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 شكر و تقدير

الحمد هلل وحده و الصالة و السالم على من ال نبي بعده، في البداية إني أحمد هللا حمدا كثيرا    

طيبا مباركا، فيه حمدا يليق بعظمة شأنه و جالل قدرته على ما أنعم علي من نعم و ما وفقني 

عدد به إلتمام هذا العمل، فلله الحمد يا ذا الجالل و اإلكرام عدد ما كان و عدد ما يكون و 

 الحركات و السكون.                                                                                  

دائما هي أسطر الشكر في غاية الصعوبة عند صياغتها، ربما ألنها تشعرنا في كل مرة    

 بقصورها و عدم إيفائها حق من تكتب ألجله.

ا و أنا أحاول صياغة كلمات الشكر إلى ينبوع عطاء تدفق و اليوم أقف أمام الصعوبة ذاته   

بالعلم الكثير، و في مقام االعتراف بالفضل الجميل و العرفان لكل من أسهم بالكثير أو بالقليل 

في انجاز هذا العمل و إتمام الدراسة، أتقدم بالشكر الجزيل إلى الطاقم العلمي العريق الذي أتاح 

 صول إلى أعلى الدرجات العلمية...                                   لي فرصة إكمال تعليمي للو

 ـ . 2إلى جامعة محمد لمين دباغين سطيف ـ 

إلى الذي أكرمني بقبول اإلشراف على هذا العمل، بالرغم من كثرة مشاغله في العمل و    

توجيهات أعانتني العلم فله مني الشكر الكبير على كل ما قدمه من نصائح و متابعة دقيقة و 

 على إخراج هذا العمل بهذا الشكل...                                                                       

 إلى األستاذ الدكتور بوضياف عبد الرزاق.

ـ لما قدمته  2إلى عميدة كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة محمد لمين دباغين سطيف ـ    

 و تسهيالت، فلها كل الشكر و التقدير و االحترام...                                                       من نصائح

 إلى األستاذة الدكتورة لشهب جازية.

إلى األساتذة األفاضل الذين تولوا عناء تدريسنا طيلة السنة النظرية، و ال يسعني في هذا    

أن يحفظهم و أن يرعاهم و أن يبقيهم للعلم فخرا و للطلبة  المقام إال أن أدعو هللا عز و جل

 عونا...

إلى موظفي الجامعة من أكبرهم إلى أصغرهم، و خاصة عمال المكتبة الذين قدموا لي يد    

 العون كثيرا و تساهلوا معي في الكثير من المذكرة...

ي و المعنوي و كان لهم إلى الذين كانوا خير اإلخوة و الرفقة، و قدموا لي الدعم الماد   

 الفضل في إتمام جزء كبير من المذكرة...                                                                   

 إلى زمالئي و زميالتي في الدفعة.



 إهداء

إلى مالكي في الحياة و معنى الحب و الحنان و التفاني، إلى بسمة الحياة و سر الوجود، إلى    

كان دعائها سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي، إلى من أثقلت الجفون سهرا و حملت الفؤاد من 

هما و جاهدت األيام صبرا، إلى من شغلت البال فكرا و رفعت األيادي دعاءا، إلى من هي 

أندى من قطرات الندى و أصفى من ماء الدجى، إلى المثل العالي و القدوة الصارخة من 

إلى من تفرح لفرحتي و تحزن لحزني، إلى من رافقتني بدعائها في كل اإلرادة المتجددة، 

 خطوة من خطوات حياتي...

 إلى أمي الحنون.

إلى من كلله هللا بالهيبة و الوقار، إلى من علمني العطاء بدون انتظار، إلى من أحمل اسمه    

كارم األخالق و بكل افتخار، إلى من أستمد منه قوتي و استمراريتي، إلى من ألبسني ثوب م

األدب، إلى من كان قدوة أقتدي بها، أرجو هللا أن يمد في عمرك ترى ثمارا قد حان قطافها بعد 

 طول انتظار و ستبقى كلماتك نجوما أهتدي بها اليوم و في الغد و إلى األبد...

 إلى أبي العزيز.

نهاري و نقشته  إلى من تربع في قلبي و جعلته وساما على صدري، إلى من يعيش ليلي و   

األقدار في نفسي، إلى من ظل سندي الموالي و حمل همي غير مبالي، إلى من قضيت معه 

أسعد لحظات حياتي و شاطرني أحلى أيامي، إليك يا شغفي الدائب الذي يحتل في النفس موقعا 

 جليال و يا من علوت سور الصبر لنرتشف معا وضائحا من البيان...

 إلى زوجي الغالي.

لى رفيقات قلبي و صاحبات القلب الطيب و النوايا الصادقة، إلى من رافقتموني منذ أن إ   

 حملنا حقائب صغيرة و معكم سرت خطوة بخطوة و مازلتم ترافقونني اآلن...

 إلى أخواتي و إخواني.

إلى من تطلعتم لنجاحي بنظرات األمل ووقفتم إلى جانبي في مشواري الكتابي، إليكم من 

 يف يكبر حب العطاء...علمتموني ك

 إلى أهلي و أحبابي.
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 مقدمة

 أهمية الموضوع:

م، ازدحام األسواق 20لقد كان من نتاج الطفرة التكنولوجية التي تحققت منذ منتصف القرن    

ى بأشكال من المنتجات لم تعد معهودة من ذي قبل، من سلع استهالكية إلى أجهزة منزلية إل

وسائل نقل متعددة األنواع و األشكال...الخ، و لم يقف العلم عند هذا الحد بل  إلى آليةحاسبات 

مازال يقدم الجديد كل يوم، و ال تقف ظاهرة ازدياد المنتجات على نوعها بل شملت أيضا 

 بل بماليين النسخ المتطابقة يوميا. باآلالفكمياتها، فهي منتجات ال ينتج منها 

ناعية من طرف المستهلك أمرا أساسيا، دون األخذ بعين االعتبار أصبح اقتناء المنتجات الص   

األخطار التي تهدده في روحه و أمواله لعدم توفرها على األمان الكافي، ذلك أن منتجات 

العصر لم تعد تمتاز بالتعقيد بل تتسم بالخطورة الشديدة الناجمة عن استهالكها أو استعمالها و 

الت، سواء كانت الخطورة في هذه المنتجات عارضة ما يصاحب ذلك من أضرار و مشك

مثل السيارات و  كاآلالتكتسمم المواد الغذائية المحفوظة، أو كامنة في الشيء ذاته 

 إليهحتى ما كان ينظر  إذعليها يزداد أكثر فأكثر،  اإلقبالالجرارات، و بالرغم من ذلك ظل 

التي ال غنى عنها بما فيها  لضرورياتمن ا اآلنفي الماضي من الكماليات لم يلبث أن أصبح 

 من أسباب المتعة و الرفاهية.

غير أنه بقدر ما قدم هذا التقدم للمستهلك من أسباب المتعة و الرفاهية، بقدر ما زاد من    

درجة المخاطر التي أصبح المستهلك عرضة لها، ذلك أن أي تقدم تكنولوجي مهما بلغت دقته 

درجة الكمال التام من حيث االستعمال لتلك  إلىأن يصل  ال يمكن بأي حال من األحوال

توجد دوما نسبة معقولة أو كبيرة من األضرار المرشحة لالزدياد في عددها أو  إذالمنتجات، 

ة من السلع و سوق مفتوح إلىطبيعتها، و ستبلغ ذروتها بفعل العولمة التي أحالت العالم 

 المستهلك.يتحملها  اآلثار الخدمات، علما أن كل هذه

المسؤولية المدنية  إلقرارم التشريعات تهلك في مواجهة المنتج، تدخلت معظو لحماية المس   

للمنتج هذه األخيرة التي تمثل تطورا و توسعا عميقا في مجال المسؤولية األم، باعتبار أن هذا 

النوع من المسؤولية الذي يطلق عليه مسؤولية المنتج يجسد فرعا جديدا و أصيال في تلك 

القانوني، فهي تحت  المسؤولية األم، لذلك فان قواعد هذه األخيرة تتبوأ مركزا هاما في النظام

و نحو االتساع، تحاول أن تشغل مركز القانون  اآلليةضغط الحياة الحديثة األكثر تطورا نحو 

نرجع في كل مادة و في جميع االتجاهات، في القانون  إليهاو من ثم مركز القانون كله المدني 

حتى ليحق لنا  الخاص كما في القانون العام، و في نطاق األشخاص كما في نطاق األموال،

القول أنها باتت مركز األهمية من جميع النظم القانونية، و ليس هذا فقط بالنسبة للمسؤولية 

 ، بل حتى بالنسبةإليهاعالقات لم يكن يتصور فيها مجاوزتها  إلىالتقصيرية التي توسع نطاقها 
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ذا يعتبر موضوع للمسؤولية العقدية التي أخذت طريقها في التوسع السيما في مجال القضاء، ل

المسؤولية المدنية للمنتج و أثرها في حماية المستهلك من المواضيع المهمة و البارزة في وقتنا 

 الحالي.

لقد تأثر المشرع الجزائري بجميع التحوالت بعد دخوله اقتصاد السوق و المنافسة الحرة في    

خالل تنظيم دراسات و  بداية التسعينيات، حيث اهتم بحماية ضحايا حوادث االستهالك من

الفعالة لتحقيق هذه الحماية، و توفير السالمة لمستعملي السلع و  اآللياتملتقيات و تهيئة كل 

 إصداربدايتها ترسانة من النصوص التشريعية و التنظيمية، حيث كانت  إصدارالخدمات، و 

 إرساءد أول لبنة في المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك و الذي يع 89/02القانون رقم 

نظام قانوني يحقق هذه الحماية، بعد أن كان األمر مقتصر على القواعد العامة المنصوص 

عليها في القانون المدني سواء تلك المتعلقة بالنظرية العامة لاللتزام أو تلك المتعلقة بالمسؤولية 

المراسيم التنفيذية تصب  التقصيرية و التي أثبتت قصورها في هذا المجال، ثم تلته العديد من

 الجزائري كلها في مجال وضع الضمانات التي تكفل حماية المستهلك، و لم يتوقف المشرع

مواصلة جهوده من أجل سد الفراغ التشريعي حيث استحدث  إلىسعى  إنماعند هذا الحد و 

ؤولية م، و التي أقر فيها مس2005مكرر بموجب تعديله للقانون المدني في  140نص المادة 

المنتج عن منتجاته المعيبة، و مسؤولية الدولة عن تعويض األضرار الجسمانية بفعل المنتجات 

ليستبدل بالقانون  89/02القانون رقم  إلغاءفي حال انعدام المسؤول، و في مرحلة أخرى تم 

 هذا األخير الذي أحدث تطورا في مجال حماية المستهلك و قمع الغش. 09/03رقم 

 إال ستهلك من أضرار و مخاطر المنتجاترغم كثرة النصوص المكرسة لحماية الم غير أنه   

القواعد العامة المنصوص عليها في القانون  رهينأن تعويض ضحايا حوادث االستهالك ظل 

المدني، أي أن المشرع الجزائري لم يضع قواعد خاصة ينظم بها هذا الحق ناهيك لعدم كفايتها 

 ات غير المشروعة.لمواجهة مختلف الممارس

 أسباب اختيار الموضوع:

أن يولد انطباعا بقلة حوادث المنتجات في الجزائر فكلنا  و بطبيعة الحال ال يمكن لهذا الواقع   

نسمع أو نقرأ:
1

                                                                                           

 إلىم و التي أدت 1999*حادثة الكاشير الفاسد التي عرفتها كل من مدينة سطيف و قسنطينة 

 شخص.                                                         200نحو  إصابةشخص و  17وفاة 

       حالة.                   5000الغذائية التي عرفتها الجزائر سنويا و التي تفوق  اتالتسمم*

                                                           

.3ـ2م، ص2007، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 1شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج ـ دراسة مقارنة ـ ، طـ د/قادة 1  



 مقدمة

 

4 
 

نتيجة رضع  7م و التي نتج عنها وفاة 2001ديسمبر  23*قضية واد األبطال ـ معسكرـ في 

                                                                   حقنهم بلقاح فاسد ضد البوحمرون.

 ة*سقي المحاصيل الفالحية بمياه الصرف الصحي و ما تلحقه من أمراض بالغة الخطور

                                                                                             بالمستهلكين.

شخص  2779*الغش في مواد البناء )حديد و اسمنت( و أثاره في استفحال األضرار البشرية 

 و المادية الناشئة عن زلزال بومرداس األخير.

رة منها:كما نذكر أيضا حوادث كثي   
1

 

الخاصة بصناعة المواد التطهيرية و التجميلية التي قامت ببيع معجون  enad*مؤسسة 

على  إليهأن محتوى األنبوب لم يكن معجون األسنان كما هو مشار  إالاألسنان في علب 

الشعر األمر الذي سبب التهابات بأفواه المستعملين جراء  إلزالةاألنبوب بل كان بداخله مرهم 

 هذا األخير.

تم  إذالذي اتضح أنه غير صالح لالستهالك   orlait*قضية الحليب الجاف من نوع أورلي

م بسبب نقص نسبة من البروتينات في الحليب و 1998غلق المصنع بقسنطينة في جويلية 

 مادة دهنية نباتية. بإضافةغشه 

 و الدراسات السابقة: البحوث

البحوث و الدراسات السابقة التي اشتغلت على هذا النحو وجدنا أنها تناولته  إلىو بالرجوع    

 من خالل العناوين التالية:

 *مسؤولية المنتج.

 *مسؤولية المنتج و الموزع.

 *مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة.

 المعيبة.  *المسؤولية المدنية للمحترف عن فعل المنتجات

 *المسؤولية المدنية عن المنتجات الدوائية.

 *المسؤولية المدنية عن المنتجات الطبية.

 

                                                           

.16م، ص2009ـ دراسة مقارنة ـ ، )دط(، دار هومة، الجزائر،  ـ د/زهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج1  
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 :اإلشكالية

و  اإلنتاجالمسؤولية المدنية للمنتج تمثل استجابة حقيقية للتحوالت الجديدة في ميدان  إن   

يف تتقرر هذه ضرورة ملحة لحماية المضرورين من المخاطر، األمر الذي يجعلنا نتساءل ك

من هو المسؤول عن تعويض هؤالء الضحايا المسؤولية في المجال المدني؟ و بعبارة أخرى 

هل هو البائع أم المشتري أم حارس األشياء؟ ثم ما طبيعة هذه المسؤولية و على أي أساس 

هذه  إثارةالمتعلقة بكيفية  اإلجرائيةمنها؟ و ما هي األحكام  اإلعفاءتبنى و ما هو مدى 

هذا األخير المتاحة أمام  آلياتكان أثر هذه المسؤولية هو التعويض فما هي  إذاالمسؤولية؟ و 

 المتضررين للحصول على حقهم في التعويض؟.

هي: و  العامة اإلشكاليةعن هذه  اإلجابة إلىعلى هذه التساؤالت يقودنا  اإلجابةو حاصل    

مع القواعد العامة المعروفة في المسؤولية المدنية  هل تتماشى قواعد المسؤولية المدنية للمنتج

بها و ما هي اإلشكاالت المطروحة في  المشرع األم و إذا كان األمر كذلك إلي أي مدى ربطها

 حالة التزاوج بينهما؟.

 المنهج المتبع:

  لإلحاطة بهذا الموضوع، و المنهج الوصفي المنهج إتباعاخترنا  اإلشكاليةعلى هذه  لإلجابة   

بتجميع بتحليل المواد القانونية من أجل توضيحها و إزالة الغموض عنها و ذلك  التحليلي

 المعلومات و األفكار الستخالص أهم األحكام المرتبطة بهذا الموضوع.

 خطة الدراسة:

تماشيا مع هذا المنهج المتبع و تحقيقا ألهداف الدراسة، ارتأينا التقسيم الثنائي تتوزع    

 إلىمباحثهما على فصلين، قدمنا في الفصل األول ماهية المسؤولية المدنية للمنتج، و تطرقنا 

تناولنا في المبحث األول مفهوم المسؤولية المدنية للمنتج، و في المبحث الثاني ثالثة مباحث 

التكييف القانوني للمسؤولية المدنية للمنتج، و في المبحث الثالث وسائل دفع المسؤولية المدنية 

ثالثة مباحث  إلىللمنتج، و قدمنا في الفصل الثاني أثر المسؤولية المدنية للمنتج، و تطرقنا 

وم تناولنا في المبحث األول األسلوب القانوني لتحصيل التعويض، و في المبحث الثاني مفه

التعويض، و في المبحث الثالث تقدير التعويض و ضمانات الحصول عليه، و أنهينا بحثنا 

بها، و في  اإلدالءبخاتمة ضمناها بعض مالحظاتنا و اقتراحاتنا نأمل أن نكون قد وفقنا في 

الختام نقول أننا رغم ما بذلناه من جهد يبقى ذلك جهدا متواضعا مصداقا لقوله تعالى "و ما 

  قليال".  إالم من العلم أوتيت

                                                                                                            

   



  

 

 

فصل األولال  

   ماهية المسؤولية المدنية     

 للمنتج  
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 لفصل األول                                                                            ا

 ماهية المسؤولية المدنية للمنتج
ظهور منتجات حديثة و متنوعة ساهمت في  إلى االقتصاديو  الصناعيالتطور  أدىلقد    

 عليها اإلنسانو تضاعف حاجات  إقبالزيادة  إلى أدى الذي األمرتحقيق المتعة و الرفاهية، 

يغلب عليها طابع التعقيد مما ولد نوعا من عدم  أصبحهذه المنتجات  أن، غير أنواعهابمختلف 

 هذا ما أدى بدورهو مخاطر،  رارأضالتكافؤ بين المستهلك و المنتج و ما يصاحب ذلك من 

مفهوم  األولو بناءا عليه سوف نتناول في المبحث  إلى التعجيل بمسؤولية المنتج المدنية.

و في المبحث الثالث  ،لها القانونيو في المبحث الثاني التكييف  ،المسؤولية المدنية للمنتج

 وسائل دفعها من قبل المنتج.

                                                                             األولالمبحث 

 مفهوم المسؤولية المدنية للمنتج

 أوالمنتج لما التزم به قبل الغير قانونا  إخاللثر يترتب على تعتبر المسؤولية المدنية مجرد أ   

هذه  أركانللتعرف على  المدنينون قواعد القا إلىالرجوع  إلى األمربنا  نه يؤديأ إالاتفاقا، 

في و ،تعريف المسؤولية المدنية للمنتج األولو بناءا عليه سوف نتناول في المطلب  المسؤولية.

 .أركانهاالمطلب الثاني 

                                                                                األولالمطلب 

 تعريف المسؤولية المدنية للمنتج

 الذيبتعويض الضرر  اإلنسانيقع على  الذي"االلتزام  أنهاتعرف المسؤولية المدنية على    

ل عليها"يسأ التي األشياء أو األشخاصبفعل  أوبفعله  باآلخرين ألحقه
1
.                                                

موضوع حماية المستهلك ال بد من توضيح  إطار، و في أعالهن عريف المدوبناءا على الت   

 الشخص المصطلحات التالية: المنتج باعتباره الشخص المتسبب بالضرر، المستهلك باعتباره

و بناءا عليه سوف نتناول في الفرع  لحق الضرر.أ الذي الشيءالضحية، المنتوج باعتباره 

و في الفرع الثالث تعريف  ،و في الفرع الثاني تعريف المستهلك ،تعريف المنتج األول

 المنتوج.

                                                                                    األولالفرع 

 ج تعريف المنت

 :تعريف المنتج في الفقه القانوني أوالـ
                                                           

 .11م، ص2006، دار وائل، األردن، 1، الضرر، ط1ـ د/حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، ج1
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 منه جهدا  تقتضي التيممتهن للتعامل في المواد  "كل بأنهالمنتج يعرفه الدكتور على فتاك    

 أثناءخزنها في  و من ثم توضيبهاصنعها و  أواهتماما خاصيين فيكون له دور في تهيئتها و

تسويق لها" أولصنعها و قبل 
1
. 

شارك في  أومنها  أجزاء أو النهائي"كل صانع للسلعة في شكلها  بأنهو عرف الفقه المنتج    

لها" األوليةعد المنتجات أ أوتركيبها 
2

حد بعيد مع تعريف  إلىو هذا التعريف يتطابق  ،

 أيضا إنماو  النهائي"ليس فقط منتج المنتوج  بأنه عرف المنتج الذيمحمد  بوداليالدكتور 

المركبة" األجزاء أوو منتج الجزء  األوليةمنتج المادة 
3
.  

عن  المسؤولينتحديد شخص واحد من  ضرورة االقتصار في إلىذهب بعض الفقهاء و ي   

يتعارض مع حسن  األشخاصن انسحاب هذا الوصف على عدد كبير من و التوزيع، أل اإلنتاج

 اإلنتاجمن شخص في سلسلة  أكثرصفة المنتج على  إضفاء أنالسياسة التشريعية، كما 

األشخاص اضطراب العالقات التعاقدية بين هؤالء إلىالتوزيع سوف يؤدي و
4
.  

يعرض السلعة في  الذي"الشخص  بأنهالفقيه الدكتور عبد القادر الحاج فيعرف المنتج  أما   

لو  و عليها دون سواها حتى أخرىعالمة  أية أوعالمته  أوالسوق و يحرص على وجود اسمه 

المنفعة المطلوبة  أو إنتاجه يتولى الشيء حتى يؤتي الذيهو  أولها  الحقيقيلم يكن هو المنتج 

منه"
5
. 

 ثانياـ تعريف المنتج في االتفاقيات الدولية:

 :الهايـ تعريف المنتج في اتفاقية 1

الذين تسرى عليهم المسؤولية  األشخاصقائمة  أوردت إنمالم تعرف اتفاقية الهاي المنتج و    

"صناع المنتوج  يليمنها على ما  2نصت المادة  ثالحصر حيباعتبارهم منتجين على سبيل 

 مجهزي الطبيعيمنتجي المنتوج  يتركب منها المنتوج التي األجزاءصناع  أو النهائيبشكله 

يتولون تهيئة المنتجات و توزيعها على سبيل االحتراف و من ضمنهم  آخرين أشخاص المنتوج

                                                           

م، 2007، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 1فتاك، تأثير المنافسة على االلتزام بضمان سالمة المنتوج، طـ د/علي 1

 .414ص

ـ مجلة الحقوق للبحوث القانونية و االقتصادية، التزام مختبر األدوية بتقديم المعلومات و طبيعة المسؤولية الناشئة عن 2

 .21م، ص2005درية، العدد األول، اإلخالل بها، دار الجامعة الجديدة، اإلسكن

 .32م، ص2005، دار الفجر، القاهرة، 1ـ د/بودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة ـ دراسة مقارنة ـ ، ط3

ـ د/حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته المعيبة ـ دراسة مقارنة ـ ، )دط(، دار 4

 .235م، ص2006لعربية، القاهرة، النهضة ا

م، 1982ـ د/محمد عبد القادر الحاج، مسؤولية المنتج و الموزع ـ دراسة مقارنة ـ ، )دط(، دار النهضة العربية، القاهرة، 5

 .42ص
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و كذلك تطبق هذه  ترميمه و المودع لديهم المنتوج أواللذين يتولون تصليح المنتوج  األشخاص

"أعالهالمحددين  األشخاصمسؤولية الوكالء و المستخدمين لدى االتفاقية على 
1
. 

                                          ـ تعريف المنتج في اتفاقية ستراسبورغ:2

صانع  أو النهائي"الصانع للسلعة في شكلها  بأنهمن هذه االتفاقية المنتج  2/2عرفت المادة    

هذه االتفاقية وازنت بين توسيع مجال  إن ،و منتجو السلع الطبيعية" تتركب منها التي األجزاء

من مفهوم المنتج و قصره  المتدخلين، و بين ضرورة التضييق األشخاصالمسؤولية ليشمل كل 

على منتج السلعة الحقيقي و طارحها في السوق
2
. 

 :ف المنتج في اتفاقية المجموعة األوروبيةـ تعري3

و صانع المادة  النهائي"صانع السلعة في شكلها  بأنهاالتفاقية المنتج هذه  من 3عرفت المادة    

عالمته  أون يضع اسمه بأ كل شخص يقدم نفسه كصانعو يتكون منها التي األجزاءو  األولية

هو تحقيق  األول: أمرينهذا النص يحقق  ،مميزة له على السلعة" أخرىعالمة  أية أوالتجارية 

الثاني  أما، األوروبيةه على المستورد الموجود داخل المجموعة مصلحة المضرور برجوع

يتمثل في الضغط على المستوردين بتشديد مسؤوليتهم عما يوردونه من سلع خارج ف

 السوق و منافستها إلى األجنبيةالمجموعة، و الهدف من هذا كله هو التقليل من الواردات 

األوروبية للمنتجات
3
. 

 :الجزائريثالثاـ موقف المشرع 

نه نص على ، غير أالجزائري المدني لتقنينلم يعرف المشرع الجزائري المنتج في ا   

مكرر منه على ما  140اللذين تنطبق عليهم مسؤولية المنتج، حيث نصت المادة  األشخاص

 بعقار و السيما المنتوج الزراعي "يعتبر منتوجا كل ما هو منقول و لو كان متصال  يلي

صناعي و تربية الحيوانات و الصناعة الغذائية و الصيد البري و البحري و الطاقة المنتوج الو

الكهربائية"
4

 للمنتوج النهائيالصانع  إلىمفهوم المنتج ينصرف  أنو من هذا النص نجد  ،

ةكالمزارعين و مشروعات الصيد و منتجي الطاقة الكهربا األوليةمنتج المواد و ئي
5

.             

تحديد  إلى"يهدف هذا القانون  على ما يلى 89/02من القانون رقم  1/1ة المادكما نصت 

                                                           

، دار الثقافة، األردن، 1ـ د/سالم محمد رديعان العزاوي، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية و االتفاقيات الدولية، ط1

 .                                                                                                                       64م،  ص2008

 .43هيدة، المرجع السابق، صـ د/قادة ش2

 .27ـ26ص /زهية حورية سي يوسف، المرجع السابق،ـ د3

 05/10م المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58ـ األمر رقم 4

 م.26/06/2005، الصادرة في 44م، ج ر، العدد 2005جوان  20المؤرخ في 

 .468م، ص2010، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 1لقادر أقصاصي، االلتزام بضمان السالمة في العقود، طـ د/عبد ا5
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العامة المتعلقة بحماية المستهلك طوال عملية عرض المنتوج و الخدمة لالستهالك القواعد 

اعتبارا لنوعيتها و مهما كان النظام القانوني للمتدخل"
1

. 

 األشخاصحدد  إنماري لم يعرف المنتج المشرع الجزائ أن ،أعالهويستفاد من النص المدون   

                                                                                                 المخاطبين بهذا القانون.

 يلينصت على ما  و التي 90/266من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  أكدتهوهذا ما    

وعلى العموم كل متدخل  موزع أوتاجر  أوحرفي  أووسيط  أونع صا أو"المحترف هو منتج 

الخدمة لالستهالك" أومهنته في عملية عرض المنتوج  إطارضمن 
2
.  

 أنفقط قائمة المحترفين، معتبرا  أوردالمشرع الجزائري لم يعرف المنتج بل  أنو يالحظ    

مهنته إطارالمنتج محترفا كغيره من المتدخلين في 
3
. 

 قرنه بمقدم الخدمة أ إنماالمادية فحسب، و  اإلنتاجيةالعملية  نه لم يركز على القائم فيأكما    

 أضرارال تقل عن  أصبحتالمتولدة عن تقديم الخدمات  األضرار أنهذا على اعتبار و

نترنت في الجزائر و خدمات الصحة و الصيانةنتجات و خاصة مع انتشار خدمات األالم
4
. 

"المنتج هو كل شخص  يليعلى ما  3/7نصت المادة  09/03ون رقم في ظل القان أما   

لالستهالك" المنتجاتمعنوي يتدخل في عملية عرض  أوطبيعي 
5
. 

اعتبره  إنما رع الجزائري لم يعرف كذلك المنتجالمش أن ،أعالهويستفاد من النص المدون    

 النص جاء واسع ليشمل كل من الشخص الطبيعي و المعنوي. أنمن بين المتدخلين، كما 

 الفرع الثاني                                                                         

 تعريف المستهلك

 طرف الضعيف في العملية التعاقديةنه يمثل التوفير حماية المستهلك من أ أهميةتنبع    

 أساليب إلتباعع دفعت العديد من التجار و المنتجين و مقدمي الخدمات فالرغبة في الربح السري

 أهميةتظهر غير مشروعة لإلثراء السريع باستخدام وسائل الغش و الخداع المختلفة، ومن هنا 

                                                           

، الصادرة في 54م المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، ج ر، العدد 1989فيفرى  7المؤرخ في  89/02ـ القانون رقم 1

 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش بصفة ضمنية. 09/03قم م. و هو القانون الملغى بموجب القانون ر08/02/1989

، 40م المتعلق بضمان المنتجات و الخدمات، ج ر، العدد 1990سبتمبر  15المؤرخ في  90/266ـ المرسوم التنفيذي رقم 2

 م.1990

 .29ـ د/زهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص3

 .57، المرجع السابق، صشهيدةـ د/قادة 4

، الصادرة في 15م المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، ج ر، العدد 2009فيفري  25المؤرخ في  09/03القانون رقم ـ 5

م. و يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال حماية المستهلك و قمع الغش و لقد حل هذا القانون 08/03/2009

لقواعد العامة لحماية المستهلك، هذا التعريف وارد في دليل المستهلك الجزائري، المتعلق با 89/02محل أحكام القانون رقم 

  .194م، ص2012وزارة التجارة، الجزائر، 
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اتفاق حول تعريف هذا  أو إجماعنه و من الناحية القانونية ليس هناك أ إالالتعريف بالمستهلك، 

الفقهية في التعريف به اآلراءفلقد تعددت  األخير
1
.                                         

 االتجاه الضيق: أنصارتعريف المستهلك عند  أوالـ

 المستهلك إنبقوله "  jean calais auloy أولوالفرنسي جان كاليه  األستاذيعرفه المستهلك    

ير المهني"الخدمات لالستعمال غ أو األموال أويستعمل السلع  أوهو الشخص الذي يحصل 
2
. 

حاجاته  إلشباع ةالالزم"كل من يقوم بالتصرفات القانونية  بأنهو يعرف الفقه المستهلك    

الحرفة" أوالمهنة  ألغراضالشخصية و العائلية و يخرج من ذلك كل من يبرم التصرفات 
3
. 

تهالك التي تخصص لالس ألموال"كل مشتري غير مهني  بأنه cornu األستاذو يعرفه    

"الستعماله الشخصي
4

. 

احتياجاته الشخصية غير  ألجل"ذلك الشخص الذي  بأنهمن الفقه  اآلخركما يعرفه البعض    

المهنية يصبح طرفا في عقد للتزود بالسلع و الخدمات"
5
. 

:هذا االتجاه أنصار إليهاو من بين الحجج التي يستند  
6                                                       

عزال من كل سالح مثل تصرف خارج مجال اختصاصه لن يكون أالمحترف الذي ي إن*

تحفزا من  أكثرجل حاجاته المهنية سيكون المحترف الذي يتصرف من أ أنو  المستهلك

                           الشخص الذي يتصرف لغرض خاص و بالتالي سيحسن الدفاع عن نفسه.                       

يتطلب البحث في  ال أمكان المحترف يتصرف داخل مجال اختصاصه  إذانه لمعرفة ما *كما أ

 ال يخلو من الغرر.                                                                         أمركل الحاالت حالة بحالة و هو 

 المنشود  األمنتحقيق  إلىيؤدي  أنه هوم المستهلك من شأنتصور الضيق لمفال أن*فضال عن 

                                                           

م، 2012، دار الثقافة، األردن، 1ط ـ عبد هللا ذيب محمود، حماية المستهلك في التعاقد االلكتروني ـ دراسة مقارنة ـ ،1

 .28ص

 ,jean calais auloy et frank Steinmetz, droit de la consommation ,7 èm édition, Dalloz, parisـ2
2006, p7.                                                                                                                                                            

. 19م، ص2007، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1هيم، حماية المستهلك ـ دراسة مقارنة ـ ، طـ عبد المنعم موسى إبرا3

 ,yves picod et helene davo, droit de la consommation, 2 èm édition, Dalloz, parisو ينظر كذلك 
2010, p23-27.                                                                                                                                                     

م، 2008ـ د/أسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد االلكتروني ـ دراسة مقارنة ـ ، )دط(، دار الكتب القانونية، مصر، 4

، شركة 1د ـ دراسة تحليلية مقارنة في القانون المدني ـ ، ط. و د/أمانج رحيم أحمد، حماية المستهلك في نطاق العق57ص

 .36م، ص2010المطبوعات، لبنان، 

م، 2008، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 2ـ د/عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك ـ دراسة مقارنة ـ ، ط5

  .Stéphane piedelievre, droit de la consommation, economica, paris, 2008, p13. و ينظر كذلك23ص
م، 2005، دار الفجر، القاهرة، 1ـ د/بودالي محمد، االلتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات ـ دراسة مقارنة ـ ، ط6

 .62ـ61ص
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تصادف و وجد محترف في وضعية  إذانه و أ تبني مفهوم واسعو الذي ال يتحقق في ظل 

ضعف فان ذلك يستدعي حمايته بقواعد خاصة ال بقواعد قانون االستهالك التي تقتصر على 

                                                             .حماية المستهلكين وحدهم دون سواهم

 االتجاه الواسع: أنصارثانياـ تعريف المستهلك عند 

التوسع في المقصود بالمستهلك، بحيث يشمل هذا المصطلح لديهم  إلىيتجه فريق من الفقهاء    

في  أوالشخصية  أغراضهالخدمة في  أوجل استخدام المال ن أ"كل من يبرم تصرفا قانونيا م

المهنية" أغراضه
1
. 

الشيء  إليه"كل من يؤول  بأنه المستهلك الدكتور رمضان علي السيد الشرنباصي و يعرف   

االستعمال" أوبطريق الشراء بقصد االستهالك 
2
. 

المعنوي الذي يبرم تصرفا قانونيا  أوالمستهلك هو "الشخص الطبيعي  أن آخرو يرى فريق    

و تمتد نفس  ذويه المستعمل النهائي لها أويكون هو  أنخدمة بقصد  أوللحصول على مال 

المهني الذي يتعاقد خارج نطاق تخصصه" إلىالصفة 
3
. 

على زراعته، و التاجر الذي يقيم  تأميناالفالح الذي يعقد تهلكا ووفقا لهذه المفاهيم يعتبر مس   

فالفالح و التاجر و  ،إعالمية لمكتبه أجهزةفي محله، و المحامي الذي يشتري  لإلنذارا نظام

 مشترون عاديون المحامي في األمثلة المذكورة يتصرفون خارج نطاق اختصاصهم، فهم إذن

ييكونون في وضعية ضعف تشبه المستهلك العاد يجدون أنفسهم في مواجهة محترف
4

 . 

هذا االتجاه معيارين لتحديد تعريف المستهلك و هما: معيار االختصاص  أنصارو قد اتبع    

تعاقد المهني خارج نطاق اختصاصه المهني فانه يعد مستهلكا، و يعاب  إذاالمهني و يقصد به 

غامض حيث يجعل من المهني مستهلكا حيثما يكون مهني مصطلح غير  أنمعيار على هذا ال

تدخل في نطاق  األخرىا بالنسبة للتصرفات تصرفه خارج نطاق اختصاصه و مهني

بغض  األشخاصاختصاصه المهني، و بهذا يمكن مد هذه الصفة القانونية لعدد غير محدد من 

المعيار الثاني  أماالنظر عن صفاتهم مادام التصرف يخرج عن نطاق اختصاصهم المهني، 

  ال يكون موضوع العقد ذا أنالمباشر حيث لكي يعتبر المهني مستهلكا يجب  اإلسنادفهو معيار 

                                                           

ـ د/حسن عبد الباسط جميعي، حماية المستهلك ـ الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود االستهالك ـ ، )دط(، دار 1

 .10م، ص1996النهضة العربية، القاهرة، 

ـ د/رمضان علي السيد الشرنباصي، حماية المستهلك في الفقه اإلسالمي ـ دراسة مقارنة ـ ، )دط(، دار الجامعة الجديدة، 2

 .32م، ص2004اإلسكندرية، 

رنسي و التشريعات العربية ـ ، ـ د/مصطفى أحمد أبو عمرو، االلتزام باإلعالم في عقود االستهالك ـ دراسة في القانون الف3

 .93م، ص2010)دط(، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 

ـ كهينة قونان، ضمان السالمة من أضرار المنتجات الخطيرة في القانون الجزائري ـ دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي ـ ، 4

 .   54م، ص2010زو، كلية الحقوق، رسالة الماجستير، فرع المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري، تيزي و
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 أوالتوزيع  أون ال يدخل ضمن عمليات التصنيع ة مباشرة بممارسة المهنة و ذلك بأصل

المعرفي بين طرفي  أونه ال يعتد بعدم التوازن االقتصادي ب على هذا المعيار أالتسويق، و يعا

العالقة التعاقدية
1
. 

االتجاه الضيق و االتجاه الواسع، يمكن الوصول  أنصاراالنتقادات الموجهة لكل من  أمامو    

حاجاته  إلشباع"المستهلك هو الشخص الذي يتعامل  أنالتعريف المناسب فنقول  إلى

تكون له نية المضاربة  أندون  أسرتهحاجات  أو و المستقبلية اآلنية الكماليةو ية الضرور

قدرة الفنية للحكم على ما ن له المتكو أنو دون  بيعها إعادةالتي يقتنيها عن طريق  باألشياء

 و من هذا التعريف نجد الخصائص التالية:                                                        "خدمات أوما يحتاجه من سلع  أو يشتريه

                     .                   األسرية أوحاجاته الفردية  إلشباع األشياءالمستهلك هو الشخص الذي يقتني  أن*

 بيعها.                                                      إلعادةالستهالكها و ليس  األشياءالمستهلك هو من يقتني  أن*

المستهلك يفتقر للقدرة الفنية للحكم على ما يقتنيه أن*
2
. 

  ثالثاـ موقف المشرع الجزائري:

لم يعرف المشرع الجزائري المستهلك في التقنين المدني الجزائري، لذلك نعتمد على بعض    

على  90/39من المرسوم التنفيذي رقم  2/9النصوص القانونين الخاصة، حيث نصت المادة 

خدمة معدين لالستعمال  أومجانا منتوجا  أوما يلي "المستهلك هو كل شخص يقتني بثمن 

حيوان يتكفل به" أو آخرحاجة شخص  أوسد حاجاته الشخصية النهائي ل أوالوسيطي 
3
. 

 أوو حسب ما جاء في هذا التعريف، فان المستهلك هو قبل كل شيء مستعمل السلعة    

الخدمة المعروضة في السوق، و عليه يكون مستهلكا ليس فقط المستهلك النهائي الشخص الذي 

 أيضاحيوان يتكفل به، و لكنه  أو آخرحاجات شخص  أوحاجاته الشخصية  إلشباعيتصرف 

لالستغالل  أخرىرة ابعب أو، يقبل على الشراء لممارسة مهنته أوالمستهلك المهني الذي يتعاقد 

القيام بمهنته أثناءالشيء 
4
. 

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش تعريف  09/03من القانون رقم  3/1المادة  أوردتولقد 

وجهة خدمة م أومجانا سلعة  أومعنوي يقتني بمقابل  أو"كل شخص طبيعي  بأنهالمستهلك 

 حيوان  أو آخرتلبية حاجات شخص  أوجل تلبية حاجاته الشخصية لالستعمال النهائي من أ

                                                           

 .35ـ34ـ د/أمانج رحيم أحمد، المرجع السابق، ص1

(، رسالة الماجستير، فرع قانون األعمال، 89/02ـ المية بن عاشور، الحماية الجنائية للمستهلك في قانون حماية المستهلك )2

 . 25م، ص2001ـ2000جامعة منتوري، قسنطينة، كلية الحقوق، 

 م.1990، 5م المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش، ج ر، العدد 1990جانفي  30المؤرخ في  90/39التنفيذي رقم ـ المرسوم 3

 .24ـ المية بن عاشور، المرجع نفسه، ص4
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 هذا التعريف معدال لما ورد في المرسوم التنفيذي السالف الذكر. نيتكفل به" وبهذا يكو

كان الغرض  فإذاعلى الغرض من التصرف،  أعاله 3/1دة ويقوم التعريف الوارد في الما   

المعنوي )المحترف( الذي  أومن التصرف موجها لالستعمال النهائي من الشخص الطبيعي 

القانونية  األحكاميتصرف خارج مجال اختصاصه عد طرفه مستهلكا، و بالتالي تطبق عليه 

ستهلكا من كان الغرض من اقتناءه المقررة لحماية المستهلك، وبمفهوم المخالفة ال يكون م

للسلع و الخدمات موجها لالستهالك الوسيطي
1
. 

 أو"كل شخص طبيعي  بأنهتعريف المستهلك  04/02من القانون رقم  3/2المادة  أوردتكما   

يستفيد من خدمات عرضت و مجردة من كل طابع مهني" أومعنوي يقتني سلعا قدمت للبيع 
2

. 

، قصره عمليات االستهالك على أعالهيعاب على المشرع الجزائري في التعريف المدون     

 إيرادهمثال، كما و يعاب على المشرع الجزائري  كاإليجارالبيع و التي ال تكون مقتصرة عليه 

 أحكاميورد تعريف واحدا للمستهلك ضمن  أن األولىمن تعريف للمستهلك فقد كان من  ألكثر

لمستهلكقانون حماية ا
3
. 

 الفرع الثالث                                                                          

 تعريف المنتوج

 :تعريف المنتوج في الفقه القانوني أوالـ

قابل للبيع و الشراء  "كل منقول مادي بأنه jean calais auloyاألستاذ يعرفه المنتوج    

تجاريا"
4

. 

تم تحويلها  أوليةبمادة  األمرالمنتوج هو كل منقول سواء تعلق  أنالفقيه الروميه "ويعرفه    

لم يندمج" أوندمج في منقول بمنقول أ األمرسواء تعلق و  لم يتم تحويلها أوصناعيا 
5
. 

بغض النظر عن  اإلنتاجيةثمرة العملية  أو"حصيلة  بأنهو يعرف بعض الفقهاء المنتوج    

 صناعيا". أو زراعيا كان مصدرها

                                                           

ـ هدى أوذاينية، الحماية المدنية للمستهلك من اإلعالن التجاري المضلل ـ دراسة مقارنة ـ ، رسالة الماجستير، جامعة 1

 .11م، ص2011ـ2010ألردن،اليرموك، ا

م المحدد للقواعد العامة المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر، العدد 2004جوان  23المؤرخ في  04/02ـ القانون رقم 2

. و يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد النزاهة و الشفافية في الممارسات التجارية التي تقوم 27/06/2004، الصادرة في 41

 ن االقتصاديين و بين هؤالء و المستهلكين و كذلك يهدف إلى حماية المستهلك و إعالمه.بين األعوا

 .12ـ هدى أوذاينية، المرجع نفسه، ص3

 .jean calais auloy, op cit, p177 ـ4
. و د/محمود السيد عبد المعطي خيال، المسؤولية عن فعل المنتجات 40ـ د/زهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص5

 .21م، ص1998لمعيبة و مخاطر التقدم، )دط(، دار النهضة العربية، القاهرة، ا
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 أونشاط  أوخدمة  أو"شيء  بأنهBernard Dubois و  kotler Philipويعرفه الفقيهان    

"اإلنتاجهو ثمرة  أوفكرة  أومة منظ
1
. 

و لكنه قد يشتمل  أدنىحال "مال منقول مادي كحد  أيعلى  بأنهقادة شهيدة  األستاذو يعرفه    

منقولة معنوية بما فيها الخدمات" أموالعلى 
2
. 

                                                                                             

 في االتفاقيات الدولية: ثانياـ تعريف المنتوج

 في اتفاقية الهاي: ـ تعريف المنتوج1

 اعيةوج المنتجات الطبيعية و الصنمن هذه االتفاقية "يشمل لفظ المنت 2/1لقد نصت المادة    

 أن و يتضح من هذا النص ،عقارا" أوو سواء كانت منقوال  مصنوعة أمسواء كانت خاما 

مسؤولية المنتج كان  بأحكامالمنهج الذي اعتمدته اتفاقية الهاي في تحديدها للمنتجات المشمولة 

 أخضعتهاذه االتفاقية المنتجات الصناعية و الطبيعية على حد السواء و واسعا، لذلك شملت ه

التي تحدثها منتجاته  األضرارمساءلة المنتج عن  تأصبحلنظام مسؤولية المنتج، بحيث 

طبيعية أوالمعيبة و الخطرة سواء كانت صناعية 
3
. 

 في اتفاقية ستراسبورغ: ـ تعريف المنتوج2

 أوكل منقول طبيعي  إلىمن هذه االتفاقية "لفظ المنتوج ينصرف  2/1لقد نصت المادة    

و يتضح من هذا  ،عقار" أو آخرو لو التصق بمنقول  مصنوعا أوسواء كان خاما  صناعي

 النص ما يلي:                                                                                                              

 صناعية.                                                              أوسواء كانت طبيعية  المنتجات*لقد شمل هذا النص كل 

 تنظيم العقارات.                                                                    هذه االتفاقية من نطاق  أخرجتلقد *

بعض ملحقاته من  أو*لقد اعتبرت االتفاقية المنقوالت )المواد( التي تدخل في بناء العقار 

لم تحتفظ باستقالليتها إنمشتمالت التنظيم و 
4
. 

 :األوروبيةفي اتفاقية المجموعة  ـ تعريف المنتوج3

 مسؤول عن  بعقارندمجت قية "صانع السلعة المنقولة و لو أمن هذه االتفا 1لقد نصت المادة    

                                                           

 .40ـ د/زهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص1

 .37ـ د/قادة شهيدة، المرجع السابق، ص2

 .70ـ69ـ د/سالم محمد رديعان العزاوي، المرجع السابق، ص3

 .22ـ د/قادة شهيدة، المرجع نفسه، ص4
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االتفاقية عرفت المنتوج من  هذه أنو يتضح من هذا النص  ،الضرر الذي يحدثه العيب فيها"

)الصانع(، و ركزت على فكرة المنقول و هذا يعني خروج  اإلنتاجيةخالل القائم بالعملية 

العقارات من مجال تنظيمها، و لكن الحكم ال ينسحب على المواد المنقولة المكونة للعقار، كما 

عية و الحرفية التي داخلتها ى المنقوالت الصناعية و المواد الزرااالتفاقية اقتصرت عل هذه أن

 المنتجاتصفتها الطبيعية، و بمفهوم المخالفة فان  أفقدتهاالصناعية و  أوالعمليات التحويلية 

المنتجات الفنية ال تدخل في نطاق تنظيم هذه  أوالزراعية الطبيعية و المنتجات الحرفية 

ما جرت لو هو ما يعد مخالفا االتفاقية، و هذا يعني حصر المنتوج في المنتجات الصناعية فقط 

عليه االتفاقيات السالفة الذكر
1
. 

 موقف المشرع الجزائري: ثالثاـ

المشرع الجزائري لم يستعمل مصطلح  أنالتقنين المدني الجزائري، نجد  إلىبالرجوع    

بالمسؤولية الناشئة عن فعل  الخاص استعمل لفظ فعل الشيء و ذلك في القسم إنماالمنتوج 

 منه. 138الشيء طبقا للمادة 

واسعا و شامال للمنقول و العقار  ، جاءالذكر اللفظ الوارد في المادة السالفة أنولعله يظهر     

علي سليمان حتى التيار  علي الدكتور رأىو على  أيضاالجامد و المتحرك، بل يشمل 

تحدثها الطائرة الكهربائي، و تيار الغاز و الضجة التي
2
. 

 2/1المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش في المادة  90/39و لقد عرفه المرسوم التنفيذي رقم 

هذا  إلىو استنادا  ،يكون موضوع معامالت تجارية" أنيمكن  "كل شيء منقول مادي بأنه

مستعمال، فوري االستهالك كما هو الحال  أويكون منقوال جديدا  أنفالمنتوج يمكن  التعريف

المنزلية، و يستثنى من هذا  لألجهزةدائما كما هو الحال بالنسبة  أوبالنسبة للمواد الغذائية، 

التعريف العقار
3
.                                                                         

 2/2والخدمات في المادة  المنتجاتتعلق بضمان الم 90/266كما عرفه المرسوم التنفيذي رقم 

هذه المادة قد وسعت  أنو المالحظ  ،خدمة" أو"كل ما يقتنيه المستهلك من منتوج مادي  بأنه

له عنصر الخدمة أضافتمن مفهوم المنتوج و 
4
.                                                      

 أو مركب أو مادة بناء أو"كل مادة  بأنه 04/04انون من الق 2/11رفته المادة حين عفي    

طريقة" أو وظيفة أو إجراء أو نظام أو جهاز
5
. 

                                                           

 .24ـ23شهيدة، المرجع السابق، صـ د/قادة 1

 .32ـ المرجع نفسه، ص2

 .38ـ د/زهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص3

 .34ـ د/قادة شهيدة، المرجع نفسه، ص4

 م.2004، 41م المتعلق بالتقييس، ج ر، العدد 2004جوان  23المؤرخ في  04/04ـ القانون رقم 5
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 3/10المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش في المادة  09/03عرفه القانون رقم  أخيراو    

 .مجانا" أوتكون موضوع تنازل بمقابل  أنخدمة يمكن  أو"كل سلعة  بأنه

المشرع الجزائري قد وسع من مفهوم المنتوج ليشمل  أن، أعالهويستفاد من النص المدون    

 الصناعية  المنتجاتالمنتوج كل من المنقول المادي و الخدمة المقدمة للمستهلك، و يضم 

 نمكرر م 140و هذا ما يبدو واضحا من خالل المادة  )المواد الطبيعية(، األوليةالمواد و

التقنين المدني الجزائري
1
. 

نعرف  أنيمكن من خالل استعراضنا لتعريف كال من المنتج، المستهلك، المنتوج،    

"ذلك االلتزام الذي يقع على عاتق المنتج بتعويض المستهلك  أنهاالمسؤولية المدنية للمنتج على 

 ."والخدمةأالتي تسبب فيها المنتوج  األضرارنتيجة 

                                                                          الثاني    المطلب 

 المسؤولية المدنية للمنتج أركان

"يكون المنتج مسؤوال  من التقنين المدني الجزائري على ما يلىمكرر  140لقد نصت المادة    

 عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى و لو لم تربطه بالمتضرر عالقة تعاقدية".                                                

ة المدنية للمنتج تتمثل في العيب  المسؤولي أركان أن، أعالهيستفاد من النص المدون و    

و في الفرع  ،العيب األولوبناءا عليه سوف نتناول في الفرع  العالقة السببية.والضرر و 

 و في الفرع الثالث العالقة السببية. ،الثاني الضرر

                                                                               األولالفرع 

 العيب

 تعريف العيب: أوالـ

كانت  أيا"العيب الذي يسبب الضرر  بأنهامي الدكتور شحاته غريب شلق عرف العيب   

 leباستثناء العيوب التي تظهر بعد عرض المنتوج للتداول و التي تعفي المنتج  طبيعته

producteur  دعوى المسؤولية على المنتج"لتحريك  األساسفالعيب هو
2
. 

بالمنتوج" المألوفةنه "الصفة الخطرة غير أب وعرف العيب في المنتوج   
3
. 

                                                           

الجزائري على ما يلي "المنتوج هو كل مال منقول و لو كان متصال بعقار  مكرر من التقنين المدني 140ـ تنص المادة 1

 السيما المنتوج الزراعي و المنتوج الصناعي و تربية الحيوانات و الصناعة الغذائية و الصيد البحري و الطاقة الكهربائية".

ارنة ـ ، )دط(، دار الجامعة الجديدة، ـ د/شحاته غريب شلقامي، خصوصية المسؤولية المدنية في مجال الدواء ـ دراسة مق2

 .52م، ص2008اإلسكندرية، 

 .478ـ د/عبد القادر أقصاصي، المرجع السابق، ص3
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هور الذي يخل بالسالمة التي يعتمد عليها الجم"العيب  بأنه Viney األستاذةو عرفت العيب    

الخطرة تعد عيبا" أوالمنتج فالصفة الغير الطبيعية  من المستهلكين عند تعامله مع
1
. 

 أمواله أوبخطر في صحته هدد المستهلك نه "ذلك النقص في السالمة يأب كما عرف العيب   

 ثارأجسده و يقصد بالخطر و الحال هذه حدث مستقبلي غير يقيني يترتب على وقوعه  أو

"أكثر أوبين ممكنين  إنسانيتولد عن اختيار سلبية ت
2
. 

 أوخلل في المنتوج  أونقص  أي" بأنهو عرف العيب الدكتور سالم محمد رديعان العزاوي    

لحائز بالخطر و يلحق به الضرر في ا أوهدد سالمة المشتري ي أننه في طريقة عرضه من شأ

"أموالهفي  أوشخصه  أوحيازته 
3
. 

نه "ذلك المنتوج نعرف المنتوج المعيب على أ أنالسالفة الذكر، يمكن  من خالل التعاريف   

نه ال يحتوي على عناصر مادية و المالية و هو بذلك يعني أالذي يهدد المستهلك من الناحية ال

 المستهلك". إليهاالسالمة التي يطمئن 

 ثانياـ صور العيب في المنتجات:

 ـ المنتجات المعيبة:1

منتجات ليست  أساساهذا الصنف من المنتجات الضارة، هي  إطارالمنتجات التي تدخل في  إن

تجد مصدر ضررها في كونها منتجات معيبة، و هي يمكن  إنمامؤذية بطبيعتها، و  أوضارة 

المؤذية بذاتها )مثل  أوهو المنتجات غير الضارة  األولالنوع تشمل نوعين من المنتجات، ف أن

و لكنها تصبح ضارة و مؤذية في مرحلة  منتجات الصيانة و المركبات(،المنتجات الغذائية و 

هذه  أمثالالمستعملون على شراء  أواستهالكها بسبب العيوب، فيقبل المستهلكون  أواستعمالها 

 األمرلناحية الفنية، و هو اعتقاد معقول و مبرر في حقيقة المنتجات معتقدين سالمتها من ا

 أوكبائع محترف و متخصص في صناعة  إنماال يتعاملون مع المنتج كشخص عادي، و  ألنهم

الصنعة و االلتزام  أصولبقواعد و  اإللمامهذا النوع من المنتجات، و مفروض عليه  إنتاج

جل مراعاة المهارة من أ أوما لديه من الخبرة  أقصىيبذل  أنو مواصفاتها و  اإلنتاجبقوانين 

لذي يدخل في صنف النوع الثاني ا أما، األسواقعناصر السالمة في منتجاته قبل طرحها في 

المنتجات المعيبة فهو المنتجات الخطرة بطبيعتها، ولكن مصدر خطورتها هنا ليست لكونها 

 خطورة على  أكثرمعيبة فتصبح منتجات  أنتجت ألنهاذات طبيعة خطرة بحد ذاتها فحسب، بل 

                                                           

ـ مجلة الحقوق للبحوث القانونية و االقتصادية، التزام مختبر األدوية بتقديم المعلومات و طبيعة المسؤولية الناشئة عن 1

 .22اإلخالل بها، المرجع السابق، ص

د/حسن عبد الرحمان قدوس، مدى التزام المنتج بضمان السالمة في مواجهة مخاطر التطور العلمي، )دط(، دار النهضة ـ 2

 .11العربية، القاهرة، ص

 .116ـ د/سالم محمد رديعان العزاوي، المرجع السابق، ص3
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ثر ما ينطوي عليها من عيوبأ
1
. 

 ـ المنتجات الخطرة:2

 إعالمالمنتج بوجوب  إخاللمفهوم العيب في المنتجات الخطرة بطبيعتها، يتحدد في  إن   

الحائز عن خصائص المنتوج الضارة و طبيعته الخطرة و تحذيره من المخاطر  أوالمشتري 

 متعلقة بالطرق الصحيحة الستعمالهالتعليمات و التوجيهات ال إلىلم يمتثل  إذاالتي تعصف به 

غير  أوو بالتالي فان العيب في المنتجات الخطرة يختلف عن العيب في المنتجات العادية 

تعبئة المنتوج و ما  أوالصنع  أوتصميم الخطرة بطبيعتها التي يتمثل العيب فيها بالخلل في ال

شابه ذلك
2
. 

ضع للمستعمل االحتياطات الواجب عليه اتخاذها ن يفمنتج السلعة يلتزم بداية بأ على هذا و   

يحذره بمنتهى الوضوح من مخاطر  أنحيازته للمنتوج، و  في أمفي استعماله  كانتسواء 

 عناية ال التزام بتحقيق النتيجة و التزام المنتج بهذا التحذير هو التزام ببذل  المنتوج المتوقعة،

 إلىيكون هذا التحذير كافيا و وافيا، حتى يؤتي ثماره في لفت انتباه المستعمل  أنجب يو

، كما األخطارالمخاطر المتوقعة من حيازته للشيء المبيع و استعماله، و وسائل تجنب هذه 

يكون التحذير مفهوما و واضحا و لصيقا بالمنتجات أنيجب 
3
. 

 ثالثاـ كيفية تقدير العيب:

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 09/03من القانون رقم  11/1المادة يستفاد من    
4

 أن، 

صود من المق أنيفهم من  أن، فيجب على التوقع المشروع للشخص العاديتقدير العيب يرتكز 

و ليس بحسب الرغبة المشروعة لكل مستهلك، و الدليل على  المستهلك هو الشخص العادي

 عة للمستهلك و ليس رغبة المستهلكص على الرغبة المشروين الجزائري المشرع أنذلك 

على موضوعية المعيار التأكدفمصطلح المشروعية يفيد 
5
. 

 معيار مشروعية التوقع المتعلق بالعيب، يعد عنصرا هاما في التوازن في العالقة بين  إن   

                                                           

 .118ـ د/سالم محمد رديعان العزاوي، المرجع السابق، ص1

 .124ـ المرجع نفسه، ص2

د/يسرية عبد الجليل، المسؤولية عن األضرار الناشئة عن عيوب تصنيع الطائرات، )دط(، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ـ 3

 .191م، ص2007

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش على ما يلي "يجب أن يلبي كل منتوج  09/03من القانون رقم  11/1ـ تنص المادة 4

وعة للمستهلك من حيث طبيعته و صنفه و منشأه و مميزاته األساسية و تركيبته و نسبة معروض لالستهالك الرغبات المشر

من نفس  11/2و هويته و كمياته و قابليته لالستعمال و األخطار الناجمة عن استعماله" كما نصت المادة  ةمقوماته الالزم

القانون على ما يلي "كما يجب أن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث مصدره و النتائج المرجوة منه  
لتاريخ األقصى الستهالكه و كيفية استعماله و شروط حفظه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه و تاريخ صنعه و ا

 واالحتياطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي أجريت عليه".

 .435ـ434ـ د/علي فتاك، المرجع السابق، ص5
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 أومجرد التوافق مشروعية التوقع ال تعني في هذا المجال  أن المنتج و المضرور، غير

 باإلنتاجالحصول على الترخيص القانوني  أوالقواعد المهنية  فإتباعاالنصياع لقاعدة قانونية، 

ن السالمة التي في شأ د بها توقعات الشخص العاديال يعنيان استيفاء المشروعية التي تتحد

د ال يتحد التوقع المشروع للشخص العادي أنيوفرها المنتج في السلعة، و حيث  أنيجب 

بظروف المضرور الشخصية، فانه كما قدمنا يعد معيارا موضوعيا، لذلك فان تحديد المقصود 

مقتضيات العدالة و بما ال يخالف نصا تشريعيا أساسبهذه المشروعية يبنى على 
1
. 

فان تحديد العيب يخضع  يار التوقع المشروع للشخص العادينه و باستخدام مععلى أ   

مطابقة  إلثباتللمواصفات القياسية كان من الممكن االستناد  إذاة للقاضي، و للسلطة التقديري

 مع التوقع المشروع للشخص العاديهذه المواصفات قد ال تتطابق  أن إالالسلعة للمواصفات، 

كانت مطابقة السلعة  إنمنه تقدير العيب، لذلك فانه و  أساسو هو المعيار الذي يتم على 

التقدير النهائي لذلك  أن إالمؤشرا على خلوها من العيوب،  اإلنتاج للمواصفات الفنية في

التوقعات المشروعة للشخص  يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يدخل في اعتباره ترجيح

على هذا المعيار الفني المتعلق بتصميم السلعة و تنفيذها العادي
2
. 

 إلى باإلضافةحين يقوم بتقدير مشروعية التوقع و  القاضي يلجأ أن إلىنه و بالنظر على أ   

، فان ()معيار الشخص العاديمين تقدير االعتقاد السائد لدى المستخد إلىالمواصفات الفنية 

 المشروعية أنثابتا، و يفهم من ذلك من  أمرااعتبار المشروعية نسبية و ليست  إلىذلك يؤدي 

سلعة و تؤثر على الشعور السائد لدى جمهور و تسويق ال تتحدد بالظروف التي تحيط بإنتاج

المستخدمين للسلعة
3
. 

شرع الجزائري على وضع الضوابط الموضوعية للسلطة التقديرية للقاضي مال و حرصا من   

مجموعة من العناصر التي يتحدد بها  أورد، فقد ييم مشروعية التوقع للشخص العاديفي تق

السالفة الذكر تتمثل في:  11/1،2ي بذلك طبقا للمادة تقدير السالمة محل التوقع المشروع، و ه

 ، هويتهةالالزم، تركيبته، نسبة مقوماته األساسية، مميزاته منشأهطبيعة المنتوج، صنفه، 

له، مصدره، النتائج المرجوة منه الناجمة عن استعما األخطاركمياته، قابليته لالستعمال، 

الستهالكه، كيفية  األقصىمن ناحية تغليفه، تاريخ صنعه، التاريخ  التنظيميةالمميزات 

 عليه.                                                  أجريتاستعماله، شروط حفظه، االحتياطات المتعلقة بذلك، الرقابة التي 

السالمة التي ن بشأ ؤثر على توقعات الشخص العاديالذكر، و التي ت ةالعناصر السالف إيراد إن

يتعرض لها  أنتوفرها السلعة من قبل المشرع، مفاده تفادي االنتقادات التي يمكن  أنيجب 

                                                           

 .186ـ185ـ د/حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص1

 .186المرجع نفسه، ص ـ2

 .187ـ186ـ المرجع نفسه، ص3
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الرغبات المشروعة للمستهلك و ما قد يؤخذ عليه من عدم  أومصطلح التوقعات المشروعة 

 التحديد.

 رابعاـ وقت تقدير العيب:

عملية ق بحماية المستهلك و قمع الغش المتعل 09/03من القانون رقم  3/8لقد عرفت المادة    

 و التخزين و النقل  داالستيراو  اإلنتاجوضع المنتوج لالستهالك بقولها "مجموع مراحل 

 التوزيع بالجملة و بالتجزئة".و

و بذلك فان المشرع الجزائري قد وسع من النطاق الزمني للمسؤولية نتيجة لتوسعه للنطاق    

في  اتدخلوالذين  األشخاصالشخصي للمسؤولين، فالمسؤول هو ليس فقط المنتج، بل جميع 

غير المنتج، ال يكونون  اآلخرين األشخاصهؤالء  أنعملية عرض المنتوج لالستهالك، ذلك 

بل يكونون موجودين في اللحظة التي تمتد من لحظة الطرح في  القاإلطموجودين لحظة 

غاية لحظة االقتناء من طرف المستهلك إلىالتداول 
1
. 

نه ية عرض المنتوج لالستهالك بمعنى أفان وقت تقدير العيب، يتحدد بعمل أمرمهما يكن من    

 لم يعرض المنتوج لالستهالك فال مجال للحديث عن المسؤولية. إذا

نه يلزم التحقق من وجود اول شرطا مكمال لشرط العيب، حيث أو يعتبر وضع المنتوج للتد هذا

 أنالمنتجات في التداول،  إطالقالمنتج في التداول، و يقصد بلحظة  بإرادة إطالقهالعيب قبل 

اإلنتاجتخرج السلعة من حيز 
2
حيز االستعمال، لذلك و حتى يمكن التمسك في مواجهة  إلى 

 أنتكون السلعة قد خرجت ماديا من حيازة المنتج، و بشرط  أنالمنتج بالمسؤولية، فانه يجب 

الوضع موضوع التداول" يقتضي و ليس رغما عنه، و كذلك فان مصطلح " بإرادتهيكون ذلك 

 األغراضتداوله و بيعه لتحقيق  يكون الهدف من وراء طرح المنتوج في السوق هو أن

غرض البيع من  إلى باإلضافةالمنتج، و يشمل ذلك بطبيعة الحال ـ و  إليهاالتجارية التي يسعى 

من خالل  األمرن يتم تداول السلعة في بداية الترويج التجاري، كأ أغراضق الربح ـ جل تحقيأ

في التداول االستعانة  اإلطالقة نه يمكن لتحديد لحظعينات مجانية، و بالرغم من أ أونماذج 

غير ذلك من  أوتاجر الجملة  إلىبوقت تسليمها  أوبوقت خروج السلعة من المصنع 

تقدير هذه اللحظة يخضع لتقدير قاضي الموضوع، و بمفهوم المخالفة فان  أن إالالمؤشرات، 

 أي أوذي التنفي أو اإلداريالحجز  أوخروج السلعة من تحت يد المنتج عن طريق السرقة 

ثبت تعيبها على النحو السابق ذكره إنعدم مسؤوليته عنها حتى و  إلىيؤدي ، آخرطريق 
3

                  .       

                                                           

 .442ـ د/علي فتاك، المرجع السابق، ص1

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش على ما يلي "يقصد باإلنتاج العمليات التي  09/03من القانون رقم  3/9ـ تنص المادة 2

و الذبح و المعالجة و التصنيع و التحويل و التركيب  تتمثل في إنتاج المواشي و جمع المحصول و الجني و الصيد البحري 
 وتوضيب المنتوج بما في ذلك تخزينه أثناء مرحلة تصنيعه و هذا قبل تسويقه األول".

 .202ـ201ـ د/حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص3
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يقتصر على العالقة بين المنتج و الجهة في طرح المنتوج للتداول،  اإلداريالتصريح  إنهذا و 

عن فعل ، و ال يؤثر على قيام المسؤولية ال في القواعد العامة و ال في المسؤولية اإلدارية

المنتجات المعيبة
1
. 

 العيب: إثباتخامساـ 

 األصلعلى خالف  يأتيالعيب  أن أساسالعيب على عاتق المدعي، على  إثباتيقع عبء    

المدعي و ذلك، إثباتوجب عليه  األصلبراءة المنتوج من العيب، و من يدعي خالف  فاألصل

 أنيكفي  إنمافي االلتزام بالضمان، و  األمرقدم العيب على خالف ما عليه  بإثباتغير ملزم 

ن مة التي يمكن توقعها قانونا، و بأنه في لحظة الضرر، الشيء لم يمنح الساليثبت الضحية أ

علم المنتج بالعيب إثبات أيضاالضرر، و المدعي غير ملزم  إحداثتسبب في  األخير األمر
2
. 

                                                                           الفرع الثاني

 الضرر

 تعريف الضرر: ـأوال

بمصلحة مشروعة له و ال تقتصر  أو اإلنسان"المساس بحق من حقوق  بأنهيعرف الضرر    

تشمل كل حق يخوله  إنماو  اإلنسانمن كيان هذه الحقوق على تلك التي تتناول الجانب المالي 

منافع يتمتع بها في حدود القانون" أوصاحبه سلطة و مزايا 
3
. 

التي ينبعث منها التفكير في مساءلة من يتسبب فيه  األولىنه "الشرارة أب ضرروعرف ال      

فعل  أوفعل الغير  أوسواء كانت المساءلة وفق قواعد المسؤولية عن الفعل الشخصي 

"األشياء
4
. 

الذي يصيب الشخص من جراء المساس  األذى" بأنهبلحاج العربي  األستاذو عرف الضرر    

بمصلحة مشروعة سواء كانت هذه  إخالل آخربمعنى  أوبمصلحة مشروعة  أوبحق من حقوقه 

في مصلحة  أوفالضرر هو ما يصيب الشخص في حق من حقوقه  أدبية أوالمصلحة مادية 

 أوعاطفته  أوماله  أوتلك المصلحة متعلقة بسالمة جسده  أوسواء كان ذلك الحق مشروعة له 

بحق  اإلخاللغير ذلك فالضرر يقتضي فضال عن المساس بوضع قائم  أوشرفه  أوحريته 

 أو يرد على شيء غير مادي( أوشخصيا  أويحميه القانون سواء كان حقا بمعناه الضيق )عينيا 

                                                           

 .479، المرجع السابق، صـ د/عبد القادر أقصاصي1

  .445ـ444ـ د/علي فتاك، المرجع السابق، ص2

 .98م، ص2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2ـ د/جبالي و عمر، المسؤولية الجنائية لألعوان االقتصاديين، ط3

الحقوق الشخصية ـ دراسة ـ د/عدنان إبراهيم سرحان و د/نوري حمد خاطر، شرح القانون المدني ، االلتزامات، مصادر 4

 .408م، ص2003، دار العلمية الدولية و دار الثقافة، األردن، 1مقارنة ـ ، ط
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حماية عناصر شخصيته في مظاهرها المختلفة ) كحقه في حماية  لإلنسانحقا عاما يكفل 

"حياته و سالمة جسده و شرفه و سمعته...(
1
. 

حينما عرفت الضرر ه التعاريفالمالحظ من خالل هذ   
2

نقص  أوتحدثت عن خسارة  أنها ،

لمادي، كما لم تغفل هذه في جسده و هذا متعلق بالضرر ا إصابة أوفي ماله  اإلنسانيصيب 

 الذي يصيب الشعور و العاطفة و هو الضرر المعنوي. األذى إلى اإلشارة التعاريف

 الضرر: أنواعثانياـ 

 ـ الضرر المادي:1

التي يحميها القانون سواء في جسمه  حقوقههو "الضرر الذي يصيب المضرور في حق من    

يصيبه في مصلحة مادية مشروعة" أوماله  أو
3
. 

يمس حق ذا قيمة مادية فالضرر  ألنهاالقتصادي  أو"الضرر المالي  أيضاو يطلق عليه    

الذمة المالية للشخص" أو األموالالمادي هو ذلك الضرر الذي يصيب 
4
. 

الوفاة  أوالجسدية  األضرار أي باألشخاصالتي تلحق  األضرارالمادية هي " األضرار إذن   

 ضمان للعيب في المنتوج أيمما يستبعد  عدا المنتجات المعيبة ذاتها باألموالالتي تلحق  أو

لحقت بالمنتوج المعيب  بأضرارعن المنتوج المعيب و ليس يتعلق بضرر تسبب  فاألمرذاته 

عدم المطابقة" أوضمان العيوب الخفية  أحكامينقص من قيمته التي قد يطبق عليها  أيذاته 
5
. 

رة، فقد يكون جسديا كانفجار كثي أنواعالمادية التي يحدثها المنتوج على  األضرارو عليه فان   

بجروح، و قد يكون  إصابتهم أو األشخاصوفاة بعض  إلى ذلك غاز لعيب فيها فيؤدي أنبوبة

هلعا  األشخاص ألحدن يحدث االنفجار السابق دويا هائال و لهبا عاليا فيسبب ليا كأالضرر عق

نونه، و قد يكون الضرر ماليا ج أوفقد ذاكرته  أوعصبية  أوبصدمة نفسية  إصابته إلىيؤدي 

 أضرارمن  يستتبعالمصنع و ما يحتويه و ما  أوثر هذا الحريق حريق يلتهم المنزل كأن يشب أ

                                                           

، ديوان المطبوعات 5، الواقعة القانونية، ط2ـ د/بلحاج العربي، النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري، ج1

 .143م، ص2008الجامعية، الجزائر، 

 09/03من القانون رقم  9ع الجزائري الضرر إنما ألزم المنتج على أن تكون منتجاته سليمة طبقا للمادة ـ لم يعرف المشر2

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش و التي نصت على ما يلي "يجب أن تكون المنتجات الموضوعة لالستهالك مضمونة  
نها و أن ال تلحق ضررا بصحة المستهلك و أمنه و مصالحه  وتتوفر على األمن بالنظر إلي االستعمال المشروع المنتظر م

 وذلك ضمن الشروط العادية لالستعمال أو الشروط األخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين".

، ديوان المطبوعات 8ـ د/علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام ـ مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري ـ ، ط3

 .162م، ص2008الجامعية، الجزائر، 

 .412ـ د/عدنان سرحان و د/نوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص4

 .192م، ص2005ـ د/فتحي عبد الرحيم عبد هللا، دراسات في المسؤولية التقصيرية، )دط(، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 5
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 عنه من عجز في القدرة على الكسب و ما ينجم  اإلصالحو تكاليف مالية كنفقات العالج 

العملو
1
. 

  ـ الضرر المعنوي:2

مصلحة غير مالية فهو ال يشكل اعتداء كما في و هو "الضرر الذي يلحق الشخص في    

يقع االعتداء على حق غير مالي للشخص  أنذلك  رر المادي على الذمة المالية و مثلالض

 أنالمعنوية التي يمكن  األضراركالعواطف و المشاعر و الكرامة و السمعة و غير ذلك من 

تصيب الشخص"
2
. 

الحسية التي  اآلالمضرور من جراء المنتجات، في التي تصيب الم األدبية األضرارو تتمثل    

عاهات ال أوالنفسية التي يعانيها بسبب التشوهات  اآلالم أوالجسمانية،  اإلصاباتيعانيها بسبب 

النفسية التي يشعر بها بسبب قلقه على  اآلالم إلى باإلضافة التي تلحق به بسبب الحادث،

المضرور من  أقاربما يعانيه  األدبية األضرارمصيره و مصير عائلته، و كذلك يعد من قبيل 

 اآلالمبسبب فقدان شخص عزيز عليهم، و  أوالتي لحقت به  اإلصابةعاطفية بسبب  أالم

تلحق بهم بسبب قلقهم على مصيرهم بعد فقدان عائلهم النفسية التي
3
. 

  ثالثاـ شروط الضرر:

 يكون الضرر محققا و شخصيا: أنـ 1

الضرر المحقق هو الضرر الذي وقع في الحال و الذي سيقع في المستقبل، و الضرر الواقع    

الضرر الذي سيقع في المستقبل  أمافي الحال هو الضرر الذي اكتملت كل عناصره نهائيا، 

شخص بجروح  أصيب إذابعضها، مثال  أو أثارهفهو الضرر الذي تحقق سببه و لكن لم تظهر 

الكسب فهو الضرر المستقبلمنعته عن العمل و 
4
. 

يكون  أنالشخص المطالب في ذمته و يجوز  أصابالضرر الشخصي فهو الضرر الذي  أما   

هذا الضرر مرتدا
5
. 

 بمصلحة مالية للمضرور: أوخل بحق يكون الضرر أ ـ أن2

                                                           

 .448ـ447ـ د/علي فتاك، المرجع السابق، ص1

م، 2007، دار الثقافة، األردن، 1منصور، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام ـ دراسة مقارنة ـ ، طـ د/أمجد محمد 2

 .289ص

 .206ـ د/حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص3

 .99ـ د/جبالي و عمر، المرجع السابق، ص4

المرتد هو الضرر الذي ال يقتصر على المضرور وحده بل يرتد و ينعكس على أشخاص آخرين و سمي كذلك ألنه ـ الضرر 5

يقع بطريق االرتداد لضرر آخر و يكون نتيجة له و من األمثلة عن الضرر المرتد الضرر الذي يلحق أفراد األسرة نتيجة 

 .155نظر د/بلحاج العربي، المرجع السابق، صموت عائلهم في حادث فهو ضرر مباشر يتعين التعويض عنه. ي
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ما  أقسامعدة  إلىله مجموعة من الحقوق التي يقرها القانون، و هذه الحقوق تنقسم  اإلنسان   

قسمين هما حقوق الشخصية و الحقوق  إلىالحقوق المدنية، و التي تنقسم بدورها منها هو  يهم

ن أل أموالهحقه في سالمة هو فهو حقه في جسمه و سالمته، و الثاني  األول أماالمالية، 

رر فالقانون الوضعي يعتبر الض إذنالمادية و المعنوية،  األموالعلى  إالالحقوق المالية ال ترد 

 أوكل الجسد  إالما هو  اإلنسانفي ماله، و جسم  أوفي جسمه  اإلنسانالمادي هو الذي يصيب 

حق له قيمة مادية في التعامل أوفهي كل عين  األموال أما، األعضاءعضو من  أوجزء  أي
1

. 

 الضرر: إثباترابعاـ 

  "أنكر"البينة على من ادعى و اليمين على من  أنتنص القاعدة الشرعية و القانونية على    

يقيم الدليل على الضرر الذي  أن يجب رافع الدعوى و المطالب بالتعويض فيها أنمفاد ذلك و

 فيها البينة بكافة الطرق بما  إثباتهايتعلق بواقعة مادية فانه يجوز  األمر، و لما كان أصابه

لة موضوعية يستخلصها قاضي الموضوع من ظروف الدعوى و من القرائن، و هذه مسأو

تحليل الضرر و بيان  أماالشهود دون رقابة محكمة القانون،  أقوالو  األحوالالقرائن و 

كلها من مسائل القانون التي  فإنهاعناصره و موجباته و تكييف نوعه و مقدار التعويض، 

تخضع لرقابة محكمة القانون
2
. 

                                                                            الفرع الثالث  

 العالقة السببية

جانب وجود العيب و حدوث  إلىتعتبر العالقة السببية ركنا مستقال في هذه المسؤولية،    

الضرر ناتج عن ذلك العيب، فالضرر عبارة عن نتيجة  أنيثبت المضرور  أنالضرر، ال بد 

 شرة لتعيب المنتوج.مبا

قدم العيب في المنتوج على طرحه في التداول، فانه  إثباتكان المضرور معفى من  إذاو    

الضرر الواقع كان سببه عيب في سالمة المنتوج، فال يكفي النعقاد مسؤولية  أن بإثباتملزم 

يكون ناتج عن تعيب  أنالمنتوج في تحقق الضرر، بل يشترط  تسبب إثباتالمنتج مجرد 

المنتوج
3
. 

بسبب عيب في  الضرر الذي لحقه نشأ أن إثباتو على هذا فانه يجب على المضرور    

ثبت على دعوى مسؤولية المنتج، فمتى أ تأسيساالمنتوج، حتى يكون له حق اقتضاء التعويض 

حق له رفع  الضرر بسبب ما يعتريها من العيب، أحدثتالسلعة المعيبة هي التي  أنالمضرور 

 إقامةدعوى مسؤولية المنتج عن عيب المنتوج و الذي سبب الضرر، فالمضرور يجب عليه 

                                                           

 .158م، ص2011، دار الثقافة، األردن، 1ـ د/عماد أحمد أبوصد، مسؤولية المباشر و المتسبب ـ دراسة مقارنة ـ ، ط1

 .65ـ64ـ د/زهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص2

 .482ـ د/ عبد القادر أقصاصي، المرجع السابق، ص3
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نه أ إثباتعيب فيها، فال يكفي مجرد  إلىيرجع  إنماالسلعة  أحدثتهالضرر الذي  أنالدليل على 

هذا  أن إثباتماليا، بل ال بد من  أو أدبيا أوالسلعة ضررا ما بدنيا  أحدثتنتيجة لهذا العيب 

المضرور للعالقة السببية بين العيب  إثباتنه بمجرد أ أيالضرر يعزو لعيب في المنتوج ذاته، 

 إهمال أو خطأ إثباتو الضرر، تصبح مسؤولية المنتج مسؤولية مفترضة و ال مجال من ثم 

 بطة السببية بين السلعة و الضرر يقطع را أنمن المنتج و كل ما هنالك هو محاولة المنتج 

األجنبيالسبب  أوالمضرور  خطأ وجود بإثباتذلك و
1
. 

نه ال يوجد تعريف للعالقة السببية، و ذلك نتيجة لتعدد النظريات التي ظهرت و يالحظ أ   

القضاء لم يتفق على  أنعدم التعرض لتعريفها، حتى  إلىالتشريعات  بأغلب أدىمم  بشأنها

في  األمررية محددة من النظريات، بل ترك ريف موحد لهذه العالقة و ال بتطبيق نظاألخذ بتع

لقاضي الموضوع في هذا المجال األحيانغالب 
2
. 

ن الدليل على العالقة السببية، بأ إقامةو بالرغم من الصعوبة التي قد يالقيها المضرور في    

 أمامالمشرع فتح الباب  أن إالالضرر،  إحداثالعيب الذي يعتري السلعة هو السبب المنتج في 

الضرر  أن بإثباتالسلعة المعيبة،  أحدثتهلمنتج لنفي رابطة السببية بين العيب و الضرر الذي ا

 أو، أهمل أو أساءالمستهلك الذي  أوالمضرور  خطأ إلىيرجع  إنماالسلعة المعيبة  أحدثتهالذي 

 إلى أدىاستعمال السلعة و هو ما  أولم يتخذ االحتياطات الكافية الواجب مراعاتها في استخدام 

المنتج يستطيع دفع  أنالضرر، كما  إحداثالمضرور قد ساهم بخطئه في  نأو وقوع الضرر،

لفعل الغير أو أجنبيالضرر يرجع لسبب  أن بإثباتمسؤوليته 
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .200لجليل، المرجع السابق، صـ د/يسرية عبد ا1

 .66ـ د/زهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص2

 . 202ـ د/يسرية عبد الجليل، المرجع نفسه، ص3
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   المبحث الثاني                                                                                

 القانوني للمسؤولية المدنية للمنتجالتكييف 

االلتزام الذي يقع على المنتج بتعويض المستهلك  أنهاتعرف المسؤولية المدنية للمنتج على    

الخدمة، و قد يكون مصدر هذا االلتزام عقدا يربطه  أوالتي تسبب فيها المنتوج  األضرارنتيجة 

ها العقد من جهة والقواعد الخاصة بالمستهلك فتكون مسؤوليته عقدية يحكمها و يحدد مدا

، و قد يكون مصدره القانون في صورة تكاليف عامة أخرىبالمسؤولية العقدية من جهة 

يفرضها على الكافة فتكون مسؤوليته تقصيرية
1
 األولوبناءا عليه سوف نتناول في المطلب  .

 لمنتج.المسؤولية التقصيرية ل و في المطلب الثاني ،لعقدية للمنتجالمسؤولية ا

                                                                      األولالمطلب 

 المسؤولية العقدية للمنتج

االلتزامات التعاقدية التي  بأحد باإلخالليقوم  أنلكي تقوم المسؤولية العقدية للمنتج، ال بد    

بااللتزام بضمان سالمة المنتوج من  كإخاللهباحترامها،  ألزمهالقانون على عاتقه و  ألقاها

و بناءا عليه سوف نتناول  .المنتجاتبااللتزام بضمان السالمة من خطورة  اإلخاللالعيوب، و 

و في الفرع الثاني مسؤولية المنتج عن  ،مسؤولية المنتج عن عيوب منتجاته األولفي الفرع 

 خطورة منتجاته.

                                                                          األولالفرع 

 مسؤولية المنتج عن عيوب منتجاته

من التقنين  379لقد عرف المشرع الجزائري العيب الخفي بشروطه حيث نصت المادة    

لم يشتمل المبيع على الصفات  إذا"يكون البائع ملزما بالضمان  يليالمدني الجزائري على ما 

من  أوكان بالمبيع ما ينقص من قيمته  إذا أوالمشتري  إلىوجودها وقت التسليم التي تعهد ب

حسبما يظهر من  أوحسبما هو مذكور بعقد البيع االنتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه 

البائع  أناستعماله فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب و لو لم يكن عالما بوجودها غير  أوطبيعته 

 غشا منه" أخفاهانه أ أوللعيوب التي كان المشتري على علم بها وقت البيع... ال يكون ضامنا

تخلفت في المبيع  إذالحق بالعيب الخفي حالة ما قد أ الجزائري المشرع أنيتضح من المادة 

                                                           

ـ لقد استقر كل من الفقه و القضاء على أن المسؤولية المدنية للمنتج ال هي بمسؤولية عقدية و ال هي بمسؤولية تقصيرية إنما 1

دثة من نوع خاص إذ أنها ال تقوم على الخطأ و ال على الضرر إنما تقوم على أساس عدم كفاية هي مسؤولية قانونية مستح
األمان و السالمة في المنتجات غير أن المشرع الجزائري لم يتفطن لهذه المسؤولية إال مؤخرا بعدما أدرك المخاطر التي 

ي جاء به التعديل قاصرا يخلو من األحكام القانونية تلحق بالمستهلك في أمواله و جسده و رغم ذلك فان النص الجديد الذ
الخاصة بهذه المسؤولية لمزيد من التفاصيل حول هذه المسؤولية القانونية المستحدثة ينظر مامش نادية، مسؤولية المنتج ـ 

وزو، كلية  دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ـ ، رسالة الماجستير، فرع قانون األعمال، جامعة مولود معمري، تيزي

 و ما يليها. 44م، ص2012الحقوق، 
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 األخيرالمشتري، فيكون لهذا  إلىالصفات التي تعهد البائع بوجودها وقت التسليم  أوالصفة 

نه حتى يتسنى الرجوع الضمان، غير أ أحكام أساسالرجوع على البائع في هذه الحالة على 

على المسؤول عن ضمان العيب الخفي ال بد من توافر عدة شروط و سوف نحاول تطبيق هذه 

 الشروط على المنتجات الصناعية.

 شروط ضمان المنتج للعيب الخفي: أوالـ

 يكون العيب قديما: أنـ 1

يكون موجودا وقت تسلم المشتري للمبيع من البائع، و سواء  أنقديما  ى كون العيبومعن   

و على  يكون موجودا وقت التسليم، أنحدث بعد تمامه فالمهم  أووجد العيب قبل تمام العقد 

لم يكن موجودا في هذا الوقت و حدث بعد تسلم المشتري المبيع فال يضمنه البائع فإذاذلك 
1
. 

فالعيب الذي يلحق بالمنتوج بعد تسلمه من طرف المستهلك فال ضمان له من البائع، كالعيب    

كان  إنتاجهان الباردة كالياغورت، أل األماكنالذي يحدث للسلعة كونها فاسدة لعدم حفظها في 

لحفظه  األزمةالمستهلك لم يتخذ كافة االحتياطات و التوجيهات  إلىسليما، و لكن لما انتقل 

انتقل  إذانفسه  األمر، و أضرارالحق بالمستهلك الحرارة، و لذلك تخمر المنتوج و أدا عن بعي

ع هنا البائع العادي سليما من العيوب و وجد بعد ذلك العيب  فيه، فالبائ إلىالمنتوج من المنتج 

ن العيب حدث بعد التسليمهو المسؤول و ليس المنتج أل
2
. 

 ـ عدم علم المشتري بالعيب:2

ن العيب من جانبه يعد موافقة على شراء المبيع بحالته يشترط عدم علم المشتري بالعيب، أل   

 إمكانيةعدم  أو إمكانيةالمعيبة، و العلم هنا هو العلم الكافي اليقيني، و لقد ثار هنا جدل حول 

تري المهني على المنتج بالضمان، فهناك من يفترض فيه العلم بالعيب الذي ال رجوع المش

المستهلك المحترف تتشدد عليه  أن إذ العادي و ذلك بحكم تخصصه الفني، هر للرجليظ

 إلىبرفض دعواه كونه تتوفر فيه الخبرة و الدراية الفنية، في حين يذهب البعض المحاكم 

في  الخطأ إثباتاستطاع  إذاكان محترفا بالرجوع على المنتج  إذايسمح للمضرور  بأنهالقول 

جانبه
3
. 

 يكون العيب مؤثرا: أنـ 3

 لقد تطلب المشرع الجزائري درجة كافية من الجسامة في العيب، تقاس وفقا لمعيار موضوعي 

                                                           

 .56ـ د/بودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص1

 .80ـ د/زهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص2

 .9ـ مامش نادية، المرجع السابق، ص3
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 أنن العيب المؤثر لعيب على مادة الشيء، فيكون من شأوقوع ا أساسمادي يقوم على  أو

ستدل على منفعته المادية مع ما بين القيمة و المنفعة من تمايز، و ي أوينقص من قيمة الشيء 

منفعة الشيء بعناصر مادية ثالثة حددتها المادة السالفة الذكر، و هي بما هو  أونقصان قيمة 

مذكور في العقد و بما يظهر من طبيعة الشيء و باالستعمال العادي للشيء
1

. 

نه ن منتجاته، العيب الذي يكون من شأفي مجال مسؤولية المنتج عو يقصد بالعيب المؤثر    

يكون لهذا الشيء من  أنيزيد مما يمكن  أويجعل ما يصنعه خطرا على خالف طبيعته  أن

 أوخلل في نظام المكابح  أوكان بها عيبا  إذاخطورة ذاته، فمثال السيارة تصبح منتوجا خطرا 

زل الم يكونا مزودين بع إذاالسخان الكهربائي  أوبالنسبة للغسالة  األمرو كذلك  التوجيه

ية المستعملكهربائي لحما
2
. 

 يكون العيب خفيا: أنـ 4

يتجلى شرط الخفاء في العيب، حالة عدم تمكن المشتري من اكتشافه و لو فحص المبيع    

يحصل المستهلك المضرور على التعويض في حالة  أننه يحدث ية الرجل المعتاد، غير أبعنا

                العيب الظاهر وذلك في حالتين:                                                                                                 

                                                         له خلو المبيع من العيب.          أكدالبائع  أنثبت المشتري أ إذا*حالة ما 

 لألضرارالعيب غشا منه هذا بالنسبة  إخفاءالبائع تعمد  أنثبت المشتري أ إذا*حالة ما 

الصناعية فالبائع يضمن العيب و لو كان ظاهرا و هذا  باألضرار األمرتعلق  إذاالتجارية، لكن 

المستهلك تشديدا لمسؤوليته و تقوية لحماية
3
. 

 ثانياـ مدى فعالية ضمان العيب الخفي بالنسبة للمنتجات الصناعية:

الذي يجعل المبيع  أومن نفعه  أوسبق تعريف العيب الخفي هو الذي ينتقص من قيمة الشيء    

العيب المتعلق بالمنتجات الصناعية هو العيب الذي يعرض السالمة  أماغير صالح لالستعمال، 

بما يحقق  أساسيا أمرااعتماد المستهلكين عليها  أصبح، فالمنتجات االستهالكية للخطر األمانو 

المتعة و الرفاهية، و في الوقت نفسه زادت من فرص المخاطر التي تهددهم في  أسبابلهم من 

 .أموالهمو  أرواحهم

 أوالصناعي  لإلنتاجتلك المنقوالت التي تكون محال  أنهابو تعرف المنتجات الصناعية    

بخطورتها على  تميزت الحرفي و هي ال يمكن حصرها، فهناك المنتجات الصناعية التي

الكهربائية المنزلية و المواد الكيماوية على  األجهزةسالمة القائمين على استعمالها، مثل 

                                                           

 .59السابق، صـ د/بودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، المرجع 1

 .82ـ د/زهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص2

 .10ـ مامش نادية، المرجع السابق، ص3
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 المنتجات ذات التقنية العالية من المنتجات الصناعية يطلق عليها آخرنوع تنوعها، و هناك 

العديد من المشاكل القانونية المتزايدة و بالذات ضمان  أظهرتجات االلكترونية التي هي المنتو

 العيب الخفي.

ين المدني الجزائري في العامة للعيب الخفي في التقن األحكامو لقد تناول المشرع الجزائري    

في  و غير مسايرة لواقع االنتاج ليست فعالة األحكامهذه  أنغير ، 385 إلى 379المواد من 

يستفيد منه  أين طبيعة هذا االلتزام ذو طبيعة عقدية لحماية المستهلك، نظرا أل األحيانغلب أ

 لمنتوج من خصوصيات تقنية و فنية ما يتميز به ا إلى باإلضافةالمتعاقد دون غيره، و ذلك 

 ته.تكنولوجية يجد  المستهلك العادي نفسه عاجزا عن فهم مكوناو

العامة المتعلقة بضمان العيب الخفي لحماية المستهلك، كونها تتعلق  األحكامونظرا لقصور    

تعديله للتقنين المدني من  إطارالتجارية تدخل المشرع الجزائري مؤخرا في  األضراربضمان 

"يكون المنتج مسؤوال عن الضرر الناتج  يليمكرر منه التي نصت على ما  140خالل المادة 

 أن، و معنى ذلك م تربطه بالمتضرر عالقة تعاقدية"عيب في منتوجه حتى و لو ل عن

المضرور له الحق في الرجوع على المنتج بضمان العيب الخفي بالنسبة للمنتجات الصناعية 

 غير متعاقد. أوسواء كان متعاقدا معه 

 الفرع الثاني                                                                            

 مسؤولية المنتج عن خطورة منتجاته

من  3تحقيقها من خالل المادة  إلىالحق في السالمة هو غاية يهدف المشرع الجزائري  إن   

التي نصت على و و الخدمات،  المنتجاتالمتعلق بضمان  90/266رقم  التنفيذي المرسوم

عيب يجعلها غير صالحة  أيالتي يقدمها للمستهلك من  المنتجاتالتزام المنتج بضمان سالمة 

يسري  أن إنماليس في فترة العرض لالستهالك فحسب،  لخطر ينطوي عليها أولالستعمال 

صرين هما: مفعول هذا الضمان لدى تسليم المنتوج، و االلتزام بضمان السالمة يتضمن عن

 و االلتزام باتخاذ احتياطات معينة. باإلعالمااللتزام 

  :باإلعالمااللتزام  أوالـ

 ـ مفهوم االلتزام باالعالم:1

علم كافي  ىيكون المستهلك عل أنيجد مصدره في قانون العقود الذي يلزم  باإلعالم مااللتزا إن

من التقنين المدني  352/1تطبيقا للقواعد العامة حيث نصت المادة  إالبالمنتوج، و هذا ما هو 

  إذايكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا و يعتبر العلم كافيا  أن"يجب  يليالجزائري على ما 
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بحيث يمكن التعرف عليه" األساسية أوصافهاشتمل العقد على بيان المبيع و 
1
. 

في  ألزم الجزائري ، فان المشرعاألسواقالمعروضة في و نظرا لتزايد مخاطر المنتجات    

 ت و البيانات المتعلقة بالمنتوج يكون كافيا و مشتمال على كل المعلوما أن باإلعالمااللتزام 

 09/03من القانون رقم  18و  17سعره و مكوناته، و هذا ما نصت عليه المادة ب إخطارهو

 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش.

للمنتوج  األساسيةالمستهلك هي الوسم، و هو يعد من التوابع  إلعالمالوسيلة المناسبة  نإ   

يحمل بيانات تتعلق بطبيعة  كان معروف في المجتمعات القديمة، حيث كان تعليب البضائع

منع تنظيم قانوني خاص ي نها و مكان اتجاهها، و تطور الوسم و وضع بشأنهالبضائع و ثم

و هذا  دقيق و مفصل، صحيح بإعالميلزم المنتجين و البائعين و البيانات المغرية و الكاذبة 

المنتجات تنجر عن استعمال بعض أنالمستهلك للمخاطر التي يمكن  لجلب انتباه
2
. 

 05/484من المرسوم التنفيذي رقم  3/1و لقد عرف المشرع الجزائري الوسم طبقا للمادة    

السلع الغذائية و عرضها المتعلق بوسم
3
كل عرض بياني  أومطبوع  أونه "كل نص مكتوب أب 

، كما ترقية البيع" ألجل األخيريوضع قرب هذا  أويظهر على البطاقة الذي يرفق بالمنتوج 

نه "كل أب بحماية المستهلك و قمع الغشالمتعلق  09/03من القانون رقم  3/4عرفته المادة 

الرموز  أوالتماثيل  أوالصور  أوالمميزات  أوالعالمات  أو اإلشارات أوالكتابات  أوالبيانات 

ختم  أوبطاقة  أوملصقة  أوسمة  أوالفتة  أووثيقة  أوالمرتبطة بالسلعة تظهر على كل غالف 

سندها بغض النظر عن طريقة  أوا دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكله أومعلقة مرفقة  أو

 ها".وضع

تكون بياناته مرئية و سهلة القراءة و متعذر  أن، ال بد اإلعالميم دوره و حتى يؤدي الوس   

 أيضا، و يشترط اإلضافةعلى سبيل  أخرىبلغة  أوتكون مكتوية باللغة الوطنية  أنمحوها و 

 و مقدار العناصر الضرورية  اإلضافيةكالتسمية و الكمية  إجباريةتكون  أنفي بيانات الوسم 

الشركة المسؤولة عن  أولصالحية استهالكه و اسم الشخص  األقصى األجلتاريخ الصنع و و

صناعة السلعة و توضيبها و توزيعها و طريقة االستعمال و شروط التناول عند الضرورة
4
. 

   يرد على الغالف الذي يوضع فيه المنتوج، و يعد أيو يرتبط الوسم ارتباطا وثيقا بالتغليف،    

                                                           

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش على ما يلي "يجب على كل متدخل أن  09/03من القانون رقم  17ـ كما نصت المادة 1

ه لالستهالك بواسطة الوسم و وضع العالمات أو بأية وسيلة أخرى يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضع
 مناسبة".

ية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسالحماية الجنائية للمستهلك في التشريع الجزائري، ـ بختة موالك، 2

 .36م، ص1999 ،2العدد 

، 83م المتعلق بوسم السلع الغذائية و عرضها، ج ر، العدد 2005سمبر دي 22المؤرخ في  05/484ـ المرسوم التنفيذي رقم 3

 م.25/12/2005الصادرة في 

 .37ـ بختة موالك، المرجع السابق، ص4
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للتغليف ضرار التي يمكن أن تصيبه، ذلك أن ضروري لحماية المنتوج من كل األ إجراء

كما يسهل حملها و نقلها من  ،وظيفة وقائية حيث يقي السلعة من التسرب أو التلف أو التلوث

عن  إعالنيةوظيفة  خزنها حسب طبيعة السلعة، كما أن للتغليف إمكانيةو  آخر إلىمكان 

في السوق و تفادي الخلط بينها و بذلك يسهل على  لها لسلع المنافسةطريق تمييز السلعة عن ا

و  األغلفة أنواعجميع  إذن ، و يقصد بالتغليفالمستهلك التعرف على السلعة المراد اقتناءها

العبوات المستخدمة لغرض حفظ البضاعة حتى تصل للمستهلك النهائي، فيشمل الصناديق 

الزجاجات و غيرها أوالصفائح  أوالخشبية  أوالكرتونية 
1
. 

  ـ عناصر االلتزام باالعالم:2

من عنصرين هما: التعريف بطريقة استعمال الشيء و التحذير من  باإلعالميتكون االلتزام    

 مخاطر الشيء.

 أـ التعريف بطريقة استعمال الشيء:

 ان مكوناته و مواصفاته و خصائصه و معنى ذلك التعريف بالمنتوج و وصفه للمستهلك، بتبي   

تمكين المستعمل من االستفادة به بالوجهة التي  إلىدواعي االستعمال، و تهدف هذه العملية و

تتوافق مع رغباته المشروعة
2
. 

من  18المشرع الجزائري بها المنتج طبقا للمادة  ألزمالتي  اإلعالمو من شروط بيانات    

 ماية المستهلك و قمع الغش هي:المتعلق بح 09/03 رقم القانون

السلعة  أخطاركاملة و وافية تلفت انتباه المستعمل و تحيطه بجميع  اإلعالمتكون بيانات  أن   

 أخطارهاطريقة حفظها موضحة في ذلك كل الوسائل الكفيلة بتجنب  أواستعمالها  أثناءسواء 

ينساق وراء االعتبارات التجارية البحتة ليظهر بعض المخاطر دون  أنلهذا فال يصح للمنتج 

نفوس المستهلكين  إلىيقوم بعرض بيانات موجزة بغية جلب االطمئنان  أن أي، اآلخرالبعض 

خالف المشتري تعليمات االستعمال ما  إذاو تشجيعهم على الشراء، و قد يعتبر المنتج مسؤوال 

ة كونها تعليمات غير كاملة، مثال بالنسبة للمواد الغذائية خطورة السلع إلىدامت لم تنبهه 

يقوم بتبيان تاريخ الصنع المعبر  أنفي عبوات مغلقة، يجب على المنتج  المعبأة أوالمحفوظة 

لصالحية استهالكه و المعبر عنه "يستهلك قبل..."  األقصى األجلعنه بعبارة "صنع في..." و 

الوسائل الكفيلة بحفظها من الفساد و تعيين المخاطر التي يمكن مع العناية في الوقت نفسه ببيان 

تنجم عن تناولها بعد انقضاء مدة الصالحية أن
3
. 

                                                           

 .60م، ص2002ـ2001ئر، بن عكنون،جامعة الجزاردية للمستهلك، رسالة الماجستير، الفلمياء لعجال، الحماية الجماعية وـ 1

 .113ـ112السابق، صـ د/قادة شهيدة المرجع 2

 .21ـ20ـ مامش نادية، المرجع السابق، ص3
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 ب ـ التحذير من مخاطر المنتوج:

المستعمل للمنتوج عن المخاطر التي  أويخبر المستهلك  أننه يجب على المنتج عنى ذلك أمو   

تحذيره، و لكي يعفى المنتج نفسه عن هذه  أيله  السيئتنجم عن االستعمال  أنيمكن 

 يتوافر التحذير على الشروط التالية:                                                                              أنالمسؤولية يجب 

المحتملة، فال يخفي  األخطاريشمل التحذير كافة  أنو يقصد بذلك يكون التحذير كامال:  أن*

المحترف قد تسوقه رغبته في  أنهذا الشرط في  أهميةيغفل منها شيئا، و تظهر  أوتج المن

ذكرها باقتضاب، لذلك  أوبعض المخاطر  إخفاء إلىعلى الشراء  اإلقدامتشجيع المشتري على 

فان القضاء قد يتشدد في ضرورة اكتمال التحذير بما يسمح للمشتري بالتعرف على كافة 

 يها.المخاطر و كيفية توق

يكون التحذير قد تمت صياغته بدقة و بشكل واضح  أنو يقصد بذلك يكون التحذير دقيقا:  أن*

 باستيعاميسور الفهم للشخص المعتاد، و الغرض من هذا الشرط هو تمكين المشتري من 

 لما كان لهذه المعلومات فائدة حقيقية، لذا ال يعتبر المنتج إالالمعلومات التي يقدمها المنتج، و 

مصطلحات  على كان قد صاغ البيان التحذيري بعبارات تحتوي إذابالتحذير،  التزامه  أوفىقد 

بحيث ال يتمكن  أجنبيةكان قد كتب التحذير بلغة  إذا أوالمتخصصون،  إالفنية ال يعرفها 

 الشخص المعتاد من التعرف على مضمون التحذير.

يكون متاحا للمشتري و موجودا بمكان ظاهر  أنو يقصد بذلك يكون التحذير ظاهرا:  أن*

تتميز البيانات التحذيرية عن  أنيجذب انتباه المستخدم، و يقضي هذا على وجه الخصوص 

بطريقة  أو، كالبيانات المتعلقة بمكونات السلعة األخرى اإلعالميةغيرها من البيانات 

  بلون مختلف...الخ أوظاهرة  أنباطباستخدامها، و غالبا ما يتم ذلك بكتابة البيانات التحذيرية 

تكون  أنمعظم الفقه من ضرورة  إليهيرتبط بظهور وضوح البيانات التحذيرية ما يذهب و

البيانات لصيقة بالمنتجات و غير منفصلة عنها
1

، و يتم ذلك عادة بوضع التحذير على العبوة 

طباعة هذه البيانات  أوالخاصة بالسلعة مباشرة عن طريق وضع الملصقات على هذه العبوة، 

ذلك أمكن إنعليها مباشرة 
2
. 

 ـ نطاق االلتزام باالعالم:3

                                                           

المتعلق بوسم المنتجات المنزلية غير الغذائية و عرضها المؤرخ في  90/366من المرسوم التنفيذي رقم  3ـ تنص المادة 1

أعاله   2م. على ما يلي "يجب أن توضع المنتجات المذكورة في المادة 1990، 50م، ج ر، العدد 1990نوفمبر  10

من المرسوم  4/2والمخصصة لالستهالك كما هي في تعبئة صلبة و محكمة السد تلصق بها بطاقة بإحكام" كما نصت المادة 

م المعدل و المتمم بموجب 1990نوفمبر  10المتعلق بوسم السلع الغذائية و عرضها المؤرخ في  90/367التنفيذي رقم 

ذكر على ما يلي "يجب أن تشتمل السلع الغذائية الجاهزة التعبئة على بطاقة تكون السالف ال 05/484المرسوم التنفيذي رقم 

 ضمن التغليف نفسه".

 .75ـ74ـ73ـ د/حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص2



ماهية المسؤولية المدنية للمنتج  الفصل األول:                                    

34 
 

على تحديد المنتجات التي يلتزم المنتج  األمر، يتوقف باإلعالمتحديد نطاق االلتزام  إن   

 و من هم المستفيدين ثانيا. اإلعالمالملزمين بهذا  األشخاصال ثم تحديد أوللمستهلك  بإعالمها

  المنتجات: ـ من حيثأ

، يخص فقط المنتجات الخطرة سواء كانت صفة باإلعالمااللتزام  أنهناك من يرى    

خطرة لتؤدي الغرض المقصود منها  إالتنتج  أنال يمكن  أنها أيالخطورة الزمتها منذ البداية، 

ا تحمل من بين عناصرها مسببات الخطر التي تظهر بعد تفاعل مكوناته أو أنكالمواد السامة، 

الحرارة و يصبح استهالكه خطرا  مع العوامل الخارجية، كتخمر عصير الفواكه بسبب

نطاق  أن اآلخرنتيجة سوء استعمال المنتوج، في حين يرى البعض  أيضاالخطورة تظهر و

في كيفية  أوالتي تكمن خطورتها في طبيعتها  األشياءال يقتصر فقط على  باإلعالمااللتزام 

فكرة الحداثة تعد  أن أيالتي تتميز بالجدة و االبتكار،  األشياءبل يمتد ليشمل جميع  استعمالها

باإلعالملتحديد نطاق االلتزام  آخرمعيار 
1
. 

هناك اتجاهين فقهيين في خصوص نطاق االلتزام  أن، و يتضح لنا من هذا العرض المفيد   

على المنتجات الخطرة  باإلعالم من زاوية المنتجات: اتجاها ضيقا يقصر االلتزام باإلعالم

فقط، و اتجاها موسعا يجعل نطاق االلتزام يمتد ليشمل المنتجات الخطرة و المنتجات الجديدة
2
. 

 :األشخاصب ـ من حيث 

 :باإلعالم*المدين بااللتزام 

على عاتق المنتج، و ذلك لحجم المعلومات المتوفرة لديه جراء السلع  باإلعالميقع االلتزام    

نه يملك كافة الوسائل خصائصها و كيفية استعمالها كما أ التي ينتجها، فهو يعرف مكوناتها و

خل المنتج بهذا الواجب ترتبت مسؤوليته و أ إذا، و األمورالمستهلك بهذه  إعالمالتي تمكنه من 

الدليل على عدم علمه بالخطر الكامن  بإقامةيتخلص من المسؤولية  أن راألخيال يستطيع هذا 

نه أ فاألصلموزعا،  أوبالنسبة للشخص غير المنتج بائعا  أمافي المنتوج، هذا بالنسبة للمنتج، 

كان ثمة تقصير عن  فإذاالمستهلك،  إلىالسلعة بل اشتراها من المنتج ليبيعها  بإنتاجم لم يق

                                          المنتج الذي يتحمل المسؤولية. إلىتحذيره فيرجع ذلك  أوالمستهلك  إعالم

غلب الفقهاء حديثا يفرقون بين البائع المتخصص و غير المتخصص، فالبائع أ أنغير    

تخصصه تتوافر لديه عادة معلومات كثيرة فيما يتعلق بالسلع التي يبيعها من  المتخصص بحكم

تقصير في الشيء  أييتدخل في حالة وجود  أن إذنناحية استعمالها و خصائصها، و عليه 

البائع غير المتخصص فهو من  أمامستوى التزام المنتج،  إلىنه ال يرقى التزامه المبيع، غير أ

                                                           

 .18ـ17ـ مامش نادية، المرجع السابق، ص1

 .149سي يوسف، المرجع السابق، صـ د/زهية حورية 2
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 يقتصر على توفير الكتيبات  باإلعالمو االستخدامات، و التزامه  نواعاأليبيع سلعا متعددة 

 يلتزم ببيان مخاطر ال يعلمها فعال و عليه تنتفي مسؤوليته. أنالنشرات و البيانات دون و

 :باإلعالم*الدائن بااللتزام 

ام من حيث كل مشتري ال دراية له بالمبيع، و يعد هذا االلتز باإلعالميعتبر دائنا بااللتزام    

مشتريا متخصصا، متى كانت حرفة هذا  أوواحد بالنسبة لكل المشترين سواء مستهلكا  المبدأ

المستهلك فان نطاق  إزاءكنا  فإذابكل خصائص الشيء المبيع،  اإللمامال تمكنه من  األخير

 بأيةمثل هذا المستهلك ال يمكن افتراض علمه  أن إذحد ممكن،  ألقصىيتسع  باإلعالمااللتزام 

يحيطه  أنعن المبيع و يعد جهله هذا جهال مشروعا، و من ثم فانه يتعين على المنتج بيانات 

  أخطارهبالوقاية من  واء فيما يتعلق باستعمال المبيع أوعلما بكافة البيانات التي تلزمه، س

ال يسمح له بمعرفة خصائص المبيع ينطبق هذا الحكم على المشتري الذي يمارس تخصصا و

و استكمال الغامض  إيضاحها أنمعلومات المتوفرة لديه تفتقر للدقة و التحديد، و هذا يعني فال

المستهلك بكافة المعلومات المتوفرة  بإعالممنها يقع على عاتق البائع الذي يلتزم تبعا لذلك 

لديه
1
. 

 ثانياـ االلتزام باتخاذ احتياطات معينة:

عليه السلعة من  تنطويتبصيره بما  أولمستهلك ا إعالميقوم المنتج بواجب  أنال يكفي    

كذلك باتخاذ كل ما هو ضروري من االحتياطات المادية  الجزائري المشرع ألزمه إنما أخطار

تغليفها و حتى في مرحلة  السلعة و تصميمها و تصنيعها و إعدادسواء كان ذلك في مراحل 

قيام مسؤوليته عما تحدثه  إلىو يؤدي تقصير المنتج في اتخاذ كافة هذه االحتياطات  تسويقها

 .أخطارالسلعة من 

 ـ احتياطات تصميم السلعة و تصنيعها:1

الفنية في تصميم السلعة و تصنيعها، و معنى ذلك  األصولتتعلق هذه االحتياطات بمراعاة    

ينتظرها من مهني من الطائفة  أنيحق للجمهور يكون المنتج على مستوى من الكفاءة التي  أن

بالظروف الواقعية التي ستستعمل فيها  ألموايكون القائمون على تصميم السلعة قد  أننفسها، و 

 إنتاج األمريتطلب  األحيانالسلعة، و ذلك عن طريق االختبارات في المعامل لكن في بعض 

لمحتمل استعمال السلعة فيها، و عليه فان نموذج للسلعة باليد ثم اختباره في جميع الظروف ا

خروج السلعة مشوبة بعيب ال يستطيع  إلىالتصنيع يؤدي بالضرورة  أوفي التصميم  الخطأ

 س أسامطالبة المنتج بالتعويض على  أمكنترتب عن هذا العيب ضرر  فإذاالمشتري كشفه، 

                                                           

 .20ـ19ـ مامش نادية، المرجع السابق، ص1
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المنتج بالتزامه بضمان السالمة إخالل إلىاستنادا  أوالضمان، 
1
. 

 تصنيعها وفقا للمقاييس المعتمدة الفنية في تصميم السلعة و  األصولجل مراعاة و من أ   

هذه المنتجات  إخضاعالمشرع الجزائري ضرورة  رأىالمواصفات القانونية و التنظيمية، و

 اختيارية. أو إجبارية إماالتي تكون  األخيرةلنظام المراقبة، هذه 

 :اإلجباريةـ الرقابة أ

 منتجاته للرقابة قبل عرضها للبيع إخضاعالرقابة التي تفرض على المحترف في  و هي   

من مدى مطابقتها للمواصفات و المقاييس المحددة قانونا، و يكون ذلك بصفة خاصة في  للتأكد

 منتجات الغذائية و مواد التجميل و المستحضرات الطبية، و كذلك في ال األدويةمجال صناعة 

التنظيفو
2
. 

 09/03من القانون رقم  12و لقد نص المشرع الجزائري على هذه الرقابة طبقا للمادة    

رقابة مطابقة  إجراءالمتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش بقولها "يتعين على كل متدخل 

التشريعية و التنظيمية السارية المفعول تتناسب  لألحكامالمنتوج قبل عرضه لالستهالك طبقا 

ع طبيعة العمليات التي يقوم بها المتدخل حسب حجم و تنوع المنتجات التي هذه الرقابة م

يمتلكها مراعاة الختصاصه و القواعد و العادات  أنيضعها لالستهالك و الوسائل التي يجب 

المنصوص عليهم في  األعوانالمتعارف عليها في هذا المجال ال تعفى الرقابة التي يجريها 

التحري حول مطابقة المنتوج قبل عرضه  إلزاميةالمتدخل من  من هذا القانون 25المادة 

 التنظيمية السارية المفعول". لألحكاملالستهالك طبقا 

يقوم  أنعلى المنتج  األدويةقد تكون رقابة داخلية، ففي مجال صناعة  اإلجباريةو الرقابة    

يسجل لكل وحدة  أنو المستحضرات النهائية، و يجب  األوليةرقابة تحليلية لكل المواد  بإجراء

الوعاء الذي يحتويها و قد  أو اإلناءمن وحدات المستحضر الصيدلي رقما خاصا بها على 

منتجاته لرقابة هيئة خارجية قبل  بإخضاعيلتزم المنتج  أنتكون رقابة خارجية، و معناه 

تخضع لرقابة وزارة  إذت الطبية و المستحضرا لألدويةبالنسبة  الشأنتسويقها، كما هو 

الصحة
3

 كمواد التجميل  األخرى، كما يشترط كذلك منح الترخيص في بعض المنتجات 

التنظيف البدنيو
4
. 

                                                           

 .172ـ171ـ د/زهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص1

 .174ـ المرجع نفسه، ص2

، 101م، ج ر، العدد 1976أكتوبر  23المؤرخ في  76/79من قانون الصحة العمومية و هو األمر رقم  295ـ تنص المادة 3

مستحضر مجانا أو بعوض إذا لم يرخص مسبقا بعرضه  أيم. على ما يلي "...ال يجوز تصريف 19/12/1976 الصادرة في

 في السوق بموجب رخصة صادرة عن الوزير المكلف بالصحة العمومية بعد أخذ رأي اللجنة المركزية المدونة...".

م المحدد لشروط و كيفيات صناعة مواد 1997جانفي  14المؤرخ في  97/37من المرسوم التنفيذي رقم  13ـ المادة 4

 م.15/01/1997، الصادرة في 4التجميل و التنظيف و توضيبها و استرادها و تسويقها في السوق الوطنية، ج ر، العدد 
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 ب ـ الرقابة االختيارية:

 إضافيةبطلب منه، و ذلك حتى يضمن ثقة  أوو هي الرقابة التي يقوم بها المحترف باختياره    

عالمة متميزة  أوهيئة عالمية تمنح شهادة  أولمنتجاته، كعرض المنتوج لرقابة مخبر شهير 

بالجودة و لضمان نوعية ثابتة في منتجاته
1
. 

لرقابة هيئة متخصصة  منتجاته إخضاع إلى األحيانفي بعض  بإرادتهو قد يعمد المنتج    

وضع عالمة  األخيرةد يترتب عن هذه ق إذتابعة للدولة، نظرا لما له مصلحة في تلك الرقابة، 

، مما يولد الثقة في نفوس المستهلكين اإلنتاجرمز تشهد بمقتضاه جهة الرقابة بجودة  أوختم  أو

و هذا ما يسمى بشهادة المطابقة
2
. 

تحقيق من  إجراءو تمنح هذه الشهادة بناءا على طلب يقدمه الطالب، ضمن ملف تقني و    

طرف الجهاز المكلف بالتقييس و الذي يقوم بمراقبة المنتوج للمواصفات الجزائرية، و بعدها 

يتلقى الطالب ردا مكتوبا من قبله، و هذه الشهادة هي عالمة الجودة، و غالبا ما تمنح من قبل 

لمواد جودة ا إثبات إلىعلى المطابقة يهدف  اإلشهاد أنهيئة عالمية، كما  أومخبر شهير 

المستوردة و مطابقتها للمقاييس المعتمدة و المواصفات القانونية و التنظيمية أوالمنتجة محليا 
3
. 

المنتج من  إعفاءمنح شهادة المطابقة و عالمة الجودة، ال يعني  أن إليه اإلشارةو ما تجدر    

اذ االحتياطات منه دائما اتخ األمرالغير، لهذا يستوجب  أوالمسؤولية في مواجهة المستهلك 

المشرع على عاتقه احترام  ألقى، لهذا األشخاصمن لضرورية لتفادي المساس بسالمة و أا

يد المستهلك سليما إلىالشروط الخاصة بعملية تعبئة المنتوج و تغليفه حتى يسلم 
4
. 

 ـ احتياطات تعبئة المنتوج:2

 عليها اإلقبالر مغري يشجع مظه أوكثيرا ما يحاول المنتج تقديم منتجاته في قالب جمالي    

 أماو هذا بالنسبة للمنتجات التي ال تشكل خطرا للمستهلك،  األسواقالهدف هو تجهيزها في و

المنتج من وراء  إليهالذي يهدف  األساسيبالنسبة للمنتجات الخطرة بطبيعتها فان الهدف 

 أوبالمستهلك  اإلضرار إلىتجهيزها هو الحيلولة دون تحقق الخطر الكامن فيها بما ال يؤدي 

المستعمل، و قد فرض المشرع الجزائري على المنتج الموازنة بين عامل المنفعة و عامل 

  هذه االعتبارات الجمالية جانبا  يضع أنالترويج في تصميم الغالف، لذا يتعين على المنتج 

                                                           

ـ بركات كريمة، حماية المستهلك من المخاطر الناجمة عن استعمال المنتجات و الخدمات ـ دراسة مقارنة ـ ، رسالة 1

 .85م، ص2004ـ2003فرع قانون األعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق،  الماجستير،

ـ يقصد بها العملية التي يعرف بها مطابقة منتوجا ما للمواصفات أو الخصائص التقنية عن طريق شهادة المطابقة، ينظر 2

، الصادرة في 54م، ج ر، العدد1990ديسمبر  19المتعلق بالتقييس المؤرخ في  89/23من القانون رقم  2المادة 

 م.20/12/1989

 .181ـ180ـ د/زهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص3

 .26ـ مامش نادية، المرجع السابق، ص4
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 ن خطرم المستعمل أوادية تقي المستهلك التجهيز وسائل تشكل عوائق م أشكاليختار من و

من الناحية الجمالية للغالف أولىسالمة المستهلك  أنهذه المنتجات بشكل كافي، بمعنى 
1
. 

و يقصد بالتجهيز المعيب فنيا، ذلك الذي ال يتناسب مع طبيعة و خواص المنتجات نفسها    

تتفاعل مع العناصر  أنلثبوت خطورتها علميا، كاختيار حاويات مصنوعة من مواد يمكن 

درجة  أواختيار حاويات من سمك  أوفسادها و خطورة استعمالها،  إلىلها مما يؤدي  المكونة

التداول مما يؤدي  أوال تتحمل عمليات النقل  أوفيها  المعبأةمتانة ال تتحمل ضغط المنتجات 

ظهور خطورتها أوتمزقها و بالتالي تلف السلعة  أواحتمال انفجار العبوات  إلى
2

. 

 السلعة:ـ احتياطات تسليم 3

ل عن من طرف البائع، و عليه قد يسأ أومن طرف المنتج نفسه  إماقد يتم تسليم المنتجات    

 البائع. أوالمنتج نفسه  إماهذه االحتياطات 

 أـ مسؤولية المنتج:

و عندئذ ينبغي عليه باعتباره بائعا أن يقوم  ،قد يتولى المنتج بيع المنتجات مباشرة للعمالء   

سواء تم هذا  ،ت م ج ( 367بتسليم هذه المنتجات على النحو الذي يتفق و طبيعتها ) المادة 

 إلىالتسليم لديه أو في محله أو تم لدى المشتري و تولى هو بنفسه عملية توصيل منتجاته 

زبائنه من المستعملين و المستهلكين
3

. 

يتخذ من االحتياطات  أنكانت المنتجات من النوع الخطر بطبيعته، فيتعين على المنتج  إذاو    

ضرر للمستهلك الذي يتسلمها، فمثال بالنسبة  ما يكفل تسليمها على نحو يستحيل معه حدوث

يتحقق من  أنيسلم الدواء للمريض  أنقبل  للمنتجات الصيدالنية يتعين على الصيدلي المنتج

يكشف كل غلط مادي  أنيجب عليه  إذلطبية من الناحية القانونية و الفنية، صحة التذكرة ا

 ية مع مدى تطابق و تناسب الجرعة يصدر من الطبيب، كما يجب عليه مراقبة التذكرة الطب

يمتنع عن  أنكذلك مدى تناسب هذه الجرعة مع وزن و سن المريض، كما يجب على المنتج و

 أنما فيه من مخاطر فعليه  إدراكنه لن يحسن ي وضع يعتقد أكان مستلمه ف إذاتسليم الدواء 

الخطر الكامن في  إلىنه قد لفت انتباه المستلم رع أيتذ أنيمتنع عن التسليم، و ال يجديه 

السلعة
4
. 

                                                           

 .186ـ د/زهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص1

، 8م،ج ر، العدد1985فيفري  16المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها المؤرخ في  85/05من القانون رقم  36ـ تنص المادة 2

 م. على ما يلي "يمنع استعمال مواد التغليف و التعليب التي تثبت خطورتها علميا".1985

ـ كالم حبيبة، حماية المستهلك، رسالة الماجستير، فرع عقود و مسؤولية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق و العلوم االدارية، 3

 .93م، ص2005ـ2004

 .193يوسف، المرجع نفسه، ص ـ د/زهية حورية سي4
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نه لفت انتباه المستلم بشكل يتحلل من المسؤولية، كأن يدعي أ أنو عليه ال يستطيع المنتج    

 أنوجب عليه  إنمان المستهلك ال يحسن فهم تحذيراته، في السلعة ألالخطر الكامن  إلىخاص 

مثل حتى يحقق الفائدة المرجوة و يجنبه النتائج شكل أيوضح له طريقة استعمال المنتوج ب

 ئ.السلبية لالستعمال الخاط

 الموزع: أوب ـ مسؤولية البائع 

مباشرة للمستهلكين أو المستعملين تقوم هذه المسؤولية في حالة كون المنتج ال يبيع منتجاته    

فان االحتياطات المادية المتعلقة بتسليم  ،إنما يتوسط بينه و بين هؤالء موزعون أو تجار تجزئة

فتتقرر مسؤولية المنتج إذا أهمل تخزين  ،السلعة يقع عبء اتخاذها على عاتق هؤالء التجار

و قد  ،االشتعال أو غير ذلكالمنتجات بصورة سليمة سواء كانت سريعة التلف أو سريعة 

تنحصر المسؤولية في تاجر التجزئة إذا أهمل االحتياطات الضرورية عند التسليم و ال يتصور 

أن تثور مسؤولية المنتج عن األضرار التي تقع للمستهلكين و المستعملين نتيجة عدم اتخاذ هذه 

جهلهم بما كان ينبغي عليهم  إال إذا كان الموزعون أو تجار التجزئة معذورين في ،االحتياطات

حين يكون المنتج قد أخل من األصل بواجبه في اإلعالم ،أن يتخذوه في هذا الشأن
1
. 

 المطلب الثاني                                                                      

 المسؤولية التقصيرية للمنتج

بااللتزام القانوني المتمثل في  باإلخالليقوم  أنبد  لكي تقوم المسؤولية التقصيرية للمنتج، ال   

يقوم باالنحراف عن سلوك الشخص العادي و هذا ما  أنبالغير، و معنى ذلك  اإلضرارعدم 

كان يرتكبه الشخص  أيائري بقولها "كل فعل من التقنين المدني الجزا 124نصت عليه المادة 

 بخطئه و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض".

المسؤولية التقصيرية على  أسسالمشرع الجزائري قد  أن، أعالهيستفاد من النص المدون و    

غير  الخطأ إثباتالشخصية  األعمالفيما يتعلق بالمسؤولية عن  ألزمنه أ إال، الخطأفكرة  أساس

مفترض، و هي المسؤولية عن فعل  على خطأحاالت المسؤولية التي تقوم  إطارفي  افأضنه أ

 بصفة خاصة. األشياءالغير بصفة عامة و المسؤولية عن 

فكرة الحراسة، فان ذلك ال  أساسعلى  أو الخطأفكرة  أساسو سواء قامت المسؤولية على    

التي  األضرارالمستهلك عن  أي من التزام المنتج بتعويض المضرور األحواليمنع في كل 

المسؤولية  أساس اإلثباتالواجب  الخطأ األولو بناءا عليه سوف نتناول في الفرع  لحقته.

                              المسؤولية التقصيرية. أساسو في الفرع الثاني الحراسة  ،التقصيرية

                                                           

ـ حليمي ربيعة، ضمان اإلنتاج و الخدمات، رسالة الماجستير، فرع عقود و مسؤولية، جامعة الجزائر، بن عكنون، كلية 1

 .39م، ص2001ـ2000الحقوق، 
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                                                                                األولالفرع 

 المسؤولية التقصيرية أساس اإلثباتالواجب  الخطأ

، هي القاعدة العامة في المجال اإلثباتالواجب  الخطأتعد المسؤولية الخطئية المبنية على    

ن القاعدة في االلتزامات أللمسؤولية التعاقدية، في مجال ا غير التعاقدي و تعد القاعدة الخاصة

يلتزم المدين بتحقيق غاية، و المسؤولية  أنيكون محلها بذل عناية، و االستثناء  أنالتعاقدية 

المسؤول متضمنا تدخله مباشرة فيه دون  فعل شخصي يصدر من إلىالخطئية هي التي ترجع 

تدخل شيء مستقل عنه أو آخروساطة شخص 
1
. 

عناصر المسؤولية من  إثباتنه لكي يحصل المضرور على التعويض، عليه عبء أ غير   

 إلى أدىاالمتناع الذي  أون يقيم الدليل على الفعل ضرر و عالقة سببية، حيث يلتزم بأ و خطأ

االمتناع عن السلوك  أويقيم الدليل على خروج هذا الفعل  أنالضرر به، كما يجب عليه  إلحاق

بالنسبة  أما، الخطأبفعل  قد نشأ األخيرهذا  أنوقوع الضرر و  إثباتعليه  ، كما يجبالمألوف

 و الضرر. الخطأللعالقة السببية تثبت ضمنا بين 

المضرور قد  أن، غير اإلثباتفي مجال المسؤولية التقصيرية يتم بكافة طرق  اإلثباتو    

و تعقد  اإلنتاجق و تطور طرخاصة بعد التطور الصناعي  اإلثباتيجد صعوبات في هذا 

يكون ذلك راجعا  أنيكون في المنتوج عيبا يشكل خطرا دون  أنيحدث  إذالمنتجات، تركيب 

قد  أخرىهذا من ناحية، و من ناحية  المألوفالموزع عن السلوك  أوانحراف المنتج  إلى

السلعة في يقتضي تتبع  األمرن أل األخطاءالدليل على وجود  إقامةيتعذر على المضرور 

 آخرلمنتج  المألوفالمختلفة للتعرف على سلوك المنتج و مدى مطابقته للسلوك  إنتاجهامراحل 

العادية و الفنية األخطاءمن الطائفة نفسها، و هو عبء يتعذر على المضرور التمييز بين 
2
. 

لضرر، و العادية يقصد بها التقصير في اتخاذ االحتياطات الواجبة لتجنب وقوع ا فاألخطاء   

يهمل المنتج التحقق من سالمة المواد  أنمن قبل المضرور، و مثالها  اإلثباتسهلة  أخطاءهي 

يقوم  أندون  األسواققيام المنتج بطرح منتجاته في  أوالداخلة في تركيب صناعة منتجاته، 

 على عينة منها و غيرها. أوبالرقابة الداخلية عليها و المتمثلة في الكشف عنها كليا 

ممارسة مهنته مخالفا في  أثناءالتي يرتكبها المسؤول  األخطاءخطاء الفنية يقصد بها األ أما   

المنتج في عملية  يخطأ أنذلك القواعد الفنية و العلمية التي تفرضها قواعد المهنة، و مثالها 

 التصنيع و غيرها. أوالتصميم 

 

                                                           

 .207ـ د/زهية حورية سي يوسف،المرجع السابق، ص1
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في االعتبار ما تفرضه مقتضيات الحماية التي يجب توفيرها لغير المتعاقدين الذين  أخذاو    

جل تسهيل ، تدخل كل من الفقه و القضاء من أجراء استهالك المنتجات لألضراريتعرضون 

 إثباتالحصول على التعويض من قبل المضرور في مواجهة المنتج، و ذلك بوسيلتين هما: 

 المنتج اللتزاماته التعاقدية. إخالل إثبات أوة خرق المنتج لقواعد المهن

  :خرق المنتج لقواعد المهنة إثبات أوالـ

 إتباعالمهنية  األعراف أو ةالالئح أوقد تفرض قاعدة قانونية سواء كان مصدرها القانون    

 .للخطأالمنتج يخالفها عند ممارسة نشاطه المهني فيعد بذلك مرتكبا  أنسلوك معين، غير 

توزيعها و التي تؤدي  أوالسلع  إنتاجالتشريعية هي القواعد التي يجب مراعاتها عند  فالقواعد   

هذه القواعد التي يجب على المنتج  أمثلةالمنتج التقصيري، و من  ثبوت خطأ إلىمخالفتها 

لقة ترد على السلعة و تلك المتع أنالتي يجب  اإللزاميةااللتزام بها، القواعد المحددة للبيانات 

 لجودة بعد انتهاء عملية التصنيع المستخدمة في التصنيع و مراقبة ا األوليةبمراقبة المواد 

مخالفة المنتج  إثباتنه يكفي ة خاللها، و يالحظ في هذا الصدد أالمدة المسموح بتخزين السلعو

ضرر  بهأصايقيم مسؤوليته اتجاه الغير الذي  جبة التطبيق ليكون ذلك بمثابة خطأللقاعدة الوا

 اإلداريةنه في الحاالت التي يخضع فيها نشاط المنتج لرقابة الجهات المخالفة، كما أ من جراء

اإلثباتتيسر مهمة المضرور في  أدلة، تعد بمثابة األخيرةفان التقارير التي تعدها هذه 
1
. 

ل مصدرا للقواعد التي يلتزم المنتج باحترامها ب آخرالمهنية فهي تمثل مصدر  األعراف أما   

كل مهني يخضع لهذه  أنحقيقيا لاللتزامات في عالقات المهنيين بعضهم ببعض، بمعنى 

تطبيقها في العالقة بينهم دون تقييد إلىو يكون على علم تام بها، و هو ما يؤدي  األعراف
2
. 

 مدى احترامها من قبل المنتج؟.إلزامية القاعدة العرفية و نه يثور التساؤل حول غير أ   

التقصيري  الخطأ إثباتحتى يمكن االعتداد بالعرف المهني كمصدر التزام المنتج و بالتالي    

المهنة على  أهلبعادة استقر  أيبعرف حقيقي  األمريتعلق  أنبه، فانه يجب  اإلخاللعند 

لفترة من الزمن و وقر في ضميرهم ضرورة توقيع الجزاء على من يخالفها إتباعها
3
. 

في جانب المنتج، الذي يبتكر نوعا جديدا من  صعوبة في استخالص خطأقد تبدو ثمة و    

 إجراءبعد  إالالعلمية و ال يطرحه للتسويق  األساليب أفضلالمنتجات مستخدما في تصنيعه 

نه يسبب بعض الحوادث، و المنتج ثم يتبين بعد فترة من استعماله أالتجارب الكافية عليه، 

 استمر في تطبيق ابتكاره بالمواصفات نفسها بعدما ثبت  إذايعتبر مسؤوال مسؤولية تقصيرية 

                                                           

 .109ـ108الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، المرجع السابق، صـ د/حسن عبد 1

 .219ـ د/زهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص2

 .175ـ د/عبد القادر أقصاصي، المرجع السابق، ص3
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مرة ألولعنه، و لكن ال يكون مخطئا و ال مسؤوال عن الحادث الذي وقع  نشأتمن حوادث 
1
. 

  :المنتج بالتزاماته التعاقدية إخالل ثانياـ

العقدي عن  الخطأالقواعد التقليدية المطبقة في مجال المسؤولية التعاقدية، ينفصل  إطارفي    

 ثر العقدنسبية أ لمبدأوفقا  أطرافهاالتقصيري، كون الدائرة التعاقدية دائرة مغلقة على  الخطأ

المصالح المرتبطة بالعقد و حماية  أصحابلتحقيق حماية فعالة لغير المتعاقدين من  هأنغير 

و يظهر ذلك على  يديةتغيير النظرة التقل إلى أدياالتعاقدية،  األخطاءنتيجة  أضرارمن تصيبهم 

توسع  إذالشخصي للمنتج في مواجهة غير المتعاقدين،  الخطأن تحديد الخصوص في شأ

تقصيري تقوم  الغير، و اشتق من خطأه العقدي خطأالقضاء في تحديد التزامات المنتج اتجاه 

المسؤولية التقصيرية أساسهعلى 
2
. 

المتعاقد  إخالل أنثر العقد، فانه يصعب تصور نسبية أ مبدأنه وفقا لما يقضي به أ غير   

يكون مصدرا لمسؤوليته التقصيرية في مواجهة الغير، فلكل من  أنبالتزاماته التعاقدية يمكن 

الفقه على مدار عقود ممتدة  أكدو هما ال يختلطان، و قد  اآلخرالمسؤوليتين مجال مستقل عن 

 الخطأ أن إلىاستنادا لية العقدية و التقصيرية، من الزمن هذا الفصل التقليدي بين نطاق المسؤو

المتعاقدين  إخاللنظرة مستقلة عن العالقات التعاقدية و عن  إليهينظر  أنالتقصيري يجب 

بالتزامات العقد
3
. 

كثيف  إنتاج إلى أديانه من الناحية العملية، فان التطور الصناعي و التقدم التكنولوجي أ إال   

ية جدا قد تحمل في حد ذاتها بذرة الخطر نتيجة المخاطر الطبيعية للسلع ذات تقنيات عال

تهالك هذه المنتجات بسبب عيوب هذه المنتجات، و لما كان استخدام و اس أوالمتصلة بتكوينها 

  أصدقائهو  أقربائهو  أسرته ألفراديمتد  إنماعلى المتعاقد، و  األحيانغلب ال يقتصر في أ

خطرا عاما يخرج بذاته  أصبحمعارفه، فان الخطر الذي يترتب على استخدام المنتجات قد و

عن حدود التعاقد
4
. 

بالغة من الناحية النظرية و من الناحية العملية، فهي من الناحية  أهميةهذه القاعدة ذات     

 أنيكفيه التقصيري في جانب المنتج، بحيث  الخطأ إثباتالعملية تسهل مهمة المضرور في 

التزاماته التعاقدية المتعلقة بضمان  بأحدالمنتج  إخالل إلىيرجع  أصابهالضرر الذي  أنيثبت 

دعواه بالمسؤولية التقصيرية، و هي من الناحية النظرية تعكس توجه القضاء  لتأسيسالسالمة 

تكفل لجميع  أنلصيقة بالمنتج ذاته، بحيث يجب  باعتبارهاتكريس فكرة السالمة  إلى

                                                           

 .221ـ د/زهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص1

الخطأ التقصيري كأساس لمسؤولية المنتج، المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية، جامعة د/زهية حورية سي يوسف،  ـ2
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تخلف العالقة التعاقدية بين منتج السلعة و بين من  أوبصرف النظر عن وجود  األشخاص

لحقه الضرر منها
1
. 

 الفرع الثاني                                                                         

 المسؤولية التقصيرية أساسالحراسة 

 إلىتوصل  إذوسيلة لذلك  إيجادسعيا من القضاء للمحافظة على حقوق المضرور، حاول    

غير الحية، فبعدما كانت المسؤولية قائمة على  األشياءخلق قواعد خاصة بالمسؤولية عن 

 المفترض. الخطأنظرية  إلى، تحول عنها اإلثباتالواجب  الخطأ

و هي  الخطأتقوم على قرينة  األشياءارس حمسؤولية  أن إلىلقد ذهب المشرع الجزائري    

من التقنين المدني الجزائري  138نص في المادة  إذالعكس،  إلثباتقرينة قاطعة غير قابلة 

"كل من تولى حراسة شيء و كانت له قدرة االستعمال و التسيير و الرقابة يعتبر  يليعلى ما 

 إذاالمسؤولية الحارس للشيء مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء و يعفى من هذه 

الحالة  أوعمل الغير  أويتوقعه مثل عمل الضحية ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن  أنثبت أ

القوة القاهرة" أوالطارئة 
2
. 

غير الحية  لألشياءالمشرع الجزائري جعل الحارس  أن، أعالهو يستفاد من النص المدون    

 غير خطرة أوخطرة  أشياءالتي توضع تحت حراسته، سواء كانت  األشياءمسؤوال عن كل 

 أوميكانيكية  آالتال تتطلبها، و سواء كانت  أوسواء كانت حراستها تتطلب عناية خاصة و

 غير ميكانيكية.

في  هي التي األشياءالتي تسببت فيها  األضرارالحارس يكون مسؤوال عن  أنو عليه نقول    

 لحراسة و هل يمكن تجزئتها؟.حراسته فما المقصود با

  المقصود بالحراسة: أوالـ

كون هذا ي أنغير الحية على عاتق شخص ما، يفترض  األشياءقيام المسؤولية عن فعل  إن   

حدث الضرر، و عليه فالمسؤولية في هذه الحالة تقوم على قرينة الشخص حارسا للشيء الذي أ

 في الحراسة. الخطأ

 ي التقنين المدني الجزائرينه لم يعرف الحارس فالمشرع الجزائري، نجد أ إلىو بالرجوع    

الفقهاء قد اختلفوا في تحديد معنى الحراسة، فهناك من يعتبرها حراسة قانونية  أنغير 

                                                           

 .181ـ180ـ د/عبد القادر أقصاصي، المرجع السابق، ص1

 .187ـ المرجع نفسه، ص2
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 يعتبرها حراسة مادية، و سوف نبين موقف المشرع الجزائري من تحديد معنى اآلخروالبعض 

  الحراسة.

 ية:ـ الحراسة القانون1

ن ق الملكية للشخص على الشيء الذي أحدث الضرر، أليربط هذا االتجاه الحراسة بح   

ن المالك هو الحارس ليه و تسمى الحراسة القانونية، ألحارس الشيء هو من له حق الملكية ع

 ال عبرة بالحيازة المادية للشيء إذ، آخرذلك الشيء في حيازة شخص  أنالمسؤول و لو تبين 

المالك هو الحارس للشيء الذي هو تحت سلطته و رقابته و توجيهه  أن و بعض الشراح يرون

غيره إلىينتقل ذلك الشيء  أندون  إدارتهو 
1
. 

نتقدت لعيوب منها:فكرة الحراسة القانونية أ أن إال   
2
                                                                             

المنتج هو الحارس و المسؤول عن الضرر الذي تحدثه منتجاته حتى و لو كان المستهلك  أن*

    هو السبب في حدوثه.                                                                                                           

 إلىيوجد تصرف قانوني ينقلها  أنلحراسة فكرة الحراسة القانونية عند انتقال اب األخذ*يتطلب 

بفعل مادي كالسرقة و مع ذلك يبقى  آخرشخص  إلىالغير و مع ذلك قد تنتقل الحراسة 

تحول  إلى أدىغير عادل مما  األمرالسرقة و هذا  أثناءالحارس هو المالك و هو المسؤول 

                                                                        الفقه و القضاء عنها.                                         

من  باإلعفاءن علم المجرم الجرائم أل أنواعبهذه النظرية على ارتكاب بعض  األخذ*سيشجع 

 المزيد من االستهتار  إلىالمسروقة سيدفعه  األشياءالتي تنتج عن  األضرارالمسؤولية عن 

 وسيلة كانت. بأيةفي استخدامها و الرغبة في الحصول على الشيء  ةالالمباالو

   ـ الحراسة المادية:2

سيطرة شخص على الشيء  أيالمقصود بالحراسة طبقا لهذا االتجاه هي السلطة الفعلية،    

 طة الفعلية دون السلطة القانونيةسيطرة فعلية في االستعمال و التوجيه و الرقابة، فالعبرة بالسل

تكون له السيطرة الفعلية  أنيكفي يكون الحارس صاحب حق على الشيء إنما  أنفال يلزم 

غير  أوسواء كانت شرعية  أيبغير حق،  أوعلى الشيء، سواء ثبتت له هذه السيطرة بحق 

شرعية
3
. 

                                                           

 .244ـ243ـ د/زهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص1
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من التقنين المدني الجزائري  138خذ به المشرع الجزائري من خالل المادة و هذا ما أ   

السالفة الذكر، و بهذا يكون قد حدد المقصود من الحراسة و هي الحراسة المادية المتمثلة في 

 رقابته. أوتسييره  أوالسيطرة على الشيء عندما ربطها بسلطة استعمال الشيء 

الحراسة انتقلت بصفة  أنغير مالكه، و هذا ال يعني  آخرخص ش إلىنه قد ينتقل الشيء أ إال   

 للمستهلكصنع المنتج سلعة فطرحها للتداول و عند استهالكها سبب ضرر  إذاكاملة، كما 

نتج الضرر عن سوء االستعمال من  إذافصنع المنتوج معيبا يبقى المنتج حارس له، لكن 

، فان المنتج ال يكون مسؤوال كون الضرر طرف المستهلك كونه لم يتبع التعليمات الضرورية

لم ينتج عن عيب في السلعة
1
. 

 ثانياـ نظرية تجزئة الحراسة:

حراسة االستعمال و حراسة التكوين، نظرا للدور  إلىلقد ناد الفقهاء بنظرية تجزئة الحراسة    

ية، و من عدالة لعبء المسؤولية عن فعل الشيء بين مالكه من ناح أكثرالذي تلعبه في توزيع 

 .أخرىيقوم باستعماله من ناحية 

حراسة االستعمال و حراسة التكوين، فيقصد بحراسة  إلىو من هنا جزئت الحراسة    

 أويستخدمه استعماال  أويتحمل المسؤولية فيها الشخص الذي يستعمل الشيء  أناالستعمال 

التركيب فيقصد  أوحراسة التكوين  أما، باآلخرينالضرر  إلحاق إلىاستخداما غير سليم يؤدي 

صانعه الذي يلقي عليه القانون ضمان  أوبها تلك الحراسة التي يتحمل تبعتها مالك الشيء 

 تركيبه. أومخاطر الشيء التي تنجم عن العيوب الخفية في صنعه 

حراسة التكوين  إلىلم يورد المشرع الجزائري ما يتعلق بتجزئة الحراسة على الشيء    

ن معظم القضايا تقنين المدني الجديد من جهة، و ألة االستعمال، و ذلك لحداثة تطبيق الحراسو

نه يرفض أنه ال يمكن القول أ إالالتي كانت تعرض عليه كان يطبق عليها القانون الفرنسي، 

من التقنين المدني الجزائري التي تفرق  138تطبيقات مقتديا بالمادة هذه التجزئة، بل يورد لها 

كانت له قدرة  إذاالحراسة المادية و الحراسة القانونية، باعتبار الحارس قد يكون مالكا  بين

آخرشخص  إلىاالستعمال و التسيير و الرقابة على الشيء، كما قد تنتقل هذه السلطات 
2
. 

 

 

 

                                                           

 .37ـ مامش نادية، المرجع السابق، ص1
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                                                             مبحث الثالث                                                                            ال

 وسائل دفع المسؤولية المدنية للمنتج

عدم توافر  إثباتوسائل دفع مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، هي تلك المتمثلة في  إن   

في  اإلثباتالواجب  الخطأقامت مسؤولية المنتج على  فإذاشرط من شروط المسؤولية، 

 و الضرر الخطأثبت المضرور الشخصية، و أ األعمالالتقصيرية عن  أوالمسؤولية العقدية 

الضرر، و تعين على المسؤول  و الخطأقامت قرينة قضائية على توافر عالقة السببية بين 

 الخطأقامت مسؤوليته على  إذا أما، األجنبيالسبب  بإثباتالدليل على انتفاء هذه العالقة  إقامة

عن نفسه، بأن يثبت  الخطأباعتباره حارسا للتكوين، فهنا ال يمكن للمنتج نفي  أيمفترض، ال

حتى ال يحدث الضرر، بل  ةالالزمنه قام ببذل العناية أ أوفي التصنيع،  أنه لم يرتكب خطأ

الحادث  أو، المتمثل في القوة القاهرة األجنبيالسبب  بإثباتينفي المسؤولية عن نفسه  أنيجوز 

العامة النتفاء المسؤولية  باألسبابالغير، و هو ما يعرف  خطأ أوالمضرور  خطأ أوفاجئ الم

 أيالمسؤولية المستحدثة  أساسكانت مسؤولية المنتج قائمة على  إذا أماالمدنية للمنتج، 

 ألنهانه ال يستطيع التنصل من هذه المسؤولية أ فاألصلالمسؤولية الموضوعية و تحمل التبعة، 

ينفي  أننه يستطيع و مع ذلك فاترتبط بالنشاط ذاته،  إنماغيره، و  خطأ أو بأخطائهال تتعلق 

ءا عليه و بنا نتفاء المسؤولية المدنية للمنتج.الخاصة ال باألسبابمسؤوليته، و هو ما يعرف 

ة الخاصة النتفاء المسؤولية المدني األسبابالعامة و  األسباب ولف نتناول في المطلب األسو

 من هذه المسؤولية. اإلعفاءو في المطلب الثاني بطالن شروط  ،للمنتج

 ول                                                                               المطلب األ

 الخاصة النتفاء المسؤولية المدنية للمنتج األسبابالعامة و  األسباب

التي تتناولها القواعد  األسبابتلك  أيالقانونية  األسبابالعامة هي تلك  باألسبابيقصد    

 بأنه األخير، و يعرف هذا األجنبيالعامة في القانون المدني، فهي تندرج كلها في دائرة السبب 

القوة  إماالسبب الذي يقطع العالقة السببية بين فعل المدعى عليه و الضرر، و هذا السبب 

التي ترجع  األسبابالخاصة فهي تلك  األسباب أماالغير،  خطأ أوالمضرور  خطأ أوالقاهرة 

ءا عليه سوف نتناول في الفرع و بنا لقيام المسؤولية. ةالالزمعدم توافر شرط من الشروط  إلى

الخاصة  األسبابو في الفرع الثاني  ،العامة النتفاء المسؤولية المدنية للمنتج األسبابول األ

 النتفاء هذه المسؤولية.

 ول                                                                                 ألالفرع ا

 العامة النتفاء المسؤولية المدنية للمنتج األسباب

 ثبتأ إذامن التقنين المدني الجزائري على ما يلي " 127لقد نص المشرع الجزائري في المادة 
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صدر  خطأ أوقوة قاهرة  أوعن سبب ال يد له فيه كحادث مفاجئ  أن الضرر قد نشأالشخص 

 أومن الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص قانوني  أومن المضرور 

 اتفاق يخالف ذلك".

العامة النتفاء المسؤولية المدنية للمنتج تتمثل  األسباب أن، أعالهو يستفاد من النص المدون    

 الغير. الحادث المفاجئ، خطأ المضرور، خطأ أووة القاهرة : القيليفيما 

  الحادث المفاجئ: أوالقوة القاهرة  أوالـ

 ـ تعريف القوة القاهرة:1

من التقنين  127الحادث المفاجئ طبقا للمادة  أولم يعرف المشرع الجزائري القوة القاهرة    

باستعمال عبارة "ال يد له  شروطها أوبين فقط عناصرها  إنماالمدني الجزائري السالفة الذكر، 

نه قصد بها بعض التعويض، غير أ إسقاطالمترتب عليها و المتمثل في  األثركما بين  ،فيه"

 :يليالفقهاء ما 

ئ هو الحادث المفاج أون "القوة القاهرة شوقي محمد عبد الرحمان بأ حمديعرفها الدكتور أ   

كان محاطا بنفس  إذايدفعه  أويتوقعه  أنشد الناس حيطة و يقظة الحادث الذي لم يكن بمقدور أ

محتمال" أمراالظروف الخارجية التي تعرض لها المدعى عليه مما جعل تحقق الضرر 
1
. 

القوة القاهرة حادث خارجي ال يمكن توقعه و  أون "الحادث المفاجئ و يعرفها لبيب شنب بأ   

ن "الحادث سليمان مرقس بأ األستاذكما يعرفها  ،حدوث الضرر" إلىال دفعه يؤدي مباشرة 

غير متوقع  أمرالمفاجئ و القوة القاهرة تعبيران مختلفان يدالن على معنى واحد يقصد به 

بالتزام" اإلخاللحصوله و غير ممكن تالفيه يجبر الشخص على 
2
. 

ال يمكن دفعه غير متوقع حصوله و  أمر" بأنهاو قد عرف بعض الفقه العربي القوة القاهرة    

المدين و ليس متوقعا حصوله و غير  إلىال ينسب  أمرنه حصول ضرر و أ إلىيؤدي مباشرة 

استحالة تنفيذ االلتزام" إلىممكن دفعه يؤدي 
3
. 

تمنع شخصا ما من  "واقعة غير ممكنة الدفع و التوقع و التي بأنهامازو  األستاذةكما عرفتها    

"الواقعة الغير الممكنة الدفع و التوقع بصفة مطلقة الناتجة  بأنهاو يعرفها تورنو  ،تنفيذ التزامه"

الحادث المفاجئ هو ببساطة العائق  في حين األرضزلزلة  أومثل العاصفة  أجنبيةعن قوة 

                                                           

، المسؤولية المدنية الشخصية، )دط(، 1ـ د/أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، الدراسات البحثية في المسؤولية المدنية، المجلد1

 .198م، ص 2007معارف، اإلسكندرية، منشأة ال

ـ األستاذ فاضلي إدريس، المسؤولية عن األشياء غير الحية في القانون المدني الجزائري، )دط(، ديوان المطبوعات 2

 .166م، ص 2006الجامعية، الجزائر، 

بوجه خاص ـ دراسة مقارنة ـ ، ـ د/إياد عبد الجبار ملوكي، المسؤولية عن األشياء و تطبيقاتها على األشخاص المعنوية 3

 .216م، ص2009، دار الثقافة، األردن، 1ط
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 أكثر أوصالحية  أكثرالشخص  أنالداخلي و الذي غير ممكن التجنب نسبيا فقط بحيث 

تخصصا يمكن تجنبه"
1
. 

العامل  أن إال، لأللفاظاختلفت في استعمالها  إنالمالحظ من خالل هذه التعاريف كلها، و    

الحادث الطارئ لفظا مرادفا للقوة  أواستعملت الحادث المفاجئ  أنهاالمشترك الذي يجمعها هو 

القاهرة
2

في العناصر التي يجب توافرها في كل منهما على نحو ما  أيضاو هما يشتركان ، 

الدفع، و هذا هو موقف المشرع الجزائري من خالل  إمكانالتوقع و عدم  إمكانسنراه من عدم 

منه 138/2من التقنين المدني الجزائري السالفة الذكر و المادة  127المادة 
3
. 

  فاجئ:ـ انعدام التمييز بين القوة القاهرة و الحادث الم2

كسندر" التفرقة بين القوة القاهرة و الحادث المفاجئ و منهم "ا إلىذهب بعض الفقهاء    

 أماالقوة القاهرة هي ما ال يمكن دفعه،  أن أساسو ذلك على  ،"سالي" "جوسران" "شابي"

 أماالقوة القاهرة تجعل استحالة التنفيذ مطلقة،  أنالحادث المفاجئ فهو ال يمكن توقعه، و 

 بأحداثالقوة القاهرة تتعلق  أنحادث المفاجئ فهو يجعل استحالة التنفيذ نسبية فقط، كما ال

كانفجار  داخلية بأسبابالحادث المفاجئ فيتعلق  أماعاصفة مثال،  أوزلزال  أوخارجية كحرب 

كاختالل عجلة قيادة السيارة و غيرها، فتكون القوة القاهرة هي وحدها  أواحتراق مادة  أو آلة

الحادث المفاجئ فال يمنع من تحقق  أماالذي يحول دون قيام المسؤولية،  األجنبيالسبب 

المسؤولية
4
. 

 أنصحيح، و  أساس إلىالتمييز بين القوة القاهرة و الحادث المفاجئ ال يستند  أنو الواقع    

غير يكون الحادث  أنبهما معنى واحد، و هو  الجزائري ترادفان قصد المشرعالتعبيران م

متوقع الحصول و غير ممكن تالفيه و ال درء نتائجه، لذلك فان جمهور الفقه و القضاء جميعه 

نظرنا  إذا، و نفس الحادث يعتبر قوة قاهرة آثارهما أوال يفرقان بينهما ال من حيث شروطهما 

من حيث عدم توقعه، و هو  إليهنظرنا  إذادفعه، و يعتبر حادثا مفاجئا  كانإممن حيث عدم  إليه

المشرع الجزائري من خالل المواد السالفة الذكر إليهما ذهب 
5
. 

 ـ شروط القوة القاهرة:3

                                                           

 .290ـ د/قادة شهيدة، المرجع السابق، ص1

ـ تعرف القوة القاهرة عند بعض التشريعات كالتشريع األردني باآلفة السماوية و هو مصطلح إسالمي و سميت كذلك بفتح 2

ا من غير تسبب المشتري فيه و اآلفة السماوية بشكل عام في الفقه اإلسالمي منسوبا للسماء لصدوره من خالقه أيالسين مخففا 

 .202ـ201تسقط الضمان و تؤثر في العبادات إسقاطا و تخفيفا. ينظر د/عماد أحمد أبوصد، المرجع السابق، ص

لشيء إذا أثبت أن من التقنين المدني الجزائري على ما يلي "يعفى من هذه المسؤولية الحارس ل 138/2ـ تنص المادة 3

 الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية أو عمل الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة".

 .200ـ199ـ د/بلحاج العربي، المرجع السابق، ص4

 .200ـ المرجع نفسه، ص5
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 التوقع: إمكانأـ عدم 

 إليهينظر  األمر إنماالتوقع من جانب محدث الضرر، و  إمكانو المقصود هنا ليس عدم    

يقاس  إنماال يقف عند الشخص المعتاد، و  األمر أنبمعيار موضوعي ال بمعيار شخصي، بل 

شد الناس يقظة و تبصرا السنهوري "بالشخص األ أستاذنامعيار عدم التوقع كما يرى 

وقت حدوث الواقعة  إليهالتوقع ينظر  إمكان"، بحيث يكون مطلقا و ليس نسبيا، و عدم باألمور

 آخرلقائمة، فقد تثبت صفة عدم التوقع في وقت لكنها ال تثبت في وقت و تبعا للظروف ا

، و هكذا آخرلكنها تكون متوقعة في حين  األوقاتفالحرب قد تكون غير متوقعة في وقت من 

قوة  أوالتي تعتبر حادث مفاجئ  األمثلةو صدور تشريع و في كافة  اإلضرابفي الحريق و 

وقعه لحظة حدوثه، و ذلك وفقا لمعيار الشخص اليقظ ت باإلمكاننه ليس قاهرة، طالما أ

المتبصر من الناس
1
. 

العقد بالنسبة للمسؤولية  إبراموقت  األصلالتوقع، هو في  إمكانو العبرة في تقدير عدم    

بالنسبة  أماالمدين توقعه وقت التعاقد،  إمكانيةالعقدية، فيكفي لكي يكون الحادث قوة قهرية عدم 

التوقع وقت وقوع الحادث الفجائي ذاته إمكانللمسؤولية التقصيرية، فيقاس عدم 
2
. 

  ب ـ استحالة الدفع:

يستحيل دفعه حتى يصبح  أن أيضايكون الحادث غير ممكن التوقع، بل ينبغي  أنال يكفي    

 أكثربمسلك  ، يعتد فيهأيضاقوة قاهرة، و المعيار في تقدير استحالة الدفع معيار موضوعي 

 أنتفادي وقوع الحادث بالرغم من  إلىكانت اليقظة الشديدة تؤدي  فإذاالناس حيطة و يقظة، 

هذا الحادث لم يكن متوقعا، فانه مع ذلك ال يمكن التسليم بقيام القوة القاهرة، و يستفاد من ذلك 

 إلىيؤدي  أنم الحادث الذي يعفي المدين من تنفيذ التزاماته المستمدة من العقد، يتحت أن

بشخص بتقدير االستحالة ليس  إذناستحالة تنفيذ االلتزام استحالة مطلقة و نهائية، و العبرة 

الناس تدبرا و يقظة بأكثرلكن و المدين 
3
. 

 ج ـ خارجية سبب الحادث:

المدعى عليه، و هذا الشرط يستفاد من  خطأ إلىيكون الحادث خارجا ال يرجع  أنو معناه    

أجنبياكون القوة القاهرة سببا 
4
. 

  إنماالتوقع و الدفع،  إمكانيةشرطي عدم  إلىسلمنا بفكرة الخارجية كشرط مضاف  إذاو نحن   

                                                           

 .300ـ د/أمجد محمد منصور، المرجع السابق، ص1

 .196المرجع السابق، صـ د/أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، 2

 .197ـ196ـ المرجع نفسه، ص3

 .104ـ د/جبالي و عمر، المرجع السابق، ص4
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من من جهة، و  الشأنمحاولة تجنب الجدل الفقهي الذي ثار في هذا  إلىنسعى من وراء ذلك 

الدفع  إمكانالحديث الذي يميل بعدم االكتفاء بعنصري عدم  الرأينا نكون قد ساير أخرىجهة 

التوقع إمكانو عدم 
1
. 

 ثر القوة القاهرة في إعفاء مسؤولية المنتج:ـ أ4

 ضرر، فان عالقة السببية ال تقوم كانت القوة القاهرة هي السبب الوحيد في وقوع ال إذا   

بالتالي ال تتحقق المسؤولية، فالقوة القاهرة بهذا المفهوم تنفي عالقة السببية بين فعل المدعى و

المدعى عليه، فان هذا  اشتركت القوة القاهرة مع خطأ إذا أماعليه و الضرر و العكس صحيح، 

 إلىن القوة القاهرة ال يمكن نفيها الضرر فيلتزم بالتعويض الكامل، ألل كليا عن يسأ األخير

حتى يشترك مع المدعى عليه في تحمل المسؤولية آخرشخص 
2
. 

استغرقت القوة القاهرة عيب السلعة، فان المنتج ال يعد مسؤوال عن تعويض  إذاو هكذا    

المنتج يبقى  أننعتقد  فإنناالضرر،  إحداثساهمت القوة القاهرة مع العيب في  إذا أماالضرر، 

القوة القاهرة لم تتسبب منفردة في  أن، و السبب في ذلك هبأكملمع ذلك مسؤوال عن التعويض 

العيب، و يصبح المنتج مسؤوال عما ينجم  إلىالضرر، و بالتالي ينسب في ذات الوقت  إحداث

تعويضا كامال أضرارعنه من 
3
. 

  المضرور: ثانياـ خطأ

 المضرور: ـ تعريف خطأ1

يصدر من المدعي )المضرور( انحراف، و  أنفعل المصاب  أوالمضرور  بخطأالمقصود    

وقع الضرر  فإذااستفحاله،  إلى أو أصابهحدوث الضرر الذي  إلىيؤدي هذا االنحراف  أن

و  آخرالصادر من شخص  الخطأالمضرور ذاته، فانه تنتفي العالقة السببية بين  نتيجة خطأ

المصاب قد  أنيثبت  أنبين هذا الضرر، و هنا يجب على المدعى عليه في دعوى المسؤولية، 

 أن، و بإهمالهفي استفحال ذلك الضرر  أو أصابهتسبب بخطئه في حدوث الضرر الذي 

الذي وقع منه هو الخطأغير  أجنبياللضرر سببا 
4
. 

 قد قصر فيما يجب عليه من الحيطة كان  إذا، يعتبر المضرور مخطئا أخرىو بعبارة    

 أوشعر بقرب وقوعه،  أنلم يبذل كل ما في وسعه لتالفي حصول الضرر بعد  إذاالتبصر، و

 الخطأنه ال يجوز افتراض عرض نفسه للخطر، على أ وأيصيبه ضرر من فعل غيره  أنقصد 

                                                           

 .175ـ174ـ األستاذ فاضلي إدريس، المرجع السابق، ص1

 .205ـ204ـ د/بلحاج العربي، المرجع السابق، ص2

 .256يبة، المرجع السابق، صـ د/حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن األضرار التي تلحقها منتجاته المع3

 .205ـ د/بلحاج العربي، المرجع نفسه، ص4
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 اإلثباتجعلت لصالح المصابين لتخفيف عبء  إنمان قرائن المسؤولية في جانب المضرور، أل

بعضه، و هكذا يقع  أوحرمانهم من كل التعويض  إلىما يؤدي عليهم ال للتشديد في معاملتهم، م

تحدد في قرارها  أنالمضرور، و على محكمة الموضوع  خطأ إثباتعلى عاتق الحارس 

ن المجردة بأ باإلشارةالمضرور، و ال تكتفي  التي استمدت منها خطأ األدلة أوالوقائع 

أخطأالمضرور قد 
1
. 

حيث  فيقاس سلوكه بسلوك الرجل العادي المضرور بالمعيار الموضوعي، ر خطأو يتم تقدي   

لكي ال يكون سببا في زيادة المخاطر المالزمة للحياة  ةالالزميتخذ االحتياطات  أنيجب عليه 

االجتماعية، و هكذا يستبعد المعيار الشخصي كلية و تراعى فقط الظروف الخارجية للمصاب 

و سلوكه الظاهر
2
. 

ال  أنمن المسؤولية في هذا المجال، يجب  اإلعفاء أن إلىنشير  أنبنا في هذا المقام  و يجدر   

حد شروط أ إهدار إلى، بقدر ما هو راجع األجنبيالسبب  أساسنه قائم على على أ إليهينظر 

ن التوقعات بشأ أن األمرالمضرور يعني في واقع  خطأ أنقيام المسؤولية الموضوعية، ذلك 

تكون توقعات  أنالمضرور، ال يمكن  في ضوء خطأ إليهاتحققها السلعة منظور السالمة التي 

إلى انهيار مشروعة، و هو ما يعني انتفاء تعيب السلعة، و هكذا فان عدم تعيب السلعة يؤدي 

لقيام المسؤولية الموضوعية األساسيةحد الشروط أ
3
. 

 المضرور: ـ صور خطأ2

المنتج ال يكون  أنمسؤولية المنتج مسؤولية بسبب العيب، و  أننه يقال سابقا أذكرنا    

هو السبب المباشر في حصول الضرر، و على خالف  اإلنتاجكان العيب في  إذا إالمسؤوال 

، فانه ئهخط أوالمتضرر  إهمالالمباشر في حصول الضرر هو  أوكان السبب الوحيد  إذاذلك 

و لو كان المنتوج معيبا، و لعل أبرز  ىحت األخيرال يكون هناك شخص مسؤول غير هذا 

في ميدان المسؤولية  األجنبيصور السبب  إحدىالمضرور باعتباره  المظاهر الدالة على خطأ

عن المنتجات هي: االستعمال الخاطئ للمنتجات و استعمال المنتوج بعد انتهاء التاريخ المحدد 

 لصالحيته، و سنعطي كلمة موجزة عن كل منهما.

 مال الخاطئ للمنتجات:أـ االستع

تحصل هذه الصورة في الحاالت التي يكون فيها المتضرر قد استعمل المنتوج بشكل غير    

لم يمتثل  أوخالف التحذيرات المعطاة عن مخاطره  أوتركيبه  أوعدل في طبيعته  أومالئم 

 بأنهامحاولة تحديد هذه الصورة،  إلىلتعليمات االستعمال بصورة صحيحة، و يذهب الفقه 

                                                           

 .231ـ د/إياد عبد الجبار ملوكي، المرجع السابق، ص1

 .232ـ231ـ المرجع نفسه، ص2

 .259ـ د/حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص3



ماهية المسؤولية المدنية للمنتج  الفصل األول:                                    

52 
 

تشمل جميع الحاالت التي يستعمل فيها المنتوج من قبل المستهلك على نحو غير متوقع من قبل 

السبب  منتوجللالمضرور المتمثل في االستعمال الخاطئ  يكون خطأ أنالمنتج، كما يجب 

المباشر في حصول الضرر، لكي يستطيع المنتج التخلص من المسؤولية استنادا  أوالرئيسي 

يحفظ الدواء  أنوتعليمات الطبيب، لن يتناول المضرور علبة من الدواء وفق كأ هذا الدفع، إلى

، لذلك قيل الشأنالتعليمات المعطاة بهذا  أوفي جو معين من الحرارة على خالف التحذيرات 

جسيما لكي يستطيع المنتج االحتجاج به  أويكون فادحا  أنالمضرور في هذا المجال  بأن خطأ

مسؤوليةلدفع ال
1
. 

 أومظاهر االستعمال الخاطئ للمنتوج من قبل المستعمل  إحدىالمنتج  إثباتو لكن مجرد    

يقيم  أنبعد  إال، األضرارالمستهلك المتضرر، ال يكفي لدفع مسؤوليته في التعويض عن تلك 

 شرةاطئ و الضرر الذي نجم عنه مباالدليل على وجود العالقة السببية بين هذا االستعمال الخ

ن الضرر الذي تحقق من جراء يثبت بأ أنالمنتج لكي يتخلص من المسؤولية، عليه  أن أي

نه لو كان المستهلك قد استعمل ي هذا االستعمال غير الطبيعي، و أالمنتوج يجد مصدره ف

ذا الضرر يمات الخاصة باستعماله، فان مثل هو مطابق للتعل مألوف أوالمنتوج بشكل طبيعي 

قد ال يحصل
2
. 

 ب ـ استعمال المنتوج بعد انقضاء التاريخ المحدد لصالحيته:

المضرور في  هذه الحالة من صور خطأ إلىتطرق الفقه و القضاء في القانون المقارن    

 إلى جاهات الفقهية و الحلول القضائيةعلى مسؤولية المنتج، و تشير االت أثرهاو  اإلنتاجميدان 

استعمل المنتوج بعد انتهاء التاريخ  إذا مخطأجات يعتبر المتضرر من المنت أوالمستهلك  أن

 مثبت في التعليمات  أووعاءه  أوالمحدد لصالحيته، و المثبت من قبل المنتج على المنتوج 

استهالك هذا  أووقع الضرر عند استعمال  إذاالتحذيرات الخاصة بذلك المنتوج، و من ثم و

المنتج تتيسر له وسيلة دفع صالحة لنفي مسؤوليته المنتوج بعد انقضاء التاريخ المذكور، فان
3
. 

 مسؤولية المنتج: إعفاءالمضرور في  ثر خطأـ أ3

ينقص  أن"يجوز للقاضي  يليمن التقنين المدني الجزائري على ما  177لقد نصت المادة    

 أوالضرر  إحداثقد اشترك في  كان الدائن بخطئه إذاال يحكم بالتعويض  أومقدار التعويض 

 زاد فيه" و يستفاد من هذا النص:

 ثر ايجابي و منتجا للضرر، و حينها يكون له أالمضرور سببا وحيدا  يكون خطأ أنقد يحدث   

                                                           

 .382ـ381محمد رديعان العزاوي، المرجع السابق، صـ د/ سالم 1

 .382ـ المرجع نفسه، ص2

 .385ـ المرجع نفسه، ص3
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فعله الخاطئ في المساهمة مع  أوالمسؤول  لكن قد يشترك خطأفي دفع مسؤولية المنتج، و 

 أهميةمدى  أيعلى ثر كل منهما؟ و ي ترتيب الضرر، فكيف يمكن تقدير أالمضرور ف خطأ

 هذا التحديد في المسؤولية و من بعد في تقييم التعويض المناسب؟

تصور فرضيتان: إلىالمسؤول يدفعنا  اجتماع خطأ المضرور مع خطأ إن   
1

 

المفاضلة مرتبطة  أنالمعمول به هنا  المبدأو  اآلخر الخطأو يستغرق فيها  :األولىالفرضية 

 إماو المتصور في هذه الحالة:  جسامة منه األقل الخطأالجسيم و الذي يجب  الخطأبتغليب 

يغطي خطأ المضرور  نأ وأ المضرور و هنا ال تدفع المسؤولية استغراق خطأ المنتج لخطأ

 .األخيرفتنتفي مسؤوليته هذا  المهني خطأ

، و هي الحالة التي  faute communeالمشترك  الخطأو تعرف بصورة  الفرضية الثانية:

يتحمل  أنفقواعد العدالة و المنطق يقتضيان  و الضرر الخطأال تنقطع فيها رابطة السببية بين 

و في المقابل يساهم المنتج في  في وقوع الحادث إسهامهالمضرور بعض تبعات خطئه بقدر 

  عبء التعويض بدرجة مشاركة خطئه في حدوث الضرر.

كان هو السبب الوحيد  إنتدفع به المسؤولية،  أنالمضرور يمكن  خطأ أنو خالصة القول،    

المسؤول، فينظر  في حال اشتراك خطأ المضرور مع خطأ أماحدوث الضرر،  إلى أدىالذي 

المستغرق  الخطأكان صاحب  اآلخر ينالخطئحد االستغراق من عدمه فان استغرق أ إلى

و اشترك كال  اآلخر ينالخطئحد يستغرق أ لم إذا أما، اآلخرل أمسؤوال عن التعويض و ال يس

 إحداثالضرر، فالمسؤولية بينهما مشتركة بقدر مشاركة كل منهما في  إحداثفي  ينالخطئمن 

 الضرر.

 الغير: ثالثاـ خطأ

 الغير: ـ تعريف خطأ1

حدوث الضرر الذي  إلىيؤدي  أنو  خطأ األخيريصدر من هذا  أنالغير  بخطأالمقصود    

الغير ذاته، فانه تنتفي العالقة السببية، و هنا  وقع الضرر نتيجة خطأ فإذاالمضرور،  أصاب

الغير هو السبب الوحيد في  أن خطأيثبت في دعوى المسؤولية  أنيجب على المدعى عليه 

 الضرر. إحداث

 لإلعفاء األجنبيالسبب  إثباتحيث يلزم المضرور، ب بخطأالخاصة  األحكامو تطبق هنا نفس   

المدعى عليه من  إلعفاءالغير الموجب  خطأ ما في المسؤولية الشيئية، ذلك أنمن المسؤولية ك

 بالتالي  الخطأيكون هذا  أنتوقعه و تفاديه، و  إمكانيةكامال، يستوجب عدم  إعفاءاالمسؤولية 

                                                           

 .297ـ296ـ د/قادة شهيدة، المرجع السابق، ص1
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هو المتسبب وحده في تحقق الضرر
1
. 

تضرر و شخص من غير المصفة الغير هذه تنسحب على كل  أنو غني عن البيان،    

اتفاقا، و في حالتنا قد يكون الصانع المتدخل  أولون عنهم قانونا المدعى عليه، و كذا من يسأ

التي تدخل في  اآلالتبعض  أوبالمواد الخام  اإلنتاجيةفي مرحلة قبلية و الذي يمد المؤسسة 

الموزع، المخزن  أو، المتدخل في مرحلة الحقة للتصنيع، المركب للجهاز أوتركيب المنتوج، 

للسلعة في ظروف غير مالئمة
2
. 

 أنالهين، ذلك  باألمر المنتج من المسؤولية ـ ليس إعفاءتلك النتيجة ـ  إلىالوصول  أنغير    

الفروض التي يرتبط فيها الوسطاء و المتدخلين بالمنتج ليست من الحاالت التي تندر في هذا 

عملية تحديد المرحلة التي وقع فيها العيب، و من فق ننسى الصعوبات التي ترا أنالصدد، دون 

الضرر في  أنتج أيهمامن هذا و ذاك هو تحديد  األهم أنثم تحديد المسؤول عن الضرر، بل 

حتى المضرور؟ أوالغير مع المدعى عليه  حالة تزاحم خطأ
3

. 

 مسؤولية المنتج: إعفاءالغير في  ـ أثر خطأ2

:حد الفرضيتانعلى خطأ المسؤول في أ تأثيرهالغير في  و يتمثل خطأ   
4

 

 إحداثن في في هذا الفرض لكل من خطأ المدعى عليه و خطأ الغير شأ :األولىالفرضية 

 الضرر إحداثفكان هو وحده السبب في  اآلخر الخطأقد استغرق  ينالخطئحد و كان أ الضرر

سؤول وحده مسؤوال مسؤولية كاملة الغير كان الم ما كان خطأ المسؤول قد استغرق خطأ فإذا

ة و تنتفي تماما ل الغير وحده مسؤولية كاملخطأ الغير خطأ المسؤول فيسأاستغرق  إذا أما

كان  أوعمديا  الخطأن يكون بأ اآلخر للخطأمستغرقا  الخطأو العبرة بكون  مسؤولية المسؤول

 .اآلخر الخطأارتكاب  إلىهو الذي دفع 

عن  ينالخطئن تمايز كل من بأ اآلخر الخطأ ينالخطئحد أم يستغرق ل فإذا الفرضية الثانية:

نكون  فإننا الضرر إحداثو كان كال منهما مستقال بذاته و اشترك و ساهم في  اآلخر الخطأ

 هنا يكون كل من ارتكب خطأ فيه خطأ المدعى عليه و خطأ الغيرضرر تعدد المساهمون  إزاء

 مسؤول في مواجهة المضرور عن تعويض الضرر.

من التقنين المدني  126المشرع الجزائري عن الفرضية الثانية في المادة  أجابو لقد    

 تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض إذاالجزائري بقولها "

                                                           

 .210ـ د/أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص1

 .299ـ د/قادة شهيدة، المرجع السابق، ص 2

 .299ـ المرجع نفسه، ص3
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ن القاضي نصيب كل منهم في عي إذا إالالضرر و تكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي 

 االلتزام بالتعويض".

 الفرع الثاني                                                                          

 الخاصة النتفاء المسؤولية المدنية للمنتج األسباب

لم ينص المشرع الجزائري في متن النصوص القانونية ذات الصلة بالمسؤولية المدنية    

خاصة بدفع هذه المسؤولية  أحكامبااللتزام بضمان سالمة المنتوج، على  اإلخاللالناتجة عن 

العامة ذات الصلة  األحكامالقواعد و  إلىكما فعلت بعض التشريعات، مما يعني علينا الرجوع 

مبنية  أنهايعني هذه المسؤولية هي مسؤولية موضوعية،  أنذلك، خاصة و  إمكانيةالستخالص 

 يب و العالقة السببية بين العيب الع إثبات أيضايشترط لقيامها  إنماليس فقط على الضرر و 

 الضرر.و

  عدم طرح المنتوج للتداول: أوالـ

المتعلق بحماية  09/03 من القانون رقم 3/8لقد نص المشرع الجزائري في المادة    

"عملية عرض المنتوج لالستهالك يقصد بها مجموع  يليقمع الغش على ما و المستهلك 

 االستيراد و التخزين و النقل و التوزيع بالجملة و بالتجزئة".و  اإلنتاجمراحل 

السلعة لم  أنثبت المنتج ، أنه يمكن دفع المسؤولية متى أأعالهو يستفاد من النص المدون    

 أواختالسها  أوبسبب سرقتها  إرادتهعرضت رغما عن  أنها بإثبات أوتعرض لالستهالك، 

 .األمانةخيانة المؤتمن عليها لهذه 

 أنيثبت  أننه لم يضع السلعة في التداول، كما يستطيع يثبت أ أنالمنتج يستطيع  أن أي   

 أوالذي كان مؤتمنا عليها،  أوا، الذي سرقه آخرالسلعة قد وضعت في التداول بواسطة شخص 

بعض التعديالت عليها بإدخال أو بإصالحهاحتى من طرف الشخص الذي كان يقوم 
1
. 

الفكرة بمدلول واسع، فال يعتبر المنتوج  إلىنه يجب النظر و يرى جانب من الفقه الفرنسي أ   

من ثم ال يعتبر طرح قيام الموزع بالتسليم، و  إلى اإلراديحينما يتم انتقاله  إالطرح للتداول 

 بعض الدراسات عليه بإجراءمركز بحث  أوقيام مخبر  أواختبارات  بإجراء آخرشخص 

المنتج لم يفقد سيطرته و رقابته على المنتوج فتعتبر عملية الطرح لم تتم بعد أنباعتبار 
2
. 

  الرأيمنتج، و من  أكثرقائما في حالة المنتوج المركب، و الذي يتدخل فيه  اإلشكالهذا و يبقى 

                                                           

 .357ـ د/زهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص1

 .303ـ د/قادة شهيدة، المرجع السابق، ص2
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الراجح هنا هو االعتداد بلحظة التنازل عن السلعة من المنتج النهائي
1
. 

 ثانياـ عدم وجود عيب في المنتوج لحظة طرحه للتداول:

 يليمكرر من التقنين المدني الجزائري على ما  140لقد نص المشرع الجزائري في المادة    

ن عيب في منتوجه حتى و لو لم تربطه بالمتضرر "يكون المنتج مسؤوال عن الضرر الناتج ع

 عالقة تعاقدية".

 فإذا لقيام مسؤولية المنتج األساسيالعيب يعتبر الركن  أن، أعالهو يستفاد من النص المدون    

 نه تنتفي مسؤولية المنتج.يبا لحظة طرحه للتداول معنى ذلك ألم يكن المنتوج مع

وجود عيب السالمة وفقا  إثباتكان يشترط لقيام المسؤولية في هذا الخصوص،  إذاهذا و    

 المتعلق بضمان المنتجات  90/266 من المرسوم التنفيذي رقم 6و  3لمقتضيات المادة 

السلعة لم تكن معيبة وقت اقتناءها  أنثبت المنتج ت، فانه يمكن دفع المسؤولية متى أالخدماو

العيب قد ظهر الحقا لهذا التاريخ أنثبت  أومن المستهلك، 
2
.  

العيب لم يكن موجودا وقت عرض  أنثبت أ إذاو بناءا على ذلك ال يكون المنتج مسؤوال،    

العيب قد تولد في وقت الحق لعرضه أنالمنتوج للتداول و 
3
. 

تلف بالمنتوج الذي سبب ضررا بعد طرحه  أيو هذا الدفع يحمي المنتج من المسؤولية عن    

 توجللمن السيئنتيجة لالستعمال  أوكان العيب راجعا لنقص في الصيانة  إذاللتداول، خاصة 

 بإجراءنه ي تصميم المنتوج، و ذلك ظنا منه أالتغيير ف أوكما في حالة قيام المضرور بالتعديل 

نه بذلك يزيد يدرك أ أن، دون األداء أو األمانفي  أفضلالتغيير يحقق مستوى  أوهذا التعديل 

حتى استخدام المضرور المنتوج بطريقة  أوو يجعل المنتوج في حالة خطرة،  األمانعناصر 

مالئمة لما خصص له، فيصاب بضرر ما جراء ذلك أوغير متوقعة 
4
. 

نسبة عدم  بإثباتهذا الدفع يقع على المنتج، و الذي يكون مطالبا  إثبات أن و من الواضح   

هو مطالب ، و لن تكون المهمة ميسرة بطبيعة الحال للمنتج، فإليهالعيب المفضي للضرر 

 أخط إلى إماالعيب نتج في مرحلة الحقة لعملية الطرح، و بالتالي يرجع  باثبات على أن

صلة للمدعى عليه بأيال تمد  أخرىلظروف  أوالغير  أوالمضرور 
5
. 

 التطور العلمي:ثالثاـ استحالة التنبؤ بمخاطر 

                                                           

 .304ـ د/قادة شهيدة، المرجع السابق، ص1

 .458ـ د/علي فتاك، المرجع السابق، ص2

 .43السابق، ص ـ د/بودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، المرجع3

 .141ـ د/يسرية عبد الجليل، المرجع السابق، ص4

 .305ـ د/قادة شهيدة، المرجع نفسه، ص5
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فكرة مخاطر التطور العلمي في موضع بشكل صريح، و  إلىالمشرع الجزائري  أشارلقد    

 :يأتيمن طرف خفي، و ذلك كما  إشارة، و في موضع ثالث إليها إشارته هفي موضع يشتبه في

ي، حيث عرض المشرع فيتعلق بتركيب مواد التجميل و التنظيف البدن ،األولالموضع  أما

تعديل عند الحاجة قائمة  إمكانيةخاصا، تمثل في  أثرا إالنه لم يرتب عليها الجزائري غير أ

المحظور استعمالها في صنع مواد التجميل و التنظيف  أوالمواد المرخص بها باستعمالها 

البدني، و بذلك جاء هذا االعتداد خاليا من بيان المقصود بمخاطر التطور العلمي، و من 

هذا  أننجد ذات صلة، كما  أخرىلة مسأ أية أو إعمالهحدود  أوهذا الظرف  إعمالشروط 

 األولى من ناحيتين الجزائري النص المتعلق بحالة مخاطر التطور العلمي قد خصصه المشرع

نه يتعلق بقائمة المواد المرخص تنظيف البدني، و الثانية من حيث أتتعلق بمواد التجميل و ال

من  9استعمالها في صنع مواد التجميل و التنظيف البدني )المادة  المحظور أوباستعمالها 

التنظيف و وط و كيفيات صناعة مواد التجميل المحدد لشر 97/37المرسوم التنفيذي رقم 

و عليه فانه يتعذر علينا من  ها و تسويقها في السوق الوطنية(،البدني و توضيبها و استيراد

نه أ أخرىعامة تسري على جميع المنتجات، و من جهة اعتبار هذا النص كقاعدة  أولىجهة 

 المنتج من المسؤولية الناتجة عن عيب المنتجات. إعفاءيترتب عن هذا الظرف 

مخاطر التطور العلمي، فيبدو بفكرة  الجزائري المشرع بأخذ، حيث يشتبه الموضع الثاني أما

بناءا على تبنيه لتطور العلمي بفكرة مخاطر ا الجزائري المشرع بأخذنه ال يمكن القول لنا أ

من المرسوم  3و المادة  89/02من القانون رقم  2المادة )بموجب لمصطلح "مخاطر" 

هذين  أنالمتعلق بضمان المنتجات و الخدمات( على اعتبار  90/266 رقم التنفيذي

المسؤولية  أن الموضوعية المبنية على الضرر، ذلكالمسؤولية  إلىالمصطلحين يشيران 

مكرر من التقنين المدني  124/1الناشئة عن عيب سالمة المنتجات تستوجب طبقا للمادة 

وجود العيب، مما يعني ضرورة وجود العيب لحظة طرح المنتوج  إثباتالجزائري ضرورة 

للتداول، و هذا ما يتعارض مع فكرة مخاطر التطور العلمي التي تعفي العيوب التي يتم 

 وقت الحق للحظة الطرح للتداول.اكتشافها في 

مخاطر التطور العلمي لة مسأ إلىالمشرع الجزائري  إشارةالذي تبدو فيه  ،الموضع الثالث أما

 91/04من المرسوم التنفيذي رقم  12عندما استوجب بموجب )المادة من طرف خفي، 

( ضرورة و بمستحضرات تنظيف هذه المواد األغذيةالمتعلق بالمواد المعدة لكي تالمس 

بيع لمواد معدة لكي تالمس  أييحظر " يليالصنع الجيدة، حيث نصت على ما  بأعراف اإللمام

الصنع الجيدة..." فاستخدام لفظ الجيدة و بشكل مطلق  ألعرافلم يتحصل عليها وفقا  األغذية

  العاديةعراف ال يكتفي باأل الجزائري المشرع أنالصنع" يفيد  أعرافلنعت " اإلقليممن حيث 



ماهية المسؤولية المدنية للمنتج  الفصل األول:                                    

58 
 

األعلىالمعرفة العلمية و في حدها  إلىمما يشير 
1
. 

 إطارالمشرع الجزائري لم يعتمد فكرة مخاطر التطور العلمي في  أنو عليه يمكن القول،    

  صود بفكرة مخاطر التطور العلميبيان المق إلىموضوع سالمة المنتجات، مما يدفعنا 

 المقترح في ذلك. الرأي أخيرامن المسؤولية، و  لإلعفاءالخالف الفقهي حول اعتبارها سبب و

بعد طرح  إاليقصد بمخاطر التطور العلمي هي تلك المخاطر التي ال يمكن اكتشافها    

طرق  أوالمنتجات في التداول، و السبب هو سرعة التطور العلمي في استحداث المنتجات 

يقصد كذلك بمخاطر التطور  في وقت الحق، و إال آثارهاالتي ال يدرك العلم و معالجتها 

 يتجنبه أنيكتشفه و ال  أنمن يعتبر منتجا  أوالعلمي بتعيب المنتوج الذي لم يستطع المنتج 

بسبب الحالة المعرفية العلمية و الفنية المتاحة له لحظة طرح منتوجه للتداول لم تسمح له 

باكتشاف العيب
2
. 

من  اإلعفاء أسبابوجوب االعتداد بهذه المخاطر كسبب من  إلىلقد ذهب جانب من الفقه    

م االعتداد بمثل هذا عد أنعلى  أساسيةبصفة  الرأيهذا  أصحابالمسؤولية، و لقد استند 

 تعويق الصناعة  إلىيعرقل التطور و التقدم العلمي، و هو ما يؤدي  أننه الدفع، من شأ

مين التي تتقرر على التأ أقساطلتعويضات و باالقتصاد، بسبب التكلفة المرتفعة ل اإلضرارو

دفعها، كما  أوالناجمة عن هذه المخاطر التي ال يمكن توقعها  األضرارعاتق المنتج، بسبب 

عدم العلم بعيوب المنتجات في ضوء المعطيات  أنحاول الفقه اعتبار هذا الدفع على اعتبار 

 مالالزللمسؤولية بسبب توفر شرط العيب العلمية المتاحة و التطور العلمي، يجب اعتباره دفعا 

العيب في مجال هذه المسؤولية يتم تقديره وفقا للتوقعات المشروعة  أنلقيام المسؤولية، فطالما 

حد عناصر حالة العلم تعد أ أنللمستخدمين في ضوء الظروف المحيطة باالستخدام، و طالما 

 إطالق، لذلك فانه و في لحظة أساسهى التوقع المشروع الذي يتم تقدير وجود العيب علتقييم 

، فان أضرارالعلم بالعيب و ما ينتج عنه من  إمكانفي االعتبار بعدم  أخذاالسلعة في التداول و 

السلعة ال تعد معيبة و هو ما يعني عدم قيام مسؤولية المنتج الموضوعية
3
. 

 اإلنتاجالمسؤولية الموضوعية القائمة على ضرورة تحمل المنتج لمخاطر  أنصار أما   

، يعد ارتدادا عن تبني المسؤولية اإلعفاء أسبابقبول مخاطر التقدم كسبب من  أن إلىفيذهبون 

، فالقول بحق المنتج الخطأالمسؤولية القائمة على  إلىالموضوعية و عودة بطريق غير مباشر 

عدم تمكنه في ضوء التطور العلمي من العلم بعيوب المنتجات، يعني في ل باإلعفاءفي التمسك 

 إثباتعكسه، من خالل  إثباتمفترض يمكن  اعتبار المسؤولية قائمة على خطأ األمرواقع 

 المنتج لقيامه ببذل الجهد الكافي للتعرف على عيوب المنتوج و عجزه عن ذلك بسبب عدم 
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 .360ـ د/زهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص2

 .265ـ264المعيبة، المرجع السابق، ص ـ د/حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته3
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علمه بهذه العيوب إمكان
1
. 

هو  إنمامن المسؤولية،  لإلعفاءقبول مخاطر التطور العلمي كسبب  أن، أخرىارة و بعب   

الذي ينص  نه يعد تناقضا في النظام القانوني الجديدل رجوعا في حماية المستهلك، كما أيشك

، هو توفير حماية على المسؤولية بدون خطأ و ذلك ألن المقصود من المسؤولية بدون خطأ

 إلى، دون اللجوء أصابتهمالتي  األضرارعن  آلياخالل تعويضهم فعالة للمضرورين، من 

و الضرر و عالقة السببية بينهما، طبقا لما هو مقرر في  الخطأ إثباتالمصاعب التي تكمن في 

القواعد العامة للمسؤولية
2
. 

المنتجين من قبضة  إفالت إمكانية إلىاالعتداد بهذا الدفع سيؤدي  أنو خالصة القول،    

يعزفهم عن ممارسة مهنهم، و على هذا  أننه تحميلهم بهذا الظرف من شأ أنالمسؤولية، و 

:يليالحل في التشريع الجزائري يكون كما  أننرى  األساس
3
                                         

 أنمسؤولية على شرط من ال لإلعفاءنقترح اعتبار مخاطر التطور العلمي سببا  أولى*من جهة 

 الحصول عليها.                                                باإلمكانهذه المعارف لم يكن  أنو  األعلىتكون معارف المنتج في مستواها 

لتدارك النتائج الضارة لمنتوجه  ةالالزميتخذ كافة التدابير الخاصة و  أن*يجب على المنتج 

الذي به عيبا بعد طرحه للتداول و الذي لم يكن اكتشافه بسبب حالة المعرفة العلمية و الفنية 

  الموجودة وقت الطرح للتداول.                                                                                                  

كان المشتري  إذايخبر المستهلك سواء بخطاب  أنمنتج عندما يطلع على العيب *يجب على ال

عند  أيضاالمرئية و يجب عليه  أوالمسموعة  اإلذاعة أوسواء في الصحف  أومعروف لديه 

 أنيجب عليه  األمرلزم  إنو  اإلصالحالضرورة استعادة المنتوج لمراجعته بالفحص و 

على المنتوج فور معرفته  اإلعالن أوااللتزام باالسترجاع يقع هذا  أنو  األسواقيسحبه من 

 للخطر.

 المطلب الثاني                                                                             

 من المسؤولية اإلعفاءبطالن شروط 

، و الذي نعني اإلرادةسلطان  مبدأ نالمترتبة عالمبادئ  أهمالحرية التعاقدية من  مبدأيعتبر    

و حريتها في وضع الشروط التي تراها  ثارهاأفي تكوين العقود و في تحديد  اإلرادة إطالقبه 

، و الذي يعبر عنه بالعقد اإلرادةمالئمة، و من ثم يصبح العقد ملزما لطرفيه احتراما لهذه 

 القوة الملزمة للعقد. مبدأ أوشريعة المتعاقدين 

                                                           

 .266ـ د/حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص1

 .110ـ د/شحاته غريب شلقامي، المرجع السابق، ص2

 .487ـ د/علي فتاك، المرجع السابق، ص3
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تلوح  بدأتاالقتصادية و العلمية و التكنولوجية و الظروف االجتماعية،  المتغيرات أنغير    

حد طرفيها من العقد، بسبب ما يملكه أ أطرافمظاهر انهيار عوامل المساواة بين  األفقفي 

 المعرفة. أومقومات القدرة  إلىالذي يفتقر  اآلخرخبرة و معرفة في مواجهة و قوة 

 أمامالفرصة  أتاحالعقود و التصرفات،  إلبرامخ غير مالئم خلق منا إلىالواقع  أدىو لقد    

ن ينفردوا بصياغة العقد و يضعوا شروطا و بنودا عين، بأموز أمالمحترفين منتجين كانوا 

ضرار التي تقع على المستهلكين و هي غير مبالين باأل تحقيقا لمصالحهم و بصورة مبالغ فيها،

تتصف هذه الشروط و البنود  أنك على نحو يمكن الرقابة، و ذل أشكالشكل من  بأيتخلو 

 .اإلجحافبالتعسف و 

 أننها تلغي كل الشروط التي من شأ فإنهامسؤولية المنتج  أثيرت إذانه و مما ال شك فيه، أ   

التعويض، سواء كانت ناتجة عن استعمال النفوذ  أوتنقص من حق المضرور في الضمان 

الجسدية  باألضراركانت متعلقة  أواالقتصادي و االجتماعي كما في حالة الشروط التعسفية، 

 الجسيمة و الغش. األخطاء أو

و في ضوء هذه المستجدات و انطالقا من ضرورة حماية المستهلكين و تحقيق نوعا من    

الفقه يواجه الشروط التعسفية التي  أصبحمنتجين و المستهلكين، دالة بين الالتوازن و الع

تتضمنها العالقات التعاقدية المعاصرة و خصوصا في مجال عقود االستهالك، و ذلك بهدف 

 األولو بناءا عليه سوف نتناول في الفرع  ضارة بالمستهلكين. أثارالحد مما يترتب عليها من 

و في الفرع الثاني حاالت بطالن الشروط  ،ستهالكفي عقود اال مفهوم الشروط التعسفية

 التعسفية في عقود االستهالك.

                                                                                  األولالفرع 

 مفهوم الشروط التعسفية في عقود االستهالك

 تعريف الشروط التعسفية في عقود االستهالك: ـأوال

"الشرط الذي يفرض على المستهلك من قبل المزود نتيجة  بأنهيعرف الشرط التعسفي    

لسلطته االقتصادية" األخير هذا التعسف في استعمال
1
. 

"الشرط الذي يفرض  بأنهالفقه تعريفات عديدة للشرط التعسفي فهناك من يعرفه  أوردو قد    

للسلطة  األخير هذا ة التعسف في استعمالالمستهلك من قبل المهني نتيج أوعلى غير المهني 

االقتصادية بغرض الحصول على ميزة مجحفة"
2
. 

                                                           

 .120ص ـ عبد هللا ذيب محمود، المرجع السابق،1

 .205ـ د/أمانح رحيم أحمد، المرجع السابق، ص2
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 إلى"بند في العقد يؤدي  بأنهو يعرف الشرط التعسفي الدكتور عمر محمد عبد الباقي    

اختالل توازنه اشترطه طرفه القوي بما له من نفوذ اقتصادي بهدف تحقيق ميزة فاحشة له 

دون مقتضى" اآلخرعلى حساب الطرف 
1
. 

في غير  أوكان مجحفا  إذا"الشرط التعسفي يعد كذلك  أنبمن الفقه يرى  اآلخرو البعض    

مصلحة المستهلك بشرط مفرط و مبالغ فيه بما يتنافى مع حسن النية الواجبة في المعامالت 

 األساسيةغير متوافق مع الفكرة  أوكان مخالفا  إذا األخصكما و يكون الشرط تعسفيا على 

 إذامحددا للحقوق و االلتزامات الناشئة من صيغة العقد كما و يعد كذلك  أوللتنظيم القانوني 

كان يتضمن تصرفا غير مشروع يعدل المبادئ العامة للعقد و بشكل غير متوافق مع االحترام 

مسبقا  "الشرط المحرر بأنهكما عرفه جانب من الفقه الفرنسي  ،الواجب لحسن النية في العقد"

و تطبيقا  اآلخرميزة فاحشة عن الطرف  األخيرقوة و يمنح لهذا  األكثرمن جانب الطرف 

المقيدة لها تعسفية" أومن المسؤولية  اإلعفاءلذلك تعد شروط 
2
. 

"شرط يفرضه المهني على المستهلك مستخدما نفوذه  بأنهحمد و عرفه الدكتور أمانح رحيم أ   

 إلىحصوله على ميزة فاحشة و بما يؤدي  إلىالمعرفي بطريقة تؤدي  أوالمهني  أواالقتصادي 

خلل في التوازن العقدي من جراء هذا الشرط المحرر مسبقا من طرف واحد بواسطة  إحداث

هذه الميزة الفاحشة  أكانتالرفض سواء  أوالمهني و يقتصر دور المستهلك فيه على القبول 

"ثارهأ من أثراكانت  أممتعلقة بموضوع العقد 
3
. 

نه لم يعرف الشروط التعسفية في عقود المشرع الجزائري، نجده أ إلىو بالرجوع    

من التقنين المدني الجزائري على  70، حيث نصت المادة اإلذعاناالستهالك بل ربطها بعقود 

الموجب و ال بمجرد التسليم لشروط مقررة يضعها  اإلذعان"يحصل القبول في عقد  يليما 

من نفس القانون عبارة الشروط التعسفية و التي  110المادة  أوردت، كما اقشة فيها"يقبل المن

 دون تحديد لها. اإلذعانربطتها كذلك بعقود 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية نص  04/02بعد صدور القانون رقم  أما   

بارها وضعيات تعسفية، و على الحاالت التي يمكن اعت 29في الفصل الخامس ضمن المادة 

منه على تنظيم الحق يحدد العناصر التعسفية 30المادة  أحالتلقد 
4
. 

                                                           

 .403ـ د/عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص1

 .206ـ205ـ د/أمانح رحيم أحمد، المرجع السابق، ص2

 .208ـ المرجع نفسه، ص3

يلي "حاالت الوضعية  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية على ما 04/02من القانون رقم  29ـ تنص المادة 4

                التعسفية منها:                                                                                                               
تفرده بتفسير بنود العقد *عدم تقابلية الحقوق و االلتزامات بين البائع و المستهلك *حفظ حق المهني في تعديل التزامات العقد *

*اإلخالل بحق المستهلك في طلب الفسخ حين إخالل المهني بالتزاماته *تهديد المستهلك بقطع العالقات التجارية"...و غيرها 

 السالف الذكر.  04/02من القانون  29راجع المادة 
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م المعدل 2006سبتمبر  10المؤرخ في  06/306رقم و فعال صدر المرسوم التنفيذي    

منه على  5م حيث نص في المادة 2008فبراير  3المؤرخ في  08/44بالمرسوم التنفيذي رقم 

االقتصاديين و المستهلكين و البنود التي تعتبر  األعوانللعقود المبرمة بين  األساسيةالعناصر 

تعسفية
1

. 

 ثانياـ معايير تقدير الشروط التعسفية في عقود االستهالك:

 وجد الفقه معياران لتقدير الشروط التعسفية و هما:لقد أ   

 ـ تعسف المهني في استخدام نفوذه االقتصادي:1

 رأيلقد حاول الفقه البحث عن المقومات و العناصر التي تكشف عن القوة االقتصادية، فذهب  

القوة االقتصادية، يتجلى منذ اللحظة التي يمثل فيها الشرط  أوالمؤشر على السلطة  أن إلى أول

التعسف  أن إلىثاني  رأيعدم تعادل جسيم، و هو كاف العتبار هذا الشرط باطال، و ذهب 

ط مالئمة له من الوضع المسيطر و الذي ينجر بدوره من حصول المحترف على شرو يتأتى

يتجاوز  لطة االقتصادية في نطاق المنافسةن التعسف في استخدام السبصورة مبالغ فيها، أل

التشكيك في جدوى  إلىثالث  رأيبشكل كبير جدا نطاق الشروط العقدية المفروضة، و ذهب 

روط التعسفيةالسيطرة الفنية للمحترف هي التي تسمح بفرض الش أن أساسهذا المعيار على 
2
. 

تعسف في الموقف تمييزا له عن التعسف في  بأنهو لقد وصف بعض الفقه هذا المعيار،    

استخدام الحق المعروف في القواعد العامة، و هو الذي يعني تجاوز الغاية االجتماعية للحقوق 

ء ما تشهده معامالت الوقت الحاضر من تفوق المهني الشخصية، و يبدو ذلك منطقيا في ضو

                                                           

البنود التي يقوم من خاللها العون على ما يلي "تعتبر تعسفية  06/306من المرسوم التنفيذي رقم  5ـ تنص المادة 1

            االقتصادي:                                                                                                                   

                                     من هذا المرسوم.        3و  2ـ تقليص العناصر األساسية للعقود المشار إليها في المادتين 1

ـ االحتفاظ بحق تعديل العقد أو فسخه بصفة منفردة دون تعويض للمستهلك.                                                       2

                           ـ عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد إال مقابل دفع تعويض.                     3

ـ التخلي عن مسؤوليته بصفة منفردة بدون تعويض المستهلك في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ غير الصحيح 4

                      لواجباته.                                                                                                            

ـ النص في حالة الخالف مع المستهلك على تخلي هذا األخير عن اللجوء إلى أية وسيلة طعن ضده.                             5

           ـ فرض بنود لم يكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد.                                                              6

ـ االحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا امتنع هذا األخير عن تنفيذ العقد أو قام بفسخه دون إعطاءه 7

الحق في التعويض في حالة ما إذا تخلى العون االقتصادي هو بنفسه عن تنفيذ العقد أو قام بفسخه.                               

مبلغ التعويض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي ال يقوم بتنفيذ واجباته دون أن يحدد مقابل ذلك تعويضا يدفعه  ـ تحديد8

         العون االقتصادي الذي ال يقوم بتنفيذ واجباته.                                                                                 

فية غير مبررة على المستهلك.                                                                                 ـ فرض واجبات إضا9

ـ االحتفاظ بحق إجبار المستهلك على تعويض المصاريف و األتعاب المستحقة بغرض التنفيذ اإلجباري دون أن يمنحه 10

 نفس الحق. 

م، 2007التعسفية في العقود ـ دراسة مقارنة ـ ، )دط(، دار الفجر، القاهرة، ـ د/بودالي محمد، مكافحة الشروط 2

 .129ـ128ص
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 األولالذي تتضح معه مظاهر استغالل  األمراقتصاديا و علميا بالمقارنة مع المستهلك، و هو 

فرض شروط عليه و هو الذي ال يملك حيالها  إمكانيةالخدمة، و بالتالي  أولحاجة الثاني للسلعة 

 إليهحقيقية للمناقشة، و ما يؤدي  إمكانية أيافر لديه تتو أنرفضه، دون  أوقبول التعاقد  إال

ذلك من انعدام المقدرة على االختيار
1
. 

القوة االقتصادية للمهني تقاس في ضوء حجم  أناعتبرنا  إذاغموضا،  أكثر األمرو قد يبدو    

الراجح يذهب  الرأي أن إالالمشروع الذي يستغله و الوسائل التي يملكها في ممارسة نشاطه، 

متع تاجرا صغيرا باحتكار ضخامة المشروع ال تعني دائما القوة االقتصادية، فقد يت أن إلى

نه يصعب تحديد حصة المهني و مدى كما أ له يتمتع بقوة تشبه قوة مشروع قومي،محلي يجع

حظة من الل ابتداءنه القول و عمال على تبسيط هذه المسألة، أانتشاره في السوق، لذلك يمكن 

وجود عدم تعادل جسيم، فان  إلىوجود شرط في االتفاق ما يؤدي  إلىالتي تشير فيها الدالئل 

ذلك يعد كافيا العتباره غير فعال
2
. 

 ـ الميزة الفاحشة التي يحصل عليها المهني:2

 أنها أوالميزة الفاحشة التي يحصل عليها المهني بمناسبة التعاقد، تتعلق بالثمن  أنقد يثور    

 الحقيقة غير ذلك: أنت طابع مالي و لكن يبدو ذا

 إلىالشروط التعسفية، تؤدي  إعمالالميزة الفاحشة التي تكون نتيجة  أن :األولىمن الناحية 

بالتوازن العقدي في مجال حقوق و التزامات طرفيه، و بهذا يقترب من الغبن، لكن  اإلخالل

 سف، حيث ينصب في الغبن على الثمنالتعيه االختالف يظهر بينهما في المحل الذي يقع عل

تعلقت الميزة الفاحشة بالشرط المعني  فإذابينما ينصب في الشروط التعسفية على شروط العقد، 

بمبلغ الثمن في العقد، فهنا تكون الميزة ذات طابع مالي بشكل مباشر، و لكن هناك شروط 

شروط التنفيذ، و هذه الشروط  أوعبء المخاطر  أوالتسليم  أوتعسفية تتعلق بجوهر الشيء 

الميزة الفاحشة ليست بذات طابع مالي بشكل مباشر  إذنليس لها طابع مالي بشكل مباشر، 

األحوالبالضرورة في جميع 
3
. 

 لتعسفية فيما يتعلق بهذا المعيارتقدير الصفة ا أمر أن إلىو على اثر ذلك ذهب بعض الفقه،    

 إلىذلك الذي يؤدي  إنماالثمن،  أو األساسيضوعه مو أويتعلق بمحل العقد  أنال يجوز 

اختالل توازن كبير بين الحقوق و االلتزامات الواقعة على طرف العقد، عندما يتعرض شرط 

عن الغبن أساسا، و هو ما يميزه أسلوبه أوما للنقد من زاوية شكله 
4
. 

                                                           

 .404ـ د/عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص1

 .405ـ المرجع نفسه، ص2

 .211ـ د/أمانح رحيم أحمد، المرجع السابق، ص3

 .405ـ د/عمر محمد عبد الباقي، المرجع نفسه، ص4
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يحصر هذه  أال أرادالفقه  أنشمل للمستهلكين، يبدو فانه تحقيقا لحماية أ ية الثانية:من الناح

الذي تخلفه في العقد و هو عدم  األثربحسب  إليهاالميزة الفاحشة في هذا المجال الضيق، فنظر 

نه الفقه أ رأىلة، هذه المسأ أبعادالتوازن بين حقوق و التزامات طرفيه، و عمال على ضبط 

ذي يتضمن هذا الشرط يجب تقدير المنفعة التي حصل عليها المهني في ضوء مضمون العقد ال

نظرنا  إذاالمرتبطة به، فقد يبدو الشرط تعسفيا و لكن يكون مبررا  األخرىو غيره من العقود 

في ضوء مجموع العمليات التي ظهر بمناسبتها، فمثال قد يترتب على شرط تحديد  إليه

مسؤولية المهني تخفيض في ثمن السلعة المعروضة على المستهلكين
1
. 

تغليب الطابع الشكلي للشرط  إلىاالتجاه الذي ذهب  إلىبعض الفقه الفرنسي و لقد تصدى    

تبعا لذلك عدم  رأىفي مجال المعاملة، و قد  األقوىالتعسفي باعتباره مفروضا من الطرف 

 أواالرتباط الوثيق بين الشرط التعسفي من جانب، و بين التعادل المفرط بين قيمة السلعة 

كان  إننه و ، و يضيف هذا الفقه أآخرسدد مقابل لها من جانب ي الخدمة المقدمة و بين ما

ة اتساع حماية المستهلك في هذا المجال، خاص إلىما جاء به هذا االتجاه سوف يؤدي  إعمال

نه ينبغي عدم الغلو في تقدير أ إالمدلوله،  أوحد الشروط عندما يكون هناك غموض في معنى أ

قد يخرج تدريجيا بعض صور عدم التوازن المالي بين طرفي العقد من  ألنهمثل هذا التحليل، 

دائرة التعسف
2
. 

 الفرع الثاني                                                                              

 حاالت بطالن الشروط التعسفية في عقود االستهالك

ة للضمان و المسؤولية على حالة الشروط الملغي أوال يقتصر بطالن الشروط المحددة    

الجسدية و حالة  األضرارحالتين و هما: حالة  إلىينسحب هذا الحكم  إنماالتعسفية فقط، و 

 الجسيم و الغش. الخطأ

 الجسدية: األضراربطالن الشروط التعسفية في حالة  أوالـ

، و التي تجمع القوانين لإلنسانال يثير التردد بحكم ارتباطه بالكيان الشخصي  المبدأهذا  إن   

في سالمة جسده و حمايته  اإلنسانحق  أناحترامه يعد من صلب النظام العام، و هذا يعني  أن

و ال يمكن المساس به، و هو ما يعني خروجه  أصيال، يعد كينة البدنية و السكينة النفسية()الس

قد استقر من  المبدأهذا  أنصدد، في هذا ال إليه اإلشارةعن دائرة االتفاقات، و من المناسب 

)العقد الطبي،عقد نقل  اإلنسانقبل في ذهن قضاة فرنسا و ارتبط بالعقود ذات الصلة بشخص 

ترتيب التزام حيال  إلى دأبوا إذ، و االستعراضات...( باأللعابالمسافرين،العقود المتعلقة 

 تبروه التزاما بتحقيق غايةحقة اع، و في مرحلة ال)التزام بوسيلة( األشخاصالمهني بسالمة 

                                                           

 .406ـ405الباقي، المرجع السابق، صـ د/عمر محمد عبد 1

 .405ـ المرجع نفسه، ص2
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و الماسة  أصنافهاالناتجة عن حوادث المنتجات بشتى  األخطارذلك كون هذا المسلك فرضته 

 gay raymon األستاذفي ذهن  رسخت، و لعلها ذات القناعة التي اإلنسانبسالمة و صحة 

 أنيث ال يمكن ، بحاألهميةفي عقود االستهالك من  األشخاصااللتزام بسالمة  أنحينما اعتبر 

ثر في مواجهتهلية من أالملغية للمسؤو وأتكون االتفاقات المحددة 
1
. 

و يرى الفقه أن جسم اإلنسان خارج عن دائرة التعامل ال يصح أن يكون محال للتعاقد، فليس    

ألي شخص أن يتصرف في جسده و يقع باطال كل شرط يجيز االعتداء على سالمته، ذلك أن 

اإلنسان تتعلق بالنظام العام، و إذا كانت هذه الشروط ال يترتب عليها مباشرة سالمة جسم 

نه لن يحصل على تعويض كامل عما يصيبه من تفيد أ اعتداء على سالمة اإلنسان إال أنها

ضرر و ذلك ما يتنافى مع االلتزام بضمان السالمة الذي أوجده القضاء بهدف حماية 

األشخاص
2
. 

ن شروط اإلعفاء من المسؤولية أنه  و مع التسليم بأصحة شروط عدم  أنصارو يرى    

الحق في التعويض  إلغاءعلى  أثرهامن المسؤولية عن الضرر الجسماني يقتصر  اإلعفاء

يشجع على التراخي  أننه أن مجرد وجود هذه الشروط من شأ إالالناشئ عن هذه المسؤولية، 

م حقوق الغيرفي تنفيذ االلتزامات و عدم الحرص على احترا
3
. 

تنقص االلتزام  أننها ن على كافة االتفاقات التي من شأينسحب البطال أنهذا و يجب    

بضمان التعويض عن مصاريف العمليات الجراحية و الخدمات الطبية، بل حتى التعويض عن 

، و لم يعد مقبوال كذلك الضحية أقاربالمعنوية باالرتداد التي تمس  أوالمادية  األضرار

يجعل تلك الحجة تقف  ألحد أن، فال يمكن أطرافهن العقد هو الذي يصنع القانون بين التحجج بأ

قانونيا لمسؤولية  أساسايمثل  أصبح، و الذي قانوني هام )االلتزام بالسالمة( مبدأفي مواجهة 

يتعين على المنتجين و المصنعين و المقدمين للخدمات عدم المساس بالسالمة  إذالمهنيين، 

(أغيار أملجسدية للغير )متعاقدين ا
4
. 

 الجسيم و الغش: الخطأثانياـ بطالن الشروط التعسفية في حالة 

من التقنين المدني الجزائري و التي تنص  178/2و يستخلص هذا الحكم من خالل المادة    

مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ  أيةالمدين من  إعفاء"كذلك يجوز االتفاق على  يليعلى ما 

هذه الحالة تعد كذلك  أن، و ال ريب خطئه الجسيم" أوعن غشه  ما ينشأ إالالتعاقدي  التزامه

                                                                                                  بها. محددات إعمال مبدأ صحة االتفاقات التي تطال المسؤولية العقدية المحتج أهممن 

                                                           

 .278ـ د/قادة شهيدة، المرجع السابق، ص1

.458ـ د/عبد القادر أقصاصي، المرجع السابق، ص2  
.459ـ المرجع نفسه، ص3  

          .                                                                                                                            279ـ د/قادة شهيدة، المرجع نفسه، ص4
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                                                                                              الفصل الثاني

 أثر المسؤولية المدنية للمنتج

بواجبه القانوني أو التعاقدي  إخاللهاألثر الذي يترتب عن المسؤولية المدنية للمنتج، عند  إن   

هو التعويض، و من أجل تحقيق نوع من التوازن بين المستهلك بصفته الشخص المضرور و 

بين المنتج بصفته الشخص المسؤول، فانه يراعى في ذلك الجانب مصلحتين و هما:                                                     

مع ما أصابه من ضرر، و لكي يتناسب التعويض  أنضي و التي تقت :مصلحة المضرور*

باألحرى تخفيف المعاناة عنه و لو بقدر  أوالحالة التي كان عليها قبل وقوع الحادث،  إلىيعيده 

                     معين.                                                                                                                   

ال تعجز المنتج عن و التي تقتضي أن يقدر التعويض بطريقة حسنة،  :مصلحة المنتج*

 .                                                               اإلنتاج، أو أنها ال ترهقه بمبلغ كبير يجعله غير قادر على تطوير هذا إنتاجهمواصلة 

األضرار التي يمكن التعويض  بكافة اإللمامق المصلحتين، كان ال بد من و من أجل تحقي   

 إصابةذلك ألن هذه األخيرة هي كثيرة و متنوعة، فقد تكون أضرارا مادية كوفاة أو  عنها

شخص بجروح نتيجة انفجار أنبوبة غاز لوجود عيب فيها، كما قد تكون أضرارا عقلية كأن 

بصدمة  إصابته إلىلهبا عاليا فيسبب لهذا الشخص هلعا يؤدي  يحدث هذا االنفجار دويا هائال و

قد تكون نفسية أو عصبية أو حتى فقدان ذاكرته، و قد تكون هذه األضرار أضرارا مادية كأن 

يحدث هذا االنفجار حريقا يلتهم منزال أو مصنعا مجاورا...الخ، كما قد تكون أضرارا معنوية 

أو الجروح  اإلصاباتنفسية و حسية و معنوية يعانيها من جراء  بآالمكأن تصيب هذا الشخص 

بالتبعية و هو  آخرينأشخاص  إلىهذه األضرار في حالة الوفاة  غير أنه قد تمتدأو التشوهات، 

   ما يعرف باألضرار المرتدة أو األضرار المنعكسة.                                                                   

و أمام تعدد و تنوع و كثرة هذه األضرار في حوادث االستهالك و بشكل مبالغ فيه في    

حياتنا اليومية، فانه كان لزوما على المشرع الجزائري أن يمنح للمستهلك مجموعة من 

 إال إليهالضمانات من أجل الحصول على هذا التعويض، غير أن هذا األخير ال يمكن الوصول 

و بناءا عليه سوف  لتحصيله أال و هو الدعوى المدنية.األسلوب القانوني  إتباععن طريق 

و في المبحث الثاني ماهية  ،نتناول في المبحث األول األسلوب القانوني لتحصيل التعويض

 التعويض و في المبحث الثالث تقدير التعويض و ضمانات الحصول عليه.

                                                             المبحث األول                                

 األسلوب القانوني لتحصيل التعويض

مكرر من  140توافرت أركان المسؤولية المدنية للمنتج المنصوص عليها في المادة  إذا   

 التقنين المدني الجزائري و المتمثلة في العيب و الضرر و العالقة السببية بينهما، ينشأ
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 المنتجاتالشخص المضرور الحق في التعويض بقوة القانون من جراء فعل للمستهلك بصفته 

جزاء المنتج بصفته الشخص المسؤول عن تعويض األضرار التي  إالهذا ما هو و  المعيبة

المعيبة، غير أن هذا الحق في التعويض يمارس من طرف المستهلك  المنتجاتلحقت بضحايا 

المدنية و  اإلجراءاتنية، و لقد بين المشرع الجزائري في قانون عن طريق الدعوى المد

و  فيها و مدة تقادمها. إتباعهاالقانونية الواجب  اإلجراءاتشروط قبول هذه الدعوى و  اإلدارية

رفع  إجراءاتو في المطلب الثاني  ،بناءا عليه سوف نتناول في المطلب األول الدعوى المدنية

 الدعوى المدنية و مدة تقادمها.

المطلب األول                                                                                      

 الدعوى المدنية

المعيبة، يرتبط  المنتجاتالمسؤولية المدنية للمنتج من قبل المتضررين من فعل  إثارة إن   

لرفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المختصة، و تعد هذه  اإلجرائيةارتباطا وثيقا بالقواعد 

األخيرة أداة قانونية للحصول على الحماية القضائية و تقرير الحق الذي يدعيه الشخص أو 

، لذا فان الدعوى تعتبر حلقة وصل بين قانون أعتدي عليهلحماية مركزه القانوني الذي 

حمايتها، و بالرغم من أهمية  إلجراءاتالمنظم  اإلجرائيالموضوع المنشئ للحقوق و القانون 

الدعوى العلمية و العملية فان المشرع الجزائري لم يضع تعريفا لها، مما فسح المجال 

الختالف الفقه و القضاء بشأنها، و وسع المشرع الجزائري هذا الخالف لما أورده من شروط 

و بناءا  وض مضمونها و قصد المشرع منها.غم إلىمما أدى  باإلجمالقبول الدعوى المتصفة 

و في الفرع الثاني  ،عليه سوف نتناول في الفرع األول تعريف الدعوى المدنية و خصائصها

 شروط قبولها.

الفرع األول                                                                                                   

 لمدنية و خصائصها تعريف الدعوى ا

 أوالـ تعريف الدعوى المدنية:

القضاء بغية الحصول على  إلىيعرفها الدكتور محمد أحمد عابدين بأنها "سلطة االلتجاء    

تقرير حق أو لحماية هذا الحق أي أنها الوسيلة التي رسمها القانون لتقرير حق أو لحماية هذا 

الحق"
1
. 

و يعرفها الدكتور بوبشير محند أمقران بأنها "حق لكل من المدعي و المدعى عليه حين    

 حق عرض ادعاء قانوني على القضاء قبولها في كليهما و تعني بالنسبة للمدعي  طتتوفر شرو

 تعني بالنسبة للمدعى عليه حق مناقشة مدى تأسيس ادعاءات المدعي و ترتب التزاما على و
                                                           

 .13م، ص1994، اإلسكندريةـ د/محمد أحمد عابدين، الدعوى المدنية، )دط(، منشأة المعارف، 1
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حكم في موضوع االدعاء بقبوله أو رفضه" بإصدارالمحكمة 
1
. 

و قد عرفها الفقه الفرنسي بأنها "السلطة المقررة لصاحب الحق في المطالبة قضائيا بحماية    

 إنسانالحق المقرر لكل  إذنأي شخص يعتدي على هذا الحق أو ينازعه فيه فهي  إزاءحقه 

ب"بمراجعة السلطة القضائية للحصول على حق مجحود أو مغتص
2
. 

ويل صاحب الحق ها "وسيلة قانونية لحماية الحق مفادها تخكما عرفها الفقه المصري بأن   

القضاء للحصول على حقه أو لضمان احترامه" إلىمكنة االلتجاء 
3
. 

في حين يعرفها جمهور من الفقهاء بأنها "الوسيلة التي خولها القانون لصاحب الحق في    

ينشأ لصاحب حق موضوعي في  إجرائيالقضاء لتقرير حقه أو لحمايته فهي حق  إلىااللتجاء 

القضاء لحماية الحق أو  إلىمواجهة من اعتدى على حقه أو مركزه القانوني مضمونه االلتجاء 

المركز القانوني من هذا االعتداء"
4
. 

 ثانياـ خصائص الدعوى المدنية:

تتصف ببعض سمات الحق الذي  فإنهاتبارها وسيلة لحماية الحقوق الدعوى المدنية باع   

                                                                                               بعدة خصائص هي: تحميه

السلطة  إلىالدعوى وسيلة قانونية يلجأ بمقتضاها صاحب الحق  إن الدعوى وسيلة قانونية:*

لقضائية أي المحاكم لحماية حقه و بهذا تتميز عن وسائل قانونية أخرى أباحها المشرع يلجأ ا

 كالسلطة التنفيذية أو يذود فيها عن حقه بنفسه.                                                       إليهابمقتضاها صاحب الحق 

يعني أن استعمال الدعوى أمر اختياري أي أنها رخصة لصاحب  الدعوى وسيلة اختيارية:*

قه إال أنه إذا كانت القضاء للمطالبة بح إلىالحق فله مطلق الحرية في االلتجاء أو عدم االلتجاء 

اختيارية فان استعمالها مقيد بعدم تجاوز الهدف منها فال يجوز لصاحب الحق  الدعوى وسيلة

 تعرض للمسؤولية.                                       إالقاصدا من رفعها الكيد بخصمه و فيها أن يتعسف في استعمالها 

لصاحب الحق مطلق الحرية أيضا في التنازل عن دعواه أي  الدعوى حق يقبل التنازل عنه:*

                               .          يمكن له التنازل عن الدعوى دون التنازل عن الحق فتنقضي الدعوى مع بقاء الحق قائما

 تنتقل الدعوى بانتقال الحق الموضوعي الذي تحميه من  الدعوى حق يمكن حوالته و انتقاله:*

                                                           

، 4االستثنائية ـ ، ط اإلجراءاتالمدنية ـ نظرية الدعوى، نظرية الخصومة،  اإلجراءاتبوبشير محند أمقران، قانون ـ د/1

 .27م، ص2008ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .17م، ص2010، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1محمد األزهر، الدعوى المدنية، طـ د/2

 .17ـ المرجع نفسه، ص3

، مطبعة النجاح 1القضائية في ضوء قانون المسطرة المدنية، ط إجراءاتهاـ محامدي لمعكشاوي، الوجيز في الدعوى و 4

 .13م، ص2010الجديدة، الدار البيضاء، 
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 الخلف العام أو الخلف الخاص أو بسبب الحوالة.                                                إلىو يستوي أن ينتقل الحق  آخر إلىشخص 

كان لصاحب الحق مطلق الحرية في تحديد الوقت أو  إذا االنقضاء بالتقادم: الدعوى تقبل*

القضاء فيجب عليه رفع الدعوى خالل مدة محدودة  إلىالظرف الذي يراه مناسبا لاللتجاء 

تحت طائلة سقوط الحق في رفعها بانقضاء المدة بالتقادم
1
. 

                                           الفرع الثاني                                         

 شروط قبول الدعوى المدنية                     

 :أوالـ الشروط الموضوعية لرفع دعوى المسؤولية المدنية للمنتج

   ـ الصفة:1

من ذي صفة على ذي  إالاستقر عليها فقه المرافعات "ال ترفع الدعوى من المبادئ التي    

االعتداء أو الطالب  وى المرفوعة من قبل صاحب الحق محلصفة" و هذا يعني أن تكون الدع

و هذا ما يسمى بأطراف الدعوى ،للحماية ضد المعتدي على هذا الحق
2
. 

 أـ المدعي:

المدعي هنا تأخذ مضمونا واسعا، بحسب اختالف المصالح المنتهكة من قبل  يبدو أن صفة   

سؤول )المدين بالتعويض(، فردية تتعلق باألذى الذي يلحق بالمستهلك و من بعده ذوي الم

حقوقه، أو يرتبط الضرر بمجموع المصالح العامة للمواطنين بما يجعل النيابة العامة هي 

صاحبة الصفة في مباشرة الدعوى، و قد يطال االنتهاك المصلحة المشتركة أو الفردية و حينها 

 جمعيات حماية المستهلك واجب تحريك الدعوى العمومية.يقع على عاتق 

  *المستهلك المتضرر:

يعتبر المستهلك )المضرور المباشر( صاحب الحق األصيل )ذي الصفة( في طلب التعويض   

ما توافرت فيه أهلية  إذاعن األضرار بشخصه أو ماله و المترتبة على المنتوج المعيب، 

التقاضي و وجدت مصلحة قانونية تبرر طلبه، و غني عن البيان عندما تثبت الصفة للمضرور 

أن يباشر الدعوى بنفسه، كما له أن يوكل عنه نائبا قانونيا، بل أن الوضع الغالب المباشر له 

قتصر مدلول هو توكيل الضحية لمحامي ليتأسس في حقه أمام جهات القضاء، غير أنه ال ي

                                                           

 .15ـ14ـ محامدي لمعكشاوي، المرجع السابق، ص1

المدنية المعدل و المتمم  اإلجراءاتم المتضمن قانون 1966جوان  8مؤرخ في ال 66/154من األمر رقم  13ـ تنص المادة 2

"ال يجوز ألي شخص  يليم. على ما 2008، 21 م، ج ر، العدد2008 فيفري 25المؤرخ في  08/09ون رقم بموجب القان

فة في المدعي أو في المدعى عليه يقرها القانون يثير القاضي تلقائيا انعدام الصالتقاضي ما لم تكن له مصلحة قائمة أو محتملة 
 ما اشترطه القانون". إذا اإلذنكما يثير تلقائيا انعدام 
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، بل يشمل المنتجاتالمضرور المباشر على الضحية المباشر الذي لحقه األذى من أضرار 

أيضا المتضررين باالرتداد و هم األشخاص الذين يلحقهم أذى مادي أو معنوي من جراء موت 

من أفراد عائلته )زوجته، أصوله، فروعه...الخ(، بل يتقرر هذا الوصف  إصابتهالضحية أو 

كل شخص يثبت الضرر الذي لحقه من الحادث الذي أصاب الضحية المباشر في حق
1
. 

  *المتضرر غير المستهلك:

لحقه ضرر من جراء المنتوج دون أن يكون  الذي شخصلالمتضرر غير المستهلك هو ا   

تعيب كوابحها لن تضر مشتريها فقط و  إذافالسيارة مثال  ،لة على ذلك كثيرةمستهلكا له و األمث

 إلىتهدد بالخطر من يستقل السيارة معه من أصدقائه و معارفه بل وقد يمتد خطرها  إنما

المارة في الطريق، و كذلك المواد الغذائية الفاسدة تهدد كل من يشارك المشتري في وجباته بل 

و عليه يكون  ،تهدد الغير و بشكل مباشر عندما يتم تقديمها في المطاعم و الفنادق إنها

من فعل المنتجات المعيبةقواعد المسؤولية  إلىالحق في اللجوء للمضرور 
2
. 

 *النيابة العامة:

ارتكاب مخالفة أو جنحة أو جناية، تثبت الصفة للنيابة  إلىقد يؤدي انتهاك مصالح المستهلكين  

باعتبارها المحامي للمصالح الجوهرية للمجتمع  العامة في تحريك و مباشرة الدعوى العمومية

افعة عن نظامه العام، غير أن تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أمام و المد

 من قبل أحد المستهلكين المتضررينبالشكوى  إبالغهاالمحاكم الجزائية، يكون في الغالب بعد 

من قبل أعوان مصالح مراقبة الجودة و قمع الغش بعد معاينتها للمخالفة إخطارهاأو بعد 
3
. 

أن الدعوى المدنية التي للمتضرر مصلحة في رفعها ترتبط بالدعوى  إلى شارةاإلو تجب    

العمومية، بل يكاد هذا الحكم يمثل القاعدة في تطبيقات القضاء الجزائري في مجال دعاوى 

النيابة العامة  إثارةينتظر غالبا  إذالمعيبة،  المنتجاتالتعويض عن األضرار التي ترتبها 

 اإلجراءاتللدعوى أمام المحكمة الجنائية ليتدخل فيها كطرف مدني مستفيدا، من جهة سرعة 

اإلثباتسهولة  أخرىو الحكم في الدعوى و من جهة 
4
. 

  *جمعيات حماية المستهلكين:

  قواعد العامة لحماية المستهلكالمتعلق بال 89/02من القانون رقم  12/2لقد نصت المادة    

                                                           

ي مجال المنتجات خديجة بوطبل، الحماية القانونية للمستهلك فغير أنه غالبا ما يتقاعس المستهلكين في استعمال الشكوى.  ـ1

 .91م، ص2010ـ2009بن عكنون، كلية الحقوق،  ،الماجستير، فرع قانون األعمال، جامعة الجزائر المستوردة، رسالة

فرع  المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، رسالة الماجستير، 09/03حدوش كريمة، االلتزام باالعالم في اطار القانون ـ 2

 . 143م، ص2012ـ2011ساسية و العلوم السياسية، كلية الحقوق األجامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،  عقود و مسؤولية،

 .219، صـ د/قادة شهيدة، المرجع السابق3

 .220ـ219ـ المرجع نفسه، ص4



 الفصل الثاني:                                       أثر المسؤولية المدنية للمنتج
 

72 
 

ذلك فان جمعيات المستهلكين المنشأة قانونا لها الحق في رفع الدعاوى  إلى إضافة" يليما على 

أمام أي محكمة مختصة بشأن الضرر الذي لحق بالمصالح المشتركة للمستهلكين قصد 

 التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بها".

و تجب اإلشارة  ،المتعلق بالجمعيات 90/31من القانون رقم  16المادة  عليه ما نصتو هذا    

مثل ضبط سلع فاسدة انتهت مدة  ،أن هذه الجمعيات تسعى لضبط وقائع معينة لدى المحترفين

كما  ،صالحيتها و سلع غير مطابقة للمواصفات و هذا من خالل الدور الرقابي الذي تقوم به

بالمخاطر التي تهدد أمنه و صحته و ماله أي لها دور تلعب دورا في تحسيس المستهلك 

توعوي
1

 . 

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش  09/03من القانون رقم  23في حين نصت المادة    

ار فردية تسبب فيها نفس "عندما يتعرض مستهلك أو عدة مستهلكين ألضر يليعلى ما 

 لمستهلكين أن تتأسس كطرف مدني".ذات أصل مشترك يمكن لجمعيات حماية او المتدخل 

و يستفاد من النصوص المدونة أعاله، أن جمعيات حماية المستهلكين لها الحق في رفع    

كما يمكن لها أن تتدخل في حل الدعوى المدنية للدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكين، 

ة لطلب التعويض عن أمام المحاكم المدني حداالنزاعات التي يرفعها المستهلكين كال على 

 الضرر الذي لحق بهم.

  ب ـ المدعى عليه:

 *المنتج:

صا طبيعيا رفعت عليه الدعوى كان شخ فإذااألصل أن المسؤول هو الملتزم بالتعويض،    

كان شخصا  إذاعلى نائبه القانوني، أما  انعدمت أو قصرت أهليته فترفع حينئذ إذاو  ذاته

كان المسؤول قد أفلس فللمضرور أن يرفع  إذامعنويا فترفع الدعوى على وكيله القانوني، و 

 المنتجاتتعدد المسؤولون عن المسؤولية الناشئة عن عيوب  إذاالدعوى على وكيل التفليسة، و 

ج متكون كان المنتو إذاكانوا متضامنين في دفع التعويض و يكونون كذلك في الحاالت التالية: 

أخل أكثر من متدخل  إذامن عدة أجزاء و قامت المسؤولية في مواجهة أكثر من واحد منهم، 

بااللتزام بالسالمة يشكل سلوكا جرميا طبقا  اإلخاللكان  إذابالتزاماته المرتبطة بالسالمة، 

للنصوص ذات الصلة
2
. 

 *الدولة:

                                                           

1-filali, concurrence et protection du consommateur dans les domaine alimentaire en Algérie, 
revue, Algérie, N1, 1998, P67. 

  .504ـ503السابق، صـ د/علي فتاك، المرجع 2
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انعدم المسؤول عن  إذاعلى ما يلي "من التقنين المدني الجزائري  1مكرر  140تنص المادة    

 الضرر الجسماني و لم يكن للمتضرر يد فيه تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر".

و يستفاد من النص المدون أعاله، أنه في حالة عدم معرفة المسؤول عن األضرار التي    

فان الدولة هي التي ، إحداثها)المنتج مجهول(، و لم يتدخل فعل المضرور في  المنتجاتتسببها 

 تتكفل بدفع التعويضات.

توافرت الشروط التالية إذا المنتجاتو عليه فان الدولة تلتزم بالتعويض عن عيب سالمة    
1

                                                                          : 

                                                                     .                           المنتجات*أن يتولد الضرر من 

 من عيب و ضرر  المنتجات*أن تتوافر الشروط العامة للمسؤولية المدنية عن عيب سالمة 

                                 عالقة سببية بينهما.                                                                                        و

 *انعدام المسؤول عن الضرر.                                                                                                   

 *أن ال يكون للمتضرر يد في وقوع الضرر.

  ـ المصلحة:2

التي تعود  ي المنفعة أو الفائدة العمليةا هالمصلحة لغة هي الصالح و المنفعة، و اصطالح   

تحسين مركزه القانوني و  إلىعلى المدعي من الحكم له بطلباته قضائيا، فرافع الدعوى يهدف 

 كما يجب أن تكون مشروعة و قائمة تأكيد حقه، و يجب أن تكون المصلحة ايجابية و مادية، 

القول  إلىبه جعل بعض الفقه  المدعىحالة، نظرا ألهمية المصلحة و ارتباطها الوثيق بالحق و

، حيث مصلحةبأن المصلحة هي الشرط الوحيد لقبول الدعوى فال يمكن تصور دعوى بدون 

يجب أن يكون الحق الذي يطالب المدعي باالعتراف له أو لحمايته قضائيا عرضة لتهديد 

جدي، أو على األقل أن يجني المدعي فائدة من الطلب الذي يعرضه على المحكمة، فالدعوى 

 ءقبولها النتفاالقضاء عبثا دون ابتغاء منفعة أو اعتراف بحق يصرح بعدم  إلىالتي تقدم 

هاالمصلحة في
2
. 

الدعوى فبغير مصلحة ال توجد دعوى، ذلك أن قبول الطلب و عليه فان المصلحة هي مناط    

القضائي يفترض وجود مصلحة التي تكتسي وضعا معينا، فالهدف من وراء هذا االلتجاء هو 

المنفعة أي أن المصلحة هي الباعث على رفع الدعوى من ناحية، و من ناحية أخرى هي 

منه الغاية المقصودة
3
.  

                                                           

  .422ـ د/علي فتاك، المرجع السابق، ص1

 .42ـ د/محمد األزهر، المرجع السابق، ص2

 .31م، ص2008، اإلسكندريةالشريعي، الصفة في الدفاع أمام القضاء المدني، )دط(، دار الجامعة الجديدة،  إبراهيمـ د/3
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 ثانياـ الشروط الشكلية لرفع دعوى المسؤولية المدنية للمنتج:

 ـ االختصاص النوعي:1

منازعات المستهلك تتعلق بأكثر من محكمة في النظام القضائي، فال تثور المنازعة بصدد  إن   

قد يثور النزاع أيضا بين المستهلك و شخص  إنمااالستهالك بين المستهلك و مهني معين فقط، 

معنوي عام )كشركة الكهرباء أو الغاز أو الهاتف...الخ(، بل أنه تخضع بعض منازعات 

بوصفها ذات سلطة  اإلدارةكما لو تضرر المستهلك نتيجة لنشاط ، اإلداريالمستهلك للقضاء 

عامة، و لنفترض أن محاكم النظام القضائي مختصة، فان أول مسألة يعرضها المستهلك هي 

كان ثمة مخالفة عقابية قد ارتكبها المنتج أو المهني أوال، و عند ثبوت ذلك فانه  إنأن يعرف 

  عوىذا هو الجانب المدني في الدالمستهلك أن يقيم دعوى مدنية أمام المحكمة و ه بإمكان

الذي يطالب المستهلك فيه بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء المخالفة، و قد يقيم و

يتدخل المستهلك فيما بعد، و الواقع أنه من مصلحة المستهلك أن يقيم الدعوى الدعوى مسبقا و 

، كما باإلثباتيحصل أمامها على مساعدة االدعاء العام فيما يتعلق  إذأمام المحاكم الجزائية، 

يمكن أن يقيم المستهلك الدعوى أمام المحاكم المدنية، و في حالة المخالفة العقابية يكون أمام 

أن يقيم الدعوى أمام المحكمة المدنية أو الجزائية ماإخيارين 
1
. 

  ـ االختصاص المحلي:2

يقصد باالختصاص المحلي والية جهة قضائية محكمة كانت أو مجلس، النظر في القضايا    

 إذاالتابع لها، و ال شك أن اختصاص المحكمة المحلي يختلف بحسب ما  اإلقليمالتي تقع على 

ائي أو المدنيانعقد االختصاص الجن
2
. 

من  37ختصاص المحلي طبقا للمادة الجزائري على المبدأ العام في اال و لقد نص المشرع   

 اإلقليميو التي نصت على ما يلي "يؤول االختصاص  اإلداريةالمدنية و  اإلجراءاتقانون 

لم يكن له موطن  إنللجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه و 

موطن له و في حالة اختيار  ص للجهة القضائية التي يقع فيها آخرمعروف فيعود االختصا

للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار ما لم ينص  اإلقليميموطن يؤول االختصاص 

 القانون على خالف ذلك".

                                      المطلب الثاني                                           

 رفع الدعوى المدنية و مدة تقادمها إجراءات

                                                           

، دار الثقافة، األردن، 1في القانون المدني و المقارن ـ ، طـ دراسة عامر قاسم أحمد القيسي، الحماية القانونية للمستهلك ـ 1

 .221م، ص2002

 .20م، ص2001، دار الهدى، الجزائر، 1المدنية نصا و تعليقا و شرحا و تطبيقا، ط اإلجراءات، سنقوسهسائح ـ 2
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 المدنية و الجزائية لإلجراءاتترتبط دعاوى حوادث االستهالك بمجموعة من القواعد العامة    

 اإلجراءاتغير أنها تستقل و في كثير من أحكامها عن سالف األحكام، و ذلك من حيث 

و بناءا عليه سوف نتناول في  المتعين على المتضرر احترامها. جالاألأو  الواجب مراعاتها

 و في الفرع الثاني مدة تقادمها. ،رفع الدعوى المدنية إجراءاتالفرع األول 

الفرع األول                                                                                              

 رفع الدعوى المدنية إجراءات

التي يتعين على الطرف المتضرر من حوادث االستهالك مراعاتها حين رفعه  اإلجراءات إن   

 اإلجراءاتلدعوى التعويض، ال تكاد تخرج عن القواعد العامة المنصوص عليها في قواعد 

منصوص عليها رفعها أمام جهات القضاء المدني، أو القواعد العامة ال إذا، اإلداريةالمدنية و 

 رفعها أمام جهات القضاء الجزائي. إذاالجزائية،  اإلجراءاتفي قواعد 

أخل المنتج بالتزامه القانوني سواء كان عقديا أو تقصيريا، و كان مرتبط بارتكابه  إذاهذا و    

فان المتضرر من مة في قانون االستهالك، ففي هذه الحالة لفعل ضار جنحة أو مخالفة مجر

رفع دعواه للمطالبة بالتعويض عن الضرر أمام  إماله الحق في خيارين،  يااليجابالفعل 

القضاء الجزائي، أو ارتياد القضاء المدني للفصل في دعواه، غير أن الجاري به العمل أن 

السبيل األول ـ القضاء الجزائي ـ من أجل االستفادة من مزايا  إلىالضحية كثيرا ما ينساق 

ضاء الجزائي متبعا في ذلك أحد الطريقينالترافع أمام الق
1
: 

لم تباشر  و في هذه الحالة يفترض أن الدعوى يكون عن طريق التأسيس مدنيا ول:الطريق األ

و يستوي هنا أن ترفع الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية أو بالتبعية  من قبل النيابة العامة

 .معها

التدخل يكون التأسيس المدني بطريق الطريق الثاني:
2

و في هذا الفرض تكون الدعوى  

النيابة العامة فيتدخل المتضرر المدني من حوادث االستهالك في الدعوى  باشرتهاالعمومية قد 

 .برفعها إبالغهابعد 

و يبقى حق المتضرر مدنيا في التدخل في هذه الحاالت مرتبطا باألفعال التي بلغ بها و الناتجة  

غيرها من الوقائع الجديدة، و غني عن البيان أن  إلىله تجاوزها عن حادثة االستهالك، فليس 

المحاكم الجزائية، لن يعدمه وسيلة  إلى المنتجاتالقول بتفضيل لجوء المتضرر من عيوب 

طلب التعويض أمام جهات القضاء المدني باعتبارها صاحبة االختصاص األصيل للنظر في 

                                                           

 .227ـ226المرجع السابق، صـ د/قادة شهيدة، 1

ـ يتميز هذا الطريق أي التأسيس المدني بطريق التدخل بميزة أساسية تتمثل في سرعة الفصل في الدعوى من قبل القاضي 2

ذلك فان المتضرر من حوادث االستهالك يستفيد من المساعدة  إلى باإلضافة اإلجراءاتالجزائري و قلة التكاليف و بساطة 
 العيب أو الخلل في المنتوج الذي ألحق الضرر به. ثباتإالتي تقدمها له النيابة العامة في مجال 
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الجنائي قد يوصد في وجه ذوي الحقوق الدعاوى، و خاصة أن الطريق األول للقضاء 

المتضررين من حوادث االستهالك
1
. 

الفرع الثاني                                                                                        

 مدة تقادم الدعوى المدنية

أنها مسؤولية  لىإتحديد نطاق المسؤولية الموضوعية زمنيا، يعد أمرا هاما بالنظر  إن   

استثنائية تحوى أحكاما متشددة مقارنة باألحكام العامة للمسؤولية المدنية المقررة في التقنين 

 المدني.

حيث  ة العقدية و المسؤولية التقصيريةمدة التقادم بين المسؤولي و لقد وحد المشرع الجزائري   

تسقط دعوى التعويض بانقضاء من التقنين المدني الجزائري على ما يلي " 133نصت المادة 

من نفس القانون  308خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار"، في حين نصت المادة 

على ما يلى "يتقادم االلتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحاالت التي ورد فيها نص 

 خاص في القانون".

"تسقط بالتقادم دعوى  يليا من التقنين المدني الجزائري على م 383كما نصت المادة    

بعد  إالالضمان بعد انقضاء سنة من يوم تسليم المبيع حتى و لو لم يكتشف المشتري العيب 

انقضاء هذا األجل ما لم يلتزم البائع بضمان مدة أطول غير أنه ال يجوز للبائع أن يتمسك بسنة 

 تبين أنه أخفى العيب غشا منه".التقادم متى 

ن تقرير المشرع الجزائري للمدة القصيرة )سنة واحدة(، هي رغبته في غير أن الحكمة م   

استقرار المعامالت و منح الثقة و االطمئنان للبائع حتى ال يكون مهددا بالضمان لمدة أطول 

قدم العيب، كما توفر الحماية للمضرور و تمكنه من الحصول على  إثباتيتعذر بعدها 

 سك بمدة سنة واحدة لتقادم الدعوىأن المنتج البائع ال يمكنه التم إالالتعويض في مدة قصيرة، 

أثبت المضرور أنه تعمد العيب غشا فهذا مفترض دائما في المنتج لكونه عالما بما يعتري  إذا

المنتوج من عيب
2
. 

يتنازعه اتجاهين  الجزائري  يبدو أن المشرع ،من خالل استقراء النصوص ذات الصلة   

 :المنتجاتدة التقادم في دعوى المسؤولية الناشئة عن عيب سالمة بخصوص تحديد م

و هو اعتبار هذا النوع من المسؤولية الناشئة عن العيب الخفي، و هذا ما جسده  االتجاه األول:

 و الخدمات المنتجاتالمتعلق بضمان  90/266التنفيذي رقم المشرع الجزائري في المرسوم 

ن السالمة مع االلتزام بضمان صالحية االستعمال حيث نصت فقد ربط المشرع االلتزام بضما
                                                           

 .228ـ د/قادة شهيدة، المرجع السابق، ص1

 .355ـ د/زهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص2
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"يجب على المحترف أن يضمن سالمة المنتوج الذي يقدمه  يليمن المرسوم على ما  3المادة 

 خصص له أو من أي خطر ينطوي عليه من أي عيب يجعله غير صالح لالستعمال الم

ري مفعول هذا الضمان يقصد بها يسري مفعول هذا الضمان لدى تسليم المنتوج"، فعبارة يسو

من  6المشرع الضمان الناتج عن صالحية االستعمال و عن السالمة، و هذا ما أكدته المادة 

"يجب على المحترف و في جميع الحاالت أن يصلح  يلينفس المرسوم و التي نصت على ما 

 3مادة الضرر الذي يصيب األشخاص أو األمالك بسبب العيب وفق ما يقتضيه مفهوم ال

أعاله"، و يالحظ من خالل هذه المواد أن المشرع وحد النظرة من حيث األحكام دون مراعاة 

تمايز بين االلتزامين
1
. 

و هو ما جسده المشرع الجزائري في التقنين المدني على اعتبار أن المسؤولية  الثاني: هاالتجا

 140الناشئة عن عيب السالمة بمثابة المسؤولية الناشئة عن األشياء، و هو ما جسدته المادة 

في القسم الثالث المعنون المسؤولية الناشئة  إيرادهاحيث أنه تم  1مكرر  140مكرر و المادة 

 بالتاليو  ،تي تنطوي تحت الفصل الثالث المعنون الفعل المستحق للتعويضعن األشياء ال

من التقنين المدني الجزائري 133خضوع هذه المسؤولية للمادة 
2
 . 

بااللتزام بضمان سالمة المنتوج، هي دعوى  اإلخاللدعوى المسؤولية الناشئة عن  إن   

ام بضمان صالحية االستعمال من بااللتز اإلخاللمسؤولية تختلف عن الدعوى الناشئة عن 

الثمن بما يوازي  إنقاصفسخ البيع أو  إلىحيث الموضوع، حيث أن دعوى الضمان ترمي 

العيب و في هذا تختلف عن االلتزام بضمان السالمة الذي يهدف التعويض فيه عن األضرار 

تجاه الثاني يبدو التي أحدثها المنتوج بالمستهلك في الجسد أو األموال، و عليه فان ترجيح اال

الطويل أي بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع الفعل مبررا مما يعني أنها تسقط بالتقادم 

  المنتوج ضررا بالمتضرر. إلحاقالضار المتمثل في 

   

 

 

 

 

                                                           

 .466ـ د/علي فتاك، المرجع السابق، ص1

 .467ـ المرجع نفسه، ص2
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المبحث الثاني                                                                                   

 التعويضماهية 

المنتج بالتزاماته القانونية  إخاللأن التعويض هو الجزاء المترتب على  إلى اإلشارةسبقت    

حديد أو التعاقدية، ومن أجل التمكن من حصر مختلف العناصر المتصلة به، كان ال بد من ت

ض و بناءا عليه سوف نتناول في المطلب األول مفهوم التعوي مفهوم التعويض و تبيان طرقه.

 و في المطلب الثاني طرقه.

المطلب األول                                                                                                               

 مفهوم التعويض

يتمثل أثر المسؤولية المدنية للمنتج في التعويض عن األضرار التي لحقت المستهلك جراء    

و بناءا عليه سوف  ا التعويض و ما هو نطاقه أو مداه.المعيبة، فماذا نعني بهذ تجاتالمنفعل 

 و في الفرع الثاني نطاق أو مدى التعويض. ،نتناول في الفرع األول تعريف التعويض

       الفرع األول                                                                                           

 تعريف التعويض                      

من التقنين المدني الجزائري على أنه "كل فعل أي كان يرتكبه  124لقد نصت المادة    

 الشخص بخطئه و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض".

أعتبره  إنماو يستفاد من النص المدون أعاله، أن المشرع الجزائري لم يعرف التعويض،    

 مجرد أثر يترتب عن خطأ الشخص المتسبب بالضرر.

  أوالـ تعريف التعويض لغة:

التعويض لغة
1

                                                       : هو العوض بمعنى البدل و الخلف، و الجمع أعواض.                                                 

          بدل ما ذهب منه، فهو عائض.                                                                                                     إياهو عاضه بكذا عوضا: أعطاه 

      : سأله العوض.                                                                                                                و اعتاض منه: أخذ العوض، و أعتاض فالنا

 ل: عاضني فالن و أعاضني و عوضني جاء في الصحاح: العوض واحد األعواض، تقو

                                                                                        ب العوض.أعطاك العوض، و االسم المعوضة، و استعاض: طل إذاعاوضني، و

و جاء في لسان العرب: العوض: البدل، و الجمع أعواض، عاضه منه و به، و العوض: 

مصدر قولك عاضه عوضا و عياضا و معوضة، و عوضه و أعاضه و عاوضه، و االسم 

  يته بدل ما ذهب منه، و تعوض منه فالن و أعضته و عوضته: أعط المعوضة، تقول عضت
                                                           

)دط(، دار الجامعة الجديدة، و القانون المدني،  اإلسالميـ د/محمد فتح هللا النشار، حق التعويض المدني بين الفقه 1

 .25م، ص2002، اإلسكندرية
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اعتاض أخذ العوض، و استعاضني كذلك، و المستعمل التعويضو
1
. 

 أن التعويض بمعنى العوض و هذا األخير يعني البدل أو الخلف. يتضح من هذا العرض المفيد

  ثانياـ تعريف التعويض اصطالحا:

لم يتعرض فقهاء القانون المدني لتعريف التعويض بوضع نصوص محددة تبين تعريفه، و    

يتعرضون مباشرة لبيان طريقته و تقديره عند تعرضهم للحديث عن جزاء المسؤولية، و  إنما

، فهو يعني اإليضاحزيادة في  إلىأن التعويض معناه واضح ال يحتاج  إلىذلك ربما يرجع 

المسؤول في المسؤولية المدنية اتجاه من أصابه بضرر فهو جزاء عندهم: ما يلتزم به 

التعويض تسبقه في غالب األحيان دعوى  إنالمسؤولية، حيث يعرفه األستاذ السنهوري "

أن يقيم عليه  إلىالمسؤولية ذاتها و ألن المسؤول ال يسلم بمسؤوليته فيضطر المضرور 

الدعوى"
2
. 

 إلىالمضرور  إعادةوازن الذي اختل بسبب الضرر و الت إعادةو عرف التعويض بأنه "   

حالته التي سيكون عليها بفرض عدم تعرضه للفعل الضار بحيث ال تبقى خسارة بدون 

تعويض و ال كسب يزيد عن قيمة الضرر"
3
. 

ال يستعملون اصطالح التعويض عند الحديث عن  اإلسالميةفي حين نجد أن فقهاء الشريعة    

يستعملون اصطالح الضمان أو التضمين، فالضمان عندهم يحمل في  إنماجبر الضرر، و 

طياته ما يقصد به من اصطالح التعويض عند فقهاء القانون المدني، و ورد الضمان بهذا 

من أن "الضمان هو واجب رد  الغزالي اإلمامالمعنى على لسان الفقهاء و من ذلك ما ذكره 

و عرفه فه الشوكاني بأنه عبارة عن "غرامة التالف"، الشيء أو بدله بالمثل أو بالقيمة"، و عر

األستاذ الدكتور مصطفى الزرقاء بأنه "التزام بتعويض مالي عن ضرر الغير"، و عرفت مجلة 

كان من  إنكان من المثليات و قيمته  إنمثل الشيء  إعطاءاألحكام العدلية الضمان بأنه "

القيميات"
4
. 

 إالو يترتب على اعتبار التعويض وسيلة لجبر الضرر، أن القاضي ال يتأثر وقت تقديره    

بالضرر المطلوب تعويضه، ليكون ما يقضي به من التعويض مكافئا لما ثبت لديه من الضرر 

يبقى  إنماال يزيد عليه و ال ينقص عنه، و ال يسقط التعويض بموت المحكوم عليه قبل أدائه، 

 التنفيذ به على تركته. قائما و يجوز
                                                           

 .25ـ د/محمد فتح هللا النشار، المرجع السابق، ص1

، مصادر االلتزام، )دط(، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ـ د/عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج2

 .1090م، ص1964

ـ د/أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور و ماله في المسؤولية المدنية 3

 .65م، ص2000، اإلسكندريةالعقدية و التقصيرية، )دط(، منشأة المعارف، 

 .27ـ26ـ د/محمد فتح هللا النشار، المرجع نفسه، ص4
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كان هذا  إذاو التعويض حق لكل مضرور و يقوم نائبه مقامه في ذلك، و نائب المضرور    

كان مفلسا هو السنديك أو وكيل  إذاكان محجورا هو القيم، و  إذاقاصرا هو وليه أو وصيه، و 

و قد يقوم خلف كان راشدا هو الوكيل،  إذاكان واقفا هو ناظر الوقف، و  إذاالتفليسة، و 

 هم الوارث و الدائن و المحال له.المضرور مقامه و الخلف قد يكون عاما أو خاصا و هؤالء 

و بهذا الصدد يجب التمييز بين التعويض عن الضرر المادي و التعويض عن الضرر    

في الجسم أعجزت عن العمل، فان  إصابةكنا أمام ضرر مادي كتلف المال أو  فإذاالمعنوي، 

الخلف و يستطيع وارث المضرور أن  إلىق في التعويض قد ثبت للمضرور فينتقل منه الح

الورثة كل  إلىيطالب بالتعويض الذي كان مورثه يطالب به لو بقي حيا، و ينتقل التعويض 

بقدر نصيبه في الميراث، و يستطيع دائن المضرور أن يطالب بهذا التعويض باسم مدينه عن 

اشرة، و في هذه الحالة يكون دائن المضرور نائبا عن مدينهطريق الدعوى غير المب
1
. 

 إلىفينتقل هذا الحق  آخرشخص  إلىو يستطيع المضرور أن يحول حقه في التعويض    

المحال له، و التعويض في هذه الحالة ال يكون عن الموت في حد ذاته الذي تسبب في ضرر 

ير طبيعي و هذا ضرر ال شك فيه، و لما عن أن الضحية مات موتا غ إنماللمضرور، و مادي 

كان هناك ضرر مادي أصاب الميت، فللوارث أن يطالب عنه بتعويض هذا الضرر و كذلك 

 للدائن أن يطالب بالتعويض باسم مدينه.

 إلى، فانه ال ينتقل وفقا لبعض النصوص العربية المعنويكان التعويض عن الضرر  إذاأما    

تحدد ذلك بموجب اتفاق ما بين المضرور و المسؤول أو طالب به أمام  إذا إالخلف المضرور 

 القضاء.

المدعى عليه  إخاللو من الطبيعي أن طلب التعويض يجد مصدره أو أساسه القانوني في    

 إخاللعقدي ارتكبه المدعى عليه، أو  إخالل اإلخاللبمصلحة مشروعة، سواء كان هذا 

 إثباتبت أو مفترض و سواء كان الخطأ التقصيري يقبل تقصيري باعتباره خطأ تقصيري ثا

 العكس أو ال يقبل كذلك.

  ثالثاـ الفرق بين التعويض و العقوبة:

  درجة الخطأ جسيما كان أم يسيراالتعويض يكون عن الضرر المباشر بغض النظر عن  إن   

  يء موضوعي الفي هذا يختلف التعويض المدني عن العقوبة الجنائية، فالتعويض المدني شو

 الضرر، و العقوبة الجنائية شيء ذاتي تراعى فيه جسامة الخطأ و يفرق في هذه  إاليراعى فيه 

                                                           

 ائري على ما يلى "يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين".من التقنين المدني الجز 190ـ تنص المادة 1
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اإلهمالالحالة بين الخطأ العمدي و بين 
1
. 

الفرع الثاني                                                                                   

 نطاق أو مدى التعويض

األضرار  نأالغاية من التعويض هي تمكين المضرور من جبر الضرر الذي أصابه، و  إن   

التي تصيب المضرور كثيرة و متنوعة و عديدة منها األضرار المادية و األضرار المعنوية أو 

األدبية، األضرار المباشرة و األضرار غير المباشرة، األضرار المتوقعة و األضرار غير 

لخ، فهل يجبر المسؤول على تعويض مثل هذه األضرار أو باألحرى هل كل هذه المتوقعة...ا

 األضرار تستحق أن يقابلها تعويض؟.

لم يكن التعويض مقدرا  إذا" يليمن التقنين المدني الجزائري على ما  182لقد نصت المادة    

خسارة و ما  في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره و يشمل التعويض ما لحق من

 بالتزام أو للتأخر في الوفاء به فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء 

لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول غير  إذايعتبر الضرر نتيجة طبيعية و

 إالجسيما  كان االلتزام مصدره العقد فال يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ إذاأنه 

 بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد".

من األضرار القابلة للتعويض  آخرمكرر و التي استحدثت نوعا  182كما أضافت المادة    

"يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف  يليحيث نصت على ما 

 أو السمعة".

ونة أعاله، أن التعويض في مجال المسؤولية المدنية للمنتج يستفاد من النصوص المد و   

 :يلييشمل ما 

 أوالـ التعويض عن الضرر بنوعيه المادي و المعنوي:

 بالتبعية، كما في حالة الوفاة  آخرينفالضرر بنوعيه المادي و المعنوي يمتد ليشمل أشخاصا    

بالضرر المرتد أو المنعكس، فالضرر الذي يصيب أفراد  اإلسالميهذا ما يعرف في الفقه و

األسرة لوفاة عائلها و يلحقهم ضرر مادي لفقد العائل، و ضرر معنوي لألحزان التي يخلفها 

هذا الفقد، ألن الفعل الضار لهذه الحالة يرتب نتيجتين مترابطتين مع بعضهما البعض: األولى 

  الثانية أضرار ارتدت على الغيرة، بينما تتمثل في الضرر الذي أصاب الضحية مباشر

 يستطيع كل من المتضرر المباشر و المتضرر باالرتداد مطالبة المسؤول عن الفعل الضار و

                                                           

، اإلسكندرية، منشأة المعارف، 3، مصادر االلتزام، ط1ـ د/فتحي عبد الرحيم عبد هللا، شرح النظرية العامة لاللتزام، ج1

 .512م، ص2001



 الفصل الثاني:                                       أثر المسؤولية المدنية للمنتج
 

82 
 

بتعويض ما أصابه من ضرر
1
. 

 ثانياـ التعويض عن الضرر المباشر:

أن  إماذكرنا عند التعرض لموضوع الضرر كركن لقيام المسؤولية العقدية، بأن الضرر    

يكون مباشرا أو غير مباشر، و بينا بأن الضرر المباشر هو الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية 

كان  إاللم يكن باستطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول و  إذاللفعل الضار، و يعتبر كذلك 

، أن الضرر غير مباشر، و القاعدة العامة في المسؤولية المدنية سواء كانت عقدية أو تقصيرية

التعويض قاصر على الضرر المباشر و الذي يمكن أن يكون متوقعا أو غير متوقع، و بالتالي 

يخرج من نطاق التعويض الضرر غير المباشر في كال المسؤوليتين، و ذلك النعدام عالقة 

السببية بين الخطأ في المسؤولية العقدية أو الفعل الضار في المسؤولية التقصيرية و هذا النوع 

ن الضررم
2
. 

غير أن هناك صعوبة في وضع معيار للتفرقة بين الضرر المباشر و غير المباشر، بعض    

الفقهاء قالوا بأنها مسألة ذوق و فطنة أكثر منها مسألة فقه و قانون، و أنها مسألة يفصل فيها 

لرقابة قاضي الموضوع تبعا لما يراه من ظروف كل مسألة على انفراد و يكون فيها خاضعا 

محكمة النقض
3
. 

 التعويض عن الضرر المباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقع: ثالثاـ

 إالمن أهم ما يميز المسؤولية العقدية عن المسؤولية التقصيرية، هو أن األولى ال تقوم    

لتعويض الضرر المتوقع، في حين أن الثانية تشمل الضرر المتوقع و غير المتوقع، و يراد 

عنه كان غير متوقع فال يسأل  إذاالعقد، أما  إبرامالمتوقع ما كان حصوله متوقعا عند بالضرر 

خطأ جسيما حيث تطبق عندئذ قواعد المسؤولية  ارتكب غشا أو إذا إالالمدين في العقد 

ما يمكن أن يتوقعه الشخص  إلىالتقصيرية )الفعل الضار(، و يرجع في تحديد مدى التوقع 

نفس ظروف المدينوجد في  إذاالعادي 
4
. 

كان غير متوقع  إذاو يكون الضرر غير متوقع في سببه أو في مقداره و مداه، ففي حالة ما    

في سببه، يكون معنى ذلك أنه من غير الممكن توقع أن من شأن خطأ المدين أن يترتب عليه 

مداه، و قد كل ما حدث من ضرر للدائن، فال يسأل المدين عن هذا الضرر مهما كان مقداره و 

يكون الضرر متوقعا في سببه و لكن غير متوقع في مقداره و مداه، أي أن يكون متوقعا أن 

                                                           

 .300ـ د/زهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص1

م، 2009، دار المسيرة، األردن، 1مصادر االلتزام في القانون المدني ـ دراسة مقارنة ـ ، طـ د/يوسف محمد عبيدات، 2

 .348ـ347ص

 .80م، ص2002، دار الشروق، األردن، 1ـ د/عبد العزيز اللصاصمة، المسؤولية المدنية التقصيرية ـ الفعل الضار ـ ، ط3
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فال يسأل  و لكن يكون مبلغ الضرر و مقداره غير متوقع، يترتب ضرر ما على خطأ المدين

عن مقدار الضرر الذي  و بعبارة أخرى يسأل المدين المدين عن جسامة الضرر غير المتوقعة،

متوقعا عند التعاقد من حيث سببه، و ال يسأل عن ضرر لم يكن متوقعا في سببه، و يسأل  كان

عن ضرر كان متوقعا في مداه، و ال يسأل عن ضرر كان غير متوقع في مداه، و يرجع في 

 إبرامالعقد، بحيث لو كان الضرر غير متوقع عند  إبراميوم  إلىوقت التوقع أو عدم التوقع 

العقد إبرامالعقد فال يسأل عنه المدين حتى و لو صار متوقعا بعد 
1
. 

أن هذه  إلىقصر التعويض على الضرر المتوقع في المسؤولية العقدية،  إرجاعيمكن    

المتعاقدين هي التي تحدد مدى الضرر الواجب  إرادةالمسؤولية تقوم على العقد و لذا فان 

 حالتي غش المدين أو خطئه الجسيم لشرط يقع باطال فيالتعويض عنه، و لكن لما كان هذا ا

األصل  إلىتين الحالتين بالتعويض عن كل الضرر المتوقع ألنه يرجع افان المدين يلتزم في ه

الشرط االتفاقي الذي يعدل من مقدار المسؤولية، و هذا هو الرأي الذي يقول به  إبطالبعد 

عن الضرر غير راح فيرون أن المسؤولية األستاذ المرحوم السنهوري أما غيره من الش

عقوبة مدنية يجازى بها المدين في حالتي غشه أو خطئه الجسيم إالالمتوقع ليست 
2
. 

 رابعاـ التعويض عن الخسارة الالحقة و الكسب الفائت:

يشمل الضرر المباشر عنصرين أساسيين و هما الخسارة التي لحقت بالمضرور و الكسب    

من التقنين المدني الجزائري السالفة الذكر، و يرجع السبب  182المادة  الفائت و ذلك حسب

لم يكن من المستطاع جعل المضرور في الحالة التي كان عليها قبل حدوث  إذاأنه  إلىفي هذا 

الضرر، فال أقل من تعويضه ليس عما لحقه من خسارة فحسب بل حتى عما فاته من ربح أو 

 .إليهكسب كان سيؤول 

لوجود عيب  اآللةلحرث مزرعته و تتلف هذه  آلةال عن ذلك كأن يشتري المستهلك و مث   

المعيبة، و يكون قد فاته كسب  اآللةفهنا خسارة مادية لحقت بالمستهلك لكونه دفع ثمن  فيها

صالحة للحرث ألنه ال يستطيع حرث مزرعته و ال  اآللةكان يمكن الحصول عليه لو كانت 

حصول عليها لو جني محصوله، فالبائع أو المنتج البائع يعوضه عن الفوائد التي كان يمكنه ال

جيدة بقيت اآللة في حالة
3
. 

                                            خامساـ التعويض عن الضرر األدبي:

                                                           

 .176ـ د/علي علي سليمان، المرجع السابق، ص1

م، 2010، دار الثقافة، األردن، 4ـ ، ط اإلسالميـ د/أنور سلطان، مصادر االلتزام في القانون المدني ـ دراسة مقارنة بالفقه 2
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رفض التعويض عن الضرر األدبي العتبارين يراهما حاسمين: إلييذهب جانب من الفقه    
1

                                                                                     

صعوبة تقدير مدى الضرر األدبي و مقدار التعويض الذي يمكن أن يغطيه، فالشرف  أوالهما:

ادية نجد لها مثيال أو ثمنا في السوق يمكن بموجبه و الكرامة و عاطفة المحبة ليست أشياء م

ذلك صعوبة تحديد مدى مستحقي التعويض عن  إلىتحديد التعويض عن المساس بها، يضاف 

الضرر األدبي، خصوصا عندما يتعلق األمر بفقد شخص عزيز فعند أي درجة من القرابة 

الضرر الذي يصيب  يجب أن نقف عند منح التعويض، و هل يمكن أن نرفض التعويض عن

 صديق المتوفى أو خطيبته أو محبيه.

 اإلنسانأن الحزن و األسى ال يمكن أن يقوم بالنقود، و ال يعد من المروءة أن يطالب  ثانيهما:

بثمن حزنه و ألمه أو يبيع عاطفة المحبة التي يحملها ألقاربه و أحبائه، و على ذلك فان هذا 

دون سبب و وسيلة لتضخيم مبلغ  إثراءالرأي يرى أن منح التعويض عن الضرر األدبي 

ارتفاع أقساط  إلىالتعويض الذي يتحمله محدث الضرر أو شركة التأمين، األمر الذي يؤدي 

 التأمين.

أنه و رغم االنتقادات، فان مبدأ التعويض عن الضرر األدبي قد استقر في القوانين  الإ   

مجرد  إنما، لإلصالحالحديثة تحت التبرير الذي ال يرى فيه اصطالحا لضرر غير قابل 

ترضية للمضرور توفر له نوعا من العزاء الذي يخفف عنه األلم و الحزن الذي أصابه، و ال 

تقدير التعويض عن الضرر األدبي، فهذه الصعوبة صفة ترد في يؤثر في ذلك صعوبة 

تعويض الكثير من األضرار المادية، و على ذلك فان صعوبة تقدير التعويض ال تبرر أن يفلت 

المسؤول عنه من كل عقاب، و يبقى الدور للقاضي في التغلب على هذه الصعوبة، و قد 

 إلىنتقاد تعويض الضرر األدبي بأنه يؤدي حاولت بعض االتجاهات القانونية التغلب على ا

المسؤول من العقاب  إفالت إلىالمضرور دون سبب أو انتقاد عدم تعويضه بأنه يؤدي  إثراء

لجهات خيرية  إنماالمدني، و ذلك بأن قررت أن يدفع المسؤول التعويض ليس للمضرور و 

سابقا ذات نفع عام و هذا هو مذهب القوانين في بعض الدول االشتراكية
2
. 

في التقنين المدني الجزائري بنص صريح يقضي بمبدأ التعويض عن الضرر  هذا و لم يأت   

من التقنين المدني الجزائري جاءت مطلقة ال تميز بين  124األدبي، غير أن صياغة المادة 

المتعلقة بمدى التعويض التي تحيلنا  131الضرر المادي و الضرر األدبي، كما أن نص المادة 

 الضرر األدبي و التعويض عنه و هذا نقص في التشريع إلىمنه، لم تتعرضا  182المادة  لىإ

ر ويض مختلف أنواع الضرالجزائري يجب تداركه، في حين أن الفقه الجزائري متفق على تع

 المعنوي. 
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 سادساـ التعويض عن الضرر المرتد:

ألقارب المضرور في حالة وفاته مطالبة المسؤول بالتعويض عما أصابهم شخصيا من    

ضرر مادي يقتصر التعويض  اإلعالةضرر مادي لفقد العائل الذي كان يعولهم فالحرمان من 

عنه على من يعيلهم المتوفى فعال و ال عالقة له بالميراث، و ألقارب المضرور في حالة وفاته 

و األحزان التي  اآلالملتعويض عما أصابهم شخصيا من ضرر معنوي من مطالبة المسؤول با

سببها فراقه األبدي عنهم
1
. 

و هناك مالحظة جديرة بالذكر في شأن التعويض عن الضرر الذي يصيب الغير بالتبعية في    

د العالقة المالية، مثال غلق مصنع ينتج مواد معينة بعدما ثبت أن المنتج لم يلتزم بقواع إطار

، فهنا السؤال يثور هل يحق للعمال الذين أحيلوا جبرا على اإلنتاجالصيانة و النظافة في 

 البطالة أن يطالبوا بالتعويض؟. 

نها اللتزام الفاعل بالتعويض ع ال شك أن هؤالء قد أصيبوا بأضرار مرتدة مادية موجبة   

 المسألة اختلف فيها الفقه  ن هذهأ إالهي تتجسد بما فقدوه من أجورهم نتيجة لذلك العمل، و

و أخيرا استقر القضاء على التعويض عنها بعدما تأكد فعال بأن هناك ضرر لحق  ضاءالقو

هؤالء العمال، بشرط أن ال يتوسع القضاء في مثل هذه الحاالت توسيعا غير مرغوب فيه 

لدائرة المطالبين بالتعويض عن الضرر المرتد
2
. 

                                                                  المطلب الثاني               

 طرق التعويض

لقد أورد المشرع الجزائري طرق التعويض طبقا لألحكام العامة المنصوص عليها في    

لمستهلك في التقنين المدني الجزائري، بينما خصص كذلك طرق التعويض في قانون حماية ا

و بناءا عليه سوف نتناول في الفرع األول طرق التعويض في  مجال حوادث االستهالك.

 و في الفرع الثاني طرق التعويض في قانون حماية المستهلك. ،القانون المدني

الفرع األول                                                                                            

 نيطرق التعويض في القانون المد

أن أثر المسؤولية المدنية للمنتج تتمثل في استحقاق المضرور تعويضا  إلى اإلشارةسبقت    

 بينما يصبح مرتكب الخطأ مدينا بهيصبح دائنا بهذا التعويض،  إذعن الضرر الذي أصابه، 

 فمصدر الحق في التعويض هو الفعل الضار، و ينشأ االلتزام عنه من يوم وقوع الضرر.
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ح المشرع الجزائري للقاضي سلطة في اختيار طريقة التعويض األكثر مالئمة و لقد من   

 إيراديمكن أن يكون مقسطا أو جملة أو في شكل  إذلطبيعة الضرر، و ذلك وفقا للظروف 

مرتب، كما يمكن تقديره نقدا أو غير نقد
1
. 

نقدا أو غير يكون  و التعويض بمعناه الواسع يمكن أن يكون عينا أو بمقابل و هذا األخير قد   

   .نقد

  أوالـ التعويض العيني:

 ـ تعريف التعويض العيني:1

ما كانت عليه قبل وقوع الضرر، و هذا  إلىالحالة  بإعادةيقصد بالتعويض العيني الحكم    

كان ممكنا، ألنه يعني محو الضرر تماما و وضع  إذاالنوع من التعويض هو األفضل 

المضرور في نفس الحالة التي كان عليها قبل وقوعه
2
. 

و عليه فان القاضي ليس ملزما بأن يحكم بالتعويض العيني، و لكن يتعين عليه أن يقضي به    

عويض قبل كان ممكنا و طالب به الدائن، كما أنه ال يتقيد المضرور بتقديم أي من نوعي الت إذا

األخر، فله أن يبدأ بالمطالبة بأيهما حسبما يشاء و على ما يراه أنفع له، و كذلك يجوز 

أن يعرض التعويض العيني فيقضي به عليه، غير أنه في أكثر األحوال الضرر  للمسؤول

التعويض النقدي إلىاألدبي يتعذر التعويض العيني فيه فيتعين اللجوء في هذه الحالة 
3
. 

ك يبقى محصورا في نطاق الضرر الذي يصيب كان ممكنا فان ذل إذاعويض العيني و الت   

 آخراألموال، أما الضرر الجسدي أو المعنوي فال يتصور التعويض فيه على األقل وفق 

الحياة لمن مات بحادث كما ال يتصور بأن  إعادةمعطيات علم الطب و الجراحة، فال يمكن 

الجسدية و المعاناة النفسية  اآلالملتي فقدها و ال يمكن محو يستعيد المضرور ساقه أو عينه ا

الجسدية و ال شعوره المهان عند تعرضه لذلك، و مع ذلك يبقى  إلصابتهالتي كابدها نتيجة 

 التعويض العيني ممكنا أحيانا في بعض صور الضرر الجسدي كأحوال التشويه، حيث يمكن

 ن عليها قبل وقوع الضرر خصوصا في الحالة التي كا إلىعملية تجميل تعيد المضرور  إجراء

                                                           

"يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف و يصح أن يكون  يليمن التقنين المدني الجزائري على ما  132ـ تنص المادة 1

المدين بأن يقدر تأمينا و يقدر التعويض  إلزامتين الحالتين امرتب و يجوز في ه إيراداالتعويض مقسطا كما يصح أن يكون 
و أن يحكم و ذلك على ما كانت عليه أ إلىالحالة  بإعادةبالنقد على أنه يجوز للقاضي و بناءا على طلب المضرور أن يأمر 

 ".تتصل بالفعل غير المشروع اإلعاناتسبيل التعويض بأداء بعض 

 .467سرحان و د/نوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص إبراهيمـ د/عدنان 2

تاما و هو كثير الوقوع في المسؤولية  إصالحاالضرر  إصالح إلىيؤدي  إذهو أفضل طرق التعويض ـ التعويض العيني 3

المدين به أما في المسؤولية التقصيرية فنطاقه محدود أو باألحرى نادر الحدوث و ذلك  إجباريث يتيسر على القاضي العقدية ح
 .إزالتهحين يتخذ الخطأ الذي يقترفه المدين صورة القيام بعمل يمكن  إالألنه ال يكون ممكنا 
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حاالت التشويه البسيط و المحدود
1
. 

 ـ الفرق بين التعويض العيني و التنفيذ العيني:2

 لتنفيذ العيني و التعويض العيني أن بعض الفقهاء لم يميزوا بين ا إلى اإلشارةال بد من    

القول بعدم  إلى ابتداءالجليل السنهوري اتجه وصفوهما بأنهما مصطلحان مترادفان، فاألستاذ و

أنه عاد فتخلص عن هذه الفكرة في الجزء  إالوجود فارق بينهما لكونهما وفاءا بااللتزام عينا، 

بااللتزام  اإلخاللالثاني من الوسيط فأوضح الفرق بينهما، فقال أن األول يكون قبل وقوع 

بااللتزام  اإلخاللبه، و الثاني بعد وقوع  اإلخاللفيكون هناك تنفيذ عيني عن طريق عدم 

المخالفة تكون التعويض العيني فإزالة
2
. 

بناءا على  به أن التنفيذ العيني هو األصل فيحكم القاضي إذو تبرز أهمية التمييز بينهما،    

  ي فال يتقيد فيه بطلب أي منهماطلب الدائن أو المدين، بينما التعويض العيني جوازي للقاض

يتحقق التنفيذ العيني حيث يحصل الدائن على عين ما التزم به المدين حتى و لو تم ذلك من و

شيء معين بالنوع حيث يحصل الدائن على شيء  بإعطاءتم  الذي امغير المدين، كما في االلتز

 من النوع ذاته على نفقة المدين، أو في االلتزام بعمل حيث يتم تنفيذ العمل على نفقة المدين، أو

ما وقع مخالف، أما بالنسبة للتعويض العيني فان  إزالةفي االلتزام بامتناع عن عمل حيث يتم 

كحصوله على  آخرعينيا  أداءالدائن ال يحصل على عين ما التزم به المدين، و لكنه يتلقى 

شيء بديل لشيء قيمي هلك بخطأ المدين
3
. 

يز ذلك أن التعويض العيني يعتبر وسيلة عدم التمي إلىو لعل السبب في الخلط بينهما، يرجع    

المضرور في حالة تأخر المسؤول عن الوفاء بالتزامه، أو عند استحالة  إليهااحتياطية يلجأ 

التنفيذ العيني باعتباره األصل، أما المشرع الجزائري فقد نص على التنفيذ العيني في المادة 

كان تنفيذ االلتزام عينا  إذا" يليما من التقنين المدني الجزائري و التي نصت على  174/1

 بإلزامقام به المدين نفسه جاز للدائن أن يحصل على حكم  إذا إالغير ممكن أو غير مالئم 

 امتنع عن ذلك". إن إجباريةالمدين بهذا التنفيذ و بدفع غرامة 

  ثانياـ التعويض بمقابل:

 ـ تعريف التعويض بمقابل:1

 في  إليهالتنفيذ بمقابل أو عن طريق التعويض هو البديل عن تنفيذ االلتزام عينا و هو يلجأ    

                                                           

 .468سرحان و د/نوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص إبراهيمـ د/عدنان 1

، مصادر 1و القوانين المدنية الوضعية ـ ، ج اإلسالميـ د/منذر الفضل، النظرية العامة لاللتزامات ـ دراسة مقارنة بين الفقه 2

 .427ـ426م، ص1996، مكتبة الثقافة، األردن، 3االلتزام، ط

 .289السابق، صـ د/أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، الدراسات البحثية في المسؤولية المدنية، المرجع 3
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الحاالت التالية:
1

                                                                                                                                              

استحال التنفيذ العيني لاللتزام بخطأ المدين كما لو كان ملتزما بتسليم شيء معين فهلك  إذا*

استحال التنفيذ العيني بسبب أجنبي ال يد للمدين فيه كزلزال أو فيضان فان  إذابخطئه أما 

                                      .                                       االلتزام ينقضي و ال يكون المدين مسؤوال عن التعويض

التنفيذ  إلىللمدين و لو لم يكن في العدول عنه  إرهاقاكان التنفيذ العيني ممكنا و لكن فيه  إذا*

           بطريق التعويض ضرر جسيم يلحق بالدائن.                                                                                         

كان التنفيذ العيني ممكنا و غير مرهقا للمدين و لكن لم يطلبه الدائن و لم يعرضه عليه  إذا*

المدين فحينئذ يكون استبدال التنفيذ العيني لاللتزام بالتنفيذ بطريق التعويض وليد االتفاق 

 .الضمني لطرفيه

ي التزاما جديدا يحل محل االلتزام و يالحظ أن االلتزام بمقابل ال يعد في نظر الجمهور الفقه   

األصلي بل يشكل طريقة لتنفيذ هذا األخير، و من ثم فان كافة الضمانات التي كانت مقررة 

لاللتزام تظل قائمة لضمان الوفاء بالتعويض
2
. 

 أن يكون نقديا أو غير نقدي. إماو التعويض بمقابل    

 ـ أنواع التعويض بمقابل:2

  أـ التعويض النقدي:

التعويض النقدي هو الصورة الغالبة للتعويض في المسؤولية التقصيرية، و يتمثل في المبلغ    

المالي الذي يقدره القاضي لجبر الضرر الذي لحق بالمضرور، فكل ضرر حتى الضرر 

األدبي يمكن تقويمه بالنقد، و األصل أن يكون التعويض النقدي مبلغا مجمدا يدفع للمضرور 

مرتب له مدى الحياة أو مدة زمنية إيراداأن يكون  إماأقساطا و دفعة واحدة أو 
3
. 

فالغالب أو الشائع في التعويض أن يكون نقديا، حيث يمنح القاضي للمضرور مبلغا من النقود   

كمقابل للضرر الذي أصابه، و قد زاد من شيوع هذه الوسيلة من وسائل التعويض، القابلية 

ا القيمة المطلقة للتبادل، لذلك فهي تصلح لتعويض جميع أنواع االستهالكية للنقود باعتباره

فهو  للمضرور باب االختيار على مصرعيهأن التعويض النقدي يفتح  إلى ذلكالضرر، أضف 

 يمنح للمضرور مبلغ تعويض نقدي ال  إذيستطيع أن يفعل بمبلغ التعويض ما يحلو له، 

                                                           

، دار النهضة العربية، القاهرة، 1، أحكام االلتزام، ط2، جـ د/محمود عبد الرحمان محمد، النظرية العامة لاللتزامات1

، أحكام االلتزام، )دط(، دار 2. و د/فريد عبد المعز فرج، الوجيز في النظرية العامة لاللتزامات، ج105ـ104م، ص1999

 .50م، ص2000النهضة العربية، القاهرة، 

 .36م، ص1998، )دن(، 1في القانون المدني المصري، ط مسالن، دروس في األحكام العامة لاللتزاـ د/نبيلة ر2

 .266ـ د/بلحاج العربي، المرجع السابق، ص3
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ت عليه قبل وقوعهما كان إلىالحال  إعادةالضرر و  بإصالحيلزمه 
1
. 

و الفرق بين التعويض المقسط و التعويض على شكل مرتب دوري، أنه في الحالة األولى    

قسط  آخريتم دفع التعويض على أقساط تحدد مددها و يعين عددها و يتم استفاء التعويض بدفع 

المرتب مدى الحياة فيدفع أيضا على شكل أقساط تحدد مددها و لكن ال يعرف  اإليرادمنها، أما 

  بموته إاليدفع ما دام المستفيد منه على قيد الحياة و ال ينقطع  اإليرادعددها مقدما، ألن 

جبر  إلىاألمر هنا متروك لتقدير القاضي ألنه يدخل ضمن الوسائل الضرورية للوصول و

حين شفائه من  إلىد القاضي تقسيط مبلغ التعويض للمضرور الضرر بشكل كامل، فقد يج

المسؤول  إلزاممرتب دوري مدى الحياة للمضرور فله  إيرادالمسؤول بدفع  إلزامأو ، اإلصابة

عن الضرر بأن يقدم تأمينا يقدره القاضي لضمان الوفاء بمبلغ التعويض
2
. 

ائري بصدد التعويض النقدي في حالة من التقنين المدني الجز 176هذا ما نصت عليه المادة    

استحال على المدين أن  إذاعدم تنفيذ االلتزامات في بعض حاالت المسؤولية العقدية بقولها "

ينفذ االلتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ االلتزام ما لم يثبت أن 

تأخر المدين في تنفيذ  إذاكذلك استحالة التنفيذ نشأت عن سبب ال يد له فيه و يكون الحكم 

من نفس القانون بصدد التعويض النقدي في حالة عدم تنفيذ  132التزامه"، كما نصت المادة 

 االلتزامات في شتى أحوال المسؤولية التقصيرية.

  ب ـ التعويض غير النقدي:

 إالأمام القاضي في غالب األحيان يتعذر التنفيذ العيني في المسؤولية التقصيرية، و ال يبقى    

أن يحكم للمضرور بالتعويض، و ليس من الضروري أن يكون هذا التعويض نقدا في 

المسؤولية العقدية بل يمكن أن يكون غير نقدي، و هذا المقابل غير النقدي يتمثل في فسخ 

 إذاالدائن يطلبه عندما يرى أنه ال أمل في أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه  إليهيرجع  إذالعقد، 

برر، و كان له م إنالمطالبة بفسخ العقد و التعويض  إلىهنا يعدل عن ذلك و  البه بالوفاءط

من التعويض غير النقدي أن الفسخ وسيلةك يفهم من ذل
3
. 

الفرع الثاني                                                                                    

 حماية المستهلكطرق التعويض في قانون 

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش على ما  09/03من القانون رقم  13لقد نصت المادة    

أو عتادا أو مركبة أو أي  آلة: "يستفيد كل مقتن ألي منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو يلي

                                                           

 .470سرحان و د/نوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص إبراهيمـ د/عدنان 1

 .471ـ المرجع نفسه، ص2

 .319ـ318يوسف، المرجع السابق، صية سي ـ د/زهية حور3
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                                                      الخدمات.  إلىمادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون و يمتد هذا الضمان أيضا 

يجب على كل متدخل خالل فترة الضمان المحددة في حالة ظهور عيب بالمنتوج استبداله أو 

                       ثمنه أو تصليح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقته.                                                                     إرجاع

.                                                                                                                  إضافيةيستفيد المستهلك من تنفيذ الضمان المنصوص عليه دون أعباء 

 يعتبر باطال كل شرط مخالف ألحكام هذه المادة".  

و يستفاد من النص المدون أعاله، أنه يجب على المستهلك أن يقدم طلب تنفيذ الضمان    

البائع المحترف بذلك، و من حقوق  إخطاربمجرد ظهور العيب بالمنتوج، أو باألحرى عليه 

:إماالمشتري في هذه الحالة أن يقوم المحترف 
1

                                                                                                 

لم يتفق على األجل فانه  إنالمنتوج في األجل المتفق عليه و على نفقته و كلفته و  إصالح*

                                                        من يوم الضمان.   ابتداءيتحدد وفقا لما هو معمول به عادة و هو سبعة أيام تسري 

            *استبدال المنتوج في حالة كون العيب جسيما.                                                                                    

و يستوجب على المنتوج أو استبداله  إصالحتعذر على المحترف  إذا*رد ثمن المنتوج 

  به. ألحقتالمحترف تعويض المستهلك عن األضرار التي 

   المنتوج: إصالحأوالـ 

الضمان القانوني الخاص للمستهلك، و هو حقه في  ينشئهأول حق  اإلجراءو يعد هذا    

و لم يكن العيب جسيما، و أن يتقدم المستهلك  لإلصالحكان قابال  إذاالعيب بالمنتوج،  إصالح

مجانيا بالنسبة  اإلصالحفي أجل مطابق لألعراف المعمول بها، و يكون  إلصالحابطلب 

، و على األخص اليد العاملة و قطع اإلصالحفيتحمل المحترف جميع مصاريف  لمستهلكل

الغيار و حتى مصاريف النقل
2
. 

 بإثبات إالو يعد االلتزام بتقديم قطع الغيار التزاما بتحقيق نتيجة، و بالتالي ال يعفى البائع منه    

السبب األجنبي، و بالتالي ال يكفي ادعاؤه بعجز الصانع عن توفيرها، كما أن اعتباره التزاما 

أن يتحمل ال يعقل  إذمن حيث الزمان،  االتفاقيبتحقيق نتيجة، يشكل مبررا لتحديد الضمان 

البائع أو الصانع بعد مرور وقت معين االستمرار في صناعة قطع الغيار المالئمة ألجهزة 

المنتوج فيبقى التزاما ببذل عناية إصالحتوقف صنعها نهائيا، أما 
3
. 

  ثانياـ استبدال المنتوج:

                                                           

جامعة باجي مختار،  مجلة العلوم القانونية، ،المستهلك في ضمان أمن المستهلكدور جمعيات حماية  وتوشنت،ـ د/عبد هللا ب1

 .128م، ص2008، 12عنابة، العدد 

 .95ـ94ـ د/بودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص2

 .96ـ95، صالمرجع نفسهـ 3
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وج كان المنتوج ينطوي على خلل أو عيب جسيم، يؤثر في صالحية المنت إذافي حالة ما    

على النحو المرجو، فانه يقع على عاتق المحترف استبداله  إصالحه إعادةو يصعب  أكملهب

حتى يفي بالتزامه بالضمان، و من حق  بمنتوج جديد صالح لالستعمال يسلمه للمستهلك ككل

و ذلك مجانا و دون  إعادته لحالتهأو  إصالحهأمكن  إذاالمحترف أن يرفض استبدال المنتوج 

إضافيةمصاريف 
1
. 

المنتوج، يحق للمستهلك أن يطالب باستبدال  إصالحفشلت محاولة  إذاو معنى ذلك أنه    

المنتوج المعيب، بشرط أن يكون عيبه جسيما يحول دون استعماله جزئيا أو كليا، و بشرط أن 

يقدم طلب االستبدال في أجل يطابق األعراف المعمول بها
2
. 

  ثالثاـ رد ثمن المنتوج:

فيرد الثمن  ،يجب على المهني أن يرد ثمنه دون تأخر ،المنتوج أو استبداله إصالحتعذر  إذا   

كان المنتوج غير  إذاو يرد جزء من الثمن  ،كان المنتوج غير قابل لالستعمال كلية إذاكامال 

 لالستعمال جزئيا و فضل المستهلك االحتفاظ به قابل
3
. 

وجد بالمبيع عيب يضمنه البائع و كان هذا العيب يؤثر في المبيع كله، كان  إذاو عليه    

للمستهلك حق رد المبيع كله للبائع و المطالبة بقيمته وقت ظهور العيب، و في هذه الحالة نكون 

كان تأثير العيب جزئيا، و كان المبيع قابال لالنقسام جاز للمشتري أن  إذاأمام الرد الكلي، أما 

 يء أو الجزء المعيب دون الجزء األخر، و هذا ما يسمى بالرد الجزئي.يرد الش

 المتعلق بضمان المنتجات  90/266 و لقد نص المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم   

المنتوج أو  إصالحتعذر على المحترف  إذا" يليمنه على ما  9الخدمات و خاصة في المادة و

 رد ثمنه دون تأخير حسب الشروط التالية:                                                                 استبداله فانه يجب عليه أن ي

كان المنتوج غير قابل لالستعمال جزئيا و فضل المستهلك االحتفاظ  إذا*يرد جزء من الثمن 

                                                                   به.                                                                   

كان المنتوج غير قابل لالستعمال كلية و في هذه الحالة يرد له المستهلك  إذا*يرد الثمن كامال 

 المنتوج المعيب".

و يجوز للمستهلك أن يطالب التعويض عن كافة األضرار المادية أو الجسمانية التي تسبب    

من المرسوم التنفيذي السالف الذكر، و  6المادة  إلىفيها العيب في المنتوج، و ذلك استنادا 

                                                           

 .126بركات، المرجع السابق، ص ـ كريمة1

 .96، صالمرجع السابق ن منتجاته المعيبة،د/بودالي محمد، مسؤولية المنتج عـ 2

ـ علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، )دط(، دار 3

 .47م، ص2000ئر، الهدى، الجزا
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، و أن اإلصالحيدخل ضمن ذلك بصفة خاصة ضرر عدم االستفادة من المنتوج طوال فترة 

مبدأ استحقاق التعويض أو مداه يتوقف على عدة عوامل منها، حسن أو سوء النية للمحترف أو 

جود ضمانا اتفاقيا أنفع للمستهلك من عدمه، و يقدم لهذا األخير شهادة ضمان مدتها المنتج، و و

 من يوم تسليم المنتوج. ابتداءاأشهر أو أكثر تسري  6

و أخيرا رتب المشرع الجزائري على مخالفة أحكام الضمان القانوني الخاص، عقوبات    

                                                                                                                                            حماية المستهلك. ةجزائية تتمثل في الحبس و الغرامة من أجل تكريس فعالي
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                                                                                                 المبحث الثالث              

 تقدير التعويض و ضمانات الحصول عليه

التعويض عن األضرار التي ترتبها المنتجات و الخدمات، يعد بال شك أهم أثر يسعى  إن   

ية المدنية للمنتج، غير أن هذا التعويض يكون للمسؤول إثارتهعند  إليهالوصول  إلىالمستهلك 

عن الضرر المباشر، أي أن يقدر الضرر الذي أحدثه المنتج بخطئه  اإلشارةدوما كما سبقت 

 سواء كان ضررا ماديا أو ضررا معنويا.

أما عن تقدير الضرر فقد يكون تقديرا قانونيا أو تقديرا قضائيا أو تقديرا اتفاقيا، ففي حالة ما    

كان التقدير  إذاكان التقدير قانونيا فان القاضي يحكم بالتعويض المحدد، و في حالة ما  اإذ

رأى أن هناك  إذا إالاتفاقيا فان القاضي ملزما بالحكم بالتعويض المحدد من قبل األطراف، 

كان التقدير  إذا، و في حالة ما اآلخرتعسف من أحدهما فيتدخل ليخفضه لمصلحة الطرف 

 القاضي في هذه الحالة منحه المشرع السلطة التقديرية لتحديد التعويض المستحق. قضائيا فان

و القاعدة العامة أن تقدير التعويض يتحدد وقت صدور الحكم القضائي النهائي، سواء في    

مجال المسؤولية المدنية العقدية أو التقصيرية، حيث تكتمل في هذا الوقت عناصر الضرر 

ها في ضوء تغير القيمة الشرائية للنقود، و تتماثل قيمة التعويض النقدي مع المحققة وفقا لقيمت

 يض و ال كسب يزيد عن قيمة الضررقيمة التعويض العيني، بحيث ال تبقى خسارة بدون تعو

حالته التي كان عليها قبل تعرضه للفعل الضار المنسوب  إلىالمضرور  إعادةو يتأتى بالتالي 

 خطأ المنتج. إلى

  ر سواء بتفاقم الضرر أو بتحسنهبعبارة أخرى، قد يطرأ تغير على قيمة أو قدر الضرو    

فضال عن النتائج يتحدد ذلك بالنسبة لحالة الشيء ذاته الذي يتعرض لهذا التغيير أو يتالشى، و

المترتبة عن ذلك و من هنا فانه قد يتباين قدر الضرر الذي يصيب المستهلك في ماله، فيكون 

فترة و يزيد أو يتحسن في فترات أخرى لحين صدور الحكم القضائي النهائي، و ما  ثابتا في

 يقترن في ذلك من ظروف مؤثرة في هذا التغيير.

و في جميع الحاالت، فان القاضي يعتد بعناصر الضرر المحققة التي ألمت بالمضرور وقت    

احتمالية وقت وقوع  صدور الحكم القضائي النهائي، حتى و لو كان بعضها مجرد أضرار

الفعل الضار، فليس للقاضي أن يستبعد ظرف محقق وقت فصله في الدعوى، بحجة أنه كان 

 مجرد ضرر احتمالي وقت وقوع الحادث.

و في المقابل، و من أجل تكريس حماية فعالة للمستهلك فان المشرع الجزائري قد منحه    

تم  إذنصف، و هي ضمانات مجموعة من الضمانات للحصول على تعويض عادل و من



 الفصل الثاني:                                       أثر المسؤولية المدنية للمنتج
 

94 
 

و بناءا عليه سوف نتناول في  الطرف الضعيف في حوادث االستهالك.تقريرها لحماية 

 و في المطلب الثاني ضمانات الحصول عليه. ،المطلب األول تقدير التعويض و عناصره

                  المطلب األول                                                                      

 تقدير التعويض و عناصره

قد يصاب المستهلك في مجال حوادث االستهالك بضرر معين ناتج عن خطأ المنتج، ثم    

يطرأ في وقت الحق تغيير على هذا الضرر، سواء بالنسبة لقيمته بسبب الظروف االقتصادية 

ه الذي يتعلق بعناصر الضرر ذاتها المؤثرة في انخفاض القيمة الشرائية للنقود، أو بالنسبة لمدا

باشتدادها أو بتحسنها، و يثار في هذا الشأن تحديد قيمة الضرر الذي ينبني عليه تقدير 

  تغير الذي يمس عناصر الضرر ذاتها.التعويض، فضال عن مدى تأثر قيمة التعويض بال

اني عناصر و في الفرع الث ،بناءا عليه سوف نتناول في الفرع األول تقدير التعويضو

 التعويض.

الفرع األول                                                                                                    

 تقدير التعويض

بالتزام معين، يتم تقديره عن طريق  اإلخاللاألصل أن التعويض عن األضرار الناتجة عن    

أن هذا األصل ليس مطلقا من ناحية أجاز المشرع  إالالقاضي و هذا هو التعويض القضائي، 

الجزائري لطرفي العالقة التعاقدية االتفاق مسبقا على مقدار التعويض عن الضرر الناجم عن 

ه و هذا هو التعويض االتفاقي أو بالتزام معين سواء عن عدم التنفيذ أو تأخر الوفاء ب اإلخالل

الشرط الجزائي، و أخيرا قد يتولى القانون نفسه تحديد التعويض المستحق عن التأخير في 

 القانوني. التعويضتنفيذ التزام معين و هذا ما يطلق عليه 

  أوالـ التقدير القانوني:

قدير التعويض تضمين نصوصها أحكاما تقضي بت إلىقد تعمد بعض التشريعات الوضعية    

، كما في حالة التأخير عن تنفيذ االلتزام، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم يأخذ إجمالياتقديرا 

 إلىبمثل هذه الفوائد، باعتبار أنه يرى فيها نوعا من الربا المحرمة شرعا، و لعل ذلك يرجع 

جزائري، و هذا ما الالتي تشكل المصدر الثاني للتشريع  اإلسالميةتأثره بمبادئ الشريعة 

"القرض بين  يليمن التقنين المدني الجزائري و التي نصت على ما  454يتضح من المادة 

 األفراد يكون دائما بدون أجر و يقع باطال كل نص يخالف ذلك".
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عن الضرر الذي لحق الدائن من التأخير دون  إالفالتعويض طبقا للقانون الجزائري ال يكون    

أخير، و لذلك نرى أن المشرع الجزائري لم يتكلم عن تاريخ استحقاق الفوائد مراعاة فوائد الت

 التأخيرية باعتبارها تعويضا.

 إلعمالكان الضرر ناجما عن التأخير في سداد الدين، فهنا بطبيعة الحال ال مجال  إذاأما    

كان  إذالي "من التقنين المدني الجزائري على ما ي 186تنص المادة  إذالنص السالف الذكر، 

محل االلتزام بين األفراد مبلغا من النقود عين مقداره وقت رفع الدعوى و تأخر المدين بالوفاء 

 من هذا التأخير". قالالحبه فيجب عليه أن يعوض للدائن الضرر 

و ما يالحظ عن التشريعات التي تأخذ بمبدأ التعويض القانوني، أنه مطبق في مجال    

 لعقدية دون المسؤولية المدنية التقصيرية.المسؤولية المدنية ا

  ثانياـ التقدير االتفاقي:

قد ال يرى الطرفان ترك األمر في تقدير التعويض للقاضي، فيضمنان العقد المنشئ لاللتزام    

 إذابه، فيتفقان مقدما على مقدار التعويض الذي يستحق الدائن  اإلخاللبندا يحددان فيه جزاء 

لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، فيكون ذلك شرطا جزائيا عن عدم التنفيذ، أو على مقدار التعويض 

، فيكون ذلك شرطا جزائيا عن التأخير، و قد ال تأخر المدين في التنفيذ إذاالذي يستحقه الدائن 

كان  اإذيدرج الشرط في صلب العقد األصلي بل يتضمنه اتفاق الحق، غير أن الشرط االتفاقي 

المدين بالتزامه أي  إخاللفي اتفاق الحق للعقد يشترط أن يكون هذا االتفاق سابقا على واقعة 

 كان الحقا لها فانه يعتبر صلحا ال شرطا جزائيا. إذاسابقا على عدم التنفيذ أو التأخر فيه، ألنه 

التقنين المدني من  383و لقد نص المشرع الجزائري على التقدير االتفاقي من خالل المادة    

"يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص  يليالجزائري و التي نصت على ما 

 ".181 إلى 176عليه في العقد أو في اتفاق الحق و تطبق في هذه الحالة أحكام المواد من 

و الشرط الجزائي بالوصف المتقدم يختلف من ناحية عن الصلح كما يختلف من ناحية    

أي من المتعاقدين بتنفيذ التزامه، و يتم  إخاللأخرى عن العربون، فالصلح اتفاق الحق على 

كان  إذاهذا االتفاق بين المتعاقدين و يكون الغرض منه حسم ما ثار بينهما من منازعات، و 

الشرط الجزائي اتفاق سابق على وقوع الضرر، فالصلح الحق عليه و ال تسري على عقد 

م الخاصة بالشرط الجزائيالصلح األحكا
1
. 

يقصد به بحسب  إنماو يختلف الشرط الجزائي عن العربون، فالعربون الذي يدفع عند التعاقد   

األصل العدول بمعنى أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول، و العربون هو مقابل لهذا 

                                                           

 .53ـ د/نبيلة رسالن، المرجع السابق، ص1
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و تنطبق هذه رد مثله،  اآلخرعدل الطرف  إنالعدول فان عدل من دفع العربون خسره و 

ضرر من العدول أم لم يلحقه و في هذا يختلف الشرط  اآلخرالقاعدة سواء لحق الطرف 

أي منهما  إخاللالجزائي عن العربون، فالتعويض الذي يتفق عليه المتعاقدين مقدما عند 

ضرر، في حين أن دفع العربون يفقده من  اآلخرأصاب المتعاقد  بالتزامه ال يستحق إال إذا

ضرر أم لم يصبه اآلخرعدل سواء أصاب المتعاقد 
1
. 

ميز الشرط الجزائي  بأنه التزام تابع لاللتزام األصلي، ما دام قيامه تعويضا اتفاقيا عن تو ي   

، و هو بحكم تبعيته لهذا االلتزام بتنفيذ التزام كان هو المقصد األساسي للمتعاقدين إخالل

أو تم فسخه أو استحال  بإبطالهكان االلتزام األصلي باطال أو حكم  فإذااألصلي يزول بزواله، 

تنفيذه لسبب أجنبي، فانه يسقط هذا االلتزام و يسقط معه الشرط الجزائي، كما يتميز على أنه 

صلي ممكنا فان أي من المتعاقدين ال يستطيع التزام احتياطي، فما دام التنفيذ العيني لاللتزام األ

أن يختار بدال منه التنفيذ بمقابل عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي، كما أن المدين في نفس 

الفرض ال يمكنه استبدال التنفيذ العيني بدفع قيمة هذا التعويض االتفاقي، و أخيرا يتميز بأنه 

النظر فيه من قبل القضاء عادةإلمقدرا تقديرا جزافيا، لذلك يكون قابال 
2
. 

و على ذلك يمكن للقاضي أن يخفض مقدار التعويض في الشرط الجزائي في حالتين:   
3
                                                              

درجة كبيرة ال  إلىأثبت المدين أن تقدير التعويض في الشرط الجزائي كان مبالغا فيه  إذا*

كان عدم التناسب هذا يسيرا بين القيمتين فال  إذاسب مع قيمة الضرر الحاصل فعال أما تتنا

كانت هذه المبالغة  فإذايكون هناك مبالغة في تقدير التعويض المتفق عليه بالشرط الجزائي 

                                                    الحد المعقول.                                  إلىبدرجة كبيرة فللقاضي أن ينقص مقدار التعويض 

جزئي فيجوز  إخاللفي هذه الحالة  إخاللهأثبت المدين أنه قام بتنفيذ جزء من التزامه فان  إذا*

 للقاضي تخفيض مقدار التعويض بالشرط الجزائي بما يتناسب مع الجزء المنفذ.

من التقنين المدني الجزائري كما  184هذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة     

جاوز الضرر قيمة التعويض المحدد في االتفاق فال  إذا" يليمنه على ما  185أضافت المادة 

مدين قد ارتكب غشا أو خطأ أثبت أن ال إذا إاليجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة 

كن في هذه الحالة التمسك بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي نصت عليها المادة ال يمو جسيما 

106." 

كان تقدير التعويض يجوز في المسؤولية  إذاو يثار بصدد التقدير االتفاقي سؤال حول ما    

 التقصيرية جوازه في المسؤولية العقدية؟ في الواقع أن االتفاق الرضائي على تقدير التعويض 
                                                           

 .54ـ د/نبيلة رسالن، المرجع السابق، ص1

 .86ـ85م، ص2009، دار الثقافة، األردن، 1ـ د/عبد القادر الفار، أحكام االلتزام ـ أثار الحق في القانون المدني ـ ، ط2

 .64ـ د/فريد عبد المعز فرج، المرجع السابق، ص3
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لمسؤولية التقصيرية نادر الوقوع العتبارات عديدة منها:في ا
1

                                                                            

                 مصدر هذه المسؤولية هو القانون و ال يجوز مخالفة أحكامه ألنها من النظام العام.                                                إن*

منذ وقوع الضرر.                                            إال اآلخرمنهما  ل شخص غريب عن الضرر و ال يعرف كلالمسؤو إن*

 بعد تحقيق المسؤولية و بعد الحكم بالتعويض. إاللذلك ال يتصور االتفاق بينهما 

 ثالثاـ التقدير القضائي:

قضائي، أي أن القاضي هو الذي يحدده في طبيعته و في مداه وفقا  األصل في التعويض أنه   

لضوابط و أسس قانونية محددة و معينة، و يشترط الستحقاق التعويض القضائي توافر شروط 

 لتقصيرية، و هي خاصة شروط الخطأ قانونية سواء في المسؤولية العقدية أو في المسؤولية ا

كما أنه يشترط أيضا ضرورة اعذار المدين ما لم يوجد نص الضرر و العالقة السببية بينهما، و

يقضي بخالف ذلك
2
. 

من التقنين المدني  131و لقد نص المشرع الجزائري على التقدير القضائي في المادة    

الجزائري و التي نصت على ما يلي "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق 

لم يتيسر  فإذامكرر مع مراعاة الظروف المالبسة  182و  182طبقا ألحكام المادة بالمصاب 

له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن 

 .يطالب خالل مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير"

الموضوع و لكن مع خضوعه أن تقدير التعويض يدخل في سلطة قاضي  إلىو أخيرا نشير    

غير أن معيار  ،إليهاكأن يبين في حكمه عناصر التعويض التي استند  ،لرقابة محكمة القانون

تقدير التعويض في المسؤوليتين العقدية و التقصيرية هو ما لحق المضرور من ضرر و ما 

فالمستهلك  ،ئريمنها التشريع الجزا و فاته من كسب و هو المعيار الشائع في أغلب التشريعات

أو كان مرتبط بعقد مع المنتج  إذابناءا على قواعد المسؤولية العقدية  إمادوما يرجع بالتعويض 

 انتفى هذا العقد. إذابناءا على قواعد المسؤولية التقصيرية 

الفرع الثاني                                                                               

 عناصر التعويض

لم يتفق المتعاقدان على التعويض و لم يوجد نص قانوني يحدد ذلك، فالقاضي هو الذي  إذا   

 يقدر التعويض و لكن في صدد تقديره لهذا األخير، فانه يراعى بعض العناصر منها الظروف 

                                                           

.192م، ص1992د/مقدم سعيد، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي، )دط(، مطبعة النخلة، الجزائر، ـ 1  

م، 2012، دار الثقافة، األردن، 1ـ دراسة مقارنة ـ ، ط اإلسالميةـ د/بلحاج العربي، أحكام االلتزام في ضوء الشريعة 2

 .121ـ120ص
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 سوءها.المالبسة، النفقة المؤقتة، الضرر المتغير و الوقت الذي يقدر فيه، حسن النية أو 

 أوالـ الظروف المالبسة:

الجزائري المذكورة  من التقنين المدني 131ادة يراعي القاضي في تقدير التعويض طبقا للم   

أعاله الظروف المالبسة لوقوع الضرر، و يقصد بها الظروف الشخصية التي تتصل بحالة 

المضرور الصحية و المالية و العائلية و التي تدخل في تحديد قدر الضرر الذي أصابه، كما 

رر يراعي القاضي في هذا الشأن الظروف الشخصية للمسؤول و السيما ظروفه المالية، فالض

أساس مجرد، غير أنه يجب  المضرور بالذات ال على إلىيقدر تقديرا ذاتيا أو شخصيا بالنظر 

أن ال يتجاوز التعويض مقدار الضرر، أي بمعنى أنه يجب أن يكون هناك تناسب بين الضرر 

و التعويض و أن ال يثرى المضرور على حساب المسؤول، كما أنه يجب أن ال يجمع 

ن عن ضرر واحدالمضرور بين تعويضي
1
. 

أن الظروف االقتصادية للمسؤول من حيث الثراء أو الفقر، ال تؤثر في  إلىو يذهب اتجاه    

تقدير مبلغ التعويض الذي يلزم به، فالتعويض يكون بقدر الضرر دون االعتداء بالوضع 

ر االقتصادي للمسؤول، فال يجوز زيادة التعويض عن قدر الضرر لمجرد أن المسؤول على قد

كان المعسر في  إالالمسؤول و  إلعساركبير من اليسر، و ال يجوز كذلك تخفيض التعويض 

منأى عن المسؤولية، فتلك االعتبارات ال صلة لها بمدى الضرر الذي أصاب المضرور
2
. 

أن عبارة الظروف المالبسة تشمل كافة  إلىالقول  إلىمن الفقه يذهب  آخرو لكن جانب    

الظروف المالية للمسؤول، و من ثم يجوز للقاضي أن يدخلها في اعتباره  الظروف و من بينها

الخراب  إلىكان التعويض الكامل له يؤدي  إذاو يخفض مبلغ التعويض عن مقدار الضرر، 

تقديرية واسعة في تقدير التعويض المالي للمسؤول، و يساعده في ذلك ما يتمتع به من سلطة 

قاضي الموضوع بيان الظروف المالبسة التي  إلزامض ال بد من رفض محكمة النقوعليه 

يمكن في ظل هذا الوضع االعتداد بالوضع المالي  إذأدخلها في اعتباره عند تقدير التعويض، 

للمسؤول دون أن يفصح عن ذلك في حكمه
3
. 

  ثانياـ النفقة المؤقتة:

لم يتيسر للقاضي وقت الحكم أن يقدر مبلغ التعويض بصفة نهائية، فله أن يحتفظ للمضرور  إذا

  السالفة الذكر 131بقا للمادة طفي أن يطالب خالل مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير 

 إذامن هنا نستخلص أنه قبل الحكم النهائي بالتعويض يمكن أن يحكم للمضرور بنفقة وقتية، و

                                                           

 .270ـ269انون المدني الجزائري، المرجع السابق، صـ د/بلحاج العربي، النظرية العامة لاللتزام في الق1

 .299م، ص1997، مصادر االلتزام، )دط(، )دن(، 1ـ د/حسام الدين كامل األهواني، النظرية العامة لاللتزام، ج2

 .121ـ د/محمود عبد الرحمان محمد، المرجع السابق، ص3



 الفصل الثاني:                                       أثر المسؤولية المدنية للمنتج
 

99 
 

 إلى رباالنتظابتا لديه أن المضرور يستحق التعويض، و كانت ظروفه شاقة و ال تسمح كان ثا

وقت صدور الحكم
1
. 

            و يالحظ أنه قبل الحكم بهذه النفقة مراعاة االعتبارات التالية:                                                                    

المدعى عليه و قد ترتب عليه ضرر للمدعي بمعنى أن  إلىسند *أن يكون ثمة فعل ضار م

 تقدير التعويض.                                                                                  إاليكون مبدأ المسؤولية قد تقرر و لم يبقى 

 .                                                                 اإلعداده*أن تكون عناصر تقدير التعويض ال تزال في حاجة لمدة طويلة 

      *أن تكون هناك ضرورة ملحة للحكم بهذه النفقة للمضرور.                                                                         

ن مبلغ التعويض الذي ينتظر مؤقتة الذي يقضي به القاضي أقل م*يجب أن يكون مبلغ النفقة ال

أن يقدر به الضرر
2

          . 

 ثالثاـ حسن النية أو سوءها:

يقصد بحسن النية االستقامة و النزاهة و انتفاء الغش، كما يقصد بها ما يجب أن يكون من    

من التقنين المدني  107/1للمتعاقد في تنفيذ ما التزم به، حسب ما قضت به المادة  إخالص

 الجزائري و التي نصت على ما يلي "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و بحسن نية".

و حسن النية قد ال يكون لها أثر في تقدير التعويض، فمثال المنتج البائع يسأل عن الضرر    

مستهلك من خطورة المنتوج و لو كان يجهل ذلك الضرر، و يضمن العيب الخفي الذي يلحق ال

أن األستاذين الفرنسيين بالنيول و ريبير يريان أن  إالفي المنتوج و لو كان غير عالم به، 

في مقدار التعويض و ليس في مبدأ تقريرهله أثر  إنماحسن نية البائع 
3
. 

  يقدر فيه:رابعاـ الضرر المتغير و الوقت الذي 

يقصد بالضرر المتغير ما يتردد بين التفاقم و النقصان بغير استقرار في اتجاه بذاته، و قد    

يحدث تبعا لظرف طارئ بين فترة ارتكاب الخطأ و حصول الضرر
4
. 

كان المضرور قد  إذاعن الضرر الذي أحدثه بخطئه، أما  إالو المسؤول عن الضرر ال يسأل   

و ال صلة له بالضرر األول و ال هو ساعد عليه، فانه ال يدخل  آخرص أصابه ضرر بفعل شخ

 إلىفي الحساب عند تقدير التعويض و ال مسؤولية عن اشتداد الضرر أو تفاقمه، ألنه ال يرجع 
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، و هذا األخير هو الذي يلتزم بالتعويض عن زيادة آخرخطأ شخص  إلى إنماخطأ المسؤول و 

كان الضرر قبل صدور الحكم  إذاتفاقم ضرر المضرور، أما الضرر المترتب عن اشتداد أو 

 قد خف فان المسؤول يستفيد عن هذا التحسن حتى و لو كان بسبب أجنبي.

لكن السؤال المطروح: ما هو الوقت الذي تقدر فيه المحكمة التعويض؟ فهل من يوم وقوع    

 الفعل الضار أو من يوم صدور قرار الحكم به؟.                                                                                  

يض يكون يوم صدور الحكم، ليتحقق لقد استقر كل من الفقه و القضاء على أن تقدير التعو   

بين التعويض و الضرر، ألن النتائج التي تنجم عن الفعل الضار  اإلمكانالتعادل على قدر 

ليست ثابتة، أي أنها قد تشتد أو تخف حسب الظروف، و في هذا الصدد يجب على القاضي أن 

وقت الفصل  اإلساءةحالة المضرور من التحسن أو  إليهيراعي عند تقدير التعويض ما وصلت 

 كانت عليه يوم الحادثة ساءت حالة المضرور يوم صدور الحكم عما إذافي الدعوى، فمثال 

كان حكمه مجحفا أي لم يحكم  إالفانه يتعين على القاضي مراعاتها عند تحديد التعويض و 

 يوم صدور إلىلم يتغير الضرر منذ وقوعه  إذابالتعويض عن كل الضرر الذي لحقه، أما 

الحكم بل تغير سعر النقد الذي يقدر به التعويض و هو ما يطلق عليه "تغير ذو طبيعة 

اقتصادية"، فانه ال بد على القاضي أن يؤخذ في االعتبار في تقدير التعويض النقدي قيمة 

الضرر يوم صدور الحكم، و يسري تقدير التعويض على أساس القيمة يوم الحكم في كل من 

و التقصيرية المسؤولية العقدية
1
. 

المطلب الثاني                                                                             

 ضمانات الحصول على التعويض

لقد منح المشرع الجزائري في سبيل حماية الطرف الضعيف أال و هو المستهلك في مجال    

صول على التعويض، و من بين هذه حوادث االستهالك مجموعة من الضمانات من أجل الح

و بناءا عليه سوف  هديدية، وثيقة أو بوليصة التأمين.الضمانات: تضامن المنتجين، الغرامة الت

و في الفرع  ،و في الفرع الثاني الغرامة التهديدية ،نتناول في الفرع األول تضامن المنتجين

 الثالث وثيقة أو بوليصة التأمين.

                                                                               الفرع األول          

 تضامن المنتجين  

يعتبر تضامن المنتجين أهم ضمانة من ضمانات الحصول على التعويض، حيث كلما كان    

السلعة المعيبة كلما زاد حض المستهلك في  إنتاجهناك مجموعة من المنتجين شاركوا في 

من  126ه على التعويض، و لقد نص المشرع الجزائري على هذه الضمانة في المادة حصول
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تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا  إذا" يليالتقنين المدني الجزائري و التي نصت على ما 

عين  إذا إالمتضامنين في التزامهم بتعويض الضرر و تكون المسؤولية بينهم بالتساوي 

 القاضي نصيب كل منهم في االلتزام بالتعويض".

الجماعية لهؤالء، و ذلك باعتبار أن  اإلدانةغير أن بعض الفقهاء يرى بعدم األخذ بفكرة    

السلعة، و لذا من المنطقي أن تنسب حراسة التكوين  إنتاجحارسا للتكوين كل من اشترك في 

كان لهذا األخير أن يتحرى خلو األجزاء  إذال، المنتج النهائي الذي طرح السلعة للتداو إلى

 إحداثالمختلفة من أي عيب، و التأكد من سالمة المنتوج لالستهالك، و عدم قابليته في 

الجماعية، بل ألن  اإلدانةفي حق المضرور عند التخلي عن فكرة  إجحافالضرر، و ليس 

 إلىدفع التعويض، أضف الشخص الذي مدينه المنتج و هو شخص موسر و من ثم قادر على 

ذلك أنه غالبا ما يكون مؤمنا له في تأمين مسؤوليته عن األضرار، كما ال يترتب على هذا 

بالمنتج النهائي، ألنه يستطيع عند تحديد الجزء المعيب أن يرجع بما دفعه من  إجحافالقول 

الضرر إحداثتعويض على منتج هذا الجزء الذي كان سببا في 
1
. 

                                                                               الفرع الثاني 

 الغرامة التهديدية

كسر عناده و حمله على الوفاء بواجبه بغير  اإلمكانجبر المدين على التنفيذ ففي تعذر  إذا   

كون ذلك ما يسمى بالغرامة التهديدية، و ي إلىاستعمال القوة المادية عن طريق اللجوء 

 باستصدار حكم قضائي يلزم المدين أي المنتج بأن يقوم بالوفاء تحت طائلة غرامة تهديدية.

 أوالـ تعريف الغرامة التهديدية:

الغرامة التهديدية هي مبلغ من النقود يحكم به القاضي على المدين عن كل فترة زمنية معينة    

ال يتم فيها تنفيذ المدين اللتزامه عينا، حيث يكون التنفيذ العيني باعتباره طريقة من طرق 

التعويض يقتضي تدخال شخصيا من جانبه، و يكون التهديد المالي بالتالي وسيلة غير مباشرة 

المدين على التنفيذ العيني جبارإل
2
. 

هو التغلب على عناد المدين و حمله على تنفيذ التزامه تنفيذا  إذنفالمقصود بالتهديد المالي    

استنفذ التهديد المالي أغراضه لم يعد  فإذاعينيا، و من ثم يصبح الحكم الصادر به حكما وقتيا، 

الذي أصاب الدائن من جراء االمتناع أو  تعويض نهائي يقاس بمقياس الضرر إلىتحويله  إال

 قيقة ما يتم تنفيذه في الواقع هوالتأخير في التنفيذ، و يترتب عن هذا التصور السابق أنه في الح
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ليس التهديد المالي الوقتي بل هو التعويض النهائي
1
. 

 ثانياـ شروط الحكم بالغرامة التهديدية:

 لكي يصدر القاضي حكما يقضي بغرامة تهديدية ال بد من توافر الشروط التالية:                                                         

ضروريا للحكم كان  إنوجود االلتزام و  إن تنفيذ االلتزام عينا: اإلمكانأن يكون في *

بل يجب أن يكون تنفيذه عينا  لغرامة التهديديةأنه ال يكفي لتبرير الحكم با إال بالغرامة التهديدية

أصبح  فإذا لمالي هو الحصول على هذا التنفيذذلك أن الغرض من التهديد اال يزال ممكنا، 

سبب أجنبي  إلىالتنفيذ العيني مستحيال برئت ذمة المدين ما دام أن هذه االستحالة كانت ترجع 

هذه الغرامة بل أنه حتى و لو كانت االستحالة  لىإو لم يعد من حق الدائن اللجوء  ال يد له فيه

ذلك أنه "ال يمكن  ة التهديدية سيظل غير متصور أيضاالغرام إلىبفعل المدين فان اللجوء 

                                                                                                                سوى التعويض.لى مستحيل" و ال يبقى أمام الدائن القهر ع

يكاد يقتصر نظام الغرامة في  *أن يكون هذا التنفيذ العيني يقتضي تدخل المدين الشخصي:

أما في حالة االمتناع عن عمل  من جانب المدين شخصيا إالحالة االلتزام بعمل ال يمكن تنفيذه 

                                                                                                                                    كان المطلوب هو امتناع مستمر.               إذافيكون 

و يستند  الفقه انقسم بشأن هذا الشرط دية:المطالبة بتوقيع غرامة تهدي إلى*أن يلجأ الدائن 

المبدأ الثابت في قوانين المرافعات أو أصول المحاكمات من أن  إلىالمؤيدون لهذا الشرط 

بينما ال يرى المعارضون لهذا الربط  أن تقضي بأكثر مما يطلبه الخصوم المحكمة ال يجوز لها

و ذلك على أساس أن هذا  م القاضي بالغرامة من تلقاء نفسهأي تناقض بين المبدأ السابق و حك

 يكفل بها القاضي نفاذ هذا الحكم هو مجرد وسيلة  إنماو  العيني كم ليس مستقال عن التنفيذالح

ما يراه مناسبا من الوسائل التي أجازها له  إلىمن حق القاضي أن يلجأ من تلقاء نفسه و

المشرع لكفالة نفاذ أحكامه
2
. 

 ثالثاـ خصائص الغرامة التهديدية: 

                                                                                                      :    يليالغرامة التهديدية بخصائص تتمثل فيما تتميز    

ة على ضوء الموقف يقصد بذلك أنه حكم يقبل المراجع الغرامة التهديدية هي حكم مؤقت:*

تنفيذ  بخصوصبمعنى أن هذا الحكم ينقضي متى اتخذ المدين موقفه النهائي  النهائي للمدين

كان الموقف ايجابيا متمثال في قيامه بالوفاء بما عليه من  إذابغض النظر عما  التزامه عينا

قام المدين بتنفيذ التزامه فيكون الحكم  فإذا عن عدم التنفيذ اإلصرارالتزام أو سلبيا متمثال في 
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بغض النظر عما  قائمائه بالغرامة التهديدية قد حقق الغرض منه و من ثم ال يكون هنا محل لبقا

جزاء التأخر في  كان تنفيذ االلتزام عينا قد رفع عن الدائن كل الضرر الذي أصابه من إذا

أصر  إذاو  دية ال يقوم مقام الحكم بالتعويضحيث أن الحكم بالغرامة التهدي التنفيذ من عدمه

  لحكم بالتعويضطلب ا ىذه الحالة ال يكون أمام الدائن سوالمدين على عدم التنفيذ ففي ه

فانه يصبح غير ذي موضوع نظرا ألن الحكم بالغرامة ال يقوم مقام التعويضو
1

                                                         . 

بالغرامة ما  يقصد بذلك أن القاضي ال يراعي في الحكم الغرامة التهديدية هي حكم جزافي:*

العتبار القدر الذي يرى أنه منتج لتحقيق غايته و هي بل يضع في ا أصاب الدائن من ضرر

و غالبا ما يكون هذا المبلغ أكبر من قيمة الضرر لمدين و حمله على التنفيذ العينيا إخضاع
2
. 

   رابعاـ مصير الغرامة التهديدية:

متى تحدد موقف المدين نهائيا بأن قام بتنفيذ التزامه أو أصر نهائيا على عدم التنفيذ،    

بلغ الواجب للدائن استنفذت الغرامة الغرض منها و أصبح من المتعين تصفيتها و تقدير الم

الغرامة لفقدت كل تأثيرها تقريبا، طالما أن المدين يعرف  مآلو لو كان هذا وحده  تقديرا نهائيا

يعادل  أنه مهما كان مبلغ الغرامة المحكوم به عليه فان ما سيدفعه في النهاية هو مانذ البداية م

تماما ما أصاب الدائن من ضرر
3
. 

ال تقدر بقيمة ما أصاب  فإنهانخلص مما سبق أن الغرامة التهديدية ال تعد تعويضا و من ثم    

الدائن من ضرر، و لذا فالقاضي عند حكمه بها ال يكون ملزما بتسبيب الحكم بخالف التعويض 

تعد عقوبة خاصة ألن هذه األخيرة تعد فالتسبيب يكون واجبا، كما أن الغرامة التهديدية ال 

 نهائية و واجبة التنفيذ بعكس الحال بالنسبة للغرامة التهديدية.

لجزائري أو و لقد نص المشرع الجزائري على الغرامة التهديدية سواء في قانون العقوبات ا   

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 09/03في القانون رقم 
4
. 

                                                                                                الفرع الثالث     

 وثيقة أو بوليصة التأمين

التعويض عن األضرار التي ترتبها المنتجات و الخدمات، يعد و بال شك أهم أثر يسعى  إن   

للمسؤولية المدنية للمنتج، و نظرا لكثرة حوادث  إثارتهعند  إليهالوصول  إلىالمضرور 

 و التشوهات  الحروقاالستهالك في مجال المنتجات بمختلف أصنافها و أنواعها من 

                                                           

 .32ـ د/نبيلة رسالن، المرجع السابق، ص1

 .32ـ المرجع نفسه، ص2

 .78ـ د/عبد القادر الفار، المرجع السابق، ص3

 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش. 09/03من القانون رقم  85الى  68ـ راجع المواد من 4
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وسيلة  إلىو التسممات الغذائية و غير ذلك، فانه كان ال بد من لجوء المستهلك  تاالنفجاراو

  إليهاأساسية يضمن بها تغطية المسؤولية المدنية للمنتج عن األضرار التي يمكن أن يتعرض 

لتعويض الضحايا في وثيقة أو بوليصة التأمين، و التي تعد بمثابة الضمان  اآلليةتتمثل هذه و

هذا األخير الذي يعرف بأنه
1
توج الذي "التزام يقدمه المنتج للمستهلك بأن يضمن له سالمة المن 

يشتريه من أي عيب يجعله غير صالح لالستعمال و هذا خالل مدة زمنية محددة تختلف 

 .باختالف طبيعة المنتوج"

م م م مالتعرض لوثيقة أو بوليصة التأمين على  إنو    
2
المستهلك للحصول  إليهاكوسيلة يلجأ  

لية المنتج حسب المادة التأمين على مسؤو إلزاميةعلى حقه في التعويض، و خاصة بعد تقدير 

و المتعلق بالتأمينات في الجزائر 95/07من األمر رقم  168
3

، فانه يستدعي منا الوقوف على 

 طابع هذه الوثيقة من حيث أهميتها و خصائصها و مدى الزاميتها على المنتج.

  أوالـ أهمية التأمين في مجال حوادث االستهالك:

من المالحظ أن المحاكم في مختلف دول العالم تشهد ارتفاعا لحجم الدعاوى التي يرفعها    

ضحايا حوادث االستهالك في مجال المنتجات، و يرجع ذلك لمجموعة من العوامل من بينها: 

 جعل استعمالها محفوفا بالمخاطر إلىالمكثف، تطور و تعقيد المنتجات و الذي أدى  اإلنتاج

طرح منتجات غير أمنة في  إلىاألمر الذي أدى  اإلنتاجيةسة بين المؤسسات اشتداد المناف

 األسواق.

و عليه فان عجز فكرة المسؤولية المدنية للمنتج عن القيام بالوظيفة التعويضية، جعل هؤالء    

المستهلكين لضحايا المنتجات و في الكثير من الحاالت ال يجدون الطرف الذي يضمن لهم 

أهمية التأمين في مجال حوادث االستهالك  إجمالذا التعويض، و عليه يمكن الحصول على ه

:يليفيما 
4

                                                                                                                                

و معه بدأ واضحا  ث االستهالكوادنظام المسؤولية المدنية عن كفالة تعويض ضحايا ح*عجز 

و منها التأمين الذي أصبح معه المنتج يلجأ  اشتراكية و جماعية وسائل التعويضاالتجاه نحو 

بعض  بإدماجتوزيع عبء التعويض على مجموع المستهلكين بتقسيم عبء األقساط بينهم  إلى

                                                                                                                 تبعات هذا القسط في ثمن المنتجات.

 التأمين في هذا المجال أصبح ينظر له كضمان االلتزام بتعويض الضحايا و على رأي  إن*

                                                           

1- kahloula mekancha, la protection du consommateur en droit algérien , revue idara , 2édition, 
1995, p7                                                                                                                                                             

                  م.م م م م المسؤولية المدنية للمنتوج المسلوتعني ـ 2
م.1995، 13، العدد المتعلق بالتأمينات، ج ر 95/07األمر رقم ـ 3  

.318ـ317صـ د/قادة شهيدة، المرجع السابق، 4  
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 ة ليس باعتباره تأمينا عن الضرر التأمين في هذه الحال إلى"يجب النظر  starcheاألستاذ 

لمصلحة المسؤول عنه بل األولى اعتباره تأمينا عن الحوادث و لمصلحة المضرور" و معه و

                               بات راسخا أن التعويض عن الخسائر التي يولدها النشاط المهني يمر بالضرورة عبر التأمين.                   

ئم بين توفير التعويض للضحايا ازن الماليحقق التو التأمين في مجال مسؤولية المنتج *إن

و التي عبر تقنية التأمين  الخدمية على االستمرار في النشاطو  اإلنتاجيةمساعدة المشروعات و

  تقوم بتوزيع عبء األضرار بدال من تركيزها على مسؤول واحد فتسبب له االنهيار.

 ثانياـ خصائص التأمين في مجال حوادث االستهالك:

 التأمين في مجال حوادث االستهالك تحقق مجموعة من المميزات تتمثل فيما يلي:                                        فكرة إن   

المراحل القبلية من خالل ما  إلىدور شركة التأمين أصبح يتعدى مستوى التعويض ليصل  إن*

وقائية و حتى ما بعد  تحفظية و إجراءاتالمؤمنة من تعليمات و  اإلنتاجيةتقدمه المؤسسات 

 )التوزيع(.                                                                                                                  اإلنتاج

شركة التأمين القائمة على تغطية المخاطر تعد األكثر دراية بمالبسات عقد التأمين )مدى  إن*

 (.                                                                                                                     المخاطر و طبيعتها

 التقاضي.                                                                                  إجراءاتشركة التأمين تحل محل المؤمن في  إن*

                               شركة التأمين تدفع مجموع التعويضات في الحدود التي يسمح بها الضمان.                                                             إن*

دولي ال يقتصر على  إلىفكرة التأمين تحولت و بفعل العولمة من اهتمام و انشغال داخلي  إن*

المؤسسات الكبرى بل يشمل المؤسسات المتوسطة و الصغيرة
1
. 

  التأمين على مسؤولية المنتج: إلزاميةثالثاـ مدى 

األهمية القصوى للتأمين في مجال حوادث االستهالك، نجد أنه في القانون  إلىبالنظر    

 إلزاميةت صوب تقرير مبدأ الجزائري لم يعد هناك مجال للشك في أن قناعة المشرع اتجه

التأمين من المسؤولية المدنية للمنتجين و الصناع، حتى توفر للمستهلكين و الغير الحماية 

القانونية الفعالة للتعويض عما يصيبهم من أضرار المنتجات المعيبة، و هذا ما أكدته المادة 

المتعلق بالتأمينات 95/07من األمر رقم  168
2
. 

                                                           

 .320ـ319ـ د/قادة شهيدة، المرجع السابق، ص1

المتعلق بالتأمينات على ما يلي "يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم  95/07من األمر رقم  168ـ تنص المادة 2

وليته المدنية بوضع أو ابتكار أو تحويل أو تعديل أو تعبئة مواد معدة لالستهالك أو لالستعمال أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤ
 واد الغذائية و الصيدالنية ي المالمهنية اتجاه المستهلكين و المستعملين و اتجاه الغير و تتمثل المواد المشار اليها أعاله ف

   مستحضرات التجميل و مواد التنظيف و المواد الصناعية و الميكانيكية و االلكترونية و الكهربائية و...".و
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التأمين على مسؤولية المنتجين أصبح مبدأ  إلزاميةمكن استخالصه، هو أن في األخير ما ي   

قانوني ال يمكن تجاوزه أو حتى التشكيك فيه هذا من جهة، و من جهة أخرى نقول أن هذه 

تتعلق بكافة المراحل التي  إلزاميةتشمل كافة المنتجات و دون استثناء، و هي كذلك  اإللزامية

ة هو أنها يالفعال اإللزاميةح متداوال لالستهالك، و ما يعطي لهذه يمر بها المنتوج حتى يصب

تضمن المخاطر و األضرار التي تلحق بالمستهلكين )المتعاقدين( و المستعملين )الذين تحصلوا 

 على المنتوج دون شراء(.

تتعلق بكل من المستوردين و الموزعين األمر  اإللزاميةبل أن األهم من هذا و ذاك، أن هذه    

توسيع الضمان لدى ضحايا االستهالك في مجال المنتجات و الخدمات، و نقول  إلىالذي يؤدي 

التي ال يمكن االتفاق على مخالفتها، طالما أن المادة  اآلمرةالتأمين تأخذ حكم القاعدة  إلزاميةأن 

التأمين  بإلزاميةنات تعاقب على عدم االمتثال المتعلق بالتأمي 95/07من األمر رقم  184

باكتتاب التأمين و تحصل في مجال الضرائب  اإلخاللبغرامة دون  إليه اإلشارةالسابق 

 .المباشرة لفائدة الخزينة العمومية

غير أنه يبقى تجسيد أهداف التأمين رهين التنظيمات و اللوائح و ممارسات شركات التأمين    

                                                           أن الدور األهم سيضطلع به القضاء الجزائري.في الجزائر، بل 
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انتشار منتجات، كثيرا ما تعرض حياة  إلىلقد أدى التطور التكنولوجي و التقدم الصناعي    

البحث عن  إلىالمستهلكين و أموالهم ألخطار لم يعرفها العالم من ذي قبل، األمر الذي أدى 

الفعالة لتحقيق حماية للمستهلك، و بالمقابل تقرير مسؤولية المنتج لتأكيد حق المستهلك  اآلليات

 في تعويض عادل و منصف له.

احتلت المسؤولية المدنية للمنتج مكانة مرموقة في المسؤولية بصفة عامة، و اتضحت أهمية    

المدني المعاصرة، ألنها هذه المسألة القانونية الحيوية التي تتربع على رأس مسائل القانون 

تستهدف أرواح المستهلكين من خطر المنتجات الحديثة المطروحة في األسواق و التي ينجم 

أصبحت  إنماعنها أضرار، هذه األخيرة لم تعد ضربة من ضربات القدر أو محض الصدفة و 

ات تغيير إدخالتمثل ظاهرة شائعة ترافق تداول المنتجات، كما تستهدف هذه المسؤولية 

جوهرية و عميقة في البنيان القانوني للمسؤولية المدنية األم، األمر الذي يجعلها تشغل مساحة 

كافة فتجعل من هذه األخيرة محيطا قانونيا يتجمع بداخله  اإلنتاجقانونية واسعة في ميدان 

 سواء أكانوا على عالقة تعاقدية مع المنتج أم كانوا من الغير. اإلنتاجالمضرورين من 

و في المقابل يمكن القول أن مسؤولية المنتج التي تم تكريسها في القواعد العامة غير كافية    

 حماية المضرور المتعاقد دون غيرهكونها تقتصر على  ،لتحقيق الحماية الفعالة للمستهلك

أن التعويض في المسؤولية العقدية يخضع لشروط مجحفة كونه يلقي على عاتق  إلىأضف 

العيب بشروطه من قدم و خفاء و تأثير و التي تعد أمور صعبة من  إثباتء المستهلك عب

جانبه، كما أن الحق في التعويض يقتصر على األضرار التجارية للمستهلك مع العلم أنه بعد 

التطور الصناعي ظهرت أضرار صناعية ذات خطورة عالية جدا تعجز األحكام العامة على 

 دعوى ضمان العيب الخفي مقيدة بشرط المدة القصيرة.أن  إلى باإلضافةبها،  اإللمام

و من جهة أخرى فاألمر يصعب كذلك في مجال المسؤولية التقصيرية التي تقوم على أساس    

أو الخطأ المفترض في مجال الحراسة، خاصة أن المنتجات الصناعية  اإلثباتالخطأ الواجب 

ي يجعل المستهلك عاجزا على اكتشاف الحديثة معقدة في تصنيعها أو تركيبها، األمر الذ

الدليل على  إقامةذلك قد يتعذر عليه  إلىضف أعيوبها أو معرفة درجة الخطورة الكامنة فيها، 

التي يمارسها المنتج أثناء مهنته  اإلنتاجوجود األخطاء خاصة األخطاء الفنية المرتبطة بعملية 

 التركيب...الخ.كالخطأ في التصميم و الخطأ في التصنيع و الخطأ في 

مسؤولية بعيدة كل البعد عن قاعدة نسبية أثر العقد في دائرة المسؤولية العقدية، و قاعدة  إنها   

الخطأ في دائرة المسؤولية التقصيرية أي مسؤولية الفعل الضار، مما يكسب هذا النوع الجديد 

من مسؤولية المنتج نظاما خاصا مميزا عن بقية فروع المسؤولية المدنية األم، فال عجب أن 

 ف هذه المسؤولية عند الفقه و القضاء بأنها مسؤولية بسبب العيوب، فهي ليست مسؤوليةتوص
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خطئية ألنها ال تقوم على قاعدة الخطأ، كما أنها ليست مسؤولية عقدية ألنها ال تركز على 

هي مسؤولية موضوعية من نوع خاص تتطلب وجود العيب  إنماعنصر الضرر وحده، و 

 المسبب للضرر. 

ناد  ،دية بنوعيها العقدية و التقصيريةالمسؤولية المدنية التقلي م هذا التزاوج بين أحكامو أما   

مسؤولية قانونية موحدة األحكام من خالل التقريب ب ل من الفقه و القضاء بضرورة االعترافك

مفروضة  مسؤولية قانونية إنهابين أحكام المسؤولية العقدية و أحكام المسؤولية التقصيرية، 

في  نص عليها إذالمشرع الجزائري بها  عدها من النظام العام، و لقد اعترفوة القانون و قوابق

أنه يعاب على هذه المادة عيوب نأمل أن  مكرر من التقنين المدني الجزائري غير 140المادة 

 تكون في المقابل كتوصيات يهتدي بها المشرع الحقا و هي:

هذه نتجاته المعيبة دون أن تقوم بتنظيم المنتج عن م مسؤولية على مكرر 140المادة  ـ نصت1

فكرة المنتوج المعيب بصفة شاملة غير أنه كان من المستحسن لو  إلى، فتطرقت المسؤولية

فكرة المنتوج الخطير ألن تعبير أو مصطلح المنتوج الخطير أشمل و أعم من  إلىتطرقت 

المتعلق بحماية  09/03القانون رقم  مصطلح المنتوج المعيب حتى ينسجم النص مع ما جاء به

 إثباتالمستهلك و قمع الغش، كما أنه لم يتم النص على قرائن معينة تساعد المضرور في 

 العيب.

تج دون أن توضح ما المقصود مسؤولية المن مكرر على 140المادة  ـ من جهة أخرى نصت2

األولية أو منتج الجزء المركب أو  كان يقصد به منتج المادة إذااألمر الذي يجعلنا نتساءل ما  به

المتعلق بحماية المستهلك و قمع  09/03المنتج النهائي للسلعة، في حين يعتبره القانون رقم 

الغش من بين المتدخلين الملزمين بتحقيق السالمة للمستهلك، كما نالحظ وجود تعارض بين 

مفهوم المستهلك، حيث يعتبره  التقنين المدني و قانون حماية المستهلك وقمع الغش عند تحديد

مكرر من  140أنه المقتني للمنتوج دون المستعمل، في حين تقوم المادة  09/03القانون رقم 

لم تأخذ حماية بالمعنى الدقيق بل شملت الحماية كل  إذتوسيع نطاق المستفيدين من الحماية 

 المتضررين من المنتجات المعيبة.

و المواعيد الخاصة بدعوى التعويض  اإلجراءاتتحديد  إلىمكرر  140لم تتطرق المادة ـ 3

التي يرفعها المستهلك ضد المنتج، و لم تحدد األضرار القابلة للتعويض، و ال حتى طرق هذا 

ج، و ال حاالت المنت مسؤوليةكما أنها لم تحدد المدة التي تبدأ منها التعويض أو كيفية تقديره، 

القواعد العامة المعروفة في قانون اإلجراءات  إلىجوع دفع هذه المسؤولية و اكتفت بالر

 المدنية و اإلدارية و القانون المدني.

مكرر على التزام الدولة بالتعويض في حال انعدام المسؤول، غير أنها  140نصت المادة ـ 4

 لم تحدد الجهاز المكلف من أجهزة الدولة بتقديم هذا التعويض.
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في مجال المسؤولية  مهمة هذه المادة قد تناولت مسألةننكر أن ال  فإننا، رغم هذه العيوب   

المدنية و هي مسؤولية المنتج بالشكل الذي تناولناه، و التي تمثل استجابة حقيقية لحق ضحايا 

إلى حوادث االستهالك في التعويض العادل و المنصف و المالئم، و ذلك بتوسيع مجالها لتمتد 

ح منتوج خطير في السوق و ألحق ضرر للغير )متعاقد أم منتج أو متدخل ساهم في طر كل

غير متعاقد( في روحه أو ماله، من أجل ذلك ال بد من وضع ترسانة من النصوص التشريعية 

هدف أساسي و هو حماية المستهلك بالمعنى الواسع، مع  إلىالمتناسقة و المتكاملة ترمي 

قه و ذلك بانخراطه في جمعيات حماية ضرورة مساهمة المستهلك في حماية حقو إلى اإلشارة

 المستهلك.
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 قائمة المراجع

ـ الكتب باللغة الوطنية:1  

 أوالـ الكتب العامة:

الشريعي، الصفة في الدفاع أمام القضاء المدني، )دط(، دار الجامعة الجديدة،  إبراهيمـ د/ 1

 م.                                                                                 2008، اإلسكندرية

، 1ـ د/ أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، الدراسات البحثية في المسؤولية المدنية، المجلد2

   م.                  2007، اإلسكندريةالمسؤولية المدنية الشخصية، )دط(، منشأة المعارف، 

ـ د/ أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور و 3

  م.2000 ،اإلسكندريةماله في المسؤولية المدنية العقدية و التقصيرية، )دط(، منشأة المعارف، 

، مصادر االلتزام ـ دراسة مقارنة ـ ، تلاللتزاماعامة ـ د/ أمجد محمد منصور، النظرية ال4

 م.                                                                 2007دار الثقافة، األردن، ، 1ط

ـ ،  اإلسالميـ د/ أنور سلطان، مصادر االلتزام في القانون المدني ـ دراسة مقارنة بالفقه 5

 م.                                                                  2010، دار الثقافة، األردن، 4ط

عبد الجبار ملوكي، المسؤولية عن األشياء و تطبيقاتها عن األشخاص المعنوية بوجه  إيادـ د/ 6

                         م.            2009، دار الثقافة، األردن، 1خاص ـ دراسة مقارنة ـ ، ط

، دار 1ـ دراسة مقارنة ـ ، ط اإلسالميةـ د/ بلحاج العربي، أحكام االلتزام في ضوء الشريعة 7

 م.                                                                            2012الثقافة، األردن، 

، الواقعة 2في القانون المدني الجزائري، جـ د/ بلحاج العربي، النظرية العامة لاللتزام 8

                                   م.2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 5القانونية، ط

المدنية ـ نظرية الدعوى، نظرية الخصومة،  اإلجراءاتـ د/ بوبشير محند أمقران، قانون 9

 م.                2008ت الجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبوعا4االستثنائية ـ ، ط اإلجراءات

، مصادر االلتزام، )دط(، 1ـ د/ حسام الدين كامل األهواني، النظرية العامة لاللتزام، ج10

 م.                                                                                       1997)دن(، 



 قائمة المراجع

 

113 
 

، دار وائل، 1، الضرر، ط1وط في شرح القانون المدني، جـ د/ حسن علي الذنون، المبس11

 .                                                                                    م2006األردن، 

، دار الهدى، 1المدنية نصا و تعليقا و شرحا و تطبيقا، ط اإلجراءاتـ سائح سنقوسه، 12

                                                                        م.           2001الجزائر، 

، مصادر االلتزام، 1ـ د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج13

 .                                                    م1964)دط(، دار النهضة العربية، القاهرة، 

، دار 1التقصيرية ـ الفعل الضار ـ ، طلعزيز اللصاصمة، المسؤولية المدنية ـ د/ عبد ا14

 م.                                                                          2002الشروق، األردن، 

، ، دار الثقافة1ـ د/ عبد القادر الفار، أحكام االلتزام ـ أثار الحق في القانون المدني ـ ، ط15

 م.                                                                                    2009األردن، 

سرحان و د/ نوري حمد خاطر، شرح القانون المدني، االلتزامات،  إبراهيمـ د/ عدنان 16

ة، األردن، ، دار العلمية الدولية و دار الثقاف1مصادر الحقوق الشخصية ـ دراسة مقارنة ـ ، ط

 م.                                                                                               2003

ـ د/ علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام ـ مصادر االلتزام في القانون المدني 17

                            م.   2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 8الجزائري ـ ، ط

، دار الثقافة، 1ـ د/ عماد أحمد أبوصد، مسؤولية المباشر و المتسبب ـ دراسة مقارنة ـ ، ط18

 م.                                                                                     2011األردن، 

الحية في القانون المدني الجزائري، )دط(، ، المسؤولية عن األشياء غير إدريسـ فاضلي 19

 م.                                                    2006ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

د/ فتحي عبد الرحيم عبد هللا، دراسات في المسؤولية التقصيرية، )دط(، منشأة المعارف، ـ 20

 م.                                                                                2005، اإلسكندرية

، 3، مصادر االلتزام، ط1ـ د/ فتحي عبد الرحيم عبد هللا، شرح النظرية العامة لاللتزام، ج21

              م.                                                2001، اإلسكندريةمنشأة المعارف، 

، أحكام االلتزام، 2ـ د/ فريد عبد المعز فرج، الوجيز في النظرية العامة لاللتزامات، ج22

 م.                                                       2000)دط(، دار النهضة العربية، القاهرة، 



 قائمة المراجع

 

114 
 

ضوء قانون المسطرة  القضائية في إجراءاتهاـ محامدي لمعكشاوي، الوجيز في الدعوى و 23

 م.                                     2010، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1المدنية، ط

 م.    1994، اإلسكندريةـ د/ محمد أحمد عابدين، الدعوى المدنية، )دط(، منشأة المعارف، 24

 م.    2010، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1ـ د/ محمد األزهر، الدعوى المدنية، ط25

و القانون المدني،  اإلسالميـ د/ محمد فتح هللا النشار، حق التعويض المدني بين الفقه 26

                                م.                  2002، اإلسكندرية)دط(، دار الجامعة الجديدة، 

، دار 1، أحكام االلتزام، ط2د/ محمود عبد الرحمان محمد، النظرية العامة لاللتزامات، جـ 27

 م.                                                                  1999النهضة العربية، القاهرة، 

، )دن(، 3لتزام ـ ، طـ د/ مصطفى عبد الحميد عدوى، النظرية العامة لاللتزام ـ أحكام اال28

 م.                                                                                              2000

ـ د/ مقدم سعيد، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي، )دط(، مطبعة النخلة، الجزائر، 29

                                            م.                                                  1992

و القوانين  اإلسالميـ د/ منذر الفضل، النظرية العامة لاللتزامات ـ دراسة مقارنة بين الفقه 30

 م.                1996، مكتبة الثقافة، األردن، 3، مصادر االلتزام، ط1المدنية الوضعية ـ ، ج

، 1كام العامة لاللتزام في القانون المدني المصري، طـ د/ نبيلة رسالن، دروس في األح31

                                م.                                                         1998)دن(، 

، دار 1ـ د/ يوسف محمد عبيدات، مصادر االلتزام في القانون المدني ـ دراسة مقارنة ـ ، ط32

  م.2009الميسرة، األردن، 

 ثانياـ الكتب المتخصصة:

ـ د/ أسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد االلكتروني ـ دراسة مقارنة ـ ، )دط(، دار 1

                                م.                                      2008الكتب القانونية، مصر، 

طاق العقد ـ دراسة تحليلية مقارنة في القانون ـ د/ أمانج رحيم أحمد، حماية المستهلك في ن2

                                م.                2010، شركة المطبوعات، لبنان، 1المدني ـ ، ط

، دار 1ـ د/ بودالي محمد، االلتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات ـ دراسة مقارنة ـ ، ط3

م.                                                                            2005الفجر، القاهرة، 
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، دار الفجر، 1ـ د/ بودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة ـ دراسة مقارنة ـ ، ط4

                                م.                                                      2005القاهرة، 

ـ د/ بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفية في العقود ـ دراسة مقارنة ـ ، )دط(، دار الفجر، 5

                                               م.                                       2007القاهرة، 

، ديوان المطبوعات 2ـ د/ جبالي و عمر، المسؤولية الجنائية لألعوان االقتصاديين، ط6

                                م.                                          2008الجامعية، الجزائر، 

ية المستهلك ـ الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود ـ د/ حسن عبد الباسط جميعي، حما7

                                       م.1996االستهالك ـ ، )دط(، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ـ د/ حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته المعيبة ـ 8

 م.                                 2006النهضة العربية، القاهرة،  دراسة مقارنة ـ ، )دط(، دار

ـ د/ حسن عبد الرحمان قدوس، مدى التزام المنتج بضمان السالمة في مواجهة مخاطر 9

                                التطور العلمي، )دط(، دار النهضة العربية، القاهرة.               

 ـ دراسة مقارنة ـ اإلسالميلسيد الشرنباصي، حماية المستهلك في الفقه ـ د/ رمضان علي ا10

 م.                                               2004، اإلسكندرية)دط(، دار الجامعة الجديدة، 

ـ د/ زهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج ـ دراسة مقارنة ـ ، )دط(، دار 11

                             م.                                               2009هومة، الجزائر، 

ين المدنية و االتفاقيات الدولية، ـ د/ سالم محمد رديعان العزاوي، مسؤولية المنتج في القوان12

                                م.                                   2008، دار الثقافة، األردن، 1ط

 ي مجال الدواء ـ دراسة مقارنة ـ ـ د/ شحاته غريب شلقامي، خصوصية المسؤولية المدنية ف13

                               م.                  2008، اإلسكندرية)دط(، دار الجامعة الجديدة، 

، 1المدني و المقارن، طعامر قاسم أحمد القيسي، الحماية القانونية للمستهلك في القانون ـ 14

                                                                         م.2002دار الثقافة، األردن، 

، دار الفكر الجامعي، 1أقصاصي، االلتزام بضمان السالمة في العقود، ط رعبد القادـ د/ 15

 م.                                                                               2010، اإلسكندرية
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، دار 1ـ عبد هللا ذيب محمود، حماية المستهلك في التعاقد االلكتروني ـ دراسة مقارنة ـ ، ط16

                     م.                                                         2012الثقافة، األردن، 

، منشورات الحلبي 1، حماية المستهلك ـ دراسة مقارنة ـ ، طإبراهيمـ عبد المنعم موسى 17

 م.                                                                           2007الحقوقية، لبنان، 

ـ علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية المترتبة عنها في 18

 م.                                         2000التشريع الجزائري، )دط(، دار الهدى، الجزائر، 

، دار الفكر 1ـ د/ علي فتاك، تأثير المنافسة على االلتزام بضمان سالمة المنتوج، ط19

 م.                                                                     2007، اإلسكندريةالجامعي، 

 ، منشأة2هلك ـ دراسة مقارنة ـ ، طـ د/ عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمست20

                                                                   م.2008، اإلسكندريةالمعارف، 

، دار الجامعة الجديدة، 1ـ د/ قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج ـ دراسة مقارنة ـ ، ط21

                                م.                                                  2007، اإلسكندرية

زع ـ دراسة مقارنة ـ ، )دط(، دار ـ د/ محمد عبد القادر الحاج، مسؤولية المنتج و المو22

 م.                                                                 1982النهضة العربية، القاهرة، 

ـ د/ محمود السيد عبد المعطي خيال، المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة و مخاطر 23

                                              م.1998التقدم، )دط(، دار النهضة العربية، القاهرة، 

في عقود االستهالك ـ دراسة في القانون  باإلعالمـ د/ مصطفى أحمد أبو عمرو، االلتزام 24

 م.           2010، اإلسكندريةالفرنسي و التشريعات العربية ـ ، )دط(، دار الجامعة العربية، 

األضرار الناشئة عن عيوب تصنيع الطائرات، عبد الجليل، المسؤولية عن  يسريةـ د/ 25

 م.2007، اإلسكندرية)دط(، منشأة المعارف، 

ـ الكتب باللغة األجنبية:2   

1-Filali, Fettat, Boucenda, concurrence et protection du consommateur 

dans les domaine alimentaire en Algérie, revu algérienne des science 

juridique économique et politique, Algérie, n1, 1998. 
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2- Jean calais auloy et Frank fteinmetz, droit de la consommation, 7èm 

édition, Dalloz, paris, 2006.                                                                                                                    

3- Kahloula mekancha, la protection du consommateur en droit 

algérien, revue idara, 2èm édition, 1995.                                                                                                   

4- Stèphane piede lievre, droit de la consommation, economica, paris, 

2008.                                                                                                                                               

5- Yves picod et Hèlene davo, droit de la consommation, 2èm édition, 

Dalloz, paris, 2010. 

:ـ الرسائل الجامعية3  

المتعلق بحماية المستهلك و قمع  09/03القانون  إطارفي  باإلعالمحدوش كريمة، االلتزام  ـ1

الغش، رسالة الماجستير، فرع عقود و مسؤولية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، كلية 

 م.2012ـ2011الحقوق األساسية و العلوم السياسية، 

اإلنتاج و الخدمات، رسالة الماجستير، فرع عقود و مسؤولية، جامعة ـ حليمي ربيعة، ضمان 2

 م.2001ـ2000الجزائر، بن عكنون، كلية الحقوق، 

ـ خديجة بوطبل، الحماية القانونية للمستهلك في مجال المنتجات المستوردة، رسالة 3

 م.2010ـ2009بن عكنون، كلية الحقوق،  ،جامعة الجزائرالماجستير، فرع قانون األعمال، 

ـ كريمة بركات، حماية المستهلك من المخاطر الناجمة عن استعمال المنتجات و الخدمات ـ 4

دراسة مقارنة ـ ، رسالة الماجستير، فرع قانون األعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 م.2004ـ2003كلية الحقوق، 

مسؤولية، جامعة الجزائر، ـ كالم حبيبة، حماية المستهلك، رسالة الماجستير، فرع عقود و 5

 م.2005ـ2004كلية الحقوق و العلوم اإلدارية، 

ـ كهينة قونان، ضمان السالمة من أضرار المنتجات الخطيرة في القانون الجزائري ـ دراسة 6

مقارنة بالقانون الفرنسي ـ ، رسالة الماجستير، فرع المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري، 

 م. 2010وق، تيزي وزو، كلية الحق

(، رسالة 89/02المية بن عاشور، الحماية الجنائية للمستهلك في قانون حماية المستهلك )ـ 7

 م.  2001ـ2000نة، كلية الحقوق، الماجستير، فرع قانون األعمال، جامعة منتوري، قسنطي
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المية لعجال، الحماية الجماعية و الفردية للمستهلك، رسالة الماجستير، فرع قانون ـ 8

 م.2002ـ2001بن عكنون، كلية الحقوق،  ،األعمال، جامعة الجزائر

ـ مامش نادية، مسؤولية المنتج ـ دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ـ ، رسالة الماجستير، 9

 م.                2012فرع قانون األعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق، 

التجاري المضلل ـ دراسة مقارنة ـ ،  اإلعالنمدنية للمستهلك من هدى أوذاينية، الحماية الـ 10

 م.2011ـ2010رسالة الماجستير، جامعة اليرموك، األردن، 

:المقاالت ـ4  

مجلة الجزائرية للعلوم حماية الجنائية للمستهلك في التشريع الجزائري، الـ بختة موالك، ال1

 م.1999، 2، العدد تصادية و السياسيةالقانونية و االق

للقانون  مجلة النقديةخطأ التقصيري كأساس لمسؤولية المنتج، الـ زهية حورية سي يوسف، ال2

 م.2006، 1، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق، العدد و العلوم السياسية

لك، مجلة العلوم دور جمعيات حماية المستهلك في ضمان أمن المسته بوتوشنت، عبد هللا ـ3

                             م.     2008، 12جامعة باجي مختار، عنابة، العدد  القانونية،

مجلة  التزام مختبر األدوية بتقديم المعلومات و طبيعة المسؤولية الناشئة عن اإلخالل بها،ـ 4

، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، العدد األول الحقوق للبحوث القانونية و االقتصادية،

 م.                                                                                               2005

   م.2012ـ دليل المستهلك الجزائري، وزارة التجارة، الجزائر، 5

ـ النصوص القانونية:5  

 أوالـ األوامر:

المدنية  اإلجراءات م المتضمن قانون1966جوان  8المؤرخ في  66/154ـ األمر رقم 1

، 21العدد  م، ج ر،2008 فيفري 25المؤرخ في  08/09ون رقم المعدل و المتمم بموجب القان

 م.                                                                                               2008

لقانون المدني المعدل و م المتضمن ا1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58ـ األمر رقم 2

 م. 2005، 44م، ج ر، العدد 2005 جوان 20المؤرخ في  05/10نون رقم المتمم بموجب القا
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م المتعلق بالصحة العمومية، ج ر، العدد 1976أكتوبر  23المؤرخ في  76/79ـ األمر رقم 3

 م.                                                                                        1976، 101

 م.1995، 13المتعلق بالتأمينات، ج ر، العدد  95/07ـ األمر رقم 4

 :ثانياـ القوانين

م المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، ج ر 1985فيفري  16المؤرخ في  85/05ـ القانون رقم 1

 م.                                                                                     1985، 8العدد 

ماية م المتعلق بالقواعد العامة لح1989فيفري  7المؤرخ في  89/02ـ القانون رقم 2

                                                                   م.1989، 54المستهلك، ج ر، العدد

، 54م المتعلق بالتقييس، ج ر، العدد 1990ديسمبر  19المؤرخ في  89/23ـ القانون رقم 3

                                                                                                                       م.1989

، 53م المتعلق بالجمعيات، ج ر، العدد 1990ديسمبر  8المؤرخ في  90/31ـ القانون رقم 4

 م.                                                                                              1991

م المحدد للقواعد العامة المطبقة على 2004 جوان 23ؤرخ في الم 04/02نون رقم ـ القا5

 م.                                                   2004، 41الممارسات التجارية، ج ر، العدد 

، 41م المتعلق بالتقييس، ج ر، العدد 2004 جوان 23المؤرخ في  04/04نون رقم ـ القا6
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باللغة العربية ملخص المذكرة  

تحقيقها  إلىتعتبر مسألة االستهالك و حماية المستهلك من المسائل الهامة التي تسعى الدولة    

و تشجعه و تنظمه بقواعد كثيرة، فان ما تشهده  اإلنتاجكانت هذه األخيرة تهتم بقطاع  فإذا

السلع و تقديم الخدمات، أدى بالمنتجين عن  إنتاجالمعامالت في الوقت الحاضر من غزارة 

طرح منتجات مغشوشة و معيبة و غير مطابقة  إلىو الدعاية المكثفة  اإلعالنطريق 

أعلى نسب التسويق و الربح، دون مراعاة مصلحة  إلىللمواصفات القانونية من أجل الوصول 

 المستهلك المادية و الصحية.

اد السوق القائم على أسلوب المنافسة الحرة و قدمت كل حقيقة أن الدولة تبنت نظام اقتص   

الفعالة لتلبية حاجيات المستهلك، غير أنه في المقابل نالحظ أن المنتجين و  اآللياتالوسائل و 

أمام زيادة معدالت االستهالك دون وعي المستهلك، أصبحوا يرغبون في تحقيق أغراضهم 

المساس بحقوق المستهلك بصفة خاصة و  إلىي أدى المالية طمعا في تحقيق الثراء، األمر الذ

 دعائم اقتصاد الدولة بصفة عامة.

و من أجل الوقوف عند هذه التجاوزات و تحقيق العدالة و رفع الظلم عن الطرف الضعيف    

أال و هو المستهلك، فان الدولة قررت مسؤولية المنتج المدنية حيث أخضعت هذا األخير 

 لة التعدي عليها رتبت التعويض كجزاء لمصلحة المستهلك.لشروط و قيود، و في حا

 الكلمات الدالة:

 المنتج، المستهلك، المنتوج، المسؤولية، التعويض.
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Résumé de la thèse en langue français 

   la problématique de la consommation et de la protection de 

consommateur est l’une des points les plus importants que le 

gouvernement veut atteindre si celui-ci est préoccupé par la section de 

production et de ses encouragements et son organisation par de 

nombreuses règles et des lois, mais ce qui se passe maintenant par la 

multiplicité des produits et services, dirige les producteurs à travers les 

moyens de la publicité intense de proposer triché et les produits 

défectueux et de violer les spécifications juridiques pour gagner le 

maximum de profit possible, sans concernant les intérêts financiers et 

sanitaire du consommateur. 

   La réalité que le gouvernement a adopté le système de l’économie de 

marché qui est basé sur la concurrence libre et introduit tous les 

moyens efficaces dans le but de répondre à la satisfaction de 

consommateur, mais d’un autre coté nous voyons que les producteurs 

a cause de l’augmentation de prix sans la réalisation de consommateur, 

deviennent plus gourmand à atteindre leurs objectifs financiers à la 

richesse, ce fait a conduit vers l’attouchement des droits du 

consommateur en particulier ainsi que l’économie en générale. 

   Pour debout sur ces empiètements et de réalisation de la justice et la 

levée de l’injustice de la partie la plus faible ce qui est le 

consommateur, le gouvernement a décidé de la responsabilité civile du 

producteur en le soumettant à des conditions et limitations, et en cas  

d’empiéter sur elle puis la compensation est en faveur du 

consommateur. 

Les mots clés :  

Le producteur, le consommateur, le produit, la responsabilité, la 

compensation. 
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