعمال املفرط للهاتف النقالجراء اإل
عدم اختاذ االحتياطات املادية الالزمة، يف التعبئة أو التغليف أو عملية اإلنتاج أو التجهيز أو  -

  .التسليم أو الصناعة
 .عدم االلتزام بالضوابط الفنية املعروفة يف جمال اإلنتاج -
 .إمهال التحقق من سالمة املواد األولية الداخلة يف صناعة املنتوج -
طرح املنتوج قبل إجراء الكشف عليه من هيئة خارجية  التقصري يف واجبات احليطة، و -

 .إرتكاب األخطاء الفنية بعدم مراعاة األصول العملية والضوابط املعروفة يف جمال اإلنتاجب
 .عدم تطوير املنتجات مبا يتفق وباإلكتشافات اجلديدة  -

تيفاء التعويض وعلى هذا فإن املشرع قد منح للمتضرر عدة خيارات لرفع دعواه على املنتج إلس
يف كل األحوال تثار مسؤولية املنتج عن أفعاله الشخصية أو بإعتباره حارسا املناسب ويكون ذلك 

   .لألشياء
  
 مسؤولية املنتج عن أفعاله الشخصية: أوال

املؤرخ  01-05من القانون املدين اجلزائري و املعدلة مبوجب القانون  124تنص املادة 
لغري يلزم من يسبب ضررا لل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه، ول فعك": على ما يلي 20/06/2005

  ."عويضكان سببا يف حدوثه بالت
بالتايل فهي ي سبب ضررا للغري خبطئه يلزم جبربه، ويستنتج من نص هذه املادة أن الشخص الذ

ثبت د يف دعواه على هذا األساس أن يتنسإواجب اإلثبات، فعلى املضرور إذا  أمسؤولية أساسها خط
االحنراف   هوو )4(،اخلطأمسؤولية املنتج يف هذا املقام، من شروط قيام ، و)3(املنتج وهو عبء ثقيل أخط
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 116قادة شهيدة، املرجع السابق، ص/ ، د28- 27عوملي مىن، املرجع السابق، ص ص   )2(
  . 28عوملي مىن، املرجع السابق، ص   )3(
 .37- 27، ص ص 2004، اجلزء الثاين، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، الطبعة الثانية، مصادر االلتزام، الواقعة القانونية، "رح القانون املدينش"حممد صربي السعدي، / د )4(



 

، يتكون من ركننيب قانوين عام وهو معيار موضوعي وخالل بواجاإلعن سلوك الرجل العادي، أو 
اجب قانوين سواء ، و هو التعدي حبيث يسبب الشخص بفعله ضررا للغري، نتيجة اإلخالل بوركن مادي

و ينطوي على اإلدراك و التمييز، و هو إسناد الفعل للشخص الذي  ركن معنوي،سلبا أو إجيابا، 
ال " :على ما يلي 20/06/2005وجب قانون مب املعدلة املدين  من القانون 125إرتكبه، حبيث تنص املادة 

نه أو عدم حيطته إال إذا كان متناعه أو إمهال مإل املتسبب يف الضرر الذي حيدثه بفعله أو أيس
  (*)."مميزا

 وقوعزائري اجلدين من القانون امل 124وبالتايل يقتضي رجوع املضرور على املنتج على أساس املادة 
، )1(والضرر، ه كما سبق القول بذلكعليصناعة أو تعبئة املنتوج و هي مهمة صعبة خطأ يف املنتج يف 

-الضرر مبعناه العام املتمثل يف األذى الذي يصيب الشخص  حبيث جيب أن يكون أكيدا ومباشرا، وهو
والعالقة السببية بني اخلطأ يف ماله أو جسده، أو يف مصلحة مشروعة له أو حبق من حقوقه،  -املتضرر
الضرر ضار مبعىن أن تتوافر بني اخلطأ وتب كنتيجة مباشرة للفعل ال، أي أن يكون الضرر تر)2(والضرر

  .عالقة سببية
هذا األخري نفي مسؤولية زام املنتج بتعويض كامل الضرر، وال ميكن توافرت هذه الشروط التفإذا 

  .إال بإثبات السبب األجنيب
  
   مسؤولية املنتج كحارس لألشياء: ثانيا

من القانون  138مبا أن املنتوج شيء مادي فيمكن أن تقوم مسؤولية املنتج على أساس املادة 
 فترضت هذهإاحلارس، بل  أسا للمنتوج، فال يتطلب من املضرور إثبات خطاملدين اجلزائري بوصفه حار
مسؤولية حارس حيث اعترب  ،هو ما ذهب إليه اجمللس األعلى للقضاء، و)3(املادة اخلطأ يف جانب املنتج
  .)4(األشياء مسؤولية مفترضة

  :شروط هذه املسؤولية تكمن فيما يليو

                                                 
 .ركنه املادي فقط الذي ال يشترط التمييزبينما يأخذ القضاء الفرنسي باخلطأ املوضوعي أي اخلطأ ب  (*)

 .75حممد صربي السعدي، املرجع السابق، ص / د )1(
 .191، ص 2005ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ،السادسة، مصادر االلتزام يف القانون املدين اجلزائري، الطبعة "النظرية العامة لاللتزام"علي علي سليمان، / د )2(
 .224سامل حممد رديعان العزاوي، املرجع السابق، ص / ، د29املرجع السابق، ص عوملي مىن، )3(
 .140، ص 1982، نشره القضاة، عدد خاص لسنة 24192، ملف رقم 17/05/1982قرار احملكمة العليا املؤرخ يف  )4(



 

دون متييز حبيث تشمل احلراسة مجيع األشياء : للغري ضرروتسببه يف وجود شيء يف حراسة شخص . 1
، وهو ما استقر (*)تهاة بطبيعرية أو غري خطريغري املعيبة سواء أكانت تلك األشياء خطبني األشياء املعيبة و

هذا التمييز له أمهية من حيث أساس هذه املسؤولية فمسؤولية احلارس ، و)1(عليه الفقه والقضاء يف فرنسا
  .االت كلما سبب الشيء ضررا للغري مجيع احلقائمة يف

  
احلراسة ال تعين امللكية، فاحلارس يف القانون اجلزائري هو كل : أن يكون للمسؤول صفة احلارس. 2

هو ما ذهب إليه اجمللس األعلى للقضاء يف هذا الشأن ، و)2(الستعمال والتسيري والرقابةشخص له قدرة ا
تنتقل إىل  تقع دائما على عاتق احلارس القانوين أي مالك الشيء بل املسؤولية ال":حيث قضى مبا يلي

  )3(."التوجيه والرقابة، ويدخل يف هذا املعىن مستأجر اآللةمن له سلطة التسيري و
ال احلراسة بكل مظاهرها للغري، نتقإاألصل أن املالك احلقيقي هو احلارس للشيء حىت يثبت و

يكون مسؤوال عن األضرار اليت تسببها ": حيث قضى مبا يلي ،ضاءاجمللس األعلى للقذهب إليه هو ما و
الشركة الطاعنة هلا كينات كل من له قدرة االستعمال والتسيري والرقابة على تلك املكينات، وامل
بح هي اليت هلا قدرة بيع هذه املادة لفائدهتا، تصية الستعمال مكينات سحق الثلج، ومتياز من البلدإ

  )4(."هبذه الصفة تكون مسؤولة عن الضرر الذي سببته تلك املكيناتري والرقابة واالستعمال والتسي
مال، حراسة االستعه والقضاء، بني حراسة التكوين ويف حتديد مسؤولية احلارس يفرق الفقو

له السلطة الفعلية على الشيء، وتنفصل  حارس االستعمال هو منفحارس التكوين هو املنتج، و
خلى املنتج عن الشيء بعد تكوينه ببيعه إىل التاجر الوسيط أو إىل املستهلك مباشرة ما يتاحلراستان عند

فيبقى كال احلارسني مسؤوال يف نطاق حراسته، فإذا وقع الضرر بسبب عيب يف صنع األجزاء اليت 
يتكون منها املنتوج أو يف طريقة تركيبه يكون املنتج هو املسؤول، أما إذا وقع الضرر بسبب سوء 

  )5(.ستعماال خاطئاإعماله أو إمهال فيكون احلارس املسؤول هو من يستعمله است
  
  

                                                 
 .و اخلطرية أو اليت تتطلب عناية خاصة ةبينما يف القانون املصري هذه املسؤولية مقيدة من حيث نطاقها على اآلالت امليكانيكي (*)

 .224سامل حممد رديعان العزاوي، املرجع السابق، ص /د )1(
 .116- 113 ، صمرجع سابقعلي علي سليمان، / د )2(
 .121،عدد خاص،  ص 1982، ، نشرة القضاة لسنة 21313، ملف رقم 1981-07-01قرار احملكمة العليا املؤرخ يف  )3(
 .07، ص 1986، اجمللس األعلى للقضاء، نشرة القضاة لسنة 28316، ملف رقم 1982- 12- 08قرار مؤرخ يف   )4(
 . 31عوملي مىن، املرجع السابق، ص )5(



 

من القانون  124أن للمتضرر اخليار يف رفع دعوى التعويض على أساس املادة ما ميكن استنتاجه 
يصعب عليه إثباته كما سبق اإلشارة لذلك، أو على قع عليه عبء إثبات خطا املنتج، وفياجلزائري املدين 
ري التسيملنتج، وأن له سلطة االستعمال وفيقع عليه عبء إثبات صفة احلارس يف ا 138املادة  أساس

 هلو استطاع املنتج أن يثبت أن الشيء ليس بأن املنتوج معيب ألنه حىت وال يشترط أن يثبت بوالرقابة، و
  .أ مفترض يف احلراسة بقوة القانونعيب فاخلط
  

ما إذا أخل الشخص بإلتزام حالة ة مسؤولية املنتج التقصريية يف أما يف القانون الفرنسي ميكن إثار
من  1382هو ما قضت به املادة إلثبات، وأساس اخلطأ الواجب اسواء كانت على  ،فرضه القانون

التمسك بأحكام املسؤولية عن فعل األشياء، املنصوص عليها بنص املادة ، وجيوز القانون املدين الفرنسي
وهو نفس ما ذهب إليه املشرع  لتسهيل سبل تعويض الضحايااملدين الفرنسي،  من القانون 1384/1

من  163املصري من خالل إقامته مسؤولية املنتج على أساس اخلطأ الواجب اإلثبات مبوجب نص املادة 
من القانون املدين  178، وعلى أساس اخلطأ املفترض وهو ما نصت عليه املادة )1(القانون املدين املصري

  .)2(صريامل

                                                 
  "كل خطأ سبب ضررا للغري يلزم من إرتكبه بالتعويض": من القانون املدين املصري على ما يلي 163تنص املادة  )1(
كل من توىل حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آالت ميكانيكية يكون مسؤوال عما حتدثه هذه ": املصري على ما يليمن القانون املدين  173تنص املادة  )2(

 "االشياء من ضرر، مامل يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنيب ال يد له فيه، هذا مع عدم االخالل مبا يرد بذلك من أحكام خاصة 



 

 



 

  كيفية إقتضاء املتضرر من املنتوجات املعيبة للتعويض: الفصل الثاين
  

مكرر من القانون املدين  140مىت توافرت شروط مسؤولية املنتج املنصوص عليها يف املادة 
 اجلزائري وفقا ملا سبق بيانه ينشأ للمضرور احلق يف التعويض، إذا ثبت أن الضرر الذي حلقه كان نتيجة
عيب يف املنتوج، وميارس هذا احلق عن طريق دعوى املسؤولية يرفعها على املنتج بصفته امللتزم بتعويض 
األضرار اليت سببتها منتجاته املعيبة، و سنحاول من خالل هذا الفصل التطرق إىل كيفية اقتضاء املتضرر 

ملبحث األول شروط مباشرة مبحثني، نتناول يف اتقسيمه إىل للتعويض عن طريق هذه الدعوى من خالل 
  . إىل التعويض عن الضررفيه  تطرقندعوى املسؤولية، أما املبحث الثاين 

  
  مباشرة دعوى مسؤولية املنتج : املبحث األول

من فعل املنتجات املعينة يرتبط إرتباطا وثيقا بالقواعد  نإن إثارة مسؤولية املنتج من قبل املتضرري
اجلهات  القضائية املختصة، وغالبا ما ترتبط إجراءات مباشرة الدعاوى يف اإلجرائية لرفع الدعاوى أمام 

  .هذا اجملال بالقواعد العامة املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية
املبحث الذي نقسمه إىل مطلبني، تنتاول يف املطلب  اهذا ما سنحاول التدليل عليه من خالل هذ

املسؤولية، أما املطلب الثاين سنخصصه إىل الشروط املوضوعية األول الشروط املوضوعية لرفع دعوى 
  .وىهذه الدعلرفع 

  
  رفع دعوى مسؤولية املنتج املوضوعية لشروط ال: املطلب األول

بالقواعد العامة املنصوص  و إن كانت ترتبطحوادث اإلستهالك الدعاوى الناجتة عن  إن معظم
خصوصا فيما زائية، فإهنا تستقل ويف الكثري من أحكامها اجلأو دنية املعليها يف القوانني اإلجرائية سواء 

و ستكون هذه الشروط حمل دراستنا من خالل هذا املطلب الذي وى االدعهذه شروط رفع يتعلق ب
نقسمه إىل ثالثة فروع، نتناول يف الفرع األول شرط األهلية، و نتناول يف الفرع  الثاين شرط الصفة، و 

      )1(.رع الثالث شرط املصلحةأخريا نتناول يف الف

                                                 
 .351، ص  2001، اهلدى، عني املليلة، اجلزائر  دار الطبعة األوىل، ،" انون اإلجراءات املدنية نصا وتعليقا وشرحا وتطبيقاق" سائح سنقوسة،   )1(



 

  األهلية : الفرع األول
  

كتساب املركز القانوين ومباشرة إجراءات اخلصومة أو قدرة املدعي هي صالحية الشخص إل
تعين لية الوجوب يف اجملال اإلجرائي وهي أهو منيز بني أهلية االختصاماشرة تصرفاته بنفسه، وعلى مب

وبني أهلية التقاضي  قانوين مبا يضمن من حقوق ووجبات إجرائية،صالحية الشخص الكتساب املركز ال
 تعين صالحية الشخص ملباشرة اإلجراءات أمام القضاء،ل اإلجرائي وأهلية األداء يف اجملا عبارة عنهي و

  )1(.من القانون املدين اجلزائري  40سن الرشد القانوين املنصوص عليه يف املادة وذلك ببلوغه 
  

جد نص يف قانون اإلجراءات املدنية و ال يف القانون املدين اجلزائري يقضي بوجوب ال يوو طاملا 
توافر أهلية من غري األهلية املنصوص عليها يف القانون املدين فيما خيص دعوى مسؤولية املنتج، تبقى 

  .   القواعد العامة السابقة الذكر صاحلة للتطبيق يف هذا اجملال
  

  الصفة : الفرع الثاين
عليه أيضا ويف هذا الصدد استقر الفقه على  ىتتعلق الصفة باملدعي وحده، وإمنا تشتمل املدعال 

، و ال تكاد دعاوى مسؤولية )2("أنه ال ترفع الدعوى إال من ذي صفة على ذي صفة"مبدأ هام مفاده 
لب احلماية املنتج خترج عن هذا املبدأ حبيث ترفع هذه الدعاوى من املتضرر من حوادث اإلستهالك أو ط

، فقد يكون املستهلك املتضرر املباشر من املنتوج و بالتايل يصبح )3(من املنتج الذي تسبب يف الضرر
ضرار املاسة بشخصه أو ماله واملترتبة عن يف طلب التعويض عن األ -ذي صفة-صاحب احلق األصيل 

ية املنتج يأخذ مفهوما موسعا عيب يف املنتوج، هذا وإن مدلول املضرور حبسب القواعد املتعلقة مبسؤول
من أفراد العائلة وأقارب  هفيشمل الضحية املتعاقد مباشرة مع املنتج على املنتوج وكذلك مستعملي

وهو ما  ةبالضحية، بل وينصرف كذلك مدلول املضرور إىل الغري املتضررين بأضرار فعل املنتجات املعي
خبصوص قضية الكاشري الفاسد  27/10/1999يف عربت عنه حمكمة سطيف للجنايات يف قرارها الصادر 

طراف املدنية مؤسسة ألهنم فعال قد تضرروا من جراء تعترب طلبات الضحايا واأل": عن ذلك بقوهلا

                                                 
 . 77- 74،  ص 2002عية، اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلام بعة األوىلطالنظرية الدعوى، نظرية اخلصومة، اإلجراءات االستثنائية، ،"  قانون اإلجراءات املدنية" بوبشري حممد أمقران، )1(
 . 67- 66ص  ،بوبشري حممد أمقران ، املرجع السابق )2(
 214 قادة شهيدة، املرجع السابق، ص/  د )3(



 

ماديا أو معنويا، أو  ،ويف كل هذه األحوال يستوي أن يكون الضرر جسديا  (*)"مادة الكاشري املغشوشة
  )1(.ماال

له أن يباشر الدعوى بنفسه كما له أن يوكل عنه نائبا  ،رور املباشرهذا وعندما تثبت الصفة للمض
، لكن يتعدى ئيةهات القضااجل مقانونيا كما هو احلال يف توكيل الضحية حملامي عنه نائبا قانونيا أما

يشمل املضرورين غري املباشرين وهم املتضررين باإلرتداد من جراء لاملضرور املباشر من مدلول املضرور 
وبصفة شخصية لطلب  وبلك حيوزون على الصفة يف التقاضي بدل املضرور املباشرالضحية، موت 

ماله كما هو سواءا كان يف شخصه أو يف الضحية مبوت  التعويض الذي حلقه من جراء الضرر الذي حلق
    victimes par »إذن فاملضرور باإلرتداد ) زوجته، أصوله، وفروعه(احلال بالنسبة ألفراد عائلته 

ricochets » (**)  تثبت له صفة رفع الدعوى للمطالبة بالتعويض املستحق عن الضرر كون القيمة  املالية
  )2(.احملكوم هبا ستثري ذمة املتويف ومن يأيت من بعده

  
املضرور الذين تنازل هلم هذا األخري عن حقه أما فيما خيص القضاء الفرنسي أقر إستفادة دائين 

الفقه الفرنسي ويرى أمام القضاء املدين هلم احللول حمل مدينهم يف إقتضاء التعويض بالتعويض حيث جيوز 
يف القانون املدين الفرنسي تكفي حللول هؤالء حمل املباشرة املنصوص عليها يف القواعد العامة الدعوى أن 

  .مدينهم للمطالبة بالتعويض
  

ئات أن تتأسس كطرف مدين حمل ومن املستقر عليه يف القضاء الفرنسي أنه ميكن لبعض اهلي
املضرور إذا تكفلت بدفع مبالغ التعويض ومصاريف العالج والعمليات اجلراحية أو املصاريف املعاشية، 

  . ويكون هلا مبقتضى ذلك احلق يف الرجوع على املسؤول عن الضرر أو شركة التأمني اليت تؤمنها
  

رى التعامل على قبول حلول اهليئات وقد حذا القضاء اجلزائري حذو القضاء الفرنسي حيث ج
واملؤسسات العامة حمل املضرور يف اقتضاء التعويض إذا تكفلت مبصاريف العالج ويتعلق األمر بالدولة 

                                                 
 قرار غري منشور  (*)

 . 216- 215قادة شهيدة، املرجع السابق، ص  / د )1(
يكون املنتج مسؤوال عن األضرار الناجتة عن عيوب منتجاته يف مواجهة : "حيث قضت مبا يلي  28/04/1989ه حمكمة النقض الفرنسية يف حكم هلا صادر يف يلإوهو ما ذهبت   (**)

 ". املضرورين املباشرين، وباالرتداد دون التفرقة بني املتعاقد أو الغري
 . 217- 216قادة شهيدة ، املرجع السابق، ص / د )2(



 

والبلدية والوالية وبعض املؤسسات كصندوق الضمان االجتماعي واملؤسسات اإلستشفائية، حيث قبلت 
ل من مستشفى سطيف وقسنطينة كطرفني حمكمة اجلنايات بـمجلس قضاء سطيف أن يتأسس ك

  )1(.مدنيني يطالبان بالتعويض عن تكاليف العالج واملصاريف يف قضية تسمم من جراء الكاشري الفاسد
  

و قد تثبت الصفة يف رفع دعوى مسؤولية املنتج للنيابة العامة و ذلك بإعتبارها ممثلة اجملتمع وهو 
تباشر النيابة العامة الدعوى ": جلزائية اليت تنص على مايليمن قانون االجراءات ا 29ما تؤكده املادة 

، فاالختصاص يثبت هلا كلما أدى انتهاك مصاحل "العمومية بإسم اجملتمع، وتطالب بتطبيق القانون
املستهلكني إىل ارتكاب خمالفة أو جنحة أو جناية وذلك بعد إبالغها عن طريق شكوى من املضرور أو 

احل مراقبة اجلودة وقمع الغش عن طريق حماضر حمررة من األعوان املؤهلني بعد إخطارها من قبل مص
  )2(.لذلك

  
وعادة ما ينتظر املضرور إثارة النيابة العامة للدعوى أمام احملكمة اجلنائية ليتدخل فيها ويتأسس 
كطرف مدين وذلك حىت يستفيد من سرعة اإلجراءات من جهة ويتحرر من عبء إثبات العيب يف 

من الباب الثالث  29-25على املواد من ك الدعوى العمومية باإلعتماد حترج من جهة أخرى، واملنتو
حكام الواردة األ واملتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك  02-89 املتضمن األحكام اجلزائية من القانون

ويقدر التعويض بقدر مل واملرتبطة باخلداع أو الغش احملت 433إىل  429يف قانون العقوبات خاصة املواد 
  )3(.، وعجز جزئي أو دائماألضرار اجلسدية من وفاة

  
احلق يف رفع دعوى  معيات محاية املستهلكني إىل جانب الفئات السابقة، أقر املشرع اجلزائري جل

املتعلق بالقواعد العامة حلماية  02-89من قانون رقم  12/2 ملادةمسؤولية املنتج وذلك مبقتضى نص ا
من أهم اجلمعيات اليت هلا دور فعال يف عدة جماالت تتمثل أساسا  (*)، و تعترب هذه اجلمعيات)4(لكاملسته

ذلك على يف جمال التحسيس والتوعية واإلعالم ومتثيل املستهلكني والدفاع عن مصاحلهم وتعتمد يف 
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ني وأصحاب القرار اإلعالم املكتوبة واملرئية واملسموعة، وال يقتصر دورها على حتسيس املواطنوسائل 
إىل املشاركة يف إعداد سياسة اإلستهالك حبضور ممثلي  ابل ميتد دوره ،الك فقطهحول خماطر اإلست

  . اجمللس الوطين حلماية املستهلكنياجلمعيات يف اهليئات اإلستشارية ك
  

ق يف قد منح هذه اجلمعيات احل تعلق باملنافسة و األسعارامل  90/06و اجلدير بالذكر أن قانون 
عون إقتصادي قام مبخالفة رفع الدعاوى أمام القضاء حيث أعطى هلذه األخرية الصفة يف منازعة كل 

عن سعار، كما ميكنها التأسيس كطرف مدين يف الدعاوى للحصول على تعويض أحكام املنافسة واأل
- 73 من القانون 46املادة وهو ما قضى به املشرع الفرنسي يف  ،)1(مجهور املستهلكني الضرر الذي حلق

ف يف فرنسا حبيث مسح للجمعيات مبباشرة الدعوى املدنية حلماية املصاحل املشتركة ّراملتعلق باِحل 1193
  .للمستهلكني
هذا احلق لضعف احلس من  يف اجلزائر ليس هناك ما يفيد إستفادة مجعيات محاية املستهلكنيو

كأطراف مدنية املستهلكني أمام جهات القضاء  إنعدام تأسس مجعيات محايةاجلمعوي واجملتمع املدين و 
  .)2(يف دعاوى مسؤولية املنتج

  
  املصلحة: الفرع الثالث

أو طعن يف  لقبول أي طلب أو دفعاملصلحة شرطا لقبول الدعوى فقط وإمنا هي شرط ال تعد 
من رفع ر عىن  فاملصلحة هي اهلدف املتوخى واملنتظهبذا املو )3(احلكم أيا كان الطرف الذي يقدمه

العملية اليت  تعود على رافع الدعوى،  ويشترط أن تكون مصلحة قائمة هي الفائدة و )4(الدعوى
رفع عوى مسؤولية املنتج محاية احلق أو املركز القانوين املقررة فتكون مصلحة املتضرر من ، )5( وقانونية

لحته قائمة فعال عندما يقع له بالتعويض عما حلقه من ضرر بسبب املنتجات املعيبة وتكون بذلك مص
الضرر ويكون دور الدعوى عالجي، ويف حال يكون الضرر احتماليا يف املستقبل فيكون دور الدعوى 

  )6(.وقائي لتفادي وقوعه
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  الشروط الشكلية لرفع دعوى مسؤولية املنتج : املطلب الثاين
  
املقررة يف قانون  الشروط الشكلية لرفع دعوى مسؤولية املنتج يف تلك اإلجراءات تمثلت

إن كانت الدعوى مرفوعة أمام القضاء املدين، أو يف تلك املقررة يف قانون االجراءات املدنية اإلجراءات 
  .اجلزائية إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام القضاء اجلزائي

  
وسنحاول من خالل هذا املطلب التطرق إىل هذه الشروط، حبيث خنصص الفرع األَول إىل 

لقضائي لرفع هذه الدعاوى وخنصص الفرع الثاين إىل اإلجراءات املتبعة أمام اجلهات االختصاص ا
القضائية املختصة لرفعها، أما يف الفرع الثالث فسنحاول من خالله تبيان اآلجال املقررة لرفع هذه 

  . الدعوى
  

   اإلختصاص: الفرع األول
تج الوقوف عند االختصاص يتطلب منا دراسة االختصاص القضائي يف دعاوى مسؤولية املن

النوعي واحمللي للمحاكم يف قضايا االستهالك، وكذا التطرق إىل إشكالية حتديد اجلهة القضائية املختصة  
  . بنظر الرتاع عندما تتسبب املنتجات األجنبية املطروحة يف السوق اجلزائرية أضرارا للمستهلك

  .وهو ما سنحاول دراسته تباعا من خالل هذا الفرع
  
  : االختصاص النوعي: والأ

ها يف احملاكم العادية املنصوص عليتعلقة باإلستهالك بوجه عام إىل اختصاص ختضع املنازعات امل
صاص املستهلك املتضرر واملنتج ومن هم يف حكمهما ال يشمل هذا اإلختقانون اإلجراءات املدنية، و

طات املرافق العامة حلوادث اليت تسببها نشامن اها املتضرر التعويض اليت يرفع ىتعداه إىل دعاويبل فقط 
جملس إختالف درجاته من حماكم إدارية ومينع أن يكون القضاء اإلداري بوهذا ال  ،التجاريةاإلقتصادية و

يف مواجهة املرافق العامة ملستهلكني املتضررين منازعات اهو املختص نوعيا يف بعض قضايا والدولة 
  .)1(جتة من سوء إستعماهلا وتشغيلهاضرار النااإلدارية يف حالة األ

                                                 
 . 239- 238السابق، ص قادة شهيدة ، املرجع / د )1(



 

ثبت اإلختصاص فيها للقضاء اإلداري يف اجلزائر قضية الباخرة دندان أين من بني القضايا اليت و
منعتها مصاحل ميناء وهران تفريغها  بأمر من وايل والية وهران بعدما بينت اخلربة عدم صالحية السلعة 

طرف املستأنفة أمام جملس الدولة، ومن وزاريت التجارة مة من املقدلإلستهالك، ولكن التقارير الالحقة و
مر اإلستعجايل املرفوع أمامه األبجملس الدولة  لَبِقَوبذلك ك الالفالحة أثبتت صالحية البضاعة لإلستهو

الغرفة اإلدارية مبجلس  بالتايل أقر جملس الدولة بإختصاصو )1(قة املستأنفةختزينها على نفبتفريغ البضاعة و
  .)2(ضاء وهرانق

  
وسواء ثبت االختصاص يف للقضاء العادي أو اإلداري، فاألمر ال ينفي قيام املسؤولية اجلزائية 

القسم بللمحكمة للمحترف ومن مثة ثبوت االختصاص للقضاء اجلزائي، حيث ينعقد اإلختصاص 
راءات اجلزائية اجلزائري من قانون اإلج 328زائي بالتبعية للدعوى العمومية وهو ما جاء يف نص املادة اجل
أما إذا  ،حا أو خمالفاتنبصدد اإلنتهاكات املعتربة جاجلزائية اإلختصاص ينعقد للمحاكم  تجعلث حي

ذي يقع يف مقرها اجمللس القضائي النعقد اإلختصاص حملكمة اجلنايات ويفهنا كان الفعل مبثابة جناية 
مينع دون أن  ،من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 248هو ما ذهبت إليه املادة دائرته الفعل اجملرم، و

بالنظر يف دعاوى  لاألصيذلك من انعقاد االختصاص للمحكمة املدنية باعتبارها صاحبة االختصاص 
إبتدائيا هنائيا إذا كانت قيمة الرتاع ال  اإستثناءلإلستئناف وأضرار املنتجات بأحكام قابلة التعويض عن 

  .نون اإلجراءات املدنية اجلزائريةمن قا 01ة داملا وفقا لنص ، وذلكدج 2000دى عتت
  

ريا حصو لقد كرس الفقه نفس اإلجتاه حيث ذهب إيل القول بثبوت اإلختصاص النوعي 
  .اليت ال يكون فيها الفعل املؤدي للضرر جمرما من الناحية القانونيةيف حالة للمحاكم املدنية دون سواها 

إمنا تشمل ر على احلكم بالتعويض عن الضرر فقط، وكمة ال تقتصسلطة احملفإن يف فرنسا أما 
لكن القضاء  ،املضرورجم ضرر عن عالقة عقدية بني املسؤول وإمكانية إلغاء أو إبطال العقد حينما ين

يسهل ما هو ية العامة يف مسائل اإلستهالك ويسري حنو جعل احملاكم اجلزائية هي صاحية الوالالفرنسي 
  )3( يل تداعي املتضررين أمام العدالةسهاملسعى إىل ت
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  :اإلختصاص احمللي: ثانيا
القضايا اليت تقع يف لنظر لأو جملسا ، حمكمة كانت قضائيةجهة يقصد باإلختصاص احمللي والية 

ف حبسب ما إذا إنعقد اإلختصاص للي خيتاحملشك أن إختصاص احملكمة ي وال  )1(لتابع هلا،على اإلقليم ا
  .ي أو املدين للقاضي اجلنائ

  
لقاضي اجلنائي فإن قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري يضع أمام املتضرر لفإذا إنعقد اإلختصاص 

فإن اإلختصاص ينعقد املترتب عن اجلنحة فحينما يتعلق األمر بالتعويض عن الضرر القيود، مجلة من 
كما  ،حمل القبض عليهمحمكمة أو  همني أو شركائهمتحمل إقامة أحد املحمكمة أو اجلرمية حملكمة حمل 

، أو احملكمة املوجودة يف بلد إقامة املخالفةيف نطاق دائرهتا ختتص احملكمة يف املخالفات اليت إرتكبت 
  )2( .مرتكب املخالفة

  
إىل تقرير جواز رفع الطلب يف دعوى التعويض عن الضرر  )3(مة العليا يف قرار هلاذهبت احملكو

، هذا يف دائرة إختصاصها الفعل الضارحة أو خمالفة أمام اجلهة القضائية اليت وقع الناشئ عن جناية أو جن
وع حمكمة مكان وقإىل اإلختصاص يف اجلنح فينعقد جند ذات القواعد سارية يف القانون الفرنسي و

نعقد أما يف املخالفات فيمن قانون اإلجراءات اجلزائرية الفرنسي،  382وهو ما نصت عليه املادة  اجلرمية
من نفس  522وهو ما نصت عليه املادة اإلختصاص حملكمة مكان وقوع املخالفة أو حمل إقامة املتهم 

  .القانون
  

دعواه إىل احملكمة اليت يقع أما إذا إنعقد اإلختصاص للقضاء املدين أو التجاري فإن املدعي يرفع 
إذا كان هناك عقد بني ريد اخلدمة أو مكان تسليم الشيء أو توبدائرهتا حمل إقامة املسؤول عن الضرر 

اليت  08اءات املدنية اجلزائري يف املادة هو ما ذهب إليه قانون اإلجراملسؤول عن الضرر واملتضرر و
يكون اإلختصاص للجهة اليت يقع يف دائرهتا موطن املدعي عليه بالنسبة للدعاوى اخلاصة أو " :تنص

جيوز أن يرفع الطلب، إما إىل احملكمة اليت ": اليت تنص من نفس القانون 07كذا املادة ، و"حمل إقامته
يقع يف دائرة اختصاصها موطن املدعى عليه أو مسكنه، وإما إىل اجلهة أو اجلهات القضائية املذكورة 
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مع املبدأ القائل أن الدين جيب أن يطالب به أمام حمكمة ما يتوافق وهو ، :..."أدناه، تبعا للمواد التالية
األنسب املكان يبقى مكان تسليم الشيء أو توريد اخلدمة ، هذا و)مطلوبالدين ( املدعى عليه

  )1(.جهة القضاء األقرب منهللمستهلك يف رفع دعواه أمام 
  
املسؤول عن الضرر، فاالختصاص يؤول عندما ال يكون املضرور مرتبط بأي عالقة تعاقدية مع و

لكن حينما ينتج  ، فعل الضار كما سبق اإلشارة لذلكيقع بدائرة إختصاصها الإىل اجلهة القضائية اليت 
ن فعل املنتجات اليت تكون مصدرها اخلارج أي مؤسسة أجنبية خارج التراب الوطين فإنه يتعني عالضرر 

يقع بدائرة ينعقد اإلختصاص للمحكمة اليت  ،فإن كان هلا فرع أو مكتب يف اجلزائر :حالتنيالتفرقة بني 
دويل إذا مل يكن هلا فرع يف اجلزائر جيرنا احلديث عن قواعد اإلختصاص الإختصاصها هذا الفرع، و

  .ر التايلهو ما سنتناوله من خالل العنصو )2(للمحاكم
  

  :اإلختصاص الدويل: ثالثا
  

قد ال يطرح اإلشكال عندما تكون املنتجات املسببة لألضرار منتجات وطنية الصنع أو أهنا 
لكن اإلشكال يثور عندما ينجم الضرر عن منتوج  ،التراب الوطينأنتجت داخل ولكن منتجات أجنبية 

ة اليت عرفتها يف ظل التحوالت اإلقتصاديوذلك  –يف السوق اجلزائرية أجنبية تطرحها مؤسسة أو خدمة 
مصادقتها على إتفاق الشراكة مع اإلحتاد األورويب  بعد خاصةفها اجلزائر من إنفتاح إقتصادي وتعرو

من ، و –ضمام للمنظمة العاملية للتجارة وسعيها احلثيث لإلن، 2005يف سبتمرب تطبيق الذي دخل حيز ال
مما ال شك فيه أن يف دعواه، و عي حتديد احملكمة املختصة بالنظردهذا املنطلق يصعب على املتضرر أو امل

فرعا جنبية دد اإلختصاص للمحاكم اجلزائرية إذا كان هلذه املؤسسات األالقانون اجلزائري هو الذي حي
ون منتوجات أو خدمات من دأو مكتبا يف اجلزائر، لكن قد تطرح هذه املؤسسات والشركات األجنبية 

أن يكون هلا فرع يف اجلزائر مث تتسبب هذه املنتوجات يف أضرار و يثري املتضرر دعوى املسؤولية و 
من قانون  11و  10املواد و قد أعطت  ،املتجاوزة للحدودبالرتاعات الرتعات تسمية هذه  ىيصطلح عل

كل أجنيب حىت ": على ما يلي 10اإلجراءات املدنية احللول املناسبة ملثل هذه الرتاعات حيث تنص املادة 
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أما احملاكم اجلزائرية لتنفيذ االلتزامات اليت تعاقد  ومل يكن مقيما يف اجلزائر جيوز أن يكلف باحلضور
  .عليها يف اجلزائر مع جزائري

، "ضا أن يقدم إىل احملاكم اجلزائرية بشان عقود ابرمها يف بلد أجنيب مع جزائرينيكما جيوز أي
كل جزائري للجهات القضائية اجلزائرية بشان التزامات  جيوز تقدمي": على يلي 11املادة تنص كما 

  ".تعاقد عليها يف بلد أجنيب حىت ولو كان مع أجنيب
  
واملتعلقة باإلختصاص القضائي  27/09/1968لقد أعطت إتفاقية بروكسل املوقع عليها يف و

منازعات ناسبة ملسألة اإلختصاص الدويل يف جمال التجارية احللول املفيذ األحكام يف املواد املدنية وتنو
   )1(.، وهو ما حاول املشرع اجلزائري مطابقته مع النصوص السالفة الذكراإلستهالك

  
   اإلجراءات: الفرع الثاين
يتعني علينا تبيان  ،باإلستهالك ةاجلهة القضائية املختصة باملنازعات املتعلق ما تعرفنا على بعد

، ن حوادث اإلستهالكعخمتلف اإلجراءات القانونية لرفع دعوى مسؤولية املنتج قصد تعويض املتضررين 
 ت املدنيةتكاد يف معظم احلاالت خترج عن نطاق األحكام العامة املوجودة يف قانون اإلجراءا الحيث 

طريق أمام القضاء املدين أو عن ، إذا إختار املضرور التداعي منه 26دة ااملو 15 حىت12خاصة املواد 
زائي خاصة املواد جلالتداعي أمام القضاء ااملضرور اجلزائية إذا إختار  اإلجراءات األحكام الواردة يف قانون

  .منه78حىت 72واملواد من  05 حىت 01من 
  

ضار كان مرتبط بإرتكابه لفعل لقانوين سواء عقديا أو تقصرييا، ولتزامه اإبإذا أخل املنتج هذا و
أو يف قانون تكون جمرمة يف قانون املستهلك أو خمتلف املراسيم التنفيذية له،  -جنحة أو خمالفة–

خيتار بني رفع دعواه أمام احملكمة اجلزائية أو أمام  أن هنا يكون للمتضرر من الفعل الضار  ،العقوبات
كثريا  -  الضحية –املتضرر لية أن مه العمل من الناحية العبما هو جاري كمة املدنية للفصل فيها، وحملا

بساطة الفصل يف الدعوى وقلة التكاليف وملا يوفره القضاء اجلزائي من سرعة يف  )2(ما خيتار السبيل األول
قدمه له النيابة العامة يف جمال إثبات ءات كما أن املضرور يستفيد يف هذه احلالة من املساعدة اليت تااإلجر

                                                 
 . 247قادة شهيدة ، املرجع السابق، ص / د )1(
 . 35- 25، سائح سنقوسة، املرجع السابق، ص  226- 225قادة شهيدة ، املرجع السابق، ص / د  )2(



 

أما : ويستند يف ذلك على أحد الطريقني ، )1(تجات اليت أحلقت ضررا باملتضرر العيوب الواردة على املن
يستوي أن ترفع الدعوى املدنية مع األول فيكون عن طريق التأسس كطرف مدين يف الدعوى، و

ئية امن قانون اإلجراءات اجلز 03و 02به املادتان  ضت هو ما قدعوى العمومية أو بالتبعية هلا وال
ذلك ، و-عوى املدنية دلا -ضائية قيستفيد كذلك املتضرر من إتساع جمال املطالبة ال، و)2( ئرياجلزا

قا عاما ذو طابع مرافأو  )3(ليه سواء كان شخصا طبيعيا أو مؤسسة خاصةجبواز مقاضاة املدعى ع
دامت ذات صلة ما  )4(أو أدبيةمادية كانت أو جسمانية ة األضرار كافعن  تشمل املساءلةإقتصادي، و

لمتضرر احلق يف اإلدعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق بتقدمي شكوى لطلب التعويض بالدعوى العمومية ول
إىل  دفعه لكفالة لدى احملكمة تغطي مصاريف الدعوى وذلك إستناداحلق به بشرط الذي الضرر  عن

جيوز لكل شخص يّدعي ": ون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري اليت تنص على مايلينمن قا 72نص املادة 
  .)5("أنه مضار جبرمية أن يّدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق املختص

 par voie d’intervention( كطرف مدين عن طريق التدخل املضرور تأسس أما الثاين فيكون ب

ر يف الدعوى بعد إبالغه برفعها يتدخل املتضر حيث العموميةالدعوى  عامة فعالًالنيابة التباشر  بعدما، )
 خاصة عندما الثر قبوال لدى املستهلك املتضرر ولية أن هذا الطريق هو األكممن الناحية العويبدوا و
ي تدخل املدع املنتوج الذي أنتج الضرر، هذا و سائل اإلثبات للوقوف على العيوب الواردة يفتسعفه و

تبدي بعد أن أو أثناءها اجللسة أو أمام هيئات احلكم قبل  )6(املدين املتضرر يكون إما أمام هيئات التحقيق
  )7(.نيابة العامة طلباهتا يف املوضوعال

اإلختصاص األصيل للنظر صاحبة رغم تفضيل املتضرر احملاكم اجلزائية يتبقى احلاكم املدنية هي و
حيث تنص على ما من القانون اإلجراءات اجلزائية  04املادة  إليه بتذهو هو ما  ،يف دعاوي التعويض

دنية جئ احملكمة املْرُتلة عن الدعوى العمومية وحينها صنية منفدجيوز أيضا مباشرة الدعوى امل": يلي
  )8(."حكمها إىل غاية صدور احلكم النهائي

                                                 
 . 226سابق، ص الرجع ملاقادة شهيدة ، / دهامش  : أنظر )1(
 .226سابق، ص الرجع املقادة شهيدة ، / د )2(
  ."ال تكون مقبولة أي كان الشخص املدين أو املعنوي املعترب مسؤوال مدنيا عن الضرر": على مايلي من قانون االجراءات اجلزائية 3/2املادة تنص  )3(
ُتقبل دعوى املسؤولية املدنية عن كافة اوجه الضرر، سواء مادية أو جثمانية أو ادبية ما دامت نامجة عن الوقائع موضوع ": ليعلى ماي من قانون االجراءات اجلزائية 3/3املادة  تنص )4(

 ."الدعوى اجلزائية
 .227سابق، ص الرجع املقادة شهيدة ، / د )5(
 . من قانون اإلجراءات اجلزائية 240و  74انظر املادتان   )6(
 .قانون اإلجراءات اجلزائية من 242انظر املادة  )7(
 . 228سابق، ص الرجع املقادة شهيدة ،  /د )8(



 

  اآلجال: الفرع الثالث
تكاد خترج عن األحكام العامة  ة الباملنتوجات املعي إن دعوى التعويض عن األضرار اليت تسببها

بالدعوى فعت متصلة اليت ختضع هلا الدعوى املدنية من حيث ضرورة رفعها يف اآلجال القانونية سواء ُر
  .العمومية أو منفصلة عنها

تسقط دعوى ": اليت تنص على ما يليمن القانون املدين اجلزائري  133بالرجوع إىل نص املادة و
أن مدة التقادم حتسب  لنايتضح ، "سنة من يوم وقوع الفعل الضار 15تعويض بإنقضاء مخسة عشرة ال

 )1(، ال من يوم معرفة العيب أو الضرر أو معرفة املسؤول عنه)فعل املنتوج(من تاريخ وقوع العمل الضار 
 اليت تقرراخلفية  القواعد املتعلقة بضمان العيوبتجنب ال ميكن للمشتري أن يوهي آجال طويلة هذا و

املنتوج، لرفع دعوى الضمان املنصوص عليها يف القانون املدين يف حالة الضرر الناشئ عن  ةقصري الاجآ
  )3(.، بسنة من يوم تسليم الشيء املبيع)2(من القانون املدين اجلزائري  383/1حيث حددهتا املادة 

قوع سنة من تاريخ و 15طويلة وهي ال يتمسك باملهلةب أن يتهرب من املهلة القصرية، وال جيو
إال يف احلالة اليت خيفي فيها البائع العيب عن املشتري غشا منه، وهو ما قضت به املادة الفعل الضار 

 من القانون املدين اجلزائري 383/2
إىل الرغبة يف تسهيل إثبات  قصريالجل األيعود سبب حتديد ، و)4(

  )5(.األصلي يف املنتوج والعيب الناتج عن سوء اإلستعمال ز بني العيبللتمييوجود العيب من جهة، و
سقوط دعوى املسؤولية التقصريية بالنسبة للمتضرر غري املتعاقد مع ما ميكن استنتاجه مما سبق أن 

مان العيوب اخلفية ضأما سقوط دعوى  ،سنة من يوم وقوع الفعل الضار 15 بإنقضاء مدةيكون املنتج 
و إكتشف العيب بعد فتكون بانقضاء سنة من تاريخ تسليم املبيع، ولد مع املنتج بالنسبة للمشتري املتعاق

هو ما أقره خفى العيب عن املشتري غشا منه وإنقضاء هذا األجل لكن بشرط أال يكون البائع قد أ
إذا كانت دعوى الضمان تتقادم بإنقضاء سنة من يوم تسليم املبيع " :اجمللس األعلى يف قرار له بقوله

ال يكون البائع أخفى العيب على املشتري أقانون مدين، فذلك على شرط  383ا للمادة طبق
  )6(."غشا

                                                 
 . 229- 228سابق، ص الرجع املقادة شهيدة ،  /د )1(
ملشتري العيب إال بعد تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من يوم تسليم املبيع حىت ولو مل يكتشف ا": على مايلي من القانون املدين اجلزائري 383/1تنص املادة  )2(

 ...". انقضاء هذا اآلجل ما مل يلتزم البائع بالضمان ملدة أطول
 .56- 55عوملي مىن، املرجع السابق، ص  )3(
 ."منه غري انه ال جيوز للبائع أن يتمسك بسنة التقادم مىت تبني أنه أخفى العيب غشا"... : على مايلي من القانون املدين اجلزائري 383/2تنص املادة  )4(
 . 56عوملي مىن، املرجع السابق، ص،  )5(
 .  67، العدد األول، ص 1987نشرة القضاة لسنة  20921، ملف رقم 1983مارس  02قرار اجمللس االعلى للقضاء املؤرخ يف   )6(



 

اخلدمات آجال أطول حبيث املتعلق ضمان املنتوجات و 266-90هذا ولقد أتاح املرسوم التنفيذي 
إلنذار سنة حتسب من تاريخ ا هميكن للمتضرر أن يرفع دعوى الضمان إىل احملكمة املختصة يف أجل أقصا

حتدد مدة رفع دعوى ، و)1(اإلنذار قطع مدة التقادمهذا املستهلك للمهين، ويترتب على الذي يوجهه 
  )2(.من تاريخ اإلخطار بوجود العيب لستة أشهر على األقبالضمان اإلتفاقي 

  
يف حالة نشوئها عن جرمية دعوى املدنية تسقط بثالثني سنة، وأما يف القانون الفرنسي فإن ال

يف القانون املدين الفرنسي يف املادة الوارد هذا احلكم العام  ،سقوط الدعوى العموميةبية فإهنا ترتبط جنائ
ة حبيث نص باملتعلق بفعل املنتوجات املعي 389-98منه صاحبه حكم خاص جاء به القانون رقم  2270/1

فاألجل  ،صرها يف أجلنيحاليت ر من حوادث اإلستهالك مراعاهتا وعلى مواعيد خاصة يتعني على املتضر
إن دعوى التعويض املؤسسة على أحكام هذا ": اليت تقضي مبا يلي 17-1386نصت عليه املادة  األول

العنوان تتقادم بآجال ثالث سنوات إبتداءا من تاريخ معرفة أو بإمكانية معرفة املدعي للضرر أو 
انة كافية هو ما ميثل ضملمتضرر ول يتضح من هذا النص أنه أعطى فسحة أطول ، "العيب وهوية املنتج

سقوط حقوق املتضرر يف التعويض،  عادييتجلى يف م األجل الثاينأما  )3(حلماية حقوق املتضررين،
- 98من القانون  16-1386 ملادةنصت عليه اهو ما ين وبالضرورة تكون معها مسؤولية املدعى عليه املهو

فإن مسؤولية املنتج املؤسسة على  ،حالة اخلطأدا عفيما ": ، حيث تقضي مبا يليالسالف الذكر 389
 لضررلسبب أحكام هذا النظام تسقط مبرور عشر سنوات من تاريخ طرح املنتوج للتداول امل

  )4(."ور خالل هذه الفترة دعوى أمام القضاءإال إذا رفع املضر ،للتداول
القانون الفرنسي من قبل يعرفها  مليتضح من خالل ذلك وبعد استقراء هذه املواد أهنا مواعيد 

منتجاته دون هو جعل املنتج مسؤوال عن عيوب اجلديد عاد ييتمثل السبب الرئيسي يف إجياد هذا املو
مع مرور (amortissement du produit)وجات اليت هتتلكمع حقيقة املنت ىهو أمر يتناقحتديد زمين، و

  )5(.الوقت وبالتايل تنقضي املسؤولية تبعا لذلك

                                                 
مل يستجب له ميكنه أن يرفع دعوى الضمان عليه إىل احملكمة املختصة يف ذا إ و": على مايلي املتعلق ضمان املنتوجات واخلدمات 266- 90املرسوم التنفيذي من   18/3تنص املادة  )1(

 ".أجل أقصاه عام واحد ابتداءا من يوم اإلنذار
 .  230قادة شهيدة ، املرجع السابق، ص، / ، د57عوملي مىن، املرجع السابق، ص  )2(
 234- 231ة شهيدة، املرجع السابق، ص، قاد/ د )3(

)4(  Jaques GHESTIN , Op cit, p, 1212, François Xavier testu et Jean Hubert Moitry, Op cit, p, 33-34.  
 . 52- 51بودايل حممد ، املرجع السابق، ص / د )5(



 

  التعويض عن الضرر : الثايناملبحث 
  

مكرر من القانون املدين  140إذا توافرت شروط مسؤولية املنتج املنصوص عليها يف نص املادة 
ويض إذا أثبت العيب يف ة احلق يف التعبفعل املنتجات املعي منق بيانه ينشأ للمتضرر باجلزائري وفقا ملا س
ارة إليه عن طريق دعوى شس هذا احلق كما سبق اإلوميار ،العالقة السببية بينهمااملنتوج والضرر و

  .النامجة من فعل منتجاته املعيبة سؤولية يرفعها على املنتج بصفته امللتزم بالتعويض عن األضرارملا
املبحث التطرق إىل كيفية التعويض عن هذه األضرار من خالل سنحاول من خالل هذا و

كيفية حتديد املسئول عن التعويض، وخنصص املطلب الثاين  تقسيمه إىل مطلبني، نتناول يف املطلب األول 
  .الوفاء بالتعويض وطرقهكيفية إىل 

   
  حتديد املسؤول عن التعويض: املطلب األول

يواجه القاضي املختص بدعوى التعويض عن األضرار الناجتة عن املنتجات املعيبة إشكالية حتديد 
ؤول هو املنتج، محله القاضي عبء دفع التعويض الشخص املسؤول عن التعويض فإذا كان هذا املس

  .للمضرور، و إذا كان املسؤول غري معروفا حتملت الدولة هذا   العبء
و ستكون هاتني احلالتني حمل دراستنا من خالل هذا املطلب الذي نقسمه إىل فرعني نتناول يف  

و خنصص الفرع الثاين للحالة اليت  الفرع األول احلالة اليت يكون فيها املنتج هو املسؤول عن التعويض،
  .تكون فيها الدولة هي املسؤولة عن ذلك

  
  املنتج: الفرع األول

إذا مل يكن التعويض مقدرا يف العقد، أو "من القانون املدين اجلزائري على أنه  182تنص املادة 
كسب بشرط فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما حلق من خسارة وما فاته من  ،يف القانون

أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بإلتزام أو للتأخر يف الوفاء به، ويعترب الضرر نتيجة طبيعية إذا 
  . مل يكن يف إستطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول
يلتزم املدين الذي مل يرتكب غشا أو خطا جسميا  غري أنه إذا كان اإللتزام مصدره العقد، فال

  ".الضرر الذي كان ميكن توقعه عادة وقت التعاقد ال بتعويضإ



 

، املادة 20/06/2005املعدل واملتمم للقانون املدين الصادر بتاريخ  10-05وأضاف القانون رقم 
يشمل " :يلي تنص على مااليت قابلة للتعويض ال من األضرار آخر حتدثت على نوعمكرر اليت  182

  ".رية أو الشرف أو السمعةالتعويض عن الضرر املعنوي كل مساس باحل
  

السالف الذكر  10-05من القانون املدين اجلزائري املعدلة كذلك بالقانون  131ونصت املادة 
 182ق املصاب طبقا ألحكام املادتني الذي حليقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر " ما يليعلى 

كم أن يقدر مدى التعويض بصفة مكرر مع مراعاة الظروف املالبسة، فإن مل يتيسر له وقت احل 182و
   ".هنائية فله أن حيتفظ للمضرور باحلق يف أن يطلب خالل مدة معينة بالنظر من جديد يف التقدير

  
  : ما يلي وبناءا على  هذه النصوص فإن التعويض يف مسؤولية املنتج يشمل

  
  : تعويض الضرر املباشر :أوال

  
كانت أم تقصريية يقضي بعدم التعويض عن األضرار غري املبدأ العام يف املسؤولية املدنية، عقدية 

رتكبه املسؤول، أما الضرر املباشر فيجب التعويض عنه سواء إاملباشرة مهما كانت جسامة اخلطأ الذي 
يف وجود عالقة يكمن معيار التفرقة بينهما ، و(1)كان ماديا أو أدبيا حاال أو مستقبال ما دام حمقق الوقوع

فكلما توفرت هذه العالقة حبيث يصبح  ،من ضرر للمضرور، وما جنم عنه املسؤولالسببية بني فعل 
الضرر نتيجة حتمية أو حمققة للخطأ نكون بصدد ضرر مباشر، وإذا ختلفت نكون بصدد ضرر غري 

 182/1لذلك فاملعيار الذي أورده املشرع اجلزائري يف املادة  ،مر ليس هبذه السهولةإال أن األ ،)2(مباشر
بأن الضرر املباشر يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء باإللتزام أو التأخر يف اجلزائري، لقانون املدين من ا

إذا مل يستطع الدائن أن يتوخاه يبذل اجلهد املعقول  ،- أي نتيجة طبيعية أو ضررا مباشرا –الوفاء به 
إلسترشاد فقط، ويبحث عن يل اإلستدالل أو اعلى القاضي أن يأخذ به على سب، وهو معيار غري كاِفو

  )3( .ظروف الرتاع املطروح عليهمعيار آخر حسب طبيعة و
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   ر املباشر املتوقع وغري املتوقعتعويض الضر: ثانيا
  

ذلك  ،خيتلف مقدار التعويض عن الضرر املباشر يف املسؤولية العقدية عنه يف املسؤولية التقصريية
إمنا يقتصر إلتزامه عامة بتعويض كل الضرر املباشر و كقاعدة املسؤولية العقدية ال يلتزم وأن املدين يف

إال يف حالة إرتكابه غشا أو خطأ  ،وقت التعاقد ادةًعلى التعويض الضرر املباشر الذي كان ميكن توقعه َع
أما يف جمال املسؤولية التقصريية يلتزم املدين  ،غري املتوقعيسأل عن الضرر املباشر املتوقع وجسيم فإنه 

جرى به مبا أخذ صدد فإن املشرع اجلزائري قد هذا اليف املباشر املتوقع وغري املتوقع، ويض الضرر بتعو
ب أو سوء نيته أو خطئه اجلسيم تراض علمه بالعيفاملوزع بإوساءلة املنتج مب يفرنسالقضاء العمل يف ال

إلخالله بإلتزام -املبيع عيب  غري املتوقع الناجم عنيضات عن الضرر املباشر املتوقع ومه بكافة التعوالزوإ
  )1(.ية، حيث إفترض املشرع علمه بالعيبضمان العيوب اخلف

  
خيرج بالتايل من جمال التعاقد، ويتعني هذا يعين أن املنتج يف هذه احلالة قد إرتكب خطأ تقصرييا و

سؤولية العقدية املسؤولية التقصريية لذلك الرأي الغالب يف الفقه أن يكون حكم املأن تطبق عليه أحكام 
أي بضرورة األخذ باملسؤولية التقصريية  ،يف حالة الغش أو اخلطأ اجلسيم حكم املسؤولية التقصريية

  )2(.نت تربطه باملضرور عالقة تعاقديةلو كاملنتج وكتنظيم موحد ملسؤولية ا
  
  :عويض املتضرر عما حلقه من خسارة وما فاته من كسبت: ثالثا

  
مها، اخلسارة اليت حلقت املتضرر والكسب الذي عنصرين أساسيني  يشمل الضرر املباشر على

هذين القاضي على ويعتمد  )3(ض ليكون جابرا لكل هذه األضرارالتعوي مالذا جيب أن يشملهفاته و
لس األعلى يف هذا الشأن لقد قضى اجملاألساسني يف تقدير التعويض، وإال كان حكمه خمالفا للقانون، و

التعويض كمبدأ عام يقدره القاضي حسب اخلسارة اليت ": مبا يلي 1982/ 23/06 مؤرخ يف لهقرار يف 
من القانون املدين األمر الذي يستلزم منه أن  182لت باملضرور وما فاته من كسب عمال باملادة ح

                                                 
 .176 حممد عبد القادر احلاج ، املرجع السابق، ص/ د )1(
 . 38 ، عوملي مىن، املرجع السابق، ص177 حممد عبد القادر احلاج ، املرجع السابق، ص/ د ، 71 حممد شكري سرور، املرجع السابق، ص/ د )2(
 .178 حممد عبد القادر احلاج ، املرجع السابق، ص/ د )3(



 

 ،و ليس على أساس املسؤولية يف اإلصطدامات املادية، لمضرور ليعطي تعويضا جلرب الضرر احلال 
ى أساس املسؤولية كانت ن اجمللس القضائي عندما منح تعويضات متساوية للطرفني علولذلك فإ
 ةمل يربطها بنسبة الضرر احلال بكل شاحنة على حدى يكون قد خرج عن القواعد  املقررمتساوية و

  )1(".يف القانون يستحق قراره النقص 
 28/01/1926ا صادر يف ذهبت إليه حمكمة النقض الفرنسية يف حكم هلنفس احلكم الذي هو و

 مناملتمثلة فيما أصابه و ،أن للمصاب يف احلادث تعويض اخلسارة اليت حلقته": حيث قضت مبا يلي

تعويض الكسب الذي فاته والذي عاقه من ن مال وما يبذل يف سبيل عالجه مضرر يف جسمه و
  )2(."احلصول عليه من وقوع هذا احلادث له

  .مه خطأ املسؤول يف تقدير التعويض؟ جساار التساؤل هنا عن مدى تأثريويث
ففي نطاق املسؤولية التقصريية ال جيوز للقاضي أن يأخذ يف إعتباره جسامة اخلطأ أو تفاهته عند 

دها، وكلما توفر ونشأ عنه ضرر يام املسؤولية بغض النظر عن مقركن يف تقرير التعويض ألن اخلطأ 
لى أساس الضرر ال على أساس تقدير التعويض ع فيكون ،جب التعويض عنه حبسب جسامه الضررو

  .اخلطأ
بني اخلطأ ى رع جبسامه اخلطأ بعني اإلعتبار، وساوأما فيما خيص املسؤولية العقدية فقد أخذ املش

الغش رغم أن الغش يقوم على سوء النية بينما اخلطأ مهما كان جسيما ال يتضمن سوء النية اجلسيم و
هو ما و )3(ويض حىت على الضرر غري املتوقعأو خطأ جسيما بالتع فألزم املدين الذي يرتكب غشا

  .اجلزائريمن القانون املدين  182/2نستخلصه من نص املادة 
  

  نويتعويض الضرر املع: ربعاً
يف مصلحة غري مالية للمضرور وهو ما يصطلح على تسميته بالضرر املعنوي،  قد يتمثل الضرر

يمة يشمل اآلالم احلسخص يف مسعته أو شرفه أو عاطفته، والش ى الذي يلحقذاملفهوم األوهو هبذا 
خمتلف د عاهة أو تشوهات نتيجة احلادث وعن وجوالناجتة عن إصابات جسمانية واآلالم النفسية الناجتة 

  )4(.على الشرف والسمعةاإلعتداء طفية الناجتة عن الشعور بالقلق واحلزن الناتج عن اآلالم العا
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سواء كانت العالقة بني يف اجلزائر على تعويض خمتلف أنواع الضرر املعنوي لقد إستقر القضاء و
مل ينص على ذلك صراحة، ولكن  رغم أن القانون املدين اجلزائري ،املسؤول عقدية أم تقصرييةاملضرور و

ن من قانو 3/4إستنادا كذلك إىل املادة منه الذي جاء فيها لفظ الضرر عاما، و  124باستقراء نص املادة 
انت مادية أو تقبل دعوى املسؤولية عن كافة أوجه الضرر سواء ك": اإلجراءات اجلزائية اليت تنص

أن قبول الدعوى املدنية املرتبطة بالدعوى العمومية يكون عن كافة  لنا يتبني، ..."جسمانية أو أدبية
  )1(.اع الضرر اجلسماين أو املعنويأنو

  
املتمم السالف الذكر املعدل و 10-05ل القانون املشرع اجلزائري من خال سلقد كرهذا و

، و مكرر منه 182للقانون املدين مبدأ يشمل التعويض عن الضرر املعنوي من خالل نص املادة 
والشرف والسمعة، لكن رية ساس باحليستخلص من نص هذه املادة أهنا قصرت الضرر املعنوي على امل

اجتة عن وجود عاهة أو تشوهات تلحق الشخص نتيجة يبقى التساؤل مطروحا عن اآلالم النفسية الن
استهالكه أو استعماله ملنتوج معيب، و هل الضرر يصيب الشعور والعواطف، فهل يشملهم التعويض أم 

  .ال ؟
جنده قد أعطى جلمعيات املتعلق بقواعد العامة حلماية املستهلك،  02-89إذا جئنا إىل القانون رقم 

 رفع الدعوى أمام احملكمة املختصة للمطالبة بتعويض الضرر املعنوي الذي أحلقمحاية املستهلكني احلق يف 
  .منه ولقد سبق اإلشارة لذلك 12ة ذلك طبقا لنص املادباملصاحل املشتركة للمستهلكني و

  
على تعويض الغري من  القانون املدين املصري،  222املادة   نص يف  فقد   املصري   شرعامل أما

عنوي الذي أصاهبم نتيجة فقدانه، وقصرها على املبالتبعية عن الضرر املادي و -  ضرورأقارب امل -
  )2(.األزواج واألقارب حىت الدرجة الرابعة

ضحية املتوفاة عن الضرر املادي واملعنوي تقر كذلك القضاء الفرنسي على تعويض أقارب السوإ
يصيب الغري اس الضرر املعنوي الذي هو ما يعرف بالضرر باإلرتداد أو إنعكمن حزن وآالم لفقدانه، و

  )3(.باإلرتداد
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  الدولة : الفرع الثاين
على  10-05وجب القانون مبة ثدحاملستمن القانون املدين اجلزائري و 1مكرر  140تنص املادة 

مل تكن للمتضرر يد فيه تتكفل الدولة بالتعويض عدم املسؤول عن الضرر اجلسماين، وإن إذا ": يلي ما
  ."رر عن هذا الض

مل األضرار اليت تسببها املنتجات، و عرف املسؤول عنيتضح من خالل هذا النص أنه إذا مل ُي
ق سنتطرق لمن هذا املنط ،فإن الدولة هي اليت تتكفل بكافة التعويضات هااملضرور يف إحداثفعل  يتدخل

  . كفل الدولة بالتعويض وإىل أساس هذا التعويضإىل شروط تفيما يلي 
  
   ط تكفل الدولة بالتعويضشرو: أوال

السالفة الذكر شروط تكفل الدولة بالتعويض إذا ما إنعدم  01مكرر  140لقد حددت املادة 
  :، و نتناوهلا تباعااملسؤول عن الضرر وتتعلق أساسا بالشروط املتعلقة بالضرر والشروط املتعلقة باملضرور

  
  الشروط املتعلقة بالضرر .1

أي متعلق جبسم اإلنسان أو جسده كإصابته بعاهة مستدمية من  وذلك بأن يكون ضرر جسمانيا
واملالحظ أن املشرع  ،عويضهبتتتكفل الدولة يف هذه احلالة فتقعده عن العمل  ،جراء فعل املنتوج املعيب

األضرار املعنوية قد أغفل  )1(من القانون املدين اجلزائري 01مكرر 140ومن خالل نص املادة  اجلزائري
يشترط ومن جهة أخرى  ،هذا من جهة و إقتصر على األضرار اجلسمانية فقط يب األشخاصاليت قد تص

 ههو السبب الرئيسي إلحداثالضرر، حبيث يكون العيب يف املنتوج  أن ال يكون للمتضرر يد يف حصول
فيها دورا سلبيا مثل احلالة اليت يكون املتضرر دورا إجيابيا يف حدوثه أما إذا لعب هلذا العيب ويكون 

يتخذ املضرور ما يف احلالة اليت ال ك ،الضرر ناجتا عن سوء إستعمال أو استهالك املنتوج وليس لعيب فيه
 ،اإلرشادات والتوجيهات الالزمة لذلكمل يتبع أو  ،اإلحتياطات الالزمة عند إستعماله أو استهالكهفيها 

ألن املتضرر يكون قد ساهم التعويض، ب هياففال تتكفل الدولة  ،جسمانيةار أضرمما يؤدي إىل إصابته ب
دورا ويترتب نفس احلكم إذا كان للعيب يف املنتوج خبطئه سواء بإمهاله أو تقصريه يف حدوث الضرر 

   )2(.إجيابيا لكن الضحية ساهم يف إحداث الضرر
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  :الشروط املتعلقة أو اخلاصة باملسؤول .2
إشترط ، من القانون املدين اجلزائري 01ر مكر 140املادة بأن املشرع ومن خالل وان ذكرنا سبق 

حالة جهل املسؤول عن : الدولة بالتعويض وهنا منيز بني حالتنيإنعدام املسؤول عن الضرر كي تتكفل 
، حبيث ال ميكن معرفة منتج املنتوج املعيب املسبب سؤولالدولة التعويض يف حالة جهل امل تتوىل الضرر

وهران اليت مل يعرف حلد اآلن مبحكمة اليت طرحت أمام القضاء  (Sérum) ل قضية املصلمث لألضرار،
  .(contre façon)منتجها احلقيقي وتبني أنه منتوج مقلد 

  
امللتزمني بالتعويض  لكن القانون الفرنسي والتعليمة األوروبية املتعلقة بفعل املنتجات املعيبة جعال

ونظم التضامن بني عدة مسؤولني وهم املوزع أو التاجر أو  ،ملوزعهم باخلصوص املهنيني كاملنتج وا
 - املسؤول اإلحتياطي-الوسيط الذي تعامل معه يف حالة ما إذا كان املنتج جمهوال فيلتزم املوزع 

من القانون املدين الفرنسي  8-1386إال إذا كشف عن هوية املنتج وهو ما ذهبت إليه املادة  ،بالتعويض
املشرع اجلزائري يأخذ به مل وهو ما 1985التعليمة األوروبية لفعل املنتجات املعيبة لسنة  من 09واملادة 

حالة ، و  )1( على املنتج فقطحيث قصر مسؤولية التعويض عن األضرار الناجتة عن عيب يف املنتجات 
ل من املسؤولية ويف هذه احلالة يتمكن املنتج من خالهلا التحل املنتج معلوم ولكنه غري مسؤول عن الضرر

عن طريق إثبات السبب وذلك بأن ينفي عالقة السببية بني الضرر وعيب املنتوج  ،وبالتايل عدم التعويض
الدولة بالتعويض وبالتايل تتكفل  -حيةضخطأ الحالة عدا ما -، كالقوة القاهرة أو خطأ الغري جنيباأل

كفقدانه أحد أطرافه  ،أي أعضائه عما أصاب املتضرر من أضرار حلقت جبسمه أو أحد مكونات جسمه
  )2(.مثال

ال  ،حمل املنتج مسؤولية التعويضخالف ذلك فّيإىل لكن الدكتور حممد شكري سرور يذهب 
ألنه يتردد  ،حيث أنه يف احلاالت اليت يظل فيها سبب احلادث غري معروف على وجه التحديد ،الدولة

إذا كان سبب هذا احلادث هو عيب يف  حبيث يصعب حتديد ما ،بني عدة إحتماالت كلها جائزة
فتلك  ،تعويضالاحملتويات نفسها أو عيب يف املنتوج أو خطأ من املضرور نفسه جيب أن يتحمل املنتج 

.)3(ال يستطيع أن يتحلل منها إال بإثبات السبب األجنيبة املنتج املفترضة اليت هي التكملة املنطقية ملسؤولي
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  عويض ساس تكفل الدولة بالتأ: ثانيا
  

من القانون املدين نظاما جديدا  01مكرر  140 لقد وضع املشرع اجلزائري من خالل نص املادة
متجاوزا بذلك النظرة التقليدية اليت تؤسس التعويض  ،لتعويض األضرار اجلسمانية خارج إطار املسؤولية

سا جديدا للتعويض حتما على املسؤولية وأخذ بنظام التعويض خارج إطار املسؤولية وكرس بذلك أسا
 ،املادة عنصرا جديدا يساهم يف تطوير املسؤولية من ذاتية إىل موضوعية، حيث تعترب هذه )1( وللمسؤولية

أصبحت تشكل خطرا إجتماعيا يف ظل التطور املنتجات تتحمل الدولة تعويض هذه األضرار ألن حيث 
جتاهل الدور املؤثر اليت تلعبه الدعاية يف حبيث ال ميكن  )2(،يف جمال الدعاية واإلعالمهلا التكنولوجي 

قد سلك هنج املشرع اجلزائري ويكون بذلك  ،جذب العمالء إىل منتجات مشروع صناعي معني
وذلك على غرار ، ساس خماطر التطورأاإلتفاقات الدولية فيما خيص التعويض عن األضرار اجلسمانية على 

م ـون رقـوالقان ، 30/01/1974يف   املؤرخ 15-74نظام التعويض عن حوادث املرور طبقا لألمر 
وتعويض ضحايا اإلرهاب طبقا  ،20/07/1988واملؤرخ يف  15-74املعدل واملتمم لألمر  88-31

وكذا التعويض عن حوادث العمل مبوجب القانون  13/02/1999املؤرخ يف  45-99للمرسوم التنفيذي 
املعدل واملتمم للقانون  06/07/1996ؤرخ يف امل 19-96واألمر  02/07/1983املؤرخ يف  13-83رقم 

حبيث تصبح الدولة هي املسؤولة عن الضرر إذا إنعدم  فهو تعويض خارج إطار املسؤولية 83-13
  .املسؤول عنه و مل تكن للضحية يد فيه

  
تطورا كبريا فأصبح ينظر إليه على أساس جند أن أساس التعويض يف القانون اجلزائري قد تطور  
مقابل التأمني اإلجباري واألمر ) التعويض عن حوادث العمل وحوادث املرور(اإلجتماعي  التضامن

القانون املدين الفقرة  من 2005متروك للقضاء خاصة بعدما حذف املشرع اجلزائري مبوجب تعديل 
، املنتجاتأساس جديد متمثل يف خماطر التطور يف جمال عيوب  تبىنمنه وبذلك  125الثانية من املادة 

لإلنضمام إىل املنظمة العاملية املرحلة احلامسة اليت متر هبا اجلزائر يف إطار استعداداهتا وهو تطور فرضته 
اجلزائري قانون الداخلي الوما يقتضيه ذلك من إدماج للمبادئ العامة لإلتفاقيات الدولية يف  ،للتجارة

  )3(.إستعدادا للمرحلة املقبلة
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املسؤول انعدام أن حيكم بالتعويض يف حالة أنه جيب على القاضي  وما ميكن إستنتاجه يف األخري

فتتحمل الدولة التعويض حىت ال يبقى  ،عن الضرر وذلك من دون التحقق من وجود خطأ وعالقة سببية
املستهلك املتضرر بدون تعويض ففي إطار املسؤولية املوضوعية أراد املشرع أن ال ينظر من جانب 

لكن بتطور القانون أصبح التعويض حقا مقررا للمضرور وليس  ،نب املضرورالفاعل بل ينظر من جا
أن املشرع اجلزائري مل ينص على الكيفية اليت يتم هبا يف األخري الحظة املمع  ،بعقوبة املسؤول عنه

 الذي مل يصدر حلد اآلن وبالتايل الرجوع إىل القواعد العامة يف التعويض فاألمر متروك بالضرورة للتنظيم
  .هذا املقام

  
  كيفية الوفاء بالتعويض: املطلب الثاين

بال شك أهم أثر يسعى املضرور األضرار اليت ترتبها املنتجات واخلدمات يعد وإن التعويض عن 
  .إىل الوصول إليه حني إثارته ملسؤولية املنتج
ب على التعرض إىل كيفية الوفاء بالتعويض وأهم طرق اليت جي وسنحاول من خالل هذا املطلب

املدعي إتباعها للحصول على التعويض املناسب له، وذلك من خالل فرعني، الفرع األول نتطرق فيه إىل 
تقدير هذا التعويض، أما الفرع الثاين فسنتطرق من خالله إىل تبيان خمتلف الطرق الواجبة القتضاء هذا 

  .التعويض
  

  تقدير التعويض : الفرع األول
املستحق للتعويض يف إطار ثانية بعدما يكون قد حدد الضرر  يف مرحلةيتعني على القاضي 

من القانون املدين  131، وهو ما جاء يف نص املادة )1(نتج أن يقوم بتقدير التعويض عنهمسؤولية امل
  .السالفة الذكر 10-05املعدلة مبوجب القانون  )2(اجلزائري

                                                 
 . 42عوملي مىن، املرجع السابق، ص )1(
مكرر مع مراعاة  182و 182يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي حلق املصاب طبقا ألحكام املادتني "اجلزائري على ما يلي  من القانون املدين 131ص املادة تنو )2(

   ".يد يف التقديرنة بالنظر من جدالظروف املالبسة، فإن مل يتيسر له وقت احلكم أن يقدر مدى التعويض بصفة هنائية فله أن حيتفظ للمضرور باحلق يف أن يطلب خالل مدة معي
 



 

ذلك لذي يقدر مبلغ التعويض، وضوع هو اأحكام هذه املادة أن قاضي املو ءيتضح من إستقرا
، ويف هذا الشأن قضت احملكمة العليا يف حكم صادر عنها )1(املشار إليها آنفا 182و182وفقا للمادتني 

بالتايل فإن تقديره ار مل يوجد أي نص يقدر تعويضه وحيث أن الضرر املشار إليه يف القر: "مبا يلي
أن ري خاضعة لسلطة احملكمة العليا، ومراقبته غ وعليه فإن ،دخل ضمن السلطة التقديرية للقاضيي

من أجل تقدير التعويض غري ملزم للقاضي إذا كانت عناصر التعويض كافية يف امللف تعيني خبري 
مما  فإن القرار املطعون فيه جاء على أساس قانوين ومسبباً ،وهلذا ،تسمح للقاضي بتقدير الضرر الناتج

  )2(".نستوجب رفض هذا الوجه ورفض الطعي
  

وبذلك فتقدير التعويض الذي جيرب ، (*)وهو ما قضت به أيضا حمكمة النقض املصرية، يف قرار هلا
ن عناصر الضرر إذا بّيوع دون رقابة احملكمة العليا، الضرر هو من مسائل الواقع يستقل هبا قاضي املوض

املختل نتيجة خطأ املسؤول  ذلك أن قوام املسؤولية هو إعادة التوازن ،ووجه أحقية املضرور للتعويض
ه على نفقة هذا املسؤول إىل احلالة اليت كان عليها قبل يقتضي ردُّوهذا وما نتج عنه من ضرر للمتضرر 

الفعل الضار، وهبذا فال جيوز أن يتجاوز مبلغ التعويض مقدار الضرر، وال ينقص عنه، لذلك البد وقوع 
وهو ما ، )3( اعتمد عليها يف تقدير التعويض احملكوم بهعلى القاضي أن يبني يف حكمه عناصر الضرر اليت

من املبادئ العامة يف القانون أن التعويضات املدنية جيب ": قضت به احملكمة العليا يف حكم هلا بقوهلا
حكامهم الوسائل املعتمدة لتقدير تلك أوعلى القضاة أن يبينوا يف  ،أن تكون مناسبة للضرر احلاصل

فإن القضاء وخبالف ذلك يعد خرقا للقانون، وملا ثبت يف قضية احلال أن قضاة  ومن مث ،التعويضات
رهم للتعويض يتعويضات هامة دون حتديد العناصر اليت إعتمدوا عليها يف تقد ااملوضوع منحو

  )4(."كان كذلك إستوجب قرارهم النقضومىت يكونوا بذلك قد خرقوا القواعد املقررة قانونا 
خلص أن عناصر تقدير التعويض من املسائل الواقعية اليت يستقل هبا قاضي من خالل ما سبق نست

لكن عناصر الضرر اليت يعتمد عليها يف حساب التعويض هي من املسائل القانونية ختضع  ،املوضوع
من القانون املدين اجلزائري  131جيب على القاضي وفقا للنص القانوين ، حيث )5(.لرقابة احملكمة العليا
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 . 123، ص01، العدد 1997، اجمللة القضائية لسنة  109568، ملف قضي رقم 24/05/1994قرار احملكمة العليا ، املؤرخ يف  )2(

ائل الواقع اليت يستقل هبا قاضي املوضوع، وال معقب عليه من حمكمة النقض سمتقدير التعويض اجلابر للضرر هو من " :مبا يلي  14/06/1973حمكمة النقض املصرية  يف  قضت (*)
 " يف ذلك، ما دام قد بني عناصر الضرر، ووجه أحقية طالب التعويض فيه

 .43عوملي مىن، املرجع السابق، ص  )3(
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ويقصد هبا تلك الظروف اليت تالبس وقوع  ،"الظروف املالبسة"عي عند تقديره مدى التعويض أن يرا
أو الظروف اخلاصة بشخص املضرور اليت تالبسه كوضعه الثقايف أو مركزه اإلجتماعي أو  ،)1(الضرر

األسرة  فالعجز عن العمل الذي يصيب رّب ،حالته الصحية أو جنسه أو سنه أو مهنته أو ظروفه العائلية
أو شخصيا وهكذا يقدر الضرر تقديرا ذاتيا  ،نفسه يفوق كثريا ما يسببه ذات العجز لشخص ال يعول إالّ

ا الظروف الشخصية للمسؤول كظروفه املالية أّم ،وليس على أساس موضوعيبالنظر إىل ذات املضرور، 
، )2(لتعويض من طرف القاضينسب إليه، فيتعني عدم اإلعتداد هبا عند تقدير اأو جسامة اخلطأ الذي ُي

إذا كان مؤدى نص ": ، حيث جاء فيه08/05/1985يف قراره الصادر يف ما قضى به اجمللس األعلى وهو 
القاضي، فإن عدم  تعويض خيضع يف تقديره لسلطةالمن القانون املدين أن  182، 132، 130املواد 

 ،وقيامهم بتحديد اخلسارة ،ة للضحيةقضاة املوضوع إىل مراعاهتم الظروف املالبساإلشارة من طرف 
  )3(...."جيعل قرارهم غري سليم ويعرضه للنقض

ويف حالة تعدد األضرار فإنه جيوز للقاضي أن يقضي بتعويض إمجايل عن مجيع األضرار اليت 
ويناقش يف  ،عناصر الضرر اليت قضى مبوجبها هبذا التعويضيبني أن  طلكن يشتر ،حلقت باملضرور

ويبني وجه أحقية طالب التعويض فيه وبالتايل اإلستجابة له أو عدم  ه،على حد حكمه كل عنصر
ومن مث رفضه فإذا أغفل ذلك يكون حكمه مشوبا بالقصور وجيوز كذلك احلكم بتعويض  ،أحقيته

  . نصيب كل واحد منهم حبسب الضرر الذي أصابهعند تعددهم، أو حتديد عني إمجايل للمّد
زم لْمر بالضرر املعنوي فال ُيإن األمر هنا خيتلف إذا تعلق األنوي، فأما فيما خيص الضرر املع

القاضي بذكر العناصر اليت إعتمد عليها يف تقدير التعويض ألنه يرتكز على عنصر عاطفي، ال حيتاج إىل 
إذا كان "...: جاء فيهقضى به اجمللس األعلى يف نفس القرار السالف الذكر حبيث ما وهو ، )4(تعليل
 من حيث منح التعويض وذلك بذكر خمتلف العناصر أن يعللوا قرارهم عوعلى قضاة املوض يتعني

يرتكز  فإن الوضع خيالف ذلك إذا كان التعويض يتعلق بالضرر املعنوي ألنه ،اليت اعتمدوا عليها فعال
  )5(".وبذلك يكون القرار غري حمتاج لتعليل خاص على العنصر العاطفي الذي ال حيتاج إىل تعليل
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  طرق التعويض : الفرع الثاين
لقد تضمن القانون املدين اجلزائري أحكام عامة تبني للقاضي طريقة التعويض عن خمتلف األضرار 

ونظمها أيضا قانون محاية املستهلك  ،منه 130اليت تسببها املنتجات املعيبة خاصة من خالل نص املادة 
  .خاصة يف مادته الثامنة 266-90ا املرسوم التنفيذي رقم سيموخمتلف املراسيم التنفيذية له ال 02-89رقم 

  :و خنصص هذا الفرع لدراسة خمتلف هذه الطرق تباعا
  

  طرق التعويض يف القانون املدين  : أوال
، ويتعلق األمر بالتعويض ىل أهم طرق التعويضإ )1(من القانون املدين 132لقد أشارت املادة 

  : ض هلذه الطرق وفق التسلسل اآليتالعيين أو التعويض مبقابل، وسنتعر
  
   (la réparation en nature)  التعويض العيين. 1

أو تقدم به  ،والقاضي ملزم بالتعويض العيين إذا كان ممكنا وطلبه الدائن ،هو األصل يف التعويض
  )2(:حكمه أن يراعي األحكام التاليةيب وعليه يف تسب ،املدين

ال إذا قام به املدين نفسه جيوز احلكم بإلزام إري ممكن أو غري مالئم إذا كان تنفيذ اإللتزام عينيا غ -
من القانون املدين  174املدين هبذا التنفيذ وبدفع غرامة هتديدية على نفقة املدين وفقا لنص املادة 

 .اجلزائري

من القانون املدين  170فقا لنص املادة م على نفقة املدين والترخيص للدائن بتنفيذ اإللتزا -
 .، إذا كان هذا التنفيذ ممكناجلزائريا

وإذا طالب  ،إذا كان املدين مستعدا للتنفيذ العيين ،ال جيوز للدائن أن يطلب التنفيذ مبقابل -
صرف بفللقاضي أن يقضي بالتنفيذ العيين  ،ا للمدينقًِهْربالتنفيذ مبقابل ومل يكن التنفيذ العيين ُم

  .حكما بغري ما طلب اخلصوم أو أكثر مما طلبواذلك منه  وال يعترب ،النظر عن طلب الدائن

                                                 
يصح أن يكون إيرادا مرتبا، وجيوز يعني القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كما ":ما يلي  من القانون املدين اجلزائري على 132تنص املادة   )1(

ويقدر التعويض بالنقد على أنه جيوز للقاضي تبعا للظروف بناءا على طلب املضرور أن يأمر بإعادة احلالة إىل ما كانت عليه، أو أن ، يف هاتني احلالتني إلزام املدين، بأن يقدر تأمينا
 ".   لفعل غري املشروعحيكم وذلك على سبيل التعويض، بأداء بعض اإلعانات تتصل با

 . 266- 265بلحاج العريب، املرجع السابق، ص / ، د 45ي مىن، املرجع السابق، ص وملع )2(



 

مام احملكمة بالتعويض العيين فيستطيع أن يطالب بالتعويض مبقابل أمام جهة ألب الدائن افإذا ط
فض طلبه يستطيع أن يطالب وُر ،فإذا طلب التعويض مبقابل أمام احملكمة، اإلستئناف والعكس صحيح

  )1(.وال يعترب طلبا جديدا يف كلتا احلالتني ،بالتعويض العيين أمام جهة اإلستئناف
إذا استحال تنفيذ اإللتزام عينيا هلالك الشيء حمل التعاقد حيكم القاضي على الدائن بالتعويض  -

د له فيه فتنتفي ـجنيب ال يأمبقابل إال إذا ثبت أن إستحالة تنفيذ اإللتزام قد نشأت عن سبب 
 .مسؤوليته

ين يف املسؤولية التقصريية فال يكون أمام القاضي سوى احلكم والغالب أن يعتذر التنفيذ العي
  )2(.بالتعويض مبقابل

   (la réparation pécuniaire) التعويض مبقابل. 2
وبالتايل ليس للمدين أن ، التعويض مبقابل هو الصورة الغالبة للتعويض يف املسؤولية التقصريية

  )3(.ن ممكنايفرض على الدائن بدال من التنفيذ العيين إذا كا
  

مل يقم أحد املتعاقدين بتنفيذ إلتزامه جيوز للمتعاقد اآلخر أن قدا، فإذا والتعويض مبقابل قد يكون ن
أن القاضي ، لكن إذا رأى مبقابلوفسخ العقد هنا ما هو إال صورة من التنفيذ يطالب بفسخ العقد، 

ويف التنفيذ مبقابل يكون  )4(ه أجال للتنفيذالتنفيذ العيين ميكن أن يتم يف فترة قريبة فيجوز له أن مينح ل
  )5(.دون التقيد بطلبات املضرور ختيار املقابلإيف للقاضي احلرية 

  
إال انه جيوز  ،دفعة واحدة للمضرورمبقابل إذا كان مبلغا ماليا أن يدفع األصل يف التعويض هذا و

إلزام املدين بتقدمي تأمني بإيداع مبلغ جيوز كما  ،أقساط أو إيرادا مرتباعلى شكل  يدفع للقاضي أن جيعله
اجلزائري، من القانون املدين  132/1هو ما نصت عليه املادة ان الوفاء باإليراد احملكوم به، ولضم كاٍف

يف صورة أقساط أو مرتب  هلكن باملقابل هل جيوز إعادة النظر يف مقدار التعويض إذا قرر القاضي دفع
  )6(.عت األسعار؟ة يف حالة ما إذا إرتفمدى احليا

                                                 
 . 45، عوملي مىن، املرجع السابق، ص 205علي علي سليمان، املرجع السابق، ص / د )1(
 .46عوملي مىن، املرجع السابق، ص  )2(
 . 266 العريب بلحاج ، املرجع السابق، ص،/ د )3(
 ..."و جيوز للقاضي أن مينح املدين أجال حسب الظروف : " مايلي من القانون املدين اجلزائري   119/2تنص املادة  )4(
 .46عوملي مىن، املرجع السابق، ص  )5(
 . 47عوملي مىن، املرجع السابق، ص  )6(



 

إذا حكم القاضي بدفع التعويض يف صورة أقساط فإن القضاء سواء اجلزائري أو الفرنسي إستقر 
بالتايل فتح اجملال للمضرور لطلب إعادة النظر يف  ،النظر فيه ألن األسعار ترتفع بإستمرارإعادة على عدم 

املقضي يف ذلك مساس حبجية الشيء فيه و طلب املسؤول بإعادة النظر مقدار التعويض يعين باملقابل قبول
د القانون حّدتب مدى احلياة فيجوز له تعديله، وع تعويض يف صورة مرفأما إذا حكم القاضي بد ،فيه

يف التعويض من الزيادة يف اإليراد حبيث ال يكون املضرور حباجة لطلب إعادة النظر أو نسبة مقدار مسبقا 
جال اليت تدفع احلياة فله حرية حتديد اآلمدى يف شكل مرتب  إذا حكم القاضي بدفع تعويضجديد، و

  )1(.فيها أقساط املرتب
  

  طرق التعويض يف قانون محاية املستهلك: ثانيا
لطرق  ،إىل جانب األحكام العامة املنصوص عليها يف القواعد العامة للقانون املدين املشار إليها

لك يربطه باملنتج عقد فيما لو كان املتضرر مسته ،رقطقواعد خاصة هلذه الك أحكام وهنا، التعويض
هو ملزم هبا ألهنا من باعتبارها قيد على القواعد العامة، و بالتايل على القاضي مراعاهتاإستهالكي، و
على هي من النظام العام ال جيوز اإلتفاق اعد قانون اإلستهالك قواعد آمرة ومعظم قو - النظام العام

  )2(.-ن يثريها ولو من تلقاء نفسه يف أي مرحلة من مراحل الدعوى خمالفتها والقاضي عليه أ
  
 هلقد أوجب قانون محاية املستهلك على املهين يف مجيع احلاالت إصالح الضرر الذي يسببو

على ج حبيث جيعله غري صاحل لإلستعمال، واألشخاص أو بسبب العيب الذي ينطوي عليه املنتو
ذلك د ظهور العيب، وللمهين أن يطلب، الضمان جملرالتزامه بيذ طلب تنفللمهين املستهلك أن يقدم 
نتوج ا يف مكان الذي يوجد فيه املمأو ممثليه إجراء معاينة فورية تتم حبضور الطرفني ،حسب نوع املنتوج

نص يضمان عدم سالمة املنتوج بتعويض املستهلك بالطرق القانونية اليت االلتزام بيتم تنفيذ املضمون، و
تعلق بضمان املنتوجات امل 266-90 ياملرسوم التنفيذ، و)3(ل من قانون محاية املستهلكها كعلي

  :وتتمثل هذه الطرق فيما يلي )4(واخلدمات

                                                 
 . 47عوملي مىن، املرجع السابق، ص   )1(
  . 46املرجع السابق، ص علي بوحلية بن بومخيس، / أ )2(
 .89/02من قانون محاية املستهلك اجلزائري  08املادة  )3(
 . ، املتعلق بضمان املنتوجات واخلدمات266-90من املرسوم التنفيذي  05املادة  )4(



 

  إصالح املنتوج. 1
  

 الذي يقدمه للمستهلك من أي عيب جيعلهاملنتوج قع على عاتقه إلتزام بضمان سالمة يإن املنتج 
واملتعلق   266-90 يمن املرسوم التنفيذ 05ما قضت به املادة  هوغري صاحل لإلستعمال املخصص له و

املتعلق بالقواعد العامة حلماية  02-89من قانون  06املادة بضمان املنتوجات واخلدمات، وكذا 
  )1(.ح املنتوج ليصبح صاحلا لإلستعمالأوجب القانون على املنتج إصال، لذا املستهلك
  
ت أن يصلح املنتوج على ب على املهين يف مجيع احلاالمل يكتفي املشرع بذلك فقط بل أوجو

ة بأجزاء سليمة فيكون تنفيذ الضمان بتقدمي يبإستبدال األجزاء املعنفقته، السيما مصاريف اليد العاملة، و
إذا تسبب اخللل من ، وإصالح اخلللمل املتمثل يف تركيب هذه القطع وباإلضافة إىل الع ،قطع الغيار

إصالح املنتوج أن يطالب املهين بالتعويض عما باالضافة إىل فيكون من حقه هلك، جديد يف ضرر للمست
  )2(.حلقه من أضرار عنه 

  
  إستبدال املنتوج. 2
  

من املرسوم  07 جند املادة 02-89 رقم من القانون محاية املستهلك 08باإلضافة إىل املادة 
: تقضي مبا يلي تنص على إستبدال املنتوج حبيث  املتعلق بضمان املتوجات و اخلدمات 266-90التنفيذي 

جيب على احملترف أن يقوم بإستبدال املنتوج إذا بلغ قيمته درجة خطرية جتعله غري قابل لإلستعمال "
  ".جزئيا أو كليا على الرغم من إصالحه

 ؤثر يف صالحية املنتوجما على حنو يييستخلص من هذه املادة أنه قد يكون العيب أو اخللل جس
جيب إستبداله ككل حىت يفي احملترف  و بالتايل ،معه إعادة إصالحه على النحو املرجوبأكمله، ويصعب 
إصالحه وإعادته إىل حالته من حق احملترف أن يرفض إستبدال املنتوج إذا أمكن و ،بإلتزامه بالضمان

  )3(.املعتادة وذلك جمانا ودون مصاريف إضافية
                                                 

دة ليسانس يف العلوم القانونية واإلدارية، املركز اجلامعي خبميس مليانة، ، مذكرة خترج لنيل شها"محاية املستهلك يف التشريع اجلزائري "  بن زهرة بلقاسم خدجية، عمار يوسف عائشة، )1(
 . 88-87، ص 2007جوان

 .46علي بوحلية بن بومخيس، املرجع السابق، ص  )2(
 . 47علي بوحلية بن بومخيس، املرجع السابق، ص  )3(



 

  رد مثن املنتوج . 3
  

وذلك إستنادا  ،إصالح املنتوج أو إستبداله جيب على احملترف أن يرد مثنه دون تأخرإذا تعذر 
أو رد مثن الشيء مع اإلحتفاظ حبق "....: اليت تقضي مبا يلي ن قانون محاية املستهلكم 8/2لنص املادة 

   ".املستهلك يف التعويض عن األضرار اليت قد حلقته
  

املتعلق بضمان املتوجات و  266-90 ملرسوم التنفيذيمن ا 09باإلضافة إىل ذلك نصت املادة 
جيب عليه أن يرد مثنه  إذا تعذر على احملترف إصالح املنتوج إو إستبداله فإنه" :على ما يلي اخلدمات
  ."دون تأخري
  

أنه يقع على عاتق املنتج أو  ،من خالل النصوص القانونية السالفة الذكرما ميطن إستنتاجه 
لكن ذلك مقترن بتحقق شرطان نصت  )1(دون تأخر إىل املستهلكد مثن املنتوج وبرزام تاحملترف إل

  :كاآليتو هي  املتعلق بضمان املتوجات و اخلدمات 266-90 من املرسوم التنفيذي 09/2عليهما املادة 
يتحقق هذا الشرط إذا كان املنتوج غري قابل و :)الرد اجلزئي(أن يُردَّ جزء من الثمن  -

 )2(.ا وفضل املستهلك اإلحتفاظ به وذلك حسب اإلتفاقتعمال جزئيلإلس

الثمن املنتوج كامال  يقع على عاتق املنتج رد :املنتوج غري قابل لإلستعمال كلياإذا كان  -
التعويض عن كل األضرار املادية للمستهلك أن يطلب نتوج املعيب، وباملقابل يرد املستهلك املو
 266-90من املرسوم التنفيذي  06نادا لنص املادة اجلسمانية اليت يتسبب فيها العيب إستو

 .السالف الذكر 

أن ، وخاصة ضرر عدم اإلستفادة من املنتوج طوال فترة اإلصالح ةبصفويدخل ضمن ذلك و
وامل منها حسن نية أو سوء نية احملترف أو عمبدأ إستحقاق التعويض أو مداه يتوقف على عدة 

ستة شهادة ضمان مدهتا  هلذا األخريو يقدم  ،لمستهلكاملنتج و وجود ضمانا إتفاقيا أنفع ل
  )3(.أكثر تسري من يوم تسليم املنتوج شهر أوأ

                                                 
 . 47علي بوحلية بن بومخيس، املرجع السابق، ص   )1(
  90جية ، عمار يوسف عائشة ، املرجع السابق، ص بن زهرة بلقاسم خد  )2(
 .90، بن زهرة بلقاسم خدجية ، عمار يوسف عائشة ، املرجع السابق، ص  47علي بوحلية بن بومخيس، املرجع السابق، ص   )3(



 

خري أن القاضي ملزم هبذه األحكام اخلاصة يف حكمه عند تقرير التعويض لذا ميكن القول يف األ
يف ف الضعيف إذا كان أطراف الرتاع يربطهم عقد إستهالكي ألهنا مقررة حلماية املستهلك كونه الطر

  )1(.العالقة مع املنتج أو احملترف
  

                                                 
 . 47عوملي مىن، املرجع السابق، ص  )1(



 

 



 

  إنتفاء مسؤولية املنتجوسائل : الفصل الثالث

ال ميكن دفعها يف أي حال من األحوال إال إذا أثبت إذا قامت مسؤولية املنتج عن منتجاته املعيبة، 
جنيب أو بإثبات أن العيب مل ينتج  املنتج أنه قام مبا جينبه من إلقاء املسؤولية عليه، وذلك بإثبات السبب األ

  .عن نشاطه املهين أو مل يستطع تفادي أخطار التطور العلمي والتقين الذي يفرضه اإلنتاج

 ألسباب إنتفاء مسؤولية املنتج و ذلك بتقسيمه إىل  لذا سنحاول من خالل هذا الفصل التطرق 
املنتج أما املبحث الثاين خنصصه إىل أسباب إنتفاء مسؤولية األول إىل املبحث مبحثني حبيث خنصص 

  .بطالن شروط اإلعفاء من هذه املسؤولية

  أسباب اإلعفاء من املسؤولية : املبحث األول

أو على خطأ مفترض  ،إن مسؤولية املنتج سواء قامت على خطأ واجب اإلثبات يف جانب املنتج
بتعويض املضرور عن األضرار اليت كل األحوال واحدة، وهي إلتزام املسؤول يف  هاثار، فآيف احلراسة

  .حلقته من جراء املنتجات املعيبة

عالقة السببية بني وجود عيب يف تنتفي مسؤولية املنتج، يتعني عليه إقامة الدليل على إنتفاء ولكي 
وباملقابل إذا أثبت املضرور العيب وعالقة السببية بينه وبني الضرر  ،املنتوج والضرر احلاصل من جراءه

 ،يف إحداث الضرر قد أقام الدليل على تدخل السلعة اإلجيايبيكون أصابه يف شخصه أو يف ماله الذي 
املتمثل ودفعها إال بإثبات السبب األجنيب  هذا األخرييث ال يستطيع حبوعلى إثرها تقوم مسؤولية املنتج 

عني األورويب والفرنسي باإلضافة إىل هذا فإن املشرو ،يف القوة القاهرة أو فعل الغري أو خطأ املضرور
  .املتعلق بفعل املنتجات املعيبة أضاف أسباب خاصة لدفع هذه املسؤولية

و سنحاول من خالل هذا املبحث التطرق إىل الدفوع اليت يتمسك هبا املنتج حىت ينفي مسؤوليته 
العامة، و نتناول  نتنا ول يف املطلب األول أسباب اإلعفاء املقررة يف القواعد: و ذلك بتقسيمه إىل مطلبني

.يف املطلب الثاين أسباب اإلعفاء املستحدثة مبقتضى القواعد العامة اخلاصة مبسؤولية املنتج



 

  األسباب العامة إلنتفاء مسؤولية املنتج: األولاملطلب 

وسائل خاصة لنفي وضع من يف القانون اجلزائري النظام اجلديد ملسؤولية املنتج يتمكن  مل
ومن مثة جيب الرجوع إىل القواعد العامة املنصوص عليها  ،احلال يف القانون الفرنسيكما هو  ،مسؤوليته

قد  الضرر أن إذا أثبت الشخص": اليت تنص على ما يلي  127يف القانون املدين اجلزائري خاصة املادة 
نشأ عن سبب ال يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من املضرور أو خطأ من 

وكذلك املادة ". ري كان غري ملزم بتعويض هذا الضرر ما مل يوجد نص قانوين أو إتفاق خيالف ذلكالغ
يعفى من هذه املسؤولية احلارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث و... : "واليت تنص 138/2

يستنتج  ."بسبب مل يكن يتوقعه مثل عمل الضحية، أو عمل الغري، أو احلالة الطارئة أو القوة القاهرة
، وخطأ الضحية أو الغري، (*)من هاتني املادتني أن أسباب اإلعفاء من املسؤولية هي القوة القاهرة

وستكون هذه األسباب حمل دراستنا من خالل هذا املطلب الذي نقسمه إىل ثالثة فروع، نتناول يف 
  صص الفرع الثالث لفعل الغري       الفرع األول القوة القاهرة، و نتناول يف الفرع الثاين خطأ املضرور، و خن

   القوة القاهرة: الفرع األول

من القانون  138/2و  127لكن نص عليها يف املادتني  ، يعرف املشرع اجلزائري القوة القاهرةمل
أمر غري "الفقه العريب بأهنا بعض يعرفها حيث املدين اجلزائري وترك جمال تعريفها إىل الفقه والقضاء 

أمر ال "أهنا البعض اآلخر بيعرفها و ،"يؤدي مباشرة إىل حصول ضرر دفعه،وال ميكن  ،متوقع حصوله
  ."وال ميكن توقع حصوله وغري ممكن دفعه ويؤدي إىل إستحالة تنفيذ اإللتزام ،ينسب إىل املدين

ين مل يكن يف وسعه توقعها أو حادثة مستقلة عن إرادة املد" ابأهن اأما القضاء فذهب إىل تعريفه
   )1(."ومتهامقا

 127وجيب أن تتوفر يف القوة القاهرة عناصر السبب األجنيب اليت تستخلص من نصوص املواد 
وهي عدم التوقع وإستحالة الدفع بشرط أن تكون اإلستحالة  ،من القانون املدين اجلزائري 138/2و

نقضي هبا إلتزام في ،فتكون قوة قاهرة الفيضانات والزالزل واحلروب، واملعيار هنا موضوعي، مطلقة

                                                 
حلادث املفاجئ والقوة القاهرة، حبيث ذهب غالبية الفقه احلديث إىل إعتبارمها شيء واحد رغم حماوالت البعض التمييز يالحظ أن النص القانوين املشار إليه أعاله وظف مصطلحني مها، ا (*)

 .اجلزائريف كل من فرنسا، ومصر و بينهما، فكالمها يتميز بعدم إمكان نسبته إىل املدعي إليه، وبعدم إمكان توقفه وبإستحالة دفعه، وهو ما ذهب إليه كل من الفقه والقضاء
 .216حممد عبد القادر احلاج، املرجع السابق، ص  )1(



 

املدين يف املسؤولية العقدية وتنتفي هبا عالقة السببية بني اخلطأ والضرر يف املسؤولية التقصريية فال يكون 
من املقرر " بقوهلا 25/05/1988 هناك حمال للتعويض يف كلتا احلالتني وهو ما قضت به احملكمة العليا يف

عن سبب ال يد له فيه كقوة قاهرة كان غري ملزم قانونا انه إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ 
   )1(...."بالتعويض

من القانون املدين اجلزائري قد أجازت اإلتفاق على حتمل  178املادة  واجلدير بالذكر أن نص
جيوز " :املدين باإللتزام يف العقود، املسؤولية يف حال حدوث القوة القاهرة حيث تنص على مايلي 

  ...".تحمل املدين تبعة احلدث املفاجئ أو القوة القاهرةياإلتفاق على أن ال 

وبإسقاط النصوص القانونية السابقة على العالقة التعاقدية بني املستهلك واملنتج جند أن هذا 
األخري تنتفي مسؤوليته تأسيسا على دفوع القوة القاهرة بتوافر عنصرين مها عدم توقع املنتج هلا وعدم 

اإلتفاق بني املستهلك واملنتج على حتمل هذا األخري املسؤولية يف حال  وقوع إمكانية دفعها، وجيوز 
القوة القاهرة ويعد هذا اإلتفاق نوع من التأمني الذي يشدد من املسؤولية ويضع املستهلك يف منطقة  

دون قتصر على املسؤولية العقدية ي ا الدفعأن هذ السالفة الذكر يستخلص من املادة، و كذلك )2(األمان 
  .سواها

القوة كون تثالثا وهو أن  فإن القضاء الفرنسي باإلضافة إىل العنصرين السابقني يضيف عنصرا 
أن البائع املهين ال الفرنسي عن املنتوج ومستقال متاما عن فعل املنتج، ويرى القضاء  اخارجيالقاهرة أمرا 
، ولو كان غري متوقع وال ميكن دفعه إال اخلفي للعيبالطابع أثبت ولو من إلتزامه بالضمان ميكنه التحلل 

املنتج طاملا أنه  جديدة أثارها القضاء يف مسؤولية مسألةأنه يفتقد إىل الطابع اخلارجي، وهي بذلك 
واليت ال  ،وخطر التطور يشمل األخطار الكامنة يف املنتوج ،دفع خماطر التطور هلذا األخري إثارة يسمح

التقنية غري أهنا بعد اإلستعمال تبدأ يف وقة جلميع املعارف العلمية تظهر عند عرض سلعة للتداول مطاب
ضرار أوتتعلق مبا يسمى باملخاطر اجملهولة الناجتة عن التطور التكنولوجي واليت يترتب عليها  ،الظهور
  .عديدة
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ة عن فعل املنتجات املعيبة يبفرنسا املتضمن املسؤول 389-98وكان القضاء قبل صدور القانون 
  )1(.جنيببفكرة إمكانية ختلص املنتج من مسؤوليته بإقامة الدليل على السبب األ يأخذ

 ،املتعلقة بفعل املنتجات املعيبة 1985وجتدر اإلشارة إىل أن كال من التعليمة االوروبية لعام 
يف  السالف الذكر مل ينص على إعتبار القوة القاهرة سبب لدفع مسؤولية املنتج 389-98 والقانون

  )2(.طاملا أنه يسمح للمنتج بإثارة دفع خماطر التطورنون الفرنسي القا

  : خطأ املضرور: الفرع الثاين

جيوز للقاضي أن ينقض مقدار ": من القانون املدين اجلزائري على ما يلي 177تنص املادة 
  ".ال حيكم بالتعويض إذا كان الدائن خبطئه قد إشترك يف إحداث الضرر أو زاد  فيه أو ،التعويض

حق به أو اليستخلص من أحكام هذه املادة أنه إذا ساهم فعل املضرور أو خطئه  يف إحداث الضرر ال
دخل خبطئه يف ته، ومن غري املستساغ قانونا منح تعويض كلي ملن ئفإنه يتحمل تبعة أخطا ،زاد منه

من املقرر ": قولهب 17/06/1987صادر يف ال هوهو ما قضى به اجمللس األعلى يف قرار ،)3(ترتيب الضرر
قانونا أنه يعفى من املسؤولية حارس الشيء إذا أثبت أن الضرر الذي حيدثه الشيء حدث بسبب مل 

  )4(."...يكن يتوقعه مثل عمل الضحية

فال  ،ن ترتيب اإلعفاء الكلي للمنتج من املسؤولية يكون استثناءا يف حالة عيب يف املنتوجإوعليه ف
أحد األسباب اليت سامهت يف حدوث  ؤولية إذا كان خطأ الضحية ما هو إالسجمال لإلعفاء الكلي من امل

  .يف هذه احلالة وبالتايل يكون اإلعفاء من املسؤولية جزئيا ،الضرر له

واجلدير بالذكر أن  ،على ضوء ما سبق فإن خطأ املضرور يعد سببا إلعفاء املنتج من املسؤولية
يتعني أن يتوفر فيه صفيت  أ املضرور سببا لإلعفاء من املسؤوليةبعض الفقهاء يف فرنسا يرون أن إعتبار خط

كشرب مريض لعشر قطرات من حملول الدواء بدال من قطرتني، أما حينما يكون  ،الفداحة واجلسامة
  .ا فال يؤثر يف مسؤولية املنتجاخلطأ عادي
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 ( Patrice Jourdain)" باتريس جوردان"األستاذ ذهب جانب آخر من الفقه يف فرنسا بزعامة و
  )1(.إىل القول بأن اخلطأ جيب أن يرقى إىل املسؤولية أي أن تتوفر فيه صفيت عدم التوقع وإستحالة الدفع

هذا ويكون اإلعمال الفعلي خلطأ املضرور كسبب إلعفاء املنتج من املسؤولية إذا كانت مسؤولية 
الضرر راجع لسوء  إذا أثبت أن ميكنه أن يتحلل منهاحيث أساسها اإلخالل بواجب اإلعالم  األخري

ج أو عدم التحقق من صالحية واملنت على من قبل الضحية أو خمالفة التعليمات الواردة  إستعمال املنتوج
وهي تطبيقات أوردها القضاء على فكرة خطأ املضرور، حبيث قضت الدائرة  ،قبل إستعماله هذا األخري

اخلاطئ للمنتوج من قبل املضرور يف وستعمال الغري السليم التجارية حملكمة النقض الفرنسية فيما خيص اإل
الستائر صانع يف أن القضية برفض الطعن املقدم ضد حمكمة املوضوع، وتتمثل وقائع  04/12/1950

مث باعها ملستهلكني الذين رجعوا عليه  بالتعويض إشترى خيوط من صانع اخليوط لينسج منها ستائر 
الستائر تتفكك جملرد تعرضها حلرارة الشمس، فدفع هذا األخري جبهله بعدما إكتشفوا أن خيوط هذه 

اخليوط ": خلصائص اخليوط املعيبة هبدف حتميل صانع اخليوط املسؤولية فقضت حمكمة املوضوع مبا يلي
بطريقة فنية سليمة، وإن إستعماهلا من املدعي هو السيئ وأن صانع الستائر يعد شخص مهين  نتجْتأُ

  ."غري مقبولعذر إدعائه اجلهل خبصائصها وليس عادي، ف

ولقد أيدت حمكمة النقض حمكمة املوضوع ورأت أن الضرر مل ينتج عن املادة اليت صنعت منها 
كما قضت يف حكم آخر هلا صادر يف  ،)عدم إحتياطه(وإمنا من اإلستعمال غري السليم للسلعة  ،الستائر

حتياطات الضرورية كافة اإلملواد الكيميائية مل يتخذ بعدم مسؤولية املنتج ألن مستعمل ا 1957جانفي 
  )2(. إلستعمال هذه املواد

بعدم  30/11/2004الغرفة املدنية األوىل يف عن ث هلا صدر يحد وقضت كذلك يف حكم
مسؤولية املنتج ألن مستعمل املواد الفالحية مل يراعي يف إستعماله هلا واجب احلذر و اإلستعمال السليم 

  )3(.هلا
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خبطأ  NANCYنانسي ما فيما خيص خمالفة التعليمات الواردة من املنتج فقد قضت حمكمة أ
اء السلعة وإعادة تركيبها بصورة غري ، وكان ذلك نتيجة فك هذا األخري ألجزاملضرور املستهلك

 ،حيث قضت بعدم مسؤولية الشركة البائعة عن احلادث الذي سببه إنفجار حمرك السيارة ،)1(صحيحة
بالتايل وأيام من الشراء بفكه و إعادة تركيبه بصورة خاطئة  08ل املشتري قد قام بعد جنن ثبت أن بعد أ
  )2(.شأ الضرر عن هذا التركيب اخلاطئن

 ،لكن قد يشترك خطأ املسؤول ،وقد حيدث أن يكون خطأ املضرور سببا و حيدا يف الضرر
  .أمهية هذا التحديد يف املسؤولية؟ وما مدى ،ا؟مفكيف ميكن تقدير أثر كل منه ،وخطأ املضرور

إستغرق  ،الفرضية األوىل، تنييضخطأ املضرور وخطأ املسؤول يدفعنا إىل تصور فر إن اجتماع
  اخلطأ األقل جسامة بُّجُّفيها أحدمها اآلخر وهي حالة املفاضلة املرتبطة بتغليب اخلطأ اجلسيم الذي َي

أما إذا إستغرق خطأ املضرور  ،املنتج بدفع كل التعويضفإذا إستغرق خطأ املنتج خطأ املضرور يلتزم 
ة يف نص لس األورويب لفعل املنتجات املعيبنصت عليه إتفاقية اجملما مسؤولية املنتج وهو تنتفي خطأ املنتج 

وهي احلالة اليت ال تنقطع عالقة  ،و اليت تعرف بصورة اخلطأ املشترك ،ة الثانيةيوالفرضا، منه 04 املادة
  )3(.بالتايل التعويضخطأه وحيث يتحمل كل منهما  ،الضرربني اخلطأين و السببية

 ة األوروبيةمن التعليم 8/2واليت تقابلها املادة املدين الفرنسي القانون من  13-1386تنص املادة 
مسؤولية املنتج ميكن أن ختفف أو تلغى مع ": املتعلقة بفعل املنتجات املعيبة على ما يلي 1985لسنة 
كل من العيب يف السلعة و  ك يف إحداثهبعني اإلعتبار كل الظروف عندما يكون الضرر شار األخذ

  )4(."خطأ الضحية أو شخص يكون مسؤوال عنه

ومما ال شك فيه أن هذه املادة هي تكرار ألحكام القواعد العامة املنصوص عليها يف القانون املدين 
ي فأن يعأو ن شأنه يف بعض األحوال أن خيفف من أن خطأ املضرور متقرره الفرنسي يف خصوص ما 

ذلك عيب السلعة و ص هو أنه ربط بني خطأ املضرور وتحدث يف هذا النسو الشيء امل )5(من املسؤولية
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ذلك مينح كل  و ،على عكس القواعد العامة و اليت جرت على املوازنة بني خطأ املضرور و خطأ املنتج
إلعفاء املنتج من  سببا يشكلخطأ املضرور يف الضرر و الذي أن تقدير مسامهة  يف سلطة واسعة للقاضي

  )1(.املسؤولية كلية

  فعل الغري : الفرع الثالث

ال جند نصوص خاصة عن خطأ الغري يف القانون اجلزائري يف جمال مسؤولية املنتج، لكن ذلك ال 
لمنتج ذا اجملال، وعليه ليف همنه  138و127املنصوص عليها يف املواد مينع من تطبيق األحكام العامة 

واستنادا إىل القواعد العامة التنصل من املسؤولية عن طريق إثبات خطأ الغري، وتنسحب صفة الغري إىل 
  )2(.كل شخص من غري املتضرر واملنتج املدعى عليه وكذا من يسألون عنهم قانونا أو إتفاقا

تاجية باملواد األولية أو يكون هذا الغري ميد املؤسسة اإلنفقد يكون هذا الغري الصانع املتدخل الذي 
  )3(.أو يف شخص املوزع املخزن للسلعة يف ظروف غري مالئمةللتصنيع املتدخل يف املرحلة الالحقة 

املرحلة اليت يقع فيها اخلطأ ومن مث حتديد وللوصول إىل إعفاء املنتج من املسؤولية ال بد من حتديد 
لة يكون فيها املستهلك قد تسلم املنتوج هنائيا حتمل هذا األخري املسؤول عن الضرر، فإذا وقع يف مرح

املسؤول عن الضرر عندما يتزاحم خطأ الغري وخطأ املنتج الصعوبات يف حتديد مسؤولية خطئه، وتثور 
طأ الغري يف دفع خب التمسك يف تقديرالفرنسي بني فرضيتني الفقه يف هذا اجملال فرق و ، )4(وخطأ املضرور

لآلخر، استغراق أحد اخلطأين  ،ة األوىليالفرض، ألخرىضية احلكم فيها من فروخيتلف  ،املنتجمسؤولية 
، )5(يتحمل من وقع منه اخلطأ املستغرق تبعة الضرراحلالة يف هذه وأي خطأ الغري و خطأ املسؤول 

ا يف إحداث أين يعترب كل منهما مسامه ،بعضهما البعض عن ينأالل اخلط، يف حالة إستقة الثانيةيالفرضو
الضرر بقدر معني و هو ما ينعكس على حتمل التعويض للمضرور بالدرجة اليت شارك فيها خطأ املدعي 

   )6(.أو الغري يف احلادث
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من  1-8وهذه املادة تقابلها املادة منه،  14-1386فقد نصت املادة الفرنسي املدين القانون أما 
 مسؤولية املنتج قبل املضرور": تجات  املعيبة  على  ما  يلي لفعل  املن  1985األوروبية لسنة  التعليمية

  )1(."ك فعل الغري يف إحداث الضرر ووجود عيب يف املنتوجاال ختفف جملرد إشتر - الضحية -

حية ال ختفف جملرد إثبات مسامهة فعل الغري يف النص فإن مسؤولية املنتج قبل الض ووفقا هلذا
مما يؤدي إىل  ،سؤوليةاملنتج من املالغري يعترب سببا من أسباب إعفاء  إحداث الضرر و على ذلك فإن فعل

عويض الضرر الذي تعن  القول جبواز قيام مسؤولية املنتج إىل جانب مسؤولية الغري ويكونان مسؤوالن
ن أثر ثبوت فعل الغري يف اإلستبعاد الكلي ملسؤولية املنتج بياالضحية ولقد سكت النص السالف عن ب حلق
عفاء الكلي من املسؤولية إذا إلالقواعد العامة اليت تقضي بإعتبار فعل الغري سببا للك على خالف و ذ

والذي أسس نظام  19/05/1998و هو ما يؤكد على إستقاللية قانون  ،توافرت فيه شروط القوة القاهرة
  )2(.خاص ملسؤولية املنتج

نئذ يتحلل املنتج من حي ،د يف الضررمما سبق ميكن القول أن فعل الغري قد يكون السبب الوحي
أما إذا كان فعل الغري قد  ،أثبت أن الضرر الذي أصاب املستهلك يرجع إىل فعل الغري اإذ املسؤولية كلية

ا أمكن ه يف إحداث الضرر فيوزع التعويض بينهما بالتساوي إال إذئساهم إىل جانب فعل املنتج أو خط
ويستطع املضرور أن يرجع على أيهما  ،يض حسب جسامتهطأ فيوزع التعواخل حتديد درجة جسامة

فلهذا األخري حق الرجوع على الغري بنسبة  هو حىت و لو رجع املضرور على املنتج و حد ه،بالتعويض كل
  .)3(بإعتبار أهنما متضامننياث الضرر دمسامهته يف إح

                                                 
)1(  ART 1686-14 du code civil français : « la responsabilité du producteur en vers la victime n’est réduite par le fait 

d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage ».  
 .44بودايل حممد، املرجع السابق، ص / د )2(
إذا  تعدد  املسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنني يف إلتزامهم بتعويض الضرر، و تكون املسؤولية فيما بينهم بالتساوي إال : " على ما يلي  من قانون املدين اجلزائري 126املادة تنص  )3(

 ".   هم يف اإللتزام بالتعويض إذا عني القاضي نصيب كل من



 

  اخلاصة النتفاء مسؤولية املنتجسباب األ: الثاين املطلب 

قانون محاية   -ملشرع اجلزائري سواء يف القانون املدين أو خمتلف القوانني اخلاصة يتطرق امل
و إقتصر على  ،إىل أسباب خاصة تعفي املنتج من املسؤولية -املستهلك أو خمتلف املراسيم التنفيذية له

تجربة تسليط الضوء على اللذا كان علينا  ،السابقاملطلب أسباب اإلعفاء العامة اليت مت شرحها يف 
املتعلق بفعل املنتجات املعيبة وما  389-98الفرنسية يف هذا اجملال من خالل ما جاء به القانون رقم 

املتعلقة بذات املوضوع، واللذان أسسا هلذه األسباب تأسيسا  1985جاءت به التعليمة األوروبية لسنة 
  .خاصا وقانونيا

طلب الذي نقسمه إىل فرعني نتناول يف و ستكون هذه األسباب حمل دراستنا من خالل هذا امل 
الفرع األول سبب اإلعفاء املتعلق بعدم العيب على نشاط املهين للمنتج، و نتناول يف الفرع الثاين سبب 

  .  اإلعفاء املتعلق بعدم إستطاعة املنتج توقي خطر األضرار

  إذا مل ينتج العيب على النشاط املهين للمنتج: الفرع األول
  

املسؤولية عن نفسه وفق القانون الفرنسي، إذا أثبت أن العيب مل ينتج عن نشاطه يدفع املنتج 
املهين، و ذلك عن طريق التمسك بواحد من الثالثة دفوع اليت ستكون حمل دراستنا من خالل هذا 

   )1( .الفرع
  عدم طرح املنتوج للتداول  .أوال

من التعليمة  07، و املادة )2(لفرنسيمن القانون املدين ا 11-1386 مبقتضى ما جاءت به املادة 
فإن املنتج يستطيع أن يدفع مسؤوليته بإثبات أنه مل املتعلقة بفعل املنتجات املعيبة  1985لسنة  األوروبية

ن إرادته بسبب سرقتها، أو خيانة املؤمتن عيطرح السلعة يف التداول أو بإثبات أهنا طرحت للتداول رغما 

                                                 
)1(  Janine REVEL, produit défectueux, Lexis Nexis SA, 2006, p, 7. 

  :إن املنتج يكون مسؤوال بقوة القانون إذا أثبت": من القانون املدين الفرنسي على ما يلي 11-1386تنص املادة   )2(
  .أنه مل يضع املنتوج يف التداول  -
ول، وأن هذا روف احمليطة، فإنه مل يكن مثة ما يدعو إىل اإلعتقاد بأن العيب الناجم عن الضرر ،مل يكن ليوجد يف الوقت الذي عرض فيه املنتوج للتداأنه وبالنظر إىل الظ -

  .العيب نشأ الحقا
  .أن املنتوج مل يكن خمصصا للبيع أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع -
  .ض املنتوج للتداول مل تكن تسمح بإكتشاف وجود العيبأن حالة املعارف العلمية والتقنية، وقت عر -
  .أو أن العيب يرجع إىل مطابقة  املنتوج للقواعد اآلمرة املنبثقة عن التشريع أو التنظيم -

  ".ليمات الصادرة عن املنتجو ال يكون منتج اجلزء املركب مسؤوال، إذا أثبت أن العيب يرجع إىل تصور املنتوج الذي أدمج فيه اجلزء السابق، أو جاء تنفيذا للتع
 



 

إقامة العالقة السببية رادة املنتج دليال منه على إطالق املنتجات يف التداول بإبوت عليها هلذه األمانة، ألن ث
اليت تنص على  )1(من القانون املدين الفرنسي 5-1386و هو ما أقرته املادة  ،، و عيب السلعةبني الضرر
رض عحمال إال لو ال يكون املنتوج  ،يعرض املنتوج للتداول عند ختلي املنتج بصفة إرادية عنه": ما يلي
  )2(."لتداوللواحد 

  
، لكنها مل توفق يف "الطرح للتداول" هذا ونالحظ أن هذه املادة حاولت حتديد مضمون 

اخلاصة باملسؤولية عن فعل و  1976يب املوقع عليها يف سنة وس األورل، على عكس اتفاقية اجملتعريفه
فقدان السيطرة على املنتوج بتسليمه " ل بأنه اليت عرفت الطرح للتداو 02، يف مادهتا املعيبةاملنتجات 

أيضا أن ينفي مسؤوليته بإثبات أن الشخص الذي قام بإصالح يستطيع املنتج ، و)3( "إىل شخص آخر
  .)4( املنتوج قد أدخل تعديالت عليه

  
رب أو مركز تأو قيام خم إجراء اختبارات على املنتوجعترب طرحا للتداول ، قيام شخص آخر بيوال 

عملية  ، فتعتربسيطرته ورقابته على املنتوججراء بعض الدراسات عليه باعتبار أن املنتج مل يفقد إب حبث
" :اليت تنص  القانون املدين الفرنسي  من 5/2-1386، و هو ما أكدته املادة  الطرح  و كأهنا مل  تتم  بعد

ليم املنتوج إىل املوزع أو إىل املنتوج ال يكون حمال إال لعملية طرح للتداول واحدة، تتحدد إما بتس
     )5(."املستهلك النهائي

  
الذي يتدخل فيه أكثر من منتج، و الرأي ال قائما يف حالة املنتوج املركب، وشكيبقى اإلهذا و
 ذا ثبت عدم طرح هذا األخريإ، ف)6(عتداد بلحظة التنازل عن السلعة من املنتج النهائياال نا، هوالراجح ه

  .تفت مسؤوليته بصفة كليةللسلعة للتداول ان

                                                 
)1(  Art. 1386-5 du code civil français : « Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi 

volontairement, Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation. » 
)2(  Philippe MALINVAUD, op, cit, p , 94-95, Catherine CAILLE, op, cit, p, 08. 

 .303قادة شهيدة، املرجع السابق، ص / د )3(
 .331كجار زهية حورية، املرجع السابق، ص / د )4(

)5(  François Xavier Testu et Jean-Hubert Moitry, op, cit, p, 21, Beatrice HARICHAUX DETOURDONNET, 
responsabilité de pharmacien, Edition de Juris-Classeur, 23, Septembre 2003, p, 22. 

 .304قادة شهيدة، املرجع السابق، ص، / د )6(



 

  عدم طرح املنتوج قصد الربح. ثانيا
 
أن " :اليت تنص على ما يليمن التقنني املدين الفرنسي  11/3-1386هو ما تنص عليه املادة و

  )1(."املنتوج مل يكن خمصصا للبيع أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع
  

املتعلقة  1985من التعليمة األوربية لسنة  "ب"وهو نفس احلكم الذي أوردته املادة السابعة الفقرة 
بفعل املنتجات املعيبة حيث يتنصل املنتج من املسؤولية إذا أثبت أنه مل يطرح املنتوج بقصد الربح أو 

وبالتايل طرحها بقصد إجراء التجارب أو أنه قام باإلنتاج ألغراض شخصية، ملمارسة نشاطه املهين، بل 
للقواعد أساس اخلطأ الشخصي وفقا  إمنا يسأل على م املسؤولية املوضوعية، ووفقا لنظاال ميكن مسائلته 
طرح للتداول ومل يكن ثبت أن املنتوج تنتفي مسؤولية املنتج إذا أومبعىن آخر ، )2( العامة للمسؤولية

  .)3(من أوجه التوزيع موجها للبيع أو ألي وجهة
  

ن إثارته ، ألدم جدوى هذا الدفع و فعاليتهع "ةقادة شهيد"الدفع يرى األستاذ هذا ير دو يف تق
 .)4(من قبل املسؤول يعين عدم استهدافه للربح من وراء صنعه للسلعة و هو قول مردود لندرة حدوثه

التجريب الالزم فحص للدراسة و لقد حيدث أحيانا أن مينح املنتج السلعة إىل أحدى اهليئات إلجراء ا هنأل
تكون مادة للدراسة والبحث، لكن حىت يف هذه الفرضية ميكن قصر أو تقدميها ملخرب حبث ف، عليها

قد حيدث و، بل أو الباحثني يف حالة مركز البحوثفحص لاهليئة القائمة بعملية ااألضرار على مستخدمي 
من طرف عمال  التوزيع بغلط أو باملخالفة لتعليمات املنتج أو حالة االستعمال الداخلي للمؤسسة

  )5(.املؤسسة نفسهم

                                                 
)1(  Art. 1386-11\3  du code civil français : « …Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de 

distribution …» 
 .304هية حورية، املرجع السابق، ص كجار ز/ د )2(
 .43بودايل حممد، املرجع السابق، ص / د )3(
  .306قادة شهيدة، املرجع السابق، ص / د )4(

)5(  Beatrice HARICHAUX DETOURDONNET,op, cit, p 22. 



 

  عدم وجود عيب حلظة طرح املنتوج للتداول . ثالثا
  

و أنه بالنظر إىل الظروف ": على ما يليمن القانون املدين الفرنسي  11/2-1386تنص املادة 
احمليطة ، فإنه مل يكن مثة ما يدعوا إىل االعتقاد بأن العيب الناجم عنه الضرر، مل يكن ليوجد يف الوقت 

  )1(".اول ، و أن هذا العيب نشأ الحقاض فيه املنتوج للتدرالذي ع
  

، بل أن من التعليمة األوروبية 07احتفظت بنفس صياغة املادة وما يالحظ على هذه املادة أهنا 
مع األخذ " : فاقية اجمللس األوريب واليت تنص على ما يليمن ات05/1نص املادة  سخ يفرذات احلكم ت

لعيب املفضي للضرر مل يكن موجودا وقت طرح املنتوج بعني االعتبار الظروف فإنه ميكن تقدير أن ا
اتفاقية اجملموعة وكرست  ،"للتداول من قبل املنتج أو أن العيب يرجع إىل مرحلة الحقة للطرح

و مع مراعاة مجيع الظروف، أن العيب " :بنصها على ما يليمنها  05/2األوربية نفس املبدأ يف مادهتا 
  )2(."ودا وقت أن أطلق اإلنتاج للتداولالذي نشأ عنه الضرر مل يكن موج

  
يه، لصعب عي أمر، و هو يبالعتسببه يف بإثباته عدم مسؤوليته ويقع على املنتج املدعى عليه دفع 

على أن العيب نتج يف مرحلة الحقة لعملية الطرح، وبالتايل يرجع إىل خطأ املضرور  يلفهو مطالب بالتدل
كونه حمترف وقادر يف هذا اجملال إىل بء اإلثبات حتميل املنتج عسبب يعود أو الغري أو لظروف أخرى، و

  )3(.على إقامة الدليل باخلربة على أن سلعته كانت مرتهة عن العيب وقت طرحها للتداول

                                                 
)1(  Art. 1386-11\2  du code civil français : « …Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut 

ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né 
postérieurement …» 

 .306- 305قادة شهيدة، املرجع السابق، ص / د :  )3(،  )2(



 

  إذا مل يستطع املنتج توقي خطر األضرار: الفرع الثاين
  

 يستطع توقي خطر األضرار ميكن للمنتج أن يدفع عن نفسه وفق القانون الفرنسي إذا أثبت أنه مل  
رغم أنه إلتزم بالقواعد التشريعية و التنظيمية املعمول هبا يف هذا اجملال، أو أنه مل يستطع توقي خماطر 

  . التطور الذي يفرضه التقدم العلمي، و ستكون هذه األسباب حمل دراستنا من خالل هذا الفرع
  
  اآلمرةااللتزام بالقواعد التشريعية و التنظيمية  .أوال

  
 وربيةمن التعليمة األ 17قابلها املادة اليت تو )1(القانون املدين الفرنسي، 11/05-1386تنص املادة 

أو أن العيب يرجع إىل مطابقة املنتوج للقواعد اآلمرة ":على ما يلي  1985لفعل املنتجات املعيبة لسنة 
  ."املنبثقة عن التشريع أو التنظيم

املنتج ال يكون مسؤوال إذا اثبت أن العيب سببه يرجع إىل مطابقة أن نستنتج من هذه املادة، 
اصفات معينة ال نتاج منتجات مبوإب هزملتواليت  ،)2(املنتوج للقواعد اآلمرة للتنظيم التشريعي أو الالئحي

  )3(.ني هذه املواصفاتسحتأو إضافة ذلك من وراء قصد كان ال، حىت و إن جيوز له خمالفتها
املنتج إن هو جنح يف إثبات أن العيب ال يرجع خلضوعه و إذعانه لألنظمة لية ترتب مسؤووال ت

العيب يف املنتوج إىل النظرية املعروفة يف الصادرة عن السلطات العمومية، بل يرجع له واللوائح امللزمة 
ال يرجع إىل املدعى عليه أن الضرر املنتج ، أي إذا أثبت ) fait de prince(مري بفعل األالقانون اإلداري 

   )4(.و إمنا يرجع إىل القاعدة اآلمرة اليت تلزمه باإلنتاج وفق طريقة معينة املنتوجيف عيب 
نطاق هذا الدفع، وجعله مشروعا بضرورة اختاذ املنتج اإلجراءات املنتج يف املشرع لقد قيد و

، فإذا اثبت املضرور عدم ك بعد إطالقه يف التداوللالالزمة ملعاجلة العيب عند اكتشافه حىت و إن كان ذ
قيام املنتج بعالج العيب على النحو املتقدم فإن املنتج  لن يتمكن من التمسك هبذا الدفع لنفي مسؤولية 

  )5(.موضوعية مقررة مبوجب نصوص التشريع

                                                 
)1(   Art. 1386-11\05  du code civil français : « … Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles 

impératives d'ordre législatif ou réglementaire. …» 
 .45بودايل حممد، املرجع السابق، ص / د )2(
 .333كجار زهية حورية، املرجع السابق، / د )3(
 .307، ص، قادة شهيدة، املرجع السابق/ د )4(

)5(  François Xavier Testu et Jean-Hubert Moitry, op, cit, p, 27. 



 

لنفي مسؤولية املنتج، حيث تنص املادة  وجيب اإلشارة إىل أن مطابقة املنتوج للمعايري ال يكفي
لو ون املنتج مسؤوال عن العيب حىت وجيوز أن يك": على ما يليالقانون املدين الفرنسي  من 1386-10

، أو كان موضوع ترخيص نية أو املواصفات املتعارف عليهاعيت يف صنع املنتوج القواعد الفُر
  )1(."إداري

  
مقيدا باحلكم فإن الدفع يبقى  ،يف الواقعة املراد إثارهتاوحىت وإن توافرت الشروط السالفة الذكر 

، و الذي يقضي بوجوب قيام املنتج بالتعديالت من القانون املدين الفرنسي 12-1386الذي أوردته املادة 
مل يقم مبا هو مناسب تداول، وطرحه السلعة للخالل العشر سنوات من  لإذا اكتشف املنتج العيب خال

  )2(.مخضة عن هذا الطرحضارة املتالمن تعديالت ملنع النتائج 
  
   (Risque de développement)خماطر التطور العلميعدم القدرة على توقي  .ثانيا

  
لعلمي دفع حديت النشأة نسبيا، يعد دفع مسؤولية املنتج باستحالة التنبؤ مبخاطر التطور ا

  .صطلح على تسميته مبخاطر التطور العلمي أو خماطر النمووأ
فها إال بعد طرح املنتوج طر اليت ال ميكن اكتشا، هي تلك املخاواملقصود مبخاطر التطور العلمي

حداث املنتجات أو طرق معاجلتها حبيث ال ميكن التنبؤ السبب هو سرعة التطور العلمي يف استللتداول، و
يستطع اكتشاف العيب أو جتنبه ألن  احلالة ، مبعىن آخر أن املنتج مل )3(مبخاطرها إال يف وقت الحق

انتفاء النتيجة هي توج للتداول مل تسعفه يف ذلك، واملتوفرة وقت طرح املن املعرفية والفنية والعلمية
  .)4(مسؤوليته
  

لتقنني املدين الفرنسي واليت تنص من ا 11/4-1386وتأسيسا على هذا الدفع الذي تناولته املادة 
والتقنية  أن حالة املعارف العلمية...املنتج يكون مسؤوال بقوة القانون إال إذا أثبت ": على ما يلي

  ".وقت عرض املنتوج للتداول مل تكن تسمح باكتشاف وجود العيب

                                                 
)1(  ART 1386-10 de Code civil Français: « Le producteur peut être responsable de défaut alors même  que le produit a 

été fabriqué dans les respects des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il à fait l’objet d’une autorisation 
administrative» 

 308- 307قادة شهيدة، املرجع السابق، ص ص / د )2(
)3(  Yvonne Lambert Faivre, Droit de dommage corporel, système d’indemnisation, 4ème édition, 2000, DALLOZ, P 816.  

 .309ع السابق، ص قادة شهيدة، املرج/ د )4(



 

بعد 1985باقتراح وتأكيد من أملانيا يف التعليمة األوربية لسنة  دخل هذا النصأن أُوقد سيق، و
ات حادة بني دول االحتاد األوريب، أدت يف هناية  االمر إىل تكريس هذا الدخل من خالل املادة مناقش

تعليمة األوروبية مع إعطاء اخليار يف الوقت نفسه للدول األعضاء يف اإلحتاد األورويب بني إعفاء من ال 08
مبا  1985من التعليمة األوربية لسنة  15املنتج من املسؤولية أو اإلبقاء عليها، ويف هذا الصدد نصت املادة 

اإلبقاء أو النص يف تشريعها  الثامنةلكل دولة من الدول األعضاء أن تقرر باملخالفة للمادة ": يلي
على أن املنتج يكون مسؤوال حىت ولو أثبت أن حالة املعرفة العلمية والفنية يف حلظة طرح املنتوج 

  )1(".للتداول مل تكن لتسمح بالكشف عن قصور 
  

عرقلة النمو الصناعي  منولعل مّرد تردد الدول يف األخذ هبذه املسؤولية يعود إىل اخلوف 
  )2(.ن خطر مل يكن يف مقدوره توقعهلك جيعل املنتج مسؤوال عذألوروبا، و
  
يعترب اخلالف حول خماطر التطور العلمي السبب الرئيسي يف تأخر نقل أحكام التعليمة األوربية و

مات احملترفني ملا تسبب فيه من مواجهة بني منظ ،)3(1998القانون الفرنسي حىت سنة  يف 1985لسنة 
بدوا أن من جهة أخرى يهذا من جهة، و )4(عيات املستهلكني املناوئني لذلكمجاملؤيدين ِلَسنِِّه، و

 11/4-1386، فوضع نص املادة ة مارست ضغطها على املشرع الفرنسيالعلمياالعتبارات االقتصادية و
، وقت طرح املنتوج املعرفة الفنية والعلمية اليت منحت املنتج إمكانية دفع مسؤوليته بإثبات أن حالةو
هذا طر التطور على عاتق املستهلك، وهو ما يعين أنه وضع خماداول مل تسعفه يف اكتشاف العيب، وللت

اليت نص عليها القانون ملسؤولية املنتج بقوة القانون و الذي دفع البعض يف التشكيك يف الطبيعة املوضوعية
  )5(.ة على فكرة اخلطأ املفترض، والنظر إليها بأهنا مسؤولية مبنيةيباملتعلق بفعل املنتجات املع 98-389

  
ع القائم بني  السوق األوربية، فرغم الرتا باقي الدول األعضاء يف اإلحتاد األورويبأما فيما خيص 

هذا  الرتاع يف   حسمت  بيةوحمكمة العدل األور  إال أن ، ا حول حتديد خماطر التطور العلميبريطانيو

                                                 
 .  46- 45كجار زاهية حورية، املرجع السابق، ص / د )1(
 .46- 45بودايل حممد املرجع السابق، ص / د )2(

)3(  LAUREN LEVENEUR, responsabilité du fait des produits défectueux, le défaut, COLLOQUE, petite affiche le 28 
décembre 1998, p, 31-32. 
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مي يقصد هبا املعرفة العلمية والتكنولوجية على مستوى إن خماطر التقدم العل": بقوهلا 29-05-1997
  )1(".العامل، وليس على مستوى دولة معينة أو بصدد قطاع صناعي أو إنتاجي معني

 
و أي منتج أن يتنصل من املسؤولية، بل تبقى ال جيوز ألي دولة أبأنه احلكم  هذا رَّسِّلقد فُو
م آخر ما توصلت إليه اليت يثبت فيها أنه استخد زم املنتج التعويض حىت يف احلاالتتيلقائمة، و
  )2(.بالسعي إىل إدراك هذه املعلومات، طاملا كان بإمكانه التعرف على هذه العيوب التكنولوجيا
 
بل  ،اطر النمو أو التطور على إطالقهرغم ذلك فإن املشرع الفرنسي مل يأخذ باإلعفاء من خمو

للمنتج ال جيوز ، وىلاحلالة األالتني، يف عدم االعتداد به يف حيتجلى ذلك اعتربه سببا نسبيا لإلعفاء و
التمسك باإلعفاء من خماطر النمو إذا كان الضرر قد جنم عن عناصر أو منتجات اجلسم اإلنساين و قد 
أخذ املشرع الفرنسي هبذا االستثناء نتيجة ملا خلقته قضية الدم امللوث بفريوس السيدا من أثر سيء على 

، فضال عن أن حمكمة النقض بل بإعفاء مركز نقل الدم من املسؤوليةام، الذي مل يكن ليقالرأي الع
، فإنه ال لدم حىت ولو كان غري قابل للكشفأن ذهبت إىل أن العيب الداخلي يف اوالفرنسية سبق هلا 

إذا  لتطور جيوز للمنتج التمسك باإلعفاء من خماطر اال واحلالة الثانية،، يشكل سببا معفيا للمسؤولية
بعد أن ظهر العيب يف ظرف عشر سنوات مل يقم باختاذ اإلجراءات املناسبة من أجل الوقاية من كان و

  .  آثاره الضارة

وهو  ،(Obligation de suivi)على عاتق املنتج إلتزاما باملتابعة  وهكذا وضع املشرع الفرنسي
الذي يعترب مظهر من مظاهر مبدأ احليطة ، و(Product Monitoring)مبدأ معروف يف القانون األمريكي 

الذي أصبح يضع بصماته على القانون احلديث للمسؤولية، ولعل التحديد سيؤدي إىل احلد من مساوئ 
ن خالل ماإلعفاء من خماطر التطور، إضافة إىل إعتبار نظام املسؤولية الذي جاء به املشرع الفرنسي 

، نظاما إختياريا بالنسبة للضحايا الذين جيوز هلم تأسيس ملعيبةتعلق بفعل املنتجات اال 19/05/1998قانون 
  )3( .من القانون املدين الفرنسي 18-1386عامة وفقا ملا قررته املادة لدعواهم على نصوص القواعد ا

                                                 
 .47بودايل حممد، املرجع السابق، ص / د )1(
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أما فيما خيص إتفاقات حتديد أو استبعاد مسؤولية املنتج، فإن القانون الفرنسي يعترب كل شرط 
أو استبعاد ضمان العيوب اخلفية شرطا الغيا، وبالتايل استبعاد مسؤولية املنتج، أما عقدي هدفه حتديد 

ذهبت إىل أبعد من ذلك، فالبطالن يلحق كل الشروط مهما كان  1985أحكام التعليمة األوروبية لسنة 
 )1(.اإللتزام غري املنفذ، وطبيعة العقد الذي حيتويه

رغم اإلنفتاح اإلقتصادي الذي تعرفه اجلزائر، إال أنه مل نشري يف األخري أن املشرع اجلزائري و   
يساير التطور التشريعي و الفقهي و القضائي احلاصل يف فرنسا، لذا كان عليه أن يأخذ مبا أخذ به نظريه 

  .  الفرنسي

   اإلعفاء من املسؤوليةبطالن شروط  :ثاينالاملبحث 

ل الشروط اليت من شأهنا أن تنقص من حق يف حال ما إذا أثريت مسؤولية املنتج فإنه تلغى ك  
املضرور يف الضمان والتعويض سواء كانت ناجتة عن إستعمال النفوذ اإلقتصادي و اإلجتماعي كما يف 
حالة الشروط التعسفية، أو اليت ترتبط باملستهلك كما يف حالة اخلطأ اجلسيم أو الغش، لذلك سنحاول 

يف مطلبني نتناول يف املطلب األول بطالن الشروط التعسفية من خالل هذا املبحث معاجلة هذه الشروط 
  .املتعلقة بالسلعة ونتناول يف املطلب الثاين بطالن الشروط التعسفية املتعلقة باملستهلك

  بطالن الشروط التعسفية املتعلقة بالسلعة: املطلب األول

وكأصل عام لتعاقدي ألهنا إن القاعدة هي صحة اإلتفاقات املعدلة ألحكام املسؤولية يف النطاق ا
و كنتيجة لذلك جيوز ألطراف العالقة التعاقدية يف عقود اإلستهالك أن غري مرتبطة بفكرة النظام العام، 

إخفاء العيب يزيدا من الضمان أو ينقصا منه أو يسقطاه، غري أن هذا التعديل يقع باطال إذا تعمد البائع 
  .ية يف املدين املراد إنقاص ضمانه أو التحلل منهاملبيع غشا منه ويعين هذا إشتراط حسن الن

وحناول من خالل هذا املطلب تسليط الضوء على أنواع من هذه الشروط الباطلة من خالل 
تقسيمه إىل فرعني، الفرع األول نتطرق من خالله إىل مفهوم هذه الشروط أما الفرع الثاين نتطرق فيه 

  .اإلستهالك إىل جزءا إدماج الشروط التعسفية يف عقود

                                                 
)1(  Janine REVEL, op, cit, p, 6-7.  



 

   الشروط التعسفيةمفهوم : الفرع األول

ىل تراجع  إلعل ظهور الشركات واملؤسسات اإلنتاجية واخلدماتية الكربى وتنامي اإلنتاج أدى 
يف عقود  مبدأ آخر وهو إدراج شروط  حرية التعاقد وحلول حمل هذا املبدأ ،مبدأ سلطان اإلرادة وبالتايل

من  األخريةوزه هذه مستغلة ما حتيف شكل بنود تعسفية املؤسسات اإلستهالك توضع من طرف هذه 
اإللغاء أو بوبالتايل تستهدف الضمان املقرر لصاحل املستهلك بالنقصان أو  ،نفوذ إقتصادي وإجتماعي

و هي  محاية املتعاقدين من الشروط التعسفية، و كنتيجة لذلك ظهرت فكرة التعويض قيمةالتحديد من 
سواء  غري جائزالل بالتوازن بني الطرفني املتعاقدين يعد عمال يثة، على إعتبار أن اإلخست باحلدلي فكرة

كان ذلك من الناحية القانونية أو األخالقية كونه سيؤدي إىل استعمال نفوذ أحد الطرفني ضد الطرف 
  .البا ما يكون املنتج ضد املستهلكاآلخر وغ

حتديد املفهوم العام هلا لبعض يرى بأمهية فاوإختلف الفقه يف حتديد وتعريف هذه الشروط 
يدعوا إىل أمهية والبعض اآلخر ي هلذه الشروط ضمن قائمة، ربضرورة التحديد احلصالبعض يرى و

التعرف على الشروط التعسفية وذلك من خالل املفاوضات واملناقشات اليت جيريها املهنيون مع 
  .املستهلكني

 23- 78صدور القانون رقم بعد عسفية خاصة بفرنسا التشريعي بالشروط التوزاد اإلهتمام 
منه الشروط التعسفية  35حبيث عرفت املادة  ،وإعالم املستهلكنيحبماية اخلاص  10/01/1978الصادر يف 

ضت على غري املهنيني أو مستهلكني تعسفا يف استعمال القوة راليت فالشروط أهنا تلك " :بقوهلا
  ".منفعة مبالغ فيهانحه متاإلقتصادية للطرف املهين واليت 

يف عقود " :بقوهلا 24/03/1978من املرسوم الصادر بتاريخ  02ما ذهبت إليه املادة نفس وهو 
البيع املربمة بني املهنيني من جهة واملستهلكني من جهة أخرى، تعد حمظورة وحتت طائلة الشروط 

املستهلك يف التعويض يف حالة  التعسفية املشارطات اليت تكون حملها، وأثرها إلغاء أو حتديد حق
  )1(."إخالل املهين بإحدى إلتزاماته
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للعناصر املكونة للصفة التعسفية يف الشرط،  اهو عدم حتديدهنص هذه املادة وما يالحظ على 
  .وإمنا أعطت مثاال هلذه اخلاصية

اخلاص بالشروط  01/02/1995الصادر يف  56-95من القانون  1132/2كما نصت املادة 
لق ويف غري مصلحة املستهلك عدم توازن ختملبدأ حسن النية مبخالفتها وهي اليت " :عسفية بقوهلاالت

، ولقد تضمن هذا النص ملحق يعرف (*)"واضح بني حقوق وإلتزامات األطراف املترتبة عن العقد
للمهنيني يف املسؤولية القانونية  دها وأثرها إلغاء وحتديلتلك اليت يكون حم": الشروط التعسفية بأهنا

  ".حالة وفاة املستهلك أو إصابته بأضرار جسدية ناجتة عن فعل أو إمتناع املهين

جيعلنا نالحظ أن فكرة الشروط التعسفية يف القانون الفرنسي إن الوقوف على هذه التعريفات 
سف بفرض مردها املؤسسات اإلنتاجية واخلدماتية املتعاملة مع مجهور املستهلكني واليت تسترسل يف التع

عليهم بفضل ما حتوزه من قدرات بشرية تقنية ومالية مما جيعلها ذات نفوذ إقتصادي وإجتماعي شروطها 
الفائدة  –يف التفاوض  ةَُيدِّهذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذا النفوذ يرتب إخالال يف القوة والنِ

ملهين واملستهلك فيجعل تنفيذه يف ال فيحدث عدم توازن فادح يف احلقوق واإللتزامات بني ا -املبالغ فيها
  .يتوافق مع مبدأ حسن النية والعدالة واإلنصاف

والذي حيدد  2004جوان  23املؤرخ يف  02-04أما يف اجلزائر وإىل غاية صدور القانون رقم 
 القواعد املطبقة على املمارسات التجارية مل تكن هناك نصوص خاصة  بالشروط التعسفية إال إذا استثنينا

من القانون  70بعيد خاصة املادة  نبعض النصوص واألحكام العامة املتصلة بفكرة الشروط التعسفية م
حيصل القبول يف عقد اإلذعان مبجرد التسليم لشروط مقررة " : ما يلي ىلاملدين اجلزائري اليت تنص ع

كذلك اجلزائري ن املدين من القانو 110، وما أشارت إليه املادة "يضعها املوجب، وال يقبل مناقشة فيها
 )1(.بعبارة الشروط التعسفية واليت ربطتها بعقود اإلذعان دون ما حتدد هذه الشروط التعسفية

                                                 
 .، اخلاص بالشروط التعسفية05/04/1993، الصادر يف 13- 93من التوجيه األورويب رقم  03وهو ما ذهبت إليه املادة  (*)
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األمر  إختلفاخلاص باملمارسات التجارية السالف الذكر  02-04لكن بعد صدور القانون رقم و
ط مبفرده كل بند أو شر" :يليبنصها على ما  منه على تعريف الشرط التعسفي 03/05حبيث نصت املادة 

عدة بنود أو شروطا أخرى من شأنه اإلخالل الظاهر بالتوازن بني  أو مشتركا مع بند واحد أو
  "....حقوق وواجبات أطراف العقد

أهنا اعتربت الشرط التعسفي كل إخالل ظاهر بالتوازن القائم بني  ،وما يالحظ على هذه املادة
حددت الشروط والبنود التعسفية من نفس القانون حبيث  29به املادة املنتج واملستهلك وهو ما جاءت 

   :كما يلي

  حفظ حق املهين يف تعديل إلتزامات العقد  -
  .حق املهين يف تعديل إلتزامات العقد -
 التفرد حبق تفسري شروط العقد  -
 .لتزام أو عدة إلتزامات يف ذمتهبإلعقد إذا أخل ارفض حق املستهلك يف فسخ  -
 .نتوج أو آجال تنفيذ خدمةري آجال تسليم املالتفرد بتغي -
هتديد املستهلك بقطع العالقات التعاقدية جملرد رفض املستهلك اخلضوع لشروط جتارية  -

 .جديدة -شروط تعسفية-جديدة غري متكافئة 

أحالت على تنظيم يف شأن حتديد الشروط من نفس القانون  30واجلدير بالذكر أن املادة 
   )1(.هذا التنظيم إىل غاية اآلنالتعسفية ومل يصدر 

  جزاء إدراج الشروط التعسفية يف عقود اإلستهالك : الفرع الثاين

وهو ما سار  ،يعترب اإللغاء هو اجلزاء املناسب للشروط التعسفية املدرجة يف عقود املستهلكني
اخلاص حبماية  10/01/1978املؤرخ يف  23-78رقم حبيث ربط القانون  اعليه  القضاء والقانون يف فرنس

حرجا املستهلك من الشروط التعسفية، إلغاء الشروط التعسفية بصدور املراسيم التنفيذية له، وهو ما ميثل 
تقدير ما يف القضاء  ف يف وجهللقضاء يف فرنسا يف إلغاء ما يعد شرطا تعسفيا، لكن هذا الوضع مل يق

، وهو ما كرسه  )2( السالف الذكر 23-78من القانون  35لى املادة عيعد شرطا تعسفيا باإلستناد 
                                                 

هبدف محاية مصاحل املستهلك وحقوقها، ميكن حتديد العناصر األساسية للعقود عن طريق التنظيم : "لى ما يلياملتعلق باملمارسات التجارية ع 02- 04من القانون  30املادة تنص   )1(
 ".وكذا منع العمل يف خمتلف أنواع العقود ببعض الشروط اليت تعترب تعسفية
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حتديد وإلغاء الشروط  دة أحكام قضائية حملكمة النقض الفرنسية، يفلقضاء الفرنسي من خالل عا
عن حمكمة النقض الفرنسية الغرفة األوىل بتاريخ   قضائي  نفس السياق صدر حكمالتعسفية ففي 

والذي  ،اق بني خمرب للصور وأحد عمالءهي تضمنه اإلتفذالشرط، وال صحيحأقرت فيه  1991 /14/05
أن الشرط السالف خيلق فائدة مبالغا  بغعتبار وذلك ،يعفيه من املسؤولية يف حالة ضياع الفيلم املسلم له

  .هلذه الشركة ناجتة عن وضع اهليمنة اإلقتصادية (GIMI/France)فيها لصاحل مؤسسة 

يف حتديد تكرس الدور املستقل للقاضي  اخلاص بالشروط التعسفية 96-95وبعد صدور القانون 
منحت للقاضي طرق متعددة للتفسري بغية منه حبيث  05كدته املادة أوهو ما  ،وإلغاء الشروط التعسفية

الوصول إىل الصفة التعسفية، وتبقى له السلطة التقديرية إلستبانة عنصر اإلذعان وذلك بالرجوع إىل 
  )1( .املالبسات والظروف املصاحبة للعقد

اخلاص مبسؤولية املنتج عن  389-98ولقد تعززت احملاوالت السابقة مبوجب صدور القانون رقم 
الشروط اليت ترمي إىل استبعاد أو حتديد ": منه على ما يلي 15-1386حبيث تنص املادة  ،منتجاته املعيبة

  )2(".املسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة تكون ممنوعة وتعترب وكأهنا غري مكتوبة

على هذا النص القانوين أنه نص يرتب البطالن التلقائي على كل شروط ُتِحدُّ من ويالحظ 
مسؤولية املنتج دون أن ميتد هذا البطالن إىل العقد، مبعىن آخر أن البطالن يقتصر على الشروط التعسفية 

  .املمنوعة وحدها

بإستثناء من القاعدة حيث  السالفة الذكر أتت )3(15-1386لكن الفقرة الثانية من نص املادة 
وذلك يف العالقات بني املهنيني أنفسهم ويقتصر هذا  ،املعفية من املسؤولية أوأجازت الشروط املخففة 

  )4(.وال املستعملة أساسا يف أغراض مهنيةماجلواز على األضرار اليت تصيب األ
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املستهلك مل خيرج عما ذهب  املتضمن القواعد العامة حلماية 02-89ويف اجلزائر فإن القانون رقم 
منه واعترب كل شرط يقضي  06حيث فرض ضمانا على البائع احملترف يف املادة  ،إليه املشرع الفرنسي

من ذات القانون حبيث إعتربت كل شرط يكون خمالف  07املادة الغيا، وهو ما أكدته بعدم الضمان 
هذه املادة ضرورة اإللتزام  تكما أوجب ،باطال بطالنا مطلقا 06للضمان املنصوص عليها يف املادة 

حيث  املتعلق بضمان  املنتوجات واخلدمات 266-90من املرسوم  10وهو ما أكدته املادة بالضمان، 
  .)1(ببطالن أي شرط يقضي بتحديد إلتزامات احملترف القانونية أو يستبعدها تقضي

والواردة يف الشروط التعسفية لى مما ميكن استنتاجه أن التحديد املتعلق باحلاالت املتوافرة ع
القانون مل يعد صاحلا للعالقة التعاقدية بني املنتج واملستهلك من خالل ظهور النصوص القانونية السالفة 
الذكر واليت وسعت من مفهوم هذه الشروط واعتربت أن جمرد وجود بند يف العقد خيل بالتوازن العقدي 

  .تعسفيا يستوجب اإللغاء لصاحل البائع احملترف أو املهين، شرطا

  التعسفية املتعلقة باملستهلكبطالن الشروط : الثاين املطلب

ال يقتصر بطالن الشروط احملددة أو امللغية للضمان واملسؤولية على الشروط التعسفية فقط، وإمنا 
ية التعسفويتعلق األمر ببطالن الشروط  ،ينصرف أيضا هذا البطالن إىل شروط أخرى ويف حاالت أخرى
، وستكون هذه احلاالت حمل دراستنا من يف حالة األضرار اجلسدية واملرتبطة باخلطأ اجلسيم والغش

خالل هذا املطلب الذي نقسمه حبيث نتطرق يف الفرع األول إىل بطالن الشروط التعسفية يف حالة 
   .طأ اجلسيم والغشاألضرار اجلسدية، ونتطرق يف الفرع الثاين إىل بطالن الشروط التعسفية يف حالة اخل

  ضرار اجلسدية يف حالة األالتعسفية بطالن الشروط : الفرع األول

اليت تكون حمل إتفاق بني أطراف عقد اإلستهالك تعد من التعسفية بطالن الشروط مبدأ إن 
ه النظام العام، إذا كانت هذه الشروط متس بالسالمة اجلسدية لألشخاص وبالتايل فإن هذا املبدأ املشار إلي

  )2(.خيرج عن دائرة اإلتفاقات املربمة بني احملترف واملستهلك

وارتبط إرتباطا وثيقا بالعقود املتعلقة بشخص اإلنسان  ،ولقد إستقر هذا املبدأ يف القضاء الفرنسي
حبيث يلتزم املهين إجتاه الشخص إخل، ... ، وعقد نقل املسافرين كالعقد الطيب املربم بني الطبيب واملريض
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 GAY RAYMAN "غاي رميون" وهو ما ذهب إليه األستاذضمان السالمة من املنتجات، قد معه باملتعا
أمهية بالغة حبيث ال ميكن أن تكون  وحيث اعترب اإللتزام بسالمة األشخاص يف عقود اإلستهالك ذ
اجتة عن وهذا املسلك فرضته األخطار الن ،لإلتفاقات احملددة أو امللغية للمسؤولية من أثر يف مواجهته

  .ختلف أصنافها واملاسة بسالمة وصحة اإلنسانمبحوادث املنتجات 

هذا وجيب أن ينسحب البطالن على كافة اإلتفاقات اليت من شأهنا أن تنقص اإللتزام بضمان 
بل حىت التعويض عن األضرار املادية  ،عن مصاريف العمليات اجلراحية مثال واخلدمات الطبيةأوالتعويض 
  )1(.اإلرتداد اليت متس أقارب الضحيةأو املعنوية ب

  والغش أبطالن الشروط يف حالة اخلطأ اجلسيم : الفرع الثاين

وكذلك جيوز اإلتفاق على إعفاء " :ما يلي من القانون املدين اجلزائري على 178/2تنص املادة 
أو عن خطئه املدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ إلتزامه التعاقدي، إال ما ينشأ عن غشه 

  ."اجلسيم

عمال مبدأ حرية اإلتفاقات يعين من الناحية النظرية إمكانية ويستخلص من حكم هذه املادة أن إ
تعديل أحكام مسؤولية املهنيني يف النطاق التعاقدي ألهنا غري مرتبطة كأصل عام بفكرة النظام العام 

  .حالة اخلطأ اجلسيم أو الغشبإستثناء 

تستبعد  اتؤكد نفس احلكم حبيث أهن منه من القانون املدين 1150سي فاملادة أما يف القانون الفرن
إعمال شرط  التحديد القانوين أو اإلتفاقي للمسؤولية يف حالة عدم تنفيذ اإللتزام نتيجة التدليس الصادر 

وهو قد شدد من مسؤولية املهنيني بإستعماله مصطلح التدليس، ن املدين، ويالحظ أن املشرع الفرنسي ع
مصطلح أعم وامشل من مصطلح اخلطأ اجلسيم أو الغش وقد كرس القضاء الفرنسي ذلك من خالل 

  .التقريب بني اخلطأ اجلسيم والغش يف هذا اجملال

أما عن كيفية تقدير جسامة اخلطأ فقد سلك القضاء الفرنسي طرق متعددة يف ذلك فإعتمد يف 
 األخطاء الصادرة من املهنيني أخطاءا جسيمة بعض احلاالت على معيار حق الطرف املخل، فإعترب

واعتمد يف حاالت على معيار سلوك الطرف املخل فإعترب اإلمهال خطأ جسيما، ويف حاالت أخرى 
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اعتمد على معيار حمل اإللتزام واعترب اإلخالل باإللتزامات اجلوهرية من قبيل األخطاء اجلسيمة، واجلدير 
قد قيد من حرية التحديد اإلتفاقي للمسؤولية يف جمال األخطاء الفنية بالذكر أن القضاء الفرنسي بدوره 

اليت يقوم هبا املهندسون واملقاولني وكذا أصحاب املهن، واعترب شروط اإلعفاء من املسؤولية يف هذا 
اجملال باطلة، فمثال إذا باع الصائغ صيغته على أهنا من الذهب اخلالص مث تبني أهنا مطالت بقشرة منه 

ت مسؤوليته، ولو مت اإلتفاق بينه وبني املشتري على إعفائه منها، كما قضت حمكمة النقض الفرنسية قام
على إصالح ما حيدث من عطل هبا، أو تغيري القطع املعيبة  إتفاق بني بائع السيارة ومشتريهابأنه إذا كان 

فسخ العقد مع منح دون أداء أي تعويض كان فإن هذا الشرط ال مينع حمكمة املوضوع أن تقضي ب
         )1(.التعويض
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  خاتمـة
  

، موضوع خصب للدراسة، و "مسؤولية املنتج عن األضرار اليت تسببها منتجاته املعيبة " موضوع 
لو أن الباحثني مل يتطرقوا إليه بالدراسات الوافية، و لعلنا قد سامهنا و لو جبزء بسيط يف إثراء املكتبة 

  . و ختاما نسجل أهم النتائج اليت توصلنا إليهاالقانونية هبذا البحث 
  

مسؤولية املنتج هي مسؤولية موضوعية  و لعل أهم نتيجة توصلنا إليها من خالل هذا دراستنا، أن
مكرر من القانون املدين، كانت حبق اللبنة األوىل اليت أرست نظام  140نص املادة  تقوم على الضر، و أ

 زائري، و دعمت موقف املستهلك بنص جديد يضاف إىل القانون رقممسؤولية املنتج يف التشريع اجل

املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك مما يعزز موقف هذا األخري، و مينح له أكثر من خيار  89/02
 140إلقتضاء التعويض يف مواجهة املنتج، و ذلك مبوجب القواعد العامة للمسؤولية اليت كرستها املادة 

طبقا لقانون محاية املستهلك، لكن ذلك ال مينع من القول بوجود جمموعة من اإلنتقادات توجه  مكرر، أو
إىل املشرع اجلزائري نتيجة إغفاله بعض التفاصيل اليت كان لزاما عليه أن يتنبه إليها، خصوصا يف ظل 

يت ميكن أن نوجهها وجود التجارب األعرق يف هذا اجملال كالتجربة الفرنسية، و لعل أهم اإلنتقادات ال
  :             من خالل هذه الدراسة مايلي

  
مكرر جاءت عامة توحي بتأويالت عدة عندما يطرح الرتاع على  140صياغة نص املادة  

القاضي، فلم تعرف املنتج باعتباره العنصر  األساسي  املطالب  بالتعويض عند وقوع األضرار، و 
قاضي إنطالقا منه املنتوج املعيب مما ُيخفف عبء إثبات مل توضع تعريفا جامعا مانعا حيدد ال

 .العيب على املتضرر
مكرر جاءت ناقصة حبيث إقتصرت على األموال املنقولة و إستثنت بذلك  140صياغة نص املادة  

مستهلك العقار من نطاق احلماية، كما أهنا مل حتدد مىت تبدأ مسؤولية املنتج، ومل حتدد 
اخلاصة بدعوى التعويض اليت يرفعها املتضرر ضد املنتج، كما أهنا مل حتدد  اإلجراءات و املواعيد

 .كيفية حتديد األضرار القابلة للتعويض، و ال القواعد اخلاصة بتقدير هذا األخري
مكرر احلديث عن كيفية حتديد املنتج املسؤول عن التعويض عندما تكون  140أغفلت املادة  

ولية القائم بالتركيب، و كذا املهنيني املتدخلني يف عملية عرض املنتجات مركبة، و مل حتدد مسؤ
 .املنتجات لالستهالك



 

مكرر تتعارض مع أحكام الضمان الواردة يف القواعد  140إن األحكام اليت جاءت هبا املادة  
العامة حلماية املستهلك و ما ينتج عن هذا التعارض من اختالف يف مواعيد رفع دعوى الضمان  

القاضي يف حرية من أمره ، هل يطبق األحكام  املنصوص  عليها يف القوانني و املراسيم  مما جيعل
 .اخلاصة حبماية املستهلك أم يطبق لألحكام اجلديدة اخلاصة مبسؤولية املنتج و من حكمه

 
و نتيجة هلذه النقائص اليت سجلناها من خالل خطوات الدراسة نقترح على املشرع اجلزائري نص قانون 

و املتعلق  19/05/1998املؤرخ يف  98/389 د الثغرات القانونبة مستنبط من أحكام القانون الفرنسييس
  :باملسؤولية عن فعل املنتوحات املعيبة

   
يعد املنتج مسئوال عن الضرر الذي حيدث بسبب عيوب منتجاته ، سواء كان مرتبطا مع : 1املادة 

  .املضرور برابطة تعاقدية أم ل 
سري أحكام املواد اآلتية على كافة األضرار اليت تصيب األشخاص و األموال  ، باستثناء ت :2املادة 

  .املنتوج املعيب نفسه 
  .يعد منتوج كل شيء سواء تعلق األمر مبنقول أو عقار :3املادة 
مة يكون املنتوج معيبا ، إذ مل يستوجب للسالمة املرغوبة قانونا، و يرجع  يف تقدير هذه السال :4املادة 

على وجه اخلصوص إىل الظروف احمليطة ، و طريقة عرض املنتوج ، و االستعمال املعقول املرجو منه 
  .ووقت عرضه للتداول 

  .و ال ميكن اعتبار املنتوج معيبا جملرد أنّ منتوجا أكثر تطورا منه مت طرحه للتداول 
ه و ال يكون املنتوج حمال إال لعرض يعرض املنتوج للتداول، عند ختلي املنتج بصفة إرادية عن: 5املادة 

  .واحد للتداول
  .يعترب منتجا حينما يتصرف ألغراض حرفته ، صانع املنتوج يف شكله النهائي : 6املادة 

و يعد منتجا صانعا املنتجات النهائية ، و منتج املواد األولية و صانع املكونات الداخلية يف تركيب 
  .املنتجات النهائية 
ل املنتج بوجه خاص احملترف الذي يقوم بوضع امسه و عالمة مميزة أخرى ، و املستورد و و يعترب من قبي

  .كل من يساهم يف توزيع املنتجات 
يف حالة ما إذا جنم الضرر عن عيب يف املنتوج  املركب يف آخره ، فان منتج الشيء املركب و : 7املادة 

  .من قام بالتركيب يكونان مسئولني بالتضامن 



 

  .على املضرور أن يثبت الضرر و العيب و عالقة السببية بينهما حىت يستحق التعويض :8املادة 
جيوز أن يكون املنتج مسئوال عن العيب حىت و لو روعيت يف صنع املنتوج القواعد الفنية أو  : 9املادة 

  .املواصفات املتعارف عليها
  : يكون املنتج مسؤوال بقوة القانون إال إذا أثبت  :10املادة 

  .أنه مل يقم بعرض املنتوج يف التداول  
و أنه بالنظر إىل  الظروف  احمليطة، فانه مل يكن مثة ما يدعو إىل االعتقاد بأن العيب الناجم عنه  

الضرر ، مل يكن ليوجد يف الوقت الذي عرض فيه املنتوج للتداول ، و أن هذا العيب نشأ الحقا 
.  
  .شكل آخر من أشكال التوزيع  أن املنتوج مل يكن خمصصا للبيع أو أي 
أن حالة املعارف العلمية و التقنية ، وقت عرض املنتوج املتداول مل تكن تسمح باكتشاف وجود  

  .العيب 
  .املنبثقة عن التشريع أو التنظيم  
، إذا 10من املادة  5و  4ال جيوز للمنتج أن يتمسك بأسباب اإلعفاء الواردة يف الفقرات : 11املادة 
تج و رغم ظهور العيب يف أجل عشر  سنوات بعد عرض املنتوج يف التداول مل يقم باختاذ كان املن

  .التدابري الالزمة للوقاية من آثاره الضارة 
جيوز ختفيف مسئولية املنتج أو إعفاؤه كلية منها ، مع األخذ بعني االعتبار مجيع الظروف  :12املادة 

الوقت ، عن عيب يف املنتوج و خطأ املضرور أو أي شخص احمليطة ، عندما يكون الضرر نامجا يف نفس 
  . آخر يكون املضرور مسئوال عنه 

  ال جيوز ختفيف مسئولية املنتج يف مواجهة املضرور جملرد مسامهة الغري يف وقوع الضرر  :13املادة 
املنتوج  باستثناء خطأ املنتج ، فان مسؤولية املنتج تنقضي مبرور عشر سنوات ، بعد عرض :14املادة 

  .إال إذا كان املضرور قد رفع دعواه خالل هذه الفترة . الناجم عنه الضرر يف التداول 
تتقادم دعوى التعويض على أساس النصوص السابقة يف ميعاد ثالثة سنوات ، تسري من  :15املادة 

  .تاريخ علم املضرور أو افتراض علمه بالضرر و العيب و هوية املنتج 
كن استبعاد أو ختفيف مسؤولية املنتج املقررة مبوجب هذا القانون يف مواجهة املضرور ، ال مي :16املادة 

  .مبوجب أي شرط تعاقدي ، و تعد هذه الشروط باطلة بطالنا مطلقا 



 

و مع ذلك ، فإنه بالنسبة لألضرار اليت تصيب األموال  غري املستعملة من قبل املضرور بصفة أساسية 
  .  فإن الشروط املتفق عليها بني احملترفني تكون جائزة . اخلاص الستخدامه  أو استهالكه 

  
  

ما ميكن قوله يف األخري أن تقرير املشرع اجلزائري ألحكام مسؤولية املنتج و إن كان يعد تطورا 
إال أنه خيشى أن يؤدي التشديد يف هذه املسؤولية إىل تثبيط مسرية التنمية و التطور  يف املنظومة القانونية،

قتصادي، و إجبار املنتج على إنتاج منتجات بسيطة و قدمية ، ال تتماشى و التطور العلمي، لكنها اال
مما ينجز عليه عدم مسايرهتا للمنتجات األجنبية، و عدم متكنها  ،أكثر سالمة و أمن من املنتجات اجلديدة

 .املنتجمن مواجهة املنافسة األجنبية، زيادة يف قتل روح املبادرة و اإلبداع لدى 



 

 



 

Convention européenne sur la responsabilité du fait des produits en 
cas de lésions corporelles ou de décès 

                  Strasbourg, 27.I.1977 

 

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, 

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; 

Considérant l'évolution de la jurisprudence dans la majorité des Etats membres, qui s'oriente vers une 
responsabilité accrue des producteurs, dictée par un souci de protection des consommateurs face aux 
développements des techniques de production et des méthodes de commercialisation et de vente; 

Désireux d'assurer une meilleure protection du public, tout en tenant compte des intérêts légitimes des 
producteurs; 

Considérant qu'une priorité doit être accordée à la réparation des lésions corporelles et des décès; 

Conscients de l'utilité d'édicter des règles spécifiques en matière de responsabilité des producteurs au niveau 
européen, 

Sont convenus de ce qui suit: 

Article 1 

1. Chacun des Etats contractants conformera son droit interne aux dispositions de la présente 
Convention, au plus tard à la date de l'entrée en vigueur à son égard.  

2. Chacun des Etats contractants communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au plus 
tard à la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, tout texte adopté ou un exposé sur 
le contenu de son droit en vigueur qui sont utiles pour l'application de la Convention.  

Article 2 

Au sens de la présente Convention:  

a. le terme «produit» désigne tout meuble, naturel ou industriel, qu'il soit brut ou manufacturé, même s'il 
est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble;  

b. le terme «producteur» désigne les fabricants de produits finis ou de parties composantes et les 
producteurs de produits naturels;  

c. le produit présente un «défaut» lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement 
s'attendre, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la présentation du produit;  

d. un produit a été «mis en circulation» lorsque le producteur l'a remis à une autre personne.  

Article 3 

1. Le producteur est tenu de réparer les dommages résultant d'un décès ou de lésions corporelles causés 
par un défaut de son produit.  

2. Celui qui a importé un produit afin de le mettre en circulation dans le cadre d'une activité 
professionnelle et toute personne qui a présenté un produit comme son produit en faisant figurer sur 
lui son nom, sa marque de fabrique ou un autre signe distinctif seront censés être des producteurs au 
sens de la présente Convention et seront responsables comme tels.  

3. Lorsque le produit ne précise l'identité d'aucune des personnes responsables en vertu des paragraphes 
1 et 2 du présent article, chaque fournisseur sera censé être un producteur au sens de la présente 
Convention et responsable comme tel, à moins qu'il n'indique dans un délai raisonnable, à la requête 
du demandeur, l'identité du producteur ou de la personne qui lui a fourni le produit. Il en est de 
même, dans le cas d'un produit importé, si ce produit n'indique pas l'identité de l'importateur visé au 
paragraphe 2, même si le nom du producteur est indiqué.  



 

4. En cas de dommages causés par un défaut du produit incorporé dans un autre produit, le producteur du 
produit incorporé et celui qui a réalisé cette incorporation seront responsables.  

5. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage en vertu de la présente 
Convention, chacune est tenue à la réparation totale du préjudice.  

Article 4 

1. Si la victime ou la personne pouvant prétendre à réparation a, par sa faute, contribué au dommage, 
l'indemnité peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances.  

2. II en est de même lorsqu'une personne, dont la victime ou la personne pouvant prétendre à réparation 
est responsable en vertu du droit national, a par sa faute contribué au dommage.  

Article 5 

1. Le producteur n'est pas responsable, au sens de la présente Convention, s'il prouve:  
a. que le produit n'avait pas été mis en circulation par lui; ou  
b. que compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage 

n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né 
postérieurement; ou  

c. que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente, la location ou toute autre forme de distribution 
dans un but économique du producteur ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité 
professionnelle.  

2. La responsabilité du producteur n'est pas réduite lorsque le dommage est causé conjointement par un 
défaut du produit et par l'intervention d'un tiers.  

Article 6 

L'action en réparation du dommage se prescrit par un délai de trois ans à compter du jour où le demandeur a 
eu ou aurait dû normalement avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. 

Article 7 

Les actions en réparation en vertu de la présente Convention contre un producteur doivent être intentées, sous 
peine de déchéance, dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation 
le produit même qui a causé le dommage. 

Article 8 

La responsabilité du producteur au sens de la présente Convention ne peut être écartée ou limitée par une 
clause limitative ou exonératoire de responsabilité. 

Article 9 

La présente Convention ne s'applique pas:  

a. aux recours des producteurs, soit entre eux, soit à l'encontre de tiers;  
b. aux dommages nucléaires.  

Article 10 

Les Etats contractants ne peuvent pas adopter des règles dérogeant à la présente Convention, même si elles 
sont plus favorables aux victimes. 

Article 11 

Les Etats pourront remplacer, à titre principal ou subsidiaire, en tout ou en partie, d'une façon générale ou 
pour certains risques seulement, la responsabilité du producteur par la responsabilité d'un fonds de garantie ou 
par une autre forme de garantie collective, à la condition que la victime reçoive une protection au moins 
équivalente à celle qu'elle aurait reçue en vertu du régime de responsabilité prévu par la présente Convention. 



 

Article 12 

La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits dont la victime peut se prévaloir sur le fondement du 
droit commun de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, y compris les règles relatives aux 
obligations du vendeur qui vend des biens dans l'exercice de sa profession. 

Article 13 

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera 
ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront 
déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.  

2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six 
mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.  

3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera 
ultérieurement, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date 
du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.  

Article 14 

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe 
pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.  

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument 
d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois 
après la date du dépôt.  

Article 15 

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, 
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la 
présente Convention.  

2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou 
d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par 
déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans 
la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.  

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout 
territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de 
l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six 
mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.  

Article 16 

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, 
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, en adressant une 
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que, en raison d'un accord 
international auquel il est Partie, il ne considérera pas les importations provenant d'un ou plusieurs 
Etats nommément désignés, qui sont également Parties à cet accord, comme des importations aux 
fins des paragra- phes 2 et 3 de l'article 3; dans ce cas, la personne qui a importé dans un de ces Etats 
un produit provenant d'un autre Etat est considérée comme importateur pour l'ensemble des Etats 
parties à cet accord.  

2. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée par notification adressée 
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit 
l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire 
Général du Conseil de l'Europe.  

Article 17 

1. Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention sauf celles énoncées à 
l'annexe à la présente Convention.  

2. L'Etat contractant qui fera usage d'une des réserves mentionnées à l'annexe à la présente Convention 
pourra la retirer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et 



 

qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de 
sa réception par le Secrétaire Général.  

Article 18 

1. Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une 
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.  

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois 
après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.  

Article 19 

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout 
Etat ayant adhéré à la présente Convention:  

a. toute signature;  
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;  
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 13;  
d. toute réserve formulée en application de la disposition du paragraphe 1 de l'article 17;  
e. le retrait de toute réserve effectué en application de la disposition du paragraphe 2 de l'article 17;  
f. toute communication ou notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 

1, des paragraphes 2 et 3 de l'article 15 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 16;  
g. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 18 et la date à laquelle la 

dénonciation prendra effet.  

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. 

Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un 
seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de 
l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. 

Annexe 

Tout Etat peut déclarer, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, 
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'il se réserve le droit: 

1. d'appliquer, à la place de l'article 4, son droit commun, dans la mesure où celui-ci prévoit que 
l'indemnité peut être réduite ou supprimée seulement en cas de faute lourde ou intentionnelle de la 
part de la victime ou de la personne pouvant prétendre à réparation;  

2. de limiter, par une disposition du droit national, le montant de l'indemnisation dont un producteur est 
tenu en vertu de ce droit national conforme à la présente Convention. Toutefois, cette limite ne sera 
pas inférieure à:  

a. la somme en monnaie nationale correspondant à 70 000 droits de tirages spéciaux, tels que 
définis par le Fonds monétaire international au moment de la ratification, par personne 
décédée ou victime d'une lésion corporelle;  

b. la somme en monnaie nationale correspondant à 10 millions de droits de tirages spéciaux, tels 
que définis par le Fonds monétaire international au moment de la ratification, pour tous les 
dommages causés par des produits identiques présentant le même défaut;  

3. de ne pas considérer comme responsable aux termes du paragraphe 3 de l'article 3, le détaillant de 
produits agricoles à l'état brut, s'il met à la disposition du demandeur toutes les informations qu'il 
possède concernant l'identité des personnes mentionnées à l'article 3.  

 
 
 

  

  



 

Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du 

fait des produits défectueux. 

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,  
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,  
vu la proposition de la Commission .  
vu l'avis de l'Assemblée . 
vu l'avis du Comité économique et social . 

 
considérant qu'un rapprochement des législations des États membres en matière de responsabilité du 

producteur pour les dommages causés par le caractère défectueux de ses produits est nécessaire du fait que leur disparité 
est susceptible de fausser la concurrence, d'affecter la libre circulation des marchandises au sein du marché commun et 
d'entraîner des différences dans le niveau de protection du consommateur contre les dommages causés à sa santé et à ses 
biens par un produit défectueux;  

considérant que seule la responsabilité sans faute du producteur permet de résoudre de façon adéquate le 
problème, propre à notre époque de technicité croissante, d'une attribution juste des risques inhérents à la production 
technique moderne;  

considérant que la responsabilité ne saurait s'appliquer qu'aux biens mobiliers faisant l'objet d'une production 
industrielle; qu'en conséquence, il y a lieu d'exclure de cette responsabilité les produits agricoles et les produits de la 
chasse, sauf lorsqu'ils ont été soumis à une transformation de caractère industriel qui peut causer un défaut dans ces 
produits; que la responsabilité prévue par la présente directive doit jouer également pour les biens mobiliers qui sont 
utilisés lors de la construction d'immeubles ou incorporés à des immeubles;  

considérant que la protection du consommateur exige que la responsabilité de tous les participants au processus 
de production soit engagée si le produit fini ou la partie composante ou la matière première fournie par eux présentait 
un défaut; que, pour la même raison, il convient que soit engagée la responsabilité de l'importateur de produits dans la 
Communauté ainsi que celle de toute personne qui se présente comme producteur en apposant son nom, sa marque ou 
tout autre signe distinctif ou de toute personne qui fournit un produit dont le producteur ne peut être identifié;  

considérant que, lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage, la protection du 
consommateur exige que la victime puisse réclamer la réparation intégrale du dommage à chacune d'elles 
indifféremment;  

considérant que, pour protéger l'intégrité physique et les biens du consommateur, la détermination du caractère 
défectueux d'un produit doit se faire en fonction non pas de l'inaptitude du produit à l'usage, mais du défaut de sécurité à 
laquelle le grand public peut légitimement s'attendre; que cette sécurité s'apprécie en excluant tout usage abusif du 
produit, déraisonnable dans les circonstances;  

considérant qu'une juste répartition des risques entre la victime et le producteur implique que ce dernier doive 
pouvoir se libérer de la responsabilité s'il prouve l'existence de certains faits qui le déchargent;  

considérant que la protection du consommateur exige que la responsabilité du producteur ne soit pas affectée 
par l'intervention d'autres personnes ayant contribué à causer le dommage; que, toutefois, la faute concurrente de la 
victime peut être prise en considération pour réduire ou supprimer une telle responsabilité;  

considérant que la protection du consommateur exige la réparation des dommages causés par la mort et par les 
lésions corporelles ainsi que la réparation des dommages aux biens; que cette dernière doit cependant être limitée aux 
choses d'usage privé ou de consommation privée et être soumise à la déduction d'une franchise d'un montant fixe pour 
éviter un nombre excessif de litiges; que la présente directive ne porte pas préjudice à la réparation du pretium doloris et 
d'autres dommages moraux, le cas échéant prévue par la loi applicable en l'espèce;  

considérant qu'un délai de prescription uniforme pour l'action en réparation est dans l'intérêt de la victime 
comme dans celui du producteur;  

considérant que les produits s'usent avec le temps, que des normes de sécurité plus strictes sont élaborées et 
que les connaissances scientifiques et techniques progressent; qu'il serait, dès lors, inéquitable de rendre le producteur 
responsable des défauts de son produit sans une limitation de durée; que sa responsabilité doit donc s'éteindre après une 
période de durée raisonnable, sans préjudice toutefois des actions pendantes;  

considérant que, pour assurer une protection efficace des consommateurs, il ne doit pas pouvoir être dérogé par 
clause contractuelle à la responsabilté du producteur à l'égard de la victime;  

considérant que, selon les systèmes juridiques des États membres, la victime peut avoir un droit à réparation au 
titre de la responsabilité extracontractuelle différent de celui prévu par la présente directive; que, dans la mesure où de 
telles dispositions tendent également à atteindre l'objectif d'une protection efficace des consommateurs, elles ne doivent 
pas être affectées par la présente directive; que, dans la mesure où une protection efficace des consommateurs dans le 
secteur des produits pharmaceutiques est déjà également assurée dans un État membre par un régime spécial de 
responsabilité, des actions basées sur ce régime doivent rester également possibles;  

considérant que, dans la mesure où la responsabilité des dommages nucléaires est déjà régie dans tous les États 
membres par des dispositions particulières suffisantes, il est possible d'exclure ce type de dommages du champ 
d'application de la présente directive;  



 

considérant que l'exclusion des matières premières agricoles et des produits de la chasse du champ 
d'application de la présente directive peut être ressentie dans certains États membres, compte tenu des exigences de la 
protection des consommateurs, comme une restriction injustifiée de cette protection; qu'il doit, dès lors, être possible à 
un État membre d'étendre la responsabilité à ces produits;  

considérant que, pour des raisons analogues, la possibilité offerte à un producteur de se libérer de la 
responsabilité s'il prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du 
produit par lui ne permettait pas de déceler l'existence du défaut peut être ressentie dans certains États membres comme 
une restriction injusitifée de la protection des consommateurs; qu'il doit donc être possible pour un État membre de 
maintenir dans sa législation ou de prescrire par une législation nouvelle l'inadmissibilité de cette preuve libératoire; 
qu'en cas de législation nouvelle, le recours à cette dérogation doit toutefois être subordonné à une procédure de stand-
still communautaire pour accroître, si possible, le niveau de protection dans la Communauté de manière uniforme;  

considérant que compte tenu des traditions juridiques dans la plupart des États membres, il ne convient pas de 
fixer un plafond financier à la responsabilité sans faute du producteur; que, dans la mesure, toutefois, où il existe des 
traditions différentes, il semble possible d'admettre qu'un État membre puisse déroger au principe de la responsabilité 
illimitée en prescrivant une limite à la responsabilité globale du producteur pour la mort ou les lésions corporelles 
causées par des articles identiques présentant le même défaut, à condition que cette limite soit fixée à un niveau 
suffisamment élevé pour garantir une protection adéquate des consommateurs et le fonctionnement correct du marché 
commun;  

considérant que l'harmonisation résultant de la présente directive ne peut, au stade actuel, être totale, mais 
ouvre la voie vers une harmonisation plus poussée; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil de se saisir à intervalles 
réguliers de rapports de la Commission sur l'application de la présente directive, accompagnés le cas échéant de 
propositions appropriées;  

considérant que, dans cette perspective, il est particulièrement important de procéder à un réexamen des 
dispositions de la présente directive concernant les dérogations ouvertes aux États membres, à l'expiration d'une période 
suffisamment longue pour accumuler une expérience pratique sur les effets de ces dérogations sur la protection des 
consommateurs et sur le fonctionnement du marché commun,  

 

A  ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 

 
Article premier  
Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.  
Article 2  
Pour l'application de la présente directive, le terme « produit » désigne tout meuble, à l'exception des matières premières 
agricoles et des produits de la chasse, même s'il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble. Par « 
matières premières agricoles », on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, à l'exclusion des produits 
ayant subi une première transformation. Le terme « produit » désigne également l'électricité.  
Article 3  
1. Le terme « producteur » désigne le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant 
d'une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa 
marque ou un autre signe distinctif. 2. Sans préjudice de la responsabilité du producteur, toute personne qui importe un 
produit dans la Communauté en vue d'une vente, location, leasing ou toute autre forme de distribution dans le cadre de 
son activité commerciale est considérée comme producteur de clui-ci au sens de la présente directive et est responsable 
au même titre que le producteur.  
3. Si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque fournisseur en sera considéré comme producteur, à moins 
qu'il n'indique à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit. Il 
en est de même dans le cas d'un produit importé, si ce produit n'indique pas l'identité de l'importateur visé au paragraphe 
2, même si le nom du producteur est indiqué.  
Article 4  
La victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.  
Article 5  
Si, en application de la présente directive, plusieurs personnes sont responsables du même dommage, leur responsabilité 
est solidaire, sans préjudice des dispositions du droit national relatives au droit de recours.  
Article 6  
1. Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de 
toutes les circonstances, et notamment:  
a) de la présentation du produit;  
b) de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu;  



 

c) du moment de la mise en circulation du produit.  
2. Un produit ne peut être considéré comme défecteux par le seul fait qu'un produit plus perfectionné a été mis en 
circulation postérieurement à lui.  
Article 7  
Le producteur n'est pas responsable en application de la présente directive s'il prouve:  
a) qu'il n'avait pas mis le produit en circulation;  
b) que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existati pas au 
moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement;  
c) que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique du 
producteur, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle;  
d) que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics;  
e) que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui n'a pas 
permis de déceler l'existence du défaut;  
f) s'agissant du fabricant d'une partie composante, que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la 
partie composante a été incorporée ou aux instructions données par le fabricant du produit.  
Article 8  
1. Sans préjudice des dispositions du droit national relatives au droit de recours, la responsabilité du producteur n'est pas 
réduite lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par l'intervention d'un tiers.  
2. La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le 
dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la 
victime est responsable.  
Article 9  
Au sens de l'article 1er, le terme « dommage » désigne:  
a) le dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles;  
b) le dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux lui-même, sous 
déduction d'une franchise de 500 Écus, à conditions que cette chose:  
i) soit d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés  
et  
ii) ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés.  
Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions nationales relatives aux dommages immatériels.  
Article 10  
1. Les États membre prévoient dans leur législation que l'action en réparation prévue par la présente directive se prescrit 
dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, 
du défaut et de l'identité du producteur.  
2. Les dispositions des États membres réglementant la suspension ou l'interruption de la prescription ne sont pas 
affectées par la présente directive.  

Article 11 
Les États membres prévoient dans leur législation que les droits conférés à la victime en application de la présente 
directive s'éteignent à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation 
le produit, même qui a causé le dommage, à moins que durant cette période la victime n'ait engagé une procédure 
judiciaire contre celui-ci.  
Article 12  
La responsabilité du producteur en application de la présente directive ne peut être limitée ou écartée à l'égard de la 
victime par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité.  
Article 13  
La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de 
la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment 
de la notification de la présente directive.  
Article 14  
La présente directive ne s'applique pas aux dommages résultant d'accidents nucléaires et qui sont couverts par des 
conventions internationales ratifiées par les États membres.  
Article 15  
1. Chaque État membre peut:  
a) par dérogation à l'article 2, prévoir dans sa législation qu'au sens de l'article 1er, le terme « produit » désigne 
également les matières premières agricoles et le produits de la chasse;  
b) par dérogation à l'article 7 point e), maintenir ou, sous réserve de la procédure définie au paragraphe 2 du présent 
article, prévoir dans sa législation que le producteur est responsable même s'il prouve que l'état des connaissances 
scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui ne permettait pas de déceler 
l'existence du défaut.  
2. L'État membre qui souhaite introduire la mesure prévue au paragraphe 1 point b) communique à la Commission le 
texte de la mesure envisagée. Celle-ci en informe les autres États membres.  



 

L'État membre concerné surseoit à prendre la mesure envisagée pendant un délai de neuf mois à compter de 
l'information de la Commission et à condition que celle-ci n'ait pas entretemps soumis au Conseil une proposition de 
modification de la présente directive portant sur la matière visée. Si, toutefois, la Commission, dans un délai de trois 
mois à compter de la réception de ladite information, ne communique pas à l'État membre concerné son intention de 
présenter une telle proposition au Conseil, l'État membre peut prendre immédiatement la mesure envisagée.  
Si la Commission présente au Conseil une telle proposition de modification de la présente directive dans le délai de neuf 
mois précité, l'État membre concerné surseoit à la mesure envisagée pendant un nouveau délai de dix-huit mois à 
compter de la présentation de ladite proposition.  
3. Dix ans après la date de notification de la présente directive, la Commission soumet au Conseil un rapport sur 
l'incidence pour la protection des consommateurs et le fonctionnement du marché commun de l'application faite par les 
tribunaux de l'article 7 point e) et du paragraphe 1 point b) du présent article. À la lumière de rapport le Conseil, 
statuant dans les conditions prévues à l'article 100 du traité sur proposition de la Commission, décide de l'abrogation de 
l'article 7 point e).  
Article 16  
1. Tout État membre peut prévoir que la responsabilité globale du producteur pour les dommages résultant de la mort ou 
de lésions corporelles et causés par des articles identiques présentant le même défaut est limitée à un montant qui ne 
peut être inférieur à 70 millions d'Écus.  
2. Dix ans après la date de notification de la présente directive, la Commission soumet au Conseil un rapport sur 
l'incidence pour la protection des consommateurs et le fonctionnement du marché commun de l'application de la limite 
financière de la responsabilité par les États membres qui ont fait usage de la faculté prévue au paragraphe 1. À la 
lumière de ce rapport, le Conseil, statuant dans les conditions prévues à l'article 100 du traité sur proposition de la 
Commission, décide de l'abrogation du paragraphe 1.  
Article 17  
La présente directive ne s'applique pas aux produits mis en circulation avant la date à laquelle les dispositions visées à 
l'article 19 entrent en vigueur.  
Article 18  
1. Au sens de la présente directive, l'Écu est celui défini par le règlement (CEE) no 3180/78 (1), modifié par le 
règlement (CEE) no 2626/84 (2). La contrevaleur en monnaie nationale est initialement celle qui est applicable le jour 
de l'adoption de la présente directive.  
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, procède tous les cinq ans à l'examen et, le cas échéant, à la révision 
des montants visés par la présente directive, en fonction de l'évolution économique et monétaire dans la Communauté.  
Article 19  
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour 
se conformer à la présente directive au plus tard trois ans à compter de la notification de la présente directive. Ils en 
informent immédiatement la Commission (1).  
2. La procédure définie à l'article 15 paragraphe 2 est applicable à compter de la date de notification de la présente 
directive.  
Article 20  
Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils 
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.  
Article 21  
La Commission adresse tous les cinq ans au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et lui 
soumet, le cas échéant, des propositions appropriées.  
Article 22  
Les États membres sont destinataires de la présente directive. 
  

 
 
 

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1985. 
Par le Conseil 
Le président 

J. POOS 
La présente directive a été notifiée aux États membres le 30 juillet 1985.  
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