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 مقدمـة
 الموضوع :تحديد  -1

تحسين مستوى معيشة الفرد  تيدف الى العالم اليوم ثورة في مختمف المجاالت يشيد
ما تبعو من تغير كبير في أنماط وحجم ي ظل مناخ العولمة و تحقيق مجتمع الرفاىية، فو 
مبي كل ما يحتاجو الفرد في تمتنوعة و الخدمات متوفرة و السمع و ستيالك، حيث أصبحت اإل

ستيالكية عمى غذائية تشكل أىم وأبرز المواد اإلومما ال شك فيو أن المنتوجات ال حياتو.
بجميع أنشطتو، نسان يو مصدر الطاقة الالزمة ليقوم اإلاعتبار أن الغذاء ىو أساس الحياة ف

مك يكتفي بالمأكوالت التقميدية التي تتطمب وقتا طويال لطيييا بل تزايدت فمم يعد المستي
ة التي زادت معيا مصادر التموث واحتمال تموث رغبتو مع تطور تقنية وصناعة األغذي

عضوية كانت أو غير عضوية، خاصة وأن  باإلنسانالمشروبات بمواد ضارة األطعمة و 
التي اكتظت الممصقات يستسممون بسرعة لجمال  جذابا لمنمظير ىذه األغذية يبدو ساحرا و 
تسعت دائرة األخطار ىذه األغذية محمية أو مستوردة، فإبيا رفوف المتاجر سواء كانت 

 .باإلنسانمحدقة ال
عاناة المستيمك من أن الضرر الناشئ عن تناول األطعمة ليس وليد اليوم، بل تمتد م رغم

ة مختمفة وىذا من خالل السمع والخدمات المقدمة منأز أساليب الغش والخداع لفترات طويمة و 
في حقيقتيا  شباع حاجاتو، ولكنى إلى خدمتو وا  التي كانت تبدو في ظاىرىا أنيا تسعلو، و 

ية أخرى تقوم كثير من ومن ناح تحقيق أكبر قدر ممكن من األرباح.ستغاللو و تيدف إلى إ
األغذية المشبعة بالدىون ة مثل المنظمات بترويج وبيع سمع غير صحيالمؤسسات و 

عالية من السكر، الحموى المحتوية عمى نسبة و  ،(1)المعالجة بالمواد الحافظة الضارةو 
 الخطرة عمى الصحة.فضال عن السمع الضارة بالبيئة و  ،والموجية خاصة لألطفال

نتيجة لذلك عممت مختمف دول العالم ومن بينيا الجزائر عمى مواجية ىذه األضرار 
رساء قواعد اقتصاد السوق الحر.   خاصة بعد  االنفتاح االقتصادي وا 

                                                           
الذي يستخدم في حفظ المحوم،  يتـ إزداد استخدام المواد الحافظة السامة بكثرة في حفظ المواد الغذائية، كماء لنيتر 1
الفورمال الذي يستخدم في حفظ األلبان، كما إزداد استخدام المبيدات السامة التي ترش عمى المزروعات، قبل قطف ثمارىا و 

ناىد محمد وىبة.مكسبات الطعم واأللوان الصناعية التي تضاف  نيفين عبد الغني النسر,.لمقضاء عمى اآلفات الزراعية
 . 92.ص  2012يناير  ة أسيوط لمدراسات البيئية,العدد السادس والثالثون,أسيوط مصر,لألغذية,مجم
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بصورة متسارعة بإدخال لى التزايد التطور الصناعي الذي مس األغذية إىذا  أدىو 
ية، بيدف الحيوية عمى المواد الغذائية كما وكيفا، بإستخدام عمم اليندسة الوراث التكنولوجيا

التي يطمق عمييا و  مغريةمواصفات مرغوبة و ستحداث نتاج واتحسين وتسريع وتيرة اإل
زايد األضرار الناشئة عن ىذه األغذية، فنتج عنيا تفاقم وتمصطمح األغذية المعدلة وراثيا، 

خى آثاره نتيجة تسربيا في فمنيا ما يظير بصورة مباشرة في فترات متقاربة، ومنيا ما قد تترا
 مسببة لو أمراضا خطيرة.لمدة طويمة نسان جسم اإل
أخرى فقد  شعبة و تختمف أولوياتيا من دولة إلىأن قضايا المستيمك كثيرة و مت وبما

مارس من كل سنة كيوم عالمي  15تاريخ  1985حددت منظمة األمم المتحدة منذ عام 
 .....إلخ.(1)البيئةو الصحة، و  لممستيمك، يتم فيو تناول حقوق المستيمك بالنسبة لمغذاء،

حركة حماية المستيمك ظيرت في القرن الماضي في الواليات لى أن اإلشارة إ تجدرو 
المتحدة األمريكية، حيث ظيرت فكرة جمعية المستيمك في الثالثينات من القرن الماضي 

تحت  ومن جانب آخر فقد تم إصدار أول مجمة .وتبمورت في الخمسينات من نفس القرن
ا التأسيس الذي عدة مراحل أبرزىىذه الحركة تطورت من خالل عنوان تقارير المستيمكين، و 

األمريكي آنذاك " جون  ي كان انعكاسا لمرسالة التي تقدم بيا الرئيس، الذ1962ظير سنة 
لى الحقوق لنشأة الحركة االستيالكية إضافة إنطالقة الرسمية كنيدي " والتي تعد بمثابة اإل

يكمن اليدف و  ،(1)(39/248)التي أقرتيا الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة بقرارىا رقم 
 .ترسيخ حقوق المستيمكينذه الحركة اإلجتماعية في تثبيت و الرئيس لي

اإلتحاد األوربي الذي بذل جيودا مضنية لتكريس  وامتدت حركة حماية المستيمك إلى
مسؤولية المنتجين، تكممت بإقرار التعميمة األوربية المتعمقة بالمسؤولية عن المنتوجات المعيبة 

 19وقد تبنى المشرع الفرنسي التعميمة األوربية بموجب قانون  ،1985جويمية  24ريخ بتا
 المتعمق بالمسؤولية عن المنتوجات المعيبة. 1998ماي 
مسؤولية المحترفين عن بالنسبة لمقضاء الفرنسي فقد تصدى منذ البداية لبيان  أما

مسؤولية المنتج بالقواعد ترسيخ مبادئيا من خالل ربط المنتوجات وصياغة قواعدىا و 
المبنية عمى ضمان العيوب الخفية ظمت  تدخلالتقميدية لممسؤولية، غير أن مسؤولية الم

                                                           
 .1985أفريل  15الصادر بتاريخ  39/248ـ القرار رقم 1



 مقدمة
 

 

8 

ة لى محاول؛ وىذا ما أدى بالقضاء الفرنسي إ(1)تيمكعاجزة عن توفير الحماية الكافية لممس
بوجود إلتزام  ، وىي اإلعترافوسيمة أخرى أكثر فعالية وأكثر مالئمة لفكرة المسؤوليةتبني 

 .خاص ىو اإللتزام بضمان السالمة
نون المدني لممشرع الجزائري فقد كان يحمي المستيمك طبقا لمقواعد العامة لمقا بالنسبةأما 

طبقا لممسؤولية لتزام المتدخل إ فكان يؤسس العيوب الخفية،ادة و ر وفقا لنظريات عيوب اإل
لى إمكانية تحميمو خاللو بالتزام تعاقدي، إضافة إإة العقدية التي يرتبيا عمى البائع في حال

لممنتوجات المستوردة المقمدة والتي تسبب  الواسع ونظرا لإلنتشار ؛(2)المسؤولية التقصيرية
لمتطمبات أمن وسالمة  حوادث ليس لوجود عيب فييا فقط بل لكونيا ال تستجيبإصابات و 
ل التوازن بين المستيمك الضعيف مشكمة اختال أدرك المشرع الجزائري إتساعالمستيمك، 

الكفاءة التقنية ، فأصدر القانون الذين يممكون القوة اإلقتصادية و قتصاديا، وبين المتدخمين إ
ساسية الذي كرس المبادئ األ، (3)المتعمق بالقواعد العامة لحماية المستيمك 89/02رقم 

و تأظير ىذا األخير عدم مالئم ، وقدالخدمة المعروضة لالستيالكلمراقبة جودة المنتوجات و 
المتعمق  09/03مع متطمبات الوقت الراىن، لذا قام المشرع بإلغائو وأصدر القانون رقم 

توضيح مجال و في ىذا المن أجل سد الثغرات القانونية ( 4)قمع الغشبحماية المستيمك و 
مدى تطبيق  أجيزة تقوم بمراقبة نشاءة المستيمكين وسالمتيم من خالل إتدابير حماية صح

السماح لجمعيات حماية مع فرض التزامات عمى المتدخل، و  نيةاحترام النصوص القانو و 
تمكين المستيمك من الحصول عمى تعويض ك بالدفاع عن مصالح المستيمكين و المستيم

 نتيجة إصابتو بضرر.
 أهمية موضوع البحث: -2

المنتوجات الغذائية  تفاقم أضرارأن ىذا الموضوع لو أىمية أساسية خاصة مع  شكال
 :اآلتي لى اختياره وتتمثل فيمر الذي دفعني إاأل

                                                           
 .07، ص2005ـ محمد بودالي، مسؤولية المنتج عن منتجاتو المعيبة، دراسة مقارنة، دار الفجر، الجزائر، 1
 يتضمن القانون المدني المعدل و المتمم . 26/09/1975مؤرخ في  75/58من األمر رقم  124ـ المادة 2
اريخ تالصادرة ب 06المتعمق بالقواعد العامة لحماية المستيمك، ج.ر عدد  1989فبراير 26مؤرخ في  89/02ـ قانون رقم 3

 ـ ممغى ـ 1989فبراير 08
مارس  08، في 15المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، ج.ر عدد  2009أوت  25المؤرخ في  09/03ـ قانون رقم 4

2009. 
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في حداثة النصوص القانونية المتعمقة بحماية المستيمك  اأساس تتمحور أهمية قانونية:. 
الفقيي في ىذا المجال، تباطيا بتطور اإلجتياد القضائي و ر ا  وخضوعيا لتطورات متسارعة، و 

نشاء نظام موحد بشأن مسؤولية المنتج عن عيوب المتدخل وا   من خالل توسع إلتزامات
المنتوجات، باستحداث مسؤولية مدنية من نوع خاص، تعد أكثر اتساعا في مجال حماية 

 المستيمك.
حماية المستيمك من أضرار المنتوجات مما ال شك فيو أن موضوع  أهمية إقتصادية:. 

مبنيا  ي تطبقو الدولة سواء كان اقتصاداقتصادي الذيرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام اإل الغذائية،
عمى تدخل الدولة في الشؤون االقتصادية أو كان اقتصادا مؤسسا عمى الحرية االقتصادية، 

ة أصبح مالزما لمنيضة لى تكريس الحماية، فموضوع الدراسإالتي تزداد معيا الحاجة 
لتي يجب أن تتضمنيا المنتوجات، ا قتصادية التي ال تيتم باحتياطات السالمةالصناعية واإل

ا ستيالك الرتباطيقا في مجال حوادث اإلباعتبار أن المنتوجات الغذائية ىي األوسع نطاو 
لى إنفاق من أضرار صحية جسيمة أدت إ عنيا مايترتبالمباشر بأمن وصحة المستيمك، و 

سة يرتبط أن موضوع الدرا ، كما .ستيراد األدويةيد يقدر بالماليين موجو لمعالج وا  متزا
خمين نتاج الغذائي خصوصا من خالل الموازنة بين تشجيع المتدنتاج عموما واإلبتطوير اإل

 حماية المستيمكين من جية أخرى,عمى تطوير اإلنتاج من جية و 
الرفاه مستوى عمى استيالك األغذية يعد تعبيرا عن  قبال المتزايدإن اإل أهمية إجتماعية:. 

د صورة تسمح بمعرفة الوعي اإلجتماعي في العممية اإلنتاجية يعداخل الدولة، و  اإلجتماعي
ستيالك األغذية قد تؤثر عمى معيشة األفراد كما أن األضرار الناتجة عن إاالستيالكية، 

لى لألسرة إلصابة أو تسمم خطير أدى إداخل المجتمع، خاصة عند تعرض العائل الوحيد 
 عجزه أو وفاتو.

 لبحث:  أهداف ا -3
 لى :لدراسة إىذه ا تيدف

 ـ بيان النظام القانوني الذي يحكم حماية المستيمك من أضرار المنتوجات الغذائية.
 أضرار المنتوجات الغذائية المعيبة.مخاطر و تحديد ـ 

 ستيالك.اإلالقواعد الناجعة لتفعيل حماية المستيمك في مجال حوادث ـ بيان اإلجراءات و 
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الوسيمة المثمى لحصول المضرور عمى التعويض عن أضرار المنتوجات لى ـ الوصول إ
 الغذائية.

 إشكالية البحث: -4
ـ ما مدى نجاعة القواعد القانونية واآلليات التي أقرىا المشرع الجزائري لتحقيق الحماية 

 لممستيمك في مواجية األضرار الناشئة عن المنتوجات الغذائية؟ المطموبة
 لى األسئمة الفرعية اآلتية:اإلشكالية إتتفرع ىذه ـ و 
 لتزامات التي فرضيا المشرع الجزائري عمى المتدخل ؟ـ ماىي اإل1
ـ فيما تتمثل القواعد المستحدثة المقررة لتجسيد حماية المستيمك من أضرار المنتوجات 2

لى أي مدى حققت ىذه القواعد الحماية المطموبة من أضرار  ئية الغذا الموادالغذائية؟ وا 
 المنتجة حديثا نتيجة تطور الصناعة الغذائية؟

 حماية المستيمك؟التي أنشأىا المشرع الجزائري لالجمعيات و الييئات ىو دور األجيزة و  ماـ 3
 وما مدى فعاليتيا؟

 كيف يمكن جبر الضرر الناتج عن األغذية المعيبة؟ـ 4
 تقسيم الدراسة : -5

تم دراسة الموضوع بتقسيمو إلى فصمين حيث تم تناول تحديد قواعد الحماية المدنية  قدو 
توجات نبيان أوجو حماية المستيمك من أضرار المب ،لممستيمك من أضرار المنتوجات الغذائية

في فصل  الغذائية من خالل تحديد ضمانات حماية المستيمك ثم حمايتو وفق القواعد الحديثة
 .أول

ثر مسؤولية أاول آليات حماية المستيمك من أضرار المنتوجات الغذائية و تم تن كما
و كذا دور القضـاء  ,بيان دور مختمف أجيزة الدولة في حماية المستيمكتالمتدخل من خالل 

مين من أوأخيرا بيان كيفية جبر الضرر من خالل التعويض و الت ,و الجمعيات في ذلك
 .في فصل ثاني المسؤولية

 البحث:منهج  -6
عمى ىذه اإلشكالية تم إتباع المنيج التحميمي وىو المنيج األنسب في بيان  ولإلجابة

عناصر النصوص القانونية الحاكمة لموضوع الدراسة، والقائم عمى جمع المعمومات وتحميميا 



 مقدمة
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األغذية والحماية  ستيالكإلألضرار الناتجة عن .(1)لموصول إلى تفسير ووصف محدد
  المقررة لممستيمك. 

 الدراسات السابقة: -7
سبق ىذا البحث دراسات تتمثل في مذكرات، مؤلفات، ومقاالت نذكر منيا: "مسؤولية  لقد

الذي اعتنى  المنتج عن األضرار التي تحدثيا منتجاتو الخطرة، لألستاذ محمد شكري سرور"
عن منتجاتو التي تتسم بالخطورة عموما دون  فيو الباحث بتناول موضوع مسؤولية المنتج

"مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببيا منتجاتو المعيبة،  ،تخصيص منتوج معين بذاتو
الذي اقتصر فيو أيضا عمى تطور المسؤولية المدنية لألستاذ حسن عبد الباسط جميعي"، 

رار الصحية الناشئة عن "األضلممنتج وصوال الى قواعد المسؤولية الموضوعية الموحدة، 
الغذاء الفاسد أو المموث، وسائل الحماية منيا ومشكالت التعويض عنيا لألستاذ ثروت عبد 

"حماية المستيمك  في الذي تناول األضرار الصحية الناتجة عن الغذاء الفاسد، الحميد"، 
القانون الجزائري ون المقارن لألستاذ محمد بودالي"، الذي تناول فيو حماية المستيمك في القان

 مع مقارنتو بالقانون الفرنسي.
غير أن ىذه المراجع اىتمت بدراسة موضوع مسؤولية المنتج وحماية المستيمك بصفة 

 .الغذائية عامة، دون التركيز عمى أضرار المنتوجات
ىذا البحث ييتم بدراسة الحماية المدنية لممستيمك من أضرار المنتوجات  وعميو فإن

الغذائية باعتباره أكثر المنتوجات استيالكا عمى اإلطالق، وما يختص بو ىو تطرقو إلى 
مجال أضرار استيالك األغذية خصوصا، رغم قمة الدراسات المتخصصة في ىذا المجال 

جية أخرى، خاصة وأن موضوع حماية  من جية، وسعة ىذا الموضوع و تشعبو من
المستيمك يتوزع في عدة نصوص قانونية وتنظيمية، والتي تعد أىم الصعوبات التي 

 إعترضت دراسة ىذا البحث.
 
 
 

                                                           
لدكتوراه ونظم اي رسائل الماجستير و الموضوعية، السيما فبحث القانوني، الجوانب الشكمية و ـ عبد القادر الشيخمي، قواعد ال1

 .30، ص2010افة، عمان، األردن، ط. الثانية، تدرج المحامين، دار الثقترقية القضاة و 
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 تحديد قواعد الحماية المدنية لممستيمك من أضرار المنتوجات الغذائية  :ألولاالفصل 
في مجاؿ المنتكجات الغذائية  تساع السكؽ االستيالكيةا  ، ك قتصادماإلنفتاح إللقد أدل ا

تزايد حجـ األضرار التي تصيب المستيمكيف، مما يجعؿ الحماية المدنية لممستيمؾ بالغ  إلى
 ىذه المشكالت التي يعرفيا استيالؾ األغذية. األىمية في ضكء

متشريعات دكر ميـ في رسـ معالـ فقد كاف ل اإلنسافكلما كاف لمغذاء أىمية في حياة 
زائرم أك قكاعد ىذه الحماية، كالتي تأثر بيا المشرع الجزائرم سكاء في القانكف المدني الجك 

ماية عمى قاعدتي الخطأ الكاجب قمع الغش، بداية مف تأسيس الحقانكف حماية المستيمؾ ك 
الحراسة، ثـ كضع ضمانات لتكريس ىذه الحماية بفرض التزامات عمى المتدخؿ، ك  اإلثبات

 كعميو كاف مف الميـ الكقكؼ عمى تحديد أكجو ىذه الحماية )المبحث األكؿ(.
عف تطكر التكنكلكجية في الصناعة كنظرا لتزايد مخاطر استيالؾ األغذية الناتجة  
تطكير قكاعد مسؤكلية المتدخؿ، باالتجاه نحك تطبيؽ  إلىئية، فقد دفعت بالتشريعات الغذا

تحدثة المتمثمة في المسؤكلية المكضكعية المكحدة، كما ىك الحاؿ في سقكاعد المسؤكلية الم
فعؿ  حكؿ المسؤكلية عف 1998مايك  19بتاريخ  389/98فرنسا إزاء صدكر قانكف رقـ 

، ثـ التكجو 1985أحكامو مف التكجيو األكربي الصادر سنة  ىتبن المنتكجات المعيبة الذم
 نحك تأسيس مسؤكلية المتدخؿ عمى أساس مبدأ الحيطة )المبحث الثاني(.
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 أوجو حماية المستيمك من أضرار المنتوجات الغذائية المبحث األول:
غذائية عمى قاعدتي لقد أسس المشرع الجزائرم حماية المستيمؾ مف أضرار المنتكجات ال

الخطأ كالحراسة مف خالؿ القكاعد المنصكص عمييا في القانكف المدني )المطمب األكؿ(، 
المشرع الفرنسي في ىذا الشأف  إليوكلـ يكتؼ المشرع الجزائرم بذلؾ متأثرا بما تكصؿ 

 بفرض التزامات عمى المتدخؿ تشكؿ ضمانات لحماية المستيمؾ )المطمب الثاني(.
 ول: تسسيس حماية المستيمك عم  الططس الواجب اثإببات والحراسةالمطمب األ 

 لقد دفعت الرغبة المتزايدة في تحقيؽ الحماية الفعالة لمستيمؾ المنتكجات الغذائية مف
تكسع القضاء في تقرير دعكل المسؤكلية التقصيرية  إلىاألضرار التي قد تصيبو في صحتو 

فكرة الخطأ  إلىعمى المنتكجات الحديثة، فاستند  رأبما يتالءـ مع التعقيد الشديد الذم ط
عة الناتج عف قاعدة تحمؿ التب إلى( كتطكرت فكرة الخطأ ) الفرع األكؿ ،اإلثباتالكاجب 
 (.الفرع الثاني  )األشياءحراسة 

 الفرع األول : قاعدة الططس كسساس لحماية مستيمك المنتوجات الغذائية
قاعدة  إلىمؾ مف أضرار المنتكجات الغذائية لمستيستند القضاء الفرنسي في حماية اإ

تدخؿ(، كتختمؼ ميمة ثباتو مف قبؿ المتضرر ضد محدث الضرر )المإالخطأ، الذم يجب 
 ثبات الخطأ حسب طبيعة ىذا األخير.إالمستيمؾ في 

ضرار بالتزاـ قانكني يتمثؿ في عدـ اإل خالؿلتقصيرية عند اإلكتقـك مسؤكلية المتدخؿ ا
 .(1)بالغير

)المتدخؿ( المتمثؿ في  المسؤكؿ إلىذه المسؤكلية عمى كجكد خطأ ينسب كتتأسس ى
خاللو بالكاجب العاـ الذم يفرضو القانكف، كقد تجسدت ا  نحراؼ عف السمكؾ المألكؼ، ك اإل

كالتي جاء نصيا :"أف كؿ عمؿ أيا  كاف ، (2)ؽ.ـ.ج 124ىذه القاعدة في نص المادة 
ررا لمغير يمـز مف كاف سببا في حدكثو بالتعكيض"، يرتكبو الشخص بخطئو، كيسبب ض

ة كاليقظة في السمكؾ بغية فالخطأ التقصيرم ىك اإلخالؿ بالتزاـ قانكني يقتضي اتخاذ الحيط
 ضرار بالغير كيبرز في حالة انحراؼ عف سمكؾ الشخص المعتاد.عدـ اإل

                                                           
قية كالقكانيف اػ محمد صديؽ محمد عبداهلل، سارة أحمد أحمد، قكاعد المسؤكلية التقصيرية الشخصية بيف القكانيف العر 1
 ، بدكف رقـ الصفحة.29/05/2011، بتاريخ 17، السنة 52، العدد 15معاصرة، مجمة الرافديف لمحقكؽ، المجمد ال
 ،المعدؿ لمقانكف المدني.2005يكنيك  20المؤرخ في  05/10ػالمعدلة بالقانكف2
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مكضكعي، كىك عنصريف، أكليما ىك العنصر المادم أك ال إلىكيتضح أف الخطأ يتحمؿ 
اإلخالؿ أك التعدم كثانييما ىك العنصر المعنكم أك الشخصي، كىك اإلدراؾ أك التمييز 

 أك خطأ مفترضا. اإلثباتمقاسا بمعيار الرجؿ العادم كسكاء كاف خطأ كاجب 
قاعدة عامة بفكرة الخطأ بعنصريو المادم كالمعنكم ككيالحظ أف المشرع الجزائرم يأخذ 

ة التقصيرية، كمف ثـ فإنو يتعيف لتحقيؽ ىذه المسؤكلية التقصيرية، عند تقرير المسؤكلي
 إلىانحرافا في السمكؾ مع تكافر اإلدراؾ أك التمييز لدل مرتكب الفعؿ الضار، باإلضافة 

تحقؽ الضرر كتكافر العالقة السببية، لكنو أكرد عمى القاعدة العامة المقررة في 
كلية عديـ التمييز بشركط معينة كىي تقابؿ المادتيف مسؤ باستثناء يأخذ فيو  .جؽ.ـ124المادة
تكييؼ ىذه النصكص مع مف مف ؽ.ـ.ؼ، كقد تمكف القضاء الفرنسي  (2)1383ك(1)1382

مشكالت مسؤكلية المتدخؿ حيث أنو بناء عمى ىذه القكاعد يمكف لممستيمؾ المضركر مف 
ؽ.ـ.ؼ المقابمة لنص  1382 المنتكج الغذائي إقامة دعكاه ضد المتدخؿ عمى أساس المادة

 ثبات خطأ المتدخؿ.إمع ضركرة  ؽ.ـ.ج 124المادة 
 كاتجو القضاء نحك حؽ المتدخؿ مف التخمص مف المسؤكلية إذا أثبت أف ىذا العيب ال

الخطأ  إلىبعا لطبيعتو، الخطأ ت ىذا إثباته، كتختمؼ مدل صعكبة يمكف اكتشافو أك درؤ 
 تجاه لـ يسمـ مف النقد )البند الثاني(.إال أف ىذا اإل ،البند األكؿ()الخطأ الفني ك  العادم

 ططس المتدطل إبباتالبند األول: ضرورة 
خطأ  إلىلتزاـ قانكني مف طرؼ المتدخؿ إب اإلخالؿختمؼ قاعدة الخطأ المبنية عمى ت

 خطأ فني )ثانيا(.ك  عادم )أكال(،
 الططس العادي :أوال

لتجنب اإلضرار بالغير يعتبر خطأ عاديا،  تخاذ الحيطة الكاجبةإإف تقصير المتدخؿ في 
فإىماؿ المتدخؿ مف التحقؽ مف سالمة المكاد األكلية التي تدخؿ في صناعة منتكجاتو 
الغذائية تجعمو تحت طائمة المسؤكلية، فمك قاـ المتدخؿ)المنتج( بإدخاؿ مكاد أكلية في المنتكج 

لمتسكيؽ قبؿ إجراء الكشؼ عمييا،  الغذائي مع عممو بعدـ سالمتيا أك إذا طرح ىذا المنتكج
أك عمى عينة منيا أك تجربتيا لمتحقؽ مف صالحيتيا يعد مرتكبا لخطأ عادم، فما عمى 

                                                           
 ـك بتعكيضو".ؽ.ـ.ج " كؿ عمؿ أيا كاف يكقع ضررا بالغير يمـز مف كقع بخطئو ىذا الضرر أف يق 1382ػ المادة 1
 ؽ.ـ.ج " كؿ كاحد ليس مسؤكال عف الضرر الذم يرتكبو بفعمو فقط بؿ عف إىمالو أك عدـ إنتباىو أيضا". 1383ػ المادة 2
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المتضرر إال إثبات أف المتدخؿ قد قصر في أدنى كاجبات الحيطة التي ما كانت لتفكت 
 .(1)عمى الشخص العادم

 الططس الفني :بانيا
جانب الصكرة العادية لمخطأ،  إلىكرة الخطأ لتشمؿ نسي عمى تكسيع فعمؿ القضاء الفر 

الحيطة الكاجبة لتجنب اإلضرار بالغير، صكرة ثانية يمتـز المستيمؾ  اتخاذالمتمثمة في 
المضركر بإثباتيا طبقا لمقكاعد التقميدية في مجاؿ المسؤكلية عف األفعاؿ الشخصية كىي 

اإلنتاجية نفسيا، كىك الخطأ الذم يقع فيو صكرة الخطأ الميني الفني الذم يرتبط بفف العممية 
مؿ الخطأ ، كيش(2)المتدخؿ عند قيامو بعممية اإلنتاج دكف اإللماـ الكافي بأصكليا الفنية

السالمة في جميع مراحؿ تداكؿ المنتكج الغذائي )اإلنتاج، التسكيؽ، اإلخالؿ بكاجب األماف ك 
الضكابط الفنية المعركفة صكؿ العممية ك ا إذا لـ يحتـر األالتسميـ(، كما يعد المتدخؿ مخطئ

في مجاؿ إنتاج الغذاء، كال يمكنو التذرع بأنو كضع تحذيرا عمى المنتكج بخمكه مف كسائؿ 
 األماف خاصة أنو كاف بإمكانو أف يجنب المستيمكيف األضرار الناجمة عنيا.

التفرقة  اءغبإلثبات الخطأ الميني إتيمؾ قاـ القضاء بتيسير كبيدؼ التكسع في حماية المس
الخطأ الجسيـ، كاستقر عمى قياـ مسؤكلية المتدخؿ بغض النظر عف بيف الخطأ اليسير ك 

حماية مصالح المستيمؾ  إلىأضفى درجة جسامة ىذا الخطأ الذم يرتكبو؛ األمر الذم 
تكفير الثقة لو، خصكصا كأف المتدخؿ تتكفر لو اإلمكانيات العممية التي تسمح لو أف يككف ك 

لتزاـ ية أخرل اعتبر القضاء الفرنسي اإلمف جدراية بأم عيب، ىذا مف جية، ك ك  كفاءةأكثر 
التعاقدم بالنسبة لمغير كاقعة مادية تدخؿ ضمف دائرة الخطأ التقصيرم مما يجعؿ الحماية 

اتجيت محكمة النقض الفرنسية أف طرح كفي ىذا الصدد  ،متعاقد أك الغيرمتساكية بيف ال
 .(3)عتباره عمال غير مشركع يعقد المسؤكليةإالسكؽ يعد خطأ تقصيريا بمعيب في المنتكج ال

                                                           
ػ محمد شكرم سركر، مسؤكلية المنتج عف األضرار التي تسببيا منتجاتو الخطرة، دار الفكر العربي، القاىرة، الطبعة  1

 .57، ص1983األكلى، 
 ,Philippe LE TOURNEAU, responsabilté des vendeurs et fabricants, 4éme édition, DALLOZ ػ2
Toulouse,2012-2013, p18. 

ػ محمد حاج بف عمي، مسؤكلية المحترؼ عف أضرار كمخاطر تطكر منتجاتو المعيبة، مجمة اإلتحاد لمدراسات اإلجتماعية 3
 .43كاإلنسانية، جامعة الشمؼ، دكف سنة النشر، ص
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يتحمؿ المسؤكلية المتدخؿ )المنتج( يعتبر مخطئا ك  كما قضت محكمة النقض الفرنسية بأف
نقص في الكفاءة الفنيػة  إلىعف األضرار الناجمة عف العيكب الخفية إذا كاف سببيػػا يرجع 

 .(1)لممتدخؿ
جات و كسساس لحماية مستيمك المنت اثإبباتييم قاعدة الططس الواجب البند الباني: تق

 الغذائية 
أظير التطبيؽ العممي قصكر القكاعد العامة لممسؤكلية المبنية عمى الخطأ في كفالة 

فاذ ىذه المسؤكلية مف الحماية الكافية لمستيمؾ المنتكجات الغذائية، بما كانت  تستكجب لن
قد يصعب أك يستحيؿ عمى المستيمؾ المضركر خطأ المتدخؿ، ك  مستيمؾ  مف إثباتلزاـ الإ

ك المشتركيف أحالة تعدد المتدخميف المتعاقبيف في الكثير مف األحياف في إثباتو، خاصة في 
اصة مع نقص خبرتو في إنتاج الغذاء، األمر الذم يعقد مف صعكبة إثبات الخطأ خ

مكانياتو مف جية أخرل فإف  تعقد جية، ك  يد مصدر المسؤكلية ىذا مفتحد صعكبةك   كا 
 .يا الحديثة صعبت مف ميمة المتضررالصناعة الغذائية التي صاحبت التكنكلكج

 الفرع الباني: قاعدة الحراسة كسساس لحماية مستيمك المنتوجات الغذائية
ة حماية المستيمؾ مف أضرار المنتكجات الغذائية المؤسس إلىنتقادات المكجية نظرا لإل

ستناد عمى مسؤكلية حارس األشياء المقامة عمى اإل إلىلخطأ، اتجو القضاء عمى قاعدة ا
الخطأ المفترض غير القابؿ إلثبات العكس في جانب مف يكجد الشيء في حراستو إال 
بإثبات السبب األخير، كمقتضى ىذه القاعدة أف المشرع يضع التزاما بحراسة الشيء عمى 

 .(2)عاتؽ صاحب السمطة عميو
شرع الفرنسي بتكسيع نطاؽ مسؤكلية المنتجيف )المتدخميف( كذلؾ بتكسيع فكرة تأثر المك 

  1384/1كتجسد ذلؾ في نص المادة الخطأ الذم يعد أساسا لممسؤكلية التقصيرية، 

                                                           
تفاقيات الدكلية، دار الثقافة، ط. األكلى، عماف، المنتج في القكانيف المدنية كاإل ػ سالـ محمد رديعاف العزاكم، مسؤكلية1

 .171، ص2008
،ص 2009ػ محمد لبيب شنب، المسؤكلية عف األشياء، دراسة مقارنة، مكتبة الكفاء القانكنية، ط. الثانية، االسكندرية، 2

300. 
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تقضي بأف يسأؿ الشخص عف الضرر الذم يحدثو بفعمو الشخصي كالضرر  التي ؽ.ـ.ؼ
 .(1)ء التي تككف في حراستواألشيايـ ك الذم يسببو األشخاص الذيف يسأؿ عن

ستمد المشرع الجزائرم فكرة افتراض خطأ المتدخؿ عف طريؽ التكسع في تحديد إكقد 
ؽ.ـ.ج  138في نص المادة مفيـك الحراسة كاعتبارىا أساسا لممسؤكلية عف األشياء كذلؾ 

مسؤكال الرقابة يعتبر ة شيء ككانت لو قدرة االستعماؿ كالتسيير ك كؿ مف تكلى حراسبقكلو :"
 عف الضرر الذم يحدثو ذلؾ الشيء".

يعفى مف ىذه المسؤكلية حارس الشيء إذا أثبت أف ذلؾ الضرر حدث بسبب لـ يكف ك 
 الة الطارئة، أك القكة القاىرة".يتكقعو مثؿ عمؿ الضحية أك عمؿ الغير، أك الح

اسة نظريتي الحر  إلىكمف ىذا المنطمؽ سكؼ يتـ تحديد مفيـك الحراسة التي انقسمت 
) البند ثـ يتـ تحديد تطكر نظرية تجزئة الحراسة )البند األكؿ(، القانكنية، كالحراسة الفعمية

 .الثاني(
 البند األول: مفيوم الحراسة

المنتكجات الغذائية خصكصا، أف يككف ـ المسؤكلية عمى األشياء عمكما ك يفترض لقيا
 المسؤكؿ )المتدخؿ( حارسا.

في الفقو الفرنسي ىما: نظرية الحراسة القانكنية،  تجاىافا كقد تنازع تحديد مفيـك الحارس
 نظرية الحراسة الفعمية )المادية(.
 أوال ـ نظرية الحراسة القانونية:

مقتضى نظرية الحراسة القانكنية أنو العتبار الشخص حارسا يجب أف يككف لو سمطة 
مصادر الحقكؽ،  عمى الشيء )المنتكج(، بناء عمى عقد أك نص قانكني، أك أم مصدر مف

و ، أندري(H.MAZAUD)ىنرم مازك"كمف أبرز القائميف بيذه النظرية الفقياء ىـ: 
 .(2)"(CORESSI)، ككرسي(JOSSERAND)، جكسراف(A.BESSEN)بيسكف

                                                           
  Philippe LE TOURNEAU, droit de la responsabilité et  des contrats, régimes ػ1
d’indemnisation , 10 édition, Dalloz, Toulouse,  2012, p 1693.  

ػ إياد عبد الجبار ممككي، المسؤكلية عف األشياء كتطبيقيا عمى األشخاص المعنكية بكجو خاص ػ  دراسة مقارنة، دار 2
 .116، ص2009كلى، الثقافة، عماف، ط األ
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 في كقد أخذت بيذه النظرية محكمة النقض الفرنسية في حكميا الصادر
يبرر ك  راسة القانكنية لمشيء،الحالحارس ىك مف لو سمطة التكجيو ك  أفب، 1930ديسمبر15

الحارس )المنتكج( بأف فقد الحيازة  إلىأنصار ىذه النظرية بقاء حراسة المنتكج الغذائي 
عتداد ال نية، بالرغـ مف فقد المنتكج، فاإلالمادية لممنتكج الغذائي ال يعني فقد السمطة القانك 

ج(حقو في إصدار األكامر )المنت يككف إال بيذه السمطة القانكنية، التي تخكؿ المتدخؿ
عمى ذلؾ فإف جيؿ المتدخؿ )المنتج( باألمكر الفنية يمات الخاصة باستخداـ المنتكج، ك التعمك 

 التكجيو،ارسا طالما أف لو سمطة الرقابة ك المتعمقة بالمنتكج، ال يتعارض  مع اعتباره ح
 آخر، إلىص الحراسة عمى الشيء )المنتكج(ال تنتقؿ إال بتصرؼ قانكني ينقميا مف شخك 
يترتب عمى نظرية الحراسة القانكنية أف التابع ال يعتبر حارسا لمشيء الذم يستخدمو ك 

 .لحساب متبكعو، بؿ تبقى الحراسة لممتبكع
ركح القانكف ىك أف يظؿ مالؾ الشيء ف ما ينافي العدالة ك كما يؤخذ عمى ىذه النظرية أ

لذلؾ تدخمت محكمة النقض  المسركؽ حارسا لو بالرغـ مف خركج الشيء مف حيازتو،
أف حرماف مالؾ  1941ديسمبر  02الفرنسية بدكائرىا المجتمعة لتقرر في قرارىا الصادر في 

 .(1)تكجييو، يزيؿ عنو صفة الحراسة ك  رقابتوستعمالو ك الشيء مف ا
 بانيا ـ نظرية السمطة الفعمية

مثمة في االستعماؿ تستند ىذه النظرية في أف مناط الحراسة ىك السمطات الثالثة المت
"Usage"  التكجيوك"Direction "  الرقابة ك"Controle" ذلؾ أف محكمة النقض الفرنسية ،

بدكائرىا المجتمعة بررت قرارىا  القاضي أف المالؾ الذم سرؽ منو الشيء ال يعد حارسا 
رقابتو، فالحارس ىك مف تككف لو السمطة الفعمية كتكجييو ك لحرمانو مف استعماؿ الشيء 

لك كانت سمطتو عمى شيء، يباشرىا بصكرة مستقمة حتى ك لتي تككف لمشخص عمى الا
حؽ ما عينيا  إلىالشيء غير مشركعة كالسارؽ، فال يشترط أف تستند السيطرة عمى الشيء 

                                                           
عى عميو كقت ػ نص القرار عمى ما يمي :" حيث أف الحكـ المطعكف فيو قد رفض دعكل الكرثة تأسيسا عمى أف المد1
لما كاف رتكاب الحادثة، كاف قد تجرد مف سيارتو بفعؿ السرقة، كمف ثمة كاف يستحيؿ عميو أف يباشر عمييا أدنى رقابة، ك إ

شارة صفة الحراسة، كلـ يعد ثمة محؿ إل عماؿ سيارتو كمف رقابتيا كتكجيييا، فقد زالت عنوستإصاحب السيارة قد حـر مف 
ف حكـ محكمة إقانكف المدني في حقو، كبالتالي فمف ال 1384لقرينة المسؤكلية التي نصت عمييا الفقرة األكلى مف المادة 

". أنظر إياد عبد 1384/01كاب في تطبيؽ المادة الستئناؼ المطعكف فيو عندما قرر مسائمة المدعى عميو، لـ يجانب الص
 ػ   120الجبار ممككي، مرجع سابؽ،ص
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مى الشيء، فيك كاف أك شخصيا، كما أنو ال يشترط أف يمارس الشخص سمطتو الفعمية ع
، مادامت ىذه السمطة ثابتة لو، تو عميو أك لـ يستعممولك لـ يمارس سمطيعتبر حارسا حتى ك 

 .(1)يمكنو أف يباشرىا في أم كقت شاءك 
العتبار فمعنكم، ة السمطة الفعمية عنصراف، مادم ك بيذا يككف لمحراسة كفقا لنظريك 

 .ستعماؿ كالتكجيو كالرقابةالسمطات الثالث كىي: اإلالشخص حارسا يجب أف تككف لو 
تقـك تبعا لذلؾ قرينة عمى أف المالؾ ىك الشيء في األصؿ، لمالكو ك  سة عمىتثبت الحراك 

ف الحارس، ال يكمؼ المضركر بإثباتيا إال أف ىذه القرينة قرينة بسيطة يمكف لممالؾ أ
 .شخص آخر برضاه أك دكف رضاه إلىنتقمت إيدحضيا بإثبات أف الحراسة قد  

ة ال تثبت في لحظة معينة لشخص يتبيف مف ىذه القاعدة أف السمطات المككنة لمحراسك 
خص، عمى نفس كاحد، فرغـ انتقاليا مف شخص ألخر إال أنيا ال تجتمع ألكثر مف ش

 .(2)ىك ما يعبر عنو بالقكؿ أف الحراسة تبادلية ال جمعية الشيء في كقت كاحد ك 
تأثير ذلؾ عمى شخص آخر ك  إلىالمالؾ عمى الشيء  نتقاؿ سمطاتإعمى أف مسألة 

سمطة شخص آخر غير مالكو ال  إلىالقكؿ أف انتقاؿ الشيء  إلى(3)ت الفقوالحراسة دفع
 إلىىذا الشخص، حيث يجب النظر  إلىيعني بالضركرة أف تنتقؿ الحراسة عمى الشيء 

العيب المكجكد في الشيء، إذ يحتفظ المالؾ بحراستو فيما يخص األضرار الناجمة عف 
عف سكء استعماؿ الشيء، كتمت صياغة فكرة عيكبو، بينما تنشأ مسؤكلية الحائز الفعمي 

ذلؾ بتمييزه بيف حراسة ك  (GOLDMAN)"جكلدماف"تجزئة الحراسة مف طرؼ األستاذ 
 حراسة االستعماؿ.التككيف ك 

 
 

                                                           
 .122ػ إياد عبد الجبار ممككي، مرجع نفسو، ص1
، 1996، مارس19ػ جابر محجكب عمي، المسؤكلية التقصيرية لممنتجيف كالمكزعيف، ج. الثاني، مجمة المحامي، السنة 2

 .234ص
: إذا قاـ مالؾ كاقعة بتأجير اآللة لمقاكلة تفريغ، ككقعت الحادثة أثناء إستعمالو ليا، فمف اآلتيؿ ػ أثار األستاذ مازك السؤا3

يككف مسؤكال عف ىذه الحادثة؟ ككانت اإلجابة المباشرة أف المسؤكؿ ىك المقاكؿ ألف لو سمطة إدارة )الرقابة كالتكجيو(، ألف 
. أنظر جابر )المقاكؿ( حارسك وتعيينإال بسمطة إدارة جزئية، تستكجب  الحائز ال يتمتع كخمص إلى أف الحراسة, المالؾ فقد

 .235محجكب عمي، مرجع سابؽ، ص
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 البند الباني ـ تجزئة الحراسة كوسيمة لحماية مستيمك المنتوجات الغذائية
ستعماؿ جتمع سمطات اإلبحيث ال تقد يحدث أف تنفصؿ السمطات المميزة لمحارس، 

سمطتاف فقط، كأف الرقابة لدل شخص كاحد، فقد تككف لمشخص سمطة كاحدة أك التكجيو ك ك 
كىك ما عرؼ لدل الفقو بمشكمة تجزئة  ،ستعماؿ دكف التكجيو كالرقابةتككف لو سمطة اإل

الحراسة التي تتجزأ تبعا لتجزئة السمطة عمى الشيء، فمناط المسؤكلية يككف عمى ما 
شخص مف سمطة عمى الشيء، فإذا انفصمت سمطة االستعماؿ عف سمطة التكجيو أك لم

ستعماؿ إذا إلالرقابة، كأحدث ىذا الشيء ضررا بالغير فإف المسؤكلية تقع عمى مف لو سمطة ا
ستعماؿ، أما إذا نتج الضرر عف عيب ذاتي في الشيء أك عف خمؿ اإلحدث الضرر نتيجة 

 . (1)عمى مف لو سمطة الرقابة أك التكجيو في تركيبو فإف المسؤكلية تقع
حراسة االستعماؿ كحراسة التككيف، كىك التقسيـ الذم  إلىكعميو يتبيف أف الحراسة تنقسـ 

تكصؿ  إلىكأرجع سبب التفرقة بيف نكعي الحراسة  (Goldman)"جكلدماف"الفقيو  حدده
في االستعماؿ فضال عف ينة الخطأ القضاء مف خالؿ تفسيره الكاسع لفعؿ الشيء أف يضع قر 

المسمـ بو أف يتحمؿ الحارس بقرينة الخطأ مف ، فإذا كاف (2)لتزاـ عاـ بضماف عيكب الشيءإ
تكجييو، فإنو مف يء الذم يتمتع بسمطات استعمالو كرقابتو ك الشخصي المرتبط باستعماؿ الش

طرة. غير المقبكؿ أف يتحمؿ المستخدـ بضماف عيكب الشيء التي ليس لو عمييا أم سي
مي لمشيء)العيكب الداخمية كعميو فمناط تحمؿ القدرة عمى الرقابة الفنية كعمى التككيف الداخ

 .لمشيء( ىي ممكية الشيء
الحراسة مية التمييز بيف حراسة التككيف ك ىذا كقد تكسع الفقو الفرنسي في تكضيح أى

ى تالفي األضرار سة بالمقدرة عمالمادية عمى األشياء في كجكب تعمؽ المسؤكلية عف الحرا
ر التي يجب أف يتحمميا الضر  إلىمف خالؿ تكخي العيكب المؤدية  ،السيطرة عمى الشيءك 

عتباره المسيطر عمى العيكب، ثـ تطكرت ىذه الفكرة بالتخمي عف الربط بيف السيطرة إالمالؾ ب

                                                           
، دار كائؿ لمنشر، ط. األكلى، عماف، 5ػ حسف عمي الدنكف، المبسكط في شرح القانكف المدني، المسؤكلية عف األشياء، ج1

 .238، ص2006
( Henri(، كمف بينيـ األستاذيف "ىنرم")GOLDMANي دعا إلييا "جكلدماف")ػ لقد تأثر جانب كبير مف الفقو بالفكرة الت2

 (.TANK( ك"تانؾ")SHARK MALAVRY(، كاألساتذة "شارؾ مالكرم")J. MAZAUDك"جاف مازك")
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و رقابة عيكبك  فالسيطرة عمى مككنات الشيء، عمى السمكؾ الداخمي لمشيء، كبيف الممكية
 .(1)الداخمية تتكفر لدل منتج الشيء بصفة أصمية

ستخدـ القضاء الفرنسي نظرية حراسة التككيف بيدؼ التكسع في افتراض خطأ إكقد 
افتراضو خطأ ك  ، مكرسا ىذه التجزئة(2)المنتج، حيث أصدرت محكمة النقض حكما ىاما

دية كدخكلو في دائرة المنتج بكصفو حارسا لمتككيف بالرغـ مف خركج الشيء مف سيطرتو الما
 السيطرة المادية لشخص آخر.

كانتيت في حكميا أف صفة الحارس تثبت لمف يسيطر عمى الشيء ماديا أك فعميا، 
 كلمحارس إثبات العكس بانتفاء ىذه الصفة بإثبات فقدىا بغير إرادتو.

البند البالث: تقدير نظرية الحراسة كسساس لحماية المستيمك من أضرار المنتوجات 
 الغذائية

تجيت محاكالت أنصار نظرية الخطأ في الحراسة أف الخطأ في الحراسة ىك األساس إ
الكحيد الذم يمكف أف تؤسس عميو أحكاـ المسؤكلية عف األشياء كالمنتكجات الغذائية 

خطأ بتركو الشيء  برتكإخصكصا، فطالما أثبت المستيمؾ المضركر أف الحارس المتدخؿ 
ت مف رقابتو، فال يقبؿ منو أف يدعي الحقا عدـ كجكد أم تقصير مف )المنتكج الغذائي( يفم

، إال أنيا القت انتقادات عنيفة يمكف تصنيفيا في مجمكعتيف تتعمؽ األكلى بتحديد (3)طرفو
الثانية تكاجو ما تقرره النظرية مف ثبكت الخطأ سؤكؿ الذم يمتـز بتحقيؽ نتيجة، ك الحارس الم

 .(4)الضررفي جانب الحارس بمجرد حصكؿ 
                                                           

ػ حسف عبد الباسط جميعي، مسؤكلية المنتج عف األضرار التي تسببيا منتجاتو المعيبة، دار النيضة العربية، القاىرة، 1
 .144، ص2000

ػ قضية األكسجيف السائؿ كالتي تتمخص كقائعيا في أف إحدل شركات انتاج اسطكانات األكسجيف السائؿ فتعاقدت مع 2
إحدل شركات النقؿ إلرساؿ شحنة إلى أحد العمالء، فانفجرت إحدل األسطكانات أثناء تفريغ الشحنة مما أدل إلى إصابة 

العماؿ التابعيف لممشترم، كعميو رفع العامميف دعكاىما ضد الشركة المنتجة، كشركة أحد العماؿ التابعيف لشركة النقؿ كأحد 
النقؿ عمى أساس المسؤكلية عف حراسة األشياء، كلقد دفعت الشركة المنتجة بانتفاء صفة الحراسة لدييا النتقاؿ السيطرة 

دعت شركة النقؿ بانتفاء مسؤكليتيا عمى أساس إقابؿ ـ الحراسة الفعمية، كفي المالمادية عمييا إلى الشركة الناقمة كفقا لمفيك 
نما لمعيكب الداخمية ال يسيطر عمييا إال الم نتج. أنظر أف السبب في الحادث ال يرجع إلى سيطرتيا المادية عمى الشيء، كا 

 .144، مرجع نفسو، صحسف عبد الباسط جميعي
 .305مرجع سابؽ، ص  ،ػ محمد لبيب شنب3
 .181ككي، مرجع سابؽ، صػ إياد عبد الجبار مم4
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فالمستيمؾ المضركر الذم يرغب بإلقاء عبء إثبات المسؤكلية عمى عاتؽ حارس التككيف 
مف ثـ سيالقي صعكبة كبيرة في كؿ مرة ك  يجب أف يثبت أف مصدر الضرر تككيف الشيء

 إلىتككيف الشيء)المنتكج( أـ  إلىعو لـ يتـ فييا مف تحديد مصدر الضرر سكاء برجك 
فرغـ استعانتو بالخبرة الفنية لتحديد مصدر  ،كبة قد تكاجو القاضيكىذه الصع ،استعمالو

يتعذر  فإنو مع ذلؾ الضرر سكاء كاف ناتجا عف تككيف المنتكج أـ ناتج عف سكء استعمالو 
 .(1)معو القكؿ بثبكت الحراسة لشخص كاحد بعينو

لىاؿ الشيء ك تزداد الصعكبة أيضا إذا نجـ الضرر عف اجتماع خطأ في استعمك  عيكب  ا 
ذاتية في تككينو في آف كاحد، بؿ تثكر الصعكبة أيضا عندما يصاب الغير جراء عيب 

ستعماؿ، إككيف، أك المشترم باعتباره حارس المنتكج أم أف المتضرر ليس المنتج حارس الت
 فالمضركر قد يحتار في تحديد المدعى عميو.

قتصاد تعماؿ مع اإلساإلمكاف رفع دعكل ضد حارس التككيف كحارس إضية كما أف فر 
يعاب عمييا أنو قد يتحمؿ المسؤكلية مع المضركر مصاريؼ الدعكل دكف التعكيض، 

 .(2)مبرر
كد معيار تجزئة حراستيا فقد برزت مشكمة عدـ كج إلىفيما يتعمؽ بقابمية بعض األشياء ك 

صكرة كصؼ األشياء التي تتمتع بفعالية ذاتية قابمة لمظيكر ب إلىكاضح لذلؾ، رغـ المجكء 
خطيرة، إال أف ىذا الكصؼ غير دقيؽ خاصة مع تردد الفقو بيف عدة معايير تتعدد بيف 

األمر ، السمطة التقديرية لمقاضي إلىستناد نغالؽ تككينو أك ضركرة اإلخطكرة الشيء أك ا
الذم يضع المضركر في مكاقؼ صعبة عند اختصامو المنتج مباشرة، حيث يتعيف عميو أف 

اف المنتكج يتمتع بفعالية ذاتية مف عدميا، كلعؿ مف األفضؿ ترؾ مسألة تمتع يتبيف أكال إذا ك
 السمطة التقديرية لقاضي المكضكع. إلىالمنتكج بفعالية ذاتية مف عدميا 

الب فييا المنتج بالتعكيض، كما أف إلزاـ المستيمؾ المضركر بإثبات العيب في كؿ مرة يط
جراءات الدع إلىيؤدم   كل بصفة مستمرة.إرىاقو بمصاريؼ كا 

 إلىتجيكا إ( ROLAND)ك"ركالند" (،VINEY)يني"إال أف بعض الفقياء مف أمثاؿ "ف
كتفاء تفرض اإلالتي ؽ.ـ.ؼ،  1ؼ  1384الكضع الطبيعي لقرينة المسؤكلية بنص المادة 

                                                           
 .62ػ جابر محجكب عمي،مرجع سابؽ، ص 1
 .63ػ جابر محجكب عمي، مرجع نفسو، ص 2
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عفاء المستيمؾ المتضرر مف عبء ك  بإثبات التدخؿ اإليجابي لممنتكج في إحداث الضرر ا 
 اإلثبات.
ا تعمؽ بالقكؿ بفقداف الرقابة عمى المنتكجات عند خركجيا مف حيازة المنتج ما يجعمو أما م

في مكضع كاحد مع الحائز مردكد عميو، ألف المنتج يمكنو متابعة المنتكج حتى بعد طرحو 
استبداليا أك ك  لمتداكؿ بصفة دكرية في إطار خدمة ما بعد البيع، بؿ يمكنو التدخؿ لسحبيا

نتقادات المذككرة ابتدع القضاء كب في المنتكج، كنظرا لإليف كجكد عيإصالحيا إذا تب
كسيمتيف لتكريس مسؤكلية المنتج عف أضرار منتكجاتو بسبب احتكائو لعيكب في تصنيع 

 المنتكج، كىما: استنباط الخطأ مف كجكد العيب كالدعكل المباشرة.
المسؤكلية التقصيرية، قدية ك التمييز بيف المسؤكلية العفبالنسبة لمخطأ يرل القضاء عدـ 

ألف تسميـ منتكج معيب يككف في ذاتو خطأ في جانب المنتج، كذلؾ باستخالص الخطأ 
، كمف جية أخرل تجرم أحكاـ القضاء عمى (1)عقديا أك تقصيريا مف كجكد عيب في المنتكج

بالرجكع عمى المنتج بدعكل التعكيض عف طريؽ  (المستيمؾ)السماح لممشترم األخير 
 .(2)مسؤكلية العقدية أك الرجكع عمى البائعيف الكسطاء عف طريؽ الدعكل المباشرةال

 .المنتوجات الغذائية أضرارحماية المستيمك من المطمب الباني : ضمانات 
، مف رم عمى تكريس حماية المستيمؾ مف أضرار المنتكجات الغذائيةحرص المشرع الجزائ

، خاصة مع ايتو، كالتي تككف ممزمة لممتدخؿمخالؿ تكسيع مختمؼ الضمانات التي تكفؿ ح
ضمف قانكف  شرعج المستيالؾ األغذية، حيث أدر إر الجسيمة الناشئة عف تزايد المخاط

المتدخؿ، يجب مى ركضة علتزامات مفإغش كالنصكص التنظيمية حماية المستيمؾ كقمع ال
 اإلعالـلزامية األكؿ( كا   ماف كمطابقة المنتكجات )الفرعلزامية الضإساسا في حتراميا تتمثؿ أإ

 .(كضماف السالمة ) الفرع الثاني
 لزامية الضمان ومطابقة المنتوجاتول : إالفرع األ 

ية، كتزايد عممية استيالكيا عمى لقد انعكس التطكر الصناعي في مجاؿ المنتكجات الغذائ
اطر التي المخازدياد حجـ  إلىكىك األمر الذم أدل  ،كيؽ كتكزيع ىذه المنتكجاتساليب تسأ

لتزامات عمى عمى المشرع مف التدخؿ لفرض إ لزامايتعرض ليا المستيمؾ، كعميو كاف 
                                                           

 .69ػ جابر محجكب عمي، مرجع سابؽ، ص 1
 .11ػ حسف عبد الباسط جميعي، مرجع سابؽ، ص 2
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لزامية الضماف مف خالؿ التأكيد عمى تكفر ضمانات في المنتكج ضد كؿ عمؽ بإالمتدخؿ تت
لزامية مطابقة إلـز المشرع المتدخؿ بس بالمستيمؾ )البند االكؿ (، كما أالمخاطر التي تم

استجابة لمرغبات المشركعة لممستيمؾ )البند كاصفات القياسية كالقانكنية غذائي لممالمنتكج ال
 الثاني(.

 لزامية الضمان إالبند األول: 
م عيب أف عمى البائع ضماف خمك مبيعو مف أمف ؽ ـ ج "  379لنص المادة طبقا 

 "كية نافعة لمشيءممنتفاع بو كي يؤمف لممشترم نقؿ ك مف اإلأينقص مف قيمتو 
الذم يحدد شركط ككيفيات  13/327كما نصت المادة الرابعة مف المرسـك االتنفيذم رقـ 

 . (1)كضع ضماف السمع كالخدمات حيز التنفيذ
، كيكمف نما يشمؿ كؿ عقكد الممكيةا  الضماف ال يقتصر عمى عقد البيع ك لتزاـ بكاإل

 .(2)الضماف في التزاـ المتدخؿ بضماف العيكب الخفية
ستحقاؽ لممستيمؾ في حيازة التزاـ المتدخؿ بضماف التعرض كاإلالضماف بكما قد يرتبط 

 .(3)لمنتكج، كفي منع تعرض الغير لممستيمؾا
الذم يحدد  13/327مف المرسـك التنفيذم رقـ  03عرؼ الضماف المطابؽ لنص المادة كي

يو شركط ككيفيات كضع ضماف السمع كالخدمات حيز التنفيذ بأنو :" الضماف المنصكص عم
ك انكنية المترتبة عمى تسميـ سمعة أثار القتشريعية كالتنظيمية المتعمقة باآلفي النصكص ال

 خدمة غير مطابقة لعقد البيع ". 
                                                           

دد شركط أك ، يح2013سبتمبر  26المكافؽ ؿ 1434ذم القعدة عاـ  20مؤرخ في  327-13مرسـك تنفيذم رقـ  ػ 1
طار إعمى أنو " في  2013أكتكبر  2في  الصادرة 49كيفيات كضع ضماف السمع كالخدمات حيز التنفيذ. ج ر. العدد 

تنفيذ الضماف تعيف عمى كؿ متدخؿ تسميـ المستيمؾ سمعة أك خدمة مطابقة لعقد البيع كيككف مسؤكؿ عف العيكب المكجكدة 
 أثناء تسميميا أك تقديـ خدمة ".

ما فاحش غير متسامح يقػ 2 صد بالعيب لغة الكصمة كالنقيصة، كىك إما يسير متسامح  فيو كيدخؿ في تقكيـ المقاكميف، كا 
خفية في فيو كال يدخؿ في تقكيـ المقاكميف، حميد سمطاف عمي محمد الخالدم جسامة العيب كشرط لضماف عيكب المبيع ال

 .04ص  دكف سنة النشربغداد  سالمية كالقانكف،عقد البيع في الشريعة اإل
يضمف المتدخؿ أم فعؿ صادر منو أكمف غيره كيككف مف شأنو أف يحـر المستيمؾ مف كؿ أك بعض ممكيتو أك إستعماؿ ػ 3

 الشي المبيع ".
ستيالء المتدخؿ أك الغير عمى المنتكج الذم يككف في يد المستيمؾ عنكة أك المطالبة إد يككف التعكيض قانكني أك مادم ككق

 قاؽ المنتكج.بإستح
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ك تذكرة صندكؽ أك كشؼ كؿ بند تعاقدم أك فاتكرة أك قسيمة شراء أك قسيمة تسميـ أ  
عمكؿ بيا كتغطي مخرل منصكص عمييا في التشريع كالتنظيـ التكاليؼ أك كؿ إثباتات أ

 .(1)ثناء اقتناء السمعة أك تقديـ الخدمةالعيكب المكجكدة أ
ف ب التي قد تعترم المنتكج الغذائي، إال أنيا يجب أساسا في العيك الضماف أ يتجسد

كىك ما نص عميو المشرع الجزائرم  ركط حتى يمكف تطبيؽ الضماف عمييا،مؿ عمى شتتش
 .ك النصكص التطبيقية لوة المستيمؾ كقمع الغش أقانكف حمايك ؽ.ـ.ج أ 379في المادة 

 مطابقة المنتوجات إلزاميةالبند الباني: 
كبر قدر مف الحماية لممستيمؾ باعتباره الطرؼ  األضعؼ في أتكفير  إلىع سعى المشر 

 ،مكاجية الطرؼ األقكل كىك المتدخؿ، كبالنظر لتطكر إنتاج المكاد الغذائية كتنكعيا
لزامية مطابقة المنتكجات الغذائية لممكاصفات المقررة إ، كرس المشرع ختالؼ مدل جكدتياا  ك 

، المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 09/03رقـ مف األمر  18/03كىك ما قررتو المادة 
ستيالؾ لمشركط المتضمنة في إللستجابة كؿ منتكج مكضكع التي عرفت المطابقة بأنيا إ

 03نصت المادة ، ك بيئية كالسالمة كاألمف الخاصة بوكالالمكائح الفنية، كالمتطمبات الصحية 
 ف تتكفر فيعمى أنو يجب أ 09/03غى بمكجب القانكف رقـ المم 89/02مف القانكف رقـ 

ستيالؾ المقاييس المعتمدة كالمكاصفات القانكنية المنتكج أك الخدمة التي تعرض لإل
 .كالتنظيمية التي تميزه

مستيمؾ ب المنتكج أك الخدمة لمرغبات المشركعة لمكيجب في جميع الحاالت أف يستجي
كنسبة المقكمات  وكمنشئو كمميزاتو األساسية كتركيبالسيما فيما يتعمؽ بطبيعتو كصنفو 

 زمة ليكيتو ككمياتو.الال
فمطابقة المنتكجات تتطمب استجابتيا لمرغبة المشركعة كالمنتظرة مف طرؼ المستيمؾ 

 .(2)تاجومنتكجات كالمقاييس القانكنية كالتنظيمية إلنالتي ال تتحقؽ إال بتكقؼ ىذه ال
                                                           

بدؿ  -مسؤكلية–عتمد بعض الفقياء استعماؿ مصطمح إتعماؿ مصطمح الضماف مف عدمو فقد سإختمؼ الفقياء في إػ 1
ليو الفقيو "دم باج "، أنظر، بمعابد سامي، ضماف المحترؼ لعيكب منتجاتو في إكىك ما ذىب  -الضماف-مصطمح  

ؾ، في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة ماجستير في قانكف األعماؿ، كمية القانكف المدني كالقكاعد العامة لحماية المستيم
 ، دكف رقـ الصفحة.2005الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة قسنطينة، سنة 

ىناؾ عالقة كطيدة بيف اإللتزاـ بالتسميـ كاإللتزاـ بالمطابقة، حيث ال يمكف تنفيذ األخير إال بتنفيذ األكؿ، ألجؿ ىذا فقد ػ 2
لبيع المنقكالت المادية، حيث عرؼ  1964ؿ الفقو القانكف كعنصر مف عناصر التسميـ، قبؿ أف تصدر إتفاقية الىام جع
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ؽ.ـ.ج المتعمقة  353في المادة ضمف أحكاـ البيع المنصكص عمييا  كتختمؼ المطابقة
سميـ بضاعتو تفاؽ الطرفيف المتعاقديف عمى عينة يمتـز البائع بتبالبيع بالعينة التي تتضمف إ

معينة المتفؽ عمييا يحؽ غير مطابقة ل ذا كانت البضاعة المقدمةمطابقة ليا تماما، كا  
كمنو يتبيف أف المطابقة في القانكف المدني ، ف يطمب فسخ العقد مع التعكيضلممشترم أ

بينما المطابقة المنصكص عمييا في  ،تقتصر عمى حماية المصالح االقتصادية لممستيمؾ
 قانكف حماية المستيمؾ تتعمؽ بحماية صحة كأمف المستيمؾ.

ة مطابقة كمية تتعمؽ بمقدار المبيع، كمطابقة كصفيكىي ثالثة صكر  إلىابقة كتتنكع المط
ساسية كمطابقة كظيفية تتعمؽ بصالحية المبيع كالمنتكج تتعمؽ بصفة المنتكج كخصائصو األ

 .(1)لالستيالؾ
المتعمؽ  09/03لـز القانكف أمف المستيمؾ فقد أا لتزايد المخاكؼ الميددة لصحة ك كنظر 

قمع الغش، تكفر المقاييس كالمكاصفات في كؿ منتكج يعرض لالستيالؾ، يمؾ ك بحماية المست
ضماف نكعية كجكدة ثابتة لممستيمؾ، كتتضمف  إلىالمكاصفات تيدؼ ف أف المقاييس ك كك 

 .(القياسية )ثانيا ( كمطابقة المكاصفاتكالأنكنية )مطابقة المنتكجات مطابقة المكاصفات القا
 توجات لممواصفات القانونية المن أوال: إلزامية مطابقة

غذائية لممكاصفات القانكنية كباإلستناد حتراـ مطابقة المنتكجات الألـز المشرع المتدخؿ بإ
، نجدىا المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 09/03مف القانكف رقـ  10/1المادة  إلى

ستيالؾ عو لإلأمف المنتكج الذم يض لزاميةإ حتراـإنو "يتعيف عمى كؿ متدخؿ تنص عمى أ
مكف منح شيادة حيث ال ي  ،فيما يخص مميزاتو كتركيبو كتغميفو كشركط تجميعو كصيانتو"

تاجو كفي ىذا الشأف نجد أف المشرع نمطابقة لمنتكج ما إذا كاف ال يستجيب لشركط إ
كعمييا بطاقة  بينةمنتكجات غير المنزلية في عبكات ملـز المتدخؿ بكضع الالجزائرم قد أ

 .ف تحدد المكاصفات طريقة استعماؿ المنتكجكما يجب أ ،بيانات معنيةحميؿ خاصة بت
 
 

                                                                                                                                                                                     

التسميـ بأنو تسميـ الشيء أك ممحقاتو مطابقا لمعقد الذم يتضمف أف يتـ التسميـ في الزماف كالمكاف المتفؽ عمييا كأف يتضمف 
 مييا صراحة أك ضمنا بكاسطة العقد.الشيء المبيع الصفات كالخصائص المتفؽ ع

 .26، دكف بمد النشر، ص1996ػ جماؿ محمكد عبد العزيز، االلتزاـ بالمطابقة في عقد البيع الكلي لمبضائع 1
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 ممواصفات القياسيةلامية مطابقة المنتوجات الغذائية لز إ بانيا:
، كيمكف لتزاـ بالمطابقة بكجو عاــك اإلدرج مكضكع المكاصفات القياسية تحت مفيين 

عمؽ ك تتلبضاعة أمستندات سكاء تمثؿ  امفاده تقديـ التعريفيا بأنيا " إلتزاـ مف قبؿ البائع 
ك بيف تعارض في ما تـ بينيما مف ناحية أتفاؽ في العقد دكف إلبيا بشكؿ يماثؿ ما تـ عميو ا

 . (1)"خرلذه المستندات كالبضاعة مف ناحية أى
النشاط ىك ف التقييس ،أ(2)المتعمؽ بالتقييس 04/04مف القانكف   2/1كقد نصت المادة 

ك كمتكرر في مكاجية مشاكؿ حقيقية أ ستعماؿ مكحدإحكاـ ذات مغمؽ بكضع أالخاص ال
ك يقدـ كثائؽ يؽ الدرجة المثمى مف التنظيـ في إطار معيف أمحتممة يككف الغرض منيا تحق

 دارية تخص المنتكجات كالسمع كالخدمات التيكم عمى حمكؿ المشاكؿ التقنية كاإلمرجعية تحت
قتصادييف  كالعالمييف كالتقنييف الشركاء اإلبيف  قاتتطرح بصيغة متكررة في العال

 كاالجتماعييف.
 :إلى 04/04مف القانكف  03بقا لممادة يدؼ التقييس طيك 
 .االسمع كالخدمات كنقؿ التكنكلكجي تحسيف جكدة  -
 .التخفيؼ مف العكائؽ التقنية لمتجارة كعدـ التمييز  -
 .اـ مبدأ الشفافيةحتر ا  المعنية في التقييس ك  األطراؼاؾ شتر إ  -
 .عماؿ التقييسزدكاجية في أتجنب التداخؿ كاإل  -
ثر التقييـ ذات األ جراءاتا  دؿ بالمكائح الفنية كالمكاصفات ك عتراؼ المتباالتشجيع عمى اإل  -

 المطابؽ.
 .ىداؼ المشركعةتحقيؽ األ  -

تكجات البحث في مطابقة المنتكج مف بينيا المن إلىف التقييس ييدؼ كيتبيف أ     
حتراـ المقاييس الخاصة بالمنتكجات الغذائية عمى مدل خضكعيا لمرقابة إكيتكقؼ  ،الغذائية

ء ثناية كتمؾ المتعمقة بقمع الغش أالمستمرة مف قبؿ الييئات المكمفة بمراقبة الجكدة كالنكع
 .غاية مرحمة االستيالؾ إلى اإلنتاجمرحمة 

                                                           
 .279، ص نفسوجماؿ محمكد عبد العزيز، مرجع ػ 1
 .2004يكنيك  27بتاريخ  ، الصادرة41المتعمؽ بالتقييس، ج.ر، العدد  2004يكنيك  23مؤرخ في  04/04قانكف رقـ ػ 2
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سب الطرؼ القائـ بيا كالييئات العامة كالتي كتتنكع المكاصفات التي يمتـز بيا المتدخؿ ح
تي يطمؽ عمييا ك المكاصفات التي تضعيا المؤسسة كالطمؽ عمييا بالمكاصفات الجزائرية، أي

 .المؤسسةبمكاصفات 
 واصفات الجزائرية ) الوطنية (  الم-أ

ك لقياس كشكؿ المنتكجات كتركيبيا كأبعادىا، أتتضمف المكاصفات الجزائرية كحدات ا
كطرؽ الحساب كالمتمثؿ الرمزم،  كالمصطمح، ،كنكعيا ،الكيمياكيةية ك صيتيا الطبيعخا
مف كالصحة كحماية الحياة ككسـ المنتكجات كطريقة كالقياس كاأل ريختبار كالمعايكاإل

 .استعماليا
مف طرؼ كيدخؿ في نطاؽ المكاصفات الجزائرية المكاصفات المصادؽ عمييا كالتي تقدـ 

، سيا الكزير المكمؼ بالتقييسأالتقييس التي يتر  أشغاؿلجنة تكجيو  إلىالتقييس الييئة المكمفة ب
ينشر قرار ك ، تـ المصادقة عمييا مف قبؿ الكزير المكمؼ بالتقييسيكبعد دراستيا منقبؿ المجنة 

المصادقة عمى القياس المعتمد في الجريدة الرسمية نظرا العتبار ىذا التقييس نشاط ذك 
 :لتحديد المكاصفات ما يميدرت التي ص قراراتىـ الأ ، كمفمنفعة عامة

 .(1)سكر المرطبك اللمكاصفات التقنية لمسكر المسحكؽ أقرار كزارم مشترؾ يحدد ا -
الحميب الجاؼ كشركط ككيفيات  نكاعشترؾ متعمؽ بالمكاصفات التقنية ألقرار كزارم م -

 .(2)وعرض
القمح الصمب كشركط  سميد ألنكاعقرار كزارم مشترؾ يتعمؽ بالمكاصفات التقنية  -

 .(3)ككيفيات عرضو
 .ختيارمإفات المسجمة التي تككف ذات طابع المكاصكما تشمؿ المكاصفات الجزائرية، 

 
 
 
 

                                                           
 . 1997أكت  20الصادرة في  55،ج.ر العدد  1997-05-27المؤرخ في ػ 1
 .1997أكت 20الصادرة في  55، ج.ر العدد 1997-05-31المؤرخ في ػ 2
 .1997أكت  20الصادرة  في  55،ج.ر العدد 1997-05-25المؤرخ في ػ 3
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 مواصفات المؤسسة :  -ب
لمكاصفات  ف تصنع مكاصفات خاصة بيا تشمؿ مكاضيع ليست محالأيمكف لممؤسسة 

 .(1)سسة لدل الييئة المكمفة بالتقييسمؤ يداع نسخة مف مقاييس الكتمـز المؤسسة بإ ةجزائري
 إلزامية إعالم المستيمك. الفرع الباني:

 بحكـ انعداـ ،لييامحصكؿ عمى المعمكمات التي يفتقر إمستيمؾ للم حمايةالالقضاء بسط 
، (2)لتزاـ باإلعالـ عمى المتدخؿعف طريؽ فرض اإل فضؿمة خبرتو بما يتيح لو حماية أك قأ

إلفضاء بالمعمكمات الالزمة لحسف بالتزاـ ليشمؿ االلتزاـ اؽ ىذا اإلنطكمف ىنا فقد اتسع 
ك عة أبحيازة السم المرتبطةتحذير المستيمؾ مف المخاطر ستخداـ السمعة مف ناحية كااللتزاـ با

 .(3)ناحية أخرلمف استخداميا 
 التحذير من أططار السمعةو بطريقة االستعمال  باثإعالمااللتزام  البند األول:

يتفرع ىذا المتدخؿ يتضمف إعالـ المستيمؾ، ك عمى عاتؽ  المشرع الجزائرم إلتزاما أكجب
أخطار المنتكج الغذائي  التحذير مفعالـ بطريقة االستعماؿ )أكال(، ك إلزامية اإل إلى اإللتزاـ
 )ثانيا(.
 ستعمالعالم بطريقة اثإلتزام باثإأوال: اثإ 
لتزاـ تعاقدم عمى إشاء القضاء الفرنسي نإ إلىل تزايد االستخداـ الخاطئ لمسمع لقد أد

 .(4)مثؿيا عمى الكجو األماالستخدلممنتكج الالزمة  المتدخؿ باإلفضاء بالبيانات

                                                           
المستيمؾ كالمسؤكلية المترتبة عنيا في التشريع الجزائرم، دار اليدل عيف  عمي بكلحية بف بكخميس، القكاعد العامة لحماية ػ 1

 .31، ص2000مميمة، الجزائر ،
، يحدد الشركط كالكيفيات المتعمقة 2013نكفمبر  9المكافؽ ؿ  1435محـر  05مؤرخ في  13/378ػ  المرسـك التنفيذم 2

 .2013نكفمبر  18، المؤرخة في 58بإعالـ المستيمؾ، ج ر العدد
 ,Richard LADWIN, le comportement du consommateur et de l’acheteur, 2éme édition ػ3
2003, Economica, paris, p126. 

مؾ نتيجة ستئناؼ باريس بالزاـ المنتج بالتعكيض عف الضرر الذم أصاب المستيإػ  كفي ىذا الصدد قضت محكمة 4
ية التعاقدية الناشئة عف إخاللو باإللتزاـ باإلعالـ بطريقة إستعماؿ أحد أنكاع ستنادا إلى المسؤكلإلتياب فركة جمد الرأس إ

ستخداـ ضركرة إجراء عمى المنتج أف يذكر في طريقة اإل صبغات الشعر، كتضمف الحكـ في إحدل حيثياتو أنو كاف لزاما
لحدكث الضرر ػ أنظرػ  حسف عبد  إختبار سابؽ لمعرفة درجة حساسية الجمد، كأف ىذا التقصير في االعالـ ىك الذم أدل

 .72ك 71الباسط جميعي، ص
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)المستعمؿ( ممستيمؾ لف يبرز المنتكج الغذائي في التداكؿ أ عند كضع المتدخؿيقع عمى ف
نافع المنتكج مى مات التي تسمح لو بالحصكؿ عمبالمعمك  ه، كمدطريقة استعماؿ السمعة

ف القضاء يتشدد في ، إال أيشمؿ مختمؼ المنتكجاتكىذا االلتزاـ  ،خطارهالغذائي كتجنب أ
غذية كالتي تختمؼ بدكرىا في حجـ المعمكمات تبعا ير ىذا االلتزاـ خاصة في مجاؿ األدتق

 التي تحتاج باألطفاؿالخاصة  باألغذيةلطبيعة كنكع السمعة الغذائية خاصة ما تعمؽ منيا 
 .معمكمات دقيقة كمفصمة تبيف الكمية كالجرعات المختمفة عمى مراحؿ إلى

 منتوج الغذائيططار اللتزام بالتحذير عن أاثإ  بانيا:
 سكاء فيليا طابع الخطكرة،  سمع تحتكم عمى عناصر إلنتاجا لتزاـ معاصر ىذا اإلنشأ  

 .استخداميافي طرؽ ـ ذاتيا أ
ف حد الطرفيف بأتبعي يقع عمى عاتؽ ألتزاـ إنو لتزاـ بالتحذير بأؼ بعض الفقو اإلعر 

يحيطو عمما حيث ك معمكمات معينة، بظركؼ أ إلىير انتباىو ، أك يثخريحذر الطرؼ اآل
 .(1)ك قانكنيةعنو مف مخاطر مادية أ ك ما ينشأبما يكتشؼ ىذا العقد أ
ف اء عزمو مثنتنبيو المتعاقد اآلخر أك أ :"نولتزاـ بالتحذير عمى أاإل كما يمكف تعريؼ

 .(2)"ك العزيمة صرار أمسمكو الخطر كبقدر مف اإل
 المبيع بؿالشيء حاطة المستيمؾ بطريقة استعماؿ لتزاـ المتدخؿ عند حد إإفال يقؼ 
ستعماؿ ىذا الشيء إف تنجـ عف أف يعممو بالمخاطر التي يمكف جانب ذلؾ أ إلى،ينبغي عميو

 .(3)اجب عميو اتخاذىا لتجنب ىذه المخاطرحتياطات الك إليبيف لو جميع اف ، كأك حيازتوأ
مة، طعاأل لتزاـ ليشمؿ المنتكجات الغذائية خاصة المحتكية لمكسباتكيمتد ىذا اإل

شخاص الذيف لدييـ استعدادات ضرار ببعض األاإل إلىكالمضافات الغذائية التي  قد تؤدم 
 مثال.التنفسي  الجياز مرضية كحساسية

                                                           
 .144، ص 2014ػ برىامي فايزة، إلتزامات األطراؼ في المرحمة السابقة لمتعاقد، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 1
نسانية، كمية مـك اإلع، دراسة مقارنة، مجمة العػ ػ إيماف طارؽ السكرم، التكسع التشريعي في تحديد المفيـك الكظيفي لممبي2

 .30، صالتربية، دكف سنة النشر
ػ عمياف عدة، االلتزاـ بالتحذير مف مخاطر الشيء المبيع، مذكرة مف أجؿ الحصكؿ عمى شيادة ماجستير في الحقكؽ، فرع 3

 .65، ص2009عقكد كػ مسؤكلية، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، 
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ك جات أك حيازة المنت عندحتياجات الضركرية يع اإلـ المتدخؿ بتكضيح جميمتز حيث 
مف مخاطر السمعة الغذائية كاحتكائيا عمى مكاد مضافة ليست مف كالتحذير  ،ستعمالياإ
 إلى إنتاجيا مراحؿ لييا قصدا في أم مرحمة مفإتضاؼ التي لألغذية، ك مككنات الطبيعة ال
تخاذ إيتعيف عمى المتدخؿ  مكماكع ،(1)ك صفاتيا كنكيتياأستيالكيا لتحسيف حفظيا إ

السمعة،  حتياطات لدل تعبئةإتخاذ إتصنيعيا، لالزمة المتعمقة بتصميـ السمعة ك حتياطات ااإل
حتياطات لدل تسميـ إتخاذ ا  ك شكميا، السمعة بما يتناسب مع طبيعتيا ك  حتياطات لدل تغميؼا  ك 

 .السمعة
 التزامإبتحقيؽ نتيجة كليس  لتزاماإعالـ لتزاـ باإلعتبر اإلإشرع الجزائرم كمنو نجد أف الم  

، كبالتالي فال يمكف لممتدخؿ التمسؾ بعدـ عممو بمخاطر السمعة الغذائية (2)ببذؿ عناية
 .(3)المعيبة

 التحذيرو  باثإعالملتزام شروط اثإ : نيالبند البا
الصحية لممنتكج  ستخداـاإلالمستعمؿ بطريقة  كلتزاـ المتدخؿ بإحاطة المستيمؾ أإيكفي  ال

حتياطات الالزمة ح اإل، بؿ يجب عميو فضال عف ذلؾ تكضينتفاع الكامؿ بولتي تكفؿ لو اإلا
تجة عف عدـ ضرار النااألت الغذائية مع التحذير مف مخاطر ك استعماؿ المنتكجاأعند حيازة 

شركط  ستيفاءإلتزاـ بالتحذير فعاال يجب كحتى يككف اإل ،(4)الالزمة حتياطات تخاذ اإلإ
 :محددة كىي

 
                                                           

سالمية، سالمية لمدراسات اإلاج كحفظ الغذاء، مجمة الجامعة اإلمة إنتػ عاطؼ محمد أبكىربيد، القكاعد الشرعية لسال1
 .181، ص2012المجمد العشركف، العدد األكؿ، غزة فمسطيف، يناير 

المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش، مف خالؿ ترتيب عقكبة جزائية  09/03ػ تجسد اإللتزاـ بتحقيؽ نتيجة في القانكف 2
ػ زكبير أرزقي، حماية المستيمؾ في ظؿ المنافسة الحرة، مذكرة لنيؿ 78إلعالـ في نص المادة عف اإلخالؿ باإللتزاـ با

شيادة الماجستير في القانكف، فرع " المسؤكلية المينية "، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
 .148، ص14/04/2014

طالب المنتكجات كالخدمات في القانكف الجزائرم، الممتقى الكطني الخامس، أثر ػ ناجي زىرة، اإللتزاـ بإعالـ المستيمؾ 3
 .5، ص2012ديسمبر 6ك5التحكالت االقتصادية عمى تعديؿ قانكف حماية المستيمؾ، يكمي 

 1997ديسمبر  28يعدؿ القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  2005ديسمبر  4ػ  أنظر ػ قرار كزارم مشترؾ مؤرخ في 4
ة يحدد قائمة المنتكجات االستيالكية ذات الطابع الساـ أك التي تشكؿ خطرا مف نكع خاص ككذا قكائـ المكاد الكيمياكي الذم

 .2005مايك  11المؤرخة في  34ستعماليا لصنع ىذه المنتكجات، ج.ر العدد إالمحظكر أك المنظـ 
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 يكون مكتوبا  :أنأوال
ذلؾ  ستكجبإ،ؾ في الكقت الحاليتصاؿ المباشر بيف المتدخؿ كالمستيملندرة اإلنظرا 

 ،لفعالية البيانات اكضمان اتحقيق ،عالـ كالتحذير في صكرة مكتكبةات اإلة بيانضركرة صياغ
اليا استعم كأليو بصكرة شفيية، إبمغت لخطر نسياف ىذه البيانات لمشخص الذم  كتالفيا

 .(1)كاستيالكيا مف شخص آخر ليست لو معرفة بتمؾ البيانات
 ن يكون كامال ووافياأ:بانيا

ك في أمكالو نتيجة خطار التي قد تمحقو في شخصو أاأل المستيمؾ بكافة إحاطةىك 
حيث يمتـز المتدخؿ  ،(2)خطارفضال عف كيفية الكقاية مف ىذه األ،حيازتو لمسمعة كاستعمالو أ

يجب عميو استكماؿ التحذير خصكصا بالنسبة ف، معينة عمى السمعةبكضع بيانات 
المنتكجات الغذائية المحفكظة  لممنتكجات التي تنطكم عمى درجة عالية مف الخطكرة خاصة

 .(3)في عبكات مغمقة المعبأةك أ
 ن يكون مفيوما وواضحا أ بالبا: 

ف أم لبس تتناسب مع ف تككف العبارات المستخدمة كاضحة الداللة خالية ميجب أ
بتعاد عمى العبارات كذلؾ باإل ،(4)المستكل العممي كالمعرفي المفترض لدل المستيمكيف عادة

                                                           
لكتركني ػ دراسة مقارنة ػ أطركحة ماجستير قانكف خاص، د، حماية المستيمؾ في التعاقد اإلػ ػ عبداهلل زينب عبداهلل محمك 1

 .61كمية الدراسات العميا، جامعة  النجاح الكطنية، نابمس فمسطيف، ص
ػ نص المشرع الجزائرم عمى ضركرة التزاـ المتدخؿ بإعالـ المستيمؾ بالمنتكج الغذائي بطريقة كافية ككافية، حيث نصت 2

شتمؿ العقد عمى إكافيا، كيعتبر العمـ كافيا إذا  أف يككف المشترم عالما بالمبيع عمما مف ؽ.ـ.ج أنو " يجب 352/1المادة 
 بياف المبيع كأكصافو األساسية بحيث يمكف التعرؼ عميو".

المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش عمى أنو : " يجب عمى كؿ متدخؿ أف يعمـ  09/03مف قانكف  17كما نصت المادة 
مكمات المتعمقة بالمنتكج الذم يضعو  لالستيالؾ بكاسطة الكسـ ككضع العالمات أك بأية كسيمة أخرل المستيمؾ بكؿ المع

 مناسبة".
كيتبيف مف النصيف المذككريف أف المشرع شدد عمى المتدخؿ بأف يمتـز بإعالـ المستيمؾ بكافة المعمكمات المتعمقة بالمنتكج، 

 لقانكنية أك طبيعتيا....."سكاء تعمقت بكيفية االستخداـ أك مكاصفاتيا ا
ػ عامر قاسـ أحمد القنيسي، الحماية القانكنية لممستيمؾ، دراسة في القانكف المدني كالمقارف، دار الثقافة كالدار العممية 3

 .127،  ص2002الدكلية، عماف األردف، ط االكلى 
، الذم يحدد الشركط كالكيفيات 2013نكفمبر  9المؤرخ في  13/378مف المرسـك التنفيذم رقـ  10ػ نصت المادة 4

المتعمقة بإعالـ المستيمؾ عمى أنو: " يجب أف تككف المكاد الغذائية غير المعبأة مسبقا كالمعركضة لمبيع عمى المستيمؾ 
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لتحذير المكتكب رفاؽ اإمع  ،(1)عامة فيمياالالمعقدة كالمصطمحات الفنية التي يتعذر عمى 
لظركؼ التي و أك األشياء التي يجب أف يالمسيا أك انشكئخطر المحتمؿ برسـ بسيط يرمز لم

الذيف يجيمكف القراءة ىذا مف خاصة في مكاجية المستيمكيف ،يجب تكافرىا كقت استعمالو
 ،السمعة إليوف تكتب البيانات كالمعمكمات بمغة البمد الذم تكجو أ كمف جية ثانية ينبغيجية، 

نيا مجرد تكصية باستعماؿ تككف دالة عمى التحذير فال يفيـ أف أيجب كمف جية ثالثة 
كاستخداـ عبارة "يحفظ في مكاف بارد"  ،فضؿبطريقة معينة لمحصكؿ عمى نتائج أ سمعةال
نيا مجرد تكصية بكضع لباف التي يفيـ منيا أاأل كتي تكضع عمى زجاجة عصير الفكاكو أال

ف حيف أ في ،الزجاجة في مكاف بارد بيدؼ احتفاظ العصير بخكاصو الطبيعية كمذاقو
كاليدؼ  ،بصحة المستيمؾ اإلضرارك  ر العصير كفسادهمنيا تجنب تخمالمتدخؿ يقصد 

 .(2)كالتحذيراإلرشاد  ثر المرجك مفحداث األالحقيقي ىك ضماف إ
 يكون مالزما لممنتوج الغذائي نأ رابعا:

المخاطر التي تحيط باستعماؿ المنتكج  إلىمى المتدخؿ لفت انتباه المستيمؾ حيث يجب ع
ذا كاف التحذير إ كال يتأتى ذلؾ إال ،ا لمكقاية منياات الكاجب اتخاذىالغذائي كاالحتياط

كفي  في عمب شربة التي تعبأأك أتباع في عبكات التي  فاألطعمة ،لمسمعة ذاتيا امالصق
ذا كانت العبكة فإ ؛ك العمبة...(ذير عمى العبكة ذاتيا )كالزجاجة أكتابة التحيتعيف زجاجات 

عمى ىذا الغالؼ  ركتابة التحذييتعيف نو فإالؼ خارجي كعمبة الكارتكف مثال مكضكعة في غ
  اتػػػػبيان ىػإلة ػػػئمة داػاه المستيمؾ بصفػنتبإذب ػة لجػػيجاد كسيمإالقضاء يتطمب ػف ،(3)يػالخارج

                                                                                                                                                                                     

معرفة عمى األقؿ بكاسطة تسمية البيع مدكنة عمى الفتة أك أم كسيمة أخرل بحيث ال يدع مكضعيا أم مجاؿ لمشؾ بالنسبة 
 المعنية"لممادة 

 .Delphin Bazin BEUST , Droit de la consommation, Gualino, 1er édition, 2014-2015, p42ػ1
ػ محمد محمد القطب مسعد، بحث بعنكاف خصكصية التزامات منتجي كبائعي الدكاء، قسـ القانكف المدني، كمية الحقكؽ، 2

 .23ك22جامعة المنصكرة، دكف بمد كسنة النشر، ص
المحدد لمشركط كالكيفيات المتعمقة بإعالـ المستيمؾ " يجب أف  13/378مف المرسـك التنفيذم رقـ  9مادة ػ نصت ال3

يحمؿ تغميؼ المكاد الغذائية المعبأة مسبقا كالمكجية لممستيمؾ أك لمجماعات، كؿ المعمكمات المنصكص عمييا في ىذا 
 المرسـك ".

أف تككف المكاد الغذائية غير المعبأة مسبقا كالمعركضة لمبيع عمى  مف نفس المرسـك أنو  " يجب 10كما نصت المادة 
المستيمؾ معرفة عمى األقؿ بكاسطة تسمية البيع مدكنة عمى الفتة أك أم كسيمة أخرل بحيث ال يدع مكقعيا أم مجاؿ 

 لمشؾ بالنسبة لممادة المعنية".
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 .(1)المعمكمات بإعطاءخالؿ بااللتزاـ التحذير. تحت طائمة اإل
 كقد جسد المشرع الجزائرم التزاـ المتدخؿ بإعالـ المستيمؾ في العديد مف المنتكجات

 لمحـك البيضاء كالحمراء, ككذا األسماؾ فضالاكمختمؼ أنكاع  ،(2)الغذائية مف بينيا السميد
عالـ المستيمؾ ك  عف طريؽ اإللتزاـ بالكسـ،كيتـ اإللتزاـ باإلعالـ  الحميب، ,  (3)الخؿعمى  ا 

 بمضمكف العقد كالمنتكج:
 لتزام بالوسم: اثإ أ. 

لزامية الكسـ في إعمى المستيمؾ كقمع الغش  المتعمؽ بحماية 09/03نص قانكف  لقد
دد الذم يح 13/378المرسـك التنفيذم رقـ ىك األمر الذم جسده ، ك (4)جميع المنتكجات

 .(5)عالـ المستيمؾالكيفيات المتعمقة بإالشركط ك 

                                                                                                                                                                                     

د الغذائية عمى بطاقة، يجب أف تثبت ىذه األخيرة مف نفس المرسـك أنو " عندما تكضع بيانات المكا 11نصت المادة  
 بطريقة ال يمكف إزالتيا مف التغميؼ.

عندما يككف الكعاء مغطى بالتغميؼ، يجب أف تظير كؿ البيانات االلزامية، عمى ىذا األخير أك عمى بطاقة الكعاء التي 
 يجب أف تككف مقركءة في ىذه الحالة بكضكح كغير مخفية بالتغميؼ".

الذم  يحدد كيفيات ضبط المكاصفات  2004جكيمية  28المؤرخ في  04/210مف المرسـك التنفيذم  02ت المادة ػ عرف1
التقنية لممغمفات المخصصة الحتكاء مكاد غذائية مباشرة أك أشياء مخصصة لألطفاؿ المغمؼ عمى أنو" كؿ كيس أك 

ك كرؽ أك زجاج أك قماش أك بالستيؾ يحتكم صندكؽ أك عمبة أك كعاء أك إناء، أك بصفة عامة كؿ حاك مف خشب أ
 مباشرة عمى مكاد غذائية أك أشياء مخصصة لألطفاؿ ككذا كؿ كيس مخصص لتكظيبيا أك لنقميا".

المتعمؽ بالمكاصفات  1997مايك  25ق المكافؽ ؿ 1418محـر 18مف القرار الكزارم المشترؾ مؤرخ في  08ػ المادة 2
 .1418ربيع األكؿ  17المؤرخ في  55ركط ككيفيات كسميا ج.ر العدد التقنية ألنكاع السميد، القمح كش

، يتعمؽ بالخصائص 1997نكفمبر 25ق المكافؽ ؿ 1418رجب 24مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  11ػ المادة 3
 ق.1418، المؤرخ في أكؿ ذك الحجة 18التقنية لمخؿ ككيفيات كشركط كضعو رىف االستيالؾ، ج.ر العدد 

المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش عمى أف " الكسـ كؿ البيانات أك الكتابات أك  03/09مف القانكف  3/4تنص المادة ػ 4
اإلشارات أك العالمات أك المميزات أك الصكر أك التماثيؿ أك الرمكز المرتبطة بسمعة، تظير عمى كؿ غالؼ أك كثيقة أك 

ك معمقة مرفقة أك دالة عمى طبيعة منتكج ميما كاف شكميا أك سندىا، بغض الفتة أك سمة أك ممصقة أك بطاقة أك ختـ أ
 النظر عف طريقة كضعيا". 

عالـ المستيمؾ، إلزامية إحدد الشركط كالكيفيات المتعمقة بالذم ي 13/378مف المرسـك التنفيذم رقـ  07ػ جسدت المادة 5
ة أساسا كعمى سبيؿ عالـ المستيمؾ بالمغة العربينات االلزامية إلجب أف تحرر البياإعالـ المستيمؾ بالمغة العربية بنصيا " ي

ستيعاب لدل المستيمؾ كتسجؿ في مكاف ظاىر كبطريقة مرئية اؿ لغة أك عدة لغات أخرل سيمة اإلستعمإاالضافة يمكف 
 كمقركءة بكضكح كمتعذر محكىا".
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تغميط  إلىخاصة في إعطاء معمكمات ال تكحي  لتزاـ سمبي يتمثؿإلتزاـ بالكسـ كاإل
يجابي يتمثؿ لتزاـ إإتعمالو، كمف جية أخرل ىك سإة المنتكج، كطريقة تيمؾ حكؿ ماىيالمس

 .(1)كافية عف المنتكج الغذائي خصكصامعمكمات  بإعطائوفي حماية المستيمؾ 

 :عالم المستيمك بمضمون العقد والمنتوجإ -ب
ك أ اإلعالفكالقصد مف ىذا  ،مضمكف العقد كالمنتكجبالمستيمؾ  بإعالـيمتـز المتدخؿ  
حتى يسمح لو  ،(2)بأسعار بيع السمع الغذائيةك المستيمؾ ىك إعالـ الزبكف أ شياراإل
كانت المنتكجات  ذايجعؿ لو حرية التعاقد مف عدميا فإسعار المنتكجات ك طالع عمى أباإل

سعار عف عالف عف األكاجية المحؿ فيجب اإل ار المستيمكيف عمىنظالمعركضة أماـ أ
العدد يتعيف  كأالمقاس  كأؿ جات التي تباع بالكيك منت، أما الطريؽ ممصقات كعالمات

 ك العدد.أالمقاس  كؿ أا بكحدة  الكيالسعر مصحكب إلى اإلشارة
تسجيؿ السعر بـز المتدخؿ نظار المستيمكيف فيمتركضة أماـ أما المنتكجات غير المعأ

 .ك العبكةأعمى المنتكج الغذائي 
د الشركط كالكيفيات المتعمقة بإعالـ الذم يحد 13/378رقـ كنص المرسـك التنفيذم 

التي يجب أف يشتمؿ عمييا كسـ  اإلجباريةمنو عمى البيانات  12في المادة  ،(3)المستيمؾ
 السمع الغذائية، فضال عف التسمية الخاصة بالبيع كىي:

                                                           
، 2009فبراير  28ادة األكلى مف القرار المؤرخ في ػ إال أف المشرع أكرد استثناء عمى إلزامية الكسـ، كذلؾ في نص الم1

يتضمف اإلعفاء مف اإلشارة عمى الكسـ لرقـ الحصة لبعض المكاد الغذائية، بذكرىا " تعفى مف اإلشارة عمى الكسـ البيانات 
أك أقؿ بشرط أف ( أشير 3المتعمقة برقـ الحصة لممكاد الغذائية السريعة التمؼ التي تككف صالحيتيا الدنيا تساكم ثالثة )

يككف تاريخ الصالحية الدنيا أك التاريخ األقصى لإلستيالؾ المبيف عمى الكسـ يشير بكضكح كبالترتيب، عمى األقؿ إلى 
اليـك كالشير ػ أنظرػ الياقكت جرعكد، عقد البيع كحماية المستيمؾ في التشريع الجزائرم، بحث لنيؿ شيادة الماجستير فرع 

 .40، ص2002ػ2001امعة الجزائر، العقكد كالمسؤكلية،، ج
ػ محمد بكدالي، حماية المستيمؾ في القانكف المقارف، دراسة مقارنة مع القانكف الفرنسي، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2

 .84، ص 2007
المتعمؽ ، 1990أكتكبر  30المؤرخ في  90/39مف المرسـك التنفيذم رقـ  02ػ كرد تعريؼ مشابو لمكسـ في نص المادة 3

برقابة الجكدة كقمع الغش، كالتي نصت عمى أنو: " جميع المعمكمات أك البيانات كعناكيف المصنع أك التجارة  كالصكر 
كالشكاىد أك الرمكز التي تتعمؽ بمنتكج ما، كالتي تكجد في أم تغميؼ أك كثيقة أك كتابة أك سمة أك طكؽ يرافؽ منتكجا ما 

 أك خدمة أك يرتبط بيما: 
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حسب النظاـ  الكمية الصافية المعبر عنيا ػ تسمية البيع لممادة الغذائية، قائمة المككنات،
ركط الخاصة الشية أك التاريخ األقصى لالستيالؾ، التاريخ األدنى لمصالح رم الدكلي،المت

عنكاف المنتج أك المكضب أك المكزع أك التسمية التجارية كالعالمة المسجمة ك  االسـ بالحفظ،
لمصدر إذا كانت المادة بمد المنشأ ك/ أك بمد ا لمستكرد إذا كانت المادة مستكردة،أك ا

 احتياطات االستعماؿ في حالة ما إذا كاف إغفالو ال يسمحيقة االستعماؿ، ك طر مستكردة، ك 
 / أك تاريخ الصنع أك التكضيب،ك عبياف حصة الصن باستعماؿ مناسب لممادة الغذائية،

ة في المكاد المبينالمككنات ك  ة،نيبالنسبة لممكاد الغذائية المعالتجميد المكثؼ  أكتاريخ التجميد 
التي تسبب حساسيات أك حساسيات مفرطة ك مشتقاتيا التي المرسـك ك مف ىذا  27المادة 

المنتكج النيائي كلك  مازالت مكجكدة فيصنع أك تحضير المادة الغذائية، ك استعممت في 
بياف نسبة حجـ الكحكؿ المكتسب بالنسبة لممشركبات التي ك  بشكؿ مغاير، الكسـ الغذائي،

مصطمح "حالؿ" لممكاد الغذائية  لحجـ،% مف الكحكؿ حسب ا2,1تحتكم عمى أكثر مف 
 .المعنية

رمز إشعاع األغذية المحدد في الممحؽ الثالث مف ىذا المرسـك مصحكبا بأحد  إلىإشارة 
 البيانات اآلتية:

يجب أف يبيف مباشرة ذائية معالجة باألشعة األيكنية ك مؤيف أك مشع عندما تككف المادة الغ -
 .بالقرب مف إسـ الغذاء

مف نفس المرسـك أنو عندما تحتكم المادة الغذائية عمى محمى أك  13المادة  كما تضمنت
عدة محميات، يجب أف تتبع تسمية البيع ببياف منتكج محمى بدكف إضافة سكر، كعندما 
تحتكم المادة الغذائية في آف كاحد عمى سكر مضاؼ كمحمى أك عدة محميات يجب أف تتبع 

 .ببياف منتكج محمى أك مسكر جزئيا"
 16المتعمؽ بإعالـ المستيمؾ في نص المادة  13/378كما تضمف المرسـك التنفيذم رقـ 

المطبكعة بطريقة يتعذر محكىا ستعماؿ ك اجية المكجية إلعادة اإلأنو في حالة القاركرات الزج
 :ككف البيانات اآلتية فقط إلزاميةكال معمقة، تالتي ال تحمؿ ال بطاقة كال ختما 

 ادة الغذائية.تسمية البيع لمم -
 قائمة المككنات. -
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 . (1)أدناه 27المكاد المذككرة في المادة ك  المككنات -
 12/214التنفيذم رقـ لتزاـ باإلعالـ في المنتكجات الغذائية بصدكر المرسـك كتأكد اإل
المضافات الغذائية في المكاد ستعماؿ إككيفيات المتعمؽ بشركط  15/05/2012المؤرخ في 
 .(2)جية لالستيالؾ البشرمالغذائية المك 

قرارات كزارية تتعمؽ باستيالؾ بعض المنتكجات الغذائية ذات الطبيعة كتجسد أيضا في 
نكفمبر  25مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ  11الخاصة كما ىك الحاؿ في نص المادة 

                                                           
" يجب أف تكضع عمى الكسـ كبكضكح المكاد كالمككنات الغذائية  13/378مف المرسـك التنفيذم  27ص المادة ػ تن1

المعركفة بتسببيا في الحساسيات أك الحساسيات المفرطة، تحدد قائمة المكاد كالمككنات في الممحؽ الثاني بيذا المرسكـ 
 بحماية المستيمؾ كمنع الغش كالصحة كالفالحة". كتحيف ىذه القائمة بقرار مشترؾ بيف الكزراء المكمفيف

ػ إضافة إلى البيانات المنصكص عمييا في التنظيـ المعمكؿ بو كالمتعمؽ بإعالـ المستيمؾ، يجب أف تحكم المضافات 2
يانات الغذائية المدمجة في المكاد الغذائية كالمكاد المكجية إلى البيع لممستيمؾ كبطريقة مقركءة ككاضحة عمى أغمفتيا ب

 الكسـ اآلتية:
ػ المضافات الغذائية المدمجة في المكاد الغذائية: إسـ كؿ مضاؼ غذائي بكظيفتو التكنكلكجية عبارة " ألغراض غذائية "  

 أك أية إشارة أخرل مماثمة.
افات ػ الكمية القصكل لكؿ مضاؼ غذائي أك مجمكعة مضافات غذائية المعبر عنيا بما يأتي قياس الكزف بالنسبة لممض

الغذائية الصمبة، قياس الكزف أك الحجـ بالنسبة لممضافات الغذائية السائمة، قياس الكزف أك الحجـ بالنسبة لممضافات 
الغذائية شبو الصمبة أك المزجة، حسب مبدأ الطرؽ الحسنة لمصنع، عند كجكد مضافيف غذائييف أك أكثر في المادة الغذائية  

 ائمة مرقمة بالترتيب التنازلي حسب كتمتيا بالمقارنة مع المحتكل االجمالي لممادة الغذائية.فإنو يجب أف يتبيف أسماؤىا في ق
ػ في حالة استعماؿ مزيج مف المكاد المعطرة فإف إظيار إسـ كؿ معطر ليس ضركريا، كيمكف استعماؿ التسمية الجينية 

تتبع عبارة عطر أك معطر بأكصاؼ مختمفة "عطر" أك  "معطر" بشرط أف تككف مصحكبة ببياف طبيعة العطر، يمكف أف 
 كال سيما طبيعي أك اصطناعي أك اإلثنيف معا حسب الحالة.

ػ في حالة احتكاء المحميات المدمجة في المكاد الغذائية عمى البكليكالت، ك/أك األسبارتاـ  ك/أك  ممح األسبارتاـ، 
كالت يمكف أف يسبب إستيالكيا المفرط آثارا ممينة ػ أسبارتاـ األسيسكلفاـ، يجب أف يحتكم الكسـ عمى التنبييات اآلتية: بكلي

 ػ ممح أسبارتاـ ػ أسيسكلفاـ:
تحتكم عمى مصدر الفينيالالنيف، عبارة: " ال ينصح بتناكلو مف طرؼ األطفاؿ في حالة استعماؿ المحميات ػ عبارة ال 

 مف المضافات الغذائية....ينصح بتناكلو مف طرؼ األشخاص ذكم الحساسية ك/ أك الحساسية المفرطة 
، 2012مايك سنة  15المكافؽ  1433جمادل الثانية عاـ  23مؤرخ في  12/214مف المرسـك التنفيذم رقـ  12المادة  

مؤرخة  30يحدد شركط ككيفيات استعماؿ المضافات الغذائية في المكاد الغذائية المكجية لالستيالؾ البشرم، ج.ر العدد 
 .2012مايك  16في 



 تحديد قواعد الحماية المدنية لممستيمك من أضرار المنتوجات الغذائية      الفصل األول: 

 

 

39 

 ،(1)ستيالؾكيفيات كشركط كضعو رىف اإلك  لمخؿالمتعمؽ بالخصائص التقنية  1997
الخضر المتعمؽ بنكعية الفكاكو ك  1994يرينا 08لقرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في اك 

 .(2)ستيالؾ كعرضياالطازجة لإل
 لزامية ضمان سالمة مستيمك المنتوجات الغذائيةإ: الفرع البالث

لجزائرم حماية كقد كفؿ المشرع ا ،ف يحقؽ المنتكج الرغبات المشركعة لممستيمؾيجب أ
مف  اإلنتاجحؿ لؾ بكضع التزامات تضمف سالمة المنتكج في جميع مراذسالمة المستيمؾ ك 

كاد الغذائية لزامية سالمة المإمف خالؿ  ،(3)نة بيف المتدخؿ كالمستيمؾجؿ محاكلة المكاز أ
 .(البند الثانيالمكاد الغذائية ) لزامية نظافةا  ( ك البند األكؿ)

 غذائية د الاتزام المتدطل بضمان سالمة المو لإ :البند األول
التي قررىا  شتراطاتالغذائية مراعاة اإل نتكجات لتزاـ المتدخؿ بضماف سالمة المإيقتضي 

 ،ستيالؾغذية كالمكاد المخصصة لإلجراءات فحص كمراقبة األإالمشرع بيدؼ مضاعفة 
ة عند تككينيا ػالمكاد الغذائيسالمة اف ػلؾ بضمكيتحقؽ ذ ،ة المستيمؾػػعمى صح حفاظا

                                                           
حمؿ كسـ الخؿ البيانات اآلتية: يحمؿ الخؿ المتحصؿ عميو انطالقا مف مادة أكلية كاحدة، التسميات المحددة في المادة ػ ي1

، الخؿ المتحصؿ عميو انطالقا مف عدة مكاد أكلية يحمؿ تسمية خؿ متبكعة بالقائمة الكاممة لممكاد األكلية المستعممة 03
 اإلجمالية لمحمض بإشارة س% مباشرة بجانب اسـ المنتكج.حسب الترتيب التنازلي لنسبيا، النسبة 

، يتعمؽ بالخصائص التقنية 1997نكفمبر  25المكافؽ  1418رجب  24مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  11المادة 
 .1418المؤرخ في أكؿ ذم الحجة  18لمخؿ ككيفيات كشركط كضعو رىف االستيالؾ، ج.ر العدد 

 ىػ. 1412رجب  17صادرة في ال 05ػ ج.ر العدد 2
ػ نشأ اإللتزاـ بضماف السالمة في مطمع القرف العشريف مف طرؼ القضاء الفرنسي في عقد نقؿ األشخاص، كذلؾ بإلزاـ 3

الناقؿ بأف يتخذ كافة اإلحتياطات  االزمة لضماف سالمة المسافر كيمتـز الناقؿ بالتعكيض عمى أساس المسؤكلية العقدية، 
لتخمص مف ىذه المسؤكلية إال بإثبات السبب األجنبي، كال فرؽ بيف النقؿ العمكمي كالخاص، كأيا كانت بحيث ال يمكف ا

كسيمة نقؿ األشخاص البرم، كاليدؼ مف إنشاء اإللتزاـ  بالسالمة ىك تكفير حماية المسافر الذم يقع ضحية الحادث 
قؿ مخال بإلتزامو، فما عمى المسافر إال إثبات أف بالتخفيؼ عميو مف عبء اإلثبات، فبمجرد إصابة المسافر يعد النا

 اإلصابة كانت نتيجة لمنقؿ.
أما في الجزائر فقد جسد ىذا اإللتزاـ في إطار تطبيؽ قكاعد التأميف عمى المسؤكلية المدنية لمنقؿ، حيث أصدر المشرع 

المتضمنة " كؿ  08لمادة الذم كرس نظاـ عدـ الخطأ، في نص ا 30/01/1974المؤرخ في  74/15الجزائرم األمر 
حادث سير سبب أضرار جسمانية يترتب عميو التعكيض لكؿ ضحية أك ذكم حقكقيا حتى كلك لـ تكف لمضحية صفة الغير 

 اتجاه الشخص المسؤكؿ مدنيا عف الحادث.
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لزامية سالمة المكاد المعدة لمالمسة المكاد (ثانيا)تسميميا ك  ييزىاكعند تج(كالأ) ، كا 
 .الغذائية)ثالثا(

 لتزام بضمان سالمة تكوين المنتوجات الغذائية اثإ  ال ـو أ
لمخصائص التقنية  سالمة تككيف المنتكجات لزامية ضماف المتدخؿإقرر المشرع الجزائرم 

 .يافات المسمكح بكالمضاكاحتراـ نسب الممكثات ، لممادة الغذائية
 حترام الطصائص التقنية لممادة الغذائيةإ -1

 لـز المشرع الجزائرم المتدخؿ بضركرة مراعاة، أحفاظا عمى سالمة كصحة المستيمؾ
مف المرسـك التنفيذم رقـ  31مجيرية كىذا ماتضمنتو المادة الخكاص الميكركبيكلكجية كالبيك 

 كمراعاةستيالؾ، لإل األغذيةمكبة عند عممية عرض المتعمؽ بالشركط الصحية المط 91/53
 ، المتعمؽ بتحديد23/07/1994القرار الكزارم المؤرخ في  الكاردة فيالخصائص التقنية 

 .(1)كركبيكلكجية  لبعض المكاد الغذائية كالحميب، المياه المعدنيةالمكاصفات الم
ميمة حيث تككف سبغذية األ جإلنتازمة الالشركط الصحية ال إتباعفغاية المشرع تتمثؿ في 

كينبغي  ،ستيالؾ النيائياإل ىكلية حتد الغذائية األانتاج المك إستيالؾ بداية مف كصالحة لإل
لية عمى سالمة ك الغذائية األ نتاج المكادإ ألنشطةالمحتممة  تأثيراتال مراعاة في جميع المراحؿ

                                                           
 ػ لقد أشارت عدة نصكص قانكنية إللزامية احتراـ الخصائص التقنية لممكاد الغذائية مف بينيا1

، يتعمؽ بالخصائص التقنية لمخؿ ككيفيات 1997نكفمبر 25المكافؽ لػ  1418رجب  24زارم مشترؾ مؤرخ في ػ قرار ك 
 .1418، المؤرخ في أكؿ ذكالحجة18كشركط كضعو رىف االستيالؾ ج.ر العدد 

يا، يجعؿ منيج البحث عف ليستيريامكنكسيتكجيناس في الحميب كمنتجات الحميب إجبار  2004مارس27ػ قرار مؤرخ في 
 .2004الصادرة سنة 03ج.ر، العدد 

كالمتعمؽ بالمكاصفات الميكركبيكلكجية لبعض المكاد الغذائية، ج.ر العدد  1994يكليك23ػ قرار كزارم مشترؾ مؤرخ في 
 .1419، المؤرخ في أكؿ صفر 35

، المؤرخ في 94ية، العدد، يتعمؽ بشركط إستعماؿ المحميات في المكاد الغذائ1999ديسمبر 15ػ قرار كزارم مشترؾ المؤرخ 
 .1420رمضاف21

 14يتعمؽ بنكعية الفكاكو كالخضر الطازجة المكجية لالستيالؾ كعرضيا، ج.ر العدد  1994جانفي  8قرار مؤرخ في 
 .1414شكاؿ04المؤرخ في 

تطبؽ عمى  ، يتعمؽ بالمكاصفات التقنية كالقكاعد التي1995نكفمبر 7المكافؽ  1416جمادل الثانية  14ػ قرار مؤرخ في 
 .1416رجب 17، المؤرخ في 76المكاد الغذائية عند استيرادىا، ج.ر العدد 

، يتعمؽ بمكاصفات فكؿ الكاكاك 1999أكتكبر5المكافؽ لػ  1420جمادل الثانية 25ػ قرار كزارم مشترؾ مؤرخ في 
 .1420شعباف30المؤرخ في  87كمنتكجات الكاكاك، ج.ر العدد 
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 ،الخاصة بالمكاد الخاـ ؽ التصميـ كالتركيب المناسبةطر  تباعكا   ،كصالحيتيا األغذية
 .(1)كاستخداـ المستيمؾ الكاجب التقيد بيا ،كالتكزيع ،كالتجييز

 استعمال المضافات في الحدود القانونية المسموح بيا  -2
مف  الغذاء كتعمؿ عمى تغيير أم إلىضاؼ أم مادة ت لألغذيةالمضافة  ةيقصد بالماد

 .ستيالكياإ إلىنتاجيا إصفاتو  في أم مرحمة مف 
ك بغرض الحد مف لصفات الطبيعية لممنتكج الغذائي أك اكتضاؼ بغرض تحسيف الحفظ  أ

 .ضرار الصحية نتيجة الحفظ غير الجيد لمغذاءريض المستيمؾ لمتسمـ كغيره مف األتع
، كتدؿ عمى مكاد مضافة غذيةـ المرمزة التي تكجد عمى غالؼ األرقالييا باألكيشار إ

 ...(.....، مثبتاتمطعمات ،)ممكنات
( Eد آلخر كعادة ما يرمز ليا بحرؼ )فة مف بمسـ التجارم لممكاد المضاكقد يختمؼ اإل

 .(2)الذم يدؿ عمى إجازة المادة المضافة ثـ يتبعو أرقاـ معينة
الت الصحية كارتباطيا كثير مف التساؤ الباألرقاـ ثارت ىذه المكاد التي يرمز ليا كقد أ
مراض كأ ،اليضمية ضطراباتكاإلالعصبية  اباتضطر كاإلكالسرطاف  ،الحساسية بأمراض
 .ستعماليا بكميات ىائمةنظرا إل لتياب المفاصؿ،القمب كا
 حتياطات سالمة المنتوجات الغذائية عند تجييزىا وتسميمياإ حترامإلزامية إبانيا: 
الغذائية في جميع مراحؿ اإلنتاج لـز المشرع الجزائرم المتدخؿ ضماف سالمة المنتكجات أ
 .كتسميميا ،، مركرا بمرحمة تغميفياالستيالؾغاية ا إلى

يؼ المنتكجات الغذائية حتى معينة في تعبئة كتغمركط حتراـ شإلـز المشرع المتدخؿ أ حيث
 210-04المشرع التغميؼ في المادة الثانية مف المرسـك التنفيذم رقـ عرؼمنة، كيتككف آ

ية مباشرة لمخصصة الحتكاء مكاد غذائالمحدد لكيفيات ضبط المكاصفات التقنية لممغمفات ا
                                                           

ـ المتدخؿ بضماف سالمة المستيمؾ في ضكء قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش، مذكرة لنيؿ لتزاإػ شعباني حنيف نكاؿ، 1
شيادة الماجستير في العمـك القانكنية، فرع المسؤكلية المينية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم 

 .53، ص2012كزك، 
عمى تكحيد أسماء المكاد التي يصرح بإضافتيا لممنتكجات الغذائية،  ػ فمثال إتفؽ المختصكف في دكؿ اإلتحاد األكربي2

( ثـ يتبعيا أرقاـ eتسييال لمتعرؼ عمييا سكاء أكانت ىذه المكاد المضافة مكادا طبيعية أـ مكاد مصنعة، كذلؾ بكضع حرؼ)
ضا فتيا بالتركيز المتفؽ عميو، أما معينة، فيك يدؿ عمى إجازة المادة المضافة مف جميع دكف اإلتحاد األكربي لسالمتيا، كا 

 الرقـ فيدؿ عمى نكع المادة المضافة.
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بصفة  كأ إناء" كؿ كيس أك صندكؽ أك عمبة أك كعاء أك  نوبأ (1)شياء معدة لألطفاؿأك أ
باشرة عمى مكاد ك بالستيؾ يحتكم معامة كؿ حاك مف الخشب أك كرؽ أك زجاج أك قماش أ

 .غذائية"
مختمؼ الكسائؿ نقميا ب إلىالغذائية عند تسميميا حتياطات سالمة المنتكجات إكتنصرؼ 

حتراـ شركط السالمة العامة لجميع إالمتدخؿ نقؿ المنتكجات الغذائية مع حيث ينبغي عمى 
ككذلؾ شركط السالمة الخاصة بكؿ منتكج غذائي كظركؼ نقمو ككسيمة  ،المنتكجات الغذائية

جة ية لدر العال اطس التي تعد مف الخضركات ذات الحساسيةالبط نقمو كمثاؿ ذلؾ مادة
 تزاـلظركؼ نقميا باإلبالحرارة العالية مما يستدعي مراعاة شركط نقميا خاصة فيما يتعمؽ 

الضركرية كالمناسبة لمبضاعة كما تيكية غرؼ التبريد المخصصة لذلؾ كضبط درجة الحرارة ب
عند شحنو  مف تكييؼ الغرؼ المبردة تكييفا الئقا تطمب منتكج المكز شركطا الزمة لسالمتوي

 . (2)ؿلنقك اأ ،حفظؿ الرص كالمف خال
 ة المواد الغذائيةسالمامية سالمة المواد المعدة لملز إبالبا: 

قمع الغش عمى  ك  المستيمؾ بحماية المتعمؽ 09/03مر األمف  07لقد نصت المادة 
لمكاـز ال عمى ات معدة لمالمسة المكاد الغذائية إالك آمادة مف غالؼ أحتكاء أم إضركرة 

-91طبقا لممرسكـ التنفيذم رقـ  المشرع كيفيات تنفيذ ذلؾ بيف ك فسادىا؛  إلى التي ال تؤدم
 .(3)مستحضرات تنظيؼ ىذه المكاد مكاد المعدة لكي تالمس األغذية بالمتعمؽ بال 04

حتراـ إمية الز إستعماليا ككذا إثناء صنعيا كعند الزامية سالمة ىذه المكاد أحيث أقر 
 .(4)المكادشركط صنع مستحضرات تنظيؼ ىذه 

                                                           
كما عرفت المادة الثالثة مف المرسـك ، 2004يكليك 28الصادر في  47، ج.ر العدد 2004يكليك  28ػ مؤرخ في 1

ؿ مباشرة بمنتكج المحدد لمشركط كالكيفيات المتعمقة بإعالـ المستيمؾ الكعاء بأنو : " كؿ تغميؼ متص 13/372التنفيذم
مكجو لمتكزيع ككحدة منفردة، سكاء كانت التعبئة تغطيو كميا أك جزئيا، كيشمؿ ىذا التعريؼ األكراؽ المستعممة لمتعبئة، 

 كيمكف أف يحتكم الكعاء عمى عدة كحدات أك أصناؼ مف التعبئة عند تقديمو لإلستيالؾ".
م، الممتقى الكطني الخامس " أثر التحكالت االقتصادية عمى تعديؿ ػ خميؿ بكعالـ، حماية المستيمؾ في ظؿ القانكف البحر 2

 .03، ص2012ديسمبر  6ك5قانكف حماية المستيمؾ" يكمي 
 .1411رجب  07المؤرخ في  04، ج.ر عدد 19/01/1991المؤرخ في  91/04ػ المرسـك التنفيذم رقـ 3
ب أف تتكافر المكاد المعدة لكي تالمس األغذية المذككر أعاله " يج91/04مف المرسـك التنفيذم رقـ  13ػ المادة 4

المستعممة في الصناعة كتجارة األغذية حالة مف النقاكة المطمكبة، كتحصؿ حالة النقاكة ىذه باستعماؿ أحد مستحضرات 
 التنظيؼ المستعممة عادة ليذا الغرض..."
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صنعيا أك سالمة المنتكجات الغذائية عند مالمستيا لمكاد  إلزاميةكرغـ فرض المشرع 
تكية لمالمسة نو مف ناحية أخرل سمح المشرع باستعماؿ المكاد البالسال أتغميفيا مف ناحية، إ
ت كيفيالالمحدد ( 1) 210-04مف المرسـك التنفيذم رقـ 02، طبقا لممادة المنتكجات الغذائية

ك أشياء معدة صصة الحتكاء مكاد غذائية مباشرة أمفات المخاصفات التقنية لممغتضبط المك 
 .مراض خطيرةىاتو المكاد مف أ تسببو ثبتتو التجارب ماأ ، رغـ مالألطفاؿ

 ، والنظافة الصحية لممنتوجات الغذائيةالنظافة إلزامية: البند الباني
عمى قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش ب ؽالمتعم 09/03األمر مف  06 كقد نصت المادة

عدادثناء جني النظافة أالزامية  ثـ نظافة  (ثانيا)كنظافة المستخدميف (أكال)األكلية المادة  كا 
نظافة المنتكجات الغذائية في مرحمة نقميا كعرضيا ك (ثالثا) أماكف تكاجد المنتكجات الغذائية

 .(رابعا)في اليكاء الطمؽ
 عدادىاا  بناء جنييا و األولية أ نظافة المواد :والأ

حتراـ قكاعد النظافة الغذائية إجب المشرع الجزائرم ضركرة السالمة الغذائية أك  لمبدأ اتعزيز 
الكائنات  نتشارإمف جميع المخاطر الناجمة عف  كلية لممنتكج الغذائي كذلؾ بخمكهلممادة األ

ية ىي المبيدات الحشرية كمكاد لبرز المكاد الممكثة لممكاد األك كمف أ ،الضارة كالطفيميات
 .الزراعية كاألسمدة إنتاجياطيير، كالمكاد التي تستخدـ في الت

يمي: يمنع استعماؿ  عمى ما(2) 53-91مف المرسـك التنفيذم  03كعميو فقد نصت المادة 
س يليا مطابقة لممقاياتحضيرىا كنقميا كاستعمتككف عمميات جنييا ك  المكاد األكلية التي ال

ك تكجيييا دناه، أأ 06ك 04كالسيما المادتيف  حكاـ القانكنية كالتنظيميةدؽ عمييا كاألالمصا
 .ك تسكيقيالالستعماؿ في الصناعات الغذائية أ

نو يتعيف عمى المتدخؿ احتراـ عدة السالفة الذكر أ 03الؿ نص المادة مف خكيتبيف 
، فعمى عمى صحة المستيمؾ ايشكؿ خطر مكث تمحمية مف كؿ الضكابط لتكفير المكاد األكلية 

ية المكاد الغذائنتاج إياه غير الممكثة التي تستخدـ في مدادات كافية مف المإالمتدخؿ تكفير 
 عمؿ مثال في مكافحة الحرائؽستالمياه غير الصالحة لمشرب التي ت ماأ ،كالعصائر مثال

                                                           
 .47،ج.ر العدد 2004يكليك  28المؤرخ في  04/210ػالمرسـك التنفيذم رقـ 1
يتعمؽ بالشركط الصحية المطمكبة  1991فبراير  23المكافؽ لػ  1411شعباف  8المؤرخ في  91/53ػ المرسـك التنفيذم 2

 .1411شعباف  12المؤرخ في  9عند عممية عرض األغذية لإلستيالؾ، ج.ر عدد 
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ما قد يؤدم ف تككف شبكة تكزيعيا منفصمة كال تككف مرتبطة بشبكات مياه الشرب بيجب أ
 .(1)ختالط مياه الشبكتيفإ إلى
 نظافة المستطدمين :بانيا

جميع مراحؿ العممية اإلنتاجية،  في نظافة المستخدميفلزامية إلقد فرض المشرع الجزائرم 
جراء فحكص إلزامية إ، كذلؾ بمراضف جميع العماؿ محصنيف مف األف يكك حيث يجب أ

عمؽ تالم 85/05مف قانكف  37و نص المادة طبية دكرية عمى جميع العماؿ كىك ما أكدت
 .(2)المعدؿ كالمتمـ  بحماية الصحة كترقيتيا

يمتـز السالؼ الذكر،   53-91مف المرسـك التنفيذم رقـ  24-22عماال لنص المكاد كا  
ءا مف اإلنتاج أك معالجة أك تحكيؿ أك المتدخمكف في جميع مراحؿ العممية اإلنتاجية بد

، حيث يشترط النظافة الصحيةبشركط النظافة ك  ع المنتكجات الغذائيةك بيتخزيف أك تكزيع أ
 .ةمراض المعديسارية المفعكؿ تثبت خمكىـ مف األ الحصكؿ عمى شيادات صحية مينية

كقد عالجت مديريات التجارة عدة مخالفات تتعمؽ بنظافة المستخدميف تطبيقا لنصكص 
 زاميةلإ حتراـإية المستيمؾ المتضمنة االمتعمؽ بحم 09/03مف القانكف  72-07-06المكاد 

المتعمؽ بالشركط  91/53حكاـ المرسـك التنفيذم رقـ ككذا أ ،(3)النظافة الصحيةالنظافة ك 
                                                           

لماء المستعمؿ في سقي المناطؽ ػ يمتـز المتدخؿ بتكفير مكاد أكلية محمية مف كؿ تمكث مف الحشرات أك النفايات، ككذا ا1
مف القرار الكزارم  09الزراعية ككؿ مصدر تمكث قد يشكؿ خطرا عمى صحة المستيمؾ، كقد كرست ىذا اإللتزاـ المادة 

يتعمؽ بمكاصفات مياه الشرب  25/07/2000المتعمؽ بمكاصفات مياه الشرب المكضبة مسبقا ككيفيات ذلؾ، المؤرخ في 
، بنصيا عمى ضركرة أف تككف مياه المنبع 20/08/2000الصادرة في  51ذلؾ، ج.ر العدد  المكضبة مسبقا ككيفيات

 باعتباره مادة أكلية محمية مف أخطار التمكث كصالحا لالستيالؾ البشرم.
مف القرار المؤرخ في  15السالؼ الذكر، كالمادة  91/53مف المرسـك التنفيذم رقـ  06كما يمتـز المتدخؿ تطبيقا لممادة 

 54المتعمؽ بالقكاعد المطبقة عمى تركيبة المنتكجات الحمية المطيية ككضعيا رىف االستيالؾ، ج.رالعدد  26/07/2000
 ، بمراعاة نظافة المعدات كأماكف جمع المكاد األكلية أك إنتاجيا أك معالجتيا أك نقميا.30/08/2000الصادرة في 

 08/13، المعدؿ  كالمتمـ بالقانكف رقـ 1985الصادرة في  18 المعدؿ كالمتمـ ،ج,ر عدد 16/02/1985ػ المؤرخ في 2
 .2008غشت  3مؤرخ في  44، ج.ر العدد 2008يكليك  20المؤرخ في 

الغذائية لإلستيالؾ أف يسير عمى يجب عمى كؿ متدخؿ في عممية كضع المكاد  09/03مف القانكف  06ػ نصت المادة 3
ستخدميف، كألماكف كمحالت التصنيع أك المعالجة أك التحكيؿ أك التخزيف، ككذا حتراـ شركط النظافة، كالنظافة الصحية لممإ

 كسائؿ نقؿ ىذه المكاد كضماف عدـ تعرضيا لإلتالؼ بكاسطة عكامؿ بيكلكجية أك كيميائية أك فيزيائية....".
ميؼ، كغيرىا مف اآلالت مف نفس القانكف عمى : " يجب أف ال تحتكم التجييزات كالمكاـز كالعتاد كالتغ 07كنصت المادة 

 المخصصة لمالمسة المكاد الغذائية، إال عمى المكاـز الي ال تؤدم إلى إفسادىا...." 
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اؿ عاينت مديرية فعمى سبيؿ المث ،ؾستيالإلالصحية المطمكبة عند عممية عرض األغذية ل
ة تيميمكف عدـ كجكد الشيادات بمدينحدل المقاىي إمراقبة نشاط بمناسبة درار التجارة لكالية أ

كعدـ ارتداء المباس المعدية مراض مف األ ـالطبية الخاصة لمعماؿ كالتي تثبت سالمتي
 12/07/2012محضر مؤرخ في  ، كعميو تـ تحريرمستخدميفمف طرؼ الالخاص بالعمؿ 

 .(1)محاكمة المخالؼ محكمة تيميمكف ل نيابة إلىرساؿ المحضر إكتـ ، 12-223رقـ تحت 
 ،الغذائيةؿ المنتكجات تداك ثناء بدانيـ أالعتناء بنظافة ثيابيـ كأيتعيف عمى المتدخميف اك 

ؿ  المنتكجات ثناء تداك ائؿ النظافة أكسبجميع كجكب تزكيدىـ مر الذم يستمـز كىك األ
قائية الخاصة كالتنظيؼ بالمالبس الك الغسيؿ فضال عف تزكيد عماؿ  مف مغاسؿالغذائية 
، كما يشترط ارتداء المتدخميف لمقفازات الصحية التي تستخدـ لمرة بيـكطة نعماؿ المبنكع األ

العالية كما  خطكرةالكاحدة عند العمؿ في تحضير الكجبات الغذائية خاصة األغذية ذات 
درار في أحد لؾ عاينت مديرية التجارة لكالية أقا لذيكتطب ،سغطية لمرأتكجب كضع أيس

رتداء إعدـ  2012جكيمية  09يمكف بتاريخ بمدينة تيمعة الكاقالت التجارية )مقيى( المح
الجية  إلىسؿ ر أ اطرؼ المستخدميف كعميو حررت محضر باس الخاص بالعمؿ مف ملا

 .(2)القضائية المختصة
 ماكن تواجد المنتوجات الغذائيةنظافة أ :بالبا

ليا  التيابط الكاجب تكفرىا في كؿ المنشآت مجمكعة مف الضك الجزائرم فرض المشرع 
 .تمكث قد يصيبوبالتعامؿ مع الغذاء لتالفي أم  عالقة

لصحية المطمكبة عند عممية المتعمؽ بالشركط ا 91/53كقد حدد المرسـك التنفيذم رقـ 
، كقد تككف أماكف تكاجد المنتكجات الغذائية بط كتدابير نظافةاضك  لالستيالؾغذية عرض األ

لخصكصية بعض المنتكجات الغذائية  انظر ت ماكف كالمنشآكضكابط خاصة ببعض األتدابير 
 .(3)ة بياطبكالمخاطر المرت

                                                           
بإدانة المتيـ أ.ص بجنحة عدـ إلزامية النظافة كالنظافة  12/297فيرس رقـ  27/11/2012ػ حكمت المحكمة بتاريخ 1

لحكـ عميو بخمسيف ألؼ دينار جزائرم غرامة  نافذة، حكـ كعقابا لو ا 09/03مف قانكف 72ك7ك6الصحية، طبقا لممادة 
 .12/297فيرس رقـ  27/11/2012بتاريخ 

 .12/301، تحت رقـ 2012ديسمبر04ػ حكـ بتاريخ 2
ػ راشد حميد النعيمي، دليؿ االشتراطات الصحية، دائرة البمدية كالتخطيط، عجماف، االمارات العربية المتحدة، دكف سنة 3

 .41النشر، ص
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 نظافة المنتوجات الغذائية في مرحمة نقميا وعرضيا في اليواء الطمق  رابعا:
 يالضماف نظافت،النظافة في جميع مراحؿ عرض المنتكجات الغذائية إلزاميةفرض المشرع 
شركط نظافة  ـاحتر إالمتدخؿ )الناقؿ(  حيث يمتـز مستيمؾك فساد، حماية لممف أم تمكث أ

كتجييزات ضركرية لضماف ، كذلؾ في ظركؼ مالئمة بكسائؿ ثناء نقمياالمنتكجات الغذائية أ
 .حسف حفظيا

حدل مراحؿ إالمتاجر  إلىك المخازف نقؿ المكاد الغذائية مف المصانع أعممية بر كتعت
تعرض المادة الغذائية  إلىيؤدم  ؿفي عممية الحفظ كالنق أف أم خطإف، لذا تداكؿ الغذاء
 .لخطر محتمؿ

عمؽ بمختمؼ ـ كقرارات تنظيمية تتيصدر المشرع عدة مراسلحماية المستيمؾ أيدا أككت
 .(1)كجات الغذائية عند نقميا كعرضياسالمة المنت يةلزامإ حتراـإالمنتكجات الغذائية ب

محـك المتمثمة في الشركط اللتزاـ بضكابط نقؿ لة نقؿ كتكزيع المحـك يشترط اإلفي حا امأ
ف تككف أالداخؿ كالخارج لضماف التبريد ك  ف تككف المركبة ذات صندكؽ معزكؿ مفأ :اآلتية

بدرجة حرارة تقدر  ال يصدأمف الصمب الذم  خمية لمبراد مف مادة مقاكمة لمصدأالطبقة الدا
 .(2)درجة مئكية 3o+ػب
 
 

                                                           
لقد أكجب المشرع اشتراطات النظافة الصحية في عممية نقؿ كبيع المحـك كالدكاجف، حيث صدر القرار الكزارم المشترؾ  ػ1

 19المتعمؽ بكضع الدكاجف المذبكحة رىف االستيالؾ، كالقرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  1995جكيمية  02المؤرخ في 
فركمة عند الطمب ككضعيا لإلستيالؾ كتناسب القكاعد الكاردة في ىذيف المحدد لقكاعد تحضير المحـك الم 1999سبتمبر 

مف القرار الكزارم المشترؾ المتعمؽ بكضع الدكاجف المذبكحة  09القراريف مع المنتكجات الكاردة بيا، حيث فرضت المادة 
ال تحمؿ ختـ الجيات  رىف اإلستيالؾ السالؼ الذكر، بيع المحـك الحمراء بالمحالت المخصصة ليا مع حضر أم لحـك

الصحية المختصة كمنع الخمط بيف أنكاع المحـك اطالقا أك تذكيب المحـك المجمدة كبيعيا في صكرة الطازجة  مع منع 
،  كيجب أف تككف عممية الفـر أماـ الزبكف ككذا عرض المحـك داخؿ المحؿ كفي حالة الحاجة لمتخزيف  عرض المحـ المفرـك

مخزف مبرد كفؽ الشركط المتعمقة بالتخزيف الكاردة سابقا مع ضركرة تزكيد المحؿ ثالجة تبريد لممحؿ يجب مراعاة تكفير 
درجة مئكية( مزكدة بجياز قياس الحرارة أكتكماتيكي كتكفير معدات القطع كالفـر 3إلى 0تتراكح درجة الحرارة بداخميا بيف ) 

 المناسبة.
، المتعمؽ بدرجات الحرارة كأساليب الحفظ 1999نكفمبر  21افؽ لػ المك  1420شعباف  13ػ قرار كزارم مشترؾ مؤرخ في 2

 .1420شعباف  30المؤرخ في  87بكاسطة التبريد كالتجميد أك التجميد المكثؼ لممكاد الغذائية، ج.ر العدد 
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 جات الغذائية وفقا لمقواعد الحديبةالمبحث الباني: حماية المستيمك من أضرار المنتو 
الحماية  الفجكة القائمة لتفعيؿ بيف المتدخميف كالمستيمكيف كتضييؽلمكازنة رغـ محاكالت ا

 ،تنجح في تكريس الحماية لـ افإني ،ضرار المنتكجات الغذائيةالمدنية لممستيمكيف مف أ
اليندسة الكراثية في  إدخاؿع تعقد مككناتيا خاصة مالمتزايد في الصناعة الغذائية ك  فالتطكر

تطكير  إلىالقضاء ك  الفقو دفع،كما نجـ عنيا مف تزايد أضرار متعددة المنتكجات الغذائية،
المسؤكلية الذم تكصؿ  في قكاعد الحاصؿ قد تأثر المشرع الجزائرم بالتطكرقكاعد الحماية، ك 

ية المكحدة  )المطمب عة الذم عرؼ بالمسؤكلية المكضك يئالخطالمسؤكلية ال تبني مبدأ إلى
كثر أتبني نظاـ  إلىرمي تكجو حديث ي ظيريؿ الحماية المدنية لممستيمؾ ية تفعاألكؿ(، كبغ

 .الحيطة )المطمب الثاني( ساس قكاعد مبدأأاية المستيمؾ عمى يتجسد في تأسيس حم اتطكر 
 ول : تبني المسؤولية الموضوعية الموحدة كسساس لحماية المستيمكالمطمب األ 

د النظاـ الجديد لمسؤكلية المتدخؿ عمى أساس المسؤكلية المكضكعية المكحدة إثر تجس
المسؤكلية عف ، التي كضعت مبدأ (1)1985جكيمية  25بتاريخ  األكركبيةصدكر التعميمة 

قد أدخؿ المشرع ك  ،(2)في عيب سالمة المنتكج ىك الشأفة، كما جات المعيبك فعؿ المنت
 389كركبية في القانكف المدني الفرنسي بالقانكف رقـ كصية األتالفرنسي نصكص ىذه ال

، فقد تأثر المشرع الجزائرم بقكاعد في ؽ.ـ.ؼ (3)1998مايك  19 في الصادرة 1998لسنة 
نصكص قانكف حماية ككذا  ،(4)ؽ.ـمكررمف 140ىذه المسؤكلية بنص المادة 

مجاؿ تطبيقيا  حيث كضع أسس النظاـ القانكني لياتو المسؤكلية مف ، كتـ09/03المستيمؾ
 ، كشركط قياميا) الفرع الثاني(.)الفرع األكؿ(

 
                                                           

1 Philippe LETOURNEAU, op.cit, p 300. 
عيبة كمخاطر التقدـ، دار النيضة العربية لمطباعة ػ محمكد السيد عبد المعطي خياؿ، المسؤكلية عف فعؿ المنتجات الم2

 .04، ص 1998كالنشر كالتكزيع، 
ػ لقد استكحت مبادئ ىذه المسؤكلية مف أحكاـ القانكف األمريكي المبني عمى أساس قاعدة االىماؿ كمسؤكلية المنتج بقكة 3

، كمقتضى قاعدة اإلىماؿ ىك 1965ة عاـ مف المكسكعة القانكنية األمريكية الصادر  402القانكف طبقا لقاعدة المادة 
لمكضكع في نفس ظركؼ الشخص اإلخالؿ بكاجب الحيطة أك العناية المعقكلة اتجاه الغير طبقا لمعيار الرجؿ المعتاد ا

 .294ػ282ػ سالـ محمد رديعاف العزاكم، مرجع سابؽ، ص  .الميمؿ
 المتعمؽ بالقانكف المدني. 75/ 58مـ لألمر المعدؿ كالمت.2005يكنيك  20المؤرخ في  05/10ػ القانكف رقـ 4
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 : نطاق تطبيق المسؤولية الموضوعية الموحدة كسساس لحماية المستيمكالفرع األول
المستيمؾ )البند األكؿ(،  فييتحدد نطاؽ تطبيؽ المسؤكلية المكضكعية المكحدة 

 (.لثلثا، كالمنتكج )البند ا)البند الثاني(المتدخؿ)المنتج(
 المستيمكمفيوم : البند األول

ستيالؾ مف حيث فاإل ،لقد اختمفت التعريفات الفقيية حكؿ تحديد مفيكـ مكحد لممستيمؾ
قتصادية قتصادية التي تخصص فييا القيـ اإلقتصادم ىك أحد العمميات اإلـك اإلالمفي

 إلشباع الحاجات، فالمستيمؾ تبعا لذلؾ، ىك مف يقـك بعممية اإلشباع.
بينما التضييؽ مف طائفة األشخاص المستيمكيف  إلىذىب اتجاه في مجاؿ الفقو القانكني ك 

 .المشمكليف بالحماية التكسيع مف دائرة المستيمكيف إلىذىب اتجاه آخر 
 التضييق من مفيوم المستيمك: :والأ

تيمكيف في عالقتيـ تجاه أف قانكف حماية المستيمؾ يتضمف حماية المسيرل ىذا اإل
لممؤسسة أك تجاه بأنو "الزبكف غير المحترؼ يعرؼ المستيمؾ طبقا ليذا اإلتدخميف، ك بالم

كما يعرؼ بأنو " الشخص الطبيعي أك المعنكم الذم يبـر تصرفا قانكنيا ، المشركع "
تمتد نفس الصفة أك ذكيو المستعمؿ النيائي لو، ك  لمحصكؿ عمى منتكج بقصد أف يككف ىك

 .(1)رج مجاؿ تخصصو "الميني الذم يتعاقد خا إلى
تجاه عمى معيار الغرض مف التصرؼ، كالذم يسمح بتصنيؼ شخص بيف كاستند ىذا اإل

 طائفة المحترفيف أك طائفة المستيمكيف.
فالمستيمؾ الذم تجدر حمايتو ىك المستيمؾ النيائي، كىك الشخص الطبيعي الذم يشترم 

تجاه األشخاص المعنكية ككذا ىذا اإلمنتكجا الستعمالو الشخصي أك العائمي، كيستثني 
مكانيات لمدفاع عف ك  الكيـ مؤىالتمكيف المينييف مف مجاؿ الحماية إلمتالمستي  ـنفسيأا 

 .(2)مقارنة باألشخاص الطبيعية
                                                           

المستيمؾ أيضا أنو " الشخص الطبيعي الذم يقتني أك يستعمؿ ماؿ أك خدمة  CALAIS-AULOYػ يعرؼ األستاذ 1
 لغرض غير ميني ".

، الخاص بحماية المستيمؾ مف 1978جكاف  11ػ تبنى المشرع الفرنسي المفيـك الضيؽ لممستيمؾ في نصكص قانكف 2
و في تحديد مفيـك المستيمؾ؛ فقد نتكجات كالخدمات في مكاجية الشركط  التعسفية، كقد تباينت مكاقؼ القضاء كالفقالم
تجيت محكمة النقض الفرنسية في البداية إلى تبني المفيـك الضيؽ ألف الشخص المشمكؿ بالحماية القانكنية ىك فقط الذم إ

خصية أك العائمية، كتبنت في قرار الحؽ المفيكـ المكسع لممستيمؾ كذلؾ يبـر عقد اإلستيالؾ مف أجؿ تمبية حاجاتو الش
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 المدلول القانوني لممستيمك في التشريع الجزائريأـ 
عتماد اإلتـ سيلذا ، ستيالؾالقانكف المدني الجزائرم لعقد اإللـ تتضمف أية نصكص مف 

، كالقانكف المتعمؽ برقابة الجكدة خاصة عمى نصكص قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش
 ، كالقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية.شكقمع الغ

 .المتعمق بمراقبة النوعية وقمع الغش 00/30تعريف المستيمك في المرسوم التنفيذي . 1
ممستيمؾ جاء فييا أنو :" كؿ شخص يقتني مف ىذا المرسـك تعريؼ ل 2/9أكردت المادة 

أك النيائي، لسد حاجاتو  يستعماؿ الكسيطك مجانا منتكجا أك خدمة معديف لإلبثمف أ
 .(1)الشخصية أك حاجة شخص آخر أك حيكاف يتكفؿ بو"

أكرد مصطمح " المقتني " فقط لمنتكج أك خدمة ىك غالبا مف  شرعكالمالحظ أف الم
مف قبؿ الغير،  ستعماؿ ليذا الماؿ أك الخدمةكلكف كثيرا ما يتـ اإل ،يستعمؿ الماؿ أك الخدمة

نسبة لمعقد المبـر بال الغيرلييا، كالذيف ىـ مف إالمقتني أك الجماعة التي ينتمي  كأفراد أسرة
 المحترؼ.بيف المقتني ك 

المحدد لمقواعد المطبقة عم  الممارسات  04/02تعريف المستيمك في القانون . 2
 .التجارية

خص شتي :" كؿ منو كاآل 04/02القانكف مف 3/2ذ جاء تعريؼ المستيمؾ في المادة إ
مت لمبيع أك يستفيد مف خدمات عرضت أك مجردة مف كؿ دطبيعي أك معنكم يقتني سمعا ق

 .(2)طابع ميني"
رع الجزائرم خص بالحماية فئة المستيمكيف غير شكيستفاد مف ىذا التعريؼ أف الم

ليذا يككف قد استبعد ك  ارية،باع حاجة غير تجستيالؾ ىك إشيـ مف اإلغرض فيف، ألفالمحتر 
، كالذم ف نطاؽ الحماية المقررة لممستيمؾمف يقتني منتكجات لحاجتو المينية أك الصناعية م

يسمى بالمستيمؾ المحترؼ، ألف الميني أك الصناعي في نظره يعتبر صاحب خبرة كتجربة 
                                                                                                                                                                                     

بكصفيا لككيؿ عقارم قاـ بشراء جياز إنذار لمحالتو الذم يستفيد مف الحماية ضد الشركط التعسفية الكاردة في العقد، 
لممستيمؾ كىك المحترؼ حيث اعتبرت ىذا الككيؿ كمستيمؾ عادم الذم يككف في حالة جيؿ، مكرسة بذلؾ مفيكما جديدا 

 المستيمؾ.
ر العدد يتعمؽ برقابة الجكدة كقمع الغش، ج. 1990يناير  30المكافؽ  1410رجب  3مؤرخ في  90/39ػ مرسـك تنفيذم 1
 .1410رجب  4الصادر في  5
 .2004يكنيك27، الصادرة في 41، ج.ر العدد 2004يكنيك23المؤرخ في  04/02ػ القانكف 2
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 ييا كلذا فيك ال يستفيد مف الحماية التي يقررىا القانكفكلو دراية في المنتكجات التي يقتن
، إال أنو كفر لو الكسائؿ كاإلمكانيات المادية لضماف حد معيف مف الحماية ضد لممستيمؾ

 تعسؼ المنتج أك الصانع.
 تجاه المضيق:تقييم اثإ ـ ب 

در ىك األجك ستيالكية تيمؾ الطرؼ األضعؼ في العالقة اإلتجاه أف المسىذا اإل يرل
 كاألكلى بالحماية.

ستيالكية كىك أقؿ قدرة ككفاءة، إالرأم أف الميني قد يقكـ بعممية كيؤخذ عمى ىذا 
ىذا التعامؿ، فيك لـ يقـ لعدـ الدراية بمثؿ  ،فالمحامي الذم يشترم مكتبا قد يككف كذلؾ

 .ستيالكية خاصة بعممو بؿ بعيدة كؿ البعد عف تخصصوإبعممية 
 لمستيمؾ كىك مف إختصاص الفقو،تعريؼ افي  وتدخمالجزائرم بكانتُقد تعريؼ المشرع 

شباع إ إلىمجرد شخص ييدؼ فقط  هحيث ضيؽ كثيرا مف مفيـك المستيمؾ، بأف اعتبر 
 ...حاجاتو الشخصية كاألسرية مف مأكؿ كمشرب كممبس

في حيف أف الشخص لو عدة أىداؼ كاىتمامات كأنشطة ال تدخؿ في عممية اإلشباع 
بعد ممكية يجار، السكف، كعقد نقؿ اليا تعد ضركرية لحياتو مثؿ عقد اإللكن ،ؽالمادم الضي

 .(1)عقد القرض...
 بانيا: التوسع في مفيوم المستيمك

اجية المتدخؿ لجأ جانب مف رغبة في تكسيع مجاؿ الحماية القانكنية لممستيمؾ في مك 
. إلىالفقو   إدراج فئات أخرل مف المتعاقديف تحت ظؿ ىذا المفيـك

تجاه المتدخؿ الذم يتعامؿ في غير مجالو أك اختصاصو مستيمكا، ىذا اإل يعتبرحيث 
فالحماية المقررة لممستيمكيف تشمؿ تمقائيا المتدخميف إذا مارسكا عمال في نطاؽ مينتيـ 

 .كخارج عف دائرة اختصاصيـ
 .(2)ستيالؾ"مؾ بأنو " كؿ شخص يتعاقد بيدؼ اإلكمف خالؿ ذلؾ يعرؼ المستي

                                                           
المقصكد سعد، الحماية القانكنية لممستيمؾ بيف القانكف المدني كالفقو اإلسالمي )دراسة مقارنة(، دار ػ إسالـ ىشاـ عبد 1

 .26،  ص2014الجامعة الجديدة، االسكندرية ،
، 2009ػ2008لتزاـ باإلعالـ في العقكد، رسالة دكتكراه الدكلة في القانكف الخاص، جامعة الجزائر، ػ ذىبية حامؽ، اإل2

 .184ص
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يعد مستيمكا الشخص الذم يتعاقد خارج تخصصو، ألغراض مينية أك شخصية،  كبذلؾ
فالمتدخؿ الذم يعمؿ ألغراض مينية، لكف خارج نطاؽ تخصصو يعد مستيمكا، كالطبيب 

 الذم يشترم المعدات الطبية لمزاكلة عممو.
 الفرنسي التي 1978يناير 10مف قانكف  35نص المادة  إلىتجاه كيستند أنصار ىذا اإل

يني في جانب آخر، حيث نصت كالم ،جمعت بيف لفظي المستيمؾ كغير الميني في جانب
:" نصكص القانكف المذككر المتعمقة بالشركط التعسفية تعقد فقط العقكد المبرمة بيف عمى أف

 المينييف كغير المينييف أك المستيمكيف".
أنو يتمتع بالخبرة  ال يعني يتعمؽ بمجاؿ تخصصو فقطفالقكؿ أف المتدخؿ يحيط بكؿ ما 

 ىك ما ينطبؽ عمى األعماؿ الخارجة عف مجاؿ تخصصو.ك 
ف المفيـك الكاسع لمفظ المستيمؾ سيجعؿ نطاؽ قانكف المستيمؾ أتجاه كيؤخذ عمى ىذا اإل

ف تعاقد خارج نطاؽ اختصاصو فميس مف الضركرم أف   تنعدـغير محدد، فالمحترؼ حتى كا 
 .(1)يط لديو مقكمات التعاقد كالتعاقد البس

 ستيالكلإلالتوسع في تحديد المتدطمين في عممية عرض السمعة البند الباني: 
بيدؼ تكسيع الحماية القانكنية لممستيمؾ كسع المشرع مف مجاؿ تحديد المتدخميف لتسييؿ 

حتياطية عمى غرار إنتج مسؤكؿ محدد، بأف جعؿ مسؤكلية المتدخؿ غير الم إلىالتكصؿ 
 .1985لسنة  كربيةمنيج التعميمة األ

حماية المستيمؾ كقمع الغش، المتعمؽ ب 09/03رقـ قانكف المف  3/7لييـ المادة إ أشارت
 كسيط، التاجر، المستكرد كالمكزع.كالمتمثميف في المنتج أك الصانع، الفئة المتدخميف  إلى
 المنتج:تحديد ـ أوال 

 كىي : المنتجتعريؼ  ستيالؾ مغفال تحديدشرع الجزائرم عمى تعريؼ عممية اإلالم اقتصر 
الذبح المحصكؿ كالجني كالصيد البحرم ك  " العمميات التي تتمثؿ في تربية المكاشي كجمع

لؾ تخزينو أثناء مرحمة ذالتركيب كتكضيب المنتكج، بما في التحكيؿ ك ك  كالمعالجة كالتصنيع
 ا قبؿ التسكيؽ األكؿ ".تصنيعو كىذ

                                                           
 .42،43الـ ىشاـ عبد المقصكد، مرجع سابؽ، صػ إس1
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م يقصد بو كؿ المتدخميف في العممية المعنى الكاسع لممنتج كالذ ،لؾنستنتج مف ذ
 با.، أما المنتج بالمعنى الضيؽ ىك أف يككف صانعا أك مرك  اإلنتاجية

" ضـ القطع كالمنتجات  م يقصد بوب مف خالؿ تعريؼ التركيب الذكيتحدد مفيـك المرك  
 .(1)ة لمحصكؿ عمى منتجات أخرل أكثر منفعة كذات ربحية تجارية أكثر "نصؼ المصنع

ب حتى رك  مب ىك صانع المنتكج النيائي، فيطمؽ لفظ المنتج عمى البا ما يككف المرك  كغال
ه الحالة يصعب عمى المضركر ذفي ىبي السيارات، ك كلك لـ يكف قد صنع كؿ أجيزتيا كمرك  

 ثبات الخطأ في جانب أم منتج.إ
 ـ الوسيط:بانيا 

ضع المنتكج راحؿ عممية ك في كؿ منتاج أك التكزيع، في عمميات اإل م يتكسطىك الذ 
ستيالؾ، كبالتالي ىك مف المتدخميف المسؤكليف في مكاجية المستيمؾ فيما يخص تحقيؽ لإل

 أمنو كسالمتو.
 ـ الموزع:بالبا 

قد يشمؿ المكزع التسكيؽ ذاتو، كقد يقتصر عمى نشاط خاص ىك عممية نقؿ السمعة مف  
 الجممة أك نصؼ الجممة.البائع ب إلىيا أك صانعيا أك مستكردىا األكؿ منتج
اب السالمة في طار ميني، يسأؿ عف غيإؿ شخص ساىـ في تسكيؽ المنتكج في فك

لؾ شأف المنتج، فطالما أف التكزيع يفترض كجكد المنتكج في متناكؿ ذالمنتكج، شأنو في 
لؾ يجعؿ ذف إة سكء التخزيف أك سكء النقؿ فالمكزع، ففي حالة تعرض المنتكج لإلتالؼ نتيج

 زع مف المتدخميف المسؤكليف تجاه المستيمؾ.المك 
 ـ المستورد:رابعا 

الجزائر، كيعتبر مف المتدخميف لقيامو بإدخاؿ  إلىـ باستيراد المنتكجات مف الخارج يقك  
 جات خطيرة أك غير مطابقة لممكاصفات.ك منت

 ـ التاجر:طامسا 
و:" كؿ شخص طبيعي أك طبقا لممادة األكلى مف القانكف التجارم التي عرفت التاجر بأن 

 لؾ ".القانكف بخالؼ ذ ة لو، ما لـ يقضيتخذه مينة معتادك  معنكم يباشر عمال تجاريا
                                                           

يكمي , بالممتقى الكطني الخامس داخمةم، أثر التحكالت اإلقتصادية عمى تعديؿ قانكف حماية المستيمؾ، ػ سماتي الطيب1
 .08، ص2012ديسمبر 6ك5
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شخص طبيعي مسجؿ في سجؿ الصناعات التقميدية، كىك يمارس نشاطا  أما الحرفي ىك
 و.نشاطو كسيره كيتحمؿ مسؤكليت دارةكا  العمؿ  تنفيذتقميديا، يثبت تأىيال كيتكلى بنفسو مباشرة 

فالتاجر قد يككف شخصا طبيعيا أك معنكيا، أما الحرفي فيك دائما شخص طبيعي نظرا لما 
 .(1)تمثمو الحرفة مف مفيكـ الصناعة التقميدية اليدكية

نَتج الصناعي، سكاء كاف مخصصا كيمكف القكؿ أف المنتج ليس فقط ىك صانع الم
رض م يستخرج مف األذالنما أيضا الميني ا  أك غير مخصص، ك ندماج في منتج آخر لإل
 .(2)أكلية امكاد

 المنتوجتحديد البند البالث: 
ؼ بأنو " كؿ ماؿ منقكؿ مف ؽ.ـ. 1386عرؼ المشرع الفرنسي المنتكج في نص المادة 

ف اك  حتى منتكجات األرض، كتربية المكاشي كالدكاجف بعقار، كيسرم ىذا الحكـ عمى رتبط ا 
ة لنص المادة الثانية مف كىي المطابق، منتكجا" البحرم، كتعتبر الكيرباءكالصيد البرم ك 
 التكجيو األكربي. 
القانكف الفرنسي استبعد الخدمات مف كربي ك ليو أف كؿ مف التكجيو األإشارة كما تجدر اإل

نطاؽ تطبيؽ المسؤكلية المكضكعية المكحدة، كما تطابؽ في استبعاد العقارات مف مجاؿ 
جيو األكربي المنتكجات الزراعية كنكاتج الصيد مف ىذه تطبيؽ ىذه المسؤكلية، كاستبعد التك 

المسؤكلية، قبؿ استخداـ المبيدات الكيمياكية أك إخضاعيا ألعماؿ الحفظ كالتجميد أك أدخمت 
عمييا أم مكاد مضافة أخرل، ففي حالة إضافة تمؾ المضافات خضعت ألحكاـ المسؤكلية 

 .(3)المكضكعية المكحدة

                                                           
قمع الغش، مذكرة لنيؿ لتزاـ المتدخؿ بضماف سالمة المستيمؾ في ضكء قانكف حماية المستيمؾ ك إػ شعباني حنيف نكاؿ، 1

 .16شيادة الماجستير، فرع عقكد كمسؤكلية، قسـ الحقكؽ، جامعة الجزائر، ص
ليو لتحديد صفة المتدخؿ كمف أىـ ىذه المعايير معيار اإلعالف، اإلحتراؼ، إىناؾ أكثر مف معيار يتـ اإلستناد وػ 2

 السمطة، التفكؽ.
" مصطمح المنتكج يقصد بو كؿ منقكؿ عدا المكارد األكلية الزراعية ػ تنص المادة الثانية مف التكجيو األكربي عمى 3

كمنتكجات الصيد حتى كلك أدمجت في منقكؿ أك عقار، كيقصد بالمكارد األكلية الزراعية منتكجات التربة كالزراعة كاإلنتاج 
 الكيرباء". الحيكاني، كالصيد عدا المنتكجات التي أجرم ليا نكع مف التحكيؿ كيدخؿ في مدلكؿ المنتكج
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 1975مصطمح المنتكج في القانكف المدني الجزائرم لسنة  إلىم لـ يشر المشرع الجزائر ك 
نما استعمؿ لفظ "الشي، ك 1975سبتمبر  26بتاريخ  75/57 الصادر تحت رقـ " كأساس ءا 

 .(1)لمحؿ االلتزاـ 
كعرفو البعض بأنو المحؿ الذم تقع عميو الحقكؽ المالية، لتمييز الشيء عف الماؿ أك 

أك معنكيا، منقكال أك عقارا، فمفظ الشيء يشمؿ كؿ محؿ التزاـ الحؽ المالي سكاء كاف ماديا 
 .(2)مقـك بالماؿ

 إلىالمشرع الجزائرم مصطمح المنتكج  أضاؼ 2005كعند تعديؿ القانكف المدني سنة 
جانب مصطمح الشيء، حيث تقـك مسؤكلية المنتج عف األضرار التي تسببيا منتكجاتو 

.ج " يككف المنتج مسؤكال عف الضرر الناتج عف مكرر مف ؽ.ـ 140المعيبة حسب المادة 
 عيب في منتجو حتى كلك لـ تربطو عالقة تعاقدية.

تكج المنبعقار، السيما المنتكج الزراعي ك يعتبر منتكجا كؿ ماؿ منقكؿ كلك كاف متصال ك 
الطاقة الكيربائية، ك البحرم ك  الغذائية كالصيد البرمالصناعة الصناعي كتربية الحيكانات ك 

  ؿػلمشرع الجزائرم بذلؾ المفيكـ المكسع " لممنتكج "مسايرا ما تكصا يجكانت
جكيمية  25الصادرة بتاريخ  374/85كالتعميمة األكربية رقـ ، (3)القانكف الفرنسي إليو

1985(4). 
نما يشمؿ كذلؾ المنتكجات إفمـ يعد المنتكج ينظر  ليو في جانبو الصناعي فقط، كا 

 الكيرباء. كذالحيكانية، كمنتكجات الصيد، ك الزراعية، كنكاتج التربية ا
منتيجا نيج المشرع الفرنسي الذم كقد استبعد المشرع الجزائرم العقار مف مفيـك المنتكج، 

 استبعد العقار مف نطاؽ المسؤكلية المكضكعية.

                                                           
كما يمييا مف القانكف المدني اشترطت أف يككف الشيء مكجكدا أك ممكف الكجكد، معينا أك قابال لمتعييف  92ػ طبقا لممادة 1

 كما يمييا مف القانكف المدني. 138كمشركعا كما حددت المادة 
 . 02ػ محمد حاج بف عمي، مرجع سابؽ، ص2
تحت عنكاف المسؤكلية عف  1386/18إلى  1386/1في نص المكاد  1998م ما 19المؤرخ في  98/389ػ القانكف رقـ 3

 فعؿ المنتكجات المعيبة.
 .2000ديسمبر  4،السارية المفعكؿ في 1999مايك  10الصادرة في  34ػ المعدلة بالتعميمة األكربية رقـ 4



 تحديد قواعد الحماية المدنية لممستيمك من أضرار المنتوجات الغذائية      الفصل األول: 

 

 

55 

أف المشرع  يتبيفالمتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش  09/03القانكف رقـ  إلىكبالرجكع 
معنكم،  ج، ليشمؿ كؿ منتكج منقكؿ مادم أكتكسع في تحديد المقصكد بالمنتك  الجزائرم

 .(1)صناعي أك طبيعي، مدمج في منقكؿ آخر أك عقار، خطرا كاف أك غير خطر بطبيعتو
 قيام مسؤولية المنتج )المتدطل( وفقا لقواعد المسؤولية الموضوعية الطاصة الفرع الباني:

ر مسؤكلية المتدخؿ بعد صدكر التكصية األكربية الصادرة لقد تأثر المشرع الجزائرم بتطك 
تأثر المشرع الفرنسي بنصكصيا كما (، 17إلى 01في نصكصيا مف ) 1985يكليك 25في 

، 1386/18ػ 1386/1كذلؾ بإدخاؿ تعديؿ في القانكف المدني الفرنسي في نصكص المكاد 
ة لممستيمؾ خاصة مف أضرار بتبني المسؤكلية الالخطئية بيدؼ إضفاء أكبر قدر مف الحماي

 ستيالؾ.كسع عمى اإلطالؽ في اإلات الغذائية باعتبارىا المجاؿ األالمنتكج
 جات المعيبةو المسؤولية عن فعل المنت قيامـ  البند األول

تقكـ مسؤكلية المتدخؿ)المنتج( طبقا لقكاعد المسؤكلية المكضكعية أف يحدث الضرر بفعؿ 
كح لمتداكؿ فال يكفي لقياـ مسؤكلية المتدخؿ في مكاجية العيب المكجكد بالمنتكج المطر 

حداث إالمستيمؾ أف المتدخؿ قد شارؾ في مستيمؾ المنتكجات الغذائية أف يثبت المضركر 
 مف التكصية األكربية. 04ؽ.ـ.ؼ، كالمادة  1386/9الضرر، طبقا لممادة 

بالقكاعد العامة المتعمؽ  89/02شرع الجزائرم في القانكف رقـكقد سبؽ أف أشار الم
أف :" كؿ مف قصر في تطبيؽ كؿ أك جزء مف  إلى 29، في نص المادة )الممغى( لممستيمؾ

كفاة، ك أكف كتسبب في عجز جزئي كدائـ ( مف ىذا القان3العناصر المذككرة في المادة )
مكرر مف  140...."، كتأسيسا لنص المادة .تطبؽ عميو زيادة عمى التعكيضات المدنية

                                                           
 فإف: 09/03ػ فطبقا لممادة الثانية مف القانكف 1

 أف يككف مكضكع تنازؿ بمقابؿ أك مجانا. ػ المنتكج كؿ سمعة أك خدمة يمكف
ػ منتكج سميـ أك نزيو كقابؿ لمتسكيؽ: منتكج خاؿ مف أم نقص ك/ أك عيب خفي يضمف عدـ اإلضرار بصحة كسالمة 

 المستيمؾ ك/أك مصالحو المادية كالمعنكية.
لمدة ال يشكؿ أم خطر أك يشكؿ ػ منتكج مضمكف: كؿ منتكج في شركط إستعمالو العادية أك الممكف تكقعيا، بما في ذلؾ ا

أخطارا محدكدة في أدنى مستكل تناسب مع إستعماؿ المنتكج، كتعتبر مقبكلة بتكفير مستكل حماية عالية لصحة كسالمة 
 األشخاص.

 ػ منتكج خطير: كؿ منتكج ال يستجيب لمفيـك المنتكج المضمكف المحدد أعاله.
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لناتج عف عيب في :" يككف المنتج مسؤكال عف الضرر اأفعدؿ كالمتمـ المتضمنة ؽ.ـ.ج الم
 .تربطو بالمتضرر عالقة تعاقدية"لـ  منتكجو حتى كلك

 طرح المنتوج الغذائي لمتداول أوال:
لـ تعرؼ التكصية األكربية فكرة طرح المنتكج لمتداكؿ عمى عكس المشرع الفرنسي الذم 

ؿ عندما القانكف المدني عمى أف "يككف المنتج مطركحا لمتداك مف 1386/5/1نص في المادة 
 .(1)راديا"إيتخمى المنتج عف حيازتو 

تحديد فكرة طرح المنتكج لمتداكؿ  إلىمدني الجزائرم لـ نجد أية إشارة كبتفحص القانكف ال
ـ عد بإفراد مادة كاحدة تتعمؽ بمسؤكلية المنتج، كرغـ 2005رغـ تعديؿ القانكف المدني سنة 

نصكص القانكف المدني الفرنسي  إلى ستنادالمسألة إال أنو يمكف اإل كجكد نص ينظـ ىاتو
نص  إلىلتشابييا مع التكجييات التشريعية لمجزائر في مجاؿ حماية المستيمؾ، كبالرجكع 

ؽ.ـ.ؼ، نستخمص أف عرض المنتكج لمتداكؿ يتطمب شرطيف ىما: التخمي  1386/5المادة 
 .(2)ككحدة عرض المنتكجاإلرادم عف المنتكج 

ـ التمقائي المادم لحيازة فبخصكص الشرط األكؿ المتعمؽ بالتخمي اإلرادم فيفترض التسمي
ف ذلؾ ال إد انتقمت رغما مف إرادة المنتج فالغير، كعمى ذلؾ إذا كانت الحيازة ق إلىالشيء 

أف  5/2-1386رض المنتكج فقد نصت المادة ط كحدة ع، أما شر (3)يعتبر طرحا لمتداكؿ
ال لعرض كاحد لمتداكؿ كىذا ما يسمى بقاعدة كحدة العرض المنتكج ال يككف محال إ

دخميف عمى التكالي في دائرة تكزيع تف يكجد العديد مف الم،ألنو مف المتصكر أ (4)لمتداكؿ
المنتج، مف المنتج األكؿ حتى البائع النيائي، ففكرة الطرح لمتداكؿ مرة كاحدة تعني كؿ 

 يائي كليس المنتكج النيائي نفسو.منتكج النعنصر مف ال
 
 
 

                                                           
 .33ػ محمكد السيد عبد المعطي خياؿ، مرجع سابؽ، 1
 .461، مرجع سابؽ، صلمنتجات المعيبة )دراسة مقارنة(ػ محمد بكدالي، مسؤكلية المنتج عف ا2
 .34ػ محمكد السيد عبد المعطي خياؿ،مرجع سابؽ، ص3
 .463ػ محمد بكدالي، حماية المستيمؾ في القانكف المقارف، دراسة مقارنة في القانكف الفرنسي، مرجع سابؽ، ص4
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 عيب مللمنتوج ااالمقصود ببانيا: 
كىك ما تكصؿ ، (1)يقصد بالمنتكج المعيب كؿ منتكج ال يتكافر فيو األماف المطمكب قانكنا

كركبي بمحاكلة تفادم المشكالت التي أثارىا مفيـك العيب كفقا لقكاعد ليو كاضعكا التكجيو األإ
لخفية، بغية تحقيؽ أكبر قدر مف األماف لمستيمكي المنتكجات الغذائية ضماف العيكب ا

قكاعد المسؤكلية عف فعؿ المنتكجات اختالؼ مفيكـ العيب في ضكء  سالمعيبة، كىك ما يعك
الغذاء بفساده أك المعيبة عنو في ضكء القكاعد العامة؛ كعميو يتبيف أف العيب الذم يمحؽ 

جديد عف المفيـك المألكؼ في قكاعد ضماف العيكب الخفية، ال بمفيكمو التمكثو أصبح مستق
ستعماؿ أك عند انتفاء الصفة العيب عمى عدـ صالحية المنتكج لإلبحيث لـ يعد يقتصر 

بؿ يصير المنتكج معيبا في الحاالت التي يتعرض فييا أمف  ،المكعكد بيا في المنتكج المبيع
ائرم نصكص القانكف الجز لمفيـك الجديد مع ىذا ا، كتتالقى (2)كسالمة المستيمؾ لمخطر

عف أضرار  لعيب لقياـ المسؤكلية المدنيةيا لعنصر اشتراطإبمتدخؿ المنظمة لمسؤكلية ال
: "ذلؾ العيب الذم يككف مف شأنو أف يجعؿ مما يصنعو كيقصد بو المنتكجات الغذائية،

 .في ذاتو"المنتج شيئا خطرا بطبيعتو، أك يزيد مما يمكف ليذا الشيء مف خطكرة 
فالمنتكج كفقا لممفيكـ الجديد لمعيب، قد يكصؼ بالمعيب عمى الرغـ مف صالحيتو  

ذا ما اتسـ بالخطكرة التي تيدد السالمة كاألماف إ لالستعماؿ في الغرض الذم أعد لو
المنتظر منو، كفي ضكء ما تقدـ يتحدد مفيكـ عيب المنتكج بأنو" أم نقص أك خمؿ في 

ة عرضو مف شأنو أف ييدد سالمة المشترم أك الحائز بالخطر كيمحؽ بو المنتكج أك في طريق
  الضرر في حياتو أك شخصو أك في أمكالو".

كما أف بعض العيكب  ،إال أف تحديد العيب في المنتكج يمكف أف يظير بأشكاؿ مختمفة
أك أثناء تكزيع المنتكج الغذائي  نطاؽ المتدخؿ المنتج، حيث قد تحدث العيكبتنشأ خارج 

ذا لـ يستجب المنتكج لمسالمة فتقكـ المسؤكلية إطريقة عرضو أك اإلعالف عف خصائصو، 
 رغـ مراعاة أصكؿ الصنعة المعمكؿ بيا. المرغكبة شرعا

                                                           
ميمي، التنظيـ القانكني لمميني، دراسة مقارنة في نطاؽ األعماؿ التجارية، منشكرات الحمبي ػ أكـر محمد حسيف الت1

 .25، ص2010الحقكقية، بيركت، ط. األكلى، 
 .124ػ محمد محمد القطب مسعد، مرجع سابؽ، ص2
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رغبة كعميو تـ تقدير كجكد العيب بناء عمى معيار مكضكعي يتحدد بغض النظر عف ال 
نما يتحدد تقدير العيب ك الخاصة بالمستيمؾ المضركر ك  فقا لمرغبة المشركعة لالستيالؾ، ا 

التي نصت عمى أنو: "يجب أف يمبي كؿ منتكج  09/03مف القانكف  101ممادة ل طبقا
 لمرغبات المشركعة لممستيمؾ". ستيالؾلإلمعركض 

أف لمتداكؿ كمفاد ذلؾ أمراف ىما :  كيتحدد تقدير العيب منػذ لحظة طرح المنتكج الغذائي
ال تقـك إذا لـ يكف قد طرح السمعة في التداكؿ، كالثاني أف  المسؤكلية المكضكعية لممنتج

مسؤكلية المنتج إذا أثبتت أف العيب لـ يكف مكجكدا كقت طرح السمعة في التداكؿ أك إذا ثبت 
 .(1)أف العيب قد نشأ بعد ىذا الطرح

 الضــــررالمقصود ب :بالبا
نصر الضرر أساسا، كيقصد المسؤكلية المدنية عف فعؿ المنتكجات المعيبة عمى ع تقكـ

سكاء  ،بالضرر األذل الذم يصيب الشخص في حؽ مف حقكقو أك في مصمحة مشركعة لو
كاف ذلؾ الحؽ أك تمؾ المصمحة متعمقة بسالمة جسمو أك عاطفتو أك بمالو أك حريتو أك 

 .(2)شرفو كاعتباره أك غير ذلؾ
المنتج مما جعؿ نطاؽ  إال أف المكاقؼ تعددت بخصكص األضرار التي تغطييا مسؤكلية

مجاؿ تطبيؽ  إلى نظركاتساعا حسب ال احماية مستيمؾ المنتكجات الغذائية يتغير ضيق
األضرار الجسمانية التي المنتكجات المعيبة، فالبعض منيا كقؼ عند حد  المسؤكلية عف فعؿ

الكاجب الخاصة بالقانكف  "الىام"تفاقية إف ،ستيالؾ المنتكجات الغذائية المعيبةإنتجت عف 
كاسعا لمضرر الكاجب التطبيؽ عمى مسؤكلية المنتج في ميداف تنازع القكانيف حددت مجاال 

و حماية كاسعة لممستيمؾ مف األضرار التي تصيبو في جسمو كأمكال تتغطيتو، كأضف
قتصادية الناجمة عف األضرار الجسمانية أك المالية التي كممتمكاتو، فضال عف الخسارة اإل

                                                           
 .298، ص2013ية، ػ منى أبك بكر الصديؽ، اإللتزاـ بإعالـ المستيمؾ عف المنتجات، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندر 1
 .351ػ سميماف مرقس، مكجز أصكؿ االلتزامات، مطبعة لجاف البياف العربي،القاىرة، ص 2
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األضرار التي تصيب المنتكج ذاتو شرط أف يككف الضرر  إلىؿ تكسع نطاقيا ، ب(1)أصابتو
 .(2)مقترنا بأضرار أخرل جسمانية أك مالية

" يككف المنتج مسؤكال عف أنو التي تتضمف  ؽ.ـ.جمكرر  140نص المادة  إلىبالرجكع ك 
"، مما تربطو بالمتضرر عالقة تعاقدية عف عيب في منتكجو حتى كلك لـ ةاألضرار الناتج

أك الساـ مف يطرح التساؤؿ عف مدل تغطية األضرار الناجمة عف تناكؿ الغذاء الممكث 
 طرؼ المشرع الجزائرم؟

تتحدد األضرار التي تغطييا المسؤكلية الناشئة عف فعؿ المنتكجات الغذائية مف ىنا 
 :إلىفي التشريع الجزائرم المعيبة 

 األضرار الجسمانية:ـ أ 
لو الغذاء الممكث، كالكفاة ثر تناك نساف في جسده إالتي تصيب اإل حيةىي األضرار الصِ 

؛ (3)صابات الجسمانية التي تتراكح بيف التسمـ كحدكث إعاقة مؤقتة أك دائمة لممضركرأك اإل
القدرة عمى الكسب  صاريؼ العالج كعدـمتعمقة بماألضرار العف المسؤكلية  غطيت كما

تبيف أف المشرع الجزائرم كسع في مجاؿ األضرار صابة البدنية؛ كىكذا يالناجمة عف اإل
الجسمانية التي تغطييا المسؤكلية عف فعؿ المنتكجات الغذائية المعيبة عمى غرار ما كرسو 

 .المشرع الفرنسي كالتكصية األكربية
 األضرار الماليةـ ب 

األضرار الالحقة بأمكاؿ المستيمؾ أك حتى المنتكج الغذائي ذاتو شرط أف يككف ىي 
 .(4)راض تجارتو أك مينتوأك استعممو في غير أغ ور قد امتمكالمستيمؾ المضرك 

                                                           
 .257، صمرجع سابؽػ سالـ محمد رديعاف العزاكم، 1
ػ في حيف اقتصرت إتفاقية المجمس األكربي عمى األضرار الجسمانية ) اإلصابة البدنية (، دكف أف يشمؿ بقية األنكاع 2

 مف األضرار التي تحدث بسبب عيب فييا أك بسبب طبيعتيا الخطرة.األخرل 
ػ بينما كانت اتفاقية السكؽ األكربية المشتركة أكسع نطاقا في تفصيميا لألضرار الناجمة عف استيالؾ المنتكجات المعيبة   

عف األضرار التي ناشئة بشمكليا لكؿ األضرار التي تصيب الجسـ األمكاؿ أك الممتمكات فضال عف األضرار األدبية ال
 .258ك257مرجع سابؽ، ص  ،ستثناء المنتكج المعيب ذاتو، أنظر سالـ محمد رديعاف العزاكمإتصيب المستيمؾ ب

ػ إسماعيؿ نامؽ حسيف، المسؤكلية المدنية الناجمة عف التمكث الغذائي، دراسة تحميمية مقارنة، مجمة المفكر، العدد الحادم 3
 .25بسكرة، ص عشر، جامعة محمد خيضر، 

ػ عمي فتاؾ، حماية المستيمؾ كتأثير المنافسة عمى ضماف سالمة المنتج، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، ط األكلى 4
 .390، ص2013
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مكلة بالتعكيض، ك يستفاد مف ذلؾ أف المشرع الجزائرم كسع مف نطاؽ األضرار المش
ال أف األغراض إبالمنتكج الغذائي المعيب ذاتو،  األضرار التي تمحؽ يحيث أنو لـ يستثن
ؾ ألغراض تجارية كبمناسبة ممارستو لحرفتو مستثناة مف نطاؽ كيا المستيمكاألمكاؿ التي تمم  

 04/02الفقرة الثانية مف المادة الثالثة مف القانكف  عميوالمسؤكلية عمى أساس ما نصت 
التي نصت عمى أنو :" المستيمؾ ىك يحدد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، الذم 

مجردة أك يستفيد مف خدمات عرضت لمبيع  كؿ شخص طبيعي أك معنكم يقتني سمعة قدمت
 .(1)مف كؿ طابع ميني "

 الضرر المعنويـ ج 
ىك ذلؾ الضرر الذم يصيب المستيمؾ جراء الغذاء الممكث كالمتمثمة في اآلالـ الحسية 

 .(2)التي يعانييا بسبب التشكىات أك العاىات التي تمحقو فضال عف الضرر الجمالي
الشرؼ، ك  ر الضرر المعنكم المتمثمة في الحرية كالسمعةكقد عدد المشرع الجزائرم صك 

تاركا تعريفو لمفقو، كيعرؼ بأنو :" كؿ مساس بحؽ أك مصمحة مشركعة يسبب لصاحب 
جتماعي أك في عاطفتو أك شعكره كلك لـ يسبب لو الحؽ أك المصمحة أذل في مركزه اإل

 .(3)خسارة مالية"
عكره أك عاطفتو أك كرامتو أك شرفو أك نساف في شكما عرؼ باألضرار التي تصيب اإل

   .(4)الناسعقيدتو، أك أم معنى آخر مف المعاني التي يحرص عمييا 
 الضرر المباشر والضرر غير المباشر:  د ـ

قد يصيب المستيمؾ ضررا مباشرا نتيجة الستيالكو المنتكج الغذائي المعيب سكاء في 
 جسمو أك مالو.

الؾ المنتكج الغذائي الضار، كأف جة طبيعية عف استيكالضرر المباشر ىك ما يككف نتي
لمستيمؾ كبيعو أك عرضو لممنتكج الغذائي ا بخداع المتدخؿ البائعمنتكج مقمدا، فقياـ ككف الي

                                                           
 .2004يكنيك27، الصادرة في 41، ج.ر العدد 2004يكنيك23المؤرخ في  04/02ػ القانكف 1
 .26ػ إسماعيؿ نامؽ حسيف، مرجع سابؽ، ص2
 352ف مرقس، مرجع سابؽ، صػ سميما3
 .206ػ حسف عبد الباسط جميعي، مرجع سابؽ، ص4
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أما الضرر غير  ، يستمـز التعكيض،لحؽ بالمستيمؾ عمى أنو أصمي يعد ضررا مباشرا
 المكضكعية المكحدة.المباشر ال يستكجب التعكيض طبقا ألحكاـ المسؤكلية 

 الضرر غير المتوقع:و  الضرر المتوقعـ  ـى
نو التعكيض عف الضرر المتكقع، غير أفي الفقرة الثانية ال يتـ  ؽ.ـ.ج 182نصت المادة

حكاـ المسؤكلية المتكقع طبقا ألغير التعكيض عف الضرر المتكقع كالضرر يجكز 
 براـ العقد.إلعادم كقت تكقع ىك معيار الرجؿ امعيار الضرر المك  ،التقصيرية

 الضرر المستقبلو  الضرر الحال و ـ
الضرر الحاؿ ىك الضرر المحقؽ الكقكع، كليس المقصكد بذلؾ أف يككف الضرر قد 

المستقبؿ، كلذلؾ كجب  إلىتحقؽ فعال، بؿ يكفي أف يصبح كجكده مؤكدا كلك تراخى كقكعو 
لمستقبؿ ضرر تحقؽ سببو التمييز بيف الضرر المحتمؿ كالضرر المستقبؿ، فالضرر ا

المستقبؿ، أما الضرر المحتمؿ فيك ضرر لـ يقع كال يكجد  إلىأك بعضيا كتراخت آثاره كميا 
 ما يؤكد أنو سيقع، كيحتمؿ كقكعو كعدـ كقكعو.

فطبقا ألحكاـ المسؤكلية المكضكعية المكحدة فاف الضرر الحاؿ كالضرر المستقبمي المؤكد 
 ا الضرر المحتمؿ فال يرتب الحؽ في التعكيض  الكقكع يستكجباف التعكيض, أم

 الضرر المرتد و  الضرر الموروث. ي
خمفو، أما الضرر  إلىالذم ينتقؿ مف المستيمؾ )السمؼ( الضرر المكركث ىك الضرر 

المرتد ىك الذم يصيب المستيمؾ الخمؼ في شخصو بسبب الضرر الذم أصاب السمؼ، 
أنو  إالبالضرر المكركث أك الضرر المرتد، كرغـ عدـ كجكد أم نص يتضمف حكما خاصا 

 .(1)ال يكجد ما يمنع القاضي مف الحكـ بو
 العالقة السببية:رابعا: 

رغـ أف عالقة سببية بيف العيب كالضرر، يشترط لقياـ مسؤكلية المنتج أف تككف 
مى ؤكلية مكضكعية مبنية عالمسؤكلية المدنية الناشئة عف أضرار المنتكجات الغذائية تعد مس

                                                           
الذم قررت فيو استحقاؽ  1979فبراير  27ػ تصدت محكمة النقض الفرنسية ليذه المسألة في حكميا الصادر بتاريخ 1

ؼ عمى كجكد رابطة مدني فرنسي في حالة الضرر المرتد نتيجة لكفاة المجني عميو دكف تكق 1383التعكيض كفقا لممادة 
قانكنية بيف طالب التعكيض كالمجني عميو، كمنذ صدكر ىذا الحكـ لـ يعد ىناؾ ما يمنع مف قبكؿ التعكيض في الدعكل 

 التي يرفعيا أشخاص أجانب عف أسرة المتكفى عما يصيبيـ شخصيا مف أضرار مادية أك أدبية.
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ال أف المشرع ألـز المستيمؾ المضركر بإثبات كجكد عيب في المنتكج الغذائي مع الضرر، إ
 العيب.ك  العالقة السببية بيف الضررإثبات 

خطاء التي غير أف الصعكبة المثارة بشأف العالقة السببية ىي تعدد األسباب أك األ
ثبكت تعيب السمعة، كأف ساىمت في إحداث الضرر، فحتى تقـك مسؤكلية المتدخؿ البد مف 

ىذا العيب كجد قبؿ طرح المنتكج لمتداكؿ كبإرادة المتدخؿ )المنتج(، كتسييال لممتضرر في 
إثبات العالقة السببية، تـ إنشاء قرينة قانكنية مفادىا أف العيب يعتبر مكجكدا في السمعة عند 

نفييا بإثباتو خمك المنتكج  إطالقيا في التداكؿ، كتعتبر قرينة بسيطة يمكف لممتدخؿ ) المنتج (
 مف العيب كقت إطالقو في التداكؿ.

 الموحدة دفع المسؤولية الموضوعية طرقالباني: البند 
رغـ أف مسؤكلية المتدخؿ عف فعؿ المنتكجات الغذائية المعيبة تقـك عمى أساس تحمؿ 

األكربية مف التكصية  7لمادة نص امف ؽ.ـ.ؼ المطابقة ل 1386/1التبعة، إال أف المادة 
عفاء مف المسؤكلية عف فعؿ المنتكجات الغذائية المعيبة بقكليا :" عمى أسباب اإلالتي نصت 

 يككف المنتج مسؤكال بقكة القانكف إال إذا أثبت أنو:
 .ج لمتداكؿك لـ يطرح المنت -
في الحساب كؿ الظركؼ، لـ يكف مكجكدا في  األخذأف العيب الذم أحدث الضرر مع  -

 ج لمتداكؿ.ك ج لمتداكؿ، أك أف ىذا العيب قد نشأ بعد طرح المنتك طرح فييا المنتالمحظة التي 
 .ج لـ يكف مخصصا لمبيع أك ألم شكؿ مف أشكاؿ التكزيعك أف المنت -
ج لمتداكؿ، لـ تسمح لو ك أف حالة المعرفة العممية كالفنية، في المحظة التي طرح فييا المنت -

 بأف يكشؼ عف كجكد العيب.
 .ج لمقكاعد اآلمرة لمنظاـ التشريعي أك الالئحيك مطابقة المنت إلى راجع أف العيب -

ال يككف منتج الجزء المركب المندمج في المنتج النيائي مسؤكال إذا أثبت أف العيب راجع 
التكجييات المعطاة بكاسطة المنتج ليذا  إلىالذم اندمج فيو ىذا الجزء أك  جك مفيـك المنت إلى

 ج النيائي".ك منتالمنتج )أم منتج( ال
عمى  (مف التكصية األكربية 8/2ممادة المقابمة لمنؽ.ـ.ؼ )  1386/13كنصت المادة 

" ال يستطيع المنتج أف يتخمص مف مسؤكليتو جزئيا أك كميا إذا كاف الضرر حدث : أنو
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ؿ عنو المضركر، أخذا في كخطأ المضركر معا، أك خطأ شخصي سئج ك بكاسطة عيب المنت
 ؿ الظركؼ".عتبار كعيف اإل

مف التكصية عمى أنو :" ال يعفى المنتج جزئيا مف  1386/14كما نصت المادة 
 مسؤكليتو اتجاه المضركر بفعؿ الغير الذم ساىـ مع عيب المنتج في إحداث الضرر"

عدـ تكافر  إلىيرجع بعضيا  كعميو يتبيف أف المشرع أتاح طرقا عديدة لدفع المسؤكلية
كيرجع  ،جنبيتمكُّف المنتج مف إثبات السبب األ إلىسؤكلية، أك زمة لقياـ المط الالالشرك 

 لمشرع تنظيما خاصا في ىذا الصدد.اكالذم أفرد ليا  تقادـ الدعكل  إلىخر البعض اآل
 : كاآلتي ك يمكف تقسيـ ىذه األسباب 

 دفع المسؤولية لعدم توافر شروطيا :أوال
الغذائية عمى أساس الضرر شرط  نظرا لتأسيس مسؤكلية المتدخؿ عف عيكب المنتكجات 
ف إفؽ.ـ.ج  140قا لنص المادة العالقة السببية بينيما، طبتكفر ك  ب المنتكج الغذائيتعيّ 

لممتدخؿ إثارتو الذم يمكف تخمؼ شرط مف الشركط يمكف اعتباره بمثابة دفع مف الدفكع 
 كالمتمثمة في:

 ستيالكسمعة الغذائية لإلشرط عدم عرض الػ  أ
ية المتدخؿ في مكاجية المستيمؾ عف أضرار المنتكجات الغذائية عند طرحو تقكـ مسؤكل 

ؽ.ـ.ؼ،  1386/5المشرع الفرنسي في نص المادة  نص عميوالمنتكج الغذائي لمتداكؿ، كقد 
، كمف ثـ (1)التخمي إراديا عف حيازتوىك كبذلؾ فإف المقصكد بطرح المنتكج الغذائي لمتداكؿ 

نما رغما عنو بسبب سرقتو و لـ يطرح المنتكج الغذائي بإيستطيع المتدخؿ أف يثبت أن رادتو كا 
 .ليذه األمانة أك خيانة المؤتمف عميو

 09/03القانكف كص نص إلىكبتطبيؽ ىذه القكاعد في التشريع الجزائرم، كبالرجكع 
اء المعيب كاألضرار فإف المتدخؿ يتحمؿ مسؤكلية الغذالمتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش 

                                                           
متداكؿ بأنو: "فقداف السيطرة عمى المنتكج بتسميمو إلى شخص مف إتفاقية المجمس األكربي اإلطالؽ ل 2ػ عرفت المادة 1

 آخر".
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ستيالؾ بداية مف التي لحقت بالمستيمؾ في جميع مراحؿ عممية عرضو لالجمة عنو النا
 .(1)ستيالؾ قبؿ اقتنائيا مف قبؿ المستيمؾالعرض النيائي لإل إلىاألكلى مرحمة التصنيع 

 ا لحظة طرحو لمتداول ج الغذائي معيبو أال يكون المنتب ـ 
مف التكصية األكربية عمى 7دة المطابقة لمما (2)مدني فرنسي 1386/11/2نصت المادة 

أف المتدخؿ يمكنو درأ المسؤكلية إذا أثبت أف العيب لـ يكف مكجكدا كقت طرح المنتكج 
فيمكف لمنتج المادة األكلية كالقمح أف ، ىذا العيب كجد بعد طرحو لمتداكؿ لمتداكؿ، أك أف

ج ك منت إلىتحكيمو منتج مكمؼ ب إلىدا عندما سمـ ىذا المنتكج يثبت أف العيب لـ يكف مكجك 
يككف العيب الحقا عمى طرح قد ك  ،مثال، كبالتالي تقـك مسؤكليتوأك الدقيؽ سميد صناعي كال

)الممغى( 90/266( مف المرسـك التنفيذم رقـ  6ك 3المنتكج كىك ما نصت عميو المادتيف )
 .(3)ثبات كجكد عيب السالمةإـ مسؤكلية المتدخؿ في ىذا الشأف حيث يشترط لقيا

 ـ أال يكون المنتوج الغذائي لقصد البيع والتوزيع ج 
بو المشرع الفرنسي يمكف لممتدخؿ التخمص مف المسؤكلية المكضكعية كفؽ ما تطم

 كلـ يكف، (4)قصد الربحالمنتكج الغذائي لمتداكؿ لـ يكف بي بإثبات أف طرح كالتكجيو األكرب
مسؤكال كفقا المتدخؿ لة ال يككف مف خالؿ ممارسة نشاطو الميني أك الحرفي، ففي ىاتو الحا

نما يمكف لممستيمؾ المضركر الرجكع عميو طبقا لمقكاعد  لنظاـ المسؤكلية المكضكعية، كا 
 .العامة لممسؤكلية المدنية المبنية عمى أساس الخطأ الشخصي

 
 

                                                           
المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش أنو " تطبؽ أحكاـ ىذا القانكف عمى  09/03مف القانكف  02ػ حيث نصت المادة 1

 لإلستيالؾ". كؿ سمعة أك خدمة معركضة لإلستيالؾ بمقابؿ أك مجانا كعمى كؿ متدخؿ كفي جميع مراحؿ عممية العرض
ف يتخمص مف المسؤكلية إذا أثبت أؽ.ـ.ؼ عمى أف : " المنتج يستطيع  98/389مف القانكف  2ػ1386/11ػ تنص المادة 2

أف السمعة التي سببت الضرر مع األخذ بعيف اإلعتبار الظركؼ، لـ تكف معيبة كقت طرحيا في السكؽ أك أف العيب نشأ 
 في كقت الحؽ".

المتعمؽ بضماف المنتكجات كالخدمات ػ الممغى ػ أنو " يجب عمى  90/266مرسـك التنفيذم مف ال3ػ نصت المادة 3
ستعماؿ المخصص لو أك مف أم خطر دمو مف أم عيب يجعمو غير صالح لإلالمحترؼ أف يضمف سالمة المنتكج الذم يق

 ينطكم عميو، كيسرم ىذا الضماف لدل تسميـ المنتكج".
ؼ "يعفى المنتج مف المسؤكلية، إذا أثبت أف السمعة لـ تكف مخصصة لمبيع، أك أية ؽ.ـ. 3ػ1386/11ػ نصت المادة 4

 صكرة مف صكر التكزيع".
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 ـ نشسة العيب نتيجة مطابقة المنتوج مع القواعد اآلمرة الصادرة عن السمطات العامةد
مف التكجيو األكربي  7لمقابمة لنص المادة ، امف ؽ.ـ.ؼ 1386/11/5لمادة طبقا لنص ا

نتاج المنتكج الغذائي إ إلىية إذا أثبت أف العيب كاف راجعا بأف المتدخؿ يستطيع دفع المسؤكل
 المعايير المكجكدة في النظاـ التشريعي الالئحي.ك  كفؽ قكاعد الغذاء

كال كفقا لقكاعد المسؤكلية المكضكعية إذا ترتيبا عمى ذلؾ ال يعد منتج الغذاء مسؤ ك 
تعميمات كمكجبات كاردة  إلىتنفيذه  فيمكجكد يرجع الاستطاع أف يقيـ الدليؿ عمى أف العيب 

 .(1)الالئحية لـ يكف بإمكانو مخالفتياك  في النصكص التشريعية
 :يالغذائ تكوين المنتوج الغذائي وتعميمات صانع المنتوج إل سبب العيب يرجع ـ  ىـ

نما  إلىتككيف الغذاء أف العيب ال يعكد  جزء مركب فيثبت مف إذا  ىذا الجزء المركب، كا 
المنتج النيائي كالناتجة عف تعميمات المنتج؛ فالجزء الخاص بإنتاج المادة األكلية  إلىيرجع 

كالحميب مثال الذم يدخؿ في صناعة مادة الياككرت ال يككف منتجو مسؤكال إذا أثبت أف 
 إلىع مكجكد في زيادة نسبة البكتيريا في مادة الياككرت عف الحد المسمكح بو، أك يرجالعيب 

مغذاء )لمادة لقرارات المنتج المسؤكؿ عف التككيف النيائي ك  سكء حفظو بسبب تكجييات
 .الياككرت(

ء المركب في الجز  الضرر الناجـ عف ضركرة إسناد مسؤكلية إلىكيرجع بعض الفقو 
رجكع المدعى عميو لمنتكج النيائي مع تطبيؽ قكاعد مسؤكلية صانع ا إلىالنيائي  المنتكج

 الثاني.عميو األكؿ عمى المدعى 
 

                                                           
كفي ىذا الصدد فإنو يجب التمييز بيف القكاعد القانكنية كالالئحية المنظمة لحد أدنى مف المكاصفات التي يتعيف عمى ػ 1

إلنتاج بمكاصفات معينة ال يجكز مخالفتيا حتى كلك كاف ييدؼ لتحسيف ىذه المنتج اتباعيا كبيف القكاعد اآلمرة، التي تمـز با
المكاصفات، ففي الفرضية األكلى إذا كاف المنتج ممزما باحتراـ الحد األدنى لممكاصفات، إال أنو كمع ذلؾ كاف بإمكانو إنتاج 

تباع المنتج إر بصحة المستيمؾ، ككقي أم عيب يضسمعة غذائية بمكاصفات أعمى مف الحد األدنى المقرر، كبالنتيجة ت
القرارات الكزارية المتضمنة الحد األقصى لممضافات الغذائية في الحمكيات، إال أنو كانت لو مقدرة التقميؿ مف المضافات أك 

ضرارىا بالمستيمؾ ففي ىاتو الحالة ال يمكف لممنتج دفع مسؤكليتو.  عدـ كضعيا في مككنات الحمكيات لتفادم تعيبيا كا 
في الفرضية الثانية فإف المنتج لـ تكف لو القدرة عمى إضافة أية تعديالت أك تحسينات عمى مكاصفات المنتكج  أما

فالعيب مرده إلى القكانيف كالمكائح   (fait de prince)الغذائي، كبالتالي فإف األضرار الناجمة عنيا ترجع إلى فعؿ األمير
 يمكف لممنتج درء مسؤكليتو إستنادا لذلؾ. الصادرة عف السمطات العامة في الدكلة كعميو
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 السبب األجنبي :بانيا
أف  إذا أثبت الشخصمف ؽ.ـ.ج التي نصت عمى أنو: " 127نص المادة  إلىستنادا إ

لمضركر أك الضرر قد نشأ عف سبب ال يد لو فيو كحادث مفاجىء أك قكة قاىرة، أك خطأ ا
خالؼ يممـز بتعكيض ىذا الضرر ما لـ يكجد نص قانكني أك اتفاقي  خطأ الغير، كاف غير

 ذلؾ".
كيستفاد مف ذلؾ أنو طبقا لمقكاعد العامة لممسؤكلية المدنية فإف القكة القاىرة كالحادث 

 .في المسؤكليةنمف أسباب خطأ المضركر ك  الفجائي
الحادث الذم ال يككف باإلمكاف ىك الحادث الفجائي  الحادث الفجائي:و  أـ القوة القاىرة

ة التكقع ، كيتـ تقدير عدـ إمكاني(1)تكقعو، كال بالكسع دفعو كيشترط أال يككف لممديف يد فيو
 لمعيار مكضكعي كىك معيار الرجؿ المعتاد.كاستحالة التكقع استنادا 
صدر عنو، مما  نتيجة خطأقد يحدث الضرر الذم أصاب المستيمؾ  ب ـ ططس المضرور:

ؽ.ـ.ج  177مسؤكليتو إعماال لمقكاعد العامة، فطبقا لنص المادة  ءاممتدخؿ مف در ال يمكف ل
ا كاف ذإار التعكيض أك ال يحكـ بالتعكيض التي نصت بأنو :" يجكز لمقاضي أف ينقص مقد

 .حداث الضرر أك زاد فيو"إالدائف بخطئو قد اشترؾ في 
ركر مف شأنو أف يعفي المتدخؿ مف المسؤكلية أك كمنو يتضح أف خطأ المستيمؾ المض

ستيالؾ منتكج غذائي كاف بخطأ مف إثبت لمقاضي أف الضرر الناتج عف  يخفؼ منيا؛ فإذا
 .دعكاهحكـ برفض المستيمؾ 
حيث  ،فاء المسؤكليةتطبقا لمقكاعد العامة يعتبر خطأ الغير أحد أسباب إن : غيرج ــ فعل ال

دفع  فعؿ الغير إلىالضرر الذم أصاب المستيمؾ يرجع  فأثبت أذا إ يمكف لممتدخؿ
المدعى عميو )المتدخؿ( لمضركر ك ا، كيقصد بالغير ىنا كؿ شخص ماعدا مسؤكليتو
 كتابعييما.

ف إفي إحداث الضرر ف في المنتكج جانب العيب إلىخطأ الغير قد أسيـ أف ت أما إذا أثب
مكف تحديد جسامة الخطأ أك العيب حينئذ تكزع أإذا المسؤكلية تتكزع بينيما بالتساكم، إال أنو 

 ؽ.ـ.ج. 177لما نصت عميو المادة  تطبيقا، المسؤكلية تبعا لجسامتيا

                                                           
 .44ػ محمد بكدالي، مسؤكلية المنتج عف منتجاتو المعيبة )دراسة مقارنة(، مرجع سابؽ، ص1
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 تقادم دعوى المسؤولية :بالبا
تقادـ دعكل المسؤكلية طبقا ألحكاـ تقادـ دعكل المسؤكلية بيمكف لممتدخؿ أف يدفع 

 ـ المقررة في قانكف حماية المستيمؾأحكاـ التقادالمنصكص عمييا في القانكف المدني أك 
" تسقط دعكل التعكيض بانقضاء خمسة عشرة سنة مف يـك كقكع  حيثالنصكص التطبيقية ك 

الفعؿ الضار "، كاستنادا لمقكاعد المتعمقة بضماف العيكب الخفية المنصكص عمييا في نص 
تسميـ المبيع  ؽ.ـ.ج نجد أنو: "تسقط دعكل الضماف بعد انقضاء سنة مف يـك 383المادة 

كلك لـ يكتشؼ المشترم العيب إال بعد انقضاء ىذا األجؿ ما لـ يمتـز البائع بالضماف لمدة 
 أنو ال يجكز لمبائع أف يتمسؾ بسنة التقادـ متى تبيف أنو أخفى العيب غشا منو". رأطكؿ غي

 قد مع المتدخؿفمدة سقكط دعكل المسؤكلية التقصيرية بالنسبة لممضركر غير المتعا
سنة مف يـك كقكع الفعؿ  15مركر ىي تقادـ حقو في المطالبة بالتعكيض أم )المنتج( 
 الضار.

 تككفشترم المتعاقد مع المتدخؿ أما مدة سقكط دعكل ضماف العيكب الخفية بالنسبة لمم
 بانقضاء سنة مف تاريخ تسميـ المبيع.

قد أخفى العيب ائع لكف بشرط أال يككف الب ،كلك اكتشؼ العيب بعد انقضاء ىذا األجؿ
 .(1)عف المشترم غشا

النصكص التطبيقية لو، ك  المنصكص عميو في قانكف حماية المستيمؾالتقادـ  إلىستنادا ا  ك 
الذم يحدد شركط  13/327مف المرسـك التنفيذم رقـ  16تبيف أف المشرع نص في المادة ي

ف تقؿ مدة الضماف عف يمكف أ الأنو ، (2)الخدمات حيز التنفيذك  ككيفيات كضع ضماف السمع

                                                           
ػ قررت المحكمة العميا في ىذا الشأف أنو " متى أخضع القانكف سقكط دعكل ضماف العيب في البيع بالتقادـ إلنقضاء سنة 1

عدـ قياـ البائع بإخفاء العيب عمى المشترم غشا منو فالقضاء برفض الدعكل عمى أساس  مف يـك تسميـ البيع بشرط
مف ؽ.ـ كلما كاف الثابت  في قضية  383السقكط بالتقادـ القصير، يككف قد أخطأ في تطبيؽ الفقرة األخيرة مف المادة 
و تعكيضا لممشترم مف جراء كجكد مستأجر الحاؿ أف المجمس القضائي الذم يعد إلغائو الحكـ القاضي عمى البائع  بأدائ

في العيف المعيبة، أبطؿ الدعكل عمى أساس أنيا لـ تقـ إال بعد مضي أكثر مف سنتيف يككف قد أغفؿ البند المدرج في العقد 
ممؼ  02/03/1983المتضمف تصريح البائع بخمك العمارة  مف المستأجريف قد أخطأ في تطبيؽ القانكف ؛ ػ قرار مؤرخ في 

 (.28ص  4العدد  1989)المجمة القضائية لسنة  20921قـ ر 
، يحدد شركط ككيفيات كضع 2013سبتمبر 26المكافؽ  1434ذم القعدة  20مؤرخ في  13/327ػمرسـك تنفيذم رقـ ػ2

 .2013أكتكبر  2الصادرة بتاريخ  49ضماف السمع  كالخدمات حيز التنفيذ ج.ر العدد 
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مف  17بتداء مف تاريخ تسميـ السمعة الجديدة أك تقديـ الخدمة، كما نصت المادة إأشير ستة 
نفس المرسـك عمى أنو " ال يمكف أف تقؿ مدة الضماف عمى ثالثة أشير بالنسبة لممنتكجات 

 2014مبر ديس 14مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  3المستعممة"، كما نصت المادة 
المحدد لمدة الضماف حسب طبيعة السمعة أف " مدة ضماف السمع المقتناة بمقابؿ أك مجانا 
غير المحددة في القكائـ الممحقة بيذا القرار ىي تمؾ المعمكؿ بيا في المينة أك النشاط عمى 

 .(1)"( أشير6أف تقؿ عف ستة )
 عفاء من المسؤوليةم العممي كسبب لإلدالبند البالث: مدى اعتبار مطاطر التق

لقد ثار خالؼ حكؿ مدل اعتبار مخاطر التقدـ العممي في المنتكجات الغذائية كسبب 
المقصكد  إلىلإلعفاء مف المسؤكلية عمى ضكء المعارؼ العممية، كمنو سيتـ التطرؽ 

مكقؼ المشرع الجزائرم مف مخاطر التقدـ العممي بمخاطر التقدـ العممي )أكال(، ثـ تحديد 
 منتكجات الغذائية كسبب لإلعفاء مف المسؤكلية )ثانيا(.في ال
 المقصود بمطاطر التقدم العممي :أوال

يمحؽ بالغذاء مف عيب ما ؿ كي مجاؿ المنتكجات الغذائية ك يقصد بمخاطر التقدـ العممي ف
نظرا لحالة  ،(2)ستطاعة المتدخؿ )المنتج أك مف في حكمو( أف يكتشفو أك يتجنبوكف في الـ ي
 كتشافيا. با كلكجي أك الفني التي لـ تسمحالتقدـ التكنك  مـالع

المعارؼ التي يحققيا حكؿ ما إذا ك  كقد ثار الخالؼ حكؿ تحديد مخاطر التقدـ العممي
ال أـ أنيا معرفة عالمية ك  ،كانت مقتصرة عند حدكد الدكلة أك قطاع عممي أك إنتاجي معيف

 .(3)تاجتعرؼ تمييزا بيف فركع العمـ أك قطاعات اإلن
                                                           

، يحدد مدة الضماف حسب طبيعة السمعة، 2014ديسمبر 14المكافؽ  1436صفر  21ػ قرار كزارم مشترؾ مؤرخ في 1
 .2015يناير  27الصادرة بتاريخ  03ج.ر العدد 

 .330سعد، مرجع سابؽ، صمػ محمد محمد القطب 2
كركبية كقد برز الخالؼ جميا بيف السكؽ األكركبية كبريطانيا حكؿ تحديد مخاطر التطكر العممي، إال أف محكمة العدؿ األػ 3

فصمت في النزاع  بعدـ جكاز التنصؿ  مف المسؤكلية المقررة في نصكص التكجيو األكركبي مف طرؼ أم دكلة أك أم 
منتج بحجة أف المعرفة العممية المتاحة في الدكلة أك في قطاع اإلنتاج لـ تكف تسمح بالتعرؼ عمى عيكب المنتكج قبؿ 

تقدير محكمة العدؿ األكركبية بحالة المعرفة العممية كالتكنكلكجية كىك معيار إطالقو في التداكؿ، كما أف األمر يتصؿ في 
مكضكعي التي يفترض إحاطة المتدخؿ )المنتج( بيا أك أنو كاف في استطاعتو اإلحاطة بيا فال يمكف التكقؼ عند التقدير 

كالتقدـ الذم بمغتو تقنيات اإلنتاج، الشخصي لممتدخؿ )المنتج(، كيعزك البعض خطر التقدـ إلي التفاكت في درجة التطكر 
بالمقارنة مع درجة التطكر الذم بمغتو أساليب ضبط الجكدة كالسالمة ىذه األخيرة قد تظير أحيانا متعمقة بالمقارنة مع 
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الخيار  في اإلبقاء في  ء،التكجيو األكركبي الدكؿ األعضافقد خكؿ ك نتيجة ليذا الخالؼ 
ة ة المعيبعف فعؿ المنتكجات الغذائي نية عمى إعفاء المتدخؿ مف مسؤكليتوتشريعاتيا الكط

انقسمت ، ك (1)مسؤكلية عف ىذه المخاطرالبسبب مخاطر التقدـ العممي أك اإلبقاء عمى 
عفاء إ كرفضمسؤكلية  الممي كسبب لإلعفاء مف ات بيف األخذ بمخاطر التقدـ العتجاىاال

 .مسؤكلية عف مخاطر التقدـ العمميالالمتدخؿ مف 
تدخؿ)المنتج(  مف الرأم الذم يسمح بتمكيف الم و األكربي مف حيث المبدأ،ينى التكجفقد تب

اء في عضألالدكؿ ا إلىيار تاركا الخ مخاطر التقدـ العممي، إلىستنادا إدفع المسؤكلية 
 .(2)ستبعاده التمسؾ بيذا الدفع أك ا

القانكف الفرنسي مخاطر التقدـ العممي كسبب مف أسباب إعفاء المتدخؿ  كما تبنى
 .  (3)مسؤكلية)المنتج( مف ال

كسبب  جات الغذائيةو موقف المشرع الجزائري من مطاطر التقدم العممي في المنت :نيابا
 :ليةلإلعفاء من المسؤو 

ة في مكاجية أثارت الحماية المدنية لممستيمؾ مف أضرار المنتكجات الغذائية خاص
لعدـ كجكد نظاـ تشريعي خاص   ،(4)الكثير مف الصعكبات القانكنية مخاطر التقدـ العممي،

المنتكجات الغذائية المعيبة خصكصا ك  عمكما لمدنية عف فعؿ المنتكجات المعيبةبالمسؤكلية ا
 اطر التقدـ العممي.في مكاجية مخ

 عممي في بعض المكاضعمخاطر التقدـ ال إلىإلشارة عمى اقتصر المشرع الجزائرم إكقد 
مف المرسكـ التنفيذم  09حيث عرض إلييا المشرع الجزائرم في نص المادة  ،دكف تنظيميا

                                                                                                                                                                                     

تقنيات اإلنتاج التي تتطكر بشكؿ متسارع كتعتبر المركبات الكيمياكية المضافة لألغذية األرض الخصبة لظيكر خطر 
إذ ال يمكف اكتشاؼ كؿ األثار الجانبية الستيالؾ المنتكجات الغذائية التي تحتكم عمى مضافات كيماكية،  ترتيبا التقدـ 

 عمى ذلؾ تبقى مسؤكلية المتدخؿ )المنتج( قائمة. إذا أستند عمى تقديره الشخصي بعدـ إمكانية حصكلو عمى المعمكمات.
سالمة المكاد الغذائية كالنظافة الصحية ليا، دار ىكمة، الجزائر، إلتزاـ المتدخؿ بضماف ػ زاىية حكرية سي يكسؼ، 1

 361، ص 2009
بقاء رر بالمخالفة  لممادة السابقة اإللكؿ دكلة مف الدكؿ األعضاء أف تق»ب مف التكجيو األكربي  -15/1نصت المادة ػ 2

ة  العممية أك الفنية في لحظة طرح أك النص في تشريعيا عمى أف المنتج يككف مسؤكال حتى كلك أثبت أف حالة المعرف
 .362أنظر زاىية حكرية سي يكسؼ، مرجع سابؽ، ص المنتكج لمتداكؿ، لـ تكف لتسمح بالكشؼ عف كجكد قصكر 

 .1998مف قانكف  12ؽ.ـ.ؼ، مضافة بنص المادة  4-1386/1المادة ػ 3
 .87حسف عبد الرحمف عبد القدكس، مرجع سابؽ، صػ 4
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المحظكر استعماليا في  أكقائمة المكاد المرخص باستعماليا  أدرجحيف  ،(1)37-97رقـ 
 .(2) عة مكاد التجميؿ كلكف دكف تبياف المقصكد بمخاطر التقدـ العمميصنا

  ،(3) 09/03( مف القانكف3جب المادة )بمك  عتمد المشرع عمى فكرة الخطر،إكما 
المتعمؽ بالقكاعد المطبقة في  (4)12/203( مف المرسـك التنفيذم رقـ 3بمكجب المادة )ك 

لية المكضكعية المبنية عمى المسؤك  إلىاف ابقحيث أشار النصاف الس ،المنتكجات مجاؿ أمف
 .الضرر

كرة اإللماـ ضر ، (5) 91/04مف المرسـك التنفيذم رقـ  12كما يستشؼ مف نص المادة 
داخؿ الحدكد ؼ بالمعرفة العممية تكيبدك أف المشرع الجزائرم لـ يك بأعراؼ الصنع الجيدة،

المذككرة  12حيث نصت المادة  لكطنية،العممية المتعدية لمحدكد ابؿ تبنى المعرفة  الكطنية
يحضر أم بيع لمكاد معدة  لكي  تالمس األغذية لـ يتحصؿ عمييا كفقا ألعراؼ الصنع »

 .(6)«الجيدة..... 
ة أحكام المسؤولية الموضوعية لحماية المستيمك من عيوب تقييم مدى كفاي :البند الرابع

 المنتوجات الغذائية
كضكعية الحاكمة لألضرار الناتجة عف فعؿ المنتكجات نطمقت قكاعد المسؤكلية المإ

الغذائية المعيبة في مكاجية المستيمؾ مف مقتضى أكلي يتمثؿ في إزالة كافة مظاىر 
حيث بنيت ىذه المسؤكلية عمى  ،(7)المسؤكلية التقصيريةك  التفرقات بيف المسؤكلية العقدية

                                                           
، يحدد شركط ككيفيات صناعة مكاد 1997يناير  14المكافؽ  1417رمضاف  5مؤرخ في  97/37ػ مرسـك تنفيذم رقـ 1

ستيرادىا كتسكيقيا في السكؽ الكطنية، ج.ر العدد   .1417رمضاف  6الصادرة في  4التجميؿ كالتنظيؼ البدني كتكضيبيا كا 
 .409عمي فتاؾ، مرجع سابؽ، ص ػ 2
ؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش " المنتكج الخطير كؿ منتكج ال يستجيب لمفيكـ المتعم 09/03مف القانكف  3ػ طبقا لممادة 3

 المنتكج المضمكف المحدد أعاله".
، المتعمؽ بالقكاعد المطبقة 2012مايك  6المكافؽ لػ  1433جمادل الثانية  14مؤرخ في  12/203ػ مرسـك تنفيذم رقـ 4

 .2012يك ما 09الصادرة في  28في مجاؿ أمف المنتكجات، العدد 
، المتعمؽ بالمكاد المعدة لكي تالمس 1991يناير  19المكافؽ لػ  1411رجب  03مؤرخ في  91/04ػ مرسـك تنفيذم رقـ 5

 .04األغذية كبمستحضرات تنظيؼ ىذه المكاد، ج.ر العدد 
 .410عمي فتاؾ، مرجع سابؽ، ص ػ 6
 .259محمد محمد القطب مسعد، مرجع سابؽ، ص ػ 7



 تحديد قواعد الحماية المدنية لممستيمك من أضرار المنتوجات الغذائية      الفصل األول: 

 

 

71 

عد إنشاء قكاعد مكحدة لممسؤكلية في بأساس تحمؿ التبعة إلضفاء الحماية الفعالة لممستيمؾ 
 الغير.ك  مكاجية المتعاقديف

يع المتضرريف مف ىذا النظاـ ستفادة جملمسؤكلية المكضكعية المكحدة عمى اكما تقـك ا
عتبار لطبيعة العالقة التي تربط المستيمؾ المتضرر مع المتدخؿ المسؤكؿ كىذا كفقا  دكف ا

 .التقصيريةك  تفرقة بيف المسؤكلية العقدية ستبعاد أيةمع ا، (1)لمتكجيو األكربي
التقصيرية في محاكلة ك  جتياد القضاء بإلغاء التمييز بيف المسؤكلية العقديةإكرغـ  

مف إلضفاء الحماية الفعالة لمستيمؾ المنتجات الغذائية إال أف ىذه القكاعد المكحدة لـ تسمـ 
 النقد مف عدة نكاحي تتمثؿ في:

 لمسؤولية:من حيث طبيعة ا -أوال 
 تطبيؽ إلىساس الضرر ىك رجكع المكضكعية المكحدة المبنية عمى أ إف تبني المسؤكلية

 ة المدنية عمى أساس تحمؿ التبعة.أحكاـ المسؤكلي
 إببات المسؤولية: ءمن حيث عب -بانيا 

 إثبات العيب في المنتكج الغذائي، لتزاـ عمى عاتؽ المستيمؾ المتضرر بضركرةإإف فرض 
ز في أغمب الحاالت مقدرة المستيمؾ الذم ال يتمكف مف إثبات العيب خاصة في قد يتجاك 

مف جية أخرل فإف قكاعد المسؤكلية ك  ية ىذا مف جية،الذات التقنية الع المنتكجات الغذائية
المسؤكلية  اء عبءالمكضكعية قيدت المستيمؾ المتضرر مف عيكب المنتكج الغذائي بإلق

كفي حالة تعذر ذلؾ،يقـك بإلقاء الضرر أحدثت  غذائية التيمكزع السمعة البائع ك عمى  
 المسؤكلية عمى البائع أك المكزع في مرحمة ثانية، مما يجعمو يتحمؿ طكؿ اإلجراءات

 .(2)ثقمياك 
 العممي:من المسؤولية بسبب مطاطر التقدم من حيث إعفاء المتدطل  -بالبا 

ب  مخاطر بسب دخؿ مف المسؤكليةإف تكريس أحكاـ المسؤكلية المكضكعية إلعفاء المت
كلية رجكعا لقكاعد المسؤ ك  تبني المسؤكلية المكضكعية،عمى تدادا ر إالتقدـ العممي يعد 

ا األخير دفع المسؤكلية بإثباتو حيث يمكف ليذ ،رض لممتدخؿالمف أالتقميدية القائمة عمى الخط

                                                           
 .197، ص مرجع سابؽسي، عامر أحمد القيػ 1
 .564، صحماية المستيمؾ، دراسة مقارنة، منشكرات الحمبي الحقكقية، ط.األكلىػ عبد المنعـ مكسى إبراىيـ، 2
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إمكاف عممو بيذه  بب عدـعجزه عف ذلؾ بسك  بذؿ الجيد الكافي لمتحقؽ مف كجكد العيبب
 .العيكب

 كسساس لحماية المستيمك تجاه الحديث لتكريس مبدأ الحيطةالمطمب الباني: اثإ 
خر آ إلىرغباتو التي تختمؼ مف مكاف  إف اليدؼ الذم يسعي إليو المستيمؾ ىك تمبية

كتبعا لذلؾ فقد أختمؼ تطبيؽ قكاعد حماية المستيمؾ طبقا لتطكر  ،(1)أخر إلىكمف زماف 
إال  ظاـ المسؤكلية المكضكعية المكحدة،ن إلىد المسؤكلية المدنية مف المسؤكلية التقميدية قكاع

تي تكاجو المستيمؾ بمناسبة أف ىذه القكاعد بقيت عاجزة في مكاجية بعض المخاطر ال
قتنائو لممنتكجات الغذائية التي أفرزىا التقدـ التقني في مجاؿ التصنيع خاصة ما تعمؽ منيا ا

 .(3)غير المتكقعةك  غير المؤكدةك  المحتممة  ،(2)المستقبمية بالمخاطر
 اؿمج إلىيمتد لـ ىذا التطكر نشأ مبدأ الحيطة في ظؿ القانكف الدكلي لمبيئة كفي خض

قانكف حماية المستيمؾ )الفرع األكؿ( إلضفاء حماية فعالة لممستيمؾ مف أضرار المنتكجات 
 الغذائية )الفرع الثاني(.

 نعكاس مبدأ الحيطة عم  قواعد حماية المستيمكإالفرع األول: 
يمؾ منذ ظيكرىا لمكثير مف تعرضت فكرة المسؤكلية المدنية لممتدخؿ في مكاجية المست

 ماك المنتكج المستيمؾ ك ك  رة المتدخؿمتأثرة في ذلؾ بالتطكرات التي تعرضت ليا فك التطكر،
لمتدخؿ كـ عمييا مسؤكلية اكقد شمؿ ىذا التطكر األسس التي تق صاحبيا مف تقدـ عممي،

مكاكبة   (4)التعديؿك بالتالي تعرض مفيكميا في حد ذاتو لمتطكر ك  ،شركط قياـ ىذه المسؤكليةك 
البيئة  مزدكجة سمبية كأخرل إيجابية عمى االتكنكلكجي التي كانت لو أثار لمتطكر الصناعي ك 

تطبيقيا في مجاؿ أصبحت القكاعد التقميدية غير مالئمة لك  المستيمؾ خصكصا،ك  ،عمكما
القكاعد التقميدية  تقتضيياالضرر البيئي مف زاكية أساسية تتعمؽ بعالقة السببية التي 

                                                           
كأثرىا عمى قياـ مسؤكلية المحترؼ، مجمة القانكف  89/02أ ع غمرم ،مبدأ الرغبة المشركعة لممستيمؾ في قانكف  ػ1

 .53، ص 2008جكاف  01القانكف اإلقتصادم كالبيئة، جامعة كىراف، العدد  اإلقتصادم كالبيئة، تصدر عف مخبر
ػ يكسؼ جيالني، أثار تطبيؽ مبدأ الحيطة، مجمة القانكف اإلقتصادم كالبيئة، تصدر عف مخبر القانكف اإلقتصادم كالبيئة، 2

 .130، ص 2008جكاف  01العدد 
ة القانكنية لمستيمؾ المنتجات التبغية، ممتقى حماية المستيمؾ، مظاىر الحماي -معامير حسيبة، بف عكمر محمد الصالحػ 3

 .179ص -2014جامعة أدرار 
 .149، ص 2011سيير إبراىيـ حاجـ الييتي، المسؤكلية الدكلية عف الضرر البيئي، دار كمؤسسة رسالف دمشؽ،  ػ4
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الضرر الناشئ عنو بخالؼ الضرر البيئي  خاصة العابر المخالؼ ك  بيف العمؿلممسؤكلية 
كبة كذا صعك  ثاره بصكرة فكرية،آبية لعدـ ظيكر لمحدكد الذم يثير مشكمة تحديد العالقة السب

ف أل سبب لمتمكث،مصعكبة تحديد الفاعؿ الفضال عف مسألة  ،(1)أثار التمكثع ك حصر أنكا
 . (2)داأف يككف المتسبب في الضرر محدّ  تفرضالقكاعد العامة لممسؤكلية القانكنية 

 ا  لية استباقية بدر آير قكاعد المسؤكلية بإيجاد كترتيبا لذلؾ ظيرت الحاجة الممحة لتطك 
مجاؿ  إلىمتد ، كالذم ا(3)تتمثؿ في مبدأ الحيطةىذه اآللية ،الضررالخطر قبؿ حدكث 

ؿ( كتطبيقو تحديد تعريفو )البند األك الحالية ك  يغتوصي فتبمكره حماية المستيمؾ بعد نشأتو ك 
 األغذية المحكرة كراثيا خصكصا )البند الثاني(.عمى األغذية عمكما ك 

 المستيمك البند األول: مفيوم مبدأ الحيطة في مجال حماية
قتصادية تطكرات في النكاحي السياسية كاإللقد شيدت نياية القرف العشريف عددا مف ال

أضحت ىذه المشكالت إحدل القضايا ك  ة،يسع مجاليا لتشمؿ المشكالت البيئتاك  جتماعيةكاإل
بعد نمك الكعي فيما  ،القانكنياألعماؿ عمى المستكييف السياسي ك البارزة عمى قمة جدكؿ 

الغذاء ك  الماءفي العالـ يشكك مف تمكث اليكاء ك فأصبح اإلنساف في كؿ مكاف  ،مبيئةحدث لي
ثار فنجمت عف التدىكر البيئيّ آ ،(4)التصحرر المناخ ك غيتك  فضال عف تدىكر طبقة األكزكف

 .(5)ستمرةمعمييا تأثيرات ضارة ك  تترتببجسامتيا بحيث  تتميز
أ جديد مبد كلد ،د المسؤكلية المعركفةعجز قكاعكعمى ضكء ىذه المشكالت البيئية  ك 

في مبدأ  ىذا المبدأ ر المحتممة يتمثؿستباقية لمكاجية األخطاتخاذ إجراءات اإيتضمف 

                                                           
، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمضرر الناجـ كحاالت التمكث التي تصيب النبات كالحيكاف التي يصعب تحديد نكعيا كمصدرىاػ 1

عف المطر الحامضي  تسرب النفط كالتفجيرات النككية التي ال يعرؼ لغبارىا الذرم المتساقط حدكدا. ألكثر تفصيؿ، أنظر 
حتباس الحرارم في بركتكككؿ كيكتك، منشكرات ماية الدكلية لمبيئة مف ظاىرة اإلسالفة طارؽ، عبد الكريـ الشعالف، الح

 .18، ص 2010مبي الحقكقية، بيركت ط األكلى الح
 .173،ص  2011األكلى،.نكرم رشيد نكرم الشافعي، البيئة كتمكث األنيار الدكلية، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبناف، ط ػ2
 .07نعيمة عمارة، مرجع سابؽ، ص  ػ3
 .09سيير إبراىيـ حاجـ الييني،، مرجع سابؽ، ص  ػ4
، النظاـ القانكني الدكلي لحماية البيئة، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، ط األكلى، ديثيحف عبد الصالح عبد الرحم ػ5

 .245، ص 2010
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تطكرت صياغتو بعد عقد العديد مف المؤتمرات البيئيةّ )أكال( ككضعت لو شركطا  الحيطة،
 نيا(.بعد تقرير مدل إلزاميتو )ثا تختمؼ عف مبادئ حماية البيئة األخرل

 أوال: التطور التاريطي لمبدأ الحيطة كسساس جديد لممسؤولية المدنية:
ظيكره ضمف المبادئ العامة في مجاؿ قانكف ك  مرحمة كالدة مبدأ الحيطة إلىكسنتطرؽ 

نتطرؽ إلى ـ ، ث)أ( المشرع الجزائرم إلىتأثر المشرع الفرنسي بيذا المبدأ الذم امتد ك  ،البيئة
 الحيطة )ب(.تحديد المقصكد بمبدأ 

 نشسة مبدأ الحيطة:أ. 
الفرنسي في القضاء ك  تأثر بو المشرعك  ،نشأ مبدأ الحيطة في أحضاف القانكف الدكلي لمبيئة

متد تأثيره اك  ،يا مف طرؼ القضاء الفرنسيمناسبة النظر فيب القضاياالعديد مف المجاالت ك 
 المشركع الجزائرم. إلى
 دولي:نشسة مبدأ الحيطة عم  المستوى ال. 1

ىتماـ بو اال تجوعد أف اجيزة مف الزمف كذلؾ بك  فترةيد مبدأ الحيطة تطكرا كبيرا  خالؿ ش
تحت  اتػتحادية في أكاخر الستينألمانيا اال إلىأصؿ مبدأ الحيطة  يرجعفي المجاؿ البيئي ك 

الذم  ،VORSORGEPRINZIPمؤتمر  إلىنسبة  VORSORGEPRINZIPتسمية 
 .ضماف  اليكاء النقيمتعمؽ بال 1970قانكف ناقش مشركع 

صادر ثرىا أشار قانكف حماية  البيئة ضد األضرار الناجمة عف التمكث البيئي الإعمى 
المعقكلة لمتعامؿ مع األخطار زمة ك جميع التدابير الالضركرة التقيد ب إلى 1974عاـ 

عتماد و اتبعك ، (1)نعداـ الحقائؽ العمميةد تتعرض ليا البيئة حتى في حالة االمحتممة التي ق
األمـ  إلىمبدأ الحيطة ىتماـ  بنتقؿ اإلمنو اك  ،ة األلمانيةيالسياسة البيئمبدأ الحيطة في 

 ت مسألة ػحيث طرح ؛(2)1972الؿ مؤتمر ستككيكلـ سنة ػخالمتحدة بشكؿ متزايد مف 
                                                           

 .15عمارة نعيمة، مرجع سابؽ، ص  ػ1
قتصادم ، باقتراح مف المجمس اإل1972عاـ  كافقت الجمعية العامة لألمـ المتحدة عمى عقد مؤتمر في ستككيكلـػ ػ2

جتماعي في قتصادم كاإلعد السممية لمتطكر اإلمـ المتحدة، إذا كاف اليدؼ مف إنقاذه كضع القكاجتماعي التابع لألكاإل
 العالـ، ككذلؾ حماية البيئة البشرية كتحسينيا. 

منظمة متخصصة كعدة منظمات  13دكلة ك 113كاشتركت فيو  1972جكاف  16إلى  05عقد مؤتمر ستككيكلـ مف 
ي، مرجع سابؽ، ص نيؿ، أنظر سيير إبراىيـ حاجـ الييحككمية لمزيد مف التفصحككمية كعدد مف المنظمات غير ال

108. 
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 . (1)حماية البيئةك  ضركرة المكازنة بيف تحقيؽ التنميةحماية البيئة ك 
تخاذ الدكؿ كافة عمى البيئة ال يتـ إال مف خالؿ ا مى أف الحفاظكقد خمص المؤتمر ع

 .(2)اإلجراءات الممكنة  مف أجؿ منع تمكث البيئة
 تبني مبدأ الحيطة في القانون الفرنسي. 2

حيث حظيت  األكربي،ستكل اإلقميمية عمى المك  تأثر المشرع الفرنسي بالمؤتمرات الدكلية
بؿ  عناصر البيئة الطبيعية فحسب،ـ تقتصر الحماية عمى كل ،متابعةك  ىتماـ كبيرإالبيئة ب

                                                           
 .14، مرجع سابؽ، ص ديثيصالح عبد الرحمف عبدالحػ 1
مف إعالف ستككيكلـ أف المسؤكلية الدكلية ليا جانباف كىما مسؤكلية اتخاذ إجراءات كتدابير  21لقد تضمف المبدأ ػ 2

مف إعالف ستككيكلـ الدكؿ إلى التعاكف مف  22بيئية عابرة لمحدكد، حيث دعا المبدأ رقـ إحترازية لتفادم حدكث أضرار 
أجؿ تطكير القانكف الدكلي الخاص بالمسؤكلية كالتعكيض عف األضرار البيئية  نظرا لصعكبة تطبيؽ القكاعد التقميدية 

قة السببية بيف التصرؼ كالضرر  الناجـ، لممسؤكلية الدكلية في مجاؿ البيئة، خاصة المشاكؿ التي تفترض إقامة العال
كبإزدياد الدالئؿ العممية المتعمقة بالمخاطر الناجمة عف اإلرتفاع المفاجئ لدرجات الحرارة نتيجة إزدياد اإلنبعاثات الناتجة 

جذكر مبدأ عف التطكر التكنكلكجي اليائؿ منذ أكاسط القرف العشريف لمتصدم ليذه الظاىرة، كفي خضـ ىذه التطكرات بدأت 
 لتزاـ الدكلي بالتعاكف لمنع التمكث كخفضو. المستكل الدكلي بالتأكيد عمى اإل الحيطة تظير كتكرس عمى

أف التغيير  1988( سنة  IPCCكقد بدا ذلؾ جميا مف خالؿ ما تكصؿ إليو الفريؽ الحككمي المعني بتغيير المناخ )
البشرية، كبالرغـ مف بعض الشككؾ العممية غير المؤكدة فإف  المناخي  يحدث بسبب االنبعاثات الناتجة عف النشاطات

أغمب العمماء يعتقدكف بأف إتخاذ إجراء فكرم لمحد مف النشاطات التي تسبب إخالؿ خطير بنظاـ المناخ العالمي، ىك إجراء 
داـ أنشطة يمكف أف ضركرم كإلثبات كقكع الضرر بالمقارنة باإللتزاـ بإصالحو. كبشكؿ عاـ فإف المبدأ يتطمب عدـ إستخ

تككف مضرة بالبيئة، ينبغي بتنظيميا أك إحتماؿ حظرىا، حتى كلك لـ يتيسر دليؿ قاطع بأنو سيسبب ضررا محتمال لمبيئة،  
ىك ما أطمؽ عميو البعض تحكيؿ عبئ اإلثبات في صنع القرار؛ كبالتالي أصبح ليذا المبدأ قبكال كاسعا فيما يخص إلتزامات 

 ضرر بالبيئة كذلؾ مف خالؿ النيي عميو في اإلعالنات كالنصكص الدكلية.الدكؿ بعدـ إحداث 
أف اإلفتقار إلى التيقف العممي التاـ ينبغي اإلستخداـ كسبب » ك قد حدد إعالف برغف الكزارم  المقصكد بيذا المبدأ بأنو 

فرنسا كالمممكة المتحدة لمبيئة البحرية  كما أشارت إلى مضمكنو إتفاقية أكسبار بيف« لتأجيؿ التدابير لمنع التدىكر البيئي 
)نتائج الدراسات العممية التي تظير أف أية عمميات دفف محتممة لف بنجـ عنيا أية خطكرة لمصحة البشرية أك  1992لسنة 

 أذل بالمكارد الحية أك الكائنات البحرية كالضرر بكسائؿ الراحة أك التدخؿ بالمستخدمات األخرل لمبحر(.
عقد مؤتمر ريكدم جانيرك كالذم أطمؽ عميو قمة األرض تـ تأكيد مبدأ الحيطة كأساس لممسؤكلية  1992 ك بحمكؿ سنة

يجب أف تتخذ األطراؼ التدابير الكقائية لتطبيقيا في الدكؿ كفقا لقدرتيا » 159عف تمكث البيئة عمى النحك التي طبقا لمبدأ 
صالح ال ينبغي التذرع باالفتقار إلى اليقيف العممي القاطع كحيثما تكجد تيديدات بحدكث ضرر جسيـ أك غير قابؿ لإل

 «كسبب لتأجيؿ اتخاذ التدابير لمنع التدىكر البيئي
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تخاذ اإلجراءات الكفيمة لمسيطرة إ إلىل، األمر الذم دفعو متدت لتشمؿ الكائنات الحية األخر ا
 .(1)خفضوك  عمى التمكث
تطبيؽ مبدأ الحيطة بصكرة  كتـ ،لحيطة عمى مستكل المؤسس الدستكرممبدأ ا مجسدا 

 مف محكمة النقض الفرنسية. تطكرا ة الفرنسي ككاف أكثراضحة مف طرؼ مجمس الدكلك 
اؿ الصحي مجمس الدكلة الفرنسي مبدأ الحيطة في عدة قرارات تتعمؽ بالمجطبؽ حيث 

القرار سكاء العاـ أك الخاص  لتزاـ الكاقع عمى صاحبىك اإل»تي كقد عرفو كاآل البيئي،ك 
كال يكفي أف  ،ف ىذه التصرؼمتناع عف التصرؼ أك رفضو بسبب المخاطر الناجمة عباإل

لعممي الذم يؤكد غياب إحضار الدليؿ امف ا بد أيضالممكنة بؿ الطر المعركفة ك تأخذ المخا
م عمؿ تنتج متناع عف ألتزاما باإلإأف مجمس الدكلة فرض  كمنو يالحظ ،«فكؿ خطر ممك
اـ أم نعدبضركرة تقديـ الدليؿ الذم يثبت ا ذلؾك  ،اإلثبات كما قمب عبء ،عنو مخاطر

ف أ كما جسد مجمس الدكلة الصبغة القانكنية لمبدأ الحيطة في عدة قضايا حيف قرر ،خطر
نتياكا يشكؿ ا القضاء عمى فصيمة نباتية محمية، إلىتؤدم  إنجاز بعض األشغاؿ التي»

كقؼ األشغاؿ الميددة أمر بك  ،البيكلكجيكغير مشركع لمبدأ المحافظة عمى التنكع  كاضحا،
دستكرية  عتبر مبدأ الحيطة ذك قيمةفإف مجمس الدكلة ا اكأكثر مف ىذ ،(2)«الفصيمة  هليذ

رس ما 01الدستكر في  ثـ إدراجو في ديباجة 2004سنة في ميثاؽ البيئة  تـ تبنيوبعد أف 
ر مرجعي لمرقابة عمى شرعية القرارات اإلدارية في القرار مكرسا مبدأ الحيطة كمعيا ،2005

كرد في إحدل  تعمؽ بالتصريح لممنفعة العمكمية،الم 2010جكاف  25الصادر بتاريخ 
لمبدأ  اعد خرقضغط عالي يبخط كيربائي ذك  أف األشغاؿ المقامة مف مؤسسة حيثياتو

 .(3)الكسط السكاني إلىالكيربائي متداد أثار المجاؿ إالحيطة الحتماؿ 
 ع الجزائري لمبدأ الحيطة:تبني المشر . 3

بالتنمية  عالقتوة في مجاؿ القانكف البيئي ك دأ الحيطبع الجزائرم بمبدأ تأثر المشر 
بيذا المبدأ لمالو  ىتماـاإلتـ الذم عرفو عمى المستكل الدكلي ك  كذلؾ بعد التطكر ،المستديمة

                                                           
 .143ي، مرجع سابؽ،  ص ينسيير إبراىيـ حاجـ اليػ 1
 .88عمارة نعيمة، مرجع سابؽ، ص 2

3- Margurite CANEDO, Des nouvelles du principe de précaution, RFDA 2013 p1061. 
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 بمبدأالمكازنة بينيا كبيف التنمية المستديمة كتطكر التأثر مف أىمية في الحفاظ عمى البيئة ك 
 الحيطة عمى مرحمتيف:

 :2003 سنةتدابير الحيطة قبل  إل  مرحمة اثإشارة -1-3
 لقد طرح مبدأ الحيطة ألكؿ مرة عمى المستكل الدكلي مف خالؿ ندكة األمـ المتحدة

ال أنو جابو تباينا في إ تحقيؽ التنمية،ك  ض حماية البيئةر بغ 1972المنعقدة  بستككيكلـ سنة 
ظير التحكؿ الجذرم لمجزائر ك  ،(1)جزائرالدكؿ النامية كمنيا الك  المكاقؼ بيف الدكؿ الغربية

 ؛1992جكاف  14 إلى 03ندكة األمـ المتحدة الثانية لمبيئة بيف  انعقادبصكرة جمية عند 
المتعمؽ  149-88أسس مبدأ الحيطة في قكانيف متفرقة مف بينيا المرسـك رقـ  بتكريسكذلؾ 
 االحتياطيةالتدابير  الذم تضمف بعض ،(2)ةالمنشآت المصنفالتنظيـ المطبؽ عمى  بضبط

قدـ صاحب المنشأة طمب المشرع أف ي اشترطدكف النص صراحة عمى مبدأ الحيطة حيث 
تكقي المخاطر الناجمة ل التدابير المتبعةالمخاطر ك  الترخيص إلقامة المنشأة المصنفة بكثيقة

ج المتعمؽ بالرخص المسبقة إلنتا 254-97كما نص المرسـك التنفيذم  رقـ  عف المنشأة،
 .(3)ستيرادىاإالمكاد السامة أك التي تشكؿ خطرا مف نكع خاص أك 

 :2003سنة   ريس مبدأ الحيطة في قانون البيئةمرحمة تك -2-3
قحاميا ييئتطكر السياسة الب إلى ركػريكدم جانيأدت مشاركة الجزائر في ندكة   ة كا 

 .(4)مية المستديمةالتنك  الحفاظ عمى البيئة إلىالتي تيدؼ  قتصاديةاإلضمف المخططات 

                                                           
حيث اعتبرت الدكؿ النامية كمف بينيا الجزائر بأف الدكؿ الغربية ىي المتسببة في التدىكر البيئي بفعؿ الثكرة الصناعية، ػ 1

 كأف التركيز عمى الحفاظ عمى البيئة ييدؼ إلى إعاقة الدكؿ النامية مف أم تنمية إقتصادية.
المتعمؽ بضبط التنظيـ  1988يكليك سنة  26المكافؽ لػ  1408ذم الحجة عاـ  12المؤرخ في  149-88المرسـك رقـ ػ 2

، السنة 1988يكليك سنة  27المكافؽ لػ  1408ذك الحجة  13المطبؽ عمى المنشأة المصنفة المنشكر في ج.ر المؤرخ في 
 ػ الممغى ػ 1107-1104الخامسة كالعشركف العدد الثالثكف ص 

المتعمؽ بالرخص المسبقة  1997يكليك  8المكافؽ لػ  1418ربيع األكؿ  03المؤرخ في  254-97المرسـك التنفيذم رقـ ػ 3
ربيع األكؿ عاـ  04إلنتاج المكاد السامة أك التي تشكؿ خطرا مف نكع خاص أك إستيرادىا منشكر في ج.ر المؤرخة في 

المشركع الجزائرم في ، كالمالحظ أف 23-21ص  46السنة الرابعة كالثالثكف، العدد  1997يكليك  09المكافؽ لػ  1418
 ىذه المرحمة جسد تدابير الحيطة دكف النص صراحة عمى ىذا المبدأ.

ػ كناس يحي، تبمكر التنمية المستديمة مف خالؿ التجربة الجزائرية مجمة الحقيقة تصدر دكريا عف جامعة أدرار، العدد 4
 .220ص  2003الثاني مارس 
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ية البيئة الذم دمج التنمية لحما ،(1)10-03در قانكف حماية البيئة رقـ كتجسيدا لذلؾ ص
منو  03كمكرسا مبدأ الحيطة في نص المادة  ،(2)التنميةالبيئة ك  عماال إلعالف ريك بشأف إ

تنكع أ المحافظة عمى الحماية البيئة تتمثؿ في مبدالتي تضمنت مجمكعة مبادئ أساسية ل
ستبداؿ، مبدأ اإلدماج، مبدأ الكقاية، مبدأ اإل دىكر المكارد الطبيعية،تمبدأ عدـ  البيكلكجي،

 المشاركة.أ الممكث الدافع، مبدأ اإلعالـ ك مبدأ الحيطة، مبد
 تسييركقاية مف األخطار الكبرل ك المتعمؽ بال 04/20مف القانكف  08كما نصت المادة 

 .(3)الحيطةحيطة بعنكاف مبدأ الحذر ك ، عمى مبدأ الدامةارث في إطار التنمية المستالكك 
 تعريف مبدأ الحيطة: - ب

جانيرك عمى  في مؤتمر ريكدم 1992لسنة  لقد نص اإلعالف الصادر عف قمة األرض
 :تياآلتعريؼ لمبدأ الحيطة عمى النحك 

                                                           
المتعمؽ بحماية البيئة في  2003يكليك سنة  19المكافؽ  1424كلى عاـ جمادم األ 19المؤرخ في  10-03القانكف رقـ ػ 1

 .03-83الذم ألغى القانكف  2003-43إطار التنمية المستدامة ج.رالعدد 
يتكجب أعماؿ الحؽ في التنمية حتى يفي بشكؿ  منصؼ باإلحتياطات اإلنمائية »مف إعالف ريك  03نصت المادة ػ 2

 «المقبمةكالبيئية لألجياؿ الحالية ك 
لقد أثار مبدأ الحؽ في التنمية اعتراض الك.ـ أ حيث أكدت مكقفيا الرافض كما يسمى حؽ في التنمية حيث ترل أف  -

 .29أشار إلى ذلؾ صالح عبد الرحماف عبد الحديثي، مرجع سابؽ، ص -التنمية ليست حقا كلكنيا ىدفا.
المتعمؽ بالكقاية مف األخطار الكبرل  2004ديسمبر  25ؿ المكافؽ  1425ذك القعدة  13المؤرخ في  04/20القانكف ػ 3

ديسمبر  29المكافؽ لػ  1425ذك القعدة عاـ  17المؤرخة في  84ج.ر العدد  -كتسيير الككارث في إطار التنمية المستدامة
2004. 

 :عمى مبدأ الحيطة بعنكاف مبدأ الحذر كالحيطة كردت التدابير اإلحتياطية في عدة قكانيف مف بينيا
 المحدد لكيفيات نقؿ النفايات الخطيرة مف طرؼ الناقؿ. 2004-12-14المؤرخ في  04/409المرسـك التنفيذم  -
باإلعتماد الترخيص لحماية  86-85-75--72التي تتضمف في المكاد  04/08/2005المؤرخ في  05/12القانكف  -

المكارد مف طرؼ أم شخص طبيعي أك معنكم إال بمكجب المياه الجكفية مف اليدر كالتبذير كمنع القياـ بأم استعماؿ ليذه 
 رخصة.

الذم يضبط القيـ القصكل لممصبات الصناعية السائمة  2006-04-19المؤرخ في  141-06المرسـك التنفيذم رقـ  -
 ضركرة الحصكؿ مع الترخيص بتصريؼ النفايات )المصبات( الصناعية السائمة. 02الذم نص في المادة  26عدد  ج.ر

المتعمؽ بالتنظيـ المطبؽ عمى  2006-05-31المؤرخ في  198-06الصادر بناء عمى المرسـك التنفيذم رقـ  الممحؽ
التي تضـ تدابير إحتياطية تتمثؿ في ضركرة الحصكؿ عمى رخصة  80المؤسسات المصنفة لحماية البيئة  ج.ر عدد 

فيما يتعمؽ باألمف العاـ كالصحة كالنظافة إستغالؿ المنشأة المصنفة صناعية كانت أك تجارية  التي تسبب مخاطر 
 العمكمية أك البيئية
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ثما تكجد حيك  ،يجب أف تتخذ األطراؼ التدابير الكقائية لتطبيقيا في الدكؿ كفقا لقدرتيا"
يقيف ال إلىفتقار إلابؿ لإلصالح ال ينبغي التذرع باتيديدات بحدكث ضرر جسيـ أك غير ق

ار الذم كاجو فالخي ،(1)"التدابير لمنع التدىكر البيئيتخاذ إالعممي القاطع كسبب لتأجيؿ 
تخاذ الحيطة مف خالؿ تنفيذ التدابير المباشرة لمحد التدريجي مف إالمجتمع الدكلي ىك 

 .(2)مكثالت
المتعمؽ بحماية  10-03قانكف مف ال 03ئرم عمى المبدأ في المادة كما نص المشرع الجزا

مؽ بالكقاية مف األخطار مف القانكف المتع 08كذا المادة ك  ،البيئة في إطار التنمية المستدامة
 تسيير الككارث في إطار التنمية المستدامة.الكبرل ك 

لعممي كسبب لتأجيؿ اتخاذ تدابير اليقيف ا إلى فتقارإلقصد بيذا المبدأ أنو ال يحتج بايك 
فالضرر الذم ييدؼ مبدأ  ،أضرار جسيمة ال يمكف تداركياحتياطية لحماية البيئة مف إ

عمى المعرفة العممية المتاحة أف تؤكد كقكعو أك  يستعصيمنع كقكعو ىك ضرر  إلىالحيطة 
 ولجسامتنظرا .(3)عممي بتعمؽ بماىية الضررنعداـ اليقيف الاف حدد أثاره كنتائجو عمى البيئة،ت
 .(4)اد أك اإلصالحدستر عدـ قابميتو لإلك 

 عمال مبدأ الحيطة في تكريس حماية المستيمكبانيا: مدى إلزامية إ
ـ ئي ثلقد سبؽ القكؿ بأف مبدأ الحيطة كجد األرض الخصبة لنشأتو كتطكره في المجاؿ البي

مما يستدعي تحديد مدل قكتو اإللزامية  المستيمؾ، ف حمايةمجاالت متعددة كقانك  إلى امتد
 (.دأ الحيطة )بشركط مبك  )أ(
 الحيطة: أمدى القوة اثإلزامية لمبدأ. 

لقد ثار جدؿ حكؿ القيمة القانكنية لمبدأ الحيطة بداية مف القانكف الدكلي لمبيئة كقد تبمكر 
دئ مرشدة تكضيحية ذات تعميمة تكجييية تمثؿ سكل مبا إلىالمبدأ مف مجرد فكرة فمسفية 

القيمة القانكنية الممزمة،  إلىليتطكر المبدأ ،(5)طابع إعالني دكف أف تتصؼ بأية قيمة ممزمة
                                                           

 مف إعالف ريك. 15المبدأ ػ 1
 .30، مرجع سابؽ، ص سالفة طارؽ عبد الكريـ شعالف ػ2
 .25حسكنة عبد الغني، مرجع سابؽ، ص ػ 3
 .30ػ سالفة طارؽ عبد الكريـ الشعالف، مرجع سابؽ، ص 4
دنية عف المكاد المعدلة كراثيا، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف الخاص، كمية أـ الخير، المسؤكلية الم يػ حركش5

 .45-44، ص 4 201الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أدرار،



 تحديد قواعد الحماية المدنية لممستيمك من أضرار المنتوجات الغذائية      الفصل األول: 

 

 

80 

ك طابع قانكني يتسـ بخاصية صبح ذعمى المستكل الداخمي كأ ،(1)قرارا دستكرياحيث أحرز إ
 .(2)ركع القانكفكالسمك، كتـ تأكيده في مختمؼ مجاالت كف كاإللزامية، كالتجريدكمية العم
 شروط مبدأ الحيطة كسساس لحماية المستيمك ب.
كالنصكص  كاإلعالناتتفاقيات لتعريؼ مبدأ الحيطة في مختمؼ اإل صف المتفحإ

الحيطة تتمثؿ في احتماؿ كجكد   إراكيا في عناصر كشركط محددة لمبدشتإ يتبيفالداخمية، 
 .اـ اليقيف العممينعدإل كاإلصالحاد در ستخطر ضرر جسيـ  غير قابؿ لإل

 الضرر:وقوع إحتمال -1
ختمؼ عف الضرر حماية المستيمؾ يلر المشترط في مبدأ الحيطة كأساس ف الضر إ

، ككنو المنصكص عميو في القكاعد التقميدية لممسؤكليةدنية مال ؤكليةالمشترط لقياـ المس
دـ العممي خاصة مع نشكء أضرار جديدة ال يمكف تقديرىا، أبرزت مع التقغير مؤكد  ضرر

في الصناعة الغذائية، فالشؾ حكؿ إحتماؿ كقكع ىذه األضرار كاؼ لتطبيؽ تدابير الحيطة، 
 .(3)سكاء في مجاؿ األغذية عمكما، أك مجاؿ األغذية المعدلة كاثيا خصكصا

 مي لوجود الططر:فتقار اليقين العمإ -2
( غياب 1992كالتنمية ريك لمبيئة  إعالفمف  15قيف العممي ) المبدأ ييقصد بافتقار ال

المعطيات العممية التامة بكؿ أك بعض الجكانب المتعمقة بالخطر المحتمؿ لممنتكج الغذائي، 
 .(4)نظرا لككف المعارؼ العممية غير متكفرة بشكؿ كاؼ يسمح بالتثبت منو

، مسألة نسبية متغيرة، تتأثر كتتغير حسب  أف انعداـ اليقيف العممي إلىشارة كتجدر اإل
المعرفة العممية، كتطكر التحاليؿ المخبرية لمنتكج غذائي معيف، كالتي كشفت عدـ  تطكر

كجكد خطر مف استيالكو بعد أف كاف شؾ في كجكد خطر مف استيالكو أك كجكد شؾ في 
 المحتممة التي قد تحدث. كاآلثارلذم يتعمؽ بالمنتكج الغذائي، الرابطة السببية بيف المصدر ا

                                                           
 .94ػ عمارة نعيمة، مرجع سابؽ، ص 1
 .53أـ الخير، مرجع سابؽ، ص  يػ حركش2
ة، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف الدكلي كالعالقا الدكلية، ػ فريدة تكرالي، مبدأ الحيطة  في القانكف الدكلي لمبيئ3

 .35، ص2005كمية الحقكؽ، بف عكنكف، جامعة الجزائر، جانفي 
 .149ػ عمارة نعيمة، مرجع سابؽ، ص 4
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حسب مدل التقدـ العممي،  اك تخفيفابير االحتياطية يتغير تشديدا أتدف مضمكف الإكعميو ف
، كالتحكؿ مف تطبيؽ مبدأ دابير كميةىذه الت إلغاءاليقيف العممي كجب  إلىتـ التكصؿ  فإذا

  ،(2)178/2002سا عمى ذلؾ نصت الالئحة رقـي. كتأس(1)تطبيؽ مبدأ الكقاية إلىالحيطة 
ستمرار عدـ اليقيف العممي ترتفع تدابير ضارة مع اية حتماؿ كقكع أثار صحفي حالة اأنو 

نتظار الحصكؿ عمى مزيد مف المعمكمات العممية لتقييـ دارة المخاطر المستكل األعمى في اإ
 .(3)المتكصؿ إلييا المعمكمات  العمميةك  المخاطر

 :لإلصالحسترداد وال جسامة الضرر وعدم قابميتو لإل -3
مة، غير ف يككف عمى درجة مف الجسامبدأ الحيطة أالذم يغطيو  في الضرر يشترط

صب لجسامة الضرر ستيالؾ المنتكجات الغذائية المجاؿ الخإ، كيعتبر القابمة لإلصالح
، مف خالؿ اإلنسافيتعمؽ بصفة مباشرة بصحة  عتبارهإسترداد كاإلصالح بكعدـ قابميتو لإل

فتفاقـ األضرار ، ...ك كفاتوأأحد أعضائو عف العمؿ ك عجز أك بتر أحد أعضائو، أ ،تشكىو
، قد تككف غير قابمة لمعالج، مما يستدعي تطبيؽ مبدأ الحيطة في الجسمانية لممستيمؾ

ما كاف  إلىعادة الحاؿ إينجـ عنو خطر ضرر جسيـ الستحالة ف يحتمؿ أمنتكج غذائي 
 .ستيالؾ المنتكج الغذائيإقبؿ  اإلنسافصحة  إلىبالرجكع  (4)عميو

 : تطبيقات مبدأ الحيطة في مجال المنتوجات الغذائيةالبند الباني
في مجاؿ األغذية  الحيطة أتطبيؽ مبد إلىالصناعة الغذائية، زادت الحاجة  بعد تطكر

 إلىامتدادىا ك  كتشافات العممية التجريبية حدا كبيرا مف التطكربمكغ اإلبعمكما )أكال(، 
تطبيؽ تدابير الحيطة  إلىالمجكء  رممف الضرك كاف ، فاليندسة الكراثية في مجاؿ األغذية

 المحكرة كراثيا )ثانيا(. األغذيةعمى 
                                                           

 .152عمارة نعيمة، مرجع سابؽ، ص  ػ1
بعنكاف مبدأ الحيطة المتعمقة  2002يناير  28الصادر عف البرلماف األكربي في  178/2002مف الالئحة رقـ  07المادة ػ 2

 بإنشاء ىيئة سالمة األغذية األكربية.
3- Alexandre GALLOIS, Quelle place pour le principe de précaution dans le droit de la 
responsabilité pénale? Cet article fait partie d’un dossier ayant pour titre «la sécurité 
sanitaire alimentaire et environnementale entre droit et science, qui a été publié dans le 
N°5/2013 de la RDSS p801 » . 

 .2010جكاف  3يكسؼ نكر ديف، التعكيض عف الضرر البيئي، دفاتر السياسية كالقانكف، عدد  ػ4
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 عموما األغذيةأوال: تطبيق مبدأ الحيطة في مجال 
صعكبة  إلىستيالؾ الغذائي الغذائية كتنكعيا كزيادة حجـ اإل لقد أدل تطكر الصناعة

اف السالمة كالقكاعد حصر التسممات الغذائية كاألضرار الناجمة عنيا رغـ احتراـ قكاعد ضم
ما از غذية المسمكح بيا، فكاف لأمف المستيمؾ كمراعاة نسب كمككنات األك  المتعمقة بصحة

رىا اضر إتخاذ تدابير احتياطية في ظؿ عدـ كجكد اليقيف العممي الذم يؤكد إطبقا لذلؾ 
ء اذة التي لـ تعد تستكعب خصكصية الغخاصة مع ظيكر أزمة المسؤكلية المدنيبالمستيمؾ 

السالمة كالتكجييات المنصكص عمييا في  معاييرفرغـ احتراـ ، (1)ضرار الناجمة عنو كاأل
في أضرار جانبية كأعراض الحساسية، فقد تسببت األغذية  ة الدستكر الغذائي العالمي،ىيئ
كتبعا لذلؾ  ،ة مما يجعؿ إتخاذ  تدابير الحيطة أمر ضركرم لحماية المستيمؾأضرار جسيمك 

عمى المستكل الدكلي)أ( كعمى مستكل التشريع  األغذيةد مبدأ الحيطة في مجاؿ فقد تـ تجسي
 .الجزائرم)ب(

 : عم  المستوى الدولي األغذيةأ ـ تجسيد مبدأ الحيطة في مجال 
 :حتياطية فيإتدابير  تخاذإنص عمى ال تـ
 :(Accord SPS) تفاقية المتعمقة بالتدابير الصحية والصحة النباتيةـ اثإ 1

التدابير  ذتخاإء في منظمة التجارة العالمية في تفاؽ عمى حؽ الدكؿ األعضاأكد اإل
النبات شرط أف تككف مؤسسة عمى أدلة ك  الحيكافك  اإلنسافالالزمة لحماية حياة كصحة 

لتزاـ بالمعايير الدكلية التي عة عمى التجارة الدكلية، مع اإلأال تشكؿ قيكدا مقنّ ك  عممية كافية،
اؽ عمى حماية صحة الحيكاف كذلؾ تف، كما أكد اإلتكر الغذائي العالميتبنتيا ىيئة الدس

س كما حثت نف ،أكصى بيا المكتب الدكلي لألكبئةك  حتراـ  المعايير التي تبنتيا الييئةإب
 .تفاؽ الدكلي عمى حماية النباتالتكصيات التي جاءت في بنكد اإل

 (2002فبراير  02 المفوضية األوربية لمبدأ الحيطة ) المعمن في نيتبـ 2
تصاالت األكربية يتضمف لجنة اإل إلىبية، قرار تقديـ طمب عتمدت المفكضية األكر لقد ا

تكضيحو في األنشطة المتعمقة بالمستيمؾ، كطبقا ليذا القرار ك  تكريس العمؿ بمبدأ الحيطة

                                                           
1Jean Philippe BUGNICAURT , Le droit civil de la responsabilité à l’épreuve du droit de 
l’alimentation : Premiére question, recueil Dalloz , 2010, p 1099. 
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ممي ميدانيا مف خالؿ تقييـ ع أة مف التعميمات لتطبيؽ ىذا المبدأصدرت ىذه المجنة مجمكع
دارتيا  .(1)اإلبالغ عنياك  يتعمؽ بدراسة المخاطر كا 

 RASEFـ نظام اثإنذار السريع لألغذية واألعالف في اثإتحاد األوربي3
الصادرة عف البرلماف  178/2002ىك نظاـ أنشئ طبقا لالئحية المفكضية األكربية رقـ      

لرقابة داخؿ كالذم ييدؼ إلى إمداد السمطات ا 2002يناير28كالمجمس األكربييف في 
اإلتحاد األكربي حكؿ تدابير ضماف سالمة األغذية مف أجؿ تفادم المخاطر الميددة لسالمة 
األغذية قبؿ أف تسبب الضرر لممستيمؾ مثؿ تدابير منع األغذية التي ال تتكفر عمى معايير 

 (2)السالمة مف الدخكؿ إلى األسكاؽ كسحب المنتكجات الغذائية الضارة
 المتعمق بوضع قواعد طاصة بالمضافات الغذائية 90/101وربي رقم و األ يـ التوج 4

المجاؿ الغذائي  1989كتجدر اإلشارة إلى أنو قد سبؽ كأف تـ تكريس مبدأ الحيطة سنة      
 المتعمؽ بكضع قكاعد خاصة بالمضافات الغذائية. 89/107بمكجب التكجيو األكربي رقـ 

، حتى (3)ؿ مادة مضافة في منتكجات غذائيةكينص التكجيو أنو إذا تبيف لدكلة عضك إستعما
ف كانت مطابقة ليذا التكجيو أك لمقائمة التي كضعت في المادة الثالثة منو كيمثؿ مخاطر  كا 
عمى صحة اإلنساف فإنو بإمكاف ىذه الدكلة كفؽ إستعماليا أك التقميؿ مف تطبيقيا عمى 

تخاذ أيا مف التدابير اإلحتياطية لمكاجية خطر   .قؽ أك مثبت عمميامشبكه غير محإقميميا كا 

 :ب ـ تجسيد مبدأ الحيطة في مجال األغذية في التشريع الجزائري
بير االحتياطية بغية تحقيؽ أكبر قدر مف الحماية القد جسد المشرع الجزائرم التد    

لممستيمؾ، حيث خصص الفصؿ األكؿ بعنكاف التدابير التحفظية كمبدأ االحتياط ضمف 
حيث نص  ،كف بقمع الغش المنصكص عميو في قانكف حماية المستيمؾالباب الرابع المعن

يمؾ كضباط الشرطة عمى تكميؼ أعكاف قمع الغش التابعيف لمكزارة المكمفة بحماية المست
تخاذ كافة التدابير التحفظية قصد حماية المستيمؾ كصحتو كسالمتو إالقضائية ميمة 

 :حتياطية فيكتتمثؿ التدابير اإل ،(4)كمصالحو
                                                           

 .65عمارة نعيمة، مرجع سابؽ، ص 1
 .66صعمارة نعيمة, مرجع نفسو, ػ 2
 .66,67صنفسو, , عمارة نعيمة, مرجع المتعمؽ بكضع قكاعد خاصة بالمضافات الغذائية 89/107التكجيو األكربي رقـ  ػ3
 .ػ19، ص15، ج.ر ، العدد 2009، 2009مارس8المؤرخ في  09/03مف القانكف  53ك25ػ المادتيف 4
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المتعمق بحماية  00/03رقم حتياطية المنصوص عمييا في القانون ـ التدابير اثإ1
 .قمع الغشو  المستيمك

حتياطية في مجاؿ المنتكجات الغذائية كتتمثؿ ابير اإللقد حدد المشرع الجزائرم بعض التد
 :في
لمطبقة ائية كذلؾ بتحديد نسبيا كشركطيا ك تحديد المكاصفات المكركبيكلكجية لممكاد الغذا -

عتبار أف البكتيريا ىي أساس األضرار التي تمحؽ باألغذية كىك ما إعمى ىذه المكاصفات، ب
 .09/03مف القانكف  4/2تضمنتو المادة 

سكاء أكانت ممكنات أك ،المسمكح بيا في المكاد الغذائية كضع قائمة لممضافات الغذائية -
األطفاؿ ك  ناس أك لبعضيـ كالرضعجميع الكمثبتة أك مكمالت غذائية مكجية ل مكاد حافظة
كسمبيات المضافات الغذائية بيف إيجابيات تدخؿ المشرع لممكازنة  حيث ،(1)صغار السف

يف العممي بكجكد مخاطر أك يقستخداميا في المكاد الغذائية بغض النظر عف تكافر الإكنظـ 
 .(2)مف عدميا

ستيالؾ مكاد غذائية لإلات كذلؾ بمنع كضع حتياطية بخصكص الممكثإ تخاذ تدابيرإ -
مف  5الحيكاف كىك ما تضمنتو المادة نساف ك مف الممكثات تضر بصحة اإل تحتكم عمى كمية

 .(3)09/03رقـ القانكف 
عدـ تكافر اليقيف العممي  حاالتكعميو تبيف أف المشرع الجزائرم كرس مبدأ الحيطة في 

 :التدابير كىي كما يمي مجمكعة مفبكعميو تدخؿ المشرع  ،حتماؿ كقكع أخطار جسيمةإل
رفض الدخكؿ المؤقت أك النيائي لممنتكجات المستكردة عند الحدكد في حالة الشؾ في  -

جراء تحريات مدققة أك لضبط إمعني لمعايير السالمة كىذا لغرض عدـ مطابقة المنتكج ال

                                                           
الذم يحدد شركط ككيفيات إستعماؿ المضافات الغذائية  2012مايك15المؤرخ في  12/214ػ أنظر المرسـك التنفيذم رقـ 1

 ػ30عددفي المكاد الغذائية المكجية لإلستيالؾ البشرم، ج.ر، ال
 09/03مف القانكف  8ػ المادة 2
" يمنع كضع مكاد غذائية لإلستيالؾ تحتكم عمى ممكث بكمية غير مقبكلة، بالنظر إلى  09/03مف القانكف  5/1ػ المادة 3

 الصحة البشرية كالحيكانية كخاصة فيما يتعمؽ بالجانب الساـ فييا ".
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التحريات كفي حالة ثبكت عدـ مطابقتو بالمعاينة المباشرة أك بعد إجراء  ،مطابقتو لممعايير
 .(1)المدققة يصرح بالرفض النيائي لدخكؿ المنتكج المستكرد عند الحدكد

 .(2)السحب المؤقت أك النيائي لممنتكجات بغرض إجراء التحاليؿ المخبرية الالزمة -
 .(3)أما في حالة التحقؽ مف عدـ مطابقة المنتكج أك ثبكت خطكرتو يتـ سحبو نيائيا -
حيف التحقؽ مف  إلىستيالؾ سة التي طرحت المنتكج لإلؤسالتكقيؼ المؤقت لنشاط الم -

 .(4)نتائج التحاليؿ المخبرية لممنتكج
ستيالؾ ثبت بعد المعاينة المباشرة أنو لذم يتمثؿ في كقؼ منتكج معركض لإليداع ااإل -

المكمفة بحماية المستيمؾ كقمع الغش كيعمف عف قرار  اإلدارةغير مطابؽ كذلؾ بقرار مف 
 .(5)عد معاينة ضبط مطابقة المنتكجيداع باإل
المكمفة بحماية  اإلدارةتالؼ المنتكجات المحجكزة بأمر مف الجية القضائية المختصة أك إ -

 .(6)في حالة تشكيو طبيعة المنتكج ،المستيمؾ كقمع الغش
 حتياطية المنصوص عمييا في النصوص التنظيمية والقرارات الوالئيةـ التدابير اثإ2

ص الذيف ة نصكص تنظيمية كقرارات كالئية تتضمف أسمكب الحظر كالترخيلقد صدرت عد
الصادر عف كالي كالية أدرار بتاريخ  96حتياطية مف بينيا القرار رقـ يعتبراف أحد التدابير اإل

                                                           
مف ىذا القانكف، كافة التدابير  25ذ األعكاف المذككركف في المادة عمى أنو :" يتخ 09/03مف القانكف  53ػ نصت المادة 1

 التحفظية قصد حماية المستيمؾ كصحتو كسالمتو كمصالحو.
كبيذه الصفة، يمكف لألعكاف القياـ برفض الدخكؿ المؤقت أك النيائي لممنتكجات أك إتالفيا كالتكقيؼ المؤقت لمنشاطات 

 القانكف. طبقا لألحكاـ المنصكص عمييا في ىذا
مف نفس القانكف : " يصرح بالرفض المؤقت لدخكؿ منتكج مستكرد عند الحدكد في حالة الشؾ في  54كما نصت المادة 

 عدـ مطابقة المنتكج المعني كىذا لغرض إجراء تحريات مدققة أك لضبط مطابقتو".
ابقتو، بالمعاينة المباشرة، أك تعد إجراء كيصرح بالرفض النيائي لدخكؿ منتكج مستكرد عند الحدكد في حالة إثبات عدـ مط

 التحريات المدققة"
عمى أنو :" يتمثؿ السحب المؤقت في منع كضع كؿ منتكج لالستيالؾ أينما كجد،  09/03مف القانكف  59ػ نصت المادة 2

ختبارات أك عند االشتباه في عدـ مطابقتو كذلؾ في انتظار نتائج التحريات المعمقة السيما نتائج التحاليؿ أك اال
 التجارب...".

 .09/03قانكف  54ػ المادة 3
 .09/03قانكف  53ػ المادة 4
 .09/03قانكف  55ػ المادة 5
 .09/03قانكف  64ػ المادة 6
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ستيالؾ حيث نصت ظيـ كضع الدكاجف المذبكحة رىف اإلالمتعمؽ بتن 2014جكاف  05
قتصادييف إرفاؽ المنتكج بالشيادة الصحية متعامميف اإلالقرار عمى إلزاـ ال " مف3المادة "

 .البيطرية مصدر المنتكج
قتصاديكف بالمركر زيع المنتكج يمتـز المتعاممكف اإلمف القرار أنو قبؿ تك  04نصت المادة ك 

عمى المصالح البيطرية لكالية أدرار إلجراء مراقبة ثانية لممنتكج التي تسمميـ بدكرىا شيادة 
 جات الحيكانية ك/أك ذات أصؿ حيكاني أك شيادة الحجز حسب حالة المنتكج.صحية لممنتك 

ب الحظر أسمك  2008أكتكبر 11مف القرار الصادر عف كالي كالية أدرار بتاريخ ضكما ت
سماؾ الطازجة خالؿ المكسـ ياطية كيتعمؽ القرار بمنع بيع األحتكأحد أساليب التدابير اإل

 .الصيفي بكالية أدرار
الطازجة خالؿ الفترة  األسماؾمف القرار عمى أنو يمنع منعا باتا بيع  2لمادة حيث نصت ا

 .أكتكبر مف كؿ سنة في كامؿ تراب الكالية 15غاية  إلىجكاف  01الممتدة مف 
المتعمؽ بالقكاعد المطبقة في مجاؿ أمف  12/203كما تضمف المرسـك التنفيذم رقـ 

تحكيميا نتاجيا ك إالسمعة مف خالؿ عممية  بع مسارحتياطية لتتإتخاذ تدابير إ ،(1)المنتكجات
 .(2)ستعمالياا  ك  ستيرادىا كتكزيعياا  كتكضيبيا ك 

يا في ككالة حتياط المنصكص عمياإل كما تأثر المشرع الجزائرم بآليات تطبيؽ تدابير
نذار السريع عمى مستكل كزارة التجارة كربية، مف خالؿ إنشاء شبكة اإلالسالمة الغذائية األ

، كتغطي ىذه (3)يـأمنك  صحة المستيمكيفا عمى ة بمتابعة المنتكجات التي تشكؿ أخطار مكمف
ستيالؾ النيائي ية لإلالمكجمات المسكقة عبر التراب الكطني ك الخدالشبكة كؿ السمع ك 

حتكائيا عمى أخطار يا حتى لألغذية المحكرة كراثيا إلكىذا ما يعني تغطيت، (4)لممستيمؾ 
 .جسيمة محتممة

 

                                                           
يتعمؽ بالقكاعد المطبقة في مجاؿ أمف المنتكجات، ج.ر،  2012مايك06المؤرخ في  12/203ػ المرسـك التنفيذم رقـ 1

 .18، ص2012يك ما 09الصادر في  28العدد 
 .12/203المرسـك التنفيذم  05ػ المادة 2
 .12/203مف المرسـك التنفيذم  17ػ المادة 3
 .12/203مف المرسـك التنفيذم  19ػ المادة 4
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 ورابيا: جنون البقر ـ اليرمونات غذية المحورةاأل مبدأ الحيطة عم بيق : تط بانيا
خيرة عدة مشكالت قانكنية تمتاز العمـك البيكلكجية في السنكات األلقد أثار تطكر    

 .(1)األغذيةبالتعقيد خاصة المتعمقة بمجاؿ 
لمعدلة كراثيا غذية ااحمة األمز  إلىلعممي في مجاؿ اليندسة الكراثية فقد أدل التقدـ ا   

عدلة كراثيا مف مغذية الرا لممزايا التي تقدميا األمعدلة كراثيا نظالغير  األغذيةمثيالتيا مف 
سبب مكف أف تفي مقابؿ ذلؾ ي، ك كقمة في التكاليؼ كتحقيؽ لرغبات المستيمكيف لإلنتاجكفرة 

جيا في عالبشكؿ مباشر يصعب تداركيا أك  اإلنسافبصحة ىذه األغذية أضرار بالبيئة ك 
تتفاقـ كال تظير إال بعد األضرار تتراكـ ك  األمر يزداد خطكرة إذا عممنا أف ىذهك  ،المستقبؿ

 مظاىر ىذه األضرار.ؿ عالج آثار ك فترة طكيمة كبعد ذلؾ يصعب أك يستحي
 مفيوم األغذية المحورة ورابيا: -أ

أحيانا يطمؽ عمييا ك حيائية الحديثة التكنكلكجيا اإلكيقصد بالتحكير الكراثي نقؿ المكاد    
سكاء ، La géniegénitique(2)أك اليندسة الكراثية  ADNإعادة تركيب الحمض النككم 

ؽ عمـ الكراثة الجزيئية الؼ، كما يقصد بو فف تطبيانت في شكؿ منتكجات أك أغذية أك أعك
عزؿ جينات مرغكب فييا تتحكـ في صفة يراد نقميا مف نكع ما يسمى )الكاىب أك لتحديد ك 

، تضمف (3)نكع آخر يسمى )بالمضيؼ أك المستقبؿ( بطرؽ التكنكلكجيا الحيكية إلىلمعطي( ا
أف الجينات المنقكلة تغير عف صفاتيا في الكائف المستقبؿ أك المضيؼ فتكسبو خصائص 

كقد نتج عف التحكير الكراثي ، (4)أك كظائؼ الجينات التي نقمت إليو مف الكائف الكاىب

                                                           
ػ  رضا عبد الحميـ عبد المجيد، بعض اإلنعكاسات القانكنية لتطبيؽ اليندسة الكراثية في مجاؿ األغذية كالزراعة مؤتمر 1

 .97، ص2002مايك  7ػ5، جامعة اإلمارات العربية المتحدة راثية الشرعية كالقانكف، كمية الشريعة كالقانكف،اليندسة الك 
عندما تكصؿ باحثاف في كالية كاليفكرنيا األمريكية إلى إمكانيات نقؿ  1993لقد جاءت لحظة التحكؿ التاريخية في عاـ ػ 2

ختالفيا، إألم كائف حي آخر بصرؼ النظر عف  الحية مف أم خميةالجينات التي تحمؿ الصفات الكراثية في الكائنات 
رضا عبد الحميـ , كأطمقت عمى األغذية المحكرة كراثيا عدة تسميات ىي التحكير الكراثي، التعديؿ الكراثي، اليندسة الكراثية

 . 99عبد المجيد، مرجع سابؽ ص 
 ئف حي أك جزء منو لمحصكؿ عمى منتكج لو قيمة تجارية.ػ تعرؼ التكنكلكجيا الحيكية بأنيا كؿ ما يشمؿ إستخداـ كا3
 .99ػ رضا عبد الحميـ عبد المجيد، مرجع سابؽ ص 4
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 مصالحيا قبؿ عقد بركتكككؿف التداكؿ باختالؼ تكجياتيا  ك بيفي المكاقؼ  تناقض
 .(1)مكنتلاير

خاصة  2000ختالفات ظيرت بشكؿ كاضح أثناء عقد بركتكككؿ مكنتلاير سنة كىذه اإل
 .ستيالؾمؼ المحاصيؿ الزراعية المكجية لإلبعد اتساع تطبيؽ اليندسة الكراثية في مخت

 وجات الغذائيةتطبيقات اليندسة الورابية عم  المنت -ب
قد تمكف نتاج أغذية معدلة كراثيا فإاليندسة الكراثية في لقد تعددت تطبيقات استخداـ 

نتاج أكؿ صنؼ مف الطماطـ المعدلة كراثيا الذم يطمؽ عميو إمف  1994العمماء في عاـ 
 .(2)زيادة اإلنتاج بمقدار عشريف صنفا إلىدكره ىذا النكع قد أدل بك  (flavre - sovr)سـا

تـ إجراء تجارب عمى تعديالت كراثية بمغت  1995-1992بيف عامي  ةفي الفترة الممتدك 
عممية في  19ك عممية في البطاطس 44ك السكرعممية في بنجر  45ك عممية في الذرة 23

يا أكثر مقاكمة جعم إلىه النباتات تيدؼ ذكانت عمميات التعديؿ الكراثي ليك  الطماطـ
البكتيريا، كما تمكنت الشركات كالفطريات ك  كالحشراتلألعشاب الضارة كالفيركسات 

ندس أظيرت النتائج أف فكؿ الصكيا المينبات فكؿ الصكيا ك  إلى األمريكية مف إدخاؿ جينات
صنؼ جديد مف القطف المعدؿ كراثيا  إلىكما تتـ التكصؿ كراثيا أصبح مقاكما لممبيدات، 

 .(3)الذم يقاـك الحشرات
                                                           

دكلة في مكنتلاير بكندا لبحث سبؿ كضكابط إستخداـ اليندسة الكراثية  38إجتمع أكثر مف 2000ػ في أكاخر شير يناير 1
ي لـ يثبت مأمكنيتيا بعد كقد سبؽ ىذا المؤتمر عقد مؤتمر في الغذاء كضكابط حماية المستيمكيف مف ىذه األغذية كالت

قرطاجة بككلكمبيا كفشؿ المجتمعكف في التكاصؿ لإلتفاؽ لتكضيح بركتكككؿ بضمف حماية المستيمؾ مف ىذه األغذية، كقد 
 ،كام كاألرجنتيفتراليا كشيمي كأرجسأتتزعميا ك.ـ.أ كتضـ معيا كندا ك  إنقسـ المجتمعكف في كندا إلى مجمكعة ميامي التي

كىي الدكؿ المنتجة ليذه األغذية كالمجمكعة الثانية تضـ  بقية دكؿ العالـ كىـ مستكل ىذه األغذية أنظر، رضا عبد الحميـ 
مؤتمر اليندسة الكراثية عبد المجيد، بعض اإلنعكاسات القانكنية لتطبيؽ اليندسة الكراثية في مجاؿ األغذية كالزراعة، 

 .100، ص ريعة كالقانكف، جامعة اإلمارات العربيةالشرعية، كمية الش
ص  حقكؽ الممكية الفكرية لألصناؼ النباتية المعدلة كراثيا، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،ػ عصاـ أحمد البييجي، 2

61. 
ية التابع لمركز كفي ىذا الشأف أيضا أثمر التعاكف بيف كمية الزراعة بجامعة اإلسكندرية كمعيد بحكث اليندسة الكراثػ 3

البحكث الزراعية مف إنتاج صنؼ جديد مف المكز معدؿ كراثيا قادر عمى مقاكمة فيركس تكرد القمة كىذا سيؤدم إلى زيادة 
عصاـ أحمد إنتاج المكز بشكؿ كبير حيث أف األضرار التي كاف يسببيا ىذا الفيركس كانت كبيرة، لمتفصيؿ أنظر، 

-67، ص 2007لألضعاؼ النباتية المعدلة كراثيا، دار الجامعة الجديدة، لإلسكندرية، ،البييجي، حقكؽ الممكية الفكرية 
68 . 
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ف المعرفة أال إغذية المحكرة كراثيا األعممية لميندسة الكراثية عمى كرغـ تطكر التطبيقات ال
المكاقؼ  نقساـا إلىدل مخاطرىا، مما أك  تعرؼ عمى حدكدىاالعممية بقيت قاصرة مف ال

 .(1)حدكدىاك  غذيةؿ تطبيؽ اليندسة الكراثية عمى األالدكلية حك 

 القضاء الفرنسي:و  موقف القانون -ج
طرح الكائنات الحية المحكرة ك  ستخداـإ الفرنسي المشرعنظـ : ع الفرنسيموقف المشر  ـ1

الكائنات المطركحة ألغراض غير  إلىستخداميا إ، كقد قسـ (2)1992كراثيا في البيئة سنة 
عمى  11حيث نصت المادة  ،التي تطرح لالستيالؾأغراض عممية تجريبية ك ك تجارية، 

اـ باستخداميا كال يمنح ة لمقيعمى ترخيص مف الجيات المختص سبقاضركرة الحصكؿ م
عمى  المنتكجطالؽ ا  ستخداـ ك إرات الالزمة حكؿ مخاطر االختبا إجراءال بعد الترخيص إ

ؽ الجميكر في مف القانكف عمى ح 12كما نصت المادة  ،ك عمى البيئةالصحة العامة أ
ممية اآلثار التي قد تنجـ عف ععالمو با  ك  ف لكؿ شخص الحؽ في تبصيرهأمعرفة الحقائؽ ك 

 ك عمى البيئة.ة العامة أعمى الصح سكءاليذه الكائنات المحكرة  رادمطالؽ اإلاإل
 موقف القضاء الفرنسي:ـ  2

كراثيا حيث صدر المعدلة عرؼ القضاء الفرنسي عدة قضايا تتعمؽ بالمنتكجات الغذائية 
 اامك يف قعف دائرة الجنح يديف المتيميف الذ 1998فبراير  18جيف حكما في أعف محكمة 

ؽ الشركة في ح كدتأك  يا،الذرة( بحجة تعديمو كراث)الشركات  لحدبإتالؼ منتكجات غذائية إل
زمة لمباشرة نشاطيا مف الجيات نيا حصمت عمى التراخيص الالساس أالتعكيض عمى أ

 دارية المختصة.اإل
 ة قرار كزير الزراعةيعحكؿ شر  1998سبتمبر  25مجمس الدكلة في كما صدر قرار عف 

تيا الخاصة بأنكاع الحبكب المسمكح بزراعك  عمى تعديؿ القائمة )أ( ةثركة السمكية بالمكافقالك 
انتيى جديدة مف الذرة المحكرة جينيا، ك نكاع أضافة ثالثة ا  ك  ما يسمح بإدخاؿبفي البالد، 

                                                           
كالمستكحى مف مشركع بركتكككؿ قرطاجنة بشأف السالمة اإلحتياطية الذم أتى تطبيقا  2000يناير  28ػ الصادر في 1

لكجي كالخاص بكضع بركتكككؿ السالمة عف مؤتمر الدكؿ األعضاء في إتفاقية التنكع البيك 1995في نكفمبر  2/5لممقرر
 اإلحيائية. 

طالؽ الكائنات الحية المحكرة  1992يكليك سنة  13الصادر في   654-92ػ القانكف رقـ 2 كالمتعمؽ بضكابط إستخداـ كا 
كالمعدؿ لمقانكف الصادر في  OGMكيرمز ليا بإختصار ب  Les Organismes Génétiquement Modifiesكراثيا 
 .كالخاص بحماية البيئة 336-76رقـ  1976جكيمية  16
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ثار المحتمؿ حدكثيا اآلك  ف غياب عناصر تقييـ المخاطرأك  ،كقؼ تنفيد ىذا القرار إلىحكـ ال
المنتكجات المشتقة مف العناصر المحكرة جينيا  إطالؽة أك لمصحة العامة مف جراء لمبيئ

 .(1)العممية الراىنةكضاع القانكنية ك دفعا جديا في ضكء األتمثؿ 
بتمبر س 06عف محكمة العدؿ األكركبية في مستكل األكركبي فقد صدر قرار الأما عمى   

 الغذائية داستخداـ المكابإطالؽ ك  لمترخيص تقييـ المخاطر إتباعيقضي بضركرة  2011
 .(2)المعدلة كراثيا

 موقف المشرع الجزائري من األغذية المحورة ورابيا:ـ د 
الكائنات المحكرة  لقد بقيت الجزائر متخمفة في مجاؿ تطبيؽ اليندسة الكراثية عمى 

ا في ىذا مكقؼ الجزائر متردد ة، أما مف ناحية استيالكيا فقد بدااألغذي ياكراثيا بما في
تفاؽ المتعمؽ بإنشاء المركز الدكلي لميندسة الكراثية المجاؿ حيث صادقت الجزائر عمى اإل
تفاؽ المتعمؽ المتضمف المصادقة عمى اإل 87/92كالتكنكلكجيا االحيائية طبقا لممرسـك 

 كما صادقت عمى بركتكككؿ اإلحيائيةالتكنكلكجيا لمركز الدكلي لميندسة الكراثية ك بإنشاء ا
ستخداـ كنقؿ الكائنات المحكرة ا  طالؽ ك الذم نظـ عممية إ اإلحيائيةسالمة بشأف ال رطاجنةق

 .(3)الدكؿ المستكردة إلىكراثيا مف الدكؿ المصدرة 
س تشريعي تفاقيات الدكلية المصادؽ عمييا بدأت الجزائر بكضع أساناء عمى اإلكب       

ث بدأت كزارة الفالحة حي ،كراثياستخداـ الكائنات الحية المحكرة ا  كطني حكؿ نقؿ كمناكلة ك 
ستيراد إ، الذم يمنع (4)2000ديسمبر24 في 910التنمية الريفية بإصدار القرار الكزارم رقـ ك 

ة جينية ماعدا المعاىد صطناعيإؿ النباتات التي تعرضت لتحكيرات ستعماا  كتكزيع كتسكيؽ ك 
ككاف مف المنتظر ، (5)ةأجيزة البحث التي يسمح ليا باستعماليا كفؽ شركط محددالعممية ك 

غذية المحكرة دعمو بآليات لتقييـ مخاطر األة ك تدعيـ ىذا القرار بنصكص تشريعية كتنظيمي

                                                           
 كما بعدىا. 115ػ رضا عبد الحميـ عبد المجيد، مرجع سابؽ ص 1

2Cour justice de L’unianEuropéeuneGrende chambre 6 septembre 2011. C- 442/09 Karl 
Heinz BABLOK et a ,c /freistaat Bayeur. 

 .34ػ حركشي أـ الخير، مرجع سابؽ، ص3
 لذم يمنع استيراد كانتاج كتكزيع كتسكيؽ كاستعماؿ المادة النباتية المغيرة كراثيا.ػ ا4
 .151ػ مميكة زعيب، قمرم زينة، مرجع سابؽ، ص 5
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تداكؿ المكاد البيكلكجية بكراثيا إال أنو حدث العكس كذلؾ بسحب مشركع القانكف المتعمؽ 
 .(1)كبمراقبة الجسيمات المعدلة جينيا

 التي اعتمدىا المشرع الجزائرم األنظمة اآلتية:نظمة التدابير اإلحتياطية أكمف أىـ 
 نظام الحظر: ـ1

يقصد بو منع القياـ بأعماؿ معينة إال بعد إتباع اإلجراءات القانكنية كفؽ الشركط  
المنصكص عمييا قانكنا لحماية صحة المستيمؾ كيختمؼ إتباع ىذا النظاـ حسب درجة 

دة الغذائية عمكما كاألغذية المعدلة كراثيا اليقيف العممي كدرجة الخطكرة المحتممة في الما
خصكصا، كىك األمر الذم جسد مجمس الدكلة الفرنسي بالقرار الصادر في 

القاضي بكقؼ تنفيذ القرار الصادر عف كزير الزراعة كالثركة السميكة  1988ديسمبر25
طالقيا في  المتضمف المكافقة عمال إضافة ثالثة أنكاع مف الذرة المحكرة جينيا إلستخداميا كا 

 فرنسا، نظرا لغياب عناصر تقييـ المخاطر كاألثار المحتمؿ حدكثيا كلمصحة العامة.
أما المشرع الجزائرم فقد نص في العديد مف النصكص القانكنية عمى نظاـ الحظر  

النسبي كتدبير إحتياطي لمنع اآلثار الضارة عف إستيالؾ بعض المنتكجات الغذائية أك 
المحدد لشركط تنفيذ التدابير الكقائية  220/05سـك التنفيذم رقـ إستيرادىا، كالمر 

، الذم تضمف منع إستيراد بعض المنتكجات التي قد تشكؿ ضررا جسيما بالمنتكج (2)ككيفياتيا
 الكطني كذلؾ بصفة مؤقتة.

ذلؾ ك  الحظر النسبيعمى ، (3)10/69" مف المرسـك التنفيذم رقـ 4كما نصت المادة "      
ادة غير مصادؽ ستعماؿ الفالحي عندما تككف الممكاد الصحة النباتية ذات اإليراد ستإبمنع 

 .األصميصمي أم أف الحظر يزكؿ بعد المصادقة  عمى المادة مف البمد عمييا في البمد األ
 

                                                           
 .34ػ أنظر، ألكثر تفصيؿ حركشي أـ الخير، مرجع سابؽ، ص1
باتية ذات اإلستعماؿ الفالحي، يحدد اإلجراءات المطبقة عند إسيراد كتصدير مكاد الصحة الن 2010يناير31ػ المؤرخ في 2

 .04، ص09ج.ر، العدد 
يحدد االجراءات المطبقة عند إستيراد كتصدير مكاد الصحة النباتية ذات اإلستعماؿ الفالحي  2010يناير31ػ المؤرخ في 3

 ػ4، ص09ج.ر العدد 
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كربي حظر الجيالتيف البقرم بسبب أزمة الحظر النسبي عمى المستكل األ كمثاؿ عمى     
 .(1)جنكف البقر

  ـ نظام الترطيص:2
المختصة لممارسة نشاط معيف كبالتالي  اإلدارةذف الصادر عف يقصد بالترخيص اإل  

سمكب تطبيؽ كاسع في مجاؿ ليذا األ، ك فاف ممارسة النشاط ىنا مرىكف بمنح الترخيص
 غذية المحكرة كراثيا خصكصا.األضرار المنتكجات الغذائية عمكما ك حماية المستيمؾ مف أ

الذم يحدد شركط مراقبة مطابقة  05/467رقـ التنفيذم كما ىك الحاؿ في المرسـك 
الذم تضمف ضركرة تقديـ المستكرد  ،(2)المنتكجات المستكردة عبر الحدكد ككيفية ذلؾ

المتعمؽ  04/196، كما تضمف المرسـك رقـ (3)ستيرادشية الجمارؾ الحدكدية تصريحا باإللمفت
، ككجكب الحصكؿ عمى قرار مف (4)حمايتياك  باستغالؿ المياه المعدنية الطبيعية كمياه المنبع

 .ستغالؿ التجارم لممياه المعدنيةمتياز لإلمنح اإل الكزير المكمؼ بالمكارد المائية يتضمف
المتعمؽ بالرخص  92/24كجسد المشرع نظاـ الترخيص في المرسـك التنفيذم رقـ        

اشترط كجكب حيث ،(5)المسبقة إلنتاج المكاد السامة كالتي تشكؿ خطرا مف نكع خاص
ستصدار ترخيص إلنتاج أك بيع منتكجات استيالكية تحتكم عمى مادة أك مكاد محددة في إ

. 02قائمة المنتكجات الكيمياكية المحددة في المادة   مف المرسـك
 ططار:اثإو  ـ نظام التقارير3
ماية البيئة كالتنمية المتعمؽ بح 03/10سمكب بمكجب القانكف ستحداث ىذا األإتـ        

كألسمكب المنشآت، الحقة كمستمرة عمى النشاطات ك  ةابفرض رق إلىكييدؼ  امة،المستد
 01/19خطار كالتقارير أمثمة عديدة في التشريع الجزائرم نذكر منيا: القانكفاإلالترخيص ك 

                                                           
ػ 1 Jean LAUPALLAIN, Des spécificités de l’évaluation et de la gestion des risques en 
alimentation, R D S S , p796. 

يحدد شركط مراقبة مطابقة المنتكجات المستكردة عبر الحدكد  2005ديسمبر10المؤرخ في  05/67ػ المرسـك التنفيذم 2
 .15، ص2005ديسمبر11الصادر في  80ككيفيات ذلؾ ج.ر، العدد 

. 3ػ المادة 3  مف المرسـك
 .09، ص2004يكليك18، الصادر في 45، ج.ر، العدد 2004يكلك15في المؤرخ  04/196ػ المرسـك التنفيذم رقـ 4
المتعمؽ بالرخص المسبقة إلنتاج المكاد السامة كالتي تشكؿ خطرا  1992فبراير4مؤرخ في  42ػ92ػ المرسـك التنفيذم رقـ 5

 .269، ص09مف نكع خاص، ج.ر، العدد 
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عمكمات المكمؼ بالبيئة بالم لخاصة الخطيرة، بالتصريح لمكزيرر النفايات ايسيتالمتعمؽ ب
 خصائص النفايات.ك   المتعمقة بطبيعة ككمية

متعمؽ بالقكاعد المطبقة في ال 12/203ف في المرسكـ رقـ لـز المشرع المكزعيكما أ         
مف المنتكجات المكضكعة في السكؽ خصكصا متثاؿ لقكاعد أالمنتكجات عمى اإل مفمجاؿ أ

ه ذرتبطة بيك المعمف عنيا كالماألخطار المسجمة أعف طريؽ إرساؿ المعمكمات المتعمقة ب
 ك المستكرديف.كجات لممنتجيف أالمنت

تكمفة بحماية المستيمؾ كقمع لـز المنتجيف كالمستكرديف إعالـ مصالح الكزارة المأ كما         
 .(1)بالسمع المكضكعة في السكؽ كالتي تشكؿ خطرا عمى صحة المستيمؾ كأمنو الغش،

رع صراحة شميطة لـ ينص الالحبتدابير  المذككرة المتعمقة األساليبفي جميع المالحظ أف ك 
ساليب عمى تدابير الحيطة حيث نص في بقية األ ،لمحكرة كراثياية اعمى األغذبتطبيقيا 

 منو.ألممنتكجات الغذائية بصفة عامة كالتي تسبب خطرا عمى صحة المستيمؾ ك 
مك من أضرار المنتوجات الفرع الباني: مدى فعالية مبدأ الحيطة في ضمان حماية المستي

 الغذائية 
أصبح كأساس لممسؤكلية المدنية ك  نشأتو في قانكف البيئة بدأ الحيطة منذلقد تطكر م   

مكضكعية المكحدة سكاء المسؤكلية المدنية التقميدية )العقدية، التقصيرية( أك المسؤكلية ال
 )البند الثاني(. آفاؽ تطبيقوت تطكر )البند االكؿ( ك 

 نية التقميديةول: تسبير مبدأ الحيطة عم  قواعد المسؤولية المدالبند األ 
دة ع إلىا تأثيره في حماية البيئة كامتد جمي مبدأ الحيطة في قانكف البيئة بدا منذ نشأة   

مسؤكلية المتدخؿ عف أضرار المنتكجات الغذائية التي مجاالت قانكنية كما ىك الشأف في 
 لخطأركني احيث تأثرت النظـ التقميدية لممسؤكلية المدنية التي تقكـ عمى  ،تصيب المستيمؾ

 لتزاـ باإلعالــ بضماف السالمة كاإللتزااإل إلىكما امتد تأثيرىا  ،كالعالقة السببية الضررك 
 بمبدأ الحيطة.

 
 

                                                           
 ة في مجاؿ أمف المنتكجات، المشار إليو سابقا.المتعمؽ بالقكاعد المطبق 12/203مف المرسـك  130ػ المادة 1
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 أوال: تسبير مبدأ الحيطة عم  أركان المسؤولية التقميدية
 ـ الططس أ

 ـ تقصيريةأسكاء كانت عقدية كلية المدنية التقميدية لممتدخؿ يعد الخطأ مف أركاف المسؤ   
 تطبيؽ مبدأحيث كرس  ،ددا لمفيـك الخطأصبح يشكؿ عامال مجظيكر مبدأ الحيطة أبك 

حتراميا بمثابة إعدـ بيا ك  ؿاإلخالالتي يشكؿ ك  فرض التزامات جديدة عمى المتدخميفالحيطة 
. تكسع ىذا إلىيؤدم  خطأ  المفيـك

 ب ـ الضرر
ف يككف الضرر محققا أية قياـ المسؤكل،يشترط للتقميديةكفقا لقكاعد المسؤكلية المدنية ا       

ك ك مؤكد الكقكع في المستقبؿ ،أما الضرر المحتمؿ فيك ضرر لـ يقع،يحتمؿ كقكعو أال أحا
ضعفا كىك عمى أم حاؿ ال يكفي لقياـ ،كتتفاكت درجة ىذا االحتماؿ قكة ك عدـ كقكعو

ث الحيطة كاضحا عمى عنصر الضرر، حي أدكمف ىنا يبدك تأثير مب ،(1)المسؤكلية المدنية
ر خطاحتماؿ كقكع أالمعركفة إل غيرغذائية غير المتيقف منيا عمميا ك يشمؿ المنتكجات ال

خطار المحتممة غير المحددة عميو فاف مبدأ الحيطة يشمؿ األك  ،ر جسيمة مستقبميةضراأك 
مما تقرر أكثر حماية لممستيمؾ مف األضرار المحققة الكقكع اآلنية  ،(2)اغير المؤكد ضررىك 
 الردادىا ك ستإعدـ ك بجسامتيا التي تتسـ ك المحتممة الكقكع ك أ ية )المتراخية الكقكع(المستقبمك أ
 .صالحياإ

 ج ـ العالقة السببية 
تقميدية عجزت عف تغطية ف مفيـك العالقة النسبية كفؽ قكاعد المسؤكلية المدنية الإ       

كالتي تتسـ األضرار الجسيمة التي ال تتكافر عمى اليقيف العممي عند كقكعيا األخطار ك 
تغطية األضرار بعيدة المدل  إلىسترداد لذا فإف تطبيؽ مبدأ الحيطة أدل كعدـ اإلبالجسامة، 
، كبذلؾ فإف مبدأ الحيطة أزاؿ الصعكبات التي كرة كالمتسعة النطاؽ في المستقبؿذات الخط

 الضرر.بيف الخطأ ك  كانت تتعمؽ بالعالقة السببية المباشرة
 

                                                           
 .360ػ سميماف مرقس، المرجع سابؽ، ص 1
،  1ػ جياللي يكسؼ، آثار تطبيؽ مبدأ الحيطة، تصدر عف مخبر القانكف اإلقتصادم كالبيئة، جامعة كىراف، العدد 2

 .125، ص 2008جكاف



 تحديد قواعد الحماية المدنية لممستيمك من أضرار المنتوجات الغذائية      الفصل األول: 

 

 

95 

 لتزام باثإعالم ضمان السالمة واثإ لتزام بة عم  اثإ تسبير مبدأ الحيطبانيا: 
ثمة في المتمالحديثة المفركضة عمى المتدخؿ ك  لتزاماتامتد تأثير مبدأ الحيطة عمى اإل

 .باإلعالـلتزاـ اإللتزاـ بضماف السالمة ك اإل
 ضمان السالمةبلتزام تسبير مبدأ الحيطة عم  اثإ أ ـ 

لتزاـ بضماف السالمة الذم ع في نطاؽ اإلالتكس إلىلقد أدل تطبيؽ مبدأ الحيطة         
حتياطات المادية ؤكلية المتدخؿ بسبب عدـ كفاية اإلأنشأه القضاء الفرنسي، الذم يقضي بمس

تسميمو لممستيمكيف أك  عندتغميفو( أك ك  لممنتكج الغذائي سكاء عند تجييزه لمتسكيؽ )بتعبئتو
بتأثير مف مبدأ الحيطة ، إال أنو ك (1)مما يحكؿ دكف تعرضيـ لمخطر الكامف فييا ،المستعمميف

 بشأنيا. تتكافر عمى اليقيف العمميال تكسع ليشمؿ األخطار المحتممة المستقبمية التي 
 ب ـ تسبير مبدأ الحيطة عم  االلتزام باثإعالم

مبدأ الحيطة حيث أصبح يشمؿ مف ير لقد عرؼ االلتزاـ باإلعالـ تطكرا ممحكظا بتأث       
التنظيمية الخاصة بكسـ ك ما يتضح في النصكص القانكنية ك كى ،اخطار المشككؾ فيياأل

ع االلتزاـ األغذية المحتكية عمى عضكيات معدلة كراثيا أك عمى مضافات غذائية، كما تكس
بالغ الجميكر حتى عف اآلراء العممية الشاذة التي تظير أنيا باإلعالـ ليشمؿ أيضا إ

كما كسع مبدأ الحيطة  ،عرض لمخطرف يتكتكسع أيضا ليشمؿ كؿ شخص يمكف أ ،ةمؤسس
كجات حتى مف نطاؽ االلتزاـ بالمتابعة كالذم بمكجبو يتعيف عمى المتدخؿ متابعة أمف المنت

سكاؽ كيمتـز بإعالـ المستيمكيف عف أم خطر يظير كلك لـ يكف معمكما بعد طرحيا في األ
 12/203مرسـك مف ال 5، كيبدك ذلؾ كاضحا مف خالؿ نص المادة (2)لحظة كضعو لمتداكؿ

المتعمؽ بالقكاعد المطبقة في مجاؿ أمف المنتكجات التي نصت عمى إلزاـ المتدخؿ بتتبع 
ستيرادىا كتكزيعيا ا  كتحكيميا كتكضيبيا ك  إنتاجياالسمعة مف خالؿ عممية  مسار حركة

 ستعماليا.ا  ك 
 البند الباني: تسبير مبدأ الحيطة عم  قواعد المسؤولية الموضوعية

بتنكيع مختمؼ إشباع حاجيات المستيمكيف  إلىالتكنكلكجي ك  العممي دـلقد أدل التق       
، إال أف مجمؿ ىذه المنتكجات تتسـ بالتعقيد في تركيبتيا الفنية كاستعصاء المنتكجات الغذائية

                                                           
 .32ػ محمد شكرم سركر، مرجع سابؽ، ص1
 .125سابؽ، صػ جياللي يكسؼ، مرجع 2
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 أضرار كجب اإللماـك  معرفة مككناتيا مما جعؿ أمف كسالمة المستيمؾ ميدديف بمخاطر
كف ة عمى أساس الضرر، دينكر المسؤكلية المكضكعية المبظي إلى، األمر الذم أدل (1)بيا
مجاؿ حمايتيا األضرار ، إال أف المسؤكلية المكضكعية تستبعد مف شتراط الخطأ لقيامياإ

في تفعيؿ قكاعد المسؤكلية المكضكعية مف كر مبدأ الحيطة ، كمف ىنا  يبرز دحتماليةاإل
كما أف مبدأ  ،ؽ الدفع بعدـ التكقع )أكال(تضييحتمالية الجسيمة ك يا لألضرار اإلخالؿ تغطيت

بب مخاطر التقدـ العممي ثر في الحد مف إعفاء المتدخؿ مف المسؤكلية بسكاف لو األالحيطة 
 )ثانيا(.

 مفيوم عدم التوقع قضييتو  أوال: تغطية مبدأ الحيطة لألضرار االحتمالية
قكع ضرر محقؽ كضكعية عمى أساس ك ستناد لتقرير المسؤكلية المدنية المإف اإل       

عدـ التكقع إلعفائو مف المسؤكلية المدنية ال يمكنو أف بثابت، مع تمكيف المتدخؿ بالدفع ك 
بيتيا ال تظير يكفؿ الحماية الفعالة لممستيمؾ خاصة أف أخطار المنتكجات الغذائية في غال

نما بصكرة بصفة حالة مؤكدة ك  قع حدكثيا ف الدفع بعدـ تك أك  ،حتمالية مستقبمية بعيدة المدلإا 
كمف ىنا كاف تأثير مبدأ الحيطة عمى أساس المسؤكلية  ،األضرار بالمستيمؾ إلىسيؤدم 

المكضكعية كذلؾ بشمكليا لألخطار غير المؤكدة المحتمؿ كقكعيا في المستقبؿ شرط أف 
درجة الجسامة، دكف القابمية  إلىخطكرة قد تصؿ يتصؼ الضرر بدرجة معينة مف ال

ؿ ألنو كاف أضرار ثابتة يمكف مسائمة المتدخ إلىل المنتكج المشبكه إذا أد، ف(2)لإلصالح
 .(3)حتماليةعتبار األخطار اإلبعيف اإل ذخاأليجب عميو التكقع ك 

بانيا: الحد من إعفاء المتدطل من المسؤولية بسبب مطاطر التقدم العممي بتسبير من مبدأ 
 الحيطة
عرؼ ذلؾ، كما ىك الشأف ن ف أفدك مف األحياف تككف السمـك بيف أيدينا  في كثير       

كسبات الطعـ الرائحة، المثبتات مك بالنسبة لممضافات الغذائية التي تشمؿ المكاد الحافظة 
 .(4)المكثفاتك 

                                                           
 .39ػ  محمد حاج بف عمي، مرجع سابؽ، ص1
 .38لي، مرجع سابؽ، صكراػ فريدة ت2
 .129ػ جياللي يكسؼ، مرجع سابؽ، ص3
 .92، صمرجع سابؽػ نيفيف عبد الغاني النسر، ناىد محمد كىبة، 4
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لماـ بجميع مخاطرىا، كرة كراثيا عمى نطاؽ كاسع دكف اإلالمح األغذيةكما زاد إنتاج        
تيا، حيث يمكف لممتدخؿ في كفي مقابؿ ذلؾ عجزت قكاعد المسؤكلية المكضكعية في مكاجي

دـ العممي، ظميا درأ مسؤكليتو بسبب قصكر المعرفة العممية الحالية لمتعرؼ عمى مخاطر التق
ضرار بالمستيمؾ خاصة فيما يخص أنكاع األغذية اآلتية عبر اإل إلىاألمر الذم يؤدم 

 .(1)الحدكد خصكصا المعدلة كراثيا
مفيكـ مف  التضييؽ إلىف أف يؤدم كعند األخذ بمبدأ الحيطة في الحسباف يمك       

ص عمييا في إلعفاء مف المسؤكلية المكضكعية المنصك مخاطر التقدـ العممي كسبب ل
القانكف المدني الفرنسي كفي ىذا الشأف أصدرت محكمة تكلكز حكما التكجييات األكربية ك 

د في النطاؽ بمستكل القدـ العممي المكجك يقضي بأف حالة المعطيات العممية كالتقنية تتحدد 
 .(2)لحظة كضع المنتكج لمتداكؿ العالمي
ككف سببا لإلعفاء مف فالدفع بقصكر المعرفة العممية الحالية ال يمكف أف ي      

مبدأ الحيطة، كتقييـ إدارة المخاطر لألغذية لتقدير األثر  آلياتبؿ يجب تطبيؽ  ،المسؤكلية
 .(3)غذية المحكرة كراثياالضار الذم يمكف أف يترتب عف استيالؾ األغذية خصكصا األ

 بالبا: تسبير مبدأ الحيطة عم  القواعد اثإجرائية لممسؤولية الموضوعية 
باإلضافة لتأثير مبدأ الحيطة عمى القكاعد المكضكعية لممسؤكلية المدنية بدا تأثيره       

لة لممستيمؾ، كاضحا عمى القكاعد اإلجرائية لممسؤكلية المكضكعية، مكرسا بذلؾ حماية فعا
اص ختصإلثبات خالفا لمقكاعد العامة لإلثبات )أ( كتطكير قكاعد اتطكير قكاعد اإل عبر

 ستعجالي)ب(.إلالقضاء االنكعي بيف القضاء المكضكعي ك 
 بتسبير مبدأ الحيطة اثإبباتأ ـ تطوير قواعد 

لتزاـ كعمى المديف إثبات التخمص عمى الدائف إثبات اإل ، أفطبقا لمقكاعد العامة لإلثبات     
ذلؾ  ،تطبيقا لمبدأ عاـ يسرم عمى جميع أنكاع الركابط القانكنية ةكتعتبر ىذه القاعد ،(4)نوم

                                                           
ى أنو يكجد تكافؽ في آراء ػ أشار الباحث دافيد شبيرت، في تعميقو عمى صفحة الرأم بمكقع جريدة نيكيكرؾ تايمز، إل1

العمماء، كال أدلة دامغة تؤكد سالمة ىذه األغذية عمى صحة اإلنساف، مقاؿ لمحمد الفاتح عثماني، بعنكاف، أغذية المكت 
 .2014أكت22في الجزائر، جريدة الخبر، 

 .129ػ جياللي يكسؼ، مرجع سابؽ، ص2
    Jean  LANPALLAIN ,op. cit,p796ػ :راجع 2002خاطر األغذية في أكربا سنة إعتمد نظاـ تقييـ م. 3
 ، ؽ.ـ.ج.323ػ المادة 4
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 كأعرضا أك دعى خالؼ الظاىر أصال ة عمى مف إمخص في أف البينالذم يالمبدأ 
 .(1)فرضا
يجعؿ إقامة الدليؿ تقع عمى ،فتجاه المستيمؾإىذا المبدأ عمى مسؤكلية المتدخؿ طبؽ كين    

بأف يخسر  اإلثباتنتيجة تحممو مخاطر الب، مما يجعمو في كضعية صعبة ك (2)المستيمؾ
قمب عبء إال أنو كبتأثير مف مبدأ الحيطة فقد  ,ريؼ القضائيةدعكاه مع تحممو المصا

اإلثبات مف المدعي )المستيمؾ( إلى المدعى عميو )المتدخؿ(، ىذا األخير الذم يجب عميو 
 .ند إنتاج األغذية كتكزيعيا كبيعياإثبات قيامو كجميع تدابير الحيطة ع

 القضاء الموضوعيو  تفعيل اثإطتصاص بين القضاء اثإستعجالي  -ب
  طتصاص القضاء االستعجاليـ تفعيل إ1

 رءاية دقتستعجالي يأمر باتخاذ اإلجراءات الك إلية أف القاضي ائتقضي القكاعد اإلجرا       
لـ يعرؼ المشرع الجزائرم ك  ،اليةستعجإلنعقد اختصاصو في الحاالت ايالكقكع ك  كشيؾلخطر 
ستعجاؿ ا، كتبعا لذلؾ فإف تقدير حالة اإلضركرة تكافرى إلىستعجاؿ كاكتفى باإلشارة حالة اإل

ثـ يقكـ بإعطائيا  ،ماموالمعركضة أ ليستخمصيا مف كقائع الدعك ترجع لمقاضي الذم 
محكمة النقض كقد عرفتو عميو يبرز عنصر االستعجاؿ في الدعكل ك  ،التكييؼ القانكني

الت التي يترتب عمى التأخير فييا اف االستعجاؿ ىك الذم ال يتكافر إال في الحأالفرنسية 
أكجد فسحة كاسعة لقاضي كمف ىنا نجد أف المشرع الجزائرم  ،(3)ضرر ال يحتمؿ إصالحو

كم  عمى خطر داىـ يحيط بالحؽ طكعمى العمـك فيي تمؾ الحاالت التي ال تن ،االستعجاؿ
يتطمب إجراءات سريعة كفكرية بدرء الضرر المؤكد الذم يستحيؿ ك  ،عميو ةب المحافظالمطمك 

 .(4)إصالحو حتى إف كقع
 
 

                                                           
 ػ975ػ سميماف مرقس، مرجع سابؽ، ص1
 ػ بما أنو يدعي خالؼ الظاىر، كالظاىر ىك طرح منتكج يستجيب لمرغبات المشركعة لممستيمؾ كال يحتكم عمى أم عيب. 2
ئي الجزائرم، ط. األكلى، الديكاف الكطني لألشغاؿ التربكية، ػ الغكثي بف ممحة، القضاء المستعجؿ تطبيقو في النظاـ القضا3

 . ػ16، ص2005
ػ بعتاش غنية، القضاء اإلستعجالي في المكاد المدنية، دراسة تطبيقية، مذكرة تخرج لنيؿ إجازة المدرسة العميا لمقضاء، 4

 .11،12، ص2008الدفعة السادسة عشر، 
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 طتصاص  قضاء الموضوعإـ تفعيل  2
لقاضي المدني دكر قاضي المكضكع )ا صرعية يقتك كفقا لقكاعد المسؤكلية المكض      

ضرر جراء المنتكجات حكاـ ذات طابع تعكيضي إصالحي بعد كقكع الالتجارم( في إصدار أ
تقني ك  تو بخبرة ذات طابع فنيالغذائية التي ثبت خطرىا كضررىا مع إمكانية استعان

ك استبعادىا إال أف في األخذ بيا أستئناس بيا في حكمو معتمدا عمى سمطتو التقديرية لال
ا سترداد مملإل عدـ القابميةرر الذم يصيب المستيمؾ في صحتو كأمنو يتسـ بالجسامة ك الض

الحيطة،  أبتطبيؽ مبدك  د المسؤكلية المكضكعية غير مجد كغير فعاؿ،يجعؿ تطبيؽ قكاع
مشبكه بمنحو  المكضكع بمناسبة نظره في نزاع حكؿ منتكج يأكجب تكسيع صالحيات قاض

، مع تكسيع ستعانة بالخبرة الفنيةمسألة اإل تخاذ إجراءات تحفظية مع تفعيؿإإمكانية 
 جزائي.لمدني كالتجارم( في إصدار أحكاـ ذات طابع صالحيات قاضي المكضكع )ا

 تمكين القاضي المدني من اتطاذ تدابير تحفظية .1.2
حكاـ فاصمة في المكضكع إال أنو قد أف قاضي المكضكع يختص بإصدار أ صؿاأل      
تخاذ تدابير إيتطمب ، اع يتعمؽ بأصؿ الحؽ عمى قاضي المكضكعنز يعرض أف يحدث 

اع حكؿ منتكج نز القاضي المدني عمى ع كما لك عرض ك مكضتحفظية قبؿ الفصؿ في ال
 نشاطككقؼ  ،لفصؿ في المكضكعابإصدار حكـ قبؿ  مسبؽ إجراءتخاذ إمشبكه يتطمب 

ك حجزه عند عدـ مطابقتو ستيالؾ، أنتكج المشبكه لإلالمؤسسة المسؤكلة عف طرح الم
إلى الحيطة  ة عمى أساس مبدأالمسؤكلية المدني تقرير أدللممكاصفات القانكنية كالتنظيمية، ك 

تخاذ إقانكنية تتمثؿ في مكنة  جعؿ صالحية القاضي المدني أكثر نجاعة كذلؾ بمنحو
خطار المحتممة المستقبمية الجسيمة كغير القابمة لإلصالح إجراءات تحفظية لمكاجية األ

 احفظية درءحكاـ تتضمف إجراءات تة العممية اليقينية كذلؾ بإصدار أكالتي تغيب فييا المعرف
 .لخطر مستقبمي محتمؿ

 تفعيل القيمة القانونية لمطبرة .2.2
تعد الخبرة الفنية كالتقنية دليال مف أدلة  ،اعد المسؤكلية المكضكعية الحديثةطبقا لقك        

نما يخضع لسمطتو التقديرية.         ك  اإلثبات في الدعكل لكنو ليس دليال حاسما  ممزما لمقاضي كا 
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التقيد بنتائجيا، الخبرة الطبية ك  إلىاضي بالمجكء ـز القتالت، يماي بعض الحإال أنو استثناء ف
 .       (1)جتماعيادث المركر أك في مجاؿ الضماف اإلكما ىك الحاؿ بالنسبة لقضايا حك 

كاستثناء لمقكاعد المتعمقة بحماية المستيمؾ نجد أف المشرع الجزائرم  أنشأ مخابر قمع        
المنتكجات الغذائية التجارب، بعد اقتطاع عينات مف ك  االختباراتك  الغش إلجراء التحاليؿ

قاصرة في مكاجية المخاطر  تال أنيا بقيمف ىذا الدكر اإليجابي لمخبرة، إ بالرغـك المشبكىة، 
اإلدارة كالقضاء لتزاـ بنتائجيا مف ـ إلزامية المجكء لمخبرة كعدـ اإلالمحتممة المستقبمية كعد

ف المتدخؿ إأكثر فعالية كطبقا ليذا المبدأ فة تطكر دكر الخبرة ليككف الحيط بتأثير مف مبدأك 
ىذا النظاـ الذم  ،تقييـ مخاطر المنتكجات الغذائية ممـز بإخضاع المنتكج الغذائي لنظاـ

 إلى)كمصالح قمع الغش مثال( بالمجكء دارة الخبرة الفنية كاإل إلىة المجكء لزاميإيتطمب بدكره 
فات غذائية أك غذية التي تحتكم عمى مضاتزاـ بنتائجيا خاصة في حالة األلالخبرة الفنية كاإل

لييا المجكء إ إلزاميةالخبرة عف طريؽ  ف تعزيزبالتالي فإغذية المحكرة كراثيا ك في حالة األ
الحيطة الذم نجد سنده في  عتماد عمى نتائجيا، باعتبارىا إحدل آليات مبدأإللزامية اا  ك 

المتعمقة  42 إلى 35مؾ كما ىك كارد في نص المادة المستي مختمؼ نصكص قانكف حماية
ف مبدأ عميو فإالمتعمقة بالخبرة ك  52إلى 43المادة غش كاقتطاع العينات ك بمخابر قمع ال

مصالح الضبطية القضائية المجكء أعكاف مصالح قمع الغش ك عمى القضاء ك  يفرضالحيطة 
 .طكرتيا مف عدمياالخبرة لتحميؿ عينات مف المنتكجات لتحديد خ إلى
 لممسؤولية المدنية ردعيةتعزيز الطبيعة ال .3.2

 سؤكلية المدنية المكضكعية الطابعتكتسي قكاعد حماية المستيمؾ كفقا لنظاـ الم      
رء أحكاـ المسؤكلية المدنية لد تطكير إلىتكريس مبدأ الحيطة بك  صالحيالتعكيضي اإل

 09/03باىظة حيث نص القانكف قتصادية الالجسيمة ذات التكمفة االك  خطار المحتممةاأل
 : حتياطية ذات طابع ردعي تتمثؿ فيا  ستيمؾ بتدابير تحفظية ك المتعمؽ بحماية الم

                                                           
 متعمؽ بإلتزامات المكمفيف بالضماف اإلجتماعي.ال 02/07/1983المؤرخ في  83/14ػ القانكف 1

مف  26في ىذا الصدد كرد في قرار لممحكمة العميا : " أف رفض طمب تعييف خبير كاألمر بإجراء تحقيؽ كاستبعاد المادة 
، رغـ أف النزاع يتعمؽ بالطابع القانكني إلصابة، ىؿ ىي ناتجة عف حادث عمؿ أك مرض عادم، فإف عدـ 83/15قانكف 

 193923قرار المحكمة العميا رقـ  ,مييز قضاة المكضكع بيف المنازعة كالمنازعة الطبية، فإنيـ يعرضكف قرارىـ لمنقضت
 .2000. المجمة القضائية لسنة 14/03/2000مؤرخ في 
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ا مارسة النشاط الذم كاف يمارس فييبمنع مرتكب الفعؿ مف مكقمع الغش غالؽ المنشأة إ -
في قكانيف حماية  لكف يغمب استخداموؽ قمما ينص عميو القانكف العاـ ك كالغم إغالقياقبؿ 

 .(1)المستيمؾ خاصة االقتصادية منيا
تالفػو أك التكقيؼ المؤقػت إػب المؤقت كالنيائي لممنتكج أك جراء السحػإكمػػا يمكػػف  -

 .(2)لمنشاط
 

                                                           
ر، دار ػ أحمد محمد خمؼ، الحماية الجنائية لممستيمؾ في مجاؿ عدـ اإلخالؿ باألسعار كبحماية المنافسة كمنع اإلحتكا1

 .209، ص2008مصر، الجامعة الجديدة، 
 المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش. 09/03قانكف  53/59ػ المادة 2



 

 

 

 

 

 الفصل الثـــــــــــاني

آليـــــــــات حمايــــــــــــة المستـــــهلك مـن 
  المنتوجات الغذائية أضـــــــرار

 وأثر مسؤولية المتدخل
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أثر مسؤولية ك من أضرار المنتوجات الغذائية و : آليات حماية المستيمثانيالفصل ال
 المتدخل
ال أنيا تبقى غير إ دنية أمر ضروري لحماية المستيمؾ،ف تقرير قواعد المسؤولية المإ 

ذ البد مف وجود ىيئات وأجيزة تسير عمى تطبيؽ إالمواد الغذائية، كافية في مجاؿ تداوؿ 
 النصوص القانونية والتنظيمية التي تكفؿ الحماية الفعالة لممستيمؾ.

نشاء أجيزة، وسمح بإنشاء إ لىإع الجزائري غية توفير ىذه الحماية عمد المشر وب 
اء ذات طابع وقائي ات واسعة لمقضجمعيات عف طريؽ المشاركة الشعبية ما منح صالحي

، وقد يحدث أف يصاب المستيمؾ بأضرار صحية ناشئة )المبحث األوؿ( حتياطي وردعيا
 شرع يتدخؿ بآلية التعويض مجعؿ ال مماعف األغذية المموثة أو الفاسدة أو المغشوشة، 

 .)المبحث الثاني( إلصالح األضرارالتأميف و 
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 المستيمك من أضرار المنتوجات الغذائيةول: آليات حماية المبحث ال 
لى تداوؿ مختمؼ إأدى  وفيحكـ آليات السوؽ الحر تف االنفتاح االقتصادي و إ 

المنتوجات الغذائية ذات المصدر الوطني أو األجنبي، التي تمس سالمة وأمف المستيمؾ، 
بمختمؼ السمع غراؽ السوؽ إلى إع مف المتدخميف دفع العديد منيـ فالرغبة في الربح السري

 الغذائية التي ال تتوفر فييا معايير السالمة.
ليحؿ محؿ قانوف سنة  2009ة نوف الجزائري لحماية المستيمؾ سنليذا فقد صدر القا 
لتزامات إو منتجيف أو بائعيف، أالمتدخميف سواء كانوا مستورديف  ليفرض عمى كؿ 1989

جات الغذائية، وحفظ المصالح المادية والمعنوية لممستيمؾ. و مف وسالمة المنتأعامة لضماف 
مختمؼ أجيزة وىياكؿ الرقابة المؤىمة، وتترتب عنيا بتدخؿ لتزامات ىذه اإلوضمانا لتطبيؽ 

 .)المطمب األوؿ( في الكثير مف األحياف عقوبات جزائية
ستشعر اة لتكريس حماية المستيمؾ بعد أف كما أقر المشرع الجزائري مبدأ المشاركة الشعبي

وجات الدور الذي يمكف أف تضطمع بو جمعيات حماية المستيمؾ في الوقاية مف أضرار المنت
 .( 1)صدار التشريعات المنظمة لمياميا ا  الغذائية، فسمح بتكوينيا، و 

ترقية  حداث توازف بيف المستيمكيف والمتدخميف والمساىمة فيإلما ليا مف دور أساسي في 
 )المطمب الثاني(. حقوؽ المستيمكيف ومساعدتيـ فرادى والدفاع عنيـ ميدانيا

 لمطمب الول: دور أجيزة الدولة في تجسيد حماية المستيمكا
مسؤولية الدولة في مراقبة السوؽ وتدخميا لمتصدي إلنتاج وعرض  03-09أبرز القانوف 

ستيراد تيمؾ، فتحرير نشاطات اإلماية المسالمنتوجات الغذائية غير السميمة وضماف ح
طالقا تخمي الدولة عف مسؤوليتيا إستيالكية ال يعني السمع اإل نتاجإوالتجارة والتوزيع، وكذا 

 .(2)قتضاءمراقبتيا وقمعيا عند اإلفي ضبط مختمؼ أشكاؿ المساس بمصالح المستيمكيف و 
الييئات لتعمؿ بشكؿ معديد مف لألجؿ ذلؾ أسند المشرع الجزائري صالحيات متنوعة 

منظـ عمى حماية المستيمؾ وتحقيؽ التوازف بينو وبيف المتدخؿ، ويتفاوت دور ىذه األجيزة 
ليات القانونية الممنوحة ليا، فقد تكوف ليذه عا لمغرض الذي أنشئت مف أجمو واآلوالييئات تب

ونظرا لصعوبة  ستشاري؛إقد تكوف ليذه األجيزة دور أىداؼ ردعية، و و األجيزة أىداؼ وقائية 

                                                           
 106ػ ثروت عبد الحميد، مرجع سابؽ، ص 1
 129، ص19عقيمة خرباشي، دور المستيمؾ في حماية المستيمؾ، دراسات إقتصادية العدد -2



 آليات حماية المستيمك من أضرار المنتوجات الغذائية وأثر مسؤولية المتدخل     الفصل الثاني:

 

 

105 

ىميا والمتمثمة في مصالح وزارة التجارة أجيزة وتعددىا سنقتصر عمى دراسة حصر ىذه األ
)الفرع التابع ليا فضال عف دور مصالح إدارة الجمارؾ والضبطية القضائيةالمصالح ومختمؼ 
 .األوؿ(

ردعية لكؿ ات كما منح المشرع الجزائري صالحيات واسعة لمجيات القضائية لتطبيؽ إجراء
 )الفرع الثاني(. مف المستيمؾمف يمس ويضر بصحة وأ

 اتجارة ومختمف المصالح التابعة ليالفرع الول: دور مصالح وزارة ال
مختمؼ المنتوجات الغذائية،  ستيالكوإألضرار التي تصيب المستيمؾ جراء نظرا ل 

أولى المشرع الجزائري عناية خاصة بصحة وأمف المستيمؾ وذلؾ عبر مختمؼ النصوص 
القانونية والتنظيمية، وذلؾ بتخصيص قطاع وزاري ييتـ بحماية المستيمؾ وىي وزارة التجارة، 

 ي.ومختمؼ المصالح التابعة ليا سواء عمى المستوى المركزي أو المستوى الالمركز 
 البند الول: حماية المستيمك عمى المستوى المركزي لوزارة التجارة 

يكمؼ وزير التجارة في مجاؿ جودة  453-02مف المرسـو التنفيذي رقـ  5طبقا لممادة 
السمع والخدمات وحماية المستيمؾ بالتشاور مع الدوائر الوزارية والييئات المعنية، بتحديد 

 ستيالؾ في مجاؿ الجودة والنظافة الصحية واألمف.اإل شروط وضع السمع والخدمات رىف
يشجع تنمية مخابر تحاليؿ الجودة والتجارب ويقترح اإلجراءات والمناىج الرسمية لمتحميؿ  -

 في مجاؿ الجودة. 
 ستيالؾ وتطويره.يساىـ في إرساء قانوف اإل -
عد وينفذ شغاؿ الييئات الدولية والجيوية المختصة في مجاؿ الجودة، وييشارؾ في أ -

المينية  خطار الغذائية تجاه الجمعياتتصاؿ تتعمؽ بالوقاية مف األستراتيجية لإلعالـ واإلإ
نشاء المشرع الجزائري ىيئات إولتفعيؿ وزارة التجارة  ،(1)نشاءىاإوالمستيمكيف التي يشجع 

 المتضمف تنظيـ اإلدارة 04-11عمى مستوى وزارة التجارة، طبقا لممرسـو التنفيذي رقـ 
 والتي تعنى بحماية المستيمؾ والمتمثمة في: ،(2)المركزية في وزارة التجارة

                                                           
الصادرة في  02، ج.ر العدد 2002ديسمبر  21المؤرخ في  454-02ػ المعدؿ والمتمـ لممرسـو التنفيذي رقـ 1

 .03، ص 12/01/2011
 السالؼ الذكر. 04-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  02ػ المادة 2



 آليات حماية المستيمك من أضرار المنتوجات الغذائية وأثر مسؤولية المتدخل     الفصل الثاني:

 

 

106 

المديرية  –يا لضبط النشاطات وتنظيم ةالمديرية العام –المديرية العامة لمتجارة الخارجية 
مديرية الموارد البشرية والتقنيات الحديثة لإلعالـ -قتصادية وقمع الغشالعامة لمرقابة اإل

سنقتصر و ، (1)مديرية التنظيـ والشؤوف القانونية ،مديرية المالية والوسائؿ العامة ،تصاؿإلوا
 ف ليا عالقة مباشرة بالمستيمؾ وىي:أعتبار إعمى أىميا ب

 :المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمياأوال ـ 
ابع قتراح كؿ التدابير ذات الطا  وتكمؼ أساسا بالسير عمى السير التنافسي لألسواؽ و 

 .(2)لى تطوير قواعد وشروط الجودة وحماية المستيمؾإالتشريعي والتنظيمي الرامية 
 قتصادية وقمع الغش:المديرية العامة لمرقابة اإلثانيا ـ 
تسير ىذه المديرية عمى رسـ السياسة الوطنية لممراقبة في ميداف الجودة وقمع الغش  

وتنسيقيا، مع تشجيع وتطوير الرقابة الذاتية لمجودة وتوجيو برامج رقابة الجودة وقمع الغش 
عمى مستوى المتعامميف االقتصادييف، محاربة الممارسات غير المشروعة المضادة لممنافسة 

المالحظة  تحديد جياز ،قتصادييفزيية بيف المتعامميف اإلالتجارية، وشروط منافسة سميمة ون
قتصادي السيما في مجاؿ لمتصمة بالضبط اإلير اقتراح كؿ التداب،إومراقبة األسواؽ ووضعو

المشاركة في تحديد السياسة الوطنية وكذا  ،يرة وتنظيـ األسعار وىوامش الربحالتسع
ت وبحماية المستيمكيف وتنفيذ التنظيمات العامة والنوعية المتعمقة بترقية جودة السمع والخدما

كؿ التدابير ذات الصمة بتحسيف شروط تنظيـ األنشطة  قترحا  المبادرة بكؿ الدراسات و  ،ذلؾ
التجارية والميف المقننة وسيرىا، تنشيط نشاطات المؤسسات التابعة لقطاع التجارة والتي لدييا 

 مياـ في مجاؿ تنظيـ السوؽ وضبطو وتوجيو ىذه األنشطة.
ىي: مديرية وتضـ أربعة مديريات أىميا مديريتيف ليما عالقة مباشرة بحماية المستيمؾ 

 .مراقبة الجودة وقمع الغش، ومديرية مخابر التجارب وتحاليؿ الجودة

                                                           
 المعدؿ والمتمـ. 454 -02ستيالؾ الواردة في المرسـو التي حمت محؿ مديرية الجودة واإلػ 1
، حمت ىذه المديرية محؿ المفتشية المركزية لمتحقيقات السابؽ الذكر807-94مف المرسـو التنفيذي رقـ  07ػ المادة 2

المتعمؽ  16/08/1994المؤرخ في 210-94وقمع الغش التي كاف منصوصا عمييا في المرسـو التنفيذي رقـ  االقتصادية
ختصاصاتيا، ج.ر المؤرخة في إع الغش في وزارة التجارة وتحديد بإنشاء مفتشية مركزية لمتحقيقات االقتصادية وقم

 .47، العدد 20/07/1994
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ـ المتعمقيف تكمؼ مديرية مراقبة الجودة وقمع الغش بالسير عمى تطبيؽ التشريع والتنظي
المديرية الفرعية لممراقبة في السوؽ، المديرية  مف المنتوجات وتضـ:أبالجودة والمطابقة و 

مراقبة الجودة وقمع الغش وتقييـ الفرعية لممراقبة الحدودية. وتيتـ كؿ مديرية بتحديد برامج 
 عماؿ مراقبة الجودة وقمع الغش المنجزة مف طرؼ المصالح الخارجية.أ

تحقؽ مف السير الحسف وتكمؼ مديرية مخابر التجارب وتحاليؿ الجودة بالقياـ بالرقابة لم
لنشاطات ىذه المخابر وتضـ بدورىا: المديرية الفرعية لتنسيؽ نشاطات المخابر وتقييميا، 

 .(1)وضبط برنامج تفتيش المخابر ومراقبتيا
 في حماية المستيمكدور المصالح الخارجية لوزارة التجارة  البند الثاني:

الييئات االستشارية لوزارة التجارة التجارة )أوال(، و لجيوية لوزارة اوتضـ المديريات الوالئية و 
 )ثانيا(.

 الجيوية في حماية المستيمكئية و أوال: دور المديريات الوال 
 ـمف المرسـو التنفيذي رق 17تـ تنظيـ المصالح الخارجية لوزارة التجارة بموجب المادة 

03-409 (2). 
تنظـ المصالح الخارجية لوزارة والتي  409-03مف المرسـو رقـ  02وطبقا لممادة  
 :الخارجية تتمثؿ في فإف المصالحالتجارة 
 .لمتجارة جيوية اتمديريوالئية لمتجارة، و  اتمديري

 الوالئية في حماية المستيمك: دور المديريات - أ
تكمؼ المديرية الوالئية لمتجارة بتنفيذ السياسة الوطنية المقررة في مياديف التجارة  

والمنافسة والجودة وتنظيـ النشاطات التجارية والميف المقننة والرقابة االقتصادية الخارجية 
 .(3)وقمع الغش

                                                           
التشريع الجزائري، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقوؽ فرع قانوف األعماؿ، ليات حماية المستيمؾ في آسياـ،  ػ خامر1

 .61،ص  2013-2012كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر 
، المتضمف تنظيـ المصالح الخارجية بوزارة التجارة 2003نوفمبر  05، المؤرخ في 409-03ػ المرسـو التنفيذي رقـ 2

 .2003لسنة،  68العدد  ،وصالحياتيا وعمميا، ج.ر
-91ػ حمت المديرية الوالئية لمتجارة محؿ المديرية الوالئية لممنافسة واألسعار التي تـ تنظيميا بموجب المرسـو التنفيذي 3

المتضمف  09/11/2003المؤرخ في  409-03، الممغى بموجب المرسـو التنفيذي رقـ 06/04/1991المؤرخ في  91
 ارة وصالحياتيا وعمميا.تنظيـ المصالح الخارجية لوزارة التج
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لى إاألقرب ميدانيا  عتبارهإتيمؾ، بالجياز الدور البارز في تكريس حماية المس وليذا
المستيمؾ عند معاينتيا لمختمؼ المخالفات القانونية التي تمس بصحة المستيمؾ ويتمثؿ 

 في مجاؿ حماية المستيمؾ في:دورىا 
 .السير عمى تنفيذ برامج رقابة الجودة وقمع الغش -
مف والمستيمكيف في مجاؿ الجودة وأ قتصادييف )المتدخميف(تدعيـ المتعامميف اإل -

 .ةيالمنتوجات والنظافة الصح
عالـ وتحسيس المتدخميف والمستيمكيف بالحفاظ عمى الصحة العمومية، والتنسيؽ تفعيؿ إ -

 .جمعياتيـمع 
لى تحسيف وترقية جودة السمع والخدمات المطروحة في تخاذ جميع اإلجراءات الرامية إإ -

 .السوؽ
ا لتي يرتكبيقساميا اإلقميمية لمعاينة كؿ المخالفات اما تسير المديريات الوالئية عبر أك

 و طرح المنتوجات الغذائية لمتداوؿ.ستيراد أإالمتدخموف سواء عند إنتاج، أو 
بمقيى  12/01/2014درار بتاريخ دد عاينت مديرية التجارة بوالية أىذا الصوفي  

المتمثؿ في نعداـ النظافة والنظافة الصحية بالمقيى و إجنحة بحي أوؿ نوفمبر تيميموف، 
 .نعداـ الطالء، عدـ تنظيؼ الجدرافإ

وسط الكائف ب ؼالتجارة بمدينة تيميموف بمطعـ س.كما عايف القسـ اإلقميمي لمديرية  
رتداء العماؿ لمبدلة وعدـ طالء الجدراف، فتـ تحرير محضر تحت رقـ إمدينة تيميموف عدـ 

 ،فة والنظافة الصحيةحتراـ شروط النظاإجنحة عدـ  25/01/2014المؤرخ في  29-14
 لى نيابة محكمة تيميموف.إرسالو إوتـ 

 2011اوت  16مف القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  02عماال لنص المادة ا  و  
تنظـ ، و (1)ديريات الجيوية لمتجارة في مكاتب مالمتضمف تنظيـ المديريات الوالئية لمتجارة، وال

 المديرية الوالئية لمتجارة عمى النحو التالي:

                                                           
، يتضمف تنظيـ 2011اوت  16ػ قرار وزاري مشترؾ بيف وزارة الداخمية والجماعات المحمية ووزارة التجارة المؤرخ في 1

 .41، ص  24والئية لمتجارة والمديريات الجيوية لمتجارة في مكاتب، ج.ر العددالمديريات ال
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مكتب مالحظة السوؽ  قتصادي وتضـ:عالـ اإلمصمحة مالحظة السوؽ واإل -1
جارة الخارجية وأسواؽ تمكتب ترقية الو ،مكتب تنظيـ السوؽ والميف المقننةو ،حصائياتواإل

 .المنفعة العمومية
مكتب مراقبة الممارسة  مصمحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة لممنافسة وتضـ: -2

 .مكتب التحقيقات المتخصصة،و مكتب مراقبة الممارسات المضادة لممنافسةو ،ةالتجاري
مراقبة المنتوجات الصناعية مكتب  مصمحة حماية المستيمؾ وقمع الغش، وتضـ: -3

 .مكتب ترقية الجودة والعالقات مع الحركة، ومكتب مراقبة المنتوجات الغذائية، والخدمات
 مصمحة المنازعات والشؤوف القانونية. -4

مفتشية لمراقبة الجودة وقمع الغش عمى مستوى الحدود البرية والبحرية  50نشاء كما تـ إ
 13مؤرخ في الجمركة بموجب القرار الوزاري المشترؾ ال والجوية والمناطؽ والمخازف تحت

نشاء مفتشيات الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطؽ والمخازف إالمتضمف  2011نوفمبر 
حكاـ التشريعية والتنظيمية ذه المفتشيات السير عمى تنفيذ األتتولى ى ،(1)تحت الجمركة

ستيراد، كما تكمؼ بمراقبة نوعية ة المنتوجات الموجية لمتصدير واإلالمتعمقة بالجودة ومطابق
المنتوجات المستوردة وقمع الغش عمى مستوى الحدود، ومدى مطابقتيا لممواصفات القانونية 

باعتماد أسموب الرقابة السابقة التي تتـ قبؿ عممية الجمركة،  ،ا في السوؽ الوطنيةيقبؿ طرح
المحدد  2005ديسمبر 10المؤرخ في  467-05نفيذي رقـ تطبيقا ألحكاـ المرسـو الت

 .(2)لشروط مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلؾ
 الجيوية لمتجارة في حماية المستيمك: دور المديريات - ب

مديريات جيوية لمتجارة لتحؿ  09 أنشئت ،(3) 409-03عماال لممرسـو التنفيذي رقـ إ 
 قتصادية وقمع الغش.لمتحقيقات اإلمحؿ المفتشيات الجيوية 

 

                                                           
، يحدد 2005ديسمبر  10الموافؽ  1436ذي القعدة  08مؤرخ في  05/467مف المرسـو التنفيذي رقـ  02ػ المادة 1

 .2005ديسمبر  11الصادرة في  80كيفيات ذلؾ، ج.ر العدد لمنتوجات المستوردة عبر الحدود و شروط مراقبة مطابقة ا
ات ، المتضمف كيفي2000أوت  12، المؤرخ في 306ػ2000الذي ألغى المرسـو التنفيذي رقـ  15، ص 80العدد  ػ ج.ر2

 .2000لسنة  60نوعيتيا، ج.ر العدد مطابقة المنتوجات المستوردة و 
 ػ المتضمف تنظيـ المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصالحياتيا وعمميا، السالؼ الذكر.3



 آليات حماية المستيمك من أضرار المنتوجات الغذائية وأثر مسؤولية المتدخل     الفصل الثاني:

 

 

110 

، تنظـ (1)2011وت أ 16ر الوزاري المشترؾ المؤرخ في مف القرا 03وبموجب المادة  
 تي:ية الجيوية لمتجارة عمى النحو اآلالمدير 
مكتب ، مكتب متابعة وتقييـ المراقبة مصمحة تخطيط المراقب ومتابعتيا وتقييميا وتضـ:1- 

 .مكتب تفتيش مصالح المديريات الوالئية لمتجارة، والتحقيقات المتخصصة
صادي قتعالـ اإلمكتب اإل وتضـ: قتصادي وتنظيـ السوؽعالـ اإلاإلمصمحة  -2

 .مكتب التجارة الخارجية، وقتصاديةمكتب تنظيـ السوؽ واألوضاع اإل، حصائياتواإل
المحاسبة والميزانية مكتب ، مكتب المستخدميف والتكويف وتضـ: ة والوسائؿمصمحة اإلدار -3

 .رشيؼلي والوثائؽ واألعالـ اآلمكتب اإل، و والوسائؿ
 وتنحصر مياـ مديرية التجارة في:

 السيما في ةنسجاـ بيف نشاطات المديريات الوالئية لمتجار السير عمى ضماف اإل ،
 .مجاؿ مكافحة الغش

 عتبارىا حمقة إمع اإلدارة المركزية ب تصاؿبرامج الرقابة بيف الواليات واإل توجيو وتنظيـ
 .وصؿ بينيا وبيف المديريات الوالئية

  حصائيات دورية حوؿ إنجاز إلى تحسيف النوعية والجودة مع إؼ جراء ييدإمتابعة كؿ
 .أنشطتيا مع المديريات الوالئية لمتجارة

 دورية ليا اتالقياـ بضبط مياـ المديريات الوالئية وتشجيعيا مع إجراءات تفتيش. 
 ختصاص الجيويقتصادية ذات اإلإجراء تحقيقات إ. 

 ستشارية في حماية المستيمك: دور الييئات اإلثانيا
 ة التي تعنى بحماية المستيمؾ في:ستشاريتتمثؿ الييئات اإل

 : (2)المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم-أ
ستقالؿ اري تتمتع بالشخصية المعنوية واإلدد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إيع 

 ستشارية موضوعة تحت وصاية وزارة التجارة.إالمالي، ميمتو 
 

                                                           
 المديريات الوالئية لمتجارة والمديريات الجيوية لمتجارة في مكاتب، السالؼ الذكر. ػ المتضمف تنظيـ1
 ستيالؾ القومي: وىي ىيئة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. يقابؿ المعيد الوطني لإلػ 2
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نشاء المركز الجزائري المتضمف إ 147-89ـو التنفيذي رقـ وقد أنشئ بمقتضى المرس 
 .(1)عممووتنظيـ 
 .مدير، ومجمس توجيو عممي وتقني، ولجنة عممية وتقنية :يتكوف المركز مف 

كاـ المرسـو التنفيذي رقـ حأمسؤوال عف تسيير المركز في إطار يعد المدير  المدير: -1
عداد مشروع الميزانية إقتراح وزير التجارة، يتولى إيصدر بناء عمى  يعيف بمرسـو ،03-318

 ويأمر بصرفيا
 مجمس التوجيو العممي والتقني: -2

ف المجمس يتكوف مف ممثؿ إف 318-03ف المرسـو التنفيذي رقـ م 16طبقا لنص المادة 
وزارة الصحة، وزارة الصيد وتربية المائيات،  ،، وزارة الفالحة ةواحد عف كؿ مف وزارة الداخمي

وزارة المالية، وزارة الموارد المائية، وزارة السياحة، وزارة التعميـ العالي، وزارة الطاقة، وزارة 
، (2)المستيمكيف التقميدية، المجمس الوطني لحمايةالصناعة الثقيمة، وزارة البيئة وزارة الصناعة 

ف مياـ المجمس تحولت مف إيتبيف  318-03ـو التنفيذي رقـ رسمف الم 12لممادة  واستنادا
 .(3)لى مياـ تتعمؽ باإلطار التنظيمي لممركزإة المساىمة في السياسة الوطنية لمنوعي

 المجنة العممية التقنية: -3
التابعة لوزارة التجارة، وتتكوف مف ممثمي  ستيالؾالمجنة يترأسيا مدير الجودة واإل ىاتو

 :(4)الييئات التالية
المجمس الوطني لحماية المستيمكيف، الديواف الوطني لمقياسة القانونية، الغرفة الجزائرية 
لمتجارة والصناعة، الغرفة الوطنية لمصناعة التقميدية والحرؼ، الغرفة الوطنية لمصيد وتربية 

، المعيد الوطني لعمـ النباتات، المائيات، معيد باستور لم جزائر، المعيد الوطني لعمـ السمـو
 .المعيد الوطني لمطب البيطري، المعيد الجزائري لمتقييس

                                                           
المعدؿ والمتمـ بالمرسـو التنفيذي رقـ  1989أوت  09، الصادر في 33العدد  ، ج.ر1989فيفري  08الصادر بتاريخ ػ 1

 .2003أكتوبر  05، الصادر بتاريخ 59ج. ر العدد 2003ديسمبر  30المؤرخ في  03-318
، ػ 2 بركات كريمة، حماية أمف المستيمؾ في ظؿ اقتصاد السوؽ )دراسة مقارنة(، أطروحة لنيؿ درجة دكتوراه في العمـو
 .181، ص2014السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، قانوف، كمية الحقوؽ والعمـو و  صصتخ
حمالجي جماؿ، دور أجيزة الدولة في حماية المستيمؾ عمى ضوء التشريع الجزائري والفرنسي مذكرة لنيؿ شيادة ػ 3

 .34ص ، 2006ػ2005كمية الحقوؽ والعمـو التجارية، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، الماجستير، 
 السالؼ ذكره. 318-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  13المادة ػ 4



 آليات حماية المستيمك من أضرار المنتوجات الغذائية وأثر مسؤولية المتدخل     الفصل الثاني:

 

 

112 

 وتعتبر المجنة ىيئة استشارية لممركز، تبدي رأييا فيما يمي:
ع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع العممي والتقني المرتبطة بنوعية السمػ 

 .والخدمات
 .عماؿ التقنية والعممية المرتبطة باألىداؼ الوطنية في مجاؿ النوعيةالتنسيؽ بيف األػ 
 بداء رأييا فيما يخص المخططات السنوية والمتعددة السنوات باألبحاث العممية والتقنية.إػ 
وطمبات الترخيص المسبقة لصناعة ي حوؿ طمبات فتح مخابر تحميؿ النوعية، إبداء الرأػ 
رخص المسبقة ويتولى أيضا تسميـ ال ،لسامة التي تشكؿ خطرا مف نوع خاصستيراد المواد اا  و 

 ستيالكية ذات الطابع الساـ.إلنتاج المنتوجات اإل
المفتشيات الجيوية  ف المشرع منح المركز سمطة الرقابة التي يتقاسميا معأويتبيف 

التي تجعؿ مف  (1)عتماد عمى المخابرولتكريس ىذه الرقابة يتـ اإل ،ديةقتصالمتحقيقات اإل
 .(2)المركز أداة فعالة لدعـ السياسة الوطنية لمنوعية 

ف مياـ أنجد  318-03لمرسوـ التنفيذي رقـ مف ا 03ومف خالؿ تفحص نص المادة 
 :اآلتيالمركز تتركز في 

 :مراقبة المركز لمنوعية وحماية المستيمك 
حتراـ النصوص القانونية والتنظيمية، التي تنظـ نوعية المنتوجات إحيث يسير عمى 

توظيبيا ورزميا عف المطروحة في السوؽ كما يعمؿ عمى تحسيف وتطوير نوعية السمع و 
ة النصوص القانونية والتنظيمية المتعمقة فعماؿ الغش والتزوير ومخالأؽ الكشؼ عف يطر 

 بنوعية السمع والخدمات.
جراء تحاليؿ لفحص مدى مطابقة المنتوجات لممواصفات القانونية إنو في سبيؿ ذلؾ ويمك

 التنظيمية، وخموىا مف أي خطر عمى صحة المستيمؾ وسالمتو.
لى تحسيف نوعية السمع إص القانونية والتنظيمية الرامية عداد النصو إالمشاركة في  -

 وتوظيبيا ورزميا.
                                                           

أي فتح  ،عتمادىا وكيفيات ذلؾا  ر تحميؿ النوعية، و المتعمؽ بشروط فتح مخاب 1993ماي  24حدد القرار المؤرخ في ػ 1
 .22.ص 50العدد  .ج.ر3-2المادة  ،مسبقة مف الوزير المكمؼ بالنوعيةمخبر لتحميؿ النوعية واستغاللو لرخصة 

مذكرة حدوش فتيحة، ضماف سالمة المستيمؾ مف المنتجات الخطرة في القانوف الجزائري عمى ضوء القانوف الفرنسي، ػ 2
لنيؿ درجة الماجستير في الحقوؽ في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع عقود ومسؤولية، كمية الحقوؽ، جامعة أمحمد بوقرة 

 .46ص ، 2010ػ2009بومرداس، 
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 .(1)دعـ مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش تقنيا وعمميا -

 :تحسين نوعية الرزم والتوضيب 
ف أتحميؿ التقني لممنتوج الذي يمكف تجسيدا لمسياسة الحمائية لممستيمؾ يقوـ المركز بال

يشكؿ خطرا عمى المستيمؾ، كما يقـو بمراقبة ومعاينة النوعية ومراقبة المعمبات والرـز 
 .(2)وتحميميا ومدى حفظيا ألغذية صحية 

 يل النوعية وشبكة مخابر التجارب والتحاليل النوعية:ممخابر تح -ج
الوطني  قتصادغية مراقبة النوعية وحماية اإلبالمشرع الجزائري ىذه المخابر  أنشأ

 .ضرار الصحية التي تصيب المستيمؾمنتوجات غير المطابقة، ومختمؼ األوالمستيمؾ مف ال
 مخابر تحميل النوعية: -1

يؿ النوعية تختص بتحميؿ مف مخابر تح، فإ(3)91/192قا لممرسـو التنفيذي رقـ يوتطب
ي قد تنتج وذلؾ ألخطارىا الت و صنعياأنتاجيا إالمأخوذة مف بعض المنتوجات قبؿ  العينات

عنيا.                                                                                      
مف المرسـو  14بر تحميؿ النوعية في ثالث فئات محددة في نص المادة اوتصنؼ مخ

 التنفيذي السالؼ الذكر وىي:
ا الخاص والمحددة في إطار الرقابة الذاتية التي المخابر التي تعمؿ لحسابي الفئة الولى:

 يقـو بيا المنتجوف وذلؾ استكماال لنشاط رئيسي.
  .مخابر تقديـ الخدمات لحساب الغير الفئة الثانية:
مخابر معتمدة في إطار قمع الغش، وبغية دعـ ىذه الفئة صدر المرسـو  الفئة الثالثة:
المتضمف  459-97ـو التنفيذي رقـ والمتمـ بالمرسالمعدؿ ، (4) 355-96التنفيذي رقـ 

 ػمخابر التابعة لتتكوف مف شبكة خاصة بال، (5)نشاء شبكة مخابر تجارب وتحاليؿ النوعية إ

                                                           
 السابؽ الذكر. 318-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  04لمادة اػ 1
عمى سبيؿ المثاؿ أثبتت الدراسات والتجارب أف المعمبات البالستيكية، والرضاعات البالستيكية لألطفاؿ تحتوي عمى مواد ػ 2

 مسرطنة، خاصة عند تفاعميا بحرارة األغذية الساخنة.
 .1991الصادرة في يونيو سنة  27يتعمؽ بمخابر تحميؿ النوعية، ج،ر العدد 1991يونيو  01المؤرخ في ػ 3
 62، يتضمف انشاء شبكة مخابر التجارب وتحميؿ النوعية، وتنظيميا وسيرىا ج.ر العدد1996اكتوبر 10المؤرخ في  -4

 .1996أكتوبر  20الصادرة في 
 .1997ديسمبر  07صادرة في  80دد، ج ر الع1997مؤرخ في أوؿ ديسمبر  -5
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لى تحسيف نوعية خدمات تجارب وتحميؿ الجودة، وتحسيف نوعية وزارة وتيدؼ إ 15
 .(1)محميةو أجات، كما تختص بمراقبة نوعيتيا سواء كانت مستوردة و المنت

 تشكيمة مخابر التجارب وتحاليل النوعية: -2
نتخبوف لمدة ثالث سنوات، وينقسـ نواب م 5عضوا ورئيس و 65تتكوف مف مجمس يضـ 

 :(2)لى خمس لجاف يشرؼ عمييا وينشطيا نواب الرئيس وىيإ
، لجنة القياس والموازيف ،عالـ العمميلجنة اإل، لجنة الصيانة والتجييزلجنة تأميف النوعية، 
 .لجنة طرؽ التحميؿ

تتولى ىذه المجاف ميمة وضع مخطط عمؿ يعرض عمى مكتب المجمس لممصادقة و 
 عميو.

حماية المستيمؾ مف مختمؼ  لى تكريسإوتحاليؿ النوعية  بترمي شبكة مخابر التجار و 
 .(3)قتصاد الوطني تفعيؿ السياسة الحمائية لإلضرار و األ
 الوطني لحماية المستيمكينالمجمس -د

نشاء المجمس الوطني عمى إ 03-09الممغى بموجب القانوف  02-89لقد نص القانوف 
الذي يحدد تكويف 272-92وتطبيقا لذلؾ صدر المرسـو التنفيذي رقـ  ،(4)لحماية المستيمكيف

فطبقا ستشارية، إ، ويعتبر المجمس ىيئة (5)ختصاصاتوا  المجمس الوطني لحماية المستيمكيف و 
 يو ويقترح ما يمي:أالسابؽ الذكر يبدي المجمس ر  03-09مف القانوف  24فطبقا لنص المادة 

 الترتيبات التي تدعـ سبؿ الوقاية مف المخاطر التي تمس بصحة المستيمكيف وسالمتيـ -
 .يو في البرنامج السنوي لمراقبة الجودة وقمع الغشأبداء ر إ -
 
 
 

                                                           
 .62ص ، مرجع سابؽ، عمي بو لحية بف بوخميس -1
، المتعمؽ بإنشاء شبكة مخابر التجارب وتحميؿ النوعية 10/10/1996المؤرخ في  355-96ػ المرسـو التنفيذي رقـ 2

 .62وتنظيميا وسيرىا، ج.ر العدد 
 .63ص  ،ػ عمي بولحية بف بوخميس، مرجع سابؽ3
 الممغى.02-89مف القانوف  24ة ػ الماد4
ستيالؾ يقابمو المجمس الوطني لإل، 1992جويمية  08، الصادرة بتاريخ 52، ج.ر، العدد 1992جويمية  06ػ المؤرخ في 5

 .1983جويمية  12ستيالؾ في التشريع الفرنسي، الذي تأسس بموجب المرسـو المؤرخ في لإل
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 الغذائية دونةالمجنة الوطنية لمم -ػى
ستشارية بموجب المرسوـ إعتبارىا ىيئة إب (1)الغذائية دونةأنشئت المجنة الوطنية لمم

نشاء المجنة ويحدد إالذي يتضمف  2005جانفي  30رخ في المؤ  67-05التنفيذي رقـ 
 .(2)مياميا وتنظيميا 

بحماية وتتشكؿ المجنة مف مختمؼ ممثمي القطاعات الوزارية تحت رئاسة الوزير المكمؼ 
ء مف رئيسيا ربع مرات في السنة بناء عمى استدعاأو مف يمثمو، تجتمع  المجنة  أمؾ المستي

ستثنائية في حالة الضرورة وتستعيف المجنة عند القياـ بمياميا بمجاف إوقد تجتمع في دورات 
، المضافات الغذائية والممونات، تقنية ومتخصصة في مجاؿ األغذية حوؿ النظافة الغذائية

و المحولة، المحـو أالمنتوجات الطازجة مف خذ العينات أطرؽ التحميؿ و  ،مواد الغذائيةسـ الو 
جات المحمية، األسماؾ ومنتوجات الصيد، األغذية الناتجة مف البيو تكنولوجيا، األلباف و والمنت

 .(3)ومشتقاتيا، الدىوف الحيوانية والنباتية، أغذية الرضع
 تعنى المجنة بما يمي:

تقديـ المشورة حوؿ اقتراحات ىيئة الدستور الغذائية التابعة لمنظمة األمـ المتحدة لألغذية ػ 
 .والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

ور الغذائي العالمي حوؿ العمؿ عمى تحسيف مراقبة األغذية تطبيقا لتوصيات ىيئة الدستػ 
 .مف الصحي لممواد الغذائيةتقييـ األ

ة اإلحصائية لممنتوجات بنشاطات ىيئة الدستور الغذائي ومنحيا الحصيمجمع كؿ ما يتعمؽ ػ 
 .الجزائرية

 .عماؿ المدونة الغذائية بالتنسيؽ بيف مختمؼ القطاعات المعنيةأتفعيؿ تنفيذ ػ 
 .عالميـ حوؿ الجودة واألمف الصحي لممواد الغذائيةا  المستيمكيف و تحسيس ػ 
قواعد األمف الصحي لممواد الغذائية مف أجؿ ترقية  حتراميـإتشجيع المتدخميف وتحسيسيـ بػ 

 .(4)جات الوطنية وجعميا أكثر تنافسيةالجودة ونوعية المنتو 
                                                           

 .1983جويمية  21انوف مؤرخ في مف المستيمكيف بفرنسا التي تأسست بقأميا لجنة ػ تقاب1
 .2005فيفري  06، الصادرة بتاريخ 10ػ ج.ر، العدد 2
المتعمؽ بالمواصفات الميكروبيموجية المتعمقة ببعض  1994جويمية  23يتمـ قرار  1998جانفي  24ػ قرار مؤرخ في 3

 . 35األغذية، ج ر العدد 
 .199بركات كريمة مرجع سابؽ ص  –السالؼ ذكره  67-05مف المرسـو التنفيذي رقـ 9الى  4-3ػ أنظر المواد 4
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وتمارس ىذه الييئة عمميا ميدانيا بواسطة موظفييا الذيف يمارسوف مياـ الرقابة عمى 
 02-04مف القانوف  49الممارسات التجارية والجودة وقمع الغش المحدديف في المادة 

 .(1)لممارسات التجاريةالمتعمؽ بالقواعد المطبقة عمى ا
 قساميا اإلقميمية ما يمي:أمديرية التجارة و  واويتولى موظف

 .تفحص كؿ المستندات والوثائؽ لدى المتدخميفػ 
يتولى أعواف قمع الغش مياـ البحث ومعاينة المخالفات المنصوصة في النصوص التشريعية ػ

 .(2)المتعمقة باالستيالؾوالتنظيمية 
مراحؿ عممية العرض  عأي وقت وفي جمي ي وسيمة وفيالقياـ بإجراءات الرقابة بأػ 
 .(3)ستيالؾ، برقابة مطابقة المنتوجات بالنسبة لممتطمبات المميزة الخاصة بيالإل
 .المتدخميف المعنييف عبواسطة سماالقياـ بفحص الوثائؽ و ػ 
ذا عاينوا بيا مخالفة قاموا و بأجيزة القياس، فإبالمعاينات المباشرة بالعيف المجردة أ القياـػ 

المتعمؽ برقابة الجودة وقمع  39-90مف المرسـو التنفيذي  06بتحرير محضر طبقا لممادة 
 .الغش

 .(4)رقابة مطابقة المنتوجات المستوردة عند الحدود، قبؿ جمركتياػ 
 .ختبارات أو التجاربجراء التحاليؿ واإلإعينة مف المنتوجات بغرض  قتطاعإػ 

اإلجراءات المتبعة مف طرؼ  03-09المعدؿ والقانوف  02-04وقد تضمف القانوف 
 أعواف مديرية التجارة كاالتي:

المعدل والمتمم المحدد لقواعد المطابقة  42-44اإلجراءات المتبعة طبقا لمقانون ـ 
 التجارية:عمى الممارسات 
اإلجراءات المتبعة مف طرؼ أعواف الرقابة التابعيف لمديرية  02-04لقد حدد القانوف 

قتراح إقتراح غرامات مالية، حجز السمع، إلحماية المستيمؾ والمتمثمة في:  التجارة ضمانا
 .الغمؽ اإلداري

 
                                                           

 . 2010أوت 15المؤرخ في  06-10المعدؿ والمتمـ بالقانوف  2004يونيو  23ػ المؤرخ في 1
 . 03-09مف القانوف  25ػ المادة 2
 .03-09مف القانوف  29ػ المادة 3
 .03-09قانوف  30ػ المادة 4
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 قتراح الغرامة المالية:إ -1
واسعة ألعواف مديرية التجارة بمناسبة منح المشرع صالحيات  02-04طبقا لمقانوف 

قتراح غرامة مالية عمى إة عمى الممارسات التجارية وذلؾ بمعاينة مخالفات قواعد المطابق
المتدخؿ المخالؼ قد يقبؿ بيا ىذا األخير، وتسوى وضعيتو، وتسمى الغرامة حينيا غرامة 

 .الصمح دوف سموؾ الطريؽ القضائي
كيؿ لى و نيا ترسؿ مديرية التجارة المحضر إة حيوقد يرفض المتدخؿ دفع الغرام

 .(1)قميمياإالجميورية بالمحكمة المختصة 
 حجز البضائع  -2

المعدؿ والمتمـ صالحية حجز السمع بمناسبة معاينتيـ لممخالفات  02-04منح القانوف 
 .(3)عتبارياو إما أف يكوف عينيا أ، والحجز إ(2)الواردة في القانوف

 العيني الحجزـ  1.2
وىو كؿ حجز مادي لمبضائع مف طرؼ أعواف الرقابة عمى األشياء التي تكوف محال 

لى إبؽ مف صاحب المخالفة أو بالرجوع لممخالفات، بعد تحديد قيمتيا عمى أساس البيع المط
السعر الحقيقي في السوؽ، وقد يكمؼ صاحب المخالفة بحراسة المواد المحجوزة بعد أف 

و بحكـ أو قرار األحمر، أو تحجز بإدارة أمالؾ الدولة الى غاية الفصؿ فيتشمع بالشمع 
لى صاحبيا الشرعي أو مصادرتيا، وتقع المصاريؼ عمى عاتؽ المتدخؿ إما بردىا أقضائي 
 .(4)المخالؼ

 عتباريالحجز اإلـ  2.2
 اف مديرية التجارة، فيتـو عأع لـ يتـ معاينتيا ماديا مف طرؼ ىو كؿ حجز يتعمؽ بسم

ستنادا عمى قاعدة سعر البيع الذي يطبقو إوكميا وتحديد قيمتيا الحقيقية،  جردىا وصفيا
المتدخؿ المخالؼ حسب الفاتورة األخيرة أو السعر الحقيقي في السوؽ، ينتيي بصدور حكـ 

                                                           
 والمتمـ.المعدؿ  02-04مف القانوف  60ػ المادة 1
لى حيف الفصؿ فييا مف طرؼ الجية القضائية إعواف بحضر السمع غير المفوترة عاينة جنحة عدـ الفوترة، يقـو األػ كم2

 .02-04مف القانوف  33-11المختصة طبقا لممادة 
 .02-04مف القانوف  40ػ المادة 3
 .85، صمرجع سابؽػ عمي بولحية، 4
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، لى الخزينة العموميةإصادرة حيث تحوؿ المواد المصادرة أو قرار قضائي يقضي أحيانا بالم
 رفع اليد عف الحجز.ما بقرار وا  
 قتراح الغمق اإلداريإ -3

اطات التي كاف يمارس فييا قبؿ يقصد بالغمؽ منع مرتكب الفعؿ مف ممارسة النش
جراء وقائي يفرض عمى المخالؼ عند خرقو لبعض القواعد المتعمقة إ، وىو (1)غالؽاإل

المشرع الجزائري فينص عماال لذلؾ نص ا  ية، وقد يكوف نيائيا أو مؤقتا، و بالممارسات التجار 
مكانية غمؽ المحؿ مف طرؼ الوالي المختص إقميميا، إ 02-04مف القانوف  46المادة 

 .(2)باقتراح مف المدير الوالئي لمتجارة
 المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش:43-40اإلجراءات المتبعة طبقا لمقانون ـ 

ع الغش عمى مجموعة إجراءات المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقم 03-09نص القانوف 
جراءات ة معاينتيـ لممخالفات، وتتمثؿ اإلتخاذىا مف طرؼ أعواف قمع الغش بمناسبإيمكف 

 .تالفوحب المنتوج، تغيير مقصده، حجزه وا  في معاينة المنتوج، س
 معاينة المنتوج: .1

تتـ الرقابة المنصوص عمييا في ىذا القانوف  03-09مف القانوف  30عمال بنص المادة 
عف طريؽ فحص الوثائؽ أو بواسطة سماح المتدخميف المعنييف، أو عف طريؽ المعاينات 

، وعند كشفيـ ألية مخالفة يحرروف محضرا يثبت بالعيف المجردة أو بأجيزة القياسالمباشرة 
وقمع الغش  المتعمؽ برقابة الجودة39-90ف المرسـو التنفيذي رقـ م 06ذلؾ طبقا لممادة 

ختبارات والتجارب جراء التحاليؿ واإلإقتطاع العينات بغرض إقتضاء بوتتـ المعاينة عند اإل
 كالتالي:

 قتطاع العيناتإ .1.1
ذ المتضمف تحديد كيفيات أخ 1990يوليوسنة 14طبقا لمقرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في 

 .(3)ستمارات مراقبة الجودة وقمع الغشإالعينات ونماذج 

                                                           
 .209ص  حمد محمد محمود خمؼ، مرجع سابؽ،أػ 1
جراء إالتي تمكف  02-04مف القانوف  31عالـ باألسعار والتعريفات المنصوص والمعاقب عمييا بالمادة ػ كجنحة عدـ اإل2

 مف نفس القانوف. 46الغمؽ فييا طبقا لممادة 
 .2047رقـ  52ػ ج.ر، العدد 3
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، ويتـ 39-90مف المرسـو رقـ  17و 16و 11و 09ف العينات تـ أخذىا وفؽ المواد إ
ميميا، أما قتطاع شامؿ لثالث عينات، وفي ىذه الحاؿ تسمـ العينة األولى لممخبر لتحإ

ة قتطاع عينة واحديف المحتممتيف، وقد يشمؿ اإلنيما تستعمالف في التجربتإالعينتيف الباقيتيف ف
أو أف وزنو وحجمو ضئيؿ قتطاع، إذا كاف سريع التمؼ فقط، حسب طبيعة المنتوج محؿ اإل

قتطاع عينة إأوفي حالة طمب اإلدارة المختصة  ،(1)قتطاع أثر مف عينة واحدةإال يسمح ب
في المالحقات التي تقـو بيا واحدة، غير أنو في ىذه الحالة ال يعتمد عمى نتائج فحصيا 

 .(2)دارةاإل
حاليؿ واالختبارات، ويمكف عند وتكوف الكمية المأخوذة بقدر الكمية الضرورية إلجراء الت

 .(3)و قسما منو ف يشمؿ االخذ كامؿ المنتوج أقتضاء أاإل
جات محفوظة بغير ترتيب أوفي تغميؼ كبير، ينبغي إيالء و وفي حالة أخذ عينات مف منت

لعينات ، وينبغي توخي الحذر أثناء جمع مراحؿ معالجة ا(4)خاصة بمجانسة المنتوج عناية
 .(5)محتمؿ لممنتوجات، ال سيما منيا التموث والتآكؿونقميا وحفظيا، قصد تفادي إتالؼ 

قتطاع إناب الغش والتالعب ثـ يحرر محضر جتكما يتـ وضع ختـ عمى كؿ عينة إل
 .39-90المرسـو مف  10طبقا لممادة العينات 

 تحميل العينات .2.1
، يمكف أف 1990يوليو  14مف القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  06عمال بنص المادة 

لى وحدات ويكوف مجموع ىذه الوحدات إعينات المخصصة لمتحميؿ الجرثومي يجري أخذ ال
ستمارة إعندئذ محؿ تحميؿ في المخبر المكمؼ بمراقبة الجودة، وتسجؿ نتيجة ذلؾ في 

التحميؿ ويتـ تحميؿ العينات المقتطعة في المخابر المعتمدة مف طرؼ الدولة عمى نفقة 

                                                           
 . 03-09مف القانوف 41-40ػ المادة 1
 .2001لسنة  61المتعمؽ برقابة الجودة وقمع الغش ،ج.ر العدد 39-90المرسـو التنفيذي رقـ  مف 17-16ػ المادتيف 2
 .1990يوليو  14مف القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  02ػ المادة 3
 مف القرار السابؽ الذكر. 03ػ المادة 4
 مف القرار السابؽ الذكر. 04ػ المادة5
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لى الييئة مف عممية التحميؿ ترسؿ النتائج إ نتياء، وبعد اإل(1)ميزانية الوزارة المكمفة بالجودة
 .ليو التحاليؿعينات، والتي تتصرؼ بعدىا حسبما آلت إقتطعت الإالتي 

 سحب المنتوج: .2
تعمؽ برقابة الم 39-90مف المرسـو التنفيذي رقـ  24يقصد بالسحب طبقا لنص المادة 

.منع حائز المنتوج أو مقدـ خدمة معيف مف التصرؼ في ذلؾ ..الجودة وقمع الغش: .
 المنتوج ...

دـ مطابقة المنتوج، ويكوف السحب لى عإاالجراء في حالة توصؿ التحاليؿ  تخاذ ىذاإويتـ 
 نيائيا بيدؼ تحقيؽ المطابقة أو تغيير المقصد.ما مؤقتا أو إ

نذار لصاحب المنتوج ومطالبتو بإزالة سبب عواف بتوجيو إذا تبيف عدـ المطابقة يقـو األإف
ى ىيئة لإر مقصده بإرساؿ المنتوج المسحوب عدـ المطابقة، وفي حالة استحالة المطابقة يغي

توضيبو أو استيراده عمى نفقة  لى الييئة المسؤولة عفإتستعممو في غرض شرعي، أو 
 .(2)صاحب المنتوج

 حجز المنتوج: .3
ذف قضائي، حيث يمكف ألعواف قمع الغش حجز إيتـ الحجز بإذف قضائي أو دوف  قد

 :ةالمنتوجات وبإذف قضائي في الحاالت التالي

                                                           
ابر تحميؿ الجودة الذي يحدد شروط فتح مخ 2002فيفري  06الصادر بتاريخ  68-02مف المرسـو التنفيذي  29ػ المادة 1
 .2002فيفري 13الصادرة في 11، عدد ر.عتمادىا ،جا  و 
أمف المنتوجات عمى أنو: "تتخذ المتعمؽ بالقواعد المطبقة في مجاؿ  12/203مف المرسـو التنفيذي رقـ  15ػ نصت المادة 2
ستيالؾ و بعد أخذ رأي الييئات ي جميع مراحؿ عممية الوضع رىف اإلالمستيمؾ وقمع الغش فدارة المكمفة بحماية اإل
المؤسسات التقنية المعنية، كؿ التدابير قصد سحب كؿ سمعة مف السوؽ أو توقيؼ الخدمة إذا كانت ال تستجيب لمتطمبات و 

 األمف خصوصا عبر:
لى األخطار التي يمكف أف تشكميا السمعة أو الخدمة إوضوح وتشير نذارات محررة بإميغ المتدخميف المعنييف عف طريؽ ػ تب

 عادة مطابقتيا.إلزاميـ با  في السوؽ و الموضوعة 
أف تشكؿ أخطار   عالـ حوؿ األخطار الناجمة عف السمع أو الخدمات، التي يمكفيو أوامر المتدخميف المعنييف باإلػ توج

 ؿ الطرؽ المالئمة.عالميـ في الوقت المناسب و بكا  لبعض األشخاص، و 
يمكيف قصد تجنب وضعيا في أمف المستمعة أو خدمة تشكؿ خطرا عمى صحة و تخاذ التدابير الالزمة بالنسبة لكؿ سإػ 

عداد التدابير الضرورية المرافقة لمالسوؽ و   حتراـ ىذه التدابير.إسير عمى ا 
تالفيا وفؽ الشروط إالفوري، وكذافعمي و موضوعة في السوؽ بسحبيا الػ السير عمى تنظيـ ومتابعة كؿ سمعة خطيرة 

 الموزعيف باسترجاعيا لدى المستيمكيف. لزاـ المنتجيف أو المستورديف و ا  ف باألخطار التي تشكميا و عالـ المستيمكيا  المالئمة، و 
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ستيالؾ، عدا المنتوجات التي يستطيع العوف أف يقرر لمنتوجات الثابت عدـ صالحيتيا لإلاػ 
 .ستيالؾ دوف تحاليؿ الحقةـ صالحيتيا لإلعد
ة وتمثؿ خطرا عمى المنتوجات المعترؼ بعدـ مطابقتيا لممعايير والمواصفات القانونية والفنيػ 

 .منوصحة المستيمؾ وأ
شكالية تغيير مقصده،إػ  أو رفض المتدخؿ أف يجعمو مطابقا أو أف  ستحالة مطابقة المنتوج وا 

ع يعالـ وكيؿ الجميورية بالمحكمة المختصة إقميميا فورا في جملزامية إإمع  يغير مقصده،
 ة، أو في حال(1)حتراـ الزامية أمف المنتوجاتإالت، وقد يتـ الحجز في حالة عدـ ىذه الحا
 .(2)لزامية وسـ المنتوجإمخالفة 

 تالف المنتوجات المحجوزة:إ .4
ويتـ تحرير محضر تالفو، إستيالؾ تـ ستعماؿ أو اإلإذا ثبت أف المنتوج غير صالح لإل

 .39-90مف المرسـو التنفيذي رقـ  06تالؼ طبقا لممادة اإل
مدينة تيميموف بمعاينة جنحة عدـ عمى سبيؿ المثاؿ: قاـ أعواف القسـ اإلقميمي لمتجارة ب

مف ىذا القانوف  05-04لزامية سالمة المواد الغذائية المنصوص عمييا في المادة إحتراـ إ
الفحص البيطري بعدما بيف  2012جانفي  15اديؽ مف السرديف في صن10حيث تـ حجز 

 ستيالؾ، ومف ثـ اتالفيا وتحرير محضر يثبت ذلؾ. أنيا غير صالحة لإل
 الفرع الثاني: دور الجماعات المحمية في حماية المستيمك

أسند المشرع لمجماعات المحمية ممثمة في الوالية والبمدية دورا أساسيا في حماية  لقد
 المستيمؾ، وذلؾ طبقا لقانوني الوالية)أوال(، والبمدية)ثانيا(.

 من أضرار المنتوجات الغذائية دور الوالية في حماية المستيمك البند الول:
يتولى الوالي عمى مستوى إقميـ الوالية تطبيؽ السياسة الوطنية في مجاؿ قمع الغش 

عمى ضماف حماية المستيمؾ بصفتو وحماية المستيمؾ، بصفتو ممثال لمدولة كما أنو يسير 
 ضابط شرطة قضائية:

                                                           
 .03-09مف قانوف 73-10ػ المادة 1
 .03-09مف قانوف  78-18-17ػ المادة 2
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كما يعمؿ عمى  ،حيث يسير عمى احتراـ المعايير الوطنية في مجاؿ الصحة العمومية
التنسيؽ بيف مختمؼ القطاعات عمى مستوى الوالية في مجاؿ الصحة العمومية ومراقبة 

 .(1)الجودة

في تشكيمة  عضو يتضمف إضافة 702تطبيقا لذلؾ أصدر والي والية أدرار قرار رقـ 
رة والفالحة والصيد المجنة الوالئية لمتنسيؽ بيف اإلدارات المكمفة بمراقبة النوعية لمديريتي التجا

 .(2) 1996ديسمبر 04بتاريخ  768ة بموجب القرار رقـ أالبحري المنش
جراء غمؽ إتخاذ ا  ظيـ األنشطة التجارية وأماكنيا و كما يتدخؿ ألجؿ حماية المستيمؾ بتن

ي والية أدرار قرارا مؤرخا في المحؿ التجاري مثال أو حجز السمع، وفي ىذا الشأف أصدر وال
يتضمف منع عرض السمع الغذائية وغير الغذائية خارج  472تحت رقـ 2014فريؿ أ 01

يوما فضال  30لى إ 10محؿ المخالؼ لمدة تتراوح بيف المحالت التجارية تحت طائمة غمؽ 
ف طرؼ المتدخؿ غير الشرعي ت القضائية، وحجز السمع والوسائؿ المستعممة معف المتابعا

 .لى مصالح أمالؾ الدولةإوتوجو 
ولموالي أيضا صالحيات تنظيـ عرض وتسويؽ بعض المنتوجات الغذائية نظرا لسرعة 

فبراير  21تضررىا وتموثيا، حيث أصدر والي والية أدرار في ىذا الشأف قرارا مؤرخا في 
 يتضمف منع تسويؽ الدجاج الحي والطيور في المحالت التجارية واألسواؽ واألماكف 2006

 .(3)تالفيا والمتابعة القضائيةا  العامة تحت طائمة حجز البضائع و 
ف لموالي صالحيات إة المستيمؾ والنصوص التنظيمية، فوتجسيدا لنصوص قانوف حماي

، وفي ىذا الصدد اإلعالـواسعة لضماف سالمة المستيمؾ وأمنو وتكريس حؽ المستيمؾ في 
يتعمؽ بتنظيـ  2001ديسمبر  05المؤرخ في  1163أصدر والي والية أدرار قرارا تحت رقـ 

ستيالؾ حيث تضمف القرار منع عرض تسويؽ ونقؿ سويؽ الدواجف المذبوحة وعرضيا لإلت
المذبوحة خارج وسائؿ التبريد المالئمة عبر كامؿ تراب والية أدرار، مع إلزاـ ناقمي  الدواجف

                                                           
 37، العدد ر.المتعمؽ بالوالية، ج 2012راير فب 21المؤرخ في  07-12رقـ مف القانوف  141-94-86-77المواد: ػ 1

 .2011يوليو  03الصادرة 
،الطبيب رئيس مصمحة تجارة(، الفرقة المختمطة )فالحة لى تشكيمةإولى منو أضاؼ ىذا القرار بموجب المادة األحيث ػ 2

 . الوقائي بالقطاع الصحي أدرار  الطب
يتضمف منع  1998أوت  29مؤرخ في  616كما صدر قرار عف والي والية أدرار رقـ  ،القرار مف 02-01نظر المادة أػ 3

 عرض وبيع المنتوجات الغذائية خارج المحالت التجارية. 
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نظرا  (1)ومسوقي الدواجف المذبوحة بعرض ونقؿ الدواجف المذبوحة في وسائؿ تبريد مالئمة
ستيالكيا في الوجبات الغذائية الجماعية، لموالي إرض صحة المستيمؾ لعدة أضرار عند لتع

 06درار قرارا مؤرخا في أوالية وفي ىذا الشأف أصدر والي  ،المستيمؾالتدخؿ لحماية 
ثناء تحضير أستعماؿ المحوـ المفرومة إكيفية  يضمف 08-362تحت رقـ  2008سبتمبر 
المحـو المجمدة كمحـ مفرـو لتحضير  ستعماؿإالغذائية في المطاعـ، وذلؾ بمنع الوجبات 

لزامية احتراـ الشروط إ، مع الوجبات الغذائية، ويمنع تجميد المحـو الطازجة المفرومة
 .(3)ت طائمة الحجز والمتابعة القضائيةحت، (2)الصحية

السالؼ الذكر  03-09عالـ المنصوص عميو في القانوف حؽ المستيمؾ في اإلال تجسيدو 
تضمف القرار الصادر عف والي والية أدرار يتعمؽ ، (4)المتعمقة بو والنصوص التنظيمية

ف لزامية وسـ الدواجإوعرضيا لالستيالؾ السابؽ الذكر  بتنظيـ تسويؽ الدواجف المذبوحة
 .(5)جبارية تحت طائمة الحجز والمتابعة القضائيةالمذبوحة المتضمنة البيانات اإل

                                                           
 مف القرار المذكور '' يمتـز  ناقمي ومسوقي الدواجف المذبوحة بما يمي: 02ػ نصت المادة1

 100-. مكثفة التجميد مابيف  100-و60-مالئمة مبردة: ما بيف عرض ونقؿ الدواجف المذبوحة في وسائؿ تبريد  -
لمحصوؿ عمى شيادة صحية مسممة مف طرؼ مصالح المفتشيات البيطرية لموالية مصدر المنتوج يتـ  150-و

 تقديميا لمصالح الرقابة عند كؿ طمب. 
و عمى الطريؽ العمومي ولو أدواجف المذبوحة في اليواء الطمؽ مف القرار بمنع عرض وبيع ال 03نصت المادة  -

 .كانت معمقة
ف يكوف الدجاج المذبوح والمعروض لمبيع منزوع االحشاء والريش بصفة جيدة أمف القرار ''يجب  04نصت المادة  -

 .كما يمنع مالمستو لمحـو الحمراء أثناء النقؿ أو العرض
الشروط الصحية أثناء عممية تحضير المحـو المفرومة المستخدمة  حتراـإمف القرار المذكور '' يجب 04ادة ػ نصت الم2

 .30-  0لموجبات الغذائية وكذا مراعاة شروط حفظيا ما بيف 
 مف القرار.  04ػ المادة 3

يـ تسويؽ البيض يتعمؽ بتنظ 2001ديسمبر 15مورخ في 118درار تحت رقـ أس الشأف صدر قرار عف والي والية في نف
 .ستيالؾوعرضو لإل

عالـ المستيمؾ إحدد لمشروط والكيفيات المتعمقة بالم 2013نوفمبر  09المؤرخ في  378-13ػ المرسـو التنفيذي رقـ 4
 .08،ص 2003نوفمبر18الصادرة في  58ج.ر، العدد

 جبارية التالية:سـ الدواجف المذبوحة البيانات اإلمف القرار المذكور أنو يجب اف يتضمف و  05ػ نصت المادة 5
تجارية وعنواف سـ أو التسمية ال، إعتماد المذبحإرقـ ، الحيوانية بالنسبة لمدواجف الطازجة الجديدة الذبح: تسمية الفصيمة -أ

 ستيالؾ.تاريخ نياية اإل ،درجة حرارة الحفظ، تاريخ الذبح، المذبح أو الموظب
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 من أضرار المنتوجات الغذائية دور البمدية في حماية المستيمك البند الثاني:
يسير رئيس المجمس الشعبي البمدي عمى تطبيؽ السياسة الوطنية لحماية المستيمؾ وقمع 

كما يتولى ميمة قمع الجرائـ المتعمقة بقانوف حماية المستيمؾ  ،لمدولة الغش بصفتو ممثال
ستيالكية المعروضة اإل، ويسير عمى سالمة المواد الغذائية (1)بصفتو ضابط شرطة قضائية

، كما يسير عمى حفظ الصحة والنظافة العمومية عند توزيع المياه الصالحة لمشرب (2)لمبيع
 .(3)والحفاظ عمى سالمة األغذية وأماكف عرضيا

، (4)ولرئيس المجمس الشعبي البمدي صالحية تنظيـ األسواؽ العمومية في إقميـ البمدية
نشاء وتييئة إيحدد شروط وكيفيات 182-09تنفيذي مف المرسوـ ال 27حيث نصت المادة 

، عمى المصالح المعنية لمبمدية عمى (5)الفضاءات التجارية وممارسة بعض األنشطة التجارية
طاة، األسبوعية والنصؼ أسبوعية التطبيؽ الفعاؿ لمنظاـ الداخمي ألسواؽ التجزئة المغ

 .(6)الجواريةو 
ا يسير رئيس المجمس الشعبي البمدي المختص إقميميا عمى تحديد أياـ وأوقات فتح كم

 .(7)وغمؽ أسواؽ التجزئة المغطاة
وتدعيما لصالحيات رئيس المجمس الشعبي البمدي في مجاؿ الحفاظ عمى الصحة 

نشاء المشرع مكاتب حفظ الصحة عمى مستوى كؿ بمدية إلعمومية وسالمة المواد الغذائية ا

                                                                                                                                                                                     

تية: انات المذكورة أعاله البيانات اآللى البيإالمجمدة تجميدا مكثفا باإلضافة  وأف وسـ الدواجف المجمدة ف يتضمأيجب  -ب
تحرر ىذه البيانات بالمغة العربية بصفة واضحة ،اريخ التجميد أو التجميد المكثؼت، مدة تجميدا مكثفاجعبارة مجمدة أو م

 مقروءة وغير قابمة لممحو عمى ممصقات قابمة لمتغميؼ.
 .2011يوليو 11الصادرة في 37ر ، العدد .المتضمف قانوف البمدية ،ج10-11وفمف القان92ػ المادة 1
 السابؽ الذكر .10-11مف القانوف 94ػ المادة 2
 السابؽ الذكر. 10-11القانوف  123ػ المادة 3
 السالؼ الذكر.10-11القانوف 149ػ المادة 4
 .20ص 2012ماي12ػ المؤرخ في 5
أعاله السيما  27الداخمي المذكور في المادة ف يحدد النظاـ أف المرسـو المذكور أعاله '' يجب م 28ػ نصت المادة 6

 شروط:
حتراـ قواعد الصحة والنظافة ،إنتفاع باألماكفاإل ،و المحالت عمى مستوي السوؽأو الرفوؼ أشغؿ األماكف  -

 حتراـ أوقات فتح السوؽ وغمقيا ''، إمف والمحافظة عمييات األصيانة معدات الوزف وتجييزا، مفواأل
 السالؼ الذكر. 10-11وف مف القان 30ػ المادة 7
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ير عمى الحفاظ عمى الصحة العمومية داخؿ إقميـ ، تتولى الس(1) 146-87بموجب المرسـو 
 عمى ضماف سالمة المواد الغذائي. البمدية، والعمؿ مع المصالح المختصة

 الفرع الثالث: دور القضاء في حماية المستيمك من أضرار المنتجات الغذائية
بصحة المستيمؾ التي تضر بمصالحو  لمقضاء دور أساسي في ردع كؿ األفعاؿ الماسة

عتداءات ني، تجاري، جزائي في النظر في اإلوقد مكف المشرع القضاء حسب اختصاصو مد
 عمى حقوؽ المستيمؾ سواء كانت ذات طابع مدني أو ذات طابع جزائي.

كما خوؿ مختمؼ األجيزة، في مجاؿ القضاء الجزائي صالحيات واسعة إلضفاء الحماية 
ىذه الصالحيات منصوص عمييا في قانوف العقوبات أو مختمؼ القوانيف المتعمقة لممستيمؾ، 

 فة، جية التحقيؽ )قاضي التحقيؽ وغر بالمستيمؾ، وتتمثؿ األجيزة القضائية في النيابة العامة
 تياـ(، وأخيرا جية الحكـ.اإل

 غذائيةالبند الول: دور النيابة العامة في حماية المستيمك من أضرار المنتوجات ال
النيابة العامة ىي الييئة المنوط بيا تحريؾ الدعوى العمومية ورفعيا ومباشرتيا أماـ 
القضاء، نيابة عف المجتمع وتطالب بتطبيؽ القانوف، ويمثؿ النيابة العامة عمى مستوى 

عماليا المتعمقة أعمى الضبطية القضائية بما فييا  المحكمة وكيؿ الجميورية الذي يشرؼ
تحري عف المخالفات والجنح التي تمس بالمستيمؾ، وتحريؾ الدعوى العمومية بالبحث وال

 .(2)ضد مرتكبييا، أما النائب العاـ يمثؿ النيابة عمى مستوى المجمس القضائي
ويزداد دور النيابة العامة أىمية في العصر الحالي خاصة مع ظيور مختمؼ الممارسات 

رقابة الجودة وقمع الغش أو شبكة المخابر أو ذ يمكف لمصمحة إ ،التي تضر بالمستيمؾ
جمعيات حماية المستيمؾ أف تطمب مف النيابة العامة التدخؿ لقمع جميع المخالفات التي تقع 

 مف قبؿ المحترفيف.
 الجرائم الماسة بالمستيمكلى إ طرق توصل النيابةأوال ـ 
قد يتوصؿ وكيؿ الجميورية بأية قضية تتعمؽ بالمستيمؾ عف طريؽ شكوى مف    

المستيمؾ أو جمعيات حماية المستيمؾ، والغالب فعال أف النيابة تتوصؿ إلى الجرائـ الماسة 
                                                           

 .1987يوليو 01، صادرة في 27ر، عدد.نشاء مكاتب لحفظ الصحة، جإيتضمف ، 1987جواف 30ػ المؤرخ في 1
الوطني: الممتقى  فيجيزة الرقابة في حماية المستيمؾ في الجزائر، مداخمة قدمت ألياس شاىد، صحراوي ليمى، دور إػ 2

فريؿ أ 14-13ة، المركز الجامعي الوادي قتصادي معيد العمـو القانونية واإلدارينفتاح اإلحماية المستيمؾ في ظؿ اإل
 .345، ص2008
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بالمستيمؾ عف طريؽ المحاضر التي تعالجيا مديرية التجارة عف طريؽ أعوانيا أو المحاضر 
لضبطية القضائية، درؾ وطني، أمف وطني، إدارة الجمارؾ التي تعالجيا مختمؼ جيات ا

والتي تتضمف الجرائـ الماسة بالمستيمؾ النصوص عمييا في قانوف حماية المستيمؾ 
 والنصوص المتعمقة بو.

  مكافحة الجرائم الماسة بالمستيمكثانيا: صالحيات النيابة في 
التحري بمراقبة أعماليـ في البحث و ائية يقـو وكيؿ الجميورية بصفتو مديرا لمضبطية القض

الجنح التي تمس بالمستيمؾ، كما يقـو بتحريؾ الدعوى العمومية، ضد عف المخالفات و 
التحري، وفي إطار الالزمة لمبحث و  اإلجراءاتمخالفيف لقانوف حماية المستيمؾ ويتخذ ال

اب واقعية أو ضية ألسبسمطة المالئمة المخولة لو قانونا، فمو أف يصدر مقررا بحفظ الق
 .(1)جراء المتابعة القضائيةإقانونية، وقد يتخذ 

 الجرائم المنصوص عمييا في قانون العقوبات:أ ـ 
نص قانوف العقوبات عمى بعض الجرائـ الماسة بالمستيمؾ ووضع لمرتكبييا عقوبات 

 لى الحبس والغرامة وتتمثؿ في:إتصؿ 
 في البضائع سجريمة الغش في السمع والتدلي -1

يعرؼ الفقو الغش بأنو كؿ فعؿ عمدي إيجابي ينصب عمى سمع معينة أو خدمة، ويكوف 
في  التأثيرلمقواعد المقررة في التشريع أو في أصوؿ البضاعة متى كاف مف شأنو  امخالف

 .(2)خواصيا أو فائدتيا أو ثمنيا شرط عدـ عمـ المتعامؿ اآلخر
 
 
 
 

                                                           
لى إمى " يحيؿ وكيؿ الجميورية الممؼ قانوف حماية المستيمؾ و قمع الغش ع 09/03مف القانوف  44ػ نصت المادة 1

 25و مف طرؼ األعواف المذكوريف في المادة ليإالتقارير أو المحاضر التي أحيمت القاضي المختص إذا ما رأى بناء عمى 
أعاله، أو طبقا لكشوفات أو تقارير المخابر المؤىمة، وعند الحاجة وبعد التحقيؽ المسبؽ، أنو يجب الشروع في المتابعة أو 

 فتح تحقيؽ قضائي. 
المتعمؽ  2009فيفري 25المؤرخ في  03-09ػ فتيحة خالدي، الحماية الجزائية لممستيمؾ، دراسة في ضوء القانوف رقـ 2

 .55. ص 2010بحماية المستيمؾ وقمع الغش، مجمة معارؼ، السنة الخامسة، العدد الثامف، جواف 
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 وتقـو الجريمة عمى:
 الركن المادي لجريمة الغش والتدليس - 1-1

 يتكوف الركف المادي لمجريمة مف عنصريف:
 ـ الغش الواقع عمى المتعاقد:1-1-1

في الباب الرابع بعنواف الغش في بيع  ،(1)ؽ.عمف  429نص عميو المشرع في المادة 
السمع والتدليس في المواد الغذائية والطبية سواء كاف ذلؾ في: الطبيعة أو الصفة الجوىرية 
أو في التركيب وفي نسبة المقومات الالزمة لكؿ ىذه السمع، سواء في كمية األشياء المسممة 

 أو في ىويتيا. 
 توفر العناصر التالية:ولقياـ الفعؿ المادي لجريمة الغش يجب 

 . اآلخرخداع أو محاولة خداع المتعاقد ػ 
 وجود عقد.ػ 
 أف ينصب ىذا العقد أو التعامؿ عمى سمعة، أي وجود سمعة.ػ 

لما ىو عميو، أو ىو كؿ  ويقصد بخداع المتعاقد إلباس أمر مف األمور لما يخالؼ حقيقة
 دعاء أو عرض مف شأنو إخفاء الحقيقة.إسموؾ أو 
كما يجب أف  ،ادة الغذائية كالعصائر أو الحميبالغش بأفعاؿ مادية لتغيير تركيبة المويتـ 

يوجد عقد بيف البائع والمشتري وأف ينصب عقد المتعاقد عمى سمعة في طبيعتيا ومكوناتيا 
 كمادة المارغريف توجد بيا مميزات تميزىا عف الزبدة مثال.

لسمعة التي يقصد بيا الخاصية ويجب أف ينصب الغش عمى الصفة الجوىرية في ا
 قتنائيا.إلما أقدـ المشتري المستيمؾ عمى  األساسية في السمعة بحيث لو انعدمت

والحيواف والمشروبات،  اإلنسافعمى أغذية ؽ.ع مف  431ويقع الغش طبقا لنص المادة 
 تنتجو األرض مف مواد غذائية المواد والمنتجات الطبية، المنتجات الفالحية وتشمؿ ما

 والحيوانات مف لحوـ وألباف.
ذا إف معدة لمبيع أو التعامؿ فييا، فوقد اشترط المشرع أف تدخؿ أفعاؿ الغش عمى مواد تكو 

 لـ تطرح لمتداوؿ ال تقوـ الجريمة.

                                                           
و بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط كؿ ،أدج 20000الى  2000لى ثالث سنوات وبغرامة مف إػ يعاقب بالحبس مف شيريف 1

 مف يخدع أو يحاوؿ أف يخدع المتعاقد.
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 طرق الغش:ـ 2 -1-1
 بإحدى الوسائؿ التالية:ؽ.ع مف  431يقع الغش طبقا لممادة 

اإلضافة لمبضائع أو اإلنقاص ويتـ ذلؾ بخمط السمع بمادة أخرى مغايرة  أوالغش بالخمط  -
 في الكـ والكيؼ أو بمادة مف نفس الطبيعة أقؿ جودة.

الغش في التصنيع: وذلؾ بإدخاؿ مكونات في السمع ال تدخؿ في تركيبيا العادي، طبقا  -
عصير طبيعي، إال  لما ىو محدد في النص القانوني كإنتاج عصير البرتقاؿ عمى أساس أنو

 أنو في الحقيقة يحتوي عمى مكونات كيميائية.
ال يكفي لقياـ الجريمة القياـ بفعؿ مف أفعاؿ الغش في المنتوج  طرح المنتوج لمبيع:ػ 1-1-3

، وذلؾ ببيع أو عرض مواد ؽ.عمف  431بؿ يجب عرض المنتوج لمبيع طبقا لممادة 
 .(1)الحية الغذائية، أو طبية أو مشروبات أو منتوجات ف

 الركن المعنوي لمجريمة: -1-2
جريمة الغش تعتبر مف الجرائـ العمدية التي تتطمب لقياميا توافر القصد الجنائي لدى 

مغشوش أو فاسد أو  المخالؼ، ويتعمؽ القصد الجنائي بعمـ المخالؼ بأف المنتوج الغذائي
.                                                                             يي الصالحيةتمن

و يقـو ىذا الركف بالعمـ المفترض عمى أساس أنو في حالة حيازة المتيـ ألدوات الوزف 
 ثبات العكس.إذلؾ يعتبر قرينة عمى الغش تقبؿ  والقياس فإف

  ـ جنحة الخداع 2
 .بمظير يخالؼ الحقيقةظيار الشيء أو المنتوج إوىي 

عمى السمع، أما المشرع الفرنسي لـ  ؽ.ع،مف  429تقـو جريمة الخداع طبقا لنص المادة 
يقصر محؿ الحماية الجنائية في جريمة الخداع عمى البضائع فقط بؿ يشمؿ أيضا 

 .(2)الخدمات
مؿ ولقد ثار خالؼ فقيي وقضائي حوؿ تحديد المقصود بالبضاعة ومعناىا التجاري، وتش

نت صناعية أو طبيعية، بينما ذىب جات سواء كاو كؿ ما يباع ويشترى وأي نوع مف المنت

                                                           
 .329حماية المستيمؾ في القانوف المقارف، دراسة مقارنة مع القانوف الفرنسي، مرجع سابؽ، ص ػ محمد بودالي،1
مر طيب، النظاـ القانوني لتعويض األضرار الماسة بأمف المستيمؾ و سالمتو ػ دراسة مقارنة ػ رسالة لنيؿ شيادة و ػ ولد ع2

 .287، ص 2010جامعة تممساف، دكتوراه في القانوف الخاص، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، 
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تجاه محكمة النقض الفرنسية الى أف البضاعة تشمؿ كؿ شيء قابؿ لمنقؿ والحيازة مف إ
 طرؼ األفراد سواء كانت ذات طبيعة تجارية أو غير تجارية، مواد مادية أو معنوية،

 .(1)لى الواقع ألنو يتفؽ مع قوانيف قمع الغش والتدليسإويبدو أف الرأي األوؿ ىو األقرب 
كما يشترط القانوف وجود عقد بيف البائع والمشتري طبقا لمقاعدة العامة، إال أف الفقرة 
األولى مف نص المادة السابقة تعاقب جميع األشخاص المسؤوليف عف السموؾ اإلجرامي 

، ولقياـ ىذه الجريمة يجب (2)ضعيتيـ في العقد، سواء كانوا أطرافا أـ البغض النظر عف و 
 توفر الركف المادي والمعنوي لمجريمة.

 الركن المادي -2-1
" ...كؿ مف يخدع أو يحاوؿ أف يخدع المتعاقد."، وعمى ىذا  ؽ.عمف  429نصت المادة 

لى إالبضاعة مطروحة لمبيع مما يؤدي  لـ تكف يجب أف يتحقؽ الخداع وقت التعاقد، ما
 قتراف الخداع بيذه األفعاؿ. وتتعدد صور الخداع الى:إ

ستبداؿ إوـ جريمة الخداع عند حدوث عممية تق ا:الخداع في البضاعة ذاتي -2-1-1
 المنتوج أو البضاعة محؿ التعاقد دوف عمـ أحد المتعاقديف ودوف رضاه.

ذا بو إميب عمى أساس أنو منتوج طبيعي، فكبيع الح الخداع في طبيعة السمعة:-2-1-2
 صناعي.

وذلؾ بقياـ المخالؼ بالزيادة أو النقصاف في الوزف الخداع في كمية المنتوج: -2-1-3
 .(3)والكيؿ أو العدد ميما كانت الوسيمة المستعممة

 الركن المعنوي - 2-2
تعتبر جريمة الخداع مف الجرائـ العمدية التي تشترط توفر القصد الجنائي العاـ بعنصر 

ستعماؿ الطرؽ المنصوص عمييا في قانوف العقوبات سينتج إالعمـ واإلرادة، وذلؾ بعممو بأف 
دراؾذلؾ بكؿ حرية  إلىعنو خداع المتعاقد، وأف إرادتو اتجيت   .وا 

المعنوي لمخداع عنصر في الركف كاعتبار اإلىماؿ وقد تردد القضاء الفرنسي حوؿ مدى 
لى أف اإلىماؿ الجسيـ يعني سوء النية متى صدر عف شخص خبير في إفيو يذىب أحيانا 

                                                           
 .309ػ محمد بودالي، حماية المستيمؾ في القانوف المقارف، دراسة مقارنة مع القانوف الفرنسي، مرجع سابؽ، ص1

جرائـ الغش في بيع السمع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، ط.األولى، دار الفجر لمنشر والتوزيع، ػ محمد بودالي، 2
 .11، ص2005القاىرة، مصر، 

 .446ػ  عمي فتاؾ، مرجع سابؽ، ص 3
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لى قياـ المسؤولية الجنائية متى كاف ثابتا إا أف اإلىماؿ البسيط يؤدي بدوره صناعتو، كم
 .(1)انونيةبوضوح كما ىو الحاؿ في عدـ مطابقة السمع لممواصفات الق

 نصوص عمييا في قانون حماية المستيمك والنصوص المتعمقة بو:مـ الجرائم الب 
عدة جرائـ تمس مباشرة بالمستيمؾ  03-09تضمف قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش 

خاصة في مجاؿ المنتوجات الغذائية، وقد خوؿ المشرع مصالح قمع الغش )مديرية التجارة(، 
وكيؿ الجميورية لىإرساليا ا  و ىذه الجرائـ، و تالقضائية األخرى لمعاينومصالح الضبطية 

تخاذ بشأف مرتكبييا اإلجراءات القانونية المناسبة نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر إل
 ما يمي:

المعاقب  05و 04المنصوص عمييا في المادة  لزامية سالمة المواد الغذائيةإحتراـ إعدـ ػ 
 .03-09مف القانوف  71-70 عمييا بنص المادة

مف القانوف  72-07-06حتراـ النظافة والنظافة الصحية المذكورة في المواد إلزامية إعدـ ػ 
09-03. 
مف القانوف  72-12لزامية رقابة المطابقة المسبقة المنصوص عمييا في المادة إمخالفة ػ 

09-03. 
-09مف القانوف  73-10المادة لزامية أمف المنتوجات المنصوص عمييا في إحتراـ إعدـ ػ 

03. 
-09مف القانوف  78، 18-17لزامية وسـ المنتوج المنصوص عمييا في المادتيف إمخالفة ػ 

03. 
مف القانوف  02الفقرة  83و المادة تىناؾ بعض الجرائـ ذات وصؼ جنائي، كالذي تضمنػ و 
استعماؿ عضو، أو في "إذا تسبب المنتوج في مرض غير قابؿ لمشفاء أوفي فقداف  09-03

اإلصابة بعاىة مستديمة، أو إذا تسبب ىذا المرض بوفاة شخص أو عدة أشخاص طبقا 
 .03-09مف القانوف  83مف المادة  03لمفقرة 

 البند الثاني: دور قاضي التحقيق في حماية المستيمك
مؾ، لقاضي التحقيؽ دور أساسي في التوصؿ لمحقيقة المتعمقة باألضرار الماسة بالمستي

جراء تحقيؽ الواردة مف فتتاحية إلا عف طريؽ الطمبات اإلوتوصؿ قاضي التحقيؽ بالقضاي
                                                           

 .316، مرجع سابؽ، صفي القانوف الفرنسي ػ محمد بودالي، حماية المستيمؾ في القانوف المقارف، دراسة مقارنة1
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دعاء مدني إ، أو شكوى مصحوبة بج.ؽ.إمف  67وكيؿ الجميورية بالمحكمة طبقا لممادة 
 .ؽ.إ.جمف  72طبقا لنص المادة 

اإلجراءات المناسبة كاألمر  تخاذا  ة في التحقيؽ والتصرؼ في الممؼ و ولو صالحيات واسع
 .بحجز المنتوجات الغذائية الفاسدة محؿ الجريمة

 الحكم في حماية المستيمك يالبند الثالث: دور قاض
ففي حالة  لى جية الحكـ، يأتي دور القاضي لمفصؿ في الممؼ،إبعد إحالة الممؼ 

تتراوح بيف الغرامة دانة المتيـ الذي أضر بالمستيمؾ، فالعقوبات إلى أدلة تفيد إالتوصؿ 
أخرى استعممت  والحبس والسجف فضال عف مصادرة المنتوجات واألدوات وكؿ وسيمة

 رتكاب المخالفة.إل
 جمعيات حماية المستيمك في تكريس الحمايةدور المطمب الثاني: 

ال أف إماية المستيمكيف، لقد جسد المشرع الجزائري مختمؼ الطرؽ اإلدارية والقانونية لح
شتركة لممستيمكيف، ومف أجؿ ذلؾ الطرؽ لـ تسمح في كؿ األحواؿ بحماية المصمحة المىذه 

نشاء جمعيات إبتكريس الحؽ في  ،(1)البد مف دعميا عف طريؽ المشاركة الشعبية فاك
حماية المستيمؾ والتي مرت بعدة مراحؿ حتى تبمورت في صيغتيا الحالية، وأصبحت 

 ات المخولة ليا قانونا.تضطمع بدور أساسي مف خالؿ الصالحي
 الفرع الول: تطور حركة حماية المستيمك

جتماعي في جؿ المياديف بأىداؼ متعددة، إحركة الجمعوية تفرض نفسيا كواقع بدأت ال
ح بستيالؾ خاصة المنتوجات الغذائية، أصتساع مجاؿ اإلا  قتصادي و التطور اإلنتيجة 

وقد تبمورت .(2)لممواصفات القانونية ومعايير السالمة فتقارىاالمستيمؾ عرضة لخطورتيا إل
الية بعد مرورىا بمراحؿ تاريخية عمى المستوى الدولي ركة حماية المستيمؾ في صيغتيا الحح

وسائؿ إعالمية إلضفاء  مكنتيا مفستشعرت التشريعات أىميتيا فا  و  وعمى المستوى الوطني،
 .الحماية لممستيمؾ

 

                                                           
 .101ػ ثروت عبد الحميد، مرجع سابؽ، ص 1
نفتاح لمستيمؾ في ظؿ اإلي لحماية اػ سامية لموشية، دور الجمعيات في حماية المستيمؾ، مقاؿ قدـ في الممتقى الوطن2
 .275، ص2008افريؿ  14-13قتصادي، معيد العمـو القانونية واإلدارية، المركز الجامعي بالوادي يومي اإل
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 ك     نشأة جمعيات حماية المستيم البند الول:
ف ال في الستينيات مف القر إحركة حديثة النشأة، ولـ تتبمور  تعتبر حركة حماية المستيمؾ

ستيالؾ في المجتمع تساع مجاؿ اإلإ، نتيجة (1)مريكيةالماضي في الواليات المتحدة األ
عالـ، الحؽ في تيمؾ وىي: حؽ األماف، الحؽ في اإلاألمريكي، وحددت بيا حقوؽ المس

 .ختيار، الحؽ في االستماع لواإل
( Ralph NADERوفي بداية السبعينيات قامت جمعية أمريكية بقيادة رالؼ نادر)

 .(2)ديد بغالء المعيشةمتناع عف شراء المنتوجات والتناإلب
لى أوربا، وفي فرنسا كاف إلى كندا ثـ إحركة حماية المستيمؾ مف أمريكا  ثـ انتقمت
تحاد الفدرالي لممستيمكيف، كذا منظمة ر واضح منذ فترة زمنية طويمة كاإلظيو لمجمعيات 

سكرتارية الدولة  1966 يالؾ سنةست، وتأسيس المعيد الوطني لإل1959 نةالمستيمكيف س
يف، وامتدت حركة حماية التي تيدؼ لمدفاع عف حقوؽ المستيمك1976ستيالؾ عاـ لإل

 .الجزائر لى الدوؿ العربية بما فيياإالمستيمؾ 
 نشأة حركة حماية المستيمك عمى المستوى الدولي:أوال ـ 

تحاد لى فرنسا واإلإمتدت إلحماية المستيمؾ في و.ـ.أ بعد أف ظيرت الحركات الجمعوية 
ة الريفية، وتحت والفدرالية الوطنية لمعائم ،فدرالية فرنساعائمية األوربي حيث أنشئت جمعيات 

 .(3)ستيالؾة االستيالؾ ثـ سكرتارية دولة لإلنشئت وزار أضغط المستيمكيف 
عرؼ كما أنشئت في فرنسا جمعيات إقميمية تتجمع عمى المستوى الجيوي في شكؿ ما ي

 Centres techniques régionales de laستيالؾ )بالمراكز التقنية الجيوية لإل
consommation (CTRC) )،  وتكمف ميمتيا في مساعدة الجمعيات بالوسائؿ التقنية

مما دفع جتماعي بحت الجمعيات مف جماعات الضغط اإل، وبالتالي أص(4)لتطوير نشاطيا
                                                           

ف أة ىـ المستيمكوف، وواجبنا ف الفئة االجتماعية الوحيدة التي ال تتمتع بالحمايإجوف كيندي " األمريكي ػ عبر الرئيس 1
ت لمرفؽ بالحيواف، وألغراض ، ونحف لدينا جمعيا1913فالكالب والخنازير يتمتعوف بالحماية منذ عاـ  نمنحيـ الحماية،

حماية المستيمؾ في القانوف  ،. محمد بودالي106جؿ خطرا. ثروت عبد الحميد، مرجع سابؽ، صأو أنا أقؿ شأأخرى 
 .39المقارف، دراسة مقارنة مع القانوف الفرنسي ، مرجع سابؽ، ص

يمة ناصري، جمعيات حماية المستيمؾ، مذكرة مف أجؿ الحصوؿ عمى شيادة الماجستير في الحقوؽ، فرع الحقوؽ ػ في2
 .14، ص2004-2003والمسؤولية، كمية الحقوؽ جامعة الجزائر

 .42ػ محمد بودالي، حماية المستيمؾ في القانوف المقارف، دراسة مقارنة مع القانوف الفرنسي، مرجع سابؽ، ص 3
 .19، مرجع سابؽ صمة ناصريػ فيي4
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تحاد األوربي فقد ظير ما عمى مستوى اإلأ، (1)يفممستيمكلية ئلى تبني سياسة حماإالمشرع 
ة في ىذا الشأف وبناء بإصدار توصي 1972األوربي الجماعي بالمستيمكيف سنة  ىتماـاإل

حماية جؿ سياسة برنامجا أوليا مف أ 1975جمس وزراء السوؽ األوربي في عاـمعمييا حدد 
وتـ اإلعالف فيو عف حقوؽ أساسية لممستيمؾ وىي حؽ المستيمؾ في  ،عالـ المستيمكيفا  و 

 حماية صحتو وسالمتو:
 .قتصاديةمصالحو اإل حماية حقو فيػ 
 .التي يتعرض ليا األضرارحقو في التعويض عف ػ 
 .عالـ والتربيةحقو في اإلػ 
 .الحؽ في التمثيؿ والتقاضيػ 

في المؤتمر  1960عاـ ، وفي (2)نشئت العديد مف المؤسسات العربية لالستيالؾأكما 
سـ في وتـ تعديؿ ىذا اإل (IOCUتحاد الدولي لجمعيات حماية المستيمؾ )التأسيسي لإل

لى الدوؿ إمؾ، وامتدت حركة حماية المستيمؾ ليصبح المنظمة الدولية لممستي 1993عاـ
 . (3)مارات العربية أوؿ دولة عربية أنشئت بيا جمعية حماية المستيمؾربية فكانت اإلالع

مارات لحماية وؽ المستيمكيف تـ تأسيس جمعية اإلوبيدؼ الدفاع الجماعي عف حق
لمتصدي لظواىر عديدة مثؿ الغش والتدليس واإلعالنات  1987مارس  11المستيمؾ في 

 .(4)1986سبتمبر  16المضممة، واعتمدت رسميا في 
عربي لحماية تحاد النشاء اإلإتمعبو جمعيات حماية المستيمؾ تـ ونظرا لمدور الذي 
لى إالمنتوجات التي تؤدي لى توفير الحماية لممستيمؾ العربي مف إالمستيمؾ الذي ييدؼ 

 .(5)مخاطر عمى صحتو، وتزويده بالمعمومات الكافية عف كؿ السمع والخدمات
نشاء جياز حماية المستيمؾ بموجب إالداخمي لمدوؿ العربية فقد تـ ما عمى المستوى أ

لحماية المستيمؾ وفؽ القانوف  في مصر، والمجنة العميا 2006لسنة  67القانوف رقـ 

                                                           
 .56، ص 38شكالية تمثيؿ جمعيات حماية المستيمؾ أماـ القضاء، المعيار، عدد إػ محمد الييني، 1
 .44-43ػ محمد بودالي، حماية المستيمؾ في القانوف المقارف، دراسة مقارنة مع القانوف الفرنسي، مرجع سابؽ، ص 2
 .22، مرجع سابؽ، صفييمة ناصريػ 3
شؤوف اجتماعية، –مارات لحماية المستيمؾ، مقاؿ في مجمة  آراء وأفكار ، جمعية اإلمحمد راشد الغالسي ػ راشد4

 ، دوف دار النشر، ودوف رقـ الصفحة.1998، سنة115ػ60العدد
 .270-269، ص 2011حماية المستيمؾ في العقد اإللكتروني, بيروت ػ خالد ممدوح إبراىيـ، 5



 آليات حماية المستيمك من أضرار المنتوجات الغذائية وأثر مسؤولية المتدخل     الفصل الثاني:

 

 

134 

، والمجمس الوطني لحماية 2006لسنة  24ماراتي لحماية المستيمؾ رقـ تحادي اإلاإل
، لجنة حماية 2004لسنة  13068المستيمؾ وفؽ القانوف المبناني لحماية المستيمؾ رقـ 
 .2002لسنة  81المستيمؾ وفؽ القانوف العماني لحماية المستيمؾ رقـ 

ال أنو لـ يكف لنشاطيا العربي إحماية المستيمؾ في الوطف نتشار جمعيات إوبالرغـ مف 
دور ممموس في حماية المستيمؾ العربي، وتتميز بعض البمداف بوجود تشريعات وىياكؿ 

بعض المواد التي توزع عمى با المستيمؾ، وتقدـ الدعـ المادي حكومية تقوـ بمتابعة قضاي
العراؽ، المواطنيف بأسعار مخفضة، مثؿ جمعيات حماية المستيمؾ الموجودة في سوريا، 

ة المختصة لمعالجة ليبيا، والسوداف، وتوجد بعض جمعيات حماية المستيمؾ تنسؽ مع الوزار 
مارات العربية المتحدة وفمسطيف، وبعض عميو الحاؿ في مصر واإلكما ىو  ،شؤوف المستيمؾ

الدوؿ اكتفت بإسناد مصمحة لحماية المستيمؾ بالوزارات المختصة مثؿ السعودية، لبناف، 
 .(1)بحريف، سمطنة عماف، الكويتقطر، ال
 نشأة حركة حماية المستيمك في الجزائر:ثانيا ـ 

 31-90عترؼ المشرع الجزائري بالحؽ في تأسيس الجمعيات بموجب القانوف رقـ إ
، عمى 1989بر مف الدستور الجزائري نوفم 41، تكريسا لنص المادة (2)المتعمؽ بالجمعيات
منو  33كما نصت المادة  ،جتماع مضموف لممواطفلجمعيات واإلنشاء اا  أف حريات التعبير و 

الدفاع الفردي عف طريؽ الجمعية عف الحقوؽ األساسية لإلنساف، وعف الحريات عمى أف "
 ."الفردية والجماعية مضموف

الى صدور القانوف رقـ  1987وقد عرفت ىذه الجمعيات مرحمة تأسيسية ابتداء مف سنة 
 1988مثؿ الجمعية الوطنية لحماية المستيمؾ التي تأسست سنة السالؼ الذكر،  87-15

، كما كرسيا (3)1989والجمعية الخاصة بالدفاع عف مصالح المستيمؾ التي نشأت سنة 
وقد حاولت  ،(4)جمعية 34، ورغـ بموغ جمعيات حماية المستيمؾ ما يقدر بػ 03-09القانوف 

ات تتعمؽ بالوضع األمني الصعب في ال أنيا اصطدمت بعدة عقبإالجمعيات فرض وجودىا 
لى عدـ تأثير بعض إطيا وانقطاعيا عف العمؿ مما أدى فترة التسعينيات وتذبذب نشا
                                                           

 .283، ص نفسورجع مالػ خالد ممدوح إبراىيـ، 1
 .12/06الممغى بالقانوف  1990ديسمبر  04، الصادرة بتاريخ 53، ج ر، رقـ 1990ديسمبر 04ػ المؤرخ في 2
 .284مرجع سابؽ، صػ سامية لموشية،3
 .2012الجزائر، ماي ،وزارة التجارةػ دليؿ المستيمؾ الجزائري،4
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، في ظؿ (1)لى حصيمة مرضية في الدفاع عف حقوؽ المستيمكيفإـ توصميا دت وعالجمعيا
 .(2)تزايد حجـ التسممات الغذائية

 مفيوم جمعيات حماية المستيمك :البند الثاني
ذى عف لى منع الضرر واألإعة القواعد والسياسات التي تيدؼ حماية المستيمؾ ىو مجمو 

 .(3)المستيمؾ وكذا ضماف حصولو عمى حقوقو قبؿ البائعيف والمتدخميف
ماية والدفاع عف حقوؽ وقد تـ تمكيف جمعيات حماية المستيمؾ لتكريس ىذه الح

السوؽ، وتزايد األضرار خاصة  تساعإادت أىمية دور الجمعيات خاصة مع وازد ،المستيمكيف
 ستيالؾ المنتوجات الغذائية.إمف 

  ،(4)ات شعبية، تطوعية غير حكوميةػىيئ اػبأنيمؾ ػة المستيػات حمايػجمعيوتعرؼ 
، (5)جتماعي، ال تيدؼ لتحقيؽ الربح، يؤسسيا نشطاء مف أفراد المجتمع المدنيإذات طابع 

برسـ وتبني سياسات وبرامج حماية المستيمؾ وتوعية المستيمكيف وتنسيؽ الجيود مف تيتـ 
 .(6)أجؿ توفير الحماية والدفاع عف مصالح المستيمؾ

وتكتسب جمعية حماية المستيمؾ الشخصية المعنوية واألىمية المدنية بمجرد تأسيسيا 
حسب مجاؿ وميداف وحصوليا عمى التصريح، ويمكف أف يكوف نشاطيا وطنيا أو محميا 

 .(7)نشاطيا
لى الحاجة الماسة إجاؿ تداوؿ المواد الغذائية، أدى ف تزايد الممارسات غير السميمة في مإ

في مشاركة المجتمع المدني عف طريؽ جمعيات حماية المستيمؾ فتحرؾ المجتمع المييكؿ 
                                                           

 .284مرجع سابؽ، ص ػ سامية لموشية،1
 لى حد تناوؿ )لحـ الحمير( .إر الجماعية، مطاعـ، أعراس، أو خالؿ شير رمضاف، بؿ وصؿ األمػ خاصة في الوجبات 2
قتصاديات شماؿ إحالة مصر(، مجمة ػ مصطفي محمد عبد العالي، دور المنظمات عير الحكومية في حماية المستيمؾ )3
 .192، ص 4فريقيا، عدد إ
وعية حسب المجتمع الذي تعمؿ بو كالقطاع غير اليادؼ لمربح، ػ تختمؼ المسميات لمعمؿ التطوعي، والمنظمات التط4
المرجع نفسو،  ،ىمية المنظمات غير الحكومية، مصطفى محمود محمد عبد العاليجتماعية، المجموعات األمنظمات اإلال

 .185ص 
تيمؾ، تشريعات وواقع ػ بختة دنداف، دور جمعيات حماية المستيمؾ، مقاؿ مقدـ بالممتقى الوطني الرابع حوؿ حماية المس5

 .285مرجع سابؽ، ص  ،سامية لموشية – 01بالمركز الجامعي طاىر موالي، سعيدة، ص 2008فريؿ أ 23-22يومي 
 .348، ص 2007 ،ػ عبد المنعـ موسى إبراىيـ، حماية المستيمؾ، دراسة مقارنة، منشورات الحمبي الحقوقية، ط األولى6
ماية المستيمؾ في ظؿ ممارسات المقيدة لممنافسة، مداخمة ضمف الممتقى الوطني: حػ نبيؿ ناصري، حماية المستيمؾ مف ال7

 . 167، ص 2008فريؿ أ 14-13ية المركز الجامعي الوادي قتصادي معيد العمـو القانونية واإلدار نفتاح اإلظؿ اإل
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المتدخميف، في صورة جمعيات ومنظمات وحركات يكوف أكثر فعالية كجماعة ضاغطة عمى 
ختيارية عمى أساس أنيا أداة إدولة، خاصة وأنيا مشاركة ورسـ السياسة االستيالكية في ال

أىمية  زر، وتبر جباالحرة النابعة مف التطوع وليس اإللممبادرة الجماعية المعبرة عف اإلرادة 
لوقاية ة التي عادة ال تجد درع اجمعيات حماية المستيمؾ في تقديميا الدعـ لمفئات الضعيف

حدى تنظيمات المجتمع المدني التي قد يكوف لدييا مف القوة المادية إلى إنضماـ ال باإلإ
حتراـ حقوقيـ، والضغط عمى المتدخميف ا يمكنيا مف الضغط عمى الحكومة إلوالمعنوية م
 .(1)لوقؼ التعدي

مف وقد يبدو أف فتح المجاؿ لممشاركة الشعبية في مجاؿ حماية المستيمؾ، والوقاية 
 حيث يمكف أف تتبع إجراءات بإيعاز مف المنافسيف. ي أضرار السمع الغذائية أمرا غير مجد

لى تقاليد ديمقراطية رأسمالية تسمح فعميا إيس ىذه الجمعيات تحتاج لترعرعيا أف تأس كما
ال أف إر المنتفي في دوؿ العالـ الثالث بحرية الرأي والتعبير وحؽ تكويف الجمعيات، وىو األم

شراؾ جمعيات حماية المستيمؾ مف إاتجة عف القوؿ بذلؾ ال يعني غياب الفوائد اليامة الن
ستيالكية لما ليا مف إمكانيات مادية وبشرية كتوعية مسمع اإللأجؿ توقي األضرار الصحية 

والرقابة عمى توفير السالمة المادية لممستيمؾ، ورسـ السياسة الحكومية التي  ،(2)المستيمكيف
لمستيمؾ مف الحصوؿ عمى الفائدة المثمى، وتحقيؽ المعايير المقبولة في المنتوجات تمكف ا
 .(3)الغذائية

 الفرع الثاني: صالحيات جمعيات حماية المستيمك
ف مشاركة المجتمع عف طريؽ جمعيات حماية المستيمؾ فرضتيا تزايد األضرار التي إ  

األمثؿ لمدفاع عف حقوؽ  تصيب المستيمؾ، فالتكتؿ في شكؿ مجموعات ىو السبيؿ
لى إائؿ تستعيف بيا الجمعيات لموصوؿ المستيمكيف في مواجية المتدخميف، وذلؾ عبر وس

ضرار بصحتو، تتمثؿ في وسائؿ ذات طبيعة في عدـ اإل ؾغايتيا في حماية حؽ المستيم

                                                           
 .135ػ عقيمة خرباشي، مرجع سابؽ ، ص 1
 .103-102ػ ثروت عبد الحميد، مرجع سابؽ، ص 2
وؽ الفمسطيني، ورقة ستيالكية في السالمستيمؾ الفمسطيني عمى السمع اإليد أبو زط، الدور الرقابي لجمعيات حماية ػ مف3

-16قتصادي لجامعة القدس الشرقية نحو تعزيز تنافسية المنتجات الفمسطينية، خالؿ يومي لى المؤتمر اإلإبحثية مقدمة 
 . 13، راـ اهلل، فمسطيف، ص 2012أكتوبر 17
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متناع اإليار المضاد )البند الثالث(، و شؿ(، المقاطعة )البند الثاني(، اإل)البند األو إعالمية 
 عف الدفع)البند الرابع(.

 عالم و تحسيس المستيمكإالبند الول: 
لجمعيات حماية المستيمؾ دور أساسي في تحسيس المستيمؾ وتوعيتو بكؿ المخاطر   

 الناجمة عف تناوؿ المنتوجات الغذائية.
وتقـو في سبيؿ ذلؾ بجمع المعمومات وتبصير المستيمؾ حوؿ مزايا وعيوب   

ؤوؿ لممستيمؾ ختيار الالمستعمؽ باآلثار السمبية مف جراء اإلخاصة فيما ي ،(1)المنتوجات
قتناء بعض المأكوالت مف أماكف ال تتوفر حتى عمى أدنى الشروط الذي تدفعو رغبتو إل

، وال شؾ أف قياـ (2)أسعارىا انخفاض الصحية المتعمقة بالنظافة وشروط الحفظ، طمعا في
الحساسية    المستيمؾ لتجنب المنتوجات التي تحوي موادا تسبب أمراض يرالجمعيات بتبص

. حيث تقـو الجمعيات أيضا بتحسيس المستيمؾ حوؿ (3)االت التسمـحمف شأنو التقميؿ مف 
مارس ىذا الدور عف طريؽ وسائؿ د الوسـ أو مكاف الصنع في األغذية وتو خطر عدـ وج

بالمشاركة في حصص وبرامج رئية أو المسموعة عالـ المعالـ التقميدية مف وسائؿ اإلاإل
تعتبر الحمالت التحسيسية مف الوسائؿ األساسية المتبعة مف قبؿ و  ،(4)مكتوبة أوتمفزيونية 

 .(5)جمعيات حماية المستيمؾ، وكثيرا ما تستيدؼ موضوع التسممات الغذائية

                                                           
 .110ثروت عبد الحميد، مرجع سابؽ، صػ 1
 .131ػ عقيمة خرباشي، مرجع سابؽ، ص 2
 5000ثبت الواقع وجود العديد مف خاالت التسمـ، فوفؽ بيانات وزارة الصحة الجزائرية شيدت الجزائر ما ال يقؿ عف أػ 3

يالؾ منتوجات غير صالحة، ستإمسجمة لدى العيادات الخاصة بسبب حالة تسمـ غذائي سنويا، دوف احتساب الحاالت ال
 .131% مف جممة المواد الفاسدة، عقيمة خرباشي، مرجع سابؽ، ص 28وال سيما منيا المحـو التي احتمت نسبة 

 طار التشريع المعموؿ بو القياـ بما يأتي:إ" يمكف الجمعية في  12/06وف رقـ مف القان 24ػ نصت المادة 4
 كؿ المقاءات المرتبطة بنشاطيا.ػ تنظيـ أياـ دراسية وممتقيات وندوات و   
حتراـ الدستور والقيـ إة بيدفيا في ظؿ مطويات ليا عالقشريات ومجالت ووثائؽ إعالمية و نشر نػ إصدار و   

 الوطنية والقوانيف المعموؿ بيا" .والثوابت
 ستيالكية واسعة.إضفاء ثقافة إل
حالة سنويا،  5000لى إدد حاالت التسممات الغذائية يصؿ ت الييئة الوطنية لترقية الصحة أف عحصائياستنادا إلإػ 5

خبارية وطنية، إلمجزائرييف" ػ الشروؽ اليومي ػ  حسب ما ورد في مقالة بعنواف " أطعمة الفاست فود أكثر المواد المسممة
 .04، ص 2011ديسمبر  28المؤرخة في  3517العدد 
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عالنات التجارية المضممة، وعية المستيمؾ بمضار الدعاية واإلالجمعيات عمى ت عمؿكما ت
 .(1)وبأساليب الغش والتحايؿ 

 المقاطعة إلىالدعوة البند الثاني: 
ستطاع سكاف إحيث  ,مريكيةالمنتوج في الواليات المتحدة األ عرفت مقاطعة

تفاؽ سري بيف سبعة بنوؾ كانت تقبؿ ودائعيـ لكنيا إفشاؿ إ 1978 ( سنةBroklynمدينة)
قبؿ جميع السكاف عمى سحب أمواليـ مف شراء المساكف، فأيؿ و ترفض منحيـ قروضا لتم

نتشر ىذا األسموب في أوربا ا  قتراض، و إلقبوؿ العمؿ با إلىالبنوؾ السبعة، مما أدى بيا 
ر تسعة أنواع خطيرة منيا في ظلى حإواد الممونة في األغذية مما أدى كمقاطعة الم

 .(2)التغذية
اع عف اقتناء منتوج متنقياـ الجمعيات بحث المستيمكيف لإلويتمثؿ ىذا األسموب في 

لة المقاطعة أثارت مسأوقد  ،(3)لى غالئيا أو عدـ مطابقتيا لمعايير السالمةإألسباب ترجع 
لى المقاطعة وما يترتب عمييا إعالف أو الدعوة شا حوؿ حؽ جمعيات المستيمكيف في إنقا

مر الذي فالس وخسائر مادية، األإمحقيا مف مف مخاطر عمى المؤسسات المنتجة لما قد ي
لى إلواقعية، ويتجو القضاء بوجو عاـ لى تردد القضاء الفرنسي في إقرار ىذه الوسيمة اإأدى 

التفرقة بيف مقاطعة تاجر أو شركة معنية، ومقاطعة منتوج معيف ثبت ضرره، أيا كاف مف 
حذر ستخداميا بإيجب  ونإلخطورة المقاطعة فلثانية، ونظرا جاز اأـ بتوزيعو، فمنع األولى و يقو 

يؿ التيديد، فقد تنجح في شيار سالح المقاطعة عمى سبإع األحواؿ يشديد، ويفضؿ في جم
 .(4)لى أىدافيا دوف تطبيؽ المقاطعةإالتوصؿ 

 
 

                                                           
 ، مرجع سابؽ، دوف ترقيـ الصفحة.شد الغالسياشد محمد راػ ر 1
 . 684ػ محمد بودالى، حماية المستيمؾ في القانوف المقارف، دراسة مقارنة مع القانوف الفرنسي، مرجع سابؽ، ص 2
ية لممستيمكيف، جميع المستيمكيف لى المقاطعة، دعوة الفدرالية الجزائر إعف دعوة جمعيات حماية المستيمؾ  ػ مف األمثمة3
رتفاع المحسوس ألسعارىا ، بسبب اإل2012جويمية  16الى  10لى مقاطعة المحـو الحمراء لمدة أسبوع ابتداء مف إ

 بمناسبة حموؿ شير رمضاف. 
 مارات العربية المتحدة، مجمة الحؽ، كمية الشريعة والقانوف،القانونية لممستيمؾ في قانوف اإل ػ محمد المرسي زىرة، الحماية4

 .249ص  1997،،العربية المتحدة ماراتجامعة اإل
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 الدعاية المضادةالبند الثالث: 
ع غذائية، وال سم شيار الذي يراه مناسبا لما يطرحو في األسواؽ مفلممتدخؿ الحؽ في اإل
بالنسبة شيار تأثير فعاؿ عمى المستيمكيف، وال ضرر في ذلؾ شؾ أف لمثؿ ىذا اإل

 شيار غير مضمؿ أو خادع لممستيمؾ.لممستيمكيف، طالما أف اإل
عالـ، يمكف ممة التي تمس بحؽ المستيمؾ في اإلارات المضيتباع اإلشإوفي حالة 

عف طريؽ استعماؿ نفس  ،(1)شيار المضادات حماية المستيمؾ اتباع طريؽ اإللجمعي
الـ المختمفة، بنشر أو توزيع ععالف في وسائؿ اإلشيار واإللوسائؿ المستعممة في اإلا
لممنتوجات والخدمات الموجودة في السوؽ والدعاية المضادة كما ىو الحاؿ بالنسبة  نتقاداتإ

لمدعاية، ال تخضع في األصؿ ألية رقابة سابقة وىي مظير مف مظاىر حرية التعبير 
 والرأي.

 متناع عن الدفعاإلالبند الرابع: 
ينيف بديوف ذات متناع عف دفع ثمف المنتوج كمما كاف ىناؾ عدد مف المستيمكيف مديتـ اإل

طابع واحد لشخص أو دائف معيف، ومثاؿ ذلؾ المستأجروف لموحدات السكنية الجماعية، ففي 
مة لمضغط عمى الدائف يلى وسإ الذيف يمجؤوفو  ،حالة وجود نزاع بيف الدائف وىؤالء المدينيف

طموبة منيـ ملتخفيض مقدار ديونيـ، وتتمثؿ ىذه الوسيمة في الرفض الجماعي لدفع المبالغ ال
 .(2)حتى يتـ تمبية مطالبيـ

 الثالث: تمثيل المستيمك أمام القضاء الفرع
لحماية حؽ مف حقوقو،  لى القضاء حؽ دستوري مكفوؿ ألي شخصإلتجاء اإل ؽف حإ

كنة التي خوليا القانوف لممدعي ريؽ رفع الدعوى القضائية وىي المف طعويكوف ذلؾ 
المستيمؾ لو الحؽ في رفع الدعوى الفردية في المطالبة لممطالبة بحقوقو، وال شؾ أف 

 بالتعويض عف األضرار التي أصابتو.

                                                           
 .686ػ محمد بودالي، حماية المستيمؾ في القانوف المقارف، دراسة مقارنة مع القانوف الفرنسي، مرجع السابؽ، ص1

2Jean Calais Auloy . Droit de la consommation مد اهلل، مختار مف كتاب قانوف ترجمة حمد اهلل محمد ح 
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لكف المستيمؾ قد يتردد عمميا في رفع الدعوى بصفة منفردة في مواجية المتدخؿ الذي 
ىنا نشأت فكرة تحويؿ  يتمتع بإمكانيات فنية ومادية تفوؽ بكثير إمكانيات المستيمؾ، ومف

 .(1)سـ ونيابة عف المستيمؾإالدعوى ب تيالكية صفة رفعسإلالجمعيات ا
تباع مختمؼ اإلجراءات الوقائية والردعية إريس المشرع لمختمؼ األجيزة لغرض رغـ تك

ال أنيا بقيت غير كافية ألسباب متعددة إة لحماية المستيمؾ مف أضرار المنتوجات الغذائي
فبغياب الوعي لدى المستيمؾ  ،المتدخؿلى إلى المستيمؾ ومنيا ما يعود إعود منيا ما ي

قتنائو لألغذية المعروضة عمى حافة الطرقات واألرصفة والتي تتعرض لمختمؼ المموثات، ا  و 
لى إلربح فقط دوف النظر طمعا في تخفيض ثمنيا مف ناحية وجشع المتدخميف بيدؼ تحقيؽ ا

دفع المستيمؾ مما ي لى كثرة التسممات الغذائية،إالمستيمكيف مف ناحية أخرى، أدى  صحة
ترجع ال أنو في كثير مف األحياف ما يتردد في رفع الدعوى لعدة أسباب إلى المجوء لمقضاء إ

ستعانة بجمعيات حماية لى اإلإفعو دلنقص امكانياتو المادية بالمقارنة مع المتدخؿ مما ي
 المستيمؾ لتمثيمو أماـ القضاء.

إلعادة التوازف بيف المستيمكيف والمتدخميف سمحت مختمؼ التشريعات  ةليذا ومحاول
المقارنة لجمعيات حماية المستيمؾ لما ليا مف إمكانيات مادية وفنية، مف تمثيؿ المستيمكيف 

الحؽ في الدعوى يكوف  أفتقرر جا عف القاعدة العامة التي أماـ الجيات القضائية، خرو 
 .(2)لمدعيلصاحب الحؽ المعتدى عميو وىو ا

ختصاص القضائي )القضاء المدني أو دور ىذه الجمعيات يختمؼ بحسب اإل ال أفإ
الجزائي(، وحسب النطاؽ الذي سمحت بو مختمؼ التشريعات المقارنة ليذه الجمعيات لمقياـ 

 أو التشريع الجزائري. بدورىا، سواء كانت التشريعات األوربية
لحماية  ىلى دور الجمعيات في رفع الدعو إت التشريعات المقارنة في نظرتيا اختمفوقد 

 .المستيمكيف
األمر الذي أثر  ،ماـ القضاءأدور الجمعيات  إلىفبالنسبة لمتشريع الفرنسي تطورت نظرتو 

 جتياد القضائي الفرنسي.في اإل

                                                           
 .252ػ محمد المرسي زىرة، مرجع سابؽ، ص1
 . 102، صالجزائر، دوف سنة النشرأحكاـ القضاء، واإلدارية في ضوء آراء الفقياء و ػ عمر زودة، اإلجراءات المدنية 2
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ف قبؿ جمعيات وعة ممر في قبوؿ الدعوى المرففقد تردد القضاء الفرنسي في بداية األ
حدى جمعيات حماية المستيمؾ فعتيا إحماية المستيمؾ، فقد قضى برفض الدعوى التي ر 

صابت أحد أعضائيا، ثـ قضى في حكـ آخر بقبوؿ ضرار الجماعية التي ألتعويض األ
حدى الجمعيات نظرا لما أصاب مصالحيا الجماعية مف إوى المدنية التبعية التي رفعتيا الدع

 .(1)أضرار
 "Royer"ونتيجة لمطالب ىذه الجمعيات صدر القانوف الفرنسي المعروؼ باسـ قانوف 

الدعوى الذي مكف الجمعيات ألوؿ مرة مف حؽ ممارسة   ،(2)1973ديسمبر  27بتاريخ 
القضائية فيما يخص الوقائع التي تنجـ عنيا أضرار ماسة  المدنية أماـ جميع الجيات

ال أف محكمة النقض إ، (3)غير مباشرةبصفة مباشرة و جماعية لممستيمكيف بالمصالح ال
حينما فسرت تعبير الدعوى المدنية الوارد  1985الفرنسية حدت مف نطاؽ ىذا الحؽ سنة 

ر الناجـ عف بأنو يتعمؽ بدعوى التعويض عف الضر  "Royer"مف قانوف 46في نص المادة 
 عمى الواقعة الجرمية خارج عف، مما يجعؿ الدعوى المدنية المستقمة واقعة جزائية ال غير

 (5)1988الصادر في يناير  14-88، ونتيجة لذلؾ صدر القانوف رقـ (4)ختصاص الجمعيةإ
الذي نص في المادة التاسعة عمى  المتعمؽ بالدعوى القضائية لجمعيات حماية المستيمكيف

 مف القانوف المذكور. 46لغاء الفصؿ إ
ميز المشرع الفرنسي بيف نوعيف مف الدعاوى وىي دعاوى الدفاع عف المصالح  وقد

)البند الثاني( كما كرس المشرع ، ودعاوى التمثيؿ المشترؾ)البند األوؿ(المشتركة لممستيمكيف
 .الجزائري حؽ الجمعيات في رفع دعاوى لصالح المستيمكيف)البند الثالث(

 
 

                                                           
 137حمد محمد محمود خمؼ، مرجع سابؽ، ص ػ أ1

2Article46. Loi n 0  73-1193 du 27 décembre 1973.J.Orf du 30 décembre 1973. 
 .58، مرجع سابؽ، ص محمد اليينيػ 3
 .678، حماية المستيمؾ في القانوف المقارف، دراسة مقارنة مع القانوف الفرنسي، مرجع سابؽ، ص محمد بوداليػ 4

 Loi n0  88-14 du 05 janvier 1988, Relative aux actions en justice des associations agréésػ 5
de consommateurs et à l'information des consommateurs, JO.R.F du 06 janvier 1988.      
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 Action exercéeالمصالح المشتركة لممستيمكين )دعاوى الدفاع عن البند الول: 
dans l'intérêt collectif des consommateurs   ) 

ير أو منع األعماؿ غ إبقاء ىى المدنية، دعو ىي الدعو  دعاوى ةثالثويدخؿ في نطاقو 
 المشروعة، التدخؿ في الدعوى المدنية الفردية لممستيمؾ.

 ـ الدعوى المدنية:أوال 
س كطرؼ مدني وى بالتأساالفرنسي جمعيات حماية المستيمؾ مف رفع دعف المشرع مك  

لممستيمكيف المشروعة في الوقائع الجرمية الماسة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمصالح 
 سواء أماـ القضاء الجزائي أو القضاء المدني .

ويتحدد مفيـو المصمحة الجماعية لممستيمؾ حسب طبيعة الضرر ومداه وأشخاصو، 
ناتج عف أفعاؿ متسعة النطاؽ  مجموعة مف المستيمكيفتمحؽ ويقصد بيا األضرار التي 

نتشار وىي تختمؼ عف المصمحة العامة التي تتولى النيابة العامة تمثيميا عند حدوث واإل
  .(1)الضرر الذي يصيب المجتمع

 غير المشروعة عمالدعوى إيقاف أو منع الثانيا: 
الفرنسي لجمعيات حماية المستيمؾ  1988جانفي  05مف قانوف  06أجازت المادة 

فرضيا المعتمدة أف تطمب مف القضاء المدني استصدار أمر بإلغاء الشروط التعسفية التي 
 .المتدخموف عمى المستيمكيف

ستعجالي لممطالبة بإيقاؼ أي عمؿ غير مشروع اإللى القضاء ويمكف لمجمعيات المجوء إ
 .ناتج عف واقعة ذات طابع جزائي

 دعوى التمثيل المشتركالبند الثاني: 
تتمثؿ ىذه الدعوى في المطالبة بالتعويض عف أضرار فردية متعددة ذات مصدر مشترؾ 

عف  اليويةمستيمكيف متضرريف ومعروفي سـ إواحدة ترفعيا جمعية معتمدة ب ىعو بواسطة د
مى األقؿ ليذا ، شرط أف تكوف ليا وكالة كتابية مف طرؼ شخصيف ع(2)فعؿ نفس المتدخؿ
ذا، (3)ستيالؾمف قانوف اإل 422-1 الغرض طبقا لممادة لجمعية  توكيميا مف عدة رادت اأ وا 
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السمعية  صحافة، دوف الاء عف طريؽ الصحافة المكتوبة فقط، جاز ليا توجيو ندمستيمكيف
ذا تفاديا ألي مساس بالمؤسسة لعدـ ثبوت مسؤوليتيا بعد، و  ،البصرية لدعوى انتيت اا 

الحاؿ في  كما ىو ،لى المستيمكيف وليس الجمعيةبصدور حكـ يقضي بالتعويض فإنو يؤوؿ إ
 ي يصيب المصمحة المشتركة لممستيمكيف .ذال دعوى التعويض عف الضرر

مما يفقد المستيمكيف الذيف  ىفي خسارة الدعو  ت لمنقد لمخاطرىاتعرض ف ىذه الدعوىال أإ
 القوؿ لىإ، مما دفع البعض (1)أنابوا الجمعية مف رفع الدعوى مف جديد لسبؽ الفصؿ فييا

أف جؿ مشكمة األضرار التي تمحؽ بالمستيمكيف ال تأتي بتمكيف الجمعيات مف صفة الدفاع ب
 Action deالجماعية )عف المصمحة الجماعية لممستيمكيف عف طريؽ الدعوى 

groupe)المعروفة في الواليات المتحدة األ(  مريكية وكنداClass action بمباشرتيا )
لناتجة عف مصدر واحد دوف الحاجة لمدعوى عف األضرار التي تصيب عدة مستيمكيف وا

 .(2)لى وجود توكيؿ مف المستيمكيفإ
لتشريع البمجيكي، فالقاعدة أف جمعيات حماية المستيمؾ في رفع الدعوى في اأما عف دور 

دعاء مدنيا عف األضرار التي تصيبيا كانية تحريؾ الدعوي المباشرة واإللمجمعية المعتمدة إم
ة الجنائية بسبب الضرر الذي يصيب مشخصيا عف الجريمة دوف التدخؿ في الخصو 

 .أعضاءىا مف المستيمكيف
المتعمؽ بحماية المستيمؾ نصا  2006لسنة  67في التشريع المصري نجد في القانوف رقـ

حؽ جمعيات حماية المستيمكيف في مباشرة الدعاوى التي تتعمؽ بمصالح  23في المادة 
المستيمكيف أو التدخؿ فييا، وما يؤخذ عمى ىذا النص أف المشرع لـ يوضح نوع الدعاوى 

 .(3)التي يمكف أف ترفعيا الجمعيات ىؿ ىي جزائية أـ مدنية
 

 
 
 

                                                           
ػ 1 Jean Calais AULOY et Frauk STEINMETZ. Droit de la consommation. 4eme édition. Dallez 
1996.p 481 

المقارف دراسة مقارنة مع القانوف  ،القانوف. محمد بودالي، حماية المستيمؾ في 64ني، مرجع سابؽ، ص يػ محمد الي2
 .683الفرنسي، مرجع سابؽ، ص 
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 دور جمعيات حماية المستيمك في رفع الدعاوىالبند الثالث: 
أي لقد اعترؼ المشرع الجزائري بجمعيات حماية المستيمكيف بحؽ رفع الدعاوى أماـ 

، بغرض التعويض لحؽ بالمصالح المشتركة لممستيمكيفمحكمة مختصة بشأف الضرر الذي أ
 .عف الضرر المعنوي

حماية المستيمؾ الحؽ في رفع لجمعيات منح أف المشرع الجزائري  ذلؾويستفاد مف 
دعاوى أماـ القسـ الجزائي أو المدني بالمحكمة المختصة إقميميا عف كؿ واقعة سببت ضررا 
بالمصالح المشتركة لممستيمكيف سواء كانت واقعة جزائية أـ مدنية كالشروط التعسفية أو عدـ 

الضرر الكاذبة، ويتمثؿ الضرر في  شياراتباإلعالـ، أو ضماف السالمة أو اإلااللتزاـ 
 المعنوي وذلؾ بشروط محددة.

 .إؽ.إ.ـمف  15طبقا لنص المادة ف، شروطا محددة لرفع الدعاوىفقد اشترط المشرع 
 .واألىميةالصفة والمصمحة ىي : فياتو الشروط

 الصفة :أوال
عميو ف الصفة في الدعوى تثبت لصاحب الحؽ المدعى إلى القواعد العامة فإبالرجوع 
جؿ الدفاع عف الغرض المشرع منح الجمعية الصفة في الدعوى مف أ أقروقد  ،دوف غيره

المتعمؽ  12/02مف القانوف  17المادة  الذي نصت عميو وىو األمرنشئت مف أجمو الذي أ
عية المعتمدة الشخصية المعنوية واألىمية المدنية بمجرد تأسيسيا تكتسب الجم، (1)بالجمعيات

 يمكنيا حينئذ القياـ بما يأتي : و 
 دارات العمومية.اإل ػ التصرؼ لدى الغير ولدى

جراءات أماـ الجيات القضائية المختصة، بسبب وقائع ليا عالقة بكؿ اإلالقياـ ػ التقاضي و 
 بيدؼ الجمعية ألحقت ضررا بمصالح الجمعية أو المصالح الفردية أو الجماعية ألعضائيا.

نشئت قصد لدفاع عف المصالح المشتركة التي أأجؿ ا وى مفادعفالجمعية قد ترفع 
قة ليا ف الصفة في الدعوى التي تثبت لمجمعية دفاعا عف مصمحة ال عالميو فإوع حمايتيا،

                                                           
الصادرة  02المتعمؽ بالجمعيات، ج.ر العدد  2012يناير  12الموافؽ  1433صفر  18مؤرخ في  12/06ػ قانوف رقـ 1
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صفة  نما تكوف مرجعيتيا اليدؼ الذي تأسست الجمعية ألجمو وىيإباألفراد المكونيف ليا، 
 .(1)ال بنص خاصإ، ال تثبت استثنائية

ف المشرع منح ليا الصفة في رفع إتطبيؽ ما سبؽ عمى جمعيات حماية المستيمؾ فبو 
الدعوى حماية لممصالح المشتركة لممستيمكيف سواء أماـ القضاء المدني أو الجزائي وذلؾ 

ماعي جكائف فالجمعية  ،إجراءات قانونية معينة إتباععتماد الجمعية وتأسيسيا بعد إبشرط 
عمى الكائف الفردي أفضميتيا لى تحقيقو ومف قدرتيا و إترتكز عمى اليدؼ الذي تسعى 

، وقد أكدت (2)ىذا اليدؼ المتمثؿ في تحقيؽ الحماية لممستيمؾفي تحقيؽ )المستيمؾ( 
بإمكانية التعبير الجماعي  ةمف حيث المبدأ أف كؿ جماعة مزودمحكمة النقض الفرنسية أنو 

 .(3)عتراؼ القانوني بيا وحمايتيامصالح مشروعة جديرة باإل لدفاع عفمف أجؿ ا
 المصمحة :ثانيا

رط في المصمحة أف يشتو ، مية التي تعود عمى رافع الدعوىيقصد بالمصمحة الفائدة العم
وحالة، بمعنى أف يتـ ستنادىا عمى حؽ أو مركز قانوني، وأف يكوف قائمة إتكوف قانونية ب
وني ال بموجب نص قانإلدعوى المشوبة عمى مصمحة محتممة تقبؿ اعتداء، وال فعال ىذا اإل

 .(4)و يقرر جوازىايثبتيا  خاص
وبالتالي تقـو مصمحة جمعيات حماية المستيمؾ عند وقوع عمؿ غير مشروع سواء كاف ذا 

الكاذبة، وذلؾ  شياراتو اإللتزاـ باإلعالـ عموما، أابع جزائي أو مدني كعدـ تنفيذ اإلط
بالمطالبة بالتعويض عف الضرر المعنوي كأي فعؿ جزائي يمس بالمصمحة المشتركة 

لى وكيؿ يؾ الدعوى العمومية بتقديـ شكوى إلى تحر ف يدفع الجمعية إلممستيمكيف يمكف أ
أماـ قاضي  أثناء سير التحقيؽ ؽ.إ.جمف  74دعاء مدنيا طبقا لممادة الجميورية، أو اإل

                                                           
فاروؽ، الصفة كشرط لقبوؿ الدعوى، مذكرة نياية التكويف، المدرسة العميا لمقضاء،  بف ساري نصر جماؿ، بف مناحػ 1

 .37، ص2005-2008
 ػ لقد ثار جدؿ فقيي حوؿ مدى ثبوت الصفة لمجمعية في رفع دعاوى دفاعا عف المصالح الجماعية.2
ا ال تمثؿ المينة التي ال فة، ألنينتفاء الصية لمدفاع عف المصالح الجماعية إللى عدـ قبوؿ دعوى الجمعإتجاه يذىب إف

لى إتجاه الغالب انتيى لعامة مف صالحيات النيابة العامة، إال أف اإللييا أعضاؤىا، فميمة الدفاع عف المصالح اإينتمي 
 عتراؼ لمجمعية بالصفة لمدفاع عف الغرض الذي أنشئت مف أجمو.اإل
 .104-103، ص مرجع سابؽمحمد شكري سرور، ػ 3
ماي  30نيسة، إجراءات رفع الدعوى، محاضرة ألقيت لدى محكمة المنصورة، مجمس قضاء برج بوعريريج يـو أيحوي ػ 4

 .05، ص 2006
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عتداء أف يمحؽ ضررا بالمصالح المشتركة لممستيمكيف، وبالتالي تقوـ شترط في اإلالتحقيؽ وي
ف المصمحة المشتركة لممستيمكيف ىي حماية حقوؽ فإ ومصمحة إذا وجد ىذا الشرط وعميال

مف القانوف   17المستيمكيف طبقا لمغرض الذي أنشئت مف أجمو الجمعية، طبقا لنص المادة
 المتعمؽ بالجمعيات.06/ 12

أما فيما يخص الدفاع عف المصمحة الفردية لممستيمؾ فقد اعترؼ بيا المشرع في نص 
عندما يتعرض "المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش  03-09مف القانوف  23المادة 

 مستيمكيف ألضرار فردية تسبب فييا نفس المتدخؿ وذات أصؿ مشترؾ، و عدةمستيمؾ أ
 ."تأسس كطرؼ مدنييمكف لجمعيات حماية المستيمكيف ال

وى أماـ الجيات القضائية شرط تعرض اوىو ما يعني أف لجمعية حماية المستيمؾ رفع دع
، مستيمؾ أو عدة مستيمكيف ألضرار فردية كالتسمـ الغذائي لعدة مستيمكيف في مطعـ معيف

فالضرر الالحؽ بمستيمؾ واحد أو مجموعة مف المستيمكيف ىو الذي يعطي لمجمعية 
كتأسس الجمعية الفعؿ واقعة جرمية  شكؿ، كما يشترط أف ي(1)د رفع الدعوىالمصمحة عن
 ،مدنية تفيذه العبارة تؤكد أف الفعؿ يجب أف يكوف ذو طبيعة جزائية ليس كطرؼ مدني،

وعميو يجوز لجمعية حماية المستيمؾ التأسس كطرؼ مدني طبقا لمقاعدة العامة المنصوص 
جدولة القضية مف  عندأثناء التحقيؽ أو قبؿ الجمسة عمييا في قانوف اإلجراءات المدنية 

الجمسة أثناء المرافعات قبؿ أف تبدي النيابة طمباتيا تحت طائمة  فيطرؼ نيابة المحكمة أو 
 .دـ قبوؿ تأسس الجمعية مدنيا شكالع

 الىمية :ثالثا
المعتمدة عية تكتسب الجم" المتعمؽ بالجمعيات 12/06انوف مف الق 17طبقا لنص المادة 
لمجمعية بعد اعتمادىا والتي تسمح  ،األىمية المدنية، لمجرد تأسيسيا"الشخصية المعنوية و 

 جراء المقرر قانونا.تباع اإلإوتأسيسيا ب
 
 
 
 

                                                           
 .63محمد الييني، مرجع سابؽ، صػ 1
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 دخلبحث الثاني: أثر مسؤولية المتالم
 ستيالؾإفي مواجية المستيمؾ المتضرر مف  إف األثر المترتب عف مسؤولية المتدخؿ

لحاؽ الضرر بالغير نظرا لما ذي تقرر وفؽ القواعد العامة إثر إاألغذية ىو التعويض ال
رر وما يترتب عمييا قبؿ وقوع الضكاف يسببو ذلؾ الضرر مف مساس بحالة المضرور التي 

 آثار مالية، وغير مالية؛ فماذا يقصد بالتعويض؟عمى ذلؾ مف نتائج و 
وفقا لمقواعد العامة  يستحقو المتضرر اضي التعويض الذياألصؿ أف يقدر القو 

 قضائي لمتعويض، لكف يجوز أف يتفؽالمنصوص عمييا قانونا وىو ما يطمؽ عميو بالتقدير ال
خؿ المشرع أحيانا دالطرفاف عمى تقدير ما قد يستحقو أحدىما قبؿ االتفاؽ لمتعويض، وقد يت

)المطمب األوؿ(، وبغرض (1)لتقدير التعويض وىو ما يطمؽ عميو التقدير القانوني لمتعويض
تأكيد المشرع الجزائري لحؽ المستيمؾ المتضرر في جبر الضرر الذي أصابو، فقد أوجد آلية 

 .التأميف مف المسؤولية )المطمب الثاني(
 ستيالك الغذية إالناشئة عن  الضرار جبرالتعويض كآلية لالمطمب الول: 

تساع دائرتيا، وتفاقميا خاصة ما يتعمؽ ا  الؾ األغذية و إف األثار الضارة الناجمة عف استي
صالح ىذه إستيمؾ أو سالمتو الجسدية استدعى منيا باألضرار التي تمحؽ بصحة الم

أو قضائيا، ويحتؿ التعويض  تفاقياإاألضرار عف طريؽ التعويض سواء كاف قانونيا أو 
ه في ظؿ القضائي مكانة أساسية في تقدير التعويض مف خالؿ سمطة القاضي في تقدير 

لى التعويض مف حيث إيو، ولذا كاف مف الضروري التطرؽ النزاعات المعروضة عم
 مفيومو)الفرع األوؿ(، ثـ تحديد نطاقو )الفرع الثاني(.

 الفرع الول: مفيوم التعويض
ديره )البند الثاني(، لى تعريفو )البند األوؿ(، وتقإحديد مفيـو التعويض التعرض طمب تيت

 لى سمطة القاضي في تقدير التعويض )البند الثالث(.إثـ التعرض 
 البند الول: تعريف التعويض

، ويسبب بخطئوعمى "أف كؿ فعؿ أيا كاف يرتكبو الشخص  ؽ.ـ.جمف  124تنص المادة 
كاف سببا في حدوثو بالتعويض"، وما يالحظ عمى ىذا النص أف ضررا لمغير، يمـز مف 

                                                           
براىيـ الدسوقي أبو الميؿ، تعويض الضرر في المسؤولية المدنية، دراسة تحميمية تأصيمية لتقدير التعويض، مطبوعات إػ 1

 .13، ص، دوف سنة النشرويتجامعة الك
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 بالمغة الفرنسية وىو خطأ في التعبير (1)المشرع الجزائري استعمؿ مصطمح التعويض
مف 1382المادة  فالمنقولة م (réparerىو إصالح المقابمة لكممة )فالمصطمح األدؽ 

أصابو مف خسارة ، بينما فالتعويض يبتغى منو تعويض المتضرر مقابؿ ما  ،ؽ.ـ.ؼ
ما كاف عميو قبؿ  إلىصالح  يشتمؿ التعويض كما يشتمؿ إعادة حالة المتضرر مصطمح اإل

أف التعويض ىو  MARTI))-(RINAU)مارتي ورينو ، ويرى الفقيياف(2)وقوع الحادث
ما كاف عميو وذلؾ بإعادة لى إذي اختؿ وأىدر نتيجة وقوع الضرر تصحيح التوازف ال

أو متوقعا  الى الحالة التي كاف مفروضإحساب المسؤوؿ الممتـز بالتعويض  عمى المضرور
عتداء عمى الحؽ يتمثؿ في اإل ، ولما كاف الضرر(3)أف يكوف عمييا لو لـ يقع الفعؿ الضار

عتداء عمى حؽ أو ض يتمثؿ بالتالي في إزالة أثر اإلف التعويفإ أو مصمحة لممضرور،
 .(4)مصمحة  المضرور

ف التعويض تسبقو في غالب األحياف دعوى المسؤولية ذاتيا إ" :و السنيوريالفقيويعرفو 
 .(5)"أف يقيـ عميو الدعوىلى إور ر ألف المسؤوؿ ال يسمـ بمسؤوليتو ويضطر المض
يتمثؿ في إزالة أو جبر الضرر الذي أصاب و فالتعويض إذا أثر وجزاء المسؤولية المدنية 

 .(6)المضرور
صطالح "الضماف إاإلسالمية يطمقوف عمى جبر الضرر في حيف أف فقياء الشريعة 

" واجب رد الشيء أو قانوني، ويعرفو بعض الفقياء بأنووليس التعويض المأخوذ مف الفقو ال"

                                                           
عتاض وتعوض، أخذ 1 ػ يعرؼ التعويض لغة: العوض، واحد األعواض وعوضو تعويضا وعاوضو أي أعطاه العوض وا 

ستعاض طمب العوض، حوري ياسيف الييني، إختالؼ الفقياء في تطبيؽ مبدأ تعويض الضرر في التشريع  العوض وا 
 .92، ص2011اإلسالمي، مجمة جامعة األنبار لمعمـو اإلسالمية، المجمد الثالث، العدد التاسع، آذار

 . 297-296ػ زاىية حورية سي يوسؼ، مرجع سابؽ، ص 2
الصحية الناشئة عف الغذاء الفاسد أو األضرار نساف المادية والمعنوية و س بحؽ مف حقوؽ اإلػ يتمثؿ الضرر في المسا3

نساف أو ستيالؾ اإلمواد األخرى المخصصة إلالغش األغذية و  آخر جزائي في حالةعيب عموما المرتبة لجزاء مدني، و الم
 الحيواف. 

 .13، مرجع سابؽ، ص الميؿػ إبراىيـ الدسوقي أبو 4
 .1090، ص 1964دار النيضة العربية القاىرة ، 1ػ عبد الرزاؽ السنيوري، الوسيط في شرح القانوف المدني، ج5
 .13ػ إبراىيـ الدسوقي أبو الميؿ، مرجع سابؽ، ص 6
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فالتعويض جبر ، (1)بدلو بالمثؿ أو بالقيمة، أو ىو التزاـ بتعويض مالي عف ضرر لمغير
 .لمضرر وليس عقوبة

 الثاني: تقدير التعويض  البند
مسؤولية المتدخؿ مما  تبستيالكو لألغذية تر إر التي تصيب المستيمؾ نتيجة إف األضرا
واألصؿ أف يقدر القاضي التعويض الذي يستحقو المتضرر وفؽ  ،بالتعويض ايجعمو ممزم

بأف يتفؽ  تفاقاإ(، ويجوز أف يكوف التعويض والالقواعد العامة التي نص عمييا القانوف)أ
لى إتجاه المستيمؾ في حالة تعرضو إؿ الطرفاف عمى التعويض الذي يمتـز بو المتدخ

 (.ثالثا(، وقد يتدخؿ المشرع في بعض الحاالت لتقدير التعويض)ثانياالضرر)
 التقدير القضائي لمتعويض :أوال

 10-05مف القانوف  38ة بالمادة مف القانوف المدني الجزائري المعدل 131نصت المادة 
 182و 182يقدر القاضي مدى التعويض عف الضرر الذي لحؽ المصاب طبقا ألحكاـ "

ف عمى يالمدأصر  تـ التنفيذ العيني, أو ذاإ" وبأن ؽ.ـ.ج مف  175مكرر" وتقضي المادة 
الذي يمـز بو المديف مراعيا في ذلؾ الضرر الذي  نفيذ حدد القاضي مقدار التعويضرفض الت

أف تقدير القاضي ىذيف النصيف ويستفاد مف ، "ت الذي بدا مف المديفأصاب الدائف والعن
ىو بذاتو مناط  عتبار أف الضررإمى لمتعويض ينصب عمى الضرر الالحؽ بالمتضرر ع

، حيث يقـو القاضي بتحديد جميع األضرار التي لحقت المضرور موحتقدير التعويض وم
اف القاضي  وسواء ك ،الكافي لجبر ىذه األضراروالقابمة لمتعويض قانونا ثـ تقدير التعويض 

معايير يتعيف عميو التقيد بعدة قيود و  أو مرحمة تقدير التعويض، ،في مرحمة تحديد الضرر
 .(2)تمكنو مف التعويض الذي يجبر الضرر

 التقدير القانوني لمتعويض  :ثانيا
جماليا وىناؾ عدة حاالت إاـ تتعمؽ بتحديد التعويض تحديدا قد يتدخؿ المشرع بوضع أحك

، ويأتي في مقدمة التقدير القانوني أو التشريعي (3)تولى فييا القانوف تحديد التعويض
لمتعويض أو الضماف عف الضرر الجسماني والتعويض عف التأخير في الوفاء )الفوائد 

                                                           
 .92ي، مرجع سابؽ،  صنػ حوري ياسيف اليي1
 .56ػ إبراىيـ الدسوقي أبو الميؿ، مرجع سابؽ، ص2
 .684ػ سميماف مرقس، مرجع سابؽ، ص 3
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النقود في  القانونية( أي الفوائد التي يستحقيا الدائف المتضرر مقابؿ انتفاع المديف بمبمغ مف
وتقدر ىذه الفوائد بنسبة مئوية مف المبمغ الذي  ،ذمتو لمدائف، ومقابؿ التأخير في الوفاء بو

 يمتـز بو المديف لصالح الدائف .
تطبيقو في مجاؿ المسؤولية العقدية دوف ير القانوني لمتعويض عف التأخير ويجد التقد

مف  226المادة و  ،ؽ.ـ.ؼمف  1153المادة  حيث نصت عميو المسؤولية التقصيرية،
% في المسائؿ 05في المسائؿ المدنية و %04 حدده بػو  مصريالقانوف المدني ال

 .(1)التجارية
مف  454عمى الفوائد التأخيرية حيث نصت المادة  ينصأما المشرع الجزائري فمـ 

 ."القرض بيف األفراد يكوف دائما بدوف أجر ويقع باطال كؿ نص يخالؼ ذلؾ" :ؽ.ـ.ج
صابات العمؿ وأنواع الحوادث التي تقوـ نوني لمتعويض قوانيف إتطبيقات التقدير القاومف 

عمى المسؤولية دوف خطأ، كما ىو الحاؿ لدى المشرع المصري الذي نص عميو في القانوف 
بشأف  1944لسنة  29بشأف التعويض عف أضرار المينة والقانوف  1956لسنة  117رقـ

 .(2)التجارية ضد أخطار الحربتعويض أفراد طاقـ السفف 
 15-74ومف تطبيقات التقدير القانوني لمتعويض في التشريع الجزائري: األمر رقـ 

-88المتعمؽ بإلزامية التأميف عف السيارات المعدؿ بالقانوف 1974يناير  30الصادر بتاريخ 
 . الذي وضع أساسا لحساب التعويض.31

المعدؿ والمتمـ المتعمؽ بحوادث العمؿ  1983جويمية  02المؤرخ في  13-83القانوف 
 واألمراض المينية.

خؿ المشرع أحيانا لتحديد قواعد لمحصوؿ عمى التعويض كما ىو الحاؿ بالنسبة دوقد يت
وذلؾ بتقدير مسئوليتيـ  ؽ.ـ.جمف  599لمسؤولية أصحاب الفنادؽ الواردة في نص المادة 

متعة المسافريف والنزالء بسبب تابعيـ أو سبب المتردديف عف السرقة أو الضرر الذي لحؽ أ
تقرير عدـ مسؤوليتيـ فيما يتعمؽ بالنقود واألوراؽ المالية واألشياء الثمينة عف عمى الفندؽ 

، في بعض الحاالت حدا أقصى لمتعويضكما أف المشرع جدد  ،دج 500تعويض يجاوز 

                                                           
 .672-671ػ إبراىيـ الدسوقي أبو الميؿ، مرجع سابؽ، ص 1
 .674ػ سميماف مرقس، مرجع سابؽ، ص 2
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 ماي 27المؤرخ في  06-98القانوف خالؿ وقد تناولو المشرع في مسؤولية الناقؿ الجوي مف 
 المحدد لمقواعد العامة المتعمقة بالطيراف المدني. 1998

مف قانوف الطيراف المدني عمى أف: "تمارس مسؤولية الناقؿ الجوي  150فقد نصت المادة 
، وبرتوكوؿ 1999كتوبر أ 12تفاقية وارسو المؤرخة في إعد إزاء كؿ شخص منقوؿ طبقا لقوا

 ."المصادؽ عمييما مف طرؼ الجزائر 1955سبتمبر  28 الىاي في
ية كحد أقصى عف كؿ ( وحدة حساب250000وتحدد قيمتيا بمائتيف وخمسيف ألؼ )

خمسة وستيف  مسافر، ويقصد بالوحدة الحسابية في ىذا القانوف وحدة حساب مشك مة مف
ويمكف أف  ،مميغراـ ونصؼ مف الذىب عمى أساس تسعمائة مف األلؼ مف الذىب الخالص

تحوؿ وحدات الحساب المذكورة لمعممة الوطنية بأرقاـ صحيحة، ويتـ التحوؿ في حالة دعوى 
 المذكورة في تاريخ النطؽ بالحكـ.قضائية حسب قيمة الذىب لمعممة 

 تفاقي لمتعويضالتقدير اإل  :ثالثا
أجاز القانوف لممتعاقديف وقد  ،تفاقي لمتعويض تسمية الشرط الجزائيالتقدير اإل ىيطمؽ عم

لتزاماتيـ المتبادلة، ويستحؽ إسبؽ لمتعويض في العقد الذي يرتب لى تقدير مإالمجوء 
خالؿ المديف )المتدخؿ(قد ألحؽ بو ضررا، إعويض المسبؽ لممتضرر متى ثبت أف الت

د بو وتتحقؽ الوظيفة التعويضية لمشرط الجزائي في الحالة التي يتناسب فييا المقدار الذي حد
 لتزاـ .خالؿ باإلمع حقيقة الضرر الذي ترتب عمى اإل

ذا زادت إة األضرار المترتبة، فغير أف الشرط الجزائي قد يختمؼ في مقداره عف حقيق
فيو عف الضرر بمثابة  قيمتو عف قدر ىذه األضرار كاف الشرط الجزائي بالقدر الذي يزيد

، فقد لى الوظيفة التعويضيةإورت وظيفتو مف الوظيفة الجزائية وتط ،خاصة جزاء عقوبة
ذا قاـ الطرفاف إ، ف(1)تفاقيا لمتعويضإديث تقديرا أصبح الشرط الجزائي وفقا لمتصور الح

خالؿ بالعقد واشترط استحقاقو في حالة عدـ تنفيذ العقد اعتبر االتفاؽ بالتحديد قبؿ اإل

                                                           
لى العقد أو إلى كؿ شرط مضاؼ إتشير بصفة عامة القانوف والقضاء، ألنيا رة الشرط الجزائي بتفصيؿ الفقو و ػ حظيت عبا1

يحممو تفاقي فإنيا تبيف التعويض الجزائي الذي إلإلى التصرؼ القانوني الصادر مف جانب واحد، أما عبارة التعويض ا
 الشرط الجزائي.
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تفاؽ شريعة المتعاقديف معقد والذي بمقتضاه يكوف ىذا اإللعماال لمبدأ القوة الممزمة إصحيحا 
 .(1)التطبيؽ واجبوقانونيما 

نو قد يقـو بوظيفة الشرط المقيد لممسؤولية إوظيفة التعويضية لمشرط الجزائي فوباإلضافة لم
 عتباره غير موجود فعال.إلى درجة التفاىة بحيث يمكف إالمعفى مف المسؤولية إذا ما قؿ  أو

نو يكوف صحيحا وجائزا إكاف باطال في المجاؿ التقصيري ف فا  المقيد لممسؤولية و والشرط 
ديف وليـ في ذلؾ لتزاـ التعاقدي يتـ بإرادة المتعاقالمبدأ في المجاؿ التعاقدي، فاإل مف حيث

 غفالو أو تنظيمو.إنشائو أو مطمؽ الحرية في إ

 البند الثالث: سمطة القاضي في تقدير التعويض 
ذا تبيف إسؤولية المدنية، حكـ بالتعويض، فيتبيف لقاضي الموضوع قياـ شروط المعندما 

ألـز المتدخؿ بالتعويض، واألصؿ أف القاضي لممستيمؾ لو أف المنتوج الغذائي سبب الضرر 
تعويض أو لـ تذىب إرادة حر في تقدير التعويض فطالما لـ يحدد القانوف أحكاما لحساب ال

 كاف المجاؿ مفتوحا أماـ القاضي ليقدره.لى تقديره، إاألطراؼ 
ال أف األمر ليس بذلؾ اليسر ألف تقدير التعويض يرتبط بمعايير وعناصر يجب عمى إ

 .(2)القاضي التقيد بيا عند تقديره لمتعويض
 معايير تقدير التعويض: أوال

عف تعويض المستيمؾ عف أضرار خصوصا و ير التعويض ديمـز القاضي عند تق
 عتماد(، باإلأوضوعي لمتعويض)بمعايير محددة تنصب حوؿ التقدير المالمنتوجات الغذائية 

بمعنى أف يكوف التعويض عند استيالكو لألغذية، مدى الضرر الذي لحؽ المتضرر  عمى
التعويض  قيمة الضرر الذي أصاب المتضرر، فال يزيد وال يقؿ عنو، ىذا ىو مبدألمساويا 
عتداد بظروؼ المتضرر عند تقدير قدر وقيمة (، وإلعماؿ ىذا المبدأ يتعيف اإلبالكامؿ)

الضرر الذي أصابو مما يتعيف تقدير الضرر تقديرا ذاتيا واقعيا، الذي يتطمب مراعاة حالة 
ال أنو ومع تطور المسؤولية المدنية تبيف أف التعويض إ ،المضرور وظروفو الخاصة الذاتية

                                                           
سالمي فيو، دراسة مقارنة بيف الفقو اإل تفاقي عف عدـ تنفيذ االلتزاـ أو التأخرحسني محمد جاد الرب، التعويض اإل ػ1

 .158، ص2007سكندرية، والقانوف، دار الفكر الجامعي، اإل
الحامؿ، وىذا ال يتأكد إال ػ تكمف أىمية بياف عنصر الضرر في أف القاضي يجب أف يحكـ بتعويض مساو لمضرر 2

ر عناصر الضرر بتحديد عنصر الضرر المراد جبره و الذي بناء عميو تـ تقدير التعويض، إال مف حيث التسبيب بذك
 ستيالؾ األغذية المعيبة.إالقابمة لمتعويض ومصدره كالضرر الصحي الناجـ عف 
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 لذلؾ ظير ما يسمى )المتدخؿ( مؿ قد يكوف في بعض الحاالت مجحفا بالمسؤوليةالكا
 (.جبالتعويض العادؿ)

 أ ـ التقدير الموضوعي لمتعويض
يعتد في التقدير الموضوعي لمتعويض بالضرر الذي لحؽ المتضرر فيقدر : ـ المضمون 1

لى المسؤوؿ، فال تكوف إأخرى تالبس ىذا الضرر التي ترجع بقدره، وال يعتد بأية عناصر 
لدرجة جسامة الخطأ الذي أصاب المتضرر وال الظروؼ الخاصة، كمركزه أو ظروفو العائمية 

تجاه الموضوعي فاف خطأ دير التعويض فوفقا لإلأو المالية أو الصحية، أي تأثير في تق
 .(1)المسؤوؿ يقتصر دوره عمى تقدير المسؤولية، أي قياـ الحؽ في التعويض

ستناد عميو مف ذي يصيب المستيمؾ ىو الذي يجب اإلف الضرر الإعمى ذلؾ فوتأسيسا 
لى خطأ إركز المستيمؾ وظروفو ودوف النظر لى مإ القاضي عند تقديره لمتعويض دوف النظر

 المتدخؿ.
وقد يكوف تقدير التعويض تقديرا موضوعيا بالنسبة لممسؤوؿ )المتدخؿ( ولكنو تقدير 

 تراعى الظروؼ الخاصة بيذا األخير في تقدير التعويض.شخصي بالنسبة لممضرور حيث 
عدـ تأثر  1985وتجسيدا لمتقدير الموضوعي لمتعويض اعتبر التوجيو األوربي لسنة 

المشرع الفرنسي لسنة  إليوالحؽ في التعويض بصمة المضرور بالمتعاقد، وىو ما ذىب 
وحيد المعاممة المقررة عند توجيو بيف المسؤوليتيف العقدية والتقصيرية بقصد ت 1998

لممضرور مف المنتجات بغض النظر عف صفتو أوصمتو بالمنتج المسؤوؿ عف تعويض 
 .(2)الضرر كما تـ تقرير تعويض الضرر بغض النظر عف خطأ المنتج

لقد أغفؿ االتجاه الموضوعي في تقدير التعويض الظروؼ الخاصة  تجاه:ـ نقد ىذا اإل  2
تجاه في محاولة لى توجيو نقد ليذا اإلإة خاصة جسامة خطئو، وقد أدى ذلؾ لممسؤوؿ وبصف

لتبني التقدير الشخصي الذي يعتد بدرجة جسامة خطأ المسؤوؿ في تقدير التعويض الذي 
 يتحممو.

                                                           
لمتعويض عف األضرار الناتجة عف  يستند التقدير الموضوعيلى المسؤولية عمى أساس الخطأ، وقد إستناد و ذلؾ عند اإل ػ1
براىيـ الدسوقي أبو الميؿ، مرجع سابؽ، إالخاصة بالمتدخؿ المسؤوؿ، أنظرػ ستيالؾ األغذية عمى الظروؼ الشخصية إ

 .36ص
 .232-231مرجع سابؽ، ص  حسف عبد الباسط جميعي،ػ 2
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لى أف مقتضيات العدالة تقتضي ضرورة الموازنة بيف إ "اىرنج"حيث ذىب الفقيو 
فيزداد التعويض في حالة الخطأ العمد أو الغش،  المسؤولية أي التعويض ودرجة الخطأ
 وينقص إذا كاف الخطأ يسيرا أو تافيا.

عتداد الضرر وحده دوف اإل قصور التعويض المؤسس عمى مدى "ايجيني"كما رأى الفقيو 
الضرر ومدى ىذا بمدى جسامة خطأ المسؤوؿ، نظرا لوجود حاالت يصعب فييا تحديد 

 .(1)عتداد بمدى جسامة الخطأ في تقدير التعويضجوب اإل"ايجيني" بو  دعاالضرر، ليذا 
لى أنو يجب عمى القاضي مراعاة جسامة إس الصدد ذىب الفقيو سميماف مرقس وفي نف

 .(2)خطأ المسؤوؿ ومركز كؿ مف المسؤوؿ والمضرور مف حيث اليسر وعدمو
  التقدير الذاتي الواقعي لمتعويض ب ـ

لى معيار شخصي إتناد القاضي عند تقديره لمتعويض سإلى ضرورة إه اتجيستند ىذا اإل
لى حقيقة الضرر الذي إف العناصر التي تمكنو مف الوصوؿ العديد معمى عتماد ذاتي باإل

جتماعي والميني مضرور نفسو مف حيث سنو ومركزه اإلأصاب المضرور، التي تتعمؽ بال
 .(3)والمالي، بما في ذلؾ دخمو ومصادر كسبو

عتداد بالظروؼ المالبسة، وىي و عبد الرزاؽ السنيوري بضرورة اإلالفقيوفي ذلؾ ذىب 
الظروؼ التي تالبس المضرور دوف المسؤوؿ، فالظروؼ الشخصية التي تحيط بالمضرور 

 . (4)وما أصابو مف ضرر يستند عمييا القاضي عند تقديره لمتعويض
مدى التعويض عف عمى: "يقدر القاضي  ؽ.ـ.جمف  131وفي ىذا اإلطار نصت المادة 

مكرر مع مراعاة الظروؼ  182و 182الضرر الذي لحؽ المصاب طبقا ألحكاـ المادة 
 .(5)المالبسة"

                                                           
 .40إبراىيـ الدسوقي أبو الميؿ، مرجع سابؽ، صػ 1
 .674سميماف مرقس، مرجع سابؽ، ص ػ 2
 .45إبراىيـ الدسوقي أبو الميؿ، مرجع سابؽ، ص  ػ3
 .971عبد الرزاؽ السنيوري، مرجع سابؽ، ص ػ 4
عتداد بالظروؼ الخاصة لى اإلإنصراؼ نية المشرع إضمف ؽ.ـ.ج تت 131ػ إف عبارة الظروؼ المالبسة الواردة في المادة 5

ليو بعض الفقو، ومف بيف إعتداد بيا عند تقدير التعويض، وىذا حسب ما ذىب التي يجب عمى القاضي اإلبالمتضرر و 
ستعداده الشخصي إيض كحالتو الصحية السابقة، بسبب الظروؼ المحيطة بالمستيمؾ بالمتضرر التي تؤثر في مبمغ التعو 

أف يكوف المستيمؾ مصابا بشمؿ لى تفاقـ حالتو، و إكاف مصابا بمرض السكر، مما أدى  لإلصابة ببعض األمراض، كما إذا
 لى قطع قدمو اليمنى.إرى، وأدى استيالؾ الغذاء المعيب في الجية اليس
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بمراعاة الظروؼ  ؽ.ـ.جمف  131فيمتـز القاضي عند تقديره لمتعويض طبقا لنص المادة 
المالبسة وىي الظروؼ الخاصة بشخص المضرور التي تالبسو، فيجب عمى القاضي أف 

بظروفو الشخصية، فالتسمـ الذي يصيب المستيمؾ المريض بداء السكري أخطر مف يأخذ 
 التسمـ الذي يصيب المستيمؾ غير المصاب بأي مرض.

-131-130 وفي ىذا الشأف قضت المحكمة العميا بما يمي: "إذا كاف مؤدى نص المواد
دـ اإلشارة ف عإض يخضع في تقديره لسمطة القاضي فف التعويأمف القانوف المدني  182

بسة لمضحية، وقياميـ بتحديد لى مراعاتيـ الظروؼ المالإمف طرؼ قضاة الموضوع 
 .(1)"غير سميـالخسارة، يجعؿ قرارىـ 

 ـ مبدأ التعويض الكامل ـج
لى ما كاف إلتوازف الذي أخؿ بو نتيجة الضرر إف جوىر المسؤولية المدنية ىو إعادة ا

ف يجبر الضرر الذي لحؽ المتضرر أف التعويض يجب أويض الكامؿ يعني عميو، فمبدأ التع
 جبرا كامال.

ف يعوضو عف كؿ عناصر أعويض الكامؿ لممضرور يجب لى التإولكي يصؿ القاضي 
 .(2)الضرر الذي لحقو، سواء مف خسارة، وما فاتو مف كسب

 التعويض العادل د ـ
لقد أدى تطور المسؤولية المدنية مف حيث األساس الذي تقوـ عميو، وعدـ تطمب الخطأ 

التعويض  ألى التأثير في مبدإالمسؤولية الجماعية، أدى كؿ ذلؾ في جميع حاالتيا وظيور 
 الكامؿ.

كتفاء بتعويض عادؿ يتحدد وفقا لظروؼ جانبو التعويض العادؿ ومقتضاه اإللى إوظير 
 . (3)اة ظروؼ المسؤوؿكؿ حالة، بمراع

                                                           
 .11ص  04العدد  1990، المجمة القضائية لسنة 39694ممؼ رقـ  08/05/1985قرار مؤرخ في ػ 1
فاقيا إلصالح نتائج  الفعؿ الذي نإلى إي اضطر شمؿ الخسارة التي لحقت المتضرر والمصروفات الضرورية التبحيث يػ 2
رتكب و أضر بو، وكذلؾ ما فاتو مف كسب، و يترتب عف مبدأ التعويض الكامؿ، أنو ال يجوز تقدير التعويض طبقا إ

 ليس الجزاء الجنائي.ستيالؾ األغذية المعيبة و إتج عف لجسامة الخطأ، ألف اليدؼ مف التعويض ىو جبر الضرر النا
ليو القضاء الفرنسي الذي درج عمى الحكـ بالتعويض الكامؿ خاصة بالنسبة إلصابات العمؿ، وىو ما يمكف إوىذا ما ذىب 
ويض شامال صابات الجسمية األخرى التي تفرض تعويض الضرر بصورة كاممة بحيث يكوف مبمغ التعبقية اإل تعميمو عمى

 يكوف التعويض مساويا لمضرر الذي لحؽ بالمصاب.الضرر الحقيقي، أي يجب أف فيشمؿ الضرر المتوقع و 
 .50إبراىيـ الدسوقي أبو الميؿ، مرجع سابؽ، ص ػ3
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قد تعميـ مبدأ التعويض تنأييدا مف جانب الفقو الذي ادؿ تاولقد القت فكرة التعويض الع
 ضرار األدبية.عتداء الجسماني، واألإلالكامؿ في بعض الحاالت كا

لى جوار إادؿ باعتباره مبدأ عاما لمتعويض وقد تبنت مختمؼ التشريعات فكرة التعويض الع
عتداد بمركز طة مالئمة لمتعويض باإلالكامؿ حيث يممؾ القاضي سمتعويض مبدأ ال

 .(1)المضرور ومحدث الضرر
كما اكتفت بعض التشريعات ببعض التطبيقات المتفرقة لفكرة التعويض العادؿ كالتعويض 
المستحؽ لممضرور في حالة تجاوز المسؤوؿ حدود الدفاع الشرعي، التعويض الذي يمتـز بو 

ة انعداـ المسؤوؿ عنو أو تعذر الحصوؿ عمى تعويض مف المسؤوؿ جاز غير مميز في حال
 .(2)ليو المشرع المصريإو الضرر بتعويض عادؿ وىو ما ذىب لمقاضي أف يمـز مف وقع من

 وقت تقدير التعويض ثالثا:
الضرر الذي أصاب المستيمؾ معايير تقدير التعويض عف إف تقيد القاضي بعناصر و 

أىـ ىذه شاكؿ تقدير التعويض مف القاضي، و جميع م ياألغذية، ال يني ستيالكوإنتيجة 
صدور الحكـ ر في الفترة ما بيف وقوع الضرر و المشاكؿ مشكمة تغير عناصر ىذه األضرا

  .(3)النيائي بالتعويض عنيا
الذي عمى يكوف الضرر الذي لحؽ المتضرر، و  حيث أنو في الكثير مف الحاالت ال

ا، بؿ يكوف قابال لمتغير زيادة ونقصا بمرور الوقت، تقدير التعويض ثابتأساسو يتـ حساب و 
تقدير الضرر الذي لحؽ المتضرر، د الوقت الذي يعتد بو في تحديد و ىنا تبرز مشكمة تحديو 

فيؿ يعتد في تقدير التعويض بقدر وقيمة الضرر وقت وقوع الفعؿ الضار، أو يعتد في ذلؾ 
قتاف، أو بوقت صدور الحكـ بالتعويض؟ بؿ قد يتغير بوقت نشوء الضرر إف اختمؼ الو 

 .(4)الضرر حتى بعد صدور الحكـ النيائي القاضي بالتعويض
 

                                                           
ر إذا لـ يحدث الضر التي نصت عمى أنو : " 44المادة  لتزاـ السويسري الفدرالي في نصف اإلومف ىذه التشريعات قانو ػ 1

 نقاص التعويض.إمالية، فإف القاضي يمكنو عدالة  ال نتيجة خطأ جسيـ، وكاف تعويضو يعرض المديف لضائقةعمدا و 
 .52-51إبراىيـ الدسوقي أبو الميؿ، مرجع سابؽ، ص ػ 2
، 2011ط.األولى،ػ عبد العزيز سمماف المصاصمة، المسؤلية المدنية التقصيرية، جامعة العمـو التطبيقية، مممكة البحريف، 3

 .206ص
ػ 4 Philippe LE TOURNEAU, op cit, p 1079 . 
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 تقدير التعويض بقدر قيمة الضرر وقت الحكم بو -أ
ليس ويض ينشأ وقت وقوع الضرر ذاتو، و استقر القضاء الفرنسي عمى أف الحؽ في التع

يض فقد فيما يتعمؽ بالوقت الذي يعتد بو في تقدير التعو وقت الحكـ بالتعويض قضائيا، أما 
، الشيء الذي يجعؿ  (1)عتداد بوقت صدور الحكـ النيائي بولى اإلإانتيى تطور القضاء 

العناصر المكونة لو، سواء بتفاقـ أو تقمص بالتغيرات الخاصة بقيمة الضرر و القاضي يعتد 
 سعار.ارتفاع األو  قيمتو تحت تأثير مستوى المعيشةالضرر أو تغير 

 حجمو عمى التعويضر قدر الضرر و أثر تغي -ب
كثيرا ما يكوف الضرر الذي يمحؽ بالمضرور متغيرا زيادة أو نقصانا بسبب عامؿ الزمف 
وما يتخممو مف تطورات متوقعة أو غير متوقعة تؤثر في حجـ الضرر، فالضرر الجسماني 

فالتسمـ  ستعداد المرضي(،ثر بالحالة الصحية لممستيمؾ ) اإلالذي يصيب  المستيمؾ قد يتأ
يتطور تدريجيا؛ ففي ىاتو الحالة يعتبر القاضي حكمو بتقدير التعويض الغذائي قد يبدأ خفيا و 

قدره قد يتغير قبؿ صدور الحكـ صدار الحكـ إال أف حجـ الضرر و إ مف الضرر وقت
 (.2الحكـ النيائي التعويض)( أو بعد صدور 1النيائي لمقاضي بالتعويض )

 ـ تغيير قدر الضرر قبل الحكم النيائي بالتعويض1
عمى القاضي أف يعتد في تقدير التعويض المستحؽ لممضرور بقدر الضرر الذي أصابو 

عتداد بكؿ تقمص وع الضرر، كما يجب عمى القاضي اإلوقت الحكـ بو، و ليس وقت وق
لى حيف النظر بالحكـ، كما ال يعتد إعد وقوعو طرأ عمى حالة المضرور بلمضرر أو تحسف ي

القاضي بتفاقـ الضرر الالحؽ لوقوعو إال إذا ارتبط ذلؾ التفاقـ بالمسؤوؿ برابطة سببية 
 مباشرة.

 صابة الجسدية لممستيمك مة الضرر في حالة اإلزيادة جسا -

أسباب أخرى ال دخؿ  إلىنتيجة لخطأ المسؤوؿ، و قد تعود تمؾ الزيادة  اإلصابةقد تتفاقـ 
 لممسؤوؿ فييا.

 
 

                                                           
سكندرية، اإل، دار الفكر العربيلى الطعف بالنقض، إير الصحيفة ر محمد المنجي، دعوى التعويض مراحؿ الدعوى مف تحػ 1
 .355،ص1990األولى،.ط
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 تفاقم الضرر بسبب خطأ المسؤول :ـ 1-1
قد تزيد نسبة العجز التي يعاني منيا المضرور قبؿ الفصؿ في الدعوى، حينيا يجب عمى 

 .(1)القاضي أف يعتد بيذه الزيادة كمما كانت نتيجة لخطأ المسؤوؿ 
يعتبر و ليس قبؿ ذلؾ وال بعده، الوقت الذي تحقؽ فيو التفاقـ، و  يعتد بتفاقـ الضرر مفو 

عتد القاضي بالوفاة ، فيإصابتوالمضرور بعد  أ عمى حالة المضرور تفاقما كوفاةكؿ تغير يطر 
 .(2)صابة ليس فقط اإلو 
 المسؤول : إلىتفاقم الضرر لسبب ال يرجع ـ 1-2

ضية السابقة عمى بسبب حالتو المر صابة التي لحقت بالمضرور، قد تزداد جسامة اإل
ييا حالتو عتداد بالظروؼ الشخصية لممضرور، بما ففي ىذا الصدد يتـ اإلعتداء عميو و اإل

يكوف المدعي عميو مسؤوال عف تفاقـ الضرر الذي أصاب صابة، و الصحية السابقة عمى اإل
 المضرور عما كاف عميو قبؿ تعرضو لمفعؿ الضار.

ابة، قضت صرور بسبب تعرضو لمرض الحؽ عمى اإلالمضفي حالة تفاقـ إصابة و 
األضرار التي لحقت المدعي مف  لحاقوإمسؤولية المدعى عميو عف بمحكمة النقض الفرنسية 

 لـ تكف لتحدث لوال حدوث ىذا الخطأ. التي ىذه النتائج
قي صابة كامتناعو عف تمالحؽ عمى اإل أصابة المضرور بسبب خطإقد تتفاقـ كما 

جراء عممية جراحية بسيطة، ال يخشى أف يترتب عمييا نتائج إالعالج مف التسمـ الغذائي أو 
خطورة العممية خطيرة، ففي ىذه الحالة ال يكوف المدعي عميو مسؤوال عف ذلؾ، أما في حالة 

صابتو إقـ امتنع عف القياـ بيا و ترتيب عمى ذلؾ تفاجراؤىا لممضرور، و إالجراحية المطموب 
يتحمؿ المسؤوؿ بالتعويض عمى تفاقـ الضرر دوف أي تخفيض في و  يمكف اعتباره مخطأ فال

 حقو في التعويض.
 
 
 
 

                                                           
 .372، مرجع سابؽ، ص الدسوقي محمد السيد السيدػ1
 .204، ص مرجع سابؽبراىيـ الدسوقي أبو الميؿ، إػ2



 آليات حماية المستيمك من أضرار المنتوجات الغذائية وأثر مسؤولية المتدخل     الفصل الثاني:

 

 

159 

 صاب المستيمكأر الذي تقمص الضر  -
عتداد إلتحسف الوضعية الصحية المستيمؾ وقت صدور الحكـ فيجب عمى القاضي ا عند

عمى الفترة  دعتدااإلضرور، و لكف عميو أف يقصر ذلؾ بكؿ تحسف يطرأ عمى حالة الم
 .(1)تحسنو و الالحقة لتقمص الضرر

 ستيالك الغذيةإعن أضرار  الثاني: نطاق التعويض الفرع
لى أضرار إستيالؾ المنتوجات الغذائية إراء تتعدد األضرار التي تصيب المستيمؾ ج

 الثالث(.)البند )البند الثاني(، وأضرار معنوية ماديةوأضرار  ،) البند األوؿ(جسمانية
 ل: التعويض عن الضرار الجسمانيةالبند الو

ستيالؾ إالمستيمؾ التي يمكف أف تنشا عف  ضرار الجسمانية في المساس بصحةاأل تتمثؿ  
أو دائمة، فالمساس  مؤقتةف التسمـ الغذائي وحدوث إعاقة، األغذية والتي يمكف أف تتراوح بي

عتداء إفكؿ  في سالمة جسده وصوف حياتو، وخالال جسيما بحقإشكؿ يبصحة المستيمؾ 
، ويتميز تعويض الضرر الجسماني بتعدد أوجيو (2)نساف يمثؿ ضررا جسمانياعمى جسـ اإل

عتداء مف جرح أو إصابة أو إلفيو ال يقتصر عمى تعويض األثر المباشر ل وعناصره،
عف الضرر  ةعجز، دائـ أو مؤقت، أو فقداف الحياة، بؿ يشمؿ أيضا األثار المترتب

في النفقات المختمفة التي تكبدىا المضرور نتيجة تسممو مف الغذاء  ةالجسماني والمتمثم
 كنفقات عالجو.

يتمثؿ الضرر الجسماني بمعناه الضيؽ في األذى الجسماني بالمساس بسالمة جسـ و 
عتداء مف إصابة أو عجز أو وفاة سواء كاف ويتجسد األذى فيما يترتب عمى اإل المستيمؾ

ستيالؾ األغذية إويعد الضرر الجسماني الناجـ عف ، (3)العجز دائما أو مؤقتا كميا أو جزئيا 
 مف أخطر األضرار التي تصيب المستيمؾ عمى اعتبار أنيا تمس صحتو مباشرة.

وتولي التشريعات الحديثة أىمية كبيرة في تعويض األضرار الناشئة عف اإلصابات 
ف وضع األغذية في التداوؿ، فقد نصت اتفاقية ستراسبورغ الجسمانية أو الوفاة الناتجة ع

                                                           
 .206ابؽ،  ص براىيـ الدسوقي أبو الميؿ، مرجع سإػ 1
 .123روت عبد الحميد، مرجع سابؽ، ص ثػ2
 .71إبراىيـ الدسوقي أبو الميؿ، مرجع سابؽ، ص ػ3
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بشأف األضرار  سارية ، تقضي بأف أحكاميا تبقى(1)عمى المسؤولية عف فعؿ المنتجات
 الناتجة عف الوفاة أو األضرار الجسمانية التي تصيب المستيمؾ.

ذا كاف مف السيؿ تحديد األضرار الواجبة التعويض ال إفيما يتعمؽ بالحوادث الظاىرية،  وا 
غذية أف الصعوبة تكمف في األضرار الصحية التي تصيب المستيمؾ في جسده جراء األ

ثارىا متراخية وخفية وقد تمتد عمى مدى فترة طويمة مف الزمف آالفاسدة والمموثة نظرا ألف 
 .(2)لتنتيي في شكؿ ضرر بالغ يصيب الشخص

أنظمة المسؤولية المدنية، ووفقا لقواعد المسؤولية  ختالؼإويختمؼ التعويض حسب 
لى التعويض حسب اختالؼ قواعدىا سواء كانت مسؤولية إيختمؼ النظر ف ،المدنية التقميدية

 عقدية أو مسؤولية تقصيرية.
في  ففي إطار المسؤولية العقدية يمتـز المتدخؿ بتعويض الضرر المباشر المتوقع فقط، أما

ؿ عف الضرر غير المتوقع أيضا وىو ما تضمنو أسنو يإحالة الغش أو الخطأ الجسمي ف
لى نص ىذه المادة يتبيف أف المتعاقديف إستنادا ا  ، ومف ثـ و (3)ج.ـؽ. مف 2 فقرة 182مادة ال

ىما المذاف حددا مجاؿ التعويض وىو الضرر المتوقع عند إبراـ العقد وليس الضرر غير 
 رتكاب غش أو خطأ جسيما.إؿ عنو المتسبب فيو في حالة أسلمتوقع الذي يا

أما في حالة المسؤولية التقصيرية فالتعويض يقرر حسب جسامة الضرر الذي أصاب 
 .(4)ف كوف الضرر متوقعا أو غير متوقعالمستيمؾ، بغض النظر ع

 1985 سنة وفي إطار قواعد المسؤولية الموضوعية الموحدة وفقا لقواعد التوجيو األوربية
ف التعويض يقرر عف األضرار المباشرة التي تصيب إف 1998 سنة والقانوف المدني الفرنسي

، ويدخؿ في نطاؽ األضرار الجسمانية تعويض (5)المستيمؾ، متوقعة كانت أو غير متوقعة
 األضرار المادية المترتبة عف اإلصابة الجسمانية.

                                                           
 .1977يناير  01التي انعقدت بيف دوؿ مجمس أوربا في ػ 1
 .125-124ثروت عبد الحميد، مرجع سابؽ، صػ2
ال بتعويض الضرر الذي إجسيما  أو خطأيمتـز المديف الذي لـ يرتكب غشا لتزاـ مصدره العقد فال نو إذا كاف اإلأغير ػ 3

 كاف يمكف توقعو عادة وقت التعاقد.
 .302-301زاىية حورية سي يوسؼ، مرجع سابؽ، صػ 4
 .23حسف عبد الباسط جميعي، مرجع سابؽ، صػ 5
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نساف في األضرار التي تصيب اإللى أف إ (SAVATIERS) قد ذىب الفقيو سافتييوو 
جسمو تعطي لممصاب حؽ الرجوع عمى الفاعؿ بالمصاريؼ الطبية ونفقات العالج، وتكاليؼ 

، وفضال عف ذلؾ يستطيع المضرور مطالبة الفاعؿ الت والتي تمثؿ خسارتو الالحقةالتنق
ة عجزه لمستشفى أو فتر بتعويضو عما فاتو مف كسب أو ربح ضاع عميو أثناء تواجده في ا

عمالو كما أف نقص أرباح المضرور ومكاسبو المستقبمية فاف لو أف ألى ممارسة إعف الرجوع 
ف كاف ىذا الضرر مستقبال إال أنو ضرر محقؽ يجب  يطالب بتعويضو عنيا، ألنو وا 

 .(1)التعويض عنو
 التعويض عن الخسارة الالحقة :أوال

ت سترداد جميع المصروفات والنفقاإويض في ىذه الحالة حؽ المصاب في يقصد بالتع
صابة، فمكونيا خسارة لحقت بو يثبت حقو في التعويض عنيا بمجرد إنفاقيا التي سببتيا اإل

( في Roger BIERAUDليو الفقيو  روجيو بيرد)إتحمميا، والتي تتمثؿ حسبما ذىب  أو
احيف وأطباء مؤلفو عف طريقة تقدير التعويض عف الضرر الجسماني في أجور األطباء والجر 

اد  الكيميائية مصاريؼ العالج، وتشمؿ مصاريؼ األدوية والمو و األسناف وأجور مساعدييـ، 
 مصاريؼ اإلقامة في المستشفى،و  اليؼ األجيزة أو األعضاء البديمة،، تكوالتحاليؿ الطبية

 أو خالؿ فترة النقاىة،مصاريؼ التغذية اإلضافية التي تكبدىا المضرور خالؿ فترة مرضو و 
 .(2)لى العيادة الطبيةإنتقاؿ مصاريؼ اإل

 التعويض عن الكسب الفائت :ثانيا 
الدخؿ الذي يفوت عمى المصاب طيمة إصابتو أو عجزه في الكسب الفائت  يتمثؿ 

عف العمؿ، فالمعيار الذي يؤسس عميو تقدير التعويض ىو مدى العجز عف العمؿ والكسب 
و، ػػدر رزقػو مف مصػف العمؿ وحرمانػػو عػػتوقفب ػػو بسبػػالذي يمحؽ المضرور وخسارت

 اـػة القيػػي استحالػػو األصمػػو عف عممػػف توقفػى التعويض عػػلإة ػػض باإلضافػؿ التعويػػػويشم

                                                           
، دار وائؿ لمنشر، .الثاني، المبسوط في شرح القانوف المدني، جحسف عمي الدنوف، مف تنقيح محمد سعيد الرحو ػ1
 .334، ص 2006األولى .ط
 .337حسف عمي الدنوف، مرجع سابؽ، صػ2
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، والعجز عف العمؿ قد يكوف مؤقتا وقد يكوف (1)اؿ إضافية كاف يقـو بيا قبؿ إصابتوػػػبأعم
 .(2)دائما
 التعويض عن العجز المؤقت  :ثالثا

يتمثؿ العجز المؤقت في نقص قدرة المضرور عمى العمؿ أوفي تعطيؿ ىذه القدرة تعطيال 
ذا لـ يتوقؼ المضرور عف العمؿ، فال تعويض عمى كسب فائت، ىذا األخير إ، ف(3)مؤقتا

يتحدد أساسا في مقابؿ الفرؽ بيف المبالغ التي يحصؿ عمييا المستيمؾ المضرور بعد 
 اإلصابة، وتمؾ التي كاف سيحققيا عادة لو لـ تقع ىذه اإلصابة.

ويرى جانب مف الفقو الفرنسي أف حساب التعويض عمى أساس النقص الفعمي في الدخؿ 
والكسب والمترتب عمى اإلصابة، يقتصر فقط عمى النشاط الميني لممضرور أي الذي يؤثر 

بالنسبة لألنشطة  ثير أو قمتو كما ىو الحاؿعمى كسبو تأثيرا بينا، أما في حالة انعداـ التأ
نما ا  ت، و ف التعويض ال يقدر عمى أساس الكسب الفائإلى جيد عضمي فإالتي ال تحتاج 

عتداء عمى حقو في المتعة بالحياة  ومباىجيا، ومعاناتو اإل لى ضرر آخر ىوإستنادا إ
ىو تعويض اإلصابة في األوؿ و  أف ىذا الرأي يخمط بيف نوعيف مف التعويض، إالالمستمرة، 

 . (4)حد ذاتيا، والثاني تعويض األضرار المالية وغير المالية المترتبة عمييا
صابة عتداد باإلرة الالحقة والكسب الفائت دوف اإلفتقدير التعويض يكوف بناء عمى الخسا

 زدواج التعويض أكثر مف مرة.إال طبؽ عميو ا  خر لمتعويض، و آذاتيا التي يعتد بيا في شؽ 
عتداد فقط بالضرر الفعمي الذي لحؽ قضاء الفرنسي باإلليو الإوالصحيح ما ذىب 

ض عف الكسب الفائت إذا لـ يالمضرور، أي الكسب الفائت نتيجة عجزه ومف ثـ فال تعو 
يكف لإلصابة تأثيرا عمى النشاط الميني أو لـ يكف ليا سوى تأثير خفيؼ ال يعتد بو كما أنو 

 .(5)رور في الحصوؿ عمى أجرهال تعويض إذا استمر المض
                                                           

 .81بو الميؿ، مرجع سابؽ، ص أإبراىيـ الدسوقي ػ1
العجز األغذية المعيبة يختمؼ بيف  ستيالؾإترتب عف العجز المؤقت الناتج عف ػ إف تقدير تعويض الكسب الفائت الم2

غ الذي يحصؿ عميو مقابؿ الفرؽ بيف المبم فإذا كاف العجز جزئيا فيتمثؿ في العجز المؤقت الجزئي،المؤقت الكمي و 
 المبمغ الذي كاف يحصؿ عميو عادة لو لـ يقع الضرر.صابة، و المتضرر بعد اإل

 .339حسف عمي الدنوف، مرجع سابؽ، صػ3
نساف يتمثؿ في حالة األذى الذي ينصب عمى جسـ اإلأف ضياع الكسب في  carbonnieاذ كاربونيو ػ ويذىب األست4

 نقص قدرة المصاب، أو في تعطيؿ ىذه القدرة تعطيال كميا دائما أو مؤقتا. 
 .85إبراىيـ الدسوقي أبو الميؿ، مرجع سابؽ، ص ػ5
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 التعويض عن العجز الدائم :رابعا
يمكف تعريؼ العجز الدائـ بأنو نقص القدرة البدنية الجسمية أو النفسية، الحسية أو العقمية 

 .(1)الذىنية نقصا يالـز المصاب طيمة حياتو
يتـ وية محددة، وال وعادة ما يتـ تحديد العجز الدائـ الذي لحؽ المصاب بنسبة مئ

نما يتـ وفقا لطبيعة العجز والحالة ذالتعويض في ى ه الحالة وفقا لنسبة ىذا العجز فقط، وا 
يتضمف التعويض ذا فقد المضرور عممو، يتعيف أف إف العامة لممضرور وعمره ومينتو،

لى الكسب الفائت، المزايا الوظيفية التي كاف يتوقع عادة حصوؿ المضرور إباإلضافة 
ز بقدر كاؼ مف التأكيد يف كاف ضررا مستقبميا، إال أنو يتما  فيو و  العجز، لوال حدوث عمييا،
بأف الضرر المتمثؿ  في فوات الفرصة يكوف في  يضرر محقؽ، وتطبيقا لذلؾ فقد قضكونو 

 .(2)ومحققا يتمثؿ في ضياع الفرصةذاتو ضررا مباشرا 
عيوب المنتجات، ولكنو وقد ذىب التوجو األوربي إلى تغطية كؿ األضرار التي تنجـ عف 

اقتصر عمى التعويض عف األضرار الجسدية واألضرار المادية التي تمحؽ بأمواؿ المضرور 
باستثناء ما يمحؽ السمعة مف أضرار، كما وضع التوجو األوربي حدا أدنى لمتعويض الذي 

المشرع يمكف المطالبة بو قضائيا وحد أقصى لمجموع التعويضات التي يمتـز بيا المنتج، أما 
الفرنسي فتوسع في التعويض عف كؿ األضرار المادية بما في ذلؾ األضرار التي تصيب 

 .(3)السمعة ذاتيا دوف تحديد أسقؼ لمتعويض
                                                           

 .344حسف عمي الدنوف، مرجع سابؽ، صػ1
 بواسطتيا التعرؼ عمى طوؿ بقاء العجز أو دوامو وىي: توجد ضوابط يمكف ػ2

 لى الشفاء.إرابات ، وتوقؼ التحسف و التماثؿ الصفة المزمنة لالضط
 توقؼ العالج الطبي الفعاؿ، مع عدـ  قدرة المستيمؾ المصاب عمى استئناؼ نشاطو لو بصفة جزئية محدودة.و 
الكامؿ عما سببو لممستيمؾ المتضرر مف عاىة مستديمة دوف أف أؿ المتدخؿ المسؤوؿ عف التعويض يسعمى ىذا األساس و 

أمف مقداره لو أنو ف يخفؼ مف شدة الضرر الذي لحقو و يكوف لو الحؽ في التمسؾ بأنو كاف في وسع المستيمؾ المصاب أ
ي وسع المتدخؿ بمفيـو المخالفة أف فا تجري عميو المحاكـ الفرنسية، و أقدـ عمى إجراء بعض العمميات الجراحية، وىذا م

متناع المستيمؾ المتضرر مف إجراء بعض العمميات التي كاف مف إب بتخفيض مقدار التعويض في حالة المسؤوؿ أف يطال
الضرر بصفة عامة ، إذا كاف إجراء ىذه العمميات ال ينطوي عمى خط ييدد حياة أنيا تخفيؼ أثر التسمـ الغذائي و ش

شأف قضى القضاء الفرنسي بأف امتناع المتضرر عف إجراء مثؿ ىذه العمميات المستيمؾ أو صحتو العامة، وفي ىذا ال
مقدار ىذا مف التعويض تتناسب مع  ف جانبو يحممو جزءا مف المسؤولية، فمو حينئذ المطالبة بنسبةالبسيطة يعتبر خطأ م
 المتدخؿ المسؤوؿ.  أالخطأ بالمقارنة مع خط

 .204-203حسف عبد الباسط جمعي، مرجع سابؽ، صػ 3



 آليات حماية المستيمك من أضرار المنتوجات الغذائية وأثر مسؤولية المتدخل     الفصل الثاني:

 

 

164 

 البند الثاني: التعويض عن الضرار المادية
يقصد بالضرر المادي ذلؾ الضرر الذي يمحؽ المضرور في مالو وليس في جسمو 

قتصادية التي تمثميا يصيب المستيمؾ انعداـ الفائدة اإلويترتب عمى الضرر المادي الذي 
ض عف ىالؾ الشيء ىالكا كميا أو ، ويشمؿ التعويض عف الضرر المادي التعوي(1)ممتمكاتو

 .لتزاـ بمبدأ التعويض الكامؿ)ثانيا(ىالكو ىالكا جزئيا )أوال(، مع اإلؼ الشيء و مت
 أوال: التعويض عن ىالك الشيء ىالكا كميا أو ىالكا جزئيا

رتباط ونتيجتو أف يحدد و عدـ وجود الضرر، ومقتضى ذلؾ اإليرتبط التعويض بوجود أ
التعويض يختمؼ إذا تمؼ ف إوتأسيسا عمى ذلؾ ف ،سمع التعويض وفقا لقدر الضرر وقيمتو

 و ىالكا جزئيا.الشيء التابع لممضرور ىالكا كميا، أ
 لتزام بمبدأ التعويض الكامل ثانيا: اإل 

ـز القاضي في جميع حاالت التعويض ميما بمغت قيمت التعويض بمبدأ التعويض تيم
 ضرر الذي لحؽ بو وال أكثر منو،قؿ مف قيمة الألكامؿ لممضرور بشقيو، فال يمنحو ا
لى جانب قيمة الشيء بتعويض تكميمي مقابؿ إعماال ليذا المبدأ يحكـ لممضرور ا  و 

المصروفات التي تكبدىا نتيجة التمؼ الذي لحؽ بالشيء، وغير ذلؾ مف أوجو الضرر 
 .(2)األخرى
 )المعنوية( الدبية : التعويض عن الضرارثالثالبند ال

نساف ويقصد بيا األضرار التي تصيب اإل تتعدد األضرار األدبية التي تصيب المضرور
في شعوره أو في عاطفتو، أو كرامتو أو شرفو أو أي معنى آخر، وتتمثؿ األضرار األدبية 
التي تصيب المضرور مف جراء المنتجات في اآلالـ الحسية التي يعانييا بسبب اإلصابات 

 اىات.الجسمانية، أو اآلالـ النفسية التي يعانييا بسبب التشوىات والع
، (3)ضرار األدبية ما يعانيو أقارب المستيمؾ المضرور مف آالـ عاطفيةويعد مف قبؿ األ

ولقد اعتمدت العديد مف الدوؿ التعويض عف الضرر المعنوي وسنقتصر في دراستنا عمى 
 القانوف الفرنسي)أوال(، والقانوف الجزائري )ثانيا(.

                                                           
 .99إبراىيـ الدسوقي أبو الميؿ، مرجع سابؽ، صػ 1
 .115-114إبراىيـ الدسوقي أبو الميؿ، مرجع سابؽ ، صػ 2
 .206حسف عبد الباسط جميعي، مرجع سابؽ، ص ػ 3
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 الفرنسيأوال: التعويض عن الضرر المعنوي في القانون 
استقر القانوف الفرنسي القديـ عمى تعويض األضرار المعنوية تأثرا بالقانوف الروماني   

الذي كاف يعوض عف األضرار المعنوية دوف تمييز بيف المسؤولية التقصيرية والعقدية إال أف 
 (DOUMA)نطاؽ التعويض اقتصر لدى فقياء القانوف الفرنسي "دوما"

وف يعمى المحؿ التقصيري دوف العقدي، ثـ صدر تقنيف نابم (BOITIERS)و"بوتييو"
بالتعويض عف الضرر المعنوي في المسؤوليتيف، وقد توسعت محكمة النقض الفرنسية في 

، ونتيجة ليذا التوسع (1)1382األخذ بالتعويض عف الضرر المعنوي استنادا لنص المادة 
بإدخاؿ  1998ولى مف قانوف مضافة بنص المادة األ ؽ.ـ.ؼمف  1386صدر نص المادة 

األضرار األدبية ضمف األضرار الواجب التعويض عنيا بموجب المسؤولية المقررة بيذا 
الفقرة األخيرة  مف التوجيو األوربي األضرار األدبية ضمف  9ىذا وقد أدرجت المادة  ،القانوف

التفسيرية لمتوجيو األضرار التي تغطي المسؤولية المقررة التعويض عنيا، وقد بررت المذكرة 
األوربي ذلؾ بمقتضيات حماية المستيمؾ التي تعد دافعا أساسيا نحو تقرير المسؤولية 

 .(2)الموضوعية
 في القانون الجزائري المعنوي ضررثانيا: التعويض عن ال

 مر التعويض عف الضرر المعنوي في القانوف الجزائري بمرحمتيف:
و المرحمة  2005يونيو  20في المؤرخ  05/10 رقـمرحمة قبؿ تعديؿ القانوف المدني 

 الالحقة بو. 
 2445التعويض عن الضرر المعنوي قبل تعديل القانون المدني سنة -أ

التعويض عف الضرر المعنوي وىو  2005 لـ يتضمف القانوف المدني الجزائري قبؿ سنة
فيبدو مف ظاىر  ،األمر الذي طرح نقاشا حوؿ مدى األخذ بو مف طرؼ المشرع الجزائري

، أف (3)في تحديد مدى التعويض 182لى المادة إالتي تحيؿ ؽ.ـ.ؼ مف  131نص المادة  
رة الالحقة أو الكسب الفائت اسعنوي ألف الخستبعد مف مجاؿ التعويض الضرر المإالمشرع 

                                                           
فارس، التعويض عف الضرر المعنوي في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيؿ  زغاش عصاـ، عويسي بشير، نعيجاويػ 1

 .13، ص 2007-2004 ،إجازة المدرسة العميا لمقضاء
 .207-206حسف عبد الباسط جميعي، مرجع سابؽ، ص  ػ2
اضي ىو الذي مف القانوف المدني الجزائري إف لـ يكف التعويض مقدرا في العقد وفي القانوف فالق 182تنص المادة ػ 3

 يقدره، ويشمؿ التعويض ما لحؽ الدائف مف خسارة وما فاتو مف كسب.
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التي تقابميا  جؽ.ـ.مف  124ة لى نص المادإ، أما بالرجوع (1)ىما عنصراف لمضرر المادي
وردت عمى سبيؿ العمـو دوف تحديد أي نوع مف أنجد أنيا  ؽ.ـ.ؼمف  1382المادة 

ف كاف غير منصوص  األضرار ومنيا األضرار األدبية أي التعويض عف الضرر المعنوي وا 
إال أنو لـ يرفضو مع ذلؾ صراحة مما يجعؿ إمكانية  ،عميو في القانوف المدني صراحة

 .(2)ممكف في ظؿ ىذا القانوفتطبيؽ التعويض عف الضرر المعنوي 
 :2445التعويض عن الضرر المعنوي بعد تعديل القانون المدني  -ب

مبدأ  2005جويمية  20المؤرخ في  10-05مكرر مف القانوف  182كرست المادة   
مساس يشمؿ التعويض عف الضرر المعنوي كؿ " بقوليا التعويض عف الضرر المعنوي
 ".بالحرية أو الشرؼ أو السمعة

إال أف الصعوبة تكوف  األدبي ( إال أنو ومع تطبيؽ مبدأ التعويض عف الضرر المعنوي)  
لى طريقة تقدير المبمغ الذي يمكف المضرور مف إد و تـ االستنايحوؿ تقدير التعويض وعم

الوسائؿ والطرؽ التي تخفؼ آالمو أي أف تعويض الضرر األدبي ليس تقدير الضرر ذاتو 
نما يقتضي تحديد ا وفي  ،لمبالغ المالية الالزمة لتحقيؽ تمؾ الوسائؿ الترفييية لممضروروا 

بيد أف ىذا القوؿ تعرض لمنقد عمى أساس  ،ىذه المبالغ يتحدد التعويض عف الضرر األدبي
نما باإلرادة النابعة مف المضرور، وعميو  ذىب أف استبعاد الحزف واأللـ ال يكوف بالماؿ وا 

و العقوبة المالية الناتجة عف لى فكرة الترضية المالية أإستناد جانب آخر مف الفقو لإل
وعمى العمـو يتعيف اإلعتداد بتقدير التعويض عف الضرر األدبي  .خالؿ بواجب أدبياإل

 .(3)تقديرا سميما لممعاناة التي يتحمميا المضرور بجميع أنواعيا
عدة أحكاـ بصدور  موقؼ القضاء الجزائري مف التعويض عف الضرر المعنويوقد برز   

شأف وقرارات مف المحاكـ الجزائرية تؤكد تبني مبدأ التعويض عف الضرر المعنوي، كما ىو ال
عف غرفة األحواؿ  135435تحت رقـ  1996فريؿ أ 23في القرار الصادر بتاريخ 

الشخصية بالمحكمة العميا الذي جاء فيو أف تأخر الزوج الدخوؿ بزوجتو لمدة خمس سنوات 

                                                           
 .673-672سميماف مرقس، مرجع سابؽ، ص ػ 1
زغاش عصاـ، عويسي بشير، نعيجاوي فارس، التعويض عف الضرر المعنوي في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، ػ2

 .21ص
 .133إبراىيـ الدسوقي أبو الميؿ، مرجع سابؽ، ص  ػ3
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لحؽ بيا ضررا معنويا تستحؽ أالتطميؽ، وأف انتظار ىذه المدة  ا الحؽ في طمبيخوؿ لي
 .(1)بموجبو التعويض

تحت رقـ  1992فيفري  118ة العميا بتاريخ مكما صدر قرار عف الغرفة المدنية بالمحك
يحتاج أف التعويض عف الضرر المعنوي يرتكز عمى العنصر العاطفي الذي ال  78410

ستيالؾ طبيؽ ىذه القاعدة في مجاؿ حوادث إعميو ال يوجد ما يمنع مف تو (2)لى تعميؿإ
 األغذية. 

 ة   : تعويض الضرار المرتدرابعالبند ال
رور ذاتو ال تقتصر األضرار المرتدة عمى حياة وسالمة المستيمؾ عمى ما أصاب المض

قد تكوف مادية أو أدبية،  ،أيضا صيب غيره أضراراتعتداء بؿ قد مف أضرار نتيجة ليذا اإل
، فقد ينشأ عف وفاة أحد األشخاص نتائج ضارة (3)وىو ما يطمؽ عميو األضرار المرتدة 

قتصادية، تتمثؿ في حرماف أقارب المضرور إيب اآلخريف ىذه األضرار قد تكوف تص
األصمي مف حقو في النفقة، أو حرماف الدائنيف مف مصدر كانوا يعولوف عميو في سداد 

عتداء عمى حياة أو بية مرتدة وذلؾ بأف يترتب عمى اإلـ فقد تكوف ىذه األضرار أدديوني
 الـ نفسية بالمحيطيف بو مف أقاربو وأصدقائو.آنساف جسد اإل

فالضرر المؤخر أو التبعي ىو ذلؾ الضرر الذي يتعرض لو شخص دوف أف تربطو 
رتباط شروع في تحققيا والتي تكشؼ عف اإلعالقة بالواقعة، التي ساىـ العمؿ غير الم

 .(4)المادي المباشر بينيما
 وحتى يمكف التعويض عف الضرر المرتد يجب توافر ثالث شروط ىي:

 أف يكوف الفعؿ قد سبب ضررا في الضحية المباشرة. -1
                                                           

 .129، ص 1999الصادرة عف قسـ الوثائؽ بالمحكمة العميا  1998 المجمة القضائية، العدد األوؿ سنةػ 1
 .87مديرية البحث لوزارة العدؿ، ص 48العدد  ةنشرة القضاػ 2
اإلسالمي  نساف، دراسة مقارنة بيف الفقوألدبية المتعمقة بحياة وسالمة اإلمحمد السيد الدسوقي، التعويض عف األضرار اػ 3

 .359ص 2007والقانوف المقارف، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية 
ػ الضرر المرتد أو التبعي ىو ذلؾ الضرر الذي يتعرض لو شخص دوف أف تربطو بالواقعة، التي ساىـ العمؿ غير 4

 رتباط المادي المباشر بينيما.روع في تحققيا، عالقة تكشؼ عف اإلالمش
أف يكوف ليذا الضرر أوقع في الضحية المباشرة ضررا، و توافر عوامؿ ثالثة ىي أف يكوف الفعؿ قد ويفترض الضرر المرتد 
الضحية المباشرة رابطة تتمثؿ في ضرر يمحؽ بيذا الشخص، وأف يكوف قد جمع بيف ىذا الشخص و ردة عمى شخص آخر 

 تجعمو يتأثر في مالو أو في كيانو.
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 أف يكوف ليذا الضرر ردة عمى شخص آخر. -2
في مالو  المباشرة عالقة تجعمو يتأثرضحية أف يكوف قد جمع بيف الشخص ىذا وبيف ال -3

أوفي كيانو المعنوي لما يحدث لممضرور األصمي مف نتائج ضارة ويختمؼ التعويض عمى 
الضرر المرتد وفقا لما إذا كاف المضرور األصمي قد توفي)أوال(، أو تعرض إلصابة فقط 

 .(1))ثانيا(
 أوال: التعويض عن الضرر المرتد الناشئ عن وفاة الضحية

وـ ىذا التعويض عمى أساس وجود عالقة بيف الضحية المباشرة والشخص المضرور، يق
لولد النفقة التي لى المساس بيا كفقداف اإات طبيعة مالية حيث يؤدي الحادث ىذه العالقة ذ
 .بوه الذي توفي نتيجة استيالكو منتوج غذائي ضارأكاف يدفعيا لو 

مطالبة المتدخؿ المسؤوؿ بالتعويض عما فألقارب المضرور في حالة وفاتو الحؽ في 
أصابيـ شخصيا مف ضرر مادي، فالحرماف مف اإلعانة ضرر مادي يقتصر التعويض عنو 
عمى مف يعيميـ المتوفي فعال وال عالقة لو بالميراث، فقد يكوف أقارب المتوفي مف الورثة إال 

ال أنيـ قد ينفقوف إنفسيـ، كاألبناء الذيف يعيموف أ أنيـ ال يستحقوف ىذا النوع مف التعويض
مبالغ معينة لمتكفؿ بمورثيـ المصاب كنفقات التداوي والعالج فيي نفقات يمتـز المتدخؿ 

 .(2)المسؤوؿ بالتعويض عنيا
عاني منيا الشخص نتيجة فقد وفيما يتعمؽ بالضرر المعنوي، المتمثؿ في اآلالـ التي ي

المحاكـ الفرنسية لمتعويض عنو أف يكوف مدعى اآلالـ مرتبط برابطة قربى  شترطتإ ،عزيز
أو مصاىرة بالضحية المباشرة لمحادث، وتراجعت عف ذلؾ الحقا بعد أف قررت الدائرة 

 ة، ال تشترط وجود أيؽ.ـ.ؼمف 1382ف نص المادة ة بأيالمختمطة لمحكمة النقض الفرنس
طالب بالتعويض وبالتالي لـ تعد تشترط لمقضاء رابطة قانونية بيف المتوفي وبيف مف ي

كما فتح المجاؿ  ،بالتعويض عف الضرر المرتد المادي والمعنوي وجود رابطة قانونية
أو حتى ألشخاص خارج األسرة كالخطيبة  سرة القانونية أو الطبيعيةلمتعويض في نطاؽ األ

 .(3)والخميمة

                                                           
 .27فائؽ، مرجع سابؽ، ص  ،130ثروت عبد الحميد، مرجع سابؽ، صػ 1
 .309زاىية حورية سي يوسؼ، مرجع سابؽ، ص ػ 2
 .136-135ثروت عبد الحميد، مرجع سابؽ، صػ 3
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 المتضرر المباشر عمى قيد الحياةثانيا: التعويض عن الضرر المرتد في حالة وجود 
في حالة بقاء المتضرر عمى قيد الحياة فاألضرار المادية المرتدة التي يمكف أف تمحؽ    

بالتعويض عالة لو أف يطالب بيا مف طرفيـ، ألف مف حـر مف اإل األقارب يمكف المطالبة
يتخمى عف لى تقميص قدرات المصاب عف العمؿ مما يجعمو إذا أدت اإلصابة إعنيا ف

 .(1)رتدادويض عما فقدوه كونيـ متضرريف باإلعالة بسبب ذلؾ، فميؤالء المطالبة بالتعإلا
 عن أضرار استيالك الغذية أنواع التعويضالفرع الثالث: 

األغذية بشتى أنواعيا مموثة أو فاسدة تصيب  ستيالؾإعف إف األضرار الناشئة    
باإلضافة إلى  المستيمؾ في أغمب األحياف في صحتو، فيي أضرار ذات طابع جسماني،

نظرا ألف ىذه األضرار تتميز أغمبيا بخصوصية األضرار األدبية والمادية والجسمانية، و 
تتعدد بيف التسمـ  مساسيا بصحة المستيمؾ كالتسبب في وفاتو أو إصابة جسمانية  التي

تصيب المستيمؾ اتساع انتشارىا، ما يميز األضرار التي و  ،الدائـالغذائي والعجز المؤقت و 
، نساف عمى مراحؿ بعيدة المدىمب الحاالت خفية تتشكؿ في جسـ اإلقد تكوف في أغو 
لى طرؽ التعويض التي يحكـ بيا القاضي سواء إتمتد نعكس خصوصية ىذه األضرار و تو 

طريقة التعويض يضا نقديا أو عينيا،  مما يشكؿ عدة صعوبات لمقاضي  في تحديد كاف تعو 
تزداد ىذه الصعوبات بشدة في حالة التعويض العيني، بإعادة الحاؿ إلى ما وكيفية تقديره، و 

عند صمية إلصالح الضرر، و ىي الصورة األقبؿ الضرر الذي أصاب المستيمؾ، و كاف عميو 
 رة يتـ المجوء لمتعويض بمقابؿ .ألخذ بيذه الصو ا ةاستحال

 التعويض العيني  البند الول:
ىو الذي  "قد عرفو الفقيو سميماف مرقس بأنو و  يقصد بالتعويض العيني إصالح الضرر، 

 .(2)"يمكف أف يحقؽ لممضرور ترضية مف جنس ما أصابو مف ضرر
ممكنا، واليدؼ مف ذلؾ ىو الوصوؿ لممضرور الحؽ في التعويض العيني كمما كاف و  

 لى التعويض الكامؿ. إ

                                                           
، زاىية حورية سي 131-130، ثروت عبد الحميد، مرجع سابؽ، ص27إسماعيؿ نامؽ حسيف، مرجع سابؽ، ص ػ 1

 .309يوسؼ، مرجع سابؽ، ص 
 .13، ص2013سكندرية، لمضرور، دار الجامعة الجديدة، اإلالتعويض العيني لجبر ضرر امحمود عبد الرحيـ الديب، ػ 2
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التعويض العيني في بوقوع الضرر  قبؿإلى ما كاف عميو ويقصد بو أيضا إعادة الحاؿ 
منتوج  اؿستبدإستيالؾ األغذية كاألمر بإرض ليا المستيمؾ عف مجاؿ األضرار التي يتع

 .(1)النوعغذائي فاسد بآخر صالح وسميـ مماثؿ لو مف حيث القيمة والحالة و 
جعؿ المنتوج مطابقا إذا تبيف أف المنتوج قابؿ ب يتجسد التعويض العيني عند األمرو 

ما بإزالة سبب إيتـ  صحة المستيمؾ و  عمىخطورة أي أف تسبب لمتالـؤ مع المطابقة، دوف 
عديؿ الجزئي أو الكمي القواعد الفنية الموحدة عف طريؽ التاألعراؼ و  ـ المطابقة، أو التزاـعد

 .(2)السالؼ الذكر 90/39مف المرسـو  25ىو األمر المنصوص عميو في المادة لممنتوج، و 
لمسؤولة عف طرح يتجسد أيضًا في صورة وقؼ نشاط محؿ أو مؤسسة المتدخؿ ا كما

لنص المادة مف القانوف  لى اتخاده طريقاإأدت لى حيف زواؿ األسباب التي إالمنتوج لمتداوؿ 
ثبتت ستيالؾ و ا كاف المنتوج صالحا لإلذإفي صورة تغيير لمقصد المنتوج، ف ، أو(3)09/03

ة عامة لى ىيئة ذات منفعإتجاىو بإرسالو إالمتدخؿ المعني  تغييرل عدـ مطابقتو، إما
ما أف ستعماإل لى ىيئة الستعمالو في إعيد توجييو بإرسالو يلو في غرض مباشر وشرعي، وا 

 .(4)غرض شرعي بعد تحويمو
و طريقة إلصالح لى ما كانت عميإيض العيني في صورة إعادة الحالة يعتبر التعو و 

 ستيالؾ األغذية.إالضرر الناتج عف 
نشطة  غير المشروعة التي تمحؽ بو قضاء الفرنسي المتضرر طمب وقؼ األقد أعطى الو 

رى أف التعويض العيني تجاه يإلى اتجاىيف، إؾ ما أدى النقساـ الفقو الفرنسي الضرر، وذل
                                                           

التي تقضي أنو إذا كاف الشيء الذي لى ما كانت عميو و إإعادة الحالة سالمية ىو األصؿ في التعويض في الشريعة اإل ػ1
ف كاف قيميا فبثمنو.و بمثمو، و أتمؼ أو أعدـ، مثميا وجب تعويض  ا 

ؽ.ـ.ؼ " أال يجبر الدائف  1382أورد المشرع الفرنسي تطبيقات عف التعويض العيني، منيا ما نصت عميو المادة  وقد
عمى تسمـ شيء غير الشيء الذي التـز المديف بتسميمو، حتى لو كاف ما يعرضو المديف مساويا في قيمتو أو أعمى قيمة 

 مف الشيء الذي التـز بتسميمو"
 .ف ؽ.ـ.ـ عمى " يجبر المديف بعد إعذاره عمى تنفيذ التزامو عينيا متى كاف ذلؾ ممكنا "م 203كما نصت المادة 

 1990جانفي  30المتعمؽ برقابة الجودة و قمع الغش المؤرخ في  90/39مف المرسـو التنفيذي  25ػ نصت المادة 2
لعمؿ بجعؿ المنتوج والخدمة : " يتمثؿ ا عمى أنو 1410الصادرة في رجب  5، ج.ر العدد 1410رجب  3 ػالموافؽ ل

القواعد لمطابقة أو عدـ التزاـ األعراؼ و نذار حائز المنتوج أو مقدـ الخدمة أف يزيؿ بسبب عدـ اإمطابقتيف لممطموب في 
 الفنية المقبولة لدى العمـو مف خالؿ إدخاؿ تعديؿ أو تعديالت عمى المنتوج أو الخدمة أو تغيير فئة تصنيفيا"

 .59ص  ،2012ماي  ،ستيالؾ الجزائريدليؿ اإل ،وزارة التجارةػ 3
 نؼ الذكر.اآل 09/03مر مف األ،58ػ المادة 4
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ختيار تجاه يرى ترؾ األمر لمقاضي إلا  ىو األصؿ وىو ما يجب أف يقضي بو القاضي، و 
 .(1)الوسيمة األكثر مالئمة لجبر الضرر

لجزائري نص عمى لى نصوص القانوف المدني الجزائري نجد أف المشرع اإوبالرجوع 
لتزاـ عينيا غير ممكنا ذا كاف تنفيذ اإلإ» ؽ.ـ.ج 174ذلؾ في نص المادة التعويض العيني و 

لزاـ المديف بيذا  إالدائف أف يحصؿ عمى حكـ ب أو غير مالئـ إال إذا قاـ بو المديف نفسو مف
، غير أنو يصعب في حاالت كثيرة تطبيؽ « إمتنع عف ذلؾ إف إجباريةالتنفيذ ويدفع غرامة 

 .(2)لى التعويض بمقابؿإلى المجوء إض العيني، مما يدفع القضاء لتعويا
 التعويض بمقابل البند الثاني:

حالة تامة، والتعويض يحكـ القاضي بالتعويض بمقابؿ في حالة استحالة التنفيذ العيني است
ذا توافرت شروطو ثبت لمدائف الحؽ في طمب التنفيذ إغير نقدي، فبمقابؿ قد يكوف نقديا و 

 .(3)بمقابؿ أي عف طريؽ التعويض
حياف يتأسس المتضرر ، أف كثير مف األ(4)التعويض بمقابؿ نقدي ىو الغالب عممياو 

عناصر تقدير اد لممعايير و ستنإحكـ لو بتعويض نقدي جبرا لمضرر، يكطرؼ مدني و 
التوازف بيف عادة إعمى تحقيقا لمغاية مف المسؤولية المدنية القائمة التعويض المذكورة سالفا، و 

ف القاضي يسعى لتحقيؽ ذلؾ بتقدير إمستيمؾ الذي اختؿ نتيجة الضرر، فالالمتدخؿ و 
، وقديكوف التعويض (5)أال يقؿ عميودر الضرر الذي يجب أال يتجاوزه و التعويض عمى ق

                                                           
 .299ي ، مرجع سابؽ، ص ئرر البيػ يوسفي نور الديف، التعويض عف الض1
 .16محمود عبد الرحيـ الديب، مرجع سابؽ، صػ 2
 ىذا النوع مف التعويض )التعويض المقابؿ(. ؼ عمى.ـ.ؽ 1184نصت المادة ػ 3
ؽ.ـ.ج  132عميو المادة  تػ األصؿ أف يكوف التعويض مبمغا مف النقود يدفع دفعة واحدة، أو يدفع أقساطا، وىو ما نص4
ؽ.ـ.ج  176يطبؽ في أغمب حاالت المسؤولية التقصيرية، وحاالت أخرى المسؤولية العقدية، وقد تضمنت المادة و 

يض لتزاـ عينا، حكـ عميو بتعو مديف أف ينفذ اإلستحاؿ عمى الإلتزامات بقوليا: "إذا ويض النقدي في حالة عدـ تنفيذ اإلالتع
كذلؾ إذا  يكوف الحكـفيذ نشأت عف سبب ال يد لو فيو، و ستحالة التنإلتزاـ ما لـ يثبت أف الضرر الناجـ عف عدـ تنفيذ اإل

 لتزامو".إتأخر المديف في تنفيذ 
 .Philippe LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, op.cit, p1080ػ5
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السب كـ القاضي مثال في دعاوى القذؼ و حيف أ، ك(1)بمقابؿ غير نقدي في بعض الحاالت
 .(2)لصحؼ المتضمف إدانة المحكوـ عميوبنشر الحكـ في ا

 من أضرار المنتوجات الغذائية لحماية المستيمك كآليةالمطمب الثاني : التأمين 
تعمؽ  بالتأميف مف المسؤولية تحت تأثير تطور يما في جؿ مجاؿ التأميف تطورا كبيراس   

نظرا لتزايد خصوصا المسؤولية عف المنتوجات و  المسؤولية عف مخاطر التطور الصناعي،
عدـ كفاية نظاـ التعويض في تغطية ىذه المخاطر اطر الناجمة عف فعؿ المنتوجات، و المخ

كفالة الحماية الفعالة لممستيمؾ، لجأت التعويض في تغطية ىذه المخاطر و  أو كفاية نظاـ
، قياـ المتدخؿ ) المنتج، البائعلى إنظاـ التأميف، الذي تنوع  إلىوء لى المجإمختمؼ الدوؿ 

تحقؽ مسؤولية، حيث ضرار التي قد تنشأ عف منتوجاتو و لى تأميف مسؤوليتو المدنية عف األإ
ف التأميف مباشرا قد يكو مستيمؾ المتضرر )الفرع األوؿ(، و تتحمؿ شركة التأميف تعويض ال

(، إال لى اكتتاب تأميف عمى كؿ منتوجاتو التي يطرحيا تداوؿ )الفرع الثانيإبمجوء المتدخؿ 
التأميف المباشر دفع ئص  في التأميف عمى المسؤولية، و نقاظرا لتسجيؿ عيوب و أنو ون

 حتياطية لضماف حماية  المستيمكيف )الفرع الثالث(.إنشاء صناديؽ إبعض إلى طرح فكرة  ال
 واقع التأمين عمى المسؤولية المدنية عن المنتوجات الغذائيةالفرع الول : 

لى عجز إفي مجاؿ المنتوجات الغذائية أدى إف تزايد حجـ حوادث المستيمؾ خاصة   
 لىإقواعد المسؤولية المدنية  التقميدية في تكريس الحماية الكافية لممستيمؾ، األمر الذي دفع 

ممسؤولية لجتماعية طابع اإلإلى تطور المسؤولية باإلضافة  في متأميف الذي أثر بدورهلالمجوء 
األكثر أىمية في تغطية ، و (3)الناجعة الجماعيةليصبح بذلؾ مف الحموؿ الفردية و  المدنية

 (.األوؿاألضرار التي تصيب المستيمؾ )البند 

                                                           
مف  09ؿ لممادة المعد 19/07/1970ػ ال يعد ىذا النوع مف التعويض تعويضا عينيا وال نقديا فقد جاء في القانوف 1

عتداء قبؿ الزمة لمنع اإلياطات الحتصة لشخص، حيث سمح لمقاضي بأخذ اإلعتداء عمى الحياة الخاؽ.ـ.ؼ. الخاص باإل
 ذلؾ عند ما يطمب مف القضاء التدخؿ مف قبؿ المتعدي عميو.وقوعو و 

 .223ػ حسف محمد جاد الرب، مرجع سابؽ، ص2
، دراسة مقارنة بيف القانوف الفرنسي والقانوف رار الناجمة عف المنتجات المعيبةأحمد معاشو المسؤولية عف األضػ 3

السنة  ،كمية الحقوؽ جامعة الجزائر، القانوف الخاص فرع عقد ومسؤوليةالجزائري، مذكرة التخرج لنيؿ شيادة الماجستير في 
 .107ص  ،2013-2012الجامعية 
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لقوانيف المقارنة اختمفت في ، إال أف انتجيفرغـ أىمية التأميف عمى المسؤولية المدنية لممو 
 الثاني(.لزامية تبني التأميف عمى المسؤولية )البند إمدى 

 ستيالك الغذيةإعن حوادث  مفيوم التأمين البند الول:
التأميف، فيو تأميف عف  في طبيعتو عف سائر عقودالتأميف عمى المسؤولية يختمؼ  ال

خضع لمبدأ التعويض بحيث تتحمؿ شركات التأميف األعباء المالية عف وقوع ياألضرار 
منتظمة تحدد قيمتيا حسب درجات احتماؿ أضرار الضحايا مقابؿ أف يدفع المتدخؿ أقساطا 

 وقوع الخطر .

ستيالؾ األغذية عف األضرار الناتجة عف إلى تعويض المتضرر إفيو نظاـ ييدؼ 
ؤمف لو في تعويض مكاف الم عيا المؤمف لو، حيث يحؿ المؤمفمقابؿ أقساط بدفالمعيبة 

 .(1)صابو بسببوأالضحية مف حادث 
لى تعديؿ إيوحي ا عمى أساس المسؤولية المدنية، و عممييبيف الواقع أف التأميف يؤثر و 

 .(2)واعد التقميديةما ىو مكرس في القلتوزيع األخطار، خالفا 
لى إع المسؤولية المدنية وتطورىا، كما ذىب يفكاف لتطور التأميف األثر الواضح في توس

التأميف وعدؿ دوره عمى ، بؿ أف تطور المسؤولية أثر ب(SAVATIER) ذلؾ األستاذ سافاتيو
 .(3)وئمف بنا

مكانية حموؿ التأميف إعمى المسؤولية، أثرت مسألة مدى  تأثيرهونظرا لتزايد أىمية التأميف و 
 .ةمحؿ نظاـ المسؤولي

بأنو عقد يمتـز  جمف ؽ.ـ. 619لتأميف في نص المادة عرؼ المشرع الجزائري عقد ا وقد
المستفيد الذي اشترط التأميف لصالحو  لىإلى المؤمف لو، أو إتضاه أف يؤدي المؤمف بمق

                                                           
ائري، أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه في العمـو ػ نكاري ىيفاء رشيدة، النظاـ القانوني لعقد التأميف، دراسة في التشريع الجز 1

 .78،ص 2012تخصص القانوف، قسـ الحقوؽ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة تيزي وزو، 
 .159عمياف عدة، مرجع سابؽ ، ص ػ 2
 .140سعيد مقدـ، مرجع سابؽ، ص ػ 3
المختمفة في ذلؾ التأميف عف المسؤولية عف أوؿ ما ظير مف أنواعو التأميف عف المسؤولية عف الحريؽ في الصورة و 

مف المسؤولية عف حوادث النقؿ و حوادث المرور )خاصة السيارات( في التأميف مف المسؤولية  أميفالعمؿ ثـ الت حوادث
 عقد التأميف،الجديد، المجمد الثاني، عقود  و  عف النشاط الميني، عبد الرزاؽ السنيوري، الوسيط في شرح القانوف المدني

، محميدة جميمة، الوجيز في عقد التأميف دراسة عمى ضوء التشريع 1645-1644، ص 2011نيضة مصر، ط الثالثة، 
 .134، ص 2012، ، الجزائرالجزائري في التأمينات، دار الخمدونية
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تحقؽ الخطر مبمغا مف الماؿ أو إبراء أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث، أو 
عرفت أخرى يؤدييا المؤمف لو لممؤمف، و ذلؾ مقابؿ قسط أو أية دفعة مالية المبيف بالعقد، و 

يمتـز المؤمف بمقتضاه  " عقدالتأميف بأنو  (1)المتعمؽ بالتأمينات 95/07مف األمر  2المادة 
شترط التأميف لصالحو مبمغا مف الماؿ أو إمؤمف لو أو الغير المستفيد الذي لى الإبأف يؤدي 

ذلؾ مقابؿ أقساط أو ة تحقؽ الخطر المبيف في العقد، و إبراء أو أي أداء مالي آخر، في حال
يبرزاف الجانب القانوني ال  أية دفوع مالية أخرى، وما يؤخذ عمى ىذيف التعريفيف أنيما

خر فني، فيو يعد عممية قانوني واآل لمتأميف، رغـ أف ىذا األخير يحتوي عمى جانبيف أحدىما
 .(2)فنية تقـو أساسا عمى التعاوف بيف عدد مف األشخاص 

لمؤمف ىو ايمتاز بإبرازه أشخاص التأميف، و  ما يالحظ عمى تعريؼ المشرع الجزائري أنوو 
قسط أو مبمغ التأميف الذي يدفعو براز عناصر التأميف وىي الخطر و ا  والمستفيد، و والمؤمف لو 

 .(3)حالة وقوع الحادث أو تحقيؽ الخطرالمؤمف لو ثـ مبمغ التعويض المالي في 
قد أدرج المشرع الجزائري التأميف عمى المسؤولية المدنية لممتدخؿ ) المنتج( ضمف و 

 1930جويمية  13ىو ما كرسو المشرع الفرنسي في قانوف و ، (4)تأمينات المسؤولية المدنية 
 .(5)ضمف تأمينات األضرار

لى توقي إوفير الضماف لممتضرر، إنما يرمي اليدؼ مف التأميف مف المسؤولية ليس تو 
المؤمف لو رجوع المتضرر عميو بدعوى المسؤولية عف الضرر الذي أصابو، ألف المؤمف 

 المؤمف لو الضرر الذي قد يصيبو نتيجة رجوع الضحية عميو.بموجب ىذا العقد يتحمؿ مف 
 
 

                                                           
متمـ معدؿ و  08/03/1995صادر في  13دد يتعمؽ بالتأمينات ج.رع 25/01/1995مؤرخ في  95/07أمر رقـ ػ 1

 .2006-03-12صادر في  15ج.ر عدد  20/02/2006مؤرخ في  04-06ب قانوف رقـ بموج
دراسة مقارنة مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في  ، قرباس حسف، النظاـ القانوني لعقد التأميف عمى األشياء ضد الحريؽػ 2

 . 09، ص2012تيزي وزو  ،جامعة مولود معمري ،العمـو السياسيةكمية الحقوؽ و  ،فرع قانوف األعماؿ،القانوف
نظاـ تعويض األضرار الناشئة عف حوادث المرور في التشريع الجزائري، يف السيارات و تأم ةلزاميإبف عبيدة عبد الحفيظ، ػ 3

 .24، ص  2008منشورات بغدادي، الجزائر، 
 المتعمؽ بالتأمينات . 95/07مف األمر رقـ  169-168المادة ػ 4
، بركات كريمة، مرجع سابؽ، ص 1989ديسمبر  31الصادر في  1104-89القانوف رقـ وقد عدلت أحكامو بموجب ػ 5

392. 
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 :  أىمية التأمين عمى المسؤولية المدنية لممتدخل )المنتج( أوال 
زدياد األضرار الناجمة إ، وازدادت أىميتو مع (1)شيد التأميف عمى المسؤولية تطورا معتبرا

ستيالؾ عجز نظاـ قد أظيرت حوادث اإللمنتوجات الغذائية غير اآلمنة، و ستيالؾ اإعف 
المسؤولية الفردية المنصوص عمييا في القانوف المدني، فكاف يصعب أو يستحيؿ عمى 

ستجابة ي لمضرر، فظؿ القضاء عاجزا عف اإلضحايا ىذه الحوادث إثبات المصدر الحقيق
 .(2)لطمباتيـ 

ظاـ التأميف لحماية نالتشريع لتكريس لؾ تظافرت جيود الفقو والقضاء و اعتبارا لذو 
رفعيا ضحايا التسممات في حجـ الدعاوى التي يبالموازاة مع اإلرتفاع الكبير المستيمؾ، 
 التي تترتب عف إفرازات التطورلغذائية غير اآلمنة بصفة عامة، و المنتوجات االغذائية و 

محصوؿ التعقيد فضال عف المنافسة بيف مختمؼ المنتجيف لالتكنولوجي التي تمتاز بالدقة و 
عمى السبؽ في طرح السمع الغذائية لمتداوؿ في السوؽ حتى في حالة عدـ خضوعيا لممراقبة 

 .(3)غير آمنةلى طرح منتوجات ضارة و إو التجربة بصورة كافية مما يؤدي 
تنظيـ تعاضدية مبدأ الفردية في تمويؿ التعويض و ببروز تقنية التأميف مف خالؿ إلغاء و 

 .(4)لتغطية خطر الوقوع في الضرر لفائدة المستيمكيف المتضرريف 
قصور نظاـ المسؤولية المدنية في  في جاؿ المسؤولية المدنية تبرز أىمية التأميف في مو 

تجاه نحو اشتراكية لى اإلإستيالؾ مما دفع ريف مف حوادث اإلضماف تعويض المتضر 
، فنظاـ المسؤولية القائمة ذلؾ بالتوزيع الجماعي لألخطار، و (5)جماعية وسائؿ التعويضو 

                                                           
لييما المؤمف لو، خاصة مع تزايد األخطار في العصر الحديث التي تولد إستقرار واألماف الذي يحتاج ػ يحقؽ التأميف اإل1

ستقرار ال ينعكس عمى الفرد فقط، بؿ يتجاوزه إللى زواؿ ىذا التخوؼ، كما أف ىذا اإوؼ و عدـ األمف، والتأميف يؤدي الخ
ستثمارىا في ا  ستغالؿ رؤوس أمواليـ و إتوجو نحو فراد لمنتاج مف خالؿ تشجيع العديد مف األقتصاد وزيادة اإللى دعـ اإلإ

 مواؿ. لى تجميع رؤوس األإي يدفعيا المؤمف لو لممؤمف تؤدي مشاريع متنوعة فضال عمى أف األقساط الت
 .164مقدـ، مرجع سابؽ، ص  سعيدػ 2
 .161عمياف عدة، مرجع سابؽ، ص ػ 3
نظاـ موضوعي و صاـر لممسؤولية المدنية لممنتج لتكريس حؽ المستيمؾ في الحماية، دوف  إقراربف طرية معمر، نحو ػ 4

 .08سنة نشر، ص 
اه الدولة في القانوف الخاص، جامعة أبي قادة شييدة، المسؤولية المدنية لممنتج، دراسة مقارنة، أطروحة لنيؿ شيادة دكتور ػ 5

 .308، ص 2005-2004 ،أبي بكر بمقايد تممساف
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عمى الخطأ أظير عجزه الكمي في مجاؿ تسوية كافة المنازعات الناجمة عف مختمؼ 
 .(1)الضمافدرة عمى تغطية مختمؼ صور الخطر و النشاطات، فيذه المسؤولية غير قا

توفير المالءة المالية لى تحقيؽ التوازف المالئـ عف طريؽ إيرمي التأميف  ليذا فإف
لتعويض المتضرريف، و توزيع حسب األضرار حتى ال تتركز عمى مسؤوؿ واحد فتسبب لو 

 .(2)لى انييارهإدي خسائر تؤ 
تساع عدد إلى إأنواعيا أدى لعالمي لألغذية بمختمؼ أشكاليا و ستيالؾ ازدياد اإلإإف 

أماـ السمع الغذائية، مما جعؿ ستيالكيا، خاصة مع انفتاح أسواؽ العالـ إالمتضرريف مف 
 نظاـ المسؤولية غير كافي لتغطية التعويضات لجميع المتضرريف.

لى صعوبة مراقبتيا مما إتزايد عددىا أدى إف تعقد تركيبة ومكونات المنتوجات الغذائية و 
 .(3)ستعماليا يتضمف العديد مف المخاطرإجعؿ 
 ستيالك إلئص عقد التأمين في مجال حوادث اخصاثانيا: 

، ستيالؾ ىي المجاؿ الخاص لتوزيع عبء األضرار عف طريؽ التأميفإف حوادث اإل
 ختيارية .وما بالصفة التعويضية و الصفة اإليتميز التأميف عف األضرار عمو 
 الصفة التعويضية لمتأمين -أ

ينحصر يض الضرر الذي يمحؽ المؤمف لو، و إف عقد التأميف مف المسؤولية ىو عقد تعو 
 العقد في حدود الضرر الذي يصيب المتضرر.ىذا 

يمحقو لى تعويض المؤمف لو عف الضرر الذي إويضية ييدؼ أي أنو عقد ذو صفة تع
عتباريف إ عمى قد قامت الصفة التعويضية لمتأميف عف األضرارنتيجة الخطر المؤمف منو، و 

 أساسييف.
األوؿ ىو الخشية مف تعمد تحقيؽ الخطر المؤمف منو، ذلؾ أف التأميف  عتباراإل

ا قد يدفعو تعويضا أكبر مف قيمة الضرر مم المتضرر األضرار، محمو الماؿ وقد يتقاضى
 لى إتالؼ الماؿ عمدا لمحصوؿ عمى تعويض أكبر.إ

                                                           
 .73سعيد مقدـ، مرجع سابؽ، ص ػ 1
 .108أحمد معاشو، مرجع سابؽ، صػ 2
قسـ التمويؿ  ،لتأميف في األردف، دراسة ميدانيةتجاىات المستيمؾ نحو خدمات اإحمد األوربي، تقييـ أزايد محمود ػ 3

 .27، ص 2007عماف ،  ،البيت آؿدارة الماؿ واألعماؿ ، جامعة إة يوالمصارؼ، كم
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ستطيع تعمد عتبار الثاني ىو الخشية مف المضاربة فإنو حر في األخطار التي ال يأما اإل
لى التأميف بمبمغ كبير لمحصوؿ عمى مبمغ إيجد مجاال واسعا لممضاربة، فيعمد فتحقيقيا 

أكبر إال أف ذلؾ لف يتحقؽ و لف يتقاضى تعويض أكبر مف قيمة الضرر نظرا ليذه الصفة 
 التعويضية.

 ختيارية لمتأمين الصفة اإل -ب
ختيارية لمتأميف ىي الغالبة في مجاؿ لكبيرة لمتأميف، إال أف الصفة اإلرغـ تزايد األىمية ا

تزايد الحوادث بمختمؼ أشكاليا، جعمت أنو وبفعؿ التطور التكنولوجي و  التأميف عموما، إال
لحوادث بدءا مف حوادث المركبات تفرض إلزامية التأميف في العديد مف اتتدخؿ و التشريعات 

 .(1)خيمة عمى المجتمعوما انجر عنيا مف أخطار و 
لتأميف مف عالقة عقديو التأميف عف المنتوجات، فتحوؿ اجتماعية، و مرورا بالتأمينات اإل

 .(2)لى عالقة تنظيمية محددة بنص القانوفإختيارية إ
 ستيالك الغذائي :  نطاق التأمين عن حوادث اإلثالثا

 المشمولةلضارة المنتجة لممسؤولية يشمؿ التأميف في مجاؿ المنتوجات الغذائية األفعاؿ ا
، كما كف أف تترتب عف أفعاؿ الضارة )ب(ضرار و المخاطر التي يمالتأميف )أ( و كذلؾ األب

 أف ىناؾ مخاطر وأضرار ال يغطييا التأميف)ج(.
 الفعال الضارة المنشئة لممسؤولية  -أ

 مسؤولية المنتج في :مستيمؾ األغذية و التي ترتب فعاؿ الضارة التي تصيب األتتمثؿ 
 ممستيمك للمسمم االعيب الذاتي لمغذاء  -1

يغطي التأميف عف المسؤولية العيب الذاتي الموجود في الغذاء شرط أف يكوف سابقا عف 
عممية طرحو أو تسميمو لممستيمؾ، سواء كاف ىذا العيب ميددا لسالمة و أمف المستيمؾ، أو 

سعا يتمثؿ في العيب في يتخذ العيب مفيوما والممستيمؾ، و بتو لمرغبة المشروعة عدـ استجا
 نقمو، أو عرضو، أو المترتبأو تحضيره أو صنعو، أو تخزينو، و تكويف الغذاء التصميـ و 

                                                           
سالـ بف عبد اهلل سالـ القرني، التأميف ضد حوادث السيارات في المممكة العربية السعودية، دراسة تفصيمية مقارنة، رسالة ػ 1

العدالة الجنائية تخصص السياسة الجنائية، جامعة نايؼ مقدمة استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في 
 .2010العربية لمعمـو األمنية، كمية الدراسات العميا، قسـ العدالة الجنائية، تخصص السياسة الجنائية، الرياض 

 .369سعد، مرجع سابؽ، ص مػ محمد محمد القطب 2
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تفاقية الخاصة لمشركة مف اإل 2ىو ما تضمنتو المادة عمى اإلخالؿ بتعميمات السالمة و 
 .SAA(1)الوطنية لمتأميف 

 التأمين أسباب أخرى يشمميا  -2
ئية( كعدـ احتراـ شروط يستغرؽ التأميف أخطاء المتدخميف )منتجي و صناع المواد الغذا

المنتوج سواء حفظ األغذية، أو لزامية أمف إة الصحية لألغذية، وعدـ احتراـ النظافالنظافة و 
يتعمؽ تباع تعميمات خاطئة فيما إو لتزاـ باإلعالـ أو ضماف السالمة عموما، أاإلخالؿ باإل

 . (2)باستعماؿ المنتوج
ف عمى وضع قائمة حصرية لألعماؿ واألسباب المرتبة وقد عمدت بعض وكاالت التأمي

التي تمتـز بتغطيتيا، إال أنو أخذ عمييا صعوبة حصر جميع األسباب المثبتة لممسؤولية، و 
األفعاؿ، لمسؤولية المتدخؿ، مما جعؿ أغمب الشركات تقـو بوضع قوائـ غير محددة مف تمؾ 

 . (3)حتى تتمكف مف مطابقة و تكييؼ الوقائع المعروضة عمييا مع تمؾ األسباب

ية التوزيع ىو تغطنتشار و لإل والتأميف وىو في طريق تجاه الحديث في عقودبؿ إف اإل
شركة لتصنيع المواد الغذائية ستعماؿ المنتوجات، كأف تتعاقد إالمسؤولية التي قد تترتب عمى 

ت التأميف عمى تغطية مسؤولياتيا في حالة ظيور أضرار عمى حدى مؤسساإمع 
 .(4)المستيمكيف

 المخاطر الخاضعة لمتأمين الضرار و  -ب
وجاتو الغذائية مف ممسؤولية المدنية لممنتج، عما تمحقو منتليضمف المؤمف التبعات المالية 

الماؿ الذي تـ مف بينيا وفاة المستيمؾ أو ىالؾ دية ومعنوية بالغير، و ماأضرار جسدية و 
النفسية التي يتحمميا المستيمؾ والقابمة لمتقويـ المالي، وىو ما كرستو اآلالـ شراء األغذية بو و 

 .SAA(5)تفاقية الخاصة بالشركة الوطنية لمتاميف إلمف ا 2المادة 

                                                           
 322قادة شييدة، مرجع سابؽ، ص ػ 1
دراسة مقارنة، مرجع سابؽ، مرجع  تو،المستيمؾ و سالم قانوني لتعويض األضرار الماسة بأمفمر طيب، النظاـ الو ػ ولد ع2

 دوف ترقيـ الصفحة.
 .322ػ قادة شييدة، مرجع سابؽ، ص3
 .47ػ سعيد مقدـ، مرجع سابؽ، ص 4
 .325ػ قادة شييدة، مرجع سابؽ، ص 5
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التي يتحمميا المتضرروف  التكاليؼ الباىظةالنفقات و  كما يغطي التأميف في مجاؿ األغذية
رفع دعاوى أو ما تعمؽ منيا التقاضي و  لمحصوؿ عمى حقوقيـ سواء تعمؽ منيا بإجراءات

بقوليا  95/07مف األمر  57لمادةىو ما نصت عميو ااءات التنفيذ، وتكاليؼ الدفاع، و بإجر 
ؤمف لو لى المإية دعوى تقود مسؤوليتيا يتحمؿ المؤمف المصاريؼ القضائية الناجمة عف أ"

 ".فأثر وقوع حادث مضمو 
 الضرار غير المشمولة بالتأمين :المخاطر و -ج

إف الوقوؼ عمى إمكانية تغطية التأميف المسؤولية، يتطمب تحديد نطاؽ التأميف مف حيث 
 .(1)األضرار غير الخاضعة لمضماف، فالتأميف ال يشمؿ كافة أخطار المسؤولية

الحموؿ محؿ المؤمف عميو تغطية بعض المخاطر، و التأميف عف شركات  نعتفكثيرا ما تم
تحمميا مف تفاؽ عمى إالنظر لخصوصية األضرار أو لوجود ب ماإفي تعويض المضروريف، 
 :(2)تتمثؿ ىذه المخاطر فيطرؼ الشركات المنتجة و 

 الخطار العمدية الصادرة عن المؤمن عميو )المنتج( -1
يشترط أف يكوف الضرر أو المشموؿ بالتأميف، غير طبقا لمقواعد العامة لتأميف المسؤولية، 

ألخطاء العمدية مف نطاؽ يرجع سبب استبعاد اققو عمى إرادة أحد المتعاقديف، و خاضع لتح
الخطر، ذلؾ أف مف شروط الخطر القابؿ لمتأميف أف يكوف  حتماليةإنعداـ إلى إالتأميف 

الخطر مستقبميا محتمال، فإذا كاف المؤمف لو عمى عمـ بوقوعو يقع العقد في ىذه الحالة 
 .(4)حتماؿ ال يعد محؿ التأميف صالحا لمتأميف زالت صفة اإلذا إ، أي أنو (3)باطال
مف قانوف  12ضمنتو المادة و ت 07-95مف األمر رقـ  102ىو ما كرستو المادة و 

 األخطاء غير العمدية لممنتج.ستبعدت األخطاء العمدية و إالتأميف الفرنسي التي 
 المخاطر المترتبة عن الحوادث المتوقعة  -2

 .(5)ميف باطالأمى عمـ بوقوع الخطر، يقع عقد التذا كاف المؤمف لو عإ

                                                           
 .145ػ سعيد مقدـ، مرجع سابؽ، ص 1
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 .69ػ حميدة جميمة، مرجع سابؽ، ص 3
 .76ػ نكاري ىيفاء رشيدة، مرجع سابؽ، ص 4
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ف لو أو كاف الخطر المؤم ىذا كاف معموما مسبقا لدإفال تضمف شركة التأميف الضرر 
نطالقا مف إبالواقعة المنشئة لمضرر مف عدمو يتحدد مدى عمـ المنتج و  ،متوقعا لديو

نتياء منو أو مف خالؿ نتاج أو بعد اإلبيا المنتج عمى الوحدة أثناء اإل التجارب التي يقـو
 .(1)الييئات المنتقاة

 ستبعاد بعض الخطار إتفاق الطراف عمى إ -3
في ىذه بعض األخطار مف نطاؽ التأميف، و  ستبعادإالمؤمف لو عمى يتفؽ المؤمف و قد 

يجب أف يكوف و  ،القواعد العامة طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقديف إلىستناد الحالة يتـ اإل
 .(2)الخطر المستبعد مف نطاؽ التأميف دقيقا وواضحا

 أخطار التصميم  -4
المستيمؾ، األضرار الناتجة توفرىا شركات التأميف لممنتج و ي مف دائرة الضماف الت ىتستثن

التي تشمؿ المراحؿ التي يكوف فييا الغذاء في مراحؿ التحضير، ميـ، و عف أخطاء في التص
 .(3)نظرا لمتكاليؼ الباىظة الناشئة عف عيوب تصميـ المواد الغذائية

ضػػرار أميف، مػػف شػػأنو اإلإال أف اسػػتثناء أخطػػار تصػػميـ المنتوجػػات الغذائيػػة مػػف مجػػاؿ التػػ
 .(4)مكثؼع و ػالؾ واسػات ذات استيػجا منتو ػاف خاصة أنيػلضمابرغبة المستيمؾ في األماف و 

 مخاطر التقدم  -5
ماال مخاطر التطور العممي تقتصر عمى عف االمسؤولية عف  اإلعفاءسبؽ القوؿ أف 

 .(5)لمتداوؿالعممية الثابتة، وقت طرح المنتوج تسمح حالة المعرفة الفنية و 
بيد أف شركات التأميف تستثني مف حيث المبدأ مخاطر التطور مف دائرة تغطية الضماف، 

ند أساسا عمى استقرار المخاطر، كوف أف التغطية في مجاؿ التأميف عمى المسؤولية تست
جربة أو التطور العممي ال بالتإور ال يمكف التنبؤ بيا وال تدرؾ الحاؿ أف مخاطر التطو 

 .(6)نياالسيطرة عمييا أو في تحديدىا زم بالتالي يصعبو  الالحؽ،

                                                           
 .402ػ بركات كريمة، مرجع سابؽ، ص 1
 .74ػ حميدة جميمة، مرجع سابؽ، ص 2
 .403ػ بركات كريمة، مرجع سابؽ، ص 3
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لى إتجو المشرع الفرنسي واألوربي إ، إلنتاجيةاتحت الضغوط المتزايدة لممؤسسات ال أنو و إ
 لدفع بيا حتجاجعفاء التي يمكف لممنتج اإلف مخاطر التطور تعد أحد أسباب اإلالقوؿ بأ

عميو كاف عمى في حصوؿ المضرور عمى التعويض، و  جحافاإمسؤوليتو، وىذا ما يشكؿ 
السالمة البدنية  حؽبالضماف لمساسيا بصفة مباشرة بشركات التأميف تغطية مخاطر التطور 

ستبعاد مخاطر التطور مف نطاؽ إبالنتيجة فال يوجد ما يبرر والنفسية لممستيمؾ، و 
 .(1)التأميف

 جات الغذائيةإلزامية التأمين عمى المنتو البند الثاني :مدى 
المصري( مف مدى و  وقؼ التشريعات المقارنة )الفرنسيسنتطرؽ في ىذا البند لبياف م

التأميف عمى المنتوجات الغذائية )أوال(، ثـ نعرج لموقؼ المشرع الجزائري مف ذلؾ  إلزامية
  .)ثانيا(

 لزامية التأمين عمى المنتوجات الغذائية إالفرنسي و المصري من  ينوقف المشرعأوال : م
، وبالرغـ مف التطور المذىؿ الذي عرفتو مختمؼ (2)ختياريإاألصؿ في التأميف أنو 

نتشار واسع ومكثؼ، وما إستيالؾ و إعتبارىا ذات إتوجات خاصة المنتوجات الغذائية بالمن
التي ترتبت عمييا نتائج وخيمة عمى المستيمكيف،  ستيالؾصاحب ذلؾ مف تزايد حوادث اإل

لمصري نص يمـز المتدخميف )صناع اآلف في التشريع الفرنسي و ا إلىإال أنو ال يوجد 
ـ تبرير ذلؾ تتزاما بالتأميف عمى مسؤوليتيـ، و لإمنتجيف( لممنتوجات الغذائية، يفرض عمييـ و 

قتراح صندوؽ لمضماف إيتضمف و  ،لزامية لبعض طوائؼ المينييفإبوجود بوليصة تأميف 
 .(3)بالنسبة لمضحايا غير المؤمف عمييـ

نتجيف، تصعب جميع طوائؼ الم عمىىذا التأميف وتعميمو  إلزاميةالقوؿ بأف فضال عف 
خطورتيا،  مدىمنتوجات الختالفيا في طبيعتيا، و موحد عمى جميع المف تقرير مبدأ عاـ و 
 .(4)الدوائيةكالمنتوجات الغذائية و 

ستيالؾ المنتوجات إاألضرار الجسيمة الناجمة عف وميما يكف مف أمر فاألخطار و 
استبعاد التأميف المؤسس عمى التقدير ة، تفرض ضرورة  التأميف عمييا، و الغذائية خاص
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المصري فرض نظاـ وعميو كاف عمى المشرع الفرنسي و الذاتي لممخاطر مف طرؼ المنتجيف، 
 غذية، عمى غرار ما ىو معموؿ بو بالنسبة لحوادث المركبات.في مجاؿ األ اإلجباريالتأميف 

 لزامية التأمين عمى المنتوجات الغذائية إنيا :  موقف المشرع الجزائري من ثا
لقد وضع المشرع الجزائري ضمانا لحؽ المضرور في التعويض عف األضرار الناجمة 

 بداية بصدور قانوف التأميفذلؾ بفرض نظاـ التأميف اإلجباري و  ،عمى استيالؾ األغذية
80-07(1). 
المترتبة عمى  المسؤولية المدنية فمنو عمى إلزامية التأميف ع 103 الذي نص في المادةو 

المتدخميف )منتجي لتغذية األنعاـ أو لمعالج الطبي، حيث ألـز المشرع المنتوجات المعدة 
التي قد تمحؽ  ميف عمى العواقبأتوردي تمؾ المنتوجات ( عمى عقد تمسوصانعي و 

 . (2)بمستعممي ىذه المنتوجات
ستيالؾ وكثرة تساع مجاؿ اإلا  ر الذي شيدتو الصناعة الغذائية و إال أنو ومع التطو 

األخطار الناجمة عف ذلؾ، كاف لزاما عمى المشرع الجزائري توسيع مجاؿ الحوادث و 
لؾ بفرض نظاـ ذىذا ما تجسد فعال، و و ، ي يغطييا التأميف مف المسؤوليةالمنتوجات الت

نتاجية بضرورة أف يقـو كؿ متدخؿ في العممية اإلذلؾ بتأميف اإلجباري عمى المنتوجات، و ال
التي المتعمؽ بالتأمينات و  95/07رقـ مف األمر  168كتتاب تأميف طبقا لنص المادة إ

يجب عمى كؿ شخص طبيعي أو معنوي يقوـ بصنع أو ابتكار أو تحويؿ أو عمى أنو "نصت 
أمينا لتغطية مسؤوليتو المدنية ستعماؿ، أف يكتتب تستيالؾ أو اإلتعبئة مواد معدة لإل

لييا أعاله في إتتمثؿ المواد المشار تجاه الغير و اتجاه المستيمكيف والمستعمميف و اوالمينية 
المواد الصناعية مستحضرات التجميؿ، ومواد التنظيؼ و لصيدالنية و االمواد الغذائية و 

ضرارا بصفة عامة في أي مادة يمكف أف تسبب أالكيربائية و لكترونية و ة واإليالميكانيكو 
صدر  95/07مف قانوف  168تطبيقا لنص المادة لممستيمكيف والمستعمميف ولمغير... " و 

                                                           
مر قد صدر ىذا القانوف، بعد صدور األو المتعمؽ بالتأمينات  95/07الممغى بالقانوف رقـ  09/08/1980ػ الصادر في 1

المتعمؽ بالزامية التأميف عمى المركبات، و  1974يناير سنة  30الموافؽ لػ  1394محـر  6المؤرخ في  74/15رقـ 
 .1980لو سنة  بالموازاة مع صدور المراسـ التطبيقية

 .163ػ عمياف عدة، مرجع سابؽ، ص 2



 آليات حماية المستيمك من أضرار المنتوجات الغذائية وأثر مسؤولية المتدخل     الفصل الثاني:

 

 

183 

المحدد لشروط التأميف وكيفياتو في مجاؿ المسؤولية المدنية  96/48المرسـو التنفيذي رقـ 
 .(1)عف المنتجات

الثانية منو " يضمف التأميف المسمى المسؤولية المدنية عف المنتوجات طبقا  نصت المادةو 
غيرىـ مف األثار المالية المترتبة عمى ؿ بو، المستيمكيف والمستعمميف و لمتشريع المعمو 

المالية التي تتسبب سبب األضرار الجسمانية المادية و مسؤولية المؤمف لو المدنية المينية ب
 .فييا المنتوجات "

شتراؾ أو التضامف في مسؤولية المؤمف لو مع صت المادة الثالثة  " في حالة اإلما نك
متدخميف آخريف ال يسري مفعوؿ ضماف التأميف إال حسب نسبة مسؤولية كؿ متدخؿ في 

 الضرر الممحؽ ".
لزامية التأميف عمى إة أعاله أف المشرع الجزائري كرس يتبيف مف النصوص المذكور و 

مبدأ قانونيا يمـز طوائؼ المتدخميف ) منتجيف، مستورديف، و موزعيف ..(  هتبر أعالمنتوجات، و 
تفاؽ عمى مخالفتو، باعتباره قاعدة آمرة تترتب عمى مخالفتيا الوقوع تحت طائمة كف اإلال يم

لزامية التأميف السابؽ متثاؿ إلالتي تعاقب عمى عدـ اإل 95/07مر مف األ 184المادة 
خالؿ باكتتاب التأميف، دوف اإل ذلؾدج و  1000دج و  500تراوح بيف ة تليو بغرامإاإلشارة 

 تحصؿ في مجاؿ الضرائب المباشرة لفائدة الخزينة العمومية .و 
 مدى كفاية التأمين من المسؤولية في تعويض المتضررين  :البند الثالث

 المنتوجاتف المسؤولية عف المنتوجات عامة و عمى الرغـ مف تحقيؽ نظاـ التأميف م
 حقو في الحصوؿ عمى التعويض)أوال( عدة مزايا تكفؿ حماية المستيمؾ و الغذائية خاصة ل

غطية األضرار مع زيادة األعباء المالية لت بالموازاةستيالؾ زدياد حوادث اإلإال أف إ
 ي مجاؿ حوادث االستيالؾ )ثانيا(.لى ظيور أزمة التأميف فإالناجمة عنيا، أدى 

 أوال :  المزايا التي يقدميا التأمين من المسؤولية لحماية المستيمك 
لقد حقؽ نظاـ التأميف مف المسؤولية عدة فوائد مكنت المستيمكيف، مف الحصوؿ عمى 

المتعمؽ  95/07التعويض عف األضرار الناجمة عف استيالؾ األغذية، فقد منح األمر رقـ 
 ؿ عمى مبمغ التأميف .بالتأميف حقا مباشرا لممضرور في الحصو 

                                                           
كيفياتو يحدد بشروط التأميف و  1996يناير  17الموافؽ  1416شعباف عاـ  26مؤرخ في  96/48ػ مرسـو تنفيذي رقـ 1
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مكف لممتضرر رفع دعوى مباشرة تجاه المؤمف حتى في ظؿ غياب ضماف مديونية يو 
 .(1)المؤمف حياؿ المؤمف لو

دعوى عف العالقة بيف المؤمف لو والمؤمف، لقد اعترؼ القضاء الفرنسي باستقاللية ىذه الو 
 (2)االجتماعية لتأمينات المسؤوليةالتشريعات لموظيفة نحياز القضاء و إكرس ىذا التوجو  قدو 

المسؤوؿ عف الضرر ذلؾ  تجاهإممتضرريف عف حؽ المضرور لنظرا لسمو حؽ التعويض 
 .(3)لى ىذه الدعوى بمعزؿ عف خصومة المضرور المؤمفإأنو ينظر 

لممضرور عمى مبمغ التعويض، طبقا لنص المادة  متيازإجزائري حؽ كما كرس المشرع ال
ممضرور لدفعو  وعدـ التعويض منو يتبيف احتفاظ المؤمف بمبمغ و  ،95/07مف األمر  598

يبقى ى دائنيو اعتبر دفعا غير مستحؽ و لإلى المؤمف لو مباشرة أو إذا دفعو إوذوي حقوقو، ف
يا التي حققيا نظاـ التأميف مف ورغـ المزا .تجاه المضروراالتزامو بدفع المبمغ قائما 

ال أنو بدى جميا ظيور عدة إجباري لمنتوجات، في ظؿ نظاـ التأميف اإلمسؤولية عف اال
لى ظيور أزمة التأميف إأدت والتي الذي توفره بوليصة التأميف  نقائص سجمت عمى الضماف

 عمى المنتوجات.

 ثانيا :   قصور  نظام التأمين من المسؤولية في كفالة حق التعويض 
مريكية بيف متحدة األة بدأت في الواليات اليلقد شيد التأميف عف مسؤولية المنتج أزمة حقيق

نعكست إجتماعية ا  قتصادية و إفي تمؾ اآلونة تحوالت ، حيث عرفت 1987و 1984سنتي 
لى فرنسا إية عف المنتوجات، وانتقمت ىذه األزمة مسؤولية المدنعمى النظاـ القانوني لم

 200رتفاع أقساط التأميف بنسبة إ ،مف أىـ مظاىر ىذه األزمة خصوصاتحاد األوربي، و واإل
تراجع نسبة التغطية التأمينية رتفاع مبالغ التعويضات، و ا  طار و نتيجة تزايد حجـ األخ %

ما صاحبو مف خسائر السوؽ و  ثير مف شركات التأميف مف، مع انسحاب الك% 54بنسبة 
جنوف البقر، و  ميونتد حوادث األمسؤولية بعالتزايدت أزمة نظاـ التأميف مف ،و  (4)مالية كبرى

                                                           
 .362مرجع سابؽ، ص ، قادة شييدة – 164مرجع سابؽ، ص  ػ عمياف عدة،1
 .32قادة شييدة، مرجع سابؽ، ص  –QANTE RUSSO األستاذةليو إػ وىو ما ذىبت 2
 .362قادة شييدة، مرجع سابؽ، ص ػ 3
، قادة شييدة، في البنوؾ شركات التأميفسيـ ير ألانييار كب و 2003مميوف دوالر سنة  3000قيمة تسجيؿ خسائر بتـ ػ 4

مكانية التأميف لمصمحة األفراد في الكثير مف إأف  L  PRIESTGEORGE، وقد ذىب األستاذ 369مرجع سابؽ ،ص 
 األضرار المتولدة عف النشاطات المينية ، قد تضاءلت بشكؿ مخيؼ.
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المواد الغذائية المعدلة وراثيا، مما جعؿ شركات التأميف عاجزة عمى مواجية األعباء المالية و 
عقود ة التعاقدية في الضخمة المطموبة مف لدف المتضرريف كما أف تكريس مبدأ الحري

عفاءات التي يفرضيا المؤمنوف اإلات و لى زيادة حجـ المشارطإالتأميف مف المسؤولية، أدى 
 تحقيقا لرغباتيـ عمى حساب مصالح المتضرريف.

متضرر لمعديد مف مواجية الاءات الحصوؿ عمى مبالغ التأميف و جر إتعقد أف فضال عمى 
قبوؿ الحموؿ و  رادة شركة التأميفإلى إنصياع لى القضاء، يفرض عميو اإلإالعقبات لموصوؿ 

 الودية الصادرة عنيا، رغـ عدـ تغطيتيا لألضرار التي تصيبو.
ما صاحبيا عة الغذائية مع تعقد مكوناتيا، و خصوصا الصناكما أف تطور المنتوجات و 

لى ضخامة األعباء المالية المستحقة إوادث االستيالؾ المتسمة بالجسامة، أدى مف تفاقـ لح
جوء ملا لىإر الذي دفع ىو األمعاجزة عف تغطيتيا، و لمتعويض، مما جعؿ شركات التأميف 

 نظاـ التأميف المباشر.ل

 عمى المسؤولية عن المنتوجات الغذائية نظام التأمين المباشر الفرع الثاني :
قتدار مسؤولية مف خالؿ عدـ توفير اإلال مف ميفدى العجز الذي ظير في نظاـ التألقد أ

ذلؾ استند ليجة نتة، و لى ظيور أزمة تأميف المسؤوليإالمالي الكفيؿ بتعويض المضروريف 
لمالي لضحايا حوادث لى آلية  أخرى تضطمع بميمة كفالة التعويض اإالفقو والتشريع 
في توفير الغطاء  ىي نظاـ التأميف المباشر مف خالؿ توسيع دائرة المساىميفالمنتوجات، و 

الحوادث التي  جراءالمادية التي تواجو المستيمكيف مف لمالي لمواجية األضرار الجسدية و ا
يستدعي دراسة نظاـ التأميف المباشر، المنتوجات الغذائية غير اآلمنة و ستيالؾ إتترتب عف 

 )البند الثاني( . تحديد المقصود منو )البند األوؿ(،  ثـ تحديد المزايا التي تحققيا ىذه اآللية

 المقصود من نظام التأمين المباشر  البند الول :
الي المطموب لمتعويض عمى يقصد بالتأميف المباشر " التقنية التي تسمح بتوزيع العبء الم

كونتاؿ  األستاذةليو إمف النشاط الميني "وىذا ما ذىبت شخاص المعرضيف لمضرر كافة األ
 .( "Chantel RUSSO) ريسو

قد برزت ىذه الفكرة كآلية بديمة لنظاـ التأميف مف المسؤولية بعد األزمة التي عرفتيا ىذه و 
تستند ىذه اآللية عمى توفير الضماف المالي في الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا، و األخيرة 

لدفع التعويضات المستحقة لممتضرريف مف استيالؾ األغذية غير اآلمنة خصوصا مف 



 آليات حماية المستيمك من أضرار المنتوجات الغذائية وأثر مسؤولية المتدخل     الفصل الثاني:

 

 

186 

تحمؿ  االشتراؾ فيفي دفع األقساط بالتعاوف بينيـ و (1)ة توسيع دائرة المساىميفخالؿ محاول
بالمقابؿ ينشا لكؿ مساىـ الحؽ في التعويض عف األضرار التي ما يصيبيـ مف أضرار، و 

تمحقو جراء تحقؽ محؿ التأميف، و بالتالي تـ توزيع األخطار عمى المساىميف في التأميف 
ف إنطالقا مف ذلؾ فا  ؼ توسيع حؽ الضحية في التعويض، و ع ىدىو ما يتفؽ مو ، (2)الواحد

الممارسة العممية لتأميف المسؤولية قد أحدثت تغييرا عميقا في مبادئ المسؤولية مف خالؿ 
خاصة ما ، (3)ستناد عمى نظرية المخاطرستبعاد التدريجي لمخطأ واإلسيا باإلالتأثير في أسا

ستيمكيف المتضرريف ف ضماف التعويض لممأ تبررتعمؽ منيا بقاعدة الغنـ بالغـر التي 
ستيالؾ األغذية غير اآلمنة تتطمب مساىمتيـ في تمويؿ الكفالة المالية إالمحتمميف مف 

، كما أف ىذه القاعدة لمستفيديف مف المنتوجات الغذائيةالمخصصة لمتعويض، باعتبارىـ مف ا
مف في مساىمة المنتجيف و ض مف خالؿ فرض تفرض توسيع طوائؼ المساىميف في التعوي

 . (4)حكميـ في توفير الضماف المالي الكفيؿ بمواجية مخاطر استيالؾ األغذية
القانونية المطبقة لنظاـ التأميف المباشر  األنظمةالسويدي أنجع يعتبر النظاـ القانوني و 

 التي تقتضي :المتضرريف مف حوادث االستيالؾ، و كآلية فعالة لضماف حقوؽ 
الغير اآلمنة في تعويض األضرار ور مف استيالؾ األغذية المعيبة و المستيمؾ المضر حؽ  -

 التي تصيبو .
 آلية الوفاء تتـ مف قبؿ المؤمف الذي يغطي ىذا التعويض . -
مف ؿ متدخؿ )منتج، صانع، مستورد ( و كتتاب بالنسبة ليذا التأميف مف قبؿ كوجود اإل -

 . (5)أضرار المنتوجات الغذائيةاطر و ستيمكيف المحتمؿ تعرضيـ لمخقبؿ الم
 
 

                                                           
 .377قادة شييدة، مرجع سابؽ، ص ػ 1
 .16عمياف عدة، مرجع سابؽ، ص ػ 2
 .141مقدـ، مرجع سابؽ، ص  سعيدػ 3

حالؿ نظرية الخطر إلى إبفعؿ ممارسة التأميف، و ال يؤدي أف الخطأ لـ يفقد قيمتو " SAVATIER"يرى األستاذ سفاتيو 
 .ف أولوية فكرة الخطأ عمى الخطر تظؿ نسبيةأؿ الخطأ معترفا في الوقت ذاتو، بمح

 .378قادة شييدة، مرجع سابؽ، ص ػ 4
 .384القطب، مرجع سابؽ، ص  محمد محمدػ5
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 ستيالك الغذية إحوادث  مزايا التأمين المباشر في مجال البند الثاني :
يعتبر التأميف المباشر أكثر مرونة مف المسؤولية المدنية، لكونو يجيز لممتضرريف 

كذا المبمغ غبوف الحصوؿ فييا عمى التعويض، و المحتمميف في تحديد الحاالت التي ير 
عا عمى حساب المسؤولية المدنية شيد ىذا النوع مف التأميف تطورا سريكيفيات ذلؾ، و و 
 المسؤولية .و ميف أنيا فاقت ثنائية التأأي  (1)تأميف المسؤولية المدنيةو 

يعد التأميف المباشر أيسر السبؿ التي يسمكيا المتضرر، خاصة مع الصعوبات التي ىذا و 
لية تباع آلية التأميف مف المسؤو إفي التعويض عند  الحصوؿ عمى حقو تعترض المتضرر في

 .(2) اإلجراءاتطوؿ ثبات وتعقد و المتمثمة في صعوبة اإل
آجاؿ التظممات، كما أنو يوفر لى التخفيؼ مف المصاريؼ و إمباشر التأميف ال يدؼوبيذا ي

 ستيالؾ األغذية.إؿ لألخطار السيما في مجاؿ حوادث التوزيع األمث
لى ىذه اآللية يزداد أىمية في الحاالت التي يتعذر عمييا التعرؼ إفضال عف أف المجوء 

عمى المسؤوؿ عف الضرر لتعدد المتدخميف في النشاط الميني، مما يجعميا تقوـ بوظيفة 
 التعويض التمقائي لممضرور دوف حاجة إلثبات خطأ المسؤوؿ عف الضرر.

 نيا تستندأقتدار المالي، طالما الة عدـ اإلالة في حتبقى آلية التأميف المباشر وسيمة فعو 
بعض طوائؼ  ىلى فكرة التعاوف في تحمؿ مخاطر النشاط اإلنتاجي مف خالؿ توزيعو عمإ

 المستيمكيف.
ف قبوؿ بعض األسانيد بالرغـ مف الفوائد التي حققتيا فكرة التأميف المباشر إال أنو ال يمكو 

الضماف، ألف ذلؾ سع دائرة المشاركيف في األقساط و الفكرة، بتو لييا مساندي ىذه إالتي استند 
فالبديؿ العادؿ ىو  ،(RIPERTريبار )يتنافى مع المبادئ الديمقراطية عمى حد رأي األستاذ 

مة ئا أنو األقدر ماديا واألكثر مالأضرار منتجاتو بمؿ المتدخؿ )المنتج( تبعة مخاطر و تحمي
 مالية.
 

                                                           
 .154سعيد مقدـ، مرجع سابؽ، ص ػ 1
 .153قادة شييدة، مرجع سابؽ، ص ػ 2
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ىو فصؿ العالقة لى خرؽ مبدأ قانوني و إباشر تؤدي تاميف المالواضح أيضا أف آلية الو    
ألضرار، أخيرا فاف التأميف المباشر ال يغطي دائما كافة االسببية وااللتزاـ بالتعويض، و بيف 

 .(1)بعادا اجتماعية واسعةأخاصة األضرار التي تأخذ 
بضحايا حوادث  ةاديؽ ضماف خاصنشاء صنإتجاه نحو يجة ليذه المآخذ تـ اإلنتو 
 ستيالؾ .اإل

 لتزام الدولة بضمان التعويض إالفرع الثالث :  
الناتجة عف قميميا وشخصيا و إطاؽ الكوارث الصحية الواسعة النلقد بينت المخاطر و    

التغطية  ستيالؾ المنتوجات الغذائية غير اآلمنة، عدـ قدرة شركات التأميف عمى توفيرإ
حجاميا عف تأميف تمؾ األضرار الواسعة االنتشار أو فرضيا ا  المالية لممتضرريف بؿ و 

 لى ظيور أزمة التأميف.إمعينة لمسؤولية التأميف مما أدى ألسقؼ 
التي أثبتت قصور أضرار وخيمة، و  إلىالؾ التي أدت ستيبيف حوادث اإل مفو     

ئية الناتجة التسممات الغذادث جنوف البقر، والدـ الموبوء و تعاونيات التأميف عف تغطيتيا حوا
 17التي ذىب ضحيتيا  1999 في والية سطيؼ سنة ستيالؾ مادة الكاشير الفاسدإعف 

 .(2)آخر بمرض البوتيميـز 200صابة ا  شخصا و 
 .لى التفكير لضرورة تدخؿ الدولة لضماف تعويض متكامؿ لممتضرريفإكؿ ذلؾ أدى 

تدخؿ الدولة لضماف  قرار بعض التشريعاتإلى إفرز ىذا التطور في نظاـ التعويض د أقو 
حقوؽ المتضرريف، عمى غرار المشرع الجزائري الذي أقر بداية بإنشاء صندوؽ ضحايا 

 .(3)حوادث المرور
 
 
 
 

                                                           
 .145سعيد مقدـ، مرجع سابؽ، ص ػ 1
 .214قادة شييدة، مرجع سابؽ، ص ػ 2
ضرار األلزامية التأميف عف السيارات وبنظاـ التعويض عف إالمتعمؽ ب 1974يناير  30مؤرخ في ال 15-74األمر ػ 3

 .1974سنة  15المتمـ ج.ر،العدد المعدؿ و 
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ـ تعويض ث (2)اإلرىابيةتعويض ضحايا األعماؿ ، و (1)تـ تعويض ضحايا حوادث العمؿ
لى تعديؿ القانوف المدني بإضافة إ، بؿ دفع المشرع الجزائري (3)ضحايا الكوارث الطبيعية

األضرار الالحقة  تغطيةالتي أبرزت دور الدولة في تحمؿ و مكرر مف ؽ.ـ.ج  140المادة 
لـ تكف عدـ المسؤوؿ عف الضرر الجسماني و ذا انإ" أنو التي نصت عمىبالمستيمكيف، و 

 لممتضرر يد فيو تتكفؿ الدولة بالتعويض عف ىذا الضرر ".
تحمؿ الجماعة ممثمة  ميف األثر الواضح في تكريسالممارسة العممية لمتأقد كاف لتطور و 

 .(4)نتشارإلاالواسعة ألخطار السيما الحوادث الممتدة و في الدولة ل
فرضت عمى التي جتماعية )البند األوؿ( انتشار فكرة األخطار اإلوبفعؿ تأثير ميالد و 

ستيالؾ )البند اف تتكفؿ بتعويض المتضرريف مف اإلالدولة التدخؿ بإنشاء صناديؽ ضم
 الثاني(. 

 التعويض  أمبدجتماعية عمى الول :  تأثير فكرة الخطار اإل البند
ستيالؾ األغذية إؾ خاصة ستياللناتجة عف حوادث اإللقد أدت األضرار الجسيمة ا

ذات المصدر غير ألضرار لى سيطرة فكرة كيفية مواجية ىذه األضرار، السيما اإالفاسدة 
نيا  خاصة في بقيت المسؤولية الفردية عاجزة في القياـ بضماف فعاؿ لمتعويض ع المعمـو

لى إىاف ذمكانة أساسية، فتوجيت األنتشار، مما جعؿ لفكرة التضامف األضرار الواسعة اإل
ضفاء طابع الجماعية عمييا لمحد مف إألخطار عمى عبء األفراد، بؿ يجب عدـ ترؾ ا

براز جتماعية األثر الواضح في إاإلة و قتصاديا كاف لتدخؿ الدولة في الحياة اإلكم آثارىا
ستيالؾ طر اإلفي مواجية مخا الع بوضطعمى المجموعة الوطنية اإل الدور الذي يجب

تطور الخطر عمى لى تأثير منظومة المسؤولية المدنية إدى مر الذي أستجابة األا  و 

                                                           
المتمـ ج.ر عدد المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية المعدؿ و  1983ليو يو  02المؤرخ في  11-83القانوف رقـ ػ 1

 .1983سنة  28
المتخذة لصالح بتطبيؽ التدابير و المتعمؽ بمنح التعويضات و  12/02/1997المؤرخ في  97/49المرسـو التنفيذي رقـ ػ 2

ث وقعت في و حوادأرىابية إادية التي لحقت بيـ نتيجة أعماؿ و المأعييف ضحايا األضرار الجسمانية ياألشخاص الطب
 .04، ص 1997، 10ر عدد رىاب ولصالح ذوي حقوقيـ ج،طار مكافحة اإلإ
تعويض الضحايا، ج. ر التأميف عمى الكوارث الطبيعية و  لزاميةإالمتعمؽ ب 26/08/2003المؤرخ في  03/12 رقـ األمرػ 3

 .22ص  ،2003سنة  52عدد 
 .261سعيد مقدـ، مرجع سابؽ، ص ػ 4
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جراءات جماعية لتعويض األضرار في كنؼ التعويض إتخاذ إلى إجتماعي الرامية اإل
 الجماعي المباشر دوف اعتبار لمسؤولية جية معينة .

لـ يتأخر المشرع الجزائري عف مواكبة و ، (1)انتشرت تدريجيا فكرة تكفؿ الدولة بالتعويضف
 نعداـإمكرر في ؽ.ـ.ج، ففي حالة  140دة في نص الما ،ىذه الفكرةأف عمؿ بىذا التطور 

المسؤوؿ عف الضرر الجسماني تتكفؿ الدولة بالتعويض، مما مكف المتضرريف مف الحماية 
عتبار ذلؾحصوؿ عمى التعويض، و الضماف و  سندا قويا تؤسس عمييا األحكاـ القضائية  ا 

 .(2)القاضية بتعويض ضحايا األضرار الجسمانية
التعويض في نص المادة لى فكرة جماعية األخطار و إد أشار المشرع الجزائري قبؿ ذلؾ قو 
طنيف نص عمى أف " كؿ الموا ذإ 1996نوفمبر  28ئري المؤرخ في مف الدستور الجزا 64

يجب عمى كؿ واحد أف يشارؾ في تمويؿ التكاليؼ العمومية  الضريبة، و  أداءمتساووف في 
ستثنائي بوضع نظاـ خاص ة، أو حتى الحوادث ذات الطابع اإلحسب قدرتو الضريبي

 يمكف الحصوؿ عمى التعويض ضرار الجسمانية الناجمة عف المخالفات التي اللتعويض األ
 .(3)ال بواسطة الدولة "إعنيا 

ماية المستيمكيف ضد لى ضماف حإد أف روح ىذه النصوص ترمي أساسا و مف المؤك
 جتماعي الناتج عف استيالؾ األغذية غير اآلمنة.الخطر اإل

نشاء صندوق ضمان لتعويض المتضررين من المنتوجات إلى إالبند الثاني :الحاجة 
 الغذائية 

ستيالؾ األغذية إ تعويض المتضرريف مفمكف الدولة مف ضماف تلقد اتضح أف أىـ آلية 
ستيالؾ، و حوادث اإلنشاء صندوؽ لضماف تعويض المتضرريف مف إغير اآلمنة ىي 
ـ تحديد خصائصو ث، )أوال(شائو إندوافع  التطرؽ إلىنشاء ىذا الصندوؽ إتقتضي دراسة 

 )ثانيا(.
 
 

                                                           
 .261ػ سعيد مقدـ، مرجع سابؽ، ص 1
 .170ػ عمياف عدة، مرجع سابؽ، ص 2
 المعدؿ والمتمـ. 1996نوفمبر28الجزائري المؤرخ في ػ الدستور 3
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 نشاء صندوق ضمان التعويض إأوال: دوافع 
تساع مداىا مف ا  ستيالؾ األغذية غير اآلمنة و إرضت األضرار الجسيمة الناجمة عف لقد ف

أسباب ترجع صناديؽ ضماف لتعويض المتضرريف، و نشاء إقميـ ضرورة اإلحيث األشخاص و 
 لى :إنشاء ىذا الصندوؽ إ

عاجزا عف دفع ي تجعؿ المسؤوؿ عف الضرر معسرا و جتماعية التاألخطار اإل نتشارإ
قد أكدت حوادث مسؤوؿ أو عدـ معرفتو مف أساسو، و التعويض نظرا لضعؼ القدرة المالية لم

لى إ 1980ومائة حالة سرطاف بيف عامي لفي وفاة ألتي خمفت في فرنسا ا "ميونتاأل"
لى وفاة إيات المتحدة األمريكية التي أدت في الوال "VIOX"ستيالؾ دواء إحادثة ، و 1996

( مصاب بأمراض 100000أكثر مف مائة ألؼ )شخص و  (26000ستة وعشروف ألؼ )
ستيالؾ الكاشير الفاسد في مدينة إ، والتسممات الغذائية الناجمة عف 2000القمب سنة

صابةو ( حالة وفاة 17خمفت سبعة عشر ) سطيؼ التي ( مصاب 200)  مائتيأكثر مف  ا 
 .(1)بمرض البوتيمـز

جتماعي الذي يتميز بمرونة توزيع ديؽ الضماف يجسد فكرة التعويض اإلنشاء صناإف إ
ة سريعة لتغطية األضرار الجسيمالييئة االجتماعية بصفة مباشرة و عبء الفرد عمى مجموع 

 جراءات التعويض أو تعقيدىا.إطالة إوغير المتوقعة الوقوع، دوف 
ؾ كنظاـ معاوف لقانوف ستيالدوؽ تعويض المتضرريف عف حوادث اإلصننشاء إف إكما 

تطورة لمتأميف االجتماعي، يعتبر في نفس الوقت صورة ملزامي يسد ثغراتو، و التأميف اإل
ة غير اآلمنة وما ينتج عنيا مف أف حوادث االستيالؾ التي تتسبب فييا األغذيخاصة و 

لذلؾ ، (2)يؤرؽ حكومات دوؿ العالـ قاطبةشكؿ ىاجسا يأضرار مادية، صابات بدنية و إ
ة المسؤولية المدنية عف حوادث نشاء صناديؽ احتياطية لتغطيإزدادت المطالبات بضرورة إ

 ستيالؾ .اإل
 
 

                                                           
 .384 ػ قادة شييدة، مرجع سابؽ، ص1
ػ عبد المجيد خمؼ منصور العنزي، توسيع مجاؿ الحماية المقررة لممتضرريف مف حوادث المركبات مف خالؿ إنشاء 2

العشروف، الجوانب القانونية المؤتمر السنوي الثاني و ، تغطييا وثائؽ التأميف اإلجباري صندوؽ لتعويض األضرار التي ال
 .274، ص 2014مايو  14-13ف، جامعة اإلمارات العربية المتحدة لمتأميف و اتجاىاتو المعاصرة كمية القانو 
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 خصائص صندوق ضمان التعويض  ثانيا :
ال شؾ أف الدولة باعتبارىا الجية األكثر مالئمة مالية تعتبر الضمانة األقوى لممتضرريف 

جراءات الحصوؿ عمى التعويض إضماف التعويضات، مف خالؿ تسييؿ  صناديؽعف طريؽ 
 بخصائص مميزة ىي : تميزفيذا الصندوؽ ي

 حتياطية لمصندوق الطبيعة اإل -أ
لزاـ المشرع الجزائري كؿ أعمؽ بالتأمينات المت 95/07 األمرمف  168تطبيقا لنص المادة 
ال أنو في أحياف كثيرة فقد يكوف المسؤوؿ إتأميف  كتتابإنتاج، بضرورة متدخؿ في عممية اإل

مكف لممتضرريف مف تـ ال يأف تغطيتو المالية غير كافية، و  غير معمـو أو غير مؤمف أو
لى صناديؽ ضماف إاد ستنزاما اإلعميو كاف لستناد لقواعد التأميف، و إالمطالبة بتعويض، 

طابع االحتياط لتدخؿ ، فجؽ.ـ. مف 2مكرر 140مادة ىو ما كرستو نص ال، و (1)التعويضات
يتسـ بالصفة العالجية التكميمية في يشكؿ تغطية كافية لممسؤولية و الدولة بصناديؽ الضماف 

حالة عدـ وجود مسؤوؿ عف األضرار، أو في حالة قصور آليات التعويض األخرى عف 
 .(2)التعويض

 تنوع مصادر تمويل الصندوق  -ب
، واألقساط األخرى التي يقدميا مساىمات الدولةيؿ الصندوؽ مختمؼ يشمؿ تمو 

، ميا بعض الييئات الخاصة والعامةالمساىمات التي تقدنتاج، و مستفيدوف مف الخدمة واإلال
مف تـ توزيع عبء الضماف نيا تحفيز الصندوؽ عمى التمويؿ و ىامة المساىمات مف شأ

 الفعمي عمى أكثر مف جية .
 ستقاللية ية واإلمتع الصندوق بالشخصية المعنو ت -ج

ستيالؾ ىو عبارة عف صندوؽ مالي يتمتع دوؽ تعويض المتضرريف مف حوادث اإلصن
ليو بدفع التعويضات المستحقة لممتضرريف، كمما إيعيد ، الدولة تنشئو ،ية المعنويةبالشخص

تقدر عمى المتضرر الحصوؿ عمى التعويض في حاالت معينة تتعمؽ بكوف المسؤوؿ غير 

                                                           
 .171ػ عمياف عدة، مرجع سابؽ، ص 1
 .393، مرجع سابؽ، صمسعد ػ محمد محمد القطب2



 آليات حماية المستيمك من أضرار المنتوجات الغذائية وأثر مسؤولية المتدخل     الفصل الثاني:

 

 

193 

ستفادة إكات التأميف في التعويض، أو عدـ عجز شر عند عاجز عف الدفع أو  أو ،معمـو
 .(1)لزاميطية التي يوفرىا نظاـ التأميف اإلالمتضرريف مف التغ

                                                           
ػ عبد المجيد خمؼ منصور العنزي، توسيع مجاؿ الحماية المقررة لممتضرريف مف حوادث المركبات مف خالؿ إنشاء 1

الجوانب القانونية  –ف العشرو السنوي الثاني و جباري، المؤتمر التي ال تغطييا وثائؽ التأميف اإلصندوؽ لتعويض األضرار 
 .273، ص 2014مايو  14-13 ،العربية المتحدة اإلماراتتجاىاتو المعاصرة، كمية القانوف، جامعة ا  لمتأميف و 
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 خاتمة

أكثر ، باعتبار أن الغذاء أىميتيا الكبيرةحماية المدنية من أضرار المنتوجات الغذائية، لم
تعقد تركيبتو وخضوعو ارا بالمستيمك، خاصة مع تطوره و أكثرىا إضر المنتوجات إستيالكا و 

 .التكنولوجي المستمرطور لمت

تطور إلى توصمت ىذه الدراسة في إطار اإلجابة عن إشكالية وتساؤالت الموضوع قد و 
خطأ بدءا من تأسيس الحماية عمى قاعدتي الالقواعد القانونية التي تحكم حماية المستيمك 

 في تجسيد الحماية الكافية لممستيمك. القواعد والحراسة، وقد بينت الدراسة قصور تمك

من ية لممستيمك ئقواعد الحماالبينت الدراسة اإلسيام الفقيي والقضائي الفعال في تطوير  اكم
تحقيق قدر ب المة، كما اىتم الفقو والقضاء اإللتزام بضمان السو  خالل إنشاء اإللتزام باإلعالم

متساو من الحماية لممتعاقدين وغير المتعاقدين ممن يصيبيم الضرر من جراء عيوب 
ات الغذائية، وتوحيد أحكام المسؤوليتين  العقدية والتقصيرية مما دفع التشريع إلى جو المنت

 قواعد جديدة لحماية المستيمك تتمثل في نظام المسؤولية الموضوعية الموحدة.إنشاء 

 إال أن المخاطر الجسيمة والبعيدة المدى جعمت الفقو والقضاء يتجيان نحو تطبيق مبدأ
األغذية، وباإلستناد إلى اتخاذ تدابير إحتياطية في مواجية  الحيطة في مجال إستيالك

المخاطر المحتممة خاصة المتعمقة بمخاطر التقدم العممي، كما أنشأ المشرع أجيزة وىيئات 
مختصة بحماية المستيمك مع السماح بإنشاء جمعيات لمدفاع عن حقوق المستيمكين وتمكين 

 ض.المتضررين من الحصول عمى حقيم في التعوي

 وقد توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

ضرار المنتوجات الغذائية المشرع الجزائري إلى تكريس حماية المستيمك من أ سعي -1
 متأثرا بما توصل إليو الفقو والقضاء والتشريع الفرنسي في تطوير القواعد الحمائية. 

 تجسيد الحماية.في قصور قواعد المسؤولية المدنية التقميدية لحماية المستيمك  -2

رغم نص المشرع الجزائري عمى إلزامية اإلعالم وضمان السالمة المفروضين عمى  -3
المتدخل سواء في قانون حماية المستيمك وقمع الغش والنصوص القانونية والتنظيمية 



 خاتمــــــة

 

 

196 

ذين ابيإال أننا الحظنا من خالل الدراسة اإلخالالت الجسيمة والعديدة لممتدخمين  ،المتعمقة بو
الذي يثبتو الواقع من خالل تسجيل تزايد حجم التسممات الغذائية  اإللتزامين، وىو األمر

 فضال عن األضرار الصحية المجيولة والبعيدة المدى.

تحقيقا لألىداف المتمثمة في تكريس الموازنة بين حماية المستيمك وتشجيع المتدخل في  -4
فقد توسع القضاء الفرنسي في نطاق اإللتزام بالضمان والتسميم المطابق ثم  ,تطوير إنتاجو

توجيو نحو التوسع في إنشاء اإللتزامات التعاقدية التي تقع عمى عاتق المتدخل محققا أكبر 
المدني  قدر من الحماية، وقد تأثر المشرع الجزائري بذلك من خالل نصوص القانون

  ونصوص قانون حماية المستيمك.

إال أن المالحظ  الحقوق المكرسة لحماية المستيمك, أقر المشرع الجزائري مجموعة من -5
 ىو اإلنتياك المستمر ليذه الحقوق سواء من طرف المتدخل أو من المستيمك نفسو. 

تأثر المشرع الجزائري بأحكام المسؤولية الموضوعية الموحدة المتعمقة بمسؤولية المنتج  -6
والتي  1985بة الصادرة بموجب التوصية األوروبية المؤرخة في عن المنتجات المعي

إال أن قواعد ىذه المسؤولية تعرضت لمنقد من خالل  ,1998 سنة استوحاىا المشرع الفرنسي
 توسيعيا لمدفوع المتعمقة باإلعفاء من مسؤولية المنتج.

الحيطة،  مبدأ عمى أساسنحو تأسيس المسؤولية  انيوالقضائي المتجإن التطور الفقيي  -7
  فعالية ىذا المبدأ في تكريس الحماية الكافية لممستيمك. أكد

المشرع الجزائري حماية المستيمك من أضرار المنتوجات الغذائية بمجموعة من  لقد جسد -8
، حيث تنحصر اآلليات الوقائية في دور أجيزة الدولة يات الوقائية والردعيةالقواعد واآلل

وكذا جمعيات حماية  التجارة عن طريق أعوان قمع الغش،ارة المتمثمة خصوصا في وز 
حقيا في التأسيس كطرف مدني، أو الحق تكريس ورىا بالمستيمك التي قام المشرع بتفعيل د

في المساعدة القضائية وىو األمر المنصوص عميو في قانون حماية المستيمك وقمع الغش. 
إصدار عقوبات تختمف بين عقوبة الحبس كما تتجسد اآلليات الردعية في دور القضاء في 

 والسجن والغرامة.  
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رغم ضمان المشرع الجزائري لحماية المستيمك بآليات وقائية وردعية، إال أنو يظير جميا  -9
النقص والعجز الفادح في تطبيقيا عمى أرض الواقع، فالوزارة المكمفة بحماية المستيمك ورغم 

عن حماية ادية والبشرية، إال أنيا الزالت عاجزة تفعيميا بمجموعة من اإلمكانيات الم
فالحجم اليائل ة عن المواد الغذائية المستوردة، ، خاصة فيما يتعمق باألضرار الناتجالمستيمك

رار جسيمة ن أدى في العديد من المرات إلى أضليذه المنتوجات المجيولة المصدر والتكوي
سيا اية المستيمك مع منح الحق في تأسلحمجمعيات  ومتعددة، كما أنو ورغم السماح بإنشاء

كطرف مدني، وكذا حقيا في المساعدة القضائية، إال أن ىذه الجمعيات بقيت عاجزة في 
نقص لالقيام بمياميا الفتقارىا إلى اإلمكانيات المادية والبشرية من جية ومن جية أخرى 

  حتى في تكوينيا في المجال القانوني المتعمق بحماية المستيمك.  

نتيجة عدم احترامو  لممتدخل لية جزائيةمسؤولية مدنية ومسؤو رتب المشرع الجزائري  -11
حيث كرس المشرع حق المستيمك المضرور في المطالبة  لإللتزامات المفروضة عميو،

ام التأمين ولية المدنية عن المنتوج، إال أن نظبالتعويض، كما رتب إلزامية تأمين المسؤ 
في جبر الضرر خاصة ما تعمق باألضرار الجسمية والواسعة  المطبق حاليا غير كاف

كما أثبت الواقع عدم لجوء المنتجين إلى الـتأمين عن  ,النطاق من حيث األشخاص والمكان
  منتجاتيم رغم النص عمى إلزامية التأمين.

المزيد من الضمانات  نقترح تكريستزايدة لقانون حماية المستيمك ىمية المنظرا لألو 
 :في المتمثمةحماية لممستيمكين 

 ـ ضرورة صياغة قواعد قانونية تتعمق باألضرار الصحية الناشئة عن الغذاء المعيب.1

 النص صراحة عمى إلزامية مبدأ الحيطة؛ وتوعية المستيمك كي ال يقع ضحية إستيالكـ 2
 األغذية المعيبة عن طريق ترشيد اإلستيالك.

تأسيس مسؤولية المتدخل في ىذا المجال عمى أساس اإلخالل بتدابير مبدأ الحيطة عن ـ 3
 طريق تقرير تطبيق مبدأ الحيطة في مجال حوادث اإلستيالك، وتفصيل إجراءاتيا.

رقابة عمى المنتوجات منذ دعم الييئات واألجيزة المعنية بحماية المستيمك لتفعيل عممية الـ 4
تاريخ إنتاجيا أو إستيرادىا ثم توزيعيا وبيعيا وأخيرا إستيالكيا عن طريق دعميا بالوسائل 
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المادية والبشرية التي تمنحيا النجاعة الالزمة في تكريس الحماية، كإعتماد مخابر جديدة 
المنتوجات  تستعين بيا مصالح التجارة لفحص ومعاينة وتحميل العينات المضبوطة من

الغذائية، بغية تفادي طول اإلجراءات، بفعل بعد المسافات بالدرجة األولى، والتي تؤدي في 
 نتيجة إيجابية لتحميل العينات. إلىأغمب األحيان إلى عدم التوصل 

العمل عمى تفعيل آليات التعاون بين القطاعات المعنية بحماية المستيمك السيما مصالح  ـ5
وزارة المالية )مصالح الجمارك(، لإلتجاه نحو تطوير نظام و وزارة الصناعة، و وزارة التجارة، 

 متكامل لحماية المستيمك.

 تشجيع وسائل اإلعالم المسموعة والمقروءة والمرئية عمى اإلىتمام بقضايا المستيمك.ـ 6

المفروضة عمييم اتجاه المستيمكين مع تشجيع المستيمكين  توعية المتدخمين باإللتزاماتـ 7
عمى اقتناء المنتوجات الغذائية المصنعة محميا، المعروفة المصدر، وىو األمر الذي يساىم 
في تقميص نسبة األضرار التي تصيبيم، ويضمن في نفس الوقت جودة الصناعة الغذائية 

 قتصاد الوطني عموما.إلالمحمية، وتطوير ا

ورة دعم جمعيات حماية المستيمك بالوسائل واإلمكانيات المادية لتحقيق ىدفيا ضر ـ 8
 األساسي وىو تحقيق المصالح المشروعة لممستيمكين.

ة لحل النزاعات بين المستيمكين تفعيل إجراءات التسوية غير القضائيـ تكريس و 9
طبيق إجراءات األجدر ت ، فمنلى الجيات القضائيةوالمتدخمين، أما في حالة المجوء إ

 الصمح كطرق ودية لفض النزاعات.الوساطة والتحكيم و 

 .ين عن المنتوجات الغذائيةمـ تحديث نظام التأ10

ستيالك في ـ ضرورة إنشاء صندوق ضمان إحتياطي لتعويض ضحايا حوادث اإل11
 الخطورة.الحاالت التي تبمغ فييا حوادث اإلستيالك حدا كبيرا من الجسامة و 
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 قـائمـة المراجـع
I. المراجع بالمغة العربية 

 :الكــتب أوال 
 أ. الكتب العامة:

إبراىيم الدسوقي أبو الميل، تعويض الضرر في المسؤولية المدنية، دراسة تحميمية  .1
 .، دون سنة النشرالكويتتأصيمية لتقدير التعويض، مطبوعات جامعة 

الغوثي بن ممحة، القضاء المستعجل تطبيقو في النظام القضائي الجزائري،  .2
 .2005ط.األولى، الديوان الوطني لألشغال التربوية، 

ياد عبد الجبار مموكي، المسؤولية عن األشياء وتطبيقيا عمى األشخاص المعنوية إ .3
 .2009األولى،الطبعة دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان، ، خاصبوجو 

، الوجيز في عقد التأمين، دراسة عمى ضوء التشريع الجزائري في جميمة حميدة .4
 .2014التأمينات، الجزائر، دار الخمدونية، 

شياء دار ؤولية عن األ،المس،المبسوط في شرح القانون المدني نوندحسن عمي ال .5
 .2006 ،ولىاألالطبعة ردن،األ،،عمانوائل لمنشر

، موجز أصول االلتزامات، مطبعة لجنة البيان العربي، القاىرة، مرقسسميمان  .6
1961. 

طارق عبد الكريم شعالن، الحماية الدولية لمبيئة من ظاىرة اإلحتباس الحراري  سالفة .7
 .2010في بروتوكول كيوتو، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، الطبعة األولى، 

 ،ولىالطبعة األ ،الجزائر ،شرمنكميك ل ،المسؤولية المدنيةمين و أالت ،مقدم سعيد .8
2008. 

إبراىيم حاجم الييتي، المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، دار و مؤسسة  سيير .9
 .2011رسالن دمشق، 
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، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، منشورات يعبد الرحمن عبد الح صالح .10
 النشر.، دون سنة األولىالطبعة  الحمبي الحقوقية، بيروت،

الرزاق السنيوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء األول، دار النيضة  عبد .11
 .1964العربية، القاىرة، 

الرزاق السنيوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجمد الثاني، دار  عبد .12
 النيضة العربية، القاىرة، دون سنة النشر,

لقانوني، الجوانب الشكمية والموضوعية، القادر الشيخمي، قواعد البحث ا عبد .13
السيما في رسائل الماجستير والدكتوراه ونظم ترقية القضاة وتدرج المحامين، دار 

 .2010الثقافة، عمان، األردن، الطبعة الثانية، 
الحفيظ بن عبيدة، إلزامية تأمين السيارات ونظام تعويض األضرار الناشئة عن  عبد .14

 .2008حوادث المرور في التشريع الجزائري، منشورات بغدادي، الجزائر، 
زودة، اإلجراءات المدنيةواإلدارية في ضوء آراء الفقياء وأحكام القضاء،  عمر .15

 الجزائر، دون سنة النشر.
يض، مراحل الدعوى من تحرير الصحيفة إلى الطعن المنجي، دعوى التعو  محمد .16

 ,1990بالنقض، دار الفكر العربي، اإلسكندرية، الطبعة األولى، 
محمد لبيب شنب، المسؤولية عن األشياء، دراسة مقارنة، مكتبة الوفاء القانونية،  .17

 .2009سكندرية، الثانية، اإل الطبعة
عمقة بحياة اإلنسان، تالسيد الدسوقي، التعويض عن األضرار األدبية الم محمد .18

دراسة مقارنة بين الفقو اإلسالمي والقانون المقارن، دار الجامعة الجديدة، 
 .2007اإلسكندرية، 

عبد الرحيم الديب، التعويض العيني لجبر ضرر المضرور، دار الجامعة  محمود .19
 .2013الجديدة، اإلسكندرية، 
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 الكتب الخاصة:ب. 
أسعار خالل بلجنائية لممستيمك في مجال عدم اإلأحمد محمد خمف، الحماية ا .1

 .، دون سنة النشرحتكار، دار الجامعة الجديدةوبحماية المنافسة و منع اإل
مميني " دراسة مقارنة في نطاق األعمال حسن التميمي، التنظيم القانوني ل أكرم محمد .2

 .2010األولى،  الطبعةالتجارية "، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، 
إسالم ىشام عبد المقصود سعد، الحماية القانونية لممستيمك بين القانون المدني والفقو  .3

 .2014اإلسالمي " دراسة مقارنة "، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببيا منتجاتو  عبد حسن .4

 .2000المعيبة، دار النيضة العربية، القاىرة، سنة 
سمطان عمي محمد، جسامة العيب كشرط لضمان عيوب المبيع الخفية في عقد  حميد .5

 ., بغداد دون سنة النشرالبيع في الشريعة اإلسالمية
 .2011, بيروت ممدوح إبراىيم، حماية المستيمك في العقد اإللكتروني خالد .6
لم محمد رديعان العزاوي، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية واالتفاقيات الدولية، اس .7

 .2008ة األولى، عمان عدار الثقافة، الطب
المدني دراسة في القانون ، ي، الحماية القانونية لممستيمكسيأحمد الققاسم  عامر .8

 .2002 ،األردن، الطبعة األولى ،عمان ،المقارن، دار الثقافةو 
الحميد ثروت، األضرار الصحية الناشئة عن الغذاء الفاسد أو المموث، وسائل  عبد .9

 .2007الحماية منيا ومشكالت التعويض عنيا، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
اسة مقارنة، منشورات الحمبي المنعم موسى إبراىيم، حماية المستيمك، در  عبد .10

 .2007الحقوقية، الطبعة األولى 
أحمد البييجي، حقوق الممكية الفكرية لألصناف النباتية المعدلة وراثيا، دار  عصام .11

 .2007الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
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ة المنتج، دار الفكر فتاك، حماية المستيمك و تأثير المنافسة عمى ضمان سالم عمي .12
 .2013األولى  الطبعةسكندرية، الجامعي، اإل

بودالي، حماية المستيمك في القانون المقارن، دار الجامعة الجديدة،  محمد .13
 .2007اإلسكندرية، 

بودالي، مسؤولية المنتج عن منتجاتو المعيبة، دراسة مقارنة، دار الفجر،  محمد .14
 .2005الجزائر، 

التي تسببيا منتجاتو الخطرة، دار  ضرارشكري سرور، مسؤولية المنتج عن األ محمد .15
 .1983الفكر العربي، القاىرة، الطبعة األولى، 

، المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار الدواء، مشكالتيا، مسعد محمد القطب محمد .16
 .2014وخصوصية أحكاميا، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 

المنتجات المعيبة و مخاطر المسؤولية عن فعل ،السيد عبد المعطي خيال محمود .17
 .1998وزيع، تالتقدم، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر و ال

 ثانيا: األطروحات والرسائل 
 :األطروحات . أ

لتزام باإلعالم في العقود، رسالة دكتوراه الدولة في القانون الخاص، ذىبية حامق، اإل .1
 جامعة الجزائر.

األضرار الماسة بأمن المستيمك وسالمتو، طيب ولد عومر، النظام القانوني لتعويض  .2
دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كمية الحقوق والعموم السياسية، 

 .2010جامعة تممسان، 
فريدة تكرالي، مبدأ الحيطة في القانون الدولي لمبيئة، مذكرة لنيل شيادة الماجستير  .3

لحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، في القانون الدولي والعالقات الدولية، كمية ا
 .2005جانفي
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قادة شييدة، المسؤولية المدنية لممنتج، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه دولة في القانون  .4
 .2005ـ2004الخاص، جامعة أبي بكر بمقايد، تممسان، 

كريمة بركات، حماية أمن المستيمك في ظل إقتصاد السوق، دراسة مقارنة، رسالة  .5
العموم، تخصص قانون، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولوم دكتوراه في 

 .2014معمري، تيزي وزو، 
ىيفاء رشيدة نكازي، النظام القانوني لعقد التأمين، دراسة في التشريع الجزائري، رسالة  .6

دكتوراه في العموم، تخصص القانون، قسم الحقوق، كمية الحقوق و العموم السياسية، 
 .2012عمري، تيزي وزو، جامعة مولود م

 رســـائل:ال . ب
أحمد معاشو، المسؤولية عن األضرار الناجمة عن المنتجات المعيبة، دراسة مقارنة  .1

بين القانون الفرنسي والقانون الجزائري، رسالة لنيل شيادة الماجستير في القانون 
د ومسؤولية، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة منتوري، و الخاص، فرع عق

 .2005قسنطينة، 
، المسؤولية المدنية عن المواد المعدلة وراثيا، رسالة لنيل شيادة يأم الخير حروش .2

الماجستير في القانون الخاص، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أدرار، 
2014. 

جمال حمالجي، دور أجيزة الدولة في حماية المستيمك عمى ضوء التشريع الجزائري  .3
الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة،  ، كميةة لنيل شيادة الماجستيروالفرنسي، رسال

 .2006ـ2005بومرداس، 
حدوش فتيحة، ضمان سالمة المستيمك من المنتوجات الخطرة في القانون الجزائري  .4

عمى ضوء القانون الفرنسي، رسالة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في الحقوق في 
ية، كمية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، إطار مدرسة الدكتوراه، فرع عقود ومسؤول

 .2010بومرداس، 
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حنين نوال شعباني، إلتزام المتدخل بضمان سالمة المستيمك في ضوء قانون حماية  .5
المستيمك وقمع الغش، رسالة لنيل شيادة الماجستير، فرع عقود ومسؤولية، قسم 

 .2012, سنة الحقوق، جامعة الجزائر
، النظام القانوني لعقد التأمين عمى األشياء ضد الحريق، دراسة مقارنة، حسن قرباس .6

رسالة لنيل شيادة الماجستير في القانون، فرع قانون األعمال، كمية الحقوق والعموم 
 .2012يزي وزو، تالسياسية، جامعة مولود معمري، 

، حماية المستيمك في ظل المنافسة الحرة، رسالة لنيل شيادة الماجستير أرزقي زوبير .7
في القانون، فرع المسؤولية المينية، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود 

 .2014معمري، تيزي وزو، 
زينب عبداهلل عبداهلل محمود، حماية المستيمك في التعاقد اإللكتروني، دراسة مقارنة،  .8

تير، قانون خاص، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس رسالة ماجس
 فمسطين.

سالم بن عبداهلل سالم القرني، التأمين ضد حوادث السيارات في المممكة العربية  .9
السعودية، دراسة تفصيمية مقارنة، رسالة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في العدالة 

جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، كمية  الجنائية، تخصص السياسة الجنائية،
 .2010الدراسات، قسم العدالة الجنائية، تخصص السياسة الجنائية، الرياض 

سامي بمعابد، ضمان المحترف لعيوب منتجاتو في القانون المدني والقواعد العامة  .10
عمال، لحماية المستيمك في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في قانون األ

 .2005كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
سيام خامر، آليات حماية المستيمك في التشريع الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شيادة  .11

 ،2003الجزائر، كمية الحقوق جامعة الماجستير في الحقوق، فرع قانون األعمال
2004 
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جل أبالتحذير من مخاطر الشيء المبيع، رسالة مقدمة من  عدة عميان، اإللتزام .12
الحصول عمى شيادة الماجستير قي الحقوق، فرع عقود ومسؤولية، كمية الحقوق، 

 .2009جامعة الجزائر، 
عصام زعاش، بشير عويسي، فارس نعيجاوي، التعويض عن الضرر المعنوي في  .13

، 2004العميا لمقضاء، سنة رة تخرج لنيل إجازة المدرسة التشريع الجزائري، مذك
2005.  

عماد عجابي، دور أجيزة الرقابة في حماية المستيمك رسالة لنيل شيادة الماجستير،  .14
 .2009، 2008الحقوق، فرع قانون أعمال، كمية الحقوق، جامعة الجزائر، 

نصر جمال بن ساري، بن مناح فاروق، الصفة كشرط لقبول الدعوى، مذكرة نياية  .15
 .2005العميا لمقضاء،  التكوين، المدرسة

 :والممتقيات قاالتالم . ت
إسماعيل نامق حسين، المسؤولية المدنية الناجمة عن التموث الغذائي، دراسة مقارنة،  .1

 ., دون سنة النشرمجمة المفكر، العدد الحادي عشر، جامعة محمد خيضر بسكرة
، محمد الصالح بن عومر، مظاىر الحماية القانونية لمستيمك المنتجات حسيبة معامير .2

 .2014التبغية، ماتقى حماية المستيمك، جامعة أدرار، 
بوعالم, حماية المستيمك في ظل القانون البحري, الممتقى الوطني الخامس, أثر  خميل .3

 .2012 رديسمب 6و5التحوالت اإلقتصادية عمى تعديل قانون حماية المستيمك يومي 
رضا عبد الحميم عبد المجيد، بعض اإلنعكاسات القانونية لتطبيق اليندسة الوراثية في  .4

مجال األغذية والزراعة مؤتمر اليندسة الوراثية الشرعية والقانون، كمية الشريعة 
 .2002مايو  7ـ5، والقانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة

الصحية، دائرة البمدية والتخطيط، عجمان،  حميد النعيمي، دليل اإلشتراطات راشد .5
 اإلمارات العربية المتحدة، دون سنة النشر.
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محمود أحمد األوربي، تقييم إتجاىات المستيمك نحو خدمات التأمين في األردن،  زايد .6
 ، دون سنة النشر.2007جامعة آل البيت، عمان 

لغذائية والنظافة حورية سي يوسف، التزام المتدخل بضمان سالمة المواد ا زاىية .7
 .2009، دار ىومة، الجزائر، الصحية ليا

زىرة محمد المرسي، الحماية القانونية لممستيمك في قانون اإلمارات العربية المتحدة،  .8
 .1997مجمة الحق، كمية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، 

سامية لموشية، دور الجمعيات في حماية المستيمك، مقال قدم في الممتقى الوطني  .9
لحماية المستيمك في ظل اإلنفتاح اإلقتصادي معيد العموم القانونية واإلقتصادية، 

 .2008أفريل  14و13المركز الجامعي بالوادي يومي 
عمى تعديل  ةصاديقتالتحوالت اإلالوطني الخامس، أثر  سماتي الطيب، مقال بالممتقى .10

 .2012ديسمبر 6و5قانون حماية المستيمك، يومي 
في حماية المستيمك، المجمة الجزائرية  أىميتو، جياز الرقابة و بن بوخميس عمي بولحية .11

لمعموم القانونية واالقتصادية والسياسية، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر، 
 .2002، 39، الجزء 01العدد

، 19، دور المستيمك في حماية المستيمك، دراسات إقتصادية، العدد عقيمة خرباشي .12
 .دون سنة وبمد النشر 

و أثرىا عمى قيام مسؤولية المحترف،  89/02، مبدأ المشروعية في قانون أ ع غمري .13
قتصادي، جامعة مجمة القانون اإلقتصادي والبيئة، تصدر عن مخبر القانون والبيئة اإل

 ., دون سنة النشروىران
المؤرخ  09/03فتيحة خالدي، الحماية الجزائية لممستيمك، دراسة في ضوء القانون رقم  .14

معارف، السنة ال، المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، مجمة 2009فيفري25في 
 .2010جوان  ،دون بمد النشر الخامسة، العدد الثامن،
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ن ، دو 38محمد الييني، إشكالية تمثيل جمعيات حماية المستيمك أمام القضاء، العدد .15
 بمد وسنة النشر.

محمد حاج محمد بن عمي، مسؤولية المحترف عن أضرار ومخاطر تطور منتجاتو  .16
 ، دون سنة النشر.المعيبة، مجمة اإلتحاد لمدراسات اإلجتماعية واإلنسانية، جامعة الشمف

محمد صديق محمد عبد اهلل، سارة أحمد أحمد، قواعد المسؤولية التقصيرية الشخصية  .17
 .2011، 52ين المعاصرة، مجمة الرافدين لمحقوق، العددقية والقوانابين القوانين العر 

معمر بن طرية، نحو إقرار نظام موضوعي وصارم لممسؤولية المدنية لممنتج لتكريس  .18
 حق المستيمك في الحماية، دون سنة وبمد النشر.

مفيد أبو زط، الدور الرقابي لجمعيات حماية المستيمك الفمسطيني عمى السمع  .19
وق الفمسطيني، ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر اإلقتصادي لجامعة اإلستيالكية في الس

 17و 16القدس الشرقية، نحو تعزيز تنافسية المنتجات الفمسطينية، خالل يومي 
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 348 ........................بالمستيمك ثانيا> صالحيات النيابة في مكافحة الجرائم الماسة

 352 ..................................البند الثاني> دور قاضي التحقيق في حماية المستيمك
 353 ....................................البند الثالث> دور قاضى الحكم في حماية المستيمك

 353 ....................في تكريس الحماية المطمب الثاني> دور جمعيات حماية المستيمك
 353 ...........................................الفرع األول> تطور حركة حماية المستيمك
 354 ............................................البند األول> نشأة جمعيات حماية المستيمك

 354 .............................المستوى الدوليأوال ـ نشأة حركة حماية المستيمك عمى 
 356 .......................................ثانيا ـ نشأة حركة حماية المستيمك في الجزائر
 357 ..........................................البند الثاني> مفيوم جمعيات حماية المستيمك

 358 .....................................الثاني> صالحيات جمعيات حماية المستيمك الفرع
 359 ................................................عالم و تحسيس المستيمكإالبند األول> 

 :35 ....................................................لى المقاطعةإالبند الثاني> الدعوة 
 ;35 .........................................................البند الثالث> الدعاية المضادة

 ;35 ......................................................متناع عن الدفعإلالبند الرابع> ا
 ;35 ............................................الفرع الثالث> تمثيل المستيمك أمام القضاء

 364 .........................البند األول> دعاوى الدفاع عن المصالح المشتركة لممستيمكين
 364 .............................................................أوال ـ الدعوى المدنية

 364 ......................................ثانيا> دعوى إيقاف أو منع العمل غير المشروعة
 364 ..................................................البند الثاني> دعوى التمثيل المشترك

 366 ..........................البند الثالث> دور جمعيات حماية المستيمك في رفع الدعاوى
 369 ................................................المبحث الثاني> أثر مسؤولية المتدخل 
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 369 ...........ضرار الناشئة عن استيالك األغذيةألجبر االتعويض كآلية لالمطمب األول> 
 369 ........................................................الفرع األول> مفيوم التعويض
 369 .........................................................البند األول> تعريف التعويض
 ;36 ..........................................................البند الثاني> تقدير التعويض

 ;36 .....................................................التقدير القضائي لمتعويض -أوال 
 ;36 ....................................................التقدير القانوني لمتعويضثانيا ـ  
 373 .......................................................تفاقي لمتعويضإلالتقدير ا-ثالثا 

 374 ........................................البند الثالث> سمطة القاضي في تقدير التعويض
 374 ........................................................أوال ـ معايير تقدير التعويض
 378 ...........................................................ثانيا> وقت تقدير التعويض

 ;37 ...........................الفرع الثاني> نطاق التعويض عن أضرار استيالك األغذية
 ;37 .......................................البند األول> التعويض عن األضرار الجسمانية

 383 .................................................أوال ـ التعويض عن الخسارة الالحقة
 383 .................................................ثانيا ـ التعويض عن الكسب الفائت 
 384 .................................................ثالثا ـ التعويض عن العجز المؤقت 

 385 ...................................................رابعا ـ التعويض عن العجز الدائم
 386 ..........................................الثاني> التعويض عن األضرار المادية البند

 386 ...........................أوال> التعويض عن ىالك الشيء ىالكا كميا أو ىالكا جزئيا
 386 .................................................لتزام بمبدأ التعويض الكاملإلثانيا> ا

 386 ...............................البند الثالث> التعويض عن األضرار األدبية )المعنوية(
 387 ............................أوال> التعويض عن الضرر المعنوي في القانون الفرنسي
 387 ............................ثانيا> التعويض عن الضرر المعنوي في القانون الجزائري

 389 ...............................................البند الرابع> تعويض األضرار المرتدة 
 :38 .........................أوال> التعويض عن الضرر المرتد الناشئ عن وفاة الضحية

عمى قيد  ثانيا> التعويض عن الضرر المرتد في حالة وجود المتضرر المباشر
 .............................................................................الحياة

38; 

 ;38 ...........................الفرع الثالث> أنواع التعويض عن أضرار استيالك األغذية
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 ;38 ..........................................................البند األول> التعويض العيني
 393 ........................................................البند الثاني> التعويض بمقابل

 394 .........المطمب الثاني > التأمين كألية لحماية المستيمك من أضرار المنتوجات الغذائية
 394 .............الفرع األول > واقع التأمين عمى المسؤولية المدنية عن المنتوجات الغذائية

 395 ..............................البند األول> مفيوم التأمين عن حوادث استيالك األغذية
 397 .......................أوال  >  أىمية التأمين عمى المسؤولية المدنية لممتدخل )المنتج(

 398 ..............................ثانيا> خصائص عقد التأمين في مجال حوادث االستيالك
 399 ..................................ثالثا>  نطاق التأمين عن حوادث االستيالك الغذائي

 3:3 ............................البند الثاني >مدى إلزامية التأمين عمى المنتوجات الغذائية
التأمين عمى المنتوجات إلزامية الفرنسي و المصري من  ينموقف المشرعأوال >
 ...........................................................................الغذائية

3:3 

 3:4 ..........ثانيا >  موقف المشرع الجزائري من إلزامية التأمين عمى المنتوجات الغذائية
 3:5 ................ويض المتضررينالبند الثالث> مدى كفاية التأمين من المسؤولية في تع

 3:5 .....................أوال >  المزايا التي يقدميا التأمين من المسؤولية لحماية المستيمك
 :36 ..................ثانيا >   قصور  نظام التأمين من المسؤولية في كفالة حق التعويض

 3:7 .............المسؤولية عن المنتوجات الغذائيةالفرع الثاني >نظام التأمين المباشر عمى 
 3:7 ........................................البند األول >المقصود من نظام التأمين المباشر

 3:9 ..................البند الثاني >مزايا التأمين المباشر في مجال حوادث استيالك األغذية
 ::3 ........................................الدولة بضمان التعويض التزامالفرع الثالث >  

 ;:3 .....................التعويض أالبند األول >  تأثير فكرة األخطار االجتماعية عمى مبد
من المنتوجات  البند الثاني >الحاجة إلى إنشاء صندوق ضمان لتعويض المتضررين

 ..............................................................................الغذائية
3;2 

 3;3 ..........................................أوال> دوافع إنشاء صندوق ضمان التعويض
 4;3 .............................................ثانيا >خصائص صندوق ضمان التعويض

 7;3 ..............................................................................خـاتمة
 422 ...............................قائمة المراجع ........................................
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 الملخص

إن موضوع حماية المستهمك من المنتوجات الغذائية من الموضوعات البالغة األهمية 
 التدخل إلىمما دفع المشرع الجزائري  ،الحاليالرتباطه بصحة المستهمك خاصة في عصرنا 

، متجاوزا القواعد المتعمق بالقواعد العامة لحماية المستهمك 98/00رقم القانون  بإصدار
التقميدية المنصوص عميها في القانون المدني التي عجزت عن توفير الحماية الكافية 

المتعمق بحماية المستهمك و قمع  08/00رقم  لممستهمك. لذا أصدر المشرع الجزائري القانون
الذ ي فرض إلتزامات عمى المتدخل، ووضع مجموعة  98/00الذي ألغى القانون رقم  الغش

من اآلليات الوقائية والردعية لتجسيد حماية المستهمك من مختمف األضرار الناتجة عن 
 إستهالك األغذية.

 

 

Le résumé 

La protection du consommateur envers les produits alimentaires 
est un sujet primordial et très important car la santé du 
consommateur en dépend notamment à l’époque que nous vivons, 
chose qui à poussé le législateur algérien à légiférer à ce sujet en 
promulguant la loi 89/02 relative aux règles générales de protection 
du consommateur, dépassant les règles traditionnelles édictées par 
le cadre civil qui n’ont pas suffit à garantir une protection  suffisante 
au consommateur. Pour ce la le législateur algérien a promulgué la 
loi 09/3 relative a la protection du consommateur et à la répression 
des fraudes abrogeant la loi 89/02 et qui impose plus d’obligations 
aux intervenants ainsi que des mécanismes de prévention et de 
dissuasion pour garantir la protection du consommateur des divers 
dommages résultant de la consommation des produits alimentaires. 


