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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

فػػػق مةدمػػػة الواجبػػػات ابساسػػػية ل ػػػدوؿ ، أصػػػبم يمايػػػة ابنسػػػاف بوصػػػ   مسػػػت   ا
بػػػػػرام  لػػػػػذف اليمايػػػػػة فػػػػػق السياسػػػػػة  يتػػػػػ  صػػػػػار مػػػػػف الم تػػػػػرض اف تػػػػػدرج، المعاصػػػػػرة

يتػدخؿ فػق أو   ػنف يتبنػق المشػرع فػق وقػت مػا سياسػة لتيديػد ابسػعار، ابقتصػادية ل ػا
  ػػور بعػػض السػػ ا الصػػناعية المتطػػورة التػػق تتميػػز بتعةيػػدلايمايػػة المسػػت  ؾ بمناسػػبة ظ

ع ػػ  نيػػو قػػد يماػػؿ خطػػرا ع ػػ  امػػف وسػػامة مسػػتعم ي ا. واسػػتجابة ، بطابع ػػا ال نػػقأو 
اصػدر العػراؽ العديػد مػف التشػريعات وابنظمػة، ، لت ادي ابضرار بالمست  ؾ ويمايػة  لػ 

فاوجػػد ، طر التػػق تواج ػػ بةصػػد تػػوفير اطػػار مااػػـ لضػػماف يمايػػة المسػػت  ؾ مػػف المخػػا
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وسااؿ خاصة ت بق رغبات  المشروعة فانشا اج زة تراقػب مػدس سػامة السػ ا لاسػت اؾ 
ومدس مطابةت ا ل مةاييس والمواص ات الةانونية والتنظيمية . فنسػس لت ػؾ اليايػة الج ػاز 

الػذي يعػد  9191( لسػنة 45المر زي ل تةيس والسػيطرة النوعيػة بموجػب الةػانوف المػرقـ  
وتـ تعػديؿ الةػانوف منػذ صػدورف عػدة مراة،واخػر ، اليجرابساس ليماية المست  ؾ العراقق

ل ػػف المشػػرع العراقػػق لػػـ يةػػؼ عنػػد لػػذا اليػػد فةػػد ، ،0292( لسػػنة 02تعػػديؿ لػػ  بػػالرقـ  
( 9خطػػػػػ  خطػػػػػوات اخػػػػػرس ليمايػػػػػة المسػػػػػت  ؾ فاصػػػػػدر قػػػػػانوف يمايػػػػػة المسػػػػػت  ؾ رقػػػػػـ 

، شػ د العػػراؽ تيػوب  اقتصػػاديا وتجاريػػا 0222. ل ػػف بعػد سػػةوط النظػاـ عػػاـ 0292لسػنة
ييث غزت ابسواؽ منتجات يج ؿ المست  ؾ طبيعت ا ، مف خاؿ تنوع الس ا والخدمات

فاصبم المسػت  ؾ عرضػة ، و انت لذف الوفرة ع   يساب النوعية، وم ونات ا ومصدرلا
تصػػاد لمنػاورات وتاعػػب التجػػار نتيجػة الجشػػا والرغبػػة فػق تيةيػػؽ الػػربم ع ػ  يسػػاب اق

ل ػػف ظ ػػت ام انيػػات الج ػػاز ، الػػذي يػػدفا امػػف  ػػؿ لػػذف الممارسػػات، وسػػامة المسػػت  ؾ
التعاقػػػػػد مػػػػػا الشػػػػػر ات إلػػػػػ   المر ػػػػػزي ل تةيػػػػػيس والسػػػػػيطرة النوعيػػػػػة ميػػػػػدودة ممػػػػػا التجػػػػػن

وذلػؾ ل عمػؿ ضػمف برنػام  فيػص السػ ا قبػؿ التوريػد،عف طريػؽ مػنم شػ ادة ، ال ايصة
لةػا  ، اص ة الةياسية العراقيػة مػف قبػؿ ت ػؾ الشػر اتالمطابةة ل س عة المستوردة وفؽ المو 

اجػػػور مع ومػػػة ع ػػػ  اف ت ػػػوف نسػػػبة مػػػف لػػػذف ابجػػػور ل ج ػػػاز. ومػػػا ذلػػػؾ بةيػػػت السػػػ ا 
 ممػػا يعػػرض المسػػت  ؾ، الردياػػة والميشوشػػة متواجػػدة فػػق ابسػػواؽ العراقيػػة وال وردسػػتانية

مػػػدس مسػػػؤولية التسػػػاؤؿ يػػػوؿ إلػػػ   ولػػػذا مايػػػدعو، اضػػػرار ماديػػػة وجسػػػدية وادبيػػػةإلػػػ  
باعتبارلػا الج ػة الرسػمية ، الج از المر زي ل تةييس والسيطرة النوعيػة عػف ت ػؾ ابضػرار

والػػػذي يجػػػب اف يتمتػػػا باقصػػػ  درجػػػات اليػػػرص واليةظػػػة ، التػػػق تةػػػـو بمطابةػػػة السػػػ ا
فع   ذلؾ ابساس اطماف المست  ؾ ل ج از ووضػا اةتػ  بػ  ، وابمانة فق تن يذ التزامات 

 لس ا والخدمات . والتجن لشرا  ا
 : اهمية الدراسة: ثانياً 

 التق يم ف ال جو ، ت مف المية الدراسة بتزويد المست  ؾ بالجوانب الةانونية 
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إلي ػػػػا لتعويضػػػػ  عػػػػف ابضػػػػرار الماديػػػػة وابدبيػػػػة والجسػػػػدية التػػػػق يتعػػػػرض ل ػػػػا بسػػػػبب 
ػػػديد نظػػػرف، إسػػػتخدام  بعػػػض السػػػ ا والخػػػدمات الردياػػػة والمخشوشػػػة يػػػد اإلػػػ   وذلػػػؾ بتدسد

ابج ػػزة الرقابيػػة العام ػػة فػػق لػػذا المجػػاؿ  الج ػػاز المر ػػزي ل تةيػػيس والسػػيطرة النوعيػػة، 
 لمسا لت  عف تعويض ت ؾ ابضرار.

 : اشكالية الدراسة: ثالثا

مػػدس ام انيػػة مسػػا لة الج ػػاز المر ػػزي : ت مػػف ابشػػ الية الرايسػػية لدراسػػتنا فػػق 
 ػػػػرع مػػػػف ابشػػػػ الية الرايسػػػػة ل بيػػػػث ويت؟  النوعيػػػػة تجػػػػاف المسػػػػت  ؾ ل تةيػػػػيس والسػػػػيطرة

 : ابش اليات التالية والذي نياوؿ البيث في ا ولق  التالق
فػػػق قػػػانوف يمايػػػة المسػػػت  ؾ أو  عػػػدـ وجػػػود نصػػػوص فػػػق قػػػانوف الج ػػػاز -9

بخصػػػػوص مسػػػػؤولية ابج ػػػػزة الرقابيػػػػة وبػػػػابخص مسػػػػؤولية الج ػػػػاز المر ػػػػزي ل تةيػػػػيس 
 بساسق فق يماية المست  ؾ .والسيطرة النوعية باعتبارف العمود ال ةري وا

مػػػدس ام انيػػػة مسػػػؤولية الج ػػػاز المر ػػػزي ل تةيػػػيس والسػػػيطرة النوعيػػػة وفػػػؽ  -0
إل   ابمر اـ ييتاج، الةواعد العامة ل مسؤولية المدنية الواردة فق الةانوف المدنق العراقق

 نص خاص ل ذا النوع مف المسؤولية.

ية ل ي ومػة ابتياديػة لؿ المواص ة الةياسية العراقية مف السػ طات اليصػر  -2
 اـ لق مف اختصاص ي ومة ابق يـ ايضا .

مػػا مػػدس مسػػؤولية الج ػػاز عػػف السػػ ا الردياػػة التػػق يػػتـ اتاف ػػا ومصػػادرت ا  -5
 بعػدما  انػت، تضػررت لسػو  التخػزيفأو  مف السوؽ دوف اف ت وف صاييت ا قد انت ت

 .العراؽ إل   ت ؾ الس عة مطابةة ل مواص ات العراقية عند دخول ا

 : صعوبات الدراسة: رابعاً 

نظػػػرا  بف الموضػػػوع دقيػػػػؽ ومخػػػتص فةػػػػد واج نػػػق العديػػػد مػػػػف الصػػػعوبات مػػػػف  
م تبػة الج ػاز،أب اننػا إلػ   وتػـ إرشػادنا، عدـ تػوفر مصػادر يػوؿ لػذا الموضػوع، الم ا
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فمػػا ، لػػـ نعاػػر فػػق الم تبػػة يتػػ  ع ػػ  اعػػداد مج ػػة افػػاؽ التةيػػيس التػػق تصػػدرلا الج ػػاز
متوف الةوانيف،والمجات إل   وريةات لنا ولناؾ،مما يدس بنا ابلتجا يص نا ع ي  لق 

الخاصػػة بػػالتةييس والسػػيطرة النوعيػػة وتابيػػت المةػػابات الشخصػػية مػػا مػػوظ ق الج ػػاز 
 ل ف لـ ي ف لنا بٌد مف ذلؾ.، والذي ي وف ربما موضا نةد لنا، وموظ ق لياة ابق يـ

 : منهج الدراسة: خامساً 

تنا ع   المن   التي ي ق،وذلؾ بتي يؿ نصػوص الةػوانيف وابرا  اعتمدنا فق دراس 
 مػا اعتمػدنا فػق دراسػتنا ع ػ  المػن   المةػارف ، ال ة ية واستخاص النتاا  الع ميػة من ػا

إلػ   بػيف  ػؿ مػف قػوانيف العػراؽ وابردف والجزااػر بةػدر تع ػؽ ابمػر بدراسػتنا مػا ابشػارة
 بعض الةوانيف ابخرس قدر ابم اف . 

 : خطة البحث: ادساً س

اااػػة مبايػػث وذلػػؾ يسػػب إلػػ   مةسػػمة وتيةيةػػا  لػػذلؾ فةػػد جػػا ت لػػذ ا البيػػث 
 : الخطة ابتية

 التعريؼ بالج از المر زي ل تةييس والسيطرة النوعية .: المبيث ابوؿ-
مسػػؤولية   المسػػؤولية عػػف التةيػػيس والسػػيطرة النوعيػػة تجػػاف المسػػت  ؾ: المبيػػث الاػػانق -

 الج از(.
 مسؤولية الشر ات ال ايصة المتعاقدة ما الج از تجاف المست  ؾ.: لمبيث الاالثا -
 وتتضمف ابستنتاجات والتوصيات.: الخاتمة -

 املبحث االَل
 انتعريف جبٍاز املركسي نهتقيس َانسيطرة انىُعيت

مط بػيف نخصػص ابوؿ ل تعريػؼ بالج از،والاػانق لبيػاف إلػ   نةسـ لذا المبيػثس
 : ةانونية فق مجاؿ يماية المست  ؾ ولق  ابتقصاييات  ال
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 املطهب االَل
 ماٌيت اجلٍاز املركسي نهتقيس َانسيطرة انىُعيت 

اااة فروع،نخصص ابوؿ لبياف نبدة تاريخية عف التةػيس إل   نةسـ لذا المط ب
 والاانق لتيديد م موم ا،اما الاالث لتيديد نطاق ا.، والسيطرة النوعية فق العراؽ

 نبذة تاريخية عن التقيس والسيطرة النوعية في العراق : ع االولالفر 

اذ  انت فعاليات الج از تمارس مػف ، فترة الستيناتإل   يمتد 9إفَّ جذور الج از 
والتػق  انػت تابعػة  9192قبؿ ج ات مخت  ة ماؿ داارة وسـ المصوغات المتنسسة عػاـ 

ييس التػػػػػػػػق تاسسػػػػػػػػت عػػػػػػػػاـ ولياػػػػػػػػة المواصػػػػػػػػ ات والمةػػػػػػػػا 0لػػػػػػػػوزارة التجػػػػػػػػارة فػػػػػػػػق يينػػػػػػػػ ،
و انتػػا تػػابعتيف 5 ،9192ومديريػػة البيػػث والرقابػػة الصػػناعية التػػق تاسسػػت عػػاـ 9192،2

تاسيس الج از المر زي ل تةييس والسيطرة النوعيػة عػاـ ،واخيرا تـ 4لوزارة الصناعة آنذاؾ
و ػػػػاف فػػػػق البدايػػػػة مرتبطػػػػا بمج ػػػػس ، 9191( لسػػػػنة 45بموجػػػػب الةػػػػانوف رقػػػػـ   9191

  فػػؾ ارتباطػػ  بػػ  واصػػبم تابعػػا لػػوزارة التخطػػيط والتعػػاوف ابنمػػااق بموجػػب الػػوزرا  ول نػػ
ويةػػػا المر ػػػز الرايسػػػق ل ج ػػػاز فػػػق بيػػػداد، ، ابفإلػػػ   0222( لسػػػنة 99الةػػػانوف رقػػػـ  

، ويتمتا الج از بشخصية معنوية واستةاؿ مالق واداري لممارسة اعمال  وتيةيؽ الداف 

                                                           

وذلػػؾ ، نسػتعمؿ   مػػة الج ػػاز بػػدب  مػف اسػػم  ال امػػؿ الج ػػاز المر ػزي ل تةيػػيس والسػػيطرة النوعيػػةس -9
ج ػػاز مر ػػزي ، /اوب( مػػف قػػانوف الج ػػاز الػػذي ينص يؤسػػس بموجػػب لػػذا الةػػانوف9ادة تماشػػيا  مػػا المػػ

يػرتبط بمج ػس التخطػيط ويشػار اليػ  فػق لػذا الةػانوف ، باسـ الج از المر زي ل تةيػيس والسػيطرة النوعيػة
 .( ب الج از

 . 9192( لسنة 92ُأسس بموجب الةانوف المرقـ  -0
 . 9192سنة ( ل94ُأسس بموجب الةانوف المرقـ   -2
 . 9192( لسنة 10ُأسس بموجب قانوف الرقابة الصناعية المرقـ  -5
http :: الموقػػا الرسػػمق ل ج ػػاز المر ػػزي ل تةيػػيس والسػػيطرة النوعيػػة المتػػاح ع ػػ  العنػػواف التػػالق -4

//cosqc.gov  95/5/0299تاريخ اخر زيارة. 

http://cosqc.gov/
http://cosqc.gov/
http://cosqc.gov/


  (9102لعام )ا(/92(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

277 

وبعػػػد تنسػػػيس الج ػػػاز المر ػػػزي  9، لةانونيػػػةولػػػ  يػػػؽ التمتػػػا بجميػػػا انػػػواع التصػػػرفات ا
وبالنسػػبة  ،ايتػػوس  ػػؿ لػػذف الج ػػات تيػػت مظ تػػ  9191ل تةيػػيس والسػػيطرة النوعيػػة عػػاـ 

 0229بق ػػػػيـ  وردسػػػػتاف العراؽ،فةػػػػد تنسسػػػػت لياػػػػة التةييسػػػػس والسػػػػيطرة النوعيػػػػة سػػػػنة 
االاػة /فػؽ المػادة  الإلػ    ايدس تش يات وزارة التخطػيط/ اق ػيـ  وردسػتاف،وذلؾ اسػتنادا

الػذي  0229( لسػنة 9سابعا( مف قانوف وزارة التخطيط بق يـ  وردستاف العػراؽ المػرقـ  
لياػػة التةيػػيس والسػػيطرة النوعيػػة فػػق : يػػنص ع ػػ   تتػػنلؼ الػػوزارة مػػف التشػػ يات ابتيػػة

ابق يـ يرأس ا موظؼ بدرجة مديرعاـ ياصؿ ع   شػ ادة جامعيػة اوليػة ويمػارس م امػ  
لمخولػػػة اليػػػ  وتػػػرتبط ب ػػػا مػػػديريات التةيػػػيس والسػػػيطرة النوعيػػػة فػػػق وفػػػؽ الصػػػاييات ا

تن يػذ م ػاـ التةيػيس والسػيطرة النوعيػة الػواردة فػق الةػانوف  ،وع د الي ا( ميافظات ابق يـ
العراقػػػػق، و انػػػػت لػػػػذف ال ياػػػػة بتم ػػػػؾ فػػػػق تشػػػػ ي ت  المختبػػػػرات 9191( لسػػػػنة 45رقػػػػـ  

بعشػػرة شػػر ات فايصػػة ل يػػص  0222ال ام ػػة ل يػػص جميػػا السػػ ا فةػػد اسػػتعانت عػػاـ 
، واسػػتي ت ال ياػػة فتػػرة 0292ب أف لػػذف الخطػػوة توق ػػت فػػق نيسػػاف إ، السػػ ا المسػػتوردة

ايػػدلما فػػق ميافظػػة السػػ يمانية ، التوقػػؼ فػػق بنػػا  قػػدرات ا الداخ يػػة فةػػد شػػ  ت مػػديريتاف
المر ػػػز فػػػق ميافظػػػة أربيػػػؿ وتعمػػػؿ لػػػذف إلػػػ   بابضػػػافة، واألخػػػرس فػػػق ميافظػػػة دلػػػوؾ

يريات بمبػػػدأ الامر زيػػػة وفػػػؽ سياسػػػات واسػػػتراتيجيات اعتمػػػدت ا ال ياػػػة فػػػق مجػػػاؿ المػػػد
اختصاصػػػ ا وعم  ػػػا، وتػػػـ تػػػوفير المسػػػت زمات المختبريػػػة ل ػػػذف المػػػديريات، وتػػػـ نصػػػب 
ابج ػزة المختبريػة المتةدمػػة بابسػتعانة بالشػػر ات المج ػزة، مػا اسػػتيداث م اتػب تمايػػؿ 

وسا ال ياة استيداث مختبػراف ايػدلما فػق مطػار ل ا فق جميا النةاط اليدودية،وشمؿ ت
اربيؿ الدولق والاانق فق المن ذ اليدودي ابراليـ الخ يؿ ولو المن ذ الذي يةا بيف ابق ػيـ 
وتر يػػػػا . وبعػػػػد تبنػػػػ  الج ػػػػاز المر ػػػػزي ل تةيػػػػيس والسػػػػيطرة النوعيػػػػة العراقػػػػق ابسػػػػتعانة 

وريػػد، ط بػػت مػػف لياػػة بالشػػر ات ال ايصػػة، وذلػػؾ ضػػمف برنػػام  فيػػص السػػ ا قبػػؿ الت
التةيػػػيس فػػػق ابق ػػػيـ العػػػودة والمشػػػار ة فػػػق تبنػػػق البرنػػػام  الػػػذي  ػػػاف من ػػػذا فػػػق اق ػػػيـ 

، واختصػػػارلا ع ػػػ  شػػػر تيف  بيػػػرتيف بػػػدب مػػػف عشػػػرة شػػػر ات، 0222 وردسػػػتاف عػػػاـ 

                                                           

 نوف الج از المر زي ل تةييس والسيطرة النوعية العراقق .( مف قا2/فؽ9المادة   -9
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 SGSوبال عؿ تـ التوقيا ما شر تيف معتمدتيف مف قبؿ الي ومة ابتيادية ولما شر تا
Bureau Veritas,  م مػػػػا  ل عةػػػد الموقػػػػا مػػػا الج ػػػاز المر ػػػػزي ل تةيػػػيس والسػػػػيطرة

بدأ العمؿ الجديد ضمف برنام  الشر ات ال ايصة، الذي  94/99/0290وفق ، النوعية
والتػػق  انػػت فػػق السػػابؽ ، شػػمؿ جميػػا المػػواد عػػدا اليذاايػػة والسػػ اار والمنظ ػػات المنزليػػة

بزاؿ مسػػتمر ب ػػذف ابليػػة ليػػد ابف  ع مػػا  اف العمػػؿ، تخضػػا لرقابػػة لياػػة ابق ػػيـ مباشػػرة
ل ػػف بزيػػادة عػػدد الشػػر ات ال ايصػػة . ل ػػف ع ػػ  الػػرغـ مػػف تنسػػيس لياػػة ابق ػػيـ ل ن ػػا 

ييػث لػـ ُيشػر عد ل ػا برلمػاف اق ػيـ  وردسػتاف العػراؽ ، قانوف خاص ينظـ اعمالػ إل   ت تةد
( 45نوف المرقـ  ولذا يعد نةصا  يجب تافي ، ف ق تطبؽ قا، ابفإل   قانونا  خاصا  ب ا

ألليػػػػة التنسػػػػيؽ بػػػػيف الج ػػػػاز ولياػػػػة ابق ػػػػيـ فنػػػػرس ان ػػػػا شػػػػب   امػػػػا بالنسػػػػبة،9191لسػػػػنة 
فػػا ت ػػاد تجػػد اليػػة ، ف ػػق بتتعػػدس العاقػػات الشخصػػية بػػيف مػػوظ ق الطػػرفيف، معدومػػة

 9 قانونية منظمة ل تنسيؽ والتعاوف بين ا.
 مفهوم التقييس والسيطرة النوعية : الفرع الثاني

فةرتيف،ن ػػػرد ابوؿ من مػػػا لبيػػػاف م  ػػػـو التةيػػػيس إلػػػ   ـ بتوزيػػػا لػػػذا ال ػػػرعسػػػنةو  
 فق ييف نخصص الاانق لم  ـو السيطرة النوعية .، والداف 

 ( Standardization): مفهوم التقييس واهدافها: اوال

 تعريف التقييس -1

 ( مف قانوف لياة المواص ات9ادة  عرؼ المشرع العراقق التةييس فق الم

                                                           

مػػف خػػاؿ زيارتنػػا ل ج ػػاز وال ياػػة تبػػيف لنػػا اف السػػيد سػػعد عبػػد الولػػاب الػػذي لػػو راػػيس الج ػػاز  -9
ذلػػػؾ اف السػػػيد إلػػػ   اليػػػالق  ػػػاف مستشػػػارا فػػػق لياػػػة ابق ػػػيـ قبػػػؿ توليػػػ  منصػػػب راػػػيس الج از،اضػػػافة

ؽ يعمػؿ ابف بصػ ة مستشػار فػق لياػة ابق ػيـ ف ػذا تجػد اف العاقػة ميمود المنسق رايس الج از الساب
 نوعا ما جيدة ب ضؿ ت ؾ العاقات الشخصية بيف الموظ يف .
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 جػا ل معػايرة والمواصػ ات الةياسػيةع   ان  ايجاد مرا9195( لسنة92س المرقـ  والمةايي
 وابصطايات والتعابير والرموز والتصنيؼ ومطابةة المواص ات(.

 اهداف التقييس : 2 

اف التةيػػيس بي ػػـ الدافػػ  وماييم ػػ  مػػف صػػ ات مميػػزة اصػػبم مازمػػا ل عاليػػات  
اف الداؼ التةييس يعد بماابة قاعػدة ابرت ػاز و ، ابنساف  افة ومست زمات ييات  اليومية

 : التق انط ةت من ا ابلتمامات المعاصرة ومف لذف ابلداؼ ماي ق

 : حماية المستهمك: اوال

فػػػق  0292( لسػػػنة9عػػػرؼ المشػػػرع العراقػػػق فػػػق قػػػانوف يمايػػػة المسػػػت  ؾ المػػػرقـ 
 يتػزود بسػ عة المعنػوي الػذيأو  /فؽ سادسا( المست  ؾ بان   الشخص الطبيعػق9المادة  

لػو الةينػا نظػرة فايصػة ع ػ  قػانوف الج ػاز وانظمتػ   خدمة بةصد ابفادة من ا(،ونجػدأو 
يمايػة المسػت  ؾ إلػ   فمػا نجػدف مػواد تشػير، بنجد اارا  لمسؤولية الج از تجػاف المسػت  ؾ

ماػػػؿ المػػػادة  اوب /فػػػؽ سادسػػػا( مػػػف النظػػػاـ الةػػػومق ل ةيػػػاس الصػػػادر مػػػف الج ػػػاز لسػػػنة 
نص ع    يماية المواطنيف مف اليش والتاعب فق اج زة الةياس والوزف الذي ي9122

/فػؽ رابعػا( مػف قػانوف الج ػػاز 0و ػذلؾ المػادة ، ( وال يػؿ المسػتخدمة لاغػراض التجاريػة
والذي جا  ضمف الداؼ الج از الذي ينص ع    يماية المست   يف والمنتجيف و ذلؾ 

نجد لذف المواد تنص ع ػ  اليمايػة وب تػنص ف، ( يماية البياة والصية والسامة العامة
ذلػؾ اف المػادتيف إلػ   اضػافة، ماػؿ  ضػماف صػية وسػامة المسػت  ؾ(، 9ع   الضػماف

إلػػػ   إذأ  ف يػػػؼ ينة ػػػب اليمايػػػة، جا تػػػا فػػػق بػػػاب ابلػػػداؼ ولػػػيس فػػػق بػػػاب ابلتزامػػػات
، فسنياوؿ ابجابة ع ػ  لػذا السػؤاؿ مػف خػاؿ نةطتػي والذي لو مدار بيانا ؟ مسؤولية

والنةطة الاانية لق تي يؿ عمػؿ الج ػاز ، النةطة ابول  نياوؿ في  ت سير معن  اليماية

                                                           

اف المشػرع العراقػق لػـ يػورد تعري ػا لمصػط م الضػماف فػق الةػانوف المػدنق العراقػق ع ػ  الػرغـ انػػ   -9
، 915، 912، 922,921،912،919 ،929الضماف فق مواضا عديدة فماا فق المواد  إل   اشار
491). 
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مف النايية التطبيةية العم ية( . فاليماية    مػة تعنػق در  الخطػر وعنػدما يضػاؼ الي ػا 
،نجػد اف   مػػة اليمايػػة لنػػا 9  مػة المسػػت  ؾ فيصػػبم منػا الضػػرر وابذس عػػف المسػػت  ؾ

فاليماية لنػا يشػمؿ اليمايػة ، يجري ع   اطاق  مالـ يةيد بنصجا ت مط ةة والمط ؽ 
 مػا لػو اليػاؿ ، قسميف اليماية الجزااية واليمايػة المدنيػةإل   الةانونية ولو بدورف ينةسـ

، ل ػػف اليمايػػة المدنيػػة بتةابػػؿ بالضػػرورة المسػػؤولية المدنيػػة، بالنسػػبة ل مسػػؤولية الةانونيػػة
يمايػػة مدنيػػة : النػػوع ابوؿ -اااػػة انػػواع إلػػ   لمدنيػػةمػػف ال ةػػ  اليمايػػة ا0ويةسػػـ الػػبعض

أو  موضػػػوعية قوام ػػػا تعػػػويض المتضػػػرر مػػػف المسػػػؤوؿ عػػػف الخطػػػن  ميػػػدث الضػػػرر(
يمايػة شػ  ية ف ػق تتػدرج قػوة وضػع ا : امػا النػوع الاػانق مػف الدولػة.أو  مؤمف المسؤولية

لتػػػق بتةبػػػؿ اابػػػات الةػػػرااف الةانونيػػػة الةاطعػػػة اأو  مػػػف خػػػاؿ اقػػػرار الةواعػػػد الموضػػػوعية
 امػػػا النػػػوع الاالػػػث لػػػق .ة البسػػػيطة التػػػق تةبػػػؿ اابػػػات الع ػػػسالةػػػرااف الةانونيػػػأو  الع ػػػس

أو  التابيػػػتأو  يمايػػػة ايترازيػػػة عػػػف طريػػػؽ منػػػا يصػػػوؿ الضػػػرر عػػػف طريػػػؽ التسػػػجيؿ
وماي منػا لػق النػػوع ابوؿ  ،2ابجػرا ات التي ظيػة التػق مػف شػان ا دفػا الضػرر الميتمػؿ

لػو ( الموضػوعية.والنوع ابوؿ مػف اليماية اليمايػة المدنيػة الموضػوعيةاليماية المدنيػة 
ولػػق : اليمايػػة المجػػردة اي الييػػر مشػػروطة(: اول ػػا، عػػدة انػػواعإلػػ   ايضػػا  بػػدورف ينةسػػـ

                                                           

دار الجامعػػػة ، 9،ط( قػػػانوف يمايػػػة المسػػػت  ؾ  دراسػػػة تي ي يػػػة مةارنػػػة، د. الصػػػيير ميمػػػد م ػػػدي -9
 . 02ص ،0294، ابس ندرية، الجديدة

دار ، 9ط، الخطن ويةيةت  اساس المسػؤولية المدنيػة فػق الةػانوف العراقػق، د. ميمد س يماف ابيمد -0
 ومابعدلا . 99ص ، 0222، اربيؿ، وابعاف الت سير ل نشر

( فػػػػػػق 0299/لياػػػػػػة مدنيػػػػػػة /94ف ػػػػػػق قػػػػػػرار لمي مػػػػػػة تمييػػػػػػز اق ػػػػػػيـ  وردسػػػػػػتاف العػػػػػػراؽ بالعػػػػػػدد   -2
الػذي جػا  فيػ   وجػد بػاف دعػوس المدعيػة جػا ت منصػبة ع ػ  فسػخ عةػػد ، غيػر منشػور 09/2/0299

اخرس واف العةد المذ ور لـ يتـ تصػدية   بيا وشرا  مخبز ب افة م اان  بما في ا مولدة   ربااية وم ااف
 9122لسػنة  22مػف قػانوف ال تػاب العػدوؿ رقػـ  22لدس ال اتب العدؿ  ما تةضق بذلؾ اي اـ المادة 

وبذلؾ ي وف العةد الجػاري بػيف الطػرفيف بػاطا  اذا ماابػت  ػوف الم ػااف المنصػوبة فػق المخبػز مشػمولة 
ل سػػػخ الػػػذي ي ػػػوف متصػػػا بػػػالعةود الصػػػييية عنػػػد تيةػػػؽ واف العةػػػد الباطػػػؿ بي يةػػػ  ا، بػػػذلؾ الةػػػانوف

 اسباب ( . 
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التػػػق بت ػػػوف عػػػف طريػػػؽ دعػػػوس المسػػػؤولية بػػػؿ عػػػف طريػػػؽ دعػػػوس ضػػػماف الضػػػرر،اذ 
ير مسؤولية لعػدـ وجػود ر ػف فيتماؿ فق اليماية مف غ، بيوجد خطن فق ايداث الضرر

ولػػػػق الم تسػػػػبة ل شػػػػخص فػػػػق عةػػػػود : الم تسػػػػبة الخطن.امػػػػا النػػػػوع الاػػػػانق لػػػػق اليمايػػػػة
 مػا فػق يمايػة ، مػف قػرارتأو  مػف قػوانيف ولػواام تن يذيػةأو  وات اقات لـ ي ف طرفػا  في ػا

أو  المسػػػػت  ؾ المسػػػػت يد مػػػػف بعػػػػض الةػػػػوانيف وابشػػػػتراطات التػػػػق ت ػػػػـز الج ػػػػات المنتجػػػػة
 .9وردةالمست

ولق اليماية المدنية بدعوس المسؤولية : اما النوع الاالث ف و اليماية المشروطة 
ولق تشترط توافر ابر اف الاااة فػق المسػؤولية المدنيػة مػف خطػن ، ضد ميدث الضرر

ويتماػػؿ بتةريػػر المسػػؤولية المدنيػػة بنوعي ػػا العةديػػة وغيػػر ، وضػػرر وعاقػػة سػػببية بين مػػا
لػػذي ينيػػرؼ فػػق سػػ و   ويرت ػػب فعػػا يضػػر بػػاليير.ويم ف اف العةديػػة ع ػػ  الشػػخص ا

إف النػػػوع ، نسػػػتنت  مػػػف  ػػػؿ ماسػػػبؽ مػػػف انػػػواع اليمايػػػة المدنيػػػة الموضػػػوعية المشػػػروطة
ابوؿ اليمايػػػة المجػػػردة(بيم ف ابسػػػتناد ع يػػػ  بف المشػػػرع العراقػػػق لػػػـ ياخػػػذ بمسػػػؤولية 

بسػػػيط الةابػػػؿ بابػػػات وانمػػػا بنالػػػا ع ػػػ  اسػػػاس الخطػػػن الم تػػػرض ال، الج ػػػاز دوف خطػػػن
امػػػا النػػػوع الاػػػانق ، ( مػػػف الةػػػانوف المػػػدنق العراقػػػق091/0المػػػادة  إلػػػ   الع ػػػس اسػػػتنادا

نجد اف قانوف يماية المست  ؾ العراقق وقانوف الج از قد نصا ع   (  اليماية الم تسبة
ل ن مػػػػا خ تػػػػا مػػػػف نصػػػػوص يةػػػػيـ المسػػػػؤولية ع ػػػػ  ابج ػػػػزة الرقابيػػػػة ، يمايػػػػة المسػػػػت  ؾ

ج ػػػػاز المر ػػػػزي ل تةيػػػػيس والسػػػػيطرة النوعيػػػػة باعتبػػػػارف العمػػػػود ال ةػػػػري ليمايػػػػة وخاصػػػة ال
لػػػذلؾ بنسػػػتطيا ابسػػػتناد اليػػػ  ايضػػػاس لمسػػػا لة الج از.امػػػا النػػػوع الاالػػػث ، المسػػػت  ؾ

فنظػاـ المسػؤولية المدنيػة ، المسػؤوليةإلػ   ف ػو اليمايػة التػق ينة ػب(  اليماية المشروطة
اذ اف ، مايػػة المدنيػػة التػػق يةررلػػا الةػػانوف ل افػػة النػػاسلػػو النتػػاا  السػػ بية لمنظمومػػة الي

اليمايػػػػة المدنيػػػػة المةػػػػررة لشػػػػػخص المسػػػػت  ؾ فػػػػق الرجػػػػػوع بػػػػدعوس المسػػػػؤولية المدنيػػػػػة 
ع   الج از الذي اقترؼ خطن وترتب ع ي  الضػرر الػذي اصػاب 0العةدية أو  التةصيرية

                                                           

 .99ص، المصدر السابؽ، د. ميمد س يماف ابيمد -9
 تةصيرية .أو  نبيف فق المبيث الاانق مسؤولية الج از فيما اذا  انت عةديةس -0
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د مػف تيةػؽ ار ػاف لق يماية مدنية موضوعية مشػروطة بػر ف الخطػن،اذ ببػ، المست  ؾ
 بةػػػػ  لػػػػدينا اف نجيػػػػب عػػػػف السػػػػؤاؿ مػػػػف 9المسػػػؤولية مػػػػف ضػػػػرر وخطػػػػن وعاقػػػػة سػػػػببية.

ينة ػػب ، ، فنجػػد مػف خػػاؿ ممارسػة الج ػػاز بختصاصػات  فػػق اليمايػة( الناييػة العم يػة 
( مػف قػانوف الج ػاز 0/2فمػاا يػنص الشػطر ابخيػرمف المػادة  ، المسػؤوليةإل   اليماية
،ولتوضػيم لػذف المػادة ( ع   الس ا والمنتجات المي يػة والمسػتوردة  ومراقبة الجودة ع  

اف الس ا المستوردة يخضا لرقابة الج از عف طريػؽ مني ػا شػ ادة ، مف النايية العم ية
فماا  اذا اعطيت ش ادة مطابةة بطارات السيارات ، مطابةة وفؽ المواص ة الخاصة ب ا

، تسػػبب ان جػػار ابطػػار باضػػرار ل مسػػت  ؾو ، المسػػتوردة و ػػاف مخطاػػا  فػػق عم يػػة منيػػ 
في وف الج از فػق لػذف اليالػة ضػامنا ل ضػرر الػذي اصػيب المسػت  ؾ سػوا   ػاف ضػررا 

ادبيا  اوجسديا، فنجد ان  مف خاؿ ممارسة الج از لم ام  فق يماية المست  ؾ أو  ماديا
طػػيط فػػق اق ػػيـ المسػػؤولية . ودعمػػا لمػػا سػػبؽ فػػاف وزارة التخإلػػ   ينة ػػب اليمايػػة، والمنػػت 

اف م اـ لياة التةييس والسػيطرة النوعيػة بق ػيـ ،  وردستاف يع ف ع   موقع ا اب ترونق
السػوؽ العراقيػة ل معػايير إلػ   ضماف تطابؽ جميا المواد التق ترد وردستاف العراؽ لق 

 وتاسيسا  ع   ماسبؽ نستطيا اف نستنت  اف اليماية المدنيػة يم ػف اف ينة ػب0.( الدولية
بف الةػػػانوف فػػػرض اليمايػػػة ، المسػػػؤولية المدنيػػػة التةصػػػيرية اذا مػػػا اخػػػؿ باليمايػػػة إلػػػ 

عاقػة التةيػيس بالمسػت  ؾ، فيعػد إل   وابخاؿ ب  يوجب المسؤولية التةصيرية.وبالرجوع
اذ اف تيديػػػػد المواصػػػػ ات واقامػػػػة ، المسػػػػت  ؾ الطػػػػرؼ الميػػػػوري فػػػػق موضػػػػوع التةيػػػػيس

ولػذا مػات تـ بػ  ، ت المسػت  ؾ وتػاميف ايتياجاتػ التصاميـ يست دؼ ضرورة تيةيػؽ رغبػا
المنتجػػػيف فتةػػػيـ دراسػػػات ا وتواصػػػؿ سػػػعي ا لمعرفػػػة ايتياجػػػات المسػػػت   يف لتعمػػػؿ ع ػػػ  
ت بيت ػػػا مػػػف خػػػاؿ تةػػػديـ السػػػ ا المناسػػػبة بموجػػػب المواصػػػ ات المط وبػػػة وبالتػػػالق ع ػػػ  

                                                           

 . 929ص، المصدر السابؽ، د. ميمد س يماف األيمد 9-
رارة التخطػػػيط بق ػػػيـ  وردسػػػتاف العػػػراؽ، ال ياػػػة العامػػػة ل تةيػػػيس يم ػػػف متابعػػػة ذلػػػؾ ع ػػػ  موقػػػا وزا -0

 :http: متػػػػػاح ع ػػػػػ  الموقػػػػػا اب ترونػػػػػق ابتػػػػػق 02/4/029تػػػػػاريخ الزيػػػػػارة ، والسػػػػػيطرة النوعيػػػػػة
//www.mop.gov.krd/ 
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، صػػييية المنػػت  اف يضػػا امامػػ  م مػػة تػػاميف متط بػػات تػػوفير ت ػػؾ المواصػػ ة بصػػورة
، والذي ع   اارف يمنم لياات التةييس الوطنية ش ادة مطابةة المنتوج ل مواص ة المعتمدة

فنيمػػق ، وبالتػػالق يعطػػق رخػػص ابنتػػاج عنػػدما يػػتـ مطابةػػة السػػ عة المنتجػػة ل مواصػػ ة
 9بذلؾ يةوؽ المست   يف والمجتما .

بالمواصػػػ ة  إف إقامػػػة متط بػػػات التةيػػػيس ابتػػػدا   : تحســـين نوعيـــة االنتـــاج: ثانيـــا
الةياسػػػية، ُيمد  ػػػفد مػػػف التيديػػػد الػػػدقيؽ بفضػػػؿ المػػػواد المناسػػػبة واختيػػػار ا اػػػر العم يػػػات 

تيديد طرؽ ال يص وابختبار بمػا يضػمف انتػاج السػ ا إل   الصناعية ماامة بابضافة
بالمستويات المرغوبة، ومف ج ػة اخػرس فػتف تر يػز انشػطة التصػميـ وابنتػاج ع ػ  عػدد 

إلػػ   ا يسػػالـ فػػق تطػػوير التصػػاميـ وتيسػػيف خبػػرات العػػام يف بمػػا يػػؤديميػػدد مػػف السػػ 
 تيسيف نوعية ابنتاج .

خ ػػض تنػػوع إلػػ   يػػؤدي ابعتمػػاد ع ػػ  التةيػػيس: زيــادة الكفــاالة االنتا يــة: ثالثــا 
خ ػػػض اعػػػداد العم يػػػات إلػػػ   ابمػػػر الػػػذي يػػػؤدي بالنتيجػػػة، واعػػػداد النمػػػاذج والتصػػػاميـ

تر ػػػز ج ػػػود العػػػام يف إلػػػ   بابضػػػافة، فػػػق انتػػػاج السػػػ اوبالتػػػالق تة ػػػيص تػػػوفير الػػػزمف 
 0ولذا يعنق زيادة ال  ا ة ابنتاجية .، وتطوير م ارات ـ

خ ػػض ت ػػاليؼ إلػػ   إنػػ  مػف الطبيعػػق اف يػػؤدي التةيػػيس: خفــا التكــاليف: رابعــا
وخ ػض ، مف شػرا  اتت ومعػدات ذات   ػا ة عاليػة، لخ ض ابمواؿ المستامرة، ابنتاج

 ة،  ما يوفر فق الن ةات ابداريةنتيجة لشراا ا ب ميات  بير ، امات والموادسعر شرا  الخ

 . 2نتيجة تة يؿ وتبسيط ابجرا ات الم تبية

                                                           

التةيػػػيس والسػػػيطرة النوعيػػػة فػػػق المنشػػػات ، د.عبػػػد السػػػتار ميمػػػد الع ػػػق وبسػػػماف فيصػػػؿ ميجػػػوب -9
 . 50ص ،9112، مديرية دارال تب ل طباعة والنشر جامعة الموصؿ، موصؿال، 9ط، الصناعية

 50ص، المصدر السابؽ، د.عبد الستار ميمد الع ق وبسماف فيصؿ ميجوب -0
http :: الم ػػػػاليـ ابساسػػػػػية ل تةييس،متػػػػاح ع ػػػػ  الموقػػػػا اب ترونػػػػق، فػػػػتم ام ايمػػػػد يسػػػػيف-2

eng/measure.htm-//www.khayma.com/madina/m1  09/5/0299تاريخ الزيارة. 

http://www.khayma.com/madina/m1-eng/measure.htm
http://www.khayma.com/madina/m1-eng/measure.htm
http://www.khayma.com/madina/m1-eng/measure.htm


                         العراقي القانون في المستهلك لحماية النوعية والسيطرة للتقييس المركزي الجهاز مسؤولية
 (مقارنة تحليلية دراسة)

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

222 

 مفهوم السيطرة النوعية: ثانيا 

ػػػػرؼد الج ػػػػػاز   السػػػػػيطرة النوعيػػػػػة  فػػػػػق المادة اانيا/رابعػػػػػا( مػػػػػف النظػػػػػاـ الةػػػػػومق  عد
 بان ػا  العم يػات ال نيػة المت ام ػة التػق 9122ل سيطرة النوعية الصادرة مف الج از لسنة 

تيسػيف ت ػػؾ أو  يػتـ مػف خال ػػا الميافظػة ع ػػ  نوعيػة منتػوج وفػػؽ المواصػ ات المعتمػػدة
النوعيػػػػػة مػػػػػا مراعػػػػػاة اف ي ػػػػػوف ابنتػػػػػاج بافضػػػػػؿ مسػػػػػتوس اقتصػػػػػادي ي بػػػػػق ايتياجػػػػػات 

منشػػاة نوعػػاف سػػيطرة نوعيػػة داخ يػػة تمارسػػ ا الإلػػ   المسػػت  ؾ(. والسػػيطرة النوعيػػة ينةسػػـ
امػا الاػانق ف ػق سػيطرة نوعيػة ، الصناعية لمراقبػة انتاج ػا عبػر مرايػؿ العم يػة ابنتاجيػة

 خارجية تمارس ا ج ات رسمية مخولة قانونا وذات ص ة ييادية .

 نطاق اختصاص ال هاز المركزي لمتقييس والسيطرة النوعية: الفرع الثالث

مايدخؿ فق نطاؽ اختصاص ل  إ ن رد ابوؿ من ما: فةرتيفإل   نةسـ لذا ال رعس
الج ػػاز وفػػؽ الةاعػػدة العامػػة،بينما نتنػػاوؿ فػػق الاػػانق ابسػػتانا ات مػػف نطػػاؽ اختصػػاص 

 الج از المر زي ل تةييس والسيطرة النوعية.
 مايدخل في نطاق اختصاص ال هاز المركزي لمتقييس والسيطرة النوعية: اوال 

لػػػػػػػػق السػػػػػػػػ ا ف مايػػػػػػػػدخؿ فػػػػػػػػق نطػػػػػػػػاؽ اختصػػػػػػػػاص الج ػػػػػػػػاز  ةاعػػػػػػػػدة عامػػػػػػػػة إ 
 : الخدمات،ونبيف م وم ما فيما ي قو 

عػػرؼ المشػػرع العراقػػق السػػ عة فػػق قػػانوف يمايػػة المسػػت  ؾ المػػرقـ : الســم  - 1
 زراعقأو  /فؽ اانيا( من  ع   الس عة  ؿ منت  صناعق9فق المادة   0292( لسنة 9 

يرف تةػػدأو  اي منػػت  اخػػر ويم ػػف يسػػاب أو  مػػادة اوليػػةأو  نصػػؼ مصػػنعةأو  تيػػوي قأو 
واف جميػػػػػا السػػػػػػ ا .( الةيػػػػػاس وي ػػػػػػوف معػػػػػدا لاسػػػػػػت اؾأو  ال يػػػػػػؿأو  الػػػػػوزفأو  بالعػػػػػد

ابسػػػػت ا ية وابنتاجيػػػػة تػػػػدخؿ فػػػػق نطػػػػاؽ عمػػػػؿ الج ػػػػاز المر ػػػػزي ل تةيػػػػيس والسػػػػيطرة 
بف ليس مف م اـ الج از يمايػة المسػت  ؾ فةػط وانمػا يمايػة المنتجػيف ايضػا، ، النوعية

مف قػانوف الج ػاز رفا ال  ػا ة ابنتاجيػة مػف خػاؿ  (2/فؽ0ولذا مانصت ع ي  المادة  
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والمػػػػادة ( السػػػػيطر النوعيػػػػة ومراقبػػػػة جػػػػودة ع ػػػػ  السػػػػ ا والمنتجػػػػات المي يػػػػة والمسػػػػتوردة
، تػػػنص ع   يمايػػػة المسػػػت   يف والمنتجػػػيف( مػػػف قػػػانوف الج ػػػاز ايضػػػا والػػػذي 5/فػػػؽ0 

ق مجاؿ الس عة لق و ذلؾ يماية البياة والصية والسامة العامة( . ولعؿ الـ ماياار ف
المسػاعدات الدوليػة المساعدات الدولية لؿ لق خاضعة لنطػاؽ الج ػاز اـ ب ؟ نجػد اف 

لنطاؽ اختصاص الج ػاز  العراؽ مف الدوؿ والمنظمات الدولية بيخضاإل   التق تصؿ
ييػػػث تةػػػـو الج ػػػات الصػػػيية ، بصػػػورة مباشػػػرة بػػػؿ تخضػػػا لرقابػػػة وزارة الصػػػية مباشػػػرة  

إلػػ   مػػف السػػ عة فػػق اليػػدود قبػػؿ دخول ػػا ويػػتـ ارسػػاؿ نمػػوذج من ػػابسػػيب اااػػة نمػػاذج 
والنمػػوذج الاػػانق ، وزارة الصػػيةإلػػ   مختبػػر الصػػية العامػػة المر ػػزي فػػق بيػػداد والتابعػػة

والتػق ( مر ز الوقاية مف ابشعاع  الذراع التن يذي ل ياػة الوقايػة مػف ابشػعاعإل   ترسؿ
ليذاايػػػة والسػػػ ا ابسػػػت ا ية مػػػف خػػػاؿ مػػػف اختصاصػػػ ا التةيػػػيـ ابشػػػعاعق ل منتجػػػات ا

اجػػرا  ال يوصػػات المختبريػػة ومػػنم شػػ ادات الصػػايية لاسػػت اؾ اوابسػػتخداـ البشػػري 
مف النايية ابشعاعية  ذلؾ ش ادة الخ و مف ( ابست ا ية –ل مواد المستوردة  اليذااية 

إلػ   الاالػث فتبعػث امػا النمػوذج 9خػارج الػباد،إلػ   الم واات ابشػعاعية ل مػواد المصػدرة
امػػػا بخصػػػوص اق ػػػيـ ، الج ػػػاز المر ػػػزي ل تةيػػػيس والسػػػيطرة النوعيػػػة ل يصػػػ ا ومطابةت ػػػا

مواد أو   وردستاف فاف المساعدات الدولية تخضا لرقابة وزارة الصية سوا   انت ادوية
ومػػػف ابشػػػ اليات وبدخػػػؿ ل ياػػػة التةيػػػيس والسػػػيطرة النوعيػػػة فػػػق ابق ػػػيـ بػػػذلؾ .، غذاايػػػة
فق مجاؿ الس ا يتماؿ فق عدـ التطابؽ بيف الج از المر ػزي ل تةيػيس والسػيطرة ابخرس 

النوعيػػػة العراقػػػق ولياػػػة التةيػػػيس والسػػػيطرة النوعيػػػة فػػػق اق ػػػيـ  وردسػػػتاف العػػػراؽ بالنسػػػبة 
فبينما يخضا الس ا اليذااية المسػتوردة لنطػاؽ عمػؿ الج ػاز، نجػد فػق ، ل س ا المستوردة

ف ػػق تخضػػا لرقابػػة ، غيػػر خاضػػعة لنطػػاؽ عمػػؿ لياػػة ابق ػػيـابق ػػيـ اف السػػ ا اليذاايػػة 
بػػػالرغـ مػػػف اف لياػػػة ابق ػػػيـ تطبػػػؽ قػػػانوف الج ػػػاز المر ػػػزي ، وزارة الصػػػية فػػػق ابق ػػػيـ

ولػػػػذا يسػػػػبب خ ػػػػا  فػػػػق عمػػػػؿ ، 9191( لسػػػػنة 45ل تةيػػػػيس والسػػػػيطرة النوعيػػػػة المػػػػرقـ  

                                                           

 : الموقا الرسمق لمر ز ل ياة الوقاية مف ابشعاع العراقق ع   الموقا اب ترونق -9
http: //www.rpc.gov.iq 
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طريؽ ابق يـ ومف اـ تػـ  التةييس والسيطرة النوعية، فماا لو تـ استيراد مادة الشاي عف
وتبػيف مػف خػاؿ الجػوبت السػوقية لجنة ، ايدس ميافظػات الي ومػة ابتياديػةإل   بيع 

ت تيشػػػػية( التػػػػق يةػػػػـو ب ػػػػا الج ػػػػاز،اف لػػػػذا الشػػػػاي غيػػػػر مطػػػػابؽ ل مواصػػػػ ات الةياسػػػػية 
فبدب  مف اف يخاطب الج از لياة ابق ػيـ يجػب اف تخاطػب وزارة الصػية فػق  9العراقية،

، وسبؽ واف ذ رنا اف ألية التنسػيؽ بػيف الج ػاز وال ياػة ت ػاد ت ػوف شػب  معدومػة، ـابق ي
،ف يػػؼ ت ػػوف اذا  ابليػػة لػػو  ػػاف ج ػػة اخػػرس غيػػر ال ياػػة ماػػؿ وزارة صػػية ابق ػػيـ ؟ لػػذا 
نةترح اف يدخؿ الس ا اليذااية ضمف اختصاصػات لياػة ابق ػيـ .ع مػا  انػ  ع ػ  مسػتوس 

فػػػوف اف ابغذيػػػة تخضػػػا لرقابػػػة وزارة صػػػية ابق ػػػيـ ب مػػػدرا  عػػػاميف فػػػق الج ػػػاز بيعر 
ويت مػوف لياػة التةيػيس والسػيطرة النوعيػة فػق ابق ػيـ بػان ـ يػدخ وف اغذيػة ، ل ياة ابق يـ

العػػراؽ عػػف طريػػؽ ابق ػػيـ، ولػػذا إف دؿ إلػػ   غيػػر مطابةػػة ل مواصػػ ات الةياسػػية العراقيػػة
وينبيػػػق 0، الج ػػاز وال ياػػة ع ػػ  شػػق  ف ػػو يػػدؿ ع ػػػ  عػػدـ وجػػود التنسػػيؽ ال ػػػافق بػػيف

 تافق ذلؾ عبر التنظيـ والتنسيؽ بيف الطرفيف .
/فػػؽ 9عػػرؼ قػػانوف يمايػػة المسػػت  ؾ العراقػػق الخدمػػة فػػق المػػادة  : الخــدمات-2

بدونػ  بةصػد أو  النشاط الذي تةدم  اي ج ة لةػا  اجػرأو  العمؿ: االاا(من  ع   الخدمة
ة ع ػػػ  جػػػودة الخػػػدمات ت ػػػاد ت ػػػوف شػػػب  ، واف دور الج ػػػاز فػػػق السػػػيطر ( ابنت ػػػاع منػػػ 

بف قياس جودة الخدمات فق غاية الصعوبة قياسا بالس ا ، معدومة اذا ماقسنالا بالس ا
 لدس المست  ؾ واختاؼ طريةت ـ فقوالت اوت ابدرا ق ، ابنتاجية بن ا غير م موسة

 الي ـ ع   جودة الخدمات.

                                                           

 مػا انػػ  ، ة صػية ابق ػػيـاف المواصػ ة العراقيػة تطبػػؽ ع ػ  السػػ ا اليذاايػة المسػػتوردة مػف قبػػؿ وزار  -9
 بتوجد س ا غذااية واب لدي ا مواص ة عراقية .

مةاب ػػة مػػا السػػيدة نسػػريف سػػامق سػػوادي، المػػديرة العامػػة لػػداارة السػػيطرة النوعيػػة ل ج ػػاز المر ػػزي  -0
 . 94/2/0299تاريخ المةاب ة ، ل تةييس والسيطرة النوعية
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المركــزي لمتقيــيس والســيطرة االســتثناالات مــن نطــاق اختصــاص ال هــاز : ثانيــا 
 النوعية

المسػػػت  ؾ ، مػػػايخرج مػػػف نطػػػاؽ اختصػػػاص الج ػػػاز  ػػػؿ مػػػف  المعػػػدات العسػػػ رية
العةػػػػػػػارات،م ردات البطاقػػػػػػػة التموينية،البضػػػػػػػااا العػػػػػػػابرة ، اب ترونػػػػػػػق، ابدويػػػػػػػة الطبيػػػػػػػة

 :ونبيف فيما ي ق، ل عراؽ،(
ج ػػػػاز ( مػػػػف قػػػػانوف ال9/فػػػػؽ99المػػػػادة  إلػػػػ   اسػػػػتنادا: المعــــدات العســــكرية -1

 تسػػتان  وزارة الػػدفاع والمؤوسسػػات التابعػػة ل ػػا مػػف اي ػػاـ لػػذا الةػػانوف، ويجػػوز اسػػتانا  
بعػػػػػض الج ػػػػػات ابنتاجيػػػػػة اوالخدميػػػػػة فػػػػػق بعػػػػػض اليػػػػػابت ذات الطبيعػػػػػة ابسػػػػػتانااية 

أو  اوالخاصػػػػػة المتع ةػػػػػة بػػػػػابمف الةػػػػػومق مػػػػػف تطبيػػػػػؽ المواصػػػػػ ات الةياسػػػػػات العراقيػػػػػة
اي اف ( سيطرة النوعية بةرار مف رايس مج ػس التخطػيطنظاـ الأو  المواص ات المعم ية

يخػػرج مػػف نطػػاؽ عمػػؿ الج ػػاز . امػػا بةيػػة  مايسػػتوردف وزارة الػػدفاع والمؤوسسػػات التابعػػة
الػػوزارات والج ػػات ابمنيػػة غيػػر مسػػتاناة مػػف رقابػػة الج ػػاز، اب بةػػرار مػػف راػػيس مج ػػس 

اقا يابت غير ذلؾ فجميا الوزارات ابَّ إف الو ، المادة اعاف ايضا  إل   استنادا، 9التخطيط
ييػػػث ، ابمنيػػػة عنػػػد اسػػػتيرادلا ل معػػػدات العسػػػ رية ت ػػػوف غيػػػر خاضػػػعة لرقابػػػة الج ػػػاز

  التق لػـ يخضػا ADE651بػ  استوردت وزارة الداخ ية ج از  شؼ المت جرات المعروفة
 مػػا نجػػد اف المشػػرع العراقػػق ان ػػرد ب ػػذا الػػنص عػػف معظػػـ التشػػريعات .  لرقابػػة الج ػػاز

ونجػػد مػػف ابجػػدر خضػػوع ، ابخػرس  المشػػرع ابردنػػق والسػػودانق وال  سػػطينق والجزااػري
 مف الضروري ايجاد خصوصية السيطرةرقابة الج از واف  اف إل   المعدات العس رية

 النوعية فق لذا المجاؿ داخؿ الج از .

                                                           

العراقػػق، تػػـ تػػنليؼ مج ػػس التخطػػيط برااسػػة راػػيس قػػانوف مج ػػس التخطػػيط  (0المػػادة إلػػ   اسػػتنادا -9
الػػوزرا  وعضػػوية  ػػؿ مػػف وزيػػر التخطػػيط ووزيػػر الماليػػة ووزيػػر ابقتصػػاد ووزيػػر آخػػر يختػػارف مج ػػس 

ومػػف الػػوزير المخػػتص عنػػد مناقشػػة المشػػاريا واألمػػور التػػق تخػػص وزارتػػ  ومػػف سػػتة أعضػػا  ، الػػوزرا 
 . رايس الوزرا  ينوب عن  وزير التخطيط وعند غياب . مت رغيف ذوي خبرة تؤل  ـ ل تخطيط
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اف دور الج ػػاز فػق يمايػة المسػت  ؾ ال ترونيػػا : حمايـة المسـتهمك الكترونيـا -2
اف يػػتـ تسػػ يـ : فتن يػػذ العةػػد ابل ترونػق يػػتـ بطػػريةتيف ابولػػ ،  ػؼ يسػػب تن يػػذ العةػػديخت

التسػ يـ بشػ ؿ أو  وفػق لػذف اليالػة يم ػف التن يػذ، الخدمة عبر شػب ة ابنترنػتأو  الس عة
ماؿ تيميؿ صور، اوشرا  رصيد لج از ال اتؼ ال ترونيا،فنجد اف دور الج از ، متزامف

عالميػة . أو  سوا   انت الس ا والخدمات المشتراة ال ترونيا  مي يػةلنا معدوـ وب اار ل  
بؿ يتـ تن يذف ، الخدمة عبر شب ة ابنترنتأو  اف بيتـ تس يـ الس عة: اما الطريةة الاانية

ماديػػػا، وفػػػق لػػػذف اليالػػػة فػػػاف دور الج ػػػاز لنػػػا يخت ػػػؼ بػػػاختاؼ مػػػا اذا  انػػػت السػػػ ا 
ل سػػػ ا المسػػػتوردة فػػاف تسػػػ يم ا يتمػػا سػػػي وف عػػػف  مستوردة.فبالنسػػبةأو  المشػػتراة مي يػػػة

إلػ   يخضػاسالبيريػة وبالتػالق أو  الجويػةأو  طريؽ المرور بايد المنافذ اليدودية البرية
، رقابػػػة الج ػػػاز مػػػف فيػػػص ومطابةة،وب ػػػذا سػػػي وف الج ػػػاز قػػػد يمػػػ  المسػػػت  ؾ نسػػػبيا

 فنةصد نسبيا بف الج از لـ يةـ بيمايت  قبؿ ابراـ العةد. 
بعػد فػرض العةوبػات ابقتصػادية ع ػ  العػراؽ مػف : ات البطاقة التموينيةمفرد-3

اخػػػذت الشػػػر ة العامػػػة لتجػػػارة ، 9112/ 9/2( فػػػق 999مج ػػػس ابمػػػف الػػػدولق بػػػالرقـ  
المػػواد اليذاايػػة التابعػػة لػػوزارة التجػػارة العراقػػق، ع ػػ  عاتة ػػا تػػاميف اسػػتيراد وتوزيػػا المػػواد 

طػرؽ متعػددة إل   ة التموينية، ييث لجنت الشر ةاليذااية مف خاؿ تطبيؽ نظاـ البطاق
وفػػق ، لتػاميف م ػػردات البطاقػػة التموينيػػة عػػف طريػػؽ الشػػرا  مباشػػرة والةػػروض والمةايضػػة

المتما ػػػة ببرنػػػام  الػػػن ط مةابػػػؿ اليػػػذا  ، تمػػػت المباشػػػرة بدليػػػة جديػػػدة لتنمينػػ  9119عػػاـ 
مري ػة مػف لػذا  (92تن يػذ  وقػد تػـ ( الػذي تػـ توقيعػ  مػا ابمػـ ابمتيػدة  مػذ رة الت ػالـ

بػدات الشػر ة تتػػول   0224البرنػام ،  ػؿ مري ػة من ػا اسػتيرقت سػتة اشػ ر، وفػق عػاـ 
بن سػػػ ا اسػػػتيراد ياجت ػػػا مػػػف المػػػواد اليذاايػػػة فػػػق ضػػػو  التخصيصػػػات الماليػػػة التػػػق يػػػتـ 

اد أّب ان  بتخضا م ردات البطاقة التموينية مف المو  9تامين ا مف موازنة الدولة العراقية.

                                                           

الموقػػػػا الرسػػػػمق ل شػػػػر ة العامػػػػة لتجػػػػارة المػػػػواد اليذاايػػػػة  نبػػػػذة عػػػػف الشػػػػر ة(،متاح ع ػػػػ  الموقػػػػا  -9
 .2/9/0299تاريخ الزيارة ، www.iraqsfsc.org: http//: اب ترونق

http://www.iraqsfsc.org/


  (9102لعام )ا(/92(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

227 

بػػػػؿ تخضػػػػا ، اليذاايػػػػة المسػػػػتوردة لرقابػػػػة الج ػػػػاز المر ػػػػزي ل تةيػػػػيس والسػػػػيطرة النوعيػػػػة
الشػػر ة العامػػة لتجػػارة المػػواد اليذاايػػة الػػذي تةػػـو إلػػ   لمختبػػرات السػػيطرة النوعيػػة العااػػدة

فةػػد تػػـ رفػػض العديػػد مػػف يمػػوبت 9، بػػالتيةؽ مػػف صػػايية ومطابةػػة المػػواد المسػػتوردة
بعػػد ، دلوف وي يػػب ابط ػػاؿ لعػػدـ صػػاييت ا لاسػػت اؾ البشػػريالبػػواخر ل بةوليػػات والػػ

اجػػػػرا  ال يوصػػػػات المختبريػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ دااػػػػرة السػػػػيطرة النوعيػػػػة العااػػػػدة لػػػػوزارة التجػػػػارة. 
فنسػػتنت  مػػف ماسػػبؽ بػػاف وزارة التجػػارة لػػق الج ػػة المسػػتوردة ولػػق الج ػػة الرقابيػػة ع ػػ  

 مػا 0ة لػيس مطابةػة ل مواصػ ة العراقيػة مما تسبب ت ؾ ابلية باستيراد مواد غذااي، ن س ا
 يصػؿ فػق يػػابت عديػدة.اذ مػف ابجػػدر اف تو ػؿ امػر رقابػػة م ػردات البطاقػة التموينيػػة

الج ػػاز ولػػيس الج ػػة المسػتوردة ف ػػيس مػػف المنطػػؽ اف تو ػؿ امػػر ابسػػتيراد والرقابػػة إلػ  
التموينيػة بعػد  ل ف بالرغـ مف ذلؾ فاف الج از يةوـ برقابة م ردات البطاقة، لن س الج ة

 5. وذلؾ عف طريؽ فيص مخازف التجارة 2العراؽ،إل   دخول ا
دخػوؿ البضػاعة ذات المنشػا ) ُيعـرف الترانزيـت: ( الترانزيت)البضائ  العـابرة -4

وب يسػػمم بػػاجرا   4ابجنبػػق مػػف نةطػػة يدوديػػة معينػػة لتخػػرج مػػف نةطػػة يدوديػػة اخػػرس(،
ابصػػؿ اف البضػػااا العػػابرة 9مرخصػػة بػػذلؾ،عم يػػات العبػػور اب فػػق الم اتػػب ال مر يػػة ال

                                                           

نشرة صية البياة ، سيطرة النوعية فق وزارة التجارة والبطاقة التموينيةنواؿ نافا فتويق، مختبرات ال -9
 . 0ص ، العدد ابوؿ بدوف السنة، واليذا 

اف وزارة التجػػػارة تطبػػػؽ المواصػػػ ة العراقيػػػة ع ػػػ  بعػػػض السػػػ ا المسػػػتوردة ماػػػؿ زيػػػت بػػػذور زلػػػرة  -0
ة عف الشر ة(،المتاح ع   الموقا الشمس،راجا الموقا الرسمق ل شر ة العامة لتجارة المواد اليذااية نبذ

 .2/9/0299تاريخ الزيارة ، www.iraqsfsc.org: http//: اب ترونق
تػاريخ ، مةاب ة مػا السػيد ميمػود منسػق،الرايس السػابؽ ل ج ػاز المر ػزي ل تةيػيس والسػيطرة النوعيػة -2

 9/2/0299المةاب ة 
تػػاريخ المةاب ػػة ، موظ ػػة قسػػـ فيػػص المػػواد اليذاايػػة فػػق الج ػػاز، اطػػؼ متعػػب عبػػدمةاب ػػة مػػا عو  -5

94/2/0299 . 
 . 9125( لسنة 02( مف قانوف ال مارؾ العراقق المرقـ  24المادة   -4
 ( مف قانوف ال مارؾ العراقق . 29المادة   -9

http://www.iraqsfsc.org/
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 بتخضا لمعاينة ال مارؾ ل ف استانا   اذا اشػتب  بالبضػاعة  ػنف ت ػوف البضػاعة اسػ ية
مخػدرات.  مػا بتخضػػا لنطػاؽ الج از البضػػااا العػابرة(،بف لػػذف البضػااا ب يػػدخؿ أو 

 .9السوؽ العراقية وب يتـ ت ريي ا فق العراؽ
أو   ؿ شق  ل  مستةر اابت بييث ب يم ػف نة ػ بان   ةارُعر ؼد الع: العقارات-5

ـ وغيػر ذلػؾ تيوي   دوف ت ؼ فيشمؿ ابرض والبنا  واليػراس والجسػور والسػدود والمنػاج
وبتػػػدخؿ فػػػق نطػػػاؽ اختصػػػاص الج ػػػاز العةار،وذلػػػؾ بف ل ػػػا  0، مػػػف ابشػػػيا  العةاريػػػة

ف التػػػق ي تػػػـز ب ػػػا فػػػا يم ػػػف اخضػػػاع  بي ػػػاـ الضػػػما، نظام ػػػا الةػػػانونق الخػػػاص ب ػػػا
ومػػف الةػػوانيف المختصػػة فػػق لػػذا المجػػاؿ لػػو قػػانوف ، الج ػػاز ليػػرض يمايػػة المسػػت  ؾ

( لسػنة 994وقػانوف ادارة الب ػديات رقػـ   9199( لسػنة52التسجيؿ العةاري العراقق رقػـ 
 .9149( لعاـ 52رقـ   الةانوف المدنق العراققإل   ،بابضافة2 9195
لػػػق  ت ػػػؾ المػػػواد التػػػق يسػػػت اد من ػػػا فػػػق معالجػػػة ابدويػػػة : االدويـــة الطبيـــة-6

أو  الوقايػة منػ أو  تخ ؼ مػف يػدة المػرض، أو ابمراض التق يم ف اف تصيب ابنساف
ل ن  يخرج مػف ، . اب اف ابدوية بالرغـ مف اعتبارف مف الس ا ابست ا ية5،( تشخيص 

و ػذلؾ ، قسػيطرة ورقابػة وزارة الصػية العراقػإلػ   مف نطاؽ اختصاص الج از ويخضػا
رقابػة وزارة صػية إلػ   لو الياؿ ع ي  فق اق يـ  وردستاف العراؽ، ييث تخضا ابدويػة

                                                           

تػػاريخ ، ة النوعيػػةموظػػؼ فػػق لياػػة التةيػػيس والسػػيطر ، م المػػة لات يػػة مػػا د. ميمػػد يسػػيف جمعػػة -9
 . 4/9/0299المةاب ة 

 ( مف الةانوف المدنق العراقق .90المادة   -0
التػػزاـ المتػػدخؿ بيمايػػة المسػػت  ؾ فػػق ضػػو  قػػانوف يمايػػة المسػػت  ؾ ، نػػواؿ ينػػيف شػػعبانق بعنػػواف -2

، 0290سػػنة ، جامعػػة مولػػود عمػػري الجزااػػريإلػػ   رسػػالة ماجسػػتير مةدمػػة مػػف الطالبػػة، وقمػػا اليػػش
 .59ص
الاةافػػة ابسػػت ا ية ل ػػدوا  فػػق ، وصػػاؿ عبػػد ام يسػػيف، عمػػاد يمػػدي جاسػػـ، سػػ اـ  امػػؿ ميمػػد -5

العػدد ، المج ػد ابوؿ، اطار يماية المست  ؾ العراقق،المج ػة العراقيػة لبيػوث السػوؽ ويمايػة المسػت  ؾ
 . 0ص ، 0221ابوؿ اي وؿ 
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ونجػػد اف لػػذا الػػن   فػػق اسػػتانا  ابدويػػة مػػف اختصػػاص الج ػػاز صػػييم وفػػق ، ابق ػػيـ
 مي  ،بف وزارة الصية لق الج ة اب ار اختصاصا  فق لذا المجاؿ .

 املطهب انثاوي
 ت املستٍهك َتأصيهً انقاوُويصالحياث اجلٍاز يف محاي

اببػػػرز من ػػػا والتػػػق تمػػػس وتخػػػص إلػػػ   نتطرؽسػػػ 9اف صػػػاييات الج ػػػاز  ايػػػرة،
 -: مجاؿ يماية المست  ؾ و ابتق

و الم ـــان التفتيشية)الكشـــوفات الدوريـــة وال ـــوالت اعتمـــاد المواصـــفات -: اوال
 ( السوقية

ويمارسػػ ا ، ل ج ػػازالمواصػػ ات الةياسػػية مػػف الصػػاييات الرايسػػية  0اعتمػػاد يعػػد 
المواصػ ات إلػ   /رابعػا( مػف قػانوف الج ػاز الػذي يػنص ع   يشػار9المادة  إل   استنادا
المةاييس التق يعتمدلا الج از  وال ، المواص ات الةياسية العراقيةالج از ب يعتمدهاالتق 

مػػادة وقػػد عػػرؼ الج از المواصػػ ة الةياسػػية العراقيػػة   فػػق ال( المعػػايير الةياسػػية العراقيػػةب
 بانػػ  وايةػػػة فنيػػة يةرلػػػا  0299( لسػػنة 0/اوب( مػػف تع يمػػات عامػػػة الجػػودة المػػػرقـ  9 

ابت ػاؽ العػاـ لجميػا ابطػراؼ أو  الج از متاية ل جميا يتـ اعػدادلا بالتعػاوف وابجمػاع
نتاا  الع ـ والت  نوجيا والخبرة لتيةيؽ المص ية العامة(. وع ي  إل   ذات العاقة استنادا

ماسػػبؽ يم ػػف تعريػػؼ المواصػػ ة الةياسػػية بانػػ   وايةػػة تيػػدد خػػواص السػػ ا إلػػ   اواسػػتناد
 ما يةػػػػـو والمػػػػواد وطػػػػرؽ فيصػػػػ ا واختبارلػػػػا وتيديػػػػدلا بشػػػػروط ونسػػػػب وابعػػػػاد معينػػػػة(.

الج ػػاز فضػػا  عػػف اعتمػػاد المواصػػ ة الةياسػػية العراقيػػة، باعتمػػاد المواصػػ ة التػػق يتبع ػػا 
                                                           

لج ػاز يم ػؾ صػاييات اخػرس ماػؿ ا-الصػاييات التػق نتاول ػا فػق لػذا ال صػؿ ؼإل   بابضافة -9
وتسػجيؿ بػرا ة ابختػراع واعتمػاد ، وشػ ادة التاليػؿ ع ػ  تطبيػؽ نظػاـ ادارة الجػودة، ش ادة ادارة الجػودة

المختبرات ل ننا لـ نتناول ا بن ا بيتع ؽ بموضوع دراستنا، بؿ تناولنا الصػاييات التػق نظػف انػ  ينػت  
 .عن ا المسؤولية المدنية ازا  المست  ؾ 

 ابعتماد لو اعتراؼ رسمق مف الج از باف المواص ة مؤل ة. -0
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  ػؽ ع يػ   المواصػ ات المعم يػة  وذلػؾ اسػتناداالمشروع ابنتاجق ألغراض  الخاصػة ويط
مػف غيػػر ، المواصػػ اتإلػ   /خامسػا(مف قػػانوف الج ػاز الػػذي يػنص  يشػػار9المػػادة  إلػ  

التػػػػق يعتمػػػػػدلا ويتبع ػػػػػا المشػػػػروع ابنتػػػػػاجق بغراضػػػػػ  ، المواصػػػػ ات الةياسػػػػػية العراقيػػػػػة
المػػػادة  وقػػػد عػػػردؼد الج ػػػاز المواصػػػ ة المعم يػػػة فػػػق( الخاصػػػة ب المواصػػػ ات المعم يػػػة

 بانػػ  وايةػػة خاصػػة مةػػرة مػػف 9122( مػػف النظػػاـ الةػػومق ل سػػيطرة النوعيػػة لسػػنة9 اانيػػا/
الج از تتبا المصانا والمنشات بموجب ا وتضـ مجموعة مف المتط بات التق مف شػان ا 

  ويط ػؽ مصػط م، ( اف تضمف جودة المنتوج وتعد مف قبؿ المنػت  بابت ػاؽ مػا الج ػاز
المعم يػػة المعتمػػدة مػػف قب  ػػا، أو   ػػ  المواصػػ ة الةياسػػية العراقيػػةع المواصػػ ة المعتمػػدة  

(مػف النظػاـ الةػومق ل سػيطرة النوعيػة العراقػق الػذي 2 اانيا /فؽ المادة إل   وذلؾ استنادا  
المواصػػ ة الةياسػػية : المواصػػ ة المعتمػػدة: يػػنص ع ػػ   تػػدؿ التعػػابير التاليػػة ع ػػ  مػػاي ق

قبػؿ الج از(.وبةيػت صػايية اعتمػاد المواصػ ات مػف المعم ية المعتمػدة مػف أو  العراقية
( لسػػنة 9اختصػاص الج از،بػالرغـ مػف صػدور قػانوف يمايػة المسػت  ؾ العراقػق المػرقـ  

مػػف قػػانوف يمايػػة المسػػت  ؾ فػػق معػػرض التزامػػات ( /اانيػػا9فةػػد نصػػت المػػادة  ، 0292
ميػػػة لتيديػػػد جػػػودة العالأو   ابلتػػػزاـ بالمواصػػػ ات الةياسػػػية العراقيػػػةالمج ػػػز والمع ػػػف ع  

وي ػػوف الج ػػاز المر ػػزي ل تةيػػيس والسػػيطرة النوعيػػة ، السػػ ا المسػػتوردة اوالمصػػنعة مي يػػا
ل ػف المنخػذ ع ػ  لػذف ، 9لو المرجا ل ذا اليرض ول  ابستعانة بالج ات ذوات العاقة(

المادة ان  فق الشطر ابوؿ من ، ذ ر ع   المج ز والمع ف ابلتػزاـ بالمواصػ ة الةياسػية 
، العالميػػػة،وفق الشػػػطر الاػػانق يػػػنص ع ػػػ  اف الج ػػػاز لػػو المرجػػػا فػػػق ذلػػػؾأو  لعراقيػػةا

فػػػق لػػذف المػػادة فتػػارة  ي ػػػـز المج ػػز والمع ػػف بالمواصػػ ة الةياسػػػية  فػػنظف انػػ  لنػػاؾ خ ػػط
الج ػاز، فالج ػاز بياخػذ بالمواصػ ة إلػ   وتارة  يييؿ امر المواص ة، العالميةأو  العراقية

فنػػرس انػػ  لػػو تػػرؾ امػػر ابلتػػزاـ ، ةػػط بالمواصػػ ة المعتمػػدة مػػف قب  ػػاالعالميػػة وانمػػا ياخػػذ ف
بالمواصػػ ة ل ج ػػاز منػػذ البدايػػة ل ػػاف افضػػؿ،ع ي  نةتػػرح اف يػػتـ تعػػديؿ المػػادة بالصػػيية 
التاليػػػػػػة  ي ػػػػػػوف الج ػػػػػػاز المر ػػػػػػزي ل تةيػػػػػػيس والسػػػػػػيطرة النوعيػػػػػػة لػػػػػػو المرجػػػػػػا لالتػػػػػػزاـ 

                                                           

 فق ال صؿ الرابا الخاص بواجبات المج ز والمع ف مف قانوف يماية المست  ؾ.جا ت المادة  -9
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لمصػنعة مي يػا ولػ  ابسػتعانة بالج ػات اأو  لتيديد جودة السػ ا المسػتوردة، بالمواص ات
ذوات العاقػػػػة( . وبالنسػػػػبة لنوعيػػػػة المواصػػػػ ة المتبعػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ الج ػػػػاز مػػػػف  اجباريػػػػة 

 9191( لسػػنة 45فطالمػػا انػػ  يعمػػؿ بموجػػب قانونػػ  النافػػذ رقػػـ ، ( واختياريػػة اومخت طػػة
نيػػػا  المعػػػدؿ، فػػػاف المواصػػػ ات الةياسػػػية العراقيػػػة م زمػػػة وواجبػػػة التطبيػػػؽ فػػػق جميػػػا ا

/اوب( 99المػػادة إلػػ   وذلػػؾ اسػػتنادا، بعػػد اعتمادلػػا ونشػػرلا فػػق الجريػػدة الرسػػمية، العػػراؽ
ت ػػوف المواصػػ ات والمعػػايير الةياسػػية العراقيػػة   مػػف قػػانوف الج ػػاز الػػذي يػػنص ع ػػ  اف

ويع ف ، م زمة وواجبة التطبيؽ فق جميا انيا  الجم ورية العراقية، التق يعتمدلا الج از
يوضػػػم فيػػػ  عنػػػواف ورقػػػـ ، فػػػق بيػػػاف ينشػػػرف الج ػػػاز فػػػق الجريػػػدة الرسػػػميةعػػػف اعتمادلػػػا 

( .واف المةرر لن اذ الزاميػة تطبية ػا...والتاريخ ، المواص ة الةياسية العراقية التق يعتمدلا
المواصػػ ة الةياسػػية العراقيػػة م زمػػة بق ػػيـ  وردسػػتاف العػػراؽ ايضػػا ،وليات ا لياػػة التةيػػيس 

/فػؽ اوب( مػف قػانوف 99المػادة  إل   ـ  وردستاف العراؽ استناداوالسيطرة النوعية فق اق ي
وذلػؾ بف ال ياػة تطبػػؽ قػانوف الج ػاز، لعػدـ وجػود قػانوف خػػاص ، الج ػاز ابنػؼ الػذ ر

دااػػرة السػػيطرة النوعيػػة التابعػػة ل ج ػػاز  ب ػػا ليػػد ابف . امػػا بالنسػػبة ل جػػاف الت تيشػػية فػػاف
، يا الصػناعية فػق الةطاعػات الاااػة  العػاـتضط ا بمتابعة نوعية المنتجات فػق المشػار 

ل تن ػػػػد مػػػػف اف نوعيػػػػة لػػػػذف ، الخاص(،و ػػػػذلؾ السػػػػ ا الموجػػػػودة فػػػػق ابسػػػػواؽ، المخػػػػت ط
، وبما يااـ طمويات المست  ؾ، المنتجات تةا ضمف المتط بات المواص ة الخاصة ب ا

وفات الدوريػػة ولتيةيػػؽ ذلػػؾ يةػػـو ال جػػاف الت تيشػػية بتن يػػذ م ػػام ـ بطريةتيف،اول مػػا ال شػػ
وااني مػػػػا الجػػػػوبت السػػػػوقية لمراقبػػػػة السػػػػ ا الموجػػػػودة فػػػػق ، لمراقبػػػة المشػػػػاريا الصػػػػناعية

  ابسواؽ .
ـــة )ويرمـــز لهـــا -2  COC" CERTIFICATE OF "شـــهادة المطابق

CONFORMITY) 

 ت     الج از ليماية المست  ؾ مفيعتبر ش ادة المطابةة ايدس الضمانات الذي 
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،وبمػػا تتضػػمن  لػػذف 0او المع ػػف 9وعة الواقعػػة ع يػػ  مػػف المج ػػزالتصػػرفات الييػػر المشػػر 
يصػػوؿ المسػػت  ؾ ع ػػ  يةوقػػ  فػػق يالػػة إلػػ   الضػػمانة مػػف اجػػرا ات تةػػود فػػق الن ايػػة

تبسػػيط إلػػ    مػػا يػػؤدي 2، وجػػود نةػػص فػػق مسػػتوس جػػودة السػػ ا والخػػدمات ميػػؿ التعاقػػد
ضػة، ويضػمف ل مسػت  ؾ بن ا تعطق اةة  بيػرة ل مسػت  ؾ بالسػ ا المعرو 5، عم ية الشرا 

ويةـو الج ػاز بمػنم شػ ادة المطابةػة 4 ان  فق مننس مف الضرر الذي قد يصيب  المنت  .
ازالػػػػذي جػػػػا  ضػػػػمف اختصاصػػػػات /فػػػػؽ رابعػػػػا( مػػػػف قػػػػانوف الج 2  المػػػػادةإلػػػػ   اسػػػػتنادا  
منم عامة الجودة واجازة استعمال ا وتجديدلا واصدار ش ادة المطابةة( .وقد تـ الج از 

(مػػف النظػػاـ الةػػومق ل سػػيطرة النوعيػػة الصػػادرة 92لمطابةػػة  فػػق المػػادة  الاانيػػة/تعريػػؼ  ا
توافػػػػؽ نوعيػػػػة المنتػػػػوج مػػػػا النوعيػػػػة الميػػػػددة : مػػػػف الج ػػػػاز الػػػػذي يػػػػنص ع   المطابةػػػػة

 ( .9بالمواص ة المعتمدة 
 عالمة ال ودة -3 

/فػػؽ رابعػػا( 2الج از،فجػػا  فػػق المػػادة  إلػػ   اعطػػق صػػايية مػػنم عامػػة الجػػودة
قػػانوف الج ػػاز فػػق البػػاب الخػػاص باختصاصػػات الج ػػاز ع ػػ   مػػنم عامػػة الجػػودة مػػف 

                                                           

 0292( لسػػػػنة 9عرفػػػػت المػػػػادة  ابولػػػػ  /رابعػػػػا( مػػػػف قػػػػانوف يمايػػػػة المسػػػػت  ؾ العراقػػػػق المػػػػرقـ   -9
مةػػػدـ أو  بػػااا سػػ عةأو  مػػوزعأو  مصػػدرأو  مسػػػتوردأو  منػػت  معنػػويأو  المج ز  ػػؿ شػػخص طبيعػػق

 .( خدمة سوا   اف اصيا اـ وسيطا اـ و يا
المع ف  ػؿ  0292لسػنة 9/فؽ خامسا(مف قانوف يماية المسػت  ؾ العراقػق المػرقـ 9عرفت المادة   -0

سػػاطة غيػػرف بو أو  التػػروي  ل ػػا بذاتػػ أو  خدمػػةأو  معنػػوي يةػػـو بػػابعاف عػػف سػػ عةأو  شػػخص طبيعػػق
 باستخداـ اي وسي ة مف وسااؿ ابعاف(.

 . 9ص ، بدوف سنة الطبا والنشر، الرقابة ع   مطابةة جودة المنتجات، نصيرة ب ياج -2
 .4ص 9129، عماف، ، مطبعة ابصوؿ9ط، تشييؿ نظاـ ش ادة المطابةة، ايمد يسيف فتم ام -5
العػػػدد ، تةيػػػيـ المطابةة،مج ػػػة افػػػاؽ التةيػػػيسو  isoجع ػػػر يسػػػيف ميمد،المنظمػػػة الدوليػػػة ل تةيػػػيس  -4

  5،ص0221يزيراف/، الاالث
 المعم ية المعتمدة مف قبؿ الج از .أو  المواص ة الةياسية العراقية: المواص ة المعتمدة -9
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ولممارسػػػػة لػػػػذف الصػػػػايية ، ( واصػػػػدار شػػػػ ادة المطابةػػػػة، واجػػػػازة اسػػػػتعمال ا وتجديػػػػدلا
وذلػػؾ لوضػػا  0299( لسػػنة 0اصػػدر الج ػػاز تع يمػػات عامػػة الجػػودة العراقيػػة المػػرقـ  

فػق المػادة  ا والياا ػا.فعرؼ عامػة الجػودةابطار الةانونق فق  ي ية مػنم عامػة وايةاف ػ
مف التع يمات اعاف بان   عامة يمني ا الج از بعد مصادقة الوزير ل دبلة  /سادسا(9 

وي ػػوف شػػ ؿ العامػػة ، ع ػػ  مطابةػػة المنتجػػات ل مواصػػ ة الةياسػػية العراقيػػة الخاصػػة ب ػػا
بعػػد مػػنم عامػػة  ( . ويةػػـو الج ػػاز9وفػػؽ النمػػوذج الم يػػؽ ب ػػذف التع يمػػات شػػ ؿ رقػػـ 

باجرا  الت تيش الم اجئ ل ج ة الياص ة ع   عامة الجػودة فػق فتػرات مت اوتػة ، الجودة
( مرتيف فق السنة بصورة فجااية وذلؾ ل تا د مف ميافظت ا ع ػ  0ع   اف بتةؿ عف  

ول تا ػػد مػػف اف الشػػروط ، جػػودة المنتػػوج الن ػػااق وفػػؽ متط بػػات المواصػػ ة الخاصػػة ب ػػا
موجب ا مازالت متوفرة في ا ولـ يطرأ ع ي ا اي تييػر يػؤار سػ با ع ػ  جػودة التق منيت ب

مػػف أو  ويشػػمؿ الت تػػيش اخػػذ عينػػات مػػف المنتػػوج الن ػػااق مباشػػرة مػػف المعمػػؿ، المنتػػوج
ليػرض فيصػ ا فػق مختبػرات الج ػاز ل تا ػد مػف  ون ػا مازالػت ، خاؿ الجوبت السػوقية

خاؿ الت تيش الم اجئ وجود مخال ة ل شروط ،فاذا تبيف 9مطابةة ل مواص ة الخاصة ب ا 
 -0بايةػػاؼ مػػنم عامػػة الجػػودة  -9 يػػتـ اتخػػاذ ابجػػرا ات التاليػػة مػػف قبػػؿ الج ػػاز امػػا

لػػؿ الج ػػاز ، وصػػ وة الةػػوؿ لنػػا، سػػيب المنتجػػات مػػف السػػوؽ -2اليػػا  عامػػة الجػػودة 
لج ػػػاز يتيمػػػؿ مسػػػؤولية المنتػػػوج المعيػػػب الياصػػػؿ ع ػػػ  عامػػػة الجػػػودة العراقيػػػة ؟ إف ا

وليس التق ، ل منتوجات التق لق مطابةة ل مواص ة الةياسية العراقية يمنم عامة الجودة
فالج ػػػاز بترخيصػػ  لعامػػػة الجػػودة العراقيػػػة ، تيةػػؽ متط بػػات اع ػػػ  فنيػػا مػػػف المواصػػ ة

لمنتجػػات اي مشػػػروع انتػػاجق فانػػػ  يضػػمف مطابةػػػة المنتػػوج ل مواصػػػ ة الةياسػػية العراقيػػػة 
ب ذا ي وف مسؤوب عف جميا ابضرار الذي يصيب المست  ؾ نتيجة و ، الخاصة بالمنتوج

السػػػػ عة وواػػػػؽ ب ػػػػا إلػػػػ   فالمسػػػػت  ؾ اطمػػػػاف، اسػػػػتعمال  لمنتػػػػوج يامػػػػؿ عامػػػػة الجػػػػودة
، واسػػػتعم  ا، بف الج ػػػاز قػػػد ضػػػمف ل مسػػػت  ؾ مطابةػػػة المنتػػػوج ل مواصػػػ ة الخاصػػػة ب ػػػا

يػة ال افيػة فػق سػبيؿ ضػماف وبيجوز ل ج از الت ػرب مػف المسػؤولية بيجػة انػ  بػذؿ العنا

                                                           

 .0299( لسنة 0مف تع يمات عامة الجودة العراقية رقـ  ( /اااا9المادة   -9
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وت تػػيش م ػػاجئ ل منتػػوج ، مػػف ت تػػيش اولػػق، مطابةػػة المنتوج يامػػؿ العامػػة( ل مواصػػ ة
بف المطابةػة لػو تيةيػؽ نتيجػة ولػيس بػذؿ عنايػة .ل ػف الج ػاز ، بواقا مرتيف فػق السػنة

مػػػػف تع يمػػػػات عامػػػػة الجػػػػودة العراقػػػػق يسػػػػع   ويػػػػدفا عنػػػػػ  ( 0يظػػػػف اف نػػػػص المػػػػادة 
ذي ينص ع   يعػد اي منتػوج ن ػااق ييمػؿ عامػة الجػودة بماابػة تع ػد مػف المسؤولية ال

الج ػػة الياصػػ ة ع ػػ  التػػرخيص بػػاف ذلػػؾ المنتػػوج مطػػابؽ ل مواصػػ ات الةياسػػية العراقيػػة 
دوف اف الخاصة ب  وتتيمؿ ت ؾ الج ػة المسػؤولية ال ام ػة فػق مخال ت ػا ل ػذف التع يمػات 

بنػػ  ، ل ػػف نػػرس لػػذا الظػػف فػػق غيػػر مي ػػ  ،تترتػػب ايػػة مسػػؤولية قانونيػػة ع ػػ  الج ػػاز(
الةواعػػد الةانونيػػة اي ضػػرورة  وبعبػػارة اخػػرس يخػػالؼ مبػػدأ تػػدرج، يخػػالؼ ال ػػـر التشػػريعق

، فالةانوف العادي فق مرتبة أقؿ مف الدسػتور، التزاـ الةاعدة األدن  بي ـ الةاعدة األع  
تع يمػػات فػػق مرتبػػة وال، الدسػػتور ومػػف لنػػا يجػػب أف ب يخػػرج الةػػانوف العػػادي ع ػػ  ي ػػـ

ومػػػف لنػػػا يجػػػب اف بتخػػػرج التع يمػػػات ع ػػػ  ي ػػػـ الةػػػانوف ، أدنػػػ  مػػػف الةػػػانوف العػػػادي
( مػػف التع يمػػات تػػاتق بمرتبػػػة ادنػػ  مػػف التشػػريا العػػادي فيجػػػب اف 0فالمػػادة  ، العػػادي

ف ق تخالؼ نصػوص عديػدة فػق الةػانوف ، بتخالؼ الةانوف التق تاتق بمرتبة اع   من ا
مػػػف الةػػػانوف المػػػدنق العراقػػػق الػػػذي يػػػنص ( 9/فػػػؽ091تخػػػالؼ المػػػادة   فمػػػاا  ، المػػػدنق

الي ومػػة والب ػػديات والمؤسسػػات ابخػػرس التػػق تةػػـو بخدمػػة عامػػة و ػػؿ شػػخص يسػػتيؿ  
، التجارية مسػؤولوف عػف الضػرر الػذي ييداػ  مسػتخدمولـأو  ايد المؤسسات الصناعية

وب ػػذا ي ػػوف نػػص  ات ـ.(اذا  ػػاف الضػػرر ناشػػاا  عػػف تعػػد وقػػا مػػن ـ اانػػا  قيػػام ـ بخػػدم
 .(مف التع يمات بي ـ العدـ لمخال ت  قواعد التدرج الةانونق  ال ـر التشريعق( 0المادة  
 (Calibration certificateشهادة المعايرة ) -4

ومػػػف الصػػػاييات ابخػػػرس التػػػق يمارسػػػ ا الج ػػػاز المر ػػػزي ل تةيػػػيس والسػػػػيطرة  
فةػػد نػػص قػػانوف الج ػػاز فػػق ، وات الةيػػاسالنوعيػػة لػػق مػػنم شػػ ادة المعػػايرة بج ػػزة واد

/فػػػؽ سادسػػػا ( فػػػق البػػػاب الخػػػاص باختصاصػػػات الج ػػػاز ع   توييػػػد وتطػػػوير 2المػػػادة  
،وقػػد ( واصػػدار شػػ ادة المعػػايرة، وسػػااؿ وطػػرؽ الةيػػاس ومعػػايرة اج ػػزة الةيػػاس وضػػبط ا
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 ػػاز شػػ ادة المعػػايرة بان ا وايةػػة تشػػ د بػػاجرا  المعػػايرة لج9عػػرؼ النظػػاـ الةػػومق ل ةيػػاس،
بينما عرفت المادة ، اوأداة الةياس وتبيف النتاا  التق تـ اليصوؿ ع ي ا فق لذف العم ية(

/فػػػؽ االاػػػا(مف قػػػانوف وسػػػـ الم اييػػػؿ والمػػػوازيف المةػػػاييس والم اييػػػؿ التجاريػػػة العراقػػػق 9 
أو  لػق تػدقيؽ مػدس صػية الػوزفبان ػا  ، النافذ  المعػايرة فةػط 9192( لسنة 50المرقـ  
بينمػػا عػػرؼ ، (بالنسػػبة لمراجػػا الةيػػاس التجاريػػة المعتمػػدة لػػدس الج ػػاز، ل يػػؿاأو  الةيػػاس

لػػو اجػػرا   –ال يػػص /فػػؽ اانيػػا( مػػف قنػػوف وسػػـ الم اييػػؿ اعػػاف  9ال يػػص فػػق المػػادة 
.واف )ال يػػؿ ل مواصػػ ة الةياسػػية ذات العاقػػةأو  الةيػػاسأو  ل تا ػػد مػػف مطابةػػة اداة الػػوزف

ر ػزي ل تةيػيس والسػيطرة النوعيػة بج ػزة الةيػاس التػق منم ش ادة المعايرة مف الج از الم
بف الج ػاز قػد يخطػن ايضػا  ، بيعنػق بالضػرورة انعػداـ الخطػن فػق معايرت ػا، تـ معايرت ا

فػػق المعػػايرة ممػػا يسػػبب ضػػررا ل مسػػت  ؾ فمػػاا عنػػد معػػايرة ادوات الػػوزف لصػػاا  الػػذلب 
وع يػػ  فػػاف الج ػػاز ،   ؾاليػػاؽ ضػػرر  بيػػر بالمسػػتإلػػ   فالخطػػن البسػػيط فػػق ذلػػؾ يػػؤدي

 ي وف مسؤوب عف مني  لش ادة المعايرة الخاطاة الذي تسبب فق ضرر ل مست  ؾ . 

 وسم المصوغات  -5

الج ػػػػػاز المر ػػػػػزي ل تةيػػػػػيس  يعتبػػػػػر وسػػػػػـ المصػػػػػوغات مػػػػػف ايػػػػػدس اختصاصػػػػػات
/فؽ سابعا( مف قانوف الج از والذي جا  ضمف 2ييث نصت المادة  والسيطرة النوعية،
لج ػػػػاز ع ػػػػ   معػػػػايرة ووسػػػػـ ابوزاف والمةػػػػاييس والم اييػػػػؿ ومصػػػػوغات اختصاصػػػػات ا
. ويم ػف اف يخطػػئ الج ػاز فػػق وسػـ المصػػوغات ومػا يػػدعـ قولنػا لػػو ( المعػادف الامينػػة
مف قػانوف وسػـ المصػوغات الػذي يػنص ع ػ   يجػوز ط ػب اعػادة ( /اانيا9نص المادة  

ومػػا مػػف تػػاريخ طالػػب النظػػر فػػق نتػػاا  ال يػػص لػػدس دااػػرة الوسػػـ خػػاؿ خمسػػة عشػػر ي
ويشػػػػػترط اف يػػػػػتـ ، ويجػػػػػري اعػػػػػادة ال يػػػػػص ع ػػػػػ  ن ةػػػػػة طالبػػػػػ  ايضػػػػػا، فيػػػػػص النتيجػػػػػة

فنجػػػد اف لػػػذف المػػػادة يػػػدؿ دبلػػػة ، ابعتػػػراض واعػػػادة ال يػػػص قبػػػؿ تسػػػ ـ المصػػػوغات(
                                                           

قانوف الج از والمتضف اعتماد نظاـ قومق ل ةياس ومراقبة تطبية  /اوب( مف  2المادة  إل   استنادا -9
( فةػػد تػػـ اعػػداد النظػػاـ الةػػومق ل ةيػػاس والتػػق لػػق مجوعػػة المبػػادئ وابسػػس وابجػػرا ات المعتمػػدة ...

 لتيةيؽ ابلداؼ الميددة فق لذا النظاـ ع   مستوس العراؽ .
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ولػػوب ذلػػؾ لمػػا ، واضػػية ع ػػ  اف الج ػػاز يخطػػئ فػػق وسػػـ المصػػوغات بالعيػػار الةػػانونق
وب ػػػذا ي ػػػوف الج ػػػاز مسػػػؤوب عػػػف خطػػػنف فػػػق ، ال يػػػص اجػػػاز قانونػػػا  ابعتػػػراض واعػػػادة

 وبالتػػالق تػػن ض مسػػؤوليت  تجػػاف المسػػت  ؾ، مطابةػػة المصػػوغ بالعيػػار الةػػانونق الصػػييم
الصاا  يستطيا اف يتخ ص مف المسؤولية بدفع  اف الج از  ألف، الذي تضرر مف ذلؾ

 لو الذي قد وسـ المصوغ.

 املبحث انثاوي
يطرة انىُعيت جتاي املستٍهك املسؤَنيت عه انتقييس َانس

 )مسؤَنيت اجلٍاز(
نبػػػيف فػػػق المط ػػػب ابوؿ الطبيعػػػة الةانونيػػػة ، مط بػػػيفإلػػػ   نةسػػػـ لػػػذا المبيػػػثس 

بينمػا سػنتناوؿ فػق ، لمسؤولية الج از المر زي ل تةييس والسيطرة النوعيػة تجػاف المسػت  ؾ
 المط ب الاانق اي اـ مسؤولية الج از تجاف المست  ؾ.

 املطهب االَل
انطبيعت انقاوُيت ملسؤَنيت اجلٍاز املركسي نهتقييس َانسيطرة 

 انىُعيت جتاي املستٍهك
ُطر يت نظريات عديػدة، لتيديػد الطبيعػة الةانونيػة لمسػؤولية ابشػخاص المعنويػة  
ويايػػػظ اف  ػػػؿ ت ػػػؾ النظريػػػات تتػػػردد بػػػيف نظػػػريتيف رايسػػػتيف فػػػابول  قاا ػػػة ،  الج ػػػاز

وم ادلػػا انػػ  عنػػدما يةػػوـ التػػابا لػػدس الج ػػاز بعمػػؿ ضػػار،  :بالمسػػؤولية المباشػػرة ل ج ػػاز
فيعتبر العمؿ الضار الػذي ارت بػ  التػابا قػد ارت بػ  الج ػاز بن سػ ،وت وف مسػؤوليت  عمػا 
تسبب  ت ؾ ابفعاؿ مف ضرر ل ييػر مسػؤولية شخصػية ومباشػرة.اما النظريػة الاانيػة ف ػق 

لػػذف النظريػػة انػػ  لػػيس ل ج ػػاز وجػػود فبموجػػب : الةاا ػة بالمسػػؤولية غيػػر المباشػػرة ل ج ػػاز
ول ػذا فػاف ابخطػن  التػق تنسػب ل ج ػاز تةػا فعػا وفػق  ػؿ ، يةيةق  الشخص الطبيعػق

فت ػػػوف مسػػػؤولية الج ػػػاز مسػػػؤولية عػػػف الييػػػر اي ذات ، ابيػػػواؿ مػػػف شػػػخص طبيعػػػق
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. وفيمػػا يتع ػؽ بطبيعػػة مسػػؤولية الج ػػاز 9طبيعػة غيػػر مباشػػرة( وليسػت شخصػػية ومباشػػرة
العراقق،فػػػاف البيػػػث عػػػف ذلػػػؾ بيايػػػر صػػػعوبة بف المشػػػرع العراقػػػق قضػػػ   فػػػق الةػػػانوف

( مػػف 091بػػنص صػػريم بمسػػؤولية الي ومػػة وابشػػخاص المعنويػػة ابخػػرس فػػق المػػادة  
الي ومػػة والب ػػديات والمؤسسػػات ابخػػرس -9الةػػانوف المػػدنق العراقػػق ييػػث نػػص ع ػػ   

التجاريػػػة أو  اعيةالتػػػق تةػػػـو بخدمػػػة عامػػػة و ػػػؿ شػػػخص يسػػػتيؿ ايػػػد المؤسسػػػات الصػػػن
اذا  ػػاف الضػػرر ناشػػاا  عػػف تعػػد وقػػا ، مسػػؤولوف عػػف الضػػرر الػػذي ييداػػ  مسػػتخدمولـ

ويسػػتطيا المخػػدـو اف يػتخ ص مػػف المسػػؤولية اذا اابػػت -0مػن ـ اانػػا  قيػػام ـ بخػدمات ـ.
اف الضرر  اف ب بد واقعا  يتػ  لػو أو  ان  بذؿ ما ينبيق مف العناية لمنا وقوع الضرر

اذا ، وقد ورد لذا النص تيت ال رع الخاص ل مسؤولية عف عمؿ اليير( ايةبذؿ لذف العن
ليسػت و  مسػؤولية غيػر مباشػرة قوام ػا فعػؿ الييػرفطبيعة المسػؤولية  مػا وصػ  ا المشػرع 

امػػػا بخصػػػوص الت ييػػػؼ الةػػػانونق  مسػػػؤولية مباشػػػرة تةػػػـو ع ػػػ  اسػػػاس ال عػػػؿ الشخصػػػق
الػػػ  اف ل مسػػػت  ؾ اليػػػؽ فػػػق 0لب،فػػػتف الػػػرأي الػػػراجم مػػػف ال ةػػػ  يػػػذ لمسػػػؤولية الج ػػػاز،

إلػ   مستنديف فػق ذلػؾ، الرجوع ع   ابج زة الرقابية التق سنيت ل ُمنتَّ  بطري  ل تداوؿ
ومن ػا اف اابػات العاقػة ، عدة اسباب من ا عدـ وجود نص فػق الةػانوف ييػوؿ دوف ذلػؾ

يؿ واف السببية بيف الضرر الايؽ بالمتضرر وخطن الج ة الرقابية لػيس بػابمر المسػتي
ت ػػاوف إلػػ   ذلػػؾ اف الةػوؿ بعػػدـ مسػػؤولية ابج ػػزة الرقابيػة يػػؤديإلػػ    ػاف صعبا ،اضػػافة

بسيما بتوجد ج ة رقابيػة اخػرس لمراقبػة مػدس   ا ت ػا ، الج ات المعنية فق ادا  م ام 
لػػذلؾ مػػف العػػدؿ اف تتيمػػؿ الدولػػة مسػػؤوليت ا عػػف ابخطػػن  التػػق تصػػيب ، فػػق اعمال ػػا

جسػػػدية وذلػػػؾ تاسيسػػػا ع ػػػ  أو  ادبيػػػةأو   انػػػت اضػػػرار ماديػػػةضػػػرر ل مسػػػت  ؾ سػػػوا  
اوع   سبيؿ التضػامف بينػ  وبػيف المنػت  والمػورد والمػوزع  مػا لػو اليػاؿ فػق ، 2الضماف

                                                           

،دار اليريػػة ل طباعػػة، (  دراسػػة مةارنػػة عػػادؿ ايمػػد الطػػااق مسػػؤولية الدولػػة عػػف اخطػػن  موظ ي ػػا -9
 .999-992،ص9192

،دار ال  ػر 9ط، مسؤولية المنت  عػف ابضػرار التػق تسػبب ا منتجات ػا الخطػرة، ميمد ش ري سرور -0
 .، 92ص ، 9122الةالرة  -العربق

 . 929المصدر السابؽ،ص ، عادؿ ايمد الطااق -2
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ل ػػػف مػػػا تنييػػػدنا لمسػػػؤولية ابج ػػػزة الرقابيػػػة الراي اعػػػاف( نعتةػػػد بػػػاف ، 9الةػػػانوف ال يبػػػق
مايػػػة المسػػػت  ؾ واف  ػػػاف النظػػػرة الج ػػػاز بيم ػػػف وضػػػع  فػػػق زاويػػػة ابج ػػػزة الرقابيػػػة لي

لػق المطابةػة 0، بف صايية الج از الرايسػية  مػا ذ رنػا سػابةا، العامة ل  ب ذف الصورة
، ييػػػث اف نظػػػاـ ...فػػػق  ػػػؿ مػػػف شػػػ ادة المعػػػايرة ووسػػػـ المصػػػوغات وعامػػػة الجػػػودة 

نوف السػػ بية لمنظمومػػة اليمايػػة المدنيػػة التػػق يةررلػػا الةػػا المسػػؤولية المدنيػػة لػػو النتػػاا 
ويسػتند ع يػ  المسػت  ؾ فػق الرجػوع بػدعوس المسػؤولية المدنيػة ع ػ  الج ػاز  ل افة النػاس

وترتػب ع يػ  الضػرر الػذي اصػاب المتضػرر، لػذا فػاف يمايػة الج ػاز  الذي اقتػرؼ خطػن  
ومايخصػنا لنػا المسػؤولية ، المسؤولية فق يالة الخطن فق المطابةػةإل   ل مست  ؾ تنة ب

يػػػػد المسػػػػؤولية الناتجػػػػة عػػػػف الصػػػػاييات التػػػػق يمارسػػػػ ا والتػػػػق المدنيػػػػة ل ج ػػػػاز وبالتيد
والمسػػػؤولية المدنيػػػة بيخ ػػو مػػػف فرضػػػيف ولمػػػا المسػػػؤولية ، تناولنالػػا فػػػق المبيػػػث ابوؿ

وتةػـو عنػدما : المسػؤولية العةديػة ل ج ػاز: المسؤولية التةصيرية.ال رض ابوؿأو  العةدية
ااني ما اف ي وف الضرر ناتجا عػف و ، يتوافر شرطاف اول ما اف ي وف لناؾ عةد صييم

،ولتطبيػػؽ ذلػػؾ ع ػػ  مسػػؤولية الج ػػاز يتضػػم لنػػا عػػدـ وجػػود 2تن يػػذ ابلتػػزاـ العةػػدي عػػدـ
وانمػػا عاقػػة قانونيػػة يي م ػػا الةػػانوف وابنظمػػة ، عاقػػة عةديػػة بػػيف الج ػػاز والمسػػت  ؾ

، الج ػاز والتع يمات ويست يد من ا المست  ؾ اي مف الصاييات الةانونية الػذي يمارسػ ا
ع يػػ  نػػرس اف مسػػؤولية ، المسػػت  ؾ عنػػدما يرت ػػب الج ػػاز خطػػن   وبالمةابػػؿ يتضػػرر من ػػا

الج از بيم ف اف نضع ا فق الميداف العةػدي والبيػث عنػ  ع ػ  لػذا ابسػاس، فانجػد 
وبالتػالق بيم ػف اعمػاؿ ، ابخاؿ باي التزاـ عةػدي، وسػي وف بالتا يػد خارجػا عػف العةػد

                                                           

ع   ي ػػػػوف مسػػػػؤوب 9129لسػػػػنة  99 يبػػػػق رقػػػػـمػػػػف قػػػػانوف المسػػػػؤولية الطبيػػػػة ال09تػػػػنص المػػػػادة  -9
بالتضػػػامف عػػػف ابضػػػرار التػػػق تػػػنجـ عػػػف اسػػػتعماؿ ابدوات وابج ػػػزة الطبيػػػة وابدويػػػة  ػػػؿ مػػػف امانػػػة 

 الصية والج ات الموردة والمصنعة والموزعة والمستعم ة(
 سبؽ واف تناولنا التاصيؿ الةانونق لصاييات فق المبيث ابوؿ. -0
،دار 9191 -0ط، ييـ عامر،المسػػػػػػؤولية المدنيػػػػػػة التةصػػػػػػيرية والعةديػػػػػػةيسػػػػػػيف عػػػػػػامر عبػػػػػػد الػػػػػػر  -2

 . 99ص، الةالرة–المعارؼ
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فتةػـو عنػدما : المسػؤولية التةصػيرية ل ج ػاز: عةديػة.اما ال ػرض الاػانققواعد المسؤولية ال
او يتـ ابخاؿ بالتزاـ قانونٌق وايد لو ابلتزاـ بعدـ 9، يتـ ابخاؿ بالتزاـ فرض  الةانوف

فالػػدااف والمػػديف فػػق المسػػؤولية العةديػػة  انػػا مػػرتبطيف بعةػػد قبػػؿ تيةػػؽ ، ابضػػرار بػػاليير
ية التةصػػػيرية قبػػػؿ اف تتيةػػػؽ فةػػػد  ػػػاف المػػػديف اجنبيػػػا  عػػػف المسػػػؤولية امػػػا فػػػق المسػػػؤول

يم ػػف البيػػث عن ػػا ع ػػ  ، الدااف،وتنسيسػػا  ع ػػ  ماسػػبؽ يتضػػم لنػػا اف مسػػؤولية الج ػػاز
اسػػػاس المسػػػؤولية التةصػػػيرية بف العاقػػػة التػػػق تػػػرتبط الج ػػػاز بالمسػػػت  ؾ لػػػق عاقػػػة 

ع يػػ  ، رابطػػة عةديػػة بين مػػا فػػا ااػػر بي، قانونيػػة تي م ػػا الةػػوانيف وابنظمػػة والتع يمػػات
فاف اي ضرر يصيب المست  ؾ ي وف نتيجة اخاؿ الج از بما فرض  الةانوف ع ي  لو 

وخاصػة  المسػت  ؾ بف مػف الػداؼ الج ػاز لػو يمايػة المسػت  ؾ ، عػدـ ابضػرار بػاليير
ولػػػيس ابضػػػرار ب ،ع يػػػ  يبػػػػدو لنػػػا اف مسػػػؤولية الج ػػػاز بيخػػػػرج مػػػف دااػػػرة المسػػػػؤولية 

( ة. ل ف لربما الػبعض قػد يةػارف بػيف صػاييات الج ػاز والتػراخيص  ابجػازاتالتةصيري
التق تمني ا الدولة فق شت  المجابت ويظن ما متمػاااف، ماػؿ مػنم ابجػازات لمصػانا 

 0، ابجازات الصيية التػق تمػنم ل مطػاعـ وغيرلػا، ييػث يػذلب غالبيػة ال ةػ أو  ابدوية
التػراخيص في ػوف الميتػرؼ والمنػت  مسػؤوبف عػف بانػ  بيم ػف مسػا لة الدولػة عػف لػذف 

خدمػػة  انػػت ابدارة أو  ابضػػرار الايةػػة بالصػػية والسػػامة العامػػة الناتجػػة عػػف سػػ عة
المختصػػػػػػػة منيػػػػػػػت بشػػػػػػػان ا تػػػػػػػراخيص مػػػػػػػف اي نػػػػػػػوع  انػػػػػػػت، وُيعَّولدػػػػػػػوف ع ػػػػػػػ  المػػػػػػػادة 

عف ( مف الةانوف المدنق ال رنسق التق تنص ع    اف المنت  يبة  مسؤوب 9229/92 
يتػػػ  لػػػو تػػػـ صػػػناعت  وفػػػؽ لاصػػػوؿ والةواعػػػد ، ابضػػػرار التػػػق يسػػػبب  المنتػػػوج المعيػػػب

،ويبػػدو لنػػا اف لػػذا الػػراي واف  ػػاف فػػق مي ػػ  لمعظػػـ التػػراخيص، ل ػػف بيم ػػف ( الم نيػػة
قياسػػػ  ع ػػػ  صػػػاييات الج ػػػاز وذلػػػؾ بف الصػػػاييات التػػػق يمارسػػػ ا الج ػػػاز ليسػػػت 

                                                           

–منشػػػػػػػاة المعػػػػػػػارؼ ، دراسػػػػػػػات فػػػػػػػق المسػػػػػػػؤولية التةصػػػػػػػيرية، د.فتيػػػػػػػق عبػػػػػػػد الػػػػػػػرييـ عبػػػػػػػد ام -9
 . 92ص، 0299ابس ندرية،

العػالق والبيػث وزارة التع ػيـ ، 9،ط9اليةػوؽ العينيػة،ج، د.ميمد ط  البشػير و د.غنػق يسػوف طػ  -0
شػر ة الرابطػة ل طبػا ، 9ط، اليةػوؽ العينيػة ابصػ ية، د.يسػف ع ػق الػذنوف، 91،ص 9120، الع مق

 .22ص ، 9145بيداد،–والنشر الميدودة 



                         العراقي القانون في المستهلك لحماية النوعية والسيطرة للتقييس المركزي الجهاز مسؤولية
 (مقارنة تحليلية دراسة)

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

222 

 عنػػد مػػنم شػػ ادة مطابةػػة لسػػ عة معينة،ف ػػذا بتراخيص اجػػازات( ل سػػ عة اوالخدمػػة فمػػاا  
بيعنػػق تػػرخيص ل مشػػروع ابنتػػاجق بالعمػػؿ وانمػػا يعنػػق مطابةػػة ت ػػؾ السػػ عة الم يوصػػة 

 ما اف الترخيص منم ل مشروع قبؿ ابنتاج فع ػ  المشػروع ، فةط ل مواص ة الخاصة ب ا
بينمػػا المطابةػػة  اف يتخػػذ  افػػة ابيتياطػػات الازمػػة بنتػػاج سػػ عة بالمواصػػ ة المط وبػػة،

ونستطيا اف نةوؿ اف صاييات الج از التػق تناولنالػا  ةاعػدة عامػة ، منم بعد ابنتاج
لػػػق ليسػػػت بتػػػراخيص وانمػػػا لػػػق المطابةػػػة و ػػػؿ قاعػػػدة ل ػػػا استانا ات،واسػػػتانا لا لػػػق 
صايية اعتماد المختبرات ف ذف الصايية نعتبرلػا تػرخيص ولػذلؾ لػـ نتطػرؽ الي ػا فػق 

السؤاؿ الذي يم ف ياار لنا، لؿ يم ف مسالة الج از بعػد تشػريا قػانوف  بيانا لذا .ل ف
منػػ  الػػذي  2؟ وتيديػػدا مػػا نػػص المػػادة  0292( لسػػنة 9يمايػػة المسػػت  ؾ العراقػػق رقػػـ 

،ي ػوف 9مػف لػذا الةػانوف 9ينص ع   اف ما عدـ ابخاؿ بي ػـ البنػد  اانيػا(مف المػادة 
خدماتػػ  أو  سػػ عت أو  سػػت   يف لبضػػاعت المج ػػز مسػػؤوب  مسػػؤولية  ام ػػة عػػف يةػػوؽ الم

وتبةػػ  مسػػؤوليت  قاامػػة طي ػػة فتػػرة الضػػماف المت ػػؽ ع ي ػػا فػػق ال ةػػرة  ج( مػػف البنػػد  اوب ( 
بف قانوف يماية المست  ؾ قانوف خاص والخاص يةيػد  0( مف لذا الةانوف 9مف المادة 

لمػػػدنق فػػػق مجػػػاؿ اي اف قػػػانوف يمايػػػة المسػػػت  ؾ يةيػػػد قػػػانوف الج ػػػاز والةػػػانوف ا، العػػػاـ
لو أف : أول ما: يماية المست  ؾ، ولاجابة عف لذا التساؤؿ يجب اف ن رؽ بيف يالتيف

الخدمة أو  وي وف ذلؾ عندما يةـو المج ز ببيا الس عة: يتيمؿ المج ز  امؿ المسؤولية
وبعبػارة اخػرس بػدوف اف يػتـ مطابةػة النوعيػة مػف ، ل مست  ؾ بدوف اف يمر برقابة الج از

                                                           

( مػػف قػػانوف يمايػػة المسػػت  ؾ العراقػػق ع   ل مسػػت  ؾ و ػػؿ ذي 9يػػنص البنػػد الاػػانق مػػف المػػادة   -9
أو  المنصوص ع ي ا فػق لػذف المػادة اعػادة السػ ا  ػا   مص ية فق يالة عدـ يصول  ع   المع ومات

باموالػ  مػف أو  المج ز والمطالبة بالتعويض اماـ الميا ـ المدنية عف الضرر الذي ي يؽ بػ إل   جز ا  
 . ( جرا  ذلؾ

( مف قانوف يمايػة المسػت  ؾ ع ػ   الضػمانات ل سػ ا 9تنص ال ةرة  د( مف البند اوب( مف المادة   -0
دوف تيمي  ػػا ، ب طبيعت ػػا ماػػؿ لػػذا الضػػماف ول مػػدة التػػق يػػتـ ابت ػػاؽ ع ي ػػا مػػا المج ػػزالتػػق تسػػتوج

 ن ةات اضافية(
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ج ػػاز ف ػػق لػػذف اليالػػة بيم ػػف اف يتيمػػؿ الج ػػاز المسػػؤولية بنػػ  لػػـ يةػػـ بوسػػـ قبػػؿ ال
لـ يمنم اج زة الةياس ، أو عامة الجودةأو  لـ يمنم الس عة ش ادة المطابةةأو  المصوغ

امػػػا اليالػػػة الاانيػػػة لػػػو اف يتيمػػػؿ الج ػػػاز  شػػػ ادة المعػػػايرة وبالتػػػالق بيم ػػػف مسػػػا لت .
الخدمػػػة لرقابػػػة الج ػػػاز اي مػػػر ب  أو  ا اخضػػػا السػػػ عةوذلػػػؾ بعػػػدم: المسػػػؤولية  ام ػػػة  

والسػػػػبب اف ، الخدمػػػػة ل مواصػػػػ ة الخاصػػػػةأو  فيػػػػص( الج ػػػػاز لتا يػػػػد مطابةػػػػة السػػػػ عة
، مةػدـ خدمػةأو  بااا سػ عةأو  موزعا  أو  مصدرا  أو  المج ز سوا   اف  منتجا  اومستوردا  

خدمتػػ  ل مسػػت  ؾ  أو قػػد ضػػمف مطابةػػة سػػ عت ( وسػػوا   ػػاف اصػػيا اـ وسػػيطن اـ و ػػيا
عف طريؽ مطابةة الج از ل ، اي ان  اطماف ل س عة بعد مرورلا برقابة الج از فنسػتيراد 

اي بعػػد ، سػػ عة مػػف قبػػؿ المسػػتورد بيػػدخؿ العػػراؽ اف لػػـ ت ػػف مطابةػػة ل مواصػػ ة العراقيػػة
ل ػف يجػوز مسػا لة المسػتورد اذا ادخػؿ البضػاعة عػف طريػؽ ، اعطا لا شػ ادة المطابةػة

 ولتوضػػيم اليالػػة الاانيػػة مػػف الناييػػة الةضػػااية،ن رض اف المسػػت  ؾ قػػاـ برفػػا ،الت ريػػب
، دعػػوس ع ػػ  الصػػاا  ويػػدعق بػػاف الػػذلب الػػذي اشػػتراف لػػيس بالعيػػار الةػػانونق الصػػييم

وسند دفع  لذا اف الج ػاز قػاـ بوسػـ الػذلب ، ف نا يستطيا الصاا  اف يدفا برد الدعوس
( . 92( بػدب اف يوسػم ا بالعيػار  09ا بالعيػار  فمػاا وسػم ، بالعيار الةػانونق الخػاطئ

( مػػػف قػػػانوف يمايػػػة المسػػػت  ؾ بيم ػػػف التعويػػػؿ 2وخاصػػػة الةػػػوؿ يبػػػدو لنػػػا اف المػػػادة 
بف مسػػػؤولية الج ػػػاز واضػػػية وبيم ػػػف التياضػػػق عن ػػػا والةػػػا  المسػػػؤولية ع ػػػ  ، ع ي ػػػا

مج ػػػز قػػػد بف ال، بػػػؿ يسػػػتطيا المج ػػػز ايضػػػا  اف يطالػػػب الج ػػػاز بػػػالتعويض، المج ػػػز
يتضػرر ماديػا  فةػد ي ػوف مخازنػ  بةيػت أو  يتضرر معنويا ف و قد خسػر سػمعت  التجاريػة

ممت اػػػة بالسػػػ ا غيػػػر المطابةػػػة فمػػػا مصػػػير ت ػػػؾ السػػػ ا. ما اف المػػػادة ذ ػػػر اف المج ػػػز 
عػػدة اشػػخاص؟ فنةػػوؿ أو  يتيمػؿ  امػػؿ المسػػؤولية،ف نا نسػنؿ لػػؿ المج ػػز شػػخص وايػد

/فػؽ سادسػا( مػف قػانوف يمايػة 9ض بموجػب المػادة  اف   مة المج ػز يشػمؿ عػدة اشػخا
أو  مسػػػتوردأو  معنػػػوي منػػػت أو   ػػػؿ شػػػخص طبيعػػػق: المج ػػػز  الػػػذي يػػػنص المسػػػت  ؾ
مةػػدـ خدمػػة سػػوا   ػػاف اصػػيا  اـ وسػػيطا  اـ و ػػيا ( أو  بػػااا سػػ عةأو  مػػوزعأو  مصػػدر

المست  ؾ ة عةديػة الذي تربط  عاقإل   اي من ـ يرجا بالتعويض ؟لؿ يرجاإل   .فاذا  
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ايػػػػػدلـ باعتبػػػػػارلـ مسػػػػػؤولوف إلػػػػػ   جمػػػػػيع ـ ؟ اـ يرجػػػػػاإلػػػػػ   يرجػػػػػا مباشػػػػػرة ؟اـ يجػػػػػب
بالتضػػامف ؟و يػػؼ اذا  ػػاف المنػػت  اجنبيػػا وبيم ػػف الوصػػوؿ اليػػ  ؟لػػذا فضػػا  عػػف  ايػػر 

( اعػاف فمػاا اف ال ةػرة  ج( مػف البنػد 2مف المؤاخػذة ع ػ  ابخطػن  فػق صػياغة المػادة 
، الضػػػمافإلػػػ   الضػػماف وانمػػػا ال ةػػػرة  د( تشػػػيرإلػػػ   بتشػػػير (9 اوب ( عػػدة مػػػف المػػػادة  
امػػا بخصػػوص ابسػاس الةػػانونق لمسػػؤولية الج ػاز عػػف اخطػػا   ونعتةػد انػػ  خطػػن مػادي.
( وايضػػا  بػػيف 091نجػػد بػػاف لنػػاؾ تعػػارض بػػيف فةرتػػق المػػادة  : تابعيػػ  تجػػاف المسػػت  ؾ

اذ تػػػنص ال ةػػػرة ، لمػػػدنق( مػػػف الةػػػانوف ا002( والمػػػادة  091ال ةػػػرة ابولػػػ  مػػػف المػػػادة  
الي ومػػة والب ػػديات والمؤسسػػات ابخػػرس التػػق تةػػـو ( ع ػػ  اف  091ابولػػ  مػػف المػػادة  

التجاريػة مسػؤولوف عػف أو  بخدمة عامة و ؿ شخص يسػتيؿ ايػد المؤسسػات الصػناعية
قا مػن ـ اانػا  قيػام ـ اذا  اف الضرر ناشاا  عف تعد و ، الضرر الذي ييدا  مستخدمولـ

(ع   ل مسػػؤوؿ عػػف عمػػؿ الييػػر يػػؽ الرجػػوع بمػػا 002تػػنص المػػادة   ينمػػابخػػدمات ـ( ب
( تةػرر يػؽ 002( تةررمسؤولية المتبوع بينمػا المػادة  091/9فنرس اف المادة  ، ضمن (

ف و يعتبر جسرا ، فالمتبوع اذا  مسؤوليت  ليس اص ية بؿ تبعية، رجوع المتبوع ع   التابا
وع ػ  لػذا ي ػوف المتبػوع ، يستةر ع ي  المسػؤوليةال اعؿ الذي إل   تعبر ع ي  المسؤولية

إلػػػ   بماابػػػة   يػػػؿ   الػػػة جبريػػػة ي رضػػػ ا الةػػػانوف مػػػا اعطااػػػ  اليػػػؽ بػػػالرجوع بمػػػا دفػػػا
فنسػػتنت  مػػف لػػذا اف مسػػؤولية المتبػػوع ، المسػػؤوؿ ابصػػ ق الػػذي يسػػتةر ع يػػ  المسػػؤولية

ابتػػػدا   خطػػػن  (، ف ػػػو اذا  002يم ػػػف وضػػػع  ضػػػمف نظريػػػة ال  الػػػة ايضػػػا  اسػػػتنادا ل مػػػادة 
م تػػرض وانت ػػا     الػػة .وبػػالرغـ مػػف لػػذا يظػػؿ الخطػػن الم تػػرض ايػػد ابسػػس لمسػػؤولية 

فػػػنظف انػػػ  ، الج ػػػاز ولػػػيس ابسػػػاس الوييػػػد واف  ػػػاف واقػػػا الةضػػػا  بياخػػػذ بػػػ  اب نػػػادرا  
، ولمػا نظريػة الخطػن الم تػرض ونظريػة ال  الػة ويػتـ ذلػؾ بمػري تيف، يستند ع   اساسيف

وتتماؿ لذف المري ة برجػوع المسػت  ؾ ع ػ  الج ػاز ومطالبتػ  بػالتعويض  المري ة ابول 
( مػػػػػػف الةػػػػػػانوف المػػػػػػدنق 091المػػػػػػادة  إلػػػػػػ   ع ػػػػػػ  اسػػػػػػاس الخطػػػػػػن الم تػػػػػػرض اسػػػػػػتنادا

جانب ية  إل   العراقق،والي مة فق لذف المري ة لو منم المست  ؾ يؽ مطالبة الج از
بتةػديـ مػديف م ػق  .امػا المري ػة ولػو تػوفير ضػمانة  افيػة ل مسػت  ؾ ، فق مطالبة التابا
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وتتميػػز لػػذف المري ػػة باخت ا  المسػػت  ؾ( المضػػرور وي ػػوف موضػػوع البيػػث بػػيف : الاانيػػة
إلػ   وفيػ  ييػؽ ل ج ػاز الرجػوع ع ػ  التػابا ب امػؿ التعػويض الػذي دفعػ ، الج از والتابا

الةػانوف ( مػف 002المػادة  إلػ   المست  ؾ،واساس لذف المري ة نظرية ال  الة التق يسػتند
 ؿ اليير يؽ الرجوع ع ي  بما ضمن (.ل مسؤوؿ عف عمالمدنق الذي ينص  

 املطهب انثاوي
 احكاو مسؤَنيت اجلٍاز جتاي املستٍهك

نخصػص ال ػرع ابوؿ منػ  لبيػاف ار ػاف مسػؤولية ، فرعيفإل   نةسـ لذا المط بس
خصػص لبيػاف الج از تجاف المست  ؾ والج ة المختصة بنظر الػدعوس،اما ال ػرع الاػانق ي

 اليات رجوع الج از ع   التابا بما ضمن .
اركـان مسـؤولية ال هـاز ت ـام المسـتهمك وال هـة المختصـة بن ـر : الفرع االول
 دعوى المسؤولية

نتطػػرؽ اوب لبيػػاف ار ػػاف لػػذا النػػوع مػػف المسػػؤولية ومػػف اػػـ بيػػاف الج ػػة المختصػػة 
 : وذلؾ  ابتق، بنظر دعوس لذا النوع مف المسؤولية

  اركان المسؤولية  هاز ت ام المستهمك: اوال

ف ار ػػاف المسػػؤولية المدنيػػة  مػػا لػػو مع ػػـو يت ػػوف مػػف الخطػػا والضػػرر والعاقػػة ا
يتماػؿ  فػق لػذا المجػاؿ مػف المسػؤولية بصػورة عامػة الخطػن، السببية بيف الخطن والضرر

امػػػػا الخدمػػػػة مػػػػا المواصػػػػ ة ذات العاقػػػػة(. أو  بانػػػػ   الخطػػػػن فػػػػق تةيػػػػيـ مطابةػػػػة السػػػػ عة
فالضػػرر المػػادي ذلػػؾ الضػػرر ، مػػادي وادبػػق وجسػػدي: في ػػوف ع ػػ  اااػػة انػػواع الضػػرر

الذمػة الماليػة ل مضػرور،وقد أو  اي يصػيب ابمػواؿ، الذي ييػدث بشػق  ذي قيمػة ماليػة
-929 ػػرس الةػػانوف المػػدنق العراقػػق خمػػس عشػػرة مػػادة ل ضػػرر المػػادي ولػػق المػػواد  

وقػد ، يصػيب الشػخص فػق قيمػة غيػر ماليػة( اما الضرر ابدبق لو الضرر الػذي 029
امػػا الضػػػرر الجسػػػدي . (منػػ  ل ضػػػرر ابدبػػػق 024افػػرد الةػػػانوف المػػدنق العراقػػػق المػػػادة 

فينشػػن مػػف اصػػابة غيػػر مميتػػ  ويشػػمؿ التعػػويض عػػف مصػػاريؼ العػػاج والػػدوا  والعجػػز  
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ف عػػأو  المؤقػػت والعجػػز  الجزاػػق الػػدااـ واتتـ الجسػػيمة الناشػػاة عػػف الجػػروح وال سػػور
وقػػػد يشػػػمؿ الضػػػرر الجسػػػدي عػػػف المػػػوت ويشػػػمؿ التعػػػويض ، جػػػرا  العم يػػػات الجراييػػػة

. وقد خصص ل  الةانوف المدنق العراقق 9عن ، مصاريؼ التشييا والدفف واقامة ال اتية 
اذ يشػػترط ، ف ػػق العاقػػة السػػببيةامػػا الػػر ف الاالػػث ل مسػػؤولية  ( .022-020المػػادتيف  

لػػػػذا 0ن المسػػػػؤوؿ والضػػػػرر الػػػػذي اصػػػػاب المضػػػػرور،اف تتػػػػوافر عاقػػػػة سػػػػببية بػػػػيف خطػػػػ
سػػتطيا الج ػػاز ن ػػق العاقػػة السػػببية بػػيف خطػػنف الم تػػرض والضػػرر الػػذي اصػػيب بػػ  وي

( فػػػق عبارت ػػػا ابخيػػػرة بػػػاف 091المسػػػت  ؾ،ولذا ماجػػػا  بػػػ  ال ةػػػرة الاانيػػػة مػػػف المػػػادة  
د واقعػػا  اف الضػػرر  ػػاف ب بػػالمتبػػوع يسػػتطيا اف يػػتخ ص مػػف المسػػؤولية اذا لػػو اابػػت  

اف الضرر –يت  لو بذؿ لذف العناية( وب ذا ي  ق اف يابت الج از فق التشريا العراقق 
الػػذي اصػػاب المسػػت  ؾ لػػـ ي ػػف بسػػبب الخطػػن الم تػػرض فػػق جانب ػػا بعػػدـ بػػذؿ العنايػػة 

اي اف يابت الج از اف الضرر الذي اصاب المست  ؾ ، الازمة فق رقابة التابا وتوجي 
لػػػذا  2 ػػػاف ببػػػد واقعػػػا يتػػػ  واف بػػػذؿ مػػػاينبيق بذلػػػ  مػػػف العنايػػػة . ، نتيجػػة خطػػػن التػػػابا

فضػػا  عػػف ام انيػػة الج ػػاز بن ػػق الخطػػن الم تػػرض باابػػات انػػ  بػػذؿ العنايػػة الواجبػػة فػػق 
ولػػذا مانصػػت ع يػػ  العبػػارة ابولػػ  مػػف ال ةػػرة الاانيػػة مػػف ، الرقابػػة والتوجيػػ  ع ػػ  التػػابا

يتخ ص مف المسؤولية اذا اابت ان  بذؿ ما  ويستطيا المخدوـ اف( بةول ا  091المادة  
فيمػا ، ل ػف قػد يػدؽ التابػت مػف العاقػة السػببية 5. ينبيق مف العناية لمنػا وقػوع الضػرر(

خاصػػة واف اسػػتخاص ، فػاي سػػبب يعتػػد بػ ، لػو تعػػددت ابسػػباب التػق تيػػدث الضػػرر،
                                                           

، النظريػػػػػػة العامػػػػػػة لالتزامػػػػػػات الجػػػػػػز  ابوؿ مصػػػػػػادر ابلتػػػػػػزاـ، د.عصػػػػػػمت عبػػػػػػد المجيػػػػػػد ب ػػػػػػر -9
 .410ص ، 0299اربيؿ، –،منشورات جامعة جي اف الخاصة 9ط
، ،المؤسسػػػػػة اليدياػػػػػة ل  تػػػػػاب9عػػػػػف الػػػػػدوا  المعيػػػػػب،ط تعػػػػػدد المسػػػػػؤوليف، صػػػػػ ا  شػػػػػ ور عبػػػػػاس -0

 .900،ص 0292لبناف،
 .052ص ، المصدر السابؽ، د.عادؿ ايمد الطااق -2
ا  يػة ، رسػالة ماجسػتير، مسؤولية المتبوع المدنيػة عػف اعمػاؿ تابعيػ ، جاؿ ميمد عبدام الخطيب -5

 . 592-594. ص 9120سنة ، جامعة بيداد -الةانوف
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لمي مػػػة لػػػذف السػػػببية لػػػو مػػػف مسػػػااؿ الوقػػػااا التػػػق يةػػػدرلا قاضػػػق الموضػػػوع وب رقابػػػة 
فةػػد ب ي ػػوف الج ػػاز لػػو المسػػبب الوييػػد فػػق الضػػرر الػػذي اصػػاب 9، التمييػػز فػػق ذلػػؾ

أو  الباااأو  الموزعأو  المستوردأو  فةد يشترؾ مع  اسباب اخرس ماؿ المنت ، المست  ؾ
النظريػات إلػ   وليؿ لذف ابش الية تعدد ابسباب( ينبيػق الرجػوع، يت  المست  ؾ ن س 

ظريتػػػاف ولمػػػا  نظريػػػة تعػػػادؿ ابسػػػباب( و نظريػػػة السػػػبب المنػػػت ( وقػػػد ظ ػػػر ن، ال ة يػػػة
اف  ػػؿ سػػبب لػػ  دخػػؿ فػػق ايػػداث الضػػرر م مػػا  ػػاف : .فوفةػػا لنظريػػة تعػػادؿ ابسػػباب

فجميػػػا ابسػػػباب التػػػق تػػػدخ ت فػػػق ، يعتبػػػر مػػػف ابسػػػباب التػػػق ايػػػدات الضػػػرر، بعيػػػدا  
ي وف ل سبب دخٌؿ فػق و ، و ؿ وايد من ا يعتبر سببا  فق ايداا ، ايداث الضرر مت افاة

فمػػاا عنػدما يتسػػمـ المسػػت  ؾ مػػف مػػادة 0ايػداث الضػػرر اذا  ػػاف لػػوبف لمػا وقػػا الضػػرر،
غذاايػػة معينػػة ماػػؿ زيػػت الطعػػاـ، نتيجػػة خطػػن الج ػػاز فػػق تةيػػيـ المطابةة،ويشػػترؾ معػػ  

ف ػػػػاف لنػػػػػاؾ سػػػػبباف فػػػػػق ايػػػػػداث ، خطػػػػن المسػػػػػتورد بخزنػػػػ  فػػػػػق مخػػػػازف غيػػػػػر صػػػػػالية
ذلػػؾ اف الضػػرر لػػـ ي ػػف يةػػا ل مسػػت  ؾ، لػػو لػػـ ، المسػػتوردالضػػرر،خطن الج ػػاز وخطػػن 

ومػػػػا  ػػػاف ايضػػػػا اف يةػػػا الضػػػػرر لػػػو خػػػػزف الزيػػػت بالصػػػػورة ، يخطػػػن الج ػػػػاز بالمطابةػػػة
وي ػػوف ، فالسػػبباف مت افاػػاف فػػق ايػػداث الضػػرر،ويعتبر  ػػؿ من مػػا سػػببا فيػػ ، الصػػييية

م ادلا ، السبب المنت  المستورد ايضا  مسؤوب ايضا  فتتيةؽ المسؤوليتاف معا  .اما نظرية
، ان  ينبيق عند تعدد ابسػباب التمييػز بػيف السػبب الاػانوي وبػيف السػبب ال عػاؿ اوالمنػت 

ويعتبػر السػبب منتجػا اذا اابػت اف الضػرر  ػاف نتيجػة لػ  وانػ   ػاف ، ليعتد بالاانق ويػدف
ضػرر ف ذف النظرية بتنخذ بابعتبار اب السبب الػذي ييػدث ال 2،  افيا بيداث الضرر

اي ، ماؿ ت ؾ ابضرار عادةإل   وبي تـ بالسبب العارض الذي بيؤدي، يسب المنلوؼ
                                                           

، المسػػؤولية المدنيػػػة بدارة المستشػػ   عػػػف الخطػػن الطبػػػق ل عػػام يف في ػػػا، يف مييسػػػفد.سػػميرة يسػػ -9
 . 059ص ، دار ال  ر والةانوف، 0299 -9ط
نظريػػة ابلتػػزاـ ، المج ػػد الاػػانق، 9ج، الوسػػيط فػػق شػػرح الةػػانوف المػػدنق، د.عبػػد الػػرزاؽ السػػن وري -0

 . 9209ص، لبناف–وت بير ، منشورات الي بق اليةوقية، مصادر ابلتزاـ، بوج  عاـ
، 9الػػوجيز فػػق نظريػػة ابلتػػزاـ .ج، د.عبػػد المجيػػد الي ػػيـ وعبػػد البػػاقق الب ػػري وميمػػد طػػ  البشػػير -2

 . 052،ص 0292، ،العاتؾ لصناعة ال تاب5ط، مصادر ابلتزاـ
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يبنبيػػق بعتبػػار ال عػػؿ سػػببا منتجػػا  اف ي ػػوف مػػف شػػان  اف يجعػػؿ الضػػرر والنتيجػػة التػػق 
، ميتما  يت  لو ان رد ويػدف دوف بةيػة ابسػباب واليػوادث ابخػرسأو  وقعت امرا  مم نا

مف المسؤولية نجد باف ابخذ بنظريػة تعػادؿ ابسػباب لػو ابنسػب وفق مجاؿ لذا النوع 
بنػػ  يصػػب فػػق مصػػ ية المسػػت  ؾ ويةطػػا الطريػػؽ ع ػػ  الج ػػاز ل ت ػػرب مػػف مسػػؤولية 

فعالية ابسػباب فػق انتػاج مسػؤولية الج ػاز، وصػور أو  اماـ المست  ؾ بيجة عدـ   اية
وقػػد يجتمػػا  ػػؿ مػػف فعػػؿ ، ةفةػػد يجتمػػا خطػػن المػػدعق مػػا الةػػوة الةػػالر ، ابسػػباب متعػػددة

، وقد يجتما خطن المػدع  ع يػ  وخطػن الييػر( المدع  ع ي  وخطن المضرور  المست  ؾ
ف ػػػؿ لػػػذف 9، وقػػػد يجتمػػػا اسػػػباب اااػػػة خطػػػن  ػػػؿ مػػػف المػػػدع  ع يػػػ  والمضػػػرور والييػػػر

ابسباب يعتبر صور ل سبب ابجنبق .والسبب ابجنبق يراد ب   ؿ يادث اجنبق غريب 
يةطا الص ة بيف الضرر الذي ليؽ بالمسػت  ؾ وبػيف ال عػؿ (  الج از عف المدع  ع ي 

( مػف الةػػانوف المػدنق العراقػػق 099ولػػذا ماشػارت اليػ  المػػادة  ، الػذي صػدر مػػف الج ػاز
بصدد المسؤولية التةصػيرية ع ػ  انػ   اذا اابػت الشػخص اف الضػرر قػد نشػا عػف سػبب 

خطػن أو  فعػؿ الييػرأو  قػوة قػالرة أو يػادث فجػااقأو   دفػة سػماوية، اجنبق بيػد لػ  فيػ 
. ي  ػػـ ( ات ػػاؽ ع ػػ  غيػػر ذلػػؾأو   ػػاف غيػػر م ػػـز بالضػػماف مػػالـ يوجػػد نػػص، المتضػػرر

ل ػػف لػػؿ ، ممػػا تةػػدـ اف المسػػؤولية التةصػػيرية بتػػن ض مػػا يالػػة يسػػم  السػػبب ابجنبػػق
يستةيـ الةوؿ بوجود خطن مف جانب الج از ما وجود السبب ابجنبق ؟ الواقا اف اابات 

الخطػن : طن الج از بينطوي بيد ذاتػ  ع ػ  انت ػا  وجػود السػبب ابجنبػق بمػور اول ػاخ
فالةػػػانوف يينمػػػا نظػػػـ الخطػػػن الم تػػػرض نظمػػػ  ع ػػػ  ، الم تػػػرض ب ين ػػػق الخطػػػن اليةيةػػػق
فػػاذا مػػا ، خطػػن الج ػػاز لػػو خطػػن م تػػرض وبمػػا اف 0سػػبيؿ ابسػػتانا  ولػػيس لػػو األصػػؿ،

فيجػػب ع يػػ  اقامػػة الػػدليؿ اف الضػػرر نػػاجـ ، ضػػةاراد الػػتخ ص مػػف لػػذف المسػػؤولية الم تر 
                                                           

العةػود المسػمات عةػد ، شػرح الةػانوف المػدنق العراقػق، . المصػدر السػابؽ 05ص ، الذنوفد.يسف  -9
 .05،ص بدوف سنة الطبا .، بيداد -،مطبعة الرابطة0ط، البيا

جامعػػػة نػػػايؼ ل ع ػػػـو –رسػػػالة ماجسػػػتير ، الخطػػػن الم تػػػرض وااػػػرف فػػػق التعػػػويض، يمػػػد سػػػعد عمػػػر -0
 .5ص ، 0292سنة ،   ية الدراسات الع يا قسـ العدالة الجنااية–ابمنية 
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عػػف سػػبب اجنبػػق. امػػا ابمػػر الاػػانق اف الضػػػرر يػػنجـ فػػق اليالػػب مػػف اسػػباب متعػػػددة 
جانػب خطػن الج ػاز ولنػا تظ ػر الميػة البيػث إل   وقد يتدخؿ السبب ابجنبق، متداخ ة

ابمر امػا 9عف لذا السبب ابجنبق ل تخ ص ع   اقؿ تةدير ع   جز  مػف المسػؤولية .
فانػػ  قػػد بي ػػوف ، اف ابمػػر قػػد ييػػدث ع ػػ  الػػرغـ مػػف صػػدور خطػػن مػػف الج ػػاز: الاالػػث

، لناؾ ص ة تربط  بالضرر الذي ليؽ المسػت  ؾ بف الرابطػة السػببية غيػر ر ػف الخطػن
وبعػد عػرض لػذا  0، فةػد يوجػد الخطػن وبتوجػد السػببية، فالسببية ر ف مستةؿ عػف الخطػن

وضػػم صػػورف مػػف قػػوة قػػالرة وخطػػن المضرور المسػػت  ؾ( نسالتم يػػد عػػف تعػػدد ابسػػباب 
 وذلؾ  ؿ فق نةاط مستة ة .، وخطن اليير

 اليادث ال جااق أو  الةوة الةالرة: -9

وتجنبػػا لاطالػػة نعػػرض ااػػار الةػػوة الةػػالرة ع ػػ  مسػػؤولية الج ػػاز فةػػط مػػف خػػاؿ 
ع ضػػػرر الةػػػوة الةػػػالرة لػػػق السػػػبب الوييػػػد فػػػق وقػػػو ، ال ػػػرض ابوؿ، ال رضػػػيات التاليػػػة

ل مسػػت  ؾ،الةاعدة العامػػػة انػػػ  اذا اسػػػتة ت الةػػػوة الةػػػالرة فػػػق ايةػػػاع الضػػػرر فػػػاف المػػػدع  
ع يػػ  بي ػػوف مسػػؤوب  عػػف التعػػويض بنةطػػاع الرابطػػة السػػببية بػػيف فع ػػ  وبػػيف الضػػرر 
الذي وقا، ل ف لذف الةاعدة ليسػت بالةاعػدة العامػة المط ةػة اذا  ػاف خطػن المػدع  ع يػ  

فػػاف مجػػرد اقامػػة الػػدليؿ ع ػػ  ، و اليػػاؿ ع يػػ  فػػق مسػػؤولية الج ػػازخطػػن م ترضػػا   مػػا لػػ
اذ بينطػػوي ، تػػوافر الةػػوة الةػػالرة بي  ػػق ل ػػدـ المسػػؤولية الم ترضػػة واع ػػا  الج ػػاز من ػػا

، اابات الةوة الةالرة ع   اف خطن الج از الم تػرض لػـ ي ػف قػد سػالـ فػق ايةػاع الضػرر
المسػػؤولية اف يةػػيـ الػػدليؿ ع ػػ  اف الةػػوة  اذ يتيػػتـ ع ػػ  الج ػػاز اذا مػػاراد الػػتخ ص مػػف

وع ػ  المي مػة التا ػد فيمػا ، تضػرر المسػت  ؾإلػ   الةالرة  اف السبب الوييد الػذي ادس
اذا  اف ضرر المست  ؾ قد نجـ عف الةوة الةػالرة ويػدلا اـ  ػاف خطػن الج ػاز قػد سػالـ 

                                                           

دار وااػػػػػؿ ، بطةالسػػػػػببية، الرا2،ج9المبسػػػػػوط فػػػػػق المسػػػػػؤولية المدنيػػػػػة ط، د.يسػػػػػف ع ػػػػػق الػػػػػذنوف -9
 .52،ص0229ل نشر،

، ،منشػورات الي بػق اليةوقيػة9ج، الوسيط فػق شػرح الةػانوف المػدنق، د.عبد الرزاؽ ايمد السن وري -0
 . 112ص
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م شػ ادة مطابةػة ومااؿ ع   ذلػؾ اذا قػاـ الج ػاز بمػن9يد ما فق ايةاع الضرر،إل   ولو
لنػػوع معػػيف مػػف اطػػار السػػيارات وذلػػؾ وفػػؽ المواصػػ ة الخاصػػة ، غيػػر صػػييية خاطاة(

، الويؿ و الا  ( (Mud and Snowالتزي ؽ ويط ؽ ع ي أو  عدـ ابنزبؽ(  التاصؽ
ويالة الا وج  ,اي اف لذا اإلطار ل  خاصية تاصؽ أع   مف المتوسط فق يالة الويؿ

،فػػاذا وقػػا يػػادث ل سػػيارة فتضػػرر السػػااؽ 0ة الجػػو المنخ ضػػةولػػدرجات يػػرار  ,الخ ي ػػة
ل ػػف لػػـ ،  المسػػت  ؾ( وسػػببا ايضػػا ضػػررا ل مػػارة و ػػاف سػػبب اليػػادث لػػو تزي ػػؽ السػػيارة

ي ف التزي ؽ واليادث بسبب ابطػارات، وانمػا  ػاف سػبب  نشػو  طبةػة مػف الج يػد ي ونػت 
ببية بػػػيف خطػػػن الج ػػػاز اي انةطػػػا العاقػػػة السػػػ2، فجػػػنة دوف توقػػػا ع ػػػ  قارعػػػة الطريػػػؽ

ولنػػا ع ػػ  الج ػػاز اف يابػػت اف الةػػوة ، والضػػرر الػػذي اصػػاب المست  ؾ سػػااؽ السػػيارة(
: الةالرة  اف السػبب الوييػد فػق الضػرر بع ػا ف بال امػؿ مػف المسػؤولية .ال ػرض الاػانق

الػرأي ، اجتماع الةوة الةالرة ما خطن الج از المدع  ع يػ (،فق لػذا ال ػرض ظ ػر رأيػاف
اول ػػػا يطري ػػػا : يػػػرس اف يتيمػػػؿ الج ػػػاز  امػػػؿ المسػػػؤولية عػػػف التعػػػويض لسػػػببيفابوؿ 

، الػػػػػبعض مػػػػػف ال ةػػػػػ ،اف خطػػػػػن الج از المػػػػػدع  ع يػػػػػ ( اف سػػػػػببا فػػػػػق ايػػػػػداث الضػػػػػرر
وبيسػػتطيا الرجػػوع ع ػػ  ايػػد بف اليػػادث الػػذي اشػػترؾ مػػا خطاػػ  فػػق ايػػداث الضػػرر 

ب الاػػانق فيطري ػػا الػػبعض .امػػا السػػب5 انػػت قػػوة قالرة،فيتيمػػؿ ويػػدف المسػػؤولية  ام ػػة 
ابخػػػر مػػػف ال ةػػػ  ويةولػػػوف نيػػػف فػػػق لػػػذف اليالػػػة بصػػػدد التػػػزاـ تضػػػامنق بصػػػريم نػػػص 

( الةػػانوف المػدنق العراقػػق الػػذي يػػنص  اذا تعػدد المسػػؤولوف عػػف عمػػؿ 9/فػػؽ099المػادة 

                                                           

 . 12 -12ص، الرابطة السببية، د.يسف ع ق الذنوف -9
http :: مةػػػػػػاؿ متػػػػػػاح ع ػػػػػػ  الموقػػػػػػا اب ترونػػػػػػق، رمػػػػػػوز ابطػػػػػػار، فػػػػػػاروؽ يسػػػػػػيف ميمػػػػػػد -0

//www.thecartech.com  9/9/0299تاريخ الزيارة . 
تصػ يم لػـ توضػا عامػة أو   ما اعتبر الميا ـ ال رنسية اف تزي ؽ السيارة بسبب اعماؿ الصػيانة -2

لةػػانوف المبسػػوط فػػق شػػرح ا، نةػػا عػػف د يسػػف ع ػػق الػػذنوف، التيػػذير من ػػا قػػوة قػػالرةأو  ل دبلػػة ع ي ػػا
 . 24ص ، المدنق  الرابطة السببية(

 . 9202ص، 929ؼ، 9ج، د.عبد الرزاؽ السن وري -5

http://www.thecartech.com/
http://www.thecartech.com/
http://www.thecartech.com/
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غيػػػر مشػػػروع  ػػػانوا متضػػػامنيف فػػػق التػػػزام ـ بتعػػػويض الضػػػرر دوف تمييػػػز بػػػيف ال اعػػػؿ 
ويضي وف إف معن  لذا اذا اجتمعت الةوة الةالرة مػا خطػن ( متسببابص ق والشريؾ وال

الج از،فانػػ  بام ػػاف المسػػت  ؾ الرجػػوع بػػالتعويض ال امػػؿ ع ػػ  الج ػػاز وبمجػػاؿ ل ةػػوؿ 
ػػػفد ُمةتضػػػ  ف ػػػرة التضػػػامف أدن ػػػا تجعػػػؿ ميػػػؿ أو  بتوزيػػػا المسػػػؤولية تجزات ػػػا، ذلػػػؾ اف م 

يػػػرس إف فػػػق يالػػػة اشػػػتراؾ الةػػػوة : لاػػػانقامػػػا ألػػػراي ا 9بتةبػػػؿ التجزاػػػة .( ابلتػػػزاـ  ويػػػدة
الةػػالرة مػػا خطػػن الج ػػاز،اف يخ ػػؼ المسػػؤولية عػػف الج ػػاز بالةػػدر الػػذي سػػالمت الةػػوة 

ل ف نجد اف مي مة التمييز العراقية قد اخذت فػق ، الةالرة فق ايداث الضرر ل مست  ؾ
، ة المساعدةايدس قرارات ا بالراي ابوؿ فةضت ب  اف الوفاة واف تاار بالعوامؿ المرضي

اب اف السػػبب الرايسػػق ل وفػػاة والميػػرؾ ل ػػا لػػو الضػػربة التػػق مزقػػت ابمعػػا  فارتبطػػت 
،ل ػف نيػف نػرس اف الػراي الاػانق 0( ب ذف الضربة ارتباط المسبب بالسبب والمع وؿ بالع ة

فػػق ، بنػػ  لػػيس مػػف المنطػػؽ اف يتيمػػؿ الج ػػاز  امػػؿ المسػػؤولية، لػػو ابجػػدر لاخػػذ بػػ 
-الةالرة نصيب من  .فتذا ما دفا الج از  امؿ التعويض ل مست  ؾ ؼ ييف  انت ل ةوة

( مف الةانوف المػدنق جػا ت 099ال  مف يرجا بالتعويض الذي دفع  ؟  ما اف المادة  
 فق باب المسؤولية عف ابعماؿ الشخصية ولـ تاتق فق باب المسؤولية عف اليير . 

 خطن المست  ؾ المضرور( -0

 وقد  رس الةانوف،   ؾ وخطن الج از فق ايداث الضررقد يشترؾ خطن المست 

 ع   يجػػػػػوز ل مي مػػػػػة اف تػػػػػنةص مةػػػػػدار ( لػػػػػ  بنصػػػػػ ا092المػػػػػدنق العراقػػػػػق المػػػػػادة  
اف بتي ػػـ بتعػػويض مػػا اذا  ػػاف المتضػػرر قػػد اشػػترؾ بخطػػنف فػػق ايػػداث أو  التعػػويض
اف :  مػا ػاف قػد سػوا مر ػز المػديف(. ولنػا يتصػور فرضػيف اولأو  اذا زاد فيػ أو  الضرر

يسػػتيرؽ ايػػد الخطػػنيف ل خطػػن ابخر،وااني مػػا اف يشػػترؾ خطػػن المضػػرور والمسػػؤوؿ فػػق 
 ايػػداث الضػػرر الخطا المشترؾ(،وسػػنبيث  ػػؿ مػػف لػػذيف ال رضػػيف ع ػػ  يػػدس.ال رض
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ويسػػتيرؽ : ابوؿ،اسػػتيراؽ ايػػد الخطػػنيف ل خطػػن ابخر خطػػا الج ػػاز وخطػػا المسػػت  ؾ(
أف ي ػػوؽ  ايػػرا  ايػػد الخطػػنيف جسػػامت  : ول مػػاايػػد الخطػػنيف الخطػػن ابخػػر فػػق يػػالتيف ا

ايػػد : اذا  ػػاف ايػػد الخطػػنيف نتيجػػة الخطػػن اتخر.اليالػػة ابولػػ : الخطػػن ابخػػر وااني مػػا
الخطػػػنيف ي ػػػوؽ  ايػػػرا فػػػق جسػػػامت  الخطػػػن اتخر،م مػػػا  ػػػاف ايػػػد الخطػػػنيف ي ػػػوؽ فػػػق 

إب اذا  ،جسػػامت  الخطػػن اتخػػر فانػػ  بيتصػػور أف الخطػػن ابشػػد يسػػتيرؽ الخطػػن ابخػػؼ
فػاذا  ػاف المضرور المسػت  ؾ(لو الػذي ، وابخر غير عمػدي،  اف أيد الخطنيف عمديا  

تعمػػػد اليػػػاؽ الضػػػرر بن سػػػ  اسػػػتيرؽ خطػػػػؤف خطػػػن الج ػػػاز وارت عػػػت مسػػػؤولية الج ػػػػاز 
فمػػاا لػػو قػػاـ الج ػػاز باعطػػا  شػػ ادة مطابةػػة لمبيػػدات يشػػرية ، بنعػػداـ رابطػػة السػػببية

 بيػرة مػف المبيػد لانتيار،ف نػا انةطػا  نتيػار وتنػاوؿ  ميػةمعيبة ل ػف المسػت  ؾ عمػد اب
 أما بالع س اي اف يتعمد الج ػاز 9، العاقة السببية بيف خطن الج از وضرر المست  ؾ

اذا : الياؽ الضر بالمست  ؾ ف ذا مالـ يم ف تصػورف بالنسػبة ل ج ػاز. اليالػة الاانيػةإل  
ا  ػػاف خطػػن المضرور المسػػت  ؾ  لػػو نتيجػػة  ػػاف ايػػد الخطػػنيف نتيجػػة الخطػػن اتخػػر،اذ

واعتبػر خطػن الج ػاز ، خطن المدع  ع ي   الج ػاز  ،اسػتيرؽ الخطػن الاػانق الخطػن ابوؿ
فالج ػػاز عنػػدما يةػػـو 0لػػو ويػػدف الػػذي ايػػدث الضػػرر وت ػػوف مسػػؤولية الج ػػاز  ام ػػة .

، ل افانػػػ  يػػػذ ر فػػػق المواصػػػ ة طريةػػػة اسػػػتعما، باعػػػداد مواصػػػ ة لمػػػادة خطػػػرة ابسػػػتعماؿ
فػاذا قػاـ المسػت  ؾ باسػتعماؿ المنتػوج طبةػا  ، ويستتبا ذلػؾ صػنا المنتػوج طبةػا  ل مواصػ ة

واصػػاب  ضػػرر مػػف ذلػػؾ فػػاف الج ػػاز يتيمػػؿ ، لطريةػػة ابسػػتعماؿ المبينػػة ع ػػ  المنتػػوج
بانػػػ  انػػػت  المبيػػػد طبةػػػا  ،  مػػػا اف الُمنػػػت   يسػػػتطيا اف يػػػدفا بمسػػػؤوليت ،  امػػػؿ المسػػػؤولية
بن  سبؽ واف ذ رنا اف المواص ة المعتمدة لػق الزاميػة.اما اذا ، ة اتمرةل ةوانيف وابنظم

فطبةػػػا ل ةواعػػػد العامػػػة اف خطػػػن ،  ػػػاف خطػػػن المػػػدع  ع يػػػ  لػػػو نتيجػػػة خطػػػن المتضػػػرر
، ويتيمػػؿ المتضػػرر  امػػؿ المسػػؤولية، المتضػػرر لػػو الػػذي يسػػتيرؽ خطػػن المػػدع  ع يػػ 
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ان  بيم ف تصورف بالنسػبة ل عاقػة  ولو طبةنا لذف ال رضية ع   مسؤولية الج از، فنرس
ف ػيس مػف المعةػوؿ اف ي ػوف خطػن مطابةػة الج ػاز ل سػ عة  ػاف ، بيف الج ػاز والمسػت  ؾ
 ػػنف يػػدلس سػػااؽ ، واف  ػػاف يم ػػف تصػػورف فػػق يػػابت اخػػرس، نتيجػػة خطػػن المسػػت  ؾ

الجانػػػب إلػػػ   وابػػػت اف المتضػػػرر تيػػػوؿ فجػػػاة مػػػف جانػػػب الطريػػػؽ، السػػػيارة ايػػػد المػػػارة
: و ػػػاف لػػػذا الخطػػػن لػػػو السػػػبب الوييػػػد لاصػػػابة . ال ػػػرض الاػػػانق، وف ايتيػػػاطابخػػػر د

الخطن المشترؾ اف يشترؾ خطن المست  ؾ والج از فق ايػداث الضػرر(،فاذا لػـ يسػتيرؽ 
بػػػؿ بةيػػػا متميػػزيف  ػػػؿ من مػػػا اشػػػترؾ فػػػق ايػػػداث الضػػػرر ، ايػػد الخطػػػنيف الخطػػػن ابخػػػر
ولػػػذا مايسػػػم  بالخطػػػن ، سػػػت  ؾخطػػػن الج ػػػاز وخطػػػن الم، مسػػػتةا   ػػػاف ل ضػػػرر سػػػبباف

وفػػػق اليةيةػػػة اف لػػػذا التعبيػػػر غيػػػر دقيػػػؽ ف ػػػو منتةػػػد، فالخطػػػن لػػػيس مشػػػتر ا ، المشػػػترؾ
بؿ لما فق الواقا خطنف مستةاف ايدلما ارت بػ  المسػت  ؾ واتخػر ، ارت ب  اباناف معا  
تيةيػػػػؽ الضػػػػرر،وفق لػػػػذف اليالػػػػة ت ػػػػوف المسػػػػؤولية موزعػػػػة بػػػػيف إلػػػػ   الج از،اديػػػػا معػػػػا  

امػا ، ونتيجة ذلؾ اف يتوزع التعػويض ع ي مػا بنسػبة خطػن  ػؿ من مػا، مست  ؾ والج ازال
وجدت اف خطػن أو  اذا التبس ع   المي مة ابمر ف ـ يتبيف نسبة خطن  ؿ مف الطرفيف

فع ي ػا اف تػوزع التعػويض ع ي مػا بالتسػاوي فيتيمػؿ ،  ؿ وايد من ما يعادؿ خطن ابخر
سػبب  خطػؤف مػف الضػرر، وفػق جميػا ابيػواؿ لنػا اف المسؤوؿ مف التعػويض بنسػبة مػا 

المست  ؾ المضػػػرور( بيتةاضػػػ  التعػػػويض ال امػػػؿ عػػػف ابضػػػرار الػػػذي ليةػػػت بػػػ  بػػػؿ 
( مػػػػف الةػػػػانوف المػػػػػدنق 092ولػػػػذا مػػػػا اقرتػػػػ  المػػػػػادة  ، يتيمػػػػؿ نصػػػػيب  مػػػػف المسػػػػػؤولية

ف اف بتي ػػـ بتعػػويض مػػا اذا  ػػاأو  العراقق يجػػوز ل مي مػػة اف تػػنةص مةػػدار التعػػويض
 ػػػاف قػػػد سػػػوا مر ػػػز أو  اذا زاد فيػػػ أو  المتضػػرر قػػػد اشػػػترؾ بخطػػػنف فػػػق ايػػػداث الضػػرر

( مػػػف الةػػػانوف المػػػدنق ابردنػػػق الػػػذي يػػػنص ع ػػػ   يجػػػوز 095ويةاب ػػػ  المػػػادة  ( المػػػديف
مػػػا اذا  ػػػاف المتضػػػرر قػػػد  ف بتي ػػػـ بضػػػمافأو  ل مي مػػػة اف تػػػنةص مةػػػدار الضػػػماف

قضػت  9فنجد اف لػذا النصػوص ومايةاب  ػا( زاد في أو  اشترؾ ب ع   فق ايداث الضرر
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بتوزيػػا المسػػؤولية بػػيف الخصػػميف ع ػػ  قػػدر مسػػالمة  ػػؿ خطػػن مػػف لػػذيف الخطػػنيف فػػق 
فق زيادة مةدارف ف يس العبرة بجسامة الخطن ومةدارف وانما العبرة بمدس أو  ايداث الضرر

ا وصػػػػ وة الةػػػػوؿ اف لػػػػذا ال ػػػػرض غالبػػػػ 9ذاؾ فػػػػق ايةػػػػاع الضػػػػرر.أو  تػػػػااير لػػػػذا الخطػػػػن
خطػن إلػ   بابضػافة، ماييدث،عندما بيتعامؿ المست  ؾ ما الس عة بالطريةػة الصػييية

فمػاا لػو اشػترس مسػت  ؾ دراجػة ناريػة و انػت غيػر مطابةػة ، الج از فػق تةيػيـ مطابةت ػا
وسػار ب ػا المسػػت  ؾ بسػرعة فااةػة فتسػبب فػق تعطػؿ الميػػرؾ ، ل مواصػ ات الخاصػة ب ػا

وسػػبب ، سػػبب الج ػػاز ولػػو الخطػػن فػػق تةيػػيـ المطابةػػة، اشػػترؾ فػػق الضػػرر سػػبباف، ف نػػا
مػػػػػف  ا  يتيمؿ جػػػػػز سػػػػػفميصػػػػػ ة ذلػػػػػؾ اف المسػػػػػت  ؾ ، المسػػػػػت  ؾ ولػػػػػو السػػػػػرعة ال ااةػػػػػة

 المسؤولية.

 خطأ الغير -3 

أو  وما يم ػف اعتبػارف مػف الييػر بالنسػبة لموضػوع بيانػا،لو المج ػز اي  المنػت  
والناقػػؿ والعمػػاؿ، ( ...مةػػدـ الخدمػػة  أو بػػااا السػػ عةأو  المػػوزعأو  المصػػدرأو  المسػػتورد

فماا قد يتع ف الس عة اانا  النةؿ لخطن الناقػؿ الػذي ، وذلؾ لعاقت ـ المباشرة بالمست  ؾ
اوقػػد يتضػػرر البضػػاعة بعػػد مرورلػػا ، لػػـ يةػػـ بتي يػػؼ البضػػاعة مػػف المطػػر اانػػا  النةػػؿ

يعتبر المنت  مف ل ف ، بالج از لدس الموزع اي بت وف لدي ا مخازف صالية لاستعماؿ
الػذي يم ػف اف يسػ ط ع يػ  ضػو  المسػؤولية .ل ػف مػا ، الـ ابشخاص فق نطػاؽ الييػر

اذا ما مػرت السػ عة بعػد انتاج ػا ، نعتةد اف المنت  غير مسؤوؿ عف المنت  المعيب، لذا
،  اف الم ػروض اف يػتـ رفضػ ا مػف قبػؿ الج ػاز، برقابة الج از ف و  انت الس عة معيبة

المسػػػػتوردة فػػػػالم روض اف بيػػػػدخؿ العػػػػراؽ سػػػػ عة واب قػػػػد مػػػػرت برقابػػػػة  وخاصػػػػة  السػػػػ ا
امػا بالنسػبة لانتػاج المي ػق فػاذا  ػاف ، الج از بن ا تخضا لاش اد ابجباري ل مطابةػة

بانػ  ، فيستطيا الُمنت  المي ق اف يدفا المسػؤولية عػف ن سػ ، فق اعتماد المواص ة خطن
( ال ةػرة 99المػادة  إلػ   جبة التطبيؽ وذلػؾ اسػتناداالتـز بالمواص ة الم روضة ع ي  والوا
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ييػػػػث تػػػػنص ال ةػػػػرة ابولػػػػ  ع ػػػػ   ت ػػػػوف المواصػػػػ ات والمعػػػػايير ، ابولػػػػ  والاانيػػػػة منػػػػ 
الةياسية العراقية التق يعتمدلا الج از م زمة وواجبة التطبيؽ فق جميا انيا  الجم ورية 

ال ةػػرة الاانيػػة فيػػنص  بيجػػوز لػػ  إ  مػػا يم ػػف اف يػػدفا بمسػػؤوليت  اسػػتنادا  ، (...العراقيػػة 
منم اجازة تاسيس اي مشروع جديد بموجب قانوف تنمية وتنظػيـ ابستامارالصػناعق رقػـ 

مػػػػا لػػػػـ ييػػػػدد صػػػػايب المشػػػػروع المواصػػػػ ات التػػػػق يعػػػػـز ابنتػػػػاج  9192( لسػػػػنة 00 
، اي اف المشػػػػروع ( وتةػػػػـو الج ػػػػة المختصػػػػة باستيصػػػػاؿ تاييػػػػد الج ػػػػاز ل ػػػػا، بموجب ػػػػا

جػب اف ينػت  طبةػا  ل مواصػ ة المعتمػدة مػف قبػؿ الج ػاز سػوا   انػت مواصػ ة ابنتاجق ي
معم ية(.ويخت ؼ اار خطػن الييػر فػق مسػؤولية الج ػاز بيسػب مػا إذا أو   قياسية عراقية

 اف ايد الخطنيف استيرؽ ابخر اـ أشتر ا فق ايػداث الضرر،ويسػتيرؽ ايػد الخطػايف 
عمدي،فاذا  اف خطن اليير عمديا لاضرار اذا  اف ايدلما عمديا وابخر غير ، ابخر

، بالمست  ؾ فاف خطن اليير يستيرؽ خطن الج از وبالتػالق يرفػا عنػ  المسػؤولية بال امػؿ
امػػػا اذا  ػػػاف خطػػػن الج ػػػاز عمػػػديا فانػػػ  يسػػػتيرؽ خطػػػن الييػػػر ويرفػػػا عنػػػ  المسػػػؤولية  9

  ؾ.اما اذا لػػـ بال امػػؿ ولػػذا مػػابيم ف تعة ػػ  بالنسػػبة ل ج ػػاز اف يتعمػػد ابضػػرار بالمسػػت
فسن وف فق لذف ، يستيرؽ الخطن الذي صدر عف ايدلما الخطن الذي صدر عف ابخر

فةػػػػد اشػػػػترؾ مػػػػا الج ػػػػاز شػػػػخص اخػػػػر فػػػػق ايػػػػداث الضػػػػرر ، اليالػػػػة تعػػػػدد المسػػػػؤوليف
 وي وف الجميا مسؤوليف عف الضرر .، فاصبينا نواج  ا ار مف مسؤوؿ وايد

 دعوى المختصة بن ر ال ال هة القضائية: ثانيا

، جنايػةأو  ارت ػاب مخال ػة اوجنيػةإلػ   يينما يؤدي انت اؾ مصػالم المسػت   يف 
باعتبػػارف المػػدعق ، فػػق تيريػػؾ الػػدعوس الجزاايػػة 0تابػػت الصػػ ة لمج ػػس يمايػػة المسػػت  ؾ

العػػاـ لمصػػالم جم ػػور المسػػت   يف.لذا واف تيػػرؾ الػػدعوس الجزاايػػة مػػف مج ػػس يمايػػة 
                                                           

،م تبػػة زيػػف اليةوقيػػة وابدبيػػة، 9ط، المسػػؤولية ابداريػػة عػػف ابعمػػاؿ الطبيػػة، زيػػاد خالػػد يوسػػؼ -9
 .12ص ، 0299

انػ   ( مف قانوف يماية المست  ؾ العراقق ع ػ  تشػ يؿ  مج ػس يمايػة المسػت  ؾ  اب5نص المادة  -0
 لـ يتش ؿ ليد ابف .
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ي ػػػػوف فػػػػق اليالػػػػب بعػػػػد اباغ ػػػػا بالشػػػػ وس مػػػػف ايػػػػد المسػػػػت  ؾ امػػػػاـ الميػػػػا ـ العراقيػػػػة 
بعػػػد اخطػػػارف مػػػف لجػػػاف الت تػػػيش التابعػػػة ل ػػػا بعػػػد معاينت ػػػا أو  المسػػػت   يف المتضػػػرريف

ل ػػف نعتةػػد اف مج ػػس يمايػػة المسػػت  ؾ بتيػػوز الصػػ ة الةانونيػػة فػػق تيريػػؾ ، ل مخال ػػة
ة المست  ؾ اف الج از لو ايد اعضا  مج س يماي: الش وس ضد الج از لسببيف ابوؿ

(مف قانوف يماية المست  ؾ .اما السبب الاانق اف النطاؽ 5بص ة خبير بموجب المادة  
( منػػػ  ينيصػػػر فػػػق الشػػػ وس ضػػػد 92الجزااػػػق لةػػػانوف يمايػػػة المسػػػت  ؾ يسػػػب المػػػادة  

المعنويػػة أو  غيػػرف مػػف ابشػػخاص الطبيعيػػةإلػػ   فايم ػػف تجػػاوزف، الج ػػز والمع ػػف فةػػط
أو  ييػث بعةػاب ع ػ  فعػؿ، ف ل مي مة اف تي ـ ع   الج ازوبالتالق بيم ،  الج از

تػدابير أو  امتناع اب بنا  ع   قانوف ينص تجريم  وقت اقتراف  وبيجػوز توقيػا عةوبػات
لػػػؿ اف اخػػػاؿ الج ػػػاز ، ايترازيػػػة لػػػـ يػػػنص الةػػػانوف ع يػػػ  .ل ػػػف مػػػايم ف اف ياػػػار لنػػػا

مخال ػػػة اـ ب ؟ فػػػاذا أو  بػػػ  لجنيػػػةبالتزامػػػ  الةانونق المسػػػؤولية التةصػػػيرية( ارتػػػبط بارت ا
ف ق لذف اليالػة فػاف المسػت  ؾ لػ  الخيػار بػيف رفػا دعػواف ل مطالبػة  – انت ابجابة نعـ 

الط ػػب مػػف المي مػػة المدنيػػة ل  صػػؿ أو  بػػالتعويض عػػف الضػػرر امػػاـ المي مػػة الجزاايػػة
 ايػػة(،والجػػاري اف المسػػت  ؾ  ايػػرا مػػايتخير الخيػػار ابوؿ المي مػػة الجزا، فػػق دعػػواف

بالتبعيػػة ل ػػا .وغنػػق عػػف أو  ويسػػتوي لنػػا اف ترفػػا الػػدعوس المدنيػػة مػػا الػػدعوس الجزاايػػة
الميا ـ الجزااية لف يعدم  وسي ة إل   البياف اف الةوؿ السالؼ بت ضيؿ المست  ؾ ال جو 

 الط ػػب امػػاـ الميػػا ـ المدنيػػة صػػايبة ابختصػػاص ابصػػيؿ ل نظػػر فػػق الػػدعوس اسػػتنادا
ف قانوف المرافعات المدنية الػذي يػنص  تسػري وبيػة الميػا ـ المدنيػة ( م01المادة  إل  

ع ػ  جميػػا ابشػخاص الطبيعيػػة والمعنويػة بمػػا فػػق ذلػؾ الي ومػػة وتخػتص بال صػػؿ فػػق 
. ل ف ابش الية التق تاوراماـ المست  ؾ (  افة المنازعات اب ما ما استان  بنص خاص
دد المسؤوليف عف الضرر،اي عندما يشػارؾ سوا  اماـ الميا ـ الجزااية اوالمدنية لق تع

الج ػاز ويػدف إلػ   مسؤولية الج از،اليير  البااا والناقؿ والموزع... لؿ يرجا المست  ؾ
ليةتضػػق التعػػويض  ػػاما منػػ  اـ ع ػػ  الييػػر فةػػط اـ معػػا ؟ ومصػػدرلذف ابشػػ الية ت مػػف 

  الةػػػػوانيف اف المسػػػػت  ؾ تربطػػػػ  عاقػػػػة قانونيػػػػة تي مػػػػ: / تنػػػػوع الػػػػروابط9: فػػػػق مػػػػاي ق
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، والتع يمات بالج از،بينما يربط المست  ؾ بعاقة عةدية مػا المسػؤوؿ مػف الييػر  البػااا
،  ما قد ي وف لذا اليير عدة اشخاص  البااا والمنت  والمستورد والناقؿ والموزع ...الػخ

فعاقة المست  ؾ بالبااا لق عاقة عةدية مباشرة اما البةية مف الييػر فاتػربط ـ عاقػة 
: تنػوع مصػادر المسػؤولية -0عةدية مباشرة ف ـ يخرجوف عف نسبية اار العةػد الضػيةة .

امػػػػا ، اف مسػػػػؤولية الج ػػػػاز امػػػػاـ المسػػػػت  ؾ  مػػػػا ذ رنػػػػا سػػػػابةا  بان ػػػػا مسػػػػؤولية تةصػػػػيرية
مسػػؤولية الييػػر تجػػاف المسػػت  ؾ  البػػااا ف ػػق مسػػؤولية عةديػػة بنػػ  تربطػػ  عاقػػة مباشػػرة 

اسػاس التضػامف  -2. متعػددة ل مسػؤولية تةصػيرية وعةديػةاي لدينا مصادر ، بالمست  ؾ
بػؿ ينبيػق لػذلؾ اف ، اف الةاعدة العامة فق التضػامف لػق انػ  بي ػرض: فق المسؤوليتيف

ف ػػػق المسػػػؤولية العةديػػػة بيابػػػت التضػػػامف اب ، نػػػص فػػػق الةػػػانوفأو  ي ػػػوف لنػػػاؾ ات ػػػاؽ
، واـ بي ػػػػػـ الةػػػػػانوفبات اؽ،امػػػػػا فػػػػػق المسػػػػػؤولية التةصػػػػػيرية فالتضػػػػػامف اابػػػػػت ع ػػػػػ  الػػػػػد

.ل ػػف ماي منػػا  9(099( والمػػادة  929 المػػادة  وبنصػػوص صػػريية فػػق الةػػانوف المػػدنق
فمسػػػؤولية الج ػػػاز  مػػػا ذ رنػػػا لػػػق ، لنػػػا التضػػػامف بػػػيف المسػػػؤولية التةصػػػيرية والعةديػػػة

امػػا مسػػؤولية الييػػر تجػػاف المسػػت  ؾ  البػػااا ف ػػق مسػػؤولية عةديػػة بنػػ  تربطػػ  ، تةصػػيرية
ف ػػؿ ، اي لػػدينا مصػػادر متعػػددة ل مسػػؤولية تةصػػيرية وعةديػػة، بالمسػػت  ؾعاقػػة مباشػػرة 

يوجػػد نػػص فػػق الةػػانوف يػػويق بالتضػػامف بػػيف المسػػؤولية التةصػػيرية والعةدية؟فنعتةػػد انػػ  
بيوجػػػػػػد نػػػػػػص فػػػػػػق الةػػػػػػانوف المػػػػػػدنق العراقػػػػػػق يةضػػػػػػق بالتضػػػػػػامف بػػػػػػيف المسػػػػػػؤوليتيف 

يػذلب بعػدـ ام انيػة الجمػا  0ف ال ةػ العةدية البااا( والتةصيرية الج از(.فالراي اليالب م
بػػيف المسػػػؤولية العةديػػة والمسػػػؤولية التةصػػيرية فػػػق دعػػوس وايػػػدة وذلػػؾ بختاف مػػػا مػػػف 

                                                           

 ( مف الةانوف المدنق ابردنق .094والمادة  ، ( مف الةانوف المدنق الجزااري909يةاب  ا المادة  -9
، المج ػػد الاػػانق مصػػادر ابلتػػزاـ، 9ج، الوسػػيط فػػق شػػرح الةػػانوف المػػدنق، عبػػد الػػرزاؽ السػػن وري -0

وعبػػػد ، .د. عبػػػد المجيػػػد الي ػػػيـ 242ص ، 0299 2ط، لبنػػػاف–بيػػػروت ، منشػػػورات الي بػػػق اليةوقيػػػة
مصػػػػادر ، . د.عبػػػػد المجيػػػػد الي ػػػػيـ 029ص، المصػػػػدر السػػػػابؽ، ميمػػػػد طػػػػ  البشػػػػير، البػػػػاقق الب ػػػػري

 .592ص ، ابلتزاـ
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( 5والتةػادـ  2وابت ػاؽ ع ػ  ابع ػا  مػف المسػؤولية،، 0،والتضػامف9ييث  مدس التعويض
مػػا مػػف لػػذلؾ اخت  ػػت ابرا  فػػق اليػػة اقتضػػا  المسػػت  ؾ يةػػ ، ل ػػف يػػت مس الةضػػا  داا، 

، الي وؿ ا ارلا فاادة ل مضرور وخاصة ل مست  ؾ باعتبارف الطرؼ الضعيؼ فػق العاقػة
، فيسػػتطيا المسػػت  ؾ ( فنعتةػػد انػػ  يم ػػف مسػػا لة الج ػػاز والييػػر ع ػػ  اسػػاس  التضػػامـ

الرجوع ع   اي من مػا بتعػويض  ػؿ مػا أصػاب  مػف ضرر،ويسػتطيا دافػا التعػويض أف 
فمػاا  اذا رجػا المسػت  ؾ ع ػ  ، لذا العب  عف  ال ػ يرجا ع   ابخريف بلةا  بعض 

تعػػػدد ابخطن ،وانمػػػا إلػػػ   ف ػػق لػػػذف الػػػدعوس نػػػرس اف بينظػػر الج ػػاز ل تعػػػويض ال امػػػؿ
، مةػػدار الضػػرر الػػذي اصػػيب المسػػت  ؾ نتيجػػة تعػػدد ابخطػػن إلػػ   يجػػب اف ينظػػر فةػػط

اشػػػػرة ويسػػػػتطيا الج ػػػػاز اف يرجػػػػا بػػػػدعوس اخػػػػرس ع ػػػػ  الػػػػذي تربطػػػػ  عاقػػػػة عةديػػػػة مب
يتـ انتخاب خبرا  لمعرفة درجة جسامة خطن  ػؿ  وفق دعوس الرجوع، بالمست  ؾ  البااا

ومػا المةػدار الػذي ، أي يػد ي ػوف الرجػوعإلػ   مف الج از واليير لتوزيا المسؤولية .ل ػف
فػػالراي الراجم،لنػػا يجػػب ، ومػػالو ابسػػاس الةػػانونق يجػػري تيديػػد لػػذا المةػػدار، يرجػػا بػػ 

ف الج از واليير ع   مةدار جسامة الخطن الذي صدر عف  ؿ وايد توزيا المسؤولية بي
وب ذا اخذ ، وع   مةدار فاع ية لذا الخطن فق التسبب فق ايةاع الضرر وايداا ، من ما

المشػػػرع العراقػػػق الػػػذي يةضػػػق بػػػاف لمػػػف دفػػػا التعػػػويض ب ام ػػػ  يػػػؽ الرجػػػوع ع ػػػ  بةيػػػة 
ابيػػواؿ وع ػػ  قػػدر جسػػامة  المسػؤوليف المتعػػدديف معػػ  بنصػػيب تيػػددف المي مػة بيسػػب

                                                           

امػػػا فػػػق المسػػػؤولية ، فػػػق المسػػػؤولية العةديػػػة بي ػػػوف التعػػػويض اب عػػػف الضػػػرر المباشػػػر المتوقػػػا -9
 غير متوقا .أو  وا   اف متوقعاالتةصيرية في وف التعويض عف اي ضرر مباشر س

امػا فػق المسػؤولية التةصػيرية فالتضػامف اابػت ، فػق المسػؤولية العةديػة بيابػت التضػامف اب بات ػاؽ -0
 بي ـ الةانوف.

وبيجػػػوز ابع ػػػا  فػػػق ، يجػػػوز ابع ػػػا  ابت ػػػاقق مػػػف المسػػػؤولية بوجػػػ  عػػػاـ فػػػق المسػػػؤولية العةديػػػة -2
 المسؤولية التةصيرية .

 94بأو  سػػنوات2المسػػؤولية العةديػػة بخمػػس عشػػرة سػػنة،اما المسػػؤولية التةصػػيرية فتتةػػادـ تتةػػادـ  -5
 سنة ع   يسب ابيواؿ.
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التعدي الذي وقا مف  ؿ من ـ فاف لػـ يتيسػر تيديػد قسػط  ػؿ مػن ـ فػق المسػؤولية  ػاف 
 ( مف الةانوف المدنق العراقق.0/فؽ099المادة  إل   التوزيا ع ي ـ بالتساوي استنادا

 بما ضمنه لية ر وع ال هاز عمى التاب : آالفرع الثاني

ف المػػػدنق ع   ل مسػػؤوؿ عػػػف عمػػؿ الييػػػر يػػػؽ ( مػػف الةػػػانو 002تػػنص المػػػادة   
ب ػؿ  الرجوع ع ي  بما ضػمن (،فاف لػذا المػادة قػد م نػت الج ػاز مػف الرجػوع ع ػ  التػابا

التعويضات التق يدفع ا عف ابخطن  التق يرت ب ا تابعولا تعويضا  ل مست   يف مف ت ؾ 
ا  فمػػػدار بيانػػػا ابخطػػػن ، ل ن ػػػا لػػػـ تيػػػدد الطريةػػػة التػػػق يم ػػػف الرجػػػوع ع ػػػ  التػػػابا. إذ

يتميور يوؿ ابجابة ع ػ  السػؤاؿ التالق،مػالق ابليػة التػق يجػب ع ػ  الج ػاز اتباع ػا 
لاجابػػة ع ػػ  ذلػػؾ ييػػتـ ع ينػػا اف  فػػق سػػبيؿ اسػػتعماؿ ية ػػا فػػق الرجػػوع ع ػػ  تابعي ػػا؟

فةػد ، المختص فق لذا الجانػب، 02949( لسنة 29قانوف التضميف المرقـ  إل   نتطرؽ
ع   يضػػمف الموظػػؼ اوالم  ػػؼ بخدمػػة عامػػة قيمػػة ابضػػرار التػػق  ( منػػ 9نػػص المػػادة 

مخال تػػ  الةػػوانيف والةػػرارات وابنظمػػة أو  ت بػػدت ا الخزينػػة العامػػة بسػػبب المالػػ  أوتةصػػيرف
والتع يمات( ؟ل ف ما لػو ابختصػاص الػدقيؽ ل ةػانوف ؟لػؿ يخػتص بتم ػيف الج ػاز مػف 

باشػػػرة أـ ابضػػػرار التػػػق ييػػػدا ا تضػػػميف التػػػابا عػػػف ابضػػػرار التػػػق ييػػػدا ا ل خزينػػػة م
ل يير المسػػت  ؾ( ؟اـ اف الػػنص يشػػمؿ  ػػا اليالتيف الخزينػػة العامػػة والييػػر( ؟ وبالتػػالق 

( مػػػف 002يجػػػوز ل ج ػػػاز اسػػػتعماؿ ية ػػػا فػػػق الرجػػػوع ع ػػػ  التػػػابا المةػػػررة فػػػق المػػػادة 
 الةػػانوف المػػدنق بالمبػػال  التػػق تػػدفع ا ل مسػػت  ؾ نتيجػػة خطػػن تابع ػػا عػػف طريػػؽ تضػػميف

استصػدار ي ػـ قضػااق يةػرر مديونيػة التػابا إلػ   التابا مباشرة بت ػؾ المبػال  دوف ياجػة
ل ج ػػاز ؟ يبػػدو لنػػا اف قػػانوف التضػػميف يةتصػػر ع ػػ  قػػدرة الج ػػاز ع ػػ  تضػػميف التػػابا 
بػػالطريؽ المباشػػرعف ابضػػرار التػػق تصػػيب الخزينػػة مباشػػرة بسػػبب ممارسػػة التػػابا عمػػا  

أو  ت ػػؼ الم مػػات التػػق فػػق ع دتػػ إلػػ   يػػؤدي عم ػػ  وذلػػؾ عنػػدما، مػػف اعمػػاؿ وظي تػػ 
امػا التعػويض ، عمػدا  منػ أو  نةصػاف اقيام ػا المػابأو  يتسبب فق نةصان اأو  ضياع ا

                                                           

لسػنة 90اليػق قػانوف التضػميف المػرقـ  0294لسػنة  29مف قػانوف التضػميف99المادة إل   استنادا -9
0229 . 
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فػق اانػا   التق يدفع  الج از عف ابضرار التق اصيب ب ا المست  ؾ بسبب خطن التػابا
تػػػػق عنالػػػا قػػػػانوف اشػػػرة والف ػػػو لػػػػيس مػػػف قبيػػػؿ ابضػػػػرار المب، قيامػػػ  بواجبػػػات وظي تػػػػ 

مػػػػف قػػػػانوف ( 2نػػػػص المػػػػادة  إلػػػػ   بػػػػالرجوع، ويم ننػػػػا ابسػػػػتدبؿ ع ػػػػ  ذلػػػػؾ، التضػػػػميف
 التضميف ع   ييػدد مب ػ  التضػميف ع ػ  وفػؽ ابسػعار السػاادة بتػاريخ مصػادقة الػوزير

الميػافظ ع ػ  قػرار ال جنػة التيةيةيػة المشػ  ة بموجػب أو  الج ة غير المرتبطػة بػوزارةأو 
(مػػف لػػذا الةػػانوف ع ػػ  اف تسػػت مؿ اجػػرا ات التيةيػػؽ والمصػػادقة 0لمػػادة البنػػد اوب(مف ا

( يوما  مف تاريخ يصوؿ الضرر( فنستنت  مف لذف المادة اف 12خاؿ مدة بتزيد ع   
مب   التضميف ييدد وفؽ ابسػعار السػاادة بتػاريخ المصػادقة ع ػ  قػرار ال جنػة التيةيةيػة 

قػػػػرارات الميػػػػا ـ الةاضػػػػية  ف ع ػػػػ  ضػػػػو تيديػػػػد مب ػػػػ  التضػػػػميإلػػػػ   اي بتوجػػػػد اشػػػػارة
بتعػػػويض الييػػػر  المسػػػت  ؾ، بتخػػػاذف اساسػػػا  لمب ػػػ  التضػػػميف .ع يػػػ  نعتةػػػد اف الج ػػػاز 

وفػػػؽ الطريػػػؽ ابسػػػتانااق الخػػػاص اي وفػػػؽ قػػػانوف ، بيسػػػتطيا اقتضػػػا  يةػػػ  مػػػف التػػػابا
وانما يجب ع ي  اف يتةدـ بدعوس مستة ة ليستيصؿ ع   ي ـ قضااق جديػد ، التضميف

الةواعػػد العامػػة والػػ  صػػايب الوبيػػة إلػػ   ر ذلػػؾ اليؽ،ف نػػا يضػػطر الج ػػاز ال جػػو يةػػر 
( مػػف قػػانوف 01وذلػػؾ اسػػتنادا الػػ  ، العامػػة الميػػا ـ المدنيػػة ل  صػػؿ فػػق لػػذا الموضػػوع

المرافعػػػػػات المدنيػػػػػة العراقػػػػػق الػػػػػذي ينص تسػػػػػري وبيػػػػػة الميػػػػػا ـ المدنيػػػػػة ع ػػػػػ  جميػػػػػا 
الي ومػػػػة وتخػػػػتص بال صػػػػؿ فػػػػق  افػػػػة ابشػػػػخاص الطبيعيػػػػة والمعنويػػػػة بمػػػػا فػػػػق ذلػػػػؾ 

بالرغـ مف اقرارنا بت ؾ الطريةة ل ف نعتةػد اف ( المنازعات اب ما ما استان  بنص خاص
 ييػػث يطمػػاف التػػابا، ويخ ػػؽ روح التسػػيب لػػدس التػػابعيف، في ػػا مضػػيعة ل وقػػت ول ج ػػود

ار والػذي يبعػد خطػر اعسػ، الج ػاز باعتبػارف الطػرؼ الم ػق إل   اف المست  ؾ يرجاإل  
الرجػػػوع ع يػػػ  بمػػػا دفػػػا اب بعػػػد ب يم نػػػ  اف الج ػػػاز إلػػػ   ويطمػػػاف  ػػػذلؾ، التػػػابا عنػػػ 

استيصاؿ ي ـ قضااق بذلؾ،وليس بعيدا مػا قػد ييصػؿ فػق  ػا الػدعوييف مػف مماط ػة 
 .واطالة امد النزاع
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 املبحث انثانث
 مسؤَنيت انشركاث انفاحصت املتعاقدة مع اجلٍاز جتاي املستٍهك

يانا اف نس ط الضو  ع   الشر ات ال ايصة ومدس مسؤوليت ا يةتضق ا ماب لب 
اااػػػة مطالػػػب نخصػػػص ابوؿ من ػػػا إلػػػ   نةسػػػـ لػػػذا المبيػػػثستجػػػاف المسػػػت  ؾ، فع يػػػ  

بينمػا ن ػرد المط ػب الاػانق ألنعةػاد مسػؤولية الشػر ات بينمػا ، لتعاقد الج از مػا الشػر ات
 ن رس المط ب الاالث لصور الجزا ات فق عةود الشر ات . 

 املطهب االَل
 انشركاث انفاحصت َدَرٌا يف انتقييس َانسيطرة انىُعيت

وفػػتم العديػػد مػػف المنافػػذ اليدوديػػة ، شػػ د العػػراؽ بعػػد رفػػا العةوبػػات ابقتصػػادية 
تػػدفةا  بيػػرا ل بضػػااا المسػػتوردة ومػػف مخت ػػؼ المناشػػئ ولشػػت  ، البريػػة والبيريػػة والجويػػة

وبػػػد  عػػػدد النمػػػاذج ، سػػػية وابنشػػػااية والنسػػػيجيةانػػػواع السػػػ ا اليذاايػػػة وال يمياويػػػة وال ند
مةػر الج ػاز ا بػر مػف إلػ   المرس ة مف المنافذ اليدودية مػف قبػؿ ال ياػة العامػة ل  مػارؾ

ت ػدس البضػااا إلػ   ممػا سػبب تػاخر نتػاا  ال يػص وادس، ابم انيات المتاية ل  يػص
اعتػراض إل   ما ادسم، ذلؾ عدـ وجود مخازف  بيرة فق المنافذ اليدوديةإل   بابضافة

ابعتمػاد ع ػ  إل   المستورديف ع   اتلية المتبعة . وبنا   ع   ماتةدـ فةد اتج  الج از
مػف خػاؿ طػرؼ االػث فنػق ميايػد ، برنام  الت تيش وال يص قبؿ التوريد فق ب ػد المنشػا

ولػػو اسػػ وب مػػف اسػػاليب ، ومنيػػ  شػػ ادة المطابةػػة مػػف قب  ػػا قبػػؿ الشػػيف، ومعتمػد دوليػػا
الجػػػػودة المتعػػػػارؼ ع يػػػػ  فػػػػق التجػػػػارة الدوليػػػػة منػػػػذ السػػػػبعينات ضػػػػمانا  ليةػػػػوؽ  ضػػػػماف

لػػذا تػػـ التعاقػػد مػػا 9، وضػػمانا ليةػػوؽ المسػػت  ؾ بيةػػا  ، المسػػتورد اساسػػا  وفػػؽ المواصػػ ة
، 0299شر ات فايصة اجنبية ل ةياـ بت ؾ الم مة والذي بدأ التن يذ فػق ابوؿ مػف ايػار/

مػػف قػػػانوف الج ػػاز والػػػذي جػػا  ضػػػمف ( /اامنػػػا 2مػػادة  الإلػػػ   ُمسػػتن دا  الج ػػاز فػػػق ذلػػؾ
                                                           

ادر عػػػف الج ػػػاز المر ػػػزي دليػػؿ برنػػػام  الت تػػػيش وال يػػػص قبػػػؿ التوريػػػد ل مسػػتورديف،لذا الػػػدليؿ صػػػ-9
 ل تةييس والسيطرة النوعية االعراقق .
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الػػػداؼ الج ػػػاز الػػػذي يػػػنص ع   اجػػػرا  ال يوصػػػات والتياليػػػؿ وابختبػػػارات والبيػػػوث 
عف طريؽ تخويؿ مختبرات معتمدة ل ةياـ ، أو الخاصة بالتةييس والسيطرة النوعية مباشرة

اقد ما الشر ات ال ايصة ،بينما بنجد لدس المشرع الجزااري وابردنق التع( ب ذف الم مة
ل يػػػػػػػػػص البضػػػػػػػػػااا المسػػػػػػػػػتوردة .ومػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػر ات التػػػػػػػػػق تعاقػػػػػػػػػد الج ازمع ػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػق 

 9cotecna) ،0Baltic control،2Tuv Rheinland ،Bureau veritasشػػر ة
5،SGS 4يػد  بيػر،إلػ   ( واف العةود المبرمة ما الشر ات جميع ا قد جا ت متشػاب ة 

( السويسرية التق تـ فسخ عةدلا . ما سػ  دت SGSابف باستانا  شر ة إل   ومستمرة 9
لياػػػػة التةيػػػػيس والسػػػػيطرة النوعيػػػػة فػػػػق اق ػػػػيـ  وردسػػػػتاف لػػػػق ابخػػػػرس ببرنػػػػام  ال يػػػػص 
والت تيش قبؿ التوريد وتعاقدت ما ن س الشر ات التػق تعاقػد مع ػا الج از،ع مػا اف عةػد 

مػػا عةػػود  واف عةػػود ال ياػػة جػػا ت متشػػاب ة، مسػػتمرة ليػػد ابف SGSال ياػػة مػػا شػػر ة
                                                           

9- cotecna  ابؼ 5222م تػب ولػدي ا  922وتمت ػؾ  9192ولػق شػر ة سويسػرية تاسسػت سػنة )
 5/92/0299تػاريخ الزيػارة  www.cotecna.com: http//ينظر الموقا اب ترونق التالق : موظؼ

. 
0- Baltic control  ولػق تم ػؾ م اتػب فػق دوؿ مخت  ػة  9122ولػق شػر ة دنمار يػة تاسسػت سػنة

http :: ل مزيػػػػػػػػػػد ينظرالموقػػػػػػػػػػا اب ترونػػػػػػػػػػق، م تػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػق انيػػػػػػػػػػا  العػػػػػػػػػػالـ 952بواقػػػػػػػػػػا 
//balticcontrol.com/about5/92/0299الزيارة  تاريخ. 

2 - tuv Rheinlad  م تػب  422عػاـ وتم ػؾ ا اػر مػف  952ولق شػر ة المانيػة تاسسػت قبػؿ ا اػر
 موظؼ . 99222دولة ولدي ا ا ار مف  94فق ا ار مف 

(دولػػة مػػف 952ويوجػػد لػػدي ا فػػروع فػػق  9209ال رنسػػية اسسػػت سػػنة  Bureau veritaشػػر ة -5
http :: اجا الموقا اب ترونق( الؼ موظؼ،ل مزيد ر 21222( م تب ويب   عدد موظ ي ا 122خاؿ 

//www.bureauveritas.com/  5/92/0299تاريخ الزيارة . 
 9222( دولػػة، مػػف خػػاؿ952ـ ولػػدي ا فػػروع فػػق   9292السويسػػرية تاسسػػت سػػنة  sgsشػػر ة  -4

ولمزيػػػد مػػػف الت صػػػيؿ راجػػػا الموقػػػا : موظػػػؼ 41222العػػػالـ ولػػػدي ا  الػػػؼ م تػػػب فػػػق مخت ػػػؼ انيػػػا 
 .  5/92/0299تاريخ الزيارة http: //www.sgs.com: اب ترونق التالق

وانمػا ، ات ان ػـ لػـ يزودونػا بػاي عةػد، رغـ زيارتنا ل ج از والط ب من ـ بتزويدنا بنسػخة مػف العةػود -9
 فةط مع ومات ش  ية عف العةد . 

http://www.cotecna.com/
http://balticcontrol.com/aboutتاريخ
http://balticcontrol.com/aboutتاريخ
http://balticcontrol.com/aboutتاريخ
http://www.bureauveritas.com/%20تاريخ%20الزيارة%204/10/2016
http://www.bureauveritas.com/%20تاريخ%20الزيارة%204/10/2016
http://www.bureauveritas.com/%20تاريخ%20الزيارة%204/10/2016
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،مػػا بعػػض ابختافػػات ماػػؿ يالػػة اصػػدار شػػ ادة مطابةػػة غيػػر 9يػػد  بيػػرإلػػ   الج ػػاز
صػػييية ي ػػرض ع ػػ  الشػػر ة غرامػػة ماليػػة يعػػادؿ عشػػرة اضػػعاؼ اجػػور اصػػدار شػػ ادة 

ول ػف بػالرغـ  0بينمػا فػق عةػود الج ػاز خمسػة اضػعاؼ ذلػؾ .، المطابةة غير الصػييية
( مػػػػف قػػػػانوف وزارة التخطػػػػيط بق ػػػػيـ 9االاػػػػة /مػػػػف تاسػػػػيس لياػػػػة ابق ػػػػيـ وفػػػػؽ المػػػػادة  ال

الػػػذي يػػػنص ع ػػػ   تتػػػالؼ الػػػوزارة مػػػف التشػػػ يات  0229( لسػػػنة 9 وردسػػػتاف المػػػرقـ  
، لياػػػة التةيػػػيس والسػػػيطرة النوعيػػػة فػػػق ابق ػػػيـ يراسػػػ ا موظػػػؼ بدرجػػػة مػػػديرعاـ: التاليػػػة

تػرتبط ياصؿ ع   ش ادة جامعية اولية يمػارس م امػ  وفػؽ الصػاييات المخولػة اليػ  و 
نػرس مػف ابولػ  اف يػتـ ، ( ب ا مديريات التةييس والسيطرة النوعية فق ميافظػات ابق ػيـ

التعاقد ما الشر ات ال ايصة مف قبؿ وزارة تخطيط ابق يـ وليس مف قبؿ لياػة التةيػيس 
 ػػػػػوف ال ياػػػػػة بتم ػػػػػؾ قػػػػػانوف خػػػػػاص ب ػػػػػا يػػػػػنظـ اعمال ػػػػػا ، والسػػػػػيطرة النوعيػػػػػة لاق ػػػػػيـ

ليػػد  9191( لسػػنة 45قػػانوف الج ػػاز المػػرقـ  إلػػ   فػػق ذلػػؾ تندوانمػػا تسػػ، وصػػاييات ا
ابف .لػػذا واف اجػػور مػػنم شػػ ادة المطابةػػة طبةػػا لػػنص العةػػد المبػػـر مػػا الج ػػاز ت ػػوف 

( امانوف الؼ 22222فاذا  انت قيمة البضاعة لياية ، يسب سعر البضاعة المستوردة
  مػا زاد امػف البضػاعة زاد دوبر،ول ػذا  202دوبرامري ػق ي ػوف اجػور شػ ادة المطابةػة 

أو  اجػػور اصػػدار شػػ ادة المطابةػػة ل ػػف قػػد يتةاضػػ  الشػػر ات ال ايصػػة مػػف المسػػتورديف
 مػػػػػا فع ػػػػػت ، مػػػػػف المسػػػػػت   يف فػػػػػق بعػػػػػض ابييػػػػػاف اجػػػػػور ا اػػػػػر ممػػػػػا لػػػػػو ميػػػػػدد لػػػػػ 

الةضػػػا  العػػػادي واسػػػترداد إلػػػ   ابلتجػػػا  ف نػػػا يسػػػتطيا مػػػف دفػػػا الزيػػػادة( SGSشػػػر ة 
ل ػػف يػػرس الػػبعض ،  وااػػد الةانونيػػة مػػف تػػاريخ المطالبػػة الةضػػاايةمادفعػػ  مػػف زوااػػد مػػا ال

                                                           

ود ال ياة جا ت متشاب ة لعةود الج از ييث تـ ج ب نسػخة مػف عةػد الج ػاز وع ػ  ضػوا  إفَّ عة -9
ابػػـر ال ياػػة مػػا الشػػر ات.ل ف بػػالرغـ مػػف مياوبتنػػا الياياػػة اب اننػػا لػػـ نط ػػا اب ع ػػ  فةػػرات بسػػيطة 

  ورقة وايدة( مف العةد.
ل تةيػيس والسػيطرة النوعيػة  مةاب ة ما السيد ميمود يسيف المنسق،الرايس السػابؽ ل ج ػاز المر ػزي -0

 .92/2/0299ومستشار فق لياة ابق يـ،تاريخ المةاب ة 
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ان  مف ابول  ابخػذ بعػيف ابعتبػار يسػاب  ميػة 9فيما يتع ؽ باجور ش ادات المطابةة،
، بن  لناؾ بضػااا ق ي ػة ل ػف قيمت ػا  بيػرة وبػالع س، البضاعة بدب  مف سعر البضاعة

 يصػػػ ا وتتط ػػػب ج ػػػدا  ا بػػػر وع ػػػ  بف البضػػػاعة ال بيػػػرة تتط ػػػب اخػػػذ عينػػػات ا اػػػر ل
ونيػػػػف نميػػػػؿ مػػػػا لػػػػذا الػػػػراي ونجػػػػد لػػػػو اخػػػػذ  خػػػػاؼ ذلػػػػؾ بالنسػػػػبة ل بضػػػػاعة الصػػػػييرة،

باليسػػباف  ميػػة البضػػاعة بػػدب  مػػف قيمت ػػا لتةػػدير اجػػور مػػنم شػػ ادة المطابةػػة مػػف قبػػؿ 
الي ومػػػػة إلػػػػ   تػػػػدفا، %( مػػػػف ابجػػػػور السػػػػالؼ الػػػػذ ر22الشػػػػر ات. ع مػػػػا  اف نسػػػػبة 

%( ليسػػاب الج از،بينمػػا فػػق ابق ػػيـ يػػذلب 94%( لػػوزارة الماليػػة و 94قػػا بوا، العراقيػػة
، وزارة ماليػة ابق ػيـ وسػبب ذلػؾ جمػود ال ياػة وعػدـ تطػوير ن سػ اإلػ   جميا لذف النسػبة

لػػذلؾ نةتػػرح ع ػػ  ي ومػػة ابق ػػيـ اف يػػتـ التياضػػق عػػف نسػػبة معينػػة ل ياػػة ابق ػػيـ ل ػػق 
 تستطيا ت ويف ن س ا .

 املطهب انثاوي
 وعقاد مسؤَنيت انشركاث انفاحصت جتاي املستٍهكا
ينعةد مسؤولية الشر ات ال ايصة تجاف المست  ؾ بتوافر الخطن والضرر والعاقة  

،لق اصدار ش ادة مطابةة 0فالخطن الموجب لمسؤولية الشر ة ال ايصة ، السببية بين ما
رط تػػػوافر ويشػػػ، والػػػذي يػػػنجـ عنػػػ  ضػػػرر ل مسػػػت  ؾ، غيػػػر صػػػيييية ل سػػػ ا المسػػػتوردة

وبياجػػة لاطالػػة لنػػا بننػػا تناولنػػا ، العاقػة السػػببية بػػيف خطػػن الشػػر ة وضػػرر المسػت  ؾ
ل ف مانريد اضافت  ، ذلؾ فيما سبؽ عند البيث عف مسؤولية الج از بمزيد مف الت صيؿ

لنا اف مسؤولية الشر ات يم ف اف ينعةد ليس تجاف المسػت  ؾ فةػط وانمػا قػد ي ػوف تجػاف 
المستورد،فالبنسػػػػػبة لػػػػػاوؿ يظ ػػػػػر مسػػػػػؤولية الشػػػػػر ة عنػػػػػدما يخطػػػػػن أو  جنبػػػػػقالُمنػػػػت   اب

                                                           

مػدير السػيطرة النوعيػة فػق وزارة التجػارة والصػناعة فػق اق ػيـ ، ل ذا يرس السيد طػارؽ سػعدي سػعيد -9
 .9/1/0299تاريخ الزيارة ،  وردستاف العراؽ

ل ػػف ربمػػا فػػق المسػػتةبؿ يػػتـ ، المسػػتوردةاف م مػػة الشػػر ات ال ايصػػة ابف لػػق فةػػط فيػػص السػػ ا  -0
 فنيف نتناوؿ مسؤولية الشر ات بما ع ي ا فق الوقت الياضر .، التعاقد مع ا ع   مواضيا اخرس
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بمطابةة الس عة ابجنبية والػذي يسػتتبا ذلػؾ عػدـ مػنم الشػر ة شػ ادة المطابةػة ع مػا  اف 
مةاضػػاة  ف نػػا يسػػتطيا الُمنػػت   ابجنبػػق، السػػ عة فػػق ابصػػؿ مطابةػػة ل مواصػػ ة المط وبػػة

وبالتالق سبب ل  ، عزؼ المستورد الشرا  من  الشر ة ال ايصة بسبب خطنف الذي بسبب 
امػػا بالنسػػبة لمسػػؤولية الشػػر ات تجػػاف المسػػتورد فت ػػوف مسػػؤوليت  اوضػػم فمػػاا  ، ضػػررا  

فػاذا تػـ فيصػ  ، العراؽإل   عندما تمنم الشر ة ش ادة مطابةة لس عة معينة ويتـ ادخال 
 ػػزة الرقابيػػة ابخػػرس مػػف قبػػؿ ابجأو  داخػػؿ العػػراؽ مػػف خػػاؿ الجػػوبت السػػوقية ل ج ػػاز

ف ػق لػػذف اليالػة يت ػؼ السػػ عة،ف نا يسػتطيا المسػتورد مةاضػػاة ، وتبػيف ان ػا غيػػر مطابةػة
الشر ة ال ايصة ل ضرر المادي نتيجة اتاؼ الس عة والضرر ابدبق فق خسارة سمعت  

 التجارية . 

 املطهب انثانث
 صُر اجلساءاث يف عقُد انشركاث انفاحصت مع اجلٍاز

ونبػػيف اليرامػػػات ، لػػذا المط ػػب تعػػويض المسػػت   يف فػػق ال ػػرع ابوؿنبيف فػػق سػػ
امػػا ال ػػرع الاالػػث وابخيػػر فخصصػػناف ل سػػخ عةػػود ، الماليػػة ع ػػ  الشػػر ات فػػق فػػرع اػػاف

 الشر ات ال ايصة .
 تعويا المستهمكين: ع االولالفر 

عنػػػدما يتسػػػػبب الشػػػػر ات ال ايصػػػة بضػػػػرر ل مسػػػػت   يف نتيجػػػة منيػػػػ  شػػػػ ادات  
ف ػػق لػػذف اليالػػة يسػػتطيا المسػػت  ؾ مةاضػػاة الشػػر ة عػػف ، صػػييية ل سػػ امطابةػػة غيػػر 

ولذا مانصت ع ي  عةود الج از ما الشر ات ييػث نػص ع ػ  ، ابضرار التق تصيب ـ
دفػا -9 فق يالة ابوت اصدار ش ادة مطابةة غير صييية يتوجب ع   الشر ة مػاي ق

يجػػة اصػػدار شػػ ادة مطابةػػة المسػػت  ؾ( نتأو  مب يػػا  تعويضػػق ل ج ػػة المتضررة المسػػتورد
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ل ف نجػد انػ  لػو يػذؼ   مػة  ،9( غير صييية مف قبؿ الشر ة يسب ماتيددف الميا ـ
المستورد والمست  ؾ ل ػاف اجدر،بنػ  ربمػا يةاضػق الشػر ة اشػخاص اخػريف ماػؿ الُمنػت   
اوالبااا اوالموزع .ل ف نعتةد اف ل مست  ؾ بييؽ ل  الرجوع ع   الج ػاز لمةاضػات  عػف 

: اول ػا نػص العةػود التػق بينالػا ان ػا  . اانيػا، بسػباب عديػدة، الشػر ات ال ايصػة اخطػا 
إف الشػػػػر ات ، امػػػػا السػػػػبب ابخيػػػػر، خاصػػػػا ل شػػػػر ةأو  اف الج ػػػػاز ب ي عدػػػػد خ  ػػػػا  عامػػػػا

، ( مػػف الةػػانوف المػػدنق091بتعتبػػر تابعػػة  ل ج ػػاز ل ػػق يتيمػػؿ مسػػؤوليت ا وفػػؽ المػػادة  
 0المعنوية المستة ة واستةال ا الذاتق . فالشر ات ال ايصة ل ا شخصيت ا

 الغرامات المالية: الفرع الثاني

بان ػػػػا مب ػػػػ  مػػػػالق ت رضػػػػ  الج ػػػػاز : يم ػػػػف تعريػػػػؼ اليرامػػػػة مػػػػف م  ػػػػـو الج ػػػػاز 
ومنصػػوص ع يػػ  فػػق العةػػد وتسػػتيؽ اليرامػػة عنػػد اخػػاؿ الشػػر ات ال ايصػػة بالتزامات ػػا 

ةػد فايم ػف ل ج ػاز زيػادة اليرامػة ولما  اف مصدر اليرامات لق نصػوص الع، التعاقدية
وبالمةابػػػػؿ لػػػيس ل شػػػػر ات ال ايصػػػة ابعتػػػػراض ع ي ػػػا بيجػػػػة اف ، عػػػف المب ػػػػ  الميػػػدد

 مػػا ، اف الضػػرر مػػف الضػػدلة بييػػث بتتناسػػب مػػا اليرامػػةأو  الج ػػاز لػػـ يصػػب ا ضػػرر
فاليايػػة مػػف لػػذف اليرامػػة ، تيديػػد مةػػدارلاأو  مػػا لية ػػا بي  ػػؼ الج ػػاز باابػػات اف ضػػررا

انما ، اف الج از لية ا ضرر مف ذلؾأو  س لمجرد معاقبة الشر ات ع   خطن ارت ب لي
ويػػتـ  2ت مػػف اليايػػة بالدرجػػة ابولػػ  فػػق يمايػػة المسػػت  ؾ ويسػػف انتظػػاـ عمػػؿ الج ػػاز.

ف ق لذف ، تيريـ الشر ات ال ايصة فق يالة ابوت اصدار ش ادة مطابةة غير صييية
                                                           

تػػـ الػػنص ع ػػ  لػػذف ال ةػػرة فػػق عةػػود لياػػة ابق ػػيـ والتػػق يصػػ نا ع ػػ  فةػػرات بسػػيطة من ػػا  ورقػػة  -9
 ب نسخة مف عةد الج از وع   ضوا  ابرمت ييث تـ ج، وايدة(،والتق جا ت متشاب ة لعةود الج از

 ال ياة ما الشر ات.
المؤوسسػػػة اليدياػػػة ، 0290 -9الييػػػر،طإلػػػ   ااػػػر العةػػػد بالنسػػػبة، د.سػػػامق يسػػػف نجػػػـ اليمػػػدانق -0

 .900ص ، لبناف -ل  تاب
-دار الجامعػػػػة الجديػػػػدة، 0294-9ط، عةػػػػود ت ػػػػويض المرفػػػػؽ العػػػػاـ، د.ابػػػػو ب ػػػػر ايمػػػػد عامػػػػاف -2

 . 094-095ص ، ابس ندرية
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اضػػعاؼ اجػػور اصػػدار شػػ ادة المطابةػػة غيػػر اليالػػة ت ػػرض ع ي ػػا غرامػػة تعػػادؿ خمػػس 
بينما اليرامة فق عةود لياة ابق يـ عشرة اضعاؼ ولذا ماجا  فق ايػد بنػود ، الصييية

الذي نص ع   فق يالة ابوت اصدار ش ادة غير صػييية يتوجػب ع ػ  ، عةود ال ياة
طابةػة دفا مب يا  تعويضيا  ل  ياة يعادؿ عشرة اضػعاؼ اجػور اصػدار شػ ادة الم: الشر ة

ل ػػف مانايظػػ  فػػق العةػػد انػػ  اسػػتخدـ   مػػة ، غيػػر الصػػييية والتػػق موضػػوع الخػػاؼ(
فنػػرس اف التعػػويض يسػػتيؽ فػػق يالػػة يصػػوؿ ضػػرر بينمػػا ، تعػػويض بػػدب  مػػف اليرامػػة

اليرامػػػة بيشػػػترط الضػػػرر فيػػػ  في ػػػرض ليسػػػف انتظػػػاـ سػػػير عمػػػؿ الج ػػػاز فمػػػاا اذا تػػػـ 
العاقػة فػق ايػدس المنافػذ اليدوديػة مػف   شؼ س عة معينة غير مطابةػة ل مواصػ ة ذات

 ف نػا لػـ يصػيب الج ػاز، قبؿ موظ ق الج از،بعػد اف منيت ػا الشػر ة شػ ادة مطابةػة ل ػا
المسػػت  ؾ ضػػرر مػػف ذلػػؾ،ول ف مػػا ذلػػؾ ي ػػرض غرامػػة ع ػػ  الشػػر ة،فنةترح اف يػػتـ أو 

  تافػػق ذلػػؾ مسػػتةبا  فػػق عةػػود الج ػػاز وال ياة.لػػذا وقػػد تػػـ فػػرض غرامػػات ماليػػة ع ػػ
جميػػػا شػػػر ات ال ايصػػػة المتعاقػػػدة مػػػا الج ػػػاز نتيجػػػة اصػػػدار شػػػ ادات مطابةػػػة غيػػػر 

 لتق فسخ عةدلا و اف مف بيف اسبابا( السويسرية( SGSوخاصة شر ة9، صييية

 0 فسخ عةدلا مني ا لش ادات مطابةة غير صييية .
 فسخ عقود الشركات الفاحصة: الفرع الثالث

ؼ الج از،ييػػػػث يةػػػـو الج ػػػاز بزيػػػػارة تخضػػػا الشػػػر ات ال ايصػػػػة لرقابػػػة واشػػػرا 
المنافػػػػذ اليدوديػػػػة ويةػػػػوـ بػػػػال يص العشػػػػوااق ل منتجػػػػات ل تا ػػػػد مػػػػف مػػػػدس إلػػػػ   م اجاػػػػة

ذلؾ يةـو الج از عف طريؽ إل   بابضافة، مطابةت ا لش ادة مطابةة الشر ات ال ايصة
 يػص العراؽ ضمف برنام  الإل   الجوبت السوقية بمراقبة الس ا المستوردة الذي دخ ت

أو  وفػػػق  ػػػؿ لػػػذا تطبػػػؽ الشػػػر ات ال ايصػػػة المواصػػػ ة الةياسػػػية العراقيػػػة، قبػػػؿ التوريػػػد
                                                           

موظ ػػػة فػػػق دااػػػرة السػػػيطرة النوعيػػػة بالج از،قسػػػـ متابعػػػة ، اتصػػػاؿ لػػػات ق مػػػا السػػػت ايمػػػاف ز ػػػق -9
 . 0/0/0299الشر ات ال ايصة،تاريخ ابتصاؿ 

مةػػػػاؿ متػػػػاح ع ػػػػ  الموقػػػػا ، السويسػػػػرية sgsمةاضػػػػاة شػػػػر ة إلػػػػ   دعػػػػوات، عمػػػػاد عمػػػػر يسػػػػيف -0
 . 5/92/0299تاريخ الزيارة  www.iraqhurr.org/a/24499301.html: http//: اب ترونق

http://www.iraqhurr.org/a/24499301.html
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، ال ػواام ال نيػةأو  ال واام ال نيػة التػق تتبنالػا الج ػاز، وعنػدما بتتػوفر المواصػ ة العراقيػة
ومػػػف 9فػػػيم ف ل شػػػر ات ال ايصػػػة اعتمػػػاد المواصػػػ ة العالميػػػة بعػػػد اخػػػذ موافةػػػة الج ػػػاز .

السويسػرية(ب  SGS  ج ػاز ل شػر ات ال ايصػة تبػيف ل ج ػاز،اف شػر ةخػاؿ متابعػة ال
ت تػػػـز ببنػػػود العةػػػد، ييػػػث  انػػػت تةػػػـو باصػػػدار شػػػ ادات مطابةػػػة غيػػػر صػػػييية مةابػػػؿ 
، تةاضي ا مبال   بيػرة مػف التجػار لتمريػر بضػااا غيػر مطابةػة ل مواصػ ات الخاصػة ب ػا

ياضػػق عػػف فيػػص بضػػااا أجػػور أ اػػر مػػف المت ػػؽ ع يػػ  مةابػػؿ الت مػػا  انػػت تتةاضػػ  0
ممػػػا اضػػػطر 2،تعيين ػػػا مػػػوظ يف ب يتمتعػػػوف بالمواصػػػ ات المط وبػػػةإلػػػ   التجػػػار إضػػػافة

بموجػػػب  تاب ػػػا المػػػرقـ  91/92/0299اخرلػػػا فػػػق 5توجيػػػ  اااػػػة انػػػذاراتإلػػػ   الج ػػػاز
فسػػخ العةػػد إلػػ   مػػا ادس، ( ل ػػف بػػالرغـ مػػف ذلػػؾ اسػػتمر الشػػر ة بمخال تػػ  ل عةػػد2499 

بعػػدما قػػد  انػػت باشػػرت بالعمػػؿ بشػػ ؿ  4/9/0290( فػػق 022 بموجػػب  تػػاب ـ المػػرقـ
ل ػػف الم  ػػت  4اي فسػػخ العةػػد بعػػد امانيػػة اشػػ ر مػػف المباشػػرة .، 9/4/0299رسػػمق فػػق

لػذا نػدعوا ، ل نظر اف لياة ابق يـ تعاقدت ما ت ؾ الشر ة بعدما فسخ عةدلا ما الج ػاز
زيد مف المتابعة وابشراؼ ل ا واف  اف وببد فنرجو م، لياة ابق يـ اعادة النظر فق ذلؾ

فنظف اف ان ا  ، .ل ف ما يايظ اف الج از قد استعمؿ   مة ان ا  العةد بدب مف ال سخ
جانب وايد  يتـ ان ا ف مفأو  العةد يتـ فق يابت ميددة ماؿ انت ا  المدة الزمنية ل عةد

ر ة بػػػاي مػػػف مػػػف الةواعػػػد العامػػة فػػػق العةػػػود ولػػو لػػػـ يخػػػؿ الشػػ اي مػػف الج ػػػاز اسػػتانا   
                                                           

مج ػة ، المواص ة الةياسية العراقيػة وسػي ة معتمػدة ل شػر ات ال ايصػة، عبد الستار خير ام النداؼ -9
 . 9ص، 0299تموز ، العدد السادس، افاؽ التةييس

 . المصدر السابؽ، عماد عمر يسيف -0
العراؽ، مةػاؿ إل   ان ا  التعاقد ما شر ة سويسرية ل ش  ا فق فيص البضااا الداخ ة، فاروؽ يسيف ميمد -2

 . 9/0/0299تاريخ اخر زيارة  fm.com-//imamhussain: http: متاح ع   الموقا اب ترونق
ع ػػ  اعػػذار المتعاقػػد مػػا ابدارة قبػػؿ فسػػخ العةػػد سػػوا  نػػص  اسػػتةر قضػػا  مج ػػس الدولػػة ال رنسػػق -5

 . 091ص ، المصدر السابؽ، راجا ابو ب ر ايمد عاماف، لـ ينصأو  ع ي  فق العةد
 تػاريخcosqc.gov.iq.: http//: راجا دليؿ الشر ات ال ايصة المتػاح ع ػ  موقػا الج ازالرسػمق -4
 2/0/0299ر زيارة اخ

http://imamhussain-fm.com/
http://cosqc.gov.iq.تاريخ/
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بينمػػا ، التزاماتػػ  اذا مػػا قُػػدرت ل مصػػ ية العامػػة ذلػػؾ، ف نػػا لػػيس ل شػػر ة سػػوس التعػػويض
نػػرس اف ال سػػخ يػػتـ اذا اخػػؿ ايػػد الطػػرفيف بالتزاماتػػ  التعاقديػػة ولػػذا مايصػػؿ مػػا شػػر ة 

SG لذا نةترح اف يستعمؿ   مة فسخ العةد بدب عف ان ا  العةد .ومف البنود الم مة فق،
نيبذ اف نشير الي ،اف لذا العةد يخضػا ل ةػوانيف العراقيػة وفػق يالػة يصػوؿ  العةد الذي

نػػػزاع بػػػيف الطػػػرفيف فيمػػػا يتع ػػػؽ بت سػػػيرالعةد اوتن يػػػذف يجػػػب ع ػػػ  الطرفػػػاف المياولػػػة فػػػق 
يػؿ إلػ   وفػق يػاؿ عػدـ الوصػوؿ، المةاـ ابوؿ يؿ النزاع مػف خػاؿ المشػاورات الوديػة

اـ ايد ابطراؼ خطيا الطرؼ ابخر بوجود ( ستوف يوما بعد اع92النزاع فق غضوف 
يتـ تسوية النزاع عف طريؽ التي يـ فماا وفؽ قواعد التي يـ لمر زدبق التابا ؿ ، النزاع

، وي ػػوف م ػػاف التي ػػيـ دبػػق( مي مػػة لنػػدف ل تي ػػيـ الػػدولق- مر ػػز دبػػق المػػالق الػػدولق
ة يدياػة مػف مناشػئ  ما الزمت العةػود الشػر ات بتزويػد الج ػاز بػاج زة ومعػدات مختبريػ

عالميػػػة فضػػػا عػػػف تاليػػػؿ مختبراتػػػ  وتطػػػوير قػػػدرة المنتسػػػبيف مػػػف خػػػاؿ ايجػػػاد فػػػرص 
 9تدريبية مدفوعة الامف لمنتسبق الج از .

                                                           

مةالة منشورة بعنواف التةييس والسيطرة النوعية تتعاقد ما شر ة المانية ل يػص البضػااا المسػتوردة  -9
 2/92تػػػػاريخ الزيػػػػارة ، www.iraqdirectory.com: متػػػػاح ع ػػػػ  الموقػػػػا اب ترونػػػق التػػػػالق، ل عػػػراؽ

/0299 . 
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 الخاتمة

 : االستنتا ات: اوالً 

( لسػػػػنة 45ُأسػػػػس الج ػػػػاز المر ػػػػزي ل تةيػػػػيس والسػػػػيطرة النوعيػػػػة بموجػػػػب الةػػػػانوف رقػػػػـ  -9
ولػػ  يػػؽ التمتػػا بجميػػا انػػواع التصػػرفات ، ة معنويػػةويتمتػػا الج ػػاز بشخصػػي، 9191

 الةانونية .
فيخػػرج مػػف نطػػاؽ ، إف جميػػا السػػ ا والخػػدمات بيػػدخؿ فػػق نطػػاؽ اختصػػاص الج ػػاز -0 

اختصػػػػاص  ػػػػؿ مػػػػف  التعػػػػامات اب ترونيػػػػة والمعػػػػدات العسػػػػ رية وم ػػػػردات البطاقػػػػة 
دور الج ػػاز الشػػػب  إلػػ   التموينيػػة والبضػػااا العػػابرة ل عػػراؽ والعةػػارات وابدوية(اضػػافة  

أدما ماعدا ذلؾ مف ابشيا  فيػدخؿ فػق نطػاؽ اختصػاص ، المعدـو فق مجاؿ الخدمات
 الج از .

 -2ال جػػاف الت تيشػػية  -0اعتمػػاد المواصػػ ات  -9اف صػػاييات الج ػػاز عديػػدة مػػف   -2
فجميػػا ( وسػػـ المصػػوغات -9شػػ ادة المعػػايرة -4شػػ ادة المطابةػػة  -5عامػػة الجػػودة 

أو  أي مطابةػػػة السػػػ عة، ييات باسػػػتانا  اعتمػػػاد المواصػػػ ة لػػػق المطابةػػػةلػػػذف الصػػػا
والخطػػػػا فػػػػق المطابةػػػػة قػػػػد يػػػػنجـ عن ػػػػا ضػػػػرر ، الخدمػػػػة مػػػػا المواصػػػػ ة الخاصػػػػة ب ػػػػا

 وبالتالق ين ض المسؤولية المدنية ل ج از.، ل مست  ؾ
الػتخ ص فػاف اراد الج ػاز ، إف التزاـ الج از لق التزاـ بتيةيؽ نتيجة ولػيس بػذؿ عنايػة -5

 ػاف نتيجػة سػبب ، مف المسؤولية يتيتـ ع ي  اقامة الدليؿ ع   اف عدـ تيةيؽ النتيجػة
 .خطن الييرأو  خطن المست  ؾأو  اجنبق مف قوة قالرة

المعم يػػػة( التػػػق تتبنالػػػا المشػػػاريا ابنتاجيػػػة م زمػػػة أو  اف المواصػػػ ة المعتمدة الةياسػػػية-4
 مف الج ػاز بايةػاؼ ابنتػاج بابضػافة يتـ صدور قرارسوواجبة التطبيؽ وبخاؼ ذلؾ 

بيرامة بتزيد أو  ايالة المخالؼ ل ميا ـ والي ـ ع ي  باليبس مدة بتتجاوز السنةإل  
مصػػػػادرة المػػػػػواد إلػػػػ   اضػػػػافة  ، ب  تػػػػا لػػػػػاتيف العةػػػػوبتيفأو  ع ػػػػ  خمسػػػػة ابؼ دينػػػػار

إلػػػػػػػ   والمنتجػػػػػػػات المعنيػػػػػػػة مػػػػػػػف السػػػػػػػوؽ ع ػػػػػػػ  ن ةػػػػػػػة المخالؼ،و ػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػؾ اسػػػػػػػتنادا
 مف قانوف الج از.( 92,90ة الماد
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إف المواصػػػ ة الةياسػػػية العراقيػػػة م زمػػػة وواجبػػػة التطبيػػػؽ فػػػق انيػػػا  العػػػراؽ مػػػف ييػػػث  -9
( مػػػػف قػػػػانوف الج از،بمػػػػا فػػػػق ذلػػػػؾ اق ػػػػيـ 99ابختصػػػػاص الم ػػػػانق بموجػػػػب المػػػػادة  

 وردسػتاف العػراؽ بف قػانوف الج ػػاز سػاري الم عػوؿ فػق ابق ػػيـ ويطبػؽ مػف قبػؿ لياػػة 
لعػػدـ امتا  ػػا قػػانوف خػػاص ب ػػا يػػنظـ اعمال ػػا ، لسػػيطرة النوعيػػة فػػق ابق ػػيـالتةيػػيس وا

 وصاييات ا 
إف أسػػػاس مسػػػؤولية الج ػػػاز عػػػف تابعيػػػ  فػػػق الةػػػانوف المػػػدنق العراقػػػق قػػػااـ ع ػػػ  خطػػػن  -9

م ترض بسيط قابؿ بابات الع س، فيستطيا اف ين ق الخطن الم ترض باابات ان  بذؿ 
ن ػػق العاقػػة السػػببية بػػيف الخطػػن ، أو والتوجيػػ  ع ػػ  التػػابا العنايػػة الواجبػػة فػػق الرقابػػة

 والضرر .الم ترض 
( مػف الةػانوف 091اف طبيعة مسؤولية الج از  ما وص  ا المشرع العراقق فػق المػادة   -2

ليسػػت مسػػؤولية مباشػػرة و مسػػؤولية غيػػر مباشػػرة قوام ػػا فعػػؿ اليير التػػابا( المػػدنق لػػق 
 المية ل درجة التق يشي  ا العام وف . تةـو ع   اساس ال عؿ الشخصق وب

اف اسناد المسػؤولية التةصػيرية ل ج ػاز تجػاف المسػت  ؾ بي ػـز وجػود رابطػة مباشػرة بػيف  -1
المسػػت  ؾ والج ػػاز بسػػنادف بػػؿ ي  ػػق اف يتػػوافر الخطػػا والضػػرر والعاقػػة السػػببية بػػيف 

 الخطا والضرر.
   تابعػ  ب ػؿ التعػويض الػذي دفعػ اعط  المشػرع العراقػق اليػؽ ل ج ػاز بػالرجوع ع ػ -92

( مػف الةػانوف المػدنق ع   ل مسػؤوؿ عػف 002ولذا ماجػا  فػق المػادة  ، المست  ؾإل  
 .عمؿ اليير يؽ الرجوع بما ضمن (

لةػػػػد تبنػػػػ  الج ػػػػاز المر ػػػػزي ولياػػػػة ابق ػػػػيـ برنػػػػام  ال يػػػػص والت تػػػػيش قبػػػػؿ واخيػػػػرا   -99
وذلػؾ بعػد سػةوط النظػاـ عػاـ ، ابمر التوريد،وذلؾ بالتعاقد ما الشر ات ال ايصة ل ذا

بسبب ابن تاح ابقتصادي والتجاري ع   ب داف العالـ، وصايب لػذا ابن تػاح  0222
تسػػػ يات  بيػػػرة ل مسػػػتورديف ممػػػا اسػػػتدع  ضػػػبط جػػػودة البضػػػااا ويمايػػػة المسػػػت  ؾ 

 لػذا، وسامت ، و انتا الج از وال ياة بتمت  اف المختبرات ال افية ل يػص جميػا السػ ا
وذلػؾ ضػمف برنػام  ال يػص فةد استعانتا بالشر ات ال يصة ل يص الس ا المستوردة 

 ابف.إل   والتق يعمؿ بت ؾ البرنام ، والت تيش قبؿ التوريد
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 : المقترحات: ثانيا

المقترحات التي يتعمق بقانون ال هاز المركزي لمتقييس والسيطرة النوعيـة رقـم : 1
 : 1171( لسنة 54)

/رابعػػػػا( مػػػػف الدسػػػػتور العراقػػػػق 992المػػػػادة  إلػػػػ   مػػػػة  المواصػػػػ ات(نةتػػػػرح اضػػػػافة     -9
المتع ػػؽ بالسػػ طات اليصػػرية ل ي ومػػة ابتياديػػة الػػذي يػػنص  تنظػػيـ امػػور المةػػاييس 

في وف النص المةتػرح  التػالق  تنظػيـ امػور المواصػ ات والمةػاييس ( والم اييؿ وابوزاف
اييات اليصػػرية ل سػػ طات ،ل ػػق ي ػػوف المواصػػ ات ضػػمف الصػػ( والم اييػػؿ وابوزاف

 ابتيادية وي تـز الجميا ب ا.
قانوف الج ػاز  يتيمػؿ الج ػاز مسػؤولية الخطػن فػق إل   نةترح اف يضاؼ النص التالق -0

 الخدمة ما المواص ة ذات العاقة( أو  مطابةة الس عة
( قػػػانوف الج ػػػاز ييػػػث جػػػا  92نايػػػظ لنػػػاؾ خ ػػػط فػػػق العبػػػارات ابخيػػػرة مػػػف المػػػادة  -2

مػػػػا مصػػػػادرة المػػػػواد  ...يخػػػػالؼ تطبيػػػػؽ المواصػػػػ ات الةياسػػػػية العراقيػػػػة يعاقػػػػب مػػػػف 
ومػػػف ، ومػػػف التػػػداوؿ والمنتجػػػات المعنيػػػة مػػػف السػػػوؽ، والمنتجػػػات المعنيػػػة مػػػف السػػػوؽ
فنةتػػرح تعدي ػػ  ع ػػ  النيػػو التػػالق  مػػا مصػػادرة المػػواد  .التػػداوؿ ع ػػ  ن ةػػة المخػػالؼ(

 .( ن ةة المخالؼ والمنتجات المعنية مف السوؽ ومنع ا مف التداوؿ ع  
بمػػا اف الدسػػتور يػػاتق فػػق مةدمػػة ال ػػـر التشػػريعق ل ةػػوانيف ع يػػ ، نةتػػرح اليػػا   ال ةػػرة   -5

( مػػف قػػانوف الج ػػاز الػػذي يػػنص ع   ي ػػوف قػػرار راػػيس مج ػػس 90االاػػا مػػف المػػادة 
وزيػػر التخطػػيط الصػػادر طبةػػا لي ػػـ ال ةػػرتيف اوب واانيػػا مػػف لػػذف المػػادة أو  التخطػػيط

ف ال ةرة ييصػف الةػرار مػف الطعػف بػ  امػاـ الميػا ـ ولػذا يعػارض نػص ( بف لذنهائيا
ييضػػػر الػػػنص فػػػق الةػػػوانيف ع ػػػ    ( مػػػف الدسػػػتور العراقػػػق الػػػذي يػػػنص922المػػػادة  

 قرار اداري مف الطعف(.أو  تيصيف اي عمؿ
ت ػػؼ بعػػض إلػػ   ممػػا يػػؤدي، نظػػرا  لعػػدـ وجػػود مخػػازف منظمػػة فػػق المنافػػذ اليدوديػػة  -4

لذا نط ب مف لذا الجانب اضافة النص التػالق لةػانوف ،   ال يصالس ا لو ُأخرت نتاا
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( سػػاعة 52الج ػػاز  يجػػب اف بيتجػػاوز اجػػؿ تب يػػ  نتػػاا  ال يػػص السػػ ا المسػػتوردة  
 .( ابتدا   مف تاريخ ايداع الم ؼ فق المن ذ اليدودي

بمػػا اف التع يمػػات لػػق بمرتبػػة ادنػػ  مػػف الةػػوانيف ضػػمف ال ػػـر التشػػريعق ل ةػػوانيف، لػػذا  -9
 0220( لسػػنة 0( مػػف تع يمػػات عامػػة الجػػودة العراقػػق رقػػـ  0نػػدعوا باليػػا  المػػادة  

الػذي يػنص ع ػ   يعػد اي منتػوج ن ػااق ييمػؿ عامػة الجػودة بماابػة تع ػد مػف الج ػػة 
الياصػػػػ ة ع ػػػػ  التػػػػرخيص بػػػػاف ذلػػػػؾ المنتػػػػوج مطػػػػابؽ ل مواصػػػػ ات الةياسػػػػية العراقيػػػػة 

ام ػػة فػػق مخال ت ػػا ل ػػذف التع يمػػات دوف الخاصػػة بػػ  وتتيمػػؿ ت ػػؾ الج ػػة المسػػؤولية ال 
بف لػػػذف المػػػادة تخػػػالؼ ال ػػػـر التشػػػريعق ، ترتػػػب ايػػػة مسػػػؤولية قانونيػػػة ع ػػػ  الج ػػػاز(

( 025فػػػا يم ػػػف ل تع يمػػػات اف تخػػػالؼ الةػػػوانيف، ف ػػػق تخػػػالؼ مػػػاا  المػػػادة ، ل ةػػػوانيف
 ( مف الةانوف المدنق .091/9والمادة  

نطػػػاؽ اختصػػػاص الج ػػػاز بنػػػ  إلػػػ   التموينيػػػةنةتػػػرح اف تػػػتـ اضػػػافة م ػػػردات البطاقػػػة  -9
 بيجوز اف ي وف وزارة لق الج ة المستوردة لت ؾ الم ردات ولق الج ة الرقابية .

نةتػػرح اف ي ػػوف ل ج ػػاز دوٌر فعػػاؿ فػػق التعػػامات اب ترونيػػة وذلػػؾ مػػف خػػاؿ ايجػػاد  -2
بػابخص بسيما ونيف مةب وف ع   التعامؿ اب ترونق ا ار فا ار،و ، نظاـ فعاؿ لذلؾ

( لسنة 92بعد تشريا قانوف التوقيا ابل ترونق والمعامات ابل ترونق العراقق المرقـ  
0290 . 

بنػ  ، لياػة ابق ػيـإلػ   عدـ تبنػق اسػ وب بيػا المواصػ ات الةياسػيةإل   ندعو الج از  -1
بسػػيما اف ، بيػػا المواصػػ ة ل ييػػرإلػػ   بيوجػػد فػػق قػػانوف وتع يمػػات الج ػػاز مػػا يػػويق

ق ػػػيـ لػػػق ايػػػدس مؤوسسػػػات الدولػػػة ابتياديػػػة  مػػػا اف ال ياػػػة م زمػػػة بتطبيػػػؽ لياػػػة اب
 المواص ة العراقية .

( لسـنة 1المقترحات التـي يتعمـق بقـانون حمايـة المسـتهمك العراقـي المـرقم ): ثانياً 
 : هي كما يمي 2212

ة ( من  الػذي يػنص  مػا عػدـ ابخػاؿ بي ػـ البنػد اانيا (مف المػاد2نةترح اليا  المادة   -9
مػػػف لػػػػذا الةػػػػانوف،ي وف المج ػػػػز مسػػػػؤوب مسػػػػؤولية  ام ػػػػة عػػػػف يةػػػػوؽ المسػػػػت   يف  9

خدمات  وتبة  مسؤوليت  قاامة طي ة فترة الضماف المت ػؽ ع ي ػا أو  س عت أو  لبضاعت 
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مػػػػف لػػػػذا الةانوف(.ف ػػػػذف المػػػػادة يصػػػػرت 9مػػػػف البنػػػػد اوب  مػػػػف المػػػػادة  فػػػػق ال ةػػػػرة ج(
مسػػؤولية الج ػػاز واضػػية وبيم ػػف التياضػػق بػػنف المسػػؤولية بػػالمج ز فةػػط ونيػػف نػػرس 
بػػؿ يسػػتطيا المج ػػز ايضػػا  اف يطالػػب الج ػػاز ، عن ػػا والةػػا  المسػػؤولية ع ػػ  المج ػػز

يتضػػرر أو  بف المج ػػز قػػد يتضػػرر معنويػػا فربمػػا يخسػػر سػػمعت  التجاريػػة، بػػالتعويض
 ماديا  فةد ي وف مخازن  ممت اة بالس ا غير المطابةة فما مصير ت ؾ الس ا .

 ابلتػػػزاـ بالمواصػػػ ات الةياسػػػية /فػػػؽ اانيػػػا( منػػػ  الػػػذي يػػػنص 9تػػػرح تعػػػديؿ المػػػادة  نة  -0
وي ػػوف الج ػػاز ، العالميػػة لتيديػػد جػػودة السػػ ا المسػػتوردة اوالمصػػنعة مي يػػاأو  العراقيػػة

المر ػػزي ل تةيػػيس والسػػيطرة النوعيػػة لػػو المرجػػا ل ػػذا اليػػرض ولػػ  ابسػػتعانة بالج ػػات 
 ي ػػوف الج ػػاز المر ػػزي ل تةيػػيس والسػػيطرة نيػػو التػػالق وتعدي ػػ  ع ػػ  ال ذوات العاقػػة(

المصػػنعة أو  النوعيػػة لػػو المرجػػا لالتػػزاـ بالمواصػػ ات لتيديػػد جػػودة السػػ ا المسػػتوردة
 مي يا ول  ابستعانة بالج ات ذوات العاقة(،بف الج از بياخذ بالمواص ة العالمية .

 : 1151( لسنة42اقي رقم )المقترحات التي يتعمق بالقانون المدني العر : ثالثاً 

( مػػػف الةػػػانوف 099نةتػػرح يػػػذؼ   مػػة ابفػػػة السػػماوية واليػػػادث ال جػػااق مػػػف المػػادة   -9
المدنق الذي ينص ع ػ  اذا اابػت الشػخص اف الضػرر قػد نشػا عػف سػبب اجنبػق بيػد 

قوة قالرة ...( واب ت ا  بتعبير الةوة الةالرة بن ا أو  يادث فجااقأو  في   نفة سماوية
 عف ابانيف . ُتينق

( مػف الةػانوف 002اف التابا يعتبر المسؤوؿ ابص ق تجاف المست  ؾ بموجػب المػادة    -0
فبموجبػ  يرجػا ( المدنق الذي ينص  ل مسؤوؿ عف عمؿ اليير الرجوع ع ي  بما ضمن 

ل مسػؤوؿ عػف الج از ع   التابا ب ػؿ ماضػمن ، ع يػ  نةتػرح تعػدي  ا وجع  ػا  التػالق  
وع ع يػػػ  فػػػق اليػػػدود التػػػق ي ػػػوف في ػػػا لػػػذا الييػػػر مسػػػؤوب عػػػف عمػػػؿ الييػػػر يػػػؽ الرجػػػ

 (.تعويض الضرر
ــة : رابعــاً  المقترحــات التــي يتعمــق بالشــركات الفاحصــة المتعاقــدة مــ  ال هــاز وهيئ

 : االقميم
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ييػث نػص ( نةترح اف يتـ استبداؿ   مة  التعويض( الواردة فق العةود ب  مة  اليرامػة  -9
ل  ياػػة يعػػادؿ عشػػرة اضػػعاؼ اجػػور  تعويضــياً مب يػػا  ايػػدس فةػػرات العةػػود بمػػاي ق دفا 

اصػػدار شػػ ادة المطابةػػة غيػػر الصػػييية والتػػق مضػػوع الخػػاؼ( فنػػرس اف التعػػويض 
يسػػتيؽ فػػق يالػػة يصػػوؿ ضػػرر بينمػػا اليرامػػة بيشػػترط الضػػرر فيػػ  في ػػرض ليسػػف 

 انتظاـ سير عمؿ الج از المرفؽ العاـ(.
ييػث جػا  فػق ، ت  ؾ( الػواردة فػق العةػودالمسػأو  نةترح اف يتـ يذؼ   مة  المسػتورد  -0

ايدس فةرات العةود  فق يالة ابوت اصدار ش ادة مطابةة غير صييية يتوجب ع   
المست  ؾ( نتيجػة أو  المستورددفا مب   تعويضق ل ج ة المتضررة   -9الشر ة ماي ق

بنػ  ، ( اصدار ش ادة مطابةة غير صييية مف قبؿ الشػر ة يسػب ماتيػددف الميػا ـ
 ا يةاضق الشر ة اشخاص اخريف  الُمنت   اوالبااا اوالموزع .ربم

اف الج ػػاز أسػػتعمؿ   مػػة  ان ػػا  العةػػد( بػػدب  عػػف  فسػػخ العةػػد(، فػػق فسػػخ عةػػدف مػػا   -2
(،فنظف اف ان ا  العةػد يػتـ فػق يػابت ميػددة ماػؿ انت ػا  المػدة الزمنيػة (SGSشر ة 
ؾ اسػتانا ا مػف الةواعػد العامػة اي مف الج از وذل، يتـ ان ا ف مف جانب وايدأو  ل عةد

فق العةود يستطيا ابدارة  الج از(ان ا  العةد ولـ يخػؿ المتعاقػد بػاي مػف التزاماتػ  اذا 
بينمػا ، ما ُقدرت ل مص ية العامة ذلؾ، ف ق لذف اليالػة ليسػت ل شػر ة سػوس التعػويض
  شػػػػر ة نػػػرس اف ال سػػػخ يػػػتـ اذا اخػػػؿ ايػػػد الطػػػرفيف بالتزاماتػػػ  التعاقديػػػة ولػػػذا مافع تػػػ

SGS لذا نةترح اف يستعمؿ   مة  ال سخ( بدب  عف  أبن ا، ). 
 ما ندعو الج ػاز ولياػة ابق ػيـ البػد  بػالتوقؼ رويػدا  رويػدا  عػف برنػام  ال يػص قبػؿ   -5

جمػػػود ما اتػػػ ،  مػػػا إلػػػ   التوريػػػد،بف اعتمػػػاد الج ػػػاز ع ػػػ  الشػػػر ات سػػػوؼ يػػػؤدي
ف  انػػت الشػػر ات ، ع الخػػاصبيم ػػف ايضػػا  اف نضػػا المسػػت  ؾ تيػػت ريمػػة الةطػػا وا 

 تيت رقابة الج از ولياة ابق يـ .
نرس ابجدر مف النايية الةانونية بالنسبة لعةود ال ياة ابق يـ ما الشػر ات ال ايصػة،   -4

اف يتـ التعاقد ما الشر ات ال ايصة مف قبؿ وزارة تخطيط ابق يـ وليس مف قبؿ لياة 
ال ياػة بتم ػؾ قانونػا  خاصػا  ب ػا يػنظـ اعمال ػا   ػوف، التةييس والسيطرة النوعية لاق ػيـ

 .وصاييات ا
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 المصادر
 :  الكتب: اوال

 –،دار الجامعػػػػػة الجديػػػػػدة 9ط، عةػػػػػود ت ػػػػػويض المرفػػػػػؽ العػػػػػاـ، ابػػػػػو ب ػػػػػر ايمػػػػػد عامػػػػػاف -9
 .0294، ابس ندرية

، عمػػػػاف، ، مطبعػػػػة ابصػػػػوؿ9ط، تشػػػػييؿ نظػػػػاـ شػػػػ ادة المطابةػػػػة، ايمػػػػد يسػػػػيف فػػػػتم ام -0
9129. 

دار ، 0ط، المسػػػػؤولية المدنيػػػػة التةصػػػػيرية والعةديػػػػة، عبػػػػد الػػػػرييـ عػػػػامر، د.يسػػػػف عػػػػامر -2
 .9191، الةالرة –المعارؼ 

شػػػػر ة الرابطػػػػة ل طبػػػػا والنشػػػػر ، 9ط، اليةػػػػوؽ العينيػػػػة ابصػػػػ ية، . يسػػػػف ع ػػػػق الػػػػذنوفد -5
 .9145بيداد،–الميدودة 

،مطبعػػة 0،ط( شػػرح الةػػانوف المػػدنق العراقػػق  العةػػود المسػػمات عةػػد البيػػا، د.يسػػف الػػذنوف -4
 بدوف سنة الطبا .، بيداد -الرابطة

دار وااػػؿ ، ، الرابطةالسػببية2،ج9المبسػوط فػق المسػػؤولية المدنيػة ط، د.يسػف ع ػق الػػذنوف -9
 . 0229ل نشر،

،م تبػػة زيػػف 9ط، المسػػؤولية ابداريػػة عػػف ابعمػػاؿ الطبيػػة، د.زيػػاد خالػػد يوسػػؼ الم رجػػق -9
 .0299اليةوقية وابدبية، 

،المؤوسسػػػػة اليدياػػػػة 9الييػػػػر،طإلػػػػ   ااػػػػر العةػػػػد بالنسػػػػبة، قد.سػػػػامق يسػػػػف نجػػػػـ اليمػػػػدان -2
 .0290لبناف، -ل  تاب

المسػػؤولية المدنيػػة بدارة المستشػػ   عػػف الخطػػن الطبػػق ل عػػام يف ، د.سػػميرة يسػػيف مييسػػف -1
 . 0299دار ال  ر والةانوف،، 9ط، في ا

، 9ط، خطػػػن المتضػػػرر وااػػػرف فػػػق المسػػػؤولية التةصػػػيرية، د.سػػػ ير مصػػػط   قضػػػمانق -92
 .0294، رات الي بق اليةوقيةمنشو 

دار ، 9،ط( قػػانوف يمايػػة المسػػت  ؾ  دراسػػة تي ي يػػة مةارنػػة، د.الصػػيير ميمػػد م ػػدي -99
 .0294، ابس ندرية، الجامعة الجديدة
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،المؤسسػػػػة اليدياػػػػة 9صػػػػ ا  شػػػػ ور عباس،تعػػػػدد المسػػػػؤوليف عػػػػف الػػػػدوا  المعيػػػػب،ط -90
 . 0292لبناف،، ل  تاب

،دار 9،ط( اخطػػن  موظ ي ػػا  دراسػػة مةارنػػة عػػادؿ ايمػػد الطػػااق مسػػؤولية الدولػػة عػػف -92
 . 9192، اليرية ل طباعة

منشػػػػورات ، 2،ج9ج، الوسػػػػيط فػػػػق شػػػػرح الةػػػػانوف المػػػػدنق، د.عبػػػػد الػػػػرزاؽ السػػػػن وري -95
 .0299- 2ط، لبناف–بيروت ، الي بق اليةوقية

التةيػػيس والسػػيطرة النوعيػػة فػػق ، عبػػد السػػتار ميمػػد الع ػػق وبسػػماف فيصػػؿ ميجػػوبد. -94
 .9112، مديرية دارال تب ل طباعة والنشر جامعة الموصؿ، 9ط، ةالمنشات الصناعي

الػػػوجيز فػػػق نظريػػػة ، د.عبػػػد المجيػػػد الي ػػػيـ وعبػػػد البػػػاقق الب ػػػري وميمػػػد طػػػ  البشػػػير -99
 . 0292، ،العاتؾ لصنعة ال تاب5ط، مصادر ابلتزاـ، 9ابلتزاـ .ج

، ر ابلتػزاـالنظريػة العامػة لالتزامػات الجػز  ابوؿ مصػاد، د.عصمت عبد المجيد ب ر -99
 .0299اربيؿ، –،منشورات جامعة جي اف الخاصة 9ط

–منشػػاة المعػػارؼ ، دراسػػات فػػق المسػػؤولية التةصػػيرية، د.فتيػػق عبػػد الػػرييـ عبػػد ام -92
 .0299ابس ندرية 

وزارة التع ػػػيـ ، 9،ط9ج، اليةػػػوؽ العينيػػػة، د.ميمػػػد طػػػ  البشػػػير و د.غنػػػق يسػػػوف طػػػ  -91
 .9120، العالق والبيث الع مق

، الخطن ويةيةت  اساس المسؤولية المدنية فػق الةػانوف العراقػق، ماف ابيمدميمد س يد. -02
  .0222، اربيؿ، دار الت سير ل نشر وابعاف، 9ط

، مسؤولية المنػت  عػف ابضػرار التػق تسػبب ا منتوجات ػا الخطػرة، د.ميمد ش ري سرور -09
 . 9122الةالرة  -،دار ال  ر العربق9ط
 :  االطاريح والرسائل: ثالثاً 
رسػػالة ، مسػػؤولية المتبػػوع المدنيػػة عػػف اعمػػاؿ تابعيػػ ، ؿ ميمػػد عبػػد ام الخطيػػبجػػا -00

 .9120سنة ، جامعة بيداد -ا  ية الةانوف، ماجستير
التػزاـ المتػػدخؿ بيمايػة المسػػت  ؾ فػق ضػػو  قػانوف يمايػػة ، نػواؿ ينػػيف شػعبانق بعنػػواف -02

، ي الجزااػػريجامعػػة مولػػود عمػػر -  يػػة اليةػػوؽ ، رسػػالة ماجسػػتير، المسػػت  ؾ وقمػػا اليػػش
 .0290سنة 
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 القوانين : رابعا
 .   0224دستور العراؽ لسنة  -05
 المعدؿ . 9149( لسنة 52الةانوف المدنق العراقق رقـ   -04
 المعدؿ . 9191( لسنة 45قانوف الج از المر زي ل تةييس والسيطرة النوعية المرقـ   -09
 . 0294( لسنة 29قانوف التضميف رقـ   -09
 . 9192( لسنة 94ييس العراقق  قانوف لياة المواص ات والمةا  -02
 . 9199( لسنة 22قانوف وسـ المصوغات العراقق رقـ    -01
 . 0292( لسنة 9قانوف يماية المست  ؾ العراقق المرقـ    -22
 . 9194( لسنة 94-42الةانوف المدنق الجزااري المرقـ   -29
 . 9199( لسنة 52الةانوف المدنق ابردنق رقـ    -20
 .9125( لسنة 02قانوف ال مارؾ العراقق رقـ   -22

 الم الت : سابعاً 
 . 0221يزيراف/، العدد الاالث، الصادرة عف الج از، مج ة افاؽ التةييس -25
 . 0299تموز ، العدد السادس، الصادرة عف الج از، مج ة افاؽ التةييس -24
الصػػادرة عػػف مر ػػز بيػػوث السػػوؽ ، المج ػػة العراقيػػة لبيػػوث السػػوؽ ويمايػػة المسػػت  ؾ -29

 .0221العدد ابوؿ اي وؿ ، لمج د ابوؿا، عراؽ-ويماية المست  ؾ 
 مواق  االنترنت: ثامناً 

37- http://www.mop.gov.iq/mop   
38- http://www.sgs.com 
39- http://www.bureauveritas.com   
40- http://www.khayma.com/madina/m1-eng/measure.htm  
41- http://www.rpc.gov.iq/  
42-  http://www.iraqsfsc.org  
43- http://www.thecartech.com 
44-  http://balticcontrol.com/about  
45- http://www.iraqhurr.org/a/24499301.html 

http://www.mop.gov.iq/mop
http://www.sgs.com/
http://www.bureauveritas.com/
http://www.khayma.com/madina/m1-eng/measure.htm
http://www.rpc.gov.iq/
http://www.iraqsfsc.org/
http://www.thecartech.com/
http://balticcontrol.com/about
http://www.iraqhurr.org/a/24499301.html
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46- http://imamhussain-fm.com 
 

 :  المقابالت الشخصية: تاسعاً 
 م ندسة فق شعبة مراقبة الشر ات ال ايصة .، الست ايماف ز ق -59
مدير السيطرة النوعية فػق وزارة التجػارة والصػناعة فػق اق ػيـ ، السيد طارؽ سعدي سعيد -52

  وردستاف العراؽ .
  ـ فيص المواد اليذااية فق الج از .موظ ة قس، الست عواطؼ متعب عبد -51
المػػػػدير السػػػػابؽ ل ج ػػػاز المر ػػػػزي ل تةيػػػػيس والسػػػػيطرة ، ميمػػػػود يسػػػػيف المنسػػػقالسػػػيد  -42

 النوعية والمستشار ياليا  فق لياة التةييس والسيطرة النوعية فق اق يـ  وردستاف .
 المديرة العامة لداارة السيطرة النوعية فق الج از.، الست نسريف سامق سوادي -49

 

http://imamhussain-fm.com/
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 : ـمخــــصــالمـ
 بعيػدا، المسػت  ؾ لتعػويض مسػؤوؿ عف البيث يوؿ يتمر ز الدراسة لذف غاية إف

 وذلػػػؾ، المصػػػدرأو  المسػػػتوردأو  المػػػوزعأو  البػػػاااأو   ػػػالمنت  التة يػػػدي المسػػػؤوؿ عػػػف
 ابج زة اف وبما، المست  ؾ تجاف المدنية المسؤولية زاوية فق الرقابية ابج زة ايد بتدراج
 وبابػػات، النوعيػػة والسػػيطرة ل تةيػػيس المر ػػزي الج ػػاز فاخترنػػا، العػػراؽ فػػق  ايػػرة يػػةالرقاب
 الت تيشػػػػية وال جػػػػاف المواصػػػػ ات اصػػػػدار مػػػػف الرايسػػػػية الج ػػػػاز صػػػػاييات تناولنػػػػا ذلػػػػؾ

 اف لنػػػا واتضػػػم، المصػػػوغات ووسػػػـ الجػػػودة وعامػػػة المعػػػايرة وشػػػ ادة المطابةػػػة وشػػػ ادة
 المواصػػػ ة مػػػا الخدمػػػةأو  السػػػ عة مطابةػػػة لػػػق المواصػػػ ة باسػػػتانا  الصػػػاييات جميػػػا

 عن ػػا يػػنجـ ربمػػا المواصػػ ة مػػا السػػ عة مطابةػػة تةيػػيـ فػػق الخطػػن وبالتػػالق، ب ػػا الخاصػػة
  ػػني الج ػػاز اف وييػػث. ل ج ػػاز المدنيػػة المسػػؤولية تػػن ض وبالتػػالق، ل مسػػت  ؾ ضػػررٌ 
 يػػ تابع خطػػن فػػاف، التػػابعيف مػػف مجموعػػة خػػاؿ مػػف صػػاييات  يمػػارس معنػػوي شػػخص
 بػػؿ اصػػ ية ليسػػت العراقػػق الةػػانوف فػػق الج ػػاز مسػػؤولية ل ػػف، الج ػػاز مسػػؤولية يسػػتتبع 
، المسػؤولية ع يػ  يسػتةر الػذي ال اعػؿإلػ   المسػؤولية ع يػ  تعبػر جسرا يعتبر ف و، تبعية
 اليػػؽ اعطااػػ  مػػا الةػػانوف ي رضػػ ا جبريػػة   الػػة   يػػؿ بماابػػة الج ػػاز ي ػػوف لػػذا وع ػػ 

 وبمػا.  المسؤولية ع ي  يستةر الذي( التابا  ابص ق المسؤوؿ  إل ،دفا ما ب ؿ بالرجوع
 برنػام  تبنػقإلػ   التجػنت فةػد، صػاييات ا جميػا لممارسػة ميدودة الج از ام انيات إفّ 

، بػػػذلؾ متخصصػػة فايصػػة شػػػر ات مػػا التعاقػػد طريػػػؽ عػػف وذلػػؾ التوريػػػد قبػػؿ ال يػػص
 مػػػا اسػػػتيرادلا المزمػػػا سػػػ اال بمطابةػػػة الشػػػر ات لػػػذف تةػػػوـ مع ػػػا المبػػػـر العةػػػد وبموجػػػب
 المطابةػػة شػ ادة يمػنم المطابةػة تةيػيـ نتػاا  ااػػر وع ػ ، المشػن ب ػد فػق العراقيػة المواصػ ة

 ي ةػ  وبالتػالق العراقػق ل مسػت  ؾ ضػرر يسػتتبع  المطابةػة فػق والخطن، المستوردة ل س عة
 .اصابت ـ التق ابضرار عف المست   يف تعويض مسؤولية ع ي 
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ABSTRACT:  

The purpose of this study is to seek for the in charge for 

compensation of consumer, away of the traditional responsible like 

the producer or seller, distributor or importer or exporter, by 

inserting one of the censorship systems in the corner of civil 

responsibility towards the consumer, and because of the plenty 

censorship systems in Iraq, we chose the Central Organization for 

Standardization and Quality Control ،and to prove it we dealt with 

the main powers of the organization including issuing specifications, 

committees of inspection and a certificate of conformity, certificate 

of calibration, a sign of quality and marking of jewelry, and it 

became clear to us that all the powers except issuing specification is 

conformity of product and service with their own specification, and 

thus the error in the evaluation of conformity of product with the 

specification probably resulting in damage to the consumer, and thus 

promote the civil responsibility for the organization. 

While the organization as any moral person exercising its own 

powers through a set of followers, the error of its followers followed 

by the responsibility of organization, but the responsibility of the 

organization in Iraqi law is not original, but dependency, it is 

considered a bridge cross the responsibility to the doer who settles it 

responsibility, and on this organization is considered as a guarantor 

forced guarantee imposed by law with giving him the right to 

returning whatever to pay, to the original responsible (follower) that 

settles it responsibility. 

Since the Possibilities of the organization are limited to the 

exercising of all powers, it has resorted to the adoption of the screening 

program before delivery, by contracting with a checker specialized 

companies, and according to the approved contract, these companies 

making conformity of commodities to be imported with the Iraqi 

standard in a origin country, And the effect of conformity evaluation 

results conformity certificate will be given to the imported commodity, 

and the error in the conformity followed by a damage for the Iraqi 

consumer and thus will be imposed the responsibility of consumers 

compensation of damages they sustained . 


