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دمقدمةة
أدى التطور الصناعي والتكنولوجي إلى ظيور منتجات حديثة ومتنوعة، ساىمت في 

تيسير العمل والحياة وأضافت مزيًدا من الرفاىية، وأمام ىذه التطورات اليائمة في كافة 
المجاالت ومناحي الحياة المختمفة أصبحت المخاطر تحيط باإلنسان من كل جانب نتيجة 
استخدامو لسمع ومنتجات يجيل تقنيتيا وأقل خطأ في تركيبيا ال شك سيؤدي إلى مضار 

عديدة، وىذا مما يعظم مسؤولية الدولة بل المجتمع الدولي بأسره ويدفعو لضرورة سن القواعد 
 .القانونية التي تحمي المستيمك من مخاطر المنتجات

إذا كان تعبير خطر يستخدم بطريقة جارية لمداللة عمى كل عارض أيا كانت حقيقة 
أسبابو من شأنو إخراج الشيء عن األصل من النفع إلى الضرر، فإن استخدامو في مجال 

الضمان يفرض قصر داللتو عمى ما يالزم المنتجات من عوارض، وبصفة أساسية تمك 
الماسة بصحة وسالمة المستيمك حتى ولو لم تكن مظيًرا لعدم الكمال الفني وبيذا المفيوم 

 ∙يبدو الخطر أكثر داللة عمى مايتضمنو المنتوج من قوى األضرار
والواقع أن ما يثيره ضمان السالمة في مواجية مخاطر التطور العممي، من صعوبات 

ال يستقل عن تمك التي تثيرىا المعرفة وحدودىا اإلنسانية، فالمعرفة في مجاالت العموم 
الطبيعية ترتكز منيجيا عمى معطيات تجريبية مستمدة، ابتداء من الواقع، بطريق االستقراء، 
ولقد أظير التطور العممي نسبية المعرفة العممية، فما يتييأ من خالل التجربة من معرفة ال 
يكتسب سمات اليقين، فالمعرفة العممية تشكل، باعتبارىا مكتسبا إنسانيا، طائفة من الطوائف 

نما كذلك،  المعارف الظنية، ألنيا تظل محدودة ليست فقط بوسائل ذات مكنات قاصرة، وا 
 .  وبصفة أساسية، بغاية تتسم بكل ما تصطبغ بو المقاصد اإلنسانية من تباين وظرفية

تعاظمت بالمعرفة العممية قدرات اإلنسان، فإن ىذا ال يعكس بالضرورة تجاوز  واآلن
كل الحواجز وسيادتو لمطبيعة، بصفة خاصة وأن ما يستمد من قدرات ابتداء من مكتسبات 

عمم محدود بدرجة التطور اإلنساني وظرفو التاريخي، الزماني، المكاني، يظل قاصًرا 
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ليس في اتجاه التطور " قدراتنا تتجاوز معارفنا"محدوًدا، وىذا ما دعا البعض إلى القول بأن 
فساد بيئتو الطبيعية، فما يجيمو اإلنسان أكثر  نما في اتجاه تدمير اإلنسان لذاتو وا  واالرتقاء، وا 

 .ما يعممو
وعمى الرغم من أن مفيوم الخطر محل الضمان يصدق فقط عمى ما يدرك اإلنسان، 

ولو عمى وجو االحتمال، وجوده وحقيقة أسبابو من عوارض، وبالرغم من التسميم بقصور 
العقل عن اإلحاطة بحقيقة كل ما يتيدد سالمة اإلنسان، اتجيت النظم الوضعية، في إقرارىا 
مبدأ ضمان السالمة في مواجية مخاطر التطور العممي، حتى ولو كان ناشًئا عن أسباب لم 

تسمح المعرفة العممية وقت طرح المنتجات لمتداول باستظيارىا، وىذا االتجاه يفسره أن 
المنتجات باعتبارىا استثمارا لمكتسبات المعرفة العممية، ما ىي إال صنعة اإلنسان، وفي 

 .غيبة اليقين تقتضي الحكمة التحمي بالحذر
يتعذر النظر إلى ما ال يدركو من أسباب الضرر المالزمة لصنعتيم كمظير من 
التقصير بصفة خاصة وأن الجيل بمخاطر التطور العممي واقع تفرضو حدود المعرفة 

ن بدت مخاطر التطور العممي وجيا  العممية الضيقة، ومع ذلك لمسالمة مقتضياتيا حتى وا 
سميبا مالزما لما ىيأتو المعرفة العممية من أسباب التطور واالرتقاء، فالحذر يدعو في 

مواجية مخاطر التطور العممي إلى االعتدال في النظر إلى ما تفرضو كل من المصمحتين 
األخالقية واالقتصادية من اعتبارات، أي يفرض تكثيف الدراسات واألبحاث التي تسمح 

سيامو في  باستظيارىا ليس فقط الجدوى االقتصادية لالستخدام الصناعي لممعرفة العممية وا 
نما كذلك وبصفة أساسية انعكاساتو السمبية عمى سالمة اإلنسان  التطور المادي لمحياة، وا 

، فمخاطر التطور العممي ال تخرج عن نطاق ما يمكن االحتراز عنو من (1)وبيئتو الطبيعية

                                                           
 لم يكترث الفكر العممي في مستيل الثورة الصناعية سوى بالجانب االقتصادي لمنشاط الصناعي، فإن من مظاىر (1)

التحول اليامة في الفكر القانوني والسياسة التشريعية في مجتمعنا المعاصر التي اقتضاىا الحفاظ عمى سالمة اإلنسان 
وبيئتو، إسباغ صيغة الوجوب عمى دراسة اآلثار السمبية لمنشاط االقتصادي، وذلك في المراحل األولية التي تميد لبدء 

 .النشاط أو طرح المنتجات لمتداول
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عوارض، وىذا ما أكدتو أحداث الواقع المفجعة حيث ثبت أن إخضاع المنتجات، لوقت كاف 
لمتجربة والدراسة قبل طرحيا لمتداول يبصر بما تحويو من مخاطر ويييئ من المعرفة ما يقي 

 . التعرض ليانالغير م
فمادامت المخاطر مظيرا لقوى اإلضرار المالزمة لما صنعتو يد اإلنسان، فيستوي من 

ذا كان  منظور ضمان السالمة ما يكون مدركا منيا من جانب المنتجين وما ليس كذلك، وا 
عمى عاتقيم تقع التبعة، سواء ما تمثل منيا في تكمفة الدراسات واألبحاث المتجية إلى تأمين 

المنتجات أو ما تمثل منيا في جبر ما يتولد عن تداوليا من ضرر، فإن المنطق القانوني 
يفرض استميام عند وضع اليياكل التنظيمية لضمان مخاطر التطور العممي فكرة التكافل، 

لئال يشكل استقرار تبعة الضمان في الذمة الفردية لممنتجين حجرة عثرة تعيق حركة االرتقاء 
والتطور بصفة خاصة، وأن الخشية من مغبة مخاطر التطور العممي قد تقتل في نفوسيم 
روح التجديد واالبتكار، وىذا ما يفسر التالزم في إطار النظم الوضعية، بين إقرار مبدأ 

ضمان مخاطر التطور العممي والتأمين، سواء اقتصر األمر عمى فرض صفة الوجوب عمى 
 .التأمين الخاص أم تعداه إلى إنشاء صندوق قومي لمضمان

لقد فرض ضمان السالمة في مواجية مخاطر التطور العممي عمى السمطة العامة 
بسط رقابة فنيةعمى المنتجات ذات االرتباط الوثيق بصحة وسالمة اإلنسان وبيئتو الطبيعية، 
وذلك بإخضاع تداوليا إلذن سابق غايتو التحقق من توافر ما تفرضو في األصول العممية 

والفنية وكذلك السالمة من صفات، فخير ضمان لمسالمة ليس ىو جبر آثار التعدي عمييا، 
نما تييئة ما يقتضيو توقي ما من شأنو المساس بيا من أسباب  .وا 

ذا كانت مخاطر التطور العممي التي يمزم الصانع بضمانيا تثير صعوبات قانونية،  وا 
إذ تقتصر عمى ما ال تسمح حالة المعرفة الفنية والعممية الثابتة وقت طرح المنتوج لمتداول 
نما يرجع إلى  ذا كان الجيل بيا ال ينسب إلى التقصير، وا  بالتنبؤ بو من أسباب الضرر، وا 
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الحقيقة التجريبية لممعرفة العممية وحدودىا اإلنسانية، فمع ذلك تظل مظيرا لما يالزم صنعة 
 .اإلنسان من قوى أضرار ماسة بسالمة الغير

 أنيا تشيد انفتاحا عمى جميع األصعدة الثقافية، ظالجزائر نالح بالرجوع إلى
 ااالجتماعية، السياسية، االقتصادية عمى وجو الخصوص فأصبحت مفتوحة عمى مصراعيو
لممستثمرين سواء المحميين منيم أو األجانب خاصة مع دخول اتفاق الشراكة مع اإلتحاد 

األوروبي حيز التنفيذ ومساعي الجزائر إلى االنضمام إلى المنظمة العالمية لمتجارة، 
ذا كان ليس في اإلمكان نكران  فأصبحت السوق الجزائرية تكتض بمختمف المنتجات، وا 

الرفاىية والمتعة التي أدخمتيا تمك المقتنيات إلى حياة اإلنسان، لذا أصبح اعتماد المستيمك 
أمرا أساسيا، ولم يكن من شأن les produits fabriquésعمى المنتجات المصنوعة 

األخطار الجسمية التي تيددىم منيا في أرواحيم أساسا وفي أمواليم أحيانا أن تقمل من 
إقباليم المتزايد عمييا، بل العكس نرى استمرار التطور بالتزايد المستمر في االعتماد عمى 

ىذه المنتجات، حتى أنو ما ينظر إليو منيا في بداية إنتاجو عمى أنو مجرد كماليات ال يمبث 
مع الوقت حتى يصبح من الضروريات، لذلك كان من الواجب أن يقابل ىذا االنفتاح نوع من 
الحماية لمستعمل أو مستيمك المنتجات التي تسوق، خاصة وأن قواعد حماية المستيمك لم 

تعد كافية لتوفير الحماية الالزمة، إضافة إلى أن قواعد ضمان العيوب الخفية في عقد البيع 
تقتصر عمى المتعاقدين وما ينجر عن ذلك من إجحاف في حقوق المستعممين أو 

المستيمكين من خارج العالقة التعاقدية، من ىنا كان من الواجب عمى المشرع أن يوفر 
 .حماية أكثر لألشخاص المتضررين جراء استعماليم واستيالكيم لمنتجات معيبة

 الذي أضاف إلى القانون المدني 10-05وبالفعل ىذا ما تحقق بموجب القانون 
 مكرر المتعمقة بمسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببيا منتجاتو المعيبة، وال 140المادة 

يخفى عمى أحد أن المشرع الجزائري لم يكن السباق إلقرار ىذه المسؤولية بل استوحاه من 
 الصادر 389-98القانون المدني الفرنسي التي أدخمت فيو ىذه المسؤولية بموجب القانون
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، ولكن بالرغم من التطور الذي وصل إليو المشرع الجزائري إال أنو 1989-05-19بتاريخ 
لم يشر صراحة في منظومتنا القانونية إلى فكرة مخاطر التطور العممي وىذا ما استدعى 

المجوء إلى القانون المقارن الستنتاج مختمف األفكار المتعمقة بفكرة مخاطر التطور العممي 
وكيفية حماية المستيمك، خاصة وأن ىذه األضرار مرشحة لالزدياد في عددىا وطبيعتيا 

بفعل التطور التكنولوجي والعممي الذي يعجز من خاللو المنتجون عن اإلحاطة بكل ما ييدد 
 (1).سالمة المستيمك

 :ولموضوع الدراسة أىمّية تبرز في عّدة نواحي
و ال , أن مخاطر التطّور العممي موضوع جديد عمى الساحة القانونية الجزائرية -

 .نجد أثر ليذه المعاني بصفة واضحة و صريحة

ليس من العدل مساءلة  كثرة اإلشكاالت التي يطرحيا ىذا الموضوع فمن ناحية -
المنتج عن مخاطر لم يكن باإلمكان توقييا أو الحد منيا في حدود المعرفة الفنية 

ومن ناحية فان اليدف من التنظيم القانوني , والعممية وقت طرح منتجاتو لمتداول
لمسؤولية المنتج عن فعل المنتجات المعيبة بشكل عام ىو ضمان سالمة 
المستيمك وان عدم مساءلة المنتج عن مثل ىذه المخاطر يمثل عثرة أمام 

 .المستيمك في حصولو عمى التعويض

وسعٍا يُا إنى إعطاء هذا انًىضىع حقه يٍ اندراست ارتأٌُا استعًال انًُهج انًقارٌ 

انتحهٍهً  انىصفً كًا استعًهُا انًُهج. يٍ خالل يقارَت انقاَىٌ انفزَسً بانقاَىٌ انجزائزي

 انذي ٌعتًد عهى تجًٍع انًعهىياث و األفكار نقٍاسها بعضها انبعض الستخالص انًُاسب

انًشزع انجزائزي انتطزق   و استُتاج انًىاطٍ انتً أغفم بانًىضىعةأهى األحكاو انًزتبظ

 .إنٍها

 :ومما سبق ذكره يمكن صياغة إشكالية ىذه المذكرة عمى النحو التالي

                                                           
، دار النيضة (دراسة مقارنة)مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببيا منتجاتو المعيبة "جميعي حسن عبد الباسط، ( 1)

 .04، ص 2000العربية، القاىرة، 
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مدى فعالية الحماية المقررة لممستهمك في مواجهة مخاطر التطور العممي 
 والتكنولوجي؟

ولمعرفة مدى الحماية المقررة لممستيمك في مواجية مخاطر التطور العممي، خاصة 
أن أغمب التشريعات جعمتيا سببا من أسباب اإلعفاء الخاصة لمسؤولية المنتج من بينيا 

وذلك لتغميب المصمحة االقتصادية عمى مصمحة المستيمك الذي يعتبر , المشرع الفرنسي 
الطرف الضعيف في العالقة االستيالكية، خاصة أن حجم األضرار التي تسببيا مخاطر 

التطور العممي كوارث قومية تصيب المجتمعات في مقومات ثرواتيا البشرية والمادية، وىذا 
لفصل ا)ما يستدعي التطرق إلى األحكام المتعمقة بفكرة مخاطر التطور العممي والتكنولوجي 

 (.الثاني الفصل. )، وبيان الحماية المكرسة لممستيمك في مواجيتيا(األول
 



  :األولانفصم 

األحكاو انمتعهقة 

 بمخاطر انتطور

∙ العلمي
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تأثر المشرع الجزائرم بالمشرع الفرنسي خاصة بعد دخكلو اقتصاد السكؽ كالمنافسة 
الحرة في بداية التسعينات، حيث اىتـ بحماية ضحايا حكادث االستيالؾ مف خالؿ تنظيـ 
دراسات كممتقيات كتييئة كؿ اآلليات الفعالة لتحقيؽ ىذه الحماية كتكفير السالمة كاألماف 

قد كانت . لمستعممي السمع كالخدمات، كبإصدار ترسانة مف النصكص التشريعية كالتنظيمية
 المتعمؽ بالقكاعد العامة لحماية المستيمؾ، كفي (1)02-89بدايتيا بإصدار قانكف ممغى رقـ 

 مسؤكلية المنتج عف فعؿ (2)مكرر140 بمكجب تعديمو لمتقنيف المدني أقر في المادة 2005
ليحدث تطكرا في 03-09 بإصدار قانكف رقـ 2009منتجاتو المعيبة لتتكاصؿ جيكده إلى سنة 

مجاؿ حماية المستيمؾ كقمع الغش كتقرير مسؤكلية المنتج، إال أف ىذه التطكرات لـ تصؿ إلى 
الحد الذم تكصؿ إليو المشرع الفرنسي، خاصة أنو كثيرا ما نسمع أك نقرأ عف حكادث مركعة 

 كالممتمكات كذلؾ راجع إلى األدكية كاألغذية التي تتداكؿ في صتيدد سالمة كأمف األشخا
السكؽ الجزائرية، ككثيرا ما تصدل القضاء إلى نكع ىذه القضايا، كلـ يتـ ذكر فكرة مخاطر 

التطكر العممي ضمف أحكامو، خاصة أف مخاطر التطكر العممي راجعة إلى عيكب كجدت في 
المنتجات عند إطالقيا لمتداكؿ في كقت لـ تكف حالة العمـ كالتقدـ التكنكلكجي أك الفني تسمح 

باكتشافيا، إال أنو قبؿ التطرؽ إلى المقصكد بفكرة مخاطر التطكر العممي، يستكجب منا 
المبحث )الرجكع إلى المفاىيـ ذات الصمة بحماية المستيمؾ مف مخاطر التطكر العممي 

، غير أف التقدـ التكنكلكجي كما أنجر عنو مف مخاطر دفع بالقضاء كالفقو ككذا (األول
التشريع إلى االىتماـ بيا، ىذا ما أدل إلى تبايف المكاقؼ بشاف فكرة مخاطر التطكر العممي 

 .(المبحث الثاني)
 

                                                           
، الصادرة في 06ر عدد . ، يتعمؽ بالقكاعد العامة لحماية المستيمؾ، ج1989 فبراير 07 مؤرخ في 02-89قانكف رقـ (1)

 .)ممغى) 1989 فبراير 08
 78ر عدد .، جيتضّمن القانون المدني، 1975 سبتمبر 26 مؤّرخ في 58- 75مر رقـ  مكرر مف األ140المادة ( 2)

 .، معّدؿ ك متّمـ1975 سبتمبر 30الصادرة في 
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 .المفاىيم ذات الصمة بحماية المستيمك من مخاطر التطور العممي: المبحث األول
ترتبط فكرة مخاطر التطكر العممي بمفاىيـ ذات صمة بحماية المستيمؾ، كذلؾ 

باعتبار أف األضرار الناجمة عف مخاطر التطكر العممي تمس بالمستيمؾ، كغالبا ما يعتبر 
 (المطمب األول)(1)الضحية مقارنة بالمنتج الذم يعتبر الطرؼ القكم في العالقة االستيالكية

كباعتبار أف مخاطر التطكر العممي حديثة النشأة، ارتبطت ارتباطا كميا بنمك الصناعة 
كالمخاطر التي أثارتيا التكنكلكجيا كاالكتشافات العممية عمى صحة كسالمة المستيمؾ، كأف 
المخاطر التي تنجـ عنيا ال يمكف اكتشافيا إال بعد إطالؽ المنتجات لتداكؿ كذلؾ راجع إلى 
سرعة التطكر العممي في استحداث المنتجات أك طرؽ معالجتيا كالتي ال يدرؾ العمـ أثارىا 

، كمخاطر التطكر العممي بالمفيـك الذم رأيناه سابقا (المطمب الثاني)إال في كقت الحؽ 
يتسع ليشمؿ كافة مظاىر النشاط اإلنساني، ىذا األخير ازداد بشكؿ كبير مع التطكر 

التكنكلكجي كاستخداماتو في اإلنتاج، كبالتالي أضحت مختمؼ المنتجات تحكم مف ناحية 
منفعة لإلنساف، كمف ناحية أخرل تكتنز خطرا عميو، إذ ىناؾ مف المخاطر التي يقدر 

اإلنساف عمى اكتشافيا بالكسائؿ العممية التي يحكزىا، كىناؾ ما يتعذر عمى اإلنساف معرفتو، 
كلذلؾ اتفؽ الفقو عمى أف ىناؾ عنصراف يجب أف يتكفرا إلعماؿ فكرة مخاطر التطكر 

 .(المطمب الثالث)العممي 
 
 

 
 

                                                           
العممية االستيالكية، كمصطمح عالقة ال يعني بالضركرة كجكد عقد بيف طرفي عممية :  يقصد بالعالقة االستيالكية(1)

شراء منتكج أك خدمة كاستعماليا النيائي في إطار عمميات التكزيع الكسيط، : "االستيالؾ، كىي في االصطالح االقتصادم
، نوال (حنين)شعباني :تـ النظر في ىذا الصدد".كيشكؿ االستيالؾ الفصؿ األخير مف الدكرة االقتصادية ألية مادة كخدمة

، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في "التزاـ المتدخؿ بضماف سالمة المستيمؾ في ضكء قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش"
 .12، ص 2012، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، "المسؤكلية المينية"العمـك القانكنية، فرع 



                        األحكام المتعمقة بمخاطر التطور العممي      :       الفصل األول

 

14 

 .العناصر المرتبطة بفكرة مخاطر التطور العممي: المطمب األول
تكتسي معرفة العناصر المرتبطة بفكرة مخاطر التطكر العممي أىمية بالغة، تكمف في 

تحديد الدائف كالمديف بااللتزاـ، كما ليذا التحديد مف أىمية في إقرار المسؤكلية مف خالؿ 
 .حصر األشخاص المعنييف بضماف السالمة

في إطار العالقة االستيالكية فالجدير بالحماية ىك المستيمؾ الذم يعتبر الطرؼ 
الفرع ) أما المديف بااللتزاـ ىك المنتج ،(الفرع األول)الضعيؼ في العالقة االستيالكية

، كمف جية أخرل فإف مكضكع مخاطر التطكر العممي ينصب عمى محؿ معيف (الثاني
 (.الفرع الثالث)كالمتمثؿ في المنتجات التي تضر بالمستيمؾ 

 Le consommateurالمستيمك: الفرع األول
(1) 

اتسعت دائرة األخطار المحدقة بالمستيمؾ كتفاقمت األضرار الناشئة عنيا، خاصة 
أنيا تيدده في صحتو كحياتو، كما تجد مصدرىا فيما يتناكلو مف طعاـ كشراب أك دكاء كما 
يستخدمو مف أشياء، ال يكحي سمتيا أنيا مصدر خطكرة، مما يدفعو إلى استعماليا في نكع 
مف الثقة كاالطمئناف، دكف أف يدرم أف الخطر يحدؽ بو في كؿ منعطؼ ليذا يعد المستيمؾ 
الطرؼ األجدر بالحماية في إطار العالقة االستيالكية، لذا فقد ناؿ تعريؼ المستيمؾ القسط 

 .(ثانيا)، ككانت لممشرع الجزائرم نظرة خاصة لو (أكال)البالغ مف اىتماـ الفقياء كالقضاء 

 
 

                                                           
، ابن منظوراسـ فاعؿ لفعؿ استيمؾ، كيقكؿ العرب استيمؾ الماؿ، أم أنفقو كأنفذه كما كرد في قامكس : المستيمك لغة( 1)

 .505ف، ص .س.، دار صادر، بيركت، د1، ج"المحيط"لساف العرب 
أما مف حيث العرؼ، المستيمؾ ىك المفني لممنتكج عاجال أك آجال، كىك المكظؼ لمسمعة فيما صنعت لو، لتحقيؽ  -

 حاجاتو،

المستيمؾ  : ، كثانييماالمستيمؾ الفردلكصؼ نكعيف مختمفيف مف المستيمكيف، أكليما ": مستيمؾ"تستخدـ كممة : عمميا -
،  دار كائؿ، 4، سمكؾ المستيمؾ، طعبيدات محمد إبراىيم. المستيمؾ الفردالصناعي كما ييمنا في ىذا البحث ىك 

 .16، ص 2004عماف، 
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 .مفيوم المستيمك فقيا وقضاءا: أوال
لقد تباينت مكاقؼ الفقو كالقضاء في تحديد مفيـك مكحد لممستيمؾ، كيعكد السبب 

بالدرجة األكلى في ذلؾ إلى التطكر االقتصادم الذم يشيده مفيـك ىذا األخير، كىذا ما أدل 
 كفئة تنادم ،(أ)إلى ظيكر فئتيف، فئة تنادم بضركرة تبني مفيـك ضيؽ لنظرية المستيمؾ 

، مع التأكيد أف تحديد مفيـك محدد لممستيمؾ، (ب)بضركرة اعتماد مفيـك مكسع لممستيمؾ 
 .بطبيعتو سيؤدم إلى كضع اإلطار الذم سيطبؽ فيو قانكف االستيالؾ

 :التضييق من مفيوم المستيمك - أ

اتجيت محكمة النقض الفرنسية في البداية إلى تبني المفيـك الضيؽ عمى أساس أف 
من يحق لو االستفادة من الحماية القانونية ىو فقط من يبرم عقد االستيالك من أجل "

، لذا فإف ىذا التعريؼ يبقى محدكدا ماداـ يقتصر فقط "تمبية حاجاتو الشخصية أو العائمية
 (1).عمى مف يمبي حاجاتو دكف أف يككف لذلؾ صمة بنشاطو

لـ تمر سنة كاحدة مف ذلؾ حتى جاءت محكمة النقض بمكقؼ مخالؼ لسابقيا كذلؾ في 
قضية أقرت فييا لككيؿ عقارم قاـ بشراء جياز إنذار لمحالتو، كذلؾ بكضعيا إياه بالمستيمؾ الذم 
يستفيد مف الحماية ضد الشركط التعسفية الكاردة في العقد، كأنيا في إحدل الحيثيات اعتبرت ىذا 
الككيؿ كمستيمؾ عادم الذم يككف في حالة جيؿ، فيكذا كرس القضاء الفرنسي مفيكما جديدا 

 (2)(.consommateur professionnel)لممستيمؾ ىك المستيمؾ المحترؼ 
كمف األمثمة التي تدكر في ىذا الصدد نجد مثال المحامي  يشترم سمعنا لفائدة المكتب الذم 
يزاكؿ فيو نشاطو، فمثؿ ىذا النشاط يعتبره الفقو كالقضاء في فرنسا بمثابة أنشطة ذات صمة مع 

.النشاط الميني لصاحبيا، األمر الذم يجعؿ ىذا األخير ال يدخؿ ضمف مفيـك المستيمؾ (3) 

                                                           
المسؤكلية "، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف، فرع "حماية المستيمؾ في ظؿ المنافسة الحرة"، زوبير أرزقي(1)

 .39، ص 2011، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، "المينية
( 2 ) 

CALAIS-AULOY Jean et STEINMETZ Frank, Droit de la consommation, 7
ème

 édition, 

DALLOZ, paris, 2006, pp 11-12. 
 .40، المرجع السابؽ، ص "حماية المستيمؾ في ظؿ المنافسة الحرة"، زوبيرأرزقي(3)
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 أصبحت محكمة النقض الفرنسية تستعمؿ صيغة جديدة مضمكنيا 1995ك بداية مف 
ال يعتبر مستيمكا وال يستفيد من القواعد الحمائية الشخص الذي يبرم عقًدا لو عالقة "

 (1)".مباشرة مع نشاطو الميني
كعميو فيعتبر مثؿ ىذا القرار بمثابة عكدة محكمة النقض إلى األصؿ الذم يقرر 

الحماية لمشخص الذم يبـر عقد استيالؾ خارج نشاطو الميني كليس لو أم عالقة بذلؾ، أم 
اعتماد مفيكما ضيقا لممستيمؾ، كذلؾ ىناؾ حكـ صادر عف محكمة العدؿ األكركبية بتحديد 
االختصاص القضائي في مجاؿ العقكد المبرمة بكاسطة مستيمكيف طبقت فيو المحكمة المكاد 

 مف اتفاقية برككسؿ، عمى أنو اليعتبر مستيمكا الشخص الذم يبـر عقدا مف 15، 14، 13
 مف اتفاقية برككسؿ تعرؼ المستيمؾ بأنو 13أجؿ ممارسة أنشطة مينية، ذلؾ أف المادة 

 (2).الشخص الذي يتصرف في إطار نشاط يعد غريبا عن نشاطو الميني
الزبون غير المحترف لممؤسسة "بالرجكع إلى الفقو نجد أنيـ يعرفكف المستيمؾ بأنو 

 (3)".أو المشروع
كبناءا عمى ىذا التعريؼ، ال يكتسب صفة المستيمؾ مف يتعاقد ألغراض مينتو أك مشركعو، 

 le consommateur professionnel.(4)كما ىك الحاؿ بالنسبة لممستيمؾ المحترؼ 

الشخص الذي يتعاقد مع المينيين، بيدف الحصول عمى سمعة "كيعرفو البعض بأنو 
 ".أو خدمة معينة إلشباع حاجتو الشخصية أو العائمية

                                                           
(1)

CassCIV, 1
er

chambre
 
,17 Juillet 1996, JCP, 1996, 22 747. 

- CCass, 1
er

 chambre civile, 21 février 1995, confirmant l’arrêt de la cour de cassation, 1
er

 

chambre civile, 24 novembre 1993, voir le site : www.sos.net 
 .24، ص 2002 حماية المستيمؾ في القانكف الدكلي الخاص، دار النيضة العربية، القاىرة، عبد الفتاح خالد،(2)

 كالتي تعرضت لتعريؼ المستيمؾ في مادتو األكلى 1980كىك ما نجده في اتفاقية فينا المتعمقة بالبيع الدكلي لمبضائع عاـ 
 .كذلؾ عندما نصت عمى استبعاد مف ىذه البيكع البضائع التي ُتشترل لالستعماؿ الخاص أك العائمي أك المنزلي

، ص 2002، الجزائر، 24، عدد إدارة،"مدل خضكع المرافؽ العامة كمرتفقييا لقانكف حماية المستيمؾ"، بودالي محمد(3)
37. 

(4)
 HUET Jérôme, Responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, LITEC, 

Paris, 1987, p 397. 

http://www.sos.net/
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الشخص الطبيعي الذي يقتني أو يستعمل ماال أو خدمة "كما يعرفو آخركف بأنو 
 حيث اعتمد ىذا االتجاه معيار الغرض مف التصرؼ، كالذم يسمح ،(1)"لغرض غير ميني

بتصنيؼ شخص ما بيف طائفة المحترفيف أك طائفة المستيمكيف، فالمستفيد مف أحكاـ 
 ماال أك خدمة (2)القكانيف المتعمقة بحماية المستيمؾ، ىك كؿ شخص يقتني أك يستعمؿ

لتحقيؽ ىدؼ شخصي أك عائمي سكاء تعمؽ األمر باقتناء المنقكالت أك العقارات، دكف أف 
 .يككف ليذا االقتناء أم ىدؼ ميني

لقد ساؽ أنصار ىذا االتجاه عدة حجج مف أجؿ استبعاد المحترؼ مف الحماية، منيا 
أف المحترؼ الذم يتصرؼ مف أجؿ حاجات مينتو سيككف أكثر تحفزا مف الشخص الذم 

ذا تصادؼ كجكد محترؼ في  يتصرؼ لغرض خاص، كبالتالي سيحسف الدفاع عف نفسو، كا 
، (3)كضعية ضعؼ، فإف ذلؾ يستدعي حمايتو بقكاعد خاصة، ال بقكاعد قانكف االستيالؾ

كنجد أمثمة عديدة مف ذلؾ في عقكد قركض االستيالؾ كالقركض العقارية، كبصفة عامة في 
 (4).كؿ االتفاقات المنظمة لمعالقات المالية بيف المينييف كالمستيمؾ

نستخمص مف التعاريؼ السابقة أف المستيمؾ الذم تجدر حمايتو ىك المستيمؾ 
ك .النيائي، أم ىك الشخص الطبيعي الذم يشترم منتكجا الستعمالو الشخصي أك العائمي

مف اإليجابيات التي جاء بيا ىذا االتجاه، أنو يساعد عمى تحقيؽ األمف القانكني المنشكد 
 (5).لممستيمؾ، كالذم ال يتحقؽ في ظؿ اعتناؽ مفيـك كاسع لممستيمؾ

 

                                                           
(1) 

GUYON Yves, Droit des affaires, T1, 8
ème 

édition, ECONOMICA, Paris, 1994, p 941. 
 .16، المرجع السابؽ، ص "سمكؾ المستيمؾ"، عبيدات محمد إبراىيم(2)

(3) 
CALAIS-AULOY Jean et STEINMETZ Frank, Droit de consommation, op, cit, p 15. 

(4) 
FERRIER Didier, La protection des consommateurs, DALLOZ, Paris, 1996,  p 53. 

 المتعمقة بالشركط التعسفية في العقكد المبرمة 1993 أفريؿ 5كىذا ىك نفس المفيـك الذم اعتنقتو التكجيية الصادرة في ( 5)
كل شخص طبيعي وفي إطار العقود المتعمقة : "مع المستيمكيف، إذ نصت المادة الثانية منيا عمى أف المستيمؾ ىك

 ."بنصوص التوجيية، يتصرف ألىداف ال تدخل في إطار نشاطاتو المينية
Directive 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats 

conclus avec les consommateurs. Voir le site : www.lgifrance.gouv.fr . 

http://www.lgifrance.gouv.fr/
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 :التوسع في مفيوم المستيمك-ب

يترتب عمى ىذا المفيـك تكسيع دائرة األشخاص الذيف يمكنيـ االستفادة مف القكاعد 
الحمائية لممستيمؾ، كيتعمؽ األمر بالميني الذم يتعاقد خارج إطار تخصصو، كالشخص 

الذم يتصرؼ لمحصكؿ عمى أشياء كخدمات ألغراض حرفتو، كلكنو يتصرؼ خارج مؤىالتو 
المينية ألجؿ تحقيؽ ذلؾ، ففي ىذه الحالة يعد ىذا الشخص مف الجاىميف في ىذا المجاؿ 

مما يجعمو في كضعية مشابية لكضعية المستيمؾ الذم يتصرؼ بدافع إشباع حاجاتو 
بالرجكع إلى القضاء الفرنسي، نجده يتردد في ىذا الشأف، تارة يكسع . الشخصية كالعائمية

مفيـك المستيمؾ، كتارة أخرل يضيقو إذ في أحد األحكاـ رجحت محكمة النقض الفرنسية 
األخذ بتعريؼ مكسع لفكرة المستيمؾ، إذ قررت أف شراء آلة تصكير المستندات بيدؼ 

استعماليا إلدارة مؤسسة دينية ال ينفي عف المشترم كصؼ المستيمؾ، مع أف الشراء كاف 
 (1).مرتبطا بنشاط ميني

أما فيما يخص الفقو، فقد حاكؿ إعطاء تصكر كاسع لمفيـك المستيمؾ بيدؼ استفادة 
الشخص الطبيعي أو المعنوي ": أكبر عدد مف األشخاص مف الحماية، لذلؾ يعرفو البعض بأنو

الذي يبرم تصرفا قانونيا لمحصول عمى منتوج بقصد أن يكون ىو أو ذويو المستعمل النيائي 
 (2)".لو وتمتد نفس الصفة إلى الميني الذي يتعاقد خارج مجال تخصصو

كل شخص "كما يعرفو البعض اآلخر بصفة أكثر شمكال، كيركف أف المستيمؾ ىك 
 فيعتبر مستيمكا ،"يتعاقد بيدف االستيالك، أي بمعنى استعمال أو استخدام مال أو خدمة

                                                           
 .36، ص 2011، دار ىكمة، الجزائر، "المسؤكلية المدنية لممنتج"، سي يوسف زاىية حورية (1)
، 2004 ، منشأة المعارؼ، القاىرة،(دراسة مقارنة بيف الشريعة كالقانكف)، "الحماية العقدية لممستيمؾ"، عبد الباقي عمر محمد (2)

 .41ص 
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كؿ مف يشترم سيارة الستعمالو الشخصي أك يشترييا الستعمالو الميني، كلكف يستبعد مف 
 (1).ىذا التصكر لمفيـك المستيمؾ، الشراء مف أجؿ إعادة البيع

كالعبرة مف إضفاء صفة المستيمؾ عمى الميني الذم يتعامؿ في غير تخصصو عمى 
أساس أف ىذا الميني غير المتخصص يظير كذلؾ في الكاقع ضعيفا مثمو مثؿ المستيمؾ 

العادم، فقد يجد الميني نفسو في مكاجية متعاقد محترؼ، فيككف في كضعية ضعؼ 
 .تستدعي الحماية تماما كالمستيمؾ الذم يستعمؿ المنتكج شخصيا

كنالحظ أف المكسعيف في تعريؼ المستيمؾ اعتمدكا عمى معيار الضعؼ مف الناحية 
 كلـ يعتمدكا معيار االستعماؿ الشخصي لمتفرقة بيف المستيمؾ كالميني االقتصادية كالتقنية،

 .(كىك المعيار الذم اعتمده أنصار االتجاه الضيؽ كما رأينا سابقا)
كما نالحظ أف ىذا االتجاه يتسع ليشمؿ الشخص المعنكم في تعريؼ المستيمؾ، 

كالعبرة مف إضفاء صفة المستيمؾ عمى الشخص المعنكم، تكمف في ككف ىذا األخير يمكف 
 (2).أف يتكاجد في مركز ضعؼ سكاء اقتصاديا أـ فنيا

 :ُيؤخذ عمى االتجاه المكسع عدة مآخذ في تعريؼ المستيمؾ، منيا أنو
يجعؿ ىذا االتجاه حدكد قانكف االستيالؾ غير دقيقة لمعرفة ما إذا كاف الميني يعمؿ  -

في إطار تخصصو أك ال، حتى نحدد القانكف الكاجب التطبيؽ، فال يمكف اعتبار 
الميني الذم يتعاقد في غير اختصاصو كالمستيمؾ العادم، كىك أمر ينبغي دراستو 

 (3).حالة بحالة

                                                           
، حماية المستيمؾ أثناء تككيف العقد، دراسة مقارنة مع دراسة تحميمية كتطبيقية لمنصكص السيد عمران السيد محمد( 1)

 .10، ص 1986الخاصة بحماية المستيمؾ، منشأة المعارؼ، القاىرة، 
، (دراسة مقارنة بالقانكف الفرنسي)، "ضماف السالمة مف أضرار المنتجات الخطيرة في القانكف الجزائرم" ،قونان كيينة(2)

، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، جامعة مكلكد "المسؤكلية الميينة"مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك القانكنية، فرع 
 .70، ص 2010معمرم، تيزم كزك، 

(3) 
CALAIS-AULOY Jean et STEINMETZ Frank, Droit de consommation, op, cit, p 12. 
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إذا كاف المينيكف الذيف يتعاقدكف خارج تخصصيـ في كضعية ضعؼ، فإنيـ لف  -
يحتاجكا إلى قكاعد حماية المستيمؾ، ماداـ أنو تكجد قكاعد خاصة لحمايتيـ، كنظرا 

 .لكجكد قكاعد في قكانيف حماية المستيمؾ متعمقة فقط بالمستيمؾ العادم

لكف رغـ الضعؼ الذم يكتسي المفيـك المكسع لممستيمؾ، إال أف التطكر السريع  -
لممنتجات، خاصة مع استعماؿ التقنيات الحديثة في تصنيعيا، يجعؿ مف األنسب 
حماية ىذا الميني الذم يتعامؿ في غير دائرة اختصاصو، عمى أف تتـ حمايتو 

بقكاعد خاصة، تستجيب لمعطيات اقتصادية تضع في الحسباف ضعؼ الميني تقنيا 
 .ال اقتصاديا

تبيف مما سبؽ أف صكرة المستيمؾ في نظر الفقو كحتى في نظر القضاء الفرنسي، 
 .يتنازعيا تياراف مضيؽ كمكسع

 .مفيوم المستيمك في التشريع الجزائري: ثانيا
يعتبر التشريع الجزائرم مف بيف التشريعات المتأثرة بالتشريع الفرنسي في تحديد مفيـك 
المستيمؾ، بالرغـ أنو لـ يرد تعريؼ لممستيمؾ في أكؿ قانكف  يخص حماية المستيمؾ الذم 

 .1989صدر سنة 
 المتعمؽ 39-90لقد تدارؾ المشرع األمر سنة بعد ذلؾ بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 

كل : " منو المستيمؾ بأنو9، حيث عرفت المادة الثانية فقرة (1)بمراقبة الجكدة كقمع الغش
شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدين لالستعمال الوسيطي والنيائي لسد 

 ".حاجاتو الشخصية أو حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل بو

                                                           
، الصادرة 05ر عدد .  يتعمؽ برقابة الجكدة كقمع الغش، ج1990 يناير 21 مؤرخ في 39-90 مرسـك تنفيذم رقـ (1)

ر عدد .، ج2001 أكتكبر 16 مؤرخ في 315-01، معدؿ كمتمـ بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 1990 جانفي 31بتاريخ 
 .2001 أكتكبر 21، الصادرة في 61
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 المحددة القكاعد 2004 يكنيك سنة 23 المؤرخ في 02-04كذلؾ جاء في القانكف 
، محددا مفيـك المستيمؾ في المادة الثالثة منو، حيث (1)المطبقة عمى الممارسات التجارية

كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سمعا قدمت لمبيع : المستيمك: " تنص الفقرة الثالثة منيا
 ".أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع ميني

ك يالحظ مف ىذه المادة أف مفيـك المستيمؾ يشمؿ كافة األشخاص الطبيعية أك 
المعنكية شريطة أف تككف مجردة مف الطابع الميني ليا، فاعتراؼ المشرع ليا بيذه الصفة 
يجعميا محؿ حماية قانكف المستيمؾ، كىك نفس المكقؼ الذم لجأ إليو المشرع الفرنسي قبؿ 

 .أف يعكد بعد ذلؾ كيعتمد المفيـك الضيؽ كمبدأ أساسي لتعريؼ المستيمؾ
 فبراير 25أما القانكف الجديد المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش الصادر في 

كل شخص : المستيمك"  منو 2 فقرة 03، فإنو تطرؽ إلى مفيـك المستيمؾ في المادة 2009
سمعة أو خدمة موجية لالستعمال النيائي من , طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا

 ".أجل تمبية حاجتو الشخصية أو تمبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل بو
نستخمص مف خالؿ المكاد السابقة، أف تعريؼ المستيمؾ كفقا لنظرة المشرع الجزائرم 

، عمى أف تعريؼ المستيمؾ بمكجب قانكف حماية المستيمؾ كقمع (أ)يشمؿ عناصر محددة 
 .(ب)الغش تتعارض مع تعاريؼ النصكص التطبيقية لو 

 
 
 
 

                                                           
، 41ر عدد . ، يحدد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، ج2004 يكنيك 23 مؤرخ في 02-04قانكف رقـ ( 1)

 .2004 يكنيك 27الصادرة في 
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 (1):عناصر تعريف المستيمك - أ

يتخذ تعريؼ المشرع الجزائرم لممستيمؾ بتكفر العناصر اآلتية، إذ يجب أف يككف 
 كما يككف االستعماؿ ،(2) كيقتني بمقابؿ أك مجانا (1)المستيمؾ شخصا طبيعيا أك معنكيا 

 (.4) ، كاليدؼ مف ذلؾ ىك تمبية حاجاتو أك حاجات شخص أك حيكاف يتكفؿ بو (3)نيائيا
 :المستيمك قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا -1

، سالؼ الذكر، بأف 39-90أقر المشرع في المادة الثانية مف المرسـك التنفيذم رقـ 
أم أنو لـ يحدد ما إذا كاف المستيمؾ شخصا طبيعيا أك ..."كل شخص": المستيمؾ ىك

 كحسـ طبيعة المستيمؾ 03-09معنكيا، كلتجنب الغمكض، تدارؾ األمر في القانكف رقـ 
 .حيف أدخؿ طائفة األشخاص المعنكية ضمف دائرة المستيمكيف

لقد أحسف المشرع بذلؾ، حيث أف اعتبار األشخاص المعنكية مف المستيمكيف المقرر 
حمايتيـ، يجد تبريره في أنيا أحيانا ال تمارس نشاطا مينيا تحصؿ منو عمى مكاردىا المالية 

 (2).أك عمى أسباب كجكدىا، كمف ثـ فإنيا تشبو المستيمؾ العادم تماما
 

 

                                                           
 أدرجت بعض التشريعات المقارنة تعاريؼ لممستيمؾ مثاؿ ذلؾ أف المشرع اإلسباني أكرد في المادة األكلى مف القانكف (1)

ىو كل شخص " الخاص بالدفاع عف المستيمكيف كالمستخدميف تعريؼ لممستيمؾ مضمكنو 1984 يكليك 19الصادر في 
طبيعي أو معنوي يتممك، يستخدم بوصفو المستيمك النيائي لألموال المنقولة أو العقارية سمعا أو خدمات وال يعتبر من 
قبل المستيمكين األشخاص الذين يتممكون أو يستيمكون سمعا أو خدمات بغض إدماجيا في عمميات اإلنتاج أو التحويل 

 .أو التداول أو األداء لمغير دون أن يكونوا المستفيدين أخيرا من تمك العمميات
، مذكرة لنيؿ "حماية المستيمؾ في ظؿ قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش كقانكف المنافسة"، ويزة (شالح)عن لحراري :نقال 

، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم "قانكف المسؤكلية المينية"شيادة الماجستير في القانكف، فرع 
 .15، ص 2012كزك، 

كل من يحصل عمى سمعة أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل إشباعا : المستيمك: "كيعرفو المشرع اإلماراتي كما يمي
دراسة )" لحماية الجنائية لممستيمؾ مف اإلعالنات المضممةا"لحاجاتو الشخصية أو حاجات اآلخرين، قوراري فتيحة محمد،

  . 229ص, ، جامعة الككيت03، عددمجمة الحقوق،"(مقارنة في القانكف اإلماراتي كالمقارف
، المرجع "التزاـ المتدخؿ بضماف سالمة المستيمؾ في ضكء قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش"، نوال (حنين)شعباني (2)

 .29السابؽ، ص 



                        األحكام المتعمقة بمخاطر التطور العممي      :       الفصل األول

 

23 

 :المستيمك يقتني بمقابل أو مجانا -2

استخدـ قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش، لمداللة عمى شراء المنتكج نفس المفظ 
 يفيد الشراء، "يقتني" كىك لفظ 39-90الكارد في المادة الثانية مف المرسـك التنفيذم رقـ 

كالذم ال يككف إال بمقابؿ، سكاء كاف ماال أك شيئا آخر، كبالتالي فقد أسقط المستعمميف مف 
يفرغ ىذه الكممة مف معناىا لذا كاف " مجانا"دائرة المستيمكيف، في حيف أضاؼ المشرع عبارة 

 كالذم قد يككف بمقابؿ أك مجانا كيككف ،"يتحصل"مف األحسف لك استعمؿ المشرع كممة 
 (1).بذلؾ المعنى كاضحا كمتناسقا

فالمستيمؾ الذم يقتني ىك غالبا مف يستعمؿ المنتكج أك الخدمة، كلكف كثيرا ما يتـ 
 (2).استعماليا مف قبؿ الغير كأفراد أسرة المقتني، كىك أمر يجب تداركو في ىذا التعريؼ

 :االستعمال النيائي لممنتوج -3
يقرر قانكف حماية المستيمؾ حتى يعتبر شخص ما مستيمكا يجب أف يتكجو إلى اقتناء 
المنتكج إلى االستعماؿ النيائي، كمفاده االقتناء مف أجؿ االستيالؾ الفكرم أك خالؿ مدة مف 
الزمف، عمى أف يككف استيالؾ السمعة أك الخدمة عمى شكميا النيائي المكجكدة عميو دكف 
إخضاعيا إلى تغييرات كتحكيالت، كبذلؾ يخرج مف دائرة مفيـك المستيمؾ مف يقتني السمع 

 .كيغير منيا، ألنو بذلؾ يككف قد أنتج منتكجا مغاير لألكؿ كالقكاعد الحمائية ال تشممو

                                                           
 تفيد أف المستيمؾ طرؼ في "يقتني"كاف عمى المشرع مراعاة التناسؽ بيف النصكص كعدـ تناقضيا، ألف استعماؿ كممة (1)

 مف المنتجات سكاء كاف متعاقدا أك غير المضرور مكرر مف التقنيف المدني تحمي 140عقد البيع، في حيف أف المادة 
متعاقدا، كما أف بعض نصكص حماية المستيمؾ ال تستخدـ لفظ المستيمؾ لمداللة عمى الدائف بالتزاـ المتدخؿ ضماف 

 266-90 مف المرسـك التنفيذم رقـ 06، كىك ما يظير مف خالؿ المادة "األشخاص"السالمة، فنجدىا تعبر عنو بمصطمح 
 . المتعمؽ بضماف المنتجات كالخدمات

 ...".بسبب العيب....يجب عمى المحترف في جميع االحاالت، أن يصمح الضرر الذي يصيب األشخاص"التي تنص عمى أنو 
: ، حيث نصت عمى أنوالمتعمق بالتأمينات 07-95 مف األمر رقـ 168/1لقد تدارؾ المشرع األمر بمقتضى المادة ( 2)
 :انظر في ىذا الصدد...".معدة لالستيالك أو لالستعمال، أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليتو...يجب عمى كل"

 .1995 مارس 8، الصادرة بتاريخ 13ر عدد . ، يتعمؽ بالتأمينات، ج1995 جانفي25 مؤرخ في07-95 األمر رقـ 
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غير أف المادة الثانية مف المرسـك التنفيذم المتعمؽ برقابة الجكدة كقمع الغش، تنص 
عمى اعتبارىا مستيمكا المستيمؾ الكسيطي كىك الميني غير المتخصص الذم يبـر تصرفات 

 (2).، فالميني ىنا ىك في نفس مرتبة المستيمؾ(1)تتعمؽ بمينتو
، الكاردة في المادة "االستعمال الوسيطي"بعبارة في حيف يرل البعض أف المقصكد 

نما المستيمؾ  الثانية مف المرسـك التنفيذم المتعمؽ برقابة الجكدة كقمع الغش، ليس المتدخؿ كا 
العادم، فممكىمة األكلى يتبيف أف المشرع قد أخذ بالمفيـك المكسع لممستيمؾ غير أنو إذا 

كاصمنا قراءة النص، فإف الجزء األخير منو يشير إلى المستيمؾ النيائي الذم يتصرؼ لسد 
 .حاجاتو الشخصية ال المينية

، 03-09كمع ذلؾ يبقى األمر غامضا إذا ما قكرف بالمادة الثالثة مف القانكف رقـ 
 . الممغى02-89خاصة مع بقاء استعماؿ النصكص التطبيقية لمقانكف 

 : تمبية المستيمك لحاجاتو أو حاجات شخص أو حيوان يتكفل بو -4
ينحصر تعريؼ المستيمؾ طبقا لمقانكف الجزائرم في الشخص الذم يمبي حاجاتو 

الخاصة أك العائمية كليس حاجاتو المينية، ، كأف يشترم الشخص غذاءه أك يعالج أك يكتتب 
 (3).تأمينا أك يسافر

نالحظ أف المشرع الجزائرم قد أخذ باالتجاه الضيؽ لتعريؼ المستيمؾ كىذا بإقصائو 
لممستيمؾ الميني حتى لك تعامؿ خارج مجاؿ تخصصو، ككنا قد خمصنا فيما سبؽ إلى 

ضركرة أف تشممو الحماية ككنو قد يتعرض لقدر كبير مف الخطر كأثر لتكاجده في مركز 
 140ضعيؼ فنيا مقارنة بمركز الميني المتخصص الذم يتعامؿ معو، أما إذا رجعنا لممادة 

                                                           
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف، فرع "عقد البيع كحماية المستيمؾ في التشريع الجزائرم "جرعود الياقوت،( 1)
 .26، ص 2002، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، "العقكد كالمسؤكلية"

( 2 ) 
KAHLOULA(M)  et MEKAMCHA(G), La protection du consommateur en droit Algérien ; 

IDARA, N° 2, 1995, p 15. 
(3) 

CALAIS-AULOY Jean et STEINMETZ Frank, Droit de consommation, op, cit, p 09. 
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فنجد أنيا شممت كافة المتضرريف مف المنتجات كلـ تختص فقط المستيمؾ  ج.ـ.مكرر ؽ
 .، الذم جاء بو قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش(غير الميني)العادم 

غير أنو ال يمكف األخذ بمفيـك القانكف المدني في ظؿ تشريع االستيالؾ، نظرا لما بيف 
، فالخاص  .(القانكف المدني)يقيد العاـ  (تشريع االستيالؾ)القانكنيف مف خصكص كعمـك (1) 

كيشمؿ تعريؼ المستيمؾ كذلؾ التعريؼ بالحيكاف، كيرجع ذلؾ إلى األىمية المتزايدة، 
 (2).التي أصبح يحظى بيا حيكاف الصحبة في كقتنا الحاضر

 كباستقراء النصكص الخاصة بتعريؼ المستيمؾ التي جاء بيا المشرع الجزائرم، 
ككذا النصكص السابقة، تظير لمعياف إشكاالت يجب التكقؼ عندىا كمحاكلة إيجاد حمكؿ 

ليا لتداركيا في المستقبؿ، منيا إشكالية تعارض تعريؼ المستيمؾ بيف قانكف حماية 
 (3).المستيمؾ كالقكانيف المطبقة لو

 :تعارض النصوص الجزائرية في تعريف المستيمك  - ب

 المتعمؽ بالقكاعد العامة لحماية المستيمؾ 02-89ألغى المشرع الجزائرم القانكف رقـ 
 المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش، كلكنو 03-09 مف القانكف رقـ 94بمكجب المادة 

أبقى عمى النصكص التطبيقية سارية المفعكؿ إلى حيف صدكر النصكص التطبيقية ليذا 
 ".القانكف التي تحؿ محميا

                                                           
، "دراسة مقارنة بالقانكف الفرنسي"، ضماف السالمة مف أضرار المنتجات الخطيرة في القانكف الجزائرم، قونان كيينة( 1)

 .78المرجع السابؽ، ص 
 .50مدل خضكع المرافؽ العامة كمرتفقييا لقانكف حماية المستيمؾ، المرجع السابؽ، ص "، بودالي محمد (2)
، المرجع السابؽ، "حماية المستيمؾ في ظؿ قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش كقانكف المنافسة"، ويزة (شالح)لحراري  (3)

 .31ص 
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 39-90نظرا لعدـ صدكر العديد مف ىذه النصكص التطبيقية، فإف المرسـك التنفيذم 
المتعمؽ برقابة الجكدة كقمع الغش، مازاؿ سارم المفعكؿ، كىك بذلؾ يشكؿ تعارضا مع ما 

 (1).جاء بو القانكف الجديد، السيما فيما يتعمؽ بتحديد مفيـك المستيمؾ
 بإدراج 39-90ففي حيف تبنى المشرع المفيـك الكاسع بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 

المستيمؾ الكسيطي لممنتكج ضمف طائفة المستيمكيف، تبنى قانكف حماية المستيمؾ كقمع 
الغش المفيـك الضيؽ، حيف أقصى المستيمؾ الكسيطي بنصو عمى أف المستيمؾ ىك فقط 

 .الذم يقتني المنتكج مف أجؿ االستعماؿ النيائي
فإذا تضرر شخص ما مف منتكج معيف نتيجة عدـ التزاـ المتدخؿ بضماف السالمة، 
نما مف أجؿ االستعماؿ الكسيطي،  ككاف قد اقتناه ليس بيدؼ إشباع احتياجاتو الخاصة، كا 

في ىذه الحالة يعتبر مستيمكا كفقا لقانكف رقابة الجكدة كقمع الغش، في حيف ال يعتبر كذلؾ 
في ضكء قانكف حماية المستيمؾ، كبالتالي نقع في إشكاؿ لدل تطبيؽ القانكف مف أجؿ بسط 

 .الحماية المقررة لممستيمؾ
ك يبقى ضماف التطبيؽ األصمح كاألمثؿ لنصكص قانكف حماية المستيمؾ مرىكنا 
بإصدار النصكص التطبيقية لو، التي تأخذ في الحسباف نظرة المشرع الجزائرم لممستيمؾ، 

 .كمكقفو مف الشخص األجدر بالحماية
 
 
 
 
 
 

                                                           
، المرجع "التزاـ المتدخؿ بضماف سالمة المستيمؾ في ضكء قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش"، نوال (حنين)شعباني (1)

 .32السابؽ، ص 
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 Le producteurالمنتج: الفرع الثاني
(1) 

يطرح نظاـ مسؤكلية المنتج إلى جانب مصطمح المستيمؾ الذم سبؽ كأف حددنا 
مفيكمو، مصطمح المنتج كذلؾ عمى أساس أنو المتسبب بفعؿ منتجاتو المعيبة بأضرار 

 .لممستيمؾ الذم يعد الطرؼ الضعيؼ في العالقة االستيالكية
يبدك أف تعدد المصطمحات مف كجية نظر الفقو كالقانكف يطرح إشكالية تحديد 

أك المكزع كاالنحياز إلى  (الميني)كتعريؼ المنتج فقد يقصد بو الصانع أك المحترؼ 
مصطمح ما سيعطي مضمكنا خاصا لمسؤكلية المنتج مف حيث األشخاص، فالنصكص 

 تسعى لحصر مسؤكلية المنتج في طائفة األشخاص الصانعالقانكنية التي تستعمؿ لفظ 
القائميف بعممية التحكيؿ الصناعي لممادة األكلية، عمى اعتبار أف المجاؿ الحقيقي كالخصب 

في حيف أف النصكص القانكنية التي تستعمؿ , لدراسة ىذه المسؤكلية ىك المنتجات الصناعية
 تستيدؼ تكسيع المسؤكلية لتشمؿ أيضا منتجي المكاد األكلية التي لـ المنتج،مصطمح 

، فإنيا ترل بضركرة (الميني)المحترف تخضع لممعالجة القانكنية كالتي تستعمؿ مصطمح 
نتاجو كتييئتو كتغميفو كتسكيقو  (2).المنتكج مف صنعو كا 

 ،(أوال)كىذا ما سنبينو مف خالؿ التطرؽ إلى تعريؼ المنتج في القانكف المقارف 
 .(ثانيا)كبعدىا تعريؼ المنتج في القانكف الجزائرم 

 

                                                           
 .لغة ىك مف يتكلى الشيء حتى يؤتي نتائجو أك المنفعة المطمكبة منو: المنتج(1)

 كتبدأ منذ أف مرحمة اإلنتاجتمر السمعة محؿ اإلنتاج مف تاريخ إعدادىا أك إنتاجيا حتى كصكليا لممستيمؾ بمرحمتيف، 
تحمؿ المادة األكلية الداخمة في تركيب المنتكج كتنتيي بإخراجيا في شكؿ منتكج نيائي صالح لممتاجرة كالعرض في السكؽ، 

يصاليا ,مرحمة التوزيع: أما المرحمة الثانية ك تبدأ مف الفترة التي يتمقى فييا المكزع أك الكسيط المنتجات لغرض تكزيعيا كا 
 ، مسؤكلية المنتج كالمكزع، دراسة في قانكف التجارة الدكلية مع الحاج محمد عبد القادر. إلى المستيمؾ أك المستعمؿ
 .34، ص 2004، دار النيضة العربية، القاىرة، 2المقارنة بالفقو اإلسالمي، ط

 .39، ص 2007، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 1، ط(دراسة مقارنة)، المسؤولية المدنية للمنتج شهيدة قادة(2)
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 (1)تعريف المنتج في القانون المقارن: أوال
 تحديد الشخص (2)تناكلت مختمؼ التشريعات المقارنة بما في ذلؾ االتفاقيات الدكلية

المسؤكؿ عف فعؿ المنتجات، مف خالؿ تعريفيا لممنتج أك مف في حكمو، كسنتناكؿ ىذه 
، كبعدىا في (أ) 1985التشريعات بالتطرؽ إلى تعريؼ المنتج في التعميمة األكركبية لسنة 

 .(ب)القانكف الفرنسي 
 :1985المنتج في التعميمة األوروبية لسنة  - أ

اعتبرت التعميمة األكركبية أف المنتج ىك الشخص المسؤكؿ عف الضرر الحاصؿ 
صانع الشيء في : " المنتج بأنو1فقرة /03بسبب العيب في منتجاتو، حيث عرفت المادة 

شكمو النيائي، وكذلك منتج المواد األولية، والصانع لجزء يدخل في تكوين الشيء، 
وكمشخص يظير بمظير المنتج سواء بوضع اسمو أو عالمتو التجارية أو أي عالمة 

 (3)".أخرى مميزة ليا
 :إذف المنتج في نظر ىذه االتفاقية ىك

                                                           
المنتج ىو الذي يساىم في إنتاج الثروة االقتصادية بواسطة المواد الصناعية : " يعرؼ المنتج اصطالحا كما يمي(1)

 ".أوالفالحية أو عن طريق تحويميا

إف معظـ الدكؿ استندت في تعريفيا لممنتج عمى المعاىدات الدكلية، كمف بيف ىذه االتفاقيات، اتفاقية الىام التي لـ  (2)
نما أكردت قائمة باألشخاص الذيف تسرم عمييـ المسؤكلية كىـ حسب المادة الثالثة منيا  :تعرؼ المنتج كا 

 صناع السمع في شكميا النيائي 

  صناع األجراء التي يتركب منيا المنتكج كمنتجي المنتكج الطبيعي كمجيزم المنتكج، ككؿ شخص آخر يقع عميو
عبء إعداد السمعة أك تكزيعيا تجاريا كمف ضمنيـ األشخاص الذيف يتكلكف تصميح المنتكج كترميمو كالمكدع 

 .لدييـ المنتكج

صانع السمعة في شكميا النيائي أو صانع األجزاء التي " منيا بأنو 2/2أما اتفاقية المجمس األكركبي فعرفتو في المادة 
فالمسؤكلية تقتصر عمى المنتج دكف التاجر الكسيط لكنيا أضافت منتج السمعة في " تتركب منيا ومنتجوا السمع الطبيعية
 :انظر في ىذا الصدد.شكميا النيائي كمنتجك السمع الطبيعية

 المسؤكلية المدنية لممنتج كفقا ألحكاـ القانكف المدني الجزائرم، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الميسانس في العمـك شرياف محمد،
 .21، ص 2008القانكنية كاإلدارية، المركز الجامعي بخميس مميانة، معيد العمـك القانكنية كاإلدارية، 

(3)
ART 3 Alinéa 1 du directive 85/374/CCE dispose :« le terme producteur, désigne le fabricant 

d’un produit fini, le producteur d’une matière première ou le fabricant d’une partie 

composante, et toute personne qui se présente son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ». 
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 صانع السمعة في شكميا النيائي. 

 صانع األجزاء التي تتركب منو. 

  (األشخاص الذيف يستخرجكنيا مف مصادر مختمفة)منتج السمع الطبيعية. 

مستكرد السمعة، ككؿ شخص يعرضيا كما لك كانت مف إنتاجو سكاء بكضع اسمو أك 
 .عالمتو التجارية أك أم عالمة تجارية أخرل مميزة عمييا

مف التعميمة األكركبية لسنة   مف نفس المادة المذككرة أعاله3 ك 2كقد حددت الفقرة 
 فئة أخرل تأخذ نفس حكـ المنتج، كالغرض مف ذلؾ تمكيف المضركر مف المطالبة 1985

 :بالتعكيض مف أشخاص يستطيع معرفتيـ ألنو تعامؿ معيـ رغـ أنيـ ليسكا منتجيف كىـ
 .مستكرد السمعة -

 .كؿ تاجر كسيط يظير بمظير المنتج الحقيقي -

مكرد السمعة، إذا لـ يكف عمى السمعة ما يدؿ عمى ىكية المنتج أك ىكية األشخاص  -
 (1).المسؤكليف إال إذا أدلى في كقت معقكؿ بيكية المنتج أك الذم كرد لو السمعة

كبعبارة أخرل تقع مسؤكلية تحديد الشخص المسؤكؿ عمى عاتؽ الممكؿ كبالتالي 
 أقامت مسؤكال احتياطيا يعكد عميو المضركر في حالة عدـ 1985فالتعميمة األكركبية لسنة 

معرفة المنتج المسؤكؿ، كيتخمص مف المسؤكلية إذا أعمـ المضركر عف ىكية المنتج أك 

                                                           
(1) 

ART 3 Alinéa 2-3 du directive 85/374/CCE dispose :« sans préjudice de la responsabilité du 

producteur toute personne qui importe un produit dans la commande en vue d’une vente, 

location, leasing ou toute autre forme de distribution dans le code de son activité commerciale 

est considérée comme producteur de celui-ci au sens de la présente directive et est responsable 

au même titre que producteur. 

Si le producteur du produit ne peut être identifie, chaque fournisseur en sera considérée comme 

producteur, a moins qu’il indique a la victime, dans un délai raisonnable, l’identité du 

producteur ou de celui qui lui à fourni le produit, il en est de même dans le cas d’un produit 

importé, si ce produit n’indique pas l’identité de l’importateur vise au paragraphe 2, même si le 

nom du producteur est indiqué ». 
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الشخص الذم باع لو السمعة أك المنتكج بمتابعتو قضائيا، في حيف جعؿ القانكف الفرنسي 
 (1).المكرد كالمنتج يتحمؿ عبء التعكيض

كنصت االتفاقية عمى أنو في حالة كجكد عيب في منتكج أدمج في منتكج آخر، يعد 
كال المنتجيف مسؤكال، كيجكز لممضركر حسب مصمحتو الرجكع عمى أحدىما أك كمييما معا 

 (2).باعتبارىما مسؤكليف بالتضامف
 :المنتج في القانون المدني الفرنسي-ب

 ىنري مازولـ يكف القانكف الفرنسي يعرؼ مصطمح المنتج كاستعمؿ األستاذ 

HENRI MAZEUD في حيف فضؿ بعض األساتذة البائع الصانعألكؿ مرة مصطمح ،
استعماؿ مصطمح مسؤكلية الصانع بحيث انحصرت دراسة المسؤكلية في مجاؿ المنتجات 

المصنعة، في حيف يحمك لمبعض اآلخر الكالـ عف مسؤكلية الميني أك المحترؼ كىـ 
 JEAN CALAISجون كالي أوالي، بحيث يعرفو األستاذ (3)يتناكلكف عقكد االستيالؾ

AULOYالذين يعرضون أمواال  األشخاص الطبيعية أو المعنوية، عامة أو خاصة": بأنو
 (4)".أو خدمات في ممارستيم لنشاط اعتيادي

 المتعمؽ بالمسؤكلية عف فعؿ المنتجات المعيبة 389-98لكف بعد صدكر القانكف رقـ 
، كقد بيف األشخاص المعنييف بيذه المسؤكلية في المادتيف المنتجأصبح يستعمؿ مصطمح 

بالتطرؽ إلى  مف التكجيو األكركبي، كذلؾ 3 ناقال بذلؾ نص المادة 1386-7، 1386-6
الذيف ، أما الطائفة الثانية فيـ األشخاص (5)أم محض المنتجيف (1)المنتج بالمعنى الحقيقي 

                                                           
، مذكرة تخرج لنيؿ إجازة " مكرر مف القانكف المدني الجزائر140مسؤكلية المنتج المدنية في ظؿ المادة "، عولمي منى(1)

 .08، ص 2006المدرسة العميا لمقضاء، الدفعة الرابعة عشر، الجزائر، 
 .22، المسؤكلية المدنية لممنتج كفقا ألحكاـ القانكف المدني الجزائرم، المرجع السابؽ، ص شرياف محمد(2)
 .47، المرجع السابؽ، ص (دراسة مقارنة)، المسؤكلية المدنية لممنتج شييدة قادة(3)
 .47 ، المرجع نفسو، ص شييدة  قادة: أنظر في اليامش(4)
ىنا ىي مسؤكلية مينية كأنو لقياـ ىذا النكع مف  (محض المنتجيف) تعتبر طبيعة المسؤكلية الخاصة بالمنتجيف الحقيقييف (5)

 .المسؤكلية فإنو يجب أف تككف مينة الشخص المسؤكؿ صناعة المنتجات كاممة، أك أجزاء مركبة فييا أك مادة أكلية
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باإلضافة إلى األشخاص المعفيف مف المسؤكلية بحكـ أنيـ  (2)يأخذكف حكـ المنتج 
 (.3)يخضعكف لنظاـ خاص مف المسؤكلية

 :المنتج بالمعنى الحقيقي-1

جاء المشرع الفرنسي بتعريؼ مكسع لمفظ المنتج، كىذا مف أجؿ أف يحظى المتضرر 
يعد منتجا عندما يتصرف بصفتو "6-1386، كليذا الغرض نصت المادة (1)بحماية أكبر

محترفا، الصانع لممنتوج النيائي، منتج المادة األولية، صانع الجزء المكون لممنتوج 
 . مف التكجيو األكركبي3/1، كىكذا جاءت مطابقة تماما لممادة (2)"النيائي

مما يستخمص مف نص المادة أنيا ركزت عمى عرض طائفة تعرؼ بمحض المنتجيف 
 :كىـ المساىمكف الرئيسيكف في العممية اإلنتاجية بداية مف

 .صانع السمعة في شكميا النيائي -

صانع المادة األكلية بما فييا المكاد الزراعية، كقد كانت مف قبؿ تخرج مف دائرة ىذا  -
 .النظاـ

 كالمحترفيف، فيجب أف تككف ميمة (3)لذلؾ فالمسؤكلية ىنا ىي مسؤكلية المينييف
، فيعد ىذا (4)الشخص صناعة المنتكج كامال أك جزء مركبا فيو أك إنتاج المادة األكلية

                                                           
، منشأة المعارؼ، القاىرة، (نحك مسؤكلية مكضكعية)، دراسات في المسؤكلية التقصيرية فتحي عبد اهلل عبد الرحيم(1)

 .177، ص 2005
(2)

 ART 1386-6 du CCF dispose : « est producteur, lorsqu’il agit a titre professionnel : Le fabricant 

d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante ». 
 ىـ الذيف يستخرجكف المكاد األكلية مف التربة ككذلؾ الزراعيكف كمؤسسات صيد األسماؾ كمف يقكمكف بإنتاج :المينيون(3)

كالمنظمات التي تقتطع عناصر مف جسـ اإلنساف لكضعيا تحت تصرؼ االستشفائية كالتي ,الطاقة، مثؿ الغاز كالكيرباء
ك ,تقتطع األعضاء بغرض التطعيـ أك التي تقتطع الخاليا الجرثكمية الناضجة في إطار أنشطة اإلنجاب الطبي المساعد

 .جميع مصانع المنتجات الصناعية سكاء كانت ستدخؿ في منتكج آخر أـ ال
دار المطبكعات ,مخاطر التطكر كسبب إلعفاء المنتج مف المسؤكلية,محي الدين محمد إبراىيم سميم:انظر في ىذا الصدد 
 .27، ص 2007الجامعية، القاىرة، 

، 2005، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، القاىرة، 1، ط(دراسة مقارنة)، مسؤكلية المنتج عف منتجاتو المعيبة بودالي محمد( 4)
 .32ص 
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التعريؼ كاسعا كشامال لجميع المنتجيف لممنتجات الصناعية كالزراعية كالحيكانية كالمكاد 
كصناعة الدـ )األكلية، كما يشمؿ منتجي المنتجات الكيميائية كالمشتقات الحيكية 

 (1).(االصطناعي
ك لقد أثير التساؤؿ حكؿ مدل إمكانية إضفاء صفة المنتج عمى مف يساىـ في مرحمة 

 .مف مراحؿ اإلنتاج كلك جزئيا
كمف استقراء أحكاـ القضاء نالحظ أنو كاف يضفي صفة المنتج عمى مف يساىـ في 
مرحمة مف مراحؿ اإلنتاج كبالتالي كاف يقرر مسؤكليتيـ عف العيب الذم يظير في المنتكج 

 .كيسبب ضررا
كىذا ما يظير إثر قضية، عندما قاـ أحد األشخاص بتناكؿ قرص مف أقراص 

 فقاـ الدكديةفانتابتو آالـ شديدة تالىا التياب حاد في الزائدة  (Kaleorid)مستحضر يسمى 
بإجراء جراحة اكتشؼ خالليا الجراح أف سبب االلتيابات الشديدة ىك بقاء القرص الذم 

تناكلو في األمعاء غير ميضـك فسبب خراجا بالزائدة الدكدية أدل إلى ىذه اآلالـ 
 .كااللتيابات

قاـ المضركر برفع دعكل تعكيض عمى المعمؿ عف األضرار التي لحقت بو فقضت 
لو محكمة االستئناؼ بالتعكيض كأيدتيا في ذلؾ محكمة النقض تأسيسا عمى أف الصانع 

يككف ممزما بتسميـ منتج خاؿ مف العيكب التي تسبب أخطارا لألشخاص أك األمكاؿ كأف ما 
عانى منو المضركر يرجع إلى عيكب في غالؼ الدكاء، أدت إلى عدـ قابمية القرص لميضـ 

 .مما جعمو يركد في األمعاء كيسبب تمؾ اآلالـ
كيالحظ أف ميمة المعمؿ كانت المرحمة األخيرة في إنتاج القرص كىي تغميفو بغرض 
تجنيب المريض طعمو غير المستساغ أثناء ابتالعو، كعادة ما يكضع عمى المادة المصنكع 

                                                           
 .28، المسؤكلية المدنية لممنتج، المرجع السابؽ، ص سي يوسف زاىية حورية(1)
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منيا الغالؼ مادة سكرية تجعؿ ابتالع القرص أمرا مستساغا إال أف المعمؿ قاـ بتصنيع الغالؼ 
 .مف مادة تحتكم عمى بعض العناصر التي تحكؿ دكف إتماـ عممية ىضـ القرص

ك ىكذا في المجاؿ الطبي يعتبر منتجا كؿ مف يتدخؿ في صناعة الدكاء في أم 
 (1).مرحمة مف مراحمو

 : Les assimiles à des producteursمن ىم في حكم المنتجين -2

ويعد في حكم المنتجين في تطبيق " عمى ما يمي 2 فقرة 6-1386نصت المادة 
 :أحكام ىذا الفصل كل شخص يتصرف بصفتو محترفا من األشخاص اآلتي ذكرىم

من يقدم نفسو كمنتج بوضع اسمو عمى المنتوج، العالمة التجارية أو أي إشارة  -
 .مميزة أخرى

من يستورد منتوجا في المجموعة األوروبية بقصد البيع أو التأجير بوعد أو بدون  -
 (2)".وعد بالبيع، أو بأي شكل آخر لمتوزيع

  أوكيعتبر في حكـ المنتج كؿ شخص يظير عمى عنكاف المنتكج سكاء كاف صانعا
تسكيؽ في مجاؿ الدكاء / بائعا أك مكزعا أك صاحب براءة أك عالقة أك صاحب ترخيص

 (3).خاصة في نطاؽ العالج الكراثي
 عمى المضركر التي ذكرتيا المادة سالفة الذكر، أنو يعتبر في رالتيسي كمف بيف مظاىر

( 1985كىي المخاطبة بأحكاـ اتفاؽ )حكـ المنتج مف يستكرد منتجات مف الجماعة األكركبية 
بقصد البيع أك اإليجار مع كعد بالبيع أك بدكنو أك أم شكؿ آخر مف أشكاؿ التكزيع، كبالتالي 
يجكز لممضركر رفع دعكل التعكيض عمى المستكرد الذم يقطف غالبا في نفس بمدة المضركر 

                                                           
 .28، مخاطر التطكر كسبب إلعفاء المنتج مف المسؤكلية، المرجع السابؽ، ص محي الدين محمد إبراىيم سميم(1)

(2)
 ART 1386-6 alinéa 2 dispose : « est assimilée à un producteur pour l’application du présent 

titre toute personne agissant à titre professionnel : qui se présente comme un producteur en 

apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif en vue d’une vente 

d’une location avec ou sens promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution ». 
يقصد بالعالج الكراثي التدخؿ الطبي عف طريؽ إدخاؿ المادة الكراثية في جسـ المريض لعالج القصكر الكراثي الذم ( 3)

 .يعاني منو كىذا العالج يجدد اآلماؿ بالنسبة لعالج أمراض الجينات الكراثية مثؿ النخاع كالتياب العضالت
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كبذلؾ يتجنب ىذا األخير مشقة رفع الدعكل عمى المنتج األصمي بما يتكبده في سبيؿ ذلؾ لبعد 
 (1).مكطنو الجغرافي عف مكطف المنتج األصمي

 مف 7-1386كمف بيف األشخاص اآلخريف المعتبريف كمنتجيف مف حددتيـ المادة 
لبائع والمؤجر  فاإذا لم تحدد ىوية المنتج" التي تنص عمى أف 389-98القانكف رقـ 

باستثناء المؤجر المقرض أو أي مورد ميني آخر يكون مسؤوال عن عيب ضمان المنتوج 
بتبيان اسم الموّرد  إاّل في حالة قيام أحدىم,مسؤوال بنفس الشروط التي يكون المنتج فييا

 (2)".أو المنتج في أجل ثالثة أشير من تاريخ المطالبة من طرف الضحية
أك مف يماثمو مكردا مينيا،  (crédit-bailleur)فالمشرع لـ يعتبر المؤجر المقرض 

فالمؤجر بالقرض عمى عكس مف ينتج لكي يؤجر، ليس إال مؤسسة ائتماف كالتي تمكؿ 
 (3).بالماؿ كال تكرده

كمفاد ذلؾ أف المسؤكلية عف فعؿ المنتجات المعيبة تقـك عمى كؿ مكّرد ميني، ك إذا 
 قد أعطت الحؽ لممكّرد 1985كانت المادة الثالثة الفقرة الثالثة مف التكجيو األكركبي لسنة 

الميني بأف يتخّمص مف مسؤكليتو بالكشؼ عف اسـ المنتج أك المستكرد في آجاؿ معقكلة 
فإف المشرع الفرنسي لـ يسمـ بذلؾ، استنادنا إلى أنو في النظاـ القضائي الفرنسي تقـك 

مسؤكلية كؿ المتدخميف في سمسمة التكزيع لممنتكج  ك يككف لممكّرد األخير أف يرجع عمى مف 
استكرد منو أك عمى المنتج  إذا كاف العيب راجعنا إلييـ، ك قد سّمـ المشرع الفرنسي في المادة 

 ؽ ـ ؼ بأف ىذا الرجكع يككف مؤسسنا عمى المسؤكلية المنصكص عمييا 07 مكرر1386
 ؽ ـ ؼ، عمى عكس الرجكع بيف 18 مكرر 1386 إلى المادة 01 مكرر 1386في المادة 

                                                           
(1) 

LAMBERT Sophie, La responsabilité du fait des produits défectueux, DALLOZ, Paris, 2000, p 77. 
(2)

ART 1386-7 du CCF modifiée par l’article 02 la loi du 05 avril 2006 dispose : « si le producteur ne 

peut être identifié,  le vendeur, le loueur a l’exception du crédit –bailleur ou tout autre professionnel 

est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions  du producteur ,a moins 

qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur dans un délais de 03 mois a compter de la 

date a la quelle la demande de la victime lui a été notifiée ».  
، المسؤكلية عف فعؿ المنتجات المعيبة كمخاطر التقدـ، دار النيضة العربية لمطباعة خيال محمود السيد عبد المعطي(3)

 .16، ص1998كالنشر كالتكزيع، القاىرة، 
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 ؽ ـ ؼ حيث يككف 08 مكرر 1386المنتجيف فيما بينيـ، أم المشار إلييـ في المادة 
 ( .1) رجكعيـ طبقنا لمقكاعد العامة

ك لكف قاـ المشرع الفرنسي بإجراء تعديؿ عمى نصكص القانكف المدني الفرنسي ك 
 تتماشى مع المادة الثالثة مف التكجيو األكركبي لسنة 07 مكرر1386أصبحت المادة 

، ك يتبّيف ىذا األمر مف خالؿ نص المادة السالفة الذكر المعّدلة بمكجب المادة 1985
 التي تقضي بأنو في حالة عدـ إمكانية معرفة المنتج، 2006 أفريؿ 05الثانية مف قانكف 

البائع أك المؤجر باستثناء المؤجر بالقرض أك مف يماثمو يككناف مسؤكنالف عف أضرار 
بتبياف اسـ المكّرد أك المنتج في  (حسب الحالة )المنتجات المعيبة إاّل في حالة قياـ أحدىـ

 .أجؿ ثالثة أشير مف تاريخ المطالبة مف طرؼ الضحية
 :كلعؿ أىـ نقاط االختالؼ بيف التعميمة األكركبية كالقانكف الفرنسي تتمثؿ فيما يمي

التعميمة األكركبية تنص عمى تضامف كؿ المينييف المتدخميف في صناعة كتكزيع  -1
المنتكج كىذا ما نصت عميو المادة الخامسة مف التكجيو األكركبي عمى أف مسؤكلية 

، كذلؾ بقصد ضماف حماية الضحايا، في حيف نص القانكف المدني (2)ىؤالء تضامنية
في سمعة الفرنسي عمى التضامف إال في حالة الضرر الناتج عف نقص األماف 

 مسؤكال la partie composanteمندمجة في أخرل، فجعؿ منتج الجزء المككف 
 مف القانكف المدني 8-1386المادة )بالتضامف مع الذم جمعيا كأدمجيا في منتج نيائي 

، كفي ذلؾ إعفاء لمضحية مف عناء البحث عف مصدر العيب دكف أف ينص (الفرنسي

                                                           
 .17، صالسابؽ ،المرجع المسؤكلية عف فعؿ المنتجات المعيبة كمخاطر التقدـ، خيال محمود السيد عبد المعطي(1

( 2 )
 ART 5 de la directive 85/374/CEE dispose : « si, en application de la présente directive, 

plusieurs personnes sont responsables du même dommage leur responsabilité est solidaire, sans 

préjudice des dispositions du droit national relatives au droit de recours ». 
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عمى تضامف جميع المينييف، فجميعيـ مسؤكلكف لكف بصفة فردية، كمسؤكلية كؿ 
اآلخزكاحد مستقمة عف 

)1(. 

 :األشخاص المعفون من ىذه المسؤولية- 3
 األشخاص المينييف الذيف يمكف إثارة مسؤكلياتيـ عمى 6/5-1386استثنت المادة 

 كىي نصكص تنظـ المسؤكلية العشرية 1-1646 ك 6-1792 إلى 1762ضكء المكاد 
  كلعؿ السبب مف كراء ذلؾ ىك خضكعيـ(2)لممقاكؿ كالميندسيف كبائعي العقارات كمؤجرييا

 .لنظاـ خاص مف المسؤكلية، كما أنيـ ليسكا منتجيف ألمكاؿ منقكلة
 المقرض اإليجارم أك مف يماثمو مف نطاؽ ىذه 7-1386كما استثنت المادة 

المسؤكلية كالسبب في ذلؾ يرجع إلى ككف دكرىـ ليس إال دكرنا تمكيميان كال عالقة ليـ بعممية 
 (3).اإلنتاج أك التكزيع

 ىي التشدد اتجاه 389-98كنخمص مف ذلؾ إلى أف الفمسفة التي قاـ عمييا قانكف 
المينييف أم التركيز عمى الصفة المينية، بمعنى أف المسؤكلية ال تقع إال عمى عاتؽ كؿ 

 .شخص ينتج ماال مف خالؿ الممارسة المينية
 .تعريف المنتج في القانون الجزائري: ثانيا

تأثر المشرع الجزائرم ىك كذلؾ في تحديده لممنتج بالقانكف الفرنسي، كبعض 
 المتضمنة فعؿ المنتجات المعيبة، لكنو 1985المعاىدات الدكلية كالتعميمة األكركبية لسنة 

خصو ببعض األحكاـ الخاصة سكؼ تستعرضيا مف خالؿ تعريؼ المنتج في القانكف المدني 

                                                           
(1 ) ART 1386-8 du CCF dispose : « en cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé 

dans un autre, le producteur de la partie composante et celui-qui a réalisé l’incorporation sont 

solidairement responsables ».  
 

، المسؤكلية عف تعكيض األضرار الناجمة عف المنتجات المعيبة، مذكرة التخرج لنيؿ إجازة المدرسة العميا معاشو أحمد( 2)
 .12، ص 2010، الجزائر، 18لمقضاء، المدرسة العميا لمقضاء، مديرية التداريب، الدفعة 

 .18، المسؤكلية عف فعؿ المنتجات المعيبة كمخاطر التقدـ، المرجع السابؽ، ص خيال محمود السيدعبد المعطي(3)
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كالقانكف المتضمف القكاعد العامة لحماية المستيمؾ كبعض المراسيـ التنفيذية  (أ) (1)الجزائرم
 .(ب)لو 

 :في القانون المدني الجزائري - أ

لـ يرد ذكر مصطمح المنتج كال المصطمحات المشابية لو كالميني أك الصانع أك 
 المؤرخ في 58-75المحترؼ في نصكص القانكف المدني الجزائرم الصادر بمكجب األمر 

 كالمتضمف القانكف المدني الجزائرم، تاركا األمر لمفقو كالقضاء، حيث عرفكه 26/09/1975
 مكرر، 140مسترشديف بصفة أساسية بالغرض الذم انصرفت إليو نية المشرع في نص المادة 

، كىك مساءلة المنتج عف األضرار 20/06/2005مف التعديؿ الكارد عمى القانكف المدني في 
.المترتبة عمى عيب في منتكجو، أم إلزاـ المنتج بضماف أمف كسالمة الغير (2) 

كعمى العمـك فإف االختالفات المحتممة كالتي ظيرت في القانكف المقارف كالقانكف 
في حالة , في تحديد المنتج الجانب األولالفرنسي بشأف تعريؼ المنتج تتعمؽ بجانبيف يتمثؿ 

تدخؿ عدة أشخاص في اإلنتاج، كمف ثـ نبحث عما إذا كانت صفة المنتج قاصرة عمى 
، كأنيا تسرم أيضا في حؽ كؿ متدخؿ في عممية اإلنتاج، (المنتج األخير)المنتج النيائي 

في تعريفو لممنتج " الفعؿ المستحؽ لمتعكيض, االلتزامات"كيرل األستاذ عمي فياللي في مؤلفو 
أنو كل شخص طبيعي كان أو معنوي، يقوم في إطار نشاطو المعتاد، بإنتاج مال منقول "

معد لمتسويق، سواء في شكل منتوج نيائي أو مكونات أو أي عمل آخر، وذلك عن طريق 
الصنع أو التركيب، وبالنظر إلى أنواع المنتجات التي أشارت إلييا الفقرة الثانية من المادة 

 مكرر من القانون المدني الجزائري فقد يكون المنتج مزارعا أو مربيا لممواشي، 140
 (3).صناعيا، صيدليا

                                                           
 .56 ، المسؤكلية المدنية لممنتج دراسة مقارنة، المرجع السابؽ، ص شييدة قادة(1)
 .270، ص 2007، مكفر لمنشر، الجزائر، 1االلتزامات الفعؿ المستحؽ لمتعكيض، ط "فياللي عمي،(2)
، كيستند ىذا الرأم أيضا إلى المبررات التي اعتمدىا 2005 جاء في عرض أسباب تعديؿ القانكف المدني الجزائرم لسنة (3)

المشرع الجزائرم الستحداث مسؤكلية المنتج، كىي تكفير حماية أفضؿ لمضحية أك المضركر، فالرجكع عمى المنتج النيائي، 
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كعميو فالمنتجات عديدة كمتنكعة منيا الطبيعية كالمصنعة، كمنيا المنتجات البسيطة 
 .كالمركبة

 يتعمؽ بتحديد صفة المنتج لممنتكج الذم يتكلى تسكيقو شخص الجانب الثانيكأما 
غير المنتج الفعمي، كأف يككف ىك المنتج الظاىر، بمعنى آخر قد يكتفي المنتج بعممية 

اإلنتاج كيتكلى غيره عرض المنتكج لمتداكؿ، كقد يضع ىذا األخير اسمو عمى المنتكج، أك 
عالمتو الصناعية، كمنو تمتد صفة المنتج إلى كؿ مف يظير بيذه الصفة باعتباره كذلؾ، 

باإلضافة إلى المستكرد الذم يعتبر منتجا بالنسبة لممنتجات التي يستكردىا كلكلـ تحمؿ ىذه 
 (1).المنتجات عالمتو أك اسمو

 :في قانون حماية المستيمك - ب

لقد تقدـ القكؿ أنو لـ يرد في القانكف المدني الجزائرم تعريؼ لممنتج، كال في تعديؿ 
، كىذا يدفعنا إلى التعجب، ككيؼ يعقؿ ألف تقرر مسؤكلية دكف أف يحدد 2005جكاف 

 المشرع مف ىك المنتج المسؤكؿ؟
لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ال يسعنا إال الرجكع إلى التعاريؼ التي أكردىا في النصكص 

 . لقانكف حماية المستيمؾةالقانكنية التطبيقي
 مف المرسـك التنفيذم رقـ 2جاءت تسمية المنتج ضمف كممة محترؼ في المادة 

أن المحترف ىو منتج " التي كرد بيا (2) المتعمؽ بضماف المنتجات كالخدمات90-266

                                                                                                                                                                                     

عادة  التكازف كذلؾ بحماية باإلضافة إلى أف التفاكت الكبير بيف األطراؼ المتعاممة في ىذا المجاؿ يستدعي مراجعة التشريع كا 
الفئة الضعيفة كىناؾ اعتبارات خارجية تستدعي إعادة النظر في القانكف المدني السيما ما يتعمؽ بالتقدـ العممي 

 ".كالتكنكلكجي
 .273-272، االلتزامات الفعؿ المستحؽ لمتعكيض، المرجع السابؽ، ص ص فياللي عمي(1)
 26 مؤرخ في 327-13 المتعمؽ بضماف المنتجات كالخدمات بالمرسـك التنفيذم رقـ 266-90ألغي المرسـك التنفيذم (2)

 أكتكبر 2 الصادرة في 49ر عدد . ، يحدد شركط ك كيفيات كضع ضماف السمع كالخدمات حيز التنفيذ، ج2013سبتمبر 
 منو تبيف أف أحكاـ ىذا المرسـك ال تدخؿ حيز التنفيذ إال بعد سنة كاحدة مف تاريخ نشره في 26، إال أف المادة 2013

 .الجريدة الرسمية
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أوصانع أو وسيط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع، وعمى العموم كل متدخل ضمن 
 .إطار مينتو في عممية عرض المنتوج أو الخدمة لإلستيالك

يتضح مف ىذا النص أف المنتج ىك محترؼ، كىك أحد أطراؼ العقد الذم يربطو مع 
المتضرر جراء المنتكج المعيب في عقد االستيالؾ، كمنو فالمنتج في مضمكف ىذه المادة 

 (1).يعتبر محترفا كغيره مف المتدخميف في إطار مينتو
العمميات " التي تعرؼ اإلنتاج 03-09 مف القانكف 09 فقرة 3يتأكد ىذا في المادة 

التي تتمثل في تربية المواشي وجمع المحصول والجني والصيد البحري والذبح والمعالجة 
والتصنيع والتحويل والتركيب وتوضيب المنتوج بما في ذلك تخزينو أثناء مرحمة تصنيعو 

 ".وىذا قبل تسويقو األول
كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل " المتدخؿ 08ك عرفت نفس المادة في فقرتيا 
 ".في عممية عرض المنتجات لالستيالك

 3كلـ يقؼ المشرع عند ىذا الحد كجاء بفكرة العكف االقتصادم مف خالؿ نص المادة 
كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا " السالؼ الذكر 02-04 مف القانكف 1فقرة 

كانت صفتو القانونية يمارس نشاطو في اإلطار الميني العادي أو بقصد تحقيق الغاية 
 ".التي تأسس من أجميا

مف خالؿ ىذا العرض المختصر لمنصكص القانكنية، نجد أف المسؤكؿ عف فعؿ 
المنتجات المعيبة ىـ عدة أشخاص بدءا مف منتج لممادة األكلية إلى غاية البائع النيائي 

، أم بصفتو محترفنا كبيذا يككف المنتج (2)لممنتكج بشرط أف يقـك بيذه العممية لحاجاتو المينية
 (3).ىك كؿ شخص يتكلى عرض المنتكج لالستيالؾ

                                                           
 .29، المسؤكلية المدنية لممنتج، المرجع السابؽ، ص سي يوسف زاىية حورية(1)
 .51، مدل خضكع المرافؽ العامة كمرتفقييا لقانكف حماية المستيمؾ، المرجع السابؽ، ص بودالي محمد( 2)
، مداخمة مقدمة في ممتقى "طبيعة المسؤكلية المترتبة عمى التقصير في احتراـ المقاييس المعتمدة في المنتكج"، جمعي ليمى(3)

 .6، ص 2008، جامعة ابف خمدكف، تيارت، 2008 أفريؿ 16 ك 15كطني حكؿ القانكف االقتصادم المنعقد يكمي 



                        األحكام المتعمقة بمخاطر التطور العممي      :       الفصل األول

 

40 

كعمى ىذا يمكف لممتضرر أف يتابع كؿ مف أنتج المادة األكلية المعيبة،ككؿ محكؿ 
لممادة األكلية بطريقة معيبة، كمركب المنتجات، كالمنتج النيائي لممنتكج المعيب،ك كؿ كسيط 

، ككؿ (3()2)، ككؿ مستكرد لمنتكج معيب(1)يعرض منتكجا لالستيالؾ مثؿ المكزعيف كالمكرديف
 .مف يضع اسمو عمى المنتكج المعيب

مف خالؿ ىذا العرض نجد أف المتضرر لو عدة خيارات مف أجؿ الحصكؿ عمى 
 .التعكيض

عمى ضكء ما سبؽ باستقراء نصكص القانكف المدني كقانكف حماية المستيمؾ 
كمختمؼ المراسيـ التنفيذية المكممة لو نستنتج أف المشرع الجزائرم لـ يعط تعريفنا جامعنا مانعنا 

 .لممنتج، بؿ اكتفى بإعطائو مفيكما عاما يرتبط بالشخص القائـ بعممية اإلنتاج

 Les produitsالمنتجات: الفرع الثالث
(4) 

يعرؼ المنتكج إصطالحا بذلؾ الشيء الذم يتكلد عف عممية اإلنتاج سكاء كاف 
صناعيا أك زراعيا أك فنيا، كلقد اختمفت التشريعات حكؿ إيجاد تعريؼ ليذا المصطمح، 

كسنحاكؿ مف خالؿ ىذا الفرع تسميط الضكء عمى بعض ىذه التعاريؼ في القانكف المقارف 
 .(ثانيا) كبعد ذلؾ تعريؼ المنتجات في القانكف الجزائرم (أوال)

                                                           
، مداخمة مقدمة في ممتقى كطني حكؿ القانكف االقتصادم المنعقد "عقد االستيالؾ كالتزامات المتدخؿ"،عالي محمد( 1)

 .4، ص 2008، جامعة ابف خمدكف، تيارت، 2008 أفريؿ 16 ك 15يكمي 
، القكاعد العامة لحماية المستيمؾ كالمسؤكلية المترتبة عنيا في التشريع الجزائرم، دار اليدل، بن بوخميس عمي بولحية (2)

 .86، ص 2000الجزائر، 
 المتعمؽ بكيفية مراقبة مطابقة المنتجات المستكردة 1996 أكتكبر 19 المؤرخ في 345-96 المرسـك التنفيذم رقـ:أنظر( 3)

 .1996 أكتكبر 20، الصادرة بتاريخ 62ر عدد . كنكعيتيا، ج
لغة ىي الحاصالت أك الغالة التي تأتي مف عممية اإلنتاج التي تنصب عمى تحكيؿ المكاد األكلية إلنتاج أك : المنتجات(4)

خدمات مما يتيح خمؽ الثركات االقتصادية، غير أنو بقدر ما يحدث المنتكج الثركة لرجاؿ األعماؿ، فإنو قد يسبب المآسي 
فاإلنتاج ميـ لخمؽ الثركة كازدىار التجارة، سكاء تعمؽ األمر بمادة ,لمستيمكيو أك مستعمميو سكاء في جسميـ أك في ماليـ

 :عف نقال. أكلية أك مكاد استيالكية، فال تجارة بدكف منتجات تشترم ليعاد بيعيا أك تباع بعد تحكيميا
MAINGUY Daniel, Réflexion sur la notion de produit en droit des affaires, R.T.D .C, N° 1, 

DALLOZ, Paris, 1999, p 47. 
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 .تعريف المنتوج في القانون المقارن: أوال
لقد استميمت التشريعات المقارنة الحمكؿ التي استقرت في المعاىدات كاالتفاقيات 

، السيما في مجاؿ تحديد فكرة المنتكج حيث بدا ذلؾ كاضحا في القانكف الفرنسي (1)الدكلية
 كالمتضمف المسؤكلية 1998 مام 19 المؤرخ في 389-98خاصة بعد صدكر القانكف رقـ 

عف فعؿ المنتجات المعيبة، كىذا ما سنكضحو مف خالؿ التطرؽ إلى تعريؼ المنتكج في 
 جكيمية المتضمنة المسؤكلية عف فعؿ المنتجات 25التعميمة األكركبية الصادرة بتاريخ 

 .(ب)ثـ التطرؽ إلى ىذه الفكرة في القانكف الفرنسي  (أ)المعيبة 
 (2):1985المنتوج في التعميمة األوروبية لسنة  ( أ

كل مال منقول ":  المنتكج بأنو1985عرفت المادة الثانية مف التعميمة األكركبية لسنة 
عدا الموارد األولية الزراعية ومنتجات الصيد حتى ولو أدمجت في منقول أو عقار، ويقصد 
بالموارد األولية الزراعية منتجات التربة والزراعة واإلنتاج الحيواني والصيد، عدا المنتجات 

 (3)".التي أجري ليا نوع من التحويل، ويدخل في مدلول المنتوج الكيرباء

                                                           
-21 مف أىـ ىذه المعاىدات التي استميمت منيا التشريعات المقارنة فكرة المنتكج نذكر مؤتمر الىام األكؿ بتاريخ (1)

، حيث أقرت ىذه االتفاقية بتكحيد قكاعد التنازع القكانيف في مجاؿ مسؤكلية المنتج حيث نصت المادة الثانية 10-1972
يشمل لفظ المنتوج المنتجات الطبيعية والصناعية سواء كانت خاما أم مصنوعة، أو سواء كانت : فقرة أكلى عمى ما يمي

أما في اتفاقية المجمس األكركبي خاصة في مشركعيا بشأف المسؤكلية عف أفعاؿ المنتجات ككاف ذلؾ في ، "منقوال أو عقارا
لفظ المنتوج يتصرف إلى " فعرفت المنتكج في نص المادة الثانية فقرة أكلى 1976، كتـ التكقيع عميو في عاـ 1975مارس 

 ".كل منقول طبيعي أو صناعي، سواء كان خاما أو مصنوعا، ولو التصق بمنقول آخر أو عقار

 ك KOTLER Philipباإلضافة إلى تعريؼ المنتكج مف قبؿ التعميمة األكركبية قاـ بتعريفو بعض الفقياء مف بينيـ الفقيياف (2)
DUBOIS Bernard"نقال عف". بأنو شيء أو خدمة أو نشاط أو منظمة أو فكرة أو ىو ثمرة اإلنتاج : 

KOTLER Philip et DUBOIS Bernard, Marketing, Management, 5ème éd, PUBLIC UNION, Paris 1986, p 

20. 

إن المنتوج ىو كل منقول سواء تعمق األمر بمادة أولية تم تحويميا صناعيا أو لم "LARROUMETكيعرفو الفقيو الركميو
 :نقال عف". يتم تحويميا، وسواء تعمق األمر بمنقول إندمج في منقول أم لم يندمج

LARROUMET, La responsabilité du fait des produits défectueux d’après la loi du 19 mai 1998, 

DALLOZ, Paris., 1998, p 313. 
(3 ) 

ART 02 de la directive 85/374/CCE dispose: « le terme « produit » désigne tout meuble, à 

l’exception des matières agricoles et des produits de la chasse, même s’il est incorporé dans un 

autre meuble ou dans un immeuble.par matières premières agricoles on entend les produits du 
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 :إف التدقيؽ في ىذا النص يجعمنا نسجؿ المالحظات التالية
 يدؿ لفظ المنتكج داللة كاضحة عمى األمكاؿ المنقكلة المادية المطركحة لمتداكؿ. 

  استبعاد كؿ مف الخدمات كالعقارات مف مجاؿ التطبيؽ، كذلؾ يرجع إلى أف الطبيعة
الخاصة لمخدمات تقتضي تنظيـ المسؤكلية عف األضرار الناجمة عنيا تنظيما 

تاركا " السمع المنقكلة"مستقال، أما فيما يخص العقار فمقد استخدـ المشرع مصطمح 
تنظيـ المسؤكلية عف األضرار الناجمة عف العقارات لمتشريعات الخاصة التي تنظميا 

 .تنظيما مستقال

 استبعاد المنتجات الزراعية كمنتجات الصيد مف عداد المنتجات. 

 :المنتوج في القانون المدني الفرنسي- ب

كلكنو المنتوج يجب أف نشير أكال إلى أف القانكف الفرنسي لـ يكف يستعمؿ مصطمح 
، كىك ما األشياء الحية واألشياء غير الحية 1804استعمؿ منذ صدكر القانكف المدني سنة 

 . مف القانكف المدني1386 ك 1385جاء في المادتيف 
فالمستقر عميو أف المشرع الفرنسي لـ يكف يعرؼ المنتكج كفكرة قانكنية تكجب 

 الذم أدرج عنكاننا 19/05/1989 الصادر بتاريخ 389-98المسؤكلية، إلى أف جاء قانكف 
 .جديدنا ضمف الباب الرابع مكرر في المسؤكلية عف فعؿ المنتجات المعيبة

يعد منتوجا كل مال " تعريؼ المنتكج عمى النحك التالي 3-1386كقد أكردت المادة 
ن ارتبط بعقار، ويسرى ىذا الحكم عمى منتجات األرض، وتربية المواشي،  منقول، حتى وا 

 ".والصيد البحري، ويعتبر الكيرباء منتوجا
كبيذا النص اتسع نطاؽ إعماؿ نظاـ المسؤكلية الخاصة عف فعؿ المنتجات المعيبة، كبيذا 

، رغـ أف 1985يككف المشرع الفرنسي قد اتبع نفس التعريؼ الكارد في التعميمة األكركبية لسنة 

                                                                                                                                                                                     
sol, de l’élevage et de la pêcherie, à l’exclusion des ayant subi une première transformation, le 

terme « produit » désigne également l’électricité ». 
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 منحت الخيار لدكؿ األعضاء في اإلتحاد األكركبي في المادة 1985التعميمة األكركبية لسنة 
. في اعتماد المكاد الزراعية األكلية كمنتجات الصيد ضمف المنتجات15/1  

إال أف المشرع الفرنسي استثنى العقارات مف مفيـك المنتكج، كىك استثناء فرضتو 
 كذلؾ لكجكد أحكاـ خاصة بمسؤكلية البناء في قكانيف الدكؿ، 1985التعميمة األكركبية لسنة 

األعضاء في اإلتحاد األكركبي، كمنيا القانكف الفرنسي الذم نص عمييا في المادة 
، لكف المنقكؿ المتصؿ أك الداخؿ في البناء حسب ىذا التعريؼ ىك منتكج، في (1)1792

حيف أف األجزاء الناتجة عف عناصر التجييز المرتبطة ببناء عقار، كحسب نص المادة 
 مف القانكف المدني الفرنسي تدخؿ في نطاؽ مسؤكلية البناء كلتفادم أم صعكبة 1792-2

 عمى عدـ اعتبارىـ منتجيف، 6/5-1386نصت المادة , في تطبيؽ النصكص القانكنية
 1-1646 كالمادة 6-1792 إلى 1792األشخاص الذيف تقـك مسؤكليتيـ عمى أساس المكاد 

 .مف القانكف المدني الفرنسي
كبالتالي فمنتج عناصر التجييز الذم ال تشممو مسؤكلية البناء، النظاـ الذم يطمؽ 

عميو مسؤكلية المشيديف، تطبؽ عميو مسؤكلية المنتكج كيخضع بالتالي ألحكاـ المادة 
 كما يمييا مف القانكف المدني الفرنسي، كبذلؾ يكاجو القضاء الفرنسي، بعد تعريؼ 1386-1

 les éléments)المشرع لممنتكج مشكمة عدـ دقة التفرقة بيف عناصر أك أدكات التجييز 

d’équipement)  كما يمييا كالمنقكالت المتصمة بعقار 1792المنصكص عمييا في المكاد 
(les éléments incorporés dans un immeuble.) 

، تربية produit du solأما بالنسبة لممنتجات الطبيعية فيي تضـ منتجات األرض 
 produit de la chasse et de la، كالصيد البحرم كالبرم l’élevageالحيكانات 

                                                           
(1)

 ART 1729 du CCF dispose : « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, en 

vers le maitre ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultat d’un vice du sol, qui 

compromettant la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constituants 

ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent d’impropre à sa destination ».   
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pêcheإال أف المشرع الفرنسي اعتبره , رغـ الطابع غير المادم لمتيار الكيربائي, ، كأخيرا
 .منتكحا

خالصة القكؿ أف القانكف الفرنسي لـ يميز في الحكـ بيف المنتجات الصناعية، 
األمر الذم يتفؽ مع ما كاف يسير عميو القضاء , كالمنتجات الطبيعية، الزراعية، الصيد

 (1).الفرنسي
 les عناصر كمستخمصات الجسـ اإلنساني منتجات12-1386اعتبرت المادة 

produits du corps humain كذلؾ رغـ االعتراض الشديد الذم أبداه بعض أعضاء ،
البرلماف الفرنسي بخصكص تطبيؽ ىذا القانكف عمى ىذه المسألة بالنظر إلى خصكصية ىذه 

 .المنتجات
لكف الرأم الراجح اتجو في األخير إلى اعتبارىا كذلؾ لتكفير أكبر حماية لممتعامميف 

 la banque duمع المستشفيات كالقائميف عمى عممية النقؿ، كما ىك حاصؿ في بنكؾ الدـ 

sang كبنكؾ الخاليا المنكية ،(la banque des spermatozoïdes)كذلؾ , ، بنكؾ العيكف
بشرط أف يككف مصدرىا منظمة مينية كسيطة مكمفة بتقنيف كمعالجة ىذه العناصر 

، كاليدؼ مف ذلؾ ىك أف ىذا النكع مف المنتجات يتضمف مخاطر كبيرة عمى (2)كضمانيا
صحة اإلنساف، كأىـ مثاؿ عمى ذلؾ قضية الدـ الممكث بفيركس السيدا التي أثارت ضجة 

 إذ تسبب عرض أحد المنتجيف لدكاء في conterganكبيرة في فرنسا، باإلضافة إلى قضية 
آثار جانبية لمنساء الحامالت الالئي تناكلنو، مما أدل إلى تشكىات لدل األجنة كنقص في 

 (3).أعضاء األطفاؿ المكلكديف
مما سبؽ يتضح أف مفيـك المنتكج كفقا لمقانكف الجديد ذكنطاؽ كاسع كىذا ما يضمف 

 .حماية أكبر لممستيمكيف مف خطر األضرار التي تسببيا ىذه المنتجات
                                                           

 .181، المرجع السابؽ، ص (نحك مسؤكلية مكضكعية)، دراسات في المسؤكلية التقصيرية فتحي عبد الرحيم عبد اهلل( 1)
 .7المرجع السابؽ، ص ، المسؤكلية عف تعكيض األضرار الناجمة عف المنتجات المعيبة،معاشو أحمد( 2)
 .181، المرجع السابؽ، ص (نحك مسؤكلية مكضكعية)، دراسات في المسؤكلية التقصيرية فتحي عبد الرحيم عبد اهلل(3)
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 .تعريف المنتوج في القانون الجزائري: ثانيا
-89 تاريخ صدكر القانكف رقـ 1989 فبراير 7لـ يكف لفظ المنتكج معركفا إلى غاية 

 المتعمؽ بالقكاعد العامة لحماية المستيمؾ مصطمحا قانكنيا، بؿ كاف مصطمحا حكرا عمى 02
العمـك االقتصادية، أما العمـك القانكنية فكانت تستعمؿ مصطمح األشياء باعتبارىا محال 
ال ما كانت ىناؾ حاجة  لمحؽ، فال شؾ أف المنتكج شيء كلكف ليس كؿ شيء منتكجا، كا 

 كبعد ذلؾ (أ)لمصطمح جديد، كسنتناكؿ تباعا تعريؼ المنتكج في القانكف المدني الجزائرم 
 (.ب)في قانكف حماية المستيمؾ 

 :المنتوج في القانون المدني الجزائري - أ

يعتبر منتوجا، كل مال منقول ولو كان "ج .ـ. مف ؽ2 مكرر فقرة 140عرفت المادة 
متصال بعقار، السيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية 

، كمف خالؿ ىذه المادة نستنتج أف المشرع الجزائرم "والصيد البري والبحري والطاقة الكيربائية
تأثر بنظيره الفرنسي إذ لـ يعرؼ المنتكج، بؿ أكرد قائمة المكاد التي تعد منتكجا، كىك نقؿ حرفي 

 (1).ؼ. ـ. مف ؽ 3-1386لنص المادة 
المقصكد بالمنتكج في مجاؿ مسؤكلية المنتج ىك كؿ ماؿ منقكؿ بما في ذلؾ المنقكؿ 
.المتصؿ بالعقار سكاء كاف ىذا المنقكؿ ماديا أك معنكيا، طبيعيا أك صناعيا مستبعدا الخدمات  

يستثنى مف المنتكج العقارات، حيث اشترط أف يككف المنتكج منقكال مع استبعاد 
العقارات مف ىذه المسؤكلية، كتبقى العقارات بالتخصيص منتكجا إذ تـ التعامؿ فييا بصفة 

منفردة كمستقمة عف العقار الذم كضعت لخدمتو كال يشترط أف يككف المنتكج في شكمو 
 (2).النيائي، كال يشترط أف يككف مممكسا حيث تعد الطاقة الكيربائية منتكجا

                                                           
، مداخمة مقدمة في ممتقى كطني حكؿ التحكالت "أثر الكاقع االقتصادم في تحديد مفيـك المتكج"، حاج بن عمي محمد(1)

، جامعة حسيبة بف 2012 ديسمبر 6 ك 5االقتصادية كأثرىا في إرساؿ دعائـ قكاعد جديدة لحماية المستيمؾ، المنعقد يكمي 
 .2، ص 2012بكعمي، الشمؼ، 

 .12ص, السابؽ المرجع,مسؤكلية المنتج المدنية في ظؿ تعديؿ القانكف المدني"، عولمي منى( 2)
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كيرل األستاذ عمي فياللي أف ىذه العناصر كميا غير كافية لضبط مفيـك المنتكج في 
مجاؿ المسؤكلية، إذ يجب تحديد اإلطار أك الشركط التي يصبح بمقتضاىا الماؿ المنقكؿ 

 .منتكجا، كعدـ االقتصار عمى ذكر األشياء التي تعتبر منتكجا كلـ تحدد المنتكج
ويبقى التساؤل حول مستخمصات جسم اإلنسان ىل اعتبرىا المشرع منتجات كما 

 فعل المشرع الفرنسي أم ال؟
، كجسـ "كل مال"تكمف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ في أف المشرع اعتبر المنتكج 

خاصة كأف قانكف , التعامؿ ج يخرج بطبيعتو مف نطاؽ.ـ. ؽ682اإلنساف حسب المادة 
، لذلؾ يمكف أف نستخمص أف نية (1)العقكبات يعاقب عمى المتاجرة باألعضاء البشرية

 .المشرع تتجو إلى استثناء مستخمصات جسـ اإلنساف مف نطاؽ ىذه المسؤكلية
 170إال أف المشرع اعتبر المنتجات الثابتة المشتقة مف الدـ بمثابة دكاء حسب المادة 

، كىذا يدعكنا إلى التساؤؿ ىؿ تدخؿ في نطاؽ مسؤكلية المنتج؟  (2)مف قانكف الصحة
 مف قانكف الصحة المعدؿ تعاقب كؿ مف 263فاإلجابة تككف بالنفي، خاصة كأف المادة 

يتاجر بالدـ البشرم أك مصمو أك مشتقاتو بقصد الربح، كبالتالي تخرج عف دائرة األمكاؿ 
القابمة لمتداكؿ التي تككف محؿ لمبيع كالشراء، كحتى تخضع لنظاـ ىذه المسؤكلية يجب أف 

 12-1386ينص عمييا المشرع الجزائرم صراحة كما فعؿ المشرع الفرنسي كذلؾ في المادة 
 .ؼ.ـ .مف ؽ

 

                                                           
 دج إلى 300.000 سنكات كبغرامة مف 10 سنكات إلى 3يعاقب بالحبس مف "تنص 16 مكرر 303المادة ( 1)

 . دج كؿ مف تحصؿ مف شخص عضك مف أعضائو مقابؿ منفعة مالية أك منفعة أخرل ميما كانت طبيعتيا1.000.000
 يكنيك 11، الصادرة بتاريخ 49ر عدد .  المتضمف قانكف العقكبات ، ج1966 يكنيك 8 مؤرخ في 165-66أمر رقـ 

 (معدؿ ك متمـ).1966
 17، الصادرة بتاريخ 08ر عدد . ، يتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا، ج1985 فيفرم 16 مؤرخ في 05-85قانكف رقـ ( 2)

 أكت  21 الصادرة بتاريخ 44ر عدد . ، ج2008 جكيمية 20 المؤرخ في 13-08، المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ 1985فيفرم 
2008. 



                        األحكام المتعمقة بمخاطر التطور العممي      :       الفصل األول

 

47 

 :المنتوج في قانون حماية المستيمك - ب

 فبراير 7 المؤرخ في 02-89 مف القانكف رقـ 02جاء تعريؼ المنتكج في المادة 
أي شيء مادي أو ":  المتعمؽ بالقكاعد العامة لحماية المستيمؾ الممغى كما يمي1989

خدمة ميما تكن طبيعتو، يجب أن يتوفر عمى ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنيا 
 ".أن تمس بصحة المستيمك أو أمنو أو تضر بمصالحو المادية

 :كيتبيف مف ىذا النص أمراف
 . أف المشرع شدد االلتزاـ عمى المنتج بالضماف عف كؿ منتكج ميما تكف طبيعتو:أوليما
جاءت كاسعة ال تتضمف أية استثناءات لتشمؿ المنتجات الزراعية، " المنتكج" أف عبارة :ثانييما

كالحرفية كالمنتجات المحمية كالمستكردة، لكف بالرغـ مف ىذه الصياغة الكاسعة، فإنو ال ينطبؽ 
 .عمى المنتجات الخاضعة ألحكاـ تشريعية خاصة كاألسمحة كالمتفجرات

 المتعمؽ 1989 ديسمبر 19 المؤرخ في 23-89 مف قانكف 2/5كعرفتو المادة 
 (1)".المنتوج ىو أية مادة تركيبية، جياز، نظام، إجراء وظيفة أو طريقة"بالتقييس 

 المتعمؽ بضماف المنتجات 266-90 مف المرسـك التنفيذم رقـ 2/2كجاء في المادة 
 ".ىو كل ما يقتنيو المستيمك من منتوج مادي أو خدمة"كالخدمات بأف المنتكج 

كاعتبر المشرع الجزائرم المنتكج سمعة، كذلؾ بمقتضى الفقرة الثالثة مف المادة الثانية مف 
السمعة : " المتعمؽ بالعالمات فقد جاء فييا أف2003 يكليك 19 المؤرخ في 06-03المرسـك رقـ 

 (2)".ىي كل منتوج طبيعي أو زراعي أو تقميدي أو صناعي خاما كان أو مصنعا

                                                           
 .(ممغى)1989 ديسمبر 20، الصادرة بتاريخ 54ر عدد . ، جيتعمق بالتقييس 1989 ديسمبر 19 مؤرخ في 23 -89رقـ قانكف   (1)
. 2003يكليك 20، الصادرة بتاريخ 44ر عدد .، يتعمؽ بالعالمات، ج2003 يكليك 19 مؤرخ في  06 -03أمر رقـ  (2)

إال أنو مف خالؿ ىذا التعريؼ نجد أف مفيـك السمعة كاسع، إذ يشمؿ جميع المنتجات أيا كانت طبيعتيا، كالمنتكج الصناعي الذم قد يككف متكجا 
. خطيرا كالمكاد السامة كالمنتجات القابمة لالنفجار، المنتجات المعيبة، فتصبح خطرة عمى المستيمؾ

 المجمد مجمة المدرسة الوطنية لإلدارة،، "حماية المستيمؾ في القانكف الجزائرم"، كحمولة محمد :أنظر في ىذا الصدد
. 16، ص 1995، الجزائر، 2الخامس، العدد 
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 2004 يكنيك23 المؤرخ في 04-04 مف القانكف رقـ 2/11في حيف عرفتو المادة 
أو نظام، أو أجراء، , أو جياز, أو مركب, أو مادة بناء, كل مادة: "المتعمؽ بالتقييس بأنو
 ".أو وظيفة أو طريقة

كيذىب األستاذ عمي فياللي في رأم خاص لو أف مفيـك اإلنتاج في التشريع كالتنظيـ 
 .المتعمقيف بحماية المستيمؾ يشمؿ كؿ المنتجات المادية كالخدمات المعركضة لالستيالؾ

 .مدلول فكرة مخاطر التطور العممي: المطمب الثاني
مما ال شؾ فيو أف المعرفة اإلنسانية محدكدة ال تتصؼ أبدا باليقيف، فما يتـ اليـك بناء 
عمى معارؼ معينة، قد يتضح غدا أنو غير صحيح أك غير مناسب، كىذا ليس أمرا غريبا ألف 
اإلنساف ال يتصؼ أبدا بالكماؿ كىذه المعارؼ التي مف المستحيؿ السيطرة عمييا قد تشكؿ خطرا 
بصحة كسالمة المستيمكيف، كما أنيا تمس بالمنتجيف، كىذا ما أدل إلى ظيكر مصطمح حديث 

، كباعتبار مخاطر (األول الفرع)ال نجده في األنظمة القانكنية المختمفة كيستدعي منا تعريفو 
راجعة إلى سرعة التطكر العممي كالتكنكلكجي  (risque de développement)التطكر العممي 

في استحداث منتجات ال يدرؾ العمـ آثارىا إال في كقت الحؽ جعميا تتميز بخصائص معينة 
 كنظرا أف ىذه المخاطر ظيرت كدفع حديث نسبيا إلى جانب األسباب التقميدية ،(الفرع الثاني)

، كما تشكؿ مخاطر (الفرع الثالث)لإلعفاء، ىذا ما أدل إلى االختالؼ في شأف تحديد طبيعتيا 
التطكر العممي طائفة خاصة في إطار مخاطر تطكر العمـك الطبيعية، فيناؾ مف المخاطر ما قد 

ف سمحت المعرفة اإلحاطة بيا , تسمح المعرفة اإلحاطة بيا كمنيا ما قد يتعذر إزالة أسبابيا ، كا 
 .(الفرع الرابع)
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 .تعريف مخاطر التطور العممي: الفرع األول
عدم المعرفة العممية والتقنية التي تمكن المنتج من : يقصد بمخاطر التطكر العممي

 (1 ).الوقوف عمى حالة المنتوج وقت تداولو، وبالتالي القدرة عمى اإلحاطة بمخاطره
مجموع المخاطر التي ال يمكن اكتشافيا إال بعد طرح : كما تعني ىذه الفكرة

المنتجات لمتداول في السوق، والسبب ىو سرعة التطور العممي في استحداث المنتجات، 
 (2).أو طرق عالجيا، التي ال يدرك العمم آثارىا إال في وقت الحق

كيستخمص مف ىذه الفكرة أف في المنتكج عيبا سبب ضررا لممستيمؾ، كلكف المنتج ال 
يعرفو رغـ أنو استعمؿ جميع الكسائؿ المتاحة لمتحقؽ مف سالمة المنتكج، في ىذه الحالة 

كما أف ,يعفى المنتج مف المسؤكلية استنادا إلى أف ىذا العيب ىك مف مخاطر التطكر العممي
ىذه المخاطر ال يقصد بيا المخاطر التي تصاحب االبتكارات العممية كالتكنكلكجية كما 

 .ك إنما تعني كشؼ العيكب ك المخاطر خالؿ المعرفة الالحقة,تكحي بذلؾ التسمية 
ال يكون المنتج مسؤوال إذا ":  مف التكجيو األكركبي عمى ما يمي07كلقد نصت المادة 

".أثبت أن حالة المعرفة العممية والتقنية وقت تداول المنتوج، ال تسمح بكشف وجود العيب (3) 
فمخاطر التطكر العممي التي يثير إلزاـ الصانع بضمانيا صعكبات قانكنية، تقتصر 

عمى ما ال تسمح حالة المعرفة الفنية كالعممية الثابتة كقت طرح المنتكج لمتداكؿ بالتنبؤ بو مف 

                                                           
(1) 

BERG Olivier, La notion du risque de développement en matière de responsabilité du fait des 

produits défectueux, J.C.P N° 1, 1996, Paris, p 3945. 
،مداخمة مقدمة في يـك "مخاطر التطكر العممي كسبب مف أسباب إعفاء المنتج عف اإلضرار بالمستيمؾ"، عبي عمار ز( 2

دراسي حكؿ مسؤكلية المنتج عف فعؿ منتجاتو المعيبة ككسيمة لحماية المستيمؾ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة 
 .(غير منشكر). 179، ص 2013 جكاف 26مكلكد معمرم، تيزم كزك، يـك 

(3) 
ART 07 de la directive 85/374CEE dispose : « le producteur n’est pas responsable s’il prouve 

que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du 

produit par lui n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ». 
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نما يرجع إلى الحقيقة التجريبية لممعرفة  أسباب الضرر، كالجيؿ بيا ال ينسب إلى تقصير، كا 
 (1).العممية كحدكدىا اإلنسانية

كقد ثار خالؼ حكؿ تحديد ,كتعتبر مخاطر التطكر العممي مف المصطمحات الحديثة نسبيا 
المقصكد بيذه المخاطر ككيفية تقديرىا، ثـ خالؼ حكؿ إمكانية اعتبارىا سببا مف أسباب 

يمس العديد مف المجاالت خاصة مجاؿ " مخاطر التطكر العممي"،فمصطمح (2)دفع المسؤكلية
 .(ثانيا) باإلضافة إلى المكاد الغذائية (أوال)األدكية 

 .في مجال األدوية: أوال
يعتبر الدكاء مف أىـ السمع الحيكية التي ترتبط ارتباطا كثيقا بصحة اإلنساف كترتبط 

كذلؾ ارتباطا ال يقبؿ االنفصاؿ بحياة الفرد، خاصة في ظؿ الحياة المعاصرة، كما جمبتو المدنية 
مف مفرزات سمبية، كيعد الطمب عمى الدكاء في الكقت الراىف ذات معدالت غير مسبكقة مقارنة 

أن الدواء عائمي ورفيق ضروري في كل اآلالم، فما )بسائر المنتجات، كما يقكؿ أحد الفقياء 
 .(من شخص سواء كان سميم أو سقيم ال يممك في بيتو خزانة من الدواء

فإذا كاف الدكاء أكثر أىمية لإلنساف، كما سمؼ القكؿ إال أنو مف أكثر المنتجات 
خطكرة عمى صحتو، لما يحدثو مف أضرار إذ لـ تراع الضكابط القانكنية في تصنيعو، ك 

أن الدواء ليس كغيره من المنتجات الواسعة )استعمالو كتناكلو لذا يرل بعض الفقياء 
 (3).(االستيالك، بل يجب أن تبرر حيازتو بوصفة طبية تصرفيا صيدلية مختصة

                                                           
 تتميز مخاطر التطكر العممي عف المفيـك القانكني لمخطر كمحؿ لمضماف التأميني أك االحتراز، فما يخرج عف دائرة (1)

التكقع، أك يتعذر إخضاع ظيكره أك تحققو لتقدير كفؽ ما تقتضي بو األصكؿ العممية لحساب االحتماالت، ال يقبؿ التأميف 
نما ىك حدث يستقيؿ في أسباب ظيكره أك (تكميؼ بما ال يطاؽ) ، كما أف الخطر بمفيكمو القانكني ليس مجرد عارض، كا 

تحققو عف اإلرادة، بينما مخاطر التطكر العممي تظؿ باعتبارىا أسبابا مالزمة لصنعة اإلنساف، كثيقة االرتباط بنشاط 
 .اإلرادة، حتى كلك لـ تكف اإلرادة مدركة لكجكدىا

(2) 
MEMMI (F), La responsabilité du fabricant des médicaments ,Gazette du palais, Paris, 1996, p 2. 

( 3 ) 
MOR Gisèle et MAGGY Gérard, La responsabilité du fait des produits pharmaceutiques et la 

protection des victimes, Edition Alexandre Lacassagne, édition ESKA, 2001, p 7. 
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إال أنو بالرغـ مف احتراـ المكاصفات المفركضة عمميا كعمميا، إال أف المكاد الفعالة 
التي تدخؿ في صناعة األدكية ىي األرض الخصبة لظيكر خطر التطكر العممي فال يككف 
باإلمكاف اكتشاؼ جميع اآلثار الجانبية أك مكانع االستعماؿ المتعمقة بدكاء جديد عند فحصو، 

حتى كلك تمت تجربتو بصكرة كافية، حيث ال تظير اآلثار الجانبية، كال تتحدد عمى كجو 
الدقة إال في المحظة التي يككف فييا الدكاء قد استعمؿ مف قبؿ عدد كبير مف األشخاص، 

 .تختمؼ ظركفيـ كتتبايف حاالتيـ
كمف بيف األحداث المؤلمة كالتي يمثؿ حدكثيا كارثة قكمية نجد قضية 

 (.ب ) Médiatorكقضية مدياتكر(أ)Thalidomideتاليدكميد
 :Thalidomide(contergan)قضية تاليدوميد - أ

تاليدكميد عقار يكصؼ لمنساء الحكامؿ كعالج لمشعكر بالغثياف الصباحي كأنتج ىذا 
الدكاء مف قبؿ شركة ألمانية غركنتياؿ في ستينات القرف الماضي مع دعاية بأنو آمف 

لمحكامؿ، كلكف الشركة المنتجة كانت مخطئة، فقد كلد جيؿ مف األطفاؿ بال أقداـ أك أيدم، 
إذ تسبب بتشكىات خمقية لألطفاؿ المكلكديف آنذاؾ، كما كانت كالدات أخرل بأيد أك أرجؿ 

، رغـ أف ىذه األعراض لـ تظير "فقمية األطراف"شبيية بالزعانؼ كىي حالة تعرؼ باسـ 
، 1957عند التجارب التي سبقت عرض المنتكج لمتداكؿ، حيث تـ استخداـ ىذا العقار سنة 

 انتبو األطباء لألعداد المتزايدة مف األطفاؿ المكلكديف بتشكىات خمقية، 1960كفي عاـ 
كثبت لمباحثيف حتمية ظيكر ىذه التشكىات، حتى لك تعاطت السيدة الحامؿ ىذا العقار مرة 
كاحدة في شيكر الحمؿ األكلى، إذ أشار مخبريكف دكائيكف إلى كجكد مكاد فاعمة تؤدم إلى 

بمغ . كمف يبقى عمى قيد الحياة يصاب بعاىات كتشكىات% 50مكت المكاليد الجدد بنسبة 
 12.000 ألؼ إلى 10.000عدد األطفاؿ المكلكديف بتشكىات بسبب استخداـ تاليدكميد 

 .طفؿ
 



                        األحكام المتعمقة بمخاطر التطور العممي      :       الفصل األول

 

52 

قدـ تاليدكميد مثاال صاعقا عمى عالج طبي جديد كاف آذاه أكثر مف نفعو إذ فيو مادة 
الباربيكات التي تؤدم إلى تشكؿ ىذه التشكىات كذلؾ راجع لمعيكب المجيكلة في الدكاء 

الذم تـ طرحو باألسكاؽ مطابقا لمكاصفات السالمة مف الناحية العممية، إال أنو لـ  (المنتكج)
يخؿ مف قكل األضرار، كىك ما يجعمو خطرا، كسببا مف أسباب الضرر كالذم تـ إدراكو 

 (1).بالتجربة الالحقة كالتطكر العممي الالحؽ
، كبدأ ضحاياه تتمقى التعكيضات بعد 1962سحب عقار تاليدكميد مف السكؽ سنة 

سنكات عديدة بفعؿ دعاكل قانكنية كحمالت شعبية ككنتيجة ألعقاب الضجة التي أحدثتيا 
 24، كذلؾ بمكجب القانكف (2)تـ استثناء األدكية مف اإلعفاء لمخاطر التطكر العممي,القضية
 (3).1976أكت 
 :Médiator 150 mgقضية مدياتور - ب

المضاد لمسكرم كالقاطع لشيية األشخاص البدنيف، (Médiator)يعتبر دكاء مدياتكر
، كذلؾ مف طرؼ جاؾ Servier مف طرؼ مختبرات 1971كالذم تـ تداكلو في السكؽ منذ سنة 

Servier,  إذ أف المكاد الفاعمة المستخدمة في إنتاج ىذا الدكاء لـ يكف مشكككا في خطكرتيا
 الذم يتحكؿ بعد fenfluramineعمى صحة المستيمؾ، إال أف دكاء مدياتكر المستمد مف 

 كىك يسبب ارتفاع الضغط sérotonineتناكلو في الكبد إلى مستقبؿ ناىض لمستقبالت 
 نتيجة التميؼ الذم يصيب عضالت (4)الشرياني كالرئكم، فمو تفاعالت خطيرة عمى مستكل القمب

القمب، كما لو عكارض جانبية خطيرة قد تسبب المكت، كىذا ما أدل إلى سحبو مف السكؽ سنة 
 عاما، كنتيجة ذلؾ ىك التقدـ العممي الالحؽ كالتجارب العممية التي أثبتت أف 11، أم بعد 2009

، كىذا (5) تسبب نتائج ضارة بصحة المستيمؾ(benfluorex)المادة المستعممة في إنتاج الدكاء 
                                                           

(1)
www.shorouk  news.com/new/view.aspx. 

(2) 
www.artestingteatments.org 

(3) 
Loi allemande du 24 août 1976 sur le médicament quia institué un régime de responsabilité sans faute, 

voir « la responsabilité du fabricant de médicament ».http://w.w.w.senat.fr//c//c18//c18.html consulté le 

22/10/2007. 
(4)   

www.lealth-med.blogspost.com 
(5)

www.akhbaralarat.net/qq-qq/ 

http://www.artestingteatments.org/
http://w.w.w.senat.fr/c/c18/c18.html
http://www.lealth-med.blogspost.com/
http://www.akhbaralarat.net/qq-qq/


                        األحكام المتعمقة بمخاطر التطور العممي      :       الفصل األول

 

53 

، أم الخطر الذم لـ يكف بالكسع اكتشافو في ظؿ المستكل العممي "خطر التقدم"بـ ما يسمى 
، كتحقؽ ذلؾ في كقت الحؽ بسبب التقدـ 1971السائد لحظة كضع المنتكج لمتداكؿ كىي سنة 

الذم طرأ عمى األبحاث العممية، إذ ال يمكف في كسع المنتج أف يتكيف بخطكرة المنتكج إال بعد 
.(انتشاره في األسكاؽ)استعمالو كتناكلو مف قبؿ المستيمكيف   

 ىك السبب Médiator أف دكاء AFSAP   أكدت الككالة الفرنسية لمراقبة سالمة األدكية 
 (1). شخص فيك حصد المئات مف األركاح1300عف كفاة ما يزيد 

 .في مجال المواد الغذائية: ثانيا
تمس مخاطر التطكر العممي كالتكنكلكجي العديد مف المجاالت، باإلضافة إلى مجاؿ 
األدكية كالصحة، نجدىا تشمؿ المكاد الغذائية، إذ أنو قد يحدث أف تككف ىناؾ مادة معينة 

 مستخدمة في إنتاج نكع معيف مف الغذاء في كقت لـ يكف مشكككا (2)(ممكنة أك حافظة)
بتعيب المنتكج، الذم لـ يستطع المنتج أك مف يعتبر منتجا أف يكتشفو كال أف يتجنبو بسبب 

أف حالة المعرفة العممية كالفنية المتاحة لو لحظة طرح منتكجو لمتداكؿ لـ تسمح لو باكتشاؼ 
العيب، كمف بيف القضايا التي يمكف أف نستدؿ بيا في مجاؿ المكاد الغذائية، قضية الشخص 

 باإلضافة إلى قضية تمكث لحـ ،(أ)المضركر نتيجة تناكلو لحساء أسماؾ مصابة بجرثكمة
 .(ب) larve de trichineالحصاف بالدكدة الشعرية

 :قضية تتعمق بتناول أسماك مصابة بجرثومة - أ

الكبد، )أصيب في إحدل الكقائع شخص بقصكر في الكظائؼ الحيكية لألعضاء 
، نتيجة تناكلو حساء أسماؾ مصابة بجرثكمة نادرة، فطالب المطعـ بالتعكيض، دفع (الكمى

صاحب المطعـ بأف األسماؾ أشتريت طازجة كلـ يكف في مظيرىا ما يشكؾ في سالمتيا، 
                                                           

(1)
www.djazairess.com/search 

يضاؼ لممكاد الغذائية مكاد حافظة بقصد إطالة مدة الحفظ كثبات الطعـ، كمنع تأخير حدكث الفساد الميكركبي، إذ قد يما (2)
، كبعد استحداث الكثير مف المكاد الحافظة ذات األصؿ (الممح، التكابؿ، األعشاب)كاف حفظ الغذاء يتـ باستخداـ مكاد طبيعية 

الكيميائي، التي تترسب بكميات كافية، ال تستطيع أف تستكعبيا الدفاعات الطبيعية لجسـ اإلنساف، كحينئذ تظير في شكؿ 
 .قصكر في الكظائؼ الحيكية كغالبا ما ينتيي األمر إلى عجزىا عف القياـ بكظائفيا

http://www.djazairess.com/search
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كما أف ىذه الجرثكمة تقاـك البركدة الشديدة أثناء حفظ األسماؾ، ك تقاـك الغمياف أثناء 
 .طيييا، كبالتالي يستحيؿ عمى الطباخ الذم يجيزىا أف يكشؼ عنيا أك أف يعمـ بكجكدىا

باإلضافة إلى خفائيا كندرتيا، إال أف المحكمة لـ تقبؿ ما دفع بو المدعى عميو بأف ىذا 
األمر يعد مف قبيؿ القكة القاىرة التي تمنع مف انعقاد مسؤكليتو، فالقضاء األمريكي استقر عمى 

إلزاـ الصانع أك المنتج، كبصفة عامة المسؤكؿ عف تداكؿ السمعة بتعكيض األضرار الناشئة عف 
خطر التقدـ، عمى أساس أف كجكد عيب داخمي في الشيء مكضكع العقد ال يمكف اعتباره مف 

نجد الصفة الخارجية كالتي ال ,  قبيؿ القكة القاىرة، إلى جانب عدـ إمكاف التكقع كاستحالة الدفع
 (1. )تثبت لألمر الذم عاؽ المديف عف تنفيذ التزامو إال إذا كاف أجنبيا عنو

كىذا ما حدث في كاقعة مشابية، حيث كانت البكتيريا المكجكدة بالجبف دقيقة كغير 
 (2).معركفة، بحيث يصعب عمى أم كيميائي أف يكتشفيا

 Viande de cheval contaminée:قضية تموث لحم الحصان بالدودة الشعرية -ب

par des larves de trichines 

أصيب في إحدل الكقائع شخص إثر تناكلو لمحـ الحصاف الممكث بالدكدة 
 كاف لحـ الحصاف ىك السبب 1975، إذ أنو منذ سنة  larve de trichineالشعرية

كىي )األصمي لحدكث األكبئة في أكربا الكسطى نتيجة استيالكو كذلؾ راجع لمدكدة الشعرية 
دكدة صغيرة مستديرة تسبب مرض الخيطيات كىي مف الطفيميات، أم أنيا تعيش كتتغذل 

 (3).مف الحيكانات األخرل 
 le boucherرفع الشخص المضركر دعكل لممطالبة بالتعكيض، إال أف الجزار 

chevalin مف القانكف المدني 7-1386 ك 6-1386 الذم يعتبر منتجا بتطبيؽ أحكاـ المادة 

                                                           
(1

MOLLET(G). «L’enjeu de la notion de risque de développement ».http://www.jurismag.net/articles-

medic3.htm. Consulté 25/10/2013. 
كسائؿ الحماية منيا كمشكالت التعكيض : ، األضرار الصحية الناشئة عف الغذاء الفاسد أك الممكثثروت عبد الحميد(2)

 .6عنيا، المرجع السابؽ، ص 
(3)

www.guide des aliments.com/diététique/trichinella.  

http://www.jurismag.net/articles-medic3.htm
http://www.jurismag.net/articles-medic3.htm
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الفرنسي، يعتبر مسؤكال بقكة القانكف، ال يمكف لو أف يتمسؾ بأف حالة المعارؼ العممية كالتقنية 
كقت عرض المنتكج لمتداكؿ لـ تسمح لو باكتشاؼ كجكد العيب ذلؾ أف البحث كالتأكد مف 

 1994 ديسمبر 2كجكد الدكدة الشعرية يتـ بأخذ عينة مف المحـ كما حددتو التكجيية األكركبية 
 le laboratoire vétérinaire غ، إال أف عدـ فعالية البحث الذم قاـ بو المخبر 2تقدر بػ 

 . غ كىذا ما لـ يسمح باكتشاؼ كجكد العيب1كاف عمى أساس 
فالمنتج ممـز بالتعكيض كال يمكف أف يتنصؿ مف المسؤكلية ذلؾ أف المعرفة تقدر 

بمكضكعية كيتـ األخذ بالمعرفة العممية كالتكنكلكجية عمى مستكل العالـ كليس عمى مستكل 
دكلة معينة أك بصدد قطاع صناعي أك إنتاجي معيف لحظة طرح المنتكج لمتداكؿ كبالتالي 

 Le boucher chevalin.(1)االلتزاـ بالتعكيض يقع عمى عاتؽ المنتج 

 .خصائص مخاطر التطور العممي: الفرع الثاني
تعتبر فكرة مخاطر التطكر العممي حديثة النشأة، كقد ارتبطت ارتباطا كميا بنمك 

الصناعة كالمخاطر التي أثارتيا التكنكلكجيا كاالكتشافات العممية، كىذا ما يجعميا تتميز بعدة 
، كىناؾ خصائص أخرل (أوال)خصائص، إذ ىناؾ خصائص مرتبطة بمعيكبية المنتكج 

 .(ثانيا)تجعؿ مف عممية تأميف ىذه المخاطر  صعبة 
 Caractéristiques liés au défaut du .خصائص مرتبطة بمعيوبية المنتوج: أوال

produit 

انطالقا مف فكرة أف مخاطر التطكر العممي ناتجة مف عدـ المعرفة العممية كالتقنية 
التي تمكف المنتج مف الكقكؼ عمى حالة المنتكج كقت تداكلو، بالتالي القدرة عمى اإلحاطة 

 كبالتالي عدـ تكقعو (ب) كال يمكف اكتشافو (أ)بمخاطره فينتج مف ذلؾ أنو عيب داخمي 
 (.ج)كاستحالة دفعو 

 défaut inhérent au :مخاطر التقدم العممي عيبيا داخمي أي مرتبط بالمنتوج ( أ

produit 
                                                           

(1) 
LE TOURNEAU Philippe, «  Responsabilité du fait des produits défectueux. D. S .J, JCP, N° 1-2, 

2000, Paris, p 2187. 
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تفترض فكرة مخاطر التطكر العممي أف بالمنتكج عيبا سبب ضررا بالمستيمؾ، كلكف 
المنتج ال يعرفو رغـ أنو استعمؿ جميع الكسائؿ المتاحة لمتحقؽ مف سالمة المنتكج، فمف بيف 

خصائص مخاطر التطكر العممي أف العيب يككف مرتبطا بالمنتكج كال يمكف أف يككف الحقا أك 
المكاد الحافظة التي تستخدـ , بعد طرح المنتكج لمتداكؿ كمف األمثمة التي يمكف أف نستدؿ بيا 

كمادة حافظة " الفكرماليف'في معامؿ صناعة الجبف كالزبادم، فقد تكصؿ العمماء  إلى أف مادة 
 (1.)يسبب استعماليا كتناكليا مف قبؿ المستيمكيف السقـ كالسرطاف

  défaut indécelable et insoupçonnable:عيب ال يمكن اكتشافو وال الشك فيو (ب

يستحيؿ عمى المنتج التنبؤ بمخاطر التطكر العممي كال يمكف لو أف يكتشفيا إال بعد 
، إذ ال يمكف لممنتج أف (2)طرح المنتكج لمتداكؿ كيحدث ذلؾ خاصة في صناعة األدكية

يكتشؼ جميع اآلثار الجانبية كمخاطرىا كلك تمت تجربتيا بصكرة كافية كتـ احتراـ 
المكاصفات المحددة في صناعتيا، إال في المحظة التي يككف فييا الدكاء قد استعمؿ مف قبؿ 
عدد كبير مف األشخاص، تختمؼ ظركفيـ كتتبايف حاالتيـ، كسبب ذلؾ أف الحالة المعرفية 

 .كالفنية المتكفرة كقت طرح المنتكج لمتداكؿ لـ تسعفو بذلؾ
  défaut imprévisible et inévitable:عيب ال يمكن توقعو وال تفاديو (ج

يصعب عمى المنتج تكقع مخاطر التطكر العممي كيستحيؿ عميو ذلؾ فيك خطر ال 
يمكف تكقعو كال يمكف دفعو، فيك يمثؿ الركيزة األساسية في مخاطر التطكر العممي، فعدـ 
التكقع ناشئ مف عدـ تكفر الكسائؿ العممية الكتشاؼ عيكب المنتكج، حيث لـ تصؿ التقنية 

فغير المتكقع يستحاؿ , العممية إلى ذلؾ، أما استحالة الدفع فيي نتيجة مرتبطة بعدـ التكقع
دفعو، كفي زماف ما كاف األمر بالنسبة لصانع عجالت السيارات ال يمكف لو أف يتكقع 

, عيكب اإلطارات التي تسببت في حكادث مميتة لألشخاص كبالتالي يستحيؿ دفعيا ك تفادييا
                                                           

( 1 ) 
MUHODARI Haidhuru jean dieu, «Problématique de risque de développement des produits 

défectueux en tant que cause d’exonération du producteur en droit comparé», droit des affaires université 

LAA que adventiste de Kigali, mémoire online 2000-2013, P123.consulté le 09/03/2014. 
(2) 

DIEBOL (D), «Médicaments et produits dangereux pour la santé» http://sos.net.eu.org/medical/medic.html. 

Consulté le 24/09/2013. 

http://sos.net.eu.org/medical/medic.html
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كلكف بعد بضع سنكات سمحت األبحاث العممية التي تجرل عمى عجالت السيارات بالكشؼ 
 .عف ىذه العيكب

 .صعوبات تامين مخاطر التطور العممي: ثانيا

Caractéristiques aggravant le problème de son assurance 
ىناؾ مجمكعة مف الخصائص تعرقؿ كتصعب مف عممية تأميف مخاطر التطكر العممي، 

 كما أف األضرار ،(أ)ذلؾ أف ىذه المخاطر تمس بصحة المستيمؾ أم تيدد سالمتو الجسمية 
الناجمة عف ىذه المخاطر جسمية إذ ال تمس شخصا أك اثنيف بؿ إنيا تيدد المجتمع بأسره، 

، باإلضافة إلى أف المخاطر الناجمة عف (ب)par risque de masse كليذا تـ التعبير عنيا
 .(ج)التطكر العممي ال تظير إال بعد مركر مدة زمنية معينة أم ليا أثر بطيء 

 Risque atteinte à la santé:مخاطر تمس بصحة المستيمك ( أ

ف كانت تسبب لو أضرارنا  مخاطر التقدـ العممي تمس أساسا صحة كسالمة المستيمؾ كا 
.مادية، إال أف األضرار الجسدية ىي التي تيدد المستيمؾ كالتي يمكف أف تؤدم بو إلى المكت (1) 

كىذا ما حدث مثال في ككريا إذ أصدر كزير التمكيف تعميمة عمى ضبط أككاب شرب 
ككرية أثبتت التحاليؿ العممية أنيا تحتكم عمى نسبة عالية مف كمكريد الرصاص، كمادة 

 (2).الكادميـك التي تتسبب باإلصابة بأمراض السرطاف كالفشؿ الكمكم

 Risque de masse:مخاطر التقدم العممي أضرارىا جسيمة ( ب

تسبب مخاطر التقدـ العممي أضرارنا جسيمة بالمستيمؾ،  ك ىذه األضرار ال تشمؿ 
 عندما 1970فمثؿ ما حدث في الصيف سنة , شخصا أك اثنيف، بؿ تمس المجتمع بأسره

، أك كما حدث في قضية تمكث مشتقات الدـ "SMON" صيني بمرض 10.000أصيب 
الصناعية التي نتج عنيا إصابة العديد مف األشخاص بفيركس اإليدز، كىذا خاصة في 

                                                           
، دار النيضة العربية، القاىرة، "ضماف سالمة المستيمؾ مف أضرار المنتجات الصناعية المعيبة"، جابر محجوب عمي(1)
 .5ف، ص .س.د
 .4، المرجع السابؽ، ص "كر العمميطمدل التزاـ المنتج بضماف السالمة في مكاجية مخاطر الت"، قدوس حسن عبد الرحمن(2)
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مما يستدعي تدخؿ الدكلة لمقياـ بالتعكيض , الككارث الطبية مما يجعؿ عممية تأمينيا صعبة
 .أك إنشاء صناديؽ لمتعكيض عف مخاطر التطكر العممي

 Risque à très long terme:مخاطر التطور العممي تظير عمى مدى طويل(ج

إف مخاطر التطكر العممي تظير بصفة عامة بعد مركر زمف معيف، كمثاؿ ذلؾ 
 تقـك بتسكيؽ مجمكعة مف األدكية، كلـ يتـ 1900 منذ سنة CIBAالمؤسسة السكيسرية 

تـ سحبيا مف السكؽ ألنيا تتضمف مكاد , 1983اكتشاؼ مخاطر ىذه األدكية إال في سنة 
Cliquionsفعالة تسمى

، كىذه المخاطر التي ال يمكف اكتشافيا إال بعد إطالؽ المنتجات (1)
لمتداكؿ ترجع إلى سرعة التطكر العممي في استحداث المنتجات أك طرؽ معالجتيا كالتي ال 
يدرؾ العمـ آثاره الضارة إال في كقت الحؽ، كىذا ما يجعؿ مف عممية تأميف مخاطر التطكر 
العممي عممية صعبة، إذ كؿ ما يخرج عف دائرة التكقع، أك يتعذر إخضاع ظيكره أك تحققو 

تكميؼ بما )لمتقدير كفؽ ما تقتضي بو األصكؿ العممية لحساب االحتماالت ال يقبؿ التأميف 
، فميذا مف خصائص مخاطر التطكر العممي التي تجعؿ مف عممية تأمينو صعبة، (ال يطاؽ

أف التأميف ال يككف إال عمى األخطار المحتممة المحددة كالقابمة لمتأميف إحصائيا، فال تأميف 
 pas d’assurance en cas d’imprévisibilité.(2)في حالة عدـ إمكانية التكقع 

 الطبيعة القانونية لمخاطر التطور العممي: الفرع الثالث
المنتج يكون مسؤوال بقوة القانون "ؼ عمى أف .ـ. مف ؽ11/4-1386تنص المادة 

إال إذا أثبت أن حالة المعرفة العممية والتقنية في الوقت الذي تم فيو تداول المنتوج لم 
 ".تسمح بكشف وجود العيب

                                                           
( 1 )  

HUET Jérôme, « Le paradoxe des médicaments : responsabilité pharmaceutique et risques de 

développement », R.T.D.C.4, octobre-Décembre-85
ème

 année, SIREY, Paris, 1986, P 777. 
(2) 

LOLIES Isabelle, L’insertion de la loi du 19 mai 1998 dans de droit de la responsabilité, R.R.J. N°2, 

1999, P 349. 
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ما المراد : األكؿ, كبمناسبة المادة السابقة يبرز تساؤالف عمى جانب كبير مف األىمية 
بالمعرفة العممية والتقنية وقت التداول؟ وىل تكفي عدم المعرفة أم يشترط استحالة 

 ؟ المعرفة
بالنسبة لمتساؤؿ األكؿ فمقد تصدت محكمة العدؿ األكركبية لبياف المراد بالمعرفة  - أ

 في مستكل المعارؼ العممية المطمكبة 1997العممية كالتقنية كقت التداكؿ سنة 
إن مخاطر التطور العممي يقصد بيا المعرفة العممية والتكنولوجية عمى  "(1):بقكليا

مستوى العالم وليس عمى مستوى دولة معينة أو بصدد قطاع صناعي أو إنتاجي 
 ".معين

كبمعنى ىذا الحكـ أنو ال يمكف إعفاء المنتج مف المسؤكلية لمجرد إدعائو أنو ال يعمـ 
أف ىناؾ عيبا سبب ضررا لممستيمؾ، أك إدعائو أف مستكل المعارؼ العممية في دكلتو أك 
في قطاعو الصناعي أك اإلنتاجي الذم ينتمي إليو، لـ يصؿ إلى درجة اكتشاؼ مخاطر 

بؿ تظؿ مسؤكليتو قائمة كيسأؿ عف , (2)المنتكج، فالتعكيؿ عمى ىذه الحجج ال يعفي المنتج
كؿ ضرر أصاب المستيمؾ ماداـ أف مستكل التطكر العممي في دكؿ أخرل قد بمغ درجة 
إدراؾ المخاطر المختمفة، ككاف بإمكانو الحصكؿ عمى جميع المعمكمات المتعمقة بمختمؼ 
 .العيكب التي يمكف أف تسبب أضرارا لممستيمكيف، لك بذؿ جيدا كسعى بجدية لتحقيؽ ذلؾ

كيبدك أف السبب الذم كاف كراء تبني ىذا المفيـك الخاص بمستكل المعرفة العممية، 
ىك افتراض أف المنتج لو القدرة عمى التعرؼ عمى أسرار صناعتو مقارنة بقدرة المستيمؾ، 

الطرؼ الضعيؼ في العالقة، كما يمكف أف يعكد السبب إلى الرغبة في تكفير أقصى درجات 
الحماية لممستيمؾ، حتى ال يستعمؿ المنتج ىذا الدفع بسيكلة، فتضيع جميع حقكؽ المستيمؾ 

 .المضركر

                                                           
 .361، المسؤكلية المدنية لممنتج، المرجع السابؽ، صسي يوسف زاىية حورية( 1)
 .311، المرجع السابؽ، ص (دراسة مقارنة)، المسؤكلية المدنية لممنتج قادةشييدة ( 2)



                        األحكام المتعمقة بمخاطر التطور العممي      :       الفصل األول

 

60 

ذا كاف مف المستحيؿ عمى المنتج كشؼ عيب منتكجو فنككف بصدد سبب أجنبي  كا 
ىل تعتبر مخاطر التطور العممي : يعفيو مف المسؤكلية بما يبرر لنا التساؤؿ الثاني أال كىك

 مظيرا أو تطبيقا من تطبيقات القوة القاىرة؟
، كبإنزاؿ ال يمكن توقعو وال يمكن دفعو حدث :تتميز القوة القاىرة بتوافر شرطين - ب

خصائص القكة القاىرة عمى مخاطر التطكر بكضعيا المذككر نالحظ أنيا تتسـ 
 .بعدـ التكقع كاستحالة الدفع

 فيك ناشئ مف عدـ تكافر الكسائؿ العممية الكتشاؼ عيكب المنتكج :عدم التوقع  .1
 .حيث لـ تصؿ التقنية العممية إلى ذلؾ

 (1). فيي نتيجة مترتبة عمى عدـ التكقع، فغير المتكقع يستحاؿ دفعو:استحالة الدفع  .2

كعمى الرغـ مما ذكر ال يمكف اعتبار مخاطر التطكر التكنكلكجي شكال مف أشكاؿ 
القكة القاىرة التي يمكف التمسؾ بيا لدفع المسؤكلية، فالقكة القاىرة يجب أف تككف أمرا 
خارجيا أك أجنبيا عمى المسؤكؿ، بخالؼ مخاطر التطكر العممي، فصحيح أنيا أمر 

 .غير متكقع ك مستحيؿ الدفع إال أنيا ليست امرأ خارجيا عف المنتج

 .مركز مخاطر التطور العممي في إطار العموم: الفرع الرابع
شكمت مخاطر التطكر العممي المالزمة لممنتجات طائفة خاصة في إطار مخاطر 
تطكر العمـك الطبيعية، إذ ىناؾ مف مخاطر تطكر العمـك ما قد تسمح المعرفة، بمعطياتيا 

ف سمحت المعرفة اإلحاطة ,  كمنيا ما قد يتعذر(أوال)الفنية كالعممية الثابتة باإلحاطة بيا  كا 
 .(ثانيا)بيا، إزالة بطريقة مطمقة أسبابيا 

 . بالمنتوج و تفاديياةما يسمح العمم اإلحاطة بالمخاطر المرتبط: أوال
لـ يثر ضماف المنتج في مكاجية ما تسمح المعرفة العممية اإلحاطة بو كتكقيو مف 
مخاطر صعكبات قانكنية، إذ اسند القضاء في أكؿ عيده بما فيو القضاء الجزائرم الحمكؿ 

                                                           
 .83 مخاطر التطكر كسبب إلعفاء المنتج مف المسؤكلية، المرجع السابؽ، ص محي الدين محمد إبراىيم سميم،(1)
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إلى مفاىيـ الضماف كااللتزاـ العقدم، كبعد ذلؾ تكصؿ إلى فكرة الكاجب العاـ بضماف 
إذ أف البائع المحترؼ كالصانع يككف ممزما بتسميـ منتكج خاؿ مف كؿ عيب أك , السالمة

قصكر في التصنيع، أك التصكر الفني أك اإلنشائي مف شأنو تعريض األشخاص كاألمكاؿ 
 (1)".لمخطر، كىك يسأؿ عف ذلؾ في مكاجية مف اكتسب حقا عمى المنتج كالغير

كىذا القضاء تأكد بحكـ الحؽ حيث ثبت أف المشترم لمنزؿ مستقؿ تكفي مختنقا بثنائي 
 يقع "كانت تشكؿ جزءا مف تجييزات المنزؿ، , أكسيد الكربكف المنبعث مف مدفأة تعمؿ بالغاز

عمى عاتق البائع التزام عقدي بضمان السالمة، يتمثل في عدم تسميم إال منتجات خالية من 
 (2)".كل عيب أو قصور في التصنيع من شأنو تعريض األشخاص واألموال لمخطر

 .ما يتعذر إزالة أسبابو من مخاطر: ثانيا
مف مظاىر قصكر المعرفة العممية كحدكدىا اإلنسانية أف بعض المخاطر التي يمكف 

اإلحاطة بيا، يتعذر إنسانيا إزالة أسبابيا، فالعمـ بما الـز الصنعة مف قكل اإلضرار قد ال يستتبع 
.االىتداء إلى أسبابيا أك تييئة الكسائؿ الالزمة إلزالتيا كاتقاء شرىا  

كيشكؿ العمؿ الطبي مظيرا لمنشاط اإلنساني القائـ عمى العمـ كالذم عمى الرغـ مف 
ضركرتو في مكاجية ما يتيدد صحة كسالمة اإلنساف، تعاظمت مع التطكر العممي مخاطره، 

ليس فقط بسبب قصكر المعرفة عف اإلحاطة بما يالـز طرؽ كأدكات العالج كالتشخيص 
نما كذلؾ بسبب غمكض الجسد اإلنساني  .كالمركبات الصيدلية مف مخاطر، كا 

كالطب الحديث في ارتكازه بصفة أساسية عمى تقنية معقدة، أحدث تحكال ىاما في 
دكر الطبيب، كأسبغ عمى نشاطو مف السمات ما جعمو أكثر اقترابا مف العمؿ الميني ال 

                                                           
(1)

 Cass.CIV. 1
er
 chambre, 11 juin 1991, rev, trim, dr.civ, 1991, P 114. 

(2) 
Cass. CIV. 1

er
 chambre, 17 janvier 1995, rev, trim, dr.civ, 1995, P 631. 

كفي كاقعة تعرض سائؽ العربة، المستخدمة كرافعة لشحف كتفريغ البضائع، إلصابات جسيمة إثر سقكطيا مف فكؽ قنطرة 
ميكانيكية غير مزكد بكسائؿ أماف تحكؿ دكف ذلؾ، كيمكف القكؿ باف القضاء األمريكي ألقى ىنا عمى عاتؽ الصانع التزاما 

 .بضماف السالمة
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، فالطبيب يعتمد في التشخيص كالعالج عمى ما ىيأه العمـ مف مركبات (1)العمؿ الذىني
نما فيما يترتب عمى  كأدكات كآالت كخطكرة تمؾ األشياء تكمف ال في عدـ كماليا، كا 

، كالكاقع أف مخاطر (2)استخداميا مف ضرر يتمثؿ غالبا في ردكد فعؿ يتعذر التنبؤ بيا مقدما
بنسبة " أك التداعيات الطبية الضارة التي تعرؼ (3)العمؿ الطبي أك ما يعرؼ بالحادث الطبي

ضئيمة من المخاطر، يتضمنيا بالضرورة العالج الطبي أو الصيدالني، الذي يتم بطريقة 
مشروعة، ووفقا لألصول العممية المتعارف عمييا، والتي يترتب عمى حدوثيا عدم اكتمال 

 (4)".الشفاء أو حدوث مضاعفات أو آثار غير مرغوبة
ذلؾ أنو كمما ازدادت فرص الشفاء مف األمراض، بفضؿ المجكء إلى كسائؿ حديثة في 

العالج ذات فعالية كبيرة، كاستخداـ تقنيات متقدمة في الفحص كالتشخيص، كمما ازدادت 
 .مخاطر حدكث التداعيات الضارة لمعالج أك لمتدخؿ الجراحي

أما بالنسبة لمتعريؼ القضائي، فيمكف أف تستنتجو عف القضاء الحديث لمجمس الدكلة 
، في (5)(BIANCHIحكم ) 1993الفرنسي كذلؾ مف خالؿ حكميف شيريف صدر األكؿ عاـ 

                                                           
 .28، المرجع السابؽ، ص "مدل التزاـ المنتج بضماف السالمة في مكاجية مخاطر التطكر العممي"، قدوس حسن عبد الرحمن ( 1)
. 29، المرجع نفسو، ص قدوس حسن عبد الرحمان( 2)
واقعة غير متوقعة تسبب ضررا لو عالقة بعمل طبي لكن حدوثو غير "يعرؼ بعض الفقو الغربي الحادث الطبي بأنو ( 3)

: نقال عف. مرتبط بخطأ طبي ثابت
CASTELLETTA (A), « Responsabilité médicale : droit des malades », DALLOZ, Paris, 2004, p 408. 

 :نقال عف، "أن الحادث الطبي ما ىو إال تحقيق لمخاطر مرتبطة بالنشاط الطبي" :اآلخرٔيزٖ انبعغ 
، 1، العدد المجمة النقدية لمقانون والعموم السياسية، "تطكر القانكف المقارف لحماية ضحايا األعماؿ الطبية"، حسان نادية

. 73، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، ص 2012
، دار الجامعة "بيتعكيض الحكادث الطبية، مدل المسؤكلية عف التداعيات الضارة لمعمؿ الط"، ثروت عبد الحميد(4)

 .13، ص 2007الجديدة، القاىرة، 
كفي الكاقعة التي صدر بمناسبتيا الحكـ األكؿ اتصمت المخاطر التي تحققت بعمؿ طبي الـز لمتشخيص، كبالتحديد حقف (5)

كلكف إثر إجراء  (فحص األكعية الدمكم)بمادة مف مركبات اليكد مخصصة إلجراء بعض الفحكص كذلؾ باستخداـ األشعة 
كىذا ما أدل بو , بيبكط في ضغط الدـ كانييار حاد مع نكبات دكخة كفقداف لمتكازف (Bianchi)الفحص أصيب المريض

إلى شمؿ كمي، كطبقا لما كرد بتقرير الخبرة الطبية فإف مركب اليكد المستخدـ إلجراء الفحص لـ يباشر دكرا سببيا فيما 
 أصاب المريض مف شمؿ، كليس ىناؾ أية دالئؿ تشير إلى تعرضو لخطر الحساسية المفرطة لميكد
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Imbert d’Areles( HopitalJosephحكم ) 1997حيف صدر اآلخر في عاـ 
، حيث (1)

نسبة الخطر التي تصاحب العمل الطبي الالزم لمعالج أو لمتشخيص، "عرفت التداعيات الضارة بأنيا 
والتي يكون وجودىا معروفا، غير أن تحققيا يعتبر أمرا استثنائيا وال صمة ليا بحالة المريض األولى، 

".وال يمكن اعتبارىا تطور متوقعا ليا، ويتخمف عنيا ضرر ذو خطورة استثنائية  
 .عناصر إعمال فكرة مخاطر التطور العممي: المطمب الثالث

مخاطر التطكر العممي بالمفيـك الذم رأيناه سابقا، يتسع ليشمؿ كافة مظاىر النشاط 
ىذا األخير ازداد بشكؿ كبير مع التطكر التكنكلكجي كاستخداماتو في اإلنتاج، , اإلنساني

كبالتالي أضحت مختمؼ المنتجات تحكم مف ناحية منفعة لإلنساف، كمف ناحية أخرل تكتنز 
عمى خطر، كىناؾ مف المخاطر ما يقدر اإلنساف عمى اكتشافيا بالكسائؿ العممية التي 

يحكزىا، كىناؾ ما يتعذر عمى اإلنساف معرفتيا، كبالتالي مف كاجبنا أف نتساءؿ عف العناصر 
 .لمحكـ بإعفاء المنتج مف المسؤكلية, التي تستند إلييا المحكمة

اتفؽ الفقو عمى أف ىناؾ عنصراف إلعماؿ فكرة مخاطر التطكر العممي ىما عنصر 
 .(الفرع الثاني)كعنصر االكتشاؼ  (الفرع األول)المعرفة 

 .عنصر المعرفة: الفرع األول

                                                                                                                                                                                     

، كالفحكص التي أجريت بعد إجراء األشعة تسمح بالقكؿ بأف جرعة اليكد التي تـ حقنيا لـ تتجاكز المعايير المعتمدة بطريقة 
جارية في تمؾ الفترة، لذا انتيى تقرير الخبرة إلى أف السبب المحتمؿ لإلصابة ىك انسداد في مستكل الشرياف المغذم لنخاع 

" الخطأ" تراجع فكرة عبد الباسط محمد فؤاد،فقرات الرقبة ناشئ عف جمطة صغيرة تككنت أثناء إجراء الفحص باألشعة، 
، ص 2003، منشأه المعارؼ، القاىرة، (االتجاىات الحديثة لمجمس الدكلة الفرنسي)أساسا لمسؤكلية المرفؽ الطبي العاـ 

126. 
أما الحكـ الثاني فقد اتصؿ بمخاطر التخدير الالـز إلجراء الجراحة مع مالحظة أف التدخؿ الجراحي لـ تقتضيو في (1)

نما اقتضاه معتقد ديني  ، كفي الكاقعة حدثت كفاة الطفؿ إثر غيبكبة متصمة ناشئة عف (ختاف)ظرؼ الكاقع حالة المرض، كا 
كفي الكاقعتيف كانت المخاطر . تكقؼ القمب الذم كاف ضحية لو أثناء عممية الختاف كالتي أجريت تحت تخدير كمي

المالزمة لممخدر كمركب اليكد، معمكمة كلكف يتعذر تكقي تحققيا االستثنائي، كالذم يبدك أكثر ارتباطا ال بقصكر في 
ف أحاط العمـ بيا يتعذر  نما بردكد فعؿ يتعذر عمميا تحديد ظركفيا أك حقيقة أسبابيا، فمخاطر العمؿ الطبي كا  الصنعة كا 

 .إنسانيا تكقي تحققيا
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اإلحاطة بالشيء أم العمـ بو، كالمعرفة أشمؿ مف العمـ، ألنيا ": معرفة"تعني كممة 
، كالمعمكمات التي استطاع اإلنساف أف يجمعيا خالؿ  تشمؿ كؿ الرصيد مف المعارؼ كالعمـك

 (1).مراحؿ التاريخ اإلنساني، ىذا ىك المعنى العاـ لممعرفة
كلكف المعنى المقصكد في نظاـ المسؤكلية ىك معنى خاص، فقد اشترطت المادة 

 كما يشترط (أوال)كىي أف تككف المعرفة عممية كتقنية ,  مف التكجيو األكركبي شركط07/5
 (.ثالثا)باإلضافة إلى الطابع المكضكعي لممعرفة  (ثانيا)سيكلة الكصكؿ إلى المعرفة 

 .أن تكون المعرفة عممية وتقنية: أوال
يرل بعض الفقياء أف تقييد المعرفة بيذا الكصؼ مف طرؼ المشرع تقييد ال لزـك لو، 

 (2).ألف المعرفة غالبا ما تككف ذات طابع عممي أك تقني
كالحقيقة أف ىناؾ فرقا بيف المعرفة كالعمـ كما أسمفنا سابقا، فالمعرفة قد تككف عامة 
كخاصة، فالعامة منيا ما يحصؿ عميو اإلنساف نتيجة احتكاكو باألفراد، كمشاىداتو اليكمية، 

أما المعرفة الخاصة فيي المعرفة العممية التي تقـك عمى أساس المنيجية في الدراسة الشاممة 
بحيث تككف النتيجة النيائية المتحصؿ عمييا قائمة عمى محاكمة عميقة لألدلة , لممكضكع

 (3).كالشكاىد المتكفرة، كبالتالي فيي معرفة مدعمة بحقائؽ عممية
كعميو، ففكائد التقييد المعتمد مف التكجيو األكركبي ىك التفرقة بيف المعرفة العامة التي 

 يجب أف يمـ بيا المنتجكف مالت, يعمميا جميع المنتجيف كغيرىـ، كالمعرفة العممية كالتقنية
 .ألنيـ أصحاب اختصاص كمحترفكف في ميداف نشاطيـ

كبالتالي فالمحكمة ال تنظر في كجكد المعرفة العامة، عند نظرىا في إمكانية إعفاء 
كمع ذلؾ أصاب المستيمؾ ,المنتج مف عدمو، فإذا تكفرت المعرفة العممية كالتقنية لدل المنتج

                                                           
، 1، ط"(دراسة مقارنة)حماية المستيمؾ في ضكء القكاعد القانكنية لمسؤكلية المنتج "عبد الحميد الديسطي عبد الحميد،(1)

 .718، ص 2002دار الفكر كالقانكف لمنشر كالتكزيع، القاىرة، 
 .719لمرجع نفسو، ص ا، عبد الحميد الديسطي عبد الحميد(2)
 ، ديكاف المطبكعات الجامعية،1، مناىج البحث العممي كطرؽ إعداد البحكث، طالذنيبات محمد محمود، بوحوش عمار(3)

 .08، ص 2001الجزائر، 
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ضرر، فيذا يعني إمكانية اإلعفاء مف المسؤكلية، ألف ىذه المعرفة بمغت مف التمحيص 
 .كالبحث كالتجربة مبمغا عاليا، األمر الذم يجعميا محؿ ثقة مف قبؿ الجميع

 .سيولة الوصول إلى المعرفة: ثانيا
يشترط ليذه المعرفة أف تككف متاحة لمجميع كسيؿ الكصكؿ إلييا في أم مكاف 

بالعالـ، كىذا الشرط يستيدؼ حث المنتجيف عمى بذؿ الجيكد الكافية لتجاكز حدكد تجاربيـ 
الخاصة إلى رحاب أكسع مف العمـك كالمعارؼ، كعدـ االقتصار عمى المعمكمات التي 
كصمتيـ أك بحكزتيـ منذ زمف بعيد،بؿ عمييـ البحث عف المعرفة كالحصكؿ عمييا أينما 

 .كانت
كبالتالي يجد المنتج نفسو مرغما في كؿ مرة عمى تطكير معارفو كالبحث عف 

ال تعرض لممساءلة كمما أصاب المستيمؾ ضرر  المعمكمات الجديدة في ميداف نشاطو، كا 
 .نتيجة استعمالو لمنتكجو

ألنيا دكؿ منتجة , ك إذا كاف طبيعيا أف تعتمد الدكؿ المتقدمة عمى ىذا المفيـك
لممعرفة، كتمتمؾ كؿ مقكمات الحصكؿ السريع عمييا، لكف دكال أخرل تسير في طريؽ النمك 

، سيككف مف الصعب عمى المنتجيف فييا الحصكؿ عمى المعمكمات الالزمة عف الجزائر: مثؿ
مستكل مخاطر ما ينتجكنو، كذلؾ لقمة اإلمكانيات كصعكبة الحصكؿ عمييا أصال، عمى 

 (1).اعتبار أف الدكؿ المتقدمة تحتكرىا لنفسيا

 .المعرفة ذات طابع موضوعي: ثالثا

                                                           
، المرجع السابؽ، ص "مخاطر التطكر العممي كسبب مف أسباب إعفاء المنتج عف اإلضرار بالمستيمؾ " زعبي عمار،(1)

 .6، 5ص 
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أف المعرفة المقصكدة ال ترتبط بالمستكل المعرفي لممنتج أك مف , كيقصد بالطابع المكضكعي
نما ترتبط بالمستكل المعرفي اإلنساني  في حكمو، فيك ليس معيارا تقاس بو ىذه المعرفة، كا 

 (1).األكثر تقدما لحظة طرح المنتكج لمتداكؿ في السكؽ
كبالتالي حتى يتخمص المنتج مف المسؤكلية عميو أف يثبت أف مستكل المعرفة العممية 

 لـ يكف يسمح لو باكتشاؼ العيب بالمنتكج، (2)كالتقنية لحظة طرح المنتكج لمتداكؿ في السكؽ
كىك أمر ال يتعمؽ بمستكاه الشخصي كال بجيكده المبذكلة، كال يرتبط بيما بأم شكؿ مف 

األشكاؿ، ليذا ال يمكف ألم منتج في أية دكلة أف يتنصؿ مف المسؤكلية، إنما تبقى مسؤكليتو 
قائمة كيمتـز بالتعكيض حتى في الحاالت التي ثبت فييا أنو استخدـ آخر ما كصمت إليو 

المعرفة العممية طالما أنو كاف بإمكانو التعرؼ عمى ىذه العيكب بالسعي نحك الحصكؿ عمى 
المعمكمات كالمعرفة التي تتعمؽ بالعيب في أم قطاع إنتاجي أك صناعي آخر في الدكلة 

 (3).ذاتيا أك في أم دكلة أخرل
لقد كضع بعض الفقياء ثالثة معايير لألخذ بالمعيار المكضكعي المجرد في تقرير 

، (أ)المعيار الكيفي أك النكعي : حالة المعرفة العممية التي يمكف التكصؿ إلييا، كىي
 .(ج) باإلضافة إلى المعيار الجغرافي ،(ب)كالمعيار الزمني أك الكقتي 

 كىك يتعمؽ بالمعمكمات المتاحة ماديا، كىي تمؾ التي :المعيار الكيفي أو النوعي - أ
 .يمكف الكصكؿ إلييا مف خالؿ المعمكمات المنشكرة

                                                           
، المرجع "(دراسة مقارنة)حماية المستيمؾ في ضكء القكاعد القانكنية لمسؤكلية المنتج "، عبد الحميد الديسطي عبد الحميد(1)

 .721السابؽ، ص 
، دار الجامعة الجديدة، القاىرة، (دراسة مقارنة)، المسؤكلية المدنية عف أفعاؿ المنتجات الخطرة المعداوي محمد أحمد( 2)

 .647، ص 2012
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف، تخصص (دراسة مقارنة مع القانكف الفرنسي)، مسؤكلية المنتج مامش نادية( 3)
 .89ص , 2012، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك،"قانكف األعماؿ"
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 بحيث يترؾ لممنتج كقت كاؼ كمعقكؿ لمكصكؿ :المعيار الزمني أو الوقتي - ب
كاإلطالع عمى المعمكمة، فمف غير المعقكؿ مطالبتو بمعمكمة نشرت اليـك في مكاف 

 .ما في العالـ

 يجب عمى المنتج أف يتمقى المعمكمات عمى الصعيد الدكلي، كال :المعيار الجغرافي- ج
 .يكتفي بالصعيد الكطني كحده

 .عنصر االكتشاف: الفرع الثاني
بعد أف تتحقؽ المحكمة مف عنصر المعرفة، تبحث في عنصر مدل قابمية العيب 
لمكشؼ في ظؿ المعرفة القائمة حاليا، فإذا ثبت لدييا أف المنتكج كاف معيبا بعيب كاف مف 

الممكف الكشؼ عنو كقت طرحو لمتداكؿ، لـ يعد بإمكاف المنتج التنصؿ مف مسؤكلية 
اإلضرار بالمستيمؾ باستخداـ ىذا الدفع، كلكف يجب أف يككف العيب قد ثبت اكتشافو بدليؿ 

 (1).قاطع ال يترؾ مجاال لمشؾ في كجكده
كلك افترضنا أف المنتكج خضع لتجارب عممية داخؿ المخابر لـ تكشؼ عف كجكد 
العيب، ألنيا كانت تجارب ضعيفة، فإف ىذا ال يمنع مف تحميؿ المنتج المسؤكلية إذا كاف 
ىذا العيب معركفا في ذات الكقت، كسبؽ اكتشافو فيما قبؿ، كبالتالي المقصكد ىي العيكب 

 .التي اكتشفت عمميا كلـ تكتشؼ عمى مستكل المنتكج لسبب أك آلخر
 تباين المواقف لفكرة مخاطر التطور العممي التكنولوجي: المبحث الثاني

تشكؿ مخاطر التطكر العممي إضرارا مؤكد بسالمة المستيمؾ كذلؾ راجع لممعرفة 
العممية كالفنية لحظة طرح المنتكج لمتداكؿ التي لـ تسمح لو باكتشاؼ العيب، كبمعنى أف 
األضرار تنتج بسبب ال يمكف تكقعو كال يمكف تجنبو، كيشيد عمى ذلؾ األضرار الحاصمة 
بكاسطة المنتجات الصيدلية كالمستمرة عمى الجسـ اإلنساني كالتي تكشؼ عنيا مخاطر 

                                                           
، المرجع "(دراسة مقارنة)حماية المستيمؾ في ضكء القكاعد القانكنية لمسؤكلية المنتج "، عبد الحميد الديسطي عبد الحميد(1)

 .721السابؽ، ص 
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التقدـ بعد طرح المنتكج لمتداكؿ، فكؿ ىذه المخاطر كالقضايا أدل إلى ظيكر تبايف في 
باإلضافة إلى المكقؼ  (المطمب الثاني) كالقضاء (المطمب األول)المكاقؼ ابتداء مف الفقو 

 .(المطمب الثالث)التشريعي
 .والتكنولوجي موقف الفقو من مخاطر التطور العممي: المطمب األول

اختمؼ الفقو في نظرتو لمسألة إعفاء المنتج مف المسؤكلية عف مخاطر التطكر 
العممي كذلؾ بعد تأثيره في المفاكضات كاألعماؿ التحضيرية إلعداد التكجيو األكركبي بيف 

، ككاف لكؿ اتجاه حججو التي (الفرع الثاني)كمعارض ليا  (الفرع األول)مؤيد لفكرة اإلعفاء 
 .ارتكز عمييا لتبرير مكقفو مف ىذه المسألة

 .(1)االتجاه المؤيد إلعفاء المنتج من المسؤولية لمخاطر التطور العممي: الفرع األول
يرل أصحاب ىذا االتجاه ضركرة استبعاد المسؤكلية عف المنتج بسبب مخاطر التقدـ 

 :بحجة أف
إبقاء مسؤكلية المنتجيف عف العيكب التي لـ تكشؼ عنيا حالة المعرفة العممية كالفنية  .1

لحظة طرح المنتكج لمتداكؿ في السكؽ مف شأنو أف يشكؿ عائقا أماـ تقدـ كتطكر 
 (2).المنتجات

عدـ إعفاء المنتج مف المسؤكلية يدفعو إلى عدـ اإلبداع كاالبتكار، فخكفو مف تحمؿ  .2
 .المسؤكلية يجعمو يحجـ عف تسكيؽ منتجات جديدة، فيحـر المجتمع مف فكائدىا

                                                           

أم انو يخمصو مف ,أك الكاجب الممقى عمى عاتقو , رفع عف كاىؿ الشخص كميا أك جزئيا االلتزاـ : يعرؼ اإلعفاء بأنو(  1) 
. ك ىذا يفترض بطبيعة الحاؿ أف شركط المسؤكلية قد تكافرت, فيك ييدؼ في األساس إلى إزالة اثر المسؤكلية ,المسؤكلية 

ك إنما ىك فقط كسيمة تسمح لممدعى عميو أف يبطؿ ,فيي قامت بتكفر كؿ أركانيا ,كال يشكؿ اإلعفاء كسيمة ليدـ المسؤكلية 
مخاطر التطكر بيف قياـ المسؤكلية ك اإلعفاء  ,البراوي حسن حسين: انظر في ىذا الصدد.اثر المسؤكلية القائمة في حقو 

  .110ص ,2002,القاىرة,دار النيضة العربية , منيا 
 .642، المرجع السابؽ، ص (دراسة مقارنة)المسؤكلية المدنية عف أفعاؿ المنتجات الخطرة المعداوي محمد أحمد، (2)



                        األحكام المتعمقة بمخاطر التطور العممي      :       الفصل األول

 

69 

عدـ اإلعفاء مف المسؤكلية تؤدم إلى اإلضرار باالقتصاد كالصناعة، بسبب النفقات  .3
كاألعباء المالية المرتفعة التي تثقؿ كاىؿ المنتج، كبصفة خاصة أقساط التأميف عف 

 (1).المخاطر غير المتكقعة

عدـ العمـ بالعيب كفقا لممعطيات العممية المتاحة يجب اعتباره دفعا بسبب عدـ تكافر  .4
شرط العيب الالـز لقياـ المسؤكلية، ألف تقدير العيب يتـ كفقا لمتكقعات المشركعة 

 .لممستيمكيف

مف التكجيو األكركبي  (06/02)كيدعـ أصحاب ىذا الرأم مكقفيـ بما كرد في المادة 
السمعة ال "، مف أف (2) مف القانكف المدني الفرنسي03-1386/04)التي تقابؿ نص المادة 

 ".تعد معيبة بمجرد ظيور سمعة أخرى أكثر تطورا منيا التداول
تحميؿ المسؤكلية لممنتج يؤدم طرديا إلى ارتفاع األسعار في السكؽ، كبالتالي  .5

 .يضعؼ القدرة الشرائية لممستيمؾ كيرىقو ماديا

كلقد ذىب المؤيدكف لإلعفاء بسبب مخاطر التقدـ إلى أنيا بطبيعتيا ال تككف قابمة  .6
لمتأميف عمييا مف حيث المبدأ فمخاطر التقدـ تككف غير ظاىرة كغير ممكف تكقعيا 
في حالة المعرفة العممية كالفنية لحظة طرح المنتج لمتداكؿ، فيي إذف غير قابمة 
لمقياس، كالتأميف ال يككف إلى عمى األخطار المحتممة المحددة كالقابمة لمتأميف 

 ال يمكف أف يغطي أضرارا ليست لدييا مدلكؿ RC، كعمى ذلؾ فإف تأميف (3)إحصائيا
 .إحصائي ال يستطيع تقديرىا

مف شانو أف يضع , عدـ النص عمى مخاطر التطكر العممي كسبب معفيإف  .7
ك ىذا مف ,المشركعات ك الشركات الفرنسية في مركز أدنى مف نظيراتيا األكركبية 

                                                           
 .642 المرجع نفسو، ص أحمد،المعداوي محمد (1)
 .265، المرجع السابؽ، ص "مسؤكلية المنتج عف األضرار التي تسببيا منتجاتو المعيبة"،  جميعي حسن عبد الباسط(2)
 .37، 36، ص ص 2007ف، .ب.ف، د.د..، د1، ط"إدارة الخطر كالتأميف "عزمي أسامة سالم و شقيري نعري موسى،( 3)
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حيث يككف ,شانو أف يضعؼ المنافسة بيف المنتجات الفرنسية ك مثيالتيا األكركبية 
 ∙مف السيؿ قياـ مسؤكلية المنتجيف الفرنسييف أكثر مف نظرائيـ األكركبييف

 يستمـز ىذا السبب مف أسباب اإلعفاء إذ لكاله لعزؼ ,المشركعاتتقدـ العمـ ك تنمية  .8
 ∙المنتجكف عف تقديـ كؿ ما ىك جديد خشية مالحقتيـ بدعاكل التعكيض

يمكف لممضركريف دائما المجكء إلى القكاعد العامة في المسؤكلية في حالة انتفاء   .9
 ∙المسؤكلية المكضكعية

. االتجاه المعارض إلعفاء المنتج من المسؤولية لمخاطر التطور العممي: الفرع الثاني
عمى عكس أصحاب الرأم األكؿ، يرل ىذا االتجاه أنو ال يجب إعفاء المنتج مف 

: المسؤكلية بسبب مخاطر التطكر العممي، كاستندكا في دعـ رأييـ إلى الحجج التالية
قبكؿ مخاطر التطكر العممي كسبب إلعفاء المنتج مف المسؤكلية يعد ارتدادا عف  .1

تبني المسؤكلية المكضكعية كعكدة بطريؽ غير مباشر إلى المسؤكلية القائمة عمى 
الخطأ فالقكؿ بحؽ المنتج في التمسؾ باإلعفاء لعدـ تمكنو في ضكء التطكر العممي 
 يعني في الكاقع اعتبار المسؤكلية قائمة عمى خطأ مفترض، يمكف إثبات عكسو مف

خالؿ إثبات المنتج لقيامو ببذؿ الجيد الكافي لمتعرؼ عمى عيكب المنتكج كىك 
 (1).تناقض مع أىداؼ التكجيو األكركبي مف إنشاء مسؤكلية مكضكعية

, تضيع مصالح المضركريف في الحصكؿ عمى التعكيض لما يمحقيـ مف ضرر .2
 ∙ لممنتج بحؽ التمسؾ بمخاطر التطكر العممي لإلعفاء مف المسؤكليةؼباالعترا

بإمكاف المنتج تفادم تحمؿ أعباء مخاطر التطكر العممي مف خالؿ التأميف عمييا،  .3
 .ثـ يقـك بعد ذلؾ بزيادة أسعار منتجاتو

                                                           
 .242، المرجع السابؽ، ص "مسؤكلية المنتج عف األضرار التي تسببيا منتجاتو المعيبة "جميعي حسن عبد الباسط،( 1)
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ك يعد ,تعد مخاطر التطكر العممي سببا جديدا مف أسباب اإلعفاء مف المسؤكلية  .4
خركجا عف القكاعد التقميدية التي ال تعترؼ إال بالسبب األجنبي  كسبب معؼ مف 

 ∙المسؤكلية

ال يمكف االستناد إلى التكجيو األكركبي في كجكب النص عمى مخاطر التطكر كسبب  .5
 مف التكجيو ذاتو تعطي الحؽ لمدكؿ األعضاء في النص عمى ىذا 15فبنًبدة , معؼ

 ∙ ك فنمنداغك ىناؾ دكؿ لـ تأخذ بيذا االستثناء مف ذلؾ لكسمبكر, االستثناء مف عدمو

دعـ القضاء أكثر مف مرة تحميؿ المنتج المسؤكلية عف عيكب منتجاتو ميما كاف  .6
السبب حتى كلك كاف العيب غير قابؿ لمكشؼ كقت العرض لمتداكؿ، ىذا يعني أف 
إقرار التشريع لإلعفاء مف المسؤكلية يمثؿ عكدة لمكراء، كنقضا الجتيادات القضاء 

 .الميمة في ىذا الميداف

قبكؿ اإلعفاء مف مخاطر التطكر العممي ُيعّد متناقضا مع تشديد مسؤكلية المنتج التي  .7
جاء بيا التكجيو األكركبي، كما أف االلتزاـ بمخاطر التقدـ ليس إال مقابال لمثقة التي 
يكلييا المستيمؾ لممنتج، خصكصا أف ىذا األخير ىك األقدر عمى تكزيع المخاطر 

 (1).الناجمة عف العيب

كفي مقابؿ ما ذىب إليو بعض الفقو مف أف تعيب المنتجات تقدر في ضكء حالة العمـ،  .8
فقد رفض االتجاه المعارض لإلعفاء استنادا إلى أف التكجيو األكركبي ذاتو أقر بكجكد 

 منو مف التكجيو استخدمت مصطمح 7العيب كقت إطالؽ السمعة في التداكؿ، فالمادة 
، بما يعني أف المشرع األكركبي كمف بعده الفرنسي وجود العيبكمصطمح  اكتشاف

 .يقراف بكجكد العيب الذم لـ تستطع المعارؼ العممية الكشؼ عنو

                                                           
 بحيث أف المنتج ىك الشخص األفضؿ لتكزيع risque distribution يتـ االستناد إلى نظرية المخاطر المكزعة (1)

المخاطر بيف المستيمكيف ألنو يستطيع أف يدمج ثمف  األماف أك السالمة في المنتكج بزيادة في الثمف يتحمميا في النياية 
، "المسؤكلية عف فعؿ المنتجات المعيبة كمخاطر التقدـ"، خيال محمود السيد عبد المعطي: انظر في ىذا الصدد. المستيمؾ

 .71المرجع السابؽ، ص 
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الطابع غير المتكقع ليذه المخاطر، يمثؿ حجة أك دليؿ عمى عدـ إمكانية إعفاء  .9
المنتج مف ىذه المخاطر، حيث مف الصعب أف يتحمؿ المستيمككف مخاطر االبتكار 

 .كالتطكر، ألنيا غالبا ما تككف خطيرة، كيترتب عمييا أضرار جسيمة

رغـ الحجج التي صاغيا كؿ اتجاه لتبرير مكقفو مف مسألة إعفاء المنتج مف 
المسؤكلية بسبب مخاطر التطكر العممي، إال أف التكصية األكركبية انتيت إلى النص عمى 
مخاطر التطكر العممي كسبب إلعفاء المنتج، تاركة المجاؿ لمدكؿ األعضاء في اإلتحاد 
األكركبي بيف النص عمى ىذا السبب مف عدمو في تشريعاتيا الكطنية، دكف أف تمـز أية 

 (1):مف التكجيو األكركبي عمى ما يمي (15)دكلة بذلؾ، كقد نصت المادة 
لكل دولة من الدول األعضاء أن تقرر بالمخالفة لممادة السابعة اإلبقاء أو النص "

في تشريعيا عمى أن المنتج يكون مسؤوال حتى ولو أثبت أن حالة المعرفة العممية أو 
 ".الفنية في لحظة طرح المنتوج لمتداول، لم تكن لتسمح بالكشف عن وجود قصور

 .موقف القضاء من مخاطر التطور العممي و التكنولوجي: المطمب الثاني
بعث اإلحساس بالظمـ الكاقع عمى ضحايا مخاطر التطكر العممي ككثرة القضايا 
بشأنيا إلى تبايف في مكقؼ القضاء، فإف كىذا االختالؼ القضائي يتفاكت بتفاكت النظـ 

، كبعدىا القضاء األلماني (الفرع األول)الكضعية، فميذا يتـ التطرؽ إلى القضاء الفرنسي 
 .(الفرع الثاني)
 
 
 
 

                                                           
 .362، المرجع السابؽ، ص "المسؤكلية المدنية لممنتج"سي يكسؼ زاىية حكرية، ( 1)
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 (1).القضاء الفرنسي: الفرع األول
كاف لمقضاء الفرنسي دكر خالؽ في ىذا المجاؿ بؿ كدكر إنشائي في نطاؽ حماية 

المستيمؾ، بدرجة يمكف القكؿ معيا بأف محكمة النقض الفرنسية أرادت االمتثاؿ لركح االتفاؽ 
 . قبؿ أف يصكغو المشرع الفرنسي ضمف مكاد القانكف المدني1985األكركبي 

، (2)لقد تطرؽ القضاء الفرنسي لمخاطر التطكر العممي مخالفا بذلؾ القضاء الجزائرم
كمّر إزاءىا بمرحمتيف، فاألكلى تضمنت عدـ االعتراؼ بيا كسبب إلعفاء المنتج مف 

                                                           
، فمقد استخدـ القضاء "مخاطر التقدـ العممي" أكد التطكر القضائي في فرنسا اإلصرار عمى إلزاـ المنتج بالمسؤكلية عف (1)

لمتكسع في نطاؽ مسؤكلية المنتج كاعتبره مسؤكال عف عيكب - في مرحمة أكلى–الفرنسي االفتراض كالحيمة القانكنية 
لذلؾ فقد افترض . المنتجات حتى في الحاالت التي لـ يكف يعمـ فييا بيذه العيكب أك لـ يكف باستطاعتو أف يعمـ بيا

القضاء في مجاؿ العالقة التعاقدية عمـ المنتج المحترؼ بعيكب المبيع ثـ أصبح ال يقبؿ منو إثبات عكس ىذه القرينة، التي 
، كلـ يقصر القضاء نطاؽ العمؿ بيذه القرينة عمى مجاؿ دعكل قرينة قاطعة غير قابمة إلثبات العكسأصبحت بذلؾ 

ضماف العيب الخفي، بؿ اتجو القضاء الفرنسي إلى تشديد مسؤكلية البائع الميني ك خاصة منتجي السمع ككضعيـ مكضع 
ك ذلؾ مف خالؿ التكسع في فكرة العيب حيث اعتبر نقص األماف في المنتج المعيب مف قبيؿ التعيب المادم ,المسؤكلية 

ؼ المتيف ال تسمحاف بقياـ .ـ. مف ؽ1646ك1645ك مف ناحية أخرل تكسع في تفسير المادتيف ,في الشيء مف ناحية 
كالمنتج بعيكب  (المحترؼ)مسؤكلية البائع إال إذا كاف عالما بالعيب مسبب الضرر مف خالؿ إنشاء قرينة عمـ البائع الميني

ك لـ يقتصر ,ك برر القضاء مسمكو باف المنتج بحكـ مينتو ال يستطيع أف يجيؿ عيكب المبيع الذم يصنعو أك يبيعو.المبيع
القضاء الفرنسي عمى التكسع في مجاؿ دعكل العيب الخفي بؿ اتجو إلى التكسع في مجاؿ في مجاؿ دعكل المسؤكلية 

ثـ قاـ بإنشاء االلتزاـ .مف خالؿ اعتبار تسميـ منتكج معيب يعد إخالال بااللتزاـ بالمطابقة , العقدية عف عدـ التسميـ المطابؽ
ك انتيى إلى إقامة مسؤكلية مكضكعية عمى عاتؽ البائعيف . التزاـ بتحقيؽ نتيجة قبضماف السالمة ك الذم يعتبر بطبيعت

كما أحرز القضاء الفرنسي التطكر ذاتو في تحديد . تقـك عمى الضرر ال الخطأ تشمؿ حالة مخاطر التطكر العمميفالمينيي
مسؤكلية المنتج عمى صعيد المسؤكلية التقصيرية مف خالؿ تكسيع دائرة المستفيديف مف االلتزاـ بضماف السالمة ك جعمو 

 .(متعاقديف ك غير متعاقديف)التزاما عاما في مكاجية المضركريف كافة
لالنتباه أف أرشيؼ المحاكـ في الجزائر ال يحتكم إال عمى النزر القميؿ مف األحكاـ المدنية الصادرة في مجاؿ مف الممفت  (2)

االستيالؾ ك بطبيعة الحاؿ، ال يمكف ليذا الكاقع أف يكلد لدينا انطباعا بقمة ىذه الحكادث في الجزائر، كمف بيف المكاد التي 
 الذم ال يزاؿ يثير العديد مف المخاكؼ ك التساؤالت حكؿ كيفية الكقاية مادة االميكنتتمثؿ مخاطر التطكر العممي نجد 

كىك طبيب مستشار بصندكؽ الضماف االجتماعي كمختص في طب " مقداد"منو، كفي ىذا الخصكص أكضح الدكتكر 
 كمعكض مف طرؼ الصندكؽ مرض ميني،العمؿ بأف سرطاف الرئة الناجـ عف استنشاؽ خصالت مادة االميكنت يعتبر 

 سنة، لكف المشكؿ 30 إلى 20حيث يعطي المشرع لممريض الحؽ قي التعكيض كالتكفؿ الطبي لمدة تتراكح ما بيف 
المطركح ىك أف المرض ال تظير أعراضو إال في المراحؿ األخيرة مف العمؿ، كفي غالب األحياف يظير متأخرا، أم بعد 

 =كتجدر. الخركج إلى التقاعد لذلؾ نجد قمة مف العماؿ يتفطنكف لذلؾ ك يصرحكف بحالتيـ عمى مستكل مصالح طب العمؿ
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، أما الثانية فقد اعتبرت مخاطر التطكر العممي كسبب إلعفاء المنتج مف (أوال)المسؤكلية 
 .(ثانيا)المسؤكلية 

 .عدم االعتراف بيا كسبب إلعفاء المنتج من المسؤولية:  أوال
لـ يعترؼ القضاء بمخاطر التطكر كسبب إلعفاء المنتج مف المسؤكلية في ىذه 

المرحمة حتى كلك كاف يجيؿ العيب، بؿ حتى كلك لـ يكف العمـ قد اكتشفو ككاف أساس ذلؾ 
قرينة قاطعة، كضعيا القضاء مضمكنيا افتراض عمـ المنتج بالعيب حتى كلك كاف مف 

 .المستحيؿ كشفو
كترتيبا عمى ذلؾ قضى بمسؤكلية المنتج عف األضرار التي سببيا عيب المنتكج برغـ 

عمى كجو –كلقد استصحب القضاء ىذه القرينة , أنو ثبت لممحكمة استحالة كشؼ ىذا العيب
 كفيما يتعمؽ (أ)في مجاليف المسؤكلية عف عيكب المنتجات المشتقة مف الدـ - الخصكص

 .(ب) distilbène بمسؤكلية  مخابر

 :المسؤولية عن عيوب المنتجات المشتقة من الدم - أ

مما ال شؾ فيو أف قضية الدـ الممكث بفيركس اإليدز كالتي جرت كقائعيا في فرنسا 
تعد أحد أىـ األسباب التي أثارت فكرة المسؤكلية الجنائية، كالمدنية عف تمكث الدـ بيذا 

 الفيركس 1983 في فيفرم Montagnierالفيركس، فمنذ أف اكتشؼ العالـ الفرنسي 
المسبب لإليدز، كتأكيده عمى إمكانية انتقاؿ ىذا الفيركس عف طريؽ الكريد تكالت المقاالت 

، كىذا ما حدث فعال إذ (1)التي نبيت إلى مدل الخطر الذم يتعرض لو مرضى الييمكفيميا

                                                                                                                                                                                     

إذ يحدد فيو تدابير الكقاية مف  يتعمؽ بالكقاية مف األخطار المتصمة بمادة االميكنت، 95-99رقـ  اإلشارة أنو صدر مرسـك تنفيذم=
أك السكاف جميعيـ لمغبار الناجـ عف االميكنت أك عف المكاد /األخطار المتصمة بالنشاطات التي يتعرض فييا العماؿ ك

 مف نفس المرسـك تمنع تسكيؽ كاستعماؿ كؿ 3التي تحتكم عمييا أك مف المحتمؿ أف يتعرضكا ليا، كأكثر مف ذلؾ فالمادة 
 بمكجب المرسـك 2009 عدلت في 3ألياؼ االميكنت كالمكاد التي أضيفت ليا ىذه المادة عف قصد، كما يالحظ أف المادة 

  . إذ منعت تصنيع ك استيراد كتسكيؽ كؿ أنكاع ألياؼ األميكنت كمكاد االستيالؾ التي تحتكم عمييا321-09التنفيذم رقـ 
 ىـ المرضى الذيف يحتاجكف إلى إمدادىـ بأحد عناصر الدـ التي يطمؽ عمييا العامؿ الثامف أك العامؿ التاسع، كىي (1)

عكامؿ تساعد عمى تجمط الدـ كمنع النزيؼ، كتعتبر طائفة مرضى الييمكفيميا مف أكبر الطكائؼ التي تتعرض لإلصابة 
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 المرحمة القضائية برفع دعاكل تتعمؽ بتكزيع منتجات ممكثة 1987 فيفرم 25بدأت في 
بفيركس اإليدز، كخالفا لمحكادث الطبية، فإف محكمة النقض الفرنسية قد رفضت أف تعتبر 
األخطار التي يكشؼ عنيا التقدـ العممي سببا لإلعفاء مف المسؤكلية عف اإلصابة بفيركس 

 .، أثر نقؿ دـ ممكث(اإليدز)فقد المناعة المكتسبة 
فمقد رفض القضاء كافة الدفكع التي أبداىا المنتج في الدعاكل المرفكعة ضده في 

 .شأف الدـ الممكث حتى كلك كاف يجيؿ مصدر ىذا التمكث
SIDAفقد قضى فيما يتعمؽ بفيركس 

العيب الداخمي لمدم حتى الذي ال " بأف (1)
يمكن كشفو ال يمثل بالنسبة لمؤسسة المورد سببا أجنبيا بالنسبة لو يبرر إعفاءه من 

 (2)".المسؤولية

« Le vice interne du sang même indécelable, ne constitue pas, pour 

l’organisme fournisseur, une cause qui lui est étrangère. » 

فالمتتبع لمتطكر القضائي في مجاؿ عمميات نقؿ الدـ يكتشؼ بكضكح أف مخاطر 
تعد سببا لإلعفاء مف المسؤكلية، بؿ عمى العكس، فإف مراكز نقؿ الدـ باعتبارىا منتجا  التطكر ال

كمكزعا، يجب أف تضمف ىذه المخاطر كىك ما أكدتو محكمة النقض حيف فصمت في القضية 
أن المنظمات الموردة " 1996 يكليك 9مؤكدة في العديد مف قضايا االستئناؼ كخصكصا حكـ 

                                                                                                                                                                                     

، حيث أف عناصر الدـ التي يحتاجكنيا يتـ تجميعيا مف آالؼ المتبرعيف C ك B الكبدم الكبائي ببفيركس اإليدز كااللتيا
 .كىذا ما يزيد فرص إصابتيـ بيذا الفيركس

 إلى اإلصابة بفيركس اإليدز بسبب 1985 إلى 1979كقد تعرض الكثير مف مرضى الييمكفيميا في فرنسا في الفترة مف 
إمدادىـ بمشتقات دـ ممكثة بفيركس اإليدز، كالذم لـ يكف يتسنى اكتشافو في ىذه الفترة حيث أف اختبار األجساـ المضادة 
لإليدز لـ يكف معركفا كقتيا، كقد قدر البعض أف عدد مرضى الييمكفيميا الذيف نقؿ ليـ دـ ممكث بفيركس اإليدز في تمؾ 
الفترة بحكالي ثمانية آالؼ شخص مشيرا إلى أف ىؤالء المرضى قد يشارككف أيضا في نقؿ العدكل بفيركس اإليدز إلى 

، " الكبدم الكبائيبالحماية الجنائية لمدـ مف عدكل اإليدز كااللتيا"،  أمين مصطفى محمد:انظر في ىذا الصدد. أقربائيـ
 . 21، ص 1999دار الجامعة الجديدة لمنشر، القاىرة، 

كيطمؽ syndrome d’immuni-déficience acquise كىك اختصار لجممة SIDAيعرؼ بالمغة الفرنسية بالسيدا (1)
Human اختصارا HIVعميو بالمغة العربية مرض نقص المناعة المكتسب، كيطمؽ عميو في المغة اإلنجميزية 

Immunodeficieny virus 
(2)Cass. Civ.12avril 1995. J.C.P 1995 II. 22467. 
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لمدم، ومنتجاتو تكون ممزمة بتوريد منتجات خالية من العيوب لممتمقين وأنيم ال يمكنيم أن 
 (1)".يكونوا معفيين من ىذا االلتزام إال من خالل إثبات السبب األجنبي

« Les centres de transfusion sanguine sont tenus de fournir aux 

receveurs des produits exempts de vices, et qu’ils ne peuvent 

s’exonérer de cette obligation de sécurité que par la preuve d’une 

cause étrangère qui ne puisse leur être imputée. » 

كىكذا يتبيف أف مؤسسات نقؿ الدـ المصنعة لمنتجات الدـ كالمكزعة ليا ال يمكف إعفاؤىا مف 
 .المسؤكلية إال عف طريؽ إثبات السبب األجنبي

  Distilbène 1mgمسؤولية المخبر الفرنسي في قضية  - ب

Distilbèneىك و,  ايثيل ستيمبوستيرولىك اسـ لمنتكج  يتككف مف جزئيات 
منذ سنة ,  سنة40 تداكلو في فرنسا حكالي تم, ىرمكف االستركجيف مشتؽ مف

 تـ تناكلو مف طرؼ النساء ذإ, 1977 إال أف تـ سحبو مف السكؽ سنة 1950
ك لقد  رتب ىذا الدكاء العديد مف , الحكامؿ لمنع الكالدة المبكرة ك اإلجياض

كمف القضايا التي حدثت في فرنسا نجد قضية المرأة التي رفعت ,األضرار لمستيمكيو
 نتيجة تناكليا ليذا الدكاء أثناء فترة الحمؿ ك Distilbèneدعكل ضد مخابر  

كذلؾ لخرؽ ىذه المخابر ,  la tumeur cancéreuseإصابتيا بكـر سرطاني 
, كاجب الرعاية ك ارتكابيا لسمسمة مف األخطاء مف خالؿ عدـ رصد فعالية المنتكج

-1939عمى الرغـ مف التحذيرات الكاردة في األدبيات الطبية كالعممية في عاـ 
 :ك بعد أف  كصمت القضية إلى محكمة النقض أقرت المحكمة بمايمي ,1962

ك ذلؾ لعدـ معرفة المخبر , USB pharma et Novartisيسؤٔنيت انًخبزيٍ -
 . ك أف الدكاء كاف يتـ إنتاجو في فرنسا مف طرؼ المخبريف,المسؤكؿ بالتحديد

 ,la charge de la preuve renversée تـ قمب لعبء اإلثبات 2009في   -
ك لـ يكف السبب في , يجب عمى احد المخبريف إثبات أف منتجكىـ ليس معيبا إذ

                                                           
(1)

C Cass 1
ere 

chambre civ. 9 juin1996. D, 1996, p 613. 
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ماداـ أف المحكمة اعترفت بالعالقة السببية بيف مرض ,إحداث الضرر لمضحية
 .ك جزئيات الدكاء باالستناد إلى الخبرة الطبية   tumeur cancéreuseالضحية 

ك الحؿ الذم تكصمت إليو المحكمة ىك تطكير لممفاىيـ التقميدية لممسؤكلية التقصيرية 
كالذم استمدتو مف نظرية متطكرة جدا أنو في حالة ما إذا كاف مجمكعة ,في فرنسا 

مف األشخاص غير محدديف ك سببكا ضررا لمضحية فيعتبركف مسؤكليف بالتضامف 
 .أم أف منتكجيـ كاف سميما كلـ يسبب أم ضرر,مع سعييـ في إثبات عكس ذلؾ ,

 lesك قد تـ تطبيؽ ىذه النظرية مف قبؿ محكمة النقض في حكادث الصيد 

accidents de chasse. 

 24ك لكف السؤاؿ المطركح ىؿ أف ما تكصمت إليو المحكمة في قرارىا الصادر في 
 يتـ تطبيقو في كؿ حالة  ما إذا تـ طرح لمنتكج مف طرؼ مخابر )1 2009  (سبتمبر

 .  ك ُيمقى عمى عاتقيا عبء اإلثبات, ك سبب ضرر لممستيمؾ تقـك بالتعكيض
في قرار  Distilbène يينما محكمة فرسام اعتمدت في سبيؿ تعكيض ضحايا دكاء

كل " ق م ف التي تنص عمى مايميمن  1383المادة  عمى 2004ليا صدر في 
." أو عن إىمال  منو أو عدم حيطتو,شخص مسؤول عن الضرر الذي يحدثو بفعمو

ك يتضح مف ىذا القرار الصادر مف محكمة فرسام أف المفاىيـ التقميدية الفرنسية 
المبنية عمى أساس االلتزاـ بالحيطة ك الحذر كافية لتعكيض ضحايا مخاطر التطكر 

 .العممي
Cette discision montre que les notions traditionnelles du droit 

français, fondé sur les obligations de vigilance et de prudence 

sont amplement suffisantes pour entrainer la responsabilité d’un 

fabricant confronté à un risque de développement.

  
 

                                                           
(1 ) 

C Cass ,1
er

 chambre civ, 24 sepetembre2009, bull, civ, I. N°16305. Voire le site : 

www.légifrance.gouv.fr  

http://www.l�gifrance.gouv.fr/
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. االعتراف بمخاطر التطور كسبب إلعفاء المنتج من المسؤولية: ثانيا
إذا كاف القضاء متشددا فيما يتعمؽ بالمنتجات المشتقة مف الدـ كلـ يعترؼ بأم سبب 
إزاءىا إلعفاء المؤسسات المنتجة لتمؾ المشتقات إال أنو أخذ بمخاطر التطكر كسبب إلعفاء 

 .المنتج فيما يتعمؽ بمسؤكلية صانعي الدكاء خارج المنتجات المشتقة مف الدـ
غير أف أسباب اإلعفاء لـ تكف عمى أساس كاحد بؿ تنكعت األسس في ىذا المجاؿ 

 باإلضافة إلى ،(أ)كيمكف حصرىا في أساسيف، اإلعفاء عمى أساس المصمحة العامة 
 .(ب)اإلعفاء عمى أساس عدـ تكقع النتيجة الضارة 

 :اإلعفاء عمى أساس المصمحة العامة - أ

كمف أجؿ ىذا تقررت - كىذا ىك األصؿ–قد تككف مصمحة المضركر جديرة بالحماية 
قكاعد المسؤكلية بحسباف أف المضركر يمثؿ عنصرا مف عناصر المجتمع ك بضـ مصالح 
األفراد إلى بعضيا البعض تتشكؿ المصمحة العامة كالتي ىي اليدؼ النيائي ألم مشرع 

كالتي يجب ترجيحيا إذا تعارضت معيا مصمحة بعض األفراد، كىذا ما اتجيت إليو محكمة 
النقض الفرنسية كالتي رفضت تقرير مسؤكلية أحد المعامؿ الذم يستخدـ بعض المنتجات 
المخصصة لتسييؿ اختبارات الطب اإلشعاعي كالذم كاف يسبب بعض االلتيابات لمف 
يخضع ليذه االختبارات كبررت المحكمة ما ذىبت إليو أنو ال يمكف االستغناء عف ىذا 
المنتكج لتسييؿ االختبار اإلشعاعي كيجب تحمؿ نتائجو نزكال عف مقتضيات المصمحة 

 (1).العامة إلى أف يتـ اكتشاؼ منتكج آخر أقؿ ضررا
ككجو المصمحة العامة في الحكـ السابؽ ىك تشجيع األبحاث العممية كمنح الثقة 

 .لمباحثيف كعدـ تعريضيـ لسيؼ المسؤكلية ألف ذلؾ ىك السبيؿ لمتطكر
 :اإلعفاء عمى أساس عدم توقع النتيجة الضارة - ب

                                                           
(1) 

Cass, civ. 23 mai1973, J.C.P, 1975, II. 17055. 
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أقرت محكمة النقض في إحدل الدعاكل مبدأ اإلعفاء مف المسؤكلية عف األضرار 
 . الناتجة مف استخداـ المريض لدكاءيف متضاديف استنادا لعدـ تكقع المنتج لمنتيجة الضارة

كفي سبيؿ تبرير ما اتجيت إليو المحكمة فقد قررت بأف القانكف لـ يضع عمى عاتؽ 
المعمؿ التزاما بضركرة تكقع كافة المخاطر الناجمة مف استخداـ الدكاء، كأف التزاـ المعمؿ 

بضركرة االستعالـ عف اآلثار المرتبطة عمى استخداـ دكاءيف في نفس الكقت ال يمكف 
المساءلة عنو إال إذا كانت تمؾ اآلثار معركفة كقت تداكؿ الدكاء في السكؽ كما اتصؿ بو 

 ( 1).عمـ المعامؿ كمف ىذا الكقت بالتحديد
 .القضاء األلماني: الفرع الثاني

  ليييئ لضحايا الحكادث(2)اجتيد القضاء األلماني في تطكير مبدأ المسؤكلية الخطئية
جبرا عادال لمضرر كذلؾ بفرض كاجبات محددة كمف خالؿ إعادة البناء الييكمي لقاعدة 

اإلثبات عمى أساس افتراض الخطأ يقي ضحايا الحكادث التعرض لتحمؿ تبعات العجز عف 
نما ىك إخالؿ بكاجب ضماف السالمة  .إثباتو فالخطأ ليس انحرافا في السمكؾ كا 

فمقد مّد القضاء ىذا المفيـك المكضكعي إلى كؿ مجاالت المسؤكلية التقصيرية بما 
 .فيو المسؤكلية عف المنتجات

ككاجب السالمة يفرض عمى الصانع متابعة تطكر حالة العمـ، فمسؤكلية المنتج يمكف 
أف تنعقد حتى كلك التـز عند صنعو بما تفرضو المقتضيات الالئحية كمعطيات العممية 
كالفنية الثابتة في ذلؾ التاريخ، كذلؾ إذا لـ يتخذ في مكاجية ما تكشؼ عنو التجربة أك 

 .الدراسات العممية مف مخاطر، ما تقضي السالمة اتخاذه مف إجراء

                                                           
(1)

Cass, civ. 8 avril 1986. J.C.P,  1986 II, 20721. 

(2 )
كبٌ اسخخذاو انمؼبء نهًسؤٔنيت انخطئيت يظٓزا يٍ انبُبء انعمهي انشكهي انًخجّ إنٗ إخفبء حميمت انًبذأ انًسٕغ نهحًبيت 

 :اَظز في ْذا انظذد.انًٕػٕعيت
OUVRSTAKE Jean, La responsabilité du fabricant de produits Dangereux, R.T.D.C, N° 27, Sirey, 

1972, P 500. 
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فمكقؼ القضاء األلماني اتجاه مخاطر التطكر العممي يتخذ ُسبميف االعتراؼ بمخاطر 
، استثناء مجاؿ األدكية مف اإلعفاء (أوال)التطكر العممي كسبب لإلعفاء مف المسؤكلية 

 .(ثانيا)بسبب مخاطر التطكر العممي 
 .األخذ بمخاطر التطور العممي كسبب لإلعفاء من المسؤولية: أوال

شكمت مخاطر التطكر العممي سببا مشركعا لدفع المسؤكلية، كذلؾ راجع أف إدراج 
ىذا الدفع في التكصية األكركبية كاف بناءا عمى اقتراح الكفد األلماني، باإلضافة إلى الثقؿ 
السياسي األلماني، كذلؾ عمى أساس أف إلزاـ المنتج بضماف المخاطر ينعكس سمبا عمى 

 كالتي تككف بطبيعتيا محال لتمؾ المخاطر كىذا ما تبنيو (1)المنتجات ذات التقنية المتقدمة
قضية بشأف التعكيض عف األضرار التي لحقت بنظاـ لممعمكمات خاص بإحدل الشركات، 
كذلؾ إثر استخداـ قرص ممغنط أرفقو ناشر متخصص في مجاؿ نظاـ المعمكمات بإحدل 
مطبكعاتو لمتجربة، تمسؾ الناشر، دفعا لمدعكل المؤسسة عمى ضماف البائع، بأف الضرر 

يرجع إلى برنامج مضاد أدخمو الغير بطريقة تدليسية عمى القرص الممغنط، كأف ىذا التدخؿ 
 .كاف بمثابة الكاقعة التي يتعذر تكقييا كتكقعيا

قضت محكمة االستئناؼ بإلزاـ الناشر بصفتو بائعا بالضماف كأيدتيا محكمة النقض 
العدكل بفيركس )فيما استندت إليو، رفضا لمدفع مف أف تدخؿ الغير التدليسي ببرنامج مضاد 

كاف خطرا معمكما، فقد كاف مكضكعا لدراسات مستفيضة، ككضعت لمكشؼ عنو  (المعمكمات
 (2).كالقضاء عميو الكثير مف البرامج 

 
 

                                                           
 .47، المرجع السابؽ، ص "مدل التزاـ المنتج بضماف السالمة في مكاجية مخاطر التطكر العممي"، قدوس حسن عبد الرحمن ( 1)
 .56 ، صنفسو المرجع قدوس حسن عبد الرحمن،   (2)
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 (.1)استثناء مجال األدوية من اإلعفاء بسبب مخاطر التطور العممي: ثانيا
نظرة القضاء  إلى مخاطر التطكر العممي كسبب لإلعفاء مف المسؤكلية في مجاؿ 

صناعة الدكاء كانت مكضعا لنقد شديد مف جانب الفقو، بصفة خاصة كأف ما يالـز 
المنتجات الصيدلية مف مخاطر يبدك أشد جسامة كأكثر تيديدا لصحة كسالمة اإلنساف مما 
يالـز غيرىا مف المنتجات، كىذا يسكغ بذاتو لصناعي الدكاء ضماف السالمة في مكاجية 

 .مخاطر التطكر العممي
فالدكاء منتكج يقـك عمى تقنية معقدة، كمصدر لمخاطر جسيمة، كينتج آليا كبكميات 

ضخمة كىك ما يجعؿ اآلالؼ بؿ المالييف مف المستيمكيف في اتصاؿ مباشر بمخاطره، فعيد 
المستحضرات الصيدلية المرتكزة في عناصرىا عمى المكاد الطبيعية، كما الحظ بعض 
القضاة، قد كلى فالدكاء اليـك منتكج صناعي يشكؿ بتطكره فرعا مف فركع الصناعة 

 .الكيميائية
السابؽ اإلشارة إلييا إذ  (contergan)كفي أعقاب الضجة التي أحدثتيا قضية 

تسبب عرض أحد المنتجيف لدكاء في آثار جانبية لمنساء الحامالت الالئي تناكلنو، بما أدل 
إليو مف تشكىات لدل األجنة، كنقص في أعضاء األطفاؿ المكلكديف، رغـ أف ىذه األعراض 

لـ تظير عند التجارب التي سبقت عرض المنتكج في السكؽ كىذا ما أدل إلى استثناء 
 .1976 أكت 24األدكية مف اإلعفاء لمخاطر النمك كذلؾ بمكجب قانكف 

 
 
 

                                                           
 تأكيدا 1985 قرارىا اعتمادا عمى التكجيو األكركبي لسنة1955في ألمانيا سنةBGH أصدرت محكمة العدؿ االتحادية  ( 1

 les منو التي تخص إعفاء المنتج مف مخاطر التطكر العممي ال يتـ تطبيقيا في ما يخص عيكب البناء 7أف المادة 
défauts de constructions,  إذ اعتبرت المنتج ,ك ذلؾ إثر قضية تخص انفجار عبكة بالستكية مممكءة بماء معدني

كبالتالي المنتج مسؤكؿ ,مسؤكال ك أف الحالة المعرفية ك الفنية كانت تسمح لو  باكتشاؼ العيب لحظة طرح المنتكج لمتداكؿ 
 .ك ال يمكف لو التمسؾ بدفع المسؤكلية لمخاطر التطكر العممي
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 موقف التشريع من مخاطر التطور العممي و التكنولوجي: المطمب الثالث
 بشأف المسؤكلية عف فعؿ 1985 جكيمية 25سممت التكصية األكركبية الصادرة في 

المنتجات المعيبة، بعد أف أكدت في مادتيا األكلى المسؤكلية المكضكعية لممنتج تجاه 
 بإعفاء المنتج مف المسؤكليو بسبب مخاطر التقدـ  بأف 07المضركر، كنصت في المادة 

يثبت أف حالة المعرفة العممية كالفنية، لحظة طرح المنتكج لمتداكؿ، لـ تسمح لو بأف يكشؼ 
 .عف كجكد العيب

كقد أدرج ىذا النص في التكصية األكركبية، بناءا عمى اقتراح الكفد األلماني، بعد 
مناقشات حامية كسط الدكؿ األعضاء في اإلتحاد األكركبي، كقد كانت الحجة التي أدت إلى 
إدراج مخاطر التقدـ كسبب مف أسباب اإلعفاء مف المسؤكلية عف فعؿ المنتجات المعيبة في 

التكصية األكركبية، فضال عف الثقؿ السياسي األلماني، الخكؼ مف تقييد تطكر كتقدـ 
الصناعة األكركبية، يجعؿ المنتج مسؤكال عف مخاطر كالتي ال يستطيع أف تكقعيا، كما 

تتطرؽ إليو في ىذا المطمب مكقؼ التشريع مف مخاطر التطكر العممي في كؿ مف القانكف 
، كأخيرا يتـ التطرؽ إلى كضع (الفرع الثاني)، ثـ القانكف األلماني (الفرع األول)الفرنسي 

 (.الفرع الثالث)مخاطر التطكر العممي  القانكف الجزائرم 
 .في القانون المدني الفرنسي: الفرع األول

كانت المبادرات األكلى لصالح إفراد تشريع خاص بالمسؤكلية عف فعؿ المنتجات مف 
جانب المنظمات الدكلية،كعمى الخصكص المجمس األكركبي الذم قاـ إبراـ 

، كىي أكلى االتفاقيات التي أشارت في مذكرتيا التفسيرية إلى فكرة (1)(ستراسبورج)اتفاقية
 كقد ثار خالؼ بيف أعضاء لجنة الخبراء المكمفة بإعداد مسكدة. مخاطر التطكر العممي

                                                           

 

  ٔ أبزيج االحفبليت يٍ لبم يُظًت انًجهس "المجلساألوروبيةاتفاقي"ٔ يطهك عهيٓب انبعغ  "ستراسبورج"احفبليت 

 طبدق 1976األٔرٔبي  ٔ ْي يُظًت  حؼى عذدا يٍ  دٔل أرٔيب حٓذف نخحميك انخعبٌٔ ٔ انخبنف بيٍ أعؼبئٓب  ٔفي عبو 

انًؤحًز انعبشز نٕسراء انًجهس األٔرٔبي  عهيٓب  ٔ بميج ْذِ االحفبليت  يفخٕحت  نغزع حٕليع انذٔل األعؼبء  نغبيت 

ٔ حزجع أًْيت ْذِ االحفبليت في يجبل انًسؤٔنيت عٍ أػزار انًُخجبث انًعيبت  نكَٕٓب انًظذر  .1977كبٌَٕ انثبَي 

 إػبفت إنٗ أَٓب حبُج يبذأ 1985انخبريخي نكثيز يٍ االحفبليبث انخي طذرث بعذْب  ٔ ببألخض انخٕجيّ األٔرٔبي رلى 
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االتفاقية حكؿ إخضاع المنتج لممسؤكلية عف عيكب مخاطر التطكر التكنكلكجي، 
حيث كاف اتجاه يميؿ إلى إمكانية تخمص المنتج مف المسؤكلية إذا اثبت أف سبب الضرر 

ىك عيب غير متكقع ك غير ممكف تفاديو كفقا لممعطيات العممية ك التقنية التي كانت سائدة 
ذلؾ أف االتفاقية أخذت بمسؤكلية ,كقت طرح المنتكج لمتداكؿ، كلـ يكتب ليذا االتجاه النجاح 

المنتج عف تمؾ العيكب المتمثمة بمخاطر التطكر مف خالؿ النيج الذم اعتمده كاضعك 
حيث ذىبت المجنة ,االتفاقية المتمثؿ في المفيـك الكاسع كالمطمؽ لفكرة العيب في المنتكج 

 .إلى أنو يجب تكسيع مفيـك دائرة الخطر لكي تغطي المسؤكلية العديد مف األضرار
 فقد اتخذ مكقفا مغايرا التفاقية ستراسبكرج تجاه 374/85 رقـ مأما التكجيو األكركب

كقد دار الكثير مف . كالتكنكلكجي عمى الرغـ مف أنو البديؿ الرئيسيممخاطر التطكر العمـ
الجدؿ كالمناقشات أثناء إعداد التكجيو حكؿ إلزاـ الدكؿ األعضاء بإدراج دفع مخاطر التطكر 

كالكاقع أف ىذا التكجيو يمـز الدكؿ األعضاء بأف تصدر قبؿ يكليك ,العممي في قكانينيا الكطنية
، (1) النصكص الالزمة التي تجعؿ القكانيف الكطنية متفقة مع القكاعد التي قررىا التكجيو1988

 عف مخاطر التطكر العممي 07ككما سبؽ أف أشرنا أف التعميمة األكركبية نصت في المادة 
كسبب مف أسباب دفع مسؤكلية المنتج بعد مناقشات حادة بيف دكؿ اإلتحاد األكركبي، مع 
إعطاء الخيار في الكقت نفسو لمدكؿ األعضاء في اإلتحاد األكركبي، بيف إعفاء المنتج مف 

 مف التعميمة األكركبية لسنة 15المسؤكلية أك اإلبقاء عمييا كفي ىذا الصدد نصت المادة 
لكل دولة من الدول األعضاء أن تقرر بالمخالفة لممادة السابعة، اإلبقاء ":  بما يمي1985

أو النص في تشريعيا عمى أن المنتج يكون مسؤوال حتى ولو أثبت أن حالة المعرفة 
 ".العممية والفنية في لحظة طرح المنتوج لمتداول لم تكن لتسمح بالكشف عن العيب

                                                                                                                                                                                     

, غنٕكسًبٕر, ابهجيك, افزَس, ٔنى يظذق عهيٓب سٕٖ أربع دٔل ْي انًُسب. انًسؤٔنيت انًٕػٕعيت نهًُخج ٔيٍ في حكًّ ˭

.ٔ َخيجت نذنك نى حذخم ْذِ االحفبليت حيش انخُفيذ نعذو اكخًبل انعذد انالسو نذخٕنٓب حيش انخُفيذ
 

.
(1)

 Convention européenne de Strasbourg du 17  janvier 1977 sur la responsabilité du fait des produits 

en cas de lésions corporelles ou de décès
( 1 )

 ART 19 de la directive 85/374/CCE dispose « les états membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la 

présente directive au plus tard trois ans à compter de la notification de la présente directive ». 
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كيعتبر الخالؼ حكؿ مخاطر التطكر العممي السبب الرئيسي في تأخر نقؿ أحكاـ 
، ( سنكات10تقريبا ) 1998 في القانكف الفرنسي حتى سنة 1985التعميمة األكركبية لسنة 

، فبعد ذلؾ نص المشرع (1)غكذلؾ بعد تعرضيا لعقكبات مالية مف قبؿ محكمة لككسمبكر
 عف إمكانية دفع مسؤكلية المنتج بإثبات أف حالة المعرفة 11/4-1386الفرنسي في المادة 

 (2).الفنية كالعممية، كقت طرح المنتكج لمتداكؿ لـ تسعفو في اكتشاؼ العيب
كبالنص عمى اعتبار مخاطر التطكر العممي سببا لإلعفاء مف المسؤكلية يككف المشرع 

الفرنسي قد رجح االعتبارات المتصمة بالمصمحة الصناعية كانت مف الناحية النظرية ىي األكثر 
، كمع ذلؾ ال تشكؿ مخاطر التطكر العممي سببا مطمقا لإلعفاء مف (3)اتساقا كاألقكل برىانا

المسؤكلية، إذ فضال عف الصفة غير الكجكبية لنظاـ المسؤكلية عف المنتجات المعيبة الذم 
، فيي ال تخؿ بحقكؽ المضركر بالمطابقة 1998 لسنة 389بينت أحكامو نصكص القانكف رقـ 

بيا عمى أساس المسؤكلية العقدية أك التقصيرية، كما ال يمكف لممنتج التمسؾ باإلعفاء مف 
مخاطر التطكر العممي متى كاف الضرر ناشئا بسبب عنصر مف جسد إنساني، أك منتج مشتؽ 

 .(4)منو

                                                           
، " مكرر مف القانكف المدني الجزائرم140المسؤكلية عف المنتكج المعيب، تعميؽ عمى المادة "، سي يوسف زاىية حورية( 1)

 .74، ص 2011، 01، العدد مجمة المحكمة العميا
(2) 

ART 1386-11/04 du CCF dispose : « que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au 

moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ». 
كانت فرنسا مف بيف الدكؿ التي دافعت عمى إقرار مبدأ الضماف في إطار التكجيو األكركبي، كتبدؿ مكقفيا الرسمي في (3)

إطار سيادتيا الكطنية، كيفسره ذلؾ ما قد يترتب عمى ذلؾ مف مساس، في ظرؼ المنافسة األكركبية بمصالحيا 
االقتصادية، إلزاـ الصانع الفرنسي بضماف مخاطر التطكر العممي يضعؼ قدرتو التنافسية عمى المستكييف األكركبي 

كالداخمي، كيؤدم إلى تخمؼ الصناعة الفرنسية عف مكاكبة حركة التطكر العممي كالتقني، فالتخمي عف اإلبداع ىك تخمي 
، مسؤكلية المنتج عف األضرار شكري محمد سرور .عف التطكر كاالرتقاء، كىذا يشكؿ في ذاتو مساسنا بالمصمحة العامة

 . 123ص ، 1983 ، دار الفكر العربي، القاىرة،1التي تسبسبيا منتجاتو الخطيرة، ط
كالكاقع أف ىذا النص أدرج بناءنا عمى تعديؿ مف جانب الحككمة، فقد اقترح كزير العدؿ عمى الجمعية الكطنية استبعاد ( 4)

اإلعفاء مف ضماف مخاطر التطكر العممي بالنسبة إلى المنتجات الصيدلية، كتـ إقرار ىذا االقتراح في المرحمة األكلى مف 
التصكيت، إال أنو قد رفض في المرحمة النيائية، كتمت فقط المكافقة عمى إقرار تعديؿ باستبعاد مف اإلعفاء مف ضماف 

 .المخاطر تمؾ المالزمة لعناصر مستمدة مف جسد إنساني كالمنتجات المشتقة منيا
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، لـ يسمـ مف النقد حتى في حدكد مف ىيأه مف (1)389-98كالكاقع أف القانكف رقـ  
ضماف السالمة في مكاجية ما يالـز المنتجات مف قكل األضرار، أفال تفرض مقتضيات 

الحماية كضع تنظيـ خاص  لتعكيض األضرار الناشئة مف مخاطر المنتجات يتكلى إدارتو 
صندكؽ لمضماف تساىـ في تمكيمو شركات التأميف ككذلؾ الدكلة، باسـ التكافؿ القكمي، عمى 

 (2)األقؿ بالنسبة إلى الحاالت التي يفرض فييا جبر الضرر أعباء ثقيمة؟

انو ك إف كاف نظاـ المسؤكلية الذم جاء بو , HUET Jérômeكما يرل األستاذ 
إال , نظاما قكيا كفعاال في حماية المضركريف1998 مام15المشرع الفرنسي بمقتضى قانكف 

كتتمثؿ مظاىر  .أنو يجب تحسيف ىذا النظاـ بغية االرتقاء بو لدرجة أفضؿ مما ىك عمييا
 :التحسيف لنظاـ المسؤكلية مف كجية نظره في

 18 /1386نص المشرع في المادة : الجمع بين ىذه المسؤولية و القواعد العامة -
عمى انو بمقدكر المضركر أف يجمع بيف  ىذه المسؤكلية الخاصة ك ,ؼ .ـ.مف ؽ

ألنو ال ينبغي أف ,ك يرل أف ىذا الحؿ جانبو الصكاب ,القكاعد العامة في المسؤكلية 
ينظر  إلى القكاعد المنظمة ليذه المسؤكلية في المجمكعة األكركبية ك التشريع 

ك إنما ننظر إلى مدل كفاية ىذه المسؤكلية ,الفرنسي عمى أنيا تكمؿ القكاعد العامة 
فاف كانت ال تكفي فيتعيف تعديميا بما ,الخاصة مف عدميا في تحقيؽ اليدؼ المنشكد

ك مف ناحية ثانية فاف ترؾ الحرية ,ىذا مف ناحية, يجعميا محققة لذاؾ اليدؼ
لممضركر الف يختار بيف ىذه القكاعد الخاصة لممسؤكلية ك القكاعد العامة أمر مف 

                                                                                                                                                                                     

كيرل البعض في ىذا المكقؼ مظيرنا مف التناقض الذم يتعذر، مف زاكية المنطؽ القانكني، تفسيره، فميس ىناؾ حكمة تدعك 
نما لما يالزميا مف مخاطر، خاصة أف المنتجات  إلى التفرقة في الحكـ بيف المنتجات طالما أف االعتبار ال لطبيعتيا كا 

الصيدلية مف الناحية اإلحصائية، المجاؿ الرئيسي لمخاطر التطكر العممي، حيث ينقمب الدكاء مف كسيمة مداكاة إلى سبب 
 :انظر في ىذا الصدد.لمداء

 .84، مدل التزاـ المنتج بضماف السالمة في مكاجية مخاطر التطكر العممي، المرجع السابؽ، ص قدوس حسن عبد الرحمن
(1)

 Loi du 19 mai 1998 relative à responsabilité du fait des produits défectueux, transposant la directive 

85/374/ CEE en droit français, http://w.w.w.europa.Html  consulté le 23/12/2013. 
(2)

 VINEY Geneviève, L’introduction en droit français de la directive européenne du 25 juillet 1985, 

DALLOZ, Paris, 1998, p 86. 

http://w.w.w.europa.html/
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خاصة أف ىذه المسؤكلية الخاصة تتضمف , شانو أف يحدث تداخال بيف النظاميف 
لذلؾ ,مف مثؿ ذلؾ مدة التقادـ,أحكاـ مغايرة عف تمؾ التي تتضمنيا القكاعد العامة 

 أف يتـ ذلؾ HUET Jérômeكيرل. مف األجدر اإلبقاء عمى نظاـ كاحد لممسؤكلية 
فيؤالء مف مصمحتيـ أف يطالبكا بنظاـ كاحد لممسؤكلية ,عف طريؽ المنتجيف 

 .يخضعكف لو

تحسيف ىذه النقطة يككف عمى يد المضركريف : فيما يتعمق بمخاطر التطور العممي -
إذا لـ يكف في إمكانو ,حيث أف مخاطر التطكر تعني أف المنتج يعفى مف المسؤكلية ,

ك إف , كفقا لمحالة العممية ك الفنية, أف يعمـ كقت طرح المنتج لمتداكؿ بكجكد العيب
فما ىك مكقؼ ,كاف لممنتج أف يمجا إلى نظاـ التاميف ليكاجو مثؿ ىذه األضرار

ك ,خاصة في حالة المكاد الصيدالنية ,ك ما كسيمتيـ لحماية مصالحيـ ,المضركريف 
لذا يتعيف ,فطبيعة ىذه المكاد تجعؿ احتمالية تكقع الضرر أمرا صعبا ,مكاد التجميؿ 

أك إلغاء بند اإلعفاء مف المسؤكلية استنادا إلى ,كضع نظاـ خاص ليذه المسؤكلية 
 (1).مخاطر التطكر لما فيو مف ضرر بالمضركريف

 .في القانون األلماني: الفرع الثاني
اعترفت ألمانيا بمخاطر التطكر العممي كسبب مف أسباب دفع المسؤكلية عف فعؿ 
المنتجات المعيبة، كذلؾ بناءا عمى اقتراح الكفد األلماني، كباإلضافة إلى الثقؿ السياسي 

األلماني، كذلؾ خكفا مف تقييد تطكر كتقدـ الصناعة اذ يجعؿ المنتج مسؤكال عف مخاطر ال 
 .يستطيع أف يتكقعيا

                                                           

 
 -156ص ص,المرجع السابؽ,مخاطر التطكر بيف قياـ المسؤكلية ك اإلعفاء منيا, البراكم حسف حسيف : نقال عف(  1)

157.  
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 في ألمانيا ألكؿ مرة بيذا اإلعفاء في قرارىا BGHكقد أخذت محكمة العدؿ االتحادية 
Hüehnerspet كلكف القانكف األلماني لطؼ مف ،(1)1968 نوفمبر 26 الشيير بتاريخ 

 .آثاره بإيراده لثالث قيكد تتمثؿ في التزاـ المنتج بالمتابعة كالتزامو باإلعالـ
كأخيرا ألـز المشرع األلماني المنتج في مجاؿ صناعة الدكاء بضماف مخاطر التطكر 

 بشأف المنتجات 1976 أكت 24 مف القانكف الصادر في 84العممي، إذ نصت المادة 
الصيدلية عمى المسؤكلية المكضكعية لممنتجيف عمى األضرار الناتجة عف مخاطر الدكاء 

المحتممة التي لـ يشر إلييا البياف المتعمؽ بخصائص كآثار ككيفية استخداـ الدكاء، أك ثبت 
 .صحة ما كرد بشأنيا، أم التي لـ تسمح حالة المعرفة العممية باإلحاطة بيا

فقد صدر ىذا القانكف لمكاجية الصعكبات القانكنية التي آثارىا قصكر النظاـ 
الكضعي عف كفالة الحماية لضحايا مخاطر التطكر العممي فقد استشعر المشرع ضركرة 

التدخؿ كتييئة كسيمة الضماف المالئمة في مكاجية المخاطر المالزمة لممنتجات الصيدلية، 
كذلؾ بمناسبة تعرض بعض األجنة لتشكىات خمقية بسبب دكاء تناكلتو األميات في فترة 

 كفي ىذه الكاقعة ثبت أف الدراسة كالتجارب التي أجريت قبؿ طرح ،(contergan)الحمؿ
 .المنتكج لمتداكؿ، لـ تسمح باإلحاطة بذلؾ األثر الثانكم الضار

عزز المشرع األلماني الحماية في مكاجية المخاطر المالزمة لمدكاء بفرض التأميف 
الكجكبي مف المسؤكلية، كتقييد طرح المنتجات الصيدلية لمتداكؿ بتقديـ ضماف إلى الجية 

، كينبغي التنكيو إلى أف النظاـ المقترح مف جانب الحككمة األلمانية كاف (2)اإلدارية المختصة

                                                           
(1) 

BGH, arrêt du 26/11/1968, VIZR 212/66. http://lorenz/userweb.numde/urteile/tghz51-91.htm 
ف كاف كجكبينا يظؿ تأميننا ( 2) ىذا يتعارض في تقدير البعض مع االعتبارات التي دعت إلى إصدار القانكف، فالتأميف كا 

لممسؤكلية، كىذا ما يجعمو أكثر رعاية لمصمحة المؤمنيف ال ضحايا المخاطر، فقد رفضت إحدل محاكـ االستئناؼ ترتيب 
مسؤكلية المعمؿ المنتج لمصؿ كقائي عف األضرار الجسدية التي تعرض ليا طفؿ، كذلؾ لعجز ضحية الضرر عف إثبات 

 :نقال عف .سبب اإلصابة كأنيا ترجع إلى قصكر الدكاء كليس إلى استعداداتو الشخصية
 .77، مدل التزاـ المنتج بضماف السالمة في مكاجية مخاطر التطكر العممي، المرجع السابؽ، ص قدوس حسن عبد الرحمن

http://lorenz/userweb.numde/urteile/tghz51-91.htm
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يقضي، استمياما لفكرة الضماف االجتماعي، بإنشاء صندكؽ ضماف كجكبي في مكاجية تمؾ 
 .المخاطر

 كسع مف المسؤكلية لكي (1)كمخالفة لمدكؿ اإلتحاد األكركبي نجد القانكف اإلسباني
تشمؿ مخاطر التقدـ كلكنيا حصرىا في المنتجات الصيدالنية كالمكاد الغذائية كسبب ذلؾ 

 التي سعت إلى حماية المستيمكيف 1984 جكيمية 19يعكد إلى القانكف الذم صدر في 
كالمستعمميف، كضماف التعكيض عف الحكادث الناتجة عف عيب في المنتجات مف بينيا 

 .المنتجات الصيدالنية

 .(2)في القانون الجزائري: الفرع الثالث
 مكرر مف التقنيف 140تأثر المشرع الجزائرم بنظيره الفرنسي، إذ جاءت المادة 

يكون ": ، كالتي تنص عمى ما يمي(3) تقنيف مدني فرنسي1-1386المدني مطابقة لممادة 
المنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجو حتى ولو لم تربطو بالمتضرر 

                                                           
(1) 

Loi  du 6 juillet 1994 sur la responsabilité du fait des produits en droit espagnol, 

http://eur-lex-europa.euuriserv consulté le15/11/2013. 

كمخالفة لمقانكف السكيسي الذم احتفظ بمخاطر التطكر العممي كسبب مف أسباب إعفاء المنتج مف مسؤكليتو عف فعؿ 
إذا أثبت أن حالة المعرفة العممية :المنتج غير مسؤول:"التي تنص عمايمي05ؼ 5ك ذلؾ في المادة , المنتجات المعيبة

 ." والتقنية في الوقت الذي تم فيو تداول المنتوج لم تسمح لو بكشف وجود العيب

Loi fédérale suisse du18 juin1993 sur la responsabilité du fait des produits, entrée en vigueur 

le 1 janvier 1994, voir cour de cassation, http://www.senat.fr, consulté le 13 /10 /2013. 
 
، بينما ىناؾ مف يصطمح عميو بمخاطر التقدم التقني أو التكنولوجييصطمح في التشريع الجزائرم عمى ىذا الظرؼ (2)

، كالتعبير الشائع لدل الفقو الفرنسي ىك كصؼ مخاطر النمو، كىناؾ مف يصطمح عميو مخاطر التطور العمميبكجو عاـ 
، كرغـ أف كال   the development risk كباإلنجميزيةrisque de développement التقدم ر بمخاطىذه المخاطر

 تعني تعرؼ اإلنساف عمى الظكاىر فالعمـ إال أنيما يختمفاف في غاياتيما science ىما معرفة التكنولوجيا كلعمممف ا
 ىي المعرفة الفنية المعتمدة عمى حقائؽ عممية، كقد التكنكلكجياالمحيطة في الطبيعة كالمجتمع مف أجؿ الحقيقة ذاتيا أما 

أثرنا استخداـ مصطمح مخاطر التطكر العممي التكنكلكجي ألنو أكثر داللة عمى المعنى المقصكد الف استخداـ العمـ في 
 .مجاؿ اإلنتاج يشكؿ المعرفة الفنية أك التكنكلكجيا

(3) 
ART 1386- -1  du code civil français dispose : « le producteur est responsable du dommage causé 

par un défaut de son produit, qu’il soit  lié ou nom par un contrat avec la victime ». 

http://eur-lex-europa.euuriserv/
http://www.senat.fr/


                        األحكام المتعمقة بمخاطر التطور العممي      :       الفصل األول

 

89 

، كلقد أدرجيا المشرع الجزائرم ضمف القسـ الثالث المعنكف بالمسؤكلية "عالقة تعاقدية
الناشئة عف األشياء، كجاء ذلؾ نتيجة لقصكر القكاعد العامة في تحقيؽ الحماية الالزمة 
لممتضرريف في أشخاصيـ كأمكاليـ بسبب تداكؿ المنتجات الضارة، كعدـ كفاية القكاعد 
العامة في إيجاد الحمكؿ المناسبة لمشكالت مسؤكلية المنتج عف منتجاتو المعيبة خاصة 

 .(الطبية كالصيدالنية)المنتجات الخطرة 
 مكرر نصت عمى مسؤكلية المنتج الناتجة عف المنتجات المعيبة، 140فالمادة 

، في إطار إصالح العدالة، كما 2005كجاءت ىذه المادة بعد تعديؿ القانكف المدني في 
يجب إثارتو في ىذا المجاؿ ىك أف المشرع خصص مادتيف فقط لمعالجة ىذا المكضكع الياـ 

، مما يجعؿ مف الصعب تطبيؽ ىذه المسؤكلية التي 1 مكرر140 مكرر، 140المادة 
، إذ أف المشرع الجزائرم لـ يضع األحكاـ (1) مادة كاممة18خصص ليا المشرع الفرنسي 

، لذا تبقى محؿ إشكاالت عديدة حكؿ كيفية مساءلة المنتج (2)مكرر140الخاصة لممادة 
                                                           

، مداخمة " مكرر تقنيف مدني جزائرم140المسؤكلية الناتجة عف المنتجات المعيبة حسب المادة "، كتو محمد الشريف (1)
مقدمة في يـك دراسي حكؿ مسؤكلية المنتج عف فعؿ منتجاتو المعيبة ككسيمة لحماية المستيمؾ، كمية الحقكؽ كالعمـك 

 )  منشكرر غي(.155، ص 2013 جكاف 26السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، يـك 
:  إف الكقكؼ عمى منطكؽ نص ىذه المادة يجعمنا نسّجؿ المالحظات اآلتية(1)
 استحداث المشرع الجزائرم لنظاـ جديد لمسؤكلية المنتج، كبذلؾ يككف قد أخرجيا مف القكاعد العامة لحماية المستيمؾ ك -

. كذا القكاعد الخاصة بمساءلة المنتج عمى أساس المسؤكلية العقدية أك التقصيرية
عمى  إدراج ىذه المادة في القسـ الثالث تحت عنكاف المسؤكلية الناشئة عف األشياء، ك كذا كركدىا بعد نص المشرع

 ؽ ـ ج، ككاف مف 140 ك 139 ككذا المسؤكلية عف حارس البناء عمى التكالي في المادتيف ،المسؤكلية عف حارس الحيكاف
 ؽ ـ ج المنظمة لمسؤكلية حارس الشيء، فالمنتج يككف حارسنا لممنتكج 138األجدر أف يتـ إدراجيا مباشرة بعد نص المادة 

 138الذم يعتبر شيئنا، فبيدؼ تحقيؽ التسمسؿ في القكاعد المنظمة لممسؤكلية عف األشياء كاف مف األفضؿ أف ترد كمادة 
. رمكر
إف ىذا النكع مف المسؤكلية تشكؿ مسؤكلية قائمة بذاتيا، كبالتالي كاف مف المستحسف أف يخص ليا قسمنا مستقالن كما فعؿ -

. المشرع الفرنسي بإضافتو لمقسـ الرابع مكرر
 ؽ 01 مكرر1386 مكرر في فقرتيا األكلى مطابقة لممادة 140 المشرع الجزائرم بنظيره الفرنسي، إذ جاءت المادة تأثر-

. ـ ؼ مف حيث المضمكف
 إّف العيب الذم اشترطو المشرع الجزائرم في المنتكج لقياـ مسؤكلية المنتج يعاب عميو التحريؼ الكارد في الترجمة كالنقؿ -

 04مكرر 1386عف المشرع الفرنسي، حيث أف ىذا األخير اشترط الخمؿ كليس العيب، كقاـ بتحديد المقصكد بو في المادة 
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كما أنو لـ يتـ ذكر األسباب الخاصة لدفع مسؤكليتو كمف , ككيؼ تضمف حقكؽ المضركريف
بينيا دفع المنتج لممسؤكلية بإثبات استحالة العمـ بتعيب السمعة عند إطالقيا في التداكؿ في 

-    12ك لكف بالرجكع إلى المرسـك التنفيذم رقـ,ضكء المعطيات العممية كحالة التقدـ العممي
يمكف ,(1)المتعمؽ بالقكاعد المطبقة في مجاؿ أمف المنتجات 2012 مام 6 المؤرخ في 203

 : منو كالتي نصيا كاألتي 6أف نستنج كركد دفع خاص بالمتدخؿ ك ذلؾ مف خالؿ المادة 
تثبت مطابقة السمعة أو الخدمة من حيث إلزامية األمن بالنظر لألخطار التي يمكن "

 .أن تؤثر عمى صحة المستيمك و أمنو
 :تقيم مطابقة السمعة أو الخدمة من حيث إلزامية األمن بمراعاة

 .التنظيمات و المقاييس الخاصة المتعمقة بيا-
 . "المستوى الحالي لممعارف و التكنولوجيا-

ك نستخمص مف خالؿ ذلؾ أنو تقيـ المطابقة بمراعاة المستكل الحالي لممعارؼ ك 
الحالة المعرفية المتاحة لو عند (المنتج )أم  أنو في حالة ما إذا احتـر المتدخؿ,التكنكلكجيا

ذا تـ كشؼ العيكب ك المخاطر ,عممية كضع المنتكج لالستيالؾ فتمنح لو شيادة المطابقة  كا 
 ,خالؿ المعرفة العممية الالحقة ك ذلؾ راجع لسرعة التطكر العممي في استحداث المنتجات

                                                                                                                                                                                     

فالمشرع  مكرر ؽ ـ ج تناكلت العيب عمى إطالقو مّما يجعؿ الغمكض يكتنؼ ىذا المصطمح 140ـ ؼ بينما المادة ؽ =
 .Défautالفرنسي أراد التمييز بيف عيب السالمة عف عيب عدـ الصالحية لالستعماؿ لذا استخدـ مصطمح

 مكرر ناقصة مف عّدة جكانب خاصة في تعريؼ كؿ مف المنتج كالمتضرر مع اكتفائيا باإلشارة إلى 140 كردت المادة -
 أـ غير متعاقد معو، ككذا خمكىا مف اإلجراءات كالمكاعيد اقياـ مسؤكلية المنتج عف منتجاتو المعيبة سكاء كاف متعاقدن 

الشيء الذم يجعمنا ندكر في حمقة مفرغة، ألف اليدؼ مف ىذا ،  نطّبؽ القكاعد العامةلذاكخاصة طرؽ دفع المسؤكلية 
 النص ىك استحداث مسؤكلية المنتج، فكيؼ لنا إذف تطبيؽ القكاعد العامة؟ 

 28ر عدد .ج,  يتعمؽ بالقكاعد المطبقة في مجاؿ أمف المنتجات2012 مام 6 مؤرخ في 203 -12مرسـك تنفيذم رقـ ( 1 )
 .2012مام 9الصادرة بتاريخ  ,
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فالمنتكج يبقى دائما مطابقا ك ذلؾ الحتراـ المتدخؿ المستكل الحالي لممعارؼ ك التكنكلكجيا 
عند طرح المنتكج (1)دكف النظر إلى المعرفة العممية الالحقة ألف المنتكج يعتبر أمنا

-09مف قانكف25المشار إلييـ في المادة )إال أف ذلؾ ال يمنع أعكاف قمع الغش ,لمتداكؿ
أك ,أك طمب سحبيا,مف اتخاذ التدابير الالزمة قصد الحد مف كضعيا في السكؽ(03

 .(2)استرجاعيا إذا أظير التطكر التكنكلكجي أف السمعة غير مضمكنة
ك ُيستنتج مف خالؿ ذلؾ أف المشرع الجزائرم أشار إلى مخاطر التطكر العممي ك 

 باستعماؿ عبارة 07 ك06ك ذلؾ في المكاد 203-12التكنكلكجي في المرسـك التنفيذم رقـ 
 ".و التطور التكنولوجي" المستوى الحالي لممعارف و التكنولوجيا"

، الذم يحدد شركط ك كيفيات صناعة مكاد التجميؿ (3)37-97أما المرسـك التنفيذم رقـ 
كالتنظيؼ البدني ك تكضيبيا كاستيرادىا كتسكيقيا في السكؽ الكطنية، أشار إلى ذلؾ، غير 
أنو لـ يرتب عمييا إال أثرا خاصا تمثؿ في إمكانية تعديؿ عند الحاجة قائمة المكاد المرخص 

                                                           
 ك كذا المرسـك 03-09  رقـفيما يخص المقصكد بأمف المنتكج فقد تعّرض المشرع الجزائرم إلى تعريفو في ظؿ القانكف (1

 المتعمؽ بحماية 03-09 ففي ظؿ القانكف ,المنتجات المتعمؽ بالقكاعد المطبقة في مجاؿ أمف 203 -12  رقـالتنفيذم
 الموضوعة لالستيالك مضمونة و تتوفر عمى  المنتجاتيجب أن تكون":  بنصيا 09 ـالمستيمؾ ك قمع الغش عّرفو في

 المشروع المنتظر منيا، وأن ال تمحق ضررا بصحة المستيمك و أمنو و مصالحو، و ذلك االستعمالاألمن بالنظر إلى 
 أّما المرسـك التنفيذم المتعمؽ ,"ضمن الشروط العادية لالستعمال أو الشروط األخرى الممكن توقعيا من قبل المتدخمين 

 األمف، تستجيب ك تطابؽ متطمبات ا، عندـمضمكنة تككف  السمعة ك الخدمة أف إلى09 في ـ أشار  فقدالمنتجاتبأمف 
مف قانكف حماية المستيمؾ ك 15 ؼ03ـ في  المقصكد باألمفعّرؼ المشرع الجزائرمكما  .المنصكص عمييا في القكانيف
البحث عن التوازن األمثل بين  كل العناصر المعنية بيدف تقميل أخطار اإلصابات في :"قمع الغش عمى النحك التالي 

 ."  حدود ما يسمح بو العمل

ال تمنع مطابقة السمعة أو الخدمة لممواصفات ": عمى مايمي203-12من المرسوم التنفيذي رقم  07تنص المادة ( 2
 من 03-09 من قانون رقم 25األعوان المؤىمين المنصوص عمييم في أحكام المادة ,اليادفة إلى ضمان إلزامية األمن

:  التدابير الالزمة قصداتخاذ
.  أن السمعة غير مضمونةيالتكنولوجأظير التطور إذا ,الحد من وضعيا في السوق أو طمب سحبيا أو استرجاعيا - 
 ." أنيا غير مضمونةتبينتوقيف الخدمة إذا - 
 كيفيات صناعة مكاد التجميؿ كالتنظيؼ البدني ك  يحدد شركط ك1997 جانفي 14 مؤرخ في 37- 97مرسـك تنفيذم رقـ  (3)

، معدؿ كمتمـ بمكجب 1997 جانفي 15، الصادرة في 04ر عدد . تكضيبيا كاستيرادىا كتسكيقيا في السكؽ الكطنية، ج
. 2010 أفريؿ 21، الصادرة في 26ر عدد . ، ج2010 أفريؿ 18 المؤرخ في 114- 10المرسـك التنفيذم رقـ 



                        األحكام المتعمقة بمخاطر التطور العممي      :       الفصل األول

 

92 

باستعماليا أك المحظكر استعمميا في صنع مكاد التجميؿ كالتنظيؼ البدني كىذا ما تبينو 
أو التكنولوجي أن تعدل عند الحاجة /يمكن العتبارات تتعمق بالتقدم التقني و "9المادة 

قائمة المواد المرخص باستعماليا أو المحظور استعماليا في صنع مواد التجميل ,
 ".والتنظيف البدني

فالمشرع الجزائرم أشار فقط إلييا دكف بياف المقصكد بمخاطر التطكر العممي، كشركط 
التطكر إعماؿ ىذا الظرؼ، أك حدكد إعمالو، كما نجد أف ىذا النص المتعمؽ بحالة مخاطر 

 :العممي قد خصصو المشرع مف ناحيتيف
 .تتعمؽ بمكاد التجميؿ كالتنظيؼ البدني .1

يتعمؽ بقائمة المكاد المرخص باستعماليا أك المحظكر استعماليا في صنع مكاد  .2
 .التجميؿ كالتنظيؼ البدني

كعميو يتعذر عمينا مف جية أكلى اعتبار ىذا النص قاعدة عامة يسرم بخصكص 
جميع المنتجات، كمف جية أخرل يترتب عمى ىذا الظرؼ إعفاء المتدخؿ مف المسؤكلية 

 (1).الناتجة عف عيب المنتجات
كما أشار المشرع الجزائرم إلى مسألة مخاطر التطكر العممي مف طرؼ خفي، عندما 

 ضركرة اإللماـ بأعراؼ (2)04-91 مف المرسـك التنفيذم رقـ 12استكجب بمقتضى المادة 
يحظر أي بيع لمواد معدة لكي تالمس األغذية لم ": الصنع الجيدة، حيث نصت عمى أنو

كبشكؿ مطمؽ مف " الجيدة"فاستخداـ لفظ ..."يتحصل عمييا وفقا ألعراف الصنع الجيدة
يفيد أف المشرع ال يكتفي باألعراؼ العادية، مما يشير " أعراف الصنع"حيث اإلقميـ لنعت 

 .المعرفة العممية العالمية وفي حدىا األعمىإلى 

                                                           
.  471-470، ص ص 2007، تأثير المنافسة عمى االلتزاـ بضماف سالمة المنتكج، دار الفكر الجامعي، الجزائر، فتاك عمي(1)
 يتعمق بالمواد المعدة لكي تالمس األغذية وبمستحضرات تنظيف1991جانفي19 مؤرخ في 04-91مرسـك تنفيذم رقـ (2)

. 1991 جانفي23، الصادرة في 04عدد . ، ج رىذه المواد
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 يمكف القكؿ أف المشرع الجزائرم لـ يعتمد فكرة مخاطر التطكر العممي في إطار 
مكضكع سالمة المنتجات، كلـ يشر إلييا صراحة، كفي ظؿ غياب النظاـ التشريعي الخاص 
ستكاجو الحماية في مكاجية مخاطر التطكر العممي الكثير مف الصعكبات القانكنية، خاصة 
أننا كثيرا ما نسمع أك نقرأ عف حكادث مركعة تيدد سالمة كأمف األشخاص كذلؾ راجع إلى 

تناكؿ بعض المكاد الغذائية أك تعاطي بعض العقاقير الطبية، أك استعماؿ بعض المكاد 
، خاصة أف الجزائر كبمد مستكرد أكثر مما ىك مصدر فيذا ما يزيد مف (1)الخطيرة في البناء

 .كثرة الحكادث المؤلمة التي تحصد المئات مف األركاح
كما يمكف أف تستدؿ بو بعض القضايا التي تمت اإلشارة إلييا في الجرائد اليكمية 

كالمتمثمة في ثالثة أدكية تستكرد كتـ الكشؼ عف خطكرتيا عمى صحة كسالمة المستيمكيف 
 (.ثانيا) باإلضافة إلى تناكؿ حمكيات كمكاد غذائية تسبب السرطاف ،(أوال)

 .أدوية تمنع في أوربا وتستورد إلى الجزائر: أوال
 جكيمية 19أف األدكية الممنكعة بتاريخ " جريدة الشركؽ"كشفت مصادر طبية لػ 

 الماضي في أكركبا، بقيت عمى مستكل الصيدليات كتستكرد لفائدة المرضى 2013
، كىك خاص بالعضالت إلى جانب دكاء "موالستون"الجزائرييف كىذه األدكية تتمثؿ في دكاء 

المكجو لنساء الحكامؿ كتتعمؽ " دواء تريفيكمون"لعالج آالـ المعدة، باإلضافة إلى " كوالوجي"
 ".درجة الخطر تقارب الفائدة"أسباب منع ىذه األدكية العتماد قاعدة 

 10، الخاص لعالج حاالت األنفكانزا تـ منعو منذ قرابة أكتيفادباإلضافة إلى دكاء 
، إذ تكصمت األبحاث العممية أف لو بريفادسنكات في أكركبا، كيستعمؿ في الجزائر باسـ 

مضاعفات خطيرة عمى صحة المريض المستيمؾ بفعؿ المككنات المستخدمة في صنعو، 
                                                           

اشتكى العديد مف سكاف أحياء عيف الدفمى مف خطر مادة األميكنت بسبب إقامتيـ في البناءات الجاىزة المشيدة منذ ( 1)
، كىك ما يعني استمرار تعرض سالمة العديد مف المكاطنيف القاطنيف بتمؾ البناءات لخطر 1980سنة   إلى حد اليـك

اإلصابة بأمراض أسبستكز، بفعؿ تعرضيـ الإلرادم إلستنشاؽ غبار األميكنت، باإلضافة إلى إصابة العديد بمرض 
األميونت يقتل الجزائريين في أن  ليذا قيؿ السرطاف، ككفاة العديد مف اآلالؼ في كؿ عاـ بالتعرض لألميكنت في المنازؿ

 .والسمطات تتفرج... صمت
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ليذا سحب مف السكؽ األكركبية، لكنو مازاؿ مستعمؿ في بالدنا بصفة كاسعة كىذا ىك 
، فالسماح بتداكؿ مثؿ ىذه األدكية في الجزائر ىك ما يعرض حياة (1)ناقكس الخطر

المستيمؾ الجزائرم إلى خطر خاصة أف خطكرة ىذه األدكية تظير عمى المدل البعيد، أم 
بعد تناكليا مف طائفة معينة مف المرضى، كبعد ذلؾ تظير آثارىا الجانبية التي تؤدم بيـ 

 :أحيانا إلى المكت كىذا راجع
  إلى قصكر المعرفة العممية كالفنية في الدكلة الجزائرية كذلؾ بغض النظر عف التطكر

، إال أنو ال يرقى إلى 03-09الحاصؿ في مجاؿ حماية المستيمؾ بإصدار قانكف 
مستكل الدكؿ األكركبية خاصة في إطار مخاطر التطكر العممي، يجب األخذ 

كليس عمى مستكل دكلة معينة أك , بالمعرفة العممية كالتكنكلكجية عمى مستكل العالـ
بصدد قطاع صناعي أك إنتاجي معيف، كىذا ما تعجز عنو الدكؿ المتخمفة مف بينيا 

الجزائر، بالرغـ مف كجكد لجنة الدكاء التي نصبت مف طريؽ الكزير األكؿ عبد 
المالؾ سالؿ، باقتراح مف الكزير زيارم في ذات المجاؿ حبر عمى كرؽ، حيث لـ 

صدار الرخص التي  تكقؼ مثؿ ىذه التجاكزات خالؿ ضبط قائمة األدكية المستكردة كا 
 .تمنع أك تحذؼ مف الصيدليات

  كمف جية يدفعنا إلى التساؤؿ عف فعالية الرقابة بالنسبة لممنتجات المستكردة كما ىي
، خاصة مف حؽ المستيمؾ الحصكؿ عمى (2)دكر المراسيـ التنفيذية التي تنظـ ذلؾ

 (1).منتكج آمف، يستجيب لمسالمة المرغكب بيا شرعا

                                                           
ثالثة أدكية تمنع في أكركبا كتستكرد إلى الجزائر "، التي كرد فييا 27، ص 2014أفريؿ30، الصادرة في "الشركؽ"جريدة ( 1)

 .رغـ خطكرتيا
Le consulté sur le site :   www.echourkonline.com/ara/articles/1747 68.html 

 الطبية، فبالرغـ مف كجكد المراسيـ التنفيذية التي يؤكد عمى الرقابة اإلجبارية خاصة في مجاؿ صناعة األدكية كالمستحضرات(2)
ككذلؾ في المنتجات الغذائية، كمكاد التجميؿ كالتنظيؼ في غالب األحياف، لكي يستجيب المنتكج لمرغبات المشركعة 

 :=لممستيمؾ كتتمثؿ ىذه المراسيـ في

http://www.echourkonline.com/ara/articles/1747%2068.html
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 .تناول مواد غذائية وحمويات تسبب السرطان: ثانيا
 رئيس عماد األطباء مف تناكؿ المكاد االستيالكية "محمد بركاني بقاط"حذر 

المستكردة خاصة منيا الحمكيات، التي أكد أنيا تحتكم عمى مكاد خطيرة عمى صحة اإلنساف 
كمسرطنة ستظير عمى المدل البعيد مف خالؿ ارتفاع عدد المصابيف بأمراض سرطانية 

 .مختمفة
الشككالطة المستكردة التي تعرؼ انتشارا كاسعا بالمحالت  أف الحمكيات ك" بقاط"قاؿ 

الجزائرية، كالتي يستيمكيا األطفاؿ خاصة، مثيرا أف ىذه المكاد تحتكم عمى ممكنات كبيا 
مككنات خطيرة تسبب السرطاف عمى المدل البعيد، خاصة سرطاف المثانة، مؤكدا أف 

 .الجزائرييف سيشيدكف تزايدا كبيرا في اإلصابة بالسرطاف مستقبال
فمخاطر التطكر العممي ترجع إلى مجمكع المخاطر التي ال يمكف اكتشافيا إال بعد 

، التي تجذب أنظار المستيمؾ كالمكاد (2)طرح المنتجات لمتداكؿ في السكؽ، كالممكنات الغذائية
 الحافظة، فمع تطكر الصناعة الغذائية ازداد استعماؿ المكاد المضافة، لذا تدخؿ المشرع مف

                                                                                                                                                                                     

. ، جيتعمق بمراقبة المواد المنتجة محميا أو المستوردة 1992 فيفرم 12 مؤرخ في 65- 92المرسـك التنفيذم رقـ =
 فيفرم 06 المؤرخ في 47-93 معدؿ كمتمـ بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 1992 فيفرم 19، الصادرة في 13ر عدد 
 .1993 فيفرم 10، الصادرة في 09، ج، ر عدد 1993

 يتعمق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة 1996 أكتكبر 19 مؤرخ في 354-96كالمرسـك التنفيذم رقـ  -

 أكتكبر 15، الصادرة في 60، ج، ر عدد 2000 أكتكبر 12 المؤرخ في 306-2000، 62، ج، ر عدد ونوعيتيا
2000. 

مداخمة مقدمة في يـك دراسي حكؿ مسؤكلية المنتج عف فعؿ منتجاتو "فعالية العقكبة في ردع المنتجيف"، عسالي نفيسة(1)
، 2013 جكاف 26المعيبة ككسيمة لحماية المستيمؾ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، يـك 

 )غير منشكر(. 285ص

تترؾ المكاد الممكنة آثرنا فعاالن في تقييـ المستيمؾ لمسمعة كخاصة األطفاؿ، كبالتالي في تركيجيا ألف البصر أكؿ ما (2)
مظيرىا، فال شؾ أف لركنؽ السمعة أثُرا نفسينا، كمف ىنا أباح المشرع إضافة المكاد الممكنة لألغذية  يجذبو الى السمعة  ىك

 .مع تحديدىا عمى سبيؿ الحصر
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، إذ يجب أف تستجيب المكاد (1)أجؿ ضبطيا كتنظيميا لضماف سالمة المستيمؾ
 لمكاصفات خصكصية كالصفات المحددة في المقاييس الجزائرية، كتشمؿ (2)المضافة

 . كلكف تعتبر الممكنات كالمكاد الحافظة مف أشيرىا(3)المضافات األحماض كالمحميات
كلكف الغريب كيؼ يتـ السماح باستيراد ىذه المكاد الغذائية التي تحتكم عمى ممكنات 

يؤدم تناكليا باإلصابة بمرض سرطاف عمى المدل البعيد، كذلؾ بالرغـ مف احتراـ 
 .المكاصفات المحددة

ف كانت مكجكدة في الجزائر كذلؾ نتيجة الحكادث المؤلمة  فمخاطر التطكر العممي كا 
التي نقرأىا أك نسمع عنيا، إال أنو لـ يتـ إدماجيا في التشريع الجزائرم، فإذا تـ االعتداد بيا  

تكبيميـ بيذا الظرؼ مف شأنو  يؤدم إلى إمكانية إفالت المتدخميف مف قبضة المسؤكلية ك أف
 :أف يعزفيـ عف ممارسة مينيـ، كعمى ىذا األساس  يمكف

اعتبار مخاطر التطكر العممي سببا لإلعفاء مف مسؤكلية المتدخؿ عمى شرط أف  -
تككف معارؼ ىذا األخير في مستكاىا األعمى أم األخذ بالمعرفة العممية عمى مستكل 

 .1997العالـ كما حددتو محكمة، العدؿ األكركبية سنة 

كما يجب عمى المتدخؿ أف يتخذ كافة التدابير الخاصة، كالالزمة لتدارؾ النتائج  -
الضارة لمنتكجو الذم ظير بو عيبا بعد طرحو لمتداكؿ كالذم لـ يمكف اكتشافو بسبب 

                                                           
كيفيات استعمال المضافات الغذائية في  يحدد شروط و، 2012 مام 15 مؤرخ في 214- 12مرسـك تنفيذم رقـ ( 1)

 .2014 مايك 16 الصادر في 30ر عدد .ج،  الغذائية المكجية لالستيالؾ البشرمالمواد
بكؿ مادة ال تستيمؾ عادة كمادة غذائية في : المضاؼ الغذائي: "214-12 مف المرسـك التنفيذم رقـ 03تعرؼ المادة  (2)

 .حد ذاتيا كال تستعمؿ كمككف خاص بالمادة الغذائية
 .تحتكم أك ال عمى قيمة غذائية -

تؤدم إضافتيا قصدنا إلى المادة الغذائية لغرض تكنكلكجي أك ذكقي عضكم في أم مرحمة مف مراحؿ الصناعة  -
أك التحكيؿ أك التحضير أك المعالجة أك التكضيب أك التغميؼ أك النقؿ أك التخزيف ليذه المادة، إلى التأثير عمى 

 .خصائصيا كتصبح ىي أك أحد مشتقاتيا، بطريقة مباشرة أك غير مباشرة، مككننا ليذه المادة الغذائية
ر عدد . ، يحدد قائمة المكاد المضافة المرخص بيا في المكاد الغذائية، ج2002 فيفرم 14قرار كزارم مشترؾ مؤرخ في  (3)

 .2002 مام 5، الصادرة في 31
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ك في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ ,حالة المعرفة العممية كالفنية المكجكدة كقت الطرح لمتداكؿ
 السالؼ الذكر التزاـ 203-12استحدث المشرع الجزائرم في المرسـك التنفيذم رقـ

(1)  ك ىك ما يعرؼ" بتتبع مسار السمعة"
l’obligation de traçabilitéىذا و 

أو /يجب أن تستجيب السمعة و :"(2)203-12مف المرسـك رقـ5تبينو المادة ما 
لمتعميمات التنظيمية المتعمقة بيا في مجال ,الخدمة بمجرد وضعيا رىن االستيالك
 : السيما فيما يتعمق بما يأتي,أمن و صحة المستيمكين و حمايتيم 

 .أو الخدمة/التدابير المالئمة الموضوعة قصد ضمان تتبع مسار السمعة و -

                                                           
(1 )

 Au sens étymologique, la « traçabilité » est liée à la « trace » qui, au sens figuratif est 

Une « marque laissée par un événement ». Tracer peut aussi signifier « indiquer la voie à 

Suivre » ou encore « marquer les contours ». Le mot « traçabilité », au sens de la 

Possibilité d’identifier l’origine et de reconstituer le parcours (d’un produit), depuis sa 

Production jusqu’à sa diffusion, est relativement récent. Née dans le milieu des années 

80, la traçabilité répondait alors à un simple souci logistique : elle garantissait un contrôle 

Des flux de marchandises au sein d’une chaîne de partenaires, permettant de sérieuses 

Économies. 

Il s'agit donc d'une démarche qui consiste à donner la possibilité de retrouver la trace 

Des différentes étapes et lieux de vie d'un produit, depuis sa création jusqu'à sa 

Destruction. Autrement dit, la traçabilité permet d’identifier, pour un produit : 

-  toutes les étapes de sa fabrication. 

- la provenance de ses composants et leurs fournisseurs. 

-  les endroits où le produit et ses composantes ont été entreposés. 

-  les contrôles et tests sur le produit et ses composantes. 

-  les équipements utilisés dans sa fabrication ou sa manipulation. 

-  les clients directs qui ont acheté le produit. 

La traçabilité est un outil qui vise à assurer le suivi d’un produit tout au long d’une 

chaîne de production et de distribution, du fournisseur de la matière première jusqu’au 

Consommateur final. 
 

)2 ( 
ART05 du décret exécutif 12-203 dispose : « On entend par traçabilité du bien: la procédure 

permettant de suivre le mouvement d’un bien, à travers son processus de production, de 

transformation, de conditionnement, d’ importation, de distribution et d’utilisation ainsi que 

l’identification, à l'aide de documents, du producteur ou de importateur, des différents 

intervenants dans sa commercialisation et des personnes en ayant fait l’acquisition . 

On entend par traçabilité du service : la procédure permettant le suivi de l’offre D'un service, à 

l'aide de documents et  tous les stades de la prestation en direction du consommateur en ayant 

bénéficié ». 
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اإلجراء الذي يسمح بتتبع حركة سمعة من خالل " بتتبع مسار السمعة "و ُيقصد 
 و استعماليا و كذا اعممية إنتاجيا و تحويميا و توضبييا و استيرادىا و توزيعو

تشخيص المنتج أو المستورد و مختمف المتدخمين في تسويقيا و األشخاص الذين 
 .اقتنوىا باالعتماد عمى الوثائق

 يف, اإلجراء الذي يسمح بتتبع عممية تقديم خدمة" بتتبع مسار الخدمة"و يقصد 
 ." كل مراحل أدائيا لممستيمك الذي استفاد منيا باالعتماد عمى الوثائق

يجب عمى المتدخؿ، عندما يطمع عمى العيب، أف يخبر المستيمؾ سكاء بخطاب إذا كاف  -
المشترم معركفا لديو، أك سكاء في الصحؼ أك اإلذاعة، كيمتـز باستعادة المنتكج 

ف لـز األمر يجب أف يسحبو مف األسكاؽ  .لمراجعتو بالفحص أك اإلصالح كا 
 
 
 



 :الفصل الثاني

 الحماية المكرسة

للمستهلك في 

 مواجهة مخاطر
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  ∙الحماية المكرسة لممستيمؾ في مواجية مخاطر التطور العممي: الفصؿ الثاني
مخاطر التطكر العممي مبلزمة لمنشاط اإلنساني، غير أنو كقت القياـ بيذا النشاط لـ 
تكف ىناؾ خطكرة ظاىرة عمى الغير كال يعمـ القائـ بالنشاط كال مف يتعامؿ معو بكجكد خطر 

ما متصؿ بالنشاط، فالجيؿ بيذه المخاطر ال يرجع إلى إىماؿ أك تقصير مف قبؿ القائـ 
نما يرجع إلى محدكدية المعرفة اإلنسانية، إذ ال يمكف الجـز بأف ما تكصؿ إليو  بالنشاط، كا 

 .اإلنساف ىك اليقيف، خاصة أف سمة الحياة ىي التطكر
فكما ىك معمـك أف كاقع تطكر الصناعات يجارم حجـ المشكبلت التي تظير في 
الصحة البشرية كتصيب الحياة برمتيا، مما يغدك ممحا بياف سبؿ تقرير حماية المستيمؾ 

، كما أنو متى تكافرت شركط مسؤكلية المنتج المنصكص عمييا في المادة (المبحث األوؿ)
ج ينشأ لممضركر حؽ في التعكيض، إذا اثبت أف الضرر الذم لحقو .ـ. مكرر مف ؽ140

كاف نتيجة عيب في المنتكج كيمارس ىذا الحؽ عف طريؽ دعكل يرفعيا عمى المنتج بصفتو 
 . (المبحث الثاني)الممتـز بتعكيض األضرار التي سببتيا منتجاتو المعيبة 

 .سبؿ تقرير حماية المستيمؾ مف مخاطر التطور العممي: المبحث األوؿ
إف مفيـك مخاطر التطكر حديث دخؿ ميداف المسؤكلية المدنية ألكؿ مرة بمقتضى 
التكجيو األكركبي، ثـ بعد ذلؾ تكالت التشريعات األكركبية في النص عميو كىذا ما لـ يفعمو 

المشرع الجزائرم، كدراسة مخاطر التطكر تقتضي الكقكؼ عمى حقيقتيا، إذ إف ىذه المخاطر 
ليا كظيفة مزدكجة فمف جية تعتبر سبب مف أسباب اإلعفاء مف المسؤكلية المكحدة، كلكف 

، كما أنو تـ تكريس (المطمب األوؿ)مف جية أخرل تعتبر سببا مف أسباب قياـ المسؤكلية 
المسؤكلية المكحدة التي يستفيد منيا جميع المضركريف بغض النظر عف ككنيـ ممف تربطيـ 

المطمب )صمة تعاقدية بالمنتج أك ككنيـ مف الغير تقـك عمى أساس العيب كليس الخطأ 
، كلكي يتخمص المنتج مف المسؤكلية المكحدة استنادا إلى فكرة مخاطر التطكر (الثاني

 .(المطمب الثالث)العممي ثمة كضع شركط صارمة يمـز تكافرىا 
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 .مخاطر التطور العممي كأساس لقياـ المسؤولية: المطمب األوؿ
إف التأثير المزدكج لمخاطر التطكر العممي عمى المسؤكلية المدنية ال يجعميا فقط 

سببا لئلعفاء مف ىذه األخيرة، ففي حاالت معينة قد تككف مخاطر التطكر العممي سببا مف 
الفرع )أسباب قياـ المسؤكلية، حيث تككف كذلؾ في فركض معينة تطبيقا لمقكاعد العامة 

 .(الفرع الثاني)، كفي فركض أخرل تطبيقا لمنصكص خاصة (األوؿ
 . كأساس لممسؤولية وفقا لمقواعد العامةيمخاطر التطور العمـ: الفرع األوؿ

إف القكاعد العامة في المسؤكلية تقتضي عدـ جكاز الجمع بيف المسؤكليتيف العقدية 
كالتقصيرية، فاألكلى تقـك في حالة تنفيذ العقد أك التأخر في تنفيذه، كالثانية تقـك في حالة 

 (1).اإلخبلؿ بالتزاـ يفرضو القانكف، فيي تقـك في حالة عدـ كجكد عقد
كيمكف القكؿ في الكقت الحالي إف مخاطر التطكر تشكؿ مصدرا لممسؤكلية سكاء 

 .كفقا لمقكاعد العامة (ثانيا) أك التقصيرية (أوال)العقدية 
 . كأساس لممسؤولية العقديةيمخاطر التطور العمـ: أوال

إف كجكد الضرر الناتج عف فعؿ الشيء أثناء تنفيذ العقد، جعؿ المحاكـ تقبؿ بقكة 
عمى أساس أف كؿ "مسؤكلية المدعى عميو، عمى أساس أف األخير أخؿ بالتزامو بالسبلمة 

تنفيذ لمعقد يجب أف ينشئ لممتعاقد التزاما بالسالمة يتجاوز بعمومو وقوتو، مجرد ضماف 
العيوب الخفية ويييمف عميو، ويقيـ مسؤولية المديف عف اإلخالؿ، إال إذ أثبت رجوعو إلى 

 (2)".سبب أجنبي غير منسوب إليو
كتقـك المسؤكلية في حالة الضرر الناتج عف مخاطر التطكر العممي حينما تككف 

 كبيف ككنو تقديـ خدمة (أ)مبلزمة لمشيء، بيد أنو يجب التفرقة بيف ككف محؿ االلتزاـ شيئا 
 .(ب)

                                                           
(1)

 VINEY Geneviève et JOURDAIN Patrice, Traité de droit civil, les conditions de la responsabilité, 

L.G.D.J ,paris, 1998.p742. 
 .133، المرجع السابؽ، ص "المسؤكلية المدنية لممنتج " سي يوسؼ زاىية حورية،(2)
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 :االلتزاـ بضماف السالمة حينما يكوف محؿ االلتزاـ شيئا - أ

إزاء قصكر القكاعد المتعمقة بضماف العيكب الخفية كعجزىا عف اإلحاطة باألضرار 
الناتجة عف السمع المعيبة، فقد تبنى القضاء كسيمة أخرل أكثر مبلئمة لفكرة المسؤكلية 
كالتعكيض، أال كىي االعتراؼ بكجكد التزاـ أخر بضماف السبلمة لمصمحة المستيمؾ، 

القكاعد القانكنية كااللتزاـ بضماف السبلمة لـ يعد فكرة مف نتاج القضاء كحسب، بؿ تضمنتو 
 كالمستعمميف الذيف ، التي ترل أف االلتزاـ بالسبلمة البد أف يمس جميكر المستيمكيف(1)الفرنسية

تكجو إلييـ السمع كالخدمات عمى نطاؽ كاسع كيقدركنيا حسب تكقعاتيـ المشركعة كليس 
 (2).عمى أساس تكقعات فئة معينة مف األشخاص

كالحؽ في السبلمة غاية ييدؼ أيضا المشرع الجزائرم إلى تحقيقيا مف خبلؿ إلزاـ 
المنتج بضماف سبلمة المنتجات التي يقدميا لممستيمؾ مف أم عيب يجعميا غير صالحة 
نما يسرم  لبلستعماؿ أك لخطر ينطكم عميو ليس في فترة العرض لبلستيبلؾ فحسب كا 

 (3).مفعكؿ ىذا الضماف لدل تسميـ المنتكج
، أم (4)يؤسس بعض الشراح، مسؤكلية البائع الميني عمى االلتزاـ بضماف السبلمة

زالتيا حتى يتحقؽ األماف الذم يتكقعو المستيمؾ عند استعمالو   االلتزاـ بالعمـ بعيكب المبيع كا 
فالبائع يضمف سبلمة المشترم  في إطار االلتزاـ بتحقيؽ نتيجة، مف ثـ ال يجدم البائع نفعا 

                                                           
(1)

 L 221-1 C.consom.Français dispose : « les produits et les services doivent, dans des conditions 

normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le 

professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitiment s’attendre et ne pas porter 

atteinte à la santé des personnes ». 
(2) 

LE TOURNEAU Philippe, La responsabilité des vendeurs et fabricants, DALLOZ, Paris, 1997, p 270. 
 .، السالؼ الذكر266-90 المادة الثالثة مف المرسـك التنفيذم رقـ (3)

 : يشترط الفقو لكجكد االلتزاـ بضماف السبلمة تكافر شركط ثبلثة(4)
 .أف يككف خطر ييدد أحد طرفي العقد -1

 .أف يسمـ أحد طرفي العقد نفسو لآلخر -2

 .أف يككف المديف بااللتزاـ بضماف السبلمة محترفا -3

كالتي نصت عمى ,  ؽ ـ ج 107/2 مف ؽ ـ ؼ، كالتي تقابميا المادة 1135كتـ تأسيس ىذا االلتزاـ بناءا عمى نص المادة 
أف تحديد نطاؽ العقد ال يقتصر عمى إلزاـ المتعاقد بما كرد فيو كحسب، بؿ يتناكؿ أيضا ما ىك مف مستمزماتو كفقا لمقانكف 

  . كالعرؼ كالعدالة، بحسب طبيعة االلتزاـ
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أف يثبت أنو بذؿ العناية البلزمة لمتأكد مف خمك المبيع مف العيكب بفحص الشيء أك مراقبتو 
في مراحؿ اإلنتاج المختمفة، فالمسؤكلية تقـك متى ثبت كجكد عيب بالشيء، كأنو كاف سببا 
 .لمضرر الذم أصاب المستيمؾ بصرؼ النظر عف جيؿ البائع أك حتى استحالة عممو بو

فبل يككف المضركر بحاجة ألف يثبت خطأ المسؤكؿ كىذا ما أكدتو محكمة النقض 
، حيث قضت بأف مراكز نقؿ الدـ ممزمة بتكريد كتسميـ 1996 أفريؿ 12الفرنسية في 

منتجات خالية مف العيكب، كال تستطيع أف تستبعد ىذا االلتزاـ بضماف السبلمة إال إذا أثبتت 
 (1).1996السبب األجنبي، كفي نفس المعنى صدر حكـ لنفس الدائرة سنة 

كيذىب رأم في الفقو المصرم إلى أنو يمكف االستناد إلى االلتزاـ بضماف السبلمة 
لمقكؿ بمسؤكلية المنتج في حالة مخاطر التطكر، حيث يرل أنو في حالة ما إذا كاف العيب، 
كنظرا لطبيعتو الخاصة، مما يستعصى كشفو، كلك بكاسطة أىؿ الخبرة، عندئذ يتعذر إسناد 
مسؤكلية البائع المحترؼ إلى قكاعد ضماف العيكب الخفية، ألف العيب الذم يجيمو خطأ 

جسيـ في عدـ البكح بو، كال يمكف بالتبعية، أف يككف عدـ البكح بو لممشترم قرينة عمى سكء 
 نية ىذا البائع، كال يبقى لكفالة حصكؿ المشترم عمى التعكيض عما لحقو مف أضرار بسبب

، باعتبار أف المنتج ممتـز (2)العيب سكل تأكيد كجكد التزاـ محدد بالسبلمة في عقد البيع
 أك صاألشخا  عمىخطرإلحداث منتكج خاؿ مف كؿ العيكب التي تككف مسببة بتسميـ 

 (3).مننا لمسبلمة المنتظرة قانكنناااألمكاؿ، فالمنتج يجب أف يككف ض
 :االلتزاـ بضماف السالمة وتقديـ الخدمة - ب

                                                           
(1)

 Cass.civ.9 Juillet 1996, Bull.civ.I, 1996, N° 304. 
 .82، 81، مخاطر التطكر بيف قياـ المسؤكلية كاإلعفاء منيا، المرجع السابؽ،  ص صالبراوي حسف حسيف (2)
 تـ سحب أدكات الطبخ كاألطباؽ المصنعة مف مادة الميبلميف التي يفضميا الكثير مف الناس نظرا لجماليا كسيكلة (3)

تنظيفيا، إذ إف العديد مف المنتجيف بدءكا في الفترة األخيرة بإضافة بعض المكاد إلييا لتقميؿ مف استخداـ مادة الميبلميف 
المرتفعة الثمف، إذ تكصمت األبحاث العممية إال أف إضافة ىذه المكاد إلى مادة الميبلميف المستخدمة في تقديـ األطعمة 

= كاألشربة تؤدم إلى التسبب في العديد مف األضرار الصحية كاإلصابة باألمراض الخطيرة كمف أشير المكاد التي يتـ
إضافتيا إلى مادة الميبلميف  ىي مادة اليكريا فكرمالدىايد، كىي مادة شديدة الضرر بصحة اإلنساف، فيذه األدكات =

 .  المطبخية ال تحقؽ الرغبة المشركعة بالمستيمؾ، إذ تمس بصحتو كسبلمتو كلك عمى مدل بعيد
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 19لّما كانت مخاطر التطكر متصكرة في نطاؽ تقديـ الخدمات، عمى عكس قانكف 
 الذم قصر نطاؽ تطبيقو عمى المنتجات دكف الخدمات، إذ أف االلتزاـ بضماف 1998مايك 

 ثمة التزاـ فالسبلمة يكجد أيضا بالنسبة لعقكد تقديـ الخدمات، ففي حالة تقديـ خدمة يكك
عقدم عمى مقدـ الخدمة، بتنفيذ التزامو، فإذا ما استخدـ مقدـ الخدمة في سبيؿ تنفيذ التزامو 

، فإف (1)العممي العقدم أدكات أك أشياء ككانت ىذه األخيرة متضمنة لمخاطر التطكر
كتعتبر مخاطر التطكر العممي  عندئذ سببا مف , مسؤكلية مقدـ الخدمة تقـك في ىذه الحالة

 (2).أسباب قياـ المسؤكلية

 .مخاطر التطور العممي كأساس لممسؤولية التقصيرية: ثانيا
إف نظاـ المسؤكلية التقصيرية كفقا لمقكاعد العامة، يسمح لمغير بالحصكؿ عمى 

 ، حينما تككف األخيرة متعكيض عف الضرر الذم لحؽ بو، نتيجة لمخاطر التطكر العمـ
مبلزمة لمشيء، كيتـ تعكيض األضرار الناتجة عنيا استنادا إلى قكاعد المسؤكلية التقصيرية 

 .(ب)كحالة األضرار التي تمحؽ بالبيئة  (أ)بحالتي تخمؼ سبلمة المنتجات 
 :حالة اإلخالؿ بسالمة المنتجات - أ

في إطار القكاعد التقميدية المطبقة في مجاؿ المسؤكلية التعاقدية ينفصؿ الخطأ 
العقدم عف الخطأ التقصيرم، ككف الدائرة التعاقدية دائرة مغمقة عمى أطرافيا كفقا لمبدأ نسبية 

أثر العقد، غير أنو لتحقيؽ حماية فعالة لغير المتعاقديف مف أصحاب المصالح المرتبطة 
بالعقد كحماية مف تصيبيـ أضرار نتيجة األخطاء التعاقدية أدل إلى تغيير ىذه النظرة 

التقميدية، كيظير ذلؾ عمى الخصكص في شأف تحديد الخطأ الشخصي لممنتج في مكاجية 

                                                           
 في إطار تقديـ الخدمات، تـ إقامة محطة لتقكية إرساؿ شبكات التميفكف المحمكؿ في منطقة مأىكلة بالسكاف كُيثبت عدـ (1)

كجكد خطر عمى السكاف مف جراء قياـ ىذه المحطة، كفقا لممعطيات العممية كالفنية كقت إقامة المحطة، ثـ يثبت أف مثؿ 
ىذه المحطات تشكؿ خطرا عمى صحة اإلنساف لما تبعثو مف ترددات تؤثر عمى صحة اإلنساف، إذ تسبب اضطرابات في 

 .القمب كنكباتو، كبعض التأثيرات العصبية
(2)

 OUDOT Pascal, Le risque de développement contribution au maintien du droit à réparation, 

Éditions  universitaires  de Dijon, paris, 2005, P 187. 
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غير المتعاقديف، إذ تكسع القضاء في تحديد التزامات المنتج تجاه الغير، كاشتؽ مف خطئو 
 .العقدم خطأ تقصيريا تقـك عمى أساسو المسؤكلية التقصيرية

كتبدك فائدة اعتبار اإلخبلؿ بااللتزامات العقدية خطأ تقصيريا، في تسييؿ عبء 
اإلثبات الممقى عمى عاتؽ المضركر، إذ إف اإلدعاء استنادا إلى قكاعد المسؤكلية التقصيرية 
يستمـز مف المضركر أف يثبت الخطأ التقصيرم لممنتج، فيكفي لممضركر مف الغير أف يثبت 

 ىنا مفترض قأف الضرر قد ترتب عمى ىذا العيب، فبل يكمؼ بإثبات خطأ المنتج، فخطئ
 طرح ىذه المنتجات المعيبة في السكؽ لمتداكؿ، فيك دلعممو بعيكب منتجاتو، كىذا الخطأ عف

ؼ، كىذا ما قضت بو .ـ. ؽ1382مسؤكؿ عف األضرار التي تمحؽ الغير بناءا عمى المادة 
إذ يكفي لممضرور أف يثبت أف الضرر قد لحقو مف جراء المنتوج "محكمة النقض الفرنسية 

 )1(".المعيب حتى تقـو قرينة افتراض الخطأ عمى المنتج
كقد اعتبرت المحاكـ الفرنسية كؿ إخبلؿ مف المنتج أك المكزع بأحد االلتزامات 
المتكلدة عمى عقد البيع بمثابة خطأ تقصيرم يسمح لممضركر مف الغير أف يستند إليو 

 .لممطالبة بالتعكيض عما لحقو مف ضرر
كيعتبر المنتج قد أخؿ بالتزامو بسبلمة المنتجات، عمى أساس أنو لـ يراع قكاعد السبلمة 
كاألماف في منتكجو، فضبل عف عدـ إحاطتو بمخاطر السمعة المنتجة، كعدـ اتخاذه االحتياطات 

 .، كمف ثـ يعد مسؤكال عف اإلخبلؿ بسبلمة المنتجات(2)التي تمنع انتشار الخطر
                                                           

(1)
 ، رسالة دكتوراه دولة، كلية الحقوق، جامعة(دراسة مقارنة)المسؤولية المدنية للمنتج ، (سي يوسؼ)كجار زاىية حورية  

 .212، ص 2006مكلكد معمرم، تيزم كزك،

(2)
إذا أىمؿ في التثبت مف سبلمة العناصر التي تدخؿ في صناعة الدكاء الذم "ُيعد منتج الدكاء مخطئا خطأ تقصيريا  

ُينتجو أك إذا أثبت عدـ درايتو كفيمو لطبيعة العناصر التي أدخميا في تركيب الدكاء مما تسبب في إدراج عناصر مف شأنيا 
البلزمة التي  التأثير سمبا عمى سبلمة الدكاء، كذلؾ يبرز خطأ المنتج في أحكاؿ طرح الدكاء لمتداكؿ دكف إجراء األبحاث

فضماف سبلمة المستيمؾ سكاءا كاف متعاقدا أك غير متعاقد تتحقؽ عف  .تثبت سبلمتو لمكقاية أك العبلج مف أمراض معينة
 :انظر في ىذا الصدد. طريؽ ضماف السبلمة مف األضرار الناشئة عف الخطكرة الكامنة في السمعة

، دار النيضة العربية، القاىرة، (دراسة مقارنة)، مسؤكلية منتج الدكاء عف مضار منتجاتو المعيبة عبد الصادؽ محمد سامي
 . 43، ص 2002
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فالقضاء الفرنسي تكسع في تحديد الخطأ عف طريؽ النظر إلى االلتزاـ بضماف 
السبلمة خارج اإلطار التعاقدم، بعدما كانت نظرتو ليذا االلتزاـ قاصرة عمى العبلقات 

التعاقدية كحدىا، كبالتالي أصبح في استطاعة غير المتعاقديف المجكء إلى الدعكل المباشرة 
في مكاجية المنتج بحيث يستطيع المستيمؾ الرجكع بضماف السبلمة عمى منتجو برغـ مف 
انتفاء العبلقة التعاقدية المباشرة التي تربط بينيما، كقد سبؽ أف عرضنا تطبيقا قضائيا في 
فرنسا بالنسبة لمراكز نقؿ الدـ كالتزاميا بضماف السبلمة خارج اإلطار التعاقدم، بحيث 

تحكلت النظرة مف االلتزاـ بضماف السبلمة عمى أنو مجرد كاجب خاص يدكر مع اإلخبلؿ 
 .بااللتزاـ التعاقدم كجكدا كعدما إلى كاجب عاـ يستقؿ تماما عف أم تعاقد

 : حالة اإلضرار بالبيئة - ب

 فيناؾ عدة 1998 مام 19 لـ ينص عمييا فقط قانكف مإف مخاطر التطكر العمـ
 :نصكص أخرل نصت عمى مخاطر التقدـ العممي كمف أىميا

 كالخاصة بالمسؤكلية عف 1993 يكنيك 21 في Lugano مف اتفاقية B-35المادة  -1
 (1).األضرار التي تنشأ عف األنشطة الخطرة بالبيئة

 2004 أفريؿ 21 في CE/ 35/2004ب مف التكجيو األكركبي -8/4المادة  -2
، كىذا ما دفع (2)كالخاص بحماية البيئة كالتعكيض عف األضرار التي تمحؽ بيا

                                                           
(1) 

Article 35-b 

a- Tout signature peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de 

ratification, d’acceptation ou d’approbation, déclarer qu’il se réserve le droit ; 

b- de prévoir dans son droit interne, sans préjudice de l’article 8, que l’exploitant n’est pas responsable 

s’il prouve que, dans le cas d’un dommage causé par une activité dangereuse visée à l’article 2, 

paragraphe 1, alinéas (a) et (b), l’état des connaissance scientifiques et techniques au moment de 

l’événement ne permettait pas de connaître l’existence des propriétés dangereuses de la substance ou 

le risque signification que présentait l’opération concernant l’organisme.  
(2)

 b) « une émission ou une activité ou tout mode d’utilisation d’un produit dans le cadre d’une activité dont 

l’exploitant prouve qu’elle n’était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l’environnement 

au regard de l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où l’émission ou l’activité a eu 

lieu ». 



 الحماية المكرسة لممستيمؾ في مواجية مخاطر التطور العممي:            الفصؿ الثاني

 

100 

البعض لتعريؼ مخاطر التطكر العممي بشكؿ عاـ غير مقصكر عمى مسؤكلية المنتج 
 (1).عف فعؿ منتجاتو المعيبة

إّف كثيرا مف الحمكؿ القضائية استخمصتيا المحاكـ فيما يتعمؽ بمسؤكلية الميني عف 
العيكب التي تمحؽ بأمف المنتجات يمكف تطبيقيا حينما يمحؽ الضرر بالبيئة، حيث أف 
األضرار التي تمحؽ بالبيئة تعطي الحؽ في إقامة دعكل المسؤكلية المدنية، فالمضركر 

يحصؿ عمى تعكيض في حالة ما إذا كاف الضرر نتيجة لخطر التطكر، ككاف ىذا األخير 
مبلزما لمشيء، كيستند المضركر في ىذه الدعكل إلى قكاعد المسؤكلية عف فعؿ األشياء 

، بيد أنو في (2)ج.ـ. ؽ138 ؼ كالتي تقابؿ المادة ∙ ـ∙ ؽ1384/1المقررة بمقتضى المادة 
ىذه الحالة يتعيف عمى المضركر أف يثبت أركاف المسؤكلية، تطبيقا لمقكاعد العامة في 

 .المسؤكلية عف فعؿ األشياء
كمعنى ىذا أنو إذا أحدث شيء ما ضررا بالبيئة، فإنو تقـك مسؤكلية حارس الشيء 

عف ىذا الضرر، كذلؾ سكاء أكاف ىذا الحارس شخصا طبيعيا أك معنكيا، كتطبيقا لذلؾ فإنو 
 ، إذا أحدثت شركة أك مؤسسة إضرارا بالبيئة، ككانت ىذه األضرار نتيجة لعيب غير معمـك

أم نتيجة لمخاطر التطكر العممي، فإف ىذه المؤسسة أك الشركة تصبح مسؤكلة عف تعكيض 
 .األضرار التي تمحؽ بالبيئة في ىذه الحالة

 
 

                                                           
 :نقبل عف. تعرؼ مخاطر التطور العممي بأنيا عدـ المعرفة المالزمة لمنشاط اإلنساني( 1)

OUDOT Pascal, Le risque de développement contribution au maintien du droit a réparation, op, cit, p 

18. 

 :نقبل عف. بأنيا عيب أو خطورة مالزمة بطبيعتيا لمشيء وال يمكف اكتشافيا لحظة التصنيع أو البيع HUETكيعرفيا 
HUET Jérôme, Traité de droit civil, les principaux contrats spéciaux, L.G.D.J, paris, 1996, p 11385. 

(2)
ج يدؿ عمى أف المشرع قصد بيذا النص أف يدفع ظمما يمكف أف يحيط بطائفة مف .ـ. ؽ138مفاد النص في المادة  

المضركريف فمـ يشترط كقكع ثمة خطأ مف المسؤكؿ عف التعكيض، فحمؿ الحارس ىذه المسؤكلية كأسسيا عمى خطأ 
مفترض، يكفي لتحققو أف يثبت المضركر كقكع الضرر بفعؿ الشيء، كال يممؾ المسؤكؿ لدفع المسؤكلية إال أف يثبت أف 

 ".الضرر كاف بسبب أجنبي ال يد لو فيو
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 . كأساس لممسؤولية وفقا لمقواعد الخاصةيمخاطر التطور العمـ: الفرع الثاني
نص القانكف المدني الفرنسي صراحة عمى  مخاطر التطكر العممي كسبب مف أسباب 

قياـ المسؤكلية كىذا ما ال نجده في القانكف المدني الجزائرم، كذلؾ في حالة الضرر الذم 
 كما أنو ال يجكز ،(أوال)(1)يمحؽ بأحد عناصر الجسد اإلنساني أك منتجات مشتقة منو

 .(ثانيا)التمسؾ باإلعفاء لمخاطر التطكر العممي في حالة اإلخبلؿ بااللتزاـ بالمتابعة 
 .Les produits du corps humainحالة المنتجات المتعمقة بالجسد اإلنساني  :أوال

 منتجات الجسـ اإلنساني أك منتجات (2)ؼ.ـ. مف ؽ1 ؼ 12-1386تستثني المادة 
مشتقة منو، مف اإلعفاء مف مخاطر التطكر العممي، فبل يجكز لممنتج التمسؾ باإلعفاء لمخاطر 
النمك إذا كاف الضرر قد نجـ مف عناصر أك منتجات الجسـ اإلنساني، كىذا ما يستدعي منا 

 .(ب) كالتطرؽ لئلشكاالت التي تثيرىا ىذه المادة (أ)تعريؼ ىذه المنتجات 
 :تعريؼ المنتجات المتعمقة بالجسد اإلنساني - أ

النص عمى استبعاد اإلعفاء مف المسؤكلية في حالة ما إذا كاف المنتكج أحد عناصر 
الجسد اإلنساني أك منتجات مشتقة منو يعتبر تكممة لما سبؽ النص عميو مف قبؿ المشرع 

ؼ .ـ. مف ؽ1 ؼ 16الفرنسي في سبيؿ حماية كاحتراـ الجسد اإلنساني حيث نصت المادة 
 611L-17عمى أف الجسد اإلنساني كعناصره ال تككف محبل لمحقكؽ المالية، كأيضا المادة 

                                                           
لـ ينص المشرع الجزائرم عمى استبعاد منتجات الجسد اإلنساني أك منتجات مشتقة منو مف نطاؽ مسؤكلية المنتج كفقا لمقانكف ( 1)

لكؿ مف " مف ؽ ـ ج  تنص 47المدني، لكف ُيمكف الكصكؿ إلييا في التشريع الجزائرم، إذ راجعنا إلى القانكف المدني فنجد المادة 
وقع عميو اعتداء غير مشروع في حؽ مف الحقوؽ المالزمة لشخصيتو، أف يطمب وقؼ ىذا االعتداء والتعويض عما يكوف قد 

كؿ شيء غير خارج عف التعامؿ بطبيعتو أو بحكـ القانوف يصمح أف يكوف محال " مف ؽ ـ ج 682كالمادة . "ضرر لحقو مف
 .لمحقوؽ المالية

واألشياء التي تخرج عف التعامؿ بطبيعتيا، ىي التي ال يستطيع أحد أف يستأثر بحيازتيا، وأما الخارجة بحكـ القانوف فيي 
 فإذا كاف المشرع الفرنسي نص عمى استبعاد عناصر الجسد اإلنساني أك ،"التي ُيجيز القانوف أف تكوف محال لمحقوؽ المالية

.منتجات مشتقة منو إمعانا في احتراـ كصكف الجسد اإلنساني، فإنو يمكف الكصكؿ إلى ذات النتيجة في التشريع الجزائرم  
(2) 

ART 1386-12 dispose : « le producteur, ne peut invoquer la cause d’exonération prévue au 4° 

de l’article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les 

produits issus de celui-ci ». 
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مف قانكف الممكية الصناعية كالتي تمنع براءات االختراع المتعمقة بالجسد اإلنساني أك 
عناصره، كيستفاد مف ىذه النصكص أف المنتجات كالعناصر المتصمة بالجسد اإلنساني ال 

 .تعامؿ معاممة باقي المنتجات، فيي تخرج عف نطاؽ التعامؿ التجارم
Fondement sociologiqueكلقد كاف رفض اإلعفاء استنادا إلى أساس سكسيكلكجي 

(1) 
 .نتيجة لما خمفتو مأساة تقؿ الدـ الممكث في فرنسا

فمنتجات الجسـ اإلنساني تتمثؿ في األعضاء، األنسجة، الخبليا، الدـ، إال أف المصطمحات 
المستعممة غير دقيقة إذ لـ يتـ التمييز بيف منتجات الجسـ اإلنساني المشتقة مباشرة كالدـ كالخبليا كتمؾ التي 

تتعرض إلى عممية تحكيؿ معممية أك صناعية، خاصة أف بعض المنتجات التي يتـ صنعيا رجكعا إلى 
الجسـ اإلنساني تعتبر دكاء، ك مثاليا األدكية الخاصة باليرمكنات التي يستخدـ في إنتاجيا عناصر مف 

كىذا , كاألنسكليف  (النمك)جسـ اإلنساف سكاءا أكاف مف مستخمص مشيمي أك مف الدـ مثؿ ىرمكف التكاثر 
.ما يثير تساؤالت عف ىذه المنتجات ىؿ تعتبر دكاء؟ كبالتالي يستفيد المنتج مف اإلعفاء مف المسؤكلية  

 أفريؿ 26 الصادرة في 613-07كلئلجابة عف ىذا التساؤؿ يتـ الرجكع إلى تعميمة رقـ 
، حيث جعؿ العديد مف منتجات الجسـ 2007 فيفرم 26 كالقانكف الصادر في (2)2007

 Les produits  sanguins stables.(3)اإلنساني دكاء، مف بينيا منتجات الدـ الثابتة 
 produits sanguinsكاستثنى فقط األعضاء، األنسجة، الخبليا، منتجات الدـ القابمة لمتغيير 

labiles كتحضيرات الخبليا لغرض عبلجي ،Les préparations cellulaires à 

finalité thérapeutique.(4) 

 
 

                                                           
(1) 

LAROUMET Christian, La notion de risque du développement, risque du XXXI° siècle, in clés 

pour le siècle, DALLOZ, Paris, 2000, p 1589. 
( 2 ) 

Ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit 

communautaire dans le domaine du médicament. JORF N°99 du 27 avril 2007. 
(3)

 ART L 5121-3 du code de la santé publique : « sont tous les produits fabriqués à partir du sang 

ou de ses composants qui ont une durée de conservation supérieur à un an ». 
)4  ( ZIZINE Roussel , Le risque de développement et l’assurance, thèse pour le doctorat en droit, 

ADIAL, Lyon, 2010 ,(www.institut-numérique.org)
  

http://www.institut-num�rique.org/
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 :اإلشكاالت التي تثيرىا المادة - ب

 تيدؼ إلى تعزيز حماية (1ؼ12-1386)عمى الرغـ مف أف المادة السالفة الذكر
الجسد اإلنساني كصكنو إال أف الفقو الفرنسي يشير إلى أف تطبيؽ ىذه المادة يكتنفيا 

 .الغمكض مف بعض األكجو
 تشير المادة إلى عناصر الجسد اإلنساني أك منتجات مشتقة منو، كثمة صعكبة حقيقية :أوال

في كضع تعريؼ لماىية عناصر الجسد اإلنساني، فالمشرع لـ يضع قائمة حصرية لعناصر 
الجسد اإلنساني أك مشتقاتو، كىذا مف شأنو أف يكجد تبايف في كجيات النظر فيما يعد مف 

 (1).عناصر الجسد اإلنساني
كلمتدليؿ عمى ىذه الصعكبة نأخذ مثاؿ بالدـ كأحد عناصر الجسد اإلنساني، إذ يعتبر 

 مشتقات الدـ المعالجة 1989 كالذم جاء تنفيذا لمتكجيو األكركبي 1993 يناير 4في قانكف 
، ف، كمشتقات الببلزما، األلبكميف، الييمكجمكبيpss" produits sanguins stable"معمميا 

، كىذه الكجية (2)كاعتبرىا دكاء، كأخضعيا لما تخضع لو األدكية مف قكاعد السبلمة كالفاعمية
، 1998 مام 19بمقتضى قانكف مف شأنيا أف تجعؿ المنتج خاضعا ألحكاـ المسؤكلية المقررة 

، كما مف 4ؼ11-1386كيستطيع المنتج أف يتمسؾ باإلعفاء استنادا إلى مخاطر التطكر تطبيقا لممادة 
شؾ أف ثمة تناقضا حيث يتمسؾ المنتج باإلعفاء في حالة مشتقات الدـ، الذم ينظر إليو عمى أنو 

.عنصر داخؿ في تككيف المركب الدكائي (3) 
 صعكبة قياس العيب فيما يتعمؽ بعناصر الجسد اإلنساني، فالمنتكج يككف معيبا، حينما :ثانيا

يفقد األماف المنتظر منو قانكنا، كالسؤاؿ ماذا يقصد باألماف المنتظر قانكنا؟ ككيؼ يمكف 

                                                           
 .90مخاطر التطكر بيف قياـ المسؤكلية كاإلعفاء منيا، المرجع السابؽ، ص البراوي حسف حسيف،  (1)
، تعكيض ضحايا مرض اإليدز كالتياب الكبد الكبائي بسبب نقؿ دـ ممكث، دار الجامعة الجديدة، الزقرد أحمد السعيد( 2)

 .44، ص 2007القاىرة، 
 .91، مخاطر التطكر بيف قياـ المسؤكلية كاإلعفاء منيا، المرجع السابؽ، ص البراوي حسف حسيف( 3)
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قياس تكافر ىذا األماف مف عدمو، حينما يتعمؽ األمر بعناصر الجسد اإلنساني؟ فنسبة 
 .الخطر يتفاكت بتفاكت أعضاء الجسد اإلنساني

 .حالة اإلخالؿ بااللتزاـ بالمتابعة:ثانيا
ال يستطيع المنتج أف يستند إلى فكرة مخاطر التقدـ العممي كسبب مف أسباب اإلعفاء 

مف المسؤكلية المكضكعية، ما لـ يثبت أنو اتخذ كافة التدابير البلزمة لدرء اآلثار الضارة 
التي تنتج عف اكتشاؼ ىذا العيب الذم لـ يكف في كسعو التنبؤ بو نظرا ألف حالة المعرفة 

 االلتزاـ بتتبع المنتجات"الفنية لـ تكف لتسمح بذلؾ، كىك ما يتحقؽ بإثباتو تنفيذ ما يسمى بػ 
"Obligation de suivi des produits " إذ ال 12-1386الذم نصت عميو المادة ،

 ك لـ يقـ  10يجكز لممنتج، التمسؾ باإلعفاء لمخاطر النمك إذا  ظير العيب في ظرؼ 
-04باتخاذ اإلجراءات المناسبة مف أجؿ الكقاية مف آثاره الضارة، إال أنو بصدكر قانكف 

 الصادرة 670-04 منو تحيمنا إلى التعميمية 29، المادة (1)2004 ديسمبر 9 بتاريخ 1343
مف التعميمية تعدؿ تقنيف االستيبلؾ الفرنسي  (05)، فنجد المادة (2)2004 جكيمية 9في 

ART L 221-1-2-aكالمتمثمة في المكاد 
(3) ،ART L 221-1-2-b كتناكلت مف خبلليا 

 ( سنكات10بػ )االلتزاـ بتتبع المنتجات دكف تحديد المدة 
 .تكريس المسؤولية الموحدة لممنتج حماية لممستيمؾ: المطمب الثاني

إّف تزايد األخطار كاألضرار الماسة بحياة المستيمكيف أدل بالقضاء إلى إعادة النظر 
في نصكص القانكف المدني المتعمقة بالمسؤكلية المدنية كذلؾ سعيا كراء تكريس نظاـ مكحد 

                                                           
(1)

 Loi n° 2004-1343 du 09 décembre 2004 de simplification du droit, J.O.R.F N° 0287 du 10 décembre 

2004. www.legifrane.gouv.fr 
(2)

 Ordonnance n° 2004-670 du 09 Juillet 2004 portant transposition de la directive 2001/95/CE sur la 

sécurité générale des produits et adaptation de la législation au droit communautaire en matière de 

sécurité et de conformité des produits, J.O.R.F N° 159 du 10 Juillet 2004, www.legifrane.gouv.fr 
(3) 

ART L 221-1-2-a du c consom.  Français dispose : « le responsable de la mise sur le marché 

adopte les mesures qui compte tenu des caractéristiques des produits qu’il fournit, lui 

permettent : 

« a) De se tenir informé des risques que les qu’il commercialise peuvent présenter 

b) D’engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, 

la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des 

consommateurs des produits mis sur le marché ». 

http://www.legifrane.gouv.fr/
http://www.legifrane.gouv.fr/
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ليذه المسؤكلية، كاستندكا في ذلؾ إلى االنتقادات المكجية لمنظاـ المزدكج لممسؤكلية، كما أف 
 الفرع)ىناؾ مبررات كمعطيات أدت إلى األخذ بالمسؤكلية المكحدة في ميداف المنتجات 

 كباعتبار ىذه المسؤكلية المستحدثة ىدفيا حماية المستيمؾ فيي تقـك عمى ثبلثة ،(األوؿ
 .(الفرع الثالث)كليا طبيعة خاصة بيا  (الفرع الثاني)أركاف أساسية 

 . مبررات األخذ بمسؤولية موحدة لممنتج: الفرع األوؿ
ىناؾ عدة مبررات كمعطيات فرضت نفسيا لؤلخذ بالمسؤكلية المكحدة لممنتج عف 

 كاالتجاه الحديث (أوال)فعؿ منتجاتو المعيبة كيمكف حصرىا في مبررات اقتصادية كاجتماعية 
 .(ثالثا)كقصكر القكاعد العامة  (ثانيا)في التشريع المقارف 

 .المبررات االقتصادية واالجتماعية: أوال
 إف أىـ المعطيات التي أدت في الكقت الحاضر إلى تنظيـ مسؤكلية المنتج بقكاعد 

 كالتأميف عمى المسؤكلية (أ)خاصة ىي تطكر كسائؿ الدعاية كاإلعبلف عف المنتجات 
 .(ب)المدنية الناشئة عف فعؿ المنتجات 

 :تطور وسائؿ الدعاية واإلعالف عف فعؿ المنتجات - أ

مما الشؾ فيو أف لكسائؿ الدعاية كاإلعبلنات دكرنا كبيرنا في تركيج المنتجات، إذ نجد 
في أغمب األحياف أف المنتجيف يتفننكف في كسائؿ اإلعبلف كالدعاية لتركيج المنتجات، حيث 

، التي كثيرا (1)يقكمكف بتتبع المستيمكيف كاستمالة أذكاقيـ كرغباتيـ لشراء مثؿ ىذه المنتجات
ما تتضمف خطرا حتميا يتعذر العمـ بو كفقا لحالة العمـ كالفف الراىنة أك لحظة طرح المنتكج 

 .لمتداكؿ، كلكف خاصية العيب تكتشؼ فيما بعد
صحيح أّف المفركض في كؿ مشترم معرفة أّف البائع في سبيؿ تركيج ما يبيعو يمجأ 

، كصحيح بالكذب المألوؼ في التعامؿإلى شيء مف الكذب، كىك ما يعرؼ ليذا السبب 
                                                           

مداخمة مقدمة في يـك دراسي حكؿ مسؤكلية المنتج عف  ، ("حالة منتج الدكاء)نحك المسؤكلية المكضكعية لممنتج "، قاسـ حكيـ (1)
تيزم , جامعة مكلكد معمرم, ،كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية2013 جكاف 26فعؿ منتجاتو المعيبة ككسيمة لحماية المستيمؾ، يـك 

 .(غير منشكر)، 64كزك، ص 
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ا أف التسامح في شأف ىذا الكذب يمكف أف يككف مفيكمنا ك لك في مجاؿ اإلنتاج، طالما  أيضن
أّنو ينصب فقط عمى الصفة التجارية لممنتجات بمعنى عمى مدل جكدتيا أك صبلحيتيا 

إاّل أّنو مف زاكية أخرل قد يتسبب ذلؾ في جعؿ   لتحقيؽ اليدؼ الذم أنتجت مف أجمو،
بناءنا عمى الدعاية ك , المستيمؾ يقتني المنتكج دكف االنتباه إلى خطكرتو نظرنا لثقتو بو

 .اإلشيار الذم أطمقو المنتج
ككنتيجة ليذا الدكر المؤثر لكسائؿ الدعاية كاإلعبلف كاف الزما إيجاد نظاـ قانكني 

، كضركرة (1)يتشدد في مسؤكلية المنتج، كىذا مف أجؿ تكفير الحماية البلزمة لممستيمكيف
مراعاة الدقة في اإلعبلف عف حقيقة تمؾ المنتجات كخصائصيا الضارة، فالتطكر المذىؿ 
لتكنكلكجيا كتقدـ طرؽ التصنيع أدل إلى ظيكر منتجات كخدمات في األسكاؽ تتسـ بالتنكع 

 (2).كالتعقيد يتكلد عف استعماليا الكثير مف الحكادث كاألمراض الخطيرة
 :التأميف عمى المسؤولية الناشئة عف فعؿ المنتجات - ب

إف أىـ المعطيات التي أدت إلى افتراض مسؤكلية المنتج بقكة القانكف عف األضرار 
الجسمانية أك المالية التي تحدثيا منتجاتو الضارة لممستيمؾ ىي كالدة نظاـ التأميف حديثا في 
ميداف المسؤكلية عف المنتجات، بحيث يككف بإمكاف المنتج عف طريؽ نظاـ التأميف أف يمقي 
بعبء مسؤكليتو عمى شركات التأميف مف جية، كيستطيع في نفس الكقت أف يتخمص مف 
عبء التكاليؼ المالية المتعمقة بدفع أقساط التأميف عف طريؽ إضافتيا إلى كمفة المنتجات 

 (3).خاصة إذا تعمؽ األمر بالمنتجات ذات الخطكرة غير االعتيادية

                                                           
 الدكلية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ت، مسؤكلية المنتج في القكانيف المدنية ك االتفاقياالعزاوي سالـ محمد رديعاف (1)

  .334-333، ص ص 2008األردف، 
 كأمراض الكمى، الكبد، السرطاف التي أثبت التقدـ العممي العبلقة المباشرة لبعض أنكاع المنتجات المصنعة كغير (2)

 ، المركز06عدد ، مجمة معارؼ، التزاـ المنتج بإعبلـ المستيمؾ، بركات كريمةمصنعة في استفحاؿ ىذه األمراض كغيرىا، 
 .151، ص 2009الجامعي العقيد أكمي محند أكلحاج، البكيرة، جكاف 

 . 3، المرجع السابؽ، ص "(حالة منتج الدكاء)نحك المسؤكلية المكضكعية لممنتج  " قاسـ حكيـ،(3)
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فماداـ المنتج يؤمف عف منتجاتو الخطرة، فبل مانع مف التشديد في مسؤكليتو 
كيرل البعض مف فقو المسؤكلية المدنية أف مكضكع التأميف عمى كافتراضيا بقكة القانكف، 

المسؤكلية المدنية الناشئة عف األضرار التي تسببيا المنتجات المعيبة أك ذات الطبيعة 
الخطرة إذا كاف طريقنا ميمًّا في تكفير تغطية اجتماعية لممتضرريف، فإف ذلؾ سيككف مف 

النادر أك المتعّذر القياـ بو مف قبؿ المشترم أك المستيمؾ أك األفراد بصكرة عامة ألف ذلؾ ال 
يستجيب إلى المتطمبات كاألسس الفنية لنظاـ التأميف، بينما يتحقؽ ىذا األمر بسيكلة حينما 

تنظيـ يفرض عمى عاتؽ المنتجيف كالباعة المينييف ألنيـ ىـ سادة النشاط مّما يحتـّ عمييـ 
ضماف اجتماعي، كىذا ما حصؿ في فرنسا حيث ىناؾ بعض الشركات الكبرل التي أبرمت 

 التي  La mutuelle générale françaiseعقكدنا نمكذجية بيذا الخصكص منيا شركة 
اقترحت عقكد تأميف تتعّمؽ باألخطار المتعّددة كتتضمف تمؾ العقكد صيغة لمتأميف مف 

الذم يتعّمؽ  La concordeالمسؤكلية المدنية المينية بعد التسميـ، ككذلؾ يكجد عقد شركة 
 .بالمسؤكلية المدنية عف المنتجات بشكؿ عاـ

إّف التأميف يحقؽ بو : "عبد الرزّاؽ السنيوريكفي ىذا الصدد يقكؿ األستاذ الدكتكر 
عمٌؿ كثير : معنى التضامف االجتماعي ومنو يمكف تحديد نطاؽ المسؤولية الموضوعية

األخطار، كبير المنفعة، يسيؿ التأميف في شأنو، فيذه العناصر الثالثة إذا ما اجتمعت جعمت 
"تطبيؽ النظرية الموضوعية أمًرا ميسوًرا ال عنت فيو وال إرىاؽ . 

أّما في الجزائر فباإلضافة إلى ىاتيف الصكرتيف المقتبستيف عمى سبيؿ المثاؿ مف 
التداعيات االقتصادية كاالجتماعية، نجد أف ىناؾ أسباب أخرل كجيية دفعت بالمشرع الجزائرم 

:إلى التفكير بتبني نظاـ خاص لمساءلة المنتج عف منتجاتو المعيبة، كمنيا نذكر  
األكضاع االقتصادية الكطنية التي كانت سائدة منذ التسعينيات خاصة قبؿ صدكر  -

 كالمتمثمة في االقتصاد المسّير، فالدكلة كانت تيتـ بالجانب 02- 89القانكف رقـ 
الكمي دكف مراعاة لمجانب النكعي لممنتجات، كبكجو خاص الجكدة كالسبلمة، األمر 
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الذم أدل إلى تدفؽ منتجات كطنية إلى السكؽ غير متكافرة عمى المقاييس ذات 
 .الصمة، فساىمت في اإلضرار بصحة األشخاص كأمنيـ

نتيجة اعتماد الجزائر لمنيج االقتصاد الحر، المقترف بتحرير التجارة، كفتح الحدكد، تماثمت  -
أخطار جديدة، مرتبطة بالتكاثر السريع لمنتجات ذات مصدر كنكعية، غالبنا ما كانت محؿ 

 .شؾ لتسببيا في كثرة الضحايا نتيجة لؤلخطار التي تضمنتيا
كمف خبلؿ ما تـّ عرضو نخمص بالقكؿ أف مثؿ ىذه األمكر تعتبر مف أىـ المعطيات 
االجتماعية كاالقتصادية التي تسمح بتدخؿ المشرع لتشديد مسؤكلية المنتج كتنظيميا بقكاعد 

 .خاصة لقياـ مسؤكليتو بقّكة القانكف
 .االتجاه الحديث في التشريع المقارف: ثانيا

عكفت كؿ التشريعات المقارنة عمى حماية المستيمكيف مف مخاطر المنتجات المعيبة، 
حيث قننت عدة قكانيف خاصة بمسؤكلية المنتج مستقمة عف القكانيف المدنية تحت تأثير 

المعطيات االقتصادية كاالجتماعية السابقة الذكر، ككضعت في أكؿ اىتماميا حياة كصحة 
المستيمكيف، فخمصت إلى ضركرة افتراض مسؤكلية المنتج بحكـ القانكف عف األضرار التي 
تسببيا منتجاتو بصرؼ النظر عف الخطأ أك اإلىماؿ بعيدا عف مستمزمات نظرية العقد، ىذا 

، (القانكف الفرنسي)االتجاه األخير ىك الذم استقرت عميو النظـ الحديثة كالقكانيف البلتينية 
 .(القانكف اإلنجميزم كاألمريكي)كالقكانيف األنجمكسكسكنية 

إّف ىذه المعطيات االقتصادية واالجتماعية الجديدة ": كقد قاؿ أحد الفقياء الفرنسييف 
قد ىّزت األطر التقميدية لمقانوف المدني وبرىنت عمى ضرورة تعديؿ نظرياتو الراىنة 

وقواعده التي ال تكفي في وضعيا الحالي لحماية المستيمؾ ويمكف أف نعتبر قانوف حماية 
 بصدد البيوع التي تجري في المنازؿ، ما ىو إاّل إحدى 1972المستيمؾ الصادر سنة 

 .التعبيرات األولى عف إنشاء فرع قانوني جديد ولنسميو قانوف االستيالؾ
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ففي النظاـ اإلنجميزم صدر قانكف خاص بصدد حماية المستيمكيف مف خطر 
 تناكؿ بشكؿ صريح في المادة السادسة منو المسؤكلية المدنية 1978المنتجات في سنة 

لممنتج، أما  القانكف األمريكي الذم ُيعد الرائد في ىذا المجاؿ حيث افترض المسؤكلية 
، كتـ التأكيد عمييا (1)402 في نص المادة 1965المدنية لممنتج بقكة القانكف كذلؾ سنة 

، كما صدر في ألمانيا 1979بصدكر القانكف المكحد لممسؤكلية عف فعؿ المنتجات في عاـ 
 ُيعالج المسؤكلية المدنية عف األضرار التي تسببيا المنتجات 1978قانكف جديد عاـ 

 .الصيدالنية كالطبية
كمف التشريعات العربية التي نّصت عمى مسؤكلية المنتج المكضكعية نجد التشريع 

ا في حماية المستيمؾ كالغير مف األضرار  السكداني الذم كاف أكثر صراحة ككضكحن
 62الجسمانية الناشئة عف المنتجات المعيبة أك ذات الطبيعة الخطرة، كذلؾ في القانكف رقـ 

 منو مسؤكلية التاجر كحتى البائع العادم عف األضرار 15، حيث تناكلت المادة 1974لسنة 
الجسمانية التي تمحؽ بالمشترم أك الغير بسبب عيكب البضاعة أك طبيعتيا الخطرة أك عدـ 

 .(2)مبلءمتيا لمغرض في السكؽ
كما ينبغي اإلشارة إليو أف ىناؾ عدة دكؿ اتبعت ىذا المنحى كعالجت المسؤكلية 

 .المدنية لممنتج عف األضرار المادية التي تسببيا منتجاتو المعيبة
 .قصور القواعد العامة: ثالثا

باستقرائنا لمنصكص القانكنية المنظمة لممسؤكلية المدنية باألخص تمؾ المتعّمقة 
بمسؤكلية المنتج نمتمس قصكرنا كعجزنا في تكريس الحماية البلزمة لممتضرريف مف حكادث 

 .(ب) أك التقصيرية(أ)المنتجات المعيبة سكاء تمؾ الخاصة بالمسؤكلية العقدية
                                                           

يكوف البائع المحترؼ، متى كاف محؿ البيع منتوجا معيبا ُيعرض بطريقة غير مألوفة شخص " 1 ؼ 402تنص المادة ( 1)
المستخدـ أو المستيمؾ أو ذمتو لمخطر، مسؤوال عما يقع بسبب ذلؾ مف ضرر مادي، حتى ولو أثبت أنو لـ يقترؼ خطأ 

 باإلضافة إلى ذلؾ نجد أف القضاء األمريكي أقر مبدأ الضماف المطمؽ في "أو لـ تقـ بينو وبيف المضرور رابطة عقدية
 .  مكاجية مخاطر التطكر العممي، كبصفة خاصة الماسة بسبلمة كصحة اإلنساف

  .338مسؤكلية المنتج في القكانيف المدنية كاالتفاقيات الدكلية، المرجع السابؽ، ص , سالـ محمد رديعاف  العزاوي(2)
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 : قصور القواعد الخاصة بالمسؤولية العقدية–أ
إّف القكاعد القانكنية الخاصة بالمسؤكلية العقدية منيا القكاعد المنظّمة لضماف العيكب 
الخفية تقصر عف تغطية مسؤكلية المنتج عّما يمكف أف تسببو منتجاتو الخطرة مف أضرار 

لممستيمكيف أك المستعمميف، ليس ألف دعكل الضماف ال تكفؿ غالبنا سكل ما يعرؼ باألضرار 
نما ألف دعكل الضماف ال يمكف االحتجاج بيا إذا كاف المضركر مف الغير .التجارية فقط، كا   
ضؼ إلى ذلؾ تحميؿ المضركر كىك المستيمؾ أك المستعمؿ عبء إثبات خطأ مف 

كىك إثبات عسير ما داـ أف ميّمة المضركر تعسر أكثر فيما لك لـ يكف خطأ , جانب المنتج
المنتج خطأن عادينا كإىمالو في التحقؽ مف سبلمة ما يدخؿ في صناعة المنتكج مف مكاد 

نما خطأ فني كثيؽ االرتباط بالعممية اإلنتاجية ذاتيا   .(1)أكلّية كا 
فإعماؿ القكاعد العاّمة أدل إلى تفاكت غير مقبكؿ في معاممة المضركر لمجّرد 

اختبلؼ الظركؼ التي يقع فييا الضرر كبحسب ارتباط المضركر بعبلقة عقدية أـ ال مع 
المسؤكؿ، بؿ كفي إطار العبلقة القانكنية الكاحدة تختمؼ معاممة المضركر بحسب ما إذا 

كاف المنتكج معّقدنا أـ ال، مف األشياء التي تحتكم عمى ديناميكية ذاتية أـ ال، كاألمر يختمؼ 
ا بحسب ما إذا كاف المنتكج انتقؿ إلى المستيمؾ مباشرة أك بعد سمسمة مف التعاقدات  أيضن

 كىذا التفاكت غير ،Les chaines de contratsكىك ما يعرؼ بالعقكد المتسمسمة 
بأنو ليس مف المستساغ " إلى القكؿ André Tunc" أندرم تكنؾ"المنطقي دفع باألستاذ 

أف تختمؼ آليات الحماية بيف الحالة التي يرتبط فييا المضرور مباشرة مع المنتج وحالة 
 ".العقود المتسمسمة أو كونو مف الغير

فمف ىنا تبرز ضركرة كضع تقنيف خاص بمسؤكلية المنتج عف األضرار التي تسببيا 
منتجاتو الخطرة، يكتفي فييا بكقكع ضرر ما مف ىذه األخيرة، كيتاح بمكجبيا لكؿ مضركر 

                                                           
  .118، المرجع السابؽ، ص "دراسة مقارنة" ، مسؤكلية المنتج عف منتجاتو المعيبةمحّمد بودالي ( 1
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أف يرجع بالتعكيض عمى المنتج بغض النظر عف طبيعة خطكرة المنتجات كبغض النظر 
 .(1)عف طبيعة العبلقة بيف المنتج كالمضركر

فمك نعكد إلى التشريع الفرنسي نجد أف إعماؿ القكاعد الخاصة بضماف العيكب الخفية 
ا أك باعة عادييف، ىذا فضبلن عف الصعكبات التي  لـ تفّرؽ بيف الباعة سكاء أكانكا ُصناعن
كاجيت الفقو كالقضاء في فرنسا حياؿ تطبيؽ أحكاـ ضماف العيكب الخفية حيث جاءت 

كفّرؽ بيف البائع حسف النية كالبائع سيء النية كاستخدـ , بصياغة عامة كمرنة لمنصكص
التي ىي أدؽ كأشمؿ كأقرب إلى مكضكع مسؤكلية المنتج مف تعبير " التعكيضات" تعبير

كمع ذلؾ يتفؽ الفقو الفرنسي عمى أف التطبيؽ الحرفي لقكاعد ضماف العيكب الخفية , "الثمف"
يككف أثره ترؾ مف اكتسب المنتكج المعيب بدكف تعكيض عّما يمكف أف يسببو لو ذلؾ المنتكج 

مف ضرر جسماني أك مالي، مّما جعؿ القضاء الفرنسي يضطر إلى إجراء تحكير عميؽ 
كتكييؼ جرمء عمى النصكص الخاصة بمسؤكلية البائع عف العيكب الخفية لتغطي مسؤكلية 

 .المنتج البائع عف األضرار التي تسببيا منتجاتو المعيبة لؤلشخاص كاألمكاؿ
ؼ .ـ. ؽ1646 ك1645ىذا كّمو باإلضافة إلى االختبلؼ حكؿ تطبيؽ المادتيف 

بسبب غياب النصكص المنظمة لمسؤكلية المنتج كاستقرار محكمة النقض الفرنسية عمى 
 لتغطية األضرار الجسمانية كالمالية التي تحدثيا المنتجات المعيبة 1646تطبيؽ نص المادة 

إاّل أّنو . كذلؾ عمى أساس افتراض عمـ المنتج بالعيكب كفّسرتو كقرينة لسكء نيتو, لممشترم 
لقي معارضة شديدة في ىذا الميداف عمى اعتبار أف مثؿ ىذا االفتراض يتعارض مع المبادئ 

 .(2)ؼ .ـ. ؽ2268القانكنية العامة ك منيا قرينة حسف النية الكاردة في المادة 
فبصفة عامة نقكؿ أف المسؤكلية العقدية ال يككف ليا أم دكر فّعاؿ إاّل فيما بيف 

المتعاقديف إعماالن لقاعدة نسبية آثار العقد أم بيف المستيمؾ المضركر كالمنتج في حيف 
ا آخر غير متعاقد، كبالرغـ مف تكسيع القضاء الفرنسي مف  دائرة األضرار قد تصيب شخصن

                                                           
1)

  .119، ص السابؽ، المرجع "دراسة مقارنة" ، مسؤكلية المنتج عف منتجاتو المعيبةمحّمد بودالي 
2)

 .352مسؤكلية المنتج في القكانيف المدنية كاالتفاقيات الدكلية، المرجع السابؽ، ص سالـ محمد رديعاف،  العزاوي 
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المسؤكلية العقدية، بالسماح لممشترم األخير بالرجكع عمى المنتج مباشرة عمى أساس دعكل الضماف ك 
، 1979 سنة  Lamborghiniالتي اعتبرىا دعكل عقدية ك ذلؾ في الحكـ الذم صدر في قضية

 .(1)إاّل أف مسألة إثبات شركط العيب في المنتجات تظؿ قائمة 
 كنتيجة لقصكر القكاعد العامة في تحقيؽ الحماية البلزمة لممتضرريف في أشخاصيـ 
كأمكاليـ بسبب تداكؿ المنتجات الضارة كعدـ كفاية تمؾ القكاعد في إيجاد الحمكؿ المناسبة 

، كىذا ما (2)لمشكبلت مسؤكلية المنتج عف منتجاتو المعيبة أدل إلى تكحيد المسؤكلية المدنية
 مكرر، متأثرا في ذلؾ بالقانكف الفرنسي كالذم 140فعمو المشرع الجزائرم في المادة 

 .استكحيا بدكره مف التكجيو األكركبي
 :قصور القواعد الخاصة بالمسؤولية التقصيرية-  ب

إف القكاعد المتعّمقة بالمسؤكلية التقصيرية ىي األخرل لـ تخُؿ مف صعكبة تطبيؽ 
قكاعدىا عمى مسؤكلية المنتج، فرغـ تأكيد محكمة النقض الفرنسية عمى أف طرح منتكج 

معيب في السكؽ يعتبر مف حيث المبدأ خطأن تقصيرينا، إاّل أنيا تتطمب كقاعدة عامة إقامة 
الدليؿ عمى خطأ المنتج، كىك أمر يصعب عمى المتضرر القياـ بو كذلؾ بالنظر إلى عدـ 

 إثبات كجكد ىذا الخطأ أك رابطة – يقينينا –تخصصو في مجاؿ المعاممة حيث ال يستطيع 
 . (3)السببية بيف الخطأ ك الضر

ـّ ابتكار فكرة تجزئة الحراسة في مجاؿ المسؤكلية التقصيرية  مف طرؼ األستاذ  كما ت
كتسّمى كذلؾ بحراسة التككيف أك الييكؿ " المسؤولية المدنية"  في كتابوMAZOUمازو 

                                                           
  .288 السابؽ، ص ع، المسؤكلية المدنية لممنتج، المرجزاىية حورية  سي يوسؼ (1)
 المبادرة األكلى لتكحيد المسؤكلية المدنية ترجع لمقضاء، غير أف نجاحو كاف نسبيا ككف أف مسألة تكحيد المسؤكلية (2)

المدنية مسألة يممكيا القانكف كليس القضاء، لكف رغـ ذلؾ فإف التشريع الفرنسي الصادر بشأف المسؤكلية القانكنية المكحدة 
 :انظر في ىذا الصدد. ُيعد تتكيجا لمتطكر الذم حمؿ القضاء شعمتو

 .45، المرجع السابؽ، ص (دراسة مقارنة مع القانكف الفرنسي')مسؤكلية المنتج "، مامش نادية
(3)

  .289المسؤكلية المدنية لممنتج، المرجع السابؽ، ص زاىية حورية  سي يوسػؼ  
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 Garde de la structure et garde deكحراسة االستعماؿ أك التسيير

comportement. 
فيذه النظرية انطمقت مف أجؿ بعض االفتراضات كىي الحاالت التي تنفصؿ معيا   

حراسة االستعماؿ ك حراسة الييكؿ، فيطرح إشكاؿ حكؿ المسؤكؿ ما إذا : العناصر التالية
كاف حارس الييكؿ أك حارس التسيير؟ ك بالرغـ مف أف الكثير مف الفقو سّمـ بيا سكاء في 
فرنسا أك في مصر، إاّل أف األحكاـ القضائية في فرنسا كانت متضاربة، فبعضيا يأخذ 

 بصدد 1975 –11 –12بنظرية تجزئة الحراسة مثؿ حكـ صدر مف الدائرة األكلى في  
انفجار أنبكبة أككسجيف كضعت فيو مسؤكلية االنفجار عمى عاتؽ الشركة التي صنعت ىذه 

المادة، كىناؾ أحكامنا أخرل قضت بعدـ تجزئة الحراسة كحكـ محكمة النقض الفرنسية 
 .1953- 06 –11الصادر في 

رىاقو في إثبات مسبب  كالسبب في عدـ األخذ بيا يرجع إلى تكميؼ المضركر كا 
 .الضرر ما إذا كاف مستعمؿ الشيء أك صانعو

يتضح مّما تقدـ قصكر القكاعد العامة عف حماية المتضرريف في أشخاصيـ أك أمكاليـ 
بسبب تداكؿ المنتجات الضارة، كىذا القصكر يعتبر بمثابة تبرير مكضكعي عممي كجكىرم 
حّث عمى التدخؿ التشريعي لمعالجة ىذه المسألة بقكاعد خاصة تقر مسؤكلية المنتج بقّكة 

القانكف، كتستيدؼ في نفس الكقت تحقيؽ التكازف بيف المصالح المشركعة لممنتجيف 
كقد عّبرت عف أىمية ىذا التكازف بيف المصالح المتعارضة في ميداف مسؤكلية . كالمستيمكيف

انطبلقنا كأخذنا باالعتبار التحكؿ : " المنتج دكؿ المجمس األكركبي في ديباجة اتفاقية المجمس
األكركبي إلى تحقيؽ مستكل عاؿو مف التعاكف بيف أعضائو كأخذنا باالعتبار التحّكؿ القضائي 
المتنامي في ىذه الدكؿ باتجاه خمؽ مسؤكلية خاصة بالمنتجيف تستيدؼ تحقيؽ حماية فعالة 

لممستيمكيف في ضكء التطكرات التقنية الحديثة كاإلنتاج الجديد كطرؽ تكزيعو كبيعو، فإف 
المجمس اتفؽ عمى كضع قكاعد خاصة بمسؤكلية المنتج تراعي تأميف الحماية الفعالة 
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لممستيمكيف مف جية، كتأخذ في نفس الكقت بعيف االعتبار المصالح المشركعة لممنتجيف مف 
 ".جية أخرل

 ∙أركاف المسؤولية الموحدة لممنتج : الفرع الثاني
تختمؼ شركط قياـ المسؤكلية المدنية المستحدثة عف الشركط المقررة لقياـ المسؤكلية 

 140المدنية لمقكاعد العامة، فشركط المسؤكلية الجديدة ترتبط بإثبات العيب كطبقا لممادة 
باإلضافة  (ثانيا)كالضرر  (أوال)مكرر نستخمص الشركط البلـز تكافرىا كالمتمثمة في العيب 

 (.ثالثا)إلى العبلقة السببية بينيما 
 (1).العيب في المنتوج: أوال

العيب الذم يتمؼ الشيء أك يمحؽ :  بأنومادًياالعيب في المنتكج يمكف أف يعرؼ تعريفنا 
العيب الذم يصيب الشيء في : بأنو وظيفًياكيمكف أف يعرؼ كذلؾ تعريفنا  بو اليبلؾ،

، أّما في النطاؽ أكصافو أك في خصائصو، بحيث يجعمو غير صالح لبلستعماؿ المحّدد لو
 فيك كؿ نقص أك مشكؿ يجعؿ الشيء المبيع غير صالح لبلستعماؿ المكجو لو أك لعقديا

 .ينقص مف منفعتو
فالسمعة تككف معيبة إذا لـ يراع في تصميميا أك تركيبيا أك إعدادىا لبلستيبلؾ أك 

حفظيا أك طريقة عرضيا أك طريقة استعماليا الحيطة الكافية لمنع كقكع الضرر أك احتماؿ 
  .كقكعو

كبما أف مكضكع دراستنا منصب عمى مسؤكلية ذات طابع خاص تستند إلى نظرية 
مكضكعية، بالتالي يجب تحديد تعيب السمعة بمعيار مكضكعي كأاّل يتـ المجكء في شأنو إلى 

 كفي ىذا الصدد سنبّيف كيؼ نظـ المشرع الفرنسي ،البحث عف خطأ المنتج أك حتى افتراضو
  (ج)  كبعدىا كيفية تقدير العيب(ب) ثـ المشرع الجزائرم(أ )ركف العيب

                                                           
(1) 

Défectueux et vicié   يجب عدـ الخمط بيف لفظ 

- un produit vicié est celui qui ne permet pas l’usage que l’on pourrait attendre de lui, ce type de 

produit n’est pas concerné par la loi de 1998, les produits défectueux sont qui présentent un défaut de 

sécurité.  



 الحماية المكرسة لممستيمؾ في مواجية مخاطر التطور العممي:            الفصؿ الثاني

 

115 

  العيب في القانوف الفرنسي - أ

 ؽ ـ ؼ في 04 مكرر 1386تعّرض المشرع الفرنسي لمعنى العيب في مضمكف المادة 
يكوف المنتوج معيًبا حسب مضموف ىذا الفصؿ، عندما ال يوّفر السالمة  ":الفقرة األكلى

   (1) "المنتظرة منو شرًعا
         فمف ىذا النص نخمص إلى القكؿ أف الصيغة المعيبة في المنتكج تتمثؿ في عدـ األماف

ا ، كبذلؾ يختمؼ العيب في مجاؿ المسؤكلية (2)كالسبلمة التي يمكف انتظارىا منو شرعن
المستحدثة عنو في مجاؿ ضماف العيكب الخفية، فالعيب في مجاؿ ضماف العيكب 

الخفية يتمثؿ في عدـ صبلحية المنتكج لبلستعماؿ الُمِعد لو، كلقد عّرفو المشرع الفرنسي 
يمتـز البائع بضماف العيوب الخفية في الشيء المبيع " : ؼ. ـ . ؽ1641في المادة 

التي تجعمو غير صالح لالستعماؿ لدرجة أف المشتري لـ يكف ليشتريو أو لـ يكف ليدفع 
  فالعيب الخفي مرتبط بعدـ الصبلحية لبلستعماؿ،"  فيو إاّل ثمًنا أقؿ لو عمـ بيذا العيب

كاالستعماؿ المقصكد ىك االستعماؿ الذم قصده أك ينتظره المشترم مف الشيء المبيع 
ا أف الشيء المبيع يعتبر معيبنا متى كاف العيب ،لتحديد العيب الخفي  كما يبلحظ أيضن

ينقص مف صبلحيتو ليذا االستعماؿ لدرجة أف المشترم لـ يكف ليشتريو أك لـ يكف ليدفع 
 .)3 ( العيب فيو إاّل ثمننا أقؿ فيما لك عمـ بيذا

 ك ما 01 مكرر 1386أّما العيب في مجاؿ المسؤكلية المنصكص عمييا في المادة 
 Défaut de، فيك عدـ السبلمة أك األماف مبعدىا مف القانكف المدني الفرنس

sécurité    الذم يمكف انتظاره مف المنتكج شرعنا ك بعبارة أخرل؛ أنو مف غير الميـ أف
                                                           

(1) Art 1386 bis 06 al 1du CCF dispose : «  Un produit est défectueux au sens du présent 

titre lorsqu’ il n offre pas la sécurité à la qu’elle on peut légitiment s’attendre» 
ما ينجـ عف ذلؾ اختبلؼ عنصر المعيكبية مف منتكج آلخر حسب طبيعتو، فمثبلن المنتكج الغذائي المعيب ىك الذم )  2

ا معيبنا إاّل إذا  يرّتب آثار سمبية ك مضرة لصحة اإلنساف ىذا مف جية، كمف جية أخرل المنتج الخطير ال يعتبر منتكجن
 .كانت نسبة الخطكرة فيو غير عادية

 .73، المسؤكلية المدنية لممنتج، المرجع السابؽ، ص سي يوسؼ زاىية حورية3)  
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يككف المنتكج بو الصفات المتفؽ عمييا أك ال، فالمعتبر ىك األضرار التي يككف المنتكج 
. قاببل ألف يحدثيا بسبب العيب القائـ فيو

 كمبلبسات تجعمو Défaut فالعيب حسب ىذا النكع مف المسؤكلية يجب أف يرتبط بخمؿ ما
ا لسبلمة كأمف األشخاص كأمكاليـ خطيرنا،  فالمنتج ،أك تفّعؿ مكامف الخطكرة فيو، كتجعمو أكثر تعّرضن

ال يككف لو باإلمكاف التحجج بمراعاتو ألصكؿ الصنعة كالقكاعد المعمكؿ بيا أك الحصكؿ عمى 
تصريح مف الجيات الرسمية لمتحّمؿ مف المسؤكلية، كلكف بالمقابؿ ال يمكف اعتبار منتكج ما معيب 
نما العبرة في تقدير معيكبية المنتكج المساس بأمف كسبلمة  لمجّرد طرح منتكج آخر أكثر تطّكرنا، كا 

فالمنتكج المعيب ىك الذم ال يتكافر فيو األماف المشركع  ،كاألمكاؿ بكقت طرحو األشخاص
، كفي تقدير األماف يجب أف ُيؤخذ بعيف االعتبار كافة الظركؼ كبكجو خاص عممية (1)كالمرتقب

العرض لمتداكؿ ككذا في حالة ما إذا ثبت أف العيب لـ يكف مكجكدا كقت إطبلؽ السمعة لبلستيبلؾ 
.أك إذا ثبت أف ىذا العيب قد نشأ بعد ىذا اإلطبلؽ (2) 

 .العيب في القانوف الجزائري- ب
لقد قاـ المشرع الجزائرم باشتراط ركف العيب لقياـ المسؤكلية المكضكعية لممنتج حسب 

 مكرر ؽ ـ ج، فيعتبر العيب الشرارة األكلى التي تثير مسؤكلية 140مضمكف نص المادة 
لكف لـ يتعّرض لتعريفو كما فعؿ . المنتج مع اقترانو بركني الضرر كالعبلقة السببية بينيما

المشرع الفرنسي، كبالتالي يستمـز عمينا البحث عف تعريؼ لو بمكجب نصكص قانكنية 
 مكرر ؽ ـ ؼ بالّمغة الفرنسية نجد أف 140جزائرية خاصة، فمك نظرنا إلى نص المادة 

كما فعؿ نظيره الفرنسي Défaut  كلـ يستعمؿ مصطمح Viceالمشرع استعمؿ مصطمح 
كما أنو لـ يتعّرض كذلؾ إلى عممية الطرح . بالرغـ مف أف الفرؽ شاسع بيف المصطمحيف

                                                           
مجمة األكاديمية لمدراسات ، مسؤكلية المحترؼ عف أضرار كمخاطر تطكر منتجاتو المعيبة، حاج بف عمي محمد (1)

 .42، ص 2009، جامعة حسيبة بف بكعمي، الشمؼ، 02 ، العدد االجتماعية و اإلنسانية
، "قانكف المسؤكلية المينية"، المسؤكلية المدنية لمصيدلي، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانكف، فرع عيساوي زاىية (2)

 .146، ص 2012جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، , كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية
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لمتداكؿ، كأماـ غياب تعريؼ لمعنى العيب في القانكف المدني الجزائرم يدفعنا إلى البحث في 
 .(1)معناه في بعض النصكص الخاصة في نطاؽ حماية المستيمؾ

 .المقصود بالعيب في التشريع الجزائري –1
يجب عمى المحترؼ أف " : 266 – 90تنص المادة الثالثة مف المرسـك التنفيذم رقـ 

أو مف / يضمف سالمة المنتوج الذي يقدمو مف أي عيب يجعمو غير صالح لالستعماؿ و
 "أي خطر ينطوي عميو 

يجب عمى المحترؼ في جميع الحاالت " : كما تنص المادة السادسة مف نفس المرسـك
 ...".أف يصمح الضرر الذي يصيب األشخاص أو األمالؾ بسبب العيب

يجب أف تكوف المنتجات " : 09أّما قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش فقد نّص في ـ 
الموضوعة لالستيالؾ مضمونة وتتوفر عمى األمف بالنظر إلى االستعماؿ المشروع 

المنتظر منيا، وأف ال تمحؽ ضرًرا بصحة المستيمؾ و أمنو و مصالحو، وذلؾ ضمف 
   "الشروط العادية لالستعماؿ أو الشروط األخرى الممكف توقعيا مف قبؿ المتدخميف

فمف نصكص ىذه المكاد نستخمص أف مفيـك العيب يختمؼ عّما ىك مكجكد في القكاعد 
 :كيمكف أف يتضمف العديد مف المفاىيـ نذكر منيا (العيب الخفي )العامة 
 . مخالفة المنتكج لممكاصفات كالمقاييس القانكنية أك التنظيمية –
 .المنتكج الذم ال يمبي الرغبات المشركعة لممستيمؾ في السبلمة -

 .تقدير العيب الموجب لمسؤولية المنتج-  ج
لقد سمؼ الذكر أف ركف العيب مرتبط بعنصر السبلمة كاألماف، فتقديره يتـّ كفقنا ليذا 

 العنصر، فكيؼ يتـّ ذلؾ؟ 
إّف تقدير األماف كالسبلمة المنتظرة مف المنتكج ال يككف مف منظكر شخصي أك عقدم بمعنى 

ـّ تقديرىا بمعيار مكضكعي أم بالنسبة لما ينتظره , األماف كالسبلمة التي ينتظرىا مشترم المنتكج بؿ يت
 الفرنسي ىك الصفة 389 –98الجميكر مف المنتكج؛ بعبارة أخرل فإف العيب في مضمكف القانكف رقـ 
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الخطرة غير المألكفة بالمنتكج، فعند تقدير السبلمة ك األماف المنتظر شرعنا منو، يجب األخذ في 
عرض المنتكج، االستعماؿ المعقكؿ الذم يمكف أف يككف منتظرنا كالكقت : االعتبار كؿ الظركؼ السيما

.الذم يطرح فيو لمتداكؿ  
فالمظير الخارجي كالبيانات المذككرة بشأف المنتكج كالتحذيرات يمكف أف تؤثر في 
معرفة الخطر كبالتالي فيما ينتظره الجميكر شرعنا منو مف حيث السبلمة ككذلؾ طبيعة 

تككينو ككظيفتو، فصفة العيب ال يككف معترفنا بيا إاّل إذا كاف الخطر أعمى أك أزيد عف ذلؾ 
 .الذم يمكف تكقعو عادة بالنسبة لمنتكج مف ىذا النكع

كما تمعب لحظة طرح المنتكج لمتداكؿ أىمية كبيرة في ىذا الشأف، ألف ما يتكقعو 
 .(1)الجميكر شرعنا منو يتطّكر كالسيما بسبب التقدـ العممي كالتقني

كلـ يقؼ المشرع الفرنسي عند ىذا الحد، بؿ شّدد مف مسؤكلية المنتج بحيث أف 
الحصكؿ عمى التصريحات اإلدارية البّلزمة ال يؤثر في تقدير السبلمة كاألماف الّمذاف يمكف 

ا  .انتظارىما شرعن
 يتـّ 03 – 09كبخصكص المشرع الجزائرم فتقدير السبلمة المنصكص عمييا في القانكف 

بالنظر إلى الرغبة المشركعة لممستيمؾ، ك ىذا ما يفيـ منو استبعاد أم تقدير مف طرؼ المنتج فبل 
ـّ أنو ليس كؿ رغبة مف المستيمؾ تؤخذ بعيف . يمكف ليذا األخير تحديد ما إذا كاف المنتكج خطيرنا أـ ال ث

: االعتبار بحيث يستمـز أف تككف مشركعة، ما ينجـ عف ذلؾ  
ـّ بالنظر إلى حالة -  أّف تقدير السبلمة لو مفيـك تقني أكثر مّما ىك اجتماعي، فيت

 .التطّكر العممي كالتقني
 أّف السبلمة مقترنة باالستعماؿ العادم لممنتكج مف طرؼ المستيمؾ، فيذا األخير – 

 .عند استعمالو لو يجب أف يراعي فيو نكعو كطبيعتو ككذا خصائصو

                                                           
المسؤكلية عف فعؿ المنتجات المعيبة ك مخاطر التقدـ، المرجع السابؽ، ص ص  ,خياؿ محمود السيد عبد المعطي( 1)

26-27 
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كبصفة عامة، تقدير العيب يككف كفقنا لمعيار مكضكعي ال شخصي، فيي مسألة 
 . مكضكعية تخضع لتقدير قاضي المكضكع باالعتماد عمى المعايير التي تـّ ذكرىا

إّف العناصر التي تـّ سردىا إذا ما تكّفرت قاـ ركف العيب الذم ال يكفي لكحده في إثارة مسؤكلية 
ّنما يستمـز اقترانو بركف آخر كىك ركف الضرر  .المنتج ذات الطابع المكضكعي كا 

 .الضرر: ثانيا
حتى تقـك مسؤكلية المنتج يجب أف يحصؿ لضحية المنتكج المعيب ضرر نتيجة العيب 
المكجكد في المنتكج، فإذا كاف المنتكج معيبا كلكف لـ يسبب أضرار فبل فائدة كال مصمحة مف 

 (1).تطبيؽ القانكف لعدـ تحقؽ الضرر

كفي إطار المسؤكلية المكضكعية لممنتج يشترط الضرر لقياميا كالمطالبة بالتعكيض، 
ذلؾ أف التعكيض ال يككف إاّل عف ضرر أصاب طالبو، لذا سنبّيف فيما سيأتي تعريؼ 

 ك كذا األضرار المشمكلة بالتعكيض في كؿ مف التشريع الفرنسي (ب ) أنكاعو(أ )الضرر
 .(ج )ككذا التشريع الجزائرم

  تعريؼ الضرر - أ

رغـ األىمية التي يحظى بيا الضرر، إال أننا ال نجد لو تعريفا جامعا مانعا ضمف 
نصكص القانكف المدني الجزائرم، رغـ كركده في مكاقع متفرقة منو، إال أنو يمكننا تعريفو 

بأنو األذى الذي يمحؽ الشخص مف جراء المساس بحؽ مف حقوقو أو مصمحة لو "
مشروعة سواء كاف ىذا الحؽ أو تمؾ المصمحة متعمقة بسالمة جسده، عاطفتو، مالو، 

 (2)".حريتو، شرفو، أو غير ذلؾ

                                                           
، دار الجامعة الجديدة، القاىرة، (دراسة مقارنة)، خصكصية المسؤكلية المدنية في مجاؿ الدكاء  شمقامي شحاتة غريب(1)

 .58-57، ص ص 2008
 كمية العقكد كالمسؤكلية،: ، المسؤكلية المدنية لمراكز نقؿ الدـ، بحث لنيؿ درجة الماجستير في القانكف، فرعابف الزبير عمر(2)

 .82، ص 2002الحقكؽ، جامعة الجزائر، 
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ا  ا سميمن أّما قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش فنص عمى ضركرة كضع المنتج منتكجن
نزيينا كقاببلن لمتسكيؽ، كىك المنتكج الذم ال ينطكم عمى نقص أك عيب خفي كيضمف عدـ 
اإلضرار بصحة كسبلمة المستيمؾ أك بمصالحو المادية كالمعنكية، فالضرر كفقنا لقانكف 

حماية المستيمؾ ىك المساس بالسبلمة الجسدية لممستيمؾ أك بمصالحو المادية أك المعنكية، 
 .كعميو فيك إّما ضرر مادم أك معنكم

 .أنواع األضرار - ب
ما أف ،(1)الضرر إما أف يككف ماديا يصيب الشخص في ذمتو المالية أك جسمو   كا 

 (.2)يككف معنكيا يصيب المضركر في قيمة غير مالية كشعكره كأحاسيسو أك عاطفتو 
ككمثاؿ عف مخاطر التطكر العممي يتـ التعرض عف األضرار الناجمة عف نقؿ الدـ 
الممكث بفيركس السيدا، باعتبار أنيا تخرج عف اإلطار المألكؼ كالمعركؼ في المسؤكلية 

إف "المدنية نظرا لخصكصية ىذه األضرار أك كما يقكؿ األستاذ محمد عبد الظاىر حسيف 
خصوصيات الضرر في مجاؿ نقؿ الدـ قد تصؿ إلى حد الخروج عف القواعد العامة الواردة 

 ".بشأف الضرر
كلعؿ ما يميز األضرار الناجمة عف نقؿ الدـ ىي تمؾ األمراض الخطيرة كالتي لـ 

كالتي ثبت عمميا أف تداعيات أضرارىا لدل المصاب أك المضركر , يعرفيا مف قبؿ كالسيدا
تككف عمى كؿ األصعدة الجسمانية، المادية كالمعنكية، بؿ كحتى عمى حياة المضركر ذاتيا 

 .كىي أغمى شيء لديو

 :الضرر المادي -1

يعرؼ الضرر المادم بأنو إخبلؿ بمصمحة مشركعة ذات قيمة مالية، أك ىك ما 
يصيب المضركر في حؽ مف حقكقو التي يحمييا القانكف سكاء في جسمو أك مالو أك 

 .مصمحة مادية مشركعة
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كعمى ذلؾ فالضرر الناجـ عف عمميات نقؿ الدـ، يتعمؽ األكؿ بأضرار تصيب 
 préjudiceالشخص في سبلمتو الجسدية كحياتو كىك ما يصطمح عميو الضرر الجسدم 

corporel كيتعمؽ الثاني بتمؾ األضرار التي تمس حقكؽ كمصالح مالية لممضركر بحيث ،
ينعكس الضرر األكؿ عمى الذمة المالية لممضركر أك مصادر دخمو كيتسبب لو في أعباء 

 (1).كتكاليؼ كاف في غنى عنيا لك ال الضرر الذم لحقو
 :كيشترط في الضرر المادم الكاجب التعكيض شرطيف تالييف -

 أف يككف الضرر محققنا. 

 أف يككف الضرر شخصي. 

فالضرر الذم يستكجب التعكيض إما أف يككف حاالن أك مؤكد الكقكع مستقببل أما 
الضرر المحتمؿ فبل يستكجب التعكيض كال فرؽ في أف يككف صاحب الحؽ في التعكيض 

 (2).شخص طبيعي أك شخص معنكم عما أصاب مصالحو مف ضرر

 (3):الضرر المعنوي- 2
يعرؼ البعض الضرر المعنكم تعريفنا سمبيا بأنو ذلؾ الضرر الذم ال يمس بالمصالح 

 .المالية لمشخص المضركر
كيعرفو البعض تعريفنا إيجابيا بالقكؿ أنو ما يصيب اإلنساف في عاطفتو أك شرفو أك 

كرامتو أم المساس بالناحية النفسية لئلنساف دكف أف يسبب لو خسارة مالية، كأيا كاف 
 :التعريؼ الذم يعطي لمضرر المعنكم فإف ىذا الضرر يتجمى في مظيريف

                                                           
 .84، المسؤكلية المدنية لمراكز نقؿ الدـ، المرجع السابؽ، ص ابف الزبير عمر( 1)
، عممية تقدير التعكيض في المسؤكلية في القانكف المدني كالقانكف اإلدارم، بحث لنيؿ شيادة الماجستير في حامد محمد( 2)

 .53، ص 2007العقكد كالمسؤكلية، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، 
 .قسـ األستاذ السنيكرم الضرر المعنكم إلى أربعة حاالت تناكؿ فييا أغمب حاالت كصكر الضرر المعنكم( 3)

 .ضرر أدبي يصيب الجسـ كمثالو الجرح كالتمؼ الذم يصيب الجسـ كاأللـ الذم ينجـ عنو: أوالً 

 .ضرر أدبي يصيب الشرؼ ك االعتبار كالعرض كالقذؼ كالسب: ثانيا

 .ضرر أدبي يصيب العاطفة كالشعكر كالحناف كانتزاع الطفؿ مف حضف أمو: ثالثا

 . ضرر أدبي يصيب الشخص مف مجرد االعتداء عمى حؽ ثابت لو:رابعا
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فإما يككف ذك أصؿ مادم بحيث يككف ناجما عف ضرر مادم أصاب المضركر 
ما أف يككف الضرر الذم أصاب الشخص ضررنا أدبيا محضا ال يتصؿ مف  كانعكس عنو، كا 
قريب كال مف بعيد بضرر مادم، كمثالو المساس بالشرؼ كالشعكر كاألحاسيس نتيجة السب 

 (1).أك الشتـ أك القذؼ
كالحديث عف الضرر المعنكم في مجاؿ مخاطر التطكر العممي، كحالة الدـ الممكث 

بفيركس اإليدز كذلؾ نظرنا لمخصكصية التي ينفرد بيا عف سائر األمراض كاإلصابات 
الجسدية األخرل، ىذه الخصكصية التي أدت بالقضاء إلى ابتداع نكع جديد مف األضرار 

 préjudice spécifique de contamination parأطمؽ عميو الضرر الخاص لمعدكل 

le VIHضرر ذو طابع : "، كىك الضرر الذم عرفو الصندكؽ الخاص بالتعكيض بأنو
شخصي غير اقتصادي، يشمؿ مجموع االضطرابات في ظروؼ الحياة الناجمة عف العدوى 

: بالفيروس أوال، ثـ تمؾ الناجمة عف اإلصابة بالمرض، وىو يتضمف في مرحمة العدوى
األضرار الناشئة عف اعتزاؿ الحياة وعدـ التحقؽ بالنسبة لممستقبؿ والخوؼ مف اآلالـ 

واألوجاع واالضطرابات في الحياة العائمية واالجتماعية والجنسية وتمؾ المتعمقة باإلنجاب، 
ويتضمف في مرحمة المرض الفعمي اآلالـ واألوجاع التي يعانييا المضرور، وكذا مجموع 

 ".األضرار المتعمقة بمتع الحياة
 .كىك التعريؼ الذم أخذت بو محكمة استئناؼ في باريس في عدة أحكاـ ليا

 .األضرار في القانوف الفرنسي و الجزائري- ج
 المتعّمؽ بالمسؤكلية عف حكادث المنتجات 1985إف التكجيو األكركبي الصادر سنة 

المعيبة نص عمى أف األضرار القابمة لمتعكيض ىي األضرار الماسة باألشخاص كاألضرار 
كما اشترط أف تككف األضرار الماسة . المالية الماسة باألمكاؿ غير المنتكج المعيب ذاتو

باألمكاؿ مكّجية لبلستيبلؾ الشخصي، كقاـ كذلؾ بتحديد سقفنا لؤلضرار المعّكض عنيا 

                                                           
 .20، ص 2005، مكسكعة التعكيضات المدنية، الجزء األكؿ، المكتب الدكلي لممكسكعات القانكنية، القاىرة، فودة عبد الحكـ( 1)
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 مميكف فرنؾ 470باألخص تمؾ الناتجة عف الكفاة كاألضرار الجسدية كالمقّدرة بحكالي 
أّما الضرر المعنكم فمـ ينص عميو التكجيو األكركبي، كترؾ المسألة لمتشريعات . فرنسي
 .الداخمية

ىذا فيما يخص التكجيو األكركبي، ك سنكّضح اآلف مدل تطابؽ القانكف الفرنسي مع 
 : في ىذا الشأف(2) ك كذا مكقؼ المشرع الجزائرم(1)أحكاـ التكجيو األكركبي

 األضرار في القانوف الفرنسي- 1
تطّبؽ نصوص ىذا الفصؿ عمى تعويض " :  ؽ ـ ؼ02 مكرر 1386تنص المادة 

األضرار الناجمة عف المساس باألشخاص، و تطّبؽ أيًضا عمى تعويض األضرار المادية 
 "التي تفوؽ قيمتيا المبمغ الذي يحّدده المرسوـ، ما عدا المنتوج نفسو 

مف خبلؿ نص ىذه المادة نستنتج أف المشرع الفرنسي أّقر بالتعكيض عف فئة مف 
كقاـ باستبعاد فئة أخرل المتمثمة في , األضرار الناجمة عف حكادث المنتجات المعيبة 

 كما قاـ بالنص عمى ضركرة صدكر مرسـك يحّدد قيمة األضرار التي سيتـّ ،المنتكج نفسو
 . التعكيض عنيا

 المحّدد لكيفية تطبيؽ 113- 2005 تحت رقـ 2005كتـّ صدكر ىذا المرسـك في 
فنصت المادة األكلى منو عمى أف قيمة األضرار المعّكض ,  ؽ ـ ؼ02 مكرر1386المادة 

 500عنيا بالنسبة لؤلضرار المادية بمكجب النكع الجديد مف المسؤكلية يجب أف تفكؽ قيمة 
 .(1)أكرك

 .األضرار المعوضة –
 : حسب القانكف الفرنسي األضرار المعّكض عنيا ىي

إف األضرار الجسدية الناجمة عف عيكب المنتجات ىي النمكذج : األضرار الجسدية
األمثؿ لؤلضرار الكاجب تعكيضيا لممضركريف بمكجب المسؤكلية المكضكعية لممنتج، كىذه 

                                                           
(1)

 Décret n° 2005- 113 du 11 février 2005 pris pour l’application de l’article 1386 bis 02 du 

code civil, J.O.R.F N°36 du 12 février 2005. www.légifrance.gouv.fr  

http://www.l�gifrance.gouv.fr/
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األضرار تشمؿ كؿ فقد لمحياة كأّم إصابة أك تمؼ أك عجز يصيب أم عضك مف أعضاء 
 .الجسد، فكؿ ىذه األضرار مشمكلة بالتعكيض

كما يعتبر مف قبيؿ التعكيض عف الضرر الجسدم التعكيض عف العجز الكمي أك 
الجزئي، باإلضافة إلى التعكيض عف عدـ القدرة عمى الكسب كالناجمة عف اإلصابات 
البدنية، ضؼ إلى ذلؾ األضرار المعتبرة كنتائج مادية أك غير مادية لممساس المباشر 
بالسبلمة الجسدية لمشخص كالتي ترتب انتقاص الذّمة المالية لممضركر كالمصاريؼ 

  (العبلج كاألدكية )الصحية
إّف ىذا النكع مف األضرار لـ ينص عمييا التكجيو :  األضرار المعنوية واألدبية

األكركبي كترؾ المسألة لمتشريعات الداخمية، لذا قاـ المشرع الفرنسي بإدراجيا ضمف األضرار 
 98المعّكض عنيا بمقتضى المسؤكلية المكضكعية لممنتج كىذا ما يتماشى مع ىدؼ القانكف 

 أال كىك تكريس أكبر حماية ممكنة لمضحايا كتعكيض شريحة كاسعة منيـ، فيشمؿ 389 –
التعكيض كؿ مف األضرار األدبية مف مساس بالشرؼ كالسمعة ككذا األضرار المعنكية مف 

 .حزف كاكتئاب عف فقداف أحد األعضاء مثبلن 
كالتي يسّمييا القانكف اإلنجميزم بالخسائر االقتصادية البحتة كىي : األضرار المادية

 أكرك مثؿ األضرار التي تمحؽ بمبنى الشخص جراء 500جميع األضرار التي تفكؽ قيمتيا 
انفجار قاركرة غاز معيبة أك الضرر الذم ينتج عف ضياع جياز التمفاز جراء التذبذب في 

 (.1)ضغط الكيرباء بإضافة إلى المصاريؼ التي ينفقيا في إصبلح ما تضرر
 كالمبلحظة التي يمكف أف نسّجميا في ىذا العنصر أّف المشرع الفرنسي كّسع مف 

نطاؽ األضرار المعّكض عنيا كلـ يأخذ بما ذىب إليو التكجيو األكركبي الذم قّصرىا عمى 
األضرار الماّسة باألمكاؿ المكجية لبلستيبلؾ الخاص، كما أنو لـ يستثِف األضرار غير 

 .المادية كما فعمت التكصية األكركبية

                                                           
  .80، ص سابؽ اؿمرجعاؿالمسؤكلية المدنية لممنتج، ،  شييدة قادة(1
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 .  األضرار في القانوف الجزائري–  2
إف المشرع الجزائرم لـ يتحدث صراحة عف األضرار المعنية بالتعكيض في نطاؽ 

 مكرر ؽ ـ ج، كىذا عمى غرار 140المسؤكلية المكضكعية لممنتج كالمنظمة بمكجب المادة 
 .النقاط األخرل التي لـ يفصؿ فييا في ىذا الشأف

 مكرر ؽ ـ ج نّصت عمى مسؤكلية المنتج عف الضرر الناتج عف عيب 140فالمادة 
في منتكجو، ك لـ تحّدد طبيعة ىذا الضرر ك بالتالي فالتعكيض يشمؿ كؿ األضرار ميما 

 . ككذا مادية،جسمانية، معنكية: كانت طبيعتيا
 : كفي نطاؽ األضرار الجسمانية يدخؿ كؿ مف:األضرار الجسمانية –

يقصد بالعجز عدـ القدرة، ك يستعمؿ ىذا المصطمح لمداللة عمى : عجز المضركر - 
فقداف الجسـ اإلنساني أحد أعضائو أك جزء منو لمركنتو عمى نحك يمنع المصاب مف 

ا  . استخدامو بصفة طبيعية مؤقتنا أك دائمن
إلى جانب المسؤكلية الجزائية التي يمكف أف يتحّمميا المنتج، فإنو :  كفاة المضركر– 

يمتـز بتعكيض أىؿ الضحية عف جميع األضرار المادية التي تمحؽ بيـ مف جراء فقدىـ لمف 
 .كاف يعيميـ

ك يأخذ حكـ التعكيض عف الضرر الجسدم التعكيض عف مصركفات العبلج بكافة أنكاعو، 
مثؿ نفقات األطباء كالفحكصات الطبية كاإلقامة بالمستشفيات كاألدكية كنفقات إعادة التأىيؿ 

ا حكـ التعكيض عف الضرر الجسدم  كغيرىا مف المصركفات الطبية، كما يأخذ أيضن
 .(1)التعكيض عف عدـ القدرة عمى الكسب الناجمة عف اإلصابة البدنية

 لقد أخذ المشرع الجزائرم بالتعكيض عف األضرار المعنكية حسب :األضرار المعنوية –
 في نفس القانكف الذم أضاؼ 2005 مكرر ؽ ـ ج التي أضافيا في 182نص المادة 

                                                           
. 447سابؽ، ص اؿمرجع اؿتأثير المنافسة عمى االلتزاـ بضماف سبلمة المنتكج،  ,يعؿ  فتاؾ(1)
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يشمؿ التعويض عف الضرر المعنوي كؿ مساس " المسؤكلية المكضكعية لممنتج بحيث تنص
 "بالحرية أو الشرؼ أو السمعة 

فيذه المادة لـ تعّرؼ الضرر المعنكم المكجب لمتعكيض بؿ اكتفت بتعداد صكره، 
كالمتمثمة في المساس بحرية المضركر أك سمعتو أك شرفو، كفي مجاؿ المسؤكلية عف فعؿ 

المنتجات المعيبة، فإف الضرر غالبنا ما يمّس بحرية المستيمؾ في اختيار المنتكج الذم 
يحقؽ لو السبلمة ك الرغبة المشركعة، ككثيرنا ما تتمّيز األضرار المعنكية بصعكبة تقديرىا 

 (.1)اكبالتالي عند جبره
 كىنا نمّيز بيف الضرر الذم يمحؽ جميع أمكاؿ ضحية المنتكج :األضرار المادية –

 .المعيب كالضرر الذم يمحؽ المنتكج في حّد ذاتو
يمكف لضحية منتكج معيب أف :  الضرر الذم يمحؽ أمكاؿ ضحية المنتكج المعيب– 

يطالب المنتج بالتعكيض عف كؿ ضرر يصيب أمكالو، فيمكف لصاحب محؿ تجارم احترؽ 
بسبب شرارة كيربائية حصمت نتيجة عيب في جياز التبريد أف يطالب بالتعكيض عف جميع 

 .األضرار المتمثمة في تمؼ البضاعة كنفقات الترميـ إضافة إلى فقد العمبلء ك الزبائف
ىذا النكع مف األضرار تخضع :  الضرر الذم يمحؽ المنتكج المعيب في حّد ذاتو– 

لمقكاعد العامة المتعّمقة بضماف العيكب الخفية في عقد البيع، كقكاعد الضماف المنصكص 
 المحّدد لشركط ك كيفيات كضع ضماف السمع 327- 13عمييا في المرسـك التنفيذم رقـ

كالخدمات حيز التنفيذ، كبالتالي فيي تخرج عف نطاؽ مسؤكلية المنتج المنصكص عمييا في 
 مكرر ؽ ـ ج خاصة مع استبقاء المشرع الجزائرم األحكاـ المتعّمقة بضماف 140المادة 

 .العيكب الخفية

                                                           
(1)

التزاـ المتدخؿ بضماف سبلمة المستيمؾ في ضكء قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش، المرجع نواؿ،  (حنيف)شعباني  
 .162السابؽ، ص 
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كما أنو يتـ استبعاد األضرار المالية المترتبة عف منتكج معيب تـّ استعمالو ألغراض 
 :، كذلؾ لكجكد العديد مف األسباب منياالدكتور عمي فتاؾتجارية عمى حد رأم 

  اليدؼ مف تقرير ىذا النكع مف المسؤكلية ىك حماية المستيمؾ العادم دكف
 .الميني

  األضرار التي تمحؽ بالميني أك التاجر غالبنا ما تككف ذات قيمة مرتفعة ك بالتالي
 .يستمـز إثبات خطأ المنتج

  األضرار التي تمحؽ بالميني أك التاجر ال يمكف تكقعيا مسبقنا، كبالتالي فإف
التأميف عمى المسؤكلية بشأنيا تحاط بصعكبة ىذا التقدير كما تؤدم إليو مف رفع 

 .(1)قيمة األقساط التأمينية عمى المسؤكلية إلى حد كبير
أّما بخصكص الضرر المرتد فإف المشرع الجزائرم لـ ينص عمى حكـ التعكيض 

 .بشأنو، كلكف ليس ىناؾ ما يمنع القاضي مف الحكـ بو
كبتكافر ركني العيب ك الضرر يجب كجكد رابطة بينيما لقياـ المسؤكلية، تدّؿ عمى أف 
العيب ىك الذم تسبب في حدكث الضرر، كىذه الرابطة تسّمى بعبلقة السببية، فيي الركف 

 .الثالث المكّكف لممسؤكلية المكضكعية لممنتج
 .العالقة السببية بيف العيب والضرر: ثالثا

تعتبر العبلقة السببية ركنا مستقبل في ىذه المسؤكلية، إلى جانب كجكد العيب كحدكث 
الضرر البد أف ُيثبت المضركر أف الضرر ناتج عف ذلؾ العيب، فالضرر عبارة عف نتيجة 

 .مباشرة لتعيب المنتكج
إف إلقاء عبء إثبات عبلقة السببية عمى عاتؽ المضركر، ُيعد مف األمكر الصعبة، 

 (2).خاصة أماـ تعدد أطراؼ اإلنتاج مما يؤدم إلى تعذر قياـ مسؤكلية المنتج
                                                           

. 449سابؽ، ص اؿمرجع اؿتأثير المنافسة عمى االلتزاـ بضماف سبلمة المنتكج،  ,عمي  فتاؾ( 1
 كالمتعمؽ 19/05/98كيدخؿ ىذا الشرط الصعب ضمف المساكئ التي تعانى منيا تطبيؽ القانكف الفرنسي الصادر في ( 2 )

مف المشاكؿ األساسية التي  "...Goyensالسيدة قويانس بحماية المستيمؾ مف المنتكجات المعيبة كفي ىذا الصدد تقكؿ 
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أم أنو حتى تقـك مسؤكلية المنتج البد مف ثبكت تعيب السمعة، كأف ىذا العيب كجد 
قبؿ طرح المنتكج لمتداكؿ كبإرادة المنتج، بمعنى أنو كبحسب األصؿ أف يقع عمى عاتؽ 
المضركر إقامة الدليؿ عمى الكقت الذم يظير فيو العيب إلثبات أف المنتكج المعيب 

 .المطركح لمتداكؿ بإرادة المنتج ىك السبب في إحداث الضرر
أماـ ىذه الصعكبات تـ خمؽ قرينة قانكنية مفادىا أف العيب يعتبر مكجكدا في السمعة 

عند إطبلقيا في التداكؿ، ىذه القرينة بسيطة يمكف نفييا بإثبات المنتج خمك السمعة مف 
العيب كقت إطبلقيا في التداكؿ، أك أف يثبت المحظة التي ظير فييا العيب، أم إثبات 

، كما يبرر ىذا المكقؼ أف المنتج (1)مصدر الضرر الذم يككف غالبا بعد طرح السمعة لمبيع
ىك الطرؼ األكثر قدرة كخبرة فنية كاقتصادية في العبلقة مع المستيمؾ كبالتالي قدرتو عمى 

 .نفي عبلقة السببية
إلى جانب العنصر المادم الذم تفترض عمى أساسو مسؤكلية المنتج ىناؾ أيضا 
عنصر معنكم تقـك عمى أساسو عبلقة السببية بيف العيب كالضرر، كالذم يتمثؿ في ككف 
السمعة طرحت بإرادة المنتج بمجرد تخميو عف حيازتيا، غير أنو حتى ىذه القرينة بسيطة 

يمكف نقضيا بكؿ الطرؽ، كأف يثبت أنو لـ يطرح السمعة لمتداكؿ أصبل، أك أنو لـ يطرحيا 
نما طرحت مف طرؼ شخص سرقيا أك شخص مكدعا لديو أك مف قبؿ مخبر  بإرادتو الحرة كا 

 .عيد إليو المنتج بإجراء التحاليؿ
أماـ ىذه االنتقادات، حاكؿ كؿ مف المشرع األكركبي كبعده المشرع الفرنسي افتراض 
أساس قانكني تنشأ عمى أساسو عبلقة السببية، كىذا األخير يتمثؿ في نظرية نسبية الخطأ 

                                                                                                                                                                                     

يعاني منو المضرور فيما يخص الحماية التي تخوليا لو نصوص ىذا القانوف، ىي اإلتياف بالدليؿ عمى وجود عالقة 
 ".السببية بيف العيب والضرر الناتج عنو

Cité par LOLIES Isabelle l’insertion de la loi du 19/05/1998 dans le droit de la responsabilité, revue de la recherche 

juridique, droit prospectif, n° 02, 1999, presses universitaire, Aix Marseille, PUAM, p 362.  
، 216، مسؤكلية المنتج عف األضرار التي تسببيا منتجاتو المعيبة، المرجع السابؽ، ص ص جميعي حسف عبد الباسط (1)

217. 
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المتمثمة في عدـ الحاجة إلى إثبات عبلقة السببية في الحاالت التي يمكف فييا تحديد 
األضرار التي تيدؼ ىذه القاعدة إلى التعكيض عنيا، أم أنو يكفي التدخؿ المادم لمشيء 

في إحداث الضرر حتى يفترض قياـ عبلقة السببية كبالتالي قياـ مسؤكلية المنتج عف 
 رفض ىذه الفكرة، ليذا نجد كؿ مف  LARROUMETالتعكيض، غير أف الفقيو الركمي 

المشرعيف الفرنسي كالتكجيو األكركبي لـ يكتفيا بمجرد التدخؿ المادم إلقامة عبلقة السببية 
بيف السمعة التي يثبت تعيبيا كبيف الضرر في حالة ثبكت التدخؿ المادم أك اإليجابي لمسمعة 
في إحداث الضرر بشرط أف تككف السمعة قد خرجت مف حيز اإلنتاج إلى حيز االستعماؿ 

 (1).بإرادة المنتج

 .الطبيعة الموضوعية لمسؤولية المنتج: الفرع الثالث
 كDIMOGE ديموج ك JOSRANDجوسراف لقد رأل البعض مف الفقو مف بينيـ 

 أّنو مف الكاجب أف يتـ ىجر المسؤكلية الشخصية إلى المسؤكلية  SAVATIERاتييوؼسا
ا إلى المسؤكلية  المكضكعية؛ بمعنى ىجر المسؤكلية القائمة عمى الخطأ كلك كاف مفترضن

 فأساس المسؤكلية ؛المجردة مف أم خطأ كىك الفرؽ الجكىرم ما بيف ىاتيف المسؤكليتيف
الشخصية الخطأ ال الضرر كالمسؤكؿ ىك الحارس ال المنتفع، أّما المسؤكلية المكضكعية 

كىك اليدؼ الرئيسي الذم . فتقـك عمى الضرر ال الخطأ كالمسؤكؿ ىك المنتفع ال الحارس
 أم إعفاء المضركر ، لممنتجلمكضكعيةحرص عميو القانكف الفرنسي الخاص بالمسؤكلية ا

 كبالتالي بصفة خاصة ،مف عيكب المنتجات مف إثبات الخطأ الشخصي لممنتج بصفة عامة
مف إثبات خطأ المنتج عف تخمؼ مكاصفات األماف كالسبلمة في المنتكج الذم تـّ إطبلقو 

 .لمتداكؿ

                                                           
(1)

 .223، مسؤكلية المنتج عف األضرار التي تسببيا منتجاتو المعيبة، المرجع السابؽ ، ص جميعي حسف عبد الباسط 
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كىكذا فإنو يمكف القكؿ بأف القانكف الفرنسي أراد إحبلؿ المسؤكلية القائمة عمى إثبات 
عيكب المنتجات محؿ المسؤكلية القائمة عمى إثبات خطأ المنتج، أم أف المسؤكلية أصبحت 

 .  بمكجب ىذا القانكف تتحدد بناء عمى معيار مكضكعي كليس بناء عمى معيار شخصي
كلقد ذكر التكجيو األكركبي الذم يعتبر المصدر المادم المباشر لمقانكف الفرنسي ىذا 

وأخذا في االعتبار أف المسؤولية التي ال : "اليدؼ صراحة في حيثيات إصداره حيث جاء بو
تقـو عمى إثبات الخطأ ىي وحدىا التي تسمح بحؿ المشكمة بشكؿ عادؿ مناسب لظروؼ 
وقتنا الراىف وتطور التقنيات مع إتاحة السبيؿ أماـ توزيع المخاطر الكامنة في المنتجات 

 ".الحديثة
 1 ؼ 1386 كنص المادة (1)كبالرجكع إلى ما جاء في نص المادة األكلى مف التكجيو

مف أف مسؤكلية المنتج تقـك عف األضرار الناجمة عف عيكب منتجاتو، يتضح  (ؼ∙ـ∙ؽ)مف 
أف ثبكت عيب السمعة ال ينظر إليو عمى أنو قرينة عمى خطأ المنتج، كلكنو يعد في حّد ذاتو 

 .أساسا لقياـ المسؤكلية
ج فطبيعة المسؤكلية مف نكع خاص أم مسؤكلية قائمة بقكة .ـ. مف ؽ140أما المادة 

القانكف، فيي ليست قانكنية، فالقكؿ بذلؾ ال يميزىا عف نكعي المسؤكلية المدنية، تقصيرية 
كعقدية، كحسب األستاذة سي يكسؼ ىي ليست مكضكعية، بؿ ىي قائمة عمى عنصر 

العيب، فالقكؿ أنيا مسؤكلية مكضكعية، فيذا يجعميا قائمة عمى الضرر أم مسؤكلية يفترض 
 .فييا الخطأ، مما يتعارض مع قصد المشرع

 . بشروط خاصةةتقييد إعفاء المنتج مف المسؤولي: المطمب الثالث
سبؽ أف أشرنا إلى أف فكرة مخاطر التقدـ العممي كسبب مف أسباب اإلعفاء مف 

تفترض أف أحد المنتجات كانت معيبة بعيب معيف في الكقت الذم طرح , المسؤكلية المكحدة 
                                                           

(1)
 ART 01 de la directive 85/374/CEE du conseil du 25/07/1985 sur le rapprochement des dispositions 

législatives réglementaires et administratives des états membres en matière de responsabilité du fait 

des produits défectueux J.O.R.F N° 210 du 7 août1985 modifiée par le directive 1999/34/CE du 

parlement Européen et du conseil du 10 mai 1999 J.O.R.F N°141 du 04/06/1999, voir sur : 

www.Lexinter.net/VE/directive du 25/05/1985 en matière de responsabilité des produits défectueux. 

http://www.lexinter.net/VE/directive%20du%2025/05/1985
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فيو لمتداكؿ، إال أف ىذا العيب لـ يكف معركفا لمكافة، كلـ يكف في استطاعة منتجو أف يتنبأ 
بو، ثـ بعد فترة مف الزمف يأتي التقدـ العممي الذم يكشؼ عف كجكد ىذا العيب، كفي ىذه 
الحالة يعفي المنتج مف المسؤكلية عمى اعتبار أف حالة المعرفة الفنية المتاحة لو كقت طرح 

 .منتجاتو لمتداكؿ لـ تسمح باكتشاؼ ىذا العيب المكجكد فييا
كبناءا عميو، فإف ثمة شركط خاصة يمـز تكافرىا حتى يستطيع المنتج أف يتخمص مف 

المسؤكلية المكحدة استنادا إلى فكرة مخاطر التطكر العممي، إذ يجب عميو إثبات كجكد عيب في 
 كأف تظير حالة المعرفة (الفرع األوؿ)المنتكج لـ يكف معمكما كلـ يكف باستطاعتو أف يتنبأ بو 

 كما يمتـز باتخاذ ،(الفرع الثاني)الفنية ىذا العيب في تاريخ الحؽ عمى طرح المنتكج لمتداكؿ 
 .(الفرع الثالث)كافة التدابير البلزمة لتدارؾ اآلثار الضارة التي تنتج عف اكتشاؼ ىذا العيب 

 .إثبات استحالة عممو بالعيب لحظة طرح المنتوج لمتداوؿ: الفرع األوؿ
بطبيعة الحاؿ، أف إعفاء المنتج مف المسؤكلية المكحدة، يجب أف يككف لو ما يبرره، 
كبالتالي فإف عممو بما في المنتكج مف عيب في ضكء ما طرأ مف تطكر عممي قبؿ طرحو 
لمتداكؿ أك إمكانية عممو بيذا العيب ال يعطي لو الحؽ في التمسؾ بفكرة مخاطر التقدـ 

 .العممي كسبب مف أسباب اإلعفاء مف المسؤكلية المكحدة
 ؟ةلكف السؤاؿ الذي نطرحو ما ىو الوقت الذي عمى أساسو يتـ تقدير عدـ المعموماتي
ىذا أف النصكص التي نصت عمى مخاطر التقدـ العممي تضمنت ما مف شأنو أف يساعد 

 باإلضافة إلى، (أوال) المعيار الزمني/عمى استخبلص ىذا الكقت، حيث يكجد معياراف
 .(ثانيا) المعيار التقديرم

 (1).المعيار الزمني: أوال

                                                           
 يعتبر المعيار الزمني عنصر أساسي لتقدير مخاطر التطكر العممي كالتكنكلكجي، ففي مجاؿ المسؤكلية عف فعؿ (1)

 ،بمحظة القياـ بالنشاط حددت ىذه الكقت Lugano، كبالنسبة التفاقية بمحظة طرح المنتوج لمتداوؿالمنتجات المعيبة حدد 
 بوقت الخاص بحماية البيئة كالتعكيض عف األضرار التي تمحؽ بيا، حدد ىذا الكقت CE/2004/35أما التكجيو األكركبي 

 .انتشار النشاط
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يقصد بالمعيار الزمني تحديد الكقت الذم يككف فيو خطر التطكر غير معمـك 
indécelable بالنسبة لمقائـ بالنشاط، ففي مجاؿ المسؤكلية عف فعؿ المنتجات المعيبة حدد 

التكجيو األكركبي كالمشرع الفرنسي ىذا الكقت بمحظة طرح المنتكج لمتداكؿ، كعدـ طرح 
المنتكج لمتداكؿ يعني عدـ إمكانية أف يككف ىناؾ كجكد لخطر يمحؽ ضررا بالغير، كىذا 

 كالطرح لمتداكؿ في (أ)يدفعنا لمتساؤؿ عف المقصكد بالطرح لمتداكؿ في القانكف الفرنسي 
 .(ب)القانكف الجزائرم 

 :la mise en circulationالطرح لمتداوؿ في القانوف الفرنسي  - أ

الطرح لمتداكؿ نص عميو التكجيو األكركبي كلـ يضع لو تعريفا عمى عكس المشرع 
 5/1-1386 حيث نص في المادة 1998 مام 19الفرنسي الذم كضع لو تعريفا في قانكف 

، كىذا ما (1)"يكوف المنتوج وضع في التداوؿ حينما يتخمى عنو المنتج إراديا"ؼ .ـ.ؽ
 تعريفا لمطرح 2006ذىبت إليو محكمة العدؿ باالتحاد األكركبي حيث أعطت في عاـ 

لمتداكؿ، مفاده أف المنتكج يككف في حالة تداكؿ حينما يخرج مف سياؽ التصنيع كيدخؿ في 
، كقد قضت محكمة النقض الفرنسية أف الطرح لمتداكؿ تحقؽ متى (2)سياؽ العمميات التجارية

 (3).أصبحت المنتجات معدة لمبيع أك التكزيع
كعنصر  (1)فحتى يتحقؽ الطرح لمتداكؿ البد مف تكافر عنصريف عنصر مادم 

 (.2)معنكم 
  يفترض ىذا العنصر أف المنتج قد تخمى عف المنتكج لصالح الغير،:العنصر المادي -1

أم أنو تجاكز مرحمة التصنيع كاإلنتاج إلى مرحمة الطرح لمتداكؿ، كيعد المنتكج 
 :مطركحا لمتداكؿ في حالتيف

                                                                                                                                                                                     

 الذم قصر نطاؽ تطبيقو عمى المنتجات، 1998لما كانت مخاطر التطكر متصكرة في نطاؽ الخدمات عمى عكس قانكف 
 .ىك كقت تقديـ الخدمةفإف الكقت الذم يحدد فيو المعيار الزمني 

(1)
 ART 1386-5 dispose : «un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi 

volontairement». 
(2)

 www.fr.wikipédia/org/wiki/responsabilité.   
(3)

 Cass.civ, 24 janvier 2006, www.cour de cassation.fr  

http://www.fr.wikip�dia/org/wiki/responsabilit�
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 إذا تخمى المنتج عف المنتكج. 

 إذا طرح المنتكج لمبيع أك في أم صكرة أخرل مف صكر التكزيع. 

فاإلعفاء المنتج مف المسؤكلية يجب أف يثبت أف العيب المكجكد في المنتكج لـ يكف 
فعممو بكجكد العيب أك إمكانية ذلؾ ال يعطي لو , معمكما لديو كلـ يكف في استطاعتو أف يتنبأ بو

.  الحؽ التمسؾ بفكرة مخاطر التقدـ العممي كسبب مف أسباب اإلعفاء مف المسؤكلية المكضكعية  
 كيعني أف التخمي ينبغي أف يككف إراديا، فالتخمي غير اإلرادم ال :العنصر المعنوي -2

ُيعتد بو، مف ذلؾ مثبل أف يطرح المنتكج لمتداكؿ بعد سرقتو كدكف إرادة المنتج، أك أف 
نما  يككف المنتج قد كافؽ عمى التخمي عف المنتكج كلكف ليس بيدؼ طرحو لمتداكؿ كا 

 .لتجربتو، يجب أف يككف التخمي عف المنتكج كامبل

 مف النقاط األساسية التي يقـ la mise en circulationتعتبر مسألة الطرح لمتداكؿ 
 :عمييا نظاـ مسؤكلية المنتج في القانكف الفرنسي فمف تاريخيا يبدأ

 تقدير العيب في السبلمة. 

 يبدأ حساب مدة التقادـ. 

 يبدأ تاريخ االلتزاـ بالتتبع في حالة مخاطر التطكر. 

 :الطرح لمتداوؿ في القانوف الجزائري - ب

، كىذا ما جعؿ األستاذ عمي فيبللي يقكؿ  لـ ينص المشرع الجزائرم عمى ىذا المفيـك
أف كضع تعريؼ لممنتكج دكف تحديد اإلطار أك الشركط، التي يصبح بيا الماؿ المنقكؿ "

منتكجا، بحيث لك كانت العبرة بالكصؼ األكؿ لما كاف المشرع بحاجة إلى تقرير مسؤكلية 
المنتج إلى جانب مسؤكلية الحارس التي يتسع مجاليا لكؿ األشياء، كىذا اإلطار يتمثؿ في 

 .جعؿ الماؿ المنقكؿ محؿ لمتداكؿ
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كليذا يككف المشرع الجزائرم قد تدارؾ األمر، كلك ليس بصفة صريحة مف خبلؿ قانكف 
 كقد ،(1)حماية المستيمؾ كقمع الغش، حيث جاء بمفيـك جديد كىك عممية الكضع لبلستيبلؾ

بأنيا مجموع مراحؿ اإلنتاج واالستيراد والتخزيف والنقؿ والتوزيع "  3/8عرفو في المادة 
 . »بالجممة والتجزئة

كرغـ أنيا بيذا التعريؼ تختمؼ عف مفيـك الكضع في التداكؿ الذم جاء بو المشرع 
الفرنسي بأنو التخمي اإلرادم عف المنتكج، إال أف العناصر التي تضمنيا تعريؼ عممية 

 .الكضع في االستيبلؾ تتضمف تخمي المنتج اإلرادم عف المنتكج
 .المعيار التقديري: ثانيا

إلى جانب المعيار الزمني الذم يتـ االعتماد عميو لتقدير مخاطر التطكر العممي، 
نجد المعيار التقديرم، فيتـ االعتماد عمى حالة المعرفة العممية كالفنية كالتي عجز مف خبلليا 

المنتج أف يكتشؼ كجكد العيب في المنتكج كلـ يكف في استطاعتو أف يتنبأ بو، كيتـ تقدير 
 .(ب) كنكعيا (أ)ىذه المعرفة العممية كالفنية كميا 

 L’évaluation quantitative de la connaissanceالتقدير الكمي لممعرفة - أ

إف المعرفة التي يستند عمييا لتقدير عدـ معمكمية المنتج بكجكد العيب في المنتكج، 
تقدر بشكؿ إجمالي، بمعنى أنيا ال تككف مقصكرة عمى قطاع الصناعة الذم يعمؿ فيو 

، كلكف ال يعني ىذا أف تمؾ المعرفة (2)المنتج فقط، بؿ تشمؿ كؿ فركع المعرفة اإلنسانية
مطمقة مف كؿ قيد، بؿ يجب أف تككف ممكنة التحقؽ بالنسبة لمقائـ بالنشاط، أم تككف سيمة 

 .المناؿ بالنسبة لو
كلقد أقاـ حكـ محكمة العدؿ التابعة لبلتحاد األكركبي قرينة مفادىا، أف إمكانية العمـ 
بالنسبة لممنتج ال يتـ النظر إلى تصرفات المنتج نظرة شخصية، إنما تقاس تصرفاتو في 

                                                           
(1) 

ART 03AL08 de la loi 09-03 dispose : « processus de mise à la consommation : ensemble des étapes de 

production, d’importation, de stockage, de transport et de distribution aux stades de gros et de détail ». 
(2) 

MARKOVITS Yvan, La directive C.E.E du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits 

défectueux, L.G.D.J, paris, 1990, p 355. 
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 فبل ينظر إلى حالة المعرفة العممية كالفنية التي يممكيا المنتج (1)ضكء المنتج النمكذجي
نما ُينظر إلييا نظرة مكضكعية  .بشكؿ شخصي، كا 

  L’évaluation qualitative de la connaissanceالتقدير النوعي لممعرفة - ب

ُيشترط في المعرفة أف تككف ىي آخر ما تكصؿ إليو العمـ لحظة القياـ بالنشاط، 
فمكي يتخمص المنتج مف المسؤكلية المكحدة استنادا إلى فكرة مخاطر التطكر العممي أنو 

استند إلى حالة المعرفة العممية كالفنية المكجكدة لحظة طرح المنتكج لمتداكؿ، كلكف رغـ ذلؾ 
 .لـ يكتشؼ كجكد العيب كلـ يكف في استطاعتو أف يتنبأ بو

كيقدر القاضي مدل تكافر حالة المعرفة العممية كالفنية مف عدمو كفي ىذا اإلطار ينتقد 
 في منحو القاضي ىذه السمطة التقديرية، إذ 1998 مام 19البعض مف الفقو الفرنسي قانكف 

كيؼ لمقاضي أف يقدر ىذه المعرفة العممية كالفنية لحظة طرح المنتكج لمتداكؿ، كالفرض فييا 
.أنيا أعمى مستكل عالمي كليست عمى مستكل النشاط الذم يقـك بو المنتج  

.أف تظير حالة المعرفة الفنية ىذا العيب في تاريخ الحؽ عمى طرح المنتوج لمتداوؿ: الفرع الثاني  
كلما كاف التطكر ىك سنة الحياة، فقد يكشؼ التطكر العممي عف كجكد عيب معيف في 

أحد المنتجات بعد فترة زمنية مف طرحو لمتداكؿ، كىك أمر مف المحتمؿ تكرار حدكثو في 
 .، حيث التقدـ العممي ال حدكد لو في ىذا المجاؿ تحديدا(2)مجاؿ الصناعات الدكائية

                                                           
 .37 مخاطر التطكر بيف قياـ المسؤكلية كاإلعفاء منيا، المرجع السابؽ، ص البراوي حسف حسيف، (1)
يعتبر الدكاء مف السمع األساسية، التي ال يستطيع المستيمؾ أف يتعامؿ معيا كباقي السمع األخرل ألنو يرتبط بشدة بسبلمة ( 2)

اإلنساف، فميذا قد أكجب المشرع الجزائرم عمى المحترؼ أف يضمف سبلمة المنتكج الذم يقدمو، مف أم عيب يجعمو غير صالح 
 المتعمؽ بالرخص المسبقة 254-97أك خطر ينطكم عميو كقد تدخؿ بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ /لبلستعماؿ المخصص لو ك

إلنتاج المكاد السامة أك التي تشكؿ خطرا مف نكع خاص كاستيرادىا، كالدكاء مثبل يستكجب الترخيص بعرض الدكاء لمتداكؿ، كلكف 
الحماية الجنائية لممستيمؾ "، حمميؿ صالح. مف الرغـ بكجكد الرخص إال أف ىذا ال يعني أف الدكاء ال يتضمف مخاطر أك عيكب

، معيد العمـك 2008 أفريؿ 23-22، مداخمة مقدمة في ممتقى كطني حكؿ حماية المستيمؾ المنعقد يكمي "في القانكف الجزائرم
 .3، ص 2008القانكنية كاإلدارية بالمركز الجامعي الطاىر مكالم، سعيدة، 
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كفي ضكء ذلؾ يتعيف الرجكع إلى حالة المعرفة الفنية التي كاف عمييا، كؿ مف يتصؿ 
بعمـ األدكية في ذلؾ الكقت، إذ ال ُينظر إلى حالة المعرفة الفنية بالنسبة لمنتج الدكاء المعيب 

نما ُينظر إلى حالة المعرفة الفنية  . نظرة مكضكعية بحتة(1)كحده، كا 
كىكذا فإف المعرفة الفنية التي نقصدىا، كمف ثـ تعفي المنتج مف المسؤكلية المكحدة، 
ف لـ يكف معمكما عمى المستكل اإلقميمي،  ال تتكفر إذا أثبت أف العيب المكجكد بالمنتكج، كا 

 .إال أنو كاف معمكما عمى المستكل العالمي
كبدييي أف المنتج في تخمصو مف المسؤكلية المكحدة يقع عميو إثبات أف حالة 

المعرفة الفنية كقت طرح المنتكج لمتداكؿ لـ تكف لتسمح لو بالكشؼ عف العيب الذم أظيره 
التطكر العممي في تاريخ الحؽ عمى طرح المنتكج لمتداكؿ، كيضاؼ إلى ذلؾ أف تقدير حالة 

المعرفة العممية كالفنية يككف بطريقة مكضكعية مجردة دكف األخذ في االعتبار الصفات 
كالقدرات الخاصة بشخص المنتج، كىذا ما يصعب عمى المتدخؿ الذم يمكف أف يككف منتجا 
في إطار قانكف حماية المستيمؾ بأف يمـ بالمستكل المعرفي كالعممي أكثر تقدما لحظة طرح 
المنتكج لمتداكؿ، إذ أف مسألة اإلعفاء مف المسؤكلية مرتبطة بالحالة العممية كالفنية التي لـ 

 تسمح بالكشؼ عف كجكد العيب، كىذا ُيعد صعبا

اتخاذ المنتج كافة التدابير الالزمة لتدارؾ اآلثار الضارة التي تنتج عف : الفرع الثالث
 .اكتشاؼ ىذا العيب

                                                           
، فقكاعد الفف ليست إال قكاعد les règles de l’art يجب عدـ الخمط بيف حالة المعرفة العممية كالفنية كقكاعد الفف  (1)

 كالتي تفترض دراستيا تقدير أك تحديد قطاع ميني معيف، أما المعرفة,  règles de savoir faireمعرفة ما نعمؿ 
العممية كالفنية فيي تجمع قكاعد الفف، كلكنيا تتعمؽ بمجاؿ أكسع بكثير ال يتحدد إطبلقا بمجاؿ ميني خاص، كتحديدىا 

يمثؿ أحد شركط اإلعفاء مف المسؤكلية عف فعؿ المنتجات المعيبة بسبب مخاطر التقدـ كىذا ما يصعب عمى المنتج خاصة في الدكؿ المتخمفة 
.التي ال تستطيع مف مكاكبة التقدـ العممي كالتكنكلكجي عمى مستكل العالـ يدؿ عمى ذلؾ بأف الصياغة اإلنجميزية لمتكجيو األكركبي، فييا ما  ك 

   ليقصد بو حالة المعرفة العممية كالفنية كلـ يتـ استخداـ مصطمح   state of scienceيكضح الفرؽ بيف المصطمحيف، حيث استخدـ مصطمح 
state of art  الففكالذم يدؿ عمى حالة. 
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ال يستطيع المنتج أف يستند إلى فكرة مخاطر التقدـ العممي كسبب مف أسباب اإلعفاء 
مف المسؤكلية المكحدة، ما لـ ُيثبت أنو اتخذ كافة التدابير البلزمة لدرء اآلثار الضارة التي 
تنتج عف اكتشاؼ ىذا العيب الذم لـ يكف في كسعو التنبؤ بو نظرا ألف حالة المعرفة الفنية 

االلتزاـ بتتبع "لـ تكف لتسمح بذلؾ في ىذا التكقيت، كىذا ما يتحقؽ بإثباتو تنفيذ ما يسمى بػ 
 كالذم يعرؼ في القانكف األمريكي تحت تسمية obligation de suivi" المنتجات

Product monitoring كالذم يعتبر مظيرا مف مظاىر مبدأ الحيطة الذم أصبح يطبع 
 كااللتزاـ (أوال)القانكف الحديث لممسؤكلية، كبالتالي سكؼ نتطرؽ إلى مبدأ الحيطة كالحذر 

 (.ثالثا) كأخيرا إلى االلتزامات التي تتفرع منو ،(ثانيا)بالتتبع 
(1)االلتزاـ بالحيطة والحذر: أوال

le principe de précaution  
يعرؼ مبدأ الحيطة باتخاذ تدابير احتياطية لمكافحة أضرار لـ يتكصؿ العمـ بعد إلى تأكيد 
نما ينتابيا نكع مف الريبة كالشؾ، لذلؾ نجد أف مبدأ الحيطة ييدؼ إلى اتخاذ  كقكعيا كتحققيا كا 

.تدابير كقائية مسبقة لتدارؾ كقكع أضرار لـ يتكصؿ العمـ إلى معمكمات دقيقة بشأنيا (2) 
 كأدرج (3)كتعتبر ألمانيا الدكلة األكلى التي طّكرت مفيـك الحيطة في بداية الثمانينات

قانكف  )في القانكف الفرنسي ألكؿ مرة بصكرة صريحة بمقتضى قانكف البيئة 
barnier1995) مف 3/6، أما المشرع الجزائرم فقد نص عمى مبدأ الحيطة في المادة 
 الذم يتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة التي تنص عمى أف 2003القانكف 

                                                           
يعتبر مبدأ الحيطة تطكر جديد لحماية البيئة كالمجتمع مف األخطار غير المعركفة، فيك مبدأ يستجيب لمتخكفات مف ( 1)

اآلثار الضارة التي تنجـ عف التكسع في استعماؿ التكنكلكجيا المتطكرة كالمكاد الخطيرة، فيكفي أف يككف ىناؾ أدنى شؾ 
 . بكقكع خطر حتى تصبح الدكلة ممزمة باتخاذ كؿ التدابير البلزمة لمنع كقكع أخطار محتممة

BIDOU Pascale Martin, « Principe de précaution en droit international de l’environnement », 

R.G.D.I.P, N° 3, 1999, p 647. 
 في ، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة عمى ضكء أحكاـ القانكف الدكلي، رسالة لنيؿ شيادة دكتكراه زيد الماؿ صافية(2)

، التخصص  .349القانكف الدكلي، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، ص : العمـك
(3)

 BEUN Audrey, « Le principe de précaution en matière de responsabilité médicale », Mémoire de 

DEA droit privé général, Lille 02 université du droit et de la santé, Ecole doctorale N° 74, 2003, p 

0006, http://edoctoral74.univ-lille2.fr   

http://edoctoral74.univ-lille2.fr/
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مبدأ الحيطة الذي يجب بمقتضاه أف ال يكوف عدـ توفر التقنيات نظرا لممعارؼ العممية "
والتقنية الحالية سببا في تأخر اتخاذ التدابير الفعمية والمتناسبة لموقاية مف خطر األضرار 

 (1)".الجسيمة المضرة بالبيئة ويكوف ذلؾ بتكمفة اقتصادية مقبولة
ربط المشرع الجزائرم تطبيؽ مبدأ الحيطة بكجكد أضرار جسيمة محتممة لـ يتكصؿ العمـ 

.إلى تكفير معمكمات دقيقة عف تمؾ األضرار كعدـ تكفر تقنيات متطكرة لمكافحتيا (2) 
principe de précautionكيقـك مبدأ الحذر 

 عمى أساس تكقي اآلثار الضارة (3)
لمحدث قبؿ تحقؽ الخطر، ففي طائفة األخطار غير المؤكدة كفقا لمحالة العممية كالفنية يتعيف 
عمى السمطات العامة أف تتخذ مف التدابير كاإلجراءات ما يؤدم إلى القضاء عمى حالة عدـ 

 .التأكد ىذه
 كعمى نحك ما كضحنا، ىك مكاجية مف قبؿ السمطات العامة لخطر (4)إف مبدأ الحذر

غير مؤكد، كفقا لممعطيات العممية كالفنية بغية الحيمكلة كتفاقـ األضرار التي مف شأنيا أف 
تحدث فيما لك تحقؽ الخطر، كمخاطر التطكر ىي عيب في المنتكج ال يمكف كشفو مف قبؿ 
المنتج كفقا لمحالة العممية كالفنية لحظة طرح المنتكج لمتداكؿ كمف ثـ يمكف القكؿ أف مبدأ 

                                                           
، 43ر عدد .  المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج2003 جكيمية 19 مؤرخ في 03/10 قانكف رقـ (1)

 .2003 جكيمية 20الصادرة بتاريخ 
 .351، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة عمى ضكء أحكاـ القانكف الدكلي، المرجع السابؽ، ص زيد الماؿ صافية (2)
(3)

يختمؼ مبدأ الحذر عف مبدأ الكقاية، إذ الكقاية تيدؼ إلى درأ خطر معمـك كمتكقع كمحتمؿ بينما مبدأ الحذر يتجاكز  
فكرة الكقاية، إذ ييدؼ إلى اتخاذ احتياطات لمكاجية عكارض ال تتنبأ معطيات الكاقع باحتماالت ظيكرىا أك تحققيا، كىذا 

ما انتيى إليو قضاء بعض المحاكـ الفرنسية بمناسبة التعكيض عف األضرار الناشئة عف عمميات الدـ الممكث بالفيركسات، 
 .فالحذر يثرم مفيـك المصمحة العامة

 يرل الفقو أف المشرع الدستكرم الفرنسي حينما تناكؿ مبدأ الحذر قصره عمى مجاؿ البيئة مع استمزاـ حالة عدـ التأكيد (4)
 الخاص بالمنتجات المعيبة عف األضرار 1998العممي لكقكع الضرر في ضكء المعارؼ العممية القائمة، كسككت قانكف 

 .التي تمس بالبيئة نتيجة المنتكج المعيب كالتي بدكرىا تصيب صحة المستيمؾ
CAMPROUX-DUFFRENE Marie-pierre, « La loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité de fait des 

produits défectueux et la protection de l’environnement », R. J. D. L, N° 2, SFDE, 1999, p192. 
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الحذر يتبلقى مع مخاطر التطكر في أف كبلىما يحث المنتج عمى اإلطبلع عمى اآلراء 
 .العممية حتى يقؼ عمى أحدث ما تكصمت إليو الحالة العممية كالفنية

بيد أف تطبيؽ ىذا المبدأ مقصكر عمى السمطات العامة بمعناىا الشامؿ كالذم يشمؿ 
 (1).الدكؿ ككافة الكحدات كالمؤسسات العامة

l’obligation de suiviااللتزاـ بالتتبع : ثانيا
(2) 

البد مف اإلشارة إلى ماىية ىذا االلتزاـ الذم نص عميو المشرع الفرنسي في القانكف 
 ثـ التطرؽ إلى التعديؿ الذم طرأ في القانكف (أ) قبؿ التعديؿ 1998 مام 19الصادر في 

 .(ب) 2004المدني الفرنسي سنة 
 :1998االلتزاـ بتتبع المنتجات قبؿ تعديؿ القانوف  - أ

ال يجوز لممنتج أف يتمسؾ بأسباب اإلعفاء الواردة في  "2 ؼ 1386/12تنص المادة 
 سنوات بعد 10، إذا كاف المنتج ورغـ ظيور العيب، في أجؿ 11 مف المادة 5 و 4الفقرات 

 ".عرض المنتوج في التداوؿ، لـ يقـ باتخاذ التدابير الالزمة لموقاية مف أثاره الضارة
يجب عمى المنتج أف يتخذ كافة التدابير الخاصة كالبلزمة لتدارؾ النتائج الضارة 

 طرحو لمتداكؿ، كالذم لـ يكف اكتشافو بسبب حالة المعرفة بعدلمنتكجو الذم ظير بو عيبا 
العممية كالفنية المكجكدة كقت الطرح لمتداكؿ، كلكف تطكر ىذه المعرفة ىك الذم كشؼ عف 
العيب بعد ذلؾ، كىك ما يقتضي مف الصانع تتبع المنتكج بعد طرحو لمتداكؿ بسبب تطكر 

 (3).حالة المعرفة العممية كالفنية

                                                           
 .74، 73، مخاطر التطكر بيف قياـ المسؤكلية كاإلعفاء منيا، المرجع السابؽ، ص ص البراوي حسف حسيف (1)
 في قضيتيف تتعمقاف بمبيد لمطفيميات 1981 مايك 17 االلتزاـ بالتتبع استحدثو القضاء األلماني باألحكاـ الصادرة في (2)

يستخدـ في رش شجر التفاح، كالذم أصبح المنتج يبقى ممزما بعد طرح المنتكج في األسكاؽ، بالسير كتتبع المنتكج بسبب 
 .تطكر المعرفة العممية كالفنية عمى المستكل الكطني كالمستكل الدكلي

دراسة "، المسؤكلية المدنية لمنتجي الدكاء عف العيكب التي تظير في المنتجات الدكائية  الداللعة محمد رائد محمد عبده(3)
، ص 2011القانكف الخاص، كمية الحقكؽ، جامعة الشرؽ األكسط، األردف، : ، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير، قسـ"مقارنة
 .28، 27ص 
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فالصانع يجب عميو أف يتمسؾ بتيار التطكر لممعرفة العممية كالفنية عمى المستكل 
الكطني كعمى المستكل الدكلي، ماداـ أف ىذا التطكر كشؼ عف كجكد العيب الذم لـ يكف 
معركفا كقت طرح المنتكج لمتداكؿ، عمى أنو يجب أف تككف المعمكمات متاحة لمصانع الذم 

يجب عميو أف يأخذ في االعتبار أيضا تركيبة منتكجو مع المنتجات األجنبية المطركحة 
 .باألسكاؽ

كعميو فبل يجكز لممنتج التمسؾ باإلعفاء لمخاطر التطكر إذ كاف كبعد أف ظير العيب 
 . سنكات لـ يقـ باتخاذ اإلجراءات المناسبة مف أجؿ الكقاية مف أثاره الضارة10في ظرؼ 

 : مف القانوف المدني الفرنسي2 ؼ 1386/12تعديؿ المادة  - ب

 مام 19تـ تعديؿ القانكف المتعمؽ بالمسؤكلية عف المنتجات المعيبة الصادر في 
 9 الصادر في 04/1343 بالقانكف 29 كذلؾ بالمادة 2 ؼ 1386/12 كمنيا المادة (1)1998

 الخاصة بااللتزاـ 12-1386 السابؽ الذكر، إذ تـ إلغاء الفقرة الثانية مف المادة 2004ديسمبر 
 بمقتضى المادة obligation règlementaireبالتتبع كأصبح يقع عمى المنتج التزاـ تنظيمي 

L221-1-2-2 du code de la consommationبالتزاـ تتبع األثريسمى ، ك ،
(2)

obligation de traçabilitéغير محدد بمدة معينة ك يخص جميع المنتجات   كىذا االلتزاـ
حيث يقع عمى المنتج التزاـ باإلعبلـ كالتبصير كالتحذير مف مخاطر المنتجات , دكف استثناء

                                                           
(1)

 1343-04 بمقتضى القانكف رقـ 29 عدلت بالمادة 2-1386 مف بينيا المادة 98/398 عدلت بعض المكاد في القانكف رقـ 
. 2005فيفرم 11في  الصادر113-05 كتـ تحديده بالمرسـك رقـ 500ػ  تـ تحديد مقدار التعكيض بإذ
كىك التزاـ تبّنتو كؿ مف بريطانيا كألمانيا، فالقضاء البريطاني أّكد عمى أّف االلتزاـ بضماف السبلمة الذم : اللتزاـ بتتبع األثرا  2))

باستمرارية بالبحث عف  يقع عمى عاتؽ المنتج ليس بالضركرة أف يحّدد بمّدة مف تاريخ طرح المنتكج لمتداكؿ، فالمنتج ممـز 
ا المشرع األلماني، إذ قضى بالتزاـ منتج الدكاء . التطّكرات العممية التي قد تبّيف المخاطر الكامنة في المنتكج كىك ما قاـ بو أيضن

بمراقبة منتجاتو حتى بعد تسكيقيا كاإلخطار عف النتائج الخطرة التي قد تنجـ عنيا كذلؾ بتتبع التطّكرات التقنية في مجاؿ 
 كلكف نّص 1985تخصصو، أّما عف المشرع األكركبي فمـ ينص عمى االلتزاـ بتتبع األثر في التكجيو األكركبي الصادر سنة 

  :نظرا.  الخاصة بالسبلمة العامة لممنتجات59/ 92 بصدكر التكصية األكركبية رقـ 1992عميو في 

RIVASI Michèle: rapport d’information n° 2669 sur le livre vert de la commission européenne 

sur la responsabilité civile du fait des produits défectueux, enregistré à la présidence de 

l’assemblé nationale le 19 octobre 2000, p96.    
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المعيبة، كما يجب عميو أف يتخذ ما تقتضيو السبلمة مف ضكابط، كقد يضطر في كثير مف 
 .األحياف إلى سحب المنتكج مف التداكؿ

 .  االلتزامات المتفرعة عف االلتزاـ بالتتبع: ثالثا
يجب عمى المنتج عندما ما يطمع عمى العيب المكجكد في المنتكج بعد طرحو لمتداكؿ 
خبار المستيمؾ باعتباره المركز الضعيؼ ال يسمح لو بالعمـ بكافة ىذه المعمكمات  (1)إعبلف كا 

ف لـز األمر يتـ (أ)  كيمتـز عند الضركرة استرجاع المنتكج لمراجعتو بالفحص كاإلصبلح كا 
 .(ب)سحبو مف األسكاؽ 

(2)االلتزاـ باإلعالف واإلخبار ( أ
obligation d’information

 : 

إذا ظير عيب بالمنتكج يمتـز المنتج  باإلعبلف كاإلخبار الذم يتسـ برد الفعؿ السريع 
 .كالشامؿ عف طريؽ إخبار الجميكر بحقيقة العيب كما يسببو مف  أضرار

كليس لئلخبار أسمكب محدد، كفي نفس الكقت يجب أف تتناسب كسيمتو مع حجـ 
 .العيب كما قد يترتب عميو مف أضرار

كترتيبا عمى ذلؾ يمكف أف يتخذ اإلخبار صكرة خطاب يرسمو المنتج لعمبلئو خاصة 
إذا كاف التكزيع محدكدا كىك عمى معرفة بيـ كما يحدث في بداية إطبلؽ الدكاء في السكؽ 

 .بإرساؿ عينات منو لؤلطباء عمى سبيؿ التجربة
كيصح أف يككف اإلخبار بإعبلف ينشر في الصحؼ أك اإلذاعة سكاء المسمكعة أك 

 (1).المرئية

                                                           
 االلتزاـ باإلعبلـ في العقكد، رسالة مف أجؿ الحصكؿ عمى شيادة دكتكراه الدكلة في القانكف الخاص، كمية حامؽ ذىبية، (1)

 .196، ص 2009الحقكؽ، جامعة الجزائر، 
باعتبار األكؿ ذا أصؿ قضائي، أما الثاني، فذك أصؿ قانكني، كمف ثـ ُيعرؼ اإلخبار : ىناؾ مف يفرؽ بيف اإلعبلـ كاإلخبار (2)
(information)  بأنو كاجب فرضو القانكف كالسيما عمى بعض البائعيف، المينييف أك المؤسسات بتقديـ معمكمات عمى مكضكع العقد

في الكاجب الضمني الذم أكجده القضاء  (renseignement)بكسائؿ مناسبة كبيانات إخبارية أك إعبلمية، بينما يتمثؿ اإلعبلـ 
حمدي :أنظر.كالذم بمقتضاه يمتـز الطرؼ األكثر تخصصا كاألفضؿ معرفة بإببلغ الطرؼ اآلخر بالبيانات المتعمقة بمكضكع العقد

 .44، ص 1999، االلتزاـ باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع، المكتب الفني لئلصدارات القانكنية، القاىرة، سعد أحمد
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 :(2)سحب المنتوج ( ب

يجب عمى المنتج أف يتخذ كافة التدابير الخاصة كالبلزمة لتدارؾ النتائج الضارة 
لمنتكجو الذم ظير بو عيبا بعد طرحو لمتداكؿ كالذم لـ يمكف اكتشافو بسبب حالة المعرفة 
ف لـز األمر يمكف لممنتج سحب منتكجو مف  العممية كالفنية المكجكدة كقت الطرح لمتداكؿ، كا 

ثـ إعادة إطبلقو لمتداكؿ أك , السكؽ إلجراء التعديبلت عميو كذلؾ بغرض تحاشي ضرره 
 .سحبو نيائيا إذا غمب ضرره عمى نفعو كاستعصى عمى التعديؿ

، إذ منحت النصكص التنظيمية 03-09كىذا ما نجده في قانكف حماية المستيمؾ 
لمصمحة رقابة الجكدة كقمع الغش سمطات كاسعة كتتمثؿ ىذه السمطات في اتخاذ التدابير 

 (3):التحفظية أك الكقائية الرامية إلى حماية صحة المستيمؾ كمصالحو كتتمثؿ في

 كمعناه منع حائز المنتكج أك مقدـ الخدمة مف التصرؼ في المنتكج أك :السحب المؤقت 
.عف تقديـ الخدمة طيمة الفترة التي تستغرقيا عممية إجراء الفحكص كالتحاليؿ (4) 

كيتـ المجكء إلى إجراء السحب المؤقت عمى صنؼ مف المنتجات أك الخدمات التي 
 .تثير شكككا في عدـ مطابقتيا لدل أعكاف الرقابة

                                                                                                                                                                                     
 كالذم يتـ عف طريؽ الكسـ أك أية كسيمة االلتزاـ باإلعبلـ إلى 03-09 مف قانكف 17 أشار المشرع الجزائرم في المادة (1)

 سي يوسؼ.  الذم تقصده في مجاؿ مخاطر التطكر العممي بعد طرح المنتكج لمتداكؿاإلخبارأخرل كلكف ىك يختمؼ عف 
، مداخمة مقدمة في ممتقى كطني حكؿ المنافسة ك "االلتزاـ باإلفضاء عنصر مف ضماف حماية المستيمؾ "زاىية حورية،

، ص 2009، جامعة عبد الرحماف ميرة، كمية الحقكؽ، بجاية، 2009 نكفمبر 18 ك 17حماية المستيمؾ المنعقد يكمي 
65. 

 يتخذ أعكاف الرقابة كقمع الغش كافة التدابير التحفظية البلزمة قصد حماية المستيمؾ كصحتو كسبلمتو كمصالحو عمبل مف (2)
 كتتمثؿ ىذه التدابير، اإليداع، الحجز، السحب المؤقت أك النيائي لممنتجات، اإلتبلؼ، 03-09 مف القانكف رقـ 53المادة 

، مداخمة مقدمة  في ممتقى كطني حكؿ تدخؿ "التدابير التحفظية لحماية المستيمؾ"، شيخ ناجيةالتكقيؼ المؤقت لمنشاطات، 
، جامعة مكلكد معمرم، كمية الحقكؽ 2013 مام 23 ك 22الدكلة لحماية المستيمؾ عف طريؽ إدارة قمع الغش، المنعقد يكمي 

 .30، ص 2013كالعمـك السياسية، تيزم كزك، 
عمـك : ، الحماية الجنائية لممستيمؾ، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك القانكنية، تخصصمبروؾ ساسي (3)

 .63، ص 2011جنائية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في "دكر أجيزة الدكلة في حماية المستيمؾ عمى ضكء التشريع الجزائرم كالفرنسي"، حمالجي جماؿ (4)

 .91، ص 2005قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك التجارية، جامعة أمحمد بكقرة، بكمرداس، : القانكف، فرع
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 كيككف في حالتيف:السحب النيائي  : 

صبلحو حالة -  .عدـ إمكانية مطابقة المنتكج كا 

كحالة ثبكت خطكرة منتكج معيف معركض لبلستيبلؾ، كفي ىذا اإلطار نذكر  -
مثاؿ تدخؿ المديرية الجيكية لمتجارة بكالية كىراف بعد أف أثبتت التحاليؿ خطكرة 

 عمبة مسمكمة بالكالية، بعد أف 5950، قامت بسحب "مينا"جبف يحمؿ عبلمة 
أثبتت التحاليؿ المكركبيكلكجية احتكائو عمى مكاد سامة خطيرة، كما كجيت 

برقيات إلى جميع المدريات الكالئية السيما في الناحية الغربية، دعت فييا إلى 
شف حممة كاسعة كمستعجمة مف أجؿ سحب ىذا المنتكج مف السكؽ المحمي، 

 ( 1).تفاديا لتسممات جماعية خصكصا لدل شريحة األطفاؿ
 .كيفية اقتضاء المضرور لمتعويض عف مخاطر التطور العممي: المبحث الثاني

إف إثارة مسؤكلية المنتج مف قبؿ المتضرريف مف فعؿ المنتجات المعيبة يرتبط ارتباطا 
كثيقا بالقكاعد اإلجرائية لرفع الدعاكل أماـ الجية القضائية المختصة، كغالبا ما ترتبط 
إجراءات مباشرة الدعاكل في ىذا  المجاؿ بالقكاعد العامة المنصكص عمييا في قانكف 

، كاألثر الجكىرم كاألىـ المترتب عمى انعقاد (المطمب األوؿ)اإلجراءات المدنية 
المطمب )المسؤكلية ىك التعكيض، كاف فيما مضى ينحصر في نطاؽ اآللية التقميدية 

، كلكف نظرا لمتطكرات العممية كاالقتصادية المتبلحقة، كما أظيرتو مف عدـ قدرة ىذا (الثاني
النمكذج التعكيضي عمى تغطية جسامة الضرر المترتب، أدل إلى ظيكر أنظمة مساعدة 

 .(المطمب الثالث)تكميمية لنظاـ التعكيض في إطار القكاعد العامة 
 

                                                           
 شبكة اإلنذار 203-12 فيما يخص سحب المنتكج مف السكؽ، فمقد استحدث المشرع الجزائرم في المرسـك التنفيذم رقـ (1)

التي تباشر السحب الفكرم مف السكؽ لكؿ منتكج مف شأنو اإلضرار بصحة المستيمؾ أك أمنو، كما تسير عمى  السريع
عبلـ  تنظيـ كمتابعة كؿ سمعة خطيرة مكضكعة في السكؽ بسحبيا الفعمي كالفكرم ككذا إتبلفيا كفؽ الشركط المبلئمة كا 

لزاـ المنتجيف أك المستكرديف كالمكزعيف باسترجاعيا لدل المستيمكيف  .المستيمكيف باألخطار التي تشكميا كا 
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 .مباشرة دعوى مسؤولية المنتج: المطمب األوؿ
ج .ـ. مكرر مف ؽ140إذا تكفرت شركط مسؤكلية المنتج المنصكص عمييا في المادة 

كفقا لما سبؽ بيانو ينشأ لممتضرر الحؽ في التعكيض إذا أثبت العيب في المنتكج كالضرر 
كعبلقة السببية بينيما، يمارس ىذا الحؽ عف طريؽ دعكل المسؤكلية يرفعيا عمى المنتج بصفتو 

الفرع )الممتـز بتعكيض الضرر الذم سببتو منتكجاتو المعيبة، كذلؾ بتكفر الشركط المكضكعية 
 (الفرع الثاني)، كالشركط الشكمية لرفع الدعكل (األوؿ

 (1).الشروط الموضوعية لرفع دعوى مسؤولية المنتج: الفرع األوؿ
ف كانت ترتبط بالقكاعد العامة  إف معظـ الدعاكل الناتجة عف حكادث االستيبلؾ كا 
المنصكص عمييا في القكانيف اإلجرائية سكاء المدنية أك الجزائية، فإنيا تستقؿ كفي الكثير 

مف أحكاميا خصكصا فيما يتعمؽ بشركط رفع ىذه الدعاكل التي تككف محؿ دراستنا، 
 .(ثانيا) باإلضافة إلى شرط المصمحة، (أوال)كالمتمثمة في شرط الصفة 

  La qualité.الصفة: أوال
نما تشمؿ المدعى عميو أيضا كفي ىذا الصدد استقرار  ال تتعمؽ الصفة بالمدعي كحده، كا 

، كال تكاد (2)"أنو ال ترفع الدعوى إال مف ذي صفة عمى ذي صفة"الفقو عمى مبدأ ىاـ مفاده 
دعاكم مسؤكلية المنتج تخرج عف ىذا المبدأ بحيث ُترفع ىذه الدعاكم مف المتضرر مف حكادث 

.االستيبلؾ أك طمب الحماية مف المنتج الذم تسبب في الضرر (3) 

                                                           
يقصد بالدعكل المطالبة باستعادة حؽ أك حمايتو، كىي كسيمة مشركعة لمتعبير عف الرغبة في الدفاع عف الحؽ، تبدأ بإيداع ( 1)

عريضة افتتاح الدعكل ثـ تكميؼ الخصـ بالحضكر في الزماف كالمكاف المحدديف، كىي تختمؼ عف الخصكمة التي تتشكؿ مف 
 شرح قانكف بربارة عبد الرحمف،  :انظر في ىذا الصددمجمكعة إجراءات تمثؿ الشؽ العممي أك التنفيذم لممارسة الحؽ، 

 .32، ص 2009، منشكرات بغدادم، الجزائر، 2اإلجراءات المدنية كاإلدارية، ط
، ديكاف 1، قانكف اإلجراءات المدنية، نظرية الدعكل، نظرية الخصكمة، اإلجراءات االستثنائية، طبوبشير محند أمقراف( 2)

 .77-74، ص ص 2002المطبكعات الجامعية، الجزائر، 
 .214، المرجع السابؽ، ص (دراسة مقارنة)، المسؤكلية المدنية لممنتج شييدة قادة(3)
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 13 كفي ىذا الصدد نصت المادة(ب) المدعي عميو (أ)كالصفة تشترط في المدعي 
عمى إمكانية أف يثير القاضي انعداـ الصفة في المدعي أك المعدم (1)ـ إ. ج. ـ.إ. مف ؽ

 .عميو تمقائيا
 :صفة المدعي - أ

 (.2)كجمعيات حماية المستيمكيف (1)كيتمثؿ في المتضرر لمفيكمو الكاسع

 :المتضرر -1

فقد يككف المستيمؾ المتضرر المباشر مف المنتكج، كبالتالي يصبح صاحب الحؽ 
في طمب التعكيض عف األضرار الماسة بشخصو أك مالو كالمترتبة - ذم صفة–األصيؿ 

ف مدلكؿ المضركر بحسب القكاعد المتعمقة بمسؤكلية المنتج  عف عيب في المنتكج، ىذا كا 
يأخذ مفيكما مكسعا فيشمؿ الضحية المتعاقد مباشرة مع المنتج عمى المنتكج، ككذلؾ 

مستعمميو مف أفراد العائمة كأقارب الضحية، بؿ كينصرؼ كذلؾ مدلكؿ المضركر إلى الغير 
، كىك ما عّبرت عنو محكمة سطيؼ لمجنايات (2)المتضرريف بأضرار فعؿ المنتجات المعيبة

:  بخصكص قضية الكاشير الفاسد عف ذلؾ بقكليا27/10/1999في قرارىا الصادر في 
تعتبر طمبات الضحايا واألطراؼ المدنية مؤسسة ألنيـ فعال قد تضرروا مف جراء مادة "

، كفي كؿ ىذه األحكاؿ يستكم أف يككف الضرر جسديا، ماديا أك "الكاشير المغشوشة
 .معنكيا، أك ماال

                                                           
، الصادرة 21ر عدد .  يتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، ج2008 فيفرم 25 المؤرخ في 09-08 قانكف رقـ (1)

 .2008 أفريؿ 23بتاريخ 
، الحماية اإلجرائية لممستيمؾ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف الخاص، معيد العمـك القانكنية قوبعي بمحوؿ(2)

 .23، ص 2009كاإلدارية، المركز الجامعي بتممساف، 
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كيتعدل مدلكؿ المضركر مف المضركر المباشر ليشمؿ المضركريف غير المباشريف 
 victimes par ricochets.(1)كىـ المتضرريف باالرتداد 

كنجد أف محكمة النقض الفرنسية ذىبت مع ىذا التكجو في الحكـ المؤرخ في 
 حينما قررت أف المنتج يككف مسؤكال عف الضرر الذم يصيب المضركريف 28/04/1989

 (2).المباشريف، باالرتداد دكف التفرقة بيف المتعاقديف كالغير
أما فيما يخص القضاء الفرنسي أقر استفادة دائني المضركر الذيف تنازؿ ليـ ىذا األخير عف 

حقو بالتعكيض، حيث يجكز ليـ الحمكؿ محؿ مدينيـ في اقتضاء التعكيض أماـ القضاء المدني، 
كيرل الفقو الفرنسي أف الدعكل المباشرة المنصكص عمييا في القكاعد العامة في القانكف المدني 

.الفرنسي تكفي لحمكؿ ىؤالء محؿ مدينيـ لممطالبة بالتعكيض  
كقد تثبت الصفة في رفع دعكل مسؤكلية المنتج لمنيابة العامة كذلؾ باعتبارىا ممثمة 

تباشر النيابة العامة  " مف ؽ إ ج التي تنص عمى ما يمي 29المجتمع كىك ما تؤكده المادة 
فاالختصاص يثبت ليا كمما " الدعوى العمومية باسـ المجتمع، وتطالب بتطبيؽ القانوف

 (3).أدل انتياؾ مصالح المستيمكيف إلى ارتكاب مخالفة أك جنحة، جناية
 

 
 

 (4):جمعيات حماية المستيمؾ -2
                                                           

 كىك كؿ شخص يمحقو أذل مادم أك معنكم مف جراء مكت الضحية أك إصابة أحد فركعو أك :المتضرر باالرتداد(1)
 ألنو ينعكس عمى شخص أك بالضرر المنعكس،، أك ىناؾ مف يسميو بالضرر المرتدأصكلو كيسمى في لغة القانكف 

 .أشخاص آخريف غير المضركر األصمي
، التخصص(دراسة مقارنة) الحماية القانكنية لمحياة الخاصة بشاتف صفية، قانكف، : ، رسالة لنيؿ شيادة دكتكراه في العمـك

 .441ص ,2012كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك،
(2) 

cass civ 1
ère

ch, 28 Avril 1998, JCP 1998, 11, 10088, rap, p SER GOS. 
 .74، المسؤكلية المدنية لممنتج كفقا ألحكاـ القانكف المدني الجزائرم، المرجع السابؽ، ص شرياؼ محمد( 3)
تمعب جمعيات المستيمؾ دكر عبلجي، ألنو اليدؼ منو ىك جبر الضرر الحاصؿ كذلؾ عف طريؽ رفع دعكل أماـ ( 4)

ما بصؼ انظر في ىذا .  فرديةةالقضاء لممطالبة بالتعكيض عف الضرر الذم أصاب المستيمكيف، إما بصفة جماعية كا 
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 مف قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش جمعيات حماية المستيمؾ 21عرفت المادة 
بأنيا كؿ جمعية منشأة طبقا لمقانكف، تيدؼ إلى ضماف حماية المستيمؾ مف خبلؿ إعبلمو 

 .كتحسيسو كتكجييو كتمثيمو
كبيذا يككف المشرع قد اعترؼ ليذه الجمعيات بحؽ تمثيؿ المتضرريف كرفع الدعاكل 
القضائية أماـ القضاء المدني مف أجؿ المطالبة بتعكيضيا إذا مست مصالحيا أك تعكيض 

عندما يتعرض " مف قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش 23المتضرر فنصت المادة 
مستيمؾ أو عدة مستيمكيف ألضرار فردية تسبب فييا نفس المتدخؿ وذات أصؿ مشترؾ، 

 مف قانكف 17 كىذا ما تؤكده المادة ،"يمكف جمعيات حماية المستيمؾ التأسس كطرؼ مدني
، تكتسب الجمعية المعتمدة الشخصية المعنكية كاألىمية المدنية بمجرد تأسيسيا (1)الجمعيات

كيمكنيا التقاضي كالقياـ بكؿ اإلجراءات أماـ الجيات القضائية المختصة بسبب كقائع ليا 
عبلقة بيدؼ الجمعية ألحقت ضررا بمصالح الجمعية أك المصالح الفردية أك الجماعية 

 (2).ألعضائيا

 
 

 :صفة المدعى عميو-  ب

                                                                                                                                                                                     

: ، جمعيات حماية المستيمؾ، مذكرة مف أجؿ الحصكؿ عمى شيادة الماجستير في الحقكؽ، فرع ناصري فييمة :الصدد
 .6، ص 2004العقكد كالمسؤكلية، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، 

 .2012 يناير 15، الصادرة بتاريخ 02ر عدد . ، يتعمؽ بالجمعيات، ج2012 يناير 12 المؤرخ في 06-12قانكف رقـ (1)
بصفة عامة يمكف القكؿ أف جمعيات حماية المستيمكيف تهثبت ليا الصفة القانكنية لمباشرة الدعكل المدنية كأف تتأسس ( 2)

كطرؼ مدني في الدعكل المرفكعة ضد المنتج الذم طرح منتكج معيب لمتداكؿ سبب أضرارا لؤلشخاص، بمعنى آخر أنو 
حؽ "، ساوس خيرة ومرنيز فاطمةبيذه الصفة الممنكحة لمجمعيات لمدفاع عف المصمحة كالغاية التي أنشئت مف أجميا، 

االقتصادم،  ، مداخمة قدمت في ممتقى كطني حكؿ حماية المستيمؾ في ظؿ االنفتاح"جمعية المستيمؾ في التقاضي
: أنظر كذلؾ، 271، ص 2008 أفريؿ 14 ك 13المنعقد بمعيد العمـك القانكنية كاإلدارية بالمركز الجامعي بالكادم، يكمي 

 .25، ص 2011دليؿ المستيمؾ الجزائرم الصادر عف كزارة التجارة، الجزائر، 
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إف صفة الطرؼ الثاني كىك المدعى عميو يكتسبيا كفقا لممسؤكلية الخاصة لممنتج إما 
 .(3)أك الدكلة ( 2)، شركات التأميف (1)المنتج 

 : المنتج -1

المنتج أصبل ىك الممتـز بالتعكيض فإذا كاف شخصا طبيعيا ُرفعت عميو الدعكل ذاتو، 
ذا انعدمت أك قصرت أىميتو فترفع عمى نائبو القانكني، أما إذا كاف شخصا معنكيا فترفع  كا 
ذا كاف المسؤكؿ قد أفمس فمممضركر أف يرفع دعكاه عمى  الدعكل عمى ممثمو القانكني، كا 

 (1)ج. ـ. ؽ 244/1ككيؿ التفميسة حسب نص المادة 
ذا تعدد المسؤكليف عف األضرار الناشئة عف عيكب المنتجات كانكا متضامنيف في دفع قيمة  كا 

إذا تعدد المسؤوليف عف فعؿ ضار، كانوا متضامنيف في : " ؽ ـ ج126التعكيض، إذ تنص المادة 
التزاميـ بتعويض الضرر، وتكوف المسؤولية فيما بينيـ بالتساوي إال إذا عّيف القاضي نصيب كؿ منيـ 

: كيككف كذلؾ في الحاالت التالية"في االلتزاـ بالتعويض  
إذا كاف المنتكج مكّكف مف عدة أجزاء، انفرد كؿ منتج بصنع إحداىا كقامت المسؤكلية  -

 في مكاجية أكثر مف كاحد منيـ؛

 (2).إذا أخّؿ أكثر مف متدخؿ بالتزاماتو المرتبطة بالسبلمة -

كترفع حينئذ الدعكل عمى أم منيـ مجتمعيف أك منفرديف دكف مراعاة تسمسؿ 
التزاماتيـ، كما أف الدعكل المرفكعة عمى أحدىـ ال تمنع مف إقامتيا عمى غيره، كذلؾ كفقا 

يجوز لمدائف مطالبة المدينيف المتضامنيف مجتمعيف : " ؽ ـ ج223/1لمقتضى نص المادة 
 .أو منفرديف عمى أف يراعى في ذلؾ ما يمحؽ رابطة كؿ مديف مف وصؼ

                                                           
 ديسمبر 19، الصادرة في 101، المتضمف القانكف التجارم، ج ر عدد 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59-75أمر رقـ (1)

 .، معدؿ كمتمـ1975
 .504فتاؾ عمي، تأثير المنافسة عمى ضماف سبلمة المنتكج، المرجع السابؽ، ص (2)
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وال يجوز لممديف إذا طالبو أحد الدائنيف بالوفاء أف يعارض بأوجو الدفع الخاصة 
بغيره مف المدينيف ولكف يجوز لو أف يعارض بأوجو الدفع الخاصة بو وبالتالي يشترؾ 

 ".فييا جميع المدينيف
ال )كفي حالة ما إذا مات المسؤكؿ عف التعكيض انتقؿ ديف التعكيض إلى تركتو 

 .(تركة إال بعد سداد الديكف
كفيما يتعمؽ بالتضامف بيف المنتجيف في القانكف الفرنسي فتشير إلى نص المادة 

الذم جاء بنفس الحكـ المقرر في التشريع الجزائرم، إذ  (1)ؼ. ـ.  ؽ08 مكرر 1386
نصت عمى قياـ المسؤكلية التضامنية في حالة التضرر مف منتكج معيب متصؿ بمنتكج 

آخر، فيككف منتج المنتكج الجزئي متضامف مف منتج المنتكج النيائي في دفع قيمة التعكيض 
 .لمضحية

  شركات التأميف -2

يمـز المشرع المنتج بمكجب القانكف المتعمؽ بالتأمينات أف يكتتب تأمينا عمى مسؤكليتو في نص 
يجب عمى كؿ شخص طبيعي أو معنوي يقوـ بصنع أو ابتكار أو : " منو التي تنص168/1المادة 

تعديؿ أو تحويؿ أو تعبئة مواد معّدة لالستيالؾ أو لالستعماؿ، أف يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليتو 
".المدنية المينية تجاه المستيمكيف وتجاه الغير  

ال تدع ىذه المادة مجاال لمشؾ، حكؿ إلزامية التأميف عمى المسؤكلية المدنية لممنتج، 
كىذا حتى يكّفر لممستيمكيف كالمستعمميف الحماية الكافية بالتعكيض عما يصيبيـ مف أضرار 
بسبب تعيب المنتجات، كعميو فإلى جانب المنتج كىك المسؤكؿ األصمي عف الضرر، نجد 

شركة التأميف كىي الضامف مدخمة في الخصاـ المتكمفة بدفع التعكيضات باعتبار أف 
 (2).المتدخؿ أّمف عمى مسؤكليتو المدنية كدفع األقساط تغطية لمتأميف

                                                           
(1 )

 ART 1386-8 dispose : « en cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le 

producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables.»  
 .    137، حماية المستيمؾ في ظؿ قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش كقانكف المنافسة، المرجع السابؽ، ص لحراري شالح ويزة( 2)
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 :الدولة -3

يمكف لمدكلة أف تككف مكتسبة صفة المدعى عميو في حالة ما إذا كاف المسؤكؿ 
إذا انعدـ المسؤوؿ عف الضرر ": ج. ـ.  ؽ1 مكرر 140مجيكال، إذ تنص المادة 

 ".الجسماني ولـ يكف لممتضرر يد فيو، تتكفؿ الدولة بالتعويض عف ىذا الضرر
فالدكلة تتكفؿ في حالة انعداـ المسؤكؿ أم عدـ إمكاف نسبة الضرر الجسماني 
لشخص معيف، بالتعكيض عف ىذا الضرر، كىناؾ مف العكامؿ التي تدفعنا لمقكؿ أف 

األضرار التي يقصدىا المشرع ىي تمؾ التي تحدثيا المنتجات المعيبة، كالمسؤكؿ المقصكد 
 ىك المنتج
 . كركد ىذه المادة في القسـ المخصص لممسؤكلية الناشئة عف األشياء: أكليا -
-

ج المؤسسة لمسؤكلية المنتج .ـ .  مكرر ؽ140تمكقعيا بعد نص المادة : ثانييا 
 (1).المدنية

 L’intérêt.المصمحة: ثانيا
(2) 

إف ممارسة الدعكل تقتضي في المدعي كالمدعى عميو تكافر المصمحة كما تفرضو 
 ".ال دعوى بدوف مصمحة"المقكلة الشييرة 

 Droit)إف المصمحة ال تقتضي بالضركرة خرؽ حؽ شخصي بمعنى القانكف 

subjectif)  الذم يمثؿ مجمكع الصبلحيات الممنكحة لمفرد بمكجب القانكف المكضكعي
، كلكف كاجبات كالحريات أك حقكؽ غير مادية كقكاعد المنافسة (كالديف، الممكية، الحيازة

                                                           
 .137، حماية المستيمؾ في ظؿ قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش كقانكف المنافسة، المرجع السابؽ، ص لحراري شالح ويزة ( 1)
حسب الرؤية التقميدية تتطمب ممارسة الدعكل بالنسبة لمشخص الذم يمتمؾ الحؽ في اإلدعاء تمتعو بالمصمحة كالصفة ( 2)

، كفي الحقيقة فاألىمية أصبحت في النظريات الحديثة 459 في مادتو 1966كاألىمية كىذا ما كرسو قانكف اإلجراءات لسنة 
ال تشكؿ شرطا مف شركط الدعكل كلكف شرطا لصحة الخصكمة، كعميو فالدعكل تشترط المصمحة كالصفة حسب، كىذا ما 

 مف القانكف الجديد، كىما شرطاف لقبكؿ الدعكل يترتب عف عدـ تكفرىما، عدـ قبكؿ الدعكل، أما األىمية 13كرستو المادة 
 .كنظرا لعدـ استقرارىا كتغيرىا حتى أثناء الخصكمة، كالحكـ الذم يصدر عف عدـ تكفرىا يككف بعدـ قبكؿ الدعكل شكبل

 .   60، ص 2009 قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد، مكفر لمنشر، الجزائر،  ذيب عبد السالـ،:انظر في ىذا الصدد
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الشريفة بيف التجار كفي بعض الحاالت تككف المصمحة قائمة حتى في غياب المساس بحؽ 
مكضكعي، كمثؿ الطعف مف أجؿ التعسؼ في استعماؿ السمطة، كيشترط في المصمحة أف 

 .تككف قائمة أك محتممة يقرىا القانكف
حينما تستند إلى حؽ أك مركز قانكني فيككف الغرض مف الدعكل : فالمصمحة قائمة

حماية ىذا الحؽ أك المركز القانكني مف العدكاف عميو أك تعكيض ما لحؽ بو مف ضرر، 
فاليدؼ مف اشتراط المصمحة ضماف جدية االلتجاء إلى القضاء كالجد مف استعماؿ الدعاكم 
دكف مقتضى، لكف ذلؾ ال يخكؿ القاضي سمطة إثارة انعداميا مف تمقاء نفسو مثمما ىك مقرر 

.النتفاء الصفة، إنما عميو أف ينظر في مدل تكفر المصمحة حينما يدفع الخصـ بذلؾ (1) 
 :باإلضافة إلى ذلؾ يمكف أف تككف

 إذا لـ يقع االعتداء كلـ يتحقؽ بذلؾ ضرر لصاحب الحؽ، ُيقاؿ بأف :المصمحة المحتممة
المصمحة المحتممة، فقد تتكلد مستقببل كربما لف تتكلد أبدا، كالمصمحة المحتممة يككف اليدؼ 

 .مف كرائيا منع كقكع ضرر محتمؿ
 .الشروط الشكمية لرفع الدعوى: الفرع الثاني

تتمثؿ الشركط الشكمية لرفع دعكل مسؤكلية المنتج في تمؾ اإلجراءات المقررة في 
قانكف اإلجراءات المدنية إف كانت الدعكل مرفكعة أماـ القضاء المدني، أك في تمؾ المقررة 

 .في قانكف اإلجراءات الجزائية إذا كانت الدعكل مرفكعة أماـ القضاء الجزائي
مف بينيا األىمية البّلزمة  كسنحاكؿ مف خبلؿ ىذا المطمب التطرؽ إلى ىذه الشركط،

 كبعدىا (ثانيا)يمييا االختصاص القضائي لرفع ىذه الدعاكل  (أوال )لرفع المتضرر دعكاه 

                                                           
ف كانت غير مشركعة، ( 1) فالقكؿ بعدـ جكاز إثارة غياب المصمحة مف القاضي تمقائيا، ال يعني قبكؿ أم مصمحة كا 

فالقانكف ال يحمي المصمحة المخالفة لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة، كنعتبر أف الصفة تتكفر لدل مف لو مصمحة مشركعة، 
، القانكف المدني، المسؤكلية المدنية، الجزء الثاني،  العوجي مصطفى:انظر في ىذا الصدد.فيطمب مف القضاء حمايتيا

 .    656، ص 2005منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف، 
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، باإلضافة إلى اآلجاؿ (ثالثا)اإلجراءات المتبعة أماـ الجيات القضائية المختصة لرفعيا 
 .(رابعا)المقررة لرفع ىذه الدعكل 

(1).األىمية: أوال
La capacité  

ىي صبلحية الشخص الكتساب المركز القانكني كمباشرة إجراءات الخصكمة أك قدرة 
المدعي عمى مباشرة تصرفاتو بنفسو، كنميز بيف أىمية االختصاـ كىي أىمية الكجكب في 

المجاؿ اإلجرائي كتعني صبلحية الشخص الكتساب المركز القانكني بما يضمف مف حقكؽ 
ككاجبات إجرائية، كبيف أىمية التقاضي كىي عبارة عف أىمية األداء في المجاؿ اإلجرائي 

كتعني صبلحية الشخص لمباشرة اإلجراءات أماـ القضاء، كذلؾ ببمكغو سف الرشد القانكني 
 . مف القانكف المدني الجزائرم40المنصكص عميو في المادة 

كطالما ال يكجد نص في قانكف اإلجراءات المدنية يقضي بكجكب تكافر األىمية مف 
غير األىمية المنصكص عمييا في القانكف المدني فيما يخص دعكل مسؤكلية المنتج، تبقى 

 .القكاعد العامة السابقة الذكر صالحة لمتطبيؽ في ىذا المجاؿ
 .االختصاص: ثانيا

يمثؿ االختصاص عنصرا إجرائيا ميما يتعيف الكقكؼ عميو، تتعمؽ بو مصمحة المستيمؾ 
المضار، بؿ أيضا القاضي المنكط بو الفصؿ في النزاع، إلزدكاجية النظاـ القضائي في 

الجزائر، كتعدد المحاكـ كتفاكت درجات اختصاصيا، دكنما ننسى فرضية طرح مؤسسة أجنبية 
لمنتكج أك عرضيا لخدمة في السكؽ الجزائرية، كما يثيره مف إشكاؿ سنتعرض لبلختصاص 

، كمدل (ب)، ثـ نعرج عمى االختصاص المحمي (أ)النكعي لممحاكـ في قضايا االستيبلؾ 
 .(ج)إمكانية إثارة االختصاص القضائي الدكلي في ىذا الصدد 

                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   أىمية التقاضي تثبت ألم شخص بمجرد اكتسابو الشخصية القانكنية لذا يمكف رفع دعكل التعكيض لتمتعو بالشخصية القانكنية( 1)

 :انظر في ىذا الصدد
مذكرة مف أجؿ الحصكؿ عمى شيادة الماجستير في "حماية المستيمؾ في ظؿ النظاـ القانكني لمعبلمات، "، بوروبة ربيعة

 .92، ص 2008القانكف الخاص، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، 
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 .االختصاص النوعي ( أ
كأصؿ عاـ فإف منازعات االستيبلؾ تدخؿ في نطاؽ اختصاص المحاكـ العادية كال 

يقتصر ىذا الحكـ عمى الدعاكم القضائية التي تجمع المستيمؾ المتضرر كالميني مف 
، بؿ ينسحب أيضا عمى دعاكم التعكيض (منتج، مكزع، أك تاجر)أشخاص القانكف الخاص 

التي رفعيا المتضرر مف الحكادث التي تسببيا نشاطات المرافؽ العامة االقتصادية التجارية 
كمنيا األضرار التي تمحؽ باألجيزة الكيربائية، كالحاسكبات نتيجة لمضغط العالي أك )

 .(النكعية الرديئة لمطاقة الكيربائية المكردة مف قبؿ شركة سكنمغاز
بيد أف الحكـ السالؼ باستئثار المحاكـ العادية بمنازعات االستيبلؾ لـ يمنع مف 

ببعض أنزعة  (المحاكـ اإلدارية كمجمس الدكلة)تصكر فرضية إناطة جيات القضاء اإلدارم 
المستيمكيف في مكاجية المرافؽ العامة اإلدارية في حالة األضرار الناتجة عف سكء تشغيميا 

 (1).(المستشفيات كمرافؽ التعميـ بمختمؼ أطكارىا)
كمف القضايا التي أثيرت أماـ جيات القضاء اإلدارم في الجزائر حديثا، كقبؿ 

، كالقاضي في 2002 ديسمبر 20االختصاص بيا، القرار الصادر عف مجمس الدكلة بتاريخ 
، كتخزينيا في أماكف مبلئمة تحت "دنداف"األمر االستعجالي بتفريغ حمكلة القمح مف الباخرة 

مراقبة المصالح التقنية، كبإشيادىا بصحة الدعكل المرفكعة مف المدعية أماـ الغرفة اإلدارية 
 (2).بمجمس كىراف

                                                           
 . 53، مدل خضكع المرافؽ العامة كمرتفقييا لقانكف حماية المستيمؾ، المرجع السابؽ، ص بودالي محمد(1)
 بميناء كىراف، 30/10/2000كلقد أثارت ىذه القضية جدال كبيرا، كترجع كقائعيا إلى أف الباخرة دنداف رست بتاريخ (2)

كقبؿ تفريغيا اعترضتيا مصالح الميناء مانعة تفريغيا بأمر مف كالي كالية كىراف، بعد كركد األمر الكتابي مف مصالح كالية 
، بعدما بينت الخبرة عدـ صبلحية السمعة لبلستيبلؾ، كلكف التقارير البلحقة كالمقدمة مف 1/11/2002جيجؿ بتاريخ 

طرؼ المستأنفة كمف كزارتي التجارة كالفبلحة أثبتت صبلحية البضاعة لبلستيبلؾ، كلذلؾ قبؿ مجمس الدكلة في األمر 
 .أنظر في ىذا الصدداالستعجالي بتفريغ البضاعة كتخزينيا عمى نفقة المستأنفة 

، أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه دكلة في القانكف الخاص، كمية الحقكؽ، (دراسة مقارنة)، المسؤكلية المدنية لممنتج شييدة قادة
 .233، ص 2005جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، 
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ىذا كمف الضركرم اإلشارة إلى أنو حينما يتعيف االختصاص بالنظر في الدعاكم 
التي يرفعيا المتضرركف مف حكادث االستيبلؾ لجيات القضاء العادم، عمينا أف نطرح 

السؤاؿ السابؽ عرضو في بند اإلجراءات، ىؿ أف الفعؿ المكلد لمضرر مجّرـ قانكنا أـ ال؟ 
فإذا تحقؽ االرتباط فإنو كببل شؾ سينعقد االختصاص بالنظر في دعكل التعكيض، إما 

 مف قانكف 328، كىك ما تؤكد عميو المادة (1)لممحكمة الجنائية بالتبعية لمدعكل العمكمية
 (2).اإلجراءات الجزائية الجزائرم

أما إذا كاف الفعؿ بمثابة جناية فينا ينعقد االختصاص لمحكمة الجنايات، كمقرىا 
 .المجمس القضائي الذم يقع في دائرتو الفعؿ

كىي صاحبة االختصاص )كلف يمنع ىذا كمو مف أف تختص المحكمة المدنية 
دعكل التعكيض عف أضرار المنتجات بأحكاـ قابمة لبلستئناؼ كاستثناءا ابتدائيا  (األصيؿ

 . دج2000كنيائيا، إذا كانت قيمة النزاع ال تتعدل 

                                                           
باعتبار مخاطر التطكر العممي مخاطر غير معركفة بسبب قصكر حالة المعرفة الفنية كالعممية الثابتة كقت طرح المنتكج (1)

أساس ، أك عمى أساس الضرب كالجرح العمدملمتداكؿ بالتنبؤ بو، كبالتالي تنتفي النية اإلجرامية كال يمكف تكييفيا عمى 
 de la maire socialiste de كالغالب في قضايا مخاطر التطكر العممي كحادثة األميكنت في قضية القتؿ العمدم

Lille, Martine Aubry كقضية الدـ الممكث بفيركس اإليدز، يتـ متابعة المتسببكف في الفعؿ عمى أساس جريمة القتؿ 
، مف قانكف العقكبات 19-222، ك 6-221 النتفاء نية القتؿ باالعتماد عمى المادتيف غير العمدم كالجرح غير العمدم

 تقضي بمعاقبة كؿ مف يتسبب برعكنتو أك عدـ احترازه أك عدـ انتباىو أك إىمالو أك تقصيره بشأف 6-221الفرنسي فالمادة 
 . أكرك45000التزاـ األماف أك الحذر المفركض بكاسطة القانكف أك المكائح في مكت، الغير بثبلث سنكات حبس كغرامة 

 مف قانكف العقكبات الفرنسي بمعاقبة كؿ مف يتسبب بإصابة الغير، نتيجة رعكنتو أك عدـ 19-222كما تقضي المادة 
احترازه أك عدـ انتباىو أك إىمالو أك تقصيره بشأف التزاـ باألماف أك الحذر المفركض بكاسطة القانكف أك المكائح بعجز كامؿ 

 . أكرك30.000 أشير بالحبس لمدة سنتيف كغرامة تقدر بػ 3عف العمؿ لمدة تزيد عف 
كحالة الدـ الممكث بفيركس )فيكذا في حالة تقصير المنتج عف اتخاذ البلـز لتأميف تقديـ منتجات آمنة كخالية مف العيكب 

، إذ يقع عمى عاتقو إخضاع ىذه المنتكجات الختبارات كدراسات مسبقة كمنع تداكليا في حالة كجكد شككؾ بشأف (اإليدز
سمعة معينة، كمع ذلؾ تبقى العقكبات المشددة التي تنص عمييا المادتيف، غير كافية لمكاجية مثؿ ىذه األفعاؿ التي تؤدم 

 .إلى نتائج جسيمة كمكت كبير مف األفراد كما ىك الحاؿ في قضية الدـ الممكث
 . يتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية، المعدؿ كالمتمـ1966 جكاف 8 المؤرخ في 156-66أمر رقـ ( 2)
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كمف المناسب اإلشارة إلى أف التطبيؽ القضائي في فرنسا يسير نحك جعؿ المحاكـ 
الجزائية صاحبة الكالية العامة في مسائؿ االستيبلؾ، كىك ما يعزز المسعى إلى تسييؿ 
تداعي المتضرريف أماـ العدالة، كخاصة أف دعاكييـ غالبا ما تككف مسبكقة بمحاكالت 

كساطة، كما أف أطراؼ النزاع، حتى في حالة عدـ نجاح ىذا السبيؿ ليسكا ممزميف باالعتماد 
 .عمى المحاميف

 (1):االختصاص اإلقميمي (ب

كالية جية قضائية، محكمة كانت أك مجمسا  (المحمي)يقصد باالختصاص اإلقميمي 
لمنظر في القضايا التي تقع عمى اإلقميـ التابع ليا، كال شؾ أف اختصاص المحكمة، اإلقميمي 

 .يختمؼ بحسب ما إذ انعقد االختصاص لمقاضي المدني أك الجزائي
إذا انعقد االختصاص لمقاضي المدني فإف القاعدة العامة تقضي أف تككف محكمة  -1

 مف ؽ إ ج ـ إ، 37مكاطف المدعى عميو ىي المختصة حسب ما نصت عميو المادة 
كفي حالة تعدد المدعي عمييـ يؤكؿ االختصاص اإلقميمي لمجية القضائية التي يقع 

في دائرة اختصاصيا مكطف أحدىـ غير أنو في الدعكل المتعمقة بالتعكيض عف 
األفعاؿ التقصيرية فإف االختصاص يؤكؿ إلى المحكمة الكاقع في دائرة اختصاصيا 

  مف39/2مكاف كقكع الفعؿ الضار حسب المادة 

أما إذا انعقد االختصاص لمقاضي الجزائي فإف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  -2
يضع أماـ المتضرر جممة مف القيكد، فحينما يتعمؽ األمر بالتعكيض عف الضرر 
المترتب عف الجنحة فإف االختصاص ينعقد لمحكمة محؿ الجريمة أك محكمة محؿ 

إقامة أحد المتيميف أك شركائيـ أك محكمة محؿ القبض عمييـ، كما تختص المحكمة 

                                                           
االختصاص اإلقميمي يقصد بو نصيب كؿ محكمة مف حيث مكقعيا مف إقميـ الدكلة، كقكاعد االختصاص اإلقميمي أك المحمي ( 1)

ىي القكاعد التي تيتـ بتكزيع القضايا عمى أساس جغرافي أك إقميمي بيف مختمؼ المحاكـ مف نفس النكع، كلعؿ تكزيع 
، فريجة حسيف". تقريب العدالة مف المتقاضيف مف أجؿ سرعة الفصؿ في القضايا'االختصاص بيف إقميـ الكطف اليدؼ منو ىك 

 .38، ص 2010المبادئ األساسية في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 
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في المخالفات التي ارتكبت في نطاؽ دائرتيا المخالفة أك المحكمة المكجكدة في بمد 
 (1).إقامة مرتكب المخالفة

كقد أقرت المحكمة العميا جكاز رفع الطمب في دعكل التعكيض عف الضرر الناشئ 
عف جناية أك جنحة أك مخالفة أماـ الجية القضائية التي كقع في دائرة اختصاصيا الفعؿ 

 .الضار
نص المشرع الفرنسي عمى أف المحكمة المختصة محميا ىي المحكمة التي يقع في دائرتيا مكطف 

 ؽ إ ج ـ ؼ، كما 42المدعى عميو، كفي حالة تعددىـ، فالمدعي اختيار أحدىـ حسب نص المادة 
 إمكانية اختيار المدعى إلى جانب مكطف المدعى عميو، المجكء إلى المحكمة التي 2/ ؼ46أضافت المادة 

.يقع في دائرة اختصاصيا مكاف كقكع الفعؿ الضار  
كفيما يخص المنازعات االستيبلكية، حاكؿ المشرع الفرنسي أف يكرس أكبر قدر 

رفع دعكاه أماـ المحكمة التي يقع  (المدعي)ممكف مف الحماية، إذ منح إمكانية المستيمؾ 
في دائرة اختصاصيا مكاف إقامتو كقت نفاذ العقد، أك مكاف إقامتو كقت كقكع الفعؿ الضار 

 (2).ؼ. ـ. ج. إ.  ؽL 414-5حسب نص المادة 
كحبذا لك يتـ نفس الشيء في القانكف الجزائرم باعتبار المستيمؾ ىك الطرؼ 

الضعيؼ في العبلقة االستيبلكية مقارنة بالمنتج كيصؿ إلى التطكر الذم كصؿ إليو قانكف 
 .االستيبلؾ الفرنسي

 : االختصاص الدولي(ج
قد ال يطرح اإلشكاؿ عند ما تككف المنتجات المسببة لؤلضرار منتجات كطنية الصنع 
أك أنيا منتجات أجنبية كلكف أنتجت داخؿ التراب الكطني، لكف اإلشكاؿ عندما ينجـ الضرر 
عف منتكج أك خدمة تطرحيا مؤسسة أجنبية في السكؽ الجزائرية، كمف ىذا المنطمؽ يصعب 

                                                           
 .50معاشك أحمد، المسؤكلية عف تعكيض األضرار الناجمة عف المنتجات المعيبة، المرجع السابؽ، ص ( 1)

(2)
 ART L 141-5 stipule « le consommateur peut saisir à son choix, outre l’une des juridictions 

territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il 

demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ». 
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عمى المتضرر أك المدعي تحديد المحكمة المختصة بالنظر في دعكاه، كمما الشؾ فيو أف 
القانكف الجزائرم ىك الذم يحدد االختصاص لممحاكـ الجزائرية إذا كاف ليذه المؤسسات 
األجنبية فرعا أك مكتبا في الجزائر، لكف قد تطرح ىذه المؤسسات كالشركات األجنبية 

منتكجات أك خدمات مف دكف أف يككف ليا فرع في الجزائر، ثـ تتسبب ىذه المنتكجات في 
بالنزاعات أضرار كُيثير المتضرر دعكل المسؤكلية كيصطمح عمى تسمية ىذه النزاعات 

 (1).المتجاوزة لمحدود
 مف قانكف اإلجراءات المدنية الحمكؿ المناسبة لمثؿ ىذه 42 ك 41كقد أعطت المكاد 

يجوز أف يكمؼ بالحضور كؿ أجنبي، حتى " عمى ما يمي 41النزاعات، حيث تنص المادة 
ولو لـ يكف مقيما في الجزائر أماـ الجيات القضائية الجزائرية، لتنفيذ االلتزامات التي 

 .تعاقد عمييا في الجزائر مع جزائري
كما يجوز أيضا تكميفو بالحضور أماـ الجيات القضائية الجزائرية بشأف التزامات 

 ".تعاقد عمييا في بمد أجنبي مع جزائرييف
يجوز أف يكمؼ بالحضور كؿ جزائري أماـ الجيات القضائية الجزائرية  "42كالمادة 

 ".بشأف التزامات تعاقد عمييا في بمد أجنبي حتى ولو كاف مع أجنبي
 .اإلجراءات: ثالثا

بعدما تعرفنا عمى الجية القضائية المختصة بالمنازعات المتعمقة باالستيبلؾ، يتعيف 
عمينا تبياف مختمؼ اإلجراءات القانكنية لرفع دعكل مسؤكلية المنتج قصد تعكيض 

المتضرريف عف حكادث االستيبلؾ، حيث ال تكاد في معظـ الحاالت تخرج عف نطاؽ 
األحكاـ العامة المكجكدة في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، حسب ما إذا اختار 

المضركر التداعي أماـ القضاء المدني أك عف طريؽ األحكاـ في قانكف اإلجراءات الجزائية 

                                                           
، أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه دكلة في القانكف الخاص، المرجع (دراسة مقارنة) المسؤكلية المدنية لممنتج شييدة قادة،(1)

 .240السابؽ، ص 



 الحماية المكرسة لممستيمؾ في مواجية مخاطر التطور العممي:            الفصؿ الثاني

 

158 

 كالمكاد 05 حتى 01إذا اختار المضركر التداعي أماـ القضاء الجزائي خاصة المكاد مف 
 . منو78 حتى 72مف 

ذا أخؿ المنتج بالتزامو القانكني سكاء عقديا أك تقصيريا، ككاف مرتبط بارتكابو  ىذا كا 
لفعؿ ضار جنحة أك مخالفة تككف مجرمة في قانكف المستيمؾ أك مختمؼ المراسيـ التنفيذية 
لو، أك في قانكف العقكبات، ىنا يككف لممتضرر مف الفعؿ الضار أك يختار بيف رفع دعكاه 
أماـ المحكمة الجزائرية أك أماـ المحكمة المدنية لمفصؿ فييا، كما ىك جارم بو العمؿ مف 

، لما يكفره القضاء (1)ما يختار السبيؿ األكؿ- الضحية–الناحية العممية أف المتضرر 
الجزائي مف سرعة في الفصؿ في الدعكل كبساطة اإلجراءات كما أف المضركر يستفيد مف 
المساعدة التي تقدمو لو النيابة العامة في مجاؿ إثبات العيكب الكاردة عمى المنتجات التي 

 (2).ألحقت ضررا بالمتضرر
 .اآلجاؿ: رابعا

إف اآلجاؿ التي ترفع فييا الدعكل المتعمقة بالمسؤكلية عف األضرار الناجمة عف 
المنتجات المعيبة ال تكاد تختمؼ مف حيث ضركرة رفعيا في اآلجاؿ القانكنية، كذلؾ لحسف 
استقرار المراكز القانكنية، كعدـ تقكيت الميعاد، كىكذا يتـ التطرؽ إلى اآلجاؿ في القانكف 

 .(ثانيا) ثـ اآلجاؿ في القانكف الجزائرم (أوال)الفرنسي 
 : اآلجاؿ في القانوف الفرنسي(أ

                                                           
، ص ص 2001، دار اليدل، الجزائر، 1، قانكف اإلجراءات المدنية نصا كتعميقا كشرحا كتطبيقا، طسنقوسة سائح( 1)

25-30. 
أعماؿ النيابة فيي مزيج مف األعماؿ القضائية كالتحقيؽ كىذا ما يساعد في إثبات العيكب الكاردة عمى المنتجات كما ( 2)

، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرية،  بغدادي موالي ممياني.يقـك بأعماؿ غير قضائية كتكجيو االتياـ كتنفيذ األحكاـ
 .97، ص 1992المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، 
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في القانكف الفرنسي فإف الدعكل المدنية تسقط بثبلثيف سنة، كفي حالة نشكئيا عف 
جريمة جنائية فإنيا ترتبط بسقكط الدعكل العمكمية، ىذا الحكـ العاـ الكارد في القانكف 

 389-98، كصاحبو حكـ خاص جاء بو القانكف رقـ 2270/1المدني الفرنسي في المادة 
المتعمؽ بفعؿ المنتكجات المعيبة حيث نص عمى مكاعيد خاصة يتعيف عمى المتضرر مف 

 .حكادث االستيبلؾ مراعاتيا كالتي حصرىا في أجميف
فيما عدا حالة " التي تقضي بما يمي 16-1386نّصت عميو المادة : فاألجؿ األكؿ- 

 سنوات 10الخطأ، فإف مسؤولية المنتج المؤسسة عمى أحكاـ ىذا النظاـ تسقط بمرور 
مف تاريخ طرح المنتوج لمتداوؿ المسبب لمضرر، إال إذا رفع المضرور خالؿ ىذه الفترة 

 (1)".دعوى أماـ القضاء
فيذا األجؿ يتمثؿ في ميعاد سقكط حقكؽ المتضرر في التعكيض، كمفاد ذلؾ أف المنتج ال 
يككف مسؤكال عف الضرر الذم يحدثو منتكجو المعيب المطركح لمتداكؿ بعد مركر أكثر مف عشر 
سنكات عف تاريخ طرح المنتكج لمتداكؿ، أم مف التاريخ الذم يتخمى فيو المنتج إراديا عف حيازتو 

 سنكات ليست مدة ضماف كلكنيا مدة مسؤكلية فيي مدة سقكط كبالتالي ال تقبؿ 10لمشيء، كمدة 
.الكقؼ أك االنقطاع، ما لـ يكف المضركر قد أقاـ دعكاه خبلليا (2) 

كلقد ركعي أف مركر مدة عشر سنكات، مدة معقكلة لئلطبلع عمى معيكبية المنتكج، 
كيتفرع عف ذلؾ أف انقضاء المدة الزمنية السالفة يتيح لممتضرر إمكانية تحديد مرجع الخمؿ أك 

 سنكات مف تاريخ الطرح 10العيب المكلد لمضرر، كيستثنى مف سقكط مسؤكلية المنتج بمركر 
لمتداكؿ، الحالة التي يثبت فييا المضركر خطأ المنتج، فخطأ المنتج ال يسمح لو بأف يستفيد 

 .مف ميزة المدة المحددة لممسؤكلية عف فعؿ المنتجات المعيبة

                                                           
، أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه دكلة في القانكف الخاص، المرجع (دراسة مقارنة)المسؤكلية المدنية لممنتج شييدة قادة، (1)

 .230السابؽ، ص 
 .45، المسؤكلية عف فعؿ المنتجات المعيبة كمخاطر التقدـ، المرجع السابؽ، ص خياؿ محمود السيد عبد المعطي( 2)
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 extinction de laكسقكط حؽ المتضرر في التعكيض يعبر عنو بالمغة الفرنسية 

responsabilité de producteurكيترتب عميو سقكط مسؤكلية المدعى عميو الميني . (1) 
إف دعوى ":  ؽ ـ ؼ17 مكرر 1386فنصت عميو المادة : أما األجؿ الثاني

التعويض المؤسسة عمى أحكاـ ىذا العنواف تتقادـ بآجاؿ ثالث سنوات إبتداًءا مف تاريخ 
 ".معرفة أو بإمكانية معرفة المدعي لمضرر أو العيب وىوية المنتج

فيذا الميعاد يتمثؿ في مدة تقادـ دعكل المسؤكلية عف فعؿ المنتجات المعيبة كالتي 
ُتحسب مف تاريخ عمـ المضركر بالضرر كالعيب ك المسؤكؿ عنو كيخضع ىذا األجؿ إلى 

 laالفرنسيةالقطع كالكقؼ حسبما ىك مقرر في القكاعد العامة كيعبر عف التقادـ بالمغة 

prescription de l’action en responsabilité.(2) 

 (3): اآلجاؿ في القانوف الجزائري(ب
لـ يحدد المشرع الجزائرم آجاؿ خاصة لرفع الدعكل في مجاؿ المسؤكلية عف فعؿ 

المنتجات المعيبة، كما فعؿ المشرع الفرنسي، لذا تخضع لمقكاعد العامة المقررة لتقادـ 
 .الدعاكم التعكيض الناجمة عف األفعاؿ الضارة

                                                           
 .83 المسؤكلية المدنية لممنتج كفقا ألحكاـ القانكف المدني الجزائرم، المرجع السابؽ، ص شرياؼ محمد،(1)
 .51، المسؤكلية عف تعكيض األضرار الناجمة عف المنتجات المعيبة، المرجع السابؽ، ص أحمد معاشو(2)
 سنة قيما عدا الحاالت التي ورّد فييا 15يتقادـ االلتزاـ بانقضاء " مف ؽ ـ ج عمى أف 308لقد نصت المادة (3)

كيبلحظ أف المشرع الجزائرم لـ يضع نص خاص عمى خبلؼ المشرع الفرنسي الذم استحدث ..."نصخاص في القانوف
 .نصا خاصا في ىذا السياؽ

كاليدؼ مف تحديد مدة التقادـ ىك مراعاة كماؿ كسبلمة كفعالية المنتجات مع مركر الكقت، باعتبار أف أصكؿ األماف في 
المنتكج مرتبط بالتقدـ المعرفي كالتقني، كمف ثـ مف الظمـ تحميؿ المنتج مسؤكلية عف عيكب في منتكجو دكف قيد زمني، 

خاصة أف مسؤكلية المنتج مترتبة بقكة القانكف استنادا إلى فكرة المخاطر، ىذا ال يمنع المنتج مف إثارة بعض الدفكع لمتحمؿ 
 ؽ ـ ؼ، 15-1386مف مسؤكليتو، غير أنو ال يعني أف لو الحؽ في إدراج شركط تعفيو مف المسؤكلية بمقتضى المادة 

نما تبقى شركط اإلعفاء خاضعة ألحكاـ المادة   178غير أف المشرع الجزائرم لـ يستحدث نص خاص في ىذا اإلطار، كا 
 :انظر في ىذا الصدد. ؽ ـ ج كالقاضية بجكاز اإلعفاء مف المسؤكلية

، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف الخاص، كمية الحقكؽ، جامعة (دراسة مقارنة)، التزاـ المنتج بالسبلمة المر سياـ
 .169-168، ص ص 2009أبك بكر بمقايد، تممساف، 
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( 15)تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشرة " مف ؽ ـ ج 133تنص المادة 
يتضح لنا أف مدة التقادـ ُتحسب مف تاريخ كقكع العمؿ " سنة مف يـو وقوع الفعؿ الضار

، ال مف يـك معرفة العيب أك الضرر أك معرفة المسؤكؿ عنو، كيخضع (فعؿ المنتكج)الضار 
 .ىذه المدة لمكقؼ كالقطع حسب ما ىك مقرر في القانكف المدني

غير أنو ما ُيبلحظ أف ىذه المدة طكيمة نكعا ما، ضؼ إلى ذلؾ فإف عدـ تحديد مدة 
خاصة بمسؤكلية المنتج ترفع الدعكل خبلليا، يجعؿ المنتج ميدد بخطر رفع دعكل عميو، 
 .كلك عف ضرر ناجـ عف منتكج معيب كضع في التداكؿ منذ مدة قد تفكؽ مدة صبلحيتو
لذلؾ كاف األجدر بالمشرع أف يضع أجؿ يحسب مف تاريخ الكضع لمتداكؿ، عمى 

 .أساسو تنتفي مسؤكلية المنتج
 .تعويض ضحايا مخاطر التطور العممي طبقا لمقواعد العامة التقميدية: المطمب الثاني

في ىذا اإلطار سكؼ نتعرض لمتعكيض باعتباره أثرا لممسؤكلية المدنية مف خبلؿ 
لى أم مدل يمكف ليذه القكاعد أف تحقؽ الجبر الكامؿ  القكاعد العامة في المسؤكلية، كا 

 .لمضرر الناجـ عف مخاطر التطكر العممي، كما أفرزتو مف صكر جديدة لمضرر
اآللية التقميدية لمتعكيض تنطكم عمى نكعيف مف التعكيض ىما التعكيض طبقا لمقكاعد 

، فضبل عف نظاـ التعكيض الجماعي كأبرزىا (الفرع األوؿ)العامة في المسؤكلية المدنية 
، كبعد أزمة التأميف ظير التأميف المباشر كحؿ ليذه األزمة (الفرع الثاني)نظاـ التأميف 

 .(الفرع الثالث)
 .القواعد العامة لمتعويض ومدى انطباقيا عمى مخاطر التطور العممي: الفرع األوؿ

في الحقيقة إننا سكؼ نتناكؿ بإيجاز ما يتناسب مف القكاعد العامة في التعكيض مما 
يتعمؽ بمكضكعنا ككما ىك معركؼ فإف التعكيض ىك أثر لممسؤكلية كبمعنى آخر ىك أثر 

، ثـ معرفة أنكاع (أوال)إلحاؽ الضرر بالغير، مف ىنا البد مف تحديد المقصكد بالتعكيض 
 (.ثالثا) ككيفية تقديره (ثانيا)التعكيضات التي يمكف أف يستفيد منيا المتضرر 
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 .المقصود بالتعويض: أوال
كؿ فعؿ أيا كاف يرتكبو " مف ت ـ ج عمى أف 124نص المشرع الجزائرم في المادة 

 (1)."الشخص بخطئو ويسبب ضررا لمغير يمـز مف كاف سببا في حدوثو بالتعويض
فالتعكيض إذف جزاء يترتب كمما تحققت في الحكـ النيائي مسؤكلية محدثا لمضرر كيقكؿ بصدده 

أف التعويض يسبقو في غالب األحياف دعوى المسؤولية ذاتيا ألف المسؤوؿ ال "األستاذ السنيكرم 
".يسمـ بمسؤوليتو ويضطر المضرور إلى أف يقيـ عميو الدعوى  

في حيف نجد فقياء الشريعة اإلسبلمية ال يستعممكف إصبلح التعكيض عند الحديث 
الضماف ىو "عف جبر الضرر، إنما يستخدمكف مصطمح الضماف، فيعرفو اإلماـ الغزالي بأف 

واجب رّد الشيء أو بدلو بالمثؿ أو بالقيمة في حيف نجد األستاذ الدكتور مصطفى الزرقاء 
 (2).يعرؼ الضماف بأنو التزاـ بتعويض مالي عف ضرر لمغير

كالمبلحظ أف التعكيض كجزاء لجبر الضرر يختمؼ عف الجزاء الجنائي الذم يتضمف 
عقكبة مقيدة لمحرية أك غرامة مالية قصد ردع المتيـ كاعتباره عبرة لغيره حتى ال يتكرر 

 (3).الفعؿ المخالؼ لمقانكف
 .طرؽ التعويض: ثانيا

يعيف القاضي "ج الطريقة التي يتـ بيا التعكيض فنصت .ـ. ؽ132بينت المادة 
طريقة التعويض تبًعا لمظروؼ، ويصح أف يكوف التعويض مقسًطا، كما يصح أف يكوف 
إيراًدا مرتًبا، ويجوز في ىاتيف الحالتيف إلزاـ المديف، بأف يقدر تأمينا، ويقدر التعويض 

                                                           
 عمى العمؿ الشخصي عمى ركف الضرر دكف الخطأ 2005كاف المشرع الجزائرم يؤسس المسؤكلية قبؿ التعديؿ في (1)

، جبالي وعمر.كلكف بعد التعديؿ أصبحت تتضمف األركاف التقميدية لممسؤكلية كىي الخطأ، الضرر، العبلقة السببية
 .90، ص 1998المسؤكلية المدنية، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

، التعكيض المدني بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف المدني، دار الجامعة الجديدة لمنشر، القاىرة، النشار محمد فتح اهلل( 2)
 .35، ص 2002

، التعكيض المدني، المسؤكلية المدنية التعاقدية ك التقصيرية، دار المطبكعات الجامعية، القاىرة، فودة عبد الحكـ( 3)
 .159، ص 1998
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بالنقد عمى أنو يجوز لمقاضي تبًعا لمظروؼ وبناًءا عمى طمب المضرور، أف يأمر بإعادة 
الحالة إلى ما كانت عميو، أو أف يحكـ وذلؾ عمى سبيؿ التعويض، بأداء بعض اإلعانات 

 ".تتصؿ بالفعؿ غير المشروع
ج المشرع خكؿ لمقاضي سمطة تعييف طريقة .ـ. ؽ132كيبيف مف نص المادة 

 (1).التعكيض المبلئمة لجبر الضرر حسب الظركؼ
بمعناه الكاسع يعني، إما أف " La Réparation"كما يبلحظ أف مصطمح التعكيض 

ما أف (أ)Exécution en natureيككف التعكيض تعكيضا عينيا كىذا ىك التنفيذ العيني   كا 
ا بمقابؿ  ا غير (ب)Réparation par équivalentيككف تعكيضن  إما أف يككف تعكيضن

 Réparation pécunaire.(2) أك تعكيضا نقدينا Réparation non pécunaireنقدم 
 فأمامنا إذف طرؽ مختمفة لمتعكيض فأييا أجدل لتعكيض عف مخاطر التطكر العممي؟

 :التعويض العيني - أ

ال شؾ في أنو أنجع طريقة لتعكيض المضركر ىي محك ما لحقو مف ضرر طالما 
 .كاف ذلؾ ممكنا، أم إعادة الحالة إلى ما كانت عميو قبؿ كقكع الضرر

يجبر المديف عمى "ج .ـ. ؽ164كقد تبني المشرع ىذا النكع مف التعكيض في المادة 
 ".تنفيذ إلتزامو عينيا متى كاف ذلؾ ممكًنا

كالتعكيض العيني نجده شائعا في المسؤكلية العقدية بينما يقع استثناء في المسؤكلية 
 (3).التقصيرية، ألف التعكيض النقدم ىك القاعدة العامة في المسؤكلية التقصيرية

                                                           
، دار الحداثة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 1، ط(دراسة مقارنة) التعكيض المعنكم في المسؤكلية المدنية مقدـ سعيد،(1)

 .220، ص 1985بيركت، 
، مدخؿ إلى العمـك القانكنية الكجيز في نظرية القانكف، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، جعفور محمد سعيد (2)

 .39، ص 2005
كالتعكيض Exécution par natureالتنفيذ العينيالجدير بالذكر أف ىناؾ مف الفقياء مف يخمطكف بيف ( 3)

 فالتنفيذ العيني مرحمة تسبؽ المسؤكلية فإذا استحاؿ التنفيذ العيني أك امتنع المديف عف Réparation en natureالعيني
 .(التعكيض)ذلؾ قامت مسؤكليتو 
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فإذا كاف التنفيذ العيني ىك األصؿ، فمف المقرر فقيا ك قضاءا أنو ال يجكز لمدائف أف 
ا بأف  يطمب التنفيذ بمقابؿ، إذا كاف المديف مستعدنا لمتنفيذ العيني كىنا ال يككف القاضي ممزمن
يحكـ بالتنفيذ بمقابؿ، غير انو عميو أف يقضي بو إذا كاف ممكننا كطالب بو الدائف، أما إذا 

طالب التنفيذ بمقابؿ، كلـ يكف التنفيذ العيني مرىقا لممديف، فالمقاضي أف يحكـ بالتنفيذ العيني 
 .ج.ـ. مف ؽ164كيصرؼ النظر عف طمب الدائف كىذا ماجاءت بو المادة 

التعكيض العيني ال يككف ممكننا في بعض الحاالت مما يتـ المجكء إلى التعكيض 
بمقابؿ، كحالة مخاطر التطكر العممي، عندما يتعمؽ األمر بحالة مف حاالت المساس بجسـ 
اإلنساف، فبل يمكف العمؿ بالتعكيض العيني، كقضية الدـ الممكث بفيركس السيدا، أك دكاء 
تاليدكميد الذم أدل إلى كفاة العديد مف الضحايا، أك التشكىات التي أصابت العديد مف 

األطفاؿ، فبل يمكف إعادة الحالة إلى ما كانت عمييا قبؿ كقكع الضرر، فبطبيعة الحاؿ فإف 
القاضي في ىذه الحالة يحكـ مباشرة لمف أصابيـ ضرر جراء مكتيـ بالتعكيض النقدم، 

 .كذلؾ الستحالة إعادة حالة المريض إلى حالتيا السابقة
عندما يتعمؽ األمر بأضرار جسدية أك بكفاة فإف الحكـ بمثؿ ىذا التعكيض يككف 

عسيرنا، كالغالب في ىذه الحالة ىك الحكـ بالتعكيض بمقابؿ، ألف كؿ األضرار تككف قابمة 
 .لمتقكيـ بالنقكد، مما قد ال يجد القاضي مناصا إال بالمجكء إلى التعكيض بمقابؿ

   Réparation par équivalent:التعويض بمقابؿ- ب
نمجأ إلى التعكيض بمقابؿ في حالة تعذر أك استحالة التنفيذ العيني استحالة تامة، 

كأف يككف محؿ التزاـ نقؿ حؽ معيف قد ىمؾ، أك إذا كاف التنفيذ العيني غير مستحيؿ، لكف 
ال يمكف إجبار المديف عمى تنفيذه كأف يككف إجبار المديف عمى الكفاء بو غير ممكف أك 
ا بالحكـ بالتنفيذ العيني، حتى كلك تمسؾ بو  غير مجد، كمف ثـ ال يككف القاضي ممزمن

 .، كالتعكيض بمقابؿ قد يككف نقدم كغير نقدم(1)الدائف

                                                           
 .229، المرجع السابؽ، ص "دراسة مقارنة"، التعكيض عف الضرر المعنكم في المسؤكلية المدنية مقدـ سعيد( 1)
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 :التعويض النقدي -1
يعتبر التعكيض النقدم نكع مف أنكاع التعكيض بمقابؿ، كىذا التعكيض يغمب الحكـ 

، إذ يتصؼ ىذا التعكيض بالمركنة (1)بو في المسؤكلية التقصيرية كيعتبر األصؿ فيو
كالكضكح كال غمكض فيو، إذ يرتكز المسؤكؿ بالتعكيض عف الضرر الذم أصاب المضركر 
جراء فعمو الضار، كيككف ذلؾ عمى شكؿ مبمغ مف النقكد يقدمو إياه، فالنقكد كسيمة لمتبادؿ 

ككذلؾ كسيمة لمتقكيـ كحيث أف الضرر سكاء كاف مادم أك أدبي يمكف تقكيمو بالنقكد، 
كلمقاضي سمطة كاسعة في تقدير التعكيض النقدم ككيفية دفعو لممضركر فإما أف يدفع دفعة 

كاحدة أك مقسط حسب الظركؼ أك إيراد مرتب مدل الحياة، إال أف ىذا اإليراد يمتـز بو 
 132، حسب المادة (2)المسؤكؿ بدفعو لممضركر إف كاف عمى قيد الحياة كال ينقطع إال بمكتو

 .ج.ـ. ؽ1/ؼ
يختمؼ التعكيض النقدم المقسط عف اإليراد المرتب مدل الحياة ككف األكؿ يتـ دفعو 
عمى أقساط تحدد مدتيا، كيعيف عددىا، كيتـ استفاء التعكيض بدفع آخر قسط منيا، بينما 

 (3).اإليراد مدل الحياة فإنو يدفع عمى أقساط تحدد مدتيا، إال أنو ال يعرؼ عددىا
كيمجأ إلى مثؿ ىذه الطريقة لمتعكيض عندما يقضي الضرر إلى عجز جزئي دائـ أك 
كمي فيحصؿ المصاب عمى إيراد مرتب مدل الحياة ألف الضرر الناشئ عف ىذا العجز ال 

 .يظير بييئتو الكاممة مباشرة بؿ يستمر حتى نياية حياة المضركر
كىذا القسط أك اإليراد الذم يدفعو المسؤكؿ قد يطكؿ مما قد يرل القاضي بإلزامو 
تقديـ تأميف شخصي أك عيني لممضركر أك أف يأمر بإيداع مبمغا كافيا لضماف الكفاء 

                                                           
، (نظرية االلتزاـ بكجو عاـ، مصادر االلتزاـ)، الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد، السنيوري عبد الرزاؽ أحمد( 1)

 .1094، ص 2000، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، 32المجمد الثاني، ط
(2)

 YVES Chartie, La réparation du préjudice, DALLOZ, Paris, 1996, p 112. 
، (نظرية االلتزاـ بكجو عاـ، مصادر االلتزاـ)، الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد، السنيوري عبد الرزاؽ أحمد( 3)

 .1094المرجع السابؽ، ص 
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ويجوز في ىاتيف : "... ت ـ ج بنصيا132/1باإليراد المحكـك بو، كىذا ما قضت بو المادة 
 ".الحالتيف إلزاـ المديف بأف يقدـ تأمينا

 :التعويض غير النقدي -2

في دعاكم السب كالقذؼ يجكز لمقاضي أف يأمر عمى سبيؿ التعكيض بنشر الحكـ 
القاضي بإدانة المدعى عميو في الصحؼ، كىذا النشر يعتبر تعكيضا غير نقدم عف الضرر 

األدبي الذم أصاب المدعى عميو، كىذا النكع مف التعكيض ال ىك تعكيض عيني كىك 
 (1).تعكيض نقدم، بؿ مف شأنو أف يعيد لممضركر احترامو أك كرامتو أك سمعتو

يستخمص مما سبؽ أف التعكيض غير النقدم يجد تطبيقو بشكؿ أكسع فيما يخص 
التي تصيب المضركر سكاء في شعكره أك كرامتو أك سمعتو أك  (المعنكية)األضرار األدبية 

 .حتى حياتو الخاصة
استقر الرأم أف نشكء الحؽ في التعكيض يككف كقت كقكع الضرر ألنو ال يمكف تصكر نشكء 

بأف الحؽ  (Seine)حؽ لشخص في التعكيض قبؿ أف يمسو ضرر، كىذا ما أقرتو كذلؾ محكمة سيف 
.في التعكيض يكلد كقت االعتداء عمى المصمحة المشركعة لممضركر (2 ) 

 .تقدير التعويض: ثالثا
االلتزاـ بالتعكيض المدني ىك كسيمة لجبر الضرر الذم لحؽ المريض أك المستيمؾ 

بإزالة الضرر أك التخفيؼ مف كطأتو، إذ فرضو القانكف عمى كؿ مف سبب بفعمو ضررا لمغير 
ف كاف األصؿ أف القاضي  إال أف التعكيض الذم يحصؿ عميو المضركر يختمؼ مصدره، كا 
ىك الذم يتكلى أمر تقديره، كمع ذلؾ فبل مانع بمنح الطرفيف مف أف يتكليا تقدير التعكيض 

 أك قضائيا (ب) أك قانكنيا (أ)دكف المجكء إلى القضاء فتقدير التعكيض إذف قد يككف اتفاقا 
 .(ج)

                                                           
, (نظرية االلتزاـ بكجو عاـ، مصادر االلتزاـ )،الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد،السنيوري عبد الرزاؽ أحمد(1)

 .817المرجع السابؽ، ص 
 .161، المسؤكلية المدنية لمصيدلي، المرجع السابؽ، ص عيساوي زاىية(2)
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 :التقدير اإلتفاقي - أ

حتى تتحقؽ ىناؾ عدالة في تقدير التعكيض، أكجد المشرع إلى جانب الكسائؿ القانكنية 
كسيمة اتفاقية تتمثؿ في التعكيض اإلتفاقي، أك ما يطمؽ عميو بالشرط الجزائي، كىذا النكع مف 
التعكيض نجده خاصة في المسؤكلية العقدية كال يجكز األخذ بو في المسؤكلية التقصيرية، ككف 
مصدر ىذه المسؤكلية ىك القانكف، ك المسؤكؿ يككف غريبا عف المضركر قبؿ كقكع الضرر، 
يمجأ المتعاقداف إلى ىذه الطريقة مف التعكيض عندما يدركاف مف كاقع ظركؼ العقد كمدل 
التزاماتيا المتقابمة، بأف التعكيض الذم تقدره القكاعد العامة عند اإلخبلؿ بااللتزاـ ال يككف 

 (1).عادال بالنسبة ألحدىما أك كمييما
يجوز لممتعاقديف أف " ت ـ ج كالتي جاء فييا أنو 183ىذا ما يظير مف نص المادة 

يحدد مقدما قيمة التعويض بالنص عمييا في العقد أو في اتفاؽ الحؽ، وتطبؽ في ىذه 
 ".181 إلى 176الحالة أحكاـ المواد 

مف ىذا النص نستخمص أف الطرفاف يستطيعاف االتفاؽ مقدما عمى تحديد مقدار 
التعكيض الذم يستحقو أحدىما، إذ لـ يقـ الطرؼ الثاني بتنفيذ التزامو أك تأخر في تنفيذه أك 
أخؿ بو، كيتـ النص عمى الشرط الجزائي عند إبراـ العقد أك االتفاؽ عميو في اتفاؽ الحؽ 

 .شر أف يتـ ذلؾ قبؿ إخبلؿ أحدىما بتنفيذ االلتزاـ
ك ال يقـك القاضي بزيادة قيمة التعكيض عند كقكع ضرر أكبر مف القيمة المحددة إال 

 (.185ـ )إذا أثبت أف المديف قد ارتكب غشا، أك خطأ جسيما 
أما فيما يخص التعكيض عف مخاطر التطكر العممي، فبل يمكف تقدير التعكيض أف 

يككف اتفاقيا ألف المتعاقداف ال يدركاف كاقع الظركؼ كبالتالي ال يستطيعاف تحديد قيمة 
التعكيض مقدما، خاصة أف مخاطر التطكر ال يمكف إدراكيا إال في كقت الحؽ ذلؾ أف 

                                                           
، تقدير التعكيض بيف الخطأ كالضرر، مؤسسة الثقافة الجامعية لمطبع كالنشر كالتكزيع، القاىرة، د دسوقي محمد إبراىيـ( 1)

 .303ت ف، ص 
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حالة المعرفة الفنية كالعممية الثابتة كقت طرح المنتكج لمتداكؿ ال تسمح بالتنبؤ بأسباب 
نما يرجع إلى الحقيقة التجريبية لممعرفة العممية  الضرر، كالجيؿ بيا ال ينسب إلى تقصير، كا 

 .كحدكدىا اإلنسانية
 :التقدير القانوني- ب

تقـك بعض التشريعات الكضعية بتضميف نصكصيا أحكاما تقضي بتقدير التعكيض 
تقديرا إجماليا كما في حالة التأخير عف االلتزاـ، كىذا ما يطمؽ عميو تعبير الفكائد التأخيرية، 
كنجد بعض التشريعات كالتشريع المصرم يضع نسبا معينة يختمؼ تقديرىا مف مجاؿ آلخر، 

كالربا محرمة في , في حيف نجد المشرع الجزائرم مخالؼ ليذا المبدأ حيث يعتبرىا ربا 
 .الشريعة اإلسبلمية التي تمثؿ مصدرا لمتشريع الجزائرم

كما يمكف أف يككف مصدر تقدير التعكيض نص قانكني، بحيث يتكلى تحديد مبمغ التعكيض 
سمفا، كيتسع استعماؿ ىذا التقدير خاصة في حكادث المركر، كلكف ىذا ال يمنع مف تطبيقو في مجاؿ 

مخاطر التطكر العممي في حالة اإلصابات الجسدية التي تسبب عجز كمي أك جزئي، كعند تقدير 
ذا كاف ليس لو دخؿ ففي ىذه  التعكيض في ىذه الحالة يؤخذ باألجر الثابت إف كاف المصاب يعمؿ، كا 

.الحالة يحسب التعكيض عمى أساس األجدر األدنى المضمكف (1 ) 
 :التقدير القضائي (ج

في حالة غياب نص أك اتفاؽ، يتكلى القاضي ميمة تقدير التعكيض مراعيا في ذلؾ 
بعض العناصر التي حددىا المشرع ككنيا تؤدم إلى التعكيض الكامؿ الذم يصمح كؿ 

 .الضرر الذم لحؽ المضركر
يقدر : "ج عمى ما يمي.ـ. مف ؽ131لقد نص المشرع الجزائرم في نص المادة 

 مع 182القاضي مدى التعويض عف الضرر الذي لحؽ المصاب طبقا ألحكاـ المادة 
 ...".مراعاة الظروؼ المالبسة

                                                           
 .164، المسؤكلية المدنية لمصيدلي، المرجع السابؽ، ص عيساوي زاىية(1)
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 ك 182استنادا ليذه المادة القاضي عند تقديره لمتعكيض يعتمد عمى نص المادتيف 
إذا لـ يكف التعويض مقدرا في العقد أو " ت ـ ج 182ج  إذ تنص المادة .ـ. مكرر ؽ182

في القانوف فالقاضي ىو الذي يقدره ويشمؿ التعويض ما لحؽ الدائف مف خسارة وما فاتو 
 ".مف كسب

يشمؿ التعويض عمى الضرر المعنوي : " مكرر ؽ ـ ج تنص عمى182أما المادة 
 ".كؿ مساس بالحرية أو الشرؼ أو السمعة

أف لممصاب في الحادث تعويض "كىك ما قضت بو محكمة النقض الفرنسية بقكليا 
الخسارة التي لحقتو والمتمثمة فيما أصابو مف ضرر في جسمو وما بذؿ في سبيؿ عالجو 

 (1)".مف ماؿ وتعويض الكسب الذي فاتو والذي عاقو مف الحصوؿ عميو وقوع ىذا الحادث
تتمثؿ إذف الخسارة التي لحقت المريض في كؿ مف المصاريؼ التي أنفقيا 

كمصاريؼ العبلج بما في ذلؾ أجرة المستشفى أك الطبيب المعالج أك الجراح إذا استدعت 
حالتو تدخؿ جراحي ككذا مصاريؼ شراء الدكاء، أما الكسب الذم يفكتو فيتمثؿ مثبل في 

 (2).ضياع فرصة العمؿ أك في ضياع كسب كاف يكسبو قبؿ كقكع الحادث
يجب أف يشتمؿ التعكيض باإلضافة إلى ىاذيف العنصريف عمى التعكيض عف 

 مكرر ؽ ـ ج التي أعطت أمثمة عف الضرر المعنكم، إال 182الضرر المعنكم كفقا لممادة 
أنو يتسع ليشمؿ كؿ ما مف شأنو أف يمس بشعكر كعاطفة المستيمؾ ككذا المعاناة كاآلالـ 
الجسدية كالنفسية التي تتكلد عف كجكد عاىة أك حصكؿ المضركر عمى مقابؿ مالي يمكف 

 (3).أف يخفؼ مف كقع الضرر، فقد يككف التعكيض كافيا حتى كلك كاف رمزيا

                                                           
 .284، المرجع السابؽ، ص (دراسة مقارنة)، المسؤكلية المدنية لممنتج زاىية حورية (كجار) سي يوسؼ (1)
 .166، المرجع السابؽ، ص (دراسة مقارنة مع القانكف الفرنسي)، مسؤكلية المنتج مامش نادية(2)
، ديكاف المطبكعات 6، ط(مصادر االلتزاـ في القانكف المدني الجزائرم)، النظرية العامة لبللتزاـ عمي عمي سميماف(3)

 .168، ص 2005الجامعية، الجزائر، 



 الحماية المكرسة لممستيمؾ في مواجية مخاطر التطور العممي:            الفصؿ الثاني

 

170 

يمتمؾ القاضي سمطة كاسعة في تقدير التعكيض فيك يحكـ بو لممريض أك المستيمؾ 
عمى كفؽ ما يراه مناسبا كمحققا لمعدالة، إال أف دكره ال يقؼ عند ىذا الحد بتقدير التعكيض، 
بؿ يجب أف يأخذ بعيف االعتبار العكامؿ أك العناصر التي قد يككف ليا أثر عمى مقدار ىذا 

الظركؼ المبلبسة، كمراعاة حسف النية، باإلضافة إلى الضرر المتغير : التعكيض منيا
 .كالكقت الذم يقدر فيو كالنفقة المؤقتة

بعد أف تطرقنا إلى القكاعد العامة لمتعكيض، نجد العديد مف العقبات التي تكاجو - 
المضركر في سبيؿ الحصكؿ عمى حقو في التعكيض كالمتمثمة مشكمة تأخر الحصكؿ عمى 

، فمنضرب مثاال عف (1)التعكيض، كمشكمة عدـ تناسبو مع الضرر خاصة الضرر الجسماني
التعكيض عف ضرر المكت، خاصة أف أضرار مخاطر التطكر العممي غالبا ما تؤدم إلى 
المكت، حيث ال يتصكر أف ىناؾ ضررا أفدح كأشد مف ضرر المكت، كبالنظر إلى أف ىذا 
الحؽ يحمؿ بيف طياتو جميع الحقكؽ األخرل، كمف ثمة ال يتصكر أف ىناؾ حقا مف الحقكؽ 
المصيقة بالشخصية أسمى مف حؽ اإلنساف في الحياة، كبالتالي فإنو مف الطبيعي أف يككف 

 .التعكيض عنو كافيا  كمناسبا
كلكف بالرغـ مف عظمة ىذا الحؽ إال أف الدراسة التطبيقية أثبتت أف ضرر المكت 
فضبل عف اختبلؼ التقدير بشأنو، إال أف ىذا التعكيض ال يككف كافيا، كذلؾ بالرغـ مف 
تمتع قضاة المكضكع بسمطة تقديرية كاسعة النطاؽ في تقدير التعكيض عف األضرار 

الجسمانية، ىذه السمطة التقديرية ىي التي جعمت التعكيض يختمؼ عف نفس الضرر مف 
 .قاضي إلى قاضي آخر

 

                                                           
الضرر الجسماني ىك في البداية كؿ إصابة تمحؽ الجسـ كالجركح الخطيرة كالتي قد تؤدم إلى الكفاة كىذه اإلصابات ( 1)

تستكجب تعكيض الضحية، كاألصح أف نقكؿ تعكيض كليس إصبلح بالنسبة لؤلضرار الجسمانية، ألنو مف الصعب إصبلح 
الضرر الجسدم إذ مف غير الممكف أف نحي الميت، كالضرر الجسماني ىك الضرر الذم يصيب اإلنساف في جسمو مما 

 .يترتب عمى ذلؾ أضرار مادية كأدبية
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 .نظاـ التعويض الجماعي ومدى انطباقو عمى فكرة مخاطر التطور العممي: الفرع الثاني
لقد أكلدت األنشطة اإلنسانية مخاطر بمغت درجة مف الخطكرة، جعمت نتائجيا تخرج 

حيث أصبحت تأخذ شكؿ الككارث الجماعية كىك ما جعؿ , عف اإلطار التقميدم لؤلضرار
كتكاجو , كظيفة التعكيض في إطار المسؤكلية التقميدية كظيفة محدكدة كصعبة التطبيؽ

منافسة مف أنظمة قانكنية أخرل أىميا التأميف الذم يساىـ إلى حد كبير في سد النقص في 
الكظيفة التعكيضية لممسؤكلية المدنية، دكف أف يشكؿ بديبل ليا كىذا ما سنبينو مف خبلؿ 

، كيعد ذلؾ (أوال)التطرؽ إلى أسباب ظيكر آلية التأميف مف المسؤكلية المدنية عف المنتجات 
 لنبيف في األخير مدل جكاز ،(ثانيا)نتطرؽ إلى أىمية التأميف في مجاؿ حكادث االستيبلؾ 

 .(ثالثا)التأميف عمى مخاطر التطكر العممي 
 .أسباب ظيور آلية التأميف مف المسؤولية المدنية عف المنتجات: أوال

تعرؼ المحاكـ في مختمؼ دكؿ العالـ ارتفاعا كبيرا في حجـ الدعاكل التي يرفعيا 
، كيرجع (ضحايا حكادث المنتجات بمختمؼ أصنافيا، لحركؽ، تسممات غذائية، انفجارات

 :ىذا لبلعتبارات اآلتية
 كالمرتبطة بسيطرة اآللة كالنظاـ :production en sérieاإلنتاج المكثؼ  -1

اإللكتركني عمى النشاط اإلنتاجي، كيعني ىذا أف العيب يطاؿ عددا غير محدكد مف 
الكحدات اإلنتاجية، كىك ما يتبلـز مع إلحاؽ ضرر بعدد أكبر مف المستيمكيف، كما 
مف شؾ أف تحرير التجارة كعكلمتيا، كانفتاح مختمؼ أسكاؽ العالـ أماـ ىذه السمعة، 

 (1).سيضاعؼ عدد الضحايا كيزيد في حجـ األضرار

 .تطكر كتعقيد المنتجات يؤدم في الغالب إلى جعؿ استعماليا محفكفا بالمخاطر -2

                                                           
، أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه الدكلة في القانكف الخاص، المرجع (دراسة مقارنة)، المسؤكلية المدنية لممنتج شييدة قادة( 1)

 .306السابؽ، ص 
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المنافسة المحمكمة بيف مختمؼ المؤسسات اإلنتاجية لمحصكؿ عمى السبؽ في طرح  -3
سمعيا في السكؽ، حتى كلك لـ تأخذ كفايتيا مف التجريب كالمراقبة، كيؤدم ىذا 

 .بطبيعة الحاؿ إلى طرح منتجات غير آمنة

عجز فكرة المسؤكلية المدنية عف القياـ بالكظيفة التعكيضية، ىك ما جعؿ  -4
، كفي كثير مف الحاالت ال يجدكف الطرؼ الذم يضمف ليـ الحصكؿ (المتضرريف)

عمى تعكيضات لؤلضرار التي تمسيـ، كمعو بدا كاضحا االتجاه نحك اشتراكية 
كجماعية كسائؿ التعكيض، كمنيا التأميف الذم أصبح معو المنتج يمجأ إلى تكزيع 

عبء التعكيض عمى مجمكع المستيمكيف، بتقسيـ عبء األقساط بينيـ بإدماج بعض 
 .تبعات ىذا القسط في ضمف المنتجات

 .أىمية التأميف في مجاؿ حوادث االستيالؾ: ثانيا
يعتبر نظاـ التأميف مف المسؤكلية مف بيف أكجو الحماية القانكنية التي كرستيا 
التشريعات المختمفة مف أجؿ حماية المضركريف، كبمقتضاه أمكف لمفرد أف يؤمف عمى 

 .أخطائو أينا كانت طبيعة ىذه األخطاء، بشرط أال تككف أخطاء عمدية
كيحقؽ ىذا النظاـ لممضركر ميزة الرجكع بالتعكيض مباشرة عمى المؤمف، حيث 
يرتكز عمى أساس تكزيع المخاطر بيف أفراد المجتمع، حيث يمتـز المؤمف بدفع مبمغ 

كلقد اتسع نطاؽ التأميف نتيجة لمتطكر . التعكيض مقابؿ دفع األقساط مف طرؼ المؤمف لو
الذم شيدتو المسؤكلية المدنية، كذلؾ لظيكر النظريات التي تنادم بتأسيس المسؤكلية عمى 
فكرة المخاطر، كظيكر المسؤكلية البلخطئية،  فمـ تعد المسؤكلية تقاـ عمى الخطأ الكاجب 

 .اإلثبات كحده
كبناءا عمى ىذا التطكر أضحت ىناؾ عبلقة كطيدة بيف التأميف كالمسؤكلية، تتمثؿ ىذه 
العبلقة في سباؽ بينيما، فكمما اتسعت دائرة المسؤكلية اتسع نطاؽ التأميف، حيث يمكف لممؤمف 
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لو أف يتحصف خمؼ المؤمف ليدرأ عنو خطر االلتزاـ بالتعكيض، كمف جية أخرل كمما اتسع 
.نطاؽ التأميف فإف القضاء يجد في ىذا األخير مبررنا لبلتساع في المسؤكلية (1) 

 STARCKكمما زاد التأميف انتشارا تعقد الحياة الحديثة كزيادة مخاطرىا، كيرل األستاذ 
يجب النظر إلى التأميف في ىذه الحالة، ليس باعتباره تأمينا عف الضرر ولمصمحة المسؤوؿ "

 كمعو بات راسخا أف التعكيض ،"عنو، بؿ األولى اعتباره تأمينا عف الحوادث ولمصمحة المضرور
.عف الخسائر التي يكلدىا النشاط الميني، يمّر بالضركرة عبر التأميف (2) 

كيبدك أف التأميف كفي مجاؿ مسؤكلية المنتج، يحقؽ التكازف المبلئـ بيف تكفير 
التعكيض لمضحايا، كمساعدة المشركعات اإلنتاجية كالخدمية عمى االستمرار في النشاط، ك 

تقـك تقنية التأميف بتكزيع عبء األضرار بدال مف تركيزىا عمى مسؤكؿ كاحد فتسبب لو 
االنييار، بؿ إف اإلجماع أصبح قائما عمى أف االنشغاؿ الرئيسي لمتأميف في حكادث 
االستيبلؾ بات يستيدؼ تحقيؽ تكازف بيف حصكؿ الضحايا عمى تعكيضات مبلئمة، 

 .كالمساءلة المبررة لممؤسسات اإلنتاجية
 .مدى جواز التأميف عمى مخاطر التطور العممي: ثالثا

إف التعكيض عف األضرار التي ترتبيا المنتجات كالخدمات ىك أىـ أثر يسعى 
المضركر إلى الكصكؿ إليو حيف إثارتو لمسؤكلية المتدخؿ، كعمى اعتبار أف التأميف عمى 

 كالمتعمؽ بتأمينات 07-95 مف األمر 168مسؤكلية المنتج أصبح إلزاميا بمقتضى المادة 
في الجزائر، فالتساؤؿ الذم يثكر في أذىاننا مدل استثناء مخاطر التطكر العممي مف 

 .(ب) كالقانكف الجزائرم (أ)الضماف؟ كذلؾ في القانكف الفرنسي 
 :مدى جواز التأميف عمى مخاطر التطور العممي في القانوف الفرنسي - أ

                                                           
، التعكيض عف األضرار الجسمانية بيف األساس التقميدم لممسؤكلية المدنية كاألساس الحديث، بحماوي تشوار جياللي( 1)

 .134مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف الخاص، كمية الحقكؽ، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، ص 
2

، أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه الدكلة في القانكف الخاص، المرجع (دراسة مقارنة)، المسؤكلية المدنية لممنتج شييدة قادة (
  .307السابؽ، ص
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 نجدىا تمنح المنتج إمكانية 389-98 مف القانكف 4-1386/11بالرجكع إلى المادة 
دفع مسؤكليتو بإثبات أف المعرفة الفنية كالعممية كقت طرح المنتكج لمتداكؿ، لـ تسعفو في 

 قيدت ىذا الدفع في حالة مككنات جسـ اإلنساف 1386/12اكتشاؼ العيب، كلكف المادة 
دكف أف ننسى ما أتاحو ىذا القانكف لممضركر مف إثارة مسؤكلية المنتج عمى , كمشتقاتو

 (1).أساس القكاعد العامة أك الخاصة
ففي االستثناءيف السالفيف، تبدك فرضية إثارة مسؤكلية المنتج مطركحة، فيؿ ىذا يعني 

أنو بإمكاف المنتج أف يحيؿ األضرار الناتجة عف مخاطر التطكر إلى شركات التأميف مف 
كىذا ما أدل إلى ظيكر , خبلؿ بكليصة التأميف عمى المسؤكلية القانكنية لمنتجاتو المعيبة

 أما الفكرة الثانية (1)فكرتيف، إذ ىناؾ مف يرل استبعاد مخاطر التطكر العممي مف الضماف 
 (.2)تتمثؿ في ضركرة تأميف مخاطر التطكر العممي 

 :استبعاد مخاطر التطور العممي مف الضماف -1

نجد في القانكف الفرنسي أف مخاطر التطكر العممي مقصيو مف الضماف بمكجب 
، إذ إف المؤمنيف ال يترددكف في استثناء بند مخاطر التطكر (2)عقكد التأميف مف المسؤكلية

مف دائرة ما يغطيو عقد الضماف، ك لتبرير ىذا المسمؾ جرت شركات التأميف عمى طرح 
 :األسانيد اآلتية

كفي نظر المؤمنيف ال تخرج عف ككنيا منتكجا " R. C produit"إف بكليصة التأميف  (1
كحتى تحدد تسعيرتو، كيتعيف عمييا بداية  (المؤسسات اإلنتاجية)تقدمو إلى زبائنيا 

الكقكؼ عمى تكمفتو، كىك ما يصعب الكصكؿ إليو في حالة المخاطر كاألضرار 
 (3).المحتممة التي تكشؼ عنيا تطكر المعارؼ كالثقافة في المستقبؿ

                                                           
، أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه الدكلة في القانكف الخاص، المرجع (دراسة مقارنة) المسؤكلية المدنية لممنتج شييدة قادة،( 1)

 .340السابؽ، ص 
(2) 

THOUROT Patrick, Le risque de développement, op, cit, p 06. 
(3) 

Livre Blanc de l’assurance, Responsabilité civile, présenté par la direction du marché des risques 

d’entreprises, 12/09/2000. www.FFSA.fr, p 16. 

http://www.ffsa.fr/
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تعتمد التغطية في مجاؿ التأميف عمى المسؤكلية عمى استقرار المخاطر، كالحاؿ أف  (2
 .فكرة مخاطر التطكر مف الصعب السيطرة عمييا أك تحديدىا زمانيا

إف تكمفة العقد الذم تبرمو شركات التأميف مع المؤسسات اإلنتاجية مرتبطة  (3
، كىك ما (نطاؽ ما يتضمنو، االستثناءات، مداه كحدكده)بالمشارطات التي يتضمنيا 

 .ال يمكف إدراكو في حالة مخاطر التطكر

إف فرض التأميف عمى مخاطر التطكر سيحكؿ دكف منافسة المؤسسات الفرنسية  (4
 .لممؤسسات األكركبية، بؿ سيدفعيا إلى ىجرة السكؽ الفرنسية

فمخاطر التقدـ العممي بطبيعتيا ال تككف قابمة لمتأميف عمييا، إذ تككف غير ظاىرة 
كغير ممكف تكقعيا في حالة المعرفة العممية كالفنية لحظة طرح المنتكج لمتداكؿ، فيي إذف 
غير قابمة لمقياس، كالتأميف ال يككف إال عمى األخطار المحتممة، المحددة طبعا كالقابمة 

لمتأميف إحصائيا، كعمى ذلؾ فإف تأميف  ال يمكف أف يغطي أضرارا ليست لدييا أم مدلكؿ 
إحصائي ال يستطيع تقديرىا، فبل تأميف في حالة عدـ إمكانية التكقع، كقد تـ استبعاد مخاطر 

 APSAD RC N°.(1) 96/18التطكر العممي مف الضماف بمكجب المنشكر رقـ 
 والتساؤؿ المطروح ىؿ أف استبعاد مخاطر التطور العممي مف الضماف ىو مطمؽ؟

يمكف أف تككف مخاطر التطكر العممي محؿ الضماف كلكف المؤمف : فالجكاب ىك ال
يجب أف يحفظ التكازف لعممية التأميف، كالقياـ بتقدير المخاطر مثبل في حاالت المخاطر 

 إذ أف المؤمف يمكف إعطاء أجكبة إيجابية عندما تككف risque atomiqueالنككية 
 (2).التزاماتو محددة كمدركسة بصفة جيدة

 :ضرورة تأميف مخاطر التطور العممي -2

مف الكاضح أنو كبغض النظر عف الحجج التي سيقت مف قبؿ شركات التأميف، فإنو 
يككف عدـ التكفؿ بضحايا مخاطر التطكر التقني كالتكنكلكجي مشينا ، فبل يعقؿ أف يككف 

                                                           
(1) 

Livre Blanc de l’assurance, Responsabilité civile, op. cit, p 30. 
(2)

 Ibid, p 31. 
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المضركر ىك ضامف تعكيض ىذه األضرار بؿ المنطؽ يفرض أف يقع ىذا االلتزاـ عمى 
محدثي ىذه المخاطر، كمف بعد شركات التأميف التي يقع عمييا االلتزاـ بتغطيتو، كفي النياية 

 (1).فإف أعباء ىذا الضماف يتـ تكزيعيا عمى مجمكع المستيمكيف
كمف الغريب في األمر، أف إشكالية دفع مخاطر التطكر مف لدف المنتج، ثـ التاميف عمييا مف 
قبؿ شركات التأميف لـ تككنا تثيرا خبلفا بشأنيما لدل القضاء الفرنسي سكاء بالنسبة لمحكمة النقض 

 كقبؿ حادثة الدـ المكبكء بفيركس 389-98، قبؿ صدكر القانكف (2)الفرنسية أك مجمس الدكلة الفرنسي
فقداف المناعة التي عرفتيا فرنسا في أكاخر الثمانينات، بؿ أف فكرة المخاطر كانت مؤمنة في بعض 

تتعمؽ بكسائؿ )العقكد، ثـ أف بعض مخاطر التطكر العممي ىي اليـك في فرنسا محؿ تأميف إجبارم 
.(ترقية البحث البيكطبي  

ثـ لماذا ال نستيدم بما ذىبت إليو الشركات األمريكية مف إمكانية تأميف مخاطر 
التطكر؟ بؿ أال يمكف أف نسترشد بما كرد في القانكف األلماني المنظـ لممنتجات الصيدالنية 

، كالذم نّص عمى ضركرة اكتتاب المنتجيف (contergan)، بعد حادثة 1976الصادر سنة 
ليذه المكاد الطبية لبكليصة تأميف تغطي األضرار الناتجة عف مخاطر التطكر في مجاؿ 

 (3).حساس مرتبط بصحة الفرد
إف مصير ضحايا حكادث المنتجات مستقببل، سيرتبط بالتأكيد بقبكؿ التأميف عمى 
مخاطر التطكر، كىذا يعني أف مشارطات عقكد التأميف المبرمة اليـك ىي التي تحدد مآؿ 

 .Pierre SARGOSالتأميف في الغد، ىكذا عبر األستاذ 
« Aborder le demain de l’assurance de la responsabilité civile, 

c’est bien entendu la partie de l’aujourd'hui »
 (4)

.  

                                                           
 .342، المرجع السابؽ، ص (دراسة مقارنة)، المسؤكلية المدنية لممنتج شييدة قادة( 1)

(2)
 THOUROT Patrick, Le risque de développement, op, cit, p 06. 

(3) 
BERG Olivier, La notion du risque de développement en la matière de la responsabilité du fait des 

produits défectueux, Sem, Jur, n° 27 Juillet, 1998, p 275. 
(4) SARGOS Pierre, Quelle assurance responsabilité civile pour demain, les entretiens de l’assurance 

1999, www.FFSA.fr , p 07. 

http://www.ffsa.fr/
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كيعتقد الباحث أف سمك كقداسة مبدأ السبلمة البدنية كالنفسية لؤلفراد، يتطمب أف 
نضرب عف كؿ الغايات التي ُقّدمت لتبرير استثناء مخاطر التطكر مف الضماف، فاألستاذة 

Yvonne LAMBERT إف التأميف اإلجباري يتطمب إدراج فكرة "تؤكد عمى ذلؾ بقكليا
المخاطر ضمف دائرة ما يغطيو ىذا التأميف، لقد أّيدنا المقترح األوروبي الداعي إلى 

ضرورة تحديد الضماف بخصوص فكرة التطور، فيجب وبالموازاة مع ذلؾ فرض اكتتاب 
 (1)."ضماف بقيمة ىذا التحديد القانوني

بؿ إف االعتقاد سائر إلى أف عدـ قبكؿ التأميف عمى ىذه المخاطر فيو إىدار لمبدأ 
السبلمة، كتحديد بالغ لضماف الضحايا في الحصكؿ عمى تعكيض مناسب لما حاؽ بيـ مف 

أضرار، بؿ كيؼ يستقيـ رفض التأميف عمى مخاطر التطكر العممي، كبحسب السيدة  
Michèle RIVASI  عمى اشتراؾ أكبر قاعدة مف شرائح المجتمع لتحمؿ ما تثيره تطكرات
مف مخاطر  كخاصة بعد الحكادث la démocratie des risquesالتقانة كالتكسع العممي 

 (2).2001 سبتمبر 11  في  Toulouseالتي عرفتيا مدينة

كلتأميف مخاطر التطكر العممي، فإنو يتعيف أف يرتبط ىذا التأميف بإطار محدد في 
المبمغ كالمدة، فبل يخرج عف مبادئ كقكاعد التأميف كأىميا استقرار العقكد، ككاف األستاذ 

SARGOS أف اإلجراء المفضؿ لدّي في ىذا الصدد، " قد دعا إلى ذلؾ مف قبؿ، حينما أّكد
 (3)".ىو تحديد الضماف المقرر لعشر سنوات مف تاريخ طرح المنتوج لمتداوؿ

يؤكد أنو " atomique"إّف عدـ المناقشة حكؿ التأميف في مجاالت الطاقة الذرية 
باإلمكاف تأميف المخاطر السالفة حينما تتحدد التزامات الشركة كفي إطار المكاشفة كالتعاكف 

 (4).بيف المؤمنيف كالمؤمف لو

                                                           
(1)

 LAMBERT-FAIVRE Yvonne, Droit du dommage corporel systèmes d’indemnisation, précis, 7
ème

 

édition, DALLOZ, Paris, p 784. 
(2) 

SARGOS Pierre, Quelle assurance responsabilité civile pour demain, op, cit, p 07. 
(3) 

Ibid., p 07. Voir aussi : BRISSY Yves, Le risque de développement, les entretiens de l’assurance 

1999, p 05, www.FFSA.fr. 
 .343، المرجع السابؽ، ص (دراسة مقارنة) المسؤكلية المدنية لممنتج شييدة قادة،( 4)

http://www.ffsa.fr/
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كفي األخير نتكصؿ إلى أنو بالرغـ مف أف التأميف مف المسؤكلية ُيعد آلية ال غنى 
عنيا لضماف المسؤكلية المحتممة، إال أنيا ال تمثؿ بالتأكيد تعكيضا عف األضرار عمى الرغـ 
مف الجيكد الممنكحة مف خبلؿ القضاة كالتي تيدؼ إلى تكسيع مجاؿ تطبيقيا، فنحف نعيش 
في فترة يحتاج فييا الضحية إلى غطاء مالي مف خبلؿ ضماف مرف ليس فقط مف خبلؿ 
احتماؿ تعكيض جيد، كمف خبلؿ استطراد قانكني كبتأميف األشخاص التي تعتبر الخطكة 
األكلى، كالتي تتـ لمصمحة حاممي اإليدز، كلكف كيؼ سيتـ ذلؾ، كشركات التأميف ترفض 
. تغطية مسؤكلية مراكز نقؿ الدـ عف حاالت تمكث الدـ باإليدز نظرا لضخامة التعكيضات

فضبل عف األحكاـ القضائية التي رفضت إعفاء المراكز مف المسؤكلية في جميع الحاالت 
التي يستحيؿ فييا اكتشاؼ تمكث الدـ بالفيركسات الجديدة التي ليس ليا مثيؿ، كرفض 

اعتبار مخاطر التطكر سببا لئلعفاء ما كاف لو صدل بعيد عمى شركات التأميف التي قررت 
 رفض المخاطر الناجمة عف نقؿ الدـ، كىك ما أدل بدكره إلى تحمؿ 1993في أكؿ يناير 

مراكز نقؿ الدـ عبء تعكيض المضركريف كىك ما جعميا في مأزؽ خطير بسبب ضخامة 
 .التعكيضات

 كالقانكف 1985كلكف يجب أال يغيب عف األذىاف أف كبل مف التكجيو األكركبي لسنة 
 الذم أحاؿ أحكاـ ىذا التكجيو إلى التشريع الفرنسي، قد خضع لضغط المؤسسات 98-893

، مف حيث إدراج مخاطر التطكر ضمف ما يقدمو المنتج (1)اإلنتاجية، ككذا شركات التأميف
مف دفكع لمتحمؿ مف مسؤكليتو، كلكف ما مصير ضحايا التطكر التكنكلكجي اليائؿ، كمف 

                                                           
إف القكؿ أف عقد التأميف ىك اآللية التي مف خبلليا يمكف لممنتج أف يضمف تعكيض ضحايا منتجاتو المعيبة، ال يمكف (1)

أخذه عمى إطبلقو، إذ أف شركات التأميف تعزؼ عف تغطية بعض المخاطر نظرا لخصكصيتيا، كبالرجكع إلى قانكف 
 : تنص1-113التأمينات الفرنسي فنجد المادة

« L 113-1 énonce que l’assureur doit sa garantie sauf exclusion formelle et limitée contenue 

dans la police » 

 .كمف المخاطر المستثناة نجد مخاطر التطكر العممي، كمنتجات الجسـ اإلنساني كالمشتقة منو
Cahiers techniques AMRAE, Etat des lieux en responsabilité civile, les exclusions, 2010, p 

13, www.amrae.fr 

http://www.amrae.fr/
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يعكضيـ؟ ىؿ يتضامف المجتمع مف خبلؿ مؤسساتو اإلنتاجية كشركات التأميف إلصبلح 
ال ما معنى االنتقاؿ مف المسؤكلية المدنية لممنتج القائمة  أضرارىـ، أـ يترككف لمصيرىـ؟ كا 

عمى الخطأ إلى المساءلة عمى أساس المخاطر؟، كىؿ حقيقة تستعصى مخاطر التطكر، كما 
 (1)تثيره مف أضرار عمى التأميف؟

 :مدى جواز التأميف عمى مخاطر التطور العممي في الجزائر- ب
لقد تدخؿ المشرع الجزائرم ككضع نصكصا قانكنية تؤكد عمى إلزامية إبراـ المؤسسات 

عقدية، : اإلنتاجية عقكد التأميف مع شركات التأميف لضماف مسؤكليتيا ميما كانت طبيعتيا
تقصيرية أك قانكنية خاصة، كبمكجب ىذه العقكد يتدخؿ المؤمف عند قياـ مسؤكلية المنتج 

لتقديـ مبمغ التعكيض لمضحية المحدد بصكرة مسبقة في العقد، كفي ىذا الصدد يثكر التساؤؿ 
 ؟ىؿ مخاطر التطور العممي تعتبر مف بيف المخاطر القابمة لمضماف

ك قبؿ الرد عمى ىذا التساؤؿ نبيف إلزامية التأميف مف المسؤكلية المدنية لممنتجات 
 .(2) كبعد ذلؾ نتطرؽ إلى كضعية مخاطر التطكر العممي مف الضماف (1)

 :   إلزامية التأميف مف المسؤولية المدنية لممنتجات -1
لـ يعد ىنالؾ مجاؿ لمشؾ في أف قناعة المشرع اتجيت صكب تقرير مبدأ إلزامية 

 التأميف مف المسؤكلية المدنية لممنتجيف كالصّناع، كىذا حتى تكفر لممستيمكيف كالمستعمميف ك

ألغيار الحماية الكافية لمتعكيض عما يصيبيـ مف أضرار المنتجات المعيبة، كىذا ما تؤكده 
 كالمتعمؽ بالتأمينات بنصيا 25/01/1995 الصادر في 07-95 مف األمر 168المادة 

يجب عمى كؿ شخص طبيعي أو معنوي يقوـ بصنع أو ابتكار أو تحويؿ أو تعديؿ أو "
تعبئة مواد معدة لالستيالؾ أو لالستعماؿ، أف يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليتو المدنية 

 ".المينية تجاه المستيمكيف والمستعمميف وتجاه الغير

                                                           
( 1 ) 

ROTHMANN Jean Michel, La responsabilité et le risque de développement, les entretiens de 

l’assurance, 1999, www.FFSA.fr , p 03. 

http://www.ffsa.fr/
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تتمثؿ المكاد المشار إلييا أعبله في المكاد الغذائية كالصيدالنية كمستحضرات التجميؿ 
كمكاد التنظيؼ كالمكاد الصناعية كالميكانيكية كاإللكتركنية كالكيربائية، كبصفة عامة في أية 

 .مادة يمكف أف تسبب أضرارا لممستيمكيف كلممستعمميف كلمغير
 .يخضع المستكردكف كالمكزعكف ليذه ذاتيا النفس إلزامية التأميف -

 ".تحدد كيفيات تطبيؽ ىذه المادة عف طريؽ التنظيـ -

 عمى صدكر 07-95 مف األمر رقـ 168فكما نصت الفقرة األخيرة مف المادة 
 المحدد لشركط التأميف ك 48-96التنظيـ، لذا قاـ المشرع بإصدار المرسـك التنفيذم رقـ 

 (1).كيفياتو في مجاؿ المسؤكلية المدنية عف المنتجات
 الصادر 07-80كتجدر اإلشارة إلى أف المشرع الجزائرم قد أشار في قانكف التأميف 

  عمى إلزامية التاميف عمى المسؤكلية المدنية المترتبة عمى المنتجات المعدة 103في مادتو 
الطّبي، فألـز المؤسسات القائمة عمى صنع كتغيير، كتحكيؿ )لتغذية األنعاـ أك لمعبلج 

كتكييؼ تمؾ المنتجات، عمى أف تعقد تأمينا مف العكاقب التي قد تمحؽ بمستعممييا، ككذلؾ 
 (2).األمر بالنسبة لمستكردم ىذه المنتجات

فما يمكف استخبلصو مف النصيف السالفيف، ىك أف إلزامية التأميف عمى مسؤكلية 
المنتجيف أصبح مبدأ قانكنيا ال يمكف تجاكزه أك التشكيؾ فيو، كمف جية أخرل أف ىذه 

اإللزامية تشمؿ كافة المنتجات دكف استثناء، كما يعطي ليذا االلتزاـ الفعالية ىك أنو يضمف 
األغيار كىك ما  ، كالمستعمميف ك(المتعاقديف)المخاطر كاألضرار التي تطاؿ المستيمكيف 

 .يكسع مف دائرة الضماف لدل ضحايا المنتجات

                                                           
 يحدد شركط التأميف ككيفياتو في مجاؿ المسؤكلية المدنية عف 1996 جانفي 17 المؤرخ في 48-96مرسـك تنفيذم رقـ (1)

 .1996 جانفي 21، الصادرة في 05المنتجات، ج ر عدد 
، الجزء األكؿ، ديكاف (األحكاـ العامة طبقا لقانكف التأميف الجديد)، التأميف في القانكف الجزائرم أبو النجا إبراىيـ(2)

 .39، ص 1983المطبكعات الجامعية، الجزائر، 
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 جعميا ذات طبيعة 07-95 مف األمر رقـ 168صيغة اإللزاـ التي جاءت بيا المادة 
 مف األمر السالؼ الذكر بغرامة تتراكح بيف 184آمرة ال يمكف مخالفتيا، إذ تعاقب المادة 

 . لعدـ االمتثاؿ ليذا االلتزاـ(1) دج100 000 دج ك 5 000
 :وضع مخاطر التطور العممي مف الضماف -2

ا حديثنا نسبينا، فقد أثار خبلفات عديدة بيف  باعتبار مخاطر التطكر العممي مصطمحن
أعضاء المجمكعة األكركبية سكاء كانت ىذه الخبلفات مف حيث مفيـك مخاطر التطكر أك 
مف حيث اعتباره كسيمة لدفع المسؤكلية، ككذلؾ مف حيث إمكانية التأميف عميو، كىذا نظرا 

 .لحداثة الفكرة
 عف عيكب (2)كمكقؼ المشرع الجزائرم بشأف إبراـ عقد التأميف عمى المسؤكلية المدنية

المنتجات عمى مثؿ ىذا الخطر لـ يبينو، إذ نجد قانكف التاميف الجزائرم لـ يؤكد ال عمى 
إدخالو كال عمى  استبعاده مف نطاؽ الضماف، إال أنو بالرجكع إلى المادة السابعة مف األمر 

 نص عمى ضركرة تحرير عقد التأميف كتابيا كأف يتضمف في بياناتو طبيعة 95-07
فالعبارة جاءت كاسعة كشاممة كىذا ما يدؿ عمى إمكانية ضماف عقد " المخاطر المضمكنة

 .التأميف لمثؿ ىذه المخاطر

                                                           
الجزاء المترتب في حالة اإلخبلؿ بإلزامية إبراـ عقد التأميف مف المسؤكلية المدنية عف المنتجات ىك جزاء ذك طابع رمزم ( 1)

 .كليس بجزاء حقيقي، فكاف مف األحسف لك تـ كضع جزاء أكثر صرامة كردعا في حالة اإلخبلؿ بإلزامية التأميف
تـ االستعانة بتقنية التأميف مف المسؤكلية لتحقيؽ كظيفة تكزيع المخاطر، كذلؾ مف خبلؿ تكزيع العبء المالي عمى ( 2)

حصائية تؤدييا شركة التأميف، لخمؽ نكع مف التعاكف غير المباشر بيف  مجمكع الذمـ المالية المؤمف ليا، كفقا لطرؽ فنية كا 
فئة المؤمف ليـ، قصد تحمؿ الخسارة التي تصيب بعضيـ عند تحقؽ مسؤكليتيـ، فيتكزع عبء الضرر الذم يمحؽ بالفرد 

، في (المسؤكلية-التأميف)عمى الجماعة، فيخؼ العبء كينقص، كبيذا المسار تجمى الدكر المتكامؿ كالمتجانس لمثنائية 
فكرة المسؤولية الموضوعية لممنتج كآلية تعويضية لضحايا حوادث "، بف طرية معمر. إحداث التكازف بيف مصمحتيف

، مداخمة مقدمة في يـك دراسي حكؿ مسؤكلية المنتج عف فعؿ منتجاتو المعيبة ككسيمة لحماية المستيمؾ، كمية "المنتجات
 .(غير منشكر) 145-144،  ص ص 2013 جكاف 26الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك يـك 
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كما يمجأ المضركركف مف حكادث المنتجات المعيبة لمحصكؿ عمى حقيـ في 
 كالتي بينت مف (1),التعكيض إلى بكليصة التأميف عمى المسؤكلية المدنية لممنتكج المسمـ 
 مف التأشيرة رقـ 02خبلليا األضرار كالمخاطر القابمة لمضماف، كذلؾ بالرجكع إلى المادة 

إذ تنص في فقرتيا الثانية ,(2) الخاصة بالتأميف مف المسؤكلية المدنية عف المنتكج المسمـ146
عمى ضماف شركة التأميف لؤلضرار التي يرجع سببيا لفعؿ صدر عف المؤمف لو سكاء 
بارتكابو لخطأ غير عمدم، أك بسبب عيب خفي أك خمؿ تقني في المنتكج كغيرىا مف 

 .األسباب
، كالعيب الخفي بكؿ (3) مف نفس التأشيرة في فقرتيا الرابعة تعرؼ الخمؿ02كالمادة 

حالة تقنية غير عادية كغير ظاىرة كالتي لـ تسمح المعارؼ التقنية كالعممية السارية 
باكتشافيا عند إبراـ عقد التأميف مف المسؤكلية عف المنتكج المسمـ، باكتشافيا عند إبراـ عقد 

التأميف مف المسؤكلية عف المنتكج المسمـ، كمخاطر التطكر العممي ىي مف المخاطر التي ال 
كالعمـ ال يدرؾ آثارىا الضارة إال في كقت الحؽ , يمكف اكتشافيا إال بعد إطبلقيا لمتداكؿ

نظرا لسرعة التطكر العممي في استحداث منتجات ال يمكف إدراؾ مخاطرىا إال بعد أكقات 
 .الحقة بيا

 السالفة الذكر قد ذكرت في المادة الرابعة المخاطر 146كما أف التأشيرة رقـ 
كاألضرار غير المغطاة، حيث تعزؼ شركات التأميف عف تغطية بعض المخاطر منيا كذلؾ 

                                                           
عمى المسؤكليات التي تترتب عمى الُمصنع كالبائع نتيجة ما يمس المنتكج مف " R. C produit"تنصب بكليصة التأميف (1)

 .  عيكب بعد تسميمو، سكاء طالت األضرار العمبلء أك الغير
(2) 

Visa n° 146 MF/DGT/DASS du 21 septembre 1996 de la CAAR l’assurance responsabilité civile 

R.C produit livrés. 
 : جاء نص المادة بالمغة الفرنسية عمى النحك التالي(3)

« Est considéré malfaçon ou vice cachés à ce titre tout défaut ou toute anomalie 

technique non apparents, que les données techniques en vigueur lors de l’exécution de la 

mission assurée concernant le produits couverts par la police ne permettent pas à un 

technicien, normalement vigilant de déceler ». 
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 17نظرا لخصكصية ىذه األخطار، كحددتيا باألضرار غير القابمة لمضماف مطمقا كىي 
 .حالة كىناؾ أضرار غير قابمة لمضماف نسبيا كىما حالتاف فقط

لـ تستثف مخاطر التطكر العممي كلـ تجعميا مف  كما نبلحظو في المادة الرابعة أنيا
بيف األضرار غير المعكض عنيا ما قد نفيـ إمكانية التعكيض عنيا مف الناحية الكاقعية في 

الجزائر بالرجكع إلى التأشيرة الخاصة بالتأميف مف المسؤكلية المدنية عف المنتكج المسمـ  
produit R C كما يمكف أف نفيـ مف جية أخرل حدكد المعرفة العممية في الجزائر ،

بخصكص مخاطر التطكر العممي نظرا لحداثة المفيـك كعدـ األخذ بو في المنظكمة القانكنية 
في الجزائر بالرغـ مف اإلشارة إليو في بعض الحاالت كذكر مفيـك الخطر بصفة كاسعة 

 .كشاممة، كىذا ما يسمح بإدراجيا في مفيـك الخطر بمفيكمو الكاسع
.آليات التعويض التكميمي ودورىا في تعويض ضحايا مخاطر التطور العممي: المطمب الثالث  

بعد أف رأينا القكاعد العامة كالتقميدية لممسؤكلية المدنية ال تصمح كآلية لتعكيض 
األضرار الجماعية المتفاقمة بسرعة كبيرة، يسقط بسببيا العديد مف الضحايا، كبعد أف عمقت 

اآلماؿ عمى نظاـ التأميف مف المسؤكلية المدنية عف فعؿ المنتجات المعيبة في سّد ىذه 
الثغرات، إال أنو عمى الرغـ مف مزايا تكمفتو مف حصكؿ المضركر عمى حقو في التعكيض 
بمجرد حدكث الضرر، إال أنو ال يمكف القكؿ بأف التأميف مف المسؤكلية المدنية لممنتج عف 

فعؿ منتجاتو المعيبة يكفؿ بذاتو الحماية الكاممة لممضركر خاصة باستثنائيا لمخاطر التطكر 
العممي مف الضماف، كؿ ىذا أدل إلى البحث عف آليات تكميمية لتعكيض ضحايا مخاطر 

 كالتعكيض عف طريؽ (الفرع األوؿ)التطكر العممي كالمتمثمة في التعكيض عف طريؽ الدكلة 
 .(الفرع الثاني)صناديؽ الضماف 

 .التعويض عف طريؽ الدولة: الفرع األوؿ
في عديد مف الحاالت يقع حادث االستيبلؾ، فيجد الضحايا أنفسيـ دكف آلية 

تعكيض تتكفؿ بيـ، إما لعدـ تحديد المسؤكؿ عف الضرر أك لمحدكدية التغطية التأمينية التي 
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تكفرىا ليـ بكليصات التأميف في ىذا المجاؿ أك لعدـ كجكد صندكؽ ضماف احتياطي يكفر 
 .ليـ ضماف التعكيض

ففي ىذه الحالة عمى الدكلة أف تضطمع، بميمة إنفاذ المتضرريف ككفالتيـ، طالما أف 
، لكؿ ضحايا المخاطر بشتى أصنافيا، فمف ىذا المنطمؽ (1)الدساتير تضمف الحؽ في التعكيض

لى أساس ىذا التعكيض (أوال)سنتطرؽ إلى شركط تكفؿ الدكلة بالتعكيض   ،كما اتخذت (ثانيا) كا 
 .(ثالثا) الدكلة في تعكيضيا طرقا متنكعة

 .شروط تكفؿ الدولة بالتعويض: أوال
إذا انعدـ المسؤوؿ عف الضرر الجسماني، " مف ؽ ـ ج 1 مكرر 140تنص المادة 

 ".ولـ يكف لممتضرر يد فيو تتكفؿ الدولة بالتعويض عف ىذا الضرر
يثكر التساؤؿ حكؿ مف يجب أف يتحمؿ عبء تعكيض ىذه األضرار التي تسببيا 

المنتجات، ىؿ يتحمميا المنتج حتى كلك لـ يصدر منو أم خطأ؟ أـ يجب أف يتحمؿ 
المتضرر بعض ىذه األضرار عندما ال يكجد عيب في اإلنتاج كمساىمة منو في تحمؿ 

بعض مخاطر التطكر كالتنمية في العصر الحديث؟ أـ يجب أف يتحمميا المجتمع في شكؿ 
 تعكيضات تدفعيا الدكلة؟

، كنستخمص مف 1 مكرر 140كالجكاب عمى ىذا السؤاؿ ىك ما نصت عميو المادة 
إذ ىناؾ شركط متعمقة بالضرر , ىذه المادة أف المشرع كضع شركطنا لتكفؿ الدكلة بالتعكيض

 : كسنتناكليا تباعا(ب) كشركط أخرل متعمقة بالمسؤكؿ (أ)
 :الشروط المتعمقة بالضرر-أ

 .(2) كأف ال يككف لممتضرريف يد فيو (1)فيشترط في الضرر أف يككف جسمانيا 

                                                           
ولة مسؤولة عف أمف األشخاص والممتمكات، وتتكفؿ بحماية كؿ مواطف الد: " مف الدستكر الجزائرم24تنص المادة ( 1)

يعاقب القانوف عمى المخالفات المرتكبة ضد الحقوؽ والحريات، وعمى كؿ ما يمس سالمة " منو 35كالمادة " في الخارج
، يتعمؽ بإصدار 1996 ديسمبر 07 مؤرخ في 438-96 الصادر بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 1996 دستكر ".اإلنساف البدنية والمعنوية

 .، معدؿ كمتمـ1996 ديسمبر 08 الصادر في 76ر عدد . ، ج1996 نكفمبر 28نص تعديؿ الدستكر المصادؽ عميو في استفتاء 
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 :أف يكوف الضرر جسمانيا -1

فالضرر الجسماني يتعمؽ بجسـ اإلنساف أك جسده كإصابتو بعاىة مستديمة جراء فعؿ المنتكج 
المعيب، تقعده عف العمؿ فتتكفؿ الدكلة في ىذه الحالة بتعكيضو، كالمبلحظ أف المشرع الجزائرم كمف 

ج قد أغفؿ األضرار المعنكية التي قد تصيب .ـ .  مف ؽ01 مكرر 140خبلؿ نص المادة 
.األشخاص كاقتصر عمى األضرار الجسمانية فقط (1) 

 :أف ال يكوف لممتضرريف يد في حصوؿ الضرر -2

بحيث يككف العيب في المنتكج ىك السبب الرئيسي إلحداثو ك يككف ليذا العيب دكر 
مثؿ الحالة التي يككف فييا الضرر ناتجا , أما إذا لعب المتضرر دكرا سمبيا, إيجابي في حدكثو

عف سكء استعماؿ أك استيبلؾ المنتكج كليس لعيب فيو، كما في الحالة التي ال يتخذ المضركر 
فييا االحتياطات البلزمة عند استعمالو أك استيبلكو، أك لـ يتبع اإلرشادات كالتكجييات البلزمة 
لذلؾ، مما يؤدم إلى إصابتو بأضرار جسمانية، فبل تتكفؿ الدكلة فييا بالتعكيض، ألف المتضرر 

.يككف قد ساىـ بخطئو سكاء بإىمالو أك تقصيره في حدكث الضرر  
 :شروط متعمقة بالمسؤوؿ- ب

ج انعداـ المسؤكؿ عف .ـ . مف ؽ01 مكرر140اشترط المشرع مف خبلؿ المادة 
الضرر  لكي تتكفؿ الدكلة بالتعكيض كىنا نميز بيف حالتيف، حالة جيؿ المسؤكؿ عف 

 (.2)كحالة عمـ المسؤكؿ كلكنو غير مسؤكؿ  (1)الضرر 
 :حالة جيؿ المسؤوؿ عف الضرر -1

كىي الحالة التي ال يمكف معرفة مصدر المنتكج المعيب المسبب لمضرر بحيث ال 
يمكف معرفة منتج المنتكج المعيب المسبب لؤلضرار، إذ تتكلى الدكلة التعكيض في حالة 

التي طرحت أماـ القضاء بمحكمة كىراف التي  (sérum)جيؿ المسؤكؿ، مثؿ قضية المصؿ 
 .لـ يعرؼ منتجيا الحقيقي

                                                           
 .49، مسؤكلية المنتج في ظؿ تعديؿ القانكف المدني، المرجع السابؽ، ص عولمي منى( 1)
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 07 مكرر1386مع العمـ أف المشرع الفرنسي في ىذه الحالة كضع حكما بالمادة 
، أنو في حالة  2006 أفريؿ 05ؼ المعدلة بالمادة الثانية مف القانكف الصادر في .ـ.ؽ

جيؿ المنتج، تقـك مسؤكلية البائع أك المؤجر باستثناء المقرض اإليجارم عف المنتكج المعيب 
 أشير مف 3إال إذا ما بيف اسـ مكزعو أك المنتج المسؤكؿ خبلؿ مدة , كما يسببو مف أضرار

 .تاريخ المطالبة مف الضحية

 :حالة عمـ المسؤوؿ عف الضرر ولكنو غير مسؤوؿ -2

كفي ىذه الحالة يتمكف المنتج مف التحمؿ مف المسؤكلية كبالتالي عدـ التعكيض، 
كذلؾ بأف ينفي عبلقة السببية بيف الضرر كعيب المنتكج عف طريؽ إثبات السبب األجنبي، 

، ففي (أحد األسباب الخاصة لئلعفاء)أك دفع مسؤكليتو باالستناد إلى مخاطر التطكر العممي 
 .ىذه الحالة تتدخؿ الدكلة لمتعكيض

نستخمص مما سبؽ أنو لتقـك الدكلة بالتعكيض حددت شركطا مسبقة، كلكف في 
 االلتزاـ بالتضامفالحقيقة أف تكميؼ الدكلة بيذا الكاجب ينبع مف ككنيا ممثمة لؤلفراد في 

سعاؼ المتضرريف، إذ إف القضاء اإلدارم الفرنسي، لـ يتردد في تأسيس كاجب الجتماعيا  كا 
الدكلة بتكفير التعكيض المناسب في ىذه الحاالت، عمى أساس  قاعدة مساكاة المكاطنيف 

 .أماـ األعباء العمكمية
ك بالرجكع إلى فرنسا، نجد الدكلة الفرنسية قد تدخمت في العديد مف الحاالت لتحمؿ 

 :تبعة إسعاؼ الضحايا كذلؾ بمناسبة
  األطفاؿ المصابكف بمرض جنكف البقر"creutz-Feld-jacop." 

 األشخاص الذيف يحممكف استعدادات اإلصابة بداء السيدا. 

 العماؿ المصابيف بأخطار مادة األميكنت. 

فتدخؿ الدكلة في ىذه الحاالت لمتعكيض الضحايا يككف عمى أساس التضامف 
 .االجتماعي الذم يعد آلية تكميمية لنظاـ التأميف مف المسؤكلية
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  كفي الجزائر نعتقد أف الدكلة كباالعتماد عمى المقتضيات السالفة مطالبة بأف تأخذ
عمى عاتقيا مسؤكلية تعكيض ضحايا حكادث االستيبلؾ، حينما تبمغ مبمغ الخطر 
 .االجتماعي، كما تدخمت لتقديـ الدعـ المالي لضحايا حكادث فيضانات باب الكاد

 .أساس تكفؿ الدولة بالتعويض: ثانيا
ج نظاما جديدا لمتعكيض عف .ـ . مف ؽ1 مكرر 140كضع المشرع في المادة 

األضرار الجسمانية خارج إطار المسؤكلية، متجاكزا بذلؾ النظرة التقميدية التي تؤسس 
 .التعكيض حتما عمى المسؤكلية

ىذه المادة تعتبر عنصرا جديدا يساىـ في تطكير المسؤكلية مف ذاتية إلى مكضكعية، 
حيث تتحمؿ الدكلة تعكيض ىذه األضرار ألف المنتجات أصبحت تشكؿ خطرا اجتماعيا في 
ظؿ التطكر التكنكلكجي، كيككف بذلؾ المشرع الجزائرم قد سمؾ نيج االتفاقات الدكلية فيما 

يخص التعكيض عف األضرار الجسمانية بحيث تصبح الدكلة ىي المسؤكلة عف الضرر إذا 
 .انعدـ المسؤكؿ عنو كلـ تكف لمضحية يد فيو

كما نبلحظ أف أساس التعكيض في القانكف الجزائرم قد تطكر تطكرا كبيرا، فأصبح 
، كىذا ما يضمف التعكيض لضحايا المنتجات أساس التضامف االجتماعيينظر إليو عمى 

 .المعيبة، فتتحمؿ الدكلة التعكيض حتى ال يبقى المتضرر مف منتكج معيب دكف تعكيض
 .تنوع طرؽ الدولة في التعويض: ثالثا

 .(ب) التعكيض التقميدم (أ)  إف تعكيض الدكلة يأخذ صكرنا مختمفة كمف أبرزىا المساعدات 
تقـك الدكلة في إطار ىذه الصكرة بمنح طائفة، أك فئة معينة مف ( 1):المساعدات - أ

المجتمع الذيف كقعكا ضحية أك كارثة معينة، نكعا مف المساعدات المالية كىذا النكع 

                                                           
 كىك مرض خطير يصيب األطفاؿ بتمؼ باسـ ىرموف النمو المموثاستخدـ أسمكب المساعدات في قضية شييرة عرفت ( 1)

الجياز العصبي، كتحممت الدكلة تعكيض الضحايا بتخصيص بند خاص بالميزانية في كزارة الشؤكف االجتماعية ككزارة 
 .الصحة
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نما ىي ىبة أك منحة مف الدكلة تجكد بيا عمى ىؤالء  مف المساعدات ليست حقا كا 
 .الضحايا

في ىذه الصكرة تقـك الدكلة بالتعكيض كىي ليست منحة مف قبميا بؿ : التعويضات - ب
ىي حؽ لمضحايا، كحالة تدخؿ الدكلة لتعكيض ضحايا المخاطر الطبية، كىنا 

يرتبط التعكيض بفكرة المسؤكلية، حيث يغطي التعكيض كافة األضرار الناجمة عف 
 .المخاطر الطبية بما يعني مبدأ التعكيض الكامؿ

كيتـ التعكيض بناء عمى تخصيص بند في الميزانية العامة، أك مف خبلؿ ما يعرؼ بميزانية 
، حيث يتـ تحديد ثبلث (1)التكاليؼ المشتركة، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمتعكيض ضحايا اإليدز

.مستكيات لؤلضرار كىي الخاصة بالعدكل، األضرار االقتصادية كاألضرار األدبية  
كبالرجكع إلى المشرع الجزائرم لـ يبيف لنا طريقة التعكيض عف طريؽ الدكلة فكاف عميو 

 ككيفية تعكيض ضحايا المنتكجات المعيبة 1 مكرر 140إصدار تنظيـ لتبياف طريقة تنفيذ المادة 
 . غير كاممة كيكتنفيا الغمكض1 مكرر 140في حالة انعداـ المسؤكؿ فالمادة 

 .التعويض عف طريؽ صناديؽ الضماف: الفرع الثاني
منتكجات )إف الكقكؼ عمى األضرار البالغة المترتبة عف حكادث االستيبلؾ 

، تؤكد بما ال (صيدالنية، مستخمصات الجسـ البشرم، الدـ المكبكء، أضرار مادة األميكنت
يدع مجاال لمشؾ، أف التبعات المالية المترتبة عنيا أصبحت تنكء بيا ذمة المؤسسة اإلنتاجية 

كشركات التأميف، ك ىذا ما يستدعي المجكء إلى صناديؽ الضماف كذلؾ لمكاجية مخاطر 
، (أوال)التطكر العممي كالتكنكلكجي، كبالتالي سنتطرؽ إلى تعريؼ صناديؽ الضماف 

كالتعرض بعد ذلؾ لبعض تطبيقات التعكيض عف طريؽ صناديؽ الضماف في مجاؿ مخاطر 

                                                           
 شخص حامميف لمفيركس، كقد 1908 حالة ك 704عمى المستكل الكطني، في تقرير صادر عف كزارة الصحة ىناؾ ( 1)

تصدرت كالية تمنراست كالعاصمة ككىراف ك قسنطينة ك تيزم كزك ىذه النسبة، كنظرا لخطكرة ىذا المرض كصعكبة تحديد 
المسؤكؿ عنو، فقد بات مف الضركرم أف تتدخؿ الدكلة لتعكيض ىؤالء الضحايا مف أجؿ جبر أضرارىـ كتدخميا ليس عمى 

 .أساس المسؤكلية بؿ عمى أساس اعتبارات اجتماعية
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، كما أنو مف الضركرم تحديد خصائص كمميزات ىذا الصندكؽ (ثانيا)التطكر العممي 
 كفي األخير نركز عمى ضركرة تخصيص صندكؽ ضماف خاص لتعكيض ضحايا (ثالثا)

 .(رابعا)حكادث االستيبلؾ 
 .تعريؼ صناديؽ الضماف: أوال

كضحايا مرض اإليدز، كمرضى )صناديؽ الضماف ىي خاصة بتعكيض الضحايا 
، كتتمتع بالشخصية المعنكية كالتي تظؿ تبعاتيا في القانكف (الييمكفيميا المصابيف باإليدز

كانت البداية في استعماؿ ىذه التقنية في , العاـ أك القانكف الخاص غامضة كغير محدكدة
 ثـ تطمب األمر بعد ذلؾ إنشاء صندكؽ ضماف خاص بضحايا ,( 1)مجاؿ حكادث المركر

  .(2)حكادث اإلرىاب

                                                           
 سنة الصندوؽ الخاص بالتعويضاتحتى ال يبقى ضحايا حكادث السير بدكف تعكيض أنشأ المشرع الجزائرم نظاما يسمى ( 1)

، ج ر عدد 1970، يتضمف قانكف المالية لسنة 1969 ديسمبر 31 مؤرخ في 107-69 كذلؾ بمكجب أمر رقـ 1969
 .1969 ديسمبر 31 الصادر في 110

إف ىدؼ الصندوؽ الخاص بالتعويضات المنشأ بموجب المادة " عمى ما يمي 15-74 مف األمر رقـ 24ك تنص المادة 
 أف الصندوؽ الخاص بالتعويضات مكمؼ بتحمؿ كؿ أو جزء مف التعويضات المقررة لضحايا 107-69 مف األمر رقـ 70

الحوادث الجسمانية أو ذي حقوقيـ، وذلؾ عندما تكوف ىذه الحوادث التي ترتب عمييا حؽ في التعويض مسببة مف 
 :انظر في ىذا الصدد".مركبات برية، ويكوف المسؤوؿ عف األضرار مجيوال أو سقط حقو في الضماف

، التأميف اإللزامي مف المسؤكلية المدنية عف حكادث السيارات في الجزائر، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في بشوع عالوة 
 .200-199، ص ص 2006القانكف الخاص، كمية الحقكؽ، جامعة منتكرم، قسنطينة، 

ُتعد الجزائر مف بيف أكبر الدكؿ التي كانت مسرحا لمجريمة اإلرىابية، حيث تكبدت مف جرائيا خسائر مادية كبشرية ال ( 2)
تعد كال تحصى كخكفا مف ضياع حقكؽ المضركريف تدخمت الدكلة لضماف تعكيض ىذه الفئة، عف طريؽ صندكؽ خاص 

 1993 يناير 19 المؤرخ في 01-93 مف المرسـك التشريعي 145/5بضحايا حكادث اإلرىاب الذم أنشأ بمكجب المادة 
 .1993 يناير 20 الصادرة في 04المتضمف لقانكف المالية، ج ر عدد 

 المتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ كالمصالحة الكطنية، عمى 01-06 مف المرسـك رقـ 37كقد تدخمت كذلؾ الدكلة بمكجب المادة 
أف تدفع تعكيضا لذكم حقكؽ المأساة الكطنية، كىذا التعكيض يحكؿ دكف المطالبة بأم تعكيض عمى أساس المسؤكلية 

 .معاش خدمة أك كمعاش شيرم أك رأس ماؿ إجمالي أك رأس ماؿ كحيد: المدنية كيككف في شكؿ إما
، الصادرة 11،  يتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ كالمصالحة الكطنية، ج ر عدد 2006 فيفرم 27 المؤرخ في 01-06أمر رقـ 

 .2006 فيفرم 28في 
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 كلـ يتكقؼ األمر عند ىذا الحد، بؿ تـ المجكء إلى اآللية الجماعية إلسعاؼ ضحايا حكادث 
 (1).البيئة

كفي مجاؿ حكادث االستيبلؾ، فإف المجكء إلى فكرة صندكؽ التضامف لتعكيض 
ضحايا مخاطر التطكر العممي لـ يتكقؼ عف كسب أرض جديدة، ففي قضايا تاليدكميد، ك 
األميكنت، كالدـ المكبكء بداء السيدا، لـ يتمكف المضركريف مف الحصكؿ عمى تعكيضات، 
إال بعد إنشاء صناديؽ ضماف خاصة كبصفة عاجمة لمكاجية آثار الكارثة، بعدما أغرقت 
المؤسسات اإلنتاجية كالخدمية المسؤكلة بكـ الدعاكم الكبير مف لدف المتضرريف، أك ذكم 

 .حقكقيـ كخمفيـ
كلكف ما يبلحظ، ىك عدـ دكاـ كاستقرار تمؾ الصناديؽ، طالما أنيا كانت مناسباتية، 

يجب اليـو وبشكؿ جدي تنظيـ " إلى القكؿ Yvonne LAMBERTكىك ما دفع األستاذة 
تعويض األضرار الجسمانية الناتجة عف فعؿ المنتجات المعيبة، عبر صناديؽ ضماف 

" des fonds de garantie spécifique mais fédérés" "خاصة ودائمة اتحادية
 كذات اآلماؿ نعمقيا عمى المشرع الجزائرم، كخاصة أف إنشاء ذات الصناديؽ كبالخصائص

أضرار التمكث ,األعماؿ اإلرىابية,حكادث المركر)السالفة قد كرسو في مجاالت اخرل 
، حينما اتضحت لو خطكرة األضرار عمى الطاقات البشرية كالمادية كالمعنكية (البيئي

 .لممجتمع الجزائرم
.(في مجاؿ مخاطر التطور العممي)بعض تطبيقات التعويض عف طريؽ صناديؽ الضماف : ثانيا  

تـ المجكء إلى صناديؽ الضماف لتعكيض ضحايا مخاطر التطكر العممي نظرا لحجـ األضرار 
 ككذلؾ (أ)كالككارث القكمية الناجمة عنيا، إذ تـ إنشاء صندكؽ خاص لتعكيض ضحايا اإليدز 

 .(ج) باإلضافة إلى صندكؽ التضامف القكمي (ب)صندكؽ تعكيض ضحايا األميكنت 

                                                           
-65، يحدد كيفيات تيسير حساب التخصيص الخاص رقـ 1998 مام 13 مؤرخ في 147-98مرسـك تنفيذم رقـ (1)

 .1998 مام 17 الصادرة في 31، ج ر عدد 302
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 :صندوؽ تعويض ضحايا اإليدز - أ

 قكاعد راسخة لحماية األشخاص المصابيف بمرض فقد (1)أرسى القضاء الفرنسي
المناعة المكتسبة حيث أف ىذا المرض يثير الكثير مف المشكبلت القانكنية كذلؾ في 

الحاالت التي يككف السبب فيو ىك نقؿ الدـ، كنظرا لخطكرة ىذا المرض كصعكبة تحديد 
المسؤكؿ مف جية أخرل تـ إنشاء صندكؽ لتعكيض المضركريف مف ىذا المرض، كبالتالي 

كمضمكف التعكيض عف  (1)سكؼ نتطرؽ إلى المقصكد بصندكؽ تعكيض ضحايا اإليدز 
 (.2)الصندكؽ ذاتو 

 :المقصود بصندوؽ تعويض ضحايا اإليدز -1
 الصندكؽ عبارة عف ىيئة ذات شخصية اعتبارية تمكلو الدكلة كشركات التأميف كال يعكض إال فئة 

.كىي الفئة التي أصيبت بفيركس اإليدز, ضحايا عمميات نقؿ الدـ الممكث  
كتـ المجكء إلى صندكؽ ضحايا اإليدز بعد أف تبيف عدـ قدرة آليات التعكيض  
في إطار )عمى المكاجية الكاممة لممخاطر الطبية  (نظاـ التعكيض الجماعي)السابقة 

، حيث أف اإلصابة قد تطكرت بشكؿ خطير ىذا ما استمـز مف المشرع (عمميات نقؿ الدـ
، معبرا مف خبللو عف (2)31/12/1991 المؤرخ 1406-91الفرنسي إصدار القانكف رقـ 

 .ركح التضامف كالتكافؿ االجتماعي الذم يجب أف يسكد داخؿ المجتمع
 

 

 

 

                                                           
فقد قضت محكمة استئناؼ باريس بأف التزاـ كؿ مف المستشفى، كبنؾ نقؿ الدـ ىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة ىي نقؿ دـ ( 1)

نظيؼ لممريض ال يسبب لو أمراضا أخرل، فيكفي لكي تتحقؽ مسؤكلية المستشفى أك بنؾ الدـ أف تكجد عبلقة سببية بيف 
، بحماوي تشوار جياللي :نقبل عفالدـ المنقكؿ كاإلصابة بالفيركس، إذ أف المسؤكلية ال تقـك عمى الخطأ الكاجب اإلثبات، 

 .130التعكيض عف األضرار الجسمانية بيف األساس التقميدم لممسؤكلية المدنية كاألساس الحديث، المرجع السابؽ، ص 
(2)

 La loi n° 91-1406 du 31 décembre portant diverses dispositions d’ordre social, J.O.R.F N° 3 du 04 

janvier 1992. 

 .759-92 كالمرسـك رقـ 183-92كقد نظمت بعض مسائمة بالمرسـك رقـ 
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 مضموف التعويض عف طريؽ صندوؽ ضحايا اإليدز -2

 المبدأ المتعمؽ بالتعويض الكامؿ:  بمبادئ مف أىميا1991 ديسمبر 31جاء قانكف 
لمضحايا، بحيث يغطي عناصر الضرر المتعددة لمرضى اإليدز، فيك يشمؿ الضرر 

 .الجسماني كالمادم كاألدبي
 نظاما لتعكيض كؿ مرضى اإليدز بمختمؼ طكائفيـ كالذيف 47فقد أقامت المادة 

(1)انتقؿ إلييـ ىذا الفيركس مف خبلؿ عمميات نقؿ الدـ تعكيضا كامبل
la réparation 

intégrale يؤديو صندكؽ التعكيضات الذم أنشئ ليذا الغرض، إذ أف المضركر في طمبو 
( 3 ؼ 47ـ )لمتعكيض غير ممـز سكل بإثبات كاقعة إصابتو بفيركس اإليدز أثناء نقؿ الدـ 

 .أم ليس بحاجة إلى إثبات الخطأ أك العبلقة السببية
كال يستفيد مف ىذا الصندكؽ إال المصاب بالفيركس عف طريؽ نقؿ الدـ، أك أحد 

ال  مشتقاتو الممكثة كأف تككف عممية نقؿ الدـ الممكث التي سببت العدكل تمت في فرنسا، كا 
فبل تعكيض مف الصندكؽ، كما تأخذ في االعتبار مف الضحية أثناء أك عند اإلصابة، 

 .ككذلؾ فترة اإلصابة
ك يدخؿ في نطاؽ تطبيؽ قانكف التعكيض الممكثيف بطريقة غير مباشرة مف عممية 
نقؿ الدـ كخصكصا الرفقاء أك األطفاؿ المكلكديف الحامميف لممرض نتيجة إصابة األـ، 

كىؤالء المصابكف بطريقة غير مباشرة يككف ليـ نفس الحؽ في التعكيض مثميـ مثؿ الممكثيف 
 .بطريقة مباشرة

 

                                                           
، كأضرار شخصية (متعمقة بالذمة المالية)مبدأ التعكيض الكامؿ عف األضرار إذ نجدىا تتنكع بيف األضرار االقتصادية  (1)

 : كتشمؿصفة الضرر الخاصخارجة عف نطاؽ الذمة المالية، كالتي اكتسبت 
  فالضرر المعنكم "جميع االضطرابات في ظركؼ المعيشة الناجمة عف حمؿ المرض كبقاء استمرار المرض المعمف

يشمؿ مرحمة إيجابية المرض كجميع االضطرابات النفسية كانخفاض األمؿ كالشككؾ بخصكص المستقبؿ كالخكؼ مف 
المعاناة النفسية كالمعنكية المحتممة باإلضافة إلى األضرار الجمالية كمجمكع أضرار القبكؿ االجتماعي المترتبة عمى 

 .772، المرجع السابؽ، ص (دراسة مقارنة)، المسؤكلية المدنية عف عمميات نقؿ الدـ  العزيري وائؿ محمود أبو الفتوح: نقبل عف. ذلؾ
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 :صندوؽ تعويض ضحايا األميونت - ب

أسس المشرع الفرنسي صندكقا خاصا بالتعكيض عف حكادث األميكنت مرتكزا عمى 
، كذلؾ بيدؼ تعكيض ضحايا حكادث األميكنت، كبالتالي نتطرؽ أحكاـ التضامف االجتماعي

، باإلضافة إلى شركط FIVA( 1)إلى المقصكد بصندكؽ تعكيض ضحايا حكادث األميكنت
 (.2)التعكيض مف قبؿ الصندكؽ 

 (1):المقصود بصندوؽ تعويض ضحايا حوادث األميونت -1

إف الكقكؼ عمى األضرار البالغة المترتبة عف حادثة األميكنت في فرنسا يتطمب تعداد 
.  البالغ ألفي كفاة كمائة حالة سرطاف1996 إلى1980عدد المصابيف ما بيف سنة 
تـ إنشاء صندكؽ خاص بيـ لتعكيضيـ كذلؾ بمكجب المادة , كلتعكيض ضحايا األميكنت

 963-01، كالمرسـك رقـ 2000 ديسمبر 23 المؤرخ في 1257-2000 مف القانكف 35
 (2). الذم يحدد الشركط الكاجب تكفرىا لبلستفادة مف التعكيض2001 أكتكبر 23المؤرخ في 

فصندكؽ تعكيض ضحايا مادة األميكنت ىك مؤسسة عامة ككطنية ذات طابع إدارم 
FIVAيمكؿ مف ميزانية الدكلة الممنكحة ليا سنكيا مف قانكف المالية لمتضامف االجتماعي ،. (3) 

 حالة طمب لمتعكيض 66418 د سجؿ 2002ك منذ إنشاء ىذا الصندكؽ في 
 . ليـ الحؽ في تعكيضات تكميمية نظرا لدرجة الخطكرة66556ك

 : ىذه الشركط تتمثؿ في.شروط التعويض مف قبؿ الصندوؽ -2

 . شركط االستفادة مف التعكيض مف قبؿ ىذا الصندكؽ53كما حددت المادة 

 األشخاص الذيف أصيبكا بمرض بسبب مادة األميكنت. 

                                                           
 serpentinesكسربكنتيف  amphiboles أك الحرير الصخرم، ألياؼ معدنية طبيعية تنقسـ إلى صنفيف أمفيبكؿ Amianteاألميكنت ( 1)

 درجة، يستعمؿ في حماية البنايات كالبكاخر مف النار كلكف بالرغـ مف 1000كيتمتع بخصائص فيزيائية فيك ال يحترؽ كيقاـك الحرارة حتى 
.(السرطاف، األسبستكز، المزكتميـك)فكائده فيك لو مخاطر عديدة عمى صحة المستيمؾ كالسبب في العديد مف األمراض   

(2) 
La loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale, J.O.R.F n° 3 du24 

décembre 2000, et le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fond d’indemnisation des 

victimes de l’amiante. www.FFSA.fr. 
(3) 

ZIZINE Roussel, Le risque de développement et l’assurance ,op.cit, p 245. 

http://www.ffsa.fr/
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  األشخاص الذيف تضرركا مباشرة أثناء تعرضيـ لمادة األميكنت كيككف ذلؾ في
 .األراضي الفرنسية كذلؾ أثناء القياـ بعمميـ كالحرفي كأصحاب الميف الحرة

 :صندوؽ التضامف القومي- ج
أساس مبدأ  بابا لمتعكيض عف مخاطر التطكر العممي عمى (1)2002 مارس 4فتح قانكف 
 عف 1998 مام 19عندما ال تتكفر شركط التعكيض كفقا لمقانكف ,  في حدكد معينة التضامف الوطني

كبتفسير مكفؽ  , اإلصابات، أك المخاطر الناتجة عف تعاطي العبلج المقرر كاألدكية كالعقاقير الطبية
 يسمح باستيعاب الحاالت التي ال تتكفر فييا شركط 1998 ماس 19 ك 2002 مارس 4بيف قانكني 

بنفس الشركط التي , كمع ذلؾ األضرار مكجكدة , 1998مسؤكلية المنتجيف بقكة القانكف كفقا لمقانكف 
 مارس 4 مكصفات االستثنائية كالخطكرة المميزة لؤلضرار محؿ التعكيض بقانكف 2002يحددىا القانكف 

)، يتـ التعكيض كفؽ صندكؽ التضامف القكمي كبالتالي سكؼ نعرفو 2002 ثـ نتطرؽ إلى الشركط  (1
 (.2)البلـز تكافرىا لمتعكيض 

 :التعريؼ بصندوؽ التضامف الوطني -1

 المتعمؽ بحقكؽ 2002 مارس 4 مف قانكف 98أضاؼ المشرع الفرنسي بالمادة 
المرضى كنكعية نظاـ الصحة الفرنسي مكاد جديدة إلى قانكف الصحة العامة، كمف ىذه 

عندما ال تقـو مسؤولية ميني أو "التي تنص عمى أنو  (02) فقرة L 1142-1المكاد 
مؤسسة أو مصمحة أو ىيئة المشار إلييـ في الفقرة األولى أو صانع منتجات صحية، فإف 

 أو une affectionأو عمة عالجية المنشأ un accident médicalأي حادث طبي 
 يعطي المريض، أو لورثتو في حالة وفاتو، infection nosocomialeإنتاف المشفى 

الحؽ في تعويض األضرار باسـ التضامف الوطني، عندما تكوف ىذه األضرار ناجمة 
 ...".مباشرة، عف األعماؿ المتعمقة بالوقاية أو التشخيص أو العالج

                                                           
(1)

 La loi n° 2002-303 du 04 mars 2002 relative aux droit des maladies et à la qualité du système de 

santé J.O.R.F, du 5 mars 2002. 
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نتاف المشافي  يقـك ىذا المكتب بتعكيض األضرار الناجمة عف الحكادث الطبية كا 
 أحكاـ ىذا المكتب كذلؾ 1421L-22 ك L 1142-17كالعمؿ العبلجية، كقد نظمت المادة 

 .مف حيث المقصكد بو كالغرض مف إنشائو

فيعرؼ المكتب بأنو مؤسسة عامة خاضعة إلشراؼ كزير الصحة يختص بالتعكيض 
عف األضرار المترتبة عف الحكادث الطبية كاألضرار التي تحدث أثناء العبلج كذلؾ في 

 (1).إطار التضامف القكمي

 مف قانكف الصحة العامة L 1142-23كتتككف مكارد ىذا المكتب طبقا لنص المادة 
الفرنسي مف المبالغ المحددة سنكيا في القانكف المالي لمتأميف االجتماعي باإلضافة إلى مكارد 

 .أخرل

 :شروط التعويض باسـ صندوؽ التضامف القومي -2

عندما ال يمكف إثبات مسؤكلية منتج المكاد الصحية، فإف الحادث الطبي أك العمة العبلجية 
.المنشأ، أك انتانات المشفى تعطي الحؽ لممضركر في الحصكؿ عمى تعكيض باسـ التضامف الكطني  

كحتى تعطي ىذه الحكادث الحؽ في التعكيض يجب أف تتكافر فييا الشركط التي 
 :نص عمييا القانكف كىي

 .انتفاء الخطأ -

أف يتعمؽ الضرر المراد تعكيضو بحادث طبي أك عمة عبلجية المنشأ أك إنتاف  -
 .المشفى خارج نطاؽ الخطأ

يشترط : شرط السببية بيف األضرار المدعى بيا كأعماؿ الكقاية كالتشخيص كالعبلج -
 مف قانكف الصحة العامة أف تككف األضرار المدعى L 1142- 1طبقا لنص المادة 

 (1).بيا ناجمة مباشرة عف عمؿ مف أعماؿ التشخيص أك الكقاية أك العبلج

                                                           
في أضرار العمؿ العبلجية الناجمة عف عمؿ مف أعماؿ الكقاية أك التشخيص أك العبلج فيي أضرار مغطاة كتبرز مف ( 1)

خبلليا الحماية لضحايا حكادث المنتجات المعيبة كذلؾ لتضرر المستيمؾ بسبب كجكد مخاطر في األدكية التي يتناكليا 
 .كتنعدـ بذلؾ مسؤكلية الطبيب فيككف التعكيض باسـ التضامف القكمي
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 .( غير متكقعاالضرر استثنائي)النتائج غير العادية لؤلضرار  -

 مقصكر عمى األضرار التعويض باسـ التضامف الوطنيالحؽ في : شرط الجسامة -
، أما األضرار التي ال  التي تساكم أك تجاكز حدا معينا مف الجسامة محدد بمرسـك

 .يتكافر فييا ىذا الشرط ال يمكف لممضركر أف يحصؿ عمى أم تعكيض

 2002 مارس 4 مف قانكف L 1142-1اشترط المشرع الفرنسي بمكجب نص المادة 
25أف تتعدل نسبة العجز التي يعاني منيا المريض 

 كالتي حددىا المرسـك الصادر في (2)
 .24 بنسبة 2003 أفريؿ 4

 .خصائص صندوؽ الضماف: ثالثا
مف الضركرم الكقكؼ عمى خصائص كمميزات ىذا الصندكؽ، حتى يسيؿ تحديد 

 .طبيعتو القانكنية كتمييزه عما قد يشتبو بو مف كسائؿ التضامف االجتماعي األخرل
تمتع الصندكؽ بالكياف القانكني المستقؿ كبالشخصية المعنكية، كىك ما يسمح لو  -1

باستقباؿ التخصيصات المالية الممنكحة مف الدكلة، أك اإلسيامات المالية األخرل مف 
 .لدل األشخاص العامة أك الخاصة

يجب التذكير أف إنشاء الصندكؽ الخاص بضحايا : الصفة االحتياطية لمصندكؽ -2
التأميف عمى المسؤكلية )حكادث االستيبلؾ سيككف مرتبطا بالتأميف اإللزامي لممنتج 

، فبل يجب النظر إليو بأنو بديؿ عف قكاعد أك التأميف عف (المدنية لممنتكج المسمـ
المسؤكلية، كما أف ىذه الخاصية تحكؿ دكف إمكاف لجكء المضركريف إلى المحاكـ، 

 .طالما أنيـ باشركا طمبات التعكيض أماـ ىذا الصندكؽ

يجب تنكيع مصادر تمكيؿ الصندكؽ لتشمؿ مساىمات : مف حيث تمكيؿ الصندكؽ -3
الدكلة، كما يقدمو فرع النشاط أك المينة مف دعامات مالية، كباإلضافة إلى أقساط 

                                                                                                                                                                                     
قانكف المسؤكلية "، المسؤكلية المدنية لمطبيب، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف الخاص، فرع فريحة كماؿ( 1)

 .346، ص 2012، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، "المينية
(2)

 Art L 1142-1 al 2 de la loi n° 2002-203 relative aux droits des malades et à la qualité du système de 

santé, op, cit. 
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أخرل يقدميا المستفيدكف مف الخدمة أك اإلنتاج، كالمساىمات التي تقدميا بعض 
 .الييئات الخاصة كالعامة في ىذا المجاؿ

كمف الناحية فإف الباحث يرل أف إنشاء ىذا الصندكؽ قد ال يمثؿ إشكاال في الجزائر، 
طالما أف ىناؾ إمكانية لخصـ بعض الرسـك مف عقكد التأميف عمى المسؤكلية المدنية 

 (1).لممنتكج المسمـ
 .ضرورة تخصيص صندوؽ لتعويض ضحايا حوادث االستيالؾ: رابعا

تتضافر عدة مقتضيات عدلية كاجتماعية كتقنية تستند إلييا لتخصيص صندكؽ 
 :ضماف خاص لتعكيض ضحايا حكادث االستيبلؾ نجمميا في اآلتي

أف األضرار الناتجة عف حكادث االستيبلؾ ترشحيا ألف تكصؼ بالككارث  -1
االجتماعية، ذلؾ أف الكقكؼ عمى عدد الضحايا الناتج عف استيبلؾ دكاء  في ك ـ أ 

 مصاب بأمراض القمب، كحكادث األميكنت في فرنسا 100000 حالة كفاة ك 26000
 ألفي حالة كفاة، كمائة حالة سرطاف، باإلضافة إلى 1996 إلى 1980خمفت ما بيف 

صابة أكثر مف 17حادثة سطيؼ، خمفت   مصاب بمرض 200 حالة كفاة كا 
 .البكتيميـز

إف إنشاء صندكؽ الضماف إلسعاؼ ضحايا حكادث االستيبلؾ يعبر عف تكريس  -2
 .لمبدأ التضامف االجتماعي بيف أفراد المجمكعة الكطنية

إف إنشاء صندكؽ الضماف في ىذا المجاؿ فيو تذليؿ لمصعكبات أماـ المتضرريف  -3
لمحصكؿ عمى تعكيضات فعالة كسريعة، فيك تكريس فعمي لحؽ الضحايا في 

 .التعكيض خاصة في حالة مخاطر التطكر العممي

الصفة العاجمة ليذا اإلجراء بالنظر لمتيديد الذم تمثمو ىذه الحكادث غير المتكقعة  -4
حتى لدل أكبر الدكؿ، فما بالنا بالجزائر كالتي تـ فييا إنشاء كثير مف صناديؽ 

                                                           
 .386، أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه دكلة، المرجع السابؽ، ص (دراسة مقارنة)، المسؤكلية المدنية لممنتج شييدة قادة( 1)
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الضماف إلسعاؼ ضحايا بعض الككارث كلكف مف خبلؿ تنظيمات صنعتيا آثار 
الصدمة، كلذا فإف التفكير المتأني ىك الكفيؿ بإنشاء ىذه اآللية القانكنية حتى تتمكف 

 (1).مف إسعاؼ حكادث المنتجات المعيبة

 
 

                                                           
 . 385ص ,، المرجع السابؽ (دراسة مقارنة)شييدة قادة، المسؤكلية المدنية لممنتج ( 1)
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 خاتمةة

ختاما ليذه الدراسة الموجزة عن حماية المستيمك في مواجية مخاطر التطور العممي 
إذ , التي من الصعب الوصول إلى خاتمة في موضوع يكشف كل يوم عن إشكاالت جديدة

 :نستخمص من خالل الدراسة

 14إن مخاطر التطور العممي مصطمح حديث دخل ميدان القانون بمقتضى قانون 
 الخاص بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة والذي ادمج في نصوص 1998مايو 

 إذ نص المشرع الفرنسي عمى مخاطر التطور كسبب 3ف11 /1386ف في المادة .م.ق
 .معفى من المسؤولية

فمخاطر التطور العممي ترتبط بمجموعة من المفاىيم وذلك باعتبار أن موضوع 
الحماية من مخاطر التطور العممي تخص المستيمك الذي يعتبر الضحية، باإلضافة إلى 
المنتج الذي قررت بشأنو قواعد المسؤولية الجديدة سببا إلعفائو منيا إال أنو يجب عميو 

استخدام المعطيات العممية والتقنية في سبيل تفادي ىذا العيب، بشرط أن ال يقف عند حد 
نطاق توزيع المنتوج ودائرتو الجغرافية بل يجب عميو اإلحاطة بالجديد في نطاق العمم والتقنية 

عمى المستوى الدولي، أما مجال إعمال مخاطر التطور العممي ال تتصل فقط بالمنتجات 
 .المعيبة إال أنو في دراستنا ركزنا أكثر عمى المنتجات

وقد انتيينا إلى تعريف مخاطر التطور العممي في مجال المسؤولية عن فعل 
أن المنتج ومن في حكمو ال يستطيع أن يكتشف أو يتحاشى العيب "المنتجات المعيبة 

الموجود في المنتوج وفقا لممعطيات العممية والفنية الموضوعية والممكنة وقت طرحو لمتداول، 
نما  لمحدودية المعرفة  والجيل بيذه المخاطر ال يرجع إلى إىمال أو تقصير من قبل، وا 

فقد يغيره التقدم , اإلنسانية حيث ال يمكن الجزم بأن ما توصل إليو اإلنسان ىو اليقين
 ".العممي
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وتتميز مخاطر التطور العممي بخصائص تميزىا عن غيرىا من  المخاطر، فيي 
عيب داخمي وبالتالي ال يمكن اكتشافيا و ىذا ما يجعل منيا مخاطر غير ممكنة التوقع و 
مستحيمة الدفع، إلى جانب ذلك توجد خصائص تجعل من عممية تأمين مخاطر التطور 

العممي عممية صعبة إذ أنيا تمس وتيدد صحة وسالمة المستيمك مما يعرقل عممية 
 .إحصائيا مسبقا

ولمخاطر التطور العممي طبيعة خاصة إذ يأخذ بالمعرفة العممية والتكنولوجية عمى 
مستوى العالم وليس فقط عمى مستوى دولة معينة أو بصدد قطاع صناعي أو إنتاجي معين 
كما أنيا  تشكل  طائفة خاصة في إطار تطور مخاطر العموم إذ ىناك من مخاطر تطور 
العمم ما قد تسمح المعرفة بمعطياتيا الفنية والعممية الثابتة باإلحاطة بو، ومنيا ما قد يتعذر 
وأن سمحت المعرفة باإلحاطة بو إزالة بطريقة مطمقة أسبابو، إال أن مخاطر التطور العممي 

 .من المخاطر التي ال يمكن إدراكيا وال تفادييا

ومن العناصر التي تستند إلييا المحكمة إلعفاء المنتج من المسؤولية نجد عنصر 
المعرفة الذي يشترط أن يكون ذات طابع موضوعي وأن تكون ىناك سيولة الوصول إلى 
المعرفة، باإلضافة إلى ذلك نجد عنصر االكتشاف أي مدى قابمية العيب لمكشف عنو في 

 .ظل المعرفة القائمة حاليا

و قد ثار تساؤل حول مدى اعتبار مخاطر التطور العممي سببا من أسباب اإلعفاء 
من المسؤولية، ما أدى إلى بروز اختالف في اآلراء الفقيية، إذ ىناك من ينادي بضرورة 
إعفاء المنتج من المسؤولية عن مخاطر التطور العممي، وفريق أخر يرفض اإلعفاء وكان 

ليم الغمبة، وانتيت التوصية األوروبية إلى تقريرىا كسبب من أسباب إعفاء المنتج من 
مسؤوليتو عن فعل منتجاتو المعيبة، ولكنيا أعطت في نفس الوقت لدول األعضاء في 
االتحاد األوروبي الخيار في اإلبقاء في تشريعاتيا الوطنية عمى إعفاء المنتج من ىذه 

 .المسؤولية
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 أما المشرع الجزائري فبالرغم من التطور الذي وصل إليو بتكريس المسؤولية 
ج . م. مكرر ق140الموضوعية القائمة عمى الضرر دون إثبات الخطأ وفقا لنص المادة  

يستفيد منيا المتعاقدين وغير المتعاقدين بخصوص حق الرجوع عمى المنتج، ووفرت والتي 
 يتمثل في تحمل الدولة عبء التعويض إذ 1مكرر140ضمانا إضافيا لممضرور في المادة 

 إاّل أنيا لم تحدد اإلجراءات والمواعيد الخاصة ما انعدم  المسؤول عن األضرار الجسمانية،
بدعوى التعويض التي يرفعيا المضرور عمى المنتج، ولم تحدد األضرار القابمة لمتعويض، 
زيادة عمى أنيا جاءت خالية من أحكام تبّين مدة بدء سريان مسؤولية المنتج وحكم اتفاقات 
المسؤولية، وكذا حاالت دفعيا، ومن بينيا مخاطر التطور العممي، فبالرغم من اإلشارة إلييا 

في بعض المراسيم إال أن مدلوليا جاء بمفيوم واسع ولم يحدد صراحة، أي أن المشرع 
الجزائري لم يصل إلى التطور الذي وصل إليو المشرع الفرنسي و ىذه المخاطر موجودة في 

 .أرض الواقع وتمس العديد من المجاالت

وتبرز الحماية المكرسة لممستيمك في مواجية مخاطر التطور العممي أنيا  قد تكون 
سببا من أسباب قيام المسؤولية سواءا العقدية أو التقصيرية وفقا لمقواعد العامة، ففي 

المسؤولية العقدية تقوم المسؤولية استنادا إلى مخاطر التطور العممي عمى أساس اإلخالل 
بااللتزام بضمان السالمة، وفي نطاق المسؤولية التقصيرية فان المسؤولية تقوم في حالة ما 

 .إذا فقد الشيء األمان المنتظر منو

ومخاطر التطور العممي قد تكون سببا خاصا لقيام المسؤولية وذلك في حالة الضرر 
 .الذي يمحق بأحد عناصر الجسد اإلنساني أو منتجات مشتقة منو

كما يالحظ أن القانون قد أقام قرينة عمى أن العيب يعتبر موجودا في المنتوج عند  -
عرضو لمتداول، إال إذا اثبت المنتج العكس، أي يثبت أن العيب لم يكون موجودا 
وقت عرض المنتوج لمتداول، وأنو قد تولد في وقت الحق لعرضو، وفي ذلك قمب 

 .لعبء اإلثبات من عاتق المضرور إلى المنتج
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ويجب عمى المنتج عندما يطمع عمى العيب أن يخبر المستيمك سواء بخطاب إذا  -
كان المشتري معروفا لديو، أو سواء باإلعالن في الصحف أو اإلذاعة المسموعة 

أو المرئية ويجب عميو عند الضرورة استعادة المنتوج لمراجعتو بالفحص 
ن لزم األمر يجب عميو أن يسحبو من األسواق  .واإلصالح، وا 

ومن الطبيعي أن نؤكد في نياية ىذه المذكرة عمى أن االستجابة لحق ضحايا 
 :حوادث االستيالك في التعويض العادل والمالئم تتطمب في المقام األول

توسيع مجال مسؤولية المنتج ما أمكن ذلك، لتنفتح عمى كل منتج أو متدخل ساىم  -
، طالتيم (متعاقدين أو أغيار )في طرح منتوج معيب غير آمن، وألحق أضرارا بالغير

 .(غير المنتوج المعيب)في أشخاصيم وأمواليم 

أن حق المضرور يجب أن يرتبط بنظام لمتعويض ذي سرعة مزدوجة، تتعايش  -
ومادام أنو ليس بوسع أي منتج أن , وتتكامل فيو اآلليات الفردية مع اآلليات الجماعية

يتوقع مدى المسؤولية التي تقع عميو مستقبال بمناسبة طرحو لمنتوجو في السوق، 
فأىم ضمان يمكن أن يوفره لضحاياه المستقبمين ىو اكتتابو لبوليصة التامين عمى 

، كما أنيا تمت 07-95المسؤولية المدنية لممنتوج المسمم والتي نص عمييا االمر
 الخاصة بالتأمين من 146اإلشارة إلى مخاطر التطور العممي في التأشيرة رقم 

المسؤولية المدنية عن المنتوج المسّمم، وفي ىذا السياق خطا المشرع الجزائري خطوة 
التأمين عمى المسؤولية المدنية لممنتوج المسمم وىذا خالفا لممشرع كبيرة في مجال 

 .الفرنسي

ضرورة إنشاء صندوق ضمان لتعويض ضحايا حوادث االستيالك في الحاالت التي  -
، كما استحدثيا (كحالة مخاطر التطور العممي)تبمغ الحادثة مبمغا اجتماعيا خطيرا 

في مجال حوادث المرور وتعويض ضحايا اإلرىاب وذلك تكريسا لمبدأ التكافل 
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االجتماعي، وكذلك في حالة عجز في الضمان الذي توفره بوليصة التامين عمى 
 .المسؤولية المدنية لممنتوج المسمم

كما نعمم أن األضرار التي تسببيا مخاطر التطور العممي تأخذ أبعادا اجتماعية 
خطيرة، وىو الذي يدفع المجتمعات يوما بعد يوم إلى تسخير كل طاقاتيا البشرية والمادية 

وتحت دواعي التضامن من أجل إسعاف ضحايا ىذه الحوادث فبدأت بتأسيس آليات جماعية 
 .لمتعويض، والتي استحدثت لتقدم السند وتغطي العجز
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 واإلدارية، ديوان ةالمبادئ األساسية في قانون اإلجراءات المدني ،حسينفريجة  -44
 .2010المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 ر، دا(والتقصيريةة المسؤولية المدنية التعاقدي )التعويض المدنيفودة عبد الحكم،  -45
 .1999، القاىرةالمطبوعات الجامعية، 

، موسوعة التعويضات المدنية، الجزء األول، المكتب الدولي لمموسوعات القانونية، ـــــــــ -46
 .2005القاىرة، 

 تأثير المنافسة عمى االلتزام بضمان سالمة المنتوج، دار الفكر الجامعي، فياللي عمي، -47
 .2007، القاىرة

 ر مدى التزام المنتج بضمان السالمة في مواجية مخاطقدوس حسن عبد الرحمان، -48
 .ن ، د سالقاىرةالتطّور العممي، دار النيضة العربية، 

مخاطر التطّور كسبب إلعفاء المنتج من المسؤولية، يم، محّمد محي الدين إبراىيم سل -49
 .2002، القاىرةد د ن، 

، "دراسة مقارنة" التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية، مقدم السعيد -50
 .1985الطبعة األولى، دار الحداثة، لبنان، 

 الرسائل والمذكرات - ب

 رسائل الدكتوراه 
، أطروحة لنيل شيادة دكتوراه "دراسة مقارنة" المسؤولية المدنية لممنتج ،قادة  شييدة -1

 .2005دولة في القانون الخاص، كمية الحقوق، جامعة أبي بكر بمقايد، تممسان، 

، رسالة (دراسة مقارنة)المسؤولية المدنية لممنتج ، (سي يوسف)كجار زاىية حورية  -2
 .2006 مولود معمري، تيزي وزو، دكتوراه دولة، كمية الحقوق، جامعة

، االلتزام باإلعالم في العقود، رسالة من أجل الحصول عمى شيادة دكتوراه حامق ذىبية -3
   .2009القانون الخاص، كمية الحقوق، جامعة الجزائر،  دولة في
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، رسالة لنيل شيادة "دراسة مقارنة" الحماية القانونية لمحياة الخاصة ،صفّية بشاتن -4
دكتوراه في العموم تخصص قانون، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، 

 .2012تيزي وزو، 

حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة عمى ضوء أحكام القانون  ، صافية زيد المال  -5
  الدولي، رسالة لنيل شيادة دكتوراه في العموم تخصص القانون الدولي، كمية الحقوق 

 .2013والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 مذكرات الماجستير 

، المسؤولية المدنية لمنتجي الدواء عن العيوب التي الداللعة محمد رائد محمد عبده -1
القانون : ، مذكرة لنيل درجة الماجستير، قسم"دراسة مقارنة"تظير في المنتجات الدوائية 

  . 2011الخاص، كمية الحقوق، جامعة الشرق األوسط، األردن، 

، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في (دراسة مقارنة)، التزام المنتج بالسالمة المر سيام -2
 .2009القانون الخاص، كمية الحقوق، جامعة أبو بكر بمقايد، تممسان، 

فرع "القانون،  المسؤولية المدنية لمراكز نقل الدم، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في  ابن زبير عمر،  -3
 .2002جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر،  كمية الحقوق، ،"العقود والمسؤولية

التعويض عن األضرار الجسمانية بين األساس التقميدي   تشوار جياللي،بحماوي -4
 واألساس الحديث، مذّكرة مقّدمة لنيل شيادة الماجستير في القانون ةلممسؤولية المدني

 .2008الخاص، كمية الحقوق، جامعة أبو بكر بمقايد، تممسان، 

، التأمين اإللزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في الجزائر، بشوع عالوة -5
مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون الخاص، كمية الحقوق، جامعة منتوري، 

 .2006قسنطينة، 
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 القانون يالحماية اإلجرائية لممستيمك، مذكرة لنيل شيادة الماجستير ف، بمحول قوبعي -6
   .2009تممسان، , الخاص، معيد العموم القانونية واإلدارية، المركز الجامعي

مذكرة من أجل الحصول عمى "حماية المستيمك في ظل النظام القانوني لمعالمات، "، بوروبة ربيعة -7
 .2008شيادة الماجستير في القانون الخاص، كمية الحقوق، جامعة الجزائر، 

، عقد البيع وحماية المستيمك في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شيادة جرعود الياقوت -8
، كمية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، "فرع العقود والمسؤولية",الماجستير

2002.  

 والقانون اإلداري، ي عممية تقدير التعويض في المسؤولية في القانون المدنحامد محمد، -9
، كمّية الحقوق، جامعة "فرع العقود والمسؤولية" ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون

 .2007بن يوسف بن خّدة، الجزائر، 

 دور أجيزة الدولة في حماية المستيمك عمى ضوء التشريع الجزائري ،حمالجي جمال -10
، كمية الحقوق "فرع قانون األعمال"والفرنسي، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، 

    .2005والعموم التجارية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

 الضرر كأساس لممسؤولية المدنية، مذكرة لنيل شيادة الماجستير، كمية دحماني فريدة، -11
     .2005الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

حماية المستيمك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنيل شيادة الماجستير  ،زوبير أرزقي -12
كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة  ،"فرع قانون المسؤولية المينية"في القانون، 

 .2011مولود معمري، تيزي وزو، 

لتزام المتدّخل بضمان سالمة المستيمك في ضوء قانون حماية  نوال، ا(حنين) شعباني -13
المسؤولية " المستيمك وقمع الغش، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في العموم القانونية فرع

   .2012، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، "المينية
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المسؤولية المدنية لمصيدلي، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، عيساوي زاىية،  -14
كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي  ،"فرع المسؤولية المينية"

     .2012وزو، 

، المسؤولية المدنية لمطبيب، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، فرع فريحة كمال -15
، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي "قانون المسؤولية المينية"

 .2012وزو، 

، ضمان السالمة من أضرار المنتجات الخطيرة في القانون الجزائري قونان كيينة -16
، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في العموم القانونية، "دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي"

، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، "قانون المسؤولية المينية" فرع
   .2010تيزي وزو، 

حماية المستيمك في قانون حماية المستيمك وقمع الغش وقانون لحراري شالح ويزة،  -17
 ،"قانون المسؤولية المينية" مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، فرع المنافسة،

  .2012كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، مذكرة لنيل درجة "دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي" مسؤولية المنتج مامش نادية، -18
، كمية الحقوق، جامعة مولود "قانون األعمال"الماجستير في القانون، تخصص 

 .2012معمري، تيزي وزو، 

، الحماية الجنائية لممستيمك، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في مبروك ساسي -19
، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة الحاج "عموم جنائية"العموم القانونية، تخصص 

 .2011لخضر، باتنة، 

، جمعيات حماية المستيمك، مذكرة من أجل الحصول عمى شيادة الماجستير في ناصري فييمة -20
 .2004، كمية الحقوق، جامعة الجزائر، "العقود والمسؤولية"الحقوق، فرع
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 مذكرات التخرج 
المسؤولية المدنية لممنتج وفًقا ألحكام القانون المدني الجزائري، مذكرة  ،شرياف محمد -1

تخرج لنيل شيادة الميسانس في العموم القانونية واإلدارية، معيد العموم القانونية واإلدارية، 
 .2008المركز الجامعي بخميس مميانة، 

مذكرة تخرج لنيل إجازة ، مسؤولية المنتج في ظل تعديل القانون المدني ،عولمي منى -2
 .2006المدرسة العميا لمقضاء، الجزائر، 

المسؤولية عن تعويض األضرار الناجمة عن المنتجات المعيبة، مذكرة معاشو أحمد،  -3
. 2010تخرج لنيل إجازة المدرسة العميا لمقضاء، الجزائر، 

  المقاالت–ج 

، المركز 06، عدد مجمة معارف، "التزام المنتج بإعالم المستيمك" بركات كريمة، -1
 .151، ص 2009الجامعي العقيد أكمي محند أولحاج، البويرة، جوان 

، إدارة، مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقييا لقانون حماية المستيمك, بودالي محمد -2
 .56-31ص ص، 2002، الجزائر، 24عدد 

مسؤولية المحترف عن أضرار ومخاطر تطور منتجاتو المعيبة، حاج بن عمي محمد،  -3
، جامعة حسيبة بن 02، العددمجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية و اإلنسانية

 .49–39، ص ص 2009بوعمي، الشمف، 

 المجمة النقديةتطور القانون المقارن لحماية ضحايا األعمال الطبية، حسان نادية،  -4
، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة 2012، 01، العدد لمقانون والعموم السياسية

 .93 -70مولود معمري، تيزي وزو، ص ص



 قائمة المراجع
 

213 
 

 مكرر 140تعميق عمى الماد–، المسؤولية عن المنتوج المعيب سي يوسف زاىية حورية -5
ص ص  , 2011، الجزائر،01، العدد مجمة المحكمة العميامن القانون المدني الجزائري، 

72-83. 

، مجمة المدرسة الوطنية لإلدارة، حماية المستيمك في القانون الجزائري، كحمولة محمد -6
  .22 -16، ص ص 1995، الجزائر، 02المجمد الخامس، العدد 

 الممتقيات واأليام الدراسية - د
 الممتقيات 

طبيعة المسؤولية المترتبة عمى التقصير في احترام المقاييس المعتمدة في "، جمعي ليمى -1
 16 و15، مداخمة مقدمة في ممتقى وطني حول القانون االقتصادي المنعقد يومي "المنتوج
 .18-6  ص، ص2008، جامعة ابن خمدون، تيارت، 2008أفريل 

، مداخمة مقدمة "أثر الواقع االقتصادي في تحديد مفيوم المتوج"، حاج بن عمي محمد -2
في ممتقى وطني حول التحوالت االقتصادية وأثرىا في إرسال دعائم قواعد جديدة لحماية 

، جامعة حسيبة بن بوعمي، الشمف، 2012 ديسمبر 6 و 5المستيمك، المنعقد يومي 
 .20-2  ص، ص2012

، مداخمة مقدمة في "الحماية الجنائية لممستيمك في القانون الجزائري"، حمميل صالح -3
، معيد العموم 2008 أفريل 23-22ممتقى وطني حول حماية المستيمك المنعقد يومي 

 .10-3ص، ص 2008القانونية واإلدارية بالمركز الجامعي الطاىر موالي، سعيدة، 

، مداخمة مقّدمة في "حق جمعية المستيمك في التقاضي"ساوس خيرة و مرنيز فاطمة،  -4
 و 13ممتقى وطني حول حماية المستيمك في ظل االنفتاح االقتصادي، المنعقد يومي 

,    ،معيد العموم القانونية واإلدارية بالمركز الجامعي بالوادي2008 أفريل14
 .274- 251ص ص ,2008
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، "االلتزام باإلفضاء عنصر من ضمان حماية المستيمك "زاىية حورية، سي يوسف  -5
 و 17المنعقد يومي , مداخمة مقدمة في ممتقى وطني حول المنافسة و حماية المستيمك،

، ص 2009، جامعة عبد الرحمان ميرة، كمية الحقوق، بجاية، 2009 نوفمبر 18
 .78-62ص

، مداخمة مقدمة في ممتقى وطني حول "التدابير التحفظية لحماية المستيمك"، شيخ ناجية -6
 ماي 23 و 22تدخل الدولة لحماية المستيمك عن طريق إدارة قمع الغش، المنعقد يومي 

 ، ص2013، جامعة مولود معمري، كمية الحقوق والعموم السياسية، تيزي وزو، 2013
 .30-29 ص

، مداخمة مقدمة في ممتقى وطني حول "عقد االستيالك والتزامات المتدخل" ،عالي محمد -7
، جامعة ابن خمدون، تيارت، 2008 أفريل 16 و 15 المنعقد يومي ,القانون االقتصادي

. 10-4ص، ص 2008

  األيام الدراسية 

فكرة المسؤولية الموضوعية لممنتج كآلية تعويضية لضحايا حوادث المنتجات " ،بن طرية معمر  -1
 في يوم دراسي حول مسؤولية المنتج عن فعل منتجاتو المعيبة كوسيمة ةقّدمم، مداخمة "المعيبة

 جوان 26لحماية المستيمك،  كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، يوم 
 (غير منشور) .154- 124ص ص ، 2013

مخاطر التطور العممي كسبب من أسباب إعفاء المنتج عن اإلضرار "، ي عمارعبز  -2
 يوم دراسي حول مسؤولية المنتج عن فعل منتجاتو  مداخمة مقدمة في،"بالمستيمك

المعيبة كوسيمة لحماية المستيمك، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، 
 (غير منشور). 195-178 ص ، ص2013 جوان 26تيزي وزو، يوم 
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"فعالية العقوبة في ردع المنتجين"، عسالي نفيسة   -3  يوم دراسي حول مسؤولية  مداخمة مقدمة في,
المنتج عن فعل منتجاتو المعيبة كوسيمة لحماية المستيمك، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود 

 (غير منشور.)299 -285ص ص،2013 جوان 26معمري، تيزي وزو، يوم 

  مداخمة مقدمة في،("حالة منتج الدواء)نحو المسؤولية الموضوعية لممنتج "، قاسم حكيم -4
يوم دراسي حول مسؤولية المنتج عن فعل منتجاتو المعيبة كوسيمة لحماية المستيمك، يوم 

جامعة مولود معمري تيزي وزو، ص ,كمية الحقوق و العموم السياسية، 2013 جوان 26
 (غير منشور) .82-64ص

 مكرر 140المسؤولية الناتجة عن المنتجات المعيبة حسب المادة "، كتو محمد الشريف -5
يوم دراسي حول مسؤولية المنتج عن فعل مداخمة مقدمة في ، "مدني جزائري تقنين

منتجاتو المعيبة كوسيمة لحماية المستيمك، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود 
 (غير منشور.)160-155ص ص، 2013 جوان 26معمري، تيزي وزو، يوم 

 النصوص القانونية- ه

 الدستور 

 07 مؤرخ في 438-96 الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996 دستور  -1
، يتعمق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عميو في استفتاء 1996ديسمبر 

، معدل 1996 ديسمبر 08 الصادرة في 76ر عدد . ، ج1996 نوفمبر 28
 .ومتمم

 النصوص التشريعية 

، ج ر عدد قانون اإلجراءات الجزائية، يتضّمن 1966 يونيو 08 مؤّرخ في 155-66أمر رقم   -1
 .معّدل ومتّمم. 1966 جوان 10 الصادرة في 48

ر عدد .  ، جيتضمن قانون العقوبات، 1966 يونيو 8 مؤرخ في 165-66أمر رقم  -2
 معدل ومتمم. 1966 يونيو 11، الصادرة بتاريخ 49
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قانون المالية لسنة ، يتضّمن 1969 ديسمبر 31 مؤّرخ في 107-69أمر رقم -3
 .1969 ديسمبر 31 الصادرة في 110ر عدد .، ج1970

ر عدد .، جيتضّمن القانون المدني، 1975 سبتمبر 26 مؤّرخ في 58- 75أمر رقم -4
 .، معّدل و متّمم1975 سبتمبر 30 الصادرة في 78

ر عدد .، جيتضّمن القانون التجاري، 1975 سبتمبر 26 مؤّرخ في 59-75أمر رقم  -5
 .معدل و متمم.1975 ديسمبر19 الصادرة 101

. ، جيتعّمق بحماية الصحة وترقيتيا، 1985 فبراير 16 مؤّرخ في 05-85 قانون رقم  -6
 مؤرخ 13- 08، معّدل ومتّمم بالقانون رقم 1985 فيفري 17 الصادرة في 08ر عدد 

 .2008 أوت 03 الصادرة في 44ر عدد . ، ج2008 جويمية 20في 

بتعّمق بالقواعد العامة لحماية ، 1989 فبراير 07 مؤّرخ في 02-89 قانون رقم  -7
 .(ممغى) 1989 فبراير 08 الصادرة في 06ر عدد . ، جالمستيمك

، الصادرة 54ر عدد . ، ج يتعمق بالتقييس1989 ديسمبر 19 مؤرخ في 23-89قانون رقم   -8
  .(ممغى).1989 ديسمبر 20بتاريخ 

يتضّمن قانون المالية ، 1993 جانفي 19 مؤّرخ في 01-93مرسوم تشريعي رقم   -9
 .1993 يناير 20 الصادرة في 04ر عدد . ، ج1993لسنة 

 13ر عدد . ، جيتعّمق بالتأمينات، 1995 يناير 25 مؤّرخ في 07-95أمر رقم  -10
 20 مؤّرخ في 04- 06، معّدل و متّمم بالقانون رقم 1415 شوال 07الصادرة في 

 .2006 مارس 12 الصادرة في 15ر عدد . ، ج2006فبراير 
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 44ر عدد . ، جيتعّمق بالعالمات، 2003 جويمية 19 مؤّرخ في 06-03أمر رقم  -11
 .2003 جويمية 20الصادرة في 

يتعّمق بحماية البيئة في إطار ، 2003 جويمية 19 مؤّرخ في 10-03قانون رقم  -12
 .2003 جويمية 20 الصادرة في 43ر عدد . ، جالمستدامة التنمية

يحّدد القواعد المطّبقة عمى ، 2004 يونيو 23 مؤّرخ في 02-04قانون رقم  -13
، معّدل ومتّمم 2004 يونيو 27 الصادرة في 41ر عدد . ، جالممارسات التجارية

 18 الصادرة في 46ر عدد .، ج2010 غشت 15 مؤّرخ في 06-10بالقانون رقم 
 .2010غشت 

، يتضمن تنفيذ ميثاق السمم 2006 فيفري 27 المؤرخ في 01-06أمر رقم  -14
 .2006 فيفري 28، الصادرة في 11ر عدد . والمصالحة الوطنية، ج

يتضّمن قانون اإلجراءات المدنية ، 2008 فيفري 25 مؤّرخ في 09-08قانون رقم  -15
 .2008 أفريل 23 الصادرة في 21ر عدد .  جواإلدارية،

يتعّمق بحماية المستيمك وقمع ، 2009 فبراير 25 مؤّرخ في 03-09قانون رقم  -16
 .2009 مارس 08 الصادرة في 15ر عدد . ، جالغش

ر عدد . ، جيتعّمق بالجمعيات، 2012 جانفي 12 مؤّرخ في 06- 12قانون رقم  -17
 .2012 جانفي 15 الصادرة في 02
 النصوص التنظيمية 

المنتجات   يتعمق بكيفية مراقبة مطابقة1996 أكتوبر 19 المؤرخ في 354-96مرسوم تنفيذي رقم -1
 .معدل و متمم ,1996 أكتوبر 20، الصادرة بتاريخ 62ر عدد . ، جالمستوردة ونوعيتيا

برقابة الجودة وقمع ، يتعّمق 1990 يناير 30 مؤّرخ في 39- 90مرسوم تنفيذي رقم  -2
 .، معّدل ومتّمم1990 يناير 31 الصادرة في 05ر عدد . ، جالغش
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بضمان المنتجات ، يتعّمق 1990 سبتمبر 15 مؤّرخ في 266- 90مرسوم تنفيذي رقم  -3
 .(ممغى) 1990 سبتمبر 19 الصادرة في 40ر عدد . ، جوالخدمات

 يتعمق بالمواد المعدة لكي 1991جانفي19 مؤرخ في 04-91مرسوم تنفيذي رقم  -4
 23، الصادرة في 04عدد . ، ج رتالمس األغذية وبمستحضرات تنظيف ىذه المواد

 .1991جانفي

يتعمق بمراقبة المواد المنتجة  1992 فيفري 12 مؤرخ في 65- 92مرسوم تنفيذي رقم  -5
 معدل ومتمم 1992 فيفري 19، الصادرة في 13رعدد . ، جمحميا أو المستوردة

، 09، ج، ر عدد 1993 فيفري 06 المؤرخ في 47-93بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .1993 فيفري 10الصادرة في 

يحّدد شروط التأمين ، 1996 جانفي 17 مؤرخ في 48- 96مرسوم تنفيذي رقم  -6
 21 الصادرة في 05ر عدد .، جمجال المسؤولية المدنية عن المنتوجات في وكيفياتو
 .1996جانفي 

يحدد شروط وكيفيات صناعة  1997 جانفي 14 مؤرخ في 37- 97مرسوم تنفيذي رقم  -7
. ، جوتوضيبيا واستيرادىا وتسويقيا في السوق الوطنية مواد التجميل والتنظيف البدني

، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1997 جانفي 15، الصادرة في 04ر عدد 
 .2010 أفريل 21، الصادرة في 26ر عدد . ، ج2010 أفريل 18 المؤرخ في 114- 10

كيفيات تسيير حساب ، يحّدد 1998 ماي 13 مؤّرخ في 147- 98مرسوم تنفيذي رقم  -8
ر .، ج"الصندوق الوطني لمبيئة"  الذي عنوانو302- 065الخاص رقم  التخصيص

 .1998 ماي 17 الصادرة في 31عدد 

يحدد قائمة المواد المضافة المرخص ، 2002 فيفري 14قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -9
 .2002 ماي 5، الصادرة في 31ر عدد . جبيا في المواد الغذائية، 
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 يتعمق بالقواعد المطبقة في 2012 ماي 6 مؤرخ في 203-12مرسوم تنفيذي رقم  -10
 .2012 ماي 9الصادرة بتاريخ  ,28ج ر عدد,مجال أمن المنتجات

يحّدد شروط و كيفيات ، 2012 مايو 15 مؤّرخ في 214- 12مرسوم تنفيذي رقم  -11
ر عدد .، جالمضافات الغذائية في المواد الغذائية الوّجية لالستيالك البشري استعمال

 .2012 ماي16 في ة الصادر30

كيفيات  يحّدد شروط و، 2013 سبتمبر 26 مؤّرخ في 327- 13مرسوم تنفيذي رقم  -12
 أكتوبر 02 في ة الصادر49ر عدد  .، جوضع ضمان السمع و الخدمات حّيز التنفيذ

2013. 

 :الوثائق- و

 .2011 دليل المستيمك الجزائري الصادر عن وزارة التجارة سنة -

 .بالمغة الفرنسية :ثانيا

A- Ouvrages  
1-CALAIS AULOY Jean & STEINMETZ Frank, Droit de la 

consommation, 07 
ème 

édition, DALLOZ, Paris, 2006. 
2-CASTELLETTA Allain, Responsabilité médicale : droit des 

malades, DALLOZ, Paris, 2004. 
3-FERRIER Didier, La protection des consommateurs, DALLOZ, 

Paris, 1996. 
4-GUYON Yves, Droit des affaires, T1, 8

ème 
édition, ECONOMICA, 

Paris, 1994. 
5-HUET Jérôme, Responsabilité du vendeur et garantie contre les 

vices cachés, LITEC, paris, 1987. 
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6-HUET Jérôme, Traité de droit civil, les principaux contrats 

spéciaux, L.G.D.J, paris, 1996. 
7-KOTLER Philip et DUBOIS Bernard, Marketing, Management, 

5
ème

 éd, PUBLIC UNION, Paris 1986. 
8-LAMBERT-FAIVRE Yvonne, Droit du dommage corporel 

systèmes d’indemnisation, précis, 7
ème

 édition, DALLOZ, Paris. 
9-LAMBERT Sophie, La responsabilité du fait des produits 

défectueux, DALLOZ, Paris, 2000. 
10- LAROUMET Christian, La responsabilité du fait des produits 

défectueux d’après la loi du 19 mai 1998, DALLOZ, Paris, 1998. 
11- LAROUMET Christian, la notion de risque de développement, 

risque du XXXI° siècle, in clés pour le siècle, DALLOZ, Paris, 

2000. 
12- LE TOURNEAU Philippe, La responsabilité des vendeurs et 

fabricants, DALLOZ, Paris, 1997. 
13- MARKOVITS Yvan, La directive C.E.E du 25 juillet 1985 sur 

la responsabilité du fait des produits défectueux, L.G.D.J, paris, 

1990. 
14- MOR Gisèle et MAGGY Gérard, La responsabilité du fait des 

produits pharmaceutiques et la protection des victimes, Edition 

Alexandre Lacassagne, édition ESKA, 2001. 
15- OUDOT Pascal, Le risque de développement contribution au maintien du 

droit à réparation, Édition universitaire de Dijon, paris, 2005. 
16- VINEY Geneviève et JOURDAIN Patrice, Traité de droit 

civil, les conditions de la responsabilité, L.G.D.J, paris, 1998. 
17- VINEY Geneviève, l’introduction en droit français de la 

directive européenne du 25 juillet 1985, DALLOZ, Paris, 1998.  
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18- YVES Chartie, La réparation du préjudice, DALLOZ, Paris, 1996. 
B-Thèse et Mémoire : 

 Thèse : 

1- ZIZINE Roussel,  Le risque de développement et l’assurance, 

thèse pour le doctorat en droit, ADIAL, Lyon, 2010. 

(www.institut-numérique.org ) 

 Mémoires : 

1- BEUN Andrey, Le principe de la précaution en matière de 

responsabilité médicale, mémoire de DEA, droit privé général, 

école doctorale n° 74, Université du droit de santé, lille02, 2003. 

2- MUHODARI Haidhuru jean  dieu, «Problématique de risque de 

développement des produits défectueux en tant que cause 

d’exonération du producteur en droit comparé», droit des affaires 

université LAA que adventiste de Kigali, mémoire online 2000-

2013, consulté le 09/03/2014. 

C-Articles : 

1- BERG Olivier, La notion du risque de développement en matière 

de responsabilité du fait des produits défectueux, J.C.P N° 1, 

1996, Paris, pp 3945-3946.     

2- BIDOU Pascale Martin, «Le  principe de précaution en droit 

international de l’environnement », R.G.D.I.P, N° 3, 1999, pp 

631-666. 

3- BRIS  Yves, Quelle assurance responsabilité civile pour demain?, 

Atelier01, les entretiens de l’assurance, fédération française des 

sociétés d’assurance, 1999, pp1- 14 www.FFSA.fr. 

4- CAMPROUX-DUFFRENE Marie-pierre, « La loi du 19 mai 

1998 sur la responsabilité de fait des produits défectueux et la 

protection de l’environnement », R .J. D .L N° 2, SFDE, 1999, pp 

192-193. 

http://www.institut-num�rique.org/
http://www.ffsa.fr/
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5- DIEBOLT (D), «Médicaments et produits dangereux pour la santé»  

http://sos-net.eu.org/medical/medic.htm  Consulté le 24/09/2013. 

6- HUET Jérôme, « Le paradoxe des médicaments : responsabilité 

pharmaceutique et risques de développement », R.T.D.C.  4octobre-

Décembre-85
ème

 année, SIREY, Paris, 1986, pp 777-779. 

7- KAHLOULA (M) et MEKAMCHA(G), La protection du 

consommateur en droit Algérien ,IDARA, N° 2, 1995, pp4-34. 

8- LE TOURNEAU Philippe, « Responsabilité du fait des produits 

défectueux, R.  S. J, JCP, N° 1-2, 2000, Paris, pp 2187-2188. 

9- LOLIES Isabelle, L’insertion de la loi du 19 mai 1998 dans de 

droit de la responsabilité, R.R.J. N°2, paris, 1999, pp 349-352. 

10- MAINGUY Daniel, Réflexion sur la notion de produit en droit 

des affaires, R.T.D. C, N° 1, DALLOZ, Paris, 1999,  pp47-50.  
11- MEMMI (F), La responsabilité du fabricant des médicaments, 

Gazette du palais, Paris, 1996, p p2-10. 

12- MOLLET (G). «L’enjeu de la notion de risque de développement». 

http://www.jurismag.net/articles-medic3.htm. Consulté 25/10/2013. 

13- OUVRSTAKE Jean, La responsabilité du fabricant de produits 

Dangereux, R.T.D.C, N° 27, Sirey, 1972, P 500. 

14- RIVASI Michèle, Rapport d’information sur le livre vert de la 

Commission européenne sur la responsabilité civile du fait des 

produits défectueux, N° 2669, enregistré à la présidence de 

l’assemblée  nationale le 19 octobre 2000, pp 01- 256. 

15- ROTHMANN Jean-Michel, Quelle assurance responsabilité 

civile pour demain?, Atelier01, les entretiens de l’assurance, 

fédération française des sociétés d’assurance, 1999, pp1-14 

www.FFSA.fr . 

16- THOUROT Patrick, Le risque de développement, Scor-papers, 

n°11, décembre 2010, pp01-08. 

http://sos-net.eu.org/medical/medic.htm
http://www.jurismag.net/articles-medic3.htm.%20%20Consult�%2025/10/2013
http://www.ffsa.fr/
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17- SARGOS Pierre, Quelle assurance responsabilité civile pour 

demain?, Atelier01, les entretiens de l’assurance, fédération 

française des sociétés d’assurance, 1999, pp1- 14www.FFSA.fr 

D-Textes juridiques : 

Les conventions : 

1- Convention européenne de Strasbourg du 17  janvier 1977 sur la 

responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles ou 

de décès. 
2- Convention du 21 juin 1993 sur la responsabilité civile des 

dommages résultants d’activités dangereuses pour 

l’environnement. 

3- Directive n° 85-374/ CEE, du 25 juillet 1985 relative au 

rapprochement des dispositions législatives réglementaires et 

administratives des états membres en matière de responsabilité du 

fait des produits défectueux, modifiée et complétée. 

4- Directive 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993 concernant les 

clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. 

Voir le site : www.legifrance.gouv.fr. 

 Textes législatifs : 

1- Loi allemande du 24 août 1976 sur le médicament qui a institué 

un régime de responsabilité sans faute, voir « la responsabilité du 

fabricant de médicament ». http://w.w.w.senat.fr//c//c18//c18.html, 

consulté le 22/10/2007 

2- Loi n° 91- 1406 du 31 décembre 1991, portant les diverses 

dispositions d’ordre social .J.O.R.F N°03, du 04 janvier1992. 

3- Loi fédérale suisse du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait 

des produits, entrée en vigueur le 1
er

 janvier 1994, voir cour de 

cassation http:// www.senat.fr  consulté le 13/10/2013. 

http://www.ffsa.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://w.w.w.senat.fr/c/c18/c18.html,
http://www.senat.fr/
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4- Loi  du 6 juillet 1994 sur la responsabilité du fait des produits 

en droit espagnol, http://eur-lex-europa.euuriserv consulté le 

15/11/2013. 

5- Loi du 19 mai 1998 relative à responsabilité du fait des produits 

défectueux, transposant la directive 85/374/ CEE en droit français,  

http://www.europa.html consulté le 23/12/2013. 

6- La loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de 

la sécurité sociale, J.O.R.F. N°3 du 24 décembre 2000. 

7- Le décret n°2001-963 du 23 octobre  2001 relatif au fond 

d’indemnisation des victimes de l’amiante. www.legifrance.gouv.fr. 

8- Loi n° 2002- 203 du 04 mars 2002 relative aux droits des malades 

et à la qualité du système de santé, J.O.R.F du 05 mars 2002. 

9- Ordonnance n° 2004- 670 du 09 juillet 2004 portant la 

transposition de la directive 2001/95/CE sur la sécurité générale 

des produits et adaptation de la législation  au droit communautaire 

en matière de sécurité et de conformité des produits, J.O.R.F N° 

159 du 10 juillet 2004. 

10- Loi n° 2004- 1343 du 09 décembre 2004 de la simplification du 

droit, J.O.R.F N° 0278 du 10 décembre2004.  

11- Décret n° 2005- 113 du 11 février 2005 Paris pour l’application 

de l’article 1386 bis 02 du code civil, J.O.R.F N°36 du 12 février 

2005. 

12- Ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses 

dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine 

du médicament. J.O.R.F N°99 du 27 avril 2007. 

E-Les codes : 

1- Code des assurances français, Version consolidée du code au 20 

septembre 2014. édition de 21-09-2014 www.légifrance.gouv.fr   

2- Code civil français, 104
ème

 édition, DALLOZ, Paris, 2005. 

http://eur-lex-europa.euuriserv/
http://www.europa.html/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.l�gifrance.gouv.fr/
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3- Code de procédure civile français, 104
ème

 édition, DALLOZ, Paris, 

2014. 

4- Code   pénale français, 53
ème

 édition, DALLOZ, Paris, 2014.  

5- Code de la consommation Français, version consolidée du code au 

1
er

 juillet 2013, édition, DALLOZ, Paris, 2013. 
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1- BGH, Arrêt du 26/11/1968, VIZR 212/66. 
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2- Cass, civ. 23 mai1973, J.C.P, 1975, II. 17055. 

3- Cass, civ. 8 avril 1986. J.C.P,  1986 II, 20721. 

4- Cass.CIV. 1
er

 chambre, 11 juin 1991, rev, trim, dr.civ, 1991. 

5- Cass. CIV. 1
er
 chambre, 17 janvier 1995, rev, trim, dr.civ, 1995. 

6- Cour de cassation, 1er chambre civile, 21 février 1995, confirmant 

l’arrêt de la cour de cassation, 1
ère

 chambre civile, 24 novembre 

1993, voir le site : www.sos.net. 

7- Cass. Civ.12 avril 1995. J.C.P 1995 II. 22467. 

8- Cour de cassation 1
er   

chambre
 
 civile. 9 juin1996. D, 1996. 

9- Cass.civ.9 Juillet 1996, Bull.civ.I, 1996, N° 304. 

10- Cass CIV, 1
er 

chambre 17  Juillet 1996, JCP, 1996, 22 747. 

11- Cass.civ, 24 janvier 2006, voir le site :  www.cour  de cassation.fr  

12- Cour de cassation ,1
er

 chambre civile, 24 sepetembre2009, bull, 
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2-Livre vert sur la responsabilité du fait des produits défectueux, 
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Bruxelles, le 28juillet1999.   
(http://europa.eu.int/comm/dg15/fr/index.htm ) 

3- livre blanc de l’assurance, Responsabilité civile, présenté par la 

direction du marché des risques d’entreprises, 12/09/2000. 

www.FFSA.fr 

4- cahiers techniques amrae, Etat des lieux en responsabilité civile, 

les exclusions, 2010,  www.amrae.fr  

H-Sites internet : 

1- www.akhbaralarat.net/qq-qq/  
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4- www.artestingteatments.org  
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ملخص

الواقع التطور العلمي عادت إلى تتمثل في الخطر،إن فكرة مخاطر والتي
اكتشافه يمكن ال للتداولإالالذي المنتوج طرح العلم،بعد يدرك ال والتي

الحقإالأثارها وقت بالمعرفةإذفي المنتوج الموجود في كشف العيب يتم
ذلك كثيرةاألمثلةو،العلمية الالحقة الموبوءأهمهاعلى حادثة الدم

وقضية مدياتور السيدا .بفيروس

يعد التطور العلمي يعفي المنتج من مخاطر فرنسا اإلطار القانوني في
اإلنساني,مستقرا استثناء منتجات الجسم حين،مع في المشرعنأملفي

وتعويض ضحايا مخاطرأنالجزائري قانونيا خاطر بتنظيم يقوم
وطني للتعويض صندوق طريق عن .التطور العلمي

Résumé
La notion du risque de développement revient dans l’actualité. Il s’agit

du risque non connu au moment du lancement d’un produit sur le
marché, et que les connaissances scientifiques et techniques ne permettent
pas de déceler la nocivité du produit. Les exemples sont de plus en plus
fréquents, de la crise du sang contaminé à celle du Médiator.

Le cadre juridique français, exonère le fabricant du produit de sa
responsabilité liée au risque de développement n’est qu’apparemment
stable, cependant le législateur algérien doit s’accommoder a cette
nouvelle situation par une prise en charge juridique et indemniser les
victimes par un fond national d’indemnisation.
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