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 املقديت                                 

البشرية ادى تضاعف حاجات االنسان الى المنتجات والسمع الشك ان التطور الذي صاحب 
مختمف انواعيا والتي يغمب عمييا طابع التعقيد الذي يعجز الفرد العادي عن استيعابو مما ولد 
نوعا من عدم التكافؤ بينة وبين المنتج والبائع االمر الذي ادى الى التعجيل بقيام مسؤولية المنتج 

زامو بسالمة المنتوج. وجوىر ىذا االلتزام ىو التأكيد عمى االلتزام بتسميم او البائع في حال عدم الت
منتج خال من أي عيب او نقص يجعمو مصدر خطر عمى شخص المستيمك او ىو القيام 
بااللتزام بدقة متناىية تجعل الطرق االخرى في العقد في مأمن عمى جسده وحياتو بان ال يصيبو 

تبر ىذا االلتزام ىو تحقيق غاية وىي المحافظة عمى سالمة ضرر وتأسيسا عمى ذلك فقدا اع
الشخص فان كان راكبا تتمثل ىذا االلتزام بالحفاظ عمى سالمتو من لحظة صعوده اداة النقل الى 
حد نزولو منيا فان حصل أي مكروه فينا يسأل الناقل او من يقع عمية االلتزام بضمان السالمة 

رض االلتزام بضمان السالمة في عقد البيع تتمثل بالحيمولة دون وبالتالي فان الغاية من وراء ف
وصول الخطر الكامن في المبيع الى المشتري والمساس بشخصو او مالو واعتبار المنتج او 
البائع مسؤوال عن تسميم منتجات خالية من أي عيب والزام البائع المحترف او المنتج عند 

.وان التطور  تعويض عن كافة االضرار الناجمة عن ذلكاالخالل بااللتزام بضمان السالمة بال
الذي واكب المجتمع لم يقف عند تمك الحدود التي تمزم البائع المحترف بتعويض المتضرر عن 
االضرار التي تحدثيا منتجاتو بعيوبيا بل تجاوز ىذا الحد ليمقي عمى البائع المحترف عبء 

المشتري عمما بخصائص وما تتميز بو  بإحاطةبو االضرار التي تنجم عن عدم قيام االخير بواج
من صفات وكيفية استعمال ىذا السمعة فان تعقد االجيزة وتعدد انواعيا وشيوع استعماليا اوجب 
عمى البائع ان يقوم بواجبات االلتزام بضمان السالمة وجميع ما يحيط المبيع من مخاطر في 

معمومات المتعمقة بالبيع. فااللتزام بضمان االستعمال وطريقة الحفظ وكيفية التخزين وكل ال
لسالمة يتخطى حدود االضرار التي تنجم عن عيوب المبيع ليشمل االضرار التي تسببيا ا

ونتيجة تعذر حصول المضرور عمى التعويض في كثير من االحيان المنتجات بسبب خطورتيا. 
ج عن عيب في منتوجاتو برزت مسؤولية المنتج اب ان يكون المنتج مسؤول عن الضرر النات

 حتى ولم تربطو بالمتضرر عالقة تعاقدية ويعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصال بعقار 

1 



السيما المنتوج الزراعي والصناعي ويتضح من ذلك انو قد ساوى بين المتضررين في الحصول 
انو يترتب عمى ىذا عمى التعويض من المنتج سواء كانت تربطيم بو عالقو تعاقدية او ال وعميو ف

عمى ما سبق فانو يحق ألي مستيمك  مساواة في المسؤوليتين العقدية والتقصيرية لممنتج ,وبناء
 متعاقد ام ال باعتباره مضرورا مطالبة المنتج بالتعويض  عن الضرر الذي سببو المنتوج المعيب,

يجب عمى المنتج وان قيام مسؤولية المنتج تتحقق في وجود عيب لحق المستيمك وبالتالي 
واستنادا لذلك قد نشأ االلتزام بضمان  المستيمك من ضرر بفعل منتوجو. ما أصابالتعويض عن 

وسوف  السالمة الذي اصبح احد االلتزامات الضرورية التي اقتضتيا التطور الحاصل في العالم.
موقف التشريعي نتناول في المبحث االول ماىية االلتزام بضمان السالمة وفي المبحث الثاني ال

 من االلتزام بضمان السالمة وفي المبحث الثالث اثر االخالل بااللتزام بضمان السالمة 
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 لتزام بضمان السالمةاال / المبحث االول
 ماهية االلتزام بضمان السالمة

اتجو القضاء الفرنسي الى تبني وسائل عديدة بعد قصور الوسائل االخرى اال وىو االعتراف 
بوجود التزام بضمان السالمة في عقد البيع مستقل عن االلتزام بضمان العيوب الخفية وان دراسة 

 المستيمكوتحقيق سالمة لحماية اااللتزام بضمان السالمة بوصفو اساسا يصمح لتأسيس نظام  
ا كان الفقو قد اكد عمى وجود التزام بضمان السالمة في عقد البيع ,فانو ظل مع ذلك يخضعو واذ

لقواعد ضمان العيوب الخفية .وقد كان لمقضاء الفرنسي قصب السبق في تأكيد استقالل االلتزام 
 ولما كان جميور المستيمكين يشكمون (1) بضمان السالمة عن االلتزام بضمان العيوب الخفية 

ان  اذ باتت ضرورية وممحو, م وتوفير احتياجاتيمالى حمايتي ةعدد كبيرا في المجتمع فان الحاج
بشكل دوري ومستمر ومن المسمم لتمبية احتياجاتيم المستيمكين جميعيم يحتاج الى شراء السمعة 

بحجة السمعة لتمبية احتياجاتو شراء ي البشر من يستطيع االمتناع عن بو انو ليست من بن
حماية وسالمة المستيمك من مخاطر ما يقتني من من اجل توفير لخوف من السمع ,لذلك كمو و ا

ومن اجل تسميم منتوج  االلتزام بضمان السالمة لحاجة ضرورية وممحو الى ضيور ادى ذلك سمع
دون اي زيادة او نقصان  بين الطرفين في العقد عميو تم االتفاقخال من اي عيب عمى وفق ما 

من فعل  عن جميع االضرار التي لحقت الغيرلك يؤدي الى قيام مسؤولية المنتج وبخالف ذ
 (2) منتجاتو

وىنا يقتضي بنا ان نقف عمى التطور التاريخي لاللتزام بضمان السالمة والتعريف بااللتزام 
 بضمان السالمة والطبيعة القانونية لاللتزام بضمان السالمة

 
 -المطمب االول :

                                                           

 (, الدار العممية الدولية ودار الثقافة لمنشر 1,ط) عامر قاسم احمد القيسي ,الحماية القانونية لممستيمك .د (1)
 .87,ص2002,عمان  والتوزيع,

عبد الميدي ضيف اهلل السعد الشرع ,الحماية القانونية لممستيمك من المنتجات المعيبة في نطاق القانون المدني  (2)
,الفرنسي ,المصري ,االوربي)اطروحة دكتوراه ,جامعة عمان العربية لمدراسات العميا كمية الدراسات القانونية العميا 

 1009(,ص2008,
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 التطور التاريخي لاللتزام بضمان السالمة 
كان الجتياد القاضي المدني فضل انشاء االلتزام بضمان السالمة في بعض العقود بوصفة 

ظير بداية في عقد النقل في صورة التزام بضمان بعيا وضمنيا عمى احد المتعاقدين التزاما ت
.ومن 1911نوفمبر21سالمة الراكب بموجب القرار الشيير لمحكمة النقض الفرنسية المؤرخ في 

وان القضاء الفرنسي ىو اول من قنن فكرة  (1)عقد النقل امتد الى عقود اخرى منيا عقد البيع 
يق معايير العدالة في العقود التي رأى ان المسالة االلتزام بضمان السالمة قانونيا حينما اثر تطب

التقصيرية وما تثيره من صعوبات في االثبات غير كافية بحق المتضررين حيث كان القضاء 
واذ  المسؤولية التقصيرية حينما كان احد الركاب يصاب اثناء عممية نقمو, الفرنسي يطبق احكام

مجوء اال الى قواعد المسؤولية التقصيرية بأثبات ما اصيب الراكب باي حادث فانو ال يستطيع ال
وان تأسيس االلتزام بضمان السالمة وان كان صادقا  (2)خطأ الناقل وحدوث الضرر نتيجة لو 

من ناحية فيو ليس مقبوال من ناحية اخرى الن االلتزام بضمان السالمة التزام عام من حيث انو 
المتدخل وعميو فان االستناد الى االساس العقدي  يستفيد منو الشخص المرتبط بعالقة عقدية مع

يؤدي الى حرمان المضرور الغير متعاقد من طمب التعويض اال اذا لجأ الى قواعد المسؤولية 
التقصيرية ,ومتى كان كذلك ,فانو يكون ليذا االلتزام اساسين ,اساس عقدي يعوض المضرور 

 (3)قد مما يجعل ىذا االمر غير مقبول المتعاقد واساس تقصيري بخصوص المضرور الغير متعا
وان القضاء لم يصل طفرة واحده الى تحميل المنتج او المحترف مسؤولية تعويض االضرار 
الجسدية او التجارية الناجمة عن عيوب منتجاتو ومخاطر حيازتيا او استعماليا بل توصل الى 

امو بالسالمة د المخل بالتز وكان ىدف القضاء من وراء ذلك ىو تحميل المتعاقذلك تدريجيا. 
المسؤولية والمدنية. ومع بداية التسعينات انقل القضاء من التعويض بااللتزام بضمان السالمة في  

محكمة النقض الفرنسية  ما أكدتواحكامو الى التصريح باستقالليتو عن االلتزام بالتسميم. وىو 
بقوليا: ان البائع ممزم بتسميم منتجات خالية من العيوب التي من شانيا ان تعرض االشخاص 

يكفي ان يكون الشيء المصنوع من قبل الصانع او المنتج خطرا حتى  وانو ال  واالموال لمخطر.

                                                           

 10,ص2005( , دار الفجر لمنشر والتوزيع ,الجزائر,1محمد, مسؤولية المنتج عن منتجاتو المعيبة , ط) د. بودالى  (1)
 107, ص1956(, مطبعة مصر,1د. حسين عامر, المسؤولية المدنية والتقصيرية والعقدية , ط) (2)
,جامعو وىران, كمية الحقوق والعموم )رسالة ماجستير :مزاري عائشة ,عالمة قانون حماية المستيمك بقانون المنافسة  (3)

 .112(,ص2013السياسية 
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ر الذي حققو االلتزام غير ان اوج التطو  تنعقد مسؤوليتو ,وانما يجب ان يتضمن عيبا في الصنع.
بضمان السالمة عمى يد القضاء الفرنسي تأكد من خالل محكمة النقض بان البائع او المنتج يقع 

ولكن قبل الغير كذلك  عميو االلتزام بضمان السالمة ليس قبل المشتري )اي المتعاقد المضرور(
 (1)دين وىكذا امتد االلتزام بضمان السالمة ليشمل المتعاقدين وغير المتعاق

 
 المطمب الثاني 

  التعريف بااللتزام بضمان السالمة
لقد شغمت فكرة االلتزام بضمان السالمة الكثير من اجتيادات  رجال القانون بقصد اسباغ الحماية 

.ولقد  ةجراء عيوب ومخاطر السمعة المبيع القانونية عمى المستيمكين في أشخاصيم وامواليم
 في تحديد المقصود بااللتزام بضمان السالمة  في الفقو والقضاء ظيرت عدة تعريفات

فقد ذىب جانب من الفقو الى القول بان االلتزام بضمان السالمة بانو قيام البائع المحترف 
وقد استند  وجراء عيوب ومخاطر السمعة المبيع بتعويض المستيمك عن االضرار التي تصيبو

الفقو لمقول بوجود التزام بضمان السالمة ىو وجود خطر ييدد المتعاقدين وىذا الشرط ىو القاسم 
المشترك بين مختمف طوائف العقود التي تتضمن التزاما بالسالمة وان يكون الممتزم بتقديم 

صب عمى الخدمة مينيا ومحترفا .اال ان ىذا التعريف تعرض لنقد شديد عمى اساس انو لم ين
او بشكل  السالمة بشكل واضحمان ره وبذلك لم يعرف االلتزام بضالمعرف بل عمى شروطو واثا

تحذير المتعاقد  وول بان االلتزام بضمان السالمة ىقوذىب جانب اخر من الفقو الى ال(2) دقيق
قضاء وان اتجاىيم ىذا يتفق مع الغاية التي ييدف الييا ال ي محل التداولاالخر من خطورة الش

الفرنسي والتي تتمثل بالحيمولة دون وصول الخطر الكامن في ىذه السمعة الى المستيمك 
والمساس بشخصو واموالو. وكما يستند انصار ىذا الجانب أيضا في تدعيم موفقيم الى ما قررتو 

(عندما ذكرت في معرض حكم ليا بانو عمى الرغم من ان الجياز Douai) استئنافمحكمة 
الكيربائي محل النزاع لم يكن مشوبا باي عيب يجعمو غير صالح لالستعمال الذي اعدتو اال ان 

ة )ستنرافتت( اغفمت تعيين الطريقة المثمى ال استعمالو وما يجب اتخاذه من احتياطات في كشر 
                                                           

 ومابعدىا108,ص مصدر سابقد. بودالى محمد ,  (1)
 

قوقية واالدبية, (, مكتبة زين الح1د. موفق حماد عبد, الحماية المدنية لممستيمك في عقود التجارة االلكترونية  , ط) (2)
 3720371,ص2011,العراق

8 



لك قد اخمت بااللتزام بضمان السالمة المتولد عن العقد وارتكب حالة عدم انتظامو فأنيا تكون بذ
  (1) خطأ يعد السبب المباشر في وقوع الحادث

فيما  ثابة الفكرة التي استمميا القضاءموقف القضاء من االلتزام بضمان السالمة فكان بم اما
الصانع وجب ان الل نظام المسؤولية عن المنتجات "قمن موضوعية واكده من اصالة واست اسبغو

يكون مسؤوال عن فعل المنتج الذي طرحو  لمتداول "والصانع يكون ممزم في التعويض بمقتضى 
ا فإثبات بالنظرية الحديثة لممسؤولية حتى ولو لم يفترض خطأ متى ثبت ان المنتج كان معي

الخالل قصور المنتج يشكل اساسا كافيا لقيام مسؤولية الصانع استقالال عن فكرتي التقصير وا
في ىذا القضاء مظيرا من االستميام في نطاق عقد البيع لفكرة االلتزام بضمان  ورأىبالعقد 
 (2) "ب الخفي يدرجو في طائفة االلتزام بنتيجةية وان ارتباط ىذا االلتزام بضمان العالسالم

 
 المطمب الثالث 

 الطبيعة القانونية لاللتزام بضمان السالمة 
ان الطبيعة القانونية لاللتزام بضمان السالمة لو اىمية فيما يتعمق بأثبات مسؤولية المنتج عن 
الضرر الحاصل كاثر لمصفة الخطرة في المبيع ويتسامى اثر تحديد ذلك بسبب االختالف بين 
اساسيات معرفة المستيمك في العقد الذي يبرمو مع المنتج وبين الصفة الخطرة التي يتميز بيا 
المبيع .وقد ذىب رأى الى ان االلتزام بضمان السالمة ىو التزام ببذل عناية وذىب رأي اخر الى 

 انو التزام بتحقيق نتيجة وسنتناول في الفقرة االخيرة الطبيعة الخاصة لاللتزام بضمان السالمة 

  ذل عنايةببااللتزام بضمان السالمة التزام  -الفرع االول:

يتعمق بالتزام يبذل عناية يتوجب لقيام مسؤولية المنتج ان يثبت المتضرر الضرر فان كان االمر 
بسبب العيب بالمنتج الخطر اضافة الى اقامة الدليل لخطا المنتج المتمثل بعدم قيامو اتخاذ 

يمك بخطورة المبيع وان واجباتو الالزمة لتالفي وقوع الضرر او نتيجة عدم قيامة بتحذير المست
بذل عناية ال يتطمب اقامة الدليل عمى خطا او اىمال البائع المحترف ولكن بما تنطوي بااللتزام 

في وجود العيب او الخمل الذي بمجرد ثبوتو تقوم مسؤولية  ثمةمتمعميو  السمعة من خطورة 
                                                           

بدون سنة  منشورات الحمبي الحقوقية,محمود عادل محمود, االلتزام بالتحذير في مجال تداول المنتجات الخطرة, د.  (1)
 .38صطبع,

دار النيضة  د. حسن عبد الرحمن قدوس ,مدى التزام المنتج بضمان السالمة في مواجية مخاطر التطور العممي , (2)
 .بعدىاوما  64,ص,بدون سنة طبعالقاىرة , العربية 
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وان العبرة في المسؤولية ال تكون بتقدير  مسمك البائع وانما ما تنطوي عميو السمعة  ر فيوياالخ
خمص من المسؤولية بإثباتو بذل العناية الالزمة تمن خطورة وبعكس ذلك ال يتمكن المنتج من ال

 (1) فمسؤوليتو تقوم بمجرد وقوع الضرر حتى لو كان يجيل ذلك

 االلتزام بضمان السالمة التزام بتحقيق نتيجة -الفرع الثاني:

 ةيمتزم بتسميم سمع )المنتج والموزع(وىذا ما ذىب اليو اغمب القضاء عمى ان البائع المحترف 
صالحو لالستخدام في االغراض التي تم التعاقد عمى بيعيا من اجل الوفاء بيا وعمى ان ىذا 

وكذلك باستعراض موقف القضاء الفرنسي نجد بنتيجة وليس التزام ببذل عناية.  االلتزام ىو التزام
بالبائع الذي يعمم بعيوب المبيع وما نشا  ان الدافع الى استحداث قرينة مساواة البائع المحترف

تعاقدي التزام البائع المحترف التزامو بنتيجة وىو اعادة التوازن الى العالقة ال عنيا من اعتبار
وباإلضافة الى  اقدي افضل واكثر قوة من موقف الغير محترف.فالمحترف يوجد في موقف تع

اثبات وجود العيب  يمزم لقيام مسؤولية فيو اال فالتزام البائع بالضمان ىو التزام بنتيجة ال ذلك
واثبات عالقة سببو بين ىذا العيب والضرر الذي اصاب المشتري .اما البائع الغير محترف فأن 
التزامو ليس اال التزاما ببذل عناية يمزم العتبار المسؤولية فيو شاممة لجميع االضرار الناجمة عن 

لعيب وعالقة السببية بينو وبين الضرر ان يقوم المشتري الى اثبات وجود ا وباإلضافةالمبيع 
بأثبات البائع بعيوب المبيع . كذلك وباستعراض موقف القضاء الفرنسي نجد الدافع الى استحداث 
قرينة مورده البائع المحترف بالبائع الذي يعمم بعيوب المبيع وما نشأ عنيا باعتبار التزام البائع 

و اعادة التوازن الى العالقة العقدية فالمحترف يوجد في مركز تعاقدي المحترف التزامو بنتيجة ى
افضل واكثر قوه من موقف الغير المحترف ومع ذلك فان اجماع الفقو في فرنسا يبدو متفقا االن 
عمى ان البائع المحترف يمتزم بتسميم سمعة صالحو لالستخدام في االغراض التي التعاقد عمى 

كما يرى (2) يا وعمى ان ىذا االلتزام ىو التزام نتيجة وليس التزام ببذل عنايةبينيا من اجل الوفاء ب
انصار ىذا الراي انو بعد استقالل ىذا االلتزام فال يجوز النظر اليو عمى انو التزام ببذل عناية 
فااللتزام بضمان السالمة المستقل عن االلتزام بضمان العيوب الخفية يراد بو تحسين موقف 

 ال تقلان  ما يقتضيالمضرور وتوسيع فرصتو في الحصول عمى التعويض وىو  المستيمك
المستيمك في ظل استقالل ىذا االلتزام عن تمك التي كان يحظى بيا في  الحماية التي يتمتع بيا

ضل ضمان العيب كما ان محكمة النقض الفرنسية استقرت عمى عد ىذا االلتزام التزاما بتحقيق 
                                                           

رسالة ماجستير, جامعة  ): محمد عبدالرحمن محمد حنتولي, المسؤولية المدنية لممنتج عن اضرار منتجاتو الخطرة (1)
                                                          ومابعدىا135(,ص2009بيروت , كمية الحقوق االدارة العامة ,

ؤولية  المنتج عن االضرار التي تسببو منتجاتو المعينة , دار النيضة العربية د. حسن عبد الباسط جميعي, مس  (2)
 46,ص45ص 200,القاىرة ,
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شير في قراراتيا ان المعل عميو في مسؤولية المحترف ليس سموكو نتيجة بحيث اصبحت ت
لموضوعية اومقدار العناية التي يبذليا وما انطوى عمى سموكو من خطا او اىمال وانما الحالة 

 (1)لممنتجات وما تنطوي عميو من خطورة لألشخاص واالموال

 السالمة  ضمانالطبيعة الخاصة لاللتزام ب-الفرع الثالث:

الخاصة التي  الظروفمان السالمة انما يرجع الى ان اختالف اآلراء حول طبيعة االلتزام بض
االلتزام  فييا ىذا االلتزام فيذا االلتزام تختمف طبيعة من عقد ألخر ففي بعض العقود يكون نشا

فالطبيب ال يمزم بشفاء  التزاما ببذل عناية كالتزام الطبيب في عالج المريض بضمان السالمة
نتيجة كما ىو الحال في عقد النقل حيث يمتزم الناقل  حقيقفي حيث يكون التزام بت المريض

بإيصال الراكب معافي الى  جية الوصول وكذلك التزام رب العمل في عقد العمل بضمان سالمة 
السالمة التزاما بتحقيق وان القول بان عد ىذا االلتزام بضمان العامل ىو التزام بتحقيق نتيجة . 

يستحدث معيارا جديدا  ذا االلتزام ذا جدوى محل نظر النونتيجة معينة ىو وحد الذي يجعل ى
طبيعة االلتزام التعاقدي مستمد من جدواه وىو معيار غير دقيق حي ان ىناك معايير لتحديد 

الذي شبو البائع وقد اعتمد بعض الشراح في تفسير القضاء اكثر دقة لتحديد ىذا االلتزام. 
المحترف بالبائع الذي يعمم بعيوب المبيع وازالتيا متى يتحقق في ىذا المبيع االمان الذي يتوقعو 
المستيمك عند استعمالو والبائع ال يضمن سالمة المستيمك  في اطار التزام بوسيمة بل في اطار 

اية الواجبة لمتأكد من خمو التزام بتحقيق نتيجة ومن ثم فال يجديو نفعا ان يثبت انو بذل العن
المبيع من العيب فالمسؤولية تقوم متى ثبت وجود عيب بالشيء المبيع وانو كان سببا الضرر 
الذي لحق المستيمك بصرف النظر عن عمم البائع بالعيب او جيمو بو او حتى ثبوت استحالة 

حدث معيارا جديد كما ان القول بان عد ىذا االلتزام ذا جدوى محل نضر ألنو يستعممو بو .
ولكن بالمقابل فان ىذا الضمان  .اقدي مستمد من جدوى ىذا االلتزاملتحديد طبيعة االلتزام التع

وجد لحماية المستيمك الذي ىو طرف ضعيف في العالقة العقدية في مواجية مشروعات ضخمة 
يق تستطيع ان تتحمل اعباء االضرار الناجمة عن عيوب ومخاطر السمعة المبيعة عن طر 

التامين عمييا كذلك ان عد ىذا االلتزام بتحقيق نتيجة معينة سيجعل البائعين والمنتجين اكثر 
حرصا عمى عدم بيع المنتجات اال اذا تحققت فييا شروط السالمة واالمان التي ينتظرىا 

ي الراي الذ نؤيد .ومن ىنا فأنناالمستيمك وىو اليدف التي تسعى التشريعات الحديثة الى تحقيقو 
 عناية ولكنو ليس التزام بتحقيق  يذىب الى ان االلتزام بضمان السالمة ىو اكثر من التزام ببذل

                                                           
 373,383د. موفق حماد عبد, مصدر سابق, (1)
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نتيجة, فيو اكثر من التزام ببذل عناية ألنو عمى عكس ىذا االلتزام االخير ال يتطمب لقيامو 
ليس بتقدير اقامة الدليل عمى خطا المحترف او اىمالو فالعبرة في قيام االلتزام بضمان السالمة 

كما ان  مسمك المحترف وانما بعدم تحقق االمان والسالمة التي يتوقعيا المستيمك من السمعة
المحترف ال يستطيع التخمص من المسؤولية فيما لو اثبت انو قام بالعناية الواجبة لمحيمولة دون 

جيل ىذا وجود عيب في السمعة فمجرد وجود العيب يقيم المسؤولية في جانبو حتى لو كان ي
الن اذا كان  نتيجة اال ان ىذا االلتزام اقل من التزام بتحقيق العيب او كان يستحيل عميو العمم بو

لقيام المسؤولية  سبباوعدم تحقيق النتيجة  وىي االمان والسالمة لممستيمك  يكفي حصول الضرر
معة وصف اال انو يجب اثبات ان ىذا الضرر ناجم عن عيب او خمل في التصنيع اكسب الس

الخطورة وجعميا من ثم سببا لمضرر بحيث يستطيع المحترف التخمص من المسؤولية بأثبات عدم 
 (1) .وجود عيب في السمعة او بأثبات انتفاء عالقة السبية بين العيب وبين الضرر الذي وقع 
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 المبحث الثاني 

 السالمةتشريعي من االلتزام بضمان الموقف ال

عند الحدود التي تمزم البائع المحترف بتعويض المتضرر عن لم يقف تطور الفقو والقضاء 
لكي يمقي عمى عاتق البائع  نتجات بعيوبيا بل تجاوز ىذا الدوراالضرار التي تحدثيا الم

 واجبو بإحاطة المشتري عمما بمواصفاتعبء االضرار التي تنجم  عدم قيام االخير ب المحترف
 صفات وكيفية استعمال ىذه السمعة. وخصائص السمعة وما تتميز بو من

 
 المطمب االول 

  التشريع الفرنسي من االلتزام بضمان السالمة قفمو 
من القانون  (1135ان القضاء والفقو الفرنسي يؤسسان االلتزام بضمان السالمة عمى المادة )

المدني الفرنسي عمى اساس ان ىذه المادة تنص عمى ان العقد ال يقتصر عمى الزام المتعاقد بما 
الى ذلك ما ىو من مستمزمات العقد وفقا لمقانون والصرف  باإلضافةورد في العقد بل يتناول 

احد االلتزامات  والعدالة وان االلتزام بضمان السالمة وان كان التزام ناشا من العقد فانو اصبح
.بالتالي فان  (1) الضرورية التي اقتصاىا التطور الحاصل في العالم في كافو ميادين االنتاج

الغاية التي استيدفيا القضاء الفرنسي من وراء فرض االلتزام بضمان السالمة في عقد البيع 
خصو او دون وصول الخطر الكامن في المبيع الى المشتري والمساس بش بالحيمولةتشتمل 

االضرار بمالو وقد تواترت احكام القضاء الفرنسي عمى اعتبار المنتج والبائع المحترف مسئوال 
 عن تسميم منتجات خالية من اي عيب والزمت البائع المحترف او المنتج عند االخالل بالتزامو

بضمان السالمة بالتعويض عن كافة االضرار الناجمة عن ذلك فقد قضت محكمة النقض 
المنتجات الخالية من اي رنسية عن ذلك فقد عمى عائق البائع يرتكز عمى )عدم تسميم اال الف

وقد انشا القضاء الفرنسي  انيا ان تشكل خطر عمى االشخاص واالموال (من ش ةشائبعيب او 
من القانون المدني الفرنسي باعتباره احد االلتزامات 1135ىذا االلتزام استناد الى نص المادة 

 التبعية التي يقضييا العقد بيدف توفير حماية فعالو لممستيمك في مواجية المنتج او البائع 
بضمان السالمة في عقد البيع ييدف  . وقد ذىب القضاء الفرنسي الى اعتبار االلتزامالمحترف 

بسبب  كالى توفير قدر من الحماية لممستيمك في مواجية منتجات وسمع قد تسبب لو الضرر وذل
شيوع عدد كبير من المنتجات الخطرة بطبيعتيا او بطريقة استعماليا او من مخاطر افرزىا 

                                                           

)رسالة ماجستير ,جامعة الموصل ,كمية :اء وسيمة لاللتزام بضمان السالمةأكرم محمود حسين البدو, االلتزام باإلفض (1)
 40(,ص 2005الحقوق,
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اللتزام بضمان السالمة ييدف التطور التقني من مثل مخاطر البرمجة في الحاسبات االلية وان ا
الى جبر الضرر الذي قد يصيب المستيمك جراء استخدامو لمسمع والمنتجات وضمان حقو في 

وكانت المحاكم الفرنسية تقيم مسؤولية البائع  (1) مطالبة المنتج بتعويض الضرر الذي قد يصيبو
الحقي او اوفقا لمقواعد العامة المحترف عن االلتزام بضمان السالمة استنادا لقواعد ضمان العيب 

في المسؤولية التقاعدية وقد ذىب الفقو والقضاء الفرنسيين الى وجوب منح المستيمك حق 
السابقين وتأييد الطبيعة التقاعدية ليذا الدعوى .اال ان  االدعاء المباشر عمى المنتجين و البائعين

ع فقد وجد البعض ضالتو في فكرة المشكمة التي واجيت الفقو الفرنسي ىي تأصيل فكرة الرجو 
االشتراط لمصمحة الغير فيما وجد اخرون تمك الضالة في فكرة العقد ذي الطابع العائمي ,ولما 
كان التأصيل في الحالة السابقة يقوم عمى الحيمة واالفتراض فقد حسم المشرع الفرنسي ىذا 

ج الموضوعية عن عيوب والخاص بمسؤولية المنت1998لسنة  389الموقف بصدور قانون رقم 
منتجاتو وذلك بالسماح لممستيمك باالدعاء المباشر في مواجية المنتج عن االضرار التي تصيبو 

. وقد اخذ القضاء الفرنسي بيذه بعض النظر عن االساس القانوني الذي يمكن االستشياد بو
 الفكرة في مرحمتين

 اوال: االلتزام بضمان السالمة الضمني
اخذ القضاء بفكرة ضمان السالمة بشكل ضمني دون االشارة اليو بشكل صريح  في ىذه المرحمة 

وكانت تمك البداية في تطور القضاء الفرنسي نحو االعتراف بوجود التزام بضمان السالمة وثم 
ومنذ بداية التسعينات من القرن الماضي توجو صريح ومستقر في القضاء الفرنسي الى عد 

لتزاما مستقال عن ضمان العيوب الخفية وعن اي التزام تعاقدي اخر االلتزام بضمان السالمة ا
 دون االشارة ليذا االلتزام باسمو الصريح

 االلتزام بضمان السالمة الصريح
اذا كانت احكام محكمة النقض الفرنسية التي اصدرتيا لم تتضمن استعمال مصطمح االلتزام 

في  فأنيااالستنتاج بضمان السالمة بشكل صريح بحيث كانت احكام ىذا الضمان تؤخذ بطريقة 
مرحمة الحقة اعمنت وبشكل صريح في العديد من قراراتيا عن وجود التزام بضمان السالمة 

خطرة  بإصاباتتزامات االخرى الناشئة في عقد البيع ففي قضية تتمخص وقائعيا مستقل عن االل
ان المنتج "لحقت بشرة سيدة عمى اثر استعماليا لمستحضر التجميل ,اعمنت محكمة النقض 

والبائع لبعض المنتجات شائعة االستعمال وبالذات تمك المخصصة لمعناية بالبشرة يتحمالن 
ويذىب الفقو الفرنسي الى ان الالفت من ىذا الحكم انو لم ينسب الى  بااللتزام بضمان السالمة"

                                                           

ىادي حسين عبد عمي الكعبي ,د. سالم عبد الزىرة عبداهلل , ضمان صالحية المبيع لمعمل مدة معينة ,العراق . د (1)
 908,ص2007,
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البائع االخالل بااللتزام بضمان العيوب الخفية او االلتزام باإلفضاء والتحذير وىو مما يعني ان 
 (1)مرة وبشكل صريح بااللتزام بضمان السالمة في عقد البيع ألولمحكمة النقض اعترفت 

 
 المطمب الثاني    

 ن السالمة في التشريع العراقي ماااللتزام بض
ان المشرع العراقي اصدار العديد من القوانين الخاصة التي تستيدف الى توفير الحماية وتحقيق 
حماية المستيمك وسالمة وان كان الغرض منيا في كثير من االحيان ال ىداف اقتصادية 

ماعية في المجتمع ومنيا ما جاء في قانون واجتماعية مراعاة لممسؤولية االخالقية واالجت
( منو عمى معاقبة من غش متعاقد في عدم مطابقة البضاعة 467العقوبات العراقي في المادة )

لمشروط المتعاقد عمييا بالحبس مدة ال تزيد عن سنتين وبالغرامة ال تزيد عن مائتين دينار او 
فاتيا الداخمة في تركيبيا وعددىا او مقدارىا بإحداىا اذا قام المتعاقد بالغش في بضاعتيما او ص

نا الخاصة لم نيغير ما تم التعاقد عميو ,فان قوااو كان في انية البضاعة اذا كان  ما سمم منيا 
تعالج وتنظم مسؤولية المنتجين والموزعين فمقد كان من االجدر بالمشروع ان يضع نظام عاما 

تتوافر فيو من عناصر السالمة بدل من جعميا  وشامال لممسؤولية عن المنتجات وما يجب ان
مشتتة بين جيات متعددة مما يشجعنا عمى القول بضرورة التنظيم الخاص لمسؤولية المنتج ىو 
وجود محاوالت تأكد عمى اتجاه المشرع في تنظيم ىذ المسؤولية والتأكيد عمى ان رغبة المشرع 

 (2)متعاقدغير  سواء كان متعاقد او ىي رغبتو في تحقيق ضمان سالمة المستيمكين االولى
وبالتالي فان المشرع العراقي لم يعالج االلتزام بضمان السالمة بشكل صريح ومستقل اكتفاء 

في لم تتحقق الحماية الكافية خي الواردة في عقد ونصوص العيب البنصوص العيب الحف
القتصادية لمعقد وفقأ لممستيمك في ضمان سالمتيا كون ىذ القواعد جاءت لتحقيق الموازنة ا

لشروط وضوابط معينو واذا كان المشرع العراقي قد فرق بين البائع الحسن النية الذي ال يعمم 
العيب والبائع سيئ النية الذي يعممو فانو لم يرتب اثرا عمى تمك التفرقة لضمان السالمة في اطار 

تاركا حكم ذلك لمقواعد العامة القواعد المنظمة لضمان العيب الخفي كما فعمو المشرع الفرنسي 
وان المشرع العراقي لم يغفل تنظيم بعض الصور المسؤولية التي من شأنيا تعريض سالمة 
 االشخاص لمخطر في قوانين خاصو بحيث ان معالجة كل حالو جاءت عمى نحو مختمف بحيث 

                                                           

 وما بعدىا 303د عبد, مصدر سابق صموفق حما. د (1)

قانون ال )رسالة ماجستير, جامعة الموصل , كمية :بضمان السالمة في عقد البيعتزام ايمان محمد طاىر العبيدي ,االل (2)
 .106(,ص2016,
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لحاالت ومن ىذ ال يمكنو استخالص الفكرة المحورية التي في ضوئيا قام المشرع في تنظيم ىذ ا
وايضا قانون مزاولو 1981لسنة  (89الصور التي نظميا المشرع العراقي قوانين الصحة العامة )

 (1)وغيرىا 1970لسنة  (40مينة الصيدلة رقم)
 يجب تنفيذ العقد طبقا لما -1ان )من القانون المدني العراقي عمى 150قد نص في المادة 

وال يقتصر العقد عمى الزام المتعاقد بما -2حسن النية ,  اشتمل عميو وبطريقة تتفق مع ما يوجبو
اورد بو ,ولكن يتناول أيضا ما ىو من مستمزماتو وفقا  لمقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة 

 (2) االلتزام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .3830382موفق حماد عبد, مصدر سابق ,ص (1)
 .وتعديالتو1951لسنة  40من القانون المدني رقم  150انظر المادة  (2)
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  المبحث الثالث

 بااللتزام بضمان السالمة لاثار االخال 

السالمة يترتب عمية اثر جوىري وىي تقوية حماية المستيمك من ان االعتراف بااللتزام بضمان 
حيث  1979اضرار المنتجات الخطرة ىذا ما طبقو المحاكم الفرنسية حتى اصدار قرارىا في عام 

كان المتضرر من الغير في موقف افضل واقوى مما ىو عمية المستيمك المتعاقد فإصدار ىذا 
ستيمك ىذ المنتج او البائعين الوسطاء ىي بالضرورة ذات القرار الذي اعتبرت فيو ان دعوى الم

طبيعة عقدية يستطيع المستيمك ان يرفع دعوه بالتعويض اما عمى اساس القواعد الخاص 
فاذا كان المستيمك ان يسمك الطريق  بالضمان واما طبقا لألحكام العامة  لممسؤولية التقصيرية

ه حارسا لتكوين المنتج خالل فترة التقادم العادي وىي االخير فيحق لو الرجوع عمى المنتج باعتبار 
عشر سنوات من تاريخ تقادم الضرر. اي ان المستيمك يستطيع الرجوع بدعوى المسؤولية 
التقصيرية ويتالفى تطبيق شرط المدة التقصيرية لسقوط دعوى الضمان التي يتقيد بيا المستيمك 

ير وضعو افضل من مما ىو عميو المستيمك المباشر في رجوعو عمى المنتج, فذلك يكون الغ
المتضرر مباشرة من المنتج الخطر, ىذا وباإلضافة الى استفادتو من قرينة المسؤولية المقررة في 
مواجية حارس االشياء في حين ال يستطيع المستيمك المباشر الذي يرجع بموجب ضمان 

 (1) العيوب لمحصول عمى تعويض اال بأثبات توافر شرط العيب

 قيام دعوى المسؤولية  -مب االول:الط

في   ووامام ما نص عمي وعدد المصابين ا نتج عنو من اضرارياد عدد الحوادث ومدامام از 
ولم يشترط لقيام  .والتي تجعل الخطأ اساس المسؤولية 2831القانون المدني الفرنسي في المادة 

دعوى المسؤولية ان يكون الحق الذي يحصل المساس بو حق ماليا بل يكتفي المساس باي حق 
يحميو القانون  كالحق في سالمة الجسم والحق في الحياة ويكفي ان يقع عمى مصمحة الشخص 

محكمة  اتجيت المشروعة غير مخالفة لمقانون وقدطالما ان ىذا المصمحة ولولم يكمفيا القانون 
النقض الفرنسية الى القول بان المصاب ليس مكمفا بان يثبت خطا المسؤول عن ىذا الشي الذي 

وقد اجمع الفقو والقضاء  (2)ام مسؤولية يقسبب لو الضرر بل ان وجود الشي تحت حراسة يكفي ل
قانونية عمى ان وجود العيب في المنتجات يعتبر شرطا رئيسيا وجوىريا لتحريك مسؤولية المنتج ال

                                                           

 142مصدر سابق ,ص محمد عبد الرحمن محمد حنتولي , (1)

,الدار العميمة الدولية ودار الثقافة لمنشر  (1ط),العزيز المصاصمة ,المسؤولية المدنية التقصيرية بالفعل الضار  عبد.د (2)
 وما بعدىا 37,ص2002والتوزيع ,عمان 
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في ميدان المنتجات المعيبة او ذات الطبيعة الخطرة بل ان العيب يعتبر حجر الزاوية في نظام 
مسؤولية المنتج الجديدة التي ىي مسؤولية بقوة القانون ولكنيا ذات طبيعة تقصيرية تنيض بمجرد 

بجانب اثبات العيب في المنتوج الذي تسبب بحدوث الضرر دون الحاجة الى اثبات االىمال 
المنتج والنظر الى حالة المنتوج دون االىتمام بسموك المنتج وعمى المدعي ان يطعن بالمنتوج ال 

وان المسؤولية القانونية لممنتج ال تعني ان المنتج يكون بصورة مباشرة بسموك او تصرف المنتج. 
يك ىذا ومطمقة بصرف النظر عن اية شروط او متطمبات بل ىنالك  شروط يجب تحقيقيا لتحر 

الطراز من المسؤولية وفي مقدمة ىذا المنتوج يجب ان يحتوي عمى عيب ولذلك فان غياب ىذا 
وقد نص في المادة (1)العيب يجعل المتضرر في وضع يصعب معو تحريك  الدعوى ضد المنتج 

نا اذا استحال عمى الممتزم بالعقد ان ينفذ االلتزام عي"من القانون  المدني العراقي عمى ان  168
حكم عميو بالتعويض مالم يثبت استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب اجنبي ال يد لو فيو ,وكذلك 

وكذلك فان المشرع الفرنسي حدد قاعدتين  (2) "يكون الحكم اذا تأخر الممتزم في تنفيذ التزامو
 لتقادم دعوى مسؤولية المنتج وفقا لمقواعد الخاصة وىي 

ال يسمع بعدىا دعوى المسؤولية في كل االحوال بمرور عشر سنوات عمى طرح -:القاعد االولى
 السمعة التي سببت الضرر لمتداول 

ىي مدة  تقادم حديثو لمدعوى يقصد توفير االمن القانوني وذلك بمرور ثالث -:القاعدة الثانية
عمى عيب في السمعة سنوات تحتسب من التاريخ الذي يعمم فيو المضرور بالضرر وانو مترتب 

ولم يكتف القضاء بالسماح لممشتري ومن بعده ألطراف العقود المبرمة (3) او كشف ىوية المنتج
في ضل التجمعات التعاقدية باالدعاء بدعوى ضمان العيب في مواجية المنتج وانما اتسع ذات 

عن كل مسؤولية المنطق الذي قاده الى الخروج عن مبدا نسبية العقد وسمح بالدعوى المباشرة 
وان ناجمة عن االخالل باي من االلتزامات التعاقدية التي يتعمق بيا حق مباشر لممضرور 

القضاء قد سمح بالدعوى المباشرة عن كل مسؤولية ناجمة عن االخالل باي من االلتزامات 
في  التعاقدية التي يتعمق بيا حق مباشر لممضرور لذلك فقد امر القضاء الفقو الفرنسي بالحق

دعوى المسؤولية نتيجة االخالل بااللتزام بتسميم مطابق لممواصفات او االخالل بالتحذير او 
وبالتالي من اجل قيام المسؤولية يجب ان يكون ىنالك عيب وان  (4) االخالل بضمان السالمة

                                                           

(,دار الثقافة لمنشر 1ط) مسؤولية المنتج في القوانين المدنية واالتفاقات الدولية , سالم محمد وديعان العزاوي , د. (1)
 3090308ص ,2009المممكة الياشمية االردنية, لتوزيع,وا

 وتعديالتو 1951لسنة 40من القانون المدني رقم  168انضر المادة  (2)
فتٌحة, ضمان سالمة المستهلك من المنتوجات الخطرة فً القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسً:)رسالة  حدوش (3)

 333,337(,ص2333ماجستٌر: جامعة أمحمد بوقرة, كلٌة الحقوق,

 .21سابق,ص ميعي, مصدرجد. حسن عبدالباسط  (4)
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توج اثبات الضرر الذي اصابو نيمحق المستيمك ضررا ويتعين عمى المستيمك المضرور من الم
واثبات العيب الذي دعي الى المساس بسالمتو ومصالحو وانو ليس عمى المستيمك اثبات شروط 

والسالمة اثناء عرضة لمتداول   باألمان العيب وانما يكتفي ان يثبت ان المنتوج لم يكن يتمتع 
يو فيعفى المستيمك من ويستوي في ذلك اذا كان عيبا في صنع المنتوج او تصميمة او توجي

اثبات العيب ال نو بمجرد ان يمحق المنتوج ضررا بسالمة المادية او المعنوية عد ذلك قرينة عمى 
وقد يقع في بعض االحيان عمى االتفاق  (1)ان المنتوج معيب ولممنتج الحق في اثبات عكس ذلك 

نظرا لوىن العالقة بين  عمى االعفاء من المسؤولية وان كان ىذا االتفاق نادر الحصول عمال
محدث الضرر والمضرور في العادة ومع ذلك فانة يمكن تطور ىذا االتفاق كما لو اتفق مالك 
مع جاره عمى اعفاء نفسو من المسؤولية التي ترتب عن االضرار التي تحدثيا ماشيتو بالزراعة 

رار التي تصيبيم )االتالف( وكما لو اتفق رب العمل مع العمال عمى عدم مسؤوليتو عن االض
حياة  من المسؤولية التي تخص باإلعفاء من جراء مخاطر المصنع .اما االتفاقات التي تتعمق

االنسان وسالمتو فان التشريعات الحديثة ال تؤخذ بيا ,فال يعفى الناقل من المسؤولية عما يحدثو 
نا يسير الن لمراكب من اصابة عمى الرغم مما اتفق عمية من اعضاء حتى لو كان الخطأ ى

 (2) االتفاقات الخاصة بما يتعرض جسم االنسان من ضرر تعد مخالفة لمنظام العام

 الحق في التعويض  -المطمب الثاني :

ة من ان التعويض كجزاء لممسؤولية المدنية ال جدوى من الحكم بو اذا لم يحقق الغاية المبغا
ومن الطبيعي ان تمك الغاية ال تتحقق اال اذا كان  ر االمكاندفرضو وىي جبر الضرر ومحوه ق

فاذا كان البيع عمى صورة  التعويض شامال لكل ما اصاب الدائن من خسارة او ما فاتو من كسب
نموذج  فان البائع يكون ممزما بتسميم المبيع من ذات النموذج الذي تم االنفاق عمية اال انو 

مى نموذج ليس متفق عميو فيعتبر البائع نقد التزما معيبا. يحصل ان البائع قد نفذ التزاما معيبا ع
وقد نص (3) وان عبء االثبات يقع عمى عاتق المتعاقد الي في يده النموذج وجب عمية التعويض

ينفذ االلتزام بطريق التعويض في االحوال "من القانون المدني العراقي عمى ان  255في المادة 

                                                           

)رسالة ماجستير ,جامعة الجزائر ,كمية القانون :مستيمك من خالل االلتزام بالضمانبن زادي نسرين ,حماية ال (1)
 62061(,ص2014,

( منشورات الحمبي 1ابراىيم صالح عطية الجبوري ,العوامل المؤثرة في تقدير التعويض عن العقل الضار ,ط). د (2)
 ومابعدىا202,ص2013الحقوقية ,بيروت 

 ,والتوزيع دار الثقافة لمنشر , العقدية التعويض القضائي في نطاق المسؤولية حسن حنتوش الحسناوي ,. د (3)
 70071,ص1999عمان,
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وان المشرع الفرنسي لم يجد طريقة معينة لمتعويض  (1) "قانونوطبقا لألحكام التي نص عمييا ال
وعمية فان لقاضي الموضوع سمطة تقديرية مطمقة في تحديد طريقة ومدى تعويض الضرر 
المترتب عن الفعل الضار والتعويض ال يشترط فيو ان يكون نقديا رغم ان التعويض النقدي ىو 

ني افضل من غيره في بعض الحاالت السائد في المسؤولية التقصيرية فقد يكون التعويض العي
لمحو اثار الفعل الضار فالتعويض اذن قد يكون عينا وقد يكون نقديا وقد يكون غير نقدي .وان 
التعويض ال يشمل اال االضرار مباشرة سواء في المسؤولية العقدية والتقصيرية وعمية فان 

 يقتصر فقط عمى ضمان االضرار الغير مباشرة ال تعوض في المسؤوليتين وان التعويض ال
واذا (2)الخسارة التي حمت بالمتضرر جراء الفعل الضار وانما يشتمل فوق ذلك ما فاتو من كسب 

كان ىالك المبيع قد حدث بفعل المشتري او المستيمك او بسبب اجبني فانة ال يحق لممشتري ان 
تصر حق المشتري عمى يطالب بالتعويض او رد المبيع ولو ثبت ان المبيع كان جسيما وانما يق

اما اذا كان اليالك بسبب اجنبي فميس من حق  ,طمب التعويض عن الضرر الناتج عن العيب
المشتري رد المبيع وال ان يطالب بتعويض كامل حتى ولو ثبت ان العيب كان جسيما انما 

و يقتصر حقو عمى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن العيب اي نقصان قيمة المبيع ا
ومن خالل القواعد العامة نستنتج انو ال (3) منفعتو بسبب العيب وليس الضرر الناتج عن اليالك

 :يمكن لممتضرر المطالبة في التعويض مالم تتوفر احد الشروط التالية

 وجود عيب ادى الى عدم ضمان السالمة -اوال :

ان عقد البيع بذاتو يقتضي سالمة المبيع من العيوب دون الحاجة الى شرط دفعا لضرر العيب 
العقد استنادا لمحديث الشريف )ال ضرر وال ضرار( فضمان  ويقتضيعن المشتري ألنو ضرر ال 

سالمة المنتوج من اي عيب فيو حق لممستيمك وليس من حقوق الشرع المتعمقة بنظام التعاقد 
من ضمان كل عيب  براءتوز االتفاق في العقد عمى اسقاطيا كما لو باع شيئا بشرط فمذلك يجو 

فيسقط عندئذ عنو ضمان العيوب تجاه المشتري الذي رضي بذلك وميما ضير من عيوب ال 
وينجم عن وجود العيب ادى الى عدم ضمان السالمة وجود نوعين  (4) يكون البائع مسؤوال عنيا
ل ىو االضرار الناجمة عن عدم صالحية المبيع لوجية االستعمال التي من االضرار فالنوع االو 

اعد من اجميا والتي تتمثل في نقصان قيمة الشي او منفعتو واما النوع الثاني فيتعمق باألضرار 

                                                           

 وتعديالتو1951لسنة  50من القانون المدني العراقي رقم  255انظر المادة  (1)
(,دار الثقافة لمنشر والتوزيع ,عمان 1عزيز كاظم جبر ,الضرر المرتد وتعويضو في نطاق المسؤولية التقصيرية ,ط). د (2)
 ىاوما بعد 150,ص1998,

 257, ص2004انور العمروسي ,دعاوي الضمان في القانون المدني ,منشاة المعارف االسكندرية ,مصر, -د (3)
 136,ص2012(,دار القمم ,دمشق,2مصطفى احمد الزقا , عقد البيع ,ط)-د (4)
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التي تتسبب فييا المبيع والتي تصيب المشتري في جسده او في مالو وبالتالي قد ذىب القضاء 
مان السالمة بااللتزام بتسميم مطابق والذي اعتبر بديال عن ضمان العيوب الى الحاق االلتزام بض

 (1)الخفية 

 حصول الضرر ثانيا(

ىو ان يكون ىناك ضرر لحق المنتج نتيجة تعيب المنتج والضرر اما ان يكون مادي او ادبي 
يصيب فالضرر المادي فيو ما يصيب االموال او الحقوق  المالية والذمة المالية او ىو ما 

الشخص من خسارة كالغصب واالتالف وما فاتو من كسب وقد اوردىا المشرع العراقي في 
ويتم  ( وان عب االثبات يقع عمى عاتق المدعي )المتضرر(1910156القانون المدني في المواد)

اىميا ىو محوه نيائيا كان يتمف اطار سيارة فيستبدل باخر يجمل نفس عديدة  بأشكالتعويضو 
 اما الضرر االدبي ىو ما يتناول الوضع االجتماعي لمشخص كالشرف والسمعة مواصفاتو

( من القانون المدني العراقي تناولت موضوع الضرر االدبي 205واالعتبار وان احكام المادة )
وقد داب القضاء العراقي عمى تطبيق ذلك حيث يتجمى تطبيقو بأوضح صورة بعد صدور قانون 

ويشترط في الضرر المادي  (2)ةالحوادث التي تؤدي الى االصابة والوفاالتامين االلزامي فكثرت 
 حتى يصمح اساسا لمتعويض من توافر الشروط التالية

 ان يكون الضرر محققا-1

والضرر يعتبر محققا اذا كان حاال اي وقع فعال كان يكون المضرور قد مات او اصابو جرح 
او لحق تمف في مالو كما ان الضرر يعتبر محققا اذا كان من قبيل الضرر المستقبل  جسموفي 

اي الضرر الذي وان كان لم يقع بعد اال انو محقق الوقوع في المستقبل كان يصاب الشخص 
 بإصابة تعطمو عن العمل في المستقبل

 ان يكون الضرر مباشرا-1

قد يرتكب شخص فعال يفضي الى سمسمة من االضرار يعقب بعضيا بعض فيكون الحدث االول 
ىو سبب الحدث الثاني وىذا سبب الحدث الثالث وىكذا تتعاقب االحداث وتتسمسل النتائج فيل 
يمكن اعتبار الحدث االول سببا لمحدث الثالث مثال ذلك كما لو شب حريق في منزل بسبب 

ر الحريق الى محل تجاري مجاور واتي عميو محكمة النقض اعتبرت مالك المدفأة فيو وانتش

                                                           

 40ميعي ,مصدر سابق,صجحسن عبدالباسط . د (1)
 

 2160215,ص2000,دار الكتب والوثائق ,(1ج) الدعوى,ىادي عزيز عمي ,الصيغ القانونية لرفع المحامي  (2)
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نجد صعوبة ومن خالل المثال السابق المنزل مسؤوال مباشرا عن االضرار التي اصابت المتجر 
فبعض الفقياء قالو بانيا مسالة ذوق وفطنة  بين الضرر المباشر والغير مباشر في التفرقة ما

ن وانيا مسالة وقائع يفصل فييا قاضي الموضوع تبعا لما يراه من اكثر منيا مسالة فقو وقانو 
  ظروف كل مسالة عمى انفراد ويكون فييا غير خاضع لرقابة محكمة النقض.

 ان يصيب الضرر حقا او مصمحه شخصية لممضرور-3

يبدو ان ىذا الشرط بديييا وال يحتاج الى تأكيد, ذلك ان من الطبيعي ان الشخص ال يستطيع ان 
طالب بتعويض عن ضرر اصاب غيره اال اذا كان نائبا عن المصاب او خمف لو بان كان ي

 وارثا مثال فيطالب بالتعويض عمى ىذا االساس

 يجب ان يكون المصمحة المدعى بها مشروعه -4

يجب ان تكون المصمحة التي يدعي بيا المتضرر مشروعة غير مخالفة لمنظام العام واآلداب 
المصمحة غير مشروعة ال تكون محال لمتعويص, وكذلك اذا انعدمت المصمحة العامة فاذا كانت 
مثال ذلك ,دعوى التعويض التي يقيميا مزور اوراق نقدية عمى شخص قام  فينعدم التعويض

بإتالفيا ,فيذا المزور لو مصمحة مادية ولكنيا مصمحة غير مشروعة لعدم حماية القانون ليا واذا 
نون ال يحني مثل تمك المصمحة المؤسسة عمييا الدعوى حكم بعدم قبول ما تبين لمقاضي ان القا

 الدعوى لعدم مشروعية االدعاء ومخالفتو لمنظام العام.

الضرر الذي واذا وجد عدة متضررين فالغالب ان الضرر الذي يصيب البعض منيم ليس نتيجة 
غيره فيصاب  اي ان الضرر الذي يمحق بشخص معين قد ينعكس عمى ,اصاب البعض االخر

كما اذا ادى حادث دىس الى قتل شخص  بضرر شخصي بالتبعية ويسمى بالضرر الثاني,
مما ادى الى الحاق الضرر بمن يعيميم كاألوالد والزوجة فاألضرار التي اصابت ىؤالء معين 

سببيا الضرر الذي لحق بالمتوفي ,وىنا يحق ليم ان يرفعوا باسميم الخاص ضد المسئول 
بون فييا بتعويض االضرار التي اصابتيم شخصيا مادية كانت ام ادبية, والضرر دعاوى يطال

الذي يطالب ىؤالء بتعويضو متميز عن الضرر الذي اصاب القتيل فمو فرضنا ان موت 
المصاب لمم يمحق بيم اي ضرر مادي النيم كانوا كبارا ويعتمدون في معيشتيم عمى اعماليم 

 (1) عوى شخصية لممطالبة بالتعويض الخاصة فال حق ليم ان يرفعوا د

 

                                                           

 وما بعدىا.  69د. عبد العزيز المصاصمة , مصدر سابق ,ص  (1)
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 ة السببية بين العيب والضررقثالثا(العال

البد من توافر عالقة سببية بين العيب والضرر اي ان يكون ىناك خطا ادى الى حدوث الضرر 
.انفراد الدائن بالخطأ او استغراق خطئو خطا المدين بحيث كان ىو السبب المنتج لمضرر 

في التعويض فال يكون مستحق اصال اسيام الدائن بخطئو في وقوع الضرر  .سقوط حق الدائن
وتقصيره ىو االخر في تنفيذ التزامو .اثره عدم احقيتو في وقوع الضرر وتقصيره ىو االخر في 

واذا كان المستيمك معفى من اثبات  (1) تنفيذ التزامو اثره عدم احقيتو في اقتضاء تعويض كامل
ج فانو ممزم بأثبات ان الضرر الحاصل كان سببو عيب في المنتوج وىو قدم العيب في المنتو 

ليس باليين ,وان وجوب اثبات العالقة السببية بين العيب والضرر وما يستمزمو لمجوء الى الخبرة 
القضائية سيؤدي الى صعوبة اقامة دعوى التعويض وبالتالي المساس بحقوق الضحايا وىذا ما 

ى وضع قرينة لتحقيق من عبء ىذا االثبات عن المضرور وىي ادى بالمشرع الفرنسي ال
  (2)افتراض وجود عيب في المنتوجات قبل طرحيا في التداول  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .9,ص2006امير فرج يوسف , المسؤولية المدنية والتعويض عنيا , دار المطبوعات الجامعية ,االسكندرية ,د.  (1)

)رسالة :ء قانون حماية المستيمك وقع الغشالمستيمك في ضو ين(نوال, التزام المتدخل بضمان سالمة نشعباني )ح (2)
 .156ص,( 2012ماجستير, جامعة مولود المعمري, كمية الحقوق والعموم السياسية, 
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 الخاتمة                                      

عالية كونيا تمثل أىم  بأىميةان االلتزام بصفات السالمة المينية يعتبر مسالو قانونية تتمتع 
المواضيع القانونية في الوقت الحاضر خصوصا في ضل التطورات التي تستيدف الى حماية 
البشر من خطر المنتجات وان االلتزام بضمان السالمة يتضمن عمى الزام المنتج او البائع 

لتزام بضمان بااللتزام بما ورد في العقد وان أي اخالل في التزامو يمزمو في التعويض وان اال
السالمة وان كان ناشئا عن العقد فقد اصبح احد االلتزامات الضرورية التي اقتضاىا التطور 

 الحاصل في كافة ميادين االنتاج 

 -وتتمثل اىم النتائج التي توصمت الييا من خالل البحث عن ىذا الموضوع مما يمي :

 الزام المنتج بتسميم منتوج خال من أي عيب واال واجب عميو التعويض -1
استقالل االلتزام بضمان السالمة ساوى بين المستيمك والغير وىو يخرج عن التزام -1

 ببزل عناية وبقل عن التزام بتحقيق نتيجة
 

 التوصيات                           

اوصي بانو عمى المشرع العراقي ان يعالج االلتزام بضمان السالمة بشكل صريح -1
ومستقل وان ال يقتصر عمى نصوص العيب الخفي الن نصوص العيب الخفي لم تحقق 
الحماية الكافية لممستيمك كون ىذه القواعد جاءت لتحقيق الموازنة االقتصادية لمعقد وفقا 

 لشروط وضوابط معينة 
عمى البائع تسميم منتوج صالح لالستخدام وخالي من اي عيب التي من  اوصي بانو-1

 شانيا ان تعرض االشخاص واالموال لمخطر 
اوصي بان مسؤولية المنتج تقوم بمجرد اثبات العيب في المنتوج بصرف النظر عن -3

 سموك المنتج وعمى المدعي ان يطعن بالمنتوج ال بسموك المنتج 
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 القوانين\ثالثا
 وتعديالتو1951لسنة 40القانون المدني العراقي رقم -1
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