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Abstract : 
    The legislative solutions of 
contaminated food is not sometimes 
sufficient because of shortages in 
providing customers with necessary 
protection, and sometimes the problem 
is related to the proper enforcement or 
to limitation in the purpose for which 
such legislative solutions were designed. 
In addition, the participation of more 
than one person or party in distributing 
the contaminated food making it 
difficult to identify the primary reason 
for the contamination because there are 
more than one participant. The 
government is, sometimes, responsible 
for the damage inflicted by authorizing 
some companies to produce 
contaminated food. This study tries to 
identify the difficulties related to the 
health issues these bad food can cause 
based on the relevant legislative 
solutions and examining the 
jurisprudential discussions with respect 
to the subject to guide us to select the 
most suitable of them. 
 

  : ملخص
املعاجلات التشريعية لألغذية امللوثة، ليست كافية 

لوجود النقص فيها وعدم إحاطتها للمستهلك حبماية   أحيانا
كافية، وأحيانًا أخرى ال تفي بغرضها للقصور والتلكؤ يف 
تطبيقها، أو التضييق يف الغرض الذي وضعت من أجله، مما 

حلصول أدى إىل أن يواجه املستهلك صعوبات كبرية يف ا
على التعويض عندما يتضرر جراء تلك األغذية الفاسدة، 
وتكمن هذه الصعوبات يف إثبات الضرر الناجم عن الغذاء 
، وأحيانًا أخرى تكمن يف مشاركة  امللوث وعدم إثباته أحيانًا
أكثر من شخص يف توزيع الغذاء امللوث وبالتايل يف 
إحداث الضرر، حبيث قد يتعذر التعرف على املسبب 
الرئيس له، وطوراً قد تسهم احلكومة خبطئها يف إحداث 
الضرر الناشئ عن الغذاء الفاسد، كرتخيصها لشركة معينة 

حاول . يف انتاج منتجات معيبة أو فاسدة، مث يتبني فسادها
هذا البحث أن يبني تلك الصعوبات املتعلقة باملخاطر 

ىل الصحية اليت يتسببها الغذاء امللوث، وذلك باالهتداء إ
ال، وحتليل املناقشات الفقهية  احللول التشريعية يف هذا ا
.بصدده، بأمل الوصول إىل اختيار وترجيح األمثل منها
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  قدمةم

ول  القانونية: املبحث وطبيعتھ ي الغذا التلوث وم   مف

ول  ي: املطلب الغذا التلوث وم   مف

ي الثا ي: املطلب الغذا للتلوث القانونية   الطبيعة

يامل الثا و : بحث ي الغذا التلوث عن الناجمة املدنية املسؤولية انطاق   أساس

ول  ي: املطلب الغذا التلوث عن الناجمة املدنية املسؤولية   نطاق

ي الثا ا: املطلب وأساس ي الغذا التلوث عن الناجمة املدنية املسؤولية   دعوى

اتمة   ا

  

  مقدمة

الفنادق أو املطاعم تقدم أن يحدث لألغذيةقد املقدمة املحال من ا غ أو املخابز أو

السلطات علم وقد ا، ائ لز فاسدة ةأغذية اتخاذدار إ تتقدم ما فسرعان املخالفات ذه

الذي مر ا، مخالفا ع املحال تلك ستمر ف ا عل تخفى وقد املحال، تلك ضد ة إدار إجراءات

بال ضرار إ ن ال ا ب س حياةي ستغرق ما لر حد إ ئاً فش ئاً ش نا الضرر شتد وقد ائن، ز

ا ل ون   .الز

ك ا ع للسيطرة الدول ن ب قتصادي والصراع جانب، من التجارة تطور إن

خلق مما وملوثة، معيبة منتجات شار ان بآخر أو ل ش م أس أخر، جانب من العال قتصاد

خط لك والسيطرةللمس الرقابة ضعف طورة ا تلك من د يز وما تھ، و حياتھ ع فادحة ورة

وملوثة رديئة أغذية بة م لك املس ض عر إ أدى الذي مر البلدان، ببعض غذية ع   .النوعية

افية ست ل ة، ط ا رة الظا ذه مع للتعامل وضعت ال عية شر ال ات أحياناواملعا

ا للقصورلوجود ا غرض تفي ال أخرى وأحياناً افية، بحماية لك للمس ا إحاط وعدم ا ف لنقص

ات املعا تلك أجلھ من وضعت الذي الغرض يق التض أو ا، تطبيق ؤ   .والتل

موضوعھ، حداثة إ ي الغذا بالتلوث املتعلقة القانونية ل املشا تلك ب س عزى قد

الوا الناحية من عقيداتھ اداتو ج تك مما عليھ، العامة القواعد انطباق وعدم والقانونية، قعية

تلك عن ختالف تمام تختلف امللوث الغذاء عن تنجم ال ضرار فمثالً شأنھ، ية والفق القضائية
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ستلزم مما ا، تأث حيث من أم ا طبيع حيث من سواء معيب، از ج أو معيبة آلة عن تنجم ال

كذلكخت ام ح   .الف

عندما ض التعو ع صول ا ة كب ات صعو لك املس يواجھ قد ذلك إ إضافة

جراء امللوثتلكيتضرر الغذاء عن الناجم الضرر إثبات ات الصعو ذه وتكمن الفاسدة، غذية

ا ع توز ص من أك مشاركة تكمن أخرى وأحياناً ، أحياناً إثباتھ التاوعدم و امللوث لغذاء

م س قد وطوراً لھ، س الرئ ب املس ع التعرف يتعذر قد بحيث الضرر، إحداث م مشارك

انتاج معينة لشركة ا خيص ك الفاسد، الغذاء عن النا الضرر إحداث ا بخط ومة ا

ا فساد ن ب ي ثم فاسدة، أو معيبة   .منتجات

إ باألساس البحث ذا املخاطردف يان و ات، والصعو املشكالت تلك ع الوقوف

لول ا إ تداء و ضرار، ذه ل القانونية ة واملعا امللوث، الغذاء ا سب ي ال ية ال ضرار و

مثل وترجيح اختيار إ الوصول بأمل بصدده، ية الفق املناقشات وتحليل املجال، ذا عية شر ال

ا   .   م

الناشئةتأس املسؤولية الكالم نفصل أن البحث ذا خالل من نحاول ذلك ل ع ساً

ن سائل م ي، الغذا التلوث بعن أو غلقھ أو املحل م بتغر ت ت بحتة ة إدار مسؤولية ل

نائية ا املسؤولية مثل أخرى مسؤوليات ة دار املسؤولية بجانب ناك أم منھ؟ الرخصة

واملاليةواملسؤولية املادية ضرار لھ وتج ياتھ، الالزم الغطاء ون للز توفر بحيث املدنية

املخالفات؟ تلك إثر ن املواطن تجاه ة دار السلطات ام ال و ما ثم بھ؟ تلكالالحقة ع فاإلجابة

ا ا ع ن مركز البحث، ذا ل مداراً تصبح باملوضوع متعلقة أخرى ساؤالت و ساؤالت يال املد نب

ق ا ذا وطبيعة ض، بالتعو املطالبة املضرور وحق إ. للمسؤولية، بحثنا نقسم ذلك أجل ومن

ي الثا املبحث أما القانونية، وطبيعتھ ي الغذا التلوث وم مف ول املبحث ناول سن ن، مبحث

ا ونوعي ي الغذا التلوث ع تبة امل املسؤولية نطاق لتحديد تقومفسنخصصھ الذي ساس وكذلك

عقد. عليھ عن ستغ ال ذاتھ الوقت لكن ، و بالدرجة تحليلياً اً من ذلك ل يان ت بع وسن

مر تطلب إن املقارنات   .  إجراء

ول  القانونية املبحث وطبيعتھ ي الغذا التلوث وم   مف

ول  ي:  املطلب الغذا التلوث وم   مف

الغذاء لمة املوادتطلق من سان ناولھ ي ما جميع ع أو عملياً ي نبا طعام من افة ا

املتمثلة املختلفة السائلة املواد أو ي، خرى  حيوا ات واملشرو من .باملاء ه كغ سان لإل الغذاء ل  ش

تؤمن ال الطاقة ذه للطاقة، س الرئ املصدر رض ع ش ع ال ية ا ائنات الق ال سم يامل
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باالستعانة ذلك تم و للبقاء، الالزمة ة يو ا العمليات عليھ بمختلف يحصل الذي واء ال ن بأوك

ة يو ا عملياتھ للقيام التنفس   .عملية

كجزء للشرب الصا املاء و و أسا ي حيا عنصر عن ستغناء كذلك سان لإل س ول

وجوده ام واستمرار البقاء ا .عملية ذه ل سبةش بال ياة ا ر جو الثالثة وع لعناصر لألحياء

ذه الدائمة عنايتھ خالل من حياتھ ع املحافظة سان وواظب سان، ا ووقف رأس املصادر،

ذه ووسيلتھ ا، تلو أو عنھ، املصادر تلك جف ب س ي ما ل ة مواج وده ج ل باذالً

والقانون  القوة انت ة   . املواج

الذي التلوث ة ملواج سان بيد وسيلة القانون ع كز س البحث ذا خالل من إننا

ع طر ا مصادر من ومصدراً العصر، مشكالت من لة مش ي الغذا التلوث أصبح إذ غذاءه، ب يص

سان   . حياة

تلوث أو ي الغذا بالتلوث أجس يقصد أي أو الدقيقة ية ا ائنات ال وصول بةغذية غر ام

ا بوجود مرغوب أو غ ممرضھ جراثيم ع احتوى إذا ملوثاً الغذاء عت حيث الغذائية، املادة

سمم تلوث ال س ما حدوث ذلك ب س و سامة، كيمائية بمواد اختلط أو املشعة ي، باملواد الغذا

ي الغذا التلوث فان ذا ييأخذل اآل ا ي ن عدة، االً   :أش

للغذاء: أوالً  ي البكت   التلوث

توجد ما عادة وال الدقيقة حياء ق طر عن ي الغذا التلوث من النوع ذا يحدث

صابة تحدث يوان، وا سان إ إضافة واملاء، واء وال بة ال الغذائية باملادة املحيطة ئة الب

امليكر  من ة كب أعداد ع يحتوي غذاء تناول ق طر عن اتباملرض امليكرو ذه تصل وعندما ات و

املرض أعراض ر تظ التا و سموماً تج وت اثر تت ا فإ سان لإل الدقيقة معاء   .  1 إ

راثيم با ي الغذا فالتلوث التلوث، نوع أو ل لش تبعاً ي الغذا التلوث مصادر وتختلف

ية، البكت ات امليكرو ناه أو تت واء ال ق طر عن إما ذلك تم معو و والقوارض، شرات ا ق طر عن

ائن ال جسم إ ات امليكرو من عدد دخول إ تؤدي ال امللوثات من النوع ذا ملثل يتعرض أخر

تلك خاصة تداولھ ح أو يعھ تص أو إعداده عند الغذاء مال إل يجة ن وذلك امللوثةماكنال

ع غذية يد ت عدم إ إضافة خاصةوالقذرة الغذاء عرض ق طر عن أو مالئماً يداً ت حيان ض

شراتماكن وا الذباب ب س   .2امللوثة

ع ر يظ والذي ال ائن ال جسم سمم أسباب م أ من راثيم با ي الغذا التلوث ان

ال ائن ال جسم إ تدخل ال ات امليكرو أن حيث املعدية باألمراض عرف أمراض ل سان(ش
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يوان ا بنوع)أو يصنف ما عادة الذي املرض حاالت ر وتظ سم ا ة أ اجمة م ع عمل ،

ات اصابتةأو امليكرو عند سان ا يصاب ال التيفوئيد ح مثل سم ا غزو ال يا البكت

رثومي ا ي الغذا التلوث أما التيفوئيد، ي(بميكروب تحلل) امليكرو بفعل تج ي و الغذائيةف املواد

من ا وغ والفواكھ ومشتقاتھ ليب ا فساد ا م عديدة حاالت الدقيقة حياء عض بواسطة

السموم بواسطة نا صابة وتحدث ، جيداً تحفظ ال ال نات(طعمة ا) التوكس تفرز ال

لإل املرض ب س ال السموم ذه و الغذاء ا اثر ت أثناء ات امليكروبامليكرو س ول سان

  .3نفسھ

ي  البكت التلوث إ تؤدي ال سباب م    :4وأ

صية )1 ال بالنظافة تمام طعمة عدم تحض وأماكن املستخدمة دوات  .ونظافة

درجات )2 نھ وتخز الغذاء تداول يا سوء البكت شاط ب سمح لة طو ات لف أو مناسبة غ حرارة

بة  .للتلوث املس

وتناول  )3 للغذاء يد ا الط ن عدم املتجول الباعة وخاصة ا املوثوق غ املصادر من  .غذية

ات: ثانياً  الفطر سموم الغذاء   تلوث

سموماً وتفرز غذية ع ات الفطر أنواع عض شر ين أو ينمو عندما التلوث ذا يحدث

ة ع طورة ا ال شديدة سرطان ب س حيث ةسان و القلب بوظائف وخلالً كبد

حدوث ا ع تج ي قد وكذلك باألجنة املختلفة، شوه و وراثية ات للتلوث .غي عرضة ك غذية و

من املختلفة نواع جانب إ والدقيق ا وكذلك البقوليات، بوب، ا ات املكسرات بالفطر

املجففة، التلوث والفواكھ بات مس م اتبالف وأ   : 5طر

ن )1 مرتفعةالسالتخز ة أماكن والرطو رارة  .ا

استخدام )2 وعدم ن التخز مدة املناسبة طول   .العبوات

باملبيدات: ثالثاً  الغذاء   تلوث

ون ي عندما الزراعية للمنتجات ة ط ا الكيميائية امللوثات أحد املبيدات ون ت قد

دو  ا عل املنصوص دود ا عن خارجاً ا ذهاستخدام قطف ال ست أن إ إضافة ، لياً

املبيدات ذه بقايا من للتخلص افية زمنية ة ف ا ترك وعدم ن املزارع قبل من الزراعية املنتجات

لة املش ذه تفاقم من د خاصة،. يز بصفة العص از ا ع تؤثر ا أ إ املبيدات خطورة وترجع

خلالً  سم وتحدث ا أعضاء يصلوظائف بل التناسل، وأعضاء والقلب والك الكبد مثل  املختلفة

خلقي شوه أو سرطانية أو وراثية ات تأث تحدث حيث لية ا ونات م م أ إ املواليد، التأث
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طفال وخاصة فراد سلوك خلل إ مر تعدى ذه. و إحداث وخطورة فقط ست ل املبيدات

ق الذي اد ا سمم حدوثال وإنما الوفاة، إ يؤدى تناول د أو التعرض خالل من مزمنة سمية

م حيا من لة طو ات ولف يلة ض رعات  .6اص

عاً  للغذاء: را شعا   التلوث

استخدامات تطور تطبيقات أدى املطرد ايد وال واملدنية، ة العسكر ة النوو التكنولوجيا

املشعة ور النظائر ظ جنةإ ات شو و املناعة زة أج وتلف السرطانية ورام مثل ة، خط  أمراض

مختلفة، بطرق سان إ شعاعات انتقال عن تج ت ال مراض من ا وغ ا والعقم رأس ع

النباتات ع الذري الغبار ساقط حاالت شعاعات، ذه امللوث يجة الغذاء ن أو الزراعية بة وال

شاطات ال أو التجارب بمخلفات واملاء واء ال ات لتلوث ا تمام ا يتطلب ما و و ة، الذر أو ة النوو

تقدير أساليب بمعرفة والسائلة، املعنية الصلبة غذية شعا شاط ال وقياس املشعة العناصر

من د ا باألغذية وسبل املعاملة ع ظر وا املشعة باملواد غذية   . 7امللوثةتلوث

املزروعات من شعا التلوث تقل وسيط و ع أو الغذاء، ق طر عن مباشرة سان إ

ع تتغذى ال يوانات ا عن مثل سان لإل تقل ت ثم ا، أجسام شعاعية املواد سب فت النباتات

تناول  ق عن طر باإلشعاع الغذائية املواد تلوث عد و ا، ألبا أو ا املياهوم ق خطورة طر أقل بة، وال

يوانات ا تتلوث وقد الذري، بالغبار مباشرة النباتات تلوث كمية من انت إذا باإلشعاع سماك و

التلوث خطر يقل ن ح ومحدودة، قليلة ة املياه الكب ات والبح ار و واملحيطات وكما. 8البحار

اليابان التلوث من النوع ذا النووي2011عامحدث بالتلوث ضار ا من محددة أنواع بت أص إذ

يبلغ دائري عد30محيط ة كب بأضرار ا مفاعال بت أص ال ة، النوو وشيما فو محطة حول لم

العمالقة، سونامي وموجة والــ الزلزال وليھ و وال وامللفوف السبانخ خضار عرضت سونا"ولقد " اما

جدا ة زادتاملحبو لما ضار ا ورق م زاد لما بأن علما شعاعات، من عالية بدرجة اليابان

الناعم النووي الغبار ساقط ي حيث واء، ال النووي الغبار من ا عل تقع ال املشعة الذرات كميات

ص و ساقط امل املطر مع غسل أنھُ أو وشيما، فو املتضررة ة الذر املحطة من رض ع إجدا ل

املشع اليود من عالية إشعاعية قيمة كشف وتم متعددة، ستمر131مناطق خطورتھ أن تھ وم ،

ذا ول النباتات، جذور إ والوصول رض داخل إ بالتغلغل لھ سمح ال ة ف و أيام، ثمانية ملدة

من النوع ذا من بأذى بة ال داخل تنمو ال خرى ضار ا أنواع صب تُ مثللم املشعة العناصر

اليود أن إ ب الس رجع و والفجل، زر باسم131ا املعروف املشع النظ نما ب يا، س خطر غ

وإذا سنة، ن ثالث إ تصل قد استمراره ة ف ألن اليود من بكث أك لة مش للزراعة ب س يوم س

ا داخل ا مشعّ ستمر فإنھ ذور ا إ ووصل بة ال الزمن،غلغل من عقود لعدة أو لسنوات لنباتات

عد أنھ لوحظ مناطق25لذلك عض الفطر من أنواع تزال ال ة النوو يل شرنو ارثة ع سنة
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ا عل يتغذى ال ة البحر والنباتات حياء أن اء ا رى و الذري، بالتلوث مصابة أملانيا جنوب

من تلوثا أقل ون ست ة، بك يتوزعاليابانيون الذري شعاع أن إذ ، الزرا ر نتاج

موجودا ون سي التلوث أن إال ه، ترك فيقل رض، منھ بكث أفضل ل ش ألن"املحيطات

سماك لون يأ والناس الطحالب، ل تأ املشع"سماك اليود ون ي بأن اء ا أمل و الذي131، و

اد ال املحيط إ فقط يتوجبسّرب الذي مر يوم، الس مثل املشعة املستقرة النظائر س ول ي

دقيق ل ش وشيما فو من بة القر الساحلية املناطق املصطادة ة البحر والنباتات حياء فحص

ا ل أ قبل املقبلة والسنوات ر ش   .  9خالل

ا وكبار لألطفال سبة بال إشعاعياً امللوثة غذية مخاطر ايد ال لسن،وت جنة وكذا

ب س عود و سيطة، بجرعات ولو لإلشعاع عرضت ما إذا شوه ا ل للملوثات يحدث جنة حساسية

عملية قبل ن ن ا خاليا ده ش الذي ع السر نقسام حساسية إ ون وت مل، ا وأثناء الوالدة

من ول الثلث ا أشد ع لإلشعاع ن ن ا ا ذه ففي مل، عضاءا ن و ت عملية تتم ة لف

شعة تؤثر ة الف ذه عد العص و از   .10ا

صابة إ إشعاعياً امللوثة غذية تؤدي ت كما أثب وقد السرطانية، ورام من بالعديد

أنواع ب س أن ستطيع شعة أن وان الدراسات سم، ا ة أ معظم السرطانات من مختلفة

شابھتأث  ي يوانات ا سان شعاعات ا تأث مع اً التلوث. كث مخاطر من غذية ماية و

بإجراء تمام يجب فإنھ ، الغذائية شعا املواد إ شعاع انتقال كيفية عن البحوث من د املز

ووسائل ال املختلفة، بمخاطر ن املواطن توعية يجب كما الذري، الغبار ووضعتجنب ، شعا سرب

كفئة لتقييم نظم موحدة معاي وتب ، والوط الدو ن املستو ع شعا التلوث خطار ملراقبة

للغذاء النووي التلوث عن الناجمة ة   .11النوو

باملعادن: خامساً  الغذاء  الثقيلة تلوث

و يؤدي الرصاص مثل الثقيلة للمعادن الزائد و ستخدام والزنك الزئبق ادميوم  ال

املشكالت أك التلوث من النوع ذا بات إذ واملاء، واء لل ثھ تلو عن فضالً الغذاء تلوث إ والنحاس

عرض يؤدى حيث اضر ا الوقت سان تواجھ حدوث ال إ املعادن ذه ل وتناولھ سان

أصبح والذي لوي، ال الفشل مثل مراض مخيف عض ادة ةز خ ونة النوع .ة ذا ؤدى و

وظائف لل ا حدوث إ سمم ال إ من كذلك يؤدى وقد نيميا، و اض ج حاالت ادة وز الكبد

العق التخلف من للتلوث حاالت عرضة ك غذية و ، العص از ا ع الضار ه تأث ب س

الثقيلة   : 12باملعادن

املل )1 املياه الصرفأسماك بمياه ع وثة املصا ومخلفات  .الص
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جوانب )2 ع املزروعة ة والفاك ضر السيارات ا عادم للتلوث ذلك ا عرض حيث  .الطرق

للبيع )3 واملعروضة املغلفة غ ن غذية املتجول الباعة ومع الطرق جوانب  .ع

ال مع بيان إ التطرق يتم فلم والقانونية ية الفق الناحية من لأما بل ي، الغذا تلوث

أو جارة أو البيع ام أح الفصل عند العيب وم مف لبيان أوردت ومعان ف عار عن عبارة يوجد ما

العيب ا شو ال العقود ام أح ضمن عامة   .بصورة

املوجبة بالنقيصة فھ عر ا م عديدة، ف بتعار العيب عرف مثالً سالمي الفقھ ففي

ع املالية عدلنقص مما ا ل العارضة فات عن السليمة الفطرة أصل عنھ يخلو ما أو التجار، ادة

يؤثر مما منھ السالمة العادة جرت ما بوجود أو منھ بالسالمة العادة جرت عر نقص و أو ، نقصاً بھ

العاقبة خوف أو التصرف أو املبيع أو الثمن ال. 13بالنقص عرف فقد ي القانو الفقھ بأنھأما : عيب

للمبيع((  السليمة الفطرة ا م تخلو ال الطارئة الفقھ14))فة فات عر من ب قر ف عر و و ،

  .سالمي

مع أو ف عر من أوردناه وما معانيھ، والفصل العيب ف عار تحليل بصدد لسنا نحن

التلو  ف لتعر ومنطلقاً مقدمة نجعلھ أن فيھ نا حس لھ ي قانو أو يةفق الفق الناحية من ي الغذا ث

  .والقانونية

يمكننا وأنواعھ، العلمية الناحية من ي الغذا التلوث ف بتعر ناساً واست ذلك ع ساً تأس

بأنھ ي قانو قالب ي الغذا التلوث مع نصوغ عن: أن الناجم الغذاء خواص فساد أو التغي

من ملوثة عوامل إصابتھ أو صالحيتھ سامة،نفاد كيمائية مواد أو مشعة مواد أو ممرضھ جراثيم

ع خطر عنھ تج ي مما للغذاء، السليمة الفطرة عادة منھ تخلو والذي مباشرة، غ أو مباشرة قة بطر

أو سان، لھ ة املخصصة غراض لالستعمال صا غ جعلھ و يوانات، ا حياة   .ع

ال  ب ي ف التعر ذا ع تيةبناءً الشروط توفر ملوثاً الغذاء   :عتبار

السليمة )1 لفطرتھ وفقاً عليھ ب غر فساد أو غي الغذاء خواص يحدث  .أن

ملوثة )2 عوامل إصابتھ أو صالحيتھ نفاد عن ناجماً الفساد أو التغي ون ي  .أن

لھ )3 املخصصة غراض لالستعمال صا غ الغذاء التغي ذا يجعل  .أن

ي )4 املتغأن الغذاء استعمل ما إذا سان ة ع خطر حدوث إ التغي   .ؤدي

ي الثا ي:  املطلب الغذا للتلوث القانونية   الطبيعة
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إ ام حت أو معينة، واقعة أو حالة يحكم الذي القانون تحديد القانونية بالطبيعة يقصد

معين قانونية حالة بصدد حصل نزاع للفصل ن مع بواقعةقانون قانونياً إخضاعاً إال ست ل ف ة،

ن مع لقانون   . 15معينة

أن د نر أي ا، م يراد الذي املع ا ع ي، الغذا للتلوث القانونية الطبيعة نقول وعندما

ن ي؟نب الغذا التلوث يخضع قانون ألي أخرى عبارة أو ي؟ الغذا التلوث يحكم قانون   أي

امل ذة ل إن نقول فيھلإلجابة ينظر الذي املنظور بحسب وذلك مختلفة، عاد وأ جوانب سألة

مباشرة، غ بصورة ئة الب حماية قانون ا ف تدخل فمثالً قانون، من أك ا يحكم التا و ا، إل

يتعلق ما التداب ذه ومن ، البي التلوث حدوث ملنع الكفيلة جراءات و التداب بإقراره وذلك

امليا ابحماية وم التلوث، من ا وحماي ة البحر الغذائية وة ال ع فاظ ا دف وذلك التلوث، من ه

ا قدر ع بقاء بقصد التلوث من رض بحماية يتعلق مادةنتاجيةما أية من ا منتجا وسالمة

سان ة ع يؤثر مما ا، تتلوث ا. 16ضارة غاي أخرى ن قوان ام أح ناك دونو ؤول ا

حماية قانون ن القوان تلك من سان، ع ية ال أضراره ن و نھ ب القطع أو التلوث، وقوع

النوعية والسيطرة س التقي وقانون لك   .17املس

م انب ا ع ك لل يداً تم نطاقھ ولتحديد ، أك ي الغذا التلوث صورة لتوضيح لكن

أن نفضل البحث، ذا تيةواملقصود الثالثة وانب ا من عليھ الضوء   :سلط

ي: أوالً  الغذا للتلوث داري انب   ا

ية، سيطرة تحت الغذاء ون لي والتوجيھ الرقابة ع باألساس انب ا ذا يركز

، والعق ي البد النمو املھ وت املواطن ة بناء م س ياً امل املت الغذاء بأن اعتداداً

املعلوماتولتحقيق جمع ع عمل أن املعنية، ات وا السلطات ع القانون يوجب دف ال ذا

سياسة تضع وأن ا، م عانون ال الغذائية النواقص يص و ن للمواطن الغذائية الة ا عن

ال الغذائية املضافات تقدر وأن ن، املواطن ميع امل واملت يد ا الغذاء لتوف فعالة، غذائية

سب وتحديد ا استعمال ايمكن تلوثإ إضاف وفعالة شديدة مراقبة تراقب وأن الغذائية، املواد

امللوثاتغذية ملختلف قانونا ا املسموح دود ا مقدار اتغذيةوتحديد ا ذه عمل وأن ،

وإرشادع املجتمع، فئات ميع ية ال التغذية ن املواطن املجاالتوتوجيھ تم. 18ل إذا أما

أغذية للناس قدموا بأن غذية، مقدمي أو املحال، صاحب قبل من ام ح و ات التوج ذه خالل

امللوثة غذية مصادرة لألغذية، املقدم غرامة متمثلة ة إدار ة عقو م عل فتفرض ملوثة، أو فاسدة

ا وغلق نة، امل ممارسة إجازة ب ا، تلكوإتالف من ة عقو دارة تفرض إذ معينة، ملدة ملحل
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يات حي و ة، للعقو املوجبة االت ل وفقاً وذلك املخالف، ع مناسبة ات عقو أو ات العقو

  .19مختلفة

ي: ثانياً  الغذا للتلوث ي زا ا انب   ا

عملية    تنظم ة كث عقابية نصوص إإنتاجناك تؤدي بصورة الغذائية السلع منوتداول

الك لالس ة الصا غ أو للمواصفات املطابقة غ غذية تداول تحرم كما لك، املس ة ب ضرار

ضرار من الوقاية م م دور النصوص ذه ول املغشوشة، أو ا لتلف أو ا لفساد أو ة بال ا لضرر

الردع مع من تحملھ بما ية، م.20ال انت إذا ضارة غذية عت أوو املشعة باملواد لوثة

إذا أو سان، باِإل املرض إحداث شأنھ من نحو ع املبيدات أو الطفيليات أو ات عاحتوتبامليكرو

بأحد مصاب ص يد ع ا تداول ون ي عندما أو ، قانوناً املقررة دود ا عن د تز سامة مواد

ناتجة انت إن أو ا، ا مليكرو حامل أو املعدية، تقلمراض ت ال مراض بأحد مصاب حيوان من

يتجاوز نحو ع الشوائب أو ة باألتر ج تم عندما أو نافق، حيوان من ناتجة أو سان، ِ إ ا عدوا

إذا ا، م ا تنقي معھ ستحيل أو قانوناً املقررة سب محظوراحتوتال مادة اع املواداستعمال من

ا، غ أو افظة ا أو إذاامللونة ساناحتوتأو ِ ة ب ضارة مواد ع ا عت. 21عبوا م أما

ة صا غ أو تالفة أو فاسدة الكغذية التحليللالس خالل من ت ث إن كذلك ا اعتبار فيمكن ،

أو الطعم حيث من الطبيعية ا خواص ت غ إذا أو ا تركي غي حدوث ي امليكرو أو ي الكيميا

أو  ر عاملظ املدون البيان الثابت خ للتار وفقاً لالستعمال ا صالحي مدة ت ان إذا أو الرائحة،

فضالت أو حشرات أو ديدان أو يرقات ع ا أوعي أو ا عبوا أو ا نفس احتوت إذا أو عالمية، ِ ا بطاق

أ ظروف ا حفظ أو ا تحض أو ا إعداد يجري عندما أو حيوانية، مخلفات يةأو غ بطرق   .22و

الضارة املواد بتلك يتعامل من ع أي ن، املخالف ع تفرض أن يمكن ال ات والعقو

من املخالف ع ر وا املحل وإغالق واملصادرة والغرامة س ا ن ب تدور ا، يتداول أو والتالفة

، ياً أجن ان إن البالد من املخالف عاد وإ كم ا شر و نتھ م مناسبةممارسة ة عقو القا ختار و

والعلة كمة ا وتأث الشروط وتوفر املخالفات، ية وحي االت ا حسب وذلك ات، العقو تلك ن ب

ة   .23واملص

املادة رقم368ونصت العرا ات العقو قانون أن1969لسنة111من عاقب: (( ع

ف عمدا ارتكب من ل سنوات ثالث ع د تز ال مدة س مضربا خط مرض شر شانھ من عال

موتفإذا. فرادبحياة الفعل عن سانشأ ةإصابتھ أو إ بالعقو الفاعل عوقب مستديمة ة عا

املف الضرب مة ر حسبأو املوتإاملقررة املستديمة ة العا مة املادة)). حوالجر 369أما

أن ع نصت فقد تز : (( منھ ال مدة س با سنةعاقب ع لأو د دينار مائة ع د تز ال غرامة
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بحياة مضر خط مرض شار ان بخطئھ ب س موتفإذا. فرادمن الفعل عن سانشأ  أو إ

خطاإصابتھ القتل مة ر املقررة ة بالعقو الفاعل عوقب مستديمة ة مةأو عا خطايذاءجر

تاج)). حوالحسب است يجوز الذي كم يقدما من معاقبة ان باإلم أنھ و ن، النص ذين من ھ

فاسداً يقدمھ الذي الغذاء أن علم عندما أي م، ف املرض شر دف للناس ملوثة أغذية عمداً

تقديمھ ع يصر ذلك مع لكنھ م، ب ضرار و الناس حياة ع طر ا إحداث إ يؤدي أن مكن و

ت ال ملدة سھ ح ي القانو من م، موتل إ فعلتھ أدت إن ذلك من أك ح أو سنوات، ثالث ع د ز

مستديمة ة عا إصابتھ أو سان وخاطئاً. إ بھ الً جا ان أي الغذاء بتلوث علم ال ان إذا أما

أقل تھ عقو ون فت للناس، رمي. تقديمھ ا القصد ألن نظرنا العدالة مقتضيات من ق التفر ذا و

أشد ول أشدلدى معاملة عامل أن ستوجب مما ي، الثا من   .وأخطر

ي: ثالثاً  الغذا للتلوث ي املد انب   ا

أو امللوث الغذاء عن الناشئة ية ال ضرار ض عو انية إم مدى ي املد انب با ع

والتو. الفاسد ضرار، تلك وقوع دون ؤول ا إ دف زائية وا ة دار الوسائل انت اإن م

ه، غ وردع للناس، غذية تلك تقديم ع أقدم إن املخالف بزجر وذلك ان، م املوادوإتالفقدر

تصبوا املدنية املسؤولية قواعد فإن يل، الس تلك جراءات من ا وغ إزالةباألساسامللوثة إ

ض عو وكذلك أمكن، إن ا وج الناس، ع الواقعة ضرار متلك ق ت لم الذين اص

م لك مباشرة، أوإن. اتأثرواضرار مرتكزاً قيقة ا ل ش بتعقيداتھ ملام و انب ا ذا يان ت

القادم املبحث فيھ الكالم سل س س والذي البحث، ذا ل مفصلياً بل اً محور   .عداً

ي الثا التلو :  املبحث عن الناجمة املدنية املسؤولية ينطاق الغذا اث   وأساس

الغذاء عن تنجم ال املدنية املسؤولية نطاق تحديد ع املبحث ذا مسعانا كز ي

ا، عاد وأ املسؤولية تلك بمقت املتعلقة ساؤالت ال عن جابة خالل من وذلك امللوث، أو الفاسد

ت عليھ تقوم الذي ساس ناقش س ا عد و ا، ترتبط ال ضرار تلكونوع يان فلت املسؤولية، لك

ي اآل ن مطلب إ املبحث ذا نقسم أن ستحسن   :مور

ول  - ي: املطلب الغذا التلوث عن الناجمة املدنية املسؤولية   نطاق

ي - الثا ا: املطلب وأساس ي الغذا التلوث عن الناجمة املدنية املسؤولية   دعوى

ول  النا:   املطلب املدنية املسؤولية ينطاق الغذا التلوث عن   جمة

ا عاد أ ع وللوقوف ي، الغذا التلوث عن شأ ت ال املدنية املسؤولية نطاق لبيان

ي اآل ن، فرع إ املطلب ذا نقسم قيقية   :ا
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ول  - ي: الفرع الغذا التلوث عن الناجمة املدنية املسؤولية ان   .أر

ي - الثا ض: الفرع للتعو القابلة ضرار  .تحديد

  

ول ال ي:  فرع الغذا التلوث عن الناجمة املدنية املسؤولية ان ب:  أر عقادي املدنيةال املسؤولية

ان، أر ثالثة توفر العامة، للقواعد   :وفقاً

طأ: أوالً    ا

أو الدقيق، باملع قانونياً اماً ال الواجب ذا ان أ سواء ي، قانو بواجب خالل و طأ ا

ت عاماً بھواجباً خالل ع ية التقص املسؤولية ي. 24تب القانو الفقھ الأناملستقر طأ ا

، املر الوجھ ع بالواجب القيام عدم و مادي، عنصر ول العنصر ن، عنصر بتوافر إال يتحقق

و معنوي، عنصر ي الثا تخل والعنصر قد ون ي بأن الواجب، ذا لف امل إ الواقعة ذه فسبة

عدم عن إال شأ ي ال إذن طأ فا بھ، يقوم وأن ينھ يت أن الوسع ان أنھ رغم بواجبھ القيام عن

امھ وال نھ تب الوسع ان واجب   .25تنفيذ

م يل فنقول امللوث، الغذاء عن الناجمة املسؤولية ع الركن ذا نطبق أن أردنا إذا

ل ألحد، تقديمھ عن م ي أن الغذاء ذا أوصاحب علمھ رغم العقد غ أو عقد يقدمھ عندما كنھ

امللقى ام باالل أخل قد أنھ فيعت بھ، يتداول أن عليھ ممنوع بأنھ وإدراكھ الغذاء بتلوث علمھ اض اف

مخطئاً  ون ي التا و عاتقھ،   .ع

  الضرر : ثانياً 

و  ال ا وسوء زال ال بالضم والضرُّ ، النفع ضد و ما ل لغةً ،الضرر ة ضرَّ َ امل أتت نا من

موال النقص والضراء سان، ب يص ذى بمع كذلك الضرر رد و ، املنفعة خالف و

و الضرة أما نفس، ء و ال يدخالن اللذان والنقصان الضيق ف والضرر   .26الضرارة

ع   قولھ ا م ة كث مواضع و ز العز الكتاب الضرر لفظة وردت ستوي(( اوقد ال

الضرر  أو غ ن املؤمن من عا. 27))القاعدون والضراء(( .. وقولھ البأساء ن وأيضاً. 28))والصابر

عا نبھ(( قولھ دعانا الضرُّ سان مس عا. 29))…وإذا قولھ ء… (( وكذلك من يضرونك وما

ت لم ما وعلمك كمة وا الكتاب عليك هللا عظيماوأنزل عليك هللا فضل ان و علم   . 30))كن

الواجب   د ا عن التقص أو عنده الوقوف الواجب د ا مجاوزة و ف اصطالحاً الضرر أما

متناع أو الفعل إليھ من. 31الوصول بحق سان ب يص الذي ذى أو عتداء بمع ي يأ أو
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ا ذلك ان سواء لھ مشروعة ة مص أو عاطفتھحقوقھ أو جسمھ سالمة متعلقة ة املص أو ق

كذلك يكن لم أو مالية قيمة ذا ة املص أو ق ا ذا ان وسواء باعتباره أو شرفھ أو بمالھ   . 32أو

البعض   ب ذ إذ املدنية، للمسؤولية أساس ركن املدنية33فالضرر املسؤولية فكرة إقامة إ

و عاقدية ا إ بنوع فكرة ع ية عنتقص عبارة جميعاً ما ف زاء فا املشروع، غ الضرر صالح

الضرر انتفى إذا املدنية املسؤولية تقوم ال إذ ان، م قدر ع أثره إزالة أو الضرر ذا ض عو

ف املق طأ ا جسامة عن النظر   .بصرف

ع   ة ج من املدنية املسؤولية يم الذي و الضرر توفر اط اش أن ذلك إ منإضافة ل ن

من ا وتدي طيئة ا ب خالق فقواعد أخرى ة ج من نائية ا واملسؤولية خالقية املسؤولية

ا دف حققت قد طيئة ا ذه انت إذا عما النظر يالسدون نا ا القانون لكن تحققھ، لم أم

العالم إ الفاعل نية ر تظ لم ما ا ل محل ال نائية ا املسؤولية إذافإن إالّ أخرى عبارة أي ، ار ا

الفعل ذا ل ذلكالسان عد ستوي ثم قل، ع شروع صورة اتخذ بأن ، واق اجتما ر مظ

متحققة نائية ا فاملسؤولية تتم، لم أم تمت قد مة ر ا ون ت أن ومعاقبتھ الفاعل م تجر لغرض

وا ئة الس النية ذه رت ظ م ألنھ ن الت الضررا قت أ قد ون ت ا فإ اجتماعياً راً مظ تخذت

سبة بال أما بھ، الضرر ق أ من ع العقاب ل ي أن املجتمع حق من ون ي ثم ومن باملجتمع،

وإنما مجتمع، دعوى ست ل املدنية املسؤولية فدعوى الضرر لغ وزناً يقيم ال فإنھ ي، املد للقانون

املجتمع، اص أ من ص دعوىدعوى ل شروط ا ف توافرت إذا إالّ مقبولة ون ت ال ا فأ ذا ول

يكن لم إذا ة مص وال ة مص غ من دعوى ال إذ ة، املص وجود شرط ا أبرز من ولعل خاصة،

باملد ق قد نوعھ ان أياً ضرر   . 34ناك

ما ن نوع إ عادة الضرر اء الفق قسم و إ: ذا يمثل والذي املادي اعتداءًالضرر أو خالالً

النوع أما املدنية، املسؤولية ة صعو أية الضرر ذا يث وال للمضرور، مالية ة مص أو حق ع

من عنصراً عت ال ال املالية غ قوق ا من حقاً ب يص والذي ي، د أو املعنوي الضرر و ف خر

ال ب س سان تألم ومثالھ املالية، الذمة أوعناصر رح، وا الضرب جراء بھ يص الذي ھ شو

من ا وغ العرض تك أو السب أو القذف إثر واعتباره وسمعتھ وعرضھ شرفھ ب يص الذي األذى

ق امل ذى أو نان، وا والشعور العاطفة ب يص الذي ذى وكذلك لالعتبار، املؤذية فعال

ل ش لھ ثابت حق ع عتداء ب س ص اً بال معنو ضرراً   .35مجموعھ

ي د الضرر وكذا ية، تقص أم انت عقدية املدنية املسؤولية املادي والضرر

للمسؤولية مستلزماً يصبح ي فيھ الشروط من جملة توفر ستوجب ا، وحد ية التقص املسؤولية

وأن ، محققاً الضرر ون ي أن تتمثل الشروط ذه و ا، ع ض للتعو سبقوموجباً قد ون ي ال
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انصب قد الضرر ون ي أن يجب ا وآخر نفسھ، باملد ماساً ون ي أن ب ي وكذلك عنھ، ض التعو

مشروعة ة مص أو للمد حق   .36ع

أضرار ا م مختلفة، أنواع ع ف امللوث، الغذاء تداول عن تنجم قد ال ضرار أما

سال  ب تص ال سدية ا ضرار مثل الغذاءمادية عن الناشئة مراض سمم، ال سان، مة

لدرجة فتبعاً للشفاء، قابل وقتياً أم الشفاء، يقبل ال مزمناً املرض ان أ سواء ا، أنواع ش امللوث

قد أو متناولھ، جسم ة عا إحداث إ الغذاء ذلك يؤدي وقد الضرر، يتعاظم وخطورتھ املرض

ضرار  ذه ف وفاتھ، إ نيؤدي آخر اص أ ع تقع قد نفسھ، املتضرر ع تقع كما املادية

الغذاء وأدى ن، آخر اص أ أو صاً عيل ص ان لو كما القرابة، عالقة باملتضرر ن مرتبط

ذا س ف ، املتو ع عولون انوا الذين اص أولئك يتضرر نا املعيل، وفاة إ امللوث

املرتد بالضرر مثل. الضرر ة معنو أضرار امللوث الغذاء عن تنجم قد املادية ضرار تلك إ إضافة

أعضائھ أحد يفقد أو مزمناً مرضاً يتمرض عندما ص ال ا يتجرع ال حزان و النفسية الم

ص ال يتو عندما ھ أقار ب تص ال حزان وكذلك الغذاء، ذلك تناولھ ب ب. س س كذا و

امللو  يالغذاء الثا للفرع ا م إي ض عو انية إم مناقشة نر جمة، أضرار   .   ث

والضرر : ثالثاً  طأ ا ن ب ية السب   الرابطة

قبل من املرتكب اطئ ا للفعل طبيعية يجة ن الضرر ون ي أن املسؤولية تب ل يلزم اً وأخ

املسؤولية تالشت طأ وا الضرر ن ب الرابطة ذه انقطعت فإذا باملدين، الس بإثبات تنقطع و ،

نفسھ الدائن وخطأ ، الغ فعل ي، الفجا ادث ا رة، القا القوة مثل محكمة. 37جن ستقل و

التحقيقات ومن ا، عل املعروضة ع الوقا من والضرر طأ ا ن ب ية السب الرابطة باستخالص املوضوع

معق وال قيقة، ا إ للوصول ا تجر ال ،والتدقيقات التمي محكمة قبل من ا عل رقابة ال أو ب

الالزم من لكن ة، التقدير ا لسلط وموطناً ا، اختصاص صميم من و ع، الوقا مسألة تفصل ا أل

إليھ ت ان ما إ املؤدية غة السا سباب تورد   .38أن

، اً س أمراً الضرر إثبات ون ي فقد آخر، ص ل ملوث غذاء تقديم عند أنأما حيث من

ال ن القوان ألن ض، مف نا فالضرر الضرر، نة قر منھ بط س تلوثھ أو الغذاء فساد ثبوت مجرد

مراقبة قانون أم لك، املس حماية قانون أم العامة، ة ال قانون ان أ سواء املوضوع ذا تتحكم

ترتك عيد، من أو ب قر من املوضع ذا ناول ي آخر قانون اي أم طأ،غذية ا ركن ع باألساس ز

بعاد اس إ النفي ذلك يؤدي أن دون ض التعو درء التا و الضرر ركن نفي من يمنع ال ذا لكن

زائية ا أو ة دار ات   .العقو
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و ية، السب بالرابطة يتعلق فيما ا عل ساؤل ال يدور أخرى مسألة تبقى أنھ كمبيد ا ما

أ إ امللوث الغذاء أدى ماإذا كما ومتعاقبة؟ مختلفة آخر ضرار ب س الغذاء ذلك شارك لو كم ا

عينھ؟ الضرر أو واحد ضرر   إحداث

دائرة عوض أن يجب ال ضرار يص ول ساؤل ال ع جابة ستوجب

القادم بالفرع ا ف الكالم سنفصل وال امللوث، الغذاء عن ا. املسؤولية ما إ نا ش ستقرلكن

لذلك طبيعية يجة ن ون ت ال ضرار ض عو أي املباشرة، ضرار ض عو و و ي القانو الفقھ عليھ

ا ع ض التعو يمكن ال العامة للقواعد فوفقاً لھ طبيعة يجة ن ست ل ال تلك أما   .39الغذاء،

ب الس ة نظر ما أوال تان، نظر رت فظ ي، الثا ساؤل ال عن جابة بصدد املنتجأما

عتد ال فإنھ ه، غ ا م أحد ستغرق ولم الضرر، إ املؤدية سباب عددت إذا أنھ ا ومؤدا الفعال،

وقوع إ مور من املألوف بحسب أدى الذي ب الس و و سباب، ذه من املنتج ب بالس إال

الضرر. 40الضرر  إحداث م سا ب س ل أن ا فمقتضا الثانية ة النظر مسؤوالًأما صاحبھ يجعل

حيث من مختلفة انت ولو افئة مت ا ل ون فت خرى، ا أحد ستغرق ال وطاملا الضرر، ذا عن

فائدة من ا ف ملا نظراً ة، النظر ذه خذ إ الفر القضاء ميل و الضرر، إحداث ا تأث درجة

قيام ولة س يقرر أن للقا سمح حيث العمل، ة مساحةكب لھ وتخلق ية، السب الرابطة

العدالة لرعاية أوسع ة   .  41تقدير

ي الثا ض:  الفرع للتعو القابلة ضرار  تحديد

ي يأ بما ا ض عو يلزم وال امللوث، الغذاء تناول عن تنجم أن يتوقع ال ضرار   :نحدد

صلية: أوالً    ضرار

يمكن ال ية ال ضرار عن عبارة امللوث،و الغذاء الك اس أو تناول إثر تنجم أن

للمضرور، دائمة أو مؤقتة إعاقة، وحدوث سمم ال ن ب اوح ت ال سمانية ا صابات أو الوفاة

سالمة ع وجسيماً صارخاً اعتداءاً عد حياتھ، ع والقضاء جسيم ل ش ص ة ب فاملساس

غذا آخر ص ل يقدم فمن حياتھ، وصون ذاجسده سالمة امھ بال أخل قد أنھ عت ، ملوثاً ءاً

من خطأً ل ش خالل ذا و ما، لعالق شئاً م القانون ان أم لعقد وفقاً بھ ارتبط سواء املتضرر

ضھ عو ستوجب مما باملضرور ضرر اق إ عنھ نتج املخل بج. 42جانب املسؤول مطالبة فللمضرور

جراء من بھ، ق الذي النصوصالضرر أولتھ ق ا ذا و بھ، ا أحد ال روح ا أو صابة

ذلك ع والدليل فائقة، عناية ديثة ا أضرارأنالقانونية عن املسؤولية حول اسبورغ س اتفاقية

عام يناير ي ورو املجلس منظمة دول ن ب واملعقودة سري1977املنتوجات، ا ام أح بأن تق ،

الن ضرار نشأن قوان إ أحالت وقد لك، املس ب تص ال سمانية ا ضرار أو الوفاة عن اشئة
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ض للتعو املوجبة الضرر عناصر لتحديد الداخلية عضاء ذه43دول ام أح قررت ذلك مع لكن ،

ضرار عن املنتج ع املدنية املسؤولية كة املش ية ورو السوق دول اتفاقية وكذا تفاقية

لكنو  ا غ أم زراعية طبيعية، أم صناعية املنتجات ذه انت أ سواء منتجاتھ ا سب ال خطار

ما ام ألح تخضع فال ة العقار املنتجات أما ، منقوالً املنتوجات ذه ون ت أن ت. 44شرط عن وكذلك

الصادرة املنتجات فعل عن املسؤولية مجال ي ورو املجلس ات عناية1985ويولي25توج

ا سب ال ضرار عن مسؤوالً جعلتھ إذ طرة، وا الضارة منتجاتھ عن املنتج بمسؤولية خاصة

أدت ما إذا لك املس وفاة عن مسؤول و ف ا، غ أو الزراعية أو الصناعية أو الطبيعية منتجاتھ

ا ع أسفرت ما إذا سمانية ا صابات وعن وفاتھ، إ   .45منتجاتھ

كذلكفكم عوض أن يجب امللوثة، غذية ا ب س وال ال ا املحققة ضرار عوض ا

املحقق فاالمتداد املستقبل، محققاً أمراً ا وقوع ان ما م ا ع شأ ت ال املستقبلة ضرار

ور الظ بدأت وال الضار ادث ل املتوقعة النتائج ل يتضمن ا ا للوضع تقديرواملباشر وقت

إصدار وقت ثما ر املستقبلة، العالج نفقات ض التعو تقدير تدخل أن ب ي فعليھ املسؤولية، مدى

والعناصر سس القا لدى تتوفر ال ال االت ا أما للمصاب، سبة بال ة ضرور ا أ ت ث كم ا

ب كم ا ؤجل و مؤقت، مبلغ ر تقر فيمكنھ ض، بالتعو كم ل افية اال توفر ن ح إ ي ا ض   .46تعو

شفى، املس إ نقلھ ومصروفات للمضرور الط العالج نفقات انت إذا تقدم بما ارتباطاً

فان ا، ض عو ستلزم مما الضارة، ادثة ل سبة بال طبيعية يجة ن الطبي العالج مصروفات وكذا

ت أو جراحة إجراء لنفقات سبة بال ال عض يختلف قد عدمر املصاب حالة تتطلبھ عالج لقي

غالباً خب ق طر عن املصاب ت يث أن ا داد الس ط ش ف الضارة، ادثة ا تلك وقوع من لة طو ة ف

عن ض للتعو ط ش كما ، اً ضرور العالج ذا أو راحة ا تلك تكن لم صلية الضرر واقعة دون أنھ

تتوفر  أن ارج، ا قامة و العالج ومباشرةنفقات طبيعية يجة ن العالج رحلة تجعل ال العناصر

الضرر  مصدر   .47للواقعة

تتمثل وال امللوث، الغذاء جراء من املضرور ب تص ال دبية ضرار خصوص و

ات شو ال ب س ا عان ال النفسية الم أو سمانية ا صابات ب س ا عان ال سية ا الم

العا عأو قلقھ ب س ا شعر ال النفسية الم إ باإلضافة ادث، ا ب س بھ ق ت ال ات

من رمان وا ، ما ا الضرر والنفسية، سية ا الم عامة، بصورة أي عائلتھ، ومص ه مص

املادية ضرار شأن ا شأ معوضة ا فإ ياة، ا   .48مبا

املرتدة: ثانياً    ضرار
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ت ثارقد ذه و ن، خر ب تص ضارة آثار ملوث غذاء ب س اص أحد وفاة عن تج

أو النفقة م حق من املضرور أقارب حرمان متمثلة اقتصادية، طبيعة ذات أضراراً ون ت قد

يفاء اس عليھ عولون انوا مصدر من يھ دائ حرمان إ املضرور وفاة تؤدي قد أو ، مثالً عالة

قاربحق و ل ب تص ال اآلالم ة، معنو طبيعة ذات ضرار ذه ون ت قد كما م، وق

املرتد بالضرر س الضرر ذا ف م، عل ز عز ص فقد جراء من صدقاء   .49و

ون ي أن ا أول ا، عل قيامھ عتمد ثالثة، عوامل مراعاة املرتد الضرر ن لتعي ط ش و

ال أوقع قد صالفعل ع اصات إر أو ردة الضرر ذا ل ون ت أن ا وثان ، ضرراً املباشرة ية

أن ا وثال خر، ص ال بذلك ق ي بھ ومتصل ص الضرر عن متولد ضرر صورة وذلك آخر،

املعنوي، كيانھ أو مالھ يتأثر تجعلھ عالقة املباشرة ية ال ن و ص ال ذا ن ب جمعت قد ون ت

يحدث ضارةبما آثار من ص ع. 50للمضرور املرتدة املادية باألضرار يتعلق اصففيما نأ آخر

و اً فق املستقر ي القانو فاملبدأ امللوث، الغذاء ب س املضرور وفاة عوض إثر أن يجب أنھ و قضاءاً

ص املضرور ط تر واقعية أو قانونية عالقة ثمة ون ت أن طة شر ضرار، يطالبذه بمن

حق وجود ع الدليل باالرتداد املتضرر يقيم وأن املرتد، الضرر عن ض محققةأو بالتعو ة مص

ا مساس ص الضرر تحقق ع عالقة. 51ترتب توجد أن ض فيف املرتد ي د للضرر سبة بال أما

ا أو القرابة كعالقة ، ارتداداً واملتضرر ص املضرور ن ب مادية طغ اش فمثالً املستقرة، ملودة

ون ي أن امللوث، الغذاء تناول عن والنا املرتد ي د الضرر عن ض بالتعو كم ل الفر القضاء

الشرط ذا عن تحول لكنھ ادث، ل املباشرة ية بال رة مصا أو ى قر برابطة مرتبطاً لم مد

الن ملحكمة املختلطة الدائرة قضت حيث عد، الواقعةفيما عن املسؤولية ر بتقر سية الفر قض

لم ذلك و ض، التعو ومطالب املتو ن ب قانونية عالقة أي وجود استلزام دون ، بالغ للضرر بة املس

حق أو قانونية رابطة وجود ي، د و املادي بنوعيھ املرتد، الضرر عن ض بالتعو كم ل ط ش عد

وامل املباشرة ية ال ن ب ذاالنفقة يدعيھ الذي الضرر ون ي أن و ط ش ما ل ف ، ارتداداً تضرر

عما ض بالتعو للمطالبة ين كث اص أ أمام املجال التطور ذا فأف ، ومباشراً حقيقياً خ

املصاب موت جراء من ي أد أو مادي ضرر من م ينص. 52يصي فلم ، العرا للقانون سبة بال أما

ض ض عو ع للغذاءصراحة الكھ اس أو تداولھ جراء من نفسھ املضرور ب تص ال دبية رار

ومن ي د بالضرر اص ا النص مقت ق طر عن منھ كم ا ذا باط است يمكن لكن امللوث،

عنھ ض التعو املشرع أوجب فقد املرتد، الضرر عن ض بالتعو يتعلق وفيما املوافق، ومھ مف خالل

ما ضرراً ان أ مرتداً سواء مرتداً 53دياً أدبياً ضرراً أم ، .  

الفقرة نصت عنھ، ض التعو يطالب أن ستطيع من يخص فيما ي د الضرر نطاق وعن

املادة من أن205الثانية ع ي املد القانون من: (( من ن ولألقر لألزواج ض بالتعو يق أن جوز و



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المدنية الناجمة عن التلوث الغذائي دراسة تحليلية مقارنة المسؤولية   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

28 

املصاب موت ب س ي أد ضرر من م يصي عما يحق). )سرة الذين قارب درجة النص يحدد لم

اء إل التدخل املشرع من تطلب مما املصاب، فقد ب س م وآالم م أحزا عن ض بالتعو املطالبة م ل

الثانية الفقرة نص تفس شأن العرا القضاء سادت ال القضائية ام ح و ادات ج التباين

املادة القراب205من درجة ضوتحديد التعو ق ا اية ال املشرع حصر حيث ا، حكم لتطبيق ة

وعميقة حقيقية بآالم بوا أص الذين و الدرجة من ھ وأقار املتو زوج ي د الضرر   .54عن

حالة املرتد املعنوي الضرر عن ض التعو حصر أنھ العرا القانون موقف ع يالحظ

م ان ف فحسب، املصاب فاآلالموفاة الضيقة، الدائرة تلك محصوراً ون ي ال أن بھ جدر ن

عمقاً وأك اً تأث أعظم ون ت قد مؤثرة، ة عا أو ز املصاب أقارب أو الزوج ب تص ال حزان و

ة املعنو ضرار تلك عن ض بالتعو يق أن باملشرع و ان ف وفاتھ، جراء م تصي ال تلك من

عناملرتدة ض التعو نطاق إن آخر جانب ومن جانب، من ذا املميتة غ صابات عن والناشئة

ملوت سبة بال ين خ وع والد، ملوت سبة بال باء ع فاقتصاره ، جداً ضيق املرتد ي د الضرر

أو لم فطاملا فيھ، النظر وإعادة عنده التوقف يجب أمر ن، با ولي مرتبط زن النفا انب

ن ب والعطف املودة عالقة حزان و الم تلك عن ض التعو يرتبط أن جداً املنطقي فمن سان، لإل

الوفاة واقعة حدوث قبل ارتداداً واملتضرر   .املتو

ي الثا ا:  املطلب وأساس ي الغذا التلوث عن الناجمة املدنية املسؤولية   دعوى

دع بالبحث املطلب ذا ناول نناقشن ثم ، أوالً امللوث الغذاء عن شأ ت ال املسؤولية وى

وذلك املسؤولية، ذه ن أساس تي ن الفرع خالل   :من

ول  - امللوث: الفرع الغذاء مسؤولية   .دعوى

ي - الثا امللوث: الفرع الغذاء مسؤولية   .أساس

ول  امللوث:  الفرع الغذاء مسؤولية   دعوى

دعو  كأي املسؤولية ذه ودعوى الثالثة الدعوى شروط توفر ا إلقام البد أخرى، ى

ة واملص صومة وا القضاء،55لية ومستقرة ن، القوان معظم باً تقر ا مسلم شروط و ،

ي القانو الفقھ كذلك ا عل بما. سائراً مفصلة ا أل الشروط، تلك للفصل نا داعياً نجد ال فنحن

ت أي يخدم وال البحثيكفي، ذا حولھ يدور الذي الغرض نا ذا. فصيل نركز أن ستحسن لذا

ي اآل ا، الدعوى وتقادم املسؤولية، ذه إثبات ع   :الصدد

امللوث: أوالً  الغذاء مسؤولية   إثبات
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بھ، والتعامل امللوث بالغذاء التداول عن يمتنع بأن للقانون وفقاً ملزم ص ل أن بما

سل ام ال و صورةو بأي التعامل أو التداول ذلك ع إقدام أي فإن ، فعل عن متناع قوامھ

أن دون املسؤولية، عليھ تب ت التا و ، مخطئاً املخل فيعت ، السل ام ل ذا إخالالً عد انت،

إلعذاره ح ضرورة وال عليھ، املد خطأ بإثبات نا املد لف املد56ي ستطيع لكن نا، عليھ

صالحيتھ، نفدة املس بالغذاء تداولھ أن ت يث مثالً ، جن ب الس بإثبات املسؤولية نفسھ عن يدرأ أن

ما أحد لوقع التعامل ذلك يحدث لم لو بحيث معھ، عامل الذي ص لل أو لھ اً اضطرار ان

ي أجن باً س ير الت ذا يصبح قد ما فلر التلف، ح أو عنھاملخمصة املسؤولية درء يج إضافة. اً

املنتجات من لك املس سالمة بضمان املتعلقة القواعد نا تتدخل ، بالسل ام ل ذلك وصف إ

غذاءاً لك للمس يقدم عندما مسؤوالً الغذاء مقدم أو املنتج ون ي القواعد تلك بموجب إذ الضارة،

العيب ذا فثبوت لھ، املخصص للغرض صا مقدمغ أو املنتج مسؤولية ر لتقر يكفي وحده

عنھ نفيھ عليھ املد استطاع إذا إال لك باملس الضرر اق إ ع ذاتھ الوقت نة قر و و   57الغذاء،

فكيف ملوث، غذاء عن نتج الذي الضرر إحداث م بأخطا اص أ عدة ك اش إذا أما

أ خطأ استغرق إن نقول لإلجابة م؟ مسؤولي ون عنت املسؤول و فيصبح ن، خر أخطاء م حد

ون وت املسؤولية، ب ترت مؤثراً م م واحد ل خطأ فبقي ستغراق، ذا يحدث لم إذا أما الضرر،

م م ل قسط وتحديد الضرر، إحداث عديھ جسامة بقدر ل م بي تضامنية ذاك عند املسؤولية

بمحكمة تقديره ول مو أمر عاملسؤولية توز ون ي م م ل خطأ تحديد ا ل سر يت لم فإن املوضوع،

ك املش طأ ا ة لنظر وفقاً ساوي بال م عل   .58املسؤولية

املسؤولية اك ش مسألة عا أخرى ة نظر ديث ا ي القانو الفقھ رت ظ أنھ غ

ا ومقتضا السوق، من صة ا ة نظر و امللوث، الغذاء عن شأ ت واملعقولال املنطقي من أنھ

ال سبة ال إ وء بال الضرر إحداث للغذاء مصنعة اص وأ ات شر مة مسا احتماالت تقدير

شركة ل مة مسا أي ا، م املوزع لإلنتاج الك باملجموع باملقارنة الغذاء، بيع من م م ل ا يحقق

الس من صتھ طبقاً املسؤولية مة باملسا ص ل القا. 59وق أو ة النظر ذه أساس وضع

ي من) موسك( مر ن مع بنوع خاصة دعوى اليفورنيا، العليا املحكمة أصدرتھ بحكم

سنة ففي مل، ا أثناء خاصة متاعب تجنب تفيد فعالة مادة ع يحتوي ان ة، 1947دو

ترخيصاً كية مر ة دو و غذية مراقبة يئة اأعطت لك الدواء، ذلك ق سو ب ات شر لعدة

سنة عن1971بت مسؤولة الدواء املوجودة الفعالة املادة أن علمياً ت ث عدما لھ، ا ترخيص

مل ا أثناء الدواء ذا ن ا أم تناولت ي الال البنات لدى السرطانية الرحم أورام من ن مع نوع ور ظ

ا الدعاوي آالف رفع إ أدى مما الصيادلة،ن، ضد أو للدواء، املصنعة ات الشر ضد إما لقضائية،

إذ ا، ذا كية مر ة دو و غذية مراقبة يئة ضد ح أو باستعمالھ، أشاروا الذين طباء ضد أو
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م مشارك لعدم الصيادلة ضد رفضت وكذلك صانة، با ا لتمتع ة خ ضد الدعوى رفضت

الدواء يع تص يكنيجابية لم حينذاك الدواء وصف ألن طباء، ضد رفضت فقد املثل و ،

بالقا حدا مما السائدة، الطبية للعادات نداً) موسك( مخالفاً مس ة، النظر ذه وضع ليفكر

للضرر، بة املس السلعة من جزء ع توز ع عليھ املد ا ف ستحوذ ال ظة ال من أنھ إ ا ف

ع مسؤوالً ون قيامي فإثبات السوق، من ا عل ستحوذ ال صة ا عادل سبة ب الضرر ض عو ن

اً  مطلو س ل مباشرة ية السب ان. 60رابطة و ك، املش طأ ا ة ونظر ة النظر ذه ن ب الوحيد والفرق

اماً  ال أي ، تضام غ و و ، تضامنياً ة خ ون ي ض التعو بدفع ن املسؤول ام ،ال منفرداً

ع التوز حصتھ عادل ض التعو من سبة بدفع سوى عليھ املد م يل ال   .بحيث

يجب ي القانو الفقھ السائدة فالقاعدة للضرر سبة بال ،إثباتھأما املد قبل من

امللوث الغذاء تقديم أن بما لكن ثبات، إ يحتاج وال القانون، ضھ اف ال االت ا سوى

تخلف إن مغتفر غ جسيماً خطأً ل ش أو ضرار قصد فيھ توفر إذا عمدياً خطئاً ون ي قد ن لآلخر

القصد ذلك املستقبل61فيھ تفاقم و ر يظ سوف ما ر الغذاء، ذا عنھ سفر الذي الضرر أن ما و ،

بجسم مرتبط ألنھ البعيد، أو ب غذاسانالقر سان ناول ي أن يحتمل إذ ه، تأث ر ظ و ملوثاً ءاً

الزمن من مدة عد بإثبات. عليھ املد لف ي ال أن ، جداً ومنطقياً العدالة فمن كذلك مر ان إذا

السلطات ت وأثب ائنھ، لز ملوثة أغذية يقدم ما صاً أو محالً أن ت ث إذا ذلك، من دالً و الضرر،

ا مسؤولي عليھ مقررة املخالفة، تلك ة العدالةدار فمن املحل، غلق حيث من ة، دار و نائية

إذا امللوث، الغذاء مسؤولية عن ض التعو دعوى بإقامة املحل ذاك ملراودي ق ا إعطاء ذاك عند

الذي الضرر بإثبات لفوا ي أن دون فقط، املحل صاحب مع م عامل واقعة إثبات دليل بأي استطاعوا

ضاً  مف الضرر يجعل أن أي م، أنق أي عليھ، املد قبل من العكس إلثبات قابالً اضاً اف

ب س ضرر بأي يصب لم املد بأن الط الفحص ق طر عن ت يث بأن أيضاً لألخ ق ا عطى

و ألنھ الفحص، ذا نفقات عليھ املد يتحمل أن ع املستقبل، البتة يصاب ولن الغذاء

دح ذلك ت اث فإذا ھ، وجو ب املسؤوليةالس عنھ   .ضت

امللوث: ثانياً  الغذاء مسؤولية دعوى   تقادم

بم امللوث الغذاء مسؤولية دعوى تتقادم ية ورو ات والتوج الفر للقانون وفقاً

الذي اليوم من تحسب أي ة، الضرور الدعوى عناصر املضرور علم خ تار من تحسب سنوات ثالث

غذ تناول قد أنھ املضرور فيھ ماعلم محالً أن ة دار السلطات قبل من ت يث عندما أي ، ملوثاً اءاً

املدة تحسب عالن فيھ يتم الذي اليوم فمن ذلك، عن عالن وتم لعمالئھ، ملوثة أغذية قدم

عناصر علم قد املضرور أن ض يف اليوم ذا من ألن سنوات، ثالث و الدعوى لرفع املحددة

ساسية وقديماًأما. 62الدعوى ، ومؤثراً ، خفياً عيباً الغذاء التلوث نا اعت فإن العرا القانون
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قبل من امللوث الغذاء سلم خ تار من ر أش ستة بم دعواه تتقادم أن عندئذ وجب فيھ،

ع63املضرور العيب شروط إنطباق ان باإلم س ل ألنھ نظرنا، مرجوح اض ف أو عتبار ذا و ،

ماالتل ام أح التباين ستوجب اختالفاً مختلفان قانونيان وضعان ما ف ي، الغذا نا. وث اعت إن أما

فعند يبدو، ما ع محلھ اعتبار و و ، ضاراً فعالً أو خطئاً امللوث الغذاء دعواه تداول تتقادم ذاك

الذ ص بال الضرر بحدوث املتضرر فيھ علم الذي اليوم من سنوات ثالث أحدثھبم شأنھ64ي ،

ي ورو والتوجيھ الفر القانون   .شأن

أو املعيب املنتوج طرح خ تار من سنوات عشر بمرور حوال جميع الدعوى ذه سقط و

ي ورو والتوجيھ الفر للقانون وفقاً وذلك التداول، امللوث العرا. 65الغذاء القانون أما

سنة، عشرة خمس بم سقط منف أي املشروع، غ العمل يقع الذي اليوم من املدة ذه تبدأ

للمضرور ملوثاً غذاءً الضرر محدث يقدم الذي   .66اليوم

  

ي الثا امللوث:  الفرع الغذاء مسؤولية  أساس

ما ناك س ل لكن عادة، التعاقدية العالقات ق طر عن لك املس بالغذاء التداول يجري

الك اس ون ي أن وميةيمنع ح دائرة انوت ا ع القائم العقد، وجود دون الغذاء ذه مثل

مأدبة تھ ب عمل كمن أو الدائرة، ملوظفي ل املأ إحضار و وعملھ الدائرة ذه لدى كموظف عمل

ين خ ن املثال ، عمداً أم خطئاً ملوثاً طعاماً لھ ا ف يقدم زمالئھ، ألحد القائمخاصة يكون ل

صاحبع يكون ل و ن؟ للموظف ا قدم ال امللوثة طعمة أضرار عن مسؤوالً انوت ا إدارة

بزميلھ؟ ق ت ال ضرار عن مسؤوالً   املأدبة

ون فت امللوث، الغذاء ومقدم املتضرر ن ب عاقدية عالقة وجدت إذا أنھ فيھ ب ر ال مما

امل ذه وقوام ا، تحقق عند عقدية خ بضمانمسؤولية امھ بال أخل قد الغذاء مقدم أن سؤولية

ون ي ال حيث و القانون، ا يتطل ال للشروط مطابقاً غذاءاً لھ يقدم أن عليھ ان ف لك، املس سالمة

ا غ أو جسدية أضرار إ لك املس ض عر الغذاء ذا شأن عالقة. 67من ثمة تكن لم إذا أما

املسؤولية ون فت ما بي عقديةعاقدية ست ول ية، تقص   . عندئذ

املسؤولية ذه أساس أنأيضاوعن إ ب يذ رأى ناك إذ ي، القانو الفقھ النقاش دار

و املسؤولية ذه ل مالئمة ك إذا ساس طرة ا املنتجات ذه بتعداد ولو طرة ا املنتجات معيار

الذ ب الس ن يب أن ل ا ذا شأن من ألن مر، الناتجلزم الضرر ض بتعو املنتج بمقتضاه م يل ي

وعدم طرة ا املنتجات معيار غموضية ب س الرأي ذا وانتقد بھ، املتصل طر ا و و املنتوج، عن

عض أن كما ، سلفاً طرة ا املنتجات قائمة تحديد الصعب من ألنھ امليدان، ذا تھ مناس
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ال ن ح ا بطبيع خطرة عت ستعمالاملنتجات أو العيب ب س إال خطراً خر ا عض عت

ا بطبيع خطرة عت ال منتجات خطورة ك ضرار ون ت حيان أغلب و ا، ل اطئ لكن68ا ،

املسؤولية و امللوث الغذاء ملسؤولية املناسب ساس أن إ ب يذ آخر رأي ناك املقابل

الضما فكرة أي عتداداملوضوعية دون امللوث الغذاء مقدم ع املسؤولية تب ت أن ا مقتضا و ن،

املساواة كفالة و ذلك ب والس عدمھ، من باملضرور ارتباطھ عن النظر غض و عدمھ، من بخطئھ

باملنتج م عالق طبيعة سبان ا خذ دون ن، املضرور جميع ن املادة69ب نصت فمثالً ،)1386/1 (

القان أنمن ع الفر ي املد املعيبة،: (( ون منتجاتھ ا سب ال ضرار عن مسؤوالً املنتج ون ي

املضرور مع عقد مرتبط غ أو مرتبطاً ون ي أن ذلك ثالثة)). ستوي أن النص ذا من تج ست

و امللوث، غذائھ مضار عن الغذاء مقدم مسؤولية تقوم ح ا توفر يلزم سة رئ ان أن: أر ا أول

ية أضراراً امللوث الغذاء ذلك ب س أن ا وثان ، فاسداً أو ملوثاً للتداول املطروح الغذاء ون ي

الغذاء أصاب الذي بالتلوث مباشراً ارتباطاً ية ال ضرار ذه ترتبط أن ا وثال   .باملضرور،

ن ب أنھ سبيد نتأس و طأ، ا قاعدة ع امللوث الغذاء اتمسؤولية س فكرةأس ع

بعداً مس املسؤولية ذه شديد ال إ باً ذا ن، السابق ن الرأي ن ب يتوسط معتدل رأي ر ظ الضمان

الغذاء التلوث إثبات ومستلزماً ومتطلباتھ، طأ ا ،. 70ركن خ الرأي ذا د نؤ نا جان من نحن

فاسداً  أو ملوثاً الغذاء يكن لم إن لھ وفقاً أنھ عتقد تضررو إن مسؤولية أية مقدمھ ع تب ت فال ،

يكفي ذا ف ، ملوثاً الغذاء ان إذا أما املسؤولية، ر لتقر افياً س ل نا فالضرر بھ، س ما ص

لك، للمس الغذاء ذا مثل يقدم ال أن عليھ الالزم من ان ألنھ لك، للمس مقدمھ مسؤولية ر لتقر

ط ل تھ وال حياتھ عرض ال ذهوان عكس إثبات يجوز لكن الضرر، نة قر نا فالتلوث ر،

جراء ضرر أي يصبھ لم لك املس أن الغذاء مقدم ت أث إذا إي التضرر، عدم بإثبات وذلك نة، القر

ت أث إذا أو عنھ، املدنية املسؤولية بعاد اس يجوز فقد امللوث، الغذاء أصابأنذا الذي الضرر

ل ، أجن ب س جاء لك عنھاملس املدنية املسؤولية درء يجوز قد أيضاً نا فيھ، دخل لغذائھ يكن   .م

البحث وراء من عملية قانونية فائدة بوجود عتقد فال العرا للقانون سبة بال أما

املسؤولية أساس ع أسست إن ا أل امللوث، الغذاء عن الناجمة املدنية املسؤولية أساس

ح ا عل طبقت الغذاءالتعاقدية، فمقدم ية، التقص املسؤولية أساس ع ت بن إن ا نفس ام

املتوقعة وغ املتوقعة املباشرة املادية ضرار ض بتعو ملزماً ون في مسؤوليتھ ر تقر تم إن امللوث

الالحقة ة املعنو ضرار وكذلك ھ، أقار ع املرتدة ة واملعنو املادية ضرار ض تعو و بھ، الالحقة

يةبن تقص أم عقدية مسؤوليتھ نا اعت ذلك وسواء   .فسھ،

لم أم عقد وجد سواء معيبة منتجات ب س تضرر إن لك، املس عوض أن يجب عليھ

ت سب ال الفاسدة أطعمتھ عن مسؤوالً ون ي مثالً فاملطعم ، الفر املشرع إليھ اتجھ كما يوجد،
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لك املس ذا ان أ سواء لك، باملس حسابالضرر ع أو اص، ا حسابھ ع لديھ الطعام ل أ قد

جتماعية واملجاملة الدعوة ق بطر آخر   .ص

أخطأت لو كما ، خطئاً فاسدة أغذية بتداول ومة ا رخصت إن و ة، خ املسألة تبقى

سب ال ضرار يتحمل فمن البلد، إ ملوثة أغذية بدخول وسمحت والسيطرة، س التق تلكيئة ا

منع فيھ علن الذي اليوم إ ضرار تلك تبعة ومة ا تتحمل أن يجب قيقة ا امللوثة؟ غذية

تلك عن مسؤوالً غذية ذه مقدم ون ي فالحقاً اليوم ذا ومن البلد، داخل غذية بتلك التداول

وعندم ا، التداول عن بالكف خ التار ذلك منذ ملزم ألنھ قدضرار، أنھ فيعت التداول ع ستمر ا

أخطأت، ا أ ضرار تلك لتبعة ومة ا تحمل علة وتكمن مسؤوليتھ، ستوجب مما امھ بال أخل

ا مال إ عن ا مسؤولي يتوجب الذي مر ا مواطن سالمة ع باملحافظة ا ام ال تؤد لم ثم ومن

العقد بنود من بند م بأ ا وإخالل ا، اموتقص ل و و أال ا، مواطنب ن و ا بي م امل جتما

من ن للمتضرر ض التعو ومة ا دفعت إذا أخرى ة ج ومن ة، ج من ذا م سالم ع باملحافظة

املنتج ع ح أو ا، ل املستورد التاجر ع الرجوع ا ا بإم ون ي فقد امللوثة، غذية تلك جراء

التعو بمبلغ عومطالبتھ صول ا م ا بإم س ل أنھ فنظن املواطنون أما ا، ملواطن دفعتھ الذي ض

ب س غالباً الرجوع ذا لتعذر بل ة لصعو إما املوزع، أو املنتج ع مباشرة رجعوا إن ض التعو

عدم ان خ ذان ت يث قد وإما ظة، البا الدعوى ف مصار ب س أو املعقدة، القانونية جراءات

والسيطرةمسؤول س التق يئة خطأ قبل من ما خط استغراق إثبات تمكنا إن م، تجا ما بما. ي لكن

و نظرنا مثل ل ا ون ي قد لذا الدول، عض قانوناً محصنة والسيطرة س التق يئة أن

ا ف الكالم تفصيل سبق وال السوق من صة ا ة نظر إ   .  لتجاء

اتمة م:  ا تيةتوصلنا احات ق و النتائج إ البحث ذا خالل   :ن

ا:  النتائج: أوالً  إل توصلنا ال   :النتائج

جراثيم )1 من ملوثة عوامل إصابتھ أو صالحيتھ نفاد ب س خواصھ تتغ عندما الغذاء يتلوث

تخ والذي مباشرة، غ أو مباشرة قة بطر سامة، كيمائية مواد أو مشعة مواد أو عادةممرضھ منھ لو

أو سان، ة ع خطر عنھ تج ي مما للغذاء، السليمة غ الفطرة جعلھ و يوانات، ا حياة ع

لھ املخصصة غراض لالستعمال  .صا

غلق )2 تتمثل وال ة دار املسؤولية ا أوال سة، رئ مسؤوليات ثالث امللوث الغذاء ع تب ت

باألغذي يتداول الذي التداولاملحل ن ام ممن أو املحل صاحب من العمل رخصة ب أو امللوثة، ة

االت. بھ ل تبعاً مھ غر أو نھ أو املخالف س ح و زائية ا املسؤولية ا املسؤولية. وثاني أما

امللوث الغذاء جراء من لك املس ب تص ال ضرار ج ا م الغاية ون ت مدنية مسؤولية ف  .الثالثة
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عن )3 تنجم ال الضارة ثار ل لتغطية ي املد القانون املوجودة العامة القواعد تكفي ال

النقص حدوث إ أدى الذي مر الظروف، ا استجد خاصة طبيعة ثار ذه ل ألن امللوث، الغذاء

ع شأ ت ال القانونية ثار مع التعامل بصدد العراق مثل البلدان عض لدى شر التداولال ن

امللوث  .بالغذاء

املتوقعة، )4 وغ املتوقعة املباشرة املادية ضرار عن ملوثة، أغذية عاطيھ إثر لك املس عوض

انت أ سواء بھ ق ت ال دبية ضرار جميع عن عوض أن يلزم كما مرتدة، أم أصلية انت أ سواء

عات شر ال عض التجاه وفقاً وذلك مرتدة، أم يةأصلية ورو ات والتوج ، الفر  .القانون

ال )5 ضرار تلك ة معا شأن ية التقص واملسؤولية العقدية املسؤولية من ل ام أح تختلط

عوض، أن يجب ا نفس فاألضرار ن املسؤوليت من أي ام أح اعتمدنا إن ألنھ امللوث، الغذاء عن تنجم

ا الغذاء مسؤولية ناء اب من فائدة ال مالذا ل بل ي، تقص أساس ع أو عقدي أساس ع مللوث

ع نة قر العيب ذا يصبح بحيث املنتج، عيب وجود أساس ع تقوم ية عي مسؤولية مر،

لك املس   .تضرر

احات: ثانياً  ي:  ق يأ ما ح   نق

باب )1 ي، الغذا التلوث عن الناجمة املدنية املسؤولية ام أح تنظم قانونأن ضمن مستقل

وال عنھ الناجمة ضرار امللوث، والغذاء الغذاء، ف عر الباب ذلك يتضمن بحيث لك، املس حماية

امللوثة غذية تداول ع تب ت ال زئية وا ة دار املسؤولية فيھ ن تب أن وكذلك عوض، أن يجب

ا الك  .واس

صابات )2 عن املرتد ي د الضرر عوض المأن ألن امللوثة، غذية ا سب ال املميتة غ

وال وطأة أخف ست ل م، عل زاً عز صاً مستديمة ة عا ب تص عندما باألقارب ق ت ال حزان و

موتھ عن تنجم ال تلك من اً تأث  .أقل

ذه )3 درء الغذاء ملقدم عطى وأن لك، املس تضرر ع نة قر التلوث إثبات يجعل نة،أن القر

نفقتھ  .ع

حذوه، )4 حذت ال ن القوان و ي املد القانون امللوث الغذاء مسؤولية تقادم مدة عدل ان

ألن ي، ورو التوجيھ وكذلك الفر ع شر ال ا ق كما سنوات، ثالث املدة ذه تصبح بيحث

أطول  مدة ما ور املدة تلك تتطلب املسؤولية ذه   . طبيعة

وامش  ال
، مجلة أسیوط "طرق بحث األوبئة وتقییم اقتصادي"الجزار، التلوث البكتیري للغذاء  السید فتحي. د: ینظر )1(

 .71-63، ص2000، یولیو 19للدراسات البیئیة، العدد
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 .المصدر ذاتھ )2(
 سرى إبراھیم العبیدي وأدیبة یونس شریف، التلوث الجرثومي للجبن األبیض الطري المحلي في: ینظر )3(

 . 129-115، ص19، المجلد2008، 2محافظة نینوى، مجلة علوم الرافدین، العدد
 .الجزار، التلوث البكتیري للغذاء، المصدر السابق السید فتحي. د: : ینظر )4(
 - خلف صوفي الدلیمي، التسمم الغذائي، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد: ینظر كل من )5(

وما بعدھا؛ أحمد أحمد السروري، الملوثات البیئیة الطبیعیة والصناعیة،  117، ص 1976كلیة الزراعة، 
 .بعدھا وما 23، ص2011المكتبة األكادیمیة، القاھرة، 

حیدرة علي أحمد مظاله، مبیدات الحشرات وعالقتھا بتلوث البیئة في الیمن، بحث منشور، مجلة . د: ینظر )6(
 .92-63، ص2002، یولیو23أسیوط للدراسات البیئیة، العدد

باالتحاد السوفیتي السابق، " تشرنوبل " والدلیل على ذلك ما حدث عقب تسرب اإلشعاع النووي من مفاعل  )7(
فتلوثت معظم المنتجات الزراعیة وقتذاك، فأصدرت الدول األوروبیة قرارات حظر على استخدامھا، وحدث أن 

ً عن اكت شاف السلطات األلمانیة شحنة من األلبان الملوثة باإلشعاع الذري في بثت وكاالت األنباء العالمیة خبرا
طریقھا إلى مصر، إال أن حزب الخضر األلماني اعترض القطار الناقل للشحنة وأرغم السلطات األلمانیة على 

بیئة، الحلیم كامل، نحو قانون موحد لحمایة ال نبیلة عبد: لمزید من التفصیل ینظر كل من. مصادرتھا وإتالفھا
  :؛ إصدارات اللجنة الدولیة للوقایة اإلشعاعیة، متاحة على ھذا الموقع97دار النھضة العربیة، القاھرة، ص

-http://www.icrp.org/docs/P111_Arabic.pdf/30/12/2013.  
  .اللجنة الدولیة للوقایة اإلشعاعیة، المصدر ذاتھ: ینظر) 8(
ت الدم والجلد واألمراض الوراثیة والتشوھات الجنینیة، صحیفة كارثة فوكوشیما النوویة قد تخلف سرطانا) 9(

  :، متاحة على ھذا الموقع2011أبریل 12، 15632الریاض الیومیة، النسخة اإللكترونیة، العدد

-http://www.alriyadh.com/2011/04/12/article622906.html/30/10/2013.  
لناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث، دار الجامعة الجدیدة، الحمید، األضرار الصحیة ا ثروت عبد. د: ینظر )10(

 .5، ص2007األسكندریة، 
 .اللجنة الدولیة للوقایة اإلشعاعیة، المصدر السابق: ینظر )11(
هللا  آثار الكیمیاویات والمیكروبات المضرة بالمواد الغذائیة، دراسة معدة من قبل معھد األمیر عبد: ینظر )12(

 .349-343ھــــ، ص1425-ھـــ1422ات االستشاریة، جامعة الملك سعود، للبحوث والدراس
سعد خلیفة العبار، ضمان عیوب المبیع في ضوء مقاصد الشریعة، جامعة : لمزید من التفصیل ینظر )13(

 .175-173، ص1999، 1قاریونس، بنغازي، ط
ً عن )14(  .123، ص2007صناعة الكتاب، القاھرة، جعفر الفضلي، الوجیز في العقود المدنیة، العاتك ل. د: نقال
محمد سلیمان األحمد، أھمیة الفرق بین التكییف القانوني والطبیعة القانونیة في تحدید نطاق . د: ینظر ) 15(

تطبیق القانون المختص، بحث منشور، مجلة الرافدین للحقوق، تصدر عن كلیة القانون بجامعة الموصل، 
 .117-87، ص1، مجلد2004، 20، العدد 9السنة

؛ 2009لسنة  27من قانون حمایة وتحسین البیئة العراقي رقم  18-14المواد: لمزید من التفصیل ینظر )16(
 .1999لسنة  24من حمایة البیئة وتنمیتھا لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم  47-39وكذلك المواد 

؛ 1979لسنة  54السیطرة النوعیة العراقي رقم قانون الجھاز المركزي للتقییس و: ینظر على سبیل المثال )17(
 .2010لسنة  1وقانون حمایة المستھلك العراقي رقم

 .1981لسنة  89من قانون الصحة العامة العراقي رقم  22المادة : ینظر )18(
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ً نصت المادة  )19(  یعاقب صاحب المحل الخاضع -أ/ أوال: (( من قانون الصحة العامة العراقي على أنھ 96مثال
البیانات الصادرة بموجبھ  أوالتعلیمات  أو األنظمة أوھذا القانون  أحكامالرقابة الصحیة عند مخالفتھ  أو لإلجازة

تسعین  90غلق المحل لمدة ال تزید على  أودینار  ألفمئتین وخمسین  250000بغرامة فوریة ال تزید على 
 . من یخولھ  أوبكلیھما وذلك بقرار من الوزیر  أویوما 

الرقابة الصحیة المخولة مصادرة المواد الغذائیة ومستحضرات التجمیل والمنظفات والمواد  ألجھزةیجوز  -ب
 –ج . أصولیةالعراق بصورة غیر  إلىالتي دخلت  أوالداخلة في صنعھا والممنوع تداولھا في السوق المحلیة 

 واألدواتوالمعدات  واألجھزةد المنصوص علیھا في الفقرة ب من ھذا البند مصادرة الموا لألجھزةیجوز 
المكائن التي تستخدم لصناعة وتجھیز وتحضیر المواد الغذائیة ومستحضرات التجمیل والمنظفات  المصنعة و

یمنع المشمول / ثانیا. الصحیة المطلوبة اإلجازةفي حالة تكرار مخالفة الشروط الصحیة او عدم الحصول على 
. غلقھ إلى أدتالتي  األسبابممارستھ لمھنتھ في محلھ لحین زوال  من ھذه المادة من أوالالبند  بإحكام

لصاحب المحل حق االعتراض على قرار الغلق لدى اللجنة االستئنافیة التي یؤلفھا وزیر الصحة لھذا   /ثالثا
ترسل  أن األخیرةقرارا بالغلق وعلى ھذه  أصدرتالغرض ویقدم االعتراض عن طریق الجھة الصحیة التي 

من تاریخ تسجیل االعتراض لدیھا ویكون قرارا اللجنة  أیامالقضیة خالل خمسة  بأولیاتض مشفوعا االعترا
یعتبر التقریر المقدم من قبل الفرقة الصحیة التي قامت بالكشف الصحي الموقعي دلیال كافیا   /رابعا. نھائیا

 األوامرع الدعاوي الناشئة عن تمتنع المحاكم من سما /خامسا. على خالف ذلك آخرما لم یقم دلیل  لإلدانة
المواد  بإتالف أوالرقابة الصحیة  أو لإلجازةھذا القانون بغلق المحالت الخاضعة  أحكامالصادرة بموجب 

 إلغاءلوزیر الصحة حق : (( منھ على أنھ 100المادة  ؛ ونصت))تتعلق بالصحة العامة ألسبابالغذائیة وذلك 
را عند ثبوت وجود تلوث في البیئة یھدد سالمة وصحة المواطنین في الصحیة وغلق المحل العام فو اإلجازة

 )).آخرقانون  أي أوقانون العمل  بإحكامذلك المحل دون التقید 
 .16الحمید، األضرار الصحیة، المصدر السابق، ص ثروت عبد. د: ینظر )20(
 ثروت عبد. ة اآلدمیة؛ وكذلك دبشأن تنظیم مراقبة األغذی 1990لسنة  8من قانون رقم  3المادة : ینظر )21(

 .41الحمید، المصدر ذاتھ، ص 
 .من قانون تنظیم مراقبة األغذیة اآلدمیة 4المادة : ینظر )22(
الحمید، المصدر ذاتھ،  ثروت عبد. من قانون تنظیم مراقبة األغذیة اآلدمیة؛ وكذلك د 32-24المواد : ینظر )23(

 .49-47ص 
 .37، ص2، ج1967هللا وھبة، مصر،  النظریة العامة لاللتزام، مكتبة عبد إسماعیل غانم، في. د: ینظر )24(
، 2، ج2006، 1حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، دار وائل للنشر، عمان، ط. د: ینظر )25(

 .128الخطأ، ص
األعلمي ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم األنصاري، لسان العرب، مؤسسة : ینظر كل من) 26(

؛ أحمد بن محمد بن علي 2304-2300، ص3، ج2م، مجلد2005 -ھــ1426لبنان،  -للمطبوعات، بیروت
م، ص 1921، 4المقري الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، المطبعة األمیریة، القاھرة، ط

492-493. 
 . 95سورة النساء، اآلیة  )27(
 . 177سورة البقرة، اآلیة ) 28(
 .  12سورة یونس، اآلیة ) 29(
 .113سورة النساء، اآلیة  )30(
 1985لسنة  5المذكرة اإلیضاحیة لقانون المعامالت المدنیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم : ینظر )31(

  .275المعدل، ص
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نشر، عمان، حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولیة المدنیة، دار وائل لل. د: للتفصیل ینظر كل من )32(  
رمضان محمد أبو السعود، مبادئ االلتزام في القانون المصري واللبناني، الدار . ؛ د204ص  1، ج2006، 1ط

سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، . ؛ د 231، ص 1984الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،
عبد الرزاق أحمد السنھوري، . ؛ د133، القسم ا ألول، ص 2، مجلد1988، 5مطبعة السالم، القاھرة، ط

 . 832، ص2، ج1، مجلد1998،  3الوسیط في شرح القانون المدني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط
 .199حسن علي الذنون، المبسوط، المصدر السابق، ص.د: ینظر )33(
 .200المصدر ذاتھ، ص: ینظر )34(
 سمیر عبد. ؛ د845، ص 2، ج1سیط المصدر السابق، مجلدالرزاق السنھوري، الو عبد. د: ینظر كل من) 35(

حسن علي الذنون، . ؛ د250-246، ص2005السید تناغو، مصادر االلتزام، منشأة المعارف، األسكندریة، 
؛ باسم محمد رشدي، الضرر المادي الناتج عن اإلصابة 280-279، ص1المبسوط، المصدر السابق، ج

 .46، ص 1989جستیر، كلیة القانون، جامعة بغداد، الجسدیة، دراسة مقارنة، رسالة ما
  .مابعدھا و 2005، ص 1حسن علي الذنون، المبسوط، المصدر السابق، ج. د: للتفصیل ینظر )36(
الرزاق أحمد السنھوري، نظریة العقد، منشورات الحلبي الحقوقیة،  عبد. د: لمزید من التفصیل ینظر )37(

 .961-960، ص2، ج1998، 2بیروت، ط
 .74، ص2إسماعیل غانم، في النظریة، المصدر السابق، ج.د: ینظر )38(
 .78، ص2إسماعیل غانم، في النظریة العامة، المصدر السابق، ج. د: ینظر )39(
سمیر عبد السید تناغو، مصادر االلتزام، منشأة المعارف، األسكندریة، . د: لمزید من التفصیل ینظر كل من )40(

الدین الشریف، شرح القانون المدني العراقي، نظریة االلتزام، مطبعة العاني،  سعد محمود. ؛ د256، ص2005
عبد المجید الحكیم، الموجز في شرح القانون المدني، مصادر االلتزام، . ؛ د400، ص1، ج1955بغداد، 

 . 549المكتبة القانونیة، بغداد، دون سنة النشر، 
سمیر . ؛ د76، ص2م، في النظریة العامة، المصدر السابق، جإسماعیل غان. د: لمزیدمن التفصیل ینظر )41(

الدین الشریف، شرح القانون المدني  محمود سعد. ؛ د255عبد السید تناغو، مصادر االلتزام، المصدر السابق، 
 .142-141الحمید، األضرار الصحیة، المصدر السابق، ص ثروت عبد. ؛ د402العراقي؛ المصدر السابق، 

جابر محجوب علي، ضمان سالمة المستھلك من األضرار الناشئة عن عیوب المنتجات  .د: ینظر )42(
الصناعیة المبیعة، بحث منشور، مجلة الحقوق، فصلیة محكمة تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة 

 .291- 207، القسم األول، ص1996، سبتمبر3، العدد20الكویت، السنة
وي، مسؤولیة المنتج في القوانین المدنیة واالتفاقیات الدولیة، دار الثقافة سالم محمد ردیعان العزا. د: ینظر )43(

 .39، ص2008، اإلصدار األول، 1للنشر والتوزیع، عمان، ط
 .73-70المصدر ذاتھ، ص )44(
أمانج رحیم أحمد، حمایة المستھلك في نطاق العقد، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلیة : ینظر كل من )45(

من التوجیھات  6-1؛ وكذلك المواد 170-169، ص2008والسیاسة بجامعة السلیمانیة، العراق،  القانون
  : األوروبیة المتاحة على ھذا الموقع

- www.eur-lex.europe.eu 
الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج عن األضرار التي تسببھا منتجاتھ المعیبة، دار  حسن عبد. د: ینظر )46(

  .205، ص2000اھرة، النھضة العربیة، الق
 .128- 127الحمید، األضرار الصحیة، المصدر السابق، ص ثروت عبد. د: ینظر )47(
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ناصر جمیل محمد الشمایلة، الضرر األدبي وانتقال الحق في . د: لمزید من التفصیل ینظر كل من )48(
لیة المنتج، حسن جمیعي، مسؤو. وما بعدھا؛ د 57، ص2005، 1التعویض عنھ، دار اإلسراء، عمان، ط

 .206المصدر السابق، ص
 .130الحمید، األضرار الصحیة، المصدر السابق، ص ثروت عبد. د: ینظر) 49(
عاطف النقیب، النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن الفعل الشخصي، الخطأ والضرر، منشورات  )50(

 .339، ص1984، 3عویدات، بیروت، ط
 .132لصحیة، المصدر السابق، صالحمید، األضرار ا ثروت عبد. د) 51(
الحمید،  ثروت عبد. ؛ د206حسن جمیعي، مسؤولیة المنتج، المصدر السابق، ص. د: ینظر كل من )52(

 .136األضرار الصحیة، المصدر السابق، ص
في حالة القتل وفي حالة الوفاة : (( على أن 1951لسنة  40من القانون المدني رقم  203نصت المادة  )53(

ً عن تعویض األشخاص الذین كان یعیلھم بسبب ال جرح أو أي فعل ضار آخر یكون من أحدث الضرر مسؤوال
 )).المصاب وحرموا من اإلعالة بسبب القتل أو الوفاة 

 106؛ القرار رقم 111ناصر جمیل محمد الشمایلة، الضرر األدبي، المصدر السابق، ص. د: كل من:ینظر )54(
 .س قیادة الثورةالصادر عن مجل 1985/ 2/ 11في 

 .1969لسنة  83من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم  7-3المواد : ینظر )55(
ً للقانون الكویتي، مطبوعات جامعة  عبد. د: ینظر كل من )56( الحي حجازي، النظریة العامة لاللتزام وفقا

 . مدني العراقيمن القانون ال 258؛ المادة 153، ص1، مجلد1، ج1982الكویت، كلیة الحقوق، 
 .314- 189جابر محجوب علي، ضمان سالمة المستھلك، المصدر السابق، القسم الثاني، ص. د )57(
 .من القانون المدني العراقي 217المادة : ینظر )58(
 .160الحمید، األضرار الصحیة، المصدر السابق، ص ثروت عبد. د: ینظر )59(
 .159األضرار الصحیة، المصدر السابق، صالحمید،  ثروت عبد. مشار إلیھا عند د )60(
الخطأ وحقیقة أساس المسؤولیة المدنیة في القانون العراقي، : لمزید من التفصیل عن أنواع الخطأ ینظر )61(

 .بعدھا وما 72، ص2008، 1مكتب التفسیر للنشر واإلعالن، أربیل، ط
من التوجیھ  10؛ المادة 271ق، صحسن جمیعي، مسؤولیة المنتج، المصدر الساب. د: ینظر كل من )62(

 .من القانون المدني الفرنسي 17/ 1386األوروبي؛ المادة 
 .من القانون المدني العراقي 570المادة : ینظر )63(
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