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  10- 05في ظل تعديل القانون المدني الجزائري بمقتضى القانون رقم 

  فراس ايقاش. د   أمال طيبي. أ
  2 وهران جامعة

  ملخص:
املشرع اجلزائري محاية قانونية للمستهلك يف أحكام عامة وردت يف القانون املدين وأخرى خاصة يف تشريعات متفرقة، لقد اقر 

  .25/02/2009املؤرخ يف  03-09على غرار قانون محاية املستهلك رقم 
، حيث 58-75ت رقم حت 26/09/1975عرف نظام املسؤولية املدنية يف التشريع اجلزائري استقرارا وثباتا منذ صدوره يف 

مدين جزائري، القائمة يف حالة إخالل احد املتعاقدين بالتزام من التزاماته  106أقرت املسؤولية العقدية على أساس املادة 
  التعاقدية.

مدين  124مبقتضى املادة  La responsabilité délictuelleكما أسس مشرعنا اجلزائري ألحكام املسؤولية التقصريية 
لقائمة على توفر ثالث أركان أساسية واملتمثلة يف اخلطأ، الضرر و العالقة السببية بني اخلطأ و الضرر، و يف كلتا جزائري، ا

  احلالتني، يستحق الشخص املضرور "التعويض".
 بينما أدخل املشرع اجلزائري التزامات جديدة ملقاة على عاتق املتدخلني يف عملية عرض املنتجات لالستهالك، على مثال
االلتزام بأمن املنتجات، و الذي يقصد به وجوب توفر السلع و اخلدمات على مواصفات و مقاييس قانونية، تسمح بعدم 

  إحلاق ضررا ماديا أو معنويا باملستهلك.
تمع واألوضاع االقتصادية من جانب، وتطور االستهالك الذي اجنر عنه بعض الكوارث، اضطر املشرع  و تسايرا مع تطور ا

استحداثا آللية قانونية  20/06/2005املؤرخ يف  10-05زائري إىل تعديل القانون املدين مبقتضى صدور القانون رقم اجل
جديدة يف نظام املسؤولية املدنية بإقراره ألحكام املسؤولية املوضوعية املبنية على أساس نظرية املخاطر، حيث أصبح اخلطأ 

  ق املتدخل مبجرد إثبات العالقة السببية بني الضرر و العيب يف املنتوج.فيها مفرتضا، و تقوم املسؤولية على عات
، األوىل تقر 1مكرر  140مكرر و 140إذ مت إدخال مادتني جديدتني على القانون املدين اجلزائري، واملتمثلتان يف املواد 
عن الضرر اجلسماين و مل يكن للمتضرر يد  للمسؤولية املوضوعية، أما الثانية، تأسس ملسؤولية الدولة يف حالة انعدام املسئول

  فيه، فتتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر.
Résumé : 
Le législateur algérien a mis en place un système de protection juridique pour les consommateurs, en 
vertu de dispositions légales et réglementaires, que l’on retrouve aussi bien dans le code civil, que dans 
d’autres lois, notamment, la loi n° 09-03 datée du 25/02/2009 relative à la protection du consommateur. 
En effet, les premières dispositions relatives à la protection civile du consommateur, trouvent leur origine 
dans la loi commune, soit, depuis la promulgation du code civil en 1975. 
Un régime juridique spécifique à la responsabilité civile, laquelle a été divisée en deux, à savoir, la 
responsabilité civile contractuelle, fondée sur la base de l’article 106 du code civil algérien, cette dernière 
est reconnue en cas où l’une des parties contractantes, faille à ses obligations contractuelle. 
La deuxième responsabilité civile est délictuelle, en vertu de l’article 124 du code civil algérien, celle- ci 
est reconnue en cas de préjudice physique ou morale, encore faut-il que la victime devra prouver la cause, 
ainsi que le lien de causalité entre la cause et le préjudice.   
Depuis 1996, la nouvelle constitution, ainsi que le changement du système économique en Algérie, à 
travers la transition de l’économie dirigée à l’économie de marché, a vu naitre beaucoup de changements, 
à savoir, l’ouverture du commerce extérieur au secteur privé, l’invasion des marchés nationaux de biens 
étrangers destinés à la consommation…etc. 
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Le législateur algérien s’est retrouvé dans la nécessité d’intervenir en 2009, afin d’instaurer une nouvelle 
loi portant protection du consommateur n°09-03, citée précédemment, en mettant en place de nouvelles 
obligations légales incombées aux intervenants, responsable de l’opération d’exposition des biens et 
services à la consommation. 
Aussi, une modification du code civil en 2005, a été effectuée en vertu de la loi n° 10-05, où deux 
nouveaux articles de loi, ont étaient introduits, en l’occurrence, l’article 140 bis et l’article 140 bis 1.  
Le premier (l’article 140 bis) instaure une nouvelle responsabilité civile objective, basée sur la théorie des 
risques, où la victime devra prouver le préjudice, ainsi que le lien de causalité entre celui- ci et le bien 
consommé. Cette responsabilité est une révolution dans le système de la protection civile en Droit 
algérien. 
Le deuxième article (140 bis 1), fait supporter à l’Etat la responsabilité civile, ainsi que le 
dédommagement en cas d’inexistence de responsable. 

  :مقدمة
، أحداثا وتطورا لألوضاع االجتماعية و االقتصادية، واستجابة للمطالب الشعبية، سن املشرع 1988عرفت اجلزائر منذ 

  ، تكريسا حلماية أكثر للحقوق و احلريات.23/02/19891اجلزائري جمموعة من التشريعات، على رأسها دستور 
املتعلق بالقواعد العامة  02-89لك، وذلك مبقتضى صدور القانون رقم أقر مشرعنا وألول مرة باحلماية القانونية للمسته

، فمن أسباب ظهوره، اجتاه إرادة املشرع حنو محاية املستهلكني وفرض التزامات 07/02/1989حلماية املستهلك واملؤرخ يف 
ابقة، ...اخل، يف ظرف مرحلة انتقالية )، كااللتزام بسالمة املنتوج وااللتزام باملطLes intervenants( 2قانونية على املتدخلني

  دخل فيها االقتصاد الوطين.
فاألسواق الوطنية كانت تعج مبنتوجات غري متوفرة و غري مطابقة للمقاييس الدولية، اليت تقضي باحملافظة على صحة وأمن 

  املستهلك، حيث غلبت الكمية على النوعية.
، ورقابة مدى مطابقة هذه 3تلفة، تنص على االلتزام بأمن املنتجاتالسالف الذكر، أحكاما خم 02-89تضمن القانون رقم 
ا القيام بدراسات وخربات مرتبطة باالستهالك4األخرية ملعايري معينة ، كما 5، إجازة تأسيس مجعيات محاية املستهلكني بإمكا

  أجاز هلا مشرعنا التأسيس كطرف مدين يف دعاوى املسؤولية دفاعا عن املصاحل املشرتكة.
، كما جييز القانون للسلطات املختصة 6كما منحت اإلدارة سلطة التدخل يف حالة وجود خطر يهدد صحة وأمن املستهلكني

، فضال عن ذلك، مل حيدد املشرع اجلزائري وجوب توفر تعاقد 7حق توقيع جزاءات يف حالة معاينة خمالفات للقانون والتنظيم
  يف عالقة االستهالك.

، كما أصدرت عدة قرارات 8، صدرت عدة نصوص تنظيمية، منها ذات الصلة بالسلع الغذائية02-89 تنفيذا للقانون رقم
املتعلق بالشروط الصحية السترياد البطاطس، والقرار الوزاري املشرتك  29/12/1992وزارية، على غرار القرار املؤرخ يف 

  املركز الغري احمللى و احمللى و شروط عرضها وكيفياته. املتعلق باملواصفات التقنية ألنواع احلليب 10/08/1997املؤرخ يف 
ا على سالمة املستهلكني، أخضعها مشرعنا لتنظيم شديد،  إىل جانب نصوص تنظيمية ذات الصلة باألدوية، نظرا خلطور

عملة يف املتعلق بتسجيل املنتجات الصيدالنية املست 06/07/1992املؤرخ يف  284-92على مثال املرسوم التنفيذي رقم 
واملتعلق برخص استغالل مؤسسة إنتاج  06/07/1992املؤرخ يف  285-92الطب البشري، واملرسوم التنفيذي رقم 

، 10، أصدرت نصوصا ذات الصلة مبواد التجميل والتنظيف البدين9املنتجات الصيدالنية و أو توزيعها، وتكريسا ملبدأ الوقاية
  التنظيمية ال تزال سارية املفعول.جتدر بنا اإلشارة إىل أن كل هذه النصوص 
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الجتاه اقتصادي جديد، تبنته اجلزائر واملتمثل يف انتهاج "سياسة اقتصاد  1996، حيث كرس دستور 1996إىل غاية 
املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك  02-89السوق"، والتخلي عن "سياسة االقتصاد املوجه"، إذ أصبح القانون رقم 

  ع املستجدات والتطورات اجلديدة.غري مالئم م
يف هذا السياق، قامت الدولة بالرتاجع عن دعم بعض املنتجات، انفتاح السوق الوطين للمنتوج األجنيب نتيجة اتفاقيات 
الشراكة مع االحتاد األورويب و باقي دول العامل، رفع يد الدولة على احتكارها للتجارة اخلارجية، ما أدى إىل فتح باب 

  ر و االسترياد للخواص، توجه اإلرادة السياسية حنو طلب انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة.التصدي
كل هذه العوامل أدت إىل قصور بعض النصوص التشريعية الداخلية، ما دفع باملشرع اجلزائري إىل إعادة النظر يف املنظومة 

املؤرخ يف  03-09مبقتضى إصدار القانون رقم  02-89انون  رقم القانونية املتعلقة حبماية املستهلك، حيث ألغي الق
  .11املتعلق حبماية املستهلك و قمع الغش 25/02/2009

املذكور أعاله، أحكاما عامة، حيث حددت فيها تعريفات ملصطلحات قانونية جديدة  02-09تضمن القانون اجلديد رقم 
االلتزامات القانونية على املتدخلني، محاية للمستهلكني، على غرار  ، كما بينت12يف ظل التشريع املتعلق حبماية املستهلك

، إلزامية 15، إلزامية مطابقة املنتجات14، إلزامية أمن املنتجات 13إلزامية النظافة و النظافة الصحية للمواد الغذائية و سالمتها
لتنظيمية السارية املفعول يف عهد القانون ، وفضال عن النصوص ا17و إلزامية إعالم املستهلك16الضمان و اخلدمة ما بعد البيع

  السالف الذكر. 03-09وقرارات تنفيذا للقانون اجلديد رقم  18امللغى، أصدرت مراسيم 02-89رقم 
، هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقتين مبقابل أو جمانا سلعة أو خدمة موجهة 19، كما عرفه املشرع اجلزائريفاملستهلك

  لبية حاجته الشخصية أو حاجة شخص أخر أو حيوان يتكفل به.لالستعمال النهائي من أجل ت
من خالل هذا التعريف نستنتج بأن مشرعنا قد أضفى مصطلحات جديدة، على مثال، "اخلدمة"، "االستعمال النهائي" أي 

  االستهالك واهلدف من هذه العملية، كما وسع من دائرة املستفيدين من احلماية القانونية.
ار القانون السابق امللغى، مل يوجب املشرع اجلزائري ضرورة وجود عالقة استهالك تعاقدية الرابطة بني كما أنه وعلى غر 

  .20املستهلك و املتدخل، على مثال نظريه املشرع الفرنسي
كل شخص يتدخل يف عملية عرض املنتجات لالستهالك، فيدخل يف هذا املعىن، املنتج، املوزع، البائع، "املتدخل"  يعترب 

  املستورد أو املصدر حسب احلالة...اخل.
حيق للمستهلك املتضرر احلصول على تعويض جلرب الضرر املادي أو املعنوي الالحق به، كما جيوز جلمعيات محاية املستهلكني 

من التنصيب كطرف مدين يف الدعاوى القائمة محاية للمصاحل املشرتكة، و ذلك يف حالة تكرار الشكاوى من نفس املنتوج أو 
  .21نفس املتدخل

من القانون املدين اجلزائري، ففي حالة وجود عالقة تعاقدية بني  106بالعودة إىل أحكام الشريعة العامة، واملتمثلة يف املادة 
  املستهلك و املتدخل، ميكن للمستهلك أو لذوي املصلحة املطالبة بالتعويض على أساس املسؤولية العقدية.

من القانون املدين اجلزائري  124لة انعدام عقد، رفع دعوى التعويض وفقا ألحكام املادة كما ميكن للمستهلك و يف حا
على أساس املسؤولية التقصريية، حيث حيق للمستهلك املتضرر املطالبة بالتعويض يف كل األحوال عن الضرر الالحق به، من 

  جراء خطأ املتدخل، شرط إثبات العالقة السببية بني اخلطأ و الضرر.
السالفتني الذكر، اإلطار القانوين الكالسيكي ألحكام املسؤولية املدنية للمستهلك يف  124و  106ذ متثالن املادتني إ

  التشريع اجلزائري.
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املتعلق حبماية املستهلك و قمع  03-09ارتأينا التعرض لاللتزام "بضمان أمن املنتجات" املنصوص عليه يف ظل القانون 
أساس كونه التزام رئيسي بالنسبة ألي منتج، زيادة على ذلك، يشكل تدخل مشرعنا مبناسبة على  09الغش، يف مادته 

، 1مكرر 140مكرر واملادة  140، بإضافة مادتني قانونيتني واملتمثلتان يف املادة 2005تعديل القانون املدين اجلزائري، يف 
  توسيعا لنطاق احلماية املدنية للمستهلك.

املؤرخ يف  10- 05رقم  قانونقانونية للمسؤولية املدنية املنظمة من طرف املشرع اجلزائري، مبقتضى الففيما تتمثل الطبيعة ال
  املتضمن تعديل القانون املدين اجلزائري؟ 20/06/2005

لك، لإلجابة على هذه اإلشكالية، يقتضي األمر منا تناول مفهوم االلتزام بضمان أمن املنتوجات، الوارد يف قانون محاية املسته
و حتليل موقف املشرع اجلزائري من خالل التطرق حملتوى املادتني السالفتني الذكر، باستعمال املنهج التحليلي و املقارن 

  بالتشريع الفرنسي، وذكر بعض قرارات القضاء الفرنسي، يف إطار اخلطة التالية، املقسمة إىل مبحثني:
  أوال: االلتزام بضمان أمن املنتجات

  م بضمان أمن املنتوج و طبيعته القانونيةمفهوم االلتزا.1
  مفهوم االلتزام بضمان أمن املنتوج.أ 

  الطبيعة القانونية لاللتزام بضمان أمن املنتوج  .ب 
   25/07/1985موقف املشرع الفرنسي من صدور التوجيهة األوروبية .2

  اجلزائريأوال: اإلطار القانوين احلديث للحماية املدنية يف ضوء تعديل القانون املدين 
  مكرر 140مضمون املادة .1
  1مكرر 140مضمون املادة .2

  خامتة
  أوال: االلتزام بضمان أمن املنتجات

(املستهلك)، إذ أن التخوف من اقتناء سلع أو  يعترب الشعور باألمن حني االستهالك من احلقوق األساسية ألي إنسان 
اإلقبال على العرض، فتتعطل عملية االستهالك، و بالتايل خدمات لتلبية حاجيات خاصة أو غريها، يؤدي إىل االمتناع عن 

  تتأثر حركة االقتصاد سلبيا بذلك.
املتعلق حبماية املستهلك و قمع الغش، ألهم  03-09من القانون رقم  10و  09كرس مشرعنا اجلزائري مبقتضى املادتني 

  التزامات املتدخل، أال و هو االلتزام بضمان أمن املنتوج.
 ) وتتوفر على األمنProduits et services garantisمضمونة (لوجوب أن تكون املنتجات املعروضة لالستهالك فأصبح من ا

بالنظر إىل االستعمال املشروع املنتظر منها، وأال تلحق ضررا بصحة املستهلك وأمنه ومصاحله، و ذلك ضمن الشروط العادية 
  ل املتدخلني.لالستعمال أو الشروط األخرى املمكن توقعها من قب

املتعلق  22من التشريع الفرنسي L.221-1 et sالسالفة الذكر، مطابقة لنص املادة  09مقارنة بالتشريع الفرنسي، جند أن املادة 
 1386واملادة  1147كما جيد االلتزام بضمان أمن املنتوج مصدره يف القانون املدين الفرنسي، يف مادته حبماية املستهلك،  

، ما أقرته حمكمة النقض الفرنسية يف قرار ال يوفر األمن املتوقع قانونارف "املنتوج املعيب" باملنتوج الذي اليت تع 04فقرة 
  .200923صادر عنها يف 
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وامتد هذا االلتزام  ،25و كذا تلك املتعلقة بالصحة 24أكد املشرع الفرنسي على ضرورة االلتزام بضمان أمن املنتجات الغذائية
  .26حىت إىل مواد التجميل

، و هذا ما أكده مشرعنا اجلزائري يف الفصل يرتكز االلتزام بضمان أمن املنتوج على أسس املسؤولية الناشئة عن األشياء
الثالث من القانون املدين اجلزائري املعنون "بالفعل املستحق التعويض"، يف القسم الثالث "املسؤولية الناشئة عن فعل األشياء"، 

، حيث أقر و بصريح النص، مسؤولية املنتج ألول مرة يف التشريع املدين، و 1مكرر 140ر و مكر  140مبقتضى املادتني 
  .2005ذلك مبقتضى تعديل 

  تعريف االلتزام بضمان أمن املنتوج وطبيعته القانونية.1
عليه املشرع السالف الذكر)، نص  03-09من القانون رقم  09يعترب االلتزام بضمان أمن املنتجات التزاما قانونيا (املادة 

اجلزائري يف التشريع املتضمن محاية املستهلك و قمع الغش، مفاده، على كل شخص متدخل يف عملية عرض السلع و 
اخلدمات لغرض االستهالك التأكد من أن املنتجات املعروضة لن تسبب أي ضرر صحي أو غريه للمستهلك، حفاظا على 

احرتام النظام العام، فتعترب هذه القواعد القانونية أمرة، ال جمال لالتفاق على الصحة العامة و األمن العام، إذ يدخل ذلك يف 
  خمالفتها. 

السالف الذكر، توضيحا حملتوى هذا االلتزام، إذ ينص  03-09من القانون رقم  10كما أضفى املشرع اجلزائري نص املادة 
  الستهالك، و ذلك من خالل مراقبة املعايري التالية:على أنه على كل متدخل السهر على توفري أمن يف املنتوج املعروض ل

  مميزات و تركيب و تغليف و شروط جتميع و صيانة املنتوج.  *
  تأثري املنتوج على املنتجات األخرى عند توقع استعماله مع هذه املنتجات. *
املعلومات الصادرة  عرض املنتوج و ومسه والتعليمات احملتملة اخلاصة باستعماله وإتالفه وكذا كل اإلرشادات أو *

  عن املنتج.
  فئات املستهلكني املعرضني خلطر جسيم نتيجة استعمال املنتوج، خاصة األطفال. *

  مفهوم االلتزام بضمان أمن املنتوج.أ 
، تعريفا لاللتزام بضمان أمن املنتوج، وأقرت بأنه 11/06/271991أقرت حمكمة النقض الفرنسية يف قرار صادر عنها يف 

كما أكد نفس القرار على اعتبار االلتزام بضمان أمن املنتوج التزام تعاقدي، على يقع عبأ إثبات خطر املنتوج على املستهلك،  
من القانون  1147دة هذا األساس ميكن املطالبة بالتعويض عن الضرر على أساس املسؤولية العقدية بناءا على حكم املا

  املدين الفرنسي، كما ميكن اللجوء إىل أحكام املسؤولية التقصريية، يف حالة انعدام العقد.
يرجع ظهور االلتزام بضمان أمن املنتجات من اجلانب التارخيي إىل مرحلتني، تتمثل املرحلة األوىل يف نزاع حول عقد النقل، 

حيث أقر هذا األخري بالتزام الناقل بضمان سالمة املسافرين، مبوجب قرار شهري ، 1911الذي رفع أمام القضاء الفرنسي يف 
  .21/11/191128مؤرخ يف 

البائع يف إطار عقد البيع، شرط التمييز  رب العمل يف إطار عقد العمل و ، صنف هذا االلتزام من بني التزامات1964ويف 
ري على البائع وعلى الصانع، خاصة فيما يتعلق ببيع مواد البناء بينه و بني االلتزام بضمان العيوب اخلفية، حيث أصبح يس

)Le fabricant(29.  
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 La loi(  10/01/1978املؤرخ يف  22-78رقم نظم املشرع الفرنسي ألول مرة هذا االلتزام يف قانون سكريفنر 

Scrivenerللشخص حامل مشروع القانون  ) املتعلق باإلعالم و محاية املستهلك يف جمال بعض القروض، نسب هذا القانون
   Christiane SCRIVENER و املتمثل يف األمينة العامة املكلفة باالستهالك  السيدة 

)مسبقا بكل ما يتعلق بالقرض ومحايته واملتضامنني معه  L’emprunteurهدف هذا القانون إىل تكريس مبدأ إعالم املقرتض (
  طيلة مدة القرض. 

، املتعلق حبماية املستهلك، الذي 21/07/301983املؤرخة يف  600-83) رقم  Lalumièreإىل جانب قانون اللوميري (
سلطة مراقبة  31، حيث خول هذا األخري" اإلدارة"26/07/1993املؤرخ يف  949-93ألغي الحقا مبقتضى القانون رقم 

  النوعية يف املنتوجات ومدى مطابقتها ملقاييس معينة.
واملتعلقة  25/07/1985رت يف إصدار الربملان األورويب للتوجيهة األوروبية املؤرخة يف أما عن املرحلة الثانية، متحو 

باملنتجات املعيبة، بغرض قيد حرية املنتجني بضوابط قانونية وتنظيمية من أجل طرح منتجات ذات جودة ونوعية معينة، 
، 32ئية أو نتيجة استعمال طرق العالج احلديثةخاصة بعد وقوع بعض الكوارث نتيجة استهالك ملواد صيدالنية معيبة، أو غذا

  املطلب التايل).(كأساس لاللتزام بضمان أمن املنتجات   1985أدت بإحلاق أضرار، نتناول مضمون التوجيهة األوروبية 
  الطبيعة القانونية لاللتزام بضمان أمن املنتوج.ب 

يعود الفضل يف انفصاهلما عن بعضهما إىل جهود اجتهاد لقد ارتبط االلتزام بسالمة املنتجات بنظرية ضمان العيوب اخلفية، و 
  القضاء الفرنسي.

يقصد بااللتزام بأمن املنتوج وجوب سالمة املستهلك يف جسده وأمواله ومصلحته، يتعلق بسىالمة السلع واخلدمات، ما 
  يستوجب سالمة املستهلك من األضرار النامجة عن عيب يف املنتوج أو خطر فيه.

  طبيعة القانونية لاللتزام بضمان أمن املنتوج، نتعرض أوال إىل أهم خصائصه:للتعرف على ال
 . االلتزام بسالمة املنتوج التزام عام ومستقل بذاته1  . ب

  يسري االلتزام بأمن املنتوج على ساري املنتجات، دون متييز من حيث مكان الصنع، املؤسسة املنتجة، املستورد،....اخل.
مة املنتوج التزاما مستقال بذاته أي غري تابع لاللتزام بالتسليم يف إطار عقد البيع، إذ تطور مفهوم " كما يعترب االلتزام بسىال

  .33العيب" يف املنتوج و أصبح يعين عدم استجابة السلعة أو اخلدمة إىل الرغبة املشروعة يف السالمة
األساس جيوز للمستهلك متابعة مدنيا املنتج وكل فهو التزام يتحمله املنتج والبائع احملرتف والبائع العادي و على هذا 

البائعني املتسلسلني يف عملية التداول، شرط إثبات وقوع اإلخالل بااللتزام بالسالمة، أي بإثبات الضرر والعيب والعالقة 
  السببية بينهما.

 . طرفا االلتزام2  . ب
ن مبثابة املدين والدائن بالتعويض يف حالة رفع دعوى ميثل طرفا عالقة االستهالك كال من املتدخل واملستهلك، اللذان يعتربا

  قضائية محاية ملصاحل مادية و أو معنوية.
 .حمل االلتزام3  . ب

يتمثل حمل ضمان أمن املنتجات توفري الضمانات الكافية دون تعريض صحة املستهلك أو أمنه للخطر أو اإلضرار مبصاحله 
، أي وجوب 34طابع الوقائي، أي مستمد من مبدأ قانوين واملتمثل يف مبدأ الوقايةاملادية، يتميز االلتزام بضمان أمن املنتوج بال
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)، يستمد  Le principe de préventionاختاذ لإلجراءات الالزمة لدرء املخاطر املتوقعة أو احملتملة، إىل جانب مبدأ الوقاية (
  ).Le principe de précaution االلتزام بضمان أمن املنتوج من مبدأ احلذر أو اليقظة(

  . التزام ذو طبيعة خاصة4  . ب
، فكان على املستهلك إثبات الضرر وإثبات خطأ أو تقصري املتدخل  35اعترب االلتزام بضمان أمن املنتوج التزاما ببذل عناية

  كعدم أخذه باالحتياطات الالزمة والواجبة يف صنع أو تركيب أو عرض السلعة أو اخلدمة لالستهالك.
ا االلتزام بضمان أمن املنتوج التزاما بتحقيق نتيجة، فاملقصود هو ختفيف عبأ اإلثبات على الضحية املتضررة، إذ بينما إذا اعتربن

ا وإثبات العالقة السببية بني املنتوج املعيب والضرر. ا للضرر الالحق    يكفي إثبا
احلديث يرى بأن مضمون االلتزام بضمان  مع املالحظة، أن فريق من الفقه ،36و هذا ما توقف عنده القضاء الفرنسي حديثا

  .37أمن أو سالمة املنتوج يستوجب تسويق منتجات خالية من العيوب، ال ضمان انعدام األضرار
يف حني أن املشرع اجلزائري أسس ألحكام املسؤولية املوضوعية على أساس نظرية املخاطر، حيث يعترب اخلطأ مفرتض وال 

التايل، نعترب االلتزام بضمان أمن املنتوج من طبيعة خاصة، ال ميكن تصنيفه ضمن الطبيعتني يستوجب على املستهلك إثباته، ب
  السالفتني الذكر.

  و موقف املشرع الفرنسي منها 25/07/1985صدور التوجيهة األوروبية .2
جسيم، ما دفع لقد أدى وقوع عدة كوارث متعلقة باالستهالك ملواد غري صحية أو معيبة إىل إحداث أضرار، بعضها 

  بالسلطات التشريعية إىل التدخل من أجل ضبط سلوك بعض "املتدخلني"، خاصة منهم املنتجني.
، تقضي بإقرار مسؤولية املنتج عن عيب يف املنتوج، محاية 25/07/1985فأصدر الربملان األورويب وألول مرة، توجيهة يف 

خطأ، على أساس التطور العلمي والتكنولوجي وارتفاع نسبة املخاطر لصحة وأمالك املستهلكني، إذ تقوم هذه املسؤولية بدون 
  بسبب هذا التطور.

فأسست املسؤولية املوضوعية املبنية على أساس نظرية املخاطر، وكانت سارية على بعض املنتجات فقط، على غرار، 
، وتلك املوجهة للصيد ما دام مل يتم حتويلها املنقوالت الصناعية ومواد البناء، كما استبعدت من نطاق تطبيقها املواد الفالحية

  .38صناعيا، وكذا األضرار الناجتة عن املواد النووية
حدد يف هذه التوجيهة مفهوم العيب يف املنتوج، الذي ارتبط مباشرة باإلخالل بااللتزام بالسالمة، كما عرفت هذه التوجيهة 

وجوب إثبات الضرر من قبل املستهلك، و العالقة السببية بني ، 40، "املنتج"39ملصطلحات قانونية، على غرار، "املنتوج"
 .41العيب و الضرر، إىل جانب حتديد طرق دفع املنتج ملسؤوليته

معات الصيدالنية الفرنسية  مل يتخذ املشرع الفرنسي بأحكام التوجيهة األوروبية السالفة الذكر، اليت مل تكن يف صاحل ا
-98، حيث تدخل املشرع الفرنسي بإصداره للقانون رقم 1998صاحلها املادية، إىل غاية املنتجة لألدوية، وذلك محاية مل

من القانون املدين  1386، وعدلت املادة 42املتعلق باملسؤولية عن املنتجات املعيبة 19/05/1998املؤرخ يف  389
ن خطأ إىل الصناعيني واملستوردين توسع من نطاق تطبيق أحكام املسؤولية املدنية بدو 43فقرة 18الفرنسي، بإدخال عليها 

واملوزعني، للمنقوالت مبا فيها املادية واملعنوية، ما على الضحية إال إثبات الضرر، دون اخلطأ، إىل جانب العالقة السببية بني 
  الضرر والعيب يف املنتوج.
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جبودة النظام الصحي  املتعلق 04/03/2002املؤرخ يف  303- 2002، أصدر املشرع الفرنسي للقانون رقم 2002يف 
. حيث أقر هذا القانون مبسؤولية املهنيني يف حاالت حمددة يف نفس  La loi KOUCHNERوحقوق املرضى، املسماة 

  القانون.
بتذكريها باهلدف من التوجيهة األوروبية  25/04/2002كما أدان جملس العدل لالحتاد األورويب الدولة الفرنسية يف 

التشريعات و األنظمة املتعلقة بنظام املسؤولية عن املنتجات املعيبة بني كل أعضاء االحتاد  اهلادفة إىل توحيد 1985
  .44األورويب

لقد تأثر القضاء الفرنسي قبل املشرع الفرنسي بتوصيات جملس العدل األورويب و أحكام التوجيهة األوروبية السالفة الذكر، 
ايل من كل عيب يؤدي بطبيعته إىل نشوء خطر باألشخاص أو األموال أي من خالل إقراره مبسئولية املنتج بتسليم منتوج خ

  .45منتوج يستجيب للرغبة املشروعة يف السالمة
  ثانيا: اإلطار القانوين احلديث للحماية املدنية للمستهلك يف ضوء تعديل القانون املدين اجلزائري

الواجبة التوفر يف أي منتوج معروض لالستهالك، كما اعترب اعترب املشرع اجلزائري األمن و السالمة إحدى اخلصائص التقنية 
املؤرخ يف  04-2004ضمان األمن ومحاية األشخاص واملمتلكات وحفظ الصحة من أهداف القانون املتعلق بالتقييس رقم 

ة النبات و املتمثلة يف محاية األمن العام و محاية املستهلكني واحلفاظ  على املعامالت التجارية و محاي 23/06/2004
  .46احليوان و البيئة

فاملقياس هو الوثيقة اليت حتدد اخلصائص التقنية املطلوبة ملنتوج ما، كمستوى اجلودة و املهارة أو األمن، و األبعاد و االختيار 
  .47و طرقه والتغليف والوسم

ال ) بالتعاون مع املؤسسات املعنية وهي مبنية على اLes normesيتم إعداد هذه املقاييس ( لنتائج املشرتكة املعروفة يف ا
  .48العلمي والتكويين و اخلربة ويصادق عليها من طرف اهليئة املكلفة بالتقييس

فضال عن ذلك، ويف ظل تطور الظروف السياسية، االقتصادية و االجتماعية يف اجلزائر، و اختالفها جذريا عن تلك اليت 
ارتأى مشرعنا التدخل من أجل تعديل هذا القانون تسايرا والسياسة  ،1975صدر فيها التقنني املدين اجلزائري سنة 

االقتصادية للدولة واملتمثلة يف السعي وراء جلب االستثمار األجنيب، األخذ بعني االعتبار التطور العلمي والتكنولوجي وأثاره 
صادق عليها، السعي وراء توفري محاية اجلانبية على الصحة العمومية، تكريس حلقوق اإلنسان نتيجة االتفاقيات الدولية امل

أكثر لألفراد (املستهلكني)...اخل، فقام املشرع اجلزائري بإضفاء مادتني جديدتني، يف نظام املسؤولية املدنية، واملتمثلة يف 
  مسؤولية املنتج اعتبارا ملبدأ العدل واملساواة كأساس للعالقات القانونية.

الشخص املتضرر (املستهلك) على أساس املسؤولية العقدية والتقصريية، أقر املشرع  فبعدما كان يقرر جرب الضرر لفائدة
  اجلزائري، على غرار نظريه املشرع الفرنسي، باملسؤولية املدنية املوضوعية القائمة على أساس اخلطأ املفرتض. 

  مكرر 140مضمون املادة  .1
ا  1386احملرتفني عن املنتجات يف املادة كما سلف الذكر، لقد كرس املشرع الفرنسي ألحكام مسؤولية  ، اليت 18بفقرا

ا مشرعنا اجلزائري يف تعديله للقانون املدين سنة  ، باملقارنة بني النصني اجلزائري والفرنسي، جند أن هذا األخري 2005أخذ 
  مدين جزائري. 1مكرر  140مكرر و  140يعترب مصدر املادتني 
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تني، الفقرة األوىل تبني مسؤولية املنتج عن الضرر الناتج عن عيب يف منتوجه ولو مل تربطه مكرر من فقر  140تتكون املادة 
  .49باملتضرر عالقة تعاقدية

فقد حدد املشرع اجلزائري لشروط قيام مسؤولية املنتج، من ضرر والعالقة السببية بني الضرر واملنتوج املعيب، إذ ال يشرتط 
لك، على عكس املسؤولية العقدية، وال ينص مشرعنا على وجوب توفر اخلطأ، بل يعترب وجود عقد يربط بني املنتج واملسته

  مدين فرنسي. 1386اخلطأ مفرتض، تعترب هذه الفقرة مطابقة للفقرة األوىل من املادة 
متصال بعقار،  مكرر مدين جزائري تعريف املنتوج، باعتباره كل مال منقول و لو كان 140بينما حتدد الفقرة الثانية من املادة 

السيما املنتوج الزراعي و الصناعي و تربية احليوانات و الصناعة الغذائية و الصيد الربي و البحري و الطاقة الكهربائية، بينما 
  .50مفهوم املنتوج يف التشريع الفرنسي يتحدد مبعاين ثالث، وهي رأس املال، املنتوج والثمار

مدين فرنسي  1386مدين فرنسي، جتدر بنا اإلشارة إىل أن املادة  1386ة من املادة تعترب هذه الفقرة مطابقة للفقرة الثالث
املتعلق بتعديل قانون العقود، و النظام العام  10/02/2016املؤرخ يف  131- 2016قد عدلت مبقتضى األمر رقم 

  إلثبات االلتزامات.
  1مكرر 140مضمون املادة  .2

إذ يوجب على األشخاص املهنية على غرار املنتجني اكتتاب تأمني لتغطية مسئوليتهم تلتقي املسئولية املدنية بفكرة التأمني، 
  .51املدنية املهنية اجتاه املستهلكني واملستعملني واجتاه الغري

وقد حيدث أن ينجم عن استهالك املنتجات عدد كبري من الضحايا يستدعي تدخل السلطات العمومية، على غرار قضية 
يف فرنسا، حيث تدخلت احلكومة الفرنسية من أجل إنشاء صندوق خاص بالتعويضات  AIDSريوس اإلصابة بدم ملوث بف

، فضال عن الرجوع بدعوى التعويض على املسئول، إن قيام املسئولية املدنية ال يتعارض 31/12/199152مبوجب قانون 
  وقيام املسئولية اجلزائية.

هول وإحلاق ضرر جسماين بالضحية وثبت انه مل يكن هلذه األخرية أسس املشرع اجلزائري ملسؤولية الدولة يف حالة امل سئول ا
يد فيه، خالفا ملوقف املشرع الفرنسي، الذي حيمل صناديق التأمينات عبأ التعويض عن األضرار، متاما كما هو عليه احلال 

هول، حيث جيوز للقاض ي العادي استدعاء الوكيل القضائي بالنسبة لتعويض الدولة عن حوادث املرور يف حالة اجلاين ا
  .53للخزينة واحلكم عليه بالتعويض

ففي هذه احلالة، تتحمل الدولة التعويض عن الضرر، و مل حيدد املشرع اجلزائري طريقة هذا التعويض لصاحل املستهلك وأية 
  هيئة عمومية تتحمل ذلك.

  خامتة
مل قرية صغرية، تقلصت فيه احلدود االقتصادية والتجارية بني إن النظام الدويل اجلديد ومقتضيات العوملة جعلت من العا

  الدول، ما أدى إىل تطور وتوسع نطاق امليادين السالفة الذكر بشكل مل يسبق له مثيل.
أصبحت األسواق الداخلية تعج بسلع أغلبها أجنبية، وبات من الصعب منافستها من طرف املنتوج الوطين، ما جنم عنه 

  تهالك، خاصة يف الدول النامية الغري املنتجة لكثري من السلع األساسية خاصة.ارتفاع نسبة االس
ونتيجة ارتفاع املخاطر املرتبطة باالستهالك، ارتأى املشرع اجلزائري إحاطة املستهلك حبماية قانونية، جتد مصدرها يف الشريعة 

  ة املستهلك و قمع الغش.املتعلق حبماي 03-09العامة ويف تشريعات خاصة، على غرار القانون رقم 
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إذ متثل اإلطار القانوين حلماية املستهلك يف القانون املدين يف إرساء أحكام املسئولية التقصريية والعقدية، كما استحدث 
ملسؤولية مدنية جديدة يف القانون املدين اجلزائري، محاية لكل األشخاص وللمستهلكني بصفة  2005مشرعنا اجلزائري منذ 

مكرر التمييز بني املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصريية عن فعل املنتجات املعيبة،  140نزعت املادة  خاصة، حيث
  للمستهلك احلق يف نفس احلماية القانونية، سواء كان يربطه باملتدخل عقد أم ال.

  يه أعاله.كما يلزم املنتجني بعرض سلع وخدمات ذات نوعية معينة ومطابقة لقانون التقييس املنصوص عل
تعترب هذه املسؤولية املدنية مسؤولية موضوعية، قائمة على أساس نظرية املخاطر ولقد تطرقنا إىل كيفية ظهور هذه النظرية 

  وااللتزام بضمان أمن املنتجات، على عكس االلتزامات األخرى اليت جتد مصدرها يف نظرية الضمان أو نظرية العقد.
وضوعية وال جيدر إثباته، لكن الضرر واجب اإلثبات والعالقة السببية بني الضرر والعيب يف فاخلطأ مفرتض يف املسؤولية امل

  على عاتق املستهلك وحده أو على ذوي املصلحة. ءاملنتوج، كما يقع هذا العب
  قائمة املراجع واملصادر
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