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   الكلمة االفتتاحية

  

إعداد املسطرة اإلجرائية اليت تتعلق بأهم   فضل ا تعاىل وتوفيقه قمنا بإمتام

والذي  "مستقبل املسؤولية املدنية" ـامللتقى الوطين املوسوم ب

بودواو، جامعة أحممد بوقرة  والعلوم السياسية مت تنظيمه وانعقاده بكلية احلقوق

احلقوق كلية  عميد سيد لل، حتت اإلشراف العام 2020

، وبرعاية الشركة الوطنية بومرداس _والعلوم السياسية بودواو، جامعة احممد بوقرة

  .حمند  عجة  واهلندسة احلضرية والتجهيز ممثلة يف مديرها السيد

الباحثني وطلبة الدكتوراه   األساتذةعدد من   شارك يف هذه التظاهرة العلمية

وتعود أمهية امللتقى ملا تشهده املسؤولية املدنية من حتوالت عميقة على مجيع 

وحيدا  يف أن يكون أساسا" اخلطأ"فمنذ الثورة الصناعية ظهر عجز 

واليزال .والضماندوره لصاحل أسس أخرى على غرار اخلطر 

بشكل جدي  وهوما يطرح. األضرارتراجعه قائما إىل يومنا هذا،السيما بعد تنوع 

أصبح مستقبلها متوقفا على  املدنية فقدالعناصر الكالسيكية للمسؤولية 

  درجة إىلالكثرية مدى استجابتها للتعويض السيما بعد تعدد األضرار وتنامي املخاطر 

  .بتوقع ظهورها أيضا  بتعويض األضرار فحسب ولكن

الكلمة االفتتاحية

فضل ا تعاىل وتوفيقه قمنا بإمتامب

امللتقى الوطين املوسوم ب ناسبةمباملداخالت اليت ألقيت 

مت تنظيمه وانعقاده بكلية احلقوق

2020جانفي  28يوم   بومرداس_

والعلوم السياسية بودواو، جامعة احممد بوقرة

واهلندسة احلضرية والتجهيز ممثلة يف مديرها السيد  لألشغال الكهربائية

شارك يف هذه التظاهرة العلمية

  .الوطنمن كل أحناء 

وتعود أمهية امللتقى ملا تشهده املسؤولية املدنية من حتوالت عميقة على مجيع 

فمنذ الثورة الصناعية ظهر عجز  املستويات،

دوره لصاحل أسس أخرى على غرار اخلطر  للمسؤولية، فرتاجع

تراجعه قائما إىل يومنا هذا،السيما بعد تنوع 

العناصر الكالسيكية للمسؤولية   ضرورة إصالح

مدى استجابتها للتعويض السيما بعد تعدد األضرار وتنامي املخاطر 

بتعويض األضرار فحسب ولكن  ال يتعلقأن أصبح األمر 

  
  

  

  



  

  

يف األخري أتقدم جبزيل الشكر اىل كل من ادارة الكلية وعلى رأسهم السيد 

الذين  الباحثني املشاركني واحملاضرين واالساتذةقسم القانون اخلاص  وإدارة العميد،

أعضائها، وكل اللجنة العلمية رئيس أيضا  وأشكر. والتعقيبات بأسئلتهمالنقاش   أثروا

  .كل أعضائهاواللجنة التنظيمية  ورئيس

الشركة الوطنية لألشغال نقدم أيضا جزيل الشكر للسيد عجة حمند مدير أ

  .الكهربائية واهلندسة احلضرية والتجهيز بصفته الراعي هلذه التظاهرة العلمية

طلبات  تلقيدليل على ذلك خري و ،يف اجناح امللتقى مساه من كلشكر أيضا أو

  .الوطن وخارجداخل للحصول على أشغال امللتقى من 

  .االجرائيةوامتنى أن يستفيد اجلميع من هذه املسطرة 

  

  

جبارة نورة.د   

 

 

 



  :مختارات من الملتقى الوطني حول

  مستقبل المسؤولية المدنية

  2020 جانفي 28 يوم

  جبارة نورة.د: رئيس الملتقى

 بومرداس_جامعة امحمد بوقرة- من تنظيم كلية الحقوق والعلوم السياسية
  

   ة الملتقىــــــــــإشكالي

تشهد املسؤولية املدنية حتّوالت عميقة على مجيع املستويات، فمنذ الثورة الصناعية ظهر عجز 

يف أن يكون أساسا وحيدا للمسؤولية، فرتاجع دوره لصاحل أسس أخرى على غرار اخلطر 

ملسؤولية والضمان، وال يزال تراجعه قائما إىل يومنا احلاضر، السيما بعد تنوّع األضرار حىت قيل أن ا

" حق التعويض"إىل  )Dette de réparation(" دين التعويض

، وهو ما يطرح بشكل جدي ضرورة إصالح العناصر )

الكالسيكية للمسؤولية املدنية، فقد أصبح مستقبلها متوقفا على مدى استجابتها للتعويض السيما 

تعّدد األضرار وتنامي املخاطر الكثرية، إىل درجة أن أصبح األمر ال يتعلق بتعويض األضرار 

  

لقد كان لربوز التفاوت الكبري بني أفراد ا�تمع من عمال وأرباب عمل، وحمرتفني 

مى باملسؤولية املهنية، مع ما اخل، أثره البليغ على قواعد املسؤولية، فقد أفرز ما يس

حتمله من التزامات قانونية كااللتزام بالسالمة وااللتزام بالنصيحة، وخضوع بعضها لالتفاقيات الدولية، 

وميل التشريعات احلديثة إىل املسؤولية القانونية املوحّدة كمسؤولية املنتج، األمر الذي أظهر عدم 

وقع التساؤل عن مصري التمييز بني املسؤولية التقصريية واملسؤولية 

العقدية، وعن مصري التمييز بني االلتزام ببذل عناية وااللتزام بتحقيق نتيجة، بل وعن مصري العالقات 

  .بني الشريعة العامة والتشريعات اخلاصة

مختارات من الملتقى الوطني حول  

مستقبل المسؤولية المدنية

يوم

رئيس الملتقى

من تنظيم كلية الحقوق والعلوم السياسية

  

  

تشهد املسؤولية املدنية حتّوالت عميقة على مجيع املستويات، فمنذ الثورة الصناعية ظهر عجز 

يف أن يكون أساسا وحيدا للمسؤولية، فرتاجع دوره لصاحل أسس أخرى على غرار اخلطر " اخلطأ"

والضمان، وال يزال تراجعه قائما إىل يومنا احلاضر، السيما بعد تنوّع األضرار حىت قيل أن ا

دين التعويض"قد انتقلت يف القرن العشرين من 

)Créance d’indemnisation(

الكالسيكية للمسؤولية املدنية، فقد أصبح مستقبلها متوقفا على مدى استجابتها للتعويض السيما 

تعّدد األضرار وتنامي املخاطر الكثرية، إىل درجة أن أصبح األمر ال يتعلق بتعويض األضرار بعد 

  .فحسب، ولكن بتوّقع ظهورها أيضا

لقد كان لربوز التفاوت الكبري بني أفراد ا�تمع من عمال وأرباب عمل، وحمرتفني 

اخل، أثره البليغ على قواعد املسؤولية، فقد أفرز ما يس...ومستهلكني

حتمله من التزامات قانونية كااللتزام بالسالمة وااللتزام بالنصيحة، وخضوع بعضها لالتفاقيات الدولية، 

وميل التشريعات احلديثة إىل املسؤولية القانونية املوحّدة كمسؤولية املنتج، األمر الذي أظهر عدم 

وقع التساؤل عن مصري التمييز بني املسؤولية التقصريية واملسؤولية مواكبة الشريعة العامة هلذا التطّور، ف

العقدية، وعن مصري التمييز بني االلتزام ببذل عناية وااللتزام بتحقيق نتيجة، بل وعن مصري العالقات 

بني الشريعة العامة والتشريعات اخلاصة



فإذا كان مطلع القرن العشرين قد شهد بروز نظام التأمني على املسؤولية بعد تزايد األضرار، 

، )Collectivisation de la responsabilité(" مجاعية املسؤولية

 Mutualisation(" تعاونية املخاطر"الشيء الذي مسح بضمان اآلثار املالية للمسؤولية مبقتضى 

فإن ذلك مل يكن كافيا ملواجهة ظاهرة األضرار اجلسمانية، كونه يتطّلب اإلعالن 

املسبق عن مسؤولية املؤمن له، وهو ما جعل التشريعات احلديثة تّتجه إىل أنظمة التعويض باعتبارها 

" اجتماعية املخاطر"تعويضا مباشرا دون احلاجة إىل البحث عن املسؤول، مبا ميكن إدراجه يف خانة 

، وهو ما يشّكل �ديدا مباشرا للمسؤولية املدنية ذا�ا، إضافة إىل 

اليت غزت كل ا�االت " الرقمنة"التقّدم التكنولوجي اهلائل الذي تعرّفه البشرية، أو مبا يعرف بـ 

، وإشكالية "املسؤولية اإللكرتونية" مايف مواجهة " املسؤولية التقليدية

من أبرز املستجدات احلديثة على " الرقمنة"وإذا كانت هذه 

هي أبرز ) Droit fondamentaux(املستوى التكنولوجي، فإن ظاهرة احلقوق األساسية 

ذلك على قواعد املسؤولية يف  فكيف سيكون تأثري كل. املستجدات على املستوى الفلسفي اإلنساين

  ظل االجتاه حنو إضفاء طابع احلقوق األساسية على فروع القانون اخلاص؟ وأي مستقبل هلا؟

  أهــــــــــداف الملتقى

حتليل مكانة اخلطأ كأساس للمسؤولية التقصريية، ومدى قابليته إلحداث التوازن بني حق 

 .الضحية واملسؤول عن الفعل الضار

 . حتليل مستقبل عناصر املسؤولية التقصريية يف ظل االجتاهات احلديثة

دراسة أهم تطبيقات املسؤولية التقصريية يف التشريع اجلزائري ومدي مواكبتها مع االجتاهات 

اجلتها يف ظل وطرق مع) العقدية، التقصريية(تبيان اإلشكاالت املطروحة يف جمال املسؤولية املدنية 

 .معرفة دور األنظمة التعويضية يف توقيع أثر املسؤولية املدنية

 .مستقبل املسؤولية يف ظل املستجدات احلديثة

  

فإذا كان مطلع القرن العشرين قد شهد بروز نظام التأمني على املسؤولية بعد تزايد األضرار،       

مجاعية املسؤولية"باعتباره شكال من أشكال 

الشيء الذي مسح بضمان اآلثار املالية للمسؤولية مبقتضى 

des risques(،  فإن ذلك مل يكن كافيا ملواجهة ظاهرة األضرار اجلسمانية، كونه يتطّلب اإلعالن

املسبق عن مسؤولية املؤمن له، وهو ما جعل التشريعات احلديثة تّتجه إىل أنظمة التعويض باعتبارها 

تعويضا مباشرا دون احلاجة إىل البحث عن املسؤول، مبا ميكن إدراجه يف خانة 

)Socialisation des risques( وهو ما يشّكل �ديدا مباشرا للمسؤولية املدنية ذا�ا، إضافة إىل ،

التقّدم التكنولوجي اهلائل الذي تعرّفه البشرية، أو مبا يعرف بـ 

املسؤولية التقليدية"وطرحت إشكالية مستقبل 

وإذا كانت هذه . املسؤولية عن الذكاء االصطناعي

املستوى التكنولوجي، فإن ظاهرة احلقوق األساسية 

املستجدات على املستوى الفلسفي اإلنساين

ظل االجتاه حنو إضفاء طابع احلقوق األساسية على فروع القانون اخلاص؟ وأي مستقبل هلا؟

  

 

  حتليل مكانة اخلطأ كأساس للمسؤولية التقصريية، ومدى قابليته إلحداث التوازن بني حق

الضحية واملسؤول عن الفعل الضار

 حتليل مستقبل عناصر املسؤولية التقصريية يف ظل االجتاهات احلديثة

  دراسة أهم تطبيقات املسؤولية التقصريية يف التشريع اجلزائري ومدي مواكبتها مع االجتاهات

 .احلديثة للمسؤولية املدنية

  تبيان اإلشكاالت املطروحة يف جمال املسؤولية املدنية

 .املستجدات

  معرفة دور األنظمة التعويضية يف توقيع أثر املسؤولية املدنية

 مستقبل املسؤولية يف ظل املستجدات احلديثة

  



  محـــــــاور الملتقى

  .مستقبل عناصر المسؤولية المدنية

  .مستقبل اخلطأ يف ضوء بروز أسس حديثة للمسؤولية

  .الضرر يف ظل توسع األضرار

  .مستقبل التركيبة الداخلية للمسؤولية المدنية

  ).األشياء-الغري-الشخصية(مستقبل التمييز بني املسؤولية عن األفعال 

  ).التقصريية-العقدية(مستقبل التمييز بني املسؤولية املدنية 

  .زام بتحقيق نتيجةمستقبل التمييز بني االلتزام ببذل عناية وااللت

  .مستقبل المسؤولية في مستجدات التشريعات الحديثة

  .مستقبل العالقة بني القواعد العامة واخلاصة للمسؤولية املدنية

  .مستقبل العالقة بني املسؤولية املدنية وأنظمة التعويض

  .مستقبل العالقة بني املسؤولية املدنية وأنظمة التامني

 .مستقبل المسؤولية في ظل المستجدات الحديثة

  .مستقبل املسؤولية املدنية يف مواجهة الرقمنة

  .قوق األساسيةاحلمستقبل املسؤولية املدنية يف مواجهة 

  .مستقبل املسؤولية املدنية يف مواجهة الذكاء االصطناعي

  أعــــــــضاء اللجنة العلمية

  

  .جامعة بومرداس -حدوم كمال

  بومرداس امعةج  -دنيدين حيي/ د.أ.  

  جامعة تيزي وزو -يسعد حورية/ د.أ. 

  جامعة بومرداس  –جبارة نورة / د 

  1-جامعة اجلزائر  - نساخ فطيمة / د-  

 .  جامعة تبزي وزو

    

-     

  جامعة اجللفة                    -بن عزوز درماش / د 

 

  

مستقبل عناصر المسؤولية المدنية: المحور األول

  مستقبل اخلطأ يف ضوء بروز أسس حديثة للمسؤولية

   الضرر يف ظل توسع األضرارمستقبل

مستقبل التركيبة الداخلية للمسؤولية المدنية: المحور الثاني

   مستقبل التمييز بني املسؤولية عن األفعال

   مستقبل التمييز بني املسؤولية املدنية

  مستقبل التمييز بني االلتزام ببذل عناية وااللت

مستقبل المسؤولية في مستجدات التشريعات الحديثة: المحور الثالث

  مستقبل العالقة بني القواعد العامة واخلاصة للمسؤولية املدنية

  مستقبل العالقة بني املسؤولية املدنية وأنظمة التعويض

  مستقبل العالقة بني املسؤولية املدنية وأنظمة التامني

مستقبل المسؤولية في ظل المستجدات الحديثة: الرابع المحور

  مستقبل املسؤولية املدنية يف مواجهة الرقمنة

   مستقبل املسؤولية املدنية يف مواجهة

  مستقبل املسؤولية املدنية يف مواجهة الذكاء االصطناعي
  

أعــــــــضاء اللجنة العلمية

حدوم كمال/ د.أ :رئيس اللجنة العلمية

  أعــــــــضاء اللجنة العلمية

  جامعة بومرداس -يوسفي أمال/ د.أ 

   جامعة تبزي وزو  -أمازوز لطيفة / د.أ

  1 -جامعة اجلزائر  -د فياليل علي/أ-   

  1 -جامعة اجلزائر  - بناسي شوقي / د-

  جامعة بومرداس -حساين سامية /د. 



  جامعة بومرداس  - الزهراء. تبوب ف/ د. 

  بومرداس جامعة - خواثرة سامية / د. 

  جامعة بومرداس  - مجيلة بن عياد/ د. 

  جامعة بومرداس -ناجي زهرة / د. 

  جامعة عنابة -سلماين حياة / د.  . 

  عنابة جامعة -يغلى مرمي / د.  . 

  جامعة الطارف -بليدي دالل / د. 

  جامعة بومرداس - بلعابد نادية/ د. . 

  جامعة بومرداس- عميش وهيبة /د.  

  جامعة بومرداس  -بوثلجة حسني/ د.  

  جامعة بومرداس  -بقار سلمى/ د.  

  جامعة بومرداس  -لعجال المية/ د. 

  بومرداس .جامعة بومرداس -سعيداين فايزة/د. 

  جامعة بومرداس  -عمارة مليكة /د. 

  جامعة بومرداس -محداوي نورة/ د. 

  جامعة بومرداس -نوي عقيلة / د.  

  جامعة بومرداس  -لعوج أرزقي/ د. 

  

  أعــــــــضاء اللجنة التنظيمية

  

  .بن قايد حممد ملني

     عقون عبد الغين،/ بعبع إهلام، أ/ باقي وداد، أ/ مرشيشي عقيلة، أ

    منال، عطوي عبد املالك، مليز أمينة، وارث دينا كوثر،  شليحي كرمية، ملني عبد احلميد، قرور شهيناز، بوعجاجة

  .يوسفبالة رشيدة، سليماين ياقوت، صواحل حممد عمارة، عصفور حممد حامد، بسعدي 

  جامعة بومرداس  -عباس فريد/د. 

  جامعة بومرداس  -حزام فتيحة/ د. 

  جامعة بومرداس  -اللوش مسرية/ د. 

  جامعة بومرداس -بن عنرت ليلى/ د. 

  جامعة بومرداس  -خلويف لعموري / د .

  املسيلة جامعة -عبد اللطيف  دحية/د.

  جامعة الطارف –بوعقبة نعيمة/ د. 

  جامعة بومرداس -بنصر عبد السالم/د.

  جامعة بومرداس  -جقبويب محزة / د . 

  جامعة بومرداس - أحلوش زينب / د . 

  جامعة بومرداس - حليمي ربيعة/ د  . 

  جامعة بومرداس -دومة نعيمة / د  . 

  بومرداس جامعة -الرحيم  مزعاش عبد/د

  جامعة بومرداس -سلطاين محيد/ د . 

  جامعة بومرداس- عكوش سهام/د . 

  جامعة بومرداس -مرشيش عقيلة/ د . 

  جامعة بومرداس -سالمي دليلة / د. 

أعــــــــضاء اللجنة التنظيمية

بن قايد حممد ملني/ أ :رئيس اللجنة التنظيمية

  أعــــــــضاء اللجنة التنظيمية

مرشيشي عقيلة، أ/عكوش سهام، د/ سعيداين فائزة، د/ د

 .زوار حفيظة/ أبوروش سليمة، /أ

  طلبة الدكتوراه 

شليحي كرمية، ملني عبد احلميد، قرور شهيناز، بوعجاجة

بالة رشيدة، سليماين ياقوت، صواحل حممد عمارة، عصفور حممد حامد، بسعدي 
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  المداخلة االفتتاحية

      ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، "أ"أستاذة محاضرة  -جبـــــارة نـــورة . د

  بومرداس -جامعة امحمد بوقرة

  

  نظرية المخاطر وتأثيرها على المسؤولية المدنية
  

  :مقدمة

ت مدى استجابته ملتطلبا تعتمد جناعة واستقرار أي نظام قانوين على عدة عوامل أمهها

واحتياجات ا�تمع الفردية منها واجلماعية من خالل ما حتمله عناصره من مرونة وقدرة على التكيف 

مع املعطيات اجلديدة والغاية من تقريره ولعل هذا ما متتع به نظام املسؤولية املدنية الذي عرف استقرارا 

 19إىل غاية �اية القرن  م1804 ملحوظا منذ نشأته مع بداية ظهور القانون املدين الفرنسي عام

وبداية القرن العشرين أين شوهد حتوال جذريا و منعطفا يف النظام القانوين للمسؤولية املدنية سواء يف 

أو يف عجزه عن تأدية وظيفته التعويضية  ،)العالقة السببية الضرر، ،أاخلط( التناغم بني عناصره

قام القضاء والفقه بتحرير  لشخص املسؤول،من طرف ا أفبعد أن كان يشرتط ارتكاب خط واجلربية،

املسؤولية املدنية من هذا الشرط وهذا استجابة لتذليل الصعوبة اليت تواجه الضحية يف كثري من 

 ثبات اخلطأ وهذا أمام تضاعف األضرار وزيادة خطور�ا، وبذلك مت دمج مفهوم املخاطراألحيان إل

(la notion de risque) ولقد شاعت تسمية هذا . 1بعني االعتبار هملدنية وأخذيف نظام املسؤولية ا

النوع من املسؤولية باملسؤولية على أساس املخاطر أو نظرية املخاطر ولذلك بعد أن نتطرق ملضمو�ا 

الفقهي وعوامل نشأ�ا نتساءل عن مدى تغطية هذه النظرية للقصور املشهود يف نظام املسؤولية املدنية 

 ري فكرة املخاطر على النظام القانوين للمسؤولية املدنية؟ما مدى تأث:أو باألحرى

  :ولإلجابة على هذه التساؤالت نتبع احملاور التالية
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 مضمون و أساس نظرية املخاطر: احملور األول

  املضمون الفقهي لنظرية املخاطر: أوال

  أساس نظرية املخاطر: ثانيا

  أبعاد نظرية املخاطر: احملور الثاين

  التكريس التشريعي والقضائي لفكرة املخاطر : الثاحملور الث

  .يف جمال املسؤولية الطبية :أوال

  .يف جمال مسؤولية املهنيني: ثانيا

  اخلامتة

 

 مضمون و أساس نظرية المخاطر: المحور األول

  المضمون الفقهي لنظرية المخاطر :أوال

ينتج ضررا  أنشاط ميكن إن مؤدى نظرية املخاطر أو ما يسمى بنظرية حتمل التبعة أن كل ن

يكون صاحبه مسؤوال عنه إذا ما تسبب هذا النشاط يف إيقاع ضرر بالغري ولو كان سلوكه غري 

، فاملسؤولية يف هذه احلالة ال تتصل بفكرة اخلطأ، ويرتتب التعويض مبجرد حتقق عنصري 1مشوب خبطأ

لنظرية للوصول إليه بإزاحة عقبة الضرر والعالقة السببية، وهذا هو املبتغى الذي ناضل أنصار هذه ا

إثبات اخلطأ وتقرير مسؤولية ال خطئية متكن الضحية من احلصول على تعويض وجرب للضرر بعيدا 

،فالعربة بالضرر الذي يصيب الضحية والذي جيب جربه ما مل يرجع ذلك اخلطأ "عنصر اخلطأ"عن ّ 

تتجاهل متاما سلوك الشخص الذي  للمضرور نفسه، وتكون املسؤولية يف ظل هذه النظرية مسؤولية

يتحمل تعويض الضرر الذي حلق الضحية، تؤسس على أساس موضوعي و ليس شخصي، كما تقيم 

عالقة مادية بني ذمتني ماليتني غايتها إعادة التوازن بني الذمة املفتقرة للمضرور والذمة املالية للمسؤول 

  .2اليت أثرت على حساب ذمة الضحية

ذه النظرية اخلروج عن القواعد التقليدية اليت كان الفقهاء عامة يتمسكون لقد حاول أنصار ه

�ا و يدافعون عنها، وذلك يف ظل ترسخ فلسفة املساءلة يف القانون املدين على مفاهيم فردية 

وأخالقية بالدرجة األوىل، تؤدي إىل إناطة عبء إثبات التقصري واالحنراف يف السلوك على الطرف 

عوى وهو املضرور، كما حتصر دين التعويض بذمة املسؤول وحده، ولعلها الفلسفة الضعيف يف الد

اليت مل تعد تنسجم إىل حد كبري وواقع احلوادث واملخاطر الذي شهد تصاعدا وتعقيدا ال ميكن 
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فيظل التطور املذهل الذي عرفته ا�تمعات احلديثة بفضل إدراج التكنولوجيا واآللة يف  3نكرا�ما

أن مشكلة املسؤولية املدنية اليت ”:إلنساين وقد عرب األستاذ املعروف جسران عن ذلك بقولهالنشاط ا

ستواجهها يف الوقت احلاضر اكرب مما كان يتصور فقهاء روما أو الفقهاء الذين وضعوا قانوننا املدين، 

ه نضري من فازدحام احلياة العصرية وتشابكها وتعقدها وازدياد املخاطر واألخطار بشكل مل يكن ل

قبل، كشف القناع عن عدم كفاية النظرية التقليدية القدمية اليت وضعت �تمع تسوده الروح الفردية 

 1382، وأضاف معلقا على املادة "الرأمسالية و يف زمن كانت احلياة االجتماعية فيه اقل رقيا و تقدما

ية يف جمتمع تسوده الروح الفردية مل وضعت يف أعقاب الثورة الفرنس" :من القانون املدين الفرنسي أ�ا

تعد تستجيب بشكل سليم عادل لكل املنازعات اليت تثور يف أيامنا هذه بني األفراد من جهة وبني 

اجلماعات املتحكمة املسيطرة اليت تضطلع باخلدمات و املرافق العامة من جهة أخرى، ففي مواجهة 

 تخلى النظرية القدمية عن مكا�ا لفكرة املخاطرت أنهذا ا�تمع واالحتكار ملشاريع النقل البد 

، فيبدو من ذلك طغيان الصبغة الشخصية والتصور الذايت على النظرية "املستحدثة أو حتمل التبعة

الذاتية،  على مصلحة األفراد العامة للمسؤولية واجهته النزعة االشرتاكية اليت تغلب مصلحة ا�تمع

يقا للعدالة االجتماعية، فإذا ما وقع ضرر من جراء نشاط ضخم ومتنع استغالل الطرف الضعيف حتق

أو فعله، يلزم املتسبب فيه بالتعويض مىت كانت مصلحة ا�تمع تقضي بذلك فإذا مل تكن املصلحة 

العامة تلزمه بالتعويض فال تعويض، وكل هذا بصرف النظر عما إذا كان من تسبب يف إحداث الضرر 

  .هنا باملصلحة العامة للمجتمع خمطئ أو غري خمطئ فالعربة

كما سامهت النزعة املادية يف انتعاش نظرية املخاطر يف أواخر القرن املاضي يف أملانيا بوجه 

وذلك من خالل حتليل االلتزام بالنظر  بفرنسا،" سايل" والفقيه "حريك"خاص، بزعامة الفقيه األملاين 

يه، فهي ترى يف احلقوق وااللتزامات جمرد عناصر من ويعترب هذا احملل هو العنصر اجلوهري ف إىل حمله،

عناصر الذمم املالية، بل إ�ا تعترب االلتزام رابطة بني ذمة مالية وذمة أخرى مبا يعزز نظرية حتمل التبعة 

باستبعادها للخطأ كركن ال غىن عنه لقيام املسؤولية املدنية، إذ اخلطأ وصف نفسي ال يقوم إال يف 

شأن له يف عالقة الذمم املالية بعضها ببعض، يف حني إن االلتزام بالتعويض عالقة ضمري الفاعل وال 

بني ذمتني افتقرت إحدامها بفعل صاحب الذمة األخرى، والغرض من هذه العالقة إعادة الذمة اليت 

التسبب "فيكون االلتزام بالتعويض مرتكزا على أساس  افتقرت بسبب هذا الفعل إىل حالتها األصلية،

  .بقطع النظر عن مسلك املتسبب فيه وتقدير هذا املسلك من حيث توافر اخلطأ أو عدمه"االفتقار يف
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إن هذه العوامل دفعت بأنصار نظرية املخاطر إىل ابتكار حيل قانونية لدعم الطرف الضعيف 

 قانون مدين فرنسي اليت تقضي مبسؤولية 1386وهو املضرور من خالل التوسع بداية يف فهم املادة 

مالك البناء عما حيدثه سقوط هذا البناء من أضرار بالغري، فقالوا إن هذا النوع من املسؤولية غري 

وليس  مرتبط بفكرة اخلطأ و إمنا ربط املشرع فكرة املسؤولية هنا على أساس العيب القائم يف البناء 

على البناء وربط "و اآللةاملاكينة أ"اخلطأ الذي اقرتفه مالك هذا البناء، ومن هنا قالوا بوجوب قياس

ال خبطأ صاحبها، وإن كان هذا التأصيل اجلديد ألساس املسؤولية يعفى " بعيب املاكينة" املسؤولية 

املضرور من إقامة الدليل على صدور اخلطأ من جانب رب العمل، ولكنه ظل مع ذلك ملزما بإثبات 

  .عيب اآللة أو املاكينة

ه حاول أنصار نظرية حتمل التبعة إجياد أساس آخر لضمان ولقصور هذه الوسيلة املذكورة أعال

محاية حقوق الطبقة العاملة فعمدوا إىل نقل هذه الصور من صور املسؤولية املدنية من نطاق املسؤولية 

مدين فرنسي وما بعدها إىل نطاق 1382التقصريية إىل نطاق املسؤولية العقدية، أي من نطاق املادة

   من هذا القانون وعلى هذا األساس، ذهب الفقيهان سانت ستوليه  مدين فرنسي 1147املادة

بضمان سالمة العامل، والتزامه هذا ) مبقتضى عقد العمل نفسه(وسو زيت إىل أن رب العمل ملزم 

التزام بنتيجة، يرتتب عليه انه إذا ما أصيب العامل بسوء افرتض،القانون تقصري رب العمل و إخالله 

لتزامه بتعويض العامل إال أذا اثبت أن اإلصابة إمنا كانت نتيجة سبب أجنيب ال يدله �ذا االلتزام، وا

  .فيه وانتقل بذلك عبء اإلثبات �ذا التصور من عاتق العامل إىل عاتق رب العمل

ومع إنكار كل من الفقه والقضاء يف بادئ األمر بوجود هذا االلتزام يف عقد العمل، أصر 

ة على ضرورة محاية العامل املضرور باستبعاد كلي لعقبة إثبات اخلطأ وقالوا أنصار نظرية حتمل التبع

مبسؤولية كل من حيدث بفعله ضررا بالغري سواء كان خمطئ أم غري خمطئ إذ ينبغي عدال وعقال أن 

  .يتحمل هذا الذي ميتلك مصدر اخلطر املسؤولية عند األضرار اليت حيدثها

يف دعمهم هلذه الفكرة إىل عدم استبعاد املشرع الفرنسي  واستند كل من الفقيه سايل وجسران

صراحة ألسس أخرى للمسؤولية املدنية إذ انه مل يشرتط على الدوام توافر اخلطأ لقيام املسؤولية 

واندفاعها إىل التدليل على أن اخلطأ ال يعترب ركنا من أركان املسؤولية يف صورها كلها والذي زاد من 

فكرة حتمل تبعة اطالعه على حكم أصدرته حمكمة النقض الفرنسية عام متسك األستاذ سايل ب

م يف حادث انفجار وقع يف خزانات إحدى السفن، حيث قضت احملكمة املذكورة مبسؤولية 1896

مالك السفينة دون حاجة إىل إقامة الدليل على صدور خطا عمال بأحكام الفقرة األوىل من املادة 
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ولية اإلنسان ال عن الضرر الذي أحدثه بفعله فحسب وإمنا عنه وعن اليت تقضي مبسؤ  مدين، 1384

الضرر الذي حيدث بفعل األشخاص الذين يكون مسؤوال عنهم أو بفعل األشياء اليت تكون يف 

حراسته، فقد وجد األستاذ سايل يف هذه العبارة خري سند لألخذ بفكرة حتمل التبعة و اعترب حكم 

  .4بيقا هلذه الفكرةحمكمة النقض املشار إليه تط

نفسها واليت من خالهلا استنبطت حمكمة النقض " اخلطر املهين" ومن هنا فرضت فكرة

قانون مدين  1فقرة  1384الفرنسية قاعدة عامة للمسؤولية عن فعل األشياء من فحوى املادة 

ية واخلطأ، وذلك فرنسي، أدت إىل قطع تلك الرابطة التقليدية واملعنوية املوجودة بني املسؤولية املدن

، ويف ظل هذا الوضع، بادر املشرع الفرنسي إىل األخذ 5بظهور فكرة منافسة هلا واملتمثلة يف اخلطر

بفكرة املخاطر ولكن ليس كنظرية عامة بل كانت استجابة مقتصرة على حوادث العمل إذ اصدر 

ل هذا التقنني، م و املتضمن تعويض حوادث العمل، وكأنه أراد من خال 1898افر يل  9قانون 

تقييد جمال إعمال فكرة املخاطر وحصرها بامليدان األكثر تعرضا للمخاطر آنذاك إىل التطور التشريعي 

والقضائي الذي عرفته فرنسا عقب هذا التقنني، يتجلى أن ميدان حوادث العمل كان منطلقا لرتاجع 

  .فكرة اخلطأ كأساس للمسؤولية املدنية يف جماالت أخرى

والقدر نتيجة     تطور الذهنيات الذي صاحبه عدم اخلضوع لضربات القضاء كما ساهم

، يف بروز هذه النظرية اليت تبسط 6تقدير شخص اإلنسان والذي ترتجم بتقبل اقل اخلسائر للضحايا

  .ضحية املخاطر محاية معتربة للطرف الضعيف

  أساس نظرية المخاطر: ثانيا

سؤولية، ونقصد باألساس السبب القانوين الذي يربر كان اخلطأ هو األساس الوحيد لفكرة امل

، ففي األول كانت القاعدة انه ال يلزم بالتعويض إال من أخطأ، فإذا مل يثبت 7قيام املسؤولية املدنية

خطأ الشخص املطالب بالتعويض فال ميكن إن نلزمه بالتعويض حىت ولو بقي املضرور بدون تعويض 

الذي يقبل التضحية باملضرورين وال يقبل " العدل التقرييب " أو " قانونية الواقعية ال" يف إطار ما يسمى

، إذ مل تشكل 8إيقاف التطور، نتيجة انبهار اإلنسان بالصناعة وما كانت توفر له من رفاهية وتقدم

املخاطر يف البداية هاجسا لقلة مشاكلها، لكن مع التطور االقتصادي واالجتماعي و ظهور نظرية 

عة على يد الفقهاء، سايل وجسران ودفاعهما الشديد عنها نادوا بضرورة البحث عن أساس حتمل التب

جديد للمسؤولية يعمد إىل وجوب استبعاد اخلطأ، وتبىن االجتاه املوضوعي استجابة ملتطلبات هذا 
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العصر، ذلك متاشيا مع التوجه اجلديد الذي يرجح محاية حق الضحية يف التعويض على محاية 

  .، وارتكاز نظرية حتمل التبعة على إثبات الضرر الذي يعترب من أسهل املسائل إثباتااملسؤول

ولكن بالرغم من اتفاق الفقهاء على جوهر املسؤولية املوضوعية أال وهو الضرر، إال إ�م 

اختلفوا حول األساس الذي تقوم عليه نظرية حتمل التبعة، فقد قامت على اجتاهني يف التفكري، اجتاه 

ر إىل املسؤولية نظرة اقتصادية ويرى أن الشخص الذي ميارس نشاطا وينتفع منه جيب عليه باملقابل ينظ

وهناك من الفقه من  .انه يتحمل عبء الضرر الناتج عنه وتلك هي نظرية حتمل التبعة املقابلة للربح

سؤولية نظرة اجتماعية يطلق عليها تسمية الصورة املقيدة لنظرية حتمل التبعة،و اجتاه آخر ينظر إىل امل

ويرى أن الضرر يرتبط بالنشاط وخماطره وتلك هي نظرية اخلطر املستحدث وتسمى كذلك بالصورة 

  .9العامة أو املطلقة لنظرية حتمل التبعة

  :نظرية تحمل التبعة المقابلة للربح .1

ح أي يرى أصحاب هذا االجتاه أن نظرية حتمل التبعة تقوم على أساس املخاطر املقابلة للرب

ولو مل تكن خمطئ فتلتزم بالتعويض  على أساس قاعدة الغرم بالغنم فيكفي أن تغتنم من نشاط حىت 

مادام انك تربح فتتحمل التبعة بالرغم من اختاذ كل االحتياطات املطلوبة، وأول جتسيد هلذا املبدأ كان 

فبالرغم انه مل يكن منصوص  ،1792يف القضاء الفرنسي يف احلادثة املروعة املعروفة حبادثة تيفال يف 

رب املصنع ملزم : اخلاصة باالحنراف يف السلوك وقال 1382عليها إال أن القضاء رجع إىل املادة 

كما اعتمد فيدل  .10اخلطأ ألنه يغتنم من نشاطه بتعويض حوادث العمل بغض النظر عن إثبات

يما يتعلق بإصابات ف cames(C.E.21.Juin,1895) على حكم جملس الدولة الفرنسي يف قضية

العمال يف املصانع أو املسامهني يف أداء خدمات عامة ترتبط جبهة اإلدارة، حيث يرى أن جهة 

تتحمل نتائج هذه األضرار على أساس أن املخاطر الناشئة عن ممارسة نشاط ما، جيب ) اإلدارة(العمل

  11.أن يتحملها من جيين مثار ذلك النشاط وفوائده

جتاه يف تربيره، إن أولئك اللذين ميلكون األموال ينشئون باستغالهلم ويضيف أصحاب هذا اال

األشياء أخطارا جديدة، وأولئك احملرومون من الثروات يتحملون نتائج هذا االستغالل الضخم، 

وهكذا وجدت طبقة اجتماعية حملدثي الضرر، وطبقة اجتماعية أخرى لضحايا عمال الصناعة اللذين 

باألشياء اخلطرة، والعدالة االجتماعية تأىب أن جيين صاحب النشاط الثمار هم على اتصال مستمر 

  .ويتحمل غريه األضرار
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  :وعليه فان نظرية حتمل التبعة املقابلة للربح تقوم على ركيزتني أساسيتني مها

الركن األول لقيام املسؤولية هو الضرر، أي عند وقوع ضرر من الشيء غري احلي وتتوفر العالقة  -

سببية بني الضرر احلاصل وهذا الشيء، فإن مسؤولية حارس هذا الشيء تكون متحققة سواء كان ال

  .ن اخلطأ ليس ركنا من أركان هذه املسؤوليةسلوكا خاطئا أم غري خاطئ، أل

، بتجسيده للمسؤولية 19وهذا توافقا مع ما استحدثه االجتهاد القضائي يف أواخر القرن 

من القانون املدين الفرنسي عن فعل األشياء، فعلى  1، فقرة 1384دة املوضوعية من خالل نص املا

بأن حارس الشيء يكون مسؤوال على أساس املادة املذكورة  teffaine12إثر ذلك اعرتف قرار 

أعاله وقدمتم الفصل يف هذا األمر �ائيا عندما قررت حمكمة النقض عدم إمكان إعفاءه حبجة غياب 

) مبعىن من له سلطة االستعمال، التسيري و الرقابة على الشيء(الشيء  وهكذا، يكون حارس. اخلطأ

  .13مسؤوال بقوة القانون مبجرد ما يكون للشيء دون مسبب يف حتقق الضرر 

املستفيد من الشيء هو املسؤول وهو الذي يتوجب عليه أن يتحمل األضرار النامجة باعتباره هو  -

اله وبالتايل جيب إن يتحمل مغارمه ويدفع تعويضا من حيصل على منافع الشيء من خالل استعم

للمضرور، الن هذا األخري مل يكن باستطاعته دفع احلادث، يف حني حارس الشيء هو الذي كان 

باستطاعته أن مينع احلادث الذي نتج عنه الضرر، وهو الذي يستفيد من الشيء اقتصاديا وجيين 

الشيء املستثمر فتحمل التبعة هنا يكون مقابال للفوائد  فوائده، أما املضرور فال يستفيد من مثار عمل

اليت جتىن وتطبيقا لقواعد العدالة فلكل امرئ مثرة عمله، باإلضافة إىل أن هذا أمر سهل بالنسبة 

للمسؤول، فهو أما يضيف قيمة التعويضات اليت يدفعها يف حال حصول أضرار إىل قيمة اإلنتاج أو 

  .14وادثانه يؤمن على مشروعه من احل

  :ولقد وجهت هلذا التوجه عدة انتقادات نذكر منها

" من القانون املدين، واليت تنص على  1فقرة  138إن مسؤولية احلارس، تقوم على احلراسة وفق م  -

والتسيري والرقابة يعترب مسؤوال عن الضرر الذي  كل من توىل حراسة شيء وكانت له قدرة االستعمال 

ني نظرية حتمل التبعة املقابلة للربح تقيم املسؤولية على املنفعة االقتصادية ال يف ح" حيدثه ذلك الشيء 

  .على احلراسة

يعاب كذلك على هذه النظرية أ�ا تقتل يف اإلنسان روح املبادرة، فطاملا يسأل الفرد عن األضرار -

  :اليت تتسبب فيها أشياؤه دون النظر إىل سلوكه فان األمر سيدفعه إىل أحد األمرين

  إما أن يقوم بتامني كل ما ميلك-
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وإما أن ميتنع عن كل نشاط وبذلك تقتل يف اإلنسان روح املبادرة الفردية وتثبط اهلمة إلقامة -

  .15مشروعات نافعة مما يرتتب عن اجلمود وعدم التطور

ليس كل نشاط يعود على صاحبه بالغنم بل هناك نشاطات ال يربح صاحبها من ورائها شيئا، بل 

  .ك نشاطات قد تعود على صاحبها باخلسارةوهنا

  .إن هذه النظرية تتناقض مع حالة إعفاء احلارس، من مسؤوليته إذا اثبت الدور السليب للشيء

ونظرا هلذه االنتقادات اليت وجهة لنظرية حتمل التبعة املقابلة للربح، فقد حتول أنصارها إىل 

 .ثاملرحلة الثانية وبنوها على فكرة اخلطر املستحد

  :نظرية الخطر المستحدث .2

يرجع االجتاه الثاين أساس نظرية حتمل التبعة إىل األخطار املستحدثة، مبعىن أن احلارس 

يستحدث عند استعماله الشيء يف نشاط ما أخطارا، ومن مث يتعني عليه حتمل النتائج املرتتبة عن 

  .16هذه األخطار

اصة اليت جينيها احلارس من استعماله فاملسؤولية حسب هذه النظرية ال تتعلق بالفوائد اخل

الشيء غري احلي، وإمنا تتعلق بالنتائج اليت ترتتب عن نشاطه بصفة عامة، وعلى هذا األساس 

 .17فاملضرور ال يطالب بإثبات الضرر الذي أصابه وعالقة السببية بني الضرر والشيء غري احلي

ء اخلطرة، كان تكون هلا قوة ذاتية قد متكنها واحلقيقة إن فكرة املخاطر املستحدثة تقتصر على األشيا

  .من اإلفالت من سيطرة حارسها عند استعماهلا

كما أن الشخص املسؤول هو كل من يستعمل الشيء مهيئا الفرصة إلحداث الضرر للغري 

سواء كان هذا الشخص مالك الشيء أو املستأجر أو املستعري أو حىت لو كان عدمي التمييز وأنشأ 

  .ثت ضررا بالغري، فيجب أن يعوض هذه األضرارخماطر أحد

  :مل تسلم نظرية اخلطر املستحدث من النقد، وتعرضت للعديد من االنتقادات

معظم النشاطات إن مل تكن كلها تنطوي على خماطر تسبب للغري أضرارا مباشرة أو غري مباشرة مما  -

  .شاط خوفا من املساءلةسيؤدي الـأخذ �ذا االجتاه إىل عزوف الناس عن القيام بأي ت

فاملضرور  إن الضرر ليس له سبب واحد،وإمنا هو نتيجة اجتماع عدة أسباب قد تقل وقد تكثر، -

وهذا األمر ال يستقيم مع العدالة يف إن يتم  نفسه على األقل لو مل يكن موجودا ملا وقع الضرر،

  .اختيار نشاط الفاعل من بني مجيع األسباب لربطه باملسؤولية
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ن استحداث املخاطر كان نتيجة تلبية ملطالب اجتماعية، مما يضفي عليه طابع اجتماعيات اخلطر إ -

  .18وحدة العبء، وتبقى اجلماعة اليت تستفيد من هذا النشاط يف منأى عن ذلك

بالرغم من االنتقادات اليت وجهت إىل نظرية املخاطر إال أ�ا تشكل استجابة لشرائح كبرية  -

داية من شرحية العمال يف املصانع، مث املارة يف الطرق جراء حوادث السيارات، تعرضت للمخاطر ب

املرضى يف املستشفيات وهلم جر، كلهم رفعوا مطلبا جوهريا، متمثال يف ضرورة تعويضهم بعيدا عن 

فأصبحت بذلك نظرية املخاطر من األسباب الرئيسية لرتاجع فكرة  عقبة إثبات خطا حارس الشيء،

  .ا القرتا�ا من الواقع املعاصر فيما أصبحت نظرية اخلطأ عاجزة وقاصرة يف بعض الفرضياتنظر  اخلطأ،

  
  

  أبعاد نظرية المخاطر: المحور الثاني

مل يفلح أنصار نظرية املخاطر يف جعلها نظرية عامة للمسؤولية غري أ�م متكنوا من رسم 

صوص املخاطر احملققة إضافة إىل البعد أبعادها األساسية املتمثلة يف البعد التعويضي االصالحي خب

  .الوقائي يف جمال املخاطر املشبوهة

  ):االصالحية(التكفل بالمخاطر المحققة من خالل الوظيفة التعويضية  .1

مل تتخلف املسؤولية على أساس املخاطر عن اإلقرار بأولوية الوظيفة التعويضية واإلصالحية 

لدائن املتضرر، فالضرر يعوض ألنه ميثل خماطر جيب أن هلذه املنظومة واملتمثلة يف ضمان تعويض ل

  .19يتحمل عبؤها شخصا ما

ويف هذا الصدد، يبدو أن تطبيق قواعد املسؤولية املدنية والسيما تكييفها مع انتشار األنظمة 

اخلاصة، يكفي إلحالل الضرر الناتج بالنظر إىل وجود خطر حمقق أي خطر معروف،ومع ذلك جيب 

  .تها أو جتاوزها عندما يكون اخلطر مشبوهابالتأكيد مالءم

ن التحول الذي يشهده مسار املسؤولية املدنية يف جمتمعنا املعاصر يرتبط بالدرجة األوىل إ

بالتوسيع املستمر حلجم اخلطر الذي يهدد األشخاص واألموال يف ظل ا�تمعات التكنولوجية و يف 

تماشى وا�تمعات البسيطة واحلرفية، إىل خطر عصر الرقمنة، والذي حتول من خطر فردي ومتوقع ي

مجاعي غري متوقع فتغريت معه نظرة قانون املسؤولية املدنية من نظام فردي وذايت إىل نظام مجاعي 

  .20يرتكز على فكرة اجتماعية أو اشرتاكية اخلطر، بدعم من آليات أخرى للتعويض
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عويض أكيد، هذا ما دفع باملشرع فقد بدا املفهوم الكالسيكي للمسؤولية غري كاف لضمان ت

للتدخل بوضع أنظمه خاصة تدعى باألنظمة التعويضية مؤسسة على املخاطر، وتغيري املصطلحات مل 

يكن عبثا، إذ أن هذه األنظمة جتعل من تعويض الضحايا نقطة ارتكازها بدال من البحث دائما عن 

هلذه األنظمة وذلك يف جماالت تتميز  املسؤول احملتمل، فاسند املشرع مهمة التكفل خماطر معينة

فكان اندماج اآللة يف احلياة العصرية مبثابة اندماج فكرة احلادث يف جمال .21بارتفاع خماطر احلوادث

املسؤولية املدنية، ذلك أنه أغلب حاالت املسؤولية حتولت من تلك الدعاوى الفردية املرفوعة ضد 

دعاوى مرفوعة ضد مؤسسات و أشخاص أشخاص بسبب أخطائهم الشخصية، لتشتمل على 

وبدأ هذا التحول أوال  " erreurs anonymes"  وأخطاء شائعة و مسترتة   معنوية نتيجة حلوادث 

بصدد مسؤولية رب العمل عن حوادث العمل مث يف جمال حوادث املرور وانتقل مؤخرا إىل جمال 

اخلطر يف املسؤولية املدنية بظهور وبذلك اقرتنت فكرة اخلطأ فكرة . حوادث املنتوجات واخلدمات

قانون احلوادث يتكفل حباالت األضرار الفجائية اللصيقة بالنشاط الصناعي والناجتة عن أخطاء 

تبتعد عن ذلك السلوك امللوم أخالقيا واجتماعيا واملتمثل يف اخلطأ،  faute vertuelle افرتاضية

غري متوقعة مل يكن مبفهوم قانوين حمض، ألن رجل باعتباره واقعة غري إرادية، فجائية و " احلادث"لكن 

القانون مل يكن يدرك آنذاك سوى القوة القاهرة كواقعة ال ميكن توقعها وال توقيتها كو�ا تفوق قدرات 

اإلنسان واليت تعد يف حد ذا�ا سببا معفيا من املسؤولية، أما ما كان يصطلح عليه عامة الناس 

وإمنا كانت ناتج " حادث"فإنه مل يكن يف منطق رجل القانون " يقحادثة الطر "أو " حبادث العمل"

خطأ، وكانت ختضع للمبدأ العام للمسؤولية عن فعل األشياء والذي قوامه اخلطأ املفرتض يف جانب 

حارس الشيء والذي ال ميكن نفيه إال بإثبات السبب األجنيب،إىل حني صدور قوانني وأنظمه خاصة 

ادث و اليت اعرتفت مبصطلح احلادث كمفهوم قانوين اصطلح عليه الفقه حتكم هذا النوع من احلو 

وقد اعتمد املشرع اجلزائري وسبقه يف ذلك املشرع الفرنسي إىل إدماج هذا املفهوم القانوين يف .والقضاء

إضافة إىل انتشار ألنظمة التعويض اخلاصة منفصلة عن القواعد العامة للمسؤولية  22قوانني خاصة

الذي يكاد يفوق عدد الضحايا اخلاضعني هلذه األنظمة اخلاصة عدد املتضررين الذين ميكن و  .املدنية

  . أن تسعفهم القواعد العامة للمسؤولية املدنية

هذا التوجه الذي حيمل يف طياته تشتت لقواعد املسؤولية املدنية ويبتعد عن الصياغات العامة 

ا حيقق فيه االنسجام كما يضمن املساواة بني املضرورين، والقوانني ا�ردة اليت متيز النظام األحادي مب
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مكرر واعتربها األستاذ علي فياليل  140ومن اجل معاجلة هذا التشتت أدمج املشرع اجلزائري نص م 

  .23قاعدة عامة للضرر اجلسماين وجب تطبيقه يف غياب نصوص خاصة

املخاطر على املسؤول وذلك وبالرجوع ملنطلق نظرية حتمل التبعة الذي يلقي عبئ التعويض 

بناء على فكرة الغرم بالغنم أو الثروة تلزم أو استنادا إىل اعتباره مستحدثا لعنصر اخلطر يف ا�تمع 

بعيدا عن فكرة اخلطأ، تطرح مسالة املالءة املالية اليت تضمن جناعة الوظيفة اإلصالحية أو التعويضية 

  .مل التبعةلنظام املساءلة املدنية على أساس نظرية حت

ويف هذا اإلطار نادى الفقيه سفاتييه باجتماعية املسؤولية إذ مل يعد التعويض املضرور حمصورا 

على الذمة الفردية حملدث الضرر، إمنا هو التزام يقع على الذمة االجتماعية، األمر الذي يعتربه سافتيه 

إسناد املسؤولية إىل شخص لعينه حيدده  دليل إفالس األفكار التقليدية املسؤولية املدنية اليت تقوم على

نظامها سواء كان املخطئ أو املتسبب يف الضرر ويغروا ذلك الفشل إىل كون الذمة الفردية باتت 

، فتقرير فكرة 24عاجزة لوحدها عن الوفاء بالتعويض، إما بسبب جسمانية األضرار أو بسبب إعسارها

لعنصر اخلطر ليس كافيا لوحده لضمانة محاية فعالة املسؤولية املوضوعية على عاتق الطرف املستحدث 

للمضرورين، ألنه من جهة سيكون مكلفا على الذمة املالية للمسؤول يف ظل عدم اقتداره املايل منها 

سيجعل من نظرية حتمل التبعة جمرد محاية نظرية، ال تتجسد يف الواقع العملي، وهذا ما يدفع بالقول 

نية كآلية لتوزيع عبء تعويض األضرار على مجاعة معينة، على الرغم من أن باالستعانة باملسؤولية املد

واألصلية وهذا متاشيا مع البعد اجلماعي للمخاطر يف ظل  هذا الدور ليس من وظائفها الرئيسية

جمتمعنا الصناعي والتكنولوجي، وطابعها الفجائي والغري متوقع، مما استوجب االستعانة بآليات 

رتاكية األخطار وذلك بالتوسع من شرحية املسامهة يف توفري املالءة املالية حتقيقا لغاية معتمدة تقنية اش

، إذ تعترب الذمة الفردية هي أول وجهة للمضرور يف سبيل احلصول على التعويض ، لكنها 25التعويض

إىل  ليست الوحيدة، ففي ظل عجزها عن أداء دين التعويض يتجه املضرور صعودا إىل ذمة املتبوع مث

مؤمن املسؤولية أو التأمينات االجتماعية أو التامني اإلجباري، فإذا ما أوصدت كل هذه األبواب يف 

وجه املضرور، كانت الدولة هي املسؤول األخري عن تعويض األضرار اليت ال جتد ملتزما بالتعويض 

  .26عنها
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  :الوقائية التكفل بالمخاطر المشبوهة من خالل الوظيفة .2

مضرور أن يطالب بالتعويض يف ظل املسؤولية املدنية التقليدية إال إذا كان حمققا ال ميكن لل

على أرض الواقع، أو كان ضررا مستقبال طاملا يكون وقوعه  سواء أكان حصل فعال و جتسدت آثاره

مستقبال أمرا حمققا وأكيدا أي قامت أسبابه ، غري أن نتائجه أو بعضها قد تراخت إىل املستقبل، 

، لكن األمر خيتلف عندما يتعلق 27تقديره من قبل القاضي لوضوح معامله إذ يعد نتيجة ويسهل

أي املخاطر املشبوهة واليت تعد فعال جمرد احتمال يسبب  28مبخاطر تتميز بعدم ثبات اليقني العلمي

، وإمنا مبا يف حد ذاته ضررا حمققا، فالعربة ليست باألضرار احملتملة وغري احملددة هلذه األخطار املشبوهة

يرتتب عتها حاليا من أضرار حمققة، فقد تكون أضرارا مالية كالنفقات اليت يتحملها املهدد باملخاطر 

بغرض جتنبها، أو قد تكون أضرارا معنوية، كاخلوف أو احلزن الذي يعرتي الشخص املهدد �ذه 

حتتفظ املسؤولية بدورها  املخاطر، فيكون بذلك ضررا معنويا أو ماديا حمققا يستوجب التعويض، بذلك

األصيل وهو التعويض، إضافة إىل بعد وقائي من األضرار اليت قد ال حتقق كو�ا احتمالية فقط  وذلك 

فاملدعي ال يطالب بتعويض ضرر . باختاذ بصفة مسبقة تدابري متنع حدوث الضرر احملتمل أو تفاقمه

يدا من بعض املخاطر غري املؤكدة، وعلى موجود أو ضرر مستقبلي حمقق الوجود، وإمنا يدعي فقط �د

املتسبب فيها اختاذ التدابري املستقبلية الستدراك أو جتنب اخلطر املشبوه وأثاره حىت و لو كان جمرد 

ومبدأ الدعوة الوقائية اللذان جيسدان  29احتمال وغري ثابت علميا و ذلك يف إطار مبدأ احليطة

الوقائية للمسؤولية املدنية لقد القى مبدأ احليطة اهتماما صارخا ومتزايدا من رجال القانون  الوظيفة

  .وغريهم

ما يعكس متاما قلق ا�تمع يف مواجهة هذه املخاطر املشبوهة خاصة مع تزايد تقنيات اإلنتاج 

يقبل الرتاجع  وتسارع ا�هودات العلمية وما يتجر عنه من خماطر ذات بعد مجاعي وطابع خطري ال

يتطلب معاجلتها جتاوز قواعد املسؤولية املدنية التقليدية والتوجه حنو املقاربة الوقائية فال مفر من مبدأ 

أو األمن الغذائي أو حىت الصحة وهذا �دف جتنب املخاطر عن  30احليطة من حيث السياسة البيئية

دأ ال يكون فقط على األشخاص العامة طريق توقعها مسبقا ويرى أغلب الفقهاء بان تطبيق هذا املب

بل أيضا على كل األشخاص اخلاصة صاحبة نشاط يسبب خماطر بإمكا�ا أن تضر يف مستقبل 

حضارتنا كو�ا تفتقر إىل اليقني لكن ميكن منطقيا االشتباه �ا، هذا ما يقود إىل استبعاد املخاطر 

مقدرة على استنفاذ كل الوسائل لإليقاف  إن هدف مبدأ احليطة بذلك، هو إلزام كل من له. األكيدة

  :املسبق هلذا النوع من املخاطر، هذا اإللزام خيضع لشرطني
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  .أمهية األضرار اجلسيمة وغري ممكن استدراكها واليت قد تنجر من حتقق اخلطر-

  .لتكلفة التدابري احملتمل أن متنع من وقوع اخلطر) اقتصاديا مقبول(الطابع املعقول-

ما ينتظر من خالل االحتياطات االحرتازية ليس  ”:D. Mazeaud قيه الدكتورفبالنسبة للف

صفر الذي هو مرادف �تمع ينتابه اجلمود و املوعود بالرتاجع إمنا أالمباالة باملخاطر  "0" هو اخلطر

 اليت �دد األجيال القادمة ،فمبدأ احليطة إذن هو أداة لتسيري املخاطر املشبوهة و بذلك تسند وظيفة

وترتجم إعادة التوجيه هذا بشكل ملموس يف تكثيف االلتزامات . الوقاية –التوقع  -جديدة للمسؤولية

الصحة، األمن : على املهنيني أصحاب املنتجات والنشاطات اليت تكمن فيها خماطر على املفروضة

ت العامة حىت تتمكن كااللتزام باليقظة أو الرتقب الذي يتبعه التزام بالتنبيه و إعالم السلطا: والبيئة

ومن ناحية أخرى سيخضع مستحدثي املخاطر  31من اختاذ التدابري املناسبة لتحييد هذا اخلطر احملتمل

إىل التزام صارم باإلعالم والتحذير بأبسط املخاطر املشبوهة يف مواجهة املتعاقدين أو الغري املعرضني 

التقنية املتعلقة باملخاطر احملتملة من خالل وضع هلا، مما يستدعي تتبعا متواصال لكل املعارف العلمية و 

  .إجراءات الرقابة الدائمة واخلربة املنتظمة لتوقع النتائج الضارة

إن مبدأ احليطة يفرض جتاوز الشروط التقليدية للمسؤولية املدنية بإدخال البعد الوقائي والتنبئي 

ياب ضحية معينة مبثل اإلصابات باملشتبه به مع احتماالته الضارة، فهو يسمح بتجاوز عقبة غ

الضارة، واليت ال ميكن جتاوزها يف إطار املسؤولية التقليدية فمثال ميكن تناول الضرر اإليكولوجي 

ناتج عن إصابة اإلرث املشرتك لإلنسانية، كما يسمح هذا املبدأ  ”ضرر مجاعي”البحت على انه 

أي قيام مسؤولية مبجرد خماطر الضرر، ما  أيضا باألخذ بعني االعتبار باملسؤولية دون وجود ضرر،

إضافة إىل جانب يتعلق بأسباب اإلعفاء .يبدو مستحيال للوهلة األوىل يف املفهوم التقليدي للمسؤولية

من املسؤولية وبالتحديد القوة القاهرة، فسيكون بالتأكيد صعبا للغاية آثاره عدم توقع حتقق اخلطر، 

رض على وجه التحديد األخذ يف احلسبان املخاطر اليت هي على اعتبار أن متطلبات احليطة تف

ن الذي إباختصار، ف" خطأ يف االحتياط"ببساطة مشبوهة، وتطبيق مبدأ احليطة يوقع اجلزاء عن 

يرتكب خطأ يف احليطة هو يف الواقع مل يتجاوز من خالل منهجه االحرتازي سوى األخطار احملتملة 

  .العلميةواليت أمكن توقعها وفق املعطيات 
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  التكريس القضائي والتشريعي لفكرة المخاطر: المحور الثالث

تعترب فئة املهنيني من ابرز الشرائح املصنعة للخطر يف ا�تمع، مما يدفع لدراسة أهم تأثريات 

نظرية املخاطر على أساسيات نظام املساءلة املدنية هلذه الفئة بعد أن كان خيضع للقواعد العامة 

املدنية أساسه شخصي وذايت قوامه السلوك املنحرف واخلاطئ للطرف املهين، إضافة إىل للمسؤولية 

عقدية وتقصريية، غري أنه رغم احملاوالت التشريعية : الطبيعة املزدوجة للمسؤولية املدنية هلذه الفئة

ة الذي والفقهية لتطويع القواعد العامة والتوسع يف مضمو�ا من أجل إسعاف ضحايا املخاطر املهني

بات يف ازدياد مستمر، إال أن ذلك مل حيول دون تسجيل مواقع العجز والقصور يف املستوى املطلوب 

من األمن والسالمة، فتجلت مظاهر تراجع املسؤولية اخلطئية يف تأسيس مسؤولية املهنيني بالرغم من 

باستحداث  ل املستمر للمشرعالطابع األخالقي هلذا املبدأ العام وقابليته للتأقلم الذي يغين عن التدخ

واملرونة على أ�ا أحد مظاهر السلبية  أنظمة خاصة للتعويض، إال أنه ميكن النظر إىل هذه العمومية

إذ ترى ، G.Viney للمسؤولية املدنية اخلطئية، كما بني ذلك جانب من الفقه، ومن بينهم األستاذة

تعديل نطاق املسؤوليات  يات أو أدوات متكنه منأن املسؤولية املدنية اخلطئية ال توفر للقاضي أي آل

طبيعة األضرار املراد تعويضها أو  أو تدعيم محاية للمضرورين بالنظر إىل جسامة اخلطأ أو بالنظر إىل

وذلك مقارنة باألنظمة اجلرمانية أو األجنلوسكسونية  حىت إىل طبيعة احلق أو املصلحة املراد محايتها، 

نظام املسؤولية املدنية، وكلها أنظمة تعرتف مببدأ تسلسل وتدرج املصاحل احملمية وحىت التوجه األورويب ل

وتقوم به يف إطار املساءلة املدنية لألشخاص و ذلك خالفا للنظام الفرنسي الذي يعرتف بالنظام 

  .32الشمويل للخطأ يف جمال املسؤولية املدنية 

ني تتناسب تناسبا طرديا مع حجم املخاطر إن تأثري نظرية املخاطر يف جمال نظام مساءلة املهني

  .اليت تستحدثها هذه املهن ولعل من أبرز األمثلة على ذلك

  .جمال املسؤولية الطبية: أوال

  .جمال مسؤولية املنتج: ثانيا

  أثر نظرية المخاطر في مجال المسؤولية الطبية  :أوال

تولدة عن التقنيات الطبية اجلد إن التطور الذي يشهده ا�ال الطيب يرافقه تزايد املخاطر امل

متطورة، ولكن يف بعض األحيان ما تزال تشهد سوء التحكم فيها، فاحلادث الطيب ليس سوى حتقق 

هذه املخاطر املرتبطة بالنشاط الطيب، مع ضرورة التنبه لعدم اخللط بني هذه املخاطر وعدم ثبات 

ند تقدميه للعالج، على خالف احلادث الطيب االحتمال الطيب الذي يربر التزام الطبيب ببذل عناية ع
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: املتمثل يف الوقائع، خبطأ أو بدون خطأ منفصل عن الفعل الطيب، كما هو الشأن على سبيل املثال

حالة األضرار الناجتة عن عيوب األدوات، األجهزة أو املواد املستعملة من طرف املعاجل أو العدوى 

السيطرة عليها يف ظل األصول العلمية املتبعة يف تاريخ نتيجة عيب يف النظافة و اليت ال ميكن 

 .33العالج

قد يبدو األمر بسيطا للوهلة األوىل، لكن أمام متيز احلادث الطيب بتشابك عدة عوامل تقنية، 

وفنية وحىت ذاتية تتعلق باالستعداد اجلسدي والعضوي للمريض، فكلها عوامل تساهم يف ترتيب 

العمل الطيب اليت تقتضي منح الطبيب نوع من احلصانة املهنية بالنظر احلادث، إضافة إىل خصوصية 

للمخاطر اليت ترافق ممارسة مهنته، جعلت من مسؤولية الطبيب مسؤولية قوامها اخلطأ واجب اإلثبات 

، وهذا بطبيعة احلال ما دفع باالجتهاد القضائي إىل 34من قبل املريض صاحب احلق يف التعويض

ا بالسالمة يف العقود اليت يعرض تنفيذها أحد األطراف للمخاطر يف شخصه أو يف اعتماد التزاما آمر 

ممتلكاته مع ارتفاع بعض األصوات املعارضة لعقدية االلتزام بالسالمة، فبالنسبة هلؤالء، االلتزام 

إن هذه اخلطوة ال تكفي . بالسالمة يتعلق باألساس بالتزام عام أكثر مما هو التزام عقدي حبت

ف ضحايا احلوادث الطبية، بالرغم من استجابته لنظرية املخاطر اليت تقرر مسؤولية بقوة القانون إلسعا

يف حالة إخالل املمارس اللتزامه بالسالمة خاصة فيما يتعلق باخلطأ الفين املتمثل يف اخلطأ يف 

مر ميكن وذات األ. التشخيص أو اخلطأ يف اختيار طريقة العالج املناسبة و كذلك اخلطأ العالجي

مالحظته بالنسبة ملسؤولية املراكز اخلاصة بنقل الدم على مستوى العيادات اخلاصة يف فرنسا حيث 

احنازت حمكمة النقض الفرنسية يف العديد من قرارا�ا، حنو تشديد مسؤولية هذه املراكز، من خالل 

  .تقرير التزام بنتيجة السالمة على عاتقها

نه إلسعاف ضحايا احلوادث الطبية واالستجابة إىل كما تواصل مسلك القضاء سعيا م

طلبا�م يف التعويض، بالتشديد من التزامات الطبيب من خالل االعرتاف بأخطائهم االفرتاضية مع 

أن استخالصها ملسؤولية مراكز ب Y. Lambert –FAIVRE األخذ يف احلسبان تعليق األستاذة

واليت تعتد  la faute incluse ouvirtuelle–-فرتاضيالدم باالستعانة بتقنية اخلطأ املدرج أو اال

بنتيجة الدم امللوث وحدها الستدراج خطأ املركز وترتيب مسؤوليته بناء على ذلك، ال ينطبق مع 

، غري أنه ميكن تربير جلوء القضاء لألخذ باخلطأ االفرتاضي عن طريق 35االلتزام بنتيجة املفروض هنا

قوع الضرر، أنه كان بدافع الرغبة يف إعفاء املريض من إثبات خطأ استنتاج اخلطأ الطيب من جمرد و 
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الطبيب، ويرجع الكثري من الفقهاء إىل تطبيق نظام االلتزام بضمان السالمة يف ا�ال الطيب، حينما 

  .36يكون الضرر احلاصل يعود إىل واقعة ميكن وصفها  باحلادث الطيب

جمال املسؤولية الطبية مل ينحصر يف ا�ال الفين واملالحظ أن هذا التوسع يف تقدير اخلطأ يف 

باعتباره خطأ منافيا للشعور اإلنساين،  37هلذه املهنة، بل امتد ليشمل اإلخالل بواجب اإلعالم

باإلضافة إىل خمالفة الطبيب إلحدى االلتزامات اليت تفرضها عليه أخالقيات مهنته كالتزامه بالسر 

يب خالل تقدميه للعالج، سوء إعالم املريض عن املخاطر احملتملة من املهين، فغالبا ما يسند إىل الطب

عمله الطيب باعتباره التزاما مسبقا يلحق بااللتزام األصلي املتمثل يف تقدمي عالجا مطابقا و املعطيات 

لق العلمية احلديثة و متصفا باإلخالص و التفاين، وبالرغم من متيز اإللتزام باإلعالم بأنه التزام غري مط

     ، إال أنه38من مدونة أخالقيات الطب 51يف ا�ال الطيب إذ ترد عليه استثناءات تنص عليها املادة 

وبالنظر إىل أحكام وقرارات اجلهاز القضائي، يلتمس التمادي يف تقدير هذا االلتزام، تارة بالتوسع من 

ل �ذا االلتزام أو على األقل نطاق اإلعالم عن املخاطر الطبية وتارة أخرى بقلب عبء إثبات اإلخال

فبخصوص نطاق االلتزام باإلعالم، مل  ،39ختفيفه، لفائدة الطرف املعرض هلذه املخاطر وهو املريض

يكتف املشرع اجلزائري بفرض واجب اإلعالم املتبصر عن كل عمل طيب يكون فيه خطر جدي على 

حة و صادقة بشأن أسباب كل عمل املريض فحسب، وإمنا ألزم الطبيب بإفادة املريض مبعلومات واض

املتعلق بالصحة  2018يوليو  2املؤرخ يف  11-18من القانون رقم  343طيب و قد فصلت املادة 

، وقد استقر القضاء الفرنسي 40يف حماور التدخل الطيب اليت يلتزم �ا الطبيب بإعالم مريضه عنها

املمكن توقعها دون املخاطر اإلستثنائية، يف التقليدي على إلزام الطبيب باإلدالء باملخاطر املعتادة و 

واملخاطر االستثنائية حديثا فيما يتعلق بواجب     حني استبعدت كل تفرقة بني املخاطر املألوفة 

ألغيت هذه التفرقة بإقرار واجب الطبيب يف  411977أكتوبر  14اإلدالء �ا، ففي قرار صادر يف 

عن خماطر البحوث و العالجات املقرتحة وال يعفى منه إعالمه الواضح الصادق و املالئم للمريض 

  . 42حبجة أن هذه املخاطر ال تتحقق إال بصفة استثنائية

أما خبصوص عبء إثبات تنفيذ واجب اإلعالم، وعلى خالف ما كان مستقرا عليه يف 

إلعالم ، على أنه يقع على املريض املتضرر إثبات امتناع الطبيب عن اإلدالء له با43القضاء الفرنسي

الكايف إلثارة مسؤولية الطبيب، انقلب على هذا العبء ليصبح على عاتق الطبيب مبوجب قرار 

كل من جيب عليه قانونا : "استنادا إىل مربر عام مفاده أنه 44حمكمة النقض الفرنسية الصادر مؤخرا

  ".أو اتفاقا تنفيذ التزامه اخلاص باإلعالم وجب عليه أن يثبت تنفيذه هلذا االلتزام
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وهذا التوجه العام يف قلب عبء اإلثبات يتماشى مع منطلق نظرية املخاطر الذي تأسست 

وتيسري سبل التعويض للضحية على " إثبات خطأ املسؤول عن الضرر"من أجله وهو مهامجة فكرة 

  .أساس الضرر الذي أصابه

  تأثير نظرية المخاطر في نظام مسؤولية المنتج : ثانيا

تج من املواضيع اهلامة املستجدة يف جمال املسؤولية املدنية، نظرا لتعامله مع تعترب مسؤولية املن

شرحية واسعة من اجلمهور، إضافة إىل التزايد املستمر للمخاطر املستحدثة من طرف املنتجني، مما أدى 

طور إىل تطور هائل للتطبيقات اخلاصة �ذه املسؤولية بفضل تظافر جهود الفقه والقضاء ليتوج هذا الت

بتبين العديد من النظم القانونية لنظام مسؤولية املنتج، وبدوره استحدث املشرع اجلزائري مبوجب 

مكرر مدين، وهو مقتبس عن املادة  140هذا التطبيق اجلديد فنص عليه يف املادة  10-05القانون 

واعد العامة يف من القانون املدين الفرنسي، هذا األخري كان يعاجل مسؤولية املنتج وفق الق 1386

القانون املدين، أي باللجوء إىل املسؤولية التقصريية والعقدية، غري أنه لوحظ أن كالمها ال يوفر احلماية 

املالئمة والالزمة للمستهلك، مما دفع بالفقه والقضاء الفرنسيني إىل االجتهاد يف تفسري نصوص 

دث االستهالك سواء يف النطاق العقدي أو القانون املدين باملعين األكثر حتقيقا ملصلحة ضحايا حوا

  .45التقصريي

إضافة إىل ضرورة مؤاخذة الطرف املهين احملرتف بناء على أساس موضوعي يستلزم استجابة 

، ومن مجلة احللول اليت التمسها القضاء الفرنسي يف معاجلة األضرار 46منه للمخاطر املتأتية من نشاطه

ق التعاقدي تقوية فاعلية دعوى ضمان العيب اخلفي يف مواجهة اليت تتسبب فيها املنتجات يف النطا

البائعني احملرتفني و منتجي السلع، وذلك من خالل التوسع يف فكرة العيب فاعترب نقص األمان يف 

املنتوج من قبل التعيب املادي يف الشيء كما تبىن القضاء تفسريا جريئا للنصوص املنظمة آلثار 

مدين فرنسي واليت تقضي حرفية النصني بعدم إقامة مسؤولية  1645/1646الضمان خاصة املواد

البائع إال إذا كان عاملا بالعيب وقت التعاقد، إال أن القضاء اعترب كال من املنتج والبائع، الصانع عاملا 

  .بعيوب املنتوج أو يفرتض فيه العلم به، ومن مث ألزمه بالتعويض الكامل للضحايا من املستهلكني

قر قضاء حمكمة النقض الفرنسية على أن صفة البائع احملرتف تكفي إلقامة مسؤولية  كما است

وذلك حىت لو أقام البائع الدليل على    كاملة عن النتائج الضارة للعيب اخلفي يف الشيء املبيع 

جهله بالعيب، وهو ما يعين أن هذا القضاء انتهى إىل إقامة مسؤولية موضوعية على عاتق البائع 

  . رتف تقوم على الضرر وليس اخلطأ، وخارج إطار قواعد الضماناحمل
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واستمر القضاء الفرنسي يف التوسع يف فرض االلتزامات التعاقدية على عاتق احملرتف و جعله 

مسؤوال عن كل إمهال أو عدم حيطة سواء يف التصميم أو التصنيع أو التسويق، إضافة إىل إلزامه 

ويعد . مات والبيانات اليت جتعله على بينة خبصائص الشيء وعيوبهبإعالم املستهلك بكافة املعلو 

االلتزام بالسالمة من االلتزامات القائمة على قاعدة موضوعية مقتضاها التزام املنتج بتعويض املضرور 

ويف هذا الصدد قضت حممكة  عن الضرر الناجم عن عيوب املنتجات سواء علموا أم مل يعلموا �ا، 

مبسؤولية املنتج والبائع احملرتف عن تعويض األضرار النامجة عن انفجار زجاجة  47استئناف باريس

غازية، وقالت احملكمة أن عقد البيع من العقود اليت تتضمن التزاما بتنفيذ العقد مع تأمني املشرتي ضد 

  . 48املخاطر اليت يتعارض وجودها مع الغرض من إبرام العقد

ت حمكمة النقض الفرنسية أن طرح املنتج املعيب يف أما يف النطاق التقصريي، فقد اعترب 

السوق يعترب يف ذاته خطأ تقصرييا يكون من شأنه عقد مسؤولية املنتج قبل الغري يف رجوعهم على 

، ومن ناحية أخرى كانت تثار صعوبة تطبيق القواعد اخلاصة 49مدين فرنسي 1382أساس املادة 

ني باعتبارها مسؤولية ال تنطبق إال يف ا�ال غري التعاقدي، باملسؤولية عن األشياء يف مواجهة املنتج

ومن ناحية أخرى فإن شروط . حيث ال توجد حبسب األصل مسؤولية عقدية عن فعل األشياء

املسؤولية عن األشياء ال تنطبق على املسؤولية عن فعل املنتجات بسبب عدم توافر احلراسة للمنتج يف 

ظرية جتزئة احلراسة من عقبة توزيع عبء املسؤولية بصورة أكثر أغلب األحوال، وقد خفف ظهور ن

عدالة، فاعتمدها القضاء الفرنسي حني اعترب البائع احملرتف واملنتج حارس تكوين ومحله املسؤولية تبعا 

لذلك عن األضرار اليت يسببها العيب املوجود يف املنتوج بصرف النظر عن من توافرت فيه حراسة 

وليس هذا االجتاه يف نظر البعض، إال إعماال لفكرة املخاطر طاملا أن  50قق الضرراالستعمال وقت حت

  .مبىن املسؤولية هنا هي القدرة على السيطرة و مراقبة وتوجيه الشيء واحليلولة دون إحداثه لألخطار

رغم حماوالت القضاء الفرنسي الرامية إىل محاية املضرورين من حوادث االستهالك، إال أن 

احللول يف غياب نصوص موحدة للمسؤولية عن فعل املنتجات، أوجد قناعة لدى املشرع تشتت 

الفرنسي ومن قبله الفقه والقضاء إىل ضرورة إجياد نظام قانوين مستقل وقواعد موحدة يكون من شأ�ا 

التكفل بتعويض ضحايا حوادث االستهالك  بصرف النظر عن كو�م كانوا متعاقدين أم غري 

إىل القانون املدين الفرنسي  1985فأدخل املشرع الفرنسي التوجيه األورويب املوحد لسنة متعاقدين، 

والذي أضاف مبوجبه فصال جديدا حتت  1998مايو  19بتاريخ  98/389مبوجب القانون رقم 

املسؤولية عن فعل املنتجات : " مكرر إىل الكتاب الثالث من تقنيني املدين الفرنسي بعنوان 4الرقم 

وبذلك أسس هذا القانون ملسؤولية غري خطئية تتحقق بقوة القانون على عاتق املنتج تستند " يبة املع
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إىل العيب يف املنتوج وليس إىل اخلطأ، يتحمل مبوجبها املضرور عبء إثبات العيب يف املنتوج و الضرر 

ه الواقعة املرتبة فالعيب يف نطاق مسؤولية املنتج يشكل يف حد ذات. 51الذي أصابه والعالقة السببية

للمسؤولية، لذلك كان تقدير هذا العيب وفقا ملعيار موضوعي هو الرغبة املشروعة جلمهور املستهلكني 

بعيدا عن التقدير الذايت و الذي يرتكز على درجة السالمة و األمن، وهو خيتلف بذلك عن فكرة 

وفقا للقواعد العامة املتعارف عليها  العيب اخلفي أو عيب عدم املطابقة أو عدم الفعالية للعمل املقرر

 يف جمال الضمان، من حيث أنه يقتصر فقط على العيب الذي جيعل املنتوج غري آمن ومفضي إىل

أضرار تطال األشخاص واألموال، فمفهوم العيب يف إطار مسؤولية املنتج يتوافق ومسار املسائلة 

  .52قة بعملية الطرح للتداولاملوضوعية للمنتج، و املرتكز على عنصر املخاطر اللصي

األثر البالغ يف توحيد نظام املسؤولية عن فعل  98/398ومن ناحية أخرى كان لقانون 

املنتجات املعيبة، و بذلك أسهمت فكرة املخاطر يف حتول طبيعة مسؤولية املنتج من مسؤولية ذات 

اقد، وذلك حبكم ازدواجية مصدر اخلطر واملضرور غري املتع   الرتكيبة الثنائية متيز بني املضرور املتعاقد 

بني اإلخالل العقدي و اإلخالل التقصريي لاللتزام املهين، إىل مسؤولية موحدة مراعاة لوحدة مصدر 

  .اخلطر املهين املرتبط بطبيعة النشاط املهين و ليس له عالقة باختالف الظروف اليت يقع فيها الضرر

كرر اليت كرست مسلك املشرع اجلزائري يف األخذ م 140وقد جتلى هذا األثر يف نص املادة 

يكون املنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب " مبفهوم موسع للمضرور أو الضحية إذ تنص على 

استحدث من خالهلا املشرع اجلزائري واليت " يف منتوجه حىت لو مل تربطه باملتضرر عالقة تعاقدية

تطبيقات املسؤولية املدنية على أساس فكرة حتمل التبعة مسؤولية موضوعية للمنتج كتطبيق جديد من 

مكرر يف صورتيها املخاطر  140إذ تعترب األساس املنطقي و السليم ملسؤولية املنتج يف ضوء املادة 

  .مقابل الربح أو املخاطر املستحدثة

  الخاتمة 

 ا يرى البعض، هده نظام املسؤولية املدنية نظرا لعمومية مفهوم اخلطأ كمإن القصور الذي ش

أو لصعوبة إثباته من طرف املضرور كما يرى أغلب الشراح، أدى إىل بروز نظريات موضوعية يف جمال 

املسؤولية املدنية أمهها نظرية املخاطر تتوىل إسعاف املضرور دون حاجة إىل إثبات اخلطأ يف جانب 

ب النشاطات املولدة ألخطار املسؤول، أي قيام املسؤولية على أساس املخاطر اليت يستحدثها أصحا

ها وفقا لقواعدها، مما دفع بالفقه والقضاء ولية املدنية الكالسيكية عن ختطيتسبب أضرارا عجزت املسؤ 

مث التشريعات بعد ذلك إىل تبين توجها موضوعيا للمسؤولية املدنية ال يعد بديال عن نظرية العامة 
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ؤدي الدور األصيل للمسؤولية املدنية املتمثل يف جرب للمسؤولية املدنية بل نظاما مكمال واستثنائيا ي

األضرار، فتكفلت نظرية املخاطر بإسعاف املضرورين سواء يف حالة املخاطر املؤكدة واملثبتة علميا واليت 

ميكن توقعها وفقا ملبدأ حتمل التبعة أو املخاطر املشبوهة اليت تفتقر إىل اليقني العلمي من خالل مبدأ 

إضافة إىل الدور األصيل للمسؤولية املدنية املتمثل يف جرب الضرر تقلد نظام املسائلة  احليطة وبذلك

  . املدنية وظيفة وقائية تتوقى حدوث املخاطر من خالل التدابري الوقائية

ومل يتوقف اثر نظرية املخاطر على الطابع التكميلي واالستثنائي للوظيفة التعويضية والوقائية 

دنية، بل كان هلا الدور الرئيسي يف توحيد نظام املسائلة املدنية للمهنيني، فأصبح لنظام املسائلة امل

يعتدي باملخاطر اليت يتسبب فيها العيب يف املنتوج بغض النظر عن طبيعة العالقة بني املستهلك 

   ةواملنتج بعيدا عن اخلطأ، بعدما كان يف السابق يعتمد حلوال متباينة بني نظامي املسؤولية العقدي

كما تطور مفهوم العيب بشكل يستجيب لنظرية املخاطر إذ مل يعد العيب يرتبط .واملسؤولية التقصريية

امهت لقد س. باملطابقة واملالئمة للعمل، وإمنا مبدى توافر املنتوج على املستوى املطلوب من السالمة

رير تعويض ضحايا مساءلة موضوعي بعيدا عن اخلطأ تضمن تق نظامنظرية املخاطر يف التأسيس ل

املخاطر اليت تستحدث متجاوزين عدة عقبات يف طريق طالب التعويض، فبداية من جتاوز عقبة 

. إثبات اخلطأ غلى عقبة عدم وجود مسؤول معني وحىت إىل أبعد من ذلك وهو عدم وجود ضرر حمقق

رغم توفر بعض لكن يبقى مشكل املالئمة لدى املدين بالتعويض يؤرق مؤيدي النظريات املوضوعية 

إال أ�ا حلول غري  . احللول كجمعية التعويض و التأمني عن املسؤولية و التأمني املباشر و الغري مباشر

كافية أمام جسامة األضرار اليت �دد األشخاص، فال جدوى من نظام يقرر مسؤولية دون إعطاء 

  . للتعويض الفعلي للضحية ناجعةاحللول ال
                                                           

، مذكرة )دراسة مقارنة(مخيس سناء، املسؤولية املوضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا حوادث املنتجات املعيبة  1

   39، ص 2015لنيل شهادة املاجستري يف القانون، جامعة مولودي معمري، تيزي وزو  
  39املرجع نفسه، ص 2
، مدى تأثري فكرة املخاطر على النظام القانوين للمسؤولية املدنية للمهنيني، مذكرة لنيل شهادة بن طرية معمر 3

  02، ص2012ماجستري يف القانون اخلاص، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان 
 2006اخلطأ ، دار وائل للنشر و التوزيع، األردن : حسن علي الذنون، املبسوط يف شرح القانون املدين4
  11شهيدة، مقياس املسؤولية املدنية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ص قادة 5

6 ROZZEN Bellayer –le coquil, opcit ,P16 
7 Ibid, P 129 

  21قادة شهيدة، املرجع السابق، ص 8
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          قجايل مراد، نظام التعويض عن انتهاك احلق يف السالمة اجلسدية، أطروحة دكتوراه علوم يف احلقوق،  9

  2015،  1جامعة اجلزائر 
   22املرجع السابق، ص قادة شهيدة، 10
عاشور سليمان شوايل، مسؤولية اإلدارة دون خطأ و التطورات احلديثة يف القضاء الفرنسي، جملة أفاق اقتصادية،  11

   5، ص2019، 9، الباب5جامعة بنغازي، جملد
12 Cass.civ ; 16 juin 1896. 
13 ROZZENN BLLAYR – Le coquil, opcit,P.131 

  37قجايل مراد، املرجع السابق، ص 14
  221، ص 3، ط2014علي فياليل، االلتزامات ، الفعل املستحق للتعويض، اجلزائر، 15

  221فياليل، املرجع السابق، ص 16
  38قجايل مراد، املرجع السابق، ص 17

  22قادة شهيدة، املرجع السابق، ص 18
19 ROZZENN Bellayer- le coquil, optic, p130 

  14صبن طرية معمر، املرجع السابق،  20
21 ROZZENN Bellayer – le coquil, optic, p 132 

جويلية  2و اخلاص حبوادث العمل و األمراض املهنية املؤرخ يف  13-83من القانون رقم  06تنص املادة  22

أجنزت  يعترب كحادث عمل كل حادث"على  1983-07- 05الصادرة بتاريخ  1983-28، ج ر عدد 1983

-74من األمر  08كما قضت املادة " عنه إصابة بدنية ناجتة عن سبب مفاجئ و خارجي طرأ يف إطار عالقة العمل

" اخلاص بإلزامية التأمني عن السيارات بـ  31- 88املعدل و املتمم بالقانون رقم  1974جانفي  30املؤرخ يف  15

ض لكل ضحية أو ذوي حقوقها، وإن مل تكن للضحية كل حادث سري سبب اضرارا جسمانية، يرتتب عليه التعوي

  "صفة الغري جتاه الشخص املسؤول مدنيا عن احلادث
  19، ص15بن طرية معمر، املرجع السابق، ص 23
  50عمر بن الزبري، املرجع السابق، ص 24
  20، ص19بن طرية معمر، املرجع نفسه، ص 25
  50عمر بن الزبري، املرجع السابق، ص 26
  251، ص2015، 03لتزامات، الفعل املستحق للتعويض، موفم للنشر، اجلزائر، طفياليل علي، اال 27

28 ROZZENN Bellayer , le coquil, optic, p 139 
  .294فياليل علي،االلتزامات، الفعل املستحق التعويض، ص  29
الذي جيب " على أنه ذلك املبدأ 10-03من القانون  03وقد عرف املشرع اجلزائري هذا املبدأ من خالل م  30

مبقتضاه أال يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية و التقنية احلالية، سببا يف تأخري اختاذ التدابري الفعلية و 

  .املناسبة للوقاية من خطر األضرار اجلسمية
31 ROZENN BELLAYER – le coquil, op.cit, p.141  

  30ص-24بن طرية معمر، املرجع السابق، ص 32
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33 ROZENN BELLAYER- le caquil, op.cit, p 139 

    32بن طرية معمر، املرجع السابق، ص  34
  35معمر بن طرية، املرجع السابق، ص 35
حساين علي، اإلطار القانوين لإللتزام بالضمان يف املنتوجات، رسالة لنيل شهادة دكتوراة يف القانون جامعة ابو بكر  36

  .332، ص332، ص 2012بلقايد، تلمسان 
من  43يلتزم الطبيب بإفادة مريضه مبعلومات واضحة و صادقة بشأن أسباب كل عمل طيب و هذا وفقا للمادة  37

  276- 92املرسوم التنفيذي رقم 
  .فوفقا هلذه  املادة ميكن للطبيب أن يكتم معلومات عن املريض ألسباب مشروعة يقدرها هو 38
  . 37معمر بن طرية، املرجع السابق،ص 39
املتعلق بالصحة على أنه ال ميكن القيام  2018يوليو  2املؤرخ يف  11-18من القانون رقم  343 وتنص املادة 40

بأي عمل طيب و ال بأي عالج دون املوافقة احلرة و املستنرية للمريض بناء على ما يقدمه الطبيب من إعالم بالنتائج 

لومات خمتلف االستكشافات أو العالجات أو اليت تنجز على خياراته سواء باملوافقة أو بالرفض، و ختص هذه املع

األعمال الوقائية املقرتحة و منفعتها و طابعها االستعجايل احملتمل و عواقبها و األخطار االعتيادية أو اخلطرية اليت 

  .تنطوي عليها و اليت ميكن عادة توقعها، و كذا احللول األخرى املمكنة والعواقب احملتملة يف حالة الرفض
41 Cass. Civ. 1eroct 1997, J C P , 1997 , ii, p 22942 
42 Cass. Civ. 1er ,7 oct 1998, J C P , 1999 , ii, p 1188 
 
43 Cass. Civ. 29mai 1951, bull.civ , i, n162 
44 Cass. 1er Civ.25 fev  1997, bull.civ , i,n 75 

  .403عمر بن الزوبري، املرجع السابق، ص 45
  48السابق، صمعمر بن طرية، املرجع  46

47C.A, Paris 14 dec 1962, JCP.1962.ii. 12547 
  405عمر بن الزوبري، املرجع السابق، ص  48

49Cass. Civ, 21 mars 1962, bull civ. i .155  
  407عمر بن الزوبري، املرجع السابق، ص  50
  410املرجع نفسه، ص  51

عد املنتوج معيبا حبسب هذا القانون عندما ال ي" بقوهلا  98/389من القانون  1386/4وهو ما تؤكده املادة  52

  ".يتوفر فيه األمان املشروع الذي ميكن أن ينتظره
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    ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، دكتوراه ةطالب - أمينةلميز 

 بومرداس -جامعة امحمد بوقرة

  كأساس للمسؤولية التقصيرية  الخطأتراجع مكانة 

  

  مقدمة

تعترب املسؤولية التقصريية صورة من صور املسؤولية املدنية املتمثل مضمو�ا يف اإلخالل  

ي بعدم اإلضرار بالغري، وكل إخالل �ذا االلتزام العام يرتب مسؤولية بااللتزام القانوين العام الذي يقض

املخل حبيث يسال على إخالله  �ذا االلتزام و يقع على عاتقه ضرورة جرب الضرر الذي أصاب 

  .املضرور أو الضحية

األول هلذه املسؤولية هذا األخري الذي ثار جدل فقهي كبري حول حتديد  األساس اخلطأ يعدّ 

بعدم اإلضرار بالغري وكل من تسبب يف أذية الغري يلزم  مه وذلك أن القاعدة العامة تقضيمفهو 

بالتعويض هذا األخري الذي يتأسس على اخلطأ الذي يعترب ركنا أساسيا يف املسؤولية مىت اثبت 

هذا اإلثبات قد يكون صعب حيث يعجز املتضرر يف   لكن الضحية أن الضرر مرتبط خبطأ املسئول،

      من األحيان يف إثبات اخلطأ خاصة يف ظل التطور احلاصل سواء من الناحية التكنولوجية  كثري

ناهيك عن خملفات الثورة الصناعية، اليت اثبت نقائص نظام املسؤولية ... واملصانع اآلالت أو تطور

على أساس اخلطأ حيث بقي عدد كبري من ضحايا حوادث النشاط االقتصادي والصناعي  دون 

مدى عويض وذلك راجع لصعوبة إثبات أخطاء املسئول، االمر الذي ادى اىل التساؤل حول ت

وعلى ضرورة البحث عن اسس اخرى إلقامة  صالحيته كركن يف املسؤولية املدنية من جهة اخرى

املسؤولية وجرب الضرر واحلصول على التعويض من جهة اخرى من قبل الفقه والقضاء فظهرت عدة 

ت حول ذلك، االمر الذي ادى بدوره  لظهور بوادر تراجع اخلطأ أين مت جتاوز هذا نظريات وجداال

إلمكانية جرب  االساس لإلقامة املسؤولية واخلروج عن القاعدة العامة اليت تقضي بضرورة إثبات اخلطأ

  .املفرتض لقيام املسؤولية واحلصول على التعويض اخلطأيكفي وجود الضرر أي  إذالضرر،  

 أواجب اإلثبات، وهناك خط  أت فكرة اخلطأ من حيث اإلثبات إىل فهناك خطانقسم  

 اإلشكاليةمفرتض يسهل على املتضرر احلصول على التعويض دون إثباته وهو ما أدى اىل طرح 
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إلقامة المسؤولية التقصيرية في ظل مختلفة  كأساس ما مدى صالحية وكفاية الخطأ: التالية

  .تمع ؟التطورات الحاصلة  في المج

أ  لخطالعام ل اإلطار: األولنعاجل يف املبحث : تكون وفق مبحثني اإلشكاليةجابة على هذه اإل

تراجع  إىلدت أنعاجل فيه بعض النظريات اليت : الثاين املبحث أماكأساس للمسؤولية التقصريية، 

  .مكانة اخلطأ كأساس للمسؤولية التقصريية

  

  اس للمسؤولية التقصيريةكأس العام  للخطأ اإلطار:وللمبحث األا

ساسي يف املسؤولية أثار جدل فقهي كبري حول حتديد تعريف شامل و جامع للخطأ كركن 

خاصة يف ظل عزوف خمتلف التشريعات عن تعريفه وحسن ما فعل، نظرا للحاالت اليت يثار فيها 

مصطلح اخلطأ  فكرة اخلطأ االمر واليت تتطلب املرونة يف تعريفه وحتديده حيث تركت مهمة تعريف

للفقه  الذين حاولوا حتديد تعريفه منذ صدور قانون نابليون وفقا لنزعا�م والبيئة اليها، فبالرغم من 

 تطرأنه يصعب التحكم فيها نظرا للمتغريات واملستجدات اليت أال إا بديهية وبسيطة، دو هذه الكلمة تب

        ) جانباأل(عند الفقهاء الغربيني  اخلطأعلى ا�تمع، لذلك من خال هذا املطلب سنحاول تعريف 

  :والفقهاء العرب مع تبيان االنتقادات اليت وجهت هلذه التعاريف

  صعوبة تحديد تعريف الخطأ في الفقه الغربي والعربي :األولالمطلب 

 اختلف فقهاء القانون والفقه بصفة عامة يف حتديد مفهوم جامع مانع وشامل لركن اخلطأ

ة التقصريية حيث تعددت واختلفت من مدرسة اىل اخرى، ونظرا ملرونة هذا املصطلح إلقامة املسؤولي

  ).ثانيا(الفقه العريب أو، )والأ(نه كان من الصعب جدا حتديد تعريفه بدقة سواء من قبل الفقه الغريبإف

  صعوبة تحديد تعريف جامع شامل للخطأ: الفرع االول

واالحنراف عن الصواب، حيث يقال اخطأ ضد امليل " يقصد باخلطأ من الناحية اللغوية 

من الناحية االصطالحية فقد تعددت التعاريف واآلراء حول حتديد مفهومه كون ان  أما 1"اصاب

يف تطور مستمر يتماشى مع التغريات والتكنولوجيات والصناعات احلديثة  اخلطأاملسؤولية القائمة على 

ثر ذلك نعرض إاء اليت تقام عليها املسؤولية وعلى و وضع قائمة لألخطأمما زاد من صعوبة حتديد 

  ).ثانيا(وبعضها للفقه العريب )  والأ(بعض التعاريف للفقه الغريب معرجني على االنتقادات املوجه هلا 
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  نظرة الفقه الغربي للخطأ كأساس للمسؤولية التقصيرية: والأ

  :الغرب والذي كان منهم من خال هذه النقطة نعرض بعض التعاريف املشهورة لبعض فقهاء

حبيث حيصر االلتزامات اليت " بالتزام سابق إخالل" على انه الخطأ بالنيون والذي يعرف الفقيه/ 1

 الكف واالمتناع عن الغش، جمموعات هي االمتناع عن العنف، أربعيف  أ�ا خط اإلخاللتشكل 

على  ة يف تأدية واجب الرقابةمن قوة ومهارة، واليقظ األسبابعلى عمل مل �يا له  اإلقبالعدم 

و ال أنه ال يتعلق أ، حبيث يضيف بالنيون ويشرح التعريف الذي قدمه 2األشياءو على أشخاص األ

و الواجبات أمنا  يتسع ليشمل مجيع االلتزامات إينحصر يف االخالل يف االلتزام القائم بني طرفني، و 

املنسوب اليه  يتضمن اخالل �ذه الواجبات ام على عاتق الشخص يف تبيان ما اذا كان الفعل  ةامللقا

مر مستحيل أل�ا تنشأ من ظروف أال؟ ويضيف ايضا ان وضع قائمة �ذه االلتزامات والواجبات 

  . 3احلياة املختلفة وتتنوع بتنوعها

  :الرأياالنتقادات الموجهة لهذا 

انطلقت منه يف العصر  فع الذيانه هو الدأ وإالعقيم وغري جمدي  بأنهي ونعت أانتقد هذا الر 

لذلك سلطنا الضوء على هذا التعريف االجنيب دون  اخلطأاحلديث مجيع حماوالت التوسع يف فكرة 

اكتفى بوضع  بالنيونأن حيث  اخلطأسواه، وانتقد هذا التعريف ايضا على انه يذكر بعض صور 

من غريه، كما  اخلطأالله قائمة للواجبات العامة ال غري، كون هذه االخرية ال تضع ضابط مييزمن خ

، رغم ان املتعسف يف استعمال حقه يعترب خمطئا اخلطأانه خيرج التعسف يف استعمال احلق من دائرة 

ساسي للخطأ وهو الركن املعنوي أن هذا التعريف ال يشتمل على ركن أ، كما 4حسب الفقيه مازوا

  .دراكاملتمثل يف التمييز واإل

  : افاتيهس األستاذحسب  الخطأتعريف  /2

 :يتمثل يف االعتداء، و العنصر الثاين: ولعنصرين العنصر األ إىل اخلطأ سافاتيه األستاذحيلل  

و كان على أ بإخاللهبواجب قانوين مع علم املخل  إخاللهو  اخلطأ أنيقول  إذ:" دراكيتمثل يف اإل

ينصب  اإلخالل إنيه أ، وحسب ر "ن يلتزمه أن  يتبني هذا الواجب و أباستطاعته  أو بإمكانهقل األ

نه عبارة عن واجب عام إو أو ينهى عن فعل أحمدد يأمر بفعل  أديبو أو عقدي أعلى واجب قانوين 

من خالل ركنه املادي املتمثل يف  اخلطأسافاتيه قد عرف  أن، ويظهر 5يقضي بعدم االضرار بالغري

  .اإلدراكالتعدي والركن املعنوي املتمثل يف 
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  :فاتيهاحسب س الخطأة لتعريف االنتقادات الموجه

منا يقرر وجود التزام عام على كل شخص إو  اخلطأنه ال حيدد لنا أما يعاب على هذا التعريف 

  .بعدم االضرار بالغري

تعريف  إيرادنه من الصعب أ" ربري"نظرا لالنتقادات اليت وجهت هلذه التعاريف يرى الفقيه 

هو  اخلطأ" أنوواجبات قانونية قائال  أخالقيةبات واج للخطأحيث احلق يف تعريفه  اخلطألفكرة 

نه مل يضع أن ما يعاب عليه هو أال إ" اإلخالل أوو العقد أعن القانون  أبالتزام سابق ينش إخالل

  .6"معيار للتفرقة بني الواجبات االخالقية والواجبات القانونية

حيث حاول هم  اخلطأتعريف  مل خيتلفوا كثريا عن الفقه الغريب يف فإ�مما الفقهاء العرب أ

 االخرون تعريف اخلطأ من منظورهم وحسب بيئتهم احمليطة �م، نعرض البعض من  تعاريفهم كما

  :يلي

  الخطأراء الفقهاء العرب في تعريف آ: ثانيا

كان واجبا  بواجب قانوين سواءا اإلخالل" :نهأعلى  اخلطأ"جميل الشرقاوي"يعرف الدكتور / 1

واجب عام من الواجبات اليت تفرض على كل شخص يعيش يف مجاعة  أو ،التزام أيو أخاصا 

  7"حيكمها القانون بان حيرتم حقوق الغري و حريا�م و ان اليرتكب مساس �ا

  .أوجيعل االضرار حبق  الغري خط اخلطأن هذا التعريف يستبعد فكرة أهناك من يرى 

ي أ 8"ب  قانوين مقرتن بادراك املخل اياهبواج إخالل" :نهأعلى " سليمان مرقس" يعرفه الدكتور/2

وهو نفس التعريف الذي سار عليه الدكتور بلحاج . انه حدد الركن املادي للخطأ وكذا الركن املعنوي

  .9العريب واضاف انه البد من اصطناع التبصر واليقظة يف السلوك حىت ال يضر بالغري

سلوك :"نه أيف احدى قرارا�ا على   طأاخلتعريف  إىلشارت أ :تعريف  محكمة النقض السورية/ 3

معيب ال يأتيه بصري، وجد يف ذات الظروف اخلارجية اليت احاطت باملسؤول، يعترب عمال غري مشروع 

لكن أ هذا التعريف يعترب كل احنراف عن سلوك معني هو خط أن 10"موجبا للمسؤولية التقصريية

  ؟ أا خطالسؤال املطروح ما هي السلوكات اليت ميكن اعتباره

وما هو السلوك الواجب اتباعه  اخلطأليها ال تضع ضابطا لتحديد ما هو إكل التعاريف املشار   إن

صعب التحديد والضبط خاصة يف ظل التطورات  اخلطأ، لذلك اعترب مفهوم اخلطألعدم الوقوع يف 

ي يصدر عن هو االحنراف عن السلوك املألوف للشخص العاد اخلطأاحمليطة به، وميكن ان نقول ان 

  .دراكإمتييز و 
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  ركان الخطأ كأساس للمسؤولية التقصيريةأ: الفرع الثاني

واالحنراف يف السلوك   اوالمها يف الركن  املادي  وهو التعدي : من  ركنني اثنني يتمثل اخلطأيتكون  

  ).اثاني(يف الركن  املعنوي املتمثل يف االدراك والتمييز: ، يف حني يتمثل الركن الثاين)أوال(

  الركن المادي للخطأ: أوال

االحنراف عن سلوك الرجل :  واالحنراف الذي نقصد به يتمثل الركن املادي للخطأ يف التعدي،      

. ،املوجود يف نفس الظروف اخلارجية اليت يكون فيها الشخص الذي نريد احلكم عن سلوكه11العادي

يف استعمال احلق  13من جهة ويف التعسف، 12و قاعدة قانونيةأبواجب   اإلخاللفالتعدي يتمثل يف 

نه جتاوز للحدود الذي جيب على الشخص االلتزام به  يف سلوكه  فيكون أي أ، 14من جهة اخرى

ىل احداث ضرر للغري و هذا يتطلب اجتاه إذا  عمد من صدر عنه  إي قصدي أهذا الفعل متعمد 

  .و سالمته مثالأو على جسده أري  ارادة املسؤول اىل احلاق الضرر كمن يعتدي قصدا على ملك الغ

  :يقاس وفقا ملعيارين مها األخرين هذا إما عن معايري  تقدير التعدي فأ

ىل الفعل من خالل فاعله  هل هو شخص شديد احلرص او إالذي ينظر : المعيار الشخصي/ أ

ان هذا و سيئة اي أكانت حسنة   إذاىل نيته إجل الوصول أمتوسط او انه شديد االمهال وذلك من 

 اخلطأاملعيار يرجع يف تقدير التعدي اىل نفسية  و خصوصية املسؤول عن التعدي، حيث جيعل من 

فكرة ذاتية حمضة ألنه يتعلق خبفايا ونوايا نفس االنسان و مكنونات ضمريه فاذا اتضح ان النوايا 

  .15سليمة فال غبار عليه وال ميكن احلكم عليه باي تعويض

لوا  من املسؤولية املدنية  جمرد تابع للمسؤولية اجلزائية  لذلك البد من الفصل فانصار هذا املعيار جع

بينهما هذا من جهة ومن جهة اخرى تكليف القاضي بالكشف عن نوايا و خبايا الفاعل  تكليف 

اجلسيم ال ميكن ان نلقي هذا العبء على القاضي  ألننا حكمنا من  اخلطأيشبه املستحيل  حىت يف 

  .16اجلسيم قرينة على سوء النية و القصد طأاخلقبل ان 

  :وجب البحث عن معيار اخر و هو  اخلطأنظرا للعيوب و االنتقادات اليت وجهت هلذا 

 ):معيار الرجل العادي( المعيار المادي  او الموضوعي /ب

سلوك املتعدي بسلوك الرجل العادي  متوسط احلرص والعناية  اذ يفرتض  إىلهذا املعيار ينظر 

مجيع الناس ان يبلغوا درجة من اليقظة والفطنة كالرجل العادي الذي عرفه القانون الروماين برب  يف

  .االسرة احلريص

هذا املعيار ال يتغري من شخص اىل اخر وال يتعلق باألمور اخلفية  املتصلة بشخصية املتعدي  

وهو ما اخذ به القضاء   بل هو مقياس ثابت بالنسبة للجميع  وطبعا لكل فئة رجل عادي يقاس عليه
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يف خمتلف التشريعات عند تقدير التعدي او احلكم على درجة التعدي و السلوك املنحرف الضار 

دون الظروف الذاتية فاملعيار املوضوعي يقتضي االعتداد  اخلطأ إليهبالغري اليت يكون فيها من نسب 

  .17بالظروف اخلارجية

ن أعل سلوكه املألوف مقياس للخطأ جيب ذن ميكن القول ان الشخص العادي الذي جنإ

يتجرد من الظروف الداخلية والذاتية  املالبسة لشخص املعتدي  دون ان يتجرد من الظروف اخلارجية 

  .احمليطة باملعتدي

  للخطأ: الركن المعنوي: ثانيا

ن يصدر أيتحقق مبجرد حصول التعدي أو التعسف يف استعمال احلق، وإمنا البد  اخلطأ ال

لفعل من شخص مميز ومدرك  هلذا الفعل الضار امااذا كان غري مميز فال ميكن مساءلته الستحالة هذا ا

صالحية الشخص إلعمال ادراكه اي يكون له حرية  ذلك الن مناط املسؤولية هو التمييز، نقصد به

            ناقصة أوالقانوين  وهذه االهلية قد تكون كاملة  األثرن يرتب أنه أاالختيار اعماال من ش

  .18و معدومةأ

حىت تقام املسؤولية البد من  توافر التمييز  يف الفاعل حىت تتحقق مسؤوليته فالشخصالذي ال 

   ، وهذه احلاالت قد تكون دائمة 19يدرك ما يصدره  من فعل ال جيوز مساءلته ال مدنيا وال جزائيا

اذا انتفى العنصر املعنوي املتمثل يف و متقطعة والعربة طبعا بوقت ارتكاب الفعل الضار، بالتايل أ

  .ساس اخلطأأاالدراك والتمييز فإن العنصر املادي غري كايف إلقامة املسؤولية على 
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  كركن اساسي  إلقامة المسؤولية التقصيرية  الخطأتراجع مكانة :المبحث الثاني 

دون وقوع الضرر فان ذا كان الفقه والقضاء استقر منذ وقت بعيد انه ال مسؤولية مدنية إ

ركن اساسي لقيام  اخلطأاالمر خمتلف بالنسبة للخطأ،ألننا امام جدال عنيف حول ما اذا كان 

املسؤولية ام انه ال ضرورة له  أيأ�ا تقوم مبعزل عنه، االمر الذي ادى اىل ظهور العديد من النظريات 

دعوا للتساؤل هل هذه النظريات الذي ي األمر اخلطأاليت سامهت و لو بالقليل يف تراجع مكانة 

انه ال ميكن االستغناء عنه؟جنيب عن هذا الطرح  أم اخلطأستجد البديل إلقامة املسؤولية املدنية دون 

  .من خالل املطلبني التاليني 

  

كركن في   الخطأانعكاسات نظرية تحمل التبعة وتطورها على : ولالمطلب األ

  المسؤولية التقصيرية

االعتماد واالكتفاء باخلطأ الشخصي لوحده كأساس إلقامة املسؤولية  صبح من الصعب جداأ

وجرب الضرر، االمر الذي ادى اىل  ظهور عدة نظريات وافكار جديدة تسعى إلزالة الفكرة التقليدية 

  :إلقامة املسؤولية التقصريية، نعاج هذه النظريات كمايلي اخلطأاليت تقضي بضرورة وجود 

     بالنسبة للخطأ )  األولالفرع ( سموا اىل قسمني  االنصار  هلم دور سليبهذه النظرية انق أنصار

 :، نوضح ذلك كمايلي)الفرع الثاين(هلم دور اجيايب األنصارو 

  مفهوم نظرية تحمل التبعة:  األولالفرع 

يتمثل مضمون هذه النظرية حسب الفقهاء ان مسؤولية املتبوع عن اعمال تابعه تقوم على 

لتبعة، مبعىن ان الشخص يتحمل خماطر افعاله سواء اكانت خاطئة او غري خاطئة، حيث  فكرة حتمل ا

لقيام املسؤولية املدنية ويقررون ان كل فعل  اخلطأيكتفي البعض من انصار هذه النظرية بإنكار ضرورة 

 خاطئ حيدث ضررا للغري يلزم فاعله بالتعويض عن هذا الضرر ويطلق الفقهاء الفرنسيون على هذه

الفكرة اسم نظرية املخاطر الكاملة ، وهو ما ادى بأنصار هذه النظرية اىل االنقسام انصار كان هلم 

  )ثانيا(والصنف الثاين كان دوره اجيايب ) اوال(دور سليب 

نفي تام حبيث ال تأخذ به كأساس او   اخلطأنظرية تنفي  :دور السلبي النصار هذه النظرية: والأ

ملدنية، كما انه معظم خصوم الفكرة التقليدية للخطأ ال يقفون عند هذا كركن جوهري للمسؤولية ا

ركنا الغىن  اخلطأ، وامنا يعمدون اىل هدم تلك الفكرة التقليدية اليت ترى ان اخلطأاحلد وجمرد انكار 

عنه لقيام املسؤولية املدنية االمر الذي جعلهم يبحثون عن البديل او معيار وضابط جديد للمسؤولية 
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لذلك جند ان كل فريق منهم اخذ معيار خاصا به يرى انه االصلح إلقامة  اخلطأدا عن فكرة بعي

  . املسؤولية املدنية

اساسا و ال يعتدون بفكرة التفرقة بني الفعل اخلاطئ او غري   اخلطأفهؤالء الفقهاء حاولوا هدم فكرة 

يصيب الضحية اي دون ان  اخلاطئ بل جيعلون اساس ومناط املسؤولية املدنية  هو الضرر الذي

  .نكلف انفسنا عناء البحث  فيما اذا كان الفعل املنتج للضرر خاطئ ام ال

تقادات املوجه هلذا الراي حاول فريق اخر  من نظرا لالن: إعادة صياغة نظرية تحمل التبعة: ثانيا

انصار هذه النظرية اعادة صياغة الفكرة بطريقة بسيطة  فقالوا ان املصلحة االوىل اليت يأىب القانون 

محايتها هي ا�موعة وليس الفرد فالقانون جمموعة قواعد تنظم ا�تمع  وال يعىن بالفرد باعتباره فردا  

لعربة اذن ليست بسلوك الفرد اذا كان خاطئ او ال  وامنا العربة بالبحث عما منعزال عن االطالق  فا

  .اذا كانت مصلحة ا�تمع  تفرض على هذا الفرد تعويض الضرر الذي احدثه او ال

  كذلك هناك راي  اخر  مناصر هلذه النظرية  يرى ان نظرية حتمل التابعة  ترجع اىل قواعد العدالة   

ه اذا حدث ضررا للشخص  معني  فمن يتحمل هذا الضرر ؟ هل يتحمله واالخالق  فيقلون ان 

الفاعل  او املضرور  فيجبون على ذلك  ويقلون ان الفاعل هو من يتحمل الضرر  يف حال اقرتافه 

للخطأ  ال جدال يف حتمل املضرور عبء الضرر اذا احدثه نتيجة اخطاه  لكن ماذا لو مل يصدر 

املضرور هل املضرور فقط يتحمل الضرر  طبعا ال الن قواعد االخالق و  الضرر ال من الفاعل وال من

ال ميكن ان يلعب اي دور يف توزيع االضرار  ومن العدل ان  اخلطأالعدل تأىب ذلك  فالصدفة او 

لكن املالحظ ان هذا الراي مل يأيت باي بديل غري انه جعل ان هناك  اخلطأيتحمل  الضرر من اقرتف 

  .و هو معيار العدالة و االخالق اخلطأه معيار يقاس علي

  اخلطأيرى انصار هذه النظرية انه من اجل التخلي عن : الدور االيجابي  النصار هذه النظرية: ثانيا

كركن للمسؤولية البد من البحث عن ضابط جديد حيل حمله  وتدور املسؤولية حوله وجودا وعدما اذا 

  اال على اساس الفعل غري العادي توفرت بقية اركا�ا وال تكون املسؤولية

انقسم هذا الراي اىل فريق يأخذ  مبعيار : االيجابي الى شطرين انقسام  وجهة اصحاب الراي: اوال

الفعل او العمل الشاذ، واخر يأخذ  مبعيار الفعل او العمل غري العادي  فمالك العقار يكون مسؤول 

لك قد ارتكب خطا ام ال  مدام ان فعله هو الذي عن مضار اجلوار  دون البحث اذا ما كان هذا املا

 اخلطأاحدث الضرر جلاره وجب التعويض فالعربة باألضرار غري العادية وغري املألوفة وليست بصدور 

  .او عدمه
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ربرياىل انه ميكن التوسع يف هذه الفكرة  وتطبيقها على مجيع انواع املسؤولية  األستاذومن هنا بذهب  

  . املدنية  وصورها

  االنتقادات الموجهة لهذه النظرية: ثانيا

انتقدت  هذه النظرية على اعتبار ا�ا  مل تضف اي شيء،  ومل حتدد  ضابط جديد للمسؤولية / أ

حيث انه كي نعرف اذا ما كان  الفعل عادي  او غري عادي  البد ان نعرف  ما اذا كان الفاعل  قد 

  .رياقرتف  خطا  او انه مل يرتكب اي خطا  او تقص

  . كما انه ما يكون  غريمألوف يف وقت ما قد يكون مألوف يف وقت الحق

هو قانون العقوبات  اما القانون املدين  فال يهتم بسلوك  الفاعل   اخلطأهذه النظرية ترى ان جمال / ب

و امنا يهتم بإصالح وجرب الضرر، ويكون ذلك بالتعويض  وبالتايل كل شخص تضرر من فعل 

وفقا املسؤول بالتعويض  الن نشاطه استحدث خماطر  وعليه ان يتحمل النتائجشخص اخر يلزم 

هذه االخرية اليت ترى ان الذي يسال عن الفعل الضار هو  ،)اي المنفعة(لقاعدة الغرم بالغنم 

الشخص الذي يكون الفعل بالنسبة له مصدر ربح او منفعة  او يكون صادرا  عن شيء يعود نفعه 

ل على الشخص الذي خيلق لنفسه يف نفس الوقت اخلطر او الضرر للغري ومن ،  واقتصر الفع20له

  .نفس الفعل مصدرا للكسب او لإلثراء

هذه النظرية ايضا مل تسلم من االنتقادات من بينها ان اجازة رجوع املتبوع عن افعال التابع ال تعين 

اط استفاد منه اي انه اخذ مقابال حتمل التبعة ، وامنا  يف هذه احلالة املتبوع يكون متحمل لتبعة نش

  .21من قبل

  االلتزام بالضمان نظرية: الثاني الفرع

عندما تعذر االخذ بنظرية حتمل التبعة  وتطبيقها على مجيع احلاالت  وازاء فشل هذه النظرية         

 حاول بعض الفقهاء تقييدها وربطها بقاعدة الغنم بالغرم  فجاءت فكرة اخرى حاولت الربط بني

فالتزام املتبوع مثال او حارس الشيء اخلطري يف   "الضمان"و نظرية حتمل التبعة متثل يف فكرة  اخلطأ

التعويض االضرار  اليت تنجم عن الشيء او املتبوع،  وهو عند انصار هذه النظرية ضمان وليس  

  . مسؤولية 

عقوبة فيتحقق حيث ان للمسؤولية املدنية حسب هذه النظرية وظيفتان ومها الضمان وال

الضمان �رد وجود الضرر، سواء كان جسماين او مادي دون النظر لسلوك الفاعل، وتضاف العقوبة 

  .22املتمثلة يف مبلغ مايل اضايف يف حالة ارتكاب اخلطأ
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، اال انه   23رغم االنتقادات املوجهة هلذه النظرية اليت تدور اساسا حول مصدر هذا الضمان 

التشريعات  احلديثة  حيث اصبحت تتناول احكام املسؤولية التقصريية  حتت كان هلا اثر كبري  يف 

عناوين جديدة كالفعل املستحق للتعويض، االعمال غري املباحة  وهو ما يسمى حديثا باملسؤولية 

  .املوضوعية

باعتباره عنصر من عناصر املسؤولية و  اخلطأاذن هذه النظرية تقوم على فكرة استبعاد 

ى الفعل الضار ورابطة السببية بني الضرر، والفعل احلقيقي الذي وقع، وهي نظرية االقتصار عل

موضوعية أل�ا تبحث عن الضرر دون ان تكلف نفسها عناء البحث عن سلوك من احدث هذا 

  .الضرر

  مساهمة الحاالت التي ينتفي فيها الخطأ في تراجع مكانته: المطلب الثاني

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص " دين اجلزائري على انه من القانون امل 124نصت املادة 

اي ان كل تعدي يعترب عمل غري " خبطئه، ويسبب ضررا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض

مشروع كقاعدة عامة، اال انه هلذه القاعدة استثناءات اين يصبح التعدي امرا مباحا فال تقام مسؤولية 

يف حق الغري، هذا ما سنتناوله من خالل هذه املطلب حيث نعاجل ي  فاعله رغم الضرر املرتكب

حالة الدفاع الشرعي، وحالة تنفيذ امر الرئيس، اما الفرع الثاين خنصصه حلليت الضرورة : الفرع االول

  .وتنفيذ امر او اذن القانون

  حالتي الدفاع الشرعي وتنفيذ امر الرئيس انعدام للمسؤولية: الفرع االول

املدين ان يزيل عن التعدي صفة عدم املشروعية اىل عمل مشروع ال يوجب اقامة املسؤولية اذا  بإمكان

وحالة تنفيذ امر الرئيس ) اوال(حالة الفاع الشرعي : اثبت انه كان بصدد احدى هاتني احلالتني

  ).ثانيا(

فيها الشخص  ميكن تعريف هذه احلالة على ا�ا هي تلك اليت جيرب:حالة الدفاع الشرعي : اوال 

على فعل مل يشرعه القانون لدفع اعتداء حال غري مشروع موجه لنفسه او ماله او لنفس الغري او 

ماله،و لذلك ميكن اعتبار الدفاع الشرعي مبثابة رخصة بل واداء لواجب فرض عليه، وذلك مااخذ به 

  .من القانون املدين اجلزائري 12824املشرع اجلزائري يف املادة

الشرعي حسب هذه املادة هو سبب من اسباب االباحة اليت جتعل التعدي عمال مشروعا  فالدفاع   

  :ال ترتتب عليه اي مسؤولية  ويشرتط  لذلك عدة شروط تتمثل يف مايلي

 جيب ان يكون هناك خطر حال حمدد يهدد الشخص يف نفسه او ماله او يف نفس و مال الغري. 
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 دافع عمال غري مشروع     جيب ان يكون اخلطر الذي يهدد الشخص امل  

 جيب ان ال يكون الشخص قادر على دفع االعتداء باي وسيلة اخرى مشروعة  

  جيب ان اليتجاوز  الشخص يف دفاعه القدر الالزم  لدفع االعتداء اذا جتاوز ذلك اعترب خمطئا

 .وبالتايل يلزم بالتعويض بقدر جتاوزه

حض ارادته، وامنا يكون جمربا على ذلك لدرء ففي هذه احلالة الشخص ال يلحق ضرارا بالغري مب

االعتداء، بالتايل فانعدام الفعل الغري مشروع وحتوله لفعل مشروع ومباح يعدم املسؤولية، وبالتايل 

  .25التعويض عن الضرر املرتكب

ان املوظف والعامل العمومي ال يساالن شخصيا عن االضرار اليت  :حالة تنفيذ امر الرئيس:ثانيا

صدرت عن الرئيس وكانت  ألوامرغري من جراء االعمال اليت يقومان �ا طاملا كانا ينفذان تلحق ال

من القانون املدين  12927، وهو ما اكده املشرع اجلزائري  حيث نصت املادة 26طاعتها واجبة

  :اجلزائري، ان تنفيذ امر الرئيس جيعل التعدي عمال مشروعا و ذلك يف حالة توافر الشروط التالية

 يكون مرتكب الفعل موظفا عموميا سواء كان يعمل يف االدارة املركزية او الالمركزية او املصاحل  ان

  .العامة ذات الشخصية املعنوية

  الرئيس  يف اطار  ألوامرجيب ان يكون العمل ناتج مباشرة عن العمل الذي قام به املوظف تنفيذا

  .الوظيفة اليت يباشرها 

 به احليطة من تبصر ويقظة وحذر ومعيار خذ كل ما تتطلّ أعمل و ان يثبت املوظف انه قام بال

سلوك املوظف يف ذلك هو املوظف العادي، لكن هذا ال يعين متديد تنفيذ اوامر الرئيس اىل غاية 

  .ارتكاب اجلرائم

اذا توافرت هذه الشروط انعدمت املسؤولية عن املوظف الذي قام بتنفيذ اوامر الرئيس لكنها جتب 

 .يس اآلمرعلى الرئ

  حالتي الضرورة وتطبيق امر او اذن القانون: الفرع الثاني

وايضا اذا كان ) اوال(تنتفي ايضا املسؤولية يف كل من حالة الضرورة باعتبارها من حاالت االباحة  

الضرر املرتكب يف حق الغري ناتج عن تطبيق نص قانوين يأمر او يأذن بفعل ما هو يف العادة غري 

دام ان القانون اذن او امر به فانه يصبح مباحا وال يرتب املسؤولية اليت ترتب بدورها  مشروع لكن ما

  ).ثانيا(التعويض جلرب الضرر 

وهي ان جيد الشخص نفسه مضطرا لدفع خطر جسيم عن طريق التضحية مبا : حالة الضرورة: والأ

وهو ما جاء  ،28دقا به او بغريههو اقل منه او مساو له مما يؤدي لإلضرار بالغري لتجنب ضرارا اكرب حم
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من سبب ضررا للغري ليتفادى ضررا اكرب حمدقا "من الق املدين اجلزائري على انه  130يف نص  املادة 

وحىت نطبق نص هذه املادة البد ."  به وبغريه ال يكون ملزما اال بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا

  :من توفر الشروط التالية

 قا مهددا للشخص او غريه يف النفس و املال خبطر حقيقي و حالان يكون اخلطر حمد.  

 البد ان يكون مصدر اخلطر اجنيب عن حمدث الضرر وعن املضرور كفعل الطبيعة او فعل الغري.  

 ان يكون اخلطر املراد تفاديه اكرب بكثري من الضرر الذي وقع.  

أمر بفعل ما هو عادة غري مشروع قد يكون هناك نص قانوين ي :تنفيذ امر او اذن القانون: ثانيا

ومباح، لكن يف حالة النص عليه يف القانون ومت تنفيذه فان الفاعل الذي خصه القانون �ذا الفعل 

وخوله اياه يصبح غري مسؤول عن الضرر الذي تسبب فيه نتيجة تطبيق نص قانوين امره بذلك او اذن 

  .لرئيسله بذلك، وهذه احلالة تشبه كثريا حالة تنفيذ امر ا

 ويف هذه احلالة البد ان يكون القانون قد امر او اذن بذلك.  

 البد ان يكون اخلطأ وفق ما حدده القانون.  

 ان يكون اخلطر حمدقا مهددا للشخص او غريه يف النفس و املال خبطر حقيقي.  

تعمل فال تقوم  املسؤولية ويسال املسؤول عن الفعل اذا كان ينفذ  حكم قانوين، كالشرطي الذي يس

  .السالح إليقاف السارق مثال

  

  خاتمة

القاعدة العامة  ان  املسؤولية املدنية  ال تقوم  دون توافر اخلطأ،  وظهور النظرية املوضوعية ما 

هي اال استثناء، ال يأخذ �ا اال إلسعاف املضرور يف حالة  عجز القواعد العامة  التقليدية  على 

تجدات التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية اليت جعلت اخلطأ اسعافه، إذ أنه رغم التطورات واملس

يفقد دوره ومكانته االساسية يف اقامة املسؤولية التقصريية يف مجيع ا�االمتما ادى اىل عدم كفايته 

  .ملواجهة  مجيع احلاالت اليت جعلته حباجة اىل اسس اخرى تكمله، لكنها ال تزيله وتلغيه
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    ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، دكتوراه ةطالب -قرور شهيناز

  بومرداس -جامعة امحمد بوقرة

 الفرنسي والجزائري ينفي القانون المسؤولية المدنية مراحل تطور أساس

  مقدمة 

ملا  القانون املدين وأكثرها حيوية وإثارة للجدل، مسائلمن أهم  املدنيةاملسؤولية  موضوع عتربي

تواكب التطورات احلديثة  مما جعلها هلا من طابع عملي يلمس أثره كل من له احتكاك با�تمع،

  .تشريعحتظى بصورة عامة باهتمام الفقه والقضاء، وكذا الاحلاصلة فيه، و 

اليت تلزم من أحلق ضررا بالغري جربه القانونية جمموعة القواعد  املدنية املسؤولية تكرسحيث 

ناتج عن  ؛كان اجلزاء  ، فإذاللمضرور، مصدره إما العقد أو القانون عادل عن طريق تقدمي تعويض

لتزام قانوين فهي كان ناتج عن إخالل با  إخالل بالتزام بني الدائن واملدين فهي مسؤولية عقدية، أما إذا

عدم الثبات النسيب ألحكامها وقواعدها، نظرا ملا عرفته املسؤولية  ذهه حيث عرفت. مسؤولية تقصريية

ظهور خاصة مع  تماعية واالقتصادية وحىت الفكريةاالج احلياة البشرية من تطورات يف شىت ا�االت

ا صعوبة إثبات خطأ املسؤولني عنها مما ساهم بشكل فعال يف عدات حديثة أفرزت معهاآلالت وم

بدائل حتمية تساعد على توسيع نطاق املسؤولية املدنية لتشمل كافة امليادين ضرورة البحث عن 

د اآلن حمل أحباث حلواحلقيقة أن هذا النظام القانوين رغم ما بلغة من تطور فإنه يزال . وخمتلف الفئات

   .ودراسات

يب  تصعلى جرب األضرار اليت ، وعجزهااملسؤولية لقد أبرزت الثورة الصناعية نقائص نظامو 

هذه األخرية، األمر الذي فرض ضرورة تطوير قواعدها  قواعداألشخاص نتيجة أفعال مل تستوعبها 

وحتديث أسسها مبا يتالءم مع ما هو كائن وموجود، وعلى هذا األساس تكتسي دراسة هذا املوضوع 

وبالتايل محاية  أمهية كبرية ذلك أن معرفة التأصيل التارخيي للمسؤولية املدنية يساعد على فهم قواعدها

تتبع مراحل تطورها كيف كانت يف أول صورة هلا إىل من خالل متكيننا من حقوق األطراف وصيانتها 

    .حني وجودها كنظرية قانونية مستقلة بذا�ا

باعتبار أن غاية املسؤولية املدنية تسعى جلرب الضرر الذي أصاب املتضررين نتيجة ما لذلك و 

األساس الذي قامت عليه المسؤولية المدنية في فما هو : أو معنويةحلقهم من أضرار جسمانية 
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لحديثة خاصة القانونين المدني الفرنسي والجزائري استنادا للتطورات التي عرفتها المجتمعات ا

  التكنولوجي والصناعي؟ ما تعلق منها بالجانب

من خالل معرفة  ؛نتطرق إىل تطور املسؤولية املدنية يف القانون الفرنسي اإلشكاليةعلى هذه  لإلجابة

، مث نتناول تطور املسؤولية )المحور األول(تطورها يف القانون الفرنسي القدمي ويف املرحلة احلديثة 

لسنة  10_05 وبعد التعديل 2005لسنة  10_05قبل تعديل  ؛املدنية يف القانون اجلزائري

  .)ثانيالمحور ال( 2005

  ولية المدنية في القانون الفرنسيالمسؤ  تطور: المحور األول

املسؤولية املدنية يف القانون الفرنسي القدمي باملسؤولية اجلنائية ألن العربة كانت بالثأر  تداخلت

مت تقسيم كما مت التمييز بني املسؤولية اجلنائية واملسؤولية املدنية،   أما يف الفرتة الثانية ،يف الفرتة األوىل

وبفعل التطورات  ،، حيث جعلوا من اخلطأ أساسا هلاهذه األخرية إىل مسؤولية عقدية وأخرى تقصريية

هو كائن  مع ما تتالءمأسس جديدة بديلة  احل حملهتأثرت فكرة اخلطأ لتاليت عرفها ا�تمع الفرنسي 

  .وموجود

 املدنية يف ا�تمع الفرنسي موضوع التطور الذي حلق املسؤولية وانطالقًا من ذلك نالحظ أن

ي تقوم عليه استنادا يف األساس الذبعدة ميزات  املسؤولية املدنية بعدة مراحل، حيث انفردت مر

اليت عرفها القانون ووصوال إىل املرحلة احلديثة  ،)أوال(للقانون الفرنسي القدمي الذي كان سائدا آنذاك 

   ).ثانيا( 1804الفرنسي ابتداءا من سنة 

  :مدنية في القانون الفرنسي القديمالمسؤولية ال/ أوال

متيزت املسؤولية يف القانون الفرنسي القدمي بالطابع اجلزائي على غرار ما كان عليه احلال يف 

 احلديثة طرأت على ا�تمعات ويف ضوء التطورات االجتماعية يف شىت امليادين اليت .القانون الروماين

بني اجلرائم اليت تقع  الفرنسي القانون فصل سلطة العامة وتأثري الكنيسة،خاصة تطور وتعزيز دور ال

و ميز تبعا لذلك يف اجلزاء املرتتب على حتقق كل  ،اجلرائم اليت تقع على األموالو   على األشخاص

أو شرف ا�ين عليه عقوبة ذات صبغة نفس على الشخص الذي حيدث ضررا على  فقرر. اممنه

 ينحصر يف املسؤولية عن اجلرائم اليت تقع على األموال املرتتب عن كان جزاء  جزائية حبتة، بينما

  .1تتخلله فكرة العقوبة اجلزائيةفقط دون أن  ديناملالتعويض 

وبعد الفصل بني املسؤولية اجلزائية واملسؤولية املدنية، فرق فقهاء القانون الفرنسي القدمي يف 

املدنية ذا�ا بني املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصريية، وعلى أوائل القرن السابع عشر يف املسؤولية 
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/ العقدي/ اجلزائي( ، وذلك بتمييزه بني ثالثة أنواع من اخلطأ )Domat(رأس هؤالء الفقيه دوما 

خطأ يتعلق : ميكننا التمييز بني ثالثة أنواع من اخلطأ الذي يرتتب عليه ضرر: " ، بقوله)التقصريي

، وخطأ يرتكبه الشخص الذي خيل بالتزاماته التعاقدية كما إذا مل يسلم البائع الشيء جبناية أو جنحة

وخطأ ال عالقة له بالعقود وال يتصل باجلناية أو _  املبيع، أو مل يقم املستأجر بالرتميمات اليت التزم �ا

وكما إذا ، )أحد املارة(جنحة، كما إذا ألقى الشخص عن روعنة شيئا من النافذة فأتلفت مالبس

أحدث احليوان ضررا وكانت حراسته غري حمكمة، وكما إذا أشغل شخص حريقا عن تقصري منه، وكما 

  ". إذا آل بناء إىل السقوط بسبب ترميمه فوقع على بناء آخر وأحدث به ضررا

: " كما وضع هذا الفقيه مبدأ عام للمسؤولية املدنية فجعلها تقوم على اخلطأ املدين، فقال

ئر واألضرار اليت تقع بفعل الشخص سواء رجع هذا الفعل إىل عدم التبصر أو اخلفة أو كل اخلسا

اجلهل مبا ينبغي معرفته أو أي خطأ مماثل مهما كان هذا اخلطأ بسيطا، جيب أن يقوم بالتعويض عنها 

  . 2"من كان عدم تبصره أو خطئه سببا يف وقوعها

التطور اجلديد الذي عرفته املسؤولية املدنية  انطالقا مما سبق ذكره نالحظ أنه ترتب على هذا

اتساع جمال األضرار املستحقة للتعويض، حيث أصبح يكفي إثبات الضحية خلطأ املسؤول حلصوله 

  . 3تعويض على الضرر الذي حلقه

ومن مث فقد أصبح اخلطأ عنصرا جوهريا يف املسؤولية املدنية، وهو يتمثل يف كل فعٍل غري 

، الذي أضاف أن األفعال غري املشروعة ال تقتصر على  )Domat(ف الفقيه دوما مشروع وفقاً لتعري

كل ما مينعه القانون صراحة، بل تشمل أيضا كل ما ميس بالعدل، والنزاهة، و األداب العامة، ولو مل 

يوجد نص مكتوب يتناوهلا، وذلك ألن كل ما يناقض العدل والنزاهة، وحسن اآلداب هو مناقض 

 .4نني السماوية واإلنسانيةملبادئ القوا

  : المسؤولية المدنية في المرحلة الحديثة/ ثانيا

، أو ما يعرف بقانون نابليون، حيث 1804بدأت هذه املرحلة مع صدور القانون املدين الفرنسي 

  :عرفت ثالث فرتات هامة، وهي على التوايل

إليه القانون الفرنسي القدمي، نقلت هذه املرحلة ما وصل : الخطأ أساس المسؤولية المدنية  /1

حيث خصص املشرع الفرنسي مخس مواد فقط للمسؤولية املدنية يف قانونه املدين، قرر مبقتضاها املبدأ 

، طبقا ملا نصت 5العام للمسؤولية املدنية، ومفاده أن كل خطأ ينشأ عنه ضرر يلزم صاحبه التعويض

رد الضرر الناتج عن فعل الشخص فحسب، بل ، ومل يقم هذه املسؤولية على جم13826عليه املادة 
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، كما ميكن 13837أقامها أيضا إذا كان هذا الضرر بسبب إمهاله أو عدم تبصره عمال بنص املادة 

إضافة حاالت أخرى إىل جانب احلالتني األخريتني ألن املشرع ذكرمها على سبيل املثال ال احلصر، 

توجب املسؤولية مبجرد ارتكاب الشخص خطأ  اليت 1382ويستفاد ذلك من عمومية نص املادة 

أحدث ضررا للغري سواء كان عمدي أم غري عمدي، ومن مثة فإن اخلطأ غري العمدي ال يقتصر نطاقه 

  . يف االمهال وعدم التبصر بل يندرج ضمنه كل ما يسبب ضررا

األفعال  وتوسيعا يف تطبيق املبدأ العام وجدت صور خاصة للمسؤولية إىل جانب املسؤولية عن

يف القانون املدين الفرنسي  1386إىل  1384الشخصية املشار إليها أعاله، نصت عليها املواد من 

املسؤولية عن األوالد والتالميذ وصبيان احلرف، ومسؤولية املتبوع عن أفعال التابع، واملسؤولية : وهي

  .و قوام املسؤولية، بالنسبة لكل هذه الصور اخلطأ ه8عن احليوان، واملسؤولية عن البناء

ترتب على ظهور الثورة الصناعية يف أواخر القرن : المسؤولية الموضوعية ووظيفتها التعويضية/ 2

التاسع عشر، استحداث لآلالت الكهربائية وخمتلف وسائل النقل، كما تقدمت الصناعة تقدما 

ازداد تبعا لذلك كثرة ، 9عظيما فانتشرت النزعة املادية نتيجة التوسع التجاري وتضخم الثروات

احلوادث وتنوعها، الذي نتج عنه بقاء عدد كبري من ضحايا هذه احلوادث بدون تعويض، ألنه كان 

من الصعب جدا على الضحية إثبات خطأ املسؤول باعتبار أن الضرر من فعل اآلالت أو املواد 

أوضح قصور نظام املسؤولية املستعملة وليس من فعل اإلنسان، فربز وجود فراغ تشريعي     أو مبعىن 

  . 10املدنية كما تصورها املشرع الفرنسي

جعلت كل هذه العوامل الفقه واالجتهاد القضائي يتضافران إلجياد أسس جديدة للمسؤولية 

تكون أكثر محاية لضحايا هذه احلوادث، فحاوال إعطاء حمتوى جديد لبعض النصوص خاصة املادة 

انتهى االجتهاد القضائي فيها بعد عدة حماوالت لتوسيع مفهوم . من القانون املدين الفرنسي 1384

اخلطأ أو افرتاضه بصفة قطعية، إىل اعتبار املسؤولية املرتتبة على احلارس بفعل الشيء هي مسؤولية 

بقوة القانون بعيدة كل البعد على فكرة اخلطأ، كما يسر كذلك قيام املسؤولية العقدية يف بعض 

  .11جود التزام بضمان السالمة يف بعض العقود مثل عقد نقل األشخاصاحلاالت، فاستخلص و 

إىل جانب ا�هودات املبذولة من طرف القضاء الفرنسي، قدم الفقه كذلك أفكار جديدة من 

، الذي أنكر وجود اخلطأ كأساس تقليدي للمسؤولية، وجعلها تقوم على "labbè"بينهم الفقيه البيه 

ب حتمل كل شخص خماطر أفعاله سواء كانت خاطئة أم غري أساس الضرر، مؤكدا على وجو 

، ومن )salielles(، وكان من بني املؤيدين ألساس املسؤولية املبين على الضرر الفقيه سايل 12خاطئة
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 théorie du risqueالذي جاء بنظرية حتمل التبعة )  (josserandبعده جسران 

intégrale) (la نظرية الغرم بالغنم              : واليت اختذت عدة صور من بينها

emolumentum. Risqué profit) ubi(   ومفادها أن كل فرد جيب عليه أن يتحمل

وكذا نظرية املخاطر  .تبعة النشاط الذي جيين من ورائه فائدة، ومن مثة يلتزم بتعويض الضرر الناجم عنه

أن يسبب ضررا للغري سواء   ومعناها أن كل من استحدث خطرا ميكن (risque crées)املستحدثة 

كان ذلك ناجتا عن نشاطه الشخصي أو باستخدامه أشياء، يكون ملزم بتعويض الضرر الذي أصاب 

  .13الغري دون اشرتاط وقوع اخلطأ من جانبه

، فأوجب فيها البحث عن )(B.Starckأما نظرية الضمان اليت تقدم �ا الفقيه ستارك 

د نشاط الغري، ألن الضرر هو حسب نظره انتهاك حلق من احلقوق اليت تكون جديرة باحلماية ض

حقوق الضحية، والذي يرتتب على انتهاكه حتما مسؤولية مدنية من دون احلاجة إىل إثبات خطأ 

  .14املسؤول

ومما سبق ذكره نالحظ أن املسؤولية طبقا هلذه النظريات هي مسؤولية موضوعية قوامها الضرر 

س اخلطأ، ومن مثة فهي تتحقق بوجود الضرر و العالقة السببية بينه و ليست مسؤولية قائمة على أسا

  .وبني الفعل

لكن تطور املسؤولية من مسؤولية شخصية إىل مسؤولية موضوعية أثقل كاهل املسؤول فلم 

يعد باستطاعته تغطية جل التعويضات احملكوم �ا لصاحل املضرور، ففرض هذا الواقع تدخل ما يسمى 

أو بعبارة أخرى مت تأمني املسؤولية فأصبحت جهة التأمني مشرتكة مع املسؤول يف بشركات التأمني 

تعويض املضرور إال أ�ا تبقى غري مباشرة كقاعدة عامة حيث تتوقف مشاركة جهة التأمني يف 

  .15التعويض على االعرتاف مبسؤولية املؤمن

احلد، بل ذهب إىل أبعد  ويف ظل األفكار اجلديدة مل يقف تطور املسؤولية املدنية عند هذا

  . من ذلك، وذلك بظهور تطور حديث ونظام جديد للتكفل بضحايا األضرار اجلسمانية

نتيجة التطورات اليت   :جميعة األخطار وظهور نظام تعويضي جديد موازي لنظام المسؤولية/3

تعلق منها يف ا�ال عرفتها ا�تمعات يف مجيع ا�االت سواء االقتصادية أو االجتماعية، أو حىت ما 

الفكري، أصبح من الصعب التعويض عن بعض األخطار النعدام املسؤولية كون شروط قيامها غري 

لذلك ظهرت . 16متوفرة، لكن هذا ال يستقيم مع مبادئ العدل يف أن يبقى الضحية بدون تعويض
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اللجوء إىل : فة مثلفكرة مجيعة األخطار ومفادها أن يتحمل ا�تمع تعويض هذه األضرار بطرق خمتل

تقنية التأمني اإلجباري كما هو األمر بالنسبة للضمان االجتماعي، الذي يضمن يف كل احلاالت 

التعويضات املرتتبة على حوادث العمل، سواء أكان هناك مسؤول عن احلادث أو انعدم، أو بالنسبة  

نة الدولة مباشرة التعويضات ، وقد تتحمل خزي17كذلك إىل حوادث املرور يف حالة األضرار اجلسمانية

  ... املستحقة لبعض الفئات دون البحث عن حتقيق املسؤولية كما هو احلال بالنسبة لضحايا اإلرهاب

  .تطور المسؤولية المدنية في القانون الجزائري: المحور الثاني

اصة تأثر املشرع اجلزائري كما هو معروف يف وضع قوانينه بصفة عامة وقانونه املدين بصفة خ

باملشرع الفرنسي، السيما ما تعلق منها باملسؤولية املدنية اليت مرت بعدة تطورات يف القانون اجلزائري 

لكن مل يقف تطورها  1975بداية من قبل االستعمار وصوال إىل غاية صدور أول قانون مدين سنة 

، الذي بات من 2005لسنة  10_05هنا،  بل استمر إىل غاية تعديل القانون املدين مبوجب األمر 

الضروري تعديله نتيجة عجزه بعد مرور ثالثني سنة على مواكبة  التطورات اليت عرفها ا�تمع اجلزائري 

  .خاصة على املستوى االقتصادي و االجتماعي

ولقد حاولنا من خالل هذا احملور دراسة تطور املسؤولية املدنية يف القانون اجلزائري قبل تعديل 

  ).ثانيا(، مث بعد تعديله )أوال( 2005لسنة     10_05

مرت املسؤولية  :10_05القانون المدني بموجب األمر  المسؤولية المدنية قبل تعديل/ أوال

  :بثالثة مراحل وهي كاآليت 2005املدنية قبل تعديل 

طبقت أحكام الشريعة اإلسالمية يف اجلزائر يف عهد الدولة العثمانية،  :مرحلة ما قبل االستعمار/1 

قبل دخول املستعمر الفرنسي إليها، فكانت املسؤولية املدنية كما هو معروف يف فقه الشريعة 

االسالمية قائمة على فكرة الضمان أي على أساس الضرر يف أغلب األحوال، وعلى جمرد التعدي يف 

، بل 1830ى، واستمرت هكذا حىت دخول املستعمر الفرنسي إىل اجلزائر سنة باقي احلاالت األخر 

أكثر من ذلك يف بعض املناطق إىل غاية متام بسط الدولة املستعمرة سيطر�ا على كامل الرتاب 

  . 18اجلزائري

طبقت فرنسا قوانينها مبا فيها قانو�ا املدين على : مرحلة العمل بالقانون المدني الفرنسي/ 2

، وبعد االستقالل صدر قانون 19زائريني يف ظل استعمارهم، فاعتمدت على اخلطأ كقوام للمسؤوليةاجل
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تفاديا للفراغ التشريعي الذي كان سيرتتب على توقيف العمل بالقانون الفرنسي  1962ديسمرب  31

مل تكن ، ويقضي هذا القانون متديد العمل بالتشريعات النافذة ما 20الذي كان ساريا قبل االستقالل

، 21تتناىف والسيادة الوطنية، وبذلك مت بقاء نظام املسؤولية املدنية قائم وفقا ملا جاء به قانون نابليون

فعمل القضاة اجلزائريني على تطبيقه، حىت أن بعض شراح القانون املدين يطلقون عليه القانون اجلزائري 

  .22القدمي

صدر القانون املدين اجلزائري مبوجب  :1975مرحلة صدور القانون المدني الجزائري عام / 3

، والذي استمد واضعوه أحكامه مباشرة من القانون املدين الفرنسي، وبطريق غري 75/5823األمر 

من القانون   مباشر فيما خيص القواعد اليت مت اقتباسها من القانون املدين املصري املستوحى بدوره

 .24املدين الفرنسي

ئري أحكام املسؤولية التقصريية يف الفصل الثالث من الباب األول من حيث تناول املشرع اجلزا

الكتاب الثاين من القانون املدين، حتت عنوان العمل املستحق للتعويض، وقد أدرج ضمن هذا 

، ويف 133إىل  124العنوان، املسؤولية عن األعمال الشخصية يف القسم األول وخصها باملواد من 

، يف حني نظم 137إىل  134سؤولية عن عمل الغري، وخصص هلا املواد من القسم الثاين تناول امل

  .140إىل  138القسم الثالث للمسؤولية عن فعل األشياء، مبوجب املواد من 

وقد أقام واضعو القانون املدين اجلزائري املسؤولية التقصريية على القاعدة العامة اليت أخذ �ا 

وهي اخلطأ الواجب اإلثبات بالنسبة ملسؤولية الشخص  1383و  1382القانون الفرنسي يف املواد 

كل عمل أيا :" من القانون أعاله قبل التعديل 124ونصت املادة  ،25عن عمله أو فعله الشخصي

  ". كان يرتكبه املرء ويسبب ضررا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض

، كما أنه عنون "خبطئه"ة مصطلح نالحظ أن املشرع اجلزائري مل يستعمل ضمن هذه املاد

ومفهوم هذا " العمل املستحق للتعويض"الفصل الثالث الذي نظم من خالله املسؤولية املدنية بــ 

األخري واسع يشمل السلوك اخلاطئ كما يشمل جمرد الفعل الضار غري اخلاطئ، وهذا ال يدل على 

  .اشرتاطه اخلطأ لرتتيب املسؤولية

من القانون املدين على  134و  125ي اكتفي يف نصوص املواد كما أن املشرع اجلزائر 

استعمال عبارة العمل الضار دون أن يشرتط عدم مشروعيته، على عكس نظريه املشرع املصري الذي 

من قانونه املدين أن يكون العمل الذي نتج عنه الضرر   173و  264اشرتط صراحة مبقتضى املواد 
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" بعمله غري املشروع"من القانون املدين اجلزائري عبارة  136املادة  غري مشروع،  يف حني ذكر يف نص

  .26عند االشارة إىل فعل التابع الذي يقيم مسؤولية املتبوع

يكون قد  1975كل هذه املؤشرات جعلت اعتقاد البعض يقول بأن املشرع اجلزائري لسنة   

  .أخذ بنظرية حتمل التبعة أساسا للمسؤولية عن العمل الشخصي

مسؤولية شخصية قوامها  124 أن غالبية الفقه اجلزائري يرى أن املسؤولية املقررة يف املادة إال

من القانون املدين الفرنسي، والقول عكس ذلك  1382اخلطأ، فهي مقتبسة حرفيا من نص املادة 

خصي،  جيعلنا نصطدم مع الصياغة الفرنسية اليت تشرتط صراحة اخلطأ لرتتيب املسؤولية عن العمل الش

كما أن بعض النصوص الواردة يف الفصل الثالث من القانون املدين اجلزائري تشرتط صراحة اخلطأ، 

الواردة بشأن اإلعفاء من املسؤولية اليت تشري صراحة إىل خطأ املضرور   127ومن ذلك نص املادة 

للخطأ  واليت تشري صراحة  140/1كسبب من أسباب االعفاء من املسؤولية، وكذلك نص املادة 

  .27كأساس ملسؤولية احلائز عن احلريق

عدم مشروعية "من القانون املدين اجلزائري على  124وتفسري عدم تضمني النص املادة  

، و إمنا جلأ إىل 1382الفعل أو عبارة اخلطأ، يعود إال أن املشرع مل يعمد إىل ترمجة النص الفرنسي 

قانون املدين املصري القدمي، و اليت سهى املرتمجون من ال 151نقل الرتمجة املصرية له يف نص ماد�ا 

  .28قبل التعديل مشوبا بنفس العيب 124فلم يوردوا فيها كلمة اخلطأ، و من مث جاء نص املادة 

و  124ومن مثة فإن املشرع اجلزائري أعتمد على اخلطأ الواجب االثبات من خالل املواد 

نظم حاالت أخرى للمسؤولية تقوم بدورها على ، كما أنه 1975من قانونه املدين لسنة  140/1

اليت نصت  134: اخلطأ، لكنه مل جيعل اخلطأ فيها واجب االثبات، و إمنا مفرتضا وذلك يف املواد

اليت تضمنت احلاالت ) 10_05امللغاة مبوجب التعديل (   135على مسؤولية متويل الرقابة، و 

  .فيها مسؤولية املتبوع عن أفعال تابعه اليت قرر 136اخلاصة ملسؤولية متويل الرقابة، 

ونتيجة التطور الذي عرفته اجلزائر بعد االستقالل على املستوى االقتصادي واالجتماعي، فقد 

اجته املشرع اجلزائري لألخذ بنظرية حتمل التبعة، ليس يف القانون املدين اجلزائري الذي ظل متمسك 

. 29اصة اليت استحدثها املشرع وإن حدد هلا إطارا ضيقابفكرة اخلطأ، و إمنا من خالل التشريعات اخل

اخلاص بتعويض  1966جوان  21الصادر يف  183_66األمر : و من أهم هذه التشريعات
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املتعلق بتعويض ضحايا حوادث املرور، كما  15_74حوادث العمل واألمراض املهنية، وكذا األمر 

  .30الطريان وسفن أخذ املشرع اجلزائري بنظرية حتمل التبعة يف حوادث

  .10_05المسؤولية المدنية بعد تعديل القانون المدني بموجب األمر / ثانيا

حتت تأثري التطورات اليت شهدها ا�تمع اجلزائري يف شىت ا�االت خاصة على املستوى 

االقتصادي واالجتماعي، و بعد ما يناهز الثالثون عاما من إصدار أول قانون مدين جزائري سنة 

، وجد املشرع اجلزائري نفسه مضطرا إىل إدخال بعض التعديالت اليت أثبت التطبيق 197531

حول األساس اجلديد للمسؤولية املدنية : هذا ما يدفعنا لتساؤول. حتميتها يف العديد من النصوص

  ؟  2005بعد تعديل 

يتبني من خالل ما استحدثه املشرع اجلزائري من تعديالت احلرص على تأكيد الطابع 

و إلغاء الفقرة  124بدل عمله يف املادة " خبطئه"الشخصي هلذه املسؤولية، من خالل إضافة كلمة 

اليت كانت تقضي مسؤولية عدمي التمييز االستثنائية واليت أمجع فيها الفقه  125الثانية من املادة 

، 32ساس البديلاجلزائري على أن أساسها بعيد متاما عن فكرة اخلطأ و إن اختلفوا بعد ذلك حول األ

لكن من جهة أخرى ميكن القول بأن هذا التعديل كرس أساسا جديدا هو املسؤولية . هذا من جهة

اخلاصة مبسؤولية متويل  134: املوضوعية غري اخلطئية، من حيث ما طرأ من تغيري على نصوص املواد

خري لقيام مسؤوليته، واملواد الرقابة الذي اكتفى فيها املشرع اجلزائري بالفعل الضار الصادر عن هذا األ

املتضمنة مسؤولية املتبوع عن أفعال تابعه، كما أضافا نصوصا تتضمن مسؤوليات  137_136

جديدة مل تكن موجودة من قبل، و خنص هنا بالذكر مسؤولية املنتج املنصوص عنها يف املادة 

حيث  1مكرر  140مكرر، ومسؤولية الدولة عن تعويض األضرار اجلسمانية يف املادة  140/2

حاول من خالل هذا النص األخري إىل احتواء مصادر التعويض أو األنظمة التعويضية املنفصلة عن 

القانون املدين خاصة صندوق تعويض ضحايا االرهاب وكذلك صندوق تعويض عن الكوارث 

مل نقل أ�ا الطبيعية واألخطار التكنولوجية الكربى وبعض التطبيقات األخرى واليت باتت تنافس إن 

؛ وذلك لعدم قدرة 33مهشت كل دور للقواعد التقليدية للمسؤولية املدنية يف وظيفتها التعويضية

املفاهيم التقليدية هلذه األخرية على التعبري بصدق عن املظاهر اجلديدة كاألضرار البيئية، واملخاطر 

، و principe de précautionاجلماعية والضرر اجلماعي، فظهر يف هذا الشأن مبدأ احليطة 

، فرتتبت عنه وظيفة جديدة أي وظيفة le principe de préventionمبدأ الدعوى الوقائية 

عن مكانة املسؤولية املدنية يف وقتنا : ما جعلنا نتساءل .34وقائية، غريبة عن نظام املسؤولية املدنية

   .ديد من يوم إىل آخرأمام اتساع جمال النظام التعويضي اجلاحلايل، بعدما تراجعت فكر�ا 
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  الخاتمة 

تطورات اليت عرفتها ا�تمعات احلديثة خاصة ما تعلق منها باجلانب التكنولوجي ال سامهت

لمسؤولية يف كثرة احلوادث وتنوعها، مما أدى إىل إعادة النظر يف فكرة اخلطأ كأساس ل، والصناعي

. ظل عجزهم على إثبات خطأ املسؤول ، يفمنها لمتضررينلتوفري محاية لعدم قدر�ا على املدنية، 

أمهها نظرية حتمل جاء �ا فقهاء القانون الفرنسي يف عدة نظريات  ومت تكرسيهالضرر حمل اخلطأ  فحل

واملالحظ أن املشرع اجلزائري يف هذه الفرتة اليت كان فيها جدال  ،وغريها... ، نظرية الضمانالتبعة

حول الغاء اخلطأ كأساس للمسؤولية املدنية يف فرنسا، تبناه هو بشكل صريح يف نصوص أول قانون 

  يف جمال املسؤولية، أنه كان أمامه العديد من األمثلة لألفكار القانونية من رغمب، 1975مدين له سنة 

تطور املسؤولية واملالحظ أيضا أن  .1975إىل  1962جدا لالختيار من وقتا كافيا كما أنه أخذ 

فحسب بل ذهب إىل أبعد من ذلك عند  عند نظرية املوضوعية مل يقف املدنية يف القانون الفرنسي

أما املشرع ...يتمثل يف فكرة مجيعة األخطار موازي لنظام املسؤولية ظهور نظام تعويضي جديد

يف خطني  الذي سار من خالله ،2005سنة  10_05دل قانونه املدين مبوجب تعديل اجلزائري فع

متوازيني ومتناقضني يف ذات الوقت، فيما خيص أساس املسؤولية املدنية حيث تبىن يف بعض املواد 

 جديد النظرية الشخصية، ويف مواد أخرى النظرية املوضوعية، بل أكثر من ذلك جاء بنظام تعويضي

  . نظام املسؤولية إىل جانب

ومن خالل دراستنا ملختلف مراحل تطور املسؤولية املدنية، متكنا من الوصول إىل مجلة من 

  :نتائج، واليت ميكن أن نلخصها كاآليت

عدم قدرة املسؤولية املدنية يف طابعها الشخصي كما اعتمده املشرع الفرنسي عن الفقيه دوما، _ 

غلب القوانني العربية، يف وقتنا احلايل على استيعاب كافة مظاهر واقتبسها عنه املشرع اجلزائري و أ

من  األضرار اليت يتسبب فيها النشاط االنساين و من مث فهي عاجزة على حتقيق وظيفتها التعويضية

  .من جهة أخرى ، و حتقيق العدالةجهة

ط، فأدى ذلك إىل ولدت احلاجة وجود النظرية املوضوعية اليت تقوم على فكرة الضرر، والضرر فق_ 

  .تطور املسؤولية مع تطور ا�تمع، دون احلاجة إىل إصالح شامل

 ادعوى الوقائية، يف ظل عجز مفاهيمهالتراجع نظام املسؤولية املدنية، بظهور مبدأ احليطة و _ 

  ...تقليدية عن التعبري بصدق عن املظاهر اجلديدة كاألضرار البيئيةـ واألخطار اجلماعيةال

يف مبدأ التعديل ذاته، لكنه أخفق  2005لسنة  10_05املشرع اجلزائري من خالل تعديل وفق _ 

  .يف النتائج املنتظرة منه، حيث جاء بأكثر من نظام خاص بالتعويض فيه
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لنظام تعويضي جديد، يسمى التعويض التلقائي لألضرار اجلسمانية، وهو  140/1تكريس املادة _ 

املدين بالتعويض، الضرر حمل  :منهاظام املسؤولية يف جوانب عدة نظام متميز ومستقل متاما عن ن

 حول مكانة املسؤولية املدنية يف وجوده؟: ما يدفعنا إىل التساؤول...التعويض، ومقدار وطرق التعويض
                                                           

ـ خبتاوي سعاد، املسؤولية املدنية للمهين املدين، مذكرة لنيل شهادة املاجستري ختصص مسؤولية املهنيني، كلية احلقوق 1

. 08، ص 2011والعلوم السياسية، جامعة تلمسان أبو بكر بلقايد،   
.765، 764، ص 1952، 1السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، مصادر االلتزام، جـ عبد رزاق أمحد 2   

.34، ص 2015الفعل املستحق للتعويض، الطبعة الثالثة، موفم لنشر، _ ـ علي فياليل، االلتزامات  3  

.35ـ املرجع نفسه، ص  4  
السفينة يف القانون البحري اجلزائري، الطبعة  ـ حممد زهدور، املسؤولية عن فعل األشياء غري احلية ومسؤولية مالك5

.14، ص1990األوىل،    
6- « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, 

oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». 
7- « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par 

son fait, mais encore par sa nègligence ou par son imprudence».  

، 1992، دار اهلدى، عني مليلة اجلزائر، 01، طبعة 02ـ حممد صربي السعدي، شرح القانون املدين اجلزائري، جزء 

.20ص 8  

.08ـ خبتاوي سعاد، املرجع السابق، ص  9  

.38ـ علي فياليل، املرجع السابق، ص  10  

.38،39ـ املرجع نفسه، ص  11  

.251، ص1ـ زهدي يكن، املسؤولية املدنية أو األعمال غري املباحة، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت طبعة  12  

.11ـ  خبتاوي سعاد، املرجع السابق، ص  13  

، ص 1992سة، سنة ـ سليمان مرقس، النظرية العامة لاللتزام، اجلزء األول، ديوان املطبوعات اجلامعية،الطبعة اخلام

1174. 14  
ـ زهدور كوثر، املسؤولية املدنية عن عمليات نقل الدم يف التشريع اجلزائري مقارنا، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف 15

. 29، 28، ص 2012القانون اخلاص، كلية احلقوق، جامعة وهران،   

.25ـ املرجع نفسه، ص  16  

.43، 42ـ علي فياليل، املرجع السابق، ص  17
  

عمر بن زوبري، التوجه املوضوعي للمسؤولية املدنية، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف القانون فرع قانون اخلاص، ـ 18

   .64، ص 2016، كلية احلقوق سعيد محدين، 01جامعة اجلزائر 
.ـ املرجع نفسه19  
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بالتشريعات القائمة، اجلريدة الرمسية واملتعلق بتمديد العمل  1962ديسمرب  31املؤرخ يف  157ـ 62ـ قانون رقم 20

.1963جانفي  10الصادرة بتاريخ  06   
ـ حممد بعجي، املسؤولية املدنية املرتتبة على حوادث السيارات، أطروحة الدكتوراه يف احلقوق فرع قانون اخلاص، 21

.83، ص2007جامعة اجلزائر، بن يوسف خبدة، كلية احلقوق،    
التقصريية بني اخلطأ والضرر يف القانون املدين اجلزائري، دار اجلامعة اجلديدة،  ـ مصطفى بوبكر، املسؤولية22

.34، ص 2015االسكندرية،   

. 34ـ مصطفي بوبكر، املرجع السابق، ص  23  
24- Filali (A) Introduction Général , L’émergence d’un nouveau droit de 

l’indemnisation des dommades corporels, colloque l’université de Pau, 

France, 2012, p 10. 

، ص 1992ـ علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، 

138. 25  
26- Saidi Mustapha, La tendance objective du code civil, La responsabilité 

délictuelle et le contrat, mémoire de Magister D’Alger, 2005, p 14 et 

suivant.  

.67، 66ـ عمر بن الزبري، املرجع السابق، ص  27  

.210، ص 93، ص 32ـ علي علي سليمان، املرجع السابق، ص  28  
اجلامعية، ـ فاضلي ادريس، املسؤولية الناشئة عن األشياء غري احلية يف القانون املدين اجلزائري، ديوان املطبوعات 29

.214، ص 2006اجلزائر،    

.70ـ عمر بن الزبري، املرجع السابق، ص  30  
رمضان عام  20املؤرخ يف  58_75، املعدل واملتمم األمر 2005يونيو  20الصادر يف  10_05ـ قانون 31

لسنة  44العدد واملتضمن القانون املدين املعدل واملتمم، اجلريدة الرمسية ،  1975سبتمرب سنة  26، املوافق ل1395

2005.   

.75ص  عمر بن الزبري، املرجع السابق،ـ  32  

.78، 77، 76ـ املرجع نفسه، ص  33 

.46ـ علي فياليل، املرجع السابق، ص  34  
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  طالبة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية،    -بوعجاجة منال

  بومرداس -جامعة امحمد بوقرة
  

                                                                               ضرورة حتمية: اعتماد الضرر كتوجه جديد لقيام المسؤولية المدنية

  :مقدمة

أهم املواضيع القانونية ملا عرفه من تذبذب ودراسات  بني ية املدنية منيعترب موضوع املسؤول

على  الروماين والشريعة اإلسالمية قامت املسؤولية، ففي القانوين ساس الذي تقوم عليهخمتلفة حول األ

أكثر من املسؤول  الذي أصابه أساس الضرر، حيث كان يتم النظر إىل املضرور ومحايته جبرب الضرر

الذي صاغ قواعد املسؤولية التقصريية على أساس  1804ه، غري أنه وبظهور القانون الفرنسي ومعاقبت

كل من أحلق خبطئه ضررا للغري أيا كان نوعه ف ،اخلطأ تراجع دور الضرر وبرز اخلطأ كأساس للمسؤولية

من  124ة املاد نص وهو ما كرسه املشرع اجلزائري يف ،الذي أصاب هذه األخريجبرب الضرر يلتزم 

  1.القانون املدين اجلزائري

غري أن التطور الصناعي والتكنولوجي واالقتصادي اهلائل الذي عرفته ا�تمعات احلديثة نتج 

عنه منتجات وسلع وأشياء جديدة مل تكن معروفة من قبل، إضافة إىل زيادة كثرت احلوادث وتنوعها،  

نية هلذه التطورات احلاصلة بسبب صعوبة كرست قناعات بعدم مسايرة اخلطأ كأساس للمسؤولية املد

إثبات خطأ املسؤول باعتبار أن الضرر من فعل اآلالت أو املواد املستعملة وليس من فعل اإلنسان، 

هذا األمر فتح ا�ال أمام بروز فكرة الضرر من جديد باعتباره األساس الذي يستجيب ملتطلبات 

ساس املسؤولية املدنية منها نظرية حتمل التبعة ونظرية ا�تمعات احلديثة، كما ظهرت أفكار جديدة كأ

  .الضمان اللتان تقومان على فكرة الضرر والضرر فقط

تكتسي دراسة هذا املوضوع أمهية كبرية ذلك أن املسؤولية يف األساس وجدت من أجل جرب 

هو مقياس الضرر فال وجود للمسؤولية املدنية ما مل يوجد ضرر، ذلك أن الضرر ليس ركن فقط بل 

تقدير التعويض الذي تستحقه الضحية، ليس هذا فقط بل نالحظ أن التطورات اليت طرأت على 

  .املسؤولية املدنية زادت من أمهية الضرر حيث أصبح األساس الذي تقوم عليه

كما تظهر أمهية الضرر أيضا يف كونه الفيصل يف التمييز بني املسؤولية املدنية واجلنائية ذلك أن 

ألخرية تقوم حىت ولو مل يلحق الشخص أي ضرر كما هو احلال بالنسبة للشروع يف القتل مثال، هذه ا
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يف حني أن املسؤولية املدنية تقوم مبجرد توافر عنصر الضرر هلذا فوجود الضرر ضروري لقيام املسؤولية 

  .املدنية وجرب الضرر من خالل تعويض املضرور عما أصابه

تيجة  ظهور خماطر جديدة بفعل التطور التكنولوجي  والصناعي يف إطار تراجع دور اخلطأ ن

فإلى أي  برزت فكرة الضرر كأساس املسؤولية املدنية بسبب استجابته ملتطلبات ا�تمعات احلديثة،

مدى ساهم الضرر في تحقيق غاية المسؤولية المدنية من خالل فتح المجال أمام المتضررين 

  اجة إلى إثبات خطأ المسؤول؟من أجل استيفاء حقوقهم دون الح

   :سنتناول لإلجابة على هذه اإلشكالية 

  .حتديد مفهوم الضرر كركن للمسؤولية املدنية :المحور األول

  .جتسيد الضرر كأساس للمسؤولية املدنية :المحور الثاني

  

  تحديد مفهوم الضرر كركن للمسؤولية المدنية: المحور األول

ا لقيام املسؤولية املدنية سواء كانت عقدية أو تقصريية، وهو يعد الضرر ركنا أساسيا وجوهري

مناطها، فال يكفي لقيامها اخلطأ الذي يرتكبه الشخص بل يلزم أن يلحق الطرف اآلخر ضرر ميس 

  .مبصلحة مشروعة له مقررة وحممية قانونا

أصابه،  تستهدف املسؤولية املدنية جرب الضرر الذي يصيب املضرور نتيجة الفعل الضار الذي

إضافة إىل ، )أوال(الضرر  ركن قيامل البحث يف هذه اجلزئية من خالل التطرق األمر الذي دفعنا إىل

  ).ثانيا(كيفية إثبات الضرر وتقدير التعويض عنه   تناول

  قيام ركن الضرر: أوال

  .    سنعرج يف هذه اجلزئية من البحث على حتديد تعريف الضرر والشروط الالزمة لقيامه

  :ف الضررتعري .1

لقد أدرج الفقه العديد من التعاريف من أجل تبيان املقصود بالضرر، فعلى الرغم من تنوع 

هذه التعاريف وتعددها يف مبناها إال أ�ا واحدة يف مضمو�ا ومعناها، ومن بني التعاريف اليت حاولت 

ء املساس حبق الضرر هو األذى الذي يصيب الشخص من جرا'' :أن تفسر لنا املقصود بالضرر جند

من حقوقه، أو مصلحة مشروعة، سواء كانت هذه املصلحة أو احلق متعلقة بسالمة جسمه، أو 

اخلسارة املادية أو املعنوية اليت تلحق '' : وهناك من عرفه بأنه ،2''فته، أو حاله، أو حريته، أو شرفهعاط
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املساس حبق من حقوق اإلنسان ' ':كما أشري إليه بأنه،  3''ضحية نتيجة التعدي الذي وقع عليه حبق ال

  4''.أو مبصلحة مشروعة له

من  124بالرجوع للمشرع اجلزائري جند أنه مل يعط تعريفا للضرر، بل أشار إليه يف نص املادة 

   5.القانون املدين اجلزائري سالف الذكر

من خالل التمعن يف تعريف مصطلح الضرر ميكن لنا أن نستنتج بأن الضرر ينقسم إىل 

الضرر الذي يلحق بالذمة املالية : بأنه الضرر املادي، ضرر مادي وآخر معنوي، حيث يعرف نوعني

، وهو ما يسمى بالضرر االقتصادي 6للشخص نتيجة املساس حبق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له

  7.أو املايل، كما يعرف بأنه اإلخالل مبصلحة للمضرور ذات قيمة مالية

املادية  ساس بالذمة املالية للمضرور، فيعد من صنف األضراريرتتب على الضرر املادي امل

وذلك من خالل االنتقاص من .. املساس حبق من حقوق الشخص املالية كحق امللكية وحق االنتفاع

املزايا املالية اليت ختوهلا هذه احلقوق ألصحا�ا، كما ميكن أن يكون مساسا بصحة الشخص وسالمته 

،  فيتمثل الضرر املادي يف مصاريف العالج مبختلف أنواعها أو .....اجلسدية كالضرب أو اجلرح

اخلسارة '' :وانطالقا من هنا ميكن إدراج تعريف آخر للضرر. مصاريف الدفن يف حالة وفاة الضحية

اليت تصيب الذمة املالية للشخص، واليت يرتتب عليها اإلنقاص من حقوقه املالية، أو تفويت عليه 

قيمة مالية، ومبعىن أدق فالتعويض يقتصر على الضرر الذي يلحق باملال أي مصلحة مشروعة ذات 

  8''.بالذمة املالية للشخص

إضافة إىل الضرر املادي ميكن أن يتعرض الشخص ألضرار تصيبه فتأثر يف جانبه املعنوي 

 ، وهو الضرر الذي يصيب اإلنسان يف)املعنوي(والنفسي ال املادي وهو ما يعرف بالضرر األديب 

مسعته وشرفه أو عاطفته، فهو ال ميس مصلحة مادية أو مالية للمضرور بل الضرر الذي يسبب آالم 

   9..  .معنوية مثل السب والقذف

كل مساس مبصلحة غري مالية، يصيب الكيان '' :وهناك من يعرف الضرر املعنوي بأنه

أو اإلحساس، أو ما يصيب اإلنساين بوجه عام، فيصيب اجلسم أو الشرف أو االعتبار أو الكرامة 

          10''.اجلانب االجتماعي للذمة األدبية أو املعنوية

ولقد اختلف الفقه والقضاء حول مسألة التعويض عن الضرر األديب أو املعنوي، فهناك من  

رفض هذه الفكرة على أساس عدم مقدرة وسهولة تقدير التعويض عن الضرر املعنوي عكس الضرر 

ىل أن التعويض عن الضرر املعنوي ال يزيله فليس من الصواب حصول الشخص على املادي، إضافة إ
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، غري أن هناك بعض التشريعات 11، فالتعويض ال ميحي الضرر املعنويمقابل ما أصاب شرفه ومسعته

تنص صراحة على التعويض عن الضرر املعنوي مثل القانون الفرنسي والقانون املصري والقانون 

  12.التونسي

لنسبة للمشرع اجلزائري وبالرجوع إىل القانون املدين اجلزائري جند أنه تراجع عن موقفه أما با

  13.السابق ونص عن ضرورة التعويض عن الضرر املعنوي بشكل صريح

باإلضافة إىل ما سبق ذكره هناك بعض األنواع األخرى للضرر نذكر منها األضرار املباشر  

غري املتوقع، بالنسبة للصنف األول تعترب األضرار املباشرة هي  وغري املباشرة، الضرر املتوقع والضرر

األضرار اليت تكون نتيجة طبيعية للفعل الضار الصادر من املسؤول، سواء كان الضرر متوقعا أو غري  

ويكون الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار مىت ال ميكن للمضرور تفاديه ببذل عناية الرجل . كمتوقع

  14.املعتاد

ه ومن جهة أخرى يوجد نوع آخر من األضرار موازية لألضرار املباشرة وهي األضرار غري أن

غري املباشرة، ويقصد �ذه األخرية هي األضرار اليت ال تكون نتيجة طبيعية ومألوفة للخطأ املرتكب، 

ومن األمثلة عن ذلك جند تعرض شخص إلصابة يف كتفه ناجتة عن حادث اصطدام سيارته بسيارة 

وأثناء نقله للمستشفى انقلبت سيارة اإلسعاف نتيجة للثلوج واألمطار يف الطريق األمر الذي أخرى، 

وعليه تعترب هذه . ترتب عليه تعرض املضرور إلصابة خطرية على مستوى الرأس  مما أدى إىل وفاته

  .   األخرية من قبيل األضرار غري املباشرة

الضرر، يوجد أنواع أخرى نذكر منها الضرر إضافة إىل ما سبق اإلشارة إليه حول تقسيمات 

املتوقع والضرر غري املتوقع، فبالنسبة للضرر املتوقع وهو الضرر الذي ميكن التنبؤ به أو حبدوثه 

مستقبال، حبيث يكون الضرر متوقعا إذا انصب التوقع على أسبابه أو مقداره، ويقاس التوقع من عدمه 

ر للمدين باعتباره شخص عادي اكتنفته نفس الظروف اليت باالستناد إىل معيار موضوعي، حيث ينظ

اكتنفت املدين، أما بالنسبة للضرر غري املتوقع فهو الضرر الذي ال ميكن التنبؤ به أو بأسباب 

  182.16، وقد تناول املشرع اجلزائري ضرورة التعويض عن الضرر املتوقع يف نص املادة 15.حدوثه

  :ة المدنيةشروط قيام الضرر كركن في المسؤولي .2

سبق القول أن كل من حلقه ضرر غري مشروع له احلق يف طلب التعويض، غري أن السؤال 

هل كل ضرر يصيب الشخص خيول له احلق يف طلب التعويض؟ مبعىن هل كل األضرار : املطروح
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تستوجب التعويض؟ لإلجابة على هذا السؤال يستوجب منا األمر الوقوف على الشروط الواجب 

  :شروط هي 4الضرر لكي يتم التعويض عنه، حيث يشرتط  توفرها يف

ال يكون للمضرور املطالبة بالتعويض إال إذا كان الضرر الذي يدعيه  :أن يكون الضرر المحققا -

حمققا، ويكون الضرر حمقق إذا حصل فعال وجتسدت أثاره يف الواقع، أو كان وقوعه يف املستقبل حمققا 

اإلشكال يكون يف هذه احلالة بالنسبة للضرر احملتمل، وهو الضرر لكن  ،17وكان باإلمكان تقديره

، مثل األضرار الناجتة عن التلوث البحري اليت 18الذي مل يقع بعد وال يوجد ما يؤكد وقوعه مستقبال

ال تعرف حدود سياسية أو طبيعية فمن احملتمل أن متتد آثارها آالف الكيلومرتات حمدثة أضرار يف 

انتشارها متوقف على قوة التيارات البحرية وحركة األمساك، ففي هذه احلالة ال أماكن أخرى، ألن 

  .ميكن املطالبة بالتعويض عنها

أما بالنسبة لتفويت فرصة، فإذا كانت النتائج اليت ترتتب عنها حمتملة فإن ضياع الفرصة يف 

ومن  و�ا أمر احتمايلحد ذا�ا أمر حمقق، مما يستوجب التعويض عن ضياع الفرصة ال عن نتائجها لك

أمثلة ذلك تعرض شخص إىل حادث مرور أثناء ذهابه الجتياز امتحان هام، ففي هذه احلالة جند أن 

  19.فرصة النجاح أمر حمتمل غري أن تفويت فرصة املشاركة أمر حمقق 

يعرف الضرر املباشر بأنه الضرر الذي يكون بينه وبني الفعل الضار  :أن يكون الضرر مباشرا -

من القانون املدين اجلزائري سالف الذكر يعترب الضرر  182، بالرجوع لنص املادة 20القة سببيةع

مباشر إذا كان نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو التأخر يف التنفيذ، ويعترب الضرر نتيجة طبيعية إذا 

هو الضرر الذي ال مل يكن باستطاعة الدائن أن يتوقف ببذل جهد معقول، فمعيار الضرر املباشر 

  21.يستطيع املضرور توقاه ببذل العناية الالزمة عناية الرجل العادي

غري أن اإلشكال يثور بالنسبة لألضرار غري املباشرة اليت يساهم يف إحداثها أكثر من مسبب 

ا وقد ال تظهر آثارها فور حدوثها بل متتد إىل فرتات متعاقبة، وقد متتد األضرار إىل أماكن يصعب معه

حتديد املصدر املباشر للضرر كما هو احلال يف الضرر البيئي كما سبق قوله، فهل يقتصر التعويض 

  على الضرر املباشر أم أنه ميتد ليشمل األضرار غري املباشرة أيضا؟

من القانون املدين اجلزائري سالف الذكر، مقتضى النص أن  18222بالرجوع إىل نص املادة 

، واملعيار يف 23هو الضرر املباشر دون غريه سواء كان توقعا أو غري متوقع الضرر الذي يوجب التعويض

ذلك أن يكون بينه وبني الفعل الضار عالقة سببية كافية حبيث ال يستطيع شخص املدين أن جيتنبه 

ببذل جهد معقول، واملالحظ أن هذا املعيار ينطبق على املسؤولية العقدية غري أنه يصدق أيضا على 

غري أنه يف إطار هذه األخرية ونظرا لعدم وجود نص يقضي بعدم التعويض عن  24.التقصريية املسؤولية
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الضرر غري املباشر من جهة ومبا أن العدالة تقضي بأن يعوض املضرور عما أصابه من ضرر قريب أو 

ة بعيد، فإن التعويض يشمل الضرر املباشر وغري املباشر معا، وهناك بعض القوانني اليت نصت صراح

  25.على تعويض الضرر املباشر وغري املباشر على حد سواء مثل القانون اللبناين

هو الضرر الذي ينال من املتضرر بذاته يف حق من حقوقه أو مصلحة  :أن يكون الضرر شخصيا -

مشروعة له، فال ميكن للشخص املطالبة بالتعويض عن أضرار أصابت غريه إال إذا كان نائبا عنه أو 

  .وذلك لعدم توفر املصلحة اليت تعترب من بني أهم شروط رفع الدعوى، 26خلفا له

غري أنه ميكن أن يرتتب عن الضرر الواحد جمموعة من األضرار األخرى وهو ما يعرف بالضرر 

، 27املرتد، مثل األضرار اليت تلحق اخللف بسبب قتل السلف وكان اخللف يعيش من نفقة السلف

بالتعويض عن الضرر املرتد غري أن هناك خالف حول حتديد وقد أصبحت أغلب القوانني تأخذ 

  28.درجة األقارب الذين هلم حق املطالبة بالتعويض

األصل أن يطالب الشخص بنفسه بالتعويض عما أصابه من ضرر، غري أن الطابع الشخصي 

س للضرر يثري بعض الصعوبات إذا كان التعدي عن فئة معينة من الناس أو مصاحل مجاعية كاملسا

، فهل حيق ألحد من هؤالء املطالبة بالتعويض بامسه اخلاص عن مثل ...حبقوق العمال، املستهلكني

إذا كان الرد بنعم هناك العديد من  لطابع الشخصي يف مثل هذه األضرار؟هذه األضرار؟ وهل يتوفر ا

سيدفعها املسؤول واليت الصعوبات مثل العدد اهلائل للقضايا اليت سرتفع أمام احملاكم، قدر املبالغ اليت 

، وعليه فقد عمل املشرع على محاية هذه احلقوق واملصاحل اجلماعية بتوفري ...ستؤدي إىل إفالسه

أشخاص معنوية تتويل الدفاع عنها مثل مجاعة الدائنني يف حالة اإلفالس، اجلمعيات القانونية مثل 

دفاع عن املصاحل املشرتكة، غري أن هذا فتقوم هذه األخرية بال... مجعية محاية املستهلك ، النقابات

  29.التنظيم قد ال يتحرك بسبب الضغوط اليت متارس عليه

فال جيوز للمضرور املطالبة بالتعويض  :أن ال يكون الضرر المراد جبره قد تم التعويض عنه مسبقا-

 ، كأن يكون حمل تأمني خاص ودفعت الشركة التعويضات املستحقة ألن30عن نفس الضرر مرتني

      31.ذلك سيؤدي إىل إثراء املضرور بدون سبب وهو ماال يسمح به القانون

تشرتط أغلب التشريعات ومن بينها املشرع : أن ينصب الضرر على حق أو مصلحة مشروعة-

اجلزائري لكي حيكم بالتعويض عن الضرر الذي أصاب املشروع أن تكون هناك مصلحة مشروعة أي 

  32.املساس مبصلحة مشروعة له
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  إثبات الضرر : ثانيا

تسعى قواعد املسؤولية املدنية سواء كانت عقدية أو تقصريية إىل جرب الضرر الذي يصيب 

املضرور نتيجة املساس حبق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له، غري أن التساؤل الذي يطرح يف هذا 

ويض دون احلاجة هل مبجرد تضرر الشخص ورفع دعوى للمطالبة جبرب الضرر حيكم له بالتع: الصدد

  إىل إثبات ذلك أم أن هذا األخري أمر ضروري؟

يلتزم املدعي وهو املضرور أو املصاب قبل السري يف دعوى املسؤولية املدنية أن يثبت الضرر 

الذي أصابه، فليس له السري خطوة واحدة قبل أن يثبت ما حلقه من ضرر نتيجة الفعل الضار الذي 

ليه عبء اإلثبات يف هذه احلالة، غري أن هذه القاعدة غري مطلقة ، فيقع ع33ارتكبه الشخص اآلخر

على اعتبار أن هناك بعض احلاالت اليت أعفى فيها املشرع املضرور من عبء اإلثبات، حبيث تقوم 

قرينة قانونية على حتقق الضرر ووقوعه األمر الذي يؤدي إىل التعويض عنه مباشرة دون احلاجة إىل 

بسيطة قابلة إلثبات العكس أو غري قابلة إلثبات العكس مثل ما نصت عليه ، سواء كانت 34إثباته

من القانون املدين اجلزائري سالف الذكر اليت وردت يف حكم الشرط اجلزائي، الذي  18435املادة 

يفرتض وجوده تضرر الدائن من تصرف املدين األمر الذي يعفيه من إثبات الضرر، غري أنه ميكن 

قرينة بسيطة قابلة إلثبات العكس أي أن الدائن مل يصبه أي ضرر يستوجب اإلشارة إىل أ�ا 

، ومن بني األمثلة على القرائن القانونية القاطعة غري قابلة إلثبات العكس جند ما نصت 36التعويض

  .من القانون املدين اجلزائري سالف الذكر 18637عليه املادة 

ضرر أن يقوم بإثبات وقوع الضرر الذي  يلتزم املضرور لكي يستحق التعويض عما أصابه من

أصابه وحتققه، بل زيادة على ذلك يلتزم بإثبات مقدار الضرر وعناصره إذا كان يطالب بالتعويض  

كامال، أما إذا كان املضرور يسعى للحصول على تعويض مؤقت �رد تقرير مسؤولية املدعى عليه 

ة ميكن له إثبات وقوع الضرر وحتققه دون حلني طلب التعويض عن الضرر كله فقط ففي هذه احلال

  38.احلاجة إلثبات عناصره أو مقداره

باعتبار أن إثبات ركن الضرر من الوقائع املادية جند أنه خيضع حلرية اإلثبات، مبعىن أن املضرور 

عند إثباته الضرر الذي أصابه من أجل املطالبة بالتعويض حيق له االستناد إىل مجيع وسائل 

غالبا ما يثبت الضرر باملعاينة املادية أو بتقرير اخلرباء أو بشهادة طبية تثبت حالة و  اإلثبات،

  39.املضرور
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إضافة إىل متكني املتضرر من إثبات الضرر بكافة الوسائل املتاحة له، ميكن أن يتم باستعمال 

حلكم اجلنائي احلكم اجلنائي كقرينة أو كحجية بالنسبة للقاضي املدين، حيث يرتبط القاضي املدين با

أن يكون احلكم الذي يتقيد به القاضي املدين حكما جنائيا صادر عن  40:يف حالة توفر شرطني مها

جهة قضائية جنائية سواء كانت عادية أو استثنائية كاحملاكم العسكرية، إضافة لذاك ال بد أن يتقيد 

    41.ا ضرورياالقاضي املدين بالوقائع اليت فصل فيها احلكم اجلنائي وكان فصله فيه

  

  الضرر أساس المسؤولية المدنية: المحور الثاني

أدى التطور الصناعي والتكنولوجي إىل جلب الرفاهية لألفراد وا�تمعات بصفة عامة، غري أن 

هذا األمر نتج عنه إصابة األشخاص بالكثري من األضرار نتيجة استعمال ما أسفره هذا التقدم من 

ها تعويض فئة كبرية من املتضررين لعدم مسايرة األساس القانوين وسائل وآالت حديثة، صعب مع

وطبيعة هذه احلوادث، وهو األمر الذي فرض البحث عن ) تقصريية( الذي تقوم عليه املسؤولية املدنية 

أساس جديد هلا فكان امللجأ الوحيد إلقامة املسؤولية على أساس الضرر والتخلي عن فكرة اخلطأ  

  .كأساس هلا

ر أن الضرر هو األساس الذي يستجيب ملتطلبات ا�تمعات احلديثة، يتطلب منا األمر باعتبا

والتطرق إىل بعض   ،)أوال(الوقوف عند هذا األساس من خالل معرفة األسباب اليت دفعت العتماده 

     ).ثانيا(التطبيقات اليت كرست هذا األمر 

 مبررات اعتماد الضرر كأساس للمسؤولية المدنية: أوال

أبرزت الثورة الصناعية نقائص نظام املسؤولية املدنية خاصة التقصريية منها، حيث بقي عدد  

كبري من ضحايا النشاط االقتصادي والصناعي بدون تعويض لصعوبة إثبات خطأ املسؤول باعتبار أن 

دة  الضرر أصبح بفعل اآلالت واملواد املستعملة، وهو األمر الذي فرض ضرورة البحث عن أفكار جدي

، حيث مت التوصل إىل اعتماد الضرر كأساس هلا نتيجة اهتزاز دور اخلطأ 42كأساس للمسؤولية املدنية

، 43بسبب عجز املتضرر يف الكثري من األحيان عن تربير ادعاءاته طاملا أنه يتحمل عبء إثبات اخلطأ

والسبب يف  بل جند أنه يف بعض األحيان يعجز عن إعطاء وصف دقيق عن هوية املسؤول عن الضرر

ذلك يرجع إىل كون املضرور بعيد عن النشاط املمارس حبيث ال تربطه به أي صلة، وبالتايل ال ميكنه 

  44.أن يضع يده على صاحب اخلطأ
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إضافة إىل أن طبيعة هذه األضرار يف حد ذا�ا ميكن أن تكون عائقا إلثبات اخلطأ كأن تكون 

ة وإمنا يرتاخى ظهورها بعد مدة من الزمن، أو أن هذه األضرار ال تظهر مباشرة بعد حدوث الواقع

يرجع الضرر إىل فعل عدة مسؤولني ويشيع اخلطأ بينهم مما يتعذر حتديد الشخص املسؤول كأن حيدث 

الضرر بفي منطقة �ا العديد من املصانع تشرتك كلها يف إحداث الضرر، فيتعذر معرفة املصنع الذي 

                                                                                                                                            45.ينسب إليه اخلطأ

ة إىل كل ذلك يف بعض احلاالت ال ميكن تقرير أن كافة األضرار اليت تصيب اإلنسان إضاف

ناجتة عن احنراف يف السلوك املعتاد، وخري دليل على ذلك الضرر البيئي حيث جند أن املنشأة 

قد تتخذ كل ما تفرضه النصوص القانونية باستخدام أحدث ما توصلت ...) صناعية، جتارية، زراعية(

مثال مصنع يصرف ما ترتب من خملفات  46.تكنولوجيات احلديثة يف سبيل تفادي الضررإليه ال

صناعته يف جمرى مائي وفق للقوانني وبالنسب احملددة واملسموح �ا، ورغم ذلك يرتتب ضرر للكائنات 

  احلية أو تضرر األراضي ا�اورة، فكيف ينسب اخلطأ له يف هذه احلالة ؟

اب نظرية اخلطأ مت البحث عن أساس جديد للمسؤولية املدنية انطالقا من القصور الذي ش

  47.من خالل اعتماد مجلة من النظريات أمهها نظرية حتمل التبعة ونظرية الضمان

فبالنسبة لنظرية حتمل التبعية أو ما يعرف بنظرية املخاطر اليت قال �ا الفقيهان سايل وجوسران 

ى القضاء والتشريع، فقد برزت هذه النظرية أثري كبري علاليت شنت حربا ضد فكرة اخلطأ وكان هلا تو 

نظرا للعديد من األسباب منها االقتصادية املتمثلة يف االنقالب االقتصادي من النظام الزراعي إىل 

الصناعي الذي يرتكز على اآلالت والوسائل احلديثة وانتشار املصانع، إضافة إىل ظهور نظام التأمني 

  48.مني هي اليت تدفع التعويض بدال من املسؤولمن املسؤولية حيث أصبحت شركة التأ

وهناك أسباب أخرى اجتماعية حيث ظهرت يف هذه الفرتة شخصية العامل وأخذ يدرك مدى 

أمهيته يف ا�تمع ويشعر بأن له حقوق جيب أن حترتم، حيث تكونت النقابات للدفاع عن هذه 

ا وجد من حوادث مل تكن معروفة ، ومن جهة أخرى قصور النصوص القانونية عن تغطية م49احلقوق

، كل هذه األسباب سامهت وأسست لظهور نظرية حتمل التبعة اليت يرى أنصارها أنه كلما 50من قبل

تضرر شخص من نشاط شخص آخر يلتزم هذا األخري بالتعويض ألن نشاطه استحدث خماطر 

مقابل املنفعة اليت حتصل ، فجرب الضرر 51جديدة وعليه حتمل تبعة نتائجها فيكون بذلك الغنم بالغرم

عليها، فيتم التعويض هنا استنادا للضرر الناتج حبيث يلتزم املضرور بإثبات الضرر الذي أصابه فقط 

  52.دون احلاجة إلثبات خطأ املسؤول وبالتايل فأساسها موضوعي ال شخصي
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 أثرت نظرية حتمل التبعة على القضاء والتشريعات الوضعية حيث مت إدخال فكرة اخلطأ

املفرتض يف املسؤولية عن األشياء وهو عبارة عن حيلة ابتدعها القضاء إلعفاء املضرور من إثبات 

فكرة االلتزام بالسالمة يف عقد النقل حبيث يلزم  1911، إضافة إىل ابتكار القضاء يف سنة 53اخلطأ

ار مسؤوال دون الناقل بإيصال الراكب إىل مكان الوصول سليما معاىف وإال كان قد أخل بالتزامه وص

حاجة املضرور إلثبات اخلطأ ضده، حبيث يسعى القضاء إلدخال هذا االلتزام يف باقي العقود وذلك 

  54.تأثرا بنظرية حتمل التبعة

كما أثرت هذه النظرية كذلك على التشريعات الوضعية، ففي فرنسا فور صدور هذه النظرية 

حمله قانون موحد يشمل األضرار الناشئة  الذي حل 1898صدر القانون اخلاص باألخطار املهنية 

  1640.55عن كل أنواع األنشطة املهنية 

حيث  1972أما بالنسبة للمشرع اجلزائري فقد أصدر قانون التعويض عن حوادث العمل يف 

فال يعفى املسؤول من املسؤولية إال إذا أثبت أن العامل ارتكب  أقام املسؤولية فيه على أساس التبعية،

    56.%30ربر فيخفض التعويض بنسبة خطأ دون م

إضافة إىل نظرية حتمل التبعة ظهرت نظرية أخرى وهي نظرية الضمان للفقيه ستارك، مفادها 

أن الضرر هو انتهاك حلق من حقوق الضحية كاحلق يف السالمة اجلسدية واحلق يف سالمة ذمته 

الفاعل مسؤوال دون احلاجة إىل  ، فإذا انتهك أحد هذه احلقوق يكون حمدث االعتداء أو...املالية

  57.إثبات خطئه، فااللتزام بالتعويض حسبه يقوم على فكرة الضمان

أما بالنسبة لألضرار املعنوية حسب ستارك فيجب على املضرور إثبات خطأ املسؤول من أجل 

 58.احلصول على التعويض

ب إىل أبعد من ذلك غري أن تطور قواعد املسؤولية املدنية مل يتوقف عند هذا احلد، بل ذه 

حيث ظهر ما يعرف بالتضامن االجتماعي يف مواجهة األخطار االجتماعية مثل خماطر املرور 

، حيث تعترب هذه األخرية أخطار �دد األمن والسالم داخل ا�تمع مما جيعل هذا األخري ...والعمل

يت تكفل احلماية والوقاية هو من يتحمل أعبائها بدال من الفرد من خالل تنظيم مجلة من الوسائل ال

منها، وبذلك ختتفي العالقة املباشرة بني املضرور ومرتكب اخلطأ وتصبح العالقة بني الضحية واملؤمن 

  59.له

اعتمدت الدولة العديد من الطرق يف سبيل تعويض ضحايا األخطار االجتماعية من بني هذه 

ني عن حوادث العمل، وميكن أن تتكفل الوسائل جند نظام التأمني مثل التأمني االجتماعي كالتأم
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الدولة مباشرة بالتعويض سواء كانت تتدخل بصفة أساسية لتعويض الضحايا مثل صندوق تعويض 

  60.ضحايا اإلرهاب، وميكن أن تتدخل بصفة احتياطية مثل صندوق ضمان السيارات

  تطبيقات عن الضرر كأساس للمسؤولية المدنية: ثانيا

الضرر كأساس لقيام مسؤولية  :مهانظرا لشيوعهما وأمهيتهما قط منوذجني ف سنحاول تناول

  .املنتج، والضرر كأساس للمسؤولية عن حوادث السيارات

   :الضرر كأساس لقيام مسؤولية المنتج .1

يف ظل قصور النظرية الشخصية يف تقرير احلماية للمتضررين من املنتجات املعيبة املطروحة يف 

لى أساس جديد من أجل ضمان حقوق الضحايا وتعويضهم عما األسواق كان البد من البحث ع

أصا�م نتيجة العيب الذي يشوب املنتجات، واملشرع اجلزائري كغريه من التشريعات األخرى عمل 

على محاية املتضررين من املنتجات املعيبة اليت تغزو األسواق االستهالكية وذلك من خالل استحداث 

  .ون املدين سالف الذكرمن القان 61مكرر 140نص املادة 

اختلفت اآلراء حول حتديد األساس الذي تقوم عليه مسؤولية املنتج، فهناك من اعتربها 

لكن كل . مسؤولية عقدية، وهناك من اعتربها مسؤولية تقصريية، والبعض اعتربها مسؤولية شخصية

طلع إليه املضرور من محاية هذه النظريات واآلراء كانت حمل انتقاد نظرا لقصورها يف االستجابة ملا يت

  62.من املنتجات املعيبة واخلطرية املتواجدة يف األسواق

مكرر سالفة الذكر جند بأن مسؤولية املنتج هي مسؤولية من  140بالرجوع إىل نص املادة 

نوع خاص تتجلى هذه اخلصوصية يف كو�ا مسؤولية مسؤولية عقدية وتقصريية يف نفس الوقت، حيث 

املضرور باملنتج عالقة عقدية وبالتايل تقوم مسؤوليته العقدية يف هذه احلالة وميكن أن ال ميكن أن يربط 

يكون املضرور مرتبط باملنتج بأي عقد ويف هذه احلالة ليس له إال الرجوع عليه طبقا لقواعد املسؤولية 

ها التشريعات بكم ، كما تعترب مسؤولية قانونية طغى عليها التنظيم التشريعي، حيث تناولت63التقصريية

   64.هائل من النصوص القانونية سواء كانت على مستوى القانون املدين أو القوانني اخلاصة

كل هذه اخلصائص سامهت يف تكريس الضرر كأساس هلذه املسؤولية وهو ما أخذ به املشرع 

، حيث استحدث نظام 1مكرر 140مكرر و 140اجلزائري عند صياغته أحكام نصوص املواد 

ملسؤولية املنتج اليت تقوم على أساس املسؤولية العقدية والتقصريية معا، وبذلك يكون قد  جديد

  .أخرجها من نطاق القواعد العامة ملساءلة املنتج
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   :الضرر كأساس للمسؤولية عن حوادث السيارات  .2

املشرع اجلزائري على تفادي الشروط التقليدية يف املسؤولية املدنية من أجل تعويض  عمل

املتعلق بإلزامية التأمني  74/1565ضرور عما أصابه من ضرر، وهو ما فرض عليه إصدار األمر رقم امل

  .عن السيارات وبنظام التعويض عن حوادث املرور

بالرجوع لنصوص األمر سالف الذكر جند بأن املشرع اجلزائري أقام املسؤولية عن حوادث 

ما أصابه من أضرار جسمانية ناجتة عن  السيارات على أساس الضرر، فبمجرد أن يثبت الشخص

حادث املرور يصبح له أو لذوي حقوقه احلق يف احلصول على تعويض بصرف النظر عما إذا كان 

املسؤول قد ارتكب خطأ أم ال، بل واألكثر من ذلك حيث جاء يف نصوص هذا األمر أن تعرض 

  8/2.66املسؤول للضرر خيوله احلصول على التعويض طبقا للمادة 

ري أن احلصول على التعويض طبقا لنصوص هذا األمر يستوجب توافر شرطني أساسيني غ

، ففي حالة عدم وجود هذا 67وجود ضرر من جهة، ووجود عقد تأمني عن املسؤولية من جهة أخرى

األخري تتدخل هيئة خاصة هي الصندوق اخلاص بالتعويضات لتتحمل عبء التعويض لصاحل 

  68.املتضررين من احلادث

كانت هذه القاعدة العامة يف التعويض عن حوادث السيارات فهذه األخرية ترد عليها   إذا

استثناءات، حيث اعترب املشرع اجلزائري أن السائق الذي ّمحل جزء من املسؤولية عن األخطاء 

فان التعويض املمنوح له خيفض بنسبة احلصة املعادلة  14باستثناء تلك الواردة يف نص املادة 

فأكثر وال يسري هذا  %50ة اليت وضعت على عاتقه إال يف حالة العجز الدائم املعادل ل للمسؤولي

كما نص املشرع اجلزائري   ،69التخفيض على ذوي حقوقه عند الوفاة بل يستفيدون من التعويض كامال

على استثناء آخر، حيث اعترب القيادة يف حالة سكر حتت تأثري أي خمدر ليس للسائق املطالبة 

إضافة إىل ذلك حرم املشرع  ،70عويض وال تسري هذه األحكام على ذوي حقوقه يف حالة الوفاةبالت

اجلزائري سارق املركبة وشركاؤه من احلصول على التعويض دون أن تسري هذه األحكام بعد وفاته 

      71.على ذوي حقوقه
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  : الخاتمة

مت على أساس الضرر وبظهور أن املسؤولية املدنية قا قوله يف األخري يتضح لنا مما سبق

بدأت املناداة بتكريس أساس جديد  ، غري أنه سرعان ماالقانون الفرنسي مت تكريس اخلطأ كأساس هلا

الرجوع إىل  األمر الذي فرض ضرورة نتيجة التطورات احلاصلة يف ا�تمعات احلديثة، للمسؤولية املدنية

مر أدى إىل املسامهة بشكل كبري ألهذا ا .إىل اخللفن القول أنه تطور ، وبالتايل ميكهلاالضرر كأساس 

املدنية وهي تعويض األفراد عن األضرار اليت تصيبهم من خالل  وواضح يف جتسيد غاية املسؤولية

أنظمة  لمسؤولية من جهة ومن جهة أخرى ظهورالتخلي عن شرط إثبات خطأ املسؤول كأساس ل

مني الذي فتح ا�ال أمام األفراد من أجل املطالبة تعويضية جديدة تقوم على أساس الضرر مثل التأ

  :وعليه من خالل هذه الدراسة توصلنا إىل مجلة من النتائج أمهها فقط .حبقوقهم

حيث أصبح ينظر إىل املضرور  ،اعتماد الضرر كأساس للمسؤولية املدنية أدى إىل تغيري املفاهيم -1

تمام باملسؤول حبيث نقل عبء اإلثبات إىل وكيفية محايته وتعويضه عما أصابه من ضرر دون االه

  .املسؤول من أجل نفي املسؤولية عنه بعدما كان عبء اإلثبات على عاتق املضرور

اليت تصيب األفراد هو اهليئة االجتماعية أو  اجلسمانية املسؤول األخري عن تعويض األضرار  -2

  .شركة التأمني متمثال يفا�تمع 

كأساس للمسؤولية املدينة فإن اإلشكال اليوم أصبح يتعلق بعدم على الرغم من اعتماد الضرر    -3

يف األضرار البيئية كاستخدام املواد احلديثة باألخص معرفة املتسبب يف الضرر أصال، ويظهر ذلك 

الغذائي الذي يؤدي واملخصبة للرتبة واملواد الكيماوية حملاربة األعشاب الطفيلية من أجل زيادة اإلنتاج 

البيئة وتكدس املواد السامة يف الرتبة اليت يعجز التطور العلمي عن معرفتها وكشفها يف إىل أضرار ب

  .حينها، وبالتايل تسبب أضرار للبشر ومسوم دون متكينهم من ربط هذه األضرار بتلك السموم

بالرجوع إىل مسؤولية املنتج يف القانون املدين اجلزائري جند أن املشرع اجلزائري قد اشرتط إىل   -4

  .جانب الضرر ضرورة تواجد ركن العيب لقيام مسؤولية هذا األخري

  :اإلدالء ببعض التوصيات أمهها ميكن ومالحظات انطالقا مما مت إدراجه من نتائج

حبذا من املشرع اجلزائري إعادة صياغة قواعد املسؤولية املدنية وتقسيمها على أساس الضرر وهو  -

  .تقبالاألساس الذي تسري حنوه كل الدول مس

اجلزائري، فكانت صياغة عاجل املشرع اجلزائري مسؤولية املنتج يف مادتني فقط يف القانون املدين  -

لقيام مسؤولية املنتج فقط دون التفصيل يف  باإلشارةمكرر ناقصة حيث اكتفت  140املادة 

اإلشكاليات ديد من ، األمر الذي يؤدي إىل الوقوع يف الع...واملواعيد وطرق دفع املسؤولية اإلجراءات
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أمام القضاء، فمن األفضل لو أن املشرع اجلزائري تناول كل هذه األمور لتفادي الوقوع مستقبال يف 

  .تعارض أو إشكال قد ينتج بسبب وجود غموض أو نقص يف النصوص القانونيةأي 

  
                                                           

املتضمن  26/9/1975املؤرخ يف  58-75املعدل واملتمم لألمر  2005يونيو 20املؤرخ يف 10-05القانون رقم  1

  .26/6/2005الصادرة بتاريخ  44القانون املدين اجلزائري، جريدة رمسية عدد 
  .143، صديوان املطبوعات اجلامعية ،2اجلزء  بلحاج العريب، النظرية العامة لاللتزام يف القانون املدين اجلزائري، 2
.284 ، ص2007، موفم للنشر، اجلزائر، 2علي فياليل، االلتزامات، الفعل املستحق للتعويض، ط  3  
، ص 1984الشخصي، منشورات عويدات، بريوت، عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل  4

255.  
كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه، ويسبب ضررا لغري يلزم ''  :املرجع السابق ،املدينمن القانون  124املادة  5

  ''.من كان سببا يف حدوثه بالتعويض
  .176، ص2006علي عصام غصن، اخلطأ الطيب، منشورات زين احلقوقية، دون مكان نشر،  6
، ديوان املطبوعات اجلامعية، 1خليل أمحد حسن قدادة، الوجيز يف شرح القانون املدين اجلزائري، مصادر االلتزام، ج 7

  .وما بعدها 248ص 
، املركز اجلامعي أمحد زابانة، 8عمارة خماطرية، الضرر الطيب املوجب للتعويض وآثاره القانونية، جملة القانون، العدد  8

  .398، ص 2017لعلوم القانونية واإلدارية، جوان غليزان، معهد ا
، 12أحممد بوصيدة، معايري تقدير التعويض عن الضرر املعنوي، جملة البحوث والدراسات اإلنسانية، العدد  9

   .152، ص2016
، ص 2016، ديسمرب 3عبوب زهربة، طبيعة التعويض عن الضرر املعنوي، جملة الدراسات القانونية املقارنة، العدد  10

164.  
  .45مقدم سعيد، نظرية التعويض عن الضرر املعنوي، املؤسسة الوطنية للنشر، د س ن، ص  11
علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام يف القانون املدين، ديوان املطبوعات اجلامعية، ص  12

168-170.   
يشمل التعويض عن الضرر املعنوي كل مساس باحلرية '' : ، املرجع السابقمن القانون املدين مكرر 182املادة  13

  ''.أوالشرف أو السمعة
  .        81، ص 2004دربال عبد الرزاق، الوجيز يف النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، دار العلوم للنشر والتوزيع،  14
، ص 2006ئل للنشر، األردن، ، دار وا1حسن علي الذنون، املبسوط يف شرح القانون املدين، الضرر، ط  15

314-316.  
غري أنه إذا كان االلتزام مصدره العقد فال '' :القانون املدين، املرجع السابق  من 182تنص الفقرة الثانية من املادة  16

  ''.يلتزم املدين الذي مل يرتكب غشا أو خطأ خسيما إال بتعويض الضرر الذي كان ميكن توقعه عادة وقت التعاقد



األول المحور مستقبل عناصر المسؤولية المدنية  

 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 73  

 

                                                                                                                                              
صربي السعدي، الواضح يف شرح القانون املدين، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام، املسؤولية حممد  17

  .79، ص 2009التقصريية الفعل املستحق للتعويض، دار اهلدى للنشر، اجلزائر، 
، 1قوق، جامعة قسنطينةبوكرزازة أمحد، املسؤولية املدنية للقاصر، أطروحة دكتوراه علوم يف القانون اخلاص، كلية احل 18

  .143، ص 2013/2014

خبتاوي سعاد، املسؤولية املدنية للمهين، رسالة ماجستري، ختصص مسؤولية وعقود، كلية احلقوق والعلوم السياسية،  19

  .171، ص 2011/2012جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
  .486د س ن، صمسري مجيل الشرقاوي، النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام،  20
رائد كاظم حممد احلداد، التعويض يف املسؤولية التقصريية، رسالة ماجستري، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة  21

  .78الكوفة، د س ن، ص 
إذا مل يكن التعويض مقدرا يف العقد أو يف القانون فالقاضي هو '' :من القانون املدين، املرجع السابق 182ة املاد 22

يقدره، ويشمل التعويض ما حلق من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء الذي 

بااللتزام أو التأخر يف الوفاء به، ويعترب الضرر نتيجدة طبيعية إذا مل يكن يف استطاعة الدئن أن يتوقاه ببذل جهد 

  ''..معقول
  .106حممد صربي السعدي، املرجع السابق، ص  23
  .170لي علي سليمان، املرجع السابق، ص ع  24
  .174نفس املرجع، ص  25
عبد العزيز اللصاصمة، املسؤولية املدنية التقصريية، الفعل الضار، أساسها وشروطها، مطبعة األرز، األردن،  26

  .84، ص 2002
  .234حسن علي الذنون، املر جع السابق، ص  27
  .بعدهاوما  188علي علي سليمان، املرجع السابق، ص  28
  .وما بعدها 266حسن علي الذنون، املرجع السابق، ص  29
  .143بوكرزازة أمحد، املرجع السابق، ص  30
  .وما بعدها 010حممد صربي السعدي، املرجع السابق، ص  31
جبماوي الشريف، التعويض عن األضرار اجلسمانية بني األساس التقليدي للمسؤولية املدنية واألساس احلديث،  32

  .15، ص 2007/2008جستري يف القانون اخلاص، كلية احلقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، رسالة ما
  .138مد صربي السعدي، املرجع السابق، ص حم 33
، دار 1عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، نظرية االلتزام بوجه عام، مصادر االلتزام، ج 34

  .941نان، إحياء الرتاث العريب، لب
ال يكون تعويض احملدد يف االتفاق مستحقا إذا أثبت '' :من القانون املدين، املرجع السابق  184/1تنص املادة  35

املدين أن الدائن مل يلحقه أي ضرر، وجيوز للقاضي أن خيفض مبلغ التعويض إذا أثبت املدين أن الدائن مل يلحقه أي 

  ''.ضرر



األول المحور مستقبل عناصر المسؤولية المدنية  

 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 74  

 

                                                                                                                                              
ية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، دراسة مقارنة يف القانون املصري واللبناين، دار أنور سلطان، الوجيز يف النظر  36

  >.350، ص 1983النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، 
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  ''.الدعوى وتأخر املدين يف الوفاء به فيجب عليه أن يعوض للدائن الضرر الالحق من هذا التأخريوقت رفع 
  .321حسن علي الذنون، املرجع السابق، ص  38
  . 942عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، ص  39
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  .ومابعدها 144حممد صربي السعدي، املرجع السابق، ص  41
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يين، ة يف مشروع القانون املدين الفلسطإياد حممد جاد احلق، مدى لزوم اخلطأ كركن من أركان املسؤولية التقصريي 48

، 216، ص 2012يلية، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية، ا�لد العشرون، العدد األول، ينار دراسة حتل

217.  
  .151علي علي سليمان، املرجع السابق، ص  49
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حادث سري سبب أضرار جسمانية سرتتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها وإن مل تكن للضحية صفة 
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    ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، طالب دكتوراه -اعماره صوالح محمد

  بومرداس -جامعة امحمد بوقرة

  الخطأ المفترض كأساس للمسؤولية التقصيرية في التشريع الجزائري

  :ـةـــــمـقــدم

 فهــي تفــرتض حــدوث خطــأ أحــدث ضــرر ،ضــررتــرتبط املســؤولية بوجــه عــام بفكــريت اخلطــأ وال

ا إمَّـ، واملسـؤولية نوعـان التعـويض عنـها يستوجب هي تعين أن هناك فعال ضارً و ، رتكبهيوجب مساءلة م

إذا كــان مرتكــب اخلطــأ تربطــه  عقديــةمســؤولية ، فتكــون أو تقصــريية أن تكــون مســؤولية مدنيــة عقديــة

ويف  باملتضرر رابطة تعاقدية، أو مسؤولية تقصـريية إذا انعـدمت العالقـة التعاقديـة بـني الفاعـل واملتضـرر،

مـا يهمنـا هـو أن  د الفـوارق بينهمـا إالَّ مرتكب الفعـل الضـار بـالتعويض، وبـالرغم مـن تعـدّ زم تاحلالتني يل

ا املسؤولية التقصريية فتنتج عن ، أمَّ د يف العقدأن املسؤولية العقدية تنتج عن اإلخالل بالتزام إرادي حمدّ 

  .ده القانوناإلخالل بواجب حدَّ 

فبمجرد إثبات عدم تنفيذ االلتزام أو التـأخر مشكلة سؤولية العقدية ال تثري أي وفكرة اخلطأ يف امل     

 ،التقصـــرييةاخلطـــأ كأســاس للمســـؤولية واإلشـــكالية هنـــا تكمــن يف مكانـــة  تقـــوم املســـؤولية العقديــة، فيــه

 عـن ترتتـبعـن األفعـال الشخصـية املسـؤولية أن األصـل يف  هألنـ، هـذه الفكـرةسنحاول توضـيح لذلك 

عـن خطـأ  عـن األشـياء ترتتـبالنامجـة عـن أفعـال الغـري و املسـؤولية  جنـد اسـتثناًءاو ، ثبـاتب اإلواج أخط

إىل أن أصبح  تدرجييادور اخلطأ كأساس للمسؤولية التقصريية  تراجع، وقد مفرتض غري واجب اإلثبات

   . تقريًبا منعدًما

، س للمسـؤولية التقصـرييةتطـور فكـرة اخلطـأ كأسـايهدف هذا البحث باألساس إىل الوقـوف علـى      

وملـاذا نكتفـي بإثبـات  اومىت يكون اخلطأ مفرتضً  ،يت يكون فيها اخلطأ واجب اإلثباتاحلاالت الوبيان 

اخلطـــأ  حتليـــل فكـــرة دراســـتنانحاول مـــن خـــالل ســـا علـــى ذلـــك تأسيًســـو ، لقيـــام املســـؤولية وقـــوع الضـــرر

  : متسائلني التقصريية املسؤوليةاملفرتض كأساس 

فـي  المسـؤولية عـن الفعـل الغيـر مشـروع إلثبـاتس أسـاك دى اعتبـار الخطـأ المفتـرضمــما      

 ؟التشريع الجزائري
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فاإلجابة عن هذا التساؤل وتساؤالت أخرى متعلقة باملوضوع تصبح مدار هلذا البحث، مركـزين      

ىل إضـافة ، باإلثبـات العكـسإلوهـل هـو قابـل ، التقصـريية لمسـؤوليةاملفرتض كأسـاس لدور اخلطأ على 

  .ملسؤوليةذه اتطور مكانة اخلطأ كأساس هل

أ املفرتض كأساس للمسؤولية رق ملفهوم اخلطفنتط :نيمبحثة إىل الدراس قسمنا هذهك ل ذـومن أج     

        ةـــــــاس للمســــؤولية التقصريياخلطــــأ املفــــرتض كأســــدور  تطــــورنتطــــرق ل مث ،كمبحــــث أول التقصــــريية

 كمبحث ثان.  
  

  كأساس للمسؤولية التقصيريةالمفترض  مفهوم الخطأ : ولالمبحث األ

، غـري أن أهـم التعريفـات هم للخطأيف تعريفبني العديد من الفقهاء وقع جدل فقهي كبري  لقد

، تعريـف الفقيـه 1اليت تبناها الفقه مـع اسـتخدام بعـض األلفـاظ املختلفـة بشـكلها ال مبضـمو�ا وداللتهـا

، ويف مواجهـــة صـــعوبة هـــذه االلتزامـــات مت تـــأطري هـــذه 2"تزام ســـابقإخـــالل بـــال:" بالنيـــول للخطـــأ بأنـــه

االمتناع عن العنف، والكف عن الغش، واإلحجام عـن عمـل : االلتزامات ضمن أربعة أوجه عامة هي

  .3مل تتهيأ له األسباب من قوة أو مهارة، واليقظة يف تأدية واجب الرقابة على األشياء أو األشخاص

تقصـريية عـن اخلطـأ الشخصـي تقـوم علـى أسـاس خطـأ واجـب اإلثبـات، األصل أن املسـؤولية ال

كـل فعـل أيًـا كـان يرتكبـه :" مـن القـانون املـدين بقوهلـا 124وذلك مـا نـص عليـه املشـرع مبوجـب املـادة 

اسـتثناًءا ويف إال أنـه  4،"الشخص خبطئه، ويسبب ضرر للغري يلزم من كان سبب يف حدوثـه بـالتعويض

ولية التقصـــريية لكـــن ليســـت علـــى أســـاس خطـــأ واجـــب اإلثبـــات، بـــل علـــى بعــض األحيـــان تقـــوم املســـؤ 

الناشـئة عـن  أساس خطأ مفرتض غري واجب اإلثبـات، وذلـك يف املسـؤولية عـن أفعـال الغـري واملسـؤولية

األشياء، وقد يكون هذا اخلطأ قابال إلثبات العكـس كمـا هـو احلـال يف املسـؤولية عـن فعـل الغـري، وقـد 

ات العكــس كمــا هــو احلــال يف املســؤولية الناشــئة عــن األشــياء احليــة وغــري احليــة، يكــون غــري قــابال إلثبــ

  . وكذلك املسؤولية عن �دم البناء، وهو ما سنتطرق له تباًعا
  

  الخطأ المفترض القابل إلثبات العكس: المطلب األول

علــى يكــون اخلطــأ املفــرتض قــابًال إلثبــات العكــس يف املســؤولية عــن أفعــال الغــري، ولقــد نصــت 

مـن التقنــني املـدين اجلزائـري، ويتجلَّـى ذلــك مـن خـالل مسـؤولية متــويل  137إىل 134ذلـك املـواد مـن 

  . الرقابة، ومسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه
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  الخطأ في مسؤولية متولي الرقابة: الفرع األول

رتاًضا يقبـل مدين جزائري، وهي مسؤولية مفرتضة اف 134مسؤولية متويل الرقابة حّدد�ا املادة 

إثبات عكسه، فهي مسؤولية وسط بني املسؤولية الشخصية الـيت ينبغـي للمضـرور فيهـا أن يثبـت خطـأ 

يف جانب املسؤول، وبني مسؤولية احلارس اليت هي مسـؤولية مفرتضـة افرتاًضـا ال يقبـل إثبـات العكـس، 

ري عن القانون الفرنسي، من وال تنتفي عن املسؤول إال بإثبات السبب األجنيب، وخيتلف القانون اجلزائ

حيـــث أن هـــذا األخـــري ال يتـــيح للرقيـــب إال وســـيلة واحـــدة يـــدفع �ـــا مســـؤوليته، وهـــي أن يثبـــت أنـــه مل 

  .5يستطع أن مينع وقوع الفعل الذي نتج عنه الضرر

أّمــا يف التقنــني اجلزائــري واملصــري فقــد أتــاح املشــرع للرقيــب وســيلتني لــدفع املســؤولية عــن نفســه،      

ىل هي نفي خطأه الشخصي بأن يثبت أنه مل يقصر يف أداء التزامه بواجب الرقابة، والثانية هي أن األو 

يثبت أن الضرر كان البـد أن يقـع ولـو قـام بواجـب الرقابـة، فينفـي العالقـة السـببية املفرتضـة بـني الرقابـة 

ترتـب عليـه الضـرر  والضرر، ويدفع بأن الضرر  الذي وقـع كـان يرجـع لسـبب أجنـيب، وأن احلـادث الـيت 

  .6كان فجائًيا ال ميكن توقعه وال دفعه

ممّا الشك فيه أن اخلطأ املفرتض كأساس للمسؤولية التقصريية يف مسؤولية متويل الرقابة، قـابًال 

إلثبات العكس من طرف متويل الرقابة، كأن يثبت بأنه قام بواجب الرقابة على مرتكب الفعـل الضـار 

 يقصـر يف واجـب الرقابـة املوكلـة لـه عليـه، بالتـايل ميكـن ملتـويل الرقابـة أن ينفـي مبا ينبغـي مـن العنايـة، ومل

  . املسؤولية التقصريية عن نفسه

ولكــي يــدفع متــويل الرقابــة املســؤولية امللقــاة علــى عاتقــه  جيــب عليــه أن يثبــت العكــس، أي أن 

بالرقابـة مـن اإلضـرار بـالغري، يثبت أنه قد قام بواجب الرقابة حسب ما ينبغي من العناية ملنـع املشـمول 

أو أن يثبت أن الضرر قد وقع دون أن يكون لوقوعه أي عالقة باخلطأ املفرتض يف جانبـه، ألن وقوعـه 

بالنســبة إليــه كــان بســبب أجنــيب فــإذا أثبــت ذلــك، ترتــب عليــه انقطــاع الصــلة بــني التقصــري املفــرتض يف 

  .7جانبه والضرر الذي أصاب املضرور

  خطأ في مسؤولية المتبوع عن أعمال التابعال: الفرع الثاني

لقــد كــان الفقــه والقضــاء يف فرنســا يبنيــان مســؤولية املتبــوع، إّمــا علــى خطــأ يف االختيــار وإّمــا علــى      

خطأ يف الرقابة، غري أنه مت االعرتاض على فكرة اخلطأ يف االختيار، ألن املتبوع قد ال خيتـار تابعـه، بـل 

يف اختيار بقائه وال يف االستغناء عنه، وأُعُرتِض علـى فكـرة اخلطـأ يف الرقابـة يفرض عليه وال يكون حرًا 

ألنــه هنــاك العديــد مــن احلــاالت يســتحيل فيهــا علــى املتبــوع أن يراقــب تابعيــه، لــذلك عــدل الفقــه عــن 
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فريــق يعتــرب مســؤولية املتبــوع شخصــية ومباشــرة، وفريــق يعتربهــا : هــاتني الفكــرتني منقســمني إىل فــريقني

  .8لية عن فعل الغري أي غري مباشرةمسؤو 

وقــــد اختلــــف الفريــــق األول فمــــنهم يقيمهــــا علــــى فكــــرة اخلطــــأ املفــــرتض افرتاًضــــا ال يقبــــل إثبــــات      

إىل فكرة الضمان، كما اختلف  العكس، ومنهم من يرجعها إىل فكرة حتمل التبعة، ومنهم من يرجعها

منهم من يقيمها على النيابـة، ومـنهم مـن يقيمهـا الفريق الثاين فمنهم من يقيمها على أساس الكفالة و 

على احللول أو على العدالة، غري أن الرأي احلـديث والـراجح يؤكـد أن قيـام مسـؤولية التـابع عـن أعمـال 

تابعيه، على أساس أ�ا مسؤولية عن فعل الغري، مبنية علـى خطـأ مفـرتض قابـل إلثبـات العكـس، وهـو 

  .   9أي دخل يف إحداث الضرر، وأن الضرر قد وقع بفعل الغري أن يثبت املتبوع أن التابع ليست له

مـن القـانون  137و 136أّما يف اجلزائر فقد حّددت مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعـه املـادتني      

املدين، وهي أيًضا مسؤولية تقوم على أساس خطأ مفرتض قابل إلثبات العكس، وذلك بسبب إثبات 

قع بسبب أجنيب ال يد للتابع يف حدوثه، وقد سار املشـرع اجلزائـري علـى �ـج املتبوع أن الضرر الذي و 

املشرعني الفرنسي واملصري من حيث انتفاء خطأ املتبوع، حيث مل يتناول كيفية دفع مسؤولية املتبـوع، 

يف  وبالتايل مل يبقى أمام هذا األخري إال الرجوع للقواعد العامة وإثبات السبب األجنيب، وللمتبوع احلق

  .10أن يرجع على تابعه يف حالة ارتكاب هذا األخري خطأ جسيًما

  الخطأ المفترض الغير قابل إلثبات العكس: المطلب الثاني

مفــرتض غـري واجــب اإلثبــات مـن طــرف املســؤول،  تقـوم املســؤولية التقصـريية علــى أســاس خطـأ

غــري حيــة، وكــذلك بالنســبة  بالنســبة للمســؤولية النامجــة عــن األشــياء ســواء كانــت هــذه األشــياء حيــة أو

للمســؤولية عــن النامجــة عــن �ــدم البنــاء، وقــد حــّددت أحكــام املســؤولية الناشــئة عــن األشــياء املــادتني 

 02من القانون املدين، أّما املسؤولية عن النامجـة عـن �ـدم البنـاء فقـد نظمتهـا الفقـرتني  139و 138

  . الفرعني املوالينيمدين جزائري، وهو ما سنتعرض له يف 140من املادة  03و

  الخطأ في المسؤولية الناجمة عن األشياء : الفرع األول

أساس اخلطأ يف املسؤولية النامجة عن األشياء، أ�ا مبنية على خطأ يف احلراسة غري قابل إلثبات      

العكـــس، وال ميكـــن دحضـــه إال بإثبـــات خطـــأ املضـــرور أو بإثبـــات اخلطـــأ األجنـــيب، ويعتـــرب كـــل منـــتج 

ل عـن الضـرر النـاتج عـن عيـب يف منتوجـه ولـو مل تربطـه أي عالقـة عقديـة باملتضـرر، غـري أنـه إذا مسؤو 

وقــع ضــرر جســماين وانعــدم املســؤول ومل تكــن للمتضــرر يــد فيــه، فــإن الدولــة تتكفــل بتعــويض املتضــرر 
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حراسـة  ، واملسؤولية عـن األشـياء نوعـان املسـؤولية عـن حراسـة األشـياء غـري احليـة، واملسـؤولية عـن11منه

  .   احليواناتاألشياء احلية 

  الخطأ في المسؤولية عن حراسة األشياء غير الحية : أوال

لقــد اختلــف الفقهــاء حــول األســاس الــذي تبــىن عليــه املســؤولية عــن فعــل الشــيء الغــري حــي، 

فــالبعض يرجــع أساســها إىل فكــرة اخلطــأ وهــو مــا يســمى بالنظريــة الشخصــية، والــبعض اآلخــر يصــرف 

  .ن فكرة اخلطأ وهو ما يسمى بالنظرية املوضوعيةالنظر ع

فالنظريـــة الشخصـــية الـــيت تقـــيم أســـاس املســـؤولية علـــى فكـــرة اخلطـــأ، هـــي الـــيت اعتنقهـــا القضـــاء 

الفرنسي يف بداية األمر، حيث كان يقيم أساسـها علـى اخلطـأ الواجـب اإلثبـات وظـل علـى ذلـك حـىت 

رتاًضــا ال يقبــل إثبــات العكــس، مث تراجــع عنــه ، حيــث بــدأ يأخــذ بفكــرة اخلطــأ املفــرتض اف1896ســنة 

إذ عــاد مــرة  1914وظــل يعتــرب اخلطــأ مفرتًضــا افرتاًضــا يقبــل إثبــات العكــس، حــىت ســنة  1897ســنة 

عـن افـرتاض اخلطـأ إىل  1930أخرى يعترب افرتاض اخلطأ غري قابـل إلثبـات العكـس، مث عـدل يف سـنة 

  .12اعتبار املسؤولية مفروضة بقوة القانونحني بدأ يقضي ب 1956افرتاض املسؤولية، حىت سنة 

إّن أســاس مســؤولية حــارس األشــياء هــو اخلطــأ يف احلراســة، وهــذا اخلطــأ مفــرتض افرتاًضــا ال يقبــل     

إثبات العكـس، ولـذلك فالوسـيلة الوحيـدة الـيت تعفيـه مـن املسـؤولية هـي إثبـات السـبب األجنـيب، وجنـد 

أن فعالً ما كان ضروريًا، وأن الضرر : ة حارس الشيء ومهااملشرع املغريب نص على أمرين لدفع مسؤولي

  .  13يرجع حلادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ املضرور

  الخطأ في المسؤولية عن حراسة الحيوان: ثانيا

أن حـارس احليـوان، ولـو مل يكـن مالًكـا لـه، مســؤول :" مـدين جزائـري علـى 139نصـت املـادة 

ّل احليـوان أو تسـرب، مـا مل يثبـت احلـارس أن وقـوع احلـادث كـان عّما حيدثه احليـوان مـن ضـرر، ولـو ظـ

، وهكـــذا خـــالف املشـــرع اجلزائـــري القـــانون الفرنســـي، فأنـــاط املســـؤولية حبـــارس "بســـبب ال ينســـب إليـــه

احليــوان بــدًال مــن مالكــه، وقطــع أســوة بــالقوانني العربيــة األخــرى، بــأن اخلطــأ يف هــذه املســؤولية مفــرتض 

  . 14بإثبات السبب األجنيب افرتاًضا ال يدحض إالّ 

لقد كانت مسؤولية حارس احليوان يف بادئ األمر واجبة اإلثبات مث أصبحت مفرتضة افرتاًضـا 

ال يقبــل إثبــات العكــس، وال يــدحض إال بإثبــات الســبب األجنــيب، مث أخــذت تواكــب تلــك املســؤولية 
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الشـيء، أو مـن حيـث  وتتأثر بتطور القضـاء يصـددها، سـواء مـن حيـث احلراسـة، أو مـن حيـث تـدخل

  :السبب األجنيب، وعلى ذلك فعلى من أصابه ضرر بفعل احليوان هو أن يثبت أمرين

أن الشـخص الـذي يرفـع عليــه الـدعوى هـو حــارس احليـوان، وقـد رأينـا أن مالــك احليـوان يعتـرب هــو  -1

أثبت انتقال  حارسه،  حىت لو ظلَّ أو تسرب، وأنه ال يستطيع أن يتخلص من افرتاض حراسته إالَّ إذا

  .احلراسة إىل غريه

أن يثبت املضرور أن الضرر قد حدث بفعل احليوان، ومىت أثبـت املضـرور هـذين األمـرين، أُفـرتض  -2

        .خطأ احلارس، وال يستطيع أن يتخلص من مسؤوليته إالّ بإثبات السبب األجنيب

عكـس، بـل ميكـن دفـع مسـؤوليته فقـط وعليه يتضِّح أن اخلطـأ يف حراسـة احليـوان ال يقبـل أثبـات ال     

بنفي العالقة السببية بني فعل احليوان والضرر الذي قد حدث، وذلك بأن يثبت أن وقـوع الضـرر كـان 

بسبب أجنيب ال يد له فيه، وجند املشرع املغريب تساهل كثريًا مـع حـارس احليـوان فأعفـاه مـن املسـؤولية، 

  .15نبغي من العناية، ملنعه من إحداث الضرر أو ملراقبتهإذا اثبت أنه اختذ االحتياطات الالزمة مبا ي

  الخطأ في المسؤولية عن تهدم البناء : الفرع الثاني

ينبغي لقيام مسؤولية املالك عن األضرار الناشئة عن �دم البناء يف القانون اجلزائري، أن يثبت 

ور �ـــذا اإلثبـــات افرتضـــت املضـــرور أن الضـــرر الـــذي أصـــابه قـــد جنـــم عـــن �ـــدم البنـــاء، فـــإذا قـــام املضـــر 

مسؤولية مالك البناء عن التهدم، وافرتض أيًضا أن التهدم يرجع سببه إىل إمهال يف الصيانة أو قدم يف 

  . 16البناء أو عيب يف تشييده

ونالحــظ أن املشــرع هنــا يفـــرتض خطــأ املالــك، إذا مــا أثبـــت املضــرور أن الضــرر الــذي أصـــابه 

م بإثبـــات أن التهــدم يرجـــع ســببه إىل إمهـــال يف صــيانة البنـــاء أو إىل راجــع إىل �ــدم البنـــاء، دون أن يلــز 

قدمه أو وجـود عيـب فيـه، بـل بـالعكس أن املالـك هـو مـن يقـع عليـه عـبء إثبـات أن التهـدم ال يرجـع 

  .17سببه إىل أحدى هذه األمور الثالثة

مـن  140/2لقد حـذا املشـرع اجلزائـري ُحـُذْوا املشـرع الفرنسـي مبوجـب مـا نـص عليـه يف املـادة 

القانون املدين، من حيث أنه جعـل مالـك البنـاء دون احلـارس هـو املسـؤول علـى �دمـه وإحـداث ضـرر 

مالــك البنــاء مســؤول عًمــا حيدثــه البنــاء مــن ضــرر، ولــو كــان :" للغــري، فنصــت هــذه الفقــرة علــى مــا يلــي

و قـدم يف البنـاء أو عيــب ا�ـداًما جزئيًـا، مــا مل يثبـت أن احلـادث ال يرجــع سـببه إىل إمهـال يف الصــيانة أ

  .18"فيه
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هذه املسؤولية مبنية على أساس اخلطأ املفرتض يف جانب املالك أو من يتوىل رعاية العقـار، بيـد      

، إالَّ أن هـذا االفـرتاض غـري قاطًعـا، وإمنـا 19أن افـرتاض مسـؤولية هـذا األخـري غـري قابلـة إلثبـات العكـس

ع أن يثبت أن �دم البناء كان بسـبب أجنـيب، وبالتـايل ميكن دحضه من طرف مالك البناء، إذا استطا 

فاملضــرور يكفــي أن يثبــت أن الضــرر قــد أصــابه مــن �ــدم البنــاء، فــإذا وقــع الضــرر نتيجــة �ــدم البنــاء، 

افرتض خطأ مالكه بإمهاله يف صيانة البناء أو يف جتديده أو يف إصـالحه، أّمـا إذا مل تتـوفر شـروط هـذه 

أن يرجع علـى املالـك باملسـؤولية عـن فعـل األشـياء غـري احليـة، طبًقـا لـنص املـدة  املسؤولية فعلى املضرور

  .20الذي جاء عاًما ومطلًقا 138

  تطور دور الخطأ المفترض كأساس للمسؤولية التقصيرية: المبحث الثاني

ن إن مفهوم املسؤولية أمر يف غاية األمهية، ملا له من أثر يف بيان املركز الذي يتكثَّف فيه مضمو 

املسؤولية، وبيان الركن أو العنصـر الـذي يصـح اعتبـاره أساًسـا هلـا، مل تـَُعـرَّف املسـؤولية ضـمن النصـوص 

القانونية، ولكن الفقه اجتهـد يف بيـان املقصـود �ـا، ووضـع جمموعـة مـن التعريفـات موضـحة ملضـمو�ا، 

، "أمرًا يُوِجـب املؤاخـذة  احلكم الذي يـََرتتَّب على الشخص الذي ارتكب:" فهناك من عرَّفها على أ�ا

ـــها ـــناك مــن عرَّفــــــــــها بأنــ اجلــزاء املرتتــب علــى خمالفــة :" ، أو بأ�ــا"اقــرتاف أمــر يُوِجــب املؤاخــذة : " وهــــــ

  21".إحدى الواجبات املناطة بالشخص ممَّا كان مصدر هذا الواجب

اإلثبــات، أو خطــأ مفــرتض غــري األصــل العــام أن املســؤولية املدنيــة تقــوم علــى أســاس خطــأ واجــب      

واجب اإلثبات، إّال أنه هناك أيًضا ما يسمى املسؤولية املدنية االحتياطية كبعـد جديـد، جنـد أ�ـا تقـوم 

علــى أســاس مبــدأ االحتيــاط، فاملشــرع اجلزائــري مل يتنــاول موضــوعها بصــفة مســتقلة كنظــام قــانوين قــائم 

الدقيقــة واملعقـــدة، إذ أن معاملهــا مل تظهـــر بعــد ومل تتضـــح بذاتــه، إنَّ هــذه املســـؤولية تُعــدُّ مـــن املواضــيع 

ليومنــا هــذا، وإن كــان مــن املمكــن أن تقــدم القواعــد العامــة للمســؤولية املدنيــة، بعــض املســائل املتعلقــة 

  .     22باملسؤولية االحتياطية، فإ�ا تبقى يف كل األحول بعيدة وغري كافية

ية ونـوع فعـل املخـل بأحـد أو كـل عناصـر البيئـة، الـذي لذلك كـان مـن األصـل التعـرُّف علـى تسـم     

يلزم تفاديه عن طريق إعمال مبدأ االحتياط يف الواقع العملي، املنتج للمسؤولية املدنية االحتياطية على 

حساب خمالف تدابري هذا املبدأ، ومن خالل اختالف التعاريف السابقة للمسؤولية يف مبناها أو حـىت 

الّ أ�ــا ترتكــز مجيًعــا علــى أن املســاءلة فيهــا دائًمــا، تكــون علــى الفعــل الـــذي يف جــزء مــن مضــمو�ا، إ

َكل�ف به، فالشـخص عليـه احـرتام وتأديـة مـا وجـب عليـه تأديتـه وإالّ فهـو 
ُ
خيالف فيه مرتكبه الواجب امل

  .23مسؤول بالضرورة
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اهتّز دور اخلطأ أمَّا بالنسبة ملكانة اخلطأ كأساس للمسؤولية التقصريية جندها قد  تغريت حبيث 

  .يف املسؤولية عن أفعال الغري، واندثر يف املسؤولية النامجة عن األشياء

  اهتزاز دور الخطأ في المسؤولية عن أفعال الغير: المطلب األول

مـن القـانون  137إىل  134لقد تناول املشرع اجلزائـري املسـؤولية عـن فعـل الغـري يف املـواد مـن 

مســـؤولية  136ملســـؤولية املكلـــف بالرقابـــة، وحـــّدد يف املـــادة  135و 134املـــدين، فتطـــرق يف املـــادتني 

حــق الرجــوع بالنســبة للمســؤول عــن الغــري ومهــا املتبــوع  137املتبـوع عــن أفعــال تابعــة، وتنــاول يف املــادة 

  . 24واملكلف بالرقابة

وإذا علمنـا أن املســؤولية عــن الغــري هـي يف األصــل اســتثناء عــن القاعـدة العامــة الــيت تقتضــي أن 

الشــخص ال يســأل إال عــن أفعالــه الشخصــية، وأن مســؤولية املكلــف بالرقابــة تقــوم علــى خطــأ مفــرتض 

فكرة يقبل إثبات العكس، وأن اللجوء إىل هذا النوع من اخلطأ هو يف حد ذاته إقرار من املشرع بعجز 

اخلطــــأ كأســــاس للمســــؤولية التقصــــريية، ألن التفســــري الصــــحيح والســــليم لفكــــرة اخلطــــأ املفــــرتض هــــي 

االستعاضــة خبطــأ ومهــي ليحــل حمــل خطــأ واجــب اإلثبــات، ولكــن صــعب إثباتــه أو غــري موجــود أصــًال،  

ال طريقة نفي كما أن املشرع مل يبني لنا طبيعة اخلطأ اليت تقوم عليه مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه و 

، ومـــن هـــذا املنطلـــق ســـنتناول فكـــرة 25هـــذه املســـؤولية، بـــل تـــرك البـــاب مفتوًحـــا لالجتهـــادات الفقهيـــة

انكمــاش اخلطــأ يف مســؤولية املكلــف بالرقابــة، مث نتنــاول اختفــاء اخلطــأ يف مســؤولية املتبــوع عــن أعمــال 

  .تابعه

  انكماش الخطأ في مسؤولية المكلف بالرقابة : الفرع األول

من القانون املدين، ويف هذه املسؤولية  134تناول املشرع اجلزائري مسؤولية متويل الرقابة يف املادة      

  :جند شخصني مها

  .هو الذي له سلطة الرقابة على شخص إمَّا قانونًا أو اتفاقَا :متولي الرقابة -1

بالرقابة طبًقا  هو الشخص الذي خيضع لتوجيه شخص آخر ويتمثل املشمول :المشمول بالرقابة -2

  :من القانون املدين 134للمادة 

ــا يف  40ســنة كاملــة طبًقــا للمــادة  19الــذي مل يبلــغ ســن الرشــد  :القاصــر -أ مــن القــانون املــدين، أمَّ

  .من املدونة اجلديدة لألسرة 209سنة طبًقا للمادة  18التشريع املغريب ببلوغ سن 

الفــرد الراشــد فينـــال مــن ســالمة عقلــه، وبالتـــايل  تتمثــل يف املـــرض الــذي يعــرتي :الحالــة العقليــة -ب

  .يصبح غري مدرك ملا يقوم به فال مييز بني ما يضره أو يضر غريه كاجلنون
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وهـــو الشـــخص املصـــاب بأحـــد العاهـــات اجلســـمانية مثـــل األعمـــى واملصـــاب  :الحالـــة الجســـمية -جــــ

  .26رقابته بالشلل، ممَّا يستدعي ذلك إىل االستعانة بشخص يتوىل

تبني لنا ممَّا جاء مبوجب املواد املتعلقة مبسؤولية املكلـف بالرقابـة، أنـه فيمـا يتعلـق بإثبـات ارتكـاب ي     

املشــمول بالرقابــة للخطــأ املوجــب للتعــويض، جنــد أن املشــرع قــد أعفــى املتضــرر مــن إثبــات هــذا اخلطــأ، 

ه، ويتعـني علـى املضـرور فيفرتض يف أن  متويل الرقابة أنه أمهل يف رقابة الشخص الذي جتب عليه رقابت

فقط إثبات أن اخلاضع للرقابة حتـت رقابـة الشـخص الـذي طالبـه بـالتعويض، فاخلطـأ يف هـذه املسـؤولية 

  . 27مفرتًضا، أي افرتاض أن هذا التقصري هو الذي أدى إىل قيام املشمول بالرقابة بإحلاق الضرر بالغري

  

  أعمال تابعهاختفاء الخطأ في مسؤولية المتبوع عن : الفرع الثاني

مـن القـانون املـدين اجلزائــري،  137و 136مسـؤولية املتبـوع عـن أعمـال تابعـه عاجلتهــا املـادتني       

  :ويتمثل أطراف هذه املسؤولية يف

وهــو الشــخص الــذي ميــارس علــى اخلــادمني أو التــابعني ســلطة التوجيــه والرقابــة، أو هــو  :المتبــوع -1

الذي خيضع لسلطته الفعليـة، ويتلقـى منـه األوامـر ) ابعالت(الشخص الذي يعمل ملصلحته شخص آخر

  .والتوجيهات للقيام بالعمل

هو كل شخص وضـع نفسـه حتـت أمـرة شـخص آخـر لتنفيـذ أعمـال يكلفـه �ـا ملصـلحته،  :التابع -2

فهـو الشــخص الــذي خيضـع لســلطة املتبــوع ويتلقـى منــه األوامــر ويطيعـه يف توجيهــه فعــًال أو يفــرتض أن 

  .يطيعه

  :من التقنني املدين لتقوم هذه املسؤولية يشرتط فيها مايلي 136للمادة  وطبًقا

أي أن توجــد عالقــة بــني شخصــني حبيــث يكــون أحــدمها خاضــع  :أن تكــون هنــاك عالقــة تبعيــة -1

لآلخـر، واملقصـود �ـذه التبعيـة هـي واليـة الرقابــة والتوجيـه، أي يكـون للمتبـوع سـلطة فعليـة علـى التــابع 

، فاملشــرع أراد �ــذا الــنص التأكيــد علــى أن صــفة أساســية يف قيــام التبعيــة، وهــي 28جيــهيف الرقابــة والتو 

  .29السلطة اليت ميارسها املتبوع على التابع

حبيث يكون خطـأ التـابع قـد صـدر منـه أثنـاء تأديتـه لوظيفتـه أو بسـببها  :خطأ يتسبب فيه التابع -2

  أو مبناسبتها،

ض يف جانـب الطـرف املسـتفيد مـن هـذه العالقـة وهـو فهذه املسؤولية مؤسسة على اخلطأ املفرت 

املتبــوع، ويتمثــل اخلطــأ املنســوب إليــه يف كــون أنــه مل حيســن اختيــار تابعــه، األمــر الــذي حــال بينــه وبــني 
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إحكــام الرقابــة علــى تصــرفات هــذا التــابع، فــإذا حتققــت شــروطها كــان للضــحية إمَّــا مقاضــاة املتبــوع أو 

   .30ليهما باعتبارمها متضامننيالرجوع ع الرجوع على التابع أو

  اندثار دور الخطأ كأساس للمسؤولية عن األشياء : المطلب الثاني

، فتنـــاول 140إىل غايـــة املـــادة  138لقـــد تنـــاول املشـــرع املســـؤولية عـــن األشـــياء يف املـــواد مـــن 

، 139، ومســـــؤولية حـــــارس احليـــــوان يف املـــــادة 138مســـــؤولية حـــــارس األشـــــياء غـــــري احليـــــة يف املـــــادة 

، ونالحـــظ أن موقـــف املشـــرع كـــان متذبـــذب 140املســـؤولية عـــن احلريـــق وعـــن �ـــدم البنـــاء يف املـــادة و 

بالنسبة لألساس الـيت تقـوم عليـه املسـؤولية يف كـل نـوع منهـا، مـن اخلطـأ املفـرتض الـذي ال يقبـل إثبـات 

العكــس يف مســؤولية حــارس األشــياء الســاكنة، إىل خطــأ مفــرتض قــد يقبــل إثبــات العكــس مــن طــرف 

املالـــك ال احلـــارس أو املســـتأجر يف املســـؤولية عـــن �ـــدم البنـــاء، مث الرجـــوع مـــرة أخـــرى للخطـــأ الواجـــب 

احلريـق تقـوم علـى خطـأ واجـب اإلثبـات مـن قبـل  اإلثبات يف املسؤولية عن احلريق، ومبأن املسؤولية عن

ؤولية حــارس اخلطـأ  كأسـاس ملسـ املتضـرر فهـي ختـرج مـن نطـاق حبثنـا، ولــذلك سـنتطرق إىل تراجـع دور

    .31األشياء، مث نتطرق ألساس املسؤولية الناشئة عن �دم البناء

  تراجع دور الخطأ كأساس لمسؤولية حارس األشياء: الفرع األول

املســؤولية عــن حراســة األشــياء غــري احليــة واملســؤولية عــن : واملســؤولية عــن حراســة األشــياء نوعــان     

  .حراسة األشياء احلية

  عن األشياء غير الحية المسؤولية: أوال

  :من التقنني املدين، ولقيام هذه املسؤولية يشرط أن يكون هناك 138نصت عليها املادة     

أن يكون هذا الشيء يف حراسة شخص يسمى احلارس وهو من كانت له قـدرة  :حراسة الشيء -1

يف أمره، وتقتضي هذه  االستعمال والتسيري، أي من له السيطرة الفعلية املستقلة على الشيء والتصرف

  .السلطة أن يكون للشخص السلطة املعنوية عليه أمَّا السلطة املادية غري كافية

أن يكون الضرر قد جنم عن فعل الشيء الذي كان يف حراسة جهة  :وقوع الضرر بفعل الشيء -2

الضرر، معينة، أي أن يكون هلذا الشيء دور يف إحداثه، فالشيء يتسبب بشكل أو بآخر يف إحداث 

بصورة ميكن معهـا القـول بـأن لـوال فعلـه ملـا حـدث الضـرر، فأسـاس مسـؤولية عـن األشـياء غـري احليـة يف 

من القانون املدين هو اخلطأ يف احلراسة، واخلطأ هنا مفرتض من طرف املشرع افرتاًضا  138نص املادة 

وهـو منعـه مـن إحـداث  ال يقبل إثبات العكس، ألن هناك التزام حمّدد يقع علـى عـاتق حـارس الشـيء،
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الضــرر، وهــذه املســؤولية هنــا تعتــرب مفرتضــة، وبالتــايل فاملتضــرر لــيس ملزًمــا بإثبــات اخلطــأ الــذي ارتكبــه 

  .32احلارس، فيكفي قيام الصلة السببية بني فعل الشيء والضرر

ا ال ونظرًا ألن أساس مسؤولية حارس األشياء هو اخلطأ يف احلراسة، وهـذا اخلطـأ مفـرتض افرتاًضـ     

يقبل إثبات العكس، ومنه الوسيلة الوحيدة اليت تعفيه من املسؤولية هـي إثبـات السـبب األجنـيب، وجنـد 

أن فعال ما كان ضروريًا، وأن الضرر : املشرع املغريب نص على أمرين لدفع مسؤولية حارس الشيء ومها

  .  يرجع حلادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ املضرور

  فعل الحيوان  المسؤولية عن: ثانيا

  :من القانون املدين اجلزائري ويشرتط لقيامها 139نصت عليها املادة      

يعـــد هـــذا الشـــرط ضـــروريًا لتطبيـــق أحكـــام هـــذه املســـؤولية  :أن يتـــولى شـــخص حراســـة الحيـــوان -1

يف اخلاصة، إذ أن احليوان يتعني فيه أن يكون حمروًسا من طرف جهة معينة مسؤولة عنه قانونًا، فالعربة 

احلراســـة هـــي الســـيطرة الفعليـــة وهـــذه األخـــرية كمعيـــار هـــي الســـيطرة املســـتقلة عـــن احليـــوان، بـــأن يكـــون 

  .33احلارس ميارس السيطرة حلساب نفسه، وال خيضع يف ذلك لرقابة وتوجيه غريه

أي إحلـاق احليـوان أضـرارًا بـالغري أي قـد أتـى احليـوان عمـًال إجيابيـا   :إحداث الحيوان ضررًا للغير -2

  .ان هو السبب يف الضررك

فبتوافر هذين الشرطني تقوم مسؤولية مالك احليوان أو مستخدمه عن الضرر، دون حاجة إلثبات      

الضــحية خطــأ يف جانــب املســؤول، بــل يكفيــه إثبــات بأنــه قــد حلقــه ضــررًا وأن ذلــك الضــرر مــن فعــل 

  .34احليوان

  أساس المسؤولية الناشئة عن تهدم البناء: الفرع الثاني

مــن القــانون الفرنســي،  1386واملســتمدة مــن املــادة  335و 2فقــرة  140نصــت عليهــا املــادة 

وتقـــوم هـــذه املســــؤولية يف القـــانون املــــدين اجلزائـــري، إذا اثبــــت املضـــرور أن الضــــرر يرجـــع إىل نقــــص يف 

الصـــيانة أو قـــدم يف البنـــاء أو عيـــب فيـــه، وهـــذه املســـؤولية تقـــوم علـــى خطـــأ مفـــرتض افرتاًضـــا غـــري قابـــل 

إلثبــات العكــس، وقــوام هــذا اخلطــأ أن هــذا الــنقص يف الصــيانة أو هــذا العيــب منســوب إىل خطــأ مــن 

  :املالك وشروط قيامها
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فاملالـــك يعتـــرب الشـــخص املســـؤول عمـــا حيدثـــه ا�ـــدام البنـــاء، وهـــذا علـــى خـــالف  :ملكيـــة البنـــاء -1

فيهــا هــو احلــارس كمــا رأينــا  املســؤولية عــن األشــياء احليــة واملســؤولية عــن احليــوان، الــذي يكــون املســؤول

  .سابًقا

أن يكون هو السبب يف الضرر الذي حلق بالضحية، سواء   :أن يحدث تهدم البناء ضررًا للغير -2

ــا أو جزئيًــا، ويتحقــق ا�ــدام البنــاء با�يــاره أي بســقوط كــل أجزائــه أو بعضــها،   كــان هــذا اال�ــدام كلًي

يعفى مالك البناء من املسؤولية إذا و  ،36بأكملها كسقوط حائط أو شرفة أو سقف العمارة أو العمارة

  .ثبت أن احلادث ال يرجع سببه إىل إمهال يف الصيانة أو قدم يف البناء أو عيب فيهأ
  

  :ةــــــمـــــاتـــخال

طــأ املفــرتض كأســاس اخلدور  يتضــح لنــا تراجــع ،بحــثالكــل مــا ســبق ذكــره يف هــذا خــالل  مــن 

املسـؤولية النامجـة ب اإلثبات يف املسـؤولية عـن األفعـال الشخصـية و من خطأ واج ،للمسؤولية التقصريية

 األضـرار الـيت حتـدث بفعـل األشـياءإىل خطأ مفرتض غري واجب اإلثبات يف املسؤولية عن  ،احلريق عن

  :ميكن عرضها بإجياز كما يليالنتائج مجلة من توصلنا إىل و  ويف املسؤولية النامجة عن �دم البناء،

يف مســـؤولية متـــويل الرقابـــة يـــربز لنـــا ذلـــك و  ،لمســـؤولية عـــن أفعـــال الغـــريل كأســـاساخلطـــأ   دوراهتـــزاز  -

  .ومسؤولية املتبوع عن أعمال التابع

، وذلـك مـن خـالل إثباتـه أنـه قـد مفرتض قابل إلثبات العكس من طرف متـويل الرقابـة أخط يكونف -

لصـلة بـني اخلطـأ املفـرتض يف جانبـه  نقطـع اتف ،قام بواجب الرقابة كما ينبغـي أو إثبـات السـبب األجنـيب

  .والضرر الذي أصاب املضرور

، وهو قابل إلثبات العكسمفرتض خطأ  يكون أيًضاف ،النسبة ملسؤولية املتبوع عن أعمال تابعهأّما ب -

دفع فال يبقـى أمامـه إالّ أن يـاملتبوع  أن يثبت املتبوع بأن التابع ليست له دخل يف إحداث الضرر، أمَّا

   .سبب األجنيببإثبات ال هتمسؤولي

يف املسؤولية عن األشياء احلية  لنا ذلك ىتجلَّ وي ،اندثار دور اخلطأ كأساس للمسؤولية عن األشياء - 

  .واملسؤولية الناشئة عن �دم البناء ،وغري احلية

يف املســــؤولية عــــن األشــــياء احليــــة وغــــري احليــــة، فيكــــون اخلطــــأ املفــــرتض غــــري قابــــل إلثبــــات العكــــس  -

ا حـارس احليـوان أمَّـ ،ن يثبـت السـبب األجنـيبأيـدفع عنـه املسـؤولية جيـب كـي لنسبة حلارس الشيء لفبا

  .فيجب عليه أن ينفي العالقة السببية بني فعل احليوان والضرر
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حبيـث  ،قابـل إلثبـات العكـسغـري يكـون أيًضـا واخلطأ املفرتض يف املسؤولية الناشـئة عـن �ـدم البنـاء  -

ال يرجــع ســببه إىل إمهـال يف الصــيانة أو قــدم يف  املســؤولية إذا أثبــت أن احلـادث يعفـى مالــك البنــاء مـن

  .أو خلطأ املضرور أصالً  ، بل يرجع لسبب أجنيب عنهالبناء أو عيب فيه

فـــأين  ،علـــى إمكانيـــة رجـــوع املتبـــوع علـــى التـــابع ال حتقـــق العدالـــة 137إن املشـــرع بنصـــه يف املـــادة  -

 وذلـك باسـرتداد مـا دفعـه للمضـرور ،نون يعطيه احلق يف الرجوع على تابعـهمسؤولية املتبوع إذا كان القا

  .ا أو يف وضع مايل ضعيفا ما يكون فقريً والذي غالبً  ،على عاتق التابع لقىومنه املسؤولية كاملة ت

أن يثبــــت الســــبب  عليــــه ،حــــارس الشــــيءمســــؤولية نــــص بأنــــه لــــدفع  138/2إن املشــــرع يف املــــادة  -

ومل يقر�ـــا بصـــفة عـــدم  ،بصـــفة عـــدم التوقـــعومنـــه اكتفـــى بالســـبب األجنـــيب  ،وقعـــهاألجنـــيب الـــذي مل يت

  .الضرر إمكانية دفع

  :فإننا نقرتح ما يلييف حبثنا نتائج املتوصل إليها المجلة ومن خالل 

مـــن القـــانون املـــدين ليـــتمكن مـــن خالهلـــا  125املـــادة صـــياغة جيـــب علـــى املشـــرع اجلزائـــري أن يعيـــد  -

علـى رقابتــه  شــرفمـن ييتحمــل مسـؤوليته يسـأل و ، ألن الغــري مميـز علـى التعـويض املتضـرر مـن احلصــول

    .أومن له الوالية عليه

، ألن دفعوهــي عــدم إمكانيــة الــ األجنــيبوذكــر الصــفة الثانيــة للســبب  138/2إعــادة صــياغة املــادة  -

مــن  ، لكــي يعفــى حــارس الشــيء الــذي ســبب ضــرر للغــري نفســهصــفة عــدم التوقــع غــري كافيــة لوحــدها

  .  املسؤولية

مـــن علـــى املتضـــرر األمـــر  وتأسيســـها علـــى اخلطـــأ املفـــرتض لتســـهيل 140/1إعـــادة النظـــر يف املـــادة  -

  .احلصول على التعويضاحلريق يف 

نصــوص تعــاجل فكــرة املســؤولية املدنيــة االحتياطيــة  اجلزائــري لقــانون املــدين ل أول تعــديلإدراج ضــمن  -

عناصــر البيئــة،  مجيــعخمــل بأحــد أو عنــد القيــام بفعــل  حتيــاطكبعــد جديــد، تبــىن علــى أســاس مبــدأ اال

هـذا ة تـدابري مخالفـفي، االحتيـاط يف الواقـع العملـ إعمـال مبـدأ بواسطةتفاديه  كان من املفروضالذي  

ــــدأ تــــؤدي إىل طلــــب التعــــويض عــــن الضــــرر املتوقــــع، عــــن طريــــق تطبيــــق أحكــــام املســــؤولية املدنيــــة  املب

  . االحتياطية

                                                 
ارف، الطبعـــة املـــوجز يف التعليــق علـــى نصــوص القـــانون املــدين، اجلـــزء األول، الناشــر منشـــأة املعــ معــوض عبـــد التــواب، 1

  .548، ص1998الرابعة، اإلسكندرية، 
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  1جامعة الجزائر -، كلية الحقوق"أ"أستاذ محاضر  -شوقي بّناسي.د

  نحو زوال؟ تمييز :المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية

  مقدمة

مسؤولية : رف عليه يف مصنفات الفقهاء أن املسؤولية املدنية تنقسم إىل قسمنيامن املتع

 جتد مصدرها يف اإلخالل بالتزام قانوين، يف تقصريية ومسؤولية عقدية، وعادة يقال أن املسؤولية األوىل

 مييزويرّتب الفقهاء على هذا الت. قديحني أن املسؤولية الثانية جتد مصدرها يف اإلخالل بالتزام ع

نتائج قانونية كثرية تتعّلق باألهلية واإلعذار واإلثبات والتعويض والتضامن واإلعفاء والتقادم 

يصلون إىل القول أن املسؤولية التقصريية و  .تائج القانونية املهمةوغريها من النواالختصاص القضائي 

، يف حني أن املسؤولية العقدية هي االستثناء الذي ال يُلجأ إليه إال ، أي الشريعة العامةهي األصل

  .بتوافر شروط معينة

حسب ما هو مذكور  ةينلمسؤولية املدويبدو أن الفقهاء مل ينطلقوا من فراغ يف تصنيفهم ل

ن أ إىل هذه النصوص يظهر أعاله، وإمنا كانت عمد�م يف ذلك نصوص القانون املدين، إذ بالرجوع

الفعل : يف الفصل الثالث 1مدين 140إىل  124املشرع قد عاجل املسؤولية التقصريية يف املواد من 

سؤولية امل"مصادر االلتزام، يف حني أنه عاجل ما يسمى بـ : املستحق للتعويض، من القسم األول

آثار : ، من الباب الثاين2التنفيذ بطريق التعويض: وما يليها يف الفصل الثاين 176يف املادة " العقدية

والشك أن ما قّرره املشرع قد أخذه عن املشرع املصري الذي نّظم املسؤولية التقصريية يف . االلتزام

: ملشروع، من الباب األولالعمل غري ا: مدين مصري يف الفصل الثالث 178إىل  163املواد من 

وما يليها يف الفصل  215يف املادة " املسؤولية العقدية"مصادر االلتزام، يف حني أنه عاجل ما يسمى بـ 

والواقع أن كال من املشرع اجلزائري . آثار االلتزام: التنفيذ بطريق التعويض، من الباب الثاين: الثاين

ي، مع اختالف بسيط يف التقدمي والتأخري، ويف بعض واملشرع املصري كان مقّلدا للمشرع الفرنس

إىل  1146يف املواد من " املسؤولية العقدية"االصطالحات، فقد عاجل املشرع الفرنسي ما يسمى بـ 

يف : يف التعويض الناتج عن عدم تنفيذ االلتزام، من الفصل الثالث: مدين يف القسم الرابع 1155

يف  3مدين 1386إىل  1382يف املواد من " املسؤولية التقصريية"آثار االلتزام، يف حني أنه عاجل 

  .يف التعهدات اليت تتكّون دون اتفاق: يف اجلرائم وشبه اجلرائم، من القسم الرابع: الفصل الثاين
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هل تصنيف املسؤولية املدنية إىل : وإذا كان األمر مثلما هو مذكور أعاله، فإن السؤال املطروح

ولية عقدية هو أمر مسلم به عند الفقهاء؟ قبل اإلجابة عن هذا السؤال البد مسؤولية تقصريية ومسؤ 

أن نشري إىل أن هذا التمييز بني املسؤوليتني مل يكن معروفا يف القانون الروماين، وإمنا ظهر علي يد 

 culpa lata– culpa levis( فقهاء القانون الفرنسي القدمي مبناسبة متييزهم بني أنواع اخلطإ العقدي

– culpa levissima( وعلى أي حال إن إطاللة سريعة على . 4املوروث من القانون الروماين

لقد كان . املراجع العامة للمسؤولية املدنية تكشف لنا أن األمر غري حمسوم إطالقا، قدميا وحديثا

)Sainctelette( اخلالف حمتدما بني أنصار االزدواجية بزعامة األستاذ
زعامة وأنصار الوحدة ب، 5

)Grandmoulin(األستاذ 
من "الذي رأى أنه  )Brun( ، وقد توّسط هذين الفريقني األستاذ6

 ، مبعىن، حسب رأي األستاذ7"الناحية العلمية ال توجد مسؤوليتان، وإمنا يوجد نظامان للمسؤولية

)Brun( ،و الذي أن هناك وحدة يف طبيعة املسؤولية، واختالف يف النظام القانوين، وهذا الرأي ه

، وتعتربها مفهوما "املسؤولية العقدية"تؤيده غالبية الفقه املعاصر، ومع ذلك هناك أقلية تنفي وجود 

ومن مث ال توجد إال  ،)Exécution par équivalent( خاطئا، إذ األمر يتعلق بالتنفيذ مبقابل

، يف حني هناك 9لرأي، وقد رّدت غالبية الفقه على هذا ا8مسؤولية واحدة هي املسؤولية التقصريية

قائما إىل يومنا احلاضر، أي الوحدة  )Brun( وعلى أي حال بقي رأي األستاذ. 10أقلية دافعت عنه

، باستثناء من رأى إمكانية التقريب بني 11يف الطبيعة، واالختالف يف التنظيم هو الراجح فقها

أو  13دية على وظيفة التعويضأو استحالة ذلك بالنظر إىل عدم اقتصار املسؤولية العق 12املسؤوليتني

  .14إعادة النظر يف هذا التمييز من أجل التوحيد بني املسؤوليتني

وقد يبدو ألول وهلة أن املوضوع يتعلق مبجرد اختالف أكادميي بني الفقهاء ال عالقة له 

ال من قريب وال من  –بالواقع املعاش، فاملتقاضي يبحث عن التعويض يف �اية املطاف، وال يهمه 

أو املسؤولية العقدية، ولكن احلقيقة على    ما إذا كان األمر يتعلق باملسؤولية التقصريية –عيد ب

 ناحية أولىخالف ذلك إطالقا، ذلك أن هلذا املوضوع أمهية عملية بالغة تتعلق باألمن القانوين، فمن 

ني أن القول إن القول بالوحدة املطلقة للمسؤولية يفيد خضوعها لتنظيم قانوين موّحد، يف ح

باالزدواجية املطلقة أو القول بالوحدة يف الطبيعة مع االختالف يف التنظيم يفيد خضوعها لتنظيمني 

إن القول بالوحدة املطلقة للمسؤولية  ناحية ثانيةقانونني خمتلفني يتعّني على املتقاضي معرفتهما، ومن 

التقصريية والعقدية، يف حني أن القول يعفي املتقاضي من قاعدة عدم جواز اخلرية بني املسؤوليتني 

باالزدواجية املطلقة أو القول بالوحدة يف الطبيعة مع االختالف يف التنظيم ال يعفي املتقاضي من 

إن القول بالوحدة املطلقة للمسؤولية ال يطرح مسألة عدم جواز  ناحية ثالثةمن . اخلضوع هلذه القاعدة
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اضي، يف حني أن القول باالزدواجية املطلقة أو القول بالوحدة يف اجلمع بني املسؤوليتني بالنسبة للمتق

ومما يزيد من أمهية املوضوع . الطبيعة مع االختالف يف التنظيم جيرب املتقاضي على احرتام هذه القاعدة

انتشار األضرار اجلسمانية نتيجة التطّور الصناعي والتكنولوجي املذهل الذي تعرفه  –علما وعمال  –

يف عقود كثرية يصعب حصرها، " االلتزام بالسالمة"، مما أدى إىل االنتشار الواسع ملا يسمى بـ البشرية

هل هو التزام عقدي أم التزام قانوين؟ ففي احلالة األوىل : وهو ما أثار التساؤل عن طبيعة هذا االلتزام

ثانية خيضع ألحكام خيضع ألحكام املسؤولية العقدية باعتباره من مستلزمات العقد، ويف احلالة ال

ومل يتوقف األمر عند هذا احلّد فقد سّجل . املسؤولية التقصريية باعتباره واجبا عاما فرّضه القانون

، وهي )Groupes de contrats( "جمموعات العقود"قانون العقود ظاهرة جديدة، وهي ظاهرة 

 وا�موع العقدي )La chaîne de contrats( سلسلة العقود: تشمل أنواعا كثرية لعل أبرزها

)L’ensemble contractuel(15 ، وقد طرحت هذه العقود مشكلة طبيعة الدعوى اليت يرفعها

الغري الذي حلقه ضرر من عدم التنفيذ أو سوء التنفيذ، فهل هي دعوى املسؤولية التقصريية أو دعوى 

طة، إذا كثريا ما تساءل املسؤولية العقدية؟ بل إن هذه املشكلة مطروحة حىت بالنسبة للعقود البسي

الفقه عن طبيعة الدعوى اليت يرفعها الغري نتيجة عدم التنفيذ أو سوء التنفيذ لعقد هو أجنيب عنه، فهل 

  .هي بالضرورة ذات طبيعة تقصريية

ويف نفس اإلطار برزت أنظمة قانونية ال تعرتف بتصنيف املسؤولية املدنية إىل مسؤولية 

لما هو احلال بالنسبة ملسؤولية املنتج يف التشريع اجلزائري حسب املادة تقصريية ومسؤولية عقدية، مث

، واملسؤولية عن فعل )1985جويلية  5قانون (مكرر مدين، واملسؤولية عن حوادث السيارات  140

يف التشريع ) 2002مارس  4 قانون(، واملسؤولية الطبية )1998ماي  18قانون (املنتوجات املعيبة 

ظاهرة الغزو األجنلوسكسوين للتشريعات الالتينية تسري يف هذا االجتاه طاملا أن بل إن . الفرنسي

فهل هذه األنظمة . تشريعات االستهالك ال تقيم وزنا لتصنيف املسؤولية املدنية إىل تقصريية وعقدية

هلذا القانونية جمرد استثناءات ال تنال من التمييز املذكورة أعاله أم أ�ا تشكل فعال �ديدا جديا 

التصنيف؟ وإذا كانت تشريعات االستهالك متثل، عند بعض الفقهاء، القانون اجلديد املستقبل 

لاللتزامات، فهل يعين هذا أن املستقبل سيكون للمسؤولية القانونية املوّحدة؟ ويبدو أن التجاذبات 

ة والدولية، فعلى املستوى املذكورة أعاله قد انعكست على املشاريع القانونية احمللية واإلقليمية األوروبي

الذي أيد التمييز بني املسؤوليتني مع أنه  )Catala( احمللي الفرنسي يوجد تباين واضح بني مشروع

، ونظّم التعويض "املسؤولية العقدية"الذي رفض  )Terré( ، ومشروع16عمل على التقليل منه

 إىل مشروع 2017يف مارس  ، وقد مال مشروع احلكومة الفرنسية املؤرخ17العقدي يف آثار العقد
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)Catala( أما 18من خالل اعرتافه بالتمييز بني املسؤوليتني مع العمل على تقليص الفوارق بينهما ،

على املستوى اإلقليمي األورويب وعلى املستوى الدويل فيظهر على التوايل أن مبادئ القانون األورويب 

قد نّظمت التعويض ، )Unidroit(الدولية  ، واملبادئ املتعلقة بالعقود التجارية)PDEC( للعقد

  .19العقدي يف آثار العقد

وانطالقا من اعتبار القول بوحدة طبيعة املسؤولية مع اختالف النظام القانوين هو الراجح فقها 

طاملا أن طبيعة : رغم منازعة بعض الفقه يف ذلك، فإن السؤال الذي يتبادر إىل الذهن هو كاآليت

تتعّدد، فكيف يكون النظام القانوين خمتلفا؟ أليس األجدر أن ترتتب على هذه املسؤولية واحدة ال 

الوحدة يف الطبيعة وحدٌة يف النظام القانوين أيضا؟ يبدو أن التمييز بني املسؤولية التقصريية والعقدية 

وجود بوادر قوية للتوحيد بني  –من يوم إىل آخر  –، السيما وأن الواقع يثبت )I(متييز منتقد 

  .III(20(، مما يفتح الباب للبحث عن آفاق التمييز بني املسؤوليتني )II(املسؤوليتني 

I. تسلم غالبية الفقه املعاصر بأن  :تمييز منتقد: مضمون التمييز بين المسؤوليتين

املسؤوليتني من حيث الطبيعة القانونية هي واحدة، ومع ذلك فإن هذا األمر حيتاج إىل بيان طاملا أن 

، أما الشيء الذي ال تسّلم به غالبية الفقه )1(جيادل يف صحة هذا التحليل قدميا وحديثا  هناك تيارا

املعاصر هو مضمون التمييز بني املسؤوليتني من حيث النظام القانوين، إذ يرى أن هناك فوارق ال 

  .)2(ميكن جتاهلها، ولكن عند التحليل يظهر أن هذه الفوارق حمل نظر 

تتأكد الطبيعة  :طبيعة واحدة: ن المسؤوليتين من حيث الطبيعة القانونيةمضمون التمييز بي -1

، )أ(من حيث املصدر، فمصدرمها واحد وهو القانون : القانونية الواحدة للمسؤوليتني من ناحيتني

  .)ب(ومن حيث الوظيفة، فوظيفتهما واحدة، وهي التعويض 

هناك اختالفا من حيث املصدر بني  يرى الفقه الفرنسي الكالسيكي أن: القانون :مصدر واحد . أ

املسؤوليتني، فاملسؤولية العقدية تطبق على العالقات الناشئة عن العقد وتعاقب على اإلخالل بااللتزام 

العقدي، ومن مث فهي جتد مصدرها يف العقد، وتعترب امتدادا لاللتزامات املوجودة مسبقا من قبل 

لتقصريية تتدخل يف العالقات بني شخصني ال تربطهما أي األطراف املتعاقدة، يف حني أن املسؤولية ا

عالقات سابقة، وإمنا تسّبب أحدمها يف إحلاق ضرر باآلخر يف جسمه أو ماله، فتفرض التزاما جديدا 

  .21بالتعويض، ومن مث فهي جتد مصدرها يف القانون

 على أساس أن كال من )M. Planiol( ولقد اعرتض على التحليل املذكور األستاذ

املسؤوليتني التقصريية والعقدية جتد مصدرها يف واقعة مادية واحدة هي واقعة اإلخالل بالتزام سابق، 
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غاية ما يف األمر أنه إخالل بالتزام قانوين يف املسؤولية التقصريية، وإخالل بالتزام عقدي يف املسؤولية 

بينهما هو اإلخالل بالتزام العقدية، ولكن هذا االختالف غري جوهري، طاملا أن القاسم املشرتك 

سابق، وهو واقعة ثابتة يف املسؤوليتني، ومن مث كانت طبيعتهما القانونية واحدة، بالنظر إىل وحدة 

  .22املصدر

ويف اعتقادنا أنه ميكن النظر إىل املوضوع من زاوية أخرى تنطلق من حتديد املقصود مبصطلح 

الواقعة القانونية والتصرف القانوين فهي الفعل  ، فهذا األخري يقصد به أصل االلتزام، أما"مصدر"

ينطوي على خلط بني مصدر االلتزام والفعل ، وبناء على ذلك فإن التحليل السابق 23املوّلد لاللتزام

إن مصدر االلتزام هو أصل االلتزام، وهو �ذا املعىن ال يكون إال اإلرادة أو القانون، يف . املوّلد لاللتزام

إن القانون : قانوين والواقعة القانونية ميثالن الفعل املوّلد لاللتزام، وتعليل ذلكحني أن التصرف ال

مبناسبة وقوع الفعل الضار أو النافع، ومن مث   –يف جمال االلتزام غري اإلرادي  –يفرض وجود االلتزام 

اإلرادة هي أما يف جمال االلتزام اإلرادي فإن . ، وكان الفعل سببه-أي أصله  –كان القانون مصدره 

أو حترير عقد ) العقد الرضائي(مصدره، ويتحقق ذلك إذا ُوجد السبب املتمثل يف تطابق اإلرادتني 

  .24)العقد العيين(أو تسليم الشيء ) العقد الشكلي(رمسي 

القانون واإلرادة، وطاملا أن : وبناء على ما تقّدم ميكن القول أن لاللتزام مصدين فحسب، ومها

م، تقصرييا كان أم عقديا، ميثل واقعة مادية، فهذه األخرية هي الفعل املوّلد لاللتزام اإلخالل بااللتزا

بالتعويض، أما مصدر االلتزام، واملتمثل يف أصل االلتزام، فهو القانون، ألن هذا األخري هو الذي يلزم 

لتحليل نصل إىل و�ذا ا. بالتعويض لصاحل الضحية سواء تعلق األمر باملسؤولية العقدية أو التقصريية

أن للمسؤوليتني مصدر واحد وهو القانون، وهو ما يؤّكد وحدة املسؤوليتني من حيث الطبيعة القانونية 

  .على مستوى املصدر

زعيم أنصار االزدواجية يعرتض  )Sainctelette(كان األستاذ  :التعويض :وظيفة واحدة  . ب

على أساس أن التعويض  )Garantie( "الضمان"مفضال مصطلح " املسؤولية العقدية"على مصطلح 

يف ا�ال العقدي هو جمرد وسيلة للتنفيذ مبقابل ملا مل يتم تنفيذه عينا، وبعبارة أخرى فإن املسؤولية 

التقصريية تنشئ التزاما جديدا بالتعويض، يف حني أن املسؤولية العقدية ال تنشئ ذلك، فهي جمرد أثر 

ولية العقدية نكون أمام امتداد لاللتزام العقدي السابق الذي لاللتزام الذي أنشأه العقد، ففي املسؤ 

 )Sainctelette( ويف اعتقدنا أن أفكار األستاذ .25أنشأه والذي مل ينفذ أو نفذ بطريقة سيئة

إذا كانت املسؤولية العقدية جمرد تنفيذ  ناحية أولىمن : تنطوي على نوع من التناقض من ناحيتني
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طلح خاطئ، فإنه يف هذه احلالة يكون من أنصار وحدة املسؤولية، ال من مبقابل، إىل درجة أ�ا مص

إال نوع واحد من املسؤولية هو املسؤولية  -يف نظره  -أنصار ازدواجية املسؤولية، طاملا أنه ال يوجد 

كان من أنصار التعويض  )Sainctelette( جيب أال ننسى أن األستاذ ناحية ثانيةومن . التقصريية

ر اجلسمانية على أساس املسؤولية العقدية ال على أساس املسؤولية التقصريية، فهو إذن عن األضرا

 وعلى أي حال فإن الفقه قد رّد على األستاذ .يعرتف بوظيفة التعويض للمسؤولية العقدية

)Sainctelette(  واعترب قوله منطويا على خلط بني االلتزام الناشئ عن العقد، وااللتزام بالتعويض

شئ عن اإلخالل بااللتزام العقدي، ذلك أنه إذا مل يقم املتعاقد بتنفيذ التزامه أو نفذه بطريفة سيئة النا

وأحلق ذلك ضررا بالطرف اآلخر فإن التزاما جديدا ينشأ عن ذلك وحيّل حمل االلتزام األول السابق 

السيئ، وهو ما يسمى جزئيا أو كليا، وهو االلتزام بالتعويض الناشئ عند عدم التنفيذ أو التنفيذ 

  .26املسؤولية العقدية

وإذا كانت األمور قد استقرت فقها على أن وظيفة املسؤولية العقدية هي التعويض فإن 

الذي رأى أن املسؤولية العقدية تتمتع  )Huet( النقاش عاد للظهور جمددا بعد أطروحة األستاذ

املزدوجة، فهي فعال �دف إىل التعويض،  خبصوصية غري موجودة يف املسؤولية التقصريية وهي وظيفتها

ولكن �دف أيضا إىل الوفاء، ففي احلالة األوىل هي مصدر اللتزام جديد بالتعويض عن الضرر 

الالحق باملتعاقد، ويف هذه احلالة تقرتب كثريا من املسؤولية التقصريية، ويف احلالة الثانية هي أثر لاللتزام 

ويف . 27يا، ويف هذه احلالة تتميز راديكاليا عن املسؤولية التقصرييةالعقدي السابق الذي مل ينفذ عين

 .Ph( مقابل الرأي املذكور أعاله رأى جانب من الفقه، يف سنوات التسعينات، بزعامة األستاذ

Rémy(  مفهوم خاطى، إذ هي يف حقيقة األمر تنفيذ مبقابل وال عالقة هلا " املسؤولية العقدية"أن

 تعترب جزءا من املسؤولية، وهو ما يؤدي إىل القول بوحدة املسؤولية طاملا أن بالتعويض، ومن مث ال

ويف نظر أصحاب هذا الرأي أن ما يدفعه . هناك نوعا واحدا من املسؤولية هو املسؤولية التقصريية

إذا املتعاقد املخل بالتزامه للمتعاقد اآلخر نتيجة عدم التنفيذ أو سوء التنفيذ هو تنفيذ مبقابل، أما 

تسّبب ذلك يف إحلاق ضرر باملتعاقد اآلخر فهو فعال يقيم مسؤولية املتعاقد املخل لكنها مسؤولية 

  .28تقصريية ال عقدية

 176يظهر أن املادة  ناحية أولىفمن : ويف اعتقادنا أن كال الرأيني حمل نظر من نواح عدة

هو تعويض، وهو ما يؤّكد الوظيفية  مدين صرحية يف اعتبار ما يدفعه املتعاقد املخل بالتزامه العقدي

التعويضية للمسؤولية التعاقدية، مثلها مثل املسؤولية التقصريية، غاية ما يف األمر أن هذا التعويض قد 
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تعويض عن الضرر الناتج عن عدم التنفيذ العيين لاللتزام العقدي، وتعويض عن الضرر : يأخذ شكلني

ُيالحظ أن املشرع قد استعمل صراحة مصطلح  ة ثانيةناحيومن . الناجم عن التأخر يف التنفيذ

مدين، مما يدل داللة قاطعة على أن التعويض يكون يف إطار املسؤولية  178/2يف املادة " املسؤولية"

ربطت  ناحية ثالثةومن . الناشئة عن اإلخالل بااللتزامات العقدية، أي يف إطار املسؤولية العقدية

لضرر الناجم عن عدم التنفيذ أو التأخر يف ذلك، مما يؤكد أن األمر مدين التعويض با 176املادة 

يبدو أنه من غري املنطقي إخضاع اإلخالل بعدم التنفيذ  ناحية رابعةومن . يتعلق بالوظيفية التعويضية

العيين لاللتزام العقدي ألحكام التنفيذ مبقابل، وإخضاع الضرر الناتج عن ذلك إىل أحكام املسؤولية 

ويف اعتقادنا . ية، فهذا مما ال خيدم مصاحل املتقاضي، ويزيد يف تعقيد أحكام املسؤولية املدنيةالتقصري 

مثلما " التنفيذ بطريق التعويض"أو " التنفيذ مبقابل"أنه منعا لكل لبس ينبغي تفادي استعمال مصطلح 

أو امتناع عن عمل، ورد يف القانون املدين، ذلك أن التنفيذ يقتضي أداء من املتعاقد يف شكل عمل 

يف حني أن التعويض يقتضي، غالبا، دفع مبلغ نقدي، ومن مث يظهر أن املصطلح املذكور أعاله 

ينطوي على شيء من التناقض، فكيف نكون أمام التنفيذ يف حالة دفع التعويض؟ انطالقا من هذه 

يين، متييزا له عن على التنفيذ الع" التنفيذ"املالحظة نرى أنه من املستحسن أن يقتصر مصطلح 

  .29التعويض الذي يعترب بديال له ال شكال آخر من أشكال التنفيذ

يشري الفقه  :فوارق محل نظر :مضمون التمييز بين المسؤوليتين من حيث النظام القانوني .2

الكالسيكي إىل وجود فوارق تنظيمية بني املسؤوليتني حتول دون التوحيد بينهما، ولكن التدقيق يظهر 

  .)ب(، يف حني أن بعضها اآلخر فوارق ينبغي جتاوزها )أ(ا جمرد فوارق خاطئة أن بعضه

تتمثل أهم الفوارق اخلاطئة يف : فوارق خاطئة :فوارق في النظام القانوني بين المسؤوليتين . أ

، واإلعذار )2أ(، اإلثبات )1أ(األهلية : التمييز بني املسؤوليتني من حيث النظام القانوين فيما يلي

  .30)3أ(

ال ميكن القول بأن املسؤولية العقدية تتطلب أهلية التعاقد يف حني تكفي أهلية  :األهلية .1. أ

التمييز يف املسؤولية التقصريية، ذلك أن األهلية شرط يف إبرام العقد، وليست شرطا يف قيام املسؤولية 

عقدية قامت مسؤوليته العقدية، فإذا أبرم العقد بصورة صحيحة مث أخّل املتعاقد بالتزام من التزاماته ال

العقدية، ذلك أنه يبقى ملزما بتنفيذ التزاماته وتبقى مسؤوليته قائمة ولو فقد أهليته، وال تدفع املسؤولية 

أما بالنسبة للمسؤولية التقصريية، فالظاهر أن اشرتاط التمييز ال يكون . عنه إال بإثبات السبب األجنيب

طإ باعتباره أساسا للمسؤولية، إذ يندرج التمييز يف العنصر يف املسؤولية يف حّد ذا�ا، وإمنا يف اخل
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مدين  125/2حسب املادة  –املعنوي للخطإ، ومما يؤّكد ذلك أن املسؤولية التقصريية كانت تقوم 

يف التشريع  1968يناير  3بالنسبة لعدمي التمييز استثناًء، وأقر ذلك قانون  – 2005قبل تعديل 

، بل إن الفقه اإلسالمي ال يقيم املسؤولية على اخلطإ، ويعرتف 31)ينمد 2-489املادة (الفرنسي 

  .مبسؤولية عدميي التمييز

ال ميكن التسليم بالقول أن عبء اإلثبات يقع على الدائن يف املسؤولية التقصريية،  :اإلثبات .2. أ

 بنوع يف حني هو يقع على املدين يف املسؤولية العقدية، ذلك أن األمر يتعلق بطبيعة االلتزام ال

املسؤولية، فعبء اإلثبات يقع دائما على الدائن يف إطار املسؤولية التقصريية على أساس أن االلتزام 

دائما هو سليب يتمثل يف عدم اإلضرار بالغري، يف حني هو يقع يف إطار املسؤولية العقدية على املدين 

االلتزام باالمتناع (إذا كان االلتزام سلبيا ، وهو يقع على الدائن )االلتزام بعمل(إذا كان االلتزام إجيابيا 

أن اإلثبات غري مرتبط بطبيعة املسؤولية، وإمنا هو مرتبط  –أيضا  –وميكن أن يقال . 32)عن عمل

  .33بتصنيف االلتزام إىل ببذل عناية وااللتزام بتحقيق نتيجة

التقصريية، ليس صحيحا أن اإلعذار واجب يف املسؤولية العقدية دون املسؤولية  :اإلعذار .3. أ

ذلك أن األمر يتعلق بطبيعة االلتزام ال بنوع املسؤولية، وتعليل ذلك أن االلتزام هو دائما سليب يف 

، ويتمثل يف عدم اإلضرار بالغري، ومن مث فال حاجة )االلتزام باالمتناع عن عمل(املسؤولية التقصريية 

فحينئذ يشرتط ) االلتزام بعمل(كان إجيابيا لإلعذار، أما يف إطار املسؤولية العقدية فإن االلتزام إذا  

وجدير بالذكر أن . 34فال يشرتط اإلعذار) االلتزام باالمتناع عن عمل(اإلعذار، أما إذا كان سلبيا 

جويلية  6الغرفة املختلطة حملكمة النقض الفرنسية قد ذهبت بعيدا وقضت مؤخرا يف قرار هلا بتاريخ 

  .35تنفيذ املدين اللتزامه العقديبعدم اشرتاط اإلعذار عند عدم  2007

تتمثل أهم الفوارق اليت : فوارق ينبغي تجاوزها :فوارق في النظام القانوني بين المسؤوليتين . ب

يشري إليها الفقه الكالسيكي، يف التمييز بني املسؤوليتني من حيث النظام القانوين، واليت ينبغي 

  .)3ب(، والتقادم )2ب(ولية ، بنود املسؤ )1ب(نطاق التعويض : جتاوزها، فيما يلي

يشمل نطاق التعويض، يف املسؤولية التقصريية، األضرار املتوقعة وغري  :نطاق التعويض .1. ب

مدين تنص صراحة أن نطاق التعويض يف املسؤولية العقدية  182/2املتوقعة، يف حني أن املادة 

لفقهاء هذا الفرق املذكور بني ويعّلل ا". كان ميكن توقعه عادة وقت التعاقد"يقتصر على الضرر الذي 

املسؤوليتني أن املسؤولية التقصريية قامت نتيجة اإلخالل بالتزام قانوين، ومن مث يكون القانون هو 

الذي تدخل وأوجب التعويض عن كل الضرر، يف حني أن املسؤولية العقدية قد قامت نتيجة اإلخالل 

ئن واملدين، وحسب إرادتيهما املفرتضة مل يدخال بالتزام عقدي، ومن مث فإن نطاق التعويض رمسه الدا
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: والواقع أنه يؤخذ على القاعدة املذكورة أعاله ما يلي. 36يف احلسبان التعويض عن الضرر غري املتوقع

إن هذا احلكم نادر التطبيق يف ساحات القضاء الفرنسي، ومنذ أن توّسع جمال  ناحية أولىمن 

التعويض عن األضرار اجلسمانية، تراجع هذا احلكم بشكل   املسؤولية العقدية، السيما يف جمال

يرد على هذا احلكم استثناءان مهمان مها على التوايل الغش واخلطإ اجلسيم،  ناحية ثانيةومن . 37كبري

جتاوز االجتهاد  ناحية ثالثةومن . 38ويتوّسع االجتهاد القضائي الفرنسي يف تفسري هذين االستثناءين

جيب أال  ناحية رابعةومن . 39ذ زمن بعيد، هذا احلكم يف بعض من أحكامهالقضائي الفرنسي، من

هو األصل يف املسؤوليتني العقدية والتقصريية، ومن مث فإن ما ذكرته " التعويض الكامل"ننسى أن 

هو جمرد ) مدين جزائري 182/3) (مدين فرنسي جديد 3-1231(مدين فرنسي  1150املادة 

األضرار "الحظ توّسع االجتهاد القضائي الفرنسي يف حتديد املقصود بـ يُ  ناحية خامسةومن . استثناء

، السيما يف ظل االعتماد املتزايد على فكرة أن العقد ال يشمل ما اتفق عليه األطراف، بل "املتوقعة

وبالنظر إىل جدية هذه املسألة اختلفت آراء دعاة الوحدة بني . 40أيضا ما هو من مستلزماته

مدين فرنسي، ومن مث  1150التعامل معها، فرأى بعض الفقه وجوب إلغاء املادة  املسؤوليتني يف

يكون التعويض يف املسؤولية العقدية عن األضرار املتوقعة وغري املتوقعة مثلما هو الشأن يف املسؤولية 

يف حني رأى جانب آخر من الفقه وجوب . 41التقصريية من أجل توفري محاية أكرب للدائن املتعاقد

مدين فرنسي كونه تتضمن حكما منطقيا، ويف املقابل جيب أيضا تطبيق  1150بقاء على املادة اإل

وجدير بالذكر أن القانون املدين األملاين . 42مدين فرنسي يف املسؤولية التقصريية 1150املادة 

)BGB ( إىل نفس النتيجة عن  –تقريبا  –ال يعرف القاعدة املذكورة أعاله ورغم ذلك هو يصل

، وهذا ما يؤّكد 43ريق إعمال عالقة السببية دون تفرقة بني املسؤولية التقصريية واملسؤولية العقديةط

عدم ارتباط هذه القاعدة بطبيعة املسؤولية، فالقانون األملاين يعرف التمييز بني املسؤوليتني ومع ذلك مل 

  .ينص على هذه القاعدة

 هذه املسألة، تتعلق بإرادة املشرع ال بطبيعة ويف اعتقادنا أن املخالفة بني املسؤوليتني، يف

املسؤولية، فطاملا أن االلتزام بالتعويض هو التزام قانوين فرضه املشرع على املدين لصاحل الدائن، فإن 

املشرع هو نفسه من حّدد نطاق التعويض فجعله كامال يف املسؤولية التقصريية، ومقتصرا على الضرر 

القانون األملاين والقانون (قدية، بدليل أن إرادة املشرع يف تشريعات أخرى املتوقع يف املسؤولية الع

خالفت إرادة املشرع يف القانون الفرنسي واملصري واجلزائري، فلم تنص على القاعدة ) اإلجنليزي

 املذكورة أعاله، فاألمر يف هذه املسألة شبيه بالتقادم، فإرادة املشرع قد وّحدت مدته يف املسؤوليتني يف
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، وغايرت يف مدته يف املسؤوليتني يف تشريعات )القانون الفرنسي والقانون اجلزائري(تشريعات معينة 

وبناء على ما تقّدم ال ينبغي تضخيم هذه املسألة واعتبارها الفيصل األساس ). القانون املصري(أخرى 

  .تقديرات املشرعنيبني املسؤوليتني، فاألمر ال يعدو إال أن يكون سياسة تشريعية ختتلف فيها 

يف إطار املسؤولية العقدية  –مدين أنه جيوز  178/2يظهر من خالل املادة  :بنود المسؤولية .2. ب

االتفاق على إعفاء املدين من أي مسؤولية عن عدم تنفيذ التزامه العقدي إال يف حاليت الغش أو  -

ي باإلعفاء من مدين، يبطل كل شرط يقض 178/3اخلطإ اجلسيم، يف حني أنه، حسب املادة 

ويعّلل الفقهاء هذا االختالف يف احلكم ). املسؤولية التقصريية(املسؤولية النامجة عن العمل اإلجرامي 

على أساس أنه يف إطار املسؤولية العقدية األطراف املتعاقدة هي من حّددت االلتزام التعاقدي ورمست 

نه يف إطار املسؤولية التقصريية االلتزام الذي مداه ومن مث كان هلا الرتاضي على اإلعفاء منه، يف حني أ

أخل به املدين هو التزام فرضه القانون، ومن مث امتنع على األطراف اإلعفاء منه باعتباره من النظام 

والواقع أن احلكم املذكور أعاله من املمكن جتاوزه بالنظر إىل كثرة االستثناءات الواردة على . 44العام

و اإلعفاء يف إطار املسؤولية التعاقدية، من جهة، وكثرة االنتقادات الفقهية صحة اتفاقات التعديل أ

فبالنسبة . 45املوجهة لبطالن اتفاقات التعديل أو اإلعفاء يف املسؤولية التقصريية من جهة أخرى

. مدين يتعلقان بالغش واخلطإ اجلسيم 178/2ابتداء هناك استثناءان ذكر�ما املادة  للنقطة األولى

بعد ذلك استثناءات وردت يف نصوص خاصة نذكر منها محاية الطرف الضعيف مثلما هو  وهناك

من املرسوم التنفيذي رقم  5/4الشأن بالنسبة للمستهلك يف مواجهة العون االقتصادي حسب املادة 

وأخريا هناك استثناءات تتعلق بالسالمة اجلسمانية للدائن، مثلما هو الشأن بالنسبة . 06-306

ابتداء الحظ الفقه عدم وجود أساس  للنقطة الثانيةأما بالنسبة . جتاري 65نقل حسب املادة لعقد ال

إضافة إىل ذلك قد اعرتف االجتهاد . 46مقنع يربّر اعتبار أحكام املسؤولية التقصريية من النظام العام

ا ُيالحظ وأخري . 48، وأيّده الفقه يف ذلك47القضائي الفرنسي بصحة هذه االتفاقات يف بعض قراراته

  .49بصحة االتفاقات يف إطار املسؤولية التقصريية -وفق ضوابط  –أن القانون املقارن يعرتف 

أن مسألة بنود املسؤولية ال تتعلق بطبيعة املسؤولية، عقدية   –عند إمعان النظر  –ويظهر 

، ليتينفاألصل هو صحة البنود في المسؤو كانت أم تقصريية، وإمنا تتعّلق مبضمون هذه البنود، 

بالنسبة للمسؤولية . واالستثناء هو عدم الصحة العتبارات تتعلق بالنظام العام أو باعتبارات أخرى

التقصريية يظهر أن األمر يتعّلق بطبيعة الضرر، فإذا تعّلق األمر بالضرر اجلسماين فبداهة ال جيوز 

لنظام العام نتيجة حرمة املساس االتفاق على اإلعفاء أو التحديد من املسؤولية بالنظر إىل تعّلقها با

، فال يبدو )املمتلكات(باجلسم اإلنساين السيما أنه مبدأ دستوري، أما إذا تعّلق األمر بالضرر املايل 
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أن هناك مانعا من االتفاق على اإلعفاء أو التحديد من املسؤولية، بالنظر إىل عدم تعّلقها بالنظام 

، ويأخذ به بعض 50م، وهذا ما أيّده بعض الفقه الفرنسي بقوةالعام، إال يف حاليت الغش واخلطإ اجلسي

االتفاق على اإلعفاء أو التحديد  -أيضا  -ويضاف إىل ذلك أن بعض الفقه مينع . 51الفقه اجلزائري

أما بالنسبة للمسؤولية العقدية فمن . 52من املسؤولية املؤسسة على اخلطإ أل�ا ذات وظيفة معيارية

بطالن االتفاق يف حاليت الغش  -: صحة، ويكون املنع راجعا ألسباب أبرزهاالواضح أن األصل هو ال

بطالن االتفاق عند خمالفة أحكام  –. بطالن االتفاق يف حالة الضرر اجلسماين –. واخلطإ اجلسيم

أن القانون املدين  –من باب املقارنة  –وجدير بالذكر . 53النظام العام العقدي السيما احلمائي

بصحة  -وفق ضوابط  -، رغم تبنيه ازدواجية املسؤولية، يقضي)يضا القانون اإلجنليزيوأ(األملاين 

  .54االتفاقات املذكورة أعاله دون متييز بني املسؤوليتني

إذا كانت مدة التقادم ختتلف يف املسؤولية العقدية عنها يف املسؤولية التقصريية، فإن  :التقادم .3. ب

يعات كالتشريع املصري ومن حذى حذوه، وال تنطبق على كل هذا االختالف ينطبق على بعض التشر 

ومما يؤّكد ذلك أن القانون . التشريعات، مما يدل على املسألة مرتبطة بإرادة املشرع ال بطبيعة املسؤولية

املسؤولية (مدين  133بني املسؤوليتني يف املادتني ) سنة 15(املدين اجلزائري قد وّحد مدة التقادم 

نفس الشيء فعله املشرع الفرنسي من قبل، فقد كانت ). املسؤولية العقدية(مدين  308، )التقصريية

 5مدين فرنسي، ولكن بعد صدور قانون  2262سنة يف املسؤوليتني حسب املادة  30مدة التقادم 

، وتصل إىل )مدين فرنسي 1/1-2270املادة (سنوات  10أصبحت مدة التقادم  1985جويلية 

بالنسبة لألضرار ) مدين فرنسي 1/2-2270املادة ( 1998جوان  17ن سنة مبوجب قانو  20

ومبوجب . الناجتة عن التعذيب واألعمال الرببرية، بالعنف أو االعتداءات اجلنسية املرتكبة ضد قاصر

 5عاد املشرع الفرنسي إىل توحيد مدة التقادم بني املسؤوليتني وجعلها  2008جوان  17قانون 

سنوات بالنسبة لألضرار  10، وترك مدة التقادم املقدرة بـ )مدين فرنسي 2224املادة (سنوات 

  .55)مدين فرنسي 2226املادة (سنة بالنسبة لألعمال املذكورة أعاله  20اجلسمانية، ومدة 

ويظهر مما تقّدم أن الفقه الكالسيكي نفسه قد اعرتف بعدم صحة مجلة من الفوارق بني 

، إذ هي ترجع إىل اعتبارات أخرى ال عالقة هلا بطبيعة )اإلثبات –اإلعذار  –األهلية (املسؤوليتني 

بنود  –التقادم (املسؤولية، وأن التشريعات احلديثة قد أزالت بعض الفوارق املهمة بني املسؤوليتني 

، ومن مث مل يبق إال فارق نطاق التعويض، وهو فارق وحيد ال ينبغي تضخيمه خاصة وأن )املسؤولية

، مما يدل على أنه يتعّلق )القانون اإلجنليزي –القانون األملاين (احلديثة مل تنص عليه بعض التشريعات 

  !بإرادة املشرع ال بطبيعة املسؤولية، فماذا بقي من التمييز بني املسؤوليتني؟
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II . بوادر تجاوز التمييز: واقع التمييز بين المسؤوليتين:  

 التقصريية والعقدية أدى إىل بروز بوادر �دف يبدو أن مساوئ التمييز الصارم بني املسؤوليتني

أو على املستوى القضائي بفضل اجتهادات  )1(إىل جتاوز هذا التمييز سواء على املستوى التشريعي 

  .)3(، أو على املستوى الفقهي بالنظر إىل املشاريع الفقهية األوروبية املقرتحة )2(القضاء الفرنسي 

ميكن النظر إىل  : بروز المسؤولية القانونية الموّحدة :شريعيةبوادر التجاوز من الناحية الت .1

من ناحية التشريع اجلزائري : بوادر جتاوز التمييز بني املسؤوليتني على املستوى التشريعي من ناحيتني

  .)ب(، ومن ناحية التشريع الفرنسي )أ(

ال شك أن       : مسؤولية المنتج أنموذجا :بوادر تجاوز التمييز في التشريع الجزائري . أ

القانون املدين اجلزائري يتبىن التمييز بني املسؤوليتني، بدليل أنه نظّمهما يف موضعني خمتلفني، فنظّم 

ومبوجب . املسؤولية التقصريية ضمن مصادر االلتزام، يف حني نّظم املسؤولية العقدية يف آثار االلتزام

مكرر  140مبسؤولية املنتج يف املادة  قّنن املشرع ما يسمى 10-05بالقانون رقم  2005تعديل 

ولو يكون املنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب يف منتوجه حىت : "مدين، وقد نصت على ما يلي

وواضح من هذا النص أن املشرع قد سوى بني مجيع املتضررين . "لم تربطه بالمتضرر عالقة تعاقدية

ان من الغري، ويف هذا احلكم خروج ظاهر عن التمييز دون متييز بني ما إذا كان املتضرر متعاقدا أو ك

ومع ذلك يبدو أن املشرع مل حيسن التعامل مع هذا النوع اجلديد من . 56الكالسيكي بني املسؤوليتني

بقواعد خاصة، إذ اكتفى باملادة املذكور  –مثلما فعل املشرع الفرنسي  –املسؤولية، ذلك أنه مل يفرده 

  .إىل القواعد العامة –بالضرورة  –لرجوع أعاله، مما يتعّني معه ا

أصدر املشرع الفرنسي عدة قوانني : توّسع متزايد :بوادر تجاوز التمييز في التشريع الفرنسي . ب

، واملسؤولية )1ب(املسؤولية عن حوادث املرور : جتاوزت، بالفعل، التمييز بني املسؤوليتني نذكر منها

  .)3ب(ية الطبية ، واملسؤول)2ب(عن فعل املنتجات املعيبة 

جويلية  5بعد ترّدد كبري أصدر املشرع الفرنسي قانون  :المسؤولية عن حوادث المرور .1. ب

وقد نصت املادة . الذي يهدف إىل حتسني وضعية ضحايا املرور وتسريع إجراءات التعويض 1985

مت  األوىل منه بكل وضوح على أن أحكام هذا الفصل تطبق على ضحايا حوادث املرور حىت ولو

النقل بواسطة عقد، مما يُفهم منه أن القانون قد وضع نظاما خاصا لكل الضحايا سواء كان الدائن 

و�ذا الصنيع يكون القانون قد سوى بني مجيع الضحايا، ووضع . متعاقدا أو غري متعاقد مع املسؤول

  .57نظاما موّحدا يتجاوز التمييز بني املسؤوليتني
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جويلية  25أصدر االحتاد األورويب تعليمة يف  :لمعيبةالمسؤولية عن فعل المنتجات ا .2. ب

إىل  –بعد تأخر كبري  –تتعلق باملسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة، وقد بادر املشرع الفرنسي  1985

مايو  19مبوجب قانون  18-1386إىل  1-1386إدماجها يف القانون املدين يف املواد من 

املنتج، بقوة القانون، عن كل ضرر يلحق ضحايا  ، وبناء على النصوص تقوم مسؤولية1998

املنتجات املعيبة دون متييز بني املتعاقد والغري، وقد نصت على هذا احلكم، بكل وضوح، املادة 

  .58مدين، وهو ما اعتربه الفقه جتاوزا صرحيا للتمييز بني املسؤوليتني 1386-1

ية لضحايا احلوادث الطبية، حرص املشرع الفرنسي على توفري احلما :المسؤولية الطبية .3. ب

املتعلق حبقوق املرضى، وقد وّحد هذا القانون القواعد القانونية املطبقة  2002مارس  4فأصدر قانون 

يف هذا ا�ال بني القطاع العام والقطاع اخلاص، وأخضع املسؤولية لتنظيم قانوين واحد سواء تعّلق 

وهي مسؤولية  ،عّلق األمر باملسؤولية التقصريية أو العقديةاألمر باملسؤولية املدنية أو اإلدارية، وسواء ت

تقوم على أساس اخلطإ، ولكن يف حاالت معينة يستفيد الضحايا من نظام تعويضي باسم التضامن 

  .59الوطين

يبدو : التخلي عن الصرامة في التمييز بين المسؤوليتين :بوادر التجاوز من الناحية القضائية .2

لفرنسي قد ختلى نسبيا عن صرامته املعهودة يف التمييز بني املسؤوليتني، يظهر أن االجتهاد القضائي ا

، ومن خالل )أ(ذلك من خالل سعيه إىل تطبيق أنواع املسؤولية التقصريية على املسؤولية العقدية 

  .)ب(اعرتافه بالدعاوى التقصريية للمتعاقد والدعاوى العقدية للغري 

خرق واضح لقاعدة عدم الجمع  :ة على المسؤولية العقديةتطبيق أنواع المسؤولية التقصيري . أ

املسؤولية عن الفعل الشخصي، : من املعلوم أن املسؤولية التقصريية على ثالثة أنواع: بين المسؤوليتين

 –واملسؤولية عن فعل الغري، واملسؤولية عن فعل األشياء، ولكن االجتهاد القضائي الفرنسي أّسس 

، واملسؤولية العقدية عن فعل األشياء )1أ(باملسؤولية العقدية عن فعل الغري ما يُعرف  - باملماثلة 

  .)2أ(

نص املشرع الفرنسي على حاالت خاصة للمسؤولية  :المسؤولية العقدية عن فعل الغير .1. أ

مدين فرنسي، ولفضل االجتهاد القضائي مت وضع مبدإ عام  1384التقصريية عن فعل الغري يف املادة 

)Blieck( ةيف قضي 1991يف 
عام  ويف مقابل هذا مل ينص املشرع الفرنسي على مبدإ. 60

بادر االجتهاد  1155إىل  1146للمسؤولية العقدية عن فعل الغري، وأمام سكوت املواد من 

مدين فرنسي املتعلقة مبسؤولية املتبوع عن أفعال تابعه دون متييز  1374/5القضائي إىل تطبيق املادة 
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بني  بني ا�ال التقصريي وا�ال العقدي رغم ما يف ذلك من خرق واضح ملبدإ عدم اجلمع

وإذا كانت هناك بعض النصوص يف إطار العقود اخلاصة تشري إىل املسؤولية العقدية . 61املسؤوليتني

هل ميكن استخالص مبدإ عام يف هذا : للمدين عن أفعال الغري املباشرة، فإن السؤال الذي كان يُطرح

أكتوبر  18ا بتاريخ ا�ال؟ لقد جاء اجلواب باإلجياب يف قرار حملكمة النقض الفرنسية يف قرار هل

 .62، وتوالت القرارات فيما بعد يف هذا االجتاه1960

كان القانون املدين الفرنسي يورد حالتني للمسؤولية   :المسؤولية العقدية عن فعل األشياء  .2. أ

وتتعلق الثانية ) 1385املادة (التقصريية عن فعل األشياء، تتعلق األوىل باملسؤولية عن فعل احليوان 

وبعد بعد ظهور الثورة الصناعية وتزايد ضحايا احلوادث وضع االجتهاد ). 1386املادة (اء بتهدم البن

 )Teffaine( يف قضية 1896القضائي الفرنسي مبدأ عاما للمسؤولية التقطريية عن فعل األشياء يف 

وكانت غالبية الفقه ترفض وضع مبدإ مماثل للمسؤولية العقدية . 63مدين 1384/1استنادا للمادة 

، وهو ما سار عليه االجتهاد القضائي الفرنسي إىل 64حبجة خرقه لقاعدة عدم اجلمع بني املسؤوليتني

، وتأّكد ذلك بقرار آخر بتاريخ 197965فرباير  27غاية صدور قرار عن الغرفة املدنية الثالثة بتاريخ 

  .66جلب اهتمام الفقه كثريا 1995يناير  17

تداخل بين  :تعاقد والطابع العقدي على دعوى الغيرإضفاء الطابع التقصيري على دعوى الم . ب

جلأ االجتهاد القضائي الفرنسي، يف بعض األحيان، إىل االعرتاف بالدعاوى التقصريية : المسؤوليتين

، ويف مقابل ذلك جلأ أيضا، يف بعض األحيان، إىل االعرتاف بالدعاوى )1ب(للمتعاقد الضحية 

  .)2ب(العقدية للغري الضحية 

قضت حمكمة النقض الفرنسية،  :الطابع التقصيري على دعوى المتعاقد الضحية إضفاء .1. ب

يف بعض احلاالت، باملسؤولية التقصريية يف العالقات العقدية، نذكر من ذلك القرار الشهري املؤرخ يف 

، إذ قبل هذا القرار كانت تقضي بأن 67املتعلق بااللتزام بالسالمة يف عقد النقل 1989مارس  7

م بالسالمة ذو طابع عقدي، وهو التزام بنتيجة أثناء تنفيذ العقد، وهو التزام ببذل عناية قبل االلتزا

وملا كان املسافر الذي يتعّرض للضرر قبل أو بعد تنفيذ العقد مطالبا بإثبات خطإ . وبعد تنفيذ العقد

املسؤولية عن األشياء الناقل، مما جيعل يف وضعية صعبة باملقارنة مع الغري الذي بإمكانه اللجوء إىل 

مدين فرنسي، قضت حمكمة النقض يف القرار املذكور أعاله  1384/1بقوة القانون طبقا للمادة 

بالطابع التقصريي للدعوى املتعلقة خبرق الناقل اللتزام بالسالمة قبل وبعد تنفيذ العقد من أجل إفادة 

، أي دون حاجة )مدين 1384/1املادة (ن املسافر املضرور من املسؤولية عن فعل األشياء بقوة القانو 

  .إىل إثبات خطإ الناقل
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ويف نفس االجتاه، فيما يتعلق بالتزامات بعض أصحاب املهن احلرة، كاملوثق واحملضر 

القضائي، بالنصيحة، قضت حمكمة النقض الفرنسية بالطابع التقصريي املرتتب على خرق هذه 

ومن مث يتعّني على املتعاقد الضحية رفع . ة بني الطرفنيااللتزامات على الرغم من وجود عالقات عقدي

وقضت أيضا بأن خرق االلتزام حبسن النية . 68دعوى املسؤولية التقصريية ال دعوى املسؤولية العقدية

، ولكنها تراجعت عن 69يف التنفيذ ترتتب عنه مسؤولية تقصريية على الرغم من وجود عقد بني طرفني

وقضت أيضا . 71الرغم من تأييد بعض الفقه لالجتاه التقصرييعلى  70ذلك يف قرارات أخرى

صادر عن  2007فرباير  6باملسؤولية التقصريية عن اإل�اء التعسفي للعقد يف قرار شهري بتاريخ 

  .72الغرفة التجارية وقد أيّد�ا غالبية الفقه يف ذلك

التقصريي على  يف مقابل إضفاء الطابع :إضفاء الطابع العقدي على دعوى الغير الضحية .2. ب

دعوى املتعاقد الضحية، أضفت حمكمة النقض الفرنسية الطابع العقدي على دعوى الغري الضحية، 

  :وقد جتّلى ذلك يف مناسبتني

 فهي تتعّلق بطبيعة دعوى املسؤولية، يف إطار جمموعة عقود للمناسبة األولىبالنسبة 

)Groupe de contrats(كانت حمكمة النقض خّل بالتزامه، فقد  ، اليت يرفعها الغري ضد املدين امل

الفرنسية تقضي يف بداية األمر أن ملكتسب امللكية الفرعي، باعتباره من الغري بالنسبة للعقد الرئيسي، 

الرجوع بدعوى املسؤولية التقصريية، على البائع االبتدائي أو الصانع، إما على أساس املسؤولية عن 

 1382املادتان (، وإما على أساس اخلطإ )مدين فرنسي 1384/1املادة (األشياء غري احلية 

قضت الغرفة املدنية األوىل أن  1979أكتوبر  9ويف قرار هلا بتاريخ . 73)مدين فرنسي 1383و

الدعوى املباشرة ملكتسب امللكية الفرعي ضد الصانع هي بالضرورة عقدية، وكان موضوع القرار 

ويف خطوة ثانية قضت نفس الغرفة . 74لبيع املتتابعةسلسلة عقود متجانسة تضمنت عددا من عقود ا

أن لرّب العمل الرجوع بالدعوى املباشرة ضد صانع املواد من أجل املطالبة  1984مايو  29بتاريخ 

ويف . 75دعوى بالضرورة عقديةبضمان العيوب اخلفية اليت أصابت الشيء املبيع منذ تصنيعه، وهي 

خبصوص سلسلة عقود بعيدة عن فكرة نقل امللكية، أخذت  مرحلة جديدة، ومبوجب قرارين جريئني،

قضت بأنه عندما  1988مارس  8يف القرار األول بتاريخ . الغرفة املدنية األوىل بنظرية جمموعة العقود

يكّلف املدين بالتزام عقدي شخصا آخر بتنفيذ هذا االلتزام، فإن الدائن ال ميلك ضد هذا الشخص 

وقد تعّلق األمر، يف هذا القرار، بسلسلة تتكون من عقد مقاولة ومقاولة  .دعوى عقدية بالضرورةإال 

ويف . 76لرّب العمل ضد املقاول الفرعي دعوى مباشرة عقديةفرعية، وقد منحت الغرفة املدنية األوىل 
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قضت بكل صراحة بأنه يف جمموعة عقود إن املسؤولية العقدية  1988جوان  21القرار الثاين بتاريخ 

. 77ضرورة طلب تعويض كل الذين مل يصبهم الضرر إال أل�م كانوا مرتبطني بالعقد األصليتنظم بال

عن اجلمعية العامة حملكمة  1991جويلية  12بتاريخ ) Besse(ولكن بعد صدور القرار الشهري 

النقض أصبحت الطبيعة العقدية مقتصرة على سلسلة العقود اليت من ضمنها عقد ناقل للملكية، يف 

  .78سلسلة العقود اليت ال تتضمن ذلك تبقى املسؤولية فهي ذات طبيعة تقصريية حني أن

فهي تتعلق بالضرر الالحق بالغري نتيجة اإلخالل بااللتزام  للمناسبة الثانيةأما بالنسبة 

العقدي، فقد قضت الغرفة التجارية حملكمة النقض الفرنسية أن على الغري الضحية إثبات أن االخالل 

، يف حني رأت الغرفة املدنية لذات احملكمة أنه 79العقدي يشّكل بالنسبة إليه خطأ تقصرييابااللتزام 

وللفصل يف . 80يكفي الغري أن إثبات أن الضرر الذي حلقه ينسب إىل إخالل املدين بالتزامه العقدي

لغري يف ميكن ل: "هذا التباين يف وجهات النظر قضت اجلميعة العامة حملكمة النقض الفرنسية مبا يلي

العقد على أساس املسؤولية التقصريية أن يثري اإلخالل العقدي طاملا ان هذا اإلخالل سّبب له 

ويظهر أن هذا القرار خرق واضح ملبدإ ازدواجية املسؤولية، ذلك أنه بغض النظر عن صفة . 81"ضررا

ية كانت أم ضحية الضرر العقدي، متعاقدا كان أم غريا، وبغض النظر عن طبيعة الدعوى، تقصري 

عقدية، فإن شروط الدعوى متماثلة فيما يتعلق بالفعل املوّلد للمسؤولية، إذ يكفي الضحية، دائنا كان 

  .82أم غريا، أن يثبت أن الضرر الذي حلقه كان نتيجة إخالل املدين بالتزامه العقدي

: هلهامن تقليص الفوراق بين المسؤوليتين إلى تجا :بوادر التجاوز من الناحية الفقهية .2

يف ) Catala-Viney( نشري، يف هذا املقام، إىل مشروعني فقهيني يف غاية األمهية، أوهلما مشروع

، وثانيهما مبادئ القانون األورويب )أ(فرنسا الذي عمل على تقليص الفوارق بني املسؤوليتني 

  .)ب(للمسؤولية املدنية الذي جتاهل التمييز بني املسؤوليتني 

 حاول مشروع األستاذ: تقليص الفوارق بين المسؤوليتين :)Catala-Viney( مشروع . أ

)Catala ( ،إعطاء نفس جديد للقانون املدين الفرنسي مبناسبة مرور قرنني من الزمن على صدوره

، فعملت هذه األخرية على )Viney( وقد أسند هذه املهمة، يف جمال املسؤولية املدنية، لألستاذة

، أو من حيث التنظيم )1أ(إىل حّد بعيد سواء من حيث الطبيعة تقليص الفوارق بني املسؤولني 

  .)2أ(

باملسؤولية العقدية  )Catala-Viney( يعرتف مشروع :تقليص الفوارق من حيث الطبيعة .1. أ

إىل جانب املسؤولية غري العقدية، ولكن مع ذلك احتوى على نصني يعمالن على تقليص الفوارق 
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باخلرية املمنوحة للمتعاقد الضحية، يف حالة  النص األولتعلق ي. 83بني املسؤوليتني يف هذا ا�ال

الضرر اجلسماين، بني دعوى املسؤولية العقدية ودعوى املسؤولية غري العقدية، فقد نصت املادة 

غري أنه، عندما حيدث عدم التنفيذ ضرر جسماين، جيوز للمتعاقد اآلخر، : "على ما يلي 1341/2

باخلرية  النص الثانيويتعلق ". ، أن خيتار القواعد األصلح لهللحصول على تعويض هذا الضرر

املمنوحة للغري الضحية، نتيجة الضرر الالحق به من عدم تنفيذ االلتزام العقدي، بني دعوى املسؤولية 

عندما يكون عدم : "على ما يلي 1342العقدية ودعوى املسؤولية غري العقدية، فقد نصت املادة 

دي السبب املباشر للضرر الذي يلحق الغري، جيوز هلذا اخلري أن يطلب التعويض من تنفيذ االلتزام العق

وخيضع عندئذ لكل احلدود والشروط اليت خيضع هلا . 1366إىل  1362املدين على أساس املواد من 

وميكنه أيضا احلصول على تعويض ... الدائن للحصول على التعويض عن الضرر الالحق به شخصيا

سؤولية غري التعاقدية، ولكن يقع عليه عبء إثبات أحد األفعال املوّلدة املشار إليها يف على أساس امل

 ".1362إىل  1352املواد من 

على تقليص الفوارق بني  )Catala-Viney( مشروع :تقليص الفوارق من حيث التنظيم .2. أ

م األول من خّصص القس ناحية أولىمن : املسؤوليتني من حيث التنظيم، ويظهر ذلك من عدة نواح

-1351إىل  1343املواد من (الفصل الثاين لألحكام املشرتكة بني املسؤوليتني من حيث الشروط 

ومن . ، وهي تتعلق بالضرر القابل للتعويض، وعالقة السببية بني الضرر والفعل املوّلد للمسؤولية)1

سؤوليتني، فقد نصت املادة بصحة ابنود املسؤولية دون متييز بني امل 1382قضى يف املادة  ناحية ثانية

االتفاقات اليت موضوعها استبعاد أو تقييد التعويض هي يف األصل صحيحة، : "املذكورة على ما يلي

وّحد مدة تقادم الدعوى دون  ناحية ثالثةومن ". يف املسؤولية العقدية كما يف املسؤولية غري العقدية

تتقادم دعاوى املسؤولية املدنية بعشر : "ما يليعلى  1384متييز بني املسؤوليتني، فقد نصت املادة 

  ...".سنوات حتسب من وقوع الضرر أو تزايده

: تجاهل الفوارق بين المسؤوليتين: )PDERC( مبادئ القانون األوروبي للمسؤولية المدنية . ب

، "املدنيةمبادئ القانون األورويب للمسؤولية "اجته فريق من األكادمييني األوروبيني إىل وضع ما يُعرف بـ 

على حّد تعبري األستاذ  –باللغة اإلجنليزية، ويظهر  2005وقد صدر هذا العمل األكادميي سنة 

وبالفعل فإن قراءة يف . 84أنه يتجاهل التمييز بني املسؤوليتني التقصريية والعقدية – )Huet(الفرنسي 

: ، على النحو اآليتتكشف عن ذلك، وقد جاءت عناوين فصوله الستة، تؤّكد ذلك) 36(مواده الـ 

 General Conditions(الشروط العامة للمسؤولية  -2. )Basic Norm( قاعدة األساس -1
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of Liability( .3-  أسس املسؤولية)Bases of Liability.( 4- الدفاعات )Defences .(

  .Remedies(85(العالجات  -6). Multiple Tortfeasors( تعدد الفاعلني -5

III .رؤى متباينة: ز بين المسؤوليتين آفاق التميي:  

يبدو أن آفاق التمييز بني املسؤوليتني التقصريية والعقدية تسري يف اجتاهني خمتلفني، إما 

، وإما إبدال التمييز السابق بتمييز )1(االحتفاظ بالتمييز بني املسؤوليتني مع تقليص الفوارق بينهما 

  .)2(جديد يتماشى مع املستجدات احلديثة 

اقرتح واضعو : رؤية كالسيكية بطابع تجديدي :تقليص الفوارق بين المسؤوليتيننحو  .1

اإلبقاء على التمييز بني املسؤوليتني مع ) 2017مارس  13(مشروع تعديل املسؤولية يف فرنسا 

ناحية من : تقليص الفوارق بينهما قدر اإلمكان شكال ومضمونا، يظهر ذلك من خالل النقاط التالية

ناحية ومن . عنوانا للباب الفرعي الثاين" املسؤولية املدنية"املشروع مصطلحا جامعا وهو  استعمل أولى

الضرر القابل (خّصص الفصل األول من القسم الثاين لألحكام املشرتكة بني املسؤوليتني  ثانية

 –على حق املتعاقد الضحية  1-1233نصت املادة  ناحية ثالثةومن ). للتعويض وعالقة السببية

أو ) األصل(يف اخلرية بني اللجوء إىل قواعد املسؤولية غري العقدية  –لنسبة لألضرار اجلسمانية با

على حق الغري  1234نصت املادة  ناحية رابعةومن ). االستثناء(اللجوء إىل قواعد املسؤولية العقدية 

ولية غري العقدية يف اخلرية بني اللجوء إىل قواعد املسؤ  –بالنسبة لألضرار اجلسمانية  –الضحية 

نصت املادة  ناحية خامسةومن ). االستثناء(أو اللجوء إىل قواعد املسؤولية العقدية ) األصل(

سواء بالنسبة للمسؤولية العقدية أو ) حتديد أو استبعاد(على صحة بنود املسؤولية  1281/1

واملسؤولية غري ) 1281/2املادة (املسؤولية غري العقدية باستثناء املسؤولية عن األضرار اجلسمانية 

 .86)1283املادة (العقدية املؤسسة على اخلطإ 

رأى بعض الفقه ا�تهد أن : رؤية حديثة من زوايا مختلفة :نحو تمييز جديد للمسؤولية .2

أو  )أ(املستقبل سيكون للتمييز بني املسؤولية يف الشريعة العامة واملسؤولية يف التشريعات اخلاصة 

أو للتمييز بني املسؤولية البسيطة واملسؤولية  )ب(ية املهنية واملسؤولية غري املهنية التمييز بني املسؤول

  .)ج(املشّددة 

خّصصت : التمييز بين المسؤولية في الشريعة العامة والمسؤولية في التشريعات الخاصة . أ

 للحديث عن مستقبل التمييز" مقدمة يف املسؤولية"عدة صفحات من كتا�ا  )Viney( األستاذة
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بني املسؤوليتني العقدية وغري العقدية، فتحدثت عن االنتقادات الفقهية املوّجهة له يف ضوء القانون 

املقارن، وبّينت هشاشة التمييز بينهما يف القانون الوضعي الفرنسي واالجتهادات القضائي، وطالبت 

ذا التمييز مل يعد بضرورة توسيع سلطات القاضي يف تطبيق التمييز بني املسؤوليتني، وكشفت أن ه

مناسبا يف بعض احلاالت السيما فيما يتعّلق باملسؤوليات املهنية، وأوضحت اجتاه القانون الوضعي إىل 

التخلي عن هذا التمييز، وانتهت إىل القول أنه يف الوقت احلايل جيب جتّنب أن يؤدي التطّور املذكور 

 Droit( ّني اإلبقاء على نظام للشريعة العامةأعاله إىل تفتت قانون املسؤولية املدينة، ومن مث يتع

commun(  واسع وموّحد قدر املستطاع من خالل تقليص الفوارق املبدئية املوجودة بني املسؤولية

العقدية واملسؤولية التقصريية إىل أدىن حّد يتطلبه احرتام العقد، وعدم قبول خروقات هلذا التنظيم العام 

ويف . 87خصوصية الوضعية أو النشاط الذي يعطي حمال للمسؤولية إال إذا كانت حقيقية تتطلبها

أن التمييز بني املسؤوليتني العقدية والتقصريية سيفقد  )Viney( نظر�ا للمستقبل رأت األستاذة

" الشريعة العامة"أمهيته لصاحل متييز آخر، يّتجه إىل تأكيد وجوده اليوم شيئا فشيئا، وهو التمييز بني 

 .88اصة للمسؤولية املدنيةوالتشريعات اخل

 صاحب هذا االقرتاح هو األستاذ: التمييز بين المسؤولية المهنية والمسؤولية غير المهنية  . ب

)P. Jourdain( عّرب عنه يف مقال له بعنوان: "La responsabilité professionnelle et 

les ordres de responsabilité civile" املسؤولية املهنية من ، انطلق فيه من التساؤل عن موقع

التمييز الكالسيكي بني املسؤوليتني، فهل هي مسؤولية عقدية أو تقصريية أو ال عقدية وال تقصريية؟ 

وكان اجلواب أن االجتهاد القضائي الفرنسي مييل إىل إضفاء الطابع العقدي على املسؤولية يف هذه 

انا، يتجاوز التمييز الكالسيكي، وينشئ احلالة رغم االنتقادات الفقهية، بل أن املشرع نفسه، أحي

وبالنظر إىل االنتقادات املوّجهة لالجتهاد القضائي متىن األستاذ . نظاما قانونيا موحّدا للمسؤولية املهنية

)P. Jourdain(  إعادة النظر يف األساس العقدي للمسؤولية املهنية من أجل البحث عن حلول

ما وان هناك عالمات تدل على االجتاه حنو التوحيد، ولكن �دف إىل توحيد نظام املسؤولية، السي

أنه يتعّني  )P. Jourdain( يبقى التساؤل عن وسائل توحيد قواعد املسؤولية املهنية؟ جييب األستاذ

إذا كانت املسؤولية منظمة قانونا، من حيث شروطها ونطاقها، وجب التقّيد : التمييز بني فرضني

مثال القواعد املتعلقة (التمييز الكالسيكي بني املسؤوليتني يف حدود ضيقة بذلك، وال يتم اللجوء إىل 

إما القول أن : أما إذا كانت املسؤولية غري منظمة قانونا فهناك حالن...). بالدعوى وتنازع القوانني

طبيعة الدعوى ختتلف باختالف صفة الضحية، وإما التصريح أن كل االلتزامات املهنية هي ذات 
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 .P(  عقدية، ومن مث ختضع للنظام التقصريي، وهو احلل الذي مال إليه األستاذطبيعة غري

Jourdain(
89. 

يف  )E. Juen( ترى األستاذة: التمييز بين المسؤولية البسيطة والمسؤولية المشّددة  . ج

 La remise en cause de la distinction entre la( أطروحتها القّيمة بعنوان

responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle ( وجوب إعادة النظر

يف التمييز الكالسيكي بني املسؤوليتني على أساس أن طبيعتهما واحدة، وأما الفوارق املوجودة بينهما 

املسؤولية "مدين فرنسي اليت حتّدد نطاق  1150فهي غري صحيحة السيما فيما يتعلق باملادة 

ففيما خيص الطبيعة بّينت أن هناك تطابقا بني املسؤوليتني من حيث الشروط . قعبالضرر املتو " العقدية

أما فيما خيض الفوارق، فبّينت نقائص العرض الكالسيكي لنظام املسؤولية، . ومن حيث الوظائف

ويف هذه النقطة األخرية أثبتت أن العقد ما هو إال قانون طاملا . ونادت بتوحيد نظام املسؤولية املدنية

نه ينشئ قواعد ملزمة للجميع، مث عملت على نقض الفوارق املوجودة بني املسؤوليتني من حيث أ

التنظيم، وانتهت إىل وجوب توحيد املسؤوليتني، مبيّنة فوائد هذا التوحيد من بساطة، وعدل، 

أن املستقبل سيكون لتمييز جديد يف  )E. Juen( يف مقابل هذا التوحيد ترى األستاذة. 90وتناسق

)Gravité( طار املسؤولية املدنية يعتمد على معيار جديد يتمثل يف اخلطورةإ
91.  

  :خاتمة

قد التقصريية والعقدية أن التمييز الكالسيكي بني املسؤوليتني  لقد أظهرت هذه الدراسة

املدنية يف القانون الوضعي كما ة للمسؤولية يتعّرض هلزات عنيفة مل يعد على إثرها ميثل الصورة احلقيق

وهذا راجع بالدرجة األوىل إىل اصطناعية التمييز يف القوانني واالجتهادات القضائية،  ةجمّسد هي

والشك أن هذا السبب هو ، القانوين مالنظاأو من حيث  القانونية سواء من حيث الطبيعةاملذكور، 

ضحايا يف الذي دفع الفقه املعاصر إىل التفكري يف إجياد حلول بديلة حتقق محاية فعالة حلق ال

ويف اعتقادنا أن هناك مجلة من احلقائق البد من أخذها بعني االعتبار للفصل يف مستقبل  .التعويض

ثبت لرجال القانون أن سلطان اإلرادة جمرد فكرة  ناحية أولىمن : التمييز الكالسيكي بني املسؤوليتني

 ناحية ثانيةومن . من إرادة املشرعيستمد قوته امللزمة  -يف حقيقة األمر  -فلسفية خيالية، وأن العقد 

 ناحية ثالثةومن . إن الفوارق بني املسؤوليتني نظرية أكثر منها عملية، وهي تتناقص من يوم إىل آخر

يظهر واضحا أن معاجلة ظاهرة األضرار اجلسمانية ال يكون عن طريق نظام املسؤولية، بل البد من 
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يبدو أن املسؤولية املهنية يف تزايد مستمر، وال  ة رابعةناحيومن . إفراده بنظام تعويضي قانوين مستقل

يبقى التساؤل قائما حول  ناحية خامسةومن . ميكن إخضاعها للتمييز الكالسيكي بني املسؤوليتني

  .األضرار البيئية، وكيفية التعامل معها

ملدين عرب ويف ضوء هذه احلقائق نرى أنه ينبغي إعادة النظر يف أحكام املسؤولية يف القانون ا

التمييز بني املسؤولية املدنية املهنية واملسؤولية املدنية غري  يُستحسن ناحية أولىمن : اخلطوات التالية

ختضع املسؤولية املهنية لنظام قانوين موّحد، دون متييز بني الضحايا، يسهر  ناحية ثانيةومن . املهنية

ختضع  ناحية ثالثةومن ...). اإلثبات –التقادم  –أساس املسؤولية (املشرع على تنظيمه بدقة 

إما للتمييز الكالسيكي بني املسؤوليتني يف حدود  –حبسب اختيار املشرع  –املسؤولية غري املهنية 

وهو ما نّؤيده  – ضيقة تأخذ بعني االعتبار احرتام توقعات األطراف املتعاقدة، وإما لنظام قانوين موّحد

 140حذف املادة  ناحية رابعةومن . ين املوّحد للمسؤولية املهنيةخيتلف بالضرورة عن النظام القانو  -

، ووضع نظام تعويضي )املتعلقة بالتعويض عن األضرار اجلسمانية عند انعدام املسؤولية(مدين  1مكرر

يكون التعويض عن األضرار البيئية  ناحية خامسةومن  .لألضرار اجلسمانية مستقل عن نظام املسؤولية

يف إطار نظام املسؤولية، ولكن بنص تشريعي خاص خارج القانون  –ار اجلسمانية خالفا لألضر  –

 .املدين بالنظر إىل خصوصيات هذا النوع من املسؤولية

                                                           
املؤرخ يف  58-75، يعدل ويتمم األمر رقم 2005يونيو  20مؤرخ يف  10-05قانون رقم ( 2005بعد تعديل  1

) 2005يونيو  26، مؤرخة يف 44، ع 2005واملتضمن القانون املدين املعدل واملتمم، ج ر  1975سبتمرب  26

، األوىل تتعلق مبسؤولية املنتج، والثانية تتعلق بالتعويض عن 1مكرر 140مكرر و  140: أضاف املشرع املادتني

  .الضرر اجلسماين عند انعدام املسؤول
السيما في الفصلين " آثار االلتزام"املشرع تناول املسؤولية العقدية يف الباب الثاين "يرى األستاذ علي فياليل أن  2

االلتزامات، الفعل املستحق "". التنفيذ بطريق التعويض"و" التنفيذ العيني"توالي األول والثاني المعنونين على ال

والواقع أن املشرع قد تناول املسؤولية العقدية يف الفصل . 17. ، ص2015، 3للتعويض، موفم للنشر، اجلزائر، ط

  .ية، إذ هو يتعلق بتنفيذ االلتزام عينياالتنفيذ بطريق التعويض، أما التنفيذ العيين فال عالقة له باملسؤولية العقد: الثاين
إىل  1- 1386، املواد من 1998ماي  19املؤرخ يف  389- 98أضاف املشرع الفرنسي، مبوجب القانون رقم  3
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5 C. Sainctelette, De la responsabilité et de la garantie (accident de transport et de 
travail), Bruylant, 1884. 
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       ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،"ب"أستاذة محاضرة  - حمداوي نورة.د

  بومرداس -جامعة امحمد بوقرة

  االلتزام ببذل عناية وااللتزام بتحقيق نتيجة في ظل المسؤولية المدنية
  

  :مقدمة

يعرب االلتزام عن وجود رابطة قانونية بني شخصني مها كل من املدين والدائن، حيث يلتزم 

  .ملدين بأداء معني ملصلحة الدائن مما جيعله كقاعدة عامة مسؤوال عن َدينها

  .نظرا لتنوع هذه االلتزامات، فلقد درج الفقه على تقسيمها إىل تقسيمات عدة وفقا لنفاذها

ق نتيجة، ملا يرتبط �ذا التزام ببذل عناية وااللتزام بتحقي من أهم هذه التقسيمات تقسيمها إىلو 

ن يتعني عليه عبء إثباته، وصوال إىل حتقيق مسؤوليته الشخصية أو حتديد للخطأ ومَ التقسيم من 

  .1املوضوعية يف حالة عدم تنفيذ االلتزام والقصور يف تنفيذه

سواء كان التزاما ببذل عناية أو التزاما بتحقيق  إن عبء إثبات اخلطأ بصدد تنفيذ االلتزام

نظمة القانونية يف إطار حتديد األساس القانوين للمسؤولية نتيجة يعد مسألة جوهرية، ال سيما أن األ

. املدنية قد انقسموا إىل نظامني قانونيني مها نظام املسؤولية الشخصية ونظام املسؤولية املوضوعية

وجتدر اإلشارة هنا أن ازدواج األساس الذي تقوم عليه املسؤولية يؤثر مباشرة  على طبيعة االلتزام 

ن فيما إذا كان التزامه التزاما ببذل عناية أو التزاما بتحقيق نتيجة مما يدفعنا إىل طرح امللقى على املدي

أو بتحقيق نتيجة يف ظل ازدواجية هاتني  ببذل عنايةالتزام املدين أين يتجسد : اإلشكال التايل

  النظريتني، وما مدى تأثر الطبيعة القانونية اللتزام املدين بتطور املسؤولية املدنية ؟

  :لإلجابة عن هذه اإلشكالية نقرتح اخلطة التالية

  .مضمون اإللتزام ببذل عناية وااللتزام بتحقيق نتيجة يف ظل نظرية االلتزامات: املبحث األول

  .يف إطار املسؤولية املدنية تطور نظرية االلتزامات: املبحث الثاين
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  بتحقيق نتيجة تحديد مضمون اإللتزام ببذل عناية وااللتزام: المبحث األول

قد يطلب من املدين أحيانا نشاط معني يؤمل من وراءه نتيجة معينة، فإن مل حتقق هذه 

، وهنا نكون أمام االلتزام بتحقيق 2األخرية اعترب خمال بالتزامه، مما يقيم مسؤوليته اجتاه الدائن بااللتزام 

. قيق اهلدف املرجو من التزامهنتيجة وأحيانا أخرى يعهد املدين ببذل ما بوسعه وقدرته من أجل حت

وهنا إذا مل تتحقق النتيجة يتحلل من التزامه إال إذا أثبت الدائن أنه مل يبذل العناية الالزمة لتحقيق 

ذلك، وهنا يكون أمام االلتزام ببذل عناية، وعليه فأمهية التمييز بني االلتزام ببذل عناية وااللتزام 

ثبات، ففي إطار االلتزام بتحقيق نتيجة يكفي ديد املكلف باإليف حت بتحقيق نتيجة تظهر فعاليتها

للدائن إثبات عدم حصول النتيجة املتوقعة من قبل املدين حىت تقوم مسؤولية هذا األخري، والذي ال 

  .3ميكنه الدفع �ا إال بإثباته للسبب األجنيب

يقع على الدائن، الذي  أما يف حالة االلتزام ببذل عناية، فإن عبء إثبات عدم حتقق النتيجة

يكون عليه إثبات أن املدين مل يتخذ احليطة يف تنفيذ ما عليه من التزام، واملدين ما عليه إال إثبات أنه 

  .يبذل العناية واحليطة الالزمني لذلك، إىل أن النتيجة تتحقق

  معايير التمييز بين االلتزام ببذل عناية وااللتزام بتحقيق نتيجة: المطلب األول

را ألمهية التمييز بني هذين االلتزامني، فقد تعددت االجتاهات الفقهية يف التفريق بينهما من نظ

  :خالل عدة معايري، أمهها

  مالحتمعيار اإل: الفرع األول

يعتمد أصحاب هذا املعيار يف التمييز بني االلتزام ببذل عناية وااللتزام بتحقيق نتيجة عن 

لنتيجة، حبيث كلما كانت عناصر حتقق هذا النتيجة تتعلق عنصر االحتمال الذي تتوقف عليه ا

بأسباب مستقلة عن إرادة املدين وجتاوز يف نفس الوقت قدراته، فإنه يف هذه احلالة يكون ملزما ببذل 

رادة املدين إيف ظل االستقاللية األسباب وخروجها عن  النتيجة املرجوة من االلتزام إىلعناية للوصول 

  .4عل خطر عدم حتقق النتيجة قائما ال شك فيهبااللتزام، مما جي

  املرجوةوعليه ومبفهوم املخالفة هلذا املعيار فإنه كلما يقل نصيب االحتمال يف حتقق النتيجة 

  .كانت نتيجة غري مشكوك فيها، فإننا نكون أمام التزام بتحقيق نتيجة
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ف ميكنها التسديد فيه أو التحقيق ورغم وضوح وبساطة هذا املعيار إال أن إرادة األطرا :نقد المعيار

منه ما دمنا يف إطار املسؤولية العقدية، فالعقد شريعة املتعاقدين، وبالتايل بإمكان هؤالء جتاهل طبيعة 

  .5االلتزام االحتمالية وتغيريه من التزام بتحقيق نتيجة إىل التزام ببذل عناية أو العكس

  معيار مساهمة الضحية: الفرع الثاني

، حبيث يكون االلتزام 6يستند إليه القضاء الفرنسي إذ ينظر فيه إىل دور الضحية وهومعيار

حتقق النتيجة غري مرتبط باإلرادة املطلقة للمدين بل تتصل بسلوك الدائن، إذا كان التزاما ببذل عناية 

الدائن ، ومبفهوم املخالفة فكلما سلمت الضحية نفسها 7فهنا الضحية ال تسلم نفسها كلية إىل الدائن

، كما هو احلال يف عقد نقل 8مما جيعل دورها دورا سلبيا فنكون حينها أمام التزام بتحقيق نتيجة

األشخاص، فالراكب عندما يركب وسيلة النقل يكون خاضعا للناقل الذي ينفذ التزامه بنقله إىل 

  .9الوجهة املتفق عليها سليما معاىف

ط حتديد طبيعة االلتزام فيها إذا كان التزاما ببذل عناية أو يؤخذ على هذا املعيار أنه رب: نقد المعيار

ئن ومدى ارتباطها بتحقيق النتيجة، ليس عالمة على االلتزام ببذل التزاما بتحقيق نتيجة على إرادة الدا

  .10عناية بل جيعل منه سببا من أسباب اإلعفاء ويدخل بذلك يف إطار خطأ املضرور

  معيار اإلرادة: الفرع الثالث

تفاديا لالنتقادات املوجهة للمعايري السابقة، جعل أنصار هذا املعيار اإلرادة املعيار األجنع يف و 

التمييز بني االلتزام ببذل عناية وااللتزام بتحقيق نتيجة، حبيث إذا كانت اإلرادة تتجه إىل حتقيق نتيجة 

اليت يرمي من خالهلا صاحبها إىل إلزام معينة كان االلتزام التزاما بتحقيق نتيجة، فالعربة هنا إىل اإلرادة 

  11نفسه اجتاه الطرف اآلخر

غري أنه يعاب على هذا املعيار أن اإلرادة ليست دائما واضحة وكافية لتحديد نية : المعيارنقد 

صاحبها، إذ قد يكتنفها بعض الغموض مما يصعب حتديد هذه اإلرادة، وبالتايل عدم الدقة يف حتديد 

  .12ما كان التزاما ببذل عناية أو التزاما بتحقيق نتيجة طبيعة االلتزام إذا

  مشكالت عبء اإلثبات: المطلب الثاني

إن عبء إثبات اخلطأ بصدد تنفيذ التزام ما ببذل عناية يعد مسألة جوهرية، وعلى سند من 

ببذل  أن على الدائن إثبات االلتزام وعلى املدين إثبات التخلص منه، ال يتوفر اخلطأ يف جانب املدين

اليت تقود إىل النتيجة اليت أرادها  عناية إال إذا قصر عن بذل العناية املطلوبة منه يف اختاذ الوسيلة

النتيجة  أنه يف االلتزام بتحقيق نتيجة فإن عدم حتقق إذ ،املتعاقدان على خالف االلتزام بتحقيق نتيجة
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ي ال يظهر إال بتقدير سلوك املدين يف هو عدم تنفيذ االلتزام الذي يتكون منه اخلطأ، ذلك اخلطأ الذ

الذي جعل القانون قدر عنايته معيارا للوفاء �ذا االلتزام مما يستوجب " الرجل العادي"ضوء سلوك 

  .إثبات قصوره عن عناية هذا الرجل املعتاد، وهذا هو وجه اخلطأ احلقيقي

  عبء اإلثبات في االلتزام ببذل عناية: الفرع األول

بذل عناية أو بوسيلة من االلتزامات اليت يلتزم املدين مبقتضاها القيام بالعناية يعد االلتزام ب

الواجبة عليه قانونا أو اتفاقا، أو أن يبذل ما يف وسعه ألجل تنفيذ التزامه دومنا أن يتعهد بتحقيق 

جة، غاية، فهو ملزم باستخدام مجيع الوسائل املمكنة إلرضاء دائنه، غري أنه ال يضمن حتقق النتي

ومثال ذلك الطبيب واحملامي حيث يتعهدان ببذل كل اجلهد والعناية ويف اختاذ الوسائل املمكنة 

  .واملتاحة ألجل تنفيذ التزامهما الذي لن يكون مطلقا ضمان الشفاء أو ربح القضية

إذا كان واجبا على املدعي إثبات ما يدعيه، فإن الدائن يف االلتزام ببذل عناية سيكون واجبا 

يه هذا اإلثبات يف كل احلاالت اليت تفتقر إىل السند القانوين بوجود تقصري أو خطأ يف جانب عل

  .13املدين يف ظل الظروف اليت حتيط بعدم التنفيذ أو التنفيذ املعيب

مبجرد عدم حتقق النتيجة، كعدم   -علي سبيل املثال –فلن يقوم اخلطأ يف جانب الطبيب 

طبيب بعالجه، فيكون واجبا على املريض أو من ميثله قانونا يف الدعوى شفاء املريض يف التزام هذا ال

إثبات وجود إمهال أو عدم احتياط يف حق هذا الطبيب وآيته عدم بذل العناية يف " أي على الدائن"

  .14اختاذ الوسائل املؤدية إىل ذلك، مما يستلزم تقدير سلوك هذا الطبيب وفق معيار الطبيب املعتاد

بالذكر أن اخلطأ يف تنفيذ االلتزام العقدي ال يتوافق وال يتماثل مع اخلطأ ومن اجلدير 

  .التقصريي بعدم االحتياط أو اإلمهال

ل عناية ميكنه أن ينفي اخلطأ يف جانبه بإقامة الدليل على أنه بذل وعمل ذوإذا كان املدين بب

ط، أدى إىل عدم تنفيذه، فإن املدين ما يف وسعه لتنفيذ التزامه، أو أنه مل يرتكب إمهاال، أو عدم احتيا

بتحقيق نتيجة ليس له أن يقيم الدليل على انعدام اخلطأ يف جانبه، ولن يتخلص من مسؤوليته إال 

  .بإثبات السبب األجنيب

ومن مث ال ينبغي اخللط بني افرتاض اخلطأ وااللتزام بتحقيق نتيجة، ذلك أن افرتاض اخلطأ ال 

ببذل عناية، وعندئذ سيكون على املدين الذي مت افرتاض اخلطأ يف جانبه يكون إال يف نطلق االلتزام 
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اخل أي ينفي اخلطأ ... قد عمل ما يف وسعه لتنفيذ التزامه، أو أنه مل يرتكب إمهاال أو عدم احتياط 

 .Présomption de fauteرتاض اخلطأ اف، أي 15عن نفسه

لى خالف النقل الربي ببذل عناية، وليس ففي إطار النقل اجلوي لألشخاص يلتزم الناقل اجلوي ع

  .16بتحقيق نتيجة فيما يتعلق بسالمة املسافرين

ومن مث فإن املخاطر املالزمة للمالحة اجلوية ال يسال الناقل اجلوي عن األضرار اليت ميكن أن 

اليت أرادها تنتج عنها إال إذا قصر عن بذل العناية املطلوبة منه يف اختاذ الوسائل اليت تؤدي إىل الغاية 

  .العاقدان

ويكون الناقل اجلوي موفيا بالتزامه مىت ثبت أنه قد بذل القدر املطلوب من العناية أي أنه مل 

  .يرتكب أي خطأن مبعىن عدم وجود خطأ يف جانبه، وهذا ال يعد سببا أجنبيا

املسافرين  ءومن اجلدير باملالحظة أن الناقل البحري لألفراد املسافرين يلتزم أيضا بسالمة هؤال

من يونيو  18من كل ضرر، غري أن خطأ هذا الناقل البحري ال يكون مفرتضا دائما، ذلك أن قانون 

والطي حيكم العقود اخلاصة باستئجار السفن والنقل البحري قرر بأن خطأ الناقل  1966سنة 

  ب املضرور يف إطار احلوادث الفرديةالبحري واجب اإلثبات من جان

  بء اإلثبات في االلتزام بتحقيق نتيجةع: الفرع الثاني

إن االلتزام بتحقيق نتيجة أو كما يسمى أيضا االلتزام بتحقيق غاية يتحدد مضمونه يف تطابق 

اهلدف الذي يرمي الدائن إىل حتقيقه مع التزام مضمون املدين، فالتزام البائع بنقل ملكية الشيء املبيع 

من هذا االلتزام، ) املشرتي(دف الطي يسعى إليه الدائن اهل عم -على سبيل املثال- وتسليمه يتطابق

  .فيكون عندئذ التزام البائع يف هذا الفرض التزاما بتحقيق نتيجة

 املدينالفرتاض خطأ  -كما يقرر البعض–ومن مث فإن عدم حتقق النتيجة يفسح ا�ال 

  .حبسبانه قد ختلف عن أداء التزامه

باالمتناع عن عمل، مها التزامان بتحقيق نتيجة دائما، فإن  ولئن كان االلتزام بإعطاء وااللتزام

  .نطاق التفرقة بني االلتزام بتحقيق نتيجة وااللتزام ببذل عناية يتحدد فقط يف حاالت االلتزام بعمل

 1995فرباير  28قررت الغرفة املدنية األوىل مبحكمة النقض الفرنسية يف ويف هذا اإلطار 

جنيب من جانب املدين بااللتزام بنتيجة هو السبب الوحيد الذي يسمح بأن إثبات حتقق السبب األ

  .مسؤوليته انعقادبعدم 
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أن التدبر يف واقع القضاء الفرنسي بصدد االلتزام بتحقيق نتيجة   BENABENTويرى

يالحظ أن بعض األحكام تقيم قرينة اخلطأ، وقرينة رابطة السببية بني اخلطأ والضرر مبجرد عدم توصل 

  .ن إىل حتقيق النتيجة، وعليه أن يعفي نفيه من املسؤولية بإثبات السبب األجنيباملدي

 du faitاإلنساين  الفعلويستفاد من التطبيق القضائي أن على املدين بتحقيق نتيجة إثبات 

humain  )وكل )حاالت السبب األجنيب(، وحالة القوة القاهرة )أي فعل املضرور أو فعل الغري ،

  .ل عن نشاط أو سلوك أو تصرف املدينذلك يتم مبعز 

  :إىل املدينيكون منسوبة  نقانونا أنه توجد ثالثة أنواع للسبب األجنيب، ال ميكن أومن املعلوم 

 la force majeureالقوة القاهرة  -

 le fait d’un tiers et celui de la victime فعل الغري وفعل املضرور -

الذي   la cause unique تعد هي السبب الوحيد وهذه احلالة النوعية للسبب األجنيب

  .ميكن مبقتضاه أن يتم إعفاء املدين من مسؤوليته عن عدم حتقق النتيجة إعفاٍء كامال

أما وقتما تساهم حالة من حاالت السبب األجنيب مع نشاط املدين حىت ما مل يوصف 

ن املدين هنا ال جيد لنفسه  أالإ ،باخلاطئ، وإثبات أن ذلك كان هو مصدر الضرر الذي حلق بالدائن

وفقا للتفصيل ... من املسؤولية   une exonération partielleمكانا سوى اإلعفاء اجلزئي 

  :التايل

لو كان سبيل التصرف قد حتدد وفقا لوجود خطأ من جانب املضرور، فإن هذا اإلعفاء 

أو إنقاض اإلضرار باملصاحل  يأخذ مظهرا يتجسد يف تقليل اجلزئي من املسؤولية بالنسبة للمدين

  اخلاصة بالدائن، وهذا يعين قسمة املسؤولية بني الدائن واملدين

 un partage de responsabilité.  

  زامات في إطار المسؤولية المدنيةتطور نظرية االلت: المبحث الثاني

ي وقع يف املسؤولية العقدية ختتلف كيفية إثباته حبسب نوع االلتزام الذإن خطأ املدين 

اإلخالل به، فإذا كان هذا االلتزام ببذل عناية، فإن القانون يفرتض عدم خطأه إىل أن يثبت الدائن 

  .أن املدين قد قصر يف بذل القدر الالزم من العناية الواجبة

أما إذا كان االلتزام بنتيجة، فعندئذ يعد املدين خمطئا �رد حتقق النتيجة، ما مل يقم هو الدليل 

  .دم حتققها إمنا يرجع إىل سبب أجنيب ال يد له فيهعلى أن ع
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 أساس إزدواجية ظل في نتيجة بتحقيق امز واإللت عناية ببذل امز اإللت: المطلب األول

  المدنية المسؤولية

 جوهرية مسألة يُعد نتيجة حتقيق أو عناية ببذل ما امز إلت تنفيذ بصدد اخلطأ إثبات عبء إنف

 امز اإللت يتجسد أين :هنا نفسه يطرح فإن السؤال الذي ،مزدوجة األساس باعتبار أن املسؤولية املدنية

  النظريتني؟ هاتني ظل يف نتيجة أو االلتزام بتحقيق عناية ببذل

  عناية ببذل م از لإللت كتطبيق الشخصية المسؤولية :الفرع األول 

 يكونين املد فإن النظرية هلذه ووفقا 17املدنی، للمسؤولية كأساس وضعت نظرية أول وهي

 األساس مع يتفق شك بال وهذا ،ثابتا أو مفرتضا خطأ كان سواء اخلطأ أساس على مسؤوال

 الفرنسي املدين القانون من 1382 املادة لنص طبقا اخلطأ على تقوم اليت املدنية للمسؤولية التقليدي

 املسؤول خطأ إثبات املضرور من تستلزم واليتاجلزائري  املدين القانون من 124 املادة تقابلها واليت

 دفع إمكانية له يكون والذي  18الضرر يف تسبب الذي األشياء حارس قبل من وقوعه يفرتض والذي

 .األجنيب السبب بإثبات عنه املسؤولية

 Léon" "ليون مازو"و" Henri" "هنري"و Ripert" ريبري"ويعترب كل من الفقيه 

Mazeaud "وير نظرية اخلطأ، ووفقا هلؤالء الفقهاء فإن كل من الفقهاء الذين أيّدوا وعملوا على تط

 .19مسؤولية بدون خطأ تعترب بالنسبة للقانون املدين مبثابة إدانة للربيء يف القانون اجلزائي

 ،ثبات اإل الواجب الشخصي اخلطأ نظرية الشخصية النظرية يف قيلت اليت النظريات ومن

 القانون من  176  املادة نص خالل من ؤوليةللمس كأساس اخلطأ فكرةاجلزائري  املشرع كرس ولقد

 يتجسد حبيث الفرنسي املدين القانون من 1147 إىل 1137 املواد بنص املقابلة اجلزائري املدين

 إمهال عن أو منه عمد عن التنفيذ عدم كان سواء اماتهز اللت املدين تنفيذ عدم يف العقدي اخلطأ

  .20منه

 االلتزامالعقدي، ويف إطار  اللتزامهسد يف عدم تنفيذ املدين إن القصور لعدم حتقيق نتيجة يتج

ببذل عناية فإن املدين ال يتوفر اخلطأ يف جانبه إال إذا قّصر يف بذل العناية الالزمة واملطلوب منه 

  .21لبلوغ النتيجة املرجوة من املتعاقدان اختاذها

 يتوافق وال يتماثل مع اخلطأ العقدي ال االلتزامواجلدير بالرتكيز هنا أن اخلطأ يف تنفيذ 

  .22التقصريي بعدم أخذ احليطة واإلمهال
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كما أنه وإن كان املدين ببذل عناية بإمكانه نفي اخلطأ من جانبه بإثباته أنه بذل العناية 

الالزمة لذلك أو عدم إرتكابه خطأ فإن املدين بتحقيق نتيجة ال يكون عليه ذلك بل يكفيه إثبات 

  .23لص من هذا اإللتزامالسبب األجنيب للتخ

اخلطأ  افرتاضوعليه البد هنا أال خنلط بني اخلطأ املفرتض واإللتزام بتحقيق نتيجة، ذلك ألن 

اخلطأ يف جانبه يكون  افرتضال يكون نطاقه إال يف إطار اإللتزام ببذل عناية، ألن القانون املدين الذي 

ات عكسها وذلك عن طريق إثبات أنه قام عليه أن يدحض هذه القرينة سواء كانت قرينة بسيطة بإثب

بينما اإللتزام بتحقيق نتيجة يكون . 24بالعناية الالزمة لذلك أو أنه مل يرتكب إمهال أو عدم إحتياط

  .عليه إثبات السبب األجنيب، فاألمر هنا يتعلق بفك رابطة السببية بني كل من اخلطأ والضرر

فر اخلطأ جبانب املدين مبجرد عدم حتقق هذه فاملدين يف إطار اإللتزام بتحقيق نتيجة يتوا

النتيجة على خالف اإللتزام ببذل عناية فيتم اإلستناد إىل العناصر اليت من شأ�ا أن تقود القاضي إىل 

قراره عن طريق سلوك املدين أو تصرفه مما يستلزم األمر على الدائن باإللتزام بإثبات هذا اإلمهال 

  .والسلوك

املسؤولية – اإللتزام ببذل عناية ما هو إال تطبيق للنظرية الشخصيةوهنا يتجسد لنا أن 

السيما أنه يف إطار هذه النظرية يكون الناقل . إلفرتاضها اخلطأ يف جانب املدين باإللتزام -اخلطيئة

  .ملزما على أساس اخلطأ سواء كان خطأ ثابتا أو خطأ مفرتضا

  لتزام بتحقيق نتيجةية كتطبيق لإلالمسؤولية الموضوع :الفرع الثاني

 حوادث من رافقه العامل يف شىت ا�االت الصناعية واالقتصادية وما شهده الذي للتطور ررانظ

 اخلطأ فكرة نبذ إىل الفقه من جبانب أدى املدين، خطأ إثبات يف وعجزهم هلا األشخاص يتعرض

 نظرية: أمهها من تنظريا عدة خالل من هلا كأساس الضرر ركن املدنية وتبين للمسؤولية كأساس

 .الضمان ونظرية التبعة حتّمل نظرية أو املخاطر

 خمال فيها امز باإللت املدين يُعد إذ النتيجة حتقق إىل النظر مبدأ تقوم على  املوضوعية فاملسؤولية

  .األجنيب السبب بإثبات إال منه التحقق يستطيع ال واليت النتيجة تلك حتقق عدم �رد به

وعية يف إطار النطاق التعاقدي أو التقصريي تلزم املدين بالتعويض مبجرد فاملسؤولية املوض

حدوث الضرر وترتكز فقط على الرابطة السببية بني نشاط املدين كمسؤول والضرر الذي يسببه 

  ".La responsabilité causale" "املسؤولية السببية"لآلخر ومن هنا يقال هلا بــــ
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ل دون حتقيق النتيجة املرجوة منه كما هو احلال يف جمال يصدر منه من سلوك أو تصرف حيو 

نقل األشخاص مما يدفعنا للتساؤل عن مدى األخذ بكل من النظرية الشخصية والنظرية املوضوعية يف 

جمال نقل األشخاص؟ ما مدى األخذ مبعايري اإللتزام ببذل عناية واإللتزام بتحقيق نتيجة يف جمال نقل 

  ه؟ األشخاص مبختلف أمناط

ورغم اإلنتقادات املوجهة للنظرية الشخصية أو النظرية املوضوعية إال أننا نرى أنه مازالت 

  املسؤولية املدنيةالتشريعات الدولية والوطنية تأخذ �ا يف إطار 

  الخروج عن التقسيم الثنائي لاللتزامات : ب الثانيالمطل

لتكنولوجي الذي شهده العامل، مما دفع إىل إن هذا التقسيم التقليدي لاللتزامات قد تأثر بالتطور ا

  .اخلروج عنه وظهور التزامات أخرى يف إطار قواعد خاصة

  ظهور االلتزام بالضمان كالتزام بقوة القانون : الفرع األول

  :ظهور التعويض التلقائي في إطار حوادث المرور بقوة القانون

من احلصول على تعويض  فإنه حىت تتمكن الضحية 74/15من األمر  08فحسب املادة 

عن األضرار اجلسمانية يكفيه أن يثبت أن هذه األضرار نتيجة حادث املرور بغض النظر عن تصرف 

  .25السائق إذا كان خمطئا أو غري خمطئ

فمسؤولية الناقل يف هذه احلالة تتحقق مبجرد وقوع الضرر واإللتزام بالسالمة إذن هنا ظهر  

تكتسي طابع مشويل بالنسبة للمستفيدين من  74/15من األمر  08كإلتزام بتحقيق نتيجة، واملادة 

حبيث . التعويض أل�ا أزالت صفة الغري يف الشخص املصاب بالنسبة للشخص املسؤول املدين

يستطيع كل مكتتب اإلستفادة من التعويض من مالك املركبة أو السائق حىت ولو كان قد تسبب 

من هذا األمر املشار إليهما يف  14و 13عا أحكام املواد بفعله املخطئ يف احلادث مع مراعاة طب

  .األعلى

إذا ما كانت مسؤولية عقدية أو  74/15وعليه فال أمهية إذن لنوع املسؤولية وفق األمر 

مسؤولية تقصريية بإعتباره إلتزاما قانونيا يقوم �رد اإلضرار يف حادث مرور مركبة ذات حمرك فهو إذن 

  .سواء كانت راكبا مؤجورا أو جمانا حق عام يشمل كل ضحية

كما أن احلق يف التعويض مضمون مسبقا حبكم القانون وال سلطة للقاضي يف تقديره مادام 

  26.حيدد كيفية حساب مبالغ التعويض 74/15األمر 
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وعليه فمسؤولية الناقل يف جمال النقل الربي هي مسؤولية موضوعية تقوم على أساس الضرر 

  .88/3127املعدل واملتمم بالقانون  74/15وفقا لألمر مىت توافرت شروطه 

واإللتزام بالسالمة كإلتزام تعاقدي قد أصبح مبوجب إلزامية الـتأمني إلتزاما قانونيا عاما، مما يربز 

لنا مدى تأثري التأمني اإلجباري على أساس املسؤولية املدنية للناقل حبيث حتولت من قاعدة جزاء على 

ة ضمان للمضرور فالقضاء يرتكز لتقرير التعويض وجرب الضرر على الضرر يف املخطئ أصبحت قاعد

  .حد ذاته دون النظر إذا إرتكب خطأ أو مل يرتكب

  .وهنا يتضح لنا عدم ضرورة التمييز فيما إذا كان االلتزام التزام ببذل عناية أو التزاما بتحقيق نتيجة

  االلتزام بالضمان: الفرع الثاني

دين يف بعض العقود االلتزام بالضمان، ويكون واجبا على املدين هذا االلتزام يقع على عاتق امل

بصرف النظر عن مصدر هذا الوجوب الذي قد يكون القانون بقواعده اآلمرة، أو القضاء، أو 

  .اإلرادات املتعاقدة

وهو التزام بتحقيق نتيجة، ومن مث فإن عدم تنفيذه يفسح ا�ال النعقاد مسؤولية املدين 

املوضوعية دومنا أن يكون يف مكنته أن يتخلص منها بإثبات السبب األجنيب، على خالف ما تقضي 

  .به الشريعة العامة يف االلتزام بتحقيق نتيجة

  .وهذا ميكن أن يقبل املدين أن يتحمل تبعات القوة القاهرة

مدين من غري أن إثبات خطأ الدائن حبسبانه أصل الضرر قد يسمح بإعفاء كلي أو جزئي لل

  .مسؤوليته وفقا لعدم حتققها كلية أو لتحققها اجلزئي

وضمان العيوب اخلفية يف عقد البيع من أهم تطبيقات االلتزام بالضمان، ذلك النوع من 

ف، . م 1641ج واملادة .م 381الضمان الذي يفرضه القانون على عاتق البائع مبقتضى نص املادة 

  .ذا الضمان، واملبدأ أن البائع يتعهد بضمان العيوب اليت جيهلهاما مل يتفق املتعاقدان على إسقاط ه

ف تقود إىل القول بأن البائع يلتزم بتحقيق نتيجة، فليس من .م 1643وقراءة نص املادة 

  .الضروري أن يكون سيء النية وال يكون املشرتي حباجة إىل إثبات خطأه

بعا ملا إذا كان البائع سيء النية أي يعلم غري أن التزام البائع بتعويض املشرتي يزيد أو ينقص ت

  .بالعيب أم حسن النية أي غري عامل به
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  ظهور االلتزام بتحقيق نتيجة مخفف: الثالثالفرع 

فالربجوع إىل القواعد اخلاصة بنقل األشخاص فإننا جند أن التشريعات الدولية بصفة عامة 

لاللتزام بتحقيق نتيجة املعروف يف إطار النظرية واملشرع اجلزائري طبقت االلتزام بتحقيق نتيجة خمالف 

  .التقليدية، وذلك يف كل من النقل اجلوي لألشخاص والنقل البحري يف إطار احلوادث الفردية

 كمدين اجلوي الناقل ملسؤولية كأساس املفرتض اخلطأ بفكرة جهة من أخذت وارسو فإتفاقية

 نص وفق النقل عملية تنفيذ أثناء للمسافر الضرر ثحدو  مبجرد مسؤوال يعد حبيث بالسالمة، امز باإللت

 على احلفاظ يف الالزمة العناية بذل أنه أثبت مىت مسؤوليته، بدفع له مسحت وباملقابل منها 17 املادة

  .املسافر سالمة

 لتفادي الضرورية التدابري كل إِختذوا قد وتابعيه أنه أثبت إذاإال  والً مسؤ  الناقل يكون ال وعليه

 وهذا املضرور، خطأ بسبب كان الضرر أن يثبت أن أو اختاذها عليهم يستحيل كان أنه أو ،الضرر

  28. الناقلني ملصلحة مقرر املبدأ وهذا أيضاً  اإلتفاقية من 21 و 20 املادتني تؤكده ما

قائما على أساس اخلطأ  على إعتبار إلتزام الناقل إلتزامًا عقدياً  اتفاقيةغري أن إعتماد واضعي 

رتض، إّال أ�م مل يعتربوه إلتزامًا بتحقيق نتيجة بل ِإعتربوه إلتزاماً عقديًا ببذل عناية مع إعطاء هذا املف

األخري طابع خاص غري الطابع الذي تأخذ به النظم األجنلوسكسونية والذي يفرض عبء اإلثبات 

ء اإلثبات، حبيث على املتضرر، فالناقل كمدين باإللتزام بالسالمة هو الذي يفرض عليه حتّمل عب

من هذه  20-19-18-17تقوم قرينة على خطئه مبجرد حدوث ضرر للمسافر وهذا وفقًا للمواد 

  29.اإلتفاقية

وارسو هي مسؤولية عقدية قوامها إلتزام الناقل ببذل  اتفاقيةوعليه فمسؤولية الناقل اجلوي وفق 

ا أراد التخلص منها عليه إثبات إختاذه عناية، وأساسها أيضاً اخلطأ املفرتض يف حالة تضّرر الراكب وإذ

  .30هو وتابعيه مجيع اإلحتياطات الالزمة لتوخي وقوع الضرر للركاب أثناء تنفيذ عملية النقل

أما يف إطار النقل البحري لألشخاص فإنه يف إطار احلوادث اجلماعية يكون الناقل مسؤوال 

املسؤولية بإثبات أنه وتابعوه قد بذلوا مبجرد حدوث الضرر للمسافر، وباملقابل ميكنه التخلص من 

يف هذه احلالة هو التزام بتحقيق نتيجة  لألشخاصالعناية الالزمة ملنع الضرر، وهنا التزام الناقل البحري 

خمفف، فرغم افرتاض اخلطأ يف جانبه إال أنه ال يدفعه بإثبات السبب األجنيب وإمنا بإثبات بذل 

  .31عد التقليدية لاللتزام بتحقيق نتيجةالعناية، وهذا فيه خروج عن القوا
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 :الخاتمة

 ، االلتزامعن وجود طائفتني من االلتزاماتفإنه فضال عليه دراستنا  تأسفر  وبناء على ما

فإن التطبيقات القضائية خرجت عن هذه االزدواجية فأصبحت ، وااللتزام ببذل عناية بتحقيق نتيجة

زام بتحقيق نتيجة، والتزام بالضمان حبسبان األنواع التالية من ثالثية تتمثل يف التزام ببذل عناية، والت

  :االلتزامات

التزامات ببدل عناية حيث جيب على الدائن إثبات خطأ املدين بصددها لتتحقق مسؤوليته : أوال 

  .الشخصية

ة التزامات بتحقيق نتيجة خمففة، حيث أوجدت التطبيقات القضائية بصددها قرينة اخلطأ ملصلح: ثانيا

الدائن، ومن مث يكون على املدين دحض هذه القرينة بإثبات عدم وجود خطأ يف جانبه ليتخلص من 

مسؤوليته، مما يوحي بأننا بصدد مسؤولية شخصية أخذت مكانا يف الواقع التطبيقي القضائي يف 

  .نطاق خمفف لاللتزام بتحقيق نتيجة

ن أن يتخلص من مسؤوليته املوضوعية بصددها التزامات بتحقيق نتيجة تقليدية ال ميكن للمدي: ثالثا

  .إال بإثبات السبب األجنيب

التزامات بالضمان وهي حاالت املسؤولية بقوة القانون حىت مع وجود حالة من حاالت السبب : رابعا

  .األجنيب

دنية اإلشارة هنا إىل أن طبيعة االلتزام يتوقف حتديدها على األساس املعتمد لقيام املسؤولية امل وجتدر

  .للمدين
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La responsabilité civile en matière de pollution marine: Un 
apport pour le développement de la Responsabilité Civile 
de Droit commun ? 

 
Introduction : 
 

La relation du droit maritime avec les règles du droit commun,  à 
fait l’objet d’un débat doctrinal récurrent à ce titre, il s’agissait de savoir 
si le régime juridique gouvernant la responsabilité civile en matière de 
pollution  marine, à induit à la mise en place de  règles spécifiques qui 
peuvent constituer un apport important pour le développement de la 
Responsabilité Civile1. 

 A ce titre, il est admis, que le droit des transports en général et le 
droit maritime en particulier ont contribué à l’émergence d’un certain 
nombre de notions juridiques, comme, il a été souligné par un des 
auteurs, il ne s’est pas contenté de fournir l’une des belles prétoriennes de 
tout le droit civil, en l’occurrence l’obligation de sécurité – résultat, mais 
il contribue d’une manière continue au maintien de la grande division 
entre les deux grandes catégories de la responsabilité civile2  ainsi, la 
notion d’obligation de sécurité est intimement liée au droit maritime, ce 
dernier est également à l’origine de la distinction entre l’obligation de 
résultat et l’Obligation de moyens et le maintien de la distinction entre la 
Responsabilité Contractuelle et la Responsabilité Extracontractuelle 
comme l’a rappelée à plusieurs reprises la Jurisprudence notamment 
française. 

En outre, avec le développement de l’industrie et parallèlement des 
moyens de transport s’est  accompagné d’une multiplication des risques 
et par delà, la survenance des accidents de transport, qui ont occasionnés 
d’importants préjudices à engendré, comme les naufrages des navires 
Amoco Cadiz, l’Exon Valdez , l’Erika et le Prestige3. 

Le premier texte international qui a traité d’une manière spécifique 
des dommages causés par les substances dangereuses demeure  la 
convention de 1962  relative à la responsabilité des exploitants 
nucléaires4 et la convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 sur la 
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responsabilité civile dans le domaine du transport maritime de matières 
nucléaires,  

Mais ce sont les conventions de 1969 et de 1971 amendées en 1992  
sur la responsabilité civile et la création d’un fonds d’indemnisation pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures qui ont mis en 
place le cadre juridique définitif, car,  le problème de la responsabilité 
pour pollution n’a pris en droit maritime la dimension que nous lui 
connaissons qu’avec  le sinistre du Torrey Canyon5 et la rédaction de la 
première convention, signée de 29/11/19696, convention qui s’est 
inspirée de la responsabilité des propriétaires de navires à propulsion 
nucléaire signé le 25 mai 1962 à Bruxelles.7   

Le régime de la responsabilité  instauré par cette convention fut 
complété par la création d’un fonds international d’indemnisation pour 
les dommages dus à la pollution «FIPOL 71 »8. 

Les deux conventions ont été modifiées après la catastrophe du 
navire « Amoco – Cadiz »9 par le biais des protocoles de 1992 CLC 9210  
afin d’augmenter les niveaux de limitation11 et d’élargir l’application de 
la limitation de responsabilité des propriétaires de navires aux pétroliers 
lèges, navires mixtes et aux dommages survenus dans la zone 
économique exclusive. Un nouveau protocole signé le 16 mai 2003 
instaure un nouveau fonds complémentaire destiné à la création d’un 
troisième niveau d’indemnisation12. 

Ce double dispositif mis en œuvre par la convention CLC et le 
FIPOL est complétée par d’autres instruments,, car la question qui s’est 
posée après l’adoption de ce dispositif était de savoir s’il fallait intégrer  
les autres substances polluantes ou nocives ou soumettre ces dernières à 
un régime spécifique ? 

L’organisation maritime internationale a choisie la deuxième 
solution, c'est-à-dire l’élaboration d’une convention internationale bien 
qu’inspirée des autres conventions suscitées,  mais complètement 
autonome et qui prendra en charge, que les substances polluantes ou 
nocives13 autres que celles concernées par les conventions de 1969 et de 
1971 amendées. 

Il n’en demeure pas moins que, les raisons d’adopter une nouvelle 
convention sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages 
liés au transport par des marchandises dangereuses étaient doubles, d’une 
part, la nécessité de réparer les dommages causés par SNPD de façon 



لثالثالمحور ا مستقبل المسؤولية في مستجدات التشريعات الحديثة  

 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 132  

 

convenable et efficace, et d’autre part, d’unifier les règles et les 
procédures de responsabilité et d’indemnisation pour de tels dommages14 

Le texte définitif de cette convention a été adopté le 03 mai 1996, 
intitulé « Convention international sur la responsabilité et 
l’indemnisation pour les dommages par mer de substances nocives et 
potentiellement dangereuses »15,  modifié par le protocole du 30 avril qui 
a relevé les plafonds de 15% et élargi son champ d’application à de 
nouvelles substances16. 

Cette convention est également calquée sur les conventions de 
1969 et de 1971 amendées notamment, en ce qui concerne les règles de 
responsabilité ainsi que les mécanismes de financement de 
l’indemnisation aux différentes  

Une autre convention internationale est venue consolider ce long 
processus d’uniformisation des règles de la responsabilité civile pour 
atteinte à l’environnement marin, il s’agit de la convention de Londres du 
23 mars 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages de pollution 
par les hydrocarbures de soute17 . Les soutes des navires peuvent 
constituer également une source d’atteinte à l’environnement marin, a cet 
effet, les produits utilisés comme combustible de soute, notamment, le 
fuel lourd, peuvent causer des dommages très graves à l’environnement 
marin, on estime qu’environs 14 millions de tonnes d’hydrocarbures de 
soute circulent sur les mers18. 

La convention sur la pollution par les soutes s’inspire globalement 
des mécanismes issus des conventions CLC/1969/1992 et par la 
convention HNS 1996/2010, cependant, elle diffère de ces deux 
conventions, puisque, on note l’absence d’une canalisation de la 
responsabilité et en matière de création de fonds de limitation19. 

Face à la multiplication des accidents et de leurs conséquences 
fâcheuses  sur l’environnement marin, le droit maritime, constitue donc, 
un exemple de l’évolution des règles de la responsabilité civile  dans le 
sens d’une protection des victimes des accidents de la pollution maritime 
à travers , un système de responsabilité originel qui diffère des règles du 
droit commun, la canalisation de la responsabilité sur le propriétaire du 
navire( Chapitre I)  et une double indemnisation qui repose sur le 
propriétaire du navire et le Fonds International d’Indemnisation pour les 
dommages dus à la pollution marine (FIPOL) à travers les fonds 
d’indemnisation ( Chapitre II). 
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A. La Responsabilité civile en matière de pollution 
marine : Une Responsabilité objective mais canalisée: 
 
1. La Convention CLC 1969/1992 

La responsabilité retenue par la convention du 29/11/1969 est une 
responsabilité objective dans son fondement et canalisée sur le 
propriétaire20. La solution retenue en 1969 est la responsabilité du 
propriétaire seul (ses préposés ont une immunité absolue). C’est une 
responsabilité qu’il convient alors de qualifier de canalisée21. 

L’OMI avait porté son choix sur le propriétaire du navire car à 
l’époque celui-ci était aisément identifiable ; nous verrons par la suite 
que la situation a bien changé. 

La responsabilité instituée par la convention de 1969 est aussi 
objective par sa structure. Car le propriétaire du navire pétrolier est 
responsable de plein droit, sans égard à son comportement concret 
comme au comportement de ses préposés, car le propriétaire du navire 
est responsable ou présumé responsable sans qu’il y ait besoin de prouver 
une faute de sa part. L’évènement de pollution le rend automatiquement 
responsable, les victimes n’ont qu’à prouver le lien de causalité entre le 
dommage et l’évènement et il n’est pas exonéré de sa responsabilité sous 
réserve d’un événement de force majeure, acte de guerre civile ou 
phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible. 

Le propriétaire du navire est donc responsable du dommage par 
pollution dès que celle-ci a eu lieu et il ne pourra s’exonérer s’il prouve 
qu’il n’a pas commis de faute. 

Une fois prouvée sa responsabilité, le propriétaire du navire est 
tenu d’indemniser les victimes. 

Il existe cependant des cas d’exonération prévus par la convention 
(article 3 al 2), le propriétaire s’exonère de sa responsabilité : 
S’il prouve que l’accident résulte d’un acte de guerre, de guerre civile, 
d’un phénomène de caractère exceptionnel, du fait délibéré d’un tiers, de 
la négligence ou de toute autre action préjudiciable d’un gouvernement. 
Il s’exonère également quand l’accident est du fait de la victime elle-
même, tout ou partie, délibérément ou par négligence. 

En Algérie, selon l’article 118, le propriétaire n’est pas responsable 
« S’il prouve que le dommage par pollution résulte : 

-D’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection 
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ou d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et 
irrésistible ; 

-Du fait qu’un tiers a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de 
causer un dommage ; 

-De la négligence ou d’une autre action préjudiciable des autorités 
responsables de l’entretien des feux ou autres, aider à la navigation dans 
l’exercice de cette fonction ». 

Quant à l’article 119, il énonce que « Si le propriétaire prouve que 
le dommage par pollution résulte en totalité ou en partie, soit du fait que 
la personne qui l’a subi, a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer 
un dommage soit de la négligence de cette personne le propriétaire peut 
être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité envers ladite 
personne ». 

La CLC entend par propriétaire « toute(s) personne(s) au nom de 
laquelle ou desquelles le navires est immatriculé ou dont le navire est la 
propriété »,  

 La règle s’explique par le souci des rédacteurs de la convention 
d’éviter toute difficulté sur l’identification du responsable, l’armateur 
réel d’un navire étant souvent malaisé à retrouver parmi les multiples 
fréteurs et affréteurs successifs du même bâtiment ce qui allonge 
considérablement les délais pour l’indemnisation des victimes. 

L’article 117 suscité du code maritime algérien pose le principe de 
la responsabilité canalisée, imitant ainsi l’article 3 de la convention qui 
précise que c’est le propriétaire du navire qui est responsable de plein 
droit de tout dommage par pollution résultant d’une fuite ou de rejet 
d’hydrocarbures de son navire, et ce du seul fait de son navire, du seul 
fait de sa qualité de propriétaire qu’il exploite ou non ce navire.  

Quant à l’article 219 du même code précise que « Tout propriétaire 
ou armateur de navire, est responsable des préjudices causés au domaine 
public maritime, découlant d’un fait de pollution pour lequel le capitaine 
du navire est reconnu coupable, ainsi pour le règlement de frais 
consécutifs aux mesures de sauvegarde destinées à éviter ou à limiter de 
tels dommages ». 

Si le fait est du fait de plusieurs navires l’article 220 énonce que 
« Lorsque des fuites ou des rejets se sont produites sur plus d’un navire et 
qu’un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les  

navires en cause sont solidairement responsables de la totalité du 
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dommage qui n’est pas raisonnablement divisible ». 

S’agissant de la loi relative à la protection de l’environnement dans 
le cadre du développement durable, elle rappelle  également ce principe22  
« Tout propriétaire d’un navire transportant une cargaison 
d’hydrocarbures en vrac est responsable des dommages par pollution 
résultant d’une fuite ou de rejets d’hydrocarbures de ce navire dans les 
conditions et limites déterminées par la convention internationale sur la 
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures ». 

Cependant, le protocole de 1984 de la convention de 1969 a permis 
une canalisation partielle de la responsabilité pour pollution, réaffirmant 
la responsabilité de principes du propriétaire du navire pétrolier, il élargit 
l’interdiction d’agir contre les préposés et mandataires du propriétaire 
inscrite dans la convention de 1969 au pilote et à l’assistant et surtout il 
étend cette interdiction à toute personne autre que le propriétaire qui 
exploiterait le navire. 

Cette règle nouvelle affectera d’abord concrètement les droits des 
victimes. 

Le protocole de 1984 prévoit l’action en responsabilité aux 
victimes, lorsque le propriétaire ou armateur non- propriétaire d’un 
pétrolier a commis soit une faute intentionnelle ou une faute inexcusable. 

En 1992, est intervenue une modification du système existant en ce 
qui concerne la responsabilité civile en cas de pollution par 
hydrocarbures. La convention d’origine de 1969 a Par conséquent été 
complétée par ce nouveau texte de 1992 qui prévoit un champ 
d’application plus large qu’en 1969. 

Quant à la nature de la responsabilité pesant sur le propriétaire, elle 
reste canalisée, Puisqu’en plus de l’immunité qui pesait sur les préposés 
du propriétaire, la convention de 1992 y ajoute le pilote, l’affréteur, 
l’exploitant ou l’opérateur du navire ou toute personne intervenue dans 
les opérations de d’assistance ou qui a pris des mesures de sauvegarde. 

La responsabilité reste donc bien canalisée sur le propriétaire du 
navire en cause dans une pollution par hydrocarbures. Cependant, les 
immunités sautent lorsque le dommage résulte de leur fait ou omission 
personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou 
commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en 
résulterait probablement. 
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La convention internationale du 29/11/1969 sur la responsabilité 
civile pour dommages dus à la pollution par hydrocarbures a été reprise 
par le code maritime algérien et la loi sur la protection de 
l’environnement dans le cadre du développement durable. 

Ainsi, l’article 117 du code maritime algérien limite son champ 
d’application aux seuls navires à bord duquel sont transportés des 
hydrocarbures en vrac en tant que cargaison. 

La responsabilité reste donc bien canalisée sur le propriétaire du 
navire en cause dans une pollution par hydrocarbures. Cependant, les 
immunités sautent lorsque le dommage résulte de leur fait ou omission 
personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou 
commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en 
résulterait probablement. 

Les conventions sur la responsabilité de 1969 /1992 sont un réel 
point de départ dans la mise en œuvre d’un droit à la réparation du 
préjudice de pollution au niveau international. 

Cependant, comme nous l’avons expliqué, la convention du 
29/11/1969 a été élaborée en réponse au sinistre du Torrey Canyon de 
1967 et s’est principalement centrée sur la responsabilité du propriétaire 
du navire en cause. 

Le problème de cette canalisation que les compagnies pétrolières, 
au fait que seul le propriétaire peut être déclaré responsable, préfèrent  
être affréteur plutôt que propriétaire de navire, sachant que  la 
Convention du 29/11/1969 exclue expressément l’affréteur dans la 
recherche de responsabilité, mais si il sait qu’il sera juridiquement 
responsable, l’affréteur coque nue, l’affréteur à temps, et plus 
généralement l’exploitant non propriétaire, sera porté à être plus attentif à 
la qualité de ses équipages, à la formation de ceux-ci, à l’entretien du 
navire, tous éléments qui font la sécurité de la navigation »,. 

 C’est ce que semble confirmer une récente décision de la Cour de 
Cassation française concernant le navire Erika responsable d’une marée 
noire en France, elle a considéré que les affréteurs, la compagnie Total 
dans le cas d’espèce sont également responsables remettant ainsi en 
cause, le principe de la responsabilité canalisée en s’appuyant sur un 
autre vieux principe celui du « pollueur payeur ». 

S’agissant de l’application des dispositions du code civil, les 
tribunaux français appliquent ici  les dispositions de l’article 1384 (article 
138 du code civil algérien), pour déclarer l’armateur du navire 
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transporteur d’un produit polluant et à ce titre assurant la garde dudit 
produit, responsable de plein droit du dommage de pollution résultant 
d’un accident survenu au navire. 

La responsabilité de l’armateur pourrait de surcroît être 
éventuellement mise en cause sur le fondement de la théorie de la 
contravention de grande voirie. 

La convention du 29/11/1969 n’écarte pas ici les règles du droit 
commun, elle n’interdit nullement aux victimes de pollution par 
hydrocarbures de poursuivre à la fois le propriétaire sur le fondement de 
son texte, et l’armateur qui exploitait effectivement le navire sur le 
fondement des dispositions de l’article 138 du code civil algérien, elle 
n’interdit pas aux victimes de pollution d’exercer une action fondée sur 
les dispositions de l’article 124 du code civil algérien, laissant ainsi sa 
place à la notion de faute. 

La faute de la victime est propre à atténuer, voire à supprimer la 
responsabilité de l’armateur en cause. La règle vaut même pour la 
responsabilité fondée sur la convention du 29/11/1969. 

Les victimes bénéficiaires d’un action fondée sur l’article 138 
contre l’armateur gardien de la cargaison peuvent aussi agir en 
responsabilité sur le fondement de l’article 124 contre toute personne qui 
par sa faute a contribué au dommage, s’il est distinct de l’armateur et s’il 
a livré à celui-ci un navire en mauvais état de navigabilité par son fait ; 
elles peuvent agir contre le chantier naval responsable du vice du navire, 
elles peuvent agir contre l’armateur du navire tiers responsable de 
l’abordage qui a entraîné la pollution. 

La responsabilité pourra être solidaire dans le cas prévu par l’article 
120 du code maritime algérien qui dispose que « Lorsque des fuites ou 
des rejets se sont produits sur plus d’un navire et qu’un dommage par 
pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, 
sous réserve des dispositions des articles 118 et 119 ci-dessus, 
solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n’est pas 
raisonnablement divisible ».  

Dans le même contexte, il y a lieu de souligner, que la question de 
l’application du principe de la canalisation de la responsabilité aux 
sociétés de classification a toujours suscité un grand débat doctrinal, 
cependant, elle a pris une autre dimension, à l’occasion des procès des 
navires « L’Erika et le  Prestige », lorsque les sociétés de canalisation 
mises en cause, ont invoqué le système de la canalisation de la 
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responsabilité ainsi que les cas d’exclusion prévus par la Convention 
amendée23. 

 Il résulte de ce qui précède que la responsabilité en matière de 
pollution est une responsabilité canalisée, puisqu’ elle ne concerne que le 
propriétaire du navire.  

2. Les principes de responsabilité mis en œuvre par la convention 
SNPD  

En matière de responsabilité, la convention internationale sur la 
responsabilité et l’indemnisation pour les dommages par mer de 
substances nocives et potentiellement dangereuses  reprend les mêmes 
règles contenues dans les conventions de 1969/1992 et 1971/1992 
amendée, c'est-à-dire, elle met en place des règles de responsabilité et 
sensiblement identiques à celles régissant les hydrocarbures et prévoit 
également un fonds d’indemnisation complémentaire24. 

Cependant, s’agissant de l’étendue dans le temps de la 
responsabilité du transporteur des substances dangereuses que du fonds 
institué pour compléter cette responsabilité, elle ne commencera au 
chargement que la marchandise dangereuse pénètrera dans un 
quelconque élément de l’équipement du navire. 

 Elle se terminera lors du déchargement, dès que la marchandise 
cessera d’être présente dans un quelconque élément de cet équipement. 

Concernant, les principes de la responsabilité, ils sont  également 
calqués sur la convention CLC, il s’agit d’une responsabilité objective, 
sans égard à la faute, elle se fonde sur les risques spécifiques que 
représente le transport des substances nocives ou potentiellement 
dangereuses.  

La responsabilité qui pèse sur le propriétaire est une responsabilité 
qui sans aller jusqu’è la responsabilité absolue ou quasi absolue  qui 
affecte l’exploitant de navire nucléaire, est une responsabilité de plein 
droit25Le transporteur est responsable du dommage non pas à cause d’une 
quelconque faute mais du fait que le dommage est causé par les 
substances nocives ou potentiellement dangereuses transportées à bord de 
son navire, sauf,  le dommage est du : 
 - à un acte de dieu et de guerre,  
 - d’un acte de sabotage d’un tiers,  
 - d’une négligence d’un Gouvernement, d’une absence de renseignement 
de la part de l’expéditeur sur la nature nocive ou potentiellement 
dangereuse, - la faute de la victime. 
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C’est une responsabilité canalisée, seul le transporteur du navire est 
responsable et seulement dans le cadre de la convention, les autres 
personnes qui peuvent pourtant être liées à un accident d’un navire 
transportant des substances nocives ou potentiellement dangereuses sont 
protégées par la convention.  

3. Les principes de responsabilité mis en œuvre par la convention 
Bunker Oil  

S’agissant de la convention  de Londres du 23 mars 2001 sur la 
responsabilité civile pour les dommages de pollution par les 
hydrocarbures de soute des, cette convention prévoit la responsabilité de 
plein droit du propriétaire du navire pour le  dommage de pollution causé 
par ses sources alors que les conventions précédentes ne traitaient que de 
celles causés par par les hydrocarbures transportées. Les victimes sont 
fondées à agir contre le propriétaire et l’exploitant du navire ou 
l’armateur –gérant, lesquels bénéficient, sauf leur faute inexcusable  

ou intentionnelle, de la limitation de responsabilité prévue par la 
convention LLMC de 1976 . 
Le principe de l’Assurance obligatoire du propriétaire est généralisé26.  
 

B. Une responsabilité limitée avec une Indemnisation 
fortement encadrée 
 

Selon un principe de droit maritime, la responsabilité est 
traditionnellement limitée. En effet, le propriétaire ne répond des 
dommages de pollution que jusqu’à un certain seuil, alors que 
l’indemnisation des dommages de pollution est soumis à  un régime 
international créé sous les auspices de l’Organisation maritime 
internationale. 
 
1. Une responsabilité limitée 

En vertu des conventions CLC 69/92, SNPD 1996/2010 et Bunker  
Oil de 2001 le propriétaire d’un navire est habilité sous certaines 
conditions, à limiter sa responsabilité en invoquant un plafond de 
réparation27. 

Afin de bénéficier de la limitation, le propriétaire doit constituer un 
fonds auprès d’un tribunal de l’un des Etats parties à la convention ou 
une action en indemnisation est engagée, il peut être constituer soit par le 
dépôt de la somme, soit par la présentation d’une garantie bancaire. 
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a) La Limitation de responsabilité dans la Convention CLC 
1969/1992  

S’agissant de la Convention CLC 1969/1992, elle prévoit que le 
montant de la limitation s’élèverait  à 2000 frans-or  par tonneau soit 
environ 160 euros, elle était plafonnée à 210 millions de francs- or soit 
16 millions d’euros. 

La plus importante modification apportée par la convention de 
1992 concerne l’augmentation des plafonds de limitation de 
responsabilité. Le propriétaire peut désormais limiter sa responsabilité 
jusqu’à concurrence d’un montant de : 

- 3 millions de DTS (4,1 millions de dollars US) pour un navire dont la 
jauge brute est 
inférieure ou égale à 5000 unités (tonneaux de jauge) 
-  3millions de DTS plus 420 DTS pour chaque unité de jauge 
supplémentaire pour un 
navire dont la jauge est comprise entre 5000 et 140 000 unités. 
- 59,7 millions de DTS pour un navire dont la jauge est supérieure ou 
égale à 140 000 
unités. 

L’OMI a décidé d’augmenter ces montants, le montant de base est 
porté à 4 510 000 DTS avec une augmentation de 89 770 00 DTS soit  
110 millions d’Euros. Les plafonds de responsabilité ici évoqués ne 
joueront pas dans tous les cas. Selon la convention du 29/11/1969, ils ne 
s’appliquent pas si l’incendie ayant entraîné la pollution résulte d’une 
faute personnelle du propriétaire ou de l’armateur. Le protocole de 1992 
introduit en plus de la faute personnelle volontairement commise, la faute 
inexcusable, commise témérairement et avec conscience qu’un dommage 
en résulterait probablement. 

En Algérie, le code maritime dispose que « Le propriétaire d’un 
navire est en droit de limiter sa responsabilité pour les dommages dus à la 
pollution des eaux de la mer a un montant, et suivant les modalités fixées 
par les conventions internationales en matière de réparation des 
dommages découlant de la pollution…. » 

En outre, Le propriétaire, pour bénéficier de cette limitation, doit 
obligatoirement souscrire une assurance qui couvre les limites de sa 
responsabilité, mais ne sont visé par la convention que les navires 
pétroliers transportant plus de 2000 tonnes d’hydrocarbures en tant que 
cargaison. Cette assurance se contracte normalement auprès de l’une des 
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associations de protection et d’indemnisation (les clubs P&I) qui sont des 
mutuelles. 

En Algérie, L’article 130 du code maritime algérien prévoit une 
garantie spéciale : « Le propriétaire d’un navire transportant plus de 
2.000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de 
souscrire une assurance ou une garantie financière, telle qu’un 
cautionnement bancaire ou un certificat délivré par un fonds international 
d’indemnisation, d’un montant fixé par application des limites de 
responsabilité prévues à l’article 121 ci-dessus, pour couvrir sa 
responsabilité pour dommages par pollution conformément aux 
dispositions du présent chapitre ». 

C’est l’autorité administrative maritime chargée du contrôle des 
navires battant pavillon algérien qui délivrera pour chacun de ces navires 
un certificat attestant qu’une assurance ou une garantie financière a bien 
été prise et qu’elle est en cours de validité. 

Ce certificat qui est obligatoire pour tous les types de garanties doit 
comporter les mentions de l’article 132 du code maritime algérien qui 
dispose que « Le certificat mentionné à l’article précédent doit être 
conforme au modèle prescrit et comporter les renseignements suivants : 

-Nom du navire et port d’immatriculation ; 
-Nom et lieu du principal établissement du propriétaire ; 
-Type de garantie ; 
-Nom et lieu du principal établissement de l’assureur ou autre personne 
accordant la garantie et, le cas échéant, lieu de l’établissement auprès 
duquel l’assurance ou la garantie a été souscrite ; 
-La période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de 
l’assurance ou de la garantie. 
 
b) La Limitation de responsabilité dans la Convention SNPD 
1996/2010 

La convention  met en place un mécanisme de réparation à deux 
niveaux : le premier prévoit une indemnisation des victimes par 
l'armateur, le second leur apporte une indemnisation complémentaire par 
le biais d'un fonds international alimenté par les chargeurs.  

Les deux systèmes sont largement inspirés des conventions de 1969 
et 1971 amendées relatives à la pollution par les hydrocarbures. 
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L'article 9.1 de la convention permet au propriétaire de limiter sa 
responsabilité à un montant total par événement sauf s'il commet une 
faute inexcusable.  

 Pour bénéficier de cette limitation, l'armateur doit constituer un 
fonds auprès du tribunal compétent soit par le dépôt de la somme requise, 
soit par la présentation d'une garantie bancaire. 

Par ailleurs, La Convention SNPD prévoit un second niveau 
d'indemnisation  jusqu'à hauteur d'un montant de 250 millions de DTS.  

 En cas de défaillance du premier mécanisme, le financement 
interviendra par le biais des redevances payées par la cargaison à un 
organisme international appelé Fonds SNPD qui fonctionne sur le modèle 
du FIPOL (Fonds International d'Indemnisation pour les dommages dus à 
la pollution par les hydrocarbures créé par la convention de 1971)1. 

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la responsabilité du 
propriétaire est couverte par une assurance obligatoire, souscrite auprès 
d'un Club de Protection et Indemnités. Cette exigence est attestée par la 
délivrance d'un certificat comportant plusieurs renseignements 
obligatoires.  Toute demande en réparation peut être formée directement 
contre l'assureur qui bénéficie en pareil cas de la limitation de 
responsabilité et des moyens de défense de l'armateur. 

S’agissant de l’obligation de souscrire une assurance, le 7.1 de la 
convention retient le seul de  1000 TJB à partir duquel l’assurance sera 
obligatoire, quant à l’article 7.13, il réserve la possibilité pour chaque 
Etat de déclarer qu’il n’exigera pas d’assurance obligatoire pour un 
navire effectuant une navigation exclusivement dans ses eaux 
territoriales, à condition qu’il notifie au secrétaire général de l’OMI qu’il 
tient sous forme électronique, des dossiers accessibles à tous les Etats 
parties, attestant l’existence du Certificat » et permettant aux Etats de 
s’acquitter de leurs obligations28. 

c) La limitation de la Responsabilité dans la Convention Bulk Oil 
2001  

La convention de 2001 ne crée pas de fonds de limitation 
spécifique aux soutes, elle accorde au propriétaire le droit de limiter sa 
responsabilité « en vertu de tout régime national ou international 
applicable, tel que la convention de 1976 sur la limitation de 
responsabilité en matière de créances maritimes »29, il y a lieu de 
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souligner que d’autres régimes internationaux de  limitation peuvent 
s’appliquer, comme celui de la convention de 1924 portant unification de 
certaines règles concernant le transport maritime de marchandises ou 
celui de la convention de 1957 sur la limitation de la responsabilité des 
propriétaires de navires de mer30.  

2. une Indemnisation fortement encadrée    

Les victimes de dommages de pollution, reçoivent une réparation 
complémentaire à celle, limitée, offerte par le propriétaire du navire31 à 
travers un Fonds appelé le FIPOL32, ce dernier est alimenté par les 
contributions des compagnies pétrolières33. 

On distingue traditionnellement deux rôles essentiels du FIPOL : 
un rôle de complément et un rôle de supplément ; au terme de l’article 4 
par.1 de la convention, le fonds est tenu d’indemniser les victimes dans 
les cas suivants : 

Au cas où le propriétaire du navire est exonéré de sa responsabilité, 
en se référant à l’un des cas d’exonération de la convention du 
29/11/1969, dans ce cas le FIPOL joue un rôle de suppléant. En cas 
d’incapacité financière du propriétaire ou de son garant : le FIPOL joue 
un rôle de suppléant quand le propriétaire est dans l’incapacité totale de 
payer, et un rôle de complément (il prend le relais du propriétaire) quand 
la garantie du propriétaire ne couvre pas entièrement les dommages. 

Cependant, l’admissibilité des demandes d’indemnisation par le 
FIPOL, obéissent à un certain nombre de critères34. 

Au cas où les limites de responsabilité de la convention du 
29/11/1969 sont dépassées, dans ce cas, le FIPOL joue un réel rôle de 
complément. Dans ces différents cas, le FIPOL prend le relais où prend 
directement la place du propriétaire responsable afin que les victimes 
aient droit à une indemnisation complète du dommage subi. 

On voit donc que la convention de 1971 est une innovation par 
rapport à la convention du 29/11/1969, ou tout au moins un complément 
indispensable prévoyant un mécanisme d’indemnisation sûr pour les 
victimes des marrées noires. 

Cependant, ce régime a été modifié lui aussi par une convention de 
1992, au même titre que la convention du 29/11/1969 a été complétée par 
une convention en 1992, la convention de 1971 a elle aussi été amendée 
cette même année (les deux conventions sont entrées en vigueur le 30 
mai 1996). Cette convention de 1992 crée un nouveau fonds  
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d’indemnisation, il faut désormais parler des FIPOL. Ce fonds de 1992 a 
pour mission lui aussi de verser des indemnités aux victimes de 
dommages dus à une pollution par hydrocarbures qui ne seraient pas 
pleinement indemnisés en vertu de la convention de 1992 sur la 
responsabilité civile35. 

Les conventions de 1992 ont été complétées en 2003 par un 
protocole portant création d’un Fonds complémentaire.36 

Le montant d’indemnisation en vertu des conventions 1992 est 
pour les sinistres survenus avant le 01 novembre 2003 est de l’ordre de 
135 millions de DTS et pour les sinistres survenus après cette date 203 
millions de DTS, pour les dommages survenus dans les Etats qui sont 
membres du FIPOL complémentaires le montant disponible est de 750 
millions de DTS37. 

 

Conclusion 
 

Il ressort de ce qui précède que  la responsabilité civile en matière 
de pollution marine met en évidence, la spécificité du droit de 
l’environnement marin, les différentes conventions internationales y 
afférentes ont mis en place un système qui protège les victimes des 
dommages dus à la pollution marine et qui démontre que la coopération 
internationale dans le développement du droit maritime peut réaliser 
d’importants résultats au service de la communauté internationale. 

Concernant l’Algérie,  une révision des différents textes traitant de 
l’environnement marin s’impose, il s’agit particulièrement de revoir 
certaines dispositions de la Loi cadre du 19/07/2003 relative à la 
protection de l’environnement dans le cadre du développement durable, 
en l’adaptant aux dispositions de la convention Marpol 73/78 que 
l’Algérie a ratifié, et de procéder à une harmonisation des dispositions 
contenues dans le code maritime algérien. 
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  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، "أ"أستاذة محاضرة  - عيسى زهية.د

  بومرداس -جامعة امحمد بوقرة
  

  المسؤولية المدنية في المجال البيئي إقراردور التشريع في 
  

  :مقدمة

إصدار بذلك و  من طرف العديد من الدول من خالل دسرتة املبدأتطور احلق يف بيئة سليمة 

نظمت هذه النصوص آليات محاية البيئة املستوحاة يف ، تعىن با�ال البيئيشريعية مهمة منظومة ت

  .حقيقة األمر من القانون الدويل واليت مت إسقاطها يف القوانني الداخلية للدول

حلمايتها من جمموع متعددة تضمنت معظم النصوص التشريعية اليت تعىن بالبيئة آليات 

سواء يف شقها اإلداري، أكثر هلذه البيئة مت إرساء نظام مسؤولية  وضمانا حلمايةاألضرار اليت تلحق �ا 

  .يف ا�ال البيئي اجلزائي أو املدين

املسؤولية  عليهاومتاشيا مع حماور امللتقى سيتم من خالل هذه املداخلة حتديد األطر اليت تقوم 

ن من خالل ما ذكر طرح وعليه ميك .سواء على املستوى الوطين أو الدويلاملدنية يف ا�ال البيئي 

  :اإلشكالية التالية

على أي أساس تقوم المسؤولية المدنية في المجال البيئي؟ وما هو دور التشريع في إقرار هذه 

   ؟المسؤولية ضمانا لحماية أكبر للبيئة من األضرار التي قد تلحق بها

   :أساسينيحمورين اإلشكالية املطروحة سيتم تناول املوضوع يف ن ولإلجابة ع

  األضرار البيئية ة عنتحديد المسؤولية المدني فيالتشريع الدولي البيئي وأثره  :المحور األول

  يفي إقرار المسؤولية المدنية في المجال البيئ التشريع الوطني دور: المحور الثاني

التشريع الدولي البيئي وأثره في تحديد المسؤولية المدنية عن  :المحور األول

  ةاألضرار البيئي

مواجهة التلوث  من بني أهم أهدافهساهم ا�تمع الدويل بصفة فعالة يف إصدار تشريع دويل 

 اإلمنائيةالذي تعرفه البيئة يف خمتلف أحناء العامل من خالل اعتماد جمموعة من املواثيق الدولية والربامج 

  .اليت �دف إىل محاية البيئة
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لعبت منظمة األمم املتحدة دور كبري يف  ذإ�ذا اخلصوص  وقد برز دور املنظمات الدولية

، منه محاية البيئة على املستوى الدويل ومرافقة الدول يف براجمها يف ا�ال البيئي اهلدفتشريع  إصدار

 تولعل من بني أهم التواريخ اليت ميكن ذكرها  �ذا اخلصوص جهود األمم املتحدة يف مطلع الستينيا

ومجعية األمم املتحدة بضرورة عقد مؤمتر ينصب االجتماعي عندما أوصى ا�لس االقتصادي و 

  . موضوعه على البيئة

 جوان 16و  5املنعقد ما بني  ةالبشريحول البيئة  ستوكهوملوجتسد ذلك من خالل مؤمتر  

إنشاء برنامج األمم املتحدة للبيئة، ومن األهداف اليت حققها املؤمتر هو  أهمومن بني ، 1972سنة 

ملهمة هو العمل على تطوير قواعد القانون الدويل للحفاظ على البيئة مبا فيها املسؤولية بني أغراضه ا

  .1الدولية عن األضرار البيئية والتعويض عنها

كما يعترب مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة والتنمية أو ما يعرف بقمة األرض اليت انعقدت 

من بني أهم القمم اليت  1992جوان  14اىل 3 من الفرتة املمتدة من وبالربازيل بريو دي جاين ر 

ممثل عن الدول وخمتلف  178رئيس دولة و 177ـ عقد�ا األمم املتحدة حبضور غري مسبوق ل

  . 2اهليئات، واليت تناولت موضوع البيئة والتمنية

تسهم أيضا عدة تنظيمات إقليمية ومتخصصة نذكر منها منظمة الدول املصدرة للنفط، 

املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة، البنك الدويل لإلنشاء والتعمري، منظمة التعاون والتنمية منظمة  األمم 

االقتصادية، املنظمة اإلقليمية حلماية البيئة البحرية، منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، الوكالة 

د اجلوية، منظمة الصحة العاملية، الدولية للطاقة الذرية، منظمة التجارة العاملية، املنظمة الدولية لألرصا

يف احلماية واحلفاظ على البيئة سواء بصفة مباشرة أو غري مباشرة، كما جتدر اإلشارة له أن هنالك 

عدة منظمات غري حكومة تنشط بفعالية يف ا�ال البيئي منها منظمة السالم األخضر، االحتاد الدويل 

  .حتاد العريب حلماية البيئةللمحافظة على الطبيعة واملوارد املائية، اإل

البيئة  نذكر  ةانبثق عن اجلهود الدولية يف ا�ال البيئي عدة اتفاقيات دولية اهلدف منها محاي

منها يف جمال البيئة  الربية ، اتفاقية بازل بشان التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عري 

، اتفاقية لوزاكا حول العمل التعاوين 1992سنة ، اتفاقية التنوع اإلحيائي ل1989احلدود لسنة 

ملكافحة  ة، اتفاقية األمم املتحد1994املوجه ضد التجارة غري القانونية بالنبات واحليوان لسنة 

، كما شهدت محاية البيئة البحرية عدة اتفاقيات نذكر منها االتفاقية الدولية 1994التصحر لسنة 

، االتفاقية 1958، اتفاقية جنيف اخلاصة بأعايل البحار لسنة 1945ملنع تلوث البحار بالزيت لسنة 
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الدولية املتعلقة بالتدخل يف أعايل البحار يف حاالت الكوارث النامجة عن  التلوث بالنفط لسنة 

،واالتفاقية الدولية املتعلقة باملسؤولية املدنية عن األضرار النامجة عن التلوث النفطي لسنة 1969

لدولية املتعلقة بإنشاء صندوق دويل للتعويض عن أضرار التلوث البحري بالنفط ، االتفاقية ا1969

، اتفاقية 1973، اتفاقية الدولية ملنع التلوث البحري الذي تتسبب فيه السفن لسنة 1971لسنة 

،اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة  1976برشلونة حلماية البحر املتوسط من التلوث لسنة 

19823.  

أما البيئة اجلوية فعرفت خبصوصها أيضا إصدار عدة اتفاقيات دولية نذكر منها، اتفاقية فينا 

لسنة  ن، بروتوكول مونرتيال بشان املواد املستنفدة لطبقة األوزو 1985حلماية طبقة األوزون لسنة 

  . 4 1992،  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ لسنة 1987

ه انه نظرا للنزاعات املسلحة اليت شهدها وبشهدها العامل جهود ا�تمع الدويل وجتدر اإلشارة ل

يف جمال محاية البيئة مل يقتصر على حاالت السلم بل امتدت إىل ضرورة محاية البيئة أثناء النزاعات 

 1982ومؤمتر نريويب لسنة  1972املسلحة و�ذا الشأن تضمن كل من إعالن ستوكهومل لسنة 

ومؤمتر العلمي للبيئة والتنمية املستدامة جلوهانسبورق لسنة  1992لسنة  وودي جاين ر  ومؤمتر ري

مبادئ محاية البيئة أثناء النزاعات املسلحة، كما وردت عدة اتفاقيات خبصوص ذلك منها  2002

، معاهدة عدم انتشار 1949، اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1907اتفاقية الهاي الرابعة لعام 

 البكرتيولوجية، اتفاقية حظر استحداث أو إنتاج أو ختزين األسلحة 1968النووية لسنة األسلحة 

، اتفاقية حظر استعمال تقنيات التغيري يف البيئة ألغراض عسكرية أو ألية  1972لسنة  )البيولوجية(

 ، اتفاقية حظر وتقييد استخدام بعض األسلحة التقليدية اليت تعد1977أغراض عادية أخرى لسنة 

  . 19805.الضرر آو عشوائية األثر لسنة ةمفرط

إن اهلدف من اجلهود الدولية يف ا�ال البيئي هو حماولة محايتها من كل األضرار اليت قد تلحق 

�ا بضمان احرتام الدول اللتزاما�ا الدولية املنبثقة عن جمموع الصكوك الدولية اليت صَدقت عليها، 

تزامات مسؤولية دولية عن الضرر اليت تلحقه بالبيئة منها املسؤولية وقد يرتتب عن اإلخالل �ذه االل

  .املدنية

وقد تقوم املسؤولية املدنية على أساس اخلطأ والضرر البيئي وعالقة السببية بني اخلطأ 

والضرر،كما قد تقوم على أساس املخاطر، ويرى جانب من الفقه انه إلثبات قيام املسؤولية عن 

ب توافر شروط منها ارتكاب فعل غري مشروع، إسناد العمل غري املشروع للدولة أو األضرار البيئية جي
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احد أجهز�ا، أو أشخاصها الطبيعيني أو االعتباريني، مع حدوث ضرر يلحق بالغري نتيجة العمل غري 

بإعادة  ، ويرتتب عن املسؤولية الدولية عن األضرار البيئية التزام الدولة سواء بالتعويض العيين6املشروع

  .7الوضع إىل ما كان عليه، أو التعويض النقدي للمتضرر عن الضرر البيئي

  يفي إقرار المسؤولية المدنية في المجال البيئ التشريع الوطني دور: المحور الثاني

  الوطني  في إقرار المسؤولية المدنية يإسهام التشريع البيئ: أوال

،  2003و 1983البيئي ومها قانوين سنة عرف التشريع الوطين نصني صرحيني يف ا�ال 

، ومن أهدافه محاية املوارد 19838فرياير سنة 5املؤرخ يف  83/03وكان ذلك مبوجب القانون رقم 

الطبيعية واتقاء كل شكل من أشكال التلوث واملضار ومكافحته، وحتسني إطار املعيشة ونوعيته، كما 

  .وىل محاية البيئةنص القانون على إنشاء هيئات وأجهزة متخصصة تت

الغي مبوجبه قانون البيئة لسنة  2003أما القانون البيئي الصريح الثاين فقد صدر يف سنة 

يتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية  2003يوليو  19املؤرخ يف  03/10 ، وهو القانون1983

  .9املستدامة

 حتديد املسؤولية بصفة ولعل من أهم األحكام الواردة يف هذا القانون واليت سوف تسهم يف

عامة واملسؤولية املدنية بصفة خاصة يف ا�ال البيئي هي جمموع املبادئ اليت يقوم عليها القانون وهي 

مبدأ احملافظة على التنوع البيولوجي، مبدأ عدم تدهور املوارد الطبيعية، مبدأ االستبدال، مبدأ اإلدماج، 

يئية باألولوية عند املصدر، مبدأ احليطة، مبدأ امللوث مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األضرار الب

  .10الدافع، مبدأ اإلعالم واملشاركة

ويعد مبدأ  امللوث الدافع من أهم أسباب قيام املسؤولية املدنية يف ا�ال البيئي وقد عرف 

الذي يتحمل مبقتضاه كل شخص يتسبب نشاطه :" املشرع ضمن نفس القانون امللوث الدافع بأنه 

ميكن أن يتسبب يف إحلاق الضرر بالبيئة نفقات كل تدابري الوقاية من التلوث والتقليص منه وإعادة  أو

  .11"األماكن وبيئتها إىل حالتهما األصلية

كما يعد مبدأ احليطة من أهم املبادئ اليت يقوم عليها قانون محاية البيئة يف إطار التنمية 

الذي جيب مبقتضاه أال يكون عدم توفر التقنيات نظرا :" بدأاملستدامة املذكور أعاله، فعرفه بأنه امل
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للمعارف العلمية والتقنية احلالية سببا يف تأخري اختاذ تدابري الفعلية واملتناسبة للوقاية من خطر األضرار 

  .12"اجلسيمة املضرة بالبيئة ويكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة

ملبادرة يف تعريف مفهوم البيئة أوال حىت يتسىن للقاضي يقتضي لقيام املسؤولية يف ا�ال البيئي ا

تتكون : "بتعريف البيئة باعتبارها  03/10 معرفة جماهلا ومكونا�ا، وقد أسهم �ذا اخلصوص القانون

من املوارد الطبيعية الالحيوية واحليوية كاهلواء واجلو واملاء واألرض وباطن األرض والنبات واحليوان مبا 

، 13"ث الوراثي وأشكال التفاعل بني هذه املوارد وكذا األماكن  واملنظر واملعامل الطبيعيةيف ذلك الرتا

  .نوع من التفصيل حىت تتحدد معه أكثر جمال املسؤولية إىلويبقى هذا التعريف حيتاج 

يف حتديد املسؤولية بصفة عامة من خالل تعريف التلوث الذي  03/10ن كما أسهم القانو 

التلوث على انه كل تغيري : "لبيئي بأبعاده املختلفة فقد عرف التلوث على انه ينجم عنه الضرر ا

مباشر أو غري مباشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل حيدث أو قد حيدث وضعية مضرة بالصحة وسالمة 

  .14اإلنسان والنباتات واحليوان واهلواء واجلو واملاء واألرض واملمتلكات اجلماعية والفردية

املياه على إدخال أية مادة يف الوسط املائي من شا�ا تغيري اخلصائص كما عرف تلوث 

الفيزيائية والكيميائية و أو البيولوجية للماء وتتسبب يف خماطر على صحة اإلنسان وتضر باحليوانات 

  .15والنباتات الربية واملائية ومتس جبمال املواقع أو تعرقل أي استعمال طبيعي آخر للمياه

ن التلوث اجلوي بأنه إدخال أي مادة يف اهلواء أو اجلو بسبب انبعاث كما عرف القانو 

غازات أو أخبرة أو أدخنة أو جزيئات سائلة أو صلبة من شا�ا التسبب يف إضرار وأخطار على اإلطار 

  .16املعيشي

كما أسهم نفس القانون يف تعريف الضرر البيئي يف عدة حمطات نذكر من بينها ما ورد يف 

نه إذ اعترب من مقتضيات محاية البحر منع كل صب أو غمر أو ترميد يف املياه البحرية م 52املادة 

  :اخلاضعة للفضاء اجلزائري ملواد من شا�ا

  ........"اإلضرار بالصحة العمومية واألنظمة البيئية البحرية، عرقلة األنشطة البحرية،

ا�ال البيئي هو تدخل إلثارة املسؤولية يف  03/10ولعل من أهم ما تضمنه القانون 

األشخاص واجلمعيات يف جمال محاية البيئة، إذ منح القانون للجمعيات املعتمدة قانونا واليت متارس 

نشاطها يف ا�ال البيئي، إمكانية رفع دعوى أمام اجلهات القضائية املختصة عن كل مساس بالبيئة 

انتظام، كما ميكن للجمعيات املعتمدة قانونا حىت يف ا�االت اليت ال تعين األشخاص املنتسبني هلا ب
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ممارسة احلقوق املعرتف �ا للطرف املدين خبصوص الوقائع اليت تلحق ضررا مباشرا أو غري مباشرا 

باملصاحل اجلماعية اليت �دف إىل الدفاع عنها وتشكل هذه الوقائع خمالفة لألحكام التشريعية املتعلقة 

ملعيشي ومحاية املاء واهلواء واجلو واألرض وباطن األرض والفضاءات حبماية البيئة وحتسني اإلطار ا

الطبيعية والعمران ومكافحة التلوث، ميكن للجمعيات املعتمدة قانونا إذا ما فوضها على األقل 

  .17شخصان طبيعيان معنيان  بأضرار بيئية أن ترفع دعوى التعويض بامسيهما أمام آية جهة قضائية

بالباب السابع منه موضوع البحث ومعاينة املخالفات ليتم  03/10كما تضمن القانون 

إسناد هذه املهام إىل عدة جهات، وينجر عن معاينة هذه املخالفات حتديد املسؤوليات بصفة عامة 

  . 18مبا فيها املسؤولية  املدنية يف ا�ال البيئي

  

  دور التشريع المدني  في إقرار المسؤولية المدنية في المجال البيئي: ثانيا

، ميكن اختصارها يف نظرتني هامتني ييعتمد الفقه على نظرتني لقيام املسؤولية يف ا�ال البيئ

ومها النظرية الذاتية كأساس لقيام املسؤولية التقصريية عن الضرر البيئي، وظهور النظرية املوضوعية  

  .اس للمسؤولية املدنية عن الضرر البيئيكأس

  أساس المسؤولية التقصيرية عن الضرر البيئي .1

اخلطأ، الضرر والعالقة السببية،ويعترب اخلطأ : تقوم املسؤولية التقصريية على توافر ثالثة أركان 

األفعال  إذ يعد أساس قيامها لتسليط اجلزاء على مرتكيب 19النعقاد املسؤولية التقصريية اعنصرا أساسي

، وقد عرف الضرر البيئي بأنه نشاط إرادي أو غري إرادي  صادر من 20الضارة اليت تلحق بالبيئة

شخص طبيعي أو معنوي يضر بالبيئة كإدخال مواد ملوثة مل تكن موجودة من قبل أو تسريبها أو 

  .21إلقائها

لة املتسبب فيه، ينجم حتما عن اخلطأ يف ا�ال البيئي ضرر بيئي  يرتتب عنه ضرورة مساء

تنعدم املسؤولية، ذلك  عقدية و أو تقصريية وبانعدامهويعد ركن من أركان املسؤولية املدنية سواء كانت 

، وقد اختلفت أراء الفقهاء والقوانني 22أن الضرر هو الذي يعطي احلق يف طلب التعويض من مسببه

احلماية القانونية فمنها من ركزت على املنظمة للبيئية حول تعريفه حيث استندت يف تعريفها على حمل 

األضرار اليت تلحق بالبيئة دون األضرار اليت تصيب اإلنسان،أو انه الضرر الذي يصيب املوارد البيئية 

  .23مبختلف جماال�ا  وينعكس على األشخاص وممتلكا�م بسبب الطبيعة االنتشارية هلذا الضرر
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عالقة السببية بني اخلطأ والضرر البيئي،  ريية وجودويتمثل الركن الثالث لقيام املسؤولية التقص

ويعترب هذا الركن األكثر صعوبة لإلثبات أمام القضاء ومن أسباب ذلك قلة الدعاوى اليت ترفع يف 

  . ا�ال البيئي، وانعدام التخصص يف ا�ال القضائي

البحث على  إىلبيئي أدى صعوبة االعتماد على ركن اخلطأ لتحديد لقيام املسؤولية يف ا�ال ال

أساس كاملفرتض   باخلطأ تسهل من حتديد هذه املسؤولية وقد اعتمد الفقه على ما يعرف أخرى أسس

وقد  ، يعفى من خالله املضرور من إثبات خطأ املسؤول عن الشيءاملسؤولية املدنية عن الضرر البيئي

قانون املدين من اجل املطالبة من ال 137أخذ املشرع اجلزائري �ذه النظرية من خالل نص املادة 

  .24بالتعويض

  ظهور النظرية الموضوعية كأساس للمسؤولية المدنية عن الضرر البيئي .2

تنوعت مربرات البحث عن نظرية جديدة لقيام املسؤولية املدنية البيئية لتفادي الصعوبات اليت 

  .وار واجهتها نظرية اخلطأ ، ومتثلت أساسا يف نظرية املخاطر ونظرية مضار اجل

فالغاية من قيام نظرية املخاطر كأساس للمسؤولية املوضوعية هي ختطي عيوب نظرية اخلطأ 

سواء الواجب اإلثبات أو املفرتض وجوهر هذه النظرية هو تعويض املضرور دون احلاجة إىل إثبات 

ية على اخلطأ وحىت إمكانية إثباته ونسبه إىل شخص معني ، ويقصد بنظرية املخاطر إقامة املسؤول

عاتق املسؤول عن نشاط خطر عما حيدثه بالغري من أضرار ودون اللجوء إىل إثبات اخلطأ يف جانبه، 

  ..25أي ال تستند على معيار شخصي

وتقوم النظرية على ثالث عناصر اخلطر، الضرر ورابطة السببية، وتعترب نظرية املخاطر من 

للمضرورين من التلوث  اء يف بسط محاية شاملةأفضل الوسائل احلديثة اليت يسعى إليها الفقه والقض

  . 26البيئي ومع ذلك فان جانبا كبريا من الفقه يرى عدم قبول نظرية املخاطر إال يف إطار اتفاق مسبق

خبصوص نظرية مضار اجلوار فقد اختلفت اآلراء الفقهية بشأن حتديد جماهلا وهذا بالنظر  أما

صورة من صور املسؤولية املوضوعية استنادا إىل قيامها على إىل طبيعتها اخلاصة، فهناك من اعتربها 

  .27أساس الضرر إال أن هنالك رأي آخر يتجه بأن نظرية مضار اجلوار قائمة على العمل غري املشروع

من شروط قيام هذه النظرية الضرر الغري مألوف فال يكفي طبقا لنظرية مضار اجلوار  أنكما 

العامة أي أن يكون حاال وحمققا وإمنا يشرتط إضافة إىل ذلك أن  أن يتوفر يف ضرر التلوث الشروط

  . 28يكون ناجتا عن تلوث بلغ درجة معينة من اخلطورة غري مألوفة
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وقد تأثرت عدة تشريعات وطنية باجيابيات هذه النظرية مبا فيها املشرع اجلزائري حيث تناول 

ونص على مضار اجلوار يف القانون املدين من  712إىل  690القيود الواردة على امللكية يف املواد 

فعند قراءة نص املادة نالحظ انه دمج بني موضوعني خمتلفني فالتعسف يف استعمال احلق  699املادة 

، وبذا يكون قد 29يعترب خطأ تقصريي يف حني أن مضار اجلوار هي نامجة عن نشاطات مشروعة

  .حدد شرطني لقيامها وهي امللكية والضرر غري املألوف

وجند أيضا أن قضاة احلكم ال يفصلون بني النظريتني ففي قرار قضية تتعلق برتك النفايات أمام 

 124باب اجلار وصرف املياه القذرة اعتربته تعسفا يف استعمال احلق وبالتايل أسسته على نص املادة 

  .30من القانون املدين

  

  خاتمةال

إلصدار تشريعات تعىن  قد بذلتية وطنو دولية  ايتبني من خالل ما ذكر سابقا أن جهود

واليت حدد من خالهلا جمال املسؤولية بصفة عامة واملسؤولية املدنية بصفة خاصة يف ا�ال  حبماية البيئة

  .البيئي 

�ا أضرار سواء يف جماهلا  أحلق هذه  اجلهود تبقى غري كافية ملا تشهده البيئة من تعد أن إال

 أصبححلماية البيئة بكل مكونا�ا  أجنعه فان السعي إلجياد حلول وعلي الربي أو البحري أو اجلوي،

وعليه نقرتح بعض التوصيات اليت قد تسهم يف تطوير التشريع البيئي مبا فيه ذلك  وأكيدضروري  أمر

  :نذكر منها املتعلق مبوضوع املسؤولية املدنية

باب كامل يتعلق بأسس قيام خيصص فيه  يمفصل يعىن با�ال البيئو  تقنني موحد ضرورة إصدار .1

  .بصفة عامة مبا فيها املسؤولية املدنية ياملسؤولية يف ا�ال البيئ

على العامل الوقائي يف ا�ال البيئي قبل العامل الردعي بتفعيل املبادئ اليت يقوم عليها  أكثرالعمل  .2

  .ون البيئة والتنمية املستدامة مبا فيها مبدأ احليطةنقا

  .امللوث الدافع من خالل تكثيف عمليات الرقابة يف ا�ال البيئي تفعيل مبدأ .3

  .القضاء أمامالوقائي أو  نبهتفعيل دور ا�تمع املدين يف ا�ال البيئي يف جا .4
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تفعيل دور اخلرباء يف ا�ال البيئي للمسامهة يف مساعدة القضاة يف حتديد طبيعة األضرار البيئية  .5

مع احلث على التكوين املتخصص يف ا�ال البيئي ملختلف املتعاملني يف ا�ال وتقدير قيمة التعويض، 

  . القضاء

  .بني منح رخص ملمارسة نشاط مشروع وبني األخطار احملتملة من هذا النشاط قالتوفي. 6

  .إحداث توازن بني الرسوم اجلبائية واألخطار اليت تسببها املؤسسات املصنفة بسبب التلوث البيئي .7

  . ضرورة مواكبة تطور التشريعات املقارنة يف جمال حتديد املسؤولية املدنية يف ا�ال البيئي .8
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        1، كلية الحقوق، جامعة الجزائر "أ"أستاذة محاضرة  - نســـــــاخ فـــــطيمة. د

  صورة جديدة  في المسؤولية  التقصيرية: الضرر البيئي  

  :قدمةم

فظهر األمر جليا يف بعض األحكام من كل النواحي عرف القانون مجلة من التحوالت 

نية وبالتحديد د، منها ما يعرف باملسؤولية امللاللتزاماملسطرة يف القانون املدين اليت تعترب مصادر 

من مفهومها التقليدي القائم  انتقاالاملسؤولية التقصريية  اليت حقيقة ظهر يف أحكامها هذا التحول 

محاية املتسبب يف الضرر   من انتقاالاخلطأ إىل املفهوم احلديث القائم على ركن الضرر أي  أساسعلى 

تعويض املضرور  أن تقوم على إىل محاية املضرور وذلك حتقيقا للعدالة اليت البدأي املسؤول املدين 

  .خطأ املتسبب يف الضرر بغض النظر عن سلوك أو

 1241على أركان ثالث وفق املادة أو الفعل املستحق للتعويض تقوم املسؤولية التقصريية 

يفتح باب التعويض جلرب الضرر، وإن كان وهي اخلطأ والضرر والعالقة السببية، وبتوافر األركان الثالث 

األصل يف إطار املسؤولية عن األفعال الشخصية فإن صور املسؤولية التقصريية  خيتلف األمر يف مسألة 

  .ركن اخلطأ وتدرجه، مث انتقاال إىل مفهوم املسؤولية املوضوعية القائمة على ركن الضرر

رار ال ميكن أن تستوعبها أحكام املسؤولية لذلك تطورت األضرار يف الواقع وأصبحنا أمام أض

املدنية، منها الضرر البيئي هذا الضرر الذي تولد بسبب عوامل التطور والتكنولوجيا اجلديدة اليت 

سببت أضرارا جسيمة على البيئة، فشملت أضرار لألفراد بصفة شخصية وأخرى أضرار واسعة مست 

  .الطبيعة وهي األضرار اإليكولوجية 

 هذه الورقة البحثية بذلك إىل سبل التعويض عن هذه األضرار، لكن البد حتديد فنتطرق يف

ونبني عجز اآلليات التقليدية عن مواجهة هذا النوع ) أوال ( أوال املراد �ذا النوع اجلديد من األضرار 

عن هذه ، مث نبحث عن اآلليات اليت جلأ إليها املشرع حماوال التعويض )ثانيا ( اجلديد من األضرار 

  .)ثالثا(األضرار
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  المراد بالضرر البيئي : أوال 

يعرف كل دارس للقانون أن مصادر االلتزام منها املسؤولية  التقصريية أو ما يسمى حاليا 

بالفعل املستحق للتعويض أن بعد تطور هذا املفهوم أن الضرر يشكل ركن أساسي يف هذا املصدر، 

، مث نعرج للضرر باعتباره سببا مباشرا )1(هو البيئة وماذا يراد �ا لذلك نبدأ الدراسة حملل هذا الضرر و 

، مث حناول الوصول إىل تعريفا إمجاليا ملفهوم الضرر ) 2( للتعويض وركن أساسي يف أركان املسؤولية 

  ). 3(البيئي بعد تفصيل كل معىن على حدة 

   :معنى البيئة .1

بحار والغابات وكل ما هو مجيل يف هذه البيئة هي احمليط الذي حنن فيه فهو الطبيعة وال

جمموعة " املعمورة  فهي اجلمال بعينه ، ورغم هذا املعىن األديب واجلمايل ملفهوم البيئة لنا أن نعرفها أ�ا 

من العناصر الطبيعية واحليوية اليت تشمل املاء، اهلواء، الرتبة، احليوانات والنباتات، مبا يف ذلك الرتاث 

  . 2" التفاعل بني هذه املوارد وكذلك األماكن واملناظر واملعامل الطبيعية الوراثي، وأشكال 

يرى البعض اآلخر أن البيئة تتكون من عنصرين أساسيني عنصر طبيعي يتمثل يف جمموع 

العناصر الطبيعية اليت ال دخل لإلنسان يف وجودها، بل أ�ا سابقة يف وجودها على وجود اإلنسان 

اء واهلواء والرتبة واحمليطات والنباتات واحليوانات وتفاعال�ا الكلية مثل املناخ ويشمل هذا العنصر امل

وتوزيعاته اجلغرافية كما يشمل الثروات الطبيعية املتجددة كالزراعة واملصايد والغابات وغري املتجددة  

مل العوامل أما عن العنصر املعنوي فيتمثل يف العنصر الصناعي أو املستحدث ويش. كاملعادن والبرتول

االجتماعية ويدخل فيضمن العنصر الثاين األدوات والوسائل اليت ابتكرها اإلنسان للسيطرة على 

  .3الطبيعة 

بالنسبة للتعريف البيئة وفق القانون اجلزائري فورد يف قانون محاية البيئة يف إطار التنمية 

واحليوية كاهلواء واجلو واملاء واألرض تتكون البيئة من املوارد الطبيعية الالحوية "  03/10املستدامة 

وباطن األرض والنبات واحليوان، مبا يف ذلك الرتاث الوراثي، وأشكال التفاعل بني هذه املواد، وكذا 

  .4" األماكن واملناظر واملعامل الطبيعية 

 :معنى الضرر .2

الضرر، ال ميكن بالرجوع إىل أحكام املسؤولية املدنية بنوعيها يشرتط الركن اهلام الذي هو ركن 

أن نصل إىل نتيجة التعويض إال بوجود الضرر، والضرر هو كل أذى يصيب الشخص يف حق من 
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حقوقه أو مصلحة مشروعة، وأشرتط ركن الضرر يف كل أنواع املسؤوليات ومن املسؤولية الشخصية إىل 

التغري األنظمة  املسؤوليات األخرى مسؤولية عن فعل الغري ومسؤولية عن األشياء وكلها، وحىت يف

للتعويض من نظام املسؤولية املفهوم التقليدي القائم على ركن اخلطأ إىل املفهوم املوضوعي وبالذات 

لنظام التعويض مثل التعويض عن حوادث املرور ونظام تعويض ضحايا اإلرهاب كلها قائمة على 

  .ضرورة وجود ركن الضرر كأساس هلا 

حىت األنظمة اجلديدة للتعويض، وتصدع أركان فالضرر بقي أساس كل املسؤوليات و 

املسؤولية كان بالنسبة لركن اخلطأ وليس لركن الضرر، والضرر بذلك عرف تطورا وتنوعا مثل الضرر 

البيئي اجلديد يف إطار املسؤولية التقصريية، والضرر اإللكرتوين الذي يرتب مسؤولية إلكرتونية أساسها 

  .الفعل الضار

  :الضرر البيئي .3

البحثية كل من الضرر والبيئة، نبحث اآلن يف حتديد معىن الضرر  الورقةنا مسبقا يف هذه عرف

  .البيئي الذي يقيم املسؤولية التقصريية

بالرجوع إىل تعريف الضرر البيئي الحظنا أن مجلة احملاوالت لتعريف هذا املفهوم جتمع أنه من 

به، خاصة أن مفهوم الضرر البيئي  الصعب حتديده  أي أن هناك صعوبة يف حتديد تعريف خاص

عرف تطورا فالضرر البيئي الذي كان قبل الثورة الصناعية والتطور التكنولوجي مل يكن يتعدى 

النفايات املنزلية وبعض النشاطات اإلنسانية البسيطة إىل آن أصبح هذا الوسط البيئي  ملوث بأنواع 

  .5شىت من النفايات الصناعية مل يكن يعرفها اإلنسان 

إذن حناول أن نستعرض بعض احملاوالت منها من عرف الضرر البيئي أنه ضررا ذي شقني، 

فمن جهة هو ضرر بيئي أي يصيب العناصر املكونة للبيئة كا�االت احليوية وغري احليوية للبيئة، ومن 

 جهة أخرى يظهر الشق الثاين للضرر البيئي حني يتأثر األشخاص باألضرار اليت تصيب حميطهم

   .6وبيئتهم فيتحول بالتايل إىل ضرر يلحق باألشخاص وباألموال 

 كذلك انه الضرر الذي يشمل يف مضمونه األضرار اليت حتدث مباشرة لألشخاص واألموال 

  .7واألنشطة، وغري املباشرة اليت حتدث للبيئة وتسبب تغيريا يف تواز�ا الطبيعي 

تويه من خملوقات حية و غري حية، والناتج عن يعرف كذلك انه األثر السيئ على البيئة مبا حت

  .8نشاط غري مشروع أو مشروع و لكنه حيمل خطورة ما
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ميكن لنا أن نقول الضرر البيئي هو ضرر يصيب املوارد البيئية يف خمتلف جماال�ا وينعكس 

على األشخاص وممتلكا�م بسبب الطبيعة االنتشارية هلذا الضرر، فهو ضرر مستقل بذاته وله 

  .9خصوصيات خاصة جتعل منه صعب اإلصالح يف العديد من ا�االت

  قواعد المسؤولية المدنية كآلية للتعويض : ثانيا

بالرجوع إىل اآلليات التقليدية للتعويض عن األضرار البيئية وفق قواعد املسؤولية املدنية وذلك 

هلا من اخلصوصية ال تتوفر فيها للمطالبة بالتعويض، علما أن األضرار املراد التعويض عنها أضرارا 

، هذه اخلصوصية سببا )1(الشروط احملددة يف الضرر وفق أحكام املسؤولية املدنية هذا من جهة 

  ). 2( لصعوبة تطبيق أحكام املسؤولية املدنية 

من القانون  124إن ما يشرتط للمطالبة بالتعويض من أركان وفق املبدأ الوارد يف نص املادة 

طأ وضرر وعالقة سببية، وبالرجوع إىل هذه األركان ويف قراءتنا لركن الضرر يف بداية املدين من خ

العمل أنه ضررا له من اخلصوصية الغري املعروف يف املسؤولية التقصريية يف أحكام القانون املدين، 

حقيقة كركن فهو متوفر لكن له من اخلصوصية ال ميكن للمضرور احلصول على التعويض ألنه بكل 

ساطة خصائصه متنع من احلصول املضرور على التعويض،  بذلك فالضرر له من اخلصوصية ليس ب

، مث بقراءة )أ ( نفسها الشروط الواجب توفرها يف الضرر وفق املفهوم التقليدي للمسؤولية املدنية 

 ميكن نصوص أو أحكام التعويض وفق املسؤولية املدنية ابتداء من املسؤولية الشخصية واملوضوعية ال

لنا أن جند أساس قانوين للتعويض وفق هذه اآلليات بالتايل فهي آليات عاجزة عن التعويض عن هذه 

  ).ب ( األضرار 

  :األضرار البيئية أضرار جديدة ولها من الخصوصية . أ

إن إنفراد الضرر البيئي خبصوصيته وذي طبيعة خاصة وذلك انه ضرر يصيب مباشرة املوارد 

ال ضرر شخصي فالبيئة هي الضحية هلذا الضرر، ضرر غري مباشر تتحكم فيه البيئية، ضررا عيين 

، و أنه ضررا ذي طابع انتشاري  10عوامل وعلى رأسها مقتضيات التطور التكنولوجي وتطور التصنيع 

، وهذه اخلصائص اليت ينفرد �ا الضرر البيئي واليت ختتلف كليا عن 11ومرتاخي ومستمر يف الزمن 

    اعد املسؤولية املدنية أي التقصريية وذلك أنه البد أن يكون ضررا مباشرا وشخصيا الضرر  يف القو 

  .ومؤكدا فيكون بذلك ضررا قابل للتعويض 
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   :عجز وصعوبة تطبيق قواعد المسؤولية المدنية للتعويض على األضرار البيئية . ب

هومها التقليدي يف السؤال الوارد هنا كيف ميكن لنا تطبيق قواعد املسؤولية التقصريية مبف

مواجهة املفهوم اجلديد للضرر أي الضرر البيئي؟  علما أن هناك عدة أسس أقام عليها الفقه القانوين 

لقيام املسؤولية التقصريية من املسؤولية الشخصية القائمة على أساس اخلطأ  إىل املسؤولية املوضوعية 

ية املخاطر واملسؤولية عن فعل األشياء ونظرية القائمة على أساس الضرر، إىل نظرية مضار اجلوار ونظر 

  .التعسف يف استعمال احلق اليت كلها وظفت للوصول للتعويض للمضرور عن األضرار البيئي 

كيف لنا أن نطبق املبدأ املعرتف بإعادة احلال ملا كان عليه سابقا أمام أضرارا من نوع الضرر 

بقا وكيف يتحقق هذا الوضع وهذه هي من احللول البيئي ؟ هل باإلمكان إرجاع احلال كما كان سا

  اليت تعرفها القواعد العامة للمسؤولية املدنية ؟

لذلك كيف لنا تطبيق مبدأ إعادة احلال ملا كان عليه قبل حدوث الضرر علما أن البيئة تعترب 

ضرار تركيبة ايكولوجية معقدة وتتميز خبصائص جتعل من الصعب إصالحها بطريقة عينية، فاغلب األ

  .  12البيئية تعترب ذات طبيعة انتشارية وهو ما يؤدي إىل تضرر عدة عناصر يف وقت واحد 

ميكن لنا أن نقول تطبيق املبدأ إعادة احلال ملا كان عليه قبل حدوث الضرر مستحيال يف حالة 

 األضرار البيئية لذلك كان البحث عن أسس أخرى للجرب الضرر الذي حمله البيئة وهو ما يعرف

  .بالتعويض النقدي

إن املعروف يف تطبيق قواعد املسؤولية املدنية قيامها على ثالث أركان، اخلطأ والضرر والعالقة 

السببية، وإن كانت هذه هي أركا�ا فوظيفتها تعويض الضرر املرتتب على اإلخالل بالتزام أصلي 

دنية فاإلخالل باإللتزام هو إخالل سابق، ويف إطار املسؤولية التقصريية اليت هي نوع من املسؤولية امل

بالتزام قانوين أي نص عليه القانون وهو عدم اإلضرار بالغري، وإن حصل اإلخالل به �ضت املسؤولية 

، أي يقع على الشخص 13التقصريية عن الفعل الشخصي أو عن فعل الغري أو عن فعل األشياء 

  14. رقابته واالشراف عليهحتمل نتائج وعواقب التقصري الصادر عنه أو عن من يتوىل

فاملسؤولية الشخصية تقوم على أساس اخلطأ أي ركن اخلطأ واليت مفادها أن إثبات اخلطأ يقع  

على املضرور أي أن اخلطأ يقع على املضرور إثباته فهذا النوع من املسؤولية مسؤولية خطئية من 

األضرار اليت تأخذ زمنا  جانب، ومن جانب آخر يستعصى على املضرور يف وجود هذا النوع من

من لظهور امللوث للبيئة بالتايل ليس للمضرور أن يثبت العالقة السببية إال بتحديد املسؤول عن الضرر 

جهة ومن جهة أخرى يصعب إقامة الرابطة السببية إذا كنا بصدد أضرار بيئية مرتاخية اآلثار حيث ال 
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، أضف إىل ذلك إن نظرية 15تظهر إال بعد فرتة طويلة مما يصعب اعتبار الضرر نتيجة طبيعية للخطأ 

الة يكون العمل اخلطأ ميكن إعماهلا يف بعض األضرار لكن ال ميكن إعماهلا يف أضرار أخرى وهي ح

    16مشروعا ولكن يرتتب عليه ضرر جسيم 

استمر العمل يف البحث عن أساس آخر للمطالبة التعويض وهو االنتقال إىل مفهوم آخر 

للمسؤولية  فكان اللجوء إىل نظرية حارس الشيء، ويراد باحلارس الشخص الذي له سلطة على 

ة على أساس اخلطأ املفرتض كأساس الشيء إما حق شخصي أو حق عيين، فتقوم هذه النظري

للمسؤولية البيئية هو حماولة تعويض املضرور خاصة أمام عدم  إمكانية تطبيق نظرية الفعل الشخصي 

القائمة على ركن اخلطأ اليت تقوم على ضرورة إثبات اخلطأ، إال أن حىت هذه النظرية مل ميكن هلا أن 

درها، لكن يبقى أن نقول هذه النظرية حازت نصيب من تغطي أغلبية األضرار البيئية اليت تتنوع مصا

قبول لرجال القانون وذلك نظرا لألساس الذي تقوم عليه وهو ركن الضرر يف جمال التعويض عن 

األضرار البيئية، مبعىن للمسؤولية املوضوعية تالئم تطبيقها للتعويض عن الضرر البيئي نظرا لألساس 

نقول أنه يف حالة األضرار البيئية قد يكون التعويض عن األضرار الذي تقوم عليه لكن يبقى لنا أن 

   .البيئية غري كاف علما أن الضرر البيئي قد يكون ضخما جدا ال ميكن أن تشمله املسؤولية املوضوعية

إن توظيف قواعد املسؤولية املدنية للتعويض عن األضرار البيئية ابرز صعوبات وذلك لعجزها 

عويض عن األضرار البيئية خاصة يف احلاالت اليت يصعب فيها التعرف على على تغطية فعالة للت

املسؤول حمدث الضرر أو لتجاوز التعويضات قدرات املسؤول املالية أو لصعوبة التقاضي وتعقد 

  . 17إجراءات الدعوى 

  اآلليات األخرى للتعويض عن األضرار البيئية خارج أحكام المسؤولية المدنية: ثالثا

ه الوسائل اليت سعى إىل تطبيقها املشرع وذلك للتعويض عن األضرار البيئية نظرا يقصد �ذ

، وكذلك ما يعرف باملبدأ املعروف مببدأ )1(لعجز قواعد املسؤولية املدنية ما يعرف بصناديق التعويض

  ). 2(  18امللوث الدافع الذي كرسه مؤمتر ريودي جانريو 

  :رار البيئيةصناديق التعويض كآلية للتعويض عن األض .1

نظرا لصعوبة تعويض األضرار البيئية وفق قواعد نظام املسؤولية املدنية كان البد من إجياد 

آليات أخرى ميكن من خالله التعويض عن هذه األنواع من األضرار ، وكذلك انعدام نصوص خاصة 
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التعويض عن للتعويض على هذه األضرار ، وجد ما يسمى بصناديق التعويض اليت من خالهلا ميكن 

  .هذه األضرار البيئية ذات اخلصوصية

يراد بصندوق التعويض انه عبارة عن نظام يتوىل عمليات التامني ضد األخطار اليت ال تقبلها 

  .19مني أو تلك اليت ترى احلكومة مزاولتها بنفسها ـأعادة شركات الت

ض عنها يف القواعد هذه اآللية وظيفتها تعويض عن األضرار اليت ال ميكن أن يعو  أنيتضح 

لذلك هذه  العامة سواء قواعد املسؤولية املدنية وحىت ما يسمى بنظام التأمني عن املسؤولية املدنية،

الصناديق تأيت كمكمل لقواعد املسؤولية املدنية أو التأمني وليس بديال عنها، لذلك قيل أن هلا الدور 

نية والتأمني عاجزين عن تعويض عادل للمتضرر االحتياطي لتدخلها عندما يكون نظامي املسؤولية املد
20 .  

فنظرا لألضرار البيئية ملا حتدثه من أضرارا قد ال تقتصر على أضرار للشخص متس بسالمته 

اجلسدية وأمواله وممتلكاته ، فإن هلا كذلك على البيئة وهنا يكون للضرر مفهوم واسعا ومساسا 

عويض الدور الفعال باعتبار أن هذا النوع من األضرار من باملصلحة العامة وهنا يكون هلذه صناديق الت

  .الصعب التعويض عنه من طرف املسؤول هذا إذا عرف

  : لذلك لصندوق التعويض عن األضرار منها األضرار البيئية فوائد عظيمة منها أ�ا

قت محاية ــــــ محاية صناديق التعويض املضرورين من ضمان تعويضهم يف مجيع احلاالت ويف نفس الو 

  .البيئة اليت تعترب من املصاحل العامة واملوارد البيئية

ـــ إن اعتماد آلية التعويض عن طريق الصناديق ال خيشى املضرور خماطر عسر املسؤول وذلك بوجود 

  .شخص معنوي متمثل يف الصندوق يتدخل جلرب هذه األضرار

رور يف مأمن على حصوله على حقيقة اعتماد وسيلة التعويض عن طريق الصناديق جتعل املض

التعويض يف حالة حدوثه، خاصة يف حالة الضرر البيئي، وإذا كان احلال هذا فإنه ال ميكن أن نقول 

أن هذه اآللية تبقى طريقا احتياطيا يؤخذ به إذا كانت هناك صعوبات وعجز من تطبيق أحكام 

عامة املنظمة للتعويض وذلك يف صورتيها املسؤولية املدنية اليت هي األصل يف التعويض وفق القواعد ال

  .سواءا التعويض العيين أو التعويض عن طريق املقابل
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  مبدأ الملوث الدافع كأساس للتعويض .2

ما ميكن أن نالحظه أن الضرر البيئي مبفهومه الواسع كضرر يصيب البيئة أي الوسط الذي 

ممتلكاته، كل هذه األضرار جعل نعيش فيه وكذلك كضرر يصيب اإلنسان يف سالمته اجلسدية ويف 

املشرع سواء على املستوى الداخلي أو الدويل التفكري يف إجياد أو ابتكار واعتماد مفاهيم أخرى غري 

اليت أعتمدها يف إطار املنظومة القانونية، وذلك لتعويض األفراد عن األضرار اليت ال ميكن له وفق ما 

انون مبا يسمى باملسؤولية املدنية باختالف صورها من هو موجود من آليات واملعروفة يف إطار الق

   ،املسؤولية الشخصية إىل املسؤولية املوضوعية، أضف إىل نظام التأمني عنها، وكذلك صناديق التعويض

كلها آليات تسعى إىل محاية املتضرر وحتقيق التعويض العادل له، لذلك ظهر ما يسمى مببدأ امللوث 

، إىل 21وحتمل املسؤولية االجتماعية عن األضرار اليت تصيب املوارد البيئية الدافع هو مبدأ للتعويض 

جانب ما يعرف مببدأ احليطة الذي ظهر جليا يف االتفاقات الدولية اخلاصة حبماية البيئة مث أمتد إىل 

،  22 6الفقرة  3التشريعات الداخلية ومنها القانون اجلزائري يف إطار قانون محاية البيئة وفق  املادة 

  .فأصبحت بذلك وظيفة املسؤولية املدنية وظيفة وقائية

يقصد مببدأ امللوث كأساس للتعويض عن األضرار البيئية والذي عرف على مستوى الدويل يف 

من قانون محاية  3املواثيق الدولية إىل املواثيق الداخلية مثل ما هو وارد يف القانون اجلزائري وفق املادة 

مبدأ امللوث الدافع الذي يتحمل مبقتضاه  " يف إطار التنمية املستدامة، أنه  7الفقرة  3البيئة وفق املادة 

  " كل شخص كل تدابري الوقاية من التلوث والتقليص منه وإعادة األماكن وبيئتها يف حالتها األصلية

بذلك يعترب هذا املبدأ صورة من صور املسؤولية املوضوعية يف لباس جديد ويستجيب 

، فظهر بذلك هذا 23الضرر البيئي العتباره ضررا عينيا ال شخصيا وضرر غري مباشر  خلصوصيات

املبدأ كأساس للتعويض نظرا لقصور قواعد املسؤولية التقليدية عن ضمان إصالح األضرار النامجة عن 

  .لصعوبة إثبات اخلطأ  ري من املضرورين من التعويض نظراالتلوث وبذلك حيرم الكث
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  خاتمة 

ال خيتلف إثنان أن األضرار البيئية هلا من اخلصوصية اليت جتعل منها خترج عن الرسم  حقيقة

وذي  التقليدي للمسؤولية املدنية ن فهي كما أوردنا سابقا ضرر عينيا، ال شخصيا وضررا غري مباشر

وهو الضرر الذي ، بذلك ليس هو نفس املفهوم املعروف للضرر وفق القواعد العامة طابع انتشاري

، يف مصلحة من مصاحله املشروعة أويف حق من حقوقه  سواءيصيب اإلنسان يف ماله أو يف جسمه 

  .والتعويض عنها كافة األضرارخاصة �ذه  أسسلذلك البد من البحث عن 

بالرجوع إىل القواعد اخلاصة باملسؤولية املدنية واملسؤولية التقصريية بالتحديد ظهر العجز يف 

البحث عن أسس أخرى جلرب هذه األضرار اجلديدة الصعبة  ضرورةدفع إىل العجز  اتطبيقها وهذ

التقدير ونظرا خلصوصيتها ونظرا كذلك لدور الزمن يف حتديد حجمها وحىت من الناحية املكانية حيث 

 واسعة ومنتشرة على مدى واسع، هذا األمر جعل من الضروري االهتمام حىت األضرارميكن أن تكون 

ويل إلجياد آليات جدية وقانونية للمعاجلة هذه األنواع اجلديدة واخلطرية اليت تؤثر ال الد على املستوى

  .حمالة على اإلنسان خاصة وعلى اإلنسانية بشكل واسع

حقيقة اآللية التشريعية حاولت من إجياد وسائل وقواعد قانونية محاية للبيئية ومنها التشريع 

، فخرج املشرع يف إطار التنمية املستدامة 10-03قانون  اجلزائري الذي كرس احلماية للبيئة يف ضل

عن قواعد املسؤولية التقليدية وذلك باالعتماد على ركن اخلطأ وعرج إىل أحكام املسؤولية املوضوعية 

، )احليطة(وإعماال كذلك ملبدأ امللوث الدافع، ومبدأ إعادة احلال إىل ما كانت عليه، ومبدأ االحتياط 

  .بادئ الطابع العالجي دون الوقاية لكن يبقى هلذه امل

                                                           
  كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه ويسبب ضررا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض :  124مادة  1
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  .224مفهوم البيئة ومكانتها يف التشريعات اجلزائرية، جملة املفكر العدد السابع، ص : أمحد لكحل 3
  .43يتعلق حبماية البيئة والتنمية املستدامة ، اجلريدة الرمسية العدد  2003جويليا  19املؤرخ يف  10-03قانون  4
   29وري، قسنطينة، ص منتملسؤولية الدولية بدون ضرر، حالة الضرر البيئي ، جامعة ا: معلم يوسف  5
  70،  69محيدة مجيلة ، املرجع السابق، ص  6
  91معلم يوسف ، املرجع السابق، ص  7
   92معلم يوسف ، املرجع السابق ، ص  8
  . 76محيدة مجيلة ، املرجع السابق ، ص  9

   83، ص محيدة مجيلة ، املرجع السابق  10
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    ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،"أ"أستاذة محاضرة  -المال صافية زيد.د

  جامعة مولود معمري تيزي وزو

القانون المدني  أحكام إطار فيمعوقات التعويض عن األضرار البيئية 

  وقانون البيئة

  :مقدمة

فاملسؤولية يعد التعويض األثر األهم للمسؤولية، بغض النظر عن نوعها، طبيعتها أو أساسها، 

عبارة عن جمموعة من القواعد القانونية اليت تلزم حمدث الضرر للغري بتقدميتعويض للضحية واملقصود 

بالتعويض هو تصحيح التوازن املختل نتيجة وقوع الضرر، فالتعويض جزاء ومقابل الضرر الذي أصاب 

التعويض العيين يلجأ القضاء ، والتعويض الذي ميحو الضرر ميثل بالتعويض العيين وعند تعذر املضرور

  .للتعويض النقدي

األصل يف التعويض أن يتم نقدا، إال أنه إذاطلب املتضرر التعويض العيين وكان ممكنا، فإنه 

األصلوأن التعويض العيين بإعادة  النقدي هونستنتج أن التعويض  وعليه ،جيوز للقاضي أن حيكم به

  .1ممكنار وكان ذلك احلال إىل ما كان عليهإالإذا طلبه املتضر 

مع ذلك خيتلف األمر يف ا�ال البيئي، حيث يؤكد الفقهاء عدم فعالية القانون الردعي 

والرتهييب ويطالبون بالسعي حنو تقرير األسلوب الوقائي للمسؤولية للتكيف مع الطابع غري القابل 

القواعد العامة غري كافية إلصالح لألضرار البيئية،مما ال شك فيه أن أساليب التعويض املعروفة يف 

لتغطية األضرار البيئية،ذلك أن تعويض األضرار البيئية اليت تصيب املوارد البيئية حمل اهتمام فقهي  

سواء كان تعويضا نقديا أو عينيا يطرح العديد من العقبات والصعوبات اليت تتطلب عمال دقيقا . كبري

الدرٍاسة يتمحور يف حمورين هذا األساس هدف هذا راجع خلصوصية وطبيعة األضرار البيئية، على 

  ).احملور الثاين(، صعوبات التعويض النقدي )احملور األول(يني صعوبات التعويص العيين ساسأ

I - معوقات التعويض العيني عن األضرار البيئية   

ته لقد أثبت نظام اإلصالح أو التعويض املعتمد يف نطاق املسؤولية املدنية وإىل حد بعيد فعالي

يف إصالح األضرار اليت تصيب األشخاص واملمتلكات، لكن هذه الفعالية ليست بالقدر نفسه فيما 
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خيص األضرار البيئية، بل ميكن وصفها يف بعض احلاالت بالغري ا�دية،ذلك سيؤدي حتما من أجل 

التعويض فأصبح ، 2 تغطيتها اىل ضرورة البحث عن قواعد جديدة وتطويع أو تكييف القواعد السابقة

، مع ذلك يصادف القضاة معوقامتادية )أوال(العينيعن األضرار البيئية أصليوالتعويض النقدي احتياطي

  ).ثانيا(و وقانونية للحكم بالتعويض العيين بإعادة احلالة إىل ما كانت عليه 

  التعويض العيني عن األضرار البيئية أصلي : أوال

يين هو منطق إعادة احلالة اىل ما كانت عليه قبل إن املنطق الذي يتزعم فكرة التعويض الع

، لقد أدركت معظم السياسات البيئية سواء 3وقوع األضرار البيئية أو التلوث وليس تعويض الضحية

على املستوى احمللي أو اإلقليمي أو الدويل األمهية البالغة لنظام إعادة احلال إىل ما كانت عليه، 

ة البيئة تنص على نظام إعادة احلال إىل ما كان عليه، اعتمدت هذه فجاءت القوانني املتعلقة حبماي

الطريقة للتعويض عن األضرار البيئية جبميع أنواعها من خالل تنظيف املواقع، إعادة تأهيل املصادر 

  .اخل.... الطبيعية املتضررة

ادة وسائل إع 1993حول املسؤولية عن األنشطة اخلطرية ) Lugano( عرفت اتفاقية لوغانو

كل إجراء معقول يهدف اىل إعادة تأهيل أو إصالح : "احلال إىل ما كانت عليه كتعويض عيين بأ�ا

  4العناصر البيئية أو ختفيف األضرار البيئية أو منعها، إذا كان ذلك معقوال لتوازن هذه العناصر البيئية

كل إجراء "2000ة كما يقصد �ا الكتاب األبيض املتعلق باملسؤولية البيئية الصادر يف سن

يهدف لإلصالح بقصد انشاء حالة للمصادر الطبيعية تكون مماثلة للحالة اليت كانت عليها قبل وقوع 

  :، يتخذ أسلوب إعادة احلال اىل ما كان عليه أحدالشكلني5"الضرر

اصالح وترميم الوسط البيئي الذي أصابه التلوث بتنظيفه من التلوث كغرساألشجار بدال من  - 

 هلكت بسبب التلوث تلك اليت

 6إعادة انشاء شروط معيشية لألماكن اليت يهددها اخلطر - 

  أنواع من التدابري 3ولإلحاطة مبفهوم التعويض العيين جيب التمييز بني 

  تدابري �دف للوقاية من األضرار البيئية - 

  تدابري لوضع حد لألضرار يف املصدر - 

  تدابري إلعادة احلالة اىل ما كانت عليه - 
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 من النوع األول ال تعترب تدابري للتعويض العيين وإمنا للوقاية من األضرار أما النوع الثاين إن التدابري

  .7والنوع الثالث فهي تدابري تتعلق بإعادة احلالة اىل ما كانت عليه

اللجنة التابعة لالحتاد األوريب مبقرتح توجيهي للربملان األوريب وا�لس  2002تقدمت يف سنة 

ويض األضرار البيئية، حيث جاءت املادة اخلامسة منه مكرسة ملبدأ إعادة احلال اىل ما  األوريب حول تع

كانت عليه، من خالل إجبار املستغل الذي تسبب يف هذه احلالة على القيام بذلك، ويف حالة 

امتناعه تتوىل السلطات نفسها إعادة احلال إىل ما كانت عليه مع احتفاظها حبقها يف الرجوع على 

أن هذا  إال.8تغل ومطالبته بدفع التكاليف،باعتباره هو املسؤول عن تكاليف الوقاية واإلصالحاملس

التوجيه مل يتناول مسألة التعويض عن األضرار البيئية يف احلالة اليت يكون املستغل قد حتصل على 

  .ترخيص مسبق مبمارسة النشاط

ة من اآلليات املتبعة يف التعويض عن الفرنسي كان سباقا العتماد هذا النظام كآلي لعل املشرع

هناك تشريع خاص حبد ذاته بإعادة احلال اىل ما كانت عليه، لكنه أورده  ليس األضرار البيئية، مع أن

ضمن العديد من التشريعات اخلاصة، سواء فيما يتعلق بالنقابات أو املنشآت املصنفة أو املياه، فقد 

املتعلق بالنفايات، حيث أعطى للقاضي سلطة  1975در يف تناوله يف بادئ األمر يف القانون الصا

احلكم على وجه اإللزام بإعادة احلال اىل ما كان عليه بالنسبة لألماكن اليت حلقتها أضرار، بسبب 

  .نفايات مل يتم معاجلتها وفقا للشروط احملددة يف هذا القانون

شآت املصنفة مبقتضى املادة املتعلق باملن 1976نفس القاعدة تضمنها القانون الصادر يف 

عاد من جديد لينصعلى نظام  1992، كما أنه مبناسبة صدور القانون املتعلق باملياه يف فرنسا 13

إعادة احلال اىل ما كانت عليه، من خالل إعطاء نفس السلطة للمحكمة لتمكنها من إدراج نظام 

  إعادة احلال اىل ما كان عليه يف إطار تأجيل النطق بالعقوبة

كما أكد املشرع الفرنسي على نظام إعادة احلال اىل ما كانت عليه، ضمن القانون اجلديد 

اليت تنص على أنه يف حالة توقف أي  214/3يف املادة 20029املتعلق باملياه والصادر يف ديسمرب 

منشأة أو مشروع أو نشاط عن االشتغال، فإن املشغل مسؤول عن إعادة احلال اىل ما كانت عليه 

زالة األضرار اليت قد تصيب ا�اري املائية، زيادة على ذلك البد من إعادة التوازن لألوساط وإ

  .10املائي

أما املشرع اجلزائري فقد نص على هذه الطريقة من التعويض يف التشريع البيئي، حيث تقضي 

رب يف بأنه ميكن للقاضي يف حالة رمي أو إفراغ أو ترك أو تس1011-03من قانون  100/3املادة 
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املياه السطحية أو اجلوفية، إما يف مياه البحر اخلاضعة للقضاء اجلزائري بصفة مباشرة أو غري مباشرة 

ملادة أو مواد يتسرب مفعوهلا أو تفاعلها يف األضرار ولو مؤقتا بصحة اإلنسان أو النبات أو احليوان 

  .ائيفهنا ميكن للمحكمة أن تفرض على احملكوم عليه إصالح الوسط امل... 

من نفس القانون املتعلق باستغالل منشأة دون احلصول على  102/03كما نصت املادة 

كذلك ما .ترخيص، حيث جيوز للمحكمة األمر بإرجاع األماكن اىل حالتها األصلية يف أجل حمدد

ختاذ من نفس القانون املتعلقة بعدم االمتثال لتدابري األعذار يف األجل احملدد، ال 105تضمنته املادة 

  .تدابري احلراسة أو إعادة املنشأة إىل مكا�ا إىل حالتها األصلية بعد توقف النشاط �ا

وقد أخذت �ذا االجراء قواعد القانون الدويل للبيئة مبقتضى االتفاقيات الدولية فنصت 

 على إلزام الدول األطراف بضرورة إزالة التلوث البحري1974اتفاقية منع التلوث من مصادر برية 

املنبعث من مصادر برية، كما ألزمت االتفاقية منع حدوث أي تلوث جديد من مصادر أرضية يف 

تلك املنطقة، واملنع هذا ال يتأتى إال بتدخل القاضي بوقف الضرر بعد حدوثه، ألنه نادرا ما 

الة إال تستجيب الدول هلذه االتفاقية، فيطرح النزاع أمام القاضي الدويل فال يكون أمامه يف هذه احل

  .12 احلكم بإزالته وإعادة احلال إىل ماكان عليه ووقف الضرر

إما األمر : إن صور التعويض العيين اليت حيكم �ا القاضي تتمثل يف إحدى احلاالت

بإجراءات منع األضرار مستقبال او األمر بإصالح البيئة املصابة، أي إعادة احلال إىل ما كان عليه 

الضرر بغرامة �ديدية علىعدم تنفيذ حكمه،ما يهم املتضررين من  وللقاضي أن حيكم على حمدث

األضرار البيئية ليس تعويضهم فقط عماحلقهم، إمنا منع حدوث التلوث يف املستقبل كي ال تلحق �م 

  :أضرار مستقبال، فقد يأمر القاضي على سبيل التعويض العيين

مصدر التلوث بإلزام امللوث القيام  بتعديل طريقة استغالل النشاط امللوث للبيئة أو تعديل

ببعض التدابري واالحتياطات الضرورية، اليت يكون الغرض منها منع حدوث التلوث يف املستقبل أو 

ختفيضه إىل املستويات املقبولة أو املتسامح فيها، وتقضي �ا سلطة قاضي املوضوع دون رقابة من 

  .حمكمة النقض

أن عديدة ومتنوعة كما لو قضت احملكمة بإلزام امللوث إن التطبيقات القضائية يف هذا الش

، أو 13برتكيب جهاز من شأنه جتميع وتركيز الغبار املنبعث من خمزن للفحم ومنع تطايره على اجلريان

إلزام صاحب مصنع بإنشاء حمطة لتطهري وتنقية املياه الناجتة عن مصنعه،أو احلكم بإصالح قنوات 



 المحور الثالث مستقبل المسؤولية في مستجدات التشريعات الحديثة
 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 172  

 

سرب املياه اخلاصة بالري أو الزائدة عن حاجة أرضه اىل املزارع الري والصرف يف أرضه لتجنب ت

  .14 ا�اورة اململوكة للجريان

، 1942وقد أخذ القضاء الدويل بوقف الضرر كأسلوب للتعويض يف قضية مصهر تراييل

حيث قضت حمكمة التحكيم آنذاك مبسؤولية احلكومة الكندية، كما قضت بإلزاماملصهر بالكف عن 

رة والغازات اليت حتدثأضرارا بوالية واشنطن، كما ألزمت احلكومة الكندية بتقدمي إحداث األخب

إىل احلكومة األمريكية إلصالح ما حلق �ا من ضرر   .15تعويضات ٌ

بناء على ذلك فإن تدابري القضاء على األضرار يف املصدر تعد أساسا من تدابري إعادة احلال 

ى أن فرض التعويض العيين على الضحية ال يتماشى مع ،إال أن هناك من ير 16كما كانت عليه  إىل

املبادئ األساسية للقانون املدين، لكن هذا احلل ميكن األخذ به يف إطار القانوناإلداري حلماية الطبيعة 

 .ىل ما كانت عليهإعندما يكون للسلطة العامة املختصة مصلحة مشروعة إلعادة احلال 

سلوب املدين لتعويض األضرار البيئية ليس له أمهية بسبب هذه القيود فإن اللجوء اىل األ

والبلديات ومجعيات  )Domaine privé de l’Etat(خاصة،إال بالنسبة القطاع اخلاص للدولة

محاية البيئة والطبيعة باعتبارهم مالك أو مسريي احملميات الطبيعية بالنسبة هلؤالء تكون األولوية حلماية 

  17تعويض عيين للموارد البيئية املتدهورة وال يطالبون بالتعويض النقديالبيئة وبالتايل احلصول على 

إن التعويض العيين مبا فيه تعويض تكاليف إعادة احلال إىل ما كان عليه تعترب قاعدة ذات 

عامليا إال بالنسبة للواليات املتحدة، حيث هناك شكوك حول  أولوية وأن هذه القاعدة معرتف به

 CERCLA (Comprehensiveعدة، حيث أن املرسوم التنفيذي لقانونوجود وتكريس هذه القا

Environmental Risque, compensation and HabilityAct18  الذي يقضي بأن

املسؤول جيب عليه تعويض تكاليف الرتميم واستعادة البيئة أو قيمة االستعمال املتضرر للبيئة حسب 

ربا من األولوية املنصوص عليها يف القانون مته )Règle moindre cout( قاعدة األقل تكلفة

   District of Colombie حول استعادة وإصالح البيئة، هلذا جند أن القضاء الفيدرايل ملنطقة

  .19ألغت املرسوم مطالبة من احلكومة إعادة النظر يف املرسوم يف هذا الصدد

أقره الكتاب األخضر يعد التعويض العيين أفضل طرق التعويض عن األضرار البيئية كما  

اخلاص بتعويض األضرار البيئية، الذي ال يعرتف إال بالتعويض العيين كعالج وحيد للبيئة إلعاد�ا اىل 

، إذ يؤدي اىل إزالة الضرر البيئي أو حيول دون تزايده أو تفاقمه ويف الغالب يفضل 20ما كانت عليه

ما ممكنا، إذ يصادفالقاضي العديد من القضاة احلكم به، غري أن هذا األسلوب للتعويض ليس دائ

  .العقبات اليت حتول دون احلكم بالتعويض العيين بعضها مادي والبعض اآلخر قانوين
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  :التعويض العيني عن األضرار البيئية معوقات: ثانيا

املانع القانوين أو املادي ومع ذلك فإن أغلب القضايا اليت طرحت على القضاء  قد ينتفي

    لتعويضالعيين انتهت باالستحالة، مما أدى بالقضاء اللجوء إىل التعويض مبقابلالفرنسي خبصوص ا

يكاد يكون التعويض العيين مستحيال خصوصا إذا تعلق االمر باتالف موارد  أو التعويض النقدي،

السامة  بيئية غري قابلة للتجديد، فتلك األضرار اليت تصيب الفصائل احليوانية والنباتية نتيجة القاء املواد

أو تدفق املواد البرتولية يف البحار، وانقراض العديد من الغابات بسبب احلرائق وكذلك األضرار الناجتة 

عن التجارب النووية اليت متتد آثارها ملئات السنني كيف ميكن للقاضي أن حيكم بالتعويض العيين أمام 

لبيئية البرتولية يف مياه اخلليج وتدمري أكثر جسامة هذه األضرار ونطاقها املمتد زمانا ومكانا؟ فالكارثة ا

بئر برتولية على أرض الكويت أدى إىل انبعاث مسومها يف جو اخلليج كله، وقد كانت هذه  500من 

الكارثة مقربة للطيور والكائنات احلية والشعب املرجانية اليت يصعب استعاد�ا ولو بعد مئات 

  .21السنني

العيين فيما يتعلق باألضرار اجلسدية اليت يتعرض هلا  كما يعترب من املستحيل التعويض

على  االنسان، جراء تعرضه بصفة مستمرة ملواد مشعة أو كيماوية سامة تسبب له مرضا ال يعاجل،

العكس فقد يكون التعويض العيين ممكنا لكن غري مرغوب فيه، باعتبار أن هذه الطريقة ليس هلا آثار 

عند تلوث البحار باحملروقات ميكن استعمال بعض املواد الكيماوية  إجيابية على البيئة، مثال ذلك

لتحلل البقع السوداء للمحروقات، ميكن أن تكون أكثر ضررا من التلوث األصلي يف حد ذاته، بل 

حىت ولو كانت الوسائل املستعملة إلصالح البيئة غري ضارة إذا كانت قدرات وإمكانات جتدد الوسط 

بيئي، ممكنة فيكون من األفضل ترك اإلصالح وإعادة احلال اىل ما كانت عليه البيئي أو العنصر ال

  .22 للطبيعة والتجديد الذايت

  :المادية للتعويض عن األضرار البيئية الموانع .1

إذا كان استبعاد احلكم بالتعويض العيين الستحالة تطبيقه أو لعدم الرغبة يف اإلصالح العيين 

مع ذلك قد جيد القاضي نفسه مضطرا للحكم بالتعويض النقدي إذا  لعدجمدوى ذلك التعويض للبيئة،

صادفته أحد املوانع أو العقبات املادية تتمثل يف صعوبة حتديد احلالة األصلية للبيئة، عدم التناسب بني 

  .التعويض العيين والضرر البيئي، األمهية االقتصادية واالجتماعية للمنشأة أو النشاط امللوث

 :الحالة األصلية للبيئةصعوبة تحديد  -  أ
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عادة ما يالحظ صعوبة حتديد احلالة األصلية أو السابقة للبيئة أو املوقع الذي أصيب بالتلوث 

، تقدم الصيادين بدعوى أمام Montedison يف قضية أو مت تدمريه والذي جيب إصالحه، إذ

تسرب النفايات يف  القضاء لتعويضهم عن الضرر االقتصادي الذي حلق �م جراء تضرر السمك بعد

البحر املتوسط، فإن استحالة حتديد كميات السمك املوجود يف البحر قبل حدوث التلوث يصبح 

احلكم بالتعويض العيين غري ممكن، كما قد ال يعود املشكل لغياب املعلومات العلمية الكافية وإمنا 

رة إىل أرضه من جارهوأن لسوء نية املتضرر، فمثال قد يدعي عند تلوث أرضه بسبب تسرب مواد ضا

حىت باطن األرض أصبحت ملوثة ليتحصل على تعويضات أكثرو احلقيقة أن املوقع ملوثا قبل ذلك، 

فمسألة التعويض العيين تكون صعبة تتطلب اللجوء اىل اخلربة اليت تطول مع الوقت ومكلفة والنتائج 

  .23 قد تكون غري مضمونة

 :الحاصلة عدم تناسب التعويض العيني مع األضرار -  ب

إن التعويض العيين بغلق املنشأة وإ�اء النشاط يكون وجوبا على القاضي وال ميلك إزائه سلطة 

تقديرية استنادا اىل عدم مشروعية السلوك املسبب للضرر، مما يستوجب توقيع عقوبة مدنية على 

من  143عمال باملادة املسؤول مبنعه من ممارسة نشاطه  مصدر التلوث الذي مت إقامته خمالفا للقانون 

التقنني الفرنسي، كما يتفق الفقه الفرنسي علىأنه مينع قاضي املوضوع احلكم بالتعويض العيين، إذا ما 

تبني له واتضح أن جزاء الغلق أو إ�اء النشاط ال يتناسب مع الضرر احملقق أو أن املنشأة ال تشكل 

مسؤول، لذا يرتك للقاضي يف هذه احلالة سلطة خطورة كبرية على البيئة وأن يف الغلق إرهاق كبري لل

  .24اختيار طريقة التعويض املناسبة واملالئمة دون تقييده جبزاء معني

من النادر أن حيكم القاضي بغلق املنشأة وإ�اء النشاط امللوث للبيئة، ألن يف الغالب يكون 

يض املتضرر تعويضا جزئياغري  استغالل املنشأة مفيدا للمجتمع، مما يقتضي االبقاء عليه لكن مع تعو 

، ويتفق عدم تناسب 25كلي بتحديد طريقة االستغالل، وإما تعويضا نقديا يف غري ذلك من األحوال

  :التعويض العيين مع أضرار التلوث يف حالتني

إذا كانت وسائل التعويض العيين ذات تكلفة ومصروفات باهظة من شأ�ا إرهاق : الحالة األولى

خسارة فادحة، للقاضي أن يقدر ما إذا كان التعويض مرهقا للمسؤول ومن شأنه املسؤول وتسب له 

  .26إحداث خسارة جسيمة له ودون رقابة عليه من حمكمةالنقض

إذا كان املتضرر ال تتوفر فيه األهلية والقدرة الالزمة إلجراء هذا اإلصالح للبيئة يف : الحالة الثانية

يره حسب التكلفة املعقولة لإلصالح وإلعادة احلال إىل ما  هذه احلالة يقضي بتعويض نقدي يتم تقد
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كانت عليه و اليت يصعب غالبا حتديدها قبل إجناز اإلصالح، هلذا تلجأ بعض القوانني 

، )Cout raisonnable(والتشريعاتاملقارنةإىل النص على أن تكون تكلفة التعويض العيين معقولة

البيئة املتعلق باملسؤولية التعاقديةلبائع موقع أو أرض  من قانون 510L-20ذلك ما تقضي به املادة 

ملوثة، ميكن للمشرتي الذي ال يعلم بذلك أن يطالب بإصالح املوقع إذا مل تكن تكلفة إصالحه 

، هكذا يكون التعويض العيين مبقتضى القانون مرتبطا بالعقالنية االقتصادية 27أعلى من مثن بيع املوقع

  .ويض مرغوبا فيهللتكلفة عندما يكون التع

 

  :القانونية للحكم بالتعويض العيني الموانع .2

  :قد يكون التعويض العيين غري ممكن أو مستحيل ألسباب قانونية يف احلاالت التالية

  : امتناع المسؤول عن اتخاذ تدابير التعويض العيني . أ

اطات اليت حمدث التلوث القيام ببعض التدابري واالحتي يلزم إذا صدر حكم بالتعويض العيين

من شأ�ا منع أو التقليل من التلوث يف املستقبل كرتكيب جهاز لتنقية وتطهري املياه أو استعمال 

عوازل صوتية أو تركيب جهاز الفيلرت، ففي هذه احلاالت يكون ضروريا تدخل املسؤول لتنفيذ حكم 

القيام �ا ومل جتد معه وسائل فإذا امتنع املسؤول عن القيام باألعمال اليت أمر احلكم ب.التعويض العيين

التهديد اليت قد يلجأ القاضي اليها وأصر على عدم تنفيذها، ومل يكن يف إمكان املضرور أن يقوم 

 جربا العيين بتنفيذ تلك األعمال على نفقة املسؤول حمدث التلوث، للمضرور أن ينفذ حكم التعويض

ة باالستعانة جبهاز اإلدارة البيئية إذا لزم الدول باختاذ إجراءات التنفيذ اجلربي عن طريق سلطات

يف هذه احلالة  إذا مل حيقق التعويض العيين الغرض منه وهو إ�اء التلوث أو ختفيضه يف املستقبل.األمر

حيكم القاضي للمضرور مببلغ نقدي كتعويض عن األضرار اليت حلقت به لكون التعويض العيين غري 

  .28 جمد وغري ذي فائدة

اليت ميتنع فيها املسؤول عن القيام باألعمال اليت أمر �ا حكم التعويض العيين،  احلاالت يف

ويتم التنفيذ من قبل املضرور مبوجب ترخيص من القضاء أو بغري ذلك يف حالة االستعجال يكون 

من القانون املدين املصري، بأن التعويض العيين  209على نفة املسؤول، ذلك ما تقضي به املادة 

إىل تعويض نقديي، فيجوز للمضرور أن يلجأ إىل القاضي طالبا تعويضهنقداعن املصاريف اليت ينقلب 

  .أنفقها يف سبيل تنفيذ التعويض العيين
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إذا كان حكم التعويض العيين صادرا بإلزام اجلار املسؤول باالمتناع عن عمل، كمنعه من 

ا�رى املائي، فإنه يستحيل تنفيذ حكم  تشغيل املنشأة يف أوقات الليل، أو بعدم القاء النفايات يف

  .التعويض العيين ويتعني االكتفاء بالتعويض النقدي عن األضرار اليت حلقت باملضرور

يربر الفقه الفرنسي ضرورة احلكم بالتعويض النقدي يف األحوال السابقة باالستناد اىل املادة  

ئق قانوين ومانع حقيقي للتعويض العيين من القانون املدين الفرنسي الذي يرى أ�ا تشكل عا 1142

  29 .وتفتح احلق يف التعويض النقدي بصورة شبه حتمية

  :احترام امتيازات اإلدارة العامة . ب

بالتعويض  يثار هذا املشكل بالنسبة للمنشآت اخلطرية حيث يكون القاضي مقيدا عند احلكم

يستلزم القانون ضرورة حصوهلا عن ضرر التلوث بأال يتعدى على سلطات واختصاصات اإلدارة اليت 

القاضي اإلداري هو  على ترخيص اداري على حنو ما ستقر عليه الفقه والقضاء يف فرنسا، فحىت

اآلخر مينع عليه أن يأمر بتعديل طريقة استغالل املنشأة، باختاذ إجراءات وتدابري إصالح البيئة أو منع 

طبقا ملبدأ الفصل بني السلطات أن يوجه أوامر إىل أو تقليل التلوث يف املستقبل، إذ أنه حمضور عليه 

اإلدارة، حىت ولو كان غلق أو وقف النشاط هو اإلجراء الوحيد لوقف األضرار مستقبال، ألنه بذلك 

يهدد التوازن االجتماعي واالقتصادي ملؤسسة مرخص هلا من طرف اإلدارة ويهدد دميومة واستمرارية 

30ري بالرتخيصاملؤسسة ومتس بوجود القرار اإلدا
(Réduire à néant la décision 

administrative d’autorisation) ال ميكن للقاضي إال احلكم بإجناز األعمال أو نقل النشاط

 .امللوث أو الوقف املؤقت على شرط أال متس هذه التدابري استمرارية النشاط املرخص به

اإلبقاء عليها، نظرا ملا متلكه عندما يكون التلوث مصدره منشآت عامة يكون من الضروري 

من أمهية عامة أو اقتصادية واجتماعية كاملستشفيات، املطارات، املوانئ، فإنه حيظر على القاضي بأن 

يأمر بإزالة هذه املنشآت او يأمر بوقف العمل فيها ملا يسببه ذلك من اضطرابات اجتماعية واقتصادية 

قاضي سوى احلكم بتعويض املضرور نقدا عما حلقه من وإخالل باملصلحة العامة، فال يكون أمام ال

  .31 أضرار بسبب التلوث املنبعث منها

إن تقييد القاضي يف احلكم يف مثل هذه احلاالت بالتعويض النقدي تعترب موضوع نقد شديد 

من طرف الفقه، باعتبار أن هذا التقييد يرجح املصاحل االقتصادية واالجتماعية للملوث على حساب 

 Droit de polluer) البيئة واملضرور، طبقا ملبدأ احلق يف التلويث مقابل التعويض النقدي مصاحل

contre indemnité) 32 فهناك العديد من املنازعات اليت قرر فيها القضاء اإلداري مسؤولية ،
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و بالتعويض النقدي دون التعويض العيين أ باحلكم السلطة العامة عن األضرار البيئية واكتفى فيها

  :وقف تشغيل املنشأة ومن أمثلتها

املنازعات اخلاصة بالضوضاء الناجتة عن املطارات عندما ترفع الدعوى على اهليئة اليت تدير 

املطار أوتلك املتعلقة بالروائح والتسرباتالناجتة عن تشغيل حمطات تنقية وتطهري املياه أو تلك اخلاصة 

من قانون البيئة الفرنسي  514L-19طبقا للمادة  وذلك، بالتخلص من النفايات اخلاصة بالبلدية

 .33 اليت تقضي مبنح امللوث امتياز األولوية يف تطبيق القرار اإلداري يف مواجهة الغري

ذلك، تؤدي هذه القيود اىل إنكار حق املتضرر يف إ�اءاألضرار اليت تصيبه من  إىلأضف 

عادة احلال اىل ما كانت عليه البيئة،وعليه جراء تشغيل أو سري العمل فيها وتقضي على كل أمل يف إ

حكما رجحت فيه مبدأ محاية امللكية اخلاصة  2003فإن حمكمة النقض الفرنسية أصدرت يف عام 

على مبدأ عدم املساس باملنشأة العامة فأجازت للقاضي العادي أن يأمر بأي إجراء من شأنه إزالة 

  .34ثري على سالمة املنشأة أو على سري العمل فيهاالتلوث أو ختفيضه، حىت ولو كان من نتيجة التأ

 :للقاضي في اختيار طريقة التعويض السلطة التقديرية . ج

يتمتع القاضي بسلطة تقديرية لتحديد طريقة أو نوع التعويض الذي حيكم به فيما يتعلق 

ؤول بإصالح باألضرار البيئية، وال يوجد أي استثناء على ذلك فليس لقضاة املوضوع إلزام امللوث املس

  .الضرر عينيا وغالبا ما يتم احلكم بذلك يف إطار األضرار غري املألوفة

يعتمد القاضي يف اختياره ألسلوب أو نوع التعويض العيين أو النقدي بإجراء نوع من املوازنة 

ع بني القيمة االجتماعية واالقتصادية للمنشأةومصلحة املتضررمن التلوث، إن منح احلرية لقضاة املوضو 

لتقدير طريقة التعويض املناسب بالنسبة للمضرور غري جمدية، ألن جلوء بعض القضاة للحكم 

بالتعويض العيين ملا هو يف صاحل الضحايا والبيئة، لكن القاضي ال حيكم به يف كل مرة ويف كل 

قاضي يف احلاالت اليت تكون ذات فائدة بالتعويض العيين، هلذا جند أن هذه احلرية اليت يتمتع �ا ال

  :اختيار األسلوب املالئممنتقد منطرف الفقه لسببني

يقضي على كل أمل يف إعادة احلال اىل ما كانت عليه البيئة وال تسمح مبعاجلة التلوث يف 

املصدر وتؤديٌإىل عدم التساوي بني الضحايا، باعتبار أن طريقة التعويض مرتوكة للسلطة التقديرية 

حمكمة النقض، فقد حيصل املضرور على تعويض عيين أمام قاضي  لقضاة املوضوع ودون رقابة من

حمكمة معينة يلزم املسؤول بإعادة احلال إىل ما كانت عليه، يف حني حيصل مضرور آخر على 

تعويضات نقدية أمام قاضي حمكمة أخرى رغم تشابه األضرار،ترك السلطة التقديرية للقضاة الذين 
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الة ووفقا للظروف احمليطة �ا، يؤدي إىل التفاوت والتباين يف بإمكا�م تقدير التعويض حسب كل ح

  35. معاملة الضحايا

 يسبب اجلمود والركود لإلصالح العيين حيث ال يرتدد القضاة يف ترجيح مصاحل امللوثني أو

أصحاب العمل أو املنتجني للثروات على مصاحل الضحايا، ألن أي منشأة أو مؤسسة اقتصاديةإذا  

كانت تشغل يد عاملة تعترب نشاطات حتقق املصلحة العامة وهي املرجحة، حيث أن مصاحل الضحايا 

تعترب مصاحل خاصة يتم تعويضها نقداوعادة تكون منخفضة، فإذا كان األخذ مبعيار املصلحة 

قتصادية واالجتماعية لنشاط ملوث عند انشاء أي مشروع وتقييم �ديده على البيئة، فال ميكن اال

  .36 األخذ �ذا املعيار عندما يوجد مساس حقيقي بالبيئة الذي جيب وقفه وإصالحه

  

  

II- معوقات التعويض النقديعن األضرار البيئية 

ة، فال جيوز للمحكمة أن تعدل عنه ملا كان األصل هو التعويض النقدي طبقا للقواعد العام

اىل التعويض العيين إال بناء على طلب املضرور،وإذا طلب املضرور بالتعويض النقدي فال جيوز 

للقاضي الزام املسؤول بإصالح ما مت إتالفه، فاحلكم بالتعويض العيين أمر جوازي للقاضي الذي يقدر 

و غري مناسب، فقد يرى أن األمر األنسب على ضوء الظروف ما إذا كان طلب املضرور مناسبا أ

االقتصار على التعويض النقدي، وقد تعرض هذا احلل النتقادات من جانب الفقه  املدافع عن البيئة، 

الذي يرى أن هذا األصل قد تبدل يف جمال تعويض األضرار البيئية احملضة ليصبح التعويض العيين، 

صل مث يأيت التعويض النقدي من بعده، وهذا ما تأخذ به خاصة إعادة احلال اىل ما كانت عليه هو األ

التشريعات احلديثة وأحكام القضاء اليت صدرت يف جمال املسؤولية عن األضرار البيئية باعتباره تعويض 

، مع ذلك يواجه اخلرباء والقضاة معوقات لتقدير أو تقييم األضرار البيئية، هذا )أوال( احتياطي

  ).ثانيا(التعويض النقدي يف حتقيق تعويض عادل باإلضافة إيل عجز صورة

  التعويض النقدي لألضرار البيئية احتياطي : أوال 

إذا استحال التعويض العيين عن األضرار البيئية بسبب تعذر إعادة احلال اىل ما كان عليه، 

يض النقدي ، يف هذه احلالة ال مفر من اللجوء اىل التعو )سبق ذكرها(سواء ألسباب مادية أو قانونية

على مبدأ  1969فقد نصت اتفاقية بروكسل املتعلقة باملسؤولية املدنية عن أضرار التلوث بالزيت 
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التعويض املايل ألنه يستحيل إعادة احلال إىل ما كان عليه، لكن هذا التعويض يهدف إىل ارجاع 

  . املواقع الطبيعية إىل حالتها األوىل عن طريق تكلفة مناسبة إلصالح الضرر

القضية اليت نظرت فيها : من بني أوىل القضايا اليت حكم فيها بتعويض نقدي عن ضرر بيئي

الذي قضى باحلكم على مجعية  16/11/1982الغرفة املدنية األوىل حملكمة النقض الفرنسية يف 

الصيادين بدفع تعويض لصاحل مجعية أخرى خمتصة حبماية الطيور الربية، بعدما جلأت هذهاألخرية اىل 

القضاء مطالبة بتعويض عن مقتل نوع من الطيور احملمية قانونا من طرف أحد الصيادين التابعني 

  .37 للجمعية األوىل

مما ال شك فيه أن التقدير النقدي لألضرار اليت تلحق بالشخص أو بأمواله ال تثري أية 

قدي بالنسبة صعوبات لكن املشكل املطروح يف هذه احلال يتمثل يف صعوبة إعمال التعويض الن

يعترب التيار املدافع عن البيئة أن نظرية التعويض النقدي بالنسيبة لألضرار البيئية .لألضرار البيئية احملضة

بربرية وتتسرت على اآلثار املدمرة للبيئة بتطبيق السياسة التجارية،رغم أن البيئة ليس هلا قيمة جتارية فال 

أو النباتية أو الغابات أو آثار تارخيية بالنظر اىل أمهيتها  ميكن تقييمبثمن انقراض الفصائل احليوانية

  .االقتصادية، ذلك ما يبني حدود التعويض النقدي ألنه ال يسعى قط حلماية البيئة

إن اتباع طريقة التعويض النقدي لألضرار البيئية تسمح للملوث مواصلة نشاطه الضار دون 

در، هذا ما يؤدي اىل القول أن ذلك تكريس حقيقي وفعلي االلتزام باختاذ تدابريملنع التلوث يف املص

 .Véritable droit de polluer contre indemnité38)(للتلويث مقابل التعويض النقدي

مع ذلك ميكن اعتبار التعويض النقدي كحالة إلعادة احلال اىل ما كان عليه عندما ينفق 

دمرة، مع اإلشارة اىل أن التشريعات املقارنة ال املتضرر التعويض النقدي الستعادة وإصالح البيئة امل

تلزم الضحايا بذلك، وال يعاب على القاضي عدم احلكم بصفة مباشرة على املسؤول بالتعويض 

العيين،فقد ال تتوافر لديه الكفاءة الفنية إلعادة احلال اىل ما كانت عليه قبل وقوع الضرر، لكي 

عانة بأشخاص متخصصني ذي كفاءة فنية للقيام بالتنفيذ يتفادى التنفيذ املعيب فإنه ميكن االست

العيين، يف هذه احلاالت حيكم بتعويض نقدي على الشخص املسؤول يقدر بنسبة التكاليف املعقولة 

  39 .للوسائل اليت مت اختاذها إلعادة احلال اىل ما كانت عليه

ة البيئة، وأن قصورها وعدم هذا ما يبني حدود املسؤولية أل�ا ال تسمح بالتدخل إجيابيا حلماي

فعاليتها يكون أكثر خطورة عندما ال يكون التعويض مرتبطا باإلصالح والرتميم وأن تقدير التعويض 
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بناء على ذلك يرى الفقه أنه من الضروري تعويض األضرار اإليكولوجية طبقا 40 النقدي يكون تعسفي

شى مع خصوصية األضرار اليت تصيب الوسط ملبادئ املسؤولية املدنية، مع تطوير تلك القواعد لتتما

  .الطبيعي او املوارد البيئية اليت تطرح العديد من املشاكل املعقدة

إن اإلمجاع حول مبدأ ضرورة تعويض األضرار االيكولوجية تعويضا نقديا بصفة احتياطية 

ا ال ميكن الستحالة التعويض العيين، ذلك ال مينع من وجود معوقات يف تقدير هذه األضرارعندم

 .41إصالحيها 

  :التعويض النقدي ال يعادل قيمة األضرار البيئية: ثانيا

حقيقة أن األمهية والقيمة االقتصادية للبيئة جتعلها من السلع التجارية اليت ال ميكن تقديرها 

ر بثمن، لكن هذا ال يعين استبعاد تقييمها ماليا خصوصا إذا وقع اعتداء على العناصر البيئية ووقع ضر 

جسيم كنتيجة هلذا االعتداء، فال بد أن يتحمل امللوث آثار نشاطه الذي أدى إىل اإلضرار بالبيئة، 

وعليه فإن هذا االجتاه ال يعد مربرا الستبعاد التعويض، ألن التسليم �ذا الرأي يؤدي إىل حتفيز امللوثني 

يف غالب األحيان يفضي اىل  على ممارسة النشاطات اخلطرية على البيئة، خصوصا أن التعويض العيين

  .42 الفشل

مع ذلك فإن تقدير الضرر البيئي ليس باألمر السهل، إذ كيف تقدر بالنقد قيمة شجرة؟ هل 

جيب أن تأخذ يف االعتبار دورها يف النظام البيئي، أم قيمتها اجلمالية، أم مثن خشب التدفئة املأخوذ 

السيما أن قيمة ما مت انفاقه إلعادة احلال اىل ما  منها؟ لذا من الصعب تقدير الضرر البيئي املخض، 

  .كان عليه ال ميكن حتديدها إال بعد االنتهاء من هذه العملية

  :طرق تقدير األضرار البيئية .1

طبقا ملبدأ التعويض الكامل للضرر البيئي نادرا ما يكون تعويضا كامال، نظرا خلصوصية الضرر 

ف ال ميكن حتملها بسهولة، فذلك اليقيم أي وزن خلصوصية البيئي وما ميكن أن يرتتب عنه من تكالي

الضررالذي حيدث إخالل بالتوازن الطبيعي،فاالعرتاف بالضرر البيئي يستلزم إمكانية تقديره ويف هذا 

  .الصدد اقرتحت عدة طرق لتقدير األضرار

 :لبيئياالتقدير الموحد للضرر  . أ

رر البيئي على أساس التكلفة املعقولة وفقا هلذه الطريقة يتم حتديد القيمة النقدية للض

إلجراءات إعادة احلال اىل ما كانت عليه، فقد أخذ �ذه الطريقة االقرتاح التوجيهي للجماعة األوربية 
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منه على احلق  4اخلاصة باملسؤولية املدنية عن األضرار احلاصلة بسبب النفايات، حيث تنص املادة 

رور يف سيبيل إصالح البيئة وإعاد�ا إىل حالتهااألوىل واختاذ يف اسرتداد النفقات اليت حتملها املض

إجراءات الوقاية، إال إذا كانت هذه النفقات جتاوز إمجاال الفائدة اليت تعود على البيئة من اإلصالح 

، كما أخذت 43 أو التدابري البديلة إلعادة احلال اىل ما كان عليه اليت ميكن القيام �ا ذات تكلفة أقل

منها،اليت تقضي بأنه ال تعوض  8ذات الطريقة لتقدير الضرر البيئي يف املادة  1993ة لوجانو اتفاقي

 .44 إال قيمة الوسائل املعقولة اليت مت اختاذها بقصد إعادة احلال إىل ما كان عليه

وقد حكم القضاء الفرنسي على مقاول الرتكابه خمالفة تلويث املياه ومت إلزامهبالتعويض بدفع 

رنك واحد رمزي كغرامة، باإلضافة اىل إلزامهبالتعويض الكامل عن الضرر احلادث واملقدر بـ مبلغ ف

  فرنك فرنسي قيمة تكلفة إعادة احلال اىل ما كان عليه بالنسبة للمياه امللوثة 25.000

جيب األخذ يف االعتبار أنه نادرا ما ميكن أن نعطي للعناصر الطبيعية ومصادرها قيمة 

مة شبه فعلية جيب معرفة سعر السوق لبعض العناصرو احلاالت اليت هلا خصائص قريبة نقدية،لوضع قي

من احلالة املعروضة أمام القضاء واليت أصا�ا التلوث، مثال ذلك ميكن حتديد قيمة الضرر الذي 

أصاب األرض اليت تعرضت للتلوث بسعر هذه األرض ولو مل تتعرض للتلوث أو قيمة الفوائد اليت 

يتم جنيها من وراء استثمار واستغالل هذه األرض، ومن أجل تقدير الثروة الطبيعية تقديرا  ميكن أن

  :نقديا هناك العديد من النظريات اليت تفرض نفسها ومن بينها

تقوم على أساس قيمة استعمال هذه الثروات والعناصر الطبيعية وتعتمد هذه النظرية  :النظرية األولى

  .هذه العناصر لإلنسان على املنفعة اليت تقدمها

ال تقوم على أساس االستعمال الفعلي لألموال ولكن على أساس إمكانية استعمال  :النظرية الثانية

  .هذه الثروات الطبيعية فياملستقبل

تقوم هذه النظرية على أساس ما ميكن أن يدفعه األفراد من مبالغ مالية �رد معرفة  :النظرية الثالثة

  45.والتمتع �اوجود هذه الثروات 

املالحظ أن هذه الطريقة املتبعة يف تقدير الضرر مل حتل مشكل التقدير بصفة جذرية، وهو ما 

  .دفع رجال القانون اىل انتهاج طريقة أخرى تتميز بنوع من الشمولية وهي التقدير اجلزايف

 :التقدير الجزافي للضرر البيئي  . ب

جداول قانونية حتدد قيمة مشرتكة للعناصر تقوم هذه الطريقة يف التقدير على أساس اعداد 

بوضعها،تسمح هذه  علمية يقوم متخصصون يف ا�ال البيئي ملعطيات الطبيعية يتم حسا�ا وفقا
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الطريقة بوضع تعويض لكل ضرر بيئي،حىت ولو مل يأخذ يف حسابه القيمة احلقيقية للعناصر املصابة 

  .46فة �ذه الطريقةبالتلوث وتأخذ العديد من التشريعات لدول خمتل

أقر املشرع الفرنسي هذه الطريقة يف تطبيقات خمتلفة على سبيل املثال، القانون اخلاص 

بالغابات والذي على أساسه مت معاينة شركة كلفت بتنقية األرض من آثار حريق بالغابة تسببت فيه 

وكذلك مت فرض بغرامة مالية يتم حسا�ا على أساس عدد هكتارات الشجر اليت تعرضت للحرق، 

املكعب من األرض امللوثة أو أوراق الشجر اليت مت نزعها بشكل غري  غرامة أخرى على ساسا املرت

شرعي، ووضعت البلديات املختلفة يف فرنسا جداول لتقدير قيمة أشجارها يتم حتديدها على أساس 

 دون عليهاطول الشجر أو ندر�ا من أجل حساب التعويض املستحق على األشخاص الذين يعت

أقر القضاء الفرنسي تطبيق هذه الطريقة يف قضية تلوث أحد األ�ار وقد مت حساب التعويض  كما.47

على األساس طول ا�رى املائي الذي أصابه التلوث يتم احلساب على أساس فرنكعن كل مرت طويل 

  .48 وبالنسبة للمساحة العرضية على أساس نصف فرنك عن كل مرت مربع

ات املتحدة األمريكية هذه الطريقة فوضعت الدوائر األمريكية للساحل والصيد أقرت الوالي

جداول لتقدير العناصر الطبيعية كالنباتاتواحليوانات وحىت كمية الرمال اليت مت رفعها من  1982منذ 

على الساحل امللوث، حيث ميكن حتديد التعويض املستحق على الشخص املتسبب يف إتالفها أو 

ووضعت إسبانيا جداول لتقدير كل أصناف احليوانات والنباتات املعرضة خلطر االنقراض، ، 49تدمريها

حىت ميكن حتديد التعويض الذي يدفعه املسؤول عن هالك حيوان أو نبات من احليوانات والنباتات 

احملميةوحتدد هذه املبالع من طرف الدولة حسب درجة التهديد على الفصيلة، فقد تقرر للصقر قيمة 

  .50 درها بيزا اسبانيةق

تطبق هذه الطريقة على األضرار البيئية اليت تلحق باألشخاص أو األفراد عندما ينص القانون على 

تعويض الضحية املعرضة ملوادكيميائية باالعتماد على كمية املواد امللوثة املتسربة وحسب درجة 

بدون تعويض، حىت ولو مل يأخذ يف النظرية أ�ا ال تسمح برتك ضرر بيئي  ، ومن مزايا هذه51مسيتها

حسابه القيمة احلقيقية للعناصر املصابة بالتلوث وتسمح بإدانة املتسبب يف التلوث وسهلة للتنفيذ 

  .52وحتمل معها عنصر اليقني

 :المحض التقدير القائم على القيمة التجارية للضرر البيئي . ج

إتالف املوارد والعناصر البيئية يفسر عادة الضرر البيئي احملض بصفة عامة بأنه املساس أو 

خارج السوق، تقوم هذه النظرية على فكرة التعادل استند إليها رجال االقتصاد على احتساب قيمة 
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اخلسارةاليت حدثت للمنتفع بسبب تلوث العنصر البيئي ومنحه ترضية تعادل قيمة اخلسارة، وميكن 

مبالغ نقدية نظري املنفعة اليت تعود عليهم من تقديرها نسبيا من خالل ما ميكن أن يدفعه األفراد من 

، كما تقوم هذه النظرية على أساس القيمة التجارية 53 جمرد وجود هذه الثروات أو العناصر الطبيعية

للمكان أو العنصر البيئي، غري أن هذه غري كافية ألن تلك القيمة التجارية إن وجدت فإ�ا تعرب عن 

  .فائدة اقتصادية ليس بيئية

القضاء الفرنسي األخذ �ذه النظرية، إذ صدرت العديد من األحكام القضائية يف عام  رفض

رافضة األخذ �ذه النظرية، على أساس أن مثن السوق ال يعرب عن القيمة البيئية للعنصر  1989

الطبيعي هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن األفضلية املفروضة بالنسبة للحل األقل تكلفة ختالف 

  .54بدأ إعادة احلال إىل ما كانت عليه يف السابق للعنصر الطبيعيم

  :تقييم التعويض النقدي لألضرار البيئية عيوب .2

بعد استعراضنا ملختلف طرق التقدير النقدي للضرر البيئي، يبدو أن أي من هذه الطرق ال 

األخرى، وأن يرتك يصلح بذاته أساسا وحيدا لتقدير الضرر البيئي وينبغي عدم تفضيل أي منها على 

لقاضي املوضوع احلرية الكاملة يف األخذ بأي منها حبسب ظروف كل حالة على حدي دون تقييده 

بطريقة دون أخرى، فقد أخذت الواليات املتحدة بنظام اجلداول لتقدير الضرر البيئي وأفسحت ا�ال 

  .ألي طريقة أخرى تظهر بعد ذلك وتكون معقولة

ة لتقديرالضرر البيئي يف اعتبارها القيمة االقتصادية للعناصر البيئية تأخذ هذه الطرق املختلف

فحسب دون النظر اىل قيمتها البيئية، حىت أ�في حالة عدم وجود قيمة سوقية للعنصر الطبيعي فإن 

تقديره يتم على أساس قيمة السوق املقرتحة، مع ضرورة أن جيرى التقدير طبقا ملبدأ التكلفة أو القيمة 

مع التجاهل التام للقيمة البيئيةللعنصر الطبيعي ودوره يف النظام البيئي ومدى قدرته على  األقل

  ،55اإلحالل والتجدد

كما أن بعض العناصر البيئية اليت تكون هلا قيمة بيئية من جمرد وجودها فقط واستحالة وضع 

أن التقدير النقدي للضرر قيمة اقتصادية هلا، كأنواع الطيور النادرة وبعض النباتات الربية يف حني 

احلاصل للعناصر الطبيعية جيب أال يقل عن قيمتها البيئية،ال تضع هذه الطرق للتقدير يف اعتبارها 

قدرة الطبيعة أو العناصر الطبيعية على جتديد نفسها بنفسها بعد مدة زمنية معينة تطول أو تقصر 

حه، كانقراض وزوال أنواع نادرة من ، وتتجاهل الضرر البيئي الذي ال ميكن إصال56حبسب األحوال

  .57الطيور أو النباتات
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تتصف هذه الطرق بعدم دقتها ووضوحها وشفافيتها وتؤدي اىل نتائج متفاوتة متباينة، سواء 

من حيث الضحايا أو من حيث مبلغ التعويض،ويظهر ذلك من خالل التعويضات املقدمة للضحايا 

إما أن تكون منخفضة مقارنة مع األضرار اليت تعرض هلا : ةفهي عبارة عن قيم غري موضوعية غري مربر 

أو البيئة، حيث يكون التعويض يف بعض احلاالت رمزي وبالتايل يكرس التلويث مقابل التعويض،إما 

أن تكون هذه التعويضات مرتفعة وحتدث إثراء للضحية ميكن تربير هذه احلاالت أو التعويضات 

وإمنا معاقبة املسؤول عن التلوث يف حالة إثبات خطأ جسيم أو املقدمة هدفها ليس إصالح الضرر 

  .عمل غري مشروع على عاتق املسؤول

هكذا ما يبني بشكل واضح ودقيق حدود التعويض النقدي لألضرار البيئية أل�ا ال حتقق أي 

ر حتسن للبيئة من جهة تصعب تقدير العديد من األضرار البيئيةمن جهة أخرى، السيما تلك األضرا

هذا باإلضافة اىل أن التعويض الذي تتحصل عليه الضحية عن األضرار . اليت ال ميكن إصالحها

  .58واخلسائر اليت تلحق به غالبا ما تكون تعسفية 

كما جتدر اإلشارة أن القيمة السوقية للخدمات البيئية املتضررة ال تشمل كل القيمة احلقيقية 

جتارية ملوارد عامة أو موارد طبيعية تثري إشكاالت تعترب عملية للموارد البيئية الطبيعية، إعطاء قيمة 

، وإذا متت املوافقة على تعويض نقدي لألضرار البيئية يكون من الضروري عدم توجيه املبالغ 59 صعبة

املتحصل عليها إىل امليزانية العامة للسلطات العامة املعنية وينبغي أن يؤكد القانون على استعمال هذه 

  .60 بواسطة صندوق يتم إنشاؤه لغرض إدارة وحتسني البيئةاملبالغ 

هكذا يالحظ أن األصل العام يف جمال تعويض األضرار البيئية قد تبدل يف التشريعات احلديثة 

وتربير ذلك  ،احتياطيوأحكام القضاء،حيث صار التعويض العيين هو األصل ويأيت التعويض النقدي 

مصلحة  البيئة واء ملصلحة املضرور أو عن األضرار البيئية سولية واملهم من املسؤ اجلوهري أن الغرض 

وليس جمرد منح مبالع نقديه  ،كان عليه  اوأن تعود احلال إىل مأن يزول التلوث أو يعاجل التدهور  ،ذا�ا

البيئية احلديثة أصبحت تنسأ صناديق  األنظمةهلذا فإن  ،للمضرور وقد ال توجه إىل إعادة تأهيل البيئة

  .عاد�ا إىل حالتها األوىلعليها وترميمها وإ واحملافظةها محاية البيئة هدف

  خاتمةال

للبشرية  ومطلب أساسي وتدهورها يعد هدف أمسى  هاأيا كان األمر فإن محاية البيئة ومنع تلوث

ىل حتقيقه وعلى الدولة أن تتدخل بكافة أجهز�ا ومؤسسا�ا إلذا ينبغي على كل فرد أن يسعى  ،كلها
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األضرار  املضرورعنإن كان ممكنا وتعويض  ،د محاية البيئة ومنع تلوثها والعمل على إصالحهابقص

  .البيئية

فإن احللول املتبعة لتقدير تعويض األضرار  ،الدولعلى الرغم من ا�هودات املبذولة من طرف 

يف  ،رار املعروفة�تم باألض، وجزئيةالبيئية حىت ولو كانت تتصف بأ�ا أساسية فهي حلول غري كافية 

الصناعية اليت ترتتب عنها آثار بيئية  املؤسساتنشطات بحني أن العديد من األضرار البيئية مرتبطة 

  :االقرتاحات بعض ميتقدينبغي لذا  ،ومتتد ملسافات بعيدةخطرية  يةاكمتر 

رس رقابة فعالية إذا توفرت كل اإلمكانيات الالزمة لتحقيق ذلك وأن متا والعيين ذ لتعويضيكون ا - 

  .على عملية اإلصالح والرتميم

  اليت تتصف بأ�ا بدائية النقدي  تقديرالتطوير طرق  - 

التوصل اىل حل شامل وفعال لكل يف انتظار تعويض وإصالح األضرار البيئية لاء صندوق شإن - 

الفصائل  انقراضوقضية ) Graduelle(التدرجيي الرتاكمي  األضرار البيئية، السيما التلوثأنواع 

  أو احليوانية لنباتيةا

مع ترك  ،متخصصة يف ا�ال البيئي ض النقدي من قبل خرباء خمتصني أو هيأتتقدير التعوي - 

  .حالةتقدير التعويض حسب كل لالسلطة التقديرية للقضاة 

  

                                                           
يعين : "على أن 2005 جوان 20مؤرخ يف  10-05من القانون املدين املعدل بالقانون رقم  132تنص املادة    1 

القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون ايراد ا مرئيا، 

  .ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا

ة الحالة ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعاد

  "الى ما كانت علي، أوأن يحكم على سبيلي التعويض بأداء بعض اإلعانات تتصل بالعمل غير المشروع
2 Vincent REBEYLOR, l’affirmation d’un droit à l’environnement et la réparation des 
dommages environnementaux, édition Alpha, 2010, p. 196. 
3  Vincent REBEYLOR, Ibidem.  
4 Martin, La convention du conseil de l’Europe du 08/03/1993 dite convention Lugano 
petite affiches du 27/04/1994, p.4 
5  Livre Blanc «sur la responsabilité environnementale» , Bruxelles, le 29/02/2000 com 
(2000), 66 final 

09/02/2000باملسؤولية البيئية الصادر عن جملس االحتاد األوريب يف  الكتاب األبيض املتعلق  



 المحور الثالث مستقبل المسؤولية في مستجدات التشريعات الحديثة
 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 186  

 

                                                                                                                                              
سيد قنديل،اآلليات تعويض األضرار البيئية دراسة يف ضوء األنظمة القانونية واالتفاقيات الدولية،دار اجلامعة سعيد ال  6

  30، ص2004،اجلديدة، اإلسكندرية
7 Vincent REBEYROL،op.ci.. p. 196 

داين حممد، املسؤولية املدنية البيئية يف التشريع اجلزائري املقارن حنو مسؤولية بيئة وقائية، دار اجلامعة نقال عن محي  8

  244مرجع سابق، ص .237، ص 2016اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، 
  240نقال عن محيداين حممد، مرجع سابق، ص  9

  الصفحةنفس املرجع، نفس 10
 43عدد . ر.يتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، ج 2003ويلية ج 19مؤرخ يف  03/10القانون رقم   11

  .20/07/2003مؤرخة يف 
حممد أمحد الفقي، املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث بالزيت، دار املطبوعات اجلامعية اجلديدة، الدون طبعة، -12

  .134، ص 2001
  169، ص 2016بيئة، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، ره نج رسول حممد، املسؤولية املدنية عن تلوث ال 13
  .170نفس املرجع، ص  14
نقال عن محيدة مجيلة، النطام القانوين للضرر البيئي وآلليات تعويضه، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، دون  15

  .303، اجلزائر، ص، 2011طبعة،
16 Vincent REBEYLOR,op.cit. p. 196. 
17-Ecart REHBINDER, rapport général sur le dommage écologique en droit interne, 
commentaire et comparé Economica, Paris, 1991, p. 117-118 
18 ,op.cit. p. 118 
19 EckartTEHBINDER,op.cit. p. 118 

  .309نقال عن محيدة مجيلة، مرجع فابق، ص،  20
، ص 2011آليات تعويضه،دار اخللدونية للنشر والتوزيع، طبعة محيدة مجيلة، النظام القانوين للضرر البيئي و  21

309.  
22-Vincent REBEYROL, op.ci.. p. 198 
23-Vincent REBEYROL,op.cit. p. 199 

  .174ره نج رسول حممد، مرجع سابق، ص   24
ع، اإلسكندرية، حممد عطا حواس حممد، جزاء املسؤولية عن اضرار التلوث البيئي، دار اجلامعة اجلديدة والتوزي 25

  .132-129، ص 2011
تطبيقا لذلك قضى القضاء الفرنسي بإلزام صاحب حظرية لرتبية احليوانات بسبب وجودهاانقاصللقيمة التجارية   26

العقارات ا�اورة، بتعويض اصحاب هذه العقارات عما حلقهم من اضرار دون االمر بغلقها وإ�اء نشاطها، ملا اتضح 

ب االمر بالغلق مع الضرر الذي حلق املتضررين، انظر يف ذلك حممد عطا حواس، املرجع للقاضي من عدم تناس

  .133السابق، ص 



 المحور الثالث مستقبل المسؤولية في مستجدات التشريعات الحديثة
 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 187  

 

                                                                                                                                              
27   Vincent REBEYROLop.cit. p.201. 

  140-139عطا سعد حممد حواس، مرجع سابق، ص   28
 .Vincent REBEYROL،op.cit, p. 201   :أنظر أيضا 141- 104نفس املرجع، ص   29

30 Ibidem,voir aussi :     .237محيداين حممد، مرجع سابق، ص                     
  237سابق، ص، محيداين حممد مرجع  31

32 Vincent REBEYLOR،op.cit. p. 202. 

33  Ibid. p. 203. 

  .146- 145عطا سعد اهللا حممد حواس، مرجع سابق، ص   34
35  Vincent REBEYROL،op.cit. p. 203. 
36  Ibid. p.20. 

  .146-145حممد، مرجع سابق، ص محيداين  37
38  Vincent REBOYROL،op.cit. p 193 
39  Vincent REBOYROL،op.cit193. Voir aussi : 

سعيد قنديل، آليات التعويض األـضرار البيئية دراسة يف ضوء األنظمة القانونية واالتفاقيات الدولية، دار اجلامعة 

  .35، ص 2004، 1اجلديدة، اإلسكندرية، ط
40  Vincent REBOYROL,op.cit. p193.  

  201-200عطا سعد حممد حواس، مرجع سابق، ص   41
  .Vincent LEROLOR, op.cit. p. 194 :أنظر 208-207املرجع نفسه، ص  42

 
43  Vincent LEROYLOR، op.cit. p. 194. 
44 Ibid. p194Voir aussi: 246-245محيداين حممد، مر جع سابق، ص    

   247املرجع نفسه، ص   45

46  Cyrille De KLEMM, les apports du droit comparé le dommage écologique et 

comparé, acte du colloque organisé les 21 et 22 mars 1991 à la faculté de droit, 
d’économie et de gestion de Nice Sophia-Antipolis, Paris, économica, Paris , p. 157-
158-158 

  :أنظر أيضا 208-207عد حواس حممد، مرجع سابق، ص عطا س 47

Vincent REBEYLOR, op.cit p. 194 
  248محيداين حممد، مرجع سابق ص  48
  :أنظر أيضا 210-209عطا سعد حممد حواس، مرجع سابق، ص  49

Vincent REBEYLOR, op.cit, p. 194. 
  210عطا سعد حممد حواس، مرجع سابق، ص   50

51  Cyrille de KLEMM,op.cit, p.  163. 



 المحور الثالث مستقبل المسؤولية في مستجدات التشريعات الحديثة
 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 188  

 

                                                                                                                                              
52 Vincent REBEYLOR,op.cit. p. 194. 

  .214عطا سعد حممد حواس، مرجع سابق، ص   53
  .214املرجع نفسه، ص   54
  .216املرجع نفسه، ص   55
رفض القضاة األمريكيني طلب التعويض النقدي عن نفقات ومصروفات  )Amoco Cadiz(يف قضية أمكوكادير  56

يه يف املواقع امللوثة بسبب أن البحر قد أصلح نفسه بنفسه عن طريق أنظمته البيئية، أنظر يف إعادة احلال اىل ما كان عل

ذلك عبد السالم منصور عبدالعزيز السيوي، التعويض عن األضرار البيئية يف نطاق القانون الدويل العام، أطروحة 

            ,Jean Pierre BERRIER   :انظر أيضا 236، ص،2001دكتوراه كلية احلقوق، جامعة القاهرة ،

 Droit International de  l'environnement, 4 Edition,Pedonne, 2010, P,538 .  

اجلدير بالذكر أن بعض الفقه الفرنسي ذهب اىل أن طرق التقدير النقدي لألضرار البيئية ال تلعب إال دوار ثانويا  57

عويض األضرار اجلسمانية أو املادية عندما يتضح أن إعادة احلال اىل وأن دلك التقدير للعنصر الطبيعي ال يتم اال عند ت

ما كان عليه لذلك العنصر غري ممكن أو غري كاف ومن هذه احلالة ال يكون مسألة تقدير ذلك العنصر معروضة على 

  .217نقال عن عطا سعد حممد حواس، مرجع سابق، ص .القاضي
58 Vincent REBEYLOR,op.cit, p. 195-196 
59 EckartREWBINDER,op.cit. p. 120. 
60 Ibid, p . 121. 



ثلثالالمحور ا مستقبل المسؤولية في مستجدات التشريعات الحديثة  
 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 189  

 

  -تيارت–جامعة ابن خلدون  ، "أ"أستاذ محاضر  - عجالي بخالد .د

  

  المنتوجات خاطرمالمسؤولية المدنية عن تطور واقع ومستقبل اإلعفاء من 

  

 مقدمة

كنتيجة حتمية للتقدم العلمي والتكنولوجي اليت مشلت خمتلف نواحي احلياة، عرفت قواعد 

 اليت ترتب عنها مشاكل قانونية جديدةو  ،بة هذا التطورعجزا يف مواك -الكالسيكية-املسؤولية املدنية 

إىل فأصبحت املناداة من قبل الفقه والقضاء أظهرت ضعف األساس القانوين اليت تقوم عليه املسؤولية، 

  .إلزامية تطوير قواعدها

بعدما كان قوامه سؤولية تطورا من النظام الكالسيكي إىل النظام احلديث، ومنه عرفت امل

فيكون املنتج . أصبح أساسها الضرر، لينتهي املطاف بتقرير مسؤولية املنتج بقوة القانوناخلطأ، ف

  . مسؤول عن أي ضرر يقع للمستهلك بفعل العيب يف املنتوج

فرفعت معظم التشريعات مستوى يقظتها وصرامتها إزاء املنتجني، كما وسعت من نطاق 

ومت إلقاء . مسؤوال لالستهالكعرض املنتوج  كل متدخل يف عملية  اعتربتاألشخاص املسؤولني ملا 

على عاتق املنتج مسؤولية الضمان بأن يكون املنتج صاحلا لتحقيق الغرض الذي أعد له مع ضمان 

  .نسبة احلوادث واألضرار الناشئة عن املنتوجات ارتفاعنظرا ملا تشهده .أمن وسالمة املستهلك

فكرة عيوب املنتوج أو خطورة املنتوج، على  إال أن فكرة خماطر املنتوجات تستقل متاما على

العيوب اليت تظهر يف املنتوج  أنكون . بضمان سالمة املستهلك بالتزامباإلخالل  اشرتاكهماالرغم من 

ومنه يسبب . واليت كشف عنها التطور العلمي والتكنولوجيتكون الحقة لطرح املنتوج للتداول، 

  .نتج استخدم مجيع الوسائل املتاحة لضمان السالمةاملنتوج ضرارا للمستهلك، بالرغم أن امل

في ظل  تطور مخاطر المنتوجاتلمنتج عن ل المدنية قيام مسؤولية حول التساؤلويثور 

الجزائري  شريعفي الت سؤوليةهذه الم اإلعفاء من يةيفكو ؟ التنبؤ بمخاطر التطور العلمي استحالة

  في ظل غياب حكم خاص؟

املشاكل املطروحة يف مثل هذا  بسببمن جدل فقهي وتشريعي  ؤوليةونظرا ملا عرفته هذه املس

 االعتدادأجل فتح النقاش حول مسألة مدى تأيت هذه املداخلة من النوع من املسؤولية املدنية، 

  .مبسؤولية املنتج عن تطور خماطر املنتجات من عدمها
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مفهوم فكرة )األولالمبحث (يف مبحثني، نتناول يف  -بإذن اهللا-ونعاجل هذه املداخلة 

حتت  )المبحث الثاني(لنستكمل هذه املداخلة يف ملدنية عن تطور خماطر املنتوجات، املسؤولية ا

  .احلد من آثار اإلعفاء من املسؤولية املدنية عن تطور خماطر املنتوجاتعنوان 

  

  المبحث األول

  المسؤولية المدنية عن تطور مخاطر المنتوجات مفهوم فكرة

أنه مت ضمان أمن وسالمة املستهلك اليت  االعتقادسؤولية املوضوعية للمنتج، مت بعد صياغة امل

إال أنه بعد ذلك مت طرح نفس . متكنه من احلصول على التعويض عن أي ضرر قد ميسه بفعل املنتوج

والتكنولوجي اهلائل اليت عرفته ا�تمعات احلديثة، وإن كانت من  االقتصادياإلشكال بفعل التطور 

وفرت الرفاهية للجمهور املستهلكني، إال أنه من جانب آخر أظهرت عجز قواعد مسؤولية املنتج  جهة

وهو طرح حديث النشأة يف النظام القانوين للمسؤولية املدنية . على محايتهم من تطور خماطر املنتجات

  .ةللمنتج عن املنتوجات املعيب

بالدراسة من قبل الفقه  املنتوجاتومنه، حظي مفهوم املسؤولية املدنية عن تطور خماطر 

رف جدال بينهم يف مدى تبين هذا النوع من املسؤولية صوإن، )المطلب األول(والتشريعي والقضاء 

  ).المطلب الثاني(

  

  المسؤولية المدنية عن تطور مخاطر المنتوجات مفهوم: المطلب األول

الشق األصعب  باعتبارها، وصيةخبص ينفرد مفهوم املسؤولية املدنية عن تطور خماطر املنتوجات

وأمام املخاطر ،)الفرع األول(احتوائهاينجر عنه من آثار يصعب  الذي مزال يثري جدال فقهيا، ملا

النظر يف مسؤولية  انواألضرار اليت أصبحت �دد سالم وأمن املستهلك، جعل الفقه والقضاء يعيد

  ).الفرع الثاني(فكرة حديثة النشأة  تبارهاباع املنتج اليت مازالت تشكل مسألة قانونية غري مستقرة

  تعريف المسؤولية المدنية عن تطور مخاطر المنتجات: الفرع األول

لإلحاطة باملسؤولية املدنية عن تطور خماطر املنتوجات، كان البد التطرق إىل املقصود بتطور 

، )أوال(سؤولية املنتج هذا املصطلح مكانة هامة يف الدراسات اخلاصة مب احتل ر املنتوجات، إذخماط

  ).ثانيا(نشأة فكرة املسؤولية املدنية عن تطور خماطر املنتوجات  لنتناول تبعا



ثلثالالمحور ا مستقبل المسؤولية في مستجدات التشريعات الحديثة  
 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 191  

 

هو جمموع املخاطر اليت ال  2تطور خماطر املنتوجات،1:تطور مخاطر المنتوجاتبالمقصود  :أوال

ي يف استحداث ميكن اكتشافها إال بعد طرح املنتجات للتداول يف السوق، وذلك لسبب التطور العلم

ال " تطور املخاطر"فأن 3.إال يف وقت الحق املنتجات، أو طرق عالجها اليت ال يدرك العلم أثارها

يقصد �ا املخاطر اليت تصاحب االبتكارات العلمية والتكنولوجية كما توحي بذلك التسمية، وإمنا 

  4.تعين كشف العيوب واملخاطر من خالل املعرفة احلقيقية الالحقة

الذي مل يستطع " تعييب املنتوج"على املنتوج اليت تظهر فيه العيوب بعد التداول، ب ويطلق

املنتج أو من يف حكمه أن يكشفه وال أن يتجنبه بسبب أن حالة املعرفة العلمية والفنية املتاحة له 

  5.حلظة طرح املنتوج للتداول مل تسمح له باكتشاف العيب

 ينسب إىل التقصري، وإمنا يرجع إىل احلقيقة التجريبية فإن اجلهل بالعيوب يف هذه احلالة، ال

  6.للمعرفة العلمية وحدودها اإلنسانية، وعلى ذلك تظل العيوب مظهرا ملا يالزم صنع اإلنسان

ترجع فكرة املخاطر اليت ال ميكن اكتشافها إال بعد إطالق املنتجات للتداول إىل سرعة التطور العلمي 

ملنتجات أو طرق معاجلتها واليت مل يكن يف وسع العلم إدراك آثارها والتكنولوجي يف استحداث ا

  7.الضارة إال يف وقت الحق

ومنه ميكن القول بأن فكرة تطور خماطر املنتجات يفرتض عدم وجود عيب يف املنتوج يف 

مرحلة طرحه للتداول، وإمنا استجدت فيه حسب الظروف احمليطة ومل يكن باإلمكان التوصل إىل 

واإلحاطة  التنبؤ �ا ذاك، وبالتايل عدم القدرة على آناة �ا يف ظل املعارف الفنية املتاحة املعرف

  .مبخاطرها

تعترب فكرة املسؤولية املدنية عن : نشأة فكرة المسؤولية المدنية عن تطور مخاطر المنتوجات: ثانيا

ة واملخاطر اليت أثار�ا ارتباطا كليا بنمو الصناع تطور خماطر املنتوجات حديثة النشأة، ارتبطت

ومنه مل تكن وليدة الصدفة، بل  8.التكنولوجيا واالكتشافات العلمية على صحة وسالمة املستهلك

  9.عنها تطور خماطر املنتوجات أسفرواملخاطر اليت  األحداثساعد على ظهورها بعض 

مريكي مظهر من تعترب فكرة تطور املخاطر املنتوجات ذو منشأ قضائي، ملا اعتربه القضاء األ

مظاهر القصور الغري املعاقب عليه، بأخذ بعني االعتبار قصور املعرفة العلمية للطبيعة اإلنسان، إال أنه 

جتاوزت احملاكم العليا يف الواليات املتحدة القضاء، ملا اجتهت إىل إلزام املنتج بضمان عن تطور خماطر 

  10.املنتجات
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ة تطور خماطر املنتجات، وذلك من خالل القضايا أما القضاء الفرنسي فقد تردد يف مواجه

اليت عرفتها الساحة القضائية الفرنسية من بينها، الدم امللوث، وقضية هرمون النمو، قضية 

  11.وكذلك قضية جنون البقر ،Médiatorالدواء

فبالرغم من إقرار القضاء الفرنسي ملبدأ الضمان تطور خماطر املنتجات يف أكثر من جماالت 

ط املهين، إال أنه استثىن بعض املخاطر من الضمان وقصره على ما تسمح حالة املعرفة باإلحاطة النشا

  12.به من أسباب الضرر

من املعهد األمريكي  1964أما على املستوى التشريعي، فتعترب الوثيقة اليت صدرت سنة 

  13.ر املنتوجاتللقانون يف شأن ما خيص مسؤولية املنتج، من أول بوادر ظهور فكرة تطور خماط

كما يعد املشرع األملاين من أوائل املشرعني الذين أشاروا إىل تطور خماطر املنتجات، وذلك 

حيث أكد فيه املشرع 1976.14أوت  24من خالل قانون خاص باملنتجات الصيدلية الصادر يف 

  .األملاين حق مستهلك الدواء يف السالمة من تطور خماطر املنتجات

أوىل االتفاقيات اليت أشارت مذكرا�ا " اتفاقية سرتاسبورغ"فاقيات، فتعد أما فيما خيص االت

التفسريية عن تطور خماطر املنتوجات، ملا ذهبت جلنة صياغة االتفاقية إىل أنه جيب التوسع يف دائرة 

االتفاقية يتبني أ�ا مل ترد  مفهوم اخلطر، وذلك لكي تغطي عددا كبريا من املنتجات، ومن استقراء

  15.بعاد مسؤولية املنتجاست

مبثابة املصدر املادي للتوجيه األورويب ملا أقر ا�لس ا�موعة " اتفاقية سرتاسبورغ"وقد كانت 

  16.االقتصادية موقفا مغايرا التفاقية سرتاسبورغ، ملا استبعد مسؤولية املنتج عن تطور خماطر املنتجات

 ن تطور مخاطر المنتوجاتاألساس القانوني لمسؤولية المدنية ع: الفرع الثاني

من املعلوم أن مسؤولية احلديثة للمنتج تقوم على وجود عيب باملنتوج، إذ هو الذي مييز بني 

الصراع الفقهي والقضائي مازال قائما حول طبيعة وأساس  أن إال.املسؤولية املدنية التقليدية واحلديثة

  .ومبدأ احليطة السالمة مببدأ الضمان طخاصة ملا هلا من ارتبا املسؤولية عن تطور خماطر املنتوج

ومنه حظيت هذه املسألة بالبحث عن األساس القانوين للمسؤولية املنتج عن تطور خماطر 

املنتجات، فيما إذا كانت قواعد املسؤولية املنتج عن املنتوج املعيب يتالءم مع املسؤولية اليت عرفتها 

  ).ثانيا(من البحث عن أساس آخر أم ال بد ، )أوال(املنظومة القانونية احلديثة
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  : أساس المسؤولية المدنية للمنتج طبقا ألحكام المسؤولية الموضوعية: أوال
إن أساس مسؤولية املنتج عن سلعه وخدماته املعيبة خضع للنقاش فقهي حاد، ومل توضح 

على شكل معامل هذا اخلالف إال بعد احلسم فيه من قبل القضاء ملا قام بصياغة األسس الفقهية 

معدالت قضائية بدأ من نظرية اخلطأ التقليدية إىل جمرد افرتاضه مرورا إىل افرتاض املسؤولية ليصل يف 

وذلك ملا أصبح نصوص القانون املدين  �17اية املطاف إىل اعتبار هذه املسؤولية ثابتة بقوة القانون،

النتيجة هي اليت أقر�ا معظم عاجزة عن االستجابة حلقوق املضرورين من حوادث االستهالك، وهذه 

هل يمكن اعتبار ومنه .التشريعات املعاصرة كأساس �ائي مالئم ملعظم حاالت املسؤولية املنتج

مسؤولية المنتج عن تطور مخاطر المنتجات ثابتة بقوة القانون عن العيوب التي ظهرت 

  تداول؟بالمنتوجات ولم تسمح المعرفة العلمية ان ذاك باكتشافها لحظة طرحه لل

املتعلق 1985جويلية  25املؤرخ يف  374-85تأثر املشرع الفرنسي بالتوجيه األورويب رقم 

بالتقريب بني األحكام التشريعية والتنظيمية للدول األعضاء يف مادة املسؤولية عن فعل املنتجات 

صراحة على سنوات تقريبا لألخذ بأحكام هذا التوجيه، ملا أقر  10حيث تدخل بعد مرور  18.املعيبة

يف فقر�ا  1386ثبوت مسؤولية املنتج الناشئة عن املنتوجات املعيبة بقوة القانون مبوجب املادة 

  .من القانون املدين الفرنسي 19األوىل

جوان  10يف  20تأثر املشرع اجلزائري بدوره بنظريه الفرنسي، مبوجب تعديل القانون املدين

قسم الثالث املعنون باملسؤولية الناشئة عن مكرر ضمن ال 140، ملا استحدث املادة 2005

  21.األشياء

مكرر السالفة الذكر، هي مسؤولية من نوع  140إن طبيعة املسؤولية اليت تضمنتها املادة 

. فالقول بذلك ال مييزها عن نوعي املسؤولية املدنية، التقصريية وعقدية. خاص، فهي ليست قانونية

ول بذلك جيعلها قائمة على الضرر أي مسؤولية يفرتض ومن جهة أخرى هي ليست موضوعية، فالق

  22.بل هي قائمة على عنصر العيب. فيها اخلطأ

وحدوث ضرر،  23إن شروط نظام املسؤولية املستحدثة، تقوم على وجود عيب يف املنتج،

وعلى إثر ذلك، لكي يكون املنتج مسئوال، على املضرور إثبات العيب الذي شاب .وعالقة سببية

ويستوي أن . ند عملية وضعه للتداول، باإلضافة إىل إثباته للركن الضرر، والعالقة السببيةاملنتج ع

ولصعوبة إثبات العالقة السببية مت افرتاض قرينة . يكون املنتج مرتبط بعالقة عقدية مع املستهلك أو ال

وبالتايل العربة  24.قانونية بسيطة، مفادها أن العيب يعترب موجودا يف السلعة أثناء طرحها للتداول
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ليست بعيب املنتوج وإمنا بالنتيجة، إذ يعتد بالعيب مبجرد حدوث ضرر اليت تعترب قرينة على وجود 

  .العيب

إال أنه كنتيجة للتطور التكنولوجي الذي اجنر عنه �ديد سالمة وأمن املستهلك، مت التشكيك 

ت املعيبة لألثر اليت ختلفه تطور خماطر يف مدى إمكانية استيعاب قواعد ملسؤولية املستحدثة عن املنتجا

وهو الشيء الذي ال يتماشى مع . املنتوجات، وذلك لعدم وجود عيب يف املنتوج وقت طرحه للتداول

  .شروط قيام املسؤولية املنتج عن املنتجات املعيبة

أساس المسؤولية المدنية للمنتج عن تطور مخاطر المنتوجات على أساس نظرية تحمل :ثانيا

مل جيد القضاء أفضل من نظرية حتمل املخاطر كأساس واقعي مقبول للتعبري عن املسؤولية :خاطرالم

فعلى أي أساس تم إقحام .الثابتة بقوة القانون يف كل ما له من عالقة باألضرار الناشئة عن املنتوجات

النوع  هذه النظرية ضمن النصوص التشريعية المعاصرة المتعلقة بالمسؤولية الناجمة على هذا

  من األضرار؟

على فكرة مفادها، الرتكيز على الضرر وحده دون النظر إىل  25لقد قامت نظرية املخاطر

إن موضوع تطور خماطر املنتوجات أخذ مفهوما خاصا، يطرح مشاكل خاصة هو إسناد .سلوك املنتج

نظام املؤسس عبء األضرار، وهذا ما جيعل خاصية اجلهل باملخاطر النامجة على فعل املنتجات يف 

  26.عن املسؤولية املبنية عن اخلطأ مبا أنه كان اخلطر غري معلوم حينها

بالرجوع إىل القانون اجلزائري جند أن هناك حمل لنظرية املخاطر يف بعض األنظمة اخلاصة 

بالتعويض عن األضرار، حيث ال يقع على املتضرر عبء إثبات اخلطأ املسؤول وإمنا افرتض املشرع 

مكرر من  140وهذا ما جاء به يف املادة  27ملنتج مبجرد تدخل املنتوج يف إحداث الضرر،مسؤولية ا

  .القانون املدين

  ومنه هل يصح مساءلة المنتج عن تطور مخاطر المنتجات على أساس نظرية تحمل التبعة؟  

ه فإن كل منتج يستفيد من نشاطه االقتصادي فعليه تبعة ما حيدث" نعم"  ـإذا كانت اإلجابة ب

لغريه من أضرار بفعل املنتجات اليت جعلها ضمن إيدي املستهلك، فال بد أن يقابل كل ضرر تعويض 

سواء كان املنتوج معيبا وقت طرحه للتداول أو استجدت يف وقت الحق للتداول، وذلك بإقرار وجود 

املضرور على فليس من العدل التضحية ب" بالنفي"أما إذا كانت اإلجابة .رابطة بني الربح واملخاطر

أساس عدم إمكانية املنتج بتوفري املالءة للدفع التعويضات، أو عدم العلم بالعيوب اليت تستجد بفعل 

    .التطور العلمي
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بالرغم من تأسيس املسؤولية املدنية للمنتجني عن منتجا�م على فكرة املخاطر واعتبارها من 

هناك العديد من احلاالت اليت يتقرر فيها إعفاء املسؤوليات املوضوعية الثابتة بقوة القانون، إال أن 

املنتجني من محل عواقب هذه املسؤولية إذا ارتبط الضرر الناشئ عن املنتوج املعيب بواحد من 

اعتبرت تطور مخاطر وبالتايل  28.األسباب القانونية أو الواقعية املوجبة لإلعفاء من حتمل تبعا�ا

وقد أثار جدال  .تي تعفي المنتج من المساءلة المدنيةالمنتجات من بين األسباب الجديدة ال

وهذا ما . فقهي بني معرض ومؤيد لفكرة اإلعفاء، وبني من إعتربها سببا مطلقا وآخرون نسبيا

  .سنتناوله بأكثر من تفصيل يف املطلب الثاين من هذا املبحث

عن الخالف حول مدى االعتداد بإعفاء المنتج من المسؤولية : المطلب الثاني

  تطور مخاطر المنتوجات

لقد تباينت مواقف الفقه من مسألة مدى مسؤولية املنتج عن عدمها عن تطور خماطر 

لينتقل اخلالف إىل الدول بسبب تباين يف مسألة حتديد اجلهة اليت يتعني أن  ،)الفرع األول(املنتجات 

يستتبعه ذلك من تشجيعهم على حتظى باحلماية أكثر من غريها، ويتعلق األمر مبصاحل املنتجني مع ما 

االستمرار يف مهام البحث العلمي وتطوير منتجا�م إىل ما هو أفضل، ويف املقابل هناك مصلحة 

املستهلكني املتضررين من عيوب املنتجات غري املتوقعة علميا أثناء فرتة الصنع والتوزيع لعجز أو عدم 

  ).فرع الثانيال(29كفاية املعارف العلمية املتوفرة يف هذه الفرتة

  تباين موقف الفقه حول إعفاء المنتج من المسؤولية عن تطور مخاطر المنتجات: الفرع األول

انقسم الفقه بشأن فكرة خماطر تطور املنتجات ومدى االعتداد باملسؤولية املنتج عن عدمها 

وكان لكل من الرأيني إلعفاء املنتج من األضرار اليت تسببها املنتجات،  )ثانيا(ورافض  ،)أوال(بني مؤيد

  .حجج

  االتجاه المؤيد إلعفاء المنتج من المسؤولية عن تطور مخاطر المنتجات: أوال

يرى أصحاب هذا االجتاه ضرورة استبعاد مسؤولية املنتج بسبب تطور خماطر املنتجات، حبجة 

فنية حلظة طرح أن إبقاء مسؤولية املنتجني عن العيوب اليت مل يكشف عنها حالة املعرفة العلمية وال

  30.املنتج للتداول يف السوق، من شأنه أن يشكل عائقا أمام التقدم وتطور املنتجات

ويستند أصحاب هذا الرأي إىل احلجج التالية اليت تدعم فكرة وجوب إعفاء املنتج من 

  :املسؤولية
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فالبنسبة . تجنيإن إقرار مسؤولية املنتج عن تطور خماطر املنتجات، سيؤثر سلبا على املنتجات واملن-

للمنتجات فإن اخلشية من حتمل املسؤولية سيحد من تطويرها، وتقف عقبة أمام اجلدة واالبتكار 

 31.املنتجني

ميكن مواجهة صور تطور خماطر املنتجات من خالل تطويع قوالب القانونية التقليدية املعروضة يف -

 32.في، االلتزام بالسالمةنطاق القانون املدين، والتشريعات اخلاصة، كنظرية العيب اخل

لتفادي اإلضرار جبمهور املستهلكني، ميكن للمنتجني التأمني على املسؤولية، من خالل رفع املنتج -

 33.ألسعار املنتجات مبا يوازي أقساط التأمني

يتضح أن أصحاب هذا االجتاه يسلمون بضرورة عدم حتميل املنتج املسؤولية عن تطور خماطر 

املعرفة العلمية قابلة للتغيري والتطور املستمر، فال ينبغي النظر إىل ما يستحيل على املنتجات، ذلك أن 

املنتج إدراكه من خماطر ترتبط باستعمال منتجاته على أنه مظهر للخطأ والتقصري من جانبه، فاجلهل 

 34.وعدم توقع تطور خماطر املنتجات واقع تفرضه حدود املعرفة العلمية الضيقة

على عكس : الرافض إلعفاء المنتج من المسؤولية عن تطور مخاطر المنتجات االتجاه:ثانيا

أصحاب الرأي األول، يرى هذا االجتاه أنه ال جيب إعفاء املنتج من املسؤولية بسبب تطور خماطر 

  : املنتجات حتت أي مربر كان، واستندوا لدعم اجتاههم إل احلجج التالية

من أسباب اإلعفاء من املسؤولية، يتناقض مع الطبيعة إن قبول تطور خماطر املنتجات كسبب -

املوضوعية للمسؤولية عن األضرار املنتجات املعيبة اليت تبنتها معظم التشريعات، فالقول بأخذ هذه 

فمن غري العدل إبقاء املضرورين  35.الفكرة يؤدي إىل إدخال مفهوم اخلطأ يف املسؤولية بشكل ضمين

 .دون محاية

ن املسؤولية حيمل املستهلك عبئا غري عادال، حيث يكون مطالبا مبعرفة حالة املنتوج إعفاء املنتج م-

 36.املعين وقت اإلقتناء

اإلعفاء من املسؤولية عن طريق متكني املنتج من نقل عبئها على  -أصحاب الرأي األول–إن تربير -

املستهلكني بإضافة إىل  اآلخرين بتوزيع املخاطر من خالل نظام التأمني أو نقلها من خالل مجهور 

كلفة املنتج، خترج هذه املسؤولية عن هدفها الذي ال يكون إال جمازة عدم تنفيذ االلتزام، وفضال عن 

ذلك فإن هذه املخاطر ال ميكن تغطيتها تأمينيا كو�ا غري ظاهرة وغري قابلة للتوقع حسب مستوى 

مني ال يكون إال على األخطار احملتملة املعرفة الفنية السائدة حلظة طرح املنتوج للتداول والتأ

 37.واحملددة
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إن اإلقرار بإعفاء من املسؤولية، ميثل العودة إىل الوراء، وتعطيل لالجتهادات القضاء اليت طاملا محلت -

 38.املنتج املسؤولية مهما كان السبب

د من  ومنه، ذهب هذا اإلجتاه على أنه، إذا كان وال بد من تغليب مصلحة على أخرى، فال ب

ترجيح الكفة ملصلحة املستهلك، إذ من الصعب حتميلهم خماطر االبتكار والتطور اليت يرتتب عليها 

  .أضرار جسيمة

رغم احلجج اليت صاغها أنصار هذا الرأي لتربير موقفهم من مسألة مدى مسؤولية املنتج من 

دل الفقهي، وهذا ما عدمها بسبب تطور خماطر املنتوجات، إال أن التوصية األوروبية حسمت اجل

 .سنتطرق إليه بأكثر من تفصيل يف الفرع التايل

 موقف التشريعات من إعفاء المنتج من المسؤولية بسبب تطور مخاطر المنتجات: الفرع الثاني

بعد بيان موقف الفقه واحلجج اليت مت اإلستناد إليها، سنعرض كل من موقف التشريعات 

  ).ثانيا(ملشرع اجلزائري مبا فيها موقف ا ،)أوال(املقارنة 

  :موقف التشريعات المقارنة: أوال

. اجتاه تطور خماطر املنتجات39إختذ موقفا مغايرا إلتفاقية سرتاسبورغ 374/85إن التوجيه األورويب 

حيث عرفت املناقشات التمهيدية جدل حول إلزام الدول األعضاء بإدراج مسؤولية املنتج عن تطور 

وذلك لتعارض مصاحل املنتجني مع ما ستتبعه ذلك من تشجيعهم  40.خماطر املنتجات عن عدمها

هو أفضل، ويف املقابل هناك مصلحة  على اإلستمرار يف البحث العلمي وتطوير منتجا�م إىل ما

املستهلكني املتضررين من عيوب املنتوجات غري املتوقعة علميا أثناء فرتة الصنع والتوزيع، لعجز وعدم  

  41.مية املتوفرة يف ظل هذه الفرتةكفاية املعارف العل

وكان احلل التوفيقي الذي توصل إليه التوجيه االورويب، هو إقرار مبدأ إعفاء املنتجني عن 

  42.األضرار غري املتوقعة علميا مبوجب املادة السابعة الفقرة اخلامسة منه

بدأ يف تشريعا�ا إال أنه يف املقابل، رخص التوجيه للدول األعضاء بإمكانية اخلروج عن هذا امل

وذلك بإدراج تطور خماطر املنتجات ضمن نطاق املسؤولية عن 43منه، 15الوطنية، يف نص املادة 

املنتجات املعيبة يف تشريعا�ا الداخلية، أو اإلبقاء على إعتبار تطور خماطر املنتجات كسبب من 

  44.أسباب اإلعفاء
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  موقف المشرع الجزائري: ثانيا

شرع اجلزائري، فإنه وإىل يومنا هذا مل ينص على تطور خماطر املنتجات، سواء فيما خيص موقف امل 

  .بتحميل املنتج املسؤولية عنها أو بإعفاءه من ذلك

مكرر، اليت تنص  140بالنص املادة  10-05حيث إكتفى مبوجب تعديل القانون املدين 

  .ا أو األحكام اخلاصة �اعلى مسؤولية املنتج عن املنتوجات املعيبة، ومل يبني كيفية تطبيقه

فال ميكن القول  45املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، 03-09أما فيما خيص قانون رقم 

بأن املشرع أخذ بفكرة تطور خماطر املنتجات، ملا تبىن مصطلح أخطار مبوجب املادة الثالثة منه، ملا 

 مصطلح خطر يف املادة الثالثة الذي تبىن 266- 90عرف املنتوج املضمون، وكذا املرسوم التنفيذي 

منه، فأن املصطلحني يشريان إىل املسؤولية الناشئة عن عيب سالمة املنتوجات يف نطاق زمين معني، 

وهذا ما . حيث يتم تقدير وجود العيب بلحظة اإلقتناء من قبل املستهلك للمنتوج وليس إىل مال �اية

نطاقها حول العيوب اليت مت اكتشافها يف وقت  يتعارض مع فكرة تطور خماطر املنتجات اليت يدور

  46.الحق للطرح املنتوج للتداول

أشار املشرع اجلزائري إىل فكرة تطور خماطر املنتوجات يف جمال تركيب مواد التجميل والتنظيف 

البدين، ملا نص على إمكانية تعديل عند الضرورة قائمة املواد املرخص �ا الستعماهلا أو احملظور 

أنه ما يالحظ على هذا القانون أن املشرع  إال  47.اهلا يف صنع مواد التجميل والتنظيف البدينباستعم

فكيف يتم حماية المستهلك الذي تضرر من . القانونية بالنسبة للمسائلة املنتج اآلثارمل يرتب 

  المنتوج التجميلي أو التنظيفي بعدما تبين خطر المواد المستخدمة في المنتوجات؟

مل  - 03-09قانون رقم –كن القول بأن نصوص القانون املدين والتشريعات اخلاصة ومنه مي

خيلو من أحكام حول مسؤولية املنتج حول ضمان املنتوجات املعيبة، إال انه مل يقحم فكرة تطور 

يبقى محل إشكال حول كيفية حماية وضمان حقوق ومنه . خماطر املنتجات ضمن هذه النصوص

  المضرورين؟

جاع عدم تبين املشرع مبدى األخذ مبسؤولية املنتج من عدمها، لتباين موقف ميكن إر 

  .التشريعات الوطنية منها، وملا هلا من أبعاد إقتصادية وقانونية

ننتهي بنا القول إىل أنه، إذا كانت النتيجة هو إعفاء املنتج من املسؤولية عن تطور خماطر 

الحلقة  وكيف يتم تعويض المتضرر بإعتباره فإلى أي مدي ستأثر على المستهلك؟املنتجات، 

  األضعف في العالقة اإلستهالكية؟
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  المبحث الثاني

  عن تطور مخاطر المنتوجات الحد من آثار اإلعفاء المنتج من المسؤولية المدنية

إن األخذ بفكرة إعفاء املنتج من املسؤولية عن خماطر املنتجات هي فكرة ليست مطلقة، بل 

وذلك لتوفري احلد األدىن من  ،)المطلب األول( تقييد اإلعفاء منها بشروط هي نسبية، حيث مت

  ).المطلب الثاني(يف املنتوج بعد طرحه للتداول  استجدتاحلماية للمضرورين من العيوب اليت 

  

عن تطور مخاطر  شروط إعفاء المنتج من المسؤولية المدنية : المطلب األول

  المنتوجات

ية يف اإلحتاد االورويب على إخضاع اإلعفاء من املسؤولية لشروط حرصت حمكمة العدل الدول

السلبية هلا، بإلزام املنتج بإثبات حالة املعرفة وقت طرح املنتوج للتداول  اآلثارصارمة، وذلك للحد من 

�موعة من التدابري الوقائية بعد طرح املنتوج لتداول  اختاذهباإلضافة إىل وجوب ، )الفرع األول(

  ).الثاني الفرع(

  ة طرح المنتوج للتداولظإثبات حالة المعرفة العلمية والفنية لح : الفرع األول

" أشارت حمكمة العدل الدولية األوروبية يف تفسريها للمقصود باملعرفة العلمية والفنية على أنه 

ادات وقواعد السالمة املطردة يف إن عبارة حالة املعرفة العلمية والفنية ال تشري بصفة خاصة إىل ع

القطاع الصناعي الذي يباشره املنتج يف جمال اإلستغالل، وإمنا يستوجب اإلعتداد باملستوى األكثر 

  48.تقدما حلالة العلم حلظة طرح املنتج للتداول

 مسؤوال يكون املنتج" من القانون املدين الفرنسي على أنه 4-1386/11كما نصت املادة 

 مل املنتوج تداول فيه مت الذي الوقت يف والتقنية العلمية املعرفة حالة أن أثبت إذا إال نالقانو  بقوة

  ."العيب وجود بكشف تسمح

وإنطالقا من نص املادة ال بد من أن نبني املقصود من احلالة املعرفية العلمية والفنية 

  .)ثانيا(واملعيار اإلستدالل �ا )أوال(
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  :معرفية العلمية والفنيةالمقصود بالحالة ال: أوال

عيبا سبب ضرار أن هناك  ال ميكن إعفاء املنتج من املسؤولية �رد إدعائه أنه ال يعلم

مستهلك، أو إدعائه أن مستوى املعارف العلمية يف دولته أو يف قطاعه الصناعي أو اإلنتاجي الذي لل

  49.تعفي املنتج من ملساءلة ينتمي إليه،مل يصل إىل درجة اكتشاف خماطر املنتج،فهذه احلجج ال

 إن املنتج حىت ميكنه أن يتخلص من مسؤوليته يقع عليه عبء إثبات عناصر خماطر التطور

العلمي،حبيث جيب عليه إثبات حالة املعارف العلمية حلظة طرح املنتج للتداول،وأ�ا مل تكن تسمح له 

 منشورة تكون علمية أحباثاً  يقدم بأن إثبات عكس ذلك، للمضرور وجيوز .بالكشف عن عيب منتجه

 يعلن أن جيب املنتج،كما عيب وجود تكشف أن شأ�ا من ويكون50.للتداول املنتج يطرح أن قبل

  .العلمية واألحباث احلقائق ونشر به املعمول التنظيم وحبسب قانوناً  ذلك على

 ورالتط أن دام املستهلك ما أصاب ومنه تظل مسؤولية املنتج قائمة ويسأل عن أي ضرر

مجيع  احلصول على باإلمكان وكان املختلفة، املخاطرإدراك  درجة بلغ قد أخرى يف دول العلمي

لو بذل جهدا وسعى جبدية . مبختلف العيوب اليت ميكن أن تسبب ضررا للمستهلك املعلومات

 . لتحقيق ذلك

 له إن املنتج افرتاض العلمية، هو املفهوم املوسع للمعرفة تبين كان وراء الذي أن السبب ويبدو

املستهلك، وبالتايل توفري أقصى درجات احلماية  بقدرة مقارنة صناعته أسرار على التعرف على القدرة

  51.للمستهلك، حىت ال يستعمل املنتج هذا الدفع بسهولة

 يف أو كندا يف أو أوروبا يف سواء املفكرين معظم اجته :الحالة المعرفية العلمية والفنية معيار: ثانيا

 على بل اخلصوص على واحد منتج من تأخذ ال اهلادفة العلمية املعارف حالة بأن للقول ازيلالرب 

كما أن . للتداول املنتج طرح وقت حمدودة وليست واسعة بصفة أي العاملي، العلمي الوسط أساس

 كان لو حىت العاملية الصناعة إىل بل للمنتج الشخصية للصفات بالنظر تقيم ال املعارف هلذه الرجوع

  52.به العلم على واضحة قرينة توجد لكن احمللي، النطاق يف

 ليس فهو حكمه، أو من يف للمنتج املعريف باملستوى ترتبط ال املقصودة ومنه، فإن املعرفة

 املنتج طرح حلظة تقدما األكثر اإلنساين املعريف باملستوى ترتبط وامنا املعرفة، هذه به تقاس معيارا

  53.للتداول

ثالث معايري  هباملعيار املوضوعي، يف تقرير حالة املعرفة، وقد وضع الفق اإلعتدادومنه يتم 

  : واألخذ باملعيار املوضوعي وهي لإلستناد
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ميكن الوصول  ماديا، وهي تلك اليت املتاحة باملعلومات وهو يتعلق  :النوعي أو الكيفي المعيار- أ

  .إليها من خالل املعلومات املنشورة

وقت كاف ومعقول للوصول واإلطالع على  املنتج يرتك حبيث: الوقتي أو يالزمن المعيار- ب

  .اليوم يف مكان ما يف العامل نشرت مبعرفة مطالبته املعقول غري فمن ،املعلومة

 بالصعيد يكتفي الدويل، وال الصعيد على املعلومات يتلقى أن املنتج على جيب: الجغرافي المعيار

 54.الوطين وحده

ة ظعناصر حالة املعرفة، على املنتج، إذ يثبت مستوى املعارف العلمية حليقع عبء إثبات 

طرح املنتج للتداول، حىت وإن مل تكن تسمح بالكشف عن عيب منتجه، وجيوز للمضرور إثبات 

عكس ما يدعي املنتج، وذلك أن يقدم أحباثا علمية تكون منشورة قبل أن يطرح املنتج للتداول، 

  55.وجود عيب باملنتج ويكون من شأ�ا أن تكشف

  بعد طرح المنتوج لتداول إتخاذ التدابر الوقائية : الفرع الثاني

 أسباب اإلعفاء عن من كسبب تطور خماطر املنتجات فكرة إىل يستند أن املنتج يستطيع ال

 باكتشاف العي عن تنتج اليت الضارة اآلثار لدرء الالزمة التدابري كافة إختذ أنه املسؤولية،مامل يُثبت

لتسمح للكشف عن  تكن مل الفنية املعرفة حالة ألن نظرا به التنبؤ بوسعه يكن مل الذي

  .ويعترب االلتزام باحليطة واحلذر من بني أهم الوسائل اليت ميكن للمنتج أن يدفع �ا املسؤولية56.ذلك،

  ).ثانيا(عليه  واألساس القانوين الذي يقوم ،)أوال(ومنه سنبني املقصود بااللتزام باحليطة واحلذر   

 أضرار ملكافحة احتياطية تدابري باختاذ احليطة مبدأ يعرف: المقصود بااللتزام بالحيطة والحذر: أوال

 الريبة والشك،لذلك جند مبدأ نوع من وإمنا ينتا�ا وحتققها وقوعها تأكيد إىل بعد مل يتوصل العلم

 دقيقة مل يتوصل العلم إىل معلومات ضراروقوع أ لتدارك مسبقة وقائية تدابري اختاذ يهدف إىل احليطة

  57.بشأ�ا

 توقي على أساس مبدأ احليطة واحلذريقوم : أساس الذي يقوم عليه مبدأ الحيطة والحذر: ثانيا

 العلمية للحالة املؤكدة وفقا غري األخطار يف طائفة للحدث قبل حتقق اخلطر، وذلك الضارة اآلثار

  . والفنية

حسن نيته اجتاه املنتوج الذي مت طرحه يف السوق، بإختاذه التدابري  ومنه ميكن أن يثبت املنتج

  .الوقائية بعد طرح املنتوج للتداول
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  آليات حماية الطرف المضرور من تطور مخاطر المنتوجات : المطلب الثاني

رغم وضوح الغاية املقصودة من إقرار اإلعفاء لصاحل املنتج يف ظل هذه احلالة، إال أن السؤال 

ي سيظل مطروحا خبصوص مصري األضرار النامجة عن املخاطر غري املتوقعة علميا أثناء فرتة صنع الذ

إذ أن هناك الكثري من املنتوجات اليت أزعجت ا�تمع الدويل . املنتوج وطرحه يف سوق اإلستهالك

  58.بسبب قوة األضرار اليت نشأت عنها يف مرحلة ما بعد التسويق للمنتوج

باإلضافة إىل تكفل  ،)الفرع األول(ليات التزام املنتج بتتبع املنتوج بعد طرحه للتداول ومن بني هذه اآل  

  ).الفرع الثاني(الدولة بالتعويض 

  التزام المنتج بتتبع المنتوج بعد طرحه للتداول : الفرع األول

أصبح وضع املشرع على عاتق املنتج التزاما بالتتبع، والذي يعد مظهرا من مظاهر احليطة الذي 

 59.يسود القانون احلديث للمسؤولية، وذلك للحد من مساوئ اإلعفاء عن تطور خماطر املنتوجات

على أن املنتج ال  60من القانون املدين الفرنسي 1386/12حيث نصت الفقرة الثانية من املادة 

ن م 1386/11من املادة  5و 4ميكنه االستناد إىل أسباب اإلعفاء املنصوص عليها يف الفقرات 

إذا كان وجود العيبب الذي كشف عنه يف مدة عشر سنوات بعد طرح املنتج 61نفس القانون،

من أجل تدارك املخاطر اليت ميكن ظهورها يف املنتج بعد  62للتداول، مل يقم بإختاذ التدابري املناسبة،

  .تداوله

كانت تنص على بإلغاء الفقرة الثانية منها، اليت   1386/12إال أنه بعد ذلك مت تعديل املادة 

من قانون  L221-1-2-2اإللتزام بالتتبع، وأصبح يقع على املنتج إلتزام تنظيمي، مبقتضى املادة 

اإلستهالك الفرنسي، ويسمى بااللتزام بتتبع األثر، وهذا االلتزام غري حمدد مبدة معينة، كما خيص مجيع 

  63.املنتجات بدون إستثناء

التطورات العلمية اليت قد تبني املخاطر الكامنة يف  فاملنتج ملزم باإلستمرارية بالبحث عن

املنتوج، وهذا ما قام به أيضا املشرع األملاين ملا قضى بإلزام منتج الدواء مبراقبة منتجاته حىت بعد 

تسويقها، واإلخطار عن النتائج اخلطرة اليت قد تنجم عنها وذلك بتتبع التطورات التقنية يف جمال 

  64.ختصصه

للتداول، أن يتخذ كافة  طرحه بعد املنتج يف املوجود العيب على يطلع عندما املنتج على جيبكما   

  .التدابري لتدارك النتائج الضارة،  وذلك بإعالم املستهلكني، وسحب املنتوج من التداول عند اإلقتضاء
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 الفعل برد يتسم واإلعالن، الذي باإلخبار يلتزم املنتج املنتوج عيبب ظهر إذا: االلتزام باالعالن: أوال

  .عن طريق إخبار حبقيقة العيب وما يسببه من أضراروالشامل،  السريع

وليس لتحذير أسلوب معني، ويف الوقت نفسه جيب أن تتناسب وسيلته مع حجم العيب، 

ئه خاصة إذا  الوما قد يرتتب عليه من ضرر، فيمكن أن يتخذ التحذير صورة خطاب يرسله املنتج لعم

  65.دا، كما ميكن أن يكون التحذير باعالن والنشر يف الصحف واإلذاعةكان التوزيع حمدو 

يلتزم املنتج بإسرتداد املنتوج فور معرفته بالعيب إلصالحه وتقومي عيوبه، أو  :االلتزام  باالسترداد: ثانيا

 .يتم سحبه بصفة �ائية يف حالة عدم إمكانية إصالحه لطبيعة املنتوج

  عن تطور مخاطر المنتجات بالتعويضتكفل الدولة  : الفرع الثاني

بالرغم أن إعفاء املنتج من املسؤولية له جانب إجيايب من الناحية اإلقتصادية للدفع عجلة 

اإلبتكار لألمام، إال أ�ا من جهة متس هذه الفكرة حقوق املضرورين من العيوب اليت أحدثتها 

  .  املنتوجات بعد طرحها للتداول

رورين بسبب تطور مخاطر المنتجات، وما هو السبيل كيف يمكن تعويض المضومنه

  ؟في ظل عزوف شركات التأمين على قبول تأمين هذا النوع من المخاطر لذلك

مبوجب  وذلكجرب الضرر،  اغايتهاملستحدثة  يةلام جديد إىل جانب نظام املسؤو مت خلق نظ

اليت نصت  1مكرر 140ة دا تضمنته املادحكما جدي تحدثتإساليت  05/10تعديل القانون املدين 

إذا إنعدم املسؤول عن الضرر اجلسماين ومل تكن للمتضرر يد فيه، تتكفل الدولة بالتعويض "على انه 

  ".عن هذا الضرر

رين بفعل املنتجات، فال بد من توفر جمموعة من لتتحمل الدولة تعويض املضرو إال أنه 

  :الشروط

اجلسمانية وهي اليت متس  ينحصر فقط يف األضرار ن تعويض الدولةإ: ن يكون الضرر جسمانياأ:أوال

ويصيبه بضرر قد يتمثل جرح  الضرر اجلسدي هو الضرر الذي ميس جسد االنسانجسد املضرور،ف

يف اجلسد، أو إحدث عاهة مستدامة، أو بإستحداث عجز كلي أو جزئي، أو ضرر يؤدي غلى 

  . الوفاة

عيب د أن يكون السبب يف حدوث الضرر ال بال: أن ال يكون للمتضرر من تسبب في الضرر:ثانيا

اخل، فيسقط ... مل يتبع اإلرشادات والتوجيهات أنه لو تسبب يف ذلك املضرور كأنيف املنتوج، حيث 

  .حق املضرور يف التعويض النه تسبب خبطإه يف حدوث الضرر



ثلثالالمحور ا مستقبل المسؤولية في مستجدات التشريعات الحديثة  
 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 204  

 

  سؤول مجهوالمن الأن يكو  :ثالثا

املسؤول عن الضرر وذلك  املدين، إنعداممكرر من القانون  140يقتضي إلعمال حكم املادة 

ال يكون  ولكن، أما يف حالة معرفتهيف احلالة اليت ال ميكن معرفة منتج املنتوج املعيب املسبب للضرر، 

ن حوادث عتتدخل الدول باملثل للتعويض املضرورين  أنفهنا ال بد  .يد يف حدوث الضرر له

  .االستهالك

  اتمةــخ

من أكثر املفاهيم تعقيدا من  تعترب ولية عن تطور خماطر املنتجاتاملسؤ  نصل إىل القول بأن

الرغم من ا�هودات الفقهية بو . الناحية العملية يف جمال قانون املسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة

  . ومل حتسم بعد رزالت يف تطو  ما هذه املسؤوليةوالقضائية والتشريعية، فإن املشاكل املطروحة يف جمال 

  :ل هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج يمكن صياغتها في النقاط التاليةمن خال

ذهبت التعليمة االوروبية إىل إعتبار تطور خماطر املنتجات سبب من أسباب االعفاء املنتج من  -

  .املسؤولية املدنية

االعفاء يث مت تقييد بالرغم من عدم إقرار مسؤولية املنتج إال أن ذلك يعترب نسبيا وليس مطلقا، ح -

طرح املنتج للتداول مل تكن تسمح بإكتشاف  حلظةبإثبات املنتج أن حالة املعرفة العلمية والفنية 

بسبب تطور خماطر  من املسؤولية اُّخرج من نطاق اإلعفاءومن جهة أخرى العيب هذا من جهة،  

  .مشتقة منهنساين، أو منتجات اإلحالة الضرر الذي يلحق عناصر اجلسد  املنتجات

ومنه ، تطور خماطر املنتوجات يف قانون محاية املستهلك وقمع الغشمفهوم املشرع اجلزائري  مل يقحم-

ستناد إىل وتكريس محاية املستهلك، وذلك باإلميكن إعمال القواعد العامة واخلاصة ملواجهة آثارها 

  . االخالل بااللتزام بالضمان السالمة

كرر يف القانون املدين، أن العيب يعترب الركن األساسي لقيام م 140يستفاد من نص املادة -

املسؤولية املنتج، ومنه ال بد أن يكون املنتوج معيبا وقت طرحه للتداول يف السوق، مبعىن ميكن للمنتج 

ن أو أ، دفع املسؤولية مبجرد ان يثبت أن املنتوج كان خاليا من العيوب وقت عرض املنتوج لإلستهالك

ومنه يعترب هذا الدفع كصمام أمام للمنتج لينفي مسؤولية عنه .يف وقت الحق بعد العرضالعيب ظهر 

وجات إذا ما توفرت يف ظل غياب نص خاص يقضي بإمكانية مساءلة املنتج عن منو خماطر املنت

  .شروط مساءلته
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  :على النحو التالينختم الدراسة بمجوعة من التوصيات و االقتراحات 

ع اجلزائري بالنص على حكم املسؤولية عن تطور خماطر املنتجات، بإختاذه موقفا أن يتدخل املشر  -

  .صرحيا منها

إعمال املادة لكون أن إننا نأمل من املشرع اجلزائري استكمال نظام مسؤولية املنتج من كل اجلوانب، -

امة يف كيفية حكام العور يف حلقة مفرغة ملا نسرتشد باألجتعلنا ند من القانون املدين  مكرر 140

  .وص تبني أحكام تطبيقهاومنه إما إعادة صياغتها أو تدعيمها بنص. تطبيقها

ال ننكر الدور الذي يقوم به املشرع اجلزائري يف جمال محاية املستهلك، بالرغم من ذلك تشهد  -

 ومنه ال بد أن يتدخل املشرع. املنظومة اإلستهالكية نقصا يؤدي إىل عجزها على حتقيق أهدافها

بإدخال تعديالت جديدة على قانون محاية املستهلك وقمع الغش، وذلك لتكتمل املنظومة 

االستهالكية بإحتوائها للمخاطر والتحديات اليت يعرفها الواقع وفقا ملا يتماشى مع مستجدات التطور  

  .التكنولوجي

  
                                                           

مصـطلح جديـد علـى السـاحة القانونيـة، إذ مل يكـن متـداوال إال بعـد  "Le risque de developpement"مصـطلح  1

ليصــبح إسـتعماله شـائعا بعــد " سرتاسـبورغ"الـيت ســبقت إتفاقيـة  ، حيـث مت إسـتخدامه ألول مـرة خــالل املناقشـات1970

  .1985صدور التوجيه األورويب 
إســتخدم الفقــه مصــطلحات عديــدة للتعبــري عــن تطــور خمــاطر املنتوجــات، منهــا، خمــاطر التطــور العلمــي، خمــاطر التطــور   2

  .اخل... التقين، خماطر التطور التكنولوجي خماطر التقدم
، رسـالة دكتـوراه، جامعـة مولـود معمـري، تيـزي وزو، "دراسـة مقارنـة"يوسـف، املسـؤولية املدنيـة للمنـتج  زاهيـة حوريـة سـي 3

  .360، ص 2006اجلزائر، 
، 16، العــــدد 9درع محـــاد، املســــؤولية املدنيــــة عــــن خمــــاطر التطــــور التقــــين، جملــــة كليــــة احلقــــوق، جامعــــة النهــــرين، اجللــــد  4

  : على املوقع. 209، 2006

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=71467 
  .334،  املرجع السابق، ص "دراسة مقارنة"زاهية حورية سي يوسف، املسؤولية املدنية للمنتج  5
  .411، ص 2007كر اجلامعي، مصر، بضمان سالمة املنتج، دار الف االلتزامعلي فتاك، تأثري املنافسة على  6
، جملــة القــانون، د ذ "دراســة مقارنــة"عليــان عــدة، مــدى مســؤولية املنــتج عــن األضــرار الناشــئة عــن خمــاطر التطــور العلمــي  7

  .51، ص 2010، جويلية 02اجلامعة، العدد 
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ص    ، 2007، 1درية، مصر، ط قادة شهيدة، املسؤولية املدنية للمتج، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكن 8

309.  
  .51عليان عدة، املرجع السابق، ص  9

  .311فتاك علي، املرجع السابق، ص  10
األعــالف الــيت أســتعمل يف إنتاجهــا، العلــف  اســتخدامجنــون البقــر يف الــدول االوروبيــة بعــد مــدة طويلــة مــن  اكتشــاف 11

عليــان عـــدة، . كمنتجــات غذائيـــة للحيوانــات أخــرى  األمســاكو بقايـــا احليوانــات  واســتعمالمبخلفــات احليوانــات املذبوحــة، 

  .51املرجع السابق، ص 
  .312فتاك علي، املرجع السابق، ص  12
مصـــدر الرئيســـي للمشـــرع األورويب، وذلـــك عنـــد إعـــداد  اعتـــربتلقـــد تضـــمنت هـــذه الوثيقـــة جمموعـــة مـــن املبـــادئ الـــيت  13

علـي فتـاك، املرجـع . للتوقيـع 1977طرحهـا ا�لـس األورويب سـنة  األوروبية للمسؤولية عن املنتجات اليت االتفاقيةمشروع 

  .212السابق، ص 
يعــد هــذا القــانون مــن أكثــر القــوانني األوروبيــة تشــددا جتــاه مســؤولية املنــتج، وكــان الــدافع إلصــدار هــذا القــانون ظهــور  14

صـور التجـارب العلميـة الـيت أجريـت تشوهات خلقية يف بعض األجنة نتيجة تناول ألم لعقار يف فرتة احلمـل، وقـد تبينـت ق

بومـدين فاطمـة الزهـراء، خمـاطر النمـو كسـبب مـن أسـباب اإلعفـاء مـن املسـؤولية عـن . على هذا الـدواء قبـل طرحـه للتـداول

املنتجــات املعيبــة، رســالة دكتــوراه، كليــة احلقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة اجلــياليل اليــابس، ســيدي بلعبــاس، اجلزائــر، ص 

22-23.  
  .26-25ومدين فاطمة الزهراء، املرجع السابق، ص ب 15
  .اخلاص باملسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة 1985جويلية  25الصادر يف  374-85التوجيه األورويب رقم  16
، 2014، 2الكتـاب الثـاين، دار األمان،الربـاط، املغـرب، ط " االلتـزاممصـادر "عبد القادر العرعاري، املسؤولية املدنيـة 17

  . 401ص
18  Journal officiel 210 du 07-08-2-1985. 
19  " Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il 
soit ou non lié par un contrat avec la victime… ". 

، املؤرخــة يف 78ر، العــدد  ، املتضــمن القــانون املــدين اجلزائــري، ج26/09/1975املــؤرخ يف  58-75: األمــر رقــم 20

 18، ج ر، العــــدد 03/05/1988املــــؤرخ يف  14-88: بالقــــانون رقــــم: املعــــدل واملــــتمم بالقــــانون 30/09/1975

املؤرخــــــة يف  44، ج ر، عــــــدد 20/06/2005املــــــؤرخ يف  05-10: وبالقــــــانون رقــــــم. 04/05/1988املؤرخــــــة يف 

املؤرخـــــــــــــــــة يف  31، ج ر، عـــــــــــــــــدد 13/05/2007املـــــــــــــــــؤرخ يف  07-05:  وبالقـــــــــــــــــانون رقـــــــــــــــــم. 26/06/2005

13/05/2007.  
كــان القضــاء اجلزائــري يعتمــد عنــد الفصــل يف القضــايا ملتعلقــة باملنتوجــات علـــى   10-05قبــل التعــديل قــانون املــدين  21

  .أساس قواعد مسؤولية حارس االشياء الذي أعترب كوعاء قانوين إلستعاب الفراغ الذي كان حيل على القانون املدين
مكرر من القانون املدين اجلزائري، جملـة  140ف زاهية حورية، املسؤولية عن املنتوج املعيب تعليق على املادة سي يوس 22

  .74، ص 2011، 01احملكمة العليا، اجلزائر، العدد 
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بـاملفهوم التقليـدي للعيـب  اكتفـى(مكـرر مـن القـانون املـدين  140مل يتطرق املشرع إىل مفهوم العيـب مبوجـب املـادة  -23

من القانون املدين، الذي يقصد منه بـنقص املنفعـة والقيمـة، إال أن القـول باألخـذ �ـذا املفهـوم أن ذاك يف  379 املادة يف

ظـــل املســـؤولية املســـتحدثة ختـــرج جمموعـــة مـــن األضـــرار الـــيت تببهـــا املنتوجـــات املتطـــورة الـــيت تنطـــوي علـــى خطـــورة، وهـــذا ال 

-1386/4ذي تبىن تعريفا له يف املادة لخالفا للقانون الفرنسي ا). ! تجمسؤولية املن استحداثيتماشى مع اهلدف من 

  : من القانون الفرنسي واليت نصت على أنه 1
"Une produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à 
laquelle on peut légitimement s’attendre...". 

إال أن املشـرع اجلزئـري تطـرق فيمـا بعـد إىل تعريـف . سلعة معيبة عندما ال تستجيب للسـالمة املنتظـرة شـرعاال أعتربوهكذا 

  .املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش 03-09العيب مبوجب قانون رقم 
جلزائـري، مكـرر مـن القـانون املـدين ا 140سي يوسـف زاهيـة حوريـة، املسـؤولية عـن املنتـوج املعيـب تعليـق علـى املـادة  -24

  .81-80املرجع السابق، ص 
من النظريـات التقليديـة واحلديثـة يف نفـس الوقـت، حيـث تعـود أصـوهلا  )Théorie du risque(تعد نظرية املخاطر  -25

وإن كــــان هــــدف صــــياغة هــــذه النظريــــة هــــو محايــــة حقــــوق العمــــال يف بدابــــة األمــــر الــــذين يتعرضــــون  19إىل �ايـــة القــــرن 

ليـتم . 407عبـد القـادر العرعـاري، املرجـع السـابق، ص . ض الـيت ال عالقـة هلـا بعنصـر اخلطـأإلصابات بسبب عمـل وأمـرا

 ).املنتجات واخلدمات( االستهالكعلى هذه النظرية عن األضرار الناجتة عن حوادث  االعتماد
  .235بومدين فاطمة الزهراء، املرجع السابق، ص  -26
 راسخة قناعة من تنطلق قانونية،واليت تنظيمات من تاله وما 03-09بقانون رقم  وردت املخاطر حتملة فكر  إن -27

 أمن محاية أن على دليال القانون كرسه الذي بالسالمة العام االلتزام يكون اإلنسان، وقد أمن صيانة يف القانون بدور

 طرح خالل من �ّدده، أن للخدمات واملقدمة اإلنتاجية املؤسسات من يقبل ال ذاته، يف هدف واألموال األشخاص

  .235بومدين فاطمة الزهراء، املرجع السابق، ص .واألمن السالمة صفيت ىعل فيها تتوفر ال املنتوجات
  .410عبد القادر العرعاري، املرجع السابق، ص  -28
  .420املرجع نفسه، ص -29
  . 243عمار زعيب، املرجع السابق، ص  -30
  .55عليان عدة، املرجع السابق، ص  -31
  .23ملرجع السابق ،ص درع محاد، ا -32
محـــود غـــزال، اهليـــثم حســـن، املســـؤولية عـــن خمـــاطر التطـــور التكنولـــوجي، جملـــة جامعـــة تشـــرين للبحـــوث والدراســـات  -33

  .247، ص 2011، 1، العدد 33العلمية، سلسلة العلوم اإلقتصادية والقانونية، سوريا، ا�لد 
34-Chestin (J), la directive communautaire et son introduction en droit français, in sécurité 
des consommateurs et responsabilité du fait des produits défectueux, colloque des 6-7 
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         ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، "ب"أستاذ محاضر  -جقبوبي حمزة.د

  بومرداس -جامعة امحمد بوقرة

  العالقة بين أنظمة التعويض عن حوادث النقل الجوي ومسؤولية الناقل

  

 :مقدمة

ومن بعدمها املشرع اجلزائري الذي  1955اعتربت اتفاقية وارسو وبروتوكول الهاي لسنة 

الوفاة، اجلرح (اإلثنني معاً، مسؤولية الناقل اجلوي مفرتضة مبجرد حدوث الضرر للمسافر  صادق على

، مع اعتبار التزام الناقل )الضياع، التلف و اخلسارة(، أو لألمتعة و البضاعة )أو أي أذى بدين آخر

ناقل من التزام ببذل عناية، وطبيعي جدًا أن ينعكس هذا األساس و تلك الطبيعة على ما ميلكه ال

  .وسائل للتخلص من التعويض عن األضرار اليت ترتبت للمسافر أو الشاحن

     من هشاشة القطاع –وبالنظر إىل الظروف اليت كان يعرفها قطاع النقل اجلوي  آنذاك 

كان أّن -كثرة املخاطر البيئية  -ضعف القدرات التقنية -حمدودية القدرات املالية -وتفككه املايل

السابقة للناقل اجلوي إمكانية دفع املسؤولية بإثباته أنه وتابعوه قد اختذوا كل قررت النصوص 

اإلجراءات الالزمة ملنع حدوث الضرر أو أ�م استحال عليهم اختاذها لسبب أجنيب عنهم كالقوة 

  .القاهرة، خطأ املضرور، خطأ الغري أو العيب الذايت يف البضاعة و األمتعة

 1971وبروتوكول جواتيماال سييت لعام  1966تفاق مونرتيال لعام وأمام تغري الوضع يف ظل ا

الطابع املوضوعي ملسؤولية الناقل من حيث طبيعة مسؤولية الناقل اجلوي و احنياز النصني حنو تبين 

بصورة مباشرة على تقليص وسائل دفع هذا النوع  اجلوي وإقامتها على أساس اخلطر، انعكس ذلك

  .يف خطأ املضرور و طبيعة األمتعة و البضاعةمن املسؤولية، و حصرها 

أن تستجيب للتطور  1999يفرتض فيه من اتفاقية مونرتيال لعام  ويف الوقت الذي كان

 -الراحة املالية للقطاع–احلاصل يف فن و صناعة الطريان، و النمو الكبري يف حجم حركة النقل اجلوي 

وما يستتبع ذلك  -مرافقة شركات التأمني- تشعارتطور أنظمة الرصد و االس -التطور التقين الرهيب

من ضرورة محاية ورعاية املتعاملني مع الناقل اجلوي، من خالل التضييق يف وسائل ختلص الناقل اجلوي 
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من املسؤولية، جاءت االتفاقية بأحكام هجينة، أخذت من كل أساس نصيب مبا يف ذلك ما ورد يف 

  . املوضع الذي رأت بأنه يناسبهبروتوكول مونرتيال الرابع، و جعلته يف

من حيث انتهى بروتوكول  1999فكان من منطق األشياء أن تنطلق اتفاقية مونرتيال لعام 

بشكل يعزز املسؤولية املوضوعية القائمة على فكرة اخلطر أو حتمل التبعة،  1975مونرتيال الرابع لسنة 

أضيق جمال، غري أن االتفاقية كان هلا موقف األمر الذي سيؤدي إىل احنصار وسائل دفع املسؤولية يف 

      آخر، حني مزجت بني جمموعة من األسس القانونية خيتلف جمال تطبيقها باختالف حمل الضرر

ومداه، مبا استتبعه من تعدد يف طرق دفعه هذه املسؤولية، ففرقت بني طرق دفع مسؤولية الناقل عن 

وحىت  ،دفعها عن األضرار اليت تصيب البضاعة و األمتعةمقارنة بطرق  ،األضرار اليت تصيب املسافر

  .عن أضرار التأخري يف تنفيذ عقد النقل

ولّعل الناظر إىل خمتلف النصوص الضابطة ملسؤولية الناقل اجلوي ليدرك حجم العالقة 

املوجودة بني أنظمة التعويض عن حوادث النقل اجلوي ومسؤولية الناقل اجلوي، فكلما زادت الدعوات 

الرامية إىل إنصاف ضحايا حوادث النقل اجلوي وتشديد مسؤولية الناقل اجلوي ارتفعت التعويضات 

املقررة، والعكس بالعكس، ومن هنا جاءت هذه املداخلة لإلجابة عن إشكالية رئيسية مفادها البحث 

وال عما يف طبيعة العالقة اليت تربط التعويضات مبسؤولية الناقل اجلوي شذت يف الكثري من األح

  :عهدته القواعد العامة، واليت اختذت إحدى الصور الثالث اآلتية

من اتفاقية  21املادة (أنظمة التعويض عن األضرار كمحدد لطبيعة مسؤولية الناقل اجلوي  :أوالً 

  ).1999مونرتيال لسنة 

من اتفاقية  28دة املا(أنظمة التعويض عن األضرار كأداة مساعدة لتقرير مسؤولية الناقل اجلوي  :ثانياً 

  ).1999مونرتيال لسنة 

أنظمة التعويض عن حوادث النقل اجلوي كبديل طبيعي عن صعوبة االعرتاف مبسؤولية الناقل  :ثالثاً 

  ).من تقنني الطريان املدين 01مكرر  173املادة (اجلوي 
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من اتفاقية  21المادة (أنظمة التعويض عن األضرار كمحدد لطبيعة مسؤولية الناقل الجوي : أوالً 

  ).1999مونتريال لسنة 

الظاهر أّن حتقيق نوع من التوازن بني املصاحل املشاركة يف الرحلة اجلوية مل يغادر بال املؤمترين 

، إذ جاء نص االتفاقية مبزيج من األحكام، ختتلف فيما بينها خبصوص حدود 1999يف مونرتيال سنة 

تعويض الكامل عن األضرار اليت تصيب املسافر مىت التعويض باختالف الضرر، حبيث أقّرت مبدأ ال

مع االعرتاف للناقل اجلوي  ،1ألف وحدة سحب خاصة 100اخنفضت تلك التعويضات عن 

بإمكانية التخلص من املسؤولية عن طريق الوسائل اليت حدد�ا ضمن نصوصها يف حال جتاوز 

  .2التعويضات حدود املبالغ املذكورة آنفاً 

حمل مسؤولية موضوعية، يستحق املضرور  األضرار الالحقة باألشخاص إالّ األصل أّال تكون 

على  ال ميكن أن يكون التعويض عن هذه األضرار إالّ  ، كما3يف ظلها حقه يف التعويض عنها تلقائيا

أن يوضع سقف أعلى للتعويض عنها بعد  مقبوالً  دمل يع ، إذأساس قاعدة التعويض على قدر الضرر

  ، من هشاشة مرفق النقل اجلوي، كثرة مبدأ حتديد املسؤولية واختفت مربراته أن تالشت مسوغات

وجهالة األخطار املرتبطة باالستغالل اجلوي، نفور شركات التأمني من تغطية األخطار اجلوية و ضعف 

  .حجم التقنية املدمج يف الطائرات، باإلضافة إىل قلة خربة الطاقم العامل على االستغالل اجلوي

شك أن اعتبار مسؤولية الناقل موضوعية و غري حمدودة يصب يف مصلحة الراكب فقط، وال 

و لكن سعيا منه لتحقيق التوازن بني مصلحة هذا األخري من جهة و مصلحة الناقل من جهة 

 راكب البنظام مزدوج للمسؤولية عن وفاة  ، أخذ املشروع الدويل يف اتفاقية مونرتيال اجلديدة،4أخرى

  .5، حيث أصبحت مسؤولية ذات مستوينيأو إصابته

قائمة على أساس الضرر إذا كانت قيمة التعويضات املطالب �ا يف  مسؤولية موضوعية هي:أوالً 

، وهو املستوى األول، وال ميلك الناقل دفع هذه 6ألف وحدة حقوق سحب خاصة 100حدود 

  .7بإثبات خطأ املضرور فقط املسؤولية إالّ 

قائمة على أساس اخلطأ املفرتض حني تتجاوز قيمة التعويضات اليت  صيةمسؤولية شخهي :ثانياً 

ألف وحدة حق سحب خاصة و هو املستوى 100يطالب �ا املضرور ذلك احلد، أي ما يفوق 

    الثاين، وجيوز للناقل درؤها عنه، بإثبات أن الضرر مل ينشأ عن إمهال أو فعل أو امتناع من جانبه 
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بإقامة الدليل على أن الضرر نشأ فقط عن إمهال أو فعل أو امتناع صادر  أو من جانب تابعيه، أو

  .عن إثبات خطأ املضرور فضالً  ،8عن الغري

     برزت مسألة املوازنة بني مصاحل الناقل النظام املزدوج ملسؤولية الناقل اجلوي،عطفًا على و 

التعويض عن كل الضرر اليت مبدأ التحديد الذي وضع لصاحل الناقل وقاعدة واملسافر، من خالل 

ألف وحدة حق سحب خاصة مبثابة حد أقصى  100تقررت لصاحل الركاب، حيث ميكن اعتبار 

الغاية من وراء إقرار املسؤولية املوضوعية حني ال  أنّ  إذ للتعويض عند تطبيق املسؤولية املوضوعية،

ل املضرورين على ألف وحدة سحب خاصة هي مح 100تتجاوز قيمة التعويضات املطالب �ا 

احلصول على التعويض من القناعة �ذا احلد، أل�ا مسؤولية يتأكد املسافر املضرور أو ورثته يف ظلها 

من يرغب يف ف، من االتفاقية 20مبفهوم املادة  بإثبات خطأ املضرور على اعتبار أ�ا ال تدحض إالّ 

 عليه االكتفاء مبا ال جياوزأ املضرور، إثبات الناقل خط أكيد ال حيول دونه إالّ  احلصول على تعويض

     ألف وحدة سحل خاصة، فهو حد أقصى للتعويض يف إطار املستوى األول من املسؤولية، 100

نسبيا لقيمة التعويض وليس حتديدا جمردا هلا على اعتبار أن هنالك مستوى ثان  ويكون بذلك حتديداً 

كونه يستطيع التخلص منها بنفي   ،ررت لصاحل الناقلمن املسؤولية يتبىن املسؤولية الشخصية اليت تق

، مما 21طبقاً لنص الفقرة الثانية من املادة  عن إثبات خطأ املضرور اخلاطئ أو إثبات خطأ الغري فضالً 

يعين أن احلصول على التعويض يف ظلها ليس أكيدا ولكّن تقديره خيضع لقاعدة التعويض على قدر 

ألف وحدة سحب  100م أنه ميكن للمضرور املطالبة مبا يفوق الضرر ومن دون أي حتديد مادا

خاصة، و ذلك مىت أثبت أن حجم الضرر جياوز هذه القيمة ومل يفلح الناقل يف دفع مسؤوليته بإقامة 

 الدليل على انتفاء اإلمهال أو اخلطأ أو االمتناع من جانبه أو بإثبات أن ذلك كان من جانب الغري، 

يس مبدأ املوازنة بني مصاحل الراكب ومصاحل الناقل الذي سعت اتفاقية وهو ما يعكس لنا تكر 

ألف وحدة سحب خاصة كحد  100بـــمونرتيال إلرسائه من خالل حماولة دفع املضرورين إىل القبول 

، وإقرار 21طبقًا للفقرة األوىل من املادة  أقصى للتعويض يف كنف املسؤولية املوضوعية من جهة

ألف وحدة سحب خاصة يف  100الضرر اليت ختول هلم حق املطالبة مبا جياوز التعويض على قدر 

، مع منح الناقل مكنة دفعها بالوسائل املقررة يف املادة 9إطار املسؤولية اخلطئية للناقل من جهة ثانية

  .20واملادة  21/02
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يض الواحد، وجتدر اإلشارة إىل أنه يوجد انفصال كامل بني نظامي املسؤولية داخل مبلغ التعو 

الناقل يكون ملزما  ألف وحدة سحب خاصة، فإنّ  200 ــــفإذا طالب املدعي بتعويض مقدر ب

ألف وحدة سحب خاصة وفقا لقواعد املسؤولية  100لقيمة الضرر، مبا ال يزيد عن  تعويض وفقاً الب

املستندة لقواعد املسؤولية  ألف وحدة سحب خاصة وفقاً  100 ناملوضوعية، وبالقدر الذي يزيد ع

، وذلك ألن االتفاقية قررت حتديد التعويض بالنسبة للمسؤولية املوضوعية عن 10على اخلطأ املفرتض

  .أضرار الفئة األوىل، وإطالق التعويض بالنسبة للمسؤولية الشخصية عن أضرار الفئة الثانية

   ناقل مصلحة ال قد حرصت أشد احلرص على اجلمع بني اتفاقية مونرتيال والذي يبدو، أنّ 

، سواء من ومصلحة الراكب فيما يتعلق باملسؤولية عن األضرار النامجة عن وفاة الركاب أو إصابتهم

حتديدها، فإن كانت املسؤولية املوضوعية يف صاحل ، أو من حيث طبيعة هذه املسؤوليةخالل 

وحدة لف أ 100حتديد التعويض فيها بقيمة  فإنّ  -لعدم إمكانية التخلص منها إطالقاً -الراكب

إن كانت املسؤولية الشخصية يف صاحل ، ويف املقابل، فهو، والشك، يف صاحل الناقل سحب خاصة

إطالقها وعدم حتديدها حبد أقصى للتعويض يكون ال  ، فإنّ -إلمكانية دفعها و التخلص منها-الناقل

  .حمالة يف صاحل الراكب

س مسؤولية الناقل اجلوي من ويف الوقت الذي كان يفرتض فيه أن يتحدد التعويض على أسا

من اتفاقية  21عدمها حبسب ما تقضي به القواعد العامة يف هذا الشأن، جند وحبسب نص املادة 

أّن مقدار التعويض إن كان له مربر هو الذي حيدد طبيعة مسؤولية الناقل  1999مونرتيال لسنة 

  . عدمهاجلوي، وفيما إذا كان باإلمكان هلذا األخري أن يتحلل منها من 

من  28المادة (أنظمة التعويض عن األضرار كأداة مساعدة لتقرير مسؤولية الناقل الجوي : ثانياً 

 ).1999اتفاقية مونتريال لسنة 

من  أو ذوي حقوقهمحوادث الطريان  مبا قد يلحق ضحايا.من واضعي اتفاقية مونرتيال دراكاً إ

، قرر مميتاً  األحوال اليت يكون فيها احلادث وآالم جرّاءها، وتزداد حدة األمل و املعاناة يف مآسي

على الصعيد الدويل سواء يف  قبل من هاقرار إمل يتم  هاهؤالء استحداث آلية جديدة ضمن أحكام

يف حوادث الطائرات :" منها على أنه 28اتفاقية وارسو أو بروتوكوال�ا املعدلة، حيث نصت املادة 

مبوجب قانونه  ، إذا كان ملزماً تأخريعلى الناقل أن يدفع دون اليت ينتج عنها وفاة ركاب أو إصابتهم، 
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الوطين، مبالغ مسبقة إىل الشخص الطبيعي أو األشخاص الطبيعيني الذين حيق هلم أن يطالبوا 

  .بالتعويض لتلبية احتياجا�م االقتصادية العاجلة

فعها الناقل كتعويض وجيوز خصمها من أي مبالغ يد ،وال تشكل هذه املبالغ اعرتافا باملسؤولية

  .11"يف وقت الحق

ضمانة جديدة من ضمانات تغطية  أضافتويتضح من هذا النص أن اتفاقية مونرتيال قد 

ن تؤدي إىل كفالة حصول املضرور على التعويض املستحق له عن أ�ا أمن ش ،مسؤولية الناقل اجلوي

اقل بأن يدفع إىل املضرور مبالغ الضرر الذي أصابه على وجه السرعة ودون إبطاء، وذلك بإلزام الن

  .يتوصل األطراف إىل حل وديأن مسبقة يف انتظار أن يقضي يف دعوى املسؤولية أو 

صياغة هذا النص مل تكن يف البداية حمل اتفاق بني االجتاهات املتباينة يف اتفاقية  غري أنّ 

التفاقية ما مينع الناقل ليس يف هذه ا:"، حيث كان مشروع االتفاقية ينص على أنه 1999مونرتيال 

 الحتياجات االقتصادية ألسر ضحايا احلوادث أو الناجني منهااعلى أساس  من أن يدفع مبالغ مقدماً 

"12.  

النص  الذين رأوا أنّ  ،قد لقي هذا النص معارضة شديدة من أنصار ضحايا حوادث الطريانف

على إرادة  مما جيعله أمرا معلقاً  ،بقةبدفع هذه املبالغ املس الناقل اجلوي ال يشتمل على عنصر إلزام

ليس يف هذه االتفاقية ما مينع الناقل من دفع مبالغ " حيث جاء ضمن النص صراحة عبارة  الناقل،

  .مقدماً 

اعتربوا أن دفع الناقل اجلوي ملثل هذه ، الذين أنصار شركات الطريان كما لقي معارضة من

واعرتاف باخلطأ و هو ما ال يتفق على اإلطالق مع أحكام املبالغ قد يفسر على أنه إقرار باملسؤولية 

  .االتفاقية وما قررته من دفوع لصاحل الناقل اجلوي الستبعاد املسؤولية عنه

، على النحو ما هو مذكور أعاله 28وللتوفيق بني هذين االجتاهني املتعارضني جاء نص املادة 

جامعًا بني إلزام الناقل اجلوي بدفع  ،"Paiements anticipésاملدفوعات املسبقة "حتت عنوان 

التسبيق إذا كان القانون الوطين يقضي بذلك، و من جهة ثانية، االعرتاف بأن دفع الناقل اجلوي 

لتسبيقات ال ميكن أن يُفسر على أنه إقرار باخلطأ أو اعرتاف باملسؤولية، طاملا أّن اتفاقية مونرتيال 

  .ؤولية كلياً أو جزئياً تسمح للناقل اجلوي بالتخلص من املس
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اتفاقية  لضحايا حوادث النقل اجلوي، بل إنّ  مطلقاً  ال تعد ضمانة الوفاء املعجل حقاً و 

 :13استوجبت لتطبيقه الشروط اآلتية 1999مونرتيال 

، اجلسمانية ضرر الوفاة أو اإلصابةاملبالغ املسبقة قاصرة على احلوادث اليت تقع ويرتتب عنها  نّ إ. 1

 و البضاعة، تلفاً، ضياعًا أو خسارة،  األضرار اليت تصيب األمتعة هذه الضمانة ستوعبت وبالتايل ال

  .يف تنفيذ عقد النقل اجلوي التأخري وال حىت إىل أضرار 

يف القانون الوطين للناقل، فإذا مل يكن  أن يكون مبدأ الوفاء املعجل ببعض املبالغ للمضرور مقرراً . 2

اتفاقية مونرتيال ال تلزمه �ذا الوفاء، وهو ما قد  فإنّ  ،من قبل قانونه الوطينالناقل ملزما �ذا الوفاء 

، و منها على اخلصوص دول يفرغ النص من مضمونه ألن أكثرية الدول ال تتبع هذا النظام من الدفع

  .15، اليت ال يوجد يف قانو�ا الوطين ما جيرب الناقل اجلوي على االلتزام �ذا الضمان14العامل الثالث

ألن اهلدف من تقرير هذا الوفاء املعجل  أن يكون املضرور شخصا طبيعيا أو أشخاص طبيعيني،. 3

تلبية االحتياجات االقتصادية العاجلة هلذا الشخص املضرور، وهذه االحتياجات ال تتصور يف حالة 

أو كبار  يهاالشخص االعتباري، فال ميكن الوفاء بالدفع املسبق لشركة نتيجة فقدها أحد كبار موظف

، كما أّن اهلدف من الوفاء املسبق هو تلبية احلاجيات املستعجلة يف حادث جوي املسامهني فيها،

  .للمضرور أو ذوي حقوقه، وال يُتصور استعجال األشخاص املعنوية

تاركة ذلك إىل التشريعات  مقدماً، االتفاقية مل تتول حتديد مقدار املبالغ اليت جيب أن تدفع نّ أ .4

، أو 16ألف وحدة سحب خاصة 15، غري أّن هناك توجه يقضي بأن ال تزيد تلك املبالغ عن طنيةالو 

بأن تكون حمل اتفاق بني الدول األطراف يف اتفاقية مونرتيال بتوجيه من املنظمة الدولية للطريان املدين 

  .باعتباره جهة إيداع اتفاقية مونرتيال

انة تكفل له احلصول على بعض املبالغ حتت فإذا توافرت هذه الشروط متتع املضرور بضم

حساب التعويض املستحق له عن األضرار اليت أصابت بشكل سريع إىل أن يتم الفصل يف دعوى 

  .التعويض أو يتقرر قبل ذلك احلل الودي بني املضرور والناقل اجلوي باالتفاق على مبلغ التعويض

ذلك أن الوفاء  ،ى مسؤولية الناقل اجلويوال يرتب هذا الوفاء املعجل من التعويض أي أثر عل

اإلعفاء منها تنازًال عن مكنة أو  ،املسبق من قبل الناقل مبثل هذه املبالغ ال يعد اعرتافا منه باملسؤولية

صم ، غاية ما يف األمر، أن تلتزم احملكمة اليت قضت بالتعويض خبلدفوع املقررة للناقلبالتخلي عن ا

التزم املدعي بأن يرد ما  ،قا إىل املضرور، وإن تقرر إعفاء الناقل من املسؤوليةاملبالغ اليت مت دفعها مسب
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و الشأن نفسه بالنسبة للحالة  حصل عليه من مبالغ ألنه يكون يف هذا الوضع قد أثري بال سبب،

وكذلك الشأن يف  اليت تقضي فيها احملكمة بتعويض يقل عن مبلغ التسبيق الذي قدمه الناقل اجلوي،

ما إذا توصل الناقل والراكب إىل حل ودي حول مبلغ التعويض املستحق هلذا األخري طبقا  ةحال

  .من اتفاقية مونرتيال 22/6للمادة 

نشري إىل أن اإلحتاد األورويب قد سبق اتفاقية مونرتيال، اليت نرى أ�ا تأثرت يف الكثري من كما 

حيث تضمنت  ،ظام التعويض املسبقإىل األخذ بن ،17أحكامها بلوائح هذا اإلحتاد و توجيهاته

 2002ماي  13الصادرة يف  889/2002املعدلة بالتنظيم رقم  97/2027الالئحة األوربية رقم 

اإلنساين واملادي الذي  وضعذلك اليف  ، مراعياً 18واملتعلقة مبسؤولية الناقل اجلوي يف حالة احلوادث

  .عقب وقوع الكارثةأو ذوي حقوقه يكون عليه املضرور 

         قد توىل التوجيه األورويب ضبط عديد املسائل اليت غفلت عنها اتفاقية مونرتيال، ول

يوما من تاريخ التعرف على  15بدفع التعويض املسبق يف فرتة ال تزيد عن  الناقل اجلوي إلزام ومنها،

ألف  15 ن ع وفاةاليف حالة  ، وال يقل التسبيقأو من تاريخ ثبوت احلق يف التعويض ،19جثة الضحية

،كما ميكن للناقل اجلوي أن يستعيد ما دفعه على سبيل التعويض 20كحد أدىن  وحدة سحب خاصة

طبقاً  أو أنه ال يستحق هذا التعويض أصال ،املسبق إذا ثبت خطأ املضرور وحتمله نصيبا من املسؤولية

  .من ذات التنظيم05من املادة  03لنص الفقرة 

قد حاولت التلطيف يف العالقة اليت تربط  1999يال لسنة و�ذا احلكم تكون اتفاقية مونرت 

الناقل اجلوي بضحايا حوادث النقل اجلوي من خالل إلزام الناقل اجلوي بدفع تعويضات ختصص 

أساسًا ملمارسة املضرور حقه يف الرجوع قضاءا على الناقل بدعوى املسؤولية، ويف هذا ختفيف من 

ة، ومن جهة ثانية فإن الناقل طاملا أنّه مسؤول مسؤولية حدة الصدمة على عاتق الضحايا من جه

ألف وحدة سحب خاصة، فال مانع حينها من إلزامه بدفع  100موضوعية عن األضرار اليت تقل عن 

  .تعويضات مسبقة باعتبارها جزء من التعويضات اإلمجالية اليت سيدفعها الحقاً 

ل طبيعي عن صعوبة االعتراف بمسؤولية أنظمة التعويض عن حوادث النقل الجوي كبدي :ثالثاً 

  ).من تقنين الطيران المدني 01مكرر  173المادة (الناقل الجوي 

الناقل اجلوي مسؤول عن اخلسائر الناجتة :"من قانون الطريان املدين على 147نصت املادة 

شريع عن تأخر يف النقل اجلوي لألشخاص واملتعة والشحن طبقًا للقواعد املنصوص عليها يف الت
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، وإذا كان يف النص إقرار مبسؤولية الناقل اجلوي عن أضرار التأخري، فإنَّ فيه من الغموض "املعمول به

ما فيه، و من ذلك املعيار الواجب إعماله لتحديد اللحظة اليت ميكن معها القول بأنَّ الناقل اجلوي قد 

  .تأخر يف تنفيذ التزامه

وأفردت له الدول تقارير تتَّتبع تطوره واملسارات  ،21أخذ التأخري صدا يف عقد النقل اجلوي

أو (فالراكب  ،22اليت يتخذها، من خالل األسباب اليت تقف وراءه وحجم اآلثار اليت قد خيلفها

يتوقع أن يصل أو تصل البضاعة بأسرع وقت ممكن، ولذلك جتده يدفع أجر باهض يف ) الشاحن

الراكب عن أية أضرار تلحقه بسبب تأخره يف إمتام مقابل ذلك، وهذا يعين أن الناقل ملزم بتعويض 

عملية النقل، بينما يتذرع الناقل بأن خماطر الطريان جسيمة،و االستعجال يف تنفيذ عقد النقل قد 

، كما أن تقرير 23يؤدي إىل أوخم العواقب،لذلك جيب عدم إلزامه بضمان تنفيذ عقد النقل يف امليعاد

 يفتح الباب أمام الدعاوى غري اجلدية، وحيمل القضاء عبئ هو يف مسؤولية الناقل اجلوي عن التأخري

إىل رفض األخذ مببدأ  –ميثل مصاحل شركات النقل اجلوي  -غىن عنه، لذلك يذهب جانب من الفقه 

، ولكن الرأي  املتقدم ال 25، أو األخذ �ا يف حدود ضيقة جدا24مسؤولية الناقل اجلوي عن التأخري

  :مة يف املسؤولية العقدية، وال يصمد أمام النقد لعدة أسباب أمههايتفق مع القواعد العا

التطور التكنولوجي الذي شهدته صناعة الطائرات مؤخراً قد قللَّ كثرياً من خماطر الطريان وإن مل  أنَّ .1

وهي  -يقض عليها �ائياً، ومازالت الكثري منها حتدق بالنقل اجلوي، غري أنَّ وجود مثل هذه املخاطر 

مينع الناقل اجلوي من احرتام املواعيد اليت حيددها سلفاً، وما عليه  ال -وجودة يف مجيع وسائل النقلم

 .سوى جتنب التضييق على نفسه، فيحدد ميعاداً يكفل به عدم احلاجة إىل التسرع

 عدم أنَّ املزية الرئيسية للنقل اجلوي اليت متيزه من غريه من أنواع النقل األخرى هي السرعة،ويف. 2

االعرتاف مبسؤولية الناقل عن التأخري هدم هلذه املزية، إذ يصبح الناقل حرًا يف تنفيذ النقل مىت يشاء 

ال يشرتط النشغال مسؤولية الناقل اجلوي عن التأخري « : ويف  هذا تصرح حمكمة هامبورج االبتدائية

طريق الباهظ األجر من بني أن يوضح املرسل إىل الناقل وجه االستعجال يف النقل،ذلك أن هذا ال

، فارتفاع كلفة النقل 26»طرق النقل، أال وهو النقل بالطائرة، إمنا خيتار دائما لألحوال املستعجلة فقط

    اجلوي وقبول املسافر أو الشاحن �ا دليل على رغبته يف وصوله أو وصوهلا على وجع االستعجال،

ت حم إنَّ أحد «:كمة السني التجارية عن ذات املعىن بقوهلاوإالَّ الختار طريقًا آخر غري اجلو،و عربَّ

على أجر مرتفع بكثري  التزامات الناقل اجلوي،بل أحد أسباب وجوده أصًال،مقابل ما حيصل لنفسه
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عن أحد الناقلني الربيني والبحريني، هو تسليم البضاعة يف وقت أسرع مما يستغرقه الناقلون 

على مسؤولية الناقل اجلوي يف حالة   1929اتفاقية وارسو  من 19، وقد أكدَّت املادة 27»اآلخرون

التأخري يف تنفيذ عقد النقل اجلوي،ورغم تعديل بعض نصوص هذه االتفاقية مبوجب بروتوكول الهاي 

املوقع عليهما يف مونرتيال عام ) 2(والربوتوكول اإلضايف رقم ) 1(والربوتوكول اإلضايف رقم 1955لعام 

نقلت 199929مل يلحقها التغيري أو التعديل،بل أن اتفاقية مونرتيال لعام  19 فإنَّ املادة ،197528

  .30يكاد يكون حرفيا نقالً  19 املادة

أنَّ حكمه جاء عامًا يشمل نقل الركاب ونقل  -كسابقه–وما يالحظ على هذا النص 

عقد النقل اجلوي  األمتعة والبضائع،كما أنه ال يرتب مسؤولية الناقل اجلوي عن جمرد التأخري يف تنفيذ

  .31وإمنا عن الضرر الذي قد ينجم عن هذا التأخري

هو تفويت ميعاد،أو هو جتاوز الوقت،أو الوصول بعد 32والتأخري كما عرَّفه جانب من الفقه

و ال شك أنَّ  إيصال املسافر أو تسليم البضاعة يف امليعاد،  الفرتة احملددة،أو هو عدم قدرة الناقل

   .الشكل ال يستقيم إالَّ إذا كانت مدة تنفيذ عملية النقل اجلوي حمددة سلفاً تعريف التأخري �ذا 

ورغم وضوح هذا التعريف، فإنَّ تطبيقه يف جمال النقل اجلوي اخلاضع التفاقية فارسوفيا أثار 

أنَّ مبدأ املسؤولية عن التأخري لقي معارضة  صعوبات عديدة ميكن ردها إىل عاملني أساسني، أوهلما

حبجة أنه يؤدي  UIAA 33من قبل الناقلني اجلويني و االحتاد الدويل ملؤمين شركات الطريانشديدة 

إىل عرقلة املالحة اجلوية وتعريض سالمتها للخطر ذلك أن هذه املالحة مر�نة بظروف كثرية خمتلفة 

ت بتقرير مسؤولية ليس بإمكان الناقل وتابعيه وال يف قدر�م السيطرة عليها، و ثانيًا ألنَّ االتفاقية قنع

الناقل اجلوي عن التأخري دون أن تضع معيار يتسىن على ضوئه حتديد املقصود بالتأخري الذي سيؤدي 

  .34إىل مؤاخذة الناقل اجلوي

مما " Retard35" "التأخري" من اتفاقية مونرتيال جاءت حتت عنوان  19ويالحظ أنَّ املادة 

،وإمنا -ومن قبلها وارسو–إلغاء الرحلة ال يعد تأخرياً، وال خيضع ألحكام اتفاقية مونرتيال  يعين أنَّ 

  .خيضع  ألحكام القانون الوطين باعتباره خرقاً للعقد

فلقد  -أي التأخري–أمام صعوبة حتديد التأخري املوجب للمسؤولية و استحالة القضاء عليه و 

ار مجلة من التعويضات واحلقوق لفائدة املسافر اجلوي بادرت بعض التشريعات اإلقليمية إىل إقر 
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باعتبارها بديل طبيعي عن صعوبة االعرتاف مبسؤولية الناقل اجلوي، و من ذلك قيام االحتاد األورويب 

    18/2/2005والذي دخل حيز التنفيذ يف  11/02/2004يف  36261/2004التنظيم رقم بسن

يقًا لتقدير الـتأخري املوجب ملسؤولية الناقل اجلوي، فقضى يف معيارًا ماديًا دقوالذي وضع من خالله 

  :حالة تأخر مغادرة الطائرة مقارنة بالوقت احملدد هلا سلفاً، يضمن الناقل اجلوي للمسافر جماناً 

  .وجبات الطعام مبا يتناسب مع وقت التأخري.1

  .االلكرتوين  مكاملتني هاتفيتني أو رسالتني بواسطة الفاكس أو التلكس أو الربيد.2

من الالئحة املذكورة على أنَّ معيار التأخري الذي يستحق املسافر 37ونصت املادة السادسة

  :التعويض عنه هو

  .كم  1500 التأخري الذي جياوز الساعتني يف الرحالت اليت مسافتها .1

فة الـتأخري الذي جياوز ثالث ساعات إذا كانت الرحلة داخل دول ا�موعة األوربية وكانت مسا .2

كم و ال تزيد عن 1500ولكل املسافات األخرى اليت ال تقل عن  كم،1500الرحلة تزيد عن 

 .كم 3500

  أعاله  2و1 مدة أربع ساعات يف غري ما سبق يف .3

  :أما إذا كان التأخري ملدة ال تقل عن مخس ساعات فللمسافر

نطالق بأسرع وقت أيام مع تذكرة للعودة لنقطة اال 7اسرتجاع قيمة التذكرة مبدة ال تتجاوز  .1

  .ممكن

  .املغادرة على منت رحلة لشركة أخرى باجتاه الوجهة املقصودة .2

املغادرة على منت رحلة لشركة أخرى باجتاه الوجهة النهائية املقصودة يف التاريخ الالحق استنادا ال  .3

 .مكانية توفري مقعد فيها

النقل من املطار إىل الفندق  تلزم الشركة بتوفري السكن بفندق إذا كان له مقتضى مبا يف ذلك .4

  .وبالعكس

وجريا على ما صدر عن االحتاد األوريب، أصدر املشرع اجلزائري املرسوم التنفيذي رقم    

    املعدل  15/14من القانون رقم  01مكرر  173والذي جاء تطبيقًا ألحكام املادة  16/17538

رع على مجلة من احلقوق لفائدة املسافر ، والذي نص من خالله املش39واملتمم لتقنني الطريان املدين

اجلوي يف حالة التأخري يف تنفيذ عقد النقل اجلوي، معتربًا أن التأخري املوجب للتعويض حيدد مبوجب 
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 الرحلة تأخري معقول لسبب فعلي جوي ناقل يتوقع عندما:"من ذات املرسوم كاآليت 07املادة نص 

  :املقرر مبا يأيت االنطالق مبوعدمقارنة 

 كلم أو،  1500اعتان أو أكثر بالنسبة جلميع الرحالت اليت تقل مسافتها عن س -

        كلم  1500ثالث ساعات أو أكثر بالنسبة جلميع الرحالت اليت ترتواح مسافتها ما بني  -

 كلم، أو  3500و 

 كلم،  3500أربع ساعات أو أكثر بالنسبة جلميع الرحالت اليت تتجاوز مسافتها  -

  .أدناه 10املادة يف عليها املنصوص املساعدة الركاب على الفعلي ياجلو  الناقل يقرتح

  يف  حبقه  الراكب  يتمسك  األقل، على  ساعات  (5) خبمس  التأخري  يكون  عندما -

 ".التعويض

من ذات املرسوم يف حالة التأخري يف تنفيذ عقد النقل  10و من احلقوق اليت نصت عليها املادة 

  :اجلوي جند

 .دج على الشبكة الدولية 4500دج على الشبكة الداخلية، و 3000 بــتعويض جزايف -

 .يراعى فيها أجل االنتظار مشروبات وإمكانية تناول وجبة بالشكل الكايف -

   :يف حالة ما يأيت، اإلقامة يف فندق -

  أو  ضروريا،  يكون مكوث االنتظار لليلة أو عدة ليال -

  .رر من طرف الراكب ضرورياً عندما يكون املكوث املضاف إىل ذلك املق -

 ).الفندق أو غريه( النقل من املطار إىل غاية مكان اإلقامة -

 أو أو إرسال برقيتنيهاتفي  القيام جمانا باتصال يقرتح على الركاب إمكانية، زيادة على ذلك -

 .إلكرتونيتني جمانا أو رسالتنيفاكسني 
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  :خاتمة

 :وكخامتة هلذا العرض ميكن القول بأنّ 

التعويض و إن كان أثرًا للمسؤولية يف ظل القواعد العامة فإنه يف ظل قواعد النقل اجلوي عامل . 1

، حبسب ما إذا  حمدد لطبيعة هذه املسؤولية و ناقل هلا من التقييد إىل اإلطالق أو العكس من ذلك

 ألف وحدة سحب خاصة او كانت تفوق هذه احلدود، ففي 100كانت هذه التعويضات أقل من 

 .احلالة األوىل يسأل الناقل مسؤولية موضوعية يف حني يسأل يف احلالة الثانية مسؤولية شخصية

أّن التعويض يتقرر للضحية حىت قبل رفع الدعوى، يل قد يعترب أحد الوسائل املمنوحة للضحايا  .2

ايا و معاملة يف متابعة الناقل اجلوي قضائياً، و يف هذا تأسيس لعالقة تضامنية بني الناقل و الضح

، و ختفيف لضحايا حوادث النقل اجلوي و تأكيد للمسؤولية أخالقية حتاول النصوص الدولية البناء هلا

ألف وحدة سحب خاصة، فطاملا أن الناقل  100املوضوعية للناقل اجلوي عن األضرار اليت تقل عن 

نه على مباشرة دعاوى مسؤول يف كل األحوال فما املانع من أن يدفع للمضرور تعويض  مسبق يعي

  .الرجوع على الناقل

أّن التعويض قد يعترب بالنسبة للمشرع متنفس و منفذ لتربير عجزه عن إلزام الناقل اجلوي باحرتام  .3

مواعيد تنفيذ عقد النقل، إذ و بدل إلزام الناقل اجلوي بتنفيذ العقد يف امليعاد تراه يتغاضى عن هذا 

ا ال تتساوى شيئًا مع حجم املعاناة اليت قد يتعرض هلا الراكب جرّاء بتعويضات أقل ما يقال عنها أ�

، و يف هذا اعرتاف من املشرع بصعوبة إقرار مسؤولية الناقل اجلوي عن التأخري الرتباطه يف التأخري

  .بعض احلاالت بأسباب ال تتصل بالناقل ال من قريب و ال من بعيد

                                                           

وصف بعضهم حقوق السحب اخلاصة بأ�ا عملة ومهية، أو شبه عملة، يف حني يـصفها آخـرون بأ�ا عملة دولية  1

رمسية، بيد أن ليس من حق املؤسسات اخلاصة واألفراد االحتفاظ �ا، فيما يرى غريهم أ�ا ليست أكثر من إجراءات 

مبتكرة تعمل بلدان الفوائض مبوجبها على تقدمي مساعدات لبقية البلدان األعضاء املتعرضة لصعوبات، وإذا كان من 

ضو يف الصندوق ومشرتك بنظـام حقوق السحب اخلاصة يكون الصعب قبول وصفها حالياً بأ�ا عملة، فإن كل بلد ع

حراً من الناحية العملية، إما بأن يضيف وحدات حقوق السحب اخلاصة إىل احتياطياته ويعدها شكًال جديداً للسيولة 

ه كالتزام النقدية الدولية، وإما أن يعدها تسهيًال ائتمانيًا مت احلصول عليه مبوجب شروط حمددة، ويسجلها يف حماسبات

  .مقابل
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  :على 1999من اتفاقية مونرتيال لسنة  21إذ نصت املادة  2

« 1. Pour les dommages visés au paragraphe 1 de l’article 17 et ne dépassant pas 100 
000 droits de tirage 
Spéciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité. 
2. Le transporteur n’est pas responsable des dommages visés au paragraphe 1 de 
l’article 17 dans la mesure 
où ils dépassent 100 000 droits de tirage spéciaux par passager, s’il prouve : 
a) que le dommage n’est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission 
préjudiciable du 
Transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, ou 
b) que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d’un autre acte ou 
omission préjudiciable 
D’un tiers ». 
3 Y .L. Faire, droit de dommage corporel « système d’indemnisation », 3eme éd, Dalloz, 

2001, p 466. 751. 814; P. Tourrneau, L. Cadiet, droit de la responsabilité, Dalloz, Paris, 

1998, p 20.  
، ما مضمونه احلرص الكبري على حتقيق توازن بني ما يكون للنقل 1999جاء يف ديباجة اتفاقية مونرتيال لسنة  4

و و الرقي، و ما يكون للمضرور من حق يف التعويض العادل القائم على أساس جرب الضرر و اجلوي من حق النم

  :إصالحه، إذ نصت على

«Reconnaissant l’importance d’assurer la protection des intérêts des consommateurs 
dans le transport aérien international et la nécessité d’une indemnisation équitable 
fondée sur le principe de réparation», 

   من خالل هذه األحكام  قد انتهجت بدورها نفس النهج الذي انتهجته الدول  1999لتكون اتفاقية مونرتيال  5

 1999عام واملنظمات يف إطار االتفاقات اإلقليمية اليت عقد�ا بدءا من مبادرة دول غرب أوروبا، مث املبادرة اليابانية ل

، حيث ضمت هذه التعديالت ، املعدل و املتمم1997فالتوجيه األورويب لعام  1996و  1995مث اتفاقات اإلياتا 

  .  1999نظام املسؤولية ذات املستويني، ليتم إقراره على الصعيد الدويل املوحد من خالل اتفاقية مونرتيال 
جنيه إسرتليين، و  91113.68أورو، و  129257.75دوالر أمريكي، و  137672.40و هو ما يعادل  6

دينار جزائري، لو مت االنضمام إىل املعاهدة، و ال خيفى  14880730.94ين ياباين، و  16899285.33

  :ضخامة هذا املبلغ و تأثريه املطلق على مركز الناقل اجلوي الوطين، راجع يف ذلك

http://ar.coinmill.com/SDR_calculator.html#SDR=100000  
املتعلقة باإلعفاءات  20من االتفاقية و املتعلقة بشروط مسؤولية الناقل اجلوي، و املادة 17وفقًا ملا قررته املواد  7

باملسؤولية املطلقة و املوضوعية للناقل املتعلقة  1999من اتفاقية مونرتيال  21/1القانونية من املسؤولية، و املادة 

ألف وحدة سحب خاصة، إذ تنص الفقرة األوىل  100اجلوي عن األضرار اليت ال تتجاوز قيمة املطالبات �ا حدود 

  :على  21من املادة 
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« 1. Pour les dommages visés au paragraphe 1 de l’article 17 et ne dépassant pas 100 
000 droits de tirage spéciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa 
responsabilité ». 

من اتفاقية مونرتيال املتعلقة بإمكانية التخلص من املسؤولية  21/2السالف بيان حمتواها، و املادة  17طبقا للمادة  8

خاصة بإثبات أّن الضرر مل يكن نتاج إمهال أو امتناع ألف وحدة سحب  100بالنسبة للمطالبات اليت تتجاوز حدود 

الناقل أو تابعيه، أو أّن الضرر إمنا يعود إىل إمهال أو امتناع الغري، ناهيك عن إمكانية التخلص من املسؤولية بإثبات 

  :لىمن اتفاقية مونرتيال ع 20، إذ تنص الفقرة الثانية من املادة 22خطأ املضرور نفسه طبقاً لنص املادة 

« 2. Le transporteur n’est pas responsable des dommages visés au paragraphe 1 de 
l’article 17 dans la mesure où ils dépassent 100 000 droits de tirage spéciaux par 
passager, s’il prouve : 
a) que le dommage n’est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission 
préjudiciable du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, ou 
b) que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d’un autre acte ou 
omission préjudiciable d’un tiers ». 

أصدر يف  1999ملتطلبات اتفاقية مونرتيال لسنة  97/2027رغبة من املشرع األورويب يف مسايرة التنظيم رقم  9

الذي يتضمن نفس أحكام  97/2027املعدل و املتمم للنظام رقم  2002/889النظام رقم  13/05/2002

 .هذه االتفاقية 
، حتديث نظام وارسو، 1999القانوين للنقل اجلوي الدويل وفقا التفاقية مونرتيال  النظامحممود أمحد الكندري،  10

مسؤولية الناقل اجلوي، على الصعيدين هشام فضلي، ؛ 151، ص 2000جامعة الكويت، لس النشر العلمي، جم

، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، "و قانون التجارة اجلديد 1999دراسة يف اتفاقية مونرتيال "الدويل و الداخلي

  .67، ص 2005الطبعة األوىل، 
  :إذ تنص على 11

« En cas d’accident d’aviation entraînant la mort ou la lésion de passagers, le 
transporteur, s’il y est tenu par la législation de son pays, versera sans retard des 
avances aux personnes physiques qui ont droit à un dédommagement pour leur 
permettre de subvenir à leurs besoins économiques immédiats. Ces avances ne 
constituent pas une reconnaissance de responsabilité et elles peuvent être déduites des 
montants versés ultérieurement par le transporteur à titre de dédommagement ». 

 .90، املرجع السابق، ص ام فضليهش؛ 123حممود أمحد الكندري، املقال السابق، ص  12
13 G. Folliot, La modernisation du système varsovien de responsabilité du transporteur, 
RFDA, 1999, p 431; K. SCHILLER, De la convention de Varsovie à la convention de 
Montréal, RFDA, 1999, p 475. 

         1929ولية عن تعويض أضرار النقل اجلوي الدويل وفقًا التفاقييت وارسو املسؤ  أمحد بن إبراهيم الشيخ، 14

 .597، ص 2009، دار النهضة العربية، 1999ومونرتيال 
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وعلى الرغم من عدم وجود نص يف قانون الطريان املدين يلزم الناقل اجلوي بدفع تسبيق للمضرور من حادث جوي،  15

ام الناقل الوطين ممثًال يف شركة اخلطوط اجلوية، باملبادرة إىل تبين هذا اإلجراء خالل فإن الواقع قد فرضه، و من ذلك قي

، إذ تولت اخلطوط اجلوية اجلزائرية دفع مبلغ 06/03/2003حادث سقوط طائرته يف مدينة متنراست بتاريخ 

حمكمة سيدي أحممد دينار جزائري كتسبيق للمدعي يف الدعوى، يف احلكم غري املنشور الصادر عن  1.200.000

  .06/06/2006بتاريخ 

قانون الطريان املدين اجلزائري يفتقد لنظام الوفاء املعجل فيما خيص النقل اجلوي الداخلي، فإّن  و إذا كان

فروع أخرى من القانون تتضمن أحكام مماثلة هلذا احلكم، على غرار التعويض حوادث املرور، و لكن بعد رفع الدعوى 

ني اخلبري أمام القضاء وذلك يف انتظار الفصل النهائي يف الدعوى وتقدير التعويض بصورة �ائية، وعند احلكم بتعي

عن تعويض أضرار حوادث املرور بني القانون املدين وقانون إلزامية التأمني على  املسؤوليةبومدين حممد، : راجع يف ذلك

حقوق  ذبيح ميلود،؛ و ما بعدها 31، ص 2013ر، السيارات، جملة القانون وا�تمع، العدد األول، جامعة أدرا

االختالالت، دفاتر السياسة والقانون، جامعة ورقلة، العدد  ضحايا حوادث املرور يف التشريع اجلزائري اإلجيابيات و

 .126، ص 2013التاسع، جوان 
مم و املتضمن مسؤولية املعدل و املت 97/2027من التنظيم األورويب رقم  05وهو التعويض الذي قررته املادة  16

دينار جزائري، و  2231953.54دوالر أمريكي، و  20650.86الناقل اجلوي يف حالة احلادث، و هو ما يعادل 

  :ين ياباين، راجع 2534892.80أورو، و  19388.66جنيه إسرتليين، و  13667.05

http://ar.coinmill.com/SDR_calculator.html#SDR=15000  
 .السيما نظام املسؤولية ذات املستويني عن األضرار يف حالة الوفاة أو اإلصابة 17

18 Règlement 889/2002 du 13 mai 2002 modifiant le règlement 2027/97 du 9 octobre 
1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accidents. 

  :، و اليت جاء فيها97/2027من التنظيم األورويب رقم  05وهذا طبقاً لنص املادة  19

« 1. Avec toute diligence nécessaire et, en tout état de cause, au plus tard quinze jours 
après que la personne physique ayant droit à indemnisation a été identifiée, le 
transporteur aérien de la Communauté verse à cette personne une avance lui permettant 
de faire face à ses besoins immédiats, en proportion du préjudice matériel subi ». 

  :و اليت تنص على ،97/2027من التنظيم رقم  05من املادة  02وهذا طبقاً لنص الفقرة  20

«2. Sans préjudice du paragraphe 1, l'avance n'est pas inférieure à l'équivalent en écus 
de 15 000 DTS par voyageur en cas de décès ».  

  .أورو 19388.66وحدة حق سحب خاص، ما قيمته  15000و يعادل 
أمحد بن ؛ 147، ص 2013قافة للنشر والتوزيع، األردن، ، القانون اجلوي الدويل، مكتبة الثطالب حسن موسى 21

، منشورات القانون البحري و اجلويحممد فريد العريين، حممد السيد الفقي، ؛ 368إبراهيم الشيخ، املرجع السابق، ص 



الحديثة التشريعات داتمستج في المسؤولية مستقبل الثالث المحور   

 

 2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 226

     

                                                                                                                                              

نقل ، مسؤولية الناقل اجلوي عن التأخري يف عارف بن صاحل العلي؛ 579، ص 2005احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل، 

 ؛50هــ، ص  1431، 45دراسة مقارنة،جملة العدل، اململكة العربية السعودية، العدد –املسافرين 

M. Kelouaza, Air Algérie se fait réviser sa copie et une compagnie « Low-Cost » 
pourrait être créée, Le Phare, N0 193, 2015. 

فاد تقرير سنوي عن التأخري يف النقل اجلوي حبسب املطارات و شركات ومن هذه الدول، فرنسا اليت دأبت على إي 22

الطريان القادمة و املنطلقة من املطارات الفرنسية، و هو من دون شك دليل على شدة احلرص من أّن تتم الرحالت 

نوية حول التأخري يف اجلوية يف مواعيدها املربمة سلفاً، و من تلك التقارير اليت تعدها مديرية النقل جند احلصيلة الس

  :املطارات السنوية، و منها على سبيل املثال

1. Observation des retards du transport aérien, bilan annuel 2012, direction du 
transport, sous direction des études, des statistiques et de la prospective, in: 
www.developpement-durable.gouv.frdes 

، 2013القانون اجلوي، النقل اجلوي الدويل و الداخلي، دار اجلامعة اجلديدة، مصر،  ،حممد فريد العريين 23

ن مقالة للمؤمتر الدويل العشريأساس مسؤولية الناقل اجلوي و حاال�ا، عبد ا�يد خلف منصور العنزي، ؛ 232ص

،  جامعة 2012أفريل  25إىل  23حول الطريان املدين يف ظل التشريعات الوطنية و االتفاقيات الدولية، من 

  .2012اإلمارات العربية املتحدة، كلية القانون، 
 International Air Trafic قبل أن تدخل اتفاقية وارسو حيز النفاذ،أصدرت اجلمعية الدولية للمرور اجلوي  24

Association -  شروطها العامة للنقل  -1929والذي أًنشأ من شركات الطريان األوروبية يف مدينة الهاي عام

  .اللذان ينصان على عدم مسؤولية الناقل اجلوي عن التأخري 19و 9اجلوي ومن ضمنها الشرطان 
  .301، ص1966اهرة، مسؤولية الناقل اجلوي يف القانون املقارن، دار النهضة العربية، الق، ثروت أنيس األسيوطي 25
  .302،املرجع السابق ،ص  ثروت أنس األسيوطي 26
  .103فقرة  230،املرجع السابق ،ص  حممد فريد العريين، 302، املرجع السابق ، ص ثروت أنس األسيوطي 27
  . 25/9/1975املوقع عليهما يف مونرتيال يف  28

من  –وهي وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة  – اتفاقية مونرتيال هي نتاج جهود منظمة الطريان املدين الدويل 29

أجل إصالح اتفاقية وارسو للمواءمة بني التعديالت اليت طرأت عليها واليت كانت متناقضة يف بعض األحيان،واتفاقات 

بلدا من ضمنها 52ويالحظ أن . النقل اجلوي بني الناقلني أنفسهم اليت يتشكل منها نظام اتفاقية وارسو للمسؤولية

الواليات املتحدة األمريكية قد وقعوا على اتفاقية مونرتيال، وعلى الرغم من أن الرئيس األمريكي بيل كلينتون قد 

، إال انه مل يصادق عليها إال يف  2000أيلول  6عرضها على جملس الشيوخ من أجل التصديق عليها يف 

خلت االتفاقية حيز التنفيذ لكل املوقعني يف ، واستنادا على مصادقة الواليات املتحدة األمريكية د13/7/2003

  .مع املالحظة أنَّ اجلزائر مل تنضم هلذه االتفاقية رغم أمهيتها الكبرية حلد اآلن4/11/2003
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مع خالف بسيط بني النصني، و هو أن� اتفاقية مونرتيال مجعت إىل جانب األصل يف مسؤولية الناقل اجلوي عن  30

عليه، حني أردفت الشق األول بشق ثان يتحدث عن أحوال انتفاء مسؤولية الناقل اجلوي عن التأخري، االستثناء املقرر 

  .التأخري مىت أثبت انه اختذه أو استحال عليه اختاذ التدابري املعقولة لتفادي التأخري
الوقت ومع ذلك يذهب جانب من الفقه إىل القول بأن جمرد التأخري هو حبد ذاته ضرر نظرا ألمهية الزمن يف  31

، قانون النقل العراقي، املبادئ و األحكام، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد، جميد محيد العنكيباحلاضر، 

  .116-115، ص1984
تطور مسؤولية الناقل اجلوي ، عاطف حممد الفقي؛ 220، القانون اجلوي، املرجع السابق، ص  حممد فريد العريين 32

عبد احلي ؛ 132، ص 2008، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، 1999وفقا التفاقية مونرتيال 

، املسؤولية عن عائشة فضيل؛ 209.210، ص 1954العقود التجارية، مطبعة �ضة مصر،القاهرة،  حجازي،

  .72، ص 2008، 12/11التأخري يف النقل اجلوي، جملة املنهاج القانونية، عدد مزدوج، 
33 A. Martin, la responsabilité en matière de retard dans le transport aérien de passagers, 

mémoire DESS, institut IFURTA, université Aix-Marseille, 2000, p 61. 
  .581املرجع السابق،ص ،حممد فريد العريين، حممد السيد الفقي 34
املواد، و إمنا اكتفت باإلشارة إىل رقم املادة و حمتواها على عكس اتفاقية وارسو اليت مل تتول تسمية الفصول و ال  35

  .دون أن حتاول منح تسميات هلا، و ال شك فإنَّ توجه اتفاقية مونرتيال أفضل ملا فيه من تسهيل و إن كان شكالً 
36 RÈGLEMENT (CE) No 261/2004 Du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 
2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des 
passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un 
vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91. 

  261/2004غي مبوجب التنظيم رقم و الذي أل 295/91و قد سبق هذا التنظيم التوجيه األورويب رقم 

REGLEMENT (CEE) N° 295/91 DU CONSEIL du 4 février 1991 établissant des règles 
communes relatives à un système de compensation pour refus d'embarquement dans les 
transports aériens réguliers. 

على رحالت الناقل األورويب و على كل ناقل يغادر أو يصل إىل أحد مطارات منه  03والذي يسري طبقاً لنص املادة 

  :االحتاد األورويب، و يشرتط لالستفادة من تدابري هذا التوجيه أن

 .أن يكون حبوزة املسافر بطاقة سفر مؤكدة .1

واجد يف يف الوقت احملدد حبسب تعليمات الناقل أو ت check-inأن يكون املسافر قد قام بعملية التسجيل  .2

 .دقيقة قبل املوعد للمغادرة 45املطار 

وال ينطبق هذا التوجيه على املسافرين الذين يسافرون جماناً أو بأسعار منخفضة غري متاحة لعامة اجلمهور، و هو حكم 

  .295/91من التنظيم األورويب  01يطابق بصورة تكاد مطلقة ما تقرره املادة 
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  :واليت جاء فيها 37

« 1. Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu'un vol sera 
retardé par rapport à l'heure de départ prévue: 
a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ou 
b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et 
pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km, ou 
c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ». 

ط و  ، حيدد شرو 2016يونيو 14املوافق ل 1437رمضان عام  9املؤرخ يف  175-16املرسوم التنفيذي رقم  38

  .2016، لسنة36كيفيات تطبيق حقوق ركاب النقل اجلوي، ج ر، العدد
يعدل ويتمم القانون رقم  2015يوليو  15املوافق لـ  1436رمضان عام  28مؤرخ يف  14-15قانون رقم  39

 الذي حيدد القواعد العامة املتعلقة 1998يونيو سنة  27املوافق لـ  1419ربيع األول عام  3املؤرخ يف  98-06

  .2015لسنة   41ر عدد .بالطريان املدين، ج
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      ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، "ب"أستاذ محاضر  - حسين بوتلجة. د

  بومرداس -جامعة امحمد بوقرة

  مبدأ الملوث الدافع والمسؤولية المدنية

 :مقدمة

إن املسؤولية تلعب دورا هاما يف أي نظام قانوين حبيث تعترب كمبدأ أساسي لقانون البيئة، 

لضحايا أضرار التلوث، فال ميكن رؤية أشخاص أجانب عن و�دف إىل ضمان التعويض الكامل 

نشاط معني يتعرضون ألضرار دون تعويض، و�دف كذلك إىل محاية البيئة وبطريقة غري مباشرة 

األشخاص ضحايا أضرار التلوث عن طريق العمل الوقائي، أما اهلدف الثالث فيتمثل يف إقتطاع 

عاتق األشحاص املتسببني فيها عن طريق مبدأ امللوث  بطريقة دقيقة مثن إصالح األضرار اليت على

  1.الدافع

وقد إهتمت القواعد العامة للمسؤولية بتنظيم كل ما يتعلق بتعويض الضرر، ولكن عجزت 

الضرر '' عن مواجهة حتدي جديد يتمثل يف الضرر البيئي، هذا الضرر الذي يرى األستاذ جريود بأنه 

يع األضرار اليت يأتيها اإلنسان وتصيب خمتلف العناصر الطبيعية الناجم عن التلوث وينطبق على مج

، ويرجع عدم إمكانية اللجوء إىل قواعد املسؤولية التقليدية لتغطية 2'' ..من ماء وهواء وضوضاء 

الضرر البيئي إىل اخلصوصيات اليت ميتاز �ا فهو ضرر غري شخصي، حبيث ميس عناصر البيئة من ماء 

يست ملك ألي شخص بل أمالك مشرتكة كما أن األضرار البيئية هي أضرار غري وهواء وتربة وهي ل

مباشرة ومرتاخية مبعىن أنه ال حيدث الضرر البيئي عند وقوع عمليات التلوث بل يرتاخى ويظهر 

  .مستقبال، كما أن الضرر البيئي ضرر واسع اإلنتشار مما يصعب تقديره

ئة التقليدية مواجهة الضرر البيئي بإعتباره ضرر كما أنه يصعب على قواعد املسؤولية البي  

جسيم، مبعىن أنه ميس بطريقة حادة العناصر البيئية مما يصعب إعادة احلال إىل ما كان عليه قبل 

التلوث، فعلى الرغم من إمكانية إزالة التلوث إال أن خسارة وإنقراض بعض األصناف من احليوانات 

  .ال ميكن إصالحه

عد املسؤولية املدنية يف تعويض األضرار البيئية إزداد يف اآلونة األخرية املطالبة وأمام قصور قوا  

بتفعيل مبدأ امللوث الدافع، املبدأ ذو األصل االقتصادي، يف مواجهة األضرار البيئية إىل جانب 
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سؤولية عن املسؤولية املدنية، حيث يبقى من املمكن اللجوء إىل القواعد التقليدية للمسؤولية املدنية كامل

حراسة األشياء واملسؤولية املدنية عن مضار اجلوار يف تعويض األضرار البيئية إال أ�ا غري كافية ،وعلية 

مدى ميكن تأسيس املسؤولية املدنية على مبدأ امللوث إىل أي سنحاول يف هذه الدراسة للتطرق  

 .الدافع  إلصالح الضرر البيئي ؟

الل التطرق أوال إىل ماهية مبدأ امللوث الدافع، مث إىل وسنجيب على هذه اإلشكالية من خ

  .تأثري مبدأ امللوث الدافع يف مستقبل املسؤولية املدنية عن التعويض عن األضرار البيئية ثانيا

  ماهية مبدأ الملوث الدافع: المبحث األول

ل إلدراج من خالل ماهية مبدأ امللوث الدافع هذا املبدأ ذو الطابع االقتصادي الذي يستعم

تكاليف التلوث يف الثمن النهائي للمنتوج والذي مت تكريسه كمبدأ قانوين على املستوى الدويل وكذا 

يف التشريعات الداخلية، سنعمل يف املطلب األول حبصر مفهوم امللوث الدافع، مث سنعاجل يف املطلب 

  .   معاجلة األضرار البيئيةالثاين كيف تطور هذا املبدأ، من مبدأ وقائي إىل مبدأ عالجي يهدف إىل

  مفهوم مبدأ الملوث الدافع : المطلب األول

إلدراك مفهوم امللوث الدافع، سنتطرق إىل تعريف مبدأ امللوث الدافع أوال، مث كيف مت تكريس 

هذا املبدأ سواء على املستوى الدويل يف إطار خمتلف املنظمات الدولية واإلتفاقيات الدولية، وكذا 

  . املبدأ على املستوى الوطين ويف األخري سنعاجل الطبيعة القانونية ملبدأ امللوث الدافعتكريس هذا 

  تعريف مبدأ الملوث الدافع : الفرع األول

إن مبدأ امللوث الدافع يف األصل هو مبدأ اقتصادي ظهر نتيجة أعمال الفقيه اإلجنليزي أرتور 

، والذي تطرق إىل ضرورة إدخال ) 1957- 1877( سيسيل بيقو يف �اية القرن التاسع عشر 

  .العوامل اخلارجية يف مثن املنتوج ،فتتمثل هذه العوامل اخلارجية يف مثن املورد البيئي املستهلك أو املنتج

  :فلمبدأ امللوث الدافع مفهومني مفهوم ضيق ومفهوم موسع

أ امللوث الدافع يهدف إىل فنجد املعىن الضيق تبنته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية فمبد       

حتميل مصاريف مكافحة التلوث على عاتق امللوث، ففي هذا االجتاه أو املعىن ال يؤول حنو نظام 

للمسؤولية ،فهذا املبدأ يسمح بوضع إتاوات ورسوم للتلوث تدفع من قبل امللوثني، بدون حتميل إزالة 

ماي  26، املؤرخة 72)  128( صية رقم فهذا ما نالحظه يف التو .التلوث على عاتق كامل اجلماعة 
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' :ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية عن مبدأ امللوث الدافع ،وهو يعين حسب هذه التوصية 1972

أن يتحمل الملوث النفقات المتعلقة بتدابير منع ومكافحة التلوث التي تقررها السلطات العامة  

التدابير يجب تحميلها على تكلفة السلع      كي تظل البيئة في حالة مقبولة ، وأن تكلفة هذه

  .'...والخدمات التي هي مصدر التلوث في اإلنتاج و اإلستهالك 

أما فيما خيص املفهوم املوسع و الذي مبقتضاه هذا املبدأ يهدف إىل االقتطاع من امللوث  

نيزم املسؤولية عن الثمن االجتماعي للتلوث الذي يولده، فهذا املفهوم املوسع يؤدي إىل نشأة ميكا

الضرر البيئي يغطي كل أثار التلوث ن مبعىن أخر ال يغطي فقط اآلثار على األمالك واألشخاص 

املتعلق حبماية البيئة  10- 03ولكن ميتد إىل الطبيعة حبد ذا�ا ، وقد تبىن املشريع اجلزائري يف القانون 

مبدأ امللوث الدافع الذي يتحمل مبقتضاه  ...' ': على أن  07، الفقرة  3و التنمية املستدامة ، املادة 

نفقات كل تدابير الوقاية من كل شخص يتسبب نشاطه أو ميكن أن يتسبب يف إحلاق الضرر بالبيئة 

  .         '' التلوث والتقليص منه و إعادة األماكن وبيئتها إلى حالتها األصلية

  تكريس مبدأ الملوث الدافع : الفرع الثاني

دأ امللوث الدافع بدأ أوال على املستوى الدويل  بفضل أعمال منظمة التعاون إن تكريس مب

والتنمية االقتصادية و الذي عرف فيما بعد استجابة على املستوى الدويل باحتضان املبدأ يف العديد 

 من املؤمترات الدولية واإلتفاقيات الدولية حلماية البيئة، فيما بعد انتقل هذا املبدأ وتبنته اغلب

 .التشريعات الوطنية ثانيا

تكريس مبدأ الملوث الدافع على المستوى الدولي : أوال  

يعود الفضل الكبري إىل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف إرساء مبدأ امللوث الدافع 

 1972ماي  26الصادرة يف 127/ 128أمهها التوصية رقم  1972مبوجب عدة توصيات وأي 

لتوجيهية اخلاصة باجلوانب االقتصادية للسياسة البيئية أين تطرقت ألول مرة لتعريف واملتعلقة باملبادئ ا

املتعلقة بتطبيق  1974ديسمرب  14الصادرة يف  74/ 223مبدأ امللوث الدافع ،مث تلتها التوصية 

  .                                              مبدأ امللوث الدافع

مبدأ امللوث الدافع على املستوى الدويل يف إعالن ريو دجيانريو  لقد مت االعتماد صراحة على

ينبغي أن تسعى السلطات '' : ويعترب املبدأ السادس عشر الذي ورد فيه أنه 1992قمة األرض سنة

الوطنية إىل تشجيع الوفاء بالتكاليف البيئية داخليا، واستخدام األدوات االقتصادية ، آخذة يف 
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بأن يكون املسؤول عن التلوث هو الذي يتحمل، من حيث املبدأ تكلفة  احلسبان النهج القاضي

التلوث، مع إيالء املراعاة على النحو الواجب للصاحل العام، ودون اإلخالل بالتجارة واإلستثمار 

  .                                                                         3''الدوليني 

من االتفاقيات الدولية إىل مبدأ امللوث الدافع منها اتفاقية األمم املتحدة  وقد تطرقت العديد

وبروتوكول مونرتيال  1985، اتفاقية فينا املتعلقة بطبقة األوزون لسنة 1992للتغريات املناخية لسنة 

حىت ولو مل يكرس صراحة يف نصوص هذه  1987اخلاص باملواد املستنفذة لطبقة األوزون 

.                                                                                        ال أنه مت تكريسه مبوجب أعمال مؤمترات األطراف هلذه االتفاقياتاالتفاقيات إ

تكريس مبدأ الملوث الدافع في التشريعات الوطنية: ثانيا  

وكان املشرع الفرنسي السباق لقد تطرقت وكرست عدة تشريعات وطنية مبدأ امللوث الدافع 

واملعروف باسم قانون بارين  1995فرباير  02يف ذلك مبوجب قانون تدعيم محاية البيئة الصادر يف 

الذي ورد فيه أنه يتحمل امللوث التكاليف النامجة عن تدابري الوقاية والتخفيض من التلوث 

                                              .ومكافحته

ا بالنسبة للمشرع اجلزائري فبالرجوع إىل النصوص الوطنية اليت �تم بالبيئة وهي كثرية وأمهها أم

املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة أين كرست املادة الثالثة الفقرة  10- 03القانون 

الدافع ومنها القانون  السابعة هذا املبدأ صراحة، كما تطرقت بعض القوانني القطاعية إىل مبدأ امللوث

يف حال عدم '': املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها أين جاء يف الثامنة منه أنه 01-19رقم 

أو احلائز هلا على تثمني نفاياته فإنه يلزم /أو احلائز هلا على تفادي إنتاج و/قدرة منتج النفايات و

لى حسابه اخلاص بطريقه عقالنية بيئيا وذلك بضمان أو بالعمل على ضمان إزالة هذه النفايات ع

  .                                                            ''طبقا ألحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية 

املؤرخ يف  14-  05أما القانون األخر الذي تطرق إىل مبدأ امللوث الدافع فهو القانون رقم 

ملناجم والذي من قراءة مواده يربز التطبيق الضمين ملبدأ امللوث املتضمن قانون ا 24/02/2014

الدافع عرب مواد متفرقة يف صورة التزامات مالية تفرض على القائم بالنشاط وطالب الرتاخيص 

املنجمية، حيث يلتزم بأن يقدم ضمانات مالية تساوي التكاليف اليت من املتوقع هلا أن تنشأ يف فرتة 

    .4مزاولة النشاط 
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  الطبيعة القانونية لمبدأ الملوث الدافع  : الفرع الثالث

لقد كرست العديد من القوانني الداخلية مبدأ امللوث الدافع بصيغ وعبارات خمتلفة مما يوحي 

ليت تدفعها اإلدارة أن املبدأ يهدف إىل تعويض األضرار البيئية وال يكتفي بتحميل امللوث التكاليف ا

فهو أول تشريع داخلي  1995ملكافحة ومراقبة التلوث فلو نرجع إىل القانون الفرنسي بارين لسنة 

يكرس مبدأ امللوث الدافع والقانون اجلزائري يف قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ، حيث أن 

نفقات كل تدابري الوقاية من التلوث ... '' : لية الفقرة السابعة اليت استعملت الصياغة التا 03املادة 

، مما يفيد أن مبدأ امللوث الدافع هو مبدأ '' والتقليص منه وإعادة األماكن وبيئتها إىل حالتها األصلية 

  .للمسؤولية املدنية 

ففي هذا الصدد األستاذة محيدة مجيلة أنه عند مناقشة هذه النقطة أنه من الناحية القول بأن 

املبدأ هو مبدأ للمسؤولية فإن هذه األخرية تقتضي إستنفاذ إجراءات الدعوى القضائية للمطالبة هذا 

بالتعويض فيكون احلكم بتقرير املسؤولية والتعويض من طرف اجلهات القضائية املختصة نوعيا وحمليا 

ال تستدعي فالدعوى هي أثرمن أثار املطالبة القضائية، يف حني أن تطبيق سياسة امللوث الدافع 

  5 .إستنفاذ هذه اإلجراءات القانونية اليت تقتضيها قواعد قانون اإلجراءات املدنية

  تطور دور مبدأ الملوث الدافع : المطلب الثاني

من خالل قراءة أعمال منظمة التعاون والتنمية االقتصادية اليت تطرقت إىل مبدأ امللوث الدافع 

أ الطابع الوقائي يف محاية البيئة مث تطور ليكون ذو طابع عالجي يتجلى أنه يف البداية أعطي هلذا املبد

  . يهدف إىل إصالح األضرار البيئية من هنا جاءت العالقة بني هذا املبدأ واملسؤولية املدنية

 الدور الوقائي لمبدأ الملوث الدافع : الفرع األول

والتنمية االقتصادية يف مت تعريف مبدأ امللوث الدافع ألول مرة من قبل منظمة التعاون   

حتفيز '' ، أين اجتهت حنو مبدأ يطبق من أجل  1972ماي  26املؤرخة يف )  72( التوصية رقم ج 

اقتطاع تكاليف تدابري الوقاية واملكافحة ضد التلوث، املبدأ الذي حيث على االستعمال العقالين 

.                                                                       6'' تجارة واإلستثمارات الدوليةللموارد الطبيعية احملدودة للبيئة مع تفادي االختالالت يف ال

املبدأ أصبح شعار أعطيت '' عاينت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أن  1975ففي سنة 

امت بتوضيح ق7له عدة تعريفات وتفسريات، ففي كتا�ا الذي قدمت فيه عدة حتليالت للمبدأ 

مبدأ امللوث الدافع ليس مببدأ لتعويض األضرار النامجة عن التلوث ، فال '' : توصيا�ا السابقة كالتايل 

يعين كذلك أن امللوث جيب أن يدفع بصفة خاصة مثن تدابري الوقاية من التلوث، فمبدأ امللوث الدافع 
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مكافحة التلوث اليت مت إقرارها من قبل يعين أن امللوث جيب أن تقتطع منه تكاليف تدابري الوقاية و 

السلطات العمومية، مهما تكن، سواء تعلقت بتدابري الوقاية، إعادة احلال إىل ما كان عليه، أو إدماج 

 .8''االثنني

مما سبق يتجلى أن الغرض األساسي من فرض الرسوم البيئية على امللوث، احلث على تغيري 

، لذا قامت منظمة التعاون والتنمية بإصدار التوصية رقم 9إجيابيا سلوك أصحاب املشاريع اجتاه البيئة 

ركزت على اجلانب الوقائي ملبدأ امللوث الدافع، إذ تقضي بأن وضع القواعد اليت �دف  75/436

إىل الوقاية من التلوث بوسطة فرض رسوم جيب أن تدفع امللوث الختاذ التدابري الالزمة وبأقل مثن 

  10. تلوث الذي تسبب فيهممكن للتخفيض من ال

 الدور العالجي لمبدأ الملوث الدافع: الفرع الثاني

مهما تكن أمهية وطبيعة التدابري ذات الطابع الوقائي فمسألة خطر الضرر الذي يصيب البيئة  

تبقى دائما، ففي الواقع حتديد عتبة اإلنبعاثات يؤدي بالضرورة إىل تدهور حالة املياه، األرض، اجلو 

غلغل املادة امللوثة يف األنظمة البيئية، أكثر منه جتاوز عتبة ال رجعة فيها، فيتجلى أن مبدأ وذلك بت

امللوث الدافع ميكن كذلك أن يضمن األضرار املتبقية اليت جتد أصلها فبوجود العتبة اليت مت إعدادها 

 .11من قبل السلطات 

العالجي ملبدأ امللوث الدافع،  إن املسؤولية املدنية تعترب أرض خصبة ومثالية لربوز البعد

بالرتكيز عليها، فمبدأ امللوث الدافع ميكن أن يتجاوز خطوة إضافية باعتبار أنه ال يكتفي بإلزام امللوث 

بدفع مبلغ مايل لتغطية املهام اليت قامت �ا السلطات العمومية ولكن ضمان كذلك للضحايا 

 12الذين تسببوا فيها نتيجة نشاطهم  احلصول على تعويض كلي لألضرار من طرف امللوثيني

بالرجوع إىل األعمال الدولية والوطنية اليت تكرس مبدأ امللوث الدافع يتجلى منها أ�ا يوم بعد 

يوم تكرس هذا البعد العالجي ملبدأ امللوث الدافع، وهذا ما يتجلى من توصية منظمة التعاون والتنمية 

املتعلقة بالوسائل االقتصادية يف السياسة البيئية أن التسيري  1991االقتصادية يف السياسة البيئة لسنة 

الدائم والفعال للموارد البيئية ال تعتمد فقط على إدخال تكاليف الوقاية من التلوث ومكافحته بل 

جيب أيضا إدخال تكاليف األضرار اليت حتدث للبيئة،  نفس املوقف جنده يف الكتاب األخضر 

املسؤولية املدنية تقوم '' بية حول إصالح األضرار املسببة للبيئة أين تعترب  أن الصادر عن اللجنة األورو 
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على أساس مبدأ امللوث الدافع باعتبار أ�ا تسمح بدفع امللوث تكاليف األضرار اليت تسبب فيها 

''13.  

رة كما أن ديباجة إتفاقية لوقانو حول املسؤولية املدنية عن األضرار النامجة عن النشاطات اخلط

بضرورة إعداد يف هذا ا�ال نظام للمسؤولية املوضوعية يأخذ بعني اإلعتبار مبدأ " على البيئة تذكر 

  ''.امللوث الدافع 

  

  تأثير مبدأ الملوث الدافع على مستقبل المسؤولية المدنية: المبحث الثاني

، يتجلى يف إن القواعد العامة للمسؤولية املدنية وخاصة نظرية التعسف يف استعمال احلق 

الكثري من األحيان غري كافية لضمان إصالح أضرار التلوث ،فصعوبات اإلثبات وغياب األخذ بعني 

االعتبار الضرر اإليكولوجي تكل العوائق األساسية لتعويض مناسب لألضرار املرتبطة بالنشاطات 

هذا املبدأ االقتصادي امللوثة، فعرف مبدأ امللوث الدافع شعبية من عشرين سنة يف الدول الصناعية، 

، فهل يستجيب 14أستخدم لتستوحى منه أنظمة قانونية جديدة للمسؤولية املدنية لألضرار امللوثة 

ملقتضيات املسؤولية املدنية من حيث أساس املسؤولية ومث  العالقة السببية بني الفعل املنج للمسؤولية 

  .والضرر     ويف األخري  سنتطرق إىل ركن الضرر

 من حيث أساس المسؤولية : األولالمطلب 

إن مبدأ امللوث الدافع ال يعلمنا الكثري حول طبيعة املسؤولية املدنية، هل هي مؤسسة على  

اخلطأ أو ال، فيمكن القول أن مبدأ امللوث الدافع صامت فيما خيص الفعل املنتج للمسؤولية، فيطرح 

  15 .ئم أكثر أو العكس مع مقتضيات املبدأالتسأل حول ما إذا كان نظام املسؤولية بدون خطأ يتال

  الخطأ: الفرع األول

يعترب اخلطأ هو أساس املسؤولية املدنية التقصرية عن الفعل الشخصي الغري مشروع، ويرتكز  

النظام القانوين العام للمسؤولية املدنية على اخلطأ املنتج للضرر و يعرف اخلطأ بصفة عامة يف عدم 

  .نوين أو تنظيمي من قبل العون املسؤولاحرتام حكم أو مقتضى قا

وقد عرفت قواعد املسؤولية التقصريية تطورا كبريا فيما يتعلق بركن اخلطأ، حيث قامت يف 

 .بدايتها على اخلطأ الواجب اإلثبات، وبدأ هذه الفكرة ترتاجع لصاحل اخلطأ املفرتض
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فكرة إظهار السلوك املخطأ إن اإلنتقادات املوجهة ألنظمة املسؤولية على اخلطأ تعتمد على 

للشخص املسبب للضرر فهو عائق من الصعب ختطيه من قبل الضحايا، فإذا كان هذا التقييد 

مؤسس، فيجب أن يضفى عليه طابع النسبية بالنظر إىل النهج الديناميكي لقانون البيئة وذلك يرجع 

  .إىل التطور الكبري يف التنظيم البيئي

ات الطابع البيئي ميثل أرضية خصبة لظهور األخطاء من طرف فتعدد القوانني واألنظمة ذ

األشخاص الذين يتسببون يف األضرار البيئية، فانتهاك التنظيم يف األصل هو منشأ للخطأ وبالتايل 

وبطريقة شبه ميكانيكية تقوية وتطوير هذا التنظيم من احملتمل أن ينجر عنه انتهاكات للتنظيم تشكل 

  16. أخطاء

التقصريية تعرف مبدئيا املسؤول بأنه الشخص املخطأ أو ال، أين العمل أو اإلمتناع فاملسؤولية 

سبب ضرر، غري أن مبدأ إستيعاب التكاليف ومبدأ امللوث الدافع ،تعرف امللوث بالشخص الذي يتم 

  .التحرك اجتاهه بطريقة فعالة لوضع حد للتلوث، سواء كان هذا امللوث ماديا أوال املسؤول عن التلوث

وألسباب الفعالية االقتصادية والتسهيل اإلداري ففي بعض احلاالت من النافع تعريف امللوث 

العون  االقتصادي الذي يلعب  دور هام يف التلوث أكثر من أي شخص آخر، فصانع السيارات 

ميكن أن يتم اعتباره امللوث بينما التلوث يتم إطالقه أو انتشاره بسبب استعمال سيارة من قبل 

لكها، نفس الشيء فلملوث ميكن أن يكون املنتج املبيدات وليس املستعمل غري أن التلوث ينتج يف ما

  17الواقع من االستعمال البيئي للمبيدات 

وميكن القول أن امللوث يف إطار مبدأ امللوث الدافع هو الشخص الذي على عاتقه يفرض عبء مايل 

د هذا الشخص ناتج عن اهتمام خالص للبعد من أجل استيعاب تكاليف املساس بالبيئة، فتحدي

  18.الوقائي بدون أي عالقة مع املفهوم القانوين للمسؤولية 

  بدون خطأ: الفرع الثاني

هناك من يعترب مبدأ امللوث الدافع أحسن احللول للتعويض املايل املتعلق باألضرار البيئية ، 

ع جديد للمسؤولية املوضوعية اليت تقوم حيث يصلح كأساس للتعويض عن األضرار البيئية بإعتباره دف

على الضرر ال اخلطأ ، و يف هذا السياق يؤكد األستاذة بيار ماري ديبوي بأن مبدأ امللوث الدافع هو 

لكن بصياغة وشكل خمتلف عن املسؤولية تطبيق للمسؤولية املوضوعية يف الصورة اجلديدة    و 

املوضوعية املطلقة ، أما األستاذ كابالريو إجته إىل التأكيد أن املبدأ يشكل احلل األكثر تطورا لتعويض 
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األضرار البيئية نظرا خلصوصية هذه األضرار ،كما يهدف تعويض األضرار اليت تصيب ا�تمع بكامله 

  19. ؤوليةوإستقالله عن أي نوع من أنواع املس

فإذا أردنا حقيقة إصالح الئق لألضرار، جيب التخلي على النواة الصلبة للمسؤولية املدنية أال 

وهي اخلطأ لفائدة موضوعه أي إصالح األضرار  ،وبتعبري آخر إن املسؤولية جيب أن تعفى من شرط 

ل عن نشاط ملوث اخلطأ لضمان بطريقة واسعة التعويض، وحتل حملها املسؤولية بدون خطأ، فاملسؤو 

جيب أن يتحمل بالكامل كل أثار استغالله ألن األمر يتعلق مبقابل إمتياز  اإلستغالل واألفضلية أو 

  .املصاحل املالية اليت يستقيد منها

فتوجد العديد من املبادرات يف هذا اإلحتاه، كما هو الشأن بالنسبة التفاقية جملس أوروبا 

ب األخضر للجنة األوروبية حول إصالح األضرار املسببة للبيئة، والعديد املعروفة باتفاقية لوقانو، الكتا

من النصوص تنادي بأن مبدأ امللوث الدافع  يقتضي اإلعمالبه يف نظام املسؤولية املوضوعية ،فإعالن 

طبيعة أ�ا " ترى يف هذا االجتاه أن املسؤولية مستقلة عن اخلطأ و ذات  1993اللجنة األوروبية لسنة 

والذي يشكل واجهة '' املستغل على تبين كل التدابري الوقائية النافعة لتفادي حدوث الضرر حتث

  .مهمة ملبدأ امللوث الدافع

حول املسؤولية البيئية فيما خيص الوقاية والتعويض عن  2004/ 35كما أن التوجيه األورويب 

أساس اخلطأ واملسؤولية املوضوعية الضرر البيئي مبين على مبدأ امللوث الدافع، ويقرر املسؤولية على 

املسببة من قبل النشاطات ذات اخلطورة الواردة يف امللحق الثالث من 20فيما خيص األضرار البيئية 

التوجيه وكذا التهديد الوشيك الوقوع ملثل هذه األضرار، فيتعلق األمر بالنشاطات اخلاضعة للرخص 

األضرار املسببة للكائنات، املناطق الطبيعية احملمية  البيئية ،لعمليات تسري النفايات، أما فيما خيص

مع 21ميكن تطبيق املسؤولية عندما الضرر يكون سببه نشاط مهين ولكن بشرط وجود اخلطأ أو إمهال 

العلم التوجيه ال يطبق على األضرار اجلسمانية اليت متس األمالك اخلاصة وال على اخلسائر االقتصادية 
اص التشريعات الوطنية املتعلقة باملسؤولية الغري تعاقدية، أما فيما خيص فهذه املسائل من إختص 22

، إذن يوجد نوع من 23للنشاط ذو اخلطورة '' املستغل '' إسناد املسؤولية ،فاملسؤولية تقتصر على 

تأطري املسؤولية، فتبين نظام املسؤولية البيئة املوضوعية يسمح بتفادي إثبات وجود خطأ امللوث والذي 

  .على عاتقه اإللتزام بالنتيجة يقع

إن هذا االجتاه جزء من الفقه يعارضه والذي يرى أن مبدأ امللوث الدافع ال يقتضي مسبقا أي 

  .24نظام للمسؤولية مؤسس أو ال على اخلطأ 
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 المسؤولية الناتجة عن األشياء : الفرع الثالث

من الفقه، وكان من نتائج أن تعد املسؤولية عن األشياء من إبداع القضاء الفرنسي ومبوازاة 

من القانون  1382أدت إىل تضائل جمال تطبيق املسؤولية عن الفعل الشخصي الواردة يف املادة 

املدين الفرنسي، حبيث أصبحت املسؤولية عن فعل األشياء اليوم مع التطور الصناعي املتزايد متثل 

  .25القانون العام والشريعة العامة للمسؤولية 

مكرر  140إىل  138شرع اجلزائري باملسؤولية الناشئة عن األشياء يف املواد من وقد أخذ امل

من القانون املدين اجلزائري، واليت تفرتض أن حارس األشياء حية كانت أو غري حية مسؤول مسؤولية 

قائمة على اخلطأ املفرتض عما يلحق الغري من أضرار بسبب األشياء اليت هي حتت حراسته بناء على 

  .مفرتض هلذا احلارس يف احلراسة وال حيتاج الضحية إلثبات خطأ احلارسخطأ 

وميكن تطبيق املسؤولية عن حراسة األشياء يف جمال األضرار الناجتة عن التلوث البيئي يف جمال 

للقانون املدين سنة  2005املواد اخلطرة والنفايات املختلفة، كما أخذ املشرع اجلزائري بعد تعديل 

ولية عن أضرار التلوث البيئي بقواعد املسؤولية عن فعل الشيء اخلطر أو املنتج اخلطر  باملسؤ  2005

وتنظيمه ملسؤولية املنتج عن الضرر الناتج عن عيب يف منتجه خاصة وأن ذلك املنتج قد يكون 

  .1مكرر  140مكرر و  140صناعيا أو زراعيا ،وذلك بإضافة املادتني 

 لضرر من حيث إصالح ا: المطلب الثاني

إن اهلدف من اإلصالح املتبع من قبل املسؤولية املدنية يتم التوصل إليه يف حالة أن املسؤول 

ملزم بإعادة الضحية إىل حالة قريبة لليت كان يوجد فيها لوال حدوث الفعل املسبب للضرر، هذا يكون 

ان للتعويض باملكافئ إما بتعويض عيين أو مبقابل مكافئ، غري أن التعويض العيين جيب أن يرتك املك

باعتبار أن األضرار تتسم باجلسامة عندما الكائن أو املكان ال ميكن استبداله، إذن سوى تعويض 

نقدي ميكن تقدميه يف هذه  احلالة، فهذا هو احلل الذي مت اعتماده من قبل جهات قضائية متعددة 

  .واليت تستبعد يف بعض الظروف اإلصالح العيين

باملكافئ يظهر مبدئيا أنه يستجيب إىل خصوصيات مبدأ امللوث الدافع، فإذا كان اإلصالح 

هو '' يدفع '' فلقد رأينا أن مبدأ امللوث الدافع ال يتعارض مع اإلصالح العيين باعتبار أن مصطلح 

  .موضوع تعريف موسع
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واملالحظ أن هذا النوع من اإلصالح باملكافئ املفروض مبوجب امللوث الدافع، ال حيدث أي 

تغيري يف الفعل املنتج للمسؤولية، ونعطي مثال على ذلك نظرية مضار اجلوار واليت تقوم املسؤولية فيها 

دون اخلطأ، فمحدث املضار جيب عليه دفع تعويض نقدي للضحية، ولكن هنا يثار أحد العناصر 

ه النظرية تعيد الغري مرغوب فيها فيما خيص هذه النظرية، باعتبار أن مصدر املضار ال يزول، ولكن هذ

النشاط امللوث إىل مستوى عادي من التلوث، فااللتزام بالنسبة للملوث بعدم اإلضرار بطريقة جسيمة 

مت استبداله بااللتزام الضحية بتحمل املضار مبستوى معقول، وهذا ما جيسد فعال احلق يف التلويث، 

عويض مايل للضرر املسبب، وهذا ما إذن مبدأ امللوث الدافع من أثاره اإلبقاء على التلوث مبقابل ت

  26. يؤدي بتوجيه عده إنتقادات له

إضافة إىل هذه املسائل اليت يثريها الضرر من حيث وجوده تثار مسألة أخرى عند التطرق إىل 

عالقة مبدأ امللوث الدافع باملسؤولية املدنية أال وهي أن مبدأ امللوث الدافع مل يتطرق أو حيدد من هو 

  .؟)  بفتح الثاء( لوث الضحية أو امل

فبالرجوع إىل أعمال منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مل تتطرق إىل يومنا  هذا إال إىل مسألة 

إستيعاب تكاليف التدابري العمومية لفائدة البيئة ،بدون التطرق إىل مسألة األضرار اليت متس األفراد، 

لتلوث ال تبقى على عاتق السلطات العمومية فهذه التوصيات �دف دائما إىل أن نفقات مكافحة ا

واجلماعات احمللية، ففي هذه النقطة مبدأ امللوث الدافع      ومبدأ استيعاب التكاليف فهي أدوات 

خالصة للسياسات العمومية واليت ال تتعلق أبدا بالعالقات بني األفراد وال كذلك  العالقات بني 

مية، فهذين املبدأين حييالن إىل العالقة بني امللوث والسلطات والسلطات العمو ) بفتح التاء ( امللوث 

العمومية بدون التطرق إىل مسألة العالقات بني األفراد واليت يتم معاجلتها دائما باملصطلحات 

  .27الكالسيكية للمسؤولية بالضحية 

 إسناد المسؤولية : المطلب الثالث

ددة إلسناد املسؤولية فهو يكشف عن تطور إن مبدأ امللوث الدافع ال يفرض آليات قانونية حم

مير عليه قانون املسؤولية منذ قرن على األقل وهو املرور التدرجيي من اخلطأ إىل التعويض، أو املذنب 

دون أن يتطرق إىل مسؤوليته، أو على األقل اخلطأ احملتمل '' امللوث'' إىل الضحية، فاملبدأ يتكلم عن 

هم أنه يدفع، مذنب أو ال، فامللوث هو فاعل اقتصادي أين نشاطه فريكز أكثر على التعويض، امل

يرتتب عنه دفع مثن إجتماعي، هذه النظرة اليت تركز على تعويض الضحية أكثر منه خطأ املذنب تعرب 

منح ( إىل املسؤولية املوضوعية ) نسب اخلطأ ( عن املرور يف لغة القانون من املسؤولية الشخصية 
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اد املسؤولية يف إطار مبدأ امللوث الدافع متر على تأطري املسؤولية، كما تزداد ، فإسن28) التعويض 

  . تعقدا مسألة إسناد املسؤولية عندما نكون أمام التلوث املزمن أو املنتشر

 تأطير المسؤولية: الفرع األول

نفرتض أنه من املمكن حتديد منبع أو مصدر الضرر ،فهل جيب حتديد الشخص الذي يكون 

 قانونيا، ففي هذا االجتاه، ميكن أن تكون الوضعية معقدة جدا، فتعدد املسؤوليني احملتملني ال مسؤوال

ميكن إال أن يزيد من التملص من مسؤوليا�ا اجلماعية، فسوى تأطري املسؤولية يسمح بتفادي هذه 

كانيزم يسمح الوضعية، فتأطري املسؤولية مرتبط بظهور أنظمة املسؤولية املوضوعية، فمثل هذا املي

للضحية بإمكانية التحرك والرجوع ضد شخص واحد ميكن بسهولة حتديده وعادة ما  األفضليةويعطي 

يكون لديه إمكانيات مالية، وبتحديد مسبقا املسؤول، ما حيث هذا األخري بتحسني تدابري األمن أو 

 .29ائية ملبدأ امللوث الدافع إختيار وسائل إستغالل أكثر أمان، فتأطري املسؤولية يستجيب للوظيفة الوق

، فاملسؤول املعين )املدين بذلك ( فرأينا سابقا إىل أي درجة يصعب حتديد امللزم بالدفع 

مبوجب املسؤولية املوضوعية، فهل هو ذلك الشخص الذي ميلك املعارف التقنية، املوارد، أو الرقابة 

مبدأ امللوث الدافع ال ميلك إجابة على هذا العملياتية للنشاط املعين أثناء حدوث الضرر؟ يف احلقيقة 

السؤال، حىت ول يتجلى من األفضل أن هذا العبء جيب تأطريه اجتاه الشخص الذي ميلك أكرب 

  30. سلطة للرقابة على مصدر التلوث

فلتغلب على مشكلة عدم الدقة يف حتديد امللوث كون من خالل تركيز مسؤولية حتمل 

مسبقا أو مبعىن أخر إسناد تكاليف التلوث إىل شخص حمدد تكاليف التلوث على شخص حمدد 

، أو l’operateur )(أو املشغل   l’exploitant)(مسبقا، فقد يكون هذا الشخص هو املستغل 

)  agent économique( العون االقتصادي 
31. 

دية ما جيب مالحظته يف هذا الشأن أن الطرح احملدد من قبل منظمة التعاون و التنمية االقتصا

يؤدي إىل تأطري أو اقتطاع أعباء مالية على أشخاص حمددة، والسؤال الذي يطرح هنا هل هذا التأطري 

  ميكن أن يستعمل لتجاوز الثغرات املوجودة يف نظم املسؤولية املدنية ؟

فهل جيب فعليا إثارة اإلقتطاع احملدد من قبل امللوث الدافع مكان إظهار أو إثبات رابطة 

  ورية من أجل حتريك املسؤولية املدنية للشخص ؟السببية الضر 

فإذا كانت مبادئ إستيعاب التكاليف ومبدأ امللوث الدافع تسمح بتحميل عبئ مايل خاص 

على فئات معينة من األشخاص ومثال على ذلك بالنظر إىل شرائها ملواد يف شكل إتاوات خاصة 
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تعمال املباشر لإلعرتاف حبالة امللوث مبفهوم مبدأ لغرض الوقاية من التلوثات املزمنة أو املنتشرة، فاالس

  .32استيعاب التكاليف البيئية ألغراض املسؤولية املدنية حيمل خطر نشوء مسؤولية مطلقة حقيقة 

 إسناد المسؤولية في حالة التلوث المنتشر : الفرع الثاني

نتشرة أو املزمنة، هذا إن مسألة اإلسناد ورابطة السببية اليت تثار حبدة يف حالة التلوثات امل

النوع من التلوث الذي وجه إليه مبدأ امللوث الدافع يف البداية ملعاجلته، فمفهوم امللوث ينفصل متاما 

عن مفهوم املسؤول للسماح بالتكفل �ذه األثار السلبية اخلارجية من قبل شخص حمدد أال وهو 

  .امللوث و ليس الضحية أو السلطات العمومية

لوث مبفهوم املسؤول جيعل مبدئيا السياسات احملددة يف إطار مبدأ امللوث الدافع ربط مفهوم امل

  .واستيعاب التكاليف اخلارجية غري فعالة وذلك ألن املسؤوليني ال ميكن  حتديدهم

إن مبدأ امللوث الدافع يف مفهومه الواسع، يعمل على حتميل شخص معني بأنه ملوث 

كان هذا امللوث من الناحية املادية هو مصدر الضرر، وهذا الطرح التكاليف اخلارجية، وال يهم إذا  

عن ( خيتلف متاما عن األنظمة العامة للمسؤولية املدنية، فيكفي مثال أن امللوث يكون ملوث كبري 

طريق استعمال املواد، ولكن بدون احلاجة إىل إبراز أن نشاط هذا امللوث ميكن أن يكون له أثار 

  .لتحمل عبئ إصالح اآلثار السلبية املوجودة )  أي حلظة الضرر على البيئة يف

فتطبيق الوسائل االقتصادية ال يعين فرد معني ولكن بطريقة أوتوماتيكية جمموعة من امللوثيني 

، فهذه احلقيقة ميكن شرحها يف اجتاه أن التلوثات املزمنة من )  potentielpollueur(احملتملني  

لعدد الكبري لألشخاص املسببني فيها ولكن عندما ينسب إىل شخص الصعب توقيفها وهذا راجع ل

معني أو جمموعة من األشخاص معينني، فقواعد املسؤولية املدنية يتجلى أ�ا فعالة، فاقتطاع التكاليف 

عن طريق املسؤولية املدنية يتم عن طريق رابطة السببية، غري انه يف إطار استيعاب التكاليف 

ن  عالقة السببية باملفهوم القانوين ، ولكن على أساس واحد وهو الفعالية من أجل االقتصادية تتم بدو 

حتسني البيئة، فاإلهتمام منصب حول حتميل عبء مايل على الشخص أين ردة الفعل تكون أكثر 

  .33فعالية على املستوى البيئي 
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  :خاتمة

يف القانون  استقراءع من يبدو أن مبدأ امللوث الدافع كما يرى على نطاق واسع اليوم ينب

حبتة ،يرجع هذا املوقف إىل حقيقة أن مبدأ امللوث الدافع قدمت إخراجه من السياق  اقتصاديةملفاهيم 

الذي يناسبه أي السياسة االقتصادية للبيئة  مما يساهم إىل حد كبري يف تفسري عدم قدرته على 

  . إحداث أثار قانونية

التكاليف اخلارجية ومبدأ امللوث الدافع، فمبدأ  يعاباستفلهذا جيب التفرقة بني مبدأ  

التكاليف البيئية هو موجود لضمان أن الوسائل أو أدوات اإلعمال بالسياسة تسمح  استيعاب

، فيتعلق األمر بالعمل على أن أدوات اقتصاديةبالوصول إىل املعيار احملدد جلودة البيئة بأقل تكلفة 

عملت منظمة التعاون  االجتاهعلى الديناميكية االقتصادية، ففي هذا  السياسة تؤثر بطريقة غري معتربة

والتنمية االقتصادية منذ البداية على التوصية باللجوء إىل الوسائل االقتصادية بتحقيق أهداف بيئية 

،فالوسائل االقتصادية مثل الرسوم واإلتاوات، وحقوق اإلنبعاثات وغريها من حقوق التلويث، هذه 

ت الطابع االقتصادي مت إخضاعها للتحليل االقتصادي وتعمل ضمنيا على البحث عن األدوات ذا

العقالين لوسائل اإلنتاج وخاصة املوارد الشحيحة للبيئة، فاهلدف من هذه الوسائل هو  االستعمال

  .العمل على جعل حالة البيئة مقبولة وهذا بعيد جدا للصول إىل احلق يف بيئة سليمة

ريف امللوث الدافع فهو موجود لضمان أن التدابري اليت �دف حلماية البيئة فإذا رجعنا إىل تع

ال يتم حتملها من قبل السلطات العمومية أو اجلماعات احمللية ولكن من قبل أشخاص معينون بأ�م 

الذين من السهل ومن الفعالية حتميلهم العبء  االقتصادينيملوثيني وهم ليسوا إال األعوان 

ياسة البيئية، ففي ا�ال االقتصادي مفهوم امللوث واضح جدا، فال ميكن خلطه مع االقتصادي للس

املفهوم القانوين للمسؤول، وهنا املعضلة أو اإلشكالية الكربى يف تكريس مبدأ امللوث الدافع يف 

توي مبدأ امللوث الدافع ال حي أناملسؤولية املدنية، ففي الواقع املبدأ ال يسمح بتحديد امللوث، كما 

 على أي ضمانات ذات طابع قانوين تسمح بتطبيقه ،فهذا املبدأ صامت فيما خيص أساس املسؤولية،

  . و كذا رابطة السببية

فالصعوبات اليت يواجهها القانون الكالسيكي للمسؤولية يف مواجهة التلوثات املنتشرة أو 

تكبدة فهو أمر مستحيل، فالطرح املزمنة حقيقة، فإثبات عالقة السببية بني املسؤوليني واألضرار امل

الوسائل اجلبائية والذي يسمح باإلفالت من حدود املسؤولية املدنية  استعمالاالقتصادي الذي مفاده 
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ورابطة السببية،  يف مواجهة هذا  النوع من التلوث بدون ربطه مبفهوم اخلطأ واألضرار احملتملة واحلالة،

 .مل بفشل الوسائل االقتصادية كفشل قانون املسؤولية املدنيةفإثارة مبدأ امللوث الدافع فيه خطر حمت
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      ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، "ب"أستاذة محاضرة  -بلعابد نادية .د

  بومرداس -جامعة امحمد بوقرة

  

  ة في قانون االستهالك ئيالنظرية الموضوعية وتأثيرها على المسؤولية الخط

  

  مقدمة

اطر والفين يف إنتاج السلع واخلدمات، أدى إىل تزايد املخ التكنولوجيو  العلمي التطور أدى

نتيجة استهالكه  ومصاحله املادية واملعنوية اليت يتعرض هلا املستهلك يف سالمة جسمه وأمن حياته

ذلك  ،هذه املسألة ذات أمهية بالغة خلطور�اان  .املعيبة أحيانا واخلطرية أحيانا أخرى لتلك املنتوجات

لغريه من الكائنات احلية  املواد االستهالكية اليت ال ميكن لإلنسان أو حىت من يعترب أن الغذاء

فالغذاء هو البقاء وهو أيضا النمو، السالمة والصحة، إال أن . عنها الرتباطها الوثيق حبياته االستغناء

 .حتقيق هذه املعطيات يقرتن بشرط أساسي ال بديل عنه هو سالمة وجودة الغذاء

ة عناصر أخرى دخيلة أو فاحتواء الغذاء على ملوثات، ومسوم كيميائية أو مسوم طبيعية، أو أي

جيعل منه صالحيته لالستهالك عدم و  ،وأمنهغريبة عن تركيبته الطبيعية، يؤثر ال حمالة على سالمته 

هو حبالة تلوث أو فساد، يرتب آثار صحية ليست باهلينة، ألن منها ما و واستهالكه . غذاء فاسدا

ئي، ومنها ما يتأخر ظهوره إىل يظهر مباشرة على املستهلك ويف وقت قصري كحالة التسمم الغذا

ما يؤدي إىل تراكمها داخل أنسجة اجلسم مكونة مع الوقت  ،ال ميكن أن يفرزها اجلسم املدى البعيد،

، االستهالكلية يف جمال اولضمان محاية كاملة وفع .أمراضا تتجاوز خطورة التسمم الغذائي بكثري

ومواصفات إليها وضع معايري  االنضماماليت تريد منظمة التجارة العاملية على الدول العربية اشرتطت 

 االقتصادغطاء عوملة  حتت تتالءم مع املعايري العاملية يف جمال أمن وسالمة وجودة املواد الغذائية تقيسيه

  .السوق اقتصادالدول لنظام  انتهاجوالقانون ومتاشيا مع 

قيسية لألغذية التات واصفامل وبالفعل تدخلت معظم الدول يف التشريع املقارن لتحديد

والتداول واالستهالك �دف كافة مراحل اإلنتاج والتوزيع أحكام قانونية وتنظيمية تغطي   صياغةو 

 االستعمالبصحة املستهلك وأمنه ومصاحله عند  نتوجات حىت ال تلحق ضرراسالمة امل امن و ضمان

  .املشروع هلا
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 وانني تنظمقسن ضرورة  سألةمب الصلةاالهتمام اىل جمال ثاين وثيق  امتد، قياسويف نفس ال

 حتديد األساس القانوينمسألة  اال وهي ،يف خمتلف مراحلها محاية للمستهلك االستهالكعملية 

الالزمة واحلذر  االحتياطاتكنتيجة لعدم أخذ املعيبة   همنتوجاتعن لمتدخل املدنية لمسؤولية لل

لعدم توافرها  يةوجسد  يةمالمادية و ن أخطار م للمستهلكما ميكن أن حتدثه املطلوب للوقاية من كل 

  .ةاألمان الكافيشروط على 

يف ا�ال الصناعي وما ترتب عنه من تنوع السلع  واالبتكاراتمام التطور التكنولوجي أو 

 واخلدمات وما رافقه من تعدد يف أساليب التسويق والدعاية واإلعالن وتأثريها املستمر على املستهلك

ام العقد حىت ولو كان يف غري مصلحته، ويلتزم بتنفيذه مهما كانت الظروف وحىت لو الذي يندفع إلبر 

تبني له ان السلعة أو اخلدمة مشكوك فيها ال تستجيب لرغبته املشروعة من حيث أمنها وسالمتها 

ألن اإلعالنات والبيانات مضللة وغري صحيحة وبالتايل ال ميكن  بسبب عدم كفاية املعلومات أو

  . من صالحيا�االتأكد 

أساس قانوين صلب لتأسيس املسؤولية املدنية  عنهذا ما دفع الفقه والقضاء للبحث 

فتارة يستند على . نتيجة تسويق منتجاته للمتدخل عن كافة األخطار اليت ميكن ان يسببها للمستهلك

لوصول إىل تغطية قواعد املسؤولية العقدية وتارة أخرى يرجع على قواعد املسؤولية التقصريية بغية ا

. االمن والسالمةعلى مقاييس توفر تشاملة لكل األضرار اليت تلحق بضحايا املنتجات املعيبة اليت ال 

أظهرت فيما بعد، حسب موقف الفقه والقضاء الفرنسيني، عجزها عن وضع  اال ان تلك القواعد

 25يف  85/374م حيث صدر التوجيه األورويب رق .حلول مالئمة للحماية الكافية للمستهلك

وذلك لتحقيق أرضية موحدة �دف التنسيق ) املوضوعية(بشأن املسؤولية املوحدة 1985يوليو لسنة 

ضرر من إثبات تحيث أعفى امل. 1هذه املسؤولية على املستوى الدويلمع القواعد املطبقة يف شأن 

ت األمان والسالمة طأ الشخصي للمنتج بصفة عامة ومن إثبات خطأ املنتج بشأن ختلف مواصفااخل

معىن ذلك أن املشرع األورويب قد أقام . يف املنتوج الذي مت إطالقه يف التداول مبحض إرادة املنتج

جرد إثبات العيب يف السلعة حيث يعد ركن العيب هو حجر الزاوية يف مباملسؤولية املوضوعية للمنتج 

  .  2دعوى املسؤولية املوضوعية املستحدثة

املشرع الفرنسي الستحداث تلك املسؤولية املدنية املوضوعية يف القانون األمر الذي دفع ب

يف مواجهة من تلحق به املنتجات أضرارا مادية  املسؤولية املدين الفرنسي الذي نص على توحيد قواعد

وقد تأثرت بنظام املسؤولية  .أو جسدية دون التفرقة بني املضرور املتعاقد واملضرور غري املتعاقد
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نظام خاص من نظم املسؤولية يف  تباععية عدة دول ومن بينها اجلزائر األمر الذي أدى إىل ااملوضو 

تشريعا�م الداخلية اليت نصت على قيام مسؤولية املنتج مىت قام بإنتاج سلعة سببت خماطر 

  .للمستهلكني دون البحث عن حتقق خطأ املنتج

ركن اخلطأ  ة قيام املسؤولية املدنية دونارتأينا يف هذه الدراسة معاجلة إشكالية مدى إمكاني

وهل ميكن أن حتل حمله النظرية املوضوعية اليت أدخلت على نظام املسؤولية املدنية وما مدى تأثري 

  املسؤولية املستحدثة على االعتبار الشخصي لقيام مسؤولية املتدخل يف قانون االستهالك؟  

من مدى وجوبية اخلطأ وحتميته كركن من أركان  ومبعاجلة هاذين التساؤلني ميكن أخريا التأكد

املسؤولية املدنية التقصريية أو العقدية يف ظل مظاهر التطور العلمي والتكنولوجي وتطور اإلنسان 

اشتد  اخلالف إال ان، نظريات القانون املدينوأقدم رغم أن النظرية الشخصية تعد من أهم . وا�تمع

قانوين للمسؤولية املوضوعية املستحدثة بعد إضافة أحكام جديدة يف الفقه والقضاء حول األساس ال

خاصة باملسؤولية املدنية للمنتج املهين مل تكن موجودة من  ، وهي أحكاميف القانون املدين املقارن

قبل، واستتبع ذلك خالف أخر حول بيان أركا�ا اليت جيب توافرها ملساءلة حمدث الضرر وإلزامه 

    .؟إلزامية إثبات العيب والعالقة السببية وعلى من يقع ذلكمدى  ماف ،بالتعويض

ورغبة منا يف استجالء موقف املشرع اجلزائري من خالل النصوص القانونية املنظمة للمسؤولية 

املوضوعية للوقوف على حقيقة النظرية املوضوعية إن كانت فعال ال تشرتط وجوب توفر اخلطأ كركن 

سببية وهل هي مبثابة بداية العالقة الدنية املوضوعية جبانب ركين الضرر و من أركان قيام املسؤولية امل

  عملية لتحول املسؤولية اخلطئية حنو املسؤولية املوضوعية اليت تستقل متاما عن فكرة اخلطأ؟

اتبعنا يف هذه الدراسة املنهج االستقرائي لدراسة املشكلة القانونية من حيث مفهومها وأسبا�ا 

 اتبعناكما . ارها لتقييم النظام القانوين اجلزائري املتعلق باملسؤولية املوضوعية للمتدخلونطاقها وأث

مفاهيم خاصة تساهم يف معاجلة  إىلاملنهج التحليلي وذلك بدراسة القواعد القانونية العامة للوصول 

  .ة التطبيقيةاحللول العملي نإشكالية الدراسة حملاولة فهم نية املشرع اجلزائري وحماولة البحث ع

كما اعتمدنا على املنهج املقارن من خالل االستدالل بالنظام القانوين الفرنسي اخلاص 

باملسؤولية املوضوعية للمهين على اعتبار تأثر املشرع اجلزائري به عندما نظم مسؤولية املنتج  وكذا 

ل لإلشكاالت القانونية حمل بالتوجيهات األوروبية الصادرة يف هذا ا�ال لالستفادة مما حققته من حلو 

  . البحث
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وألجل معاجلة اإلشكالية املطروحة واإلجابة على كل التساؤالت املرتبطة �ا، سنبحث يف هذا 

، )املوحدة(املوضوع من خالل مبحثني، يتعلق املبحث األول باملفهوم القانوين للمسؤولية املوضوعية

مسؤولية املتدخل والوسائل املتاحة له لدفع  حيث سنتناول فيه أساسها القانوين، أركا�ا ونطاق

يف حني سيتعلق املبحث الثاين مبدى تأثري النظرية املوضوعية على املسؤولية اخلطئية . املسؤولية عنه

عوض املسؤولية التقليدية اليت  املتضرر،ة يف حتقيق محاية عالوهل هي ف االستهالكللمتدخل يف قانون 

.      حسب أنصار املسؤولية املوضوعية املوحدةللمتدخل او املهين ة املسؤولي حتميلال ميكن فيها 

  : ووفقا ملا سبق سيتم تقسيم هذا البحث إىل مبحثني

  )املسؤولية املوحدة(املفهوم القانوين للنظرية املوضوعية املستحدثة : املبحث األول

                                  االستهالكدخل يف قانون تأثري النظرية املوضوعية على املسؤولية اخلطئية للمت: املبحث الثاين
           

  المفهوم القانوني للنظرية الموضوعية المستحدثة: المبحث األول

  )المسؤولية الموحدة(

العقد أهم وسيلة ابتكرها الفكر القانوين لتنظيم املعامالت االقتصادية واالجتماعية يعترب 

قد يف احلياة املعاصرة يتطلب مسايرة التحوالت االقتصادية ومن مث ليه أصبح الععو . والسياسية

ندما يتجه أحد املتعاقدين إىل املتعاقد عو . يستدعي من املتعاقدين حسن النية يف التعامل ويف تنفيذه

األخر من أجل احلصول على سلعة أو خدمة معينة، جيب على صاحب السلعة أو مقدم اخلدمة 

ال و . اقد معه من كل خطر ميكن أن يهدد حياته أو مصاحله املادية واملعنويةضمان سالمة وأمن املتع

السيطرة الفعلية على كل عناصر  من ضمان ذلك إال إذا متكن املدين أي املهين أو احملرتفيتأتى 

وهو . اإلنتاج، التوزيع والتسويق اليت ميكن أن تسبب ضررا ملستهلك السلعة أو للمستفيد من اخلدمة

 .3بتحقيق غاية ونتيجة وليس التزام ببذل عناية التزام

وحتقيقا لتلك النتيجة والغاية أحدث التوجيه األورويب مسؤولية موحدة عن فعل املنتجات 

املعيبة تقوم على أساس موضوعي وليس على معيار شخصي، حيث استبعد اخلطأ كأساس ملسؤولية 

  .  4املهين احملرتف

وين للنظرية املوضوعية املستحدثة اليت تقوم عليها املسؤولية وعليه، فإن دراسة املفهوم القان

املوحدة للمهين، تقتضي منا التطرق ملاهية النظرية املوضوعية املستحدثة باعتبارها الركيزة األساسية يف 

هذه الدراسة للوصول اىل حتديد مكانة اخلطأ يف األحكام اجلديدة وهل بقي منه شيء يف إطار 
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بحث الاألمر الذي يتطلب منا التطرق إىل تعريف النظرية املوضوعية وخصائصها، مث  ،املنتج  مسؤولية

يف أساسها القانوين، بعد ذلك سنتطرق إىل أركان املسؤولية املستحدثة القائمة على النظرية املوضوعية 

  .ستهلكلقيام مسؤولية املنتج عند إحلاق ضرر بامل

  : ثالثة مطالب على النحو التايلووفقا ملا جاء أعاله سنقسم هذا املبحث إىل

  وخصائصها) املسؤولية املوحدة(ف النظرية املوضوعية يتعر : املطلب األول

  األساس القانوين للنظرية املوضوعية  : املطلب الثاين

  أركان املسؤولية املوضوعية : املطلب الثالث

  

  صها وخصائ) المسؤولية الموحدة(ف النظرية الموضوعية يتعر : المطلب األول

اختلف الفقه والقضاء حول األساس القانوين املناسب للمسؤولية املدنية للمنتج الناشئة عن 

األمر الذي يتطلب . املنتجات املعيبة اليت ال تتضمن األمان والسالمة الذي حيق للمستهلك أن ينتظره

لعالقة التعاقدية مراجعة النصوص القانونية التقليدية لفرض محاية أكثر للمستهلك يف كافة مراحل ا

ملواجهة املنتج املهين احملرتف الذي يتمتع خبربة ومعرفة فنية للمنتوجات وقوة اقتصادية، لذا فال بد من 

أحكام ترجح مصلحة املستهلك املضرور على حساب مصلحة املنتج احلريف حىت يتحقق التوازن 

لوصول إىل ضمان حصول واألساس يف ذلك هو ا. املطلوب واملفقود يف ذلك النوع من العقود

املستهلك املضرور على تعويض كامل دون إثقال كاهنه بإثبات اخلطأ ذلك أنه يف كثري من األحيان 

ويستند ذلك األساس إىل أن الطبيعة اخلاصة لألنشطة الصناعية والتجارية احلديثة، . يعجز عن إثباته

لكني، يصعب إسناد اخلطأ فيه على واليت حتدث أضرارا بسبب ا�ا معيبة متس بأمن وسالمة املسته

وحتقيقا لذلك مت استبعاد . طأاخل طبيعةاملسؤول الذي ميارس النشاط احملدث للضرر بغض النظر عن 

التوزيع العادل ملخاطر املنتوجات املعيبة احلديثة  ضرورةالقواعد التقليدية للمسؤولية املدنية اليت أثبتت 

 يتحصل على تعويض الضرر الذي أصابه جراء املنتوجات على اعتبار انه يتعني على املضرور حىت

  .الضرر الناتجو   اخلطأ نيالعالقة السببية بو املعيبة، أن يثبت خطأ املنتج احملرتف 

يوليو  25الصادر يف  85/374وقد كانت البداية يف ذلك صدور التوجيه األورويب رقم 

ما هي النظرية املوضوعية اليت تقوم عليها ، ف)املوحدة(بشأن املسؤولية املوضوعية املستحدثة 1985

الفرع (، ويف أي نطاق تطبق أحكامها)الفرع األول( مسؤولية املنتج احملرتف وما هي خصائصها 

  ).الثاين
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  تعريف النظرية الموضوعية المستحدثة وخصائصها: الفرع األول

ج املدنية ال بد من تقدمي حىت يتسىن لنا فهم النظرية املوضوعية اليت تقوم عليها مسؤولية املنت

الذي سيسمح لنا من استخالص  األمر، )والأ(تعريف هلذه األخرية انطالقا من العناصر املكونة هلا

و أاخلصائص املميزة للمسؤولية املوضوعية عن احكام املسؤولية املدنية التقليدية سواء العقدية 

  ).ثانيا(التقصريية

  ستحدثةتعريف المسؤولية الموضوعية الم: أوال

ساسيا بل حتميا من اجل أ أمرا أصبحاقتناء املنتوجات الصناعية من طرف املستهلك  إن

معهودة من قبل، من  تكنالبقاء، األمر الذي ادى اىل ازدحام األسواق مبنتوجات متنوعة ومتعددة، مل 

النقل املختلفة منزلية معقدة التصنيع اىل وسائل  اجهزة كهروو سلع استهالكية برتكيبات تقنية متطورة 

اخل، ادى اىل ظهور اخطار ...والسريعة اىل خدمات الطب ذات االبداعات يف املمارسات العالجية

�دد املستهلك يف حياته وامواله وجسده لعدم ضمان املنتوجات لألمان والسالمة حتقيقا لرغبة 

ية لتحميل املنتج من هنا كانت االنطالقة حنو التوجيه لوضع أحكام قانون. املشروعة للمستهلك

املسؤولية عن كافة األضرار اليت تسببها املنتوجات املعيبة اخالال بالتزام األمان والسالمة يف املنتوجات 

  .5اليت يتم طرحها يف التداول

ولقد اختلفت تسميات املطلقة على مسؤولية املنتج، فيطلق عليها يف ظل النظام األجنلو 

 Responsabilité sans faute ou »غري اخلطئية أمريكي باملسؤولية املوضوعية او 

objective » ،يف أوروبا، فتعرف باملسؤولية على املخاطر أما « Responsabilité fondée sur 

les risques »ويف فرنسا تعرف باملسؤولية بدون خطأ « Responsabilité sans faute»  6. 

 م الذي يقع على اإلنسان بتعويض الضرروتعرف املسؤولية طبقا للمفهوم العام أ�ا االلتزا

 أما. 7األشياء اليت تكون حتت حراسته أوو بفعل األشخاص الذي احلقه باآلخرين بفعل خطئه أ

املسؤولية املدنية املستحدثة للمنتج، القائمة على معيار العيب يف املنتوجات وليس على املعيار 

ض إلخالله بالتزام األمان والسالمة املنتظر من الشخصي أي اخلطأ، تلزم املسؤول عن الضرر بالتعوي

    .8م كان من الغريملنتج بعقد البيع أمجهور املستهلكني، وسواء ارتبط املضرور مع ا

كما عرفت املسؤولية املدنية للمنتج اليت تقوم على املعيار املوضوعي بأ�ا هي تلك املسؤولية   

اليت تسببها منتجاته للمستهلك والتعويض عن هذه اليت تنشأ يف ذمة هذا األخري نتيجة األضرار 

  . 9األضرار نتيجة ذلك
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هذا النوع من املسؤولية غايتها اجتماعية، تتمثل يف جعل التعويض يتخلص من طابع  إن

األساس لتعويض املستهلك اصالح الضرر، ويكون الضرر الذي يرجع سببه اىل العيب هو  إىلالعقوبة 

  . 10جاملنتدون خطأ  املضرور من

انطالقا مما تقدم ميكن القول بأن املسؤولية املوضوعية املستحدثة يقصد �ا التزام املنتج 

املسؤول بتعويض ما حلق املستهلك او مستعمل املنتوج من اضرار حوادث االستهالك من دون خطأ 

مان ولكن بسبب تسويق منتوجات معيبة لعدم اخذ املنتج لكافة االحتياطات الالزمة لتحقيق األ

حيث تنحصر عناصرها باشرتاط العيب يف املنتوج الذي ينشأ عنه الضرر حىت تقوم . والسالمة

  . املسؤولية والذي جيب التعويض عنه وجربه من قبل حمدث الضرر

  خصائص المسؤولية المدنية المستحدثة: ثانيا

وهي .  عقديةإن املسؤولية املدنية املستحدثة هي مسؤولية قانونية خاصة، ليست تقصريية وال

مسؤولية موضوعية تقوم على االعتبار املوضوعي بدال من املعيار الشخصي، ال ينظر يف إثبا�ا اىل 

وركن العيب يعد . عنصر اخلطأ بل تستند اىل األضرار النامجة عن النشاطات الصناعية واالقتصادية

شرع يف التوجيه األورويب رقم الركن األساسي يف دعوى املسؤولية املوضوعية للمنتج اليت أنشأها امل

مما يؤدي حتما إىل استبعاد ركن . ، فبمجرد إثبات وجود العيب يف املنتوج تقوم مسؤوليته85/374

اخلطأ من أركان املسؤولية املوضوعية ذلك أن املستهلك تواجهه صعوبات يف إثبات خطأ املنتج يف ظل 

و�دف حتقيق املساواة بني . نية املعقدةالتطور اهلائل للمشروعات اإلنتاجية الضخمة ذات التق

املتضررين نتيجة اختالف يف طبيعة املسؤولية املدنية التقليدية، مت توحيد املسؤولية املوضوعية حيث ال 

ضرر ت، ذلك أن طبيعة العالقة اليت تربط امل11متيز أحكامها بني املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصريية

التعويض عن الضرر الناتج عن املنتوجات املعيبة، هذا ما نصت عليه الفقرة  باملنتج ال تأثر يف مقدار

اليت تقضي  13اجلديدة 1245و املادة  )سابقا(من القانون املدين الفرنسي 138612األوىل من املادة 

معه بعقد أم ال، وهو نفس املعيار  اضرر سواء كان مرتبطتيف مواجهة امل البأن املنتج يكون مسؤو 

يكون املنتج مسؤوال عن :" مكرر اليت تنص على أنه 140من طرف املشرع اجلزائري يف املادة املعتمد 

وهو ما حيقق الوحدة ". الضرر الناتج عن عيب يف منتوجه حىت ولو مل تربطه باملتضرر عالقة تعاقدية

  .  يف نظام التعويض بني املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصريية
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ؤولية املوضوعية على قواعد آمرة من النظام العام واآلداب العامة وال كما تتضمن أحكام املس

جيوز خمالفتها وكل شرط يقضي بدفع املسؤولية عن املنتج او التخفيف منها يعد باطال بطالنا 

  .14مطلقا

 ب يفعيخصائص املسؤولية املوضوعية املستحدثة للمنتج تقوم على فكرة  أنخنلص إىل القول 

جمال االستهالك حىت يليب الرغبة يف تقاده لعنصر األمان والسالمة كعنصر جوهري املنتوج بسبب اف

املقصود يف هذه املسؤولية خيتلف متاما عن فكرة عدم املطابقة  عيبومعيار ال. 15املشروعة للمستهلك

 16املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش 03-09من القانون رقم  3/18املنصوص عليه يف املادة 

نطاق املسؤولية املوضوعية أوسع من نطاق مسؤولية املتدخل عن عدم مطابقة املنتوجات ذلك ان 

معيار العيوب اخلفية املقررة يف القواعد العامة اليت  عنوهو أيضا معيار خيتلف متاما . للوائح الفنية

هي  إن املسؤولية املوضوعية املوحدة. 17من القانون املدين اجلزائري 379/1نصت عليها املادة 

مبجرد طرح منتوج معيب للتداول والذي يتسبب يف إحلاق  18مسؤولية غري خطئية تقوم بقوة القانون

ضرر باملستهلك يف سالمة حياته أو ماله يستوجب التعويض بعد إثبات وجود العيب وعالقة السببية 

  . بينه وبني الضرر

  نطاق المسؤولية الموضوعية المستحدثة: الفرع الثاني

طاق املسؤولية املوضوعية ذات أمهية بالغة من الناحتني، تتمثل األوىل يف التعرف حتديد ن إن

على من هو املسؤول بالتعويض عن السلعة املعيبة مع حتديد املضرور منها الذي يعترب الدائن باحلماية 

بت يف وقوع اجلسدية واملالية، اما الثانية تكمن يف النطاق الذي تدور فيه السلعة حمل اإلنتاج اليت تسب

، مث )أوال(تقتضي اذن دراسة نطاق املسؤولية املوضوعية حتديدها من حيث األشخاص . ذلك الضرر

  ).ثانيا(من حيث املنتجات

 من حيث األشخاص: أوال

 )المتدخل المدين بالمسؤولية(المنتج  .1

عطي لقد تعددت اآلراء يف حتديد نطاق املنتج يف اطار املسؤولية املوضوعية، اذ هناك من ي

مفهوم ضيق للمنتج، وهناك من حاول توسيع نطاقه االمر الذي يؤدي بدوره اىل توسيع يف احلماية 

الراي االول يف املفهوم الضيق الشديد للمنتج اجته . اليت تعد سبب يف استحداث املسؤولية املوضوعية

املوزع أو تاجر  اىل جعل املسؤولية املوضوعية تنصرف اىل شخص  واحد فقط هو املنتج األول، دون

اجلملة أو تاجر التجزئة، مستندين يف ذلك على ان العيب احملدث للضرر، هو ذلك العيب الذي 

ينشأ يف مرحلة االنتاج النهائية، وتضييق نطاق املنتج هي وسيلة اليت جتعل املنتجني ان يراقبوا منتجا�م 
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نتجات املعيبة، كما حتفز ايضا املنتجني يف البداية ليضعوا حدا للمخاطر اليت ميكن ان ترتتب نتيجة امل

اليت يطلقو�ا للتداول يف 19على ضمان األمان والسالمة للمنتجات املنتظرين من طرف املستهلكني

معىن ذلك ان املنتج هو الشخص هو آخر شخص . 20السوق واألكثر دراية بأسلوب اإلنتاج وتركيبته

 .  ملستعمل، أي ان املنتج يكون باتصال مع املضرورالذي تنتقل من يده السلعة اىل يد املستهلك او ا

من يتوىل الشيء حىت يؤيت :" أما أنصار املفهوم الضيق البسيط، فريى بأن املنتج هو كل

او ذلك الذي يعرض السلعة يف السوق وحيرص على وجود امسه او . 21"نتائجه او املنفعة املطلوبة منه

  .22و مل يكن هو املنتج احلقيقي هلاعالمته او اية عالمة اخرى عليها، حىت ول

يأخذ التعريف الضيق للمنتج فكرة حتديد شخص واحد من األشخاص الذين يتدخلون يف 

عملية عرض املنتوج لالستهالك وهو املنتج النهائي لتسهيل على املستهلك املضرور التعرف عليه ودفع 

املنتج النهائي للسلعة  نتقد على اعتبار اناال ان هذا الرأي أ. املشقة عنه ملقاضاته للمطالبة بالتعويض

اليت وصلت عن طريقه إىل املستهلك ال ختدم املستهلك لضيق عليه نطاق التعويض من حيث 

فحماية املستهلك ال تتحقق حبصر املسؤولية املوضوعية على األشخاص الذين يظهرون يف . املسؤولني

ملسؤولني عن عدم حتقيقهم لألمان والسالمة يف اخر مراحل اإلنتاج وامنا البد من توسيع من نطاق ا

  .         العملية االستهالكية ليشمل كل من ساهم يف عرض املنتوج للتداول بطريقة مباشرة او غري مباشرة

لقد تأثر املشرع األورويب بفكرة توسيع من نطاق املسؤولني على تعويض املضرورين عن 

صانع :" من التوجيه األورويب املنتج بأنه 3وىل من املادة املنتوجات املعيبة، حيث عرفت الفقرة األ

املنتج النهائي، ومنتج املادة األولية أو صانع املكونات الداخلة يف تركيب املكونات النهائية، او أي 

شخص يقدم نفسه كمنتج عن طريق وضع امسه او عالمته او أي اشارة مميزة اخرى على منتج 

 .23"يعرضه

ريف السابق أن التوجيه االورويب اخذ باملفهوم الواسع للمنتج حيث اعتربه  نستنتج من التع  

كل شخص صانع فعلي للمنتوجات النهائية او للمواد األولية او املنتجات املركبة مما يعين ان نشاط 

املنتج يشمل لكافة القطاعات االقتصادية يف اإلنتاج الصناعي والزراعي واحليواين مبا يتماشى مع منطق 

ويف حالة . اية املستهلك اليت تعترب اهلدف الرئيسي الستحداث املسؤولية املوضوعية املوحدة للمنتجمح

عدم إمكانية حتديد شخصية املنتج الفعلي او األصلي، يتحمل املورد مسؤولية احتياطية حيل فيها حمل 

تعويضات خالل  املنتج األصلي، وحيق له فيما بعد الرجوع على املنتج األصلي فيما قضى به من

 .    آجال حيدده القاضي
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كما تبىن املشرع الفرنسي املفهوم الواسع يف حتديد من هو املنتج الذي يسأل طبقا ألحكام 

امللغاة قانون ( 1386من املادة  7و 6املسؤولية املوضوعية املستحدثة، وذلك من خالل املادة الفقرة 

ن املنتج هو ذلك الشخص الذي يظهر يف خمتلف من القانون املدين الفرنسي على ا) 98/389رقم 

مراحل اإلنتاج، فقد سوى بني املنتج النهائي ومنتج املادة األولية وكذا منتج األجواء املركبة، وهو نفس 

فاملنتج طبقا للمشرع الفرنسي سابقا هو كل من يظهر او يعترب . احلكم الذي جاء يف التوجيه األورويب

ي كل شخص يقدم نفسه على أساس انه منتج او يضع عالمته او اية منتج بالنسبة للمستهلك، أ

إشارة مميزة تؤدي اىل نسبة املنتجات اليه كاملستورد الذي يظهر على انه هو املنتج خدمة للمستهلك 

فقد عرفت املنتج بأنه  5-1245اما املادة . 24حىت يسهل عليه مالحقة صاحب املنتوج املعيب

يضاف . صانع ملنتوج �ائي او منتج للمواد األولية او منتج جلزء مركبعندما يتصرف كمحرتف هو ال

اىل تلك الفكرة العامة كل مستورد ملنتوج من االحتاد األورويب �ف البيع او استئجاره مع او دون 

  .      25الوعد ببيعه او ألي شكل آخر من التوزيع

ملعيبة ولكن استعمل عدة لم يعرف لنا املسؤول عن املنتجات افاملشرع اجلزائري  أما

. مصطلحات يف عدة قوانني لتعريفه  كمصطلح املهين او العون االقتصادي او احملرتف واخريا املتدخل

 26املتعلق بضمان املنتوجات واخلدمات 266-90من املرسوم التنفيذي رقم  2حيث نصت املادة 

يف أو تاجر أو مستورد أو موزع احملرتف هو املنتج، أو الصانع أو وسيط أو  حر : " امللغى على ان

كما ". وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته يف عملية عرض املنتوج أو اخلدمة لالستهالك

اليت تنّص على  3/8من املادة  27 03- 09اعترب املشرع اجلزائري املنتج من بني املتدخلني يف القانون 

اما ". ية عرض املنتوجات لالستهالككل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل يف عمل:" أّن املتدخل هو

على ان العون  03/2احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية املادة  0228-04رقم  القانون

كل منتج أو تاجر أو حريف أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية، ميارس :" االقتصادي هو

  ".ة اليت تأسس من أجلهانشاطه يف اإلطار املهين العادي أو بقصد حتقيق الغاي

يظهر من خالل ما تقدم ان املشرع اجلزائري مل يسلك نفس اجتاه املشرع الفرنسي ومل يوفق يف 

املتعلق حبماية  03-09تعدد املصطلحات اليت اعتمدها، اال انه تدارك هذا اخللل يف قانون رقم 

املنتوجات النهائية ومنتج املستهلك وقمع الغش عندما استعمل مصطلح املتدخل الذي يشمل صانع 

املواد األولية، وصانع املكونات الداخلة يف تكوين املنتجات، وكذلك املستورد واملوزع وتاجر اجلملة 

حيث توسع املشرع يف صفة املسؤول عن تعويض املضرورين نتيجة . واملورد املهين وكل من يف حكمهم

ء هذا التوسع رغبة من املشرع اجلزائري يف وجا. 29املنتوجات املعيبة، فضم اليها كل من يتدخل يف
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حتقيق محاية واسعة للمستهلك حىت حيصل على تعويض عن كافة االضرار اليت تنجم عن عيوب 

مكرر من القانون  140السلعة، ويكون املشرع اجلزائري بذاك قد جتاوز النطاق الذي جاءت به املادة 

اآلخرين املتدخلني يف عملية وضع املنتوج  املدين اليت اقتصرت على شخص املنتج دون االشخاص

  .  لالستهالك وهو ما خيدم بطبيعة احلال مصلحة املستهلك

  )الدائن بالحماية( المستهلك المضرور .2

يربم الشخص تصرفات قانونية �دف اشباع رغباته الشخصية أو العائلية وهو بذلك يقوم 

، فالسلعة اذا آلت اليه 30إلشباع احلاجات بعملية االستهالك اليت تعين آخر العمليات االقتصادية

فمن هو املستهدف من عملية احلماية اليت استحدثها املشرع  .31فإ�ا تنتهي اىل الركود والسكون

مكرر بوصفه الطرف الذي حيصل على سلع ميكن ان تكون  140اجلزائري خصيصا بأحكام املادة 

ويعد مصطلح االستهالك واملستهلك من  .و على مصاحله املاديةأو حياته أمصدر خطر على جسمه 

  .  مصطلحات علم االقتصاد ومل يدخل لغة القانون اال حديثا

َوَجد تعريف املستهلك من الناحية القانونية إشكاليات عّدة، ختتلف عن ا�ال االقتصادي،  

حتديد ويكمن السبب يف صعوبة التفرقة بني عدة مصطلحات املستهلك، املهين، املنتج واحملرتف، و 

  . ومعظم القوانني مل تتطرق إىل مفهوم املستهلك إال بصفة عرضية. املقصود من االقتناء

مل يعرف لنا  389-98والقانون الفرنسي رقم  374-85رقم  األورويبالتوجيه  إىلوبالرجوع 

عديل من هو املضرور املراد محايته من اخطار املنتوجات املعيبة وهو ما استمر عليه الوضع حىت بعد ت

والفرنسي حاولوا قد  األورويباملشرع  أنمر كل ما يف األ. 2016القانون املدين الفرنسي سنة 

امكا�م ترجيح مصلحة املستهلك املضرور على حساب مصلحة املنتج، حيث ان قواعد املسؤولية 

ولية العقدية او املوضوعية املوحدة مل متيز يف احلقوق اليت يستطيع املضرور ان يطالب �ا استنادا للمسؤ 

التقصريية، حيث انه ال توجد اية اشارة مباشرة او غري مباشرة للتفرقة بني املضرور املتعاقد واملضرور 

وذلك لتحقيق ارضية موحدة ملساءلة املنتج عند غياب السالمة يف املنتوجات اليت حيق . 32غري املتعاقد

وضوعية تتوحد قواعدها يف مواجهة من تلحق لذلك فإن املسؤولية امل. 33للمستهلك ان يتوقعها قانونا

  .  34به املنتجات اضرارا مادية أو جسدية

وترتيبا على ذلك فإن املنتج يعترب مسؤوال عن تعويض املضرور عن األضرار اجلسدية واملادية 

مهين، فال يوجد فرق بني  أوو مستعمل أواألدبية من املنتوجات املعيبة، سواء كان املضرور مستهلك 

و املهين، وال بني املشرتي الذي يستهلك املنتوج شخصيا وبني أشرتي العادي واملشرتي احملرتف امل
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من  2-1386ب من التوجيه األورويب واملادة  و أ –9حكام املادة أمستخدمه، هذا ما يستفاد من 

اعتمدت تلك النصوص على معيار الغاية وهو معيار واسع لقد . 389- 98القانون الفرنسي رقم 

و أن يكون لذلك ارتباط بالنشاط املهين أالنطاق حيث يشمل االستعمال الشخصي للمنتوج 

املعدل للقانون  131-2016ألمر رقم من ا 14-1245، وهو ما أكدته أيضا املادة للمستهلك

 .املدين الفرنسي السالف الذكر

مكرر من القانون املدين  140ما موقف املشــرّع اجلـزائري فهو اآلخر مل يعرف املنتج يف املادة أ

ولقد يتضح من الوهلة االوىل ان املشرع اجلزائري . الذي استحدث مبوجبها املسؤولية املوضوعية للمنتج

هو االخر قد وسع من دائرة املضرورين املستفيدين من احلماية، حيث مشلت كل شخص اصابه ضرر 

للمستهلك، بل بكل املتضررين، نتيجة استهالكه منتوج معيب، فهي مل تتقيد باملفهوم الضيق 

املستهلكني العاديني منهم والغري عاديني أي املستهلكني املهنيني وهو ما يفيد املفهوم الواسع 

وهو ما ميد مكن نطاق احلماية القانونية اىل املنتج، وذلك حينما يقوم بإبرام تصرفات . للمستهلك

ي املعدات الطبية او التاجر الذي يشرتي أثاث ختدم مهنته، كما هو احلال بالنسبة للطبيب الذي يشرت 

  .  35حملله التجاري

جند  36املتعلق مبراقبة اجلودة وقمع الغش 39-90املرسوم التنفيذي رقم  إىلعند الرجوع  أما

كل شخص يقتين بثمن أو جمانا، منتوجا أو خدمة، :" تنص على أّن املستهلك هو 2/9ان املادة 

لنهائي لسد حاجاته الشخصية أو حاجة شخص آخر أو حيوان معدين لالستعمال الوسيط او ا

املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية، يف  02 -04كما أقّر القانون رقم ". يتكفل به

كل شخص طبيعي أو معنوي يقتين سلعا قدمت للبيع أو :" على أن املستهلك هو 3/3مادتّه 

املتعلق  03 -09اما القانون رقم ". ت كل طابع مهينيستفيد من خدمات عرضت وجمردة من خدما

كل شخص طبيعي :" على أن املستهلك هو 03/1حبماية املستهلك وقمع الغش فقد نصت املادة 

أو معنوي، يقتين، مبقابل أو جمانا، سلعة أو خدمة موجهة لالستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته 

  ".متكفل به الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان

نالحظ من خالل املواد القانونية السالفة الذكر، ان التعاريف اليت جاءت �ا خبصوص تعريف 

كما سبق   -املستهلك متشا�ة اىل حد بعيد، باستثناء املصطلحات املعتمدة لتسمية املستهلك

الذي  39- 90وإضافة لفظ االستعمال الوسيط يف املرسوم التنفيذي رقم  -احلديث عنها اعاله

نعتقد انه ورد خطا والدليل على ذلك حذفه من طرف املشرع يف النصوص القانونية اليت صدرت 
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- 09بعده، وكذلك مصطلح السلعة اليت عوضه املشرع فيما بعد مبصطلح املنتوج يف ظل القانون رقم 

لضيق ال بد بعد ذلك اذا حللنا التعريف املقدم من طرف املشرع اجلزائري القائم على املفهوم ا. 03

ان تتوفر يف املستهلك سواء كان شخص معنوي او طّبيعي العناصر التالية حىت يستفيد من احلماية 

اقتناء السلعة أو اخلدمة حبيث يشمل الشخص الذي حتصل على املنتوج  -: املقررة قانونا وهي

وان . أسرة املقتينوالشخص الذي يستعمله، ذلك انه كثريا من يقتين منتوج  ويستعمله الغري كأفراد 

من  3من املادة  10تكون سلعة أو خدمة موضوع تنازل مبقابل أو جمانا طبقا ملا جاء يف الفقرة 

. ، وان تكون السلعة او اخلدمة معدين لالستعمال النهائي وليس ألغراض مهنية03-09القانون رقم 

صيا او تلبية حاجات شخص واخريا جيب ان يكون الغرض من االقتناء هو لتلبية حاجات املقتين شخ

  .من الغري او حيوان متكفل به

املشرع اجلزائري اعطى مفهوم ضيق للمستهلك حيث استبعد املنتج يف مفهوم  أنومن الواضح 

املستهلك يف حالة ما اذا تصرف ألغراض مهنية تتمثل يف حاجاته االستثمارية، متييزا له عن املنتج 

ومبا ان املشرع مل حيدد من هو املضرور . منتجات اخرىالذي يستعمل منتجات تدخل يف تصنيع 

مكرر من القانون املدين، فاملنطق ان نأخذ مبا جاء به  140املستفيد من احلماية املقررة يف املادة 

وهو دليل على تدارك اخللل الذي ميكن ان توقعنا فيه املادة  03-09قانون محاية املستهلك رقم 

  . املتعلق برقابة اجلودة وقمع الغش 39-90رقم من املرسوم التنفيذي  02/09

  المنتوجات: ثانيا

املنتجات هو اآلخر كان موضوع اختالف بني الفقهاء، حيث مل يتم  أومصطلح املنتج  إن

التحديد الدقيق بني املواد اليت تدخل يف دائرة املنتجات واملواد اليت خترج عن هذا النطاق، وما هي 

مكرر من القانون املدين اجلزائري؟ وما هو موقف  140قصدها املشرع يف املادة املنتجات املعيبة اليت ي

املشرع اجلزائري بني مصطلح املنتجات يف القانون املدين ومصطلح املنتوجات يف قانون محاية 

املستهلك وقمع الغش؟ هذا ما سنحاول االجابة عليه لتحديد املنتجات املعنية بأحكام املسؤولية 

وهو يف نفس الوقت ما يؤكد على األشخاص الذين ينطبق عليهم صفة املنتج كما سبق املوضوعية، 

  .بيانه

لتطبيق احكام التوجيه، مصطلح املنتوج :" من التوجيه األورويب على ما يلي 2تنص املادة 

يقصد به كل منقول، عدا املوارد األولية الزراعية ومنتجات الصيد، حىت ولو ادجمت يف منقول أخر او 

ويقصد باملوارد األولية الزراعية، منتجات األرض، تربية احليوانات والصيد، باستثناء املنتجات . قارع



الحديثة التشريعات مستجدات في المسؤولية مستقبل الثالث المحور   
 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 258  

 

ادخلت املنتجات الصناعية ". مصطلح املنتج يقصد به ايضا الكهرباء. اليت تعرضت للتحويل األويل

لمنتج اليت ميكن ان واملنتجات الزراعية اىل نطاق املنتجات املشمولة بأحكام املسؤولية املوضوعية ل

يسأل عنها حال اإلضرار باملستهلك، واستبعاد العقارات واملنتجات الطبيعية واخلدمات من نطاق 

  . تطبيق احكام التوجيه االورويب املتعلق مبسؤولية املنتج

يف حني سلك املشرع الفرنسي يف حتديد املنتجات املعنية بأحكام املنظمة للمسؤولية 

ن املنتجات املعيبة، مسلك خمالف للمشرع األورويب، حيث نصت املادة املوضوعية للمنتج ع

يعد منتجا كل مال منقول، حىت وإن ارتبط بعقار، :" من القانون املدين الفرنسي على ان 1386-3

ويسري هذا احلكم على منتجات األرض، وتربية املواشي والدواجن، والصيد البحري، وتعترب الكهرباء 

بعد تعديل القانون املدين الفرنسي  2- 1245املضمون الذي جاءت به املادة  وهو نفس .37"منتجا

  . 131-2016 مبوجب األمر رقم

يتضح من خالل تلك املواد ان مفهوم املنتج يف القانون الفرنسي اوسع نطاق من التوجيه 

تدخل من االورويب، ذلك العتبار املنقوالت الداخلة يف بناء العقارات وكذا العقارات بالتخصيص 

كما اعترب منتجات اجلسم . ضمن املنتجات اليت يسأل عنها املنتج يف حالة االضرار باملستهلك

البشري منتجا لتويف محاية اكثر للمستهلكني املتعاملني مع املستشفيات خصوصا بعد فضيحة قبول 

  . 1985نقل الدم امللوث احلامل للفريوس االيدز اىل فرنسا اليت تعود وقائعها اىل سنة 

يعترب :" من القانون املدين اجلزائري على انه  2فقرة  140لقد ورد تعريف للمنتج يف املادة 

منتوجا، كل مال منقول ولو كان متصال بعقار، السيما املنتوج الزراعي واملنتوج الصناعي وتربية 

ظ ان هذا النص متفق فاملالح" احليوانات والصناعة الغذائية والصيد الربي والبحري والطاقة الكهربائية

من املرسوم  2من املادة  1كما نصت الفقرة . مع ما جاء يف القانون املدين الفرنسي السالف الذكر

كل شيء :" املتعلق برقابة اجلودة وقمع الغش على تعريف املنتج على انه  39-90التنفيذي رقم 

مغاير متاما للمنتج يف كما جاء تعريف ". منقول مادي ميكن ان يكون موضوع معامالت جتارية

السالف الذكر، ) امللغى(املتعلق بضمان املنتجات واخلدمات 266- 90احكام املرسوم التنفيذي رقم 

هو كل ما يقتنيه املستهلك من منتوج مادي :" املنتج  أنمنه على  2من املادة  2حيث تنص الفقرة 

املتعلق  39-90سوم التنفيذي رقم فهذا النص اوسع من مفهوم املنتج الذي ورد يف املر ". او خدمة

برقابة اجلودة وقمع الغش ألنه اضاف اخلدمات اىل نطاق املسؤولية املوضوعية ويرجع ذلك اىل ضرورة 

ويعترب منتوجا يف مفهوم . ضبط األضرار النامجة عن اخلدمات اليت يقدمها املتدخل  للمستهلك



الحديثة التشريعات مستجدات في المسؤولية مستقبل الثالث المحور   
 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 259  

 

كل :" على انه  10الفقرة  3لغش يف مادته املتعلق حبماية املستهلك وقمع ا 03-09 القانون رقم 

 3من املادة  15كما عرفت الفقرة ". سلعة او خدمة ميكن ان يكون موضوع تنازل مبقابل او جمانا

كل عمل مقدم، غري تسليم السلعة، حىت ولو كان هذا :" من نفس املرسوم على ان اخلدمة هي 

  ".التسليم تابعا أو مدعما للخدمة املقدمة

الع على موقف املشرع اجلزائري يف حتديد مفهوم املنتجات اليت ميكن من خالهلا بعد االط

و مصاحله املادية أ/مساءلة املنتج او املتدخل عن االضرار اليت تلحق بصحة وسالمة املستهلك و

واملعنوية بسبب عيب فيها، انه مفهوم واسع مقارنة مع نظريه الفرنسي وكذا التوجيه األورويب، إلدخال 

واخلدمات واملواد االولية الزراعية، وهذا ان دل على شيء فإنه يدل على حماولة  38عقار بالتخصيصال

لتحسني موقف املستهلك او املشرتي املضرور وتوسيع نطاق املسؤولية على املتدخل أي كل من له 

       .عالقة بعملية عرض املنتوج لالستهالك ملنح فرص عديدة للمستهلك يف احلصول على التعويض

  األساس القانوني للمسؤولية الموضوعية: المطلب الثاني

تعدد وتكاثر حوادث االستهالك نتيجة للتطور االقتصادي الواسع وما صاحبه من  أمام

انتشار اآلالت وتعاظم املخاطر اليت يتعرض هلا اإلنسان جراء ذلك من جهة، وعدم كفاية النصوص 

 39شاملة وكاملة للمستهلك من جهة أخرى، ظهر رأي يف الفقهمحاية  منحالقانونية اخلاصة مبسؤولية 

يدعو اىل ضرورة االعتداد باجلانب املوضوعي وليس الشخصي يف املسؤولية املدنية للمنتج، حيث 

محاية املستهلك من األخطار  تقتضيهيعاقب عليها ليس بالنظر اىل اخلطأ يف نشاطه، بل بالنظر اىل ما 

حيث اعترب صاحب النشاط االقتصادي الذي ينشأ عن نشاطه خماطر . عيبةاليت تسببها املنتوجات امل

ضرر عما حلق به من ضرر من جراء تلك املخاطر مبعىن ملتنتائج هذه املخاطر وتعويض ا مسؤوال عن

  .أنه جيب أن تثار مسؤوليته �رد الضرر الذي أصاب الغري

اة من عقد البيع أو املسؤولية بأن القواعد العامة املستوح MAZEAUT (H)يعترب الفقيه 

التقصريية عاجزة عن توفري احلماية الكافية للمستهلكني املتضررين من املنتجات املعيبة ما يستوجب 

أي لفكرة الضرر الناشئ الذي حيقق عدم  ،استبعاد املعيار الشخصي واالعتداد باملعيار املوضوعي

 .(Ph)يف حني دعا األستاذ . 40يتجاوز آثاره اخلطأ الشخصيو األمان وعدم السالمة 

MALINVAUD ازدواجية املسؤولية وتنظيم مسؤولية موحدة ال تفرق بني  نإىل االبتعاد ع

تعاقدين لضمان املساواة بينهم عند تعويض األضرار الناشئة عن املنتوجات املضررين املتعاقدين وغري ملتا
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نتج نتيجة منتوجاته املعيبة مسؤولية فريى ضرورة حتميل املBENABENT.(A) ما الفقيه أ. 41املعيبة

مستقلة متاما وخمتلفة عن القواعد العامة للمسؤولية التقليدية حيث تكون مفوضة بقوة القانون تقوم 

 .42على تعويض الضرر حىت ولو بغري خطأ ودون التفرقة بني املتعاقدين وغري املتعاقدين

مبسؤولية املتدخل عن األضرار اليت األستاذ حممد بودايل املشرع إىل تبين تقنني خاص  دعا

التعويض بغض النظر  لطلب  املتدخلإىلتسببها منتجاته املعيبة، جيوز من خالهلا للمضرور الرجوع 

يف حني ترى األستاذة قادة شهيدة ضرورة وضع قانون ينظم . 43عن طبيعة خطورة هذه املنتجات

مة فيما يطرحونه من سلع وطنية مسؤولية املتدخلني ومن يف حكمهم على فقدان األمن والسال

من خالل  .44ومستوردة يف السوق اجلزائرية بقواعد موحدة تلغي التمييز بني الضحايا املتعاقدين والغري

خمتلف اآلراء يظهر جليا مظاهر التوجه املوضوعي للمسؤولية املدنية للمنتج القائمة على الضرر بدال 

حصوهلم على تعويض عادل جلرب األضرار املختلفة الناجتة عن ضررين لتيسري ملتاز  اىل ايحنبامن اخلطأ 

فإن النظرية الشخصية ال تصلح يف ظل تطور الصناعة واالقتصاد، بل تصلح النظرية . املنتوجات املعيبة

من غري العدل أال يتحمل حمدث الضرر تبعة ما أحلقه من ضرر بسبب نشاطه فهو من  إذاملوضوعية، 

خر اىل ضرورة إعمال نظام املسؤولية املوضوعية آلاه الفكر القانوين يتجه هو اهذا ما جعل اجت. أوجده

أصال باخلطأ بل بالضرر الذي يصيب املستهلك، مبا يعين االعتداد بالضرر كأساس  اليت ال تعىن

.     45ملسؤولية املنتج ملواجهة خماطر التقدم الصناعي الذي أدى إىل تزايد يف أعداد املضرورين

القانوين للمسؤولية املوضوعية للمنتج تقوم على فكرة الضرر بغض النظر عن وجود خطأ ام فاألساس 

ال، وهو أساس يتماشى مع نطاق األضرار النامجة عن خماطر املنتوجات املعيبة واليت تلزم حمدث 

تحمل ما ينجم عن ذللك من أضرار تطبيقا لنظرية املخاطر أو نظرية بالنشاط الصناعي واالقتصادي 

حيث جتد النظرية املوضوعية تربيرها يف أن لكل شخص احلق يف سالمة حياته وماله، وكل من . التبعة

أضر �ذا احلق كان ملزما بتعويض املضرور عما أصابه من ضرر ناشئ عن نشاطه وذلك دون أدىن 

بني  ضرر إال إثبات حدوث الضرر وإثبات عالقة السببيةتاعتبار لسلوك حمدث الضرر، وما على امل

فاملنتج يعوض األضرار النامجة عن نشاطه بغض النظر عن كونه خمطئا أي ارتكب . الضرر والعيب

خطأ عند إحداثه الضرر ام ال، ذلك ان نظرية حتمل تبعة النشاط والسلطة حتمله مسؤولية تعويض 

فإنه  األخطار الناشئة عن نشاطه حيث يتحمل بذلك تبعته، فكما يغنم الشخص ويستفيد من أرباح،

  .   46يقع عليه عندئذ مغارمه أي مقابل هذا الغنم وتلك الفائدة
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ضرر عما حلق به من ضرر، ملتطرح يف هذا الصدد التساؤل التايل، هل إلزام املنتج بتعويض ان

حىت وإن كان غري خمطئ حيقق العدل االجتماعي واالقتصادي؟ هذا ما سنجيب عليه يف املبحث 

                                                .الثاين من هذا املوضوع

  أركان المسؤولية الموضوعية : المطلب الثالث

الواجب اإلثبات والضرر الذي  47تأسس على ركن اخلطأتإذا كانت املسؤولية املدنية التقليدية 

الضرر الناتج، حيث أن و اخلطأ  بنيد عالقة سببية و وجمع ضرر نتيجة خطأ املسؤول، تأصاب امل

، دونه أن ركن اخلطأ ركن أساسي فيها ال تقوم املسؤولية هو ألصل العام يف املسؤولية املدنية التقليديةا

فإن أركان املسؤولية املوضوعية املوحدة تقوم على العيب يف املنتوجات اليت ال توفر السالمة وعلى 

ة لقيام املسؤولية حيث يعد ركن العيب حجر الزاوي. الضرر وعالقة السببية بني العيب والضرر

من القانون املدين الفرنسي واملأخوذة من  1386/148املوضوعية للمنتج هذا ما نستنتجه من املادة 

وهو ما . التوجيه األورويب الذي جعل من ركن العيب الركن األساسي لقيام املسؤولية املوضوعية للمنتج

أل املنتج مبجرد إثبات أن املنتوج معيب مكرر من القانون املدين اجلزائري حيث يس 140يقابل املادة 

فهذا النوع من املسؤولية يؤدي حتما إىل . ال يتوفر على السالمة املطلوبة واملنتظرة من طرف املستهلك

استبعاد الركن األساسي من املسؤولية املدنية بنوعيها اال وهو ركن اخلطأ تيسريا لتعويض األضرار الناجتة 

. ن عن إثبات خطأ املسؤولو ضرر ملتحاالت عديدة يعجزون فيها املستهلكني اعن املنتوجات املعيبة يف 

فالتعويض يف املسؤولية املوضوعية قائم على أساس حتمل تبعة الضرر الناشئ عن نشاط املنتج بغض 

  . 49النظر عن استناده ألي خطأ

خري تقدمي وسنتعرض يف هذا املطلب إىل أركان املسؤولية املوضوعية للمنتج حماولني يف األ

ق املشرع اجلزائري يف األخذ باملعيار املوضوعي ملساءلة املنتج عن األضرار يوجهة نظرنا حول مدى توف

  .         اليت تلحق املستهلكني نتيجة منتوجاته املعيبة

  وجود العيب في المنتوج: الفرع األول

واملادة ) بقاسا( 1386/4واملادة  1985من التوجيه األورويب لسنة  6/1تنص املادة 

على ان املنتوج املعيب هو ذلك املنتوج الذي ال يضمن  131-2016من األمر رقم  1245-3

أما بالنسبة للمشرع اجلزائري فإنه مل حيدد لنا مىت . السالمة املرغوبة شرعا واملتوقعة من كافة األشخاص

محاية املستهلك وقمع الغش  تكون السلعة معيبة يف القانون املدين، إال انه تطرق إىل ذلك يف قانون
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على أن املنتوج السليم والنزيه والقابل للتسويق  3من املادة  11عندما نص يف الفقرة  03-09رقم 

ضرار بصحة وسالمة املستهلك إلأو عيب خفي يضمن عدم ا/منتوج خال من أي نقص و:" هو كل

 12جلزائري املنتوج املضمون يف الفقرة اعترب املشرع ا قياسويف نفس ال". أو مصاحله املادية واملعنوية/و

كل منتوج، يف شروط استعماله العادية أو املمكن توقعها، مبا يف ذلك املدة، ال :" من نفس املادة هو

يشكل أي خطر أو يشكل أخطارا حمدودة يف أدىن مستوى تتناسب مع استعمال املنتوج وتعترب 

وهي التزامات فرضها املشرع على ". ألشخاصمقبولة بتوفري مستوى محاية عالية لصحة وسالمة ا

السالف الذكر حيث  03-09من قانون  09عاتق املتدخل املهين وهو ما نلمسه من أحكام املادة 

جيب أن تكون املنتوجات املوضوعة لالستهالك مضمونة وتتوفر على األمن بالنظر :" تنص على أنه

ضرار بصحة املستهلك وأمنه ومصاحله، وذلك  اىل االستعمال املشروع املنتظر منها، وأن ال تلحق

يظهر من ". ضمن الشروط العادية لالستعمال أو الشروط األخرى املمكن توقعها من قبل املتدخلني

خالل استعراضنا للنصوص القانونية أن املنتوج املعيب يتحقق عندما ال يتوفر فيه السالمة املشروعة، 

وأن تقدير العيب يف . مان املشروع املنتظر من قبل املستهلكنيأي إثبات أن املنتوج ال يتوفر على األ

املنتوج املوجب للتعويض يكون وفقا لتوقع الشخص املعتاد لدرجة السالمة اليت جيب أن يضمنها 

فاألصل أنه إذا كانت السلعة مطابقة للمواصفات القياسية، فإن ذلك . املنتوج يف احلدود املشروعة

ة بالنظر اىل ما هو متوقع يف الظروف العادية واملشروعة، ذلك أن معيار التوقع دليل على أ�ا غري معيب

ال يستمد من ظروف املضرور الشخصية وإمنا يستمد من املعيار املوضوعي املتمثل يف الظروف احمليطة 

    . 50بعملية اإلنتاج وتسويقها

من شأنه املساس أن التزام املنتج املهين بضمان خلو املنتوجات من اي عيب ذلك يعين 

يف مجيع مراحل العملية االستهالكية بشرط  ةبصحة وسالمة املستهلك، هو التزام بتحقيق نتيجة قائم

حيث أن املنتج املهين مطالب بالسيطرة الفعلية على . أن يكون باستطاعته توقعه يف احلدود املشروعة

لوسائل  ااء اليت تكون مصدر كافة أدوات التنفيذ سواء تعلق األمر بتصرفات األشخاص او األشي

  .    اإلنتاج وظروفه

وهو ما يكشف على أن االلتزام بضمان السالمة كأساس ملسؤولية املنتج الناشئة عن أضرار 

مسؤولية  إال وه املنتوجات املعيبة يف ظل التطور التكنولوجي وتعدد أخطار اإلنتاج التقين املعاصر، ما

وجات مشوبة بعيب، كجهاز تليفزيون مشوب بعيب فين ، سببها صنع منت51موضوعية غري خطئية

إذن فالعيب الذي يكون حمل املسؤولية املوضوعية . أدى اىل انفجاره يف وجه املستهلك املتفرج

املستحدثة هو العيب الذي ال يوفر األمن والسالمة للمستهلك وال يقتصر على املنفعة اليت تتحقق 
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تج وإمنا يسأل هذا األخري عن كل عيب موجود عند جتهيز منه وال على خطورته وال على خطأ املن

وهذا ما جيعل التزام املنتج املهين بتسليم مبيع خال . 52السلعة للتسويق أي عند عملية الوضع للتداول

مضمون صاحل لالستخدام يف الوظيفة املخصصة له واملتوقعة منه هو التزام  نتوجمن العيوب أي م

  .بتحقيق نتيجة

ن فإوم الواسع لتحديد معيار السالمة املتوقعة يف املنتوجات وبالتايل حتديد العيب، ووفقا للمفه

نطاق املسؤولية املوضوعية أكثر اتساعا من نطاق املسؤولية التقليدية، حيث أن املنتج املهين يعد 

نتج عنه �ديد سالمة يمسؤوال عن تعويض الضرر الناتج عن التفاعل بني خمتلف األدوية والذي 

ملستهلك املريض الذي يعد يف ذاته دليل على أن السلعة معيبة وهو األساس الذي تقوم عليه ا

يف حني أنه ال ميكن اعتبار املنتج مسؤوال يف مفهوم املسؤولية التقليدية عن الضرر . املسؤولية املوضوعية

. 53بعيب داخليالناتج عن تفاعل بني عدة أدوية استهالكها املريض، طاملا أن الدواء ليس معيبا 

  .      فتقدير العيب يقوم على التوقعات املشروعة املرتبطة باالستخدام املعقول للمنتوج

وبناء على ما سبق جند أن املسؤولية املوضوعية القائمة على الضرر مل تفرق بني املسؤولية 

امة اخلطأ جلرب العقدية واملسؤولية التقصريية القائمتني على اخلطأ والتعويض فيهما يتناسب مع جس

الضرر، وهو اخلطأ الذي ال تعين به أصال املسؤولية املوضوعية بل الضرر هو أساس مسؤولية املنتج 

املهين ليس ملواجهة خطئه، لكن ملواجهة خماطر التقدم الصناعي الذي أدى إىل تزايد يف إعداد 

  .54ضررينتامل

يكون موجود وحمقف وقت وضع وحىت ينشأ العيب املسؤولية املوضوعية املوحدة ال بد أن 

السلعة للتداول، أي مرحلة خروجها من حيز اإلنتاج إىل حيز االستعمال وبشرط أن يكون خروج 

  . 55السلعة من حيازة املنتج بإرادته وليس رغما عنه

وطبقا ملا ورد أعاله فإن وقت تقدير العيب املنشئ للمسؤولية املوضوعية ذات أمهية بالغة 

ذلك أنه ميكن له دفع املسؤولية عنه إذا ثبت أن العيب مل يكن موجودا اثناء وضع بالنسبة للمنتج، 

السلعة يف التداول، بل نشأ بعد تسويقه، او ان خروج السلعة من املصنع اىل السوق مل يكن مبحض 

 إرادته وبالتايل ال ميكن اعتبار املنتج مسؤوال عن الضرر الذي نشأ يف وقت ال ميلك السيطرة الفعلية

  .       على املنتوج

خالصة القول أنه مت استبعاد اخلطأ يف املسؤولية املوضوعية للمنتج املهين رغم اعتباره الركن 

األساسي يف املسؤولية املدنية التقليدية ليحل حمله العيب الذي يكون موجودا حلظة إطالق السلعة يف 
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لقيام املسؤولية املوضوعية املستحدثة اال إذا التداول بإرادة املنتج، إال ان ركن العيب ال يكفي لوحده 

  .أدى إىل إحداث ضرر باملستهلك

  

  تحقق الضرر: الفرع الثاني

يعرف الضرر يف جمال قانون االستهالك على أنه هو كل أذى يصيب الشخص جراء املساس 

جسمه حبق من حقوقه أو مبصلحة مشروعة له، سواء كان ذلك احلق أو تلك املصلحة متعلقة بسالمة 

56أو بعاطفته أو مباله
مكرر من القانون املدين  140وهو ما ذهب إليه املشرع اجلزائري يف املادة  . 

دد األضرار املعنية بالتعويض يف ظل املسؤولية املوضوعية املستحدثة للمنتج، مما حياجلزائري، حيث مل 

ر اليت تلحقه، جسمانية، ء مهما كانت طبيعة األضراقضالل جلوئهضرر و تتعويض امله ميكن يعين أن

وبذلك يشرتط لقيام املسؤولية املوضوعية املستحدثة حدوث الضرر عن عيب يف . معنوية او مادية

  .57املنتوج وليس خطأ ارتكبه املنتج

وموقف املشرع املدين اجلزائري مأخوذ من القانون املدين الفرنسي الذي توسع يف حتديد نطاق 

ك بالتعويض كل األضرار أو االعتداءات اليت تلحق باملستهلك الضرر املوجب للتعويض عنه، وذل

  . ديةااملأو  يةنفسال تهضرر يف سالمتجلربه من قبل املنتج بسبب إخالله حبق امل

ضمان مسؤولية املنتج يف تعويض املستهلك عما حلقه من  يفولقد اشرتط التوجيه األورويب 

ال جدال حوله أو أن وقوعه مستقبال هو وقوع  ن يكون هذا األخري قد وقع فعال وهو حمققأضرر، 

من القانون املدين  1386من املادة  9كما نص املشرع الفرنسي يف الفقرة . 58احتمي وليس مفرتض

ضرر إثبات العيب يف املنتوج فضال عن الضرر والعالقة السببية ملتالفرنسي على إلزام املدعي أي ا

يف ذمة  ادعي دينمن ا، و براءة الذمةن األصل يف اإلنسان ذلك ا ،دعياتطبيقا ملبدأ البينة على من 

ورغبة من املشرع الفرنسي يف ختفيف عبء اإلثبات على . الغري فهو املكلف بإقامة الدليل على ذلك

ضرر، أصبح على املدعي إثبات الضرر دون ان  يثبت أن العيب كان موجودا وقت تملاملستهلك ا

. 59من القانون املدين الفرنسي 1386من املادة  11عليه الفقرة عرض املنتوج للتداول هذا ما نصت 

 11-1386تراجع للمرة الثانية عن موقفه األخري وذلك  بتعديل املادة  2016اال انه يف سنة 

جيب على املدعي اثبات الضرر، :" اليت جاء فيها  131-2016من األمر رقم  8-1245باملادة 

  ".   الضررالعيب وعالقة السببية بني العيب و 
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ضررين، ذلك تومن خالل ما سبق نالحظ أن املسؤولية املوضوعية تقوم على أساس حقوق امل

وكذلك حقوقه املالية مبا يكفل له محاية  ،اجلسدية واملعنويةته التمتع بسالم حق ان لكل شخص

 ذلك، كان به بتلك السالمة بنحو غري مشروع  وأضر شخص آخرمشروعة من أي اذى، وإذا أخل 

وذلك دون أدىن اعتبار ملسلك حمدث الضرر إن   ،ضرر مبا حلقة من ضررتملزما بتعويض املالشخص 

      .كان خمطئا أم ال، وما اذا كان اخلطأ متعمدا أم ال، وهل الضرر كان متوقعا أم ال؟

  العالقة السببية بين العيب والضرر: الفرع الثالث

عالقة الة املوضوعية للمنتج بنفي اخلطأ وال بنفي نفي املسؤولي ال جتيزإن النظرية املوضوعية 

السببية، فاملسؤولية تقوم على الضرر وحده حىت ولو انتفى وجود اخلطأ بشرط ان يكون الضرر الذي 

ستهلك او املفمىت تسبب املنتوج املعيب يف ضرر لدى . 60يصيب املستهلك يرجع اىل عيب يف املنتوج

  .ة القانونستعمل حتققت مسؤولية منتجه بقو امل

العالقة السببية هي وسيلة للربط بني الضرر والعيب وصوال لتحديد املسؤولية ضمانا  إن

فاملنطق يقتضي عدم مساءلة املنتج يف حالة عدم وجود العيب يف . ضررتلتحقيق التوازن بني املنتج وامل

نتوج مت تسويقه بغري أو أن امل لكنه طهر بعد ذلكاملنتوج الذي ادى اىل الضرر وقت طرحه للتداول، و 

  .61رادة صانعهإ

لم حيدد على من تقع مسؤولية عبء إثبات العيب والعالقة السببية يف فملشرع اجلزائري اأما 

من القانون املدين  1386النظام املستحدث ملسؤولية املنتج، حيث اقتبس الفقرة األوىل من املادة 

ملشرع اجلزائري تطبيق القواعد العامة يف هذا الشأن منها، مما يعين ابقاء ا 11و 9الفرنسي دون الفقرة 

  . 62اليت تقضي بأن عبء اإلثبات يقع على الدائن

و�ذا املعىن اعتمد املشرع الفرنسي املعيار املوضوعي كأساس ملساءلة املنتج وتأثر به املشرع 

املوضوعية عن كل وتنعقد املسؤولية . اجلزائري، وهي مسؤولية بقوة القانون أل�ا مسؤولية بال خطأ

ضرر حلق بالغري جراء املنتوجات املعيبة اليت طرحت للتداول، حيث يسأل املنتج الذي احدث بنشاطه 

وعلى . خطرا ويلتزم بتعويض املتضرر عن هذا اخلطر وفقا لنظرية حتمل التبعة وقاعدة الغنم بالغرم

جود يف السلعة اثناء طرحها ن يثبت الضرر الناجم عن عيب مو أضرر من تلك السلعة املعيبة تامل

للتداول واليت مل تتوفر على األمن والسالمة والذي كان سبب يف وقوع الضرر حىت تتحقق العالقة 

    .   السببية بني العيب والضرر
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تأثير النظرية الموضوعية على المسؤولية الخطئية للمتدخل في : المبحث الثاني

  قانون االستهالك

مسمى أو عقد غري مسمى،  اسواء كان عقد ،لى أي عقدعك عبارة عقد االستهال تطلق 

، يتعهد فيه املتدخل بأن يورد امهني الولكن بشرط أن يكون أحد طرفيه مستهلكا واآلخر متدخ

للمستهلك سلعة أو خدمة الستعماهلا الشخصي أو من أجل تلبية حاجات شخص أخر أو حيوان 

ستهالك على من أبرمه وميتد إىل أشخاص آخرين ويسري عقد اال. متكفل به مبقابل أو دون مقابل

، فمن 63خرينآفاملستهلك قد يتصرف بأمواله ملصلحة أشخاص . أطرافا فيه وايتأثرون به وإن مل يكون

وهذا العقد يعطي كل طرف جمموعة . املستهلكالطبيعي أن يكون هلذا احلدث أثرا على من يرتبطون ب

  .     موعة من االلتزاماتمن احلقوق، ويرتب عليه يف نفس الوقت جم

إن قانون محاية املستهلك هو قانون محائي، يتضمن قواعد آمرة حلماية املستهلك، كونه طرفا 

ال ميلك اخلربة وال املعلومات الفنية الكافية إذ ال يلم بكل تفاصيل السلعة أو اخلدمة اليت اقتناها امام 

    .         الطرف املقابل املتدخل املتخصص احملرتف

لذا فقد أعطى املشرع اجلزائري املستهلك جمموعة من احلقوق وذلك مبوجب قانون محاية 

، واليت تعترب من أهم احلقوق لصيانة ومحاية املستهلك مما قد 03-09املستهلك وقمع الغش رقم 

فحماية . يتعرض له من انتهاكات يف إطار املعامالت االقتصادية اليت يكون املستهلك أحد أطرافها

املستهلك من األضرار النامجة عن السلع واخلدمات املعروضة يف السوق االستهالكية، سواء كانت 

هذه املنتوجات وطنية أو مستوردة وسواء لوجود عيب فيها أو لعدم مطابقتها للمواصفات املتفق عليها 

  .تعد ركن أساسي يف نظام مسؤولية املتدخل املهين

ار التشريعات املقارنة، التزام املتدخل بضمان سالمة املنتوج ولقد كرس املشرع اجلزائري على غر 

من قانون محاية  9وامنه عند عرضه لالستهالك، وما يؤكد هذا التكريس ما جاء يف نص املادة 

جيب أن تكون املنتوجات املوضوعة لالستهالك :" على انه 03-09املستهلك وقمع الغش رقم 

االستعمال املشروع املنتظر منها، وأن ال تلحق ضررا بصحة  مضمونة وتتوفر على األمن بالنظر إىل

املستهلك وأمنه ومصاحله، وذلك ضمن الشروط العادية لالستعمال أو الشروط األخرى املمكن 

معىن ذلك أنه يتعني على املتدخل االلتزام بعرض للتداول املنتوجات ." توقعها من قبل املتدخلني

 11تحقيق نتيجة وليس جمرد بذل عناية، وهو ما نستنتجه من الفقرة املضمونة والسليمة وهو التزام ب

منتوج خال من :" من نفس القانون على أن املنتوج السليم والنزيه وقابل للتسويق هو كل 3من املادة 
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أو مصاحله املادية /أو عيب خفي يضمن عدم اإلضرار بصحة وسالمة املستهلك و/أي نقص و

الل بالتزام بضمان أمن وسالمة املستهلك من املنتوجات غري السليمة أو ويف حالة اإلخ" واملعنوية،

غري النزيهة، تقوم مسؤولية املتدخل العقدية عن كافة األضرار اليت تلحق باملستهلك جراء استهالكه أو 

فإذا كانت هناك عالقة مباشرة بني املتدخل واملستهلك، فهنا بإمكان املستهلك . استعماله للمنتوج

رر التمسك بالقواعد العامة للمسؤولية العقدية للمطالبة بالتعويض، اما إذا كان املستهلك ضتامل

املضرور املستعمل للمنتوج خارج العالقة التعاقدية فنكون امام مسؤولية تقصريية للمتدخل جراء 

رار املادي خمالفته اللتزام قانوين بعدم اإلضرار بالغري نتيجة تسويق منتوج غري مضمون قد يؤدي باإلض

إن قواعد املسؤولية العقدية والتقصريية مبنية على اخلطأ، وبالتايل يستوجب . واجلسدي للمستهلك

م األول للحصول على حقه يف التعويض، أن يثبت اخلطأ املرتكب من على املستهلك املضرور يف املقا

طرف املتدخل املهين املسؤول وميثل هذا األساس القاعدة العامة يف املسؤولية املدنية، كما جيب التأكد 

وترتيبا على ذلك إذا أثبت أن الضرر الذي أصاب . بوجود صلة بني اخلطأ وبني الضرر الذي أحدثه

اقتىن املنتوج أو مستعمل الشيء، إمنا يرجع خلطأ الغري، أو للمضرور أو لقوة قاهرة  املستهلك الذي

إخل، يستطيع املتدخل املهين أن يتمسك بتلك األسباب للتحلل من املسؤولية عن الضرر الذي وقع ...

  . للمستهلك

الفقه إال أن النظرية الشخصية القائمة على اخلطأ يف املسؤولية املدنية انتقدت من طرف 

والقضاء على أساس أ�ا ال تصلح يف ظل تطور الصناعة واالقتصاد الذي أدى إىل تضخم األضرار 

اليت تصيب األفراد، حيث أن اخلطأ مل يعد قادرا على حتقيق العدل والتوازن بني العالقات، لصعوبة 

الضرر يف غالب  إثباته وإسناده ملرتكبه، حيث قد يتعذر على املضرور إقامة الدليل على خطأ حمدث

فنادوا بضرورة . األحيان مما يرتتب عنه عدم حصول املضرور على تعويض جلرب ما حلق به من ضرر

االعتداد باجلانب املوضوعي وليس الشخصي لقيام مسؤولية املتدخل املهين، حيث يسأل هذا األخري 

حيدد التعويض فيها حسب ليس بالنظر ملا ارتكبه من خطأ وإمنا �تم بالضرر الذي حلق باملستهلك و 

ومن مث يرى أصحاب هذا االعرتاض أنه جيب هجر النظرية . حجم الضرر وال دخل للخطأ فيه

الشخصية القائمة على اخلطأ إىل املسؤولية ا�ردة من اخلطأ مما يعين أن الضرر هو أساس املسؤولية 

  .64عداد املضروريناملوضوعية ملواجهة خماطر التقدم الصناعي الذي أدى إىل تزايد يف أ

فبعد ما تطرقنا يف املبحث األول إىل مضمون النظرية املوضوعية، خصائصها وأركا�ا إلقامة 

، سنتناول يف هذا املبحث الثاين مدى صحة مسؤولية املتدخل املهين عن األضرار اليت تسببها منتجاته

إذا كان هذا الفعل يشكل احلكم بالتعويض للمستهلك إذا حلقه ضرر نتيجة أي فعل، وبصرف النظر 
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، وهل يعفى املدعي أي املستهلك املضرور من )املطلب األول(خطأ يف جانب املتدخل املهين أم ال؟ 

، وهل حقيقة ال ميكن للمتدخل )املطلب الثاين(عبء إثبات العالقة السببية بني العيب والضرر؟ 

  املهين أن يتحلل من املسؤولية مهما كانت األسباب؟ 

  إثبات العيب هو يف حد ذاته إثبات للخطأ وجوبية: ألولاملطلب ا

  إلزام املستهلك املضرور من إثبات العالقة السببية بني العيب والضرر هو هدم ألساس  : املطلب الثاين

  املسؤولية املوضوعية       

    دليل  إمكانية حتلل املتدخل املهين من املسؤولية املوضوعية رغم وجود العيب هو: املطلب الثالث

  اإلبقاء على االعتبار الشخصي                   

  وجوبية إثبات العيب هو في حد ذاته إثبات للخطأ: المطلب األول

بعد اعتقاد غالبية الفقه والقضاء على عجز القواعد العامة من احتضان العقود اجلديدة 

وفا من ضياع حقوق املضرورين، ومسايرة الظواهر االقتصادية نتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي وخ

ساير املشرع يف القانون املقارن ذلك احلكم واستجاب هلم بوضع قانون حلماية املستهلك يف مواجهة 

حيث جاءت  احكامه بقواعد . التحديات االقتصادية وتأطري العالقة بني املتدخل املهين واملستهلك

طر اليت ميكن أن يتعرض هلا املستهلك يف آمرة بعدما كانت قواعد مكملة، اهلدف منها درء املخا

حيث اعتمدت التشريعات املقارنة على أساس جديد يف العقود أال وهو . صحته وامنه ومصاحله

  .  املصلحة العامة يف العقود الذي ال بد ان تؤدي وظيفة اجتماعية

هلا اعتقادا ا�ا  النظرية املوضوعية لصالحية نظر�م واحنياز التشريعات املقارنة أنصار إقرار إن

توفر مستوى عايل من األمان والسالمة للمستهلكني، حبيث عندما تضع احكام تسمح مبساءلة املنتج 

مبجرد حدوث ضرر بسبب العيب يف املنتوج بغض النظر اذا ارتكب املنتج خطأ ام ال، على اعتبار ان 

طه اإلنتاجي والصناعي اليت األساس املوضوعي يستجيب لكافة املخاطر اليت ميكن ان تنجر من نشا

  .تفتقد لعنصر األمان والسالمة

مساءلة املنتج عن العيب يف املنتوج بالنظر اىل البنية الداخلية له كمصدر للخطر دون  إن

تقدير لسلوكه وقت حتقيق الضرر هو معيار ال يضمن العدل بني حقوق اطراف العالقة االستهالكية 

ية للمتدخل، هذا من جهة، كما انه اجحاف يف اجلزاء املرتتب وهو مساس ايضا باملبادرة اإلبداع

يضاف اىل كل هذا ان . عليه، اذ سوى بني املتدخل حسن النية واملتدخل سوء النية من جهة اخرى

النظرية املوضوعية تضرب ركن اخلطأ كمبدأ عاملي وأبدي عرض احلائط وهو الركن األساسي للمسؤولية 
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 املتدخل املخطئ وغري املخطئ اساسه ان املتدخل ملزم بواجب العلم بكافة فعدم التمييز بني. املدنية

األخطار اليت ميكن ان تظهر يف املنتوج حيث يعد مسؤوال عن كافة األضرار اليت تسببها تلك 

. األخطار للمستهلكني، سواء كانت متوقعة او غري متوقعة او حىت تلك اليت ال يسمح العلم التنبؤ �ا

جيعل املتدخل يف هذه احلالة ضامنا لألضرار املتوقعة والغري متوقعة، مما يرتتب عن املسؤولية  األمر الذي

هل حقيقة : ومن هنا نطرح اإلشكالية التالية. 65املوضوعية عدم امكانية دفعها مهما كانت األسباب

العيب ميكن أن يسأل الفرد على ضرر دون ان يرتكب خطأ حىت وان كان خطا مفرتضا؟ هل ان ركن 

ميكن ان حيل حمل ركن اخلطأ الذي هو أساس املسؤولية املدنية؟ هل أن املعيار املوضوعي اليت جاءت 

وهل هناك عالقة بني العيب واخلطأ؟ لإلجابة   به النظرية املوضوعية هو معيار حقيقي، فعلي و واقعي؟

يدية، سواء املسؤولية العقدية على كل هذه التساؤالت ال بد ان نرجع اىل مصدر املسؤولية املدنية التقل

  .و التقصرييةأ

األصل انه إذ نشأ العقد صحيحا قام مقام القانون بالنسبة ألطرافه، وهذه القاعدة هي نتيجة 

مباشرة ملبدأ سلطان اإلرادة اليت تعطي أساسا اقتصاديا واجتماعيا جيب على املتعاقدين االلتزام بتنفيذه 

لزمة للعقد تقوم على مبدأ سلطان اإلرادة ومعناه أن الفرد ال يلتزم إال فقاعدة القوة امل. بأمانة وإخالص

  .66مبا أراد وإذا أراد أن يلتزم فال حيول دون التزامه شيء إال النظام العام واآلداب العامة

لتجسيد فكرة املبادالت اليت يقوم عليها قانون السوق، فاحلرية االقتصادية  أداةوالعقد أهم 

حيث ان الفرد حر يف ان يتعاقد وان خيتار من يتعاقد معه، وكذا له . حلرية التعاقديةادت اىل ظهور ا

فالعقد مبين على التفاوض احلر، مما . حرية وضع ما شاء من بنود تعاقدية باالتفاق مع الطرف اآلخر

فليس لطرف ان يغلب مصلحته على . 67جيعله ضامن ملصاحل أطرافه ووسيلة مثلى لتحقيق العدالة

  .ب الطرف اآلخرحسا

وعقد االستهالك هو اتفاق بني طرفني احدمها يسمى املتدخل أي مهين يتدخل يف عملية 

عرض املنتوجات لالستهالك والطرف االخر يسمى املستهلك أي يقتين  منتوجات من اجل تلبية 

وهو من . 68حاجته الشخصية او تلبية حاجة شخص آخر او حيوان متكفل به لالستعمال النهائي

هم العقود الذي يؤثر على التنمية االقتصادية وعلى الظروف االجتماعية ذلك ان االستهالك يرتبط ا

وعن طريق عقد االستهالك ميكن للفرد اسباع حاجياته اخلاصة، . باحلياة اليومية اخلاصة بكل فردج

والضابط اليت سواء تعلق األمر بسلعة او خدمة معينة، األمر الذي يتطلب بالضرورة احرتام القواعد 

فعندما يتجه املستهلك اىل املتدخل من اجل احلصول على منتوج او خدمة . تفرضها القاعدة القانونية
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معينة، جيب ان يلتزم صاحب املنتوج او مقدم اخلدمة ضمان امن وسالمة املستهلك من كل خطر 

رسة املتدخل السيطرة الفعلية وال يتأتى ذلك اال مبما. ميكن ان يهدد صحته او مصاحله املادية واملعنوية

على كل وسائل التنفيذ اليت تدخل يف العملية االستهالكية يف خمتلف مراحلها واليت ميكن ان تسبب 

مبعىن ان املتدخل . 69ضررا املستفيد من السلعة او اخلدمة، وهو التزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية

حمفوظا من أي اذى ميكن ان يرتتب على ملزم بضمان التكامل اجلسدي والصحي للمستهلك، و 

ففي جمال خدمات النقل، جيب على الناقل اثناء عملية نقل املسافرين ان . تنفيذ العقد االستهالكي

حيرص على سالما�م وامنهم ويوفر هلم الراحة اثناء النقل وان يوصل املسافر اىل املكان املتفق عليه، 

جيب على ناقل األشخاص، :" اليت تنص على انه 70التجاريمن القانون  62هذا ما جاءت به املادة 

ان يضمن اثناء مدة النقل سالمة املسافر وان يوصله اىل وجهته املقصودة يف حدود الوقت املعني يف 

معىن ذلك ان املتدخل ملزم باختاذ كافة االحتياطات الالزمة واحلذر واحليطة لضمان عدم ". العقد

س سالمة جسمه وحياته، وهي نتيجة جيب ان تتحقق حىت ميكن ان تعريض املسافر ألي مكروه مي

نقول بأن املتدخل قد وىف بالتزاماته، واال اعترب خمطئا إلمهال ولعدم احليطة يستوجب مساءلته وتعويض 

ناقل :" على ان30/03/198371املسافر، وهو ما قضت به الغرفة املدنية با�لس األعلى بتاريخ 

املسافر وال جيوز اعفاءه من املسؤولية، اال اذا اثبت ان الضرر سببه القوة  املسافرين يضمن سالمة

وهو نفس املوقف الذي جاء به قرار ". القاهرة او خطأ املسافر، وانه مل يكن يتوقعه وال ميكن تفاديه

على ان صاحب احلمام مسؤول على سقوط  02/03/198972ا�لس األعلى الصادر بتاريخ 

م نتيجة انزالقه على قطعة صابون كانت على ارضية احلمام، مما ادى اىل اصابته الزبون داخل احلما

ذلك ان االلتزام بالسالمة هو التزام بقوة القانون، ال ميكن دفع املسؤولية . بكسور على مستوى الذراع

وبوسع  ووجود الصابون يف ارضية احلمام امر متوقع. عنه اال اذا كان اخلطر غري متوقع وال ميكن تفاديه

فصاحب احلمام . صاحب احلمام تفاديه وان يتوخى احليطة لذلك ال يدخل يف حكم السبب األجنيب

أي املتدخل مسؤول على الضرر الذي حلق بالزبون بسبب تقصريه يف مراقبة ارضية احلمام، فإنه يلتزم 

  .بالتعويض عن الضرر الالحق بالزبون

خارجة عن نطاق سيطرته باعتباره مهين حمرتف العمل وتنفيذه ليست  أدواتالسيطرة على  إن

حىت ال يلحق اذى باملستهلك، وكلما احلق ضررا به حتمل املسؤولية ألنه حينها يكون قد اخطأ 

وخطأه مستدل عليه من خالل عدم حتقيق النتيجة املطلوبة منه واملتمثلة يف ضمان األمان والسالمة 

حتقيق النتيجة هو اخالل لاللتزام املفروض مبوجب العقد وعدم . املشروعة املنتظرة من طرف املستهلك

او بقوة القانون، مما يشكل خطأ من جانب املسؤول عنه لعدم اخذ كافة االحتياطات واإلجراءات 
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الالزمة والفعالة ملنع وقوع الضرر، حيث يستشف من وراء اخلطأ ان هناك إمهال او �اون او سوء 

  .73تقدير األوضاع من طرف املتدخل

مسؤولية املتدخل إلخالله مبقتضيات العقد يف عقد االستهالك، حيث انه حىت يوجد أساس 

يتقرر التعويض فإنه مل ينص يف بنود العقد على االلتزام بضمان األمان والسالمة يف املنتوجات،  إنو 

وهو  .عن الضرر الذي يصيب املستهلك بسبب املنتوجات املعيبة ألن املتدخل قد اخل بالتزام تبعي

نفس احلكم يف اطار املسؤولية التقصريية، ذلك أن االلتزام بضمان سالمة وامن املنتوجات من أي 

من القانون املدين اليت تنص  2-107/1حيث يستفاد من احكام املادة . عيب هو التزام قانوين عام

على إلزام املتعاقد مبا جيب تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه وحبسن النية، وال يقتصر العقد :" على انه

ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة حبسب طبيعة 

  ".االلتزام

سع واساس مرن و على أن املبدأ العام هو اعطاء مفهوم واسع للعالقات بني افراد ا�تمع إ

 اااللتزام بالنقل التزام يعترب بعي، ففي عقد النقل،فااللتزام بضمان السالمة واألمان هو التزام ت. النطاق

و اآلخر التزاما جوهريا، ألن االخالل به يعترب اخالل هااللتزام باألمان والسالمة  ويصبح، اجوهري

املبدأ هو عدم اإلخالل إن ويف إطار املسؤولية التقصريية ف. 74بالتزام النقل ذاته وضياع اهلدف منه

عدم اإلضرار بالغري وااللتزام بضمان السالمة واألمان هو من بني االلتزامات بالتزام قانوين عام هو 

  .العامة، وكل إخالل �ذا االلتزام العام، يرتب مسؤولية تعويض ما يقع من اضرار للغري

ال اذا كان قد حدث خبطئه، فإن مارس إن الشخص ال يسأل عن تعويض الضرر، أفاملبدأ 

أي دون ان خيل بأي التزام سواء كان االلتزام عقدي او التزام  الشخص نشاطا ما دون أن خيطئ،

. تعويض هذا الضرر نخر او بالغري، فال يسأل عاآلهذا النشاط ضرر باملتعاقد  نعام،  وترتب ع

و عدم أفاخلطأ املدين هو كل اعتداء على حق الشخص حيدثه املرء بفعله أو امتناعه او بإمهال منه 

 . 75وإدراك ويسبب ضررا له، يلزم من وقع هذا الضرر خبطئه ان يقوم بتعويضهحيطته، يصدر عن متييز 

ويف جمال قانون االستهالك فالعيب هو اخلطأ الذي خيل بالسالمة اليت ينتظرها املستهلك عند 

تعد عيبا، ويسأل صاحب  او اليت تشكل خطر أتعامله مع املتدخل، فالصفة الغري طبيعية يف املنتوج 

يطرة الفعلية على ادوات تنفيذ نشاطه مما حيمله مسؤولية التعويض إذا سبب ضررا خلطأ عدم السا

والبد من األخذ بعني االعتبار عناصر ركن اخلطأ، حيث يعد العيب كعنصر مادي للخطأ، . للغري
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وما العيب اال اخالل املتدخل بالتزام احليطة واحلذر . والتمييز واإلدراك كعنصر معنوي لركن اخلطأ

  .      تياط وعدم اإلمهال لتحقيق األمان والسالمةواالح

التزام املتدخل بضمان السالمة يتمثل يف السيطرة الفعلية على تصرفات األشخاص  أنومبا 

بصحة  تضرواألشياء حىت ال تكون مصدر ضرر عند توجيهه ورقابته على أدوات التنفيذ، حبيث ال 

يتيقن ويتأكد أنه ال ميكن أن تشكل العملية  فعلى املتدخل ان. أو تكامله اجلسدي املستهلك

إلضرار بصحة املستهلك وامنه ومصاحله بالنسبة لألخطار لاالستهالكية يف خمتلف مراحلها مصدرا 

وعليه فإثبات العيب هو اثبات للركن املادي للخطأ، مما يعين انه ال يوجد فرق بني . املتوقعة علميا

ملرتكبه يف ظل األخطار اليت يتعرض هلا املستهلك من جراء  اثبات العيب او اثبات اخلطأ واسناده

التطور االقتصادي الواسع وما صاحبه من انتشار استخدام اآلالت والوسائل التقنية املتنوعة واملعقدة 

فاألحكام العامة املنظمة لركن اخلطأ احكام . جل توفري خمتلف املنتوجات املطلوبة يف األسواقأمن 

فإذا كان املتدخل مطالب بتحقيق األمان والسالمة يف . ا حسب طبيعة وحمل العقدمرنة، يتسع نطاقه

املتدخل  عود علىاملنتوجات، وكل ضرر يلحق باملستهلك يف صحته وامنه ومصاحله لعيب يف املنتوج، ي

ساس عدم اخذه لالحتياطات الالزمة واحلذر واحليطة املطلوبة  مما يشكل خطا يف جانب أعلى 

ضرر جراء املنتوجات املعيبة تالتايل تقوم املسؤولية عن الفعل الشخصي ويعوض املستهلك املاملتدخل وب
حيث قد يتمثل اخلطأ يف اإلمهال أو التقصري . 77حىت واذا مل تربطه باملسؤول عالقة تعاقدية ، هذا76

 اليت كيةيف اخذ االحتياطات الالزمة أثناء مباشرة املتدخل لنشاطه ما ينجر عنه احلوادث االستهال 

  . ضررتتلزمه بتعويض املستهلك امل

واملستقر عليه فقها وقضاء ان اخلطأ يف املسؤولية العقدية هو اخالل بالتزام تعاقدي ويف 

ان  معىن ذلك .مع ادراكه هلذا االخالل ،املسؤولية التقصريية هو اخالل الشخص بالتزام قانوين سابق

فإذا . يف سلوكه باليقظة والتبصر حىت ال يضر بالغريلشخص ضرورة حتلى اااللتزام القانوين يتمثل يف 

احنرف الشخص عن هذا السلوك الواجب وكان مدركا هلذا االحنراف يعد ذلك خطأ يستوجب 

ويتبني من خالل ذلك، ان املسؤولية هي مسؤولية عن العمل . 78مساءلته إلدراكه بانه يضر بالغري

ملسؤولية العقدية كاملسؤولية التقصريية قائمة على ركن ن املسؤول نفسه وان اعالشخصي الذي يصدر 

يف العقد، فإن  ااو طرف اجنبيأه ضرر للغري سواء كان نفإذا ثبت اخلطأ وترتب ع .اخلطأ كأساس قانوين

ضرر، وللقاضي حق تقدير قيام اخلطأ كما له حق تقدير انتفائه، كما قد تمرتكبه يلتزم بتعويض امل

وبالتايل جيب استبعاد النظرية املوضوعية . 79رة عدم التعسف يف استعمال احلقتستند املسؤولية اىل فك

ساس قانوين ألى عاستنادها  ماليت تقوم على العيب كأساس للمسؤولية املدنية للمنتج او املتدخل لعد



الحديثة التشريعات مستجدات في المسؤولية مستقبل الثالث المحور   
 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 273  

 

وإبقاء اخلطأ كركن جوهري يف املسؤولية العقدية والتقصريية للمستهلك ذلك ان املبدأ  ،صحيح وواقعي

لعاملي هو انه ال ميكن مساءلة شخص مل يرتكب بفعله أي خطأ او ارتكب خطأ ومل يؤدي ذلك اىل ا

  .   ضرار بالغريإلا

  

ضرر من إثبات العالقة السببية بين العيب تإلزام المستهلك الم: المطلب الثاني

  والضرر هو هدم ألساس المسؤولية الموضوعية

التقصريية للمتدخل، ال بد من ارتكاب خطأ مفاده و ألكي تقوم املسؤولية املدنية العقدية 

اإلخالل بإحدى االلتزامات التعاقدية او بالتزام قانوين سابق وعام الذي يقضي بعدم اإلضرار بالغري، 

القاه املشرع على عاتق املتدخل والزمه باحرتامه، كالتزام األمان والسالمة لضمان منتوج سليم قابل 

ىل اإلضرار إدى أو  ،ا االلتزام بعرض منتوج للتداول وهو غري سليم ومعيبوكل خمالفة هلذ. 80قيللتسو 

. ضررتيعد خطأ يستوجب تعويض املستهلك امل ،81من املستهلك ومصاحله املادية واملعنويةأبصحة و 

والضرر والعالقة ) العيب(فاملبدأ يف اطار القواعد العامة ال تقوم املسؤولية اال بعد اثبات ركن اخلطأ

بني اخلطأ والضرر، ذلك ان اخلطأ ال يؤدي اىل حتمل مسؤولية التعويض اذا مل يقرتن بركن  السببية

ثبات العالقة إمن هنا جاءت فكرة . ن الضرر ناتج عن خطأ صاحب السلعةأن يثبت أالضرر و 

  .ىل جانب ركين اخلطأ والضررإركان املسؤولية املدنية أوهي ركن من  ،السببية بني اخلطأ والضرر

ثبات العالقة السببية بني اخلطأ والضرر يقع على املدعي أي املضرور حىت يستقيد إبء ن عإ

ىل إبعد خروجه من حيز اإلنتاج  ةهانز السالمة والمن التعويض على اعتبار ان األصل يف املنتوج هو 

 140اما بالنسبة للمسؤولية املوضوعية املستحدثة مبوجب املادة . حيز االستعمال بإرادة املتدخل

يف . ركان املسؤوليةأثبات إت عن الطرف الذي يقع عليه عبء تسكفقد مكرر من القانون املدين، 

من القانون املدين الفرنسي، املستهلك املضرور بإثبات العيب  1386من املادة  9حني الزمت الفقرة 

الفرنسي عن موقف مث تراجع املشرع . يف املنتوج فضال عن الضرر والعالقة السببية بني العيب والضرر

ذلك مبا خيفف كاهل املستهلك املضرور اذ اكتفى مبطالبته إثبات الضرر والعالقة السببية بني العيب 

، وبعدها تراجع مرة أخرى ليبقي على إلزام املتضرر من إثبات العيب والضرر والعالقة السببية والضرر

اكتفى املشرع يف حني . 131-2016من األمر قم   8-1245العيب والضرر مبوجب املادة بني 

يف هذا ا�ال، األمر  االسالفة الذكر تاركا بذلك فراغ 1386اجلزائري باقتباس الفقرة األوىل من املادة 
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ىل تطبيق القواعد العامة يف اإلثبات لغياب نصوص خاصة باملسؤولية املوضوعية إالذي يدفعنا 

  .املستحدثة

وضوعية للمتدخل تقع على عاتق املستهلك املضرور، كان عبء اثبات اركان املسؤولية امل  إذا

. نكون بذلك قد افرغنا املسؤولية املوضوعية من حمتواها وهدمنا األساس القانوين الذي تقوم عليه

حيث مل يبق بعد ذلك أي مربر لوجود النظرية املوضوعية يف الساحة القانونية ألننا سنصطدم بأحكام 

التقليدية اليت تقوم على املعيار الشخصي، وبالتايل ليس هناك اية هي يف األصل من صنع املسؤولية 

  .مكرر من القانون املدين 140فائدة الستحداثها مبوجب املادة 

ن خصائص املسؤولية املوضوعية هي نفسها خصائص املسؤولية التقصريية، فالقول بان إ

كما ان اشرتاط . للمسؤولية التقصريية املسؤولية املوضوعية تقوم بقوة القانون، ما هي اال خاصية أصلية

اثبات العيب يف املنتوج أي خطأ املتدخل والضرر والعالقة السببية على املستهلك املضرور ما هو اال 

  .نفس األحكام املنظمة للمسؤولية التقصريية نتعبري ع

ما هي  يرتتب عن كل ما سبق، ان مسؤوليه املتدخل عن األضرار اليت تسببها منتجاته املعيبة

ساسها حتمل املخاطر وتبعة النشاط اإلنتاجي أاال مسؤولية مدنية، قد تكون عقدية او تقصريية، 

وبالتايل فهي مسؤولية تقوم على االعتبار الشخصي أي على خطأ املتدخل الواجب . والصناعي

قيام  اإلثبات خصوصا العنصر املادي للخطأ الذي يتمثل يف عيب يف املنتوجات الذي نتج عن عدم

وما يؤكد موقفنا هذا هي . املتدخل باالحتياطات الالزمة واملفروضة، او إلمهاله او لعدم احليطة واحلذر

الدفوع اليت ميلكها املتدخل حىت يتحلل من املسؤولية رغم وقوع الضرر، مما يعين أن ركن اخلطأ هو 

ن بقوة القانون إذا مت استبعاد اخلطأ، الركن اجلوهري يف املسؤولية املدنية وال ميكن ألية مسؤولية أن تكو 

حلق بالشخص نتيجة فعل يشكل يف نظر ا ذلك ان القاضي حيكم بالتعويض إذا وجد ان هناك ضرر 

                                .القانون خطأ إلخالل املسؤول  بالتزام من التزامات املفروضة عليه قانونا

لمهني من المسؤولية الموضوعية رغم إمكانية تحلل المتدخل ا: المطلب الثالث

على االعتبار الشخصي وجود العيب هو دليل على اإلبقاء  
       

تقوم املسؤولية املوضوعية للمتدخل على أساس حتمل تبعة النشاط اإلنتاجي والصناعي عن  

، وامنا تقوم سببها عن منتوجاته املعيبة، فال يعتد خبطأ املنتج أو خطأ من ينوب عنهتكافة األضرار اليت 
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فإذا كان سبب استحداثها بتلك الطبيعة اخلاصة خالفا . على أساس العيب الذي أساب املنتوج

للقواعد العامة اليت تقيم املسؤولية على أساس اخلطأ، هو لتحقيق التوازن بني مصاحل املستهلكني 

االقتصادية واملعرفة الفنية واملتدخلني على اعتبار ان العالقة االستهالكية غري متكافئة من حيث القوة 

وحىت نضمن عدم ختلص املتدخل من املسؤولية عن األضرار اليت تسببها منتجاته املعيبة لعدم . والتقنية

توفرها على األمان والسالمة املنتظرة من مجهور املستهلكني، اقرت معظم التشريعات امكانية حصول 

مله عبء اثبات خطأ املتدخل، حيث حتن املستهلك على حقه يف التعويض عن تلك االضرار دو 

اذا كان االمر كذلك  .تتحقق هذه املسؤولية بقوة القانون أي مبجرد حدوث الضرر من سلعة معيبة

فلماذا اتاح املشرع للمتدخل سبال عديدة لدفع املسؤولية عنه منها ما هو منصوص عليه يف القواعد 

ملفاجئ، خطأ صدر من املستهلك املضرور أو خطأ صدر العامة اليت تتمثل يف القوة القاهرة واحلادث ا

سؤولية املتدخل املرتبطة بطرح املنتوج للتداول وأخرى مبمن الغري، ومنها ما هو متعلق بالقواعد اخلاصة 

؟ سنتناول كل هذه الدفوعات اليت ميلكها العيب وأسباب هلا عالقة بالتطور العلميتتعلق بتقدير 

   : لية يف الفرعني التالينياملتدخل للتحلل من املسؤو 

  األسباب العامة لإلعفاء من المسؤولية: الفرع األول

إذا أثبت : " من القانون املدين 127لقد عدد املشرع اجلزائري تلك األسباب حصرا يف املادة 

يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من  الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب ال

أ صدر من الغري، كان غري ملزم بتعويض هذا الضرر، ما مل يوجد نص قانوين أو املضرور أو خط

 03وهكذا فإن األسباب العامة لإلعفاء من املسؤولية ميكن حصرها يف ". اتفاقي خالف ذلك

  :أسباب

  القوة القاهرة والحادث المفاجئ: والأ

من املسؤولية، غري أنه مل رغم أن املشرع اجلزائري قد جعل القوة القاهرة من أسباب اإلعفاء 

أمر غري متوقع حصوله، وال : " يعط هلا تعريفا خاصا ويذهب الفقه العريب إىل اعتبار القوة القاهرة

 .82"ميكن دفعه، يؤدي مباشرة إىل حصول الضرر

بأ�ا فعل وال ينسب إىل املدين، ليس متوقعا حصوله وغري ممكن دفعه : " كما عرفت أيضا

وقد عرفها القضاء بأ�ا حادث مستقل عرب إرادة املدين ومل يكن . 83"نفيذ االلتزاميؤدي إىل احتماله ت

  .84يف وسعه توقعه أو مقاومته

القوة  وقد حاول بعض الفقهاء التفرقة بني القوة القاهرة واحلادث املفاجئ، فقالوا أساسا بأن

اجئ التنفيذ مستحيال استحالة القاهرة جتعل التنفيذ مستحيال استحالة مطلقة، بينما جيعل احلادث املف
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وأنه من شروطها أن يكون احلادث . 85ا معىن واحدمنسبية، ويرى البعض اآلخر أن ال فرق بينهما وهل

) املنتج( عالقة السببية بني فعل املدعى عليه المستحيل التوقع ومستحيل الدفع ومن آثارها انتفاء 

  .والضرر الواقع للضحية أو املضرور

  ضرورخطأ الم: ثانيا

مسؤولية املنتج ميكن أن تنتفي أو :" من التوجيه األورويب ان 88/02جاء يف نص املادة 

ينتقص منها وفقا لظروف احلال، إذا ثبت خطأ املضرور أو أحد من يسأل عنهم  قد ساهم مع عيب 

خطأ وهو تأكيد للقواعد العامة يف املسؤولية املدنية اليت تنص على أن ". السلعة يف إحداث الضرر

إن مسؤولية املضرور تبدو واضحة يف مجلة من . املضرور ميكن أن يعفي أو خيفف من املسؤولية

احلاالت كتناول منتوجا منتهي الصالحية أو تركيب املنتوج بشكل خاطئ، مع حتذيره من ذلك 

واشرتاط تركيبه من شخص متخصص، ويذهب البعض من الفقه أن االعتداد خبطأ املضرور كسبب 

  10ن املسؤولية يستوجب توفر صفيت الفداحة و اجلسامة يف ذلك اخلطأ كأن يتناول املضرور معفى م

كميات مثال يف حني حذر بأن ال يتجاوز كميتني، فإذا تناول كميات أقل كأربع مثال فال يعفى خطأ 

 .86الضحية املنتج من املسؤولية يف هذه احلالة

  خطأ الغير: ثالثا

عل الغري هو أن يكون الفعل الضار مل يصدر ال عن املنتج أو إن ما يقصد به من خطأ أو ف

من يسأل عنهم وال عن املضرور ذاته وال يشرتط معرفة الغري املسؤول عن الفعل الضار أثناء وقوع 

 .احلادث بل يكفي إثبات وجود فعل للغري

ستوجب مما ي) خطأ الغري( وما ميكن مالحظته هنا هو أن املشرع اجلزائري استعمل مصطلح 

يف حني استعمل . أن يكون الفعل الذي قام به الغري من األفعال ملسؤولية املنتج أن يشكل خطأ

من القانون املدين الفرنسي وهو ما  13مكرر  1245املشرع الفرنسي مصطلح فعل الغري، يف املادة 

وإذا ثبتت املسؤولية . من شأنه التوسيع من إمكانية إعفاء املنتج من املسؤولية خالفا للمشرع اجلزائري

من  126املشرتكة للغري واملنتج فإننا نطبق يف ذلك املسؤولية التضامنية هلما واليت نصت عليها املادة 

مسؤولية املنتج :" أن منمن التوجيه األورويب  08وهو ما نصت عليه املادة  87القانون املدين اجلزائري

معىن ذلك أن مسامهة الغري يف الضرر تبقى  ".ال تنقص منها مسامهة فعل الغري يف إحداث الضرر

الفقه الفرنسي إىل اعتبار أن املنتج والغري مسؤوالن   يف حني يذهب. املسؤولية كاملة على كاهل املنتج

وهذا ما ذهب إليه املشرع اجلزائري يف . كل بقدر معني فكل منهما يتحمل التعويض بقدر خطئه

  .88 126املادة 
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  لخاصة لإلعفاء من المسؤوليةاألسباب ا: الفرع الثاني

  عدم توافر شروط قيام المسؤولية: والأ

من القانون املدين الفرنسي عن مسؤولية املنتج عن  10مكرر  1245طبقا ملا جاء يف املادة 

 :حاالت 03عيوب السالمة يف املنتوج، ميكن هلذا األخري الدفع بعدم مسؤوليته يف 

  حالة عدم طرح المنتوجات للتداول -1

وأن  ،للمنتج الدفع بعدم مسؤوليته عن املنتوجات املعيبة إذا أثبت أنه مل يطرحها للتداول ميكن

 245املادة  عليه نصتما  والعربة هنا ،للسرقة أو االستيالء هد له فيه كأن تتعرض منتوجاتي تداوهلا ال

ختلي املنتج عن  من القانون املدين الفرنسي على اعتبار أن املنتوجات طرحت للتداول �رد 4مكرر 

ها بإثبات ضحدلكنها قرينة بسيطة ميكن للمنتج  ،وهذا حلماية املضرور كقرينة عن املسؤولية ،حياز�ا

كإثبات سرقتها أو التخلي عنها لشخص التزم بإصالحها أو   منتوجاته، عدم التخلي اإلرادي عن

 .89إدخال تعديالت عليها قبل طرحها للتداول

أن املنتوج ال يكون حمال  389- 98من القانون الفرنسي  5- 1386وذلك ما أكدته املادة 

املنتوج الذي  ، أماإما بتسليم املنتوج للموزع أو للمستهلك مباشرة ،لتداول إال مرة واحدةواللطرح 

  .90ختلي أو تنازل املنتج النهائي للسلعةإذا لصنعه فال يعفى إال واحد أكثر من منتج فيه يتدخل 

  جات للتداول بغير هدف الربححالة عدم طرح المنتو  -2

يذهب بعض من الفقه إىل أن املنتج ميكنه ان يدفع بعدم مسؤوليته إذ أثبت أنه مل يطرح 

املنتوج للتداول �دف الربح، كأن يطرحه لغرض شخصي يف إطار إجراء التجارب حيث ال يسأل هنا 

 .91مسؤولية موضوعية بل مسؤولية شخصية وفقا لألحكام العامة للمسؤولية

يعفى املنتج إذا أثبت أن املنتج مل :" ب من التوجيه األورويب/ 7وذلك ما نصت عليه املادة 

  ".ينتج لغرض البيع أو لصورة أخرى من صور التوزيع أو لغرض اقتصادي للمنتج

ويرى رأي من الفقه عدم جدوى هذا الشرط أو احلالة ذلك أن احتمال إنتاج سلعة بغري 

  .92دوثغرض الربح أمر نادر احل

مبجرد  هإىل أن 10/05/2001وقد ذهبت حمكمة العدل األوروبية يف قرارها الصادر يف 

  .93استعمال املنتوج يف عالج طيب يرتب املسؤولية للمنتج ولو مل يطرحه للتداول العام
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  حالة نشوء العيب بعد طرحه للتداول -3

ن املسؤولية اذا أثبت أن ختلص املنتج م ب من التوجيه األورويب على إمكانية/ 7نصت املادة 

من القانون  10مكرر  1245وهو ما أكدته املادة . السلعة مل تكن معيبة أثناء طرحها للتداول

املنتج ال يكون مسؤوال إذا أثبت أن العيب مل يكن موجودا وقت العرض يف حلظة إطالق :" الفرنسي

مسؤولية إثبات ذلك يعود للمنتج ، غري أن 94"السلعة يف التداول بواسطته، وأن العيب ظهر بعد ذلك

ضرر الذي ال ميلك املعلومات الكافية حول املنتوج خالفا للمنتج املختص والذي يسهل توليس للم

عليه معرفة وإثبات ذلك وبذلك مت جتاوز صعوبة إثبات وجود عيوب خفية يف القواعد العامة 

 .95للمسؤولية وذلك ما أكدته اتفاقية سرتاسبورغ وبروكسل

  عدم مخالفة القواعد اآلمرة: ثانيا

يستطيع املنتج أن يتخلص من مسؤوليته إذا أثبت : " من التوجيه األورويب 78/1نصت املادة 

 1245وهذا ما أكدته املادة ". و الئحيةأأن العيب يرجع ملطابقة السلعة املنتجة لقواعد آمرة تشريعية 

إىل أنه ينبغي التفرقة  96عبد الباسط مجيعي حسنمن القانون املدين الفرنسي ويرى األستاذ  11مكرر 

احلالة اليت تنص فيها القواعد اآلمرة على ضرورة احرتام حد أدىن من املواصفات واحلالة . بني حالتني

سؤولية ألن القواعد مل متنعه من املالثانية اليت تلزم املنتج باتباع مواصفات معيبة ففي احلالة األوىل تقوم 

 .حسني منتوجهزيادة املواصفات لت

من عفى يو املشرع، طبق النص كما ألزمه املنتج ألن  ةسؤولياملأما يف احلالة الثانية ال تقوم 

سؤوليته طبقا لنظرية وفعل األمري أي أن ذلك يعود للدولة من خالل نصوصها التشريعية أو امل

  .التنظيمية

كاملشرع الفرنسي يف املادة   إال أن انعدام املسؤولية هنا يبقى مقيدا إذا شرط بعض التشريعات

من القانون املدين الفرنسي مسؤولية املنتج يف إصالح العيوب يف منتوجاته إذا اكتشف  12/ 1386

  .97عيب فيها خالل العشر سنوات األوىل لطرحها للتداول

  مخاطر التطور العلمي: ثالثا

على أن الكثري من العلوم يرتبط اإلنتاج الصناعي ارتباطا وثيقا بالتطور العلمي ويتفق اجلميع 

التجريبية والطبيعية ليست علوما دقيقة فما يثبت بأنه صاحل اليوم لإلنسان قد يفنده العلم الحقا  

ويعتربه مضرا ينبغي االبتعاد عنه، وهكذا ال ميكن التنبؤ مبخاطر التطور العلمي وعليه ال ميكن مساءلة 

 1245ثناء طرحه للتداول وهذا ما ذهبت إليه املادة عيبا أالعلم  ال يراه املنتج عن عيب يف منتوجه

من القانون املدين الفرنسي حيث نصت على إمكانية ختلص املنتج من مسؤولية  10/4مكرر 



الحديثة التشريعات مستجدات في المسؤولية مستقبل الثالث المحور   
 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 279  

 

منتوجاته املعيبة عندما يثبت أن مستوى التطور العلمي أثناء طرحه للمنتوج للتداول مل يكن يسمح له 

 :مبعرفة ذلك العيب وذلك بشروط أساسية

  :شروط اإلعفاء من املسؤولية بسبب خماطر التطور العلمي

  : لتحقق تلك الشروط البد من توفر عنصرين

  .حتديد مستوى املعرفة الفنية والعلمية وقت طرح املنتوج املعين للتداول - )أ 

  .98إثبات أن املنتوج قد احرتم مستوى التطور العلمي املذكور -)ب

 06ذ بسبب اإلعفاء من املسؤولية هذا من خالل املادة ونعتقد بأن املشرع اجلزائري قد أخ

واملتعلق بالقواعد املطبقة يف جمال أمن  06/05/2012املؤرخ يف  203 -12من املرسوم التنفيذي 

  :املنتوجات

تثبت مطابقة السلعة أو اخلدمة من حيث إلزامية األمن بالنظر لألخطار اليت ميكن أن تؤثر على " 

  :تقيم مطابقة السلعة أو اخلدمة من حيث إلزامية األمن مبراعاة .صحة املستهلك وأمنه

  .التنظيمات واملقاييس اخلاصة املتعلقة �ا - 

 ..."املستوى احلايل للمعارف والتكنولوجيا - 

غري أن سبب اإلعفاء من املسؤولية بسبب خماطر التطور العلمي ليست مطلقة إذا استبعدت 

ومنها أن املشرع الفرنسي الذي استبعد تشييد املباين وزرع . بعض التشريعات جماالت معينة من ذلك

األعضاء البشرية وحقن الدم وبنوك حفظ احليوانات املنوية وبنوك العيون ومراكز زرع الكلى وهو ما 

 .99من القانون الفرنسي 1-11مكرر  1245نصت عليه املادة 

  

 خاتمةال

ضوعية املوحدة جاءت لتخدم مصلحة إن الدراسة اليت تعرضنا هلا تؤكد أن املسؤولية املو 

إىل حتقيق توازن بينهما يف املخاطر اليت املتضرر على حساب مصلحة املنتج املهين وبالتايل ال �دف 

وحنن نعلم ان الوظيفة الرئيسية . ميكن أن تنجر بسبب التطور العلمي والتكنولوجي يف جمال اإلنتاج

ة عادلة تعترب هدفا على درجة من األمهية، منظومة قانوني، فوضع للقانون هو إرساء العدل بني األفراد

نتائج وسيرتتب ، العقدية بالعالقة املغاالة يف محاية املستهلك على حساب املنتج املهين ستضر يف حني

اليت املسؤولية املوضوعية هذا ما خنشاه من خالل أحكام و . الناحية االقتصادية منوخيمة وعكسية 

 ،توقعةاملاألضرار املتوقعة وغري  تفاديدما ألزمته بواجب العلم بكافة العيوب لثقلت كاهل املهين عنأ
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ووزعت املخاطر املتأتية عن  ،تكون بذلك قد سوت بني املهين سيء النية واملهين حسن النيةحيث 

حنن نرى أن أساس املسؤولية املوضوعية غري سليم و  .عملية طرح املنتوج للتداول بطريقة غري عادلة

  :من جمال املسؤولية املدنية للمنتج املهين وذلك لألسباب التالية استبعادهب يتطل

وضوعي بعيدا عن التقدير الشخصي هو يف حد ذاته تقدير امللمعيار لإن تقدير العيب وفقا 

املنتج والذي يرتكز على درجة السالمة واألمن املنتظرين من مجهور  ارتكبهلواقعة اخلطأ الذي 

اذا اهلروب حنو اخللف يف حماولة حتديد األساس القانوين للمسؤولية املستحدثة وإعطاء فلم. املستهلكني

أمن وسالمة  بالتزامهو إخالل املنتج املهين فالعيب . تفسري ومهي ال يتماشى مع واقع املسؤولية املدنية

 التزام اعتبارإىل ، فهذا دليل على وجود خطأ املنتج املهين، مما أدى املنتوجات اليت وضعها يف التداول

مع التوقع املشروع للشخص املعتاد وهو املعيار  املنتج بضمان السالمة واألمن إلتزاما بتحقيق نتيجة

معيار العيب عنصرا مباشرا يف حتديد العيب  اعتباروعليه ال ميكن  .الذي يتم على أساسه تقدير اخلطأ

املنتج املهين  التزاموهو مدى  أالاخلطأ وإمنا هو أحد املؤثرات املتعلقة بعنصر من عناصر تقدير 

معىن ذلك أنه من غري املنطق  .بالسالمة وأمن املنتوجات املتوقعة بشكل مشروع من قبل املستهلكني

قيام مسؤولية املنتج املهين مىت قام بإنتاج سلعة سببت خماطر للمستهلكني دون البحث عن وجود 

  .وهو مبدأ عاملي وأبدي خطأ، فاملسؤولية تقوم عند حتقق خطأ املنتج

إن تقديس ركن العيب الذي يعد حجر الزاوية يف املسؤولية املوضوعية اليت أنشأها املشرع 

 من القانون املدين الفرنسي 1386/1ومن بعده املشرع الفرنسي مبوجب املادة  1985األورويب سنة 

املادة عات من بينها ، وتلتها عدة تشري131-2016من األمر رقم  1245واملادة  389– 98رقم 

سلبية على املسؤولية اخلطئية وعكس ما كان  اثار آرتب  مكرر من القانون املدين اجلزائري، 140

جاءت املسؤولية املوضوعية بأحكام تتصف  نفمن جهة املستهلك، حىت وإ. ناينتظره الطرف

  اس للمسؤولية املوحدةاخلطأ كأس استبعادن أ إالبالتخفيف واإلعفاء من إثبات خطأ املنتج املهين، 

املشرع أتاح ، ذلك أن غري موفق اختياراكان   كضمانة لتعويض كافة األضرار النامجة عن نشاط املنتج 

املسؤولية عنه، منها ما هو منصوص عليه يف القواعد العامة، كالقوة  دفععدة وسائل ل لمنتج املهينل

ما هو متعلق بالقواعد اخلاصة مبسؤولية املنتج  ضرر أو الغري، ومنهاتوالسبب األجنيب وخطأ املالقاهرة 

و أن أاملهين أو املتدخل كإثبات أن السلعة اليت سببت الضرر مل تكن معيبة وقت طرحها يف السوق 

واملادة  ب من التوجيه األورويب/7وقد نصت على ذلك املادة  الحق، العيب نشأ يف وقت

من األمر رقم  4-1245واملادة  389- 98رقم  من القانون املدين الفرنسي 3 -1386/11

عيب راجع إىل أن ال ثبتأن يككما ميكن للمنتج املهين أن يتحلل من املسؤولية    .2016-131
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اخلاصة الصادرة عن السلطات العامة و مرة آلالقواعد القانونية والتنظيمية ا إنتاج السلعة وفقا ملا ورد يف

 5 -1386/11من التوجيه األورويب واملادة  78/1ة طبقا ملا جاء يف املاد االستهالكبتنظيم جمال 

أو  .131-2016من األمر رقم  10-1245واملادة  389-98رقم  من القانون املدين الفرنسي

 أن يدفع باستحالة التنِبؤ مبخاطر التطور العلمي والتكنولوجي عن عيوب وجدت يف املنتجات عند

العيب، وقد نصت على  اكتشافاليت تسمح للمنتج من  العلمية املعرفةتوفر إطالقها يف التداول لعدم 

من القانون املدين الفرنسي وهو ما يعين ان املشرع الفرنسي قد وضع  4-1386/11ذلك املادة 

  .على عاتق املستهلك خماطر التطور العلمي والتكنولوجي

لية أما من جهة املنتج املهين فإن عيب املنتوج يشكل األساس الذي تقوم عليه املسؤو 

، املوضوعية املوحدة، حيث ال يتوجب على املتضرر إثبات خطأ املنتج املهين أو خطورة املنتوجات

فيكفي إثبات وجود الضرر جراء العيب الذي مل يوفر األمن والسالمة يف السلعة اليت عرضت 

أ كأساس باخلط االحتفاظباملسؤولية اخلطئية اليت ترى ضرورة  اخطري  ا، وهو ما يعترب مساسللتداول

 أن إدانة الشخص وإلزامه بالتعويضوالذي يعترب مهما ألسباب أخالقية وروحية، ذلك  ،للمسؤولية

املنتج حىت يلزم  ما فعل شخصب فال يكفي أن حيدث الضرر .دون خطأ من جانبه هي إدانة لربيء

 شرتطتهابتعويضه، بل جيب أن يكون ذلك الفعل خطأ، فهو شرط ضروري للمسؤولية املدنية، وقد 

واألساس الشخصي هو األساسي القانوين احلقيقي والسليم ملسؤولية املتدخل  .مجيع التشريعات املقارنة

ن املشرع اجلزائري والتشريعات املقارنة نصت صراحة على جمموعة من االلتزامات أباعتبار 

وكل خمالفة من . واالحتياطات واإلجراءات الوقائية يف كل مرحلة من مراحل عرض املنتوج لالستهالك

 .عن هذا اإلخالل وإثبات خطئه مسؤوليتهتتطلب حتمل اللتزامات اخلاصة بنشاطه لطرف املتدخل 

والقول بغري ذلك من  ،تعويض الضرر إال إذا كان قد حدث خبطئه تحملفاملبدأ أن الشخص ال ي

ثر سلبا على االقتصاد وبالتايل التطور والتقدم العلمي وهو ما يؤ  واالبتكارشأنه أن يعرقل اإلبداع 

     .الوطين
                                                           

بشأن  1985يوليو  25لق باملسؤولية عن املنتجات املعيبة الصادر بتاريخ املتعEEC  85/374رقم  التوجيه األورويب 1

، على املوقع تقريب القوانني واللوائح واألحكام اإلدارية للدول األعضاء فيما يتعلق باملسؤولية عن املنتجات املعيبة

  http://data.europa.eu/eli/dir/1985/374/1999-06-04        :التايل
 

حسن عبد . دمن القانون املدين الفرنسي، و  1386/14واملادة  85/374من التوجيه االورويب رقم  1ة راجع املاد 2

، ص 2000الباسط مجيعي، مسؤولية املنتج عن األضرار اليت تسببها منتجاته املعيبة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

175 .  
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  3 (F) DEFFERAD, Une analyse de l’obligation de sécurité à l’épreuve de la cause  
étrangère, Dalloz,  revue 1999, p.368.        
  

بشأن املسؤولية املوحدة القائمة على أساس  1985يوليو لسنة  25يف  85/374راجع التوجيه األورويب رقم  4

   .موضوعي
، يتعلق 2009ير سنة فربا 25املوافق  1430صفر عام  29مؤرخ يف  03-09من قانون رقم  9تنص املادة  5

جيب أن تكون :" على انه،2009مارس  8، الصادرة يف 15حبماية املستهلك وقمع الغش، اجلريدة الرمسية عدد 

ىل االستعمال املشروع املنتظر منها، وان ال تلحق إاملنتوجات املوضوعة لالستهالك مضمونة وتتوفر على األمن بالنظر 

وذلك ضمن الشروط العادية لالستعمال او الشروط األخرى املمكن توقعها  ضررا بصحة املستهلك وأمنه ومصاحله،

  ".   من قبل املتدخلني

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة أيب بكر، )دراسة مقارنة(قادة شهيدة، املسؤولية املدنية ملنتج 6

   .178، ص  2004/2005تلمسان، 

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه ويسبب ضررا :" القانون املدين بقوهلا من 124هذا ما يستفاد من املادة  7

كل من جيب :" من نفس القانون اليت تنص على ان 134وكذا املادة ". للغري، يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض

اجلسمية، يكون ملزما  عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص يف حاجة اىل رقابة بسبب قصر او بسبب حالته العقلية او

كل :" اليت تعترب 138/1يضاف اىل نطاق املسؤولية املادة ". بتعويض الضرر الذي حيدثه ذلك الشخص بفعله الضار

  ". من توىل حراسة شيء وكانت له قدرة االستعمال والتسيري والرقابة، يعترب مسؤوال عن الضرر الذي حيدثه ذلك الشيء

حنو مسؤولية ( ند فتحي عبد الرحيم عبد اهللا، دراسات يف املسؤولية التقصرييةراجع تفاصيل هذا التعريف ع 8

  .  31، ص2005، منشأة املعارف، اإلسكندرية، )موضوعية
9 Philippe MINLINVAUD, Mustapha MEKKI, Jean-Baptiste SAUBE, Droit des 
obligations,13° édition, Lexis Nexis, 2010, p.67. 
                                                                                       

 

     ، 1985، دار احلداثة، لبنان،)دراسة مقارنة(السعيد مقدم، التعويض عن الضرر املعنوي يف املسؤولية املدنية  10

  . 56ص 

11 (H).MAZEAUD, La responsabilité civile du vendeur fabricant, p.611. Et (Ph). La 
responsabilité civile du fabricant en droit français, Gaz Pal, 1973, p.150.        
12   Loi n. 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits 
défectueux et la protection de l’environnement. www. legifrance.gouv.fr 

13   ordonnance 2016-131 du 10 Février 2016 : réforme du droit des contrats, du régime 
général et de la preuve des obligations. www. legifrance.gouv.fr

 

مسؤولية املنتج، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، رسالة  ،مامش نادية. د راجع يف هذا املعىن بشيء من التفصيل 14

   .46ص  ،  2012ستري، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، ماج
جيب أن يليب كل منتوج معروض لالستهالك، الرغبات :" على انه 03-09من القانون رقم  11تنص املادة  15

كمياته املشروعة للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته األساسية وتركيبته ونسبة مقوماته االزمة وهويته و 

   ".وقابليته لالستعمال واألخطار النامجة عن استعماله
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استجابة كل منتوج موضوع لالستهالك للشروط املتضمنة يف اللوائح الفنية، :" املطابقة هي أناليت تنص على  16

   ".وللمتطلبات الصحية والبيئية والسالمة واألمن اخلاصة به

لسنة  78 عدد، اجلريدة الرمسية 1975سبتمرب  26املوافق  1395رمضان  20املؤرخ يف  75/58رقم  األمرمن  17

ذا مل يشتمل املبيع على إيكون البائع ملزما بالضمان، :" بقوهلا، املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم، 1975

نتفاع به و من االأاذا كان باملبيع عيب ينقص من قيمته،  أوالصفات اليت تعهد بوجودها وقت التسليم اىل املشرتي 

فيكون البائع . و استعمالهأو حسبما يظهر من طبيعته أحبسب الغاية املقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع، 

  ".  ضامنا هلذه العيوب ولو مل يكن عاملا بوجودها

ؤولية من القانون املدين الفرنسي اليت تقضي بأن املسؤولية املوضوعية هي مس 1384/1هذا ما يستفاد من املادة  18

   .بقوة القانون تقوم مبعزل عن فكرة اخلطأ

راجع يف هذا املعىن بشيء من التفاصيل قادة شهيدة، املسؤولية املدنية للمنتج، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة   19

  . 41.، مصر، ص 2007للنشر، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، 

20  CALAIS- AULOY Jean et STEINMETZ Frank, Droit de la consommation, Dalloz 
,Paris, 5ème édition, 2000, P. 340.                                                          
 

  . 223. حسن عبد الباسط مجيعي، مرجع سابق، ص 21

.23. ، ص 2009زهية حورية سي يوسف، املسؤولية املدنية للمنتج، دار هومة، اجلزائر،   22 

231-Le terme « producteur» désigne le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une 
matière première ou le fabricant d’une partie composante,  et toute personne qui se 
présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre 
signe distinctif. 

2-Sans préjudice de la responsabilité du producteur, toute personne qui importe un 
produit dans la communauté en vue d’une vente, location, leasing ou toute autre forme 
de distribution dans le cadre de son activité commerciale est considérée comme 
producteur de celui-ci au sens de la présente directive et est responsable au même titre 
que le producteur. 

3-Si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque fournisseur en sera considéré 
comme producteur, à moins qu’il n’indique à la victime, dans un délai raisonnable, 
l’identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit. Il en est de même dans le 
cas d’un produit importé, si ce produit n’indique pas les l’identité de l’importateur au 
visé au paragraphe 2, même si le nom du producteur est indiqué.  

23. زهية حورية سي يوسف، املسؤولية املدنية للمنتج، املرجع السابق، ص  24  

25 Art1244-5/2°:Qui importe un produit dans la communauté européenne en vue d’une 
vente, d’une location avec ou sans promesse de vente, ou de toute       autre forme de 

distribution.                                            

املتعلق بضمان املنتوجات واخلدمات، اجلريد الرمسية  15/09/1990املؤرخ يف  266 -90املرسوم التنفيذي رقم  26

  .  1990نوفمرب سنة  21الصادرة بتاريخ  50عدد 

، يتعلق حبماية 2009فيفري سنة  25املوافق  1425م مجادى األول عا 5املؤرخ يف  03 -09القانون رقم  27

  . 2009مارس سنة  08املؤرخة يف  15املستهلك وقمع الغش الصادر باجلريدة الرمسية عدد 
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، حيدد القواعد 2004يونيو سنة  23املوافق  1425مجادى األول عام  5مؤرخ يف  02 -04القانون رقم  28 

  .2004يونيو سنة  27املؤرخة يف  41ريدة الرمسية عدد املطبقة على املمارسات التجارية، اجل

جمموع مراحل : " على ان عملية وضع املنتوج لالستهالك هي 03- 09من قانون  3من املادة  8تنص الفقرة  29

". اإلنتاج واالسترياد والتخزين والنقل والتوزيع باجلملة وبالتجزئة  
30 CALAIS- AULOY Jean et STEINMETZ Frank, op.cit., p. 04                                                                                                                     

ونية للمستهلك، دراسة يف القانون املدين واملقارن، الدار انظر يف هذا املعىن عامر قاسم امحد القيسي، احلماية القان 31

  . 09. ، ص 2002العلمية الدولية للنشر والتوزيع، األردن، 

امللغاة من القانون املدين الفرنسي  1386من التوجيه االورويب السالف الذكر واملادة  1راجع يف هذا الصدد املادة  32

  .من نفس القانون 1245واملادة 

  .من القانون املدين الفرنسي 3- 1245امللغاة واملادة  4-1386من التوجيه االورويب واملادة  1/ 6ادة امل 33

.وما بعدها 174. حسن عبد الباسط مجيعي، املرجع السابق، ص. د 34  

35 (J.P.) PIZZIO, L’introduction de la notion de consommateur en droit Français, 
Recueil Dalloz, 1982, chronique, p.91.                                                    

 

يتعلق برقابة اجلودة وقمع الغش، الصادر باجلريدة الرمسية  30/01/1990املؤرخ يف  39-90مرسوم تنفيذي رقم  36

  . 31/01/1990بتاريخ  05عدد 

37 Art1386-3 : « Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un 
immeuble y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse, et de la pêche, 
l’électricité est considérée comme un produit ».   

 

لكه، رصدا غري ان املنقول الذي يضعه صاحبه يف عقار مي:" من القانون املدين على ما يلي 683/2تنص املادة  38

". على خدمة هذا العقار او استغالله، يعترب عقارا بالتخصيص  

فتحي عبد الرحيم عبد اهللا، دراسات . انصار هذا الرأي هم أصحاب املدرسة الوضعية اإليطالية، انظر يف ذلك د 39

   .20، ص 2005، منشأة املعارف باإلسكندرية، )حنو مسؤولية موضوعية( يف املسؤولية التقصريية
40 Henri MAZEAUD, Bernard STARCK, La pluralité des causes de dommage et la 
responsabilité civile, J.C.P. 1970, p. 133.                                                                                                                                           
41 (   Philippe MINLINVAUD, Mustapha MEKKI, Jean-Baptiste SAUBE, Droit des 
obligations, 13° édition, Lexis Nexis,2010, p. 219.                                                                        
42 Alain BENABENT, Droit des obligations, 14° édition, LGDJ , 2012, p. 209.                                                                                                       

حممد بودايل، محاية املستهلك يف القانون املقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب احلديث، اجلزائر،  43

  . 132و 131ص ،  2006

.99، ص  2007قادة شهيدة، املسؤولية املدنية للمنتج، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر،  44  

.وما بعدها 768، ص  520عبد الرزاق السنهوري، املرجع السابق، فقرة   45  

، منشأة املعارف، اإلسكندرية، )وضوعيةحنو مسؤولية م(فتحي عبد الرحيم عبد اهللا، دراسات يف املسؤولية التقصريية 46

   . 88، ص 2005

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه ويسبب ضررا للغري : " من القانون املدين اجلزائري على 124تنص املادة  47

   ".يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض
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من  1245واملادة  لية املوضوعية املوحدةخبصوص املسؤو  1985من التوجيه األورويب لسنة  األوىلاملادة  تقابلها 48

  . 131–2016األمر رقم 

حسن عبد الباسط مجيعي، مسؤولية املنتجني األضرار اليت تسببها منتجاته املعيبة، دار النهضة العربية، القاهرة، . د 49

  .180ص  2000سنة 

.182حسن عبد الباسط مجيعي، املرجع السابق، ص . راجع يف هذا املعىن د  50  

.مكرر من القانون املدين اجلزائري 140من القانون املدين الفرنسي واملادة  1386/1ذا ما يستنتج من املادة ه  51  

حممد شكري سرور، مسؤولية املنتج عن األضرار اليت تسببها منتجاته اخلطرة، دار الفكر العريب، الطبعة األوىل، . د 52

   .102، ص 1983سنة 

. س. دمسؤولية منتج الدواء عن مضار منتجاته املعيبة، دار النهضة العربية، القاهرة،  حممد سامي عبد الصادق، .د 53 

   .108ص ن ،

   .وما بعدها 768ص  520عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، املرجع السابق، فقرة  54 

من القانون املدين  2و 11/1ذكر واملادة السالف ال 1985أ و ب من التوجيه األورويب لسنة /7راجع املادة  55

   .الفرنسي

   .89حسن عبد الباسط مجيعي، املرجع السابق، ص . د 56
سرور حممد شكري، مسؤولية املنتج عن األضرار اليت حتدثها منتجاته اخلطرة، دار النهضة راجع يف هذا اخلصوص  57

  .65العربية، القاهرة، ص 
 للمنتج بشأن املسؤولية املوضوعية املوحدة 1985لسنة   85/374ويب رقم من التوجيه األور  4نظر املادة أ 58

   .السالف الذكر

59  Article 1386-9 code civil français : «  Dernière modification du texte le 01 janvier 
2016- document générale le 06 janvier 2016- copyright© 2007-2016 légiférée.                                              

. 768ص  520عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، املرجع السابق، فقرة   60  

.وما بعدها 135حممد سامي عبد الصادق، املرجع السابق، ص . التفصيل د انظر يف هذا املعىن بشيء من  61  

على الدائن إثبات االلتزام وعلى املدين :"  اجلزائري هذه القاعدة بنصها على انهمن القانون املدين 323أقرت املادة  62

من القانون املدين الفرنسي، حيث يتحمل  1315وهو ما تناولته بشيء من التفصيل املادة ". إثبات التخلص منه

من املدين الذي يدعي حترره  املدعي الذي يطالب بتنفيذ االلتزام عبء إثبات وجود هذا االلتزام، ويف املقابل يتحمل

  .  و سبب انقضائهأمنه، ان يثبت تسديده له 

كل شخص :" اليت تنص على أن املستهلك هو 03-09من قانون رقم  3/1ج من نص املادة تهذا ما يستن 63

صية طبيعي أو معنوي يقتين، مبقابل أو جمانا، سلعة أو خدمة موجهة لالستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخ

  " أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به،
دار  -مصادر االلتزام -عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، نظرية االلتزام بوجه عام 64

   .وما بعدها 768، ص  520،  فقرة 1997سنة . ن. م. النهضة العربية، د



الحديثة التشريعات مستجدات في المسؤولية مستقبل الثالث المحور   
 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 286  

 

                                                                                                                                              
وسرور حممد شكري، املرجع  وما بعدها 21اهللا، املرجع السابق، ص  راجع يف هذا املعىن فتحي عبد الرحيم عبد65

   .78السابق، ص 

يكون العقد ملزما للطرفني، مىت تبادل املتعاقدان :" من القانون املدين بقوهلا على انه 55هذا ما يستفاد من املادة 66

اقدين، فال جيوز نقضه وال تعديله إال العقد شريعة املتع:" نأاليت تنص على  106واملادة ". االلتزام بعضهما بعضا

   ".باتفاق الطرفني، أو لألسباب اليت يقررها القانون

67Jean HAUSER, Les contrats, presses universitaires de France, Vendôme, 1977,p.5.            
                                                                             

.03-09من قانون محاية املستهلك وقمع الغش رقم  3من املادة  7و  1هذا ما جاء يف الفقرة   68  

69 Jean HAUSER, Les contrats, op. cit. p.32.                                                                                                                       
                                         

، مؤرخة يف 101، املتضمن القانون التجاري، جريدة رمسية عدد 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  59-75األمر رقم 70

    .       املعدل واملتمم 1975ديسمرب  19

ضد ) ز. ش(ني ، قضية ب1983مارس  30، صادر بتاريخ 27429قرار ا�لس األعلى، الغرفة املدنية، رقم ظر ان71

  .42، ص 1989سنة  01، منشور با�لة القضائية، عدد)مدير الشركة الوطنية للسكك احلديدية(

ضد ) ف. م(، قضية بني 1983مارس  02، صادر بتاريخ 20310انظر قرار ا�لس األعلى، الغرفة املدنية، رقم  72

  . 42، ص 1989سنة  01، منشور با�لة القضائية، عدد)ب. م(

73(G). VINEY et (P). JOURDAIN, Traité de droit civil, les conditions de la 
responsabilité, Les obligations, LGDJ , p. 429.                                                               

  . 262، ص 2001القاهرة، سنة  ناصر العتييب، فكرة اجلوهرية يف العالقة العقدية، دراسة مقارنة، دار الكتب،. د 74

ال يسأل املتسبب يف الضرر الذي حيدثه بفعله او :" من القانون املدين على أنه 125يف هذا املعىن تنص املادة  75

   .من نفس القانون السالفة الذكر 124يضا املادة أو ". ذا كان مميزاإال إامتناعه او بإمهال منه او عدم حيطته 

.السالف الذكر 03- 09من القانون رقم  10و 9، 4ادة راجع يف هذا األساس امل 76  

كل شخص طبيعي أو معنوي يقتين، مبقابل أو جمانا، سلعة أو خدمة :" على أن املستهلك هو 3/1تنص املادة  77

   ".و حيوان متكفل بهأو تلبية حاجة شخص آخر أجل تلبية حاجته الشخصية أموجهة لالستعمال النهائي من 

.من القانون املدين 125من حكم املادة  هذا ما يستفاد  78  

.مكرر من القانون املدين 124انظر نص املادة  79 

جيب أن تكون املنتوجات املوضوعة :" على أنه 03-09من قانون محاية املستهلك وقمع الغش رقم  9تنص املادة  80

نها، وأن ال تلحق ضررا بصحة ىل االستعمال املشروع املنتظر مإلالستهالك مضمونة وتتوفر على األمن بالنظر 

و الشروط األخرى املمكن توقعها من قبل أاملستهلك وأمنه ومصاحله، وذلك ضمن الشروط العادية لالستعمال 

   ".املتدخلني

  . السالف الذكر 03-09من قانون محاية املستهلك وقمع الغش رقم  3من املادة  11راجع يف هذا الصدد الفقرة 81

د، محاية املستهلك دراسة مقارنة يف قوانني محاية املستهلك والقواعد العامة يف القانون املدين، أشرف  حممد رزق قاي 82

  .414ص 
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Le médecin : obligation de moyen ou de résultat ? 

Introduction :                                                                                                                                                            
Aujourd’hui la médecine est caractérisée par son efficacité. Le progrès 
médical, en avancée constante, se traduit par le développement des 
connaissances et des technologies médicales : progression des méthodes 
d’exploration, des indications thérapeutiques ou opérations nouvelles 
avec comme conséquence une augmentation considérable des prises de 
risque associées à l’esprit d’initiative des médecins. Ces derniers ne se 
contentent plus seulement à soigner ou à prévenir les maladies mais 
entreprennent de répondre à une demande médicale de plus en plus 
pressante, à certaines convenances ou désirs de confort soit en modifiant 
certaines caractéristiques naturelles du patient (chirurgie esthétique) ou 
en palliant la défaillance d’une fonction naturelle (procréation 
médicalement assistée) …etc. 

Ce progrés de la médecine contemporaine s’est accompagné 
toutefois d’autres éléments tels que la dangerosité et la complexité de 
l’acte médical rendant parfois latâche du médecin délicate, ce qui peut 
provoquer des accidents médicaux engageant la responsabilité médicale 
de ce dernier. 

La responsabilité médicale estmultiple. Derrière l’intervention du 
droit civil oudu droit administratif, selon le statut privé ou public du 
médecin, de nombreuses autres branchesdu droit sont également 
sollicitées. Ainsi, en cas d’atteinte à l’intégrité physique du patient, le 
droitpénal permet à la victime de se porter partie civiledans le cadre d’un 
procès initié, devant les juridictions répressives. La loi sanitaire et le 
Code de déontologie médicale peuvent également servir à une action 
disciplinaire devant les juridictions ordinales. 

Dans cette même logique, la responsabilité médicale n'est 
pluscantonnée à la simple relation médecin-patient. Elle englobe 
désormais l'univershospitalier dans la mesure où la responsabilité 
administrative et pénale del'hôpital pourraient être engagées.Cependant, 
seule laresponsabilité civile retiendra ici notre attention car c'est elle qui 
trouve às'appliquer quand un médecin exerce dans le secteur libéralet 
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notre étude se limiteraà la relation médecin-patient, relation qui a 
également évolué. 

Antérieurement, il était essentiellement demandé au médecin 
deconserver ou de rétablir la santé du malade. L'acte médical se résumait 
à un besoin de guérir ou d'atténuer unemaladie. Dans cette optique, 
l’obligation du médecin était une obligation de moyen dans la mesure où 
celui-ci ne peutpromettre la guérison du malade en raison de l'aléa 
inhérent à tout acte de soins età la maladie. 

Néanmoins, jurisprudence et doctrine ultérieure ont mis en exergue 
la coexistence de deux obligations du médecin : une obligation principale 
qui est une obligation de moyens (I) et une obligation accessoire qui est 
une obligation de résultat(II).En outre, la révolution numérique a permis 
de développer de nouveaux outils au service de la médecine. C’est le cas 
de la téléconsultation qui est un véritable acte médical qui vient 
compléter la consultationprésentielle(III). 

I. L’obligation principale: une obligation de moyens 

Selon l'arrêt Mercier rendu par la Chambre Civile de la Cour de 
Cassation française le 20 mai 1936 : " Il se forme entre le médecin et son 
client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l'engagement, 
sinon, bien évidemment, de guérir le malade, ce qui n'a d'ailleurs jamais 
été allégué, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, ainsi 
que paraît l'énoncer le moyen du pourvoi, mais consciencieux, attentifs 
et, réserve faites des circonstances exceptionnelles, conformes aux 
données acquises de la Science "1. 

Cette décision a été déterminante dans l’orientation de la 
jurisprudence médicale et par la suite le développement du droit médical. 
En effet, elle aprécisé que le médecin contracte une obligation de moyens 
avec son patient (A), maiselle a été aussi à l’origine des autres 
obligations complémentaires du médecin dérivant de ce contrat 
médical(B). 

A. Une obligation principale contractuelle 

La Cour de cassation a reconnu donc pour la première fois 
l’existence du contrat médical entre le médecin et le malade. Toutefois 
cette jurisprudence n’en a pas donnée de définition du contrat médical. 
C’est donc à la doctrine qu’est revenue la tâche, particulièrement 
complexe, de définir et de tracer les contours de la notion. 
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« Le contrat médical à proprement parler est celui qui se conclut entre le 
médecinexerçant à titre libéral et son client, en vue d'un diagnostic et, le 
cas échéant, d'exploration,de soins, d'un traitement ou d'une intervention 
chirurgicale»2 . 

Le contrat médical est un contrat civil en ce sens que l’activité 
médicalen’est pas considérée comme commerciale. Ce serait 
particulièrement contraire à ladéontologie età la philosophie du droit 
médical.Néanmoins, il reste un contrat onéreux puisque le patient a 
l’obligation de rémunérer le médecinpour sa prestation. Cette dualité des 
obligations, certaines incombant au médecin et d’autresau patient permet 
d’affirmer que le contrat médical est également synallagmatique. 

C’est un contrat intuitu personae autrement, dit un contrat qui tient 
compte de la qualité etde l'identité du co-contractant dans la mesure où le 
médecin et le patient ont une liberté dechoix. Celle- ci est d’ailleurs 
énoncée par le Code de déontologie médicale algérien dans sonarticle 42 
qui dispose que « Le malade est libre de choisir ou de quitter son 
médecin ou sonchirurgien-dentiste. Le médecin, le chirurgien-dentiste 
doit respecter et faire respecter ce droitdu malade... »3 

Ce qui ressort aussi de l'arrêt Mercier est que le contrat médical ne 
fait peser qu'une obligation de moyens sur le médecin dans la mesure où 
celui-ci ne peut promettre la guérison du malade en raison de l'aléa 
inhérent à tout acte de soins et à la maladie. Autrement dit, on ne peut 
imposer au médecin de guérir son patient parce que l’acte de soins est 
empreint d’un certain aléa fonction de la réceptivité du malade au 
traitement, de sa prédisposition à développer ou non certains effets 
secondaires au traitement. 

La formule mentionnée dans l’arrêt Mercier mérite bien 
évidemment d’être rapprochée des dispositions du Code de déontologie 
qui définissent l’obligation principale de soins en des termes similaires : 
« le médecin s’engage à assurer à ses malades des soins consciencieux, 
dévoués, conformes aux données récentes de la science et de faire appel, 
s’il y a lieu, à l’aide de confrères compétents et qualifiés » art. 45. Sur ce 
dernier point, il convient de préciser que les « données récentes » de la 
science médicale s’apprécient à la date où le médecin va effectuer son 
acte, qu’il s’agisse d’acte de diagnostic, de prescription ou  de suivi des 
soins. Autrement dit, le médecin est tenu d’une obligation de prudence et 
de diligence. 

On part du principe que le médecin, ne peut porter atteinte à 
l’intégrité corporelle de son patient que s’il est habilité à le faire, et ne 
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peut utiliser une technique que s’il en a la maîtrise. Le médecin qui fait 
preuve d’ignorance ou de négligence peut être poursuivi du chef 
d’homicide ou de blessure par imprudence. «Le médecin ne doit pas 
entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans 
des domaines qui dépassent ses compétences et ses possibilités » art. 16 
du même code. 

Le médecin ne doit pas utiliser une méthode de traitement 
archaïque et il doit en permanence se tenir au courant des 
développements dans sa spécialité. Cette notion est importante en droit 
médical, on se réfère à elle aussi pour apprécier la faute du médecin. Son 
appréciation conduit bien souvent le juge à diligenter une expertise pour 
voir la conformité de l’acte du médecin poursuivi par rapport à ceux que 
la communauté scientifique élabore en règle générale. 

Le médecin est libre de choisir le traitement de son patient parmi 
les différentes techniques qui existent, à conditions qu'il l'informe d'une 
éventuelle alternative. Si un traitement de choc doit être entrepris, il est 
tenu de procéder auparavant à un examen du malade, de s'assurer que 
celui-ci est capable de supporter le traitement envisagé, de vérifier les 
antécédents du patient. « Le médecin doit s’interdire dans les 
explorations ou traitements qu’il pratique, de faire courir au malade un 
risque injustifié » art. 17 du même code4 .  

Par application de ces règles générales régissant la notion de 
l’obligation de moyens, le  médecin  ne  sera  alors  pas  considéré  
responsable  du  seul  fait  qu’il  n’a  pas  abouti  au résultat  escompté,  à  
savoir  la  guérison ;  il  faut  en  revanche  apporter  la  preuve  qu’il  a 
commis une faute ( faute de diagnostic , faute de choix de la  
thérapeutique …). Cette dernière sera  appréciée  objectivement,  et  ce  
par voie de comparaison du comportement   du médecin  concerné avec    
un    médecin « raisonnable »  de  la  même  spécialité,  placé dans les 
mêmes circonstances. Ainsi, une fois que le comportement « apprécié » 
aboutit à considérer que le médecin en cause n’a pas agi comme l’aurait 
fait un médecin « normalement prudent et avisé », le premier sera tenu 
pour responsable pour faute. 

B. les obligations complémentaires du médecin  

Le contrat médical établit aussi d’autres obligations qui vont nouer 
une relation deconfiance entre le médecin et son patient. Cette relation de 
confiance qui s'instaure entre les deux parties repose sur l'obligation 
fondamentale qu'a le médecin d'informer son patient, cequi sera envisagé 
dans un premier temps, information nécessaire afin d'obtenirson adhésion 



الحديثة التشريعات داتمستج في المسؤولية مستقبل  المحور الثالث 
 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 292  

 

au traitement, autrement dit son consentement, ce qui sera envisagédans 
un second temps. 

 

a. L’obligation d’information du patient 

L’obligation d’information pèse sur les deux cocontractants: elle 
implique que le patient doit donner au médecin tous les renseignements 
relatifs à son état de santé, à ses antécédents médicaux,… etc., afin de lui 
permettre de décider du traitement à administrer et d’évaluer les contre-
indications éventuelles. 

Le devoir d’information pèse aussi sur le médecin, il permet 
d’établir une relation de confiance entre lui et son malade et assure la 
protection du droit qu’à ce dernier de décider de son propre sort. Mais 
alors quelle est l’étendue de cette obligation d’informer et la nature des 
renseignements fournis? L’information doit être « simple, approximative, 
intelligible et loyale pour le malade »5 . Cela signifie que l’on doit 
divulguer au patient des éléments essentiels qui peuvent l’aider à faire 
son choix6 . C’est ce que préconise le législateur algérien dans son article 
43 du C.D.M : « le médecin…..doit s’efforcer d’éclairer son malade par 
une information intelligible et loyale sur les raisons de tout acte médical 
». Le médecin doit tout d’abord informer le malade du diagnostic de sa 
maladie et de son pronostic, puis lui faire part des traitements possibles, 
des résultats espérés et enfin des risques éventuels.  Il doit employer des 
termes simples et compréhensibles pour permettre au patient de faire son 
choix de subir ou non le traitement : « le médecin, doit formuler ses 
prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Il doit veiller à la bonne 
compréhension des prescriptions par le malade ou par son entourage. Il 
doit s’efforcer d’obtenir la bonne exécution du traitement » art.47 du 
C.D.M. 

La façon de divulguer les informations au patient est aussi 
importante, surtout dans le cas d’un diagnostic grave ou pronostic fatal. 
Une marge de liberté est octroyée au médecin : il peut le celer et laisser le 
malade dans l’ignorance, si par exemple, la révélation du diagnostic 
aggraverait l’état du malade, « mais la famille doit en être prévenue, à 
moins que le malade n’ait préalablement interdit cette révélation ou 
désigné les tiers auxquels elle doit être faite. Ce diagnostic grave ou 
pronostic fatal ne doivent être révélés qu’avec la plus grande 
circonspection » art.51 du C.D.M. 
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En outre, afin d'éviter que l'information ne contribue à ruiner la 
confiancedu patient dans le traitement prescrit par le médecin, la 
jurisprudence limite cette obligationd'information aux risques 
normalement prévisibles. 

L'information est donnée oralement, même si à l'heure actuelle on 
sedemande s'il ne faudrait pas s'orienter vers l'information écrite.Eclairé 
par l'information préalable, seul le consentement permettra aumédecin 
d'agir. 

b. L’obligation du consentement du patient 

L’obligation contractuelle d’obtenir le consentement éclairé du 
malade a été définie par la cour de cassation française le 29 mai 
1951 : « le contrat qui se forme entre le médecin et le malade comporte 
en principe l’obligation pour le praticien de ne pratiquer aucune 
intervention sans avoir au préalable obtenu l’assentiment du malade… » 
Le consentement est nécessaire à la matérialisation du contrat, c'est à dire 
qu'il doit s'exprimer de manière autonome à chaque circonstance 
conforment à l’article 59 du code civil. En matière médicale, 
préalablement à tout acte médical, le patient doit donner son 
consentement. A défaut leprofessionnel de santé pourrait voir sa 
responsabilité engagée. Sur le plan desprincipes, il faut distinguer entre le 
consentement initial au contrat médical et leconsentement – ou 
assentiment – à l’acte médical portant atteinte à l’intégrité physique du 
patient7 . Dans cette optique, il y’aurait donc au départ entre lemédecin et 
le patient un contrat au sens strict, générateur d’obligations pour lesdeux 
parties. Lorsqu’un malade s’adresse à un médecin pour lui demander de 
luiprodiguer des soins, on se trouve effectivement en présence d’un 
accord devolontés entre deux personnes par lequel l’une demande à 
l’autre d’accomplircertaines prestations : l’obligation pour le patient au 
paiement d’honoraires, mais dont l’exigibilité est suspendue jusqu’à 
exécution effective de l’opération par le médecin. Le second 
consentement,est un consentement spécial que le médecin doit solliciterà 
chaque intervention sur le corps du patient. Cetassentiment que le 
médecin devra recueillir « n’est plus une condition deformation du 
contrat, c’est un acte d’autorisation qui est déplacé au stade del’exécution 
de ce contrat »8. 

La nécessité du consentement préalable à tout acte médical est un 
principe général qui a été consacré par l’article 343 de la loi 
sanitaire9: « Aucun acte médical, aucun traitement nepeut être pratiqué 
sans le consentement libre et éclairé dupatient. Le médecin doit respecter 



الحديثة التشريعات داتمستج في المسؤولية مستقبل  المحور الثالث 
 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 294  

 

la volonté du patient, aprèsl'avoir informé des conséquences de ses 
choix »et l’article 44du CDM : « toute acte médical, lorsqu’il présente un 
risque sérieux pour lemalade est subordonné au consentement libre et 
éclairé du malade ou à celui despersonnes habilitées par lui ou par la loi 
». Ces règles générales font l’objet demultiples dispositions particulières. 
Le consentement est exigé dans les cas suivants : la transplantationetle 
prélèvement de tissus ou d’organes sur des personnes vivantes 
oudécédées arts. 360 et364 de la loi sanitaire ; les expérimentations ou 
études cliniques pratiquées sur la personne humaine arts.386 et 387 de la 
loi sanitaire; l’assistance médicale à la procréation art.45 du code de la 
famille. Leconsentement à l’acte médical, comme tout autre acte de la vie 
juridiquesuggère qu’il soit donné par une personne capable. Mais 
certaines personnes ne peuvent émettre un consentement valable : soit 
par suite d’une incapacité de fait (inconscience dans le cas d’un accident 
ou des états de coma….), soit par suite d’une incapacité juridique 
(mineur ou majeur incapable). 

S’agissant d’une incapacité de fait, si le malade est hors d’état 
d’exprimer savolonté, le médecin doit informer « les personnes habilitées 
par lui ou par la loi» art.44 du CDM. Le législateur a donné toute la 
latitude au patient afin dedésigner lui-même une sorte de représentant qui 
sera l’interlocuteur desmédecins lorsqu’il se trouverait hors d’état 
d’exprimer sa volonté. Cettepersonne désignée n’est pas forcément un 
membre de la famille. Hors les cas oùla loi exige un représentant légal 
pour donner le consentement ; le texteprivilégie les liens du sang et de 
l’affectivité. 

S’agissant d’une incapacité juridique (mineur ou majeur incapable), 
l’article 52al.1 dudit code prévoit que, lorsque le médecin est appelé à 
donner des soins àun mineur ou un incapable majeur qui n’ont pas la 
capacité de consentir, lesactes médicaux ne peuvent légalement se 
dérouler qu’après le consentementdes parents qui ont la garde ou le 
représentant légal conformément auxarticles44 et 79 du code civil10 . 
L’al. 2 du même article souligne que le consentementde l’incapable 
majeur doit toujours être recherché s’il est apte à exprimer savolonté. Il 
aurait fallu faire de même pour le mineur. Ce dernier a la 
pleinejouissance de ses droits. Sa capacité d’exercice, pour des raisons 
évidentes, setrouve toutefois modulée en fonction de son âge, de son 
discernement, de lanature et des conséquences des actes juridiques qu’il 
est appelé à accomplir. 

Le législateur aurait pu faire une distinction entre le mineur pourvu 
dediscernement et le mineur dépourvu de discernement, autoriser le 
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premier àémettre un avis aux soins médicaux et exiger le consentement 
du titulaire del’autorité parentale ou du représentant légal pour le second 
pour être conformeaux articles 43 du code civil11 et 83 du code de la 
famille12. Le consentement du mineur est parfois nécessaire voire 
suffisant13. 

Tout comme le droit de donner son consentement, inversement, le 
refus de celui-ci est présenté comme un droit à l’autodétermination. En 
effet, une personne apte à consentir peut retirer son consentement, sa 
volonté doit être respectée, quand bien même le refus des soins médicaux 
entraînerait inévitablement son décès. Mais « le médecin est tenu 
d’informer  le malade, ou lapersonne habilitéeà donner le consentement, 
des conséquences du refus d’accepter des soins » arts.343 et 344de la loi 
sanitaire. 

Par ailleurs, dérogeant au principe général qui est l’obligation de 
rechercher leconsentement du patient, le législateur autorise le praticien 
en cas d’urgence, àagir immédiatement sans attendre le consentement de 
celui-ci ou le cas échéant, l’autorisation de son représentant légal. 
Cependant cette dérogation estsoumise au respect de certaines conditions 
qui sont : l’urgence, c’est-à-direlorsque la vie de la personne est en 
danger ou son intégrité menacée ;- l’urgence s’applique aussi bien aux 
personnes capables qu’aux personnes quise trouvent dans l’impossibilité 
de droit et de fait de donner leur consentement. Cette  dérogation est 
réservée seulement aux interventions indispensables et quin’admettent 
aucun délai arts. 44 et 52 al.2 du C.D.M et art.344 de la loi sanitaire14 . 

Le consentement doit être libre et éclairé.Autrement dit, avant de 
donner son consentement aux soins, le patient doit bénéficier 
d’informations loyales, claires et adaptées à son degré de compréhension 
de la part du médecin tout en étant libre de toute pression ou contrainte. 

Lors de l'exécution de l'acte médical, la responsabilité du médecin 
estcontractuelle et il est tenu d'une obligation de moyens.Mais dans des 
hypothèses qui restent exceptionnelles, pèsera sur lemédecin une 
obligation de résultat. 

 

II. Une obligation accessoire : l’obligation de résultat du 

praticien 

L'obligation du médecin peut-être également une obligation de 
résultat. Il est alors tenu à atteindre le résultat prévu auquel il s'est 
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engagé. Il ne peut s'exonérer qu'en cas de force majeure. La faute du 
professionnel de santé est présumée. C’est le cas de la chirurgie 
esthétique de confort, par opposition à la chirurgie réparatrice. (B). Elle 
est aussi reconnue dans le cadre des analyses biologiques (A).  

 
A. Les analyses biologiques: 

Un laboratoire d'analyse médicale est lié au patient par un contrat, 
ce qui implique a priori une responsabilité contractuelle en cas 
d'inexécution des obligations mises à la charge de ce laboratoire dirigé 
par un biologiste médical, pharmacien ou médecin15. Ce dernier est le 
professionnel de santé qui assure la réalisation des examens de biologie, 
du prélèvement jusqu’au compte rendu des résultats. L’acte de biologie 
inclut le prélèvement, l'exécution de l'analyse, la validation des résultats, 
et, si nécessaire, leur confrontation avec les données cliniques et 
biologiques des patients. 

Le biologiste participe par ses commentaires, le cas échéant, à 
l'interprétation des résultats de l'analyse de biologie médicale. Ces 
résultats concourent au diagnostic et à la prescription des soins. L’activité 
d'analyse médicale comporte peu d'aléa car l'exécution des analyses se 
fonde sur des techniques scientifiques : « L’acte demandé au praticien se 
réduit à une recherche d’ordre technique, obéissant à des règles strictes et 
invariables qui doivent nécessairement aboutir à une exacte solution »16 . 

Le biologiste sollicité pour l’exécution d’analyses médicales a 
l'obligation de fournir un résultatexact ce qui est le cas pour la 
détermination du groupe sanguin et des facteurs rhésus par exemple17 . 

 

B. La chirurgie esthétique 

Il est une spécialité médicale pour laquelle s’est posé juridiquement 
la question de l’obligation de résultat : la chirurgie plastique 18.Certes, le 
plasticien ne peut pas garantir que le patient sera totalement satisfait du 
résultat de son intervention ; en revanche, ce résultat doit être conforme à 
ce qui avait été envisagé lors de la consultation : si le chirurgien s’est 
engagé, photos à l’appui, à ce que sa patiente ait un nez « en trompette », 
le résultat devra être conforme à ce type de morphologie nasale. 

Relativement aux obligations, la spécificité de la chirurgie 
esthétique exige tout d’abord un devoir d’information rigoureuse de la 
part du praticien afin d’aboutir à un consentement préalable éclairé du 
patient : « il doit informer très exactement son client de tous les risques 
inhérents à l’opération qu’il conseille et des séquelles qui peuvent en 
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subsister notamment des séquelles cicatricielles, visibles inévitables, avec 
les possibilités de les améliorer par une intervention ultérieure. Ce devoir 
d’information ne cesse qu’avec l’achèvement de l‘acte opératoire »19 . 

En somme, on exige du praticien une information complète du 
patient, qui consiste à lui délivrer tous les renseignements spécifiques 
concernant les conditions de l’intervention, ses avantages et 
inconvénients, les risques encourus, les conséquences des complications 
éventuelles, le devis détaillé de l’intervention. 

Ainsi un chirurgien esthétique a été déclaré fautif pour ne pas avoir 
averti sa patiente du risque absolument exceptionnel de cécité que 
comportait une intervention esthétique accomplie au niveau des 
paupières (C.A. Versailles, 17 janvier 1991)20. 

En France, la Loi et la Jurisprudence sont relativement sévères et 
estiment qu’il existe une obligation renforcée que ce soit au titre des 
conditions d’exercice, de la technique médicale ou de l’obligation 
d’information.Le chirurgien esthétique est tenu d’une obligation de 
moyens renforcée, c’est-à-dire qu’il doit mettre en œuvre les moyens 
répondant aux règles de l’art et donner des soins consciencieux, et 
diligents. Il n’est donc pas tenu responsable automatiquement si le 
résultat n’est pas atteint. Mais, la jurisprudence est très sévère avec le 
chirurgien esthétique et de nombreuses condamnations interviennent pour 
des manquements avant l’intervention (diagnostic …), pendant (mauvais 
geste technique) ou après (défaut de suivi). En pratique, une expertise 
sera demandée en justice par l’avocat de la victime pour apprécier s’il y a 
faute ou non21. 

Donc, la personne qui va chez le chirurgien plasticien pour se faire 
opérer de son nez qu'elle trouve trop grand  par exemple ou qui veut 
enlever quelques rides autour de ses yeux, n'est pas malade, c'est 
seulement un être sain qui désire avoir une apparence plus jeune ou 
prétend corriger un de ses traits. Dans ce cas, le médecin doit obtenir le 
résultat qu'il a promis à son client. Le cas échéant, il est responsable 
civilement. 

Le médecin dispose aussi aujourd’hui de nouveaux moyens 
technologiques pour accomplir son acte de soins, lesquels génèrent de 
nouvelles responsabilités et obligations, c’est le cas de la 
téléconsultation. 
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III. Téléconsultation 

Le médecin doit tenir compte aussi des progrès réalisés dans le 
domaine de la technologie numérique (smartphone ou tablette, 
ordinateur…). Cette dernière n’est pas étrangère au monde médical, à son 
tour elle va aussi poser de nouveaux problèmes aussi bien aux médecins 
qu’auxpatients. C’est  le cas de la télémédecine par exemple qui  est une 
forme de pratique médicale à distance qui permet d'établir un diagnostic, 
d'assurer un suivi, de requérir un avis spécialisé ou d'effectuer une 
surveillance. Son objectif est entre autre de lutter contre les déserts 
médicaux et de faciliter le quotidien des patients atteints de maladies 
chroniques par exemple. Cinq actes de télémédecine sont reconnus : la 
téléconsultation, la télé-expertise, la télésurveillance médicale, la 
téléassistance médicale et la régulation médicale. 

Seule la téléconsultation retiendra notre attention, en la définissant 
d’abord(A) et en présentant les obligations du médecin ensuite (B). 

 

A. Définition de la téléconsultation 

Avant de définir la téléconsultation, il faut préciser que la 
littérature regorge d’expressions consacrées à lasanté numérique ou 
connectée. Lesprofessionnels de santé parlent essentiellement de 
télémédecine, alors que les ingénieurs informaticiens ou du numérique 
parlent surtout d’e-santé.  

Au sens de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la 
télémédecine et l’e-santé sont des sous-ensembles de la télésanté mais ne 
sont en rien des synonymes. La télémédecine a été définie par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1997 comme « la partie de 
la médecine qui utilise la transmission par télécommunication 
d’informations médicales (images, comptes-rendus, enregistrements, 
etc.), en vue d’obtenir à distance un diagnostic, un avis spécialisé, une 
surveillance continue d’un malade, une décision thérapeutique ». Il s’agit 
donc de production ou d’assistance à la production d’actes médicaux à 
distance. En 1998, le directeur de l’OMS insistait pour distinguer 
télémédecine et télésanté : il faut réserver l’appellation « télémédecine » 
aux seules actions cliniques et curatives de la médecine utilisant les 
systèmes de télécommunication. 
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La e-santé se définit comme « les services du numérique au service 
du bien-être de la personne »22 c’est-à-dire comme l’application des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) au domaine 
de la santé et du bien-être. Selon cette organisation donc la e-santé 
renvoie à l’ensemble du contenu numérique en libre accès lié à la santé et 
facilitant sa diffusion que ce soit dans la sphère médicale ou 
domestique.Alors que la télémédecine renvoie à la prise en charge 
clinique23.Chaque terme revêt donc un caractère singulier selon cette 
organisation. 

La téléconsultation est une consultation médicale virtuelle entre un 
médecin « téléconsultant » et un patient qui peut ou non être accompagné 
par un professionnel de santé, par l’intermédiaire des technologies de 
l’information et de la communication24. 

La téléconsultation est un véritable acte médical visant à 
l'élaboration d'un diagnostic et, le cas échéant, la proposition d'un 
traitement et la délivrance d'une ordonnance. La difficulté pour le 
médecin réalisant cette consultation à distance résulte de la 
dématérialisation de la relation médicale. Comme tout acte médical, elle 
respecte aussi les principes de droit commun de l’exercice médical et du 
droit des patients. En conséquence, le médecin qui participe à un acte de 
téléconsultation est soumis aux mêmes obligations légales et 
déontologiques que dans le cadre de sa « pratique traditionnelle ». 

B. les obligations légales du médecin 

Le médecin est tenu de se conformer aux règles de l’art médical 
lorsqu’il dispense des soins médicaux à distance.Le niveau de diligence 
attendu de ce médecin est le même que pour un confrère exerçant en 
cabinet.Le médecin téléconsultéa une obligation d’information du 
patient, visant à obtenir son consentement libre et éclairé.Cette obligation 
d’information envers le patient se fait à 2 niveaux : information sur la 
prise en charge médicale et information sur le procédé utilisé. Le 
médecin renoncera à l’examen clinique du patient uniquement lorsque 
cela est médicalement justifié.Ces démarches à distance ne pourront être 
effectuées que si le médecin dispose de moyens modernes de 
communication qui excluent que des tiers puissent s’approprier de 
manière indue les données médicales transmises à distance. 

Par ailleurs, les règles de responsabilité du médecin engagé dans un 
acte de téléconsultation sont fondées sur l'application du droit commun 
de la responsabilité civile. Ce sont donc les mêmes règles que celles 
applicables à la pratique traditionnelle de la médecine qui doivent être 



الحديثة التشريعات داتمستج في المسؤولية مستقبل  المحور الثالث 
 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 300  

 

respectées. Par conséquent, dans le cadre de la téléconsultation, le 
praticien ne sera responsabledes conséquences dommageables d'actes de 
prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute de sa part. Il 
s'agit donc classiquement d'une responsabilité pour faute, dont la preuve 
doit être rapportée par le patient. 

Toutefois, le caractèretechniquedu contrat liant le patient au 
médecin va augmenter les risques pour ce dernier de commettre une 
faute :Il sera très compliqué  pour lui  de poser un diagnostic sur un 
simple mal au ventre à distance par exemple.Même en interrogeant les 
patients, sans examen approfondi, le diagnostic sera incertain.Cette 
contrainte va aggraver la responsabilité du médecin et exiger des moyens 
de preuve inhabituels, puisqu’il va être nécessaire de recourir de façon 
systématique à une expertise pour définir l’impact réel de l’acte 
prétendument litigieux sur la santé du patient (et donc le préjudice) et le 
lien de causalité. 

Une autre contrainteconcernera la protection des données et le 
secret médical du patient en cas de piratage, puisque le médecin utilise 
des outils technologiques dans la réalisation d'actes detéléconsultation 
Dans ce dernier cas le professionnel de santé est tenu à une obligation de 
sécurité-résultat. Le médecin doit donc en connaître l'usage, le 
maniement, ainsi que les limites. S’il a recours à des tiers pour la mise en 
œuvre de ces outils technologiques, il est tenu de s'assurer de leur 
compétence ainsi que du respect du secret professionnel. En cas de 
dommage causé à un patient découlant du dysfonctionnement des outils 
technologiques utilisés, le médecin pourra voir sa responsabilité engagée, 
y compris en l'absence de faute de sa part. 

Par ailleurs, nous savons que le contact physique entre le patient et 
le médecin lors de la consultation est primordial. Par conséquent, avec 
cette pratique, la relation de confiance entre le patient et le médecin est 
affaiblie25. 
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Conclusion  

Les deux piliers précédemment présentés caractérisent les 
obligations du médecin envers son patient. Le premier pilier repose sur 
une sage définition de l’obligation principale de soins du médecin qui est 
une obligation de moyens. Définie de façon réaliste, par référence aux 
données acquises de la science, cette obligation permet de sanctionner les 
médecins coupables de manquements, autorisant les victimes à obtenir 
une juste réparation. Le deuxième pilier définit avec force l’obligation 
complémentaire du médecin qui est une obligation de résultat. Son but 
est d’obliger le médecin à veiller à « sécuriser » la relation entretenue 
avec son patient. Cette dernière obligation constitue un avertissement 
sévère en direction du professionnel de santé sur la nécessité d’asseoir la 
relation avec le patient sur des bases solides. 

En outre, La téléconsultation désigne une forme de pratique 
médicale à distance qui s'appuie sur la technologie. Elle permet de mettre 
en relation un patient et un ou plusieurs spécialistes de la santé, et de 
répondre à la fois aux besoins de la population et des professionnels de 
santé. Elle soulève simultanément des interrogations en matière de 
traitement et protection des données personnelles d'une part, et de 
responsabilité des médecins d'autre part. 
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   عنابة - جامعة باجي مختار ،"ب"  أستاذة محاضرة -يغلى مريم .د

خصوصية نظام مسؤولية المنتج عن أضرار منتجاته المعيبة في القانون 

  الجزائري

  : مقدمة

لقد شهدت اجلزائر خالل السنوات األخرية حركة اقتصادية معتربة تزامنت مع االنفتاح على 

القتصادية، وهذا كان له األثر العميق يف تزايد االعتماد على  األسواق اخلارجية، و كثرة املشاريع ا

تقوم اآللة  اآلالت و التقنيات العالية يف قطاع اإلنتاج، طبقا لتصاميم يعدها اإلنسان مسبقا و

بتنفيذها يف شكل منتوجات متنوعة، وإذا كان هذا التنوع و الوفرة يف املنتوجات املعروضة يف األسواق 

شأنه أن يثري خيارات املستهلك و يليب حاجياته، إال أنه يكفي حدوث عيب يف  الوطنية أمر من

  .تصور و تصميم هذه املنتوجات لتلحق أضرار جسيمة تطال كل من يقبل عليها

و قام بسن املادة  2005ولألسباب املذكورة سابقا حترك املشرع اجلزائري و ألول مرة سنة 

وجبها يسأل املنتج عن األضرار اليت تسببها عيوب منتجاته، مكرر ضمن القانون املدين، اليت مب 140

وبذلك يكون قد خرج عن القواعد العامة يف تقرير مسؤولية املنتج املدنية، وبناء عليه ارتأينا طرح 

فيما تكمن خصوصية القواعد المستحدثة لمسؤولية المنتج عن األضرار التي : اإلشكالية التالية

  في القانون الجزائري؟ تسببها منتجاته المعيبة

الغموض الذي يشوب  إلزالةاعتمدنا على املنهج التحليلي و ذلك  اإلشكاليةعن هذه  لإلجابة

مكرر من القانون املدين، وكذلك على املنهج املقارن وذلك ملقارنة موقف املشرع اجلزائري  140املادة 

  :ثية وفقا للخطة اآلتيةالبحباملشرع الفرنسي يف بعض املسائل، ولذلك قمنا بتقسيم الورقة 

  .تحديد معالم مسؤولية المنتج عن أضرار منتجاته المعيبة في القانون الجزائري: المبحث األول

  .أساس مسؤولية المنتج عن أضرار منتجاته المعيبة في القانون الجزائري: المبحث الثاني

  .االقرتاحاتوبعض  ليهاالنتائج املتوصل إ أهم ويف األخري ذيلنا هذا البحث خبامتة تتضمن
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في  معالم مسؤولية المنتج عن أضرار منتجاته المعيبةتحديد : المبحث األول

  القانون الجزائري

 وضع احلدود إن وضع معامل مسؤولية املنتج عن األضرار اليت تسببها منتجاته املعيبة، يقتضي

روط الواجب توافرها حىت تقوم من جهة، وكذا تبيان الش )ولاألطلب امل(نطاقها أو جماهلا  و توضيح

  ).الثاينطلب امل(هذه املسؤولية  

  نطاق مسؤولية المنتج عن أضرار منتجاته المعيبة: األولالمطلب 

يرتبط نطاق مسؤولية املنتج بتحديد جماهلا الشخصي وذلك من خالل تبيان األشخاص 

الذي يفرتض تعيبه حىت تقوم هذه ، وكذا مبوضوعها و يقصد به املنتوج )األولفرع ال(أطراف املسؤولية 

  . )الثاينفرع ال(األخرية 

  عن أضرار منتجاته المعيبة النطاق الشخصي لمسؤولية المنتج: الفرع األول

مسؤولية املنتج من حيث  تطبيقمكرر من القانون املدين نطاق  140لقد حددت املادة 

لضرر الناتج عن عيب يف مسؤوال عن ا املنتجيكون  " :األشخاص، وذلك عندما نصت على أن

، فمن خالل هذا النص نالحظ أن هذا النوع من "عالقة تعاقدية باملتضررمنتوجه حىت ولو مل تربطه 

   .)ثانيا(، واملتضرر )أوال(املسؤولية مرتبط بثبوت صفتني و مها املنتج 

  المنتجصفة : أوال

نتجاته املعيبة، وجتدر اإلشارة إن املنتج هو الشخص املعين باملسائلة عن األضرار اليت حتدثها م

، اليت 1إىل أن املشرع اجلزائري مل يعرفه وإن كان قد أورد املصطلح يف العديد من النصوص القانونية

يدل مضمو�ا على توجه املشرع إىل توسيع نطاق املساءلة، توفريا للحماية الالزمة للمضرورين عرب 

 ذهب املشرع الفرنسي إىل إضفاء صفة املنتج على ، يف حني2إحنيازه للمفهوم املوسع لفكرة املنتج

املسامهني الرئيسيني يف عملية اإلنتاج، ويقصد بذلك صانع املنتوج النهائي، صانع املادة األولية، صانع 

  .3إخل...اجلزء املكون

  صفة المتضرر: ثانيا

   عيبة للمنتج، لقد أخذ املشرع اجلزائري باملفهوم الواسع أيضا لفكرة املتضرر من املنتجات امل

مكرر مدين بأمهية العالقة بني اليت تربط املنتج  140ويظهر ذلك من خالل عدم إهتمام نص املادة 
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باملضرور ومن مث املساواة بني كل املضرورين من املنتوج املعيب، وتقرير حقهم يف التعويض، و ذلك 

أي أغيار، مضرورين مباشرين أو بغض النظر عما إذا كانوا متعاقدين أو غري متعاقدين مع املنتج 

  .4باإلرتداد، مستهلكني، مهنيني، طبيعيني أو معنويني

ويعترب هذا التوسيع لدائرة املضرورين املشمولني باحلماية عن األضرار اليت تسببها املنتجات 

املعيبة للمنتج خصوصية حيظى �ا هذا النوع اجلديد من املسؤولية، الذي يعترب خروج عن القواعد 

لعامة يف جمال املسؤولية املدنية بشقيها العقدي و التقصريي، و الذي يبحث دائما عن طبيعة العالقة ا

  .اليت تربط املضرور باملتسبب يف الضرر قبل تقرير احلق يف التعويض

  النطاق الموضوعي لمسؤولية المنتج عن أضرار منتجاته المعيبة: الفرع الثاني

ملنتج من حيث املوضوع تقتصر على فكرة املنتوج، وهو إن نطاق تطبيق قواعد مسؤولية ا

، لكنه ورد و ألول مرة يف القواعد 5مصطلح مألوف يف قوانني محاية املستهلك و نصوصها التنظيمية

يعترب منتوجا كل مال : "قانون مدين اليت تقضي بأنه 02مكرر فقرة  140العامة ضمن نص املادة 

وتربية احليوانات و الصناعة ، ما املنتوج الزراعي و املنتوج الصناعيمنقول و لو كان متصال بعقار ال سي

  " .الغذائية و الصيد البحري و الطاقة الكهربائية

يتضح من خالل هذا النص أن املنتوج الذي تنعقد مسؤولية املنتج مبناسبة تعيبه هو املال 

صور املنتوجات، سواء كانت املنقول ولو كان متصال بعقار، و لقد ذكر املشرع يف هذا النص بعض 

إخل، أو معنوية أي حسية  ...مادية كاملنتوجات الزراعية و الصناعية و تربية احليوانات والصناعة الغذائية

ويستثىن العقار من مسؤولية املنتج ذلك أن له نصوص خاصة  6كالكهرباء ويأخذ الغاز أيضا حكمها

  .تنظمه

  عن أضرار منتجاته المعيبة وطرق نفيها شروط قيام مسؤولية المنتج: المطلب الثاني

ملا كانت مسؤولية املنتج مسؤولية مستحدثة، فإن ذلك كان له تأثري على شروط إنعقادها  

  ) .الفرع الثاين( من جهة، و باملقابل الطرق اليت ميكن للمنتج من خالهلا دفعها ) الفرع األول(

  نتجاته المعيبةشروط قيام مسؤولية المنتج عن أضرار م: الفرع األول

حتظى مسؤولية املنتج عن األضرار اليت تسببها منتجاته املعيبة خبصوصية من حيث شروط إنعقادها 

مقارنة باملسؤولية املدنية التقليدية اليت تقوم على أساس اخلطأ، حيث يسأل املنتج عن األضرار اليت 
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د مت طرحها للتداول مما جعلها تلحق ، وق)أوال(تلحقها منتجاته بالغري مىت كانت هذه األخرية معيبة 

  ).ثانيا(أضرار بالغري جراء العيب الذي يشو�ا

  عيب المنتوج: أوال

 03-09مل ينص القانون املدين على تعريف لفكرة العيب، غري أنه وبالرجوع إىل قانون 

 3ادة املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش جنده قد نص يف امل 09-18املعدل و املتمم بالقانون 

املنتوج اخلال من أي نقص أو : املنتوج السليم و النزيه و القابل للتسويق هو: "منه على أن 11فقرة 

  ".أو مصاحله املادية واملعنوية/عيب خفي يضمن عدم اإلضرار بصحة وسالمة املستهلك و

ة من خالل هذا النص يتضح أن املنتوج يكون سليما وغري معيب عندما يليب الرغبة املشروع

، على أن هذه األخرية مل يرد يف شأ�ا تعريف ال يف القانون اجلزائري وال يف القانون 7للمستهلك

، وثانيا 8الفرنسي، ولكنها ترتبط بنوعني من األحكام أوهلما ضوابط تتعلق باحلالة املادية للمنتوج

  .9ضوابط تتعلق خصوصيات مبتطلبات السالمة واألمن اخلاصة باملنتوج

ملشرع الفرنسي إىل أبعد مما نص عليه املشرع اجلزائري، وذلك عندما عرب عن وهنا ذهب ا

، حيث أوجب أن يكون املنتوج صاحلا 10احلالة املادية للمنتوج بالضمان القانوين للمطابقة العقدية

لإلستعمال العادي بالنظر إىل منتوج مماثل وثانيا إرتباط الرغبة املشروعة مبتطلبات األمن والسالمة 

  .اصة باملنتوجاخل

إن اإلشكال الذي يثور يف مسألة قيام املسؤولية املستحدثة للمنتج ال يتعلق فقط مبفهوم 

العيب املوجب للمسؤولية، بل كذلك بزمن تقدير ذلك العيب الذي يشوب املنتوج، ورغم سكوت 

ا يكون املشرع قد مكرر عن ذلك، إال أنه أمر يف غاية األمهية، رمب 140املشرع اجلزائري يف نص املادة 

املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، عندما قيد إستفادة  09-18تدارك أمهيته من خالل القانون 

املستهلك من الضمان القانوين مبناسبة عيب املنتوج، مبسألة طرح هذا األخري للتداول، حيث تعد هذه 

، وإحدى الكلمات 11ستهلك وقمع الغشاألخرية من بني املفاهيم احملورية املتعلقة بقانون محاية امل

  .12املفتاحية اليت عرفها املشرع من خالل هذا القانون

ويتحقق الطرح للتداول كشرط لقيام مسؤولية املنتج عن األضرار اليت تسببها منتجاته املعيبة 

قانون مدين فرنسي بتوافر شرطني، يتمثل األول يف التخلي  4-1245وفقا ملا ذهبت إليه املادة 

  .14و بعلمه 13رادي للمنتج عن املنتوج وترك احليازة املادية عن طريق تسليمه فعليا إىل الغرياإل
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أما الشرط الثاين وهو شرط التخلي الواحد، و هو شرط مهم، منطقي ومناسب ألن هلدف 

هو إلقاء املسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة على عاتق كل من أخذ مبادرة وخماطر وضع املنتوج يف 

سوق، وأن قبول فكرة تعدد الطرح للتداول من شأنه إدخال وسطاء يف سلسلة التوزيع ومن مث ال

  .الالعدالة يف مواجهة بقية املتدخلني

ويتحقق شرط طرح املنتوج للتداول مرة واحدة بوضع املنتوج حتت تصرف املستهلك قصد 

يشرتط يف املنتوج الذي يسأل ، ومن مث فإنه 15اإلنتفاع به، و ضرورة إعالم املنتج للمستهلك بذلك

املنتج عن األضرار اليت تسببها للغري أن يكون هذا املنتوج معيبا أي ال يستجيب للرغبة املشروعة 

   للمستهلك و أن يكون قد مت طرحه للتداول وذلك خبروجه الطوعي أو اإلرادي من مرحلة اإلنتاج

  .لهفيما أعد  استعمالهودخوله مرحلة التسويق للجمهور قصد 

  األضرار المعوض عنها: ثانيا

من املعروف أن املسؤولية املدنية ال تقوم إال إذا وجدت أضرار تلحق بالغري، حيث �دف إىل 

هل املسؤولية املدنية للمنتج تغطي مجيع : جرب هذا الضرر عن طريق التعويض،  والسؤال املطروح هنا

  األضرار اليت تسببها منتجاته املعيبة ؟

شرع اجلزائري على الضرر املستوجب للتعويض، ومن مث يفهم من ذلك أن لقد سكت امل

من  9التعويض يشمل مجيع األضرار، ونقصد بذلك الضرر املادي أي اجلسماين وهو ما تؤكده املادة 

اليت توجب أن تكون املنتوجات املوضوعة لإلستهالك مضمونة   وتتوفر على األمن  09-18القانون 

ال املشروع املتوقع منها، وأن ال تلحق ضررا بصحة املستهلك وأمنه ومصاحله، بالنظر إىل اإلستعم

  .16ذلك أن توظيف املشرع لعبارة صحة املستهلك وأمنه إمنا ينصرف معناها إىل اجلانب البدين

وتدخل كذلك األضرار املعنوية إىل دائرة األضرار املعوض عنها   وذلك ما جاء يف آخر 

على أن املنتوج  19، عندما نصت املادة 09- 18ملعدل واملتمم بالقانون ، ا03-09تعديل للقانون 

  .املقدم للمستهلك ال جيب أن ميس مبصاحله املادية، وال أن يسبب له ضررا معنويا

ومن مث ميكن القول بأن املسؤولية املدنية للمنتج يرتتب عنها تعويض املضرور مبناسبة العيوب 

  .ملطروحة للتداول، و يستوي أن تكون األضرار مادية أو معنويةاليت تلحقها منتجاته املعيبة ا
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  الطرق الخاصة لنفي مسؤولية المنتج عن أضرار منتجاته المعيبة: الفرع الثاني

يستطيع املنتج أن ينفي املسؤولية املدنية عنه مىت قدم دفوعا تنفي عالقة السببية بني عيب 

سؤولية املدنية ميكن نفيها بالدفوع التقليدية املنصوص املنتوج والضرر الناشئ، ومن املعروف أن امل

عليها يف القواعد العامة واملتمثلة أساسا يف السبب األجنيب جبميع صوره من قوة قاهرة وحادث مفاجئ 

وخطأ املضرور وخطأ الغري، غري أننا سنقتصر يف هذه الدراسة على أسباب اإلعفاء اخلاصة أل�ا 

املنتج دون سواها وذلك رغم عدم النص عليها يف القانون اجلزائري و ذلك  خصوصية بالنسبة ملسؤولية

  :عكس الفرنسي، و سنتطرق هلا فيما يلي 

  الدفع المتعلق بفكرة طرح المنتوج للتداول: أوال

قانون مدين فرنسي على هذا الدفع الذي ميكن املنتج من نفي  1386/11لقد نصت املادة 

رح املنتوج للتداول، أي بإثبات أنه طرح للتداول بدون إرادته، أو بإثبات مسؤوليته مىت أثبت أنه مل يط

أن املنتوج قد طرح للتداول لكن ليس قصد الربح أو ممارسة نشاط مهين كأن يكون اهلدف من الطرح 

للتداول هو إجراء جتارب على املنتوج وهنا يسأل على أساس اخلطأ الشخصي املعروف يف القواعد 

  17.على أساس القواعد املستحدثةالعامة و ليس 

كما ميكن للمنتج أن يدفع بعدم تعيب املنتوجات قبل طرحها للتداول مبعىن أنه ميكن نفي 

عالقة السببية بني العيب والضرر بأن يثبت خلو املنتوج من العيب وقت طرحه للتداول وأن العيب قد 

  18.شابه بعد طرحه للتداول

  م مخالفة المنتج للقواعد اآلمرةدفع المسؤولية بعد: الفرع الثاني

ويقصد �ذا الدفع أن املنتج يستطيع أن يتحلل من مسؤوليته مىت أثبت أن عيب املنتوج راجع 

إىل إتباعه للقواعد اآلمرة، اليت يعرف عنها عدم جواز خمالفة أحكامها، ويقصد �ا يف هذا ا�ال 

 19املؤرخ يف  04-16ا و ينظمها القانون املطابقة للمواصفات و املقاييس القانونية اليت حيكمه

املتعلق بالتقييس، ويقصد باملطابقة للمواصفات  04-04املعدل واملتمم للقانون  2016يونيو 

، حيث 19القانونية تلك األعمال التقنية اليت حتتوي عليها املنتوجات واخلدمات اليت متيزها عن غريها

نتوج سواء كانت سلعة أو خدمة قصد حتقيق غرض تعرب عن اخلصائص و املميزات املطلوبة يف امل

      معني يستوجب على املنتج إحرتامها منذ شروعه يف عملية اإلنتاج إىل غاية طرحها لإلستهالك،
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، و من مث يستطيع املنتج أن يدفع 20ونظرا ألمهيتها جعل املشرع القواعد املتعلقة �ا ذات طبيعة آمرة

  .القواعد اآلمرة إذا كانت هي السبب يف تعيب املنتوجمسؤوليته إستنادا إلتباعه هذه 

  الدفع المتعلق بإستحالة التنبؤ بمخاطر التطور العلمي: الفرع الثالث

يقصد مبخاطر التطور يف الفقه القانوين، أن املنتج ال يستطيع أن يكتشف، أو يتحاشى العيب 

ية و املمكنة وقت طرح املنتوج للتداول، املوجود يف املنتوج وفقا للمعطيات العلمية و الفنية املوضوع

فمخاطر التطور تربط بني احلدث و العيب حيث تنتج األضرار نتيجة ملخاطر متضمنة يف الشيء 

  .21ذاته، فاخلطر يكون كامن يف أصل الشيء

إذن يفرتض يف هذا الدفع أن باملنتوج عيب أدى إىل اإلضرار مبستعمله غري أن املنتج مل يكتشفه 

ل جهده يف حدود املعطيات العلمية و التقنية املتاحة، و يف هذه احلالة يعفى من املسؤولية بعد أن بذ

  .22إستنادا إىل أن العيب من خماطر التطور

من القانون املدين بأن خماطر التطور ال تعد سببا  1386/2املشرع الفرنسي يف املادة  اعتربولقد 

للمنتج التمسك �ذا الدفع عندما ال يتخذ يف مواجهة  مطلقا لإلعفاء من املسؤولية، ومن مث ال ميكن

ما يتم الكشف عنه من قصور خالل العشر سنوات التالية لتاريخ طرح املنتوج للتداول، ما يلزم لتوقي 

  .23اآلثار الضارة

  أساس مسؤولية المنتج عن أضرار منتجاته المعيبة: المبحث الثاني

لعامة هو اخلطأ، الذي يلزم من إرتكبه بتعويض إن مناط املسؤولية املدنية يف القواعد ا

الشخص املضرور، غري أن األمر خمتلف بالنسبة للمسؤولية املستحدثة للمنتج، اليت فرضها التطور 

الصناعي و التكنولوجي الذي عرفه العامل وما صاحبه من تنوع يف املنتجات وحتما يف األضرار املرتتبة 

املطلب (عليه سنتطرق إىل أساس مسؤولية املنتج وفقا للقواعد التقليدية عن عيوب هذه األخرية، و 

  ).مطلب الثاين(، مث إىل أساس مسؤولية املنتج وفقا للقواعد املستحدثة )األول

  أساس مسؤولية المنتج وفقا للقواعد التقليدية: المطلب األول

تجاته املعيبة وفقا للقواعد العامة تتأرجح املسؤولية التقليدية للمنتج عن األضرار اليت تسببها من

الفرع (، و تارة أخرى على أساس فكرة حتمل التبعة )الفرع األول(على قيامها على أساس فكرة اخلطأ 

  ).الثاين
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  الخطأ أساس مسؤولية المنتج عن أضرار منتجاته المعيبة: الفرع األول

ملنتج بإعتباره مهنيا يفرتض معه إن اإلستناد إىل اخلطأ كأساس ملسؤولية املنتج يرجع لكون أن ا

أن قد بذل قدرا معنيا من العناية لطرح منتوج آمن للتداول، مبستوى يفوق العناية اليت يبذهلا الرجل 

العادي، بل وأن العناية واحلرص املبذولني من قبل املنتج سبب اإلقدام و بثقة على منتوجاته، وبالتايل 

ل على اإلخالل بإلتزامه بوضع منتوج سليم و نزيه و بالتايل فإن طرح منتوج معيب من قبل املنتج يد

  .بغض النظر عن الضرر اليت ميكن أن يتخذها هذا األخري. 24يكيف على أنه خطأ

مكرر فإن املشرع أوجب على املنتج ليتحلل من مسؤوليته أن يثبت إنعدام  140ووفقا للمادة 

ن جانب املنتج، و باملقابل ال يكلف املضرور اخلطأ من جهته، ومعىن ذلك أنه يفرتض وجود اخلطأ م

  .بإثبات اخلطأ من جانب املنتج، بل يكفي أنه تضرر من املنتوج املعيب الذي طرحه املنتج للتداول

غري أنه يؤخذ على هذا األساس أنه يكرس العودة للمسؤولية اخلطئية الشخصية، يف حني أن 

املعيبة هو غري ذلك متاما، بل هو محاية أكرب قدر من اهلدف من تقرير املسؤولية عن أضرار املنتجات 

  .وعدم تركهم بدون تعويض 25املضرورين

  تحمل التبعة أساس مسؤولية المنتج عن أضرار منتجاته المعيبة: الفرع الثاني

إن فكرة حتمل التبعة أو ما يعرف بتحمل املخاطر ترتكز على أساسني، يتمثل األول يف أن  

فالفكرة ترتبط بالعائد -قاعدة الغرم بالغنم-ضررا يسأل عنه صاحبه كل نشاط ميكن أن يسبب

االقتصادي دون االهتمام بسلوك حمدث الضرر، أما األساس الثاين وهو اخلطر املستحدث الذي يعترب 

أكثر انسجاما مع انتشار احلوادث وتنوعها، حيث يفيد أن كل من استحدث خطرا للغري يلزم 

أو  باألساس املوضوعي، هلذا يعرف 26ابتعد سلوكه عن االحنراف واخلطأبتعويض الضرر احلاصل ولو 

، اليت �دف فقط إىل جرب الضرر عن طريق تعويض املتضرر من 27 -الشيئية-النظرية املوضوعية

  .عيوب املنتوجات املطروحة للتداول

 140ويف هذا اإلطار يذهب البعض إىل إعتبار أن املشرع اجلزائري من خالل نص املادة 

مكرر قد كرس املسؤولية املوضوعية املطلقة للمنتج، لكونه مل يلزم املضرور بإثبات العيب يف املنتوج،     

  .28قانون مدين 9-1386وذلك على عكس ما ذهب إليه املشرع الفرنسي من خالل املادة 
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أ�ا  غري أنه يؤخذ على هذا األساس املوضوعي ملسؤولية املنتج العديد من اإلنتقادات، وأمهها

تؤدي إىل وقف املبادرة الفردية وشل اإلبداع والتطور التكنولوجي خوفا من توقيع املسؤولية دون خطأ، 

  .29فهي مسؤولية جمردة من مضمو�ا األخالقي طاملا أ�ا تقوم على فكرة املخاطر بعيدا عن اخلطأ

  تجاوز األسس التقليدية للمسؤولية وآثار ذلك: المطلب الثاني

ؤولية املنتج ذات طبيعة خاصة لكو�ا جتمع بني املسؤولية املدنية بشقيها العقدي ملا كانت مس

والتقصريي، وبني املسؤولية املوضوعية اليت تتجاوز اخلطأ كركن هلا، و تقوم من مث مىت تضرر الشخص 

 من عيوب املنتجات اليت يطرحها املنتج للتداول، فهي ورغم ذلك تبقى مسؤولية موضوعية غري مطلقة

  .2هذا من جهة، اآلثار املرتتبة على تبين األساس اخلاص املوضوعي فرع  1فرع 
  

  األساس الموضوعي لمسؤولية المنتج: الفرع األول

مبجرد وجود الضرر الذي يسببه طرح  -كما ذكرنا سابقا  - تقوم املسؤولية املستحدثة للمنتج

سلوكه أي دون حاجة إىل إثبات إرتكابه املنتوج املعيب للتداول، ودون حاجة إىل إحنراف املنتج عن 

اخلطأ و هو ما يربر قيام هذا النوع من املسؤولية على أساس الضرر احلاصل، ليس ذلك فقط، بل 

البد من األخذ يف احلسبان أن يكون سبب الضرر هو العيب الذي يشوب املنتوج املطروح للتداول، 

لذي يأخذ بفكرة الضرر فقط لينقلها إىل وهذا ما خيرجها من دائرة األساس املوضوعي احملض ا

األساس املوضوعي اخلاص الذي جيمع بني عنصري العيب املنشئ للضرر، و هو ما يكيف مسؤولية 

  .30املنتج عن األضرار اليت تلحقها منتجاته املعيبة على أ�ا مسؤولية موضوعية خاصة

أنه يقع على املتضرر عبء ويرتتب على إعتبار أن مسؤولية املنتج، مسؤولية موضوعية خاصة 

      إثبات رابطة السببية بني عيب املنتوج والضرر احلاصل و ذلك تطبيقا للقواعد العامة يف اإلثبات

     ويأيت ذلك يف ظل سكوت املشرع اجلزائري عن عبء اإلثبات بالنسبة هلذا النوع من املسؤولية، 

ضوعية اخلاصة، للمنتج كأساس قانوين تبىن وبذلك يكون املشرع اجلزائري قد كرس املسؤولية املو 

  . مسؤولية هذا األخري، ويكون قد حقق أمل شرحية واسعة من ضحايا املنتوجات يف التعويض

  اآلثار المترتبة على تبني األساس الموضوعي للمسؤولية: الفرع الثاني

ة للتداول هي إن القول بأن مسؤولية املنتج عن األضرار املرتتبة عن عيوب منتجاته املطروح

، أمر 31مسؤولية موضوعية متعلقة بالنظام العام، ال جيوز اإلتفاق على اإلعفاء وال التخفيف منها

يرتتب عنه آثار فيما خيص مسألة إثبات عالقة السببية، حيث تقتضي الطبيعة اخلاصة هلذه املسؤولية 
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املنتوج املطروح للتداول، على الطرف املتضرر أن يقوم بإثبات أن الضرر احلاصل كان بسبب تعيب 

وإن كان املشرع اجلزائري قد سكت عن مسألة حتديد عبء اإلثبات يف هذا النوع من املسؤولية فإنه 

   أيضا مل يتطرق للقرائن اليت تسهل عملية اإلثبات، مما يستوجب الرجوع يف ذلك إىل القواعد العامة،

العيب والضرر الالحق، ودون احلاجة إلثبات  وبالتايل يقع على املتضرر إثبات عالقة السببية بني

  .32اخلطأ

وبالرغم من تسهيل مهمة اإلثبات على املضرور، إال أ�ا تبقى غري كافية لتبيان معيوبية املنتوج 

  املسبب للضرر و املوجب للمسؤولية بسبب التقنيات العالية لعمليات التصنع من جهة وكذا تعدد

ى، وهذا ما يوجب اإلستعانة باخلبري ملعاينة املنتوج وذلك وتداخل هذه العمليات من جهة أخر 

بتكليف من القاضي حلسم النزاع، ولقد نص املشرع اجلزائري على مثل هذا اإلجراء و ذلك عندما 

 09-18من قانون  52إىل  43حدد األشخاص املؤهلني للقيام �ذه العملية و ذلك يف املواد من 

  .33لغشاملتعلق حبماية املستهلك وقمع ا

ومل يكتف املشرع بوضع األساس الذي تقوم عليه هذه املسؤولية و إمنا وسع من دائرة احلماية، 

وذلك  ،34و ذلك ملا محل عبء تعويض األضرار اجلسمانية الناجتة عن املنتوجات املعيبة على لدولة

لضرر املسؤول عن ا انعدمإذا : مكرر قانون مدين اليت تقضي بأنه 140من خالل نص املادة 

  .ومل تكن للمتضرر يد فيه، تتكفل الدولة بتعويض هذا الضرر اجلسماين 

  الخاتمة

من خالل هذه الورقة البحثية رأينا أن مسؤولية املنتج عن األضرار اليت تسببها منتجاته املعيبة 

هي مسؤولية مستحدثة، شرعت لتوفري أكرب قدر من احلماية للمضرورين من عيوب املنتجات 

عجزها عن توفري احلماية املطلوبة، املطروحة للتداول، و ذلك بعد أن أثبتت القواعد التقليدية الصناعية 

  :يلي وعليه نستنتج ما

تكمن خصوصية مسؤولية املنتج يف نطاق تطبيقها، سواء الشخصي من حيث أن تسري فقط 

يب املنتوج املع، أو النطاق املوضوعي وهو على املنتج واملتضرر جراء طرح منتوج معيب للتداول

  .املطروح للتداول دون سواه من املنتوجات
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وغري مألوفة يف القواعد العامة  كذلك تعترب شروط قيام هذا النوع من املسؤولية شروط خاصة

والضرر وعالقة السببية بينهما، فضال عن الطرق املستحدثة لنفي  للمسؤولية املدنية وهي تشمل العيب

اجلزائري مل ينص عنها، إال أ�ا تعترب دفوع ميكن للمنتج التمسك �ا لنفي املسؤولية و أن كان املشرع 

  .مسؤوليته، وتكمن خصوصيتها يف كو�ا تتعلق باملسؤولية املستحدثة للمنتج دون سواها

تقوم مسؤولية املنتج على أساس موضوعي يتجاوز األساس التقليدي للمسؤولية املعروفة يف 

لى اخلطأ الشخصي، وذلك قصد محاية املضرورين من خماطر املنتجات القواعد العامة الذي يقوم ع

  .املعيبة

مكرر من القانون املدين النص الوحيد الذي تضمن املسؤولية املستحدثة  140تعترب املادة 

اليت تتسم باإل�ام تارة وبالتعقيد  للمنتج عن أضرار منتجاته املعيبة، وهو غري كاف لتبيان أحكامها

  .تارة أخرى

  :وعلى ضوء هذه النتائج نقرتح

مكرر وتزيل الغموض عنها، وتضع النظام القانوين  140سن نصوص قانونية أخرى تكمل املادة  - 

 .الواضح ملسؤولية املنتج

ضبط املفاهيم األساسية اليت تتعلق �ذا املوضوع، ملا هلا من تأثري على نظام املسؤولية ولكو�ا   - 

الذي خيتلف عن  ملنتج، املتضرر، العيب املوجب للمسؤوليةا: وخاصةكلمات مفتاحية للدراسة، 

 اخل...، األضرار املشمولة باحلمايةالعيب اخلفي

كل شخص يدخل يف حكمه، مثل املستورد، طاملا أن اجلزائر   إىلتوسيع نطاق املسؤولية من املنتج  - 

 .اخلارجية، دون أن تقوم بالتصنيع األسواقتستورد املنتجات املختلفة من 

بوضوح واخلروج عن القواعد العامة، و كذا ختفيفه لفائدة املضرورين حىت  اإلثباتيد عبء حتد - 

 .تفي هذه املسؤولية بالغرض الذي شرعت من أجله

 .النص على الدفوع املستحدثة واحلذو يف ذلك حذو املشرع الفرنسي - 

  

                                       
 2004يونيو  23املوافق ل  1425مجادى األوىل عام  5املؤرخ يف  02ـ04الفقرة األوىل من القانون رقم  3املادة   1

  .2010 أوت 15املؤرخ يف  06- 10ت التجارية املعدل و املتمم بالقانون احملدد القواعد املطبقة على املمارسا
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فرباير  7املؤرخ يف  89/02من القانون  5والقانون اجلزائري مل يضع تعريفا خاصا باملنتج، لكن ذكره يف نص املادة 

من املرسوم التنفيذي  5املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك امللغى، كما إستعمل لفظ الصانع يف املادة  1989

املتعلق بالوقاية من األخطار النامجة عن إستعمال اللعب، يف حني أن املادة  1997ديسمرب  21املؤرخ يف  494ـ 97

 -امللغى–املتعلق بضمان املنتوجات و اخلدمات  15/09/1990الصادر يف  90/266من املرسوم التنفيذي رقم  2

، باإلضافة إىل إستعمال هذا ..."المنتج أو الصانع" : الواسع فعرفته على أنهباملفهوم " احملرتف" قد تطرقت إىل 

املتعلق باإلعالم الطيب و العلمي  1992يوليو  6املؤرخ يف  92/284من املرسوم التنفيذي  4املصطلح يف نص املادة 

  .  اخلاص باملنتوجات الصيدالنية املستعملة يف الطب البشري
ملفاهيم و تأثريها على رسم مالمح النظام القانوين ملسؤولية املنتج، دراسة يف القانون اجلزائري قادة شهيدة، إشكالية ا 2

، جانفي 2والقانون املقارن، جملة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية، جامعة سعد دحلب، البليدة، العدد 

  .26، ص 2012
3 Article 1386-6 du code civil Français. 

  .30يدة، املقال السابق، ص قادة شه 4
يغلى مرمي، إلتزام العون اإلقتصادي بالتسليم املطابق، أطروحة دكتوراه يف القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم : أنظر 5

  .112- 109، ص ص 2016،2017السياسية أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
6  Répertoire pratique de droit privé , vente Fascicule 43, 2002, P 11. 
7  Natacha Saupharor –Brouilland, la confiance dans les contrats de consommation, 

Dalloz, 2008, p58 et s. 

  .املتعلق حبماية املستهلك و قمع الغش 09- 18من قانون  11أنظر املادة  8
  .املتعلق حبماية املستهلك و قمع الغش 09-18من قانون  18/03أنظر املادة  9

  .301-2016من قانون اإلستهالك الفرنسي رقم  l 217-4املادة  10
بن طرية معمر، نظام املسؤولية املوضوعية للمنتج و دوره يف تقوية النظام التعويضي حلوادث املنتجات املعيبة، دراسة  11

ر كنوز لإلنتاج و النشر و ، دا2015، سنة 1ا�لة اجلزائرية للقانون املقارن، العدد –يف التشريع اجلزائري و املقارن 

  .125التوزيع، تلمسان، ص 
جمموع مراحل اإلنتاج و : عملية وضع املنتوج لإلستهالك : على أن  09-18من قانون  1/8تنص املادة  12

  .اإلسترياد و التخزين و النقل و التوزيع باجلملة و التجزئة
13 Paulette Veaux – Fournerie et Daniel Veaux, Obligattion de pécurité du vendeur, 

vente, fasciucule 43, n° 40, Juris classeur 2002, P 13. 

14 
Rabih Chendeb, le régime juridique du contrat de consommation, étude comparative, 

éditions ALPHA, Begronth, 2010, p 261; Catherine Weniger, la responsabilité du fait 

des produits pour les dommages causés à un tiers au sein de la communauté européenne, 

étude en droit comparé, librairie Droz, Genève, 1994, p 132. 
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  .24و  23يغلى مرمي، الرسالة السابقة، ص  15
ن خاص، جامعة أبوبكر بلقايد، سهام املر، إلتزام املنتج بالسالمة، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستري، ختصص قانو  16

  .154، ص 2009-2008تلمسان، سنة 
  .258و  257، ص 2009زهية حورية سي يوسف، املسؤولية املدنية للمنتج، دار هومة، اجلزائر  17
  .258نفس املرجع، ص  18
  .27، ص 2000ر بوحلية بومخيس، القواعد العامة حلماية املستهلك و املسؤولية املرتتبة عنها، دار اهلدى، اجلزائ 19
أرزقي زوبري، محاية املستهلك يف ظل املنافسة احلرة، مذكرة ماجستري، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة  20

  .135، ص 2011
، ص 2008حسن حسني الرباوي، خماطر التطور بني قيام املسؤولية و اإلعفاء منها، دار النهضة العربية، سنة  21

15.  
سليم، خماطر التطور كسبب إلعفاء املنتج من املسؤولية، مطبعة محادة احلديثة، مصر حممد حمي الدين إبراهيم  22

  .80، ص 2008
  .363زهية حورية سي يوسف، املرجع السابق، ص  23
  .155، ص 2007قادة شهيدة، املسؤولية املدنية للمنتج، دار اجلامعة اجلديدة، مصر  24
  .176 -173قادة شهيدة، املرجع السابق، ص  25
  .295، ص 2015د احلق صايف، الوجيز يف القانون املدين، اجلزء الثاين، مطبعة النجاح اجلديدة، املغرب، سنة عب 26
  .305، ص 2016اجلزائر،  -دار هومة–خمتار رمحاين حممد، املسؤولية املدنية عن فعل املنتجات املعيبة  27
لنيل الدكتوراه يف القانون اخلاص، كلية احلقوق، عمر بن الزوبري، التوجه املوضوعي للمسؤولية املدنية، أطروحة  28

  .425، ص 2017-2016، 1جامعة اجلزائر 
  .و ما بعدها 177قادة شهيدة، املرجع السابق، ص  29
  .297عبد احلق صايف، املرجع السابق، ص  30
،  2013سكندرية، املسؤولية املدنية للمنتج و آليات تعويض املتضرر، دار اجلامعة اجلديدة، اإل كرمي بن سخرية، 31

  .126ص 
قونان كهنية، اإللتزام بالسالمة من أضرار املنتجات اخلطرية دراسة مقارنة أطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم  32

  .341، ص 2017سنة  -تيزي وزو–القانونية، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري 
مذكرة - دراسة مقارنة–كضحايا حوادث املنتجات املعيبة مخيس سناء، املسؤولية املوضوعية للمنتج كآلية تعويضية   33

  .79، ص 2015تيزي وزو، سنة -ماجستري، قانون العقود، كلية احلقوق جامعة مولود معمري
  .131و  130كرمي بن سخرية، املرجع السابق، ص   34
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       ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  "ب"أستاذة محاضرة  -نوي عقيلة.د

  بومرداس -جامعة امحمد بوقرة

التقليدية للمسؤولية المدنية نحو تغييرات في الوظيفة  

 مقدمة

الدور  نإن نظام املسؤولية املدنية يتميز اليوم بعدم االستقرار أو الرغبة يف اإلصالح كما أ

ونتيجة لظهور الطابع اجلديد  1أصبح يكتنفه الغموض،ولية املدنية القيام به الذي ينبغي للمسؤ 

للمسؤولية الذي أصبح يُعرف باملسؤولية املوضوعية، أصبح اهلدف من املسؤولية يتجه من معاقبة 

مرتكب اخلطأ الشخصي وردع املدين املخطئ إىل جرب الضرر ورفع عبء إثبات اخلطأ على عاتق 

االجتاه املستقبلي احلديث يف املسؤولية املدنية يسري حنو الرغبة يف حتقيق فصل شبه املضرور، ذلك أن 

  2.تام بني تعويض األضرار وعقوبة األفعال الغري مشروعة

ولذلك أصبحت خمتلف ا�تمعات تبحث عن آليات جديدة للتعويض عن الضرر بعدما كان 

ذا يف ظل التطور العلمي والصناعي الذي ساهم يف اخلطأ يلعب دورا هاما يف قيام املسؤولية املدنية، وه

تقليص دور اخلطأ لصاحل فكرة اخلطر وبذلك توسع نطاق املسؤولية املدنية ويف نفس الوقت اهتزت 

  .مبادئها األساسية

كما أصبح نظام املسؤولية املدنية يتجه حنو الصبغة اجلماعية اليت تعتمد فيها املسؤولية على 

اعي وتعدد الذمم املالية اليت يستطيع املضرور الرجوع عليها ومطالبتها فكرة التضامن االجتم

بالتعويض، حبيث ظهر إىل الوجود جبانب القانون العام للمسؤولية قانون خاص  بفضل تقنية التأمني 

وأنظمة التعويض اخلاصة وهو ما يساهم يف اختفاء الصفة العقابية للمسؤولية املدنية ويشجع على 

  3.ولية إىل جمرد التزام بتعويض املضرور وبالتايل ميكن نقل عبئها من على عاتق املسؤولحتويل املسؤ 

بل وأصبح القانون العام للمسؤولية حبد ذاته يتجه حنو احتواء فكرة اجتماعية املخاطر، وهذا    

ية كنتيجة للبحث اجلاري املنصب يف إطار إجياد قواعد حتكم الرتابط بني القانون العام  للمسؤول

فبالنسبة للمشرع اجلزائري ويف انتظار القادم مستقبال، جنده قد خطى خطوة  4واألنظمة اخلاصة هلا،

مهمة يف حتقيق هذا املسعى متيحا للقانون العام للمسؤولية املدنية االغتناء بنفس التوجه الذي ظهرت 
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على التعويض حىت ولو  من أجله أنظمة التعويض املستقلة عن املسؤولية، وهو ضرورة حصول املضرور 

كان الفاعل جمهوال وإقامة املسؤولية على أساس التضامن والتكافل االجتماعي حيث قرر حتمل الدولة 

  .   من القانون املدين 1مكرر  140لعبء التعويض من خالل استحداثه للمادة 

املسؤولية وما من شك أن ظهور هذه التقنيات املنافسة للنظام التقليدي للمسؤولية بات يهدد 

املدنية يف الوظيفة أل�ا أصبحت نقوم بدور هو يف احلقيقة دور أصيل للمسؤولية وهو الوظيفة 

التعويضية، فال خيفى أن هذه املسألة حمل اهتمام الدارسني ملعرفة ما إذا كانت املسؤولية تقوم فعال 

عتربا منذ بداية القرن احلايل وبطريقة مرضية بوظيفتها التعويضية لألضرار واليت بسببها عرفت حتوال م

وأصبحت تعاين من أزمة حقيقة يف نظامها الذي هو يف تراجع، وبدأت التقنيات اجلديدة حتل حملها 

  .لتتحول يف كثري من األحيان من تقنيات بديلة إىل تقنيات أصيلة وتأيت املسؤولية يف أدوار أخرى

ي تتمحور حوله هذه الدراسة على ضوء ما سبق ذكره سنحاول اإلجابة عن التساؤل الذ

االستجابة لمسألة حتمية حصول المضرور على التعويض كمطلب وقع اإلجماع مبدى واملتعلق 

   .عليه، وبالتالي مدى التهديد الذي بات يعانيه نظام المسؤولية المدنية في صميم وظائفه

:ولإلجابة على هذا التساؤل سنتناول املوضوع من خالل مسألتني مهمتني مها  

.اللجوء إىل التأمني كتربير جديد للتعويض يف إطار املسؤولية املدنية -  

.ا�االت األخرى للتحول من فردية التعويض إىل التعويض اجلماعي -  

اللجوء إلى التأمين كتبرير جديد للتعويض في إطار المسؤولية المدنية: أوال  

ن له مبوجبه يضمن املؤمن األضرار اليت إن التأمني من املسؤولية هو عقد يتم بني املؤمن واملؤم

تلحق بالذمة املالية للمؤمن له من جراء رجوع الغري عليه بالتعويض على أساس املسؤولية املدنية، 

فاخلطر املؤمن منه يف هذا النوع من التأمني هو رجوع هذا الغري سواء كان هذا الغري حمقا يف هذا 

ك التأمني من املسؤولية املصروفات اليت يتكبدها املؤمن له يف الرجوع على املؤمن له أم ال، فيشمل بذل

  5.سبيل دفع مسؤوليته

وسنبحث يف إطار فكرة التأمني عن املسؤولية، الغايات اليت يسعى إليها هذا النظام وخمتلف  

 نظامي االنتشار الواسع لفكرة التعويض يف إطار التأمني، باإلضافة إىل بيان التأثري املتبادل بني تربيرات

  .املسؤولية والتأمني 
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  :غايات التأمين .1

بالنظر إىل األدوار اليت يلعبها التأمني أو ما يسعى إىل حتقيقه من غايات، يرى البعض فيما 

يتعلق بدور التأمني يف جمال املسؤولية أنه من دون التأمني سوف ينهار نظام املسؤولية املدنية بسبب 

فحىت وإن كان القصد من  6دخل احملدود عن الوفاء بالتعويض،جسامة األضرار وعجز املسؤول ذو ال

تأمني املسؤولية هو تأمني الذمة املالية للمؤمن له بسبب رجوع الغري عليه بالتعويض، وليس القصد منه 

هو تأمني للمضرور وضمان حصوله على التعويض الناشئ عن مسؤولية املؤمن له، فإن التأمني يعمل 

من املسؤولية، إذ مع وجود التأمني ال تصبح املسؤولية املدنية مسألة أخالق والتزام  على حترير املؤمن له

فالتأمني يعمل على توزيع املخاطر على عدد كبري من  7وضغط وإمنا مسألة أخطار وحتقيق فرص،

عويض األفراد حيث يلتزم املؤمن بضمان املسؤولية املرتتبة على ذمة املؤمن له فيويف املضرور حقه يف الت

وهو ما يعرف بالتوزيع االجتماعي  8ويف املقابل يلتزم املؤمن له بدفع أقساط التأمني املستحقة يف ذمته،

  9.للمخاطر ال سيما يف جمال األخطار الشخصية الذي شهد فيه التأمني تطورا كبريا يف جمال املسؤولية

لتقليل من احلوادث، حيث هذا التطور الكبري الذي شهده التأمني خاصة يف أوروبا ساهم يف ا

هناك عروض تقدمها شركات التأمني ملن ال يرتكب حوادث كأن يستفيد من متديد جماين للتأمني 

مثال، باإلضافة إىل أن هذه الشركات أصبحت تتدخل إىل جانب املؤمن هلم فتقتين ألصحاب املصانع 

يانا حىت يف حالة وقوع احلوادث  مثال أجهزة إنذار مبكر للتقليل من وقوع احلوادث، بل قد تتدخل أح

كأن تشارك مثال يف عمليات إنقاذ يف حالة غرق سفينة مؤمنة لديها، وبذلك أصبح التأمني وسيلة 

   10.للتهذيب والتقليل من األضرار

وأهم ميزة يقدمها تأمني املسؤولية للمضرور هو االعرتاف له حبقه يف الرجوع مباشرة على 

ليت من دو�ا ما كان للمضرور سوى الرجوع على املؤمن بطريق الدعوى غري املؤمن بالدعوى املباشرة وا

املباشرة أو حوالة احلق أو حجز ما للمدين لدى الغري وهي وسائل ال تتحقق معها احلماية الكافية 

للمضرور يف استيفاء حقه يف التعويض، فالدعوى املباشرة هي مبثابة حلول الشخص املضرور حمل 

املؤمن، ذلك أن االجتاه احلديث يف حتديد الطبيعة القانونية للتأمني من املسؤولية املدنية  املؤمن له جتاه

يتجه حنو القول أن التأمني من املسؤولية يعترب ضمانا وتأمينا حلق املضرور مباشرة وال يقتصر على 

حتقيق مصلحة ضمان دين املسؤول خاصة إذا كان التأمني إلزاميا، فهذا األخري هو تقنية �دف إىل 

 11.اجتماعية تقتضي تعويض املضرور يف احلوادث املختلفة
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وكقاعدة عامة فإن املؤمن يف حالة التأمني اإللزامي ال يستطيع أن حيتج على املضرور عند 

الرجوع عليه بالدعوى املباشرة بأي دفع سواء كان سابقا أو الحقا على وقوع احلادث، ذلك أن 

معينا إجباريا هو أن يكون هذا التأمني موجودا وقائما ليغطي الضرر غرض املشرع من جعل تأمينا 

الذي حيدث للمضرور بسبب خطأ املؤمن له على أن يكون للمؤمن بعد التعويض للمضرور أن يرجع 

  12.على املؤمن له إلخالله بشروط عقد التأمني إذا كان لذلك مقتضى

ا يف انتشار حيث أصبحت متتد إىل العديد واملالحظ فيما يتعلق بظاهرة التأمني اإللزامي أ�

من احلوادث يف خمتلف امليادين، وهو ما سيؤدي إفراغ املسؤولية املدنية من معناها األخالقي، 

فاملتسبب يف الضرر أصبح يف ظل التأمني حمصنا وبعيدا عن دين التعويض حيث حلت حمله شركات 

طئ بدال عنه وبذلك مل تعد املسؤولية املدنية جزاءا التأمني اليت تغطي هي النتائج الضارة لسلوكه اخلا

  13.مالئما للخطأ

  : تبريرات تحويل عبء التعويض في إطار التأمين .2

إن حتويل عبء التعويض على عاتق ا�موعة يستند إىل عوامل تربره من بينها أن ممارسة مهنة 

بني جمموع زبائنه، وكونه ميثل  مقننة متكن املهين من إدماج عبء األخطار املوجودة يف حسابه موزعة 

كشخص معنوي بإمكانه تقييد التعويضات املمنوحة يف حساب األرباح واخلسائر وتوزيعها عندئذ بني 

الشركاء، بينما ال يستطيع الفرد خارج هذه الصبغة اجلماعية حتمل عبء هذه التعويضات، فهذه 

اليت أصبحت تتناسب مع األخطار الناجتة  القدرة اليت يتمتع �ا املستغل  تربر املسؤولية بدون خطأ

   14.عن االستغالل

كما أن الطابع االجتماعي للتعويض الذي  أضفاه التأمني على األضرار الشخصية إمنا 

تساهم فيه ا�موعة بأسرها أي اجلمهور املستهلك الذي بفضل املصاريف اليت حيصلها منه املنتجني 

ت التأمني، وبالتايل فإن هذا الطابع ال يعين حلول اهليئة حمل والتجار يدفع هؤالء أقساطهم إىل شركا

الفرد، فقد يستفيد املضرور من التعويض من األقساط اليت يدفعها كل املؤمنني هلم وليس املؤمن له 

املسؤول فقط، وهذا نظرا للطابع االحتمايل لعقد التأمني فتصبح بذلك املسؤولية مجاعية وفقا هلذا 

  .  ي، فباعتبار أن الضرر ال ميس كل املسامهني فستكون هناك وفرة يف موارد التعويضالطابع االجتماع
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  :التأثير المتبادل بين المسؤولية والتأمين .3

لقد أصبحت العالقة بني التأمني واملسؤولية عالقة وثيقة حبيث كلما اتسعت دائرة املسؤولية 

لفها املسؤول لكي يدرأ عنه خطر التزامه اتسع معها نظام التأمني فأصبح التأمني وسيلة يتحصن خ

بالتعويض وباملقابل كلما اتسع نطاق التأمني يتشجع القضاء يف التوسع يف املسؤولية ملصلحة املضرور 

على حساب املسؤولية القائمة على أساس اخلطأ وبالتايل التوسع يف إعطاء احلق للضحية يف 

 15.التعويض

يف توسع املسؤولية املدنية وتطوره احلديث حيث يعترب  كما أن لتطور التأمني األثر الواضح

األداة اليت مسحت للقضاء والقانون باملسامهة يف بناء النظام الذي ال يزال يف تطور مستمر، فالتأمني 

هو حافز لتوسيع املسؤولية وبالتايل املسامهة يف توسع دائم حلق الضحية يف التعويض، وهو ما أدى 

ول ما إذا ميكن التفكري يف أن املمارسة العملية الطويلة لتأمني املسؤولية من بالبعض إىل التساؤل ح

شأ�ا أن حتدث تغيريا عميقا يف مبادئ املسؤولية وتساهم يف توسيع أساسها ليصبح مع مرور الوقت 

متمثال يف اخلطر على حساب اخلطأ الذي سيشهد اختفاء تدرجيي، بل ملا ال ظهور مسؤولية مطلقة 

  16.لزام املسؤول بالتعويض يف مجيع احلاالت فال تنتفي عنه مطلقاتقضي بإ

المجاالت األخرى للتحول من فردية التعويض في المسؤولية المدنية إلى : ثانيا

 التعويض الجماعي

بالرغم من تواجد قواعد املسؤولية املدنية وكذا تواجد التأمني إال أن الضحية قد تصطدم 

ه، ولذلك فالتشريعات حديثا تأخذ باحلسبان الوضع اخلاص ببعض مبسؤول معسر وغري مؤمن علي

ولذلك أوجدت يف بعض ا�االت اخلاصة أولويات استثنائية ستتيح للضحية احلصول على ، املخاطر

 .  وعاجلتها عن طريق إنشاء صناديق خاصة للتعويض 17تعويض يقع عبئه على عاتق ا�موعة،

أدى إىل تغيري موقع املسؤولية املدنية من املسؤولية  إن التطور الصناعي وتزايد األخطار

األخالقية، فالتطابق املوجود بني املسؤولية املدنية واملسؤولية األخالقية كان من شأنه تقييد االلتزام 

من القانون املدين ،  124بالتعويض نظرا الشرتاط إثبات اخلطأ، وهو ما ملسه البعض من خالل املادة 

املسؤولية املدنية يف هذه املادة قاعدة سلوك �دف يف آن واحد إىل مساءلة  حيث تعترب قاعدة

  18.الشخص عن كل تصرف خاطئ يأتيه ويلحق به ضررا للغري وذلك بإلزامه بالتعويض



 المحور الثالث مستقبل المسؤولية في مستجدات التشريعات الحديثة

 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 322  

 

كما أن القاعدة طبقا هلذه املادة تقوم على فرضية مؤداها أن الضحية بإمكانه إقامة الدليل 

، ومن املالحظ أنه إذا كان من اليسري إثبات الضرر فإنه غالبا ما على اخلطأ الذي نتج عنه الضرر

يتعذر على املضرور إثبات اخلطأ والعالقة السببية بني الركنني السابقني ال سيما بعد انتشار استعمال 

اآلالت اخلطرة مما زاد يف تعقيد معرفة السبب احلقيقي للحادث، وهلذه األسباب بدأ القانون املعاصر 

ىل جهة الضحية وليس إىل جهة املسؤول، كما أنه عمل على إحالل فكرة التعويض حمل فكرة ينظر إ

املسؤولية، وعليه فإن االجتاه حاليا ومستقبال هو  حنو مضاعفة احلاالت اخلاصة للتعويض وإضعاف 

  19.املسؤولية يف قاعد�ا التعويضية

من عجز عن ضمان تعويض فعال إذن ونظرا ملا عانته املسؤولية املدنية وما زالت تعانيه 

لألضرار النامجة عن احلوادث اليت أفرز�ا النهضة الصناعية، كان البد من األخذ يف جمال التعويض 

بنوع آخر بعيدا عن حتمل الفرد للمسؤولية والتعويض وفق ما يقتضيه النظام التقليدي للمسؤولية 

يض اجلماعي املبين على ظهور فكرة التوزيع املدنية، بل ظهر إطار آخر للتعويض وهو ما يعرف بالتعو 

  .اجلماعي املباشر للخطر

لقد أثرت املعطيات السابقة كثريا على منظومة املسؤولية املدنية التقليدية، فكان تطور تطبيق  

فكرة التوزيع اجلماعي لألخطار مبثابة االنتقال من املسؤولية املدنية إىل الضمان االجتماعي، فأصبح 

ل يف قانون التعويض نظريا ومصطنعا وأصبح هذا األخري خمتفيا بفعل تأثري فكرة التوزيع دور املسؤو 

اجلماعي لألخطار على املسؤولية املدنية وهو املسعى الذي أصبح يستجيب ملقتضيات األمان أكثر مما 

   20.تقدمه منظومة املسؤولية املدنية

القائمة على أساس التضامن إطار دراسة جتسيد فكرة اجتماعية املخاطر  وسنتطرق يف

االجتماعي إىل مسألة  تكفل الدولة بالتعويض من خالل نقطتني مها على التوايل أنظمة التعويض 

  . من القانون املدين اجلزائري 1مكرر  140اخلاصة ونظام املسؤولية وفقا للمادة 

  :أنظمة التعويض الخاصة .1

اجلديدة أظهرت عجز نظام املسؤولية  إن احلوادث املفاجئة النامجة عن استغالل التقنيات

الفردية، فكان يستحيل على ضحايا هذه احلوادث إثبات املصدر احلقيقي للضرر وبالتايل حرما�م من 

التعويض، إذ ظل القضاء عاجزا عن االستجابة لطلبا�م وهي احلقيقة اليت جتلت للمدافعني عن 

هناك من اعترب أن حماوالت التكييف مل تكن سهلة املسؤولية التقليدية ومل يكن يف وسعهم جتاهلها، و 
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نظرا للتطور السريع للمعطيات التكنولوجية االقتصادية واالجتماعية اليت تضاعفت معها احلوادث 

 21.وتنوعت

لقد كان من شأن هذه النظم اجلماعية اخلاصة للتعويض أن مهشت دور نظام املسؤولية 

جلسيمة ذات طبيعة خاصة متس بشرحية واسعة من التقليدي وذلك نظرا لوجود بعض األضرار ا

األشخاص، وهذا النوع من األضرار خاصة اجلسدية منها وما ختلفه لدى املضرور من عاهات قد 

حترمه من القدرة على مزاولة أي عمل وبالتايل حرمانه وأسرته من الدخل، مل تتمكن القواعد العامة 

فأصبحت صناديق التعويض آلية قانونية بديلة تقوم مقام  للمسؤولية املدنية من التكفل به بشكل تام،

  22.املدين بالتعويض سواء بشكل احتياطي أو أساسي

هذا وتعد حوادث املرور من بني احلوادث اليت تشكل خماطر كثرية ذات صبغة اجتماعية واليت 

للوفيات وإحداث خمتلف تتطلب تضامن ا�تمع مع املتضررين فيها، فهي تعد من األسباب الرئيسة 

األضرار اجلسدية، وقد كان التعويض عنها يتم على أساس املسؤولية املدنية عن الفعل الشخصي مما 

يقتضي إثبات خطأ املسؤول أو املطالبة مبسؤولية احلارس عن فعل الشيء وهذا يتطلب إثبات فعل 

ول املضرور على وهو ما مل يتحقق معه يف أغلب احلاالت حص 23الشيء من طرف الضحية،

  .التعويض بسبب صعوبة إثبات قيام املسؤولية أو إعسار املدين

كما تعد أيضا حوادث العمل وخماطر املظاهرات والتجمعات وأعمال العنف من املخاطر 

االجتماعية الكفيلة بوجوب تعويض ضحاياها عن األضرار الناجتة من ورائها وتوزيع هذا العبء على 

من الضروري إخضاع هذه احلوادث إىل نظام خاص وإنشاء صندوق خاص  اجلماعة، ولذلك أصبح

  .بالتعويضات

ولقد أنشأ املشرع الفرنسي صناديق حديثة لضمان األضرار اجلسمانية النامجة عن جرم جزائي  

ويتبع التعويض فيها نظاما خاصا " اإلزعاج اخلطري يف ظروف احلياة"حتت مصطلح حديث يسمى 

  24".عويضات ضحايا اجلرائمجلنة ت" حتت تسمية 

ولقد نص املشرع اجلزائري بدوره على إنشاء صندوق لتعويض ضحايا حوادث املرور مبوجب 

فإذا تعذر إجياد املسؤول بأن بقي جمهوال أو كان معسرا كليا  69/107،25من األمر رقم  70املادة 

سؤول أو أن الضرر ال يغطيه أو جزئيا وأيضا يف حالة عدم وجود عقد تأمني عن املسؤولية من جهة امل

التأمني بسبب تعدي السقف أو كانت الشروط غري متوفرة، يأيت دور الصندوق لتغطية ذلك النقص 
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فهذا الصندوق يعترب كمتدخل  26املعدل واملتمم، 74/15من األمر  24طبقا ملا تنص عليه املادة 

  . احتياطي يف جمال التعويض

صندوق  يتكفل بالتعويض مبجرد أن حيصل ضرر ويف ماعدا بعض االستثناءات، فإن ال

جسماين نتيجة حادث مرور، حيث ينشأ للضحية أو لذوي حقوقه احلق يف التعويض بغض النظر عن 

خطأ املسؤول أو عدم خطئه، بل وقد يشمل التعويض سائق املركبة نفسه وهو ما يربر قيام هذا النظام 

خلطأ هو األساس ملا استطاع املضرور أن حيصل على التعويضي اخلاص على أساس الضرر، إذ لو كان ا

تعويض ما دام هو الذي تسبب يف الضرر خبطئه، ذلك أن خطأ املضرور هو من أحد أسباب انتفاء 

   27.املسؤولية القائمة على أساس اخلطأ

و باإلضافة إىل هذا التعويض عن حوادث املرور، يتحمل الصندوق أيضا كل أو جزء من 

مجة عن األضرار اليت تلحق باألشخاص أو السلع غري املؤمن عليها واليت حتدث بسبب التعويضات النا

املظاهرات أو اإلخالل بالنظام العام واألمن، باإلضافة إىل تعويضات أخرى، ويعترب هذا الصندوق  

 .كمتدخل احتياطي يف جمال التعويض

دث املرور، بل نظرا للتزايد هذا ومل يتكفل املشرع بتقرير نظام تعويض خاص فقط بالنسبة حلوا

املستمر حلوادث العمل نتيجة استعمال اآلالت واملنشآت الصناعية أصبحت خماطر العمل اجتماعية 

�م ا�تمع كله وليس فقط املصاب ورب العمل وهذا جتسيدا لفكرة حصول املضرور على تعويض 

 وضع قانون خاص بتعويض بعيدا عن فكرة اخلطأ وبغض النظر عمن تسبب فيه، وعلى إثر ذلك مت

مث مبوجب القانون  66/183األضرار املرتتبة عن هذه احلوادث وكان ذلك ألول مرة مبوجب األمر 

من هذا األمر حادث عمل كل ما  12ويعترب يف مفهوم املادة  28املعدل واملتمم ، 83/13احلايل رقم 

لرجوع منه، فيتوىل يف هذه احلالة  يطرأ أثناء املسافة اليت يقطعها العامل للذهاب إىل عمله أو ا

صندوق الضمان االجتماعي املمول من طرف أرباب العمل بتعويض العمال املتضررين أو ذوي 

 .حقوقهم يف حالة الوفاة

كما مت أيضا إنشاء صناديق أخرى للتعويض تتدخل بصفة أساسية كصندوق تعويض ضحايا 

يتكفل باملعاشات ورأس  18،29-93عي رقم من املرسوم التشري 5-145اإلرهاب مبقتضى املادة 

مال التعويض  وكذلك األضرار اجلسدية واملادية املرتتبة على أعمال اإلرهاب، ويتوىل مبقتضى أحكام 

تسديد خمتلف التعويضات املقررة لفائدة ضحايا اإلرهاب  47،30-99املرسوم التنفيذي رقم 
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ولصاحل ذوي حقوقهم يف صورة معاش وضحايا األحداث اليت وقعت يف إطار مكافحة اإلرهاب 

  .شهري أو رأس مال إمجايل أو مساعدة مالية لإلدماج االجتماعي

وأيضا صندوق تعويض الضحايا وذوي حقوقهم يف األحداث اليت رافقت احلركة من أجل 

حيث يتحمل هذا  02/125،31استكمال اهلوية الوطنية وذلك مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

ضرار اجلسدية للسكان يف املناطق اليت مستها األحداث، باإلضافة أيضا إىل الصندوق تعويض األ

ومت تنظيمه  83/19من قانون  33صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية الذي انشأ مبوجب املادة 

 32.املعدل واملتمم 90/402مبوجب املرسوم التنفيذي 

األضرار بعيدا عن النظام  وبظهور هذه األنظمة التعويضية اخلاصة اليت تتكفل بتعويض

التقليدي للمسؤولية، قد احنصر دور املسؤولية يف جمال التعويض بالرغم من أن هذا ا�ال يشكل 

وظيفتها األصلية، كما أن اعتماد هذه التقنيات لفكرة التعويض بعيدا عن اخلطأ وتكريسها على أسس 

كافل االجتماعي أو العدالة  واحلرص أخرى مبختلف مظاهرها سواء حتمل التبعة أو الضمان أو الت

   33.على محاية حق املضرور يف احلصول على التعويض قد أبعد املسؤولية املدنية عن قيمتها األخالقية

 :من القانون المدني 1مكرر 140نظام المسؤولية وفقا للمادة  .2

سؤول عن إذا انعدم امل"من القانون املدين اليت تنص  1مكرر  140بالرجوع إىل نص املادة 

، جندها تعكس "الضرر اجلسماين ومل تكن للمتضرر يد فيه، تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر

تدخل الدولة بشكل بارز يف تطور النظام التعويضي، حيث أصبحت هي الضامن حلقوق الضحايا، 

عويض وبذلك أصبح مبوجب هذه املادة النظام التقليدي للمسؤولية يف حد ذاته حيتوي نظام الت

ويدخل ضمن عمل  34.اخلاص، فهذا النص هو مبثابة النص املرجعي لكل النظم التعويضية اخلاصة

املشرع يف إدخال إصالحات عامة على قانون املسؤولية املدنية وجعل أحكامه العامة تتماشى 

ولية ومقتضيات التعويض احلديثة، و�ذا يكون التشريع إىل جانب أنه يساهم يف توسع وانتشار املسؤ 

املوضوعية لتشمل افرتاضات أخرى لألضرار النامجة عن احلوادث، قد يساعد أيضا على تسجيل 

  35.خطوات جديدة تتجاوز النطاق التقليدي للمسؤولية املدنية

إن األساس الذي يرتكز عليه هذا النص هو أساس بعيد عن اخلطأ، بل هو التكافل 

ة مجاعية قائمة على وجود ذمة مجاعية عامة تتحمل االجتماعي، وعليه يكون املشرع قد كرس مسؤولي

التعويض إىل جانب املسؤولية الفردية، ويكفي لتطبيق هذا النظام التعويضي أن حيدث ضرر نتيجة 
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عمل جمهول أيا كان مصدره، وما يفسر أكثر قيام هذه املسؤولية على أساس التكافل االجتماعي 

ليها قانون املسؤولية املدنية، هو أن التعويض املقرر وليس على أساس آخر من األسس اليت يقوم ع

يشمل فقط األضرار اجلسمانية دون غريها من األضرار، وبالتايل  1مكرر  141مبوجب نص املادة 

فهو ليس بالتعويض الكامل املقرر يف النظام التقليدي للمسؤولية، هذا وتعد مسؤولية الدولة مبوجب 

ة وليست احتياطية، حيث مل يقرر هذا النص حق الرجوع للدولة مسؤولية أصلي 1مكرر 141املادة 

بعد تكفلها بتعويض املضرور على املتسبب يف الضرر يف حال أصبح معلوما، وهو ما يعين أن عبء 

 36.التعويض سيستقر �ائيا على عاتقها نظرا إلبعاد املتسبب يف الضرر من جمال املسؤولية والتعويض

مسألة التعويض االجتماعي الذي أصبحت تتكفل به الدولة   ونستطيع القول بعد دراسة

كنظام تعويضي مستقل عن نظام التعويض يف املسؤولية املدنية التقليدية والذي يقوم على مبدأ معاجلة 

األضرار عن طريق التعويض بعدما كان دور املسؤولية التقليدية هو البحث عن املخطئ مث التكفل 

يف العديد من احلاالت بالرغم من حتقق الضرر نظرا للتطورات احلاصلة بالتعويض والذي عجزت عنه 

وعدم تأقلم أركا�ا مع  هذه التطورات، أنه أصبح  يوجد تعويضا اجتماعيا مغايرا للتعويض وفقا 

 :ألحكام املسؤولية املدنية من عدة جوانب

الضرر ألن هذا إن التعويض االجتماعي ال يكفل للمضرور التعويض الكامل الذي جيرب كل 

التعويض مقدر جزافا وقبل حدوث الضرر، كما أن التعويض االجتماعي ال يشمل الضرر األديب بل 

يقتصر على الضرر املادي فقط، باإلضافة إىل أنه غالبا ما يكون على شكل إيراد مرتب أو نفقة 

  37.جزافا دورية، كما أن اشرتاك املضرور يف اخلطأ ال يؤثر على حقه يف التعويض املقدر

 

خاتمةال  

يف �اية هذه الدراسة نصل إىل أن نظام املسؤولية املدنية إمنا هو نظام تتميز أجزائه  باالرتباط 

الوثيق فيما بينها، ولذلك كلما تغري جزء من هذا النظام إال ويتأثر اجلزء املتبقي هو اآلخر ويسري حنو 

ن حتوالت مست بداية األساس الذي تقوم عليه التغيري، فما عرفه هذا النظام التقليدي للمسؤولية م

بشكل أصبح فيه اخلطأ يتجه حنو الزوال نظرا لفقدانه الصالحية يف ظل التطور املسؤولية املدنية 

الرهيب الذي تعيشه ا�تمعات يف الوقت الراهن ناهيك عن املستقبل، ونظرا ألن هذا األساس ال 

خاصة يف الدول املصنعة اليت  ها وهي الوظيفة التعويضية،مع املسؤولية املدنية يف صميم وظائف يتفق
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ك فإن املسؤولية فإنه على إثر ذل توسعت فيها هذه الوظيفة اهلامة للمسؤولية دون االهتمام باخلطأ،

برتاجع دور اخلطأ هو اآلخر، بل وستتجرد �ائيا يف املستقبل دورها العقايب املدنية فد فقدت جزءا من 

 .ية مع زوال اخلطأمن وظيفتها الردع

بفعل التطور املستمر لنظام التأمني أو الضمان تغيريا  بات يشهد ين الدور التعويضإ 

االجتماعي أو خمتلف األنظمة التعويضية اخلاصة األخرى، حيث أنه إذا كانت املسؤولية املدنية 

، فإن هذا اهلدف بوجهها التقليدي �دف إىل حماولة خلق توازن بني طرفني مها املضرور واملسؤول

مة الفرد بذاته وإمنا تتحمله ا�موعة، ملا أصبح التعويض ال تتحمل عبئه ذطا منه يسري حنو الالجدوى

فهاته األنظمة قد انتصرت على املسؤولية املدنية فيما خيص الوظيفة التعويضية بفضل التغيري الذي 

من اجلهود عل جيما ولية املدنية، وهو رنة مع نظام املسؤ مقا تشهده هذه الوظيفة داخل هذه األنظمة

ككل جلعله متماشيا مع تغيري نظام املسؤولية  سواء الفقهية أو القضائية أو التشريعية تتواصل من أجل 

  .يدوره التعويض

متط جديد البحث وتطوير حنو كل من القضاء والفقه والتشريع لدى  توجه الكما أنه قد بدأ 

الضارة كوقاية  جتماعية من خالل فرض رسوم على بعض النشاطاتملسؤولية االمن املسؤولية وهو ا

  .من وقوع األضرار
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.1969ديسمرب  31الصادرة بتاريخ    
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معدل ومتمم لألمر  2006فيفري  20مؤرخ يف  06/04من قانون  32وقد مت تعريف هذا الصندوق يف املادة 

.2006لسنة  15املتعلق بالتأمينات، ج ر عدد  1995جانفي  25املؤرخ يف  95/07  
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  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،      "ب"أستاذة محاضرة  -سالمي دليلة. د

  بومرداس -جامعة امحمد بوقرة 

من عدم المسؤولية إلى الخضوع : مسؤولية الدولة عن العمل القضائي

  لنظام التعويض

  :مقدمة

ام، كما نظم طرق الطعن يف األحكالقانون ضمانات يف إجراءات احملاكمة والتقاضي،   أقر

أن يصاب املتقاضني  إال أنه حيدث لسبب أو ألخرعلى عدم الوقوع يف اخلطأ،  منعا للتسرع وحفاظً 

، ذلك أن القاضي اهلمو مأبضرر من عمل القضاء ال سيما إذا تعلق األمر حبرية األشخاص وحيا�م و 

نع مساءلة كانت األعمال القضائية تتمتع حبصانة مت، وقد  بشر والزلل من خصائص النفس البشرية

الدولة عنها قضائيا، إال أن املبدأ بدأ يعرف بعض الرتاجع واالحنصار ال سيما يف ظل األنظمة 

  .الدميوقراطية يف معظم الدول احلديثة اليت تعرتف مبسؤولية الدولة يف ظل سيادة القانون وحده

ي بأي حال من و�ذا، فإن اآللية اليت توضع ملساءلة الدولة عن العمل القضائي جيب أال تؤد

األحوال إىل املساس باستقالل القضاء أو حياده، ولتحقيق املالئمة بني مقتضيات املساءلة القانونية 

ومقتضيات استقالل القضاء، يتطلب تضييق نطاق املسؤولية املدنية للدولة عن العمل القضائي، وهو 

  ٠ك يف حاالت معينةما كرسه املشرع عندما أقر مبسؤولية الدولة عن العمل القضائي وذل

أقر املشرع مسؤولية  إىل أي مدى، وعلى أي أساس: ومن هنا يتم طرح اإلشكالية التالية  

  ؟الدولة يف التعويض عن العمل القضائي

 :     اإلشكالية املطروحة ارتأينا اتباع اخلطة التالية لىولإلجابة ع

  لقضائيتطور مسؤولية الدولة في التعويض عن العمل ا: المبحث األول

ظلت القاعدة املسلم �ا هي عدم مسؤولية الدولة عن العمل القضائي، مث بدأ الفكر القانوين 

، ومت اإلقرار �ذه )املطلب األول( بعد أن انتشرت الدميوقراطية يسلم �ذه املسؤولية بصفة استثنائية

ضيقة، كما بنيت  دودويف ح املسؤولية سواء على املستوى الدويل، أو يف صلب التشريعات الداخلية

  ).املطلب الثاين(على أسس خمتلفة 
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  مراحل إقرار مسؤولية الدولة عن العمل القضائي: المطلب األول

استقر األمر يف البداية على األخذ باملبدأ العام واملتمثل يف عدم مسؤولية الدولة عن العمل 

ث بدأت التشريعات تتجه حنو إقرار إال أّن هذا الوضع مل يستمر طويال، حي ،)الفرع األول(القضائي 

  ).الفرع الثاين(يف حاالت خاصة بصفة تدرجييةو  مسؤولية الدولة

  عدم مسؤولية الدولة عن العمل القضائيمرحلة : الفرع األول

إحاطة القضاء بأكرب من عدم األخذ مبسؤولية الدولةعن العمل القضائي، يف دف يتمثل اهل

فقهاء والقضاء لتربير وقد تنوعت احلجج اليت استند إليها ال قسط من الضمانات لتحقيق العدالة،

  :التاليةاألسباب إىل عدم مسؤولية الدولة، 

  األسباب المستمدة من تنظيم المرفق العام للقضاء: أوال

املرافق، باعتباره يقوم مبهام صعبة يتمتع مرفق القضاء خبصوصية ينفرد �ا عن غريه من 

  :، وتظهر هذه اخلصوصية يفى عن املسؤوليةوهو ما جيعله مبنأومعقدة، 

تقرر الدولة استقاللية السلطة القضائية يف أداء وظيفتها عن تدخل أية : استقالل مرفق القضاء .1

ذلك أن استقالل القضاة يقضي خبضوعهم ألحكام القانون سلطة  من سلطات الدولة األخرى، 

ستقالل القضاء يف أداء وظيفته، حيث يعد ، وحترص الدولة احلديثة يف دساتريها على تقرير ا1فقط

  .مبدأ الفصل بني السلطات من املبادئ اهلامة يف النظم السياسية املعاصرة

كما جيب فصل الوظائف القضائية داخل السلطة القضائية نفسها، وذلك حرصا على احلياد، 

  .2وعدم التعارض بني األحكام من قبل سلطات التحقيق، اال�ام واحلكم

يرتتب على تقرير مبدأ املسؤولية، أن : حرية القاضي والسير الحسن لمرفق القضاءحماية  .2

ينعكس ذلك على نفسية القضاة، الذين سيخشون حتمل نتائج املسؤولية يف كل خطوة خيطو�ا ويف  

  .كل قرار يصدرونه، األمر الذي سيؤثر سلبا على عملهم وعلى حسن سري مرفق القضاء

تقرر القوانني عادة عدة ضمانات تكفل نزاهة : ومرفق القضاءالعالقة بين المتقاضين  .3

القاضي، من ذلك حسن اختيار القضاة وحتري قوة اخللق لديهم، وتطلب شروط ومؤهالت خاصة 

يف املرشحني، كما حياط العمل القضائي بضمانات تكفل عدم التسرع ومنع الوقوع يف األخطاء، كما 

طرق الطعن يف األحكام، حىت يكون احلكم الصادر عنوانا مت تنظيم إجراءات رد القضاة، وكذا 

 .3للحقيقة 
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  األسباب المستمدة من طبيعة مرفق القضاء: ثانيا

  :تتعلق األسباب املستمدة من طبيعة مرفق القضاء، فيما يلي

يعد القضاء أحد مظاهر السيادة، وأن الوظيفة القضائية هي من الوظائف : مبدأ سيادة القضاء  .1

 .فالسيادة مطلقة واملسؤولية مقيدة للسيادةالعليا، 

يعد قوة الشيء املقضي فيه حجية قانونية ملضمون احلكم القضائي : قوة الشيء المقضي فيه .2

ذاته، ويقصد به أن احلكم بعد صدوره وانتهاء طرق الطعن القانونية بشأنه، يصبح حكما �ائيا 

وهي ذات دور سليب مينع . أمام القضاء مرة أخرىوقاطعا يف موضوع النزاع، وال ميكن جتديد املنازعة 

إعادة الفصل يف ذات الدعوى اليت سبق الفصل فيها، ودورا إجيابيا يؤدي إىل احرتام احلكم السابق يف 

الدعاوى األخرى، وهلذا مت اعتبار أن حجية الشيء املقضي به وعدم مسؤولية الدولة فكرتان ال 

  .4تنفصالن 

  يام مسؤولية الدولة عن العمل القضائيمرحلة ق: الفرع الثاني

ال تسأل الدولة عن عمل السلطة القضائية إال على وجه االستثناء وبنص صريح يف القانون، 

ولذلك مل تكن مسؤولية الدولة املدنية عن العمل القضائي مقررة صراحة يف التشريع اجلزائري إال بعد 

منه، ومت إعادة صياغة املادة  47ك يف املادة الذي أقر مبسؤولية الدولة، وذل 1976صدور دستور 

منه، ويف  49يف املادة  1996منه، ويف دستور لسنة  46يف املادة  1989يف كل من دستور لسنة 

، وتطبيقا لذلك نظم املشرع هذه املسؤولية يف 5منه  61يف املادة  2016التعديل الدستوري لسنة 

، أما الثاين فيتعلق بقانون اإلجراءات اجلزائية )أوال(دنية موضعني، يتعلق األول بقانون اإلجراءات امل

  ).ثانيا(

  مسؤولية الدولة في ظل قانون اإلجراءات المدنية: أوال

على دعوى  6 1966نص املشرع يف ظل أحكام قانون اإلجراءات املدنية الصادر سنة 

إال إذا مل يكن باستطاعة  ، وتعد املخاصمة إجراء استثنائي، ال جيوز اللجوء إليه7خماصمة القضاة 

،وقد نظم املشرع دعوى املخاصمة من خالل 8املدعي اللجوء إىل طرق الطعن للتمسك بادعاءاته 

حتديد اجلهة املختصة واإلجراءات الواجب اتباعها، لكندون اإلشارة إىل مسؤولية الدولة، وذلك يف 

علق بالقانـون األســاسي صدر قانون جديد يت 2004منه، ويف سنة  219إىل  214املواد من 

ال يكون القاضي مسؤوال إال عن خطئه الشخصي، ال : " منه، على أنه 31، نصت املادة 9للقضاء 

يتحمل القاضي مسؤولية خطئه الشخصي املرتبط باملهنة، إال عن طريق دعوى الرجوع اليت متارسها 
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القاضي يف دفع التعويض  ، حتل حمل31وبالتايل أصبحت الدولة حسب نص املادة ". الدولة ضده

بشأن دعوى املخاصمة، وما على هذه األخرية إال أن ترجع على القاضي السرتجاع مبلغ التعويض 

  .املدفوع من طرفها

املتضمن قانون اإلجراءات  09-08إال أن دعوى املخاصمة قد ألغيت مبوجب القانون رقم 

 154-66ى أن تلغى أحكام األمر رقم منه عل 1064، أين نص مبوجب املادة 10املدنية واإلدارية 

، وهذا األخري مل 09-08املتضمن قانون اإلجراءات املدنية، مبجرد سريان مفعول القانون رقم 

  .يتضمن أي نص يتعلق بدعوى املخاصمة

  مسؤولية الدولة في ظل قانون اإلجراءات الجزائية: ثانيا

ظل قانون اإلجراءات اجلزائية، عرب مرت مسؤولية الدولة يف التعويض عن العمل القضائي، يف 

  .08- 01، ومرحلة ما بعد صدور القانون رقم 08-01مرحلتني، مرحلة ما قبل صدور القانون رقم 

  :08-01مرحلة ما قبل صدور القانون رقم  .1

، خبصوص 1966نص املشرع يف ظل أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية عند صدوره سنة 

ية، على حق احملكوم عليه املربأ، يف املطالبة بالتعويض، مبوجب املادة إعادة النظر يف األحكام اجلزائ

وجيوز للمحكوم عليه املربأ أن يطالب : "منه، إذ نص يف الفقرة األخرية منها، على أنه 531

،  إال أن املشرع اكتفى بتحديد شروط إعادة النظر وإجراءاته وأثاره ، وأغفل عن حتديد "بالتعويضات

ة اليت تتحمل هذا التعويض، كما مل يوضح اجلهة املختصة بالفصل يف طلب التعويض، اجلهة املسؤول

هل يعين ذلك أن اجلهة املختصة مبنح التعويض هي نفسها اجلهة املختصة بالفصل يف طلب إعادة 

املعدل لقانون اإلجراءات  11 05-86النظر، وبقي األمر على حاله إىل غاية صدور القانون رقم 

، إذ قرر من 1مكرر  531مكرر و  531ين حدد النظام القانوين للتعويض بإضافة املادتني اجلزائية، أ

خالهلما احلق يف التعويض املادي واملعنوي، وحدد أّن مسؤولية منح التعويضات تقع على عاتق 

الدولة،  ومع ذلك بقي األمر املتعلق باجلهة املختصة غامضا، كما أّن طلب التعويض بقي حمصورا يف 

  .طلبات إعادة النظر يف األحكام اجلزائية دون غريها

  :08-01مرحلة ما بعد صدور القانون رقم  .2

توسيع  12 08-01تضمن التعديل الوارد على قانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب القانون رقم 

نطاق التعويض ليشمل احلبس املؤقت غري املربر من خالل إضافة قسم سابع مكرر للفصل األول من 

، حيث قام 14مكرر  137مكرر إىل  137اب الثالث من الكتاب الثالث، يتضمن املواد من الب

املشرع من خالهلا بتحديد اجلهة املختصة مبنح التعويض، مع حتديد اإلجراءات الواجب اتباعها 
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أنذاك، إال أن ما يعاب على املشرع قصوره بشأن  96من دستور  49أمامها، تطبيقا لنص املادة 

  .قه ملسألة تقدير التعويض، كما مل حيدد معايريهعدم تطر 

كما أدخل املشرع تعديال على املواد املنظمة لطلبات إعادة النظر، وأخص بالذكر ما تضمنته 

مينح التعويض من طرف جلنة التعويض : " مكرر اليت نصت على أنه 531الفقرة الثالثة من املادة 

  ".من هذا القانون 14مكرر  137إىل  1مكرر  137طبقا لإلجراءات املنصوص عليها يف املواد 

باإلضافة إىل أّن املشرع قد عّدل من عنوان الباب الثاين من الكتاب الرابع من قانون 

  ".يف طلبات إعادة النظر والتعويض عن اخلطأ القضائي" اإلجراءات اجلزائية ليصبح 

يرفع أمام نفس اللجنة اليت  وما يستفاد من نص املادة، أن طلب التعويض عن اخلطأ القضائي

  .يرفع إليها طلب التعويض عن احلبس املؤقت غري املربر، وطبقا لنفس اإلجراءات

  نطاق تطبيق مسؤولية الدولة عن العمل القضائي: المطلب الثاني

بعد أن مت إلغاء املواد املنظمة لدعوى خماصمة القضاة، أصبح نطاق تقرير مسؤولية الدولة عن 

ي حمصورا يف جمالني، يتعلق األول باحلبس املؤقت غري املربر، أما الثاين فيتمثل يف اخلطأ العمل القضائ

القضائي، يتعلق هذا األخري بطلبات إعادة النظر يف بعض األحكام اجلزائية، إال أن مسؤولية الدولة 

عد توافر شروط بالنسبة لكال ا�الني ال تقوم بصفة آلية، وإمنا يستوجب األمر تقدمي طلب التعويض ب

، مع العلم أن أساس قيام هذه املسؤولية خيتلف من )الفرع األول(قيام املسؤولية بالنسبة لكال احلالتني 

  ). الفرع الثاين(حالة ألخرى 

  شروط قيام مسؤولية الدولة عن العمل القضائي: الفرع األول

املدنية يف التعويض،  أقر املشرع مبوجب أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية مسؤولية الدولة

، وإعادة النظر )أوال(وقّيدها بوجوب توافر شروط معينة تتعلق على التوايل، باحلبس املؤقت غري املربر 

  ).ثانيا(يف األحكام اجلزائية 

  الحبس المؤقت غير المبرر: أوال

لشروط يستلزم األمر لقيام مسؤولية الدولة يف التعويض عن احلبس املؤقت غري املربر، توافر ا

  .احملددة قانونا، مع العلم أن للدولة حق يف رفع دعوى الرجوع
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  : شروط منح التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر .1

حددت  يعد احلبس املؤقت من بني إجراءات التحقيق أكثر مساسا باحلرية الفردية، لذلك

املضرور من احلبس املؤقت، مكرر، الشروط الواجب توافرها يف الشخص  137الفقرة األوىل من املادة 

  :وتتمثل هذه الشروط يف

أن يكون الشخص حمل متابعة جزائية، سواء مت حتريك الدعوى العمومية بشأنه من طرف وكيل  -

  .اجلمهورية، أو من قبل الطرف املدين، طبقا ملا نصت عليه املادة األوىل مكرر من ق إ ج

، وهو ما يفيد عدم 13ه يف مؤسسة عقابية أن يكون الشخص، حمل حبس مؤقت، من خالل ايداع -

استفادة الشخص الذي كان حمل توقيف للنظر من التعويض، وال يهم بعد ذلك اجلهة اليت أصدرت 

قاضي التحقيق أو غرفة اال�ام، أو يكون  ،أمر باحلبس املؤقت، فقد يكون صادر عن جهات التحقيق

و حمكمة اجلنايات، كما مل يشر املشرع إىل مدة حمكمة اجلنح أ، صادر عن اجلهات القضائية اجلزائية

  .معينة للحبس املؤقت، تكون شرطا ملنح التعويض

  :أن تنتهي املتابعة اجلزائية لصاحله، ويكون كذلك يف حالتني -

  من خالل صدور قرار �ائي من طرف جهات التحقيق، يقضي بأال وجه للمتابعة، وهو ما يفيد

  .صاحله أمر حبفظ امللف من طرف وكيل اجلمهوريةأيضا عدم استفادة كل من صدر ل

 صدور قرار �ائي من طرف اجلهات القضائية اجلزائية، يقضي بالرباءة.  

 123أن يكون احلبس املؤقت غري مربر، ويكون كذلك إذا مل يعد مربرا باألسباب املذكورة يف املادة -

  .14مكرر ق إ ج 

را ثابتا ومتميزا، وهذا يدل على عدم استفادة كل أن يلحق احلبس املؤقت غري املربر بالشخص ضر -

شخص كان حمل حبس مؤقت من التعويض حىت وإن كان غري مربرا، مامل يثبت إصابته بضرر ثابت 

  . ومتميز

مل يوضح املشرع املقصود بالضرر الثابت واملتميز، لذلك مت االستعانة باملشرع الفرنسي الذي 

  .غري عادي وذي خطورة خاصة استعمل عبارتني مرتادفتني ومها ضرر

  :استبعدت جلنة التعويض الفرنسية من مفهوم الضرر غري العادي، كل من

  .الرباءة اليت تقام على وجود شك يف األدلة -

أال يساهم املتهم أثناء التحقيق بتصرحياته املزّورة أو الكاذبة، يف حتقيق الضرر الذي يطالب  -

  .بالتعويض عنه
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اضي بالغرامة فقط، أو بعقوبة احلبس مع وقف التنفيذ، ألنه يف هذه احلالة يعد استبعاد احلكم الق -

  . 15ارتكابه للجرمية ثابت 

اعتمدت جلنة التعويض الفرنسية يف حتديد مفهوم الضرر غري العادي على معيار وحيد، 

تتطلب قواعد واملتمثل يف معيار قواعد العدالة، وبالتايل فإن الضرر غري العادي هو ذلك الضرر الذي 

العدالة التعويض عنه، وجيوز أن يتخذ هذا النوع من الضرر صورا خمتلفة، كأن ينتج عن شروط األمر 

  .باحلبس املؤقت، أو مدته

أما الضرر ذي خطورة أو جسامة خاصة، فقد حددته جلنة التعويض الفرنسية، على أنه 

بليغا، ويؤذيه يف شخصه،  خيتلف حبسب ظروف كل حالة، فاحلبس املؤقت يلحق باملتهم أذى

ويسلب حريته، ويبعده عن حياته االجتماعية، ويعطل أعماله ومصدر رزقه، وحيط من مسعته العائلية 

  .16واملهنية 

  :دعوى الرجوع .2

ويكون التعويض املمنوح طبقا : "مكرر ق إ ج على أنه 137تنص الفقرة الثانية من املادة 

مع احتفاظ هذه األخرية حبق الرجوع على الشخص املبلغ للفقرة السابقة على عاتق خزينة الدولة 

  ".سيء النية أو شاهد الزور الذي تسبب يف احلبس املؤقت

املالحظ من خالل نص الفقرة، أن املشرع أقر للدولة أحقيتها يف أن ترفع دعوى رجوع على      

الذي تسبب يف احلبس  الغري، هذا األخري الذي قد يكون الشخص املبلغ سيء النية، أو شاهد الزور

  .املؤقت، وذلك من أجل اسرتداد مبلغ التعويض الذي منح للشخص املضرور

  
  إعادة النظر في األحكام الجزائية: ثانيا

يتعني من أجل تقدمي طلب التعويض عن اخلطأ القضائي، توافره على شروط موضوعية أولية 

يف الطلب مبوجب قرار صادر عن احملكمة  تتعلق بطلب إعادة النظر يف األحكام اجلزائية، مث الفصل

  .العليا

  :شروط قبول طلبات إعادة النظر .1

يشرتط لقبول طلبات إعادة النظر، وبالتايل احلق يف طلب التعويض عن اخلطأ القضائي، 

 :ق إ ج، واملتمثلة يف 531الشروط احملددة يف املادة 

ت الصادرة عن ا�الس القضائية، احلائزة أن يتعلق األمر باألحكام الصادرة عن احملاكم أو بالقرارا . أ

  .لقوة الشيء املقضي فيه
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أن تقضي هذه األحكام والقرارات القضائية باإلدانة يف جناية أو جنحة، وهو ما يستفاد أن  . ب

  .املشرع استثىن األحكام والقرارات الصادرة يف مادة املخالفات

ي أمام احملكمة العليا مباشرة، اليت هلا أن يرفع طلب إعادة النظر خبصوص احلكم أو القرار القضائ . ج

صالحية الفصل يف املوضوع  يف دعوى إعادة النظر، إما من طرف وزير العدل، أو من احملكوم عليه، 

أو من نائبه القانوين يف حالة عدم أهليته، أو من زوجه أو فروعه أو أصوله يف حالة وفاته، أو ثبوت 

  .ق إ ج 531األوىل املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة  غيابه، وهذا بالنسبة للحاالت الثالثة

وإما من طرف النائب العام لدى احملكمة العليا متصرفا بناء على طلب وزير العدل، بالنسبة للحالة  

  .ق إ ج 531الرابعة املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة 

حملددة على سبيل احلصر يف الفقرة الثانية من أن يؤسس طلب إعادة النظر على إحدى احلاالت ا . د

  :ق إ ج، ، وتتمثل هذه احلاالت على التوايل يف 531املادة 

تقدمي مستندات بعد احلكم باإلدانة يف جناية قتل، يرتتب عليها قيام أدلة كافية على وجود  )1

  .ا�ين عليه املزعوم قتله على قيد احلياة

عليه، شاهد سبق أن ساهم بشهادته يف إثبات إدانة احملكوم إذا أدين بشهادة الزور ضد احملكوم  )2

  .عليه

  .إدانة متهم أخر من أجل ارتكاب اجلناية أو اجلنحة نفسها حبيث ال ميكن التوفيق بني احلكمني )3

كشف واقعة جديدة أو تقدمي مستندات كانت جمهولة من القضاة الذين حكموا باإلدانة، مع  )4

  .دليل على براءة احملكوم عليهأنه يبدو منها أن من شأ�ا الت

أن تقضي احملكمة العليا وبغري إحالة، يف حالة قبول الطلب، ببطالن أحكام اإلدانة اليت ثبت عدم  . ه

  .صحتها

  أثر القرار الصادر في طلب إعادة النظر  .2

يرتتب علىالقرار الصادر عن احملكمة العليا والقاضي ببطالن أحكام اإلدانة، براءة املتهم، 

 زوال مجيع أثاره اجلزائية واملدنية، وبأثر رجعي،كمايرتتب على طلبات إعادة النظر، حسب ما وبالتايل

مكرر، أثرين، يتعلق األول مبنح تعويض للشخص املضرور،  531نصت عليه الفقرة الثانية من املادة 

  .  أما األثر الثاين فيتعلق بنفي املسؤولية

املمنوح من طرف جلنة التعويض، وكذا مصاريف  تتحمل الدولة التعويض: التعويض عن الضرر . أ

ق إ ج، ويتعلق التعويض  1مكرر  531الدعوى، حسب ما نصت عليه الفقرة األوىل من املادة 

  .بكل من الضرر املادي والضرر املعنوي
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يتمثل التعويض عن الضرر املادي يف منح تعويض نقدي للمحكوم عليه املصرح برباءته، 

  . أو لذوي حقوقه يف حالة وفاتهضحية احلكم القضائي، 

ق إ ج، على نشر قرار إعادة  1مكرر  531كما نص املشرع مبوجب الفقرة الثانية من املادة   

النظر، على نفقة الدولة، كتعويض عن الضرر املعنوي، إال أنه ال يتم بصفة تلقائية، وإمنا بناًء على 

شر، يف إزالة الوصمة اليت حلقت باملتهم طلب مقدم من طالب إعادة النظر، ويتمثل اهلدف من الن

  :وأسرته، ويكون النشر يف األماكن التالية

  . يف دائرة اختصاص اجلهة القضائية اليت أصدرت القرار -

  . ويف دائرة املكان الذي ارتكبت فيه اجلناية أو اجلنحة -

  .ويف دائرة احملل السكين لطالب إعادة النظر -

  . طأ القضائي إذا توفيتويف آخر حمل سكن ضحية اخل -

ق إ ج، نشر القرار، وبنفس  1مكرر 531كما قرر املشرع مبوجب الفقرة األخرية من املادة   

الشروط، عن طريق الصحافة يف ثالث جرائد، يتم اختيارها من طرف اجلهة القضائية اليت أصدرت 

  .القرار

غري أنه يف "  :إ ج على أنهمكرر ق  531نصت الفقرة الثانية من املادة : انتفاء المسؤولية . ب

من هذا القانون، ال مينح التعويض إذا ثبت أن احملكوم عليه  4-531احلالة املنصوص عليها يف املادة 

  ".نفسه تسبب كليا أو جزئيا يف عدم كشف الواقعة اجلديدة أو املستند اجلديد يف الوقت املناسب

ضرور سببا معفيا للمسؤولية املدنية يستفاد من نص الفقرة، أن املشرع اعترب خطأ الشخص امل

للدولة، وبالتايل أجاز هلذه األخرية دفع املسؤولية من خالل اثبات خطأ الضحية، واقتصر املشرع هذا 

ق إ ج، واملتعلقة بكشف واقعة جديدة  531الدفع بالنسبة للحالة الرابعة املنصوص عليها يف املادة 

ة الذين حكموا باإلدانة، مع أنه يبدو منها أن من شأ�ا أو تقدمي مستندات كانت جمهولة من القضا

  .التدليل على براءة احملكوم عليه

  :حق رفع دعوى الرجوع .3

تتحمل الدولة التعويض املمنوح من طرف جلنة التعويض، لضحية اخلطأ القضائي أو لذوي 

يه الفقرة األوىل حقوقه، وكذا مصاريف الدعوى، ونشر القرار القضائي وإعالنه بناء على ما نصت عل

ق إ ج، إال أّن ذلك ال مينع من أن يكون للدولة حق الرجوع على الطرف  1مكرر 531من املادة 

أو املبلغ أو الشاهد زورا، الذي تسبب يف إصدار حكم اإلدانة، وهو ما يستوجب إثبات  17املدين 
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املبلغ أو الشاهد زورا، الذي  فعل الضحية واملقصود به الطرف املدين، أو إثبات فعل الغري واملقصود به

  .تسبب يف إصدار حكم اإلدانة

  
  قيام مسؤولية الدولة عن العمل القضائي أساس:الفرع الثاني

مّيز املشرع خبصوص أساس قيام مسؤولية الدولة يف التعويض عن العمل القضائي، بني ما إذا  

قبطلبات إعادة النظر يف األحكام ، أو يتعل)أوال(كان هذا األخري يتعلق باحلبس املؤقت غري املربر 

  ).ثانيا(اجلزائية 

  قيام مسؤولية الدولة عن الحبس المؤقت غير المبرر أساس: أوال

تدرج مسؤولية الدولة يف التعويض عن احلبس املؤقت غري املربر، ضمن املسؤولية بدون خطأ، 

اخلطأ من جانب القاضي الذي واليت تقام على أساس املساواة أمام األعباء العامة، فلم يشرتط إثبات 

أمر باحلبس املؤقت، ويقتضي مبدأ املساواة أمام األعباء العامة، تعويض املضرور مىت بلغ الضرر احلد 

الذي يكون فيه إخالل باملبدأ، ولذلك يتطلب لتقرير التعويض عن احلبس املؤقت غري املربر توافر 

ع التعويض عن احلبس املؤقت غري املربر، منحة من ورغم ذلك فقد اعترب املشر . الضرر الثابت واملتميز

الدولة، وليس حقا للشخص املضرور، ذلك أن جلنة التعويض تتمتع بسلطة تقديرية واسعة يف منح 

التعويض من عدمه، حىت وإن توافرت شروطه، وما يؤكد ذلك العبارة اليت استهل �ا املشرع نص املادة 

  ...".تعويض للشخص أن مينح ميكن: "مكرر، اليت تنص على أنه 137

  قيام مسؤولية الدولة في حالة إعادة النظر في األحكام الجزائية أساس: ثانيا

أسس املشرع مسؤولية الدولة يف التعويض،بالنسبة للحالة املتعلقة بإعادة النظر يف األحكام 

س على أساس االخالل اجلزائية، واليت قضت برباءة املتهم، على أساس اخلطأ الواجب اإلثبات، ولي

مببدأ املساواة أمام األعباء العامة، والدليل على ذلك أن املشرع نص صراحة على ذلك، من خالل أنه 

عنّون الباب الثاين من الكتاب الرابع من قانون اإلجراءات اجلزائية، يف طلبات إعادة النظر والتعويض 

يض حق للشخص املضرور مينح له مبجرد توافر ويف هذه احلالة اعترب املشرع التعو اخلطأ القضائي،عن 

شروط املسؤولية، كما قرر للدولة دعوى الرجوع يف حالة ثبوت خطأ الغري، واملتمثل يف هذه احلالة، يف 

  .الطرف املدين، أو املبلغ، أو الشاهد زورا الذي تسبب يف إصدار حكم اإلدانة
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  تعويض عن العمل القضائيالنظام القانوني للجهة المختصة بال: المبحث الثاني

ق إ ج، جلنة خمتصة مبنح التعويض تسمى جلنة  1مكرر  137أنشأ املشرع مبوجب املادة 

،  )املطلب األول(وتتميز هذه اللجنة خبصوصية جتعلها ختتلف عن القواعد العامة املعروفة   التعويض،

بس املؤقت غري املربر، وكذا ختتص بالفصل يف طلبات التعويض املرفوعة أمامها واملتعلقة بكل من احل

طلبات إعادة النظر يف األحكام اجلزائية، أو كما يسميه املشرع باخلطأ القضائي، ومبوجب إجراءات 

  ) .املطلب الثاين(معينة 

  خصوصية لجنة التعويض: المطلب األول

ع الفر (أحاط املشرع جلنة التعويض مبجموعة من اخلصوصيات واملتعلقة بطبيعتها القانونية 

، ذلك أن األمر يتعلق )الفرع الثالث(، وكذا طبيعة قرارا�ا )الفرع الثاين(وتشكيلتها البشرية ) األول

مبسألة دقيقة واملتمثلة يف املساس باحلق يف احلرية أو يف احلياة، اليت أهدرت أثناء املتابعة أو احملاكمة 

  .اجلزائية

  لجنة التعويض جهة قضائية مدنية: الفرع األول

تكتسي اللجنة طابع جهة : " ق إ ج على أنه 3مكرر 137الفقرة األوىل من املادة تنص 

  ".قضائية مدنية 

، والفقرة الثانية من املادة 3مكرر 137تعترب جلنة التعويض حسب الفقرة األوىل من املادة 

مكرر ق إ ج، جلنة خاصة وذات طابع قضائي مدين، تتواجد على مستوى احملكمة العليا،  137

تص بالفصل يف طلبات التعويض املرفوعة أمامها من طرف الشخص املضرور، أو من طرف حماميه خت

املعتمد لدى احملكمة العليا، وقد أصبغ املشرع على اللجنة الطابع املدين رغم أن الدولة طرفا يف 

 زينة الدولة،الدعوى ممثلة يف العون القضائي خلزينة الدولة، باعتبار أن مبلغ التعويض يقع على عاتق خ

من  800ويعترب ذلك االستثناء الثاين الوارد على القاعدة العامة، حيث نص املشرع مبوجب املادة 

قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أن االختصاص يؤول للقضاء اإلداري مىت كانت الدولة طرفا 

على هذه القاعدة مبوجب املادة يف النزاع، معتمدا يف ذلك على املعيار العضوي، وقد أورد استثناًء 

  :اليت تقضي بأن يؤول االختصاص للقضاء العادي مىت تعلق األمر باملنازعات اآلتية، ق إ م إ 802

  .خمالفات الطرق -

املنازعات املتعلقة بكل دعوى خاصة باملسؤولية الرامية إىل طلب تعويض األضرار النامجة عن مركبة  -

  .يات أو البلديات أو املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةتابعة للدولة، أو إلحدى الوال
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كما تتميز جلنة التعويض بالطابع املختلط، ألن القواعد اليت تنظمها منصوص عليها يف قانون   

اإلجراءات اجلزائية، كما جيوز أن تؤسس أحكامها على املبادئ العامة يف القانون اإلداري، باإلضافة 

  .18لذي أضفاه عليها القانون إىل الطابع املدين ا

  تشكيلة اللجنة: الفرع الثاني

يعد أعضاء جلنة التعويض قضاة على درجة عالية من الكفاءة واخلربة، فهم مستشارون على 

مستوى احملكمة العليا برتب خمتلفة، مما يضمن مداولة مدروسة حول أحقية املضرور يف التعويض من 

  .19عدمه 

  :ق إ ج، من 2مكرر  137ا نصت عليه املادة تتشكل جلنة التعويض حسب م

  .الرئيس األول للمحكمة العليا أو ممثله، رئيسا -

  .حكم لدى نفس احملكمة بدرجة رئيس غرفة أو رئيس قسم أو مستشار، عضوين) 2(قاضيي  -

ويتم تعيني األعضاء سنويا من طرف مكتب احملكمة العليا، كما يعني هذا األخري ثالثة 

  .يني الستخالف األعضاء األصليني عند حدوث مانعأعضاء احتياط

  .كما ميكن للمكتب أن يقرر حسب نفس الشروط، أن تضم اللجنة عدة تشكيالت

يتوىل مهام النيابة العامة، النائب العام لدى احملكمة العليا أو أحد نوابه، حسب ما نصت 

  .ق إ ج 3مكرر  137عليه الفقرة الثانية من املادة 

مني اللجنة أحد أمناء ضبط احملكمة، يلحق �ا من طرف الرئيس األول يتوىل مهام أ

  .ق إ ج 3مكرر  137للمحكمة العليا، حسب ما نصت عليه الفقرة الثالثة من املادة 

وجيتمع أعضاء اللجنة مرتني كل سنة، األوىل يف شهر جانفي لتوزيع املهام وحتديد األيام اليت 

  .20ون يف شهر جوان لتقدير النشاط القضائي تنعقد فيها اجللسات، والثانية تك

  قرارات اللجنة قرارات نهائية وذات طابع تنفيذي: الفرع الثالث

قرارات اللجنة غري قابلة ألي : "ق إ ج على أنه 3مكرر  137تنص الفقرة األخرية من املادة 

  ".طعن وهلا القوة التنفيذية

، تتمثل األوىل يف أ�ا قرارات �ائية تتميز القرارات الصادرة عن جلنة التعويض خباصيتني

  ).ثانيا(، أما اخلاصية الثانية فتتمثل يف أ�ا ذات طابع تنفيذي )أوال(
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  قرارات اللجنة قرارات نهائية :أوال

غري قابلة " تعد قرارات جلنة التعويض قرارات �ائية، وهو ما نص عليه املشرع من خالل عبارة 

أن قرارات اللجنة تصدر من أول وأخر درجة، وبالتايل ال تقبل ألي  ، ومفاد هذه اخلاصية"ألي طعن

طريق من طرق الطعن سواء كانت عادية أو غري عادية، وهو ما جيعلها ختل مببدأ التقاضي على 

درجتني، رغم أن املادة األوىل من ق إ ج اعتربت التقاضي على درجتني، من بني املبادئ اليت تضمن 

  . احملاكمة العادلة

  قرارات اللجنة قرارات ذات طابع تنفيذي: انياث

تعد قرارات جلنة التعويض قرارات ذات طابع تنفيذي، وهو ما نص عليه املشرع من خالل 

  .، ومفاد هذه اخلاصية أن قرارات اللجنة تنفذ مبجرد صدورها"وهلا القوة التنفيذية" عبارة 

  ضإجراءات رفع الدعوى أمام لجنة التعوي: المطلب الثاني

ق إ ج، على مجلة من  14مكرر  137إىل  4مكرر  137نص املشرع مبوجب املواد من 

الفرع (، أو أثناء انعقاد اجللسة )الفرع األول(اإلجراءات اليت يتم اختاذها إما قبل انعقاد اجللسة 

  ).الثاين

  اإلجراءات األولية النعقاد الجلسة: الفرع األول

  :اختاذها حتضريا النعقاد اجللسة، فيما يليتتمثل اإلجراءات األولية اليت يتم 

  إخطار اللجنة: أوال

باعتبار أن جلنة التعويض هي اجلهة املختصة مبنح التعويض، فإن األمر يتم مبوجب عريضة 

ق إ ج، ويستلزم لصحة اإلخطار توافره على شروط شكلية  4مكرر  137حسب ما بينته املادة 

التعويض، مع العلم أن خمالفة الشروط الشكلية يرتتب  يستوجب استيفاءها من أجل احلصول على

  :عليه عدم قبول الدعوى شكال، وتتمثل هذه الشروط يف

ترفع الدعوى للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة :إيداع عريضة على مستوى لجنة التعويض .1

العليا،  مبوجبعريضة موقعة، تودع من طرف املدعي أي الشخص املضرور، أو حمام معتمد لدى احملكمة

لدى أمني اللجنة الذي يقوم بتسليمه ايصاال مقابل ذلك، حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من 

  .ق إ ج 4مكرر  137املادة 
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ق إ ج، على  4مكرر  137تتضمن العريضة حسب ما نصت عليه الفقرة الثالثة من املادة 

  :وقائع القضية ومجيع البيانات الضرورية، ال سيما

  .عة القرار الذي أمر باحلبس املؤقت، وكذا املؤسسة العقابية اليت نفذ فيهاتاريخ وطبي -

  .اجلهة القضائية اليت أصدرت قرار بأال وجه للمتابعة أو الرباءة، وكذا تاريخ هذا القرار -

  .طبيعة وقيمة األضرار املطالب �ا -

  .عنوان املدعي الذي يتلقى فيه التبليغات -

دمي الطلب من قبل ورثة املعين يف حالة وفاته، فإنه جيب التمييز بني ما أما بالنسبة إلمكانية تق

  .إذا كان طلب التعويض يتعلق باحلبس املؤقت غري املربر، أو أنه يتعلق باخلطأ القضائي

يرى جانب من الفقه، خبصوص طلب التعويض عن احلبس املؤقت غري املربر، أن املشرع ال 

ة تكون دعوى التعويض مؤسسة على قواعد املسؤولية املدنية، وليس يستبعدها صراحة، ويف هذه احلال

  .21على أساس نظام التعويض عن احلبس املؤقت غري املربر

أما إذا تعلق األمر بطلب التعويض عن اخلطأ القضائي، فإن املشرع نص صراحة يف نص املادة 

برباءته، يف حالة وفاته، مكرر ق إ ج، على منح التعويض لذوي حقوق احملكوم عليه املصرح  531

  .وهو ما يقتضي أن يكون طلب التعويض مقدم من طرف ورثته

ق إ ج ميعاد تقدمي  4مكرر  137حددت الفقرة األوىل من املادة : ميعاد تقديم العريضة .2

أشهر ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه القرار القاضي بأال وجه ) 6(العريضة يف أجل ال يتعدى ستة 

أو بالرباءة �ائيا، هذا بالنسبة للحبس املؤقت غري املربر، أما بالنسبة حلكم اإلدانة امللغى بعد للمتابعة 

طلب إعادة النظر، فإن املشرع مل يقيد بشأن الطعن أمام احملكمة العليا، مبهلة زمنية معينة، وإمنا يبقى 

بيل احلصر يف املادة األمر مرتبط مبدى احلصول أو توافر إحدى احلاالت املنصوص عليها على س

ق إ ج، أما بشأن ميعاد تقدمي عريضة بشأن التعويض أمام اللجنة فيبقى خاضع لألجل احملدد  531

أشهر كأقصى حد، ابتداء من ) 6(ق إ ج، واملقرر بستة  4مكرر  137يف الفقرة األوىل من املادة 

  .ق إ ج 531املادة التاريخ توافر إحدى احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من 

  ارسال نسخة من العريضة إلى العون القضائي للخزينة: ثانيا

بعد أن يتلقى أمني اللجنة العريضة يقوم بإرسال نسخة منها إىل العون القضائي للخزينة، 

يوما ابتداًء من ) 20(مبوجب رسالة موصى عليها مع اشعار باالستالم، يف أجل ال يتعدى عشرين 

  .ق إ ج 5مكرر  137لعريضة، حسب ما نصت عليه الفقرة األوىل من املادة تاريخ استالمه ل
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  طلب الملف الجزائي:ثالثا

يقوم أمني اللجنة بطلب امللف اجلزائي من أمانة ضبط اجلهة القضائية اليت أصدرت القرار بأال 

  .إ ج ق 5مكرر  137وجه للمتابعة أو بالرباءة، حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة 

  االطالع على ملف القضية : رابعا

جيوز لكل من املدعي أو العون القضائي للخزينة، أو حماميهما، حسب الفقرة األوىل من املادة 

  .ق إ ج، االطالع على ملف القضية بأمانة اللجنة 6مكرر  137

ابتداء ) 2(يقوم العون القضائي بإيداع مذكراته لدى أمانة اللجنة يف أجل ال يتعدى شهرين 

 6مكـرر  137من تاريخ استالم الرسالة املوصى عليها، طبقا ملا نصت عليه الفقرة الثانية من املـادة 

  .ق إ ج

ق إ ج،  7مكرر  137يقوم أمني اللجنة حسب ما نصت عليه الفقرة األوىل من املادة 

شعار باالستالم بإخطار املدعي مبذكرات العون القضائي للخزينة، مبوجب رسالة موصى عليها مع اال

يوما ابتداء من تاريخ ايداعها، وباملقابل يسلم املدعي أو يوجه ألمانة ) 20(يف أجل أقصاه عشرون 

يوما ابتداء من تاريخ التبليغ، طبقا ملا نصت عليه الفقرة ) 30(اللجنة ردوده يف أجل أقصاه ثالثون 

  .ق إ ج 7مكرر  137الثانية من املادة 

  لى النائب العامالملف إ إرسال: خامسا

مكرر  137بعد انقضاء أجل الثالثون يوما، يقوم أمني اللجنة حسب الفقرة الثالثة من املادة 

ق إ ج، بإرسال امللف إىل النائب العام باحملكمة العليا، والذي يتوىل بدوره إيداع مذكراته خالل  7

  .الشهر املوايل

  سير اإلجراءات أثناء انعقاد الجلسة: الفرع الثاني

  :تتمثل اإلجراءات اليت يتم اختاذها أثناء انعقاد اجللسة، فيما يلي

  تعيين المقرر: أوال

مكرر  137بعد إيداع النائب العام ملذكراته، يقوم رئيس اللجنة حسب ما نصت عليه املادة 

كما تقوم اللجنة أو تأمر باختاذ مجيع إجراءات . ق إ ج، بتعيني، من بني أعضاء اللجنة، مقررا 8

مكـرر  137لتحقيق الالزمة، خاصة مساع املدعي إذا اقتضى األمر ذلك، طبقا ملا نصت عليه املـادة ا

  .ق إ ج 9
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  تحديد تاريخ الجلسة: ثانيا

يقوم رئيس اللجنة بعد استشارة النائب العام، بتحديد تاريخ اجللسة، للنظر يف طلبات 

والعون القضائي للخزينة، مبوجب رسالة التعويض، بعدها يقوم أمني اللجنة بتبليغ كل من املدعي 

موصى عليها مع االشعار باالستالم، يف ظرف شهر على األقل قبل تاريخ اجللسة، طبقا ملا نصت 

  .ق إ ج 10مكرر  137عليه املادة 

  سماع المدعي والعون القضائي في جلسة المرافعة: ثالثا

س اللجنة عن افتتاح اجللسة، ويطلب بعد انعقاد اجللسة يف اليوم والساعة احملددين، يعلن رئي

من القاضي املقرر تالوة تقريره باجللسة، وميكن للجنة التعويض، بعد تالوة التقرير، أن تستمع إىل 

املدعي والعون القضائي للخزينة وحماميهما، كما يقوم النائب العام بعدها بتقدمي مالحظاته، وهو ما 

  .ق إ ج 11مكرر  137نصت عليه املادة 

  قرار اللجنة: عاراب

بعد أن جتتمع اللجنة يف غرفة املشورة، تصدر قرارا�ا يف جلسة علنية حسب ما نصت عليه 

ق إ ج، بعدها تصدر اللجنة قرارها خبصوص طلب التعويض،  3مكرر 137الفقرة الرابعة من املادة 

 ميكن"املتمثلة يف مكرر ق إ ج و  137واملالحظ من خالل العبارة اليت استهل �ا املشرع نص املادة 

، أن التعويض يعد منحة من الدولة وليس حقا للشخص املضرور، ..."أن مينح تعويض للشخص

حيث منح سلطة تقديرية للجنة التعويض يف منح التعويض من عدمه، حىت وإن توافرت الشروط اليت 

ذا خبصوص طلب قررها املشرع بشأنه، فتصدر اللجنة قرارها إما مبنح التعويض أو برفض الطلب، ه

التعويض عن احلبس املؤقت غري املربر، أما فيما خيص طلب التعويض عن اخلطأ القضائي، فإن املشرع 

، وهو ما يدل على أن ..."مينح للمحكوم عليه" مكرر 531نص مبوجب الفقرة األوىل من املادة 

  .   رة بشأنهالتعويض يعد حق للشخص املضرور، تقضي به اللجنة مبجرد توافر الشروط املقر 

تصدر اللجنة قرارا�ا دون تسبيب، حىت ال يسمح هلا بانتقاد حكم الرباءة أو األمر بأال وجه 

للمتابعة، وذلك حفاظا على حجية األحكام من جهة، وتفادي إظهار األخطاء احملتمل ارتكا�ا من 

  .22طرف القاضي من جهة أخرى 

فلها السلطة التقديرية يف حتديد مبلغ إذا قّدرت اللجنة منح التعويض للشخص املضرور،  - 

التعويض، وال تتقيد اللجنة يف ذلك بأي جدول حسايب، على أّال يتعدى املبلغ احملدد يف العريضة من 

  .23طرف الشخص املضرور، كما ميكن هلا منحه دفعة واحدة أو على أقساط، أو على شكل مرتب 
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، وهو ما حددته املادة الثانية من املرسوم يتم دفع التعويض من طرف أمني خزينة والية اجلزائر

يتم دفع : " الذي حيدد كيفيات دفع التعويض، حيث نصت على أنه 24 117-10التنفيذي رقم 

التعويض املذكور يف املادة األوىل أعاله، من قبل أمني خزينة والية اجلزائر بصفته حماسبا معينا، وميكن 

  ".قبل أمني اخلزينة للوالية املعين بصفته حماسبا مفوضا دفع هذا التعويض على املستوى احمللي، من

الذي حيدد كيفيات دفع  117-10املرسوم التنفيذي رقم  كما نصت املادة الثالثة من

يكون الدفع الذي مت يف إطار أحكام هذا املرسوم، موضوع تسوية سنوية، على : "التعويض، على أنه

  ".الية، من ميزانية الدولةأساس أمر بالصرف يصدره الوزير املكلف بامل

إذا قّدرت اللجنة رفض الدعوى، يتحمل املدعي املصاريف، إال إذا قررت اللجنة إعفاءه جزئيا أو   -

ق إ ج، كما أكدته أيضا الفقرة األخرية من  12مكرر  137كليا منها، وهوما نصت عليه املادة 

عادة النظر الذي خسر دعواه ويتحمل طالب إ: " ق إ ج اليت تنص على أنه 1مكرر 531املادة 

  ".مجيع املصاريف

ق إ ج، من طرف  13مكرر  137بعد أن يتم التوقيع على أصل القرار، كما بينته املادة 

ق إ  14مكرر  137الرئيس والعضو املقرر، وأمني اللجنة، يتم تبليغه، حسب ما هو مقرر يف املادة 

زينة، برسالة موصى عليها مع االشعار ج، يف أقرب اآلجال إىل املدعي والعون القضائي للخ

  .باالستالم

  إعادة الملف إلى الجهة القضائية المعنية: خامسا

يعاد امللف اجلزائي مرفقا بنسخة من قرار اللجنة إىل اجلهة القضائية املعنية، طبقا ملا نصت 

  .ق إ ج 14مكرر  137عليه الفقرة الثانية من املادة 

  

  :الخاتمة

ة الدولة عن العمل القضائي، عرب مراحل خمتلفة، وهو ما يبني تطورها كّرس املشرع مسؤولي

التدرجيي، والذي كان إجيابيا، من خالل توسيع من دائرة العمل القضائي املوجب للتعويض، من 

إىل مسؤوليتها عن احلبس املؤقت غري حكم اإلدانة امللغى بعد طلب إعادة النظر مسؤولية الدولة عن 

ؤولية الدولة عن العمل القضائي مسؤولية مدنية، رغم أن املشرع نظمها مبوجب املربر، وتعترب مس

أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية أل�ا تتعلق بالدرجة األوىل باجلهات القضائية اجلزائية، دون بقية 
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 ورغم تكريس املشرع هلذه املسؤولية مبوجب دستور. اجلهات القضائية األخرى املدنية منها واإلدارية

من خالل عبارة التعويض عن اخلطأ القضائي، إال أنه مل يّوحد أسس قيام هذه املسؤولية  1976

بالنسبة للمجاالت املقررة فيها، باإلضافة إىل الشروط التعجيزية خبصوص التعويض عن احلبس املؤقت 

ذو بذلك غري املربر، وهو ما يستدعي تدخل املشرع مرة أخرى قصد التخفيف منها أو إلغائها، ليح

حذو املشرع الفرنسي الذي اكتفى بإثبات الضرر من أجل احلصول على التعويض، باعتبار أن احلرية 

  .ال ميكن أن تقدر بثمن

  

                                                           
السلطة القضائية مستقلة، : "على أنه 2016من التعديل الدستوري لسنة  156تنص الفقرة األوىل من املادة  1

  ".ال خيضع القاضي إال للقانون: "منه على أنه 165، باإلضافة إىل ما نصت عليه املادة "ومتارس يف إطار القانون
، 2014، دار الفكر اجلامعي، - دراسة مقارنة-رضا النمر، مسؤولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاء حممد 2

  .55، 54ص 

.64املرجع نفسه، ص   3 
  .47، 46حممد رضا النمر، املرجع السابق، ص   4
  .14، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد2016مارس  6مؤرخ يف  01-16قانون رقم   5

وحيدد القانون شروط . يرتتب على اخلطأ القضائي تعويض من الدولة: "، على أنه2016من الدستور  61تنص املادة 

  ".التعويض وكيفياته

.، امللغى47، يتضمن قانون اإلجراءات املدنية، ج ر عدد 1966يونيو  8، مؤرخ يف 154-66رقم  األمر   6 
  :لقضاة من غري أعضاء ا�لس األعلى يف األحوال اآلتيةجتوز خماصمة ا: "ق إ م امللغى، على أنه 214تنص املادة  7

  .     إذا وقع من أحدهم تدليس أو غش أو غدر أثناء سري الدعوى أو عند صدور احلكم) 1  

  .إذا كانت املخاصمة منصوصا عليها صراحة يف نص تشريعي) 2  

  .بالتعويضات يف األحوال اليت يقضي فيها القانون مبسؤولية القاضي واحلكم عليه) 3  

   ".إذا امتنع القاضي عن احلكم)  4
، دار -املسؤولية على أساس اخلطأ-حلسني بن شيخ آث ملويا، دروس يف املسؤولية اإلدارية، الكتاب األول 8

  .130، ص 2007اخللدونية، الطبعة األوىل، 
  .57اء، ج ر عدد ، يتضمن القانون األساسي للقض2004سبتمرب  6مؤرخ يف  11-04قانون عضوي رقم   9

.21، يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج ر عدد 2008فرباير  25، مؤرخ يف 09-08قانون رقم   10 
، 1955يونيو  8املؤرخ يف  155-66، يعدل ويتمم األمر رقم 1986مارس  4مؤرخ يف  05-86قانون رقم  11

  .10املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، ج ر عدد 
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، 1955يونيو  8املؤرخ يف  155-66، يعدل ويتمم األمر رقم 2001يونيو  26مؤرخ يف  08-01رقم  قانون 12

  .34املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، ج ر عدد 
، املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة 2005فرباير  6، املؤرخ يف 04-05من القانون رقم  7تنص املادة   13

يقصد بكلمة حمبوس يف مفهوم هذا القانون، كل : " ، املتمم، على أنه12، ج ر عدد اإلدماج االجتماعي للمحبوسني

  .شخص مت ايداعه مبؤسسة عقابية، تنفيذا ألمر، أو حكم، أو قرار قضائي

  :ويصنف احملبوسون إىل

  "...ي �ائياحملبوسني مؤقتا، وهم األشخاص املتابعون جزائيا والذين مل يصدر بشأ�م أمر، أو حكم، أو قرار قضائ-1
جيب أن يؤسس أمر الوضع يف احلبس املؤقت على معطيات مستخرجة : " مكرر ق ع على أنه 123تنص املادة  14

  :من ملف القضية تفيد

  .إنعدام موطن مستقر للمتهم أو عدم تقدميه ضمانات كافية للمثول أمام القضاء أو كانت األفعال جد خطرية-1

وحيد للحفاظ على احلجج أو األدلة املادية أو ملنع الضغوط على الشهود أو أن احلبس املؤقت هو اإلجراء ال-2

  .الضحايا، أو لتفادي تواطؤ بني املتهمني والشركاء قد يؤدي إىل عرقلة الكشف عن احلقيقة

  .أن احلبس ضروري حلماية املتهم أو وضع حد للجرمية ، أو الوقاية من حدوثها من جديد -3

  ".لتزامات املرتتبة على إجراءات الرقابة القضائية دون مربر جديعدم تقيد املتهم باال-4
، 302، ص 2016عبد الرمحن خلفي، اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري واملقارن، دار بلقيس، طبعة ثانية،  15

303.  
وان الوطين للمطبوعات بوكحيل األخضر، احلبس االحتياطي واملراقبة القضائية يف التشريع اجلزائري واملقارن، الدي 16

  .133اجلامعية، ص 
كما جيوز أيضا للطرف املضرور أن حيرك هذه : " تنص الفقرة الثانية من املادة األوىل مكرر ق إ ج، على أنه 17

  ".الدعوى طبقا للشروط احملددة يف هذا القانون
، دار 2004نوفمرب  10أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، طبعة جديدة ومنقحة ومتممة على ضوء قانون  18

  .346، ص 2006هومه، 
بوجالل حنان، التعويض عن احلبس املؤقت وإشكاالته، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف  19

  .77، ص 2014-2013العلوم القانونية، ختصص علوم جنائية، جامعة احلاج خلضر باتنة، السنة اجلامعية 
  .78ص  بوجالل حنان، املرجع السابق، 20

 21  .157أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص 
  .346أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص  22
  .354بوكحيل األخضر، املرجع السابق، ص  23
، حيدد كيفيات دفع التعويض املقرر من طرف جلنة 2010أفريل  21، مؤرخ يف 117-10مرسوم تنفيذي رقم   24

  . 27احلبس املؤقت غري املربر واخلطأ القضائي، ج ر عدد  التعويض املنشأة لدى احملكمة العليا بسبب
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         ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، "ب"أستاذة محاضرة  -  بعبع إلهام. د

  بومرداس -جامعة امحمد بوقرة
 

  الخطأ كأساس لقيام المسؤولية المدنية للموثق عن أفعاله الشخصية

  مقدمة

يتوىل حترير العقود اليت يشرتط  يعد املوثق ظابطا عموميا مفوضا من طرف السلطة العامة،

ون فيها الصبغة الرمسية والعقود اليت يرغب األشخاص إعطاءها هذه الصبغة طبقا ملا جاء به قانون القان

ونظرا ملا تتميز به مهنة التوثيق من خصوصيات فإن هذه األخرية قد أثرت  ،02-06التوثيق رقم 

سؤولية العقدية على الطبيعة القانونية ملسؤولية املوثق عن أخطاءه املهنية،مما جعل كال من قواعد امل

بالرغم من أن دائرة تطبيق أحكام املسؤولية  والتقصريية يف القانون املدين اجلزائري نطاقا لتطبيقها،

العقدية يضيق نظرا العتبارات تتعلق أساسا خبصوصية العمل التوثيقي واقرتانه بفكرة النظام العام 

فاألصل أن مساءلة املوثق تستند  ز القانونية،الرامي لتحقيق األمن القانوين واستقرار املعامالت واملراك

إىل خطأ املوثق الشخصي، كما ميكن أن تكون بسبب خطأ الغري واليت كانت سببا يف حدوث 

ويشرتط لقيام مسؤولية املوثق املدنية توافر األركان العامة هلذه املسؤولية من خطأ وضرر وعالقة  الضرر،

سواء كان  عمديا كان أو غري عمدي، كان أم بسيطا،خاصة وجود خطأ توثيقي جسيما   السببية،

معينة من  هل يشترط القانون درجة أو الحقا، مرتكبا قبل حترير العقد أو أثناء كتابته وضبطه،

 الموثق لمسؤولية،وما هي الطبيعة القانونية  ماتهزاالت تنفيذ أثناء الموثق الجسامة في خطأ

  ؟المدنية

 ناسب هلذه الدراسة،نهج الوصفي التحليلي املتبع املولإلجابة عن هذه اإلشكالية سن

ة املستندة إىل اخلطأ الشخصي له وسنحاول من خالل هذه املداخلة حتديد مسؤولية املوثق الشخصي

  .)املبحث الثاين(املدنية ملسؤولية للموثقالطبيعة القانونية ،)املبحث األول(وصوره 
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  وصوره للموثق الخطأ الشخصي:المبحث األول

ه ويستوي أن يكون اخلطأ ناجتا مهايرتكب خطأ أثناء تأديته مل أنوثق امل مسؤولية ميشرتط لقيا

    )املطلب الثاين(ولديه عدة صور ،)ولاأل املطلب( أي درجة خطأ املوثق  ديامأو ع اإلمهالعن 

  وثقمجة خطأ الدر  :طلب األوللما

فنجد اخلطأ  نها،مكل   متييزاخلطأ و  موضوابط لتقسي معايرييتفق الفقهاء بشأن وضع  مل

 اإلمهال وعدم احلذر وثق إىل خطأكن تصنيف أخطاء املمي مبدئياغري أنه  ،اخلطأ اليسريو  ماجلسي

   )الفرع الثاين( كأساس ملسؤوليته دي  معال واخلطأ ،)الفرع األول(

  وثق الشخصيةالم لمسؤولية الحذر كأساس  مو عد اإلهمالخطأ :الفرع األول

يعرف اخلطأ بأنه اإلخالل أما اصطالحا فيل واإلحنراف عن الصواب امل، غةيقصد باخلطأ ل

ن الواجبات اليت ما ماجبا عاأو و  ،التزامأي بواجب قانوين سواء أكان هذا الواجب واجبا خاصا 

وأن ال  ،محقوق الغري وحريا� مها القانون بأن حيرت محيك مجاعةتفرض على كل شخص يعيش يف 

  1قوق واحلرياتساسا �ذه احلميرتكب 

ويعرف اخلطأ القائم على اإلمهال بأنه اإلخالل بواجب قانوين سابق مع إدراك املخطىء هلذا 

وألجل التحقق من أن املوثق قد ارتكب خطأ يكفي الرجوع إىل  ،2اإلخالل دون أن يقصد اإلضرار

انة وتفاين حلماية اته اليت يفرضها عليه القانون بغض النظر إىل ما جيب أن يتحلى به من أمزمالت

واإلشكالية اليت تطرح  مبعىن البد من األخذ بعني اإلعتبار غاية حتقيق األمن القانوين، مصاحل عمالئه،

  يف هذا املقال هل ميكن مساءلة املوثق عن خطئه مىت ارتكبه وهو مصاب خبلل عقلي؟

عىن أن يكون مميزا ومدركا مب، من املسلم به أن الشخص ال يسأل عن أفعاله إال إذا كان يعي ما يفعله

  .3ذلك أن غري املدرك ال ميكنه أن يتبني واجب اإلضرار بالغري لعواقب فعله،

  :الخطأ العمدي كأساس لقيام المسؤولية الشخصية للموثق:الفرع الثاني

سؤولية املوثق عن أفعاله الشخصية  يقتضي طرح اشكالية اخلطأ العمدي املرتكب مإن حتديد 

اجتاه يأخذ باملفهوم التقليدي للخطأ  ،جعل رأي الفقهاء ينقسم بني اجتاهني ماوهو  من طرفه،

     .واجتاه تبىن الوجود املتعد للخطر العمدي،
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  وثقمبالمفهوم التقليدي للخطأ العمدي لل: أوال

إال أنه يوجد خالف  يقصد باخلطأ العمدي ذلك اإلحنراف املتعمد للسلوك من قبل املخطئ،

فقد ثار جدل فقهي حول املعيار احلاسم للخطأ حيث كان  تبىن للخطأ العمدي،حول املعيار امل

هو النية املقصودة أو اإلرادة املتعمدة  مييهاملفهوم التقليدي السائد للخطأ العمدي يرى بأن ما 

حيث  فيما ذهب البعض اآلخر إىل اعتبار أن نية اإلضرار ليست شرطا ضروريا، إلحداث الضرر،

ف الشخص وهو على يقني من حدوث الضرر بغض النظر عن توافر أو عدم توافر نية يكفي أن يتصر 

إال أن هذا الفرق يضمحل إذا كان املوثق متيقنا من أن الضرر سيحدث نتيجة  ،4اإلضرار لديه

  وهو ما جيعل كال من النية واليقني يندجمان مبعىن توافر اليقني يعد أحد معايري توفر نية اإلضرار خطئه،

  الخطأ العمدي والوجود المتعدد  للخطر:ياثان

هو ما دفعه إىل توسيع نطاقه من  دي،مإن عدم اقتناع الفقهاء باملفهوم التقليدي للخطأ الع

حيث أن حمكمة النقض الفرنسية  خالل وضع تعريف جديد له سعيا منه يف بسط احلماية لألطراف،

قليدي ملا اعتربت أن جمرد التسبب يف قد هجرت املفهوم الت 10/12/1972يف حكمها املؤرخ يف 

فمهما كان اخلطأ يف بدايته  إحداث خطر عادي بسيط مبثابة داللة على ارتكاب اخلطأ العمدي،

إال أن هذا  يسري فإن النية السيئة للموثق قد حولته إىل خطأ عمدي جسيم  ما يفرض عليه الضمان،

اه ميثل تغريا غري طبيعي يف أساس مسؤولية الرأي سرعان ما طالته انتقادات مفادها أن هذا اإلجت

ألن القول بفكرة محاية املضرورين على أساس النية السيئة العادية أو البسيطة اليت مل ترق مرتبة  املوثق،

اخلطأ العمدي أمر غري مستساغ إال أذا عممناه على كافة أنواع املسؤولية دون أن حنمل املوثق لوحده 

ن مساءلة املوثق �رد جتاوزه اللتزاماته املهنية،كما أنه ال جمال لتوسيع نطاق وبذلك ميك، تبعة نتائجها

ذلك أن أحكام مسؤوليته املهنية كافية حملاسبته عندما يعرض عمالءه  مسؤولية املوثق إضرارا به،

وعليه فقد  ،5والقول مبا خيالف ذلك يعد نوعا من عدم املشروعية بل والتعسف ملخاطر تضر �م،

مؤكدة أنه ال  12/06/1975ت حمكمة النقض الفرنسية عن رأيها مبوجب حكم هلا صادر يف تراجع

يكفي ملساءلة املوثق جرد اجتاه ارادته الرتكاب اخلطأ اجلسيم أو أنه كان يعلم بارتكابه أو أنه سيزيد 

قد ، و 6من احتمال إحداث الضرر بل جيب أن تستظهر احملكمة  وتتأكد من أنه أراد إحداث الضرر

 اخلطأاحداث الضرر حىت يتوافر  إرادةسارت بعد ذلك أحكام القضاء اليت تعتد بضرورة توافر 

وهو ما مفاده تطبيق القواعد العامة يف املسؤولية عن اخلطأ العمدي دون أن يقيد املوثق  العمدي،

  بقواعد خاصة
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د من اعتباره إال أن اإلشكالية اليت تطرح نفسها هل كل خطا يثبت من جانب املوثق ال ب

خطأ عمديا بالنسبة لكل االضرار حىت إن مل يكن يقصدها؟ لإلجابة عن هذه اإلشكالية تبىن القضاء 

مفهوما ضيقا للخطأ واليت جتلت يف  فكرة التأمني على النشاط التوثيقي واليت ال تشمل إال األضرار 

التأمني يف حد ذا�ا حتل عدة وان كنا نرى أن فكرة  اليت مل يقصد املوثق التسبب فيها واحداثها،

نقائص فالقول باخلطأ العمدي أو غري العمدي إال أ�ا ال ميكن أن تغطي الضرر الذي قد يلحق 

بالعميل و الذي قد يستغرق أحيانا الذمة املالية للموثق غري كايف، وكذلك بالنسبة لتغطية الضرر يف 

املشرع محاية نوعية للطرف الضعيف  لذلك كان من الضروري لو قرر حاالت اخلطأ غري العمدي،

لضمان احلصول على حقه يف التعويض وحماسبة كل موثق ل يلجأ لعقد تأمني  )الزبون(وهو العميل 

  على مسؤوليته املدنية 

  صور األخطاء المرتكبة من طرف الموثق:المطلب الثاني

وان أخل بأحدها  ها،مجلة من اإللتزامات يقع على املوثق تنفيذ 02-06لقد رتب قانون التوثيق

  .وسبب ضررا لعمالئه قامت يف مواجهته املسؤولية املدنية

 :أخطاء الموثق التي تسبق تحرير العقد:الفرع األول

فقد يرتكب املوثق مجلة من األخطاء خمالفا ملا يقتضيه القانون  باخلطأ وجود تقصري من املوثق،  نقصد

  : قبل حترير العقد التوثيقي تتمثل يف

  : طلب منه ذلك إذامتناع الموثق عن تحرير العقود ا-أوال

ال جيوز للموثق أن ميتنع عن حترير أي عقد :"منه 15نص القانون املتعلق بالتوثيق يف املادة 

فمن خالل هذه  ،"يطلب منه ،إال إذا كان العقد املطلوب حتريره خمالفا للقوانني واألنظمة املعمول �ا

ل من سلطة املوثق سلطة قانونية جتعله ملزما بتحرير أي عقد يطلب املادة يتضح بأن املشرع قد جع

منه مامل يكن خمالفا للقوانني واألنظمة املعمول �ا،و هو التزام بتحقيق نتيجة يقتضي توثيق كل ما هو  

مشروع ومتوافق مع القانون ورفض توثيق ما هو خمالف لذلك يف فمىت امتنع عن حترير أي عقد مل 

وخمال بالتزامه القاضي ضرورة توثيق التصرفات واملعامالت  قوانني واألنظمة يكون خمطئا،يكن خمالف لل

 ،مبا يضمن استقرارها وحجيتها نظرا لكونه مكلف خبدمة عامة مل حتدد بشأ�ا األشخاص وال املوضوع

متناعه وهو ما جيعله مسؤوال عن الضرر الذي يصيب العميل،فمسؤولية املوثق تكون تقصريية يف حالة ا

  2009.7حمكمة النقض الفرنسية يف سنة  إليهعن تلقي عقودا رمسية وهو ما ذهبت 
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  :عدم اختصاص الموثق- ثانيا

يف حدود .....العقد الرمسي عقد يثبت فيه" :من القانون املدين على أنه 324تنص املادة 

من طرف املوثق  فاحرتام املوثق لقواعد اإلختصاص مفادها وجوب تأكد املوثق ،"سلطته واختصاصه

لذلك إن  وأن ال ختاف القانون، أن اخلدات املطلوبة من املتعاقدين تدخل ضمن دائرة اختصاصه،

فله أن يرفض القيام بالتصرف  ظهر للموثق عدم اختصاصه الشخصي أو املوضوعي أو الزماين،

 8 16/02/1983مؤرخ يف  30072املطلوب منه وهو ما كرسه قرار احملكمة العليا رقم 

فإن العقد يكون معيبا بعيب ......مىت أوجب القانون يف اإللتزام التعاقدي مشروعية احملل:"بقوله

  ."من التوثيق 15الشكل حسب املادة 

  :عدم احترام اإلجراءات التمهيدية و المدد القانونية- ثالثا

اءات يتطلب القانون أحيانا من املوثق قبل إقدامه على إبرام أي عقد القيام ببعض اإلجر 

الوكالة الوطنية للتنمية  التمهيدية السابقة لتحريره،كمراسلة رئيس ا�لس الشعيب الوطين،

أو مساع الشهود ،ويف حالة عدم قيامه �ا يكون مرتكبا خلطأ خمالفة  السياحية،مدير أمالك الدولة،

هو احلال بالنسبة ونفس احلكم عندما يستلزم القانون احرتام مدد معينة كما  قواعد إجرائية جوهرية،

فيتعني  للتقادم املكسب كسبب من أسباب اكتساب امللكية العقارية وفقا ملا نص عليه القانون املدين،

باإلضافة  احرتام تلك املدد لتحرير العقد ألن القانون اعتربها من النظام العام اليت ال ميكن خمالفتها،

مثال كطلب املوثق لرأي الطبيب احمللف من  ا،عدم أخذ املعلومات مسبقا  من اهليئات واستشار� إىل

أجل حتديد األهلية يف الشهادات الطبية لإلستناد إليها يف تقرير األهلية القانونية بالنسبة للوكاالت 

أو طلب املعلومات من احملافظة العقارية ملعرفة القيود املثقل �ا جتعل العقد عيبا  والتصرفات القانونية،

  .9لب املعلومات املسبقة عن ذلك العقد ومرتكبا خطأ جوهريابعيب الشكل لعدم ط

  : عدم التأكد من صحة الوثائق و السندات المقدمة،و اإلخالل بالتزام تقديم النصيحة- رابعا

يفرض القانون على املوثق أثناء ممارسة مهنته مجلة من الشروط يتعني عليه التقيد �ا أثناء  

أ�ا أن جتعله صحيحا وسليما عاكسا إلرادة األـطراف املتعاقدة وهي كتابته للعقد وحتريره واليت من ش

وهو ما  نص عليه قانون  التأين والرتيث يف الكتابة  والرتكيز والتمحيص وإعادة قراءة العقد وتالوته،

   ..جيب على املوثق التأكد من صحة العقود املوثقة" :كما يلي  12يف مادته  02-06التوثيق رقم 

وتضمن تنفيذها   صائحه إىل األطراف  قصد انسجا اتفاقهم مع القوانني اليت تسري عليها،وأن يقدم ن
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ويبني هلم اآلثار واإللتزامات اليت خيضعون هلا،  كما يعلم األطراف مبدى التزاما�م وحقوقهم،

 ويتضح من نص ".واإلحتياطات والوسائل اليت يتطلبها أو مينحها هلم القانون لضمان نفاذ إراد�م

املادة أن املوثق يلتزم لتحقيق نتيجة تتجلى يف ضرورة التأكد من صحة  العقود قبل اختاذ اجراءات 

 الرخص، ،احملاضر كسندات امللكية،  ،تسجيلها وشهرها من صحة كل الوثائق  والسندات الرمسية

جوهرية وغري مبعىن أن ال يصاحب العقد املوثق أخطاء مادية ... وثائق احلالة املدنية،بطاقة اهلوية

جوهرية قد تلحق ضررا مبصاحل أحد األطراف املتعاقدة، وال يهم إن كان اخلطأ املادي صادر من املوثق 

فاإللتزام املهين للموثق يفرض عليه ضرورة فحص العقود وشرحها لألطراف قبل . أو أحد مساعديه

دية فهو ال يتعهد ببذل اقدامهم على توقيعها �دف التأكد من سالمتها وخلوها من األخطاء املا

  .عناية يف آداء عمله بل أن جيزم بصحة العقد و يتعهد خبلوه من األخطاء املادية

  :عدم تقديم واجب النصح واإلرشاد-سامخا

  أي إعالم الطرفني املتعاقدين بتوجيههم الكايف  ويقصد به ضرورة التزامه بواجب اإلستشارة،

وما حييط  بالعقد ،مع تنبيههم إىل طبيعة اإللتزامات اليت يرتبها، والصحيح خللق التوازن املعريف لكليهما

من قانون التوثيق على ذلك فيتعني على املوثق ضرورة احرتام  12وقد نصت املادة  ،10به من أخطار

العقد وتوثيقه من خالل تنوير األطراف املتعاقدة مبا يرتبه العقد  ومراعاة اإلجراءات السابقة على حترير

جيعل املسؤولية املقامة يف مواجهته منتفية يف حالة ما أحلق ضرر  11هتهم من حقوق وواجباتيف مواج

  )45دكتوراه املوثق ص (12بأحد املتعاقدين

  :األخطاء المتعلقة بمخالفة إجراءات جوهرية متعلقة بالشكل الخارجي للعقد- سادسا

انون،طبقا ملا جاء يف املادتني ومفاد ذلك عدم مراعاة افراغ العقد يف الصورة اليت يستلزمها الق

مكرر من  324ن قانون التوثيق،ضف على ذلك البيانات اليت ذكرت يف نص املادة  26-29

   اليت تتعلق باملعامالت العقارية من املرسوم التنفيذي رقم 71-61كذلك املواد  القانون املدين،و

بيان  بيان الكتابة باللغة العربية، :يليالسجل العقاري،و ميكننا اجيازها فيما  بتأسيساملتعلق  76-63

بيان موضوع العقد  بيان هوية شهود العقد، بيان هوية األطراف، اسم ولقب املوثق ومقر مكتبه،

  .بيان التوقيع العقد التوثيقي، م،بيان مكان و تاريخ ابرا ....هبة،كفالة عقد بيع،، التوثيقي
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اإلجراءات الجوهرية الالحقة على تحرير العقد  أخطاء الموثق المتعلقة بمخالفة:الفرع الثاني

 التوثيقي

  :تتجلى هذه األخطاء فيما يلي

وثق يلعب دورا حيويا يف ملفا، عدم قيام املوثق بإجراء تسجيل العقود وشهرها وكذلك قيد الرهون-

ليت يضفي من وراء خمتلف املعامالت اليت يربمها األفراد وا جلب موارد مالية إضافية للخزينة العمومية

   .عليها الصبغة الرمسية واخلاضعة لرسوم معينة من تسجيل وإشهار

فالقانون يلزم املوثق بإيداع ، املودع لديه إلدارة الضرائب 1/5عدم اخطار املوثق إدارة الضرائب ب -

وال أموال الزبائن املودعة لديه يف حساب املكتب املفتوح باخلزينة والناجتة عن املعامالت اخلاصة باألم

وبرؤوس أموال الشركات  التجارية  واليت تستفيد منها اخلزينة لضمان السيولة النقدية  العقارية واملنقولة،

   13ومواجهة نفقات األعباء العامة

  .استعمال واحتفاظ املوثق باملبالغ املودعة لديه دون وجه حق-

  .ة لديه لذوي الشأنامتناعه عن تسليم النسخ و املستخرجات من العقود التوثيقية احملرر _

ومفاد ذلك أن يلتزم املوثق بواجب الكتمان اإلمتناع عن اإلدالء  ،إخالل املوثق بالسر املهين_

أو يسل نسخ العقود إال ألصحا�ا أو خللفهم  باملعلومات اليت يؤمتن عليها ،فيمنع من تسريبها،

 ة يكون هناك مساس بالقانون وقد عل القانون على تقليص نطاق السر املهين يف كل مر  ،14القانوين

وأن السر املهين تقرر ليس فقط من أجل محاية مصاحل اخلواص  وإمنا للمصلحة  وبالنظام اإلجتماعي،

  .العامة أيضا

  

  طبيعة التزام الموثق: الفرع الثالث

  قد يكون التزام املوثق بتحقيق نتيجة أو بذل عناية

  التزام الموثق بتحقيق غاية أو بنتيجة -أوال

وال تقبل  لتزامات املوثق مفادها أن يقدم لزبائنه نتيجة توثيقية حمددة ودقيقة ال يعرتيها الشك،إ

وهو ما يتطلبه النشاط التوثيقي بغلبة عنصر اليقني  التخمني وهو ما يطلق عليه التزام بتحقيق نتيجة،

وثيقي عن فكرة العناية وهو ما يربر خروج و ابتعاد العمل الت على عنصر اإلحتمال يف حتقيق النتيجة،

اليت تدور حوهلا أعمال التوثيق يف جماالت ضيقة باشرتاك عوامل كثرية حتيط بالعمل التوثيقي جتعل من 

  النتيجة املرجوة استنادا إليها حتت سيطرة املوثق
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وتتجلى التزامات املوثق بتحقيق نتيجة أثناء مرحلة ترسيم العقد،واختاذ اجراءاته املتطلبة قانونا 

والبحث والتحري يف مدى توافر  ذلك يعمل على موائمة اإلتفاق مع النظام القانوين وعدم خمالفته،ل

حساب مصاريف العقد والرسوم  الشروط الشكلية، احملل والسبب، الشروط املوضوعية كاألهلية،

جبة قانونا من املختلفة الواجبة قانونا لتحصيلها  وأخريا حترير العقد و كتابته،و اختاذ اإلجراءات الوا

تسجيل وشهر، ويعترب واجب فحص العقود و التأكد من سالمتها من طرف املوثق التزاما بتحقيق 

نتيجة خلضوع العمل التوثيقي العتبارات ختضع دوما لسيطرته مبا يفرض عليه احرتام واجب احليطة 

  فاقهمواحلذر و التدقيق والرتكيز لتحقيق النتيجة املرجوة من قبل األطراف حسب ات

  :التزام الوثق ببذل عناية- ثانيا

واألصل أن طبيعة التزام املوثق ومضونه هو التزام  ،15يؤدي املوثق واجبا قانونيا للشرعية

إال أنه هناك التزامات ال يستطيع املوثق أن يضمن لألطراف املتعاقدة نتيجة حمددة   بتحقيق نتيجة،

ويتجلى ذلك يف نطاق حمدود وضيق خاصة يف  ،فيكون التزامه ببذل عناية يف سبيل صحة التعاقد

فعليه أن حيرص على توجيه  ستندات والتأكد من سالمتها،األعمال اخلاصة بفحص الوثائق وامل

العريف لكليها بالعقد وتنبيههم إىل طبيعة ما  التوازنإىل خلق  الرأيالتعاقدين التوجيه الكايف والصحيح 

ب التثبت من صحة الوثائق والسندات والشهادات املقدمة فاملوثق يقوم بواج16حييط �م من أخطار

إليه اليت يستلزم القانون الرجوع اليها لصحة التعاقد؛كبطاقة اهلوية اخلاصة باألطراف املتعاقدة ،سندات 

فالتزام املوثق باإلطالع عليها قبل اقدامه على حترير العقد هو من ...شهادات مقررات، امللكية،

ذل العناية واحلرص وبذل عناية الرجل العادي من أواسط مهنته يف سبيل الوقوف صميم اإللتزامات بب

الن صحة التعاقد بني األطراف تتوقف على عوامل واعتبارات  على مدى سالمة وصحة تلك الوثائق،

  كما هو احلال عند تزوير    17لذلك ال ختضع دائما لسلطان املوثق تتجاوز املوثق لوحده وامكانياته،

وسياق تطور الوسائل املفضية لذلك  تلك الوثائق والسندات وانتحال شخصية الغري، وتزييف

     واشتماهلا على نسبة كبرية من الشك والتخمني ما جيعل امكانية املوثق حمدودة يف جمال الفحص 

والتأكد من سالمة تلك الوثائق ومدى جديتها  وخبري التزوير املختص باجلزم يف صحتها ويرتتب على 

ذلك عدم فالتزام املوثق بأية نتيجة  إال يف األحوال اليت يثبت فيها التقصري يف واجب بذل العناية 

  .الكافية واليقظة الالزمة يف فحص تلك الوثائق
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  الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للموثق عن أخطاءه الشخصية :المبحث الثاني

) املطلب األول(ه الشخصية اليت يرتكبها إىل مسؤولية عقديةتكيف املسؤولية الدنية املوثق عن أخطاء

  )املطلب الثاين( و مسؤولية تقصريية

  :المطلب األول المسؤولية العقدية للموثق

اعترب العديد من رجال القانون أن املسؤولية املدنية للمهنيني وعلى اعتبار املوثق من فئته هي 

عقدي،وبناءا عليه مىت وجد عقد صحيح بني املوثق أساسها اإلخالل بالتزام  من طبيعة عقدية،

ولذلك تتنازع اآلراء حول نطاق املسؤولية املوثق يف  والعميل قامت املسؤولية العقدية يف مواجهته،

  )الفرع الثاين(موثق يف القانون العاونطاق مسؤولية امل ،)الفرع األول(القانون اخلاص

  انون الخاص سؤولية الموثق هو القمنطاق : الفرع األول

أقر جانب من الفقه أن مسؤولية املوثق عن أخطاءه الشخصية تطبق عليها أحكام املسؤولية 

العقدية وهو ما عول به بالنسبة  ملهننني فكل من احملامي، اخلبري القضائي واملوثق ال يعدوا أن يكونوا 

الفرنسي أن العقد الذي  ،كما اعترب القضاء18وكالء مشرتكون للعمالء عند ما يقومون بآداء مهامهم

  ينظم العالقة بني املهين الذي يعتمد على عقله وفكره وبني العميل أو الزبون عقد وكالة

إن اإلنتقادات اليت وجهت إىل هذا الرأي مفادها أن االجرءات اليت يقوم �ا املوثق يف سبيل 

دمة وحتصيل مصاريف التسجيل ابرام العقود من تقدمي املشورة وتفحص الوثائق املودعة والسندات املق

والشهر مث حترير العقد وتسجيلها وشهرها وتقدمي املستخرجات هي أعمال قانونية ومادية ال يعترب 

املوثق فيها نائبا عن عمالءه ،و هي أعمال يقوم و �ا بوصفه مفوضا من قبل السلطة العمومية اليت 

ولو كان حيرتف املهنة بامسه الشخصي يعمل باسم وحلساب الدولة صاحبة اإلختصاص األصيل حىت 

،كما )ليست بالوظيفة العمومية وليست باملهنة احلرة(وحلسابه اخلاص وهذا نظرا للطبيعة اخلاصة هلنته

أن كل األعمال والعقود اليت يربمها هي أساسا لتحقيق مصلحة الدولة وسري مرافقها ولتحقيق مصلحة 

  املتعاقدين 

  لموثق العقدية هو القانون العامنطاق مسؤولية ا:الفرع الثاني

واليت �دف إىل ضمان حسن سري مرفق  يعترب املوثق ضابطا  عموميا مكلفا خبدمة عامة،

وكل  لذلك فقد ت تكييف عالقته بزبائنه يف خانة القانون العام، التوثيق بصفته من مرافق الدولة،
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ا هي يف الواقع ختضع للقانون العام ملتوثيق االلتزامات امللقاة على عاتقه مبوجب القانون املنظم ملهنة ا

،وهي تفويض من الدولة الذي خيتلف جوهريا عن التفويض والوكالة املعروفة يف القانون 

،كما أن املوثق تابع من 19اخلاص،فعالقته بالزبون ختتلف متاما عن اآلثار اليت يرتبها القانون اخلاص

قضاء،كما انه يف حتصيله للضرائب يبدو و كأنه من أعوان ارة العدل يف معاونته للز الناحية الشكلية لو 

   .اإلدارة الضريبية

  

  أركان قيام المسؤولية التقصيرية الموثق عن أخطاءه الشخصية: المطلب الثاني

إن نطاق املسؤولية عن العمل الشخصي تعد من أكثر تطبيقات أحكام املسؤولية اليت تقوم  

ة قد بدأت يف الرتاجع نتيجة تبين فكرة التقدير املوضوعي على إال أن هذه الفكر  على فكرة اخلطأ،

  اخلطأ،واستبعاد التقدير الشخصي ،أي أن سلوك الفاعل يقاس بسلوك الشخص العادي

  توافر ركن الخطأ:الفرع األول 

من القانون املدين اليت تندرج ضمن القسم األول  124لقد تبىن املشرع اجلزائري مبوجب املادة 

سؤولية وهو نفس ما ذهب إليه واعتربها القاعدة يف امل عن األعمال الشخصية، التقصريية املسؤولية

وهي اخلطأ الواجب اإلثبات بالنسبة ملسؤولية الشخص  ،1383و  1382القانون الفرنسي يف املواد 

كل عمل أيا كان يرتكبه املرء :"حيث نصت املادة قبل التعديل على ما يلي 20عن  عمله الشخصي

،إن أول ما يالحظ على صياغة نص "ب ضررا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويضويسب

وهو ما دفع بالبعض لإلعتقاد بأن املشرع اجلزائري قد أخذ بالنظرية  خطأ،"املادة هو عدم ذكر كلمة

العمل "باإلضافة إىل أن عنوان الفصل الثالث هو  املوضوعية يف املسؤولية عن العمل الشخصي،

الذي يعد مفهوما واسعا قد يشمل السلوك اخلاطئ أو جمرد الفعل الضار غري " ستحق للتعويضامل

لكن أغلبية الفقه يف  سؤولية،نه يكن أن يفسر أنه غري ضروري لقيا املماخلاطئ واسقاط لفظ اخلطأ 

دين هي املن القانون م 124ادة قررة يف املئر يأخذ �ذا الرأي،فقد كان يرى بأن املسؤولية املزااجل

قتبس حرفيا من نص املادة م 12421سؤولية شخصية تقو على اخلطأ ذلك أن نص املادة م

وهو جيعلنا جنزم  سؤولية عن العمل الشخصي،دين فرنسي اليت تشرتط صراحة اخلطأ لنشوء امل1382

ية  وهو يف األخري أن املسؤولية اليت تبناها املشرع اجلزائري هي املسؤولية الشخصية وليست املوضوع

  ناتج عن الرتمجة اخلاطئة   
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مبوجب القانون  12005عاما من إصدار القانون املدين جلأ املشرع لتعديله سنة   30بعد 

كل :"منه كالتايل 124حيث أصبحت صياغة املادة  ،2005جوان  20املؤرخ يف  10-05رقم 

يف حدوثه  بالتعويض  فعل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه ويسبب ضررا للغري يلزم من كان سببا

وهو تعديل  ،فبموجب هذا التعديل  قد أكد املشرع على الطابع الشخصي للمسؤولية املدنية،"

فاخلطأ إذن هو األساس الذي جيب أن تقوم  ،"خبطئه"جوهري وهام ويتجلى ذلك بعد إضافة كلمة 

  .وضوعيةامل سؤوليةعليه املسؤولية املدنية، هو بذلك يقطع الطريق أمام من يعتنقون امل

  :عبء إثبات الخطأ الشخصي-

ع م إذ ألقى بعبء إثباته على املضرور، ،القى املشرع عبء إثبات اخلطأ عن الفعل الشخصي

ألوف للشخص العادي؛و يقع على عاتقه أن يثبت أن أن اخلطأ يعترب احنرافا عن السلوك امل مالعل

ضرور وقوع اخلطأ و حدوث الضرر يفرتض ىت أثبت املموثق ،فالضرر الذي أصابه كان نتيجة خطأ امل

قرينة قضائية على توافر عالقة  منا فتقو معىن إثبات العالقة السببية ضأن الضرر قد نشأ عن اخلطأ  مب

الدليل على وجود السبب األجنيب و  ما عليه إال أن يقيمن املسؤولية موثق إعفائه السببية وإذا أراد امل

إن الضرر قد نشأ عن سبب ال يد له فيه  ،،،،،:"دينلقانون املن ا 127ادة ا نصت عليه املمهو 

ا إن اإلثبات جائز بكافة الطرق مب ،"أو قوة قاهرة،أو خطأ املضرور،أو خطأ الغري كحادث مفاجئ،

ادية جيوز معلى أساس أن املسؤولية كلها وقائع  والقرائن واخلربة مبختلف أنواعها فيها شهادة الشهود،

وتقوم نظرية اخلطأ املفرتض على نقل عبء اإلثبات بالنسبة  ،22ها جبميع الطرقإثبات أي واقعة من

للضرر الذي يكون نتيجة فعل األشخاص أو األشياء من على عاتق املضرور لتجعله على عاتق 

املسؤول  على حنو يكفي معه لثبوت حق املضرور يف التعويض قيامه بإثبات الضرر الذي أصابه  

  .وبني فعل الشخص أو الشيء دومنا حاجة إىل إثبات اخلطأ وعالقة السيبية بينه

أما املشرع اجلزائري فقد سار على �ج القانون الفرنسي الذي اقتبس منه قواعد املسؤولية 

املتعلقة بالعمل  قانون مدين، 124املدنية التقصريية فجعل املسؤولية طبقا للقواعد العامة أي املادة 

فيلتزم املضرور بإثبات اخلطأ يف جانب املتسبب  أ الواجب اإلثبات،الشخصي تقوم على أساس اخلط

  .يف الضرر

  :سؤولية التقصيرية للموثقمحجج من  يتمسكون بال-

هن احلرة وبني املتعاملني معه،فاملوثق ال يسأل على عقديا استحالة تصور وجود عقد بني أصحاب امل-

فالقول بتطابق اراديت املوثق  العقد خاصة الرضا،يف مواجهة العميل،كما أن الشروط الالزمة النعقاد 
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فما  والعميل يعين التزام املوثق بامتام اجراءات التعاقد حىت �ايتها يقابلها التزام العميل بدفع اتعابه،

     فلو أن املوثق غري رأيه  ،23يلتزم به املوثق يكون على سبيل ا�املة ال على سبيل اإللتزام والتعاقد

يق دون أن يلتزم بتقدمي أسباب العدول ودون أن يستطيع هذا األخري حماسبته وهو خروج ورفض التوث

) معكوس(عن أحكام العقد  ويف حالة التنفيذ الرديء للعقد فإن عبء اإلثبات يقع على العميل

الذي ينتقد املوثق الذي مل يتم تنفيذ التزاماته و مل يستكمل اجراءات العقد أو أغفل بعضها بسب 

وعليه فإن أحكام املسؤولية  أي أن العميل أو الزبون يكلف بإثبات تقصري املوثق،، ه أو إمهالهخطئ

التقصريية تطبق يف هذا املقام ألن عبء اإلثبات يقع على الدائن بالرغم من أنه يف جمال تعاقدي،ويف 

مقابل هذه اخلدمة ال األخري فإن املوثق يلتزم بتقدمي خدمة للعميل و التزام العميل بدفع مقابل نقدي 

كما أن اإلقرار باملسؤولية  ،24يعدو أن يكون مكافأة للموثق لقاء ما قدمه من خدمة وليس أجرا

أن املوثق بصفته من أصحاب املهن احلرة  عند ما يعدون عمالء بابرام عقود ال  ،التقصريية مفادها

األجر الذي يقبضه  أنفقط،كما  يوجد ما جيربه على تنفيذ وعوده  العقدية  وامنا مسؤوليته أدبية

املوثق من عميله ال يعدو أن يكون اعرتافا بفضله،كما أن املصدر الذي نستند عليه يف حتديد 

إال يف احلدود اليت ما  التزامات املوثق املهنية هو القانون وليس العقد التوثيقي الذي يربطه بالزبون،

 تزامات القانونية،لضئيلة جدا إذا ما  قارناها مع اإلاشتمل عليه من التزامات ملقاة على املوثق  وهي 

فالقانون هو الذي يتدخل ويلزم املوثق باحرتام كل عقد من الناحية املوضوعية واإلجرائية اليت ترتب يف 

  .مواجهته قيام املسؤولية التقصريية يف مواجهته

        ثق املدنية  وال دعواها ل ينظم مسؤولية املو  02-06وما جتدر اإلشارة إليه أن قانون التوثيق 

  دين وبالتايل تطبق القواعد العامة يف القانون امل

وإذا اقامت دعوى املسؤولية التقصريية على  املوثق يكون العميل املضرور  يف مركز املدعي 

اليت الغرفة (واملوثق يف مركز املدعى عليه،ميكن رفع الدعوى على املوثق مباشرة أو على اجلهة التابع هلا

أو ميكن خماصته معا، وتثار  وهو ما  يتماشى مع مسؤولية املتبوع عن خطأ التابع،) يتبعها أو الوزارة

اشكالية امكانية مقاضاة املوثق املتقاعد من عدمها وقد ذهبت حمكمة النقض الفرنسية إىل أن املضرور 

لضار يف وقت كان فيه ميارس ميكنه رفع دعوى املسؤولية على املوثق املتقاعد طاملا ارتكب الفعل ا

وظيفته،وميكن رفع الدعوى على ورثة املوثق املتويف ليس باعتباره مسؤولني عن خطأ املوثق بل ألن 

املبدأ املعمول به ال تركة إال بعد سداد ديون ويكون التنفيذ يف حدود الرتكة وال ميكنه جتاوزه إىل 

سنة كاملة طبقا للمادة  15وى التعويض فتتقادم مبرور أما فيا يتعلق بتقادم دع األموال اخلاصة للورثة،

  .من القانون املدين 133
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  :الرأي الجامع بين المسؤوليتين

بالنسبة للفقه من أنصار هذا الرأي فهم يقرتحون التطبيق املتناوب لكال املسؤوليتني العقدية 

لزم باحرتام قواعد املمارسة فاملوثق بالرغم من أنه ضابط عمومي مكلف خبدمة عامة وهو ي والتقصريية،

الصحيحة ملهنته،و يف حالة إخالله بواجباته املهنية يكون العميل حرا يف اللجوء لنظام املسؤولية الذي 

يلجأ ألحكامه فوجود العقد ال ينفي حق العميل يف اللجوء إىل قواعد املسؤولية التقصريية عن 

مللقاة على عاتقه،و من مث نكون أمام حالة من األخطاء النامجة عن تقاعس وإمهال املوثق ملهامه ا

يهتم بتحديد الطبيعة القانونية ملسؤولية املوثق  مائري فلز أما القضاء اجل سؤوليتني،حاالت اجلمع بني امل

حبلول لإلشكاليات اليت قد تطرح، يف املقابل جند القضاء الفرنسي قد سار على �ج  يأتاملدنية  ومل 

املسؤولية العقدية للموثق يف منازعات قليلة مقابل أحكام عديدة  أحكامطبيق ت أحياناخمتلف متبنيا 

        1382مبوجب املادتني :"تطبق املسؤولية التقصريية كحكم صادر عن حمكمة باريس جاء فيه

وظفني ممن القانون املدين فإن املوثقني يكونون مسؤولني عن أخطائهم اجتاه عمالئهم ك 1383و 

وهو ما  بل أن حىت بعض األحكام أذت بالتطبيق لكال املسؤوليتني، ارسة وظائفهم،عموميني يف مم

  25 1958جويلية 01ذهبت إليه حمكمة النقض الفرنسية يف قرارها الصادر عن الغرفة املدنية بتاريخ 

  :الضرر كركن من أركان المسؤولية المدنية للموثق:الفرع الثاني

 على خطأ مل يسبب ضررا ألن مناط التعويض هو إن القاعدة املعروفة هي أن ال تعويض

الضرر،فباإلضافة إىل إثبات اخلطأ يطالب املدعي كذلك بإثبات ما أصابه من ضرر الذي يشرتط فيه 

  .ومؤكدا ومباشرا حاال، أن يكون ثابتا،

  العالقة السببية:الفرع الثالث

املوثق ،مبا يعين  إن الضرر الذي أصاب الشخص يشرتط فيه أن يكون نتيجة مباشرة خلطأ

أن يكون اخلطأ هو السبب املباشر للضرر،حيث يقع على عاتق العميل املضرور إثبات رابطة السببية 

بني اخلطأ والضرر،و إن كان املوثق يرغب يف تربئة نفسه ما عليه إال أن يقطع عالقة السببية بني اخلطأ 

ن السبب الوحيد للضرر مبعىن تزاحم والضرر ليعفي نفسه من املسؤولية،كأن يثبت أن خطأه مل يك

األخطاء مع مسامهة العميل أو الغري فيها إىل جانب خطأ املوثق،فتكون بذلك املسؤولية على سبيل 

          ،26التضامن ألجل تعويض الضرر إال إذا عني القاضي نصيب كل منه يف االلتزام بالتعويض

ويف حالة ما ثبت  من الضمان اخلاص للموثق، وللمضرور أن يرفع الدعوى على املوثق فقط ليستفيد
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      خطأ املضرور فإن املوثق ستفيد من اإلعفاء اجلزئي من املسؤولية بقدر ما ساهم به املضرور يف اخلطأ 

  وخيضع ذلك للسلطة التقديرية لقاضي املوضوع ليحدد نصيب كل منهم يف حتمل قدر اخلطأ

ضرور،يف هذه احلالة يكون للموثق طلب اعفاءه من أما إذا وقع املوثق يف خطأ بتدليس من امل

القاضي يستطيع أن يقرر استبعاد "ة فقضتماملسؤولية ،ويكون ذلك حسب السلطة التقديرية للمحك

املوثق بالرغم من اخلطأ املهين املرتكب من جانبه إذا كان قد  دأي طعن بالضمان أو باملسؤولية ض

   27.أدين بالتدليس

     الخاتمة

يا مو موسواء كان ضابطا ع ،ملسؤوليتهوثق على حتديد الطبيعة القانونية هنة املمصوصية تنعكس خ-

ية ونوالتصرفات القان املعامالتبضبط يلزم ا مفهو دائ عميلهأو كان وكيال عن  العقد، بإبرامكلفا م

ن حيث الكفاءة متوسط ملوثق بسلوك الشخص اا  يقاس خطأ املم،كالقانونية املراكزالستقرار 

 اليقظةو 

 زبينها ألجل جوا اجلمعكننا وال مي ،تكون عقدية أو تقصريية إماوثق امل مسؤوليةخلصنا إىل أن -

ستقال عن م مسؤوليةافظة على نطاق كل ألن األصل يقتضي ضرورة احمل املسؤوليتنياخلرية بني كال 

 .ديةالعق سؤوليةذلك تعطيل تطبيق املفاد محنا بالتخيري بينها فألنه لو مس اآلخر،

أن يبذل حرصا  ألنه يفرتض اليت يفرضها عليه القانون،التزاماته ا خالف ماذا  وثق للتشديديتعرض امل-

 .ن عناية الرجل العاديموعناية أكثر 

بتعويض   املساواةبدأ مضروررة تكريس  ،ن ناحيتني األوىلمية وثق هلا أمهامل مسؤوليةن اقرار مالغاية -

والتقصري  اإلمهاليع أشكال هنة التوثيق والقضاء على مجمى ترقية ن جهة أخر املضرور، ومالطرف 

 .وثقنيلبعض امل

هنته، واليت تطبق عليها مب املرتبطةدنية عن أخطائه الشخصية  امل املسؤولية موثق ألحكاخيضع امل-

ل ملعفالعقدية تتعلق بارتباط ا ،العقدية والتقصريية املسؤوليةفيا يتعلق بشق  دينقواعد القانون امل

 املسؤوليةإال أن  لطبيعة التعاقدية اليت تطغى على العقود اليت حيررها، وتكريسا مالعا بالنظامالتوثيقي 

 املتعلقةالتزاماته وتفوق  وفرعية  ثانوية إالال تكون اليت تزامات للإلبالنظر  التقصريية هي األنسب

 ببذل عناية كافية اإللتزامات بتحقيق نتيجة 

أدى إىل  ما وهو  ،املضرورعلى عاتق  الشخصي،و يقع عبء إثبات خطئهخطئه  وثق عنيسأل امل-

  .ن احلصول على التعويضمتضرر ان الطرف املموحر  املسؤوليةن م املوثقنين م�رب كثري 
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أو غري  دياموثق سواء كان عملن خطأ امة موثق توافر األركان العامدنية للملا املسؤولية ميشرتط لقيا-

 أو الحقا  أو ضبطها، ا،سواء وقع قبل حترير العقود التوثيقية،أثناء كتابتهامأو جسي أو بسيطامدي ع

 .وضرر وعالقة السببية
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  طالب دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية،    -عطوي عبد المالك

  بومرداس -جامعة امحمد بوقرة

  المسؤولية التقصيرية للطبيب بين الثوابت والمستجدات
  

  :مقدمة

تعد مهنة الطب مهنة علمية أخالقية، قدمية قدم االنسان، حتتم على من ميارسها احرتام حرمة 

العاملني فيها حيتاجون إىل قدر كبري من احلرية، الثقة واالطمئنان حىت كما أن . اجلسد وسالمته

  .يتمكنوا بالقيام بعملهم على أكمل وجه ممكن

إن سالمة جسم االنسان وحياته ليس هلما قيمة، لذا فإن املسؤولية تقوم كلما وقع مساس 

هو من يعاجل اآلفات وإن للطبيب اتصاال وثيقا بسالمة االنسان يف جسمه وحياته ما دام . �ما

  . واألمراض

إن اتصال الطبيب جبسم االنسان وحياته ميكن أن يعرتيه خطأ فال عصمة للبشر من الوقوع 

  .فإذا أفضى هذا اخلطأ إىل إحلاق ضرر باملريض قامت مسؤوليته. فيه

حتظى مسؤولية الطبيب بأمهية خاصة، فلم يتوقف يوما البحث فيما تثريه من إشكاالت 

رافق تقدم الطب، وتنوع التخصصات وكثر�ا أخطاء كثرية ومتنوعة بتنوع هذه األخرية تقع من قانونية 

  . األطباء

إن هذه املستجدات . إال أن الطب عرف تطورا هائال باملوازاة مع التقدم العلمي والتكنولوجي

خاطر اليت قد جعلت من هذه املهنة النبيلة اليت �دف إىل ختفيف أالم الناس وإسعادهم حمفوفة بامل

  .تصل وطأة خطور�ا حدودا أبعد من املرض ذاته وكان املريض وا�تمع يف غىن عنها

كل هذا التطور التقين ومازال النظام لذي حيكمها جامدا بال حراك أو تطور، وال يزال 

الطبيب حياسب على حمض خطأه الشخصي، أو خطأ تابعيه دون االلتفات اىل ما قد يلحق طالب 

لذا إن بروز هذه املشاكل املستحدثة حيتاج اىل تأطري قانوين . من أضرار جراء هذه املمارسة العالج

  .يكفل حق املريض
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ويف سبيل جرب ما يلحق املريض من أضرار، افرزت ا�تمعات وأقرت التشريعات، أنظمة 

تها اصطلح على تسمي. للمسؤولية عن األضرار اليت تصيب االنسان من جراء احلوادث الطبية

وسبب ذلك يكمن يف أمنا ال تنحصر يف جمال . باملسؤولية الطبية واليت تعد موضوعا معقدا ومتشعبا

  .دون غريه، وإمنا يشمل عدة تطبيقات يف جماالت خمتلفة

كما . واملسؤولية الطبية قد تكون مسؤولية جزائية إذا عد اخلطأ املرتكب جرمية بنظر القانون

إال أن هذه الدراسة ستقتصر على . كان الطبيب تابعا ملرفق عمومي طيب  قد تكون مسؤولية إدارية إذا

املسؤولية املدنية للطبيب وباخلصوص التقصريية منها أي تستثىن املسؤولية املدنية العقدية واليت يكون 

  .أساسها العقد

ما هي مظاهر وحدود المسؤولية التقصيرية : وعلى ضوء ما سبق نطرح اإلشكالية التالية

  بيب؟للط

 قسمت إىل جزئني جوانب هذا املوضوع املتشعب مت وضع خطةعظم مباالملام وقصد حماولة 

  :على النحو اآليت بيانه

  مفهوم المسؤولية التقصيرية للطبيب: الفرع األول

  تعريف املسؤولية التقصريية للطبيب: أوال

  أساس املسؤولية التقصريية للطبيب: ثانيا

  قصريية للطبيبأركان املسؤولية الت: ثالثا

  نطاق المسؤولية التقصيرية للطبيب: الفرع الثاني

  لمسؤولية التقصريية للطبيبلالعملية االت احل: أوال

  مسؤولية التقصريية للطبيبلل الصور القانونية: ثانيا

  لطبيبلنطاق املسؤولية التقصريية  اتساع: ثالثا
  

  مفهوم المسؤولية التقصيرية للطبيب: الفرع األول

سؤولية املدنية للطبيب بصفة عامة واملسؤولية التقصريية بصفة خاصة شهدت تطورات إن امل

سيتم الطرق يف هذا الفرع إىل تعريف املسؤولية التقصريية للطبيب، مث . جذرية ملفهومها عرب العصور

  .إىل أساس املسؤولة التقصريية للطبيب، فاألركان املكونة للمسؤولية التقصريية للطبيب
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  تعريف المسؤولية التقصيرية للطبيب  :أوال

هو كل اخالل بواجب قانوين ال ميت اىل العقد بصلة :" تعرف املسؤولية التقصريية بوجه عام

حبيث يرتتب عن سلوك األفراد هذا إحلاق ضرر بالغري، مما جيعلهم . مباشرة، أي أن مصدره القانون

  ".ملزمني بالتعويض

اجلزاء املرتتب على الطبيب نتيجة إخالله بالتزام :" بأ�اتعرف املسؤولية التقصريية للطبيب 

قانوين، وهو التزام يفرض عدم االضرار باآلخرين، ويعرب عنه باخلطـأ الغري مشروع، ومعياره احنراف 

  ".الطبيب يف سلوكه وتصرفاته عن جانب احليطة واحلذر والتبصر وعن بذل العناية الالزمة للمريض

مل يكن هنالك عقد يربط الطبيب باملريض فاملسؤولية تقصريية، فكل يتضح مما سبق أنه إذا 

  .ما ال يدخل يف نطاق املسؤولية التقصريية مىت توفرت شروطها

فمثال يف حالة وفاة املريض حيق ألفراد عائلته الذين يلحقهم نتيجة الوفاة ضرر خاص �م أن 

هم وبني الطبيب، ومسؤولية الطبيب يقيموا دعوى تقصريية ضد الطبيب، وذلك لعدم وجود عقد بين

تقصريية كذلك إذا قام مبعاجلة معيبة أو خاطئة أو عندما يرفض إسعاف أو مد يد العون ملريض يف 

  1.كذلك احلال إذا حلق املريض ضرر نتيجة إمهاله مراقبته. حالة خطر مباشر

  أساس المسؤولية التقصيرية للطبيب :ثانيا

  :انون الجزائريأساس المسؤولية للطبيب في الق .1

  :لقد تناول املشرع اجلزائري النشاط الطيب يف نصني اثنني مها

املتعلق بالصحة والذي ألغى القانون  2018جويلية سنة  02املؤرخ يف  11-18القانون رقم  )1

: املتعلق حبماية الصحة وترقيتها والتعديالت الالحقة له 1985فيفري  16املؤرخ يف  05-85رقم 

جويلية  31بتاريخ  17-90، والقانون رقم 1988مايو  03املؤرخ يف  15-88القانون رقم 

جويلية  15بتاريخ  07-06، واألمر رقم 1990جويلية  31بتاريخ  17- 90، واألمر رقم 1990

2006.  

املعدل  يتضمن مدونة أخالقيات الطب 1992جوان  8مؤرخ يف  276-92املرسوم التنفيذي  )2

  .واملتمم

مل تضع قواعد خاصة للمسؤولية اليت يتحملها الطبيب نتيجة  املالحظ أن هذه النصوص

خمالفته للواجبات امللقاة على عاتقه اجتاه مريضه، بل اكتفى املشرع باإلشارة إىل أن الطبيب قد 
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أي انه . يتحمل مسؤولية مدنية أو يتابع جزائيا طبقا لقانون العقوبات، وقد يتحمل مسؤولية تأديبية

  .التقصريية للقواعد العامة2املدنية ترك خضوع املسؤولية 

  :أساس المسؤولية التقصيرية للطبيب قضاء .2

لقد بدأ القضاء املدين املقارن بسلوك طريق املسؤولية القائم على أساس اخلطأ التقصريي الذي 

نصبته القوانني املدنية نظاما عاما للمسؤولية، كما طبق هذا النظام كذلك على مستوى املسؤولية 

انطالقا أن واجبات . إذ تقوم هذه األخرية حىت يف حالة وجود عقد بني الطبيب واملريضالطبية 

الطبيب ترتب مسؤوليته عما يصيب املريض من ضرر تنبع من ضوابط ممارسة املهنية الطبية ذا�ا، 

ا بعيدا عن العقد الذي يقوم بني الطبيب واملريض وال تتأثر �ذ. ونصوص القانون املنظمة ملباشر�ا

  3.العقد

م موضوع مسؤولية األطباء، وقررت 1833وقد عرض على حمكمة النقض الفرنسية سنة 

من القانون املدين  1383و 1382احملكمة بأ�ا مسؤولية ذات طبيعة تقصريية، اعتبارا أن املادتني 

ؤولية ومنذ صدور هذا احلكم دأبت احملاكم الفرنسية على إقامة مس. الفرنسي هلما تطبيق عام وشامل

الطبيب على أساس اخلطأ التقصريي حيث كرست بعد ذلك هذا املبدأ يف قرارات الحقة أخرى، 

م بأن الطبيب يسأل عن أخطائه شأنه شأن أي شخص 1835حيث قضت ذات احملكمة سنة 

  .يرتكب خطأ حيدث به ضررا للغري

ذلك باتباع نفس أما عن االجتهاد القضائي يف اجلزائر فقد جتاذبه تيار القضاء الفرنسي و 

املوقف، حيث تبنت احملكمة العليا اخلطأ التقصريي كأساس للمسؤولية الطبية يف قرارها الصادر بتاريخ 

إخالل الطبيب بااللتزام ببذل العناية واملتمثل يف بذل :" م، وذلك بنصها على أن23/01/2008

تة �دف شفاء املريض وحتسني اجلهود الصادقة اليت تتفق والظروف القائمة واألصول العلمية الثاب

حيث أن اإلخالل �ذا االلتزام يشكل خطأ طبيا يثري مسؤولية الطبيب، وبالتايل اخلطأ . حالته الصحية

  ".الطبيب من جهة ثانية هو تقصري يف مسلك الطبيب

  :أساس المسؤولية الطبية التقصيرية فقها .3

ة بني الطبيب واملريض مثله مثل لقد كان الفقه حىت وقت قريب ينفي وجود أي عالقة تعاقدي

القضاء يف فرنسا، فكان الطبيب يسأل يف حالة اخلطأ على أساس املسؤولية التقصريية، وحججهم يف 

  :ذلك ما يلي



 الثالثالمحور  بل المسؤولية في مستجدات التشريعات الحديثةمستق

 

 2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 369

 

ضرورة قيام الدليل على وقوع تقصري من الطبيب حىت ميكن مساءلته، كما يرى أنصار هذا االجتاه  -

ر للمضرور ألنه يوسع حاالت املسؤولية وكذلك يف قدر من املسؤولية التقصريية تعطى محاية أكث

التعويض حيث يسمح للمريض باحلصول على تعويض كامل عن كافة األضرار اليت حلقت به نتيجة 

  .خطأ الطبيب، ويغطي كافة أخطائه خاصة العمدية منها املصحوبة بالغش

، ومبا أن املهنة الطبية هي متتاز أن األعمال األدبية والفنية ال ميكن أن تكون حمال لتعاقد ملزم -

بصبغة فنية حيث أن جوهر عمل الطبيب يقوم على احرتام قواعد واصول مهنته ومراعاة وازع الضمري، 

سواء ارتبط ذلك بعقد أم يرتبط إذ يعترب إخالل الطبيب بااللتزام بالعالج عبارة عن إخالل بالتزام 

  .قانوين

جب املسؤولية التقصريية، حيث يرى هذا االجتاه أن كل جرمية أن الضرر الذي ينشأ عن اجلرمية يو  -

ويكون تطبيق هذا . جنائية نشأ منها ضرر للغري توجب املسؤولية التقصريية تغليبا للناحية اجلنائية

االجتاه يف امليدان الطيب عندما يؤدي خطأ الطبيب إىل وفاة املريض أو إىل املساس بسالمته اجلسدية، 

يف كلتا احلالتني جرمية جنائية، وإن سلمنا بأن كل جرمية ينشأ عنها ضرر للغري توجب إذ يكون األمر 

  .إعمال قواعد املسؤولية التقصريية فإن تطبيقها على األطباء يصبح األمر طبيعيا

، )الكيان املادي لإلنسان(أن العالقة بني الطبيب واملريض تنصرف إىل حقوق متعلقة بالشخصية  -

د عليها تعاقد، وذلك ألن هذه احلقوق تدخل بال أدىن شك يف النظام العام، ويعترب وهي حقوق ال ير 

املساس �ا مساسا من النظام العام وهو يؤدي إىل وجوب خضوع املخالف هلا لقواعد املسؤولية 

  .التقصريية

ل إن وجود الفتة يف مدخل عيادة الطبيب مع احتوائها على املعلومات اخلاصة بالطبيب، ال تد -

على أن الطبيب يف حالة إجياب دائم، ألن مثل ذلك ال ميثل إىل دعوة للتعاقد وأن تربير ذلك يكمن 

يف أن شروط عالج املريض ال حتدد إال بعد مفاوضات ومعرفة سابقة على إبرام العقد، وإن سلمنا 

ح من السهل جدال بذلك فإنه يعين إهدار حرية الطبيب وإبقاءه أسري أهواء املرضى، وبالتايل يصب

على املريض اختيار املتهم من املرضى، كما أن حاالت االستعجال تدخل ضمن دائرة املسؤولية 

  4.التقصريية
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  أركان المسؤولية التقصيرية للطبيب: ثالثا

  .وتتمثل يف ثالثة أركان هي اخلطأ والضرر والعالقة السببية

  :الخطأ الطبي .1

  :تعريف الخطأ الطبي . أ

ب بواجبه يف بذل العناية الوجدانية اليقظة، املوافقة للحقائق العلمية إخالل من الطبي"هو 

  ".املستقرة

  ".عدم قيام الطبيب بااللتزامات اخلاصة اليت فرضتها عليه مهنته"وعرف أيضا أنه 

وميكن معرفة احنرافه عن مهنته أو واجبه املهين باالستناد إىل األصول واملبادئ الثابتة واملستقرة 

وكذلك قواعد وعادات هذه املهنة املتعارف عليها ويكون الطبيب خمطئا إذ مل يقم ببذل  ملهنة الطب

العناية الوجدانية اليقظة ومل يوف بواجباته اجتاه املريض بشكل عام، وأن تكون عنايته خمالفة للحقائق 

الكامن يف   العلمية، ألن من واجبه متابعة التطور العلمي احلديث باستمرار، ونظرا لعنصر االحتمال

كل عالج نتيجة عدم اكتمال هذا العمل الطيب وخاصة بسبب االكتشافات احلديثة فإنه يتطلب 

التمييز بداية بني اخلطأ املهين واخلطأ العادي عند تناول مدى مسؤولية األطباء عن األخطاء اليت 

  5.تصدر عنهم عند مزاولتهم مهنتهم

هة املريض، والذي يتمثل يف خمالفة املعطيات إخالل الطبيب بالتزاماته يف مواج: "أو أنه

وذهب البعض إىل أنه ال مربر لوضع تعريف للخطأ يف كل من الدائرتني العقدية " واألصول الطبية

  6.والتقصريية ذلك أن اخلطأ ما هو إخالل بواجب سابق

  :أنواع الخطأ الطبي . ب

ال تتعلق بأصول ) اديةم(ختتلف األعمال الطبية من حيث طبيعتها بني أعمال طبية عادية 

  .الطب وقواعده، وأخرى فنية مهنية ترتبط بالقواعد املستقرة ملهنة الطب واصوله

 وهي األعمال اليت تصدر من الطبيب أو أي شخص أخر، وال شأن فيها لصفة  :الخطأ العادي

صفة الطبيب، وميكن للقاضي الوقوف عليها وتقديرها دون اللجوء إىل أهل الطب ودون النظر إىل 

  .ومثال ذلك قيام جراح بعملية جراحية ويده مصابة. من يقوم �ا

 ويقصد باألعمال الفنية تلك األعمال املتعلقة مباشرة بفن مهنة الطب، وال يتصور  :الخطأ الفني

  7.صدورها من غري طبيب مثال خطأ يف تشخيص املرض
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  :يؤخذ يف هذا ا�ال مبعياريني اثنني مها: معايير الخطأ الطبي . ج

 يقصد به إلزام الطبيب ببذل ما اعتاد على بذله يقظة وتبصر فإذا مل يستطع  :المعيار الشخصي

وانتقد هذا املعيار لصعوبة تنفيذه وكذلك لتفاوتالبذل من طبيب إىل . تفادي الفعل الضار اعترب خمطئا

  .آخر

 شخص عن وهو معيار السلوك املألوف للشخص العادي فاذا مل ينحرف ال: المعيار الموضوعي

ولقد انتقد هذا املعيار كذلك على أساس أن فكرة الرجل العادي . السلوك املعتاد فهو ال يعترب خمطئا

  .فكرة جمردة، ولقد رد على هذا القد أن هذا املعيار ميكن تطبيقه على أرض الواقع

 يواملقياس خيضع تقدير اخلطأ بالنسبة إىل العمل الفين للطبيب ملعيار اخلطأ الفن :المعيار الفني

الذي يقاس به سلوك املهين مرتكب الفعل الضار هو السلوك الفين املألوف من شخص متوسط من 

 8.نفس املهنة يف عمله وفطنته ويقظته

  

  :الضرر .2

    :تعريف الضرر . أ

يعرف الضرر بوجه عام بأنه مساس حبق من حقوق اإلنسان أو مبصلحة مشروعة له، وهذه 

سد املادية، وإمنا تشكل كل حق خيول صاحبه سلطة أو مزايا يتمتع احلقوق ال تقتصر على أضرار اجل

  .�ا يف حدود القانون

ويتمثل الضرر يف ا�ال الطيب، يف حالة ناجتة عن فعل مست املريض بأذى، وقد يستتبع ذلك 

  .تدهورا يف حال املريض أو معنوياته أو عواطفه

  :صور الضرر الطبي . ب

 أن الضرر املادي هو اخلسارة املادية اليت تلحق  قهيةأمجعت التعاريف الف:الضرر المادي

ويعترب الضرر املادي أيضا ما يصيب .  املضرور نتيجة املساس حبق من حقوقه أو مصلحته املشروعة

  .الشخص يف جسمه أو ماله، فيتمثل يف اخلسارة املالية اليت ترتتب على املساس حبق مايل أو غري مايل

س بالذمة املالية للشخص ضرر مايل، يف حني الضرر املادي الذي يعترب الضرر املادي الذي مي

قد يرتتب عن املساس حبق غري مايل وهو حق السالمة كاملساس حبياة اإلنسان أو سالمة جسمه يعترب 

  .ضررا جسمانيا
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 يراد بالضرر املعنوي األذى الذي يلحق شرف اإلنسان ومسعته واعتباره ومركزه :الضرر المعنوي

  .، فهو ضرر يصيب مصلحة غري مالية للمضروراالجتماعي

يف ا�ال الطيب هو ما يصيب املريض يف شعوره وأحاسيسه نتيجة معاناة وأالم تنتج عن جمرد 

املساس بسالمة جسم املريض أو إصابته أو عجزه نتيجة خطأ الطبيب أو اجلراج، ويبدو كذلك يف 

  9.اآلالم األعضاء

الضرر املعنوي فإثر تعديل القانون املدين مبوجب القانون  أما عن موقف املشرع اجلزائري من

، أخذ املشرع صراحة مببدأ التعويض عن الضرر املعنوي 2005جويلية  20املؤرخ يف  10-05رقم 

يشمل التعويض عن الضرر املعنوي كل مساس : "مكرر اليت تنص على ما يلي 182وذلك يف املادة 

  10".باحلرية أو الشرف أو السمعة

  :الشروط الواجب توفرها في الضرر الطبي . ج

  . جيب أن يستجمع الضرر جمموعة من الشروط حىت يكون مستحقا للتعويض

 ومعىن ذلك ان يصيب الضرر الشخص الذي جيب تعويضه جراء : أن يكون الضرر شخصيا

ملرتد كما يتحقق هذا الشرط بالنسبة لألضرار املرتدة عن الضرر األصلي، إذ يعترب الضرر ا. تضرره

فلو أصيب شخصا حبادث اقعده عن القيام بعمله فيحق لألشخاص . ضررا شخصيا ملن ارتد عليه

  .الذين يعوهلم طلب التعويض

 واملقصود �ذا أال يكون الضرر، بل جيب أن يكون وقع فعال، أو أن  :أن يكون الضرر محققا

ل الذي مل يقع وال يوجد ما على عكس الضرر احملتم. يكون وقوعه مؤكدا ولو تراخى إىل املستقبل

  .يؤكد أنه سيقع

 ومعناه أن الضرر كان نتيجة خطأ الطبيب بصفة مباشرة وأكيدة  :أن يكون الضرر مباشرا

كما أن الضرر يف املسؤولية التقصريية يتم التعويض عن .  فالقانون ال يعتد بالضرر إن كان غري مباشر

  11.االمر يف املسؤولية املدنيةحتققه سواء كان متوقعا أو غري متوقع على عكس 

  :العالقة السببية .3

إن وقوع اخلطأ من الطبيب وحصول ضرر للمريض، ال يعين قيام مسؤولية الطبيب ما مل يكن 

ومن هنا . الضرر الذي أصاب املريض نتيجة خطأ الطبيب كنتيجة طبيعية له ومرتبطا به ارتباطا مباشرا
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ولكن ال توجد عالقة سببية بني اخلطأ والضرر وال  قد يقع خطأ من الطبيب ويتحقق ضرر للمريض

  .ميكن يف هذه احلالة مساءلة الطبيب وذلك النتفاء عالقة السببية

إن عالقة السببية يف اخلطأ العادي أسهل مما هي عليه يف اخلطأ املهين، وذلك أن اخلطأ 

ة أو قطع الشاش يف العادي يأيت بوقائع ناطقة ال لبس فيها وال غموض مثل نسيان أدوات جراحي

. بطن املريض، وهو ما ينتج أضرارا تكون عالقة السببية فيها متحققة ويستطيع القاضي تبينها بسهولة

أما يف اخلطأ املهين فإن القاضي ال يستطيع أن يتبني وجود عالقة السببية اال إذا استعان باهل اخلربة 

  12.واليت حتتاج اىل خرباء من األطباء، وذلك بسبب الطبيعة املعقدة جلسم االنسان
  

  نطاق المسؤولية التقصيرية للطبيب: الفرع الثاني

إذا كان املسؤولية املدنية العقدية هي األصل يف جمال املسؤولية الطبية فإن املسؤولية التقصريية 

وإن كان الطبيب يسأل مدنيا عن كل ). أوال(وإن كانت استثناء إال أ�ا ال تقل أمهية عن سابقتها

ثابت يف جانبه أدى إىل إحلاق ضرر باملريض املعاجل، فإن مسؤولية الطبيب تتعدى نطاق أفعاله  خطأ

  ).ثانيا(الشخصية إىل حاالت 

ومبوجب التطورات احلادثة يف ا�ال الطيب اتسع نطاق املسؤولية التقصريية الطبية وتطور 

  ).ثالثا(مفهومه 

  لطبيبالحاالت العملية للمسؤولية التقصيرية ل: أوال

إذا كانت القاعدة العامة هي اعتبار املسؤولية الطبية ذات طبيعة عقدية، إال أنه يف عدم 

إمكانية مساءلة الطبيب على أساس املسؤولية العقدية ميكن تصور قيام املسؤولية التقصريية للطبيب 

  :بالنظر إىل املربرات التالية

  :عدم وجود عقد طبي .1

وتوجد . واملريض فمسؤولية الطبيب ال تكون إال تقصرييةيف حالة غياب عقد بني الطبيب  

  :حاالت عديدة ميارس فيها الطبيب عمله الطيب دون استناد إىل عقد وهي باخلصوص

  :تدخل الطبيب من تلقاء نفسه . أ

تتمثل هذه احلالة يف تدخل الطبيب يف عالج مريض دون دعوة من هذا األخري، أي ال 

لو قام الطبيب بإسعاف مريض ال يستطيع التعبري عن إرادته كونه  يستند إىل عقد مربم بينهما، كما

  13.عاجز أو فاقد للوعي مثال
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  :تقديم الطبيب لخدماته مجانا . ب

ذهب الرأي الراجح يف الفقه الفرنسي إىل نفي الطبيعة العقدية على اخلدمات ا�انية، على 

اخلدمة ا�انية مل يقصد ترتيب التزام يف  اعتبار أن العقد يقتضي من طرفيه االلتزام به، فالواعد بتقدمي

وهذه االلتزامات مصدرها اللباقة ال تلقي على املدين سوى واجبات . ذمته واملوعود له يعلم �ذه النية

  .  أدبية وبالتايل فال يرتتب عليها سوى مسؤولية تقصريية إذا ما وقع مبناسبتها خطأ

  :بطالن العقد الطبي .2

 يف حالة غياب رضا املريض بالعمل الطيب، أو يف حالة التدخل الطيب يعترب العقد الطيب باطال

  .دون وجود مصلحة عالجية، االمر الذي يبطل العقد لعدم مشروعية احملل

  :حالة الخطأ الجزائي .3

تتمثل يف خمالفة الطبيب اللتزامه، حبيث تأخذ طابعا جزائيا، فيمكن للمضرور أن يلجأ إىل 

وذلك عن طريق الدعوى املدنية . ة رغم وجود عقد بينه وبني حمدث الضررقواعد املسؤولية التقصريي

  .التبعية

  صور المسؤولية التقصيرية للطبيب : ثانيا

     إن صور املسؤولية التقصريية للطبيب ختتلف باختالف إذا كان يعمل منفردا أو مع فريق

  .أو مساعدين

ة التعقيد ميكن أن تتسبب يف أضرار كما أن استعماله لآلالت الطبية املختلفة واملتفاوت

  .للمريض

  :المسؤولية التقصيرية للطبيب على أساس الخطأ الشخصي .1

وتقرر إرساء  1835بدأت حمكمة النقض الفرنسية تتعرض ملسؤولية األطباء منذ بداية عام 

 Dupinحيث أخذت حمكمة النقض الفرنسية بتقرير احملامي العام لديها . مبادئ هذه املسؤولية

إذ تؤسس هذه املتابعة . ذلك بتأسيس هذه املسؤولية وإسنادها للقواعد العامة يف املسؤولة التقصرييةو 

 124من القانون املدين الفرنسي اليت تقابلهما نص املادة  1383و 1382وفقا ألحكام املادتني 

عترب الطبيب إذ ي. واليت تنطبق على أي شخص سبب خبطئه ضررا للغري. من القانون املدين اجلزائري

خمطئا إذا مل يبذل العناية الكافية اجتاه مريضه على أساس املعيار الفين السابق ذكره، وهذه املسؤولية 

وبلكن يقع على املريض اثبات خطأ الطبيب وعالقة . هي جتسيد للقواعد العامة للمسؤولية املدنية

  14.السببية بني هذا اخلطأ وبني ما أصابه من ضرر
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  :صيرية للطبيب عن تابعيهالمسؤولية التق .2

القاعدة العامة يف املسؤولية التقصريية أن يسأل املتبوع عن خطأ تابعه أثناء القيام بالعمل 

بناء على للمتبوع من سلطة االشراف والرقابة والتوجيه عن التابع، إذ نص القانون املدين . وبسببه

الضرر الذي حيدثه تابعه مىت كان واقعا  يكون املتبوع مسؤوال عن:" على أنه 136اجلزائري يف مادته 

منه يف حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو مل يكن املتبوع حرا يف اختيار تابعه مىت  

  ". كانت له عليه السلطة الفعلية يف الرقابة والتوجيه

  :وميكن حصر قائمة مصغرة لتابعي الطبيب واملتمثلني يف

قصد بالطبيب املساعد ذلك الطبيب الذي يستعني به األخصائي من أجل ي :الطبيب المساعد -

  .مساعدته يف تنفيذ عالج على مريض تستوجب حالته تدخل أكثر من طبيب

مل يعرف املشرع اجلزائري املساعد الطيب ولكن حددهم مبجموع املساعدين  :المساعد الطبي -

  .ة على أعمال املساعدة الطبيةالطبيني وعلى رأسهم هيئة التمريض باعتبارها القائم

ال يقتصر إعداد طلبة كلية الطب على دراسة نظرية فقط يتلقاها باجلامعة، بل  :طلبة كلية الطب -

  .تقرتن بدراسة عملية وتدريب من قبل أساتذة الطب املتخصصني

وجيب التأكيد أن عالقة التبعية متوقفة على امتالك السلطة الفعلية يف اصدار األوامر 

لتعليمات ومراقبة تنفيذها، ومىت توفرت فنه ليس من الضروري أن تكون ناشئة عن عقد عمل بل وا

  15.يكفي خضوع التابع لسلطة الطبيب ولو ملدة قصرية

  :المسؤولية التقصيرية للطبيب عن األشياء .3

سابقا اعترب الطبيب املستخدم اآللة والغري مرتبط مع املريض بعقد طيب مسؤوال عن األضرار 

يت أحلقتها اآلالت واملعدات الطبية اجتاه املريض مسؤولية حارس األشياء واليت نظمها املشرع اجلزائري ال

إال أن أغلبية الفقه الفرنسي ذهب إىل أن مسؤولية الطبيب عن  16.من القانون املدين 138باملادة 

م �ا، ومن مث فهو فعل الشيء ال ختتلف يف شيء عن مسؤوليته عن األعمال الطبية األخرى اليت يقو 

  .ملتزم بتعويض األضرار اليت تنشأ نتيجة لتقصريه وعدم بذله للعناية الكافية

وقد استند الفقه على أن الضرر الذي يصيب املريض ليس من فعل الشيء الذي استعان به 

دون خطأ منه وميكن . الطبيب، بل من فعل الطبيب نفسه إال إذا خرجت اآللة عن تصرف الطبيب

ه احلالة األخرية أي يف حالة عدم سيطرة الطبيب على اآللة إقامة مسؤولية املنتج إذا توفرت يف هذ

  17.شروطها خصوصا إذا تعلق األمر بعيب يف التصنيع



 الثالثالمحور  بل المسؤولية في مستجدات التشريعات الحديثةمستق

 

 2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 376

 

  اتساع نطاق المسؤولية التقصيرية الطبيب: ثالثا

  :مبرات االتساع في نطاق المسؤولية التقصيرية للطبيب  .1

تخدام أبسط اآلالت واألجهزة الطبية رغم منافعها إال أ�ا غالبا ما إن اس :التطور العلمي والتقني . أ

  .يتخلل استعماهلا خماطر، وهذا على حساب احلماية املأمولة للمرضى

اجلدير بالذكر أن الفقه هو اآلخر قد لعب دورا مهما يف حماولة منه لتأسيس  :ضغط الفقه . ب

وازن الفقه بني . ود التشريع وتردد القضاءقواعد املسؤولية الطبية وفق رؤية موضوعية، ففي ظل مج

وأمام عجز املسؤولية الفردية . تقديس حرية الفرد حيث يلتزم بتعويض الضرر إال كان ناشئا عن خطئه

اجته الفقه . الشخصية القائمة على أساس اخلطأ، وعدم مساير�ا لنسق احلياة االجتماعية واالقتصادية

  18.قائمة على تكريس االلتزام بضمان سالمة الفرد وا�تمعاىل رسم معامل مسؤولية اجتماعية 

  :االتجاه نحو المسؤولية الموضوعية .2

هي تلك املسؤولية اليت يكفي أساسا لقيامها وجود ضرر يف غياب  :مفهوم المسؤولية الموضوعية  . أ

  .أي خطأ من الطبيب

يدية إىل تربير لقد ذهب أصحاب النظرية التقل: النظريات المفسرة للمسؤولة الموضوعية  . ب

  :املسؤولية املوضوعية على أساس

 واملقصود منها أن من أنشأ خماطر فعليه حتمل تبعة األضرار النامجة عنها وبتطبيق  :تحمل التبعة

ذلك على الطبيب فإن املنفعة اليت جينيها من نشاطه حتمله تبعات تبعاته أن جرب األضرار اليت تصيب 

  .أن الرغم بالغنم األفراد من جراء هذه املخاطر أي

 يرى الفقيه  :نظرية الضمانSTARK  أن للفرد حقوقا من بيها احلق يف سالمة جسده

لذا جاءت هذه . وعند استعمال حقه يف احلرية فيصطدم حبقوقهم فيمس �ا. واالستمتاع جبميع أمواله

  19.النظرية اليت اكدت على حتقق الضمان �رد وقوع الضرر دون اعتبار لسلوك الفاعل
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  :الخاتمة

ن مسؤولية الطبيب التقصريية للطبيب مل يتم تنظيمها يف ظل القوانني اخلاصة املنظمة للطب إ

واإلبقاء هذه املسؤولية خاضعة إىل القواعد العامة اليت ال تتماشى وطبيعة هذه املسؤولية . رغم وجودها

التكنولوجي املتسارع وتأثريه على  وجهات الفقهية والقضائية احلديثة من ويف ظل التطوروكذلك مع الت

  .التزامات هذه املهنة النبيلة

وأن هنالك توجها حول توسيع . ن املسؤولية املدنية التقصريية غري ثابتة أو واضحة املعاملإ

إال أن هذا األمر من شأنه يؤدي . عن طريق االعتداد بوجود الضرر دون الزامية وجود خطأ. نطاقها

فليس من . لطبيب اذ يفقد ثقته يف نفسه مما يؤدي اىل رداءة اخلدمة الطبيةاىل مفعول عكسي على ا

  .املعقول تعويض كل املتضررين والقاء العبء على الطبيب وحده

ل بضرورة توافر اخلطأ النعقاد املسؤولية املدنية، فقد و وعليه فإن النظرة املتوازنة ليس يف الق

فيؤدي ذلك إىل ضياع احلقوق . تملص من املسؤوليةيصعب على املضرور اثباته، فينجو الفاعل وي

  . وتغليب مصلحة طرف على آخر

والتشجيع على إشاعة ثقافة اإلمهال والتقصري . الصواب يف القول �جران اخلطأ مطلقا سولي

بل الصواب هو التوسط يف اإلبقاء على املسؤولية الشخصية يف احلاالت اليت بوسع املتضرر . واالتكال

وإدخال املسؤولية املوضوعية على احلاالت الطبية اليت ال يسهل اثبات اخلطأ فيها وهنا يأيت . اثبا�ا

ومث دور املشرع اجلزائري لصياغة وإصدار هذه التوصيات يف تشريع  .دور كل من الفقه والقضاء

  .متناسق قصد محاية أفضل للمرضى وانصافا للطبيب بعدم حتميله ما ال يطيق
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    ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، دكتوراه ةطالب -سليماني الياقوت 

  بومرداس -جامعة امحمد بوقرة

  ث البيئةينظام التعويض عن المسؤولية المدنية لتلو 

  مقدمة

من املؤثرات السلبية اليت أ�كت العامل فخلفت الكثري من اخلسائر البشرية واملادية لإلنسان 

حيث أصاب البيئة واإلنسان على حد  " التلوث"وبقاءه ساملا آمنا فيها وهددت وجوده على األرض 

سواء بأضرار وخيمة جعلته يدرك أن �ايته قريبة إذا مل جيد حلوال تقيه منه، هلذا أصبح من الضروري 

  تقرير املسؤولية 

اليت من بني أهم املسؤوليات بالبيئة ،ولعل  الكل من تسول له نفسه أو ينتج عن أعماله أضرار 

سعت إىل إزالة وتعويض األضرار هي املسؤولية  املدنية ،وقد كان التلوث ا�ال اخلصب لتطور هذه 

األخرية حيث يف كل مرة ومع خصوصية الضرر البيئي أثبتت هذه األخرية قصورها وهو ما دفع  إىل 

عوبة إثباته يف البحث دائما عن أسس جديدة لتقريرها فبداية مت اعتماد اخلطأ كأساس لقيام لكن ص

ا�ال البيئي جعلت من هذه النظرية قاصرة عن تغطية كل التعويضات هلذا مت التوجه حنو افرتاضه مىت 

كان الشخص حارسا لألشياء اليت حتدث ضررا للبيئة ومع تطور التلوث وانتشاره مت استحداث نظرية 

  .دث خطر دون االعتداء باخلطأ أخرى واملتمثلة يف النظرية املوضوعية حيث تقوم املسؤولية مىت ح

بالرغم من التطور امللحوظ يف قواعد املسؤولية املدنية إال أن هذا مل يكفي �ا�ة كل األضرار 

الناجتة عن التلوث وهو ما أدى إىل تقرير مبادئ جديدة كرست املسؤولية مبجرد القيام بنشاط ميكن 

مع و مسؤولية وقائية غري خطئية هو ما يتناسب  أن يتسبب يف خطر على البيئة و�ذا أصبح التوجه حن

طبيعة الضرر البيئي، وهذا التطور احلاصل على قواعد املسؤولية املدنية صاحبه تطور على مستوى 

وفقا للقواعد العامة للتعويض يكون فالبيئية وهي نتيجة حتمية كان البد منها،  األضرارالتعويض عن 

كانت تتالءم هذه   إذاانه  إالعن طريق التعويض املايل  أولعيين إما عن طريق التنفيذ ا األخريهذا 

 اليت تصيب البيئة األضرارال تتالءم مع  فإ�ااملعروفة يف القواعد العامة  األضرارمع  واآللياتالطرق 

  .وتنعكس آثارها على اإلنسان واحليوان واملمتلكات
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من نوع خاص، ففيما متثلت  تصيب البيئة االضرار اليتكان   إذا: اآلتية اإلشكاليةوعلى هذا نطرح 

  ؟هاالتعويض عن أساليب

  :حمورين إىلمت تقسيم الدراسة  اإلشكاليةعن هذه  لإلجابة

  التقليدية للتعويض عن الضرر البيئي األساليب :األولالمحور 

  الحديثة للتعويض عن الضرر البيئي األساليب :المحور الثاني
  

  ة للتعويض عن الضرر البيئياألساليب التقليدي:األولالمحور 

معاقبة الفاعل  إىليعد التعويض صورة اجلزاء يف املسؤولية املدنية وهذا التعويض ال يهدف 

شكل التنفيذ  إماالغرض منه جرب الضرر ويتخذ التعويض  وإمنامثلما هو احلال يف املسؤولية اجلنائية 

  .النقدي أوالعيين 

  رر البيئيالتعويض العيني عن الض :األولالعنصر 

وهو التزام مبوجبه  1كان عليه قبل وقوع الضرر، ما إىلاحلال  إعادةيقصد بالتعويض العيين 

يتعني على مرتكب العمل الضار بالبيئة العمل على وقفه ،وهذا األخري ميكن أن يتخذ صورتني، 

إعادة إنشاء األوىل هي إصالح وترميم الوسط البيئي الذي أصابه التلوث، أما الثانية فتتجسد يف 

شروط معيشية مناسبة لالماكن اليت هددها اخلطر من أمثال ذلك إزالة النفايات امللقاة ،أو غلق 

   2.املنشأة الصناعية املتسببة يف التلوث

كل وسيلة معقولة :" ولقد عرفت اتفاقية لوجانو وسائل إعادة احلال إىل ما كانت عليه بأ�ا 

ح املكونات البيئية املتضررة وكذلك الوسائل اليت يكون قصدها يكون الغرض منها إعادة �يئة وإصال

  3".إنشاء حالة من التعادل، إذا كان ذلك معقوال وممكنا بالنسبة للعناصر املكونة للبيئة 

منه 102املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة يف املادة  10-03ولقد نص قانون 

كما جند إشارة أخرى ملفهوم إعادة   4صلية يف اجل حتدده احملكمة بإرجاع األماكن إىل حالتها األ

عندما ينجم عن استغالل :" من نفس القانون واليت تنص على 25احلال إىل ما كان عليه يف املادة 

أعاله  18منشاة غري واردة يف قائمة املنشات املصنفة أخطار أو أضرار متس املصاحل املذكورة باملادة 

الوايل املستغل وحيدد له أجال الختاذ التدابري الضرورية إلزالة األخطار أو األضرار يعذر ........

من خالل قراءة هذه النصوص  8من نفس القانون  86، 857و  466إضافة إىل املادة  5.."املثبتة
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متعلقة  جند أن هذه األخرية عقوبات تكميلية تأمر �ا احملكمة بعد احلبس أو الغرامة املالية، وان اغلبها

  9.بالتلوث الناتج عن ممارسة األنشطة الصناعية فحسب

لكن قد يستحيل ذلك يف حالة زوال عنصر طبيعي كالقضاء على فصيلة حيوانية أو نباتية 

حالة املصلحة العامة كالقضاء على منشاة متثل أمهية اقتصادية  وحالة ضعف التمويل وحىت

  10.واجتماعية

  ي عن الضرر البيئيالتعويض النقد :العنصر الثاني

يعد التعويض النقدي هو احلكم الغالب يف دعوى املسؤولية التقصريية الن غالبية األضرار 

ميكن تقوميها بالنقود حىت بالنسبة لألضرار املعنوية، ويكون التعويض النقدي يف احلالة اليت يتعذر فيها 

ان يفي �ا إعادة احلال إىل ما كان عليه التنفيذ العيين و�ذا يعترب وسيلة لسد الثغرات اليت ال ميكن 

لذلك هو أكثر أمناط إصالح الضرر شيوعا كما ميكن اجلمع بينه وبني التنفيذ العيين إذا مل يكن هذا 

، واألصل فيه أن يكون مبلغ من النقود يدفع للمتضرر دفعة  11األخري غري كاف إلصالح الضرر

ويشرتط يف هذا التعويض 12تعويض على شكل أقساط،واحدة، إال انه ليس هناك ما مينع ان يكون ال

أن يتناسب مع الضرر فال جيوز أن يقدر التعويض بأقل من قيمة الضرر وأال يتجاوزه الن األصل من 

واألصل ان يكون التعويض كامال اي  13.تقدير التعويض وجوب حتقيق تناسب بينه وبني الضرر

ألضرار اليت حلقت باملتضرر أي ما حلقه من خسارة واقعي ومعين ذلك أخذه يف عني االعتبار مجيع ا

  14.من القانون املدين اجلزائري 182وما فاته من كسب وذلك طبقا للمادة 

إن وجود التعويض النقدي يعكس وجود بعض األضرار البيئية الغري قابلة للتعويض ولعل اكرب 

خاصة مع غياب نص حيدد   اإلشكاالت وأمهها هي كيفية تقدير التعويض النقدي عن هذه األضرار

  15:كيفية وأسس تقديره مما يدفعنا إىل البحث يف الطرق املعتمد عليها لتقديره

 :التقدير الموحد للضرر البيئي -1

تعتمد هذه الطريقة على تقدير مثن كل عنصر قد تضرر، باالستعانة جبداول رمسية حتدد قيمة 

ومن أمثلة ذلك  16الواليات املتحدة األمريكية، املنافع اليت تضررت ومن الدول اليت تعتمد هذا النظام

ما قضى به القضاء الفرنسي من حتميل مقاول خمالفة تلويث املياه وإلزامه بدفع فرنك واحد رمزي  

كما  17فرنك فرنسي، 25000كغرامة، وإلزامه بدفع التعويض املرتتب على التلويث مببلغ يقدر بـ
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ى أساس الرغبة يف الدفع لدى ا�تمع أي وضع قيمة شبه ذهب الفقه إىل إعطائها قيمة غري سوقية عل

  18.فعلية للعناصر الطبيعية

 :التقدير الجزافي للضرر البيئي -2

وجيب أن يكون هذا 19ويكون بتخصيص مبلغ عام مسبقا يتناسب مع املصاحل اليت تضررت،

تشريعية أو وعموما مقدار التعويض حمدد مبقتضى النصوص ال 20التقدير على أسس موضوعية وجمردة،

التنظيمية ، فال يرتك لتقدير القاضي أو قد تتضمن هذه النصوص العناصر اليت تسمح حبساب 

وقد طبق القضاء الفرنسي هذه  21التعويض، وقد تكون مرفقة جبداول حلساب مقدار التعويض،

صاب الطريقة يف قضية تلوث احد األ�ار حبيث مت حساب التعويض جزافيا على أساس طول ا�رى امل

بالتلوث، والذي قدر له واحد فرنك على كل مرت طوال، ونصف فرنك على كل مرت مربع للمساحة 

وبالتايل هذه النظرية تدين املتسبب يف الضرر يف كل احلاالت لكنها مل تسلم من 22العرضية،

ية قبل االنتقادات إذ يصعب عند تقدير الضرر البيئي إثبات احلالة اليت كانت عليها العناصر الطبيع

  23. تضررها

  األساليب الحديثة للتعويض عن الضرر البيئي :المحور الثاني

لقد أثبتت األساليب األوىل السابق ذكرها قصورها مما أدى إىل ظهور أساليب جديدة اهلدف 

  .منها تغطية وجرب األضرار اليت مل  يتم تغطيتها

  .وصناديق التعويض وتتمثل هذه األخرية يف كل من التامني ومبدأ امللوث الدافع

  التامين عن أضرار التلوث البيئي وتقرير مبدأ الملوث الدافع:العنصر األول

  التأمين:أوال

يعد التامني بصورة عامة من أهم الدعامات اليت تقوم عليها حضارتنا الراهنة،ألنه ساعد يف 

التعاون اليت مبقتضاها  حيث يقوم على فكرة24ازدهار احلياة االقتصادية واستقرار األوضاع االجتماعية،

يتحمل الكل اآلثار املضرة لنشاطهم امللوث عن طريق جتمعهم يف صورة خاصة باعتبارهم يعرضون 

الغري خلطر واحد،فيتعاونون فيما بينهم على تعويض املتضررين عن طريق دفع اشرتاكات أو أقساط 

  25.يلتزم �ا كل واحد منهم جتاه شركة التامني

عقد يلتزم املؤمن مبقتضاه أن يؤدي :"من القانون املدين بأنه 619للمادة  ويعرف التأمني وفقا

للمؤمن له واىل املستفيد الذي اشرتط التأمني لصاحله مبلغ من املال أو إيراد أو أي عوض مايل آخر 
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يف حالة وقوع احلادث أو حتقق اخلطر املبني بالعقد وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية أخرى 

  26".ؤمن له للمؤمنيؤديها امل

وينقسم التامني من الناحية املوضوعية إىل تامني اجتماعي وخاص، حبري جوي وبري وتامني 

ويعد التامني ضد خطر التلوث متصال بصفة مباشرة أو غري مباشرة  27عن األضرار وعن األشخاص،

لوث من الناحية لكن السؤال املطروح ما مدى قابلية تامني  أخطار الت 28بغالبية أنواع التامني، 

القانونية والفنية؟ ذلك أن اآلراء الفقهية تعددت يف هذا الصدد بني القول بعدم جواز التامني استنادا 

  29:إىل اعتبارات متعددة والقول جبوازه استنادا ملا يلي

 :من الناحية القانونية -1

اللية عن إرادة يعد اخلطر أساس التأمني واخلطر البيئي تنطبق عليه صفة االحتمالية، واالستق

فحىت لو كانت األفعال عمدية فاألضرار ليست كذلك وحىت وان كان مبدأ وقوعها  30املتعاقدين،

  31.حمققا فان وقته غري حمقق نظرا لتدخل األنظمة البيئية فقد تؤدي إىل زواله

 :من الناحية الفنية -2

حيث يقوم على 32امني،يظهر الطابع الفين للتامني يف اخلطر املؤمن عليه ويف أقساط ومبلغ الت

التعاون بني املؤمن هلم أو جتميع املخاطر واملقاصة بني األخطار هذا من جهة ومن جهة أخرى فان 

املؤمن عند اختياره للمخاطر اليت يقبل التامني عليها جيب أن تتوافر فيها صفات تتمثل يف ضرورة أن 

 33األخطار اليت جتمعها شركة التامني،يكون اخلطر متواترا موزعا أو متفرقا ومتجانسا مع غريه من 

بالنسبة للشرط األول معناه ان يكون قابال للتحقق بدرجة كافية تسمح لقوانني اإلحصاء بان تصل 

لتحديد درجة احتماله حىت ميكن حتديد القسط املالئم لتغطية هذا اخلطر، أما الشرط الثاين فيقصد 

 يؤدي حتققه لوقوع كارثة فال جيب أن يصيب ب هان يكون اخلطر منتشرا على نطاق واسع مبا ال

  34. األشخاص يف وقت واحد كما ان أخطاره تكون غري معروفة احلجم مسبقا

  مبدأ الملوث الدافع:ثانيا

يعترب مبدأ امللوث الدافع املرجع االقتصادي للتدابري اليت ميكن اختاذها لغرض محاية البيئة وهذا 

ويرمي  35إصالح األضرار اليت ميكن أن يلحقها التلوث بالبيئة، سواء من جانبها الوقائي أو من حيث 

مبدأ امللوث الدافع لتحقيق جانبني مهمني بغرض توفري محاية كاملة للبيئة،فأما عن الوجه األول فهو 

يتعلق بتعويض األضرار املباشرة اليت يتسبب فيها امللوث وأما الوجه الثاين فيخص نفقات الوقاية 
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ويعرف هذا األخري بأنه املبدأ الذي يتحمل مبقتضاه، كل شخص  36ت اخلطرة ،بالنسبة للنشاطا

يتسبب نشاطه أو ميكن أن يتسبب يف إحلاق الضرر بالبيئة،نفقات كل تدابري الوقاية من التلوث 

   37.والتقليص منه وإعادة األماكن وبيئتها إىل حالتهما األصلية

  نظام صناديق التعويض:العنصر الثالث

نشاء صناديق التعويض كانت �دف تعويض املضرور يف احلالة اليت ال يعوض فيها إن فكرة إ

  .وقد تعددت التعاريف اليت أطلقت عليها نظرا لتعدد وتنوع هذه األخرية38بوسيلة أخرى،

فقد عرفها جانب من الفقه على أ�ا كل نظام يف هيئة أو نقابة أو مجعية من أفراد تربطهم مهنة أو 

من غري رأس مال وميول باشرتاكات بغرض أن يرتب ألعضائه حقوق تأمينية يف  عمل واحد يتكون

شكل تعويضات أو مزايا مالية حمددة، ويعرفها البعض بأ�ا عبارة عن نظام يتوىل عمليات تامني ضد 

األخطار اليت ال تقبلها عادة شركات التامني او تلك اليت ترى احلكومة مزاولتها بنفسها وعلى هذا 

جند أن صناديق التعويض تأيت كمكمل لقواعد املسؤولية املدنية أو التامني وليست كبديل  األساس

وقد يكون إنشاء هذه الصناديق بطريقة إرادية وبذلك ميثل غطاء تعاوين لألخطار اليت متس  39عنها،

ضات ا�تمع املدين من جهة عامة وذلك بفضل تدخل الدولة او التزام من جانبها ومن أمثلة التعوي

اليت يتم االلتزام فيها إراديا الصندوق الذي قام الصيادون بتمويله إلصالح األضرار اليت يلحقها الصيد 

أما فيما خيص متويل هذه الصناديق فهو يتم بطرق خمتلفة فبعضها ميول فقط من  40باحملاصيل،

ذه الصناديق وميكن ان متول ه 41اشرتاكات حتصل من املنشات اليت تسبب نوعا خاصا من التلوث،

  42.من مبالغ يساهم يف دفعها كل من امللوثون واحلكومة واإلدارة احمللية 

 فوائد صناديق التعويض: 

  43.محاية البيئة باإلضافة إىل املضرورين على حد سواء-1

تغطية كافة األضرار النامجة عن التلوث خصوصا األضرار اجلسيمة اليت يصعب تغطيتها مبقتضى -2

ملدنية والتامني عليها إضافة إىل تلك املعتربة غري قابلة للتامني عليها كما هو احلال نظام املسؤولية ا

  44.بالنسبة خلطر التقدم
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إن تبين فكرة الصناديق تسمح بتجنب البطء يف التقاضي يف األنظمة القضائية حيث ال يصبح -3

يف الصندوق املضرور خيشى خماطر عسر املسؤول عن التلوث وذلك لوجود شخص معنوي متمثل 

  45.جلرب األضرار

 عيوب صناديق التعويض: 

يف مقابل األمهية اليت ميكن ان تنتج عن اعتماد صناديق التعويضات عن األضرار البيئية ميكن أن تثار 

  46:بشأ�ا مجلة من اإلشكاالت واملتمثلة فيما يلي

  .عدم شفافية هذه احلسابات اخلاصة نظرا لعدم مراقبة أوجه اإلنفاق-1

  47.مواردها نظرا لعدم اكتمال اإلطار القانوين للجباية يف اجلزائر وعدم خضوعها للمراقبة ضعف-2

 وإزالةالوطين للبيئة  الصندوقصناديق التعويض املباشرة مثل  إىلوميكن تقسيم صناديق التعويض 

ة غري مباشرة كالصندوق الوطين للمياه الصاحل وأخرى الصندوق الوطين حلماية الساحل و التلوث

  .للشرب

  

  الخاتمة

 أسسالبيئية تغري وتطور بتطور  األضرارنظام التعويض عن  أنيف ختام هذه الدراسة يتبني لنا 

 األخريانيف كل من التعويض العيين واملايل ليثبت هذان  األمراملسؤولية املدنية حيث جتسد يف بداية 

والغري قابلة يف كثري من ،ة للتقدير املايل الغري قابل األشياءالبيئة من  أيقصورمها خاصة وان حمل الضرر 

بروز  إىل أدىمما  مرتاخية احلدوث وأيضامستمرة ومنتشرة  أضرارالعيين كو�ا  لإلصالح األحيان

مستقلة  آليةلكن ال ميكن اعتباره التامني  أوهلاالباقية دون تعويض  األضرارلتدارك  ىاخر  أساليب

صناديق التعويض الذي كان نتيجة  متثلت يف  أخرى آليةميكن تطبيقها لوحدها لذا مت استحداث 

تلعب دورا مزدوجا فهي تكميلية من جهة  األخريةعدم كفاية قواعد املسؤولية املدنية فهذه  أمامحتمية 

   .إليهصعوبة الوصول  أوعدم وجوده  أواملسؤول  إعساريف حالة  أخرىواحتياطية من جهة 

منها فطبيعة  أي أساليب متكاملة ال ميكن االستغناء عنية هي التعويض األساليبوعلى هذا كل هذه 

  :تتطلب وجود أساليب وقائية كمبدأ امللوث الدافع لذا جيب البيئية  األضرار
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   صياغة قواعد خاصة باملسؤولية املدنية عن األضرار البيئية وطرق التعويض عنها وإحلاقها بقانون

 .البيئة

  مة على املستوى احملليجعل التامني اإلجباري قاعدة عا. 

  إنشاء أجهزة وطنية لرصد امللوثات البيئية والقيام بتقومي دوري للعناصر البيئية. 

   مراقبة عمل صناديق التعويضات وباألحرى كيفية صرف أمواهلا من خالل إصدار تقارير دورية

 .تبني احلالة السابقة والالحقة للعنصر البيئي املتضرر

  

 

                                                           
توراه يف القانون اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدك: -حالة الضرر البيئي-املسؤولية الدولية بدون ضرر، يوسف معلم  1

  36قسنطينة،ص، فرع القانون الدويل، جامعة منتوري،العام
التلوث الصناعي يف القانون اجلزائري، مذكرة خترج لنيل شهادة  أضراروعلي مجال، املسؤولية املدنية الناجتة عن   2

  90،ص2003-2002بكر بلقايد تلمسان، كلية احلقوق، أيباملاجستري يف القانون اخلاص ،جامعة 
القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر،مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماسرت اكادميي،  اآللياتحممد خرويب،  3

  17/06/2017ختصص قانون إداري،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،بـ 
مجادىاالوىل 19خ يف املتضمن قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة املؤر 10-03من قانون  102انظر املادة   4

  .43،اجلريدة الرمسية،عدد2003يوليو19املوافق ل1424عام 
  ، مرجع سابق10-03من القانون  25انظر املادة    5
عندما تكون االنبعاثات امللوثة للجو تشكل �ديدا لألشخاص والبيئة أو االمالك،يتعني "من نفس القانون 46املادة   6

  .بري الضرورية إلزالتها أو تقليصهاعلى املتسببني فيها اختاذ التدا

جيب على الوحدات الصناعية اختاذ كل التدابري الالزمة للتقليص أو الكف عن استعمال املواد املتسببة يف إفقار طبقة 

  ."االوزون
 أعاله، حيدد القاضي االجل 84يف حالة احلكم بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة " من نفس القانون85املادة    7

  .الذي ينبغي أن تنجز فيه االشغال وأعمال التهيئة املنصوص عليها يف يف التنظيم

وزيادة على ذلك ميكن القاضي االمر بتنفيذ االشغال واعمال التهيئة على نفقة احملكوم عليه،وعند االقتضاء ميكنه 

  ..."االمر مبنع استعمال املنشات او اي عقار او منقول اخر يكون مصدرا للتلوث اجلوي 
وميكنها ايضا االمر حبظر استعمال ......يف حالة عدم احرتام االجل املنصوص"من نفس القانون 86املادة   8

  "املنشات املتسببة يف التلوث إىل حني إجناز األشغال وأعمال التهيئة أو تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها
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ة مقارنة يف ظل احكام القانون املدين والتشريعات البيئية ، يوسفي نور الدين، جرب ضرر التلوث البيئي دراسة حتليلي  9

  325ص 2012-2011اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، فرع حقوق، جامعة حممد خيضر بسكرة ، 
  99املرجع السابق، ص مجال وعلي،   10
  .39يوسف معلم، مرجع سابق، ص  11
  4، ص 2019-11-09ة اجلامعة قاصدي مرباح ورقلة، نور الدين يوسفي، التعويض عن الضرر البيئي، جمل  12
، رسالة ماجستري مقدمة استكماال -دراسة مقارنة–وليد عايد عوض ، املسؤولية املدنية الناشئة عن تلويث البيئة   13

  99، ص2012ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف القانون اخلاص، جامعة الشرق االوسط كلية احلقوقن 
،  1ميم،املسؤولية املدنية النامجة عن االضرار البيئية ، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة اجلزائرزليخة حل  14

  210،ص2013-2012كلية احلقوق، 
  5نور الدين يوسفي، مرجع سابق،ص   15
  96مجال وعلي، مرجع سابق،ص   16
  5نور الدين يوسفي، نفس املرجع،ص   17
سؤولية عن االضرار البيئية ومدى قابليتها للتامني، رسالة دكتوراه،جامعة مسلط قويعان املطريي، امل  18

  .370،ص2007االسكندريةن
  96مجال وعلي، نفس املرجع،ص  19
  27،اجلزء االول،ص31،العدد1علي فياليل، تطور احلق يف التعويض بتطور الضرر وتنوعه،حوليات جامعة اجلزائر:  20
  28علي فياليل،نفس املرجع،ص   21
  5ور الدين يوسفي، نفس املرجع، ص ن  22
 185رضا هداج،التعويض كالية من اليات جرب الضرر البيئي،ا�لة اجلزائرية للعلوم القانونية والسياسية،ص  23
ابتسام حاوشني، منال الطيب يوسف،حياة كحيل،تامني النقل البحري للبضائع يف اجلزائر،جملة االبداع،ا�لد   24

  130،ص01،2019،العدد09
  139مجال وعلي، مرجع سابق،ص   25
  املعدل واملتمم1975سبتمرب  26املوافق ل  1395رمضان  20املؤرخ يف  58- 75قانون    26
  6نور الدين يوسفي، املرجع السابق،ص  27
  7نور الدين يوسفي،نفس املرجع،ص   28
  7، ص3انونية، العددمحيدة مجيلة،نظام التامني عن االضرار والكوارث الطبيعية،جماالت الدراسات الق  29
عبد الرمحان بوفلجة، التامني عن الضرر البيئي على ضوء التشريع اجلزائري،جملة القانون والعلوم السياسية،العدد   30

  272،ص2015الثاين،جوان 
  7نور الدين يوسفي، نفس املرجع،ص  31
  141مجال وعلي،مرجع سابق،ص   32
  274عبد الرمحان بوفلجة، مرجع سابق،ص   33
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  8ور الدين يوسفي، مرجع سابق،ص ن   34
المية صايفي،مبدأ امللوث الدافع يف اجلزائر،مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد   35

  .31،ص 2013الرمحن مرية، ببجاية ،كلية احلقوق والعلوم السياسية،
ري، مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة املاسرت يف وفاء بلحاج، التعويض عن الضرر البيئي يف التشريع اجلزائ   36

  46،ص 2014-2013احلقوق ،ختصص قانون اداري، جامعة حممد خيضر بسكرة، كلية احلقوق والعلوم السياسية،
  .، مرجع سابق10-03من قانون  3انظر املادة    37
  295يوسف معلم،مرجع سابق،ص  38
،االكادميية للدراسات -صناديق التعويض منوذجا -االضرار البيئية ميلود قايش، النظام القانوين للتعويض عن   39

  136،ص 2018 19االجتماعية واالنسانية، العدد
امحد لعروسي، نسيمة بن مهرة،النظام القاانوين لصناديق التعويضات البيئية،جملة البحوث العلمية يف التشريعات   40

  61،ص02،2018،العدد 05البيئية،ا�لد 
  137يش، نفس املرجع،ص ميلود قا  41
  63امحد لعروسي، نسيمة بن مهرة، نفس املرجع،ص   42
  137ميلود قايش، مرجع سابق، ص  43
  69امحد لعروسي، بنسيمة بن مهرة، مرجع سابق،ص   44
  137ميلود قايش، نفس املرجع،ص  45
  32فيصل بوخالفة، مرجع سابق،ص   46
  139ميلود قيش، املرجع السابق، ص   47
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    ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، دكتوراه ةطالب -قزادري زهيرة

  بومرداس -جامعة امحمد بوقرة

  المسؤولية المدنية التقصيرية عن االضرار البيئية

  مقدمــــة 

ت واملخاطر اليت نظرا للتهديدا ،احتل موضوع محاية البيئة أمهية على املستوى الدويل والوطين

يد التقدم العلمي والتطور التكنولوجي، لذلك اجتهت الدول اىل سن أنظمة بسبب تزاتواجهها البيئة

قانونية ملواجهة هذه املخاطر وهو ما سايره املشرع اجلزائري الذي دسرتة حق االنسان يف بيئة سليمة 

حلماية البيئة  10-03، وقبل هذا التعديل خص املشرع قانون 2016يف اخر تعديل دستوري لسنة 

     مية املستدامة، الذي تضمن عدة  احكام حلماية عناصر البيئة تتعلق باجلانب الوقائييف إطار التن

هذا القانون مل يتضمن احكام خاصة تتعلق باملسؤولية املدنية عن االضرار البيئية  أنواجلزائي، غري 

لقانوين، مام هذا الفراغ اأومع ذلك  ميكن ان نستنتج من بعض نصوصه تبين املسؤولية املوضوعية، و 

القانون املدين باعتباره الشريعة العامة الذي فرض نظام قانوين يلزم كل من  إىلالرجوع مر األيستوجب 

احلق ضررا بالغري جبرب هذا الضرر عن طريق تعويض يقدمه للمضرور وسأقتصر يف هذه الورقة البحثية 

، اليت يشرتط لقيامها توفر اركان ضرار البيئة، دون العقديةعلى املسؤولية املدنية التقصريية عن األ

 .قانون مدين 124رئيسية تتمثل يف اخلطأ الضرر والعالقة السببية استنادا للمادة 

في مدى كفاية القواعد العامة للمسؤولية المدنية : ومن هذا المنطلق تتمحور اشكالية الموضوع

  التقصيرية لمعالجة خصوصية االضرار البيئية؟ 

  : يف احملورين التاليني نعاجل هذه اإلشكالية

لى إالتوجه من األسس التقليدية للمسؤولية المدنية التقصيرية : المحور األول

  األسس الحديثة لمواجهة االضرار البيئية

املسؤولية املوضوعية ومبا  أوما على أساس املسئولية اخلطئية أتقوم املسؤولية املدنية التقصريية 

ضرار البيئية يف حتدد أسس قيام املسؤولية املدنية التقصريية عن األ صرحيةنه ال توجد نصوص قانونية أ

التشريع اجلزائري فان البحث عنها يتطلب الرجوع للقواعد العامة املنصوص عليها يف القانون املدين 
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للبحث عن أسس هذه 1 10-03باعتباره الشريعة العامة وتفحص نصوص قانون محاية البيئة 

  املسؤولية يف اطاره 

تقوم املسؤولية املدنية  :المسؤولية المدنية التقليدية لمواجهة االضرار البيئية أسسقصور :والأ

 2قانون مدين 124التقصريية طبقا للقواعد العامة على أساس اخلطأ الواجب االثبات استنادا للمادة 

الناشئة عن حراسة  غري ان املشرع أورد عليها استثناءات فاعترب اخلطأ مفرتض بنص القانون كاملسؤولية

من  691وبغرض توسيع املسؤولية املدنية تبىن املشرع نظرية مضار اجلوار اسنادا للمادة  138األشياء 

  .القانون املدين

 :ضرار البيئيةانحصار دور المسؤولية المدنية التقصيرية الخطئية في مواجهة األ .1

ة التقصريية عن الضرر البيئي، الواجب اإلثبات دورا فعاال يف تأسيس املسؤولي :3لعب الخطأ . أ

وقضت حمكمة النقض الفرنسية يف هذا الصدد باملسؤولية الشخصية لصاحب املنشاة الذي احلق 

يتوجب على املضرور اثبات خطا ارتكبه صاحب املنشاة دون  نشاطه امللوث ضررا بالغري، لذلك كان

كا�ا وتسبب من جرائها أضرار النظر إىل الضرر وحجمه، ومن أهم األخطاء اليت ميكن للشخص ارت

بينية عدم االلتزام بالتشريعات البيئية وكذا األخطاء النامجة عن إمهاله وتقصريه، أو تعسفه يف استعمال 

، غري ان دور اخلطأ كأساس للمسؤولية املدنية التقصريية احنصر نتيجة عدم توفريه للحماية 4حقوقه

يا حوادث النشاطات االقتصادية بدون تعويض الكافية للمضرور حبيث بقي عدد كبري من ضحا

لصعوبة اثبات اخلطأ فكان من الضروري إعادة النظر يف القواعد التقليدية للمسؤولية التقصريية عن 

االضرار البيئية، لذلك مت التوجه حنو نظم جديدة للمسؤولية املدنية القائمة على أساس الضرر دون 

  .االعتداد بعنصر اخلطأ

يعترب الضرر الركن الثاين اليت تنعقد مبوجبه املسؤولية املدنية التقصريية  :البيئي خصوصية الضرر . ب

الضرر البيئي بانه كل خسارة او ضرر ناجم عن افساد او تدهور البيئة،   Lugano عرفت  اتفاقية

ويف اجتاه اخر اعترب الضرر البيئي بانه كل عمل يشكل اعتداء على الصحة اإلنسانية او التوازن 

ضرار األمنه اجلمعيات الدفاع عن  37من خالل املادة  10-03وقد خول قانون البيئة  5لبيئيا

اليت تصيب املصاحل اجلماعية املرتبطة بالبيئة، وبالرجوع للقواعد العامة للمسؤولية  املباشرة والغري املباشرة

وقوع مستقبال وشخصيا املدنية التقصريية فيشرتط ان يكون الضرر حاال وحمققا ومباشرا او حمقق ال
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حىت يقبل التعويض غري ان الضرر البيئي له خصوصيات متيزه حبيث تثري العديد من الصعوبات، 

فالضرر البيئي غري شخصي ففي كثري من األحيان ينتج عن الفعل الضار إصابة مكونات البيئة اليت 

معيات املعتدة قانونا من الدفاع ومكن املشرع اجل 6ليست ملكا الحد واليت متثل تراثا مشرتكا لإلنسانية

  .على البيئة

كما ان األضرار البيئية قد تشرتك يف احداثها مصادر متعددة خاصة يف املناطق اليت يغلب   

، من خصوصياته أيضا تراخي الضرر البيئي، حبيث ال يظهر عادة 7عليها الطابع الصناعي والتجاري

، كما 8ىل املستقبل قد متتد لتصل اىل أجيال أخرىعند حدوث عملية التلوث وامنا يرتاخى ظهوره ا

مسافات بعيدة حبيث  إىلمتتد  آثارهن أال إيتميز بالطابع االنتشاري فقد يقع التلوث يف منطقة معينة 

تساعد التيارات اهلوائية او املائية اليت حتمل امللوثات على انتشاره اىل مناطق أخرى فتصيب األموال 

 هذه األماكن ويف هذه احلالة تكون من الصعوبة نسبة التلوث اىل الواقعة واألشخاص املتواجدين يف

، كما ان حتديده بدقة حيتاج اىل خربات 9اليت سببته ومن مثة الصعوبة يف حتديد املسؤول عن التعويض

علمية كما لو تعلق االمر بتلوث بطريق االندماج فقد تكون املواد املسببة للتلوث الناجتة عن ممارسة 

شاط معني غري ملوثة مبفردها اال ا�ا تصبح كذلك باحتادها مع عناصر أخرى مما جيعل حتديده ن

  10صعبا

تعترب عالقة السببية ركنا من اركان املسؤولية املدنية التقصريية سواء كانت  :العالقة السببية . ج

على عاتق  مسؤولية خطئية أو موضوعية، ورغم أن عالقة السببية ختضع للقواعد العامة حبيث يقع

املضرور اثبا�ا إال أن هناك بعض الصعوبات تواجه تطبيقها يف إطار املسؤولية املدنية البيئية تتعلق 

بطبيعة الضرر البيئي الذي يتميز مبجموعة من اخلصائص املذكورة سابقا واليت تصعب من اثبات عالقة 

  .السببية

اقر الفقه بعدم كفاية  :ضرار البيئيةاالتجاه نحو المسؤولية المدنية الموضوعية لمواجهة اال .2

املسؤولية املدنية التقصريية التقليدية القائمة على أساس اخلطأ لذلك اضحى من الضروري البحث على 

، اليت 11تقنيات أخرى مبا يضمن مواجهة لكل االخطار البيئية ومن بينها نظرية حراسة األشياء

هذه املسؤولية عند حدوث اضرار ناجتة عن تشغيل  اصطلح عليها باملسؤولية الشبه موضوعية، وتتحقق

اآلالت واملعدات اليت حتتاج اىل حراسة، ومن تطبيقا�ا ما قضت به حمكمة النقض الفرنسية مبسؤولية 

شركة الكيماويات عن االضرار الناجتة عن تسرب الغازاتالسامة من االنابيب املوجودة يف باطن 
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، ورغم أمهية هذه النظرية بالنسبة للمضرور غري ا�ا 12شخاصاألرض، واليت أدت اىل وفاة أحد األ

احلديثة اليت تلحق اضرار مجاعية كاألضرار النووية  األضرارغلب أتعد قاصرة عن مواجهة 

  13واالشعاعية

و املفرتضة أ اإلثباتمام عجز املسؤولية التقصريية املبنية على اخلطأ سوآءا يف صورته الواجبة أ

زعات اجلوار احلديثة الذي اصطحبها التقدم التكنولوجي ابتدع القضاء الفرنسي  عن مواجهة كافة منا

نظرية مضار اجلوار حبيث يعترب جتاوز حدود اجلوار اضرارا بالغري وسببا كافيا النعقاد املسؤولية املدنية 

ودون ارتكاب خطا، وهو ما قضت به حمكمة العليا يف قرارها الغري منشور بتاريخ 

، غري ان هذه النظرية مل تسلم هي األخرى من االنتقاد نظرا لطابعها الثانوي 30/11/199414

حبيث ميلك املضرور املفاضلة بني خمتلف نظم املسؤولية قبل رفع دعواه كما تعجز عن تغطية كافة 

  . االضرار خاصة يف ظل الثورة التكنولوجية واليت تطال مناطق بعيدة

أدى تزايد التقدم الصناعي  :دنية التقصيرية عن االضرار البيئيةاألسس الحديثة للمسؤولية الم:ثانيا

ضرار اليت تلحق بعناصر البيئة مما دفع املهتمني مبوضوع املسؤولية املدنية يف ا�ال البيئي تفاقم األ إىل

و على أللبحث عن اليات جديدة حملاولة منع حدوث املخاطر اليت تلحق بعناصر بالبيئة قبل حدوثها 

ىل جرب وتعويض الضرر بعد إالتخفيف منها، فاذا كانت املسؤولية املدنية التقليدية �دف األقل 

ىل تقنيات تتميز بالطابع الوقائي واليت وصفت إن قانون البيئة أشار بصفة غري مباشرة إحصوله ف

  :  باملسؤولية االحرتازية ومن أمهها

، وأدرجه املشرع اجلزائري 1992انريو اإلعالن الرمسي له يف اعالن ريو دي ج مت :مبدأ الحيطة .1

الذي جيب مبقتضاه اال يكون عدم «: منه اليت جاء نصها 6/ 3مبوجب املادة  10-03ضمن قانون 

توفري التقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية احلالية سببا يف تأخري اختاذ التدابري الفعلية واملتناسبة 

وتقوم فكرة احليطة » ة بالبيئة ويكون بتكلفة اقتصادية مقبولةللوقاية من خطر االضرار اجلسيمة املضر 

على عنصرين عدم اليقني العلمي واختاذ التدابري الفعالة ملواجهة االخطار اجلديدة واملفاجئة اليت ميكن 

احليطة تطبيقه يف دراسة وموجز التأثري  مبدأجسيمة غري قابلة لإلصالح، وجيد  أضرارن حتدث أ

و أو التهيئة العامة أ األشغاللى البيئة اليت جيب ان تقام قبل القيام ببعض مشاريع ع 15ودراسة اخلطر

اخلاصة، بقصد تقييم اثار هذه األخرية على البيئية وتقدير االنعكاسات املباشرة وغري املباشرة 
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ف للمشاريع على التوازن البيئوي وكذا على إطار ونوعية معيشة السكان قصد ازالة الضرر او التخفي

  .منه

لكن رغم أمهية هذا املبدأ كأساس مستحدث للمسؤولية املدنية اال انه انتقد كونه يقوم على 

أساس اخلطر احملتمل والضرر احملتمل املرتتب على ذلك، كما يتعلق بالطابع اجلسيم للضرر البيئي 

  16وبتكلفة اقتصادية مقبولة مما يسمح للملوثني �امش من املناورة 

ىل عدم حتقق إاحليطة عن مبدا الوقاية وان كان كل منهما يهدف  مبدأخيتلف  :الوقاية مبدأ .2

ىل تفادي إاحليطة يسعى  مبدأيف حني 17املعروفة  األخطارىل استدراك إالضرر فهذا األخري يسعى 

من قانون  5/  3خطر غري مؤكد والذي حيتمل وقوعه، كرس املشرع اجلزائري مبدأ الوقاية ضمن املادة 

مبدا النشاط الوقائي وتصحيح االضرار البيئية من املصدر ويكون ذلك « ي جاء نصها الذ 03-10

باستعمال أحسن التقنيات املتوفرة وبتكلفة اقتصادية مقبولة ويلزم كل شخص ميكن ان يلحق نشاطه 

ن ، ومن تطبيقات هذا املبدأ ما نص عليه القانو » ضررا كبريا بالبيئة مراعاة مصاحل الغري قبل التصرف

  18املتعلق بشروط نقل النفايات اخلاصة اخلطرية 

يف إطار منظمة التعاون والتنمية  1972ظهر هذا املبدأ ألول مرة سنة : الملوث الدافع مبدأ .3

االقتصادية ويقصد به حتميل امللوث كلفة التلوث الناجم عن نشاطه بإدراج كلفة املوارد البيئية ضمن 

وق، ذلك ان القاء نفايات ملوثة يف اهلواء او املياه او الرتبة هو مثن السلع وخلدمات املعروضة يف الس

 3، نصت عليه املادة 19نوع من استعمال هذه املوارد ضمن عوامل اإلنتاج وهو بذلك مبدا اقتصادي

و أالذي يتحمل مبقتضاه، كل شخص يتسبب نشاطه «: اليت جاء نصها 10-03من قانون  7/ 

بالبيئة نفقات تدابري الوقاية من التلوث والتقليص منه واعادة الضرر  إحلاقن يتسبب يف أميكن 

املشرع اجلزائري هو القاء عبء  إليهفاهلدف الذي سعى »  األصليةحالتها  إىلاألماكن وبيئتها 

التكلفة االجتماعية للتلوث على الذي حيدثه وليس على اجلماعة وبذلك فهو يعترب صورة من صور 

وث عن تلويث البيئة او على األقل تقليص التلويث عن نشاطه الصناعي الضغط املايل ليمتنع املل

، ويشمل مبدا امللوث الدافع فرض رسوم وضرائب 20والبحث عن التكنولوجيات األقل تلويثا

إيكولوجية على القائمني بنشاط ملوث وحتميل امللوثني تكاليف التدابري الوقائية واليت تشمل تغطية 
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واألثر البيئي واملصاريف النامجة على إلزام امللوث التقيد مبعايري بيئية وحتمله مصاريف التقييم البيئي 

  .21تكاليف التعويض او إزالة الضرر

مت جتسيد هذا املبدأ يف قوانني املالية بصفة تدرجيية، حبيث مت فرض عدة رسوم على األنشطة 

املصنفة، والرسوم املرتبطة بالنفايات  اخلطرية على البيئة كالرسم السنوي املتعلقة باملنشئات أوامللوثة 

الرسم على  و اخلطرة،أالصلبة كالرسوم التشجيعية على عدم ختزين النفايات الصناعية اخلاصة 

اخل ....القمامات املنزلية الرسم على النفايات املرتبطة بأنشطة العالج يف املستشفيات والعيادات الطبية

، كما 2020من هذه الرسوم مبوجب تعديل قانون املالية لسنة  وجتدر اإلشارة انه مت رفع قيمة الكثري

منه لرسم سنوي يطبق على السيارات يستحق عند اكتتاب عقد  84مت التأسيس مبوجب املادة 

  22.مني أالت

ذا احملور نستنتج انه اليكفي االعتماد على األسس التقليدية للمسؤولية املدنية هل كنتيجة

ي، نظرا خلصوصية الضرر البيئي الصعب االثبات والتقدير مما ترتب عنه تطور التقصريية يف ا�ال البيئ

يف املسؤولية املدنية حنو املسؤولية املوضوعية عن االضرار البيئية، كما يظهر توجهاملشرع اجلزائري لتبين 

 اليت تتجه اىل تغيري 10-03ألسس حديثة للمسؤولية املدنية عن االضرار البيئية من خالل قانون 

  .طابعها من اإلصالحي او التعويضي اىل الطابع الوقائي

  آثار قيام المسؤولية المدنية التقصيرية عن األضرار البيئية: المحور الثاني

من اآلثار الناجتة عن قيام املسؤولية املدنية التقصريية عن األضرار البيئية هو احلكم بالتعويض 

األشخاص الذي قد يكون تعويضا عينيا او تعويضا عن األضرار اليت تلحق ب23برفع دعوى قضائية 

ونظرا لعدم كفاية هذا التعويض بصورتيه كان لزاما اصالح هذا النظام وتدعيمه باليات ) أوال(نقديا 

من بينها صناديق التعويض بغرض حتقيق التغطية الفعالة للتعويض عن االضرار البيئية خاصة يف 

حمدث الضرر او لتجاوز التعويضات قدرات املسؤول املالية او احلاالت اليت يصعب فيها التعرف على 

  )ثانيا(لصعوبة التقاضي وتعقيد اجراءاته 

  عجز نظام التعويض التقليدي عن تغطية االضرار البيئية : أوال

وهو التعويض الذي يطالب فيه املتضرر إرجاع احلال إىل ما كان عليه قبل وقوع  :التعويض العيني .1

، ولقد 24من خالله اصالح الضرر الناجم عن الفعل الذي تسبب يف هذا الضرر  الضرر حبيث  يتم
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منه، كما جيد له عدة  691و 164نص القانوين املدين على هذا النوع من التعويض يف املادتني  

         النشاط الوقائي ملبدأالذي تبىن  3/5مبوجب نص املادة  03/10تطبيقات نص عليه قانون 

من  6البيئية باألولوية عند املصدر وكذلك مبدا امللوث الدافع من خالل الفقرة  األضراروتصحيح 

انه ميكن للقاضي يف حالة ادخال مواد ملوثة يف  االوساط املائية   100نفس املادة ،كما نصت املادة 

وتسببت يف االضرار ولو مؤقتا بصحة االنسان او النبات او احليوان ان يفرض على املتسبب اصالح 

الوسط املائي كما جيوز للقاضي  االمر بإرجاع األماكن اىل حالتها االصلية يف حال استغالل منشاة 

من  105ونفس املضمون ورد يف املادة  1925دون احلصول على ترخيص املنصوص عليه يف املادة 

منتج  منه على ان يلزم 08املتعلق بالنفايات مبوجب املادة  01/19نفس القانون، كما نص القانون 

  26و حائزها بضمان إزالة النفايات على حسابه اخلاص بطريقة عقالنيةأالنفايات 

هذه املواد نالحظ ا�ا عبارة عن عقوبات تكميلية تامر �ا احملكمة بعد  أحكاموباستقراء 

و الغرامة املالية كما تتخذ سلطات الضبط اإلداري التدابر الوقائية حملاولة اعادة األماكن أاحلبس 

ن هذا النوع من التعويض الذي أ، كما 27التها االصلية دون ما يلفت وجود اثار للدعوى املدنية حل

مفاده إرجاع احلال إىل ما كان عليه، يعترب صعب التنفيذ يف جمال املسؤولية املدنية التقصريية عن 

ك االضرار اليت األضرار البيئية، خاصة إذا تعلق االمر بإتالف موارد بيئية غري قابلة للتجديد كتل

و انقراض أمواد سامة او تدفق مواد برتولية يف البحار،  إلقاءو النباتية نتيجة أتصيب الفضائل احليوانية 

  28ضرار الناجتة عن التجارب النووية و األأالعديد من الغابات بسبب احلرائق 

ويوصف بانه  هو احلكم للمتضرر مببلغ من النقود نتيجة ما أصابه من ضرر،: التعويض النقدي .2

لذلك يشمل  29اذا كان التعويض العيين غري ممكن  إالالقاضي  إليه أتعويض احتياطي ال يلج

التعويضعن الضرر املادي و املعنوي، ويتغري مبلغ التعويض حبسب طبيعة الضرر وللقاضي سلطة واسعة 

ر مثن كل عنصر، يعتمد على التقييم الذايت الوحدوي بتقدي أنيف تقدير هذا التعويض، حيث ميكن 

من خالل االستعانة جبداول رمسية، وإما التقدير اجلزايف وهو املعتمد يف اجلزائر ويرتكز القاضي فيه 

على تقرير اخلربة الذي حيدد العجز اجلزئي الدائم والعجز املؤقت وقد يكون  التعويض جزء من 

وهو نصت  30عية للدعوى العموميةاملسؤولية اجلنائية إذ ميكن للمتضرر أن يتأسسوا كطرف مدين بالتب

: على أنه 31املعدل واملتمم  املتضمن قانون املياه 96/13من األمر  1مكرر  157عليه املادة 



الحديثة التشريعات مستجدات في المسؤولية مستقبل الثالث المحور   
 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 396  

 

ميكن أن تتأسس كطرف مدين أمام اجلهات القضائية املختصة اليت رفعت أمامها املتابعات إثر "......

  ". املخالفة املرتكبة

رر االيكولوجي الذي حيدد قيمة بعض العناصر البيئية ومن تطبيقات التعويض النقدي للض

دج عن كل عملية قطع او قلع األشجار  2000من قانون الغابات يقدر مبلغ جزايف ب  72املادة 

 4000سنتيمرت وال يتعدى علوها املرت الواحد يف حني يضاعف املبلغ اىل  20اليت يقل قطرها عن 

، ويتبني من هذه النصوص ان التقدير 32سنوات 5عمرها عن دج عندما يتعلق االمر بأشجار ال يزيد 

غلب األحيان عقوبة سالبة للحرية مما جيعل العقوبة املالية أاجلزايف مرتبط بعقوبة جزائية تكون يف 

  .مكملة للعقوبة السالبة للحرية

ة التعويض النقدي عن األضرار البيئية تواجهه عدة صعوبات، كونه ال يتالءم مع طبيع أنغري 

وخصوصية االضرار البيئية اليت تصيب األمالك والعناصر الطبيعية اليت تكتسي قيم خمتلفة ومتعددة 

قيمة مجالية تارخيية، اقتصادية، حضارية، سياسية، ثقافية مما جيعلها أمالك ذات طبيعة خاصة مما 

  33.يؤدي اىل صعوبة تقييم االضرار البيئية باالعتماد على نظام املسؤولية املدنية

  : مكملة لنظام التعويض التقليدي كآليةصناديق التعويض  :ثانيا

عبارة عن نظام يتوىل عمليات تامني ضد االخطار اليت ال تقبلها عادة شركات التامني او تلك «هي 

ومن مثة فصناديق التعويض تعترب مكمال لقواعد املسؤولية 34» اليت ترى احلكومة مزاولتها بنفسها

وليس بديال عنها، وتعترب جتسيدا ملبدا امللوث الدافع، تتمتع بالشخصية املعنوية، مني أو التأاملدنية 

وتقوم مقام املدين يف التعويض، ويتم متويل هذه الصناديقبطرق خمتلفة فبعضها ميول فقط من 

اشرتاكات حتصل من املنشئات اليت تسبب نوعا خاص من التلوث كما يكون مسؤول كل من يشارك 

وهناك صناديق التعويض اليت �تم  35النشاط سواء مبواد وسيطة لإلنتاج او خبدمات أوليةيف متويل هذا 

بالبيئة مباشرة ومن أمهها الصندوق الوطين للبيئة والساحل الذي وهو حساب خاص للخزينة تتصرف 

لة منه املعد 128مبوجب نص املادة  2020فيه الوزارة املكلفة بالبيئة نص عليه قانون املالية لسنة 

، حيث يستخدم هذا الصندوق كوسيلة تقنية 36 25-91من القانون رقم  189لنص املادة 

للتصدي ملشاكل التلوث البيئي وذلك بتحصيل كافة املوارد الضرورية ملواجهة تكاليف محاية البيئة من 

للرتاث والنشاطات البيئية، ومثال ذلك أيضا الصندوق الوطين       التلوث و التكفل بتمويل الربامج

، باإلضافة اىل صناديق التعويض غري املباشرة كالصندوق الوطين للمياه حيث تضم مواردها 37الثقايف
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اإلتاوات املستحقة على منح ترخيص استعمال املوارد املائية او امتياز االستغالل، وصندوق التنمية 

الريفية و عمليات الريفية واستصالح األراضي الذي يهدف اىل تقدمي اعانات من اجل التنمية 

، ومن بني االنتقادات املوجهة 38اخل .استصالح األراضي و املصاريف اخلاصة بالدراسات والتكوين 

عدم تناسب مواردها  إىلاىل هذه الصناديق ان إيرادا�ا غري موجهة ملكافحة التلوث بالكامل إضافة 

السلطة التشريعية مراقبة أوجه  ذ يتعذر علىإمقارنة حبجم التلوث، وعدم شفافية احلسابات اخلاصة 

االنفاق اليت صرفت فيها احلكومة هذه التخصيصات اخلاصة، ومن االنتقادات املوجهة هلا أيضا عدم 

  39ىل اية رقابة قضائيةإخضوع صناديق البيئة 

  :خاتمـــــــة

ة للمسؤولية املدنية التقصرييىل نتيجة مفادها أن األسس التقليدية إمن خالل ما تقدم نصل 

اضرار التلوث البيئي ومحاية األوساط يف تعويض املضرورين من الواردة يف القانون املدين سامهت 

مكن تطبيقها يف أ نإف  ،الطبيعية لكنها غري كافية ملواجهة االخطار احلديثة اليت �دد عناصر البيئة

اإلثبات من  يصعب ذلك يف حاالت أخرى، نظرا لطبيعة الضرر البيئي الصعب بعض احلاالت فانه

جهة، وتطور مفهوم املسؤولية املدنية ذا�ا واالجتاه حنو املسؤولية املوضوعية من جهة أخرى، الحظنا 

طابع املسؤولية  ىل تغيريإاليت تتجه بصفة غري مباشرة ألسس  أشار 10-03قانون البيئة  أنأيضا 

ذ تدابري احليطة للحيلولة دون تستوجب اختاحبيث الطابع الوقائي من طابعها اإلصالحي اىل املدنية 

  . وقوع االضرار بالبيئة غري ان تفعيلها يف اجلزائر مازال ضعيفا

ومن اآلثار الناجتة عن قيام املسؤولية املدنية التقصريية عن األضرار البيئية هو احلكم بالتعويض 

نظرا لعدم كفاية عن األضرار اليت تلحق باألشخاص الذي قد يكون تعويضا عينيا او تعويضا نقديا، و 

هذا التعويض بصورتيه كان لزاما اصالح هذا النظام وتدعيمه باليات من بينها صناديق التعويض 

  . بغرض حتقيق التغطية الفعالة للتعويض عن االضرار البيئية الذي مل حيقق بدوره الفعالية املطلوبة

  :وبناءا على ذلك نقترح

  لتتكيف مع الطبيعة اخلاصة لألضرار البيئية ضرورة تطوير قواعد املسؤولية املدنية  -

  ضرورة مسامهة القضاء من خالل احكامه يف إجياد احللول للصور املتعددة لألضرار البيئية  -

البيئية وتعويضها يستلزم وضع تشريع خاص بأحكام املسؤولية املدنية من  األضرارو�دف تغطية  -

 .حيث شروط املسؤولية او احلصول على التعويض
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يتعلق حبماية البيئة يف إطار  ،2003يوليو  19املوافق  1424مجادى األوىل عام  19مؤرخ يف  10-03قانون   1

  .43التنمية املستدامة جريدة رمسية عدد 

.78املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم ج ر العدد  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75مر األ   2 
لتعريف الذي يعترب اخلطأ الركن األول يف املسؤولية املدنية التقصريية، وقد اختلف الفقه يف حتديد معناه غري ان ا 3

استقر عليه الفقه والقضاء انه احنراف الفرد عن السلوك املألوف، كما عرف انه االخالل بالتزام قانوين سابق بعدم 

  .45، ص 2002العمل املستحق التعويض، موفم للنشر والتوزيع، اجلزائر، : االضرار بالغري، انظر علي فياليل

 4 .6يعية لتحقيق االمن البيئي، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف، صاملسؤولية البيئية كألية تشر : قلوش الطيب 
، 2012املسؤولية الدولية بدون ضرر، حالة الضرر البيئي، رسالة دكتوراه جامعة منتوري قسنطينة، : معلم يوسف  5

  .104ص 
سياسية، مذكرة لنيل شهادة التعويض اإلصرار البيئية يف التشريع اجلزائري، كلية احلقوق والعلوم ال آليات: رمحوين حممد 6

  .15، ص 2016-2015املاجيستري يف القانون العام، ختصص قانون البيئة، 
، دار جهينة للنشر 1املسؤولية املدنية النامجة عن تلوث البيئة، دراسة حتليلية تطبيقية، ط: هالة صالح احلديثي  7

  .147ص  2003والتوزيع، األردن، سنة ،
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون -دراسة مقارنة-نونية للبيئة الربية من اخطار التلوثاحلماية القا: علي مجال 8

   116، ص 2009/2010اخلاص، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، 
الدار اجلامعية - دراسةمقارنة-املسؤولية املدنية عن اضرار التلوث البيئي يف نطاق اجلوار: عطاء سعد حممد حواس 9

  .348، ص 2011كندرية،اجلديدة اإلس
، ص 2003مشكلة التعويض اضرار البيئة التكنولوجية، دار النهضة العربية، القاهرة،: سعيد سعد عبد السالم 10

206.  
كل من توىل حراسة شيء وكانت له قدرة استعمال والتسيري واملراقبة يعترب «: من قانون مدين 138نصت املادة   11

  .»الشيءمسؤوال عن الضرر الذي حيثه ذلك 
بوفلجة عبد بوفلجة عبد الرمحان، املسؤولية املدنية عن االضرار البيئية ودور التامني، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف   12

  .90، ص 2016-2015القانون اخلاص، جامعة أبو بكر بلقايد كلية احلقوق والعلوم السياسية، تلمسان، 

.52رمحوين حممد، املرجع السابق، ص   13 
وان ........يف عالقة اجلوار على املالك ان يراعي يف استعمال حقه ما تقتضيه التشريعات «: ي جاء فيهالذ  14

صرف املياه القذرة او وضع النفايات قرب اجلار يعترب استعماال تعسفيا حلق امللكية جيب النهي عنه وتعويضه يف حالة 

   96ص  عبد الرمحان، املرجع نفسه، ، بوفلجة»...تسبب ضرر للغري 
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حيدد  2007ماي سنة  19املوافق ل  1428مجادى األوىل عام  2مؤرخ يف  07/145مرسوم تنفيذي رقم   15

املعدل واملتمم سنة  34جمال تطبيق وحمتوى وكيفيات املصادقة على دراسة وموجز التأثري على البيئة جريدة رمسية عدد

2019.  

.113املرجع السابق، ص: بوفلجة عبد الرمحان    16 
 االليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، رسالة دكتوراه يف القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد: وناس حيي  17

  .304، ص 2007تلمسان 
احملدد لكيفيات نقل النفايات اخلاصة اخلطرية ج ر،  2004ديسمرب  14املؤرخ يف  409-04املرسوم التنفيذي  18

81.  
 2016 4طات الضبط اإلداري يف احلماية البيئية الرقابة البعدية جملة افاق فكرية العدد اليات سل: هشماوي اسيا  19

  .251ص 
الضريبة البيئية كآلية لتكريس مبدا امللوث الدافع، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة ال : دوبة مسية  20

  .597، ص 2017، مارس 46عدد 
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    ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، دكتوراه ةطالب -وارث دينا كوثر 

بومرداس -جامعة امحمد بوقرة  

 مكانة الخطأ في المسؤولية المدنية لمالك السفينة بسبب تلوث البحار 

 مقدمة  

من املتعارف عليه يف كافة دول العامل مبا فيها الدولة اجلزائرية أن االنسان حر وله احلق يف 

   و حتقيق غياته و أهدافه يف خمتلف ا�االت  احتياجاتهيام مبختلف االعمال و النشاطات لتلبية الق

      وامليادين و لكن يف حدود ووفق ملا هو منصوص عليه يف القانون وذلك من أجل محاية حقوق 

الوقت هي  ومن بني ا�االت الذي له احلق القيام مبختلف االعمال ومقيد يف نفس، وحريات الغري

باملسطحات الواسعة من املياه املاحلة و ما يسفل  البيئة بشىت انواعها و أمهها البيئة البحرية اليت تعرف

هلا دور جد فعال يف حياة االنسان و ذو امهية بالغة و  األخريةو هذه ، 1تلك املسطحات من يابسة

ور السفن احلاملة للسلع و البضائع أي تظهر يف الكائنات احلية اليت حتتويها و كذلك عبارة عن ممر عب

و اثناء عبور السفن قد تؤثر سلبا على البحار و ذلك بتلويثها ،   2بعبارة ادق ممر لالسرتداد و التوريد

فاملتضرر من التلوث البحار الناتج عن السفن جيب معرفة على أي اساس يرفع دعواه القضائية ، 

  : نطرح االشكالية التالية األساسوعلى هذا  للمطالبة بالتعويض من قبل مالك السفينة

: طرح االشكالية   

 اىل اي مدى ميكن مسائلة مالك السفينة عن االضرار الناجتة عن تلوث البحار ؟ 

 

الخطأ أساس المسؤولية المدنية لمالك السفينة: المحور األول  

حار من تلوث يف من بني االشخاص املسؤولون مدنيا عن االضرار اليت تسببها السفن يف الب

يعترب ( من قانون البحري اجلزائري  117خمتلف صوره هو مالك السفينة و هذا ما نصت عليه املادة 

مسؤول عن كل ضرر ناتج من جراء ، مالك السفينة اليت ينقل فيها الوقود بدون تنظيم كحمولة 

ته املدنية و حددت فهذا االخري نظمت مسؤولي 3...... )التلوث احلاصل من تسرب و طرح الوقود 
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الن تلوث البحار و تسبيب ، مبجموعة من الشروط حىت ال يكون هناك لبس يف حتديد املسؤول 

اضرار للغري قد ال يكون مالك السفينة فقط بل قد يكون بسبب أشخاص آخرون مثل املتدخلني 

رفع دعواه القضائية أمام و كذلك ملعرفة املضرور ضد من ي، للمساعدة أو املعاونة أو الوقاية أو االنقاذ 

  : و تتمثل هذه الضوابط و الشروط فيما يلي،  4القضاء للمطالبة بالتعويض

جيب أن تكون هذه السفينة املسببة للتلوث البحار ملك لشخص و جيب أن تكون مسجلة بامسه و 

ختتلف حاليا  فملكية السفينة، اخريا حتديد مالك السفينة يف حالة تعدد السفن املسببة للضرر التلوث 

و ، فقدميا مل تكن السفن ذو قيمة كبرية و مل تكن غالية الثمن ، على ما كانت من قبل أي قدميا 

لكن حاليا أصبحت ذو دور جد فعال يف التجارة و االقتصاد كاجلزائر و كذلك سعرها مرتفع جدا 

و تتمثل ، ) 4( من الصعب أن يشرتيها شخص واحد و على هذا االساس تعددت صور ملكية السفن

هذه الصور امللكية يف الشيوع البحري و هو أن ميلك أكثر من شخص واحد السفينة دون حتديد 

و الصورة الثانية للملكية هي ملكية الدولة للسفن  5حصة أو ملكية كل شخص اجتاه تلك السفينة 

  . 6فأصبحت متتلك كم هائل من السفن التجارية

و اذا مل تكن مسجلة امسه فمسؤول هو من حيمل  7لة بامسهو ثانيا جيب أن تكون السفينة مسج

والتسجيل له دور جد فعال على االقتصادفيجب أن تكون السفينة مسجلة على  8احليازة املادية

  .شخص ما حىت يدفع الضرائب و الرسوماملقررة قانونا 

املادة اليت تنقلها واخريا اذا تعددت السفن املسببة للتلوث فاملسؤول عن االضرار تلوث البحار ب

من معاهدة اخلاصة  4السفينة هي املسؤولية بالتضامن و هذا ما نص عليه الربتوكول املعدل للمادة 

  : باملسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البحري و جيب توافر شرطني 

أن حيدث التسرب أو القاء للمحروقات تغطيها املعاهدة من سفينتني أو أكثر مغطاة أيضا / 1

  .املعاهدة ب

جيب ايضا أن يكون ضرر التلوث الناتج عن مثل هذا التسرب غري قابل للتجزئة على النحو / 2

  .  9املعقول

 120  ،119 ،118  ،117وكل هذه الشروط منصوص عليها يف القانون البحري اجلزائري يف املادة 
10.  
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   الخطأ الواجب االثبات أساس المسؤولية المدنية: وال أ

لكي يتحصل على تعويض ، ية كان املتضرر من التلوث البحار من قبل السفن ففي البدا

فعند الرجوع اىل القانون البحري مل جند مادة ، جيب عليه إثبات اخلطأ الذي قام به املالك السفينة 

قانونية تعرف لنا اخلطأ الن القانون يف االصل ال يعرف بل ينص على احكام و قواعد قانونية بل 

و املفاهيم من اختصاص الفقه يف غالب االحيان و يف بعض االحيان من اختصاص القضاء  التعاريف

او هو املساس حبق ، 11)انه االخالل بالتزام سابق ( و من بني التعاريف اليت جاء �ا الفقه هي ، 

  .12الغري دون أن  يتمكن املخطئ من التمسك حبق اعلى أو على االقل معادل له اجتاه الغري

يتكون من عنصريني اخلطأ و هي العنصر املادي و هو االحنراف و االخالل  األحوال ويف كل

  . و العنصر املعنوي يتمثل يف التمييز و االدراك ، بالتزام ما 

سلوك معني : ( وأما برجوع اىل القضاء جند أن احملكمة النقض السورية عرفت اخلطأ على أنه 

وف اخلارجية اليت أحاطت باملسؤول مما يعترب عمال غري و جاء يف ذات الظر ، ال يأتيه رجل بصري 

فهذا  اخلطأ جيب إثباته من قبل املتضرر و هذا ما أكدته ،  13مشروع موجبا للمسؤولية التقصريية 

فقد تقوم املسؤولية على اساس الضرر أي دون خطأ و لكن ال ميكن ،  1969اتفاقية بروكسل لسنة 

  : ني موقفهم مبجموعة من احلجج و تتمثل فيما يلي استبعاد اخلطأ بصفة �ائية مدعم

أن مسؤولية الناقل يصعب أن تتجرد من فكرة اخلطأ حىت لو كان مفرتض  لتأسس على فكرة / 1

  . الن النقل ال ينشئ أخطار التلوث ، اخلطر 

ة مثل إن فكرة املسؤولية دون خطأ غريبة على القانون البحري و ال يوجد ما يؤكد أن نقل أي ماد/ 2

احملروقات يولد خطرا استثنائيا يربر اجراءات استثنائية و هذا ما يؤكده السوابق الدولية يف جمال النقل 

  . البحري 

إن تأسيس املسؤولية عن أضرار التلوث البحري على اساس املخاطر جتعل الذين ارتكبوا اضرار /  3

  .14لوفاة مادية يف وضعية افضل من الذين حلقت �م أضرار جسمانية كا

و لكن هناك صعوبات عند إثبات اخلطأ و ذلك بسبب ،و يتم إثبات اخلطأ مبختلف طرق االثبات 

أن الضرر البيئي خيتلف عن االضرار التقليدية و مثال عن ذلك موت االمساك بكميات كبرية و ذلك 

غريها من بسبب القاء مواد سامة القيت يف �ر و ترتب على وجودها يف املاء هالك االمساك و 
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االحياء املائية و بسبب صعوبة اثبا�ا ظهرت فكرة اخلطأ املفرتض أي جيب على املسؤول أنه مل 

  . ينحرف على السلوك العادي و اما املتضرر أن يثبت الضرر و ليس اخلطأ 

الخطأ المفترض أساس المسؤولية المدنية لمالك السفينة : ثانيا  

ات لقيام املسؤولية املدنية ملالك السفينة عن أضرار بعدما حتدثنا عن اخلطأ الواجب االثب

التلوث البحري االن سوف نتحدث عن اخلطأ املفرتض كذلك هو أساس املسؤولية املدنية الن كما 

شرحنا سابقا أن الضرر البيئي خيتلف عن بقية االضرار و كذلك ا�ال البحري من صعب االثبات 

ظم االحيان هو عدم  توفر الوسائل و االمكانيات االثبات اخلطأ الذي قامت به السفينة بل يف مع

على املستوى البحري و خصوصا لدى الدول الغري متوفر لديها تكنولوجيات عالية و متطورة و نامية 

  .يف ا�ال البحري مثل اجلزائر 

ة و الذي اقرتحت قيام املسؤولية املدنية  ملالك السفينة على اساس اخلطأ املفرتض هي اللجن

البحرية  الدولية بناء على طلب اعدته املنظمة البحرية الدولية فمسؤولية مالك السفينة مسؤولية 

مفرتضة فهي تنشأ قرينة اخلطأ يف جانبه الذي ميكنه من الدفع هذه املسؤولية اذا اثبت ان الضرر مل 

  .15ينشأ من خطئه

يث استندوا اىل احليطة و و لقد رحب العديد من املنظمات الدولية اخلاصة �ذه الفكرة ح

مما يؤدي اىل ، فلن يبايل �ا طاملا أن مسؤوليته لن تعتمد على سلوكه ، احلذر و الظروف اخلاصة 

و أن مالك السفينة قد يسعى اىل تفادي هذه االخطار يف حالة مسؤوليته ، تفاقم االخطار 

  .16الشخصية 

  

المسؤولية  أساسنة على قيام المسؤولية المدنية لمالك السفي: المحور الثاني

 الموضوعية الذاتية

وبعد احلديث عن املسؤولية املدنية ملالك السفينة القائمة عن اخلطأ الواجب االثبات و املسؤولية 

فتطورت املسؤولية املدنية ملالك السفينة فأصبحت قائمة على ، املدنية القائمة عن اخلطأ املفرتض 

  :نقطتني ومهاففي هذا حملور سوف نتحدث عن ، الضرر

  . مضمون او حمتوى املسؤولية املوضوعية الذاتية ملالك السفينة مث مدى فعاليتها اجتاه املتضرر
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مضمون المسؤولية المدنية الموضوعية لمالك السفينة عن أضرار التلوث البحار : أوال  

فمسؤولية املوضوعية ملالك السفينة عن أضرار التلوث البحار متسك �ا أنصار املسؤولية 

و يقصد �ا أن مالك السفينة يكون مسؤول عن االضرار اليت سببها ،  17القائمة على أساس اخلطأ

  . 18فهي مسؤولية مدنية بقوة القانون، تلوث البحار حىت ولو مل يكن قد ارتكب خطأ من جانبه 

املوقف من االنصار املؤيد للمسؤولية املدنية املوضوعية ملالك السفينة مت الرد عليه من  وهذا

هو أن ، قبل أنصار املسؤولية املدنية ملالك السفينة القائمة على أساس اخلطأ الواجب االثبات 

انتقلت من  بل هنا املسؤولية، املسؤولية املدنية ملالك السفينة ال ميكن فصلها فصال مطلقا عن اخلطأ 

  .19املسؤولية القائمة على اساس اخلطأ اىل املسؤولية الواجبة التطبيق

من بني االمثلة الدالة على ان املشرع اجلزائري أخذ باملسؤولية املدنية ملالك السفينة املوضوعية 

كبري   الذاتية هي املسؤولية املدنية املوضوعية عن تسرب النفط و احملروقات يف البحار و تسبب التلوث

  .الضار 

املتعلقة باملسؤولية املدنية عن أضرار التلوث  1969فاملادة الثالثة الفقرة االوىل من معاهدة 

يكون مالك السفينة وقت وقوع احلادث أو عندما يتكون احلادث : ( ( البحري باحملروقات كالتايل 

ه تسرب أو القاء من سلسلة من أحداث وقت وقوع أول حادث مسؤوال عن أي ضرر تلوث ينجم عن

  ...... )) .احملروقات من السفينة احلادث 

فطبقا هلذا النص فان مالك السفينة يكون مسؤول عن تسرب النفط و احملروقات اليت سببت 

و املتضرر لكي يتحصل على تعويض ما عليه اال ، اضرار وخيمة للغري حىت و ان مل يقم بأي خطأ 

  . 20ذي حصل له و احلادثة اليت تسببت فيها السفينةإثبات العالقة السببية بني الضرر ال

وحىت القانون البحري اجلزائري اخذ باملسؤولية املدنية املوضوعي الذاتية ملالك السفينة و الدليل 

فبعد هذه االمثلة اتضح لنا ان املشرع اجلزائري يتماشى مع املستجدات و ،  117على ذلك املادة 

و ذلك حبكم ا�ا دولة االكثر ، ملدنية و خصوصا يف امليدان البحري التطورات اليت مست املسؤولية ا

حبكم موقعها االسرتاتيجي و كذلك من بني الدول املصدرة لبعض املواد ، عرض هلذا النوع من الضرر 

  .مثل النفط و املستوردة للعديد من املواد 
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جلنة القانونية للمنظمة وبعد عرض مسألة املسؤولية املدنية املوضوعية ملالك السفينة على ا

كيفتها باملسؤولية   األخريففي ، البحرية مل تتمكن من اجياد حل للطبيعة القانونية للمسؤولية 

  .املوضوعية

مدى فعالية المسؤولية المدنية الموضوعية لمالك السفينة عن تلوث البحار : ثانيا  

جلزائري أن تطور القانون يف مما هو معروف يف كافت التشريعات يف العامل مبا فيه التشريع ا

مواضيع و مسائل ما هو من أجل حتسني االوضاع و الظروف و كذلك من أجل تصليح الثغرات اليت  

  .كانت موجودة يف القانون 

ففي املسؤولية املدنية ملالك السفينة القائمة على أساس اخلطأ الواجب االثبات هي مسؤولية 

املتضرر لكي يتحصل على تعويض جيب عليه اثبات اخلطأ  ليست يف صاحل املتضرر مئة باملئة الن

  .الذي قام به مالك السفينة و اال ال ميكنه أن يتحصل على تعويض 

هو يف صاحل ، ما يف املسؤولية املدنية ملالك السفينة القائمة على أساس اخلطأ املفرتضأو 

الن هذا النوع من ، ب االثباتاملتضرر أكثر من املسؤولية املدنية القائمة على أساس اخلطأ الواج

بل يكفي فقط أن ، املسؤولية ال يلزم القانون املتضرر بإثبات اخلطأ من اجل احلصول على تعويض

الن مالك السفينة خطئه مفرتض مثل مسؤولية ، يثبت الضرر الذي حصل له فليتحصل على تعويض 

  .ومسؤولية املتبوع عن تابعه  متويل الرقابة

الن يف حالة وقوع ، لية املدنية املوضوعية حيقق احلماية للمضرورين من التلوثوأما نظام املسؤو 

بسبب ظروف أخرى كتعرض سفينة لعاصفة هوجاء حادث دون خطأ من جانب مالك السفينة 

  . يتحصل على تعويض دون اثبات اخلطأ بل يعوض بقوة القانون

، ألنه يضمن التعويض للمضرور ،وحسب راينا هذا النظام هو افضل نظام املسؤولية املدنية 

  . فيكفي فقط ان يثبت العالقة بني الضرر و السفينة حىت و ان مل يكن خطا من السفينة 
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 خاتمة 

مما سبق و بعد االجابة عن االشكالية السابق طرحها يف احملورين السابقني توصلنا اىل جمموعة من 

  : النتائج و تتمثل فيما يلي 

دنية ال تشمل اال امليدان الربي و اجلوي بل كذلك امليدان البحري مثل املسؤولية أن املسؤولية امل/ 1

  . املدنية ملالك السفينة 

أن املسؤولية املدنية يف امليدان البحري ال تقع على مالك السفينة فقط بل قد تقع علة اشخاص / 2

  . أخرى مثل املساعدين و املتدخلني 

  .لسفينة منظمة بشروط ان املسؤولية املدنية ملالك ا/ 3

أن املسؤولية املدنية ملالك السفينة تطورت بعدما كانت قائمة علة اساس اخلطأ الواجب االثبات / 4

  . اصبحت قائمة بقوة القانون 

 

 

 
                                                           

املكتب ، ) يف التشريعات الداخلية و الدولية ( محاية البيئة البحرية من التلوث ، عبده عبد اجلليل عبد الوارث  1

  . 23ص ،  2006، االسكندرية ، اجلامعي اجلديد 

ملسؤولية املدنية الناشئة عن التلوث البيئي البحري و طرق القانونية حلمايتها وفق ا، حممد سعيد عبد اهللا احلميدي   2

، دار اجلامعة اجلديدة ، ) دراسة مقارنة مع القانون املصري و القوانني العربية ( لقانون دولة االمارات العربية املتحدة 

  .81ص ،  2008، االزاريطة ، الطبعة االوىل 
يتضمن القانون البحري املعدل  1976أكتوبر سنة  23املوافق  1396شوال عام  29 مؤرخ يف 76/80أمر رقم  3

   . 117املادة ،  2010غشت  15املؤرخ يف  04/10و متمم بالقانون رقم 

4
مذكرة لنيل شهادة املاجستري ، املسؤولية املدنية ملالك السفينة عن اضرار التلوث البحري باحملروقات ، بلقاسم فطيمة  

  . 19ص ،  2012/2013السنة ، جامعة اجلزائر كلية احلقوق بن عكنون ، ود و مسؤولية فرع عق

مذكرة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف القانون اخلاص مبعهد العلوم ، أداة املالحة البحرية السفينة ، ارميلي العريب   5

  .123ص ،  1997القانونية و االدارية بن عكنون سنة 
  .21ص ،  2001، الدار اجلامعة للطباعة و النشر ، القانون البحري ، لي البارودي ع، هاين دويدار   6
دار ، املسؤولية عن فعل االشياء الغري حية و مسؤولية مالك السفينة يف القانون البحري اجلزائري ، حممد زهدور   7

  . 125ص ،  1990السنة ، الطبعة االوىل ، احلداثة للطبع 
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  .روجستري أوف شيبنغ من الشركات املعرتف يف اجلزائر تعترب شركة لويدز   8
سنة ، االسكندرية ، دار املطبوعات اجلامعية ، املسؤولية املدنية عن اضرار التلوث بالزيت ، حممد السيد امحد الفقي   9

  .189ص ،  2000
  . 1969من معاهدة  4املعدل للمادة  1992من الربتوكول  5املادة   10
  من القانون البحري اجلزائري 120،  119،  118،  117املادة   11

12 la faute est definie comme le manquement a une obligation prexistance m. 
planiol ,traiteelement de droit civil , t2 n 863 , revue critique 1905 , p , 278. 
13 commetrre une faute delictuelle , c estleser un droit sans pouvoir se reclamerd un 
droit superieur ou au moins equivalent , josserand , cour de droit positif francais ,t, 11, n 
de page 426. 

ص ،  1983السنة ، الفعل الضار ، شرح القانون املدين السوري ، النظرية العامة لاللتزام ، وحيد الدين السوار  14

45 .  
هولندا و ، ليربيا ، االحتاد السوفيييت سابقا ، الدول االسكندنافية ، بريطانيا : ه الدول نذكر كال من من بني هذ 15

  . 1969باملئة من حجم اسطول الناقالت العاملي سنة  75الذين كانوا ميثلون نسبة ، بولونيا 
16 chaouche cherif :les institutions juridiques de la lute contre la pollution marine , 

mémoire de fin d etude , institut superieure de maritime de bousmail , juin 1984 , p27 et 

28 . 
17 OMCI organisation maritime consultative international . 

  . 235و  234ص ، املرجع السابق ، حممد سيد امحد الفقي   18

  .159ص ،  1998سنة ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، القانون البحري ، مصطفى كمال طه   19
20 C.DOUAY ,po.cite , 454. 
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طالب دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية،    -لمين عبد الحميد  

  بومرداس -جامعة امحمد بوقرة

  الطبيعة القانونية لمسؤولية المنتج على ضوء القواعد العامة لاللتزامات

  :مقدمة

     : ، على أن1مكرر، من القانون املدين اجلزائري، املعدل واملتمم 140جاء يف نص املادة 

حتى ولو لم تربطه بالمتضرر منتوجه مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب في المنتج  يكون"

لكل شخص تثبت ، هذا يعين أن مسؤولية املنتج عن األضرار اليت حتدثها منتجاته "...عالقة تعاقدية

 كرب قد من التوازنأحتقيق وهذا ألجل انعدامها، ب أوبوجود الرابطة العقدية بينهما سواء تضرر منها 

بقاء أعداد كبرية من ضحايا املنتجات ، يف ظل )املنتج، املستهلك(بني املصاحل املتضاربة للطرفني 

بفعل وقع كون الضرر و ، من قبل املتضرر املعيبة بدون تعويض، نظرا لصعوبة إثبات خطأ املسؤول

  .2املنتجات وليس من فعل اإلنسان

مشاكل يف القواعد التقليدية للمسؤولية  دعت إليها احلاجة، نظرا لربوز عدةهذه املسؤولية ف

املدنية يف جرب الضرر الالحق باملتضررين من فعل املنتجات املعيبة، فال هي مسؤولية عقدية، تبىن على 

، إعماال ملبدأ نسبية العقد، وال هي  )غري املتعاقد(أساس الضمان الذي ال حيتج به من قبل الغري 

وهو ما يتطلب إثبات خطا املنتج، وهو أمر اس اخلطأ، كذلك مسؤولية تقصريية، تبىن على أس

يصعب على املتضرر لعدم ختصصه يف جمال اإلنتاج، كما أن فكرة احلراسة مل تستطيع أن تكون أساس 

، وهو ما جيعلها 3قانوين هلذه املسؤولية، خاصة يف ظل جتزئتها إىل حراسة اهليكل وحراسة االستعمال

  . مسؤولية من نوع خاص

ولية املنتج اقرها القانون بفعل قصور القواعد التقليدية يف جرب األضرار اليت تلحق إن مسؤ 

مبستهلكي ومستعملي املنتجات املعيبة، حتت تأثري املعطيات االقتصادية واالجتماعية حتقيقا لسالمة 

إن هذه المعطيات ": هؤالء، بصرف النظر عن اخلطأ واإلمهال، فيقول احد الفقهاء الفرنسيني

قتصادية واالجتماعية الجديدة قد هزت األطر التقليدية للقانون المدني وبرهنت على ضرورة اال

  .4..."تعديل نظرياته الراهنة وقواعده التي ال تكفي في وضعها الحالي لحماية المستهلك
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فمن خالل ما سبق ذكره، يتبني أن التقسيم التقليدي لنظام املسؤولية املدنية إىل مسؤولية 

مسؤولية تقصريية، أصبح ال يتالءم مع هذا الوضع اجلديد، مما استدعى إىل إقرار مسؤولية من عقدية و 

الخصائص التي جعلت هذه المسؤولية تخرج نوع خاص على املنتج، وهو ما يثري التساؤل عن 

  عن نطاق القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية واألساس القانوني الذي تقوم عليه؟

احملور األول نتطرق فيه إىل : شكالية ارتأينا تقسيم الورقة البحثية إىل حمورينلإلجابة عن اإل

  .، واحملور الثاين نتطرق فيه إىل األساس القانوين الذي تعتمد عليهواركا�ا خصائص مسؤولية املنتج

  وأركانها خصائص مسؤولية المنتج: لمحور األولا

لمسؤولية القائم بقوة القانون والذي يجب إن النظام القانوني ل": يقول الفقيه اوفارستاك

أن يخضع له المنتج، ينبني على معاملة كل المتضررين من المنتجات الخطيرة على قدم 

مر ال مسؤول عن الضرر آم ال، ذلك أن األالمساواة، سواء تربطهم عالقة تعاقدية مباشرة مع ال

قسيم التقليدي بنظامه المزدوج في نفس يستقيم مع المطالبة بالمسؤولية القانونية واالحتفاظ بالت

، وبذلك فهي مسؤولية من نوع خاص، الهي مسؤولية عقدية، وال هي مسؤولية تقصريية،  5"الوقت

وإمنا تثبت بوقوع الضرر، اعتمد�ا خمتلف التشريعات كو�ا ال تعتمد على اخلطأ كمصدر هلا، 

  .جات املعيبةلتجسيد اكرب محاية للمستهلكني من خطر املنت

، بعد نتطرق إىل األركان اليت تقوم )أوال(لذلك ســــــوف نتطرق إىل خصائص مسؤولية املنتج 

  ).ثانيا(عليها بصفتها مسؤولية مدنية

  خصائص مسؤولية :أوال

تتـــــــجلى أمهيـــة إقرار مسؤولية املنتج إىل جتسيـــــد أعلى مستويات احلماية لفئة املستهلــــــكني من      

عن طريق بنصوص املنتجات املعيبة، وما يؤكد فعاليتها اخلصائص اليت متتاز �ا كونه يتم إقرارها خطر 

، كما أ�ا تعفي املضرور من إثبات اخلطأ الشخصي للمنتج، كو�ا حتدد )1(قانونية ال ميكن خمالفتها 

 للمسؤولية املدنية خيرجها من نطاق القواعد العامة املشرع مل ، غري أن)2(بناء على معيار موضوعي 

  .)4(، كما تعد أيضا من النظام العام )3(
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  :مسؤولية المنتج مسؤولية بقوة القانون  .1

فهي ) العقدية، التقصريية(كون املشرع نظمها بقواعد خاصة خترج عن نظام املسؤوليتني 

ور حبسب خيتلف موقف املضر فانه متميزة عنهما، كونه بالرغم من وحدة واقعة الضرر من املنتجات، 

املسؤولية  طبيعة عالقته باملنتج، فمىت كانت هناك عالقة تعاقدية بينهما فانه يرجع على املنتج مبوجب

ويف حالة غياب هاته العالقة فانه يصعب على املضرور حصوله على ، 6على أساس الضمان العقدية

حقيق املساواة بني التعويض، وهذا االختالف جعل الفقه والقضاء الفرنسيني يبحثون عن آلية لت

،  أين مت إخضاع املنتجني )املنتج، املضرور(املضرورين، دون أي اعتبار لطبيعة العالقة بني الطرفني 

املسؤولية التقليدية اليت عجزت عن حتقيقها قواعد  7املساواةهاته ملسؤولية ذات طبيعة موحدة حتقق 

وهو ما جعل املشرع يتدخل لوجي للمنتجات، االقتصادية واالجتماعية والتطور التكنو ات يف ظل التغري 

  .اعتبار فيها للعالقة بني الطرفني ويقرر مسؤولية خاصة على املنتجني ال

دون اعتداده ملا اقر مبسؤولية املنتج عن األضرار اليت تسببها منتجاته،  املشرع اجلزائريكما أن 

انه يف حالة غياب املسؤول عن األضرار غيا�ا، أضاف  أو) املنتج، املضرور(بوجود عالقة بني الطرفني 

عدم اكتشافه، مل يرتك املضرور بدون تعويض، بل اقر التعويض على عاتق الدولة، بشرط إثبات أن  أو

، قد تطرأ 8الضرر ال يد للمضرور فيه، وهو ما يؤكد أن مسؤولية املنتج تبقى مسؤولية اقرها القانون

حلاصلة يف ا�ال االقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي، عليها تغيريات مستقبال نتيجة التطورات ا

  . جيعلها ثورة يف القواعد التقليدية للمسؤولية

  :مسؤولية المنتج مسؤولية ذات طابع موضوعي .2

أي ويهدف من ذلك املشرع إعفاء املضرور من املنتجات املعيبة من إثبات خطأ املنتج، 

تبار غيها خلطأ املنتج، جيعلها تقوم على معيار مسؤولية تقوم على إثبات عيب املنتجات وال اع

  .9موضوعي، ال على معيار شخصي

كما أن سبب إقرار هاته املسؤولية يرجع كذلك إىل أن فكرة اخلطأ أصبحت ال تصلح  

كأساس للمسؤولية يف ظل تطور وسائل اإلنتاج وأساليب البيع، ليتقدم دور الضرر كأساس هلا، نظرا 

ما جيعل املنتج ملزم بان يثبت عدم تعيب  ، وهو10نتج من قبل املضرورلصعوبة إثبات خطا امل

غري أن ذلك ال  ، خاصة أثناء طرحها للتداول، أي أن العيب حلقها بعد طرحها للتداول،11منتجاته

أثناء عمليات  أخطاء أوتقصريا  املسؤولية بصفة مطلقة، فقد يكون العيب بسبب يعفيه من

خذ باألساس املوضوعي ملسؤولية املنتج على إطالقه، بان تكون لصيقة لكنه ال ميكن األ، 12اإلنتاج
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وسط تستبعد اخلطأ ومتطلباته، لكنها تتطلب إثبات عيب املنتوج إىل جانب بالضرر وحده، بل حل 

  .13الضرر

وظهور هذه املسؤولية كانت نتيجة اآلراء اليت نادت �جران النظرية الشخصية واألخذ بالنظرية 

يت تقوم على أساس الضرر، كون اخلطأ مبتطلباته يف ظل التطورات احلاصلة مل يعد يصلح  املوضوعية ال

  .كأساس للمسؤولية، نظرا لعجز املضرورين عن إثباته وبقائهم دون تعويض

  :مسؤولية المنتج إعماال لقواعد االلتزامات .3

عد القانون ويظهر ذلك جليا يف معظم التشريعات اليت اعتمد�ا، أين مت إدراجها ضمن قوا

فأوردها املدين وليس ضمن قواعد محاية املستهلكني، ومت تصنيفها ضمن األحكام العامة لاللتزامات، 

املشرع اجلزائري ضمن القسم الثالث حتت عنوان املسؤولية الناشئة عن األشياء، من الفصل الثالث 

ل واملتمم، وهو ما ورد كذلك يف املعنون بالعمل املستحق بالتعويض، من القانون املدين اجلزائري املعد

 أنالقانون املدين الفرنسي، أين نص على أن أحكام هذه املسؤولية ال ختل باحلقوق اليت ميكن 

 أواخلطأ ( للحصول على التعويض آخر لضحية، عن طريق إتباع نظام قانوينيتمسك �ا ا

  .نظام املسؤولية املدنية وهو ما جيعلها برغم إحاطتها بنظام قانوين خاص، تبقى ضمن، 14)الضمان

  :مسؤولية المنتج من النظام العام .4

أي ال جيوز على األطراف خمالفة قواعدها، فال ميكن لألطراف االتفاق على استبعاد املسؤولية 

التخفيف منها، ويعد باطال ما مت االتفاق عليه ويعترب   أوعن األضرار اليت تلحقها املنتجات املعيبة 

ورد يف القانون املدين الفرنسي، إال أن هذا األخري أجاز وجود شرط  حسب ما، 15كأن مل يكن

، هؤالء قد ال 16اإلعفاء من هاته املسؤولية يف األضرار اليت تصيب األموال يف العالقة بني املهنيني

  .يعتربون مستهلكني باملفهوم الضيق لتعريف املستهلك

ن اخلصائص األساسية ملسؤولية املنتج تتمثل ر انه بالرجوع إىل توصية اللجنة األوروبية، فاــــغي

  :17فيما يلي

 .مسؤولية موضوعية - 

 .مسؤولية سببية تقبل الدفع بسبب خماطر التقدم العلمي - 

 .مسؤولية حمدودة يف الزمان - 

 .مسؤولية ال ميكن االتفاق عن استبعادها - 

  . مسؤولية تضامنية يف حالة تعدد املسؤولني - 
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  أركان مسؤولية المنتج :ثانيا

الضرر : ها من نظم املسؤولية املدنية تقوم مسؤولية املنتج بتوافر ثالث أركان تتمثل يفكغري 

سوف نتطرق ، 18والعيب والعالقة السببية بينهما، وهي ذات األركان اليت وردت يف التشريع الفرنسي

  .إليها تباعا

  :الضرر .1

املشروعة مصاحله  أووهو األذى الذي يصيب اإلنسان من جراء املساس بأحد حقوقه 

، أما من الناحية القانونية فلم حيض بتعريف، كون ذلك من اختصاص 19)اجلسد، املال، العواطف(

يف قانون محاية املستهلك  إماالفقه، أين اكتفى التشريع اجلزائري باشرتاطه للحصول على التعويض، 

ي نقص مع إنتاج سلعا نزيهة قابلة للتسويق، ال تنطوي على أوقمع الغش، فنص على ضرورة 

، ويقسم الضرر إىل 20مصاحلهم املادية واملعنوية أوالضمان بعدم اإلضرار بصحة وسالمة املستهلكني 

  : 21ثالثة أنواع

، حمققاالضرر املادي وهو الذي ميس حبقوق الشخص املالية، ويكون مستوجبا للتعويض إذا كان  - 

 .طالب التعويضوشخصيا بوقعه على  يكفي بان يصبح وقوعه وشيكا، أووقع بالفعل 

الضرر املعنوي وهو الذي ميس مبصلحة غري مادية، كالعاطفة والشرف، فال ميس الشخص يف ذمته  - 

املالية، كفقدان املكانة املعروف �ا، فيصاب باألمل واالضطراب نتيجة املساس بتلك املشاعر، وجتب 

 ).حمققا وشخصي(فيه نفس الشروط 

عجز، وهو  أوإصابة  أولشخص يف جسده من وفاة الضرر اجلسماين وهو الضرر الذي يصيب ا - 

     .بدوره يسبب أيضا أضرارا مادية ومعنوية
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  األساس القانوني لمسؤولية المنتج: المحور الثاني

يقع على هذا األخري بتعويض املضرور بسبب منتجاته  إن املسؤولية املدنية للمنتج هي التزام

العالقة اليت تربطهما، غري أن األساس القانوين الذي تقوم عليه  املعيبة املتسببة يف ذلك، مهما كانت

هذه املسؤولية يبقى حمل نقاش، بسبب اعتمادها على الضرر واستبعاد اخلطأ، ما يرجح فكرة استبعاد 

ا استبعاد فهل يعد ذلك  ،األسس القانونية اليت تقوم عليها املسؤولية املدنية وفق القواعد التقليدية

؟، أم أن بروز فكرة العيب كأساس قانون هلاته )أوال(س قانوين تقوم عليه مسؤولية املنتج للخطأ كأسا

، أم أن نظرية املخاطر اليت تقوم على حتمل )ثانيا(املسؤولية كافية يف ظل تأثر التشريعات احلديثة �ا 

  .)ثالثا(، تكفي لتكون أساس قانوين ملسؤولية املنتج التبعة ولو يف غياب أي خطا من املنتج

  مسؤولية المنتجقيام الخطأ في  دور :أوال

وسامة، ازداد  اإلنتاجية، واستعمال املصانع ملواد خطريةيف ظل التطور السريع يف التقنيات 

األضرار هلاته املنتجات، وكان من الصعب على هؤالء إثبات خطا املسؤول عن ذلك،  ضحايا  معها

، ما ولد بقاء فئة كبرية من 22ستعملة وليس من فعل اإلنسانكون األضرار كان بفعل اآلالت واملواد امل

   .األطرافالضحايا بدون تعويض وهو ما ولد وضع غري متوازن بني 

كل ذلك قلص من دور اخلطأ يف مسؤولية املنتج، وجعل املختصني يبحثون عن أسس جديدة 

بقي إطار املسؤولية املدنية   هلذه املسؤولية تكفل محاية أكثر ملستهلكي هاته املنتجات، إال إن ذلك

واحلرص بصفته مهين وحمرتف، يف مقابل  وعدم توخيه احليطة احنراف املنتج كون املضرور ملزم بإثبات

وهو ما يعترب أخطاء تلحق العيب باملنتوج، قد تكون ، )املستهلك(غياب ذلك لدى الطرف اآلخر 

  . 23مبغياب اإلعال أخط أويف الصناعة  أخط أويف التصميم  ـأخط

إن األخطاء السالفة الذكر، هي أخطاء متفاوتة من حيث اعتمادها كأساس ملسؤولية املنتج 

فوجود بعضها كاف لقيام هاته املسؤولية دون البحث عن وجود خطأ من جانب املنتج يف حد ذاته،  

عاملا ، بصفته مهين كون خطا التصميم وخطا الصناعة عيبان داخليان كافيان لقيام مسؤولية املنتج

، أما خطأ انعدام اإلعالم فهو عيب خارجي، يأخذ حكم اخلطأ اليت تقوم  24خببايا منتوجاته وتأثريا�ا

كونه عند ختلف واجب اإلعالم يف املنتوج يكون املنتج عليه املسؤولية املدنية وفق قواعدها التقليدية،  

  .قد ارتكب خطأ يتحقق الضرر تثبت مسؤوليته عن ذلك
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اعة واخلطأ يف التصميم، بتحققهما يثبت عيب املنتوج، ومنه انعدام سالمة فاخلطأ يف الصن

وعلى هذا األساس تقع مسؤولية املنتج، ما يرتب على املنتج إخالال بااللتزام بالسالمة،  املنتوج،

 ، إما انعدام اإلعالم فهو إخالال بإلتزاما قانوين ورد يفوأساسها يكون بانعدام السالمة ال بوجود اخلطأ

  .25به يرتب مسؤولية املنتج واإلخاللتشريعات محاية املستهلك، 

ومنه خنلص إىل أن خمتلف التشريعات أعفت املضرور من إثبات خطأ املنتج، نظرا للتطورات 

اليت وصلت التقنية اإلنتاجية، اليت صعبت عليه إثبات ذلك، غري انه يبقى عليه إثبات عيب املنتوج، 

  . إقرار مسؤولية املنتج الذي أصبح شرطا أساسيا يف

  عيب المنتوج أساس لقيام مسؤولية المنتج :ثانيا

يف ظل تراجع اخلطأ لقيام مسؤولية املنتج، حاول الفقهاء والقضاة البحث عن نظام قانوين 

أي تبين مسؤولية بدون خطأ، فتم إعمال يشتمل على كل األضرار اليت تسببها املنتجات املعيبة، 

املسؤولية ومت اعتباره هو األنسب لذلك، كون عيب السالمة يف املنتوج ينطوي العيب كأساس لقيام 

، اليت يتم ضمانه يف إطار )املبيع(على خطر غري عادي، وهو عيب ال يعرب عن العيب يف املنتوج 

  .، كو�ا عيوب مادية مت معاينتها موضوعيا)ضمان العيوب(التزامات البائع 

وجود خطر غري عادي، وهو إخالل بالتزام بالسالمة من قبل  كما أن العيب يف املنتوج يرتجم

املنتوج الذي يلحق : وهو ما جيعل املنتوج خطريا، فاملنتوج املعيب كما يعرف بأنه، 26املنتج

  .27باألشخاص أو األموال أخطارا، وبالتايل أصبح العيب يقدم كشرط إلعمال مسؤولية املنتج

تأثري التشريعات رط  لقيام مسؤولية املنتج، ليس حتت ما يف فرنسا فقد مت إعمال العيب كشأ 

يف اعتمادها على التزام البائع بسالمة  ، وإمنا بسبب دور نظرية ضمان العيوب اخلفيةلمسؤوليةاحلديثة ل

  .28املنتوج، وانفصال عيب انعدام السالمة عن عيب الشيء املبيع

عجز اخلطأ ليكون أساس لقيام كل ذلك جعل من العيب أساسا لقيم مسؤولية املنتج يف ظل 

هاته املسؤولية، غري أن ذلك مل يكن بشكل �ائي نظرا للتطورات احلاصلة وظهور نظريات أخرى 

  .لتكون كأساس فعال لقيام مسؤولية املنتوج، من خالل اعتماد نظرية التبعة
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  نظرية التبعة كأساس لقيام مسؤولية المنتج   :ثالثا

املخاطر أ�ا تركز على الضرر دون االهتمام بسلوك حمدثه، وهو ما  أواألحسن يف نظرية التبعة 

مت إقرارها نظرا لعجز القواعد  األخريةجعلها تتقدم على كامل األسس لقيام مسؤولية املنتج كون هاته 

  .ضرورين دون بقائهم دون تعويضاتالتقليدية يف إنصاف امل

 أووالضرر فقط، كو�ا ال �تم بسلوك الفاعل  إن نظرية حتمل التبعة تقوم على فكرة الضرر     

حمدث الضرر بل �تم جبرب الضرر، كون نشاطه استحدث ضررا وعليه حتمل تبعة نتائجه، بالتايل 

فتلقي تبعة الضرر على ، 29يكون الغنم بالغرم، أي جرب الضرر مقابال للمنفعة اليت حتصل علبيها املنتج

، دون النظر يف )العيب(ج، الذي أنتج منتوجا حيتوي على خماطر من تسبب فيه وهو بطبيعة احلال املنت

  .قصده يف ذلك أومسلكه 

كما أن أنصار نظرية التبعة كأساس ملسؤولية املنتج، انقسموا إىل رأيني، فمنهم من يرى أن 

أ�ا تقوم على أساس املخاطر املقابلة للربح، فمن ينتفع بشيء عليه حتمل خماطر ذلك النشاط وهو 

يعة احلال املنتج، ومنهم من يرى أ�ا تقوم على فكرة اخلطر املستحدث، فاملنتج ملا ينتج أي منتوج بطب

 )املنتج(يكون قد استحدث خطرا، فإذا وقع ضررا بسبب ذلك املنتوج استوجب على مستحدثه 

  .التعويض

   وما يدعم فكرة أن أساس مسؤولية املنتج هو نظرية التبعة، تعريف األستاذ

SAVATIER هي االلتزامات التي تؤخذ على عاتق من يكون مسؤوال عن نتائج : "سفاتيي هلا

، وهو ما يؤيد فكرة اخلطر املستحدث، فكل من اوجد شيئا خطرا، نشا عنه "النشاط الذي يقوم به

، )وجود اخلطأ من عدمه(ضررا، ملزم بتعويض املضرور من ذلك، بصف النظر عن سلوك املسؤول 

واملسامهة يف ذه النظرية على اإلطالق ، يؤدي إىل القضاء على املبادرة واإلبداع، غري أن األخذ �

  .30تطوير التكنولوجيا

وبذلك فان مسؤولية املنتج هي مسؤولية بقوة القانون مبنية على فكرة احلماية من املخاطر اليت 

لة حبل إشكاالت أصبحت حتدثها املنتجات املعيبة، فهي تثبت دون االعتداد باخلطأ، وهي الكفي

املخاطر املتصلة بتطور اإلنتاج، غري أن هناك من يرى انه ال توجد مسؤولية بدون خطأ، كون البحث 

جيدا يف هذه املسؤولية جيد أن اخلطأ ال زال يعترب هو األساس احلقيقي هلا، كون شروطها ال تزال 

ل، ، فوجود العيب يعين اخلل)سببيةإثبات الضرر والعيب والعالقة ال(ضمن قواعد املسؤولية التقليدية 

  .31وهو ما يتداخل مع فكرة اخلطأ
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  الخاتمة

ختاما نرى أن مسؤولية املنتج احتلت مكانة مرموقة يف املسؤولية، كمسالة قانونية ترتبع على 

رأس مسائل القانون املدين، أل�ا تستهدف أرواح األبرياء من خطر املنتجات احلديثة اليت تنجم عنها 

، خاصة يف ظل التطور التكنولوجي والصناعي للعمليات اإلنتاجية، هذه الظاهرة اليت األضرار

تغيريات جوهرية وعميقة يف  إدخالتستهدف هاته املسؤولية  أينأصبحت ترافق تداول املنتجات، 

بة البنيان القانوين للمسؤولية املدنية، جيعل منها حميطا يتجمع فيه كافة املضرورين من املنتجات املعي

مكرر من  140من الغري، من خالل ما جاءت يف املادة  أوتج سواء كانوا على عالقة تعاقدية مع املن

  .القانون املدين اجلزائري

إن إجياد املشرع ملسؤولية خاصة باملنتج، خارج نطاق وقواعد املسؤولية التقليدية، جاء من 

ألضرار اليت أصابتهم بفعل املنتجات اجل التكفل األمثل والعادل للضحايا من جانب التعويض عن ا

املعيبة، يف ظل قصور القواعد التقليدية، وهي املنطلق الصحيح والصواب، غري انه يف ظل إلزام 

الضحية بإثبات عيب املنتوج، يف مقابل متكني املنتج من التملص من هذه املسؤولية بإثبات خماطر 

منها نظاما قانونيا ال خيرج عن نطاق قواعد  وهو ما جيعلخطأ املضرور ذاته،  أوالتطور العلمي 

   . املسؤولية املدنية، يف ظل عدم اعتمادها على أساس قانوين واضح

غري أن املشرع اجلزائري حسن ما فعل من خالل تبنيه هاته املسؤولية، كآلية تعويضية لضحايا 

رى مبا متتاز به من خصائص حوادث املنتجات املعيبة، إال انه كان من الالزم أن يفصل فيها مبواد أخ

ومميزات، جتهل منها مزجيا بني قواعد املسؤولية التقصريية واملسؤولية العقدية، وهو ما جعل الواقع 

التطبيقي هلا يصطدم بصعوبات وحيرم العديد من املضرورين من احلصول على التعويض، نتيجة الرجوع 

  . إىل تطبيق القواعد العامة للمسؤولية

                                                           
، 05/10القانون رقم ، املتضمن القانون املدين، املعدل واملتمم ب26/09/1975، واملؤرخ يف 58- 75األمر رقم   1

  . 2005، 44ر، العدد .، ج20/06/2005املؤرخ يف 
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  20-18 ، ص ص2015العقود، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 
  . 22نقال عن مخيس سناء، املرجع السابق، ص 4
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    ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، دكتوراه ةطالب - بـــــالـــــة رشـــــــيــــدة

  بومرداس -جامعة امحمد بوقرة

  دور مبدأ تعويض األضرار في تطّور نظام المسؤولية المدنية
  

  مقدمة

إّن مسألة مستقبل املسؤولية املدنية فتحت جمال النقاش الواسع بني الفقهاء والباحثني يف 

وأّن مبدأ تعويض األضرار هو  ، خاصة لقانون حول البحث عن وظائف وأدوار حديثة للمسؤوليةا

  .الغاية األساسية إلعمال قواعد املسؤولية املدنية

، فإّن هذا جيعلها تتطّور بتطّور 1وملا كانت مجيع القواعد القانونية عبارة عن ظواهر اجتماعية

دنية واليت يف سياق تطّورها عرفت بوادر مليالد قواعد أخرى غري ا�تمع على غرار مبادئ املسؤولية امل

  .اخلطأ الضرر، والعالقة السببية: تلك األسس الكالسيكية اليت تقوم على ثالث مبادئ

وأمام التطّور السريع لآلالت واملصانع واستعمال التكنولوجيا املتطّورة اليت جاءت خلدمة 

روز حوادث وأخطار بفعل هذه اآلالت، ما دفع برجال القانون اإلنسان وحتقيق رفاهيته، اجنر عنه ب

إىل البحث عن أسس مستحدثة لضمان التعويض، ومن هنا بدأت ترتسم معامل نظام تعويض جديد 

  .إىل جانب نظام التعويض املقرر يف املسؤولية املدنية الكالسيكية

اإلنسان مبدأ احلق يف  وما ساعد يف ظهور هذا النظام هو تكريس اإلعالن العاملي حلقوق

فمبدأ تعويض األضرار   .2منه 41السالمة اجلسدية، الذي تبناه املؤسس الدستوري اجلزائري يف املادة 

كان الدافع إلعادة النظر يف نظام املسؤولية املدنية واالجتاه لوضع تنظيم التضامن االجتماعي أو كما 

جتماعية اليت مل تعد األسس التقليدية للمسؤولية ملواجهة جمموع األخطار اال بصناديق التـأمينيسمى 

املدنية تكفي ملواجهتها وهذا خلطور�ا واتساع جماال�ا، باإلضافة إىل التقدم العلمي الذي ورغم أنّه 

أحدث أثرا إجيابيا على حياة اإلنسان،وزاد من رقي ا�تمعات، إّال أنّه أنتج بعض اآلثار السلبية ال 

ة وما متّخض عنه من ظهور خماطر ذات طابع مجاعي األمر الذي  تطّلب تبين سّيما يف جمال البيئ

الذي يقوم على قاعدة درأ اخلطر قبل  3منهج جديد يف نطاق املسؤولية املدنية أال وهو مبدأ احليطة

  .وقوع الضرر
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وعليه إذا كان  جرب الضرر هو هدف املسؤولية املدنية  فكيف ميكن لصناديق التعويض ومبدأ 

  .يطة املسامهة يف التّوجه احلديث إلصالح نظام املسؤولية املدنية؟احل

  :سنحاول اإلجابة عن هذه اإلشكالية من خالل املبحثني اآلتيني

  دور صناديق التعويض يف تطور نظام املسؤولية املدنية: املبحث األّول

  و مبدأ احليطة  نظام املسؤولية املدنية: املبحث الثاين

  ور صناديق التعويض في تطور نظام المسؤولية المدنيةد: المبحث األّول

، بفعل كثرة حوادث العمل نتيجة تطّور 19تعود البذرة األوىل هلذا املبدأ إىل أواخر القرن 

اآلالت واملصانع ما دفع إىل البحث عن آليات جديدة جلرب الضرر، وهذا بعدما أثبتت قواعد 

عدم جناعتها يف ضمان التعويض للضحايا من هذه احلوادث  املسؤولية املدنية اليت كانت مطبقة آنذاك

 .4واألخطار

- 66هذا اإلصالح بادر به املشرع اجلزائري قبل إصداره للقانون املدين مبوجب األمر رقم 

، الذي يتضمن تعويض حوادث العمل واألمراض املهنية، أين كان 1966جوان  21املؤرّخ يف  138

املادة االوىل منه يشمل الوقاية من حوادث العمل الطارئة والتعويض  ميدان تطبيق هذا االمر ومبوجب

عنها واألمراض املهنية باستثناء املهن املتعلقة بالقطاع فالحي، ومن هنا كانت االنطالقة إىل اعتبار أّن 

حوادث العمل أصبحت تشّكل خطرا اجتماعيا تقوم صناديق الضمان االجتماعي بدفع التعويض 

، ومن 6يه سنتطرق إىل مظاهر التضامن االجتماعي يف مواجهة اإلخطار االجتماعيةوعل. 5للضحايا

خالل التطرق إىل نظام التأمني كنقطة أوىل، مث نتطرق إىل النقطة املتعلقة بالتكفل املباشر باألضرار 

  .اجلسمانية من طرف الدولة عن طريق ما يسمى بالصناديق اخلاصة

  االجتماعيةنظام التأمينات : المطلب األّول

جيمع نظام التامني بني التعويض وجرب الضرر يف آن واحد، وهو بصفة عامة عبارة عن وسيلة 

، وهنا منيز بني نوعني 7من وسائل التضامن و التعاون بني األفراد ملواجهة األخطار املتعددة بصفة عامة

وتامني على املسؤولية من التأمينات، االجتماعية، تامني عن خطر اجتماعي متعلق حبوادث العمل، 

  .املدنية متعلق حبوادث املرور
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  تأمين حوادث العمل واألمراض المهنية :الفرع األّول

بفرنسا املتعلق بإصالح  1946ظهر هذا النوع من التأمني بناء على القانون الصادر سنة 

رر يف مثل هذه نظام املسؤولية املدنية خاصة يف جمال حوادث العمل، بعد مالحظة أّن التعويض املق

  .8احلوادث ال يتماشى متاما والضرر القائم يف حال تطبيق األسس التقليدية للمسؤولية املدنية

برزت احلاجة إىل تطوير اإلطار التشريعي جلرب الضرر،فبادر املشرع اجلزائري على غرار نظريه 

وادث العمل يتضمن تعويض ح 1966جوان  21املؤرّخ يف  138-66الفرنسي بإصدار األمر رقم 

  .واألمراض املهنية

كل إصابة بدنية ناتجة عن سبب مفاجئ وخارجي في إطار :" وميكن تعريف حادث العمل

 املتعّلق 13-83من القانون  8-7-6وقد مت حتديد حوادث العمل مبوجب املواد . 9"عالقة العمل

  10.حبوادث العمل و األمراض املهنية

ع اجلزائري مل يقدم هلا تعريفا حمددا على غرار باقي وإن كان املشر  أّما األمراض املهنية،

من  63التشريعات املقارنة فإنّه اكتفى بتحديد طرق التعّرف على املرض وهذا طبقا لنص املادة 

  . املتعلق حبوادث العمل و األمراض املهنية 1983يوليو  02املؤرخ يف  13-83القانون 

رض الذي يصيب الشخص بسبب مزاولته مهنة وعلى العموم فإن املرض املهين هو  ذلك امل

  .11حمددة أو نتيجة القيام بعمل معني يف إطار عالقة العمل

فإنّه يستفيد من التأمني عن طريق الضمان االجتماعي كل  13-83من قانون  02ومبوجب املادة 

  .عامل أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمي إليه

من نفس القانون،  4و 3جتماعية مبوجب املادتني وقد مت حتديد املستفيدون من التأمينات اال

وعليه يتكفل صندوق الضمان االجتماعي بتعويض العمال االجراء الذين تعرضوا حلادث عمل بغض 

النظر عن املتسبب فيه، غري أّن ميكن لصندوق الضمان االجتماعي إذا وجد املسؤول عن احلادث 

  .12الرجوع على هذا األخري مبا دفعه   للمضرور

  التأمين عن حوادث المرور:الفرع الثاني

جانفي  30املؤرّخ يف  15-74أساسه القانوين مبوجب األمر  التأمني عن حوادث املرورجيد 

، ويرجع هذا لكثرة احلوادث اليت أصبحت تسبب فيها 13يتعّلق بإلزامية التامني على السيارات 1974

  .املركبات
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يف تعويض ضحايا حوادث املرور برزت فكرة إجبارية  وأمام عجز وقصور نظام املسؤولية املدنية

كل مالك مركبة ملزم " على 15-74التامني على السيارات حبيث نصت املادة األوىل من األمر 

  ".باالكتتاب في عقد التامين يغطي األضرار التي تسببها المركبة

امني ووفق الشروط املتفق من نفس األمر تقوم بتعويض املضرور مبوجب عقد الت 04وطبقا لنص املادة 

  .عليها

املتعلق   1988جانفي  30املؤرّخ يف  31- 88وقد مت تعديل هذا األمر مبوجب القانون 

، باعتبار أّن السيارة أصبحت من اآلالت اخلطرة اليت حتتاج إىل 14بإلزامية التأمني على السيارات

اليت تتسبب فيها مما حيّتم إجبارية حراسة وعناية خاصة بسبب األضرار اجلسيمة النامجة عن احلوادث 

، حبيث هذا التأمني يغطي األضرار اليت تلحق املؤمن له من جراء حتقق 15التامني على املسؤولية املدنية

  .16مسؤوليته جتاه الغري

  تعويض ضحايا األضرار الجسمانية من قبل الدولة: المطلب الثاني

ولة تعويض الضحايا من خالل مت استحداث صناديق خاصة للتعويض، حبيث تتوىل الد

  :االقتطاع من اخلزينة العمومية وتتمثل هذه الصناديق فيما يلي

  صندوق تعويض ضحايا حوادث المرور:ّولالفرع األ

مت وضع صندوق خاص يتكفل بتعويض ضحايا حوادث املرور أو لذوي احلقوق مبوجب األمر 

ينشأ " تنص  70اءت املادة ، حيث ج1970، املتضمن قانون املالية لسنة  69/107رقم 

صندوق خاص للتعويض لضحايا السير المسببة من السيارات ذات المحّرك، ويكّلف هذا 

الصندوق بتحّمل كل أو جزء من التعويضات الممنوحة لضحايا الحوادث الجسدية أو لذوي 

 حقوقهم، عندما تكون هذه الحوادث التي يستحقون عنها التعويض قد تسببت عن السيارات،

وفي الحالة التي يكون فيها المسؤول عن األضرار مجهوال او يكون حقه  حين وقوع الحادث 

ساقطا في الضمان، أو يكون غير مضمون لحد الكفاية أو يكون معسرا بصفة كلية أو 

  .حيث تتكفل الدولة بالتعويض.". ، حيث تتكفل الدولة بالتعويض17."جزئية

ادة أعاله الشخصية املعنوية وميّون من الرسوم املستوفاة خيّول الصندوق املؤّسس بناء على امل

هلذا الغرض من قبل الشركات الوطنية للتأمني، كما أّن هذا الصندوق اخلاص بالتعويض حيّل حمل 

باإلضافة إىل أنّه جيب . الدائن يف حقوقه بالتعويض ضّد الشخص املسؤول عم احلادث أو املؤّمن له
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حكم قضائي أو من صلح حائزاعلى موافقة الصندوق اخلاص  أن يكون التعويض الناجم عن

  .18بالتعويض

  صندوق تعويض ضحايا اإلرهاب:الفرع الثاني

تعرضت اجلزائر خالل فرتة التسعينيات إىل ظاهرة األعمال اإلرهابية اليت خلفت مأساة وطنية 

إىل حتديد الفئات املستفيدة   اجلزائري اجنر عنها املئات من املوتى واألرامل واملعطوبني ما دفع باملشرع

للمستخدمني العسكريني  املتوفني أثناء أدائهم للخدمة من عمليات مكافحة  معاش الخدمةمن  

 19املؤرّخ  01-93المرسوم التشريعي من  145المادة اإلرهاب والتخريب، وهذا مبوجب 

نحصرة يف البداية يف واملتضّمن قانون املالية، وما يالحظ أّن التعويضات كانت م 1993جانفي 

  .سلك اآلمن باعتبارها الفئات اليت كانت مستهدفة من طرف اجلماعات اإلرهابية

املذكورة أعاله،  تّوضح أنّه عند احلاجة، وعن طريق  145من املادة  الفقرة دومبوجب 

شرّع ، أصدر امل1992التنظيم كيفيات تطبيق هذه املادة اليت يسري مفعوهلا ابتداء من أّول يناير 

الذي حيدد كيفيات تطبيق  1993ديسمرب 29املؤرّخ يف  18-93المرسوم التشريعي  اجلزائري

صندوق تعويض " :صندوق للتعويض أطلق عليه 150المادة ،حيث أنشأ مبوجب نص145املادة 

  .كما أنّه وّسع املستفيدين من هذا الصندوق"ضحايا اإلرهاب

، حيّدد كيفيات تعويض 1999فرباير  13املؤرّخ يف  47-99المرسوم التنفيذي وجاء 

األشخاص الطبيعيني ضحايا األضرار اجلسدية أو املادية اليت حلقت �م نتيجة أعمال إرهابية أو 

  .19حوادث وقعت يف إطار مكافحة اإلرهاب وكذا لصاحل ذويهم، مع حتديد مهام الصندوق

تطوير وظائف املسؤولية وعليه ومن خالل هذا املطلب نالحظ أّن نظام التأمني ساهم يف 

املدنية املتمثلة يف الوظيفة اإلصالحية و الوظيفة التعويضية من خالل حتسني سلوك الفرد ودفعه إىل 

اتباع الطريق السوي من جهة ومن جهة أخرى أدى إىل �دئة املضرور بتحقيق نوع من التوازن بني 

ن حتقيق هذا التوازن، وعليه فإّن نظام الضرر و التعويض بعدما عجزت األسس التقليدية للمسؤولية ع

  .التأمني هو مساعد للمسؤولية املدنية وليس منافس هلا
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  األسس الحديثة لنظام المسؤولية المدنية: المبحث الثاني

يري كثري من الفقه أّن وظيفة املسؤولية املدنية جيب أن تتطّور من الوظيفة التعويضية إىل 

ية ليتحول األساس من حماولة جرب الضرر بإعادة احلال إىل ما كان عليه الوظيفة الوقائية أو االحتياط

  20.إىل اختاذ تدابري احليطة لتجنب وقوع الضرر و إبقاء احلالة كما هي عليه

من بني األسس )مبدأ احليطة(إّن التوجهات احلديثة لنظام املسؤولية املدنية تتطلب اختاذ 

دنية نظرا لكونه يرمي إىل درأ اخلطر قبل وقوع الضرر وعليه اجلديدة اليت تقوم عليها املسؤولية امل

  .سنحاول تبيان مدلول هذا املبدأ وكيف ميكنه تقدمي إضافة لنظام املسؤولية املدنية

  المطلب األّول مضمون مبدأ الحيطة وشروط تطبيقه

لقرن املاضي، يرجع التوجه احلديث لتبين مبدأ احليطة يف نظام املسؤولية املدنية إىل سبعينيات ا

وتبلور يف عدة دراسات، نذكر منها  ما قّدمه رجال القانون الفرنسي حول مشروع تعديل القانون 

املدين الفرنسي، حيث أشار إىل أّن نظام املسؤولية املدنية يتطّلب البحث عن أساس جديد وشامل 

  مبدأ الحيطةمة أطلق عليه جلميع األضرار احلالية واملستقبلية حفاظا على كوكب األرض لألجيال القاد

  مضمون المبدأ: الفرع األّول

بدأت ترتسم مالمح هذا املبدأ باعتباره أساسا للمسؤولية املدنية بسب وقوع أضرارا بيئية، 

، جاء هذا 1992ريو دي جانريو املعروف بقمة األرضسنة : مرة بحيث مت اإلعالن عنه ألّول 

املبدأ نظرا لكون الضرر البيئي ذو طبيعة انتشارية مكانا وزمانا، كما أنّه ضرر مجاعي، قد يظهر بصفة 

تدرجيية يصعب إثباته، وقد يكون ضرر جسيم غري قابل لإلصالح، األمر الذي دفع بالباحثني يف هذا 

كري فيتبين مبدأ احليطة الذي يقوم على اختاذ التدابري واالحتياطات الالزمة لوقوع األضرار ا�ال إىل التف

  21.البيئية اجلسيمة

يعود السبب لتبين هذا املبدأ خاصة يف جمال البيئة إىل قصور األسس الكالسيكية للمسؤولية 

  :املدنية يف مواجهة األضرار البيئية،من عدة جوانب كما يلي

كون األضرار ال تظهر مباشرة وإّمنا بصفة تدرجيية ال   ات الخطأ في الضرر البيئيصعوبة إثب -1

تكتشف إالّ بعد مرور مّدة من الزمن، باإلضافة إىل صعوبة حتديد الشخص املخطئ كان يكون الضرر 

  22.حاصال يف منطقة صناعية تشرتك يف إحداث الضرر

سؤولية املدنية والذي من شروطه أن يكون باعتباره ركن أساسي لقيام امل: صعوبة تحديد الضرر-2

مباشرا وشخصيا وحمققا للحصول على التعويض، وهذا مال جنده يف الضرر البيئي الذي يف غالبية 
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األحيان يكون مجاعيا، فهو يصيب عناصر البيئة اليت هلا عالقة حبياة اإلنسان وصحته كاملاء 

  .23.....واهلواء

فبالرجوع للقواعد العامة جند أّن احلق يف التعويض ال يقوم إّال بعد :صعوبة إثبات العالقة السببّية-3

إثبات الضرر وهو ما يّصعب إثباته يف الضرر البيئي لكون األضرار غري مباشرة وبالتايل انقطاع العالقة 

  .24السببية بني اخلطأ و الفعل الضار

  شروط تطبيق مبدأ الحيطة: الفرع الثاني

ية قانونية لألفراد تسعى لتجّنب وقوع الضرر البيئي وليس لتعويضه، يعّرب مبدأ احليطة عن محا

  :وبالتايل فإّن إعمال هذا املبدأ يتطّلب توافر جمموعة من الشروط اآلتية

هذه األضرار يصعب إصالحها، لعدم : وجود خطر ينذر بوقوع أضرار جسيمة مهددة للبيئة -1

، وبالتايل فهو يطّبق يف األضرار اجلسيمة غري 25ابقةالقدرة على إعادة الوسط الطبيعي إىل حالته الس

  .القابلة لإلصالح دون األضرار البسيطة اليت خترج من نطاق هذا املبدأ

حبيث يكون اخلطر غري ثابت لدى العلماء و : غياب اليقين العلمي عن إمكانية وقوع األضرار -2

إىل جتّنب خطر ثابت ومعروفة طبيعته،  ، وهذا ما جيعله خيتلف عن مبدأ الوقاية الذي يسعى26اخلرباء

  .على عكس مبدأ احليطة الذي يقتضي اختاذ تدابري احرتازية خلطر غري مؤكد الوقوع

  

تكريس مبدأ الحيطة في القانون الجزائري و دوره في مجال : المطلب الثاني

  المسؤولية المدنية

لدول هذا ما دفع جّل الدول إىل تبين اصبحت األضرار البيئية متثل أحد االنشغاالت الرئيسة جلميع ا 

  .هذا املبدأ خاصة بظهر أضرار بيئية باتت �ّدد مستقبل البشرية

  تكريس مبدأ الحيطة في القانون الجزائري: الفرع األّول

قامت اجلزائر على غرار معظم الدول بتبين مبدأ احليطة يف عدة جماالت إّما صراحة أو أنه 

- 03يف جمال محاية البيئة مت النص عليه صراحة مبوجب القانون رقم يفهم من مضمون النص، فنجده 

الذي يجب : مبدأ الحيطة" تنص صراحة على هذا املبدأ 06-03، حيث جاءت املادة 10

بمقتضاه أال يكون عدم تّوفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية الحالية سببا في تأخير 
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للوقاية من خطر األضرار الجسيمة المّضرة بالبيئة ويكون  اتخاذ التدابير الفعلية والمتناسبة

  .27.."بتكلفة اقتصادية مقبولة

املتعّلق بالوقاية من األخطار الكربى وتسيري  20-04تضّمن مبدأ احليطة أيضا القانون رقم  -

 فإّن قواعد الوقاية من..........." 08/2الكوارث يف إطار التنمية املستدامة  بنصه يف املادة 

  28...".مبدأ الحذر والحيطة: األخطار الكبرى وتسيير الكوارث تقوم على المبادئ اآلتية

جند أّن هذا املبدأ أخذ به املشرع يف جماالت أخرى غري البيئة خاصة يف جمال محاية املستهلك واليت 

دة تستنج من سياق النص ذلكأّن املشرّع اجلزائري مل ينص عليها بالنص الصريح، حيث نصت املا

املتعّلق حبماية املستهلك وقمع  09/03من القانون  94امللغى بنص املادة  89/02الثانية من قانون 

الغش على االلتزام باألمن املهين فكل منتوج سواء كان شيئا ماديا أو خدمة مهما كانت طبيعته جيب 

وهذا هو هدف ، 29أن يتوفر على ضمانات ضد كّل املخاطراليت من شأ�ا املساس بصحة املستهلك

مبدأ احليطة، وعليه يتبني لنا خاصة من خالل قانون محاية املستهلك رغبته يف تبين فكرة مبدأ احليطة 

 30.بتخصيصه فصال حتت عنوان التدابري التحفظية ومبدأ االحتياط

  دور مبدأ الحيطة في إثراء قواعد المسؤولية المدنية: الفرع الثاني

لق وظائف وادوار جديدة للمسؤولية املدنية تقوم على فكرة يلعب هذا املبدأ دور فعال يف خ

درأ اخلطر قبل حدوث الضرر من خالل اختاذ تدابري استباقية إلصالح األضرار اجلسيمة، بسبب 

تفاقم انتهاك صحة اإلنسان، خاصة فيما خيص احمليط والبيئة عامة، وعليه البد من االرتقاء بنظام 

ى عملية الردع  منتكرار السلوك بعد وقوع الضرر إىل منع وقوع الضرر املسؤولية املدنية القائم  عل

  .وجتّنب اخلطر يف املستقبل

يعّزز قيام املسؤولية املدنية على أساس اختاذ تدابري احتياطية األثر الوقائي للمسؤولية املدنية، 

  .ذلك أّن عدم االحتياط يف حد ذاته يشّكل ضرارا يوجب التعويض

ور الوقائي للمسؤولية املدنية فإّن توسيع مفهوم األضرار القابلة للتعويض يتطلب تفعيل الد

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ختّول للقاضي اختاذ التدابري التحفظية يف  183خاصة وأّن املادة 

 حالة توافر حالة االستعجال فقط ، وبالتايل البد  من التخلي عن تقييد تدخل  قاضي املوضوع عند

  .31احتاذه التدابري التحفظية دون شرطي االستعجال أو الطابع الوشيك حلصول الضرر

 المتضررين حق يساهم تّبين مبدأ  احليطة يف تكريس االلتزام بالسالمة وهذا من خالل كفالة

 خصوصا احملرتف، يباشرها اليت األنشطة أصا�م نتيجة الذيللضرر اجلابر التعويض على احلصول يف
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 المستهلك وصحة بسالمة تضر قد اليت للمخاطر جديدة صورا أفرز الذي التكنولوجي ورالتط بعد

 هذا إلسعاف القضاء تدخل الدائن على اإلثبات تعذر بسبب املسؤول إىل اخلطأ إسناد لصعوبة ونظرا

هلذا كان من الضروري ان يتم التوسيع يف نطاق  احملرتف، عاتق على االلتزام هذا ليفرض املتضرر

  .سؤولية حىت يكون هناك أساس جديد  للتعويض عن الضررامل

  

  خاتمةال

  :هذه الدراسة على قامت

تبيان ما إذا كان باإلمكان إضافة أدوار جديدة للمسؤولية املدنية إىل جانب وظيفتها 

تبين أنظمة مساعدة لنظام املسؤولية املدنية يف جمال التعويض أال   حيث أنّ التعويضاألساسية وهي 

بني الضرر و التعويض بعدما حتقيق التوازن بني سامهت بشكل كبري يف ، ناديق التعويضوهي ص

  .عجزت األسس التقليدية للمسؤولية عن حتقيق هذا التوازن

مل اليوم من رجال القانون تطوير القواعد االتطورات املتسارعة اليت أصبح يشهدها العتتطلب   

ا خبلق نظام تعويضي يتماشى وحجم الضرر باإلضافة إىل القانونية مبا يتماشى وهذه التطورات، وهذ

  .م املسؤولية املدنية الوقائيةاقي توسيع جمال األضرار إىل األضرار احملتملة الوقوع من خالل

تساعد على جتّنب  )ثقافة قانونية(  يساهم مبدأ احليطة يف خلق قواعد سلوك إجيابية  

هذا من خالل اختاذ كل التدابري االحرتازية لتجنب و ، أضرار جديدة مل تكن معروفة من قبل ثحدو 

  .وقوع األضرار أو احلد من أثارها احملتملة

  

 

 
، جوان 31العدد 1علي فياليل، تطّور احلق يف التعويض بتطّور الضرر وتنّوعه، اجلزء األّول، حوليات جامعة اجلزائر -1

  .10ص 2017
يعاقب القانون املخالفات املرتكبة ضّد احلقوق واحلّريات،وعلى  :" املعّدل على  1996من دستور  41تنص املادة  -2

  ".المة اإلنسان البدنية واملعنويةكل ما ميس بس
  12علي فياليل، تطّور احلق يف التعويض بتطّور الضرر وتنّوعه، ملرجع السابق ص  -3
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      ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، "أ"أستاذة محاضرة  - سامية خواثرة.د

  بومرداس - جامعة امحمد بوقرة  

  قواعد المسؤولية المدنية اإللكترونية من حيث األطراف، النطاق واآلثار

  :مقدمة

نتيجة التطور السريع الذي مّس وسائل االتصال احلديثة، خاصة بعد ظهور االنرتنيت اليت 

طت صورة جديدة للتواصل بني األفراد، حيث تتميز بالتقنية واالفرتاضية يف ظل ما يعرف أع

باملعلوماتية، واليت مشلت كل ا�االت، ال سيما يف جمال التصرفات والتعاقدات عن بعد يف خمتلف 

  . مناطق العامل دون احلاجة للتنقل

لتقنية والقانونية سواء من جانب غري أن هذه املعامالت االلكرتونية ال ختلو من املشاكل ا

أنظمة البيانات واملعلومات، أو من جهة املعاملة يف حد ذا�ا، مما استوجب التعويض عن األضرار اليت 

، مما "املسؤولية االلكرتونية"تسببها األخطاء االلكرتونية، وهذا ال يكون إال اذا مت االعرتاف مبا يسمى 

 ما هو :من خالل اإلجابة على التساؤل التايل من املسؤولية،يستوجب البحث يف مفهوم هذا النوع 

أطراف  هي قواعدها اليت ميكن االعتماد عليها يف محاية وما االلكرتونية، املدنية مفهوم املسؤولية

   ؟املعامالت االلكرتونية

ما علينا كان لزاااللكرتونية يف جمال املعامالت االلكرتونية،  املدنية بحث يف مفهوم املسؤولية ولل

حتديد أطرافها، وجمال تطبيقها، وأهم اآلثار االعتماد على املنهجني الوصفي والتحليلي من أجل 

  :وذلك يف حمورين، املرتتبة عنها

  صور املسؤولية اإللكرتونية وأطرافها :احملور األول

  أركان وآثار املسؤولية املدنية االلكرتونية: احملور الثاين
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  المسؤولية اإللكترونية وأطرافها صور :المحور األول

احلديث عن املسؤولية االلكرتونية، حيتم علينا البحث عن تعريف هلذا النوع من املسؤولية، ن إ

مساءلة شخص عن خمالفته لواجب مفروض عليه وهي ال ختتلف عن التعريف العام للمسؤولية بأ�ا 

  .1على مرتكب املخالفةقانوين تستوجب توقيع اجلزاء  أو أخالقيسواء كان ديين، 

تعترب املسؤولية االلكرتونية مسؤولية قانونية تقوم عندما خيل أحد أطراف املعاملة االلكرتونية 

وقبل  -املتعامل االلكرتوين الثاين –بالتزاماته القانونية مما يؤدي اىل احلاق الضرر بالطرف اآلخر 

، مع الرتكيز على املسؤولية املدنية االلكرتونية التطرق اىل أطراف املسؤولية حناول أوال معرفة أنواعها

  .وهي أساس هذا البحث

  :نواع المسؤولية االلكترونيةأ: أوال

 :مسؤولية الكرتونية مدنية، ومسؤولية الكرتونية جزائية ولية االلكرتونية إىلؤ تتنوع املس   

 :المسؤولية االلكترونية المدنية .1

قانونا ويؤدي بالنتيجة اىل االضرار بالغري يف اطار شخص ما بالتزام مقرر  إخاللتتقرر عند 

لكرتوين فتقوم مسؤوليته يف مواجهة إلكرتوين، أو تصرف إمعاملة متت عن بعد، سواء يف شكل عقد 

  .املضرور والتزامه بتعويضه عما أصابه من ضرر

لكرتونية إلية لكرتونية عقدية ومسؤو إمسؤولية : ىل نوعنيإلكرتونية إلوتنقسم املسؤولية املدنية ا

  .تقصريية

وهي تلك املسؤولية الناجتة عن عقد الكرتوين، وتتحقق املسؤولية  :لكترونية العقديةإلالمسؤولية ا -  أ

العقدية إذا مل ينفذ املتعاقد التزامه العقدي تنفيذاً تاماً أو تأخر يف ذلك خبطأ منه وحلق املتعاقد اآلخر 

  .قد عن الضرر احلاصل بسبب خطئهضررٌا بسبب هذا اخلطأ وعندئذ ُيسأل املتعا

تتحقق إذا أخل شخص مبا فرضه القانون من التزام بعدم : لكترونية التقصيريةإلالمسؤولية ا  -  ب

اإلضرار بالغري، وهو التزام واحد ال يتغري سواء يف ظل القواعد العامة أو حىت يف ظل املعامالت 

، فيلحق به تلفاً، فيكون هذا ة للغريمملوكااللكرتونية، كأن يعتدي شخص على برامج الكرتونية 

    .بالتزام قانوين عام ميلي عليه عدم اإلضرار بالغري الشخص قد أخلّ 

 : المسؤولية الجنائية االلكترونية .2

هي تلك املسؤولية املرتتبة على ارتكاب أحد املتعاملني االلكرتونيني لفعل يكّيفه قانون 

ونية مما يستوجب توقيع عليه عقوبة رادعة، وجتدر العقوبات أو قانون خاص على أنه جرمية الكرت 
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أنه اذا ترتبت املسؤولية اجلزائية على أي عمل كّيف على أنه جرمية الكرتونية، يبقى خيضع  إىل اإلشارة

  . بنص إالّ ال جرمية وال عقوبة وال تدابري أمن : مبدأ إىل

املسؤولية اجلزائية،  إىلالتطرق وستنحصر دراستنا يف املسؤولية املدنية االلكرتونية فقط، دون 

االلكرتونية الذي يكون حمال لتحمل  األخطاءمن خالل البحث يف حتديد الشخص املسؤول عن 

املسؤولية االلكرتونية من جهة، ومن جهة أخرى حتديد الطرف اآلخر الذي يكون ضحية هلذا النوع 

حلق يف طلب التعويض عن الضرر والذي يكون له ا ،اإللكرتونيةالتعامالت  إطارمن األخطاء يف 

  .الذي حلق به، وسيتم هذا التحديد من خالل استقراء بعض التشريعات العربية

  أطراف المسؤولية المدنية االلكترونية: ثانيا 

الشخص الذي تصدر عنه املعلومة االلكرتونية، وقد وردت عدة تعريفات قانونية  وهو: المنشىء -  أ

 :هابصدده أمهّ 

بنفسه أو بواسطة من ينيبه بإنشاء او ارسال املعلومات قبل تسلمها وختزينها  الشخص الذي يقوم، - 

 .2من املرسل اليه

 .3الشخص الذي يقوم بإنشاء رسالة املعلومات او ارساهلا - 

 .4رأي شخص يرسل رسالة الكرتونية او يرسل نيابة عنه بناء على تفويض - 

  : بأنه 18/075ن القانون م 3فه املشرع اجلزائري يف نص املادة عرّ : إليهالمرسل  -  ب

الشخص الطبيعي أو املعنوي أو السلـــطـــة الـــعــمــومــيــة أو املصلــحــة أو أي كــيــان آخــر يــتــلــقــى  -

  .معطيات ذات طابع شخصي

  .6الشخص الذي قصد املنشئ تسليمه رسالة املعلومات -

  .7االلكرتونية توجيه رسالة اليه الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي قصد منشئ الرسالة -

بأنه  18/07من القانون  3نص املادة  فه املشرع اجلزائري يفعرّ : المسؤول عن المعالجة -  ت

شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص أو أي كيان آخر يقوم مبفرده أو باالشرتاك مع الغري 

  .بتحديد الغايات من معاجلة املعطيات ووسائلها

اجلهة املرخصة او املعتمدة من هيئة تنظيم قطاع االتصاالت او : ونيجهة التوثيق اإللكتر  -  ث

ذه الشهادات وفقا ألحكام هذا �ي خدمات متعلقة أاملخولة قانونا بإصدار شهادة التوثيق وتقدمي 

  .القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة ملوجبه
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وم مبنح شهادات تصديق شـخص طبيعي أو معـنوي يق: مؤدي خـدمـات الـتصـديق اإللـكـتروني -  ج

  8.وقد يـقـدم خـدمـات أخـرى يف مـجـال الـتـصـديق اإللكرتوين ،إلكرتوين مـوصـوفـة

الشخص احلائز على اداة انشاء توقيع الكرتوين خاصة به من السلطة املختصة ويقوم : قعالموّ  - د

  .بالتوقيع نفسه او عمن يعنيه او ميثله قانونا

شــخص طــبـيــعي يــحـوز بــيــانـات : املّوقع : 2يف نص املادة 15/049انون وعرفه املشرع اجلزائري يف الق

  إنــشـاء الـتوقيع اإللـكرتوين ويتـصرف حلسـابه اخلاص أو حلساب الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي

  .ميثله

او  اي شخص طبيعي او اعتباري يزاول نشاطا جتاريا كبيع السلع او توريدها :البائع اإللكتروني - ذ

  .توزيعها او تأجريها او تقدمي خدمة مهما كان نوعها بوسائل الكرتونية

  :عدة تعريف، حبسب ما يقدمه هذا األخري إىلوينقسم هدا املفهوم : المورد االلكتروني -  ر

  وهو الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يكون وسطا بني مؤلف املوقع  :مورد المعلومات

  .االطالع عليه الذي يريد االلكرتوين واملستخدم

مبقابل  أوومورد املعلومات يقوم ببث الرسائل على املوقع للمتعاملني معه سواء كانت جمانا 

، 10اعالمية أومادي، فكل من يتصل باملوقع حيصل على البيانات اليت وضعها سواء كانت جتارية 

  .الفعل املرتكب و املعلومات وتتحدد حبسب طبيعةأفمسؤوليته تعترب قائمة منذ اصدار للمعطيات 

و مسموعة املوجهة للجمهور، أه دور هذا االخري خبدمة وسائل االتصال مرئية كانت وقد شبّ 

وختتلف عنها من حيث املسؤولية نظرا للنظام التقين لالنرتنيت حيث ال وجود ملدراء النشر الذين 

ادلة عرب الشبكة من عدة يتولون الرقابة وحىت لو وجدوا فال يستطعون السيطرة على كل الرسائل املتب

  .اشخاص ومن اماكن خمتلفة

القضاء املقارن بالعلم ال سيما الفرنسي اىل تطبيق القواعد العامة يف مثل هذه  أوقد جل

و باملعلومات املخالفة للقانون اليت يتم التعامل أاحلاالت اليت ترتبط بالعلم باملضمون غري املشروع 

  .�11ا

 خري مالكا للخدمة أو منفذا هلا، ويقوم بتوريدها ملن حيتاجها، يكون هذا األ: مورد الخدمات

وجيب تعيني شخص طبيعي كمدير للنشر يتحمل املسؤولية عن ما يقدمه من خدمات واليت قد تكون 

الكاذبة اليت يوردها أو  واألخبارعقدية يف حالة إذا ما تعاقد مع الغري، وتكون جنائية عن املعلومات 

واإليداعات  اإلعالنيةعة اليت يعرضها لغريه، لذا جيب عليه احرتام كل القواعد شرو املاخلدمات غري 

 .12ل كمدراء النشر يف قوانني الصحافةأالقانونية للمعلوماتية، ومدير النشر هنا يس
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  أي كيان عام أو خاص يقدم ملستعملي خدماته، : 18/0713مقدم الخدمات وفقا للقانون

 .أو نظام لالتصاالت/ مة معلوماتية والقدرة على االتصال بواسطة منظو 

أي كيان آخر يقوم مبعاجلة أو ختزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة االتصال املذكورة أو  -2

 .للمستعملني

  كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو   :18/0514المورد االلكتروني وفقا للقانون

 .اإللكرتونية  اقرتاح توفري السلع أو اخلدمات عن طريق االتصاالت

كل شخص طبيعي أو معنوي يقتين بعوض أو  :18/05المستهلك االلكتروني وفقا للقانون  -  ز

بصفة جمانية سلعة أو خدمة عن طريق االتصاالت اإللكرتونية من املورد اإللكتـــروين بغرض االستخدام 

 .النهائي

 :بأنه 18/07من القانون  3 فه املشرع اجلزائري يف القانون يف نص املادةعرّ  :معالج من الباطن -  س

كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص أو أي كيان آخر يعاجل معطيات ذات طابع 

  .شخصي حلساب املسؤول عن املعاجلة

كل   : بأنه 18/07من القانون  3عرفه املشرع اجلزائري يف القانون يف نص املادة  :الغير -  ش

آخر غري الشخص املعين واملسؤول عن شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص أو أي كيان 

املعاجلة واملعاجل من الباطن واألشخاص املؤهلون ملعاجلة املعطيات اخلاضعون للسلطة املباشرة للمسؤول 

  .عن املعاجلة أو املعاجل من الباطن

و معنوي يقوم بتخزين املضمون املعلومايت لعمالئه، أهو كل شخص طبيعي  :يواءإلمتعهد ا -  ص

يواء يكون مبثابة مؤجر إلنهم من الوصول هلذا املضمون، ومتعهد اوسائل التقنية اليت متكّ وميدهم بكل ال

جر وللمستأجر احلرية يف نشر ما يشاء من نصوص، صور، ألألمكنة على شبكة االنرتنيت مقابل 

  .15مقاالت وغريها من االنشطة

ي دولة أو أولته واملنشورات اليت تشكل جرائم سواء يف د األعمالويكون مسؤوال عن كل 

خرى ميتد هلا الضرر، وقد تصدت التشريعات املقارنة مؤخرا حملاولة تقنني هذا النوع من املسؤوليات أ

  .خطاء واألفعال ا�رمة يف ا�ال االلكرتوين مؤخراألنظرا للتطور امللحوظ الذي شهدته ا

و أضمون غري املشروع التخلي عن مسؤوليته إال بإثبات جهله بامل اإليواءوال ميكن ملتعهد 

  .16باختاذه االجراءات الالزمة لتفاديه مبجرد علمه به

ن املسؤولية هنا مرتبطة بثبوت اخلطأ وليس بتحمل التبعة واملخاطر، وليس أمما تقدم نستنتج 

  .عليه سواء بذل عناية الرجل العادي يف منع تداول املعلومات غري املشروعة واملخالفة للقانون
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هم االشخاص الذين يكونون حمل للمساءلة عن تداول أمن خالل ما تقدم  نالقد بيّ  إذن

يلي  ، ليأيت يف مانرتنيتالاكة باملعلومات واخلدمات غري املشروعة واملخالفة للقانون من خالل ش

  .لكرتونيةإلعن عناصر املسؤولية ااحلديث 

  أركان وآثار المسؤولية المدنية االلكترونية: المحور الثاني

وكذلك  ،األركانمن خالل هذا احملور نطاق تطبيق هذا النوع من املسؤولية من حيث سندرس 

  .لكرتونيةإلمن حيث اآلثار الناجتة عن حتقق املسؤولية ا

  أركان المسؤولية المدنية االلكترونية:أوال

ختضع املسؤولية املدنية االلكرتونية لنفس قواعد املسؤولية املدنية ذات األحكام العامة 

مع مراعاة الطابع التقين والفين للمعاملة اليت تتم عن بعد وبواسطة األجهزة االلكرتونية، ) اديةالع(

  :وبذلك فهي تقوم على نفس العناصر غري أ�ا ذات طبيعة الكرتونية نلخّصها فيما يلي

 .لكرتوينإلااخلطأ  -1

 .لكرتوينإلالضرر ا -2

 . العالقة السببية بينهما -3

:" من القانون املدين اجلزائري اليت تنص على أنه 124نص املادة من خالل  :لكترونيإلالخطأ ا .1

، "هو كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه ويسبب ضررا يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض

لكرتونيا ويسبب ضررا للغري، إغري أنه بالنسبة للمعامالت االلكرتونية، يكون فيها بالضرورة اخلطأ 

، ويرتكب يف أي مرحلة، غري أن 17د يكون خطأ عقديا مصدره العقد االلكرتوينواخلطأ االلكرتوين ق

ذا كان أثناء إللمسؤولية التقصريية  الكرتونيا مرتبإ من تكييفه القانوين، فيكون خطأ وقت حصوله يغّري 

العقد، وقد يكون خطأ الكرتونيا مرتب للمسؤولية العقدية اذا حصل أثناء  إبراممرحلة التفاوض قبل 

  .ابرام العقد أو أثناء تنفيذه، فيسبب بذلك ضررا للغري مما جيعله يستوجب التعويض

اخلطأ يف تصميم الربامج أو يف تشغيلها، التجسس  :ومن بني صور اخلطأ اإللكرتوين

  .وحنو ذلك ...لكرتوينإلتالف اإلالقرصنة اإللكرتونية، ا ،لكرتوينإلا

ّما يف إخالل مبصلحة حمققة مشروعة لشخص املضرور إلا:" يعّرف الضرر بأنه: لكترونيإلالضرر ا .2

لكرتوين املرتبط إل، أما الضرر ا18ساس املسؤولية وحمل االلتزام بالتعويضأو شخصه وهو أماله 

وعلى  هو ذلك الضرر الذي حيدث مبناسبة معاملة الكرتونية،:" لكرتونية فيّعرف بأنهإلباملعامالت ا



الحديثة المستجدات ظل في وليةالمسؤ  مستقبل  المحور الرابع 
 

2020جانفي  28يوم : جامعة احممد بوقرة بومرداس -كّلية احلقوق والعلوم السياسية 436  

 

سية للشبكة العنكبوتية، وهو على درجة من اخلطورة جلسامة لكرتونية كاملكّونات احلإنات مكوّ 

  .األضرار الناجتة عنه مقارنة بالضرر العادي 

حيث  ،لكرتونيتني العقدية والتقصرييةإلمهية هذا الضرر يف التفرقة بني املسؤوليتني اأوتظهر 

توقع ما عدا يف حاليت الغش واخلطأ اجلسيم، أما لكرتوين املإلوىل على الضرر األيقتصر التعويض يف ا

م ال، ما دام الضرر أيف الثانية فيشمل كل الضرر املرتتب عن العمل غري املشروع سواء كان متوقعا 

  . 19مباشرا

لكرتوين وتطبيقاته يف جمال املعامالت االلكرتونية الرتباطه بالوسائل إلوتتنوّع صور الضرر ا

، فهو يتسم بالدقة يف التقدير والتحديد، كما يظهر يف صورة الضرر املعنوي الرقمية واألجهزة الذكية

  .إالّ أنه ذو طبيعة مادية ومالية

  : لكرتوين يف صورتني أساسيتنيإلويظهر الضرر املادي ا  :الضرر المادي االلكتروني -  أ

 لكرتونية،  إلجهزة األوهو الضرر الذي ميس الربامج املعلوماتية والبيانات ا: الضرر االلكرتوين املباشر

  .ختريبه، وبالتايل املساس باملعلومات االلكرتونية  إىلبرنامج حاسوب آيل فيؤدي  إىلكدخول فريوس 

  ذا هاجم فريوس إوهو الضرر الناتج عن الضرر املباشر، ومثال ذلك : لكرتوين غري املباشراإلالضرر

وبالتايل  ،هذه األخرية ةىل عرقلإاتية فيؤدي لكرتوين له عالقة مبعامالت جتارية أو مشاريع خدمإبرنامج 

ىل الوفاة، إضرار املادية اجلسدية اليت قد تصل ألا إىلقتصاديني، باإلضافة إلحلاق اخلسارة باملتعاملني اإ

  .الت واألجهزة اليت تعمل باحلاسبآلمثل حوادث ا

لوماتية يظهر على اخلصوص يف حالة انتهاك السرية املع :لكترونيإلالضرر المعنوي ا -  ب

والبيانات الشخصية من خالل أنظمة التجسس اإللكرتوين، أو القرصنة وكذلك اخرتاق أجهزة وبرامج 

ومواقع البنوك، مما يرتب فقد ثقة العمالء يف البنك، كما يظهر يف صورة البث االلكرتوين سواء عن 

تشهري والدعايات طريق القنوات الفضائية بالساتاليت،أو عن طريق مواقع التواصل من جرائم ال

  .املغرضة، والتجريح واملساس بكرامة االشخاص وخصوصيا�م

جيب أن تتحقق العالقة السببية بني اخلطأ  :عالقة السببية بين الخطأ والضرر االلكترونيين .3

مل تكن هناك عالقة سببية بينهما فال تقوم  فإذاااللكرتوين املرتكب، والضرر الناتج عن ذلك، 

و أجنيب أللكرتونية، وميكن نفي هذه العالقة بوجود قوة قاهرة، أو بتدخل السبب اإلاة املدنياملسؤولية 

  .نتيجة خلطأ املضرور الضحية بنفسه
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ومسألة حتديد عالقة السببية يف جمال املسؤولية االلكرتونية صعب للغاية، لصعوبة حتديد 

لذي االضرر االلكرتوين ، و أمن جهة، ومن جهة أخرى جهل الكثري للخطأ  ةلكرتونيإلخطاء األا

  .يني لتحديده بدقة وفنّ حيتاج اىل تقنيّني 

  آثار المسؤولية المدنية االلكترونية: ثانيا

ترتب املسؤولية اإللكرتونية جمموعة من اآلثار نلخصها يف اإلثبات، والتعويض، والتحكيم 

   .االلكرتوين كطريق حلل النزاع القائم

على املدعي الذي يدعي شيئا  اإلثباتيقع عبء : لكترونيةإلثبات في المسؤولية المدنية اإلا -  أ

قرينة قانونية غري قاطعة، فاملدعي ملزم بإقامة لخمالفا للوضع الثابت أصال أو عرضا أو ظاهرا، أو خمالفا 

  . 20الدليل على ما يّدعيه سواء كان مدعي أصال أم مدعى عليه فيها

لكرتونية من إلأركان املسؤولية املدنية ا ثباتإثبات بكل الطرق ويتحمل املدعي إلويكون ا

ثبات العالقة السببية إىل ضرر جسدي، أو ضرر معنوي، و إلكرتوين وقد يتعداه إلكرتوين، وضرر إخطأ 

بينهما، غري أنه ميكن أن يعفيه القانون من وجود أحد هذه األركان، وإذا افرتض وجوده سواء كان 

  .21قابل لذلك هذا االفرتاض قابل إلثبات العكس أو غري

ووسائل اإلثبات احلديثة  تلعب دورا هاما وحامسا يف هذا الصدد ولعل أبرزها املصغرات 

الفيلمية حيث يتم تصوير املستندات وتصغريها وختزينها واسرتجاعها يف الوقت املناسب، وتقدمي صور 

معينة وأسطوانات عنها وهناك ذاكرات احلاسبات اآللية اليت يتم التعبري عنها مبخرجات ودعامات 

يضا للمحررات والتوقيعات االلكرتونية وما حتمله من رموز أ، باإلضافة 22الفيديو والشرائط  املمغنطة

  .23وأرقام ذات طابع منفرد تسمح بتحديد هوية صاحبها

يتم تقرير املسؤولية االلكرتونية بناء على حكم : كترونيةإللالتعويض في المسؤولية المدنية ا -  ب

ة املختصة بالنظر يف الدعوى، اليت يرفعها املتضرر من املعامالت االلكرتونية، خاصة يف صادر من اجله

ية، ومىت حتققت احملكمة من توافر اخلاطئ أو املّضر للوسائل الرقمية واألجهزة الذكّ  ستخدامالاجمال 

  .ين جزائريقانون مد 124لكرتونية، حكمت بالتعويض، طبقا لنص املادة إلأركان املسؤولية املدنية ا

أما طريق التعويض فيحددها القاضي وفقا للظروف، فقد يكون مقسطا أو مرتبا، واألصل أن 

ن كان ممكنا، أو حيكم ببعض إعادة احلال ملا كان عليه إيدفع نقدا لكن ميكن للمتضرر طلب 

  .قانون مدين جزائري 132عانات اليت تتصل بالعمل غري املشروع، وذلك وفقا لنص املادة إلا
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وميكننا القول أن التعويض النقدي هو املعمول به بالنسبة للمسؤولية ، وهذا الستحالة تطبيق 

، وحنو ذلك....صور التعويض األخرى نتيجة ختريب الربامج املعلوماتية، والبيانات اخلاصة باحلواسب

السرية، كما  ويكون نقدا حىت بالنسبة لألضرار املعنوية كاملساس باملعلومات الشخصية أو البيانات

  .ضافة للتعويض النقدي، هناك تعويض معنوي ، كرد االعتبار للضحيةإميكن للقاضي 

ىل ما كان عليه قبل وقوع الضرر، وذلك إعادة احلال أي إوميكننا احلديث عن التعويض العيين 

م العقدي لكرتونية الناشئة يف جمال العقود واالتفاقات، وذلك بتنفيذ االلتزاإلبالنسبة للمسؤولية ا

لكرتونية الصحيحة بإزالة إلالضرر اإللكرتوين، بإصالح املعاملة اإللكرتونية، وتقدمي اخلدمة ا وإصالح

لكرتونية من أجل تفادي التعويض خاصة وأنه يكون باهض يف بعض إجياد تقنيات إمثال الفريوس، أو 

  . األحيان

وىل يشمل التعويض عنها أليف أن الكرتونية العقدية عن التقصريية، إلكما ختتلف املسؤولية ا

أثبت املضرور  إذابالنسبة للضرر املتوقع فقط، أما الضرر غري املتوقع فال جمال للتعويض عنها، إّال 

  .24وجود غش أو خطأ جسيم من جانب املتعاقد معه

يستطيع املتقاضيني : لكترونيةإللكترونية الناتجة عن المسؤولية اإلجراءات رفع الدعوى اإ . ج

صفحات الواب، فيقومون مبأل  إىللكرتونية عن طريق الدخول إلا ىكل صيغ الدعاو على   ل احلصو 

رفاق ملفات مع صحيفة الدعوى ضمن سجل إمكانية إالبيانات املوجودة يف صفحة الواب مع 

لكرتوين خاص بنظام التقاضي إلكرتونيا، وجيوز تعديله وفقا لطلبات احملكمة مث ترسل مباشرة إبيانات 

 وخاص، وإذا مت قبول الدعوى توثق لم كتاب احملكمة عرب قناة مؤمنة وحممية بنظام تشفري معّني ىل قإ

  .اآلليةرساهلا اىل املوظف املخصص خبدمة املعاجلة إلكرتونيا مث يتم إ

صلية والدعوى الفردية من خالل النظام ألويقوم نظام املعاجلة بالربط بني الدعوى ا   

مث ترسل وفقا هلذا النظام اىل احملكمة املختصة املربوطة  الدعوى اإللكرتونية لكرتوين اخلاص بإدارةإلا

  .لكرتونية اخلاصةإللكرتونيا باملوقع اخلاص باحملكمة اإ

 ،و رفضهاأما قبوهلا إيقوم املوظف املختص بفحص صحيفة الدعوى واملستندات ويقرر 

  .  يفيده بذلك و احملاميأاملتقاضي  إىلويرسل رسالة بالربيد االلكرتوين 

ما بالنسبة ملصاريف الدعوى فهي حتدد مسبقا عن طريق برنامج مربمج مسبقا داخل النظام أ

حد أرسال املستندات، ويتم دفع رسوم التقاضي باستخدام إىل احملكمة عند إوتدفع الرسوم مباشرة 

  .ئتمان املصرفيةإلو بواسطة بطاقة األكرتوين إلع افوسائل الد
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حيث لكرتونية إلمن الئحة حتكيم احملكمة ا 08ىل نص املادة إرجوع الب :رونيالتحكيم االلكت . د

و ثالث حمكمني، وذلك مبعرفة أحمكمة التحكيم يتم تشكيلها بتسمية حمكم واحد "  :جاء فيه

سكريتارية احملكمة، ويف حالة تعدد احملكمني يتوىل هؤالء مهمة تعيني حمكم يتوىل رئاسة احملكمة، فإذا 

عن املبدأ الذي يقوم عليه  ا، ومن خالل هذا النص نالحظ خروج"ت السكرتارية هذا األمرتعذر تول

  .ساسي يف تعيني احملكمنيألن اتفاق التحكيم هو املرجع اأالتحكيم العادي وهو 

جراءات التحكيم بتقدمي طلب التحكيم الذي يوجه مبوجب املادة الرابعة الفقرة إويتم افتتاح 

مانة العامة ألىل اإمن احملتكم  1988فة التجارة الدولية بباريس املعدلة سنة وىل من الئحة غر ألا

  .خطار احملتكم ضده يف النزاع باستالم الطلب يف تارخيهإللمركز، اليت تتوىل بدورها 

من الئحة غرفة  2الفقرة  3خطار بطلب التحكيم عرب االنرتنيت حسب نص املادة إوجيوز 

و خبطاب أن يتم من خالل التسليم بإيصال، أعالن ميكن إلو اأخطار إلا" :التجارة الدولية بباريس

تسمح بتقدمي دليل على  تصالاللخرى أو برقية، أو بأية وسيلة أو تلكس أو فاكس أموصى عليه، 

  ".إرساله

:" الفقرة أ من الئحة غرفة التجارة الدولية 4لنص املادة  اخطار موافقإن يكون كل أوجيب 

ن يتم أن يتم يف الشكل الكتايب، و أحبيث جيب  ئحةلالن يكون طبقا أبالغ جيب إي أو أخطار إكل 

ية وسيلة لإلبالغ تسمح بإقامة الدليل أو ألكرتوين إلالربيد العاجل، الفاكس، الربيد ا: رساله بـــإ

  ".عليه

لكرتونية بإدارة جلسات التحكيم يف الشكل اإللكرتوين، من حيث إلتسمح التقنيات ا

ن تقنية الربيد االلكرتوين تسمح بنقل أبادل النصوص والصور واألصوات بشكل فوري، كما مكانية تإ

  .طراف املتنازعةألبني ا فرتاضيةا، كما تعقد جلسات نرتنيتالااملستندات والبيانات عرب 

مهها مبدأ ألكرتوين إلساسية للتحكيم األلكرتوين بنفس املبادئ اإلجراءات التحكيم اإتأخذ 

طراف أحرتامهما بني إن املداولة املرئية تليب مقتضيات أق الدفاع ومبدأ املواجهة، باعتبار حرتام حقو إ

 .25اخلصومة

يا، ما ودّ إلكرتونية بصدور القرار التحكيمي الذي يكون واجب النفاذ إلوتنتهي اخلصومة ا

  . التنفيذيةباللجوء اىل القضاء بدولة التنفيذ للحصول على أمر التنفيذ، وتذييله بالصيغة  وإما
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  :خاتمة

املسؤولية  أنواعنوع من لكرتونية املدنية، إلاملعامالت ا إطاريف لكرتونية إلاملسؤولية ا تعترب

احلديثة وعلى وجه  تصاالتالا يف أجهزة التطور احلاصل نتجت عناملعروفة يف القواعد العامة  املدنية

  .فراد ألاعن بعد بني  التعامل لكرتونية منها للحاجة يفإلاخلصوص ا

لكرتونية عدة خماطر سواء تسببها األجهزة الرقمية يف حد ذا�ا، أو إلوتنتج عن املعامالت ا

 يفميكن أن يرتكبها األشخاص الذين يتعاملون �ا، هلذا كان لزاما البحث عن احلماية القانونية املقررة 

أو حىت أضرارا مادية نية لكرتو إحال متت هذه األخطاء، خاصة إذا نتجت عنها أضرار سواء أضرارا 

  .معنوية

من لكرتونية إلولقد سارعت العديد من التشريعات واألنظمة القانونية إىل اعتماد املسؤولية ا

محاية  وفقا ملا يتماشى وطبيعة هذا النوع من املسؤولية العامة للمسؤولية املدنيةالقواعد إسقاط خالل 

املعاملة االلكرتونية، وكذلك  م كال حبسب موقعه يفلكرتونيني من أي ضرر قد يصيبهإلللمتعاملني ا

، وحتمية معنويأو مادي  كرتوينإللكرتوين، وضرر إ، من خطأ ةلكرتونيإلركان املسؤولية اأعالقته ب

  .هذه التشريعات واألنظمة القانونية، ونتطلع للمشرع اجلزائري أن حيذوا حذو العالقة السببية بينهما

                                                           
اجلامعية، حممود جالل محزة، املسؤولية الناشئة عن االشياء غري حية يف القانون املدين اجلزائري، ديوان املطبوعات  1

  .15اجلزائر، ص 
  .2001لسنة  85قانون املعامالت اإللكرتونية األردين رقم  2
  .2015لسنة  15، رقم االردين  قانون املعامالت اإللكرتونية 3
  .سلطنة عمان 69/2008مرسوم سلطاين قابوس، رقم  4
لطبيعيني يف جمال معاجلة املعطيات ، يتعلق حبماية األشخاص ا2018يونيو  10،املؤرخ يف   18/07قـانـون رقــم  5

  .ذات الطابع الشخصي
  .قانون املعامالت االلكرتونية األردين، مرجع سابق 6
  .قانون املعامالت اإللكرتونية، مرجع سابق 7
يـــحـــدد  2015، أّول فــــبـــرايــــر ســـنـــة: لـ  املوافق 1436ربـيع الـثـانـي عام  11املـؤرخ يف  04 - 15القانـون رقم  8

  .2015، لسنة 06الــــقـــواعـــد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكرتوين، اجلريدة الرمسية العدد 
  .املرجع نفسه 9

  .179، ص 2003املسؤولية االلكرتونية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، االسكندرية، مصر، : حممد حسني منصور 10
     www.eohr.org   لىجرائم االنرتنيت حبث منشور ع 11
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  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، "أ"أستاذة محاضرة  -تيحةـّزام فـح .د

  بومرداس -جامعة امحمد بوقرة

  تحـــديات المسؤولية المدنية عن فعل األشــياء الذكية

 :مقدمة

ميثالن موضوعا للخيال العلمي، إال أن ما كان   لطاملا اعترب الذكاء االصطناعي والروبوتات

فالذكاء . قلقا أثارت السنوات األخرية حقيقة ثابتة، وبقدر ما أثارت من اهتمام يعترب خياال أصبح يف

االصطناعي هو بعبارة بسيطة أمتتة النشاطات اليت ال طاملا انفرد �ا اجلنس البشري، كفهم اللغة 

 الكالم، والتعرف على الوجوه، وحترير الصور الذكي، وإنتاجالطبيعية والتعرف اآليل على الكلمات، 

فنحن اليوم حماطون بآالت ذكية تزداد انتشارا يف حياتنا . اخل... والقيادة الذاتية، وحىت التعبري الفين

مساعدة األطباء أو القضاة أو برجميات بإمكا�ا من مركبات مستقلة، طائرات بدون طيار، أو : اليومية

  ...اإللكرتونيةللتجارة  األذكياءاحملامني يف أنشطتهم املهنية، دون إغفال العمالء 

ميّكن  إذالسالمة املرورية،  -على سبيل املثال-التطبيقات الذكية املعروفة يف اجلزائر تناولت 

للصور املسجلة، والكشف يف  اآلينالفيديو التحليل عرب الذكاء االصطناعي من خالل أنظمة املراقبة 

بشكل " العيون الرقمية"وتستخدم هذه . نفس الوقت وبصفة تلقائية عن جمموعة من التهديدات

جهزت  مركبا�ا باألضواء الساطعة وبعدة  اليت كانت قد  قوات الشرطة الوطنية،متزايد من قبل 

 -يف حالة السري أو الرتكني -كامريات ذكية قادرة على املسح الفوري جلميع لوحات ترقيم املركبات 

نظاًما مؤخرا  مديرية األمن الوطين لقتأط كما .ومقارنتها تلقائًيا بقاعدة بيانات املركبات املسروقة

  .فاظ على كرامتهم ومراعاة حقوق اإلنسانذكًيا جديدا لضمان أمن املوقوفني للنظر واحل

وإذا كانت الثورتان الصناعيتان األوليتان قد مكنتنا من استبدال عضالتنا باآلالت، فإن الثورة 

حبيث يتحول العامل الذي نعيش فيه بغزو  أدمغتنا بالذكاء االصطناعي،عاض الرقمية تتجه حنو است

، مبا يف ذلك بيئتنا آلالت الذكية وخوارزميات التعلم اآليل والشبكات العصبية حياتنا اليوميةا

اليت أثرت �ا هذه الثورة الرقمية جذريا النظر يف الكيفية  - عندئذ-االجتماعية، فأصبح من الضروري 

   .على األسس القانونية
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 بغض فرضاعلى حياتنا  مفروضةبوتات إىل حياتنا األساسيَّة، وهو ما جعلها دخلت الرو لقد 

اذ القرار بشكٍل ذايتٍّ وأداٍء مينح ، إنَّ ما تقبل جمتمعنا العريب هلاالنظر عن مدى  اآللة قدرة التفكري واختِّ

 Intelligence Artificielle "الذكاء االصطناعي": مثايلٍّ هو مرورها مبراحل الربجمة اليت يفرضها

(IA) إنتاج الروبوت أحد ا�االت الفرعيَّة لتكنولوجيا الذكاء االصطناعي يعد، حيث.   

الذهول واالرتياب جتاه وقائع روبوتات الذكاء االصطناعي،  موقف فقالتشريعات ت تما زال

ا قد تودي باألرواح واألموال يف واقعنا الراهن، وكأنَّ املشرِّع يرفض الواقع، كما يتقوقع فقهاء   رغم أ�َّ

القانون التقليدي يف الزمن املاضي، ويظهر ذلك من التكييف القانون والقضائي احلايل للروبوت على 

أنَّه شيء، وأنَّ مالكه ُجمرَّد حارس أشياء يقع عليه عب اخلطأ املفرتض متامًا مثل مالك السيَّارة 

م أنَّ الروبوت ُحيرُِّك ذاته مبحاكمٍة عقليٍَّة شبه التقليديَّة، تلك النظريَّة اليت تعود إىل قرٍن مضى، رغ

بشريٍَّة ذات منطٍق واتِّزاٍن؛ ولذلك فهو ليس بكائٍن ُمسريٍَّ ُمنقاٍد كاآللة الصمَّاء اليت يُطلق عليها 

 .، وهذه املعلومة قد باتت من البديهيَّات“الشيء”: تسمية

يف سياق  ة التقليديَّة للقانون املدين، ال بدَّ من تطوير القواعد العامَّ تأسيسا على ما تقدم

ة عن تشغيله؛ فليس من العدالة أن يلَ املسؤول عن أفعال الروبوت وقواعد املسؤو  حتديدمعاجلة إشكاليَّة 

الروبوت وهو آلٌة ال شخصيَّة قانونيَّة هلا، وباملقابل ليس من العدالة أن يُسأل املالك وفقاً لنظريَّة  يسأل

سيطرة احلراسة أو حىت التوجيه والرقابة عليه كما يف  يسيطرالتقليديَّة، وهو ال  تنتمي لعصر اآلالت

طبقا لنص املادة  باقي األجهزة امليكانيكيَّة أو ذات العناية اخلاصَّة اليت قصد�ا نظريَّة حارس األشياء

 .من التقنني املدين 138

منطقيَّة يف بعض احلاالت؛ ألنَّ  كما تبدو إقامة املسؤوليَّة على صانع أو مربمج الروبوت غري

ة واليت ال حصَر  خروج اآللة عن السلوك غري مرتبٍط بالصناعة أو الربجمة بل بظروف الواقع املتغريِّ

  .لنماذجها فال ُميكن زرعها كلها يف برجمة الروبوت

بسبب الثورة اليت تشهدها احلياة اليوم، ليس باألمر الصعب أن يتم استبدال مجيع ف

عات احلياتية واألمور اليومية بالروبوتات، اليت تسهل الكثري يف حتقيق اإلنتاج بكل سرعة ودون االخرتا

أدىن جهد ووقت ،لكن الصعوبة اليت تطرح نفسها كيف ميكن مساءلة الروبوتات عن أفعاهلا الضارة؟ 

ء الذكية حتديد مفهوم األشيا: سنحاول من خالل مبحثني. ولية املدنية؟وعلى أي أساس تؤسس املسؤ 

عدم مواءمة نظام املسؤولية عن فعل األشياء : أول،أما الثاين بحثاليت فرضها الذكاء الصناعي يف م

  .خلصوصية األنظمة الذكية
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  مفهوم األشياء الذكية التي فرضها الذكاء الصناعي: األول بحثالم

الذكاء  يف سياق التحوالت اجلذرية الكلية للنشاطات البشرية، مل يفلت العقد من آثار

االلكرتونية  التجارة جمال يفتقنيات الذكاء االصطناعي  وتطور ظهور انبثق عن االصطناعي، فقد

 Agents électroniques(أذكياء الكرتونيني عمالء يف جمسد الوساطة من جديد شكل

intelligents( مباشر من طرف  تدخل دون التجارية األنشطةمن  العديد بأمتتة يسمحون

بدءا من حتديد األطراف اليت يتعاقدون معها، فالتفاوض حول الشروط التعاقدية، إيل : مستخدميهم

إذ طرحت هذه الوساطة مسائل وانشغاالت قانونية جديدة، غالبا ما . العقود و تنفيذها  إبرامغاية 

فهل ميكن االستمرار يف تطبيق قانون : اتسمت خبصوصية تندرج ضمن سياق العقد اإللكرتوين املربم

لعقود يف هذا السياق؟ تثري هذه االستقاللية يف عملية إبرام العقد وتنفيذه من قبل الروبوتات، يف ا

ان الواقع، مسألة مدى قابلية استيعا�ا من قبل التقنيات القانونية املعمول �ا، حيث انه ال شك يف 

من املمكن االعرتاف له ولكن هل الوكيل،  للعميل االلكرتوين يشبه اىل حد بعيد دور" التقين"الدور 

بدور مماثل يف وقت تنحصر فيه الوكالة على اشخاص القانون؟ ماذا ايضا عن عواقب سلوكه غري 

  املتوقع؟

  العناصر المكونة للشيء الذكي : أوال

تكوين ل ااخلوارزميات واأللغورمتات مصدر يشكل الشئ الذكي نظاما إلكرتونيا ذكيا كما تعترب 

  .لذكية و الروبوتاتاألنظمة اإللكرتونية ا

إّن األشياء الذكية هي عبارة عن برنامج أو جمموعة من الربامج املنظمة ،حيث يعترب الربنامج 

من الناحية التقنية،اهلندسة املنطقية لنظام الكمبيوتر ويشكل الكيان املعنوي للكمبيوتر فيكتب يف لغة 

لقرارات،يتم تشغيل هذا الربنامج على جسم الرموز اليت يشفرها الكمبيوتر إلجراء سلسلة متتالية من ا

  1.جهاز جمسم أين يتم تثبيت املعلومات يف شكل إشارات كهربائية

  صور األشياء الذكية:ثانيا

الرادار هو جهاز يستخدم لتحديد مكان وهوية األجسام البعيدة،فأشعة الرادار ترتد  :الرادارات .1

تقاط صدى األشعة اليت ارتدت،فالرادار بإمكانه من أعلى أسطح األجسام،ويعمل نظام الرادار على ال

فهو يقيس فوريا سرعة املركبات وذلك باعتماده .أن حيدد املسافة والسرعة واجتاه احلركة وشكل اجلسم

على ظاهرتني فيزيائني مها ظاهرة الصدى وظاهرة دوبلر،حيث يقوم جهاز الرادار بإرسال ترددات 
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م املتحرك،وعند ارتدادها عن اجلسم يتم حساب التعديل يف معروفة عن طريق هوائي موجه على اجلس

  2.الرتدد،والذي يكمن انطالقا منه قياس سرعة اجلسم

مثبتة على لوحة أجهزة ) كامريا(فكرة اجلهاز مبنية على آلة تصوير :جهاز التنبيه واليقظة .2

) رينو(لذي عملت داخل احلافلة أو الشاحنة،تعمل حباسوب صغري،ويقوم اجلهاز،ا) التابلوه(القياس

عاما مبراقبة مدى تعب السائق،وذلك عن طريق قياس إغماض  14الفرنسية على تطويره طوال 

عينيه،وعندما يالحظ اجلهاز أّن عيين السائق تتهيئان للنوم،يصدر أزيزا أو صوتا مميزا،أو يطلق دفقة 

  3.،وسرعان ما يتنبه السائق)رشة خفيفة(ماء

أعلن املدير العام لشركة مرسيدس يف املعرض الدويل ألصداء  ):يادةذاتية الق(السيارة المستقلة .3

 يف الس فيغاس،عن تصور مستقبلي لسيارة 2015املستهلكني اإللكرتونية يف بداية عام 

الشئ يضيع كل شئ : ، حتت شعار الشركة2030يف آفاق Mercedes F015 Luxuryمرسيدس

لزبائن خالل رحال�م دون عناد املقود،فقد جرب يتحول،حبيث أشار إىل التحكم يف الوقت وإرضاء ا

  .كلم دون استخدام املقود  103وسارت مسافة  2013منذ عام F015  املهندسني األملان سيارة

كما تناول موضوع السيارة املستقلة يف امللتقى العاملي حول أنظمة النقل الذكية يف بوردو 

ضمن املسالك ) بدون سائق(سيارة الذكية،وتبلورت املناقشات حول إدماج ال2015بفرنسا سنة 

احلضرية والطرقات السريعة،وهذا يعترب حتديا يف هذه األنظمة عالية التكنولوجيا،وّمت بالفعل جتريب 

يف الطريق الرابط بني باريس باجتاه بوردو،فالقت ) بدون سائق(املستقلة  citroin picasso سيارة

ة على أجهزة متطورة عديدة مثل الفكرة نتائج مرضية خاصة الحتواء السيار 

  .GPSالليزر،الرادار،الكامريا،

 Autoroutes application pour l’information de leنظام إيدا .4

terminal(AIDA) :  النظام يزود السائقني مبعلومات حول حوادث الطريق،أو ظواهر ميكن أن

خاطر،وهذا النظام يسمح حبوار تؤدي إىل اخلطر حىت يتخذ السائق احتياطاته ليتجنب الوقوع يف امل

موضوعة على مسافة مناسبة،وهذا  )Des balises(بني السيارة واهلياكل القاعدية بفضل معامل

 4.النظام يوفر خدمات كثرية للسائق ختص األمن واملعلومات

       "ذكيَّةٍ  آلةٍ "، هو عبارة عن Robot"" "الروبوت: "إّن الرجل اآليل أو ما يطلق عليه :الروبوت .5

  "Smart Machine"  تسري بشكل ذايت مستقل عرب حماكمٍة عقلية اصطناعية بغرض القيام مبهاٍم

واإلدارة، والتدقيق الداخلي يف املؤسَّسات، والنقل، وغريها، ما قد منح  دقيقة يف جماالت الطبِّ 

ٍء تذكر أو سوء اإلنسان قدرة الوصول إىل أعلى أداء ممكٍن إلنتاج السلع وتقدمي اخلدمات دون أخطا
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تقديٍر بشري، لكن هذه اإلجيابيات مل متنْع وجود خطر انفالت اآللة بكلِّ صوره املقصودة وغري 

  5.املقصودة

تعددت واختلفت التعاريف الواردة خبصوص الروبوت فضال عن اختالف التسميات املتعلقة 

املساعدون  العمالء املستقلون،به مابني أشياء ذكية،الوكيل اإللكرتوين، الوسيط املؤمتت،الروبوتات،

  ...الشخصيون

فاالتفاق جممع حول اعتبارها برجميات إلكرتونية تستوعب بيئتها بواسطة أجهزة استشعار 

ويعمل فيها بواسطة حمركاته،مع القدرة على العمل باستقاللية دون احلاجة لتدخل من الشخص 

من برامج احلاسب اآليل يتميز بأربع  برنامج:"وهناك من عرفه على أنه الطبيعي إلعادة تشغيله،

االستقاللية، القدرة على التعامل مع غريه من الربامج أو األشخاص والقدرة على : عمله خصائص يف

  6."رد الفعل واملبادرة

كما أشارت له التشريعات العربية ومن بينها قانون املعامالت اإللكرتونية إلمارة ديب واألردن 

من قانون إمارة ديب تعريفه كما  02رتوين املؤمتت،فقد أوردت املادة حتت تسمية الوسيط اإللك

برنامج أو نظام إلكرتوين حلاسب آيل ميكن أن يتصرف أو يستجيب :"الوسيط اإللكرتوين املؤمتت:"يلي

لتصرف بشكل مستقل،كليا أو جزئيا دون إشراف أي شخص طبيعي يف الوقت الذي يتم فيه 

  7."له االستجابةالتصرف أو 

الوسيط " :على أنه 02حيث نصفي املادة  نفس احلكم بالنسبة للقانون األردين

برنامج احلاسوب أو أي وسيلة إلكرتونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء أو :اإللكرتوين

   8."بقصد إنشاء أو إرسال أو تسلم رسالة معلومات دون تدخل شخصي االستجابة

التشريع األوريب حملاولة إصباغ الشخصية القانونية على كما حاولت التشريعات احلديثة ومنها 

مجعية األعمال   2017من املهم التذكري أنه يف جانفي األشياء الذكية اليت من بينها الروبوتات،لذا 

القانونية لإلحتاد األوريب وضعت اقرتاحا بشأن بطلب إصدار قانون يعاجل اإلشكاالت املرتبطة 

بالشخصية القانونية للشيء الذكي وهو ما مت تناوله بناءا  االعرتافورة خاصة مبسألة ضر  9.بالروبوت

  10. 2017فيفري 16على توصية الربملان األوريب 

 Responsible" "النائب اإلنساين املسؤول: "لقد ابتكر الربملان األورويب عرب نظريَّة

Human Agent – Agent Humain Responsable"  ينٍّ األورويب وفقًا لقواعد القانون املد

؛ وذلك حىت يفرض املسؤوليَّة عن تشغيل الروبوت على 2017اخلاصٍّ بالروبوتات يف فرباير من عام 
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جمموعة من األشخاص وفقًا ملدى خطأهم يف تصنيعه أو استغالله ومدى سلبيَّتهم يف تفادي 

 11.يءالتصرُّفات الـمتوقَّعة من الروبوت، دون افرتاض اخلطأ وال اعتبار الروبوت ش

وقد ذهب املشرع األورويب أبعَد من ذلك عندما بشَّر الروبوت مبكانة قانونية خاصة يف 

اليت ستؤدِّي  بالشخصيَّة االلكترونيَّة القانونيَّةاملستقبل مع ظهور األجيال اجلديدة منه اليت قد تتمتَّع 

 .ى غموض هذه املفاهيمإىل منح احلقوق له وفرض االلتزامات عليه، وقد أكَّد الفقه اإلنكليزي عل

كما اعترب القانون املدينٍّ األورويب اخلاصٍّ بالروبوتات أنَّ حتديد أحكام املسؤوليَّة املدنيَّة عن  

 ، هذا إىل""Crucial Issue – Question Cruciale"قضية حامسة": أضرار الروبوتات هي

 .سُيقيم املسؤولية اجلزائيةجانب إمكانيَّة استخدام الروبوت للقيام باألفعال اجلرميَّة ما 

 \Self-Driving Vehicles"  السيَّارات ذاتيَّة القيادة: ومن أمثلة الروبوتات احلديثة

Véhicules Autonomes" ،الروبوتات الطبيَّة"و "Medical Robots – Robots 

Médicaux"  إخل، وحديثاً ..زليَّة اليت تقوم بالعمليَّات اجلراحيَّة اخلطرة، والروبوتات الصناعيَّة، واملن

اليت قد منحت األمل " "Care Robots – Robots de Soins" روبوتات العناية": ُوجَدت

لـُمعاِقي احلركة باملشي ُجمدَّداً، كما ظهر يف اليابان روبوت املرور، أمَّا الطائرات دون طيَّار فما زال 

 .اعتبارها روبوتاً حملَّ نقاٍش؛ كو�ا تسُري بتوجيٍه بشريٍّ 

 – Machine Learningتعلُّم اآللة مرحلة: وأهمُّ مراحل برجمة الروبوت هي

Apprentissage Automatique،  ،حيث يتمُّ زرع طريقة التفكري البشريَّة، ومناذج املواقف

ة اليت واألفكار، والتصوُّرات، والقرارات النموذجيَّة، وحىت طريقة التعبري الكالميَّة واحلركيَّة يف الربجمة اآلليَّ 

  .ُحترِّك الروبوت، وبلغ الذكاء االصطناعي من التطوُّر مبلغ استخدامه لتنمية تفكري االستدالل البشري

عدم مواءمة نظام المسؤولية عن فعل األشياء لخصوصية األنظمة :المبحث الثاني

  الذكية

تسارِع يف التطوُّر قد يؤدِّي بالقانون إىل جعله 
ُ
غري قابٍل للتطبيق يف إّن الواقع التكنولوجي امل

املستقبل بسبب عدم مناسبته لتنظيم وقائٍع غري بشريٍَّة أو مشرتكٍة بني البشر والروبوتات؛ وهكذا فقد 

خيسر القانون جدوى وجوده لعدم مناسبته للتطبيق، والندثار فلسفته التقليديَّة، أو لعدم وجود سلطٍة 

بل نظرا لإلشكاالت القانونية اليت يثريها فضال عن قادرٍة على فرضه على الروبوتات أصًال يف املستق

  .صعوبة حتديد املسؤول عن األضرار اليت تسبهها وهو ما نبينه من خالل املطالب املوالية
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  إشكاالت إسقاط نظام المسؤولية الكالسيكي على األشياء الذكية: األول المطلب

  :مهها من خالل الفرعني املوالينيلطاملا أثارت األشياء الذكية عدة صعوبات حناول إبراز أ

 صعوبة تحديد فعل األشياء الذكية وعدم إمكانية توقع األفعال الضارة :الفرع األول

 يتسبب أن أي الشيء بفعل الضرر يقع أن احلية غري األشياء عن املسؤولية حتقق شروط من

 الضرر حيدث نأ والقضاء نظر الفقه يف يكفي ال إذ ضرر، حدوث يف للحراسة اخلاضع الشيء

 أن أخر مبعىن الشيء، فعل سببه قد الضرر يكون أن جيب بل األشياء، حارس مسئولية بتحقيق

مدين  138لنص املادة  طبقا الشيئية املسؤولية النعقاد أساسي هو شرط احلي غري الشيء تدخل

 شيءال ففعل مصري، مدين 178 واملادة فرنسي، مدين 1384 جزائري اليت تقابلها نص املادة

 تدخل يكون أن يكفي ال إذ اجيابيا تدخال الضرر إحداث يف تدخله يكون أن جيب اخلاضع للحراسة

 الشيء، فعل من الضرر يكون فال الشيء، قبل من السليب التدخل كان فإذا سليب، تدخل الشيء

 مادي احتكاك أو مباشر اتصال هناك يكون أن يتطلب ال الضرر حدوث يف الشيء تدخل أن غري

   . مادي احتكاك دون الضرر إحداث يف الشيء يتدخل قد إذ واملضرور الشيء بني

 انه " 1960 فرباير 20 بتاريخ عنها صادر حكم يف ، املصرية حمكمة النقض كما عربت

 مما الشيء بفعل الضرر يقع أن مدين 178 املادة يف املقررة األشياء حارس مسئولية لتحقيق يشرتط

 وأيده الفرنسي القضاء استقر كما " الضرر إحداث يف اجيابيا دخالت الشيء يتدخل أن يقتضي

 اإلنسان يد حتركه الذي بني للحراسة اخلاضع الشيء يف ال مييز القانون أن على الفقه، من جانب

 الضرر وحمتمل بطبيعته الصق عيب الشيء يف يكون أن يف ضرورة ال وبأنه حترك، ال الذي وبني

 يعين مما ، 1384 املادة تطبيق عند املتحركة واألشياء الساكنة األشياء بني التفرقة رفضت كما بذاته،

 12. النص هلذا وفقا املسؤولية انعقاد جلأ من بالشيء حمدد عيب وجود يشرتط ال انه الضرورة

 مدين 231 املادة لنص وفقا األشياء حارس مسئولية تتقرر فانه السابقني الشرطني توافر ومىت

 بني مادي اتصال مثة كان إذا عما النظر بغض فرنسي مدين 1384 و مصري مدين 178 و عراقي

 سواء املدعاة األضرار صفة عن النظر بغض وكذلك للحراسة، اخلاضع والشيء املضرور الشخص

 كما األضرار، من معينة درجة يشرتط مل املشرع الن وذلك جسيمة، أضرار أم أضرار بسيطة أكانت

  .املضرور الشخص من املستمدة أو االعتبارات الزمان أو املكان ظروف إىل راألضرا تقومي يف ينظر ال

 اخلطأ هنا واعترب القانون األشياء، حارس مسئولية قامت السابقني الشرطني املضرور اثبت فإذا

 نتيجة بتحقيق هو التزامه الشيء على بالسيطرة التزامه أن حيث ، احلارس جانب يف مفرتض خطأ هو
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 احليطة اختذ قد انه بإثبات إال اخلطأ هذا ينفي أن للحارس سبيل فال مث ومن عناية ذلبب التزام ال

 كما األجنيب السبب بإثبات أو عراقي مدين 231 املادة الية ذهبت كما الضرر وقوع ملنع الكافية

 يثبت أن عليه املسئولية، نفسه عن يدفع لكي احلارس أن أي مصري، مدين 178 املادة الية ذهبت

 أو املفاجئ احلادث أو القاهرة بالقوة متمثال أخر بسبب وإمنا الشيء بفعل يكن مل احلاصل ضررال

  . نفسه املتضرر خطأ أو الغري خطأ

  

  م ج على فعل األشياء الذكية 138إسقاط أحكام المادة  صعوبة:الفرع الثاني

ولية الواردة يف املادة لو أردنا إسقاط األشياء الذكية ضمن األشياء الغري احلية املولدة للمسؤ 

  .م ج ،فتظل آثار هذه اخلصوصية مصدر تساؤالت وا�امات قد خترج عن نطاقها متاما 138

م ج كون املسؤولية عن فعل  138إّن مرد ذلك يتضح من خالل الفقرة األوىل من املادة 

،تسيري ورقابة اليت عرفتها بأ�ا قدرة الشخص على استعمال" فكرة الحراسة"الشئ تستند أساسا إىل 

  .الشئ

فهل ميكننا اعتبار النظام اإللكرتوين الذكي حارسا على هذا األخري؟كيف ميكننا احلديث عن 

  .حارس الشئ وحنن بصدد أنظمة ال مادية ال ميكن التحكم فيها؟

ميكن التنبؤ به ال سيما وأّن أخطاء األنظمة  إّن غالبية األشياء الذكية متتلك سلوكا ال

  .ال ميكن توقع نتائجها مسبقا وإن كان حصوهلا متوقعاملعلوماتية 

يف الواقع هناك حل للتغلب على هذه املشكلة،يتمثل يف عدم النظر يف النظام اإللكرتوين 

املكون جلسم احلاسب  الذكي وإمنا يف دعامته ،فيجب البحث بالنسبة لفعل معني عن اجلهاز

جمية املتضمنة يف النظام اإللكرتوين الذكي ومساءلة اآليل،باعتباره املصدر  الذي نفذ التعليمات الرب 

حارس هذا اجلهاز ا�سم باعتبار أّن هلذا الشخص القدرة على ايقاف جهازه،وبالتايل يتحقق شرط 

،ولكن من الواضح أننا سنواجه التناقض )متاما مثل حبس الكلب(السيطرة على أفعال الشئ الذكي

أي السيطرة على النظام  ) hardware(لصاحب اجلهازالكبري الذي تطرحه الالمادية،فليس 

اإللكرتوين الذكي،أي جمموعة التعليمات الربجمية غري امللموسة،فليست لديه القدرة على عرقلة 

استخدامه احمللي،كما ليست لديه على أية حال القدرة على تسيريه طاملا أّن سلطته تتخلص يف اخليار 

يما وأّن صاحب اجلهاز قد جيهل متاما مبا جيري فيه،كونه جمرد التشغيل أو اإليقاف ال س:الثنائي

  13.وسيط يستأجر معداته أو يستضيف حمتوى تابع للغري
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يف الواقع غالبا ما يعود تشغيل النظام اإللكرتوين الذكي إىل طلب من قبل مستخدم سيرباين 

،فال ميكن بالنتيجة اعتباره على النظام يف هذه احلالة" يسيطر"انطالقا من حاسوبه اخلاص،إذ هو الذي

حارسا عن النظام اإللكرتوين الذكي، مما يرتتب عن ذلك عدم إمكانية توقع األفعال الضارة لألشياء 

  .الذكية

 األحكام الخاصة بالمسؤول عن الروبوت: المطلب الثاني

 Legal Affairs Committee – Commission" جلنة الشؤون القانونية"لقد قامت 

des  Questions Juridiques (JURI)   اد األورويب بإنشاء جمموعة عمل لإلجابة عن يف االحتِّ

، وبعد نقاٍش 2015األسئلة اليت قد طرحها تشغيل الروبوت والذكاء االصطناعي يف أوروبا عام 

 طويٍل، أصدرت جمموعة العمل تقريرها النهائي املتضمِّن جمموعًة من التوصيات إىل اللَّجنة القانونيَّة

  Civil Law Rules onقواعد القانون املدين على الروبوتات”: اليت قامت بدورها بإصدار

Robotics – Règles de Droit Civil sur la Robotique  2017.14يف فرباير 

اد األورويب     اه تبينِّ فلسفة أنَّ  -حىت اآلن-ذهب االحتِّ الذكاء االصطناعي مسخٌَّر لخدمة إىل اجتِّ

طاملا كان الروبوت صنيعة الذكاء املنسوب لآللة، فإنَّ الروبوت هو خادٌم مطيٌع لإلنسان، ، و اإلنسان

ولكنَّه ليس شيئًا أو كائنًا مجادًا ال يعقل، بل كائٌن آيلٌّ مبنطٍق بشريٍّ مبتدٍئ قابٍل للتطوُّر والتعقُّل؛ 

 .التطبُّع بشيم العقل البشري من باب التقليد التكنولوجي نتيجةوذلك 

اد األورويب مفهومو  حىت يكون مسؤوًال عن أفعال “ النائب اإلنساين”: لذلك فقد ابتكر االحتِّ

الروبوت اآليل، فاعترب قانون الروبوت األورويب أنَّه ونظرًا لعدم إمكانيَّة إقامة مسؤوليَّة الروبوت عن 

، فتقوم املسؤوليَّة عن )غري الـُمستخِدم والروبوت ذاته(األضرار اليت قد يتسبَّب �ا لشخٍص ثالٍث 

،  Human Agent – Agent Humain"" "نائب إنساني" :على أفعال وتقصري الروبوت

 Robot“ "قرين الروبوت": وهو الشخص الذي قد أطلق عليه الفقه الفرنسي مصطلح

Companion”. 
القانوين ملسؤوليَّة النائب اإلنساين املسؤول عن الروبوت أوًال، مث  وعليه، سنبحث يف التكييف

  .يف التطبيق العملي لفكرة هذا النائب ثانياً 

 التكييف القانوني لمسؤوليَّة النائب اإلنساني عن الروبوت: الفرع األول

الة سنبحث يف التكييف التقليدي ملسؤوليَّة النائب اإلنساين عن الروبوت أوًال، مث يف احل

اد األورويب يف هذا اخلصوص ثانياً   .املبتكرة من االحتِّ
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 التكييف التقليدي لمسؤوليَّة النائب اإلنساني عن الروبوت: أوالً 

ليس جمادًا أو شيئاً، كما بناًء على نظام النائب اإلنساين وفقًا للمشرع األورويب فالروبوت 

 ،"Agent" بالنائبن املسؤول عن الروبوت ، وذلك بدليِل وصف اإلنساأنَّه ليس بكائٍن ال يعقلْ 

اد األورويب أنَّ مشكلة عدم فرض املسؤوليَّة الحارس أو الرقيب وليس ، هذا باإلضافة إىل اعتبار االحتِّ

 Current Legal Framework – Cadre" اإلطار القانوين احلايل"على الروبوت تكمن يف 

Juridique Actuel"  ى خالف جانٍب من الفقه، فإنَّ فكرة النائب وعل15.وليس يف الروبوت ذاته

نظريَّة حارس األشياء الميكانيكيَّة أو اإلنساين عن الروبوت وفقًا للمشرع األورويب ال تتطابق مع 

حارس "الـُمغايِر لوصف  "النائب"، وذلك بدليِل وصف أو الحيوانات ذات العناية الخاصَّة

 ".الشيء

اد األورويب  "النائب" مل ميس بأهليَّة الروبوت، بدليِل استخدام مصطلح كما أنَّ تكييف االحتِّ

كما أنَّ   ،على القاصر "الرقيب" "Guardian – Gardien" "القيِّم"أو  "الوصي"وليس 

الشخص معدوم أو ناقص األهليَّة هو شخٌص معرتٌف به أمام القانون وله حقوق وقد تقع عليه 

بينما مل يبت القانون األورويب بإشكاليَّة أهليَّة الروبوت  واجبات حبسب إدراكه ومدى نقصان أهليَّته،

 .نظرًا لعدم قابليَّة اإلطار التشريعي احلايل لذلك، واكتفى مبنحه منزلة قانونيَّة خاصَّة كما سنرى

وفقاً  ليس بمركز التابع القانوني لإلنسان، فهو -رغم كونه مازال ُمسخَّرا خلدمة البشر-والروبوت 

ورويب؛ ألنَّ املتبوع لديه إشراٌف تامٌّ على التابع كامل األهليَّة، كما بإمكان املتبوع الرجوع للقانون األ

عن املسؤوليَّة، فالقانون  "متثيليَّة"أو  "نيابيَّة"وليست  "تابعيَّة"على التابع، فاملتبوع شخٌص تربطه عالقة 

لعلَّة عدم إمكانيَّة فرضها على الروبوت ذاته األورويب قد فرض املسؤوليَّة املدنيَّة على النائب اإلنساين 

يف الوقت احلايل كما ذكرنا، وليس العتباره تابعًا دائمًا لإلنسان، بل باعتباره آلًة ذات منزلٍة قانونيٍَّة 

 .تقوم على خدمة اإلنسان يف الوقت احلايل - كما سنرى–خاصٍَّة 

؛ ألنَّ المدين ضمن حوالة دين ليس بمحاٍل عليه من الروبوت كما أنَّ النائب اإلنساين

حوالة الدين تنشأ عن التزاٍم موجوٍد يلتزم مبوجبه احملال عليه بتوفري مبلغ االلتزام امللقى على احمليل ذو 

األهليَّة،وهي تتطلَّب موافقة الدائن، أمَّا يف حالة نائب الروبوت فال ينشأ االلتزام يف ذمَّة النائب 

 16.لروبوت خبطٍأ يستتبع التعويض للمتضرِّر دون أخذ موافقتهاإلنساين إالَّ إن قام هذا ا

؛ ألنَّ الكفالة تتضمَّن تعهُّدًا للدائن بأن يقوم بالكفيلال ُميكن مقارنة نظام النائب اإلنساين 

الكفيل بالوفاء �ذا االلتزام إذا مل يِف به املدين نفسه وإن كان الدين مستقبليَّاً، وذلك يتعارض مع 
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د االتِّفاق مع الدائن الـُمتضرِّر من تشغيل الروبوت، باإلضافة إىل إقرار الفقه عدم جواز انعدام وجو 

 .إلزام أحٍد على أن يكون كفيالً بقوَّة القانون كما هو احلال مع إلزام النائب اإلنساين بالتعويض

حة املضمون ملصل التأمين ضدَّ المسؤوليَّةكما أنَّ نظريَّة النائب اإلنساين ُمشا�ٌة لنظام 

يف مواجهة مضرور غري ُحمدَّد قبل قيام الضرر، إالَّ أنَّه خيتلف عنه جذريًَّا يف الغاية منه؛ ) الروبوت(

فنظام التأمني ضدَّ املسؤوليَّة يتمثَّل يف خدمة مصلحة الـُمتسبِّب بالضرر، بينما يتغيَّا نظام النائب 

أنَّ خدمة التأمني جيب أن تُقدِّمها شركة مرخَّصة عرب قواعٍد عادلٍة، كما  اإلنساين تعويض املضرور

 .وليس أيَّاً كان

- يف أنَّ النائب ينوب بقوَّة القانون  النيابة القانونيَّةخيتلف نظام النائب اإلنساين عن فكرة 

عن شخٍص معرتٍف به أمام القانون ولكن قد يكون ناقص األهليَّة أو  -دون وجود اتِّفاق مع الـُمناب

 .ا أو قد يكون كامل األهليَّة كالناخب، وذلك بغاية متثيل الـُمناب وليس حتمُّل املسؤوليَّة عنهُمعَدِمه

وهكذا، فالتكييف القانوين التقليدي ملسؤوليَّة النائب اإلنساين عن الروبوت ال مينُح جواباً 

والروبوت عندما يكون حاليًَّا شافيًا أو حىت منطقيًَّا للمعىن العميق اخلاصِّ بالعالقة بني اإلنسان 

 17.اإلنسان نائباً عنه يف حتمُّل مسؤوليَّة أخطائه قبل حىت أن يتمتَّع الروبوت بالشخصيَّة القانونيَّة

 نظريَّة النائب المسؤول عن الروبوت في القانون األوروبي: ثانياً 

ًة ُمبتكرًة يف نظام إّن قواعد القانون املدين األورويب اخلاصَّة بالروبوت قد شرَّعت حالًة قانونيَّ 

افتراض وجود نيابة عن المسؤوليَّة بحكم القانون بين الروبوت الُممثَّل  :النائب اإلنساين، وهي

 :هو واإلنسان المسؤول بغرض نقل مسؤوليَّة أفعال الروبوت إلى اإلنسان، فالنائب اإلنساني

 "أخطاء التشغيل بقوَّة القانوننائٌب عن الروبوت بتحمُّل المسؤوليَّة عن تعويض المضرور جرَّاء "

نقل المسؤوليَّة من الروبوت عديم الشخصيَّة واألهليَّة إلى  :فاحلالة األوروبيَّة املبتكرة هي

 Traced" نقل عبء المسؤولية بدليِل استخدام املشرع األورويب ملصطلح  اإلنسان بقوَّة القانون،

Back.."  النائب المسؤول"  :األورويب نظريَّة ، حيث تبىنَّ املشرعإلى النائب اإلنساني"             

 "Responsible Agent – Agent Responsable"18:يف حال قيام 

 "المسؤوليَّة الكاملة" "Strict Liability – Responsabilité Stricte"،  أي إثبات

 "مبدأ التناسب"خالل إدارة تصنيع الروبوت أو تشغيله، مع تطبيق  اخلطأ والضرر والعالقة السببيَّة

"The Principle of Proportionality – Le Principe de Proportionnalité”، 

 .فكلَّما كان استقالل الروبوت أعلى، كلَّما انتفت املسؤوليَّة
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  إدارة الخطر"المسؤوليَّة عن إخالل النائب المسؤول بواجب أو "Risk  

Management – Gestion des Risques"  ليه حماولة جتنُّب احلادث الذي يفرض ع

من فعل أو إمهال الروبوت خالل إدارة تشغيله، وهذا ما  Foreseen – Prévu“ ”الـُمتوقَّع”

اذ موقٍف سليبٍّ إزاء ختفيض خماطر التشغيل هذه  .يُقيُم مسؤوليَّة النائب عن اختِّ

االنتقال من نظام �دف إىل  حالٌة مؤقَّتٌة خاصَّةٌ ولذلك فإنَّ نظريَّة النائب املسؤول هي 

حارس األشياء أو رقيب الشخص ناقص األهليَّة ذات الخطأ الـُمفترض، إلى النيابة مع نقُل 

المسؤوليَّة من الروبوت إلى اإلنسان على أساس إمَّا الخطأ واجب اإلثبات في إدارة التصنيع أو 

نَّ الروبوت مل يعد وذلك ألالتشغيل، أو االمتناع عن تجنُّب حادث خطر متوقَّع من الروبوت؛ 

شيئًا قابًال للحراسة، أو شخصًا قاصرًا قابًال للرقابة الـُمحَكمة، بل آلًة ذكيًَّة مستقلًَّة يف التفكري  

 Robot’s Autonomy" "استقالل الروبو"كاإلنسان الراشد الذي ال تصحُّ الرقابة عليه بعد ترسُّخ 

– L’Autonomie du Robot".19 

؛ فلم يعتبْر الروبوت شيئاً ويب عرب هذه احلالة املبتكرة موقف الوسطوقد وقف املشرع األور 

خاضعًا للحراسة بغرض التمهيد لمنحه الشخصيَّة القانونيَّة مستقبًال من جهة، ولم يعتبره ناقص 

أو معدوم األهليَّة خاضع للرقابة بغرض عدم االعتراف ضمنيًَّا بشخصيَّته القانونيَّة اآلن من جهة 

 .أخرى

فعل أو إهمال الروبوت هو  نطاق تطبيق نظريَّة النائب اإلنساني المسؤولب القول أنَّ وجي

أساس مسؤوليَّة اليت متنحه استقالل احلركة والتفكري والتنفيذ كالبشر؛ أي أنَّ  ”خالل حالة التشغيل”

وضعيَّة النائب اإلنساني هو الخطأ في التصنيع أو اإلدارة الذي يؤدِّي إلى انحراف أدائه خالل 

، أمَّا الروبوت الواقف عن احلركة فهو خيضع أو عدم تفادي ذلك رغم توقُّع النائب لذلك التشغيل

 20.لتكييف الشيء وليس اآللة الذكيَّة

ولكن ما هي كيف سيتمُّ تطبيق نظريَّة النائب اإلنساين املسؤول عن الروبوت يف الواقع 

 .العملي؟

 اإلنساني المسؤول عن الروبوت تطبيق نظريَّة النائب: الفرع الثاني

للتعمُّق يف نظريَّة يف النائب اإلنساين املسؤول عن الروبوت، سنبحث يف ُصورِه القابِلة للوجود 

 .أوًال، ومعىن مسؤوليَّته يف الواقع ثانياً 
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 النائب اإلنساني المسؤول عن الروبوت صور: أوالً 

حسب ظروف احلادث الذي قد يتسبَّب  ختتلف صور النائب اإلنساين وفقًا للقانون األورويب

للنائب عليه اليت ستقيم وجود خطأ النائب من “ السيطرة الفعليَّة“به الروبوت من جهة، ودرجة 

وقد أقرَّ املشرع األورويب  عدمه من جهة أخرى، مبا ُخيالف نظريَّة حارس األشياء اليت افرتضت اخلطأ،

  :ء تشغيل الروبوت، كالتايلأمثلًة عن النائب اإلنساين املسؤول عن أخطا

  :Manufacturer – Fabricant صاحب المصنع .1

     Machine Defect – Défaut de la""عيوب اآللة"ُيسأل صانع الروبوت عن  

Machine"   الناجتة عن سوء التصنيع اليت قد أدَّت إىل انفالت الروبوت وقيامه بأفعاٍل خارجٍة عن

إىل حتريك املريض بشكٍل  ي عيٌب يف روبوت العناية الطبيَّة مثالً إطار استخدامه الطبيعي؛ كأن يؤدِّ 

خاطٍئ وتفاقم حالته الصحيَّة، وكمثاٍل آخر اإلضرار باملريض بسبب سوء تواصل الروبوت الطيبِّ مع 

صاحب ال يستطيع ، ويف كلِّ األحوال 21.خمرب التحليل، أو إمهال صيانة الروبوت من الشركة الصانعة

ع على العامل الذي ال يفقُه شيئًا بالروبوتات وكان قد أجربه على الدخول بعمليَّة الرجو  المصنع

 22.تصنيعه

 : Operator – Opérateur الـُمشغِّل .2

يعترب الشخص احملرتف الذي يقوم على استغالل الروبوت؛ مثل إدارة البنك التجاري 

ة بعض العمليَّات املصرفيَّة  الذي يقوم بتشغيل تطبيق ذكي يعتمد على روبوت يف إدار  االفرتاضي

، فقد َحيُدث خطٌأ يف إدارة حسابات العمالء، أو كُمشغِّل الطائرة )FinTech( كشركات الفاينتاك

، رغم أنَّ تلك الطائرة ال تدخل دومًا ضمن مفهوم الروبوت نظرًا لعدم ”Drone“دون طيَّار 

 23.القطع بسريها الذايت

   Owner – Propriétaire :المالك .3

م بتشغيل الروبوت شخصيًَّا خلدمته أو خلدمة عمالئه؛ كالطبيب مالك املستشفى الذي يقو 

ميلك وُيشغِّل روبوتًا طبيًَّا للقيام بالعمليَّات اجلراحيَّة، وذلك يف حال تشكيل الروبوت خطرًا على 

مل سالمة املرضى، ذلك مع علم الطبيب مالك املستشفى بذلك، وإقدامه بتسخري الروبوت كونه يع

قانون الروبوت األوروبي لم يضع المالك في بداية الوكالء ويبدو أنَّ .دون أجر عن تنفيذها

على عكس نظريَّة حارس األشياء اليت تفرتض  اإلنسانيِّين بل وضعه بعد الصانع والـُمشغِّل،

حىت  .لاملسؤوليَّة على املالك حيث تقوم عليه قرينة حراسة الشيء حىت وإن حصل احلادث مع املشغِّ 
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 – Limited Liability" املسؤوليَّة احملدودة"أنَّ جانب من الفقه البلجيكي يرى فرض 

Responsabilité Limitée"   على مالك الروبوت ذو القرار املستقل؛ فيتمُّ مساءلة املالك يف

وبوت حدود قيمة الروبوت دون الرجوع على كامل ذمَّته املاليَّة، وذلك بغرض حصر خماطر تشغيل الر 

  24.يف قيمة هذا االستثمار

     User – Utilisateur  :الُمستعِمل .4

وهو الشخص التابع الذي يقوم على استعمال الروبوت من غري املالك أو الـُمشغِّل، والذي 

ه القانون املدين  يكون مسؤوًال عن سلوك الروبوت الذي قد سبَّب ضررًا للناس، وبالتايل فقد اجتَّ

اه نظريَّة حارس األشياء اليت كانت تفرض املسؤوليَّة على املالك وإن تسبَّب للروبوتات إىل غري ا جتِّ

عن أعمال ) املالك)التابع باحلادث إثر استعماله للشيء، وذلك على خالف نظريَّة مسؤوليَّة املتبوع 

 .للقواعد العامَّة ، وخالفاً أيضاً العتبار املالك حارساً ُمفرتضاً يف جانبه اخلطأ وفقاً )الـُمستعِمل(التابع 

بالروبوت؛ فقد حيدث أن  "ُمنتفعاً "كما جيب هنا التنبيه إىل إمكانيَّة أن يكون الـُمستعِمل   

يستعمل احلافلة الروبوت ذاتيَّة القيادة جمموعة من األشخاص الـُمسافرين عرب لوحة الكرتونيَّة، فيقوم 

روريٍّ، أو قد يتَّخذ الـُمشغِّل الـُمحرتف أحدهم بإرسال أمٍر خاطٍئ للحافلة ما يتسبَّب حبادٍث م

ُمستخَدمًا بشريًَّا الستعمال الروبوت حبيث يكون مساعدًا له؛ فقد يُقاَضى املستعِمل وهو مستخَدم 

وقد اقرتح القانون األورويب أيضًا فرض  .تابع لدى الشركة الـُمشغِّلة للروبوت بسبب إمهاهلا يف صيانته

مهما كانت  الك أو الصانع يف سبيل نقل املسؤوليَّة املدنيَّة عن كاهلهمالتأمني اإللزامي على امل

  .طبيعتها، وذلك كحلٍّ لنقل عبء املسؤوليَّة عنهم

 

 خصوصية المسؤولية المدنية عن الروبوت: المطلب الثالث

تكون طبيعة مسؤوليَّات النائب اإلنساين للروبوت وفقًا للقانون املدين األورويب اخلاص 

 :تات التايلبالروبو 

 :ختتلف بصدد حالتني: أو غير عقديَّة-مدنيَّة تقصيريَّة  مسؤوليَّة .1

    Physical Robot – Robot Physique :الروبوت الميكانيكي أو الفيزيائي . أ

ُيسأل عنه النائب اإلنساين وفقًا للقانون األورويب تبعًا لألضرار اليت قد ُيسبِّبها الروبوت 

بعد إثبات اخلطأ والضرر والعالقة السببيَّة دون افرتاض اخلطأ  -ذاتيَّة القيادة كالسيارة-مبفهومه العام 

استثنى صراحًة صانع كما شرح الفقه اإلنكليزي،كما أنَّ القانون املدين األورويب للروبوت قد 

 Liability without"  "المسؤوليَّة دون نظام الخطأ"الروبوت من نظام المسؤوليَّة الصارمة أو 
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Fault Framework – Responsabilité sans Faute"وهكذا جيب على املضرور إثبات ، 

   وعيب الروبوت املنتج ،"Actual Damage – Dommages Réels" "الضرر احلقيقي"

Defect – Défaut والعالقة السببيَّة ، "Causal Relationship – Relation Causale" 

ختفيف املسؤوليَّة عن شركات تصنيع الروبوت على حساب  بينهما إلقامة مسؤوليَّة الصانع، بغرض

أرواح ومستقبل الناس؛ ولذلك نرى هنا ضرورة افرتاض اخلطأ بتشغيل الروبوت وضرر هذا الغري كما يف 

مسؤوليَّة حارس األشياء امليكانيكيَّة، حيت ال يتمَّ نفي هذه املسؤوليَّة إالَّ عرب إثبات وجود السبب 

أمَّا استقالل قرار الروبوت عن اإلنسان عند التشغيل فيجب أالَّ ُيشكَِّل أيَّ عامل األجنيب القاهر، 

 .نفٍي للمسؤوليَّة

 "Hypothetical Robot – Robot Hypothétique" :الروبوت االفتراضي  . ب

اليت ُتشغِّل روبوت التطبيق الذكي ذو الوجود  (FinTech) خبصوص شركات التكنولوجيا املاليَّة

كا�يب اآليل أو مدير احلسابات، فهو يندرج ضمن إطار نظام النائب املسؤول دون   االفرتاضي

فهناك من  يرى أّن الروبوت االفرتاضي عدم إمكانيَّة دخول هذا الروبوت ضمن إطار    .افرتاض اخلطأ

للشركة تطبيق اخلطأ املفرتض نظرًا النعدام وجودها املادي، بل يبقى يف إطار اإلعدادات االفرتاضيَّة 

وليس األشياء املاديَّة اخلطرة، وهلذا نرى أنَّ على املتضرِّر من روبوت التطبيق الذكي إثبات خطأ الشركة 

يف تشغيل الروبوت االفرتاضي للتعويض عن تضليل اجلمهور مثالً، فعلى املضرور إثبات أنَّ الضرر 

جذَر ذلك املوقف حىت يف نظريَّة  اآليت من فعل أو إمهال الروبوت قد كان من املمكن جتنُّبه، وجندُ 

القابل لالنفالت اليت ُوجَدت نظريَّة حارس  اَخلِطر حارس األشياء بسبب غياب أركان الشيء املادي

األشياء بناًء عليها، ويف هذا اإلطار حنن مع النص الصريح واملتخصِّص لكلِّ نوع من أنواع الروبوتات 

سُّع باالجتهاد يف هذا املقام يذهب بالنقيض من إرادة املشرِّع االفرتاضيَّة وفقًا لظروف خطأها، فالتو 

.25 

 :مسؤوليَّة مدنيَّة عقديَّة  .2

تقوم عن األضرار اليت قد ُيسبِّبها الروبوت لعمالء الشركة املالكة واملشغِّلة للروبوت فوفقاً  

بالتزامها العقدي،  -مسؤولكنائٍب - للقواعد العامَّة إن قام العميل الـُمتضرِّر بإثبات عدم قيام الشركة 

فتقوم العالقة السببيَّة املفرتضة بني خطأ الشركة وضرر العميل املتأيتِّ بسبب الروبوت تبعاً النتهاك بنود 

العقد،إالَّ أنَّ القانون املدين األورويب للروبوت قد نصَّ على إمكانيَّة االتِّفاق يف العقد على بنود تطبيق 

ا ُخيالف القواعد العقديَّة العامَّة اليت أضحت غري قابلة للتطبيق، ولذلك فقد أشار املسؤوليَّة العقديَّة مب

 "Up-To-Date \ À Jour""ُحميَّنة"هذا القانون إىل ضرورة إقرار قواعد تعاقديَّة جديدة 
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د وذات كفاءة حبيث تُراعي التطوُّرات التكنولوجيَّة األخرية والتجديد الذي ظهر مؤخَّراً، ومنها ما ق

أشار له الفقه البلجيكي من اعتبار الروبوت عامًال تابعًا للشركة املتعاقدة، وليس شيئاً تستخدمه؛ أي 

  26.اعتبار الشركة متبوعة مسؤولة عن أخطاء العامل الروبوت لديها

  

  

 :الخاتمة

تشكل احلياة " أمتتة"أخريا، وبعيًدا عن املسائل األخالقية اليت تثريها هذه الثورة الرقمية، فإن 

حتديًا حقيقًيا للقانون، مبعىن أن القواعد القانونية احلالًية قد ال تكون كافية أو حىت مناسبة لتأطري هذا 

فال شك أن التكنولوجيا ظلت واىل غاية القرن العشرين جمرد أداة سلبية يف أيادي . الواقع اجلديد

غري أن تكنولوجيا . رد أداة ال غريالبشر، قادرة على تغيري طبيعة تفاعال�م، ولكنها كانت دائما جم

سريعة االستجابة (الذكاء االصطناعي أحدثت تغري جذريا من خالل كو�ا أصبحت آالت تفاعلية 

، وموجهة حنو )ذاتية التحكم يف أفعاهلا ال ختضع ألية رقابة بشرية مباشرة(، ومستقلة )لتغيريات بيئا�ا

وبعبارة ). ل قدر�ا الكبرية على التعلم واختاذ القراروبالتايل تتصرف بطريقة عمديه بفض(هدف حمدد 

  .أخرى، انتقلت هذه اآلالت من التلقائية إىل االستقاللية باملعىن احلقيقي للمصطلح

الوظيفية عن  باالستقالليةفرضت الطبيعة الالمادية لألشياء الذكية حمل دراستنا املدعمة 

سؤولية املدنية مما ترتب عنه استحالة إخضاع الشخص الطبيعي حتديات فيما خيص تأسيس نظام امل

من التقنني املدين كو�ا أظهرت غموضا صارخا يف النظام القانوين  138مستخدميها ألحكام املادة 

 لألفراداجب تطبيقه للحصول على التعويض جراء األضرار الغري متوقعة واليت ميكن أن حتدثها الو 

فإنه يتحتم عينا بالضرورة العمل على تبين  االصطناعيذكاء والبيئة معا،فنظرا خلصوصية مبتكرات ال

  .األورويبنظم قانونية خاصة عمال بتوجيهات اإلحتاد 
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 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،"ب"أستاذة محاضرة  - بليدي دالل. د

 الطارف -جامعة الشادلي بن جديد

 المسؤولية المدنية عن االشهارات االلكترونية الخادعة 

  : مقدمة

من أهم عوامل تسويق املنتجات هو الرتويج هلا، خاصة بعد حتول حمل املنافسة من املنافسة 

أحدث وسائل الرتويج ، وبكل األساليب حىت ولو   استخدامإىل املنافسة على على  اجلودة والسعر 

 اقتناء،الذي يِؤثر على ذهن املستهلك وجيذبه إىل ة ، مثل اإلشهار اخلادع و املضللكانت غري مشروع

اىل ذلك فان  اإلشهار اخلادع يقع بني  باإلضافةاخلدمة، حىت ولو كان ال حيتاج إليها ،  أواملنتوج 

شهار الصادق الذي هو جائز وبني اإلشهار الكاذب هو غري جائز، فإذا كان اإلشهار خادعا اإل

انعكس ذلك سلبا على نظام املنافسة احلرة ، وحق املستهلك يف احلصول على املعلومات الصحيحة 

  .اخلدمات املعلن عنهاو عن املنتجات 

عوملة االلكرتونية يف شىت دول العامل مرحلة الجل ويف ظل التطورات التكنولوجية شهدت 

لسرعة املعامالت التجارية  ح يعتمد على تقنيات حديثة ا فيها ا�ال التجاري، الذي أصبا�الت مب

يف أبرز االليات املعتمدة من طرف التجار  أضحت اليوم مناليت من بينها االشهارات االلكرتونية و 

  .الرتويج

التشريع اجلزائري مل يضع من االشهارات، أما ولقد تصدت التشريعات املقارنة هلذا النوع 

تقنني خاص باالشهار لكن هناك ثالث مشاريع متهيدية مل يتم املصادقة عليها وهي  مشروع قانون 

وهذا الفراغ ، 1999، ومشروع القانون لسنة 1992، واملشروع لسنة 1988اإلشهار لسنة 

ل حتقيق الربح وبالتايل غياب املساءلة القانونية التشريعي يفتح ا�ال للرتويج املضلل للمستهلك من اج

 بأنواعها مبا فيها املسؤولية املدنية عن االضرار اليت ميكن أن تلحق املستهلك جراء االشهارات

  .املضللةااللكرتونية 

مدى امكانية قيام املسؤولية املدنية :  وعلى ذلك تكون إشكالية هذه الدراسة تتمحور حول

ما هو االطار العام لتأثري اإلشهار املضلل على املستهلك ؟ وإىل كرتونية اخلادعة ؟ عن االشهارات االل

  أي مدى يكمن مساءلة صاحب االشهار املضلل عن االضرار اليت حلقت املستهلك؟ 
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  :وهو ما نتوصل إليه من خالل معاجلة املوضوع يف النقاط التالية

  العام لالشهارات االلكترونية اإلطار: أوال 

  مظاهر المسؤولية المدنية عن االشهارات االلكترونية الخادعة : ياثان 

  

   العام لالشهارات االلكترونية اإلطار: أوال 

ويف إطار تقريب املنتجات واخلدمات إىل املستهلك و ترغيبه يف اقتناءها،  ظهر ما يسمى باإلشهار   

هذا األساس أصبح اإلشهار أهم التجاري الذي يساهم يف إعالم املستهلك وتوعية اجلمهور، وعلى 

 .مصدر للمعلومات اليت يوفرها املعلن حول السلعة أو اخلدمة والعالقة اليت تربط املستهلك باملعلن

األمر الذي حيتاج إىل إيراد تنظيم قانوين يعاجل املسائل واإلشكاليات القانونية اليت قد يثريها 

ل وضع إطار قانوين حيكم مدى مشروعية هذه اللجوء إىل هذه الوسيلة اإلعالنية، وذلك من خال

من خالل البحث يف القواعد العامة اليت حتكم اإلعالنات ، اإلعالنات اليت تبث عرب شبكة اإلنرتنت

أو حتليل القواعد اليت  ،على اإلعالنات اليت تبث عرب شبكة اإلنرتنت إسقاطهاالتجارية وحماولة 

ونية بصفة عامة واالعالنات التجارية اخلادعة بصفة التجارة االلكرت صدرت خصيصًا لتنظيم نشاط 

 .مدى فاعليتها  خاصة، إلمكانية حتديد

وذلك من خالل حتليل القواعد املستمدة من التشريعات الداخلية، وإمنا يشمل حتليل القواعد 

 املستمدة من التشريعات املقارنة وقواعد السلوك اليت حتكم نشر اإلعالنات عرب شبكة اإلنرتنت،

باإلضافة إىل عرٍض وحتليل ملوقف القضاء يف بناء اإلطار القانوين من كافة جوانبه،  من أجل الوصول 

وينظم وحيكم مسؤولية  ،قانوين خاص ينظم اإلعالنات التجارية اليت تتم عرب شبكة اإلنرتنتإىل تنظيم

النات من أضرار إشخاص اإلعالنات التجارية اليت تتم عرب شبكة اإلنرتنت عما تسببه هذه اإلع

  .1بالغري ومجهور املستهلكني

 منتجون أو( لقد أدى التطور التكنولوجي إىل االهتمام أكثر باإلشهار، حبيث أصبح املعلنون      

املتطور املعتمد على كافة الوسائل احلديثة املتطورة  يلجأون يف ترويج منتجا�م إىل اإلشهار) موزعون 

اخلصائص اليت تتصف �ا اخلدمة أو السلعة مبا يتناسب مع أذواق عن طريق تقدمي أهم املميزات و 

واحتياجات املستهلكني، حبيث تغري حمل املنافسة من التنافس على جودة ونوعية املنتجات واخلدمات 

إىل التنافس على استعمال كل الطرق والوسائل اإلعالمية يف اإلشهارات التجارية من أجل ترويج 

 . ربح ممكناملبيعات و حتقيق أكرب
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ومن جهة أخرى يصعب التسليم يف جمال اإلشهار التجاري أن يكون هذا األخري صادق، 

باملعىن احلقيقي ملفهوم الصدق، فال ميكن تصور قيام املعلن بذكر عيوب السلعة أو اخلدمة يف إشهاره 

ال تطلب منه سوى  التجاري، هلذا فإن التشريعات املختلفة ال تلزم املعلن بذكر عيوب منتجاته، وإمنا

أن ال تكون إعالناته خادعة أو كاذبة، وإمنا تطلب منه سوى أن يكون ما أعلن عنه صحيحا وأن ال 

يضلل املستهلك، وعليه فاإلعالن جيب أن يكون صادقا يف احلدود املمكن توقعها إنسانيا، ما دام أنه 

 .2ال يلحق ضررا باملستهلك

   la publicité électronique ونيتعريف اإلشهار اإللكتر : البند األول

يتوجه املعلن باإلشهارات التجارية إىل املستهلك النهائي، فإذا كانت مضللة فإ�ا توقعه يف 

لبس، ولذلك جيب محاية املستهلك من اإلعالنات التجارية املضللة عن كل ما يعرضه التاجر يف 

املستهلك فريسة سهلة لإلشهارات  فقد يقع « vitrine électronique »الفاترنية اإللكرتونية 

 .3التجارية، وال يكتشف ذلك إال بعد أن يكون دفع مثن املنتج أو اخلدمة حمل اإلشهار

وال خيتلف مفهوم اخلداع والتضليل يف اإلشهارات التجارية اليت تتم عرب شبكة اإلنرتنت عن 

املفهوم أكده مكتب املنافسة مفهوم يف اإلشهارات التجارية اليت تتم بالدعامات التقليدية وهذا 

التسويق اخلادع الذي يظهر حاليا على شبكة االنرتنت ليس جديدا من حيث حمتواه " الفرنسي بقوله 

أو موضوعيته، فذات أنواع النصب والتحايل يف اإلعالنات اليت تتم عرب التلفزيون والصحافة وغريها 

  .4..."إلنرتنتمن وسائل اإلعالن التقليدية هي اليت تتم عرب شبكة ا

يف املادة الثانية اإلشهار  1984سبتمرب  10وقد عرف توجيه ا�لس األورويب الصادر يف 

بأنه أي إعالن، بأي طريقة كانت، حيتوي يف طريقة  misleading advertising اخلادع أو املضلل

 . 5عالنتقدميه على أي تضليل، أو قد يؤدي إىل تضليل هؤالء الذين يوجه، أو يصل إليهم اإل

كل وسيلة �دف إىل التأثري نفسيا " األصل أن اإلشهار التجاري اإللكرتوين يعرف على أنه 

ويعرف كذلك على أنه جمموعة من اجلهود غري الشخصية اليت " على اجلمهور حتقيقا لغايات جتارية 

أو طلبها، أو هي  �دف غلى توجيه انتباه أفراد ا�تمع إىل سلعة أو خدمة حمددة حلثهم على شرائها،

عبارة عن أنواع األنشطة املختلفة اليت يتم من خالهلا نشر، أو إذاعة الرسائل اإلعالنية املرئية أو 

  .6املسموعة على أفراد ا�تمع �دف حثهم على شراء السلعة أو اخلدمة املعلن عنها

 7التجارة االلكرتونيةيف الفقرة السادسة من قانون  6أما املشرع اجلزائري فقد عرفه يف املادة 

طريق  نكل إعالن يهدف بصفة مباشرة أو غري مباشرة إىل ترويج بيع سلع أو خدمات ع" على أنه 
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: " القانون  على أنه يف الفقرة األوىل نفس 30، باإلضافة إىل نص  املادة "االتصاالت االلكرتونية 

  ."طريق االتصاالت االلكرتونية كل إشهار أو ترويج أو رسالة ذات طبيعة أو هدف جتاري تتم عن 

  تعريف اإلشهار اإللكتروني الخادع: البند الثاني

la publicité électronique trompeuse  

ويف هذا فرق الفقهاء بني االشهار الكاذب و اخلادع، فاألول هو االخبار عن شيء خمالف ملا 

تهلك و تكوين انطباع غري حقيقي عن هو يف الواقع يذكر فيه بيانات كاذبة، أما الثاين هو خداع املس

املنتجات باستعمال أساليب غامضة من شأ�ا تضليل املستهلك و إيقاعه يف الغلط و اللبس و ال 

  .يذكر فيه بيانات كاذبة

 02-04من قانون  28وقد أشار املشرع اجلزائري إىل حاالت االشهار التضليلي يف املادة 

لى ضرورة أن يتضمن االشهار تصرحيات أو بيانات أو ، ع8املتعلق على املمارسات التجارية

تشكيالت ميكن  أن تؤدي إىل التضليل بتعريف منتوج أو خدمة بكميته أو وفرته أو مميزاته، أو أن 

 .9يتضمن عناصر من شأ�ا أن تؤدي إىل االلتباس مع بائع أخر

  مظاهر المسؤولية المدنية عن االشهارات االلكترونية الخادعة: ثانيا

تشكل اإلعالنات التجارية اإللكرتونية يف حقيقتها دورًا مؤثرًا يف الوقت الراهن، خاصه بعد 

االنفتاح احلاصل على مستوى التجارة نتيجة التطور التكنولوجي والذي أثرى بضالله على العملية 

ستهلك التجارية فأصبحت هذه اإلعالنات تشكل وسيلة ال ميكن االستغناء عنها من قبل املنتج وامل

على حد السواء، إّال أنه بالرغم من ذلك فإن هذه اإلعالنات قد تكون سببًا يف أحلاق املستهلك 

ببعض األضرار الناجتة عن عدم مصداقية وشفافية هذه اإلعالنات ، فلما كانت هذه اإلعالنات تتم 

إلعالنات وذلك على املستوى اإللكرتوين مع غياب الرقابة فقد يسيئ بعض املعلنني استخدام هذه ا

من خالل استخدام أساليب تضليليه خداعية لدفع املستهلك إىل التعاقد واألضرار به، عليه مع وجود 

هذا اجلانب السليب يف اإلعالنات االلكرتوين بات من الضروري أن توضع أسس قانونية إلقامة 

  .10املسؤولية عن ذلك

ه ما يطبق على اإلشهار اخلادع التقليدي، ويف احلقيقة أن اإلشهار اإللكرتوين اخلادع يطبق علي

فلقد اعتمد بعض التشريعات على تطبيق األحكام املتعلقة باإلشهار اخلادع التقليدي على اإلشهار 

اإللكرتوين اخلادع، ويف إطار الدراسات املتعلقة باإلشهار اخلادع اإللكرتوين، هناك من يعتمد على 

، وعلى هذا األساس فإن 11على اإلشهار اخلادع اإللكرتوين القواعد والقوانني التقليدية وتطبيقها
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مظاهر املسؤولية املدنية عن االشهارات االلكرتونية اخلادعة ميكن أن تكون ضمن القواع اخلاصة أو 

  .ضمن القواعد العامة

  في القواعد الخاصة : البند األول 

بالنسبة للمشرع اجلزائري يف قانون التجارة االلكرتونية  جنده نظم االشهار االلكرتوين يف 

إىل غاية املادة  30ضمن املواد " االشهار االلكرتوين " الفصل السابع من الباب األول حتت عنوان 

ى منه، حيث نص على الشروط الواجب مراعا�ا يف االشهار االلكرتوين واليت هي واجب عل 34

من قانون التجارة االلكرتونية أن  30املعلن احرتامها وااللتزام �ا، إذ يتضح من خالل نص املادة 

  .املشرع منع االشهار االلكرتوين التضليلي

 40ويف مقابل ذلك رتب عقوبة مالية على كل من خيالف مواد االشهار االلكرتوين يف املادة 

رر من االشهار االلكرتوين اخلادع  مطالبة املعلن عن من نفس القانون، حيث  مسح للمستهلك املتض

رر، وعلى ضوء ذلك يظهر ضاالشهار االلكرتوين اخلادع أو مقدم اخلدمة االلكرتونية يف تعويضه عن ال

موقف املشرع اجلزائري يف حتميل املعلن صاحب االشهار االلكرتوين اخلادع املسؤولية املدنية وحىت 

  .اجلزائية يف أن واحد

مل يكن االهتمام بتحديد طبيعة اإلعالنات االلكرتونية حكرًا على الفقه، ذات السياق  ويف

بل كان للتشريعات القانونية واالتفاقيات الدولية الشأن ذاته، فبالنسبة للتشريعات القانونية فأن 

ف موحد اخلالف الذي دار بني الفقه وجد أيضاً يف موقف التشريعات القانونية واليت مل يكن هلا موق

االلكرتونية حيث كان موقفها مشتت بشأن ذلك ، فمنها من اعترب هذه  أجتاه طبيعة اإلعالنات

اإلعالنات من قبيل الدعوة إىل التفاوض، ومنها من ذهب إىل عكس ذلك ، فيما أحتفظ بعضها 

صرحت بعدم التصريح للرتك حتديد ذلك إىل القضاء، فيما جند أن االتفاقات الدولية ومن خالل ما 

به قد وحدت موقفها من طبيعة اإلعالنات االلكرتونية فهي دائمًا ما جتعل هذه اإلعالنات من قبيل 

الدعوة إىل التفاوض اال أذا كانت ختص شخص حمدد أو أشخاص حمددين فأ�ا تعد يف هذه احلالة 

 .12أجياب وليس دعوة إىل التفاوض

عد لالستخدام السيئ لإلشهار واكتفى بتبين وعليه ميكن القول أن املشرع اجلزائري مل يتفطن ب

مدونة القواعد الدولية املراعية يف جمال اإلشهار، واليت مل تعد كافية ملواجهة االشهارات االلكرتونية 

اخلادعة االلكرتونية  اخلادعة، كما أن القواعد العامة املدنية تبقى غري كافية للحد من االشهارات

 .والتقليدية
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  ي القواعد العامة ف: البند الثاني

فكانت هناك ولإلشارة  فان املشرع اجلزائري مل ينظم حىت االشهار التجاري اخلادع التقليدي 

عدة حماوالت لوضع قانون اإلشهار إال أ�ا باءت بالفشل لعدم املصادقة على مشاريع القوانني 

ن ينظم اإلشهار ويف انتظار صدور قانو  1999و 1988،1992املقرتحة املتعلق باإلشهار لسنة 

و املراسيم  09/03إىل القانون املدين الذي هو الشريعة العامة و كذا القانون رقم  التجاري نرجع

 .14،وبالرغم من عدم وجود نص قانوين خاص باإلشهار يف اجلزائر 13املطبقة له

ويف ظل ذلك هناك من أسند مسؤولية االشهار االلكرتوين اخلادع إىل القواعد املستمدة من 

مزود خدمة االنرتنت " املسؤولية العقدية التقصريية، حيث ذهب جانب من الفقه إىل إقامة مسؤولية 

الذي يعترب مسؤوال تقصريا إلمهاله إدارة املوقع عن األضرار املرتتبة عليه، بينما ذهب اجتاه أخر إىل " 

نيا عن االشهار الذي هو مسؤول مدفإقامة مسؤولية الشخص املعلن عن االشهار االلكرتوين اخلادع 

أعلنه، بينما هناك رأي أخر أكد على حتميل املسؤولية املدنية اىل صاحب املنتوج املعلن عليه يف 

  .االشهار االلكرتوين اخلادع

وعليه مما سبق يتضح أنه ميكن مساءلة املعلن عن االشهار االلكرتوين اخلادع مسؤولية عقدية 

مسؤولية املعلن العقدية بتوافر رابطة العقد يف االشهار االلكرتوين  أومسؤولية تقصريية، ففي األوىل تقوم

و االخالل ببنود العقد بوقوع االشهار االلكرتوين اخلادع، االمر الذي يسمح للمتضرر مبطالبة املعلن 

بتنفيذ العقد أو بدعوى التنفيذ العيين للعقد، كما ميكنه طلب ابطال العقد، أو رفع دعوى 

  .15التدليس

ميكن طلب التعويض جراء الضرر الناتج عن االشهار االلكرتوين اخلادع و الرجوع على كما 

الشركة راعية االعالن أو صاحب االشهار االلكرتوين أمام القضاء املدين وإلثبات توافر عناصر 

  .16املسؤولية لدى املعلن من خالل ادعائه عليه باخلطأ الذي تضرر منه  والذي كان الدافع للتعاقد

ا الثانية فتقوم مسؤولية املعلن التقصريية عن االشهار االلكرتوين اخلادع بتوافر االركان الثالثة أم

اخلطأ، العالقة السببية، الضرر، فاملسؤولية هنا تقوم مبجرد االعالن وتتحقق املسؤولية التقصريية باخلطأ 

  .17االلكرتوينيف تقدمي بيانات غري صحيحة أو مضلة  أو التقصري مثل مرحلة التفاوض 
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  الخاتمة

مما سبق ميكن القول أنه على الرغم من مواكبة املشرع اجلزائري ملختلف التطورات التكنولوجيا و 

بالرتسانة القانونية يف شىت ا�االت، وجمال االشهار  االلكرتوين، بتنظيم قانون التجارة االلكرتونية، إال 

شهارات االلكرتونية اخلادعة، ويف نفس الوقت أن إسناد أنه غري كايف إلقامة املسؤولية املدنية عن اال

ئري مل ، خاصة و أن املشرع اجلزاقواعد املسؤولية العامة عن االشهار االلكرتوين اخلادع تظل غري فعالة

الذي يستدعي ضرورة االستناد اىل قواعد املسؤولية  األمر، ينظم ترسانة خاصة باالشهار يف حد ذاته

خاصة يف ظل ارتفاع نسبة ، سؤولية املدنية عن االشهارات التجارية االلكرتونيةإلقامة املالعامة 

  .للمستهلكاستخدام االنرتنت الذي ارتفعت معها نسبة اخلداع والتضليل االعالمي 

  :النتائج التالية إىلوعليه ميكن التوصل 

 .هار االلكرتوين اخلادعاملسؤولية املدنية عن االش إلقامةأن قانون التجارة االلكرتونية غري كايف  - 

عدم كفاية النصوص التشريعية املتعلقة باملسؤولية املدنية التقليدية على االشهارات التجارية  - 

 .اخلادعة واسقاطها على االشهارات االلكرتونية اخلادعة

صعوبة إقامة املسؤولية القانونية بصفة عامة و املسؤولية املدنية بصفة خاصة يف جمال االشهارات  - 

 .من جهة واالشهارات اخلادعة من جهة أخرى االلكرتونية جاريةالت

 .يف املسائل املتعلقة باملسؤولية عرب شبكة االنرتنت أو املسؤولية االلكرتونيةالفراغ التشريعي  - 

 .ألشخاص هده االعالنات أو املعلنني عنها املدنيةتضارب األحكام القضائية يف اقامة املسؤولية  - 

يف ظل تزايد استخدام شبكة االنرتنت يف ال املعامالت االلكرتونية صعوبة االثبات يف جم - 

 .االشهارات التجارية

ة عرب شبكات االنرتنت مثل و غري املشروععن االشهارات التجارية اخلادعة أ تعدد املعلنني - 

، وغريها من الوسائل خمتلف مواقع التواصل االجتماعي، و اإلخباريةالصحف االلكرتونية، الوكاالت 

 .عالميةاإل

املعلننني على االشهارات التجارية  األشخاصانعدام الرقابة القانونية الفعالة على شبكة االنرتنت و  - 

 .اخلادعة
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  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية طالبة دكتوراه، - كريمة شليحي

  علي لونيسي -2- جامعة البليدة

في إطار نظم الذكاء  إشكاالت تحديد المسؤولية المدنية لألشخاص

  االصطناعي

  :مقدمة

 إذيعد علم الذكاء االصطناعي أحد العلوم احلديثة املنبثقة عن الثورة التكنولوجية املعاصرة، 

فهم طبيعة الذكاء اإلنساين وحماكاة قدراته الذهنية والبشرية وأمناط عملها عن  إىلف هذا العلم يهد

يهدف الذكاء االصطناعي إلكساب اآلالت صفة الذكاء، متكينا  .1طريق عمل برامج احلاسب اآليل

حة للذكاء ، وقد تعددت التعريفات املقرت اإلنسانهلا حملاكاة قدرات التفكري املنطقي الفريدة عند 

االصطناعي وان كان أشهرها التعريف الذي أقره عراب الفكر االصطناعي اجلديد جون مكارثي 

منتصف القرن املاضي  إىلعلم وهندسة صنع آالت ذكية، ويعود تاريخ نشأة هذا العلم : بوصفه له

يكية، والذي أين انعقد أول مؤمتر حول الذكاء االصطناعي بكلية دارمتوث األمر  1956 وحتديدا لسنة

شارك به قادة حبوث الذكاء االصطناعي كجون مكارثي، ومارفن مينسكي وألني نويل، وهريبرت 

  .2سيمون

يف تأدية األعمال اليت  اإلنسانيهتم الذكاء االصطناعي بالعمليات املعرفية اليت يستخدمها 

الذكاء فتقوم بالعمل  نعّدها ذكية، حينما يتم استبدال هذا البشر بآالت وبرامج تنافسه يف موضوع

يرتتب عن الذكاء االصطناعي نتائج مستقلة ومتمايزة قد يستحيل معها توقع  .املطلوب منه بدال عنه

بنتائج األفعال والتصرفات الصادرة عنها، وذلك ليس بسبب  املستقبل خاصة عندما يتعلق األمر

 .3)الروبوت(وإّمنا بسبب استقاللية اآللة اإلنسان

ستقاللية املعرتف �ا للروبوتات، أصبح أمر استخدام الذكاء االصطناعي يف نتيجة هلذه اال

مجيع ا�االت يثري نوعا من التخوف لدى البعض؛ نظرا لالنتشار الرهيب الستعماله ونتائجه وأضراره 

والربوتات على األنشطة البشرية،وما جنم عنه  وجمتمعه بسبب سيطرة اآلالت اإلنسانالوخيمة على 

  .مساءلة هذه الروبوتات وعدم قدرة القانون على حالل للدور البشرياضم من
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ظهور الذكاء االصطناعي الذي  إىلأدى التحول والتقدم التكنولوجي الذي عرفته جل الدول 

 إىلعلى ممارستها،  اإلنسانبالروبوت على مستوى األنشطة اليت عهد  اإلنساناجنر عنه استخالف 

قية ترتبت عن ذلك، فقد برزت مسألة تصدع وزعزعة مكانة املسؤولية ظهور إشكاالت قانونية وأخال

املقررة وفقا للقواعد العامة كأحد املسائل األوىل اليت خلقت جدال فقهيا وقانونيا بسبب عدم  املدنية

  .تنظيمها ضمن أغلب التشريعات

العامة اليت  إن تطبيق الذكاء االصطناعي على جمال املسؤولية املدنية وإخراجها من القواعد

للضرورات امللحة اليت  حتكمها، يعد من أحد أهم ا�االت اليت مستها آثار الذكاء االصطناعي؛ نظرا

فال ميكن تصور إعفاء أو نفي مسألة تأسيس . فرضتها متطلبات مواكبة عصر التقدم التكنولوجي

امة، يف ظل عدم وجود قوانني املسؤولية املدنية للروبوتات اليت غزت العامل وأخرجتها عن القواعد الع

بوجوبية االعرتاف هلا بالشخصية القانونية، األمر الذي يسمح معه باالعرتاف مبسؤوليتها  قائمة �تم

  .التقصريية يف حالة توفر األساس القانوين لذلك

حيث مل تفلت الروبوتات اليت عّوضت النشاط البشري من إمكانية البحث هلا عن قانون 

الفقهاء خيتلفون حول مدى متتعها بالشخصية القانونية اليت تؤسس مبوجبها  ما جعل. ينظمها

أحلقت هذه الروبوتات أو االنسآلة أضرارا باإلنسان توجب االعرتاف هلا  املسؤولية املدنية؛ إذا

وهو ما جعل التشريعات تقف . مبسؤوليتها العقدية أو التقصريية نظرا خلصوصية هذه األشخاص

هذا الفعل  إدراجقواعد املسؤولية املدنية التقليدية ومستقبلها يف ظل عدم إمكانية  ععاجزة أمام تراج

 .والنشاط احلديث ضمن التصرفات اليت تنظمها

لذا �دف من خالل هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على اإلشكاالت والتحديات القانونية 

تبداهلا مبسؤولية استخدام الذكاء اليت واجهت مستقبل املسؤولية املدنية التقليدية بسبب اس

تسليط الضوء على األساس القانوين املطبق  إىلاالصطناعي، كما �دف من خالل هذه الدراسة 

لتقرير املسؤولية املدنية وبالضبط التقصريية جراء األضرار اليت يلحقها الروبوت باإلنسان حملاولة معرفة 

التفكري البشري وانفرادها بشخصية قانونية خاصة  إمكانية مساءلة هذه اآللة يف ظل انفصاهلا عن

معرفة مدى مسايرة التشريعات القانونية الضابطة للمسؤولية املدنية مع  إىلكما �دف كذلك .�ا

الشخصية القانونية من  إثباتاالنعكاسات القانونية املنبثقة عن تطبيق الذكاء االصطناعي، فيما خيص 

وت من عدمه لقواعد وآثار املسؤولية التقصريية احملددة بالقواعد الروب إخضاعأجل الفصل يف وجوب 

  .العامة
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إن دراستنا هلذا املوضوع لن تنّصب على الدولة اجلزائرية بصفتها دولة الباحث، بل ستكون 

حد اآلن متخوفة من  إىلأن اجلزائر ودول عربية أخرى الزالت  إىلعامة والسبب يف ذلك راجع 

ناعي يف خمتلف ا�االت، كما أن تنظيم مسألة ما من اجلانب القانوين يتولد استعمال الذكاء االصط

عن طرح مشكلة على ارض الواقع، فبما أننا مل نستعمل الروبوتات ومل تغزو ا�االت االقتصادية 

وا�االت األخرى بكثرة، هو أحد األسباب اليت جعلت التشريع اجلزائري بعيدا كل البعد عن االهتمام 

  .مالت هذا الروبوت أو اآللة وما يرتتب عنه من آثار سلبيةبتعا

من أجل مواكبة الذكاء االصطناعي،  روبوتات إلىفي ظل تحويل األنشطة البشرية : اإلشكالية

هل تم فعال تهيئة البيئة القانونية المالئمة لمواجهة اإلشكاالت التي تنجر عن هذا التطور فيما 

لإلجابة عن هذه اإلشكالية ارتأينا تقسيم  لهذه الروبوتات؟ يخص قضية المسؤولية التقصيرية

  :الدراسة حسب اخلطة االثنائية اآلتية

  .التأطير القانوني للمسؤولية المدنية نتيجة استخدام الذكاء االصطناعي:المحور األول

  .الطابع اخلاص لألشخاص املسؤولة يف نظام الذكاء االصطناعي: أوال

  .د املسؤولية التقصريية للروبوتحتديد أساس إسنا: ثانيا

  .آثار تراجع قواعد المسؤولية المدنية جراء استخدام الذكاء االصطناعي: المحور الثاني

  .أو نفي الشخصية القانونية للروبوت إثبات :أوال

  .مساءلة أو إعفاء الروبوت قانونا:ثانيا

  .اخلامتة

  
  

نتيجة استخدام الذكاء التأطير القانوني للمسؤولية المدنية  :المحور األول

  .االصطناعي

جبل  اإلملامالتشريع الذي يسهر على  إىلتسند مهمة تأطري املسائل املستحدثة يف ا�تمعات 

ضمن القانون الذي  إدراجهاجوانب هذه املسائل إلعطائها التكييف القانوين الصحيح، من أجل 

االنسآلة   وين ملسؤولية الروبوت أويتناسب ومقتضيا�ا، جاءت مشكلة حماولة تنظيم املوقف القان

كأحد العوائق والتحديات اليت واجهت التشريعات يف العصر احلديث؛ نظرا للتطور العلمي اهلائل 
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واستبدال األنشطة البشرية باآلليني، فما مدى قدرة القانون املدين على التأقلم وتأطري املسؤولية املدنية 

  .يف ظل الذكاء االصطناعي؟

  .ع الخاص لألشخاص المسؤولة في نظام الذكاء االصطناعيالطاب: أوال

تنتج عن اخلطأ الذي حيدثه  إضراريزال من غري الواضح حتديد من هو املسؤول عن أي  ما

الذكاء االصطناعي، فقوانني املسؤولية املدنية مبا تعلق باملسؤولية عن املنتجات اليت يتم اختيارها أو 

  .حد كبري يف جمال الذكاء االصطناعي إىلغري واضحة  لتاألشياء اليت يتم حراستها مازا

تثري مسألة استخدام الذكاء االصطناعي أو الروبوتات على مستوى جل ا�االت إشكاالت 

الطابع  إىل؛ بالنظر اإلنسانخاصة من ناحية األشخاص املسؤولني عن األضرار اليت قد تصيب 

ال يشتغل من تلقاء نفسه بل البد من مّشغل له  4اخلاص هلؤالء األشخاص، فكما نعلم بأن الروبوت

ال ميكن تصّور ففي مجيع هذه احلاالت وعلى اختالف صفات األشخاص، . أو مالك أو مصّنع

من املسؤولية عن استخدام الذكاء االصطناعي على أساس استقاللية األفعال الصادرة  اإلعفاء إمكانية

التساؤل عما إذا كانت القواعد احلالية لنظام  إىل وهذا ما يدفعنا. عن الروبوت ومساءلة الشخص

قواعد جديدة قادرة على توضيح املسؤولية القانونية  إدراجاملسؤولية كافية، أم أن الوضع يقتضي 

؛ بسبب اختالف صفات األشخاص )إخل... املصّنع، املشغل، املالك، املستخدم(ملختلف الفاعلني 

وعليه سنوضح فيما يلي اجتاهات حتديد املسؤولية املدنية ومن  املسؤولة يف نظام الذكاء االصطناعي،

  :يقع عليه حتملها

  :الُمصّنع أو المبرمج هو الشخص المسؤول- أ

أمام التطور اهلائل يف التكنولوجيا وولوج عامل الذكاء االصطناعي يثور التساؤل عن مدى  

ب املسؤولية القانونية عن التصرفات الناجتة كفاية وفعالية القواعد القانونية التقليدية يف معاجلة واستيعا

عن منظومة الذكاء االصطناعي خاصًة يف نطاق املنظومة القانونية املستقلة ذاتيّاً بالكامل عن القواعد 

 .العامة

ويف معرض احملاوالت القانونية لإلجابة عن تلك التساؤالت يسهل القول بأن املسؤولية القانونية        

َصنِّعة تقع على عاتق ا
ُ
ولكن تلك احلقيقة ما تلبث أن تنجلي وال يؤخذ �ا إذا ما وجدنا أن "جلهة امل

الغالبية العظمى من األجهزة و اآلالت الذكية ال تعمل باستقالل ذايت كامل، حيث ال بد هلا من أن 

ملسؤول ، ففي هذه احلالة من هو ا5"ترتكز على ُمَشغِّل ميثل العنصر البشري يف العملية التشغيلية

  .العامل الذي يصنع هذا الروبوت أو صاحب املصنع؟
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قد يكون من غري الواضح من هو املسؤول عن أي اضرار تنتج عن اخلطأ الذي حيدثه 

حد كبري يف جمال الذكاء االصطناعي  إىلالروبوت، فقوانني املسؤولية املدنية عن املنتجات غري واضحة 

درجة عدم  إىلسؤولية، فبالرغم من أن الروبوتات قد وصلت من أجل القول بإعفاء املّصنعني من امل

سلوكيات بشرية، إال أنه ال ميكن تعدادها ضمن  إىلاعتبارها جمرد مجاد بسبب سلوكيا�ا اليت ترقى 

صفة البشر وحتميلها املسؤولية، ألن هذه األخرية تتطلب أن يكون الشخص أهال هلا بتوافر فيه 

فيما يتعلق مبسؤولية الروبوت من حيث الواقع، فال ميكن مساءلته ألنه ال و . 6واإلرادة اإلدراكعنصري 

هو خاضع إلدراك وإرادة جهات متعددة قد يكون من بينها املصّنع  وإمناميتلك أصال عناصر األهلية، 

ضرار اليت حتدثها الروبوتات مبا فيها تلك عن األاملسؤولية املدنية  إسنادأو املربمج، فقد مت اقرتاح 

الشركات املّصنعة واملربمج باعتماد نظام يشبه نظام  إىللقادرة على التصرف من تلقاء نفسها ا

  .7املسؤولية املطلقة عن املنتج

 إىلكما أنه قد يسأل صانع الروبوت عن عيوب اآللة الناجتة عن سوء التصنيع اليت قد أدت 

، كأن يؤدي عيب يف روبوت انفالت الروبوت وقيامه بأفعال خارجة عن طار استخدامه الطبيعي

حتريك املريض بشكل خاطئ وتفاقم حالته الصحية، وكمثال آخر اإلضرار  إىلالعناية الطبية مثال 

صيانة الروبوت من الشركة  إمهالباملريض بسبب سوء تواصل الروبوت الطيب مع خمرب التحليل أو 

عامل الذي ال يفقه شيئا ويف كل األحوال ال يستطيع صاحب املصنع الرجوع على ال. الصانعة

 .8بالروبوتات وكان قد أجربه على الدخول بعملية تصنيعه

 :الُمستخدم هو الشخص المسؤول- ب

القول بأن املستخدم هو من يسيء استخدام هذا الروبوت ومن  إىلذهب جانب من الفقه 

نة، ألنه جيب مث فهو من جيب عليه أن يتحمل املسؤولية القانونية يف حال حدث خطأ أو مشكلة معي

وإمنا جمرد آلة ال تعرف اخلطأ  إنسانعليه معرفة طريقة التشغيل واالستخدام لكون الروبوت هو ليس 

الذي يقوم باستغالل الروبوت مثل إدارة البنك  10الشخص املشغل احملرتفكما أ�. 9من الصواب

ة بعض العمليات التجاري االفرتاضي الذي يقوم بتشغيل تطبيق ذكي يعتمد على روبوت يف إدار 

املصرفية، فقد حيدث خطأ يف إدارة حسابات العمالء أو كمشغل الطائرة دون طيار رغم أن تلك 

  .11الطائرة ال تدخل دوما ضمن مفهوم الروبوت نظرا لعدم القطع بسريها الذايت

يرى بعض الفقهاء بأن أحسن مثال عن مسؤولية املشغل أو املستخدم يربز خاصة يف جمال 

األسلحة العسكرية، فكلما أساء املستخدم استعمال هذه األسلحة ترتب عن القائد استخدام 
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العسكري حتمل املسؤولية، فضال عن أن السالح الذايت ال ميكن التحكم به بشكل دائم ألنه قد 

، لذا تبقى املسؤولية عن إطالق إصابتهمإصابة أشخاص بواسطة مدفعية مل يكن مقصود  إىليؤدي 

أقر الربوتوكول اإلضايف األول  اإلطارويف هذا  .12بالقائد العسكري الذي يصدر القرارالنار مرتبطة 

 إصدارامللحق باتفاقيات جنيف بأن الدول اليت تنشر روبوتات يف ميدان القتال عليها  1977لعام

تعليمات واضحة لقاد�ا العسكريني بشأن توقيت استخدام الروبوتات والظروف اليت ميكن 

فهم النتيجة، وهي ما جيب  وإمناال يتطلب منهم فهم الربجمة املعقدة للروبوت  إذيها، استخدامها ف

على الروبوت فعله من عدمه، ومع ذلك حىت وان متت مساءلة القادة العسكريني فإن املساءلة سوف 

الضرر عن طريق التعويض  إصالحتقتصر على املسؤولية املدنية دون اجلنائية أي هم مسؤولني عن 

قدي الذي من شأنه أن جيعلهم يستمرون يف ارتكاب مثل هذه االنتهاكات لعدم وجود جزاء الن

  .13جنائي �ذا الصدد

  :المالك هو الشخص المسؤول- ج

هو الذي يقوم بتشغيل الروبوت شخصيا خلدمته أو خلدمة عمالئه، كالطبيب مالك 

ية، وذلك يف حال تشكيل الروبوت املستشفى الذي ميلك ويشغل روبوتا طبيا للقيام بالعمليات اجلراح

خطرا على سالمة املرضى، وإذا أردنا احلكم على الشخص املسؤول هنا جند بأن القانون املدين 

ما بعد مساءلة املّصنع واملشّغل، هذا  إىل إنسايناألورويب للروبوتات قد أّخر مساءلة املالك كوكيل 

لية املدنية التقصريية على املالك، حيث تقوم على عكس نظرية حارس الشيء اليت تفرتض قيام املسؤو 

 إىلفذهب جانب من الفقه البلجيكي . عليه قرينة حراسة الشيء حىت وان حصل احلادث مع املشّغل

فرض املسؤولية احملدودة على مالك الروبوت ذو القرار املستقل، فيتم مساءلة املالك يف حدود قيمة 

املالية، وذلك بغرض حصر خماطر تشغيل الروبوت يف قيمة  الروبوت دون الرجوع عليه يف كامل ذمته

  .14هذا االستثمار

  :المستعمل هو الشخص المسؤول-د

وهو الشخص التابع الذي يقوم باستعمال الروبوت من غري املالك أو املّشغل، والذي يكون 

غري اجتاه  ىلإمسؤوال عن سلوك الروبوت الذي سبب ضررا للغري، وبالتايل فقد اجته القانون املدين 

نظرية حارس األشياء اليت تفرض املسؤولية على املالك حىت وان تسبب التابع باحلادث إثر استعماله 

وخالفا أيضا  ،)املستعمل(عن أعمال التابع) املالك(للشيء، وذلك على خالف نظرية مسؤولية املتبوع

لذا اقرتح القانوين األورويب فرض . العتبار املالك حارسا مفرتضا يف جانبه اخلطأ وفقا للقواعد العامة
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على املالك أو الصانع يف سبيل نقل املسؤولية املدنية عن كاهلهم مهما كانت طبيعتها  اإللزاميالتأمني 

  .15عقدية أو تقصريية، وذلك كحل لنقل عبء املسؤولية عنهم

  تحديد أساس إسناد المسؤولية التقصيرية للروبوت: ثانيا

سابقا بأنه عملية حماكاة الذكاء البشري عرب  إليهي كما مت اإلشارة يعّرف الذكاء االصطناع

اآللة  إعطاءأنظمة الكمبيوتر، يف حماولة لتقليد سلوك البشر ومنط تفكريهم وطريقة اختاذهم للقرار، أي 

 .16والتصرف مثله اإلنسانالقدرة على التفكري مثل 

رتف القانون املدين والقواعد العادي هو مسؤول عنها، حيث يع اإلنسانغري أن تصرفات 

العامة اليت تقوم عليها املسؤولية املدنية بأسس توجب قيام النوع الثاين من هذه املسؤولية أال وهو 

فينتج عنها أضرارا يف  اإلنساناملسؤولية التقصريية؛ اليت تقوم نتيجة للفعل غري املشروع الذي يرتكبه 

  .حق الغري

ته وبالقياس على القواعد العامة، إذا حاولنا حتديد املعيار الذي وعليه، وانطالقا من األساس ذا

تقوم عليه املسؤولية التقصريية للروبوت نتيجة لألضرار املرتتبة يف حق األشخاص البشرية، جند بأن 

الفقهاء القانونيني يعتمدون يف حتديدها على تلك األسس واألركان املعتمد عليها لتحديد املسؤولية 

  .واإلنسانوفقا للقواعد العامة، بسبب التشابه الكبري بني الروبوت التقصريية 

حيث يتفق غالبية تشريعات القانون املدين حول أّن املسؤولية املدنية تقوم على قاعدة جد 

بسيطة مقتضاها بأّن كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه ويسبب ضررا للغري يلزم من كان سببا 

اخلطأ والضرر والعالقة : يه فإن هذه القاعدة ترتكز على ثالثة عناصر هي، وعل17يف حدوثه بالتعويض

السببية بينهما، وبالتايل ال يوجد من الناحية القانونية أي انتفاء للتعويض عن الضرر يف حال حتققه 

هل يمكن لقواعد المسؤولية المدنية المقررة في تشريعات القانون نتيجة للخطأ، ففي هذه احلالة 

لجل دول العالم من استيعاب خصوصية حاالت خطأ الروبوت ومن ثمة معالجة حاالت المدني 

  .الضرر الناجمة عن ذلك؟

يرى  إذإن اإلجابة عن هذا السؤال جعلت فقهاء القانون ينقسمون وخيتلفون يف آرائهم، 

االت اخلطأ البعض بأّن قواعد وأحكام املسؤولية القانونية املدنية القائمة كافية لإلحاطة مبختلف ح

والضرر النامجني عن الروبوت، فهم يدرجون املسؤولية التقصريية للروبوت ومينحون هلا تكييفا يتطابق 
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على وجه اخلصوص مع املسؤولية عن األشياء واملسؤولية عن ضمان العيوب الناشئة عن سوء التصنيع، 

  .18لتضمن كذلك خمتلف حاالت اخلطأ والضرر

رى بأن املسؤولية املدنية وفقا للقواعد العامة غري كافية لإلحاطة يف حني أن فريق من الفقه ي

جبوانب مسؤولية الروبوت، والقول بإدراجها ضمن تكييف قانوين متعلق باملسؤولية عن األشياء هو 

تبسيط لألمور وجتاهل لواقع التطور احلاصل نتيجة اقتحام الذكاء االصطناعي عامل القانون، ناقال 

حد ما، إال أنه يبقى  إىلاألشياء حلّيز األشخاص، فهذا التوجه الفقهي هو عقالين الروبوت من حيث 

يف جوانب عديدة منه قاصرا على فهم طبيعة وخصوصية املسؤولية القانونية بنوعيها التعاقدية 

والتقصريي، عندما يتداخل العنصر البشري مع عنصر الذكاء االصطناعي، حيث يكون هذا األخري 

دا لألول بالرغم من احتفاظه باخلصوصية يف حتليل األمور، مثل الروبوتات اليت ميكنها اختاذ تابعا ومنقا

اليت " القرارات االستنتاجية"ما يسمى ب إطارقرارات منفصلة عن صانعيها من خالل برجمتها يف 

بعيدا عن به، أين تكون هنا للروبوت سلطة االنتقاء بني القرارات  19تتكون من مجلة اخليارات املخزنة

، لذلك من جيب أن يتحمل مسؤولية التصرحيات املشينة من قبل الروبوتات 20سلطة املصنع أو املربمج

اخل، ...يف قضية املايكروسوفت، هل ميكن حتميل اخلطأ للروبوت أو للشخص املصنع أو للمستعمل 

 إثباتروبوت من أجل لذا بات ضروريا البحث يف مسألة فكرة اإلدراك املستقل والشخصية القانونية لل

  .منها إعفاءهاملسؤولية التقصريية يف حقه أو 

وعليه، فأمام هذا اجلدل الفقهي تبقى موقف التشريعات الغربية غري واضحة حول الوضع 

وطبيعة التعويض  إثبا�االقانوين للروبوت واألساس القانوين املعتمد إلقرار مبسؤولية الروبوت وطرق 

غياب نصوص حتدد قواعد املسؤولية  إىلرار الروبوت باإلنسان، بالنظر القانوين املرتتب عن أض

القانونية للروبوت خاصة مبا تعلق باملشرع الفرنسي، فليس بعيدا عنه سارت التشريعات العربية على 

 إطارهذه املسؤولية يف  أحكام إدخالحني أقرت بوجوبية ) التشريع الفرنسي(�ج اجلذر القانوين هلا

ؤولية التقصريية عن فعل الغري وبالضبط يف حكم املسؤولية الشيئية؛ نظرا لكون التكييف قواعد املس

  . 21القانوين للروبوت ال يزال يعتربه حبكم الشيء ال الشخص املعنوي

الروبوت  إحلاقفلحد اآلن مل يفصل االجتهاد القضائي العريب بأي قضية مدنية بسبب 

يام قواعد املسؤولية الناشئة عن األشياء هو األرجح من باألشخاص أضرارا، ما جعل تغليب فكرة ق

 من 138المادةأعطى املشرع اجلزائري على سبيل املثال تعريفا هلا مبوجب نص  إذحيث الواقع، 

كل من توىل حراسة شيء وكانت له قدرة االستعمال والتسيري، والرقابة، يعترب : القانون املدين بنصها
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ففي هذه احلالة ال يسأل الروبوت عن خطئه  ألّن ..." ذلك الشيء، مسؤوال عن الضرر الذي حيدثه

هو من يتوىل حراسته واستعماله وتسيريه، فقيام املسؤولية التقصريية مكّرس على أساس الضرر  اإلنسان

فتتقارب املسؤولية التقصريية وفقا للقواعد العامة . فكرة اخلطأ إىلالذي حيدثه الروبوت بدون النظر 

ية عن استخدام الذكاء االصطناعي يف ظل غياب قواعد خاصة �ذه املستجدات املستحدثة باملسؤول

مدى كفاية هذا النص القانوين يف  غري أّن الطرح الذي يبقى قائما هو. نتيجة للتطورات التكنولوجية

 وهل تكتمل عناصر املسؤولية املدنية) الروبوت(معاجلة القرارات الناجتة عن الذكاء االصطناعي

التقصريية إذا مل يكن ذلك الشخص مؤهًال بقدٍر كاٍف الستعمال الذكاء االصطناعي استعماًال 

أو القانون أو اخلدمات املالية، على سبيل املثال، وهل 22صحيحًا عند اختاذ قرارات مهمة يف الطب

  .ميكن قانوناً حتميله مسؤولية تلك األخطاء

  

ية المدنية جراء استخدام الذكاء آثار تراجع قواعد المسؤول: المحور الثاني

  االصطناعي

عرفت املسؤولية املدنية الناشئة عن استخدام الذكاء االصطناعي عدم االستقرار القانوين 

بسبب غياب تأطري قانوين لتعامالت وتصرفات الكيانات اجلديدة يف ا�تمع؛ حيث أن التطور 

على املسؤولية املدنية بسبب التشابه الكبري بني  زعزعة القواعد القانونية الطاغية إىلالتكنولوجي أدى 

تنوع واختالف األشخاص املسؤولة عن االضرار اليت  إىلالذي أدى معه  األمر .والروبوت اإلنسان

يتسبب �ا الروبوت يف حق الشخص اإلنساين، وتنوع األساس املعتمد لضبط املسؤولية املدنية 

والدخيل عن طبيعة البشرية واملعنوية، فهل ميكن  خص اآليلالتقصريية بسبب الطبيعة اخلاصة هلذا الش

الشخصية القانونية للروبوت وإجياد فئة تسمح بإدراجه ضمن الطبيعة القانونية للشخص،  إثبات

  فترتتب آثارا عنها مثل تلك املرتتبة على الشخص مهما كانت طبيعته؟

  أو نفي الشخصية القانونية للروبوت إثبات :أوال

الثورتان الصناعيتان األوليتان قد مكنتنا من استبدال عضالتنا باآلالت، فإن الثورة إذا كانت 

أدمغتنا بالذكاء االصطناعي، حبيث يتحول العامل الذي نعيش فيه بغزو عاض الرقمية تتجه حنو است

ك بيئتنا ، مبا يف ذلآلالت الذكية وخوارزميات التعلم اآليل والشبكات العصبية حياتنا اليوميةا
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اليت أثرت �ا هذه الثورة الرقمية جذريا النظر يف الكيفية - عندئذ-االجتماعية، فأصبح من الضروري 

  .23على األسس القانونية

يف " أداة"جمرد ) الروبوتات(إّن أول سؤال يطرح نفسه هو هل تبقى هذه التكنولوجيات

أعوان أو وكالء قانونيني، ال سيما -المث –أيادي البشر، أو جيب إعادة النظر يف مركزها باعتبارها 

بالنسبة للروبوتات األكثر تطوراً؟  وتندرج هذه املشكلة يف صميم املناقشات القانونية احلالية، علما أن 

هي يف �اية املطاف جمرد حيلة قانونية، وهذا ليس باألمر الغريب " بشخصية قانونية " االعرتاف هلا 

. الواحد ذات املسؤولية احملدودة تعد يف هذا الصدد أحسن مثالعلى علم القانون، فشركة الشخص 

  الشروع يف إعادة صياغة أسس أنظمتنا القانونية؟- عندئذ-وهل ينبغي لنا 

مل يعرتف القانون بوجه عام بصفة الشخص القانوين إال للشخص الطبيعي امللموس ذو 

رتض قانونا وجوده ألغراض معينة، الوجود املادي واحلقيقي، والشخص االعتباري غري احملسوس املف

فهل يمكننا القول بأن حيث اهتم �ما وقدم هلما مركزا قانونيا يتماشى مع طبيعتهما وخصوصيتهما، 

  الروبوت هو شخص قانوني؟

منح الشخصية القانونية للروبوت من عدمه جدال قانونيا وفقهيا  إىلأثارت فكرة احلاجة 

حيث يرى القانونيني بأنه ال حاجة لالعرتاف بالشخصية واسعا، بسبب غموض موقعه وسط ذلك، 

القانونية اليت ترتب حقوقا والتزامات للروبوت باعتباره مدرجا ضمن فئة األشياء، فكل القواعد 

القانونية اليت تطبق على األشياء هي كفيلة لتنظيم التعامل القانوين الصحيح معها، هذا إذا ما نظرنا 

عليه بالرغم من حالة اجلدل القانوين حول منح الشخصية القانونية و  .الروبوت بأنه شيء إىل

للروبوت، فإن معاجلة املسألة حسب الرأي الراجح هي ضرورية، ذلك ألن الذكاء االصطناعي قد 

، األمر الذي حيّتم على تشريعات الدول حتديد طبيعة اإلنسانجانب  إىلأنشأ جيال جديدا 

متيزه عن بشخصية قانونية بعيدا  وأخالقيةوا�تمع، يف اطر قانونية  ساناإلنالتعامالت القانونية له مع 

حيث وجب يف ذلك مراعاة خصوصيته . عن الشخصية القانونية للشخص الطبيعي واملعنوي واحليوان

واملسؤولية املمكن القاؤها عليه، فمثلما أقر القانون بانفصال الشخصية القانونية للشخص املعنوي عن 

سسني هلا واملسامهني فيه، جنم عنه الوجود القانوين هلذا الشخص املعنوي ومتتعه بالذمة شخصية املؤ 

فيبقى أمر .24املالية املستقلة وإمكانية مساءلته مدنيا كأحد نتائج االعرتاف له بالشخصية القانونية

ضررا  اقهإحلاالعرتاف بالشخصية القانونية للروبوت ممكن احلدوث؛ وبالتايل مساءلته مدنيا يف حال 
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باألشخاص هو أمر غري مستبعد، حيث أن هذه الشخصية ستكون خمتلفة عن مثيال�ا املمنوحة 

  . من أجل ضمان أمن مستخدمي هذه الروبوتات وأمنها يف ذا�ا اإلنسانللحيوان أو 

االعرتاف -لقد أكد القرار األورويب املتعلق بقواعد القانون املدين للروبوت على الفكرة ذا�ا

، حيث وضع جمموعة من الضوابط احملددة للكينونة القانونية هلذه -لشخصية القانونية للروبوتبا

الشخصية، فيكون لكل روبوت أو آلة شخصية الكرتونية حتمل رقما تسلسليا يتضمن االسم واللقب 

املعلومات اليت تتضمن كامل " العلبة السوداء"والرقم التعريفي، إضافة ملا ميكن تسميته بالعلبة السرية

ففي حالة حدوث أي ضرر يلحق بسبب النشاطات ". الكائن اجلديد"املتعلقة به وشهادة تأمني هلذا 

إلصالح الضرر الناشئ عن املسؤولية  اليت تستعمل فيها الروبوتات، أوجد القرار األورويب ذاته حال

دوق من طرف عدة فئات التقصريية له فأحدث صندوقا تأميين ملعاجلة االضرار، أين ُميول هذا الصن

السيما مصّنعي الروبوت بغرض التعويض عن االضرار اليت قد حيدثها هذا األخري، يف حني أن هناك 

  .25بعض الروبوتات تعترب كشخص قانوين مسؤول عن الضرر احلاصل للغري

  مساءلة أو إعفاء الروبوت قانونا:ثانيا

الصادر عنه أو األشياء اليت يسأل يقصد باملسؤولية املدنية حتمل الشخص عواقب التقصري 

عنه، تنشأ املسؤولية املدنية نتيجة لإلخالل بالتزام عقدي، فيكون العقد هو مصدر االلتزام، حيث 

أما النوع الثاين من املسؤولية املدنية فهي املسؤولية .تسمى يف هذه احلالة املسؤولية املدنية العقدية

ري أو تلك الناشئة عن فعل أو عمل غري مشروع أحدث ضرر بالغ إحلاقالتقصريية اليت تنجم عن 

  .ضررا للغري، فيكون يف هذه احلالة العمل غري املشروع هو مصدر االلتزام املوجب لقيام املسؤولية

لذا ووفقا لضرورة االعرتاف بالشخصية املعنوية والقانونية للروبوت من أجل القدرة على حتميله 

ه قانونا عن األضرار اليت حيدثها غري واضحة املعامل بسبب الطبيعة املسؤولية، تبقى إمكانية مساءلت

اخلاصة اليت أثارت جدال يف مدى اعتباره يأخذ حكم احليوان أو السفينة أو الشيء، لتبيان مساءلة 

الروبوت من عدمه سنعتمد على القانون املدين األورويب اخلاص بالروبوتات لتبيان حتمل الروبوت 

  .املدنية والتقصريية لنوعي املسؤولية

 :المسؤولية المدنية التقصيرية -  أ

طبيعة الروبوت عما إذا كان روبوتا ميكانيكيا  إىللقد مت دراسة هذه املسؤولية من ناحية النظر 

يف  إليهحيث يسأل النائب اإلنساين الذي سبق اإلشارة . وعما إذا كان روبوتا افرتاضيا أو فيزيائيا
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 حب املصنع واملستخدم واملالك واملشغل، وعليه تبعا للقانون األورويبعنصر األشخاص املسؤولة كصا

-كالسيارة ذاتية القيادة-يسأل النائب اإلنساين عن األضرار اليت قد يسببها الروبوت مبفهومه العام 

فقد استثىن .اخلطأ والضرر والعالقة السببية دون افرتاض اخلطأ كما شرح الفقه اإلجنليزي إثباتبعد 

هذا القانون صانع الروبوت من نظام املسؤولية الصارمة أو املسؤولية دون نظام اخلطأ، وهكذا صراحة 

جيب على املضرور اثبات الضرر احلقيقي وعيب الروبوت املنتج والعالقة السببية بينهما إلقامة مسؤولية 

 ومستقبل أرواحاملّصنع، بغرض ختفيف املسؤولية عن شركات تصنيع الروبوت على حساب 

األشخاص، لذلك نرى هنا ضرورة افرتاض اخلطأ بتشغيل الروبوت واضرار هذا الغري كما هو احلال يف 

وجود السبب  إثباتمسؤولية حارس األشياء امليكانيكية، حىت ال يتم نفي هذه املسؤولية اال عرب 

أي عامل عند التشغيل فيجب أال يشكل  اإلنساناألجنيب القاهر، اما استقالل قرار الروبوت عن 

  . 26لنفي املسؤولية

يتضح من خالل شركات التكنولوجيا املالية اليت تشغل  إذأما إذا كان الروبوت افرتاضيا، 

مدير احلسابات، فهو يندرج ضمن  أوروبوت التطبيق الذكي ذو الوجود االفرتاضي كا�يب اآليل 

 إثباتن روبوت التطبيق الذكي وهلذا على املتضرر م. إطار نظام النائب املسؤول دون افرتاض اخلطأ

وجب على املضرور  إذخطأ الشركة يف تشغيل الروبوت االفرتاضي للتعويض عن تضليل اجلمهور مثال، 

  .27الروبوت املمكن جتنبه إمهالأن الضرر آت من فعل او  إثبات

 .المسؤولية المدنية العقدية -  ب

قام  إنه، فوفقا للقواعد العامة لعمالء الشركة املالكة واملشغلة ل أضراراقد يسّبب الروبوت 

العميل املتضرر بإثبات عدم قيام الشركة كنائب مسؤول بالتزامها العقدي، تقوم عالقة سببية مفرتضة 

حيث أن القانون . بني خطأ الشركة وضرر العميل املتأيت بسبب الروبوت تبعا النتهاك بنود العقد

تفاق يف العقد على بنود تطبيق املسؤولية العقدية مبا املدين األورويب للروبوت قد نص على إمكانية اال

ضرورة إقرار قواعد تعاقدية جديدة وحميّنة  إىلخيالف القواعد العقدية العامة، فقد أشار هذا القانون 

ذات كفاءة حبيث تراعي التطورات التكنولوجية األخرية والتجديد الذي ظهر مؤخرا، ومنها ما قد أشار 

من اعتبار الروبوت عامال تابعا للشركة املتعاقدة، وليس شيئا تستخدمه؛ أي اعتبار له الفقه البلجيكي 

 .28الشركة متبوعة مسؤولة عن أخطاء العامل الروبوت لديها

نشري هنا "الروبوت من املسوؤلية املدنية غري واردة، حيث  إعفاءاجلدير بالذكر بأن مسألة            

مسؤوليتها يف  إخالءيف عقودها أو براجمها شروطا من أجل بأنه حىت وان أدرجت بعض الشركات 
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إال أن هذه الشروط ال ميكن اعتمادها دوما، "  من املسؤولية اإلعفاءشروط "إطار ما يسميه القانون 

السيما حينما توسم هذه الشروط بالسمة التعسفية، ففي هذه الفرضية ال قيمة قانونية هلذه الشروط، 

  .29"نونية قائمةوتبقى املسؤولية القا

  

  الخاتمة

إشكاالت تحديد المسؤولية المدنية " نستخلص من خالل دراستنا هذه املبسطة ملوضوع

 روبوتات إىلاتضح لنا بأن حتويل األنشطة البشرية في إطار نظم الذكاء االصطناعي،  لألشخاص

لصناعية اليت مّهدت من أجل مواكبة الذكاء االصطناعي جاء يف ظل التطورات التكنولوجية والثورات ا

رافق هذه األخرية إشكاالت اجنرت عن هذا التعامل �ا واآلثار  إذلظهور هذه الكيانات اجلديدة، 

األمر الذي دفع التشريعات تقف عاجزة أمام التأطري القانوين هلذه املسألة، . املرتتبة عن ذلك هذا

الت اليت تنجر عن هذا التطور خاصة فيما حيث مل يتمتهيئة البيئة القانونية املالئمة ملواجهة اإلشكا

خيص قضية املسؤولية املدنية، وغموض قواعدها اليت تنظمها بسبب صعوبة تكييف الطبيعة اخلاصة 

ضمن أحد فئات األشخاص القانونية من أجل االعرتاف له  إدراجهللروبوت ومن مثة صعوبة 

مبا فيها االضرار اليت تلحق بالغري نتيجة بالشخصية املعنوية، ما حيتم قدرته على حتمل نتائج عمله 

  .نتيجة لفعل غري مشروع أوإلخالل بعقد 

وجدنا بأن الطابع اخلاص للروبوت فرض معه تنوع األشخاص املسؤولة عن األضرار اليت يسببها هذا -

الشركة الصانعة له وهناك من جيعل املالك هو  إىلاألخري، حيث هناك من يرجع التعويض عن الضرر 

شخص املسؤول وهناك من يرى بأن املشغل أو املستخدم هو املسؤول؛ بسبب اختالف التكييف ال

القانوين ألساس املسؤولية نظرا لصعوبة حتديد طابع الروبوت بسبب تشا�ه الكبري باإلنسان وامتالكه 

  .لقدرات حتاكي وتضاهي العقل كتلك املتعلقة بإصدار قرارات استنتاجية

ألشخاص املسؤولة رافقه اختالف الفقهاء القانونيني حول مسألة األساس املعتمد الحظنا بأن تنوع ا-

اعتبار الروبوت شيئا يستوجب  إىلاملسؤولية املدنية يف حق الروبوت، حيث اجتهت بعضها  إلقامة

 أغفلت من فكرة التابع واملتبوع، غري أن خمتلف التشريعات الغربية والعربية آخرحراسته، فيما قربه رأي 

  .من أجل إمكانية مساءلته الروبوتومل تتفق حول التكييف القانوين 

تدهور مستقبل املسؤولية املدنية املنظمة يف معظم القواعد  إىلوجدنا أنه من بني اآلثار اليت أدت -

العامة للتشريعات العربية والغربية هي تلك املتعلقة بالشخصية القانونية اليت �تم بالشخص الطبيعي 
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إعادة النظر يف  إىلوي دون الروبوت، غري أن استخدام الذكاء االصطناعي وظهور الروبوت أدى واملعن

هذا الكيان اجلديد جراء عدم احتواءه على عناصر الشخصية املعنوية كاإلدراك واإلرادة والقدرة على 

وت ضرورة االعرتاف للروب إىلحتمل االلتزامات واكتساب احلقوق، مما جعل بعض الفقه يتجه 

  .بالشخصية القانونية كحتمية يقّر �ا القانون مثله مثل الشخص املعنوي

منها ترتبط هي األخرى بإسقاط قواعد املسؤولية  إعفاءهالحظنا بأن قيام مسؤولية الروبوت أو -

املنظمة مبوجب القواعد العامة، حيث أنه كلما أحدث الروبوت خطأ واحلق به ضررا للغري سواء كان 

د أو دونه، وقع على الشركة املصّنعة له دفع التعويض حبسب ما كرسته قواعد القانون يف إطار عق

كنموذج خاصة يف ظل غياب تشريعات مدنية للروبوتات   إليهااملدين األورويب للروبوتات واليت استندنا 

رة وفقا يف مجيع الدول املتقدمة منها والعربية، كما ال حظنا بأن شروط االعفاء من املسؤولية املقر 

عدم تطبيقها من أجل توفري األمن واحلماية لإلنسان جتاه  إىلللقواعد العامة قد ذهب معظم الفقهاء 

  .هذا الروبوت اآليل الدخيل على ا�تمعات

يف ختام هذه الدراسة وككل موضوع نأمل أن نكون قد وفقنا يف معاجلة هذا املوضوع اجلديد 

تكون هذه الدراسة نقطة انطالقة لدراسات  أنوصا، كما نأمل على الساحة العربية وعلى اجلزائر خص

قانونية أخرى وخاصة بأن تؤخذ هذه الدراسة على حممل اجلد من املشرع اجلزائري نظرا ملا للذكاء 

االصطناعي من آثار وخيمة علينا بسبب عدم توافر الرقابة، وعلى هذا األساس سنورد يف التايل بعض 

  :خذ �ا مستقبالالتوصيات اليت نتمىن األ

فنظرية حارس األشياء -القواعد التقليدية احلالية يف القانون املدين اجلزائري وغريه من التشريعاتإن -

ال تعد كافية ملواكبة  -تسيريها مبنطق بشري إىلمت اجيادها ملواجهة أضرار اآللة التقليدية اليت حتتاج 

لذكاء االصطناعي، والبد من حتديث التشريعات التطور اهلائل واملتسارع يف جمال تطبيق منظومة ا

والسياسات ملواكبة التحديات واالستجابة للتطورات التقنية ونوصي بقوانني وتشريعات عصرية تواكب 

الثورة الصناعية وأدوا�ا الذكية، خاصة يف ظل أّن اجلزائر على مشارف اعتماد مشاريع املدن الذكية 

 .ونيةوتطبيقها لقانون التجارة االلكرت 

على املشرع اجلزائري والتشريعات العربية والغربية املسارعة بالتدخل التشريعي إما بتعديالت لقواعد  -

اجلزائري القائم، أو عرب إصدار تشريع ينظم املسؤولية القانونية عن  املسؤولية الواردة يف القانون املدين

لبات املسؤولية القانونية حبيث يضمن قرارات منظومة الذكاء االصطناعي، ليستوعب تغطية مجيع متط
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يف القانون املدين بأن كل إضرار بالغري يلزم فاعله بضمان   احلقوق وحيافظ على القاعدة الذهبية

  .التعويض عن الضرر

ضرورة إجياد شراكات بني الدول النامية والدول املتطورة اليت قطعت أشواطا يف ميدان استخدام  -

ا إشكاالت، فأصدرت أحكاما قضائية بسبب دعوى تعويض عن ضرر الذكاء االصطناعي وواجهته

  . يف حق الروبوتات أو يف حق نائبها اإلنساين

حماولة التنسيق بني القانون املدين الذي يهتم بقواعد املسؤولية املدنية وقواعد املسؤولية عن استخدام -

اليت خترج عن القواعد -اص بالروبوتاتكتلك اليت أقرها القانون املدين األورويب اخل-الذكاء االصطناعي

  .اخل..شغله أوالعامة وجتعل النائب اإلنساين مسؤوال بقوة القانون عن أخطاء الروبوت الذي صنعه 

حماولة فرض الرقابة الدولية والوطنية على نشاطات تصنيع الروبوتات عرب هيئات متارس هذه املهمة -

  .اإلنسانحقوق  اهلوية أو ال تراعي يف حق كل شركات جمهولة

عدم الرأفة وعدم إجياد شروط خمففة إلعفاء الشركات املّصنعة أو املربجمة للروبوتات من املسؤولية  -

املدنية عن األضرار اليت تسببها من أجل التهرب من التعويض الواجب إلصالح الضرر الذي تلحقه 

  .هذه الكيانات بالنائب اإلنساين
  

                                       
وقع ، مصدر الكرتوين عن امل2012حممد ابو القاسم علي الرتيمي، الذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية، الطبعة األوىل، 1

  .21-20ص ص  www.arteimi.info: االلكرتوين
  .2017عبري أسعد، الذكاء االصطناعي، الطبعة األوىل، دار البداية، عمان، األردن،  2

3Abdelhamid Abdouni, informatique,intelligence et intelligence 
artificielle,revue de science sociales et humaines,n°4, 1995,p02  

الرجل اآليل أو الروبوت هو عبارة عن آلة ذكية تسري بشكل ذايت مستقل عرب حماكمة عقلية اصطناعية بغرض القيام  4

 إىلقدرة الوصول  اإلنسانمبهام دقيقة يف جماالت الطب واإلدارة والتدقيق الداخلي يف املؤسسات وغريها، ما قد منح 

سوء تقدير بشري، فهذه اإلجيابيات مل متنع وجود  أوممكن النتاج السلع وتقدمي اخلدمات دون أخطاء تذكر أداء  أعلى

مهام القوصي، إشكالية الشخص املسؤول عن تشغيل الروبوت / خطر انفالت اآللة بكل صورة مقصودة وغري املقصودة

دراسة حتليلية استشرافية يف قواعد القانون املدين -)على جدوى القانون يف املستقبل"تأثري نظرية النائب اإلنساين ( 

  .، مصدر الكرتوين77، ص 25األورويب اخلاص بالروبوتات، جملة جيل لألحباث القانونية، العدد
سامل علي حممد املطروشي، املسؤولية القانونية ملنظومة الذكاء االصطناعي، مقال الكرتوين منشور  5

  .05/11/2019:تاريخ الزيارة  www.alkhaleej.ea:دة اخلليج عن املوقع جري 09/07/2018بتاريخ
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، 21موسى حوراء، التنظيم التشريعي الستخدامات الطائرات من دون طيار والروبوتات، جملة املعهد، العدد 6

  .23، ص2015،اإلمارات
لدولية، جملة املفكر، العدد دعاء جليل حامت، ملى عبد الباقي حممود العزاوي، الذكاء الصناعي واملسؤولية اجلنائية ا 7

  .33، ص2006الثامن عشر، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
  .80مهام القوصي، مرجع سابق، ص 8
، 21الشامسي واجلسمي، التنظيم القانوين الستخدامات الطائرات بدون طيار والروبوتات، جملة املعهد، العدد 9

  .24، صاإلمارات
مثال عن مسؤولية املشغل جند  بأن  عديد األسئلة تدور حول املسؤولية القانونية ألنظمة الذكاء االصطناعي أبرز  10

وفيات يف حالة سيارات ذاتية القيادة سيكون مشغلو اخلوارزمية حتت طائلة  أوخمالفات  أوفإذا كانت هناك أضرارا 

ية أن احلقائق والظروف هي اليت حتدد املسؤولية وتؤثر على قواعد مسؤولية املنتج، وأظهرت جمموعة من السوابق القضائ

السجن يف حاالت االضرار البالغة، ستكون  إىلنوع العقاب املفروض، حيث تتنوع هذه العقوبات بني الغرامات املدنية 

  .حالة الوفاة املرتبطة بشركة أوبر يف اريزونا عينة اختبار جيدة لتحديد املسؤولية القانونية

والية شركة أوبر بنشاط الختبار مركبا�ا ذاتية القيادة ومنحت الشركة حرية كبرية يف اختيار الطرقات، فمازال وظفت ال

كانت ستكون هناك دعوة قضائية يف هذه احلالة ومن الذي ستتم مقاضاته، السائق االحتياطي، أم   إنعلينا أن نرى 

 إىلكة أوبر، أم مطورو الربنامج، أو مصنع السيارة، بالنظر والية أريزونا، حي فينكس الذي وقعت يف احلادثة، أم شر 

  .تعدد األشخاص واملنظمات املشاركة يف اختبار الطرقات، هناك الكثري من األسئلة القانونية اليت تنتظر اإلجابة عنها

على مواقعها، على ففي املناطق اليت ال تصلها وسائل النقل، تتحمل املنصات الرقمية غالبا مسؤولية حمدودة ملا حيدث 

تطلب الشركة أن يوافق الناس على التنازل عن حقهم يف رفع دعوى قضائية، أو   airbnbسبيل املثال يف حالة شركة 

من خالل مطالبة مستخدميها بالتضحية حبقوقهم . أي دعوى قضائية من اجل التمتع باخلدمة إىلاالنضمام 

تايل تقلل من قدرة الناس على حماربة التمييز الناشئ عن اخلوارزميات األساسية، حتد الشركة من محاية املستهلك وبال

 /غري العادلة، لكن فاعلية مبدأ الشبكات العصبية يف قطاعات عدة مازالت رهنا العتبارات واسعة هي من تقررها

يكف يغّري الذكاء االصطناعي وجه العامل الذي نعرفه؟، مقال الكرتوين عن .. عصر التحول

  .05/11/2019تاريخ الزيارة midan.aljazeera.net: املوقع
  .87مهام القوصي، املرجع نفسه، ص 11

12 Robert Sparrow, killer robots, journal of applied philosophy, vol24 ; n°01 ;p8. 
  .34دعاء جليل حامت، ملى عبد الباقي حممود العزاوي، مرجع سابق، ص 13
  .89مهام القوصي، مرجع سابق، ص 14
  .89املرجع نفسه، ص 15
حنان عبد اهللا املرزوقي، احلوكمة يف ظل استشراف املستقبل، اهليئة االحتادية للهوية واجلنسية، اإلدارة العامة لإلقامة  16

  .05/11/2019:تاريخ الزيارة   www.uaeiaa.org:وشؤون األجانب، عن املوقع االلكرتوين
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واملتضمن تعديل القانون املدين اجلزائري، اجلريدة  2005يويون 20املؤرخ يف  10-05من القانون 124املادة 17

  .44الرمسية العدد
قراءة يف ) دراسة تأصيلية مقارنة.. الشخصية واملسؤولية(ROBOTSحممد عرفان اخلطيب، املركز القانوين لالنسآلة  18

، 4العلمية، السنة السادسة، العدد، جملة كلية القانون الكويتية 2017القواعد األوروبية للقانون املدين لالنسآلة لعام

  .121، ص2018ديسمرب
الذي قام بإرسال عرب حساب تويرت يف مثان  2016من شركة مايكروسوفت لعام ) TAY(قضية جهاز احملادثة  19

رسالة الكرتونية واليت يراها صحيحة بالنسبة له، يف حني ا�ا تنطوي على تعابري ومصطلحات  96000ساعات فقط 

 les problématiques juridique qui naissent avecضة للقوانني، انظرعنصرية مناق

l’intelligence artificielle 
  .122حممد عرفان اخلطيب، مرجع سابق، ص 20
، الطبعة الرابعة، منشورات احلليب احلقوقية، 2مصطفى العوجي، القانوين املدين، املسؤولية املدنية، اجلزء  21

  .100، ص2009بريوت،
طبيقًا للمسؤولية القانونية يف ا�ال الطيب وهو جمال أخطر وأدق فإذا ما مسحت منظومة الذكاء االصطناعي جند ت22

بإدخال الروبوت مثًال يف جمال التشخيص الطيب وإجراء التحاليل الطبية وحىت إجراء العمليات اجلراحية وحدث خطأ 

جمموعة من األطراف أو األشخاص من الطبيب إىل فين املخترب  وضرر يستوجب املسؤولية القانونية فهنا تتنازع املسؤولية

إىل املشرف التقين على الروبوت إذ ال يتصور حتميل الروبوت لتلك املسؤولية القانونية ومن يتحمل املسؤولية األخالقية 

حملها الشركات واألدبية والقانونية النامجة عن تصرفات هذه الروبوتات اليت تتزايد يف كل مكان هل ينبغي أن تت

  .سامل علي حممد املطروشي، مرجع سابقعن / املصنعة  أم املربجمون أم املستخدمون
آالن بونيه ترمجة علي صربي فرغلي، الذكاء االصطناعي واقعه ومستقبله، عامل املعرفة، سلسة كتب ثقافية شهرية  23

  .11، ص1993تصدر عن ا�لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، أبريل 
  .112حممد عرفان اخلطيب، مرجع سابق، ص 24
  .113حممد عرفان اخلطيب، مرجع سابق، ص  25
  .92مهام القوصي، مرجع سابق، ص 26
  .93مهام القوصي، املرجع نفسه، ص 27
  .94املرجع نفسه، ص 28

29 Delebeque, que reste-t-il du principe de validité des clauses de responsabilité ?Dalloz 
affaires,1997,p127. 
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