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اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك، ودوام السعي إلى رضاك، وجنبنا 

 ةوساوس الشيطان، وقنا شر اإلنسان والجان، وهب لنا حقيق

إني أسألك علما نافعا، ورزقا  ماإليمان، وارزقنا الخير والحالل، الله

واسعا، وقلبا خاشعا، ونورا ساطعا، وذرية صالحة، وشفاء من كل 

هم إني أسألك درجات العال، وارزقنا الجنة، واإليمان داء، الل

 ايا أرحم الراحمين، واسكنارحمنا الخالص، وعلما نافعا، اللهم 

حبا إليك وإلى نبيك محمد صلى الله  االجنة مع الصالحين، اللهم زدن

 عليه وسلم.

 

 

 

 

 

 

 

 " اللهم انفعنا بما علمتنا وانفع غيرنا بعملنا"
 



  

 
 
 

 العقل وحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى. لله رب العالمين الذي رزقناهو  شكرالأول 
 

وإسهاماته  علينا بنصائحه القيمة للم يبخ يذالرحوي فؤاد تقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ المشرف كما ن
ت انطباعا على ذو الميزة العالية وكل الميزات التي ترك هالسديدة وتعامل هالواضحة ونصائح هوبصمات المفيدة

 صفحات هذا الموضوع
 

كما أشكر كل  و .خصوصا والدي اطال الله عمرهما   إنجاز هذا الموضوع  أشكر كل من أعانني على
 اللذين لم يبخلوا عني بآرائهم ومساعدتهم ءاألساتذة واألصدقا

 
لوا من المعرفة نهجا نرى من و جع , كما نتقدم بالشكر...االحترام  و التقدير الى الذين أناروا لنا طريق العلم

 خالله خطوط األمل*أساتذتنا الكرام* 
. 

 

 

 

 بلغوتي نسبمة 

 

  



 

 بسم اللھ الرحمن الرحیم

                     "قل إعملوا فسیرى اللھ عملكم ورسولھ والمؤمنون"
 صدق اللھ العظیم                                          

 .…إلھي الیطیب اللیل إال بشكرك والیطیب النھار إلى بطاعتك 
 ..…فوك إال بع. وال تطیب اآلخرة ..…والتطیب اللحظات إال بذكرك 

 ...وال تطیب الجنة إال برؤیتك

 اللھ جل جاللھ   

. إلى نبي ..…. ونصح األمة …إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة 
 العالمینالرحمة ونور 

 سیدنا محمد صلى اللھ علیھ وسلم..

إلى من علمني العطاء بدون  ...والوقار.إلى من كللھ اللھ بالھیبة 
أرجو من اللھ أن یمد ..سمھ بكل افتخار .. أحمل اإلى من  .... انتظار

في عمرك لترى ثماراً قد حان قطافھا بعد طول انتظار وستبقى كلماتك 
      نجوم أھتدي بھا الیوم وفي الغد وإلى األبد

 والدي العزیز       

  ....ى الحب و الحنان والتفاني ..إلى معن ...إلى مالكي في الحیاة ..

 بسمة الحیاة وسر الوجود إلى  
 إلى من كان دعائھا سر نجاحي وحنانھا بلسم تفوقي     

 ...الحبایب. إلى أغلى

 أمي الحبیبة

 أعتمدّن ھني بطن أمي بھّن أكبر وعلیمن شارك إلى

 ……عائلتي  إلى

  حمودي , فوظیل , .عمر طاھرعبد الناصر.

 فاطمة,نعیمة,اسماء

 الى كل ما شاركني حزني و فرحي و مقعد دراستي 

   و الى رفیقتي دربي انیسة صدیقاتي  

,و باألخص السنة  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةالى كل طالب 
 الثانیة ماستر تخصص

 خاص اساسي  ..… 

الذي ساندي طوال المشوار الدراسي و الذي بفضلھ تم  االستاذ إلى
  إتقانالمذكرة بكل  انجاز ھذه

 رحوي فؤاد

 

  نسیمة بلغوتي                                    



 
 

 ةــدمـــقــم
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 مقدمة

ــــــــــــــي  ــــــــــــــة المســــــــــــــتهلك مــــــــــــــن المواضــــــــــــــ�ع الت ــــــــــــــتج وحما� �عــــــــــــــد موضــــــــــــــوع مســــــــــــــؤول�ة المن

اصــــــــــ�حت الیــــــــــوم فــــــــــي مقدمــــــــــة االهتمامــــــــــات . و التــــــــــي تســــــــــتقطب اهتمــــــــــام الــــــــــدول بــــــــــل 

و ا�ضـــــــــــا مـــــــــــن الضـــــــــــرور�ات فـــــــــــي الح�ـــــــــــاة ال�شـــــــــــر�ة . فـــــــــــادى التطـــــــــــور الســـــــــــر�ع فـــــــــــي 

 ال�ـــــــــات الســـــــــوق العالم�ـــــــــة التـــــــــي عرفـــــــــت فـــــــــي شـــــــــتى المجـــــــــاالت الـــــــــى افـــــــــراز منتوجـــــــــات

كثیــــــــــرة و متنوعــــــــــة و متطــــــــــورة الغنــــــــــى لالنســــــــــان عنهــــــــــا , ســــــــــواء فــــــــــي ح�اتــــــــــه البوم�ــــــــــة 

او العمل�ـــــــــــــــــة . و ذلـــــــــــــــــك الحـــــــــــــــــداث رفاه�ـــــــــــــــــة للمســـــــــــــــــتهلكین و لالســـــــــــــــــتجا�ة لكاغفـــــــــــــــــة 

متطل�ــــــــــاتهم ,ممــــــــــا ادى الــــــــــى تزایــــــــــد تنــــــــــامي المخــــــــــاطر و مصــــــــــدر النــــــــــواع ال تحصـــــــــــى 

ــــــــــاقم االضــــــــــرار ( ــــــــــدم 1و التعــــــــــد مــــــــــن االخطــــــــــار .وكــــــــــذا تف و التطــــــــــور ) اذ ان هــــــــــذا التق

التكنولوجــــــــــب كــــــــــان مصــــــــــدر النــــــــــواع جدیــــــــــدة مــــــــــن الحــــــــــوادث التــــــــــي تناســــــــــب اتســــــــــاعها 

كـــــــــــال مـــــــــــن الموضـــــــــــوعین اهتمـــــــــــام  مـــــــــــع الصـــــــــــفة الجدیـــــــــــدة للتكنولوج�ـــــــــــا .لقـــــــــــد عـــــــــــرف

المتعلــــــــــــق �حما�ــــــــــــة المســــــــــــتهلك و قــــــــــــد  03-09المشــــــــــــرع الجزائر�وذلــــــــــــك فــــــــــــي القــــــــــــانون 

خیـــــــــــرة ســــــــــن لـــــــــــذلك مجموعــــــــــة مـــــــــــن النصـــــــــــوص القانون�ــــــــــة كضـــــــــــمانة لحما�ــــــــــة هـــــــــــذه اال

مـــــــــــن قـــــــــــانون حما�ـــــــــــة  03وقـــــــــــد عـــــــــــرف المشـــــــــــرع الجزائـــــــــــري المســـــــــــتهلك فـــــــــــي نـــــــــــص م 

ـــــــــــوي �قتنـــــــــــي  ـــــــــــه "كـــــــــــل شـــــــــــخص طب�عـــــــــــي او معن المســـــــــــتهلك و قمـــــــــــع الغـــــــــــش علـــــــــــى ان

�مقابـــــــــل او مجانــــــــــا ســــــــــلعة او خدمـــــــــة موجهــــــــــة لالســــــــــتعمال النهـــــــــائي مــــــــــن اجــــــــــل تلبیــــــــــى 

 2حاجته الشخص�ة اة تلبیى حاجة شخص اخر او حیوان متكفل �ه

المســـــــــــتهلك فـــــــــــي مواجهـــــــــــة المنـــــــــــتج تـــــــــــدخل المشـــــــــــرع بـــــــــــإقرار مســـــــــــؤول�ة ولحما�ـــــــــــة       

وجــــــــود عیــــــــب أو خطــــــــورة فــــــــي المنتــــــــوج، غیــــــــر  و التــــــــي تثــــــــور فــــــــي حالــــــــة هــــــــذا األخیــــــــر
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ــــــــــتمس أشــــــــــخاص  ــــــــــد ل ــــــــــوب و الخطــــــــــورة المســــــــــتهلك المتعاق ــــــــــد تتعــــــــــدى هــــــــــذه العی أنــــــــــه ق

 آخر�ن مما �ستوجب حمایتهم.

والمتعلـــــــــــــــق  1989ف�فـــــــــــــــري  7المـــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــي  89/02و�عـــــــــــــــد القـــــــــــــــانون رقـــــــــــــــم   

�القواعــــــــــد العامـــــــــــة لحما�ــــــــــة المســـــــــــتهلك أول لبنـــــــــــة فــــــــــي إرســـــــــــاء نظــــــــــام قـــــــــــانوني �حقـــــــــــق 

ل�حــــــــــــدث تطــــــــــــورا فــــــــــــي   03-09هــــــــــــذه الحما�ــــــــــــة (الملغــــــــــــى) ل�ســــــــــــتبدل �القــــــــــــانون رقــــــــــــم 

 مجال حما�ة المستهلك وقمع الغش وتقر�ر مسؤول�ة  المنتج .

ــــــــــــة ثان�ــــــــــــة صــــــــــــدرت مجموعــــــــــــة مــــــــــــن المراســــــــــــ  ــــــــــــانوفــــــــــــي مرحل ون �م التنفیذ�ــــــــــــة لق

ــــــــــــل ، 89/02حما�ــــــــــــة المســــــــــــتهلك  تصــــــــــــب كلهــــــــــــا فــــــــــــي مجــــــــــــال وضــــــــــــع ضــــــــــــمانات تكف

ـــــــــــم ـــــــــــذي رق ـــــــــــق األمـــــــــــر �المرســـــــــــوم التنفی ـــــــــــة المســـــــــــتهلك و�تعل ـــــــــــي  39/90حما� المـــــــــــؤرخ ف

ـــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــودة وقمـــــــــــــــــع30/01/1990 ـــــــــــــــــق برقا� ل والمـــــــــــــــــتمم المعـــــــــــــــــدالغـــــــــــــــــش  , والمتعل

لــــــــــــــــق ،والمتع2001اكتــــــــــــــــو�ر16المــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي 315-01رقــــــــــــــــم �المرســــــــــــــــوم التنفیــــــــــــــــذي

مــــــــــــؤرخ فــــــــــــي ال 90/266والمرســــــــــــوم التنفیــــــــــــذي رقــــــــــــم  ,برقا�ــــــــــــة الجــــــــــــودة وقمــــــــــــع الغــــــــــــش

ـــــــــــــأت 1990د�ســـــــــــــمبر 15 ـــــــــــــق �ضـــــــــــــمان المنتجـــــــــــــات والخـــــــــــــدمات (الملغـــــــــــــى)، ل�  ىوالمتعل

حــــــــــــــــــــدد الم 26/09/2013المـــــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــــي  327-13�المرســـــــــــــــــــوم التنفیـــــــــــــــــــذي رقــــــــــــــــــــم 

ـــــــــه هـــــــــذه  ـــــــــات وضـــــــــع ضـــــــــمان الســـــــــلع والخـــــــــدمات، وأهـــــــــم مـــــــــا جـــــــــاءت � شـــــــــروط و ك�ف�

عـــــــــــن طر�ـــــــــــق المعاینـــــــــــات ممارســـــــــــة الرقا�ـــــــــــة علـــــــــــى المنتجـــــــــــات والخـــــــــــدمات  المراســـــــــــ�م،

ــــــــون �الرقا�ــــــــة خاصــــــــة مــــــــن ناح�ــــــــة الجــــــــودة  الم�اشــــــــرة مــــــــن طــــــــرف هیئــــــــات وأعــــــــوان مكلف

علـــــــــــــــى المحتـــــــــــــــرف �ضـــــــــــــــمان ســـــــــــــــالمة هـــــــــــــــذه المنتجـــــــــــــــات  وٕالقـــــــــــــــاء إلتـــــــــــــــزاموالغــــــــــــــش، 

 والخدمات .

، وٕانمـــــــــا ســـــــــعى فـــــــــي مرحلـــــــــة قـــــــــف المشـــــــــرع الجزائـــــــــري عنـــــــــد هـــــــــذا الحـــــــــدولـــــــــم یتو  

ــــــــة  ــــــــانون المــــــــدني، �اســــــــتحداث نــــــــص ثالث ــــــــي الق ــــــــراغ التشــــــــر�عي الموجــــــــود ف ــــــــى ســــــــد الف إل

المــــــــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــــــــي  05/01مكــــــــــــــــــــــرر �موجــــــــــــــــــــــب القـــــــــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــــــــم   140المــــــــــــــــــــــادة 
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ــــــــــــــتج  20/06/2005 ــــــــــــــه �شــــــــــــــكل صــــــــــــــر�ح مســــــــــــــؤول�ة المن ــــــــــــــذي كــــــــــــــرس مــــــــــــــن خالل وال

ســـــــــــتحدث اا ذالتقصـــــــــــیر�ة عـــــــــــن األضـــــــــــرار الناتجـــــــــــة عـــــــــــن العیـــــــــــب فـــــــــــي منتجاتـــــــــــه، وكـــــــــــ

�ض األضــــــــــــرار الجســـــــــــمان�ة فــــــــــــي حــــــــــــال انعــــــــــــدام مبـــــــــــدأ مســــــــــــؤول�ة الدولــــــــــــة عـــــــــــن تعــــــــــــو 

 . 1مكرر 140المسؤول وذالك من خالل نص المادة 

ـــــــــري بـــــــــذلك حـــــــــذو المشـــــــــرع الفرنســـــــــي حیـــــــــث اقتـــــــــ�س         ـــــــــد حـــــــــذا المشـــــــــرع الجزائ ولق

الصــــــــــــــــــادر بتــــــــــــــــــار�خ  98/389هــــــــــــــــــذه األحكــــــــــــــــــام الجدیــــــــــــــــــدة مــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــــم 

تــــــــــــم دمــــــــــــج  �عــــــــــــد أنالمنتجــــــــــــات،  ، والمتعلــــــــــــق �المســــــــــــؤول�ة عــــــــــــن فعــــــــــــل19/05/1998

والمتعلقــــــــــــــــــة  05/07/1985المؤرخــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــي  85/374التعل�مــــــــــــــــــة األورو��ــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــم 

 قانون الداخلي الفرنسي. ال�مسؤول�ة المنتج، ضمن 

 مســـــــــــؤول�ةومـــــــــــن هـــــــــــذا المنطلـــــــــــق اخترنـــــــــــا أن �كـــــــــــون موضـــــــــــوع دراســـــــــــتنا حـــــــــــول  

  .في التشر�ع الجزائري المنتج 

ه الدراســــــــــة معالجــــــــــة مختلــــــــــف األحكــــــــــام التــــــــــي جــــــــــاء ذونحــــــــــاول مــــــــــن خــــــــــالل هــــــــــ       

                 .طاراإلبها المشرع الجزائري في هذا 

 التساؤل التالي.وذلك من خالل اإلجا�ة على              

ــــــــــــتج و كیــــــــــــف �مكــــــــــــن للمضــــــــــــرور او المســــــــــــتهلك اقتضــــــــــــاء      مــــــــــــاهي مســــــــــــؤول�ة المن

 ؟ �ة التعو�ض عن الضرر الذي لحقه جراء هذه المنتجات المعی

 

ــــــــــــــى هــــــــــــــذه اإلشــــــــــــــكال�ة ،  ــــــــــــــة عل ــــــــــــــا ألهــــــــــــــداف الدراســــــــــــــة، قســــــــــــــمنا  لإلجا� وتحق�ق

الفصـــــــــــــل األول ماه�ـــــــــــــة مســـــــــــــؤول�ة فصـــــــــــــلین، تناولنـــــــــــــا فـــــــــــــي إلـــــــــــــى  موضـــــــــــــوع �حثنـــــــــــــا 

ـــــــــة ا ـــــــــتج و ك�ف� ـــــــــي مســـــــــؤول�ة الن ـــــــــى التعـــــــــو�ض ف ـــــــــاني إل لمنـــــــــتج، وخصصـــــــــنا الفصـــــــــل الث

 .اقتضائه
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 بناءا على ذلك اعتمدنا الخطة التال�ة:

 حثــة البـخط
 مـقدمــة

 جالفصل األول: ماه�ة مسؤول�ة المنت

 الم�حث األول: مفهوم مسؤول�ة المنتج

 المنتجالمطلب األول:تعر�ف مسؤول�ة  

 المطلب الثاني: شروط مسؤول�ة المنتج

 الم�حث الثاني: التكییف القانوني لمسؤول�ة المنتج

 نتجالممسؤول�ة  أساسالمطلب األول:

 الطب�عة القانون�ة المزدوجة لمسؤول�ة المنتج المطلب الثاني:

 في مسؤول�ة المنتج و ك�ف�ة اقتضائه لتعو�ضا :الفصل الثاني

 الم�حث األول: م�اشرة دعوى مسؤول�ة المنتج

 المطلب األول: الشروط الموضوع�ة لرفع دعوى مسؤول�ة المنتج

           المطلب الثاني:الشروط الشكل�ة لرفع دعوى مسؤول�ة المنتج

                                              الم�حـث الثـاني: التعـو�ض عـن الضـرر 

                      المطلب األول: تحدید المسؤول عن التعو�ض 

 المطلب الثاني: ك�ف�ة الوفاء �التعو�ض 
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 ماه�ة مسؤول�ة المنتجل األول:ـالفص

ــــــــــــد اســــــــــــتحدث تعــــــــــــدیل      ــــــــــــذي مــــــــــــس  2005جــــــــــــوان  20لق ــــــــــــانون المــــــــــــدني الال ق

ـــــــــــــــــص المـــــــــــــــــادة  ـــــــــــــــــك �موجـــــــــــــــــب ن ـــــــــــــــــتج وذل ـــــــــــــــــري، نظـــــــــــــــــام مســـــــــــــــــؤول�ة المن  140الجزائ

هـــــــــــذا النظـــــــــــام تفـــــــــــرض علینـــــــــــا الوقـــــــــــوف علـــــــــــى ماهیتـــــــــــه كخطـــــــــــوة أولـــــــــــى  ةدَ ِجـــــــــــوَ مكرر،

ـــــــــــــك مـــــــــــــن خـــــــــــــالل اســـــــــــــتعراض تعر�ـــــــــــــف هـــــــــــــذه المســـــــــــــؤول�ة وشـــــــــــــروطها، وكـــــــــــــذلك  وذل

مــــــــن خــــــــالل هــــــــذا الفصــــــــل الــــــــذي سندرســــــــه إعطــــــــاء التكییــــــــف القــــــــانوني لهــــــــا، وهــــــــذا مــــــــا 

ـــــــــــــى م�حثـــــــــــــین، نتنـــــــــــــاول فـــــــــــــي ال م�حـــــــــــــث األول مفهـــــــــــــوم هـــــــــــــذه المســـــــــــــؤول�ة، نقســـــــــــــمه إل

 لدراسة تكییف قانوني لها.ونخصص الم�حث الثاني 

 الم�حث األول: مفهوم مسؤول�ة المنتج

إن مســــــــــــــؤول�ة المنــــــــــــــتج هــــــــــــــي نظــــــــــــــام جدیــــــــــــــد فــــــــــــــي المســــــــــــــؤول�ة المدن�ــــــــــــــة،                

و�قصـــــــــــــــد ، 2005جـــــــــــــــوان 20تعـــــــــــــــدیل الجدیـــــــــــــــد للقـــــــــــــــانون المـــــــــــــــدني فـــــــــــــــي ال�موجـــــــــــــــب 

امـــــــــــا اصـــــــــــطالحا هـــــــــــو  1�االنتـــــــــــاج لغو�ـــــــــــا ثمـــــــــــرة الشـــــــــــیئ,من انـــــــــــتج اي اظهـــــــــــر نتاجـــــــــــه

�الجهــــــــــد ال�شــــــــــري,یدو�ا كــــــــــان  عمل�ــــــــــة الخلــــــــــق مــــــــــع التجــــــــــاوز او تنم�ــــــــــة مــــــــــاهو موجــــــــــود

 2فتهااو ذهن�ا,او هو خلق المنفعة او ا�ضا اضا

 المنتج المطلب األول: تعر�ف مسؤول�ة

ـــــــــك المســـــــــؤول�ة التـــــــــي تقـــــــــوم               ـــــــــر  ضـــــــــد�قصـــــــــد �مســـــــــؤول�ة المنـــــــــتج تل هـــــــــذا األخی

ـــــــــــ ـــــــــــه للمســـــــــــتهلك أو للغی  ر، والتعـــــــــــو�ض عـــــــــــننتیجـــــــــــة األضـــــــــــرار التـــــــــــي تســـــــــــببها منتجات

ونظـــــــــــام مســـــــــــؤول�ة المنـــــــــــتج نظـــــــــــام مســـــــــــتحدث وهـــــــــــو  ,هـــــــــــذه األضـــــــــــرار كنتیجـــــــــــة لـــــــــــذلك

                                                           
 819ص1962,دار الفكر 2الوسیط ,المجلد ابراھیم االنیسي و عطیة الصویلجي,المعجم/ا 1
 273ص  1972اسماعیل محمد, غانم ,المدخل الى علم االقتصاد ,طبعة/ا 2
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ــــــــــدها و�تعلــــــــــق  ــــــــــوف عن ــــــــــا الوق ــــــــــي تســــــــــتوجب من ــــــــــد مــــــــــن المصــــــــــطلحات الت �طــــــــــرح العدی

 المتضرر.مر �المصطلحات التال�ة:المنتوج، المنتج،األ

ــــــــــــى التعر�فــــــــــــات الوســــــــــــنحاول مــــــــــــن خــــــــــــالل هــــــــــــذا المطلــــــــــــب تســــــــــــل�ط            ضــــــــــــوء عل

لهــــــــــذه المصــــــــــطلحات وذلــــــــــك مــــــــــن خــــــــــالل تقســــــــــ�مه إلــــــــــى فــــــــــرعین نتنــــــــــاول فــــــــــي الفــــــــــرع 

األول مصــــــــــــــــطلح المنتــــــــــــــــوج، ونتنــــــــــــــــاول فــــــــــــــــي الفــــــــــــــــرع الثــــــــــــــــاني مصــــــــــــــــطلحي المنــــــــــــــــتج 

 والمتضرر. 

 الفرع األول: تعر�ف المنتوج

ـــــــــــــذلك الشـــــــــــــيء           ـــــــــــــوج اصـــــــــــــطالحا ب ـــــــــــــذي یتولـــــــــــــد عـــــــــــــن عمل�ـــــــــــــة  �عـــــــــــــرف المنت ال

ـــــــــاج ســـــــــواء كـــــــــان صـــــــــناع�ا ـــــــــت التشـــــــــر�عات حـــــــــول أو  اإلنت ـــــــــا، ولقـــــــــد اختلف زراعـــــــــا أو فن�

ــــــــرع  ــــــــف لهــــــــذا المصــــــــطلح، وســــــــنحاول مــــــــن خــــــــالل هــــــــذا الف الضــــــــوء  تســــــــل�طإیجــــــــاد تعر�

 على �عض هذه التعار�ف.

 تعر�ف المنتوج في قانون حما�ة المستهلك -اوال

المتعلـــــــــــق �حما�ـــــــــــة  2009فبرایـــــــــــر 25المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  09/03القـــــــــــانون رقـــــــــــم  لقـــــــــــد قـــــــــــام 

 03المســـــــــتهلك وقمـــــــــع الغـــــــــش بتعر�ـــــــــف لمصـــــــــطلح المنتـــــــــوج، بیـــــــــد انـــــــــه تـــــــــنص المـــــــــادة 

ــــــــى مــــــــا  ــــــــي:منــــــــه عل ــــــــون " یل ــــــــن أن �ك ــــــــة �مك ــــــــل ســــــــلعة أو خدم ــــــــوج هــــــــو ك المنت

قــــــــد  نســــــــتخلص مــــــــن هــــــــذه المــــــــادة أن المنتــــــــوج "،موضــــــــوع تنــــــــازل �مقابــــــــل أو مجانــــــــا

ــــــــــل مــــــــــادي أو  ــــــــــتج �مقاب ــــــــــه المن ــــــــــازل عل� �كــــــــــون ســــــــــلعة أو خدمــــــــــة، كمــــــــــا �مكــــــــــن أن یتن

مجانـــــــــا، فـــــــــالمنتوج �كتســـــــــب هـــــــــذه الصـــــــــفة �مجـــــــــرد إنتاجـــــــــه ولـــــــــ�س إلـــــــــى حـــــــــین عرضـــــــــه 

 1لالستهالك.

                                                           
 12-11،ص 2007المدنیة للمنتج،دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة ،اإلسكندریة، ةالمسؤولید/ قادة شھیدة،  -1
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 تعر�ف المنتوج في القانون المدني الجزائري  -ثان�ا

ـــــــــــــي        ـــــــــــــاألمر ف ـــــــــــــري الصـــــــــــــادر � ـــــــــــــانون المـــــــــــــدني الجزائ ـــــــــــــم �ســـــــــــــتعمل الق  58-75ل

مصـــــــــــطلح المنتـــــــــــوج، وٕانمـــــــــــا اســـــــــــتعمل لفـــــــــــظ فعـــــــــــل  1975ســـــــــــبتمبر   26لمـــــــــــؤرخ فـــــــــــي ا

منــــــــــــه، فــــــــــــي القســــــــــــم الثالــــــــــــث تحــــــــــــت عنــــــــــــوان المســــــــــــؤول�ة  138الشــــــــــــيء فــــــــــــي المــــــــــــادة 

الناشـــــــــئة عـــــــــن األشـــــــــ�اء، والتـــــــــي تقـــــــــوم علـــــــــى كـــــــــل ضـــــــــرر ســـــــــب�ه شـــــــــيء مـــــــــادي غیـــــــــر 

حــــــــــــــي ف�مــــــــــــــا عــــــــــــــدا تهــــــــــــــدم البنــــــــــــــاء، ســــــــــــــواء كــــــــــــــان منقــــــــــــــوال أو عقــــــــــــــارا �طب�عتــــــــــــــه أو 

كـــــــــان منقـــــــــوال، ســـــــــواء كـــــــــان متحركـــــــــا �قوتـــــــــه الذات�ـــــــــة أو تحركـــــــــه یـــــــــد  �التخصـــــــــ�ص، وٕان

ولعلـــــــــــه �ظهـــــــــــر أن اللفـــــــــــظ علـــــــــــى 1،اإلنســـــــــــان وســـــــــــواء كـــــــــــان خطیـــــــــــرا أو غیـــــــــــر خطیـــــــــــر

مــــــــــــن القــــــــــــانون المــــــــــــدني الجزائــــــــــــري جــــــــــــاء واســــــــــــعا  138النحــــــــــــو الــــــــــــوارد فــــــــــــي المــــــــــــادة 

ـــــــــــار  ـــــــــــل �شـــــــــــمل أ�ضـــــــــــا حتـــــــــــى الت� ـــــــــــول والعقـــــــــــار الجامـــــــــــد والمتحـــــــــــرك، ب وشـــــــــــامال للمنق

 2.�ار الغاز والضجة التي تحدثها الطائرةالكهر�ائي وت

ــــــــــانون         ــــــــــانون المــــــــــدني �موجــــــــــب الق ــــــــــي  10-05لكــــــــــن �عــــــــــد تعــــــــــدیل الق المــــــــــؤرخ ف

أدرج المشـــــــــــــــرع الجزائـــــــــــــــري مصـــــــــــــــطلح المنتـــــــــــــــوج �موجـــــــــــــــب نـــــــــــــــص  2005جـــــــــــــــوان  20

ــــــــنص 2مكــــــــرر/ 140المــــــــادة  ــــــــي ت ــــــــو كــــــــان : " والت ــــــــول ول ــــــــر منتوجــــــــا كــــــــل مــــــــال منق �عتب

ــــــــــــــــار، ال ســــــــــــــــ�ما ا ــــــــــــــــوج الصــــــــــــــــناعي متصــــــــــــــــال �عق ــــــــــــــــوج الزراعــــــــــــــــي والمنت ــــــــــــــــة لمنت وتر��

 .والصناعة الغذائ�ة والصید البري وال�حري والطاقة الكهر�ائ�ة" تالحیوانا

 نستنتج من هذه المادة ما یلي:

لـــــــــم �ضـــــــــع المشـــــــــرع الجزائـــــــــري عنـــــــــد وضـــــــــعه مســـــــــؤول�ة المنـــــــــتج تعر�فـــــــــا شـــــــــامال        

تعتبــــــــــر منتوجــــــــــا،  ومانعـــــــــا لمفهــــــــــوم المنتــــــــــوج بـــــــــل اقتصــــــــــر علــــــــــى ذكــــــــــر األشـــــــــ�اء التــــــــــي
                                                           

 .262، ص  2007،  2، موفر للنشر، الجزائر، ط -الفعل المستحق للتعو�ض -د/ علي ف�اللي، االلتزامات 1 - 
 .264، صنفسھالمرجع 2 - 
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ـــــــــنص المـــــــــادة  ـــــــــي ل ـــــــــل حرف ـــــــــانون المـــــــــدني الفرنســـــــــي، ف�كـــــــــون  3-1386هـــــــــو نق مـــــــــن الق

 1.بذلك قد انتهج نفس النهج الذي انتهجه هذا األخیر

المقصـــــــــــود �ـــــــــــالمنتوج فـــــــــــي مجـــــــــــال مســـــــــــؤول�ة المنـــــــــــتج هـــــــــــو كـــــــــــل مـــــــــــال منقـــــــــــول        

�مـــــــــــا فـــــــــــي ذلـــــــــــك المنقـــــــــــول المتصـــــــــــل �العقـــــــــــار ســـــــــــواء كـــــــــــان هـــــــــــذا المنقـــــــــــول ماد�ـــــــــــا أو 

نو�ــــــــــا أو طب�ع�ــــــــــا أو صــــــــــناع�ا والمــــــــــال المنقــــــــــول فــــــــــي هــــــــــذا المجــــــــــال هــــــــــي األشــــــــــ�اء مع

ــــــــــة ، �معنــــــــــى أن المنتــــــــــوج �شــــــــــمل حســــــــــب هــــــــــذا التعر�ــــــــــف الــــــــــوارد فــــــــــي المــــــــــادة  المنقول

ـــــــــــــــــة الحیوانـــــــــــــــــات والصـــــــــــــــــناعة  مكـــــــــــــــــرر 140 المنتـــــــــــــــــوج الزراعـــــــــــــــــي والصـــــــــــــــــناعي وتر��

 2.الغذائ�ة والصید البري و ال�حري و الطاقة الكهر�ائ�ة

�ســـــــــــتثني مـــــــــــن المنتـــــــــــوج العقـــــــــــارات، حیـــــــــــث اشـــــــــــترط أن �كـــــــــــون المنتـــــــــــوج منقـــــــــــوال  

مــــــــــع اســــــــــت�عاد العقــــــــــارات مــــــــــن هــــــــــذه المســــــــــؤول�ة، ونتیجــــــــــة لــــــــــذلك ال �ســــــــــتفید المتعامــــــــــل 

فــــــــــــي العقــــــــــــارات مـــــــــــــن أحكــــــــــــام مســـــــــــــؤول�ة المنــــــــــــتج فــــــــــــي القـــــــــــــانون المــــــــــــدني ، وت�قـــــــــــــى 

 العقــــــــــــارات �التخصــــــــــــ�ص منتوجــــــــــــا إذا تــــــــــــم التعامــــــــــــل فیهــــــــــــا �صــــــــــــفة منفــــــــــــردة ومســــــــــــتقلة

عـــــــــــن العقـــــــــــار الـــــــــــذي وضـــــــــــعت لخدمتـــــــــــه، والمشـــــــــــروع عنـــــــــــدما أشـــــــــــار للمنقـــــــــــول الـــــــــــذي 

�كـــــــــــون موضـــــــــــوع معـــــــــــامالت تجار�ـــــــــــة لـــــــــــم تقیـــــــــــد اســـــــــــت�عاد �ق�ـــــــــــة المعـــــــــــامالت الـــــــــــواردة 

علــــــــــى المنتــــــــــوج كأعمــــــــــال التبــــــــــرع، إذ ی�قــــــــــى المنتــــــــــوج محتفظــــــــــا �صــــــــــفته هــــــــــذه، فتوز�ــــــــــع 

 مــــــــــــأكوالت أو مــــــــــــواد تجمیــــــــــــل أو مــــــــــــواد أخــــــــــــرى علــــــــــــى ســــــــــــبیل التبــــــــــــرع ال ینفــــــــــــي مــــــــــــن

ــــــــالي مــــــــن متلقیهــــــــا صــــــــفة المســــــــتهلك، و�ســــــــتفید  ــــــــه �صــــــــفته هــــــــذه �الت ــــــــررة ل ــــــــة المق الحما�

 3 .في القانون وكذا �صفة متضررا من عیب في هذه المنتوجات

                                                           
المؤسسة الوطنیة  -المدني الجزائري مصادر االلتزام وأحكامھا في  القانون - م،الوجیز في نظریة االلتزاینند/محمد حس1 -

 .208، ص 1985، 2للكتاب، الجزائر، ط 
قانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة المسؤولیة المدنیة في الد/ علي علي سلیمان، دراسات في  -2

 102-101، ص 1994، 3ط الجزائر، 
 .264د/ علي ف�اللي، المرجع السابق، ص  -3
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ال �شــــــــــــترط أن �كــــــــــــون المنتــــــــــــوج فــــــــــــي شــــــــــــكله النهــــــــــــائي، وال �شــــــــــــترط أن �كــــــــــــون  

و�ـــــــــرى األســـــــــتاذ علـــــــــي ف�اللــــــــــي أن 1.ملموســـــــــا حیـــــــــث تعـــــــــد الطاقـــــــــة الكهر�ائ�ــــــــــة منتوجـــــــــا

ـــــــــي مجـــــــــال المســـــــــؤول�ة هـــــــــ ـــــــــة لضـــــــــ�ط مفهـــــــــوم المنتـــــــــوج ف ذه العناصـــــــــر كلهـــــــــا غیـــــــــر كاف�

إذ یجــــــــــــب تحدیــــــــــــد اإلطــــــــــــار أو الشــــــــــــروط التــــــــــــي �صــــــــــــ�ح �مقتضــــــــــــاها المــــــــــــال المنقــــــــــــول 

(حیـــــــــث اقتصـــــــــر علـــــــــى ذكـــــــــر األشـــــــــ�اء إذ لـــــــــو كانـــــــــت العبـــــــــرة �الوصـــــــــف األول منتوجـــــــــا،

�ـــــــــر لمــــــــا كـــــــــان المشـــــــــرع �حاجــــــــة إلـــــــــى تقر  ،التــــــــي تعتبـــــــــر منتوجـــــــــا ولــــــــم تحـــــــــدد المنتـــــــــوج)

ــــــــــــي یتســــــــــــع مجالهــــــــــــا لكــــــــــــل  ــــــــــــب مســــــــــــؤول�ة الحــــــــــــارس الت ــــــــــــى جان ــــــــــــتج إل مســــــــــــؤول�ة المن

ــــــــــول المــــــــــادي  ــــــــــي أضــــــــــرار للغیــــــــــر، �مــــــــــا فیهــــــــــا المــــــــــال المنق ــــــــــي تتســــــــــبب ف األشــــــــــ�اء الت

 والمعنوي.

وعلـــــــــــى ضـــــــــــوء التشـــــــــــر�ع المتعلـــــــــــق �حما�ـــــــــــة المســـــــــــتهلك مـــــــــــن جهـــــــــــة القـــــــــــانون          

أحكـــــــــام الجزائـــــــــري رع المقـــــــــارن، ال ســـــــــ�ما القـــــــــانون الفرنســـــــــي الـــــــــذي اســـــــــتلهم منـــــــــه المشـــــــــ

مـــــــــــن جهــــــــــة ثان�ـــــــــــة یتعـــــــــــین تـــــــــــوفر شــــــــــرط إضـــــــــــافي لكـــــــــــي �صـــــــــــ�ح ، مســــــــــؤول�ة المنـــــــــــتج

المــــــــــــال المنقــــــــــــول منتوجــــــــــــا أال وهــــــــــــو جعــــــــــــل المــــــــــــال محــــــــــــل تــــــــــــداول، فیتحــــــــــــول المــــــــــــال 

المنقــــــــــول مــــــــــن تــــــــــار�خ الشــــــــــروع فــــــــــي تســــــــــو�قه إلــــــــــى منتــــــــــوج إبتــــــــــداءا مــــــــــن أول مراحــــــــــل 

ـــــــــق شـــــــــرط التســـــــــو�ق إذا كـــــــــان الغـــــــــرض مـــــــــن عـــــــــرض الشـــــــــيء هـــــــــو  التســـــــــو�ق، وال یتحق

ــــــــــــ�الت أو �اعت�ــــــــــــاره نموذجــــــــــــا فقــــــــــــط، وال �عــــــــــــد  الق�ــــــــــــام بتجــــــــــــارب أو فحوصــــــــــــات أو تحل

ن أالشـــــــــيء المتـــــــــداول فـــــــــي الســـــــــوق منتوجـــــــــا إذا كـــــــــان متـــــــــداوال بـــــــــدون رضـــــــــا المنـــــــــتج كـــــــــ

یتعلــــــــــــق األمــــــــــــر �ســــــــــــرقة مــــــــــــثال، وفــــــــــــي جم�ــــــــــــع الحــــــــــــاالت یجــــــــــــب أن �كــــــــــــون المنتــــــــــــوج 

 2معی�ا.
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 الفرع الثاني: تعر�ف المنتج و المتضرر   

ـــــــــذي ســـــــــبق �طـــــــــ  ـــــــــوج ال ـــــــــب مصـــــــــطلح المنت ـــــــــى جان ـــــــــتج إل رح نظـــــــــام مســـــــــؤول�ة المن

وأن حـــــــــــــددنا مفهومـــــــــــــه، مصـــــــــــــطلحین آخـــــــــــــر�ن و�تعلـــــــــــــق األمـــــــــــــر �مصـــــــــــــطلحي المنـــــــــــــتج 

ـــــــــــه المعی�ـــــــــــة فـــــــــــي  ـــــــــــى أســـــــــــاس أن األول یتســـــــــــبب �فعـــــــــــل منتجات والمتضـــــــــــرر وذلـــــــــــك عل

لثـــــــــــاني وســـــــــــ�كون هـــــــــــاذین المصـــــــــــطلحین محـــــــــــل دراســـــــــــتنا مـــــــــــن خـــــــــــالل هـــــــــــذا اأضـــــــــــرار 

ـــــــــرع للوقـــــــــوف علـــــــــى مف �مه إلـــــــــى عنصـــــــــر�ن نتنـــــــــاول هـــــــــوم كـــــــــل منهمـــــــــا وذلـــــــــك بتقســـــــــالف

األول تعر�ــــــــــــف المنـــــــــــتج ونخصــــــــــــص العنصـــــــــــر الثــــــــــــاني إلـــــــــــى تعر�ــــــــــــف فـــــــــــي العنصـــــــــــر 

 المتضرر وفقا لما یلي:

 أوال: تعر�ف المنتج

�عرفــــــــــه الـــــــــــدكتور علـــــــــــي فتـــــــــــاك �انـــــــــــه"كل ممــــــــــتهن للتعامـــــــــــل فـــــــــــي المـــــــــــوادالتي تقتضـــــــــــي 

او صـــــــــــــنعها و ف�كـــــــــــــون لـــــــــــــه دور فـــــــــــــي تهیئتهـــــــــــــا  منـــــــــــــه جهـــــــــــــدا و اهتمامـــــــــــــا خاصـــــــــــــیین

و  1"ا فـــــــــــي اثنــــــــــــاء صـــــــــــنعها و قبــــــــــــل اول تســـــــــــو�ق لهــــــــــــاتوضـــــــــــیبها و مــــــــــــن تـــــــــــم خزنهــــــــــــ

المنـــــــــتج �انــــــــه"كل صـــــــــانع للســـــــــلعة فـــــــــي شــــــــكلها النهـــــــــائي او اجـــــــــزاء منهـــــــــا  عــــــــرف الفقـــــــــه

و یــــــــــذهب �عــــــــــض الفقهــــــــــاء 2"او شــــــــــارك فــــــــــي تركیبهــــــــــااو اعــــــــــد النتجــــــــــات االول�ــــــــــة لهــــــــــا

عـــــــــن االنتـــــــــاج  شـــــــــخص واحـــــــــد مـــــــــن المســـــــــؤولین دالـــــــــى ضـــــــــرورة االقتصـــــــــار فـــــــــي تحدیـــــــــ

ـــــــــــــى عـــــــــــــدد كبیـــــــــــــر مـــــــــــــن االشـــــــــــــخاص  و التوز�ـــــــــــــع ,الن انســـــــــــــحاب هـــــــــــــذا الوصـــــــــــــف عل

ــــــــــى  ــــــــــتج عل یتعــــــــــارض مــــــــــع حســــــــــن الس�اســــــــــة التشــــــــــر�ع�ة ,كمــــــــــا ان اضــــــــــفاء صــــــــــفة المن

                                                           
 414,ص2007الفكر الجامعي,االسكندریة  1علي فتاك.تاثیر المناتفسة على االلتزام بضمان سالمةالمنتوج,ط/د 1
الجامعة  مجلة الحقوق للبحوث القانونیة و االقتصادیة,التزام مختبر االدویة بتقدیم المعلومات وطبیعة المسؤولیة الناشئة عن االخالل بھا ,.دار 2

 21,ص2005, 1دة,االسكندریة العددالجدی
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اكثــــــــــر مــــــــــن شــــــــــخص فــــــــــي سلســــــــــة االنتــــــــــاج و التوز�ــــــــــع ســــــــــوف یــــــــــؤدي الــــــــــى اضــــــــــراب 

 1العالقالت التعاقد�ة بین هؤالء االشخاص

والـــــــــــرأي الـــــــــــراجح اســـــــــــتقر علـــــــــــى المصـــــــــــطلح المنـــــــــــتج لمشـــــــــــاركته فـــــــــــي جم�ـــــــــــع          

هـــــــــــذا لــــــــــ�س للمنـــــــــــتج �مراحــــــــــل اإلنتـــــــــــاج الشــــــــــتماله علـــــــــــى مختلــــــــــف مراحـــــــــــل اإلنتــــــــــاج، و 

 2.تعر�ف ثابت

و�عــــــــــرف اصــــــــــطالحا كمــــــــــا یلـــــــــــي: "المنــــــــــتج هــــــــــو الـــــــــــذي �ســــــــــاهم فــــــــــي إنتـــــــــــاج          

ــــــــــــــق الثــــــــــــــروة االقتصــــــــــــــاد�ة بواســــــــــــــطة المــــــــــــــواد الصــــــــــــــناع�ة أو الفالح �ــــــــــــــة أو عــــــــــــــن طر�

 3.تحو�لها"

 المنتج في القانون المدني الجزائري  -1

ــــــــــــــــه          ــــــــــــــــم یــــــــــــــــرد ذكــــــــــــــــر مصــــــــــــــــطلح المنــــــــــــــــتج وال المصــــــــــــــــطلحات المشــــــــــــــــابهة ل ل

ـــــــــــــانون المـــــــــــــدني الجزائـــــــــــــري  ـــــــــــــي نصـــــــــــــوص الق ـــــــــــــرف ف كـــــــــــــالمهني أو الصـــــــــــــانع أو المحت

والمتضــــــــــــــــــمن  26/09/1975المــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــي  58-75الصــــــــــــــــــادر �موجــــــــــــــــــب األمــــــــــــــــــر 

الجزائـــــــــــــــري، تاركـــــــــــــــا األمـــــــــــــــر للفقـــــــــــــــه والقضـــــــــــــــاء، حیـــــــــــــــث عرفـــــــــــــــوه القـــــــــــــــانون المـــــــــــــــدني 

ـــــــــــي  ـــــــــــه ن�ـــــــــــة المشـــــــــــرع ف ـــــــــــذي انصـــــــــــرفت إل� ـــــــــــالغرض ال مسترشـــــــــــدین �صـــــــــــفة أساســـــــــــ�ة �

تعـــــــــــدیل الـــــــــــوارد علـــــــــــى القـــــــــــانون المـــــــــــدني فـــــــــــي المـــــــــــن  ،14مكـــــــــــرر 140نـــــــــــص المـــــــــــادة 

ــــــــــي 20/06/2005 ــــــــــب ف ــــــــــى عی ــــــــــة عل ــــــــــتج عــــــــــن األضــــــــــرار المترت� ، وهــــــــــو مســــــــــاءلة المن

 ان أمن وسالمة الغیر.منتوجه، أي إلزام المنتج �ضم

                                                           
حسن عبد الباسط جمیعي,مسؤولیة المنتج عن االضرار التس تسببھا منتجاتھ المعیبة ,دراسة مقارنة,(دط).دار النھضة العربیة  /د 1

 235,ص2006,القاھرة
 .12 المرجع السابق، صعولمي منى، -2
 .265د/ علي ف�اللي، المرجع السابق، ص  -3
ب في منتوجھ، حتى ولو لم كون المنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عی :على ما یلي 1مكرر/ 140تنص المادة  - 4

 .متضرر عالقة تعاقدیةتربطھ بال
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وعلـــــــــــى العمـــــــــــوم فـــــــــــإن االختالفـــــــــــات المحتملـــــــــــة والتـــــــــــي ظهـــــــــــرت أ�ضـــــــــــا فـــــــــــي           

ـــــــــــتج  ـــــــــــف المن ـــــــــــانون المصـــــــــــري �شـــــــــــأن تعر� ـــــــــــانون الفرنســـــــــــي والق ـــــــــــارن كالق ـــــــــــانون المق الق

فـــــــــي تحدیـــــــــد المنـــــــــتج �النســـــــــ�ة للمنتـــــــــوج الـــــــــذي  الجانـــــــــب األولتتعلـــــــــق بجـــــــــانبین یتمثـــــــــل 

ثـــــــــم ن�حـــــــــث عمـــــــــا إذا كانـــــــــت صــــــــــفة �قتضـــــــــي إنتاجـــــــــه تـــــــــدخل عـــــــــدة أشـــــــــخاص، ومـــــــــن 

المنـــــــــتج قاصـــــــــرة علـــــــــى المنـــــــــتج النهـــــــــائي (المنـــــــــتج األخیـــــــــر)، وأنهـــــــــا تســـــــــري أ�ضـــــــــا فـــــــــي 

 ,فـــــــي مؤلفــــــــه علــــــــي ف�اللــــــــيحـــــــق كـــــــل متــــــــدخل فـــــــي عمل�ــــــــة اإلنتـــــــاج، و�ــــــــرى األســـــــتاذ 

فـــــــــي تعر�فــــــــــه للمنـــــــــتج، أنــــــــــه كـــــــــل شــــــــــخص –الفعــــــــــل المســـــــــتحق التعــــــــــو�ض  -االلتزامـــــــــات

نشـــــــــاطه المعتـــــــــاد، بإنتـــــــــاج مـــــــــال منقـــــــــول طب�عـــــــــي كـــــــــان أو معنـــــــــوي، �قـــــــــوم فـــــــــي إطـــــــــار 

معــــــــــد للتســــــــــو�ق، ســــــــــواء فــــــــــي شــــــــــكل منتــــــــــوج نهــــــــــائي أو مكونــــــــــات أو أي عمــــــــــل آخــــــــــر، 

وذلــــــــــــك عــــــــــــن طر�ــــــــــــق الصــــــــــــنع أو تركیــــــــــــب، �ــــــــــــالنظر إلــــــــــــى أنــــــــــــواع المنتجــــــــــــات التــــــــــــي 

ــــــــــــة مــــــــــــن المــــــــــــادة  ــــــــــــرة الثان� ــــــــــــانون المــــــــــــدني  140أشــــــــــــارت إلیهــــــــــــا الفق مكــــــــــــرر مــــــــــــن الق

 .  1��ا للمواشي أو صناع�ا...الخالجزائري، فقد �كون المنتج مزارعا أو مر 

ــــــــــــــــــــة             وعل�ــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــإن المنتجــــــــــــــــــــات عدیــــــــــــــــــــدة و متنوعــــــــــــــــــــة منهــــــــــــــــــــا الطب�ع�

والمصـــــــــــــنعة، ومنهـــــــــــــا المنتجـــــــــــــات ال�ســـــــــــــ�طة والمرك�ـــــــــــــة، وفـــــــــــــي مثـــــــــــــل هـــــــــــــذه الحالـــــــــــــة 

األخیـــــــــرة كثیـــــــــرا مــــــــــا �قتصـــــــــر عمـــــــــل المنــــــــــتج علـــــــــى عمل�ـــــــــة تركیــــــــــب مكونـــــــــات وأجــــــــــزاء 

منــــــــــتج �النســــــــــ�ة لهــــــــــذه األجــــــــــزاء أنتجهــــــــــا غیــــــــــره، �حیــــــــــث �كــــــــــون لهــــــــــذا الغیــــــــــر صــــــــــفة ال

التـــــــي قــــــــد تكـــــــون معی�ــــــــة، ممـــــــا یــــــــدفعنا إلـــــــى التســــــــاؤل عـــــــن الشــــــــخص الـــــــذي تثبــــــــت لــــــــه 

لمنتــــــــوج الــــــــذي �شــــــــمل منــــــــتج الجــــــــزء المعیــــــــب، أم هــــــــو منــــــــتج ا صــــــــفة المنــــــــتج هــــــــل هــــــــو

 ؟الجزء المعیب

                                                           
یعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصال : التي تنص على مایلي   من القانون المدني الجزائري2 /مكرر 140المادة  1
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وقــــــــد یتعــــــــدد المنتجــــــــون اتجــــــــاه الضــــــــح�ة، و�ـــــــــرى �عــــــــض الفقهــــــــاء فــــــــي هــــــــذا الشـــــــــأن أن 

مـــــــــــع حســـــــــــن الس�اســـــــــــة التشـــــــــــر�ع�ة، خصوصـــــــــــا أن هـــــــــــذه  تعـــــــــــدد المنتجـــــــــــین یتعـــــــــــارض

المســـــــــــــؤول�ة خاصـــــــــــــة مـــــــــــــن حیـــــــــــــث أركانهـــــــــــــا وشـــــــــــــروطها، كمـــــــــــــا أنـــــــــــــه یـــــــــــــؤدي تعـــــــــــــدد 

 إلـــــــــى المنتجــــــــین إذا انصـــــــــرفت صـــــــــفة المنـــــــــتج إلـــــــــى كــــــــل متـــــــــدخل فـــــــــي سلســـــــــلة اإلنتـــــــــاج

المنــــــــــــتج  ةانســــــــــــحاب صــــــــــــف راب العالقــــــــــــات التعاقد�ــــــــــــة بــــــــــــین هــــــــــــؤالء، غیــــــــــــر أنطاضــــــــــــ

حما�ــــــــــة أكثــــــــــر للضــــــــــح�ة، �حیــــــــــث �مكننــــــــــا إلــــــــــى كــــــــــل المتــــــــــدخلین فــــــــــي هــــــــــذه السلســــــــــلة 

 1الرجوع على كل من ساهم في عمل�ة اإلنتاج.

و�ـــــــــرى جانـــــــــب آخـــــــــر مــــــــــن الفقـــــــــه أن صـــــــــفة المنــــــــــتج تقتصـــــــــر علـــــــــى المنــــــــــتج           

ــــــــــــة ــــــــــــة النهائ� ــــــــــــولى المرحل ــــــــــــذي ت ــــــــــــدر  النهــــــــــــائي ال ــــــــــــاره أق ــــــــــــك �اعت� ــــــــــــاج، وذل ــــــــــــي اإلنت ف

ا مـــــــــــــن وهـــــــــــــو أ�ضـــــــــــــ ,راهـــــــــــــم �عمل�ـــــــــــــة اإلنتـــــــــــــاج وخصـــــــــــــائص المنتـــــــــــــوجداألشـــــــــــــخاص وأ

وهـــــــــــو  ,�ســـــــــــتط�ع تقـــــــــــدیر ســـــــــــالمة المنتـــــــــــوج واحتمـــــــــــاالت األخطـــــــــــار التـــــــــــي قـــــــــــد یوقعهـــــــــــا

الـــــــــــذي یتـــــــــــولى عمل�ـــــــــــة عـــــــــــرض المنتـــــــــــوج للتـــــــــــداول، وفـــــــــــي الغالـــــــــــب یـــــــــــؤمن فـــــــــــي كـــــــــــل 

 2.األحوال من المسؤول�ة على كل منتجاته

ـــــــــــانيوأمـــــــــــا            یتعلـــــــــــق بتحدیـــــــــــد صـــــــــــفة المنـــــــــــتج للمنتـــــــــــوج الـــــــــــذي  الجانـــــــــــب الث

ـــــــــتج الظـــــــــاهر،  ـــــــــتج الفعلـــــــــي كـــــــــأن �كـــــــــون هـــــــــو المن ـــــــــر المن ـــــــــولى تســـــــــو�قه شـــــــــخص غی یت

�معنـــــــــى آخـــــــــر قـــــــــد �كتفـــــــــي المنـــــــــتج �عمل�ـــــــــة اإلنتـــــــــاج و یتـــــــــولى غیـــــــــره عـــــــــرض المنتـــــــــوج 

للتـــــــــداول، وقــــــــــد �ضــــــــــع هــــــــــذا األخیــــــــــر اســـــــــمه علــــــــــى المنتــــــــــوج، أو عالمتــــــــــه الصــــــــــناع�ة، 

ــــــــــد تتطلــــــــــب صــــــــــالح�ة �عــــــــــض المنتوجــــــــــات أو أي عالمــــــــــة تنســــــــــب المنتــــــــــوج  ــــــــــه،  وق إل�

شــــــــــروطا خاصــــــــــة فــــــــــي نقلهــــــــــا أو تخز�نهــــــــــا أو عرضــــــــــها، و�كــــــــــون التــــــــــاجر حینئــــــــــذ هــــــــــو 

الـــــــــذي یتـــــــــولى عمل�ـــــــــة التوز�ـــــــــع بـــــــــدل المنــــــــــتج، وتثیـــــــــر كـــــــــذلك هـــــــــذه الحـــــــــاالت مشــــــــــكلة 
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تحدیـــــــــــد المنـــــــــــتج، خاصـــــــــــة إذا كـــــــــــان المنتـــــــــــوج �حمـــــــــــل عالمـــــــــــة المـــــــــــوزع أو المســـــــــــتورد، 

ـــــــــه تمتـــــــــد صـــــــــفة ـــــــــ ومن �اعت�ـــــــــاره كـــــــــذلك،  ى كـــــــــل مـــــــــن �ظهـــــــــر بهـــــــــذه الصـــــــــفةالمنـــــــــتج إل

حت�اطـــــــــات اخـــــــــذ مـــــــــا یـــــــــراه  مناســـــــــ�ا أو مـــــــــا یجـــــــــب عل�ـــــــــه اتخـــــــــاذه مـــــــــن أو�تعـــــــــین عل�ـــــــــه 

قبــــــــــل م�اشــــــــــرة عمل�ــــــــــة التوز�ــــــــــع، و�عتبــــــــــر  المنتجــــــــــات  ضــــــــــرور�ة لیتأكــــــــــد مــــــــــن ســــــــــالمة

المســـــــــتورد أ�ضـــــــــا منتجـــــــــا �النســـــــــ�ة للمنتوجـــــــــات التـــــــــي �ســـــــــتوردها ولـــــــــو لـــــــــم تحمـــــــــل هـــــــــذه 

و اســـــــــــمه، وتنســـــــــــحب صـــــــــــفة المنـــــــــــتج إلـــــــــــى المنتـــــــــــوج والوســـــــــــطاء المنتجـــــــــــات عالمتـــــــــــه أ

 1.عن المنتج الفعلي ثلتجنب المضرور ال�ح

 .المنتج في قانون حما�ة المستهلك2

لــــــــــم یــــــــــرد فــــــــــي القــــــــــانون المــــــــــدني الجزائــــــــــري تعر�ــــــــــف  نــــــــــهألقــــــــــد تقــــــــــدم القــــــــــول           

، لـــــــــــذا كـــــــــــان علینـــــــــــا ال�حـــــــــــث فـــــــــــي فـــــــــــروع 2005جـــــــــــوان 20للمنـــــــــــتج، وال فـــــــــــي تعـــــــــــدیل 

ــــــــــــه. ــــــــــــى القــــــــــــانون  القــــــــــــوانین المختلفــــــــــــة إلیجــــــــــــاد تعر�ــــــــــــف ل  02-89رقــــــــــــم  و�ــــــــــــالرجوع إل

ــــــــــــــــق �القواعــــــــــــــــ 07/02/1989المــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي   كالعامــــــــــــــــة لحما�ــــــــــــــــة المســــــــــــــــتهل دوالمتعل

منــــــــــه  28والمــــــــــادة  5نــــــــــتج مـــــــــن خــــــــــالل نــــــــــص المـــــــــادة قـــــــــد أشــــــــــار للم ,نجــــــــــده)الملغـــــــــى(

ســــــــــــتهالك، والتــــــــــــي الخلین فــــــــــــي عمل�ــــــــــــة عــــــــــــرض المنتــــــــــــوج أو الخدمــــــــــــة لدكأحــــــــــــد المتــــــــــــ

ـــــــــة العـــــــــرض النهـــــــــائي  ـــــــــى غا� ـــــــــى إل ـــــــــي طـــــــــور اإلنشـــــــــاء األول ـــــــــع المراحـــــــــل ف تشـــــــــمل جم�

مــــــــن  02وهــــــــو مــــــــا أكدتــــــــه المــــــــادة  ،ســــــــتهالك قبــــــــل االقتنــــــــاء مــــــــن طــــــــرف المســــــــتهلكالل

لمتعلـــــــــــــــــــــق �ضـــــــــــــــــــــمان المنتوجـــــــــــــــــــــات والخـــــــــــــــــــــدمات ا 266-90المرســـــــــــــــــــــوم التنفیـــــــــــــــــــــذي 

ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــرف ,ملغـــــــــــــــى)ال( 15/09/1990الصـــــــــــــــادر ف ـــــــــــــــتج، أو  هـــــــــــــــو �قولهـــــــــــــــا " المحت من

وعلــــــــــــى العمــــــــــــوم  مــــــــــــوزع, أو مســــــــــــتورد، أو تــــــــــــاجر، أو حرفــــــــــــي، صــــــــــــانع، أو وســــــــــــ�ط أو

أو الخدمــــــــــــة  تــــــــــــوجنالمكــــــــــــل متــــــــــــدخل ضــــــــــــمن إطــــــــــــار مهنتــــــــــــه، فــــــــــــي عمل�ــــــــــــة عــــــــــــرض 
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المـــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــي  13/327فـــــــــــــــي حـــــــــــــــین أن المرســـــــــــــــوم التنفیـــــــــــــــذي رقـــــــــــــــم  ",كلالســـــــــــــــتهال

ـــــــــــــــات وضـــــــــــــــع ضـــــــــــــــمانالم 26/09/2013  والخـــــــــــــــدماتالســـــــــــــــلع  حـــــــــــــــدد شـــــــــــــــروط وك�ف�

 أشار الى المتدخل، و�التالي فالمنتج هو أحد المتدخلین.

لقـــــــــــــــــانون حما�ـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــتهلك  وفقـــــــــــــــــا ن المنـــــــــــــــــتجأســـــــــــــــــبق  اممـــــــــــــــــج نســـــــــــــــــتنت            

لهمـــــــــــن �قـــــــــــدم منتـــــــــــوج أو خدمـــــــــــة للمســـــــــــتهلك، وعلـــــــــــى هـــــــــــذا  ةوالمراســـــــــــ�م التنفیذ�ـــــــــــة المكملـــــــــــ

هـــــــــو مـــــــــن �قـــــــــوم بجم�ـــــــــع عمل�ـــــــــات اإلنتـــــــــاج التـــــــــي تتمثـــــــــل "النحـــــــــو �كـــــــــون تعر�ـــــــــف المنـــــــــتج 

ــــــــــــــي تر��ــــــــــــــة المواشــــــــــــــي، والمحصــــــــــــــول الفالحــــــــــــــي والجنــــــــــــــي والصــــــــــــــید ال�حــــــــــــــري وذ�ــــــــــــــح  ف

�ه ومــــــــــــن ذلــــــــــــك خزنــــــــــــه فــــــــــــي أثنــــــــــــاء یمــــــــــــا وتحو�لــــــــــــه وتوضــــــــــــمنتــــــــــــوج المواشــــــــــــي، وصــــــــــــنع 

مــــــــــا عــــــــــدا �ــــــــــا أو �قــــــــــدم مجهــــــــــودا عضــــــــــل�ا كــــــــــان أو فكر  ,هصــــــــــنعه، وقبــــــــــل أول تســــــــــو�ق لــــــــــ

 ". توجنالمتسل�م 

ـــــــــــــا هـــــــــــــذا االســـــــــــــتنتاج             مـــــــــــــن  03و 02نصـــــــــــــوص المـــــــــــــواد  ءســـــــــــــتقرا�او�تأكـــــــــــــد لن

ـــــــــــــذي  ـــــــــــــي:  39-90المرســـــــــــــوم التنفی ـــــــــــــة الجـــــــــــــودة  30/01/1990المـــــــــــــؤرخ ف ـــــــــــــق برقا� المتعل

 01/315وقمـــــــــــــع الغـــــــــــــش، هـــــــــــــذا األخیـــــــــــــر المعـــــــــــــدل والمـــــــــــــتمم �المرســـــــــــــوم التنفیـــــــــــــذي رقـــــــــــــم 

المتعلـــــــــــق �المراق�ـــــــــــة الجـــــــــــودة وقمـــــــــــع الغـــــــــــش، فـــــــــــي مـــــــــــواد  2001اكتـــــــــــو�ر16المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي 

ت�قـــــــــــــــى  03و 02ممـــــــــــــــا یـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى أن المـــــــــــــــادتین 1مكـــــــــــــــرر/ 19مكـــــــــــــــررو  19و19/01

ــــــــــــى مــــــــــــا ــــــــــــه,عل ــــــــــــانون المــــــــــــدني الوعلى ضــــــــــــوء مــــــــــــا ســــــــــــبق �اســــــــــــتقراء نصــــــــــــوص هي عل� ق

نســــــــــــتنتج أن ، هوقــــــــــــانون حما�ــــــــــــة المســــــــــــتهلك ومختلــــــــــــف المراســــــــــــ�م التنفیذ�ــــــــــــة المكملــــــــــــة لــــــــــــ

 هالمشــــــــــرع الجزائـــــــــــري لــــــــــم �عطـــــــــــي تعر�ـــــــــــف جــــــــــامع مـــــــــــانع للمنـــــــــــتج، بــــــــــل اكتفـــــــــــى بإعطا�ـــــــــــ

 1مفهوما عاما یرت�ط �الشخص القائم �عمل�ة اإلنتاج.
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 ثان�ا: تعر�ف المتضرر

مــــــــــــن دعــــــــــــوى مســــــــــــؤول�ة  نالمســــــــــــتفیدی �عبــــــــــــر الفقــــــــــــه عــــــــــــن طائفــــــــــــة األشــــــــــــخاص          

ــــــــــــي المســــــــــــؤول�ة أو المنــــــــــــتج ــــــــــــه: " كــــــــــــل شــــــــــــخص أرف ��عــــــــــــ 1،المتضــــــــــــرر�ن �المــــــــــــدعي ف ن

ــــــــــــــداول"التضــــــــــــــرر مــــــــــــــن  ــــــــــــــوج المعیــــــــــــــب المطــــــــــــــروح للت أو: "المتضــــــــــــــرر مــــــــــــــن فعــــــــــــــل 2,منت

 .المنتجات المعی�ة"

 نستنتج من هذا التعر�ف أن المضرور قد �كون: 

ــــــــة بإمكانــــــــه الرجــــــــوع عل�ــــــــه م�اشــــــــرة  تــــــــوجنالممشــــــــتري  ــــــــي هــــــــذه الحال مــــــــن المنــــــــتج فف

ن �طلــــــــــــــب �اعت�ــــــــــــــاره �ائعــــــــــــــا علــــــــــــــى أســــــــــــــاس ضــــــــــــــمان العیــــــــــــــوب الخف�ــــــــــــــة، ولــــــــــــــه أ

 التعو�ض عن األضرار التي لحقت �ه.

ــــــــــــــر المتعاقــــــــــــــدین مــــــــــــــ الصــــــــــــــانع أو أحــــــــــــــد  عالمضــــــــــــــرور�ن مــــــــــــــن المنتــــــــــــــوج مــــــــــــــن غی

 المتدخلین في سلسلة    

ـــــــــــــد أو ـــــــــــــة المشـــــــــــــتري المتعاق ـــــــــــــائع، كـــــــــــــأفراد عائل ـــــــــــــاج كـــــــــــــالموزع والوســـــــــــــ�ط وال�  اإلنت

 له، أو المؤجر�ن له.المستعیر�ن 

یلحـــــــــــق المنتـــــــــــوج الموضـــــــــــوع فـــــــــــي  الغیـــــــــــر بـــــــــــدون الفئتـــــــــــین الســـــــــــا�قتین، كـــــــــــأن       

لـــــــــن تســـــــــعفه القواعـــــــــد  ضـــــــــرار وفـــــــــي هـــــــــذه الحالـــــــــة فـــــــــإن المضـــــــــرورالمكـــــــــان العـــــــــام أ

العامـــــــــة لعقــــــــــد الب�ـــــــــع، وعل�ــــــــــه أن یتمســـــــــك �القواعــــــــــد العامـــــــــة للمســــــــــؤول�ة التقصــــــــــیر�ة 

                                                           
المدني، الفعل الضار والمسؤول�ة المدن�ة، المجلد السادس، المنشورات سل�مان مرقس، الوافي في شرح القانون د/  -1
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 .60قادة شهیدة، المرجع السابق، ص د/  -2
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و�قـــــــــــع عل�ـــــــــــه عــــــــــــبء  للحصـــــــــــول علـــــــــــى تعـــــــــــو�ض عــــــــــــن األضـــــــــــرار الالحـــــــــــق �ــــــــــــه

 .1إث�ات خطأ الصانع أو المنتج أو أحد أت�اعه

المالحـــــــــظ أن األضـــــــــرار التـــــــــي تنـــــــــتج عـــــــــن فعـــــــــل المنتجـــــــــات المعی�ـــــــــة أصــــــــــ�حت  ومـــــــــن

ــــــــــــــر عرضــــــــــــــة تال  ــــــــــــــدین أصــــــــــــــ�حوا أكث ــــــــــــــل أن األشــــــــــــــخاص المحای ــــــــــــــر ضــــــــــــــحا�اها ب خی

ــــــــــین المضــــــــــرور�ن ســــــــــواء  ــــــــــة ب ــــــــــه ال یجــــــــــب التفرق ــــــــــدین، كمــــــــــا أن لألخطــــــــــار مــــــــــن المتعاق

مت دتشــــــــــر�عات هــــــــــي بــــــــــدورها قــــــــــد قــــــــــالونجــــــــــد أن 2,طب�ع�ــــــــــا أو معنو�ــــــــــا اكــــــــــانوا شخصــــــــــ

ــــــــات ل ــــــــى تعر�ف ــــــــي عل ــــــــى ف�مــــــــا یل ــــــــتج و نســــــــلط الضــــــــوء عل ــــــــي مســــــــؤول�ة المن لمتضــــــــرر ف

 �عض منها �ما فیها التشر�ع الجزائري 

 . تعر�ف المتضرر في القانون المدني الجزائري 1

، رلـــــــــــــم تحـــــــــــــدد نصـــــــــــــوص القـــــــــــــانون المـــــــــــــدني الجزائـــــــــــــري مفهـــــــــــــوم المتضـــــــــــــر            

الفقـــــــه  ومـــــــن هنـــــــا قـــــــد تكتنـــــــف عمل�ـــــــة تحدیـــــــده صـــــــعو�ات، لكـــــــن �ـــــــالرغم مـــــــن ذلـــــــك فـــــــإن

فـــــــــي الجزائـــــــــر حـــــــــاول اإللمـــــــــام بهـــــــــذا المصـــــــــطلح، وٕاعطائـــــــــه تعر�ـــــــــف خـــــــــاص �ـــــــــه وهـــــــــو 

ــــــــــــدكتور ــــــــــــه ال ــــــــــــ�س مــــــــــــن االجتهــــــــــــاد القضــــــــــــائي �فرنســــــــــــا،حیث �عرف ــــــــــــف مقت ــــــــــــي  تعر� عل

"صـــــــــــاحب ســـــــــــل�مان فـــــــــــي مؤلفـــــــــــه، دراســـــــــــات فـــــــــــي المســـــــــــؤول�ة المدن�ـــــــــــة، �أنـــــــــــه:  علـــــــــــي

ـــــــــب التعـــــــــو�ض مـــــــــن  ـــــــــي طل ـــــــــى,"عـــــــــن الضـــــــــرر المســـــــــؤولالحـــــــــق، ف ـــــــــى  وعل العمـــــــــوم ی�ق

 مصطلح المتضرر �حاجة أكثر إلى التحدید إلزالة الل�س الذي �كتنفه.

 

                                                           
 .60، ص  قادة شهیدة، المرجع السابق د/ 1
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 . تعر�ف المتضرر في قانون حما�ة المستهلك2

 02-89تـــــــــــــنص المـــــــــــــادة األولـــــــــــــى مـــــــــــــن قـــــــــــــانون حما�ـــــــــــــة المســـــــــــــتهلك رقـــــــــــــم            
الملغــــــــــــى المشــــــــــــار إل�ــــــــــــه آنفــــــــــــا �قولها:"یهــــــــــــدف هــــــــــــذا القــــــــــــانون إلــــــــــــى تحدیــــــــــــد القواعــــــــــــد 

ـــــــــــــــــوج أو خدمـــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــة ا ـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــتهلك طـــــــــــــــــوال عـــــــــــــــــرض المنت ـــــــــــــــــة �حما� لمتعلق
ــــــــــم تعــــــــــرف المتضــــــــــرر وٕانمــــــــــا  االســــــــــتهالك, نالحــــــــــظ مــــــــــن خــــــــــالل هــــــــــذه المــــــــــادة أنهــــــــــا ل
ـــــــــــه أســـــــــــاس الحما�ـــــــــــة  یتضـــــــــــح أن صـــــــــــفته تكـــــــــــاد تـــــــــــالزم صـــــــــــفة المســـــــــــتهلك ممـــــــــــا تجعل

:  مادتــــــــــــه األولــــــــــــىجــــــــــــاء فــــــــــــي  03-09القانون�ـــــــــــة، فــــــــــــي حیـــــــــــث أن القــــــــــــانون رقـــــــــــم 
ـــــــــى تح دیـــــــــد القواعـــــــــد المط�قـــــــــة فـــــــــي مجـــــــــال حما�ـــــــــة المســـــــــتهلك یهـــــــــدف هـــــــــذا القـــــــــانون إل

 وقمع الغش.

ـــــــــــى كـــــــــــل ســـــــــــلعة أو  والمـــــــــــادة الثان�ـــــــــــة:          تطبـــــــــــق أحكـــــــــــام هـــــــــــذا القـــــــــــانون عل
خدمــــــــــة معروضــــــــــة لالســــــــــتهالك �مقابــــــــــل أو مجانــــــــــا وعلــــــــــى كــــــــــل متــــــــــدخل وفــــــــــي جم�ــــــــــع 

 مراحل عمل�ة العرض لالستهالك.

الصـــــــــــــــــادر فـــــــــــــــــي  39-90مـــــــــــــــــن المرســـــــــــــــــوم التنفیـــــــــــــــــذي  02لكـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــادة          
المتعلـــــــــــق �مراق�ـــــــــــة الجـــــــــــودة وقمـــــــــــع الغـــــــــــش عرفـــــــــــت المســـــــــــتهلك �أنـــــــــــه:  30/01/1990

ـــــــــثمن أو مجانـــــــــا، منتوجـــــــــا أو خدمـــــــــة، معـــــــــدین " ـــــــــي ب المســـــــــتهلك هـــــــــو كـــــــــل شـــــــــخص �قتن
ــــــــــــه الشخصــــــــــــ� ة أو حاجــــــــــــة شــــــــــــخص لالســــــــــــتعمال الوســــــــــــ�طي أو النهــــــــــــائي لســــــــــــد حاجات

و�ســـــــــــتخلص ان المســـــــــــتهلك هـــــــــــو قیـــــــــــل كـــــــــــل شـــــــــــیئ ، 1�ـــــــــــه" ان یتكفـــــــــــل آخـــــــــــر أو حیـــــــــــو 
مســــــــــــــــتعمل الســــــــــــــــلعة او الخدمــــــــــــــــة المعروضــــــــــــــــة علیهفــــــــــــــــي الســــــــــــــــوق وعل�ــــــــــــــــه �كــــــــــــــــون 
ــــــــــه الشخصــــــــــ�ة  ــــــــــط المســــــــــتهلك النهــــــــــائي المتصــــــــــرف الشــــــــــ�اع حاجات ــــــــــ�س فق مســــــــــتهلكا ل
او حاجــــــــــــات شــــــــــــخص اخــــــــــــر او حیــــــــــــوان یتفــــــــــــل �ــــــــــــه ولكــــــــــــن ا�ضاالمســــــــــــتهلك المهنــــــــــــي 

ـــــــــى الشـــــــــ ـــــــــذي یتعاقـــــــــد او �قبـــــــــل عل ـــــــــه,او �ع�ـــــــــارة اخـــــــــرى لالســـــــــتقالل ال راء لممارســـــــــة مهنت
 .2الشیئ اثناء الق�ام �مهنته

                                                           
 1990, 5,المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش,الجریدة الرسمیة,العدد 1990جانفي30المؤرخ في  39-90المرسوم التنفیذي رقم 1
رسالة ماجستیر فرع قانون االعمال,جامعة منتوري قسنطینة,كلیة  02-89ھلكالمیة بن عاشور,الحمایة الجنائیة للمستھلك في ق حمایة المست 2

 24ص2000.2001الحقوق 
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وممــــــــا �الحــــــــظ أ�ضـــــــــا علــــــــى هـــــــــذا الــــــــنص أنـــــــــه جــــــــاء ل�شـــــــــمل كــــــــل المســـــــــتعملین        
ــــــــــق الشــــــــــراء مــــــــــن أو أحــــــــــد  ــــــــــیهم عــــــــــن طر� ــــــــــؤول إل للمنتــــــــــوج أو الخدمــــــــــة، ف�ســــــــــتوي أن ی

ــــــــــــوم بتوز�ــــــــــــع �عــــــــــــض  ــــــــــــي تق ــــــــــــات الخیر�ــــــــــــة الت ــــــــــــا كالجمع� المعــــــــــــدات التجــــــــــــار، أو مجان
تشـــــــــمل الغیـــــــــر الـــــــــذین ال یرت�طـــــــــون �ـــــــــأي عالقـــــــــة والســـــــــلع علـــــــــى المعـــــــــوز�ن، كمـــــــــا أنـــــــــه 

مـــــــــع المنـــــــــتج كعائلـــــــــة المســـــــــتهلك مـــــــــثال، بـــــــــل أكثـــــــــر مـــــــــن ذلـــــــــك فـــــــــإن الحیوانـــــــــات التـــــــــي 
 .1�قوم بتر�یتها تدخل في طائفة ما �شمله لفظ حما�ة المستهلك

لق�ـــــــــام  وممــــــــا �الحــــــــظ أ�ضــــــــا علــــــــى هــــــــذا الــــــــنص أنــــــــه لــــــــم �فــــــــرض شــــــــكال معینــــــــا      
العالقــــــــــــــة االســــــــــــــتهالك�ة بــــــــــــــل جعلهــــــــــــــا تنشــــــــــــــأ لمجــــــــــــــرد اقتنــــــــــــــاء المنتــــــــــــــوج أو الخدمــــــــــــــة 
المعروضــــــــــــــــة لالســــــــــــــــتهالك, و�ــــــــــــــــذلك �كــــــــــــــــون المشــــــــــــــــرع الجزائــــــــــــــــري وفــــــــــــــــر الوســــــــــــــــائل 
ــــــــــة للمســــــــــتهلك مــــــــــن تعســــــــــف  ــــــــــة لضــــــــــمان حــــــــــد معــــــــــین مــــــــــن الحما� ــــــــــات الماد� واإلمكان�

 .2المنتج أو الصانع أو العارض للسلعة

 المنتج المطلب الثاني: شروط مسؤول�ة

مكــــــــــرر مـــــــــــن القــــــــــانون المــــــــــدني الجزائــــــــــري شـــــــــــروط  140لقــــــــــد حــــــــــددت المــــــــــادة         

مســـــــــؤول�ة المنـــــــــتج ومـــــــــن فـــــــــي حكمـــــــــه، وهـــــــــي مســـــــــؤول�ة ال تقـــــــــوم علـــــــــى أســـــــــاس الخطـــــــــأ 

ــــــــة األمــــــــان والســــــــالمة  ــــــــوم علــــــــى أســــــــاس عــــــــدم كفا� ــــــــي ، وٕانمــــــــا تق ــــــــب الخف ــــــــى العی أو عل

ه الشـــــــــروط فـــــــــي المنتجـــــــــات، وســـــــــنحاول مـــــــــن خـــــــــالل هـــــــــذا المطلـــــــــب التطـــــــــرق إلـــــــــى هـــــــــذ

مــــــــــن خــــــــــالل تقســــــــــ�مه إلــــــــــى ثالثــــــــــة فــــــــــروع، نتنــــــــــاول فــــــــــي الفــــــــــرع األول شــــــــــرط العیــــــــــب، 

الفـــــــــــرع الثالـــــــــــث  فـــــــــــي نتنـــــــــــاول اوأخیـــــــــــر  ,ونتنـــــــــــاول فـــــــــــي الفـــــــــــرع الثـــــــــــاني شـــــــــــرط الضـــــــــــرر

 العالقة السبب�ة بین هذین الشرطین.

 

                                                           
 .68ص   ،قادة شهیدة، المرجع السابق د/ -1
 .15 علي بولحیة بن بوخمیس ، المرجع السابق، ص _2
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 الفرع األول: وجود عیب في المنتوج

ــــــــــــي المنتــــــــــــوج، ومــــــــــــ        ــــــــــــب ف ــــــــــــتج �ســــــــــــبب عی ــــــــــــتقــــــــــــوم مســــــــــــؤول�ة المن  ارن ثمــــــــــــة یث

 1.التساؤل عما اذا كان المضرور ملزم بإث�ات عیب المنتوج أم ال

ــــــــــــــى عــــــــــــــاتق و �ضــــــــــــــع القــــــــــــــانون الفرنســــــــــــــي عــــــــــــــبء إث�ــــــــــــــات عیــــــــــــــب المنتــــــــــــــ       ج عل

ــــــــــا وقــــــــــت إنتاجــــــــــه وهــــــــــو مــــــــــا  ــــــــــوج كــــــــــان معی� ــــــــــزم بإث�ــــــــــات أن المنت المضــــــــــرور فهــــــــــو مل

المنطق فــــــــــــــــ مــــــــــــــــن القــــــــــــــــانون المــــــــــــــــدني الفرنســــــــــــــــي 9-1386نصــــــــــــــــت عل�ــــــــــــــــه المــــــــــــــــادة 

ـــــــــرة،  �قتضـــــــــي عـــــــــدم األخـــــــــذ بهـــــــــذا الحـــــــــل ألن المضـــــــــرور ســـــــــ�كون أمـــــــــام صـــــــــعو�ات كبی

مــــــــن إث�ــــــــات عیــــــــب المنتــــــــوج الســــــــ�ما إذا تعلــــــــق األمــــــــر �المنتجــــــــات منهــــــــا عــــــــدم تمكنــــــــه 

مـــــــــــــن  1-1386لكـــــــــــــن الطـــــــــــــرح الـــــــــــــذي جـــــــــــــاءت �ـــــــــــــه المـــــــــــــادة , ذات التقن�ـــــــــــــة العال�ـــــــــــــة

ـــــــــانون المـــــــــدني الفرنســـــــــي،  ـــــــــي أن ق�ـــــــــام المســـــــــؤول�ة مرهـــــــــون بوجـــــــــو الق ـــــــــب فـــــــــي �عن د العی

   .المنتوج

 الفرع الثاني: حصول ضرر 

�كـــــــــــــون المنـــــــــــــتج مســـــــــــــؤوال عـــــــــــــن األضـــــــــــــرار الجســـــــــــــد�ة، أي كـــــــــــــل األضـــــــــــــرار           

و�التـــــــــــالي یترتـــــــــــب علیهـــــــــــا وفاتـــــــــــه أو إصـــــــــــابته  ,التـــــــــــي تصـــــــــــیب اإلنســـــــــــان فـــــــــــي جســـــــــــده

بجـــــــــروح أو عجـــــــــز دائـــــــــم أ�ـــــــــا كـــــــــان نوعـــــــــه، و�جـــــــــوز للمضـــــــــرور إلـــــــــى جانـــــــــب المطال�ـــــــــة 

مـــــــــــادي أن �طالـــــــــــب �ـــــــــــالتعو�ض عـــــــــــن الضـــــــــــرر األدبـــــــــــي �ـــــــــــالتعو�ض عـــــــــــن الضـــــــــــرر ال

ـــــــــــي  ـــــــــــه ف ـــــــــــي أصـــــــــــابت ذو� ـــــــــــك الت ـــــــــــي أصـــــــــــابته �ســـــــــــبب الجـــــــــــروح أو تل جـــــــــــراء اآلالم الت

 .2حالة وفاته
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و�كـــــــــــون المنـــــــــــتج مســـــــــــؤوال أ�ضـــــــــــا عــــــــــــن تعـــــــــــو�ض الخســـــــــــائر المترت�ـــــــــــة عــــــــــــن          

األضــــــــــــرار الماد�ــــــــــــة التــــــــــــي تلحــــــــــــق أمــــــــــــوال المضــــــــــــرور، غیــــــــــــر أن القــــــــــــانون الفرنســــــــــــي 

وضـــــــــــــــع �عـــــــــــــــض القیـــــــــــــــود، إذ �شـــــــــــــــترط مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة أن �كـــــــــــــــون المـــــــــــــــال المتضـــــــــــــــرر 

مخصصـــــــــــــــا لالســـــــــــــــتهالك الخـــــــــــــــاص أو �ســـــــــــــــتخدم فـــــــــــــــي أغـــــــــــــــراض تجار�ـــــــــــــــة أو فـــــــــــــــي 

هنـــــــــــي، و�ســـــــــــتثني مـــــــــــن جهـــــــــــة ثان�ـــــــــــة هـــــــــــالك المنتـــــــــــوج ممارســـــــــــة نشـــــــــــاط حرفـــــــــــي أو م

المعیـــــــــــب ذاتـــــــــــه، أي األضـــــــــــرار الماد�ـــــــــــة التـــــــــــي تلحـــــــــــق �ـــــــــــه، وهـــــــــــذا مـــــــــــا نـــــــــــص عل�ـــــــــــه 

التـــــــــي تـــــــــنص علـــــــــى مـــــــــایلي:  2-1386المشـــــــــرع الفرنســـــــــي مـــــــــن خـــــــــالل نـــــــــص المـــــــــادة 

ــــــــــى الضــــــــــرر الناشــــــــــئ عــــــــــن المســــــــــاس �الشــــــــــخص " إن أحكــــــــــام هــــــــــذا ال�ــــــــــاب تســــــــــري عل

 .أو �مال آخر، غیر منتوج المعیب نفسه"

 الفرع الثالث: عالقة السبب�ة بین العیب والضرر

یتعــــــــین علـــــــــى المضــــــــرور مثـــــــــل مــــــــا هـــــــــو األمــــــــر فـــــــــي كــــــــل صـــــــــور المســـــــــؤول�ة          

ر�ط بــــــــــین الضــــــــــرر الــــــــــذي أصــــــــــاب أن یثبــــــــــت عالقــــــــــة الســــــــــبب�ة، أي العالقــــــــــة التــــــــــي تــــــــــ

ــــــــــــــ المضــــــــــــــرور ــــــــــــــالمنتوج بوالعی ــــــــــــــة  ،1الموجــــــــــــــود � ــــــــــــــات العالق ــــــــــــــزم بإث� فالمضــــــــــــــرور مل

الماد�ـــــــــة بـــــــــین الضـــــــــرر والمنتـــــــــوج وذلـــــــــك بهـــــــــدف تخفیـــــــــف عـــــــــبء اإلث�ـــــــــات علـــــــــى هـــــــــذا 

 2.األخیر

وحما�ـــــــــــــة أكثـــــــــــــر للضـــــــــــــح�ة اســـــــــــــتخلص الفقـــــــــــــه فـــــــــــــي فرنســـــــــــــا قـــــــــــــر�نتین �شـــــــــــــأن        

العالقــــــــــة الســــــــــبب�ة تتعلــــــــــق األولــــــــــى �ــــــــــافتراض وجــــــــــود العیــــــــــب لحظــــــــــة إطــــــــــالق المنتــــــــــوج 

 11-1386المشــــــــــرع الفرنســــــــــي فــــــــــي نــــــــــص المــــــــــادة للتــــــــــداول ، وهــــــــــو مــــــــــا ذهــــــــــب إل�ــــــــــه 

ـــــــــــتج التمســـــــــــك �أســـــــــــ�اب اإلعفـــــــــــاء  2/ ـــــــــــث تـــــــــــنص علـــــــــــى مـــــــــــا یلـــــــــــي:"ال یجـــــــــــوز للمن حی
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، إذ كـــــــــــــان المنـــــــــــــتج ورغـــــــــــــم ظهـــــــــــــور 10مـــــــــــــن المـــــــــــــادة  5و 4الـــــــــــــواردة فـــــــــــــي الفقـــــــــــــرات 

العیـــــــب فـــــــي أجـــــــل عشـــــــر ســـــــنوات �عـــــــد عـــــــرض المنتـــــــوج فـــــــي التـــــــداول، لـــــــم �قـــــــم �اتخـــــــاذ 

 الضارة".  من آثاره التدابیر الالزمة للوقا�ة

الثان�ـــــــــــة �ـــــــــــافتراض إطـــــــــــالق المنتـــــــــــوج بـــــــــــإرادة المنـــــــــــتج، وذلـــــــــــك وفقـــــــــــا لمـــــــــــا وتتعلـــــــــــق    

�عــــــــــــرض :" مــــــــــــن القــــــــــــانون المــــــــــــدني الفرنســــــــــــي �قولهــــــــــــا 5-1386قضــــــــــــت �ــــــــــــه المــــــــــــادة 

ـــــــــــوج للتـــــــــــداول، عنـــــــــــد تخلـــــــــــي المنـــــــــــتج �صـــــــــــفة إراد�ـــــــــــة عنـــــــــــه، وال �كـــــــــــون المنـــــــــــتج  المنت

 .محال إال لعرض واحد للتداول"

 التكییف القانوني لمسؤول�ة المنتجم�حث الثاني: ال

ان اســــــــــــاس هــــــــــــذه المســــــــــــؤول�ة �قــــــــــــوم علــــــــــــى الضــــــــــــرر ال علــــــــــــى الخطا,فالهــــــــــــدف مــــــــــــن 

تقر�رهـــــــــا هـــــــــو اعفـــــــــاء المضـــــــــرور مـــــــــن عـــــــــبء اث�ـــــــــات خطـــــــــا المنـــــــــتج,.و ســـــــــبب االخـــــــــذ 

بهــــــــــا راجــــــــــع الــــــــــى ان فكــــــــــرة الخطــــــــــا لــــــــــم تعــــــــــد تصــــــــــلح الن تكــــــــــون اســــــــــاس المســــــــــؤول�ة 

رع الجزائـــــــــــري نالحـــــــــــظ انـــــــــــه حـــــــــــاول و�النســـــــــــ�ة للمشـــــــــــ 1نظـــــــــــرا لتطـــــــــــور اســـــــــــالیب الب�ـــــــــــع

مكــــــــــــرر مــــــــــــن القــــــــــــانون المــــــــــــدني,اذ 140تبنــــــــــــي المســــــــــــؤول�ة الموضــــــــــــوع�ة للمنتجفــــــــــــي م 

�كفــــــــــي فیهــــــــــا اث�ــــــــــات وجــــــــــود عالقــــــــــة مــــــــــابین العیــــــــــب فــــــــــي النــــــــــتج والضــــــــــرر الحاصــــــــــل 

 دون الحاجة الث�ات الخطا الشخصي للمنتج

ذا الم�حـــــــــــث الـــــــــــذي وســـــــــــتكون هـــــــــــذه النقـــــــــــاط محـــــــــــل دراســـــــــــتنا مـــــــــــن خـــــــــــالل هـــــــــــ       

نتطـــــــــرق فــــــــــي المطلـــــــــب األول إلـــــــــى أســــــــــاس مســـــــــؤول�ة المنــــــــــتج،  مه إلـــــــــى مطلبــــــــــیننقســـــــــ

أمـــــــــــا المطلـــــــــــب الثـــــــــــاني نتعـــــــــــرض ف�ـــــــــــه �الدراســـــــــــة إلـــــــــــى الطب�عـــــــــــة القانون�ـــــــــــة لمســـــــــــؤول�ة 

 المنتج .

                                                           
خمیس سناء.المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كالیة تعویضیة و لضحابا حوادث المنتوجات المعیبة دراسة مقارنة,مذكرة ماجستیر,كلیة الحقوق  1

 37ص 2015والعلوم السیاسیة,جامعة مولود معمري,تیزي وزو و
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 المطلب األول: أساس مسؤول�ة المنتج

تمثــــــــــــــل محــــــــــــــور  الزالــــــــــــــتإن فكــــــــــــــرة األســــــــــــــاس القــــــــــــــانوني لمســــــــــــــؤول�ة المنــــــــــــــتج         

دراســـــــــــات ال�ـــــــــــاحثین فهـــــــــــي تتـــــــــــأرجح بـــــــــــین فكـــــــــــرة المخـــــــــــاطرة (تحمـــــــــــل الت�عـــــــــــة) وفكـــــــــــرة 

 خطأ المنتج .

هـــــــــذا المطلـــــــــب الـــــــــذي نقســـــــــمه وهـــــــــذا مـــــــــا ســـــــــنحاول التـــــــــدلیل عل�ـــــــــه مـــــــــن خـــــــــالل         

نتنـــــــــــاول مـــــــــــن خـــــــــــالل الفـــــــــــرع األول فكـــــــــــرة الخطـــــــــــأ كأســـــــــــاس لمســـــــــــؤول�ة  إلـــــــــــى فـــــــــــرعین

ة المخــــــــــاطر كأســــــــــاس آخــــــــــر لهــــــــــذه المنــــــــــتج، ونتعــــــــــرض فــــــــــي الفــــــــــرع الثــــــــــاني إلــــــــــى فكــــــــــر 

 المسؤول�ة.

 

 الفرع األول: الخطأ كأساس لمسؤول�ة المنتج

اعتبــــــــــرت فكـــــــــــرة الخطـــــــــــأ ولفتـــــــــــرة طو�لــــــــــة كمبـــــــــــرر قـــــــــــانوني للمســـــــــــؤول�ة المدن�ـــــــــــة         

ـــــــــز معظـــــــــم  ـــــــــذي كـــــــــان �می ـــــــــق مـــــــــع الطـــــــــا�ع ال ـــــــــث اســـــــــتطاعت هـــــــــذه الفكـــــــــرة أن تتواف �حی

ــــــــــوجي الحا ــــــــــادین األنشــــــــــطة الصــــــــــناع�ة، و�عــــــــــد التطــــــــــور التكنول ــــــــــف م� ــــــــــي مختل صــــــــــل ف

ـــــــــــــت  ـــــــــــــي طال ـــــــــــــى تزایـــــــــــــد حـــــــــــــوادث المنتجـــــــــــــات والت ـــــــــــــذي أدى �الضـــــــــــــرورة إل اإلنتـــــــــــــاج ال

ـــــــــه، بـــــــــدأ التســـــــــاؤل یثـــــــــور حـــــــــول �قـــــــــاء  ومنـــــــــه ســـــــــالمة وأمـــــــــن الفـــــــــرد فـــــــــي جســـــــــمه وأموال

ــــــــــــرع تســــــــــــل�ط ســــــــــــالخطــــــــــــأ كأســــــــــــاس لهــــــــــــذه المســــــــــــؤول�ة،  نحاول مــــــــــــن خــــــــــــالل هــــــــــــذا الف

ــــــــــة ــــــــــى مضــــــــــمون هــــــــــذا الخطــــــــــأ وأهــــــــــم مظــــــــــاهره، وكــــــــــذا اإلجا� ــــــــــى هــــــــــذا  الضــــــــــوء عل عل

 .1التساؤل
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 أوال: مضمون خطأ المنتج

 . مضمون خطأ المنتج1

ــــــــــــه هــــــــــــو            ــــــــــــتج عــــــــــــدم االنحــــــــــــراف عن ــــــــــــى المن ــــــــــــذي یتعــــــــــــین عل إن الضــــــــــــا�ط ال

المهنـــــــــــة، والتـــــــــــي جـــــــــــرى القضـــــــــــاء الفرنســـــــــــي علـــــــــــى  لالعنا�ـــــــــــة التـــــــــــي تقتضـــــــــــیها أصـــــــــــو 

ـــــــــة و ـــــــــر المـــــــــألوف مـــــــــن أواســـــــــط المنتجـــــــــین، علمـــــــــا ودرا� ـــــــــدیرها �الســـــــــلوك غی �قضـــــــــة،  تق

و�التــــــــالي فـــــــــإن الســـــــــلوك المت�صـــــــــر المتطلـــــــــب فـــــــــي المنـــــــــتج �مثـــــــــل التزامـــــــــا قانون�ـــــــــا �قـــــــــع 

علــــــــــى المــــــــــدین �عــــــــــدم اإلخــــــــــالل �ــــــــــه أو الخــــــــــروج عــــــــــن دائرتــــــــــه، وال �مكــــــــــن االحتجــــــــــاج 

ـــــــــب وجـــــــــوده هنـــــــــا، ألنـــــــــه مـــــــــن المفـــــــــروض  ـــــــــى درجـــــــــة التشـــــــــدد فـــــــــي الحـــــــــرص المتطل عل

أن المهنـــــــــــــي أو المنـــــــــــــتج الشـــــــــــــخص مخـــــــــــــتص لـــــــــــــه معلومـــــــــــــات كاف�ـــــــــــــة عـــــــــــــن العمـــــــــــــل 

 .1حوز على وسائل تقن�ة ال �متلكها األفراد العادیینو�

ومـــــــــا �مكـــــــــن اســـــــــتنتاجه أن المشـــــــــرع قـــــــــد شـــــــــدد مســـــــــؤول�ة المنـــــــــتج إلـــــــــى الحـــــــــد          

ــــــــذي �صــــــــل إلــــــــى المســــــــائلة الجنائ�ــــــــة، لــــــــذلك قــــــــد تتــــــــداخل مســــــــؤول�ة المنــــــــتج المدن�ــــــــة  ال

 2.مع المسؤول�ة الجنائ�ة عندما یجتمع الخطأ المدني مع الخطأ الجنائي

وذلــــــــــك مــــــــــن خــــــــــالل قصــــــــــد  ارت�ــــــــــاط المســــــــــؤولیتین المدن�ــــــــــة والجزائ�ــــــــــة یبــــــــــدو جل�ــــــــــا، إن

المشـــــــــــرع إثـــــــــــارة المســـــــــــؤول�ة الجنائ�ـــــــــــة للمنــــــــــــتج نتیجـــــــــــة طرحـــــــــــه منتجـــــــــــات أو خــــــــــــدمات 

ـــــــــوائح، ـــــــــث عـــــــــدم تطـــــــــابق المواصـــــــــفات مـــــــــع التنظ�مـــــــــات والل ـــــــــة مـــــــــن حی وهـــــــــو مـــــــــا  معی�

ثــــــــــاره وقضــــــــــت �ــــــــــه محكمــــــــــة العزازقــــــــــة فــــــــــي حكــــــــــم لهــــــــــا صــــــــــادر عــــــــــن قســــــــــم الجــــــــــنح أ

ــــــــــــا ــــــــــــع 25/04/1999ر�خ بت ــــــــــــى المــــــــــــتهم المرتكــــــــــــب لجنحــــــــــــة عــــــــــــرض و�� والقاضــــــــــــي عل

                                                           
 .155_ قادة شھیدة ,المرجع نفسھ، ص  1
 محمد عبد القادر الحاج، مسؤولیة المنتج و الموزع، دراسة في قانون التجارة الدولیة مع المقارنة بالفقھ اإلسالمي   د/ -2

                        .2005، القاھرة، 2دار النھضة العربیة، ط
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أالف دینــــــــــار نافــــــــــذة لعرضــــــــــه مــــــــــادة  المشــــــــــروعة، �عشــــــــــرة تمــــــــــواد ال تســــــــــتجیب للرغ�ــــــــــا

 1.ال�سكو�ت التي انتهت صالح�ة استعمالها

 .الخطأ العقدي والخطأ التقصیري 2

الخطـــــــــــــأ الواجـــــــــــــب اإلث�ـــــــــــــات هـــــــــــــي  تعـــــــــــــد المســـــــــــــؤول�ة المبن�ـــــــــــــة علـــــــــــــى أســـــــــــــاس       

، وتعـــــــــد القاعـــــــــدة الخاصـــــــــة فـــــــــي مجـــــــــال المســـــــــؤول�ة التقصـــــــــیر�ةفـــــــــي  الخاصـــــــــةقاعـــــــــدة لا

نــــــــــــه إذا كــــــــــــان اإلخــــــــــــالل نتیجــــــــــــة المســــــــــــاس أ�معنــــــــــــى  2مجــــــــــــال المســــــــــــؤول�ة التعاقد�ــــــــــــة،

مـــــــــــا إذا تضـــــــــــمن أ، �ا�الواجـــــــــــب العـــــــــــام �عـــــــــــدم اإلضـــــــــــرار �ـــــــــــالغیر عـــــــــــد الخطـــــــــــأ تقصـــــــــــیر 

تــــــــــــــالي و�ال جــــــــــــــودة فــــــــــــــي العقــــــــــــــد اعتبــــــــــــــر الخطــــــــــــــأ عقــــــــــــــد�التزامــــــــــــــات المو االاإلخــــــــــــــالل 

لتزامــــــــــات العقد�ــــــــــة، االمســــــــــؤول�ة المنــــــــــتج عــــــــــن أفعالــــــــــه الشخصــــــــــ�ة تثــــــــــار إمــــــــــا لتجــــــــــاوز 

أو نتیجــــــــــة وقــــــــــوع المنــــــــــتج فــــــــــي  مــــــــــن القــــــــــانون المــــــــــدني الجزائــــــــــري، 176ط�قــــــــــا للمــــــــــادة 

خطـــــــــــأ تقصـــــــــــیري نـــــــــــاتج عـــــــــــن عـــــــــــدم توخ�ـــــــــــه ال�قظـــــــــــة وذلـــــــــــك بإخاللـــــــــــه �ـــــــــــالتزام عـــــــــــدم 

ــــــــــالغی ــــــــــنص المــــــــــادة راإلضــــــــــرار � ــــــــــا ل ــــــــــري ألن  124، ط�ق ــــــــــانون المــــــــــدني الجزائ مــــــــــن الق

ــــــــــنص الاإلخــــــــــالل �الخطــــــــــأ  ــــــــــره ال ــــــــــذي أق ــــــــــة الواجــــــــــب العــــــــــام ال ــــــــــرت�ط �مخالف تقصــــــــــیري ی

 3.بتوخي ال�قظة حینما یرتب هذا االنحراف ضررا للغیر

ـــــــــد�ا أو        ـــــــــتج ســـــــــواء كـــــــــان عق ـــــــــى أن خطـــــــــأ المن ـــــــــا إل تقصـــــــــیر�ا وتجـــــــــدر اإلشـــــــــارة هن

، المتعلــــــــــــــــــــــق �القواعــــــــــــــــــــــد العامــــــــــــــــــــــة لحما�ــــــــــــــــــــــة 02-89�عــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــدور القــــــــــــــــــــــانون 

                                                           
 .158السابق ص  عد/ قادة بن شھیدة، المرج -1
 سي یوسف زھیة حوریة، الخطأ التقصیري كأساس لمسؤولیة المنتج، المجلة النقدیة، للقانون والعلوم السیاسیة      د/ -2

 .34، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، الجزائر، ص 2006، جانفي 1العدد
 .160السابق ص  عد/ قادة بن شھیدة، المرج -3
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)، أصـــــــــــــ�ح مرت�طـــــــــــــا �عـــــــــــــدم احتـــــــــــــرام المقـــــــــــــای�س القانون�ـــــــــــــة إلنتـــــــــــــاج الملغىالمســـــــــــــتهلك(

 1.السلع والخدمات، مما �سبب ضررا في جانب المستهلك أو الغیر

و�بـــــــــــدو أن القضـــــــــــاء الفرنســـــــــــي قـــــــــــد اعتنـــــــــــق مفهـــــــــــوم الخطـــــــــــأ المفتـــــــــــرض واعتبـــــــــــره       

ج، وهــــــــــو مـــــــــــا ذهــــــــــب إل�ــــــــــه الـــــــــــدكتور محمــــــــــد شـــــــــــكري كاف�ــــــــــا إلثــــــــــارة مســـــــــــؤول�ة المنتــــــــــو 

ـــــــــــــــة الخاصـــــــــــــــة للمضـــــــــــــــرور�ن مـــــــــــــــن المنتجـــــــــــــــات  ـــــــــــــــالقول أن جـــــــــــــــوهر الحما� ســـــــــــــــرور �

و�ســـــــــــتوي فـــــــــــي ذلـــــــــــك أن تكـــــــــــون  االصـــــــــــناع�ة الخطیـــــــــــرة فـــــــــــي افتـــــــــــراض خطـــــــــــأ منتجهـــــــــــ

 2.منتجات خطرة �طب�عتها، أو �سبب عیب فیها

لعیــــــــــــب واعتبـــــــــــر القضــــــــــــاء الفرنســــــــــــي كـــــــــــذلك علــــــــــــم المنــــــــــــتج والتـــــــــــاجر الوســــــــــــ�ط �ا      

قر�نـــــــــــة قضـــــــــــائ�ة قاطعـــــــــــة ال تقبـــــــــــل إث�ـــــــــــات العكـــــــــــس والتـــــــــــي استخلصـــــــــــها مـــــــــــن المـــــــــــواد 

 389-98مــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــانون المــــــــــــــــــــدني الفرنســــــــــــــــــــي ومــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــانون  1645و 1643

المتعلــــــــــق �المســــــــــؤول�ة عــــــــــن فعــــــــــل المنتجــــــــــات المعی�ــــــــــة لیــــــــــر�ط المســــــــــألة �فكــــــــــرة العیــــــــــب 

 3.ال بخطأ المنتج قبل المضرور المتعاقد أو الغیر

 خطأ المنتجثان�ا: مظاهر 

ــــــــــــــالتزام ناشــــــــــــــئ عــــــــــــــن         ــــــــــــــتج � ــــــــــــــد إخــــــــــــــالل المن ــــــــــــــة عن ــــــــــــــار المســــــــــــــؤول�ة العقد� تث

ومـــــــــــن جهـــــــــــة أخـــــــــــرى تثـــــــــــار المســـــــــــؤول�ة التقصـــــــــــیر�ة عنـــــــــــد  ,مـــــــــــن جهـــــــــــةهـــــــــــذا 4,العقـــــــــــد

 اإلخالل �التزام عام �فرضه القانون المتمثل في عدم اإلضرار �الغیر.

                                                           
 .83بن خم�س، المرجع السابق، ص بولح�ة  علي -1
 .82محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص د/ -2
 .84-81بن خم�س، المرجع السابق، ص بولح�ة  علي -3
 .588، ص 2005، دار الكتب القانونیة، مصر، 1أنور طلبة، الوسیط في القانون المدني، جد/ -4
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ـــــــــــــب بإث�ـــــــــــــات خطـــــــــــــأ المنـــــــــــــتج ، ومـــــــــــــن فـــــــــــــي حك         ـــــــــــــذا فالمتضـــــــــــــرر مطال مـــــــــــــه ل

كــــــــــــــالموزع والمســــــــــــــتورد وال�ــــــــــــــائع �الجملــــــــــــــة، فــــــــــــــي ســــــــــــــلوكه وعــــــــــــــدم توخ�ــــــــــــــه ال�قظــــــــــــــة، 

والحـــــــــــرص والت�صـــــــــــر المـــــــــــوازي لمثلـــــــــــه مـــــــــــن المهنیـــــــــــین فـــــــــــي مواجهـــــــــــة المـــــــــــدین الـــــــــــذي 

ـــــــــــــى  �فتقـــــــــــــد �الضـــــــــــــرورة للدرا�ـــــــــــــة الضـــــــــــــرور�ة الكاف�ـــــــــــــة، وتخف�فـــــــــــــا للعـــــــــــــبء الواقـــــــــــــع عل

المضـــــــــــرور إلث�ـــــــــــات خطـــــــــــأ المنـــــــــــتج ذهـــــــــــب القضـــــــــــاء الفرنســـــــــــي إلـــــــــــى اعت�ـــــــــــار مجـــــــــــرد 

تســــــــل�م منتــــــــوج معیـــــــــب �كفــــــــي إلث�ـــــــــات خطــــــــأ المنـــــــــتج و�التــــــــالي إثـــــــــارة مســــــــؤولیته، وهـــــــــو 

مــــــــــا ســـــــــــار عل�ــــــــــه المشـــــــــــرع الجزائــــــــــري بنقـــــــــــل عــــــــــبء اإلث�ـــــــــــات مــــــــــن المضـــــــــــرور إلـــــــــــى 

ن ینفـــــــــــــي انعـــــــــــــدام خطئـــــــــــــه أو مـــــــــــــن هـــــــــــــم تحـــــــــــــت رعایتـــــــــــــه أو أالمحتـــــــــــــرف وٕالزامـــــــــــــه �ـــــــــــــ

 .1رقابته

 ومـــــــــــا �مكـــــــــــن أن نالحظـــــــــــه وجـــــــــــود صـــــــــــعو�ة فـــــــــــي إث�ـــــــــــات المضـــــــــــرور لخطـــــــــــأ المنـــــــــــتج

ونتیجــــــــــة لـــــــــــذلك افتــــــــــرض القـــــــــــانون الخطــــــــــأ فـــــــــــي جانــــــــــب المنـــــــــــتج، وف�مــــــــــا یلـــــــــــي ب�ـــــــــــان 

 ل�عض نماذج عن خطأ المنتج:

 _ الخطأ في تصم�م المنتوج1

الفنــــــــــــي النــــــــــــاتج عــــــــــــن عــــــــــــدم  فــــــــــــي الخطــــــــــــأ یتعلــــــــــــق أساســــــــــــا هــــــــــــذا الخطــــــــــــأ        

صــــــــــــانع الطــــــــــــائرة  مســــــــــــایرة التصــــــــــــم�م لمــــــــــــا بلغــــــــــــه التقــــــــــــدم العلمــــــــــــي كعــــــــــــدم إلتــــــــــــزام

ســــــــــــتخدام العــــــــــــادي لإلبتصـــــــــــم�م منتــــــــــــوج آمــــــــــــن، وصــــــــــــالح للمالحـــــــــــة الجو�ــــــــــــة وفقــــــــــــا 

والمتوقـــــــــع لهـــــــــا، و�لتـــــــــزم المنـــــــــتج ببـــــــــذل العنا�ـــــــــة الالزمـــــــــة بوصـــــــــفه محترفـــــــــا، و�جـــــــــب 
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عل�ــــــــــــه بــــــــــــذل كــــــــــــل العنا�ــــــــــــة والحــــــــــــرص كغیــــــــــــره مــــــــــــن المحتــــــــــــرفین فــــــــــــي الظــــــــــــروف 

 1.نفسها

ســــــــــتخدام اإلدم وتنصــــــــــب العیــــــــــوب المترت�ــــــــــة عــــــــــن خطــــــــــأ فــــــــــي التصــــــــــم�م، عــــــــــ       

وٕان أغلــــــــــــب القضــــــــــــا�ا التــــــــــــي منتجــــــــــــات، الكــــــــــــافي للمــــــــــــواد التــــــــــــي صــــــــــــممت بهــــــــــــا ال

المنــــــــــــتج فــــــــــــي تصــــــــــــم�مه المتضــــــــــــررون لــــــــــــنقص العنا�ــــــــــــة المطلو�ــــــــــــة مــــــــــــن یرفعهــــــــــــا 

 2.�الدرجة التي تحقق األمن واألمان لألشخاص واألموال

 _الخطأ في صناعة المنتوج2

طر�قــــــــــة التــــــــــي التــــــــــوج �إن خطــــــــــأ المنــــــــــتج مــــــــــرت�ط أساســــــــــا �عمل�ــــــــــة تصــــــــــن�ع المن     

تجعلــــــــه معی�ــــــــا وفــــــــي غا�ــــــــة الخطــــــــورة لمــــــــن �ســــــــتخدمه كــــــــأن یهمــــــــل صــــــــانع الطــــــــائرة 

حت�اطـــــــــات الواج�ـــــــــة لتفـــــــــادي ظهـــــــــور أ�ـــــــــة عیـــــــــوب فـــــــــي صـــــــــناعتها االاتخـــــــــاذ جم�ـــــــــع 

وذلــــــــــــك �ســــــــــــوء اخت�ــــــــــــار المــــــــــــواد الداخلــــــــــــة فــــــــــــي التصــــــــــــن�ع أو عــــــــــــن طر�ــــــــــــق ســــــــــــوء 

و�التــــــــــــالي البــــــــــــد علــــــــــــى المنــــــــــــتج أن �قــــــــــــوم بتجر�ــــــــــــب منتجاتــــــــــــه �القـــــــــــــدر  ,تركیبهــــــــــــا

وٕاجـــــــــراء الرقا�ـــــــــة علیهـــــــــا مـــــــــن طـــــــــرف هیئـــــــــة  ,الكـــــــــافي قبـــــــــل طرحهـــــــــا فـــــــــي األســـــــــواق

ـــــــــــة الفحـــــــــــص والرقا�ـــــــــــة  ـــــــــــل �عمل� ـــــــــــة تتكف ـــــــــــة خارج� تا�عـــــــــــة للشـــــــــــركة المنتجـــــــــــة أو هیئ

 3.التقن�ة

 

 

                                                           
یسریة عبد الجلیل، المسؤولیة عن األضرار الناشئة عن عیوب تصنیع الطائرات، منشأة المعارف، اإلسكندریة د/ -1
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 _الخطأ في التحذیر3

المعقـــــــــــدة والتـــــــــــي تتطلـــــــــــب دقـــــــــــة یلتـــــــــــزم المنتجـــــــــــین للمنتجـــــــــــات ذات الطب�عـــــــــــة        

هـــــــــذا االلتــــــــــزام كبیـــــــــرة فـــــــــي اســـــــــتعمالها، أن �صـــــــــرح بهـــــــــذه الطب�عـــــــــة الخطـــــــــرة لهـــــــــا، و 

ــــــــــرف اهــــــــــو �التحــــــــــذیر  ــــــــــتج أو المحت ــــــــــى الصــــــــــانع أو المن ــــــــــزام شخصــــــــــي یجــــــــــب عل لت

للغیــــــــــــر أو المــــــــــــوزع وٕاال عــــــــــــد مهمــــــــــــال  یتركــــــــــــهالق�ــــــــــــام �ــــــــــــه بنفســــــــــــه، وال یجــــــــــــوز أن 

 1.إهماال جس�ما

 والتوز�ع _الخطأ في مرحلتي التسو�ق4

ـــــــــدخل مـــــــــن       ـــــــــوم بهـــــــــا كـــــــــل مت ـــــــــي �ق ـــــــــع والتســـــــــو�ق الت ـــــــــة التوز� ـــــــــد تضـــــــــم مرحل وق

غیــــــــــر المنـــــــــــتج األصـــــــــــلي للمنتـــــــــــوج أخطـــــــــــاء تقــــــــــوم علـــــــــــى أساســـــــــــها مســـــــــــؤول�ة هـــــــــــذا 

ـــــــــــة أو �كـــــــــــون �التقصـــــــــــیر  ـــــــــــف والتعبئ ـــــــــــي التغلی ـــــــــــق األمـــــــــــر بخطـــــــــــأ ف ـــــــــــر، و�تعل األخی

والمحافظـــــــــــــة عل�ـــــــــــــه وفـــــــــــــق الشـــــــــــــروط التـــــــــــــي  ,فـــــــــــــي تخـــــــــــــز�ن الســـــــــــــلعة أو المنتـــــــــــــوج

 2.طلبها حفظها وتخز�نهایت

وكـــــــــــذلك قـــــــــــد یتصـــــــــــور الخطـــــــــــأ عنـــــــــــد قـــــــــــ�م المنـــــــــــتج بتســـــــــــل�م المنتجـــــــــــات إلـــــــــــى      

الز�ــــــــائن بوصــــــــفه �ائعــــــــا وذلــــــــك عنــــــــد عــــــــدم مراعاتــــــــه لقواعــــــــد التســــــــل�م التــــــــي تقتضــــــــي 

اتخـــــــــاذ كافـــــــــة االحت�اطـــــــــات حتـــــــــى ال �حـــــــــدث ضـــــــــرر للشـــــــــخص الـــــــــذي یتســـــــــلم هـــــــــذه 

أمـــــــــــا ف�مـــــــــــا یتعلـــــــــــق �األخطـــــــــــاء التـــــــــــي تنـــــــــــتج عـــــــــــن تهیئـــــــــــة المنتـــــــــــوج  3،المنتوجـــــــــــات

والتخـــــــــــز�ن المعیـــــــــــب لـــــــــــه فإنـــــــــــه یتطلـــــــــــب أن �كـــــــــــون وفقـــــــــــا للشـــــــــــروط التـــــــــــي تســـــــــــمح 

، وهـــــــــــي �التـــــــــــالي أخطـــــــــــاء ال ر�المحافظـــــــــــة علـــــــــــى الســـــــــــلعة ووقایتهـــــــــــا مـــــــــــن األخطـــــــــــا
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تحصــــــــــى وال تعــــــــــد فــــــــــي هــــــــــذا المجــــــــــال خاصــــــــــة إذا تعلــــــــــق األمــــــــــر بتكلیــــــــــف المنــــــــــتج 

 1.ء عنه للق�ام �عمل�ة التوز�ع والتسو�ق�عض الوسطاء أو الوكال

ومــــــــــا �مكــــــــــن اســــــــــتنتاجه مــــــــــن كــــــــــل مــــــــــا ســــــــــبق أن الثــــــــــورة الصــــــــــناع�ة واآللــــــــــة        

أبرزتهـــــــــــا نقـــــــــــائض نظـــــــــــام المســـــــــــؤول�ة المدن�ـــــــــــة �صـــــــــــفة عامـــــــــــة ومســـــــــــؤول�ة المنـــــــــــتج 

�صــــــــــفة خاصــــــــــة �حیــــــــــث تجلــــــــــت تلــــــــــك نقــــــــــائص نظــــــــــام المســــــــــؤول�ة المدن�ــــــــــة �صــــــــــفة 

�حیــــــــــث تجلــــــــــت تلــــــــــك النقــــــــــائص فــــــــــي عامــــــــــة ومســــــــــؤول�ة المنــــــــــتج �صــــــــــفة خاصــــــــــة 

�قــــــــــــاء عــــــــــــدد كبیــــــــــــر مــــــــــــن الضــــــــــــحا�ا حــــــــــــوادث النشــــــــــــاط االقتصــــــــــــادي والصــــــــــــناعي 

(المنتجــــــــــات والخــــــــــدمات المعی�ــــــــــة) بــــــــــدون تعــــــــــو�ض وذلــــــــــك راجــــــــــع لصــــــــــعو�ة إث�ــــــــــات 

ــــــــــــث  2،خطــــــــــــأ المســــــــــــؤول عــــــــــــن األضــــــــــــرار التــــــــــــي تســــــــــــببها المنتجــــــــــــات المعی�ــــــــــــة حی

أصـــــــــــــــ�حت المصـــــــــــــــانع تســـــــــــــــتعمل �عـــــــــــــــض المـــــــــــــــواد الضـــــــــــــــارة، وتصـــــــــــــــنع وتســـــــــــــــوق 

ــــــــــــوث المحــــــــــــ�ط، من توجــــــــــــات خطیــــــــــــرة كــــــــــــالمواد الســــــــــــامة و�التــــــــــــالي تتســــــــــــبب فــــــــــــي تل

ـــــــــــــى  ،وتـــــــــــــؤثر �الضـــــــــــــرورة علـــــــــــــى صـــــــــــــحة األشـــــــــــــخاص ومـــــــــــــن الصـــــــــــــعب جـــــــــــــدا عل

ـــــــــــار أن الضـــــــــــرر مـــــــــــن فعـــــــــــل  ـــــــــــتج أو المســـــــــــؤول �اعت� ـــــــــــات خطـــــــــــأ المن الضـــــــــــح�ة إث�

والســـــــــامة ولـــــــــ�س مـــــــــن فعـــــــــل اإلنســـــــــان، هـــــــــذا مـــــــــا جعـــــــــل  ةاآلالت والمـــــــــواد المســـــــــتعمل

مســـــــــــؤول�ة تحقـــــــــــق حما�ـــــــــــة أســـــــــــس جدیـــــــــــدة لهـــــــــــذه الالفقــــــــــه والقضـــــــــــاء ی�حثـــــــــــان عـــــــــــن 

، ولقــــــــــد تجلــــــــــت بــــــــــوادر ذلــــــــــك �ظهــــــــــور �عــــــــــض القــــــــــوانین المتصــــــــــلة أكثــــــــــر للضــــــــــحا�ا

�الموضـــــــــــــوع كالقـــــــــــــانون المتعلـــــــــــــق �حـــــــــــــوادث العمـــــــــــــل فـــــــــــــي فرنســـــــــــــا الصـــــــــــــادر فـــــــــــــي 

وتالهــــــــــــا القـــــــــــــانون الخــــــــــــاص �ـــــــــــــالتعو�ض عــــــــــــن حـــــــــــــوادث المـــــــــــــرور ، 09/04/1998

ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــق �ضـــــــــــــــح 05/07/1985الصـــــــــــــــادر ف ـــــــــــــــانون المتعل ـــــــــــــــم الق ا�ا اإلصـــــــــــــــا�ات ث
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ــــــــــداء فقــــــــــدان المناعــــــــــة ــــــــــوء الصــــــــــادر فــــــــــي  -AIDS-ب ــــــــــل الــــــــــدم المو� النــــــــــاتج عــــــــــن نق

21/12 /1991.1 

ومــــــــــــا تجــــــــــــدر اإلشــــــــــــارة إل�ــــــــــــه فــــــــــــي هــــــــــــذا الســــــــــــ�اق أن الفقــــــــــــه قــــــــــــد أعطــــــــــــى         

مــــــــــــدني فرنســـــــــــي حیــــــــــــث وســــــــــــع  1384تـــــــــــأو�الت جدیــــــــــــدة خاصــــــــــــة بـــــــــــنص المــــــــــــادة 

ـــــــه هـــــــذه المـــــــادة وافتراضـــــــه �صـــــــ ـــــــذي ترمـــــــي إل� ـــــــي مـــــــن مفهـــــــوم الخطـــــــأ ال ـــــــة ف فة قطع�

وتخفیـــــــــف عـــــــــبء اإلث�ـــــــــات عـــــــــن المضـــــــــرور كنتیجـــــــــة لـــــــــذلك وهـــــــــو ،2جانـــــــــب المنـــــــــتج

ـــــــــــوج  مـــــــــــا اســـــــــــتقر عل�ـــــــــــه القضـــــــــــاء الفرنســـــــــــي حیـــــــــــث اعتبـــــــــــر أن مجـــــــــــرد تســـــــــــل�م منت

 3.معیب �كفي إلث�ات خطأ المنتج

ونتیجــــــــــــة لقصــــــــــــور فكــــــــــــرة الخطــــــــــــأ عمــــــــــــد الفقــــــــــــه والقضــــــــــــاء إلــــــــــــى اســــــــــــتبدالها        

�فكـــــــــــرة المخـــــــــــاطر أو تحمـــــــــــل الت�عـــــــــــة التـــــــــــي ال تشـــــــــــترط أن �كـــــــــــون الضـــــــــــرر ناشـــــــــــئا 

عـــــــــن انحـــــــــراف فـــــــــي ســـــــــلوك محدثـــــــــه حتـــــــــى یلـــــــــزم �ـــــــــالتعو�ض عنـــــــــه، بـــــــــل �كفـــــــــي أن 

�كـــــــــــون الضـــــــــــرر قـــــــــــد وقـــــــــــع نتیجــــــــــــة نشـــــــــــاطه ف�كـــــــــــون أســـــــــــاس المســـــــــــؤول�ة الفعــــــــــــل 

ــــــــــو  الضــــــــــار ال الخطــــــــــأ م مســــــــــؤول�ة ف�مجــــــــــرد حــــــــــدوث ضــــــــــرر عــــــــــن فعــــــــــل معــــــــــین تق

مرتك�ــــــــــــه، �حیــــــــــــث تكفــــــــــــي عالقــــــــــــة ســــــــــــبب�ة ماد�ــــــــــــة بــــــــــــین النشــــــــــــاط الــــــــــــذي مارســــــــــــه 

 المسؤول والضرر الذي أصاب المضرور.

ـــــــــاك          ـــــــــة هن ـــــــــى ظهـــــــــور هـــــــــذه النظر� ـــــــــي دفعـــــــــت إل إن مـــــــــن أهـــــــــم األســـــــــ�اب الت

أســـــــــــــ�اب اقتصـــــــــــــاد�ة �ـــــــــــــانقالب المجتمـــــــــــــع مـــــــــــــن مجتمـــــــــــــع زراعـــــــــــــي إلـــــــــــــى مجتمـــــــــــــع 

، وأســــــــــــ�اب فلســــــــــــف�ة أیدیولوج�ــــــــــــة لتعلقهــــــــــــا �المــــــــــــذهب الفــــــــــــردي، وأســــــــــــ�اب صــــــــــــناعي

اجتماع�ـــــــــة منهــــــــــا النقا�ــــــــــات العمال�ــــــــــة والمجتمــــــــــع المــــــــــدني، وأخیــــــــــرا أســــــــــ�اب قانون�ــــــــــة 
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جـــــــــد مــــــــن حـــــــــوادث و �حیــــــــث ظهــــــــر قصـــــــــور النصــــــــوص القانون�ـــــــــة عــــــــن تغط�ـــــــــة مــــــــا 

 .لم تكن معروفة من قبل

 الفرع الثاني: تحمل الت�عة كأساس لمسؤول�ة المنتج

ـــــــــــــي مـــــــــــــدلول فكـــــــــــــرة الخطـــــــــــــأ كأســـــــــــــاس       ـــــــــــــي الفـــــــــــــرع األول ف �عـــــــــــــدما فصـــــــــــــلنا ف

ــــــــى أســــــــاس آخــــــــر  ــــــــرع إل ــــــــتج، ســــــــنتطرق مــــــــن خــــــــالل هــــــــذا الف ــــــــانوني لمســــــــؤول�ة المن ق

اإلشـــــــــارة  لهـــــــــذه المســـــــــؤول�ة یتمثـــــــــل فـــــــــي نظر�ـــــــــة تحمـــــــــل الت�عـــــــــة وذلـــــــــك مـــــــــن خـــــــــالل

مضــــــــــــمون هــــــــــــذه النظر�ــــــــــــة وكــــــــــــذا تســــــــــــل�ط الضــــــــــــوء علــــــــــــى ك�ف�ــــــــــــة تنظــــــــــــ�م  إلــــــــــــى

 التشر�عات لها.

 نظر�ة المخاطر أوال:

ــــــــرن الماضــــــــي �مناســــــــ�ة حــــــــوادث العمــــــــل ,وعــــــــدم  ــــــــة الق ــــــــي نها� ــــــــة ف ظهــــــــرت هــــــــذه النظر�

كفا�ــــــــــة قواعــــــــــد المســــــــــؤول�ة المدن�ــــــــــة لضــــــــــمان حــــــــــق العامــــــــــل المصــــــــــاب فــــــــــي التعــــــــــو�ض 

ـــــــــث كـــــــــان العامـــــــــل المصـــــــــاب �حـــــــــرم  عمـــــــــا �صـــــــــی�ه مـــــــــن اضـــــــــرار جـــــــــراء الحـــــــــوادث ,حی

ــــــــــــات الخطــــــــــــا,منمــــــــــــن التعــــــــــــو�ض  ــــــــــــا جــــــــــــاءت المنــــــــــــاداة  لمجــــــــــــرد عجــــــــــــزه عــــــــــــن اث� هن

و  1�ضــــــــــرورة تغییـــــــــــر اســـــــــــاس المســـــــــــؤول�ة واتخـــــــــــاذ فكـــــــــــرة تحمـــــــــــل الت�عـــــــــــة اســـــــــــاس لهـــــــــــا

ــــــــر �كــــــــون صــــــــاح�ه  ــــــــة ان كــــــــل فعــــــــل �مكــــــــن ان �ســــــــبب ضــــــــرر للغی مــــــــؤدى هــــــــذه النظر�

مســــــــــؤول عنهحتــــــــــى و لــــــــــو لــــــــــم �كــــــــــن هــــــــــذا االخیــــــــــر قــــــــــد ارتكــــــــــب خطــــــــــا �معنــــــــــى انــــــــــه 

ــــــــزم ــــــــى بل ــــــــاتج عــــــــن خطــــــــا المنــــــــتج حت �ــــــــالتعو�ض,  ال�شــــــــترط ان �كــــــــون هــــــــذا الضــــــــرر ن

وانمـــــــــا �كفـــــــــي انـــــــــه قـــــــــد وقـــــــــع ضـــــــــرر �ســـــــــبب نشـــــــــاطهوعل�ه هـــــــــذه النظر�ـــــــــة تقـــــــــوم علـــــــــى 

 2اساس موضوعي
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 93مرجع سابق ص’خمیس سناء ,المسؤولیة الموضوعیة للمنتج...  2
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وف�مـــــــــا یلـــــــــي نحـــــــــاول إعطـــــــــاء تعر�ـــــــــف لهـــــــــذه النظر�ـــــــــة وكـــــــــذا تقـــــــــدیرها وفقـــــــــا لمـــــــــا        

 جاء �ه الفقه والقضاء في هذا المجال.

 _ تعر�ف نظر�ة تحمل الت�عة1

إن مــــــــــــؤدى هــــــــــــذه النظر�ــــــــــــة، أن كــــــــــــل نشــــــــــــاط �مكــــــــــــن أن ینــــــــــــتج ضــــــــــــررا �كــــــــــــون       

ــــــــو  ــــــــي إ�قــــــــاع ضــــــــرر �ــــــــالغیر ول ــــــــه إذا مــــــــا تســــــــبب هــــــــذا النشــــــــاط ف صــــــــاح�ه مســــــــؤوال عن

كـــــــــــان ســــــــــــلوكه غیـــــــــــر مشــــــــــــوب �ــــــــــــأي خطـــــــــــأ �معنــــــــــــى ال تشـــــــــــترط أن �كــــــــــــون الضــــــــــــرر 

ناشـــــــــئ عـــــــــن انحـــــــــراف فـــــــــي ســـــــــلوك المنـــــــــتج حتـــــــــى یلـــــــــزم  �ـــــــــالتعو�ض، إنمـــــــــا �كفـــــــــي أن 

ــــــــ ــــــــة هــــــــو �كــــــــون الضــــــــرر ق ــــــــإن أســــــــاس هــــــــذه النظر� ــــــــالي ف ــــــــع نتیجــــــــة نشــــــــاطه، و�الت د وق

الضــــــــــــــرر، وال تقــــــــــــــ�م أي وزن للخطــــــــــــــأ، فــــــــــــــالعبرة �الضــــــــــــــرر الــــــــــــــذي لحــــــــــــــق الضــــــــــــــح�ة، 

والــــــــذي یجــــــــب جبــــــــره مــــــــا لــــــــم یرجــــــــع ذلــــــــك لخطــــــــأ المضــــــــرور نفســــــــه وتكــــــــون المســــــــؤول�ة 

فـــــــــــي ظـــــــــــل هـــــــــــذه النظر�ـــــــــــة مســـــــــــؤول�ة موضـــــــــــوع�ة تتجاهـــــــــــل تمامـــــــــــا ســـــــــــلوك الشـــــــــــخص 

 رر الذي لحق الضح�ة.الذي یتحمل تعو�ض الض

ــــــــة  ــــــــرى ان هــــــــذه النظر� ــــــــى قســــــــمین, مــــــــنهم مــــــــن ی ــــــــة ال ــــــــد انقســــــــم انصــــــــار هــــــــذه النظر� لق

ـــــــــــر�ح او الغـــــــــــنم �ـــــــــــالغرم,اي مـــــــــــن ینتفـــــــــــع  ـــــــــــوم علـــــــــــى اســـــــــــاس المخـــــــــــاطر المقابلـــــــــــة لل تق

ــــــــــان  ــــــــــرى � ــــــــــاني فی ــــــــــه ان یتحمــــــــــل مخــــــــــاطر هــــــــــذا االنتفاع,امــــــــــاال الفر�ــــــــــق الث �شــــــــــیئ عل�

دث,�معنى ان المنــــــــــــتج عنــــــــــــدما هــــــــــــذه النظر�ــــــــــــة تقــــــــــــوم علــــــــــــى فكــــــــــــرة الخطــــــــــــا المســــــــــــتح

�طــــــــــرح منتجــــــــــا للتــــــــــداول فانــــــــــه �كــــــــــون بــــــــــذلك قــــــــــد اســــــــــتحدث خطــــــــــرا, وعل�ــــــــــه اذا وقــــــــــع 

تاخذنظر�ــــــــــــة المخـــــــــــــاطر  1ضــــــــــــرر للغیــــــــــــر جــــــــــــراء ذلــــــــــــك اســــــــــــتوجب عل�ــــــــــــه التعــــــــــــو�ض

صـــــــــــورتان االولـــــــــــى مطلقـــــــــــة والثان�ـــــــــــة مقیـــــــــــدة ف�النســـــــــــ�ة للصـــــــــــورة المطلقـــــــــــة فـــــــــــان مـــــــــــن 

و�التـــــــــــــالي االســـــــــــــتغناء عـــــــــــــن ینشـــــــــــــا �فعلـــــــــــــه خطـــــــــــــر مســـــــــــــتحدثیتعین علیهتحمـــــــــــــل ت�عتها,
                                                           

تحلیلیة وتطبیقیة في ضوء احكام القانون المدني وقانون حمایة  كریم بن سخریة,المسؤولیة المدنیة للمنتج و الیات التعویض للمتضرر,دراسة 1
 112ص 2013دار الجامعة الجدیدة,االسكندریة 2009المستھلك وقمع الغش 
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اث�ــــــــــات خطــــــــــا المســــــــــؤول ,اذ �كتفــــــــــي �اث�ــــــــــات الضــــــــــرر وعالقــــــــــة الســــــــــبب�ة و�ــــــــــین فعــــــــــل 

المســـــــــــــؤول,اما الثان�ـــــــــــــة وهـــــــــــــي الصـــــــــــــورة المقیـــــــــــــدة فمضـــــــــــــمونها ان المســـــــــــــؤول�ة التقـــــــــــــوم 

�مجــــــــــرد حــــــــــدوث الضــــــــــرر وانمــــــــــا تكــــــــــون مقترنــــــــــة �عنصــــــــــر اخــــــــــر و ذلــــــــــك ان عنصــــــــــر 

ـــــــــائج مقابـــــــــ ـــــــــه نت ل لمـــــــــا یر�حـــــــــه مـــــــــن نشـــــــــاطه الضـــــــــرر وحـــــــــده �ضـــــــــر �المســـــــــؤول بتحمیل

 الذي �سبب مخاطر للغیر

إذ تقتصــــــــــر المســـــــــــؤول�ة عـــــــــــن فعـــــــــــل األشـــــــــــ�اء علــــــــــى األضـــــــــــرار التـــــــــــي تتســـــــــــبب فیهـــــــــــا  

 أش�اء تتطلب حراستها عنا�ة خاصة أو حراسة آالت م�كان�ك�ة.

 _تقدیر نظر�ة تحمل الت�عة 2

ــــــــــذي أحدثتــــــــــه هــــــــــذه النظر�ــــــــــة فــــــــــي نظــــــــــام المســــــــــؤول�ة      ال �مكــــــــــن نكــــــــــران التحــــــــــول ال

ــــــــذي  ــــــــي االهتمــــــــام ال ــــــــث یرجــــــــع لهــــــــا الفضــــــــل ف ــــــــتج، �حی ــــــــة، ومعهــــــــا مســــــــؤول�ة المن المدن�

ـــــــــــــــــات القانون�ـــــــــــــــــة القائمـــــــــــــــــة، كالعمـــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــه لألطـــــــــــــــــراف الضـــــــــــــــــع�فة فـــــــــــــــــي العالق أولت

ي والمســــــــــــــــتهلكین وعــــــــــــــــابري الطر�ــــــــــــــــق، واســــــــــــــــتهدفها لتحقیــــــــــــــــق التضــــــــــــــــامن االجتمــــــــــــــــاع

الهـــــــــــادف إلـــــــــــى تحقیـــــــــــق تـــــــــــوازن بـــــــــــین ضـــــــــــحا�ا اآلالت والمنتجـــــــــــات المتحملـــــــــــین غال�ـــــــــــا 

ــــــــــین مالكهــــــــــا الغــــــــــانمین مــــــــــن نشــــــــــاطها. ــــــــــري   لعیو�هــــــــــا و� �عــــــــــدما اخــــــــــذ المشــــــــــرع الجزائ

ظهــــــــــرت نزعــــــــــة حما�ــــــــــة المســــــــــتهلك مــــــــــن ،1بنظر�ــــــــــة المخــــــــــاطر فــــــــــي اكثــــــــــر مــــــــــن شــــــــــان

ــــــــــــــة والخطــــــــــــــرة ــــــــــــــانون  2المنتجــــــــــــــات المعی� ــــــــــــــك �عــــــــــــــد صــــــــــــــدور ق ــــــــــــــق  02-89وذل المتعل

 منـــــــــه علـــــــــى ان 2حیـــــــــث اوجبـــــــــت المـــــــــادة  3المســـــــــتهلك  لقواعـــــــــد العامـــــــــة لحما�ـــــــــة�ا

یـــــــــــوفر كـــــــــــل منتـــــــــــوج ضـــــــــــمانات ضـــــــــــد كـــــــــــل المخـــــــــــاطر التـــــــــــى مـــــــــــن شـــــــــــانها المســـــــــــاس 

ــــــــــة ,�صــــــــــحة و ســــــــــالمة المســــــــــتهلك اة تضــــــــــر �مصــــــــــالح �صــــــــــرف النظــــــــــر عمــــــــــا ه الماد�
                                                           

 من القانون المدني138المتعلق بالبیئة والمادة  03-0 1المتعلق بحوادث العمل و القانون  13-83انظر القانون  1
ضرار الناجمة عن المنتجات المعیبة ,دراسة مقارنة,مذكرة ماجستیر في القانون الخاص ,جامعة احمد معاشو,المسؤولیة عن اال 2

 66ص 2013-01,2012الجزائر
 03-09القانون رقمب د العامة لحمایة المستھلك,الملغىالمتعلق بالقواع 02-09القانون رقم  3
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ذا كــــــــــان مخطئــــــــــا أو غیــــــــــر مخطــــــــــئ طالمــــــــــا أن المنــــــــــتج �حقــــــــــق دائمــــــــــا الــــــــــر�ح، و�هــــــــــذا 

لمخــــــــــــاطر أكثــــــــــــر توافقــــــــــــا مــــــــــــع المســــــــــــتجدات الحال�ــــــــــــة التــــــــــــي تؤســــــــــــس تعتبــــــــــــر فكــــــــــــرة ا

المســـــــــؤول�ة علـــــــــى فكـــــــــرة الخطـــــــــأ والتـــــــــي تلـــــــــزم المضـــــــــرور بإث�ـــــــــات خطـــــــــأ المنـــــــــتج وهـــــــــو 

و�ـــــــــــرى ي الســـــــــــلع والمنتجـــــــــــات الطـــــــــــا�ع الحرفـــــــــــي ,إث�ـــــــــــات عســـــــــــیر �ـــــــــــالنظر إلـــــــــــى تعـــــــــــد

مؤ�ــــــــــــدي هـــــــــــــذه النظر�ــــــــــــة أن إث�اتهـــــــــــــا عســــــــــــیر خاصـــــــــــــة عنــــــــــــد اشـــــــــــــتراك جملــــــــــــة مـــــــــــــن 

�ة و�التـــــــــــالي �صـــــــــــعب تحدیـــــــــــد مصـــــــــــدرها هـــــــــــذا مـــــــــــن جهـــــــــــة، المنتجـــــــــــین فـــــــــــي المســـــــــــؤول

ومــــــــــن جهــــــــــة أخــــــــــرى فــــــــــإن تشــــــــــدید مســــــــــؤول المنــــــــــتج �حفــــــــــزه علــــــــــى العنا�ــــــــــة �اإلنتــــــــــاج، 

ــــــــــى ذلــــــــــك أن  ــــــــــة �الوقا�ــــــــــة مــــــــــن أخطــــــــــاره، �ضــــــــــاف إل و�دفعــــــــــه التخــــــــــاذ الوســــــــــائل الكفیل

ـــــــــــة،  ـــــــــــه الثقـــــــــــة الكامل ـــــــــــق دعا�ـــــــــــة حـــــــــــول المنتـــــــــــوج فالمســـــــــــتهلك یـــــــــــولي ل المنـــــــــــتج إذا أطل

ــــــــى ــــــــل مــــــــن أجلهــــــــا عل ــــــــائج هــــــــذه الثقــــــــة  �قب الشــــــــراء منــــــــه، ومــــــــن المنطــــــــق أن یتحمــــــــل نت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــان لهــــــــــــــــــــــــــــــــــذه    التي أوجدها، وال ضرر عل�ه من تحمل هذه المسؤول�ة. لق

النظر�ـــــــــة األثـــــــــر ال�ـــــــــارز فـــــــــي مســـــــــؤول�ة المنـــــــــتج و�ـــــــــالرغم ممـــــــــا حققتـــــــــه مـــــــــن ضـــــــــمانات 

للمضـــــــــرور فـــــــــإن ذلـــــــــك لـــــــــم �منـــــــــع مـــــــــن وجـــــــــود مآخـــــــــذ علیهـــــــــا نوجزهـــــــــا ف�مـــــــــا یلـــــــــي: إن 

ــــــــــة تر  ــــــــــدما هــــــــــذه النظر� ــــــــــى المســــــــــتوى االقتصــــــــــادي فهــــــــــي عن ــــــــــب مســــــــــاوئ متعــــــــــددة عل ت

تنتهــــــــي إلـــــــــى تحمیــــــــل الشـــــــــخص كافـــــــــة األضــــــــرار التـــــــــي تلحـــــــــق الغیــــــــر نتیجـــــــــة نشـــــــــاطه، 

ـــــــــى شـــــــــل الح�ـــــــــاة االقتصـــــــــاد�ة، وتثبـــــــــ�ط همـــــــــم األفـــــــــراد  ـــــــــك یـــــــــؤدي �الضـــــــــرورة إل فـــــــــإن ذل

ــــــــــى المجتمــــــــــع �أســــــــــره ــــــــــي تعــــــــــود عل ــــــــــة والت وٕان ، عــــــــــن ممارســــــــــة أوجــــــــــه النشــــــــــاط المختلف

الــــــــة تقتضــــــــي تحقیــــــــق نــــــــوع مــــــــن التــــــــوازن بــــــــین مــــــــا �غنمــــــــه المنــــــــتج مــــــــن مقتضــــــــ�ات العد

الشــــــــــيء، ومـــــــــــا بترتـــــــــــب عـــــــــــن ذلـــــــــــك الشــــــــــيء مـــــــــــن أخطـــــــــــار شـــــــــــر�طة أن �كـــــــــــون هـــــــــــذا 

 1.التوازن على أساس معقول

                                                           
 .159 الحاج، المرجع السابق، صعبد القادر محمدد/  ،73محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص / د -1
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 ثان�ا: نظر�ة المخاطر كأساس لمسؤول�ة المنتج في القانون الجزائري 

قبــــــــــل تعــــــــــدیل القــــــــــانون المــــــــــدني كانــــــــــت مســــــــــؤول�ة المنــــــــــتج تثــــــــــار وفقــــــــــا ألحكــــــــــام        

حیـــــــــث كـــــــــان علـــــــــى المضـــــــــرور إث�ـــــــــات أن الضـــــــــرر الـــــــــذي حصــــــــــل  منـــــــــه 124المـــــــــادة 

لــــــــه جــــــــراء العیــــــــب فــــــــي التواجــــــــد كــــــــان �ســــــــبب خطــــــــأ المنــــــــتج لكــــــــن ال �مكــــــــن اخــــــــذ هــــــــذه 

 .على إطالقها -فكرة الخطأ  -الفكرة 

المــــــــــــــــــــدني فــــــــــــــــــــي  لــــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــــانون لكــــــــــــــــــــن �عــــــــــــــــــــد التعــــــــــــــــــــدیل الــــــــــــــــــــذي ورد ع        

ع الجزائـــــــــــــري لمســـــــــــــؤول�ة المنـــــــــــــتج مـــــــــــــن خـــــــــــــالل نـــــــــــــص أســـــــــــــس المشـــــــــــــر  20/06/2005

ـــــــــــى مـــــــــــایلي: "�كـــــــــــون المنـــــــــــتج مســـــــــــؤوال عـــــــــــن  140المـــــــــــادة  مكـــــــــــرر �حیـــــــــــث تـــــــــــنص عل

ــــــــم تر�طــــــــه �المتضــــــــرر عالقــــــــة  الضــــــــرر النــــــــاتج عــــــــن عیــــــــب فــــــــي منتوجــــــــه حتــــــــى ولــــــــو ل

 تعاقد�ة".

ــــــــــــوج وال        ــــــــــــب فــــــــــــي المنت ــــــــــــات العی ــــــــــــة الســــــــــــبب�ة و�هــــــــــــذا ف�مجــــــــــــرد إث� ضــــــــــــرر وعالق

الم�اشـــــــــــرة بینهمـــــــــــا یتقـــــــــــرر حـــــــــــق المضـــــــــــرور فـــــــــــي التعـــــــــــو�ض �قـــــــــــدر مـــــــــــا لحقـــــــــــه مـــــــــــن 

ـــــــــتج  ـــــــــد لمســـــــــؤول�ة المن ـــــــــام نظـــــــــام جدی ـــــــــد أق ـــــــــري ق ضـــــــــرر، و�هـــــــــذا �كـــــــــون المشـــــــــرع الجزائ

كـــــــــــان أكثـــــــــــر منطق�ـــــــــــة وتماشـــــــــــ�ا مـــــــــــع الواقـــــــــــع، ذلـــــــــــك أن حما�ـــــــــــة المســـــــــــتهلك فالمشــــــــــرع 

خطئـــــــــه تماشـــــــــ�ا مـــــــــع  تســـــــــتوجب مســـــــــاءلة منـــــــــتج الســـــــــلعة المعی�ـــــــــة �غـــــــــض النظـــــــــر عـــــــــن

عصــــــــــــــر العولمـــــــــــــــة المتمیـــــــــــــــز �التكنولوج�ـــــــــــــــا المتطـــــــــــــــورة، كـــــــــــــــذلك ال �مكـــــــــــــــن اســـــــــــــــت�عاد 

المســــــــــــــؤول�ة الناشــــــــــــــئة عــــــــــــــن منتجــــــــــــــات ال تعتبــــــــــــــر معی�ــــــــــــــة وفقــــــــــــــا للتطــــــــــــــور العلمــــــــــــــي 

 1،والتكنولـــــــــوجي الســــــــــائد وقـــــــــت عرضــــــــــها، وهـــــــــو مــــــــــا �عـــــــــرف بخطــــــــــر التطـــــــــور العلمــــــــــي

�ظهــــــــــر إال �عــــــــــد ألن المســــــــــتهلك ســــــــــیجد نفســــــــــه بــــــــــدون حما�ــــــــــة مــــــــــن الخطــــــــــر الــــــــــذي ال 

االســــــــتعمال خصوصــــــــا فــــــــي مجــــــــال األدو�ــــــــة التــــــــي تشــــــــكل خطــــــــرا كبیــــــــرا علــــــــى صــــــــحة 
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مكــــــــــرر مــــــــــن القــــــــــانون  140و�ــــــــــذلك تقــــــــــوم مســــــــــؤول�ة المنــــــــــتج وفقــــــــــا للمــــــــــادة  المســــــــــتهلك

ضـــــــــررا دون  تـــــــــوجنالم�ســـــــــبب  المـــــــــدني الجزائـــــــــري �قـــــــــوة القـــــــــانون �حیـــــــــث �كفـــــــــي أن

األخـــــــــــذ �عـــــــــــین االعت�ـــــــــــار ســـــــــــلوك المنـــــــــــتج (الســـــــــــلوك المنحـــــــــــرف للمنـــــــــــتج)، وال �مكـــــــــــن 

لهــــــــذا األخیــــــــر نفــــــــي مســــــــؤولیته حتــــــــى ولــــــــو أثبــــــــت ق�امــــــــه �عمل�ــــــــة اإلنتــــــــاج علــــــــى أكمــــــــل 

 .وجه

 المطلب الثاني: الطب�عة القانون�ة المزدوجة لمسؤول�ة المنتج

ــــــــــذكر انهــــــــــا  ــــــــــتج كمــــــــــا ســــــــــبق ال ــــــــــة للمن ــــــــــذي �قــــــــــع تعــــــــــرف المســــــــــؤول�ة المدن� ــــــــــزام ال االلت

ــــــــــتج بتعــــــــــو�ض المســــــــــتهلك نتیجــــــــــة االضــــــــــرار التــــــــــي تســــــــــبب فیهــــــــــا المنتــــــــــوج  ــــــــــى المن عل

او الخدمــــــــــــة ,وقــــــــــــد �كــــــــــــون مصــــــــــــدر هــــــــــــذا االلتــــــــــــزام عقــــــــــــدذا یر�طــــــــــــه �المســــــــــــتهلكفتكون 

مســـــــــــــؤول�ة عقد�ـــــــــــــة بجكمهـــــــــــــا و �حـــــــــــــدد مداهاالعقـــــــــــــد مـــــــــــــن جهـــــــــــــة والقواعـــــــــــــد الخاصـــــــــــــة 

القــــــــــانون فــــــــــي صــــــــــورة �المســـــــــؤول�ة العقد�ــــــــــة مــــــــــن جهــــــــــة اخــــــــــرى, وقــــــــــد �كــــــــــون مصــــــــــدره 

   1تكالیف عامة �فرضها على الكافة فتكون مسؤول�ة تقصیر�ة 

لــــــــــــذا ســــــــــــنحاول مــــــــــــن خــــــــــــالل هــــــــــــذا المطلــــــــــــب ال�حــــــــــــث عــــــــــــن هــــــــــــذه الطب�عــــــــــــة         

ــــــــــة، وأمــــــــــا  ــــــــــتج العقد� ــــــــــرع األول مســــــــــؤول�ة المن ــــــــــي الف ــــــــــاول ف ــــــــــرعین نتن ــــــــــى ف بتقســــــــــ�مه إل

   ة.الفرع الثاني سنخصصه إلى ال�حث في مسؤول�ة المنتج التقصیر�

 

 

 

                                                           
مقارنة مع  استقر الفقھ على انھا مسؤولیة قانونیة مستحدثة  من نوع خاص.... لمزید من التفاصیل ینظر ماماش نادیة مسؤولیة المنتج,دراسة 1

 44.ص2012القانون الفرنسي ,رسالة الماجستیر فرع قانون االعمال,جامعة مولود معمري تیزي وزو ,كلة الحقوق
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 الفرع األول: مسؤول�ة المنتج العقد�ة

ـــــــــــــــــة نتیجـــــــــــــــــة إخـــــــــــــــــالل هـــــــــــــــــذا األخیـــــــــــــــــر ت         ـــــــــــــــــتج العقد� ـــــــــــــــــب مســـــــــــــــــؤول�ة المن ترت

�االلتزامـــــــــــــات التـــــــــــــي �قررهـــــــــــــا عقـــــــــــــد االســـــــــــــتهالك و�تعلـــــــــــــق �ـــــــــــــالتزام ضـــــــــــــمان العیـــــــــــــوب 

 الســــــــــــلعة الخطیـــــــــــرة وســـــــــــتكون هــــــــــــذهالخف�ـــــــــــة وااللتزامـــــــــــات فـــــــــــي اإلعــــــــــــالم فـــــــــــي حالـــــــــــة 

 الحاالت محل دراستنا من خالل هذا الفرع.

 أوال: اإلخالل �التزام ضمان العیوب الخف�ة

إن االلتـــــــــــــــزام �ضـــــــــــــــمان العیـــــــــــــــوب الخف�ـــــــــــــــة منصـــــــــــــــوص عل�ـــــــــــــــه فـــــــــــــــي أحكـــــــــــــــام        

ســــــــــنتناول ف�مــــــــــا یلــــــــــي و  الشــــــــــر�عة العامــــــــــة، وكــــــــــذا أحكــــــــــام قــــــــــانون حما�ــــــــــة المســــــــــتهلك، 

 عا:هذه األحكام ت�

 الخف�ة في القانون المدني الجزائري . االلتزام �ضمان العیوب 1

�كــــــــــون المنــــــــــتج مســــــــــئوال عــــــــــن األضــــــــــرار الناتجــــــــــة عــــــــــن عیــــــــــب فــــــــــي المب�ــــــــــع،          

 / 3791 و�خضـــــــــــع بــــــــــــذلك ألحكــــــــــــام ضــــــــــــمان العیــــــــــــوب الخف�ــــــــــــة الــــــــــــواردة فــــــــــــي المــــــــــــادة

 1.من القانون المدني الجزائري 

التــــــــــي تلزمــــــــــه �ضــــــــــمان العیــــــــــوب الخف�ــــــــــة الموجــــــــــودة �ــــــــــالمب�ع، ولــــــــــو لــــــــــم �كــــــــــن عالمــــــــــا 

 .، فالمنتج یتحمل ضمان العیوب الخف�ة في العقد �ائعابوجودها

عـــــــــــــدم اشـــــــــــــتمال المب�ـــــــــــــع علـــــــــــــى الصـــــــــــــفات المتفـــــــــــــق 1 /379وتعتبـــــــــــــر المـــــــــــــادة         

ـــــــــذي یـــــــــنقص مـــــــــن ق�مـــــــــة  ـــــــــزم المنـــــــــتج �ضـــــــــمانه وكـــــــــذا العیـــــــــب ال ـــــــــا یل علیهـــــــــا عی�ـــــــــا خف�
                                                           

م ج على ما یلي: یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشمل المبیع على مبیعات التي تتعھد  ،ق379/1تنص المادة  -1
بوجودھا وقت التسلیم إلى المشتري، أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمتھ، أو من االنتفاع بھ حسب الغایة المقصودة 

مالھ، فیكون البائع ضامنا لھذه العیوب، ولو لم حسب ما ھو مذكور بعقد البیع أو حسب ما یظھر من طبیعتھ أو استع ھمن
 یكن عالما بوجودھا . 
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الشـــــــــــيء أو مـــــــــــن االنتفـــــــــــاع �ـــــــــــه، �حســـــــــــب الغا�ـــــــــــة المقصـــــــــــودة منـــــــــــه، و�مقارنـــــــــــة هـــــــــــذه 

ــــــــــــى  364مــــــــــــع المــــــــــــادة  المــــــــــــادة ــــــــــــي تــــــــــــنص عل ــــــــــــانون المــــــــــــدني الجزائــــــــــــري الت مــــــــــــن الق

ــــــــــة التــــــــــي كــــــــــان علیهــــــــــا "مــــــــــایلي:  ــــــــــزم ال�ــــــــــائع بتســــــــــل�م الشــــــــــيء للمشــــــــــتري فــــــــــي الحال یلت

نالحـــــــــــظ أن المشـــــــــــرع الجزائــــــــــــري �فـــــــــــرق بـــــــــــین عـــــــــــدم تطـــــــــــابق صــــــــــــفات  الب�ـــــــــــع" وقـــــــــــت

المب�ــــــــــع المتفــــــــــق علیهــــــــــا ومــــــــــا �عــــــــــرف �التســــــــــل�م غیــــــــــر المطــــــــــابق، والــــــــــذي ینــــــــــتج عنــــــــــه 

رفــــــــع دعــــــــوى مطا�قــــــــة والــــــــذي �عــــــــد متزامنــــــــا مــــــــع نقــــــــل الملك�ــــــــة، والعیــــــــب الــــــــذي یــــــــنقص 

مــــــــــن ق�مــــــــــة الشــــــــــيء، والــــــــــذي �ــــــــــأتي �عــــــــــد عمل�ــــــــــة تســــــــــل�م المب�ــــــــــع و�ســــــــــتوجب تحر�ــــــــــك 

ـــــــــــــین دعـــــــــــــوى الضـــــــــــــما ـــــــــــــرق ب ـــــــــــــاك ف ـــــــــــــدعوتینن وهن ـــــــــــــة ال �مكـــــــــــــن ال ـــــــــــــدعوى المطا�ق ، ف

ذلـــــــــــك أمـــــــــــام المشـــــــــــتري إال  فـــــــــــي حـــــــــــین ال ی�قـــــــــــى �عـــــــــــد، إثارتهـــــــــــا �عـــــــــــد تســـــــــــل�م المب�ـــــــــــع

والــــــــــذي هــــــــــو مقیــــــــــد برفعهــــــــــا فــــــــــي آجالهــــــــــا المنصــــــــــوص علیهــــــــــا فــــــــــي  دعــــــــــوى الضــــــــــمان

تســــــــــــل�م  مــــــــــــن القــــــــــــانون المــــــــــــدني الجزائــــــــــــري والمقیــــــــــــد �ســــــــــــنة مــــــــــــن یــــــــــــوم  383المــــــــــــادة 

 1.المب�ع

اعتبـــــــــــرت المحكمـــــــــــة العل�ـــــــــــا عـــــــــــدم مطا�قـــــــــــة المواصـــــــــــفات، وعـــــــــــدم وضـــــــــــوح رقـــــــــــم و       

والعطل فــــــــــــــــي محــــــــــــــــرك الســــــــــــــــفینة،عدم اشــــــــــــــــتمال المنتــــــــــــــــوج علــــــــــــــــى ،طــــــــــــــــراز المرك�ــــــــــــــــة

المواصـــــــــــفات المنصـــــــــــوص علیهـــــــــــا،في العقـــــــــــد والتـــــــــــي تعهـــــــــــد ال�ـــــــــــائع بوجودهـــــــــــا وقـــــــــــت 

 تسل�م، عیو�ا خف�ة یلتزم المنتج �ضمانهاال

 المنتج تتمثل ف�ما یلي:أما عن شروط العیب الخفي الذي �ضمنه 

مل المب�ـــــــــع علـــــــــى الصـــــــــفات التـــــــــي تعهـــــــــد بوجودهـــــــــا وقـــــــــت التســـــــــل�م، وهـــــــــو مـــــــــا تأال �شـــــــــ

أكدتــــــــه المحكمــــــــة العل�ــــــــا فــــــــي قــــــــرار لهــــــــا، جــــــــاء ف�ــــــــه: "إن المنتــــــــوج الــــــــذي تــــــــم شــــــــراءه ال 

                                                           
 .17عولمي منى، المرجع السابق، ص ، 102السابق ص  عد/ قادة بن شھیدة، المرج -1
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ــــــــــــي  ــــــــــــى الصــــــــــــفة المطلو�ــــــــــــة �النســــــــــــ�ة للمواصــــــــــــفات المنصــــــــــــوص علیهــــــــــــا ف �شــــــــــــمل عل

 ".انون العقد... �كون قد أخطئوا في تطبیق الق

العیـــــــــــب خف�ــــــــــــا وال �علمـــــــــــه المشــــــــــــتري، فـــــــــــإذا كـــــــــــان العیــــــــــــب ظـــــــــــاهرا وقــــــــــــت  أن �كـــــــــــون 

ن المشـــــــــتري �كـــــــــون قـــــــــد علـــــــــم ورضـــــــــي �ـــــــــه، و�طبـــــــــق �ضـــــــــمنه المنـــــــــتج أل التســـــــــل�م فـــــــــال

ــــــــــالفحص العــــــــــادي أي  ــــــــــم �كــــــــــن ظــــــــــاهرا، ولكــــــــــن �مكــــــــــن اكتشــــــــــافه � ــــــــــس الحكــــــــــم إذا ل نف

�ــــــــــــع الـــــــــــذي ال �ســـــــــــتدعي اكتشـــــــــــافه تـــــــــــدخل تقنــــــــــــي مخـــــــــــتص ألن قبـــــــــــول المشـــــــــــتري للمب

 1.مع علمه �العیب أو إمكان علمه �ه قر�نه على انه علم و رضي �ه

إن �كـــــــــون ســـــــــا�قا عـــــــــن التســـــــــل�م، یجـــــــــب أن �كـــــــــون العیـــــــــب موجـــــــــودا فـــــــــي المب�ـــــــــع قبـــــــــل 

 2.التسل�م فإذا وجد �عد التسل�م فال یلتزم �ضمانه

ــــــــــذي أصــــــــــا�ه ضــــــــــرر نتیجــــــــــة           فــــــــــإذا تــــــــــوافرت هــــــــــذه الشــــــــــروط �حــــــــــق للمشــــــــــتري ال

أن �طالـــــــــــب �ـــــــــــالتعو�ض ســـــــــــواء كـــــــــــان المنـــــــــــتج عالمـــــــــــا أو غیـــــــــــر عیـــــــــــب فـــــــــــي الســـــــــــلعة 

افتـــــــــــراض الخطـــــــــــأ مـــــــــــن جان�ـــــــــــه  إلـــــــــــى فكـــــــــــرةال هـــــــــــذهتســـــــــــتند ف ،عـــــــــــالم �العیـــــــــــب الخفـــــــــــي

ـــــــــــذي یلتـــــــــــزم �ـــــــــــه المنـــــــــــتج فـــــــــــي ضـــــــــــمان العیـــــــــــوب الخف�ـــــــــــة هـــــــــــو نفســـــــــــه  والتعـــــــــــو�ض ال

ـــــــــــع، فالمـــــــــــادة  ـــــــــــي للمب� ـــــــــــي ضـــــــــــمان االســـــــــــتحقاق الجزئ ـــــــــــه ف ـــــــــــزم � ـــــــــــذي یلت التعـــــــــــو�ض ال

 التي تمیز بین حالتین:3،لجزائري المدني ا قانون المن  381

إذا كــــــــان العیــــــــب جســــــــ�ما، �حیــــــــث بلغــــــــت جســــــــامته حــــــــدا لــــــــو علــــــــم �ــــــــه المشــــــــتري وقــــــــت 

الب�ــــــــــع مــــــــــا تــــــــــم التعاقــــــــــد، و�قــــــــــوم هــــــــــذا األخیــــــــــر �المطال�ــــــــــة �ــــــــــالتعو�ض علــــــــــى أســــــــــاس 

                                                           
-449ص  ،2005دراسة فقھیة قانونیة قضائیة،دار ھومة،الجزائر،،المنتقى في عقد البیعد/ حسین بن الشیخ أث ملویا، -1

451، 
، د/ خلیل احمد حسن قدادة،  الوجیز في شرح القانون الجزائري، عقد البیع ج 18ولمي منى، المرجع السابق، ص ع  -2
 .177، ص 2005، 4، دیوان المطبوعات الجامعیة ط 4
:إذا اخبر المشتري البائع بالعیب الموجود في المبیع في الوقت المالئم، كان لھ الحق في ق م ج، من 381تنص المادة - 3

 .376مطالبة بالضمان، وفقا للمادة 
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قاق ني الجزائــــــــــري المتعلقــــــــــة �ضــــــــــمان االســــــــــتحمــــــــــن القــــــــــانون المــــــــــد 375نــــــــــص المــــــــــادة 

عــــــــــو�ض �ق�مــــــــــة الثمــــــــــار التــــــــــي یردهــــــــــا المشــــــــــتري الكلــــــــــي، والتــــــــــي تحــــــــــدد مشــــــــــتمالت الت

والتعـــــــــــــو�ض عـــــــــــــن  للمالـــــــــــــك والمصـــــــــــــار�ف النافعـــــــــــــة والكمال�ـــــــــــــة، ومصـــــــــــــار�ف الـــــــــــــدعوى 

 1.فوات الكسب وجود العیب في المب�ع

إذا لــــــــم �كــــــــن العیــــــــب جســــــــ�ما وهــــــــو العیــــــــب الــــــــذي لــــــــو علــــــــم �ــــــــه المشــــــــتري لمــــــــا أحجــــــــم 

ا للعـــــــــرف، عـــــــــن إبـــــــــرام العقـــــــــد، وهـــــــــو لـــــــــ�س �العیـــــــــب التافـــــــــه الـــــــــذي یتســـــــــامح ف�ـــــــــه ط�قـــــــــ

كمــــــــا فــــــــي حالــــــــة العیــــــــب الجســــــــ�م ولــــــــه  قفلــــــــ�س للمشــــــــتري الحــــــــق فــــــــي االخت�ــــــــار الســــــــاب

ـــــــــب  ـــــــــه �ســـــــــبب وجـــــــــود العی ـــــــــذي لحق ـــــــــالتعو�ض عـــــــــن الضـــــــــرر ال ـــــــــة � ـــــــــط حـــــــــق المطال� فق

 2في المب�ع.

ــــــــــــزااال أن إلــــــــــــى ونشــــــــــــیر فــــــــــــي األخیــــــــــــر         �الضــــــــــــمان فــــــــــــي أحكــــــــــــام القــــــــــــانون  ملت

تفـــــــــاق علـــــــــى ز�ادتـــــــــه اال ألطـــــــــرافلالمـــــــــدني لـــــــــ�س مـــــــــن النظـــــــــام العـــــــــام و�التـــــــــالي یجـــــــــوز 

 3.إسقاطه شرط أن �كون حسن الن�ة أو إنقاصه أو

 .االلتزام لضمان العیوب الخف�ة في قانون حما�ة المستهلك2

لقـــــــــد فـــــــــرض المشـــــــــرع علـــــــــى عـــــــــاتق المنـــــــــتج �ـــــــــالتزام یترتـــــــــب علـــــــــى إخـــــــــالل �ـــــــــه         

المعی�ــــــــــــــــة للمســــــــــــــــتهلك، فالمشــــــــــــــــرع  تعــــــــــــــــو�ض األضــــــــــــــــرار التــــــــــــــــي ســــــــــــــــببتها متوجاتــــــــــــــــه

الجزائـــــــــــري ومـــــــــــن خـــــــــــالل قـــــــــــانون حما�ـــــــــــة المســـــــــــتهلك ومراســـــــــــ�م التنفیذ�ـــــــــــة لـــــــــــه حـــــــــــاول 

تقر�ــــــــــــب بــــــــــــین دعــــــــــــوة المطا�قــــــــــــة، ودعــــــــــــوى الضــــــــــــمان، �حیــــــــــــث التفرقــــــــــــة مــــــــــــن خــــــــــــالل 

 نصوص القانون المدني.

                                                           
 482-481ن بن الشیخ أث ملویا، المرجع السابق، ص یحسد/  -1
 . 19عولمي منى، المرجع السابق، ص  -2
 .483-482ن بن الشیخ أث ملویا، المرجع السابق، ص یحسد/ -3
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و�حـــــــــــــدد قـــــــــــــانون حما�ـــــــــــــة المســـــــــــــتهلك العیـــــــــــــب الموجـــــــــــــه لضـــــــــــــمان �أنـــــــــــــه ذلـــــــــــــك        

أو الخدمــــــــــــة خــــــــــــالل فتــــــــــــرة الضــــــــــــمان أي  تــــــــــــوجنالم �ةالعیــــــــــــب المــــــــــــؤثر علــــــــــــى صــــــــــــالح

 1.توجنالممنذ تسل�م 

إحكــــــــــــــــام  -إن التــــــــــــــــزام المنــــــــــــــــتج �ضــــــــــــــــمان �حكمــــــــــــــــه نوعــــــــــــــــان مــــــــــــــــن األحكــــــــــــــــام       

الشــــــــــر�عة العامــــــــــة، وفیهــــــــــا �كــــــــــون االلتــــــــــزام �ضــــــــــمان اتفــــــــــاقي اتفــــــــــاقي، وٕاحكــــــــــام قــــــــــانون 

 �الضـــــــــــمان هنـــــــــــا أساســـــــــــه النصـــــــــــوص القانون�ـــــــــــة محما�ـــــــــــة المســـــــــــتهلك، و�كـــــــــــون االلتـــــــــــزا

 2.والتنفیذ�ة أي �قوة القانون 

 ثان�ا: اإلخالل �التزام اإلعالم(قبل تعاقدي)

خال�ـــــــــــا مـــــــــــن أي عیـــــــــــب، لكـــــــــــن اســـــــــــتهالكه أو اســـــــــــتعماله  المنتـــــــــــوجقـــــــــــد �كـــــــــــون         

ینطـــــــــــوي علـــــــــــى �عـــــــــــض المخـــــــــــاطر، ومـــــــــــن ثـــــــــــم �قـــــــــــع علـــــــــــى المنـــــــــــتج �صـــــــــــفته مهنـــــــــــي 

 إلـــــــــــــــــى �اإلخطـــــــــــــــــار الكامنـــــــــــــــــة ف�ـــــــــــــــــه، وٕارشـــــــــــــــــادهم إعالمهـــــــــــــــــم مســـــــــــــــــتهلك�ه إخطـــــــــــــــــار

 .زمة لتفاد�هالالستعمال االاالحت�اطات الواج�ة اتخاذها، وطر�قة 

 وتتضمن المنتجات الخطرة ثالث أنواع: 

ك حتــــــــــــى تفـــــــــــــي منتجــــــــــــات خطیــــــــــــرة �طب�عتهــــــــــــا، �حیــــــــــــث ال �مكــــــــــــن إن تنــــــــــــتج إال كــــــــــــذل

 .مواد التنظیف السامة، والمواد الك�م�ائ�ة�الغرض المقصود منها، ك

ـــــــــــــــد اســـــــــــــــتعمالها أو د ـــــــــــــــرة لتعقی ـــــــــــــــي منتجـــــــــــــــات خطی ـــــــــــــــة الت قتهـــــــــــــــا، كـــــــــــــــاألجهزة الكهر�ائ�

 �قتضي استعمالها عنا�ة خاصة

 .الوالمواد القابلة لالشتع منتجات تكون خطیرة في ظروف معینة كاألدو�ة

                                                           
 .19عولمي منى، المرجع السابق، ص  -1
 .77 عبد القادر الحاج، المرجع السابق، صمحمد / د، 111د/ قادة بن شھیدة،المرجع السابق ص -2
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ولــــــــــــم �عــــــــــــرف المشــــــــــــرع المنتجــــــــــــات الخطــــــــــــرة، وتــــــــــــرك أمــــــــــــر تقــــــــــــدیرها لقاضــــــــــــي        

الموضـــــــــــــوع، فـــــــــــــي حـــــــــــــین أورد القضـــــــــــــاء الفرنســـــــــــــي أمثلـــــــــــــة عدیـــــــــــــدة عـــــــــــــن المنتجـــــــــــــات 

تــــــــــــــدابیر بإعــــــــــــــالم الز�ــــــــــــــون –اعتبر مــــــــــــــثال إهمــــــــــــــال صــــــــــــــانع الخــــــــــــــراط�ش الخطــــــــــــــرة فــــــــــــــ

 .اإلعالمالحما�ة الالزمة إخالال بواجب 

ــــــــــــــزاإلو�نطــــــــــــــوي         ــــــــــــــة  مت ــــــــــــــى توضــــــــــــــ�ح الطر�ق ــــــــــــــي هــــــــــــــذا المجــــــــــــــال عل ــــــــــــــتج ف المن

ــــــــــــوجســــــــــــتعمال الالصــــــــــــح�حة  ــــــــــــد اســــــــــــتعماله، االو  المت حت�اطــــــــــــات الواجــــــــــــب اتخاذهــــــــــــا عن

وطر�قــــــــة الوقا�ـــــــــة  تـــــــــوجنالموٕابـــــــــراز مخــــــــاطر  تحــــــــذیر مــــــــن مخـــــــــاطر عــــــــدم التقیـــــــــد بهــــــــاالو 

 1.منه �شكل ظاهر، �حیث یجذب انت�اه المستعمل على الفور

ــــــــــاإلو�جــــــــــد االلتــــــــــزام           ــــــــــانون المــــــــــدني الجزائــــــــــري كــــــــــالتزام أساســــــــــه عالم�  فــــــــــي الق

ــــــــــه المشــــــــــتري �موجــــــــــب أحكــــــــــام المــــــــــادة  ــــــــــائع �ســــــــــتفید من  352والمــــــــــادة 351خــــــــــاص �ال�

ال�ــــــــــــائع أن �صــــــــــــرح �حق�قــــــــــــة المب�ــــــــــــع  �حیــــــــــــث یجــــــــــــب علــــــــــــى الســــــــــــالف الــــــــــــذكر،مــــــــــــن 

ــــــــا الن یرســــــــم الشــــــــيءبوصــــــــفه وصــــــــفا ن ــــــــة كاف� ــــــــا للجهال ــــــــي  اف� ذهــــــــن المشــــــــتري رســــــــما ف

 2�ة.�غني عن الرؤ 

أخـــــــــــــر لـــــــــــــه، فـــــــــــــي قـــــــــــــانون حما�ـــــــــــــة  أساســـــــــــــا �ـــــــــــــاإلعالم مااللتـــــــــــــزاكمـــــــــــــا یجـــــــــــــد         

�ســــــــــتفید منــــــــــه المســــــــــتهلك فــــــــــي مواجهــــــــــة  كــــــــــالتزام(الملغــــــــــى)،  02-89المســــــــــتهلك رقــــــــــم 

إعالم بــــــــــــلتــــــــــــزام المنــــــــــــتج منــــــــــــه علــــــــــــى إ 04و 03نصــــــــــــت المــــــــــــادتین �حیــــــــــــث المهنــــــــــــي، 

 المستهلك، و�تضمن هذا االلتزام بإعالم ما �ا یلي:

 الخدمة. صفات القانون�ة و التنظ�م�ة للمنتوج أواالمو 

                                                           
 .116-115د/ قادة بن شھیدة،المرجع السابق ص  ، 24عولمي منى، المرجع السابق، ص -1
 .24عولمي منى، المرجع السابق، ص ، 114-113ص  ،د/ قادة بن شھیدة،المرجع السابق -2
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 المقای�س المعتمدة.

 مدى استجابته للرغ�ات المشروعة للمستهلك.

 وهو�ته وكم�اته.ه، وممیزاته األساس�ة وتركی�ه ئطب�عته، وصنفه، ومنش

ان الوســــــــــیلة المناســــــــــ�ة العــــــــــالم المســــــــــتهلك هــــــــــي الوســــــــــم, وهــــــــــو �عــــــــــد مــــــــــن التوا�ــــــــــع 

االساســــــــــ�ة للمنتــــــــــوج كــــــــــان معــــــــــروف فــــــــــي المجتمعــــــــــات القد�مــــــــــة,حیث كــــــــــان تعلیــــــــــب 

ال�ضــــــــــائع �حمــــــــــل ب�انــــــــــات تتعلــــــــــق �طب�عــــــــــة ال�ضــــــــــائع و ثمنهــــــــــا و مكــــــــــان اتجاههــــــــــا 

نــــــــــات المغر�ــــــــــة الوســــــــــم وضــــــــــع �شــــــــــانه تنظــــــــــ�م قــــــــــانوني خــــــــــاص �منــــــــــع الب�اوتطــــــــــور 

والكاذ�ـــــــــــــــــــــة و یلـــــــــــــــــــــزم المنتجـــــــــــــــــــــین و ال�ـــــــــــــــــــــائعینم �ـــــــــــــــــــــاعالم صـــــــــــــــــــــح�ح ودقیـــــــــــــــــــــق 

ــــــــــي �مكــــــــــن ان تنجــــــــــر عــــــــــن  ــــــــــب انت�ــــــــــاه المســــــــــتهلك للمخــــــــــاطر الت ومفصــــــــــل,وهذا لجل

 1استعمال �عض المنتجات

مــــــن المرســــــوم التنفیــــــذي   3/1ولقــــــد عــــــرف المشــــــرع الجزائــــــري الوســــــم ط�قــــــا للمــــــادة 

 2و غرضهاالمتعلق بوسم السلع الغذائ�ة 484-05رقم 

وحتــــــــــــــى یــــــــــــــؤدي الوســــــــــــــم دوره االعالمي,البــــــــــــــد ان تكــــــــــــــون ب�اناتــــــــــــــه مرئ�ــــــــــــــة و ســــــــــــــهلة 

القـــــــــــــراءة و متعـــــــــــــذر محوهـــــــــــــا وانـــــــــــــا تكـــــــــــــون اج�ار�ـــــــــــــة كالتســـــــــــــم�ة والكم�ـــــــــــــة االضـــــــــــــاف�ة 

ـــــــــــــــــــــار�خ الصـــــــــــــــــــــنع واالجـــــــــــــــــــــل االقصـــــــــــــــــــــى لصـــــــــــــــــــــالح�ة  ومقدارالعناصرالضـــــــــــــــــــــرور�ة وت

اســــــــــــــتهالكه,و اســــــــــــــم الشــــــــــــــخص او الشــــــــــــــركة المســــــــــــــؤولة عــــــــــــــن صــــــــــــــناعة الســــــــــــــلعة و 

 3و طر�قة استعمال و شروط التناول عند الضرورة ضیبها وتوز�عهاتو 

                                                           
 36ص 1999. 2الجزائري ,المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واالقتصادیة والسیاسیة.العددبختة موالك ,الحمایة الجنائیة للمستھلك في التشریع  1
 2005دیسمبر25,الصادرة في 83,المتعلق بوسم السلع الغذائي و عرضھا,العدد2005دیسمبر22المؤرخ في  484-05المرسوم التنفیذي رقم 2
 37بختة موالك مرجع سابق ص 3
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ـــــــــــاء          ـــــــــــذ أثن ـــــــــــانون المـــــــــــدني ینف ـــــــــــي الق ـــــــــــاإلعالم ف ـــــــــــزام � ـــــــــــان إ االلت ـــــــــــد � ـــــــــــرام العق ب

إبـــــــــرام  یخفـــــــــي الب�انـــــــــات أو �كـــــــــون المـــــــــدلس قـــــــــد ســـــــــكت عـــــــــن عناصـــــــــر جوهر�ـــــــــة أثنـــــــــاء

حما�ـــــــــة المســـــــــتهلك مـــــــــا فـــــــــي قـــــــــانون أإبـــــــــرام العقـــــــــد  أثنـــــــــاء مالعقـــــــــد فینظـــــــــر لهـــــــــذا االلتـــــــــزا

فهـــــــــذا االلتـــــــــزام قـــــــــائم قبـــــــــل إبـــــــــرام العقـــــــــد فـــــــــي جم�ـــــــــع الحـــــــــاالت ومهمـــــــــا كانـــــــــت طب�عـــــــــة 

 1العالقة بین المهني والمستهلك.

ــــــــــــانون            ــــــــــــانون المــــــــــــدني وأحكــــــــــــام ق ــــــــــــین أحكــــــــــــام الق ــــــــــــة ب ــــــــــــر العالق و�هــــــــــــذا تعتب

ــــــــــة المســــــــــتهلك ف�مــــــــــا یخــــــــــص االلتــــــــــزام �ــــــــــاإلعالم هــــــــــي عالقــــــــــة تكامل�ــــــــــة توافق�ــــــــــة  حما�

 2.ما�ة المستهلك أو المتضرر �الدرجة األولىهدفها ح

قـــــــــــــانون الفرنســـــــــــــي ال يمـــــــــــــا ف�مـــــــــــــا یخـــــــــــــص مســـــــــــــؤول�ة المنـــــــــــــتج العقد�ـــــــــــــة فـــــــــــــأ         

، مـــــــــــــن الفــــــــــــــانون المــــــــــــــدني الفرنســــــــــــــي 1649إلــــــــــــــى  1641تطبـــــــــــــق نصــــــــــــــوص المــــــــــــــواد 

والتـــــــــــي نظمـــــــــــت نظر�ـــــــــــة العیـــــــــــوب الخف�ـــــــــــة، ووفقـــــــــــا لـــــــــــذلك نفـــــــــــرق بـــــــــــین فـــــــــــرعین مـــــــــــن 

ي همــــــــــــا العیـــــــــــب الظــــــــــــاهر الــــــــــــذي �ســــــــــــتط�ع الفرنســــــــــــ المـــــــــــدني العیـــــــــــوب فــــــــــــي القــــــــــــانون 

ــــــــــذي ال �ســــــــــتط�ع مــــــــــع  المشــــــــــتري أن یتبینــــــــــه بنفســــــــــه وقــــــــــت الب�ــــــــــع، والعیــــــــــب الخفــــــــــي ال

ـــــــــي اســـــــــتطاعة المشـــــــــتري اكتشـــــــــافه بنفســـــــــ ـــــــــب ظـــــــــاهرا أوف ـــــــــإذا كـــــــــان العی ـــــــــه ف ـــــــــك تبین  هذل

ه �العیـــــــــب الـــــــــذي مـــــــــلمـــــــــع عفـــــــــال ضـــــــــمان علـــــــــى ال�ـــــــــائع الن قبـــــــــول المشـــــــــتري للمب�ـــــــــع 

كــــــــان العیــــــــب  أي انــــــــه إذا3،لــــــــى انــــــــه قــــــــد رضــــــــي �ــــــــهع �ــــــــة علمــــــــه �قر�نتــــــــهف�ــــــــه أو إمكان

ســــــــــبب الخطــــــــــر حیــــــــــث �كــــــــــون ظــــــــــاهرا، و�إمكــــــــــان المضــــــــــرور اكتشــــــــــافه لــــــــــو انــــــــــه هــــــــــو 

ـــــــــــق وطب�عتهـــــــــــا،  ـــــــــــاد، و�مـــــــــــا یتف ـــــــــــة الرجـــــــــــل العـــــــــــادي المعت فحـــــــــــص هـــــــــــذه الســـــــــــلعة �عنا�

لــــــــــــذلك فانــــــــــــه ال �ســــــــــــتط�ع أن �ســــــــــــتند فــــــــــــي رجوعــــــــــــه علــــــــــــى المنــــــــــــتج بتعــــــــــــو�ض هــــــــــــذا 

                                                           
 .27ص  ،المرجع نفسھعولمي منى -1
 .114ص  ،د/ قادة شھیدة، المرجع السابق -2
 .50د/محمد عبد القادر الحاج، المرجع السابق، ص  -3
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ــــــــــــى أســــــــــــاس ــــــــــــائع ال  عیــــــــــــوبالقواعــــــــــــد ضــــــــــــمان   الضــــــــــــرر عل ــــــــــــي عقــــــــــــد الب�ــــــــــــع، فال� ف

 �ضـــــــــــمن العیـــــــــــوب الظـــــــــــاهرة وهـــــــــــو مـــــــــــا �ظهـــــــــــر جل�ـــــــــــا فـــــــــــي �عـــــــــــض أحكـــــــــــام محكمـــــــــــة

ـــــــــنقض الفرنســـــــــ�ة حیـــــــــث تـــــــــذهب إلـــــــــى التشـــــــــدید علـــــــــى المشـــــــــتري المحتـــــــــرف إذا تـــــــــرى  ال

ـــــــــى الرجـــــــــل  ـــــــــي ال تظهـــــــــر إل ـــــــــوب الت ـــــــــى العی ـــــــــتفطن إل ـــــــــه أن ی ـــــــــرض ف� ـــــــــه شخصـــــــــا �فت ف�

 1.العادي

ل�ـــــــــائع، وان كـــــــــان ال �علـــــــــم �العیـــــــــب أمـــــــــاإذا كـــــــــان العیـــــــــب خف�ـــــــــا، فضـــــــــمانه �قـــــــــع علـــــــــى ا

رد الــــــــــــثمن وتعــــــــــــو�ض �كــــــــــــون ال�ــــــــــــائع ملزمــــــــــــا فقـــــــــــط بــــــــــــالموجـــــــــــود فــــــــــــي المب�ــــــــــــع لكـــــــــــن 

 .المشتري عن المصار�ف التي أنفقها �مناس�ة الب�ع

ـــــــــــي فـــــــــــي القـــــــــــانون          ـــــــــــالي ال تنطبـــــــــــق أحكـــــــــــام الضـــــــــــمان عـــــــــــن العیـــــــــــب الخف و�الت

عــــــــا لــــــــذلك فــــــــإذا كــــــــان الفرنســــــــي إذا كــــــــان ال�ــــــــائع یجهــــــــل وجــــــــود العیــــــــب فــــــــي المب�ــــــــع، وت�

ـــــــــــــثمن ومصـــــــــــــار�ف الب�ـــــــــــــع لكـــــــــــــن دون التعـــــــــــــو�ض إلتز ال�ـــــــــــــائع حســـــــــــــن الن�ـــــــــــــة م بـــــــــــــرد ال

ـــــــــــم یـــــــــــتح للمنـــــــــــتج فـــــــــــي جـــــــــــل أحكامـــــــــــه فرصـــــــــــة 2،والفوائـــــــــــد لكـــــــــــن القضـــــــــــاء الفرنســـــــــــي ل

الــــــــتخلص مــــــــن المســــــــؤول�ة بــــــــنقض قر�نــــــــة العلــــــــم �العیــــــــب حتــــــــى لــــــــو كــــــــان فــــــــي ظــــــــروف 

أي �حكــــــــــم  3عل�ــــــــــه كشــــــــــفه،  لالــــــــــدعوى مــــــــــا �قطــــــــــع بجهلــــــــــه �العیــــــــــب أو كــــــــــان �ســــــــــتحی

أن المنــــــــــتج هــــــــــو الــــــــــذي صــــــــــنع المنتجــــــــــات التــــــــــي طرحهــــــــــا للب�ــــــــــع ال یجــــــــــوز أن �عامــــــــــل 

ــــــــوب،  ــــــــم �مــــــــا �شــــــــو�ها مــــــــن عی ــــــــه �عل ــــــــه، أن ــــــــرض ف� ــــــــائع العــــــــادي، وٕانمــــــــا �فت ــــــــة ال� معامل

�قــــــــ�م الــــــــدلیل علــــــــى مــــــــا خفــــــــي عل�ــــــــه إنمــــــــا  نومــــــــن ثــــــــم �عف�ــــــــه مــــــــن المســــــــؤول�ة حتــــــــى أ

 4كان من العیوب التي ال �مكن اكتشافها.

                                                           
 .44-43رور، المرجع السابق، ص سد/محمد شكري  -1
 .251-250 ن بن الشیخ أث ملویا، المرجع السابق، صیحسد/  -2
 .53د/محمد عبد القادر الحاج، المرجع السابق، ص -3
 50شكري سرور، المرجع السابق، ص د/محمد  -4
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أمــــــــــا فــــــــــي القــــــــــانون المصــــــــــري وإلثــــــــــارة مســــــــــؤول�ة المنــــــــــتج العقد�ــــــــــة عــــــــــن الضــــــــــرر      

الـــــــــذي یلحــــــــــق �المســـــــــتهلك �مكــــــــــن االســـــــــتناد إلــــــــــى نصـــــــــوص القــــــــــانون المـــــــــدني المــــــــــنظم 

والمنظمــــــــــــة لضــــــــــــمان العیــــــــــــوب  ،454إلــــــــــــى  445لعقــــــــــــد الب�ــــــــــــع خاصــــــــــــة المــــــــــــواد مــــــــــــن 

 1الخف�ة.

ـــــــــــ          ـــــــــــب الخف ـــــــــــي دعـــــــــــوى ضـــــــــــمان العی ـــــــــــة ف ـــــــــــف موضـــــــــــوع المطال� ـــــــــــا و�ختل ي وفق

للنصـــــــــوص الســـــــــا�قة �ـــــــــاختالف جســـــــــامة العیـــــــــب ســـــــــواء كـــــــــان العیـــــــــب جســـــــــ�ما إذا مــــــــــا 

بلغـــــــــت خســـــــــارة المشـــــــــتري قـــــــــدرا لـــــــــو علمـــــــــه لمـــــــــا أقـــــــــدم علـــــــــى الشـــــــــراء أو كـــــــــان العیـــــــــب 

یتضـــــــــح مـــــــــن هـــــــــذه األحكـــــــــام  و غیـــــــــر جســـــــــ�م، فـــــــــال �كـــــــــون للمشـــــــــتري طلـــــــــب رد المب�ـــــــــع

ـــــــــب المطال�ـــــــــة �ـــــــــالتعو�ض ســـــــــواء أكـــــــــان ا حـــــــــق لمشـــــــــتري فـــــــــي جم�ـــــــــع الظـــــــــروفأن ل لعی

جســــــــ�ما أو غیــــــــر جســــــــ�م، وســـــــــواء أكــــــــان ال�ــــــــائع حســــــــن الن�ـــــــــة ال �علــــــــم بوجــــــــود العیـــــــــب 

 أم سيء الن�ة یب�ع الشيء وهو عالم �عیو�ه.

 الفرع الثاني: مسؤول�ة المنتج التقصیر�ة

ـــــــــــاتج عـــــــــــن           ـــــــــــى أســـــــــــاس الضـــــــــــرر الن ـــــــــــتج التقصـــــــــــیر�ة عل ـــــــــــوم مســـــــــــؤول�ة المن تق

ـــــــــانون  ـــــــــذي �فرضـــــــــه الق ـــــــــااللتزام ال ـــــــــالتزام عـــــــــدم اإلضـــــــــرار و� ،اإلخـــــــــالل � ـــــــــق األمـــــــــر � تعل

ـــــــــــأي  ـــــــــــرت�ط والمســـــــــــؤول عـــــــــــن الضـــــــــــرر � ـــــــــــالغیر هـــــــــــو مـــــــــــن ال ی ـــــــــــالغیر، والمقصـــــــــــود � �

إصـــــــــــا�ة شـــــــــــخص آخـــــــــــر �ـــــــــــأمراض قلب�ـــــــــــة  ومثـــــــــــال ذلـــــــــــك، عالقـــــــــــة أو را�طـــــــــــة عقد�ـــــــــــة،

ـــــــــر المنـــــــــتج مســـــــــؤوال فـــــــــي الحـــــــــاالت  2جـــــــــراء االســـــــــتعمال المفـــــــــرط للهـــــــــاتف النقـــــــــال، و�عب

 التال�ة:

                                                           
 .142-141، ص 2005 ارف،د/ فتحي عبد الرح�م عبد الله، دراسات في المسؤول�ة التقصیر�ة، منشأة المع -1

، دار الثقافة للنشر 1 االتفاق�ات الدول�ة، طالمنتج، في القوانین المدن�ة و د/ سالم محمد رد�عان العزاوي، مسؤول�ة  -2
 .216- 215، ص 2008، األردن، والتوز�ع
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�ـــــــــــة الالزمـــــــــــة، فـــــــــــي التعبئـــــــــــة أو التغلیـــــــــــف أو عمل�ـــــــــــة عـــــــــــدم اتخـــــــــــاذ االحت�اطـــــــــــات الماد

 اإلنتاج أو 

 التجهیز أو التسل�م أو الصناعة.

 عدم االلتزام �الضوا�ط الفن�ة المعروفة في مجال اإلنتاج.

 إهمال التحقق من سالمة المواد األول�ة الداخلة في صناعة المنتوج.

شـــــــــف عل�ـــــــــه مـــــــــن التقصـــــــــیر فـــــــــي واج�ـــــــــات الح�طـــــــــة، وطـــــــــرح المنتـــــــــوج قبـــــــــل إجـــــــــراء الك

�ارتكــــــــــــــاب األخطــــــــــــــاء الفن�ــــــــــــــة �عــــــــــــــدم مراعــــــــــــــاة األصــــــــــــــول العمل�ــــــــــــــة ، هیئــــــــــــــة خارج�ــــــــــــــة

 .والضوا�ط المعروفة في مجال اإلنتاج

 عدم تطو�ر المنتجات �ما یتفق و�االكتشافات الجدیدة.   

ـــــــــع دعـــــــــواه    ـــــــــارات لرف ـــــــــد مـــــــــنح للمتضـــــــــرر عـــــــــدة خ� ـــــــــإن المشـــــــــرع ق ـــــــــى هـــــــــذا ف وعل

ــــــــــى المنــــــــــتج الســــــــــت�فاء التعــــــــــو�ض المناســــــــــب  ــــــــــي كــــــــــل األحــــــــــوال تثــــــــــار مســــــــــؤول�ة فعل ف

 خص�ة أو �اعت�اره حارسا لألش�اء.المنتج عن أفعاله الش

 

 

 

 

 



 المنتج مسؤول�ة ماه�ة                                           األول الفصـل
 

50 
 

 أوال: مسؤول�ة المنتج عن أفعاله الشخص�ة

مـــــــــــــن القــــــــــــانون المــــــــــــدني الجزائـــــــــــــري والمعدلــــــــــــة �موجـــــــــــــب  124تــــــــــــنص المــــــــــــادة         

"كــــــــــــل فعــــــــــــل أ�ــــــــــــا كــــــــــــان علــــــــــــى مــــــــــــا یلــــــــــــي:  20/06/2005المــــــــــــؤرخ 01-05القــــــــــــانون 

یلــــــــزم مــــــــن كــــــــان ســــــــب�ا فــــــــي حدوثــــــــه  الشــــــــخص بخطئــــــــه، و�ســــــــبب ضــــــــررا للغیــــــــریرتك�ــــــــه 

 �التعو�ض".

ـــــــــه ن ـــــــــر بخطئ ـــــــــذي ســـــــــبب ضـــــــــررا للغی ســـــــــتنتج مـــــــــن نـــــــــص هـــــــــذه المـــــــــادة أن الشـــــــــخص ال

و�التــــــــــــالي فهــــــــــــي مســــــــــــؤول�ة أساســــــــــــها خطــــــــــــأ واجــــــــــــب اإلث�ــــــــــــات،        یلــــــــــــزم بجبــــــــــــره، 

ن یثبــــــــــــت خطــــــــــــأ اســــــــــــتند فــــــــــــي دعــــــــــــواه علــــــــــــى هــــــــــــذا األســــــــــــاس أ ذاإفعلــــــــــــى المضــــــــــــرور 

ــــــــتج ــــــــل المن ــــــــام، 1،وهــــــــو عــــــــبء ثقی ــــــــي هــــــــذا المق ــــــــتج ف ــــــــام مســــــــؤول�ة المن ومــــــــن شــــــــروط ق�

وهـــــــــــــو االنحـــــــــــــراف عـــــــــــــن ســـــــــــــلوك الرجـــــــــــــل العـــــــــــــادي، أو اإلخـــــــــــــالل بواجـــــــــــــب 2،الخطـــــــــــــأ

وهـــــــــو  ركـــــــــن مـــــــــادي،قـــــــــانوني عـــــــــام وهـــــــــو مع�ـــــــــار موضـــــــــوعي و�تكـــــــــون مـــــــــن ركنـــــــــین، 

ــــــــــه ضــــــــــررا للغیــــــــــر، نتیجــــــــــة اإلخــــــــــالل بواجــــــــــب  التعــــــــــدي �حیــــــــــث �ســــــــــبب الشــــــــــخص �فعل

ـــــــــوي قـــــــــانوني ســـــــــواء ســـــــــل�ا أو إیجا�ـــــــــا،  ـــــــــن معن ـــــــــز، رك ـــــــــى اإلدراك والتمیی ، و�نطـــــــــوي عل

مــــــــــــن  125وهـــــــــــو إســــــــــــناد الفعـــــــــــل للشــــــــــــخص الـــــــــــذي ارتك�ــــــــــــه، �حیـــــــــــث تــــــــــــنص المـــــــــــادة 

ـــــــــــــة �موجـــــــــــــب قـــــــــــــانون  ـــــــــــــي:  20/06/2005القـــــــــــــانون المـــــــــــــدني المعدل ـــــــــــــى مـــــــــــــا یل "ال عل

أل المتســـــــــبب فـــــــــي الضـــــــــرر الـــــــــذي �حدثـــــــــه �فعلـــــــــه أو امتناعـــــــــه أو إهمـــــــــال منــــــــــه أو �ســـــــــ

 عدم ح�طته إال إذا كان ممیزا".

                                                           
 .28عولمي منى، المرجع السابق، ص-1
الجزائر  ، دار الهدى،2ج، 2زام، الواقعة القانون�ة، طد/ محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني، مصادر االلت -2

 .37-27، ص 2004
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ــــــــــــــى أســــــــــــــاس             ــــــــــــــتج عل ــــــــــــــى المن ــــــــــــــالي �قتضــــــــــــــي رجــــــــــــــوع المضــــــــــــــرور عل و�الت

مـــــــــــن القـــــــــــانون المـــــــــــدني وقـــــــــــوع المنـــــــــــتج فـــــــــــي خطـــــــــــأ صـــــــــــناعة أو تعبئـــــــــــة  124المـــــــــــادة 

ـــــــــول ـــــــــه كمـــــــــا ســـــــــبق الق ـــــــــوج وهـــــــــي مهمـــــــــة صـــــــــع�ة عل� ـــــــــذلك، المنت ـــــــــث  1،والضـــــــــررب �حی

ـــــــــل فـــــــــي األذى  ـــــــــاه العـــــــــام المتمث ـــــــــدا وم�اشـــــــــرا، وهـــــــــو الضـــــــــرر �معن یجـــــــــب أن �كـــــــــون أكی

ـــــــــــذي �صـــــــــــیب الشـــــــــــخص  ـــــــــــي مصـــــــــــلحة  -المتضـــــــــــرر –ال ـــــــــــه أو جســـــــــــده، أو ف ـــــــــــي مال ف

 2،والعالقــــــــــة الســـــــــــبب�ة بـــــــــــین الخطـــــــــــأ والضـــــــــــررلـــــــــــه أو �حـــــــــــق مـــــــــــن حقوقـــــــــــه،  ةمشــــــــــروع

فر للفعـــــــــــل الضـــــــــــار �معنـــــــــــى أن تتـــــــــــو  ةأي أن �كـــــــــــون الضـــــــــــرر ترتـــــــــــب كنتیجـــــــــــة م�اشـــــــــــر 

فــــــــــإذا تــــــــــوفرت هــــــــــذه الشــــــــــروط التــــــــــزم المنــــــــــتج  بــــــــــین الخطــــــــــأ والضــــــــــرر عالقــــــــــة ســــــــــبب�ة،

ــــــــــــات  ــــــــــــر إال بإث� ــــــــــــي مســــــــــــؤول�ة هــــــــــــذا األخی بتعــــــــــــو�ض كامــــــــــــل الضــــــــــــرر، وال �مكــــــــــــن نف

 السبب األجنبي.

 ثان�ا: مسؤول�ة المنتج كحارس لألش�اء

ول�ة المنـــــــــــتج علـــــــــــى �مـــــــــــا أن المنتـــــــــــوج شـــــــــــيء مـــــــــــادي فـــــــــــ�مكن أن تقـــــــــــوم مســـــــــــؤ          

مــــــــــــن القــــــــــــانون المــــــــــــدني الجزائــــــــــــري بوصــــــــــــفه حارســــــــــــا للمنتــــــــــــوج،  138أســــــــــــاس المــــــــــــادة 

 3.فال یتطلب من المضرور إث�ات خطأ الحارس

 وشروط هذه المسؤول�ة تكمن ف�ما یلي: 

                                                           
 .75ص، المرجع السابق،د/ محمد صبري السعدي -1
، دیوان المطبوعات  6ط ، مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري، لإللتزام�مان، النظر�ة العامة د/ علي علي سل -2

 .191، ص 2005الجامع�ة، الجزائر، 

 .224العزاوي، المرجع السابق، ص  ، د/ سالم محمد رد�عان29عولمي منى، المرجع السابق، ص -3
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: �حیـــــــث وجـــــــود شـــــــيء فـــــــي حراســـــــة شـــــــخص وتســـــــب�ه فـــــــي ضـــــــرر للغیـــــــر.  1

ـــــــــــة ســـــــــــواء أ ـــــــــــر المعی� ـــــــــــة وغی ـــــــــــك األشـــــــــــ�اء تشـــــــــــمل الحراســـــــــــة األشـــــــــــ�اء المعی� ـــــــــــت تل كان

ــــــــــي  خطیــــــــــرة أو غیــــــــــر خطیــــــــــرة �طب�عتهــــــــــا وهــــــــــو مــــــــــا اســــــــــتقر عل�ــــــــــه الفقــــــــــه والقضــــــــــاء ف

ـــــــــث أســـــــــاس هـــــــــذه المســـــــــؤول�ة فمســـــــــؤول�ة  1فرنســـــــــا، ـــــــــة مـــــــــن حی ـــــــــه أهم� ـــــــــز ل وهـــــــــذا التمیی

 الحارس قائمة في جم�ع الحاالت كلما سبب الشيء ضررا للغیر.

 : الحراســــــــــــــة ال تعنــــــــــــــي الملك�ــــــــــــــة،أن �كــــــــــــــون للمســــــــــــــؤول صــــــــــــــفة الحــــــــــــــارس. 2

والتســـــــــییر  فالحــــــــارس فـــــــــي القـــــــــانون الجزائـــــــــري هـــــــــو كـــــــــل شـــــــــخص لـــــــــه قـــــــــدرة االســـــــــتعمال

ــــــــة، ــــــــي هــــــــذا الشــــــــأن حیــــــــث 2والرقا� ــــــــى للقضــــــــاء ف ــــــــس األعل ــــــــه المجل وهــــــــو مــــــــا ذهــــــــب إل�

ــــــــــانوني أي  ــــــــــى عــــــــــاتق الحــــــــــارس الق ــــــــــع دائمــــــــــا عل ــــــــــي: "المســــــــــؤول�ة ال تق قضــــــــــى �مــــــــــا یل

و�ــــــــدخل  مالــــــــك الشــــــــيء بــــــــل تنتقــــــــل إلــــــــى مــــــــن لــــــــه ســــــــلطة التســــــــییر والتوج�ــــــــه والرقا�ــــــــة،

واألصــــــــــــل أن المالــــــــــــك الحق�قــــــــــــي هــــــــــــو الحــــــــــــارس ،فــــــــــــي هــــــــــــذا المعنــــــــــــى مســــــــــــتأجر اآللة"

   .3مظاهرها للغیرشيء حتى یثبت انتقال الحراسة �كل لل

التعــــــــــــو�ض  وى مــــــــــــا �مكــــــــــــن اســــــــــــتنتاجه أن للمتضــــــــــــرر الخ�ــــــــــــار فــــــــــــي رفــــــــــــع دعــــــــــــ      

ـــــــــــى أســـــــــــاس المـــــــــــادة  ـــــــــــانون المـــــــــــدني الجزائـــــــــــري ف�قـــــــــــع عل�ـــــــــــه عـــــــــــبء  124عل مـــــــــــن الق

ـــــــــــات خطـــــــــــأ الم ـــــــــــتج، و�صـــــــــــإث� ـــــــــــاتن ـــــــــــه اإلث� ـــــــــــذلك، أو  عب عل� كمـــــــــــا ســـــــــــبق اإلشـــــــــــارة ل

ف�قــــــــع عل�ــــــــه عـــــــــبء إث�ــــــــات صــــــــفة الحــــــــارس فــــــــي المنـــــــــتج،  138علــــــــى أســــــــاس المــــــــادة 

وأن لـــــــــــــــه ســـــــــــــــلطة االســـــــــــــــتعمال و التســـــــــــــــییر والرقا�ـــــــــــــــة، وال �شـــــــــــــــترط أن یثبـــــــــــــــت �ـــــــــــــــأن 

المنتـــــــــوج معیـــــــــب ألنـــــــــه حتـــــــــى ولـــــــــو اســـــــــتطاع المنـــــــــتج أن یثبـــــــــت أن الشـــــــــيء لـــــــــ�س �ـــــــــه 

 في الحراسة �قوة القانون.عیب فالخطأ مفترض 
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 .116-113سل�مان، المرجع السابق، ص  علي علي-2
 . 31عولمي منى، المرجع السابق، ص - 3



 
 

 الفصل الثاني
  
 



 التعو�ض في مسؤول�ة المنتج و ك�ف�ة اقتضائه                     الثانـي الفصـل
 

- 54 - 
 

 التعو�ض في مسؤول�ة المنتج و ك�ف�ة اقتضائهالفصـل الثانـي: 

ــــــــــــــــــر المســــــــــــــــــتهلك (المضــــــــــــــــــرور الم�اشــــــــــــــــــر) صــــــــــــــــــاحب الحــــــــــــــــــق االصــــــــــــــــــیل (ذي  �عتب

طلــــــــــب التعــــــــــو�ض عــــــــــن االضــــــــــرار الماســــــــــة �شخصــــــــــه او مالــــــــــه والمترت�ــــــــــة  الصــــــــــفة)في

علـــــــــــى المنتـــــــــــوج المعیـــــــــــب اذا مـــــــــــا تـــــــــــوفرت ف�ـــــــــــه اهل�ـــــــــــة التقاضـــــــــــي ووجـــــــــــدت مصـــــــــــلحة 

ــــــــــه ــــــــــك انــــــــــه ال�مكــــــــــن حرمــــــــــان المســــــــــتهلك  فمــــــــــن المؤكــــــــــد 1قانون�ــــــــــة تبــــــــــرر طل� �عــــــــــد ذل

المتضــــــــرر مــــــــن حقــــــــه فــــــــي اللجــــــــوء الــــــــى القاضــــــــي ولــــــــذا فــــــــان الشــــــــروط العامــــــــة التــــــــي 

سســـــــــــــــــــــــــــة المقدمـــــــــــــــــــــــــــة للمنتوجـــــــــــــــــــــــــــات او العارضـــــــــــــــــــــــــــة للخـــــــــــــــــــــــــــدمات, توردهـــــــــــــــــــــــــــا المؤ 

ـــــــــي تثـــــــــور بـــــــــین المهنـــــــــي  و�المخالفةلقواعـــــــــد القـــــــــانون مـــــــــن ضـــــــــرورة حـــــــــل المنازعـــــــــات الت

 و المستهلك �الطرق الود�ة غیر المكتو�ة 

 الم�حث األول: م�اشرة دعوى مسؤول�ة المنتج

ول�ة المنــــــــــــــــتج مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل المتضــــــــــــــــرر�ن مــــــــــــــــن فعــــــــــــــــل إن إثــــــــــــــــارة مســــــــــــــــؤ             

وى أمـــــــــام ات المعی�ـــــــــة یـــــــــرت�ط ارت�اطـــــــــا وث�قـــــــــا �القواعـــــــــد اإلجرائ�ـــــــــة لرفـــــــــع الـــــــــدعاالمنتجـــــــــ

وغال�ـــــــــــا مـــــــــــا تـــــــــــرت�ط  إجـــــــــــراءات م�اشـــــــــــرة الـــــــــــدعاوى الجهـــــــــــات القضـــــــــــائ�ة المختصـــــــــــة، 

فـــــــــــي هـــــــــــذا المجـــــــــــال �القواعـــــــــــد العامـــــــــــة المنصـــــــــــوص علیهـــــــــــا فـــــــــــي قـــــــــــانون اإلجـــــــــــراءات 

 المدن�ة .

ـــــــــــذي هـــــــــــذا مـــــــــــا ســـــــــــنحاول التـــــــــــ             دلیل عل�ـــــــــــه مـــــــــــن خـــــــــــالل هـــــــــــذا الم�حـــــــــــث ال

فــــــــــــع نتنــــــــــــاول فــــــــــــي المطلــــــــــــب األول الشــــــــــــروط الموضــــــــــــوع�ة لر نقســــــــــــمه إلــــــــــــى مطلبــــــــــــین 

ــــــــــــى الشــــــــــــروطدعــــــــــــوى المســــــــــــؤول�ة، أ ــــــــــــاني سنخصصــــــــــــه إل ــــــــــــب الث الشــــــــــــكل�ة  مــــــــــــا المطل

 لرفع هذه الدعوى.
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 دعوى مسؤول�ة المنتجالمطلب األول: الشروط الموضوع�ة لرفع 

ناتجــــــــــــــــة عــــــــــــــــن حــــــــــــــــوادث االســــــــــــــــتهالك وٕان كانــــــــــــــــت إن معظــــــــــــــــم الــــــــــــــــدعاوى ال         

اء المدن�ـــــــــة تـــــــــرت�ط �القواعـــــــــد العامـــــــــة المنصـــــــــوص علیهـــــــــا فـــــــــي القـــــــــوانین اإلجرائ�ـــــــــة ســـــــــو 

ـــــــــــة  ـــــــــــق أو الجزائ� ـــــــــــر مـــــــــــن أحكامهـــــــــــا خصوصـــــــــــا ف�مـــــــــــا یتعل ـــــــــــي الكثی فإنهـــــــــــا تســـــــــــتقل وف

�شــــــــــروط رفــــــــــع هــــــــــذه الــــــــــدعاوى وســــــــــتكون هــــــــــذه الشــــــــــروط محــــــــــل دراســــــــــتنا مــــــــــن خــــــــــالل 

نــــــــــاول فــــــــــي الفــــــــــرع األول شــــــــــرط نتثــــــــــة فــــــــــروع، لمطلــــــــــب الــــــــــذي نقســــــــــمه إلــــــــــى ثالهــــــــــذا ا

ــــــــــرع الثــــــــــاني شــــــــــرط الصــــــــــفة، ون األهل�ــــــــــة، ــــــــــاول فــــــــــي الف ــــــــــرع تن ــــــــــي الف ــــــــــرا نتنــــــــــاول ف وأخی

 1الثالث شرط المصلحة.

 الفرع األول: األهل�ة

هــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــالح�ة الشــــــــــــــــــخص الكتســــــــــــــــــاب المركــــــــــــــــــز القــــــــــــــــــانوني وم�اشــــــــــــــــــرة          

ـــــــــــدرة  ـــــــــــى م�اشـــــــــــرة تصـــــــــــرفاته بنفســـــــــــه، إجـــــــــــراءات الخصـــــــــــومة أو ق ـــــــــــز المـــــــــــدعي عل ونمی

بــــــــــــین أهل�ــــــــــــة االختصــــــــــــام وهــــــــــــي أهل�ــــــــــــة الوجــــــــــــوب فــــــــــــي المجــــــــــــال اإلجرائــــــــــــي وتعنــــــــــــي 

مــــــــــــــا �ضــــــــــــــمن مــــــــــــــن حقــــــــــــــوق صــــــــــــــالح�ة الشــــــــــــــخص الكتســــــــــــــاب المركــــــــــــــز القــــــــــــــانوني �

و�ـــــــــــین أهل�ـــــــــــة التقاضـــــــــــي وهـــــــــــي ع�ـــــــــــارة عـــــــــــن أهل�ـــــــــــة األداء فـــــــــــي وواج�ـــــــــــات إجرائ�ـــــــــــة، 

�اشــــــــــــــــرة اإلجــــــــــــــــراءات أمــــــــــــــــام ص لمالمجــــــــــــــــال اإلجرائــــــــــــــــي وتعنــــــــــــــــي صــــــــــــــــالح�ة الشــــــــــــــــخ

 40المــــــــــادة  وذلـــــــــك ببلوغـــــــــه ســـــــــن الرشــــــــــد القـــــــــانوني المنصـــــــــوص عل�ـــــــــه فـــــــــيالقضـــــــــاء، 

 2.القانون المدني الجزائري  من

                                                           
 . 351، ص 2001الجزائر،  لھدى،، دار ا1نصا وتعلیقا وشرحا وتطبیقا، ط  ,سائح سنقوسة،  ق إ م -1
. دیوان المطبوعات 1، نظریة الدعوى، نظریة الخصومة، اإلجراءات االستثنائیة، ط ، ق إ مبوبشیر محمد أمقران -2

 .77-74، ص 2002الجزائر  ،الجامعیة
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وطالمــــــــــا ال یوجــــــــــد نــــــــــص فــــــــــي قــــــــــانون اإلجــــــــــراءات المدن�ــــــــــة وال فــــــــــي القــــــــــانون المــــــــــدني 

الجزائـــــــــــري �قضـــــــــــي بوجـــــــــــوب تـــــــــــوافر أهل�ـــــــــــة مـــــــــــن غیـــــــــــر األهل�ـــــــــــة المنصـــــــــــوص علیهـــــــــــا 

دني ف�مـــــــــا یخـــــــــص دعـــــــــوى مســـــــــؤول�ة المنـــــــــتج، ت�قـــــــــى القواعـــــــــد العـــــــــام فـــــــــي القـــــــــانون المـــــــــ

ــــــــــالي فاألهل�ــــــــــة تشــــــــــتمل  ــــــــــق فــــــــــي هــــــــــذا المجــــــــــال، و�الت ــــــــــذكر صــــــــــالحة للتطبی الســــــــــا�قة ال

 على المدعي و المدعي عل�ه . 

 الفرع الثاني: الصفة

وٕانمــــــــــــا تشــــــــــــمل المــــــــــــدعي عل�ــــــــــــه أ�ضــــــــــــا ق الصــــــــــــفة �المــــــــــــدعي وحــــــــــــده ال تتعلــــــــــــ        

الـــــــــدعوى إال ترفـــــــــع  أنـــــــــه ال"ه علـــــــــى مبـــــــــدأ هـــــــــام مفــــــــادهاســـــــــتقر الفقــــــــ وفــــــــي هـــــــــذا الصـــــــــدد

 1"من ذي صفة على ذي صفة

المنــــــــــتج تخــــــــــرج عـــــــــــن هــــــــــذا المبــــــــــدأ �حیــــــــــث ترفــــــــــع هـــــــــــذه مســــــــــؤول�ة  وال تكــــــــــاد دعــــــــــاوى 

ـــــــــدعاوى  ـــــــــتج  ال ـــــــــة مـــــــــن المن ـــــــــب الحما� مـــــــــن المتضـــــــــرر مـــــــــن حـــــــــوادث االســـــــــتهالك أو طل

 2الذي تسبب في الضرر.

ــــــــــــــد �كــــــــــــــون المســــــــــــــته ــــــــــــــفق ــــــــــــــالي �صــــــــــــــ�ح  وج و لك المتضــــــــــــــرر الم�اشــــــــــــــر مــــــــــــــن المنت �الت

فـــــــــــي طلـــــــــــب التعـــــــــــو�ض عـــــــــــن األضـــــــــــرار -ذي صـــــــــــفة  –صـــــــــــاحب الحـــــــــــق األصـــــــــــیل 

فمـــــــــــــــدلول ، تـــــــــــــــوجنالموالمترت�ـــــــــــــــة عـــــــــــــــن عیـــــــــــــــب فـــــــــــــــي الماســـــــــــــــة �شخصـــــــــــــــه أو مالـــــــــــــــه 

المنــــــــــــتج �أخــــــــــــذ مفهومــــــــــــا موســــــــــــعا  �حســــــــــــب القواعــــــــــــد المتعلقــــــــــــة �مســــــــــــؤول�ة المضــــــــــــرور

 كـــــــــــــــذالك منتـــــــــــــــوج وف�شـــــــــــــــمل الضـــــــــــــــح�ة المتعاقـــــــــــــــد م�اشـــــــــــــــرة مـــــــــــــــع المنـــــــــــــــتج علـــــــــــــــى ال

ـــــــــــة وأقـــــــــــارب الضـــــــــــح�ة،  مـــــــــــدلوال  بـــــــــــل و�نصـــــــــــرف كـــــــــــذلكمســـــــــــتعمل�ه مـــــــــــن أفـــــــــــراد العائل

ــــــــــة وهــــــــــو مــــــــــا  للمضــــــــــرور ــــــــــر المتضــــــــــرر�ن �أضــــــــــرار فعــــــــــل المنتجــــــــــات المعی� ــــــــــى الغی إل

                                                           
 .77-74ص  ،المرجع نفسھ، بوبشیر محمد أمقران ، -1
 .214قادة شهیدة، المرجع السابق، ص د/ -2
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 عبـــــــــــــــــرت عنــــــــــــــــــه محكمــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــطیف للجنا�ــــــــــــــــــات فــــــــــــــــــي قرارهــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــادر فــــــــــــــــــي

ــــــــــــك �قولهــــــــــــا:" بخصــــــــــــوص قضــــــــــــ 27/10/1999 تعتبــــــــــــر �ة الكاشــــــــــــیر الفاســــــــــــد عــــــــــــن ذل

اف المدن�ـــــــــــة مؤسســـــــــــة ألنهـــــــــــم فعـــــــــــال قـــــــــــد تضـــــــــــرروا مـــــــــــن طل�ـــــــــــات الضـــــــــــحا�ا و األطـــــــــــر 

اء مـــــــــــادة الكاشـــــــــــیر المغشوشـــــــــــة"، وفـــــــــــي كـــــــــــل هـــــــــــذه األحـــــــــــوال �ســـــــــــتوي أن �كـــــــــــون جـــــــــــر 

 1الضرر جسد�ا، ماد�ا أو معنو�ا.

هـــــــــــذا وعنـــــــــــدما تثبـــــــــــت الصـــــــــــفة للمضـــــــــــرور الم�اشـــــــــــر لـــــــــــه أن ی�اشـــــــــــر الـــــــــــدعوى         

وكیـــــــل الضـــــــح�ة عنـــــــه نائ�ـــــــا قانون�ـــــــا كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال فـــــــي ت بنفســـــــه كمـــــــا لـــــــه أنـــــــه یوكـــــــل

،لكن یتعــــــــــــــدى مــــــــــــــدلول أمــــــــــــــام الجهــــــــــــــات القضــــــــــــــائ�ة لمحــــــــــــــامي عنــــــــــــــه نائ�ــــــــــــــا قانون�ــــــــــــــا

المضـــــــــــرور مـــــــــــن المضـــــــــــرور الم�اشـــــــــــر ل�شـــــــــــمل المضـــــــــــرور�ن غیـــــــــــر الم�اشـــــــــــر�ن وهـــــــــــم 

ـــــــــى الصـــــــــفة  المتضـــــــــرر�ن �االرتـــــــــداد مـــــــــن جـــــــــراء مـــــــــوت الضـــــــــح�ة، و�ـــــــــذلك �حـــــــــوزون عل

ــــــــــــب التعــــــــــــو�ض  فــــــــــــي التقاضــــــــــــي بــــــــــــدل المضــــــــــــرور الم�اشــــــــــــر و�صــــــــــــفة شخصــــــــــــ�ة لطل

 ذي لحقهال

مـــــــــن جـــــــــراء الضــــــــــرر الـــــــــذي لحـــــــــق �مــــــــــوت الضـــــــــح�ة ســـــــــواءا كــــــــــان فـــــــــي شخصــــــــــه أو  

ـــــــــداد ـــــــــه,إذا فالمضـــــــــرور �االرت ـــــــــي مال ـــــــــدعوى للمطال�ـــــــــة  ف ـــــــــت لـــــــــه صـــــــــفة رفـــــــــع ال تثب

ــــــــــة المحكــــــــــوم بهــــــــــا ســــــــــتثري �ــــــــــالتعو�ض المســــــــــتحق  عــــــــــن الضــــــــــرر كــــــــــون الق�مــــــــــة المال�

 �أتي من �عده. ومن ذمة المتوفى

أمـــــــــــا ف�مـــــــــــا یخـــــــــــص القضـــــــــــاء الفرنســـــــــــي اقـــــــــــر اســـــــــــتفادة دائنـــــــــــي المضـــــــــــرور            

الـــــــــذین تنـــــــــازل لهـــــــــم هـــــــــذا األخیـــــــــر عـــــــــن حقـــــــــه �ـــــــــالتعو�ض حیـــــــــث یجـــــــــوز لهـــــــــم الحلـــــــــول 

لقضـــــــــــــاء المـــــــــــــدني, و�ـــــــــــــرى الفقـــــــــــــه  محـــــــــــــل مـــــــــــــدینهم فـــــــــــــي اقتضـــــــــــــاء التعـــــــــــــو�ض أمـــــــــــــام

الفرنســـــــــــــي أن الـــــــــــــدعوى الم�اشـــــــــــــرة المنصـــــــــــــوص علیهـــــــــــــا فـــــــــــــي القواعـــــــــــــد العامـــــــــــــة فـــــــــــــي 
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للمطال�ـــــــــــــــة  المـــــــــــــــدني الفرنســـــــــــــــي تكفـــــــــــــــي لحلـــــــــــــــول هـــــــــــــــؤالء محـــــــــــــــل مـــــــــــــــدینهم القـــــــــــــــانون 

 �التعو�ض.

ـــــــــة  ـــــــــى ارتكـــــــــاب مخالفـــــــــةاو جنحـــــــــة او جنا� ـــــــــؤدي انتهـــــــــاك مصـــــــــالح المســـــــــتهلكین ال قـــــــــد ی

تثبــــــــــت الصــــــــــفة للن�ا�ــــــــــة العامــــــــــة فــــــــــي تحر�ــــــــــك وم�اشــــــــــرة الــــــــــدعوى العموم�ــــــــــة �اعت�ارهــــــــــا 

غیر ان المحــــــــــــامي للمصــــــــــــالح الجوهر�ــــــــــــة للمجتمــــــــــــع والمدافعــــــــــــة عــــــــــــن نظامــــــــــــه العــــــــــــام,

تحر�ــــــــــك الــــــــــدعوى العموم�ــــــــــة مــــــــــن قبــــــــــل الن�ا�ــــــــــة العامــــــــــة امــــــــــام المحــــــــــاكم الجزائر�ــــــــــة, و 

�كـــــــــونفي الغالـــــــــب �عـــــــــد ا�الغهــــــــــا �الشـــــــــكوى مـــــــــن قبــــــــــل احـــــــــد المســـــــــتهلكین المتضــــــــــرر�ن 

ــــــــــة الجــــــــــودة وقمــــــــــع الغــــــــــش �عــــــــــد  ــــــــــل اعــــــــــوان مصــــــــــالح مراق� او �عــــــــــد اخطارهــــــــــا مــــــــــن قب

  1معاینتها للمخالفة

ــــــــــــى ان الــــــــــــدعوى المدن�ــــــــــــة التــــــــــــي للمتضررمصــــــــــــلحة فــــــــــــي رفعهــــــــــــا  وتجــــــــــــب االشــــــــــــارة ال

تــــــــــرت�ط �الــــــــــدعوى العموم�ــــــــــة ,بــــــــــل �كــــــــــاد هــــــــــذا الحكــــــــــم �مثــــــــــل القاعــــــــــدة فــــــــــي تطب�قــــــــــات 

القضـــــــــــاء الجزائـــــــــــري فـــــــــــي مجـــــــــــال دعـــــــــــاوى التعـــــــــــو�ض عـــــــــــن االضـــــــــــرار التـــــــــــي ترتبهـــــــــــا 

المنتجــــــــــــــات المعی�ــــــــــــــة .اذ ینتظــــــــــــــر غال�ــــــــــــــا اثــــــــــــــارة الن�ا�ــــــــــــــة العامــــــــــــــة للــــــــــــــدعوى امــــــــــــــام 

لمحكمــــــــــــة الجنائ�ــــــــــــة لیتــــــــــــدخل فیهــــــــــــا كطــــــــــــرف مــــــــــــدني مســــــــــــتفیدا, مــــــــــــن جهــــــــــــة ســــــــــــرعة ا

   2االجراءالت والحكم في الدعوى و من جهة اخرى سهولة االث�ات

ـــــــــــك  وقـــــــــــد تثبـــــــــــت الصـــــــــــفة فـــــــــــي رفـــــــــــع دعـــــــــــوى مســـــــــــؤول�ة المنـــــــــــتج للن�ا�ـــــــــــة العامـــــــــــة وذل

مـــــــــــن قـــــــــــانون اإلجـــــــــــراءات  29المجتمـــــــــــع وهـــــــــــو مـــــــــــا تؤكـــــــــــده المـــــــــــادة �اعت�ارهـــــــــــا ممثلـــــــــــة 

مـــــــــــة الـــــــــــدعوى العموم�ـــــــــــة ت�اشـــــــــــر الن�ا�ـــــــــــة العایلي:" تـــــــــــي تـــــــــــنص علـــــــــــى مـــــــــــاالجزائ�ـــــــــــة ال

كلمــــــــــا أدى  فاالختصــــــــــاص یثبــــــــــت لهــــــــــا �اســــــــــم المجتمــــــــــع وتطالــــــــــب بتطبیــــــــــق القــــــــــانون"،

ـــــــــــى  ـــــــــــة انتهـــــــــــاك مصـــــــــــالح المســـــــــــتهلكین إل ـــــــــــة أو جنحـــــــــــة أو جنا� ـــــــــــك ارتكـــــــــــاب مخالف وذل
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ــــــــــق شــــــــــكوى مــــــــــن المضــــــــــرور أو �عــــــــــد إخطار  ــــــــــل �عــــــــــد إ�الغهــــــــــا عــــــــــن طر� هــــــــــا مــــــــــن قب

محــــــــررة مــــــــن األعــــــــوان قمــــــــع الغــــــــش عــــــــن طر�ــــــــق محاضــــــــر الجــــــــودة و مصــــــــالح مراق�ــــــــة 

 1المؤهلین لذلك. 

 وعـــــــــــــادة مــــــــــــــا ینتظـــــــــــــر المضــــــــــــــرور إثـــــــــــــارة الن�ا�ــــــــــــــة العامـــــــــــــة للــــــــــــــدعوى أمــــــــــــــام         

�تأســـــــــــس كطـــــــــــرف مــــــــــدني وذلـــــــــــك حتـــــــــــى �ســـــــــــتفید المحكمــــــــــة الجنائ�ـــــــــــة لیتـــــــــــدخل فیهــــــــــا و 

ـــــــــــا ,مـــــــــــن ســـــــــــرعة اإلجـــــــــــراءات مـــــــــــن جهـــــــــــة ـــــــــــي و�تحـــــــــــرر مـــــــــــن عـــــــــــبء إث� ـــــــــــب ف ت العی

ن جهـــــــــــة أخـــــــــــرى، وتحـــــــــــرك الــــــــــدعوى العموم�ـــــــــــة �االعتمـــــــــــاد علـــــــــــى المـــــــــــواد المنتــــــــــوج مـــــــــــ

ـــــــــــانون  مـــــــــــن 25/29مـــــــــــن  ـــــــــــة مـــــــــــن ق ـــــــــــث المتضـــــــــــمن األحكـــــــــــام الجزائ� ـــــــــــاب الثال -89ال�

ـــــــــــي قـــــــــــانون  02 ـــــــــــواردة ف ـــــــــــة المســـــــــــتهلك واألحكـــــــــــام ال ـــــــــــق �القواعـــــــــــد العامـــــــــــة لحما� المتعل

ـــــــــــــــــى 429العقو�ـــــــــــــــــات الخاصـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــواد  والمرت�طـــــــــــــــــة �الخـــــــــــــــــداع أو الغـــــــــــــــــش  433ال

�قـــــــــدر األضـــــــــرار الجســـــــــد�ة مـــــــــن وفـــــــــاة وعجـــــــــز جزئـــــــــي أو  ضدر التعـــــــــو�المحتمـــــــــل و�قـــــــــ

 2دائم.

ــــــــــات الســــــــــ          ــــــــــب الفئ ــــــــــى جان ــــــــــة  ا�قة،إل ــــــــــات حما� ــــــــــري لجمع� ــــــــــر المشــــــــــرع الجزائ أق

 02-89 رقـــــــــــــــم مـــــــــــــــن قـــــــــــــــانون  12/2�مقتضـــــــــــــــى نـــــــــــــــص المـــــــــــــــادة  المســـــــــــــــتهلك الحـــــــــــــــق

ـــــــــــــق  ـــــــــــــة المســـــــــــــتهلك،المتعل ـــــــــــــث 3�القواعـــــــــــــد العامـــــــــــــة لحما� ـــــــــــــي حی ـــــــــــــم ف ـــــــــــــانون رق  أن الق

أقــــــــــر بإمكان�ــــــــــة هاتــــــــــه األخیــــــــــرة أن تتأســــــــــس كطــــــــــرف  23المــــــــــادة  مــــــــــن خــــــــــالل 09/03

مــــــــــدني فــــــــــي حالــــــــــة تعــــــــــرض المســــــــــتهلك أو عــــــــــدة مســــــــــتهلكین ألضــــــــــرار فرد�ــــــــــة تســــــــــبب 

 فیها نفس المتدخل.
                                                           

 .64خم�س، المرجع السابق، ص بو علي بولح�ة بن  -1
مة، الجزائر ، دار هو 6ق إ ج ج، ط ، د/ عبد الله اوهایب�ة، شرح 220شهیدة، المرجع السابق، ص بن د/ قادة  -2

 .143ص 2006
المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك على ما یلي: إضافة إلى ذلك فان  02-89من القانون  12/2تنص المادة  -3

محكمة مختصة  بشان الضرر الذي الحق  أيجمعیات حمایة المستھلكین المنشاة قانونیا لھا الحق في رفع الدعاوى أمام 
 الحق بھا. بالمصالح المشتركة للمستھلكین قصد التعویض عن الضرر المعنوي الذي
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 الفرع الثالث: المصلحة

ٕانمــــــــــا هــــــــــي شــــــــــرط لقبــــــــــول المصــــــــــلحة شــــــــــرطا لقبــــــــــول الــــــــــدعوى فقــــــــــط و ال تعــــــــــد         

�هــــــــــذا و 1،حكـــــــــم أ�ـــــــــا كـــــــــان الطـــــــــرف الـــــــــذي �قدمـــــــــهأي طلـــــــــب أو دفـــــــــع أو طعـــــــــن فـــــــــي ال

ــــــــــوخى و  المعنــــــــــى فالمصــــــــــلحة ــــــــــدعوى هــــــــــي الهــــــــــدف المت ــــــــــع ال هــــــــــي ، و المنتظــــــــــر مــــــــــن رف

ـــــــــــدة الع ـــــــــــدعوى و�شـــــــــــترط أن تكـــــــــــون مصـــــــــــلحة الفائ ـــــــــــع ال ـــــــــــى راف ـــــــــــي تعـــــــــــود عل ـــــــــــة الت مل�

فتكــــــــــون مصــــــــــلحة المتضــــــــــرر مــــــــــن رفــــــــــع دعــــــــــوى مســــــــــؤول�ة المنــــــــــتج 2،قانون�ــــــــــةقائمــــــــــة و 

ــــــــانوني  ــــــــة الحــــــــق أو المركــــــــز الق ــــــــهحما� ــــــــالتعو�ض عمــــــــا لحق ــــــــه � ــــــــررة ل مــــــــن ضــــــــرر  المق

ال عنــــــــــــدما �قــــــــــــع تكــــــــــــون بــــــــــــذلك مصــــــــــــلحته قائمــــــــــــة فعــــــــــــ�ســــــــــــبب المنتجــــــــــــات المعی�ــــــــــــة و 

وفــــــــــي حــــــــــال �كــــــــــون الضــــــــــرر احتمال�ــــــــــا فــــــــــي الضــــــــــرر و�كــــــــــون دور الــــــــــدعوى عالجــــــــــي 

 .المستقبل ف�كون دور الدعوى وقائي لتفادي وقوعه

 المطلب الثاني:الشروط الشكل�ة لرفع دعوى مسؤول�ة المنتج

مســـــــــــــؤول�ة المنـــــــــــــتج فـــــــــــــي تلـــــــــــــك تتمثـــــــــــــل الشـــــــــــــروط الشـــــــــــــكل�ة لرفـــــــــــــع دعـــــــــــــوى           

لــــــــــدعوى مرفوعــــــــــة اإلجــــــــــراءات المقــــــــــررة فــــــــــي القــــــــــانون اإلجــــــــــراءات المدن�ــــــــــة إن كانــــــــــت ا

أو فــــــــــي تلــــــــــك المقــــــــــررة فــــــــــي قــــــــــانون اإلجــــــــــراءات الجزائ�ــــــــــة إذا أمــــــــــام القضــــــــــاء المــــــــــدني،

 كانت الدعوى مرفوعة أمام القضاء الجزائي.

 ا المطلـــــــــــــب التطـــــــــــــرق إلـــــــــــــى هـــــــــــــذه الشـــــــــــــروط ول مـــــــــــــن خـــــــــــــالل هـــــــــــــذســـــــــــــنحاو          

ــــــــــع هــــــــــذه الــــــــــدعاو  ــــــــــرع األول إلــــــــــى االختصــــــــــاص القضــــــــــائي لرف ــــــــــث نخصــــــــــص الف  ى �حی

لجهــــــــــــات القضــــــــــــائ�ة مــــــــــــام اأو نخصــــــــــــص الفــــــــــــرع الثــــــــــــاني إلــــــــــــى اإلجــــــــــــراءات المت�عــــــــــــة 

                                                           
 .36ص , المرجع السابق ,بوبشیر محند امقران -1
 .37-36ص , المرجع نفسھ -2
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مـــــــــا فـــــــــي الفـــــــــرع الثالـــــــــث فســـــــــنحاول مـــــــــن خاللـــــــــه تب�ـــــــــان اآلجـــــــــال المختصـــــــــة لرفعهـــــــــا ، أ

 وى.المقررة لرفع هذه الدع

 األول:االختصاص الفرع

ــــــــــــــا دراســــــــــــــة االختصــــــــــــــاص القضــــــــــــــائي فــــــــــــــي دعــــــــــــــاوى مســــــــــــــؤول�ة          ــــــــــــــب من یتطل

لـــــــــــــي للمحـــــــــــــاكم فـــــــــــــي قضـــــــــــــا�ا  المحاالختصـــــــــــــاص النـــــــــــــوعي و المنـــــــــــــتج الوقـــــــــــــوف عنـــــــــــــد 

ـــــــــــد الجهـــــــــــة القضـــــــــــائ�ة المختصـــــــــــة  االســـــــــــتهالك، ـــــــــــى إشـــــــــــكال�ة تحدی و كـــــــــــذا التطـــــــــــرق إل

ــــــــــ ــــــــــي نظرال� ــــــــــدما تتســــــــــبب المنتجــــــــــات ا ف ــــــــــزاع عن ــــــــــة ألالن ــــــــــي الســــــــــوق جنب� المطروحــــــــــة ف

 الجزائر�ة أضرار للمستهلك.

 وهو ما سنحاول دراسته ت�اعا من خالل هذا الفرع.

 أوال: اإلختصاص النوعي

ـــــــــــى اختصـــــــــــاص           ـــــــــــة �االســـــــــــتهالك بوجـــــــــــه عـــــــــــام إل تخضـــــــــــع المنازعـــــــــــات المتعلق

ال لیهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي قـــــــــــــــانون اإلجـــــــــــــــراءات المدن�ـــــــــــــــة،  و المحـــــــــــــــاكم العاد�ـــــــــــــــة المنصـــــــــــــــوص ع

مــــــــــن هــــــــــم فــــــــــي حكمهمــــــــــا المســــــــــتهلك المتضــــــــــرر والمنــــــــــتج و  هــــــــــذا االختصــــــــــاص�شــــــــــمل 

فقـــــــــط بـــــــــل یتعــــــــــداه إلـــــــــى دعـــــــــاوى التعــــــــــو�ض التـــــــــي یرفعهـــــــــا المتضــــــــــرر مـــــــــن الحــــــــــوادث 

ـــــــــــي تســـــــــــببها نشـــــــــــا ـــــــــــة، و الت ـــــــــــق العامـــــــــــة االقتصـــــــــــاد�ة والتجار� ـــــــــــع طات المراف هـــــــــــذا ال �من

مجلــــــــــــــس �ــــــــــــــاختالف درجاتــــــــــــــه مــــــــــــــن محــــــــــــــاكم إدار�ــــــــــــــة فن �كــــــــــــــون القضــــــــــــــاء اإلداري أ

ــــــــــــــة هــــــــــــــو  ــــــــــــــالدول ــــــــــــــي �عــــــــــــــض قضــــــــــــــا�ا و المخــــــــــــــتص نوع� منازعــــــــــــــات المســــــــــــــتهلكین ا ف

المتضــــــــــرر�ن فــــــــــي مواجهــــــــــة المرافــــــــــق العامــــــــــة اإلدار�ــــــــــة فــــــــــي حالــــــــــة األضــــــــــرار الناتجــــــــــة 

 1. تشغیلها سوء استعمالها ومن 
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مـــــــــــــن بـــــــــــــین القضـــــــــــــا�ا التـــــــــــــي ثبـــــــــــــت االختصـــــــــــــاص فیهـــــــــــــا للقضـــــــــــــاء اإلداري و          

تفر�غهـــــــــا  أیـــــــــن منعتهـــــــــا مصـــــــــالح مینـــــــــاء وهـــــــــران "دنـــــــــدان"فـــــــــي الجزائـــــــــر قضـــــــــ�ة ال�ـــــــــاخرة 

ـــــــــــ ـــــــــــت الخبـــــــــــرة عـــــــــــدم صـــــــــــالح�ة الســـــــــــلعة أ� ـــــــــــي وال�ـــــــــــة وهـــــــــــران �عـــــــــــدما بین مر مـــــــــــن وال

رف المســـــــــــــتأنفة أمـــــــــــــام المقدمـــــــــــــة مـــــــــــــن طـــــــــــــ، ولكـــــــــــــن التقـــــــــــــار�ر الالحقـــــــــــــة و لالســـــــــــــتهالك

ثبتـــــــــــــت صـــــــــــــالح�ة ال�ضـــــــــــــاعة الفالحـــــــــــــة أمجلـــــــــــــس الدولـــــــــــــة، ومـــــــــــــن وزارتـــــــــــــي التجـــــــــــــارة و 

ــــــــــــالالســــــــــــتهالك و  ــــــــــــة � ــــــــــــس الدول ــــــــــــل مجل ــــــــــــذلك قب ــــــــــــوع  اإلســــــــــــتعجالي مرأل� امــــــــــــه مأالمرف

 المستأنف ضده.بتفر�غ ال�ضاعة و تخز�نها على نفقة 

ــــــــــــــت االختصــــــــــــــاص فــــــــــــــي القضــــــــــــــاء العــــــــــــــادي أو اإل          ــــــــــــــاألمر  داري وســــــــــــــواء ثب ف

ــــــــــــ ال ــــــــــــي ق� ــــــــــــة للمحتــــــــــــرف و ینف ــــــــــــوت االختصــــــــــــاص مــــــــــــن ثام المســــــــــــؤول�ة الجزائ� مــــــــــــة ثب

ـــــــــــــــث ینعقـــــــــــــــد االختصـــــــــــــــاص للمحكمـــــــــــــــة �القســـــــــــــــم الج للقضـــــــــــــــاء الجزائـــــــــــــــي،  ـــــــــــــــي حی زائ

ــــــــــدعوى العم ــــــــــة لل ــــــــــة و �الت�ع� ــــــــــص المــــــــــادة وم� ــــــــــي ن  ق.إ.ج.ج,مــــــــــن  328هــــــــــو ماجــــــــــاء ف

اكــــــــــــــــات حیــــــــــــــــث جعلــــــــــــــــت االختصــــــــــــــــاص ینعقــــــــــــــــد للمحــــــــــــــــاكم الجزائ�ــــــــــــــــة �صــــــــــــــــدد االنته

ـــــــــــات،  ـــــــــــرة جنحـــــــــــا أو مخالف ـــــــــــا المعتب ـــــــــــة جنا�ـــــــــــة فهن ینعقـــــــــــد أمـــــــــــا إذا كـــــــــــان الفعـــــــــــل �مثا�

ـــــــــــس القضـــــــــــائي الـــــــــــذي �قـــــــــــع فـــــــــــي االختصـــــــــــاص لمحكمـــــــــــة الجنا�ـــــــــــات   و مقرهـــــــــــا المجل

دون ق.إ.ج.ج، مـــــــــــــن  248اذهبـــــــــــــت إل�ـــــــــــــه المـــــــــــــادة وهـــــــــــــو مالمجـــــــــــــرم، دائرتـــــــــــــه الفعـــــــــــــل 

االختصـــــــــــاص للمحكمـــــــــــة المدن�ـــــــــــة �اعت�ارهـــــــــــا صـــــــــــاح�ة  ن �منـــــــــــع ذلـــــــــــك مـــــــــــن انعقـــــــــــادأ

منتجـــــــــــات عـــــــــــو�ض عـــــــــــن أضـــــــــــرار التصـــــــــــاص األصـــــــــــیل �ـــــــــــالنظر فـــــــــــي دعـــــــــــاوى التاالخ

�مــــــــــــة النــــــــــــزاع ال نهائ�ــــــــــــا إذا كانــــــــــــت ق اابتــــــــــــدائ� ااســــــــــــتثناء�أحكــــــــــــام قابلــــــــــــة لالســــــــــــتئناف و 

ــــــــــــــك وفقــــــــــــــدج،  و  2000تتعــــــــــــــدى  ــــــــــــــنص المــــــــــــــادة ذل مــــــــــــــن قــــــــــــــانون اإلجــــــــــــــراءات  01ا ل

 المدن�ة الجزائر�ة.
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االتجـــــــــــــاه حیـــــــــــــث ذهـــــــــــــب إلـــــــــــــى القـــــــــــــول بثبـــــــــــــوت نفـــــــــــــس و لقـــــــــــــد كـــــــــــــرس الفقـــــــــــــه        

حالــــــــــة التــــــــــي ال الاالختصــــــــــاص النــــــــــوعي حصــــــــــر�ا للمحــــــــــاكم المدن�ــــــــــة دون ســــــــــواها فــــــــــي 

 للضرر مجرما من الناح�ة القانون�ة. ي�كون فیها الفعل المؤد

 المحليثان�ا: االختصاص 

ــــــــــــة جهــــــــــــة قضــــــــــــائ�ة، �قصــــــــــــد �اال        ــــــــــــي وال� ــــــــــــت ختصــــــــــــاص المحل و أمحكمــــــــــــة كان

 ال شــــــــــك أنو  1،مجلســــــــــا للنظــــــــــر فــــــــــي القضــــــــــا�ا التــــــــــي تقــــــــــع علــــــــــى اإلقلــــــــــ�م التــــــــــا�ع لهــــــــــا

ــــــــــــــي یختلــــــــــــــف �حســــــــــــــب مــــــــــــــا إذا انعقــــــــــــــد االختصــــــــــــــاص  إختصــــــــــــــاص المحكمــــــــــــــة المحل

 و المدني.أللقاضي الجنائي 

ع أمــــــــــــام �ضــــــــــــ ق.إ.ج.جي فــــــــــــإن االختصــــــــــــاص للقاضــــــــــــي الجنــــــــــــائ فــــــــــــإذا انعقــــــــــــد       

فحینمـــــــــــا یتعلـــــــــــق االمـــــــــــر �ـــــــــــالتعو�ض عـــــــــــن الضـــــــــــرر المتضـــــــــــرر جملـــــــــــة مـــــــــــن القیـــــــــــود، 

ــــــــــــب عــــــــــــن الجنحــــــــــــة فــــــــــــإن االختصــــــــــــاص ینعقــــــــــــد لمحكمــــــــــــة محــــــــــــل الجر�مــــــــــــة  و أالمترت

ائهم أو محكمـــــــــــــة محـــــــــــــل القـــــــــــــ�ض و شـــــــــــــركأحـــــــــــــد المتهمــــــــــــین أمحكمــــــــــــة محـــــــــــــل إقامـــــــــــــة 

ــــــــیهم،  ــــــــات التــــــــي عل اق دائرتهــــــــا ارتكبــــــــت فــــــــي نطــــــــكمــــــــا تخــــــــتص المحكمــــــــة فــــــــي المخالف

 2.أو المحكمة الموجودة في بلد إقامة مرتكب المخالفةالمخالفة،

إلـــــــــى تقر�ـــــــــر جـــــــــواز رفـــــــــع الطلـــــــــب  ،ذهبـــــــــت المحكمـــــــــة العل�ـــــــــا فـــــــــي قـــــــــرار لهـــــــــاو         

ــــــــــي دعــــــــــوى التعــــــــــو�ض عــــــــــن الضــــــــــرر الناشــــــــــئ عــــــــــن جنا�ــــــــــة أو جنحــــــــــة أو مخالفــــــــــة  ف

   هــــــــــذا ، أمــــــــــام الجهــــــــــة القضــــــــــائ�ة التــــــــــي وقــــــــــع فــــــــــي دائــــــــــرة اختصاصــــــــــها الفعــــــــــل الضــــــــــار

ــــــــــــي  ــــــــــــد االختصــــــــــــاص ف ــــــــــــانون الفرنســــــــــــي فینعق ــــــــــــي الق و نجــــــــــــد ذات القواعــــــــــــد ســــــــــــار�ة ف

 382الجــــــــــنح إلــــــــــى محكمــــــــــة مكــــــــــان وقــــــــــوع الجر�مــــــــــة وهــــــــــو مــــــــــا نصــــــــــت عل�ــــــــــه المــــــــــادة 
                                                           

 .20ص المرجع السابق،  ,سائح سنقوسة -1
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ــــــــــوع ق.إ.ج.ف، مــــــــــن  ــــــــــد االختصــــــــــاص لمحكمــــــــــة مكــــــــــان وق ــــــــــي المخالفــــــــــات فینعق أمــــــــــا ف

مـــــــــن نفـــــــــس  522المخالفـــــــــة أو محـــــــــل إقامـــــــــة المـــــــــتهم و هـــــــــو مـــــــــا نصـــــــــت عل�ـــــــــه المـــــــــادة 

 القانون.

االختصـــــــــــــــــاص للقضـــــــــــــــــاء المـــــــــــــــــدني أو التجـــــــــــــــــاري فـــــــــــــــــإن  أمـــــــــــــــــا إذا انعقـــــــــــــــــد          

المـــــــــدعي یرفــــــــــع دعــــــــــواه إلــــــــــى المحكمــــــــــة التـــــــــي �قــــــــــع بــــــــــدائرتها محــــــــــل إقامــــــــــة المســــــــــؤول 

عـــــــــــن الضـــــــــــرر أو مكـــــــــــان تســـــــــــل�م الشـــــــــــيء أو تور�ـــــــــــد الخدمـــــــــــة إذا كـــــــــــان هنـــــــــــاك عقـــــــــــد 

فــــــــــــي  ق.إ.م.جالمتضــــــــــــرر وهــــــــــــو مــــــــــــا ذهــــــــــــب إل�ــــــــــــه المســــــــــــؤول عــــــــــــن الضــــــــــــرر و  بــــــــــــین

ـــــــــــع فـــــــــــي دائرتهـــــــــــا  08المـــــــــــادة  ـــــــــــنص:" �كـــــــــــون االختصـــــــــــاص للجهـــــــــــة التـــــــــــي تق التـــــــــــي ت

ـــــــــه �النســـــــــ�ة  ـــــــــه" و مـــــــــوطن المـــــــــدعى عل� ـــــــــدعاوى الخاصـــــــــة أو محـــــــــل إقامت كـــــــــذا المـــــــــادة لل

إمـــــــــا إلـــــــــى المحكمـــــــــة  ،یجـــــــــوز أن یرفـــــــــع الطلـــــــــب"مـــــــــن نفـــــــــس القـــــــــانون التـــــــــي تـــــــــنص  07

......."، مســــــــــــكنه أوالتــــــــــــي �قــــــــــــع فــــــــــــي دائــــــــــــرة اختصاصــــــــــــها مــــــــــــوطن المــــــــــــدعى عل�ــــــــــــه 

ــــــــدین یجــــــــب أن وهــــــــ ــــــــل أن ال ــــــــه أمــــــــام محكمــــــــة و مــــــــا یتوافــــــــق مــــــــع المبــــــــدأ القائ ــــــــب � �طال

ان و��قـــــــــــى مكـــــــــــان تســـــــــــل�م الشـــــــــــيء أو تور�ـــــــــــد الخدمـــــــــــة المكـــــــــــ ذاهـــــــــــالمـــــــــــدعي عل�ـــــــــــه، 

 1األنسب للمستهلك في رفع دعواه أمام جهة القضاء األقرب له. 

القـــــــــــــــة تعاقد�ـــــــــــــــة مـــــــــــــــع �كـــــــــــــــون المضـــــــــــــــرور مـــــــــــــــرت�ط �ـــــــــــــــأي ع وعنـــــــــــــــدما ال           

ــــــــــي ن الضــــــــــرر        المســــــــــؤول عــــــــــ ــــــــــى الجهــــــــــة القضــــــــــائ�ة الت فاالختصــــــــــاص یــــــــــؤول إل

لكــــــــــن حینمــــــــــا لفعــــــــــل الضــــــــــار كمــــــــــا ســــــــــبق اإلشــــــــــارة لــــــــــذلك، �قــــــــــع بــــــــــدائرة اختصاصــــــــــها ا

ینــــــــــتج الضــــــــــرر عــــــــــن فعــــــــــل المنتجــــــــــات التــــــــــي تكــــــــــون مصــــــــــدرها الخــــــــــارج أي مؤسســــــــــة 

فــــــــــإن كــــــــــان لهــــــــــا فــــــــــرع أو مكتــــــــــب فــــــــــي : أجنب�ــــــــــة فإنــــــــــه یتعــــــــــین التفرقــــــــــة بــــــــــین حــــــــــالتین

حكمـــــــــــــة التـــــــــــــي �قـــــــــــــع بـــــــــــــدائرة اختصاصـــــــــــــها هـــــــــــــذا د االختصـــــــــــــاص للمینعقـــــــــــــ، الجزائـــــــــــــر

                                                           
 .243-242 ص، المرجع نفسھقادة شھیدة -11
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قواعـــــــــــــد  ا لــــــــــــم �كــــــــــــن لهـــــــــــــا فــــــــــــرع فــــــــــــي الجزائــــــــــــر �أخـــــــــــــذنا الحــــــــــــدیث عــــــــــــنذوإ الفــــــــــــرع، 

 االختصاص الدولي للمحاكم وهو ما سنتناوله من خالل العنصر التالي:

 ثالثا: االختصاص في حالة العقد الدولي 

المنتجـــــــــــــات المســـــــــــــب�ة لألضـــــــــــــرار قـــــــــــــد ال �طـــــــــــــرح اإلشـــــــــــــكال عنـــــــــــــدما تكـــــــــــــون           

منتجـــــــــــــات وطن�ـــــــــــــة الصــــــــــــــنع أو أنهـــــــــــــا منتجــــــــــــــات أجنب�ـــــــــــــة وأنتجــــــــــــــت داخـــــــــــــل التــــــــــــــراب 

لكــــــــــــن اإلشــــــــــــكال یثــــــــــــور عنــــــــــــدما یــــــــــــنجم الضــــــــــــرر عــــــــــــن منتــــــــــــوج أو خدمــــــــــــة  ،الــــــــــــوطني

وذلـــــــــــك فـــــــــــي ضـــــــــــل التحـــــــــــوالت  -فـــــــــــي الســـــــــــوق الجزائر�ـــــــــــةتطرحهـــــــــــا مؤسســـــــــــة أجنب�ـــــــــــة 

ــــــــــــاح اقت ــــــــــــر مــــــــــــن انفت ــــــــــــي عرفتهــــــــــــا وتعرفهــــــــــــا الجزائ صــــــــــــادي وخاصــــــــــــة االقتصــــــــــــاد�ة الت

و�عــــــــد مصـــــــــادقتها الشــــــــراكة مـــــــــع االتحـــــــــاد األورو�ــــــــي الـــــــــذي دخـــــــــل حیــــــــز التطبیـــــــــق فـــــــــي 

ــــــــــــة للتجــــــــــــارة،  2005ســــــــــــبتمبر  ــــــــــــث لالنضــــــــــــمام للمنظمــــــــــــة العالم� ومــــــــــــن وســــــــــــعیها الحثی

ــــــــــى المتضــــــــــرر ذهــــــــــ ــــــــــق �صــــــــــعب عل ــــــــــد المأو المــــــــــدعي ا المنطل حكمــــــــــة المختصــــــــــة تحدی

الـــــــــــذي �حـــــــــــدد �ـــــــــــالنظر فـــــــــــي دعـــــــــــواه، ومـــــــــــا الشـــــــــــك ف�ـــــــــــه أن القـــــــــــانون الجزائـــــــــــري هـــــــــــو 

ــــــــــــة فرعــــــــــــا أو  ــــــــــــة إذا كــــــــــــان لهــــــــــــذه المؤسســــــــــــات األجنب� االختصــــــــــــاص للمحــــــــــــاكم الجزائر�

مكت�ــــــــــــا فــــــــــــي الجزائــــــــــــر، لكــــــــــــن قــــــــــــد تطــــــــــــرح هــــــــــــذه المؤسســــــــــــات والشــــــــــــركات األجنب�ــــــــــــة 

منتجـــــــــات أو خـــــــــدمات مـــــــــن دون أن �كـــــــــون لهـــــــــا فـــــــــرع فـــــــــي الجزائـــــــــر ثـــــــــم تتســـــــــبب هـــــــــذه 

 المــــــــــواد أعطــــــــــتالمنتجـــــــــات فــــــــــي أضــــــــــرار و�ثیــــــــــر المتضــــــــــرر دعـــــــــوى المســــــــــؤول�ة, وقــــــــــد 

ه النزاعـــــــــــــــات حیـــــــــــــــث تـــــــــــــــنص ذالحلـــــــــــــــول المناســـــــــــــــ�ة لمثـــــــــــــــل هـــــــــــــــق.إ.م.ج منـــــــــــــــ 11و10

ــــــــى مــــــــایلي. 10  المــــــــادة ــــــــم �كــــــــن مق�مــــــــا فــــــــي الجزائــــــــر یجــــــــوز "عل كــــــــل أجنبــــــــي حتــــــــى ول

لتنفیــــــــــــذ االلتزامــــــــــــات التــــــــــــي تعاقــــــــــــد أن �كلــــــــــــف �الحضــــــــــــور أمــــــــــــام المحــــــــــــاكم الجزائر�ــــــــــــة 

حـــــــــــاكم علیهـــــــــــا فـــــــــــي الجزائـــــــــــر مـــــــــــع جزائـــــــــــري, كمـــــــــــا یجـــــــــــوز أ�ضـــــــــــا أن �قـــــــــــدم إلـــــــــــى الم

ــــــــر�ی ــــــــي مــــــــع جزائ ــــــــد أجنب ــــــــنص المــــــــادة",نالجزائر�ــــــــة �شــــــــأن عقــــــــود أبرمهــــــــا فــــــــي بل  كمــــــــا ت
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یجــــــــــــوز تقــــــــــــد�م كـــــــــــل جزائــــــــــــري للجهــــــــــــات القضــــــــــــائ�ة الجزائر�ــــــــــــة :"علـــــــــــى مــــــــــــا یلــــــــــــي 11

 مات تعاقد علیها في بلد أجنبي حتى ولو كان مع أجنبي".�شأن التزا

 27/09/1968ولقــــــــــــــد أعطــــــــــــــت اتفاق�ــــــــــــــة بروكســــــــــــــل الموقــــــــــــــع علیهــــــــــــــا فــــــــــــــي            

ــــــــــــــــي المــــــــــــــــواد المدن�ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــة �االختصــــــــــــــــاص القضــــــــــــــــائي وتنفیــــــــــــــــذ األحكــــــــــــــــام ف والمتعلق

والتجار�ــــــــــــــــة الحلـــــــــــــــــول المناســـــــــــــــــ�ة لمســـــــــــــــــألة االختصــــــــــــــــاص الـــــــــــــــــدولي  فـــــــــــــــــي مجـــــــــــــــــال 

ـــــــــــــه مـــــــــــــع  ـــــــــــــري مطا�قت المنازعـــــــــــــات االســـــــــــــتهالك�ة، وهـــــــــــــو مـــــــــــــا حـــــــــــــاول المشـــــــــــــرع الجزائ

 1النصوص السالفة الذكر.

 الفرع الثاني: اإلجراءات 

�المنازعــــــــــــــــات  علــــــــــــــــى الجهــــــــــــــــة القضــــــــــــــــائ�ة المختصــــــــــــــــة�عــــــــــــــــد مــــــــــــــــا تعرفنــــــــــــــــا          

یتعــــــــــــین علینــــــــــــا تب�ــــــــــــان مختلــــــــــــف اإلجــــــــــــراءات القانون�ــــــــــــة لرفــــــــــــع المتعلقــــــــــــة �االســــــــــــتهالك 

�ض المتضـــــــــــرر�ن عــــــــــن حـــــــــــوادث االســـــــــــتهالك، دعــــــــــوى مســـــــــــؤول�ة المنــــــــــتج قصـــــــــــد تعــــــــــو 

ــــــــي معظــــــــم الحــــــــاالت تخــــــــرج عــــــــن نطــــــــاق األحكــــــــام العامــــــــة الموجــــــــودة  ــــــــث ال تكــــــــاد ف حی

 منه. 26والمادة  15حتى12في ق.إ.م.ج, خاصة المواد 

ــــــــــــد�ا أوذإ ذا و هــــــــــــ           ــــــــــــانوني ســــــــــــواء عق ــــــــــــتج �التزامــــــــــــه الق تقصــــــــــــیر�ا،  ا أخــــــــــــل المن

ـــــــــة -لفعـــــــــل ضـــــــــار وكـــــــــان مـــــــــرت�ط �ارتكا�ـــــــــه ـــــــــي  -جنحـــــــــة أو مخالف تكـــــــــون مجرمـــــــــة ف

هنـــــــــــا �كـــــــــــون  ,أو فـــــــــــي قـــــــــــانون العقو�ـــــــــــات  ،قـــــــــــانون حما�ـــــــــــة المســـــــــــتهلك وقمـــــــــــع الغـــــــــــش

للمتضـــــــــرر أن یختـــــــــار بـــــــــین رفـــــــــع دعـــــــــواه أمـــــــــام المحكمـــــــــة الجزائ�ـــــــــة أو أمـــــــــام المحكمـــــــــة 

–ومـــــــــــاهو جـــــــــــاري �ـــــــــــه  العمـــــــــــل مـــــــــــن الناح�ـــــــــــة العمل�ـــــــــــة أن ، المدن�ـــــــــــة للفصـــــــــــل فیهـــــــــــا

ــــــــــار الســــــــــبیل األول  -المتضــــــــــرر ــــــــــرا مــــــــــا یخت ــــــــــي مــــــــــن لمــــــــــكثی ــــــــــوفره القضــــــــــاء الجزائ ا ی

كمــــــــــــا ، جــــــــــــراءاتقلــــــــــــة التكـــــــــــالیف و�ســــــــــــاطة اإلســـــــــــرعة فــــــــــــي الفصــــــــــــل فـــــــــــي الــــــــــــدعوى و 
                                                           

 .247 ص ، / قادة بن شھیدة، المرجع السابقد-1



 التعو�ض في مسؤول�ة المنتج و ك�ف�ة اقتضائه                     الثانـي الفصـل
 

- 67 - 
 

ه الحالــــــــــة مــــــــــن المســــــــــاعدة القضــــــــــائ�ة التــــــــــي تقــــــــــدمها لــــــــــه ذ�ســــــــــتفید المتضــــــــــرر فــــــــــي هــــــــــ

منتجـــــــــات التـــــــــي ألحقـــــــــت الن�ا�ـــــــــة العامـــــــــة فـــــــــي مجـــــــــال إث�ـــــــــات العیـــــــــوب الـــــــــواردة علـــــــــى ال

تكــــــــــون  أمــــــــــا األولـــــــــى لـــــــــك علــــــــــى أحـــــــــد الطـــــــــر�قتینذو�ســــــــــتند فـــــــــي ضـــــــــررا �المتضـــــــــرر، 

فــــــــــع الـــــــــــدعوى ، و�ســــــــــتوي أن تر عــــــــــن طر�ــــــــــق التأســــــــــس كطـــــــــــرف مــــــــــدني فــــــــــي الـــــــــــدعوى 

ــــــــــة لهــــــــــا، و�ســــــــــتفید كــــــــــذلك المتضــــــــــرر مــــــــــن  ــــــــــدعوة العموم�ــــــــــة أو �الت�ع� المدن�ــــــــــة مــــــــــع ال

ــــــــــة -اتســــــــــاع مجــــــــــال المطال�ــــــــــة القضــــــــــائ�ة ــــــــــدعوى المدن� وذلــــــــــك بجــــــــــواز مقاضــــــــــاة -ال

المــــــــــدعي عل�ــــــــــه ســــــــــواء كــــــــــان شخصــــــــــا طب�ع�ــــــــــا أو مؤسســــــــــة خاصة,وتشــــــــــمل المســــــــــائلة 

ذات صــــــــــــلة  عـــــــــــن كافـــــــــــة األضـــــــــــرار ماد�ـــــــــــة كانــــــــــــت أو جســـــــــــمان�ة أو أدب�ـــــــــــة مادامـــــــــــت

�الــــــــــدعوى العموم�ــــــــــة وللمتضــــــــــرر الحــــــــــق فــــــــــي اإلدعــــــــــاء مــــــــــدن�ا أمــــــــــا قاضــــــــــي التحقیــــــــــق 

بتقــــــــد�م شــــــــكوى لطلــــــــب التعــــــــو�ض عــــــــن الضــــــــرر الــــــــذي لحــــــــق �ــــــــه �شــــــــرط دفعــــــــه كفالــــــــة 

 72لـــــــــدى المحكمـــــــــة لتغط�ـــــــــة مصـــــــــار�ف الـــــــــدعوى, وذلـــــــــك اســـــــــتنادا إلـــــــــى نـــــــــص المـــــــــادة 

ــــــــــي: " یجــــــــــوز لكــــــــــل شــــــــــخص یــــــــــدعي أنــــــــــه  ــــــــــى مــــــــــا یل مــــــــــن ق.إ.ج.ج,التــــــــــي تــــــــــنص عل

مضــــــــــــار بجر�مــــــــــــة أن یــــــــــــدعي مــــــــــــدن�ا �ــــــــــــأن یتقــــــــــــدم �شــــــــــــكواه أمــــــــــــام قاضــــــــــــي التحقیــــــــــــق 

 1المختص".

لمضـــــــــــــرور كطـــــــــــــرف مـــــــــــــدني عـــــــــــــن طر�ـــــــــــــق أمـــــــــــــا الثان�ـــــــــــــة فتكـــــــــــــون بتأســـــــــــــس ا        

�عـــــــــــدما ت�اشـــــــــــر الن�ا�ـــــــــــة العامـــــــــــة فعـــــــــــال الـــــــــــدعوى العموم�ـــــــــــة حیـــــــــــث یتـــــــــــدخل التـــــــــــدخل، 

أن  و�بـــــــــــدو مـــــــــــن الناح�ـــــــــــة العمل�ـــــــــــةلـــــــــــدعوى �عـــــــــــد إ�الغـــــــــــه برفعهـــــــــــا، المتضـــــــــــرر فـــــــــــي ا

ـــــــــدى المســـــــــتهلك المتضـــــــــرر وخاصـــــــــة عنـــــــــدما ال  الطر�قـــــــــة الثان�ـــــــــة هـــــــــي األكثـــــــــر قبـــــــــوال ل

 يذتسعفه وسائل اإلث�ات للوقوف على العیوب الواردة في المنتوج ال
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ورغــــــــــــــم تفضــــــــــــــیل المتضــــــــــــــرر المحــــــــــــــاكم الجزائ�ــــــــــــــة ت�قــــــــــــــى المحــــــــــــــاكم  أنــــــــــــــتج الضــــــــــــــرر

 .المدن�ة هي صاح�ة االختصاص األصیل للنظر في دعاوى التعو�ض

                                                                                                                                      الفرع الثالث:اآلجال

التعو�ض عن األضرار التي تسببها المنتجات المعی�ة ال تكاد تخرج عن األحكام إن دعوى 

دعوى المدن�ة من حیث ضرورة رفعها في اآلجال القانون�ة سواء العامة التي تخضع لها ال

 رفعت متصلة �الدعوى العموم�ة أو منفصلة عنها.

مــــــــــــن القــــــــــــانون المــــــــــــدني التــــــــــــي تــــــــــــنص  133و�ــــــــــــالرجوع إلــــــــــــى نــــــــــــص المــــــــــــادة          

ســــــــــــنة ) 15( تســــــــــــقط دعــــــــــــوى التعــــــــــــو�ض �انقضــــــــــــاء خمســــــــــــة عشــــــــــــرة" علــــــــــــى مــــــــــــایلي. 

مــــــــــن خــــــــــالل نــــــــــص المــــــــــادة أن مــــــــــدة یتضــــــــــح لنــــــــــا ",مــــــــــن یــــــــــوم وقــــــــــوع الفعــــــــــل الضــــــــــار

ـــــــــار�خ وقـــــــــوع العمـــــــــل الضـــــــــار ـــــــــادم تحســـــــــب مـــــــــن ت ال مـــــــــن یـــــــــوم معرفـــــــــة العیـــــــــب أو ،التق

�مكـــــــــــن للمشـــــــــــتري أن  والفهـــــــــــي أجـــــــــــال طو�لـــــــــــة 1عرفـــــــــــة المســـــــــــؤول عنـــــــــــه،الضـــــــــــرر أو م

یتجنـــــــــــب القواعـــــــــــد المتعلقـــــــــــة �ضـــــــــــمان العیـــــــــــوب الخف�ـــــــــــة التـــــــــــي تقـــــــــــرر أجـــــــــــاال قصـــــــــــیرة 

ــــــــــــي القــــــــــــان ــــــــــــع دعــــــــــــوى الضــــــــــــمان المنصــــــــــــوص علیهــــــــــــا ف ون المــــــــــــدني فــــــــــــي حالــــــــــــة لرف

�ســـــــــــنة مـــــــــــن یـــــــــــوم  383/1 حیـــــــــــث حـــــــــــددتها المـــــــــــادة تـــــــــــوجنالمالضـــــــــــرر الناشـــــــــــئ عـــــــــــن 

 تسل�م الشيء المب�ع.

وال یجــــــــــــب أن یتهــــــــــــرب مــــــــــــن المهلــــــــــــة القصــــــــــــیرة و�تمســــــــــــك �المهلــــــــــــة الطو�لــــــــــــة          

�مكـــــــــــن لل�ـــــــــــائع  ال هغیـــــــــــر أنـــــــــــ، ســـــــــــنة مـــــــــــن تـــــــــــار�خ وقـــــــــــوع الفعـــــــــــل الضـــــــــــار 15 وهـــــــــــي

لــــــــــك حســــــــــب ذو ، أنــــــــــه أخفــــــــــى العیــــــــــب غشــــــــــا منــــــــــها تبــــــــــین ذالتمســــــــــك �ســــــــــنة التقــــــــــادم إ

و�عـــــــــــــود ســـــــــــــبب تحدیـــــــــــــد األجـــــــــــــل مـــــــــــــن القـــــــــــــانون المـــــــــــــدني الجزائـــــــــــــري، 2/ 383المـــــــــــــادة

ــــــــات وجــــــــود العیــــــــب مــــــــن جهــــــــة ــــــــى الرغ�ــــــــة فــــــــي تســــــــهیل إث� ــــــــین ، القصــــــــیر إل وللتمییــــــــز ب

                                                           
 .229-228 ص،  المرجع نفسھقادة شھیدة  -1
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مــــــــــن جهــــــــــة  العیــــــــــب النــــــــــاتج عــــــــــن ســــــــــوء االســــــــــتعمالفــــــــــي المنتــــــــــوج و  العیــــــــــب األصــــــــــلي

 أخرى.

ا ســـــــــــــــــبق أن ســـــــــــــــــقوط دعـــــــــــــــــوى المســـــــــــــــــؤول�ة مـــــــــــــــــا �مكـــــــــــــــــن اســـــــــــــــــتنتاجه ممـــــــــــــــــ         

 غیــــــــــر المتعاقــــــــــد مــــــــــع المنــــــــــتج �كــــــــــون �انقضــــــــــاء مــــــــــدة التقصــــــــــیر�ة �النســــــــــ�ة للمتضــــــــــرر

أمـــــــــــا ســـــــــــقوط دعـــــــــــوى ضـــــــــــمان العیـــــــــــوب  مـــــــــــن یـــــــــــوم وقـــــــــــوع الفعـــــــــــل الضـــــــــــارســـــــــــنة  15

الخف�ــــــــة �النســـــــــ�ة للمشـــــــــتري المتعاقـــــــــد مـــــــــع المنــــــــتج فتكـــــــــون �انقضـــــــــاء ســـــــــنة مـــــــــن تـــــــــار�خ 

ا األجــــــــــل لكــــــــــن �شــــــــــرط أال ذنقضــــــــــاء هــــــــــكتشــــــــــف العیــــــــــب �عــــــــــد ااولــــــــــو ، تســــــــــل�م المب�ــــــــــع

 �كون ال�ائع قد أخفى العیب عن المشتري غشا منه.

 التعو�ض عن الضرر :الم�حث الثاني

ســـــــــــ�قت االشـــــــــــارة الـــــــــــى ان اثـــــــــــر المســـــــــــؤول�ة المدن�ـــــــــــة للمنـــــــــــتج تتمثـــــــــــل فـــــــــــي اســـــــــــتحقاق 

ــــــــــــــا بهــــــــــــــذا  ــــــــــــــذي اصــــــــــــــا�ه , اذ �صــــــــــــــ�ح دائن المضــــــــــــــرور تعو�ضــــــــــــــا عــــــــــــــن الضــــــــــــــرر ال

ـــــــــــــه فمصـــــــــــــدر الحـــــــــــــق فـــــــــــــي التعـــــــــــــو�ض ,بینمـــــــــــــا �صـــــــــــــ�ح مرتكـــــــــــــب  الخطـــــــــــــا مـــــــــــــدینا �

 التعو�ض هو الفعل الضار , و�نشا االلتزام عنه من یوم وقوع الضرر

و لقــــــــــد مـــــــــــنح المشـــــــــــرع الجزائـــــــــــري للقاضـــــــــــي ســـــــــــلطة فـــــــــــي اخت�ـــــــــــار طر�قـــــــــــة التعـــــــــــو�ض 

االكثــــــــــــر مالئمــــــــــــة لطب�عــــــــــــة الضــــــــــــرر, و ذلــــــــــــك وفقــــــــــــا للظــــــــــــروف اذ �مكــــــــــــن ان �كــــــــــــون 

�مكــــــــــن تقــــــــــدیره نقــــــــــدا و غیــــــــــر مقســــــــــطا او جملــــــــــة او فــــــــــي شــــــــــكل ایــــــــــراد مرتــــــــــب , كمــــــــــا 

ــــــــد ــــــــة التعــــــــو�ض عــــــــن   ,   نق ــــــــى ك�ف� وســــــــنحاول مــــــــن خــــــــالل هــــــــذا الم�حــــــــث التطــــــــرق إل

نتنــــــــــاول فــــــــــي المطلــــــــــب األول ك�ف�ــــــــــة  ،األضــــــــــرار مــــــــــن خــــــــــالل تقســــــــــ�مه إلــــــــــى مطلبــــــــــین

تحدیــــــــــد المســــــــــؤول عــــــــــن التعــــــــــو�ض أمــــــــــا المطلــــــــــب الثــــــــــاني ك�ف�ــــــــــة الوفــــــــــاء �ــــــــــالتعو�ض 

 وطرقه.
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 تعو�ضتحدید المسؤول عن ال :المطلب األول

یواجـــــــــــه القاضــــــــــــي المخــــــــــــتص بــــــــــــدعوى التعـــــــــــو�ض عــــــــــــن األضــــــــــــرار الناتجــــــــــــة           

عـــــــــن المنتجـــــــــات المعی�ـــــــــة إشـــــــــكال�ة تحدیـــــــــد الشـــــــــخص المســـــــــؤول عـــــــــن التعـــــــــو�ض فـــــــــإذا 

كـــــــــــــان هــــــــــــــذا المســــــــــــــؤول هــــــــــــــو المنــــــــــــــتج حملـــــــــــــه القاضــــــــــــــي عــــــــــــــبء دفــــــــــــــع التعــــــــــــــو�ض 

 وٕاذا كان المسؤول غیر معروفا تتحمل الدولة هذا العبء. ،للمضرور

وســــــــــــتكون هــــــــــــاتین الحــــــــــــالتین محــــــــــــل دراســــــــــــتنا مــــــــــــن خــــــــــــالل هــــــــــــذا المطلــــــــــــب           

ــــــــى فــــــــرعین ــــــــى الحالــــــــة التــــــــي �كــــــــون فیهــــــــا  :الــــــــذي نقســــــــمه إل نشــــــــیر فــــــــي الفــــــــرع األول إل

ــــــــة  ،المنــــــــتج هــــــــو المســــــــؤول عــــــــن التعــــــــو�ض أمــــــــا الفــــــــرع الثــــــــاني فنشــــــــیر ف�ــــــــه إلــــــــى الحال

 لك.ذالتي تكون الدولة هي المسؤولة عن 

 المسؤول عن التعو�ضالفرع األول: المنتج هو 

إذا لــــــــــــم �كــــــــــــن التعــــــــــــو�ض :"علــــــــــــى ما�ــــــــــــأتيق.م.ج منــــــــــــ182تــــــــــــنص المــــــــــــادة            

لتعـــــــــو�ض فالقاضـــــــــي هـــــــــو الـــــــــذي �قـــــــــدره و�شـــــــــمل ا ،مقـــــــــدرا فـــــــــي العقـــــــــد أو فـــــــــي القـــــــــانون 

مافاتـــــــــه مـــــــــن كســـــــــب �شـــــــــرط أن �كـــــــــون هـــــــــذا نتیجـــــــــة مـــــــــا لحـــــــــق الـــــــــدائن مـــــــــن خســـــــــارة و 

�ـــــــــه و�عتبـــــــــر الضـــــــــرر نتیجــــــــــة  طب�ع�ـــــــــة لعـــــــــدم الوفـــــــــاء �ـــــــــالتزام أو للتـــــــــأخر فــــــــــي الوفـــــــــاء

ـــــــــة إذا لـــــــــم �كـــــــــن فـــــــــي اســـــــــتطاعة الـــــــــدائن أن یتوقـــــــــاه ببـــــــــذل جهـــــــــد معقـــــــــول غیـــــــــر  طب�ع�

فــــــــال یلتــــــــزم المــــــــدین الــــــــذي لــــــــم یرتكــــــــب غشــــــــا أو  ,أنــــــــه إذا كــــــــان االلتــــــــزام مصــــــــدره العقــــــــد

ــــــــــــذي كــــــــــــان �مكــــــــــــن توقعــــــــــــه عــــــــــــادةخطــــــــــــأ جســــــــــــ�ما إال بتعــــــــــــو� ــــــــــــت  ض الضــــــــــــرر ال وق

 1."التعاقد

                                                           
 من القانون المدني الجزائري 182المادة 1
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 المــــــــــــتمم للقـــــــــــانون المــــــــــــدني المــــــــــــادةالمعــــــــــــدل و  10-05 وأضـــــــــــاف القــــــــــــانون رقـــــــــــم       

تحـــــــــدثت عــــــــن نـــــــــوع أخــــــــر مـــــــــن األضــــــــرار القابلـــــــــة للتعــــــــو�ض التـــــــــي مكــــــــرر التــــــــي  182

�شـــــــــمل التعــــــــو�ض عـــــــــن الضــــــــرر المعنـــــــــوي كــــــــل مســـــــــاس �الحر�ـــــــــة  :"تــــــــنص علـــــــــى أنــــــــه

 ."أو الشرف أو السمعة

الســــــــــــالف الــــــــــــذكر دلــــــــــــة كــــــــــــذلك �القــــــــــــانون المع ق.م.جمنــــــــــــ131ونصــــــــــــت المــــــــــــادة   

ـــــــــــــى مـــــــــــــایلي ـــــــــــــ:"عل ـــــــــــــذي لحـــــــــــــق �ق در القاضـــــــــــــي مـــــــــــــدى التعـــــــــــــو�ض عـــــــــــــن الضـــــــــــــرر ال

مــــــــــــــع مراعــــــــــــــاة الظــــــــــــــروف  مكــــــــــــــرر182و 182 المصــــــــــــــاب ط�قــــــــــــــا ألحكــــــــــــــام المــــــــــــــادتین

ــــــــــدر مــــــــــدى التعــــــــــو�ض �صــــــــــفة  ،المال�ســــــــــة ــــــــــه وقــــــــــت الحكــــــــــم أن �ق ــــــــــم یت�ســــــــــر ل فــــــــــإن ل

نهائ�ـــــــــــة فلــــــــــــه أن �حـــــــــــتفظ للمضــــــــــــرور �ـــــــــــالحق فــــــــــــي أن �طلـــــــــــب خــــــــــــالل مـــــــــــدة معینــــــــــــة 

 ."�النظر من جدید في التقدیر

�نــــــــــــاءا علــــــــــــى هاتــــــــــــه النصــــــــــــوص فــــــــــــإن التعــــــــــــو�ض فــــــــــــي مســــــــــــؤول�ة المنــــــــــــتج و          

 :�شمل ما�أتي

 أوال:تعو�ض الضرر الم�اشر

�قضـــــــــــي   المبـــــــــــدأ العـــــــــــام فـــــــــــي المســـــــــــؤول�ة المدن�ـــــــــــة عقد�ـــــــــــة كانـــــــــــت أم تقصـــــــــــیر�ة      

ــــــــذي التعــــــــو�ض عــــــــن �عــــــــدم  ــــــــت جســــــــامة الخطــــــــأ ال ــــــــر الم�اشــــــــرة مهمــــــــا كان األضــــــــرار غی

حـــــــــــــاال أو  افیجـــــــــــــب التعـــــــــــــو�ض عنهـــــــــــــة شــــــــــــر ر الم�ااضـــــــــــــر األأمـــــــــــــا  ،ارتك�ــــــــــــه المســـــــــــــؤول

 مع�ـــــــــار التفرقــــــــــة بینهمـــــــــا �كمــــــــــن فـــــــــي وجــــــــــودو 1، الوقــــــــــوع ةمحققـــــــــ تمســـــــــتق�ال مـــــــــا دامــــــــــ

فكلمــــــــا  عنــــــــه مــــــــن ضــــــــرر للمضــــــــرور ممــــــــا نجــــــــعالقــــــــة الســــــــبب�ة بــــــــین فعــــــــل المســــــــؤول و 

تــــــــــوفرت هــــــــــذه العالقــــــــــة �حیــــــــــث �صــــــــــ�ح الضــــــــــرر نتیجــــــــــة حتم�ــــــــــة أو معرضــــــــــة للخطــــــــــأ 

، إال �صــــــــــدد ضــــــــــرر غیــــــــــر م�اشــــــــــر وٕاذا تخلفــــــــــت نكـــــــــون  ,نكـــــــــون أمــــــــــام ضــــــــــرر م�اشــــــــــر
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لـــــــــــذلك فالمع�ـــــــــــار الـــــــــــذي أورده المشـــــــــــرع الجزائــــــــــــري  أن األمـــــــــــر لـــــــــــ�س بهـــــــــــذه الســـــــــــهولة

مـــــــــــن القـــــــــــانون المـــــــــــدني �ـــــــــــأن الضـــــــــــرر الم�اشـــــــــــر �كـــــــــــون نتیجـــــــــــة  182/1 فـــــــــــي المـــــــــــادة

ئن فــــــــإذا لــــــــم �ســــــــتطع الــــــــدا ,الوفــــــــاء �ــــــــااللتزام أو التــــــــأخر فــــــــي الوفــــــــاء �ــــــــه مطب�ع�ــــــــة لعــــــــد

وهــــــــــو مع�ــــــــــار غیــــــــــر كــــــــــاف وعلــــــــــى القاضــــــــــي أن  المعقــــــــــولأن یتوخــــــــــاه ببــــــــــذل الجهــــــــــد 

و��حـــــــــث عـــــــــن مع�ـــــــــار أخـــــــــر ، �أخـــــــــذ �ـــــــــه علـــــــــى ســـــــــبیل االســـــــــتدالل أو االسترشـــــــــاد فقـــــــــط

 حسب طب�عة و ظروف النزاع المعروض عل�ه.

 ثان�ا: تعو�ض الضرر الم�اشر المتوقع والغیر متوقع

شـــــــــــــــر فـــــــــــــــي المســـــــــــــــؤول�ة یختلـــــــــــــــف مقـــــــــــــــدار التعـــــــــــــــو�ض عـــــــــــــــن الضـــــــــــــــرر الم�ا         

ذلـــــــــــــك أن المـــــــــــــدین فـــــــــــــي المســـــــــــــؤول�ة  ،المســـــــــــــؤول�ة  التقصـــــــــــــیر�ةة عنـــــــــــــه فـــــــــــــي العقد�ـــــــــــــ

عامــــــــــــــة بتعــــــــــــــو�ض كــــــــــــــل الضــــــــــــــرر الم�اشــــــــــــــر وٕانمــــــــــــــا  العقد�ــــــــــــــة ال یلتــــــــــــــزم و كقاعــــــــــــــدة

تعـــــــــو�ض الضـــــــــرر الم�اشـــــــــر الـــــــــذي كـــــــــان �مكـــــــــن توقعـــــــــه عـــــــــادة �قتصـــــــــر التزامـــــــــه علـــــــــى 

أل عـــــــــــن  نـــــــــــه �ســـــــــــإارتكا�ـــــــــــه غشـــــــــــا أو خطـــــــــــا جســـــــــــ�م ففـــــــــــي حالـــــــــــة  إال،وقـــــــــــت التعاقـــــــــــد

ـــــــــــــــــع و الضـــــــــــــــــرر الم�اشـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــر المتوقعر  المتوق ـــــــــــــــــي مجـــــــــــــــــال المســـــــــــــــــؤول�ة  ،غی أمـــــــــــــــــا ف

ـــــــــــع، التقصـــــــــــیر�ة یلتـــــــــــزم المـــــــــــدین بتعـــــــــــو�ض الضـــــــــــرر  الم�اشـــــــــــر المتوقـــــــــــع وغیـــــــــــر المتوق

ـــــــــي أن المشـــــــــرع الجزائـــــــــري قـــــــــد إفـــــــــي هـــــــــذا الصـــــــــدد فـــــــــو  خـــــــــذ �مـــــــــا جـــــــــرى �ـــــــــه العمـــــــــل ف

یـــــــــــب أو ســـــــــــوء فتراض علمـــــــــــه �العاالمـــــــــــوزع �ـــــــــــلة المنـــــــــــتج و القضـــــــــــاء الفرنســـــــــــي �مســـــــــــاء

�ضـــــــــــــات عـــــــــــــن الضـــــــــــــرر الم�اشـــــــــــــر �كافـــــــــــــة التعو  هالتزامـــــــــــــ�م و نیتـــــــــــــه أو خطئـــــــــــــه الجســـــــــــــ

غیــــــــــــر المتوقــــــــــــع النــــــــــــاجم عــــــــــــن عیــــــــــــب المب�ــــــــــــع إلخاللــــــــــــه �ــــــــــــالتزام ضــــــــــــمان المتوقــــــــــــع و 

 1.عیوب الخف�ة حیث افترض المشرع علمه �العیبال
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ــــــــد ارتكــــــــب         ــــــــة ق ــــــــي هــــــــذه الحال ــــــــتج ف ــــــــي أن المن �خــــــــرج خطــــــــأ تقصــــــــیر�ا و هــــــــذا �عن

و�تعـــــــــــــــین أن تطبــــــــــــــق عل�ــــــــــــــه أحكــــــــــــــام المســـــــــــــــؤول�ة  ،�التــــــــــــــالي مــــــــــــــن مجــــــــــــــال التعاقــــــــــــــد

ــــــــــة  ,التقصــــــــــیر�ة ــــــــــه أن �كــــــــــون حكــــــــــم المســــــــــؤول�ة العقد� ــــــــــي الفق ــــــــــب ف ــــــــــرأي الغال ــــــــــذلك ال ل

ضــــــــــــرورة ســــــــــــ�م حكــــــــــــم المســــــــــــؤول�ة التقصــــــــــــیر�ة,أي الخطــــــــــــأ الج فــــــــــــي حالــــــــــــة الغــــــــــــش أو

ــــــــــــتج و األخــــــــــــذ �المســــــــــــؤول�ة التقصــــــــــــیر�ة  كتنظــــــــــــ�م موحــــــــــــد لمســــــــــــؤول ــــــــــــت �ة المن ــــــــــــو كان ل

 1.قد�ةتر�طه �المضرور عالقة تعا

 ثالثا: تعو�ض المتضرر عما لحقه من خسارة و مافاته من كسب

أساســــــــــــــیین همــــــــــــــا الخســــــــــــــارة �شــــــــــــــتمل الضــــــــــــــرر الم�اشــــــــــــــر علــــــــــــــى عنصــــــــــــــر�ن          

لــــــــــــــذا یجــــــــــــــب أن �شــــــــــــــملهما و الكســــــــــــــب الــــــــــــــذي فاتــــــــــــــه, و   التــــــــــــــي لحقــــــــــــــت المتضــــــــــــــرر

 �عتمــــــــــــد القاضــــــــــــي علــــــــــــى هــــــــــــذینو  التعــــــــــــو�ض ل�كــــــــــــون جــــــــــــابرا لكــــــــــــل هــــــــــــذه األضــــــــــــرار

 ، وٕاال كان حكمه مخالفا للقانون.التعو�ض في تقدیر العنصر�ن

و�ثـــــــــار التســـــــــاؤل هنـــــــــا عـــــــــن مـــــــــدى تـــــــــأثیر جســـــــــامة خطـــــــــأ المســـــــــؤول فـــــــــي تقـــــــــدیر       

 التعو�ض؟ 

ففـــــــــــــــي نطـــــــــــــــاق المســـــــــــــــؤول�ة التقصـــــــــــــــیر�ة ال یجـــــــــــــــوز للقاضـــــــــــــــي أن �أخـــــــــــــــذ فـــــــــــــــي       

اعت�ــــــــــاره جســــــــــامة الخطــــــــــأ أو تفاهتــــــــــه عنــــــــــد تقــــــــــدیر التعــــــــــو�ض ألن الخطــــــــــأ ركــــــــــن فــــــــــي 

وكلمــــــــــــا تــــــــــــوافر عنــــــــــــه الضــــــــــــرر وجــــــــــــب التعــــــــــــو�ض عنــــــــــــه حســــــــــــب ق�ــــــــــــام المســــــــــــؤول�ة، 

ـــــــــــــى  ـــــــــــــى أســـــــــــــاس الضـــــــــــــرر ال عل ـــــــــــــدیر التعـــــــــــــو�ض عل جســـــــــــــامة الضـــــــــــــرر، ف�كـــــــــــــون تق

 أساس الخطأ.
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أمــــــــــــا فــــــــــــي المســــــــــــؤول�ة العقد�ــــــــــــة قــــــــــــد أخــــــــــــد المشــــــــــــرع بجســــــــــــامة الخطــــــــــــأ �عــــــــــــین       

االعت�ـــــــــار وســـــــــاوى بـــــــــین الخطـــــــــأ الجســـــــــ�م والغـــــــــش، رغـــــــــم أن الغـــــــــش �قـــــــــوم علـــــــــى ســـــــــوء 

مــــــــــا كــــــــــان جســــــــــ�ما ال یتضــــــــــمن ســــــــــوء الن�ــــــــــة، فــــــــــألزم المــــــــــدین الن�ــــــــــة بینمــــــــــا الخطــــــــــأ مه

ــــــــــــر  ــــــــــــى الضــــــــــــرر غی ــــــــــــالتعو�ض حتــــــــــــى عل ــــــــــــذي یرتكــــــــــــب غشــــــــــــا أو خطــــــــــــأ جســــــــــــ�م � ال

 المتوقع .

 را�عا: تعو�ض الضرر المعنوي 

ــــــــــــة للمضــــــــــــرور وهــــــــــــو مــــــــــــا          ــــــــــــر مال� ــــــــــــي مصــــــــــــلحة غی ــــــــــــل الضــــــــــــرر ف ــــــــــــد یتمث ق

الـــــــــــــذي  طلح علـــــــــــــى تســـــــــــــمیته �الضـــــــــــــرر المعنـــــــــــــوي وهـــــــــــــو بهـــــــــــــذا المفهـــــــــــــوم األذى�صـــــــــــــ

ـــــــــــــي ســـــــــــــمعته أو شـــــــــــــرفه أو ـــــــــــــه, و  یلحـــــــــــــق الشـــــــــــــخص ف �شـــــــــــــمل اآلالم الجســـــــــــــ�مة عاطفت

 اآلالم النفســــــــــ�ة الناتجــــــــــة عــــــــــن وجــــــــــود عاهــــــــــة أوجســــــــــمان�ة, و  الناتجــــــــــة عــــــــــن إصــــــــــا�ات

ة عــــــــــــــن الشــــــــــــــعور اآلالم العاطف�ــــــــــــــة الناتجــــــــــــــتشــــــــــــــوهات نتیجــــــــــــــة الحــــــــــــــادث ومختلــــــــــــــف، 

 .السمعةالناتج عن االعتداء على الشرف و  الحزن �القلق و 

لقــــــــــــــد اســــــــــــــتقر القضــــــــــــــاء فــــــــــــــي الجزائــــــــــــــر علــــــــــــــى تعــــــــــــــو�ض مختلــــــــــــــف أنــــــــــــــواع و         

المســــــــــــؤول عقد�ــــــــــــة أم ســــــــــــواء كانــــــــــــت العالقــــــــــــة بــــــــــــین المضــــــــــــرور و الضــــــــــــرر المعنــــــــــــوي 

ــــــــــــك صــــــــــــراحة و لكــــــــــــن �اســــــــــــتقراء ق.م.ج,  رغــــــــــــم أن ,تقصــــــــــــیر�ة ــــــــــــى ذل ــــــــــــنص عل ــــــــــــم ی ل

منــــــــــه الــــــــــذي جــــــــــاء فیهــــــــــا لفــــــــــظ الضــــــــــرر عامــــــــــا و اســــــــــتنادا كــــــــــذلك  124نــــــــــص المــــــــــادة 

" تقبـــــــــل دعـــــــــوى  المســـــــــؤول�ة  عـــــــــن كافـــــــــة التـــــــــي تـــــــــنص  ق.إ.جمـــــــــن  4/3إلـــــــــى المـــــــــادة 

یتبـــــــــین لنـــــــــا أن قبـــــــــول ...",أوجـــــــــه الضـــــــــرر ســـــــــواء كانـــــــــت ماد�ـــــــــة أو جســـــــــمان�ة أو أدب�ـــــــــة

نــــــــــواع الضــــــــــرر أالـــــــــدعوى المدن�ــــــــــة المرت�طــــــــــة �الــــــــــدعوى  العموم�ــــــــــة �كــــــــــون عــــــــــن كافــــــــــة 

 1.الجسماني أو المعنوي 
                                                           

 .39عولمي منى، المرجع السابق، ص،  -1
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ــــــــــانون هــــــــــذا و        ــــــــــري مــــــــــن خــــــــــالل الق ــــــــــد كــــــــــرس المشــــــــــرع الجزائ الســــــــــالف  10-05لق

المـــــــــــتمم للقـــــــــــانون المـــــــــــدني مبـــــــــــدأ �شـــــــــــمل التعـــــــــــو�ض عـــــــــــن الضـــــــــــرر و الـــــــــــذكر المعـــــــــــدل 

و �ســـــــــــتخلص مـــــــــــن نـــــــــــص  ,مكـــــــــــرر منـــــــــــه 182المعنـــــــــــوي مـــــــــــن خـــــــــــالل نـــــــــــص المـــــــــــادة 

هــــــــــذه المــــــــــادة أنهــــــــــا قصــــــــــرت الضــــــــــرر المعنــــــــــوي علــــــــــى المســــــــــاس �الحر�ــــــــــة و الشــــــــــرف 

اســــــــــــــتقر كــــــــــــــذلك القضــــــــــــــاء الفرنســــــــــــــي علــــــــــــــى تعــــــــــــــو�ض أقــــــــــــــارب الضــــــــــــــح�ة ,و و السمعة

هــــــــــــــو لفقدانــــــــــــــه و  أالمالضــــــــــــــرر المــــــــــــــادي و المعنــــــــــــــوي مــــــــــــــن حــــــــــــــزن و عــــــــــــــن المتوفــــــــــــــاة 

ـــــــــــداد أو االمـــــــــــا�عرف �ضـــــــــــرر  ـــــــــــر ارت ـــــــــــذي �صـــــــــــیب الغی ـــــــــــوي ال نعكـــــــــــاس الضـــــــــــرر المعن

 1�االرتداد.

 الدولة    : الفرع الثاني

المســــــــــــتحدثة نون المــــــــــــدني الجزائــــــــــــري و مــــــــــــن القــــــــــــا 1مكــــــــــــرر 140تــــــــــــنص المــــــــــــادة       

المســــــــــــؤول عــــــــــــن الضــــــــــــرر  عــــــــــــدمإذا ان:" علــــــــــــى مــــــــــــا یلــــــــــــي 10-05�موجــــــــــــب القــــــــــــانون 

تتكفـــــــــــل الدولـــــــــــة �ـــــــــــالتعو�ض عـــــــــــن هـــــــــــذا ف�ـــــــــــه لـــــــــــم تكـــــــــــن للمتضـــــــــــرر یـــــــــــد الجســـــــــــماني و 

 ".الضرر

ــــــــم �عــــــــرف المســــــــؤول عــــــــن األضــــــــرار التــــــــي أیتضــــــــح مــــــــن خــــــــالل هــــــــذا الــــــــنص  نــــــــه إذا ل

ن الدولــــــــــة هــــــــــي إلــــــــــم یتــــــــــدخل فعــــــــــل المضــــــــــرور فــــــــــي إحــــــــــداثها فــــــــــتجــــــــــات و تســــــــــببها المن

ــــــــــق ســــــــــنتطرق ف�مــــــــــا یلــــــــــي  ,التــــــــــي تتكفــــــــــل �كافــــــــــة التعو�ضــــــــــات ــــــــــى مــــــــــن هــــــــــذا المنطل إل

 الى أساس هذا التعو�ضشروط تكفل الدولة �التعو�ض و 

 أوال. شروط تكفل الدولة �التعو�ض 

                                                           
 182د/  محمد عبد القادر الحاج، المرجع السابق،  ص،-1
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الســــــــــــــالفة الــــــــــــــذكر شــــــــــــــروط  تكفــــــــــــــل  01مكــــــــــــــرر  140لقــــــــــــــد حــــــــــــــددت المــــــــــــــادة         

ــــــــــــــالتعو�ض إذا ــــــــــــــة � ــــــــــــــق أساســــــــــــــمــــــــــــــا انعــــــــــــــدم المســــــــــــــؤول عــــــــــــــن الضــــــــــــــرر و  الدول ا تتعل

تناولها ت�اعــــــــــــا ســــــــــــنالشــــــــــــروط المتعلقــــــــــــة �المضــــــــــــرور و لضــــــــــــرر و �الشــــــــــــروط المتعلقــــــــــــة �ا

. 

 . الشروط المتعلقة �الضرر1

ــــــــــــــــك �ــــــــــــــــ        ــــــــــــــــق بجســــــــــــــــم اإلنســــــــــــــــان الن �كــــــــــــــــون أوذل ضــــــــــــــــرر جســــــــــــــــمان�ا أي متعل

الدولـــــــــة فـــــــــي  كإصـــــــــابته �عاهـــــــــة مســـــــــتد�مة مـــــــــن جـــــــــراء فعـــــــــل المنتـــــــــوج المعیـــــــــب فتتكفـــــــــل

نـــــــــــــص  مــــــــــــن خـــــــــــــاللالمشـــــــــــــرع الجزائـــــــــــــري و  نأالمالحــــــــــــظ هــــــــــــذه الحالـــــــــــــة بتعو�ضـــــــــــــه, و 

غفــــــــــل األضــــــــــرار المعنو�ــــــــــة  التــــــــــي أ مــــــــــن القــــــــــانون المــــــــــدني قــــــــــد  1مكــــــــــرر 140المــــــــــادة 

قـــــــــــد تصـــــــــــیب األشـــــــــــخاص و اقتصـــــــــــر علـــــــــــى األضـــــــــــرار الجســـــــــــمان�ة فقـــــــــــط هـــــــــــذا مـــــــــــن 

�كـــــــــــون للمتضـــــــــــرر یـــــــــــد فـــــــــــي حصـــــــــــول  �شـــــــــــترط أن ال  ,و مـــــــــــن جهـــــــــــة أخـــــــــــرى  ,جهـــــــــــة

ــــــــي المنتــــــــوج هــــــــو الســــــــبب الرئ�ســــــــي إلحداثــــــــه �كــــــــون و  الضــــــــرر �حیــــــــث �كــــــــون العیــــــــب ف

أمــــــــــا إذا لعــــــــــب المتضــــــــــرر دورا ســــــــــلب�ا مثــــــــــل  ,العیــــــــــب دورا ایجاب�ــــــــــا فــــــــــي حدوثــــــــــهلهــــــــــذا 

ــــــــــــي �كــــــــــــون فیهــــــــــــا الضــــــــــــرر ناتجــــــــــــا عــــــــــــن ســــــــــــوء  ــــــــــــة الت ســــــــــــتهالك اســــــــــــتعمال أو االحال

مضـــــــــــرور فیهـــــــــــا كمـــــــــــا فـــــــــــي الحالـــــــــــة التـــــــــــي ال یتخـــــــــــذ ال ,المنتـــــــــــوج ولـــــــــــ�س العیـــــــــــب ف�ـــــــــــه

 ســــــــــــــتهالكه أو لــــــــــــــم یت�ــــــــــــــع اإلرشــــــــــــــاداتاســــــــــــــتعماله  أو اعنــــــــــــــد االحت�اطـــــــــــــات الالزمــــــــــــــة 

ـــــــــــذلك وا ـــــــــــال لتوجیهـــــــــــات الالزمـــــــــــة ل ـــــــــــى إصـــــــــــابته �أضـــــــــــرار جســـــــــــمان�ة ف ـــــــــــؤدي إل ممـــــــــــا ی

ــــــــــة فیهــــــــــا �ــــــــــالتعو�ض ن المتضــــــــــرر �كــــــــــون قــــــــــد ســــــــــاهم بخطئــــــــــه ســــــــــواء , ألتتكفــــــــــل الدول

ـــــــــه  أو ـــــــــي حـــــــــدوث الضـــــــــرر و  بإهمال ـــــــــب تقصـــــــــیره ف ـــــــــس الحكـــــــــم إذا كـــــــــان للعی ـــــــــب نف �ترت

 1.في المنتوج دورا ایجاب�ا لكن الضح�ة ساهم في إحداث الضرر

                                                           
 .49عولمي منى، المرجع السابق، ص، -1
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 المتعلقة �المسؤول .الشروط2

مـــــــــــــن 1مكـــــــــــــرر140 ســـــــــــــبق وأن ذكرنـــــــــــــا �ـــــــــــــأن المشـــــــــــــرع ومـــــــــــــن خـــــــــــــالل المـــــــــــــادة       

ــــــــــــة  اشــــــــــــترط المــــــــــــدنيالقــــــــــــانون  انعــــــــــــدام المســــــــــــؤول عــــــــــــن الضــــــــــــرر كــــــــــــي تتكفــــــــــــل الدول

ـــــــــــــین حـــــــــــــالتین ـــــــــــــى :�ـــــــــــــالتعو�ض وهنـــــــــــــا نمیـــــــــــــز ب ـــــــــــــة األول تتمثـــــــــــــل فـــــــــــــي جهـــــــــــــل  -الحال

فالدولــــــــــة تتــــــــــولى التعــــــــــو�ض هنــــــــــا �حیــــــــــث ال �مكــــــــــن معرفــــــــــة  ،المســــــــــؤول عــــــــــن الضــــــــــرر

مثــــــــل قضـــــــــ�ة المصـــــــــل التـــــــــي طرحــــــــت أمـــــــــام محكمـــــــــة وهـــــــــران  ,منــــــــتج المنتـــــــــوج المعیـــــــــب

ــــــــم �عــــــــرف منتجهــــــــا الحق�قــــــــي لحــــــــد اآلن ــــــــد ،والتــــــــي ل ــــــــین أنــــــــه منتــــــــوج مقل أمــــــــا  ،حیــــــــث تب

ـــــــــــر مســـــــــــؤول عـــــــــــن  ـــــــــــه غی ـــــــــــوم ولكن ـــــــــــي كـــــــــــون المنـــــــــــتج معل ـــــــــــى ف ـــــــــــة فتتجل ـــــــــــة الثان� الحال

 ،المنـــــــــتج التحلـــــــــل مـــــــــن المســـــــــؤول�ة و�التـــــــــالي عـــــــــدم التعـــــــــو�ضفهنـــــــــا یـــــــــتمكن ، الضـــــــــرر

وذلــــــــك �ــــــــأن ینفــــــــي عالقــــــــة الســــــــبب�ة بــــــــین الضــــــــرر وعیــــــــب المنتــــــــوج عــــــــن طر�ــــــــق إث�ــــــــات 

دولــــــــــــــة و�التــــــــــــــالي تتكفــــــــــــــل ال كــــــــــــــالقوة القــــــــــــــاهرة أو خطــــــــــــــأ الغیــــــــــــــر، الســــــــــــــبب األجنبــــــــــــــي

 �التعو�ض عما أصاب المتضرر.

مـــــــــــل المنـــــــــــتج لكــــــــــن الـــــــــــدكتور محمـــــــــــد شــــــــــكري ســـــــــــرور یـــــــــــرى خــــــــــالف ذلـــــــــــك ف�ح       

ال الدولـــــــــة حیـــــــــث أنـــــــــه فـــــــــي الحـــــــــاالت التـــــــــي �ظـــــــــل فیهـــــــــا ســـــــــبب التعـــــــــو�ض مســـــــــؤول�ة 

ـــــــــین عـــــــــدة احتمـــــــــاالت كلهـــــــــا جـــــــــائزة ,الحـــــــــادث مجهـــــــــوال ـــــــــع ب ـــــــــه �ق ـــــــــث �صـــــــــعب  ،ألن �حی

ـــــــــب  ـــــــــات نفســـــــــها أو عی ـــــــــي المحتو� ـــــــــب ف ـــــــــد مـــــــــا إذا كـــــــــان ســـــــــبب الحـــــــــادث هـــــــــو عی تحدی

فـــــــــــــــالمنتج هـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي یجـــــــــــــــب أن یتحمـــــــــــــــل  ،فـــــــــــــــي المنتـــــــــــــــوج أو خطـــــــــــــــأ المضـــــــــــــــرور
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ـــــــــــي ال  ،عـــــــــــو�ضالت ـــــــــــة لمســـــــــــؤول�ة المنـــــــــــتج المفترضـــــــــــة الت ـــــــــــة المنطق� فهـــــــــــذه هـــــــــــي التكمل

 1.�ستط�ع أن یتحلل منها إال بإث�ات السبب األجنبي

 

 ثان�ا. أساس تكفل الدولة �التعو�ض

ــــــــــــري مــــــــــــن خــــــــــــالل المــــــــــــادة          ــــــــــــد وضــــــــــــع المشــــــــــــرع الجزائ مــــــــــــن  1مكــــــــــــرر 140لق

القـــــــــــــانون المـــــــــــــدني نظامـــــــــــــا جدیـــــــــــــدا لتعـــــــــــــو�ض األضـــــــــــــرار الجســـــــــــــمان�ة خـــــــــــــارج إطـــــــــــــار 

ـــــــــي تؤســـــــــس التعـــــــــو�ض حتمـــــــــا علـــــــــى  ،المســـــــــؤول�ة ـــــــــة الت ـــــــــذلك النظـــــــــرة التقلید� متجـــــــــاوزا ب

حیـــــــــــــث تعتبـــــــــــــر هـــــــــــــذه المـــــــــــــادة عنصـــــــــــــرا جدیـــــــــــــدا �ســـــــــــــاهم فـــــــــــــي تطـــــــــــــو�ر ، المســـــــــــــؤول�ة

تتحمــــــــــــل الدولــــــــــــة تعــــــــــــو�ض هــــــــــــذه  حیــــــــــــث ،المســــــــــــؤول�ة مــــــــــــن ذات�ــــــــــــة إلــــــــــــى موضــــــــــــوع�ة

ألن المنتجــــــــــــات أصــــــــــــ�حت تشــــــــــــكل خطــــــــــــرا اجتماع�ــــــــــــا فــــــــــــي ظــــــــــــل التطــــــــــــور رار األضــــــــــــ

ـــــــــــة و ا ـــــــــــي مجـــــــــــال الدعا� ـــــــــــوجي لهـــــــــــا ف فنجـــــــــــد أن أســـــــــــاس التعـــــــــــو�ض  2، اإلعـــــــــــالملتكنول

ـــــــــى  ـــــــــري قـــــــــد تطـــــــــور تطـــــــــورا كبیـــــــــرا حیـــــــــث أصـــــــــ�ح ینظـــــــــر إل�ـــــــــه عل فـــــــــي القـــــــــانون الجزائ

التعـــــــــــــــو�ض عـــــــــــــــن حـــــــــــــــوادث العمـــــــــــــــل و حـــــــــــــــوادث , أســـــــــــــــاس التضـــــــــــــــامن االجتمـــــــــــــــاعي

واألمـــــــــــــر متـــــــــــــروك للقضـــــــــــــاء خاصـــــــــــــة �عـــــــــــــدما ، ن اإلج�ـــــــــــــاري المـــــــــــــرور مقابـــــــــــــل التـــــــــــــأمی

ــــــــــــانون المــــــــــــدني الفقــــــــــــرة مــــــــــــن ال 2005�موجــــــــــــب تعــــــــــــدیلالجزائــــــــــــري حــــــــــــذف المشــــــــــــرع  ق

ـــــــــة مـــــــــن المـــــــــادة  ـــــــــه 125الثان� ـــــــــي مخـــــــــاطر  ،من ـــــــــل ف ـــــــــد متمث ـــــــــذلك تبنـــــــــى أســـــــــاس جدی و�

 التطور في مجال عیوب المنتجات.

كـــــــــــم ومــــــــــا �مكـــــــــــن اســـــــــــتنتاجه فـــــــــــي األخیـــــــــــر أنـــــــــــه یجـــــــــــب علـــــــــــى القاضـــــــــــي أن �ح       

مـــــــــــن دون التحقـــــــــــق  ذلـــــــــــكحالـــــــــــة انعـــــــــــدام المســـــــــــؤول عـــــــــــن الضـــــــــــرر و  �ـــــــــــالتعو�ض فـــــــــــي
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ـــــــــــة التعـــــــــــو�ض حتـــــــــــى ال ی�قـــــــــــى ، ســـــــــــبب�ةالعالقـــــــــــة مـــــــــــن وجـــــــــــود خطـــــــــــأ و  فتتحمـــــــــــل الدول

المســـــــــــتهلك المتضـــــــــــرر بـــــــــــدون تعـــــــــــو�ض, مـــــــــــع المالحظـــــــــــة أن المشـــــــــــرع الجزائـــــــــــري لـــــــــــم 

ــــــــــــتم بهــــــــــــا التعــــــــــــو�ض ــــــــــــي ی ــــــــــــة الت ــــــــــــى الك�ف� ــــــــــــنص عل ــــــــــــروك �الضــــــــــــرور ، ی ــــــــــــاألمر مت ة ف

ـــــــــذي لـــــــــم �صـــــــــدر لحـــــــــد اآلن،للتنظـــــــــ�م  ـــــــــى القواعـــــــــد العامـــــــــة فـــــــــي  ال و�التـــــــــالي الرجـــــــــوع إل

 هذا المقام.

 المطلب الثاني. ك�ف�ة الوفاء �التعو�ض

إن التعـــــــــــــو�ض عـــــــــــــن األضـــــــــــــرار التـــــــــــــي ترتبهـــــــــــــا المنتجـــــــــــــات �عـــــــــــــد أهـــــــــــــم أثـــــــــــــر         

 �سعى المضرور للوصول إل�ه حین إثارته لمسؤول�ة المنتج.

المطلــــــــــــــب التعــــــــــــــرض إلــــــــــــــى ك�ف�ــــــــــــــة الوفــــــــــــــاء وســــــــــــــنحاول مــــــــــــــن خــــــــــــــالل هــــــــــــــذا         

�ـــــــــــالتعو�ض وأهـــــــــــم الطـــــــــــرق التـــــــــــي یجـــــــــــب علـــــــــــى المـــــــــــدعي إت�اعهـــــــــــا للحصـــــــــــول علـــــــــــى 

الفـــــــــــرع األول نوضـــــــــــح ف�ـــــــــــه تقـــــــــــدیر  ،التعـــــــــــو�ض المناســـــــــــب لـــــــــــه وذلـــــــــــك عبـــــــــــر فـــــــــــرعین

ــــــــة القتضــــــــاء  ــــــــف الطــــــــرق الواج� ــــــــى مختل ــــــــاني فنشــــــــیر إل ــــــــرع الث هــــــــذا التعــــــــو�ض, أمــــــــا الف

 هذا التعو�ض.

 و�ضالفرع األول: تقدیر التع

ـــــــــد حـــــــــدد الضـــــــــرر         ـــــــــة �عـــــــــدما �كـــــــــون ق یتعـــــــــین علـــــــــى القاضـــــــــي فـــــــــي مرحلـــــــــة ثان�

المســــــــــــتحق للتعــــــــــــو�ض فــــــــــــي إطــــــــــــار مســــــــــــؤول�ة المنــــــــــــتج أن �قــــــــــــوم بتقــــــــــــدیر التعــــــــــــو�ض 

ــــــــــة  131 وهــــــــــو ماجــــــــــاء فــــــــــي المــــــــــادة 1، عنــــــــــه مــــــــــن القــــــــــانون المــــــــــدني الجزائــــــــــري المعدل

 و�تضــــــــــــح مــــــــــــن اســــــــــــتقراء أحكــــــــــــام ،الســــــــــــالفة الــــــــــــذكر 10-05 �موجــــــــــــب القــــــــــــانون رقــــــــــــم

 هذه المادة أن قاضي الموضوع هو الذي �قدر مبلغ التعو�ض.
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ـــــــــ          ـــــــــع و� ـــــــــر الضـــــــــرر هـــــــــو مـــــــــن مســـــــــائل الواق ـــــــــذي یجب ـــــــــدیر التعـــــــــو�ض ال ذلك فتق

�ســــــــــــتقل بهــــــــــــا قاضــــــــــــي الموضــــــــــــوع ذلــــــــــــك أن قــــــــــــوام المســــــــــــؤول�ة هــــــــــــو إعــــــــــــادة التــــــــــــوازن 

وهــــــــــذا �قتضــــــــــي رده  ،المختــــــــــل نتیجــــــــــة خطــــــــــأ المســــــــــؤول ومــــــــــا نــــــــــتج عنــــــــــه مــــــــــن ضــــــــــرر

لمســـــــــــؤول إلـــــــــــى الحالـــــــــــة التــــــــــي كـــــــــــان علیهـــــــــــا قبـــــــــــل وقـــــــــــوع الفعـــــــــــل علــــــــــى نفقـــــــــــة هـــــــــــذا ا

ال جـــــــــــــــاوز مبلـــــــــــــــغ التعـــــــــــــــو�ض مقـــــــــــــــدار الضـــــــــــــــرر و و�هـــــــــــــــذا ال یجـــــــــــــــوز أن یت ،الضـــــــــــــــار

ـــــــــي حكمـــــــــه عناصـــــــــر الضـــــــــرر  ـــــــــین ف ـــــــــى القاضـــــــــي أن یب ـــــــــد عل ـــــــــذلك الب ـــــــــه, ل ـــــــــنقض عن ی

 التي اعتمد علیها في تقدیر التعو�ض المحكوم �ه.

ر التعـــــــــــــو�ض مـــــــــــــن مــــــــــــن خـــــــــــــالل مـــــــــــــا ســـــــــــــبق نســــــــــــتخلص أن عناصـــــــــــــر تقـــــــــــــدی        

لكــــــــــن عناصــــــــــر الضــــــــــرر  ، المســــــــــائل الواقع�ــــــــــة التــــــــــي �ســــــــــتقل بهــــــــــا قاضــــــــــي الموضــــــــــوع

ـــــــــي حســـــــــاب التعـــــــــو�ض هـــــــــي مـــــــــن المســـــــــائل القانون�ـــــــــة تخضـــــــــع  التـــــــــي �عتمـــــــــد علیهـــــــــا ف

ـــــــــــا ـــــــــــة المحكمـــــــــــة العل� ـــــــــــا للمـــــــــــادة1،لرقا� ـــــــــــى القاضـــــــــــي وفق ـــــــــــث یجـــــــــــب عل مـــــــــــن  131 حی

ــــــــــــدیره مــــــــــــدى التعــــــــــــو�ض الظــــــــــــروف الم  ال�ســــــــــــةالقــــــــــــانون المــــــــــــدني أن یراعــــــــــــي عنــــــــــــد تق

أو الظــــــــــروف الخاصــــــــــة  ،و�قصـــــــــد بهــــــــــا تلــــــــــك الظــــــــــروف التــــــــــي تال�ــــــــــس وقــــــــــوع الضــــــــــرر

، كوضـــــــــــعه  الثقـــــــــــافي أو مركـــــــــــزه االجتمـــــــــــاعي ه�شـــــــــــخص المضـــــــــــرور التـــــــــــي تـــــــــــال �ســـــــــــ

ــــــــرا مــــــــا �ســــــــب�ه ذات العجــــــــز  ــــــــوق كثی ــــــــذي �صــــــــیب رب أســــــــرة �ف ــــــــالعجز عــــــــن العمــــــــل ال ف

هكـــــــــــذا �قـــــــــــدر التعـــــــــــو�ض تقـــــــــــدیرا ذات�ـــــــــــا أو شخصـــــــــــ�ا ، و لشـــــــــــخص ال �عـــــــــــول إال نفســـــــــــه

 �النظر إلى ذات المضرور.

ــــــــــــة تعــــــــــــدد األضــــــــــــرار فإنــــــــــــه یجــــــــــــوز للقاضــــــــــــي أن �حكــــــــــــم بتعــــــــــــو�ض         وفــــــــــــي حال

إجمـــــــــالي عـــــــــن جم�ـــــــــع األضـــــــــرار التـــــــــي لحقـــــــــت �المضـــــــــرور, لكـــــــــن �شـــــــــترط أن یوضـــــــــح 

عناصـــــــــــر الضـــــــــــرر التـــــــــــي قضـــــــــــى �موجبهـــــــــــا بهـــــــــــذا التعـــــــــــو�ض, و�بـــــــــــین وجـــــــــــه أحق�ـــــــــــة 
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ه ومـــــــــن ثـــــــــم رفضـــــــــه, طالـــــــــب التعـــــــــو�ض ف�ـــــــــه و�التـــــــــالي االســـــــــتجا�ة لـــــــــه أو عـــــــــدم أحقیتـــــــــ

فـــــــــإذا أغفـــــــــل ذلـــــــــك �كـــــــــون حكمـــــــــه مشـــــــــو�ا �القصـــــــــور, و�جـــــــــوز كـــــــــذلك الحكـــــــــم بتعـــــــــو�ض 

ـــــــــــد تعـــــــــــددهم أو تحدیـــــــــــد نصـــــــــــیب كـــــــــــل واحـــــــــــد مـــــــــــنهم حســـــــــــب  ،إجمـــــــــــالي للمـــــــــــدعین عن

أمـــــــــــا ف�مـــــــــــا یخـــــــــــص الضـــــــــــرر المعنـــــــــــوي, فـــــــــــإن األمـــــــــــر هنـــــــــــا ,الضـــــــــــرر الـــــــــــذي أصـــــــــــا�ه

ر یختلـــــــــــف فـــــــــــال یلـــــــــــزم القاضـــــــــــي بتب�ـــــــــــان العناصـــــــــــر التـــــــــــي اعتمـــــــــــد علیهـــــــــــا فـــــــــــي تقـــــــــــدی

 .التعو�ض ألنه یرتكز على جانب عاطفي ال �حتاج إلى تفسیر

 الفرع الثاني. طرق التعو�ض

أحكـــــــــــــام عامــــــــــــــة تبــــــــــــــین للقاضـــــــــــــي طر�قــــــــــــــة التعــــــــــــــو�ض ق.م.ج لقـــــــــــــد تضــــــــــــــمن         

ـــــــــــة خاصـــــــــــة مـــــــــــن خـــــــــــالل  ـــــــــــي تســـــــــــببها المنتجـــــــــــات المعی� ـــــــــــف األضـــــــــــرار الت عـــــــــــن مختل

-89م و نظمهـــــــــــا أ�ضـــــــــــا قــــــــــــانون حما�ـــــــــــة المســـــــــــتهلك رقــــــــــــ ,منــــــــــــه 130نـــــــــــص المـــــــــــادة 

ـــــــــــم  02 ـــــــــــانون رق ـــــــــــه 09/03الملغـــــــــــى المســـــــــــتبدل �الق ـــــــــــة ل ـــــــــــف المراســـــــــــ�م التنفیذ�  ,و مختل

 .و نخصص هذا الفرع لدراسة مختلف هذه الطرق ت�اعا

 أوال. طرق التعو�ض في القانون المدني

أهــــــــــم طــــــــــرق التعــــــــــو�ض  مــــــــــن القــــــــــانون المــــــــــدني إلــــــــــى 132لقــــــــــد أشــــــــــارت المــــــــــادة       

ـــــــــــــق ـــــــــــــي و�تعل ـــــــــــــالتعو�ض  العین ـــــــــــــل و ســـــــــــــنتعرض لهـــــــــــــذه  األمـــــــــــــر � أو التعـــــــــــــو�ض �مقاب

 .الطرق وفق التسلسل اآلتي
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 .التعو�ض العیني 1

هـــــــــــو األصـــــــــــل فـــــــــــي التعـــــــــــو�ض و القاضـــــــــــي ملـــــــــــزم �ـــــــــــالتعو�ض العینـــــــــــي إذا كـــــــــــان      

ـــــــــه فـــــــــي تســـــــــبیب حكمـــــــــه أن یراعـــــــــي  ـــــــــه المـــــــــدین وعل� ـــــــــدائن أو تقـــــــــدم � ـــــــــه ال ممكنـــــــــا وطل�

 1.األحكام التال�ة

إذا قــــــــام �ــــــــه المـــــــــدین  غیــــــــر ممكــــــــن أو غیــــــــر مالئـــــــــم إالإذا كــــــــان تنفیــــــــذ االلتــــــــزام عین�ـــــــــا 

نفســــــــه یجــــــــوز الحكــــــــم بــــــــإلزام المــــــــدین بهــــــــذا التنفیــــــــذ و�ــــــــدفع غرامــــــــة تهدید�ــــــــه علــــــــى نفقــــــــة 

 .من القانون المدني الجزائري  174المدین وفقا لنص المادة 

التـــــــــــرخ�ص للـــــــــــدائن بتنفیـــــــــــذ االلتـــــــــــزام علـــــــــــى نفقـــــــــــة المـــــــــــدین وفقـــــــــــا لـــــــــــنص المـــــــــــادة      

 .مدني الجزائري إذا كان هذا التنفیذ ممكنامن القانون ال 170

ال یجـــــــــــــــوز للـــــــــــــــدائن أن �طلـــــــــــــــب التنفیـــــــــــــــذ �مقابـــــــــــــــل إذا كـــــــــــــــان المـــــــــــــــدین مســـــــــــــــتعدا      

ـــــــــــا  ـــــــــــي مرهق ـــــــــــذ العین ـــــــــــم �كـــــــــــن التنفی ـــــــــــل و ل ـــــــــــذ �مقاب ـــــــــــب �التنفی ـــــــــــي وٕاذا طال ـــــــــــذ العین للتنفی

للمــــــــــــــدین فللقاضــــــــــــــي أن �قضــــــــــــــي �التنفیــــــــــــــذ العینــــــــــــــي �صــــــــــــــرف النظــــــــــــــر عــــــــــــــن طلــــــــــــــب 

 .الدائن

ـــــــــــــــدائن أمـــــــــــــــام المحكمـــــــــــــــة �ـــــــــــــــالتعو�ض العینـــــــــــــــي ف�ســـــــــــــــتط�ع أن       ـــــــــــــــب ال فـــــــــــــــإذا طال

ـــــــــب ,�طالـــــــــب �ـــــــــالتعو�ض �مقابـــــــــل أمـــــــــام جهـــــــــة االســـــــــتئناف و العكـــــــــس صـــــــــح�ح فـــــــــإذا طل

التعــــــــــو�ض �مقابــــــــــل أمــــــــــام المحكمــــــــــة ورفــــــــــض طل�ــــــــــه �ســــــــــتط�ع أن �طالــــــــــب �ــــــــــالتعو�ض 

 2.العیني أمام جهة االستئناف وال �عتبر طل�ا جدیدا في كلتا الحالتین

                                                           
 .54ص  ،المرجع السابق ،عولمي منى-1
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محــــــــــــل التعاقــــــــــــد �حكــــــــــــم  تنفیــــــــــــذ االلتــــــــــــزام عین�ــــــــــــا لهــــــــــــالك الشــــــــــــيء إذا اســــــــــــتحال       

إذا ثبـــــــــــــــت أن اســـــــــــــــتحالة تنفیـــــــــــــــذ  القاضـــــــــــــــي علـــــــــــــــى الـــــــــــــــدائن �ـــــــــــــــالتعو�ض �مقابـــــــــــــــل إال

 ف�ه فتنتفي مسؤولیته .له االلتزام قد نشأت عن سبب أجنبي ال دخل 

و الغالـــــــــــــب أن  یتعـــــــــــــذر التنفیـــــــــــــذ العینـــــــــــــي فـــــــــــــي المســـــــــــــؤول�ة التقصـــــــــــــیر�ة فـــــــــــــال        

 القاضي سوى الحكم �التعو�ض �مقابل . مون أما�ك

 

 التعو�ض �مقابل      .2

للتعــــــــــــــــو�ض فــــــــــــــــي المســــــــــــــــؤول�ة  التعــــــــــــــــو�ض �مقابــــــــــــــــل هــــــــــــــــو الصــــــــــــــــورة الغال�ــــــــــــــــة      

لـــــــــــدائن بـــــــــــدال مـــــــــــن التنفیـــــــــــذ ا�التـــــــــــالي لـــــــــــ�س للمـــــــــــدین أن �فـــــــــــرض علـــــــــــى التقصـــــــــــیر�ة، و 

بتنفیـــــــــذ  حــــــــد المتعاقــــــــدینأفــــــــإذا لــــــــم �قــــــــم ,فــــــــالتعو�ض �مقابــــــــل قــــــــد �كــــــــون نقــــــــدا1،العینــــــــي

ـــــــــد األخـــــــــر ـــــــــد التزامـــــــــه یجـــــــــوز للمتعاق ـــــــــب �فســـــــــخ العق ـــــــــر مـــــــــا هـــــــــو ، وهـــــــــذا أن �طال األخی

ــــــــــذ �مقابــــــــــل ــــــــــذ العینــــــــــي �مكــــــــــن  ذاإلكــــــــــن ، إال صــــــــــورة مــــــــــن التنفی رأى القاضــــــــــي أن التنفی

 2.أن یتم في فترة وجیزة فیجوز له أن �منح له أجال للتنفیذ

ــــــــــــ        ــــــــــــا أن ی ــــــــــــغ مال� ــــــــــــل إذا كــــــــــــان مبل ــــــــــــي التعــــــــــــو�ض �مقاب دفع دفعــــــــــــة فاألصــــــــــــل ف

، نــــــــــه یجــــــــــوز للقاضــــــــــي أن یجعلــــــــــه یــــــــــدفع علــــــــــى شــــــــــكل أقســــــــــاطأ واحــــــــــدة للمضــــــــــرور إال

ـــــــــــغ كـــــــــــافي لضـــــــــــمان الوفـــــــــــاء أكمـــــــــــا یجـــــــــــوز إلـــــــــــزام المـــــــــــدین بتقـــــــــــد�م تـــــــــــ مین بإیـــــــــــداع مبل

لكــــــــــن �المقابــــــــــل هــــــــــل یجــــــــــوز للقاضــــــــــي إعــــــــــادة النظــــــــــر فــــــــــي المحكــــــــــوم �ــــــــــه ،  �ــــــــــاإلیراد

 مقدار التعو�ض الذي جعله یدفع في شكل أقساط؟
                                                           

القانونیة، دیوان المطبوعات الجامعیة  ، الواقعة 2، النظریة العامة لإللتزامات في القانون المدني، جالعربي بلحاج د/ -1
 .  266، ص 2001، الجزائر 1ط
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ن القضــــــــــــاء إفــــــــــــ فــــــــــــي صــــــــــــورة أقســــــــــــاطقضــــــــــــى القاضــــــــــــي بــــــــــــدفع التعــــــــــــو�ض  إذا       

 ن األســـــــــعارألاســـــــــتقر علـــــــــى عـــــــــدم إعـــــــــادة النظـــــــــر ف�ـــــــــه أو الفرنســـــــــي ســـــــــواء الجزائـــــــــري 

النظـــــــــــر فـــــــــــي  و�التـــــــــــالي فـــــــــــتح المجـــــــــــال للمضـــــــــــرور لطلـــــــــــب إعـــــــــــادةترتفـــــــــــع �اســـــــــــتمرار، 

 مقدر التعو�ض.

 

 ثان�ا: طرق التعو�ض في قانون حما�ة المستهلك

األحكـــــــــام العامـــــــــة المنصـــــــــوص علیهـــــــــا فـــــــــي القواعـــــــــد العامـــــــــة فـــــــــي إلـــــــــى جانـــــــــب         

أحكـــــــــــام وقواعـــــــــــد خاصـــــــــــة لهـــــــــــذه الطـــــــــــرق  هنـــــــــــاك,القـــــــــــانون المـــــــــــدني لطـــــــــــرق التعـــــــــــو�ض

ـــــــــــالي �ف ـــــــــــد اســـــــــــتهالكي و�الت ـــــــــــو كـــــــــــان المتضـــــــــــرر مســـــــــــتهلك یر�طـــــــــــه �ـــــــــــالمنتج عق مـــــــــــا ل

ــــــــــزم بهــــــــــا  ــــــــــى القواعــــــــــد العامــــــــــة وهــــــــــو مل ــــــــــد عل ــــــــــى القاضــــــــــي مراعاتهــــــــــا �اعت�ارهــــــــــا قی عل

الملغــــــــــــى تحــــــــــــدث عــــــــــــن هــــــــــــذا  89-02فالقــــــــــــانون رقــــــــــــم 1،العــــــــــــام ألنهــــــــــــا مــــــــــــن النظــــــــــــام

وجـــــــــــب  ألـــــــــــم �شـــــــــــیر إلـــــــــــى التعـــــــــــو�ض ف 09-03فـــــــــــي حـــــــــــین القـــــــــــانون الجدیـــــــــــد , األمـــــــــــر

األول علـــــــــــــى المهنـــــــــــــي   فـــــــــــــي جم�ـــــــــــــع الحـــــــــــــاالت إصـــــــــــــالح الضـــــــــــــرر الـــــــــــــذي �ســـــــــــــب�ه  

أو �ســــــــــبب العیــــــــــب الــــــــــذي ینطــــــــــوي عل�ــــــــــه المنتــــــــــوج �حیــــــــــث یجعلــــــــــه غیــــــــــر  األشــــــــــخاص

ك أن �قــــــــــــدم للمهنـــــــــــــي طلــــــــــــب تنفیـــــــــــــذ التزامـــــــــــــه وعلــــــــــــى المســـــــــــــتهل, ســـــــــــــتعماللالصــــــــــــالح 

 �الضــــــــــمان �مجــــــــــرد ظهــــــــــور العیــــــــــب وللمهنــــــــــي أن �طلــــــــــب ذلــــــــــك حســــــــــب نــــــــــوع المنتــــــــــوج 

و�ـــــــــــــتم تنفیــــــــــــــذ االلتــــــــــــــزام  �ضــــــــــــــمان عــــــــــــــدم ســــــــــــــالمة المنتــــــــــــــوج  بتعــــــــــــــو�ض المســــــــــــــتهلك 

ــــــــــانون حما�ــــــــــة المســــــــــته ــــــــــي یــــــــــنص علیهــــــــــا  ق ــــــــــالطرق القانون�ــــــــــة الت لك، وتتمثــــــــــل هــــــــــذه �

 الطرق ف�ما یلي:

                                                           
 .46المرجع السابق، ص  د/ بولح�ة بن بوخم�س،-1
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 .إصالح المنتوج1

إن المنــــــــــــتج �قــــــــــــع علــــــــــــى عاتقــــــــــــه االلتــــــــــــزام �ضــــــــــــمان ســــــــــــالمة المنتــــــــــــوج الــــــــــــذي         

ــــــــــــه غیــــــــــــر صــــــــــــالح لالســــــــــــتعمال ولم �كتفــــــــــــي ،�قدمــــــــــــه للمســــــــــــتهلك مــــــــــــن أي عیــــــــــــب یجعل

المشــــــــــــرع بــــــــــــذلك بــــــــــــل أوجــــــــــــب علــــــــــــى المهنــــــــــــي والمتــــــــــــدخل فــــــــــــي جم�ــــــــــــع الحــــــــــــاالت أن 

وذلـــــــــــك �اســـــــــــتبدال األجـــــــــــزاء المعی�ـــــــــــة �ـــــــــــأجزاء ســـــــــــل�مة , �صــــــــــلح المنتـــــــــــوج علـــــــــــى نفقتـــــــــــه

�اإلضـــــــــافة إلـــــــــى العمـــــــــل المتمثـــــــــل فـــــــــي  ،ف�كـــــــــون تنفیـــــــــذ الضـــــــــمان بتقـــــــــد�م قطـــــــــع الغ�ـــــــــار

�ســــــــــتطع عمــــــــــل ذلــــــــــك فالمســـــــــــتهلك وٕاذا لــــــــــم  ،تركیــــــــــب هــــــــــذه القطــــــــــع وٕاصــــــــــالح الخلـــــــــــل

 : "13/327 مــــــــــن المرســــــــــوم التنفیــــــــــذي رقــــــــــم13 نصــــــــــت عل�ــــــــــه المــــــــــادة�قــــــــــوم بهوهــــــــــو ما

ا إذا لــــــــــــم �قــــــــــــم المتــــــــــــدخل بإصــــــــــــالح العیــــــــــــب فــــــــــــي األجــــــــــــال المتعــــــــــــارف علیهــــــــــــا مهن�ــــــــــــ

إن أمكـــــــــــن  ،حســـــــــــب طب�عـــــــــــة الســـــــــــلعة,فإنه �مكـــــــــــن للمســـــــــــتهلك الق�ـــــــــــام بهـــــــــــذا اإلصـــــــــــالح

 هل من اخت�اره وعلى حساب المتدخل".ذلك عن طر�ق مهني مؤ 

 إستبدال المنتوج.2

ـــــــــــــــم 15 نجـــــــــــــــد أن المـــــــــــــــادة          المحـــــــــــــــدد 13/327 مـــــــــــــــن المرســـــــــــــــوم التنفیـــــــــــــــذي رق

ـــــــــــــات وضـــــــــــــع ضـــــــــــــمان الســـــــــــــلع و الخـــــــــــــدماتشـــــــــــــروط و  ـــــــــــــى اســـــــــــــتبدال  ك�ف� تـــــــــــــنص عل

ـــــــــــــى :" المنتـــــــــــــوج مـــــــــــــن طـــــــــــــرف المتـــــــــــــدخل �حیـــــــــــــث تقضـــــــــــــي �مـــــــــــــا یلـــــــــــــي إذا تعـــــــــــــذر عل

ـــــــــدخل الق�ـــــــــام بإصـــــــــالح الســـــــــلعة فإنـــــــــه یجـــــــــب عل�ـــــــــه اســـــــــتبدالها أو رد ثمنهـــــــــا فـــــــــي  ،المت

 ."یوما إبتداءا من تار�خ التصر�ح �العیب 30 أجل

نســـــــــــتخلص مــــــــــــن هــــــــــــذه المــــــــــــادة أنـــــــــــه إذا كانــــــــــــت الســــــــــــلعة �صــــــــــــعب إصــــــــــــالحها        

حـــــــــو المرجـــــــــو وجـــــــــب علـــــــــى المتـــــــــدخل اســـــــــتبدالها وذلـــــــــك فـــــــــي مـــــــــدة ال تتجـــــــــاوز علـــــــــى الن

 شهرا انطالقا من تار�خ اإلفصاح عن العیب.
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 . رد ثمن المنتوج3

ــــــــــــه         ــــــــــــى المتــــــــــــدخل رد ثمن إذا تعــــــــــــذر إصــــــــــــالح المنتــــــــــــوج أو إســــــــــــتبداله وجــــــــــــب عل

ــــــــــــــنص المــــــــــــــادة للمســــــــــــــتهلك دون تماطــــــــــــــل ــــــــــــــك ط�قــــــــــــــا ل ــــــــــــــم  13 وذل مــــــــــــــن القــــــــــــــانون رق

مـــــــــــن  15 إضـــــــــــافة إلـــــــــــى المـــــــــــادة ما�ـــــــــــة المســـــــــــتهلك وقمـــــــــــع الغـــــــــــشالمتعلـــــــــــق �ح 09/03

المحــــــــــــــدد شــــــــــــــروط وك�ف�ــــــــــــــات وضــــــــــــــع ضــــــــــــــمان  13/327المرســــــــــــــوم التنفیــــــــــــــذي رقــــــــــــــم 

 السلع و الخدمات.

ــــــــــة الســــــــــالفة الــــــــــذكر,          مــــــــــا �مكــــــــــن استخالصــــــــــه مــــــــــن خــــــــــالل النصــــــــــوص القانون�

أنـــــــــه �قـــــــــع علـــــــــى عـــــــــاتق المنـــــــــتج أو المتـــــــــدخل التـــــــــزام �قضـــــــــي بـــــــــرد ثمـــــــــن المنتـــــــــوج دون 

ـــــــــــذلك ـــــــــــك و�صـــــــــــفة خاصـــــــــــة ضـــــــــــرر و  1،تجـــــــــــاوز األجـــــــــــل المحـــــــــــدد ل �ـــــــــــدخل ضـــــــــــمن ذل

وأن مبــــــــــــــدأ اســــــــــــــتحقاق  ،عــــــــــــــدم االســــــــــــــتفادة مــــــــــــــن المنتــــــــــــــوج طــــــــــــــوال فتــــــــــــــرة اإلصــــــــــــــالح

ــــــــــى عــــــــــد ــــــــــف عل ــــــــــة أو ســــــــــوء ن�ــــــــــة ة التعــــــــــو�ض أو مــــــــــداه یتوق عوامــــــــــل منهــــــــــا حســــــــــن ن�

 .متدخل ووجود ضمانا إتفاق�ا أنفع للمستهلكالمنتج أو ال

ــــــــزم بهــــــــذه األحكــــــــام الخاصــــــــة فــــــــي حكمــــــــه عنــــــــد  لــــــــذا نســــــــتط�ع القــــــــول �ــــــــأن القاضــــــــي مل

تقـــــــــــــدیر التعـــــــــــــو�ض �شـــــــــــــرط أن �كـــــــــــــون أطـــــــــــــراف النـــــــــــــزاع یجمعهـــــــــــــم عقـــــــــــــد إســـــــــــــتهالكي 

ألنهــــــــــــا مقــــــــــــررة لحما�ــــــــــــة المســــــــــــتهلك كونــــــــــــه الطــــــــــــرف األضــــــــــــعف فــــــــــــي العالقــــــــــــة مــــــــــــع 

 .2المنتج أو المتدخل

                                                           
 .47 علي بولح�ة بن بوخم�س، المرجع السابق، ص -1
 عولمي منى، المرجع السابق، ص 2
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 خــاتمـــة

لقـــــــــــد ادى التطـــــــــــور التكنولـــــــــــوجي و التقـــــــــــدم الصـــــــــــناعي الـــــــــــى انتشـــــــــــار منتجـــــــــــات كثیـــــــــــرا 

مـــــــــــا تعـــــــــــرض ح�ـــــــــــاة المســـــــــــتهلكین و امـــــــــــوالهم الخطـــــــــــار لـــــــــــم �عرفهـــــــــــا العـــــــــــالم مـــــــــــن ذي 

قبــــــــــــل االمـــــــــــــر الـــــــــــــذي ادى الـــــــــــــى ال�حـــــــــــــث عـــــــــــــن االل�ـــــــــــــات الفعالـــــــــــــة لتحقیـــــــــــــق حما�ـــــــــــــة 

ـــــــــــــد ـــــــــــــتج لتاكی ـــــــــــــر مســـــــــــــؤول�ة المن ـــــــــــــل تقر� ـــــــــــــي  المســـــــــــــتهلك و �المقاب حـــــــــــــق المســـــــــــــتهلك ف

 .تعو�ض عادل و منصف له 

ل�ة �صــــــــــفة عامــــــــــة احتلــــــــــت المســــــــــؤول�ة المدن�ــــــــــة للمنــــــــــتج مكانــــــــــة مرموقــــــــــة فــــــــــي المســــــــــؤو 

المســـــــــــــألة القانون�ـــــــــــــة الحیو�ـــــــــــــة التـــــــــــــي تتر�ـــــــــــــع علـــــــــــــى راس  و اتضـــــــــــــحت اهم�ـــــــــــــة هـــــــــــــذه

مســـــــــــــائل القـــــــــــــانون المـــــــــــــدني المعاصـــــــــــــرة ,النهـــــــــــــا تســـــــــــــتهدف ارواح المســـــــــــــتهلكین مـــــــــــــن 

مطروحـــــــــة فــــــــــي االســـــــــواق و التـــــــــي یــــــــــنجم عنهـــــــــا اضــــــــــرار خطـــــــــر المنتجـــــــــات الحدیثــــــــــة ال

,هـــــــــذه االخیــــــــــرة لـــــــــم تعــــــــــد ضـــــــــر�ة مــــــــــن ضـــــــــر�ات القــــــــــدر او محـــــــــض الصــــــــــدفة و انمــــــــــا 

ـــــــــــق تـــــــــــداول المنتجـــــــــــات ,كمـــــــــــا تســـــــــــتهدف هـــــــــــذه اصـــــــــــ�حت تمثـــــــــــل  ظـــــــــــاهرة شـــــــــــائعة تراف

ـــــــــــذي یجعلهـــــــــــا تشـــــــــــغل مســـــــــــاحة قانون�ـــــــــــة واســـــــــــعة  المســـــــــــؤول�ة المدن�ـــــــــــة االم , االمـــــــــــر ال

بداخلـــــــــه كافـــــــــة  ه االخیـــــــــرة مح�طـــــــــا قانون�ـــــــــا یتجمـــــــــعفـــــــــي مســـــــــیدان االنتـــــــــاج فتجعـــــــــل هـــــــــذ

ــــــــى عالقــــــــة تعاقد�ــــــــة مــــــــع المنــــــــتج ام كــــــــانوا  ــــــــاج ســــــــواء اكــــــــانوا عل المضــــــــرور�ن مــــــــن االنت

 .من الغیر 

و فــــــــــــي المقابــــــــــــل �مكــــــــــــن القــــــــــــول ان مســــــــــــؤول�ة المنــــــــــــتج التــــــــــــي تــــــــــــم تكرســــــــــــها فــــــــــــي 

ـــــــــــــة للمســـــــــــــتهلك كونهـــــــــــــا  القواعـــــــــــــد العامـــــــــــــة غیـــــــــــــر كاف�ـــــــــــــة لتحقیـــــــــــــق الحما�ـــــــــــــة الفعال

حما�ــــــــــة المضــــــــــرور المتعاقــــــــــد دون غیــــــــــره ,اضــــــــــف الــــــــــى التعــــــــــو�ض تقتصــــــــــر علــــــــــى 

فـــــــــــي المســـــــــــؤول�ة العقد�ـــــــــــة یخضـــــــــــع لشـــــــــــروط مجحفـــــــــــة كونـــــــــــه یلقـــــــــــي علـــــــــــى عـــــــــــاتق 

ـــــــــي  ـــــــــدم و خفـــــــــاء و تـــــــــاثیر و الت ـــــــــب �شـــــــــروطه مـــــــــن ق المســـــــــتهلك عـــــــــبء اث�ـــــــــات العی
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ـــــــــى تعـــــــــد امـــــــــور  ـــــــــه ,كمـــــــــا ان الحـــــــــق فـــــــــي التعـــــــــو�ض �قتصـــــــــر عل صـــــــــع�ة مـــــــــن جان�

ـــــــــم انـــــــــه �عـــــــــد التطـــــــــور الصـــــــــناعي ظهـــــــــرت جار�ـــــــــة للمســـــــــتهلك مـــــــــع العاالضـــــــــرار الت ل

ــــــــــــى  اضــــــــــــرار صــــــــــــناع�ة ذات خطــــــــــــورة عال�ــــــــــــة جــــــــــــدا تعجــــــــــــز االحكــــــــــــام العامــــــــــــة عل

افة الـــــــــى ان دعـــــــــوى ضـــــــــمان العیـــــــــب الخفـــــــــي مقیـــــــــدة �شـــــــــرط االلمـــــــــام بهـــــــــا , �االضـــــــــ

 .المدة القصیرة 

و مـــــــــن جهـــــــــة اخـــــــــرى فـــــــــاالمر �صـــــــــعب كـــــــــذلك فـــــــــي مجـــــــــال المســـــــــؤول�ة التقصـــــــــیر�ة 

الواجــــــــــب االث�ــــــــــات او الخطــــــــــا المفتــــــــــرض فــــــــــي  علــــــــــى اســــــــــاس الخطــــــــــا التــــــــــي تقــــــــــوم

مجـــــــــــــــال حراســـــــــــــــته خاصـــــــــــــــة ان المنتجـــــــــــــــات الصـــــــــــــــناع�ة الحدیثـــــــــــــــة معقـــــــــــــــدة فـــــــــــــــي 

ـــــــــــذي یجعـــــــــــل المســـــــــــتهلك عـــــــــــاجزا عـــــــــــن اكتشـــــــــــاف  تصـــــــــــن�عها او تركیبهـــــــــــا االمـــــــــــر ال

ــــــــد یتعــــــــذر  ــــــــك ق ــــــــى ذل ــــــــة فیهــــــــا اضــــــــف ال ــــــــة درجــــــــة االخطــــــــورة الكامن  عیو�هــــــــا او معرف

ــــــــــى وجــــــــــود االخطــــــــــاء خاصــــــــــة  ــــــــــدلیل عل ــــــــــة عل�ــــــــــه اقامــــــــــة ال ــــــــــة المرت�طــــــــــة �عمل� الفن�

م�م او اصــــــــــــمنــــــــــــتج اثنــــــــــــائء مهنتــــــــــــه كالخطــــــــــــا فــــــــــــي التاالنتــــــــــــاج التــــــــــــي �مارســــــــــــها ال

 .التصن�ع او التركیب ..

انهــــــــــا مســــــــــؤول�ة �عیــــــــــدة كــــــــــل ال�عــــــــــد عــــــــــن قاعــــــــــدة نســــــــــب�ة اثــــــــــر العقــــــــــد فــــــــــي دائــــــــــرة 

�ة اي لخطـــــــــــــا فـــــــــــــي دائـــــــــــــرة المســـــــــــــؤول�ة التقصـــــــــــــیر المســـــــــــــؤول�ة العقد�ـــــــــــــة و قاعـــــــــــــدة ا

ما �كســـــــــــب هـــــــــــذا النـــــــــــوع نظامـــــــــــا خاصـــــــــــا ممیـــــــــــزا عـــــــــــن مســــــــــؤول�ة الفعـــــــــــل الضـــــــــــار,م

�ق�ــــــــــة فــــــــــروع المســــــــــؤول�ة المدن�ــــــــــة االم فهــــــــــي ال تقــــــــــوم علــــــــــى قاعــــــــــدة الخطـــــــــــا و اال 

علــــــــــى عنصـــــــــــر الضـــــــــــرر وحــــــــــده و انمـــــــــــا موضـــــــــــوع�ة مــــــــــن نـــــــــــوع خـــــــــــاص تتطلـــــــــــب 

 .وجود العیب المسبب للضرر

و امـــــــــــــام هـــــــــــــذا التـــــــــــــزاوج بـــــــــــــین احكـــــــــــــام المســـــــــــــؤولیىة المدن�ـــــــــــــة التقلید�ـــــــــــــة بنوعیهـــــــــــــا 

و التقصــــــــــــیر�ة نــــــــــــاد كــــــــــــل مــــــــــــن الفقــــــــــــه و القضــــــــــــاء �ضــــــــــــرورة تــــــــــــاالعتراف العقد�ــــــــــــة 

�مســــــــــــــؤول�ة قانون�ـــــــــــــــة موحــــــــــــــدة االحكـــــــــــــــام مــــــــــــــن خـــــــــــــــالل التقر�ــــــــــــــب بـــــــــــــــین احكـــــــــــــــام 
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ـــــــــــــــة و احكـــــــــــــــام المســـــــــــــــؤول�ة التقصـــــــــــــــیر�ة اي انهـــــــــــــــا مســـــــــــــــؤول�ة  المســـــــــــــــؤول�ة التعاقد�

 .مفروضة �قوة القانون و قواعدها من النظام العام 

مكـــــــــرر  140ذ نـــــــــص علیهـــــــــا فـــــــــي المـــــــــادة و لقـــــــــد اعتـــــــــرف المشـــــــــرع الجزائـــــــــري بهـــــــــا ا

مـــــــن التقنــــــــین المــــــــدني الجزائـــــــري غیــــــــر انــــــــه �عـــــــاب علــــــــى هــــــــذه المـــــــادة انهــــــــا جــــــــاءت 

لتحدیــــــــــــد مســــــــــــؤول�ة النــــــــــــتج عــــــــــــن المنتجــــــــــــات المعی�ــــــــــــة دون تحدیــــــــــــد احكــــــــــــام هــــــــــــذه 

المســــــــــؤول�ة و ال شــــــــــروطها ,فتطرقــــــــــت للمنتــــــــــوج المعیــــــــــب �صــــــــــفة شــــــــــاملة �مــــــــــا فــــــــــي 

مــــــــن المستحســــــــن لــــــــو تحــــــــدثت عــــــــن ذلــــــــك المنتــــــــوج الخطیــــــــر ,مــــــــع العلــــــــم انــــــــه كــــــــان 

المســــــــــــؤول�ة عــــــــــــن المنتوجــــــــــــات الخطــــــــــــرة, الن تعبیــــــــــــر المنتــــــــــــوج الخطیــــــــــــر اشــــــــــــمل و 

اعـــــــــــم مـــــــــــن مصـــــــــــطلح المعیـــــــــــب لینســـــــــــجم الـــــــــــنص مـــــــــــع مـــــــــــا جـــــــــــاء فـــــــــــي  القـــــــــــانون 

 .13و12منه الفقرتین 3الس�ما المادة  03-09رقم

كــــــــــــــــذلك لتحدیــــــــــــــــد االجــــــــــــــــراءات و المواعیــــــــــــــــد الخاصــــــــــــــــة بــــــــــــــــدعوى لــــــــــــــــم تتطــــــــــــــــرق 

عهـــــــــــــا المســـــــــــــتهلك ضـــــــــــــد المنـــــــــــــتج ,و لـــــــــــــم تحـــــــــــــدد االضـــــــــــــرار التعـــــــــــــو�ض التـــــــــــــي یرف

ـــــــــــة للتعـــــــــــو�ض ـــــــــــت  .القابل ـــــــــــد تناول ـــــــــــا ال ننكـــــــــــر انهـــــــــــا ق ـــــــــــوب اال انن رغـــــــــــم هـــــــــــذه العی

مســــــــــــالة مهمــــــــــــة و هــــــــــــي مســــــــــــؤول�ة المنــــــــــــتج و التــــــــــــي تعتبــــــــــــر اســــــــــــتجا�ة لضــــــــــــحا�ا 

حـــــــــــــــوادث االســـــــــــــــتهالك فـــــــــــــــي التعـــــــــــــــو�ض العـــــــــــــــادل و المالئـــــــــــــــم ,وذلـــــــــــــــك بتوســـــــــــــــ�ع 

ـــــــدخل  ـــــــتج او مت ـــــــى كـــــــل من ـــــــد ال ـــــــي الســـــــوق مجالهـــــــا لتمت ـــــــر ف ـــــــوج خطی ـــــــي طـــــــرح منت ف

و الحــــــــق ضــــــــرر للغیــــــــر فــــــــي روحــــــــه او مالــــــــه , مــــــــن اجــــــــل ذلــــــــك البــــــــد مــــــــن وضــــــــع 

ترســــــــــانة مــــــــــن النصــــــــــوص التشــــــــــر�ع�ة المتناســــــــــقة و المتكاملــــــــــة ترمــــــــــي الــــــــــى هــــــــــدف 

ــــــــــى ضــــــــــرورة  ــــــــــالمعنى الواســــــــــع مــــــــــع االشــــــــــارة ال اساســــــــــي هــــــــــو حما�ــــــــــة المســــــــــتهلك �

مع�ـــــــــــــات مســـــــــــــاهمة المســـــــــــــتهلك فـــــــــــــي حما�ـــــــــــــة حقوقـــــــــــــه وذلـــــــــــــك �انخراطـــــــــــــه فـــــــــــــي ج

 حما�ة المستهلك.

 



 ملخص المذكرة
جات ظھر ھذا النوع من المسؤولیة بعدما اصبحت االسواق الجزائریة تعج بمختلف المنت

رتھا.التي تجعل المستھلك یقتني السلعة تحت تاثیر الدعایة الجیدة دون مراعاة خطو  

بل مما قد یلحقھ اضرار وخیمة تمس امنھ وسالمتھ خاصة مع استعمال وسائل الغش من ق
 المنتجین

دمت كل حقیقة ان الدولة تبنت نظام اقتصاد السوق القائم على اسلوب المنافسة الحرة وق
ظ ان المنتجین الوسائل و االلیات الفعالة لتلبیة حاجیات المستھلك,غیر انھ في المقابل نالح

راضھم وامام زیادة معدالت االستھالك دون وعي المستھلك.اصبحو یرغبون فسي تحقیق اغ
فة في تحقیق الثراء ,االمر الذي ادى الى المساس بحقوق المستھلك,بصالمالیة طمعا 

 خاصة,ودعائم اقتصاد الدولة بصفة عامة

ف وھو من اجل التوقف عن ھذه التجاوزات وتحقیق العدالة و رفع الظلم عن الطرف الضعی
 روطوقیودلشالمستھلك.فان الدولة قررت مسؤولیة المنتج المدنیة حیث اخضعت ھذا االخیر 

 و في حالة التعدي علیھا رتبت التعویض كجزاء لمصلحة المستھلك

دیل القانون حیث نظم المشرع الجزائري مسؤولیة المنتج عن منتوجاتھ المعیبة, بمناسبة تع
, حیث استمد ھذه 1مكرر140مكرر والمادة140من خالل المادتین  2005المدني 

الى  1مكرر1386دة, اب من المادةما 18المسؤولیة من القانون الفرنسیالذي نظمھا في 
    , ماشكل نقصا واضحا في التنظیم بالنسبة للمشرع الجزائري 18مكرر1386المادة
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 قائمــة المراجــــع

 وال: باللغة العربیة أ

I. :الكتب العامة 

. د/ لحس������ن ب������ن الش������یخ اث ملوی������ا، المنتق������ى ف������ي عق������د البی������ع، دراس������ة فقھی������ة 1

 ، الجزائر.2006قانونیة وقضائیة دار ھومة، 

. د/ بلح�������اج العرب�������ي، النظری�������ة العام�������ة لاللتزام�������ات ف�������ي الق�������انون الم�������دني 2

الواقع����������ة القانونی����������ة، دی����������وان المطبوع����������ات  الجزائ����������ري، الج����������زء الث����������اني،

 .2001،الجزائرالجامعیة،

. د/ بولحی������ة ب������ن ب������وخمیس، القواع������د العام������ة لحمای������ة المس������تھلك والمس������ؤولیة 3

المترتب�������ة عنھ�������ا ف�������ي التش�������ریع الجزائ�������ري، دار الھ�������دى، دون طبع�������ة، ع�������ین 

 .2000ملیلة، الجزائر،

ال�������وجیز ف�������ي نظری�������ة االلت�������زام , مص�������ادر االلت�������زام و  محم�������د حس�������نین ,. د/ 4

احكامھ���������افي الق���������انون الم���������دني الجزائ���������ري المؤسس���������ة الوطنی���������ة للكت���������اب , 

 . 1985 2الجزائر, الطبعة

. د/ س�������ائح سنقوس�������ة، ق�������انون اإلج�������راءات المدنی�������ة نص�������ا وتعلیق�������ا وش�������رحا 5

 .2001وتطبیقا، الطبعة األولى، دار الھدى، الجزائر،

ال������وافي ف������ي ش������رح الق������انون الم������دني، الفع������ل الض������ار  . د/ س������لیمان م������رقس،6

والمس���������ؤولیة المدنی���������ة، المجل���������د الس���������ادس، منش���������ورات الحلب���������ي الحقوقی���������ة،  

 .1998بیروت، 
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عل������ي عل������ي س������لیمان، دراس������ات ف������ي المس������ؤولیة المدنی������ة، الق������انون الم������دني /.د7

 .1994، 3الجزائري دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط 

، النظری������ة العام������ة لاللت������زام، مص������ادر االلت������زام ف������ي . د/ عل������ي عل������ي س������لیمان8

الق����������انون الم����������دني الجزائ����������ري، الطبع����������ة السادس����������ة، دی����������وان المطبوع����������ات 

 .2005الجامعیة، الجزائر الطبعة الثالثة 

. د/ عل�������ي فیالل�������ي، االلتزام�������ات الفع�������ل المس�������تحق للتع�������ویض، الطبع�������ة الثانی�������ة، 9

 .2007موفر للنشر الجزائر،

, دار الكت�������ب القانونی�������ة , 1ف�������ي الق�������انون الم�������دني ,ج ان�������ور طلب�������ة ,الوس�������یط/.د10

 2005مصر 

فتح������ي عب������د ال������رحیم عب������د الل������ھ،  دراس������ات ف������ي المس������ؤولیة التقص������یریة،   /د 11

 .2005منشاة المعارف 

د/ محم�������د ص�������بري الس�������عدي،  ش�������رح الق�������انون الم�������دني، مص�������ادر االلت�������زام،  .12

 .2004دى، الجزائر، الواقعة القانونیة الطبعة الثانیة، الجزء الثاني،دار الھ

بوبش�����������������������یر محم�����������������������د امقران,ق,ا,م,نظری�����������������������ة الدعوى,نظری�����������������������ة /.د13

, دی������������وان المطبوع������������ات الجامعی������������ة ,  1الخص������������ومة,االجراءات االس������������تثنائیة ط

 2002الجزائر 

,دار 2.اب��������راھیم االنیس��������ي وعطی��������ة الص��������ویلجي , المعج��������م الوس��������یط , المجل��������د 14

  1962الفكر

 1972االقتصاد طبعة .اسماعیل محمد غانم,المدخل الى علم 15

 2.س������لیمان م������رقس. الفع������ل الض������ار ,دار النش������ر للجامع������ات المص������ریة ,الطبع������ة16

1985   



 قائمة المراجع
 

95 
 

II. :الكتب المتخصصة 
د/ ب������ودالي محم������د، المس������ؤولیة المن������تج ع������ن منتجات������ھ المعیب������ة، دار الفج������ر  .1

 .2005للنشر والتوزیع الجزائر،

 د/ س��������الم محم��������د ردیع��������ان الع��������زاوي، المس��������ؤولیة المن��������تج ف��������ي الق��������وانین .2

 ، دار الثقاف��������ة للنش��������ر والتوزی��������ع،1المدنی��������ة واالتفاقی��������ات الدولی��������ة، ط 

 .2008األردن،

د/ ق���������ادة ش���������ھیدة، المس���������ؤولیة المدنی���������ة للمن���������تج دراس���������ة المقارن���������ة، دار  .3

 .2007الجامعیة الجدیدة اإلسكندریة، 

د/ محم�����د ش�����كري س�����رور، المس�����ؤولیة المن�����تج ع�����ن األض�����رار الت�����ي تس�����ببھا  .4

 .1983القاھرة،  ،1العربي، ط منتجاتھ الخطرة، دار الفكر 

د/ محم������د عب������د الق������ادر الح������اج، مس������ؤولیة المن������تج والم������وزع، دراس������ة ف������ي  .5

ق�������انون التج�������ارة الدولی�������ة م�������ع المقارن�������ة بالفق�������ھ اإلس�������المي، دار النھض�������ة 

 .2005،القاھرة، 2العربیة، ط

د/ یس������ریة عب������د الجلی������ل، المس������ؤولیة ع������ن األض������رار الناش������ئة ع������ن العی������وب  .6

 .2007منشاة المعارف، اإلسكندریة،  تصنیع الطائرات،

عل������ي فت������اك, ت������اثیر المناقش������ة عل������ى االلت������زام بض������مان س������المة المنت������وج  /د .7

  2007, الفكر الجامعي ,االسكندریة1ط

ك��������ریم ب��������ن س��������خریة ,المس��������ؤولیة المدنی��������ة للمن��������تج والی��������ات التع��������ویض  .8

للمتضرر,دراس������ة تحلیلی������ة و تطبیقی������ة ف������ي ض������وء احك������ام الق������انون الم������دني 

,دار الجامع��������ة الجدی��������دة 2009ة المس��������تھلك وقم��������ع الغ��������ش وق��������انون حمای��������

 2013,االسكندریة 

احم�����د معاش�����و , المس�����ؤولیة ع�����ن االض�����رار الناتج�����ة ع�����ن المنتج�����ات المعیب�����ة  .9

 ,  دراس�����������������������������������������������������������������������������������ة مقارن�����������������������������������������������������������������������������������ة

-2012, 01, م�������ذكرة ماجس�������تیر ف�������ي الق�������انون الخ�������اص ,جامع�������ة الجزائ�������ر

2013   
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III. :مذكرات التخرج 

مك������رر  140مس������ؤولیة المن������تج المدنی������ة ف������ي ظ������ل الم������ادة  . ع������ولمي من������ى،   1

م�����ن الق�����انون الم�����دني الجزائ�����ر، م�����ذكرة تخ�����رج، لنی�����ل إج�����ازة المدرس�����ة العلی�����ا 

 .2006للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، الجزائر،

. خم��������یس س��������ناء , المس��������ؤولیة الموض��������وعیة للمن��������تج كألی��������ة تعویض��������یة 2

كرة ماجیس������تیر لض������حایا ح������وادث المنتوج������ات المعیب������ة, دراس������ة مقارن������ة م������ذ

,كلی��������ة الحق��������وق والعل��������وم السیاس��������یة ,جامع��������ة مول��������ود معمري,تی��������زي وزو 

2015 

.رس���������الة ماجس���������تیر, نادی���������ة ماماش,مس���������ؤولیة المنتج,دراس���������ة مقارن���������ةمع 3

الق�������انون الفرنس�������ي,فرع ق�������انون االعم�������ال ,جامع�������ة مول�������ود معمري,تی�������زي 

  2012وزو كلیة الحقوق 

رس���������الة  02-89للمس���������تھلك. المی���������ة ب���������ن عاش���������ور, الحمای���������ة الجنائی���������ة 4

ماجس�����تیر ف�����ي ق�����انون االعم�����ال ,جامع�����ة منت�����وري ,قس�����نطینة كلیب�����ة الحق�����وق 

2000-2001 

 

IV. :المقاالت العلمیة 

. د/ س��������ي یوس��������ف زھی��������ة حوری��������ة،الخطأ التقص��������یري كأس��������اس لمس��������ؤولیة 1

المن�������تج، المجل�������ة النقدی�������ة، للق�������انون والعل�������وم السیاس�������یة، الع�������دد األول، ج�������انفي 

 ري كلیة الحقوق، تیزي وزو، الجزائر.، جامعة مولود معم 2006

. مجل�����������ة الحق�����������وق للبح�����������وث القانونی�����������ة واالقتص�����������ادیة,الجامعة الجدی�����������دة, 2

 2005, 1االسكندریة ,العدد 
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بخت��������ة موالك,الحمای��������ة الجنائی��������ة للمس��������تھلك ف��������ي التش��������ریع الجزائ��������ري,  .3

 2المجل��������ة الجزائری��������ة للعل��������وم القانونی��������ة واالقتص��������ادیة والسیاس��������یة ,الع��������دد

,1999 

V. :النصوص التشریعیة 

المتض��������من الق��������انون الم��������دني الجزائ��������ري الم��������ؤرخ    75-58. األم��������ر رق��������م: 1

 05/10،المع���������دل والم���������تمم ب���������األمر 78، الع���������دد   ج.ر.ج1975/ 09/ 26ف���������ي 

 ).44(الجریدة الرسمیة العدد02/6/2005الصادر في 

، المع�����������دل 08/06/1966. ق�����������انون اإلج�����������راءات المدنی�����������ة الص�����������ادر ف�����������ي 2   

 والمتمم.

، المع����������دل 08/06/1966. ق����������انون اإلج����������راءات الجزائی����������ة الص����������ادر ف����������ي 3   

 والمتمم.

، المتض����������من 07/02/1989(ملغ����������ى) الم����������ؤرخ ف����������ي  89/02. ق����������انون رق����������م 4

 ).06القواعد العامة   لحمایة المستھلك(ج رج ع 

یتعل�����������ق بحمای�����������ة  25/02/2009الم�����������ؤرخ ف�����������ي  09/03.الق�����������انون رق�����������م  5  

 ).15المستھلك وقمع الغش(ج رج ع 

،المع����������دل والم����������تمم، 15/08/2010الم����������ؤرخ ف����������ي  10/06. الق����������انون رق����������م 6   

، المح��������دد للقواع��������د المطبق��������ة 23/06/2004الم��������ؤرخ ف��������ي  04/02بالق��������انون رق��������م

 ).46على الممارسات التجاریة(ج رج ع 

المتعل�����������ق  03-01المتعل�����������ق بح�����������وادث العم�����������ل و الق�����������انون  13-83. الق����������انون7

 بالبیئة

بالقواع�������د العام�������ة لحمای�������ة المس�������تھلك الملغ�������ى المتعل�������ق  02-09. الق�������انون رق�������م8

  03-09بالقانون رقم 



 قائمة المراجع
 

98 
 

 النصوص التنظیمیة:

 15/09/1990الم������ؤرخ ف������ي  (الملغ������ى) 90/266.المرس������وم التنفی������ذي رق������م  1

 ).40(ج رج ع المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات،

، یح�������دد 26/09/2013  الم�������ؤرخ ف�������ي 13/327 .المرس�������وم التنفی�������ذي رق�������م 2

 ).49(ج رج ع  وضع ضمان والسلع والخدمات، شروط وكیفیات

یع��������دل  16/10/2001الم��������ؤرخ ف��������ي  01/315. المرس��������وم التنفی��������ذي رق��������م  3

المتعل��������ق  30/01/1990الم��������ؤرخ ف��������ي  90/39المرس��������وم التنفی��������ذي رق��������م وی��������تمم 

 ).61(ج رج ع بمراقبة الجودة وقمع الغش، 

دیس��������������مبر  22, الم��������������ؤرخ ف��������������ي 484-05.المرس��������������وم التنفی��������������ذي رق��������������م 4

 25, الص�������ادر ف�������ي 83لمتعل�������ق بوس�������م الس�������لع الغذائی�������ة وعرض�������ھا, الع�������دد,ا2005

 دیسمبر 

 



 
 

 رســھــالف
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 24الفرع االول: الخطأ كأساس لمسؤولیة المنتج.................................................
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 27ثانیا: مظاھر خطأ المنتج......................................................................
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 33...............................................أوال: مضمون فكرة المخاطر...................
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