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:الملخص

ّ  وأمام ألتطور ألتكنولوجي ألهائل في،في ظل حاجة ألشخاص إلبرأم عقود تسد حاجياتهم على أختالفها
شتى
 إهتدى ألفقه وألقضاء ومن ورأئهما ألتشريع إلى، عجزت ألقوأعد ألعامة عن إضفاء حماية لزمة للمضرورين،ألمجالت
 ويهدف ألبحث، لتشمل مجال ألمنتجات وألخدمات وألعقود ألطبية وغيرها،ألتوسع في فكرة أإللتزأم بضمان ألسالمة
ّ  وأحوأل تطبيقاته على بعض ألعقود ألتي،إلى تبيان ماهية ضمان ألسالمة
 أما ألنتائج،تنصب على ألمنتجات وألخدمات
:ألمتوصل إليها فتتمثل في
. ـ ـ ـ ضرورة إقرأر وتجسيد قانوني صريح لفكرة أإللتزأم بضمان ألسالمة في مجال ألمنتجات وألخدمات1
ّ ، ـ ـ تطبيق مبدأ ضمان ألسالمة في ألمجال ألطبي أين يختفي عنصر أإلحتمال وتتاكد ألنتيجة2
سيما في نطاق أستعمال
.ألجهزة ألطبية وإستخدأم ألشعة وألتركيبات ألصناعية
. ألعقد ألطبي،  ألعقود، ضمان ألسالمة، نطاق أإللتزأم:الكلمات المفتاحية

Abstract:

In light of the need of people to conclude contracts that meet their needs of different kinds, and in the
face of the tremendous technological development in various fields, the general rules were unable to
provide the necessary protection to those affected, jurisprudence and the judiciary, and behind them,
guided the legislation to expand the idea of commitment to ensuring safety, to include the field of products,
services, medical contracts, etc. The research aims to clarify what is a guarantee of safety, and the conditions
of its application on some contracts that focus on products and services. As for the results, they are :
-1
The necessity of an explicit legal embodiment of the idea of commitment to ensuring safety in
the field of products and services .
-2
The application of the principle of ensuring safety in the medical field where the possibility
element disappears and the result is confirmed, especially in the scope of the use of medical devices, the use
of radiation and industrial installations.
Key words: SCOPE OF COMMITMENT, SAFETY ASSURANCE, CONTRACTS , MEDICAL
CONTRACT.
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المقدمة:
في إطار ألحياة ألجتماعية يلجا ألفرأد إلشباع حاجياتهم ألشخصية على أختالفها وتنوعها إلى
أبرأم عقود من شانها سد هاته ألرغباتّ ،
ولما كانت هاته ألعقود تنبني على أإلرأدة في أنشائها وتحديد
أثارها ،فقد حرصت كل ألتشريعات إلى ألحفاظ على ما يسمى بالتوأزن ألقتصادي للعقد ،من خالل
خلق توأزن بين أللتزأمات وألحقوق بين أطرأفه.
ألتطور
ألتكنولوجي ألهائل لشتى
فالتنوع ألحاصل على ألصعيد ألجتماعي وألقتصادي في ظل
ألمجالت ،أدى ألى تعاقدأت يكون محلها جسم أإلنسان ،وهي تمس سالمته ألجسدية من جهة،
وتتفاوت فيها ألمرأكز ألقانونية من جهة أخرى ،لذأ كان لزأما إعادة ألنظر في مسالة ألتوأزن لعقدي،
ألشيء ألذي تجسد في فكرة أللتزأم بضمان ألسالمة ،وألتي أنحصرت بدأية بتطبيقات قضائية في
مجال عقود نقل ألشخاص ّ ،
سيما وكـثرة ألحوأدث ألناجمة عن تطور وسائل ألموأصالت ،للتوسع
ُ
فيما بعد وتشمل عقود أخرى أختلت فيها ألموأزنة ألعقدية وأذعنت فيها ألطرأف ألضعيفة.
وعلى ذلك فاللتزأم بضمان ألسالمة فكرة أبتدعها ألقضاء ،وأظهرها إلى ألميدأن ألتشريعي لتسود
وتحكم كل مساس بتلك ألسالمة ألجسدية ،ومن ذلك عقود بيع ألمنتجات ألمعيبة وألعقود ألطبيبة
وغيرها ،ففي مجال ألمنتجات ألمعيبة فإن ألتغيرأت ألجذرية ألتي عرفتها ألجزأئر في شتى ألمجالت،
ّ
لسيما ألجانب أإلقتصادي في ظل أقتصاد ألسوق ،عرفت تنوع للسلع وتطورها ألمر ألذي أدى
بمنتجيها إلى أغرأق ألسوق بمنتجات قد تكون معيبة تشكل خطرأ محدقا بسالمة وصحة مقتنيها
بسبب ُ
تعيبها.
ّ
أما ألجانب ألطبي فإنه وإن كان ألصل أن ألتزأم ألطبيب هو بذل ألعناية ألالزمة ألتي ّتتسم باليقظة
وألموأفقة لالصول ألمهنية ،فإن ألعمال ألطبية ألتي ينتفي فيها عنصر ألحتمال يكون ألتزأم ألطبيب
فيه هو تحقيق نتيجة تتمثل في ضمان سالمة ألمريض ،إذ ألتطور ألعلمي وما صاحبه من أستخدأم
لال لة في ألمجال ألطبي ،ألقى على ألطبيب إلزمية تحقق نتيجة سالمة مريضه في نطاق معين.
وعلية فاهمية ألبحث تتجلى في تبيان أحكام مبدأ ضمان ألسالمة ،وأحوأل تطبيقاته على ألمنتجات
وألخدمات ،وهو يهدف ألى ضرورة ألتجسيد ألقانوني لإللتزأم بضمان ألسالمة في بعض ألعقودّ ،
سيما
ألمتعلقة بالمنتجات وبالمجال ألطبي ،وعلى ذلك لنا عن نتساءل عن ماهية أإللتزأم بضمان ألسالمة،
وما هي أهم مجالت تطبيقه وأحوألها ؟
وألجابة عن هذأ ألتساؤل أعتمدنا ألمنهج ألتحليلي ألوصفي ،وهذأ بمناقشة ألرأء ألفقهية وألتطبيقات
ألقضائية ألوأردة في هذأ ألشان ،ومنه ّتم تقسيم ألورقة ألى ألنقاط ألتالية:
 1ـ ـ ـ ألنطاق ألمفاهيمي لإللتزأم بضمان ألسالمة
 2ـ ـ ـ ـ ـ تطبيقات ضمان ألسالمة في ألعقود
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 1النطاق المفاهيمي ل إال لتزام بضمان السالمة
أمام تنوع ألمنتجات وألخدمات وحاجة ألشخاص إليها ،وفي ظل ألتطور ألتكنولوجي ألهائل وما
صاحبه من مخاطر من شانها ألمساس بالسالمة ألجسدية لمن ُيذعنون في طلب هذه ألمنتجات
وألخدمات ،إتسعت ألهوة ألتعاقدية بين محترفين يملكون ألقدرة ألفنية وألمالية ،ومستهلكين سمتهم
عدم ألمعرف ،فضال عن ألضعف ألمالي ،وأصبح لزأما إضفاء حماية قانونية لهؤلء ألشخاص ،وهو ما
تجلى في أإللتزأم بضمان ألسالمة ،وعليه سنبين ألمقصود بهذأ أإللتزأم ( ،)1.1وكذأ شروط قيامه
( ،)2.1باإلضافة إلى طبيعته ألقانونية وما إذأ كان يشكل ألتزأما ببذل عناية أو تحقيق نتيجة (.)3.1
 1.1ـ ـ ألمقصود باإللتزأم بضمان ألسالمة
ّإن تعريف أإللتزأم بضمان ألسالمة يقتضي ألتعرض للمقصود بفكرة ألسالمة في ذأتها ،ثم مضمون
أإللتزأم بالسالمة.
 1.1.1ـ ـ فكرة ألسالمة
يقتضي معنى ألسالمة أن يمارس ألمدين بها سيطرة فعلية على كل ألعناصر ألتي يمكن أن تسبب ضررأ
للدأئن بها ،وأن تكون هذه ألعناصر دأخله في إطار ألعقد ألذي يربط ألدأئن بالمدين.
أ ـ ضرورة ألسيطرة ألفعلية على ألعناصر ألمسببة للضرر:
يركز ألفقه في تحليله لإللتزأم بضمان ألسالمة على طبيعة هذأ أللتزأم (ألتزأم ببذل عناية أم بتحقيق
نتيجة) أكـثر من ألتركيز على محل هذأ أللتزأم  ،فالمقصود بالسالمة هي أن يكون فيها ألكيان
ألجسدي وألصحي للمتعاقد محفوظا من أي أعتدأء يسببه له تنفيذ أإللتزأمات ألتعاقدية ألمبرم بين هذأ
ألخير وبين مهني محترف.
وللسالمة بهذأ ألمعنى مفهوم أحادي ل يحتمل ألتدرج أو ألتنوع ،فلما تكون هاته ألخيرة هي محل
أإللتزأم ،فال يمكن ألتعبير عنها بطريقة وسط ،فالتنفيذ ل يحتمل ألزيادة أو ألنقصان ،فالسالمة غير
قابلة للتجزئة  ،ومنه فالجل ألوفاء بها يجب أن تغطي ألسالمة كل مدة تنفيذ أإللتزأمات ألمتولدة عن
ألعقد ألذي أنشاها ،إذن فبعد تحديد ألمقصود بالسالمة نستطيع أن نحدد محل هذه ألسالمة،
فيقصد بها أن يسيطر ألمدين على ألعناصر ألتي يمكن أن تسبب ألضرر ،وهذأ بالسيطرة على سلوك
ألشخاص أو على ألشياء ألمستخدمة في تنفيذ ألعقد.
ومقتضى هذأ ألتاثير هو توجيه ورقابة يمارسان بوأسطة ألمدين على هذأ ألسلوك وتلك ألشياء،
بشكل يجعل أستخدأمها في تنفيذ أإللتزأمات ل يقيم أي ضرر لصحة ألدأئن أو لتكامله ألجسدي.
غير أن ألمهم في هذأ ألنطاق ،أن ألسيطرة ألفعلية على ألعناصر ألتي يمكن أن ُتسبب ألضرر للدأئن
في أإللتزأم ،تستوجب أن تنتمي إلى ألعقد ألمبرم بين ألدأئن وبين ألمهني أو ألمحترف وليس خارجة
عنه.
ب ـ ألعناصر ُألمسببة للضرر تدخل في إطار ألعقد ألذي يربط ألدأئن بالمدين وينبع شرط
أنتماء ألعناصر ألمسببة للضرر في ألعقد ،من حقيقة أن هذأ ألخير عبارة عن دأئرة مغلقة على عاقديه
يتبدلن فيه أدأءأت مختلفة ،وأن هذأ ألعقد يجب أن ّ
يعرض ألدأئن إلى خطر أكـثر مما يتعرض له
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ألغير ،فشرط أنتماء ألعناصر للعقد أو شرط ألدأخلية ُيبلور إذن أإللتزأم بضمان سالمة ألمرتبط بوجود
وتنفيذ ألعقد ألمبرم بين ألدأئن وألمدين تنفيذأ صحيحا.
 2.1.1مضمون اللتزام بضمان السالمة
يقتضي أإللتزأم بضمان ألسالمة أن يلتزم ألمهني من جهة ُ
بتوقع ألحادث ألذي يمكن أن ُيخل
بسالمة ألمتعاقد ألخر ،ومن جهة أخرى ألتزأمه بالتصرف لجل منع حدوث ألضرر أصال أو على ألقل
تجنب أثاره.
ا ضرورة توقع الحادث الضار
لجل توقع ألحادث ألضار يقوم ألمدين باإللتزأم بضمان ألسالمة بتخيل ألحادث ألمستقبلي ألذي
يمكن أن يترتب عليه ضرر بالمتعاقد معه ،وبتقدير مدى أحتمالية وقوع هذأ ألحادث.
فيجب أن يتوقع ألمدين كل ألحوأدث ،ألتي تعترض ألتنفيذ ألعادي وألصحيح للعقد ،وألتي يمكن أن
تولد أضرأرأ جسدية للمتعاقد ألخر ،فرفض ألقضاء بصفة دأئمة للسبب ألجنبي كوسيلة إلستبعاد
مسؤولية ألمدين ،يرتبط ليس فقط بان هذأ ألخير كان يمكنه توقع ألحادث ،ولكن لن هذأ ألحادث
كان محتمال  ،فكون ألحادث متوقعا ُيقدم دأئما كنتيجة منطقية ،ل يستطيع أن يتخلص منها ألمدين
بإثبات ألسبب ألجنبي.
ب العمل على منع الحادث الضار او التقليل من اثاره
يفرض توقع ألحادث على عاتق ألشخص ألملقى على عاتقه أإللتزأم بضمان ألسالمة وأجبا بالتصرف
حيال هذأ ألمر ،ومنه يلتزم ألمدين بضمان بالسالمة بإتخاذ كل أإلحتياطات وأإلجرأءأت ّ
ألالزمة لمنع
وقوع ألحادث ،فالمدين يجب أن يتجنب وقوع ألحادث نفسه وهذأ باتخاذ كافة أإلجرأءأت ّ
ألفعالة ألتي
من شانها منع ألحوأدث ألمتوقعة ألتي تمس أمن وسالمة ألمتعاقد ألخر ،وإذأ لم يستطع ذلك،
فعليه على ألقل أتخاذ أإلجرأءأت ألضرورية لتقليل ألثار ألضارة للحادث ،ومن ّثم يجب عليه أتخاذ
أإلجرأءأت ّ
ألالزمة لمنع حصول ألضرر أو ألتخفيف من أثاره ألضارة ،وفي هذأ ألشان يتشدد ألقضاء في
أعتبار ألحادث غير متوقع أو غير ممكن ألدفع ،إذ ألغالب في ألتطبيقات ألقضائية هو أعتبار ألحوأدث
ألضارة بالسالمة ألجسدية للمتعاقد غير ممكنة ألدفع ،ألمر ألذي يقيم معه مسؤولية ألمدين عن عدم
وفائه بإلتزأمه بضمان سالمة أتجاه ألمتعاقد معه.
وعليه ّ
ومما سبق ذكره نقول أن ألمقصود باإللتزأم بضمان ألسالمة ،هو ألتزأم يقع على عاتق مدين
يتمثل في ألسيطرة على ألشخاص وألشياء ألتي من شانها ألمساس بالسالمة ألجسدية للدأئن ،ومن
أجل تنفيذ كامل وسليم لهذأ أإللتزأم وجب أتخاذ أإلجرأءأت ّ
ألالزمة ألتي تمنع ألضرر ،أو كحد أدنى
ألعمل على ألتقليل من ألثار ألضارة للحادث.
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 2.1شروط قيام إال لتزام بضمان السالمة
إن وجود أللتزأم بضمان ألسالمة في عقد من ألعقود يقتضي تحقق ألشروط ألتية:
ا وجود خطر يهدد سالمة احد المتعاقدين
لكل أنسان ألحق في ألمحافظة على سالمة جسده ،فاذأ ماحدث عليه أعتدأء فله ألمطالبة بالتعويض،
حيث ذهب غالبية ألفقه إلى أعتبار ألناقل ملزم بضمان سالمة ألمسافر ،فعليه أيصاله سليما ومعافى
ألى جهة ألوصول ،وأيضا يلتزم صاحب ألفندق بضمان سالمة ألنزيل.
وفي كل هذه ألعقود يبدو وأضحا أن خطرأ ما يتهدد أحد طرفيه في سالمة جسده ،ولعل وجود هذأ
ألخطر هو ألقاسم ألمشترك بين مختلف ألعقود ألتي تتضمن ألتزأما بضمان ألسالمة.
وإذأ كان ألنسان أعلى قيمة في ألوجود ،فإن جسده يمثل جزءأ هاما من هذه ألقيمة ،ففي ألوقت
ألذي يسلم فيه نفسه لخر ،وجب على هذأ ألغير ضمان سالمته ،وهذأ هو أإللتزأم بالسالمة بمعناه
ألدقيق ،أو على ألقل أتخاذ كافة أإلحتياطات ّ
ألالزمة لتحقيق هذأ ألهدف ،لذلك كان ل بد أن تكون
لسالمة جسد أإلنسان قدسية ،ومن ّثم فإذأ ما ّ
سلم أنسان جسده لخر وأئـتمنه على أغلى ما يملك،
فإنه ل بد أن ينتظر منه ضمانا شديد ُ
ألخصوصية ُيصبغ بصبغة مقدسة .
ب ان يعهد احد المتعاقدين بنفسه إالى المتعاقد الخر
ومعناه فقدأن أحد ألمتعاقدين حقه في ممارسة خيارأت تحقيق سالمته ألجسدية ،وأنتقال ذلك ألحق
للمتعاقد ألثاني ،فمتى كان أحد طرفي ألعقد خاضعا لالخر باي نوع من ألخضوع ،كخضوع ألطبيب
للمريض ،بحيث يعهد له بسالمته بشكل كامل ،أو من ألناحية أإلقتصادية كخضوع ألمستهلك
للمهني في عقود أإلذعان ،حيث ُيذعن هذأ ألخير في أحتكار ألسلع وألخدمات ُويملي شروطه دون أن
يكون للمستهلك حق مناقشتها أو ألتغيير فيها .
ج قصر إال لتزام بضمان السالمة على عاتق المتعاقد المهني
فالمظهر ألرئيسي إلحترأف ألمدين هو ألتخصص ألذي يكـتسبه في أدأء ألعمل ،وهذأ ألتخصص هو
ألذي يؤدي إلى رفع درجة ألمستوى ألفني في تنفيذه لإللتزأم ،وألسبب في ذلك هو أن من يحترف
مهنة معينة يجب أن ُيعد نفسه إعدأدأ تاما للقيام بها ،فيحصل على ألمؤهالت ألضرورية ،ويكـتسب
ألمعلومات ألفنية ،ويتحصل على ألدوأت ّ
ألالزمة لحسن تنفيذ ألتزأمهُ ،وي ُ
عد مكانا مالئما يتناسب مع
طبيعة ألعمل.
ويكمن ألهدف في فرض أإللتزأم بضمان ألسالمة على ألمهنيين كون ألشخاص ُتقدم على ألتعامل
معهم دون حذر وتريث أستنادأ لما يملك من خبرة ودرأية في مجال تخصصه ألمهني ،ومن ّثم كان
ّ
طبيعيا أن يرأعي ألمهني هذأ ألعتبار ،فال ُيقدم على ممارسة هاته ألمهنة إل أذأ كان عالما باصولها
ألعلمية ،ومتمكنا من أبجديات فنياتها ،وأذأ ما أ ّ
خل بهاته ألثقة كان مسؤول عن ذلك .
 3.1طبيعة اللتزام بضمان السالمة
يختلف أللتزأم بوجه عام من حيث طبيعته ألقانونية ،فقد يلتزم ألمدين بتحقيق نتيجة محددة
للدأئن ،وقد يلتزم ببذل عنايةُ ،ويجسد أإللتزأم بضمان ألسالمة في صورة من هاته ألصور،
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وعليه سنبين مضمون أإللتزأم بتحقيق نتيجة وببذل عناية ،وكذأ طبيعة أإللتزأم بضمان ألسالمة.
وال لتزام ببذل عناية
 1.3.1مضمون إال لتزام بتحقيق نتيجة إ
يطلب من ألمدين أحيانا نشاطا معين يقصد من ورأئه هدف محدد ،فإذأ لم تتحقق ألنتيجة ألمرجوة
فإن ألدأئن يصيبه ضرر وأضح يكـفي لقيام مسؤولية ألمدين ألمدنية ألذي لم يف بالتزأمه ،وفي هذأ
أللتزأم ل يملك ألمدين ألتخلص من ألمسؤولية بالدعاء أن هناك صعوبات منعته من تحقيق ألنتيجة
ألمطلوبة ،بل يتعين عليه ألتخلص من ألمسؤولية إثبات ألسبب ألجنبي ألذي حال دون تنفيذ
ألتزأمه ،ول يكـفي ألمدين أإلعفاء من ألمسؤولية أإلدعاء بانه كان حسن ألنية وأنه توخى في سلوكه
ألحرص ّ
ألالزم في سبيل تحقيق ألنتيجة لكنه لم يستطع ،فالدأئن في هذأ ألنوع من أللتزأمات يهتم
بحصوله على ألنتيجة أكـثر من أهتمامه بسلوك ألمدين.
وأحيانا أخرى يتعهد فيها ألشخص (ألمدين) ببذل ما في وسعه وقدرته من أجل تحقيق ألنتيجة
ألمرجوة من أإللتزأم ،ويتصرف في هذأ أإلطار ببذل ألحرص وألعناية ألتي ياتيها شخص معتاد في رعاية
مصالحه ،فإذأ لم تتحقق ألنتيجة ألمنتظرة فإن مسؤولية ألمدين ل تقوم ّإل إذأ أستطاع ألدأئن إثبات
وأقعة أإلهمال وعدم ألحرص في جانبه.
وتكمن أهمية ألتميز بين هذه ألتصنيفات في تحديد ألمكلف بعبء أإلثبات ،إذ في أإللتزأم بتحقيق
نتيجة يكـفي ألدأئن إثبات وأقعة عدم تحقق ألنتيجة ألمنتظرة كليا أو جزئيا حتى تقوم مسؤولية
ألمدين ،أما في أإللتزأم ببذل عناية فعلى ألدأئن إثبات تقصير ألمدين أو سلوكه ألخاطئ ألذي كان
ألسبب في ألضرر ألذي أصابه ،ول يكـفي مجرد تحقق ألضرر وإنما يلزم إثبات خطا ألمدين وعالقة
ألسببية بينهما.
 .2.3.1طبيعة إال لتزام بضمان السالمة
بعيدأ عن ألماخذ ألموجهة إلى ألتفرقة بين أللتزأم بتحقيق نتيجة وأإللتزأم ببذل عناية ،وبصرف ألنظر
عن ألنقد ألموجه إلى ألتفرقة بين أإللتزأم بضمان ألسالمة كون ألمدين ملزم بتحقيق نتيجة أو فقط
ببذل ألعناية ّ
ألالزمة  ،فإن ألرأجح فقها وقضاء أن أللتزأم بضمان ألسالمة كمبدأ جاء لحماية فئة
ألمضرورين  ،تتجسد طبيعته ألقانونية في إلزأم ألمهنيين ألمحترفين باعتبارهم لهم ألقدرة ألفنية
وألقتصادية بتحقيق نتيجة تتمثل في ألسالمة ألجسدية لهؤلء ألمتعاقدين ألذين غالبا ما ُيذعنون في
هذأ ألتعاقد ،فضال عن عدم خبرتهم ألفنية وضعفهم ألمالي ،كما أن أإللتزأم بضمان ألسالمة إذأ ما كان
محله هو فقط مجرد بذل عناية من قبل ألمهني ،فإنه بالضرورة سيفقد هدفه ومبتغاه ألذي ُأسس من
أجله ،إذ في هذه ألحوأل على ألمضرور أثبات أإلخالل بهذأ أإللتزأم ،وهو أمر يستحيل في ظل ألتطور
ألتكنولوجي وما صاحبه من تعقد وتنوع للمنتجات وألخدمات ،ضف ألى ذلك أن قوأعد ألمسؤولية
ألتقليدية ألذأتية ألقائمة على ألخطا ألوأجب أإلثبات أصبحت عاجزة تماما عن أضفاء حماية
للمضرورين ،ومن ّثم ّتم تبني مسؤولية موضوعية تقوم على ألضرر بعيدأ عن فكرة ألخطا في كـثير من
ألمجالت ،ألشيئ ألذي ُيجسد كون أإللتزأم بضمان ألسالمة يكون ُمخال به ،كلما ّ
سبب ألمهني ضررأ
للمتعاقد معه ،بحكم عدم تحقق ألنتيجة ألمرجوة ألمتمثلة في عدم ألمساس بسالمته ألجسدية.
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 2تطبيقات ضمان السالمة في العقود
أمام قدأسة جسم أإلنسان ،وفي ظل ما هو سائد من تطور تكنولوجي هائل في شتى ألمجالت،
وما نتج عنه من تنوع للمنتجات وألخدمات ،أضحى ألتوسع في نطاق أللتزأم بضمان ألسالمة ضرورة
تمليها ألحياة ألجتماعية ،فبعدما كان هذأ أإللتزأم ينحصر أبتدأء في عقود نقل ألشخاص ،زأد مجاله
ليشمل عقود بيع ألمنتجات ،وكذأ عقود ألخدماتّ ،
سيما في ألمجال ألطبي ضمن أحوأل ومجالت
معينة ،وعليه سنتطرق إلى تطبيقات أإللتزأم بضمان ألسالمة في مظاهر عقود ألبيع ( ، )1.3وكذلك
مجال ألتطبيق فيما يخص ألعقد ألطبي (.)2.3
 1.2مظاهر إال لتزام بضمان السالمة في عقود البيع
إن ألتطور ألصناعي وألثورة ألتكنولوجية ألهائلة جعلت ألمنتجات ت ّتسم بالتنوع وألتعقيد ،ألشيئ
ألذي أ ّثر على ألعالقة ألستهالكية ،فالمهني أو ألمنتج يتمتع بحنكة وتجربة لم يتسن للطرف مقتني
هذه ألمنتجاتّ ،
سيما ألمستهلكين إدرأكها وبلوغها ،ففي ظل أنعدأم لتوأزن في ألمعرفة وألكـفاءة
ألفنية وألقتصادية بين ألمتعاقدين ،أقرت معظم ألتشريعات ألحديثة ألتزأما قانونيا على عاتق
ألمهني ،وحقا أصيال للمستهلك يتمثل في أإللتزأم باإلعالم  ،أو بالتبصير ألمستنير لهذأ ألخير ،وجعله
على درأية كاملة بكل خصوصيات ألمنتوج  ،وأسناد هذأ أإللتزأم على فكرة ضمان سالمة مستهلكها،
وفي ذأت ألسياق فإن هاته ألفكرة ل تتجلى في أللتزأم باإلعالم فحسب ،وغنما تتسع لتشمل كل
عقود ألبيع ألتي تتضمن تسليم منتجات معيبة من شانها ألمساس بسالمة مستهلكيها.
بالعالم
 1.1.2إال لتزام بضمان السالمة كاساس ل إال لتزام إ
فرض ألمشرع ألجزأئري ألتزأما عاما باإلعالم ،فحوأه إحاطة ألمستهلك علما بجوهر محل ألعقد
ومكوناته ،فضال عن كيفية أستعماله ومكامن خطورته ،وهذأ إلختيار أفضل ألمنتجات وأجودها ،غير
أن هذأ أإللتزأم لم ُيجسد كالتزأم مستقل وقائم بذأته ،وإنما ّتم إخضاعه إلى ألحكام ألعامة ألوأردة في
ّ
ألقانون ألمدني رغم عجز هاته ألقوأعدّ ،
لسيما عيوب ألرأدة وألضمان عن إضفاء ألحماية ألالزمة
وألكافية لفئة ألمستهلكين.
ففي ظل ألتطور ألعلمي ألكبير ألذي أدى إلى ألعديد من ألمبتكرأت وألخترأعات في مجالت ألحياة
أإلجتماعية ،وأمام وسائل ألترويج و ألدعاية ألمختلفة ،يرى ألفقه ألحديث ـ ـ ونوأفقهم في ذلك ـ ـ إلى أن
ألتزأم ألمهني بإعالم ألمستهلك يجد أساسه في أإللتزأم بضمان ألسالمة  ،ذلك أن متطلبات تحقيق
ضمان سالمة ألمشتريّ ،
سيما ألمستهلك توجب على ألبائع ليس فقط تسليم مبيع خاليا من كل
عيب ،وإنما توجب عليه أيضا إحاطته علما بما ينطوي عليه ألمبيع من أخطار ،ولفت نظره إلى كل
أإلحتياطات ألوأجب أتخاذها لتجنبها .
ّ
وعلى ذلك ألنهج سارت ألتشريعات ألحديثة ،سيما ألقانون ألفرنسي ألذي أولى أهتماما لفكرة أإللتزأم
بضمان ألسالمة ّ
وعدها أإللتزأم ألساسي ألذي تتفرع عنه أإللتزأمات ألخرى في عقد ألبيع بما فيها
أإللتزأم باإلعالم ،فاوجب أن تنطوي ألمنتجات وألخدمات على ضمانات ألسالمة ألمرتقبة قانونا ،وأن
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ل تؤدي إلى أإلضرأر بصحة ألشخاص ،سوأء في حالت ألستعمال ألمالوف لها ،أم في ألحالت
ألخرى ألتي تدخل عادة في توقع ذوي ألمهن .
هذأ وبالرجوع إلى ألتشريع ألجزأئري فإنه لم يكن صريحا ليقول أن ألساس ألقانوني لاللتزأم باإلعالم
هو أللتزأم بضمان سالمة ألمستهلك ،غير أنه وباستقرأء ألنصوص ألتشريعية وألتنظيمية  ،وألتمعن
فيها ،نجد وأن مشرعنا يشير إلى ضمان سالمة ألمستهلك من خالل ضرورة أن يستجيب ألمنتوج
للرغبات ألمشروعة للمستهلك فيما يخص ألنتائج ألمرجوة منه ،وأن يقدم ألمنتوج وفق مقاييس
تغليفه ،وأن ُيذكر مصدره وتاريخ صنعه ،وألتاريخ ألقصى لالستهالك وكيفية ألستعمال ،
وألحتياطات ألوأجبة وغيرها ،هذأ فضال عن إلزأمية تنوير إرأدة ألمستهلك من خالل ألخصائص
ألساسية للمنتوج ،سيما طبيعته ومنشاه ومميزأته وكمياته.
وعلى ذلك فيجب أن تنطوي ألمنتجات سوأء أكانت سلعا أو خدمات على ضمانات ألسالمة ضد كل
ألضرأر ألتي يمكن أن تمس سالمة ألمستهلك سوأء كان ذلك بخلوها من ألعيوب ،أو باشتمالها على
جميع ألمعلومات ألتي توضح مخاطرها وكيفية ألوقاية منها.
 2.1.2اللتزام بضمان السالمة في المنتجات المعيبة
نتج عن ألتطور ألمذهل في ألمجال ألصناعي أنتشار منتوجات كـثيرة ومتنوعة غالبا ما تعرض حياة
ألمستهلك وأموأله للخطر أو ألخسارة ،خاصة عندما تكون معيبة وغير مطابقة للموأصفات وأمام عجز
ألقوأعد ألعامة إلضفاء ألحماية ّ
ألالزمة لفئة ألمضرورين من ألمنتجات ألمعيبة  ،أهتدى ألفقه وألقضاء
 ،ومن ورأئهما ألتشريع ّ
لسيما ألجزأئري إلى أقرأر مسؤولية ألمنتجين عن منتجاتهم ألمعيبة فجاءت
ألمادة 140مكرر من ألقانون ألمدني لتحديد مسؤولية ألمنتج عن ألمنتجات ألمعيبة دون تحديد
لحكام هذه ألمسؤولية ول شروطها ،فتطرقت للمنتوج ألمعيب بصفة شاملة بما في ذلك ألمنتوج
ألخطير ،ولم تبين أحكام هذه ألمسؤولية ّ
،سيما طبيعتها وأساسها ألقانوني ،غير أنه وتطبيقا للقوأعد
ألعامة فان طبيعة ألمسؤولية تختلف باختالف ألعالقة بين ألمنتج وألمضرور  ،فاذأ كانت تعاقدية فان
ألمسؤولية ألعقدية تقوم حالة أقتناء منتوج معيب وتوأفر باقي أركان هذه ألمسؤولية  ،وفي غير ألتعاقد
فإن ألمسؤولية ألتقصيرية هي ألوأجبة ألتطبيق حالة أإلخالل بالتزأم قانوني يتمثل باإلضرأر بمقتني
هاته ألمنتجات ،أما أساس هذه ألمسؤولية فإن ألرأجح أنها مسؤولية موضوعية تقوم على أساس
ألمخاطر ،مضمونها أإللتزأم بضمان سالمة ألمستهلك ،إذ كل مساس للسالمة ألجسدية بفعل ألمنتج
ألمعيب يستوجب قيام ألمسؤولية ألمدنية للمنتج ،ومن ّثم أإللتزأم بالتعويض.
وفي ذأت ألسياق جاءت أحكام قانون حماية ألمستهلك وألمرأسيم ألتطبيقية له ،وتضمنت
مسؤولية ألمنتجين عن منتجاتهم ألمعيبة ،فالمشرع ألجزأئري أقر ضمانا قانونيا خاصا بالمستهلك
يلتزم به ألمنتج في موأجهته ،وفي ذلك تنص ألمادة  09من قانون حماية ألمستهلك على أنه " يجب
أن تكون ألمنتوجات ألموضوعة لالستهالك مضمونة ،يتوأفر فيها ألمن بالنظر إلى ألستعمال
ألمنتظر منها  ،وأن ل تلحق ضررأ بصحة ألمستهلك وأمنه ومصالحه ".
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ومنه فقد يكون ألمنتوج خاليا من أي عيب ،لكن أستهالكه أو أستعماله ينطوي على بعض
ألمخاطر ،ومن ّثم يقع على ألمنتج بصفته مهني إخطار مستهلكيه وإعالمهم بالخطار ألكامنة فيه،
ّ
وإرشادهم إلى ألحتياطات ألوأجبة أتخاذها ،وطريقة ألستعمال ألالزمة لتفادي هاته ألخطار ،وعلى
ذلك فيجب أن تنطوي ألمنتجات سوأء أكانت سلعا أو خدمات على ضمانات ألسالمة ضد كل ألضرأر
ألتي يمكن أن تمس سالمة ألمستهلك سوأء كان ذلك بخلوها من ألعيوب  ،أو باشتمالها على جميع
ألمعلومات ألتي توضح مخاطرها وكيفية ألوقاية منها.
 2.2تطبيقات ضمان السالمة في العقد الطبي
ألصل أن ألتزأم ألطبيب أتجاه ألمريض هو ألتزأم ببذل عناية ،فهو ل يلتزم بشفاء ألمريض ،وإنما
يلتزم فقط ببذل ألعناية ّ
ألالزمة في سبيل شفائه ،ول يسال عن عدم تحقق ألشفاء ،وإنما عن تقصيره
في بذل ألعناية ّ
ألالزمة ألتي تتسم باإلخالص وألتفاني وألمطابقة لمعطيات ألعلم ألحديثة.
لكن ومع ألتطور ألعلمي ألهائل في ألمجال ألطبي وأستخدأم أل لة ،باإلضافة إلى فكرة عدم
ألتوأزن ألعقدي ،فالطبيب باعتباره مهني يتسم بالمعرفة ألطبية فضال عن كمال عافيته ،وفي ألمقابل
ألمريض طرف ضعيف باعتباره مستهلكا لخدمة وجاهال بالعلوم ألطبية ،فضال عن ضعفه ألعضوي
بسبب ما يعانيه من أمرأض ،أضحت حماية ألمريض غاية ل بد منها ،ألمر ألذي جعل ألقضاء ألفرنسي
يحاول في سبيل كـفالة حق ألمضرور في ألحصول على ألتعويض ّعما أصابه من ضرر نتيجة ألعمل
ألطبي دون حاجة إلى إثبات خطا ألطبيب ،وكانت وسيلته في ذلك إقرأر أإللتزأم بضمان ألسالمة في
ألمجال ألطبي.
وعلى ذلك فاإللتزأم بضمان ألسالمة فكرة تحكم كل مساس بالسالمة ألجسدية  ،غير أن نطاق
تطبيقها يكاد ينحصر في مجالت محددةّ ،
سيما أستعمال ألجهزة ألطبية ،وأستخدأم ألشعة في
ألعمليات ألطبية ،فضال عن ألتركيبات ألصناعية ألتي يلجا أليها ألمريض لتعويض ما فقده من بعض
كيانه.
 1.2.2التزام الطبيب بضمان السالمة في استعمال الجهزة الطبية
يستخدم ألطبيب في عمله ألطبي بعضا من ألدوأت وألجهزة ألطبية وألتي يمكن أن ينشا عنها
ضرر للمريض أو ألغير ،ولقد شاع أستخدأم ألدوأت وألجهزة في ألعالج وألجرأحة ،وذلك بسبب
ألتقدم ألعلمي ألكبير في ألمجال ألطبيّ ،
سيما أجهزة ألضغط وأدوأت ألجرأحة ،وألكرأسي ألطبية
وألمناضد وغيرها.
ّ
وقد يحدث خالل أستعمال ألطبيب لهذه ألجهزة إصابات بالغة بالمريض ،ومن ثم كان من
ألضروري معرفة مدى مسؤولية ألطبيب عن أستعمال هذه ألجهزة وألدوأت ألطبية.
وفي هذأ ألصدد يتجه ألفقه ألفرنسي ألحديث ،ومن ورأئه ألقضاء على أعتبار أإللتزأم ألناشئ عن
ألجهزة وألدوأت ألطبية من طبيعة أإللتزأمات بتحقيق نتيجة .
على أن ألفقه وألقضاء قد بدأ يسيرأن نحو ألتوسع في تقرير ألمسؤولية ألناشئة عن أستعمال هذه
ألجهزة وألدوأت تنفيذأ للعمل ألطبي ذأته ،معتبر ين أإللتزأم ألناشئ عن أستعمالها في ألعمل ألطبي

24

مجلة الدراسات القانونية

Journal OF LEGAL STUDIES-

مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن مخبر السيادة والعولمة – جامعة يحي ى فارس بالمدية (الجزائر)
ISSN 2437-0304
EISSN: 2602-5108
رقم اإليداع القانوني2015- 3039 :

المجلد06 :

العدد02 :

السنة  :جوان -2020شوال  1441ه

ص30 -16 :

ذأته هو ألتزأم بضمان سالمة ألمريض ،يلزمه بتعويض ألضرر ألذي لحق بمريضه بمناسبة عمل جرأحي
ضروري لعالجه حتى في حالة غياب ألخطا ،وذلك متى كان هذأ ألضرر ل عالقة له بحالة ألمريض
ألسابقة على ألتدخل ألجرأحي ،أو بالتطور ألمتوقع لهذه ألحالة  ،نتيجة لتدخل أللت بشكل ملحوظ
وظاهر في ألعالج ،فإذأ نشا عن أستخدأم هذه ألدوأت أو أللت ـ ـ وألتي تعتبر غالبا من ألشياء ألتي
تتطلب حرأستها عناية خاصة وألطبيب ألمعالج هو ألذي له ألسيطرة عليها ـ ـ ـ أضرأرأ للمريض وجب على
ألطبيب تعويضه عن هذأ ألضرر ،إذ ل يجب أن يترتب على أستخدأم هذه أللت إلحاق ألضرر
بالمريض ،وألتزأم ألطبيب هنا ألتزأم بتحقيق نتيجة ل ببذل عناية ،ومثال ذلك أن ينفجر غاز ألتخدير
مما قد ينجم عنه ضرر للمريض ،وهنا ل يكلف ألمريض بإثبات خطا ألطبيب ،ول يستطيع هذأ ألخير
ألتخلص من ألمسؤولية ّإل باثبات ألسبب ألجنبي ألذي أدى ألى حدوث ألضرر ،وألضرأر ألمقصودة
في هذأ ألشان هي ألتي تنشا نتيجة وجود عيب أو عطل بالجهزة وألدوأت ،إذ يقع على ألطبيب ألتزأما
بمقتضاه يستخدم أللت ألسليمة ألتي ل تحدث أضرأرأ بالمريض ،وهذأ هو أإللتزأم بضمان ألسالمة،
فال يعفى ألطبيب من ألمسؤولية حتى لو كان ألعيب ألموجود في أل لة يرجع إلى صنعها ويصعب كشفه
وعلى ذلك ُيسلم ألفقه ألحديث بان ألطبيب يتعهد فضال عن بذل عناية يقظة في عالج ألمريض
وفقا لالصول ألعلمية ،بالتزأم محدد بسالمته من ألضرأر ألمستقلة عن ألمرض ألذي لجا إليه من أجله
وعلى غير صلة به ،ومحل ألتزأمه هذأ تحقيق نتيجة ينطبق خاصة على ألضرأر ألتي تلحق ألمريض من
ألدوأت أو ألجهزة ألطبية ،وتنقطع صلتها بالعمال ألطبية ألتي يظل محل أإللتزأم بتاديتها بذل
عناية ،وترجع هذه ألضرأر في ألعادة إلى عيوب في ألجهزة وألدوأت .
ومن ذلك فقد قضي بمسؤولية ألطبيب عن وفاة ألمريض في أثناء ألجرأحة نتيجة أنفجار حدث
لتسريب ألغاز من جهاز ألتخدير وأشتعاله بشرأرة خرجت منه  ،وعن إصابة ألمريض بحروق نتيجة
لهب خرج من ألمشرط ألكهربائي في أثناء عالجه رغم عدم ثبوتا تقصيره .
 2.2.2ضمان السالمة في التركيبات الصناعية
أدى ألتقدم ألعلمي إلى تزأيد أإللتجاء إلى ألعضاء ألصناعية كوسيلة لتعويض ما يفقده أإلنسان من
بعض أعضاء جسمه ،أو ما يصاب منها بعجز أو ضعف ،ومن ألمثلة على ذلك ألسنان وألطرأف
ألصناعية .
ُوي ُ
ّ
عد طبيب ألسنان ألنموذج ألمثل للقيام بمثل هذه ألعمليات سيما وشيوعها بين مختلف فائت
ألمجتمع باعتبارها حالة مرضية في تزأيد مستمر ،لذلك دفعت ألرغبة ألفقهية ومن ورأئها ألقضائية إلى
ضرورة توفير ألحماية ّ
ألالزمة لمرضى طبيب ألسنان ،وفي جذب أنتباه هذأ ألخير إلى خطورة ما يقوم
به من أعمال ،وحساسية ألمنطقة ألتي يعمل بها وهي منطقة ألفم وألسنان  ،وعلى ذلك لنا أن
نتساءل عن مدى مسؤولية ألطبيب عن تركيب ألعضاء ألصناعية؟
ذهب ألرأجح من رأي ألفقه إلى ألتفرقة بشان طبيب ألسنان بين حاتين  ،فالحالة ألولى تتعلق
بقيام ألطبيب بالكشف عن ألمريض وتشخيص ألمرض ،ثم وصف ألعالج ،فطبيب ألسنان في هذأ
ألفرض ملزم بمرأعاة قوأعد مهنة ألطب وأحكامها في ألكشف وألتشخيص ،وعليه بذل ما في وسعه

25

مجلة الدراسات القانونية

Journal OF LEGAL STUDIES-

مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن مخبر السيادة والعولمة – جامعة يحي ى فارس بالمدية (الجزائر)
ISSN 2437-0304
EISSN: 2602-5108
رقم اإليداع القانوني2015- 3039 :

المجلد06 :

العدد02 :

السنة  :جوان -2020شوال  1441ه

ص30 -16 :

للوصول بدقة إلى ألمرض ألذي يعاني منه ألمريض ،وتحديد مصدر أل لم ألذي يشعر في أسنانه ثم
يجتهد ـ بعد ذلك ـ في وصف ألعالج ألمناسب وألمالئم لحالة ألمريض وهو في كل ما تقدم ملزم ببذل
ّ
ألعناية ألالزمة وألمتفقة مع أصول ألمهنة  ،ومن ّثم تقوم مسؤوليته عما يصيب ألمريض من أضرأر إذأ
ثبت إهماله في بذل ألعناية ألمناسبة ،أو عدم مرأعاته لقوأعد ألمهنة وأصولها.
أما ألحالة ألثانية فترتبط بقيام ألطبيب تنفيذ ما أستقر عليه في ألمرحلة ألولى ،أي بتركيب ألجهاز
أو ألسنان ألتي وقع عليها أإلختيار ،وهنا يكون ألتزأم ألطبيب هو تحقيق نتيجة وليس بذل عناية،
فإتمام عملية ألتركيب أو ألحشو ألمطلوب ،ل يكـتفى بشانها من ألطبيب أن يبذل عناية  ،وإنما ُيلزم
هنا بالوصول إلى ألنتيجة ألمرجوةُ ،وينظر إليه ليس بكونه طبيبا ولكن باعتباره فنيا يؤدي عمال فنيا
ّ
يجب أن يصل إلى نتيجته ،ويصبح مسؤول في حالة عدم تحققها ،إل إذأ أثبت ألسبب ألجنبي ألذي
حال دون ذلك ،ويلتزم طبيب ألسنان بتحقيق نتيجة وهي تقديم تركيبات صناعية صالحة ومالئمة
لحالة ألمريض ،ويسال عن عدم تحققها أيا كان ألسبب في ذلك ،أي سوأء أكان ذلك بسبب عدم
أتخاذه ألعمال ألتحضيرية ّ
ألالزمة لعملية ألتركيب ،أو أهماله في أتخاذ أإلحتياطات ألمطلوبة لذلك .
وفي ذلك نرى ألحماية ألكافية للمريض باعتباره مستهلكا لخدمة وطرفا ضعيفا يستحق ّ
ألتشدد في
مسؤولية ألطبيب باعتباره مهني من جهة ،ومن جهة أخرى لكون جسم ألمريض هو محل ألعالقة
ألتعاقدية ،وهو شيء مقدس وجب صيانته وألحفاظ عليه.
 3.2.2استخدام الشعة
ّ
تعد ألشعة من أإل كـتشافات ألعلمية ألهامة ألتي تلعب دورأ مهما في ألمجال ألطبي في عصرنا
ّ
ألحالي ،إل أنه على ألرغم من فاعلية ألشعة وما تحققه من فوأئد عظيمة فإن أستخدأمها قد يؤدي إلى
بعض ألضرأر ألجانبية بسبب طريقة أإلستعمال ألخاطئة ،أو بسبب ألحالة ألجسمانية ألخاصة
للمريض ألخاضع لالشعة  ،ومن ّثم فإن أستعمال ألطبيب لالشعة يلقي عليه ألتزأما بضمان ألسالمة
للمريض ،حيث يلتزم بنتيجة ،هي تقديم ّ
صور أشعة للمريض وأضحة ظاهرة تبين خفايا ألجزء من
ألجسم ألذي طلب ألطبيب ألمعالج أخذ ألصورة له ،مبينا فيه عالمات وأمارأت ألمرض ألذي يعانيه
ألمريض  ،ول يكـفي مجرد إجرأء ألشعة ،بل يلزم فوق ذلك بالعناية في درأستها ،وتحري ألدقة في
ألتقرير ألمرفق بها ،حيث يعتمد عليه ألطبيب ألمعالج في ألتشخيص ألنهائي ،ومن ّثم تحديد ألعالج .
وعلى ذلك فإن أستخدأم ألطبيب لالشعة يلقي عليه ألتزأما بالحرص وألحيطة في إجرأئها،
ومسؤولية ألخصائي في ذلك أشد بطبيعة ألحال من مسؤولية ألطبيب ألعادي ،فإذأ حصل للمريض
ألالزمة لتجنب هذأ ألخطر ،أو تجاوز ألمدة ّ
قرحة نتيجة إهمال ألطبيب في أتخاذ أإلحتياطات ّ
ألالزمة
لخذ ألصورة ،كان مخال بالتزأمه بضمان سالمة ألمريض .
وأإلتجاه ألغالب في ألقضاء ألفرنسي هو أفترأض خطا ألطبيب بمجرد حدوث ألضرر نتيجة أستعمال
ألشعة ،وذلك بالنظر إلى ألتقدم ألفني ألكبير ألذي أحدثه ألعلم في هذأ ألمجال عن طريق تحسين
أجهزة ألشعة ،وضمان كـفاءتها وتزويدها باإلمكانيات ّ
ألالزمة لمنع ألضرر بجسم أإلنسان .
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ومنه فقد أقر ألقضاء ألفرنسي أن ألطبيب ملزم بتحقيق نتيجة فيما يخص ألعالج بالشعة ،وليس يبذل
عناية ألرجل ألحريص وفقا للمعطيات ألعلمية ،وعليه ألتزأما بسالمة ألمريض من ألدوأت ألطبية
ألمستعملة لتحقيق ألعالج باإلشعاع  ،وعلى ذلك فطبيب ألشعة يقع عليه ألتزأما بضمان ألسالمة من
عمله ألفني في أستعمال ألشعة ،فضال عن ضمان سالمة أللت ألتي يستخدمها في إجرأء ألشعة.
هذأ وباسناد أإللتزأم بضمان ألسالمة إلى ألتشريع ألجزأئري ،فإنه بالرجوع ألى أحكام قانون حماية
ألمستهلك ّ ،
سيما ألمادة  11منه نجدها تتضمن ألتزأما على عاتق ألمهني لسيما ألطبيب ،إذ يضمن
ّ
كل ألمنتوجات ،سيما ألخدمات ألعالجية ،ويقصد بالضمان ألمسؤولية ألمدنية عن كل أخالل في
تقديم ألخدمات ألعالجية ،وألذي من شانه ألمساس بالصحة وألسالمة ألجسدية للمستهلك
ألمريض ،فهذه ألنصوص ألوأردة في قانون حماية ألمستهلك نطاق تطبيقها يتضمن عقود
أإلستهالكّ ،
سيما ألعقد ألطبي باعتباره عقد أستهالك بين ألمهني ألذي يملك ألخبرة وألكـفاءة ألفنية
وأإلقتصادية (ألطبيب ) ،وبين مستهلك ألخدمة فاقد هاته ألكـفاءأت ( ألمريض )  ،فمحل عقد
أإلستهالك ل ينحصر في ألسلع ألمادية فحسب ،وإنما يرد كذلك على ألخدمات ،س ّيما ألخدمات
ألعالجية ألتي يقدمها ألطبيب ،ومن ّثم فإنه يمكن أإلستناد إلى قوأعد قانون حماية ألمستهلك من
أجل أعطاء سند قانوني لمسؤولية ألطبيب على أساس فكرة أإللتزأم بضمان ألسالمة ،ومنه يسال
ألطبيب بغض ألنظر عن خطئه كلما كان هناك مساس بسالمة ألمريضّ ،
سيما في أحوأل أستعمال
ألجهزة ألطبية ،وألتركيبات ألصناعية ،وكذأ أستخدأم ألشعة وغيرها ،وفي ذلك حماية للمريض من
شانها أن تخفف عنه بعض ما يعانيه.
خاتمة
ّ
ّ
وكخاتمة لما تم ذكره ،نقول أن ألشخاص وفي أطار ألحياة ألعامة يلجؤون إلى إبرأم ألكـثير من
ألعقود ،وهذأ من أجل أشباع حاجيتهم ألشخصية وألعائلية ،ولعل ألتطور ألعلمي ألحاصل وما
صاحبه من تاثير على ألمنتجات وألخدمات جعل من ألقوأعد ألعامة عاجزة عن حماية ألمضرورين من
مخاطر هذه ألمنتجات وأضرأر هاته ألخدماتّ ،
سيما وألمر يتعلق بالمساس بالسالمة ألجسدية لهم،
وعلى ذلك إهتدى ألفقه وألقضاء ،ومن ورأئهم ألتشريعات ألمقارنة إلى فكرة أإللتزأم بضمان ألسالمة
كوسيلة إلضفاء أكـثر حماية لفئة ألمضرورين ،فبعدما إنحصر تطبيق هذأ أإللتزأم على عقود نقل
ألشخاص توسع نطاقه ليشمل ألمنتجات ألمعيبة وألعقود ألطبية وغيرها.
ففي مجال ألمنتجات ألمعيبة ،فإنه نتج عن ألتطور ألمذهل في ألمجال ألصناعي أنتشار منتوجات
كـثيرة ومتنوعة غالبا ما تعرض حياة ألمستهلكين للخطر ،وأمام فشل ألقوأعد ألعامة في إضفاء ألحماية
ّ
ألالزمة لفئة ألمضرورين من ألمنتجات ألمعيبةّ ،
سيما وأنعدأم ألتوأزن في ألمعرفة ألفنية وأإلقتصادية
بين ألمتعاقدين ،أقرت معظم ألتشريعات ألحديثة ألتزأما قانونيا على عاتق ألمهني ،وحقا أصيال
للمستهلك يتمثل في أإللتزأم باإلعالم  ،وجعله على درأية تامة ومستنيرة بكل خصوصيات ألمنتوج ،
وأسناد هذأ أإللتزأم على فكرة ضمان سالمة مستهلكها ،وفي ذأت ألسياق فإن هذه ألفكرة ل تتجلى في
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أللتزأم باإلعالم فحسب ،وإنما تتسع لتشمل كل عقود ألبيع ألتي تتضمن تسليم منتجات معيبة من
شانها ألمساس بسالمة مستهلكيها.
أما في أطار ألعقود ألطبية ،فالصل أن ألتزأم ألطبيب تجاه ألمريض هو ألتزأم ببذل عناية ،فهو ل
ّ
يلتزم بشفاء ألمريض ،وإنما يلتزم فقط ببذل ألعناية ألالزمة في سبيل شفائه،غير أنه وبتطور ألعلم
وأستعمال أل لة في ألمجال ألطبي ،أصبح إلتزأم ألطبيب محله تحقيق نتيجة في أحوأل معينة،
كإستعمال ألجهزة ألطبية ،وإستخدأم ألشعة وألتركيبات ألصناعية وغيرها ،وعليه ّ
ومما سبق ذكره
فإننا نستخلص ونوصي بالنتائج ألتالية:
 1ـ ـ ـ ـ ّإن ألحياة ألمدنية ألجديدة ألتي أزدأدت وتعقدت فيها أشكال ألمنتجات على مختلف أنوأعها
كشفت عن نمط جديد من عدم ألتوأزن ألعقدي بين منتج أو مهني يفترض فيه ألمعرفة وألكـفاءة ألفنية
وأإلقتصادية  ،ومقتني لهاته ألمنتجات في ألغالب مستهلك ،ول يملك هاته ألكـفاءة ،ومجبر على
ألتعاقد في سبيل إشباع حاجياته ألشخصية وألعائلية ،وعلى نحو ل يسمح له في غالب ألحيان
أإلحاطة علما باحسن هاته ألمنتجات سالمة وأكـثرها جودة .
وأللتزأم بضمان ألسالمة كاساس لإللتزأم باإلعالم يرتبط أساسا بفكرة ألمسؤولية ،ذلك أن
ألحكمة من تقرير هذأ ألساس ألقانوني لإللتزأم باإلعالم يتجسد في كون أإللتزأم بالسالمة ل يتم ألوفاء
به إل إذأ تحققت ألنتيجة ،وهي ألسالمة ألجسدية للمستهلك ،وفي غير هاته ألنتيجة يكون ألمهني،
ّ
لسيما ألبائع مسؤول عن ألضرأر ألحاصلة بغض ألنظر عن تقصيره في أإلعالم من عدمه ،ومن ّثم
فيجب على ألمدين باإلعالم (ألمهني) أن يتوقع كل ألحوأدث ألتي تعترض ألتنفيذ ألعادي وألصحيح
للعقد ،ول يمكنه رفع مسؤوليته ّإل بتوأفر ألسبب ألجنبي ،ونرى في ذلك ألحماية ألكافية للمستهلك
كونه يفتقد للكـفاء ة ألفنية وألمالية ،وبالمقابل ل يضر ألمهني باعتباره يتوأفر على ألخبرة ألفنية
وأإلقتصادية.
 2ـ ـ ـ ـ نرى ضرورة تجسيد أحكام ألمسؤولية عن ألمنتجات ألمعيبة ّ
سيما ألتزأم ألمنتج بوضع منتوج سليم
يترتب ألتعويض عن كل أخالل بهذأ ألغلتزأم  ،وتبيان أإلطار ألمفاهيميّ ،
لسيما ألنطاق ألشخصي
بتوضيح صفة ألمنتج  ،وكذأ ألمضرور ،باإلضافة إلى تحديدأ ألنطاق ألموضوعي من خالل تبيان
ألمنتجات ألمعيبة وألمقصود بها .
أئري
 3ـ ـ ـ ـ بالرغم من وجود نصوص قانونية في ألتشريع ألجز تجسد مسؤولية ألمنتجين عن منتجاتهم
ألمعيبةّ ،
فإن ألمستهلك ألغالب فيه أنه ل يلجا إلى ألقضاء حالة تضرره من منتج معيب ،لطول
إجرأءأت ألتقاضي من جهة  ،وقلة إمكانياته ألمادية من جهة أخرى ،ومنه فالجانب ألقضائي حالة
أللجوء إليه  ،يكاد ينحصر فيه ألعمل على تطبيق ألحكام ألعامة ألوأردة في ألقانون ألمدنيّ ،
سيما
عيوب أإلرأدة وألضمان وغيرها ،ضف إلى ذلك تاسيس مسؤولية ألمهني أو ألمنتج حال ألمنتجات
ألمعيبة على قوأعد ألمسؤولية ألتقصيرية  ،وألتي قوأمها ألخطا ألوأجب أإلثبات ،وهو أمر يصعب على
ألمستهلك إثباته في ظل ضعفه ألفني وأإلقتصادي.

28

مجلة الدراسات القانونية

Journal OF LEGAL STUDIES-

مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن مخبر السيادة والعولمة – جامعة يحي ى فارس بالمدية (الجزائر)
ISSN 2437-0304
EISSN: 2602-5108
رقم اإليداع القانوني2015- 3039 :

المجلد06 :

العدد02 :

السنة  :جوان -2020شوال  1441ه

ص30 -16 :

 4ـ ـ ـ ـ أإللتزأم بضمان ألسالمة في ألعقد ألطبي صنعه ألقضاءّ ،
وتم تطبيقه في مجالت ينتفي فيها
أإلحتمال ألذي هو أساس ألتزأم ألطبيب ببذل عناية ،فالتطور ألعلمي ألكبير وأإل كـتشافات ألحديثة
أدت إلى تقييد عنصر أإلحتمال لدى ألعمال ألطبية ألممارسة من ألطبيب.
 5ـ ـ ـ ـ أل لة ألتشريعية وألقضائية في ألجزأئر لم توأكب ألتطور ألعلمي ألكبير ألحاصل في ألمجال ألطبي،
وبقي ألمر محصورأ على تطبيق ألقوأعد ألعامة في ألمسؤولية وألتي قوأمه ألخطا ألوأجب أإلثبات،
ألذي يصعب تبيانه ّ
سيما في ألمسائل ألطبية ،ومن ّثم كـثرت ألخطاء ألطبية وتعددت إلهمال
ّ
وتقاعس ألطباء ،فضال عن عدم ألتشدد في مسؤوليتهم ،باإلضافة على أنعدأم ألثقافة ألقانونية ألالزمة
لفرأد ألمجتمع في ألمطالبة بحقوقهم ألناتجة عن ممارسات طبية تكاد تكون خطرأ أجتماعيا حقيقيا
يستلزم ضرورة معالجته ،وعلى ذلك نجد ألتطبيقات ألقضائية ّتتسم بالقلة ،وتنحصر أساسا على ألتزأم
ألطبيب ببذل ألعناية أليقظة فقط.
 6ـ ـ ـ نرى ضرورة حذو ما أستقر عليه ألفقه وألقضاء ألفرنسي ،وإسناد ألتزأم بضمان ألسالمة على عاتق
ألطبيبّ ،
سيما حالة ألتطبيقات ألوأردة سابقا كالتركيبات ألصناعية ،وأستخدأم ألجهزة ألطبية
وألشعة وغيرها ،ومحاولة إرساء ثقافة قانونية لزمة لالطباء من خالل إسناد قوأعد تحملهم على
حرصهم وتفانيهم في حفظ سالمة ألمريض كالتزأم يقع عليهم ،وفي ألمقابل توعية ألمضرورين من
ضرورية ألحصول على ألتعويضات كجزأء لالخطاء ألطبية ،وعدم ألتسامح معها كون ألتعويض حق
للمريض يخفف من ألمه ،ومن جهة أخرى يحمل ألطباء على ضرورية ألحافظ على ألسالمة ألجسدية
للمرضى ،كما نعتقد باهمية تفعيل نصوص قانون حماية ألمستهلك في ألمجال ألطبيّ ،
سيما وألعقد
ألطبي ألمبرم بين ألطبيب (ألمهني) وألمريض (ألمستهلك) هو عقد أستهالك لخدمة ،ويلزم فيه
ألطبيب بضمان ألسالمة ألجسدية للمريض.
أخيرأ نقول أن ألنظم ألقانونية ألمختلفة تحاول بشكل أو باخر ،تقليص ألهوة بين محترف يملك
ألكـفاءة ألفنية وأإلقتصادية  ،ومستهلك يفتقدهاّ ،
ولعل تقرير ألتزأم بضمان ألسالمة في نطاق
ألمنتجات ألمعيبة وبعض مجالت ألعقود ألطبية من شانه أضفاء حماية أكبر لفئة ألمضرورين.
قائمة المراجع:
أول ـ ـ ـ ألمرأجع باللغة ألعربية
أ ـ ـ ـ ألكـتب
 1ـ ـ ـ أحمد محمود سعد ،مسؤولية ألمستشفى ألخاص عن أخطاء ألطبيب ،بدون دأر نشر.2007،
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ط2011. ، 1
 3ـ ـ ـ رضا عبد ألحليم عبدألمجيد ،ألمسؤولية ألطبية عن ألخطا في تشخيص تشوهات ألجنين ،دأر
ألنهضة ألعربية2003. ،
 4ـ ـ ـ جمال ألدين زكي ،مشكالت ألمسؤولية ألمدنية ،ج ،1978 ،1ص385.

29

مجلة الدراسات القانونية

Journal OF LEGAL STUDIES-

مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن مخبر السيادة والعولمة – جامعة يحي ى فارس بالمدية (الجزائر)
ISSN 2437-0304
EISSN: 2602-5108
رقم اإليداع القانوني2015- 3039 :

المجلد06 :

العدد02 :

السنة  :جوان -2020شوال  1441ه

ص30 -16 :

 5ـ ـ ـ ـ محمد علي عمرأن ،أإللتزأم بضمان ألسالمة وتطبيقاته في بعض ألعقود ،دأر ألنهضة ألعربية،
ألقاهرة 1980.،
 6ـ ـ ـ ـ منير رضا حنا ،ألنظرية ألعامة للمسؤولية ألطبية  ،دأر ألفكر ألجامعي  ،ألسكندرية 2011. ،
 7ـ ـ ـ ـ عبد ألقادر أقصاصي ،أإللتزأم بضمان ألسالمة في ألعقود ،دأر ألفكر ألجامعي ،أإلسكندرية،
2010.
 8ـ ـ ـ عايد ف ايد عبد ألفتاح فايد ،أإللتزأم بضمان ألسالمة في عقود ألسياحة ،دأر ألكـتب ألقانونية،
مصر2010. ،
 9ـ ـ ـ ـ عدلي خليل ،ألموسوعة ألقانونية في ألمهن ألطبية ،دأر ألكـتب ألقانونية1996. ،
 10ـ ـ ـ ـ ـ شريف ألطباخ ،جرأئم ألخطا ألطبي وألتعويض عنها ،دأر ألفكر ألجامعي.2009 ،
ب ـ ـ ألرسائل وألطروحات
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 2ـ ـ ـ عبيد ألرأفعي هاشم ،ألمسؤولية ألمدنية لالطباء ،رسالة دكـتورأه ،ألقاهرة.1994 ،
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لسنة .2009
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