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Résumé 
         L'obligation d'assurer la sécurité 
consacré par la jurisprudence  française, 
principalement pour protéger le 
consommateur, grâce à une 
interprétation élargie du contenu du 
contrat, tel qu'il est approuvé l'existence 
de ce genre d'engagement, même sans 
explicitement stipulé dans les termes du 
contrat. Mais la pratique a prouvé qu'il 
est souvent difficile pour le 
consommateur (le créancier), prouvant 
l'existence d'une relation contractuelle 
dont elle est fondée comme une base 
pour demander une indemnisation pour 
les dommages-intérêts fondés sur les 
règles de responsabilité contractuelle. 
Pour cela, il était nécessaire d'élargir le 
champ d'application de la responsabilité 
jusqu'à ce qu'il y est une base pour la 
réparation des dommages, fondée sur la 
responsabilité délictuelle du débiteur 
(un produit de base, ou prestataire de 
services) est adoptée actuellement  par 
le législateur algérien . 

  :الملخـــص 

ان االلتزام بضمان السالمة كرسه القضاء 
الفرنسي ،أساسا حلماية املستهلك ، عن طريق تفسري 
موسع ملضمون العقد عندما أقر القضاء بوجود هذا النوع 

حىت دون النص عليه صراحة ضمن بنود  من االلتزام ،
لكن الواقع العملي اثبت انه يف كثري من األحيان . العقد

، اثبات وجود العالقة ) الدائن ( يصعب على املـــستهلك 
كأساس لطلب التعويض عن   إليهاالتعاقدية اليت يستند 

هلذا كان من . الضرر بناءا على قواعد املسؤولية العقدية 
سع املشرع من نطاق املسؤولية حىت يكون الضروري أن يو 

هناك أساس للتعويض عن الضرر، بناءا على املسؤولية 
و هو ) منتج سلعــة ، او مقدم خدمة ( التقصريية للمدين 

.    ما أخذ به املشرع اجلزائري حديثا 
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  :ةـــــــــدمــــمق

،إدخال إن      العقود السالمة بضمان ام ل وم سواء مف معاصرة، اجة ستجيب

الوط أل أو القانون عناملقارن، كتعب لماتھ و العقد عبارات روحطراف إرادةن تم وال تل ،ال

يمكنھ ، العقد تفس سلطة من لھ بما القا فان ذا ل ، املتعاقدين يجمع الذي أنتفاق

الذي و ذا و فيھ، موجودة غ امات ال السالمةيضيف بضمان ام ل مليالد را م با س ان

النقل سنة،عقد الفر القضاء طرف نقلأن أكدعندما  1 1911من أيضايتضمناصعقد

ام املسافرل ساملاإبتوصيل   .مقصده

القضاءإن ا يتمتع ال السلطة يؤكد الذا ، امات ل شاء بھإ ين  فرادال

ا نتخيلإلدراج ال الوقت نفس لكن ، العقد بنود ضمن حة وصر ة وا معبارات ابأ فضو س

، ا م نذكر دعندما ير الذي و آلخرأنفمن ان م من سافر عندما طر ل حياتھ ؟تتعرض

يرض الذي وابأنومن ا ؟ لھ مميتة ا ناول ي ال الغذائية الوجبة سيكونيدبالتأكتكون

أل  جسمھأك  ساننالنفي، وسالمة حياتھ يمس الذي ، طر ا من سالمتھ و عليھ يحرص ما

  .مكروهأيمن

السالمة بضمان ام ل وم مف نحدد الدراسة ذه خالل ومن ذا نطاق،) ول املبحث(ل

السالمة بضمان ام ل ي(ومضمون الثا ا) املبحث نوأخ بضمانأساسنب ام ل املسؤولية

الثالث(،السالمة الدراسة) املبحث مونختتم استخالصھبأ يمكن   .ما

وم:ول املبحث   اممف السالمةل   بضمان

السالمة بضمان ام باالل املقصود لتحديد تصدت ال فات التعر ت تباي سواء،لقد

عأو الفقھ شر   .القضاءأو ال

بضم: ول املطلب ام لالل الفق ف   .السالمةانالتعر

ب يذ ن ح ، شروطھ تحديد خالل من السالمة بضمان ام ل عرف فق اتجاه ناك

ام ل ذاتية من اب ق حاول و آخر   .اتجاه

شروطھ: أوال بيان خالل من السالمة بضمان ام باالل املقصود   .تحديد

جانب ب منإن:" للقول  2الفقھمنيذ عدد توافر يقت ، السالمة بضمان ام ل

و املتعاقدينأنالشروط احد خرإيتجھ منتج،املتعاقد ع صول ا اجل خدمةأو من

و  ، دمةأمعينة ا ذه طالب املتعاقد دد ي خطر يوجد و أو ن ، مأاملنتج املل ون ي دمةن ا بتقديم

و نيا م املنتج فأو   .امح
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عأنغ شديد لنقد عرض السابق ف ،أ"  أساسالتعر املعرف ع ينصب لم بل نھ

يصل لم ذلك و آثاره و شروطھ ودقيقإع وا ل ش السالمة بضمان ام ل ية   .3 "ما

األ  السالمة بضمان ام ل ف عر لوجودهناداسن ة املطلو ت،للشروط نال الاملقصود ب بالسالمة

امل ا م ودينيل وما يقتامل، ان لذلك ، بالضبط منھ امرضلتعا مرطلوب ل ذا ية ،ملا

ومأل  مف من ستخلص ثار و الشروط ءن وال و ، السابقأمر ذاتھ ف التعر عليھ يدلنا   .لم

لذات: اـــثاني بالنظر السالمة بضمان ام باالل املقصود   .تھتحديد

الفقھ     من جانب اتجھ ، السابق ف للتعر السالمةإخالفا بضمان ام ل ف بأنھعر

املدمم م(ينارسة يمكن) املل ال العناصر ل ع فعلية املستفيدأنسيطرة للدائن ضررا ب س

السلعة عنايةأو من بذل س ول يجة ون غاية بتحقيق ام ال و و ، دمة   .4 ا

قائال السابق ف للتعر شرحا الرأي نفس ضيف اأب: " و يتمثل ذلك ان ف ون ي ال الة

ا منمالت محفوظا ، للمتعاقد والص سدي ا تفاقأذى أيل العقدية امات ل تنفيذ بھ س

ر ا ن و الدائن ن ب م ،أو امل يفامل س ع با لالناقل م يل يوصلأملثال تھإاملسافرن وج

معا السيارة ،ساملا ا ف يركب ال ظة ال من الوقت ام ل ذا شمل وسيلةأي أو طارالقأو و

بالسالمة 5  أخرى  ام ل وم مف بجالء ات بيتمثل و،وقد ي بھأنما بقصد) يناملد(يقوم

عر  جسمھأليلدائناضعدم سالمة يمس حياتھمكروه تتحقق،و أن بد ال يجة ن يمكنو ح

ب املدأالقول امھينن بال و    . قد

ي الثا السالمة: املطلب بضمان ام لالل شر ال وم   .املف

املشرع عمد ال القانونيةإعادة يم املفا ف ذلك،عر ك ولكنلو القضاء و لفقھ

النصوص عض السالمة، القانونيةباستقراء بضمان ام لالل شر ال وم املف من اب ق   .نحاول

املادة نصت فقد ذلك الغش09-03القانون04من وقمع لك املس بحماية علبأنھ:" 6املتعلق يجب

الك لالس الغذائية املواد وضع عملية متدخل ام،ل عإلزاميةاح ر الس و املواد ذه سالمة

بأن تضر لكال املس   ".ة

النص من بالسالمةأنوا ام املد.ل يبذلھ الذي د ا سينيتمثل املقاي ام باح

تضر، ال لك للمس ا يقدم ال السلعة ون ت ا خالل من تھال بذل.  ب د با املقصود س ول

يجة الن تحقيق بل ذهأل . العناية ةن عدمخ و ة لكضرار وا املس ة تنص.ب كما

ن09املادة ورفسمن املذ الكأنيجب" القانون لالس املوضوعة املنتوجات ون وتتوفر،ت مضمونة
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و إبالنظرمنع ، ا م املنتظر املشروع لكأستعمال املس ة ب ضررا ق ت ال وأمنھن

ھ   ....."ومصا

يت ن السابق ن النصي خالل تحتيناملدمسأنمن واقع امھ ال تنفيذ بصدد و و

الوجوب يقبلأنبمع،طائلة وال عليھ واجب فذلك لك املس ة ماية ادف منھ تصرف ل

ذلكمنھ من   .اقل

ب يذ ما نفس و املادةإليھو ا7  62املشرع ف جاء وال التجاري القانون يجب" من

ناقل يوصلھأثناءيضمنأن اصع وان املسافر سالمة حدودإالنقل املقصودة تھ وج

املحددــــالوق النص."ت ذا م ف املسافرأنو بتوصيل الناقل ام سالمتھو ال ع املحافظة

يجة ون غاية بتحقيق امات   .ال

نجد السابقة عية شر ال النصوص خالل ومأنمن اممف السالمةل يتمثل،بضمان

بافيم املدأني عليھ سلعةينيحرص يقدم للدائنأو عندما ش،خدمة من ون ي ال أن ذلكأو ن

سالمإطالقا املدإال و ، تھاملساس ون امھأقديني ال ينفذ ولم   .خل

الثالث ي: املطلب القضا وم املالاملف السالمةل   .بضمان

نجد القضائية التطبيقات خالل اتجاهأنمن مع تطابق وان ، السالمة ضمان وم مف

أساسية بصفة املدشديدانالقضاءأن إال،املشرع تقيد ضرورة ع رص بضمانينا ام باالل

امھ ال تنفيذ من رب لل محاولة ل ھ وج غلق اد و مسؤولية،السالمة والنتائجثار وتحمل

ع تبة و خاللامل ام ل باملجلسبذلك املدنية للغرفة قرار جاء املحكمة-سابقاعقد

حاليا خ-العليا بتار ي1983.03.30صادر يجوز" 8 ما وال املسافر سالمة يضمن ن املسافر ناقل

،إعفاءه املسؤولية ت إذا إالمن رةأن أث القا القوة بھ س املسافرأو الضرر يكن،خطأ لم وانھ

ت يمكن وال املسافريتوقعھ رجوع وان ، اإ فاديھ م ول ال عد القطار ات متوقععر مكنأمر و

املحطة حارس طرف من امل ال عتناء ق طر عن عليھ،تفاديھ، عطيأنالذي انطالقإشارةال

وغلقالتأكدعدإال القطار ن املسافر ل نزول   " .القطارأبوابمن

ما"  املنتقدأنو م قرار ورة املذ املبادئ يراعوا لم سطيف مجلس لھ،قضاة عطوا ولم

ولمساس السليم ي شروطيتأكدواالقانو ،إعفاءمن القانونية النصوص من م تف ال الناقل

و  النقضي عليھ تب و معيبا م قرار   " .ن

السابق القرار من ن ب ي كذا السالمةأنو بضمان امھ بال يو لم عدم،الناقل خالل من

املتوقعة العناصر ل ع السيطرة ع ش،قدرتھ من اقاأوال منإ والنيل باملسافر الضرر

املحطة. سالمتھ حارس ا يخاطب القضاء ان ال العبارة خالل من ذا عليھ"  بأنھو الأنان



  باتنةجامعة / مواقي بناني أحمد .أـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
417 

القطاإشارةعطي ما."رانطالق عواقب يقدر ولم ، طر ا مصادر ع سيطرتھ عدم ع يؤكد ما و و

ذلك عن التوقع(ينجم ،ألنھ) فكرة ولة س ل ب لتفاداه طر ا توقع مال إنمالو سالمةبإ اضر منھ

و ، باملسافر الفقھحدأذ محل"  بأنھللقول 9راء السالمة ون ت امعندما يمكن،ل فال

ادة الز يحتمل ال فالتنفيذ ، وسط قة بطر ا ع للتجزئةأو التعب قابلة غ فالسالمة ،   " النقص

قرار زائري ا القضاء عليھ يؤكد ما و باملجلسأصدرتھو املدنية خعالغرفة بتار

خدم" فيھوجاء1983.03.02 عقد مام ا بصاحب ون الز ط تر ال ومثلالعالقة ، ذاات

ضة مف فيھ املسؤولية يجة بن ام ال و و ون الز سالمة اما ال مام ا صاحب عاتق ع يضع العقد

ت يث لم ما يرجعأن، ادث للمادةإا طبقا فيھ لھ يد ال ب ي176س املد القانون   "من

ب"  الس وم ووجودأن جنومف تفاديھ، يمكن وال متوقع غ ون تي ب الصابون

مام وءا املد متوقع بأو  يتفاداهأن ينبوسع الس حكم يدخل ال لذلك ، يطة ا يتو ن

  10". جن

مام ا داخل ائن الز احد سقوط تتعلق قضية بمناسبة القرار ذا ان انزالقھ،و يجة ن

ع انت صابون قطعة مامأرضيةع و إصابتھ إ أدىمما،ا ، الذراع مستوى ع ببكسور ذ

للقول أحد الفقھ الوفاءبأنھ ،راء اجل اممن وضمانب باالل ل"  أنالسالمة السالمة غطي

الذي العقد عن املتولدة امات ل تنفيذ امدة شا اأو .  أ ض ع وال نقص ا شو ال مطلقة ون ت ن

يمكن وال متوقعة غ اـــفدحادثة      11 "ع

ي الثا ونط: املبحث السالمةامضمون بضمان ام ل   .ق

السالمة بضمان ام ل وم مف تحديد ني،عد حتع ونطاقھ ام ل ذا مضمون بيان

املد من املطلوب و ما بينعرف ذ و بإفقرأي، يتمثل" نأالقول السالمة بضمان ام ل

املد يمكنينسيطرة ال العناصر للدائنأنع الضرر ب نما12س يقولرأي،ب ذا من ب قر آخر

سيطرة"  ع السالمة بضمان ام ل شياءيناملدبان و اص تصرفات املستخدمةع

العقد نما ، 13تنفيذ اتجھرأيب فقالإثالث السيطرة وم مف للمدالتأث  إن" تحديدي امل نيال

ع والرقابة التوجيھ بصدد و الدائنأدواتو ة ب ضررا ا م ينال ال بحيث ، املھأالتنفيذ ت و

لتوقع وفقا ، سدي يمكننملدياا الذي ادث    14التنفيذأثناء يطرأنأل

املد:  ول املطلب التنفيذينسيطرة أدوات   .ع

والتحكمإن السيطرة قشياءقيام طر عن للدائن ضرر مصدر ون ت التأث ال

امل ش،ال من ون ي ال بحيث نتائج من ا استخدام ع تب ي النيلأفيما سواء ا ، الدائن سالمة من

يح ال ستخدام قة املدأ لألشياءطر ون ي بحيث ، ا اختيار حسن ا ومتأكدمتيقنينو الأ
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، أنيمكن مؤذية ون زائريت ا الدولة مجلس اعت وقد ا، واستعمال ا باستخدام خطرا ل ش وال

خ بتار صادر لھ ن.   2003.03.1115قرار املواطن احد قضية نظره ت الذيبمناسبة عمليةأجر لھ

شفى بمس بجايةجراحية الفخذ،مدينة عظم مستوى وضعإذ،ع ذلك لولبية(تطلب ) صفيحة

الع مستوى منع ن يوم عد لكن ، الرجل م لتقو املرضإجراءظم عرض راحية ا العملية

ية" إلصابة تإذ" ميكرو اللولبية(سب قرر" انتان") الصفيحة ذلك واثر ، الط للعالج مقاوم

للعملية) الصفيحة(نزعطباء املوا ر   .الش

ي ما الدولة مجلس قرار جاء   :وقد

يت" سوىأنحيث ما ، املستأنف ع ت أجر ال املتعددة راحية ا العمليات

راحية ا للعملية يجة تالون بجايةأجر شفى أ 1995.10.31بمس اللولبية(نو ) الصفيحة

ب الفخذ أدت" انتان"املصابة عظم عفن   ."  إ

السإن   رابالعالقة ا العمل ن ب ،ية العملوضعأي ول ذا ونتائج الصفيحة

ثابتة ض بالتعو الدعوى ذه   .موضوع

تقتأنحيث الطب نة م جراحيةأي بقسأنقواعد دقيق،عملية لألدواتبفحص

  ."العمليةأثناءاملستعملة

اخذأعليھاملستأنف أنحيث املتمثل بواجبھ املحافظة،الالزمةحتياطاتخل اجل من

مسؤوليتھ تحت املوجود ض للمر البدنية السالمة طرفع من املستعملة الت مراقبة عدم وان ،

خطأ ل ش العامأعوانھ   .للمرفق

بما" يجة بالن هاملستأنف أنوانھ تقص ب س الضرر وجود م سا مراقبة،عليھ

املستعملة راحية ا الالحق،الطبيةالعمليةأثناءالت الضرر عن ض بالتعو م يل   ."باملستأنففانھ

ن ب الأنالقراركذا العناصر ع السيطرة وم بمف سالمةس من وتنال الضرر

م املل مسؤولية نطاق تدخل ، ض اباعتبارهاملر يؤدي ال والوسائل ، ف مح نفذم و عملھ

لتنفيذ ا وقابلي ا سالم مدى يقدر الذي و و ، سيطرتھ نطاق عن خارجة ست ل امھ ال ا بواسط

السالمة بضمان ام اقبدون،ل ضأذى إ املسؤولية.باملر يتحمل فانھ العكس حدث ألنھفان

وخطأ اخطأ قد ون ي ا عليھهحي املط مستدل يجة الن تحقق عدم خالل منھمن ة و،لو

طر ل سالمتھ ض عر بدون ض املر ساق م تقو  .  مثالنا

ي الثا آثاره:  املطلب من التقليل أو الضرر   .منع
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السالمة بضمان م املل ي املد ع ب الأثناءي املستقبلية وادث ا توقع ، التنفيذ

اأنيمكن عل تب ذي و ، سالمتھ من وتنال للمتعاقد عدمضرر عليق دائما يرفض القضاء ألن ا

ب بالس يجة والن الغاية املدجنتحقيق مسؤولية بعاد الس ادث 16  ينوسيلة ا ان لما ف

ب ي أل أنمحتمال ، متوقعا ون بي الس ات مم من ة م و التوقع عدم يدفع، جنن الذي

املد محكمةينمسؤولية ت اعت لذلك وتطبيقا م سيةالنقضاملل سقوطأ 17الفر رة قا قوة عد ال نھ

والذي ، ديدية ا السكة ط شر ع ور أل إ أدىال ، ا مسار عن القطار ات عر ايلخروج ن

ة ،تر قدمھ ع يدل ذا ف املوضوع لقا ت ث كما سر ا يمر من ورجعالذي ال سقوط ل

يأمرامنھ ذا ول ، نمتوقعا املتع التصرفع سواء امأثناءدين ل ادث،تنفيذ ا منع اجل من

آثارهأو الضار من   .التقليل

الضار: أوال ادث ا   .منع

بالتصرف واجبا السالمة بضمان م املل ص ال عاتق ع الضار ادث ا توقع يفرض

مر ذا حتياطاتبأخذ ،حيال جراءاتل الضارو ادث ا وقوع ملنع ال،الالزمة فعال ل ش

شف مال أيمنھ س اون إ الدائنأو تقدير أو من املع،منھسوء ذا الفر القضاء كرس وقد

ا م نذكر عديدة   .تطبيقات

سية  الفر النقض محكمة خ 18 رفض بتار صادر ا ل صاحب1995مارس14قرار إعفاء

الكرامطع س بتكد قيامھ بمجرد ملطعمھ ع التا املسبح السقوط حوادث عن املسؤولية، من م

املسبح جوانب الذي،ع طفال سقوط تفادي أجل املسبح،نمن املطعم عمالء م يصطح

، املطعم صاحب بھ قام ما ألن ذلك ل ، ا قً غر جد وُ صغ طفل املتو أن و مادام فعال إجراء عد ال

املادةال  أساس ع مسؤوليتھ بعاد اس يمكن ال بالتا و ماية ل ي1147افيا املد القانون   .من

املحكمة    لنفس آخر حكم خ   19و بتار ر21صادر شركة1997أكتو بمسؤولية فيھ قضت

ديدية ا بالسكك ،(SNCF)النقل ن املسافر أحد جرح ادثعن ا أن املمكنمؤكدة من ان

القطار س أثناء بواب فتح يمنع مناسب نظام بوضع أحد،تجنبھ يفاء اس عدم أن أشارت و

بالس ام ل ـــــعناصر ذاتھــ ام بال الوفاء عدم ع الضار ادث ا حصول بمنع املتعلق و و ، و. المة

بالقول كم ا ع اء الفق أحد علق النإ" قد حتياطات مضمون حددت قد النقض محكمة

يًحا تنفيذا السالمة بضمان امھ ال تنفيذ أجل من ا اتخاذ املدين ع يجب   20"ان

الضارة: ثانيا ثار من   .التقليل

، الضار ادث ا وقوع تجنب املدين وسع يكن لم منفإذا يتخذ أن عليھ يجب قل ع

جراء و تاتالوسائل خرال للمتعاقد سبة بال ادث ل الضارة ثار من شدد. خفف ل نظرا ذا و
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الدفع ممكن غ أو متوقع غ الضار ادث ا اعتبار كما. القضاء القضاء معھ أكد الذي مر و و

السابقة ام ح السالمة،رأينا ضمان ام بال املدين وفاء شياء. عدم ع املدين سيطرة أن طاملا

مؤثرةاصو  و فعالة تكن لم الدائنيبحيث. ، ،  جنب حوال أسوأ لألخطار التعرض من

ا آثار من املادةو. التقليل نصت القانون09قد املوضوعة"  21 9-03من املنتوجات ون ت أن يجب

بالنظر  من ع تتوفر و ، مضمونة الك املشر لالس ستعمال ضررااملنتظر  عو إ ق ت ال أن و ا  م

ضمنب ذلك و ھ مصا و أمنھ و لك املس لالستعمالالشروط ة الشروط،العادية خرىأو

ن املتدخل قبل من ا توقع ا". املمكن طبيع انت ما م املنتجات ل ب يتعلق نا النص مواد. و سواء

و ا غ و زة أج نغذائية، ديدي مصدر ون ت أن ب ي ال منأنھ أو ة ال من سواء س،ينال ب

ح بل فحسب املتدخلثذا ي القانو ،) املدين( النص السالمة بضمان م املل و بھو ي إأن

لك املس تجعل ح ا التقيد عدم عن الناجمة خطار و ستعمال بمحاذير املتعلقة الشروط

ُح ي) الدائن( ال املخاطر نتفادى املتدخل اعتناء الواقع نالحظ ذا ل ، ا م ن(ذر ات )املنتج ب بالت

ستعمال شرات ا يدرجو ل،ال ، فظ ا كيفية و املنتج مع التعامل كيفيات و طرق ن تب ال

لكن و ، ا توقعو ال املخاطر و ات للمكرو ن لك املس ب تجن يقصد بقصدذلك الوقت نفس

املإخالء من م لياأنفس املخاطر تلك عن جزئياأسؤولية تقيدهإذاو و الدائن ام اح عدم عن نجمت

الضرر أن توا يث ح ، حدثقُ إذابالتعليمات و الذيدر و الدائن ألن ، م مسؤولي نطاق خارج عت

املادة نصت قد و بنفسھ ي177أضر املد القانون ض"من التعو مقدار ينقص أن للقا أويجوز ، 

ض بالتعو يحكم فيھالدائنانإذاال زاد أو الضرر إحداث ك اش قد أن. "بخطئھ ن يب ذا و

ن ب ي ما حسب جزئيا أو ليا الدين مسؤولية يخ قد الدائن من بفعل للضرر أدى إذا طر ا

  .للقا

الثالث املسؤولية: املبحث السالمةأساس بضمان ام   ل

عندما نةفكر أقر القضاء تحس أجل من تأكيد ل ب ذلك ان ، السالمة بضمان ام ل

املت منموقف سواء ، الضرر من حمايتھ و دمةعاقد ا أو ا طبيع انت ما م ا ا اش ال السلعة

لھال شفى(تقدم املس عالج دماتنقل، ا من ا غ الذي)و الضرر عن ض التعو فيتقرر

عليھ ينص لم لو و ح السالمة ضمان وم ملف نادا اس ، حياتھ و جسمھ سالمة ب العقديص

، املدينصراحة إخالل أي العقدية املسؤولية أساسھ الة ا ذه ض التعو ون ي بذلك و

، العقد ابمقتضيات ة صعو وجد االت ا عض القضاء امكملكن ألح نادا اس ضات بالتعو

املسؤولية و ض التعو عن ، للمسؤولية آخر أساس اعتماد من البد ان ذا ل ، العقدية املسؤولية

ية   .التقص

ول السالمة: املطلب بضمان ام ل أساس العقدية   املسؤولية
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سنة سية الفر النقض محكمة قضاء الفقھ1911منذ س عنإ، ري لتتفسالبحث

قال من ناك ف العقد ملقتضيات القضاء ند" توسيع س ير الت خاصةإأن قانونية نصوص

املادة الفر1135مقتضيات ي املد القانون للعقد،من موسع و مرن أساس أعطت ال   22"و

املادة تقابل ال ا107و ف جاء ال و زائري ا ي املد القانون العقد"من تنفيذ يجب

ا ملا ا بحسنشطبقً و عليھ بل،ةينتمل فحسب فيھ ورد بما املتعاقد ام ال ع العقد يقتصر ال و

ام ل طبيعة حسب العدالة و العرف و للقانون وفقا ، مستلزماتھ من و ما أيضا ناول    23  "ي

النص، من مستمد التوسع أساس أن وا إضافةو  و و القضاء تدخل ر ي الذي و

صراحة العقد مدرجة غ أخرى امات ضمنيةف،ال امات ال الإضافيةتمثل امات لالل

العقد بنود ضمن صراحة املتعاقدان ا عل اتفق و ا   .أدرج

الفر النقض محكمة ت اعت تفس1135املادةنصأن24لقد و ير لت منطقي أساس

السالمة بضمان تب ام ال ،،وجود العقود من العديد ام ل ذا وجود النقض محكمة فقررت

أنھ القول إ الفقھ رأي ب يذ فان"و ري جو ام ال و النقل عقد بالنقل ام ل ان ملا

ال خر و يصبح بالسالمة ام ال ر جو ع،اما خ ذا خالل إـــــألن ذاتھخت ام باالل الل

لو  منھــــضياع دف   25"ل

رأي ب يذ أنآخر و للقول املادة"الفقھ إ سية الفر النقض محكمة ناد 1135اس

املنازعات من ا،العديد ذلك مستخلصة للعقد لزامي املضمون ة تقو ا إراد عتباراتيؤكد

  26"العدالة

خ بتار صادر ا ل حكم ذكرت عندما تجاه نفس ة املصر النقض محكمة بت ذ 22لقد

،أ" 1980جانفي طبيعتھ تقتضيھ مما صراحة عليھ يتفق لم ما شمل ل سع ي قد التعاقدي ام ل ن

الفندق صاحب إلزام ع يقتصر ال العقد ،فان فندق مسافر نزل يواءفإذا ان م بتقديم

العرف عليھ جرى ما القبيل ذا من و باإليواء، ام ل طبيعة تقتضيھ بما أيضا يلزمھ وإنما ، فحسب

يل ال عن يرد بما ذر ا اصطناع و يطة ا اتخاذ ، الناس ن غب مخاطر، من سالمة دد ي ما ائلة

عليھو  عصحفظ ما ع الضرر من ،فيعصمھ راحتھ و لھأمنھ م إيوائھ   27"مھ

عاقدية عالقة ص ال يدخل عندما كذا بما،و ترتبط ال اماتھ ال أن يدرك أن ب ي

ام ل وم مف ألن ، العقد ذا ل سن ا التنفيذ عليھ ب ي بل ، العقد صراحة عليھ متفق و

شــ وم مف من الفقھ راء أحد ذلك ب يذ كما تطور فرادــخالعقدي بمنفعة إ،مرتبط

عادل و نافــــــع و بما يرتـــــبط موضو وم   utile et just  28 مف
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العقدية، املسؤولية من انطالقا وجوده تفس وجد قد السالمة بضمان ام ل ان إذا

امل للقواعد وفقا استخلص أو صراحة ام ل ع النص تأكد العقدفسواء وم ملف املوسعة و،سرة

للمتعاقد، ية ال و سمية ا السالمة من النيل ى تأ ال العدالة، مقتضيات حد إ ذلك توصيل

الواقع أن إال خدمة، تلقى أو سلعة ى اش أنھ العقديةملجرد املسؤولية لقواعد نادا اس ذلك ير ت

يق ما ، ماية ل ا آخرتغ أساس السالمةإيجاد بضمان ام ل   .ماية

ي الثا أساس: املطلب السالمة بضمان ام التقصھل   يةاملسؤولية

للمطالبةز قد التعاقدية العالقة وجود إثبات عن ، تھ و جسمھ سالمة املتضرر

، معينة سلعة لك اس عندما أصابھ الذي الضرر عن ض عندمابالتعو من خاصة أك يتداخل

ايا.السلعةتصلھحص مع حدث ما مثال ذلك الفاسد" من اش زت"  ال ال ادثة ا

سنة سطيف تو1998والية ب42عندما وأص ي345ص غذا سمم ب م،مواطن ل ب س

مادة ا غذائية وجبة م تناول يجة ن ة خط ية اش" مضاعفات   ".ال

ملادة املنتج املصنع صاحب و و القضية، ذه الرئ م امل محاكمة اش" أثناء ال

الضرر " بة س املرافعة،امل أثناء محاميھ من" ذكر ر م غ الضرر عن ض للتعو ايا ال طلب أن

القانونية مباشرة،الناحية عاقدية عالقة وجود لعدم نظرا ذا و و م امل ن ايب من". اال ذا و

الواقعية ــــالناحية مباشرةــ ايا ال و م امل ن ب التعامل يتم لم طاملا ، للمحكمة. يح بدى و

الوقت دونفراغناكأنذلك يحول ي ير القانو يت ايا،القانو ال ا تحكم ال ضات لتعو

او  و ، زائري ا املشرع باه ان لفتت قد الواقعة ذه ،انت جديد ي قانو لنص إدراجھ با س نت

و الفراغ يمأل ح ي املد القانون بتعديل قام ميبددعندما حقوق ايا لل يحفظ و الشك

ض املادة، التعو نصت و ، م سالم من ينال الذي الضرر يمكرر 140عن املد القانون ون"من ي

منتوجھ عيب عن الناتج الضرر عن مسؤوال لو املنتج و مباشرةلمح عالقة باملتضرر طھ   29"تر

االت   ا ذه مثل السالمة بضمان ام لالل ي قانو أساس زائري ا املشرع وضع بذلك و

ذا س ل ، املباشرة التعاقدية العالقة وجود عدم حالة ، ية التقص املسؤولية لقواعد نادا اس ،

ال املنتجات أنواع توسع بل مصدرفحسب ون سواءديدت ، السالمة بضمان ام ل من ينال ،

، ا طبيع أو املنتجات مصدر حيث املادةو من نفس املنتجاتذكر ديدة اا مصدر ان سواء

أو زرا أو يواناتمتأتيةصنا ا ية تر البحري.من أو ي ال الصيد ا مصدر ون ي ال   .أو

تم عندما الغش30 03-09القانونإقرار و قمع و لك املس بحماية املشرع،املتعلق وسع

الذي اص حيث من املسؤولية واجبننطاق م عل اميقع السالمةل ما،بضمان ذا أكدو

املاد ا14ةعليھ ف جاء و القانون نفس الغذائية"من املواد وضع عملية متدخل ل ع يجب
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الك بلالس تضر ال أن ع ر الس و ، املواد ذه سالمة إلزامية ام لكةاح ن". املس ب قد و

بأنھ املتدخل وم مف املنتوجات" القانون عرض عملية يتدخل معنوي أو طبي ص ل

الك املادة". لالس جاء ما حسب ذا جعل03و بذلك املنتوجلو بوضع عالقة لھ متناولمن

لك مناملس مرحلة أي ر تظ قد ال مال حاالت تفادي أجل من ذا ، املسؤولية دائرة ضمن

ا لك و ، سليمة ون ت قد املصنع من تخرج عندما السلعة أن نتصور أن يمكن ألننا ، التدخل مراحل

الن عملية أثناء ا تلف و ا لفساد ، الك لالس قابلة غ تصبح و عندماتفسد ، آخر إ ان م من قل

او ت خروج ظة من منقطعة غ سلسلة ضمن يد الت خاصة عناية إ تحتاج ال السلع من ن

، لك للمس ا وصول غاية إ ، املصنع ال من السلعة أن يد ثم املوزع لدى مال يحدث قد إذ

فقد ذا ل ، معيبة و فاسدة املشرعغوصلتھ لطى املسؤوليةنطاق و إ،ام اص حيث من

و ، لك املس متناول املنتوج بوضع صلة لھ ون ت متدخل رصل ا دائرة توسيع شأنھ من ذا

بالسالمةو  للتالعب بحزم   .التصدي

املادة أن أنھ11كما ع أكدت القانون نفس معروض" من منتوج ل يل أن يجب

امل الرغبات الك لكشروعلالس للمس وة شئھ م و صنعھ و طبيعتھ حيث من اتھ، ساسيةمم

سبةو  و عنمقوماتھتركيبھ الناجمة خطار و لالستعمال قابليتھ و كمياتھ و تھ و و الالزمة

  ..."استعمالھ

الفرد ا يحتاج ال املنتجات ل شمل ور املذ النص الغذائية،و املواد ع مقتصرا س ل و

املدفئة و التلفاز لية امل زة باألج مر يتعلق لو و ح لك س ما ل ل يمتد مر عد. بل ذا أنو

يحدثإغراقمالحظةتم كما ، من و السالمة بأنظمة زة مج الغ باملنتجات الوطنية معالسوق

ت ال التدفئة زة أج من منالكث العديد ب الغازفو الس ختناقات عن الناجمة  .يات

ام ل مبدأ بإقرار فراد ماية بالغة مية أ أو ، املشرع أن يت سبق ما ل من

للمسؤولية نادا اس سواء ، البالسالمة املسؤولية أو بلقصتالعقدية فحسب ذا س ل ، قامية

سنة بتعديل2006املشرع املادةمقتضي31، ،432ات ات العقو قانون لمن ضد ة العقو ا مشددَ

لتكر  ذا و ن، لك للمس فاسدة و مغشوشة سلع بتقديم قيامھ ت ث زائيةسمن ا ماية ا

ل ضد لك ددللمس   .  سالمتھيخطر

اتمــــــة   :ا

سنة  ي املد القانون ع زائري ا املشرع ا أدخل ال التعديالت استجابة،2005تمثل

تفشت أن عد ، الفرد سالمة و ة حماية يكرس ، ي قانو فراغ من املجتمع عانيھ ان ملا لواقع

، ة التجار املعاملة ة حر و قتصادي نفتاح سياسة واكبت ال التجاري الغش رة الصناعيةظا و
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ا ح الر تحقيق إال دف م ل س ل الذين ن املنتج من طبقة ور ظ بأيمع ،و مشروع الغ و ع لسر

، املقلدة ات التج ،و املغشوشة الغذائية باملواد تجار ق طر عن ن املواطن ة ب إضرارا وسيلة

السالمة و من لشروط ستجيب ال املشرعو. ال عدل ، عية شر ال السياسة و املن نفس ضمن

سنة ات العقو ،2006قانون ن املنتج من ن املواطن ة ب ن املتالعب ضد الرادعة ات العقو مشددا

لك املس ماية متطور حديث قانون بوضع املشرع قام السياق نفس ذاو و و ، الغش قمع

سالمة،2009سنة و ة من تنال ال ضرار عن املسئولية نطاق من وسع قد املشرع فان بذلك و

امل ،من العقديةالفرد زائيةإسؤولية ا املسؤولية ح و ية التقص   .املسؤولية
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