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Abstract:
The world in the modern era is witnessing a huge upsurge in the production
of goods and services on both the quantitative and qualitative levels,
regarding the qualitive of the products, they have developed in two directions:
in the first direction, it was able to meet the various human needs and led to
the progress of human civilization in the way that humanity lives today, where
abundance in the means of luxury living, in the second direction, the products
have evolved in a manner that has become a threat to human life and his
property. Therefore, products defects led to a new concept of defect within
the scope of private law as opposed to the traditional concept of defect.
Traditionally, a defect in things refers to an emergency lesion which
decreases the utility or value of the things, while the defect of the products in
its modern sense refers to the flaw in the safety standards of the products in
such a way that their use would be a danger to the consumer himself or his
property. There is no doubt that the liability lawsuit arising from defective
products usually raises a real conflict between laws due to its connection to
more than one legal system. At the very least, this lawsuit raises a conflict
between the law of the country in which the defective product was produced
(the country where the error occurred) and the country in which the harm
occurred to the last user (the country where the damage occurred).
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Through the research, it became clear to us that Iraqi law and comparative
Arab laws subject liability for products defects to general conflict-rules
concerning contractual and non-contractual obligations, these general rules
undoubtedly do not take into account the status of the injured party in the
liability lawsuit for product defects. On the other hand, some comparative
legal instruments have organized a special conflict-rule for the consumer
contract in which they focus on adopting the law of the place of residence of
the injured person, with differences in the details. Whereas the special
conflict-rule for non-contractual liability for products or specifically for
defective products, which had adopted by some comparative legal instrument,
it also focused on the application of the law of the place of residence of the
injured person from the defective product, or other laws related to the liability
in question, such as the law of the country in which the injury occurred or the
law of the country in which the damage occurred. Certainly, there is a
difference in details between the instruments subject to comparison in this
regard.
Keywords: Applicable Law, Consumer Protection, The New Concept of
Products Defect, Dangerous Products, Rome II Regulation.
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ملخص البحث
يشهد العامل يف العرص احلديث طفرة هائلة يف إنتاج السلع واخلدمات عىل املستويني الكمي
والنوعي ،وبالنظر إىل نوعية املنتجات فإهنا تطورت يف اجتاهني :يف االجتاه األول استطاعت تلبية
حاجات اإلنسان املتنوعة وأدت إىل تقدم احلضارة البرشية عىل النحو الذي تعيشه البرشية اليوم،
حيث الوفرة يف وسائل املعيشة املرفهة ،ويف االجتاه الثاين تطورت املنتجات عىل نحو باتت
تشكل خطر ًا عىل حياة اإلنسان وممتلكاته .لذلك ،أدت عيوب املنتجات إىل وجود مفهوم جديد
للعيب يف نطاق القانون اخلاص يف مقابل املفهوم التقليدي للعيب ،فتقليدي ًا يشري العيب يف
األشياء إىل اآلفة الطارئة التي تنقص منفعتها أو قيمتها ،بينام عيب املنتَجات بمفهومه احلديث
يشري إىل اخللل يف معايري سالمة املنتَجات عىل نحو يكون استعامهلا خطر ًا عىل املستهلك يف نفسه
أو ماله .والشك ،إن دعوى املسؤولية املدنية الناشئة عن املنتجات املعيبة عاد ًة ما تثري تنازع ًا
حقيقي ًا بني القوانني نظر ًا التصاهلا بأكثر من نظام قانوين ،فعىل األقل تثري هذه الدعوى التنازع
بني قانون الدولة التي ُأنتج فيها املنتوج املعيب (الدولة حمل حدوث اخلطأ) والدولة التي حدث
فيها الرضر باملستخدم األخري (الدولة حمل حدوث الرضر).

 استُلم بتاريخ  2020/9/28و أجيز للنرش بتاريخ .2020/12/8
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تبني لنا من خالل البحث ،إن القانون العراقي والقوانني العربية املقارنة ُُت ِضع املسؤولية
وقد ن

عن عيوب املنتجات لقواعد اإلسناد العامة يف شأن االلتزامات التعاقدية وغري التعاقدية ،وهذه
القواعد العامة بال شك ال تراعي مركز املرضور يف دعوى املسؤولية عن عيوب املنتجات .ويف
املقابل ،فقد نظمت بعض الصكوك القانونية املقارنة قاعدة إسناد خاصة بعقد االستهالك
ركزت فيها عىل األخذ بقانون حمل إِقامة املرضور مع وجود اختالف يف التفاصيل .أما قاعدة
اإلسناد اخلاصة باملسوؤلية غري التعاقدية عن املنتجات أو املنتجات املعيبة حتديد ًا ،والتي أخذت
هبا بعض الصكوك القانونية حمل املقارنة ،فإهنا ركزت هي األخرى عىل رسيان قانون حمل إِقامة
املرضور من املنتَج املعيب أو قوانني أخرى عىل صلة باملسؤولية حمل البحث كقانون الدولة التي
حدثت فيها اإلصابة أو قانون الدولة التي حدث فيها الرضر ،وبالتأكيد مع وجود اختالف يف
التفاصيل بني الصكوك حمل املقارنة يف هذا الشأن.
الكلامت املفتاحية  :القانون واجب التطبيق؛ محاية املستهلك؛ املفهوم اجلديد لعيب
املنتجات؛ املنتجات اخلطرة؛ تنظيم روما الثاين
املقدمة:
أوالً :مدخل تعريفي باملوضوع:
حينام بدأت الثورة الصناعية يف القرن الثامن عرش ،شهدت البرشية منذ ذلك الوقت وإىل
يومنا هذا طفرة هائلة يف إنتاج السلع واخلدمات عىل املستويني الكمي والنوعي ،وبالنظر إىل
نوعية املنتجات فإهنا تطورت يف اجتاهني :يف االجتاه األول استطاعت جماراة حاجات اإلنسان
املتنوعة وأدت إىل تقدم احلضارة البرشية عىل النحو الذي نعيشه اليوم حيث الوفرة يف وسائل
املعيشة املرفهة ،ويف االجتاه الثاين تطورت املنتجات عىل نحو باتت تشكل خطر ًا عىل حياة
اإلنسان وممتلكاته ،وهذه اخلطورة تكمن إما يف سوء استخدامها بالنظر إىل الطبيعة اخلطرة من
حيث األصل يف بعض املنتجات كام يف األدوية واآلالت احلادة أو املواد الغازية املعبأة يف
عبوات قابلة لالنفجار ،أو أن اخلطورة تكمن يف وجود عيب يف املنتج وقت إنتاجه من قبل
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املُنتِج .وهكذا ،فإن املنتجات املعيبة هي منتجات انحرف املُنتِج يف إنتاجها عن معايري السالمة
واألمان التي ينبغي مراعاهتا بحسب األصل يف إنتاج أي سلعة ،وبالتايل فإن استعامل ذلك
املنتج املعيب من قبل املستهلك قد يلحقه بأرضار بالغة سواء يف جسده أو يف ماله .وإذا ما
ُأصيب املستهلك بأرضار جراء استعامل املنتجات املعيبة ،فال شك أن له رفع دعوى املسؤولية
املدنية عىل املنتِج األول ،أو غريه من األشخاص يف السلسلة التجارية ،ملطالبته بالتعويض عن
تلك األرضار بغض النظر عن األساس القانوين هلذه الدعوى أي سواء كانت املسؤولية عقدية
أو ال عقدية .وألن املسؤولية الناشئة عن أرضار املنتجات عادة ما تتخللها الصفة الدولية ،وهي
صفة متآتية من وجود عنرص أجنبي يف العالقة بني أطراف املسؤولية ،فإن مشكلة تنازع القوانني
حتظى بأمهية بالغة يف هذا الشأن ،ومثال عىل العنرص األجنبي الذي يدخل يف دعوى املسؤولية
بني املستهلك وا ُملنتِج اختالف جنسية الطرفني أو إِقامة كل منهام يف دولة ختتلف عن الدولة
التي يقيم فيها الطرف اآلخر.
ثاني ًا :أمهية موضوع البحث:
يف ظل تنامي التجارة الدولية يف الوقت احلارض ،بات عبور املنتجات املعيبة للحدود
الدولية أمر ًا مألوف ًا وشائع ًا ،فإذا أنعمنا النظر إىل ما يستهلكه الفرد يف كل دولة -السيام يف
الدول النامية -من منتجات صناعية ،سنجد أن نسبة كبرية من هذه املنتجات مستوردة من
خارج احلدود ،وبالنتيجة ما أن ُيصاب املستهلك األخري برضر ما من جراء منتَج معيب حتى
ٍ
نكون أمام دعوى مسؤولية يتوطن أطرافها يف ٍ
دول
خمتلفة ،وهذا ما ُيثري التساؤل عن القانون
واجب التطبيق عىل دعوى املسؤولية الناشئة عن املنتجات املعيبة ،وهذا التساؤل يزداد أمهية
إذا علِمنا بوجود اختالف كبري بني قوانني الدول التي تتناول مسؤولية املنتج عن أرضار
منتجاته املعيبة .وبالعودة إىل التساؤل املطروح ،فهل يرسي قانون الدولة التي يقيم فيها
املستهلك عىل املسؤولية حمل البحث باعتبار أن الرضر حاصل يف هذه الدولة ،أم يرسي قانون
الدولة التي يقيم فيها ا ُملنتِج ،وهو عاد ًة ما يكون شخص ًا معنوي ًا عبارة عن رشكة متتهن إنتاج
السلعة املعيبة ،باعتبار أن اخلطأ قد وقع يف هذه الدولة؟ أم قانون آخر ،هذا إذا كان أساس
املسؤولية هو العمل غري املرشوع .أما إذا كان أساس املسؤولية عن أرضار املنتجات املعيبة هو
[العدد التاسع والثمانون  -جمادى اآلخرة  1443هـ يناير ]2022
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اإلخالل بالتزام تعاقدي ،فإن التساؤل بشأن القانون واجب التطبيق عىل دعوى املسؤولية يبقى
قائ ًام ،فهل ترسي ضوابط قاعدة اإلسناد اخلاصة بشأن االلتزامات التعاقدية عىل املسؤولية حمل
البحث؟ ،أم يرسي قانون آخر نظر ًا خلصوصية العقد املربم بني ا ُملنتِج واملستهلك؟ .وبنا ًء عىل
ما ذكر ،تكمن أمهية املوضوع من الناحية النظرية يف الوقوف عىل موقف القانون العراقي

واملقارن بشأن تنازع القوانني يف املسؤولية النامجة عن املنتجات املعيبة ،وحماولة تأصيل قاعدة
إسناد تتناسب مع هذا النوع من املسؤولية وتراعي مركز املرضور يف هكذا نوع من املسؤولية.
أما من الناحية العملية ،فإن أمهية موضوع البحث تتجىل يف تبصري كل من املستهلك ورجال
القانون من قضاة وحمامني باملبدأ الشائع يف القانون الدويل اخلاص يف جمال القانون واجب
التطبيق عىل املسؤولية الناشئة عن املنتجات املعيبة باعتبار أن القانون العراقي ،وغريه من
القوانني العربية املقارنة ،الزالت ختلو من قاعدة إسناد خاصة تتناول القانون واجب التطبيق
عىل دعوى املسؤولية حمل البحث.
ثالث ًا :أسباب اختيار موضوع البحث:
تكمن أسباب اختيار موضوع البحث يف حماولة اإلجابة عىل تساؤالت متعلقة بتنازع القوانني
يف املسؤولية عن املنتجات املعيبة لعل أمهها -1 :ما هو موقف القانون العراقي والقوانني العربية
املقارنة من حتديد القانون واجب التطبيق عىل املسؤولية الناشئة عن املنتجات املعيبة؟ -2 .إذا
ُأعطيت مهمة حتديد القانون واجب التطبيق لقواعد اإلسناد التقليدية بشأن االلتزامات التعاقدية
وغري التعاقدية ،فهل أن مثل هذه القواعد مؤهلة عىل نحو تراعي مركز املرضور من عيب املنتجات
عند حتديدها للقانون واجب التطبيق أم ال؟ .هل توجد قوانني أو اتفاقيات دولية تتبنى قاعدة إسناد
خاصة بشأن املسؤولية عن عيوب املنتجات؟ ،ويف حال وجود مثل هذه القواعد فام هو
مضموهنا؟ ،وكيف راعت مركز املرضور يف دعوى املسؤولية عن عيوب املنتجات؟.
رابع ًا :فرضيات موضوع البحث:
يقوم البحث عىل مجلة من الفرضيات لعل أمهها -1 :يفرتض البحث أن مركز املرضور يف
دعوى املسؤولية عن عيوب املنتجات تستدعي من املرشع والقايض أخذ ذلك املركز بنظر
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االعتبار عند حتديد القانون واجب التطبيق عىل هذه املسؤولية -2 .يفرتض البحث عدم قدرة
قاعدة اإلسناد العامة يف شأن االلتزامات التعاقدية وغري التعاقدية عىل مراعاة مركز املرضور
من عيوب املنتجات -3 .يفرتض البحث رضورة إفراد املسؤولية عن املنتجات سواء كانت
تعاقدية أو غري تعاقدية بقاعدة إسناد خاصة تراعي مركز املرضور من عيوب املنتجات.
خامس ًا :منهج البحث:
اتبعنا يف كتابة هذا البحث املنهج التحلييل من خالل حتليل النصوص القانونية التي تتناول
املسؤولية عن املنتجات والقانون واجب التطبيق عليها ،وكان التحليل لنوعني من نصوص
تنازع القوانني :النوع األول ،هو النصوص العامة يف حتديد القانون واجب التطبيق عىل
االلتزامات التعاقدية وغري التعاقدية .أما النوع الثاين ،فهو نصوص خاصة يف القوانني املقارنة
واالتفاقيات ذات العالقة تتناول مبارشة القانون واجب التطبيق عىل املسؤولية عن املنتجات
أو تتناول عىل وجه التحديد املسؤولية عن عيوب املنتجات .كام عزّ زنا املنهج التحلييل يف دراسة
املوضوع باملنهج املقارن ،وكانت املقارنة يف املبحث األول والثاين بني القانون العراقي وعدد
من القوانني العربية واألجنبية هي( :القانون املرصي ،القانون اإلمارايت ،القانون اجلزائري،
القانون الفرنيس) ،ويف املبحث الثالث الذي خصص لقاعدة اإلسناد اخلاصة بشأن املسؤولية
عن املنتجات كانت املقارنة بني (القانون السويرسي ،القانون التونيس ،اتفاقية الهاي لعام
 ،1973التنظيم األورويب -تنظيم روما األول -بشأن القانون واجب التطبيق عىل االلتزامات
التعاقدية لعام  ،2008التنظيم األورويب -تنظيم روما الثاين -بشأن القانون واجب التطبيق
عىل االلتزامات غري التعاقدية لعام .)2007
سادس ًا :هيكلية البحث:
يتكون البحث من ثالثة مباحث ،يتناول املبحث األول ماهية املنتجات املعيبة وطبيعة
املسؤولية املدنية الناشئة عنها ،يف حني يتناول املبحث الثاين القانون واجب التطبيق عىل
املسؤولية الناشئة عن املنتجات املعيبة وفق ًا لقواعد اإلسناد التقليدية ،أما املبحث الثالث
واألخري فيتناول القانون واجب التطبيق عىل املسؤولية الناشئة عن املنتجات املعيبة وفق ًا لقاعدة
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اإلسناد اخلاصة .وقد انتهى البحث بخامتة تضمنت أهم االستنتاجات والتوصيات.

املبحث األول
ماهية املنتجات املعيبة وطبيعة املسؤولية املدنية الناشئة عنها
تتنوع املنتجات يف املجتمع البرشي فمنها الزراعية ومنها الصناعية ،واألخرية تبدأ باملأكوالت
واملرشوبات البسيطة وتنتهي باملركبات والطائرات املعقدة الرتكيب .وقد أدى التطور التكنولوجي
إىل أن تكون موائد البرش وأسواقه مرتعة باملنتجات الصناعية ،وهو ما يعد من عوامل الرفاهية التي
يعيشها اإلنسان يف الوقت احلارض ،كام تعد يف الوقت ذاته عام ً
ال للرضار به يف ماله أو يف سالمة
جسده ،فليست كل املنتجات الصناعية آمنة االستعامل وال كلها خالية من العيوب ،وهو ما جيعل
استعامهلا خطر ًا قد يصل بأرضاره حد وفاة من أستعملها أو استهلكها ،ومثال ذلك عيوب املركبات
واألدوية واملنتجات الغذائية وغريها .ومن ناحية أخرى ،لو كانت املنتجات الزراعية تنتج دون
إضافة مواد كيامئية أو هورمونية أو حتى تعديالت وراثية لكان استهالك ما يمكن استهالكه آمن ًا
بامتياز ،ولكن احلقيقة تشري إىل غري ذلك ،إذ بات ُم ِنتجها (الفالح) يستخدم كام هائ ً
ال من املواد
الكيميائية يف إنتاجها أو حتى سقيها بمواد سامة وملوثة كمياه الرصف الصحي وهو ما جيعلها
خطرة عىل صحة وسالمة اإلنسان نتيجة العيوب الكامنة فيها.
ويف احلالة التي يترضر فيها املستهلك من املنتجات املعيبة ،سواء كانت صناعية أم زراعية ،وسواء
كان الرضر يف ماله أم سالمة جسده ،فإن خمتلف القوانني ترتب للمترضر احلق يف رفع دعوى
املسؤولية املدنية عىل ُم ِنتج املنتجات املعيبة ،سواء كان أساس املسؤولية العقد املربم بني املستهلك
ِ
واملنتج أم عىل أساس املسؤولية التقصريية القائمة عىل العمل غري املرشوع ،واهلدف من املسؤولية يف
احلالتني هو جرب الرضر الذي أصاب املستهلك نتيجة عيب املنتجات .وألجل اإلحاطة بالدراسة
والتحليل بام سبق ذكره ،سنقسم هذا املبحث إىل مطلبني ،سنتناول يف املطلب األول تعريف املنتجات
املعيبة ،أما املطلب الثاين فسنخصصه لدراسة طبيعة املسؤولية املدنية عن املنتجات املعيبة.
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املطلب األول
تعريف املنتجات املعيبة
إن لفظ ( ُمنتَج) يف اللغة العربية هو اسم مفعول من املصدر (أنتج) وتعني الغلة أو املحصول،
ومجعها ( ُمنتَجات)( .)1أما لفظ (عَيب) فهو اسم من املصدر (عاب) ويعني (وصمة ،نقيصة،
شائبة ،مذمة ،عورة) ومجعها عُيوب ،ويف القانون يعني العيب :الشائبة أو الرضر الذي يعلق

بيشء ما مما خيول للطرف املرضور املطالبة بالتعويض( .)2وهبذا تكون املنتجات املعيبة تلك
الغالل واملحاصيل الزراعية والصناعية التي يشوهبا نقص يف إصول إنتاجها مما يلحق رضر ًا
بمستخدميها أو مستهلكيها .أما يف االصطالح القانوين ،فقد تباينت القوانني املقارنة
واالتفاقيات الدولية ذات العالقة يف تعريفها للمنتجات املعيبة عىل النحو اآليت:
أوالً :يف القانون العراقي والقوانني العربية:
مل يرد يف قانون محاية املستهلك العراقي رقم ( )1لعام  2010تعريف للمنتجات وإنام عرف السلع
واخلدمات فقط ،فالسلع هي كل منتَج صناعي أو زراعي أو حتوييل أو نصف مصنع أو مادة أولية أو
أي منتَج آخر ويمكن حسابه أو تقديره بالعد أو الوزن أو الكيل أو القياس يكون معد ًا لالستهالك(،)3
أما اخلدمة فهي العمل أو النشاط الذي تقدمه أي جهة لقاء أجر أو بدونه بقصد االنتفاع منه( .)4ومع
ذلك ،فقد تم تعريف املنتجات يف قانون محاية املنتجات العراقية رقم ( )11لعام  2010بأهنا السلع
الصناعية أو الزراعية (النباتية واحليوانية) املنتجة يف العراق بام فيها املحاصيل الزراعية( ،)5وهذا املفهوم
( )1قاموس املعاين متوفر عىل الرابط االلكرتوين اآليت:
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC

( )2قاموس املعاين متوفر عىل الرابط االلكرتوين اآليت:

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B9%D9%8E%D9%8A%D8%A8 /

( )3الفقرة الثانية من املادة األوىل من قانون محاية املستهلك العراقي.

( )4الفقرة الثالثة من املادة األوىل من قانون محاية املستهلك العراقي.
( )5الفقرة األوىل من املادة األوىل من قانون محاية املنتجات العراقية املعدل.
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مقترص عىل بيان ما ُيعد من قبيل املنتجات الوطنية التي حتتاج إىل محاية يف السوق املحلية يف مقابل
املنتجات االجنبية ،ونعتقد أن مثل هذا املفهوم واسع عىل نحو يشمل املواد األولية الزراعية الطبيعية
أيض ًا ،وهي التي ال يدخل يف إنتاجها مواد كميائية أو تعديالت وراثية تؤثر عىل صحة اإلنسان وسالمة
جسده .أما مصطلح العيب وحتديد ًا عيب املنتجات فلم يرد له تعريف يف القانون العراقي ،وإنام ورد
فقط مفهوم للعيب باملعنى التقليدي يف القانون املدين العراقي رقم ( )40لعام  1951يف إطار دعوى
العيوب اخلفية يف عقد البيع ،حيث ورد يف الفقرة الثانية من املادة ( )558من القانون املدين أن العيب
املوجب للضامن هو ((...ما ينقص ثمن املبيع عند التجار وأرباب اخلربة أو ما يفوت به غرض صحيح
إذا كان الغالب يف أمثال املبيع عدمه ،ويكون قدي ًام إذا كان موجود ًا يف املبيع وقت العقد أو حدث بعده
وهو يف يد البائع قبل التسليم))( ،)6ويف اعتقادنا أن مثل هذا املفهوم ال يصلح لتحديد حقيقة عيوب
املنتجات التي تؤدي إىل احلاق الرضر باملستهلك نفسه سوا ًء يف صحته أم يف سالمة جسده.
ويف القانون املرصي ،ورد يف قانون محاية املستهلك رقم ( )181لعام  2018تعريف
للمنتجات بأهنا ((السلع واخلدمات املقدمة من أشخاص القانون العام أو اخلاص ،وتشمل
ورد ،)7()))...وهذا املفهوم للمنتجات شبيه
السلع املستعملة التي يتم التعاقد عليها خالل ُم ِّ
باملفهوم الذي أورده املرشع العراقي يف قانون محاية املستهلك السابق ذكره ،أي أنه واسع يشمل

مجيع ما يتداوله املستهلكون يف السوق .أما العيب ،فهو كل نقص يف قيمة أو منفعة أي من
املنتجات بحسب الغاية املقصودة منها ،ويؤدي بالرضورة إىل حرمان املستهلك كلي ًا أو جزئي ًا
من االستفادة هبا فيام ُأعدت من أجله ،بام يف ذلك النقص الذي ينتج من خطأ مناولة السلعة أو
ختزينها ،وذلك كله ما مل يكن املستهلك قد تسبب يف وقوع هذا النقص( .)8وواضح أن هذا
املفهوم للعيب ينرصف إىل العيب الذي ينقص منفعة أو قيمة املنتَج ال عيب املنتجات الذي
يشكل خطورة عىل حياة وصحة املستهلك .إضافة إىل ما ذكر من مفهوم واسع للمنتجات
( )6للتفصيل يف مفهوم العيب يف إطار دعوى العيوب اخلفية يف عقد البيع ينظر د.جعفر الفضيل ،الوجيز يف العقود
املدنية ،املكتبة القانونية ،بغداد ،2005 ،ص .129
( )7الفقرة الرابعة من املادة األوىل من قانون محاية املستهلك املرصي.
( )8الفقرة السابعة من املادة األوىل من قانون محاية املستهلك املرصي.
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املعيبة يف قانون محاية املستهلك املرصي ،أورد املرشع املرصي تعريف ًا للمنتِج والعيب يف قانون
التجارة رقم ( )17لعام  ،1999فا ُملنتِج حسب هذا القانون هو صانع السلعة الذي أعدها يف
هيئتها النهائية التي عرضت هبا يف التداول سواء أكانت مجيع األجزاء التي ترتكب منها السلعة
من صنعه أم استعان بأجزاء من صنع الغري وال ينرصف اللفظ إىل تابعي املُنتِج( ،)9ويمكن
استخالص مفهوم للمنتجات من التعريف املذكور آنف ًا ،فاملنتجات هي السلع املصنعة
املعروضة للتداول يف هيئتها النهائية سوا ًء ساهم يف إنتاجها ُمنتج واحد أم عدة منتجني ،إال أن

هكذا مفهوم يقترص عىل املنتجات املصنعة وال يتناول املنتجات الزراعية ذات اخلطورة عىل
صحة وسالمة املستهلك .ويكون املنتج معيب ًا حسب قانون التجارة املرصي إذا مل تراع يف
تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده لالستهالك أو حفظه أو تعبئته أو طريقة عرضه أو طريقة

استعامله احليطة الكافية ملنع وقوع الرضر أو للتنبيه إىل احتامل وقوعه(.)10
وعىل غرار القانونني العراقي واملرصي ،أورد املرشع اإلمارايت يف قانون محاية املستهلك رقم
( )24لعام  2006تعريف ًا للسلعة بأهنا كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواين أو حتوييل بام يف
ذلك العنارص األولية للمواد واملكونات الداخلة يف املنتَج ،أما اخلدمة فإهنا كل عمل تقدمه أية
يبني املرشع اإلمارايت ،يف
جهة للمستهلك سوا ًء تم ذلك بأجر أو بدون أجر( .)11ودون أن ّ

القانون املذكور ،مفهوم عيب السلع نظم حكم وجود العيب فيها مبارشة ،فقىض بأن عىل مزود
السلع فور اكتشافه عيب ًا يف السلعة أو اخلدمة من شأنه األرضار باملستهلك لدى استعامل السلعة
أن ُيبلغ إدارة محاية املستهلك يف وزارة االقتصاد واجلهات املعنية واملستهلك باألرضار املحتملة
وكيفية الوقاية منها( .)12ويمكننا أن نستنتج من احلكم املذكور آنف ًا ،أن املرشع اإلمارايت قصد
عيب املنتجات الذي يرض باملستهلك ذاته سواء يف ماله أم يف صحته أم يف سالمة جسده ،ألن
( )9البند (أ) من الفقرة ( )3من املادة ( )67من قانون التجارة املرصي.
( )10الفقرة الثانية من املادة ( )67من قانون التجارة املرصي .للتفصيل يف املسؤولية املدنية عن املنتجات ينظر د .حممد
أمحد املعداوي ،املسؤولية املدنية عن املنتجات اخلطرة ،دار اجلامع اجلديدة ،اإلسكندرية ،2012 ،ص.73
( )11املادة األوىل من قانون محاية املستهلك اإلمارايت.
( )12املادة اخلامسة عرشة من قانون محاية املستهلك اإلمارايت.
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املفهوم التقليدي للعيب ينرصف إىل نقص منفعة اليشء أو نقص قيمته يف السوق ،أما العيب
باملفهوم احلديث فهو العيب الذي يصيب املستهلك ذاته باألرضار(.)13
ورغم أن القوانني العربية التي ذكرناها آنف ًا ،مل تتناول بشكل مبارش مفهوم املنتَج وعيوهبا،
نجد أن القانون املدين اجلزائري رقم ( )26لعام  1975قد تناول رصاح ًة مفهوم املنتَج ،فذكر
أنه ((..كل ما هو منقول ولو كان متص ً
ال بعقار والسيام املنتوج الزراعي واملنتوج الصناعي
وتربية احليوانات والصناعة الغذائية والصيد الربي والبحري والطاقة الكهربائية))( ،)14أما
مفهوم العيب يف املنتجات فلم يتناوله املرشع اجلزائري وإنام قىض مبارشة بمسؤولية املنتِج عن
الرضر الناتج عن عيب يف منتوجه حتى ولو مل تربطه باملرضور عالقة عقدية) ،(15وواضح أن
املرشع اجلزائري تأثر بموقف القانون الفرنيس وغريه من املسؤولية عن املنتجات املعيبة ،وهو
ما سنتناوله يف الفقرة التالية.
ثاني ًا :يف القوانني الغربية واالتفاقيات الدولية:
يبدو أن تطور ًا هام ًا حصل يف ميدان املسؤولية املدنية عن املنتجات املعيبة يف القوانني الغربية
السيام األوروبية منها ،وهو تطور حدث متوازي ًا عىل املستويني الترشيعي الداخيل والدويل،
متمث ً
وفصلت
ال يف االتفاقيات الدولية واإلقليمية ،التي حددت املفاهيم يف إطارها املعني ّ
عرف
األحكام القانونية للمسؤولية عن املنتجات املعيبة .وبقدر تعلق األمر باملفاهيم ،فقد ّ
القانون املدين الفرنيس املنتجات بأهنا ((أي منقول ،حتى املدجمة يف غري املنقول ،متضمن ًا منتجات
( ) 13للمزيد من التفصيل حول مفهوم العيب بمفهومه التقليدي واحلديث ينظر د .ظافر حبيب جبارة ،املفهوم احلديث للعيب يف
ظل األنظمة احلاكمة ملسؤولية املنتِج ،بحث منشور يف جملة القانون للبحوث والدراسات القانونية يف جامعة ذي قار ،العدد الثامن
 ،2014ص .10متوفر عىل الرابط االلكرتوين اآليت:
https://www.iasj.net/iasj/download/a499882fac0ba114
( )14املادة ( 140مكرر /العبارة الثانية) من القانون املدين اجلزائري املضافة بموجب التعديل رقم ( )10/05لعام .2005
( )15املادة ( 140مكرر /العبارة األوىل) ،وللتفصيل يف مسؤولية املنتِج يف القانون اجلزائري ينظر سارة قنطرة ،املسؤولية املدنية

للمنتِج وأ ثرها يف محاية املستهلك ،رسالة ماجستري ،كلية القانون والعلوم السياسية ،جامعة حممد ملني دباغني-سطيف،2017 ،2

ص .9متوفرة عىل الرابط اآليت:
http://dspace.univsetif2.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/761/kantara.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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األرض والدواجن وصيد الرب والبحر ،والكهرباء تعامل كمنتج))( ،)16فحسب هذا التعريف ال
تشمل املسؤولية عن عيوب املنتجات العقار ،وإنام تقترص عىل املنقول وإن كان داخ ً
ال كجزء أو
ُمركّب يف عقار ،وينرصف مفهوم املنقول يف هذا املقام إىل املنقوالت الصناعية والزراعية إضافة
إىل بعض املنقوالت املعنوية كالقوة الكهربائية .أما عيب املنتجات فقد ُأعطي له مفهوم حديث
ينرصف إىل العيوب التي تُلحق الرضر باملستهلك سوا ًء يف ماله أم سالمة جسده وصحته ،لذلك

عرف القانون املدين الفرنيس املنتَج املعيب يف هذا اإلطار بأنه ذلك املنتَج الذي ((ال يضمن
ّ
السالمة التي يتوقعها الشخص))( ،)17أي ال يضمن املنتَج ،نتيجة العيب ،السالمة يف استخدامه
عىل ٍ
نحو يلحق الرضر باملستهلك يف نفسه أو يف ماله ،فهذا املفهوم للعيب ال ُيعري اهتامم ًا إىل نقص
قيمة املنتج ذاته أو نقص منفعته بقدر ما ُيعطي االهتامم إىل توفر معايري السالمة واألمان يف
استخدام املنتَج من قبل املستهلك ،ويرتتب عىل هذا القول أنه كلام ُأصيب املستهلك يف نفسه أو
ماله برضر نتيجة ضعف معايري السالمة يف املنتج ،كان ُم ِنتجها األول وبقية املزودين هبا مسؤولني
بالتعويض أمام املستهلك املرضور( ،)18وما هي أكثر األمثلة ،يف واقع خمتلف املجتمعات ،عىل
األرضار التي تلحق باملستهلك نتيجة عيب املنتجات ،كام يف عمل حادث سري نتيجة عيب يف
املركبة أو إصابة املستهلك بأعراض جانبية نتيجة تناول دواء معيب أو إصابته بمرض جراء تناول
أغذية معيبة بسبب خلل يف اإلنتاج أو سوء يف التخزين وغري ذلك.
وقد سبق التوجيه األورويب رقم ( )374/85لعام  ،1985بشأن املسؤولية عن املنتجات
املعيبة ،القانون الفرنيس يف وضع مفاهيم حمددة للمنتجات املعيبة إضافة إىل التفصيل يف أحكام
املسؤولية عن هذه املنتجات ،فاملنتجات من وجهة نظر هذا التوجيه ُيقصد هبا ((املنقوالت،
باستثناء املنتجات الزراعية األولية واأللعاب ،حتى إذا كانت داخلة يف تركيب منقوالت أخرى أو
( )16الفقرة الثالثة من املادة ( )1386من القانون املدين الفرنيس املعدل بالقانون رقم ( )1343لعام .2004
( )17الفقرة الرابعة من املادة ( )1386من القانون املدين الفرنيس.
( )18للمزيد من التفاصيل ينظر د .ناجية العطراق ،املسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة يف ضوء القانون املدين الفرنيس،
بحث منشور يف جملة العلوم القانونية والرشعية الصادرة عن جامعة الزوية (ليبيا) ،العدد السادس ،السنة الثانية،2015 ،
ص .84متوفر عىل الرابط اآليتhttps://zu.edu.ly/jsls/issus_6/dowanload/paper5.pdf:
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غري املنقوالت ،واملنتجات الزراعية األولية تعني منتجات األرض والدواجن واألسامك ما عدا
املنتجات التي خضعت للمعاجلة األولية ،واملنتَج يشمل الكهرباء))( ،)19فحسب هذا املفهوم ليس
كل املنتجات الزراعية ُيسأل ُم ِنتجها عن عيوهبا التي هتدد سالمة املستهلك ،وإنام املنتجات الزراعية
التي خضعت ملعاجلات صناعية أولية كتعليبها وختزينها ،ونعتقد أن مثل هذا املفهوم مل يعد يتامشى
مع التطور اهلائل احلاصل يف األساليب الزراعية احلديثة ،مما يفرض أن ُيسأل ا ُمل ِنتج عن عيوب
حماصيله الزراعية حتى وإن مل ختضع ملعاجلات أولية صناعية ،السيام أن جمتمعاتنا باتت ُمت ّيز بني

نوعني من املنتوجات الزراعية هي املنتوجات الزراعية العضوية وغري العضوية ،واألوىل منها
تعتمد أسمدة ومبيدات عضوية بحيث ال تشكل خطر ًا عىل صحة املستهلك عىل عكس الثانية.
ويكون املنتَج معيب ًا ،يف نظر هذا التوجيه ،إذا مل ُيؤ ِّمن السالمة التي يتوقعها الشخص( ،)20والسالمة
هنا هي بذات املعنى الذي أوضحناه آنف ًا بشأن موقف القانون الفرنيس.
وبخصوص االتفاقيات الدولية يف هذا الباب ،فإن اتفاقية الهاي لعام 1973 ،بشأن
القانون واجب التطبيق عىل املسؤولية عن املنتجات ،ذهبت إىل أن كلمة (منتَج) تشمل
((املنتوجات الطبيعية والصناعية ،سواء كانت مواد خام ًا أم مصنعة وسواء كانت منقولة أم
غري منقولة))( ،)21ولعل ما يربر هكذا تعريف واسع للمنتجات هو أن االتفاقية تتناول القانون
واجب التطبيق عىل املسؤولية النامجة عن أرضار املنتجات عموم ًا وليس فقط األرضار النامجة
عن العيوب التي هتدد سالمة مستخدم أو مستهلك املنتجات .ومع ذلك ،فقد حددت االتفاقية
املقصود باألرضار بأهنا إصابة الشخص يف ذاته أو الرضر يف ممتلكاته واخلسائر االقتصادية التي
ُيمنى هبا نتيجة املنتجات ،أما الرضر يف املنتَج ذاته وما يتبع ذلك من خسائر اقتصادية فإنه
يستثنى من نطاق االتفاقية ما مل يقرتن برضر آخر( ،)22ويبدو لنا أن مثل هكذا حتديد للرضر
الناجم عن املنتجات يقودنا بالرضورة إىل املسؤولية عن عيوب املنتجات ،تلك العيوب التي
( )19املادة ( )2من التوجيه األورويب.
( )20املادة ( )6من التوجيه األورويب.
( )21الفقرة (أ) من املادة الثانية من اتفاقية الهاي.
( )22الفقرة (ب) من املادة الثانية من اتفاقية الهاي.
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ٍ
جتعل من استخدام املنتجات غري آمن عىل ٍ
برضر يف نفسه أو ماله .وتقريب ًا
نحو ُيصيب املستهلك
بذات االجتاه املذكور آنف ًا ،جاءت اتفاقية سرتاسبورغ األوروبية لعام  ،1977بشأن املسؤولية
عن املنتجات فيام يتعلق باإلصابة الشخصية والوفاة ،فاملنتَج حسب هذه االتفاقية ُيقصد به
املنقوالت الطبيعية أو الصناعية سواء كانت مواد خام ًا أم مصنعة ،حتى إذا كانت مدجمة يف
منقول آخر أو غري املنقول (العقار)( .)23واملنتَج يكون معيب ًا ،يف نظر هذه االتفاقية ،عندما ال
ُيؤمن السالمة التي يتوقعها الشخص ،أخذ ًا بنظر االعتبار جممل الظروف كعرض املنتَج
ووضعه يف التداول( ،)24ويف إعتقادنا أن مفهوم املنتَج والعيب يف هذه االتفاقية ال خيتلف عن
اتفاقية الهاي ،إال أن نطاق اتفاقية سرتاسبوغ يقترص عىل املسؤولية عن الوفاة واإلصابة
اجلسدية نتيجة فعل املنتجات ،وبالرضورة مثل هذه األرضار ال تنشأ إال عن منتَج معيب بعيب
فقدان معايري السالمة.
وجيدر بالذكر ،أن عيوب املنتجات الصناعية يمكن تصنيفها إىل ثالث فئات هي :أوالً،
عيوب التصميم ،أي يوجد العيب يف تصميم املنتَج ،وبذلك تالزم هذه العيوب املنتَج عىل نحو
مقصود من قبل ا ُملصمم .فعىل سبيل املثال ،الكريس الذي يتم تصميمه بثالث أرجل يمكن أن
يعد معيب ًا من ناحية التصميم ،ألنه سينقلب بسهولة .ثاني ًا ،عيوب التصنيع ،وعادة تكون عيوب ًا
غري مقصودة من قبل الصانع ،وإنام ناشئة عن خطأ يف عملية التصنيع ،فالكريس يف مثالنا قد
ُيصمم ليكون ثابت ًا ،ولكن إذا ُصنع مع عدم تثبيت إحدى األرجل بشكل صحيح ،حينها

سيكون معيب ًا من ناحية التصنيع .ثالث ًا ،عيوب التسويق ،وتالزم هذه العيوب طريقة بيع املنتَج،
مثال ذلك ،عدم كفاية التحذير املتعلق بخطورة املنتَج ،أو عدم كفاية تعليامت االستعامل(.)25

من جممل ما سبق من تعاريف للمنتَج والعيب ،نستطيع ان ُن ّعرف املنتَج بأنه :كل منقول
( )23الفقرة (أ) من املادة الثانية من اتفاقية سرتاسبورغ.
( )24الفقرتان (ج ،د) من املادة الثانية من اتفاقية سرتاسبورغ.
(25) FindLaw Attorney Writers, Product Liability: Manufacturing Defects vs. Design
)Defects, 2017. Article available at the following link: (last visit 19-11-2020
https://corporate.findlaw.com/litigation-disputes/product-liability-manufacturing-defectsvs-design-defects.html
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ال أم كان داخ ً
سوا ًء كان مستق ً
ال يف تركيب منقول آخر أو عقار ،صناعي ًا كان أو زراعي ًا ،باستثناء
املنتوجات الزراعية العضوية .أما العيب ،فهو كل خلل يف معايري سالمة املنتَج عىل ٍ
نحو يكون
استعامله خطر ًا عىل املستهلك يف نفسه أو يف ماله.

املطلب الثاين
طبيعة املسؤولية املدنية عن املنتجات املعيبة
بداية نقصد بطبيعة املسؤولية يف هذا املقام ،حتديد نوع املسؤولية املدنية عن املنتجات املعيبة،
فهل هي مسؤولية عقدية أم تقصريية ،كلتامها خاضعة للقواعد العامة؟ ،أم أهنا مسؤولية
موحدة ومنظمة بنصوص خاصة .يبدو أن القوانني املقارنة منقسمة يف هذا الشأن ،فالقانون
العراقي ومعظم القوانني العربية املقارنة ،عىل الرغم من أهنا ن ّظمت التزامات املُنتِج جتاه
املستهلك يف قوانني خاصة (قوانني محاية املستهلك) ،إال أهنا مل تتناول املسؤولية عن املنتجات
بنصوص خاصة ،وهو ما يعني العودة إىل القواعد العامة ا ُملن ِّظمة للمسؤولية سوا ًء كانت عقدية

أم تقصريية .وحسب هذه القوانني ،فإنه من السهل جد ًا متييز املسؤولية املدنية العقدية عن

نظريهتا التقصريية ،فكلام وجدت عالقة عقدية مبارشة بني أطراف املسؤولية عن عيوب
املنتجات كانت املسؤولية عقدية ،وإال فستكون املسؤولية مدنية تقصريية .ومع ذلك ،فإننا
سنسعى يف هذا املطلب إىل اخلوض يف طبيعة كال نوعي املسؤولية -يف ذاهتام -عن املنتجات
املعيبة ،فطبيعة املسؤولية التعاقدية مث ً
ال تقتيض أحيان ًا أن تكون قائمة عىل خطأ واجب اإلثبات
أو خطأ مفرتض أحيان ًا أخرى ،وكذلك احلال يف املسؤولية التقصريية التي تقوم أحيان ًا عىل
خطأ واجب اإلثبات (املسؤولية الشخصية) ،أو أهنا تقوم عىل حتمل تبعة أرضار اليشء واخلطأ
للمنتِج عن
املفرتض (املسؤولية املوضوعية) .كام سنبحث يف طبيعة املسؤولية املدنية املوحدة ُ
منتجاته املعيبة يف ضوء نصوص القوانني التي أخذت بالنظام املوحد للمسؤولية .وألجل
اإلحاطة بام سبق ،ذكره سنتناول هذا املطلب وفق الفقرتني اآلتيتني:
أوالً :طبيعة املسؤولية املسؤولية املدنية عن املنتجات املعيبة يف القوانني التي تعتمد القواعد
العامة
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كام ذكرنا آنف ًا ،فإن القانون العراقي ومعظم القوانني العربية املقارنة ،مل تأخذ بعد بنظام
للمنتِج عن منتجاته املعيبة ،لذلك فإن مسؤولية األخري إما أن تكون عقدية
املسؤولية املوحدة ُ
أو تقصريية بحسب وجود عالقة عقدية مبارشة بني أطراف املسؤولية من عدمها.
ِ
الناظمة
وبقدر تعلق األمر باملسؤولية العقدية عن املنتجات املعيبة ،فإن القاعدة العامة
للمسؤولية العقدية تقيض بأن األخرية تقوم عىل أركان ثالثة هي :اخلطأ والرضر والرابطة السببية
بني اخلطأ والرضر .والشك ،أن املسؤولية حمل البحث ليست استثنا ًء من تلك القاعدة .ومع ذلك،

فإن إثبات اخلطأ العقدي من عدمه من قبل الدائن (املرضور) يتوقف عىل معرفة طبيعة التزامات
املدين (ا ُمل ِنتج املهني) يف عقد االستهالك ،فإذا كان التزام ا ُمل ِنتج طبيعته حتقيق نتيجة فإن جمرد عدم
حتققها يعني مسؤوليته ويعفى الدائن (املرضور) من إثبات اخلطأ ،أما إن كان التزام ِ
املنتج طبيعته
بذل عناية (عناية الرجل املعتاد) ،فإن ثبوت مسؤولية ِ
املنتج وإستحقاق الدائن (املرضور)
للتعويض يتوقف عىل إثبات الدائن عدم بذل العناية املطلوبة من قبل املدين (ا ُمل ِنتج) مما أدى إىل
إصابته بالرضر .واآلن حيق لنا أن نطرح التساؤل اآليت :هل إن التزامات ِ
املنتج املتعلقة بضامن
عيوب منتجاته وعدم ترضر املستهلك منها هي التزامات طبيعتها حتقيق نتيجة أم بذل عناية؟.
إن اإلجابة عىل التساؤل املطروح أعاله ،حيتم علينا أوالً حتديد التزامات املُنتِج املتعلقة
بضامن سالمة املنتجات من العيوب وعدم تأسيسها خلطورة كامنة هتدد حياة املستهلك وسالمة
جسده وممتلكاته ،لكي يتسنى لنا النظر يف طبيعتها بعد ذلك .واستناد ًا إىل موقف القوانني
املقارنة ،نجد أن أهم التزامات املُنتِج يف هذا الصدد هي:
 .1التزام ِ
املنتج بضامن سالمة املستهلك من أرضار املنتجات ،ومن ضمنها أرضار عيوب
املنتجات حتديد ًا ،وينرصف مفهوم هذا االلتزام إىل ممارسة املدين (ا ُمل ِنتج) سيطرة فعلية عىل كل
العنارص التي يمكن أن تسبب رضر ًا للدائن (املستهلك) ،املستفيد من السلعة أو اخلدمة ،وهو
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التزام بتحقيق نتيجة وليس بذل عناية( .)26وهذا االلتزام نشأ حديث ًا نتيجة خطورة املنتجات وشيوع
عيوهبا ،لذلك تكاد تتفق القوانني املقارنة عىل تنظيم هذا االلتزام إما بصورة رصحية أو ضمنية(.)27
 .2التزام ِ
املنتج بإعالم املستهلك بخطورة املنتَج وطريقة استعامله ،ويعني ذلك حق املستهلك
يف احلصول عىل مجيع املعلومات املتعلقة بحامية حقوقه ومصاحله( ،)28ومن هذه املعلومات تلك
املتعلقة بخصائص املنتَج وطبيعة املواد املكونة له ،وهذا االلتزام هو أيض ًا التزام بتحقيق نتيجة وليس
بذل عناية ،أي أن ا ُمل ِنتج عليه إعالم املستهلك بخطورة املنتَج والطريقة اآلمنة يف استخدامه بمختلف
الوسائل املمكنة كالتحذيرات املكتوبة أو املصورة عىل املنتَج ذاته أو عىل غالفه أو يف الكُتيب
(الكاتلوج) املصاحب للمنتَج ،والتي ينبغي أن تكون واضحة ودالة عىل خطورة املنتَج يف كل
األحوال ،وهكذا فإن أي طريقة إعالم ناقصة أو مبهمة أو غامضة أو ملتبسة تؤدي إىل إصابة
املستهلك بالرضر ستستوجب مسؤولية ِ
املنتج ،وال يستطيع األخري تفادي املسؤولية إال بإثبات
( )26مواقي بناين أمحد  ،االلتزام بضامن السالمة :املفهوم ،املضمون ،أساس املسؤولية ،بحث منشور يف جملة الفكر،
الصادرة عن كلية القانون والعلوم السياسية يف جامعة حممد خيرض بسكرة ،العدد العارش ،دون تاريخ ،ص  .415متوفر
عىل الرابط اآليتhttps://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/131/9/10/39494 :

( )27مل ينظم القانون املدين العراقي التزام املنتِج بضامن سالمة املستهلك ،أما قانون محاية املستهلك العراقي فإنه نظم
هذا االلتزام بصورة ضمنية عندما أوجبت املادة ( )7منه عىل املجهز أو املعلن التأكد من تثبيت البيانات واملواصفات
واملكونات الكاملة للمنتج قبل إجراء عملية البيع أو الرشاء أو االعالن عنها ،إضافة إىل ما ورد يف املادة ( /9أو ً
ال) التي
حتظر عىل املجهز أو املعلن ممارسة الغش والتضليل والتدليس وإخفاء حقيقة املواد املكونة للمواصفات املعتمدة يف السلع
واخلدمات كافة .ويف قانون محاية املستهلك املرصي جاءت املادة ( )27أكثر وضوح ًا يف النص عىل مسؤولية ا ُملنتِج عن
كل رضر يلحقه املنتَج أو حيدثه إذا ثبت أن الرضر نشأ بسبب عيب يف املنتَج يرجع إىل تصميمه أو صنعه أو تركيبه .إضافة
إىل حسم قانون التجارة املرصي يف املادة ( )1/67مسؤولية املنتجِ عن عيوب منتجاته حيث نصت املادة املذكورة عىل
أنه (( ُيسأل منتج السلعة وموزعها ِقبل كل من يلحقه رضر بدين أو مادي حيدثه املنتج إذا أثبت هذا الشخص أن الرضر
نشأ بسبب عيب يف املنتج)) ،ويبدو لنا من هذا النص أن مسؤولية املنتج يف القانون املذكور قائمة عىل الرضر ،فاملستهلك
(املرضور) غري ملزم بإثبات خطأ املنتِج ،بل يلتزم فقط بإثبات الرابطة السببية بني الرضر وعيب املنتَج ،وبذلك يبدو لنا
أن اخلطأ كركن من أركان مسؤولية املنتج مفرتض بحكم القانون وما عىل املستهلك سوى إثبات الرضر الناتج عن
العيب يف املنتجات .كام ورد التزام املنتِج بضامن السالمة ضمني ًا يف قانون محاية املستهلك اإلمارايت يف املواد ( )6و (.)9
( )28املادة (/6أوالً) من قانون محاية املستهلك العراقي ،واملادة ( )4من قانون محاية املستهلك املرصي ،واملادة ( )7من
قانون محاية املستهلك اإلمارايت.
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السبب األجنبي أي نفي الرابطة السببية بني عيب املنتَج أو خطورته والرضر(.)29
أما بالنسبة للمسؤولية التقصريية عن املنتجات املعيبة ،فإهنا تنشأ عندما يكون هناك رضر
ناتج عن عيب املنتَج دون وجود عالقة عقدية مبارشة بني املرضور واملُنتِج األول ،فضامن ا ُملنتِج
لعيوب منتجاته يف هذه احلالة هو واجب قانوين عام يقتيض أن ال تلحق منتجاته رضر ًا
بالغري( ،)30وتقيض القواعد العامة يف املسؤولية التقصريية بأنه يقع عىل عاتق املرضور عبء
إثبات اخلطأ الذي ارتكبه ا ُملنتِج والذي أدى إىل إحلاق الرضر به( .)31ومع ذلك ،فإن الفقه
والقضاء املقارن يتجه إىل تأسيس مسؤولية املنتِج التقصريية عىل أساس اخلطأ املفرتض ،بحيث
ليس عىل املستهلك سوى إثبات الرضر والرابطة السببية بني الرضر وفعل اليشء ،وبذلك
يتخلص من عبء إثبات اخلطأ( .)32كام يمكن قياس طبيعة املسؤولية التقصريية عن املنتجات

( )29ينظر د .حممد سامي عبد الصادق ،مسؤولية منتج الدواء عن مضار منتجاته املعيبة ،دار اجلامعة اجلديدة ،القاهرة،
بدون سنة النرش ،ص .94
( )30للمزيد حول املسؤولية التقصريية ينظر د.عبداملجيد احلكيم و عبدالباقي البكري و حممد طه البشري ،الوجيز يف
نظرية االلتزام يف القانون املدين،ج ،1وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،بغداد ،1980 ،ص.206
( )31املرجع نفسه ،ص.205
( )32ژيامن رمضان سعيد ،املسؤولية التقصريية عن كتامن املعلومات ،رسالة ماجستري ُقدمت إىل جامعة دهوك كلية
القانون والعلوم السياسية ،2015 ،ص .102وتطبيق ًا لفكرة اخلطأ املفرتض يف املسؤولية عن عيوب املنتجات قضت
حمكمة استئناف ( )Riomيف فرنسا بتاريخ  2002-4-24يف قضية تتلخص وقائعها بأن سيدة كانت تقود سيارة من
نوع ( )Renault Twingoيف أحد الشوارع الفرعية وقد فقدت السيطرة عىل قيادة سيارهتا إثر اصطدامها بإحدى
الشاحنات فانفتحت ،نتيجة لذلك ،أكياس اهلواء املضادة للصدمات ،غري أن السيدة ُأصيبت بحروق إثر عمل منظومة
أكياس اهلواء املضادة للصدمات .وقد ثبت من تقارير اخلرباء التي استعانت هبم املحكمة االبتدائية عمل أكياس اهلواء
املضادة للصدمات بشكل طبيعي ،غري أن احلروق التي تعرضت هلا املدعية كانت ناجتة عن عمل منظومة أكياس اهلواء،
وتبع ًا لذلك قررت املحكمة االبتدائية مسؤولية الرشكة املصنعة للسيارة عن األرضار التي تعرضت هلا املدعية .مل يقتنع
املدعى عليه بحكم املحكمة االبتدائية وطعن فيه استئناف ًا عىل أساس أن جهاز احلامية من الصدمات قد عمل بشكل
طبيعي ومن ثم ال يوجد عيب فيه ،غري أن حمكمة االستئناف أيدت احلكم االبتدائي وجاء يف حكمها ما ييل" :أن
املستخدم لعربة مزودة بأ كياس هواء مضادة للصدمات ال يتوقع أن يصاب بجروح من عمل هذا اجلهاز أثناء احلادث،
ويف احلقيقة ومنذ اللحظة التي أطلق فيها املنتَج يف التداول ،فإن املشرتي يتوقع تقليل األرضار الناجتة عن حوادث
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عىل طبيعة املسؤولية عن األشياء التي تقوم عىل اخلطأ املفرتض ملالك البناء أو حارس األشياء
واملنصوص عليها يف القانون املدين العراقي ومعظم القوانني العربية(.)33
ثاني ًا :طبيعة املسؤولية املدنية عن املنتجات املعيبة يف القوانني التي تعتمد نظام ًا موحد ًا
للمسؤولية
يمكننا القول إن القانون املدين اجلزائري أوجد نظام ًا موحد ًا للمسؤولية عن املنتجات
املعيبة ،وهي مسؤولية موضوعية قائمة عىل الرضر ،حيث نصت املادة ( 140مكرر) منه عىل
أنه ((يكون املنتِج مسؤول عن الرضر الناتج عن عيب يف منتوجه حتى ولو مل تربطه باملرضور

عالقة عقدية)) .فهذا النص من ناحية ،أقام مسؤولية املُنتِج عىل ركن الرضر واخلطأ املفرتض
يف جانب ا ُملنتِج ،لذلك فإن مسؤولية األخري هي مسؤولية موضوعية (حتمل التبعة) يكفي
لقيامها أن يثبت املرضور حجم الرضر الذي أصابه وربطه سببي ًا بعيب املنتَج عىل نحو ال
يستطيع صاحب املنتوج املعيب نفي مسؤوليته إال بإثبات السبب األجنبي لقطع الرابطة السببية
بني الرضر احلاصل وعيب منتَجه .ومن ناحية ثانية ،تبقى طبيعة املسؤولية عن عيوب املنتجات
موضوعية قائمة عىل الرضر سوا ًء وجد عقد بني أطراف املسؤولية أم مل يوجد ،وأخري ًا يتيح
هذا النص للمترضر من عيوب املنتجات دعوى مبارشة بشأن املسؤولية املدنية عىل املنتِج األول
حتى إذا مل يربط بينهام عالقة عقدية مبارشة(.)34
وبقدر تعلق األمر بالقانون الفرنيس ،فقد احتوى القانون املدين تنظي ًام خاص ًا باملسؤولية
املدنية عن املنتجات املعيبة وفق ًا للتعديل رقم ( )2004-1343لعام  2004متأثر ًا يف ذلك
بالتوجيه رقم ( )374/85الصادر عن املجلس األورويب بتاريخ  25متوز  ،1985واملتعلق

السيارات ومل يدر يف خلده أن يكون جهاز احلامية ذاته يتسبب له بأرضار حمددة ومستقلة عن حادث السري ذاته .نقالً عن
د .ظافر حبيب جبارة ،مرجع سابق ،ص.7
( )33ينظر املادة ( )229من القانون املدين العراقي بشأن املسؤولية عن البناء ،واملادة ( )177من القانون املدين املرصي،
واملادة ( )315من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
( )34للمزيد من التفصيل حول مسؤولية املنتِج عن عيوب منتجاته يف القانون اجلزائري ،ينظر سارة قنطرة ،مرجع
سابق ،ص.17
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بتقريب األحكام الترشيعية والتنظيمية واإلدارية للدول األعضاء يف جمال املسؤولية عن أرضار
املنتجات املعيبة ( .)35حيث نص القانون الفرنيس عىل أن (املنتج يكون مسؤوالً عن الرضر
الذي حيدث بسبب عيوب منتجه سوا ًء أرتبط املرضور بعقد مع املُنتِج أم مل يرتبط))( .)36ووفق ًا
هلذا النص ،فإن أساس مسؤولية املنتج يف القانون الفرنيس هو وجود عيب يف املنتَج ،ومفهوم
العيب يف القانون املذكور هو عدم إستجابة املنتج للسالمة املنتظرة منه قانون ًا( .)37ونرى مع
جانب من الباحثني( ،)38أن هذه املسؤولية مستحدثة بقوة القانون الفرنيس ،ألن املسؤولية هنا
ال تقوم عىل فكرة اخلطأ وال عىل فكرة الرضر بل عىل أساس عدم كفاية األمان والسالمة يف
املنتجات .ويف تقدير السالمة التي يمكن توقعها بصورة مرشوعة ،جيب أن يؤخذ بعني اإلعتبار
كافة الظروف ،وبشكل خاص تقديم املنتج واالستعامل الذي يمكن اعتباره بصورة منطقية،
وزمان وضعه قيد التداول ،وال يمكن اعتبار املنتج معيب ًا ملجرد أن منتج ًا آخر أكثر إتقان ًا قد
وضع الحق ًا قيد التداول( ،)39ويوضع املنتج قيد التداول عندما يتخىل عنه املُنتِج إرادي ًا(،)40
واملرضور ال يلتزم بإثبات خطورة املنتج بل عليه إثبات الرضر والعيب والرابطة السببية بني
العيب والرضر حسب املادة ( )9/1386من القانون املدين الفرنيس .وهذا احلكم أخذت به
أيض ًا حمكمة النقض الفرنسية يف قضية لقاح ضد التهاب الكبد مفاده (أن مسؤولية منتِج لقاح
ضد التهاب الكبد خاضعة لرشط إثبات املدعي الرضر والعيب والرابطة السببية بني العيب يف
املنتوج والرضر الذي حلق باملريض.)41()...
أما التوجيه األورويب ،فقد ذكرنا أن القانون املدين الفرنيس قد أخذ باألحكام الواردة يف هذا
التوجيه ،واملتعلقة باملسؤولية عن املنتجات املعيبة .فاألحكام القانونية للمسؤولية أعاله يف كل
( )35القانون املدين الفرنيس بالعربية ،دالوز ،ط ،108جامعة القديس يوسف ،بريوت ،2009 ،ص.1455
( )36املادة ( )1/1386من القانون املدين الفرنيس لسنة  1804املعدل.
( )37املادة ()4/1386القانون املدين الفرنيس .
( )38د.ناجية العطراق ،مرجع سابق ص.84
( )39املادة()4/1386من القانون املدين الفرنيس.
( )40املادة( )5/1386من نفس القانون.
( )41نقض مدنية 23 ،1أيلول  ،2003حكم منشور يف القانون املدين الفرنيس بالعربية ،دالوز ،ص.1458
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من التوجيه األورويب والقانون الفرنيس هي ذاهتا فال داعي لتكرارها ،فاملسؤولية املدنية للمنتج
عن املنتجات املعيبة يف التوجيه األورويب قائمة هي األخرى عىل أساس العيب يف املنتوج كام هو
احلال يف القانون الفرنيس( ،)42وذلك عندما ال يتوفر يف املنتوج األمان والسالمة ،ولقيام مثل هذه
املسؤولية جيب عىل املدعي إثبات الرضر والعيب والرابطة السببية بينهام( .)43وعىل هذا النحو،
فإن مسؤولية ا ُمل ِنتج عن املنتجات املعيبة يف التوجيه األورويب قائمة عىل أساس العيب يف املنتوج
وليس عىل اخلطأ كام هو احلال يف كل من املسؤولية العقدية و التقصريية(.)44
للمنتِج عن عيوب منتجاته عىل أساس الرضر،
وجيدر بالذكر ،أن إقامة املسؤولية املدنية ُ

يعني أنه س ُيسأل األخري عن أرضار عيوب منتجاته مهام بذل من عناية يف تصنيعها .ويف النهاية،
فإن هكذا نوع من املسؤولية الغري خطئيةُ ،يعتقد أهنا ستشجع ا ُملنتِج عىل املزيد من االستثامر
املايل يف سالمة منتوجه مقارنة بنظام املسؤولية القائمة عىل اخلطأ .كام ُيعتقد يف الوقت ذاته ،أن
هذا االستثامر املايل يف سالمة املنتِج من العيوب ،سيؤدي بالرضورة إىل ارتفاع ثمن املنتَج ،وهذا

االرتفاع يف الثمن هو نتيجة مقصودة كجزء من السياسة االجتامعية يف محاية املستهلك ،عىل
نحو سيشارك املستهلك ،الذي ال ُيصاب برضر من استعامل املنتجات بسبب جودة صنعها
وإتقان تسويقها ،جزء من عبء التعويض عن األرضار التي ال يمكن جتنبها نتيجة عيوب
املنتجات ،وذلك من خالل رفع ثمن املنتَج(.)45

املبحث الثاين
القانون واجب التطبيق عىل املسؤولية الناشئة عن املنتجات املعيبة
وفق ًا لقواعد اإلسناد التقليدية
نقصد بقواعد اإلسناد التقليدية ،تلك القواعد العامة املنصوص عليها يف القوانني املقارنة
()42املادة ( )1/6من التوجيه األورويب.
( )43املادة ( )4من التوجيه األورويب.
(  )44للمزيد من التفصيل يراجع ع دنان هاشم جواد وعقيل جميد كاظم ،مسؤولية املنتج املدنية عن منتجاته املعيبة وفق التوجيه
األورويب ملسؤولية املنتج رقم  85لسنة  ،1985بحث منشور يف جملة كربالء العلمية ،م ،9عدد ،2011 ، 2ص .122
(45) FindLaw Attorney Writers, op cit.
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والتي تتناول بيان القانون واجب التطبيق عىل االلتزامات التعاقدية وغري التعاقدية عموم ًا دون
تفصيل ،باعتبار أن املسؤولية الناشئة عن املنتجات املعيبة تُثري إما مسؤولية تعاقدية يف حال وجود
عالقة عقدية مبارشة بني املرضور (املستخدم األخري) وا ُمل ِنتج ،أو مسؤولية غري تعاقدية يف حال
انعدام العالقة التعاقدية املبارشة بني أطراف املسؤولية املدنية عن املنتجات املعيبة ،واحلال أن
القوانني العربية حمل املقارنة ومنها القانون العراقي ختلو من قاعدة إسناد خاصة باملسؤولية عن
املنتجات املعيبة سوا ًء كانت املسؤولية عقدية أم غري عقدية .لذلك ،سنتناول يف هذا املبحث
مضمون قواعد اإلسناد املشار إليها حماولني الوقوف عىل مدى مالءمة تطبيقها عىل املسؤولية حمل

البحث ومدى رضورة وجود قواعد إسناد خاصة هبذا النوع من املسؤولية يراعى فيها حالة
الضعف التي يعاين منها املرضور (املستخدم األخري) يف مقابل ا ُمل ِنتج يف كال نوعي املسؤولية
املدنية ،ولكن قبل ذلك نرى من الالزم تناول الصفة الدولية يف املسؤولية الناشئة عن املنتجات
املعيبة ،تلك الصفة التي تثري التساؤل عن االختصاصني القضائي والترشيعي يف إطار قواعد
تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضائي الدويل للمحاكم الوطنية ،وألجل اإلحاطة بام سبق
طرحه ،سنقسم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب وعىل النحو اآليت:

املطلب األول
الصفة الدولية يف املسؤولية الناشئة عن املنتجات املعيبة
إن من أهم رشوط حتريك قواعد تنازع القوانني إىل حيز التطبيق هو إتصاف العالقة
ٌ
رشط مسبق ألجل إثارة التنازع بني القوانني ،والصفة الدولية
القانونية بالصفة الدولية ،فهذا
يقصد هبا عموم ًا احتواء العالقة القانونية عىل عنرص أجنبي ،سوا ًء من ناحية اشخاص العالقة،

كأن يكونوا خمتلفي اجلنسية ،أم من ناحية حمل العالقة ،كإبرام الترصف يف دولة أجنبية ،أم من

ناحية السبب ،كوقوع احلادثة يف دولة أجنبية( .)46وترتواح معايري الصفة الدولية للعالقات
واملراكز القانونية يف فقه القانون الدويل اخلاص بني:
 .1معيار قانوين ،بموجبه تتحىل العالقة بالصفة الدولية بمجرد وجود عنرص أجنبي يف
( )46يف التفاصيل ينظر د.عزالدين عبداهلل ،القانون الدويل اخلاص املرصي ،ط ،6دار النهضة العربية ،القاهرة ،1972 ،ص.7
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العالقة بغض النظر عن قيمته ،كمجرد اختالف جنسية أطراف العالقة.
 .2معيار اقتصادي ،بموجبه تتحىل العالقة بالصفة الدولية إذا نشأ عنها انتقال قيم اقتصادية
(سلع أو خدمات) عرب احلدود الدولية.
 .3معيار مزدوج ،بموجبه يفرتض وجود عنرص أجنبي يف العالقة حسب املعيار القانوين،
إضافة إىل نقل العالقة لقيم اقتصادية عرب احلدود الدولية حسب املعيار االقتصادي(.)47
وبتطبيق املعيار األخري ،فال شك أن معظم دعاوى املسؤولية املدنية الناشئة عن املنتجات
املعيبة تتحىل بالصفة الدولية ،السيام تلك الدعاوى املثارة أمام حماكم الدول النامية ،ألهنا دول
تعتمد إىل حد كبري يف إشباع حاجات مواطنيها املتنوعة من غذائية ودوائية وأجهزة واآلت
وغريها عىل استريادها من دول أخرى ،وهو ما يعني بالرضورة اختالف اجلنسية أو املوطن بني
طريف املسؤولية ،إضافة إىل انتقال القيم االقتصادية (السلع واخلدمات) عرب احلدود الدولية.
وجيدر بالذكر ،أن فقه القانون الدويل اخلاص بات يم ّيز مؤخر ًا بني نوعني من التنازع بني
القوانني ،أوهلام يصطلح عليه بـ "التنازع احلقيقي بني القوانني" ،وثانيهام يصطلح عليه بـ "التنازع
الكاذب بني القوانني" ،والفرق بني نوعي التنازع هو أن التنازع احلقيقي بني القوانني يكون بصدد
عالقة متصلة حقيقة بأكثر من نظام قانوين وهو اتصال يتجىل يف توفر صفة دولية معتربة يف
العالقة حمل النزاع كإشابتها بعنرص أجنبي من ناحية جنسية أو موطن األطراف أو نقل القيم
االقتصادية عرب احلدود الدولية ،إضافة إىل اختالف أحكام القوانني املتنازعة يف تنظيم العالقة
حمل تنازع القوانني .بينام يكون التنازع الكاذب بصدد عالقة قانونية تتنازع فيها قوانني متشاهبة
يف احلكم بحيث ال يوجد فرق يف تطبيق هذا القانون أو ذاك ،كام يكون التنازع كاذب ًا إذا كنا بصدد
عالقة وطنية بجميع عنارصها ،كالعقد املربم يف العراق بني متعاقدين عراقيني وواجب التنفيذ
فيه أيض ًا ،إال أن دعوى املنازعة الناشئة عن مثل هذه العالقة يرفعها املدعي أمام قضاء دولة
أخرى غري الدولة التي تنتمي إليها العالقة بجميع عنارصها ،كام لو رفعت الدعوى يف مثال العقد
املذكور آنف ًا أمام املحاكم اإلماراتية ،نظر ًا لوجود بعض أموال املدعى عليه يف دولة اإلمارات
( )47يف التفاصيل ينظر د .أمحد عبدالكريم سالمة ،علم قاعدة التنازع واالختيار بني الرشائع ،ط ،1مكتبة اجلالء اجلديدة ،املنصورة،
 ،1996ص.1088
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العربية املتحدة ،فمجرد رفع الدعوى أمام املحاكم اإلماراتية سيثري مسألة التنازع بني القوانني
عىل نحو سيتساءل القايض اإلمارايت عن القانون واجب التطبيق عىل الدعوى املرفوعة
أمامه( .)48وما نريد التأكيد عليه ،هو أن دعوى املسؤولية الناشئة عن املنتجات املعيبة عادة ما تُثري
تنازع ًا حقيقي ًا بني القوانني نظر ًا التصاهلا بأكثر من نظام قانوين ،فعىل األقل تُثري هذه الدعوى
التنازع بني قانون الدولة التي ُأنتج فيها املنتوج املعيب (الدولة حمل حدوث اخلطأ) ،والدولة التي
حدث فيها الرضر الذي أصاب املستخدم األخري (الدولة حمل حدوث الرضر) .مثال عىل ذلك،
إن رشكة أدوية أنتجت عَقار ًا لعالج مرض معني وتم توريده إىل عدة دول ،ثم تبني أن هذا ال َعقار

حيدث ملستخدميه آثار ًا جانبية ينتج عنها مضاعفات خطرية ،أو أن منتج ًا زراعي ًا تم حقنه هبرمون
معني أو رشه بمبيدات سامةُ ،ثم ُصدر إىل دولة أو دول أخرى ،فأصاب املستهلكني فيها بأمراض
خطرية وأدى إىل وفاة بعضهم( ،)49وغري ذلك من األمثلة كثري .فاألمثلة املرضوبة آنف ًا ،وما عىل
شاكلتها ،تُثري مشكلة حتديد القانون واجب التطبيق عىل املسؤولية عن عيوب املنتجات ،نظر ًا
التصال املسؤولية بأكثر من نظام قانوين.

املطلب الثاين
قاعدة اإلسناد التقليدية بشأن االلتزامات التعاقدية
ومدى مالءمتها للمسؤولية العقدية عن املنتجات املعيبة
تكاد تتفق القوانني املقارنة عىل وضع قاعدة اإلسناد اخلاصة بالعقود الدولية بأسلوب
إسنادي احتياطي ،أي تتدرج القاعدة يف حتديد القانون واجب التطبيق .فبموجب هذا
األسلوب يضع املرشع ضوابط اإلسناد عىل سبيل التدرج ،إذ يضع املرشع ضوابط إسناد أصلية
ويف حالة عدم حتققها يتم اللجوء إىل ضوابط ُأخرى احتياطية ،وهبذا األسلوب وضع كل من
( ) 48ينظر يف نوعي التنازع بني القوانني املذكورين يف املتن ،د .طرح البحور عيل حسن ،عقود املستهلكني الدولية ما
بني قضاء التحكيم والقضاء الوطني ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،2007 ،ص.166-158
( ) 49د .حممد الرويب ،تنازع القوانني يف جمال االلتزامات غري التعاقدية ،دار النهضة العربية ،القاهرة،2005 ،
ص.143
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القانون العراقي واملرصي واإلمارايت واجلزائري قاعدة اإلسناد اخلاصة بالعقود الدولية،
فنصت هذه القوانني عىل أنه يرسي عىل االلتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها
املوطن املشرتك للمتعاقدين إذا إحتدا موطن ًا ،فإذا اختلفا موطن ًا يرسي حينها قانون الدولة التي
تم فيها العقد ،هذا ما مل يتفق املتعاقدان أو يتبني من الظروف أن قانون ًا آخر يراد تطبيقه(.)50
فضابط اإلسناد األصيل يف حتديد القانون واجب التطبيق عىل االلتزامات التعاقدية هو إرادة
املتعاقدين ،بمعنى أن القانون الذي يرسي عىل العقد هو القانون الذي خيتاره املتعاقدان رصاح ًة
أو ضمن ًا ،ويف حال انعدام االختيار يرسي القانون الذي تشري إليه ضوابط اإلسناد االحتياطية
وفق التسلسل املذكور يف قاعدة اإلسناد.
إن أول ما يؤخذ عىل موقف القوانني املذكورة آنف ًا ،أهنا ال متّيز بني أنواع العقود الدولية،

فالقانون الذي يرسي عىل عقود التجارة الدولية وعقود االستثامر هو ذاته الذي يرسي عىل العقد
مع املستهلك ،طاملا مل تفرد هذه القوانني للعقد مع املستهلك قاعدة إسناد خاصة .و ُي ِ
عرف جانب
من الفقه املستهلك بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد مع طرف مهني من أجل احلصول
عىل السلع واخلدمات إلشباع باحتياجاته الشخصية والعائلية ،أو املنزلية ،رشيطة أن يكون هذا
التعاقد غري مرتبط بنشاط مهني أو جتاري للمستهلك( .)51واستناد ًا إىل هذا املفهوم للمستهلك،
يظهر لنا مدى خطورة القاعدة التي تقيض بخضوع املسؤولية العقدية الناشئة عن عيوب
املوزع ،وهم يمثلون
املنتجات لقانون اإلرادة ،إذ ُخيشى أن يفرض املنتج أو وكيله املحيل أو ّ
الطرف القوي يف العقد ،إرادهتم عىل املستهلك املتعاقد معهم ،وهو الطرف الضعيف يف العقد،
كي خيتاروا قانون ًا قد ال يوفر احلامية املطلوبة للمترضر من املنتجات املعيبة .لذلك ،يذهب جانب

من الفقه ،يف معرض تعليقه عىل قاعدة اإلسناد العامة يف حتديد القانون واجب التطبيق عىل
( )50املادة ( )25من القانون املدين العراقي ،وتقابلها املادة ( )19من القانون املدين املرصي رقم ( )131لسنة ،1948
واملادة ( )19من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت رقم ( )5لسنة  ،1985واملادة ( )18من القانون املدين اجلزائري رقم
( )58-75لسنة  .1975وجيدر باإلشارة إىل أن القانون اجلزائري أخذ باجلنسية املشرتكة للمتعاقدين كضابط إسناد
احتياطي يأيت يف مركز املوطن املشرتك للمتعاقدين.
( )51نق ً
ال عن د .خالد عبدالفتاح حممد خليل ،محاية املستهلك يف القانون الدويل اخلاص ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 ،2002ص.35
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العقود الدولية ،إىل رضورة االستبعاد الكيل لقاعدة "قانون اإلرادة" من نطاق عقد االستهالك،
مربرين ذلك بكون هذا العقد من قبيل عقود اإلذعان التي تربم حتت ضغط احلاجة ،وتتميز بعدم
التكافؤ يف القوى بني طريف العقد وهو ما يؤدي إىل عدم تكافؤ بشأن التفاوض عىل رشوط العقد
ومنها رشط االختصاص الترشيعي يف منازعات هذا العقد( .)52وقد تبنّت بعض القوانني هذا
االجتاه ،كالقانون الدويل اخلاص السويرسي ،كام سنرى الحق ًا يف هذا البحث .ويف املقابل ،يرى
جانب آخر من الفقه أن االستبعاد الكيل لقاعدة "قانون االرادة" بشأن عقد االستهالك يؤدي إىل
نتيجة تتعارض مع هدف محاية املستهلك يف األحوال التي يمكن فيها اختيار قانون قد يكون أكثر
صالحية للمستهلك من قانون حمل إقامته املعتادة( ،)53وبالتايل ال ضري من وجود قاعدة قانون
اإلرادة يف نطاق عقد االستهالك عىل أن تقترص عىل توفري محاية أفضل من احلامية التي يوفرها
قانون حمل إقامة املستهلك أو أي قانون آخر تشري إليه قاعدة اإلسناد ،وسنرى الحق ًا يف هذا
البحث ،أن العديد من الترشيعات وضعت قاعدة إسناد خاصة بشأن عقد االستهالك إال أهنا مل
تستبعد ضابط اإلرادة كلي ًا من نطاق القاعدة ،كام يف تنظيم روما األول لعام  2008بشأن القانون
واجب التطبيق عىل االلتزامات التعاقدية.
استناد ًا إىل ما ذكر آنف ًا ،فإن إفراد قاعدة إسناد خاصة بشأن عقد االستهالك وإخراجه من
نطاق رسيان القاعدة العامة يف إسناد العقود الدولية هو أمر رضوري ،برصف النظر عن كون
استبعاد قانون اإلرادة كلي ًا كام فعل القانون السويرسي ،أو استبعاد ًا جزئي ًا حني يعطى األولوية
لقانون حمل إقامة املستهلك أو قانون آخر له صلة بالعقد( ،)54وهو ما فعلته العديد من

( )52املرجع نفسه ،ص .97وينظر كذلك د .عبداحلكيم مصطفى عبدالرمحن ،محاية املستهلك يف القانون الدويل
اخلاص ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1997 ،ص .26وأيض ًا د .أبو العال عيل أبو العال النمر ،محاية املستهلك يف
العالقات اخلاصة ذات الطابع الدويل ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة ،1998 ،ص.28
( )53هذا الرأي مذكور لدى د .خالد عبدالفتاح حممد خليل ،املرجع السابق ،ص.105
( )54وجيدر بالذكر أن هناك آلية أخرى يف محاية املستهلك ،وتتمثل بتطبيق القواعد ذات التطبيق الرضوري التي هتدف
إىل محاية املستهلك ،حيث ترسي هذه القواعد باألولوية عىل القانون املختار من قبل أطراف العقد .يف ماهية القواعد
ذات التطبيق الرضوري ودورها يف محاية املتعاقد الضعيف ينظر املرجع نفسه ،ص 237وما بعدها ،وكذلك د .أمحد
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الترشيعات األجنبية كام سنرى يف املبحث الثالث .أما بالنسبة لضوابط اإلسناد االحتياطية
املنصوص عليها يف القوانني حمل املقارنة ،فإن الغالب عدم إحتاد املوطن املشرتك بني املنتج
واملستخدم األخري املرضور من املنتجات املعيبة ،إذ الغالب أن يكونا متوطنني يف دولتني
خمتلفتني .أما ضابط حمل إبرام العقد ،فإن تطبيقه غالب ًا ما يؤدي إىل اختصاص قانون دولة
املنتِج ،ألن عقد رشاء املنتجات املعيبة يربم يف هذه الدولة عادة ،وقد ال يوفر قانون دولة املنتج
احلامية الالزمة للمترضر من املنتجات املعيبة.

املطلب الثالث
قاعدة اإلسناد التقليدية اخلاصة بااللتزامات غري التعاقدية
ومدى مالءمتها للمسؤولية التقصريية عن املنتجات املعيبة
تقليدي ًا يتم إسناد العالقات الناشئة عن اإلخالل بالتزام غري تعاقدي (العمل غري املرشوع
والكسب دون سبب) إىل القانون املختص بالتطبيق وفق ًا لضابط إسناد إقليمي (مكاين) ،ولكن
ختتلف القوانني يف حتديد هذا الضابط املكاين عىل النحو اآليت:
 .1الضابط اإلقليمي هو مكان حدوث الفعل املنشئ لاللتزام ،وهو ما أخذ به كل من
القانون املدين املرصي واإلمارايت واجلزائري( .)55ومثل هذا الضابط يتحاشى احلالة التي يتوزع
فيها الفعل الضار والرضر يف أكثر من دولة ،كام يف حالة عيب املنتجات ،إذ يكون القانون
واجب التطبيق معلوم ًا لكل من املحكمة واألطراف إال وهو قانون الدولة التي ُأنتج فيها املنتَج
املعيب .ومع ذلك ،قد نواجه حالة تتعدد فيها األفعال املنشئة لاللتزام كام لو كنا أمام خطأ يف
إنتاج سلعة يف الدولة (س) ولكن إستفحلت أعراض هذا اخلطأ بسبب خطأ آخر يف التخزين
حدث يف الدولة (ص) ،وهكذا ستحتاج املحكمة إىل البحث عن الفعل الرئييس الذي تسبب
عبدالكريم سالمة ،القواعد ذات التطبيق الرضوري وقواعد القانون العام يف القانون الدويل اخلاص ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،1985 ،ص 26وما بعدها.
( )55تنص املادة ( )21من القانون املدين املرصي عىل أنه ((يرسي عىل االلتزامات غري التعاقدية قانون البلد الذي وقع
فيه الفعل املنشئ لاللتزام)) .وذات النص ورد يف املادة ( )20من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،وكذلك املادة ()20
من القانون املدين اجلزائري.
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يف إحداث الرضر .ومن ناحية أخرى ،قد ال يستجيب قانون دولة املُنتِج (باعتبارها الدولة التي
حدث فيها الفعل) ملطالب املرضور بشأن جرب األرضار التي حلقت به نتيجة املنتَج املعيب،
السيام إذا علمنا أن الكثري من الدول التي تشتهر بإنتاج سلعة معينة حترص عىل التخفيف من
مسؤولية منتجيها الوطنيني أمام زبائنهم من األجانب كل ذلك دع ًام للمنتوج املحيل .بعبارة
أخرى ،إن قانون دولة ا ُملنتِج قد حيايب مصالح األخري أكثر من مراعاته ملصالح املستخدم
األجنبي املرضور من املنتج املعيب.
 .2الضابط اإلقليمي هو مكان حدوث الفعل املنشئ لاللتزام مع إعطاء احلق للمترضر
يف اختيار قانون مكان حدوث الرضر ،وهذا اجتاه أخذت به الترشيعات احلديثة يف صدورها
نسبي ًا ،وهو ما يدل عىل تبدل النظرة الترشيعية لضابط اإلسناد يف قاعدة التنازع اخلاصة
بااللتزامات غري التعاقدية( ،)56وهذا التحول من اعتامد مكان الفعل املنشئ لاللتزام إىل مكان
حدوث الرضر بناء عىل اختيار املرضور ينسجم مع مبادئ النظرية املوضوعية ،التي تتناول
أساس املسؤولية املدنية عن الفعل الضار ،ويف الوقت ذاته يستجيب ضابط مكان حدوث
الرضر حل الة الضعف التي يعاين منها املرضور يف املسؤولية التقصريية كام هو حال املرضور يف
دعوى املسؤولية الناشئة عن املنتجات املعيبة.
 .3الضابط اإلقليمي هو مكان حدوث الواقعة املنشئة لاللتزام ،ومثل هذا الضابط حيتمل
التفسري يف احلالة التي يتوزع فيها عنارص املسؤولية ،كام هو احلال يف املسؤولية عن املنتجات
املعيبة حيث حيصل الفعل اخلاطئ (العيب يف املنتَج) يف دولة املُنتِج ،بينام حيصل الرضر يف الدولة
التي استخدم فيها املرضور املنتَج املعيب .وبذلك ،فإن الفرض املثايل يف تطبيق الضابط األخري
هو احلالة التي جيتمع فيها الفعل الضار مع الرضر يف دولة واحدة ،ألن الواقعة املنشئة لاللتزام
غري التعاقدي ،كام هو معروف ،تتكون من الفعل الضار إضافة إىل الرضر .ومكان حدوث
الواقعة هو الضابط الذي أخذ به املرشع العراقي يف الفقرة األوىل من املادة ( )27من القانون
( )56مثال ذلك ما تنص عليه املادة ( )70من جملة القانون الدويل اخلاص التونسية رقم ( )97لسنة  1998عىل أنه
(ختضع املسؤولية غري التعاقدية لقانون الدولة التي حصل هبا الفعل الضار ،إال أنه إذا نتج الرضر بدولة أخرى فإن قانون
هذه الدولة ينطبق إذا طلب املرضور ذلك.)....
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املدين ،والتي تنص عىل أن ((االلتزامات غري التعاقدية يرسي عليها قانون الدولة التي حدثت
فيها الواقعة املنشئة لاللتزام)) .فحسب هذه القاعدة ،إذا ُأصيب شخص عراقي بجروح نتيجة
استخدام آلة معيبة منتجة يف الصني ،فإن حتديد القانون واجب التطبيق يفرض عىل القايض
العراقي تفسري قاعدة اإلسناد املذكورة آنف ًا ،وأن يضع نصب عينيه التساؤل اآليت :ما هي
الواقعة املنشئة لاللتزام يف حادثة ترضر املستخدم النهائي يف العراق من جراء استخدام آلة
معيبة منتج ة يف الصني؟ .وال شك ،إن عبارة القاعدة املنصوص عليها يف املادة ( )27حتتمل
اإلجابة عىل وجهني يف آن واحد ،فيمكننا اعتبار الصني مكان حدوث الواقعة باعتبار أن عيب
املنتَج بمثابة خطأ (فعل ضار) وقع يف الصني ،كام يمكننا اعتبار العراق مكان حدوث الواقعة
عىل أساس أن الرضر هو العنرص الثاين يف الواقعة املنشئة لاللتزام ،وبذلك تعتمد اإلجابة عىل
توجه القضاء العراقي وترجيحه ألي من النظريتني اللتني تتناوالن أساس املسؤولية التقصريية
ومها النظرية الشخصية والنظرية املوضوعية( ،)57فإن رجح القضاء النظرية الشخصية واعترب
اخلطأ الشخيص ملرتكب الفعل الضار أساس مسؤوليته عن الرضر-وهو االجتاه التقليدي-
كان القانون واجب التطبيق هو القانون الصيني يف مثالنا ،وإن رجح النظرية املوضوعية –وهو
التوجه الفقهي والترشيعي احلديث -واعترب الرضر أساس املسؤولية التقصريية ،فإن القانون
العراقي هو الواجب التطبيق باعتبار أن الرضر حدث يف العراق ،وكال التفسريين املشار إليهام
صحيح من الناحية القانونية ،فاملسألة يف النهاية تعتمد عىل التوجه الذي يعتنقه القضاء .وكام
قلنا فإن التوجه احلديث هو صوب اعتناق النظرية املوضوعية واعتبار الرضر أساس املسؤولية،
ومثل هذا التوجه يراعي إىل حد كبري حالة الضعف التي يعاين منها املرضور من استخدام
املنتجات املعيبة إذ سيكون القانون واجب التطبيق هو قانون الدولة التي يقيم فيها املرضور
عادة ،وعىل األغلب سيوفر له هذا القانون احلامية املرجوة من أرضار املنتجات املعيبة.
وهكذا يتبني لنا ،أن القوانني حمل املقارنة واملذكور موقفها آنف ًا ،يمكن أن يؤخذ عليها
( )57يف تفاصيل النظرية الشخصية والنظرية املوضوعية اللتني تتناوالن أساس املسؤولية التقصريية ينظر د .حممد
سليامن األمحد ،خواطر مدنية ،أفكار وآراء يف القانون املدين ،منشورات مكتب الفكر والوعي يف االحتاد الوطني
الكوردستاين ،السليامنية ،2009 ،ص.112-102
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مآخذان مها:
 .1إن القاعدة التقليدية يف إسناد االلتزامات غري التعاقدية ،أي ًا كان نوع ضابطها
اإلسنادي املكاين ،ال تستجيب حلالة الضعف التي يعاين منها املرضور من املنتجات املعيبة ،يف
مقابل املنتج الذي يكون عادة رشكة صناعية ذات قوة اقتصادية هائلة ،ألن معظم القوانني حمل
املقارنة اعتمدت مكان حدوث الفعل املنشئ لاللتزام ،وهو ما سيؤدي عادة إىل إعطاء
االختصاص لقانون دولة ا ُملنتِج ،وإن كانت عبارة النص يف القانون العراقي يمكن تفسريها
عىل نحو ُيعطي االختصاص لقانون الدولة التي حصل فيها الرضر ،ويف الغالب ستكون
الدولة التي يقيم فيها املرضور من املنتَج املعيب.
 .2إن عدم التفصيل يف قاعدة اإلسناد اخلاصة بااللتزامات غري التعاقدية ،عىل نحو يكون
هناك متييز بني أنواع املسؤولية الناشئة عن االلتزامات غري التعاقدية ،هو بحد ذاته مأخذ عىل
موقف القوانني حمل املقارنة ،فليست مجيع العالقات الناشئة عن التزام غري تعاقدي يف مستوى
واحد حتى ُختضع مجيعها لقاعدة إسناد موحدة ،وإنام األفضل هو إفراد بعض تطبيقات االلتزام
غري التعاقدي بقاعدة إسناد خاصة وهو ما سنالحظه يف املبحث القادم.

املبحث الثالث
القانون واجب التطبيق عىل املسؤولية الناشئة عن عيوب املنتجات
وفق ًا لقاعدة اإلسناد اخلاصة
نقصد بقاعدة اإلسناد اخلاصة يف هذا املقام ،قاعدة تنازع القوانني التي وضعها املرشع كي
تتوىل بيان القانون واجب التطبيق عىل املسؤولية املدنية الناشئة عن املنتجات وعيوهبا ،وبالفعل
فقد تضمنت بعض القوانني الوطنية إضافة إىل بعض االتفاقيات الدولية قاعدة إسناد خاصة
تتناول بيان القانون واجب التطبيق عىل املسؤولية الناشئة عن عيوب املنتجات ،سوا ًء كانت

املسؤولية يف إطار وجود عالقة عقدية بني املنتج واملرضور أم كانت يف إطار املسؤولية

التقصريية يف حال انعدام العالقة العقدية بني أطراف املسؤولية عن عيوب املنتجات .وألجل
اإلحاطة بام سبق ذكره ،فإننا سنقسم هذا املبحث إىل مطلبني وعىل النحو اآليت:
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املطلب األول
قاعدة اإلسناد اخلاصة باملسؤولية العقدية عن عيوب املنتجات
يف احلقيقة ،ال توجد قاعدة إسناد خاصة تتناول عيوب املنتجات عىل وجه التحديد يف إطار
املسؤولية التعاقدية ،وإنام توجد قاعدة إسناد خاصة تتناول بيان القانون واجب التطبيق عىل
عقد االستهالك بشكل عام ،ومن ضمنها املسؤولية التعاقدية ،وهذا يعني متييز هذا العقد
األخري عن بقية العقود الدولية وإفراده بقاعدة إسناد خاصة به تراعي خصوصيته ،السيام
مراعاة حالة الضعف التي يعاين منها املستهلك يف مقابل ا ُملنتِج( .)58وال شك ،أن القانون الذي
سيحكم عقد االستهالك من حيث أركان إبرامه وآثاره سيمتد نطاق رسيانه بالرضورة ليشمل
املسؤولية العقدية الناشئة عن املنتجات املعيبة يف إطار مثل هذا العقد.
ومن أهم القوانني التي أفردت قاعدة إسناد خاصة بعقد االستهالك ،هو القانون الدويل اخلاص
السويرسي لعام  ،1987فبعد أن نصت املادة ( )116من هذا القانون عىل قاعدة اإلسناد العامة بشأن
االلتزامات التعاقدية ،والتي أخذت بقانون اإلرادة والقانون األكثر صلة يف حالة غياب قانون
اإلرادة ،أفردت املادة ( )120قاعدة إسناد خاصة بعقود املستهلك ،فجاء فيها أن العقود املتعلقة
بتقديم البضائع واخلدمات العادية هبدف االستخدام الشخيص أو العائيل ،والتي ال تقرتن بنشاطات
مهنية أو جتارية للمستهلك ،جيب أن ختضع لقانون الدولة التي يقيم فيها املستهلك عادة يف األحوال
اآلتية :أ -إذا تسلم املزود الطلب يف هذه الدولة ،ب -إذا كان إبرام العقد قد سبقه يف هذه الدولة
عرض أو إعالن للبضاعة وأن املستهلك أدى األعامل الرضورية يف سبيل إبرام العقد ،ج -أو إذا تم
حث املستهلك من قبل املزود للذهاب للخارج لتقديم طلبه هناك( ،)59إال أنه يمنع يف كل األحوال
اختيار القانون من قبل األطراف( .)60وواضح درجة االنحياز إىل جانب املستهلك يف هذه القاعدة،
( ) 58إن ضعف املستهلك يف عقده مع املهني يقصد به الضعف من ناحية اخلربة الفنية بشأن طبيعة املنتَج وكيفية
استخدامه ،إضافة إىل ضعف مركزه االقتصادي يف مقابل املنتِج املهني.
( )59الفقرة األوىل من املادة ( )120من القانون الدويل اخلاص السويرسي.
( )60الفقرة الثانية من املادة ( )120من القانون الدويل اخلاص السويرسي.
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فالقانون واجب التطبيق هو قانون الدولة التي يقيم فيها املستهلك بصورة معتادة ،وفق ًا للحاالت
املشار إليها يف البنود (أ-ج) من الفقرة األوىل من املادة املذكورة ،وهي تدور بمجملها حول سعي
املزود ِ
(املنتج) إىل املستهلك وبيعه منتجه سوا ًء بصورة مبارشة أم غري مبارشة .وال خيفى ،أن هذا
القانون يراعي إىل ٍ
حد كبري مركز املستهلك يف العقد مقابل ا ُمل ِنتج ،فعىل األقل حيمي هذا القانون
التوقعات املرشوعة للمستهلك املرضور من عيوب املنتجات ،فهو يف النهاية قانون املحيط الذي
يعيش فيه وله علم بأحكامه .واألمر الثاين اجليل يف املادة املذكورة ،هو عدم األخذ بمبدأ سلطان
اإلرادة يف هذا الشأن ،ومنع إخضاع عقد االستهالك للقانون املختار من قبل أطرافه ،وهو ما ُيق ّيد يف
النهاية من حكم القاعدة العامة التي تقيض برسيان قانون اإلرادة عىل العقود الدولية.
ويف إطار التنظيم األورويب (تنظيم روما األول  ،)Rome Ⅰ Regulationاخلاص ببيان القانون
واجب التطبيق عىل االلتزامات التعاقدية لعام  2008ضمن دول االحتاد األورويب( ،)61تم
ختصيص قاعدة إسناد خاصة ببيان القانون واجب التطبيق عىل عقود االستهالك ،عىل نحو ق ّيدت
من حكم القاعدة العامة الواردة يف املادة الثالثة من التنظيم ،والتي تقيض برسيان قانون اإلرادة،
إضافة إىل حكم املادة الرابعة التي تتناول القانون واجب التطبيق يف الفرض الذي تغيب فيه
اإلردة( .)62وقد وردت القاعدة اخلاصة املشار إليها آنف ًا يف املادة السادسة من التنظيم ،والتي قضت
( )61كان هذا التنظيم يف األصل معروف ًا منذ العام  1980باسم اتفاقية روما بشأن القانون واجب التطبيق عىل
االلتزامات التعاقدية ،ولكن بعد نفاذ معاهدة ماسرتخيت عام  1992وهي معاهدة االحتاد األورويب أصبح لالحتاد برملان
له سلطة إصدار تنظيامت ( )Regulationsبدالً من إبرام اتفاقيات .فمعاهدة روما ،املذكورة آنف ًا ،متت مراجعتها عام
 2008وصدرت كتنظيم وليس اتفاقية متضمن ًا ذات األحكام مع بعض التعديالت الطفيفة ،وبذلك حل التنظيم حمل
االتفاقية وفق ًا للامدة ( )24من التنظيم ذاته.
( )62اتبعت املادة الرابعة من التنظيم األورويب منهج ًا خمتلف ًا يف حتديد القانون واجب التطبيق يف حال غياب اإلرادة ،إذ
مل تضع معايري عامة يستند إليها القايض يف حتديد القانون واجب التطبيق بالنسبة ملختلف العقود ،وإنام م ّيزت بني أنواع
العقود الدولية عىل نحو قضت بإخضاع كل نوع من أنواع العقود لقانون خيتلف عن عقد آخر ،وذلك يف البنود من ()a
إىل ) (hمن الفقرة األوىل ،فعىل سبيل املثال يقيض البند ( )aبرسيان قانون الدولة التي يقيم فيها البائع إِقامة معتادة

بالنسبة لعقد بيع البضائع يف حال غياب اإلرادة ،وعىل ذات املنوال جاءت البنود األُخرى .أما الفقرات ( )4-2من ذات
املادة فتناولت عموم ًا رسيان القانون األوثق صلة بالعقد مع بعض التفاصيل .يف تلك التفاصيل ينظر نص املادة ( )4من
تنظيم روما األول.
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بأن العقد الذي يتم أبرامه من قبل الشخص الطبيعي ألغراض يمكن اعتبارها واقعة خارج نطاق
مهنته أو جتارته (املستهلك) مع شخص آخر يعمل يف إطار ممارسته لتجارته أو مهنته (املهني) ،جيب
أن خيضع لقانون الدولة التي للمستهلك فيها ِإقامة معتادة ،برشط أن يكون الطرف اآلخر (املهني):
أ -قد سعى بتجارته أو نشاطاته املهنية يف الدولة التي يقيم فيها املستهلك بصورة معتادة ،ب -أو
قد قام بتوجيه نشاطاته املهنية بأية وسائل كانت إىل تلك الدولة أو عدة دول من ضمنها تلك الدولة
(أي الدولة التي يقيم فيها املستهلك بشكل معتاد) ،عىل أن يقع العقد ضمن نطاق مثل تلك
األنشطة( .)63ومع ذلك ،فإن بإمكان أطراف عقد االستهالك اختيار القانون واجب التطبيق وفق ًا
للقاعدة العامة املنصوص عليها يف املادة الثالثة هبذا الشأن ،عىل أن ال ُحيرم املستهلك يف هذا
االختيار من احلامية املمنوحة له بموجب األحكام التي ال يمكن جتاوزها يف القانون الذي يكون
ساري ًا يف حالة غياب اإلرادة والذي سيكون واجب التطبيق وفق ًا للفقرة األوىل من املادة السادسة
من التنظيم( .)64ويف حال عدم حتقق الظروف املنصوص عليها يف البندين (أ) و (ب) من الفقرة
األوىل من املادة املذكورة ،فإن القانون واجب التطبيق عىل العقد بني املستهلك واملهني سيتحدد
وفق ًا للامدة الثالثة من التنظيم ،والتي تتضمن القاعدة العامة التي تقيض برسيان قانون اإلرادة(.)65
وعىل هذا النحو ،نرى أن التنظيم األورويب قىض هو اآلخر برسيان قانون الدولة التي يقيم فيها
املستهلك ِإقامة معتادة يف احلاالت التي يسعى فيها ِ
املنتج إىل املستهلك يف الدولة التي يقيم فيها
مبارشة من خالل ممارسة ِ
املنتج لتجارته يف تلك الدولة بصورة مبارشة أو بصورة غري مبارشة من
خالل حث املستهلك وتوجيهه لرشاء املنتَج ،مثال ذلك اإلعالن عن املنتَج يف دولة ِإقامة
املستهلك .ومرة ُأخرى ،فإن هذا القانون (قانون حمل ِإقامة املستهلك املعتادة) يراعي مركز
املستهلك يف عالقته مع ِ
املنتج املهني .وما يمكن مالحظته عىل موقف التنظيم األورويب يف هذا

الشأن هو إجازته خضوع عقد االستهالك لقانون اإلرادة وفق ًا للقاعدة العامة الواردة يف املادة الثالثة
منه يف احلالة التي تنتفي فيها رشوط تطبيق القاعدة اخلاصة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من
( )63الفقرة األوىل من املادة ( )6من التنظيم األورويب لعام . 2008
( )64الفقرة الثانية من املادة ( )6من التنظيم األورويب لعام .2008
( )65الفقرة الثالثة من املادة ( )6من التنظيم األورويب لعام .2008
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املادة السادسة ،وهذا املوقف جاء خالف ًا ملوقف القانون الدويل اخلاص السويرسي الذي منع
بشكل رصيح خضوع عقد االستهالك لقانون اإلرادة.

املطلب األول
قاعدة اإلسناد اخلاصة باملسؤولية غري التعاقدية عن عيوب املنتجات
وجدت قاعدة إسناد خاصة باملسؤولية غري التعاقدية الناشئة عن املنتجات وعيوهبا يف عدد
من الصكوك القانونية ،وقد وقع اختيارنا عىل مخسة من هذه الصكوك لدراستها وهي :القانون
الدويل اخلاص السويرسي لعام  ،1987وجملة القانون الدويل اخلاص التونسية لعام ،1998
واتفاقية الهاي لعام  1973بشأن القانون واجب التطبيق عىل املسؤولية عن املنتجات ،وتنظيم
روما الثاين ( )Rome II Regulationبشأن القانون واجب التطبيق عىل االلتزامات غري التعاقدية
الصادر عن االحتاد األورويب ،إضافة إىل القانون األمريكي وحتديد ًا يف جمموعة املبادئ الثانية
اخلاصة بتنازع القوانني ( ،)Second Restatementوهذا ما سنتناوله يف الفقرات اآلتية:
أوالً :يف القانون الدويل اخلاص السويرسي:
قضت املادة ( )135من هذا القانون بأن االدعاءات القائمة عىل عيب املنتَج أو اخلطأ يف
وصفه جيب أن ختضع بنا ًء عىل اختيار الطرف املرضور لقانون الدولة التي يوجد فيها حمل أنشطة
املدعى عليه (مرتكب اخلطأ) ،ويف حال غياب هذا املحل يتم حينها اعتامد حمل ِإقامة املدعى عليه
املعتادة ،أو ختضع لقانون الدولة التي تم فيها رشاء املنتَج مامل يثبت املدعى عليه (ا ُملزّ ود) أن املنتَج
تم تسويقه يف تلك الدولة دون رضاه( .)66كام أشارت املادة املذكورة إىل أنه إذا كانت املسؤولية
الناشئة عن عيب يف املنتج أو وصفه اخلاطئ قد خضعت لقانون غري القانون السويرسي ،فال
جيوز يف هذه احلالة احلكم للمترضر بتعويضات يف سويرسا بموجب ذلك القانون تتجاوز تلك
التي كان من املمكن منحها مقابل ذات الرضر حمل الدعوى بموجب القانون السويرسي(.)67
ويبدو واضح ًا ،أن هذه القاعدة قائمة عىل اختيار املرضور بني أكثر من قانون ،وهو ما بات يعرف
( )66الفقرة األوىل من املادة ( )135من القانون الدويل اخلاص السويرسي.
( )67الفقرة الثانية من املادة ( )135من القانون الدويل اخلاص السويرسي.
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بقاعدة (القانون األصلح للمترضر)( ،)68فالقاعدة مل تقض بخضوع املسؤولية عن عيب
املنتجات أو اخلطأ يف وصفها لقانون الدولة التي تم فيها رشاء املنتَج ،والذي غالب ًا ما يكون قانون
حمل ِإقامة املرضور يف الوقت ذاته ،ألن الغالب أن يشرتي املستهلك املنتَج يف حمل إقامته من وكيل
ِ
املنتج األول أو املوزّ ع ،وإنام بقي رسيان هذا القانون موقوف ًا عىل اختيار املرضور نفسه ،فقد جيد
زود) أو حمل إقامته املعتادة ،يف حال انعدام حمل
األخري أن قانون حمل أنشطة املدعى عليه (ا ُمل ّ
األنشطة ،حمقق ًا ملصاحله عىل نحو أكثر من قانون حمل رشاء املنتَج ،كأن يكون إثبات أركان
املسؤولية فيه أيرس أو أن نطاق التعويض فيه أوسع .ويف احلالة التي خيتار فيها املرضور قانون حمل
رشاء املنتَج ،فإن رسيان هذا القانون ُمق ّيد بعدم قدرة املدعى عليه من إثبات أن املنتَج تم تسويقه

يف هذه الدولة دون رضاه ،وهذا القيد فيه نوع من املوزانة بني مصالح األطراف ،فإن كانت
مصلحة املرضور قد اقتضت منحه حق اختيار قانون حمل رشاء املنتَج ،فإنه يف املقابل ينبغي مراعاة
مصلحة ِ
املنتج بأن ال ختضع مسؤوليته عن منتجاته لقانون دولة مل يسع أص ً
ال إىل ترويج منتجاته
فيها ،ويف حال بيع بعض من منتجاته يف تلك الدولة ،فإن ذلك قد حصل دون رضاء منه .ويف
كل األحوال ،فإن التعويض الذي يستحقه املرضور يف قضية ما بموجب قانون أجنبي جيب أن
ال يتجاوز ما يقيض به القانون السويرسي يف ذات القضية.
ثاني ًا :يف جملة القانون الدويل اخلاص التونسية
يف إطار املسؤولية عن املنتجات ،نص الفصل ( )72من جملة القانون الدويل اخلاص التونسية
لعام  1998عىل أنه ((ينظم املسؤولية النامجة عن املنتوج حسب اختيار املرضور -1 :قانون الدولة
التي هبا مؤسسة الصانع وعند عدم وجودها فمقره -2 .قانون الدولة التي تم فيها اقتناء املنتوج إال
إذا أثبت الصانع أنه قد عرض بالسوق بدون موافقته -3 .قانون الدولة التي حصل هبا الرضر-4 .
قانون الدولة التي يوجد هبا مكان اإلقامة املعتادة للمترضر)) .فقاعدة اإلسناد العامة يف حتديد
القانون واجب التطبيق عىل املسؤولية النامجة عن املنتجات إنام هي قاعدة "القانون األصلح
( )68للمزيد حول قاعدة "القانون األصلح للمترضر" ينظر د .عبداهلل فاضل حامد ،تنازع القوانني يف انتهاكات حقوق
الشخصية عرب وسائل اإلعالم ،بحث منشور يف جملة الرسالة للحقوق الصادرة عن كلية القانون يف جامعة كربالء ،السنة
التاسعة ،العدد الثالث.204 ،2017 ،
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للمترضر" وحسب إختياره ،وقد عدد له املرشع أربعة قوانني مشار إليها يف النص خيتار من بينها
ما يراه حمققا ملصاحله بشكل أفضل .ويبدو لنا ،أن موقف املرشع التونيس يف هذا الشأن مشابه إىل
حد كبري ملوقف املرشع السويرسي ،السيام يف إعطاء اخليار للمترضر يف حتديد القانون واجب
التطبيق عىل املسؤولية الناشئة عن املنتجات من بني جمموعة من القوانني حمددة يف النص ،لعل أمهها
قانون حمل ِإقامة املرضور ،وكذلك املوازنة بني مصالح أطراف دعوى املسؤولية عن املنتجات،
ويبدو أن الفارق الوحيد بني القانونني هو إضافة القانون التونيس لقانون حمل ِإقامة املرضور،

وكذلك قانون حمل حدوث الرضر إىل القائمة التي خيتار منها املرضور.
ثالث ًا :يف اتفاقية الهاي لعام (69)1973

تتناول هذه االتفاقية حتديد القانون واجب التطبيق عىل مسؤولية صانعي املنتجات النهائية
سواء كانوا صانعيها بشكل كامل أو حتى جزء منها( ،)70وكذلك منتجي املنتجات الطبيعية
ومزودهيا وأشخاص آخرين كاملصلحني و ُأمناء املخازن يف السلسلة التجارية لتحضري املنتَج
أو توزيعه ،إضافة إىل الوكالء ومستخدمي األشخاص املذكورين آنف ًا( ،)71فكل هؤالء يسألون
بموجب االتفاقية عن األرضار التي تسببها املنتَجات مبارشة ،إضافة إىل الرضر الناتج عن سوء
وصف املنتَج أو اخلطأ يف إعطاء مالحظات كافية عن نوعيته وخصائصه أو طريقة
استخدامه( .)72واملسؤولية عن املنتجات عىل النحو املذكور ختضع حسب االتفاقية إما:

( )69تأيت اتفاقية الهاي لعام  1973بشأن القانون واجب التطبيق عىل املسؤولية عن املنتجات ضمن سلسلة االتفاقيات
التي ُأبرمت يف إطار نشاط مؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص ،وهذا املؤمتر عبارة عن منظمة حكومية دولية تضم 84
دولة يف الوقت احلايل ،وهيدف املؤمتر إىل تطوير وتوحيد قواعد القانون الدويل اخلاص عرب االتفاقيات الدولية ،وقد عقد
أول اجتامع للمؤمتر يف عام  1893ثم أصبح منظمة دولية دائمة يف عام  ،1955وينعقد املؤمتر يف الوقت احلارض إجتامعه
مبدئي ًا كل أربع سنوات ،وقد تبنى املؤمتر بني األعوام ( )1904-1893سبع اتفاقيات دولية ،وبني األعوام (-1951
 )2008تبنى املؤمتر ( )38اتفاقية دولية .للمزيد ينظر املوقع الرسمي للمؤمتر عىل الرابط اآليتhttps://www.hcch.net :

( )70املادة ( )1من اتفاقية الهاي لعام .1973
( )71املادة ( )3من اتفاقية الهاي لعام .1973
( )72املادة ( )1من اتفاقية الهاي لعام .1973
[العدد التاسع والثمانون  -جمادى اآلخرة  1443هـ يناير ]2022
37

57

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 89 [2022], Art. 1

[تنازع القوانين يف املسؤولية املدنية الناجمة عن املنتجات املعيبة]ــــــــــــــــــــــــــ

أوالً :لقانون الدولة التي حدثت فيها اإلصابة املسببة للرضر ،عىل أن تكون هذه الدولة هي
أيض ًا :أ -مكان اإلقامة املعتادة للمصاب بالرضر مبارشة ،ب -أو مكان األعامل الرئييس
للشخص املدعى بمسؤوليته .ج -أو املكان الذي فيه حصل الشخص املصاب بالرضر عىل
املنتَج مبارشة(.)73
ثاني ًا :لقانون الدولة التي يقيم فيها املرضور إِقامة معتادة ،إذا كانت هذه الدولة أيض ًا :أ-
مكان األعامل الرئييس للشخص املدعى عليه باملسؤولية عن املنتَج ،ب -أو املكان الذي حصل
فيه املرضور بصورة مبارشة عىل املنتَج ،وهذا القانون (أي قانون الدولة حمل إِقامة املرضور
املعتادة) يرسي باألولوية عىل قانون مكان اإلصابة املشار إليه يف الفقرة السابقة(.)74
ثالث ًا :يف األحوال التي ال يعطى فيها االختصاص لقانون مكان اإلصابة أو قانون حمل إِقامة
املرضور املعتادة حسب ما ذكر يف الفقرتني السابقتني ،فإن القانون واجب التطبيق عىل
املسؤولية عن املنتجات هو قانون الدولة التي يوجد فيها املكان الرئييس ألعامل وأنشطة
الشخص املدعى بمسؤوليته(.)75
ويف كل األحوال ،فإن تطبيق قانون حمل إِقامة املرضور املعتادة أو قانون حمل حدوث
اإلصابة بالرضر وكذلك قانون املكان الرئييس ألعامل املدعى بمسؤوليته ال يرسي أي منها يف
احلالة التي يثبت فيها الشخص املدعى بمسؤوليته بأنه مل يكن بإمكانه عىل نحو معقول أن يتوقع
بأن ذلك املنتَج أو املنتجات اخلاصة به من ذات النوع يمكن أن تتوفر يف تلك الدولة من خالل
القنوات التجارية(.)76
من العرض املتقدم ،يظهر لنا أن اتفاقية الهاي حددت ثالثة قوانني واجبة التطبيق عىل املسؤولية
عن املنتجات ،وقد ُأعطيت األولوية لقانون دولة حمل اإلقامة املعتادة للمترضر برشط أن تكون هذه
( )73املادة ( )4من اتفاقية الهاي لعام .1973
( )74املادة ( )5من اتفاقية الهاي لعام .1973
()75املادة ( )6من اتفاقية الهاي لعام .1973
( )76املادة ( )7من اتفاقية الهاي لعام .1973
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الدولة يف ذات الوقت هي دولة املكان الرئييس ألعامل املدعى بمسؤوليته أو أهنا الدولة التي حصل
فيها املرضور عىل املنتَج .ويف حال انتفاء فرضيات تطبيق قانون حمل ِإقامة املرضور املعتادة ،يرسي
قانون الدولة التي حدثت فيها اإلصابة ،عىل أن تكون هذه الدولة يف ذات الوقت هي دولة حمل ِإقامة

املرضور املعتادة أو املحل الرئييس ألعامل املدعى بمسؤوليته أو حصل فيها املرضور عىل املنتَج .وإذا
انتفت فرضيات تطبيق هذا القانون األخري (قانون الدولة حمل اإلصابة بالرضر) أيض ًا ،فإن القانون
واجب التطبيق هو قانون الدولة التي يوجد فيها املحل الرئييس ألعامل وأنشطة الشخص املدعى
بمسؤوليته .وعىل هذا النحو يبدو واضح ًا درجة مراعاة االتفاقية ملركز املرضور يف دعوى املسؤولية
الناشئة عن املنتجات ،إذ تم إعطاء األولوية لقانون حمل إقامته املعتادة أو لقانون حمل اإلصابة ،وهي
تفرتض أن يكون القانون األخري هو يف ذات الوقت قانون حمل األعامل الرئيسية للمدعى بمسؤوليته
أو قانون املكان الذي حصل فيه املرضور عىل املنتَج .ومن املعروف أن الغالب هو حصول املستهلك
عىل املنتَج يف حمل إقامته املعتادة ،أي أن االتفاقية تُركّز يف معظم الفرضيات عىل رسيان قانون حمل
اإلقامة املعتادة للمترضر ،وحتى يف الفرض الذي يشرتط فيه أن يكون قانون حمل اإلصابة بالرضر
هو قانون املحل الرئييس للمدعى بمسؤوليته ،فإنه يف حاالت ليست بالقليلة حيدث فيها أن يكون
هذا املكان هو ذات املكان الذي يقيم فيه املرضور بصورة معتادة .وأخري ًا ،يبدو أن واضعي االتفاقية
قد أدركوا رضورة املوازنة بني مصالح أطراف دعوى املسؤولية عن املنتجات ،فكام راعت االتفاقية
مركز املرضور وأعطت األولوية لقانون حمل إقامته يف حكم املسؤولية عن املنتجات ،راعت باملقابل
مصلحة ِ
املنتج وبقية األشخاص يف سلسلة تزويد املنتجات ،فقضت بعدم رسيان قانون الدولة التي
يوجد فيها حمل اإلقامة املعتادة للمترضر أو قانون الدولة التي حدثت فيها اإلصابة رغم حتقق فروض
تطبيقهام ،يف احلالة التي يثبت فيها املدعى بمسؤوليته أنه مل يكن بإمكانه ،وبناء عىل أسباب معقولة ،أن
يتوقع وجود منتجاته يف أي من تلك الدول.
رابع ًا :يف تنظيم روما الثاين لعام )77(2007
( )77إن توحيد قواعد التنازع املتعلقة بالقانون واجب التطبيق عىل االلتزامات غري التعاقدية يف إطار دول االحتاد
األورويب كان مرشوع ًا مطروح ًا قبل العام  1980وهو العام الذي صدر فيه اتفاقية روما بشأن القانون واجب التطبيق
عىل االلتزامات التعاقدية ،فكانت النية حينها إصدار اتفاقية بشأن القانون واجب التطبيق عىل االلتزامات غري التعاقدية
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جاء التنظيم األورويب مفص ً
ال يف حتديد قواعد التنازع العامة وظروف تطبيقها عىل
االلتزامات غري التعاقدية ،معتمد ًا يف الوقت ذاته عىل قواعد تنازع خاصة تتناول بعض
تطبيقات االلتزامات غري التعاقدية ،فبالنسبة للقواعد العامة تبنى التنظيم اجتاهات حديثة يف
هذا اخلصوص ،من بينها اعتامد مكان حدوث الرضر كضابط إسناد عام لتحديد القانون
واجب التطبيق عىل االلتزامات غري التعاقدية ،بدالً عن الضابط التقليدي وهو مكان حدوث
الفعل الضار( ،)78عىل أن َي ِ
سبق القانون األخري ،يف التطبيق ،قانون حمل اإلقامة املعتادة املشرتكة
ألطراف املسؤولية( ،)79كام أجاز التنظيم ألطراف املسؤولية غري التعاقدية اختيار القانون
واجب التطبيق (قاعدة قانون اإلرادة) بعد حدوث الرضر أو حتى قبل حدوث الرضر برشط
وجود عالقة مسبقة بني الطرفني ،والشك أن تبني قاعدة قانون اإلرادة يف نطاق االلتزامات
غري التعاقدية يأيت يف قمة احلداثة يف هذا الصدد ،فكلنا نعلم ان أدبيات القانون اخلاص مل تتعود
عىل مبدأ سلطان اإلرادة وآثاره إال يف نطاق االلتزامات التعاقدية( .)80أما بالنسبة لقواعد
اإلسناد اخلاصة ببعض تطبيقات االلتزامات غري التعاقدية ،فقد أفرد التنظيم لكل من:
(املسؤولية عن املنتجات ،واملنافسة غري املرشوعة ،وأرضار البيئة ،وانتهاكات حقوق امللكية
الذهنية ،واألرضار الناشئة عن األعامل الصناعية) ،قواعد إسناد خاصة هبا ختتلف بالرضورة
عن القواعد العامة املنصوص عليها يف ذات التنظيم(.)81
وبقدر تعلق األمر بقاعدة اإلسناد اخلاصة باملسؤولية عن املنتجات وعيوهبا ،فقد قىض
أيض ًا ،إال أنه بسبب اخلالفات بني الدول األعضاء حينها ،وعدم التوصل إىل قواعد تنازع موحدة يف هذا الشأن ،تم
إصدار االتفاقية األوىل بشأن االلتزامات التعاقدية وتأجيل االتفاقية املتعلقة بااللتزامات غري التعاقدية ،وبقي توحيد
قواعد تنازع القوانني بشأن االلتزامات غري التعاقدية مرشوع ًا إىل أن صدر بموجب التنظيم األورويب ذي الرقم
( )2007/864يف  2007-7-11واملعروف بـ ( .)Rome ⅠⅠ Regulationللمزيد من التفصيل ينظر د.حممد الرويب،
مصدر سابق ،ص.28-22
( )78ينظر الفقرة األوىل من املادة ( )4من التنظيم األورويب لعام .2007
( )79ينظر الفقرة الثانية من املادة ( )4من التنظيم األورويب لعام .2007
( )80ينظر املادة ( )14من التنظيم األورويب لعام .2007
( )81ينظر املواد ( )9-5من التنظيم األورويب لعام .2007
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التنظيم يف املادة اخلامسة منه بأن القانون واجب التطبيق عىل االلتزام غري التعاقدي املثار بسبب
الرضر الناشئ عن املنتَج جيب أن خيضع لقانون الدولة التي يوجد فيها اإلقامة املعتادة للشخص
الذي حتمل الرضر ،إذا كان املنتَج قد تم تسويقه يف هذه الدولة( .)82ويف حال عدم حتقق الفرض
السابق ،فإن القانون واجب التطبيق هو قانون الدولة التي تم فيها اقتناء املنتَج إذا كان األخري
قد تم تسويقه يف هذه الدولة( .)83وإذا مل يتحقق هذا الفرض األخري أيض ًا ،فإن القانون واجب
التطبيق هو قانون الدولة التي حدث فيها الرضر ،إذا كان املنتَج قد تم تسويقه يف هذه
الدولة( .)84وعىل هذا النحو يضع التنظيم تسلس ً
ال يف إيراد ضوابط اإلسناد الثالثة وهي (حمل
اإلقامة املعتادة للمترضر ،وحمل اقتناء املنتَج ،وأخري ًا حمل حدوث الرضر) .كام أنه من الواضح،
أن التنظيم حمل الدراسة سعى بدوره إىل مراعاة مركز املستهلك املرضور يف دعوى املسؤولية
عن املنتجات عرب اإلقرار برسيان قانون حمل إقامته املعتادة ،ولكن يالحظ عىل موقف التنظيم
أنه :أوالً ،مل يأخذ بقاعدة القانون األصلح للمترضر ،أي مل يعط اخليار للمترضر يف اختيار
القانون واجب التطبيق .وثاني ًا ،قرن التنظيم بني كل ضابط من ضوابط اإلسناد املشار إليها مع
رضورة تسويق املنتَج يف تلك الدولة التي يشري إليها ضابط اإلسناد ،ونعتقد أن هذا االقرتان
بني ضابط اإلسناد ورضورة تسويق املنتَج يف الدولة التي يشري إليها ضابط اإلسناد ،إنام يعرب
عن درجة املوازنة املطلوبة بني مصالح أطراف دعوى املسؤولية عن عيوب املنتجات ،وهي
ذات املو ازنة التي تبنتها الصكوك القانونية السابقة .وهكذا ،فإن التنظيم األورويب بدوره
حريص عىل عدم خضوع املدعى بمسؤوليته عن املنتجات لقانون دولة مل يسوق منتجه فيها
أص ً
ال( .)85وأخري ًا ،فإن التنظيم األورويب ق ّيد رسيان القاعدة اخلاصة املشار إليها آنف ًا بام يأيت:

( )82البند (أ) من الفقرة األوىل املادة ( )5من التنظيم األورويب لعام .2007
( )83البند (ب) من الفقرة األوىل من املادة ( )5من التنظيم األورويب لعام .2007
( )84البند (ج) من الفقرة األوىل من املادة ( )5من التنظيم األورويب لعام .2007
( )85للمزيد من التفصيل ينظر د .حممد الرويب ،مرجع سابق ،ص .141وكذلك
Guillermo Palao Moreno, Product liability: jurisdiction and applicable law in cross-border
cases in the European Union, an article published in academy of European law, 2010, p. 58.
Available at following link:
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 .1رسيان القانون الذي خيتاره أطراف دعوى املسؤولية عن املنتجات املعيبة رصاحة بعد
حدوث الرضر ،أو قبل حدوثه يف احلالة التي يوجد فيها عالقة مسبقة بني أطراف دعوى
املسؤولية عن املنتجات(.)86
 .2رسيان قانون حمل اإلقامة املعتادة املشرتكة ألطراف دعوى املسؤولية عن املنتجات ،فهذا
القانون منصوص عليه كقاعدة إسناد عامة يف الفقرة الثانية من املادة ( ،)4وهو قانون حيظى
باألولوية يف التطبيق عىل القوانني املنصوص عليها يف القاعدة اخلاصة باملسؤولية عن املنتجات
يف البنود الثالثة من الفقرة األوىل من املادة ( )5من التنظيم(.)87
 .3رسيان قانون حمل اإلقامة املعتادة للشخص املدعى بمسؤوليته عن املنتوجات يف احلالة
التي يثبت فيها أنه ألسباب معقولة مل يتوقع تسويق املنتّج املسبب للرضر أو منتَج مشابه له يف
الدولة حمل إِقامة املرضور املعتادة أو الدولة التي تم فيها اقتناء املنتَج أو الدولة التي حدث فيها
الرضر( ،)88ومرة أخرى هذا القيد يعكس املوازنة املطلوبة بني مصالح أطراف دعوى املسؤولية
الناشئة عن املنتجات.
 .4رسيان القانون األوثق صلة بالقضية يف احلالة التي يتبني فيها من الظروف وعىل نحو
واضح أن القضية (املسؤولية عن املنتجات) هلا صلة أوثق بقانون آخر غري القوانني املذكورة
يف الفقرة األوىل من املادة ( ،)5والصلة الوثيقة عىل نحو واضح يمكن أن تُبنى عىل وجه
اخلصوص عىل وجود عالقة مسبقة بني طريف املسؤولية كام يف حالة وجود عالقة عقدية
بينهام(.)89
وجيدر بالذكر ،أن بعض دول االحتاد األورويب تعد طرف ًا يف اتفاقية الهاي لعام ،1973
تلك االتفاقية التي أقر التنظيم األورويب لعام  2007رسياهنا يف هذه الدول رغم نفاذ التنظيم
https://www.researchgate.net/publication/225341374_Product_liability_Jurisdiction_and_a
pplicable_law_in_cross-border_cases_in_the_European_Union.

( )86املادة ( )14من التنظيم األورويب لعام .2007
( )87العبارة األوىل من الفقرة األوىل من املادة ( )5من التنظيم األورويب لعام .2007
( )88العبارة األخرية من الفقرة األوىل من املادة ( )5من التنظيم األورويب لعام .2007
( )89الفقرة الثانية من املادة ( )5من التنظيم األورويب لعام .2007
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ذاته( ، )90لذلك يقارن بعض الباحثني األوروبيني بني قاعدة اإلسناد اخلاصة باملسؤولية عن
املنتجات يف كل من اتفاقية الهاي لعام  ،1973واملادة ( )5من التنظيم األورويب لعام ،2007
ويظهر هلم اختالف القانون واجب التطبيق بحسب تطبيق أي من القاعدتني .فعىل سبيل املثال،
يفرتض أحد الباحثني أن شخص ًا مقي ًام إِقامة معتادة يف السويد ،اشرتى سلعة منتجة يف الصني
حينام كان يف رحلة سياحية إىل إنكلرتا ،ومل يكن املنتِج الصيني قد سوق هذه السلعة يف السويد،
ثم حصل أن سببت تلك السلعة رضر ًا بالغ ًا للمشرتي يف السويد ،فإذا كان املطلوب حتديد
القانون و اجب التطبيق يف هذه احلالة ،فإن قاعدة اإلسناد اخلاصة يف التنظيم األورويب ستقود
إىل اختصاص قانون الدولة التي تم فيها رشاء السلعة أي القانون االنكليزي ،وفق ًا للبند (ب)
من الفقرة األوىل من املادة ( )5من التنظيم ،ويف املقابل ستقود قاعدة اإلسناد يف اتفاقية الهاي
إىل تطبيق القانون السويدي ،باعتباره قانون الدولة التي حدثت فيها اإلصابة بالرضر ويف ذات
الوقت الدولة التي يوجد فيها اإلقامة املعتادة للمترضر مبارشة من السلعة وذلك تطبيق ًا للفقرة
(أ) من املادة الرابعة من اتفاقية الهاي لعام  .1973ألجل ذلك ،ينتقد هؤالء الباحثون هذا
االختالف يف حتديد القانون واجب التطبيق عىل املسؤولية عن املنتجات ضمن الدول األعضاء
يف االحتاد األورويب ،بسبب رسيان قاعدتني خاصتني باملسؤولية عن املنتجات ،تقودان إىل
حتديد القانون واجب التطبيق عىل نحو خمتلف ،رغم كل اجلهود الكبرية املبذولة يف سبيل
توحيد القانون املختص بالتطبيق عىل املسؤولية عن املنتجات(.)91
خامس ًا :يف جمموعة املبادئ األمريكية ()Restatement

إن قاعدة اإلسناد ،اخلاصة بتحديد القانون واجب التطبيق عىل االلتزامات غري التعاقدية،
( )90املادة ( )28من التنظيم األورويب لعام  .2007والدول أعضاء االحتاد األورويب املصادقة عىل اتفاقية الهاي لعام
 1973هي (فرنسا ،فلندا ،لوكسمبورغ ،هولندا ،سلوفينيا ،إسبانيا) .ينظر يف ذلك
Thomas Kadner Graziano, The Rome ⅠⅠ regulation and the Hague conventions on traffic
accidents and product liability-Interaction, conflicts and future perspectives, article published
in Nederlands International privaatrecht (NIPR), 2008, p. 7. Available at following link:
_https://www.researchgate.net/publication/311442943_The_Rome_II_Regulation_and_the
Hague_Conventions_on_Tort_Law_-_Interaction_Conflicts_and_Future_Perspectives
(91( Ibid, p. 8.
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انتقلت بذات املفهوم اإلقليمي الذي نشأ يف القارة األوروبية إىل القانون األمريكي عىل يد
الفقيه ( .)92()Joseph Storyولدى هذا األخري ،ختضع املسؤولية التقصريية لقانون الدولة
التي وقع فيها العمل غري املرشوع (اخلطأ) .وبعد ذلك صدرت ،بمسامهة الفقيه (Joseph
) Bealeجمموعة املبادئ األوىل ( )First Restatementعام  1934من قبل معهد القانون
األمريكي ،وتتضمن هذه املجموعة مبادئ يف تنازع القوانني ،يسرتشد هبا القايض األمريكي
عند التصدي حلل مشكلة تنازع القوانني ،وهي جمرد مبادئ تفتقد إىل صفة الترشيع الرسمي.
وقد جاءت مبادئ تنازع القوانني ،يف هذه املجموعة ،بشأن املسؤولية التقصريية ،لتقيض
برسيان قانون الدولة التي وقع فيها اخلطأ الذي يثري دعوى املسؤولية ،ومكان وقوع اخلطأ
يكون يف الدولة التي يقع فيها احلدث الرضوري األخري الذي جيعل الفاعل مسؤوالً تقصريي ُا
عن الواقعة املزعومة) .(93وبنا ًء عىل هذا املبدأ ،فإن املسؤولية التقصريية عن فعل املنتجات
ختضع لقانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة التي سببت الرضر .ويف الكثري من األحيان،
يكون اإلرتباط بني القانون واجب التطبيق وعالقة املسؤولية ،ارتباط ًا عرضي ًا ناجت ًا عن حمض
الصدفة ،كل ذلك بسبب الطابع احليادي املفرط يف القاعدة وإسنادها للعالقة عىل نحو جامد.
وبسبب هذا اجلمود يف قاعدة اإلسناد ،قاد الفقه األمريكي ،يف منتصف القرن العرشين ،هجمة
عىل قاعدة اإلسناد التقليدية ،وعىل وجه التحديد القاعدة اخلاصة بااللتزامات غري التعاقدية،
وقد كانت اهلجمة من الرشاسة ،واالنتقادات من ال ّلذاعة ،حتى ُسمي املوقف الفقهي هذا بـ
"الثورة األمريكية عىل منهج قاعدة االسناد") .(94عىل إثر هذه الثورة الفقهية ،بدأ معهد القانون
األمريكي يف عام  1953بإعداد جمموعة املبادئ الثانية ( ،)Second Restatementوبالفعل
صدرت عام  ،1973وقد ُبن ّيت عىل رفض اجلمود يف قاعدة اإلسناد ،والتي كانت السمة
(92) See Kurt H. Nadelmann, Joseph Story’s Contribution to American Conflicts Law: A
comment. The American Journal of Legal History. Vol.5. No. 3, 1961, P. 230. Available at:
https://www.jstor.org/stable/844216?seq=1#metadata_info_tab_contents
(93) Michael Ena, Choice of law and predictability of decision in products liability cases,
Fordham Urban Law Journal, Vol. 34, No. 5, 2007, P. 1422-1423. Available at:
https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2157&context=ulj
(94) See Louise Weinberg, Theory Wars in the Conflict of Laws, Michigan Law Review,
(Vol. 103, No. 6, P. 1631. Available at: : https://repository.law.umich.edu/mlr/vol103/iss6/21
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البارزة للقواعد يف املجموعة األوىل ،فحاول واضعوها إضفاء املزيد من املرونة عىل القاعدة
بحيث يستطيع القايض حتديد القانون األكثر صلة بالعالقة بحسب مالبسات كل قضية عىل
حدة) .(95وبخصوص املسؤولية التقصريية ،قىض القسم ( )145من املجموعة الثانية برسيان
قانون الدولة التي حدثت فيها اإلصابة مامل يكن لقانون دولة أخرى عالقة وثيقة (significant

) relationshipبالواقعة وأطرافها ،فالصلة الوثيقة يمكن أن تربط بني دعوى املسؤولية وقانون
دولة -1( :مكان حدوث اإلصابة -2 .املكان الذي تسبب فيه السلوك بحدوث اإلصابة-3 .
موطن األطراف أو حمل إقامتهم أو جنسياهتم أو حمل التأسيس بالنسبة لألشخاص املعنوية أو
حمل ممارسة األعامل) .عىل أن يتم حتديد الصالت الوثيقة املشار إليها آنف ًا يف ضوء القسم ()6
من ذات املجموعة ،والذي يشري إىل عدد من املبادئ التي تساعد املحاكم يف حتديد الدولة التي
هلا صلة أوثق بالعالقة حمل النزاع من الدولة التي حدثت فيها الواقعة ،ومن هذه املبادئ (-1
مراعاة احتياجات األنظمة الدولية -2 .السياسات ذات الصلة للمحكمة التي تنظر النزاع.
 -3السياسات املتصلة اخلاصة بالدول األخرى املعنية بالعالقة -4 .محاية التوقعات املرشوعة
لألطراف .5 .السياسة األساسية للقانون يف جمال معني -6 .اليقني والقدرة عىل التنبؤ ووحدة
النتيجة -7 .السهولة يف حتديد القانون وتطبيقه)( .)96ويبدو ظاهر ًا درجة املرونة التي ُأضفيت
عىل قاعدة اإلسناد بشأن املسؤولية التقصريية وفق ًا ملجموعة املبادئ الثانية قياس ًا عىل موقف
املجموعة األوىل ،وبتطبيق مبادئ املجموعة الثانية عىل املسؤولية عن عيوب املنتجات ،فإن
القايض له مساحة كافية للمناورة وحتديد القانون الواجب التطبيق عىل نحو يراعي مركز
املرضور من عيوب املنتجات يف مقابل ا ُملنتِج املهني ،فيمكن تطبيق قانون موطن املرضور أو
تبني أن هذا القانون له صلة بالواقعة حمل النزاع ،أوثق من صلة قانون الدولة
قانون جنسيته متى ّ

التي حدث فيها اخلطأ .وينتقد جانب من الباحثني األمريكني السلطة التقديرية الواسعة

املمنوحة للقايض يف املجموعة الثانية يف معرض حتديديه للقانون واجب التطبيق عىل املسؤولية
الناشئة عن العمل غري املرشوع ومنها فعل املنتجات .وهكذا ،بني مجود مبادئ املجموعة األوىل

(95) Michael Ena, op cit, p. 1429.
(96) Ibid, p. 1429-1430.
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واملرونة املفرطة يف املجموعة الثانيـــة ،وجدت الدعوة إىل إصدار املجموعة الثالثــــة
) (Third Restatementعىل أن تتضمن مبادئ وحمددات خاصة يستعني هبا القايض يف إسناد
املسؤولية عن املنتجات للقانون املختص بالتطبيق) .(97وبناء عىل هذه الدعوات ،يعمل معهد
القانون األمريكي منذ عام  1997عىل إصدار املجموعة الثالثة والتي ستتضمن أحكام ًا خاصة
يف حتديد القانون واجب التطبيق عىل املسؤولية عن املنتجات.

(97) Ibid, P. 1451.
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اخلامتة
بعد االنتهاء من كتابة هذا البحث املتواضع ،فإننا توصلنا إىل مجلة من االستنتاجات
والتوصيات نذكرها عىل النحو اآليت:
أوالً :االستنتاجات
 .1أدت عيوب املنتجات إىل وجود مفهوم جديد للعيب يف نطاق القانون اخلاص يف مقابل
املفهوم التقليدي للعيب .فتقليدي ًا ،يشري العيب يف األشياء إىل اآلفة الطارئة التي تنقص منفعتها
أو قيمتها ،بينام عيب املنتَجات بمفهومه احلديث يشري إىل اخللل يف معايري سالمة املنتَجات عىل
نحو يكون استعامهلا خطر ًا عىل املستهلك يف نفسه أو ماله.
 .2انفرد القانون املدين اجلزائري من بني القوانني العربية املقارنة يف بيان مفهوم املنتَج ضمن
نطاق املسؤولية املدنية عن عيوهبا ،إضافة إىل تنظيم املسؤولية ذاهتا عن املنتجات املعيبة ،ويبدو
أن املرشع اجلزائري كان متأثر ًا يف موقفه بالقانون املدين الفرنيس والتوجيه األورويب رقم
( )374/85لعام .1985
ِ
 .3استناد ًا إىل الصكوك القانونية حمل املقارنة يف هذا البحث ،فإن املنتج يسأل عن عيوب
ال أم كان داخ ً
كل منقول سواء كان مستق ً
ال يف تركيب منقول آخر أم عقار ،صناعي ًا كان أم
زراعي ًا ،باستثناء املنتوجات الزراعية األولية العضوية.
 .4إجتهت الصكوك القانونية املقارنة ،احلديثة يف صدورها نسبي ًا ،إىل إِقامة املسؤولية عن
عيوب املنتجات عىل أساس الرضر احلاصل من العيب ،أما اخلطأ فهو مفرتض يف جانب املنتِج،
وهذا االجتاه ذهب إىل توحيد نظام املسؤولية املدنية عن املنتجات املعيبة.
 .5إن معظم دعاوى املسؤولية املدنية الناشئة عن املنتجات املعيبة تتحىل بالصفة الدولية،
ألن معظم الدول تعتمد إىل حد كبري يف إشباع حاجات مواطنيها املتنوعة من غذائية ودوائية
وأجهزة وآالت وغريها عىل استريادها من دول أخرى ،وهو ما يعني بالرضورة اختالف
اجلنسية بني طريف املسؤولية إضافة إىل انتقال القيم االقتصادية عرب احلدود الدولية (السلع
واخلدمات).
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 .6املسؤولية املدنية عن املنتجات املعيبة ،قد تكون مسؤولية عقدية يف حال وجود عالقة
عقدية مبارشة بني املرضور واملنتِج ،وإال فستكون تقصريية .وهو ما يعني عىل صعيد تنازع
القوانني ،إمكانية الرجوع إىل نوعني من قواعد التنازع أي تلك املتعلقة بااللتزامات التعاقدية
وغري التعاقدية.
 .7خيلو القانون العراقي والقوانني العربية املقارنة من قاعدة إسناد خاصة بعقد االستهالك
واملسؤولية التعاقدية عن املنتجات املعيبة يف إطار هذا العقد ،وهو ما يعني رسيان قاعدة التنازع
العامة يف هذا الشأن ،والتي ال تراعي بكل تأكيد مركز املرضور يف دعوى املسؤولية العقدية
عن املنتجات املعيبة.
 .8كام خيلو القانون العراقي والقوانني العربية املقارنة باستثناء القانون التونيس ،من قاعدة
إسناد خاصة تتناول القانون واجب التطبيق عىل املسؤولية غري التعاقدية الناشئة عن عيوب
املنتجات ،وهو ما يعني رضورة اللجوء إىل قاعدة التنازع العامة يف هذا اخلصوص ،والتي ال
تراعي مرة أخرى مركز املرضور يف دعوى املسؤولية التقصريية عن املنتجات املعيبة.
 .9ركّزت الصكوك القانونية التي نظمت قاعدة إسناد خاصة بعقد االستهالك عىل األخذ
بقانون حمل إِقامة املرضور مع وجود اختالف يف التفاصيل.
 .10من الواضح يف الصكوك القانونية ،التي تناولت قاعدة إسناد خاصة بعقد
االستهالك ،أهنا كانت أمام موازنة دقيقة بني مصالح أطراف دعوى املسؤولية العقدية عن
املنتجات املعيبة ،لذلك جاءت معظم قواعد التنازع اخلاصة لتعطي للمترضر احلق يف اختيار
القانون واجب التطبيق من بني جمموعة من القوانني تكون ذات صلة بالعقد ،ويف املقابل ق ّيدت
رسيان تلك القوانني برضورة رضاء املنتج أو عىل األقل توقعه تسويق منتَجه يف تلك الدولة.
 .11جاءت قاعدة اإلسناد اخلاصة باملسوؤلية غري التعاقدية عن املنتجات أو املنتجات
املعيبة حتديد ًا ،التي أخذت هبا الصكوك القانونية حمل املقارنة ،لرتكز هي األخرى عىل رسيان
قانون حمل إِقامة املرضور من املنتَج املعيب ،أو قوانني أخرى عىل صلة باملسؤولية حمل البحث،
كقانون الدولة التي حدثت فيها اإلصابة أو قانون الدولة التي حدث فيها الرضر ،وبالتأكيد
مع وجود اختالف يف التفاصيل بني الصكوك حمل املقارنة يف هذا الشأن.
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 .12إ ن وضع قاعدة إسناد خاصة باملسؤولية غري التعاقدية عن املنتجات وعيوهبا ،حاهلا
حال القاعدة اخلاصة بشأن املسؤولية التعاقدية ،يواجه مرشع القاعدة مهمة صعبة ،تتمثل يف
إجراء موازنة دقيقة بني مصالح األطراف ،ففي الوقت الذي تقتيض فيه مصلحة املرضور
رسيان قانون حمل إقامته أو قانون آخر بناء عىل اختياره من بني القوانني املتصلة بعالقته مع
ا ُملنتِج ،تقتيض مصلحة األخري يف عدم اخلضوع لقانون دولة مل يسع إىل تسويق منتجه فيها ،وإن
حدث وتم تسويق منتجه فيها فإنه مل يرض بذلك.
 .13وأخري ًا ،فإن التطور احلاصل يف قاعدة اإلسناد اخلاصة بتحديد القانون واجب
التطبيق عىل املسؤولية الناشئة عن عيوب املنتجات ،عىل النحو الذي تناولناه يف هذا البحث،
إنام يدّ ل بشكل واضح عىل استهداف قاعدة اإلسناد حتقيق عدالة موضوعية تراعي إىل حد كبري
ظروف الطرف الضعيف يف العالقة ،كاملرضور نتيجة عيوب املنتجات ،بدالً من السعي إىل
حتقيق عدالة شكلية تقترص عىل إسناد العالقة بشكل جامد للقانون املسند إليه ،وهو تطور مل
يقترص عىل تطبيق معني من تطبيقات قاعدة اإلسناد ،كالتطبيق حمل البحث ،وإنام هو توجه
ترشيعي عام ،يسعى إىل حتديث قواعد اإلسناد عىل نحو ُيكسبها املزيد من املرونة يف حتديد
القانون واجب التطبيق .وال شك ،إن هذا التطور حصل نتيجة االنتقادات الالذعة التي
وجهت لقاعدة اإلسناد السيام املوجهة من الفقه األمريكي ،وبذلك أصبحت قاعدة اإلسناد
يف العديد من التطبيقات ذات مضمون مرن ومادي تسعى إىل حتقيق نتيجة مادية.
ثاني ًا :التوصيات
 .1ندعو املرشع العراقي إىل تنظيم املسؤولية عن املنتجات وعيوهبا تنظي ًام موضوعي ًا يف
القانون املدين أو عىل األقل يف قانون محاية املستهلك ،عىل أن يشمل هذا التنظيم املوضوعي
كال نوعي املسؤولية املدنية أي التعاقدية والتقصريية.
 .2نويص املرشع العراقي برضورة إفراد عقد االستهالك بقاعدة إسناد خاصة مت ّيزه عن بقية
العقود الدولية ،عىل أن تراعي القاعدة مركز املستهلك يف مقابل مركز املهني املتعاقد معه.
ونقرتح عىل املرشع النص اآليت -1(( :يرسي عىل عقد االستهالك قانون حمل اإلقامة املشرتكة
للمتعاقدين -2 .يف حال عدم حتقق فرض تطبيق الفقرة السابقة ،يرسي قانون الدولة التي يقيم
[العدد التاسع والثمانون  -جمادى اآلخرة  1443هـ يناير ]2022
49

69

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 89 [2022], Art. 1

[تنازع القوانين يف املسؤولية املدنية الناجمة عن املنتجات املعيبة]ــــــــــــــــــــــــــ

فيها املستهلك إِقامة معتادة ،برشط أن يكون الشخص املهني قد سعى إىل تسويق منتجه يف هذه
الدولة بصورة مبارشة أو غري مبارشة -3 .يف حال عدم حتقق ظروف تطبيق الفقرة الثانية يرسي
قانون حمل إبرام العقد -4 .ليس ألطراف عقد االستهالك اختيار القانون واجب التطبيق)).
 .3كام نويص املرشع العراقي برضورة إفراد املسؤولية التقصريية عن املنتجات وعيوهبا
بقاعدة إسناد خاصة ،ختتلف عن القاعدة العامة يف شأن االلتزامات غري التعاقدية ،عىل أن
تراعي القاعدة مرة أخرى مركز املرضور من املنتجات يف مقابل مركز املنتِج .ونقرتح عىل
املرشع النص اآليت-1(( :ختضع املسؤولية التقصريية عن املنتجات لقانون حمل اإلقامة
املشرتكة ألطراف هذه املسؤولية -2 .يف حال عدم حتقق فرض تطبيق الفقرة السابقة ،يرسي
بناء عىل اختيار املرضور من املنتجات وعيوهبا :أ -قانون الدولة التي فيها حمل اإلقامة املعتادة
للمترضر .ب -قانون الدولة التي حدث فيها الرضر .ج -قانون الدولة التي فيها حصل
املرضور عىل املنتَج .د -قانون حمل إِقامة املدعى بمسؤوليته عن املنتَج أو حمل ممارسة أعامله
الرئييس -3 .ال يؤخذ بأحكام البنود (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة السابقة إذا أثبت الشخص
املدعى بمسؤوليته أنه مل يسع إىل تسويق منتَجه يف تلك الدول ،أو أنه مل يتوقع ألسباب معقولة
تسويق منتجه يف تلك الدول)).
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املراجع
أوالً :املراجع العامة
 .1د .أمحد عبدالكريم سالمة ،القواعد ذات التطبيق الرضوري وقواعد القانون العام يف
القانون الدويل اخلاص ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1985 ،
 .2د .أمحد عبدالكريم سالمة ،علم قاعدة التنازع واالختيار بني الرشائع ،ط ،1مكتبة
اجلالء اجلديدة ،املنصورة.1996 ،
 .3د.جعفر الفضيل ،الوجيز يف العقود املدنية ،املكتبة القانونية ،بغداد.2005 ،
 .4د.عبداملجيد احلكيم و عبدالباقي البكري و حممد طه البشري ،الوجيز يف نظرية االلتزام
يف القانون املدين،ج ،1وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،بغداد.1980 ،
 .5د.عزالدين عبداهلل ،القانون الدويل اخلاص املرصي ،ط ،6دار النهضة العربية،
القاهرة.1972 ،
 .6د .حممد سليامن األمحد ،خواطر مدنية ،أفكار وآراء يف القانون املدين ،منشورات
مكتب الفكر والوعي يف االحتاد الوطني الكوردستاين ،السليامنية.2009 ،
ثاني ًا :املراجع املتخصصة
 .1د .أبو العال عيل أبو العال النمر ،محاية املستهلك يف العالقات اخلاصة ذات الطابع
الدويل ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة.1998 ،
 .2ژيامن رمضان سعيد ،املسؤولية التقصريية عن كتامن املعلومات ،رسالة ماجستري
تقدم هبا إىل جامعة دهوك كلية القانون والعلوم السياسية .2015،
 .3د .خالد عبدالفتاح حممد خليل ،محاية املستهلك يف القانون الدويل اخلاص ،دار
النهضة العربية ،القاهرة.2002 ،
 .4د .طرح البحور عيل حسن ،عقود املستهلكني الدولية ما بني قضاء التحكيم
والقضاء الوطني ،دار الفكر اجلامعي ،االسكندرية.2007 ،
 .5د .عبداحلكيم مصطفى عبدالرمحن ،محاية املستهلك يف القانون الدويل اخلاص ،دار
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النهضة العربية ،القاهرةة.1997 ،
 .6د .عبداهلل فاضل حامد ،تنازع القوانني يف انتهاكات حقوق الشخصية عرب وسائل
اإلعالم ،بحث منشور يف جملة الرسالة للحقوق الصادرة عن كلية القانون يف جامعة
كربالء ،السنة التاسعة ،العدد الثالث.2017 ،
 .7عدنان هاشم جواد وعقيل جميد كاظم ،مسؤولية املنتج املدنية عن منتجاته املعيبة
وفق التوجيه األورويب ملسؤولية املنتج رقم  85لسنة ،1985بحث منشور يف جملة
كربالء العلمية ،م ،9عدد .2011 ،2
 .8د .حممد أمحد املعداوي ،املسؤولية املدنية عن املنتجات اخلطرة ،دار اجلامع اجلديدة،
االسكندرية.2012 ،
 .9د .حممد الرويب ،تنازع القوانني يف جمال االلتزامات غري التعاقدية ،دار النهضة
العربية ،القاهرة.2005 ،
 .10د .حممد سامي عبد الصادق ،مسؤولية منتج الدواء عن مضار منتجاته املعيبة ،دار
اجلامعة اجلديدة ،القاهرة ،بدون سنة النرش.
ثالث ًا :القوانني
 .1القانون املدين الفرنيس لعام  1804املعدل.
 .2القانون املدين املرصي رقم ( )131لسنة .1948
 .3القانون املدين العراقي رقم ( )40لعام .1951
 .4القانون املدين اجلزائري رقم ( )26لعام .1975
 .5قانون املعامالت املدنية اإلمارايت رقم ( )5لسنة .1985
 .6القانون الدويل اخلاص السويرسي لعام .1987
 .7جملة القانون الدويل اخلاص التونسية رقم ( )97لسنة .1998
 .8قانون التجارة املرصي رقم ( )17لعام .1999
 .9قانون محاية املستهلك اإلمارايت رقم ( )24لعام .2006
.10قانون محاية املستهلك العراقي رقم ( )1لعام .2010
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.11قانون محاية املنتجات العراقية رقم ( )11لعام .2010
.12قانون محاية املستهلك املرصي رقم ( )181لعام .2018
رابع ًا :االتفاقيات الدولية والتوجيهات والتنظيامت األوروبية
 .1اتفاقية الهاي لعام  1973بشأن القانون واجب التطبيق عىل املسؤولية عن املنتجات.
 .2اتفاقية سرتاسبورغ األوروبية لعام  1977بشأن املسؤولية عن املنتجات.
 .3التوجيه األورويب رقم ( )374/85لعام .1985
 .4التنظيم األورويب (تنظيم روما الثاين

ⅠⅠ Regulation

 )Romeلعام  2007بشأن

القانون واجب التطبيق عىل االلتزامات غري التعاقدية.
 .5التنظيم األورويب (تنظيم روما األول  )Rome Ⅰ Regulationاخلاص ببيان القانون
واجب التطبيق عىل االلتزامات التعاقدية لعام .2008
خامس ًا :املراجع اإللكرتونية

 .1سارة قنطرة ،املسؤولية املدنية للمنتِج وأثرها يف محاية املستهلك ،رسالة ماجستري ،كلية
القانون والعلوم السياسية ،جامعة حممد ملني دباغني-سطيف ،2017 ،2ص.9
متوفرة عىل الرابط اآليت( :تاريخ آخر زيارة .)2020-11-18

http://dspace.univsetif2.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/761/kantara.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 .2د .ظافر حبيب جبارة ،املفهوم احلديث للعيب يف ظل األنظمة احلاكمة ملسؤولية
املنتِج ،بحث منشور يف جملة القانون للبحوث والدراسات القانونية يف جامعة ذي قار،
العدد الثامن  ،2014متوفر عىل الرابط االلكرتوين اآليت( :تاريخ آخر زيارة -18
)2020-11
https://www.iasj.net/iasj/download/a499882fac0ba114

 .3قاموس املعاين متوفر عىل الرابط االلكرتوين اآليت( :تاريخ آخر زيارة -11-18
.)2020
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC

 .4مواقي بناين أمحد ،االلتزام بضامن السالمة :املفهوم ،املضمون ،أساس املسؤولية،
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 الصادرة عن كلية القانون والعلوم السياسية يف جامعة،بحث منشور يف جملة الفكر
: متوفر عىل الرابط اآليت. دون تاريخ، العدد العارش،حممد خيرض بسكرة
.)2020-11-18 (تاريخ آخر زيارة
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/131/9/10/39494

 املسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة يف ضوء القانون املدين، ناجية العطراق. د.5
 بحث منشور يف جملة العلوم القانونية والرشعية الصادرة عن جامعة الزوية،الفرنيس
: متوفر عىل الرابط اآليت.84 ص،2015 ، السنة الثانية، العدد السادس،)(ليبيا
)2020-11-18 (تاريخ آخر زيارة
.https://zu.edu.ly/jsls/issus_6/dowanload/paper5.pdf
6. FindLaw Attorney Writers, Product Liability: Manufacturing
Defects vs. Design Defects, 2017. Article available at the following
link: (last visit 19-11-2020)
https://corporate.findlaw.com/litigation-disputes/product-liabilitymanufacturing-defects-vs-design-defects.html
7. Guillermo Palao Moreno, Product liability: jurisdiction and applicable
law in cross-border cases in the European Union, an article published
in academy of European law, 2010. Available at following link: (last
visit 18-11-2020)
https://www.researchgate.net/publication/225341374_Product_liabili
ty_Jurisdiction_and_applicable_law_in_crossborder_cases_in_the_European_Union
8. Kurt H. Nadelmann, Joseph Story’s Contribution to American
Conflicts Law: A comment. The American Journal of Legal History.
Vol.5. No. 3, 1961, P. 230. Available at: (last visit 20-11-2020)
https://www.jstor.org/stable/844216?seq=1#metadata_info_tab_cont
ents
9. Louise Weinberg, Theory Wars in the Conflict of Laws, Michigan
Law Review, (Vol. 103, No. 6, P. 1631. Available at: (last visit 2011-2020)
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