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الملخص
تعددد المسددةولية الناتجددة عددن أن درار المنتجددا

المعيبددة مددن أكتددر المسددةوليا

التددي أتددار

اهتمام شراح القانون في اآلونة األخيرة ،ويرجع ذلك إلد كتدرة اإلنتداو ووفرتدس بسدبخ تددخ
التكنولوجيا والتقنيا

الحديتة في جميع مجاال

الصناعة واإلنتاو ،األمدر الدذي أدع علد

ظهور حوادث وأنرار جديدة لم تكن معروفة من قبد  ،لدذلك سدع
إعادة صياغة قوانينها فسن

في تداول هذ المنتجا

تشريعا

صارمة تجدا المنتجدين والمدوردين وكد مدن لدس دور

التي تةتر سلباً عل صحة وسالمة األشخاص والممتلكا .

لذلك تبرز إشكالية البحث في اإلجابة عل التساةال
عن المنتجا

الكتيدر مدن الددول إلد

التاليدة :هد جميدع األندرار الناتجدة

المعيبة معتبرة من الناحية القانونية؟ وه ك من أصابس ندرر منهدا يحد

لس المطالبة بالتعويض؟ وه التعويض يتالءم مع حجم النرر؟ وما هو التكييف القانوني
للمسددةولية عددن المنتجددا

المعيبددة؟ وهد قواعددد هددذ المسددةولية تتوافد مددع قواعددد المسددةولية

المدنية في القانون األردني وقانون حماية المستهلك؟
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 إن تطبي د أحك ددام:وقددد أجدداخ البحددث عل د هددذ األسددتلة وخلددص إلد د عدددة نتددات أهمهددا
المعيبددة هددي األنسددخ والتددي

المسددةولية التندداممية عل د األن درار الناتجددة عددن المنتجددا

 فمدن خاللهدا يحد للمندرور مالحقدة، تحمي أكبدر عددد ممكدن مدن ندحايا هدذ المنتجدا

العديددد مددن األشددخاص فددي ن
 فيمكنددس مالحقددة البدداتع والمددزود وك د مددن تدددخ فددي،ًمن مع دا

، كمددا يح د لك د شددخص لحقددس نددرر منهددا المطالبددة بددالتعويض،صددناعة المنددتت وتداولددس
. حت ولو لم يكن مالك المنتت أو حاتز

. المسةولية المدنية، المسةولية التناممية، المنتجا المعيبة:الكلمات المفتاحية
Abstract
Responsibility for defective products is one of the most important
issues that jurists have been interested in lately. This is due to the
high production, which led to the emergence of incidents previously
unknown. So many countries have therefore sought to reformulate
their laws, they enacted strict legislation against producers,
suppliers and anyone involved in the handling of defective products
that adversely affect the health and safety of persons and property .
So, the problem of research lies in answering the following
questions: Are all damages resulting from defective products legally
considered? Does anyone who is injured from defective products
has a right to claim compensation? Is the compensation compatible
with the damage? What is the legal adaptation of liability for
defective products? Are the rules of this liability consistent with the
rules of civil liability in Jordanian law ?
The research has answered these questions and has reached several
conclusions: The application of the provisions of in solidum to
defective products is preferable, because, it is the most appropriate
and protects the largest possible number of victims. Through the in
solidum the victim can pursue many people at once: the vendor, the
supplier and anyone who intervenes in the manufacture. Anyone
who has suffered harm can also claim compensation even if that
person is not the owner or the holder .
Key words: defective products, in solidum, civil liability .
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مقدمة

إن مفهوم المنت أصبح مفهوماً واسعاً جداً لدرجة أنس أنح يستعم للداللة علد مفداهيم
أخددرع كالسددلع واألمدوال واألشددياء ،فعلد سددبي المتددال باتد عقددود التد مين تسددم بمنتجددا
التد د د مين ،وأمسد د د

التح د ددويال

المالي د ددة تس د ددم بالمنتوج د ددا

المالي د ددة ،وص د ددار األعم د ددال

السددينماتية تسددم بالمنتوجددا السددينماتية ،وقددد يكددون المنددت نشدداطاً أو عم دالً كاالبتكددا ار
واالخت ارعددا  ،وهددذا التوسددع فددي مفهومددس أدع إل د خروجددس مددن نطدداق قددانون األعمددال إل د

نطاق القانون المدني حت يستوعخ أكبر قدر ممكن من األعمال واألنشطة.
ولكتد درة األند درار الت ددي خلفته ددا المنتج ددا

()1

المعيبد دة نتيج ددة زي ددادة حج ددم اإلنت دداو ف ددي اآلون ددة

األخيرة ،تساءل شدراح القدانون حدول مسدةولية المنتجدين والصدناذ عدن هدذ األندرار ،وأول

مددن أتددار ذلددك هددو العالمددة الفرنسددي  Henri Mazaudمددن خددالل د ارسددة طرحهددا تح د
عنوان" المسةولية المدنية للصانع والباتع".

()2

وبسددبخ ارتبدداؤ المسددةولية بالنددرر النددات عددن المنتجددا

المعيبددة ،فددالتعويض يكددون إمددا

حسد د ددخ المسد د ددةولية العقديد د ددة أو حسد د ددخ المسد د ددةولية التقصد د دديرية ،وبسد د ددبخ قصد د ددور هد د دداتين
المسةوليتين عن تعويض المنرور عن كتيدر مدن األندرار التدي تصديبس بسدبخ المنتجدا

المعيبة ،فإن معظم التشريعا

اتجه

مددن مخدداطر هددذ المنتجددا  ،وكان د

للبحدث عدن أحكدا نم جديددة تكفد حمايدة المندرورين

األسددبقية فددي هددذا المجددال للتش دريعا

أسدتحدث نظدام خداص بالمسدةولية عدن فعد المنتجدا
تبعتهددا التش دريعا

( ،)Product Liability Lawتدم

األوروبيددة ،فصدددر التوجيددس األوروبددي لعددام 5891م المتعل د بالمنتجددا

المعيب ددة ،وق ددد أخ ددذ الق ددانون الفرنس ددي أحك ددام المس ددةولية ع ددن المنتج ددا

التوجيددس ،فاصدددر قددانون 5899/1/58م
الفرنسدي تحد

األمريكيددة التددي

()3

المعيب ددة م ددن ه ددذا

والددذي تددم إدراو نصوصددس فددي القددانون المدددني

عندوان المسدةولية عدن أفعدال المنتجدا

المعيبدة ( La responsabilité

 ،)du fait des produits défectueuxوذلدك فدي المدواد ( 5421 -5421مكدرر
.)51-5

()4
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أمددا فددي المملكددة األردنيددة الهاشددمية فقددد تددم تنظدديم أحكددام المسددةولية المدنيددة عددن المنتجددا
المعيبددة بشددك ن أسدداو فددي قددانون حمايددة المسددتهلك رقددم  1لسددنة  4151م ،كمددا تنددمن

أحكام قانون المواصفا

والمقاييو األردني رقم ( )44لسدنة 4111م ،والقدانون المعددل لدس

رقد ددم ( )89لسد ددنة 4151م الكتيد ددر مد ددن األحكد ددام التد ددي تد ددنص عل د د الحمايد ددة مد ددن أن د درار
المنتجا

المعيبة ،لكن ه هذ األحكام كافية لحماية المنرور من المنتجا

المعيبة؟

يقودنددا هددذا السددةال إل د طددرح أسددتلة أخددرع تشددك فددي مجموعهددا إشكككيالية البحككك والت ددي

تتمحور في التساةال

التالية :ه كد ندرر يندت عدن المنتجدا

المعيبدة يحد للمندرور

المطالبة بالتعويض عنس؟ هد كد شدخص أصدابس ندرر منهدا يعتبدر مدن الناحيدة القانونيدة

من ددرو اًر محم ددي بالق ددانون ،وبالت ددالي يمكن ددس المطالب ددة ب ددالتعويض؟ أم أن المن ددرور ال ددذي
يحميددس القددانون هددو فقددا ذلددك الشددخص الددذي تعاقددد مددن المنددت بشددك ن مباشددر؟ مددن هددو
المسددةول عددن النددرر الددذي يحدددث بسددبخ المنتجددا

المعيبددة ه د هددو المنددت األخيددر ،أم

المنت األول ،أو المنت المتدخ وه يمكن مساتلة الموزذ والباتع عن هذ األنرار؟ وما
هي الطبيعة القانونية للمسةولية المدنية عن المنتجا

المعيبدة؟ وهد قواعدد هدذ المسدةولية

تتواف د م ددع األحكددام المق ددررة فددي ق ددانون حماي ددة المسددتهلك وم ددع القواعددد العام ددة للمس ددةولية
المدنيددة المنصددوص عليهددا فددي القددانون المدددني األردنددي؟ وهد التعددويض المقددرر فددي قددانون
حماية المستهلك يتواف مع حجم النرر النات عن هذ المنتجا

أم يحتاو إل مراجعة؟

يستنت مما تقددم ،أن أهمية الدراسكة تتجسدد فدي معالجدة مسد لة حيويدة تمدو حمايدة أرواح

الناو وممتلكداتهم مدن عيدوخ المنتجدا  ،وذلدك مدن خدالل وندع إطدار قدانوني يبدين :ابتددأً
مفهوم المنتجدا

مدن الناحيدة القانونيدة ،ومفهدوم العيدخ فدي هدذ المنتجدا  ،وذلدك مدن أجد

تحديددد األشددخاص المسددةولين عددن النددرر النددات عنهددا ،مددن تددم حصددر األشددخاص الددذين
يح لهم المطالبة بالتعويض ومقدار هذا التعويض.
ت سيساً عل مدا سدب  ،يهكد

هك ا البحك إلد إيجداد د ارسدة قانونيدة متعمقدة تبحدث وتحلد

المسةولية المدنية الناتجدة عدن المنتجدا

المعيبدة ،وتبدرز الطبيعدة القانونيدة لهدذ المسدةولية

وتبددين األحكددام القانونيددة المتعلقددة بالمنتجددا

المعيبددة ،وتكددون بمتابددة مرجددع قددانوني رتدديو

يبين أحكام هذ المسةولية في القانون األردني مقارنة بالقانون الفرنسي.
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مونددوذ المسددةولية المدنيددة الناتجددة عددن المنتجددا

المعيبددة فددي القددانون األردنددي ،وألهميددة هددذا المونددوذ فددي حيدداة الندداو ،اسددتخدام الباحددث

المككنهج الويككفي التحليلككي ،فددتم وصددف :المنتًجددا  ،والمنتجددين ،والعيددخ فددي المنتجددا ،

والنددرر النددات عنهددا ،والمنددرورين ،والمسددةولية الناتجددة عنهددا وطبيعتهددا القانونيددة ،وذلددك

مدن خدالل جمددع المعلومدا

مددن مصدادرها العلميددة ،واسدتقراء اإلشددكاليا

القانونيدة المتعلقددة

بهددا ،وتحليلهددا التحلي د القددانوني الدددقي المةيددد بالنصددوص القانونيددة ،كمددا اسددتخدم الباحددث

المككنهج المقككارن فقددارن بددين أحكددام المسددةولية عددن المنتجددا

المعيبددة فددي القددانون األردنددي

والق ددانون الفرنس ددي والتوجي ددس األوروب ددي ،األم ددر ال ددذي أدع إلد د بي ددان مد دواطن القص ددور ف ددي

القانون األردني والخروو بنتات تعال هذا القصور.

بناء عل ما سب  ،سنبحث مونوذ المسةولية عن المنتجا
ً
ن
مقارنة بالقانو الفرنسي في مبحتين:

المعيبدة فدي القدانون األردندي

المبح األول :المفهوم القانوني للمنتجين والمنتجات والعيوب الناتجة عنها

المبحككك اليكككاني :ال يعكككة القانونيكككة لمسكككؤولية المنكككتج عكككن منتجاتكككه المعيبكككة وا يكككار
القانونية الناشئة عنها

المبح األول :المفهوم القانوني للمنتجين والمنتجات والعيوب الناتجة عنها
كلهد ددا اصد ددطالحا

فد ددي األص د د اقتصد ددادية،

إن اصد ددطالح المند ددتت واإلنتد دداو والمنتوجد ددا
رسخ مفاهيمها وونع أسسها وشروطها ومعايرهدا ،بعدد ذلدك ،أخدذها
فاالقتصاديون هم من ّ
عنهم القانونيون فونعوا لها المفاهيم القانونية الخاصة بها ،وأدرجوها ندمن مصدطلحاتهم
القانونية ،وهذا األمر ساعد -مدن بدين عددة أمدور -إلد نشدوء فدرذ جديدد مدن فدروذ القدانون

متفرعاً عن القانون التجاري سمي بقانون األعمال.
وبسدبخ حداتددة مصددطلح المنتجدا

()5

مددن الناحيددة القانونيدة فقددد تددار جددالً واسددعاً حددول اعتبددار
الزراعيددة والحيوانيددة

بعددض منهددا منتج داً مددن الناحيددة القانونيددة ،كددالمواد األوليددة والمنتجددا
والخدددما المقدمددة للجمهددور ،لهددذا كددان مددن النددروري تحديددد مفهومهددا القددانوني ،وتحديددد

األشخاص المسةولون عن األنرار التي تحدث بسببها ،كما تار جدالً واسعاً حدول طبيعدة
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العيخ الموجود فيها ،فه ك خل في المنت يعتبر عيبداً فيدس مدن الناحيدة القانونيدة ،أم أن
هنالك معايير وأشكال محددة لهذا العيخ؟

لهذا سنبين في هذا المبحث :المفهوم القانوني للمنتجين (المطلخ األول) ،المفهوم القانوني
للمنتجددا

التالث).

(المطلددخ التدداني) ،المفهددوم القددانوني للعيددخ النددات عددن المنتجددا

الم لب األول :المفهوم القانوني للم ِ
نتجين
ُ

المنددت  ،المددزود ،الص ددانع ،هنالددك ع دددة مصددطلحا

المعيبددة (الفددرذ

للمنددت  ،ف ددبعض التشددريعا

تس ددتعم

مصطلح المنت كالتوجيس األوروبي والقانون الفرنسي للداللة عل طاتفة المنتجين ،وبعض
التشريعا

تسدتعم مصدطلح الصدانع لحصدر المسدةولية فدي فتدة األشدخاص الدذي يعملدون

فددي تحوي د الم دواد األوليددة إلد د م دواد مصددنعة أو شددبس مصددنعة ،علد د اعتبددار أن الحمايددة

الحقيقددة للمنتجددا

المعيبددة تكمددن فددي حمايددة المنتجددا

الصددناعية فقددا،

المشرذ األردني مصطلح المزود ليوسع داترة المسدةولية عدن المنتجدا

()6

وقددد اسددتخدم

المعيبدة لتشدم كد

شددخص يقدددم أو يسدداهم بتقددديم السددلعة أو الخدمددة للمسددتهلك كددالموزعين ،والمددةجرين .وقددد

عد ّدرا المنددت بشددك عددام عل د أنددس" :ك د شددخص طبيعددي أو معنددوي يعم د علد أنتدداو أو
()7
تصنيع أو تطوير شيء أياً كان طبيعتس بحيث يكون معد الستعمال الغير".
الفرع األول :مفهوم ِ
المنتجين في التوجيه األوروبي لعام 0291م
ووسع التوجيدس األوروبدي داتدرة األشدخاص المسدةولين عدن تعدويض المندرور عدن الندرر
 ،)Defectواعتب ددر الم ددادة  8م ددن التوجي ددس

الن ددات ع ددن المن ددتت المعي ددخ (Product
األوروبي لعام 5891م المنت الذي قد تنسدخ إليدس المسدةولية عدن المندتت المعيدخ كد مدن
األش ددخاص التاليددة )8(:صددانع المنددت بشددك نهدداتي ،الش ددخص ال ددذي أنددت الم دواد األولي ددة،
الشخص الذي صنع جزء من المنت  ،الشدخص الدذي وندع اسدمس علد المندت سدواء كدان

هددذا االسددم :اسددم تجدداري أو عالمددة تجاريددة أو أي عالمددة ممي دزة أخددرع ،مسددتورد المنددت :
الشخص الذي يقوم في إطار نشداطس التجداري باسدتيراد المندت لغدرض البيدع أو التد جير أو

أي شك من أشكال التوزيدع ،المدورد فدي حالدة عددم تحديدد هويدة المندت  :فدإذا تعدذر تحديدد

منتجدا ،إال إذا أفصدح للمتندرر ،فدي غندون فتدرة زمنيدة
من هو المنت  ،فيعتبر كد مدورد ً
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معقول ددة ،هوي ددة المن ددت أو الش ددخص ال ددذي زود ب ددالمنت  ،وينطبد د ذل ددك علد د المس ددتورد،

الشخص الذي يقوم في إطار نشداطس التجداري باسدتيراد المندت لغدرض البيدع أو التد جير أو
منتجدا ،إال
أي شك من أشكال التوزيع ،إذا تعذر تحديد من هدو المندت  ،فيعتبدر كد مدورد ً
إذا أفصح للمتنرر ،في غنون فترة زمنية معقولة ،هوية المنت أو الشدخص الدذي زود

بالمنت  ،وينطب ذلك عل المستورد.
الفرع الياني :مفهوم الم ِ
نتجين في القانون الفرنسي
ُ
()9
ِ
ن
عرف المادة ( )5421 -1من القانو المدني الفرنسي المنتج على أنه:

الشدخص المحتدرا الدذي يصدنع المندت بشددكلس النهداتي ،ومندت المدواد األوليدة ،وصددانع أي
جزء يدخ في تكوين المنت .

يما ويأخ حيم المنتج األشخاص التاليين :ك مدن يقددم نفسدس كمندت عدن طريد تتبيد

اسمس أو عالمتس التجارية أو أي عالمة مميزة أخرع عل المنت  .والشدخص الدذي يسدتورد
المنددت إلد المجموعددة األوروبيددة للبيددع أو الت د جير بوعددد أو بدددون وعددد بددالبيع أو أي شددك

مخر من أشكال التوزيع.

الفرع اليال  :مفهوم المنتجين في القانون األردني

لددم يددنص القددانون األردنددي عل د مصددطلح المنددت واسددتخدم بدددالً منددس "المككدود" وقددد عرفتددس
المددادة ( )5مددن قددانون حمايددة المسددتهلك عل د أنددس" :الشددخص الطبيعددي أو االعتبدداري مددن
القطاذ العام أو الخاص الذي يمارو باسمس أو لحسداخ الغيدر نشداطاً يتمتد بتوزيدع السدلع
أو ت ددداولها أو تص ددنيعها أو ت جيره ددا أو تق ددديم الخ دددما

إلد د المس ددتهلك بم ددا ف ددي ذل ددك أي

شخص ينع اسمس أو عالمتس التجارية أو أي عالمة فارقة أخدرع يملكهدا علد السدلعة أو

الخدمددة" .كمددا ونص د

المددادة ( )8مددن قددانون المواصددفا

والمقدداييو األردنددي عل د أن:

"تسري أحكام هذا القانون عل ك شخص طبيعي أو اعتباري يقوم ب ي من أعمال التجارة
بما فيها التوزيع أو التصنيع أو إجراء أي تعدي عل المنت يةتر عل سالمتس" ،فلدم تعدا
هددذ المددادة أي وصددفاً أو تعريف داً لرشددخاص المددذكورين فيهددا ،فلددم تعددرفهم عل د أنهددم مددن
المنتجين وال عل أنهم من الموردين وال غير ذلك.
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يتنح من النصين السابقين أن المشرذ األردني حدد األشخاص المسةولين عن المنتجدا
المعيبة بصفا

وأنشطة محددة يمارسونها ،وهذ الصفا

واألنشطة هي:

أوالً :يفات المنتجين
حت يعتبر الشخص من المنتجدين (المدزودين) يجدخ أن يكدون مدن األشدخاص الطبيعيدين
أو المعنويين.
-5

األشككككخاص ال يعيككككين :اعتبد ددر المد ددادة ( )5مد ددن قد ددانون حمايد ددة المسد ددتهلك أن

الشدخص الطبيعددي مددن المددزودين سدواء كددان يمددارو النشدداؤ باسددمة أو لحسدداخ الغيددر ،ولددم

تشددترؤ أن يكددون مهنيداً أو محترفداً للنشدداؤ الددذي يمارسددس ،فد ي شددخص طبيعددي يمددارو أي
نشاؤ من األنشطة المذكورة في المادة ( )5يعتبر من المزودين حت ولو لم يكن مهنيداً أو
محترفاً لهذا النشاؤ ،وفي رأينا ،من األفن اشتراؤ صفة االحتراا أو المهني عل صفة

المزود ،فبذلك تقتصر مسةولية الشخص الطبيعي عدن المنتجدا

المعيبدة علد األشدخاص

المهنددين والمحتدرفين دون غيددرهم مددن األشددخاص الطبيعيددين الددذي يمارسددون هددذ األنشددطة،

كما هو الحال في القانون المدني الفرنسي كما بينا في األعل .
-4

األشكككككخاص االعتبكككككار ن :اعتب د ددر الم د ددادة ( )5م د ددن ق د ددانون حماي د ددة المس د ددتهلك

األشددخاص االعتبدداريين مددن نددمن المددزودين الددذي يس د لون عددن المنتجددا

المعيبددة ،ولددم

تقتصددر ذلددك عل د األشددخاص االعتبدداريين الددذي يعملددون فددي القطدداذ الخدداص ب د شددمل

كذلك الذين يعملون فدي القطداذ العدام ،فالمةسسدا
في المادة ( )5مسةولة كذلك عن المنتجا

العامدة التدي تمدارو األنشدطة المدذكورة

المعيبة.

يانياً :أنش ة المنتجين (المدودين)
ال يكفددي أن يكددون المددزود شخص داً طبيعي داً أو معنوي داً ب د يجددخ أن يمددارو أي نشدداؤ مددن
األنشطة المذكورة في المادة ( )5وه ه األنش ة هي:

-5

المنتجا

تود ع السلع :اعتبر المادة ( )5الموزذ من نمن المزودين الذين يس لون عدن
المعيبة ،ولم تبين فيما إذا كان المقصود بالمزود هو الموزذ األول أو النهاتي أو

الذي يتوسا عملية التوزيع ،لذلك يعتبر أي موزذ يقوم بعملية التوزيع من نمن المدزودين
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المعيب ددة ،وم ددن األفند د أن يح دددد المش ددرذ م ددن

األشخاص المسةولين عن ذلك حت تحدد المسةولية فيهم.
-4

تككككداول السككككلع :بين د د

المد ددادة ( )5أن أي شد ددخص يتد ددداول السد ددلعة يعتبد ددر مد ددن

المزودين ،ولم يبين قانون حماية المسدتهلك األردندي مدا معند التدداول ،إال أن هدذا المعند

نجددد فددي المددادة ( )5421-2مددن القددانون المدددني الفرنسددي والتددي تددنص عل د أن المنددتت
يعتبر في حالدة تدداول عنددما يتخلد عندس المندت بشدك طدوعي ،وال تدتم عمليدة التدداول إال

مددرة واح دددة،

()10

وبين د

محكم ددة الع دددل ل دددول االتح دداد األوروب ددي ( )CJCEف ددي قد درار له ددا

ص دددر بت دداريخ 4112/4/8م مفه ددوم ت ددداول المن ددت  ،ف دداعتبر أن المن ددت يك ددون مطروحد داً
للتداول في حال خروجس عن مسار أو داترة اإلنتاو ودخولس في مسار التسوي .

()11

وتكمددن أهميددة تحديددد فتدرة طددرح المنددت للتددداول فددي أن المنددت ال يتحمد العيددخ النددات عددن
سالمة المنت إال بعد طرحس للتدداول ،وأن مسدةوليتس تنحصدر فدي العيدوخ التدي نشد

قبد

طرحس للتداول ،أما العيوخ التي تنشد بعدد ذلدك فهدو غيدر مسدةول عنهدا ،لدذلك حتد يسد ل

المنت عن المنتت المعيخ يلزم أن يكون قد خرو عن حيازتس بشدك ن مدادي ،وأن يكدون هدذا
الخددروو بإرادت ددس ،غي ددر ذل ددك ال يسد د ل ع ددن العي ددوخ الت ددي تلحد د ب ددالمنت بع ددد خروج ددس م ددن

حيازتس.
-8

تيككنيع السككلع :حسددخ نددص المددادة ( )5مددن قددانون حمايددة المسددتهلك يعتبددر مددن

المزودين الصناذ الذين يصنعون السلع ،ولم تبين المادة السابقة من هم الصناذ ،فه هم
الذين يقومون بعملية تصدنيع المدواد األوليدة ،أم الدذين يصدنعون جدزء مدن السدلعة ،أم الدذين

يصنعونها بشكلها النهاتي؟ وبما أن النص جاء عاماً فاألص أن يبق العام عل عمومس،

وبالتددالي يمكددن تحريددك المسددةولية نددد كد مددن شددارك بتصددنيع السددلعة سدواء كددان المصددنع
األول أو المتوس ددا أو النه دداتي ،فال ددذي ش ددارك ف ددي تص ددنيعها ف ددي أي مرحل ددة م ددن م ارحد د

تصددنيعها يعتبددر مسددةوالً عددن العيددخ فيهددا ،كواذا كددان باإلمكددان تحديددد مرحلددة حدددوث العيددخ
فددال يس د ل عنددس إال ال ددذي أحدتددس ،أمددا إذا تعددذر ذلددك فتددتم مالحقددة جميددع مددن شددارك ف ددي
التصنيع ،وذلك حسخ أحكام المسةولية التناممية كما سينبيس الحقاً.
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-2

تكككأجير السكككلع :اعتبددر الم ددادة ( )5مددن قددانون حمايددة المسددتهلك عمليددة تدد جير

المنتجا

المعيبة المدةجرة ،فدالمةجر الدذي ال دخد لدس بعمليدة تصدنيع كوانتداو السدلعة يعتبدر

السددلع مددن األنشددطة التددي إذا مارسددها الشددخص يعتبددر مددن المددزودين الددذين يس د لون عددن

مسةوالً عنها إذا كان

معيبة.

تقديم الخدمات إلى المستهلك :بين

المدادة ( )5مدن قدانون حمايدة المسدتهلك أن

المسةولين عن جدودة هدذ الخدمدة ،فدإذا كاند

هدذ الخدمدة معيبدة يسد ل مقددم الخدمدة عدن

-1

عمليد ددة تقد ددديم الخد دددما

ذلك.
-2

مد ددن األنشد ددطة التد ددي إذا مارسد ددها الشد ددخص يعتبد ددر مد ددن المد ددزودين

أي شخص يضع اسمه أو عالمته التجار ة أو أي عالمكة فارقكة أخكرم يملكهكا

علكككى السكككلعة أو الخدمكككة :ل ددم تقتص ددر الم ددادة ( )5ص ددفة الم ددزودين علد د الص ددناذ ال ددذين
يصنعون السلع بشدك ن مباشدر ،بد شدمل كدذلك األشدخاص الدذين لدم يسداهموا فدي صدنعها

بشددك ن فعلددي واكتفدوا بونددع أسددماءهم أو عالمدداتهم التجاريددة عليهددا ،فهدةالء يعتبددرون أينداً
من المزودين المسةولين عن المنتجا

المعيبة.

يتبين ممدا سدب أن صدفة المدزود ال تقتصدر علد الشدخص الدذي يقدوم بتصدنيع السدلعة بد
تنم العديد من األشخاص كما بينا في األعل .
الم لب الياني :المفهوم القانوني للمنتجات

حتد د نس ددتطيع الوص ددول إلد د المفه ددوم الق ددانوني للمنتج ددا المعيب ددة ،البدددد بدايد د ًة أن نب ددين
مفهومهددا فددي االصددطالح اللغددوي واالقتصددادي ،مددن تددم نتوسددع فددي بيانهددا فددي االصددطالح
القانوني.

237

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 90 :العدد 90 :السنة 0909

ISSN: 2333-9331
ص 273- 228

الفرع األول :مفهوم المنتجات في االي الح اللغوي واالقتيادي

سنبدأ ببيان مفهوم المنتجا لغوياً ،من تم مفهومها االقتصادي.
أوالً :مفهوم المنتجات في االي الح اللغوي:

ونتاجاً ،أنت الشيء :أي ظهر نتاجس ،وتناتج
المنتت من :ت"نتت ت  ،تن ْتجاً ،ت
()12
واألشياء المنتوجة :األشياء المستتمرة ،والنتاو :تمرة الشيء".

الماشية :توالدد ،

يانياً :مفهوم المنتجات في االي الح االقتيادي
عرف الجمعية األمريكية للتسوي  AMAالمنت عل أنس" :الشيء الذي يمكن عرنس في

السوق بغرض جذخ االنتبا  ،التملك ،االستهالك أو االستعمال والذي يمكن أن يحق قدد اًر

مد ددن اإلشد ددباذ لحاجد ددة أو رغبد ددة إنسد ددانية ،ويتند ددمن السد ددلع الماديد ددة ،الخد دددما  ،األمد دداكن
واألفكار".

()13

وعرفددس ( )Kotlerكددولتر عل د انددس" :أي شدديء يعددرض فددي السددوق بغددرض االسددتهالك أو
االستخدام أو الحيازة إلشباذ حاجة أو رغبة معينة ،وتتنمن المنتجا

التدي يدتم تسدويقها:

السلع المادية ،الخدما  ،الخب ار  ،األحداث ،األشدخاص ،األمداكن ،العقدا ار  ،المنظمدا ،
المعلومدا  ،األفكدار ،وتشدك مفدردة المندت الواحددة وحددة مميدزة بمجموعدة مدن الخصداتص

مت الحجم والسعر والمظهر المادي واللون والطعم وغيرها".

()14

يتندح مدن التعريدف السدابقة أن مفهدوم اإلنتدداو فدي االصدطالح االقتصدادي يشدم األشددياء
الملموسة وغير الملموسة التي تلبي حاجة ورغبة اإلنسان.
الفرع الياني :المنتجات في االي الح القانوني

حت د نحدديا بمفه ددوم المنددتت إحاط ددة تامددة م ددن الناحيددة القانوني ددة يلددزم د ارس ددتس فددي التوجي ددس
األوروب ددي لع ددام 5891م باعتب ددار م ددن المص ددادر األولد د واألساس ددية الت ددي ون ددع أسس ددس

ومفاهيمس القانونية ،من تم ،سنبين مفهومس في القانون الفرنسي ،وأخي اًر مفهومس في القانون
األردني.
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المنتج ( )Productفي التوجيه األوروبي لعام 0291م
أوالً :مفهوم
َ
نظد ددم التوجيد ددس األوروبد ددي رقد ددم ( )812-91الصد ددادر بتد دداريخ  41يوليد ددو 5891م المتعل د د
بالمنتج ددا المعيب ددة أحكام ددس ف ددي اتنت ددي وعشد درين م ددادة ،وعرفد د الم ددادة ( )4من ددس المن ددتت
( )Productعل أنس" :ك منقدول حتد ولدو كدان متصدالً بمنقدول مخدر أو بعقدار باسدتتناء
المواد األولية الزراعية ،ومواد الصيد ،وتعتبر الكهرباء من المنتجا ".

()15

المندت ليشدم كد منقدول
يتبين من التعريف الساب أن التوجيس األوروبي وسدع مدن مفهدوم ت
مهما كان حت ولو كان متصالً بمنقول مخدر أو بعقدار ،واسدتتن مدن ذلدك منتجدا المدواد
األوليدة المتعلقددة بالز ارعددة ،ويقصددد بددالمواد األوليدة المتعلقددة بالز ارعددة :المنتجددا

من األرض ،والمنتجا
قددد خنددع

التددي تخددرو

الصيد من التروة السمكية ،بشرؤ أن ال تكون

الحيوانية ،ومنتجا

لعمليددة التصددنيع األولددي ،ك د ن يددتم تجميدددها أو يددتم حفظهددا فددي م دواد حافظددة،
المدادة  51مدن التوجيدس األوروبدي الددول األعنداء بد ن

استتناء من هذا االستتناء سدمح
و
ً
يدرجوا المواد األولية الزراعية ومواد الصيد من نمن المنتجا

المعيبة وال يستتنوها.

()16

المنتج في القانون الفرنسي
يانياً :مفهوم
َ
لم يعرا القدانون الفرنسدي المندتت إال بعدد صددور قدانون رقدم (5899/1/58 )898-89م
والددذي تددم إدراو نصوصددس فددي القددانون المدددني الفرنسددي تحد
المنتجا

عندوان المسددةولية عددن أفعددال

المعيبدة ،وذلدك فدي المدواد مدن ( 5421 ،5421مكدرر .)51-5

()17

وقدد عرفد

المدادة ( )5421-4مددن القددانون المددني المنددت علد أندس " كد مددال منقدول حتد ولددو كددان

ملتص ددقاً بعق ددار ويش ددم ذل ددك منتج ددا

األرض ،وتربي ددة المواش ددي ،والص دديد الب ددري ،وص دديد

السمك ،وتعتبر الكهرباء من المنتجا ".

()18

يتبددين مددن التعريددف السدداب أن القددانون المدددني الفرنسددي سددار علد نهد التوجيددس األوروبدي
لع ددام 5891م فوس ددع م ددن نط دداق مفهدددوم المن ددت ليش ددم المنتوج ددا

الص ددناعية والزراعي ددة

والحيوانية وحت توليد الكهرباء ،فلدم يقصدر مفهدوم السدلع علد المنقدوال
أدخ المنقوال

المعنوية من نمن السلع ،والتدي تسدم ببيدع الخددما

الماديدة فقدا ،بد

" La vente de

 "serviceف دددم فكد درة المنتد دوو بالخدم ددة ،وأص ددبح ين ددفي الحماي ددة علد د الخ دددما
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يقصدراها علد األشددياء المنقولددة ،فالبددد أن تحظد األشددياء والخدددما

بددنفو درجددة الحمايددة

واألمان.

()19

المنتج في القانون األردني
يالياً :مفهوم
َ
لم ينص القانون المدني األردني علد مصدطلح المندتت كمدا هدو الحدال فدي القدانون المددني
الفرنسددي ،وال حتد قددانون التجددارة األردنددي كمددا هددو الحددال فددي قددانون التجددارة المصددري رقددم

( )51لسنة  5888السيما المادة ( )21منس ،إال إن قانون المواصفا

والمقداييو األردندي

رقد ددم ( )44لسد ددنة 4111م ،والقد ددانون المعد دددل لد ددس رقد ددم ( )89لسد ددنة 4151م قد ددد أسد ددتعم

مصددطلح "المنددت " فددي نصوصدس ،إال أنددس لددم ينددع لددس تعريفداً ،أمددا قددانون حمايددة المسددتهلك

عرفها في المدادة
األردني رقم  1لسنة  4151م فقد استعم بدالً منس مصطلح السلعة وقد ّ
( )4عل أنهدا" :أي مدال منقدول يحصد عليدس المسدتهلك مدن المدزود كوان الحد بمدال غيدر

منقول بما في ذلك القوع غير المحرزة كالكهرباء".

ويعتبر مصدطلح السدلعة والمندت مصدطلحان مترادفدان فدي المعند إال أن مصدطلح السدلعة
أشم من مصطلح المنت  ،فالمنت يدل عل األنشطة اإلنتاجية والصدناعية ،بينمدا السدلعة
تدل عل ك شديء يمكدن االتجدار بدس مهمدا كدان سدواء كدان مصدنعاً أو غيدر مصدنع،
فصددرا المشددرذ مفهددوم السددلعة عل د أي مددال منقددول يحص د عليددس المسددتهلك مددن المددزود
()20

مهما كان هذا المنقول فيستوي أن يكون من المدواد األوليدة المحولدة أو غيدر المحولدة ،وقدد
يكون من المنتجا

الزراعية أو من منتجا

الصيد ،كما اعتبر المنقول الدذي ألحد بعقدار

من السلع ،واعتبر كذلك توليد الكهرباء من السلع وقياساً عل ذلدك يمكدن اعتبدار االشدتراك

بخدمة األنترن

من السلع.

وقددد أنددف الفق درة (أ) مددن المددادة ( )2مددن قددانون حمايددة المسددتهلك الحمايددة عل د السددلع
والخدما عل ن
حد سواء ،فنص علد أن " تعتبدر السدلعة أو الخدمدة معيبدة فدي الحداال
التالية "...لهذا تعتبر الخدمة من المنتجا

المحميدة حسدخ مفهدوم قدانون حمايدة المسدتهلك

األردنددي ،فالمشددرذ أخددذ بددالمفهوم الموسددع للمنددت  ،ولددم يسددتتن مددن المنتجددا

المحميددة إال

العقار وذلك ألن لس قانون خداص بدس يدنظم أحكامدس ،فد ي شديء يمكدن إنتاجدس أو تصدنيعس،

أو تحويلددس وتهيتتددس وتوزيعددس يعتبددر مددن المنتجددا
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ت سيسد داً علد د م ددا س ددب  ،نس ددتن أن المش ددرذ األردن ددي أن ددف حماي ددة علد د جمي ددع األمد دوال
المنقولددة والخدددما دون اسددتتناء ألن الددنص جدداء عام داً ومطلق داً ،فددالمنت مددا هددو إال مددال،

لهذا يعتبر من األشياء التي يمكن تملكها ،وقد اعتبر البعض مال من نوذ خاص ،ألنس قد

يكون من األشياء المنقولة المادية ،وقد يكون من األشياء المنقولة المعنوية كالخدما .
الم لب اليال  :المفهوم القانوني للعيب الناتج عن المنتجات المعيبة

ل دديو لعي ددوخ المنتج ددا شدددكالً أو نوعد داً واحدددداً ،إنمدددا لهدددا أشدددكال وأند دواذ مختلفدددة تختلد ددف
باختالا المنت ذاتس وطريقة تصنيعس ،لهذا البد من ونع معايير وانحة لتمييز العيدوخ
التددي تجعد المنددت معيبداً مددن الناحيددة القانونيددة ،وبالتددالي تعطددي الحد للمنددرور المطالبددة

ب ددالتعويض ،ل ددذلك ،سددنبين ف ددي هددذا المطل ددخ المعددايير الت ددي تحدددد المن ددت المعيددخ (الف ددرذ
األول) ،ومن تم أشكال العيخ في المنتجا

(الفرذ التاني).

الفرع األول :معايير تحديد العيب في المنتجات المعيبة

هنالك العديد من المعايير لتحديد المنت المعيخ ،كمعيار السالمة العامة ،ومعيدار "الرغبدة

المشروعة" ،ومعيار "الرغبة المعقولدة للمسدتهلكين" ،ومعيدار "االسدتعمال العدادي أو المتوقدع
للمنت " ،وغيرها من المعايير ،في هذا الفرذ سنبين ماهية هذ المعايير والدول التي أخدذ
بها.

أوالً :المعيار المعتمد في القانون الفرنسي والتوجيه األوروبي
معيار السالمة العامة هو المعيدار المعتمدد فدي القدانون الفرنسدي والتوجيدس األوروبدي والدذي
يحدد المنت المعيخ من المنت اآلمن ،ويطل عليس معيار "الرغبة المشروعة" ،وقد نص

عليددس المددادة ( )2مددن التوجيددس األوروبددي فددذكر أنددس "يجددخ أن يسددتجيخ المنتددوو للسددالمة
التدي تنتظرهدا مجمدوذ المسدتهلكين" ،وهدذا المعيدار هدو معيدار وسدا بدين المعيدار الشخصددي
والمونددوعي فددال يعتمددد عل د رأي وميددول المسددتهلك الشخصددية فددي تقدديم المنددت  ،بد عل د

مراء جمهور المستهلكين بشك عام.
اقترن د

()21

يقيم المنت تقيماً مونوعياً ،فدال يعتدد برغبدة المسدتهلك إال إذا
فالمعيار األوروبي ّ
بالمشددروعية ،وهددذا المشددروعية يسددتمدها القانددي مددن الرغبددة المشددروعة لجمهددور

المستهلكين والتي تعتمد عل رغبة المستهلك العادي أو المستهلك األكتر حرصاً ،وهذا مدا
241
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ذكرتددس المددادة ( )2مددن التوجيددس األوروبددي ،إال أن االسددتناد إل د هددذا المعيددار سدديةدي إل د

إيجد دداد اخد ددتالا فد ددي تقد دددير العيد ددخ لد ددنفو المند ددت مد ددن بلد ددد آلخد ددر ،وذلد ددك بسد ددبخ الفد ددارق
االجتماعي واالقتصادي والتقافي الموجود في دول االتحاد األوروبي ،لذلك قد يلج القناة

باإلنددافة إلد هددذا المعيددار ،إلد اسددتخدام عناصددر أخددرع لتحديددد المنددت المعيددخ ،أهمهددا:
الونددع الظدداهر للمنددت والددذي يةسددو عليددس المسددتهلك تقتددس ،والتعليمددا

عل المنت .

الخاصددة المكتوبددة

()22

وأخددذ القددانون الفرنسددي بمعيددار "الرغبددة المشددروعة" ،واسددتمد أحكامددس مددن المددادة ( )2مددن
التوجيددس األوروبددي فنص د

المددادة ( )5421 -8مددن القددانون المدددني الفرنسددي

()23

عل د أن

المنت يكون معيباً عندما ال يوفر السالمة التي ينتظرها الشدخص بشدك مشدروذ ،فالقدانون
الفرنسي يعتبر المنت معيباً عندما ال يحق السالمة المرغوبة بشك ن قانوني ويطبد معيدار

"الرغبة المشروعة".

يانياً :المعيار المعتمد في القانون األمر يي

إن معيار "الرغبة المشروعة" قد استمد مفهومس -في األص  -من القناء األمريكدي الدذي

اس ددتحدث معي ددار "الرغبككككة المعقولككككة للمسككككتهلكين" (

reasonable

Consumer

 )expectationفدي أواخدر السدتينيا  ،والدذي أكدد بعدد ذلدك القسدم ( )A 402مدن قدانون
المسددةولية األمريكددي

()24

الددذي ونددع معيددار "رغبككة المسككتهلك العككادي" كمعيددار أساسددي

يميز من خاللس المنت المعيخ من غير المعيخ.

()25

إال أن هنال ددك ف ددرق ج ددوهري ب ددين المعي ددار األوروب ددي معي ددار "الرغب ددة المش ددروعة" والمعي ددار
األمريكددي "الرغبددة المعقولددة" أو معيددار "رغبددة المسددتهلك العددادي" ،فالمعيددار األوروبددي يقدديم

المنددت المعيددخ تقيمداً مونددوعياً كمددا بينددا فددي األعلد  ،أمددا المعيددار األمريكددي فيقيمددس تقيم داً
شخصددياً فيح ددتكم إلد د مي ددول المس ددتهلك ورغبت ددس الشخص ددية ،ل ددذلك ق ددد يك ددون المن ددت معيبد داً
بالنسبة لشخص وغير معيخ بالنسبة آلخر ،وذلك حسخ رغبدة وميدول كد مسدتهلك ،فوفقداً

لهذا المعيار حت يعتبر المنت معيباً يكفي أن يتب
()26
رغباتس وميولس الشخصية.

242

المستهلك للقاني أن المندت ال يلبدي

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 90 :العدد 90 :السنة 0909

ISSN: 2333-9331
ص 273- 228

باإلنافة إل ذلك اعتمد النظام األمريكي عل معيدار مخدر يسدم بمعيدار "الخ كور غيكر

المعقولة" في تحديد للمنت غير اآلمن ،والذي ينص عل أنس" :يعد مسةوالً عن األنرار
الجسدمانية والماديددة الالحقددة بالمسددتهلكين والمسددتعملين ،كد مددن يبيددع منتوجداً معيبداً يفنددي
إل د الخطددورة غيددر معقولددة تهدددد سددالمة المسددتهلك أو المسددتعم أو ممتلكاتددس".

()27

وهددذا

بخالا التوجيس األوروبي والقانون المدني الفرنسي الذي ال يعتمد عل معيار الخطورة في
تحديد المنت المعيخ ،ب يعتمد عل معيدار فقددان المندت للسدالمة التدي يرتنديها جمهدور
المستهلكين.

()28

يالياً :المعيار المعتمد في القانون األردني
أما المشرذ األردني فقد اعتمد في تحديد المنت المعيخ عل معيار "االستعمال العدادي أو
المتوق ددع" للمن ددت فق ددد ندددص البن ددد ( )5م ددن الفقد درة (أ) م ددن الم ددادة ( )2مدددن ق ددانون حمايدددة

المستهلك عل أن تعتبدر السدلعة أو الخدمدة معيبدة فدي حدال عددم تدوافر متطلبدا
فيها لغايا

السدالمة

االستعمال العادي أو المتوقع لها ،ولم يبين ما ندوذ هدذ السدالمة ،لدذلك يمكدن

أن تكددون الس ددالمة س ددالمة ماديددة أو جس دددية أو غي ددر ذل ددك ،ويمك ددن أن تتعلد د بالمال ددك أو
بالحاتز أو بالمستعم أو ب ي شخص مخر ،وذلك ألن النص جاء مطلقاً.
ومعي ددار "الس ددالمة لغاي ددا االس ددتعمال الع ددادي أو المتوق ددع للمن ددتت " ال يعتم ددد علد د الرغب ددة

المشددروعة كالمعيددار األوروبددي وال عل د رغبددة المسددتهلك العددادي كالمعيددار األمريكددي ،فهددو
معيار مونوعي بح

يعتمد عل المنت ذاتس ،ولتحديد ذلك يجخ عل القاني أن يقددر

تقدددي اًر مونددوعياً أي حسددخ اسددتعمال وتوقعددا
وتوقعددا

المسددتهلك العددادي ،ولدديو حسددخ اسددتعمال

المنددرور ،فددإذا لددم يحقد المنددت السددالمة أتندداء اسددتعمالس العددادي أو المتوقددع لددس

فيعتبددر منتجداً معيبداً ،أمددا إذا حققهددا أتندداء ذلددك فددال يعتبددر منتجداً معيبداً حتد ولددو لددم يحقد
الرغبة المشروعة أو الرغبة الشخصية للمنرور.
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الفرع الياني :أشيال العيب في المنتجات المعيبة

نص د

المددادة ( )5421مددن القددانون المدددني الفرنسددي عل د أن المنددت يكددون مسددةوالً عددن

ملتزمددا بعقددد مددع المنددرور أم ال ،أمددا
النددرر النددات عددن عيددخ فددي منتجددس ،س دواء كددان
ً
المشددرذ األردنددي فقددد فددرق فددي أشددكال العيددخ تبع داً للعالقددة القانونيددة التددي ت دربا المنددرور
بالمنت  ،فبين

الفقرة (أ) من المادة ( )2من قانون حماية المستهلك أشكال العيخ المتعلقة

بددالمنت ذاتددس ،وبين د

الفق درة (خ) مددن نفددو المددادة أشددكال العيددخ المتعلقددة بالعقددد وبكيفيددة

التعاقد مع المستهلك ،وذلك عل النحو اآلتي:

أوالً :االلتدام باإلعالم
عد ّدرا االلتدزام بدداإلعالم فددي عقددود االسددتهالك علد أنددس " :التدزام سدداب علد التعاقددد يتعلد
بالتزام أحد المتعاقدين ب ن يقدم للمتعاقد اآلخر عند تكوين العقد ،البياندا

رن ددا س ددليم كامد د متن ددور علد د العل ددم بكاف ددة تفص دديال
واعتبا ار

اإللزاميدة إليجداد

ه ددذا العق ددد وذل ددك بس ددبخ ظ ددروا

معينة قد ترجع إل وطبيعة هذا العقدد أو صدفة أحدد طرفيدس أو طبيعدة محلدس ،أو

أي اعتبددار مخددر يجع د مددن المسددتحي عل د أحدددهما أن يلددم ببيانددا

معينددة أو يحددتم عليددس

داء عل د جميددع هددذ االعتبددا ار بددااللتزام
مددنح تقددة مشددروعة للطددرا ل خددر ،الددذي يلتددزم بند ً
()29
باإلدالء بالبيانا ".
فااللتزام باإلعالم هو التدزام قدانوني يلتدزم المدزود باإلفصداح عدن كافدة المعلومدا

والبياندا

التي تمكن المستهلك مدن معرفدة كد مدا يتعلد بالسدلعة أو الخدمدة وشدروؤ التعاقدد ،فيجدخ
عل المزود قب إبرامس العقد مع المستهلك أن يعلمس بشروؤ العقدد ،وبد ي معلومدة جوهريدة

تتعل بالمنت السيما األخطار واألنرار التي قد يسببها المنت .
وهدذا مددا أكددد

()30

عليددس المددادة ( )9مددن قددانون حمايددة المسددتهلك ،فنصد

الفقدرة (أ) منددس علد

أنددس :يحظددر نشددر أي إعددالن ينددل المسددتهلك أو يوقعددس فددي الخط د بخصددوص السددلعة أو
الخدمددة ،ويعتبددر اإلعددالن من ددلال إذا اش ددتم علد د بيانددا

أو معلومددا

خاطتددة أو غي ددر

صحيحة أو غير كاملة ،وحظدر الفقدرة (خ) مدن المدادة ( )2علد نشدر أي إعدالن لسدلعة
أو خدمة نارة بصحة المستهلك أو سالمتس أو مجهولة المصدر.
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كما نص البند ( )8مدن الفقدرة (أ) مدن المدادة ( )2علد وجدوخ مطابقدة المندت للخصداتص
المعلن عنها أو تحقيقدس للنتدات المصدرح بهدا للمسدتهلك ،وأكدد ذلدك البندد ( )5مدن الفقدرة (أ)

م ددن الم ددادة ( )2م ددن قد ددانون المواصدددفا
المستهلك بجميع المعلوما

والمقددداييو األردندددي فد ددنص علد د وجدددوخ إعد ددالم

النرورية والتحذي ار

التي تمكنس مدن تقيديم المخداطر المترتبدة

عل استخدام المنت  ،فيجخ أن يلتزم المنت باإلفصداح عدن جميدع المعلومدا

التدي تتعلد

بالمنت والمخاطر التي قد تندت عدن ذلدك ،وهدذا االلتدزام هدو التدزام شخصدي فرندتس المدادة

( )8من قانون المواصدفا

والمقداييو علد كد شدخص طبيعدي أو اعتبداري يقدوم بد ي مدن

أعمددال التجددارة بمددا فيهددا التوزيددع أو التصددنيع أو يقددوم ب د ي تعدددي عل د المنددت يددةتر عل د
سالمتس.

وقد بين المادة ( )222من القانون المدني األردني أن المبيع يكون معلوماً عندد المشدتري
ببيان أحوالس وأوصافس المميزة لس كواذا كان حان اًر تكفي اإلشارة إليس.
يتنح مما سب  ،أن عل المزود أن يعطي المستهلك كافة المعلوما

الصحيحة المتعلقدة

بالسددعلة أو الخدمددة ،وبالتزاماتددس وحقوقددس ،ويجددخ أن يكددون ذلددك فددي المرحلددة التددي تسددب
التعاقد حت يستطيع المستهلك أن يتعرا عل كافة البيانا

والمعلوما

المتعلقة بالشيء

محد االلتدزام ،فيكدون علد بيندة مدن أمددر بحيدث يسدتطيع أن ي خدذ القدرار الدذي يد ار مناسددباً
في نوء حاجتس وهدفس من إبرام العقد.

()31

وفي حال إخفاء المزود أي معلومة جوهرية تتعل بدالمنت أو بشدروؤ العقدد ،أو فدي حدال
إعطاتددس جميددع المعلومددا

لكنهددا كلهددا أو جددزء منهددا غيددر صددحيحة ،والتددي لددو كددان يعلمهددا

المسددتهلك أو يعلددم بصددحتها لمددا ابددرم العقددد ،كاإلعالنددا

التجاريددة المنددللة والخادعددة التددي

تحملس عل التعاقد ،فإذا أخ المزود باإلعالم فيعتبر أنس قد أخ بإحدع التزاماتس.

()32

ولما كان االلتزام باإلعالم يسب مرحلة التعاقدد ،تدار جددالً بدين شدراح القدانون حدول طبيعدة
المسةولية الناتجة عن اإلخالل بس ،ه هي مسةولية تقصيرية أم مسةولية عقدية؟

فدرأي يددرع أن المسددةولية الناتجددة عددن اإلخددالل بددااللتزام بدداإلعالم هددي مسددةولية تقصدديرية،
ألنها تسب إبرام العقد ،فال مجال للقول بوجود مسةولية عقدية لعدم وجود عقد،

()33

ورأي

مخر يقول إن هذ المسةولية هي مسةولية عقدية بالرغم من أنها تنش قبد إبدرام العقدد ،إال
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أن اإلخددالل بهددا ال يكددون إال أتندداء تنفيددذ العقددد وبسددبخ العقددد ،فددال يمكددن أن تنش د إال وجددد
عقد وتم اإلخالل بس.

()34

وحسخ قانون حماية المستهلك األردني فإن اإلخالل بااللتزام باإلعالم يعتبر إخالال عقددياً
تطب عليدس أحكدام المسدةولية العقديدة ،وذلدك حسدخ ندص الفقدرة (خ) مدن المدادة ( )2مندس،

فيعتبد ددر إخفاتد ددس أي معلومد ددة جوهريد ددة عد ددن المند ددت أو الخدمد ددة إخد ددالالً بالتزاماتد ددس العقديد ددة،
فمخالفتددس لددذلك يعتبددر عيب داً مددن عيددوخ الرنددا الددذي يسددتوجخ الفسددخ ،كواذا حص د نددرر
جراء ذلك يمكنس المطالبة بالتعويض.

يانياً :االلتدام بالم ابقة
بيند الفق درة (أ) مددن المددادة ( )2مددن قددانون حمايددة المسددتهلك ،أن إخددالل المنددت بالمطابقددة
يعتبر شكالً من أشكال العيخ ،كواخالل المنت بالمطابقة يتجسد بد:
.5

عدم مطابقة المنت للقواعد الفنية اإللزامية.

.4

عدم مطابقة المنت للجودة.

.0

عدم م ابقة المنتج للقواعد الفنية اإللدامية

نددص البنددد ( )4مددن الفق درة (أ) مددن المددادة ( )2مددن قددانون حمايددة المسددتهلك عل د وجددوخ
مطابق ددة المن ددت للقواع ددد الفني ددة اإللزامي ددة ،وق ددد عرفد د

الم ددادة ( )4م ددن ق ددانون المواص ددفا

والمقاييو األردني رقم ( )44لسنة 4111م ،والقانون المعدل لس رقم ( )89لسنة 4151م،
القاعد الفنية عل أنهدا" :وتيقدة تحددد فيهدا خصداتص الخدمدة أو المندت أو طدرق اإلنتداو

وأنظمد ددة اإلدارة ،وقد ددد تشد ددم أين د داً المصد ددطلحا
العالما

ومتطلبا

والرمد ددوز والبياند ددا

والتغليد ددف وون د ددع

بطاقة البيان التي تطب عل المنت أو طرق إنتاجس أو تقتصر علد

أي منها وتكون المطابقة إلزامية".
فيتعلد هددذا العيددخ بشددك ن أسدداو فددي الخطد الفنددي النددات عددن عدددم مطابقددة المنددت للقواعددد
الفنية اإلجبارية التي تفرض عل المنت حتد يحقد األمدن والسدالمة لرشدخاص واألمدوال
وفقاً لالستخدام العادي والمتوقع لس ،فيجخ عل المنت -باعتبار محترفاً للعم الذي يقدوم
بس  -أن يبذل العنايدة الالزمدة ليطداب المندت جميدع القواعدد الفنيدة اإللزاميدة ،وهدذا مدا أكدد
البنددد ( )5مددن الفق درة (أ) مددن المددادة ( )2مددن قددانون المواصددفا
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شددد علد وجددوخ مطابقدة المندت للقواعددد الفنيدة ،وفدي حددال عددم وجدود قواعددد فنيدة للمنددت ،

فيجخ أن يكون المنت أمناً لالستخدام.

مما سب يتبدين أن عيدخ عددم مطابقدة المندت للقواعدد الفنيدة اإللزاميدة هدو عيدخ موندوعي

بح د يتعل د بددالمنت ذاتددس ،فددإذا لددم يطدداب القواعددد الفنيددة اإللزاميددة فددال يعتبددر منتج داً ممن داً
يحق السالمة للمسدتهلك حتد ولدو كدان صدالحاً لالسدتعمال ولدم يندت عندس أي ندرر ،أمدا
إذا كان مطابقاً للقواعدد الفنيدة اإللزاميدة ،فيعتبدر منتجداً ممنداً حتد ولدو لدم يلدخ رغبدة وميدول

المستهلك.
.9

عدم م ابقة المنتج للجود

ندص البندد ( )2مدن الفقدرة (أ) مدن المدادة ( )2شددكالً مخد اًر مدن أشدكال العيدخ فدي المنتجددا
وهددو عدددم مطابقتددس للجددودة ،وعرفد المددادة ( )4مددن قددانون المواصددفا والمقدداييو األردنددي
عالمة الجود عل أنها" :عالمة مطابقدة تددل علد أن خصداتص المندت تحقد متطلبدا
أعل د فني داً مددن متطلبددا

المواصدفا

المواصددفا

القياسددية أو تحق د متطلبددا

أخددرع تنددعها مةسسددة

والمقداييو" .فددإذا لدم يحقد المندت الجدودة المصددرح بهدا أو وجددد خلد أو نقددص

فيددس أو عدددم صددالحيتس لالسددتعمال وفقددا لمددا أعددد لددس للمدددة التددي تتناسددخ وطبيعتددس ،فيعتبددر
منتجاً معيباً وال يحق معيار السالمة العامة.

المبحككك اليكككاني :ال يعكككة القانونيكككة لمسكككؤولية المنكككتج عكككن منتجاتكككه المعيبكككة وا يكككار

القانونية الناشئة عنها

األص د أن ك د فددرد فددي المجتمددع يمددارو نشدداطس وأعمالددس نددمن اإلطددار الددذي تسددمح بددس
القدوانين المعمددول بهددا فددي الدولددة ،كواذا تجدداوز ذلددك وقددام بفعد مجددرم مددن الناحيددة القانونيددة
فتقددوم تجاهددس المسددةولية الجناتيددة ،كواذا نددت عددن هددذا الفعد نددرر فتحددرك نددد المسددةولية

المدنيد ددة ،كواذا لد ددم يكد ددن الفع د د مجرم د داً مد ددن الناحيد ددة القانونيد ددة وأحد دددث هد ددذا الفع د د ند ددر اًر
لرش د ددخاص أو للممتلك د ددا أو لرتن د ددين معد د داً فتح د ددرك ن د ددد المس د ددةولية المدني د ددة المتمتل د ددة

بالتعويض عن الندرر ،وهدذا التعدويض يختلدف بداختالا ندوذ الندرر :ماديداً أو معنويداً،

وطبيعددة المسددةولية :عقديددة أم تقصدديرية ،والس دةال الددذي يطددرح هنددا هددو  :مددا هددو التكييددف
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المعيب ددة؟ (المطل ددخ األول) ،وم ددا ه ددي اآلت ددار
المعيبة؟ (المطلخ التاني).

الم لب األول :التكييف القانوني لمسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة

تقددوم المسددةولية المدينددة عنددد إخددالل الشددخص بااللت ازمددا

التددي يلتددزم بهددا تجددا الغيددر ،وقددد

يك ددون مص دددرها الق ددانون أو االتف دداق ،ف ددإذا ك ددان مص دددرها الق ددانون فنك ددون أم ددام المس ددةولية
التقصد د دديرية أو كمد د ددا سد د ددماها القد د ددانون الفرنسد د ددي "بالمسد د ددةولية غيد د ددر العقديد د ددة"

extracontractuelle

(La

 ،)responsabilitéكواذا ك ددان مص دددرها العق ددد فنك ددون بص دددد

المسةولية العقدية ( ، )La responsabilité contractuelleوال أحد ينكر الفدرق الكبيدر
بددين المسددةوليتين س دواء مددن حيددث المصدددر أو الطبيعددة وحت د النتيجددة ،فتقددوم المسددةولية
العقدية نتيجة اإلخالل بالعقد ،لهدذا ال تنشد إال بدين األطدراا المدوقعين عليدس ،علد عكدو

المسددةولية التقصدديرية التددي تقددوم بددين أشددخاص ال ت دربطهم أي عالقددة سددابقة ،فتنش د نتيجددة
اإلخددالل بددالتزام قددانوني عددام منددمونس التددزم جميددع األف دراد بعدددم اإلن درار بددالغير،

()35

وقددد

تنت المسةولية المدنية نتيجة اجتماذ أكتر من التزام في نفو الوقد  ،كاجتمداذ المسدةولية
العقديددة والتقصدديرية معداً ،وذلددك عندددما يشددترك أكتددر مددن شددخص فددي إحددداث نددرر واحددد،
ففي هدذ الحالدة ينشد التدزام تنداممي بيدنهم ويسد لون حسدخ أحكدام المسدةولية التنداممية،
لتونح ذلك أكتر البد من اإلجابة عل السةال التالي :ما هي الطبيعة القانونية للمسةولية
الناتجة عن المنتجا

المعيبة ه هي :مسةولية عقدية؟ أم تقصيرية؟ أم تناممية؟

الفرع األول :المسؤولية العقدية

ف ددي الع ددادة ال يتعاق ددد المس ددتهلك م ددع المن ددت بش ددك مباش ددر ،ف ددال يوج ددد بينهم ددا أي عالق ددة

تعاقدية ،لهذا وحسخ القواعد العامة ال يمكن أن يس ل المنت عن العيدخ فدي منتجاتدس وفقداً

ألحكام المسدةولية العقديدة ،لكدن يمكدن أن يسد ل البداتع الدذي أبدرم العقدد مدع المسدتهلك عدن
نمان العيوخ الخفية في السلعة ،ويرجدع أسداو ذلدك إلد نصدوص المدواد ()145-154

مددن القددانون المدددني األردنددي والتددي تقابلهددا الم دواد ( )5228 -5225مددن القددانون المدددني
الفرنسي ،فقد أكد الفقرة ( )5من المادة ( )154عل أن يعتبر البيدع منعقدداً علد أسداو
خلو المبيدع مدن العيدوخ ،وبيند المدادة ( )158مدن القدانون المددني األردندي شدروؤ العيدخ
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عل أنس إذا ظهر فدي المبيدع عيدخ قدديم كدان المشدتري مخيد اًر

إن شاء رد أو شاء قبلس بالتمن المسم وليو لس إمساكس والمطالبة بما أنقصس العيخ مدن
التمن ،ويعتبر العيخ قديما إذا كان موجوداً في المبيع قب البيع أو حدث بعد وهو في يدد
الباتع قب التسدليم ،ويعتبدر العيدخ الحدادث عندد المشدتري بحكدم القدديم إذا كدان مسدتنداً إلد

سبخ قديم موجود في المبيع عند الباتع ،كما ويشترؤ بس أن يكون خفيدا ،والخفدي هدو الدذي
ال يعرا بمشاهدة ظداهر المبيدع أو ال يتبيندس الشدخص العدادي أو ال يكشدفس غيدر خبيدر أو
ال يظهر إال بالتجربة.
كواذا كان

أحكام العيخ الخفي في القدانون المددني ال تغطدي كافدة جواندخ الحمايدة المرجدوة

في قانون حماية المستهلك وقانون المواصدفا

والمقداييو ،فهدي ال تطبد إال علد أطدراا

العقددد أي بددين البدداتع والمشددتري ،وذلددك إعمدداالً لمبدددأ نسددبية متددار العقددد ،ف حكامددس ال تتعدددع

األشدددخاص الم ددوقعين علي ددس ،ف ددال تشد ددم المدددزودين والمنتج ددين المد ددذكورين فدددي القد ددانونيين
السددابقين ،لددذلك ولتددوفير حمايددة أفند للمسددتهلك البددد مددن توسدديع داتدرة االلت ازمددا

الناشددتة

عددن العيددوخ الناتجددة عددن السددلعة أو الخدمددة المنصددوص عليهددا فددي القددانونين المددذكورين،
فالبددد مددن تطبي د جميددع االلت ازمددا

ال دواردة فيهمددا عل د المصددنعين والمنتجددين المحتددرفين

الدذين ليسدوا طرفداً مباشد اًر فدي العقددد ،السدديما االلتدزام بدداإلعالم كمدا بينددا فددي األعلد  ،والددذي

يوجددخ مصددنع ومن ددت الس ددلعة أن ي دددلي بكافددة المعلومددا

المتعلق ددة بهددا م ددن حيددث طريق ددة

االسددتخدام اآلمددن وشددروطس ،وكيفيددة االسددتخدام الخدداطت ،والمخدداطر التددي قددد تددنجم عنددس،

وغير ذلك من المعلوما

الجوهرية المتعلقدة بدس ،وذلدك مدن أجد أخدذ االحتياطدا

وتجنخ المخاطر التي قد تنت عن ذلك ،والبد أن تكدون هدذ المعلومدا

الالزمدة

واندحة ومفهومدة

لرشخاص الموجس لهم وال يكتنفها أي غموض ،وهذ االلتزام يسم بااللتزام المهني الساب
عل التعاقد.

()36

يتبددين ممددا سددب  ،أن هنالددك قصددور فددي تطبي د األحك ددام العامددة للمسددةولية العقديددة علد د

العالقددة بددين المنتجددين والمسددتهلكين ،وذلددك لعدددم وجددود عالقددة تعاقديددة مباش درة بيددنهم ،لهددذا
داء علد األحكدام العامدة
فاألص أن المستهلك ال يمكن لدس أن يطالدخ المندت بدالتعويض بن ً
ن
داء علد
للمسةولية العقدية المنصوص عليها في القدانو المددني ،ولكدن يمكندس فعد ذلدك بن ً
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األحكد ددام الخاصد ددة المنصد ددوص عليهد ددا فد ددي قد ددانون حمايد ددة المسد ددتهلك وقد ددانون المواصد ددفا
والمقدداييو ،وال بددد أن يتب د

إخددالل المنددت بإحدددع االلت ازمددا

التعاقديددة المنصددوص عليهددا

ف ددي الق ددانونين الس ددابقين ،الس دديما إخالل ددس ب ددالفقرة (خ) م ددن الم ددادة ( )2م ددن ق ددانون حماي ددة

المستهلك التي بينها فدي األعلد  ،وهدذا أمدر شداق علد المسدتهلك ،ألن معظدم المسدتهلكين

ليسدوا -بالعدادة -مددةهلين فنيداً الكتشداا ذلددك ،لهدذا ال تدتالءم أحكددام المسدةولية العقديدة مددع
كتير من األنرار الناتجة عدن المنتجدا

المعيبدة ،لدذلك البدد للبحدث فدي أحكدام المسدةولية

التقصيرية لنرع ه تتالءم أحكامها مع األنرار الناتجة عن المنتجا

المعيبة.

الفرع الياني :المسؤولية التقيير ة

أفرد المشرذ األردني الفص التالث من الباخ األول للمسةولية التقصيرية وذلدك فدي المدواد

( )485-412من القانون المددني وعنوندس "بالفعد الندار" .وأسداو هدذ المسدةولية يرتكدز

علد المددادة ( )412التددي تددنص علد أن " كد إندرار بددالغير يلددزم فاعلددس ولددو غيددر مميددز

بالندمان  ".ف سسد

هدذ المدادة المسدةولية التقصديرية علد أسداو الندرر ،بمعند أن

المش ددرذ األردن ددي اخ ددذ بالنظري ددة المون ددوعية ول دديو بالنظري ددة الشخص ددية المةسس ددة علد د
الخط  ،لكن السةال الذي يتدار هندا هدو هد أن المشدرذ األردندي أخدذ بالنظريدة الموندوعية
بشددك ن مطل د ولددم ي خددذ بالنظريددة الشخصددية السدديما فيمددا يتعل د بالمسددةولية الناتجددة عددن
المنتجددا

المعيبددة؟ المددادة ( )411تجيددخ عل د هددذا التسدداةل فتددنص عل د أنددس .5" :يكددون

اإلندرار بالمباشدرة أو بالتسدبخ .4 .ف ددإن ك ددان بالمباشد درة ل ددزم الن ددمان وال ش ددرؤ ل ددس ،كواذا
وقددع بالتسددبخ فيشترؤ التعدي أو التعمد أو أن يكون الفع مفنياً إل النرر".
لمعرفة مفهوم اإلنرار بالمباشدرة أو بالتسدبخ بشدك ن موسدع البدد مدن الرجدوذ إلد نصدوص
مجلددة األحكددام العدليددة ،حيددث عرفد
الشيء بالذا

المددادة ( )991اإلندرار بالمباشدرة علد أنددس" :إتددالا

مدن غيدر أن يتخلد بدين فعد المباشدر والمتلدف شديء مخدر" .وعرفد

المدادة

( )999اإلن درار بالتسددبخ عل د أنددس " :السددبخ فددي تلددف شدديء يعنددي أن يحدددث شدديء مددا
يفني عادة إل تلف شيء مخر ويقال لفاعلس متسبخ".
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ووفق داً ألحكددام المددادة ( )411فددإن النددرر إذا حص د بشددك ن مباشددر يلددزم فاعلددس التعددويض
دون أي ش ددرؤ ،أم ددا إذا وق ددع بالتس ددبخ ف ددال يل ددزم فاعل ددس التع ددويض إال إذا ك ددان متع دددياً أو
متعم ددداً أح ددداث الن ددرر ،أو إذا ك ددان الفعد د بح ددد ذات ددس مفن ددياً إلد د الن ددرر ،ف ددال يسد د ل
المتسبخ عن النرر إال إذا قصد إحداتس أو كان مهمالً ،ففي حالة التسبخ يطب القدانون
المدددني النظريددة الشخصددية المبنيددة عل د أسدداو الخط د وذلددك بشددك ن اسددتتناتي ،كواذا كان د

معظددم حدداال

النددرر الناشددتة عددن عيددخ فددي المنددت ناتجددة عددن التسددبخ ولدديو المباش درة،

فيجخ عل المنرور إتبا

خط المنت أي تعديس أو تعمد أحدداث الندرر المتجسدد إمدا

بإهمال ددس أو تقص ددير ف ددي اتخ دداذ الت دددابير الالزم ددة ألن يك ددون المن ددت ممند داً ويحقد د الس ددالمة
()37
المتوقعة.

وهددذا مددا أكددد حكددم محكمددة التمييددز األردنيددة بصددفتها الحقوقيددة رقددم ( ،) 5888/222هيتددة
خماسددية بتدداريخ  ، 5882/4/1علد أن" :كد إندرار بددالغير يلددزم فاعلددس بنددمان النددرر
إذا كان بالمباشرة ،ويشترؤ فيس التعدي أو التعمدد إذا كدان بالتسدبخ عمدالً بالمدادتين (412
و  ) 411م ددن الق ددانون الم دددني ،وعلي ددس فد دإن ع دددم اتخ دداذ ش ددركة الكهرب دداء ت دددابير خاص ددة

ألسالك النغا العالي المارة فوق أسطح المندازل لمندع حددوث الندرر للغيدر يعتبدر تعددياً

بددالمعن المقصددود فددي المددادة ( )411المشددار إليهددا ،ويرتددخ مسددةولية شددركة الكهربدداء عددن
األن درار الالحقددة بالمنددرورة وال يشددترؤ ذلددك صدددور حكددم ج ازتددي بتبددو النددرر ،إذ قددد

يكون النرر ناجماً عن جرم جزاتي أو عن فع نار ال يشك جريمة ".
وهذا عل عكو مدا تبندا التوجيدس األوروبدي والدذي أخدذ بالنظريدة الموندوعية التدي تةسدو
()38

المس ددةولية علد د أس دداو الن ددرر ول دديو علد د أس دداو الخطد د  ،فق ددد أك ددد

الم ددادة ( )5م ددن

المنددت علد أسدداو الخطد ،
التوجيددس األوروبددي أن المنددرور ال يجددخ أن يتبد العيددخ فددي ت
()39
فنص عل أن " :المنت مسدةول عدن الندرر الدذي يحددث بسدبخ عيدخ فدي منتجدس"،

المنت وعالقة
فهذ المادة تفترض وجود خط المنت بمجرد أن يتب المنرور العيخ في ت
السببية بينهما )40( .وهذا ما أكدتس المادة ( )5421-9من القانون المدني الفرنسي والتي
توجددخ عل د المنددرور أن يتب د

النددرر ،والعيددخ ،وعالقددة السددببية بددين النددرر والعيددخ.

()41
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لددذلك تختلددف دعددوع المسددةولية التددي تقددام نددد البدداتع أو المددوزذ عنهددا نددد المنددت  ،ففددي

الدعوع المقامة ند الباتع يكفي إتبا

أن العيخ قد انتقص من قيمة المبيدع أو مدن نفعدس،

أمدا فدي دعدوع المسدةولية ندد المندت فالبدد مدن إقامدة الددلي علد أن العيدخ الموجدود فدي
السددلعة هددو الددذي أحدددث النددرر ،فالبددد مددن ربددا العيددخ بالنددرر كواتبددا

بينهما.

عالقددة السددببية

()42

وم ددع تط ددور الص ددناعا

وتعقي دددها ق ددد يص ددعخ علد د المن ددرور – وه ددو ف ددي الع ددادة غي ددر

محتدرا -مددن إتبدا

رابطددة السدببية بددين النددرر والعيدخ ،األمددر الدذي قددد يدةدي إلد تعتددر

المنددرور م ددن إتب ددا

أن العي ددخ ه ددو ال ددذي س ددبخ الن ددرر ،وبالت ددالي ي ددتملص المن ددت م ددن

تعويض المنرور ،لهذا ،في بعدض األحيدان ال يمكدن تطبيد أحكدام المسدةولية التقصديرية
عل د كتيددر مددن الحدداال

المتعلقددة بددالتعويض عددن النددرر النددات عددن المنتجددا

المعيبددة،

()43

لددذلك البددد

لعدددم وجددود نصددوص قانونيددة فددي القددانون األردنددي تفتددرض خط د المنددت .

للمش ددرذ األردندددي أن يد ددنص علد د قريند ددة قانوني ددة تفتد ددرض خطد د المند ددت  ،وبالت ددالي تتحق د د

مسددةولية المنددت بمجددرد إتبددا النددرر والعيددخ فددي المنددتً وعالقددة السددببية بينهمددا ،وهددذا
تسددهيالً عل د المنددرور بحيددث إذا أتب د ذلددك فددال يطالددخ بإتبددا خطد المنددت أو المددزود،
لددذلك ن م د مددن المشددرذ األردنددي أن يددنص عل د قرينددة قانونيددة تفتددرض خط د المنددت فددي

المنتجا

المعيبة.

()44

نالحددم ممددا سددب  ،أنددس يصددعخ فددي كتيددر مددن األحيددان تطبي د أحكددام المسددةولية العقديددة

وأحكام المسةولية التقصيرية عل األنرار الناتجة عن المنتجا

المعيبة ،حيث أن أحكام

ك دالً منهمددا -فددي كتيددر مددن األحيددان -ال تتواف د مددع ماهيددة هددذ اإلن درار ،فتطبي د أحدددع
هاتين المسةوليتين دون األخرع عل هذ األنرار قد يةدي إل إفال بعدض األشدخاص
من المساتلة القانونية بالرغم من مساهمتهم بإحداث النرر ،وذلدك ألن المسدةولية الناتجدة

بناء عل األحكام العامدة للقدانون المددني وأحكدام قدانوني حمايدة
عن هذ األنرار مةسسة ً
المسددتهلك والمواصددفا والمقدداييو كمددا بينددا فددي األعل د ، ،وهددذ القدوانين قاص درة فددي تغطيددة
جمي ددع جوان ددخ المس ددةولية الناتج ددة ع ددن ه ددذ األند درار ،ويرج ددع ذل ددك بسد دبخ طبيع ددة ه ددذ
المسددةولية الناتجددة عددن اجتمدداذ مسددةولية عدددة أشددخاص فددي من معداً فددي إحددداث النددرر،
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متتالي ددة ومتداخل ددة بعن ددها ب ددبعض م ددن مرحل ددة

داء بددالبيع ،لهددذا ال يوجددد مسددةولية واحدددة ب د هنالددك تعدددد فددي
اإلنتدداو مددرو اًر بددالتوزيع وانتهد ً
المسةوليا لعدة أشخاص ولعدة أسباخ من أجد التعدويض عدن ن ن
درر واحدد ،والدذي يعقدد
األمر أكتر أن مصدر وطبيعة ك مسةولية من هذ المسةوليا مختلدف اختالفداً جوهريداً،
فقد يكون أحد األشخاص مسةوالً عن النرر وفقداً ألحكدام المسدةولية العقديدة وذلدك لوجدود
عقددد بينددس وبددين المنددرور كحالددة البدداتع والمشددتري ،وقددد يكددون شددخص مخددر مسددةول عددن

الن ددرر وفقد داً ألحك ددام المس ددةولية التقص دديرية كحال ددة المن ددت والمش ددتري ،فالمش ددتري يطال ددخ

المنددت بتعوينددس عددن النددرر الددذي لحقددس بسددبخ عيددخ مصددنعي فددي السددلعة ،فالمنددرور

يحد لددس مطالبددة الشددخص الددذي اشددترع منددس السددلعة وفق داً ألحكددام المسددةولية العقديددة ،كم دا
ويحد د ل ددس أن يطال ددخ المن ددت وفقد داً ألحك ددام المس ددةولية التقص دديرية ،له ددذا يوج ددد دات ددن واح ددد

يطالدخ عددة مددينين بتعويندس عدن نددرر واحدد ،فكالهمدا مسدةول عدن تعدويض المنددرور
لكن بسبخ ومصددر مختلدف عدن اآلخدر ،واألصد أندس فدي حدال تعددد المددينين بددين واحدد

تجددا داتددن واحددد أن ينقسددم الدددين بيددنهم ك دالً حسددخ نصدديبس فددي ذلددك ،إال إذا كددان هنالددك
تن ددامناً بي ددنهم ،والتن ددامن ال يفت ددرض بد د يج ددخ أن ي ددنص علي ددس الق ددانون أو يتفد د علي ددس
األطراا ،وهذا ما أكدتس المادة ( )412مدن القدانون المددني األردندي وألن التندامن كنظدام
استتناتي ،ال يتقرر إال بنص أو اتفاق ،فقدد اتجدس بعدض شدراح القدانون إلد أن االلتدزام فدي

هذ الحالة يكون التزاماً تناممياً.

()45

الفرع اليال  :المسؤولية التضاممية

ل ددم يع ددرا الق ددانون الم دددني األردن ددي وال الق ددانون الم دددني الفرنس ددي المس ددةولية التن دداممية،
فمعظ ددم أحكامه ددا اس ددتمد

وتط ددور م ددن الفق ددس والقن دداء الفرنس دديان ،حي ددث س ددار القن دداء

الفرنسي في البداية عل منوال القانون الروماني ،فكان

المحاكم تقني عند اشتراك أكتر

من شخص في إحداث نرر واحد مدع عددم إمكانيدة تحديدد حصدة أي مدنهم فيدس ،بد ن كد

واحددد مددنهم هددو الددذي أحدددث ك د النددرر ويلتددزم بتعوينددس كددامالً دون أن تحكددم المحكمددة

بتنامنهم ،وذلك ألن التنامن ال يفتدرض بد يجدخ أن يتفد عليدس األطدراا أو أن يدنص

عليس القانون.

()46
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بعد صدور العديد مدن أحكدام المحداكم التدي تلدزم عددة أشدخاص بتعدويض داتدن عدن ندرر

واحددد دون أن يك ددون بي ددنهم اتفدداق أو ن ددص ق ددانوني يقن ددي بتنددامنهم ،ب دددأ شد دراح الق ددانون
الفرنسددي يميددزون بددين التنددامن الكام د (parfaite

 )solidaritéوالتنددامن الندداقص

( ،)solidarité imparfaiteفدرأي بعندهم أن التندامن يكدون كدامالً عندد وجدود مصدلحة
مشد ددتركة بد ددين المد دددينين ،ويكد ددون ناقص د داً عند ددد انعد دددام المصد ددلحة بيد ددنهم ،ورأي مخد ددرون أن

التنددامن يكددون كددامالً إذا نددص عليددس المشددرذ وأقددام عالقددة قانونيددة مباش درة بددين المدددينين،
ويكددون ناقصداً عندددما ال يددنص عليددس المشددرذ أو عندددما يقتصددر المشددرذ علد إعطدداء الحد

للددداتن أن يطالددخ أكتددر مددن مدددين بدددين واحددد ،وتطددور مفهددوم التنددامن الندداقص إل د أن

اسد د ددتقر ش د د دراح القد د ددانون الفرنسد د ددي عل د د د تسد د ددميتس بالمسد د ددةولية التند د دداممية (

La

.)Responsabilité in solidum

()47

وترتكددز المسددةولية التندداممية علد د تعدددد ال ددروابا واسددتقاللها ،فالددداتن ي درتبا بكدد م دددين

برابطدة مختلفددة ومسددتقلة عددن المدددينين اآلخدرين ،وهدةالء يلتزمددون بسددداد ديددن واحددد دون أن

يكون بينهم تنامن ،فعالقة ك واحد منهم مستقلة عدن اآلخدر بمعند أن لكد مددين مدنهم
دين مستق عن اآلخر ،لذلك فالمسدةولية التنداممية تنشد نتيجدة تجمدع عددة ديدون مسدتقلة

تتجمع مع بعنها البعض لتكون دين واحد يلتزم عدة مدينين بسداد .
وقد تكون هذ الديون المتجمعة ذا

()48

طبيعة واحدة ،ك ن تكون جميعها ناتجة عن مسةولية

عقدية ،أو أن جميعها ناتجة عدن مسدةولية تقصديرية ،وقدد تكدون ذا

طبداتع مختلفدة فينشد

بعنها عن مسةولية عقدية والبعض اآلخر عن مسةولية تقصيرية وهذا هو األغلخ األعم
ف د ددي المس د ددةولية التن د دداممية ،ك د ددالتزام ش د ددركة التد د د مين والش د ددخص والم د ددةمن ل د ددس بتع د ددويض
عالوة عل ذلدك ،قدد يختلدف مقددار كد ديدن فيهدا وذلدك ألن كد ديدن منهدا

المنرور.

()49

لس طبيعتس الخاص بس ومستق استقالالً تاماً عن باقي الديون ،لذلك يكون عدد الدديون فدي
المسددةولية التندداممية بعدددد المدددينين ،وهددذا يددةدي إل د تعدددد محددال ومصددادر الددديون فيهددا

بعدد المدينين،

()50
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فتقددوم المسددةولية التندداممية فددي حددال نشددوء الت دزام لعدددة مدددينين تجددا داتددن واحددد يطددالبهم
بنفو الدين ذي المصادر والروابا والمحال المتعدددة ،فمدا يميدز المسدةولية التنداممية هدو
تعدددد مصددادرها وروابطهددا ومحالهددا ،فقددد تنش د عددن الت ازمددا

عقديددة بحتددة ،ك د ن يكددون ك د

مددين مدرتبا بالدداتن بعقدد مسدتق عدن المدددين اآلخدر ،وقدد تكدون ناتجدة عدن الفعد النددار
وذلك عندما يشترك أكتر من شخص بإحداث نرر لشدخص واحدد دون أن يدنص القدانون

عل تنامنهم ،وقد تنش نتيجة اجتماذ المسةولية العقديدة والتقصديرية فدي من معداً ،فيكدون

أح د ددد الم د دددينين ملتزمد د داً تج د ددا ال د ددداتن وفقد د داً للمس د ددةولية العقدي د ددة ،واآلخ د ددر وفقد د داً للمس د ددةولية

التقصيرية ،فك دين مستق استقالالً تاماً عن اآلخر في مصدر ومحلس و اربطتس القانونية،
ويرجع ذلك لالستقالل التام فدي عالقدة كد مددين عدن اآلخدر )51( ،فدال يوجدد فدي االلتدزام
التناممي دين واحد مشترك بين جميع المدينين ،ب يوجد عدة ديون متماتلة إذا تم الوفاء

ب حدددها تبددرء ذمددة المدددينين اآلخ درين ،وبالتددالي ال يح د للددداتن بعددد ذلددك مطددالبتهم بالدددين
النعدددام مصددلحتس فددي ذلددك ،فدداألتر القددانوني لاللت دزام التندداممي هددو نفددو األتددر لاللت دزام

التنامني.

()52

إال أن هنالددك فددرق كبيددر بددين أحكددام المسددةولية التندداممية وأحكددام المسددةولية التنددامنية،
فتتميددز المسددةولية التندداممية بتعدددد مصددادرها ومحالهددا وروابطهددا القانونيددة ،كمددا ال توجددد
مصددلحة مشددتركة بددين المدددينين فددي سددداد الدددين كمددا هددو الحددال فددي المسددةولية التنددامنية،
باإلنددافة إل د أنهددا قددد تحدددث بالصدددفة أو نتيجددة ظددروا ال دخ د إلرادة الددداتن بهددا ،فددال

تنشد نتيجددة اتفدداق األط دراا عليهددا وال بموجددخ نددص قددانوني ،وهددذا عل د عكددو المسددةولية
التنامنية التي تتميز بتعدد روابطها القانونية ووحدة مصدرها ومحلها ،فهنالدك عددة روابدا
قانونيددة تجمددع الددداتن بالمدددينين فمح د الدددين ومصدددر واحددد وهددو إمددا التعددويض عددن فع د

ندار اشددترك فيدس عدددة أشدخاص ونددص القدانون علد تندامنهم ،أو نتيجددة عقدد أبددرم واتفد

أط ارفددس أن يكوندوا متنددامنين فددي تنفيددذ  ،كمددا تتسددم بوجدود مصددلحة مشددتركة بددين المدددينين
في سداد الدين فتتقرر النيابة التبادلية بينهم في تنفيذ االلتدزام ،عدالوة علد أنهدا ال تفتدرض

ب يجخ أن يتف عليها األطراا أو أن ينص عليها القانون.
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وبتطبي أحكام المسةولية التناممية علد األندرار الناتجدة عدن المنتجدا

المعيبدة ،يحد

للمسددتهلك مطالبددة أكتددر مددن شد ن
دخص فددي نفددو الوقد  ،فيمكنددس مطالبددة المددزود والبدداتع مع داً

لتعوينددس عددن النددرر الددذي لحقددس مددن جدراء ذلددك ،فيطالددخ البدداتع وفقداً ألحكددام المسددةولية

العقديددة ،ويطالددخ المددزود وفق داً ألحكددام المسددةولية التقصدديرية ،واجتمدداذ هدداتين المسددةوليتين
ف ددي ن
من معد داً ينشد د الت ازمد داً تن دداممياً علد د ع دداتقهم جميعد داً ،وبالت ددالي يحد د للمس ددتهلك أن

يطدالبهم جميعداً فدي دعدوع واحددة مةسسدة وفقداً ألحكدام المسدةولية التنداممية ،بددالً مدن أن
يطالخ الباتع والمزود كالً عل حدع وبدعوع منفصلة.

وفي رأينا ،أن أحكدام المسدةولية التنداممية هدي األحكدام المالتمدة للتعدويض عدن األندرار
الناتجددة عددن المنتجددا

المعيبددة ،فمددن خاللهددا يسددتطيع المنددرور مالحقددة أكبددر عدددد مددن

ممكددن مددن األشددخاص ،وبالتددالي يسدده عليددس الحصددول علد حقددس ،وهددذا األمددر يتوافد مددع

يهدا إليدس قدانون حمايدة المسدتهلك وقدانون المواصدفا

والمقداييو ،لهدذا ن مد مدن المشدرذ

األردني األخذ بها والنص عليها صراحة في قانون حماية المستهلك.

الم لب الياني :ا يار القانونية الناتجة عن مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة
األتددر القددانوني النددات عددن أن درار المنتجددا

المعيبددة هددو التعددويض عددن هددذ األن درار،

التع ددويض ع ددن الن ددرر الن ددات ع ددن المنتج ددا

المعيب ددة ،له ددذا س ددنبين ف ددي ه ددذا المطل ددخ:

ابتداء أن يحدد ندوذ الندرر الدذي يحد
وحت يستطيع القاني تقدير هذا التعويض يلزمس
ً
للمن ددرور المطالب ددة ب ددالتعويض عن ددس ،م ددن ت ددم يح دددد األش ددخاص ال ددذين يحد د له ددم طل ددخ
األشددخاص الددذين يحد لهددم طلددخ التعددويض عددن أندرار المنتجددا
سنبين التعويض عن األن ارر الناتجة عن المنتجا

(الفددرذ األول) ،مددن تددم

المعيبة (الفرذ التاني).

الفرع األول :األشخاص ال ين يحق لهم لب التعويض عن أضرار المنتجات المعيبة

يسم األشخاص الذين يح لهدم تحريدك المسدةولية المدنيدة نتيجدة األندرار التدي تصديبهم

بس ددبخ المنتج ددا
المنتجا

المعيب ددة بالمن ددرورين وهد دةالء ه ددم :كد د ش ددخص أص ددابس ن ددرر بس ددبخ

المعيبة ،ويشم ذلك المشتري المتعاقدد مدع المندت  ،والمسدتهلك المتعاقدد مدع أحدد

الباع ددة المتت دداليين ،ويتن ددمن ك ددذلك المس ددتعملين للمن ددت م ددن غي ددر شد دراء ،واألغي ددار ال ددذين
تنرروا بسبخ وجودهم أتناء حدوث النرر من المنت .
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فقدد يكدون المندرور المشدتري الددذي اشدترع مدن البداتع أو المنددت الشديء المبيدع ،وفدي هددذ

الحالدة نطبد أحكدام المسدةولية العقديددة ،فيرجدع المشدتري علد مددن تعاقدد معدس وفقداً ألحكددام
عق ددد البي ددع المب ددرم بينهم ددا ،ووفقد داً لرحك ددام المتعلق ددة بن ددمان العي ددوخ الخفيدددة إذا تحققد د

شدروطها ،لهددذا يمكددن لددس إبطددال العقددد ،أو إنقدداص الددتمن ،أو طلدخ التعددويض عددن النددرر

الذي حص لس.

()55

أما إذا كان المنرور ليو الشدخص الدذي تعاقدد مدع المندت أو مدع البداتع بشدك ن مباشدر،

كالمسدتعم للمندت أو المالدك لدس دون شدراء كدالموهوخ لدس والمسدتعير ،أو حتد األشدخاص
الددذي تنددرروا بسددبخ وجددودهم عنددد المنددت لحظددة حصددول الن ددرر ،فيرجددع ه دةالء علد د

المنددت أو المددزود وفقداً ألحكددام المسددةولية التقصدديرية ،أو أحكددام المسددةولية التندداممية كمددا

بينا في األعل حسخ ك حالة.

()56

أوالً :المضرور في التوجيه األوروبي والقانون الفرنسي
لم يحصر التوجيس األوروبي المنرور بالمستهلك أو الشخص الذي تعاقد مع المنت فقا،
بد د إن نص ددوص مد دواد الس دديما الم ددادة ( )2،54،58تش ددير إلد د أن المتن ددرر يش ددم أي
شخص قد تنرر من المنتجا المعيبة سواء كان متعاقداً أم غير متعاقد مع المنت ،
وكددذلك الحددال فددي القددانون الفرنسددي ،حيددث سددمح المددادة ( )5421مددن القددانون المدددني
()57

الفرنسددي ألي شددخص قددد تنددرر مددن المنددت المعيددخ أن يالحد المنددت سدواء كددان مرتبطداً

معس بعقد أو لم يكن مرتبطاً معس بعقد.
يانياً :المضرور في القانون األردني
حص ددر ق ددانون حماي ددة المس ددتهلك األردن ددي الحق ددوق الت ددي يمك ددن أن يطال ددخ به ددا الش ددخص
المنرور من السلعة أو الخدمة المعيبة بالمستهلك فقا ،وقد عرف

المادة ( )4من قدانون

خدمة بمقاب أو دون مقاب إشباعا لحاجاتس الشخصية أو لحاجا

اآلخرين وال يشم ذلك

المذكور المستهلك عل أنس" :الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يحص عل سدلعة أو
من يشتري السلعة أو الخدمة إلعادة بيعها أو ت جيرها".
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وحسددخ قددانون حمايددة المسددتهلك ،يرجددع المسددتهلك فقددا عل د المددزود بالنددرر النددات عددن
السلعة أو الخدمة المعيبة ،أما غير المستهلك فيمكن أن يرجع عل المزود أو المنت وف

أحكام المسةولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني األردني.

يالحم أن أحكام القانون المدني الفرنسدي قدد وسدع

مدن داتدرة األشدخاص الدذين يحد لهدم

المطالبة بالتعويض ،لذا ن م من المشدرذ األردندي أن يقتدبو مدن القدانون المددني الفرنسدي
هذ األحكام ويوسع داترة األشخاص الذين يح لهم المطالبة بذلك.
الفرع الياني :التعويض عن األضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة

هنالددك الكتيددر مددن األندرار التددي تددنجم عددن المنتجددا

المعيبدة ،فمنهددا مددا هددو مددادي يتعلد

بدداألموال والممتلكددا  ،ومنهددا مددا هددو جسدددي يتعل د بالسددالمة الجسدددية ل نسددان ،والس دةال
الددذي يطددرح هنددا هددو ه د يسددتطيع المنددرور المطالبددة بددالتعويض عددن أي نددرر يصدديبس

بسبخ السلعة المعيبة سواء كان نر اًر مادياً أم جسددياً؟ وهد يشدم ذلدك فدوا

الدربح؟ أم

ه يقتصر عل النرر المادي الذي يصيخ المنت ذاتس ويكتف باستبدالس بمنت مخر أو
التعدويض عددن تكدداليف إصدالح العيددخ فقددا؟ ل جابدة علد هددذ التسداةال

البددد مددن د ارسددة

األن درار التددي يعددوض عنهددا فددي ك د مددن :التوجيددس األوروبددي ،والقددانون الفرنسددي والقددانون

األردني.

أوالً :التعويض عن األضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة في التوجيه األوروبي
بيند المدادة ( )8مدن التوجيددس األوروبدي األندرار التدي يمكددن أن يعدوض عنهدا المنددرور،
فبين

أ-
خ-

أن األنرار التي يعوض عنها بسبخ المنتجا

المعيبة هي:

اإلصابة الناجمة عن الوفاة أو اإلصابة الجسدية
األندرار التددي تصدديخ األشددياء مهمددا كان د

نفسس ،شريطة أن يكون الشيء الذي تنرر:

أو يدددمرها ،بخددالا المنددت المعيددخ

-5

من نوذ مخصص عادة لالستخدام الخاص أو االستهالك.

-4

وت د ددم اس د ددتخدامس م د ددن قبد د د الن د ددحية ف د ددي المق د ددام األول لالس د ددتخدام الخ د دداص أو

االستهالك.

()58
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فيعوض التوجيدس األوروبدي جميدع األندرار الجسددية والماديدة ،والتدي تصديخ األمدوال مهمدا
كاند  ،إال أنددس ال يعددوض عددن األندرار المعنويددة التددي تصدديخ المنددرور وأحددال ذلددك إلد
القوانين الوطنية لدول االتحاد األوروبي.

يانياً :التعويض عن األضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة في القانون الفرنسي
بين المادة ( )5421-5من القدانون المددني الفرنسدي األندرار التدي يدتم التعدويض عنهدا،
علد د أن تطب د أحكددام هددذا الفصد د والمتعلدد بالمس ددةولية المدنيددة عددن المنتج ددا

فنص د

المعيبددة للتعددويض عددن األن درار التددي تصدديخ األشددخاص ،واألم دوال غيددر المنددت المعيددخ

نفس ددس.

()59

فيع ددوض القدددانون الم دددني الفرنسدددي األش ددخاص ع ددن أي ندددرر يص دديبهم ف ددي

أجسددادهم ،والس دةال الددذي يتددار هنددا هددو :ه د يددتم تعوينددهم عددن األن درار المعنويددة التددي

تصيبهم؟ أتار هذا السةال جدالً واسعاً بين شراح القانون وخلص العديد منهم إلد أن ندص
الم ددادة ( )5421-5ج دداء عامد داً وش ددامالً لجمي ددع األند درار الت ددي تص دديخ األش ددخاص دون

تحديددد ،س دواء كان د

أن د ار اًر جسدددية ماديددة أو معنويددة ،لددذلك يمكددن للمنددرور أن يطالددخ

بالتعويض عن النرر المعنوي الذي أصابس.

()60

واألنرار التي تصيخ األشخاص كتيرة جداً ومتعددة بحيث من الصعوبة بمكان حصدرها،
فهد ددي تبد دددأ مد ددن الرند ددوض والجد ددروح البسد دديطة ،وتنتهد ددي بالوفد دداة ،مد ددرو اًر ببتد ددر األعند دداء

والتشوها

والحروق واإلصابا

الجسدية مختلفة الدرجا .

لذلك يتم احتساخ التعويض عن هذ األنرار كالتالي:
.5

جميددع مددا تكبددد المنددرور مددن مصدداريف ماليددة عل د عالجددس مددن النددرر الددذي

أصابس من المنت المعيخ ،كمصاريف العالو في المستشف واألدويدة ،سدواء كاند

الحالدة

أو المس ددتقبلية .كم ددا تش ددم جمي ددع المص دداريف الالزم ددة لمس دداعدة المن ددرور للتغل ددخ علد د
إعاقتس أو عجز في حالة اإلعاقة أو العجز.

الكسدخ

فوا الربح أو الكسخ :يمكن للمندرور أن يطالدخ التعدويض عدن فدوا
.4
الذي قاتس بسبخ فقدانس القدرة عل العم بشك ن كلي أو جزتي )61( .ويقددر التعدويض عدن
فدوا الكسدخ تبعداً للعمد الدذي يقدوم بدس المنددرور ،فدإذا كدان يمدارو عمدالً مهنيداً ولدم يعددد
يسددتطيع ممارسددتس بشددك ن مةق د فيعددوض عددن العجددز الددذي أحدتددس النددرر ،وذهددخ ش دراح
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الفرصددة مددن قبيد فدوا

الكسددخ ،فددإذا

المعيبددة المنددرور مددن توليددس وظيفددة أو عمد قددد تقدددم

إليها ،أو انقطاذ بسبخ الندرر عدن اسدتمرار فدي تحصديلس العلمدي ،فديمكن أن يعتبدر ذلدك
من فوا

الكسخ ،ويح لس طلخ التعويض عن ذلك.

التزاما

المزود عن النرر النات عن السلعة والخدمة المعيبة وكيفيدة التعدويض ،فنصد

()62

يالياً :التعويض عن األضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة في القانون األردني
لددم يبددين قددانون حمايددة المسددتهلك األندرار التددي يددتم التعددويض عنهددا بسددبخ السددلع المعيبددة،
فلم ينص عل التعويض عن األنرار المادية وال الجسدية بشك ن مفص  ،ب اكتف ببيان
المادة ( )1منس عل أن المزود يلتزم في حال كان

السلعة معيبة بما يلي:

.5

إرجككاع السككلعة المعيبككة اواعككاد الككيمن :يح د للمسددتهلك فددي حددال وجددود سددلعة

.4

التعويض بما يعادل قيمة الضرر :إذا لم يستطع المستهلك إرجاذ السدلعة بسدبخ

معيبة أن يطلخ من المزود إرجاذ السلعة المعيبة كواعادة تمنها.

استهالكها ،فيح لس أن يطلخ من المزود تعوينس بما يعادل قيمة النرر.

يما نيت الماد ( )7على أنه إ ا يانت الخدمة معيبة ،فيلتدم المدود بما يلي:

.0

إعاد يمن الخدمة :يلتزم المزود في حال كان

الخدمة معيبة بإعادة تمنها بنداء

علد طلددخ المسددتهلك وذلددك إذا لددم يتلد تلددك الخدمددة أو كددان باإلمكددان رجددوذ المددزود عددن

تقديم الخدمة.
.9

التعكككويض بمكككا يعكككادل قيمكككة الضكككرر :إذا ظه ددر العي ددخ ف ددي الخدم ددة بع ددد تلق ددي

المستهلك لها بصورة كاملة يلتزم المزود ب ن يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة النرر.

يالحددم ممددا تقدددم أن قددانون حمايددة المسددتهلك يعددوض عددن المنددتت المعيددخ ذاتددس ويعددوض
المسددتهلك فقددا ،لهددذا البددد مددن الرجددوذ إل د القواعددد العامددة الموجددودة فددي القددانون المدددني،

وتحديددداً المددادة ( )412مددن القددانون المدددني األردنددي والتددي تددنص عل د أن" :ك د إن درار
بالغير يلزم فاعلس ولو غير مميز بنمان النرر ".فهذ المادة جاء

بقواعد عامة تعطدي

الح لك شخص لحقس نرر أياً كان بمالحقة الفاع  ،إال أن األحكام العامة في القانون
المدددني األردنددي ال تغطددي األن درار الماديددة والجسدددية الناتجددة عددن المنتجددا
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هو الحال في القانون المددني الفرنسدي الدذي جداء بنصدوص خاصدة تتعلد بدالتعويض عدن
األنرار الناتجة عن المنتجا

المعيبة ،فقد بيند

المدادة ( )5421-5مدن القدانون المددني

الفرنسددي أن أحكددام الفص د المتعل د بددالتعويض عددن المنتجددا

المعيبددة تخددتص بددالتعويض

عددن األن درار التددي تصدديخ األشددخاص واألم دوال بخددالا المنددت المعيددخ ذاتددس ،فيعددوض

المنرور أياً كان  -سواء كان مرتبطاً مع المنت بعقد أو لو لم يكدن مرتبطداً معدس بعقدد -

عن أي نرر لحقس سواء كان جسدياً أو مادياً ،أو متعلقاً باألموال والممتلكا .
يتب ددين مم ددا س ددب  ،أن الق ددانون الم دددني الفرنسدددي ق ددد ش ددم جمي ددع األند درار الت ددي تصددديخ

األشدخاص واألمدوال والممتلكدا  ،ولدم يحصدرها بدالمنت المعيدخ ذاتدس ،وال بالمسدتهلك الددذي

اشددترع السددلعة المعيبددة ،لددذلك ن م د مددن المشددرذ األردنددي أن يحددذو حددذو المشددرذ الفرنسددي
ويوسع من داترة المنرورين واألنرار التي يمكنهم المطالبة بتعوينها.
الخاتمة

بيند د

الد ارس ددة أن هنال ددك قص ددور ف ددي نص ددوص الق ددانون األردن ددي فيم ددا يتعلد د بالمس ددةولية

الناتجة عن المنتجا

المعيبدة ،فدال أحكدام المسدةولية العقديدة وال التقصديرية تتناسدخ معهدا،

لهذا بحتنا في الحلول التي ابتكرها القنداء الفرنسدي قبد صددور قدانون  58مدايو 5889م
المتعل بالمسةولية عن أفعال المنتجا

المعيبة ،حيث كدان الوندع إذ ذاك شدبيس بالقدانون

األردند ددي اآلن فلد ددم يكد ددن هنالد ددك نصد ددوص ص د دريحة تحمد ددي الكتيد ددر مد ددن المند ددرورين مد ددن
المنتجا

المعيبة ،وكان القناء الفرنسي حين إذ يطب أحكام المسةولية التنداممية علد

األنرار الناتجة عن هذ المنتجا  ،فمع غياخ النص تكون هي األنسخ واألفند والتدي
تحم ددي أكب ددر ع دددد ممك ددن م ددن ن ددحايا ه ددذ المنتج ددا  ،فم ددن خالله ددا يس ددتطيع المن ددرور

مالحقددة البدداتع والمددزود وكد مددن تدددخ فددي صددناعة المنددتت فددي من معداً ،كمددا يسددتطيع كد
شخص لحقس نرر منها حت ولو لم يكن مالكها أو حاتزها ،المطالبة بالتعويض.
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له ا نويي بما يلي:

مددع غيدداخ النصددوص الص دريحة فددي القددانون األردنددي التددي تحمددي جميددع المنددرورين مددن
المنتجا

المعيبة ،ن م مدن القنداء األردندي أن يطبد أحكدام المسدةولية التنداممية علد

األنرار الناتجة عنها لحين صدور أحكام خاصة بها.

ون م د مددن المشددرذ األردنددي أن يعدددل مددن قددانون حمايددة المسددتهلك ويددنص ص دراحة عل د

تنددامن البدداتع والمددزود وك د مددن تدددخ فددي صددناعة المنددتت لتعددويض األشددخاص ال ددذين
لحقهم نرر من المنتت المعيخ.
كمددا ن م د منددس أن يوسددع مددن دات درة األشددخاص الددذين يح د لهددم المطالبددة بددالتعويض عددن
أن درار هددذ المنتجددا  ،فددال يقتصددر التعددويض عل د المشددتري الددذي تعاقددد مددع البدداتع أو

المددزود بد يشددم كد شددخص أصددابس نددرر منهددا حت د ولددو لددم يكددن بينددس وبددين البدداتع أو

المنت إي عالقة قانونية.

ون م د مددن المشددرذ األردنددي أن يقتددبو مددن أحكددام الفص د المتعل د بالمسددةولية عددن أفعددال
المنتجددا

المعيبددة المنصددوص عليهددا فددي القددانون المدددني الفرنسددي بمددا يددتالءم مددع القدوانين

المعمددول به ددا ف ددي المملك ددة ،وذل ددك ألنه ددا تحم ددي أكب ددر ق دددر ممك ددن م ددن ن ددحايا المنتج ددا

المعية.
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قائمة الميادر والمراجع

أوالً :المراجع العربية
الكتب:
أ-


أبددو اللي د  ،إب د ارهيم الدسددوقي ،المسكككؤولية المدنيكككة كككين التقييكككد واإل كككال  ،دار



أبددو عمددرو ،مص ددطف احمددد ،مكككوجد أحيكككام قكككانون حمايكككة المسكككتهلك ،ؤ ،8

النهنة العربية ،القاهرة ،د . .ن.
منشو ار

الحلبي الحقوقية ،القاهرة4155 ،م.



العربددي ،بلحدداو ،اإل ككار القككانوني للمرحلككة السككابقة علككى إ كرام العقككد فككي ضككو



أندديو ،إب دراهيم ،ومنتصددر ،عبددد الحلدديم ،الصدوالحي ،عطيددة ،أحمددد ،محمددد خلددف



جميعددي ،حس ددن عب ددد الباسددا ،إعكككالم المسكككتهلك توجيكككه إراد المسكككتهلك نحكككو

القانون المدني الجدائري ،دراسة مقارنة ،دار وات للنشر ،عمان ،األردن4111 ،م.
هللا ،المعجم الوسيط ،المجلد  ،4-5ؤ ،4بدون دار نشر ،بدرون تاريخ نشر.
االختيككار ال كواعي( ،د.و.ن) ،مركددز الد ارسددا

المستهلك ،كلية الحقوق -جامعة القاهرة.

القانونيددة والفنيددة لددنظم االسددتهالك وحمايددة



زكددي ،محمددود جمددال الدددين ،مشككيالت المسككؤولية المدنيككة ،و ،4ؤ ،5مطبعددة



السددنهوري ،عبددد الددرزاق ،الوسككيط فككي شككرح القككانون المككدني ،نار ككة االلت كدام،

جامعة القاهرة5884 ،م.

وجكككه عكككام ،األويكككا  ،الحوالكككة ،االنقضكككا  ،و( ،8دار إحيدداء التددراث العربددي ،بيددرو

لبنان5829 ،م.


عد دزام ،زكري ددا أحم ددد ،حس ددونة ،عب ددد الباس ددا ،الش دديخ ،مص ددطف س ددعيد ،مبككككاد

التسو ق الحدي ( ين النار ة والت يق) ،دار الميسرة للنشدر والتوزيدع والطباعدة ،عمدان،

األردن 4119 ،م.


كددوتلر فليددخ ،ارمسددترون  ،جدداري ،أساسككيات التسككو ق .ترجمددة وتحقي د  :سددرور

علي إبراهيم سرور ،ؤ ،5دار المريخ للنشر ،الرياض4111 ،م.
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معددال ،ندداجي ،توفي د  ،ارتددف ،أيككول التسككو ق مككدخل تحليلككي ،ؤ ،8دار وات د



معددوض ،نادي ددة محم ددد ،مسكككؤولية يكككانع ال كككائر  ،ؤ ،4دار النهن ددة العربي ددة،



منتصر ،سهير ،االلتدام بالتبيير ،القاهرة ،دار النهنة العربية5889 ،م.



المهدددي ،نزيددس صددادق ،االلت كدام ق ككل التعاقككد بككاإلدال بال يانككات وت يقككه علككى



مددرقو ،سددليمان ،الكوافي فككي شككرح القككانون المككدني ،الفعككل الضككار والمسككؤولية

ب-

الدور ات

للنشر .عمان4111 .م.
القاهرة4111 ،م.

بعض أنواع العقود ،دار النهنة العربية5894 ،م القاهرة.
المدنية ،المجلد التاني ،ؤ5899 ،1م.


البي ددس ،محس ددن عبدالحميد ددد إبد دراهيم ،التضككككامن والتضككككامم فككككي قضككككا محيمككككة

االسكككتئنا الكو تيكككة (دائكككر التمييكككد )،مقارنكككاً بالقضكككا ين الفرنسكككي والميكككري( :الجددزء
األول) ،مجلة الحقوق الكويتية ،المجلد  ،58العدد  ،8سبتمبر .5898


طريددة ،معمددر ،مفهككوم معيوبيككه المنتككوظ فككي ناككام المسككؤولية المدنيككة للمنككتج

والحلكككول التكككي يقكككدمها التكككأمين لتغ يتكككه :دراسكككة مقارنكككة ،مجلددة كليددة القددانون الكويتيددة

العالميددة – السددنة السددادية -العدددد  -4العدددد التسلسددلي  -44رمنان/ش دوال  5288ه –

يونيو 4159م.


طريدة ،معمدر ،الت ككور المككأمول فككي ناكام مسككؤولية المهنيككين :الحاجككة لتوحيككد

يعة القواعد الحاكمة للمسؤولية المدنية ،مجلة جي األبحاث القانونية المعمقة ،لبندان،

العدد  42أبري 4159م.


عبددد الكدريم ،عدددلي محمددد ،إعككاد التأسككيو لقواعككد مسككؤولية المنككتج يضككرور



قاشددي ،عددالل ،االلت كدام ك عالم المسككتهلك وسككيلة لحمايتككه ،المجلددة األكاديميددة

لدعم حماية المستهلك ،مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية العدد 4154 ،55م.
للبحوث القانونية والسياسية ،المجلد  ،8العدد 4158 ،5م.
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ﺍلمعمﻭﺭي ،نميﺭ حسيﻥ ،االلتكككككدام االنضكككككمامي ،مجلد ددة جامعد ددة باب د د للعلد ددوم

اإلنسانية ،المجلد  ،51العدد  4119 : 5م.
ظ -رسائل الماجستير والديتو ار


الجنيدددي ،عددامر محمددد ،المسككؤولية المدنيككة عككن أض كرار المنتجككات اليككناعية

المعيبة" ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،جامعة بيرزي 4151 ،م.


حنتددولي ،محمددد عبددد الددرحمن ،المسككؤولية المدنيككة للمنككتج عككن أضكرار منتجاتككه

الخ ككر  ،دراسككة مقارنككة ،رسددالة ماجسددتير ،كليددة الحقددوق واإلدارة العامددة ،جامعددة بيرزيد ،
4118م.



محمد رحماني ،مختدار ،المنتجكات المعيبكة ،رسدالة دكتدوراة ،جامعدة الج ازتدر ()5



مق ارنددي كم د ددال ،رمنددان زهيددر ،اال لتككدام بكككاإلعالم يوسككيلة لحمايكككة المسكككتهلك،

بن عكنون ،كلية الحقوق 4151 ،م.

رس ددالة لنيد د درج ددة الماجس ددتير ،جامع ددة عب ددد ال ددرحمن مي د درة-بجاي ددة ،كلي ددة الحق ددوق والعل ددوم

السياسيدة4151 ،م.


قادة ،شهيدة ،المسكؤولية المدنيكة للمنكتج ،دراسكة مقارنكة ،رسدالة دكتدوراة ،كليدة

الحقوق جامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان – الجزاتر4111 ،م.
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الهوامش
 كلية الحقوق، رسالة دكتوراة، دراسة مقارنة،  المسةولية المدنية للمنت، شهيدة،) قادة1(
(2(

55 .م) ص9111( .جامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان – الجزاتر
BORGHETTI, J. S., La responsabilité du fait des produits
défectueux, étude de droit comparé, LGDJ, Paris, 2004, n° 436,
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Loi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait )3(
) الصادر بتاريخ898-89( قانون رقمdes produits défectueux
،المعيبة

م المتعل بالمسةولية عن أفعال المنتجا5899/1/58

 المتعل بالمسةولية عن5889  مايو58 ) الصادر بتاريخ898-89( ) قانون رقم4(

-91  والذي نقلس المشرذ الفرنسي من التوجيس األوروبي،المعيبة
بالمسةولية عن أفعال المنتجا
 المسةولية عن أفعال: مسم

أفعال المنتجا

 المتعل5891  يوليو41  الصادر في812

 من تم أدرجس في القانون المدني القديم تح،المعيبة

) وبعد إعادة هيكلة5892 -59  إل5892-5  في المواد (من،المعيبة

المنتجا

 المةرخ585-4152 ) من األمر رقم4( القانون المدني الفرنسي بموجخ المادة
،5421( إل

)5892 -59 / 5892-5( أرقام المواد

 تحول، م4152/4/51

.) في القانون الجديد5421-51/5421-5

55 . ص،  مرجع ساب،) قادة5(
(6( - LARROUMET, Ch., La responsabilité du fait des produits
défectueux après la loi du 19 mai 1998, Recueil DALLOZ, sept.
1998, pp. 56-57; 83 . ص، مرجع سابق،قتادة
(7( CALAIS- AULLOY J., HENRI T., Droit de la consommation,
9éme ED, Dalloz, Paris, 2015, pp. 8-9
(8( Article 3 de Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet
1985, "Article 3: 1. Le terme « producteur » désigne le fabricant
d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le
fabricant d'une partie composante, et toute personne qui se
présente comme producteur en apposant sur le produit son nom,
sa marque ou un autre signe distinctif…." Journal officiel n° L
210 du 07/08/1985 p. 0029 – 0033
)9(Article 1245-5: Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel,
le fabricant d'un,…..).
(10( Article 1245-4: Un produit est mis en circulation lorsque le
producteur s'en est dessaisi volontairement.
 جامعة الجزاتر، رسالة دكتوراة، المنتجا المعيبة، م4151، محمد مختار،) رحماني11(
515 . ص، كلية الحقوق،) بن عكنون5(
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( )12أنيو ،إبراهيم ،ومنتصر ،عبد الحليم ،الصوالحي ،عطية ،أحمد ،محمد خلف هللا،
المعجم الوسيا ،المجلد  ،4-5ؤ ،4بدون دار نشر ،بدرون تاريخ نشر ،باخ النون،

ص.889 :

( )13معال ،ناجي ،توفي  ،راتف ،أصول التسوي مدخ تحليلي ،ؤ ،8دار وات للنشر.
عمان4111 .م ،ص .512
( )14كوتلر فليخ ،ارمسترون  ،جاري ،أساسيا

التسوي  .ترجمة وتحقي  :سرور علي

إبراهيم سرور ،ؤ ،5دار المريخ للنشر ،الرياض4111 ،م ،ص211 .؛ عزام ،زكريا
أحمد ،حسونة ،عبد الباسا ،الشيخ ،مصطف سعيد ،مبادئ التسوي الحديث (بين

النظرية والتطبي ) ،دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن 4119 ،م،
ص511 .
(15( Article 2 de Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet
1985, "Le terme « produit » désigne tout meuble, à l'exception
des matières premières agricoles et des produits de la chasse,
même s'il est incorporé dans un autre meuble ou dans un
 immeuble..." Journal officiel n° L 210 du 07/08/1985 p. 00290033
(16( Article 15-1-a de Directive 85/374/CEE du Conseil du 25
juillet 1985, "Chaque État membre peut: par dérogation à
l'article 2, prévoir dans sa législation qu'au sens de l'article 1er,
le terme « produit » désigne également les matières premières
agricoles et le produits de la chasse." Journal officiel n° L 210
du 07/08/1985 p. 0029 - 0033
( )17قانون رقم ( )898-89الصادر بتاريخ 5899/1/58المتعل بالمسةولية عن
أفعال المنتجا

المعيبةLoi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la ( ،

 )responsabilité du fait des produits défectueuxوالذي نقلس المشرذ
الفرنسي من التوجيس األوروبي  812-91الصادر في  41يوليو  5891المتعل
بالمسةولية عن أفعال المنتجا

المعيبة ،من تم أدرجس في القانون المدني القديم تح

مسم  :المسةولية عن أفعال المنتجا

المعيبة ،في المواد (من  5892-5إل -59
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-4152 ) من األمر رقم4( ) وبعد إعادة هيكلة القانون المدني بموجخ المادة5892
)5892 -59 / 5892-5( أرقام المواد

 تحول،4152/4/51  المةرخ بتاريخ585

.) في القانون الجديد5421-51/5421-5 ،5421( إل

(18( Article 1245-2 Est un produit tout bien meuble, même s'il est
incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de
l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée
comme un produit.
(19( LE TOURNEAU, Ph., La responsabilité des vendeurs et
fabricants, DALLOZ, 1996, pp. 5-7
 المسةولية المدنية للمنت عن أنرار منتجاتس،، محمد عبد الرحمن،) حنتولي20(
 جامعة، كلية الحقوق واإلدارة العامة، رسالة ماجستير، دراسة مقارنة،الخطرة

8 .م) ص4118( . بيرزي
(21( KARAGEORGECITCH, E. R., La Notion de Défectuosité du
produit dans les jurisprudences des pays européens, R.I.D.C,
n°120 - 15 , pp.12- 13.
99 . ص،  مرجع ساب،) رحماني22(
(23( Art. 1245-3: "Le produit est défectueux au sens de présent titre
lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitiment
s'attendre…".
(24) Comment « i » of the Restatement (Second) of Torts § 402A
(1965) imposes strict liability only if the product is “dangerous
to an extent beyond that which would be contemplated by the
ordinary consumer who purchases it, with the ordinary
knowledge common to the community as to its characteristics”,
Comment « g » provides that a product is defective when it is
“in a condition not contemplated by the ultimate consumer,
which will be unreasonably dangerous to him." James A.
Henderson Jr. & Aaron D. Twerski, Proposed Revision of
Section 402A of the Restatement (Second) of Torts, Cornell
Law Review, vol.77, issue 6, art. 9, p.1512.
269

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 90 :العدد 90 :السنة 0909

ISSN: 2333-9331
ص 273- 228

(25( chiller, S. Hypothèse de l’américanisation du droit de la
responsabilité, archives philosophie du droit, 45, 2001, n°35,
pp.193- 194; BORGHETTI, J. S., op. cit., pp. 434-435.
( ) 26طرية ،معمر ،مفهوم معيوبيس المنتوو في نظام المسةولية المدنية للمنت والحلول

التي يقدمها الت مين لتغطيتس :دراسة مقارنة ،مجلة كلية القانون الكويتية العالمية –
السنة السادية -العدد  -4العدد التسلسلي  -44رمنان/شوال  5288ه – يونيو

4159م ،ص221 .

(27( OLIVEIRA, N-M. P., "Le défaut dans la responsabilité du fait
des produits: Rapport angloaméricain, in "La responsabilité du
fait des produits défectueux", Recueil des travaux du Grerca,
IRJS éd., Paris, 2013, pp. 89-90.
( )28طرية ،مرجع ساب  ،ص214 .
( )29أبو عمرو ،مصطف احمد ،موجز أحكام قانون حماية المستهلك ،ؤ  ،8منشو ار
الحلبي الحقوقية ،القاهرة4155 ،م .ص84-48 .
( )30المهدي ،نزيس صادق ،االلتزام قب التعاقد باإلدالء بالبيانا

وتطبيقس عل بعض

أنواذ العقود ،دار النهنة العربية5894 ،م القاهرة ،ص51 .
( )31قاشي ،عالل ،االلتزام بإعالم المستهلك وسيلة لحمايتس ،المجلة األكاديمية للبحوث
القانونية والسياسية ،المجلد  ،8العدد 4158 ،5م ،ص511 .؛ منتصر ،سهير،

االلتزام بالتبصير ،القاهرة ،دار النهنة العربية5889 ،م ،ص25 .
( )32قاشي ،مرجع ساب  ،ص552 .؛ مقراني كم ددال ،رمنان زهير ، ،االلتزام
باإلعالم كوسيلة لحماية المستهلك ،رسالة لني درجة الماجستير ،جامعة عبد الرحمن

ميدرة-بجاية ،كلية الحقوق والعلوم السياسيدة4151 ،م ،ص52-54 .

( )33المهدي ،مرجع ساب  ،ص .51 .؛ جميعي ،حسن عبد الباسا ،إعالم المستهلك
توجيس إرادة المستهلك نحو االختيار الواعي( ،د.و.ن) ،مركز الدراسا

القانونية

والفنية لنظم االستهالك وحماية المستهلك ،كلية الحقوق -جامعة القاهرة ،ص-44 .
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المسةولية المدنية ،و ،4ؤ ،5مطبعة

جامعة القاهرة5884 ،م ،ص2211-229 .
( )34قاشي ،مرجع ساب  ،ص512 .؛ جميعي ،مرجع ساب  ،ص42-44 .

( )35طرية ،معمر ،التطور الم مول في نظام مسةولية المهنيين :الحاجة لتوحيد طبيعة
القواعد الحاكمة للمسةولية المدنية ،مجلة جي

األبحاث القانونية المعمقة ،لبنان،

العدد  42أبري 4159م ،ص58 .

( )36العربي ،بلحاو ،اإلطار القانوني للمرحلة السابقة عل إبرام العقد في نوء القانون
المدني الجزاتري ،دراسة مقارنة ،دار وات للنشر ،عمان ،األردن4111 ،م .ص.

81؛ عبد الكريم ،عدلي محمد ،إعادة الت سيو لقواعد مسةولية المنت كنرورة لدعم
حماية المستهلك ،مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية العدد 4154 ،55م ،ص.598 .

()37

أبو اللي  ،إبراهيم الدسوقي ،المسةولية المدنية بين التقييد واإلطالق ،دار

النهنة العربية ،القاهرة ،د . .ن ،.ص514؛ الجنيدي ،عامر محمد ،المسةولية

المدنية عن أنرار المنتجا

الصناعية المعيبة" ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير،

جامعة بيرزي 4151( ،م) ،ص.558 -555.
()38

الجنيدي ،مرجع ساب  ،ص552 .

(39( Article premier de Directive 85/374/CEE du Conseil du 25
juillet 1985, "Le producteur est responsable du dommage causé
par un défaut de son produit.." Journal officiel n° L 210 du
07/08/1985 p. 0029 - 0033
(40( Article 4 de Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet
1985, "La victime est obligée de prouver le dommage, le défaut
et le lien de causalité entre le défaut et le dommage." Journal
officiel n° L 210 du 07/08/1985 p. 0029 – 0033.
(41) Article 1245-8: Le demandeur doit prouver le dommage, le
défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
()42رحماني ،مرجع ساب  ،ص554 .
( )43المرجع الساب  ،ص554 .
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( )44العربي ،بلحاو ،مرجع ساب  ،ص81 .؛ عبد الكريم ،مرجع ساب  ،ص.598 .
( ) 45البيس ،محسن عبدالحميد إبراهيم ،التنامن والتنامم في قناء محكمة االستتناا
الكويتية (داترة التمييز )،مقارناً بالقناءين الفرنسي والمصري( :الجزء األول) ،مجلة
الحقوق الكويتية ،المجلد  ،58العدد  ،8سبتمبر  ،5898ص58 .
( )46البيس ،مرجع ساب  ،ص58 .

( )47السنهوري ،عبد الرزاق ،الوسيا في شرح القانون المدني ،نظرية االلتزام ،بوجس
عام ،األوصاا ،الحوالة ،االنقناء ،و( ،8دار إحياء التراث العربي ،بيرو

لبنان،

5829م ،الحاشية رقم ( ،)4ص492 .؛
- CHABAS, F., Remarques sur l'obligation in solidum , Rev. trim.
 ;dr. civ. 1967, pp. 310-311RAYNAUD, P., La nature de
l'obligation des coauteurs d'un dommage - obligation « in
solidum » ou solidarité? Dans Mélanges dédiés à Jean Vincent,
Paris, Dalloz, 1981, pp.317-318
( )48ﺍلمعمﻭﺭي ،نميﺭ حسيﻥ ،االلتزام االننمامي ،مجلة جامعة باب للعلوم
اإلنسانية ،المجلد  ،51العدد  4119 : 5م ،ص544 .
( )49البيس ،مرجع ساب  ،ص51 .
( )50المرجع الساب  ،ص51 .

( )51المرجع الساب  ،ص52 .
( )52المرجع الساب  ،ص51.
( )53المرجع الساب  ،ص51 .

( )54مرقو ،سليمان ،الوافي في شرح القانون المدني ،الفع النار والمسةولية المدنية،
المجلد التاني ،ؤ5899 ،1م ،ص518 .؛ قادة ،مرجع ساب  ،ص21 .؛
BIGOT, J., L'assurance de la responsabilité du Fabricant,
Colloque sur la responsabilité des fabricants et distributeurs,
Paris, 1975,, pp. 215-216
( )55قادة ،مرجع ساب  ،ص 21 .؛ CAS, G., FERRIER, D., Traité de
droit de la consommation, Presse universitaire de France,
;1996pp. 247-249
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(56( MAZEAUD, H., L, Leçons de droit civil, T.3, Vol 2, éd.
Montchrestien, 1992pp. 16-18
، القاهرة، دار النهنة العربية،4 ؤ، مسةولية صانع الطاترة، نادية محمد،) معوض57(
24 . ص،  مرجع ساب،؛ قادة51 . ص.م4111
(58( Article 9 Au sens de l'article 1er, le terme «dommage »
désigne: a) le dommage causé par la mort ou par des lésions
corporelles; b) le dommage causé à une chose ou la destruction
d'une chose, autre que le produit défectueux lui-même,….".
(59( Article 1245-1: "Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une
atteinte à la personne.
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur
à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un
bien autre que le produit défectueux lui-même."
(60( LAMBERT-FAIVRE, Y. Le Droit du dommage corporel,
Système d’indemnisation, 3ème éd., Dalloz, 2001, pp. 171-192;
- RAYMOND, G., La responsabilité civile du fait de jouet
défectueux à propos du jugement du tribunal de Loires-lesaulömen du 25 juin 1991 Cont-Cons-Nov. 1991, pp. 218.
(61) LAMBERT-FAIVRE, op. cit., pp. 182- 183
(62(LAMBERT-FAIVRE, op. cit., pp. 182- 183
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