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أستاذ القانون املدني املشارك
قسم القانون ،كلية أحمد بن محمد العسكرية
الدوحة ،قطر

يدور موضوع هذا البحث حول دراسة مدى فعالية النظام القانوني لضمان سالمة
األشخاص من أضرار املنتجات املعيبة في القانون املصري .فعلى الرغم من اهتمام
القانون املصري بضمان سالمة األشخاص ،إال أن التطور التكنولوجي قد أدى إلى تنوع
املنتجات التي تفتقد إلى عنصري السالمة واألمان ،بشكل يعرض األشخاص ملخاطر
واضحا للقواعد العامة في القانون املدني ولألنظمة
وأضرار كبيرة ،األمر الذي مثّل حتد ًيا
ً
القانونية اخلاصة .ولقد ترتب على ذلك وجود اإلشكالية التالية :إذا كان النظام القانوني
املصري يتجه نحو االعتماد على االلتزام بالسالمة ،سواء في شكله التعاقدي في القانون
املدني ،أو في شكله القانوني في قانون حماية املستهلك ،فإن السؤال الذي يطرحه البحث
يتمثل في مدى كفاءة وفعالية هذه األنظمة القانونية؟
وملا كان الهدف من هذا البحث يكمن في محاولة السعي نحو تبني نظام قانوني فعال
لضمان سالمة األشخاص من أضرار املنتجات املعيبة ،فإن حتقيق هذا الهدف ال يستلزم
فقط اختبار مدى كفاءة الوسائل القانونية التي أقرها النظام القانوني املصري ،بل
يقتضي تلمس حلول قانونية أخرى تعزز هذا الهدف ،وال شك أن ذلك ال ميكن أن يتم إال
من خالل االستعانة بالقانون الفرنسي الذي ميثل أحد أهم مصادر القانون املصري.
وقد خلص البحث إلى قصور النظام القانوني املصري املتعلق بضمان سالمة األشخاص
من أضرار املنتجات املعيبة ،سواء أكان في إطار القواعد العامة للقانون املدني ،أم في إطار
قانون حماية املستهلك ،فااللتزام بالسالمة العقدية قد تراجع دوره في ضمان السالمة
بشكل واضح ،كما أن قانون حماية املستهلك لم يضع تعري ًفا محد ًدا لعيب عدم السالمة،
أساسا قانونيًا
ولم ينص على اعتبار عيب غياب عنصري السالمة واألمان في املنتجات
ً
في دعاوى تعويض املضرورين عن عيوب املنتجات والسلع.
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ونتيجة لذلك ،أوصت الدراسة بأن يتبنى املشرع املصري نظا ًما قانونيًا موح ًدا لضمان
سالمة األشخاص من أضرار املنتجات املعيبة ،وأن يستلهم أسسه وأركانه من قانون
املسؤولية املوضوعية عن املنتجات املعيبة الذي تبناه املشرع الفرنسي ملا يتمتع به من
نسيج متماسك ومترابط.
كلمات دالة :االلتزام بالسالمة ،املسؤولية العقدية ،مسؤولية املنتج ،قانون حماية
املستهلك ،النظم القانونية اخلاصة.
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المقدمة

أوالً -موضوع البحث
ملا كان حق اإلنسان في سالمة جسده يعد من أهم األولويات التي تتصدر قائمة
االحتياجات اإلنسانية ،كما أنه من األهداف والدعائم التي تقوم عليها مختلف األنشطة
االجتماعية واالقتصادية ،فقد حثت الشريعة اإلسالمية على ضرورة حمايته وعدم
املساس به ضما ًنا حلفظ النفس ،كمقصد شرعي جتسده العديد من أوامر الشرع
ونواهيه .كذلك فقد حثت النظم القانونية على ضمان سالمة األشخاص باعتبار ذلك
ميثل الضمانة األولى حلقوق اإلنسان ،والعامل األساسي في ضبط وحتقيق االستقرار
في العالقات االجتماعية واالقتصادية .وملا كانت السالمة اجلسدية تتأثر سلبًا بسبب
الطفرات اإلنتاجية التي أفرزت منتجات ال تتوافر فيها مقاييس السالمة واألمان ،فإن
دور القانون يجب أن يدور حول وضع أحكام واضحة لضمان سالمة األشخاص من
األضرار التي تنشأ عن املنتجات املعيبة.
وما يتبناه القانون من أحكام قانونية لتنظيم موضوع معني ُيطلق عليه النظام القانوني،
ً
نشاطا محد ًدا ،أو عالقة معينة،
الذي هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم موق ًفا ما ،أو
بحيث إن كل قاعدة فيه تُشكل ُحك ًما قانونيًا معينًا ،أو تسهم في جانب من جوانبه؛ األمر
الذي يترتب عليه تكوين نسيج مترابط تتكامل أحكامه من أجل حتقيق بعض األهداف
املرجوة(.)1
واألصل أن وضع األنظمة القانونية ُيعد من اختصاص املشرع ،إال أن القضاء قد يلعب
دو ًرا كبي ًرا في حتديدها في بعض احلاالت ،وهذا ما يفسر تواتر مطالب الفقه املصري
املوجهة للقضاء بضرورة تطويع قواعد املسؤولية العقدية من أجل استقبال االلتزام
بضمان السالمة في نطاق االلتزامات التعاقدية؛ ليكون التزا ًما عا ًما يقع على البائع
احملترف ،ويجعله ضامنًا لعيوب ومخاطر املنتجات في مواجهة كل مضرور ،سواء أكان
طر ًفا معه في عالقة تعاقدية أم ال ،لكن هذه املطالب الفقهية لم تالق قبولاً لدى القضاء
املصري الذي استقر على التعامل مع موضوع ضمان السالمة بشكل غير مباشر ،إما
من خالل نظرية ضمان العيوب اخلفية ،أو من خالل كون االعتداء على األشخاص ميثل
خطأ ً تقصير ًيا ،أو من خالل املسؤولية عن حراسة األشياء.
((( األصل في النصوص القانونية – كما قضت بذلك احملكمة الدستورية العليا املصرية – أنها تؤخذ
باعتبارها متكاملة ،وأن املعاني التي تتولد عنها يتعني أن تكون مترابطة فيما بينها مبا يرد عنها التنافر
أو التعارض .حكم احملكمة الدستورية العليا في القضية رقم  22لسنة  8ق .دستورية ،الصادر بجلسة
 5يناير .1991
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ولقد انتقد الفقه املصري التقليدي توجهات القضاء على أس��اس أن االل�ت��زام العقدي
بالسالمة هو الوسيلة القانونية األكثر فعالية في حماية املضرورين من أضرار السلع
واملنتجات( .)2وملا كان الفقه املصري ينتقد توجهات القضاء التي تعتمد على املسؤولية
التقصيرية والشيئية ،ويسعى إلى التمرد عليها خللق واقع يتماشى مع هدف ضمان
سالمة األشخاص من أضرار املنتجات املعيبة ،فإننا سنكتفي بتناول االلتزام العقدي
بالسالمة ،غير أن هذه الدراسة ليس موضوعها البحث في ترجيح االلتزام بالسالمة
العقدية على غيره من صور املسؤولية ،وال البحث في موقف القضاء الذي نال نصيبه
من االنتقادات الفقهية التي تتسم باملوضوعية ،بل موضوعها يتمثل في رصد رؤية
الفقه باعتبارها جتسي ًدا ملا يجب أن يكون عليه النظام القانوني اخلاص بضمان سالمة
األشخاص من أضرار املنتجات املعيبة.
وال يقتصر موضوع البحث على استعراض القواعد العامة في القانون املدني ،بل يتسع
ليشمل األنظمة القانونية اخلاصة التي تسعى إلى حتقيق احلماية القانونية للمضرور من
عيوب املنتجات والسلع .ومن هذه األنظمة القانونية اخلاصة التي تبناها املشرع املصري،
قانون حماية املستهلك رقم  67لسنة  2006املعدل بالقانون رقم  181لسنة  ،2018والذي
نص على مسؤولية املنتج ومن في حكمه عن أضرار السلع املعيبة ،وعلى بعض القواعد
التي تهتم بضمان سالمة األشخاص ،وبالوقاية من مخاطر السلع واملنتجات( .)3كما أن
قانون التجارة رقم  117لسنة  1999قد تناول ً
أيضا مسؤولية املنتج عن أضرار منتجاته
املعيبة(.)4
((( لسنا هنا بصدد احلديث عن دور القضاء في تطوير أحكام املسؤولية العقدية ،فهذا املوضوع قد نال
نصيبه من التفصيل في األبحاث التي تناولته .انظر على سبيل املثال :جابر محجوب علي ،ضمان
سالمة املستهلك عن األضرار الناشئة عن عيوب املنتجات الصناعية املعيبة :دراسة في القانون الكويتي
والقانونني املصري والفرنسي ،القسم الثاني ،مجلة احلقوق ،جامعة الكويت ،مج  ،20ع 1996 ،4؛
محمد علي عمران ،االلتزام بضمان السالمة وتطبيقاته في بعض العقود ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
1980؛ محمد وحيد ،االلتزام بضمان السالمة في العقود ،دار النهضة العربية ،القاهرة2001 ،؛ محمود
التلتي ،النظرية العامة لاللتزام بضمان سالمة األشخاص ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة عني
شمس ،1988 ،ص 192؛ وسام صدام صالح ،االلتزام بضمان السالمة في عقود السياحة ،رسالة
ماجستير ،كلية احلقوق ،جامعة اإلسكندرية.2018 ،
((( علي أحمد صالح املهداوي ،مسؤولية املزود عن إخالله بالتزام ضمان سالمة األغذية ،مجلة الشريعة
والقانون ،جامعة اإلمارات ،عدد  ،73السنة  ،32يناير 2018؛ أسامة عبد الرازق جميل ،االلتزام بضمان
املطابقة في عقود االستهالك التقليدية واإللكترونية ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة طنطا،
.2017
((( عالء التميمي عبده ،التزام التاجر بضمان سالمة املستهلك ضد األضرار البيولوجية في عصر حترير
التجارة الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2017 ،
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نستنتج مما سبق أن موضوع البحث يدور ،في القانون املصري ،حول التوجهات
الفقهية التي تسعى إلى تطويع قواعد القانون املدني خللق التزام تعاقدي بضمان
سالمة األشخاص في مواجهة املنتجات التي تفتقد السالمة واألمان ،وكذلك حول تطور
السياسات التشريعية احلديثة ،وخاص ًة قوانني حماية املستهلك التي رأى فيها الفقه
احلديث جتسي ًدا مليالد التزام قانوني بضمان السالمة .وبتعبير مختصر ،يتمحور البحث
حول مدى قدرة االلتزام بالسالمة ،سواء في شكله التعاقدي أو في شكله القانوني ،على
فرض نظام قانوني يتسم بالفعالية ويضمن سالمة األشخاص من أضرار املنتجات
املعيبة.
ثانيًا -إشكالية البحث
على الرغم من تنوع الرؤى ،في القانون املدني ،بني الفقه والقضاء ،وتعدد التدخالت
التشريعية في األنظمة اخلاصة ،إال أن ذلك قد يثير نو ًعا من الشك يتمثل في وجود أحكام
قانونية متضاربة وغير متجانسة ،األمر الذي يؤثر على فعالية هذه األنظمة القانونية في
حتقيق هدف ضمان سالمة األشخاص من أضرار املنتجات املعيبة .وال شك أن الكشف
عن مدى فعالية األنظمة القانونية التي متخضت عن االلتزام بالسالمة ،سواء التعاقدي
أو القانوني ،يستلزم دراسة متأنية يتم من خاللها تتبع مختلف األحكام التي كرستها
القواعد العامة واألنظمة اخلاصة ،وهو أمر يثير العديد من الصعوبات.
ثال ًثا -الهدف من البحث
يهدف البحث إلى وضع األنظمة القانونية التي تبناها القانون املصري في مرمى
القانون الفرنسي من أجل تسليط الضوء عليها واستنباط بعض الدروس التي من
خاصا
املأمول االستفادة منها .فال شك أن القانون الفرنسي قد شيَّد نظا ًما قانونيًا
ً
باملسؤولية عن أضرار ومخاطر املنتجات املعيبة .فتطور أنظمة السوق واإلنتاج،
واالستهالك ،قد أدى إلى انتقال مركز الثقل في املسؤولية من اإلنسان احلر املسؤول
إلى املادة اخلاضعة لقانون واحد وصارم ،وبذلك أصبحت املسؤولية القانونية ال
ترتكز في العصر احلديث على سلوك الشخص وما يرتكبه من أخطاء ،بل على عيوب
املنتجات.
ولقد ترتب على هذا التطور وجود نظام قانوني موحد يتعلق بضمان سالمة األشخاص
في مواجهة املنتجات املعيبة ،وهذا النظام القانوني هو الذي سيشكل البوصلة التي
توجهنا فيما نقدمه من مقترحات نأمل أن يتبناها املشرع املصري.
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رابعً ا -املنهجية وخطة البحث
إذا كان الهدف من هذا البحث هو إبراز التفاعل املستمر بني الواقع ،وما يعكسه من شك
حول مدى فعالية األنظمة القانونية في القانون املصري ،وبني املأمول املتمثل في السعي
املستمر نحو تفعيل حماية املضرور من املنتجات املعيبة ،فإنه من املناسب االعتماد على
املنهج التحليلي املقارن ،فهذا املنهج يسمح لنا بالتعمق في دراسة النصوص واألحكام
املستقر عليها في القانون املصري ،ومقارنتها مبا وصل إليه القانون الفرنسي الذي
ً
ارتباطا وثي ًقا،
استطاع ،بفضل نظامه القانوني املتماسك ،أن يرتبط بالبيئة احمليطة به
سوا ًء على مستوى عالقته بدول االحتاد األوروبي( ،)5أو على مستوى مواكبته للتطورات
احلديثة(.)6
ونتيجة ملا سبق ،سنقوم بتقسيم هذا البحث على النحو التالي:
املبحث األول :مدى فعالية االلتزام بالسالمة في ضمان سالمة األشخاص عن أضرار
املنتجات املعيبة.
املبحث الثاني :النظام القانوني املأمول لضمان سالمة األشخاص من أضرار املنتجات
املعيبة :رؤية في ضوء القانون الفرنسي.

((( لقد تبوأت املسؤولية املوضوعية مكانة متميزة في دول االحتاد األوروبي ،واحتلت مساحة كبيرة من
اهتمامات الدول األعضاء ،فكانت محالً للعديد من التشريعات ،خاص ًة بعد صدور املرسوم األوروبي
للمنتجات املعيبة في  25يوليو  .1985وعقب صدور هذا املرسوم األوروبي أصدر املشرع الفرنسي
قانون املنتجات املعيبة في  19مايو  1998الذي كرس املسؤولية املوضوعية عن املنتجات املعيبة.
((( تتجلى بعض الدروس املستفادة ،كما ستبني الدراسة ،في أن املشرع الفرنسي ،في النظام القانوني
الذي شيده لضمان سالمة األشخاص من أضرار املنتجات املعيبة ،يخاطب املنتجني بنصوص قانونية
تعكس بوضوح غاية تشريعية تتجسد في هدف ضمان السالمة ،وهي غاية متت صياغتها على أرض
الواقع بشكل واضح ،وليس أدل على ذلك من تعريف املشرع للمنتجات املعيبة بأنها تلك التي تفتقد
لعنصري السالمة واألمان.
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املبحث األول
مدى فعالية االلتزام بالسالمة في ضمان سالمة األشخاص
من أضرار املنتجات املعيبة
ُيعد غموض املسؤولية التقصيرية والشيئية ،في العديد من احل��االت ،من األسباب
التي جعلت القضاء الفرنسي يرى أن املسؤولية العقدية ميكن أن تلعب دو ًرا فعالاً في
توفير السالمة لفئات متنوعة من األشخاص .ونتيجة لذلك ،تطورت السياسة القانونية
وف ًقا لتوجهات فقهية وقضائية مفادها أن عقد العمل يولد على عاتق رب العمل التزاما ً
بالسالمة اجلسدية في مواجهة العامل( ،)7ثم تبلور بوضوح الوجود القانوني لاللتزام
بالسالمة في مجال عقد النقل ،حيث قررت محكمة النقض الفرنسية أن ناقل األشخاص
يقع عليه االلتزام بسالمة الركاب(.)8
ولقد اتسع نطاق االلتزام بالسالمة في عقود أخرى ليصبح األساس القانوني الذي تتم
من خالله حماية األشخاص املعرضني ملخاطر وأضرار كبيرة( ،)9ومن هذه العقود ،عقد
البيع الذي يرى البعض أن نطاقه يتسع لفرض هذا االلتزام على عاتق البائع احملترف(،)10
لكن وبرغم األهداف النبيلة التي سعى إليها القضاء الفرنسي ،فإن وجود التزام مستقل
بضمان السالمة العقدية قد أثار العديد من أوجه الغموض (املطلب األول).
ومل��ا ك��ان القضاء امل�ص��ري ل��م يتبع توجهات القضاء الفرنسي ،ونتيجة لعيوب نظام
املسؤولية عن حراسة األشياء التي أبرزها الفقه ،فقد أطلق املشرع يده في سن قوانني
حماية املستهلك ،وكان آخرها قانون حماية املستهلك رقم  181لسنة  2018الذي نص على
العديد من النصوص القانونية التي تتعلق بسالمة السلع واملنتجات من العيوب ،وهو األمر
الذي جعل البعض يرى أن ضمان سالمة األشخاص قد مت إحاطته بنظام قانوني يجمع بني
مظاهر احلماية الوقائية والعالجية ،ويتميز بقدرته على توحيد وتفعيل النظام القانوني
(7) F. Terré et Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil - les obligation, 8e édition, Dalloz,
Paris, 2002, p. 871.
((( انظر بصفة عامة في االلتزام بالسالمة :محمود التلتي ،مرجع سابق؛ محمد على عمران ،مرجع سابق؛

محمد وحيد ،مرجع سابق.
((( قام القضاء الفرنسي بتطبيق االلتزام بالسالمة في كل مرة يتوافر فيها وجود طرف يستحق احلماية،
فعلى سبيل املثال ،وضع القضاء الفرنسي على صاحب الفندق التزاما ً بالسالمة في مواجهة العميل.

(10) J. Pellissent, Contribution à l’analyse de la distinction de obligation de moyens et des
obligations de résultat, L.G.D.J. 2001, n°1073.
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لضمان سالمة األشخاص في مواجهة أضرار املنتجات املعيبة(( )11املطلب الثاني) ،لكن
السؤال الذي يطرح نفسه هو :هل قدم قانون حماية املستهلك نظا ًما قانونيًا يتسم بفعاليته
في ضمان سالمة األشخاص في مواجهة أضرار السلع واملنتجات املعيبة؟

املطلب األول
جدلية اخلالف حول وجود واستقالل االلتزام بالسالمة في عقد البيع
لقد جذب االلتزام بالسالمة في عقد البيع اهتمام الفقه بالدراسة والتحليل على أساس
أنه ميثل جوهر النظام القانوني لضمان سالمة األشخاص عن أضرار املنتجات املعيبة؛
األمر الذي ترتب عليه تواتر املطالب الفقهية باستقالله عن نظرية ضمان العيوب اخلفية
(الفرع األول) .وعلى الرغم من االعتراف الفقهي باستقالل االلتزام بالسالمة عن نظرية
ضمان العيوب اخلفية ،إال أن القضاء املصري لم ير فيه إال التزا ًما تاب ًعا وثانو ًيا ،ال يشكل
أساسا قانونيًا في دعاوى التعويض عن أضرار املنتجات املعيبة (الفرع الثاني) .والسؤال
ً
الذي يطرح نفسه هو :ما األسباب التي دعت القضاء املصري لرفض استقالل االلتزام
العقدي بالسالمة؟

الفرع األول
محاوالت االعتراف بوجود التزام مستقل بضمان السالمة في عقد البيع
أصدر القضاء العديد من األحكام القانونية من خالل تطبيقه لنظرية ضمان العيوب
اخلفية التي رأى فيها القدرة على استيعاب بعض احللول القانونية التي توفر احلماية
للمضرورين من عيوب املنتجات املعيبة ،إال أن تطور عيوب بعض املنتجات ،خاص ًة
املنتجات الصناعية احلديثة ،قد ترتب عليه عدم خضوع بعض البائعني احملترفني ألحكام
هذه النظرية ،كما أن شروط تطبيق نظرية ضمان العيوب اخلفية يحول أحيا ًنا دون
تعويض املضرورين من املنتجات املعيبة.
ونتيجة لذلك ،رأى الفقه املصري ض��رورة تشييد نظام قانوني مستقل اللتزام البائع
احملترف بضمان سالمة املنتجات من العيوب( ،)12على ضوء ما قام به القضاء الفرنسي.
( ((1عابد فايد ،االلتزام بضمان السالمة في عقود السياحة في ضوء قواعد حماية املستهلك :دراسة مقارنة
في القانون املصري والقانون الفرنسي ،مجلة كلية احلقوق للدراسات القانونية واالقتصادية ،جامعة
حلوان ،العدد  ،15سنة  ،2006ص .298

;(12) Cass. civ. déc. 1990, Bull. Civ I, n°. 289. 22 Janvier 1991, Bull. Civ I, n°30, p. 18
D. Mainguy, L’avenir de l’obligation de sécurité dans la vente, Droit et patrimoine,
déc. 1998, p. 68.
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فما هو األس��اس القانوني الذي بنى عليه القضاء الفرنسي موقفه ،وال��ذي استند عليه
غالبية الفقه املصري في محاوالته إلثبات استقالل االلتزام العقدي بالسالمة؟

الغصن األول
فصل االلتزام بالسالمة عن نظرية ضمان العيوب اخلفية
لعل أهم ما مييز نظرية ضمان العيوب اخلفية هو اتساع نطاقها الذي مكنها من استيعاب
عيوب جميع املنتجات الصناعية سواء التقليدية أو احلديثة كبرامج احلاسب اآللي .فعلى
الرغم من أن البعض يرفض وج��ود ضمان العيوب اخلفية في مجال برامج احلاسب
اآللي وذلك انطالقا ً من أن ضمان العيوب اخلفية يتعلق ،بحسب وجهة نظرهم ،بعقود
بيع األموال املادية وهو ما ال يتوافر بالنسبة للتكييف القانوني لبرامج احلاسب اآللي
ومصنفات امللكية الفكرية التي يتم إخراجها من نطاق األموال املادية( ،)13إال أن محكمة
النقض الفرنسية قد قضت بوجوب تطبيق أحكام املادة ( )1641من القانون املدني املتعلقة
بضمان العيوب اخلفية على فيروس مت اكتشافه ببرامج مت شراؤها مع مجلة متخصصة
في مجال املعلوماتية( .)14ومن ناحية أخرى ،تساهل القضاء الفرنسي في شرط العيب
اخلفي في املنتجات الصناعية بسبب خصائصها املعقدة التي يصعب على املستهلك
العادي اكتشافها حتى ولو كانت ظاهرة.
ولتفعيل دور نظرية ضمان العيوب اخلفية ،واجه القضاء إشكالية تداول املنتجات
الصناعية بشكل يؤدي إلى تعدد األشخاص الذين يتدخلون في إنتاج وتداول املنتج
في األسواق ،وهذه املشكلة تثور بالنسبة ملجموعة العقود املتتالية والتي يكون محلها
مبيع واحد يتم تداوله من شخص إلى آخر ،وهكذا حتى تصل في النهاية إلى يد املستهلك
العادي ،وحلل هذه اإلشكالية ،استند القضاء الفرنسي إلى أحكام الدعوى املباشرة حتى
يتيح للمستهلك الرجوع على البائع احملترف على أساس أن املستهلك قد انتقل له هذا
احلق من سلفه عن طريق عقد البيع.
وسي ًرا على املنوال نفسه ،ذهب القضاء الفرنسي إلى تشبيه البائع احملترف بالبائع سيِّئ
النية من أجل تعويض املستهلك املضرور عن جميع األضرار املتوقعة وغير املتوقعة.
وبذلك استطاع القضاء عن طريق وضع قرينة سوء النية على عاتق البائع احملترف أن
ميد مظلة احلماية إلى جميع األضرار التي متس بسالمته ،وبذلك ظهر االلتزام بالسالمة
كالتزام تابع اللتزام ضمان العيوب اخلفية الذي شيده القضاء الفرنسي.
(13) A. Lucas, Droit de l'informatique et de l'internet, Dalloz, Paris, 2001, n°759, p. 504 et s.
(14) Cass. Com. 25 novembre 1997, Bull. Civ., 1998, IV, n°3, n°18.
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لكن ،وعلى الرغم من اجلهود التي بذلها القضاء الفرنسي لتطوير نظرية ضمان العيوب
اخلفية ،يرى جانب من الفقه أنها قد عجزت عن توفير احلماية ملستعملي ومستهلكي
املنتجات الصناعية ،ويرجع ذل��ك إل��ى قصر م��دة تقادم دع��وى العيوب اخلفية ،وإلى
صعوبة تطبيق شروطها في العديد من احل��االت ،األمر الذي يؤدي إلى صعوبة إثبات
عدم سالمة املنتجات ،ويؤثر بالسلب على حماية املستهلك(.)15
ويضيف جانب آخر من الفقه أن عجز نظرية العيوب اخلفية ،في بعض احل��االت ،عن
توفير السالمة للمستهلك من مخاطر وعيوب املنتجات الصناعية يرجع إلى أن هذه
النظرية تهدف إلى حتقيق اجلدوى االقتصادية لألشياء واملنتجات املبيعة .ونتيجة لذلك،
فقد متت صياغة النصوص املنظمة لها في إطار هذه الغاية االقتصادية ،األمر الذي ترتبت
عليه صعوبة توسع القضاء في تأويل هذه النظرية حتى ال يقع في مشكلة االنحراف في
تفسير النصوص(.)16
ولهذه األسباب نادى غالبية الفقه بضرورة هجر نظرية العيوب اخلفية ،واالعتماد على
االلتزام بالسالمة من خالل االعتراف مبفهوم السالمة العقدية في إطار عقد البيع.
ويرتبط ظهور مفهوم السالمة العقدية بالتطور الكبير ال��ذي شهده العقد ،وبالدور
الوظيفي املتشعب الذي تبوأه في حتقيق مصالح عامة ،مثل الصحة العامة وحماية البيئة،
لدرجة أن جانبا ً من الفقه الفرنسي صنف العقد كفاعل أصلي في حتقيق املصلحة العامة.
وهذا ما عبَّر عنه األستاذ مكي  ،)17(M. Mekkiالذي أكد أن العقد ليس غاية في حد ذاته،
إمنا هو عنصر أو جزء من كل  ....وهو بذلك ميكن أن يندمج في املصلحة العامة(.)18
ولقد ارتبطت مبررات تغير ال��دور الوظيفي لاللتزامات العقدية ،وم��ا ترتب عليه من
وج��ود التزام مستقل بالسالمة في نطاق عقد البيع ،مبخاطر التحوالت االقتصادية
والصناعية والتقنية التي جعلت الفقه ينادي بوضع سياسة حمائية ،تُراعى فيها املعطيات
االقتصادية واالجتماعية اجلديدة ،وكذلك االعتبارات التي تدفع بعض األفراد والشركات
إلى إنتاج سلع غير مطابقة للمواصفات الفنية ،أو القيام بعمليات تهدف إلى اإلضرار
باملستهلكني( .)19كما ارتبطت هذه املبررات ً
أيضا باالعتبارات األخالقية التي تقتضي بأن
(15) F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 2ème éd.,
Dalloz, Paris, 2002, n°269.
( ((1انظر في هذه االنتقادات :جابر محجوب ،مرجع سابق.
(17) M. Mekki, L'intérêt générale et le contrat contribution à une étude de la hiérachie des
intérêts en droit privé, LGDJ, Paris, 2004.
(18) M. Mekki, op. cit., p. 75 et s.
( ((1محمد املرسي زهرة ،احلماية املدنية للتجارة اإللكترونية ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة ،2008 ،ص .71
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يحافظ املهني على أمن وسالمة املستهلك من مخاطر وعيوب منتجاته الصناعية« ،ويبقى
أن أبسط املبادئ اخللقية ،تستوجب القول بتحمل املنتج مخاطر إنتاجه الذي تسبب به في
زيادة املخاطر في احلياة االجتماعية محق ًقا من ورائه الربح الطائل»(.)20
ونتيجة ل�ل�ن��داءات الفقهية امل�ت��وات��رة ،هجر القضاء الفرنسي نظرية ضمان العيوب
اخلفية( ،)21وجلأ إلى قواعد املسؤولية العقدية مستنب ًطا التزاما ً بالسالمة على عاتق البائع
احملترف لصالح املستهلك(.)22
ويتميز هذا التوجه القضائي بكونه قد أسس ألول مرة مسؤولية البائع احملترف على
االلتزام بالسالمة ،بشكل مستقل متا ًما عن ضمان العيوب اخلفية ،كما يتميز بأنه قد
استبق تطبيق التوجيه األوروب��ي الصادر في  25يوليو  1985املتعلق باملسؤولية عن
املنتجات املعيبة(.)23

الغصن الثاني
األساس القانوني الستقالل االلتزام بالسالمة
يرى جانب من الفقه أن القول بوجود التزام مستقل بالسالمة ميكن استنباطه من النية
املشتركة للمتعاقدين في عقد البيع ،فتفسير إرادة املتعاقدين يؤدي إلى ضرورة االعتراف
بوجود التزام عام بالسالمة ،وهو التزام يقع على البائع لصالح جميع املضرورين .ويبدو
أن هذا التوجه الفقهي املؤيد ملبدأ سلطان اإلرادة قد بحث في تبرير االلتزام بالسالمة عن
طريق ربطه باإلرادات التعاقدية ،فعن طريق البحث في اإلرادة املفترضة للمتعاقدين مت
ربط االلتزام بضمان السالمة بالعقد(.)24

( ((2محمد شكري سرور ،مسؤولية املنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته اخلطرة ،ط ،1دار الفكر
العربي ،القاهرة ،1983 ،ص .73
( ((2جابر محجوب ،علي ،مرجع سابق ،ص .189

(22) Cass. civ., 20 mars 1989, Bull. civ. I, n°137 «le vendeur professionnel est seulement
tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de
nature à créer un danger pour les personnes ou les biens”.
(23) Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, Paris, 2006/2007,
n°8344 et s.
(24) J. Boré, Un centenaire, Le contrôle par la Cour de cassation de la dénaturation des
actes, RTDC, Paris, 1972, Pp. 249 - 305; J. Boré, La cassation en matière civile,
Sirey, Paris, 1998, n°1270.
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لكن استخراج النية املشتركة للمتعاقدين يعتبر أمرا ً في غاية الصعوبة ،ويحيطه العديد
من التحديات التي تتعلق بدور القاضي في تقدير وجود هذه النية واستخالصها من
عناصر الواقع املختلفة ،فال شك أن القاضي يجب أن يتمتع بالفطنة ورجاحة العقل
التي متكنه من حتديد القدر الذي تالقت عنده النوايا مكونة منطقة اإلرادة املشتركة بني
طرفي العقد؛ لذلك ينتقد البعض عملية التفسير الذاتي ألنها قد تؤدي إلى االنحراف بالنية
املشتركة للمتعاقدين ،وهذا ما أكده جانب من الفقه الفرنسي بقوله إن إقرار هذه الطبيعة
التعاقدية لاللتزام بالسالمة يؤدي إلى االنحراف التلقائي بإرادة األطراف(.)25
ولتالفي أوجه النقد املوجهة ملنهجية التفسير الذاتي للعقد ،ذهب البعض إلى أن هناك
رؤية موضوعية للتفسير ،تنصب مباشرة على شروط العقد بشكل موضوعي بعيدا ً
عن البحث في النية املشتركة للمتعاقدين التي تكون وهمية في العديد من احلاالت .ولقد
ذهب الفقيه جيسنت  Ghestinإلى أن موضوع تفسير العقد يعتبر ذا طبيعة مزدوجة،
حيث يتساءل« :أال يناظر املنهج الذاتي الغاية األول��ى للتفسير وهي إيجاد معنى سبق
وجوده لكن صياغته مشوبة بالغموض ،في حني أن املنهج املوضوعي يناظر غاية أخرى
تتمثل في تهيئة حل قانوني مناسب مع األخذ في احلسبان احلاجات واملصالح الواجب
مراعاتها؟»(.)26
هذه الرؤية املوضوعية في التفسير تتفق مع قواعد تكميل العقد التي يدور مضمونها
حول أن العقد ال يجب أن يقتصر على إلزام املتعاقد مبا ورد فيه ،بل يجب أن يتناول أيضا ً
ما هو من مستلزماته وفقا ً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة االلتزام ،فطب ًقا لنص
املادة ( )1135من القانون املدني الفرنسي ،واملادة ( )148من القانون املدني املصري ،ميكن
أن يتسع االلتزام التعاقدي ليشمل ما لم يتم االتفاق عليه في العقد ،طاملا أن هناك تنظيما ً
قانونيا ً أو عرفا ً أو قواعد للعدالة تقر وتساعد على هذا االتساع ،مبعنى أنه إذا وجدت
نصوص قانونية خاصة ذات طابع حمائي ،فإنها ميكن أن يكون من شأنها التأثير على
محتوى االلتزامات التعاقدية التي حتددها النظرية العامة للعقد .وباملنطق نفسه ،فإن
العرف الذي يجري بني الناس ميكن أن يلعب الدور نفسه في حتديد مضمون االلتزامات
التعاقدية والتوسع فيها ،بحيث تصبح متناسبة مع تطور الوقائع.
وهذا هو ما قررته محكمة النقض املصرية التي ذهبت في هذا الصدد إلى أن« :االلتزام
(25) L. Josserand, L’essor modern du concept contractuel, in Recueil d’études sur les
sources du droit, en l’honneur de F. Geny, T.2, 1936, p. 345.
(26) J. Ghestin et Ch. Jamin et M. Billiau, Traité de droit civil, les effets du contrat, 2e
édition, LGDJ, Paris, 1994, n°10.
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التعاقدي قد يتسع ليشمل ما لم يتفق عليه صراحة مما تقتضيه طبيعته»(.)27
وخالصة القول ،إن القضاء أصبحت له القدرة على تعزيز محتوى العقد عن طريق
إضافة بعض االلتزامات ،مبا له من سلطة في التفسير( ،)28وهذا ما عبَّر عنه رأي في الفقه
املصري بقوله« :إن القضاء الفرنسي قد حرر شهادة ميالد التزام عام بالسالمة في
بعض العقود ،كالتزام إيضاحي أو تكميلي يثقل كاهل أحد املتعاقدين قبالة اآلخر بطريقة
ضمنية ،كما حدث في بداية القرن العشرين في عقد النقل ،ثم بسط القضاء نطاق تطبيقه
احلمائي على عدد آخر من العقود»(.)29
أساسا قانونيًا للمسؤولية العقدية الناجتة
ونتيجة ملا سبق ،أصبح االلتزام بالسالمة
ً
عن أضرار ومخاطر املنتجات املبيعة ،ولقد ترتب على ذلك العديد من النتائج :فمن ناحية
أولى ،أصبح تقادم الدعوى التي يرفعها املشتري على البائع ال يخضع ملدة التقادم
القصير لدعوى العيوب اخلفية .ومن ناحية ثانية ،أصبح جزاء اإلخالل بااللتزام
بالسالمة منحص ًرا في األضرار التي تقع على املشتري أو أمواله ،أما األضرار التي
تقع على املنتجات املبيعة نفسها فيتم التعويض عنها من خالل دعوى ضمان العيوب
اخلفية.
لكن ،وعلى الرغم من أهمية النتائج السابقة ،إال أنه قد ترتب على استقالل االلتزام
بالسالمة متدد نطاقه ،األمر الذي ترتب عليه اصطدامه ببعض القواعد العامة في القانون
املدني.
( ((2الطعن رقم  1466لسنة 48ق – جلسة  ،1980/1/23مشار إليه لدى :أحمد السعيد الزقرد ،التزامات
الفندقي ومسؤوليته املدنية في مواجهة السائح أو العميل في عقد اإلقامة «النزول» في فندق ،مجلة
البحوث القانونية واالقتصادية ،كلية احلقوق ،جامعة املنصورة ،مصر ،العدد  ،28سنة ،1993
ص .60
وعلى الرغم من أن هذا احلكم حملكمة النقض قد تبنته من أجل توسيع التزامات صاحب الفندق ،إال أن
عبارة محكمة النقض واضحة في أنها تشمل كل أنواع العقود ،حيث جاء اللفظ عاما ً دون أي تقييد أو
تخصيص.
( ((2إبراهيم عبد العزيز داود ،التفسير القضائي لعقد التأمني  -دراسة حتليلية مقارنة بني القانونني
املصري والفرنسي ،مجلة روح القوانني ،كلية احلقوق ،جامعة طنطا ،مصر ،عدد أغسطس ،سنة
 ،2008ص .403
( ((2أسامة أحمد بدر ،ضمانات املشتري في عقد البيع اإللكتروني :دراسة مقارنة ،مطبعة جامعة طنطا،
الكتاب اجلامعي ،دون تاريخ نشر ،ص .92وانظر بصفة عامة في ضمان االلزام بالسالمة :محمد
على عمران ،مرجع سابق؛ حسن عبد الرحمن قدوس ،مدى التزام املنتج بضمان السالمة في مواجهة
مخاطر التطور العلمي ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،دون تاريخ نشر؛ محمد وحيد ،مرجع سابق؛
محمود التلتي ،مرجع سابق.
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الفرع الثاني
عدم اعتراف القضاء املصري بوجود التزام مستقل بضمان السالمة
في عقد البيع
إذا كان نطاق االلتزام بالسالمة لم يتوقف عن التمدد ،حيث اتخذه القضاء الفرنسي
األساس القانوني لدعاوى جميع املضرورين من عيوب وأضرار املنتجات املعيبة ،إال
أنه يجب التوفيق بني عمومية هذا االلتزام وبني املبادئ القانونية التي حتكم املسؤولية
التقصيرية ،وهذه اإلشكالية التوفيقية بني االلتزام بالسالمة العقدية وبني املسؤولية
التقصيرية ،تكمل وتؤكد الشكوك التي أثارها جانب من الفقه حول الطبيعة القانونية
املوحدة لاللتزام بالسالمة.

الغصن األول
إشكالية الطبيعة القانونية لاللتزام بضمان السالمة
يبدو أن سبب عدم االعتراف باستقالل االلتزام بالسالمة يرجع إلى عدم حسم طبيعته
القانونية ،واحلقيقة أن الطبيعة القانونية لاللتزام بالسالمة ال ميكن تصورها إال من
منظور االلتزامات العقدية التي تهدف إلى حتقيق نتيجة ،فمفهوم السالمة نفسه ال ميكن
أن يكتفي باعتباره التزاما ً ببذل عناية؛ ألن السالمة ال ميكن تقسيمها ،فإما أن يتم االلتزام
بضمان السالمة وعندئذ فهذا التزام بتحقيق نتيجة( ،)30وإم��ا أن يتم االل�ت��زام باتخاذ
بعض االحتياطات أو بعض قواعد احل��ذر ،وه��ذا ليس إال التزاما ً باحليطة واحل��ذر(.)31
وبالتالي فمجرد عدم تقدمي املنتجات للسالمة املنتظرة منها يترتب عليه تخلف االلتزام
بالسالمة( ،)32فسالمة املشتري يجب التعامل معها على أنها غاية يسعى البائع احملترف
إلى حتقيقها باتخاذ الوسائل واآلليات احلمائية التي تضمن عدم تعريض املشتري ألي
مخاطر.
لكن ،وعلى الرغم من تواتر غالبية الفقه على اعتبار االلتزام بالسالمة التزا ًما بتحقيق
نتيجة ،إال أن تتبع األح�ك��ام القضائية يكشف ب��وض��وح ع��ن ت��ردد القضاء ف��ي حسم
(30) D. Humbert, op. cit., p. 307.

( ((3ميرفت ربيع عبد العال ،االلتزام بالتحذير فى مجال عقد البيع ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،دون
تاريخ نشر ،ص ،157حيث ترى الباحثة أن« :االلتزام بالتحذير ال يعتبر التزاما ً بتحقيق نتيجة ،وإمنا
هو مجرد التزام ببذل عناية  ...فااللتزام يكون ببذل عناية متى كانت النتيجة املنتظرة احتمالية وليست
مؤكدة الوقوع».
(32) D. Humbert, op. cit., p. 307.
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طبيعته القانونية ،األمر الذي جعل البعض يرى أن االلتزام بالسالمة امللقى على عاتق
البائع احملترف يقع في منطقة وسطى بني االلتزام ببذل عناية وااللتزام بتحقيق نتيجة.
ومبعنى آخر ،فااللتزام بالسالمة العقدية يعتبر أشد من كونه مجرد التزام ببذل عناية،
وأقل من كونه التزا ًما بتحقيق نتيجة(.)33
ونتيجة ملا سبق ،هل ميكن القول إن عقد البيع ال يعد من العقود التي تضفي على االلتزام
بالسالمة صفة االلتزام بتحقيق نتيجة باعتبار أنه ليس من العقود التي تتوافر فيها
املعايير التي تستوجب وجود هذا الوصف؟ هذا ما أكده جانب من الفقه على سند من
القول بأن معيار االلتزام بالسالمة ال يتوافر إال في بعض العقود التي تتسم بخصوصية
معينة« ،فال يتصور وجود التزام بضمان السالمة ،إال في العقود التي مبقتضاها يعهد
أحد املتعاقدين إلى اآلخر برعايته واحملافظة على شخصه تب ًعا اللتزام آخر رئيسي ،كما
هو احلال في عقد النقل ،الذي يلتزم فيه الناقل بتوصيل الراكب مقابل أجر ،وهذا هو
االلتزام الرئيسي ،ولكن الراكب ،إضافة إلى ذلك ،يعهد إلى الناقل باحملافظة على سالمته
حتى مكان الوصول»(.)34
والواقع أن القول بأن االلتزام بالسالمة ليس التزا ًما بتحقيق نتيجة يجعل املدين بهذا
االلتزام ملز ًما بأن يبذل جهده في تنفيذه دون االلتزام بأي نتيجة ،ويجعله مدينًا مبجرد
التزام باحليطة فقط ،األمر الذي يترتب عليه إضعاف أثر االلتزام بالسالمة العقدية
املفروض على البائع احملترف.

الفرع الثاني
إشكالية متدد االلتزام العقدي بالسالمة في نطاق املسؤولية التقصيرية
من املستقر عليه في الفقه التقليدي أن املسؤولية العقدية تقابل املسؤولية التقصيرية،
فاألولى جزاء العقد ،والثانية جزاء العمل غير املشروع ،ففي نطاق املسؤولية العقدية،
يبحث القاضي في االلتزامات العقدية التي لم يقم املتعاقد بتنفيذها بخطأ منه ،وفي
املسؤولية التقصيرية ،يبحث القاضي في انحراف الشخص عن السلوك املعتاد ومخالفته
لواجب عدم اإلضرار بالغير الذي فرضه القانون ،وهذا يعني أن هناك حدودا ً فاصلة بني
املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصيرية ،كما يعني أن هناك حدو ًدا ال يجب على طرف
االلتزام بالسالمة العقدية جتاوزها؛ ألن ذلك ميثل اعتدا ًء على املسؤولية التقصيرية.
( ((3جابر محجوب ،علي ،مرجع سابق ،ص .189
( ((3حسام الدين األهواني ،عقد البيع في القانون الكويتي ،مطبوعات جامعة الكويت ،1989 ،ص .701
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وعلى الرغم من وضوح العالقة بني املسؤوليتني ،وما يقتضيه ذلك من ضرورة وضع
حد لتمدد االلتزام بالسالمة العقدية في مجال اخلطأ التقصيري ،إال أن هناك توجهات
أساسا قانونيًا لها؛
فقهية نادت بجعل املسؤولية كلها تعاقدية ،وجعل االلتزام بالسالمة
ً
األمر الذي يؤدي إلى استبعاد دور املسؤولية التقصيرية في مجال سالمة األشخاص.
وال شك أن هذا الوضع قد خلق العديد من اإلشكاليات القانونية حول العالقة بني اخلطأ
العقدي واخلطأ التقصيري ،األمر الذي ميكن أن يؤدي إلى التأثير بالسلب على قواعد
املسؤولية املدنية ،وهو ما دفع البعض إلى توجيه سهام النقد للتوجهات القضائية التي
مدت نطاق االلتزام بالسالمة العقدية حلماية الغير في مواجهة البائع احملترف ،على
أساس أن إخالل البائع بسالمة الغير يدخل في نطاق املسؤولية التقصيرية وليس في
نطاق املسؤولية العقدية(.)35
وبذلك جند أن متدد االلتزام بضمان السالمة يثير نو ًعا من اجلدل الفقهي والقضائي
حول املفاضلة بني نظامي املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصيرية ،تلك املسؤولية التي
تعد مبادؤها مبثابة األسس التي تقوم عليها نظرية املسؤولية املدنية في مجملها ،هذا
إلى جانب اخلالف حول الطبيعة القانونية لاللتزام العقدي بالسالمة في عقد البيع ،وهو
خالف أدى إلى وجود العديد من أوجه التضارب التي تؤثر بالسلب على جتانس النظام
القانوني ووحدته.
وبفرض أن هذه املبررات السابقة هي التي جعلت القضاء املصري يرى أن االلتزام العقدي
بالسالمة لم يقدم نظا ًما قانونيًا لضمان سالمة األشخاص ،فهل ميكن لقانون حماية
املستهلك أن يعيد بعث هذا االلتزام في ثوب قانوني محدد القواعد واألحكام ،بحيث يجعل
القضاء يلتزم بقبوله كأساس قانوني لدعاوى التعويض من أضرار املنتجات املعيبة؟

املطلب الثاني
مدى فعالية االلتزام القانوني بضمان السالمة في إطار
قانون حماية املستهلك
من اجلدير بالذكر أن قوانني حماية املستهلك ال تستمد مصادرها من القوانني الداخلية
فقط ،فإذا كان االلتزام بالسالمة في نطاق هذه األنظمة اخلاصة يجد مصدره املباشر
في النصوص التشريعية وليس في أحكام العقد ،إال أنه يعد من أهم املبادئ العاملية،
(35) Jean Carbonnier, Droit Civil - Les obligations, 22ème éd., Presses Universitaires de
France (PUF), Paris, 2000, n° 295. “la sécurité était étrangère au contrat et ne relevait
que de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle”.
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حيث أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة أن سالمة املستهلك من مخاطر السلع يعد من
أهم األولويات التي تسعى إلى حتقيقها مختلف الدول التي يجب أن تتعاون في تبادل
اخلبرات من أجل تفعيل اآلليات القانونية الالزمة حلماية املستهلك(.)36
ولقد أوصى مؤمتر األمم املتحدة الدول بضرورة تبني نظام قضائي يضمن حماية فعالة
للمستهلك من خالل نصوص قانونية تعزز دور القاضي وسلطته التقديرية ،أو من خالل
تبني مجموعة من القواعد التنظيمية التي تراقب سالمة وأمان السلع واملنتجات ،والتي
تشرف عليها أجهزة إدارية تتمتع بسلطة الرقابة على األسواق للتأكد من توافر املقاييس
واملواصفات التي تضعها املنظمات العاملية أو احمللية لتحديد عوامل األمان والسالمة.
وه��ذا يعني أن االل�ت��زام بالسالمة في قوانني حماية املستهلك يحكمه بعض القواعد
التنظيمية التي تدور حول مجموعة من ضوابط السالمة واألمان في املنتجات ،والتي
تتولى اإلش��راف على تطبيقها جهات إداري��ة تراقب ج��ودة وسالمة املنتجات من أجل
ضبط األس��واق( .)37كما حتكمه قواعد سلوكية موضوعية تتعلق مبسؤولية املنتج عن
األضرار التي تسببها املنتجات املعيبة ،وتخضع لرقابة قضائية .ويظهر دور هذه القواعد
املوضوعية بوضوح في قانون حماية املستهلك اجلديد ،حيث نصت املادة ( )27من قانون
حماية املستهلك اجلديد على أنه« :يكون املنتج مسؤولاً عن كل ضرر يلحقه املنتج ،إذا ثبت
أن الضرر بسبب عيب في املنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه.
ويكون املورد مسؤولاً عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه املنتج يرجع إلى طريقة استعماله
استعمالاً خاطئًا ،إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير املورد في اتخاذ احليطة الكافية ملنع
وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه .ويكون املوزع أو البائع مسؤولاً عن كل
ضرر يلحقه أو يحدثه املنتج ،إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده
لالستهالك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه».
والسؤال الذي يطرح نفسه هو :هل اكتفى قانون حماية املستهلك املصري بتقدمي التزام
بالسالمة يتضمن فقط بعض القواعد التنظيمية التي تهدف إلى وقاية األشخاص من
(36) Nations Unies, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement,
30 avril 2018.
( ((3القانون يعتبر في األصل قواعد سلوك ،فهو ينظم سلوك األفراد بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر،

بطريق مباشر عن طريق النهي عن أمر كالنهي عن اإلضرار بالغير ،أو التكليف بأمر كالقوانني اخلاصة
بالضرائب ،وبطريق غير مباشر عن طريق االكتفاء بتقرير أوضاع أو مراكز قانونية دون النهي عن
مسلك أو األمر بعمل أو باالمتناع عنه ،من ذلك القواعد التي حتدد بعض املعاني القانونية أي التي
تتضمن تعريفات ،أو القواعد التي تنظم جهات اإلدارة .انظر في هذا املعنى :أنور سلطان ،املبادئ
القانونية العامة ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية ،2005 ،ص .22-21
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أساسا قانونيًا تقوم
مخاطر السلع واملنتجات؟ (الفرع األول) ،أم أنه قد اعتبر هذا االلتزام
ً
عليه دعوى املضرور من املنتجات املعيبة؟ (الفرع الثاني).

الفرع األول
طبيعة االلتزام القانوني بالسالمة في ضوء القواعد التنظيمية
تنص املادة ( )2من قانون حماية املستهلك املصري رقم  181لسنة  2018على أن« :حرية
ممارسة النشاط االقتصادي مكفولة للجميع ،ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو
ممارسة أي نشاط يكون من شأنه اإلخالل بحقوق املستهلك األساسية ،وعلى األخص:
 -1احلق في الصحة والسالمة عند استعماله العادي للمنتجات» .ويبدو من هذا النص أن
املشرع قد جعل احلق في الصحة والسالمة من األهداف العامة التي يسعى إلى حتقيقها
باعتبارها من احلقوق األساسية للمستهلك ،وهو حق ال شك أنه يتم االعتداء عليه في كل
نصوصا
حالة يتم فيها طرح منتج معيب في األسواق ،وملا كانت األهداف العامة تستلزم
ً
تشريعية تضعها موضع التطبيق ،فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو :ما هي الوسائل
التي استطاع املشرع من خاللها كفالة حق املستهلك في الصحة والسالمة؟
اإلجابة عن هذا التساؤل جاءت مباشر ًة في املادة ( )3من قانون حماية املستهلك التي
نصت على أنه« :يلتزم املورد بقواعد الصحة والسالمة ومعايير اجلودة وضمانها
للمستهلك في منتجاته وف ًقا للمواصفات القياسية املصرية ،أو وف ًقا للمواصفات الدولية
املعتمدة في مصر في حال عدم وجودها».
فما هي قواعد الصحة والسالمة التي مت من خاللها حماية املستهلك من املنتجات املعيبة؟
وما طبيعة املسؤولية التي تترتب على مخالفة هذه القواعد؟

الغصن األول
قواعد تنظيم السالمة في قانون حماية املستهلك
ذكرنا أن املشرع قد ألزم املورد باحترام قواعد الصحة والسالمة ،وتنبثق معظم هذه
القواعد التنظيمية وما حتتويه من مقاييس أمان وسالمة من األحكام التي تضعها املنظمة
الدولية للتوحيد القياسي( ،)38()ISOوإل��ى جانب هذه املقاييس ،تقوم كل دول��ة بتبني
املواصفات واملقاييس التي تراها مناسبة لتحقيق جودة وسالمة املنتجات الصناعية في
مختلف القطاعات.
(38) L’Organisation internationale de normalization (ISO), 2017, Comment élaboronsnous les normes? Disponible à l’adresse https://www.iso.org/fr/developing-standards.
html page consultée le 24 avril 2018.
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ومن هذه القواعد التنظيمية ،حالة إذا ما ظهر عيب في السلع واملنتجات ،يلتزم املورد
بإخطار جهاز حماية املستهلك ،وفي هذا الصدد تنص املادة ( )19من القانون رقم 181
لسنة  2018على أنه« :يلتزم املورد خالل مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه
بوجود عيب في املنتج أن يبلغ اجلهاز بهذا العيب وبأضراره احملتملة ،فإذا كان من شأن
العيب اإلضرار بصحة املستهلك وسالمته ،التزم املورد بأن يبلغ اجلهاز بهذا العيب
فور اكتشافه أو علمه به ،وأن يعلن توقفه عن إنتاج املنتج أو التعامل عليه ،وأن يحذر
املستهلكني من استخدامه بالنشر في وسائل اإلعالم املختلفة».
وإلى جانب احلالة السابقة التي تتعلق باكتشاف عيب عدم السالمة ،فإنه في األحول
التي ينشأ فيها نزاع بني املورد واملستهلك حول هذا العيب ،يحال األمر إلى جهاز حماية
املستهلك ليصدر ق��را ًرا ملز ًما في هذا الشأن( .)39وتنص امل��ادة ( )52من قانون حماية
املستهلك في فقرتها الثانية على أنه« :للجهاز أن يصدر قرا ًرا باستبدال السلعة أو برد
قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقدمي املستهلك الشكوى ،مضا ًفا إليه العائد املقرر وف ًقا
للسعر املعلن من البنك املركزي ،أو برد القيمة السوقية للسلعة ،وذلك كله وف ًقا للضوابط
واإلجراءات التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون» .ويجوز للجهاز أن يشكل جلانًا
تتولى فحص هذه املنازعات ،وتصدر التوصيات الالزمة في شأنها للجهاز( ،)40وأن
يوجه أطراف النزاع لفحص املنتجات فنيًا بأحد املعامل أو الهيئات املعتمدة عند احلاجة
لذلك(.)41
فلضمان حسن تطبيق القواعد التنظيمية ،منح املشرع جهاز حماية املستهلك العديد من
اخليارات التي ميكن له عن طريقها حل النزاع بني املورد واملستهلك ،فيمكن للجهاز أن
يلزم املورد بإصالح العيب أو باستبدال املنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أي تكلفة
إضافية على املستهلك .ولضمان قيام اجلهاز مبهمته على أكمل وجه ،تبنى قانون حماية
املستهلك مجموعة من اإلجراءات التي تيسر عمل أعضاء اجلهاز ،ومتكنهم من التعامل
الكفء مع مخاطر وأضرار املنتجات :فمن ناحية أولى ،أعطى املشرع للعاملني باجلهاز
سلطة الضبطية القضائية التي متكنهم من تفتيش أماكن اإلنتاج ،وأخذ عينات من السلع
واملنتجات لتحليلها وحتديد عيوب السالمة التي تشوبها.
ويكون ألعضاء جهاز حماية املستهلك احلق في «دخول جميع األماكن املخصصة للبيع
أو املودع بها املنتجات اخلاضعة ألحكام هذا القانون ،ولهم أخذ عيّنات من تلك املنتجات،
( ((3الفقرة األولى من املادة ( )52من قانون حماية املستهلك املصري.
( ((4الفقرة الثالثة من املادة ( )52من قانون حماية املستهلك.
( ((4املادة ( )53من قانون حماية املستهلك.
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وفحصها وحتليلها في املعامل»( .)42ويعاقب كل من يحول دون أداء مأموري الضبط
القضائي املخولني بتنفيذ أحكام هذا القانون ألداء وظائفهم بغرامة ال تقل عن عشرين
ألف جنيه وال جت��اوز خمسمائة ألف جنيه( .)43ومن ناحية أخ��رى ،أل��زم املشرع جميع
املوردين بأن يحتفظوا بالبيانات واملستندات التي تتعلق بالسلع واملنتجات ،وأن ميكنوا
أعضاء جهاز حماية املستهلك من االطالع على جميع الدفاتر واملستندات واحلصول على
املعلومات والبيانات الالزمة لفحص احلاالت املشتبه في احتوائها على مخاطر ،وهذا ما
نص عليه املشرع في الفقرة الثانية من املادة ( )51من قانون حماية املستهلك(.)44
ونستنتج مما سبق أن املشرع في قانون حماية املستهلك رق��م  181لسنة  2018قد
أوكل مهمة إدارة املخاطر واألضرار احملتملة للسلع إلى سلطة عامة ،تتمتع بالعديد من
االختصاصات التي كفل احترامها بفرض بعض العقوبات والتدابير.

الغصن الثاني
جزاء مخالفة قواعد السالمة في قانون حماية املستهلك
يترتب على مخالفة القواعد التنظيمية السابقة توقيع بعض العقوبات والتدابير ،حيث
إنه من الواضح أن السياسة التشريعية قد رأت أن فاعلية تطبيق قانون حماية املستهلك
تستوجب ربط أحكامه بالعقوبة ،ولقد اتسمت العقوبات التي ميكن توقيعها على املورد
بطابع التدرج ،حيث يحكمها طابع التناسب بني الفعل والعقوبة ،فمثلاً في احلالة التي ال
يقوم فيها املورد بإخطار اجلهاز باألضرار احملتملة للمنتج في املدة احملددة في القانون،
يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن خمسني ألف جنيه وال جتاوز مليوني جنيه ،أو ما يعادل
قيمة البضائع محل اجلرمية أيهما أكبر.
فإذا ترتب على عدم إخطار اجلهاز واتخاذ التدابير الالزمة من قبل املورد تعريض حياة
املستهلك للخطر ،أو تعرضه لإلصابة مبرض مزمن أو مستعص ،تكون العقوبة احلبس
والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف جنيه وال جتاوز مليوني جنيه ،أو بإحدى هاتني
العقوبتني .وإذا نشأ عن عدم اتخاذ التدابير االحترازية من قبل املورد إصابة املستهلك
بعاهة مستدمية ،تكون العقوبة السجن وغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال جتاوز
مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل اجلرمية أيهما أكبر .وإذا نشأ عن عدم اتخاذ
التدابير الالزمة وفاة شخص أو أكثر ،تكون العقوبة السجن املؤبد وغرامة ال تقل عن
مائتي ألف جنيه وال جتاوز مليوني جنيه ،أو ما يعادل قيمة السلعة محل اجلرمية أيهما
( ((4املادة ( )51من قانون حماية املستهلك رقم  181لسنة .2018
( ((4نص املادة ( )67من قانون حماية املستهلك رقم  181لسنة .2018
( ((4ويعد هذا اإلجراء من املبادئ التي حثت عليها منظمة األمم املتحدة.
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أكبر .وال يحول تطبيق العقوبات السابقة دون احلكم على املورد برد قيمة املنتج محل
املخالفة للمستهلك في كل حالة يكون للمستهلك احلق في استردادها.
ويترتب على ما سبق أن مخالفة املورد للواجبات التي فرضها عليه املشرع تشكل جرمية
جنائية في نظر قانون حماية املستهلك ،وهذه اجلرمية تشكل في القانون املصري جنحة
اقتصادية ،ينعقد االختصاص بها حملاكم خاصة تسمى احملاكم االقتصادية التي مت
إنشاؤها مبوجب القانون رقم  120لسنة  ،2008والتي يدخل ضمن اختصاصها النظر
في املخالفات التي تتعلق بقانون حماية املستهلك( .)45ولقد أكد قانون حماية املستهلك
رقم  181لسنة  2018على استئثار احملاكم االقتصادية بنظر املنازعات التي تترتب على
تطبيق أحكامه .وتتمتع احملاكم االقتصادية بالعديد من السلطات التي تتعلق بتحصيل
وفهم الواقع في الدعوى ،وتقدير األدلة واملستندات ،ولها تقدير عمل اخلبير( ،)46ولها أن
تأخذ من أي بيّنة أو قرينة ترتاح إليها( ،)47ولها أن تستمد اقتناعها بثبوت اجلرمية من أي
دليل تطمئن إليه ،طاملا أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من األوراق(.)48

الفرع الثاني
أساسا قانونيًا لدعاوى التعويض
مدى اعتبار االلتزام القانوني بالسالمة
ً
في ظل قانون حماية املستهلك القدمي رقم  67لسنة  ،2006رأى جانب من الفقه أن املشرع
أساسا قانونيًا في دعاوى التعويض عن أضرار
قد أنشأ التزا ًما قانونيا ً بالسالمة ليكون
ً
املنتجات املعيبة ،وأكد صاحب هذا الرأي أن االلتزام بالسالمة «يقوم بدور مزدوج في
قانون االستهالك ،فإذا كانت الغاية األساسية لتقريره بنص قانوني هي تبرير اإلجراءات
الوقائية التي أقرها هذا القانون ،فإن االلتزام بالسالمة ميكن أن يكون األساس القانوني
لتعويض الضرر الذي يحصل ملستخدم هذه املنتجات»(.)49
(((4

(((4
(((4
(((4
(((4

استحدث املشرع املصري مبوجب القانون رقم  120لسنة  2008قانون احملاكم االقتصادية اختصاصا ً
أصليا ً للمحكمة االقتصادية  -باعتبارها عضوا ً جديدا ً في هيكل محاكم القضاء الطبيعي العادي -في
نظر الدعاوى اجلنائية الناشئة عن العديد من اجلرائم املنصوص عليها في سبعة عشر قانوناً.
الطعن رقم  – 4461لسنة  66ق – تاريخ اجللسة .2002/11/26
الطعن رقم  955س  40ق ،جلسة .1970/10/4
الطعن رقم  2250لسنة  63قضائية ،جلسة .1997/10/28
عابد فايد ،مرجع سابق ،ص  .292ويذهب الرأي السابق إلى أن قانون حماية املستهلك قد أنشأ التزا ًما
قانونيًا بالسالمة ،يختلف عن االلتزام العقدي الذي يجد مصدره في العقد .ويرى هذا اجلانب أن هذا
االلتزام القانوني بالسالمة أصبح األساس القانوني لدعاوى أضرار املنتجات املعيبة ،وأنه يحقق
للمضرور عدة مزايا :فمن ناحية أولى ،يتفادى النقد املوجه لاللتزام العقدي بالسالمة ،ومن ناحية
ثانية ،يحسم اجلدل حول الطبيعة القانونية لاللتزام بالسالمة كالتزام بتحقيق نتيجة ،ومن ناحية
ثالثة ،ينقل عبء اإلثبات من على عاتق املستهلك ويحمله للمحترف.
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لكن الفقه الفرنسي ذه��ب ص��راح� ًة إل��ى أن القواعد التنظيمية املتعلقة بسالمة السلع
واخل��دم��ات ال ميكن أن تخلق نظا ًما قانونيًا للمسؤولية( .)50وف��ي ظ��ل ق��ان��ون حماية
املستهلك اجلديد ،تنص املادة ( )27منه على مسؤولية املنتج عن أضرار املنتجات املعيبة
()51
التي متس بسالمة األشخاص ،وذلك على غرار نص املادة ( )67من قانون التجارة
رقم  117لسنة  1999الذي رأى فيه البعض أن املشرع املصري قد تبنى من خالله نظام
وقياسا على هذا الرأي ،هل ميكن القول إن
املسؤولية املوضوعية عن املنتجات املعيبة(.)52
ً
خاصا ملسؤولية املنتج واملوزع ،أساسه القانوني
قانون حماية املستهلك قد أرسى نظا ًما
ً
عيب عدم سالمة املنتجات؟
وبتحليل نص املادة ( )27من قانون حماية املستهلك رقم  181لسنة  ،2018يبدو لنا أن
املشرع املصري قد منح املضرور احلق في التعويض عن جميع األضرار التي تصيبه،
ومنها تلك التي متس بسالمته اجلسدية ،وقد قسمها إلى ثالث فئات ،األول��ى تتعلق
بأضرار عيوب مرحلة التصميم والتصنيع والتركيب ،والثانية تتعلق بأضرار عيوب
مرحلة استعمال املنتج ،والثالثة تتعلق بأضرار عيوب مرحلة تسويق املنتجات.
والسؤال ال��ذي يكرر نفسه هو :هل تبنى املشرع نظا ًما قانونيًا يتميز باخلصوصية
واالستقالل ،ويهدف إلى ضمان سالمة األشخاص عن أض��رار املنتجات املعيبة؟ إن
اإلجابة عن هذا التساؤل تقتضي حتليل كل حالة من احلاالت الثالث التي نصت عليها
املادة ( )27من قانون حماية املستهلك ،وذلك على النحو التالي:
 من ناحية أولى ،يبدو أن ضمان عيوب التصميم والتصنيع يعد أقرب إلى ضمانالعيوب اخلفية واملطابقة منه إلى ضمان االلتزام بالسالمة ،ودليل ذلك أن قانون
حماية املستهلك رقم  181لسنة  2018قد ع َّرف العيب في الفقرة السابعة من املادة
األولى بأنه« :كل نقص في قيمة أو منفعة أي من املنتجات بحسب الغاية املقصودة
منها ،ويؤدي بالضرورة إلى حرمان املستهلك كليًا أو جزئيًا من االستفادة منها
فيما أعدت من أجله» .وهذا النص يبينّ بوضوح أن املشرع لم يربط بشكل واضح
بني وجود العيب وبني غياب عنصري األم��ان والسالمة في املنتجات ،فلو أراد
(50) L. Grynbaum, Obligation générale de sécurité et responsabilité effective du fait des
produits défectueux, Dossier JA, 01/03/2013.
( ((5حيث نص املشرع في الفقرة األولى من املادة ( )67على أنه« :يسأل منتج السلعة وموزعها قبل كل من

يلحقه ضرر بدني أو مادي يحدثه املنتج ،إذا أثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب في املنتج».
( ((5هاني دويدار ،تنظيم قانون التجارة ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،2000 ،ص60؛ قادة شهيدة،
املسؤولية املدنية للمنتج :دراسة مقارنة ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،2007 ،ص .200
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املشرع املصري أن يكون االلتزام بضمان سالمة املستهلك هو األساس القانوني
لدعوى التعويض لع َّرف املنتجات املعيبة بأنها املنتجات التي تفتقد لعنصري
السالمة واألمان.
وإذا كان هناك وجود لاللتزام بسالمة املنتجات ،فيما يتعلق بعيوب التصنيع ،فهو
أساسا قانونيًا لدعوى التعويض ،بل وجود ميكن
ليس الوجود الذي يعبر عن كونه
ً
أن يستنبطه القضاء كسبب من أسباب النقص التي يترتب عليها حرمان املستهلك
كليًا أو جزئيًا من استعمال املنتج واالستفادة منه ،فالسلعة التي ال تتضمن األمان
الذي يتوقعه املشتري ،بالنظر إلى طبيعة املبيع واستخدامه العاديُ ،تعتبر معيبة
بعيب يجعلها غير صاحلة لالستعمال الذي بيعت من أجله(.)53
 ومن ناحية ثانية ،وفيما يتعلق بعيوب مرحلة استعمال املنتجات املعيبة ،نصاملشرع على أنه يجب على املضرور أن يثبت أن الضرر بسبب تقصير املورد
في اتخاذ احليطة الكافية ملنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه(.)54
والواضح من خالل هذا احلكم القانوني أن املشرع قد ربط بني الضرر الذي
يحدثه املنتج وبني االلتزام باتخاذ احليطة من ناحية ،وااللتزام باإلعالم والتحذير
من ناحية أخرى .وإذا كان هناك وجود لاللتزام بالسالمة في هذه احلالة ،فهو
وجود يعكس كونه التزا ًما ثانو ًيا يتبع االلتزامات السابقة التي أراد املشرع أن
يبينّ أنها األساس القانوني الذي تقوم عليه دعوى التعويض في حالة االستعمال
اخلاطئ للمنتجات املبيعة ،فااللتزام بسالمة املستهلك ليس إال مبر ًرا من املبررات
التي تقوم عليها االلتزامات القانونية السابقة .وبعبارة أخرى ،فحتى لو كان
األمان أو السالمة هو الباعث الدافع الذي يحرك السياسة التشريعية احلديثة
في قانون حماية املستهلك ،إال أنه لم يرتق إلى درجة االلتزام املستقل ،باعتباره
أساسا قانونيًا تقوم عليه دعوى املستهلك .وإذا حاول القضاء املصري حتقيق هذا
ً
االستقالل ،فإنه سيصطدم بضرورة احترام ما متليه القواعد القانونية اخلاصة
بضمان العيوب مبفهومها السابق ذكره ،خاص ًة وأن املشرع قد وضع تعري ًفا
محد ًدا للعيب.
 ومن ناحية ثالثة ،وفيما يتعلق بعيوب مرحلة اإلعداد لالستهالك والتسويق ،يبدوأنها تتعلق بأخطاء املوزعني والبائعني احملترفني ،خاص ًة ما يتعلق منها بعدم اتخاذ
احليطة الواجبة إلعداد منتج خال من العيوب ،ولذلك ستكون سالمة املستهلك
( ((5جابر محجوب علي ،مرجع سابق ،ص .240
( ((5الفقرة الثانية من املادة ( )27من قانون حماية املستهلك رقم  118لسنة .2018
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هي الدافع فقط وراء االلتزام باحليطة واحلذر« ،ولعل التقصير في اإلعالم بعد
محور األخطاء التي تقع في هذه املرحلة ،وخاص ًة حينما يتعلق األمر بسلعة
خطيرة»(.)55
نستنتج مما سبق أن االلتزام بضمان السالمة في القانون املصري ،سواء التعاقدي أو
القانوني ،لم يتعامل معه القضاء إال بطريق غير مباشر ،إما من خالل القواعد العامة،
أو من خالل نظرية ضمان العيوب اخلفية ،أو من خالل االلتزامات الرئيسية في قانون
حماية املستهلك كااللتزام باإلعالم وااللتزام باتخاذ االحتياطات ،أو من خالل بعض
القواعد التنظيمية التي تهدف إلى ضمان سالمة األشخاص من خالل رقابة يختص بها
جهاز إداري يطلق عليه جهاز حماية املستهلك.
ويبدو مما سبق أن سبب عدم فعالية النظام القانوني لضمان سالمة األشخاص من
أض��رار املنتجات املعيبة يرجع إلى السياسة التشريعية ،األم��ر ال��ذي يعني أن التدخل
التشريعي أصبح ضرورة لوضع نظام قانوني يهدف إلى محو التفرقة بني املسؤولية
العقدية واملسؤولية التقصيرية( ،)56وليس إلى مجرد تطويع قواعد القانون املدني حتى
ال يوصف النظام القضائي بالتكلف( ،)57لكن البحث عن نظام قانوني يهدف إلى تفعيل
وسائل ضمان سالمة األشخاص من أضرار املنتجات املعيبة ليس باملهمة السهلة ،وذلك
في ظل وج��ود بعض اإلشكاليات التي قد يترتب على ع��دم عالجها اإلخ�لال بتجانس
النظام القانوني املأمول .ومن هذه اإلشكاليات ،مصير القواعد العامة للمسؤولية املدنية،
وطبيعة املسؤولية املقترحة وأساسها القانوني ،والواقعة املنشئة للمسؤولية ،والشخص
املسؤول عن التعويض .وال شك أن التصدي حلل هذه اإلشكاليات يدفعنا إلى دراسة
النظام القانوني الذي تبناه املشرع الفرنسي لكي نستلهم منه بعض احملاور الرئيسية
التي تنير لنا الطريق.

( ((5قادة شهيدة ،مرجع سابق ،ص .169
( ((5فتحي عبد الرحيم ،نظام تعويض األضرار التي تلحق بأمن وسالمة املستهلك في القانون املدني
املصري واملقارن ،مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ،كلية احلقوق ،جامعة املنصورة ،مصر ،العدد
اخلامس والعشرون ،أبريل  ،1999ص  74وما بعدها.
( ((5حسن عبد الرحمن قدوس ،مرجع سابق ،ص  87وما بعدها.
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املبحث الثاني
نحو نظام قانوني مأمول لضمان سالمة األشخاص من أضرار
املنتجات املعيبة :رؤية في ضوء القانون الفرنسي
يشهد الواقع تطورات متالحقة تتمثل في حتول األسواق والتبادالت املنفصلة بني
البائعني واملشترين إلى شبكات تقوم على عالقة دائمة بني املوردين واملستخدمني ،وفي
حتول عمليات اإلنتاج واملبيعات إلى العالقات االستهالكية والتسويق .كما أن ظهور
مصطلحات مثل السوق ،واإلنتاج ،واالستهالك ،والسلع ،واملنتجات يوحي بأن مركز
املسؤولية قد انتقل من اإلنسان احلر املسؤول إلى املادة اخلاضعة لقانون واحد وصارم،
وما يتفرع عنها من أشياء مثل السلع واخلدمات.
وملا كان القانون ال ينفصل عن الواقع ،رأى املشرع الفرنسي أن احلاجة أصبحت ماسة
لنظام قانوني يتواكب مع تطورات أفرزها واقع جديد يتسم بسرعة ال ميكن أن ُتستوعب
إال من خالل تبني مسؤولية ذات طبيعة خاصة ،وهي مسؤولية موضوعية تتجاوز
كل صور التفرقة بني املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصيرية من أجل توفير حماية
موحدة جلميع املضرورين من مخاطر وأضرار السلع املعيبة .وجتدر اإلشارة إلى أن
تطور القانون الفرنسي ال ميكن تناوله إال من خالل ربطه بالبيئة اخلارجية التي حتيطه
واملتمثلة في االحتاد األوروبي وما يصدره من توجيهات للدول األعضاء.
فعقب صدور املرسوم األوروب��ي للمنتجات املعيبة في  25يوليو  ،1985أصدر املشرع
الفرنسي قانون املنتجات املعيبة في  19مايو  1998الذي ك َّرس املسؤولية املوضوعية
عن املنتجات املعيبة ،ولقد استقبل التقنني املدني الفرنسي قانون  19مايو لسنة ،1998
وأدرجه ضمن قواعد املسؤولية ،وخصص له نص املادة ( )1386بعد تقسيمها إلى ثماني
عشرة فقرة ،وذلك قبل أن يتم تعديلها في القانون املدني اجلديد الصادر مبرسوم 10
فبراير لسنة  ،2016ويصبح رقمها ( )1245ويتم تقسيمها إلى سبع عشرة فقرة في
القانون املدني الفرنسي.
وملا كان هدف هذه الدراسة هو وضع إطار قانوني واضح وموحد لكي يتبناه املشرع
املصري ،فال يجب أن نتعمق أو أن ُنسرف في تفصيالت القانون الفرنسي للمسؤولية عن
املنتجات املعيبة ،فاإلطار القانوني الذي نقصده هو مجرد إطار فكري يدور حول األسس
اخلاصة التي يتميز بها النظام القانوني لضمان السالمة (املطلب األول) ،وحول الشروط
اجلوهرية اخلاصة بتطبيق املسؤولية على أضرار املنتجات املعيبة (املطلب الثاني).
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املطلب األول
أسس النظام القانوني املأمول لضمان سالمة األشخاص عن أضرار
املنتجات املعيبة
ترتب على صدور قانون  19مايو  1998بروز صورة جديدة من صور املسؤولية أساسها
القانوني عيب غياب السالمة في املنتجات املعيبة ،وهي مسؤولية ترتكز على املنتجات
أكثر من ارتكازها على شخص وسلوك املنتج وما يرتكبه من أخطاء.
وبتمحيص أحكام القانون الفرنسي املتعلق باملسؤولية املوضوعية للمنتجات املعيبة،
وما نتج عنه من تطبيقات قضائية ،نرى أن املشرع املصري ميكن أن يستلهم منها بعض
األسس التي تعكس خصوصية هذا النظام القانوني ،ومنها تعريف املنتجات املعيبة ،عن
طريق ربطها مبفهوم عدم السالمة (الفرع األول) ،كما أن أهم أسس النظام القانوني
التي يجب إبرازها بوضوح تتمثل في حسم إشكالية حتديد طبيعة العالقة بني املسؤولية
املوضوعية عن املنتجات املعيبة وبني القواعد العامة للمسؤولية املدنية (الفرع الثاني).

الفرع األول
عيب عدم السالمة ميثل جوهر النظام القانوني املأمول
يجب أن تهدف السياسة التشريعية في القانون املصري إلى تشييد نظام قانوني ملسؤولية
أساسا بفكرة عيب عدم سالمة املنتجات ،وهذا يقتضي وضع تعريف
موضوعية ترتبط
ً
محدد لعيب عدم السالمة ،في ضوء ما تبناه املشرع الفرنسي من أحكام .ولقد نص
املشرع الفرنسي في الفقرة الرابعة من املادة ( ،)1386املعدلة باملادة ( ،)3 -1245على أن:
«املنتج يكون معيبًا إذا لم يقدم السالمة املشروعة التي يتوقعها املستهلك» .وبتعبير آخر،
فاملنتج املعيب أصبح هو املنتج الذي يفتقد إلى عنصر السالمة الذي يرتضيه مجموع
املستهلكني.
ومن اجلدير بالذكر أن القانون الفرنسي لم يقصد بعيب غياب األمان والسالمة املعنى
نفسه ال��ذي قصده القضاء من االلتزام بضمان السالمة العقدية ،فالقضاء الفرنسي
السابق على قانون  19مايو  1998لم يرتب مسؤولية البائع إال في احلاالت التي يتوافر في
املنتج عيب حقيقي يخل بسالمة املستهلك .أما النظام القانوني اخلاص فيرتب املسؤولية
املوضوعية عن املنتجات مبجرد احتوائها على ما يهدد سالمة املستهلك ،حتى ولو لم
يتوافر فيها عيب حقيقي .ومبعنى آخر ،فعيب عدم سالمة املنتجات ُيعد أوسع نطا ًقا من
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االلتزام العقدي بالسالمة الذي ك َّرسه القضاء()58؛ األمر الذي يترتب عليه اتساع نطاق
تطبيق املسؤولية املوضوعية عن عيوب املنتجات(.)59
ومما يؤكد خصوصية عيب عدم سالمة املنتجات في إطار قانون املسؤولية املوضوعية،
اختالفه عن العيب اخلفي أو عيب عدم املطابقة اللذين مت تناولهما في القواعد العامة
للضمان في القانون املدني ،من حيث إنه يقتصر فقط على العيب الذي يجعل املنتج غير
آمن على األشخاص واألموال .فأحكام الضمان املتعارف عليها في القواعد العامة «إمنا
سيقت من منظور تعاقدي حتقي ًقا ألغ��راض اقتصادية محضة ،وهي تبتعد بذلك عن
الغرض احلمائي والوقائي لقواعد مسؤولية املنتج عن فعل منتجاته املعيبة»(.)60
وحرصا على وضوح مفهوم عيب عدم السالمة ،نرى أنه على املشرع املصري أن يتبنى
ً
معيار توقعات السالمة املشروعة  légitimementالذي وضعه املشرع الفرنسي ليتم
من خالله الربط بني القانون والواقع ،فهذا املعيار يساعد على بلورة بعض الضوابط
القانونية التي تيسر عمل القاضي ،وتهدف في النهاية إلى تعزيز وضمان سالمة
األشخاص ،وذلك ميكن توضيحه في النقاط التالية:
 فمن ناحية أولى ،تعني توقعات السالمة املشروعة أنه يجب على املنتج أن يراعيبعض االحتياطات ،مثل اتباع املواصفات القياسية والفنية لإلنتاج( ،)61ومعايير
السالمة واجل��ودة ،وطريقة استعمال املنتجات والغرض من ه��ذا االستعمال،
خاص ًة فيما يتعلق باملنتجات اخلطرة ،فمن الواجب على املنتج أن يتبع بعض
احتياطات السالمة التي تعتبر من أهم الضوابط القانونية في العصر احلديث.
(58) L. Grynbaum, op. cit., “La responsabilité du fait des produits défectueux a donc été
conçue pour accueillir largement les demandes de réparation d’un dommage causé
par un produit”.
( ((5لكن من ناحية أخرى ،يقتصر نطاق املسؤولية القانونية على منتجات معينة ،األمر الذي يجعلها أضيق

نطا ًقا من املسؤولية العقدية التي تقوم على االلتزام بالسالمة .فمحكمة النقض ال تستبعد العقارات من
نطاق املسؤولية املدنية التي تؤسس على االلتزام بضمان السالمة.
( ((6محمد بن طرية ،فكرة املسؤولية املوضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا حوادث املنتجات املعيبة:
دراسة مقارنة في التشريع اجلزائري واملقارن ،مجلة الفقه والقانون ،مجلة إلكترونية شهرية مغربية،
العدد الثالث ،يناير  ،2013ص .309
( ((6وإذا كانت مطابقة السلعة للمواصفات الفنية في اإلنتاج مؤش ًرا على خلوها من العيوب ،إال أن التقدير
النهائي لذلك يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يدخل في اعتباره ترجيح التوقعات املشروعة
للشخص العادي على هذا املعيار الفني املتعلق بتصميم السلعة وتنفيذها .حسن عبد الباسط جميعي،
مسؤولية املنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته املعيبة ،دار النهضة العربية ،القاهرة،2000 ،
ص .185
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 ويبدو أن السياسة التشريعية احلديثة متيل إلى تبني الضوابط القانونية ذاتالطابع الفني والعملي التي حتتوي على جانب وقائي يلتزم احملترف مبوجبه
باتباع بعض اإلج��راءات الوقائية ،فحتى تكتسب القواعد القانونية القدرة على
مواكبة ال�ت�ط��ورات التكنولوجية فائقة ال�س��رع��ة ،يجب أن حتتوي على بعض
الضوابط القانونية ذات احملتوى الفني التي تهدف إلى حتقيق التوازن املنشود بني
املنتج واملستهلك .فالقاعدة القانونية تصبح أكثر قبولاً من الناحية االجتماعية ،إذا
مت تكوينها مبساعدة الضوابط التي جتسد أفكا ًرا تعمل على ربط القانون بالواقع
االجتماعي واالقتصادي والتكنولوجي.
وبالتالي فالضوابط القانونية ذات احملتوى العملي تساعد على بناء قواعد قانونية
تتسم باملرونة( ،)62من أجل حتقيق التوازن بني التطورات العلمية وعوامل الضبط
القانوني).(63
 لكن من ناحية ثانية ،يجب ضبط معيار التوقعات املشروعة بضابط املعقولية ،أيأن تكون التوقعات معقولة وال تتسم باملبالغة والغلو ،فالتحقيق الكامل لألمان
والسالمة من كل عيب ُيعد مستحيلاً من الناحية الواقعية؛ األمر الذي قد يقتضي
التضحية ببعض أوج��ه السالمة من العيوب ،إذا اتسمت باملبالغة .ولقد قررت
محكمة النقض الفرنسية أن جميع املنتجات الصناعية حتتوي على آث��ار غير
مرغوبة ،لكن ما ميثل عيبًا منها هو ما ال ميكن توقعه في الظروف العادية(.)64
وم��ن الواضح أن ضابط معقولية التوقعات املشروعة يقيم نو ًعا من التوازن
بني مبدأ احلرية االقتصادية وما يستلزمه من ضرورة التوسع في إنتاج السلع
واخلدمات ،وبني حماية حقوق طائفة املستهلكني وما تستلزمه من ضرورات
السالمة واألمان ،وبذلك يتضح أن هدف تبني السياسة التشريعية لهذا الضابط
يكمن في تعزيز جسور الثقة بني املنتجني واملستهلكني ،واحلفاظ على العالقة
الوثيقة بينهما.
(62) Elsa Bernard, La spécificité du standard juridique en droit Communautaire, Bruylant,
Bruxelles, 2010, p.123: “De plus, le standard facilite l’élaboration d’une règle
flexible”.
( ((6يساعد الضابط القانوني ذو احملتوى العلمي على مد القاضي بآليات قانونية متكنه من الربط بني

القانون والواقع.

(64) Cass. 1ère civ., 24 janvier 2006: “Tous les produits présentent des effets indésirables
et seuls les effets auxquels on ne pouvait pas s’attendre rendent défectueux le
produits”.
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ففي ظل التعقيدات التي تصاحب عملية اإلنتاج والتوزيع أصبح من الضروري
أساسا للحياة االجتماعية احلديثة ،كما أن تقييد
إقامة جسور الثقة باعتبارها
ً
توقعات األمان والسالمة بضابط املشروعية واملعقولية مينح املنتج احلرية
االقتصادية التي يحتاجها املجتمع لدفع عجلة التنمية ،حيث ال يجب الغلو في
توقعات املستهلكني بشكل يجعل منها سي ًفا مسل ًطا على املنتجني واملوزعني.
وتخضع عملية التوفيق بني هذه املصالح املتعارضة للسلطة التقديرية للقاضي.
 ومن ناحية ثالثة ،حتقي ًقا للسياسة التشريعية تتجسد مهمة القاضي في محاولةحتقيق التوازن املنشود بني املصالح املتعارضة ،وحتديد املدى الذي ميكن فيه
التوفيق بني أهداف املنتجني وسياساتهم في تطوير التصنيع واإلنتاج وبني
توقعات السالمة التي يسعى إلى حتقيقها املستهلك ،فتطبيق ضابط توقعات
السالمة املشروعة يعني أن بعض االدعاءات فقط هي التي تصلح كأساس
للمطالبة بتعويضات .وتقدير القاضي ملدى توافر التوقعات املشروعة يعني
ضرورة األخذ بعني االعتبار جميع الظروف احمليطة ،وهذه الظروف ليست
بالظروف الشخصية للمضرور ،وإمنا الظروف التي حتيط بإنتاج وتسويق
السلعة ،فاملعيار ليس شخصيًا بل موضوعيًا .كما أن تطبيق ضابط التوقعات
املشروعة يجب أن يتسم بالنسبية ،فمما ال شك فيه أن تقدير احتياطات السالمة
املشروعة بالنسبة لألدوية أو املنتجات اخلطرة يختلف عن تقديرها بالنسبة
للسلع ذات االستعمال العادي التي ال تؤثر على صحة املستهلك.
ومن اجلدير بالذكر أن دور القاضي في دعوى التعويض عن عيب عدم السالمة
يجب أن يتسم باإليجابية ،وتبدو أهمية تفعيل دور القاضي ،إذ علمنا أن املشرع
قد ألزم املضرور بإثبات عيوب املنتجات وعالقتها بالضرر الذي وقع عليهم.
لكن ،ليس من شك أن جدية الدعاوى التي يرفعها املضرور بسبب املنتجات املعيبة
تتوقف في املقام األول على مدى قدرة املدعي على إثبات الضرر ونسبته لعيب
املنتجات املبيعة.
فالواقع يؤكد أن ربط مسؤولية املنتج بضرورة إثبات املستهلك لوجود عيوب
في تصميم أو تصنيع أو تركيب املنتجات ،سيؤدي إلى صعوبة إثبات املستهلك
لهذه العيوب ،فال شك أن ذلك يؤدي إلى إثقال كاهل املضرور الذي يكون في
الغالب مفتق ًدا للدراية الفنية التي متكنه من إثبات عيوب التصميم والتصنيع،
وإلى حتميله تكاليف اخلبراء الفنيني ،إذا أراد أن يتلمس دليلاً يؤكد صدق دعواه،
بل إن البعض يرى بشكل صريح أنه دون افتراض خطأ املنتج في هذه احلالة،
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فإنه يكون من املشكوك فيه حتميل املنتج مسؤولية أضرار وحوادث منتجاته
املعيبة( .)65واحملصلة أن املضرور يجد نفسه وحي ًدا في دعوى طرفها اآلخر ميتلك
النفوذ االقتصادي والعلمي الذي ميكنه من دحض حجج املستهلك؛ األمر الذي
ينعكس بالسلب على حتقيق العدالة.
لكن ما يخفف الوضع في القانون الفرنسي أن أساس دعوى املضرور هو االلتزام
بالسالمة ،وليس ضمان العيوب أو املطابقة ،وال االلتزام باحليطة أو اإلعالم ،كما
سبق ذكره في القانون املصري ،فالقاضي الذي ينطلق من مقدمات تدور حول
تعريف العيب بأنه نقص أو غياب في األمان والسالمة ،يكون له القدرة على
استنباط القرائن التي يتم من خاللها الوصول إلى مسؤولية املنتج في كل حالة
يصعب فيها التأكد من وجود العيب؛ األمر الذي يخفف من عبء اإلثبات على
املضرور.
فوجود االلتزام بضمان السالمة كأساس قانوني لدعوى املضرور ،يسهم
بشكل كبير في توجيه القضاء نحو تبني احللول التي توفر احلماية للمستهلك.
ونتيجة لذلك ،فالقاضي يجب عليه أن يلجأ إلى استنباط القرائن للتيسير على
املضرور(.)66
وفي هذا الصدد قضت محكمة استئناف تولوز الفرنسية  Toulouseبأن انفجار
إطار السيارة الذي مت طرحه حديثًا في األسواق يدل على أنه ال يحتوي على
عنصر األمان الذي يتوقعه املستهلك( .)67كما قضت محكمة إكس أون بروفنس
 Aix-en-Provenceأن انفجار زجاج أحد األدراج ميثل عيبًا يجب التعويض عن
جميع األضرار التي يسببها وف ًقا لقواعد املسؤولية املوضوعية عن املنتجات
املعيبة( .)68فإذا كان على املضرور أن يثبت عالقة السببية بني العيب واألضرار
التي وقعت عليه ،وهو إثبات يحيطه بعض الصعوبات ،فإن القاضي ميكن أن يلجأ
ً
أيضا إلى تبني القرائن ،خاص ًة في احلاالت التي ال يجد فيها القاضي سببًا آخر
()69
يفسر حدوث هذه األضرار .
( ((6قادة شهيدة ،مرجع سابق ،ص .169
( ((6في هذه احلالة تلعب التقارير الفنية للخبراء دو ًرا بارزًا في اإلثبات.

(67) CA Toulouse, 7 novembre 2000, Resp. civ. et assur. 2001, comm. n° 199, obs. L.
Grynbaum.
(68) TGI Aix-en-Provence, 2 octobre 2001, D. 2001, IR, 3092.
;(69) Civ. 1re, 22 mai 2008, Bull. civ. I, n° 147; RDC 2008, p. 1186, note J.-S. Borghetti
RTD civ. 2008, p. 492, note P. Jourdain; JCPG 2008, II, 10131, L. Grynbaum.
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الفرع الثاني
استقالل وخصوصية النظام القانوني املأمول في مواجهة القواعد العامة
إن أهم املبادئ التي يجب أن يتم حتديدها في القانون املأمول صدوره من املشرع املصري
تتمثل في وضع حدود االرتباط بني املسؤولية املوضوعية والقواعد العامة للمسؤولية
املدنية ،حيث إن هذه العالقة ميكن أن تثير جدلاً فقهيًا وقضائيًا ،فهذه املسألة ُتعد من
املسائل التي يجب حسمها ،السيما وأن جانبًا من الفقه املصري الذي تناول موضوع
املسؤولية املوضوعية بالتحليل قد انتهى إلى أن تطبيقها ال يترتب عليه استبعاد القواعد
العامة للمسؤولية.
فالبعض يرى أن العمل بقانون املسؤولية املوضوعية عن عيب عدم سالمة املنتجات ليس
له أي تأثير على املسؤولية العقدية التي جتد أساسها القانوني في االلتزام بالسالمة
في نطاق عقد البيع ،فعلى الرغم من صدور هذه التوجهات التشريعية ،إال أن املرسوم
األوروبي قد فتح املجال لتطبيق القواعد العامة للمسؤولية املدنية في العديد من احلاالت.
فمن ناحية أولى ،فالقانون اخلاص باملسؤولية املوضوعية ال ميكن تطبيقه إال على
املنازعات التي تتعلق باملنتجات التي مت طرحها في األسواق بعد صدور القانون ،أي أن
القواعد العامة للمسؤولية املدنية تظل حاكمة للمنازعات املتعلقة باملنتجات التي مت تداولها
في األسواق قبل صدور قانون  19مايو .1998
ومن ناحية ثانية ،ففي احلاالت التي ال ميكن أن تعاجلها املسؤولية املوضوعية للمنتجات
املعيبة ،ال يكون للمستهلك اللجوء إلى القضاء إال على أساس املسؤولية املدنية ،كما في
حاالت اإلعفاء من مخاطر التطور التي ال تنطبق عليها قواعد املسؤولية املوضوعية.
ويبدو أن هذه املبررات السابقة قد مت تعزيزها بحجة أخرى مفادها أنه وحتى بالنسبة
للمنتجات التي مت طرحها بعد صدور القانون ،فيمكن للمضرور أن يستند إلى القواعد
العامة للمسؤولية املدنية ،فاملشرع قد منحه هذا اخليار بني القواعد العامة للمسؤولية
والنظام اخلاص باملنتجات املعيبة(.)70
ويضيف أنصار التوجه السابق أنه على الرغم من أن محكمة العدل األوروبية قد ألقت
باللوم على القانون الفرنسي بسبب التساهل في تطبيق املسؤولية القانونية عن املنتجات
املعيبة ،إال أن هذا اللوم ال يجب أن يحول دون استعانة القضاء الفرنسي بالقواعد العامة
(70) F. Gilbert, L’Obligation de sécurité et responsabilité du fait des produits défectueux, actes
du coloque franco-algèrien, Presse universaitaires de Bordeaux, France, 22 mai 2002.
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في املسؤولية املدنية بهدف توفير احلماية للمستهلك(.)71
وإلى جانب ما سبق من حجج ،قد يرى البعض أنه ،بدلاً من وضع احلدود الفاصلة بني
القواعد العامة واخلاصة ،يكون من األفضل إقامة نوع من التوفيق بينهما ،فتشييد القضاء
لعالقات تكاملية بني القواعد العامة واخلاصة هو أفضل الوسائل لتوفير نظام قانوني
يهدف إلى حماية الطرف الضعيف .ومبعنى آخر ،فإنه ال يجب التعامل مع القواعد العامة
للمسؤولية املدنية واألنظمة اخلاصة للمسؤولية عن املنتجات املعيبة على أنها انعكاس
لتطبيق نصوص متنافرة ،وإمنا يجب أن حتتوي القواعد املنظمة للمسؤولية في نطاق
القانون اخلاص على قواعد مترابطة ومنظمة بشكل يجعل لها نسقا ً تنظيميا ً تنصهر فيه
كل قاعدة كجزء من كل ،وذلك بشكل يضمن حسن تطبيق األنظمة القانونية اخلاصة
وعدم التحايل عليها من قبل املضرور.
أم��ا ف��ي احل��االت التي يقدر فيها القاضي أن امل�ض��رور ال يسعى إل��ى استبعاد النظام
اخلاص للمسؤولية القانونية عن املنتجات املعيبة ،وأن له مصلحة حقيقية في االستناد
للقواعد العامة ،فيكون له احلق في التمسك بتطبيقها ،وهو حق يرى فيه الفقيه كاربونيي
 Carbonnierجتسيدا ً ملا يطلق عليه احلرية املقدسة  ،la sainte libertéالتي متكن املضرور
من اختيار الدعوى التي تتناسب مع مصلحته( .)72وميكن درء التحايل على تطبيق األنظمة
اخلاصة من خالل االعتراف بسلطة تقديرية للقاضي يسعى من خاللها إلى تبني معايير
واضحة تضمن عدم التحايل على النظام اخلاص باملسؤولية املوضوعية عن املنتجات
املعيبة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو :كيف تعاملت محكمة النقض الفرنسية مع إشكالية حدود
االرتباط بني املسؤولية املدنية واملسؤولية املوضوعية التي جتد أساسها القانوني في
عيب عدم سالمة املنتجات؟
بعد فترة من التردد في حسم ه��ذه اإلشكالية ،قضت محكمة النقض ب��أن املسؤولية
املوضوعية تستبعد تطبيق القواعد العامة للمسؤولية املدنية عن اخلطأ الشخصي،
إذا لم يستطع املضرور إثبات وجود خطأ مستقل عن عيب غياب السالمة واألمان في
املنتجات( .)73كما قضت احملكمة بأن تطبيق املسؤولية املوضوعية يترتب عليه استبعاد
( ((7محمد أحمد املعداوي ،املسؤولية املدنية عن أفعال املنتجات اخلطرة :دراسة مقارنة ،دار اجلامعة
اجلديدة ،اإلسكندرية ،2012 ،ص  .201ويرى املؤلف أن االلتزام بضمان السالمة يتضمن العديد من
املزايا ،وذلك مقارن ًة باملسؤولية القانونية عن أفعال املنتجات املعيبة.

(72) J. Carbonnier, obs. ss Cass. 1re civ., juill. 1960: RTD civ. 1961, p. 333.
(73) Cass. com. 26-5-2010 n° 07-11.744 FS-PB: RJDA 8-9/10 n° 894 et Cass. 1e civ.
10-12-2014 n° 13-14.314 F-PB: Bull. civ. I n° 209.
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تطبيق املسؤولية العقدية ،إذا لم يستند املضرور إلى خطأ يختلف عن أساس املسؤولية
املوضوعية عن املنتجات املعيبة( .)74وفي حكم آخ��ر ،قضت محكمة النقض الفرنسية
بأنه ال يجوز للمضرور أن يستند إلى االلتزام بالسالمة العقدية ،طاملا أنه يدعي غياب
عنصري السالمة واألمان في املنتج املعيب(.)75
وحديثًا ،أص��درت محكمة النقض حك ًما يقضي بأنه ال يجوز اخليار بني املسؤولية
املوضوعية عن املنتجات املعيبة وبني املسؤولية املدنية عن حراسة األشياء ،إذا أسس
املضرور دعواه على غياب السالمة واألمان ،فمجرد االستناد إلى هذا األساس يستبعد
تطبيق القاعد العامة للمسؤولية عن حراسة األشياء( .)76وتتلخص وقائع هذه الدعوى في
أن صاحب مزرعة قد أقام دعوى تعويض على شركة الكهرباء لتسببها في حدوث ارتفاع
مفاجئ في التيار الكهربائي ،األمر الذي ترتب عليه احتراق املزرعة بسبب انفجار محول
مجاور للمزرعة ،ولقد أسس مالك املزرعة احملترقة دعواه على املسؤولية عن حراسة
األشياء حتى يستفيد من مدة تقادم أطول من التي توفرها له املسؤولية املوضوعية عن
املنتجات املعيبة ،لكن محكمة النقض الفرنسية قضت بأن مجرد متسك املضرور بغياب
السالمة واألمان في التيار الكهربائي يقتضي تطبيق املسؤولية املوضوعية عن املنتجات
املعيبة ،وبالتالي قضت احملكمة بتقادم دع��وى مالك املزرعة مب��رور ثالث سنوات من
تاريخ علمه بسبب احتراق املزرعة.
ومن اجلدير بالذكر أن هذا احلكم ينطبق على جميع املنتجات التي مت طرحها في األسواق
للتداول ،أما تلك املنتجات التي لم يتم طرحها للتداول فتطبق بشأنها املسؤولية املدنية
عن حراسة األشياء ،فتطبيق املسؤولية املوضوعية عن املنتجات املعيبة يتوقف على
قيام املنتج بطرح املنتجات في األسواق بكامل إرادته ،فإذا لم يقم بعملية طرح املنتج في
األسواق ،يكون مسؤولاً كحارس لألشياء.
نستنتج مما سبق أن محكمة النقض الفرنسية ترى أن تطبيق القواعد العامة للمسؤولية
املدنية مشروط بوجود أساس قانوني يختلف عن أساس غياب أمن وسالمة املنتجات
(74) Cass. 1e civ. 17-3-2016 n° 13-18.876 F-PB: BRDA 8/16 inf. 20. Cass. com., 26 mai
2010, n° 08-18.545: Juris Data n° 2010-007167; Civ. 1, 10 déc. 2014, n° 13-14.314:
“Il en résulte que la victime ne peut rechercher la responsabilité du fabricant sur le
fondement de l’obligation de sécurité-résultat de l’article 1147 du Code civil”.
(75) Cass.Civ.1re, 17 mars 2016, F-P+B, n° 13-18.876. “qu’il en résulte qu’ayant constaté
que [les demandeurs] n’établissaient pas l’existence d’une faute distincte du défaut
de sécurité des plaques ».
(76) Cass. 1e civ. 11-7-2018 n° 17-20.154 FS-PB.
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التي سببت الضرر ،مثل اخلطأ أو العيب اخلفي .معنى ذلك أنه إذا استند املضرور في
املطالبة بالتعويض عن األضرار التي سببتها املنتجات إلى عدم متتعها بعنصري السالمة
واألمان ،فإن القاضي ال يطبق إال قواعد املسؤولية املوضوعية عن املنتجات املعيبة.
والسؤال الذي يطرح نفسه :كيف ميكن تفسير توجهات القضاء الفرنسي التي ترتب
عليها استبعاد القواعد العامة في جميع احلاالت التي يتم تأسيس الدعوى فيها على عدم
سالمة املنتجات من العيوب؟
يبدو أن محكمة النقض الفرنسية قد رأت أن اجلمع بني املسؤولية املوضوعية والقواعد
العامة ميكن أن يخل بالنظام القانوني اخلاص باملسؤولية املوضوعية عن املنتجات
املعيبة ،فإذا كانت النصوص القانونية تعمل في إطار وحدة عضوية جتعل من أحكامها
نسيجا متآل ًفا متماس ًكا ،إال أن ذلك مشروط بأال يترتب عليه إهدار أحكام جانب منها.
ً
كما أن ما ي��راه بعض الفقه من إمكانية منح امل�ض��رور حق استبعاد النظام القانوني
اخلاص باملنتجات املعيبة يؤثر بالسلب على السياسة التشريعية التي تناولت موضو ًعا
بتنظيم قانوني خاص ،وخصته بأهداف تشريعية محددة ،فاملشرع يهدف من وراء هذا
التنظيم القانوني اخلاص إلى إقامة نوع من التوازن بني حماية املستهلكني وما يحكمهم
من ض��رورات اجتماعية ،وبني مصالح املنتجني واملوردين وما يحكمها من ضرورات
اقتصادية(.)77
ولذلك يذهب البعض ،مؤي ًدا توجهات محكمة النقض الفرنسية ،إلى أنه يجب استبعاد
تطبيق القواعد العامة ،إذا كان املضرور يسعى من خاللها إلى حتقيق غاية ميكن الوصول
إليها من خالل النظام القانوني اخلاص ،أو إذا كان املدعي يقيم دعواه على األساس نفسه
الذي يقوم عليه النظام اخلاص(.)78
نستنتج مما سبق أن اهتمام السياسة التشريعية والقضائية يدور  -وبحق  -حول
حتقيق االستقرار واألمن القانوني في النظام الذي يحكم ضمان سالمة األشخاص عن
أضرار املنتجات املعيبة ،وهذا الهدف لن يتحقق إال في ظل وجود أحكام قانونية تتسم
بالوضوح وعدم التعقيد.
وملا كان هذا الوضوح يؤدي إلى تفعيل النظام القانوني ،فإن قانون املسؤولية عن املنتجات
املعيبة الذي نأمل أن يصدره املشرع املصري يجب أن ينص بوضوح على حدود االرتباط
بني املسؤولية املوضوعية والقواعد العامة ،في ضوء ما استقر عليه القضاء الفرنسي.
(77) F. Leduc, Les concours entre les régimes spéciaux et le droit commun, Responsabilité
civile et assurances n° 2, Février 2012, dossier 10.
(78) Ibid.
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املطلب الثاني
شروط تطبيق املسؤولية عن أضرار املنتجات املعيبة في النظام
القانوني املأمول
يرتبط تطبيق النظام القانوني للمسؤولية املوضوعية عن املنتجات املعيبة بوجود شروط
واضحة ،تعكس خصوصيته التي يجب أن يتميز بها عن القواعد العامة ،وأهم الشروط
التي يجب أن يبرزها أي تشريع ينظم املسؤولية عن املنتجات املعيبة يتمثل في طرح املنتج
للتداول في األسواق (الفرع األول) .ومن ناحية أخرى ،يجب أن يحدد املشرع الشخص
املسؤول عن تعويض أضرار املنتجات املعيبة ،وأن يحدد بدقة احلاالت التي ُيعفى فيها
من تطبيق املسؤولية عليه (الفرع الثاني).

الفرع األول
طرح املنتج املعيب للتداول في األسواق الواقعة املنشئة للمسؤولية

تنطبق أحكام املسؤولية املوضوعية على جميع املنتجات التي يقوم املنتج بطرحها للتداول
في األسواق ،وهذا ما نصت عليه املادة ( )5-1386املعدلة باملادة ( )4-1245من القانون
الفرنسي .و ُيعد مفهوم الطرح للتداول من املفاهيم التي تتميز بها أحكام املسؤولية
املوضوعية عن املنتجات املعيبة ،فهو الواقعة املرتبة ملسؤولية املنتج عن عدم سالمة
منتجاته .ولقد أسهم هذا املفهوم في توسيع النطاق املوضوعي للمسؤولية املوضوعية،
حيث ترتب عليه توسيع دائرة املسؤولني عن عيوب املنتجات ،األمر الذي ُيعزز الهدف
من حماية املضرورين طوال عملية عرض املنتجات لالستهالك ،منذ فترة تصنيعها إلى
أن يتم عرضها نهائيًا.
�ح��ا ف��ي إض�ف��اء ط��اب��ع اخلصوصية على
كما لعب مفهوم ال�ط��رح ل�ل�ت��داول دو ًرا واض� ً
املسؤولية املوضوعية للمنتجات املعيبة ،وهو طابع مييزها عن القواعد العامة .ومن هذا
املنطلق ،رأى الفقه عدم احلاجة للربط بني مفهوم الطرح للتداول ومفهوم التسليم الذي
مت االستقرار على العمل به في قواعد عقد البيع ،فإذا كان البعض قد ذهب إلى تشبيه
مصطلح الطرح للتداول  dessaisissementمبصطلح التسليم  livraison laاملستخدم في
إطار عقد البيع( ،)79فإن غالبية الفقه ترفض هذا التشبيه على سند من القول بأن عملية
الطرح للتداول ليست إال مجرد واقعة مادية ميكن أن تتم بأي شكل من أشكال التوزيع،
وال يشترط لتمامها وجود عقد معني(.)80
(79) F. Chaumet, Les assurances de responsabilité de l’entreprise, 4ème édition, l’Argus
de l’Assurance, 2008, p. 238.
(80) J. Ghestin, Les conditions de la responsabilité, 3ème édition, traité de droit civil, LGDJ,
Paris, 2006, p. 879.
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ومن ناحية أخرى ،ترتب على الوجود القانوني ملفهوم الطرح للتداول جتنب املشاكل
القانونية التي أثارها تطبيق معيار انتقال احلراسة في إط��ار املسؤولية عن حراسة
األشياء ،في حالة انتقال املنتجات من يد املنتج إلى شخص آخر ،فنطاق املسؤولية عن
املنتجات املعيبة أصبح ال يستلزم ضرورة البحث في طرق وأسباب نقل سلطة حراسة
الشيء ورقابته ،أو متكني شخص آخر من حيازته ،فتوافر وصف الطرح للتداول ميكن
االستدالل عليه بطرق مختلفة مبجرد خروجه من يد املنتج إلى شخص آخر .وعملية طرح
املنتج للتداول ميكن االستدالل عليها من خالل بعض املعايير ،مثل ض��رورة أن يكون
التخلي بإرادة واختيار املنتج ،فإذا متت عملية طرح املنتج في األسواق بغير إرادة املنتج،
فإن هذا يعني توافر سبب من أسباب إعفاء املنتج من املسؤولية ،فعلى سبيل املثال ،إذا
خضع املنتج لعملية سرقة ،وقام السارق بطرح املنتج في األسواق وترتب عليه ضرر،
فإن املنتج ال يكون مسؤولاً لتوافر سبب من أسباب اإلعفاء من املسؤولية ،وعلى ذلك،
فإن طرح املنتج للتداول يتم حتديده من خالل خروج هذا املنتج من سلسلة اإلنتاج إلى
السوق ،وأن يتم ذلك باإلرادة الكاملة للمنتج(.)81
ونظ ًرا ألهمية مفهوم طرح املنتج للتداول ،نرى أنه يجب على املشرع املصري أن ينص عليه
باعتباره الواقعة املنشئة للمسؤولية املوضوعية عن املنتجات املعيبة .لكن السؤال الذي
يطرح نفسه هو :ما هي املنتجات التي تدخل في نطاق تطبيق مفهوم الطرح للتداول؟
يشمل مفهوم املنتجات املطروحة للتداول جميع األم��وال املنقولة س��واء أكانت جديدة
أم مستعملة ،كما يدخل في نطاق تطبيق القانون املنقوالت املادية ،واملنقوالت املعنوية
كبرامج احلاسب اآللي( .)82ومن املسائل التي أثارت خال ًفا في القانون الفرنسي ،مسألة
املنتجات املشتقة من اجلسم اإلنساني التي اعتبرها املشرع ضمن طائفة املنتجات التي
(81) CJCE, 9 février 2006, aff. C-127/04, JOCE C 86, 8 avril 2006, p. 5; Civ. 1re, 24
janvier 2006, pourvoi n° 03-19.534, JCP G 2006, II, 10082, note L. Grynbaum.
( ((8ومن اجلدير بالذكر أن املشرع الفرنسي قد استبعد من نطاق املسؤولية العقارات التي أخضعها ألنظمة

قانونية خاصة ،لكنه نص على أنه« :إذا اندمج املنقول في عقار ،فإنه ينطبق عليه قانون املسؤولية عن
املنتجات ،إذا شابه عيب يخل بأمن وسالمة املستهلك» .ويدل النص السابق على أن املشرع الفرنسي
قد استثنى اخلدمات من اخلضوع ألحكام املسؤولية القانونية عن املنتجات املعيبة ،وذلك خلضوعها
لقواعد قانونية خاصة.
ويشمل لفظ املنتجات جميع األموال املنقولة ،سواء أكانت طبيعية أم صناعية ،السيما املنتجات
الزراعية ،ومنتجات تربية احليوانات ،واملنتجات الغذائية ،ومنتجات الصيد .فعلى الرغم من أن
التوجيه األوروبي قد استبعد هذه املنتجات من نطاق تطبيقه ،إال أن املشرع الفرنسي قد أدخلها في
نطاق تطبيق املسؤولية املوضوعية عن املنتجات املعيبة .كما أدخل املشرع الفرنسي الكهرباء في نطاق
تطبيق املسؤولية عن املنتجات املعيبة ،فعلى الرغم من خصوصية التيار الكهربائي وطابعه غير املادي،
إال أن املشرع الفرنسي قد أدخله في نطاق املنتجات.
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ميكن طرحها للتداول ،وذلك على الرغم من من االعتراض الشديد الذي أب��داه البعض
بخصوص تطبيق القانون على هذه املسألة.
وبناء على هذا التدخل التشريعي ،فإنه ال يجوز للمنتج أن يتخذ من مخاطر التطور سببًا
من أسباب اإلعفاء من املسؤولية عندما يكون الضرر ناج ًما عن عنصر من عناصر اجلسم
البشري ،أو عن املنتجات املشتقة منه( .)83ويدل هذا النص بشكل صريح على أن املشرع
الفرنسي قد حسم التردد الذي دار حول هذا املوضوع ،ونص على أن املنتجات البشرية
تدخل ضمن املنتجات التي تدخل في نطاق املسؤولية القانونية.

الفرع الثاني
الشخص املسؤول عن تعويض أضرار املنتجات املعيبة
إذا كان مفهوم طرح املنتج للتداول قد ترتب عليه توسيع النطاق املوضوعي للمسؤولية
عن املنتجات املعيبة ،فإنه يعد من مصادر توسيع النطاق الشخصي للمسؤولية ،حيث
ساعد على مد نطاق هذه املسؤولية إلى أشخاص ال ينتمون إلى فئة املنتجني.
لكن ،على الرغم من التوسع في النطاق الشخصي للمسؤولية املوضوعية عن املنتجات
املعيبة ،إال أن املشرع قد قام بتحديد بعض احلاالت التي يتم فيها إعفاء املنتج ومن في
حكمه من املسؤولية عن عيب عدم السالمة.

أولاً  -حتديد الشخص املسؤول عن أضرار املنتجات املعيبة
يعتبر منتج السلعة هو املسؤول األساسي عن عيوبها ،ولقد نص املشرع الفرنسي في
الفقرة السادسة من املادة ( )1386على أن املنتج هو كل من يقوم ،بصفته املهنية ،بتصنيع
منتج بشكل نهائي ،أو بتصنيع املادة األولية له ،أو بتصنيع جزء أو عنصر من العناصر
التي تدخل في تكوينه .ويدخل في حكم منتج السلعة كل من يظهر أمام اجلمهور مبظهر
املنتج ،عن طريق وضع اسمه أو عالمته التجارية على السلعة.
وإلى جانب ما سبق ،نص املشرع الفرنسي ،في الفقرة الثالثة من املادة ( )6-1386املعدلة
باملادة ( ،)5-1245على أنه« :يأخذ حكم منتج السلعة كل من يقوم باستيرادها في االحتاد
األوروبي بقصد بيعها ،أو الوعد ببيعها ،أو تأجيرها ،أو توزيعها بأي صورة أخرى».
كذلك نص املشرع الفرنسي على فئة أخرى تأخذ حكم املنتج ،ويدخل فيها البائع،
واملؤجر ،ومن يقوم بالتأجير التمويلي ،ويأخذ حكم املنتج كل موزع للسلعة.
( ((8املادة ( )12-1386املعدلة مبوجب املادة (.)11-1245
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ومن اجلدير بالذكر أن محكمة العدل األوروبية قد وجهت نق ًدا شدي ًدا للمشرع الفرنسي
لعدم احترامه لنصوص التوجيه األوروب��ي الصادر في  25يوليو  ،1985وسبب النقد
يكمن في أن القانون الفرنسي قد ساوى في املسؤولية بني املوزع واملنتج ،ولم يجعل
مسؤولية املوزع مسؤولية احتياطية كما نص على ذلك التوجيه األوروبي(.)84
وعلى الرغم من أن القانون الفرنسي قد أنشأ نظا ًما قانونيًا يتسم بحماية املضرور ،إال أنه
 حتت ضغط الغرامات التي فرضتها احملكمة األوروبية  -قام بتعديل أحكام مسؤوليةاملوزع .ولقد مرت التعديالت التشريعية ملسؤولية املوزع مبرحلتني(:)85
 املرحلة األولى :تتعلق بصدور قانون  9ديسمبر  2004الذي مت مبوجبه تعديلامل��ادة ( )7-1386من القانون املدني الفرنسي( .)86وينص هذا التعديل على أن
املوزع ال يكون مسؤولاً عن عيب غياب السالمة في املنتجات إال في حالة عدم
قدرة املضرور على حتديد هوية املنتج ،لكن الغالب أن املضرور ال يستطيع أن
يقوم بتحديد هوية املنتج ،األمر الذي يفرغ التعديل من مضمونه .وفي  14مارس
 ،2006اتهمت محكمة العدل األوروبية املشرع الفرنسي باخلروج على أحكام
توجيه  25يوليو 1985؛ األم��ر ال��ذي دفع املشرع إلى تبني تشريع جديد في 5
أبريل .2006
 املرحلة الثانية :قانون  5أبريل  ،2006مبوجب هذا التعديل ،يكون للموزع احلقفي طلب اإلعفاء من املسؤولية ،إذا أفصح عن اسم املنتج( ،)87وبذلك أصبح القانون
الفرنسي متطاب ًقا مع التوجيه األوروبي ،حيث اعتبرا مسؤولية املوزع مسؤولية
احتياطية ال تثار إال في حالة عدم حتديد هوية املنتج.
ولقد ترتب على هذا القانون تعديل مسؤولية بعض أصحاب املهن احلرة كاألطباء ،األمر
الذي ترتب عليه وجود آثار سلبية على حق املريض في التعويض عن األضرار التي تصيبه
نتيجة العمليات اجلراحية ،وخاص ًة العمليات التي تستلزم نقل الدم أو تركيب األطراف
(84) Par un arrêt en date du 25 avril 2002, la Cour de justice des Communautés
Européennes CJCE a condamné la France au motif que la loi du 19 mai 1998 n’avait
pas correctement transposé la directive du 25 juillet 1985 et notamment.
(85) Loi n° 98-389 relative à la responsabilité des produits défectueux du 19 mai 1998,
J.O. du 21 mai 1998 modifié par la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004, J.O. du 10
décembre 2004, et par la loi n°2006-406 du 5 avril 2006, J.O. du 6 avril 2006.
( ((8وذلك قبل أن يتم تعديلها مبوجب املادة (.)6-1245
(87) L’article 2 de la loi du 5 avril 2006.
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الصناعية( .)88وتفسير ذلك أن القانون الفرنسي اخلاص بحقوق املرضى وجودة املنظومة
الصحية كان قد جعل مسؤولية الطبيب واملنشآت الصحية  -في هذه احلالة  -مسؤولية
مفترضة( ،)89وأعفى املريض من إثبات اخلطأ الطبي ،في حالة وجود أضرار حتدث نتيجة
غياب السالمة في املنتجات الطبية التي يتم وضعها في جسم املريض(.)90
لكن قانون  5أبريل  2006نص على أن مسؤولية الطبيب واملؤسسات الصحية مسؤولية
ثانوية أو احتياطية ملسؤولية املنتج .ومبوجب ه��ذا التعديل ،أصبح من الواجب على
املريض املضرور ،بسبب تركيب طرف صناعي مثلاً  ،أن يطالب أولاً املنتج بالتعويض،
فإذا لم يستطع معرفة املنتج ،فإنه يقوم بالرجوع على املنشأة الصحية أو الطبيب ،فإذا
أفصحا له عن هوية أو اسم املنتج ،وجب عليه الرجوع على األخير بالتعويض ،وهذا يبني
بوضوح أن مسؤولية الطبيب واملنشآت الصحية قد مت تعديلها جذر ًيا ،فبعد أن كانت
املسؤولية مفترضة وال يجوز اإلعفاء منها إال بإثبات السبب األجنبي ،أصبحت مسؤولية
احتياطية يسهل التنصل منها.
ومل��ا ك��ان املشرع املصري ليس واق ًعا حتت تأثير أي��ة وسيلة من وسائل الضغط التي
تعرض لها املشرع الفرنسي ،فإنه ال يوجد ما مينع من التوسع في مسؤولية املنتج
ومن في حكمه من أجل ضمان سالمة األشخاص من أضرار املنتجات املعيبة ،فالفقه
املصري يرى ضرورة التوسع في مفهوم املنتج ومن في حكمه من أجل تفعيل املسؤولية
املوضوعية عن املنتجات املعيبة ،ولقد اهتم املشرع املصري في قانون التجارة اجلديد
بتحديد مفهوم املنتج واملوزع باعتبارهما املدعى عليهما في دعوى املسؤولية(.)91

ثانيًا -حتديد حاالت إعفاء الشخص املسؤول عن تعويض أضرار املنتجات
املعيبة
من اجلدير بالذكر أن املسؤولية القانونية عن املنتجات املعيبة ليست مسؤولية واجبة
التطبيق ،إال إذا توافرت فيها أسباب معينة ،ومن هذه األسباب أال يتوافر في املنتج أو من
(88) C. Maignan, Des produits de santé défectueux, une responsabilité atténuée par la loi
n° 2006-406 du 5 avril 2006, Droit-medical.net, 6 novembre 2006.
(89) Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé.
( ((9وال شك أن هذا الوضع قد أثار بعض أوجه النقد ،خاص ًة في ظل املبدأ الذي أقرته محكمة النقض

الفرنسية من اعتبار التزام الطبيب بسالمة املريض التزا ًما بتحقيق نتيجة تطبي ًقا للقواعد العامة في
املسؤولية العقدية.
( ((9سميحة القليوبي ،الوسيط في شرح قانون التجارة املصري ،ط ،5دار النهضة العربية ،القاهرة،
 ،2007ص .34
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في حكمه سبب من أسباب اإلعفاء من املسؤولية ،وحتى يستطيع املشرع املصري حتقيق
التوازن املنشود بني الضرورات االقتصادية التي تتعلق باملنتجني ومن في حكمهم ،من
ناحية ،وبني الضرورات االجتماعية التي تتعلق باملستهلكني من ناحية أخرى ،فإنه من
الواجب عليه أن يقوم بتحديد بعض احلاالت التي ُيعفى فيها املنتجون ومن في حكمهم
من املسؤولية عن أضرار املنتجات املعيبة.
وتنقسم أسباب إعفاء املنتج من املسؤولية عن عيب عدم سالمة منتجاته إلى بعض
احلاالت التي عددها املشرع الفرنسي على النحو التالي:
 -1عدم طرح املنتج للتداول
إذا ثبت أن املنتج املعيب لم يتم طرحه للتداول بناء على رغبة واختيار املنتج ،كأن يكون قد
متت سرقته ،فإنه يتوافر في هذه احلالة سبب من أسباب اإلعفاء من املسؤولية .وطرح
املنتج للتداول ال يتم مبجرد التخلي عنه مؤقتًا ،بل يجب أن يكون التخلي عنه قد مت بشكل
نهائي ،كما يستطيع املنتج أن يتمسك بأسباب اإلعفاء من املسؤولية ،إذا أثبت أنه لم يتخل
عن املنتج بإرادته.
 -2عدم وجود العيب حلظة طرح املنتج للتداول
يستطيع منتج السلعة أن يتخلص من املسؤولية القانونية ،إذا أثبت خلو املنتج من عيب
عدم السالمة عند طرحه في األسواق ،أو أن يثبت أن هذا العيب قد نشأ في وقت الحق.
وليس من شك أن إثبات عدم وجود عيب في املنتج وقت طرحه ليس باألمر السهل،
خاص ًة في احلاالت التي يظهر فيها العيب بعد طرحه في األسواق بسنوات عديدة.
مطروحا بغرض بيعه أو ألي سبب اقتصادي
 -3أال يكون املنتج
ً
هذ ا االستثناء يتعلق باحلالة التي تكون فيها املنتجات قد مت طرحها في األسواق بكامل
إرادة املنتج ،ولكن لم يتم هذا الطرح بغرض حتقيق أهداف اقتصادية أو ربحية من ذلك،
أي أن السلعة لم تعد بهدف بيعها أو إيجارها ،أو توزيعها بأي شكل من أشكال التوزيع،
كما لو قام املنتج بتسليم السلعة إلى أحد املختبرات إلجراء بعض فحوصات السالمة
عليها قبل الدفع بها إلى األسواق.
 -4إذا ثبت أن املنتج مطابق للقوانني واللوائح
يستطيع املنتج أن يتخلص من مسؤوليته ،إذا أثبت أن املنتج مطابق جلميع القواعد
التشريعية اآلمرة .لكن املنتج ال يستطيع التخلص من املسؤولية القانونية عن عيوب
منتجاته ،إذا ظهرت هذه العيوب في خالل مدة عشر سنوات من طرحه في األسواق،
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وثبت أنه لم يقم باتخاذ االحتياطات الالزمة لوقاية املستهلك من النتائج الضارة .ومن
اجلدير بالذكر أن مدة العشر سنوات التي اشترطها املشرع الفرنسي في الفقرة الثانية
من املادة ( )12-1386هي مدة تقادم دعوى مسؤولية املنتج عن عيب عدم السالمة في
املنتجات املبيعة.
 -5اإلعفاء بسبب مخاطر التطور العلمي
هناك من العيوب ما ال ميكن اكتشافها في املنتج إال بعد طرحه في األسواق ،وذلك في
احلاالت التي لم يصل فيها العلم بعد إلى اكتشاف هذه العيوب .فمن اجلدير بالذكر
أن املنتجات املعقدة الصنع من الناحية الفنية ال يكون من السهل اكتشاف عيوبها عند
طرحها في األسواق .ومبعنى آخر ،فاملنتج يعفى من املسؤولية في حالة وجود عيب في
السلعة ،لم تكن حالة املعرفة العلمية والفنية تسمح باكتشافه وقت عملية الطرح للتداول
في األسواق .ولقد انقسم الفقه بني مؤيد ومعارض لهذه احلالة من حاالت اإلعفاء من
املسؤولية ،فاملؤيدون لهذه احلالة يرون أن تكليف املنتج بتعويض األضرار عن هذه
املخاطر غير املتوقعة يؤدي إلى التأثير السلبي على األداء االقتصادي للمنتجني .أما
املعارضون لهذا اإلعفاء فيرون أن حماية املستهلك بالتعويض عن أضرار هذه املخاطر
أولى وأهم من مراعاة الظروف االقتصادية ،خاص ًة وأن هذه املخاطر قد تترتب عليها في
الغالب أضرار جسيمة باملستهلك(.)92
ونظ ًرا لهذا اخلالف ،فقد قام املشرع الفرنسي بتقييد هذا اإلعفاء ،أي أن هذا اإلعفاء ال
يتم إعماله بشكل مطلق في جميع احلاالت ،بل ُتستثنى منه حالتان ،مبوجب نص املادة
( )12-1386املعدل بنص املادة ( .)11-1245فمن ناحية أولى ،ال يجوز للمنتج أن يستند
إلى اإلعفاء من املسؤولية بسبب مخاطر التطور العلمي في احلاالت التي تتعلق مبشتقات
اجلسم البشري ومنتجاته ،فاملنتج يجب أن يسأل عن أي خطر يكشفه العلم احلديث
في هذه املنتجات .وال شك أن هذ االستثناء قد مت النص عليه ر ًدا على الفضائح املتعلقة
بعمليات نقل الدم امللوث في دولة فرنسا.
ومن ناحية أخرى ،فإن مخاطر التطور ال يجب أن تعفي املنتج من متابعة التطورات
واالكتشافات العلمية التي تتعلق مبنتجاته ،فإذا أظهر العلم خطورة سلعة معينة ،وجب
( ((9حسن حسني البراوي ،مخاطر التطور بني قيام املسؤولية واإلعفاء منها ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
.2008
G. Viney, La responsabilité dans la jurisprudence de la Cour de cassation, colloque 7
juin 2006, www.Courdecassation.fr. O. Berg, La notion de risqué de development en
matière de responsabilité du fait des produits défectueux, JCP, Paris, 1996, p. 3945.
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على املنتج أن يبادر باتخاذ االحتياطات الالزمة لوقاية املستهلك من هذه املخاطر .وهذا
يعني أن القانون الفرنسي قد وضع على عاتق املنتج التزا ًما مبتابعة منتجاته في األسواق
في إطار التطورات العلمية التي تبحث في خطورة وجودة هذه املنتجات وأثرها على
صحة املستهلك .وال شك أن االلتزام مبتابعة مخاطر السلعة في ضوء التطورات العلمية
يقتضي قيام املنتج بتحذير املستهلكني من هذه املخاطر ،وأن يقوم بسحبها من األسواق
في احلاالت التي تستوجب ذلك.
 -6أسباب عامة لإلعفاء من املسؤولية
تنقسم أسباب اإلعفاء من املسؤولية إلى أسباب عامة وأسباب خاصة ،واألسباب اخلاصة
هي تلك األسباب التي متت معاجلتها في البنود السابقة ،أما األسباب العامة لإلعفاء من
املسؤولية فهي تلك األسباب التي تتشابه مع أسباب اإلعفاء املنصوص عليها في القواعد
العامة للمسؤولية املدنية ،مثل خطأ املضرور والقوة القاهرة.
فإذا كان الضرر ناشئًا في الوقت نفسه عن عيب املنتج وعن خطأ ارتكبه املضرور أو
أحد األشخاص الذين يكون املضرور مسؤولاً عنهم ،توافر سبب من أسباب اإلعفاء .كما
ميكن أن يتم إعفاء املنتج من املسؤولية بسبب القوة القاهرة ،فكل أمر غير متوقع وال
ميكن دفعه ميكن أن يكون سببًا من أسباب اإلعفاء من املسؤولية.
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اخلامتة
بعد استعراض األنظمة القانونية التي استقبلت هدف ضمان السالمة في القانون
املصري ،تبني لنا من خالل دراستها النتائج التالية:
فيما يتعلق بنظام املسؤولية العقدية في القانون املدني ،أثبتت الدراسة بعض النتائج:
 على الرغم من أهمية احملاوالت التي قام بها الفقه والقضاء من أجل تفعيل النظامالقانوني لضمان سالمة األشخاص في مواجهة أضرار املنتجات املعيبة في ضوء
املسؤولية العقدية ،إال أنها محاوالت وإن جمعها وحدة الهدف ،فإنها تفتقد لروح
التجانس والوحدة ،وهو ما يفسر اخلالف الفقهي حول الطبيعة القانونية لاللتزام
بالسالمة في عقد البيع.
 على الرغم من أهمية دور االلتزام بالسالمة العقدية الذي تأمل فيه الفقه املصري أنيكون البديل الذي يعتمد عليه القضاء في تكوين نظام ضمان سالمة األشخاص من
أضرار املنتجات املعيبة ،إال أن الواقع العملي قد أسفر عن تعارضه وعدم جتانسه
مع بعض األحكام املستقر على تطبيقها في املسؤولية التقصيرية ،األمر الذي ميكن
أن يؤثر على متاسك النظام القانوني املأمول.
 تترتب على النتيجة السابقة نتيجة أخرى مفادها أفول دور املسؤولية العقدية فيضمان سالمة األشخاص من مخاطر وأضرار املنتجات املعيبة.
وفيما يتعلق بقانون حماية املستهلك املصري ،فقد بينت الدراسة النتائج التالية:
 لم ُتظهر لنا الدراسة مالمح نظام قانوني متكامل يجسد بوضوح سياسة تشريعيةهدفها ضمان سالمة املستهلك ،من خالل قواعد املسؤولية املوضوعية عن املنتجات
املعيبة.
 ويبدو من خالل الدراسة أن املشرع املصري قد رأى أن هدف ضمان السالمةميكن تناوله من خالل قواعد تنظيمية ،يتم من خاللها إدارة مخاطر وأضرار عيوب
املنتجات والسلع التي يتم تداولها في األسواق.
 ولقد بيَّنت الدراسة أن هذه القواعد التنظيمية تتضمن واجبات محددة علىاملوردين يراقبها جهاز حماية املستهلك ،ويضمن تطبيقها من خالل بعض التدابير
االحترازية والعقوبات.
 ولقد اعتبر املشرع أن الرقابة على عيب غياب عنصري السالمة واألمان هي رقابةإدارية في املقام األول.
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وبعد استعراض األنظمة القانونية السابقة ،قدمنا للمشرع املصري بعض املقترحات
التي استلهمنا محاورها األساسية من القانون الفرنسي ،والتي ميكن تلخيصها في
النقاط التالية:
 ملا كان النظام القانوني يقتضي أن تبدو أحكامه ومفاهيمه متجانسة ومتماسكةفي البنية الفكرية للمشرع ،مبا يزيل عنها التنافر أو التعارض ،فإن حتقيق هدف
واضحا في ذهن املشرع ،وأن يتم تفعيل هذا الهدف
ضمان السالمة يجب أن يبدو
ً
من خالل مفاهيم وقواعد قانونية واضحة ومتماسكة ،وأن يكون عنوان القانون
معب ًرا عنه بشكل صريح ال لبس فيه ،وأن يتم حتديد نطاق تطبيقه بشكل واضح،
فهو نظام يجب أن يكون قوامه ضمان السالمة ،وأن يتميز بالتماسك ،أي تتماسك
نصوصه من خالل خيط ناظم متمثل في ضرورة ترتيب املسؤولية على كل منتج
يقدم لألسواق منتجات معيبة تعرض سالمة املستهلك للمخاطر واألضرار.
 نقترح على املشرع املصري أال يكتفي بقانون حماية املستهلك الذي تعتبر قواعده فيالغالب تنظيمية ،بل يجب عليه أن يتبنى قانون املسؤولية املوضوعية عن املنتجات
املعيبة ،فقانون حماية املستهلك يتعلق في املقام األول بالرقابة اإلدارية التي هدفها
الوقاية من مخاطر السلع واملنتجات ،أما هدف ضمان سالمة األشخاص في
مواجهة األضرار التي تسببها املنتجات املعيبة فهو من صميم الرقابة القضائية،
ودليل ذلك أن القضاء الفرنسي ال يستند في أحكامه ،في هذا اخلصوص ،إال على
نصوص قانون املسؤولية املوضوعية.
 كما نرى ضرورة وضع تعريف واضح ملفهوم عيب عدم سالمة املنتجات منالعيوب ،بحيث يتضمن هذا التعريف معايير واضحة تضمن سهولة تطبيقها.
 كما يجب أن يحتوي القانون على بعض الضوابط التي تربطه بالواقع والتي يسهلعلى القاضي تطبيقها ،مثل ضابط التوقعات املشروعة ،ومعيار عرض املنتجات
للتداول في األسواق.
 كما نقترح أن يحدد املشرع بدقة طبيعة العالقة بني النظام القانوني لضمان سالمةاألشخاص عن أضرار املنتجات املعيبة وبني القواعد العامة ،فلقد بيَّنت الدراسة
أن القضاء الفرنسي قد جعل عيب عدم سالمة املنتجات ،ذروة سنام املسؤولية
املوضوعية ،هو األساس القانوني الوحيد في دعاوى التعويض عن أضرار
املنتجات التي تفتقد لعنصري السالمة واألمان؛ األمر الذي ترتب عليه استبعاد
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تطبيق القواعد العامة للمسؤولية املدنية في كل حالة يؤسس فيها املدعي دعواه
على عيب عدم سالمة املنتجات.
مطروحا :هل سيتمسك املشرع املصري بالواقع الذي مت
وفي النهاية ،يظل التساؤل
ً
رصده بكل ما يجسده من غموض وعدم جتانس ،أم سيتمرد عليه ُمحل ًقا نحو النظام
القانوني املأمول الذي يهدف إلى تفعيل وسائل ضمان سالمة األشخاص من األضرار
التي تسببها املنتجات املعيبة؟
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