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 لخصالم
تعددد المسددةولية الناتجددة عددن أنددرار المنتجددا  المعيبددة مددن أكتددر المسددةوليا  التددي أتددار  

تدرة اإلنتداو ووفرتدس بسدبخ تددخ  اهتمام شراح القانون في اآلونة األخيرة، ويرجع ذلك إلد  ك
التكنولوجيا والتقنيا  الحديتة في جميع مجاال  الصناعة واإلنتاو، األمدر الدذي أدع علد  
ظهور حوادث وأنرار جديدة لم تكن معروفة من قبد ، لدذلك سدع  الكتيدر مدن الددول إلد  

لدس دور  إعادة صياغة قوانينها فسن  تشريعا  صارمة تجدا  المنتجدين والمدوردين وكد  مدن
 في تداول هذ  المنتجا  التي تةتر سلبًا عل  صحة وسالمة األشخاص والممتلكا . 

لذلك تبرز إشكالية البحث في اإلجابة عل  التساةال  التاليدة: هد  جميدع األندرار الناتجدة 
عن المنتجا  المعيبة معتبرة من الناحية القانونية؟  وه  ك  من أصابس ندرر منهدا يحد  

التعويض؟ وه  التعويض يتالءم مع حجم النرر؟ وما هو التكييف القانوني لس المطالبة ب
للمسددةولية عددن المنتجددا  المعيبددة؟ وهدد  قواعددد هددذ  المسددةولية تتوافدد  مددع قواعددد المسددةولية 

 المدنية في القانون األردني وقانون حماية المستهلك؟ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن تطبيددد  أحكدددام وقدددد أجددداخ البحدددث علددد  هدددذ  األسدددتلة وخلدددص إلددد  عددددة نتدددات  أهمهدددا: إ

المسددةولية التندداممية علددد  األنددرار الناتجدددة عددن المنتجدددا  المعيبددة هدددي األنسددخ والتدددي 
تحمي أكبدر عددد ممكدن مدن ندحايا هدذ  المنتجدا ، فمدن خاللهدا يحد  للمندرور مالحقدة 
العديدددد مدددن األشدددخاص فدددي منن معدددًا، فيمكندددس مالحقدددة البددداتع والمدددزود وكددد  مدددن تددددخ  فدددي 

لددس، كمددا يحدد  لكدد  شددخص لحقددس نددرر منهددا المطالبددة بددالتعويض، صددناعة المنددتت  وتداو 
 حت  ولو لم يكن مالك المنتت  أو حاتز .  

 : المنتجا  المعيبة، المسةولية التناممية، المسةولية المدنية. الكلمات المفتاحية
Abstract 

Responsibility for defective products is one of the most important 

issues that jurists have been interested in lately. This is due to the 

high production, which led to the emergence of incidents previously 

unknown. So many countries have therefore sought to reformulate 

their laws, they enacted strict legislation against producers, 

suppliers and anyone involved in the handling of defective products 

that adversely affect the health and safety of persons and property . 

So, the problem of research lies in answering the following 

questions: Are all damages resulting from defective products legally 

considered? Does anyone who is injured from defective products 

has a right to claim compensation? Is the compensation compatible 

with the damage? What is the legal adaptation of liability for 

defective products? Are the rules of this liability consistent with the 

rules of civil liability in Jordanian law ? 

The research has answered these questions and has reached several 

conclusions: The application of the provisions of in solidum to 

defective products is preferable, because, it is the most appropriate 

and protects the largest possible number of victims. Through the in 

solidum the victim can pursue many people at once: the vendor, the 

supplier and anyone who intervenes in the manufacture. Anyone 

who has suffered harm can also claim compensation even if that 

person is not the owner or the holder . 

Key words: defective products, in solidum, civil liability . 
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 مقدمة 
إن مفهوم المنت  أصبح مفهومًا واسعًا جدًا لدرجة أنس أنح  يستعم  للداللة علد  مفداهيم 
أخددرع كالسددلع واألمددوال واألشددياء، فعلدد  سددبي  المتددال باتدد  عقددود التدد مين تسددم  بمنتجددا  
التددددد مين، وأمسدددددد  التحددددددويال  الماليددددددة تسددددددم  بالمنتوجددددددا  الماليددددددة، وصددددددار  األعمددددددال 

بالمنتوجددا  السددينماتية، وقددد يكددون المنددت  نشدداطًا أو عمدداًل كاالبتكددارا  السددينماتية تسددم  
واالختراعددا ، وهددذا التوسددع فددي مفهومددس أدع إلدد  خروجددس مددن نطدداق قددانون األعمددال إلدد  

   (1)نطاق القانون المدني حت  يستوعخ أكبر قدر ممكن من األعمال واألنشطة. 
ة نتيجدددة زيددددادة حجددددم اإلنتدددداو فددددي اآلونددددة ولكتدددرة األنددددرار التددددي خلفتهددددا المنتجددددا  المعيبدددد

األخيرة، تساءل شدراح القدانون حدول مسدةولية المنتجدين والصدناذ عدن هدذ  األندرار، وأول 
مددن خددالل دراسددة طرحهددا تحدد   Henri Mazaudالعالمددة الفرنسددي  مددن أتددار ذلددك هددو 

    (2)عنوان" المسةولية المدنية للصانع والباتع". 
الندددرر الندددات  عدددن المنتجدددا  المعيبدددة، فدددالتعويض يكدددون إمدددا وبسدددبخ ارتبددداؤ المسدددةولية ب

حسددددددخ المسددددددةولية العقديددددددة أو حسددددددخ المسددددددةولية التقصدددددديرية، وبسددددددبخ قصددددددور هدددددداتين 
المسةوليتين عن تعويض المنرور عن كتيدر مدن األندرار التدي تصديبس بسدبخ المنتجدا  

يدة المندرورين المعيبة، فإن معظم التشريعا  اتجه  للبحدث عدن أحكدامن جديددة تكفد  حما
مددن مخدداطر هددذ  المنتجددا ، وكاندد  األسددبقية فددي هددذا المجددال للتشددريعا  األمريكيددة التددي 

(، تدم Product Liability Lawأسدتحدث نظدام خداص بالمسدةولية عدن فعد  المنتجدا  )
م المتعلدد  بالمنتجددا  5891تبعتهددا التشددريعا  األوروبيددة، فصدددر التوجيددس األوروبددي لعددام 

القددددانون الفرنسددددي أحكددددام المسددددةولية عددددن المنتجددددا  المعيبددددة مددددن هددددذا  المعيبددددة، وقددددد أخددددذ
والددذي تددم إدراو نصوصددس فددي القددانون المدددني  (3)م 58/1/5899التوجيددس، فاصدددر قددانون 

 La responsabilité) الفرنسدي تحد  عندوان المسدةولية عدن أفعدال المنتجدا  المعيبدة

du fait des produits défectueux)مكدرر  5421 -5421) ، وذلدك فدي المدواد
5-51.)(4) 
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أمددا فددي المملكددة األردنيددة الهاشددمية فقددد تددم تنظدديم أحكددام المسددةولية المدنيددة عددن المنتجددا  
م، كمدددا تندددمن   4151لسدددنة  1المعيبددة بشدددك ن أسددداو فدددي قدددانون حمايدددة المسدددتهلك رقدددم 

دل لدس م، والقدانون المعد4111( لسدنة 44قانون المواصفا  والمقاييو األردني رقم )أحكام 
الكتيددددر مددددن األحكددددام التددددي تددددنص علدددد  الحمايددددة مددددن أنددددرار  م4151( لسددددنة 89رقددددم )

 ، لكن ه  هذ  األحكام كافية لحماية المنرور من المنتجا  المعيبة؟ المنتجا  المعيبة
والتدددي  إشكككيالية البحككك يقودندددا هدددذا السدددةال إلددد  طدددرح أسدددتلة أخدددرع تشدددك  فدددي مجموعهدددا 

ه  كد  ندرر يندت  عدن المنتجدا  المعيبدة يحد  للمندرور التساةال  التالية: تتمحور في 
المطالبة بالتعويض عنس؟ هد  كد  شدخص أصدابس ندرر منهدا يعتبدر مدن الناحيدة القانونيدة 
مندددرورًا محمدددي بالقدددانون، وبالتدددالي يمكندددس المطالبدددة بدددالتعويض؟ أم أن المندددرور الدددذي 

مباشدددر؟ مدددن هدددو يحميدددس القدددانون هدددو فقدددا ذلدددك الشدددخص الدددذي تعاقدددد مدددن المندددت  بشدددك ن 
المسددةول عددن النددرر الددذي يحدددث بسددبخ المنتجددا  المعيبددة هدد  هددو المنددت   األخيددر، أم 
المنت   األول، أو المنت   المتدخ  وه  يمكن مساتلة الموزذ والباتع عن هذ  األنرار؟ وما 
هي الطبيعة القانونية للمسةولية المدنية عن المنتجا  المعيبدة؟ وهد  قواعدد هدذ  المسدةولية 
تتوافددد  مدددع األحكدددام المقدددررة فدددي قدددانون حمايدددة المسدددتهلك ومدددع القواعدددد العامدددة للمسدددةولية 
المدنيددة المنصددوص عليهددا فددي القددانون المدددني األردنددي؟ وهدد  التعددويض المقددرر فددي قددانون 
 حماية المستهلك يتواف  مع حجم النرر النات  عن هذ  المنتجا  أم يحتاو إل  مراجعة؟ 

تتجسدد فدي معالجدة مسد لة حيويدة تمدو حمايدة أرواح  أهمية الدراسكةيستنت  مما تقددم، أن 
الناو وممتلكداتهم مدن عيدوخ المنتجدا ، وذلدك مدن خدالل وندع إطدار قدانوني يبدين: ابتددًأ 
مفهوم المنتجدا  مدن الناحيدة القانونيدة، ومفهدوم العيدخ فدي هدذ  المنتجدا ، وذلدك مدن أجد  

هددا، مددن تددم حصددر األشددخاص الددذين تحديددد األشددخاص المسددةولين عددن النددرر النددات  عن
 يح  لهم المطالبة بالتعويض ومقدار هذا التعويض. 

إلد  إيجداد دراسدة قانونيدة متعمقدة تبحدث وتحلد   يهكد  هك ا البحك ت سيسًا عل  مدا سدب ، 
المسةولية المدنية الناتجدة عدن المنتجدا  المعيبدة، وت بدرز الطبيعدة القانونيدة لهدذ  المسدةولية 

انونيددة المتعلقددة بالمنتجددا  المعيبددة، وتكددون بمتابددة مرجددع قددانوني رتدديو وتبددين األحكددام الق
 يبين أحكام هذ  المسةولية في القانون األردني مقارنة بالقانون الفرنسي. 
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ولقلددة األبحدداث القانونيددة التددي عالجدد  مونددوذ المسددةولية المدنيددة الناتجددة عددن المنتجددا  
اسددتخدام الباحدددث ، مونددوذ فدددي حيدداة الندداووألهميددة هددذا ال، فددي القددانون األردندددي المعيبددة

، فددتم وصددف: المنًتجددا ، والمنتجددين، والعيددخ فددي المنتجددا ، المككنهج الويككفي التحليلككي
والنددرر النددات  عنهددا، والمنددرورين، والمسددةولية الناتجددة عنهددا وطبيعتهددا القانونيددة، وذلددك 

قانونيدة المتعلقددة مدن خدالل جمددع المعلومدا  مددن مصدادرها العلميددة، واسدتقراء اإلشددكاليا  ال
بهددا، وتحليلهددا التحليدد  القددانوني الدددقي  المةيددد بالنصددوص القانونيددة، كمددا اسددتخدم الباحددث 

فقددارن بددين أحكددام المسددةولية عددن المنتجددا  المعيبددة فددي القددانون األردنددي  المككنهج المقككارن 
والقدددانون الفرنسدددي والتوجيدددس األوروبدددي، األمدددر الدددذي أدع إلددد  بيدددان مدددواطن القصدددور فدددي 

 لقانون األردني والخروو بنتات  تعال  هذا القصور. ا
بناًء عل  ما سب ، سنبحث مونوذ المسةولية عن المنتجا  المعيبدة فدي القدانون األردندي 

 مقارنة بالقانون الفرنسي في مبحتين: 
 المبح  األول: المفهوم القانوني للمنتجين والمنتجات والعيوب الناتجة عنها

ة القانونيكككة لمسكككؤولية المنكككتج عكككن منتجاتكككه المعيبكككة وا يكككار المبحككك  اليكككاني: ال  يعككك
 القانونية الناشئة عنها 

 المبح  األول: المفهوم القانوني للمنتجين والمنتجات والعيوب الناتجة عنها
إن اصددددطالح الم نددددتت  واإلنتدددداو والمنتوجددددا  كلهددددا اصددددطالحا  فددددي األصدددد  اقتصدددددادية، 

فاهيمها وونع أ سسها وشروطها ومعايرهدا، بعدد ذلدك، أخدذها فاالقتصاديون هم من رّسخ م
عنهم القانونيون فونعوا لها المفاهيم القانونية الخاصة بها، وأدرجوها ندمن مصدطلحاتهم 

إلد  نشدوء فدرذ جديدد مدن فدروذ القدانون  -مدن بدين عددة أمدور-القانونية، وهذا األمر ساعد 
  (5)ال. متفرعًا عن القانون التجاري سمي بقانون األعم

وبسدبخ حداتددة مصددطلح المنتجدا  مددن الناحيددة القانونيدة فقددد تددار جدداًل واسددعًا حددول اعتبددار 
بعدددض منهدددا منتجدددًا مدددن الناحيدددة القانونيدددة، كدددالمواد األوليدددة والمنتجدددا  الزراعيدددة والحيوانيدددة 
والخدددما  المقدمددة للجمهددور، لهددذا كددان مددن النددروري تحديددد مفهومهددا القددانوني، وتحديددد 

ص المسةولون عن األنرار التي تحدث بسببها، كما تار جداًل واسعًا حدول طبيعدة األشخا
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العيخ الموجود فيها، فه  ك  خل  في المنت  يعتبر عيبدًا فيدس مدن الناحيدة القانونيدة، أم أن 
 هنالك معايير وأشكال محددة لهذا العيخ؟ 

األول(، المفهوم القانوني لهذا سنبين في هذا المبحث: المفهوم القانوني للمنتجين )المطلخ 
للمنتجددا  )المطلددخ التدداني(، المفهددوم القددانوني للعيددخ النددات  عددن المنتجددا  المعيبددة )الفددرذ 

 التالث(. 
 الم لب األول: المفهوم القانوني للُمنِتجين 

الم ندددت  ، المدددزود، الصدددانع، هنالدددك عددددة مصدددطلحا  للمندددت  ، فدددبعض التشدددريعا  تسدددتعم  
يس األوروبي والقانون الفرنسي للداللة عل  طاتفة المنتجين، وبعض مصطلح المنت  كالتوج

التشريعا  تسدتعم  مصدطلح الصدانع لحصدر المسدةولية فدي فتدة األشدخاص الدذي يعملدون 
فدددي تحويددد  المدددواد األوليدددة إلددد  مدددواد مصدددنعة أو شدددبس مصدددنعة، علددد  اعتبدددار أن الحمايدددة 

وقددد اسددتخدم   (6)الصددناعية فقددا،  الحقيقددة للمنتجددا  المعيبددة تكمددن فددي حمايددة المنتجددا 
المشرذ األردني مصطلح المزود ليوسع داترة المسدةولية عدن المنتجدا  المعيبدة لتشدم  كد  
شددخص يقدددم أو يسدداهم بتقددديم السددلعة أو الخدمددة للمسددتهلك كددالموزعين، والمددةجرين. وقددد 

ددّرا الم نددت   بشددك  عددام علدد  أنددس: و أو "كدد  شددخص طبيعددي أو معنددوي يعمدد  علدد  أنتددا ع 
 (7)تصنيع أو تطوير شيء أيًا كان  طبيعتس بحيث يكون معد الستعمال الغير". 

 م 0291الفرع األول: مفهوم المنِتجين في التوجيه األوروبي لعام 
ووسع التوجيدس األوروبدي داتدرة األشدخاص المسدةولين عدن تعدويض المندرور عدن الندرر 

مددددن التوجيددددس  8بدددر  المددددادة (، واعتDefect Product)الندددات  عددددن المنددددتت  المعيدددخ 
م المنت   الذي قد تنسدخ إليدس المسدةولية عدن المندتت  المعيدخ كد  مدن 5891األوروبي لعام 

صدددانع المندددت  بشدددك  نهددداتي، الشدددخص الدددذي أندددت  المدددواد األوليدددة،  (8)األشدددخاص التاليدددة:
الشخص الذي صنع جزء من المنت ، الشدخص الدذي وندع اسدمس علد  المندت  سدواء كدان 

سدددم: اسدددم تجددداري أو عالمدددة تجاريدددة أو أي عالمدددة مميدددزة أخدددرع، مسدددتورد المندددت : هددذا اال
الشخص الذي يقوم في إطار نشداطس التجداري باسدتيراد المندت  لغدرض البيدع أو التد جير أو 
أي شك  من أشكال التوزيدع، المدورد فدي حالدة عددم تحديدد هويدة المندت : فدإذا تعدذر تحديدد 

منتًجدا، إال إذا أفصدح للمتندرر، فدي غندون فتدرة زمنيدة  من هو المنت ، فيعتبر كد  مدورد
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معقولددددة، هويددددة المنددددت  أو الشددددخص الددددذي زود  بددددالمنت ، وينطبدددد  ذلددددك علدددد  المسددددتورد، 
الشخص الذي يقوم في إطار نشداطس التجداري باسدتيراد المندت  لغدرض البيدع أو التد جير أو 

فيعتبدر كد  مدورد منتًجدا، إال أي شك  من أشكال التوزيع، إذا تعذر تحديد من هدو المندت ، 
إذا أفصح للمتنرر، في غنون فترة زمنية معقولة، هوية المنت  أو الشدخص الدذي زود  

 بالمنت ، وينطب  ذلك عل  المستورد. 
 الفرع الياني: مفهوم الُمنِتجين في القانون الفرنسي

  :المنِتج على أنهمن القانون المدني الفرنسي  (9)( 5421 -1عرف  المادة )
بشددكلس النهداتي، ومندت  المدواد األوليدة، وصددانع أي يصدنع المندت  الشدخص المحتدرا الدذي 

 جزء يدخ  في تكوين المنت .   
: ك  مدن يقددم نفسدس كمندت  عدن طريد  تتبيد  يما ويأخ  حيم المنتج األشخاص التاليين 

يسدتورد اسمس أو عالمتس التجارية أو أي عالمة مميزة أخرع عل  المنت . والشدخص الدذي 
المنددت  إلدد  المجموعددة األوروبيددة للبيددع أو التدد جير بوعددد أو بدددون وعددد بددالبيع أو أي شددك  

 مخر من أشكال التوزيع.
 الفرع اليال : مفهوم المنتجين في القانون األردني 
وقددد عرفتددس  "المككدود"واسددتخدم بددداًل منددس  لددم يددنص القددانون األردنددي علدد  مصددطلح الم نددت  

ن حمايددة المسددتهلك علدد  أنددس: "الشددخص الطبيعددي أو االعتبدداري مددن ( مددن قددانو 5المددادة )
القطاذ العام أو الخاص الذي يمارو باسمس أو لحسداخ الغيدر نشداطًا يتمتد  بتوزيدع السدلع 
أو تدددداولها أو تصدددنيعها أو ت جيرهدددا أو تقدددديم الخددددما  إلددد  المسدددتهلك بمدددا فدددي ذلدددك أي 

ة فارقة أخدرع يملكهدا علد  السدلعة أو شخص ينع اسمس أو عالمتس التجارية أو أي عالم
( مدددن قدددانون المواصدددفا  والمقددداييو األردندددي علددد  أن: 8الخدمدددة".  كمدددا ونصددد  المدددادة )

"تسري أحكام هذا القانون عل  ك  شخص طبيعي أو اعتباري يقوم ب ي من أعمال التجارة 
متس"، فلدم تعدا  بما فيها التوزيع أو التصنيع أو إجراء أي تعدي  عل  المنت  يةتر عل  سال

هدددذ  المدددادة أي وصدددفًا أو تعريفدددًا لرشدددخاص المدددذكورين فيهدددا، فلدددم تعدددرفهم علددد  أنهدددم مدددن 
 المنتجين وال عل  أنهم من الموردين وال غير ذلك. 
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يتنح من النصين السابقين أن المشرذ األردني حدد األشخاص المسةولين عن المنتجدا  
 هذ  الصفا  واألنشطة هي: المعيبة بصفا  وأنشطة محددة يمارسونها، و 

 أواًل: يفات المنتجين
حت  يعتبر الشخص من المنتجدين )المدزودين( يجدخ أن يكدون مدن األشدخاص الطبيعيدين  

 أو المعنويين.  
( مددددن قددددانون حمايددددة المسددددتهلك أن 5اعتبددددر  المددددادة )األشككككخاص ال  يعيككككين:  -5

لحسدداخ الغيددر، ولددم الشدخص الطبيعددي مددن المددزودين سددواء كددان يمددارو النشدداؤ باسددمة أو 
تشددترؤ أن يكددون مهنيددًا أو محترفددًا للنشدداؤ الددذي يمارسددس، فدد ي شددخص طبيعددي يمددارو أي 

( يعتبر من المزودين حت  ولو لم يكن مهنيدًا أو 5نشاؤ من األنشطة المذكورة في المادة )
محترفًا لهذا النشاؤ، وفي رأينا، من األفن  اشتراؤ صفة االحتراا أو المهني عل  صفة 

مزود، فبذلك ت قتصر مسةولية الشخص الطبيعي عدن المنتجدا  المعيبدة علد  األشدخاص ال
المهنددين والمحتددرفين دون غيددرهم مددن األشددخاص الطبيعيددين الددذي يمارسددون هددذ  األنشددطة، 

 كما هو الحال في القانون المدني الفرنسي كما بينا في األعل . 
حمايدددددة المسدددددتهلك ( مدددددن قدددددانون 5اعتبدددددر  المدددددادة )األشكككككخاص االعتبكككككار ن:  -4

األشدددخاص االعتبددداريين مدددن ندددمن المدددزودين الدددذي يسددد لون عدددن المنتجدددا  المعيبدددة، ولدددم 
تقتصددر ذلددك علدد  األشددخاص االعتبدداريين الددذي يعملددون فددي القطدداذ الخدداص بدد  شددمل  
كذلك الذين يعملون فدي القطداذ العدام، فالمةسسدا  العامدة التدي تمدارو األنشدطة المدذكورة 

 لة كذلك عن المنتجا  المعيبة.  ( مسةو 5في المادة )
 يانيًا: أنش ة المنتجين )المدودين(

ال يكفددي أن يكددون المددزود شخصددًا طبيعيددًا أو معنويددًا بدد  يجددخ أن يمددارو أي نشدداؤ مددن 
  وه ه األنش ة هي:( 5األنشطة المذكورة في المادة )

عدن ( الموزذ من نمن المزودين الذين يس لون 5اعتبر  المادة )تود ع السلع:  -5
المنتجا  المعيبة، ولم تبين فيما إذا كان المقصود بالمزود هو الموزذ األول أو النهاتي أو 
الذي يتوسا عملية التوزيع، لذلك يعتبر أي موزذ يقوم بعملية التوزيع من نمن المدزودين 
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وبالتدددالي يمكددددن أن يسدددد ل عدددن المنتجددددا  المعيبددددة، ومددددن األفنددد  أن يحدددددد المشددددرذ مددددن 
 لين عن ذلك حت  تحدد المسةولية فيهم. األشخاص المسةو 

( أن أي شددددخص يتددددداول السددددلعة يعتبددددر مددددن 5بيندددد  المددددادة )تككككداول السككككلع:  -4
المزودين، ولم يبين قانون حماية المسدتهلك األردندي مدا معند  التدداول، إال أن هدذا المعند  

 ( مددن القددانون المدددني الفرنسددي والتددي تددنص علدد  أن المنددتت 5421-2نجددد  فددي المددادة )
يعتبر في حالدة تدداول عنددما يتخلد  عندس المندت   بشدك  طدوعي، وال تدتم عمليدة التدداول إال 

( فدددي قدددرار لهدددا CJCEوبينددد  محكمدددة العددددل لددددول االتحددداد األوروبدددي ) (10)مدددرة واحددددة، 
م مفهددددوم تددددداول المندددت ، فدددداعتبر  أن المنددددت  يكددددون مطروحددددًا 8/4/4112صددددر بتدددداريخ 

 (11)أو داترة اإلنتاو ودخولس في مسار التسوي . للتداول في حال خروجس عن مسار
وتكمددن أهميددة تحديددد فتددرة طددرح المنددت  للتددداول فددي أن المنددت   ال يتحمدد  العيددخ النددات  عددن 
سالمة المنت  إال بعد طرحس للتدداول، وأن مسدةوليتس تنحصدر فدي العيدوخ التدي نشد   قبد  

سدةول عنهدا، لدذلك حتد  ي سد ل طرحس للتداول، أما العيوخ التي تنشد  بعدد ذلدك فهدو غيدر م
المنت   عن المنتت  المعيخ يلزم أن يكون قد خرو عن حيازتس بشدك ن مدادي، وأن يكدون هدذا 
الخدددروو بإرادتدددس، غيدددر ذلدددك ال يسددد ل عدددن العيدددوخ التدددي تلحددد  بدددالمنت  بعدددد خروجدددس مدددن 

 حيازتس. 
( مددن قددانون حمايددة المسددتهلك يعتبددر مددن 5حسددخ نددص المددادة )تيككنيع السككلع:  -8
زودين الصناذ الذين يصنعون السلع، ولم تبين المادة السابقة من هم الصناذ، فه  هم الم

الذين يقومون بعملية تصدنيع المدواد األوليدة، أم الدذين يصدنعون جدزء مدن السدلعة، أم الدذين 
يصنعونها بشكلها النهاتي؟ وبما أن النص جاء عامًا فاألص  أن يبق  العام عل  عمومس، 

ريددك المسددةولية نددد كدد  مددن شددارك بتصددنيع السددلعة سددواء كددان المصددنع وبالتددالي يمكددن تح
األول أو المتوسددددا أو النهدددداتي، فالددددذي شددددارك فددددي تصددددنيعها فددددي أي مرحلددددة مددددن مراحدددد  
ذا كددان باإلمكددان تحديددد مرحلددة حدددوث العيددخ  تصددنيعها يعتبددر مسددةواًل عددن العيددخ فيهددا، واك

تم مالحقدددة جميدددع مدددن شدددارك فدددي فدددال يسددد ل عندددس إال الدددذي أحدتدددس، أمدددا إذا تعدددذر ذلدددك فتددد
 التصنيع، وذلك حسخ أحكام المسةولية التناممية كما سينبيس الحقًا. 
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( مدددن قدددانون حمايدددة المسدددتهلك عمليدددة تددد جير 5اعتبدددر  المدددادة )تكككأجير السكككلع:  -2
السدددلع مدددن األنشدددطة التدددي إذا مارسدددها الشدددخص يعتبدددر مدددن المدددزودين الدددذين يسددد لون عدددن 

نتداو السدلعة يعتبدر المنتجا  المعيبة المدةجرة،  فدالمةجر الدذي ال دخد  لدس بعمليدة تصدنيع واك
 مسةواًل عنها إذا كان  معيبة. 

( مدن قدانون حمايدة المسدتهلك أن 5بين  المدادة ) :تقديم الخدمات إلى المستهلك -1
عمليددددة تقددددديم الخدددددما  مددددن األنشددددطة التددددي إذا مارسددددها الشددددخص يعتبددددر مددددن المددددزودين 

، فدإذا كاند  هدذ  الخدمدة معيبدة يسد ل مقددم الخدمدة عدن المسةولين عن جدودة هدذ  الخدمدة
 ذلك. 

أي شخص يضع اسمه أو عالمته التجار ة أو أي عالمكة فارقكة أخكرم يملكهكا  -2
( صدددفة المدددزودين علددد  الصدددناذ الدددذين 5لدددم تقتصدددر المدددادة )علكككى السكككلعة أو الخدمكككة: 

فدي صدنعها يصنعون السلع بشدك ن مباشدر، بد  شدمل  كدذلك األشدخاص الدذين لدم يسداهموا 
بشددك ن فعلددي واكتفددوا بونددع أسددماءهم أو عالمدداتهم التجاريددة عليهددا، فهددةالء يعتبددرون أينددًا 

 من المزودين المسةولين عن المنتجا  المعيبة. 
يتبين ممدا سدب  أن صدفة المدزود ال تقتصدر علد  الشدخص الدذي يقدوم بتصدنيع السدلعة بد  

 تنم العديد من األشخاص كما بينا في األعل . 
 ب الياني: المفهوم القانوني للمنتجات الم ل

حتدددد  نسددددتطيع الوصددددول إلدددد  المفهددددوم القددددانوني للمنتجددددا  المعيبددددة، البددددد بدايددددًة أن نبددددين 
مفهومهددا فددي االصددطالح اللغددوي واالقتصددادي، مددن تددم نتوسددع فددي بيانهددا فددي االصددطالح 

 القانوني. 
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 اديالفرع األول: مفهوم المنتجات في االي الح اللغوي واالقتي
 سنبدأ ببيان مفهوم المنتجا  لغويًا، من تم مفهومها االقتصادي.  

 أواًل: مفهوم المنتجات في االي الح اللغوي: 
، نتْتجًا، ونتتاجًا، أنت  الشيء: أي ظهر ن تاجس، وتناتج  الماشية: توالدد ،  المنتت  من: "نتتت ت

   (12)شيء". واألشياء المنتوجة: األشياء المستتمرة، والن تاو: تمرة ال
 يانيًا: مفهوم المنتجات في االي الح االقتيادي

المنت  عل  أنس: "الشيء الذي يمكن عرنس في  AMA عرف  الجمعية األمريكية للتسوي 
السوق بغرض جذخ االنتبا ، التملك، االستهالك أو االستعمال والذي يمكن أن يحق  قددرًا 

لسدددددلع الماديدددددة، الخددددددما ، األمددددداكن مدددددن اإلشدددددباذ لحاجدددددة أو رغبدددددة إنسدددددانية، ويتندددددمن ا
  (13) واألفكار".
( كددولتر علدد  انددس: "أي شددديء يعددرض فددي السددوق بغددرض االسدددتهالك أو Kotlerوعرفددس )

االستخدام أو الحيازة إلشباذ حاجة أو رغبة معينة، وتتنمن المنتجا  التدي يدتم تسدويقها: 
ن، العقدارا ، المنظمدا ، السلع المادية، الخدما ، الخبرا ، األحداث، األشدخاص، األمداك

الواحددة وحددة مميدزة بمجموعدة مدن الخصداتص  المعلومدا ، األفكدار، وتشدك  مفدردة المندت 
  (14)مت  الحجم والسعر والمظهر المادي واللون والطعم وغيرها". 

يتندح مدن التعريدف السدابقة أن مفهدوم اإلنتدداو فدي االصدطالح االقتصدادي يشدم  األشددياء 
 سة التي تلبي حاجة ورغبة اإلنسان. الملموسة وغير الملمو 

 الفرع الياني: المنتجات في االي الح القانوني  
حتددد  نحددديا بمفهدددوم المندددتت  إحاطدددة تامدددة مدددن الناحيدددة القانونيدددة يلدددزم دراسدددتس فدددي التوجيدددس 

م باعتبدددار  مدددن المصدددادر األولددد  واألساسدددية التدددي وندددع  أسسدددس 5891األوروبدددي لعدددام 
، سنبين مفهومس في القانون الفرنسي، وأخيرًا مفهومس في القانون ومفاهيمس القانونية، من تم

 األردني. 
 
 
 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
273- 822 ص          0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

239 

 

 م 0291( في التوجيه األوروبي لعام Productأواًل: مفهوم المنَتج )
م المتعلدددد  5891يوليددددو  41( الصددددادر بتدددداريخ 812-91التوجيددددس األوروبددددي رقددددم )نظددددم 

( منددددس المنددددتت  4  المددددادة )بالمنتجددددا  المعيبددددة أحكامددددس فددددي اتنتددددي وعشددددرين مددددادة، وعرفدددد
(Product :عل  أنس ) ك  منقدول حتد  ولدو كدان متصداًل بمنقدول مخدر أو بعقدار باسدتتناء"

     (15)المواد األولية الزراعية، ومواد الصيد، وتعتبر الكهرباء من المنتجا ". 
ل يتبين من التعريف الساب  أن التوجيس األوروبي وسدع مدن مفهدوم المنتدت  ليشدم  كد  منقدو 

مهما كان حت  ولو كان متصاًل بمنقول مخدر أو بعقدار، واسدتتن  مدن ذلدك منتجدا  المدواد 
األوليدة المتعلقددة بالزراعددة، ويقصددد بددالمواد األوليدة المتعلقددة بالزراعددة: المنتجددا  التددي تخددرو 
من األرض، والمنتجا  الحيوانية، ومنتجا  الصيد من التروة السمكية، بشرؤ أن ال تكون 

عمليددة التصددنيع األولددي، كدد ن يددتم تجميدددها أو يددتم حفظهددا فددي مددواد حافظددة، قددد خنددع  ل
مدن التوجيدس األوروبدي الددول األعنداء بد ن  51سدمح  المدادة  واستتناًء من هذا االستتناء

   (16)يدرجوا المواد األولية الزراعية ومواد الصيد من نمن المنتجا  المعيبة وال يستتنوها. 
 في القانون الفرنسي المنَتجيانيًا: مفهوم 

م 58/1/5899( 898-89رقدم ) إال بعدد صددور قدانون  المندتت لم يعرا القدانون الفرنسدي 
والددذي تددم إدراو نصوصددس فددي القددانون المدددني الفرنسددي تحدد  عنددوان المسددةولية عددن أفعددال 

وقدد عرفد   (17)(.51-5مكدرر  5421، 5421المنتجا  المعيبدة، وذلدك فدي المدواد مدن )
مددن القددانون المددني المنددت  علدد  أندس " كدد  مددال منقدول حتدد  ولددو كددان ( 5421-4المدادة )

ملتصدددقًا بعقدددار ويشدددم  ذلدددك منتجدددا  األرض، وتربيدددة المواشدددي، والصددديد البدددري، وصددديد 
   (18)السمك، وتعتبر الكهرباء من المنتجا ". 

ي التوجيددس األوروبدديتبددين مددن التعريددف السدداب  أن القددانون المدددني الفرنسددي سددار علدد  نهدد  
فوسددددع مددددن نطدددداق مفهددددوم المنددددت  ليشددددم  المنتوجددددا  الصددددناعية والزراعيددددة م 5891لعددددام 

فلدم يقصدر مفهدوم السدلع علد  المنقدوال  الماديدة فقدا، بد  ، والحيوانية وحت  توليد الكهرباء
 La vente de"أدخ  المنقوال  المعنوية من نمن السلع، والتدي تسدم  ببيدع الخددما  

service" وو بالخدمددددة، وأصددددبح ينددددفي الحمايددددة علدددد  الخدددددما  ولددددم فدددددم  فكددددرة المنتدددد
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يقصددراها علدد  األشددياء المنقولددة، فالبددد أن تحظدد  األشددياء والخدددما  بددنفو درجددة الحمايددة 
   (19)واألمان. 

 ياليًا: مفهوم المنَتج في القانون األردني
دني لم ينص القانون المدني األردني علد  مصدطلح المندتت  كمدا هدو الحدال فدي القدانون المد

الفرنسددي، وال حتدد  قددانون التجددارة األردنددي كمددا هددو الحددال فددي قددانون التجددارة المصددري رقددم 
قانون المواصفا  والمقداييو األردندي ( منس، إال إن 21السيما المادة ) 5888( لسنة 51)

قددددد أسددددتعم   م4151( لسددددنة 89م، والقددددانون المعدددددل لددددس رقددددم )4111( لسددددنة 44رقددددم )
المسددتهلك س، إال أنددس لددم ينددع لددس تعريفددًا، أمددا قددانون حمايددة مصددطلح "المنددت " فددي نصوصدد

م فقد استعم  بداًل منس مصطلح السلعة وقد عّرفها في المدادة  4151لسنة  1األردني رقم 
ن الحد  بمدال غيدر 4) ( عل  أنهدا: "أي مدال منقدول يحصد  عليدس المسدتهلك مدن المدزود واك

   .منقول بما في ذلك القوع غير المحرزة كالكهرباء"
ويعتبر مصدطلح السدلعة والمندت  مصدطلحان مترادفدان فدي المعند  إال أن مصدطلح السدلعة 
أشم  من مصطلح المنت ، فالمنت  يدل عل  األنشطة اإلنتاجية والصدناعية، بينمدا السدلعة 

 (20)تدل عل  ك  شديء يمكدن االتجدار بدس مهمدا كدان سدواء كدان مصدنعًا أو غيدر مصدنع، 
علدد  أي مددال منقددول يحصدد  عليددس المسددتهلك مددن المددزود  فصددرا المشددرذ مفهددوم السددلعة

مهما كان هذا المنقول فيستوي أن يكون من المدواد األوليدة المحولدة أو غيدر المحولدة، وقدد 
يكون من المنتجا  الزراعية أو من منتجا  الصيد، كما اعتبر المنقول الدذي ألحد  بعقدار 

قياسًا عل  ذلدك يمكدن اعتبدار االشدتراك من السلع، واعتبر كذلك توليد الكهرباء من السلع و 
 بخدمة األنترن  من السلع.

( مدددن قدددانون حمايدددة المسدددتهلك الحمايدددة علددد  السدددلع 2وقدددد أندددف  الفقدددرة )أ( مدددن المدددادة )
والخدما  عل  حدن سواء، فنص  علد  أن " تعتبدر السدلعة أو الخدمدة معيبدة فدي الحداال  

المحميدة حسدخ مفهدوم قدانون حمايدة المسدتهلك التالية..." لهذا تعتبر الخدمة من المنتجا  
األردندددي، فالمشدددرذ أخدددذ بدددالمفهوم الموسدددع للمندددت ، ولدددم يسدددتتن  مدددن المنتجدددا  المحميدددة إال 
العقار وذلك ألن لس قانون خداص بدس يدنظم أحكامدس، فد ي شديء يمكدن إنتاجدس أو تصدنيعس، 

 نون حمايددة المسددتهلك.أو تحويلددس وتهيتتددس وتوزيعددس يعتبددر مددن المنتجددا  المحميددة وفقددًا لقددا
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ت سيسدددًا علددد  مدددا سدددب ، نسدددتن  أن المشدددرذ األردندددي أندددف  حمايدددة علددد  جميدددع األمدددوال 
المنقولددة والخدددما  دون اسددتتناء ألن الددنص جدداء عامددًا ومطلقددًا، فددالمنت  مددا هددو إال مددال، 
لهذا يعتبر من األشياء التي يمكن تملكها، وقد اعتبر  البعض مال من نوذ خاص، ألنس قد 

 ون من األشياء المنقولة المادية، وقد يكون من األشياء المنقولة المعنوية كالخدما . يك
 الم لب اليال : المفهوم القانوني للعيب الناتج عن المنتجات المعيبة

لدددديو لعيددددوخ المنتجددددا  شددددكاًل أو نوعددددًا واحدددددًا، إنمددددا لهددددا أشددددكال وأنددددواذ مختلفددددة تختلددددف 
، لهذا البد من ونع معايير وانحة لتمييز العيدوخ باختالا المنت  ذاتس وطريقة تصنيعس

التددي تجعدد  المنددت  معيبددًا مددن الناحيددة القانونيددة، وبالتددالي تعطددي الحدد  للمنددرور المطالبددة 
)الفدددرذ  المعدددايير التدددي تحددددد المندددت  المعيدددخبدددالتعويض، لدددذلك، سدددنبين فدددي هدددذا المطلدددخ 

 (. أشكال العيخ في المنتجا  )الفرذ التانياألول(، ومن تم 
 الفرع األول: معايير تحديد العيب في المنتجات المعيبة  

هنالك العديد من المعايير لتحديد المنت  المعيخ، كمعيار السالمة العامة، ومعيدار "الرغبدة 
معيار "الرغبة المعقولدة للمسدتهلكين"، ومعيدار "االسدتعمال العدادي أو المتوقدع المشروعة"، و 

في هذا الفرذ سنبين ماهية هذ  المعايير والدول التي أخدذ  للمنت "، وغيرها من المعايير، 
  بها. 

 أواًل: المعيار المعتمد في القانون الفرنسي والتوجيه األوروبي 
هو المعيدار المعتمدد فدي القدانون الفرنسدي والتوجيدس األوروبدي والدذي  معيار السالمة العامة

ار "الرغبة المشروعة"، وقد نص  يحدد المنت  المعيخ من المنت  اآلمن، ويطل  عليس معي
( مددن التوجيددس األوروبددي فددذكر  أنددس "يجددخ أن يسددتجيخ المنتددوو للسددالمة 2عليددس المددادة )

التدي تنتظرهدا مجمدوذ المسدتهلكين"، وهدذا المعيدار هدو معيدار وسدا بدين المعيدار الشخصددي 
  والمونددوعي فددال يعتمددد علدد  رأي وميددول المسددتهلك الشخصددية فددي تقدديم المنددت ، بدد  علدد

  (21)مراء جمهور المستهلكين بشك  عام. 
فالمعيار األوروبي يقّيم المنت  تقيمًا مونوعيًا، فدال يعتدد برغبدة المسدتهلك إال إذا   

اقترنددد  بالمشدددروعية، وهدددذا المشدددروعية يسدددتمدها القاندددي مدددن الرغبدددة المشدددروعة لجمهدددور 
األكتر حرصًا، وهذا مدا المستهلكين والتي تعتمد عل  رغبة المستهلك العادي أو المستهلك 
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( مدددن التوجيددس األوروبدددي، إال أن االسددتناد إلددد  هددذا المعيدددار سدديةدي إلددد  2ذكرتددس المددادة )
إيجدددداد اخددددتالا فددددي تقدددددير العيددددخ لددددنفو المنددددت  مددددن بلددددد آلخددددر، وذلددددك بسددددبخ الفددددارق 
االجتماعي واالقتصادي والتقافي الموجود في دول االتحاد األوروبي، لذلك قد يلج  القناة 

اإلنددافة إلدد  هددذا المعيددار، إلدد  اسددتخدام عناصددر أخددرع لتحديددد المنددت  المعيددخ، أهمهددا: ب
الونددع الظدداهر للمنددت  والددذي يةسددو عليددس المسددتهلك تقتددس، والتعليمددا  الخاصددة المكتوبددة 

 (22)عل  المنت . 
( مدددن 2وأخدددذ القدددانون الفرنسدددي بمعيدددار "الرغبدددة المشدددروعة"، واسدددتمد أحكامدددس مدددن المدددادة )

علدد  أن  (23)مددن القددانون المدددني الفرنسددي (5421 -8األوروبددي فنصدد  المددادة ) التوجيددس
المنت  يكون معيبًا عندما ال يوفر السالمة التي ينتظرها الشدخص بشدك  مشدروذ، فالقدانون 
الفرنسي يعتبر المنت  معيبًا عندما ال يحق  السالمة المرغوبة بشك ن قانوني ويطبد  معيدار 

 "الرغبة المشروعة". 
 يًا: المعيار المعتمد في القانون األمر يييان

من القناء األمريكدي الدذي  -في األص -إن معيار "الرغبة المشروعة" قد استمد مفهومس 
 Consumer reasonable" )الرغبككككة المعقولككككة للمسككككتهلكيناسدددتحدث معيددددار "

expectation( فدي أواخدر السدتينيا ، والدذي أكدد  بعدد ذلدك القسدم )A 402 مدن قدانون ) 
"  كمعيددار أساسددي رغبككة المسككتهلك العككاديالددذي ونددع معيددار "   (24)المسددةولية األمريكددي

   (25)يميز من خاللس المنت  المعيخ من غير المعيخ. 
إال أن هنالدددك فدددرق جدددوهري بدددين المعيدددار األوروبدددي معيدددار "الرغبدددة المشدددروعة" والمعيددددار 

عددادي"، فالمعيددار األوروبددي يقدديم األمريكددي "الرغبددة المعقولددة" أو معيددار "رغبددة المسددتهلك ال
المنددت  المعيددخ تقيمددًا مونددوعيًا كمددا بينددا فددي األعلدد ، أمددا المعيددار األمريكددي فيقيمددس تقيمددًا 
شخصددديًا فيحدددتكم إلددد  ميدددول المسدددتهلك ورغبتدددس الشخصدددية، لدددذلك قدددد يكدددون المندددت  معيبدددًا 

، فوفقدًا بالنسبة لشخص وغير معيخ بالنسبة آلخر، وذلك حسخ رغبدة وميدول كد  مسدتهلك
لهذا المعيار حت  يعتبر المنت  معيبًا يكفي أن يتب  المستهلك للقاني أن المندت  ال يلبدي 

 (26)رغباتس وميولس الشخصية.
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الخ كور  غيكر باإلنافة إل  ذلك اعتمد النظام األمريكي عل  معيدار مخدر يسدم  بمعيدار "
عد مسةواًل عن األنرار " في تحديد  للمنت  غير اآلمن، والذي ينص عل  أنس: "يالمعقولة

الجسدمانية والماديددة الالحقددة بالمسددتهلكين والمسددتعملين، كدد  مددن يبيددع منتوجددًا معيبددًا يفنددي 
وهدددذا  (27) إلدد  الخطدددورة غيددر معقولدددة تهددددد سددالمة المسدددتهلك أو المسددتعم  أو ممتلكاتدددس."
خطورة في بخالا التوجيس األوروبي والقانون المدني الفرنسي الذي ال يعتمد عل  معيار ال

تحديد المنت  المعيخ، ب  يعتمد عل  معيدار فقددان المندت  للسدالمة التدي يرتنديها جمهدور 
 (28)المستهلكين. 

 ياليًا: المعيار المعتمد في القانون األردني 
أما المشرذ األردني فقد اعتمد في تحديد المنت  المعيخ عل  معيار "االستعمال العدادي أو 

( مددددن قددددانون حمايددددة 2( مددددن الفقددددرة )أ( مددددن المددددادة )5البنددددد )المتوقددددع" للمنددددت  فقددددد نددددص 
عددم تدوافر متطلبدا  السدالمة  تعتبدر السدلعة أو الخدمدة معيبدة فدي حدال المستهلك عل  أن

فيها لغايا  االستعمال العادي أو المتوقع لها، ولم يبين ما ندوذ هدذ  السدالمة، لدذلك يمكدن 
يدددر ذلدددك، ويمكدددن أن تتعلددد  بالمالدددك أو السدددالمة سدددالمة ماديدددة أو جسددددية أو غأن تكدددون 

 بالحاتز أو بالمستعم  أو ب ي شخص مخر، وذلك ألن النص جاء مطلقًا.
ومعيدددار "السدددالمة لغايدددا  االسدددتعمال العدددادي أو المتوقدددع للمندددتت " ال يعتمدددد علددد  الرغبدددة 
المشددروعة كالمعيددار األوروبددي وال علدد  رغبددة المسددتهلك العددادي كالمعيددار األمريكددي، فهددو 
معيار مونوعي بح  يعتمد عل  المنت  ذاتس، ولتحديد ذلك يجخ عل  القاني أن يقددر  
تقددديرًا مونددوعيًا أي حسددخ اسددتعمال وتوقعددا  المسددتهلك العددادي، ولدديو حسددخ اسددتعمال 
وتوقعددا  المنددرور، فددإذا لددم يحقدد  المنددت  السددالمة أتندداء اسددتعمالس العددادي أو المتوقددع لددس 

إذا حققهددا أتندداء ذلددك فددال يعتبددر منتجددًا معيبددًا حتدد  ولددو لددم يحقدد   فيعتبددر منتجددًا معيبددًا، أمددا
 الرغبة المشروعة أو الرغبة الشخصية للمنرور.  
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 الفرع الياني: أشيال العيب في المنتجات المعيبة
( مدددن القددانون المدددني الفرنسدددي علدد  أن المنددت  يكدددون مسددةواًل عدددن 5421نصدد  المددادة )

سدددواء كدددان ملتزًمدددا بعقدددد مدددع المندددرور أم ال، أمدددا  الندددرر الندددات  عدددن عيدددخ فدددي منتجدددس،
المشددرذ األردنددي فقددد فددرق فددي أشددكال العيددخ تبعددًا للعالقددة القانونيددة التددي تددربا المنددرور 

أشكال العيخ المتعلقة  ( من قانون حماية المستهلك2)بالمنت ، فبين  الفقرة )أ( من المادة 
شدددكال العيدددخ المتعلقدددة بالعقدددد وبكيفيدددة بددالمنت  ذاتدددس، وبينددد  الفقدددرة )خ( مدددن نفدددو المددادة أ
 التعاقد مع المستهلك، وذلك عل  النحو اآلتي:  

 االلتدام باإلعالمأواًل: 
ددّرا االلتددزام بدداإلعالم فددي عقددود االسددتهالك علدد  أنددس: " التددزام سدداب  علدد  التعاقددد يتعلدد   ع 

اندا  اإللزاميدة إليجداد بالتزام أحد المتعاقدين ب ن يقدم للمتعاقد اآلخر عند تكوين العقد، البي
رندددا سدددليم كامددد  متندددور علددد  العلدددم بكافددددة تفصددديال  هدددذا العقدددد وذلدددك بسدددبخ ظددددروا 
واعتبارا  معينة قد ترجع إل  وطبيعة هذا العقدد أو صدفة أحدد طرفيدس أو طبيعدة محلدس، أو 
أي اعتبددار مخددر يجعدد  مددن المسددتحي  علدد  أحدددهما أن يلددم ببيانددا  معينددة أو يحددتم عليددس 

شددروعة للطددرا ل خددر، الددذي يلتددزم بندداًء علدد  جميددع هددذ  االعتبددارا  بددااللتزام مددنح تقددة م
 (29)باإلدالء بالبيانا ". 

فااللتزام باإلعالم هو التدزام قدانوني يلتدزم المدزود باإلفصداح عدن كافدة المعلومدا  والبياندا  
جدخ التي تمكن المستهلك مدن معرفدة كد  مدا يتعلد  بالسدلعة أو الخدمدة وشدروؤ التعاقدد، في

عل  المزود قب  إبرامس العقد مع المستهلك أن يعلمس بشروؤ العقدد، وبد ي معلومدة جوهريدة 
 (30)تتعل  بالمنت  السيما األخطار واألنرار التي قد يسببها المنت . 

( مددن قددانون حمايددة المسددتهلك، فنصدد  الفقددرة )أ( منددس علدد  9وهدذا مددا أكددد  عليددس المددادة )
لمسددتهلك أو يوقعددس فددي الخطدد  بخصددوص السددلعة أو أنددس: يحظددر نشددر أي إعددالن ينددل  ا

الخدمدددة، ويعتبدددر اإلعدددالن مندددلال إذا اشدددتم  علددد  بياندددا  أو معلومدددا  خاطتدددة أو غيدددر 
( علد  نشدر أي إعدالن لسدلعة 2صحيحة أو غير كاملة، وحظدر  الفقدرة )خ( مدن المدادة )

 أو خدمة نارة بصحة المستهلك أو سالمتس أو مجهولة المصدر.
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( علد  وجدوخ مطابقدة المندت  للخصداتص 2( مدن الفقدرة )أ( مدن المدادة )8د )كما نص البن
( مدن الفقدرة )أ( 5وأكدد ذلدك البندد )، المعلن عنها أو تحقيقدس للنتدات  المصدرح بهدا للمسدتهلك

( مددددن قددددانون المواصددددفا  والمقدددداييو األردنددددي فددددنص علدددد  وجددددوخ إعددددالم 2مددددن المددددادة )
تحذيرا  التي تمكنس مدن تقيديم المخداطر المترتبدة المستهلك بجميع المعلوما  النرورية وال

عل  استخدام المنت ، فيجخ أن يلتزم المنت  باإلفصداح عدن جميدع المعلومدا  التدي تتعلد  
بالمنت  والمخاطر التي قد تندت  عدن ذلدك، وهدذا االلتدزام هدو التدزام شخصدي فرندتس المدادة 

اعتبداري يقدوم بد ي مدن  ( من قانون المواصدفا  والمقداييو علد  كد  شدخص طبيعدي أو8)
أعمددال التجددارة بمددا فيهددا التوزيددع أو التصددنيع أو يقددوم بدد ي تعدددي  علدد  المنددت  يددةتر علدد  

 سالمتس.  
( من القانون المدني األردني أن المبيع يكون معلومًا عندد المشدتري 222وقد بين  المادة )

ذا كان حانرًا تكفي اإلشارة إ  ليس. ببيان أحوالس وأوصافس المميزة لس واك
يتنح مما سب ، أن عل  المزود أن يعطي المستهلك كافة المعلوما  الصحيحة المتعلقدة 
بالسدددعلة أو الخدمدددة، وبالتزاماتدددس وحقوقدددس، ويجدددخ أن يكدددون ذلدددك فدددي المرحلدددة التدددي تسدددب  
التعاقد حت  يستطيع المستهلك أن يتعرا عل  كافة البيانا  والمعلوما  المتعلقة بالشيء 

فيكدون علدد  بيندة مدن أمددر  بحيدث يسدتطيع أن ي خدذ القددرار الدذي يدرا  مناسددبًا محد  االلتدزام، 
 (31)في نوء حاجتس وهدفس من إبرام العقد. 

وفي حال إخفاء المزود أي معلومة جوهرية تتعل  بدالمنت  أو بشدروؤ العقدد، أو فدي حدال  
علمهددا إعطاتددس جميددع المعلومددا  لكنهددا كلهددا أو جددزء منهددا غيددر صددحيحة، والتددي لددو كددان ي

المسددتهلك أو يعلددم بصددحتها لمددا ابددرم العقددد، كاإلعالنددا  التجاريددة المنددللة والخادعددة التددي 
  (32) تحملس عل  التعاقد، فإذا أخ  المزود باإلعالم فيعتبر أنس قد أخ  بإحدع التزاماتس.

ولما كان االلتزام باإلعالم يسب  مرحلة التعاقدد، تدار جدداًل بدين شدراح القدانون حدول طبيعدة 
 المسةولية الناتجة عن اإلخالل بس، ه  هي مسةولية تقصيرية أم مسةولية عقدية؟ 

فددرأي يددرع أن المسددةولية الناتجددة عددن اإلخددالل بددااللتزام بدداإلعالم هددي مسددةولية تقصدديرية، 
ورأي  (33)ألنها تسب  إبرام العقد، فال مجال للقول بوجود مسةولية عقدية لعدم وجود عقد، 

سةولية هي مسةولية عقدية بالرغم من أنها تنش  قبد  إبدرام العقدد، إال مخر يقول إن هذ  الم
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أن اإلخددالل بهددا ال يكددون إال أتندداء تنفيددذ العقددد وبسددبخ العقددد، فددال يمكددن أن تنشدد  إال وجددد 
 (34) عقد وتم اإلخالل بس.

 وحسخ قانون حماية المستهلك األردني فإن اإلخالل بااللتزام باإلعالم يعتبر إخالال عقددياً 
( مندس، 2تطب  عليدس أحكدام المسدةولية العقديدة، وذلدك حسدخ ندص الفقدرة )خ( مدن المدادة )

فيعتبددددر إخفاتددددس أي معلومددددة جوهريددددة عددددن المنددددت  أو الخدمددددة إخددددالاًل بالتزاماتددددس العقديددددة، 
ذا حصدد  نددرر  فمخالفتددس لددذلك يعتبددر عيبددًا مددن عيددوخ الرنددا الددذي يسددتوجخ الفسددخ، واك

 تعويض. جراء ذلك يمكنس المطالبة بال
 يانيًا: االلتدام بالم ابقة

( مددن قددانون حمايددة المسددتهلك، أن إخددالل المنددت   بالمطابقددة 2بيندد  الفقددرة )أ( مددن المددادة )
خالل المنت   بالمطابقة يتجسد بد :  يعتبر شكاًل من أشكال العيخ، واك

 عدم مطابقة المنت  للقواعد الفنية اإللزامية.  .5
 عدم مطابقة المنت  للجودة. .4
 م ابقة المنتج للقواعد الفنية اإللدامية عدم  .0

( مدددن قدددانون حمايدددة المسدددتهلك علددد  وجدددوخ 2( مدددن الفقدددرة )أ( مدددن المدددادة )4ندددص البندددد )
قدددانون المواصدددفا  ( مدددن 4مطابقدددة المندددت  للقواعدددد الفنيدددة اإللزاميدددة، وقدددد عرفددد  المدددادة )

م، 4151( لسنة 89م، والقانون المعدل لس رقم )4111( لسنة 44والمقاييو األردني رقم )
عل  أنهدا: "وتيقدة تحددد فيهدا خصداتص الخدمدة أو المندت  أو طدرق اإلنتداو  القاعد  الفنية

وأنظمدددددة اإلدارة، وقدددددد تشدددددم  أيندددددًا المصدددددطلحا  والرمدددددوز والبياندددددا  والتغليدددددف ووندددددع 
العالما  ومتطلبا  بطاقة البيان التي تطب  عل  المنت  أو طرق إنتاجس أو تقتصر علد  

 وتكون المطابقة إلزامية". أي منها 
فيتعلدد  هددذا العيددخ بشددك ن أسدداو فددي الخطدد  الفنددي النددات  عددن عدددم مطابقددة المنددت  للقواعددد 
الفنية اإلجبارية التي تفرض عل  المنت  حتد  يحقد  األمدن والسدالمة لرشدخاص واألمدوال 

عم  الذي يقدوم باعتبار  محترفًا لل-وفقًا لالستخدام العادي والمتوقع لس، فيجخ عل  المنت  
أن يبذل العنايدة الالزمدة ليطداب  المندت  جميدع القواعدد الفنيدة اإللزاميدة، وهدذا مدا أكدد   -بس 

( مددن قددانون المواصددفا  والمقدداييو األردنددي، الددذي 2( مددن الفقددرة )أ( مددن المددادة )5البنددد )
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نددت ، شددد علد  وجددوخ مطابقدة المندت  للقواعددد الفنيدة، وفدي حددال عددم وجدود قواعددد فنيدة للم
 فيجخ أن يكون المنت  أمنًا لالستخدام.  

مما سب  يتبدين أن عيدخ عددم مطابقدة المندت  للقواعدد الفنيدة اإللزاميدة هدو عيدخ موندوعي 
بحدد  يتعلدد  بددالمنت  ذاتددس، فددإذا لددم يطدداب  القواعددد الفنيددة اإللزاميددة فددال يعتبددر منتجددًا ممنددًا 

ال ولدم يندت  عندس أي ندرر، أمدا يحق  السالمة للمسدتهلك حتد  ولدو كدان صدالحًا لالسدتعم
إذا كان مطابقًا للقواعدد الفنيدة اإللزاميدة، فيعتبدر منتجدًا ممندًا حتد  ولدو لدم يلدخ  رغبدة وميدول 

  المستهلك. 
   عدم م ابقة المنتج للجود  .9

( شددكاًل مخدرًا مدن أشدكال العيدخ فدي المنتجددا  2( مدن الفقدرة )أ( مدن المدادة )2ندص البندد )
قددانون المواصددفا  والمقدداييو األردنددي ( مددن 4ة، وعرفدد  المددادة )وهددو عدددم مطابقتددس للجددود

عل  أنها: "عالمة مطابقدة تددل علد  أن خصداتص المندت  تحقد  متطلبدا  عالمة الجود  
أعلدد  فنيددًا مددن متطلبددا  المواصددفا  القياسددية أو تحقدد  متطلبددا  أخددرع تنددعها مةسسددة 

مصددرح بهدا أو وجددد خلد  أو نقددص فددإذا لدم يحقدد  المندت  الجدودة الالمواصدفا  والمقداييو". 
فيددس أو عدددم صددالحيتس لالسددتعمال وفقددا لمددا أعددد لددس للمدددة التددي تتناسددخ وطبيعتددس، فيعتبددر 

 منتجًا معيبًا وال يحق  معيار السالمة العامة.
المبحككك  اليكككاني: ال  يعكككة القانونيكككة لمسكككؤولية المنكككتج عكككن منتجاتكككه المعيبكككة وا يكككار 

 القانونية الناشئة عنها 
أن كدد  فددرد فددي المجتمددع يمددارو نشدداطس وأعمالددس نددمن اإلطددار الددذي تسددمح بددس  األصدد 

ذا تجدداوز ذلددك وقددام بفعدد  مجددرم مددن الناحيددة القانونيددة  القددوانين المعمددول بهددا فددي الدولددة، واك
ذا نددت  عددن هددذا الفعدد  نددرر فتحددرك نددد  المسددةولية  فتقددوم تجاهددس المسددةولية الجناتيددة، واك

ذا لددددم يكددددن الفعدددد  مج رمددددًا مددددن الناحيددددة القانونيددددة وأحدددددث هددددذا الفعدددد  نددددررًا المدنيددددة، واك
لرشدددددخاص أو للممتلكدددددا  أو لرتندددددين معدددددًا فتحدددددرك ندددددد  المسدددددةولية المدنيدددددة المتمتلدددددة 
بالتعويض عن الندرر،  وهدذا التعدويض يختلدف بداختالا ندوذ الندرر: ماديدًا أو معنويدًا، 

هددو : مددا هددو التكييددف  وطبيعددة المسددةولية: عقديددة أم تقصدديرية، والسددةال الددذي يطددرح هنددا
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القدددانوني للمسدددةولية الناتجدددة عدددن المنتجدددا  المعيبدددة؟ )المطلدددخ األول(، ومدددا هدددي اآلتدددار 
 القانونية للمسةولية الناتجة عن المنتجا  المعيبة؟ )المطلخ التاني(.  

 الم لب األول: التكييف القانوني لمسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة 
نددة عنددد إخددالل الشددخص بااللتزامددا  التددي يلتددزم بهددا تجددا  الغيددر، وقددد تقددوم المسددةولية المدي

يكدددون مصددددرها القدددانون أو االتفددداق، فدددإذا كدددان مصددددرها القدددانون فنكدددون أمدددام المسدددةولية 
 La)أو كمددددددا سددددددماها القددددددانون الفرنسددددددي "بالمسددددددةولية غيددددددر العقديددددددة"  التقصدددددديرية

responsabilité extracontractuelle) ذا كددددان مصدددددر ها العقددددد فنكددددون بصدددددد ، واك
وال أحد ينكر الفدرق الكبيدر ، ( La responsabilité contractuelleالمسةولية العقدية )

بدددين المسدددةوليتين سدددواء مدددن حيدددث المصددددر أو الطبيعدددة وحتددد  النتيجدددة، فتقدددوم المسدددةولية 
و العقدية نتيجة اإلخالل بالعقد، لهدذا ال تنشد  إال بدين األطدراا المدوقعين عليدس، علد  عكد

المسددةولية التقصدديرية التددي تقددوم بددين أشددخاص ال تددربطهم أي عالقددة سددابقة، فتنشدد  نتيجددة 
وقددد  (35)اإلخددالل بددالتزام قددانوني عددام منددمونس التددزم جميددع األفددراد بعدددم اإلنددرار بددالغير،

تنت  المسةولية المدنية نتيجة اجتماذ أكتر من التزام في نفو الوقد ، كاجتمداذ المسدةولية 
قصدديرية معددًا، وذلددك عندددما يشددترك أكتددر مددن شددخص فددي إحددداث نددرر واحددد، العقديددة والت

ففي هدذ  الحالدة ينشد  التدزام تنداممي بيدنهم ويسد لون حسدخ أحكدام المسدةولية التنداممية، 
لتونح ذلك أكتر البد من اإلجابة عل  السةال التالي: ما هي الطبيعة القانونية للمسةولية 

 ي: مسةولية عقدية؟ أم تقصيرية؟ أم تناممية؟ الناتجة عن المنتجا  المعيبة ه  ه
 الفرع األول: المسؤولية العقدية 

فدددي العدددادة ال يتعاقدددد المسدددتهلك مدددع المندددت  بشدددك  مباشدددر، فدددال يوجدددد بينهمدددا أي عالقدددة 
تعاقدية، لهذا وحسخ القواعد العامة ال يمكن أن يس ل المنت  عن العيدخ فدي منتجاتدس وفقدًا 

يدة، لكدن يمكدن أن يسد ل البداتع الدذي أبدرم العقدد مدع المسدتهلك عدن ألحكام المسدةولية العقد
( 145-154نمان العيوخ الخفية في السلعة، ويرجدع أسداو ذلدك إلد  نصدوص المدواد )

( مددن القددانون المدددني 5228 -5225مددن القددانون المدددني األردنددي والتددي تقابلهددا المددواد )
أن يعتبر البيدع منعقددًا علد  أسداو  ( عل 154( من المادة )5الفرنسي، فقد أكد  الفقرة )

( مدن القدانون المددني األردندي شدروؤ العيدخ 158خلو المبيدع مدن العيدوخ، وبيند  المدادة )
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الذي ينمنس الباتع، فنص  عل  أنس إذا ظهر فدي المبيدع عيدخ قدديم كدان المشدتري مخيدرًا 
نقصس العيخ مدن إن شاء رد  أو شاء قبلس بالتمن المسم  وليو لس إمساكس والمطالبة بما أ

التمن، ويعتبر العيخ قديما إذا كان موجودًا في المبيع قب  البيع أو حدث بعد  وهو في يدد 
الباتع قب  التسدليم، ويعتبدر العيدخ الحدادث عندد المشدتري بحكدم القدديم إذا كدان مسدتندًا إلد  

الدذي  سبخ قديم موجود في المبيع عند الباتع، كما ويشترؤ بس أن يكون خفيدا، والخفدي هدو
ال يعرا بمشاهدة ظداهر المبيدع أو ال يتبيندس الشدخص العدادي أو ال يكشدفس غيدر خبيدر أو 

 ال يظهر إال بالتجربة.
ذا كان  أحكام العيخ الخفي في القدانون المددني ال تغطدي كافدة جواندخ الحمايدة المرجدوة  واك

لد  أطدراا في قانون حماية المستهلك وقانون المواصدفا  والمقداييو، فهدي ال تطبد  إال ع
العقددد أي بددين البدداتع والمشددتري، وذلددك إعمددااًل لمبدددأ نسددبية متددار العقددد، ف حكامددس ال تتعدددع 
األشددددخاص المددددوقعين عليددددس، فددددال تشددددم  المددددزودين والمنتجددددين المددددذكورين فددددي القددددانونيين 
السددابقين، لددذلك ولتددوفير حمايددة أفندد  للمسددتهلك البددد مددن توسدديع داتددرة االلتزامددا  الناشددتة 

يددوخ الناتجددة عددن السددلعة أو الخدمددة المنصددوص عليهددا فددي القددانونين المددذكورين،  عددن الع
فالبدددد مدددن تطبيددد  جميدددع االلتزامدددا  الدددواردة فيهمدددا علددد  المصدددنعين والمنتجدددين المحتدددرفين 
الدذين ليسددوا طرفددًا مباشددرًا فدي العقددد، السدديما االلتددزام بدداإلعالم كمدا بينددا فددي األعلدد ، والددذي 

عة أن يددددلي بكافدددة المعلومدددا  المتعلقدددة بهدددا مدددن حيدددث طريقدددة يوجدددخ مصدددنع ومندددت  السدددل
االسددتخدام اآلمددن وشدددروطس، وكيفيددة االسددتخدام الخددداطت، والمخدداطر التددي قدددد تددنجم عندددس، 
وغير ذلك من المعلوما  الجوهرية المتعلقدة بدس، وذلدك مدن أجد  أخدذ االحتياطدا  الالزمدة 

هدذ  المعلومدا  واندحة ومفهومدة  وتجنخ المخاطر التي قد تنت  عن ذلك، والبد أن تكدون 
لرشخاص الموجس لهم وال يكتنفها أي غموض، وهذ االلتزام يسم  بااللتزام المهني الساب  

   (36)عل  التعاقد. 
يتبدددين ممدددا سدددب ، أن هنالدددك قصدددور فدددي تطبيددد  األحكدددام العامدددة للمسدددةولية العقديدددة علددد  

قددة تعاقديددة مباشددرة بيددنهم، لهددذا العالقددة بددين المنتجددين والمسددتهلكين، وذلددك لعدددم وجددود عال
فاألص  أن المستهلك ال يمكن لدس أن يطالدخ المندت  بدالتعويض بنداًء علد  األحكدام العامدة 
للمسةولية العقدية المنصوص عليها في القدانون المددني، ولكدن يمكندس فعد  ذلدك بنداًء علد  
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صددددفا  األحكددددام الخاصددددة المنصددددوص عليهددددا فددددي قددددانون حمايددددة المسددددتهلك وقددددانون الموا
والمقدداييو، وال بددد أن يتبدد  إخددالل المنددت  بإحدددع االلتزامددا  التعاقديددة المنصددوص عليهددا 

( مددددن قددددانون حمايددددة 2فدددي القددددانونين السددددابقين، السدددديما إخاللددددس بدددالفقرة )خ( مددددن المددددادة )
المستهلك التي بينها فدي األعلد ، وهدذا أمدر شداق علد  المسدتهلك، ألن معظدم المسدتهلكين 

مددةهلين فنيدًا الكتشداا ذلددك، لهدذا ال تدتالءم أحكددام المسدةولية العقديدة مددع  -بالعدادة-ليسدوا 
كتير من األنرار الناتجة عدن المنتجدا  المعيبدة، لدذلك البدد للبحدث فدي أحكدام المسدةولية 

 التقصيرية لنرع ه  تتالءم أحكامها مع األنرار الناتجة عن المنتجا  المعيبة.  
  ة الفرع الياني: المسؤولية التقيير 

أفرد المشرذ األردني الفص  التالث من الباخ األول للمسةولية التقصيرية وذلدك فدي المدواد 
( من القانون المددني وعنوندس "بالفعد  الندار". وأسداو هدذ  المسدةولية يرتكدز 412-485)

( التددي تددنص علدد  أن " كدد  إنددرار بددالغير يلددزم فاعلددس ولددو غيددر مميددز 412علدد  المددادة )
هدذ  المدادة المسدةولية التقصديرية علد  أسداو الندرر، بمعند  أن  ف سسد   ." بالندمان

المشددددرذ األردنددددي اخددددذ بالنظريددددة المونددددوعية ولدددديو بالنظريددددة الشخصددددية المةسسددددة علدددد  
الخط ، لكن السةال الذي يتدار هندا هدو هد  أن المشدرذ األردندي أخدذ بالنظريدة الموندوعية 

السددديما فيمدددا يتعلددد  بالمسدددةولية الناتجدددة عدددن  بشدددك ن مطلددد  ولدددم ي خدددذ بالنظريدددة الشخصدددية
. يكددون 5( تجيددخ علدد  هددذا التسدداةل فتددنص علدد  أنددس: "411المنتجددا  المعيبددة؟ المددادة )

ذا 4اإلندرار بالمباشدرة أو بالتسدبخ.  . فدددإن كددددان بالمباشدددرة لدددزم الندددمان وال شدددرؤ لددددس، واك
 كون الفع  مفنيًا إل  النرر." وقددع بالتسددبخ فيشترؤ التعدي أو التعمد أو أن ي

لمعرفة مفهوم اإلنرار بالمباشدرة أو بالتسدبخ بشدك ن موسدع البدد مدن الرجدوذ إلد  نصدوص 
( اإلنددرار بالمباشددرة علدد  أنددس: "إتددالا 991مجلددة األحكددام العدليددة، حيددث عرفدد  المددادة )

مدادة الشيء بالذا  مدن غيدر أن يتخلد  بدين فعد  المباشدر والمتلدف شديء مخدر". وعرفد  ال
( اإلنددرار بالتسددبخ علدد  أنددس: " السددبخ فددي تلددف شدديء يعنددي أن يحدددث شدديء مددا 999)

 يفني عادة إل  تلف شيء مخر ويقال لفاعلس متسبخ". 
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( فددإن النددرر إذا حصدد  بشددك ن مباشددر يلددزم فاعلددس التعددويض 411ووفقددًا ألحكددام المددادة )
 إذا كددددان متعددددديًا أو دون أي شددددرؤ، أمددددا إذا وقددددع بالتسددددبخ فددددال يلددددزم فاعلددددس التعددددويض إال

متعمددددًا أحدددداث الندددرر، أو إذا كددددان الفعددد  بحدددد ذاتدددس مفندددديًا إلددد  الندددرر، فدددال يسدددد ل 
المتسبخ عن النرر إال إذا قصد إحداتس أو كان مهماًل، ففي حالة التسبخ يطب  القدانون 
ذا كاندد   المدددني النظريددة الشخصددية المبنيددة علدد  أسدداو الخطدد  وذلددك بشددك ن اسددتتناتي، واك

حدداال  النددرر الناشددتة عددن عيددخ فددي المنددت  ناتجددة عددن التسددبخ ولدديو المباشددرة،  معظددم
فيجخ عل  المنرور إتبا  خط  المنت  أي تعديس أو تعمد  أحدداث الندرر المتجسدد إمدا 
بإهمالدددس أو تقصدددير  فدددي اتخددداذ التددددابير الالزمدددة ألن يكدددون المندددت  ممندددًا ويحقددد  السدددالمة 

   (   37)المتوقعة. 
(، هيتددة  222/5888حكددم محكمددة التمييددز األردنيددة بصددفتها الحقوقيددة رقددم )وهددذا مددا أكددد  

، علدد  أن: "كدد  إنددرار بددالغير يلددزم فاعلددس بنددمان النددرر  1/4/5882خماسددية بتدداريخ 
 412إذا كان بالمباشرة، ويشترؤ فيس التعدي أو التعمدد إذا كدان بالتسدبخ عمداًل بالمدادتين )

إن عدددددم اتخدددداذ شددددركة الكهربدددداء تدددددابير خاصددددة ( مددددن القددددانون المدددددني، وعليددددس فدددد 411و 
ألسالك النغا العالي المارة فوق أسطح المندازل لمندع حددوث الندرر للغيدر يعتبدر تعدديًا 

( المشددار إليهددا، ويرتددخ مسددةولية شددركة الكهربدداء عددن 411بددالمعن  المقصددود فددي المددادة )
النددرر، إذ قددد األنددرار الالحقددة بالمنددرورة وال يشددترؤ ذلددك صدددور حكددم جزاتددي بتبددو  
 (38)يكون النرر ناجمًا عن جرم جزاتي أو عن فع  نار ال يشك  جريمة ". 

وهذا عل  عكو مدا تبندا  التوجيدس األوروبدي والدذي أخدذ بالنظريدة الموندوعية التدي تةسدو 
( مدددن 5المسدددةولية علددد  أسددداو الندددرر ولددديو علددد  أسددداو الخطددد ، فقدددد أكدددد  المدددادة )

علدد  أسدداو الخطدد ،  يجددخ أن يتبدد  العيددخ فددي المنتددت  التوجيددس األوروبددي أن المنددرور ال
  (39)،"المنت   مسدةول عدن الندرر الدذي يحددث بسدبخ عيدخ فدي منتجدس فنص  عل  أن: "

فهذ  المادة تفترض وجود خط  المنت   بمجرد أن يتب  المنرور العيخ في المنتت  وعالقة 
قانون المدني الفرنسي والتي ( من ال5421-9وهذا ما أكدتس المادة )   (40) السببية بينهما.

توجددخ علدد  المنددرور أن يتبدد  النددرر، والعيددخ، وعالقددة السددببية بددين النددرر والعيددخ. 
(41) 
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لددذلك تختلددف دعددوع المسددةولية التددي تقددام نددد البدداتع أو المددوزذ عنهددا نددد المنددت ، ففددي 
فعدس، الدعوع المقامة ند الباتع يكفي إتبا  أن العيخ قد انتقص من قيمة المبيدع أو مدن ن

أمدا فدي دعدوع المسدةولية ندد المندت  فالبدد مدن إقامدة الددلي  علد  أن العيدخ الموجدود فدي 
تبددا  عالقددة السددببية  السددلعة هددو الددذي أحدددث النددرر، فالبددد مددن ربددا العيددخ بالنددرر واك

  (42)بينهما. 
وهدددو فدددي العدددادة غيددددر  –ومدددع تطدددور الصدددناعا  وتعقيددددها قدددد يصدددعخ علددد  المندددرور 

طددة السدببية بددين النددرر والعيدخ، األمددر الدذي قددد يدةدي إلدد  تعتددر مددن إتبدا  راب -محتدرا
المندددرور مدددن إتبدددا  أن العيدددخ هدددو الدددذي سدددبخ الندددرر، وبالتدددالي يدددتملص المندددت  مدددن 
تعويض المنرور، لهذا، في بعدض األحيدان ال يمكدن تطبيد  أحكدام المسدةولية التقصديرية 

عددن المنتجددا  المعيبددة،  علدد  كتيددر مددن الحدداال  المتعلقددة بددالتعويض عددن النددرر النددات 
لدددذلك البدددد  (43)لعددددم وجدددود نصدددوص قانونيدددة فدددي القدددانون األردندددي تفتدددرض خطددد  المندددت . 

للمشددددرذ األردنددددي أن يددددنص علدددد  قرينددددة قانونيددددة تفتددددرض خطدددد  المنددددت ، وبالتددددالي تتحقدددد  
مسدددةولية المندددت  بمجدددرد إتبدددا  الندددرر والعيدددخ فدددي المندددًت  وعالقدددة السدددببية بينهمدددا، وهدددذا 

علدد  المنددرور بحيددث إذا أتبدد  ذلددك فددال يطالددخ بإتبددا  خطدد  المنددت  أو المددزود، تسددهياًل 
لدددذلك ن مددد  مدددن المشدددرذ األردندددي أن يدددنص علددد  قريندددة قانونيدددة تفتدددرض خطددد  المندددت  فدددي 

 (44)المنتجا  المعيبة. 
نالحدددم ممدددا سدددب ، أندددس يصدددعخ فدددي كتيدددر مدددن األحيدددان تطبيددد  أحكدددام المسدددةولية العقديدددة 

تقصيرية عل  األنرار الناتجة عن المنتجا  المعيبة، حيث أن أحكام وأحكام المسةولية ال
ال تتوافدد  مددع ماهيددة هددذ  اإلنددرار، فتطبيدد  أحدددع  -فددي كتيددر مددن األحيددان-كدداًل منهمددا 

هاتين المسةوليتين دون األخرع عل  هذ  األنرار قد يةدي إل  إفال  بعدض األشدخاص 
حداث النرر، وذلدك ألن المسدةولية الناتجدة من المساتلة القانونية بالرغم من مساهمتهم بإ

عن هذ  األنرار مةسسة بناًء عل  األحكام العامدة للقدانون المددني وأحكدام قدانوني حمايدة 
المسددتهلك والمواصددفا  والمقدداييو كمددا بينددا فددي األعلدد ، ،وهددذ القددوانين قاصددرة فددي تغطيددة 

بخ طبيعددددة هددددذ  جميددددع جوانددددخ المسددددةولية الناتجددددة عددددن هددددذ  األنددددرار، ويرجددددع ذلددددك بسدددد
المسددةولية الناتجددة عددن اجتمدداذ مسددةولية عدددة أشددخاص فددي من معددًا فددي إحددداث النددرر، 
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وناتجدددة كدددذلك عدددن اجتمددداذ عددددة عمليدددا  متتاليدددة ومتداخلدددة بعندددها بدددبعض مدددن مرحلدددة 
اإلنتدداو مددرورًا بددالتوزيع وانتهدداًء بددالبيع، لهددذا ال يوجددد مسددةولية واحدددة بدد  هنالددك تعدددد فددي 

أشخاص ولعدة أسباخ من أجد  التعدويض عدن ندررن واحدد، والدذي يعقدد  المسةوليا  لعدة
األمر أكتر أن مصدر وطبيعة ك  مسةولية من هذ  المسةوليا  مختلدف اختالفدًا جوهريدًا،  
فقد يكون أحد األشخاص مسةواًل عن النرر وفقدًا ألحكدام المسدةولية العقديدة وذلدك لوجدود 

لمشددتري، وقددد يكددون شددخص مخددر مسددةول عددن عقددد بينددس وبددين المنددرور كحالددة البدداتع وا
الندددرر وفقدددًا ألحكدددام المسدددةولية التقصددديرية كحالدددة المندددت  والمشدددتري، فالمشدددتري يطالدددخ 
المنددت  بتعوينددس عددن النددرر الددذي لحقددس بسددبخ عيددخ مصددنعي فددي السددلعة، فالمنددرور 
ا يحدد  لددس مطالبددة الشددخص الددذي اشددترع منددس السددلعة وفقددًا ألحكددام المسددةولية العقديددة، كمدد
ويحددد  لدددس أن يطالدددخ المندددت  وفقدددًا ألحكدددام المسدددةولية التقصددديرية، لهدددذا يوجدددد داتدددن واحدددد 
يطالدخ عددة مددينين بتعويندس عدن نددرر واحدد، فكالهمدا مسدةول عدن تعدويض المنددرور 
لكن بسبخ ومصددر مختلدف عدن اآلخدر، واألصد  أندس فدي حدال تعددد المددينين بددين واحدد 

م كددداًل حسددخ نصددديبس فددي ذلدددك، إال إذا كددان هنالدددك تجددا  داتددن واحدددد أن ينقسددم الددددين بيددنه
تندددامنًا بيددددنهم، والتندددامن ال يفتددددرض بدددد  يجدددخ أن يددددنص عليددددس القدددانون أو يتفدددد  عليددددس 

( مدن القدانون المددني األردندي وألن التندامن كنظدام 412األطراا، وهذا ما أكدتس المادة )
نون إلد  أن االلتدزام فدي استتناتي، ال يتقرر إال بنص أو اتفاق، فقدد اتجدس بعدض شدراح القدا

  (45)هذ  الحالة يكون التزامًا تنامميًا. 
 الفرع اليال : المسؤولية التضاممية 

لددددم ي عددددرا القددددانون المدددددني األردنددددي وال القددددانون المدددددني الفرنسددددي المسددددةولية التندددداممية، 
فمعظدددم أحكامهدددا اسدددتمد  وتطدددور  مدددن الفقدددس والقنددداء الفرنسددديان، حيدددث سدددار القنددداء 

ي في البداية عل  منوال القانون الروماني، فكان  المحاكم تقني عند اشتراك أكتر الفرنس
من شخص في إحداث نرر واحد مدع عددم إمكانيدة تحديدد حصدة أي مدنهم فيدس، بد ن كد  
واحددد مددنهم هددو الددذي أحدددث كدد  النددرر ويلتددزم بتعوينددس كدداماًل دون أن تحكددم المحكمددة 

بد  يجدخ أن يتفد  عليدس األطدراا أو أن يدنص بتنامنهم، وذلك ألن التنامن ال يفتدرض 
  (46) عليس القانون.
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بعد صدور العديد مدن أحكدام المحداكم التدي تلدزم عددة أشدخاص بتعدويض داتدن عدن ندرر 
واحدددد دون أن يكدددون بيدددنهم اتفددداق أو ندددص قدددانوني يقندددي بتندددامنهم، بددددأ شدددراح القدددانون 

(  والتندددامن النددداقص solidarité parfaiteالفرنسدددي يميدددزون بدددين التندددامن الكامددد  )
(solidarité imparfaite فدرأي بعندهم أن التندامن يكدون كداماًل عندد وجدود مصدلحة ،)

مشددددتركة بددددين المدددددينين، ويكددددون ناقصددددًا عنددددد انعدددددام المصددددلحة بيددددنهم، ورأي مخددددرون أن 
التنددامن يكددون كدداماًل إذا نددص عليددس المشددرذ وأقددام عالقددة قانونيددة مباشددرة بددين المدددينين، 

قصددًا عندددما ال يددنص عليددس المشددرذ أو عندددما يقتصددر المشددرذ علدد  إعطدداء الحدد  ويكددون نا
للددداتن أن يطالددخ أكتددر مددن مدددين بدددين واحددد، وتطددور مفهددوم التنددامن الندداقص إلدد  أن 

 Laاسدددددددتقر شدددددددراح القدددددددانون الفرنسدددددددي علددددددد  تسدددددددميتس بالمسدددددددةولية التنددددددداممية ) 
in solidumResponsabilité .)(47   )  

التنددداممية علددد  تعددددد الدددروابا واسدددتقاللها، فالدددداتن يدددرتبا بكددد  مددددين وترتكدددز المسدددةولية 
برابطدة مختلفددة ومسددتقلة عددن المدددينين اآلخددرين، وهددةالء يلتزمددون بسددداد ديددن واحددد دون أن 
يكون بينهم تنامن، فعالقة ك  واحد منهم مستقلة عدن اآلخدر بمعند  أن لكد  مددين مدنهم 

لتنداممية تنشد  نتيجدة تجمدع عددة ديدون مسدتقلة دين مستق  عن اآلخر، لذلك فالمسدةولية ا
  (  48)تتجمع مع بعنها البعض لتكون دين واحد يلتزم عدة مدينين بسداد . 

وقد تكون هذ  الديون المتجمعة ذا  طبيعة واحدة، ك ن تكون جميعها ناتجة عن مسةولية 
لفدة فينشد  عقدية، أو أن جميعها ناتجة عدن مسدةولية تقصديرية، وقدد تكدون ذا  طبداتع مخت

بعنها عن مسةولية عقدية والبعض اآلخر عن مسةولية تقصيرية وهذا هو األغلخ األعم 
فدددددي المسدددددةولية التنددددداممية، كدددددالتزام شدددددركة التددددد مين والشدددددخص والمدددددةمن لدددددس بتعدددددويض 

عالوة عل  ذلدك، قدد يختلدف مقددار كد  ديدن فيهدا وذلدك ألن كد  ديدن منهدا  (49)المنرور.
استقالاًل تامًا عن باقي الديون، لذلك يكون عدد الدديون فدي  لس طبيعتس الخاص بس ومستق 

المسددةولية التندداممية بعدددد المدددينين، وهددذا يددةدي إلدد  تعدددد محددال ومصددادر الددديون فيهددا 
   (50)بعدد المدينين،
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فتقددوم المسددةولية التندداممية فددي حددال نشددوء التددزام لعدددة مدددينين تجددا  داتددن واحددد يطددالبهم 
والروابا والمحال المتعدددة، فمدا يميدز المسدةولية التنداممية هدو بنفو الدين ذي المصادر 

تعدددد مصددادرها وروابطهددا ومحالهددا، فقددد تنشدد  عددن التزامددا  عقديددة بحتددة، كدد ن يكددون كدد  
مددين مدرتبا بالدداتن بعقدد مسدتق  عدن المدددين اآلخدر، وقدد تكدون ناتجدة عدن الفعد  النددار 

واحدد دون أن يدنص القدانون  وذلك عندما يشترك أكتر من شخص بإحداث نرر لشدخص
عل  تنامنهم، وقد تنش  نتيجة اجتماذ المسةولية العقديدة والتقصديرية فدي من معدًا، فيكدون 
أحدددددد المددددددينين ملتزمدددددًا تجدددددا  الدددددداتن وفقدددددًا للمسدددددةولية العقديدددددة، واآلخدددددر وفقدددددًا للمسدددددةولية 

بطتس القانونية، التقصيرية، فك  دين مستق  استقالاًل تامًا عن اآلخر في مصدر  ومحلس ورا
فدال يوجدد فدي االلتدزام   (51) ويرجع ذلك لالستقالل التام فدي عالقدة كد  مددين عدن اآلخدر، 

التناممي دين واحد مشترك بين جميع المدينين، ب  يوجد عدة ديون متماتلة إذا تم الوفاء 
ين ب حدددها تبددرء ذمدددة المدددينين اآلخدددرين، وبالتددالي ال يحدد  للدددداتن بعددد ذلدددك مطددالبتهم بالدددد

النعددددام مصدددلحتس فدددي ذلدددك، فددداألتر القدددانوني لاللتدددزام التنددداممي هدددو نفدددو األتدددر لاللتدددزام 
  (52)التنامني.

إال أن هنالددك فددرق كبيددر بددين أحكددام المسددةولية التندداممية وأحكددام المسددةولية التنددامنية، 
 فتتميددز المسددةولية التندداممية بتعدددد مصددادرها ومحالهددا وروابطهددا القانونيددة، كمددا ال توجددد
مصددلحة مشددتركة بددين المدددينين فددي سددداد الدددين كمددا هددو الحددال فددي المسددةولية التنددامنية، 
باإلنددافة إلدد  أنهددا قددد تحدددث بالصدددفة أو نتيجددة ظددروا ال دخدد  إلرادة الددداتن بهددا، فددال 
تنشدد  نتيجددة اتفدداق األطددراا عليهددا وال بموجددخ نددص قددانوني، وهددذا علدد  عكددو المسددةولية 

د روابطها القانونية ووحدة مصدرها ومحلها، فهنالدك عددة روابدا التنامنية التي تتميز بتعد
قانونيددة تجمددع الددداتن بالمدددينين فمحدد  الدددين ومصدددر  واحددد وهددو إمددا التعددويض عددن فعدد  
ندار اشددترك فيدس عدددة أشدخاص ونددص القدانون علدد  تندامنهم، أو نتيجددة عقدد أبددرم واتفدد  

ود مصددلحة مشددتركة بددين المدددينين أطرافددس أن يكونددوا متنددامنين فددي تنفيددذ ، كمددا تتسددم بوجدد
في سداد الدين فتتقرر النيابة التبادلية بينهم في تنفيذ االلتدزام، عدالوة علد  أنهدا ال تفتدرض 

  (53)  ب  يجخ أن يتف  عليها األطراا أو أن ينص عليها القانون.
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وبتطبي  أحكام المسةولية التناممية علد  األندرار الناتجدة عدن المنتجدا  المعيبدة، يحد  
للمسددتهلك مطالبددة أكتددر مددن شددخصن فددي نفددو الوقدد ، فيمكنددس مطالبددة المددزود والبدداتع معددًا 
لتعوينددس عددن النددرر الددذي لحقددس مددن جددراء ذلددك، فيطالددخ البدداتع وفقددًا ألحكددام المسددةولية 
العقديددة، ويطالددخ المددزود وفقددًا ألحكددام المسددةولية التقصدديرية، واجتمدداذ هدداتين المسددةوليتين 

تزامددددًا تنددددامميًا علدددد  عدددداتقهم جميعددددًا،  وبالتددددالي يحدددد  للمسددددتهلك أن فددددي منن معددددًا ينشدددد  ال
يطدالبهم جميعدًا فدي دعدوع واحددة مةسسدة وفقدًا ألحكدام المسدةولية التنداممية، بدداًل مدن أن 

 يطالخ الباتع والمزود كاًل عل  حدع وبدعوع منفصلة.
يض عدن األندرار وفي رأينا، أن أحكدام المسدةولية التنداممية هدي األحكدام المالتمدة للتعدو 

الناتجددة عددن المنتجددا  المعيبددة، فمددن خاللهدددا يسددتطيع المنددرور مالحقددة أكبددر عدددد مدددن 
ممكددن مددن األشددخاص، وبالتددالي يسدده  عليددس الحصددول علدد  حقددس، وهددذا األمددر يتوافدد  مددع 
يهدا إليدس قدانون حمايدة المسدتهلك وقدانون المواصدفا  والمقداييو، لهدذا ن مد  مدن المشدرذ 

 ا والنص عليها صراحة في قانون حماية المستهلك. األردني األخذ به
 ا يار القانونية الناتجة عن مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة  الم لب الياني:

األتدددر القدددانوني الندددات  عدددن أندددرار المنتجدددا  المعيبدددة هدددو التعدددويض عدددن هدددذ  األندددرار، 
د ندوذ الندرر الدذي يحد  وحت  يستطيع القاني تقدير هذا التعويض يلزمس ابتداًء أن يحد

للمنددددرور المطالبددددة بددددالتعويض عنددددس، مددددن تددددم يحدددددد األشددددخاص الددددذين يحدددد  لهددددم طلددددخ 
التعدددويض عددددن النددددرر النددددات  عددددن المنتجددددا  المعيبددددة، لهددددذا سددددنبين فددددي هددددذا المطلددددخ: 
األشددخاص الددذين يحدد  لهددم طلددخ التعددويض عددن أنددرار المنتجددا  )الفددرذ األول(، مددن تددم 

   ر الناتجة عن المنتجا  المعيبة )الفرذ التاني(.سنبين التعويض عن األنرا
 الفرع األول: األشخاص ال ين يحق لهم  لب التعويض عن أضرار المنتجات المعيبة 

يسم  األشخاص الذين يح  لهدم تحريدك المسدةولية المدنيدة نتيجدة األندرار التدي تصديبهم 
نددددرر بسددددبخ بسددددبخ المنتجددددا  المعيبددددة بالمنددددرورين وهددددةالء هددددم: كدددد  شددددخص أصددددابس 

المنتجا  المعيبة، ويشم  ذلك المشتري المتعاقدد مدع المندت ، والمسدتهلك المتعاقدد مدع أحدد 
الباعدددة المتتددداليين، ويتندددمن كدددذلك المسدددتعملين للمندددت  مدددن غيدددر شدددراء، واألغيدددار الدددذين 

 (54)تنرروا بسبخ وجودهم أتناء حدوث النرر من المنت . 
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ن البداتع أو المنددت  الشديء المبيدع، وفدي هددذ  فقدد يكدون المندرور المشدتري الددذي اشدترع مد
الحالدة نطبد  أحكدام المسدةولية العقديددة، فيرجدع المشدتري علد  مددن تعاقدد معدس وفقدًا ألحكددام 
عقددددد البيددددع المبددددرم بينهمددددا، ووفقددددًا لرحكددددام المتعلقددددة بنددددمان العيددددوخ الخفيددددة إذا تحققدددد  

خ التعددويض عددن النددرر شدروطها، لهددذا يمكددن لددس إبطددال العقددد، أو إنقدداص الددتمن، أو طلدد
 (55)الذي حص  لس.  

أما إذا كان المنرور ليو الشدخص الدذي تعاقدد مدع المندت  أو مدع البداتع بشدك ن مباشدر،  
كالمسدتعم  للمندت  أو المالدك لدس دون شدراء كدالموهوخ لدس والمسدتعير، أو حتد  األشدخاص 

علددد  الدددذي تندددرروا بسدددبخ وجدددودهم عندددد المندددت  لحظدددة حصدددول الندددرر، فيرجدددع هدددةالء 
المنددت  أو المددزود وفقددًا ألحكددام المسددةولية التقصدديرية، أو أحكددام المسددةولية التندداممية كمددا 

 (56)بينا في األعل  حسخ ك  حالة. 
 أواًل: المضرور في التوجيه األوروبي والقانون الفرنسي

لم يحصر التوجيس األوروبي المنرور بالمستهلك أو الشخص الذي تعاقد مع المنت  فقا، 
( تشددددير إلددد  أن المتنددددرر يشددددم  أي 2،54،58نصددددوص مدددواد  السدددديما المدددادة )بددد  إن 

 (57)شخص قد تنرر من المنتجا  المعيبة سواء كان متعاقدًا أم غير متعاقد مع المنت ، 
( مدددن القدددانون المددددني 5421وكدددذلك الحدددال فدددي القدددانون الفرنسدددي، حيدددث سدددمح  المدددادة )

أن يالحدد  المنددت  سددواء كددان مرتبطددًا الفرنسددي ألي شددخص قددد تنددرر مددن المنددت  المعيددخ 
 معس بعقد أو لم يكن مرتبطًا معس بعقد. 

 يانيًا: المضرور في القانون األردني
حصددددر قددددانون حمايددددة المسددددتهلك األردنددددي الحقددددوق التددددي يمكددددن أن يطالددددخ بهددددا الشددددخص 

( من قدانون 4المنرور من السلعة أو الخدمة المعيبة بالمستهلك فقا، وقد عرف  المادة )
لمذكور المستهلك عل  أنس: "الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يحص  عل  سدلعة أو ا

خدمة بمقاب  أو دون مقاب  إشباعا لحاجاتس الشخصية أو لحاجا  اآلخرين وال يشم  ذلك 
 من يشتري السلعة أو الخدمة إلعادة بيعها أو ت جيرها".  
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المددزود بالنددرر النددات  عددن  وحسددخ قددانون حمايددة المسددتهلك، يرجددع المسددتهلك فقددا علدد 
السلعة أو الخدمة المعيبة، أما غير المستهلك فيمكن أن يرجع عل  المزود أو المنت  وف  

 أحكام المسةولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني األردني. 
يالحم أن أحكام القانون المدني الفرنسدي قدد وسدع  مدن داتدرة األشدخاص الدذين يحد  لهدم 

البة بالتعويض، لذا ن م  من المشدرذ األردندي أن يقتدبو مدن القدانون المددني الفرنسدي المط
 هذ  األحكام ويوسع داترة األشخاص الذين يح  لهم المطالبة بذلك.

 الفرع الياني: التعويض عن األضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة    
ة، فمنهددا مددا هددو مددادي يتعلدد  هنالددك الكتيددر مددن األنددرار التددي تددنجم عددن المنتجددا  المعيبدد

بدداألموال والممتلكددا ، ومنهددا مددا هددو جسدددي يتعلدد  بالسددالمة الجسدددية ل نسددان، والسددةال 
الددذي يطددرح هنددا هددو هدد  يسددتطيع المنددرور المطالبددة بددالتعويض عددن أي نددرر يصدديبس 
بسبخ السلعة المعيبة سواء كان نررًا ماديًا أم جسدديًا؟ وهد  يشدم  ذلدك فدوا  الدربح؟  أم 

  يقتصر عل  النرر المادي الذي يصيخ المنت  ذاتس ويكتف  باستبدالس بمنت  مخر أو ه
التعدويض عددن تكدداليف إصدالح العيددخ فقددا؟ ل جابدة علدد  هددذ  التسداةال  البددد مددن دراسددة 
األنددرار التددي يعددوض عنهددا فددي كدد  مددن: التوجيددس األوروبددي، والقددانون الفرنسددي والقددانون 

 األردني. 
 األضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة في التوجيه األوروبي أواًل: التعويض عن

( مدن التوجيددس األوروبدي األندرار التدي يمكددن أن يعدوض عنهدا المنددرور، 8بيند  المدادة )
 فبين  أن األنرار التي يعوض عنها بسبخ المنتجا  المعيبة هي: 

 اإلصابة الناجمة عن الوفاة أو اإلصابة الجسدية -أ
األشددياء مهمددا كاندد  أو يدددمرها، بخددالا المنددت  المعيددخ األنددرار التددي تصدديخ   -خ

 نفسس، شريطة أن يكون الشيء الذي تنرر:
 من نوذ مخصص عادة لالستخدام الخاص أو االستهالك. -5
وتدددددم اسدددددتخدامس مدددددن قبددددد  الندددددحية فدددددي المقدددددام األول لالسدددددتخدام الخددددداص أو  -4

 (58)االستهالك. 
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لماديدة، والتدي تصديخ األمدوال مهمدا فيعوض التوجيدس األوروبدي جميدع األندرار الجسددية وا
كاندد ، إال أنددس ال يعددوض عددن األنددرار المعنويددة التددي تصدديخ المنددرور وأحددال ذلددك إلدد  

 القوانين الوطنية لدول االتحاد األوروبي.  
 يانيًا: التعويض عن األضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة في القانون الفرنسي

مددني الفرنسدي األندرار التدي يدتم التعدويض عنهدا، ( من القدانون ال5421-5بين  المادة )
فنصددد  علددد  أن تطبددد  أحكدددام هدددذا الفصددد  والمتعلددد  بالمسدددةولية المدنيدددة عدددن المنتجدددا  
المعيبددة للتعددويض عددن األنددرار التددي تصدديخ األشددخاص، واألمددوال غيددر المنددت  المعيددخ 

 فيعددددوض القددددانون المدددددني الفرنسددددي األشددددخاص عددددن أي نددددرر يصدددديبهم فددددي (59)نفسددددس. 
أجسددادهم، والسددةال الددذي يتددار هنددا هددو: هدد  يددتم تعوينددهم عددن األنددرار المعنويددة التددي 
تصيبهم؟ أتار هذا السةال جداًل واسعًا بين شراح القانون وخلص العديد منهم إلد  أن ندص 

( جدددداء عامددددًا وشدددداماًل لجميددددع األنددددرار التددددي تصدددديخ األشددددخاص دون 5421-5المددددادة )
ة ماديددة أو معنويددة، لددذلك يمكددن للمنددرور أن يطالددخ تحديددد، سددواء كاندد  أنددرارًا جسدددي

 (60)بالتعويض عن النرر المعنوي الذي أصابس. 
واألنرار التي تصيخ األشخاص كتيرة جدًا ومتعددة بحيث من الصعوبة بمكان حصدرها، 
فهددددي تبدددددأ مددددن الرنددددوض والجددددروح البسدددديطة، وتنتهددددي بالوفدددداة، مددددرورًا ببتددددر األعندددداء 

 صابا  الجسدية مختلفة الدرجا .  والتشوها  والحروق واإل
 لذلك يتم احتساخ التعويض عن هذ  األنرار كالتالي: 

جميددع مددا تكبددد  المنددرور مددن مصدداريف ماليددة علدد  عالجددس مددن النددرر الددذي  .5
أصابس من المنت  المعيخ، كمصاريف العالو في المستشف  واألدويدة، سدواء كاند  الحالدة 

ريف الالزمدددة لمسددداعدة المندددرور للتغلدددخ علددد  أو المسدددتقبلية. كمدددا تشدددم  جميدددع المصدددا
 إعاقتس أو عجز  في حالة اإلعاقة أو العجز. 

فوا  الربح أو الكسخ: يمكن للمندرور أن يطالدخ التعدويض عدن فدوا  الكسدخ  .4
ويقددر التعدويض عدن  (61)الذي قاتس بسبخ فقدانس القدرة عل  العم  بشك ن كلي أو جزتي. 

م بدس المنددرور، فدإذا كدان يمدارو عمداًل مهنيدًا ولدم يعددد فدوا  الكسدخ تبعدًا للعمد  الدذي يقدو 
يسددتطيع ممارسددتس بشددك ن مةقدد  فيعددوض عددن العجددز الددذي أحدتددس النددرر، وذهددخ شددراح 
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القددانون الفرنسددي إلدد  أبعددد مددن ذلددك، واعتبددروا فددوا  الفرصددة مددن قبيدد  فددوا  الكسددخ، فددإذا 
فددة أو عمدد  قددد تقدددم أعدداق النددرر النددات  عددن المنتجددا  المعيبددة المنددرور مددن توليددس وظي

إليها، أو انقطاذ بسبخ الندرر عدن اسدتمرار  فدي تحصديلس العلمدي، فديمكن أن يعتبدر ذلدك 
   (62)من فوا  الكسخ، ويح  لس طلخ التعويض عن ذلك. 

 ياليًا: التعويض عن األضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة في القانون األردني
لتددي يددتم التعددويض عنهددا بسددبخ السددلع المعيبددة، لددم يبددين قددانون حمايددة المسددتهلك األنددرار ا

فلم ينص عل  التعويض عن األنرار المادية وال الجسدية بشك ن مفص ، ب  اكتف  ببيان 
التزاما  المزود عن النرر النات  عن السلعة والخدمة المعيبة وكيفيدة التعدويض، فنصد  

 ة بما يلي: ( منس عل  أن المزود يلتزم في حال كان  السلعة معيب1المادة )
عككاد  الككيمن:  .5 يحدد  للمسددتهلك فددي حددال وجددود سددلعة إرجككاع السككلعة المعيبككة واا

 معيبة أن يطلخ من المزود إرجاذ السلعة المعيبة واكعادة تمنها.    
إذا لم يستطع المستهلك إرجاذ السدلعة بسدبخ التعويض بما يعادل قيمة الضرر:  .4

 ا يعادل قيمة النرر.  استهالكها، فيح  لس أن يطلخ من المزود تعوينس بم
 يلي:  ( على أنه إ ا يانت الخدمة معيبة، فيلتدم المدود بما7يما نيت الماد  )

يلتزم المزود في حال كان  الخدمة معيبة بإعادة تمنها بنداء إعاد  يمن الخدمة:  .0
علدد  طلددخ المسددتهلك وذلددك إذا لددم يتلدد  تلددك الخدمددة أو كددان باإلمكددان رجددوذ المددزود عددن 

 مة.تقديم الخد
إذا ظهدددر العيدددخ فدددي الخدمدددة بعدددد تلقدددي التعكككويض بمكككا يعكككادل قيمكككة الضكككرر:  .9

 المستهلك لها بصورة كاملة يلتزم المزود ب ن يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة النرر. 
يالحددم ممدددا تقددددم أن قددانون حمايدددة المسدددتهلك يعددوض عدددن المندددتت  المعيددخ ذاتدددس ويعدددوض 

لدد  القواعددد العامددة الموجددودة فددي القددانون المدددني، المسددتهلك فقددا، لهددذا البددد مددن الرجددوذ إ
( مددن القدددانون المدددني األردندددي والتددي تدددنص علدد  أن: "كددد  إندددرار 412وتحديدددًا المدددادة )

بالغير يلزم فاعلس ولو غير مميز بنمان النرر." فهذ  المادة جاء  بقواعد عامة تعطدي 
ألحكام العامة في القانون الح  لك  شخص لحقس نرر أيًا كان بمالحقة الفاع ، إال أن ا

المدددني األردنددي ال تغطددي األنددرار الماديددة والجسدددية الناتجددة عددن المنتجددا  المعيبددة كمددا 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
273- 822 ص          0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

261 

 

هو الحال في القانون المددني الفرنسدي الدذي جداء بنصدوص خاصدة تتعلد  بدالتعويض عدن 
ي ( مدن القدانون المددن5421-5األنرار الناتجة عن المنتجا  المعيبة، فقد بيند  المدادة )

الفرنسددي أن أحكددام الفصدد  المتعلدد  بددالتعويض عددن المنتجددا  المعيبددة تخددتص بددالتعويض 
عدددن األندددرار التدددي تصددديخ األشدددخاص واألمدددوال بخدددالا المندددت  المعيدددخ ذاتدددس، فيعدددوض 

 -سواء كان مرتبطًا مع المنت  بعقد أو لو لم يكدن مرتبطدًا معدس بعقدد  -المنرور أيًا كان 
 يًا أو ماديًا، أو متعلقًا باألموال والممتلكا .  عن أي نرر لحقس سواء كان جسد

يتبددددين ممددددا سددددب ، أن القددددانون المدددددني الفرنسددددي قددددد شددددم  جميددددع األنددددرار التددددي تصدددديخ 
األشدخاص واألمدوال والممتلكدا ، ولدم يحصدرها بدالمنت  المعيدخ ذاتدس، وال بالمسدتهلك الددذي 

و حددذو المشددرذ الفرنسددي اشددترع السددلعة المعيبددة، لددذلك ن مدد  مددن المشددرذ األردنددي أن يحددذ
 ويوسع من داترة المنرورين واألنرار التي يمكنهم المطالبة بتعوينها. 

 الخاتمة
بينددد  الدراسدددة أن هنالدددك قصدددور فدددي نصدددوص القدددانون األردندددي فيمدددا يتعلددد  بالمسدددةولية 
الناتجة عن المنتجا  المعيبدة، فدال أحكدام المسدةولية العقديدة وال التقصديرية تتناسدخ معهدا، 

 م5889مدايو  58القنداء الفرنسدي قبد  صددور قدانون ا بحتنا في الحلول التي ابتكرها لهذ
المتعل  بالمسةولية عن أفعال المنتجا  المعيبة، حيث كدان الوندع إذ ذاك شدبيس بالقدانون 
األردنددددي اآلن فلددددم يكددددن هنالددددك نصددددوص صددددريحة تحمددددي الكتيددددر مددددن المنددددرورين مددددن 

نسي حين إذ يطب  أحكام المسةولية التنداممية علد  المنتجا  المعيبة، وكان القناء الفر 
والتدي  هي األنسخ واألفند األنرار الناتجة عن هذ  المنتجا ، فمع غياخ النص تكون 

، فمدددن خاللهدددا يسدددتطيع المندددرور تحمدددي أكبدددر عددددد ممكدددن مدددن ندددحايا هدددذ  المنتجدددا 
يسددتطيع كدد   البدداتع والمددزود وكدد  مددن تدددخ  فددي صددناعة المنددتت  فددي من معددًا، كمددامالحقددة 

 شخص لحقس نرر منها حت  ولو لم يكن مالكها أو حاتزها، المطالبة بالتعويض. 
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 له ا نويي بما يلي: 
مددع غيدداخ النصددوص الصددريحة فددي القددانون األردنددي التددي تحمددي جميددع المنددرورين مددن 
المنتجا  المعيبة، ن م  مدن القنداء األردندي أن يطبد  أحكدام المسدةولية التنداممية علد  

 رار الناتجة عنها لحين صدور أحكام خاصة بها. األن
ون مدد  مدددن المشدددرذ األردندددي أن يعدددل مدددن قدددانون حمايدددة المسددتهلك ويدددنص صدددراحة علددد  

لتعدددويض األشدددخاص الدددذين  وكددد  مدددن تددددخ  فدددي صدددناعة المندددتت تندددامن البددداتع والمدددزود 
 لحقهم نرر من المنتت  المعيخ.

ين يحدد  لهددم المطالبددة بددالتعويض عددن كمددا ن مدد  منددس أن يوسددع مددن داتددرة األشددخاص الددذ
أندددرار هدددذ  المنتجدددا ، فدددال يقتصدددر التعدددويض علددد  المشدددتري الدددذي تعاقدددد مدددع البددداتع أو 
المددزود بدد  يشددم  كدد  شددخص أصددابس نددرر منهددا حتدد  ولددو لددم يكددن بينددس وبددين البدداتع أو 

 المنت  إي عالقة قانونية. 
المسددةولية عددن أفعددال علدد  بون مدد  مددن المشددرذ األردنددي أن يقتددبو مددن أحكددام الفصدد  المت

المنتجددا  المعيبددة المنصددوص عليهددا فددي القددانون المدددني الفرنسددي بمددا يددتالءم مددع القددوانين 
وذلدددك ألنهدددا تحمدددي أكبدددر قددددر ممكدددن مدددن ندددحايا المنتجدددا  المعمدددول بهدددا فدددي المملكدددة، 

 المعية.
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 المراجعو قائمة الميادر  
 أواًل: المراجع العربية 

 الكتب:  -أ
  دار المسكككؤولية المدنيكككة  كككين التقييكككد واإل كككال هيم الدسدددوقي، أبدددو الليددد ، إبدددرا ،

 النهنة العربية، القاهرة، د. . ن.  
  ،8، ؤ مكككوجد أحيكككام قكككانون حمايكككة المسكككتهلكأبدددو عمدددرو، مصدددطف  احمدددد ،

 م. 4155منشورا  الحلبي الحقوقية، القاهرة، 
  ،فككي ضككو   اإل ككار القككانوني للمرحلككة السككابقة علككى إ ككرام العقككدالعربددي، بلحدداو

  م.4111دار وات  للنشر، عمان، األردن،  دراسة مقارنة،، القانون المدني الجدائري 
  أندديو، إبددراهيم، ومنتصددر، عبددد الحلدديم، الصددوالحي، عطيددة، أحمددد، محمددد خلددف

 ، بدون دار نشر، بدرون تاريخ نشر. 4، ؤ4-5المجلد  المعجم الوسيط،هللا، 
  ،ك توجيكككه إراد  المسكككتهلك نحكككو إعكككالم المسكككتهلجميعدددي، حسدددن عبدددد الباسدددا

، )د.و.ن(، مركددز الدراسددا  القانونيددة والفنيددة لددنظم االسددتهالك وحمايددة االختيككار الككواعي
 .  جامعة القاهرة -المستهلك، كلية الحقوق 

  ،مطبعددة 5، ؤ4، ومشككيالت المسككؤولية المدنيككةزكددي، محمددود جمددال الدددين ،
 م. 5884جامعة القاهرة، 

  ،لوسككيط فككي شككرح القككانون المككدني، نار ككة االلتككدام، االسددنهوري، عبددد الددرزاق
، )دار إحيددداء التدددراث العربدددي، بيدددرو  8و  وجكككه عكككام، األويكككا ، الحوالكككة، االنقضكككا ،

 م. 5829لبنان، 
  ،مبككككاد  عددددزام، زكريددددا أحمددددد، حسددددونة، عبددددد الباسددددا، الشدددديخ، مصددددطف  سددددعيد

توزيدع والطباعدة، عمدان، ، دار الميسرة للنشدر والالتسو ق الحدي  ) ين النار ة والت  يق(
 م.  4119األردن، 

  ،ترجمددة وتحقيدد : سددرور أساسككيات التسككو قكددوتلر فليددخ، ارمسددترون ، جدداري .
 م.4111، دار المريخ للنشر، الرياض، 5علي إبراهيم سرور، ؤ
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  ،دار واتدد  8ؤ أيككول التسككو ق مككدخل تحليلككي،معددال، ندداجي، توفيدد ، راتددف ،
 م.4111للنشر. عمان. 

 دار النهندددة العربيدددة، 4، ؤمسكككؤولية يكككانع ال كككائر حمدددد، معدددوض، ناديدددة م ،
 م. 4111القاهرة، 

  ،م. 5889، القاهرة، دار النهنة العربية، االلتدام بالتبييرمنتصر، سهير 
  ،االلتككدام ق ككل التعاقككد بككاإلدال  بال يانككات وت  يقككه علككى المهدددي، نزيددس صددادق

 هرة. م القا5894، دار النهنة العربية، بعض أنواع العقود
  ،الككوافي فككي شككرح القككانون المككدني، الفعككل الضككار والمسككؤولية مددرقو، سددليمان

 م. 5899، 1، المجلد التاني، ؤالمدنية
 الدور ات -ب
  ،التضككككامن والتضككككامم فككككي قضككككا  محيمككككة البيددددس، محسددددن عبدالحميددددد إبددددراهيم

ء : )الجدددز االسكككتئنا  الكو تيكككة )دائكككر  التمييكككد،( مقارنكككًا بالقضكككا ين الفرنسكككي والميكككري 
 . 5898، سبتمبر 8، العدد 58األول(، مجلة الحقوق الكويتية، المجلد 

  ،مفهككوم معيوبيككه المنتككوظ فككي ناككام المسككؤولية المدنيككة للمنككتج طريددة، معمددر
مجلدددة كليدددة القدددانون الكويتيدددة  دراسكككة مقارنكككة،: والحلكككول التكككي يقكككدمها التكككأمين لتغ يتكككه

 –ه  5288رمنان/شددوال  -44لسددلي العدددد التس -4العدددد  -السددنة السددادية –العالميددة 
 م.4159يونيو 

  ،الت ككور المككأمول فككي ناكام مسككؤولية المهنيككين: الحاجككة لتوحيككد طريدة، معمدر
، مجلة جي  األبحاث القانونية المعمقة، لبندان،   يعة القواعد الحاكمة للمسؤولية المدنية

 م. 4159أبري   42العدد 
 اعككد مسككؤولية المنككتج يضككرور  ، إعككاد  التأسككيو لقو عبددد الكددريم، عدددلي محمددد

 م.4154، 55، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية العدد لدعم حماية المستهلك
  ،المجلددة األكاديميددة االلتككدام  كك عالم المسككتهلك وسككيلة لحمايتككهقاشددي، عددالل ،

 م.4158، 5، العدد 8للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 
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 مجلدددددة جامعدددددة بابددددد  للعلدددددوم يااللتكككككدام االنضكككككمام، نمير حسيني، المعمور ،
 م.  4119:  5، العدد 51اإلنسانية، المجلد 

 رسائل الماجستير والديتورا  -ظ
  ،المسككؤولية المدنيككة عككن أضككرار المنتجككات اليككناعية الجنيدددي، عددامر محمددد

 . م4151، رسالة ماجستير، جامعة بيرزي  المعيبة، "دراسة مقارنة،
  ،ة المدنيككة للمنككتج عككن أضككرار منتجاتككه المسككؤوليحنتددولي، محمددد عبددد الددرحمن

، رسددالة ماجسددتير، كليددة الحقددوق واإلدارة العامددة، جامعددة بيرزيدد  دراسككة مقارنككة، الخ ككر ،
 .  م4118

  ،( 5، رسدالة دكتدوراة، جامعدة الجزاتدر )المنتجكات المعيبكةمحمد رحماني، مختدار
 . م 4151 ،بن عكنون، كلية الحقوق 

  ،لتككدام بكككاإلعالم يوسككيلة لحمايكككة المسكككتهلكاال مقرانددي كمدددددال، رمندددان زهيددر ،
بجايدددة، كليدددة الحقدددوق والعلدددوم -رسدددالة لنيددد  درجدددة الماجسدددتير، جامعدددة عبدددد الدددرحمن ميددددرة

 .م4151، السياسيدة
   ،رسدالة دكتدوراة، كليدة  المسكؤولية المدنيكة للمنكتج، دراسكة مقارنكة،شهيدة، قادة

 .م4111 ،الجزاتر –تلمسان  –الحقوق جامعة أبي بكر بلقايد 
 يانيًا: المراجع األجن ية 

 BIGOT, J., L'assurance de la responsabilité du Fabricant, 

Colloque sur la responsabilité des fabricants et distributeurs, Paris, 

1975.  

 BORGHETTI,  J. S., La responsabilité du fait des 

produits défectueux, étude de droit comparé, LGDJ, Paris, 2004, 

n° 436,  

 CAS, G.,  FERRIER, D., Traité de droit de la 

consommation, Presse universitaire de France, 1996. 

 CHABAS, F., Remarques sur l'obligation in solidum , 

Rev. trim. dr. civ. 1967 

 CALAIS- AULLOY J., HENRI T., Droit de la 

consommation, 9éme ED, Dalloz, Paris, 2015. 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
273- 822 ص          0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

266 

 

 James A. Henderson Jr. & Aaron D. Twerski, Proposed 

Revision of Section 402A of the Restatement (Second) of Torts, 

Cornell Law Review, vol.77, issue 6, art. 9. 

 KARAGEORGECITCH, E. R., La Notion de Défectuosité 

du produit dans les jurisprudences des pays européens, R.I.D.C, 

n°120 – 15. 

 LAMBERT-FAIVRE, Y. Le Droit du dommage corporel, 

Système d’indemnisation, 3ème éd., Dalloz, 2001, pp. 171-192 

 LARROUMET, Ch., La responsabilité du fait des 

produits défectueux  après la loi du 19 mai 1998, Recueil 

DALLOZ, sept. 1998. 

 LE TOURNEAU, Ph., La responsabilité des vendeurs et 

fabricants, DALLOZ, 1996.  

 MAZEAUD, H., L, Leçons de droit civil, T.3, Vol 2, éd. 

Montchrestien, 1992. 

 OLIVEIRA, N-M. P., "Le défaut dans la responsabilité du 

fait des produits: Rapport angloaméricain, in "La 

responsabilité du fait des produits défectueux", Recueil des 

travaux du Grerca, IRJS éd., Paris, 2013. 

 RAYNAUD, P., La nature de l'obligation des coauteurs 

d'un dommage - obligation « in solidum » ou solidarité? Dans 

Mélanges dédiés à Jean Vincent, Paris, Dalloz, 1981. 

 RAYMOND, G., La responsabilité civile du fait de jouet 

défectueux à propos du jugement du tribunal de Loires-le-

saulömen du 25 juin 1991 Cont-Cons-Nov. 1991 

 Schiller, S. Hypothèse de l’américanisation du droit de la 

responsabilité,  archives philosophie du droit, 45, 2001, n°35.  
 مشالهوا

                                                           

شهيدة، المسةولية المدنية للمنت ، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق قادة،  (1)
 55ص.  م(9111) الجزاتر. –تلمسان  –جامعة أبي بكر بلقايد 

(2(  BORGHETTI,  J. S., La responsabilité du fait des produits 

défectueux, étude de droit comparé, LGDJ, Paris, 2004, n° 436, 

pp. 6-8 
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(3 )relative à la responsabilité du fait  19 mai 1998 389 du-Loi n°98 

 des produits défectueux( الصادر بتاريخ 898-89انون رقم )ق
 م المتعل  بالمسةولية عن أفعال المنتجا  المعيبة،   58/1/5899

عل  بالمسةولية عن المت 5889مايو   58(  الصادر بتاريخ 898-89قانون رقم )( 4)
-91أفعال المنتجا  المعيبة، والذي نقلس المشرذ الفرنسي من التوجيس األوروبي 

المتعل  بالمسةولية عن أفعال المنتجا   5891يوليو  41الصادر في  812
المعيبة، من تم أدرجس في القانون المدني القديم تح  مسم : المسةولية عن أفعال 

( وبعد إعادة هيكلة 5892 -59إل   5892-5اد )من المنتجا  المعيبة، في المو 
المةرخ  585-4152( من األمر رقم 4القانون المدني الفرنسي بموجخ المادة )

، 5421(   إل  )5892 -59/  5892-5م ، تحول  أرقام المواد )51/4/4152
 (  في القانون الجديد.     5-5421/51-5421

 55ص.  مرجع ساب ،  ،قادة( 5)
 (6( - LARROUMET, Ch., La responsabilité du fait des produits 

défectueux  après la loi du 19 mai 1998, Recueil DALLOZ, sept. 

1998, pp. 56-57; 83 .قتادة، مرجع سابق، ص  

(7( CALAIS- AULLOY J., HENRI T., Droit de la consommation, 

9éme ED, Dalloz, Paris, 2015, pp. 8-9 

(8( Article 3 de Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 

1985, "Article 3: 1. Le terme « producteur » désigne le fabricant 

d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le 

fabricant d'une partie composante, et toute personne qui se 

présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, 

sa marque ou un autre signe distinctif…." Journal officiel n° L 

210 du 07/08/1985 p. 0029 – 0033    

)9(Article 1245-5: Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, 

le fabricant d'un,…..).   

(10( Article 1245-4: Un produit est mis en circulation lorsque le 

producteur s'en est dessaisi volontairement. 

م، المنتجا  المعيبة، رسالة دكتوراة، جامعة الجزاتر  4151( رحماني، محمد مختار،11)
  515( بن عكنون، كلية الحقوق، ص. 5)
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حليم، الصوالحي، عطية، أحمد، محمد خلف هللا، ( أنيو، إبراهيم، ومنتصر، عبد ال12)
باخ النون،  ،، بدون دار نشر، بدرون تاريخ نشر4، ؤ4-5المعجم الوسيا، المجلد 

 .  889ص: 
، دار وات  للنشر. 8( معال، ناجي، توفي ، راتف، أصول التسوي  مدخ  تحليلي، ؤ13)

 .    512ص ، م4111عمان. 
ي، أساسيا  التسوي . ترجمة وتحقي : سرور علي ارمسترون ، جار  خ،ي(  كوتلر فل14)

؛ عزام، زكريا 211ص. ، م4111، دار المريخ للنشر، الرياض، 5إبراهيم سرور، ؤ
أحمد، حسونة، عبد الباسا، الشيخ، مصطف  سعيد، مبادئ التسوي  الحديث )بين 

م،  4119النظرية والتطبي (، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، 
 511ص. 

(15( Article 2 de Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 

1985, "Le terme « produit » désigne tout meuble, à l'exception 

des matières premières agricoles et des produits de la chasse, 

même s'il est incorporé dans un autre meuble ou dans un 

immeuble..." Journal officiel n° L 210 du 07/08/1985 p. 0029 - 

0033 

(16( Article 15-1-a de Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 

juillet 1985, "Chaque État membre peut: par dérogation à 

l'article 2, prévoir dans sa législation qu'au sens de l'article 1er, 

le terme « produit » désigne également les matières premières 

agricoles et le produits de la chasse." Journal officiel n° L 210 

du 07/08/1985 p. 0029 - 0033 
المتعل  بالمسةولية عن 58/1/5899(  الصادر بتاريخ 898-89قانون رقم )( 17)

 relative à la  19 mai 1998 389 du-n°98Loiأفعال المنتجا  المعيبة، )

responsabilité du fait des produits défectueux والذي نقلس المشرذ )
المتعل   5891يوليو  41الصادر في  812-91الفرنسي من التوجيس األوروبي 

بالمسةولية عن أفعال المنتجا  المعيبة، من تم أدرجس في القانون المدني القديم تح  
 -59إل   5892-5المسةولية عن أفعال المنتجا  المعيبة، في المواد )من مسم : 
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-4152( من األمر رقم 4( وبعد إعادة هيكلة القانون المدني بموجخ المادة )5892
(  5892 -59/  5892-5، تحول  أرقام المواد )51/4/4152المةرخ بتاريخ  585
    (  في القانون الجديد.  5421-5421/51-5، 5421إل  )

(18( Article 1245-2 Est un produit tout bien meuble, même s'il est 

incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de 

l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée 

comme un produit.  
(19( LE TOURNEAU, Ph., La responsabilité des vendeurs et 

fabricants, DALLOZ, 1996, pp. 5-7  
حنتولي، محمد عبد الرحمن،، المسةولية المدنية للمنت  عن أنرار منتجاتس  (20)

الخطرة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق واإلدارة العامة، جامعة 
 8ص.   (م4118) بيرزي .

(21( KARAGEORGECITCH, E. R., La Notion de Défectuosité du 

produit dans les jurisprudences des pays européens, R.I.D.C, 

n°120 - 15 , pp.12- 13. 

  99ص. مرجع ساب ،  ( رحماني،22)
(23( Art. 1245-3: "Le produit est défectueux au sens de présent titre 

lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitiment 

s'attendre…".  

(24) Comment « i » of the Restatement (Second) of Torts § 402A 

(1965) imposes strict liability only if the product is “dangerous 

to an extent beyond that which would be contemplated by the 

ordinary consumer who purchases it, with the ordinary 

knowledge common to the community as to its characteristics”, 

Comment « g » provides that a product is defective when it is 

“in a condition not contemplated by the ultimate consumer, 

which will be unreasonably dangerous to him." - James A. 

Henderson Jr. & Aaron D. Twerski, Proposed Revision of 

Section 402A of the Restatement (Second) of Torts, Cornell 

Law Review, vol.77, issue 6, art. 9, p.1512. 
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(25( chiller, S. Hypothèse de l’américanisation du droit de la 

responsabilité,  archives philosophie du droit, 45, 2001, n°35, 

pp.193- 194; BORGHETTI,  J. S., op. cit.,  pp. 434-435.  
( طرية، معمر، مفهوم معيوبيس المنتوو في نظام المسةولية المدنية للمنت  والحلول 26)

 –التي يقدمها الت مين لتغطيتس: دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية 
يونيو  –ه  5288رمنان/شوال  -44العدد التسلسلي  -4العدد  -يةالسنة الساد

   221ص. ، م4159
(27( OLIVEIRA, N-M. P., "Le défaut dans la responsabilité du fait 

des produits: Rapport angloaméricain, in "La responsabilité du 

fait des produits défectueux", Recueil des travaux du Grerca, 

IRJS éd., Paris, 2013, pp. 89-90.  
 214ص. ، مرجع ساب ( طرية، 28) 
، منشورا  8أبو عمرو، مصطف  احمد، موجز أحكام قانون حماية المستهلك، ؤ  (29) 

   84-48م. ص. 4155الحلبي الحقوقية، القاهرة، 
بيقس عل  بعض المهدي، نزيس صادق، االلتزام قب  التعاقد باإلدالء بالبيانا  وتط (30) 

      51ص. ، م القاهرة5894أنواذ العقود، دار النهنة العربية، 
قاشي، عالل، االلتزام بإعالم المستهلك وسيلة لحمايتس، المجلة األكاديمية للبحوث  (31)

منتصر، سهير،  ؛511ص. ، م4158، 5، العدد 8القانونية والسياسية، المجلد 
    25ص. ، م5889نهنة العربية، االلتزام بالتبصير، القاهرة، دار ال

؛ مقراني كمدددال، رمنان زهير، ، االلتزام 552ص.  مرجع ساب ،قاشي،  (32) 
باإلعالم كوسيلة لحماية المستهلك، رسالة لني  درجة الماجستير، جامعة عبد الرحمن 

 52-54ص. ، م4151 دة،ياسيكلية الحقوق والعلوم الس ة،يبجا-درةيم
. ؛ جميعي، حسن عبد الباسا، إعالم المستهلك 51ص. ،  مرجع سابالمهدي،  (33)

توجيس إرادة المستهلك نحو االختيار الواعي، )د.و.ن(، مركز الدراسا  القانونية 
-44ص. ، جامعة القاهرة -والفنية لنظم االستهالك وحماية المستهلك، كلية الحقوق 
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، مطبعة 5ؤ ،4؛ زكي، محمود جمال الدين، مشكال  المسةولية المدنية، و 42
    2211-229ص. ، م5884جامعة القاهرة، 

 42-44ص.  مرجع ساب ،؛ جميعي، 512ص. ، مرجع ساب قاشي،  (34)
طرية، معمر، التطور الم مول في نظام مسةولية المهنيين: الحاجة لتوحيد طبيعة  ( 35)

ان، القواعد الحاكمة للمسةولية المدنية، مجلة جي  األبحاث القانونية المعمقة، لبن
 58 .ص، م4159أبري   42العدد 

( العربي، بلحاو، اإلطار القانوني للمرحلة السابقة عل  إبرام العقد في نوء القانون 36)
م. ص. 4111المدني الجزاتري، دراسة مقارنة، دار وات  للنشر، عمان، األردن، 

دعم ؛ عبد الكريم، عدلي محمد، إعادة الت سيو لقواعد مسةولية المنت  كنرورة ل81
  . 598ص. ، م4154، 55حماية المستهلك، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية العدد 

أبو اللي ، إبراهيم الدسوقي، المسةولية المدنية بين التقييد واإلطالق، دار  (37)
؛ الجنيدي، عامر محمد، المسةولية 514ص، النهنة العربية، القاهرة، د. . ن.

ة المعيبة، "دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، المدنية عن أنرار المنتجا  الصناعي
 .   558 -555ص.، م(4151جامعة بيرزي ، )

 552ص. مرجع ساب ، الجنيدي،  (38)
(39  ( Article premier de Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 

juillet 1985, "Le producteur est responsable du dommage causé 

par un défaut de son produit.." Journal officiel n° L 210 du 

07/08/1985 p. 0029 - 0033 

(40( Article 4 de Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 

1985, "La victime est obligée de prouver le dommage, le défaut 

et le lien de causalité entre le défaut et le dommage." Journal 

officiel n° L 210 du 07/08/1985 p. 0029 – 0033.        
(41) Article 1245-8: Le demandeur doit prouver le dommage, le 

défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.    
 554ص. مرجع ساب ،  (رحماني،42) 
 554ص.  المرجع الساب ،( 43)
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  . 598ص. مرجع ساب ،  ؛ عبد الكريم،81ص. جع ساب ، مر بلحاو،  ( العربي،44)
( البيس، محسن عبدالحميد إبراهيم، التنامن والتنامم في قناء محكمة االستتناا 45)

الكويتية )داترة التمييز،( مقارنًا بالقناءين الفرنسي والمصري: )الجزء األول(، مجلة 
 58ص. ، 5898، سبتمبر 8، العدد 58الحقوق الكويتية، المجلد 

 58ص. مرجع ساب ،   ( البيس،46)
( السنهوري، عبد الرزاق، الوسيا في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام، بوجس 47) 

، )دار إحياء التراث العربي، بيرو  لبنان، 8عام، األوصاا، الحوالة، االنقناء، و
 ؛492(، ص. 4م، الحاشية رقم )5829

- CHABAS, F., Remarques sur l'obligation in solidum , Rev. trim. 

dr. civ. 1967, pp. 310-311; - RAYNAUD, P., La nature de 

l'obligation des coauteurs d'un dommage - obligation « in 

solidum » ou solidarité? Dans Mélanges dédiés à Jean Vincent, 

Paris, Dalloz, 1981, pp.317-318 

االلتزام االننمامي، مجلة جامعة باب  للعلوم  ،حسين نمير ي،المعمور( 48)
  544ص.  ، م 4119:  5، العدد 51اإلنسانية، المجلد 

 51ص. مرجع ساب ، البيس،  (49) 
 51، ص. المرجع الساب  (50) 
 52، ص. المرجع الساب  (51)
 51، ص.المرجع الساب  (52)
 51ص.  المرجع الساب ، (53)
شرح القانون المدني، الفع  النار والمسةولية المدنية، مرقو، سليمان، الوافي في  (54)

 ؛21ص. قادة، مرجع ساب ، ؛ 518ص. ، م5899، 1المجلد التاني، ؤ
 BIGOT, J., L'assurance de la responsabilité du Fabricant, 

Colloque sur la responsabilité des fabricants et distributeurs, 

Paris, 1975,, pp. 215-216 
 CAS, G.,  FERRIER, D., Traité de ؛  21ص. قادة، مرجع ساب ، ( 55)

droit de la consommation, Presse universitaire de France, 

1996pp. 247-249; 
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(56( MAZEAUD, H., L, Leçons de droit civil, T.3, Vol 2, éd. 

Montchrestien, 1992pp. 16-18 
، دار النهنة العربية، القاهرة، 4ية صانع الطاترة، ؤ( معوض، نادية محمد، مسةول57)

 24ص. قادة، مرجع ساب ، ؛ 51م. ص. 4111
(58( Article 9 Au sens de l'article 1er, le terme «dommage » 

désigne: a) le dommage causé par la mort ou par des lésions 

corporelles; b) le dommage causé à une chose ou la destruction 

d'une chose, autre que le produit défectueux lui-même,….". 

(59( Article 1245-1: "Les dispositions du présent chapitre 

s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une 

atteinte à la personne. 

Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur 

à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un 

bien autre que le produit défectueux lui-même."  
(60( LAMBERT-FAIVRE, Y. Le Droit du dommage corporel, 

Système d’indemnisation, 3ème éd., Dalloz, 2001, pp. 171-192; 

- RAYMOND, G., La responsabilité civile du fait de jouet 

défectueux à propos du jugement du tribunal de Loires-le-

saulömen du 25 juin 1991 Cont-Cons-Nov. 1991, pp. 218.  

(61) LAMBERT-FAIVRE, op. cit., pp. 182- 183 
(62(LAMBERT-FAIVRE, op. cit., pp. 182- 183 


