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ملخص:
إن عدم قدرة القواعد التقليدية يف جمال املسؤولية املدنية للمنتج على تفادي النقائص املرتبطة
مبسؤولية املنتج ،أدى إىل وضع آليات قانونية كفيلة بتبسيط عملية تعويض املضرورين جراء اقتناء املنتوجات
املعيبة ،فظهر اجتاه يدعو اىل تكريس نظام موحد ملسؤولية املنتج ألجل تعويض األضرار اليت تصيب
املستهلك نتيجة انعدام األمان يف املنتج.
كلمات مفتاحية :منتج ،املسؤولية ،الضرر ،ضمان العيوب ،املستهلك
Abstract:
The inability of traditional rules on producer civil liability to avoid
deficiencies linked to producer liability has led to the development of legal
mechanisms that would simplify the process of compensating people
affected by the acquisition of defective products.
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مقدمة:
يرى البعض أن ازدواج نظام املسؤولية عن أفعال املنتجات املعيبة إىل االختالط واالختالف يف
األساس القانوين واألحكام األمر الذي ينقصه الدقة القانونية واليقني ،أدى ابجتاه األنظمة القانونية احلديثة
اىل وضع نظام خاص موحد ملسؤولية املنتجني عن األضرار اليت تصيب املستهلكني من نقص األمان يف
املنتجات ،حبيث ال يؤثر فيه وجود عالقة عقدية أو عدم وجودها.
وهذا ما جسده املشرع يف القانون املدين اجلزائري ،حيث أدى قصور القواعد التقليدية يف جمال
املسؤولية 1املدنية للمنتج اىل االستنجاد أبحكام مبوجبها مت تفادي العديد من النقائص ،ومن جراء ذلك
كان لزاما وضع قواعد قانونية خاصة جتسد ما كان يصبوا اليه دعاة محاية املستهلك لوضع اليات قانونية
كفيلة بتبسيط عملية تعويض املضرورين جراء اقتناء املنتوجات املعيبة ،فظهر اجتاه يدعو اىل تكريس نظام
موحد ملسؤولية املنتج.
إن خلو املدوانت املدنية يف القانون الفرنسي  -وإىل وقت قريب -من أحكام خاصة ابملسؤولية
املدنية للمنتج عما تُر تبه منتوجاته املعيبة من أضرار ،دفع الفقه والقضاء الفرنسي إىل حماولة تطويع نصوص
القانون املدين ،والتوسع يف تفسريها على النحو ،الذي ُيكنه من إسعاف شرحية واسعة من ضحاي حوادث
االستهالك.
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وقبل اخلوض يف هذا النوع من املسؤولية يقتضي بنا األمر اىل حتديد أهم احملطات اليت مرت هبا
قواعد املسؤولية املدنية للمتدخل والدوافع اليت أدت اىل بروز أحكام خاصة مبساءلة املسؤول عن االضرار
النامجة عن املنتجات واخلدمات املعروضة لالستهالك.
املبحث األول :مضمون املسؤولية املستحدثة للمتدخل:
نظرا لظهور بعض الثغرات يف القواعد التقليدية للمسؤولية املدنية يف جرب الضرر الذي حلق
املستهلكني تطلب األمر اللجوء اىل أحكام املسؤولية املوضوعية ،3واليت هي وليدة احلاجة ،ودلك لتكريس
احلماية الفعالة لضحاي حوادث املنتجات املعيبة ،هذه الظروف دفعت ابلعديد من التشريعات إىل األخذ
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ابلنظام املستحدث للمسؤولية املدنية واليت مرت ابلعديد من املراحل ،مما يستدعي األمر حتديد مفهوم هده
4
املسؤولية .واملالحظ أن هذه املسؤولية مازلت تشكل موضوع حبث للعديد من الدراسات الفقهية.
املطلب األول :ظهور املسؤولية املوضوعية للمنتج
مل تتمكن القواعد العامة الكالسيكية املنظمة للمسؤولية املدنية االستجابة ملتطلبات فئة املستهلكني
وحاجياهتم ،وتوفري احلماية الكافية هلم ،يف وقت متيز ابلكم اهلائل للمنتجات على حساب اجلانب النوعي.
وذلك مع زيدة وترية االنتاج ورغبة املنتجني يف احلصول على أكرب قدر ممكن من األرابح ابالستعانة
ببعض الوسائل لكسب ثقة الفئة املستهلكة لتلك املنتجات ،وجعلهم يقبلون عليها دون إدراك منهم
ملخاطر هذه املواد ودون االنتباه للعيوب اليت قد تشوهبا خاصة وأن املستهلك يبقى طرقا ضعيها ال
يستطيع أن يلم مبعرفة مجيع اخلصائص التقنية والفنية هلذه املنتجات أمام التقنيات العالية واملعقدة اليت
أفرزها التطور العلمي والتكنولوجي املستعملة يف إنتاجها.5
فقد كان املتضرر من املنتجات يستعني ابلقواعد العامة للمسؤولية للمطالبة ابلتعويض واليت كانت
تستلزم إثبات خطأ املنتج وهو ما شكل صعوبة له ،و يف ظل هذا الواقع ،ظهر التوجه الداعي إلجياد
حلول عادلة ملصلحة املضرورين جراء ،احلوادث ،من خالل االعرتاف ابستقاللية ما يدعى بقانون
احلوادث - droit des accidents-والتفكري يف استحداث أسس أخرى إلسناد الضرر
لضوابط خمتلفة إلانطة املسؤولية تتأقلم مع حاالت األضرار الفجائية اللصيقة ابلنشاط الصناعي
واإلنتاجي.

6

زيدة على ذلك فكل هذه الظروف ولدت وضعا يستلزم معه التفكري يف وضع الية يسمح من خالهلا
إسعاف شرحية واسعة من ضحاي حوادث املنتجات املعيبة فربزت أمهية املسؤولية املدنية للمنتج ذات
الطابع اخلاص القائمة على عنصر العيب والضرر ،لذا مت تبنيها من قبل االتفاقيات الدولية وكذا التشريعات
الداخلية 7،كما اندت العديد من اآلراء ابلتوجه الذي أيخذ إبعادة النظر يف أتسيس قواعد مسؤولية املنتج
املدنية كضرورة لدعم محاية املستهلك.
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الفرع األول :دوافع ظهور املسؤولية املوضوعية للمنتج

ختتلف األسباب اليت أدت ابألخذ ابملسؤولية املوضوعية حبسب الظروف اليت حتيط ابلوضع
االقتصادي أو االجتماعي ،وكذا ظهور بعض اآلليات القانونية كنظام التأمني يف جمال املسؤولية بفعل
املنتجات املعيبة ،فالظروف االقتصادية واالجتماعية أثرت اجيااب على للنظام ....
لقد واكب التطور اهلائل الذي حققه اإلنتاج الصناعي وتقدم أساليب توزيع املنتجات-بصورة مل
يسبق هلا مثيل -زيدة يف املخاطر اليت يتعرض هلا املستهلكون أثناء تعامالهتم مع هذه املنتجات احلديثة،
كما ترتب على هذه الطفرة التكنولوجية املصاحبة للكم اهلائل لإلنتاج أن ازداد احتمال إفالت بعض
السلع من رقابة مما جيعلها حمل عرض يف السوق بعيوب خطرية األمر الذي يؤدي ابستعماهلا واستهالكها
أن تكون حمفوفة ابملخاطر هذا من جهة.
فاملالحظ أن االنسانية قد شهدت حتوال جذري يف القرن التاسع عشر بسبب الثورة الصناعية وما
انتجته من تطور خاصة يف جمال اإلنتاج الذي كثرت فيه األخطار واألضرار الناجتة عن املنتجات اليت
استخدمت فيها التكنولوجيا والعالية لذا تطلب األمر قيام رجال الفقه والقانون بشكل عام وفقه املسؤولية
املدنية على حنو خاص يف عدة دول إىل التفكري يف إجياد وسائل قانونية جديدة ملواكبة هذه التغريات
االقتصادية واالجتماعية اليت يدفع مثنها املستهلكون نظرا للتقدم التكنولوجي ودخول العامل عصر اإلنتاج
9
املكثف.
الفرع الثاين :املعطيات االقتصادية واالجتماعية إلعادة النظر يف قواعد املسؤولية

أهم املعطيات االقتصادية واالجتماعية اليت استوجبت تنظيم مسؤولية املنتج بقواعد خاصة لدينا
الدعاية واإلعالن عن املنتجات يف اعادة النظر يف قواعد املسؤولية واعادة النظر يف نظام التأمني على
املنتجات املعيبة.
أ -أثر الدعاية واإلعالن عن املنتجات يف اعادة النظر يف قواعد املسؤولية

تتميز العقود بطابع الرضائية ،وكذا مبدأ سلطان اإلرادة يف العقود .اال أن ما ييز عقود االستهالك أن
لوسائل الدعاية واإلعالن دور كبري يف ترويج املنتجات خاصة وحنن يف عصر اإلشهار املغري اليت تصل
أحياان إىل حد الضغط النفسي على املستهلك من أجل شراء املنتجات املعروضة ،وهبذا تقف حائال دون
االختيار فيقبل عليها دون إدراك منه لألضرار اليت يكن أن متس صحته وجسده ويصبح بذلك املستهلك
طرقا ضعيفا يف العالقة مقابل املنتج الذي بيده كامل الوسائل للضغط عليه ،وبذلك يفقد تدرجييا دوره يف
11
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عقد االستهالك مما يتطلب اعادة النظر يف التوازن العقدي بني املتدخل واملستهلك وحماولة تشديد
االلتزامات على املتدخلني يف عملية عرض املنتوج لالستهالك.10
زيدة على ذلك فاملنتجون يتفننون عند ترويج منتجاهتم مستعملني يف ذلك الدعاية املظللة والكاذبة
املتعلقة حبقيقة منتجاهتم املعيبة أو بطبيعتها اخلطرة ،كل ذلك هبدف استمالة أذواقهم ورغباهتم القتناء السلع
للحصول على أكرب قري ممكن من الربح.11
املالحظ يف هذا الصدد أن كل مشرت يدرك أن البائع سعيا منه إىل ترويج ما يبيعه يلجأ إىل شيء
من الكذب ،وهو ما يعرف حسب بعض الفقه ابلكذب املألوف يف املعامالت التجارية .فلهذا املوضوع
ارتباط وثيق بعلم التسويق ،والذي يتطلب استعمال خمتلف الوسائل جللب املستهلك القتناء املنتوجات .مما
قد يؤثر سلبا على ارادة املستهلك وتوجيه اختياراته اىل ما يصبو اليه البائع املروج للسلعة .وقد يرى البعض
أنه جيب التسامح يف شأن هذا الكذب يكن أن يكون مفهوما ولو يف جمال اإلنتاج ،طاملا أنه ينصب فقط
على الصفة التجارية للمنتجات مبعين على مدى جودهتا أو صالحيتها لتحقيق اهلدف الذي أنتجت من
أجله ،إال أنه من زاوية أخرى قد يتسبب ذلك يف جعل املستهلك يقتين املنتوج دون االنتباه إىل خطورته
نظرا لثقته به بناها على الدعاية واإلشهار الذي أطلقه املنتج.
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ب -اعادة النظر يف نظام التأمني على املنتجات املعيبة:
من بني أهم املعطيات االقتصادية واالجتماعية اليت تربر تنظيم مسؤولية املنتج بقواعد خاصة تفرتض
مسؤوليته بقوة القانون عن األضرار اليت حتدثها منتجاته للمستهلكني أو املستعملني وحىت الغري هو ظهور
نظام التأمني يف ميدان املسؤولية عن املنتجات حديثا܂
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حيث ارتبط تطور املسؤولية املدنية بتطور آلية التأمني اليت سامهت يف تغيري مفاهيم املسؤولية املدنية
اخلطية وحتوهلا إىل نظام قانوين يقصد به توفري محاية فعالة للمضرور مبعىن أن يكون حمدث الضرر ملزم
إبصالحه وجربه دون حاجة إلثبات اخلطأ من جانبه فالتأمني يوفر ضامن مال موسر قادر على الدفع من
انحية ،ويرفع عن كاهل حمدث الضرر عبء التعويض ،فهو يوفر ضمانة فعالة لصال املضرور ،وخيفف آاثر
املسؤولية عن حمدث الضرر.14
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يرى البعض من الفقهاء أن موضوع التأمني من املسؤولية املدنية الناشئة عن األضرار اليت تسببها
املنتجات املعيبة إذا كان طريقا مهما يف توفري تغطية اجتماعية للمتضررين ،فإن ذلك سيكون من
املتعذر القيام به من قبل املشرتي أو املستهلك أو األفراد بصورة عامة ألن ذلك ال يستجيب إىل
املتطلبات واألسس الفنية لنظام التأمني ،بينما يتحقق هذا األمر بسهولة حينما يفرض على عاتق
15
املنتجني والباعة املهنيني
ألهنم سادة النشاط مما حيتم عليهم تنظيم ضمان اجتماعي ،وهذا ما حصل يف فرنسا ،ويف هذا الصدد
يقول األستاذ عبد الرزاق السنهوري" :إن التأمني حيقق به معنی التضامن االجتماعي ومنه يكن
حتديد نطاق املسؤولية املوضوعية :عمل كثري 16األخطار ،كبري املنفعة ،يسهل التأمني يف شأنه ،فهذه
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العناصر الثالثة إذا ما اجتمعت جعلت تطبيق النظرية املوضوعية أمرا ميسورا ال عنت فيه وال إرهاق
أما يف اجلزائر فباإلضافة إىل هاتني الصورتني املقتبستني على سبيل املثال من التداعيات
االقتصادية واالجتماعية ،جند أن هناك أسباب أخرى وجيهة دفعت ابملشرع اجلزائري إىل التفكري بتبين
نظام خاص ملساءلة املنتج عن منتجاته املعيبة ،منها نذكر:
 األوضاع االقتصادية اليت كانت سائدة منذ التسعينيات خاصة قبل صدور القانونرقم  02 -89املتمثلة يف االقتصاد املسري ،فالدولة كانت هتتم ابجلانب الكمي دون مراعاة للجانب
النوعي للمنتجات بوجه خاص اجلودة والسالمة ،األمر الذي أدى إىل تدفق منتجات وطنية إىل
السوق غري متوافرة على املقاييس ذات الصلة ،فسامهت يف اإلضرار بصحة األشخاص وأمنهم.
 هتديد صحة املستهلك وأمنه يف العديد من احلاالت بسبب انتشار مواد خطرية خاصة الكيماويةمنها.
 اعتماد اجلزائر ملنهج االقتصاد احلر املقرتن بتحرير التجارة وفتح احلدود ،فظهرت أخطار جديدة،مرتبطة ابلتكاثر السريع ملنتجات غالبا ما كانت حمل شك لتسببها يف كثرة الضحاي نتيجة لألخطار
اليت تضمنتها:
من خالل ما مت عرضه خنلص للقول أبن هذه األمور تعترب أهم املعطيات االجتماعية واالقتصادية
اليت مسحت لتدخل املشرع بتشديد مسؤولية املنتج بتنظيمها بقواعد خاصة.
املطلب الثاين :حمدودية القواعد التقليدية يف معاجلة مسؤولية املتدخل
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من بني السمات اليت ميزت املنظومة القانونية للمسؤولية املدنية خاصة املتعلقة مبسؤولية املنتج قصور وعجز
يف جتسيد احلماية الالزمة للمتضررين من حوادث املنتجات املعيبة سواء تلك اخلاصة ابملسؤولية العقدية (أ)
أو التقصريية (ب):18
الفرع األول :حمدودية أحكام املسؤولية العقدية يف توفري احلماية الكافية للمستهلك:
يف جمال املسؤولية العقدية للمنتج اخلاصة ابلقواعد املنظمة لضمان العيوب اخلفية تقتصر تغطية األضرار
عما يكن أن تسببه منتجاته املعيبة من أضرار للمستهلكني واملستعملتني 19.خاصة و أن دعوى الضمان
تقصي املضرور إذا كان من الغري ،ألن دعوى الضمان ال تكفل غالبا سوى ما يعرف ابألضرار التجارية ـ
زيدة على ذلك حيمل املضرور عبء إثبات خطأ املنتج وهو إثبات عسري ما دام أن مهمة املضرور تتعقد
أكثر فأكثر اذا مل يكن خطأ املنتج خطأ عادي كاإلمهال يف التحقق من سالمة املواد األولية وامنا خطأ فين
وثيق االرتباط ابلعملية اإلنتاجية ذاهتا.20
وهناك من اعترب أن البحث يف مدى ارتباط املسؤول بعالقة عقدية أم ال مع املضرور أدى إىل تفاوت غري
مقبول يف معاملة هذا األخري جملرد اختالف الظروف ،بل ويف إطار العالقة القانونية الواحدة ختتلف معاملة
املضرور ما إذا كان املنتوج معقدا أم ال ،واألمر خيتلف أيضا حبسب ما إذا كان املنتوج انتقل إىل املستهلك
مباشرة أو بعد سلسلة من التعاقدات وهو ما يعرف ابلعقود املتسلسلة Les chaines de
contrats
واملالحظ كذلك يف التشريع الفرنسي أن تفعيل القواعد اخلاصة بضمان العيوب اخلفية مل تفرق بني الباعة
سواء أكانوا صناعا أور ابعة عرضيني زيدة على الصعوابت اليت
واجه الفقه و القضاء يف فرنسا يف جمال تطبيق أحكام ضمان العيوب اخلفية صعوابت منها عدم
التفرقة بني البائع حسن النية و البائع سيء النية و مع ذلك يتفق الفقه الفرنسي على أن التطبيق احلريف
لقواعد ضمان العيوب اخلفية يكون أثره ترك من اكتسب املنتوج املعيب بدون تعويض عما يكن أن يسببه
له ذلك املنتوج من ضرر جسماين أو مال ،مما جعل القضاء الفرنسي يضطر إىل إجراء حتوير عميق و
تكييف جريء على النصوص اخلاصة مبسؤولية البائع عن العيوب اخلفية لتغطي مسؤولية املنتج البائع عن
األضرار اليت تسببها منتجاته املعيبة لألشخاص و األموال.
21
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وسع القضاء الفرنسي املؤيد من طرف الفقه يف حتديد نطاق املسؤولية العقدية عن ضمان
العيوب اخلفية ،وقد توصل عن طريق فرض علم املنتج بوصفه ابئعا حمرتفا ،يعلم بعيوب املبيع افرتاضا ال
يقبل إثبات العكس إىل االرتقاء بقواعد التقنني املنظمة للضمان ،كما قام ابلتوسيع من مفهوم العيب
اخلفي فألصق به عدم صالحية املبيع ألداء الغرض من استعماله.22
اعترب العيب صورة من صور عدم املطابقة للمواصفات واستبدلت دعوى ضمان العيب اخلفي
بدعوى اإلخالل ابلتسليم املطابق ،وأبعد من ذلك توصل إىل استبعاد فكرة اخلطأ من جمال املسؤولية
العقدية بصياغة االلتزام التعاقدي ابلسالمة .23
هذا كله ابإلضافة إىل االختالف حول تطبيق املادتني  1645و 1646ق م ف بسبب غياب
النصوص املنظمة ملسؤولية املنتج واستقرار حمكمة النقض الفرنسية على تطبيق نص املادة  1646ق م
ف لتغطية األضرار اليت حتدثها املنتجات املعيبة للمشرتي وذلك على أساس افرتاض علم املنتج ابلعيوب
وفسرته كقرينة لسوء نيته .إال أنه لقي معارضة شديدة يف هذا امليدان على اعتبار أن مثل هذا االقرتاض
يتعارض مع املبادئ القانونية العامة ومنها قرينة حسن النية الواردة يف املادة  2274ق م ف.24
كما أن املسؤولية العقدية ال يكون هلا أي دور فعال إال فيما بني املتعاقدين إعماال القاعدة نسبية
آاثر العقد ،أي بني املضرور واملنتج يف حني األضرار قد تصيب شخصا أخر غري املتعاقد.
وابلرغم من توسيع القضاء الفرنسي من دائرة املسؤولية العقدية ،ابلسماح للمشرتي األخري ابلرجوع على
املنتج مباشرة على أساس دعوى الضمان واليت اعتربها دعوی عقدية وذلك يف احلكم الذي صدر يف قضية
 Lamborghiniسنة  ،1979إال أن مسألة إثبات شروط العيب يف املنتجات تظل قائمة

25

الفرع الثاين :حمدودية أحكام املسؤولية التقصريية يف معاجلة مسؤولية املتدخل:
ملعاجلة موض وع مدى حمدودية أحكام املسؤولية التقصريية يف جمال مسؤولية املنتج جيب طرح السؤال التال:
هل أحكام املسؤولية التقصريية يف صورهتا التقليدية كافية ملنح محاية فعالة للمتضرر جراء استعمال منتجات
معيبة؟ ـ ولإلجابة على ذلك ،هناك من اقرتح تقسيم املوضوع اىل شقني .يتمثل األول يف معاجلة التقصريي
26
كأساس ملسؤولية املنتج ،والثاين يتعلق حبكم احلراسة :أساس ملسؤولية املنتج.
مل ختل قواعد املسؤولية التقصريية من صعوبة تطبيق قواعدها على مسؤولية املنتج .فرغم أتكيد
حمكمة النقض الفرنسية على أن طرح منتوج معيب يف السوق يعترب من حيث املبدأ خطأ تقصريي ،إال أهنا
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تتطلب إقامة الدليل على خطأ املنتج ،وهو أمر يصعب على املتضرر القيام به وذلك ابلنظر إىل عدم
ختصصه يف جمال املعاملة إذ ال يستطيع إثبات وجود هذا اخلطأ أو رابطة السببية بني اخلطأ والضرر.27
كما مت ابتكار فكرة جتزئة احلراسة يف جمال املسؤولية التقصريية من طرف األستاذ مازو
 MAZEAUDيف كتابه املسؤولية املدنية" وتسمى كذلك حبراسة التكوين أو اهليكل وحراسة
االستعمال أو التسيري  Garde de la structure et garde de comportementفهذه
النظرية انطلقت من أجل بعض االفرتاضات وهي احلاالت اليت تنفصل معها العناصر التالية :حراسة
االستعمال وحراسة اهليكل ،فيطرح إشكال حول املسؤول ما إذا كان حارس اهليكل أو حارس التسيري؟
وابلرغم من أن الكثري من الفقه سلم
هبا سواء يف فرنسا أو يف مصر ،إال أن األحكام القضائية يف فرنسا كانت متضاربة ،فبعضها أيخذ بنظرية
جتزئة احلراسة مثل حكم صدر من الدائرة األوىل يف  111975-12بصدد انفجار أنبوبة أوكسجني
وضعت فيه مسؤولية االنفجار على عاتق الشركة اليت صنعت هذه املادة ،وهناك أحكاما أخرى قضت
بعدم جتزئة احلراسة كحكم حمكمة النقض الفرنسية الصادر يف  ،1953-06-11والسبب يف عدم
األخذ هبا يرجع إىل تكليف املضرور وإرهاقه يف إثبات مسبب الضرر ما إذا كان هو مستعمل الشيء أو
صانعه
يتضح مما تقدم قصور القواعد العامة عن محاية املتضررين بسبب تداول املنتجات الضارة ،وهذا القصور
يعترب مبثابة تربير موضوعي عملي وجوهري حث على التدخل التشريعي ملعاجلة هذه املسألة بقواعد خاصة
تقر مسؤولية املنتج بقوة القانون ،وتستهدف يف نفس الوقت حتقيق التوازن بني املصال املشروعة للمنتجني
واملستهلكني .وقد عربت عن أمهية هذا التوازن بني املصال املتعارضة يف ميدان مسؤولية املنتج دول اجمللس
األورويب يف ديباجة اتفاقية اجمللس.28
املبحث الثاين :التوجه احلديث لتبين املسؤولية املوضوعية:
لقد جتلت اجتاهات فقهية وأخرى تشريعية تدعو إىل ضرورة تبين مسؤولية ذات طابع موضوعي
للمنتج وهذه االجتاهات يكن تلخيصها فيما يلي:29
املطلب األول :تبين املسؤولية املوضوعية يف الفقه والقضاء والقانون:
لقد تبىن املسؤولية املوضوعية كل من الفقه والقضاء والقانون وسنخصص لكل منها فرعا خاصا.

الفرع األول :الفقه والقضاء ;
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لقد كان للفقه دور كبري يف نشأة أحكام املسؤولية املوضوعية للمنتج .فقد كانت مثرة جهد كبري بذله
الفقه والقضاء خاصة يف فرنسا ،فالفقه أكد على أمهيتها ،أما القضاء فعمد إىل تكريسها يف عديد أحكامه
وكان هذا السعي من قبل القضاء قد وصف أبنه على درجة عالية من اجلرأة ،ذلك أن القطيعة مع إحدى
الثوابت اليت يرتكز عليها القانون الفرنسي ال يكن أن يتم إال عن طريق املشرع.
فقد كانت هناك العديد من املقاالت يف هذا الصدد على غرار "املسؤولية املدنية للبائع الصانع"
وكذا حرص الفقهاء على التأكيد على دور القضاء يف بلورة النظام املوحد ملسؤولية املنتج ،والدور الفعال
الذي قامو به يف حث القضاء واملشرع يف فرنسا إىل تبين مثل هذا النظام .وهناك من اعترب أن املشرع هو
صاحب السلطة املطلقة الذي إبمكانه أن ينتج لنا طوائف من املسؤوليات ،واليت ليس من املفيد أن نسعى
إىل إدراجها يف النظام العقدي أو التقصريي جملرد احرتام تقسيم تقليدي ونظري ".30
الفرع الثاين :اجتاه املشرعني اىل تبين فكرة املسؤولية املوضوعية للمنتج:
اجتهت أغلب التشريعات اىل محاية املستهلكني من خماطر املنتجات املعيبة ،حيث تبنت قوانني خاصة
مبسؤولية املنتج مستقلة عن القواعد التقليدية للمسؤولية حتت أتثري املعطيات االقتصادية واالجتماعية
السالفة الذكر ،ووضعت يف أول اهتماماهتا سالمة املستهلكني فخلصت إىل ضرورة إقرار مسؤولية املنتج
عن األضرار اليت تسببها منتجاته بصرف النظر عن اخلطأ واإلمهال وبعيدا عن مستلزمات نظرية العقد
وتعقيداهتا ،وهذا االجتاه األخري هو الذي استقرت عليه النظم القانونية احلديثة .اال أن املالحظ أن ذلك
كان مثرة للتعليمة األوروبية املتعلقة ابملقاربة بني دول اإلحتاد األورويب فيما خيص األحكام التشريعية
31
والتنظيمية واإلدارية املرتبطة ابملسؤولية بفعل املنتجات املعيبة
وقد قال أحد الفقهاء الفرنسيني " :إن هذه املعطيات االقتصادية واالجتماعية اجلديدة قد هزت األطر
التقليدية للقانون املدين وبرهنت على ضرورة تعديل نظريته الراهنة وقواعده اليت ال تكفي يف وضعها احلال
حلماية املستهلك ويكن أن نعترب قانون محاية املستهلك الصادر سنة  1972بصدد البيوع اليت جتري يف
املنازل ،ما هو إال إحدى التعبريات األوىل عن إنشاء فرع قانوين جديد و لنسميه قانون االستهالك ذلك
على غرار تدخل املشرع الفرنسي إلقرار مسؤولية ابئع العقار قيد التشييد بقوة القانون مبوجب تشريعات
متوز  1967الذي عدل مبوجبها املادة 1646مكرر  01من ق م ف ،كما تدخل أيضا مرة أخرى يف
هذا امليدان حلماية املستهلكني واملستعملني من خطر املنتجات فأقر مسؤولية املنتج واملستورد للمواد
17
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واملعدات املستخدمة يف البناء حبكم القانون وجعلها مسؤولية قانونية تضامنية مع املقاول واملهندس

املعماري من خالل تعديل املادة  1792مكرر  04ق م ف سنة . 1978
ومن التشريعات العربية اليت نصت على مسؤولية املنتج املوضوعية جند التشريع السوداين الذي
كان أكثر صراحة ووضوح يف محاية املستهلك من األضرار اجلسمانية الناشئة عن املنتجات املعيبة أو ذات

الطبيعة اخلطرة ،وذلك يف القانون رقم  62لسنة  ،1974حيث تناولت املادة  15منه مسؤولية التاجر
32
وحىت البائع العادي عن األضرار
اجلسمانية اليت تلحق ابملشرتي أو الغري بسبب عيوب البضاعة أو طبيعتها اخلطرة أو عدم
مالءمتها للغرض يف السوق.33
ومن املعطيات السابقة ،صيغت مسؤولية املنتج عن املضار الناشئة عن منتجاته املعيبة من قبل
العديد من االتفاقيات والتشريعات الداخلية فأي منها كانت السياقة يف تبين مثل هذا النظام؟
املطلب الثاين :تبين أحكام املسؤولية املوضوعية
لقد كان للفقه و القضاء دور كبري يف تبين أحكام املسؤولية املوضوعية للمنتج ،و األخذ هبا يف
األنظمة القانونية احلديثة فانتقلت أحكامها من القانون األمريكي إىل دول االحتاد األورويب مث القانون
اجلزائري.
الفرع األول :ظهور نظام املسؤولية املوضوعية للمنتج يف الوالايت املتحدة األمريكية
نظرا حلركة التصنيع املتطور وحوادث املنتجات املعيبة ،ظهرت أحكام املسؤولية املوضوعية ألول مرة يف
الواليت املتحدة األمريكية ونشأت استقاللية هذا النظام
املدنية حتت ما يسمى Strict liability in Tort :على مستوى القضاء سنة  1963يف قضية
 ،Yoba Power Product .Green man vمث على املستوى التشريعي يف سنة  1964مببادرة
Special
من املعهد األمريكي للقانون والذي أدمج أحكام مسؤولية املنتج القائمة على
liability of seller of Product for physical harm to user or
.34consumerعنصري العيب والضرر يف قانون املسؤولية األمريكي يف قسمه  A 402حتت عنوان

فلقد أدرك القضاء األمريكي يف مستهل القرن العشرين عدم مالءمة املبادئ التقليدية لكفالة احلماية يف
مواجهة ما يلزم املنتجات من قوى اإلضرار ،ما أدى إىل بناء نظام قانوين جليد ،وبدا ضمان السالمة مبثابة
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الفكرة املهمة اليت استلهمها القضاء فيما أسبغه من موضوعية وأكده من أصالة واستقالل لنظام املسؤولية
عن فعل املنتجات.35
الفرع الثاين :املسؤولية املوضوعية للمنتج يف دول االحتاد األورويب:
قد كان لالتفاقيات الدولية دور هام يف ارساء هذا النوع اجلديد من املسؤولية املدنية للمنتج.
ويظهر ذلك من خالل املادة األوىل من توجيه بروكسل لسنة  1976املتعلق ابملسؤولية عن فعل املنتجات
املعيبة واليت نصت على ما يلي " :صانع األشياء املنقولة مسؤول عن األضرار اليت تسببها عيوهبا سواء كان
عاملا أو كان إبمكانه العلم هبا"
وكذلك اتفاقية سرتاسبورغ الصادرة عن اجمللس األورويب يف  27جانفي  1977املتعلقة
ابملسؤولية عن فعل املنتجات يف حالة األضرار اجلسدية أو الوفاة اليت نصت يف مادهتا الثالثة الفقرة األوىل:
" يسأل املنتج عن تعويض الضرر الناشئ عن عيب يف إنتاجه ينجم عنه وفاة شخص أو إصابته جبروح
.36
أخذت هذه االتفاقية بفكرة املسؤولية املوضوعية للمنتج ،فلكي يتحصل املضرور على التعويض يتعني على
املضرور إثبات العيب والضرر وعالقة السببية بينهما بدون االلتزام إبثبات خطأ املنتج ،غري أنه مل يعمل هبا
يف الدول األعضاء ابجملموعة األوروبية لعدم التصديق عليها من العدد الكايف.
فكانت أحكام اتفاقية سرتاسبورغ هي اليت سامهت بعد مثانية سنوات من صدورها يف بلورة
التوجيه األورويب لسنة  1985الساعي إىل انسجام ووحدة القوانني األوروبية يف جمال مسؤولية املنتج عن
أضرار منتجاته ،فقد ورد يف احليثية الثانية من التوجيه " :إن املسؤولية غري اخلطئية للمنتج هي الوحيدة
الكفيلة وكحل مالئم وفعلي للمشكلة يف عصر يتميز ابلتكنولوجيا املتطورة ،وبتعاظم األخطار الناجتة عن
اإلنتاج التقين املعاصر فالتوجيه األورويب بذلك غض النظر عن عنصر اخلطأ ومتحور اهتمامه على عنصري
العيب والضرر هبدف توفري محاية فعالة للمتضررين من حوادث املنتجات املعيبة.
ومسؤولية املنتج وفق أحكامه تقام على األساس املوضوعي املرتبط بفكرة احلماية من املخاطر،
فهي مسؤولية موضوعية تعمل على خلق توازن عام لفكرة خماطر الضرر بني كل من املنتج واملتضرر.
وبعد تبلور هذه الفكرة يف ذهن واضعي االتفاقيات الدولية ،استقبلت من قبل القوانني الداخلية
منها:
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أدجمت اململكة املتحدة األحكام الواردة ابلتوجيه يف اجلزء األول من قانون محاية املستهلك

الصادر يف  1987والذي عمل به منذ  01مارس  1988ونقلت إيطاليا أحكام التوجيه بالئحة
عمل هبا منذ  30جويلية  ،1988وأصدرت لكسمبورغ يف  21أفريل  1989قانون متعلق ابملسؤولية
املدنية الناشئة عن املنتجات املعيبة عمل به منذ  02ماي  ،1989وكذلك صدر يف الدمنارك قانون
عمل به منذ  10جوان  ،1989ونقلت الربتغال أحكام التوجيه مبرسوم قانون عمل به منذ  12نوفمرب
 ،1989مث هولندا بقانون صدر يف  13سبتمرب  ،1990بلجيكا بقانون صدر يف  25فيفري
.371991
وامللفت لالنتباه أن التشريع األملاين كان سباقا يف تبين هذا النظام حيث ألزم املنتج يف جمال
صناعة الدواء بضمان خماطر املنتجات ،38فقد نصت املادة  84من القانون الصادر يف  24أغسطس
 1976بشأن املنتجات الصيدالنية 39على املسؤولية الالخطئية للمنتجني عن األضرار الناشئة عن خماطر
الدواء احملتملة اليت مل يشر إليها البيان املتعلق خبصائص وآاثر وكيفية استخدام الدواء أو ثبتت عدم صحة
ما ورد بشأهنا ،وكذلك غري احملتملة أي اليت مل تسمح حالة املعرفة العلمية ابإلحاطة هبا.
وبعدها أصدرت قانوان خاصا ابملسؤولية الناشئة عن فعل املنتجات يف  15ديسمرب 1989
وعمل به منذ  01جانفي .1990
ابإلضافة إىل التشريع الفرنسي الذي أصدر قانوان خاصا مبسؤولية املنتج عن منتجاته املعيبة ذو
الطابع املوضوعي ،ومل يؤسس مسؤولية املنتج على األساس القانوين -التقليدي لفكرة اخلطأ بل انطالقا من
قاعدة موضوعية قائمة على فكرة املخاطر .فبعد التأخري الذي دام مدة عشر سنوات أدمج املشرع الفرنسي
التوصية األوروبية لسنة  1985يف القانون املدين ابستحداث القانون رقم  389لسنة  1998الصادر
يف  19ماي  1998أبن أضاف الباب الرابع مكرر إىل الكتاب الثالث من ق م ف والذي محل

عنوان " :املسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة ضمن مثانية عشر مادة هي املواد من  1386مکرر  01إىل
 1386مكرر .4018
وما ينبغي اإلشارة إليه هو أنه ابلرغم من هذا التأخر من جانب املشرع الفرنسي 41إال أن
القضاء أتثر كثريا ابلتوجيه األورويب ،حبيث أخرج االلتزام بضمان السالمة عن النطاق العقدي وجعله التزام
عام يسري حىت لفائدة األغيار الذين ال تربطهم ابملنتج عالقة تعاقدية ،و كان ذلك من خالل قضية تعترب
20
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من أهم القضاي اليت عرفت يف القضاء الفرنسي وهي قضية تلوث مشتقات الدم بفريوس اإليدز ،حيث
عمدت حمكمة النقض الفرنسية الذكر الصريح ألسباب امتداد االلتزام بضمان السالمة خارج اإلطار
العقدي استنادا إىل االلتزام بتفسري نصوص القانون املدين الفرنسي على ضوء ما ورد به التوجيه األورويب
السنة .1985
كما أكدت موقفها يف األخذ ابملسؤولية القائمة على الضرر والعيب يف قرارات الحقة منها قرار
الدائرة املدنية األوىل الصادر يف  17جانفي  1995بقوهلا " :يعترب البائع احملرتف ملزما بتسليم منتجات
خالية من أي عيب أو نقص يف اإلنتاج من شأهنا أن تسبب خطرا لألشخاص أو املمتلكات ويعترب
مسؤوال عن ذلك جتاه املشرتي والغري 42كما نشري إىل نص املشرع الفرنسي على املسؤولية املوضوعية منذ
سنة  1988لكن ليس يف جمال املسؤولية عن املنتجات املعيبة ،بل يف اجملال الطيب مبوجب القانون
الصادر يف  20ديسمرب .1988

43

الفرع الثالث :املسؤولية املوضوعية للمنتج يف للتشريع اجلزائري.
يكن القول أبن املادة  138من القانون املدين اجلزائري تعد قرينة قاطعة على أن أحكام املسؤولية عن
األشياء غري احلية قائمة حبكم القانون ،إذ أن املضرور يثبت فقط الضرر الذي تسبب الشيء يف وقوعه.
لذا ذهب القضاء اجلزائري إىل أن الشرط األساس والوحيد الذي جيب توافره لقيام املسؤولية عن األشياء
غري احلية هو وقوع الضرر ال غري ،و على هذا األساس جعلت احملكمة العليا احلارس مسؤوال عن الضرر
الذي حيدثه الشيء دون أن تتطرق يف بعض األحيان إىل افرتاض اخلطأ كالقرار الصادر يف  08ديسمرب
 ،1982وكذا القرار الصادر يف  20أكتوبر 44 ،2011مع اإلشارة إىل أن قرارات احملكمة العليا يف
هذا الشأن يشوهبا االضطراب يف اختاذ موقف واضح يكن االرتكاز عليه فهي اترة أتخذ ابخلطأ ،واترة
45
أخرى تشري إىل فكرة حتمل التبعة إذ جتعل الضرر هو أساس املسؤولية دون التطرق للخطأ.

برز موقف املشرع اجلزائري يف هذا الصدد منذ  ،2005إذ أتثر ابلدول األجنبية خاصة فرنسا،
حبيث تناول يف جمال املسؤولية املدنية ألول مرة املسؤولية املوضوعية للمنتج بنص صريح ضمن القانون

املدين إبدراجه املادة  140مكرر يف التعديل الذي مت يف  2005وكانت هذه املسؤولية ذات طابع
موضوعي ليست بعقدية وال بتقصريية وإمنا قائمة على عنصري الضرر والعيب.
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هكذا كانت بداية مسؤولية املنتج املوضوعية يف النظم القانونية ،ولتطبيق هذه التقنية املستحدثة
يف جمال املسؤولية املدنية كان لزاما التطرق لتحديد مفهومها إذ كما هو معروف فالتعاريف تعد أساسا لكل
نظام قانوين ،فمن خالهلا يكن معرفة كل النقاط املتعلقة هبا من أسس ونطاق وتطبيق.
خامتة:
يعترب موضوع البحث عن اجياد احلماية الفعالة لضحاي حوادث املنتجات املعيبة بضمان احلصول
على حقهم يف التعويض يتطلب:
 يف املقام أول استبعاد إثبات اخلطأ املرتكب من قبل املنتج .خاصة مع الظروف االقتصاديةالراهنة ،واملتمثلة يف ظهور منتجات معقدة ومتطورة تصعب من مهمة املتضرر يف إثبات السلوك اخلاطئ
من املسؤول.
 ما دام أن قواعد املسؤولية العقدية والتقصريية للمنتج مبنية على اخلطأ؛ دعت السياساتالتشريعية احلديثة اىل تبين أحكام املسؤولية املوضوعية املبنية على الضرر والعيب.
 من بني القوانني اليت تبنت املسؤولية املوضوعية جند املشرع اجلزائري الذي عدل أحكام القانونمتبعا يف ذلك مسلك املشرع الفرنسي الذي تبىن هذا
املدين سنة  2005وإضافة املادة  140مكرر ً
النظام منذ 1998

قائمة املصادر املراجع
ابللغة العربية
الكتب
 .1جابر حممد ظاهر مشاقبة :احلماية املدنية للمستهلك من عيوب املنتجات الصناعية دراسة
مقارنة" ،دار وائل للنشر ،األردن2012 ،
 .2زاهية حورية سي يوسف :املسؤولية املدنية للمنتج ،دار هومة ،اجلزائر.2009 ،
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 .3سامل حممد رديعان العزاوي :مسؤولية املنتج يف القوانني املدنية واالتفاقيات الدولية ،دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،األردن.2009 ،
 .4عبد الرزاق أمحد السنهوري :الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد (نظرية االلتزام بوجه عام-
مصادر االلتزام  ،)-اجمللد األول ،منشأة املعارف ،مصر.1998 ،
 .5فتحي عبد الرحيم عبد هللا :دراسات يف املسؤولية التقصريية (حنو مسؤولية موضوعية) ،منشأة
املعارف ،مصر.2005 ،
 .6حممد بودال :مسؤولية املنتج عن منتجاته املعيبة دراسة مقارنة ،دار الفجر للنشر والتوزيع،
مصر2005،
 .7حممد شكري سرور؛ مسؤولية املنتج عن األضرار اليت تصيبها منتجاته اخلطرة ،دار الفكر العريب،
مصر1983 ،

املقاالت 8.

 .9أمازوز لطيفة ،أحكام املسؤولية القصريية كأساس ملسؤولية املنتج ،اجمللة األكادمية للبحث
القانوين2018 ,
 .10بن طرية معمر ،نظام املسؤولية املوضوعية للمنتج ودوره يف تقوية النظام التعويضي حلوادث
املنتجات املعيبة -دارسة يف التشريع اجلزائري واملقارن ،اجمللة اجلزائرية للقانون املقارن ،العدد
األول.
 .11بلحاج العريب :املسؤولية عن األشياء غري احلية يف القانون املدين اجلزائري ،ج ع ق إس ،ع
 ،1991 ،03اجلزائر
 .12عدل حممد عبد الكرمي ،إعادة التأسيس لقواعد مسؤولية املنتج املدنية كضرورة لدعم محاية
املستهلك ،جملة احلقوق اإلنسانية ،جامعة اجللفة ،ع11
رسائل الدكتوراه واملاجستري
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 .1إيان حممد طاهر عبد هللا العبيدي :االلتزام بضمان السالمة يف عقد البيع دراسة مقارنة" ،حبث
لنيل شهادة املاجستري يف القانون اخلاص ،كلية القانون ،جامعة بغداد2003 ،
 .2مخيس سناء ،املسؤولية املوضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحاي املنتجات املعيبة ،دراسة
مقارنة) ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة تيزي وزو2015،
 .3قادة شهيدة املسؤولية املدنية للمنتج دراسة مقارنة ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه يف القانون
اخلاص ،كلية احلقوق ،جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمسان.2005 ،
 .4قوانن كهينة ،االلتزام من أضرار املنتجات اخلطرية ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق تيزي وزو،
2017
املداخالت العلمية
 .1أمازوز لطيفة " :مدى فعالية أحكام املسؤولية العقدية يف محاية املستهلك" ،مداخلة قدمت يف
يوم دراسي حول مسؤولية املنتج عن فعل منتجاته املعيبة كوسيلة حلماية املستهلك ،املنعقد بكلية
احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،يوم  26جوان ( ،2013غري
منشور)
 .2بن طرية معمر ،حنو اقرار نظام موضوعي وصارم للمسؤولية املدنية للمنتج لتكريس حق
املستهلك يف احلماية ،مداخلة يف املركز اجلامعي لغيليزان.2017 ،
 .3بن طرية معمر ":فكرة املسؤولية املوضوعية املنتج كآلية تعويضية لضحاي حوادث املنتجات
املعيبة" مداخلة قمت يف يوم دراسي حول مسؤولية املنتج عن فعلى منتجاته املعيبة كوسيلة
حلماية املستهلك ،املنعقد جبامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،يوم  26جوان  ( ،2013غري
منشور )
 .4زاهية حورية سي يوسف " :تطور مسؤولية املنتج ،مداخلة ،يوم دراسي حول مسؤولية املنتج عن
فعل منتجاته املعيبة كوسيلة حلماية املستهلك ،املنعقد بكلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة
مولود معمري ،تيزي وزو ،يوم  26جوان ( ،2013غري منشور)
االجتهاد القضائي
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،2012  أكتوبر20  املؤرخ يف68849  ملف رقم،قرار احملكمة العليا الصادر عن الغرفة املدنية
.2012  لسنة01  ع،جملة احملكمة العليا
:ابللغة الفرنسية
Textes juridiques
1.

Convention Européenne de Strasbourg du 17 janvier 1977 sur la responsabilité du fait des produits en
cas de lésions corporelles ou du décès.

2.

Code civil français, 104è édition, Dalloz, Paris, 2005.

3.

Directive n° 85/374/ CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des états membres en matière de responsabilité du fait des
produits défectueux.

4.

la directive communautaire, R.I.D.C n° 01, 1999, .
Mémoires

- Andrey BEUN: Le principe de précaution en matière de responsabilité médicale, mémoire de DEA, droit
privé générale, école doctorale n°74, Université du droit de santé, Lille02, 2003 , p 78
- Mohamed LAACHACHI, l’équilibre du contrat de consommation, magistère - Oran 2012-2013
Livre

1. BRUN (Ph.), Le nouveau visage de la responsabilité du fait d'autrui (Vers l’irresponsabilité des petits ?),
Etudes à la mémoire de Christian LAPOYADE DESCHAMPS, PU Bordeaux 2003.

2. Livre vert sur la responsabilité du fait des produits défectueux, présenté par la commission des
communautés européennes, Bruxelles, le 28-07- 1999.
3. Guido ALPA nouveau régime juridique de la responsabilité du producteur en Italie et l'adaptation de

4. la directive communautaire, R.I.D.C n° 01, 1999,
Articles

1. Le droit des produits défectueux : une approche Euro-Américaine, Jiayan Feng, Université de Perpignan;
Université de Girona, 2016
2. Philippe PIERRE La place de la responsabilité objective :Notion et rôle de la faute en droit français, ,

,

Professeur à l’Université de Rennes 1,Directeur de l’I.O.D.E. (UMR CNRS 6262)

3. Pierre SARGOS : Quelle assurance responsabilité civile pour demain ?, les entretiens de l'assurance
atelier01, Fédération française des sociétés d'assurance, 1999, VOIR : www.FFSA.FR consulté le 20
septembre2013.
RAPPORT
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1. Rapport D'information Déposé Par La Délégation De L'assemblée Nationale

Pour L'union Européenne

(1), sur le Livre vert de la Commission européenne, sur la responsabilité civile du fait des produits
défectueux (COM [1999] 396 final – document E 1296) ET PRÉSENTÉ PAR MME MICHELE RIVASI
2. RAPPORT D'INFORMATION DÉPOSÉ PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
POUR L'UNION EUROPÉENNE (1), sur le Livre vert de la Commission européenne, sur la
responsabilité civile du fait des produits défectueux (COM [1999] 396 final – document E 1296.
Colloque
1.

La Responsabilité Du Fait Des Produits Défectueux, 30 Ans Après La Directive, Colloque organisé par le
Centre de Recherche en Droit Privé IRJS André Tunc - Ecole de Droit de la Sorbonne Université Paris 1

:اهلوامش
1 - BRUN (Ph.), Le nouveau visage de la responsabilité du fait d'autrui (Vers l’irresponsabilité des petits ?), Études à la
mémoire de Christian LAPOYADE DESCHAMPS, PU Bordeaux 2003.
2 - RAPPORT D'INFORMATIONDÉPOSÉ PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE POUR
L'UNION EUROPÉENNE (1), sur le Livre vert de la Commission européenne, sur la responsabilité civile du fait des
produits défectueux (COM [1999] 396 final – document E 1296.p9

 مداخلة يف املركز، حنو اقرار نظام موضوعي وصارم للمسؤولية املدنية للمنتج لتكريس حق املستهلك يف احلماية، بن طرية معمر- 3
.2017 ،اجلامعي لغيليزان

4 -La Responsabilité Du Fait Des Produits Défectueux, 30 Ans Après La Directive, Colloque organisé par le Centre de
Recherche en Droit Privé IRJS André Tunc - Ecole de Droit de la Sorbonne Université Paris 1

 كلية احلقوق والعلوم،) دراسة مقارنة، املسؤولية املوضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحاي املنتجات املعيبة،مخيس سناء- 5
20 ص2015، جامعة تيزي وزو،السياسية
دارسة يف التشريع-  نظام املسؤولية املوضوعية للمنتج ودوره يف تقوية النظام التعويضي حلوادث املنتجات املعيبة، بن طرية معمر6
. العدد األول، اجمللة اجلزائرية للقانون املقارن،اجلزائري واملقارن
24  ص، نفس املرجع، مخيس سناء-7
، جملة احلقوق اإلنسانية، إعادة التأسيس لقواعد مسؤولية املنتج املدنية كضرورة لدعم محاية املستهلك، عدل حممد عبد الكرمي- 8
11 ع،جامعة اجللفة
26 ص، نفس املرجع، مخيس سناء-9

10 - Rapport D'information Déposé Par La Délégation De L'assemblée Nationale Pour L'union Européenne (1), sur le

Livre vert de la Commission européenne, sur la responsabilité civile du fait des produits défectueux (COM [1999] 396 final
– document E 1296) ET PRÉSENTÉ PAR MME MICHELE RIVASI,p10.
11 - Mohamed LAACHACHI, l’équilibre du contrat de consommation, magistère - Oran 2012-2013

1983 ، مصر، دار الفكر العريب، حممد شكري سرور؛ مسؤولية املنتج عن األضرار اليت تصيبها منتجاته اخلطرة- 12
، األردن، دار الثقافة للنشر و التوزيع، مسؤولية املنتج يف القوانني املدنية واالتفاقيات الدولية: سامل حممد رديعان العزاوي- 13
.335  ص،2009
26

عنوان املقال :من القواعد التقليدية للمسؤولية املدنية للمتدخل اىل قواعد املسؤولية املستحدثة

 - 14إذ هنالك بعض الشركات الكربى اليت أبرمت عقودا منوذجية هبذا اخلصوص منها شركة la mutuelle generale

 fancaiseاليت اقرتحت عقود أتمني تتعلق ابألخطار املتعددة و تتضمن تلك العقود صيغة للتأمني من املسؤولية املدنية املهنية
بعد التسليم ،و كذلك يوجد عقد شركة  la concordeالذي يتعلق ابملسؤولية املدنية عن املنتجات بشكل عام ،لتفصيل أكثر
ينظر:فتحي عبد الرحيم عبد هللا :دراسات يف املسؤولية التقصريية ( حنو مسؤولية موضوعية) ،منشأة املعارف ،مصر ،2005 ،ص

71

 - 15مخيس سناء  ،املرجع السابق ،ص32

16

 -سامل حممد ربيعان العزاوي :مسؤولية املنتج يف القوانني املدنية واالتفاقيات الدولية ،مرجع سابق ،ص .336

17

 -عبد الرزاق أمحد السنهوري :الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد (نظرية االلتزام بوجه عام  -مصادر االلتزام  ،)-اجمللد

األول ،منشأة املعارف ،مصر ،1998 ،ص .769

18 Le droit des produits défectueux : une approche Euro-Américaine, Jiayan Feng, Université de Perpignan; Universitat

-

de Girona, 2016

 - 19قوانن كهينة ،االلتزام من أضرار املنتجات اخلطرية ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق تيزي وزو2017 ،
20

 -حممد بودال :مسؤولية املنتج عن منتجاته املعيبة دراسة مقارنة ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،مصر ،2005،ص .118

21

 -قادة شهيدة املسؤولية املدنية للمنتج دراسة مقارنة ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه يف القانون اخلاص ،كلية احلقوق ،جامعة أيب

بكر بلقايد ،تلمسان ،2005 ،ص .131
 - 22لطيفة أمازوز  " :مدى فعالية أحكام املسؤولية العقية يف محاية املستهلك" ،مداخلة قدمت يف يوم دراسي حول مسؤولية املنتج
عن فعل منتجاته املعيية كوسيلة حلماية املستهلك ،املنعقد بكلية احلقوق و العلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،يوم
 26جوان  ،2013ص  (123غري منشور)
23

 -زاهية حورية سي يوسف " :تطور مسؤولية املنتج ،مداخلة  ،يوم دراسي حول مسؤولية املنتج عن فعل منتجاته املعيبة كوسيلة

حلماية املستهلك ،املنعقد بكلية احلقوق و العلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي نو ،يوم  26جوان  ،2013ص  15و
 ( 20غري منشور)
24

 -سامل حممد رديعان العزاوي :مسؤولية املنتج يف القوانني املدنية و االتفاقيات الدولية ،مرجع سابق ،ص  ،352ينظر كذلك

25

 -جابر حممد ظاهر مشاقبة :احلماية املدنية للمستهلك من عيوب املنتجات الصناعية دراسة مقارنة" ،دار وائل للنشر ،األردن،

27

 -زاهية حورية سي يوسف :املسؤولية املدنية للمنتج ،دار هومة ،اجلزائر ،2009 ،ص .288

28

 -قادة شهيدة :املسؤولية املدنية للمنتج ،مرجع سابق ،ص 139

 ،2012ص 37
 26أم ازوز لطيفة ،أحكام املسؤولية القصريية كأساس ملسؤولية املنتج ،اجمللة األكادمية للبحث القانوين2018 ,

27

غمري عز الدين
29 La place de la responsabilité objective :Notion et rôle de la faute en droit français, Philippe PIERRE, Professeur à

-

)l’Université de Rennes 1,Directeur de l’I.O.D.E. (UMR CNRS 6262
30 -Directive n° 85/374/ CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des états membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.
31 -RAPPORT D'INFORMATION DÉPOSÉ PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE POUR
L'UNION EUROPÉENNE (1), sur le Livre vert de la Commission européenne, sur la responsabilité civile du fait des
produits défectueux (COM [1999] 396 final – document E 1296) ET PRÉSENTÉ PAR MME MICHELE RIVASI,p10

 - 32سامل حممد رديعان العزاوي :مسؤولية املنتج يف القوانني املدنية و االتفاقيات الدولية ،مرجع سابق ،ص338
 - 33سامل حممد ربيعان العزاوي مسؤولية املنتج يف القوانني املدنية و االتفاقيات الدولية ،مرجع سابق ،ص 338
 - 34معمر بن طرية  ":فكرة املسؤولية املوضوعية املنتج كالية تعويضية لضحاي حوادث املنتجات املعيبة" مداخلة قمت يف يوم

دراسي حول مسؤولية املنتج عن فعلى منتجاته املعيبة كوسيلة حلماية املستهلك ،املنعقد جبامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،يوم 26
جوان  ،2013ص  (134غري منشور )
 - - 35معمر بن طرية ،نفس املرجع

36 - Guido ALPA nouveau régime juridique de la responsabilité du producteur en Italie et l'adaptation de

la directive communautaire, R.I.D.C n° 01, 1999, p 80. - Convention Européenne de Strasbourg du 17 janvier 1977 sur la
responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles ou du décès. -Art 03 de la convention de Strasbourg stipule
que « Le producteur est tenu de réparer les dommages d'un décès ou de lésions corporelles causées par un défaut de produit

 - 37علي فتاك :أتثري املنافسة على االلتزام بضمان سالمة املنتوج ،مرجع سابق ،ص ،174ينظر كذلك
Livre vert sur la responsabilité du fait des produits défectueux, présenté par la commission des communautés européennes,
Bruxelles, le 28-07- 1999. p 32.

 - 38صدر هذا القانون ملواجهة الصعوابت القانونية اليت أاثرها قصور النظام الوضعي عن كفالة احلماية لضحاي خماطر التطور
العلمي ،فقد شعر املشرع األملاين بضرورة التدخل يف هتيئة وسيلة الضمان املالئمة يف مواجهة املخاطر املالزمة للمنتجات الصيدالنية
وذلك مبناسبة تعرض بعض األجنة التشوهات خلقية بسبب دواء تناولته األمهات يف فرتة احلمل ،و يف هذه الواقعة ثبت أن
الدراسات و التجارب اليت أجريت قبل طرح املنتوج للتداول مل تسمح ابإلحاطة بذلك األثر الثانوي الضمار
 - 39صدر هذا القانون بعد قضية  La Thalidomideودخل حيز التنفيذ يف  01جانفي  ،1978وهو أول قانون أورويب
تبىن نظام املسؤولية املوضوعية.
40 -Code civil français, 104è édition, Dalloz, Paris, 2005.

 - 41أتخرت فرنسا يف تيين أحكام التوصية األوروبية مدة عشرة سنوات ،وكانت هذه األخرية يف مادهتا  19قد منحت مدة 03
سنوات من اتريخ التصديق عليها القيام الدول األعضاء يف االحتاد األورويب إبدخال نصوصها يف تشريعاهتا الوطنية ابلتعديل أو
اإلضافة مبا يتفق مع نصوص هذا التوجيه.
 - 42إيمان محمد طاهر عبد هللا العبيدي :االلتزام بضمان السالمة في عقد البيع دراسة مقارنة" ،بحث لنيل شهادة الماجستير في
القانون الخاص ،كلية القانون ،جامعة بغداد ،2003 ،ص  ،154ينظر كذلك
= Pierre SARGOS : Quelle assurance responsabilité civile pour demain ?, les entretiens de l'assurance atelier01, Fédération

française des sociétés d'assurance, 1999, p 09, VOIR : www.FFSA.FR consulté le 20 septembre2013.

28

عنوان املقال :من القواعد التقليدية للمسؤولية املدنية للمتدخل اىل قواعد املسؤولية املستحدثة

43 - Andrey BEUN: Le principe de précaution en matière de responsabilité médicale, mémoire de DEA, droit privé
générale, école doctorale n°74, Université du droit de santé, Lille02, 2003 , p 78

 - 44قرار احملكمة العليا الصادر عن الغرفة املدنية ،ملف رقم  68849املؤرخ يف  20أكتوبر  ،2012جملة احملكمة العليا ،ع 01
لسنة .2012
 - 45العريب ابحلاج :املسؤولية عن األشياء غري احلية يف القانون املدين اجلزائري ،ج ع ق إس ،ع  ،1991 ،03اجلزائر  ،ص

639

29

