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والتي یتم في الحیاة الیومیةالمعامالت أو المبادالت الناشئة بین األشخاصتتعدد

القانونمن 54المادة ىالذي عرف من الناحیة القانونیة بمقتضو ،تجسیدها بموجب العقد

اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة «أنه: علىالمدني 

عا لتنوع حاجیات تعدد تبیالذيو 1»مابمنح أو فعل أو عدم فعل شيءآخرینأشخاص 

.).عقد التأمین.و (عقد بیع، عقد نقل، عقد القرض، عقد عمل، عقد عالج ومقتضیات إبرامه

حیث قد تبرم بین فئة التجار واألعوان األشخاص المبرمة للعقد،أو تبعا لطبیعة مراكز

االقتصادیین فیما بینهم ذات المراكز المتوازنة من الناحیة الفنیة، القانونیة واالقتصادیة، وتبرم 

كذلك بین فئة التجار بالمفهوم التقلیدي أو المتدخلین، المهنیین، المحترفین وبدقة األعوان 

بالمفهوم الحدیث من جهة وفئة من األشخاص لیست في نفس المركز الفني، ناالقتصادیی

وهم ما یعبر عنهم بفئة المستهلكین، األخرىالقانوني، المعرفي واالقتصادي مقارنة بالفئة 

اقتناء سلع أو خدمات تستجیب لرغباتهم واحتیاجاتهم وهي ما ىعقود یهدف من ورائها إل

االستهالك.یعبر عنها بعقود

تخضع للقواعد اعقودبصفة عامةوعن هذه العقود فیمكن القول أنها كانت وال تزال 

العامة المقررة في التقنیین المدني سواء من حیث إبرامها أو من حیث تنفیذها، قواعد وأحكام 

وجود توازن ومساواة في المراكز القانونیة بین أولئك ىتم تقریرها وفقا الفتراض قائم عل

ء فنیا أو اقتصادیا أو معرفیا أو قانونیا من جهة وفي ظل ظروف اجتماعیة، األشخاص سوا

كان مضمون حیث، أخرىاقتصادیة وأوضاع بسیطة كانت تحیط بتلك المعامالت من جهة 

مبدأ سلطان اإلرادة ومبدأ الحریة التعاقدیة، بحیث ىقائم علتلك األحكام والقواعد العامة

منشأة والمقررة لاللتزامات والحقوق التي یجب أن تتضمنها تلك تعتبر إرادة األطراف وحدها ال

، كما لألطراف الحریة في تضمین االعقود وال مكانة كمبدأ عام للقانون أو القضاء إال استثناء

ألمانة العامة االمدني، معدل ومتمم، القانون، یتضمن 1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 58-75رقم أمر-1

www.joradp.dzللحكومة:

http://www.joradp.dz/
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جوازیة ىوقیامها كذلك عل.العقد ما یشاءون من شروط تتعلق بتنفیذها دون قید كأصل عام

ن مسؤولیة أحدهم في حالة عدم تنفیذ االلتزامات المتفق التخفیف مىوٕامكانیة االتفاق عل

مبدأ العقد شریعة المتعاقدین طبقا ىعلیها أو اإلعفاء منها وذلك كأصل عام، وقیامها عل

المدني، حیث ال یسمح كمبدأ عام ال للقانون وال للقضاء قانونمن ال106لمقتضیات المادة 

ردة بعد إبرامه إال بموجب اتفاق واجتماع إرادتي العقد بإرادة منفإنهاءوال ألحد الطرفین 

المتعاقدین إلنهاء العقد.

إرادةأكثر من ذلك نجد بشأن تلك األحكام العامة خاصة تلك المتعلقة بحمایة 

المتعاقد أو المتعلقة بتنفیذ االلتزامات التعاقدیة المترتبة عن عقد البیع أنها جاءت بشروط 

ومن قبیل ذلك نجد ،المتعاقد المتضرر مراعاتها للمطالبة بالحمایةىقانونیة یجب عل

الشروط الخاصة بعیوب اإلرادة وأحكام االلتزام بالضمان واألحكام المتعلقة بالمسؤولیة، كل 

في –تلك األحكام أصبحت تشكل عبء ثقیال بالنسبة للمتعاقد المتضرر وعجز لدى القضاة 

ي توفیر الحمایة للمتعاقد المستهلك.ف–ظل التزامهم بتطبیق القانون

–عجزت عن توفیر الحمایة الفعالة للمتعاقد المستهلك نظرا القانون المدنيأحكامف

المهنیین لك العقودافتراض وجود توازن ومساواة بین أطراف تىلقیامها عل–كما سبق ذكره 

تبعاو أكثر بساطة،من بین عقود االستهالك ما هوكذا ،المحترفین والمستهلكین من جهة

لظروف المحیطة بإبرامها أو تنفیذها، األمر الذي یدفعنا بصفة مبدئیة لقبول أو التسلیم بفكرة ل

حالها. ىأهمیة ومكانة هذه األحكام والقواعد العامة وذلك وفقا لفرضیة بقاء تلك األوضاع عل

عقود االستهالكبذلك غیر أن الواقع كان خالف ذلك بالنسبة لهذا النوع من العقود ونقصد 

تلك العقود أو االتفاقات الناشئة والمبرمة بین طرفین أحدهما یسمى والتي تعرف على أنها

منتوجا أو األخیریسمى المستهلك بموجبه یتلقى هذا واألخربالمتعاقد المهني المحترف 

وذلك لغرض غیر مهني مقابل ثمن معلوم. األخرخدمة من 
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خدمات ظروف العقود، سواء كانت محلها سلع أومختلف هذه ىأین طرأ عل

انتهاج مختلف الدول لسیاسة اقتصاد و اجتماعیة، اقتصادیة بفعل االنفتاح االقتصادي 

التدفق الهائل لمختلف السلع والمنتجات وكذا لالستعمال المكثف للتكنولوجیا،وكذا السوق، 

قود االستهالك السلع تغیر تركیبة وطبیعة محل عىأوضاع كان لها تأثیر كبیر عل

تغیر في المراكز القانونیة، الفنیة، المعرفیة، كبیر علىانعكاسوالخدمات، كما كان لها

أین .المحترفین وكذا المستهلكیننالمهنییالمعلوماتیة واالقتصادیة بین أطراف تلك العقود: 

إبرامهم للعقد، ن في مركز أشبه ما یكون علیه من مركز القصر خالل صبح المستهلكو أ

بحیث لم تعد لهم القدرة أو المكنة المعرفیة أو القانونیة في استیعاب أو فهم العقود التي 

أطراف بینقد تلك العقود ذلك التوازن، األمر الذي افنالمهنییمع إبرامهاىسیقدمون عل

والذي كان سائدا من قبل.العقد 

بل كان من أثار وانعكاسات تلك التطورات ،غیر أن األمر لم یتوقف عند هذا الحد

أن أصبحت تلك العقود وما تتضمنه من سلع وخدمات قد تشكل خطرا أو من شأنها أن 

لیصبح المستهلك في نطاق برامهابعد إسواء في جسمه أو ماله،تلحق أضرار بالمستهلك

ىد إلعقود االستهالك في مركز ضعیف، ومن ثم أصبحت عقود االستهالك عقود تفتق

. طرافهاأالقانوني واالقتصادي بین و الفني و التوازن المعرفي 

في ظل هذه القواعد العامة العاجزة عن توفیر الحمایة الفعالة للمتعاقد المستهلك وأمام 

لم ،خاصة القضاء الفرنسيوالمنازعات الناشئة عن هذه العقود أمام القضاءكثرة الدعاوى

ونیة لحمایة المستهلكین إال من خالل إعمال وتفعیل دور یجد هذا األخیر أیة وسیلة قان

للعدید وتم ذلك بالفعل من خالل تقریره،االجتهاد القضائي في تحقیق ذلك وتطویر القانون

عاتق المهني ستهالك أو تنفیذها والتي تقع علىمن االلتزامات الجدیدة بشأن إبرام عقود اال

لمستهلك في لفعالةحمایةتوفیر، االقتصادي وكذاالمحترف بقصد استرجاع التوازن المعرفي
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جسمه وماله وذلك من خالل: إلزامه باإلعالم، إلزامه بالنصیحة، تقریر االلتزام بضمان 

السالمة كالتزام مستقل والتشدید في أحكام االلتزام بضمان العیوب الخفیة.

بعد ستهالك و ي نطاق إبرامه لعقود االوبذلك أصبحت حمایة المتعاقد المستهلك ف

وكذا ضرورة تحقیق واسترجاع التوازن العقدي لتلك العقود وتكریس العدالة العقدیة ،إبرامها

أصبحت مسألة جوهریة لدى مختلف التشریعات المقارنة العربیة منها والغربیة، أین نجد 

قد تدخلت -خاصة منها التشریع الفرنسي والتشریع األوروبي -معظم تلك التشریعات 

ذات قواعد وأحكام من طبیعة خاصة تتضمن إنشاء العدید من منظومة قانونیة ریر وسن لتق

ل مرحلة إبرام تلك العقود أو مرحلةعاتق المهنیین المحترفین خالىااللتزامات القانونیة عل

. باإلضافة وكذا التشدید في مسؤولیتهم خاصة بشأن ضمان المنتوجات والخدمات،تنفیذها

تقییدها لحریتهم في وضع ما یشاءون من شروط والتي قد تأخذ طابعا تعسفیا، وتمكین إلى

للعقد بالعدول عنه بإرادة منفردة وذلك في نطاق بعض إبرامهبعد ىالمتعاقد المستهلك حت

العقود ووفقا لشروط.

تكفل متابعة مدى تنفیذ تلك آلیاتإلى إنشاء واستحداث بل أكثر من ذلك فقد عمدت

االلتزامات وكذا القیام بالدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكین، أین سعت تلك التشریعات 

أن تكون العالقة بین المهني المحترف ىمن خالل تلك المنظومة القانونیة الخاصة إل

اإلبرام.بعد مرحلةتىوحوالمستهلك عالقة متوازنة ومتكافئة خالل مرحلة اإلبرام 

ع عرفتها كذلك الجزائر، أین شهدت هذه األخیرة العدید من نفس الظروف واألوضا

من خالل انتهاج ،السیاسي واالقتصاديو التحوالت الهامة في كل من المجال االجتماعي

مبدأ حریة التجارة والصناعة وفتح المجال و تبني مبدأ حریة المنافسة و نهج اقتصاد السوق 

مختلف ىلتي كان لها انعكاس كبیر عللألشخاص األجنبیة، واىحتللخواص و االقتصادي

والمستهلكین أهمها غیاب العدالة العقدیة والتوازن نالمهنییعقود االستهالك الناشئة بین 

.العقدي بین أطرافها



	مقدمة

6

أوضاع وظروف جعلت الجزائر تستشعر وتحس بعجز وقصور القواعد العامة في 

النهج الذي مما استوجب علیها هي كذلك انتهاج،توفیر الحمایة الفعالة للمتعاقد المستهلك

في ضرورة تقریر منظومة قانونیة خاصة ذات طبیعة خاصة من اعتمدته مختلف الدول

وتوفیر حمایة فعالة شأنها أن تضمن تحقیق التوازن العقدي بین أطراف عقود االستهالك 

القواعد العامة لحمایة وهو ما تجسد بالفعل من خالل إصدار القانون المتعلق ب،للمستهلك

المتعلق بحمایة 032-09والذي تم إلغاءه بموجب القانون رقم ،021-89المستهلك رقم 

المطبقة على ، المتعلق بالقواعد 023-04المستهلك وقمع الغش، وكذا القانون رقم 

النصوص التنظیمیة التي تم إصدارها تطبیقا لتلك ىباإلضافة إلالممارسات التجاریة.

بشروط وكیفیات وضع ضمان ص التشریعیة من قبیل: المرسوم التنفیذي المتعلق النصو 

ذ ،5، المرسوم التنفیذي المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش4السلع والخدمات حیز التنفی

.6لمتعلق بالشروط التعسفیةالمرسوم التنفیذي ا

، صادر 06، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ج.ر عدد 1989فبرایر سنة 07مؤرخ في 02- 89قانون رقم -1

، (ملغى).1989-02-08في 1

، صادر في 15، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج.ر عدد 2009سنة فبرایر25مؤرخ في 03-09قانون رقم -2

08-03 -2009.

، 41، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج.ر عدد2004سنة یونیو23مؤرخ في 02-04قانون رقم -3

، 46، ج.ر عدد 2010سنة أوت15مؤرخ في 06-10القانون رقم بموجب، معدل ومتمم2004-06-27صادر في 

.2010-08-18صادر في 
، یحدد شروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات 2013سبتمبر سنة 26مؤرخ في 327- 13مرسوم تنفیذي رقم - 4

. 2013-10-02، صادر في 49حیز التنفیذ، ج.ر عدد

، صادر 05عدد ، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج.ر1990سنة ینایر30مؤرخ في 39- 90تنفیذي رقم مرسوم-5

، صادر 61ج.ر عدد ،2001أكتوبر سنة 06مؤرخ في 315- 01، معدل ومتمم، مرسوم تنفیذي رقم 1990-01-31في 

، (ملغى).2001-10-21في 

، یتعلق بتحدید العناصر األساسیة للعقود المبرمة بین 2006سنة سبتمبر10مؤرخ في 306-06مرسوم تنفیذي رقم -6

، معدل ومتمم، 2006-09- 11، صادر في 56عدد األعوان االقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، ج.ر

.2008-02- 10، صادر في 07، ج.ر عدد2008سنة برایرف03مؤرخ في 44-08مرسوم تنفیذي رقم 
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تكریس وٕاقرار قواعد قانونیة في مختلف النصوص التشریعیة من شأنها ىباإلضافة إل

أن تضمن حمایة المتعاقد المستهلك من قبیل ذلك نجد: القانون المتعلق بحمایة الصحة 

وترقیتها، قانون الوالیة، قانون البلدیة، قانون العقوبات، قانون اإلجراءات الجزائیة وغیرها من 

استرجاع التوازن العقدي وتحقیق العدالة العقدیة ىالقة بالعمل علالنصوص القانونیة ذات الع

.بالنظام العام الحمائيفي نطاق عقود االستهالك، كل ذلك یندرج ضمن ما یعرف

هذه المنظومة القانونیة الخاصة بحمایة المستهلك في عقود االستهالك ىوبالرجوع إل

تحدید نطاق إعمالها من خالل تحدید وبصفة ىفنجدها قد عمدت إل،نفي مواجهة المهنیی

ونعني بذلك كل من ،قانونیة األشخاص التي تسري علیها ما تضمنته من قواعد وأحكام

كل شخص الطرف األول في تلك العقود والمدین بتلك القواعد وهو:المهني المحترف 

قانون حمایة طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات لالستهالك، وذلك وفقا ل

أو هو كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته المستهلك وقمع الغش،

القانونیة یمارس نشاطه في اإلطار المهني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من 

والمستهلكوذلك وفقا للقانون المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة.أجلها

ئن والمعني بهذه الحمایة الخاصة وهو: كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو الدا

مجانا سلعة أو خدمة موجهة لالستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة 

و حیوان متكفل به.                                                  حاجة شخص أخر أ

من هذه القواعدفقد حسمت المنظومة الجزائریة مسألة الشخص المستفید،تبعا لذلك

بخالف االتجاه الفقهي الذي للمستهلكالمفهوم الضیقىمن خالل اعتمادها عل،الخاصة

نطاق تطبیق تلك الحمایة الخاصة لتشمل حتى المتعاقد المحترف الذي توسیعیرى بضرورة 

رج نطاق اختصاصه، ویكون بذلك المشرع الجزائري یتعاقد لكن بشأن سلع أو خدمات هي خا

الشخص الذي یتعاقد لصالح نشاطه لكنمن نطاق االستفادة من هذه الحمایةستبعدقد ا
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في الشخص الذي یتعاقد لتلبیة حاجاته أو حاجات غیره وحصرهخارج نطاق تخصصه 

الخاصة.

المفقود في عقود وازنة الخاصة باسترجاع التهذه المنظومة القانونیىبالرجوع إلو 

تتمثل في تقریر التزامات االستهالك نجدها قد تضمنت قواعد قانونیة موضوعیة من جهة،

عاتق المهني المحترف لصالح المستهلك وذلك خالل مرحلة اإلبرام ىقانونیة جدیدة عل

بهدف تحقیق التوازن المعرفي واالقتصادي، وكذا تقیید المهني في وضع ما شاء من شروط 

في مسؤولیة المهني بعد التشدیدیضاف إلیها، في تلك العقود والتي قد تأخذ طابع تعسفي

إبرام تلك العقود من خالل تقریر االلتزام بالضمان القانوني الخاص وخدمة ما بعد البیع، 

وكذا تقریر التزام مستقل یتمثل في االلتزام بضمان السالمة. 

قواعد إجرائیة جزائیة تكفل متابعة تنفیذ المحترف لتلك من جهة أخرىكما تضمنت

الهیئات اإلداریة أو باستحداث هیئات خاصة من قبیل: ىمن خالل إسناد ذلك إل،االلتزامات

جمعیات حمایة المستهلكین، المجلس الوطني لحمایة المستهلكین، المركز الجزائري لمراقبة 

العدید ىكذا الهیئات القضائیة، مع تقریر والنص علو یة والرزم ولجنة البنود التعسفیةالنوع

من الجزاءات المترتبة عن اإلخالل بتلك االلتزامات.

فيالنصوص القانونیة المقررةفعالیةما مدىالتساؤل عن ىكل ذلك یدفعنا إل

نستهالك بین المهنییالتوازن العقدي في نطاق عقود االالمنظومة القانونیة في تحقیق 

؟والمستهلكین

ویعتبر موضوع التوازن العقدي في عقود االستهالك موضوع قد اشتملته العدید من 

الدراسات السابقة والمتعلقة بحمایة المتعاقد المستهلك بصورة مباشرة أو بصور غیر مباشرة 

والتي تم اعتمادها واالستناد إلیها في مجال هذه الدراسة. 
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لى دراسة هذا الموضوع هو بقصد التعرف على ومن بین األهداف التي دفعتنا إ

مختلف التدابیر الوقائیة والعالجیة المقررة السترجاع أو تدعیم أو التخفیف من غیاب التوازن 

العقدي بین أطراف عقود االستهالك، والبحث عن العناصر الفعلیة لتوفیر حمایة فعالة 

مع مختلف ضمانات حمایة للمتعاقدین المستهلكین، إضافة إلى وضع دراسة شاملة تج

المتعاقد المستهلك من شأنها أن تساهم في توعیة هذا األخیر بالحقوق المخولة له اتجاه 

المهنیین المحترفین.

إتباع المنهج التحلیلي من جهة، جابة عن اإلشكالیة القانونیة المطروحة، حاولتإلول

صة بحمایة المتعاقد المستهلك من خالل استقراء وتحلیل مختلف تلك النصوص القانونیة الخا

سواء النصوص التشریعیة أو التنظیمیة، ومن جهة أخرى اعتماد المنهج المقارن من خالل 

مقارنة هذه النصوص القانونیة الجزائریة بالتشریعات المقارنة في نفس المجال وخاصة 

في عقود بالمقارنة مع ما وصل إلیه التشریع الفرنسي في مسألة تحقیق العدالة العقدیة

االستهالك وتوفیر الحمایة الفعلیة للمستهلك. 

وباستقراء هذه النصوص القانونیة الخاصة نجدها قد تضمنت مجموعة من الضمانات 

نحاول القانونیة ذات الطبیعة الخاصة بقصد تحقیق التوازن في عقود االستهالك، وهو ما س

القانونیة المقررة لتحقیق التوازن العقدي إبرازه في (الفصل األول) والمتضمن الضمانات 

خالل مرحلة اإلبرام (المبحث األول) والضمانات القانونیة المقررة لتحقیق التوازن العقدي بعد 

كما تضمنت قواعد قانونیة إجرائیة جزائیة تتعلق بمتابعة مرحلة اإلبرام (المبحث الثاني)،

(الفصل العقدي وحمایة المتعاقد المستهلكمدى تنفیذ تلك الضمانات الخاصة بتحقیق التوازن

الثاني) والمتضمن تدخل هیئات اإلشراف إلعادة التوازن العقدي (المبحث األول) والجزاء 

كآلیة إلعادة التوازن العقدي (المبحث الثاني).



:الفصل األول

الضمانات القانونیة: دعامة لتحقیق 

التوازن العقدي في عقود االستهالك
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ت عدم التوازن المعرفي، الفني، االقتصادي والقانوني بین أطراف العالقازدیاد نظرا ال

ستهالك، عمد  المنتجات أو الخدمات محل عقود االحول والمستهلكیناالستهالكیة المهنیین

قارنة ومنها التشریع الجزائري إلىالفرنسي ثم الفقه وبعده التشریعات المالقضاء خاصة 

من خالل تقریر واستحداث التزامات راغ الحاصل بشأن تلك العقودالتدخل لمواجهة ذلك الف

وتعزیز المركز القانوني ها التشدید في مسؤولیتهمن شأنالمهنيتقع علي عاتق المحترف

تلك االلتزامات التقلیدیة التي تحكمها قواعد یمكن االتفاق علي للمتعاقد المستهلك بعیدا عن

في مرحلة إبرام تلك العقود بغیة تحقیق تنشأهذه االلتزامات المستحدثة فتها أو تعدیلها.لمخا

في مرحلة وتنشأ كذلك،( المبحث األول)يبین أطرافها وهو ما سوف نتطرق إلیه فوازنتال

لعدم تنفیذ االلتزامات ار التي قد تواجه المستهلك و ما بعد إبرام تلك العقود لمواجهة االخط

).مبحث الثانيال(وهو ما سوف نتطرق إلیه فيل وجهالسابقة علي أكم
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لتحقیق التوازن العقدي خالل مرحلة اإلبرامدعامة القانونیةالضماناتالمبحث األول:

ام عقود في إطار التطور الحاصل علي المستوى القضائي، الفقهي والقانوني بشأن إبر 

ملتزم بإعالم فنیا وقانونیا بمضمون تلك العقود و أصبح الطرف المتفوق معرفیا ،االستهالك

)، (المطلب األولالتعاقد معه بما یعرفه عن مضمون محل تلك العقود المستهلك المقبل على

( المطلب الثاني ) كما تم تقیید المحترف المتفوق اقتصادیا لكبنصح المستهوكذا االلتزام 

في وضع الشروط التي قد تأخذ طابع أو بعد تعسفي ( المطلب الثالث ).

المطلب األول: االلتزام باإلعالم في عقود االستهالك

عقود تفتقد إلى نوع من لما كانت عقود االستهالك القائمة بین المحترفین والمستهلكین 

بین أطرافها من جهة، ونظرا لما تتصف به معظم المنتجات والخدمات التي التوازن العقدي

خطورة على صحة المستهلك من یشكل ور تقني مستمر ـا تلك العقود من تعقید وتطــتتضمنه

ذي األمر ال.بحاجة إلى حمایة خاصةلمستهلكلبالنسبةتراضيأصبح ركن الجهة أخرى،

ت على عاتق المهني لصالحالتزامافرضلالتشریع هكل من القضاء ثم تبعتدخل استدعى 

هو من یحرر باعتبارهالمهني المحترف بإعالم المستهلك التزامنجد وأهمهاالمستهلك 

یتعذر على المستهلك التزامبدون هكذا إذ وظروف ومحل التعاقد،المتعلقة بشروط البیانات

.1من عدمهاالستهالكالقرار الصائب بشأن إبرام عقد اتخاذ

هو ضرورةیع للتدخل التي استدعت كل من القضاء وبعده التشر االعتباراتمنف

تمكنه من إصدار رضا ل المستهلك على ذلك القدر من المعلومات التي من شأنها أن و حص

الحق في ضمانها للمستهلك هوز الحقوق التي یجب ر من أبّنوأبالعقد.ومستنیرحر 

من تلك و االلتزام باإلعالمإقرارحقیقیة غیر خادعة من خالل الحصول على معلومات

مصطفى أحمد أبو عمرو، االلتزام باإلعالم في عقود االستهالك: دراسة بین القانون الفرنسي والتشریعــات العربیة، دار - 1

.9،10، ص ص 2010الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، 
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كنمط من األنماط الجدیدة التي كشفت ،نجد ذلك االختالل في التوازن المعرفيتباراتعاال

معرفة عنها الحیاة المدنیة الجدیدة، اختالل بین مهني محترف یعرف أو یفترض فیه ال

أن قواعد وذلك في ظل.ومستهلك جاهل بالسلع والخدمات التي یطلبها وال یفترض فیه العلم

لومات المتعلقة بالعقد، بلالقانون المدني تقضي بعدم إلزام المتعاقد بأن یزود شریكه بالمع

كما یرجع .1رضاهلكمالشخص أن یطلب العلم بنفسه ویستعلم عما هو ضروريالعلى 

في المعامالت والنزاهةالفقه وجود وتقریر هكذا التزام نظرا لما تملیه اعتبارات ضمان األمانة 

مكونات التوازن العقدي أحدوٕالى ضمان رضا سلیم للمتعاقد اآلخر، لیشكل هذا االلتزام 

.2المنتوجالمتعلقة لیس فقط بالجودة والسعر وٕانما أیضا باستعمال

بیان الطبیعة ثم(الفرع األول)هومهتحدید مفیتعین علیناولدراسة االلتزام باإلعالم

(الفرع الثالث).الثاني) وأخیرا تحدید نطاق تطبیقه القانونیة له (الفرع 

الفرع األول: مفهوم االلتزام باإلعالم في عقود االستهالك

یمثل أسلوبو المهنيملقاة علىأحد االلتزامات األساسیة العالمااللتزام باإلیشكل

أفضل وسیلة للوقایة من و لقاعدة الوقایة خیر من العالج طبقا،لحمایة ووقایة المستهلك

من التعرف على یتمكنأین من خالله التي تتعرض العملیة االستهالكیةالصعوبات

علیهاإلجبارصفةتم إضفاء،همیتهألنظراو .3خصائص المنتوج أو الخدمة قبل التعاقد

المعلومات بلطرف اآلخر قبل وأثناء التعاقدبإمداد ااملزمالمتعاقد األكثر خبرةحأصبف

إرادة حرة سلیمةد في ظللتعاقیقبل على ایكون على بینة من أمره لحتىعقدالمتعلقة بهذا ال

''حق المستهلك في الحصول على حقائق: دراسة مقارنة في القانون اإلمـاراتي والبحریني''، - 1 عدنان إبراهیم سرحان، 

.11،12، ص ص 2012مجلة المفكر، جامعة بسكرة، العدد الثامن، 
ــاب الحدیث، القاهرة، بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن: دراســة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكت- 2

.62، ص 2006
قلوشي الطیب، األثار المدنیة إلخالل المتدخل بااللتزام باإلعالم، من أعمال الملتقى الوطني الخامس أثر التحوالت - 3

.01ص (غیر منشور)،جامعة الشلف، ، 2012دیسمبر، 06و05االقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستهلك یومي 
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(أوال) مبررات إقراره (ثانیا)هتطور و االلتزامسنتطرق إلى نشأةو .1من العیوب المبطلة لها

(ثالثا).وتعریفه

أوال: نشأة االلتزام باإلعالم في عقود االستهالك

وعة من الحقوق مجمتشریعاتها الحدیثة إلى فرضبمقتضى لجأت معظم البلدان

وسار المشرع الجزائري ،ديقأهمها االلتزام باإلعالم لتحقیق التوازن الع.لصالح المستهلك

عن المخاطر التي باإلعالما على عاتق المحترفلتزاماأقرحیثعلى هذا النهج بالتدخل 

إلى تحقیق المهنیینوذلك في ظل سعي ،الستهالكلالمعروضةیمكن أن تحتویها المنتجات 

في فیما بینهمالالمساواةفي ذلك مستغلینحساب المستهلكین أكبر قدر من األرباح على

االلتزام لم هذاإال أن نشأة.2الغش التجاريراوانتشدرجة المعرفة بحقیقة السلعة أو الخدمة 

مكانة في التشریعات القدیمة والتشریع اإلسالميكان له بلالحدیثة تكن مرتبطة بالتشریعات

المصدر األساسي له في نطاق عقود االستهالك خصوصا فهو القضاء الفرنسي.أما عن

االلتزام باإلعالم في عقود االستهالكظهور:1

زن العقديكالتزام یهدف إلى حمایة رضا المستهلك وتحقیق التواإن االلتزام باإلعالم

قتضى بمحیث لم یهمل القانون الروماني و .القدیمةالنشأة بل عرفته النظملیس بحدیث

بیانات المبیعبعشر هذا االلتزام أین فرض على البائع إعالم المشتري االثنياأللواحقانون

كان البائع یلتزم وبموجب أمر قضائي بالكشف عن العیوب التي تلحق العبد أو الحیوان و 

سترداداالأو یتمثل في فسخ العقد بهاالخاللجزاء مدنیا في حالة محل التعاقد، كما فرض

مد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك: دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، الطبعة الثانیة، منشأة عمر مح- 1

.187، ص 2008المعارف، االسكندریة، 
بوزینة آمنة، حق المستهلك في اإلعالم والنصیحة على ضوء أحكام القانون الجزائري، من أعمال الملتقى آمحمدي- 2

، جـامعة 2012دیسمبر، 06و05الوطني الخامس أثر التحوالت االقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستهلك یومي 

، 01الشلف، (غیر منشور)، ص 
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كما لم یغفل القانون الیوناني هذا االلتزام حیث فرض القانون األثیني على .الثمنأو إنقاص

العبید بأن یلتزم ببیان العیوب بیعخاصة في مجال ،البائع االلتزام بإعالم المشتري

.1في حالة اإلخالل بهالفسخجزاءرتباألمراض التي تصیب العبد محل البیع كما و 

وذلك إیمانا بدورها الوقائي مكما نجد الشریعة اإلسالمیة قد أولت عنایة لهذا االلتزا

البیعان بالخیار «:"صلى اهللا علیه وسلم"قال فالمعامالت وسالمتهافي العمل على استقرار 

،»وكتما محقت بركة بیعهماما لم یتفرقا، فإن صدقا وبینا بورك لهما في بیعهما، وٕاذا كذبا 

ال یحل لمسلم إذا باع من أخیه بیعا ،المسلم أخو المسلم«: "قال صلى اهللا علیه وسلم" و

خر بكل ما المسلم المقبل على التعاقد أن یدلي للطرف اآلالشریعةفألزمت.»بفیه عی

البائع أن یحذر أوجبت على و .2حول ماهیة السلعة أو الخدمة محل التعاقدیعلمه من حقائق

وٕاال عد أثما وعاصیا.أن یبین ما فیها من عیوبمن أوجه خطورة السلعة المباعة و المشتري

ت على كل من وجبقتصر على البائع فحسب بل أیال فهذا االلتزامنطاق قد مدت من بل 

.3وحددت الشریعة مضمون االلتزامأن یخبر المشتري علم بالمبیع وصفا جوهریا أو عیبای

هذا االلتزامإقرارفي السباقإال أنه في حقیقة األمر فإن القضاء الفرنسي كان 

القول أن االلتزام باإلعالم في ي نطاق عقود االستهالك حیث یمكنبالمعنى الحدیث له وف

انحصر دور المشرع في تقنین القواعد التي إذالنشأة القانون الفرنسي هو التزام قضائي

لتزام إلى عدم التوازن العقدي الواضح بین االالقضاء لهذا إقرارویرجع استقر علیها القضاء.

ت أمامه على عالتي رفىتیا، ونظرا لكثرة الدعاو افنیا ومعلومو وقانونیاطرفي العقد اقتصــادیا 

تبیین للقضاء الفرنسي أنه ال مجال فالخفیة، االلتزام بضمان العیوبو أساس عیوب اإلرادة 

.12،13بق، ص صمصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سا- 1
.20،21عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص ص - 2
عمــاري إبراهیم، مظاهر االلتزام باإلعالم في الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري وتطبیقاته على الواقع المعاصر، من - 3

دیسمبر، 06و05ك یومي أعمال الملتقى الوطني الخامس أثر التحوالت االقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستهل

، 02،03، جامعة الشلف، (غیر منشور)، ص ص 2012
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لمستهلك عن البیانات الجوهریة المرتبطة لعالماإلبااللتزام إقرارإال بىلتجنب هكذا دعاو 

.1بالعقد

كما رأى القضاء الفرنسي أن مساءلة المحترف على أساس اإلخالل بااللتزام التعاقدي 

ضمانات العیوب الخفیة وعدم خضوعه ألجل من شأنه منح المستهلك إمكانیة تجنب نقائص 

ألخطار لونظراإثبات شروط هذه الدعوى،مطالبة بحقه في إصالح الضرر ودونقصیر لل

تطویر التعاقدي رأى القضاءالتي أصبحت تهدد سالمة المستهلك وباالرتكاز على االلتزام

حترف وأهمها االلتزام المدعوى المسؤولیة العقدیة بتوسیع نطاق االلتزامات المفروضة على 

.2من مخاطر كما یفترض فیه العلمیتضمنهنظرا إللمامه بخصائص المنتوج وما المـباإلع

ما قضت به نجد االلتزام هذاالقضاء الفرنسي بشأن إقرارومن التطبیقات التي أوردها 

كامیرات محكمة النقض الفرنسیة حینما أوجبت على البائع أن یبین للمشتري حدود وفعالیة 

، والذي لم یثبت فعالیته في كشف سرقة محل المشتريتب على كتمان ذلكوالتي تر المراقبة

السارق. كما وسع القضاء الفرنسي هذا االلتزام إلى المنتج في حالة ال یكون البائع هو من 

یلیة إذ علیه أن یلحق البضاعة بأوراق أو بیانات تفص،صنع الشيء محل عقد االستهالك

.3ك البضاعةعن تل

باإلضافة إلى تطبیق هذا االلتزام على العدید من محترفي تقدیم الخدمات فألزم 

الجراحي حیث حصل وأن ل ـالمریض بالمخاطر المتوقعة للعالج أو التدخبإعالمالطبیب 

غیر أن لل في وجهه وكان هذا األمر متوقعنه ترتب عنها شذأجریت عملیة لشیخ كبیر في أ

بااللتزام بإعالمإلخاللهالطبیب لم یعلمه بذلك فأقامت المحكمة الفرنسیة مسؤولیة الطبیب 

.01مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع السابق، ص - 1
''، مجلة األكادیمیة للدراسات -2 '' مسؤولیة المحترف عن أضرار ومخاطر تطور منتجاته المعیبة  بن علي محمد حاج، 

.41، ص 2009د الثاني، االجتماعیة و اإلنسانیة، جامعة الشلف، العد

.20عدنان إبراھیم سرحان، مرجع سابق، صنقال عن - 3
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الخیار بین أن یجري العملیة بمخاطرها هیعطیالذي كان من شأنه أن مریضه بهذه المخاطر

.1بسماعة األذنیبقيأو

د االستهالكااللتزام باإلعالم في عقو قنینت:2

في مختلف تشریعاتها الخاصة المعنیة هذا االلتزامالدول إلى تكریسمختلف عمدت 

.(ب)التشریع الجزائريو (أ)التشریع الفرنسيحمایة المستهلك ومن بینهماب

في التشریع الفرنسيااللتزام باإلعالم -أ

في تمثلموقف المشرع الفرنسي من هذا االلتزام المقرر في نطاق عقود االستهالكإن

في شكل بشأن هذا االلتزامالعمل على تقنین القواعد والمبادئ التي استقر علیها القضاء 

عدة تشریعات تهدف لحمایة المستهلك في مجاالت وأصدر.واعد قانونیة عامة مجردةق

وقانون االستهالك الحالي الصادر 19782-01-10فيالصادرعدیدة لعل أهمها القانون

على حمایة المستهلك استلزم بعض التشدد تجاه وبحرص المشرع.3تعدیالتهو 1993عام 

أصبح على ف،االلتزام باإلعالمت جدیدة على عاتقه ومنهامن خالل فرض التزاماالمحترف

بلزمة لتنویر إرادتهالمهني ومن تلقاء نفسه ملزم بأن یدلي للمستهلك بالبیانات الجوهریة الال

أین نص قانون المهني من المسؤولیة.فيالمعلومات فإنه ال یعإن عدم طلب المستهلك

یجب أن یوضح «على: منه. 111L-1المادةبمقتضى 949-93تهالك الفرنسي رقماالس

.21عدنان إبراهیم سرحان، مرجع سابق، صنقال عن -1
2- Loi N⁰ 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de
produits et de services, www.Legifrance.fr
3 - Loi N⁰ 93-949 du 29 juillet 1993 relative au code de la consommation , www. Legifrance.
Fr
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أن یعلمه بالممیزات كل مهني بائع للسلع أو مؤد لخدمات المستهلك وقبل إبرام العقد

.1»األساسیة للسلعة أو الخدمة

التشریع الجزائريااللتزام باإلعالم في -ب

الذي و علیه عقد البیع أوالفي ظل التشریع الجزائري في باإلعالمااللتزامإن إقرار

م .ق352المادة على علم كافي بما هو مقدم علیه استنادا إلى المشتريیفرض أن یكون 

المشتري عالما علما كافیا یجب أن یكون «:التي تنص علىالمتعلقة بأحكام العلم بالمبیع و و 

ة بحیث ألساسیعلى بیان المبیع وأوصافه ادبالمبیع ویعتبر العلم كافیا إذا اشتمل العق

باإلضافة إلى النصوص القانونیة التي جاءت بعده والمتمثلة في .».التعرف علیهیمكن

والمرسوم 2بوسم المنتجات المنزلیة غیر الغذائیةالمتعلق366-90المرسوم التنفیذي رقم 

- 06والمرسوم التنفیذي رقم 3المتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضها367-90التنفیذي رقم 

عن خصائص المنتوج بإعالم المستهلكستهلك تقتضي أن یقوم المهنيفحمایة الم. 3064

- 89من القانون رقم 04بمقتضى المادة ا كرسه المشرع موهو یحیط به من مخاطروما 

د یحددون تفي اإلعالم بصفة عامةالمستهلكلحمایةالمتضمن القواعد العامةالملغى 02

.5هل هذا اإلعالم یتم قبل التعاقد أو أثناء التعاقد

1- Art .L .111. 1 «Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant
la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les
caractéristiques essentielles du bien ou du service.»

، یتعلق بوسم المنتجات المنزلیة غیر الغذائیة وعرضها، 1990نوفمبر سنة 10مؤرخ في 366-90مرسوم تنفیذي رقم - 2

ملغى).(.1990-11-21، صادر في 50ج، ر عدد 
، 50، یتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضها، ج، ر عدد 1990سنة نوفمبر 10مؤرخ في 367-90مرسوم تنفیذي رقم - 3

. (ملغى).1990- 11- 29صادر في 
، مرجع سابق.306-06مرسوم تنفیذي رقم - 4
للتفصیل أنظر: سي یوسف زاهیة حوریة، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -5

.138،139، ص ص 2009
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بقواعد حمایة المستهلك وقمع الغش والذي المتعلق03-09موجب القانون رقم إال أنه ب

فقهي حول لیضع حدا للنقاش المنه على هذا االلتزام17المادةنص صراحة وبمقتضى 

یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل «أین نص على: أساس االلتزام باإلعالم

ووضع العالمات أو بالمنتوج الذي یضعه لالستهالك بواسطة الوسمالمعلومات المتعلقة

نجد المشرع قد شدد على المحترف بالقیام بإعالم المستهلك ف.»بأیة وسیلة أخرى مناسبة

المنشأ وكذا و الطبیعة و المواصفات و كافة المعلومات المتعلقة بالمنتوج من حیث االستخدام ب

المتعلق 378-13وتطبیقا لهذا النص القانوني صدر المرسوم التنفیذي رقم .1االحتیاطات

.2ك استنادا إلي المادة االولى منهبتحدید شروط وكیفیات إعالم المستهلك وذل

ا قد منجدهمن قانون الممارسات التجاریة05و04كذلك بالرجوع إلى المواد 

ویعد ذلك ،التعریفات وشروط البیعو بإعالم المستهلك باألسعارااللتزامالنص علىاتضمنت

یجب أن یكون عالما قبل ت التجاریة وحمایة المستهلك إذلتحقیق شفافیة الممارساشرط

.3إلى البائع أو العارض لمعرفة ذلكلجؤهالتعاقد دون 

خالصة ما یمكن قوله عن تطور االلتزام باإلعالم في نطاق عقود االستهالك هو 

قع على عاتقه في التأكد تحمایة المستهلك وجوبأن فكرةأنه سابقا كان یتم االعتماد على 

المستهلك یتأكد على«للقاعدة:حمایة نفسه بنفسه وفقا لاالحتیاطات اتخاذ مما اشترى و 

اإلنتاجشركات على«ة كر ، لیتطور إلى مفهوم آخر یعتمد على ف»ویحتاط مما یشتري

، مرجع سابق.03-09انون رقم ق- 1

، یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعالم المستهلك، 2013نوفمبر سنة 09مؤرخ في 378-13مرسوم تنفیذي رقم -2

.2013-11-18، صادر في 58ج.ر عدد

شهادة للتفصیل أنظر: كیموش نوال، حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریة، مذكرة التخرج لنیل-3

.10، 8، ص ص 2011الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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، بحیث أصبح عبئ االحتیاط والوعي في »ةبیعالسلعة المتبعةوالنشر والتسویق تتحمل

.1على المهنیین المحترفینحمایة المستهلك یقع على شركات اإلنتاج أي 

في عقود االستهالكثانیا: مبررات إقرار االلتزام باإلعالم

في مجال المعامالت المدنیة ومنها عقود االستهالك إال ارهكأي التزام قانوني یتم إقر 

المحترف اتجاه باإلعالم الواقع عليكذلك هو االلتزام ذلك نتیجة ظروف معینةوكان 

) ومنها ما 1ما هو واقعي مادي(نجدمعرفي، ومن تلك المبرراتالمستهلك لتحقیق التوازن ال

).3أخالقي (منها ما هو ) و 2هو قانوني (

تزام باإلعالم االلالمبررات الواقعیة المادیة إلقرار: 1

رةالظفنجد ما ترتب عنإقرار هذا االلتزامات التي أدت إلى ــمن المقتضی

األسواق بمختلف أشكال السلع التي لم تكن معهودة من ازدحامأدت إلى والتيالتكنولوجیا  

قبل، األمر الذي أدى إلى زیادة حجم المخاطر التي یتعرض لها المستهلكون في تعاملهم مع 

التفاوت تزایدإليتأدكذلك،دقتهاأو عدم ام عدم كفایة المعلوماتأمةتلك المنتجات الحدیث

أصبح المستهلك في حكم المستحیل أن یعي و بین منتجي هذه السلع ومستهلكیهافي المعرفة 

لبحث عن الوسیلة التي من خاللها ااألمراستدعى ف،بكافة التفاصیل التقنیة حول هذه العقود

ومن شأنها أن توفر اإلطار القانوني لحمایة لتوازن في العلم بین المتعاقدینیتم إعادة ا

.2لطرف الضعیفا

یشكل إحاطة المستهلك بالمعلومات الكافیة عن السلع والخدمات كذلك فإن من شأن

المستهلك األحسن معرفة بالسلع والخدمات هو كون،من عوامل شفافیة السوقعامال

بولحیة علي بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري، دار الهدى، - 1

.48، ص 2000الجزائر، 
علیان عدة، االلیات القانونیة لحمایة في التشریع الجزائري، الملتقي الوطني الخامس حول أثر التحوالت االقتصادیة - 2

. 03،04، جامعة الشلف، (غیر منشور)، ص ص2012دیسمبر، 06و05علي تعدیل قانون االستهالك یومي 
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یتجه نحو األفضل وطبعا سعلیهبین الشيء المعروضاالختیارالمستهلك األكثر قدرة على 

.1االقتصاديتشكل عامال مهما للتقدم المنافسةومثل هذه منها واألقل سعر

هو قیاسا عليذلك من المبررات الواقعیة التي أدت بالقضاء إلى إقرار هذا االلتزامك

عقود ما فعله المشرع بالتدخل لتحقیق التوازن بین طرفي العقد في مجاالت مماثلة مثل

أین تدخل لمعالجة االختالل الناشئ بین أطراف العقد من الناحیة االقتصادیة من ،اإلذعان

االلتزام إقراركذلك تدخل القضاء وبمقتضى.خالل منح القاضي سلطة إلغاء البنود التعسفیة

مما جعل الفقه یقول ین طرفي العقد ولحمایة الرضا،إلعادة التوازن في العلم بهوباإلعالم

تمثل في خضوع هذا الطرف قد اتخذ شكال جدیدا اختلف عن صورته التقلیدیةاإلذعانبأن 

لذلك كان من المفروض أن یكون قلیل من الخبرة والدرایة للطرف اآلخر ذو المعرفة الواسعة

.2عاقدین في المرحلة قبل التعاقدیةالمساواة في العلم بین المتلتحقیق تأصیلهناك 

االلتزام باإلعالم قیة إلقرارالمبررات األخال:2

ظرا باعتبار أن مبدأ حسن النیة أصبح مبدأ یفرض نفسه أمام كل عالقة تعاقدیة ن

بالقواعد األخالقیة ذات امرتبطااعتبر االلتزام باإلعالم واجب، لما یحمله من واجبات أخالقیة

بحیث ال یلتزم تمبدأ حسن النیة قواعد من شأنها أن تفرض الشفافیة في العالقابالعالقة 

بل ،خر قدر من المعلومات تكون صادقةاألفراد الصمت وٕانما على كل طرف أن یوصل لآل

فیمثل حریفهالیس من األخالق أن یخدع المتعاقد اآلخر من خالل إخفاء المعلومات أو ت

تدلیسا وسوء نیة في التعاقداعتبرفأي كتمان أو تحایل ،ورة اإلیجابیة لهالصهذا االلتزام

.3قدعبر عن حسن نیة المدین للتعایفهوووضوح وكفایةبشروط أي إعالم تم و 

.12عدنان إبراهیم سرحان، مرجع سابق، ص - 1
.192،202لباقي، مرجع سابق، ص صعمر محمد عبد ا- 2
لبان فریدة، مبدأ حسن النیة في االنعقاد، مذكرة ماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیــة الحقوق، جامعة الجزائر، -3

.98،99، ص ص 2009
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تزام باإلعالم االلالمبررات القانونیة إلقرار:3

لوسیلة الجدیدة المقررةإلى إیجاد مثل هذه اعتبارات التي أدت بالقضاءمن اال

تم بحیثلإلرادة نجد قصور الحمایة القانونیة التقلیدیة للمستهلك في نطاق إبرام العقود

رة  آخذا في عین االعتبار استقرار المعامالت مما أدى بصو تنظیمها بطریقة محددة ودقیقة

نتج عنه صعوبة في فها زمة لتطبیقوتشدید في الشروط الالغیر مباشرة إلى تضییق نطاقها

مثال قد أورد بعض الجزائرينجد المشرعإذ،الي لم تحقق النتائج المرجوة منهاوبالتإثباتها

لك تفادیا للتعسفات وذبالغلطالمتعلقة 1م-ق81القیود على استعمال وتطبیق أحكام المادة 

:اشترطحیثالتي قد تحدث

وتتحقق في حالة ال یتعارض طلب اإلبطال مع ما یقتضیه العقد من حسن النیةأن-

فقا لما تم االتفاق علیه.العقد و تنفیذالمتعاقدعرض 

نتج عن طیش أما في حالة ال للحمایة القانونیةهأغلطأن یكون المتعاقد الذي وقع في -

فال یستفید من الحمایة.منه أو إهمال

:بحیث یجبیسلكذلك استلزم المشرع توافر قیود معینة للحصول على الحمایة من التد

ي هو الدافع الرئیسي إلى التعاقد.أدلیس الذي وقع فیه المتعاقد مؤثراأن یكون الت-

وذلك طبقا تعاقد أو على األقل كان عالما بهأن یكون هذا التدلیس قد صدر من الم-

ل االلتزام بضمان یكذلك نجد أن التزامات البائع التقلیدیة من قب.2م-ق87لمقتضیات المادة 

یتحلللحمایة الالزمة للمشتري إذ یكفي حتيالعیوب الخفیة أصبحت قاصرة على تحقیق ا

.3البائع من المسؤولیة أن یسلم المشتري سلعة جیدة وخالیة من العیوب

من القانون المدني، مرجع سابق.81أنظر المادة - 1
من القانون نفسه.86أنظر المادة - 2
.05علیان عدة، مرجع سابق، صنقال عن - 3
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التعریف بااللتزام باألعالم في عقود االستهالك:ثالثا

.)2(ثم استخالص خصاصه)1هذا االلتزام (تطرق إلي بیان تعریفسن

تزام باإلعالم تعریف االل:1

لذا لم تتطرق مختلف التشریعات المقارنة والتشریع الجزائري إلي تعریف هذا االلتزام

تقدیم تعاریف له.(ب)والقضاء(أ)تولى كل من الفقه

تزام باإلعالمالتعریف الفقهي لالل-أ

االلتزام الذي یكون موضوعه هذاتعددت األلفاظ التي استعملها الفقه بشأن تناوله

أین نجده یتردد ،ول العملیة العقدیةمعلومات حللمتعاقد اآلخر مجموعةتقدیم أحد المتعاقدین

مرة لفظ ،بالبیاناتدم تعبیر اإلدالء ـفمرة یستخ،زامــعن هذا االلتالمعبرةفي األلفاظ 

مرة لفظ و مرة لفظ اإلفصاحالنصیحة، مرة لفظمرة لفظ اإلعالم، ،مرة لفظ اإلخبار،التبصـیر

حول من یرى بوحدة هذه األلفاظ ومن یرى الذي أدى إلى وجود خالف فقهيالتحذیر، األمر 

إال أن الرأي الراجح لدى عموم الفقه الفرنسي المعاصر أن ،ت متعددةأنها تشكل التزاما

التزام بالتحذیر و االلتزامات التي تتضمن اإلخبار یمكن تجزئتها إلى التزام باإلخبار البسیط 

.1وااللتزام بالنصیحة وذلك حسب درجة التدخل أو مدى اإلیجابیة

أحد الطرفین بتقدیم كافة البیانات التزام«أنه:باإلعالمقیل في شأن االلتزام 

والمعلومات الالزمة لمساعدة الطرف اآلخر على إبرام العقد أو تنفیذه بل تحذیره ولفت 

تنبیه أو إعالم طالب التعاقد بمعلومات من شأنها «أو هو»ى األمر ذلكعنظره إن استد

یكون على بینة من أمره عة ما أو عنصر من عناصر العقد حتيإلقاء الضوء على واق

التزام یفرض على أحد طرفي عقد االستهالك «كما أنه»القرار المناسببحیث یتخذ 

علیان عدة، االلتزام بالتحذیر من مخاطر الشيء المبیع، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، - 1

.16..12، ص ص 201فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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إعالم الطرف اآلخر بما یحمله من بیانات جوهریة مرتبطة بالعقد وذلك في الوقت ب

عطاء إ«أیضا االلتزام باإلعالم هو.1»یلة المالئمةالمناسب مستخدما اللغة والوس

تحذیره من المخاطر التي وطریقة استعماله وكذاالمستهلك بیانات تتعلق بمكونات المنتوج 

أن المنتج ال یلتزم بإعالم «فقا لما یراه أحد الكتابو ،»هقد تنجم عن سوء استعمال

.2»المستهلك عن مكونات المنتوج فقط، بل یلتزم بتحذیره من مخاطر المنتوج

باإلعالماللتزامالتعریف القضائي ل-ب

إال بناء على حكم محكمة النقض اللتزام باإلعالمللم تأتي تلك التعریفات الفقهیة 

اللتزام باإلعالم على عنصرین لي بمقتضاه أسست لذوا1973ینایر31الفرنسیة الصادر في 

:3والتحذیر من أخطار المنتوجاء بمعلوماتفضاإلهما

دام المنتوج على اإلعالم بالبیانات المتعلقة باستخ: یتمثل فياءفضباإلااللتزام :1-ب

مسؤولیة صانع المفرقعات بقضت محكمة النقض الفرنسیة الغرفة الجزائیة الوجه األكمل إذ

شفاهةاالستعمال أو یدلي نتیجة أنه لم یعلم بطریقة االشخاصأحدعن اإلصابة التي لحقت 

ة.حإلى المشتري بمعلومات غیر صحی

االحتیاطات فة اكللمستهلكل في وجوب أن یبرز المهنيیتمث: بالتحذیرااللتزام :2-ب

أو استعماله لها وأن یحذره بكل وضوح من مخاطر عدم التي یجب أن یتخذها لدى حیازته

شكال مفردات االلتزام باإلعالم حسب رأي القضاء الفرنسي.یل،فعل ذلك

.33،37مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص ص- 1
.145زاهیة حوریة، مرجع سابق، ص سي یوسف - 2

ة للشيء المبیع: بن علي محمد حاج، " تمییز االلتزام باإلعالم عن االلتزام بالنصیحة لضمان الصفة الخطر نقال عن -3

، ص ص 2011مجلة األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، جامعة الشلف، العدد السادس، دراسة مقارنة "،

75،76.
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لتزام باإلعالم خصائص اال :2

تم تحدیده من قبل ماهذا االلتزام و عنلتیقالتعاریف التي یتبین لنا من خالل

.(ب)والتزام شامل(أ)التزام عامء أن االلتزام باإلعالم یتمیز بكونهالقضا

ذو طبیعة وقائیة والتزام مستقل فمن حیث عالم التزامااللتزام باإلیعتبرالتزام عام: -أ

إال أن التطبیق بعقد ماایتعلق بمختلف العقود ولیس مرتبطفذلك أنهاعامااعتباره التزام

ما أ.فنیا أو ذات خطورةقدةیكون محلها أشیاء معالعملي أفرز أنه مرتبط ببعض العقود التي

جع إلى أن إنشاءه من قبل القضاء هو بهدف حمایة مثل هذه ار فعن كونه ذو طبیعة وقائیة 

هذه العقود.لفهو یعكس البعد الوقائياإلبطالي دعوىقو تتقبل و العقود من االنهیار في المس

عیوب عن نظریة مستقلعن االلتزامات األخرى فمرده أنهمستقالاأما بالنسبة لكونه التزام

عنإرادة الدائن كما یتمیزیبعتتاإلخالل به حتى وٕان لم الرضا في قیام المسؤولیة عن

.1نظریة الضمان في أن أمر قیامه غیر مرتبط بحدوث شيء یوجب الضمان

یشمل . فهویترتب هذا على تكییف االلتزام تعاقدي أو غیر تعاقديشامل:التزام-ب

أن المدین بهذا االلتزام سواء في المرحلة و نظیرتها الالحقة على إبرام العقدالمرحلة السابقة و 

سمح هذا التعریفیإبرام العقد هو المهني المحترف كأصل عام.السابقة أو الالحقة على 

محله ووسیلة إبرامه وتنفیذهو بتنوع مضمون ووسیلة تنفیذه وذلك وفقا لطبیعة كل عقد 

.2عن عقد العالج الطبيلبیع عن عقد القرضتختلف بیانات عقد اف

.196،197محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص صعمر - 1
.37،38مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص ص- 2



لتحقیق التوازن العقدي في عقود االستھالكالقانونیة: دعامة الضماناتالفصل األول:     	

26

االستهالكتزام باإلعالم في عقود الفرع الثاني: الطبیعة القانونیة لالل

التطرق (أوال) ة القانونیة لهذا االلتزام وبیان ذاتیته واستقاللیته علینا ــلتحدید الطبیع

). نیا(ثابتحقیق نتیجةالتزاموبیان مدى اعتباره ااعقدیاره التزامإلى بیان مدى اعتبا

اعقدیاباإلعالم التزام: مدى اعتبار االلتزام أوال

خالف فقهي قضائي بشأن مدى اعتبار االلتزام باإلعالم التزام عقدي وتبعا لذلك ثار

.)2(ثم التطرق إلي الموقف القضائي)1(سنحاول التطرق إلي الموقف الفقهي

الموقف الفقهي بشأن الطبیعة العقدیة لاللتزام باإلعالم:1

ومن یرى (أ) و طبیعة عقدیةذاق إلى من یرى بأنه التزام سیفي هذا الانقسم الفقه

طبیعة قانونیة(ب).بأنه التزام ذو 

االتجاه الفقهي القائل بالطبیعة العقدیة لاللتزام باإلعالم- أ

لو لم یكن د مصدره العقد بحیث أن االلتزام باإلعالم یجبعض من الفقھ رى ی

كما یمكنه اصة بتنفیذهالتزامات خفالعقد ینشأ بصدد إبرام العقد لما فرض علیهما.ن المتعاقدا

اإلخالل بهذا أنعلى أساسالبعضكما یضیفینشأ التزامات سابقة على وجوده،أن

حتى االلتزامات لى فكرة التوسیع في الخطأ العقديالمسؤولیة العقدیة القائمة عیرتب االلتزام 

المساواة أمام قانون العقد تحقیقمن شأن هذا االلتزامالتي تقع قبل وأثناء إبرام العقد. إّن

د لتشمل یة هي التي یمكن أن تمتعقدة الـأن أحكام المسؤولیو .1الذي سیتم إبرامه وتنفیذه

هر العقد أو لم تظابرامفي مرحلة تأثر لما تكون هناك أخطاء قد ،أخطاء سابقة على التعاقد

.2أثارهــا إال بعد إبرامه

.106،107لبان فریدة، مرجع سابق، ص ص- 1
.68مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص - 2
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وجود عقد سابق على افتراضزامتااللأن الطبیعة العقدیة لهذا شبالبعضیستند كما 

بل إن ،مصدر هذا االلتزاموهوهو عقد ضمان مفترض لكل متعاقدو على العقد األصلي

ل ـیضیرى البعض من الفقه ضرورة تفو قیق حمایة أكثر موضوعیة للمستهلك.من شأنه تح

إذ یتم لالستفادة من قواعد اإلثبات المعمول بها في المسؤولیة العقدیةالطبیعة العقدیة

.1االكتفاء بإثبات الدائن لعدم تنفیذ االلتزام

الفقهي القائل بالطبیعة القانونیة لاللتزام باإلعالماالتجاه-ب

من الفقه أن االلتزام باإلعالم یكون ذو طبیعة على خالف ذلك یرى جانب آخر 

كما حدد الجزاء وبین البیانات التي یتعین اإلدالء بها،فرضه المشرعاقانونیة باعتباره التزام

یطبق في حالة اإلخالل به، فهو التزام قانوني یهدف إلى تنویر إرادة المستهلك وٕاقامة الذي

التي فاهیم القانونیة قد فرضته الحاجة إلى تطویر الموهو التزاملعقدالتوازن بین طرفي ا

ند هذا االتجاهكما یست.2معالجة انعدام التعادل بین أطراف عقود االستهالككانت سائدة و 

أو ینشأ التزام قبل ق أن ینشأ فرع قبل أن ینشأ األصلإلى أنه لیس من المعقول أو المنط

كركن في العقد لم یتحقق بعد.مصدره باإلضافة إلى أن الرضانشوء

أن ل بالطبیعة العقدیة وغیر العقدیةمن خالل عرض االتجاه القائالراجحیرى الفقهل

الو لم ینشأ بعدأن الرضا كركن أساسيباعتبار،و طبیعة غیر عقدیةذااللتزام باإلعالم هو 

یجد مصدره في اقانونیاالتزامفیعتبر هذا االلتزام.3غیر موجودإلحاق هذا االلتزام بعقدیمكن 

القانون من حیث تحدید نطاقه وكیفیات تنفیذه ومضمونه.

.204،205عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص ص - 1
.70، 68أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص صمصطفى- 2
.205عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص - 3
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لاللتزام باإلعالمالقضائي بشأن الطبیعة العقدیةالموقف :2

لقد تردد القضاء الفرنسي بشأن تحدید الطبیعة القانونیة لهذا االلتزام حیث نجده مرة 

دلیس تاستندت إلى الالمحاكم قدخالل به أین نجد بعضإللیقیم المسؤولیة العقدیة كجزاء 

في حین قضت محاكم أخرى .في حالة اإلخالل بهذا االلتزامترتیب جزاء إبطال العقدفي

یعتبر خطأ تترتب عن معلومات المطلوبة للمتعاقدبأن سكوت المحترف عن اإلدالء بال

ورتبت الخفیةواستنادا إلى ضمان العیوب . أیضا بعض المحاكم قضتالمسؤولیة التقصیریة

مع  الثمن مثل في المطالبة بفسخ العقد أو إنقاصجزاءات في حالة اإلخالل بهذا االلتزام وتت

استقر في تحدید مسؤولیةقد إال أنهمما یعني وجود تردد قضائي.1المطالبة بالتعویض

.2عقدإخالله بااللتزام باإلعالم على اعتباره ذو طبیعة عقدیة إذا تم إبرام العنالطبیب

بتحقیق نتیجةا: مدى اعتبار االلتزام باإلعالم التزامنیاثا

كون بصدد نوالذي یتحقق لما ق نتیجةیتحقبااللتزامنجد االلتزاممن بین تقسیمات 

إنشاءمن لهدف الذي یسعى الدائن إلى بلوغهاهو مضمون األداء الذي یلتزم به المدین 

كون مضمون األداء الواقع على عاتق المدین یل العنایة وذلك لما ذببااللتزام، وٕاما االلتزام

ومن أهمیة هذا .وٕانما یمثل الوسیلةإلى تحقیقه الدائنالنهائي الذي یرميلیس هو الهدف

مخطئ إذا لم تتحقق في االلتزام بتحقیق نتیجة المدینف،هو من حیث اإلثباتالتصنیف 

وال یمكن لهذا المدین ة وال یثبت إهمالالنتیجعدم تحقق إثباتیكفي على الدائن و النتیجة

المدین نفعلى الدائن إثبات أل عنایةذببأما في االلتزام .نفیها إال بالسبب األجنبياألخیر 

وتبعا لهذین .3له العنایة الالزمةذلم یتخذ الحیطة الالزمة التي التزم بها وٕاثباته عدم ب

.14نقال عن عدنان إبراهیم سرحان، مرجع سابق، ص - 1
.108نقال عن لبان فریدة، مرجع سابق، ص - 2
واإلرادة المتفردة: دراسة العقد -النظریة العامة لاللتزامات- محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني- 3

.24،25، ص ص2007مقارنة في القوانین العربیة، دار الهدى، الجزائر، 
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اللتزام باإلعالم ومدى إمكانیة أناائي بشأن طبیعةضقالمفهومین كان هناك تضارب فقهي

).2) وموقف قضائي(1وعلى العموم فهناك موقف فقهي(التزام بتحقیق نتیجة.یعتبر 

أو بذل عنایةبتحقیق نتیجةالتزاماباإلعالمالموقف الفقهي بشأن اعتبار االلتزام :1

باإلعالم المقرر في نطاق عقود االلتزاماختلف الفقه حول مدى إمكانیة أن یرتقي 

ل عنایة (ب).ذاالستهالك إلى التزام بتحقیق نتیجة (أ) أو التزام بب

االتجاه الفقهي القائل باعتبار االلتزام باإلعالم التزام بتحقیق نتیجة-أ

یرى جانب من الفقه بأن االلتزام باإلعالم هو التزام بتحقیق نتیجة نظرا للعدید من 

ل أنه من أهداف فرض هذا االلتزام هو تحقیق حمایة للدائن به من خالإذاالعتبارات:

لك حتى وذنتیجةوال یتحقق ذلك إال باعتباره التزام بتحقیقتحقیق التوازن بین طرفي العقد

أن القضاء الفرنسي ال یسمح باإلضافة إلى استنادهم على.یكون الدائن في مركز أقوى

افتراض العلم لدى المحترف تجعله یستند أن ینفي علمه مما ینبغي أن للمدین المحترف 

.1التزام بتحقیق نتیجة

إذ ام بتحقیق نتیجةهو التز االستهالكووفقا لقانون االلتزامأن هذا الفقهلذلك یعتبر 

وٕانما ال بد ،ل العنایة الالزمة في إیصال البیانات للمستهلكذبأن المنتج قدیثبتال یكفي أن 

التجاریة كون األمر أن تكون المعلومات صادقة من شأنها تحقیق الشفافیة في الممارسات

وأن یتم تنفیذه طبقا علیها في نصوص تشریعیة وتنظیمیة.یتعلق ببیانات إجباریة منصوص

الل المدین بالتزامه خإیستنتج القاضي،وفي حالة عدم علم المستهلكلما جاء في القانون

.2یستحق المستهلك التعویضو 

.110لبان فریدة، مرجع سابق، ص نقال عن- 1
.04أمحمدي بوزینة آمنة، مرجع سابق، ص - 2
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ل عنایةذببااللتزام باإلعالم التزاماالتجاه الفقهي القائل باعتبار -ب

الفقه أن االلتزام باإلعالم في نطاق عقود االستهالك جانب اخر من ، یرىفي المقابل

التي المعلوماتالمحترف ال یتحكم في نتیجة كونات ذلك ومن اعتبار ل عنایةذهو التزام بب

ند الفقه إلى تیس،باإلضافة إلى ذلك.1یستطیع أن یلزم المشتري بإتباعهاوال،قدمها للمستهلك

كون المهني ال یضمن نتیجة تجنیب المشتري المخاطر المرتبطة باستعمال المبیع وٕانما 

وأن الدائن هو الذي یلعب ،المعلوماتبل كل ما یستطیع إلحاطة المشتري ذیتعهد فقط بب

كما یستند الفقه إلى غیاب نص عام یحمل یجابي في تحقیق النتیجة المطلوبة،الدور اإل

خاصة إذا كانت لمهني أن یعلم بكل شيءلال یمكن و مسؤولیة في كل الحاالت الالمدین 

ةاستطاعبعدم العلم أو عدم دفع مسؤولیتهإذ یستطیع،المعلومات خارجة عن اختصاصه

تباینلف الفقهي یرجعیمكن القول أن هذا الخالف.وال یستطیع أن یضمن نتائج إعالمهالعلم

.2األحكام القضائیة الصادرة في هذا المجال

الموقف القضائي بشأن اعتبار االلتزام باإلعالم التزام بتحقیق نتیجة :2

بشأن اكان القضاء الفرنسي بمقتضى األحكام الصادرة عنه متباین،في البدایة

االتزامههناك أحكام قضائیة اعتبرتفل عنایة.ذاللتزام التزام بتحقیق نتیجة أم ببااعتبار هذا 

ما قضت به محكمة باریس من مسؤولیة منتج إطارات السیارات عما وهوبتحقیق نتیجة 

ولم ،رغم كتابة علیها أنها غیر قابلة لالنفجار،من أضرار بسبب انفجارهاتريلحق المش

المنتج ال یستطیع التحلل من مسؤولیته قررت المحكمة أنو .یكن قد أعلم المشتري باالنفجار

.3بقوله بعدم علمه إلى اختراع إطارات غیر قابلة لالنفجار

.205عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص - 1
.112، 111عن لبان فریدة، مرجع سابق، ص صنقال- 2
.51نقال عن علیان عدة، االلتزام بالتحذیر...، مرجع سابق، ص - 3
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بنك مكتب التأمین أن إعطاءه للمقترض قضیة كما قررت محكمة النقض الفرنسیة في

جدول تسدید یتضمن اشتراكات التأمین الثابتة إلى حین تاریخ القرض یولد مظهرا كاذبا 

بصفات على ما یثبت خطأ البنك أي غموض المعلومات حالت دون تحقق النتیجة المرجوة 

عن محكمة فرنسیة أن الشركة كما صدر قرار ومن تمكین الدائن من تشكیل رضا حقیقي.

تجاه المشترین الذین ینقصون خبرةالمحترف في العملیات العقاریة كان علیه امسیرهاو 

.1فالهاغفیكونوا قد تعمدوا إكاتبوالشالطرق ة من ناحیة باعواجب التحقق من القطعة الم

ل عنایة ذبنجد أن هناك أحكام اعتبرت هذا االلتزام هو مجرد التزام ب،في مقابل ذلك

أي خطأ تأییدها لحكم محكمة االستئناف لعدم اسنادأین قضت محكمة النقض الفرنسیة في 

تحمل حیث یعتبر قد وضع ملصقات على العبوة التي تحتوي المادة، لمنتج المواد الكیمیائیة

مع بیان مكونات المادة بأرقامها ووفقا للمواصفات ما یتمثل زجاجة على قاعدة حمراء 

.2القیاسیة للمواد الخطیرة والقابلة لالشتعال

إال أن موقف القضاء الفرنسي قد تطور كلیا وتوصل إلى تحویل الطبیعة القانونیة 

التشدد في أحكام التوجه في وذلك في إطار،بوسیلة مشددةلاللتزام باإلعالم إلى التزام 

عاتق المستهلك إلى عاتق كل اإلثبات من حیث نجده قد قلب عبء،مسؤولیة المحترف

افتراض الخطأ في جانب المحترف وأنه ال یستطیع المهني أن ل یقبویعد ذلك من .محترف

وصل القضاء إلى التوسیع في تطبیق هذا تؤولیته إال بإثبات السبب األجنبي. وقدیدفع مس

اإلثبات من الدائن إلى المدینئااللتزام القائم على االلتزام بتحقیق نتیجة وقائم على قلب عب

ونفس لیصبح حكما مقرر بنص تشریعيلیشمل عقود الخدمات بدءا من عقد العالج الطبي 

.19483الموثق والمحضر القضائي و سطاء التأمیـنو و اميــالحكم طبق على المح

.111، 110نقال عن لبان فریدة، مرجع سابق، ص ص- 1
.51،52نقال عن علیان عدة، االلتزام بالتحذیر...، مرجع سابق، ص ص- 2
.81لتزام باإلعالم...''، مرجع سابق، ص نقال عن بن علي محمد حاج، '' تمییز اال- 3
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فإنه قد حسم هذا الطبیعة القانونیة لهذا االلتزامعن موقف المشرع الجزائري بشأن أما

بتحقیق نتیجة مرتبا ااعتبره التزامإذقانون حمایة المستهلك وقمع الغشاألمر بمقتضى

إلى جانب تقریر نفسه.القانونمن78استنادا إلى المادة تهالجزاء الجنائي في حالة مخالف

إذ للمستهلك الحق في المطالبة بالفسخ والرجوع بمقتضى المسؤولیة ،المسؤولیة المدنیة

.1العقدیة للمطالبة بالتعویض عن األضرار التي لحقت به

الفرع الثالث: نطاق تطبیق االلتزام باإلعالم في عقود االستهالك

تطبیقهیتبین لنا أن نطاق باإلعالممااللتزاالخاصة بف النصوصبالرجوع إلى مختل

لوقت الذي یتحدد من حیث اكما (أوال) و اإلعالمالتي یشملهامحل العقودیتحدد من حیث 

. أخیراابقة على التعاقد ومرحلة التعاقدشتمل المرحلة السی(ثانیا) إذ یفرض فیه ذلك االلتزام

.(ثالثا)بهیتحدد من حیث األشخاص المعنیة سواء الدائن بهذا االلتزام أو المدین

المحلتطبیق االلتزام باإلعالم من حیث نطاق: أوال

بالنسبة للخدمات:1

حیث بالرجوع إلى مختلف النصوص المتعلقة بهذا االلتزام، نجد أن المشرع جعل من 

عقود االستهالك المتضمنة أداء خدمات نطاق إلقرار التزام المهني المحترف بإعالم 

ة التعاقدیة.المستهلك بمختلف المعلومات المتعلقة بالعملی

بالنسبة لألشیاء:2

،رةیاألشیاء الخطبحدد تبالنسبة لألشیاء یأن نطاق االلتزام باإلعالمفيالفقهیختلفلم

.2شمل األشیاء الجدیدة أو المبتكرةیلصرفنثار خالف حول مدى إمكانیة أن یولكن

.146للتفصیل أنظر: سي یوسف زاهیة حوریة، مرجع سابق، ص- 1
.72،73نقال عن علیان عدة، اآللیات القانونیة لحمایة المستهلك...، مرجع سابق، ص ص- 2
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بالنسبة لألشیاء الخطیرة-أ

األشیاء بینفیماااللتزامهذا نطاقبالتفرقة بین األشیاء الخطیرة الفقهال یعترف

فيتتساویان في األهمیة إذ كالهما،ا أو الخطیرة في كیفیة استعمالهاالخطیرة بطبیعته

فالتزام الصیدلي مثال باإلفصاح یكون تطبیقه عند البیع .إعالم المشتري وتحذیرهضرورة

تتحدد في ویرى القضاء الفرنسي أن الصفة الخطیرة في المبیع خطیرة.یشمل جمیع األشیاء ال

:هماحالتین

فیما بعد.خطرا بطبیعته سواء الزمته الخطورة من البدایة أو طرأت علیهحالة كان الشيء-أ

.یتطلب القیام بعملیات معقدةاستعمال الشيءكونخطرا بالنظر إلىحالة كان-ب

بموجب المادة و 03-09فبالرجوع إلى قانون رقم ،یوجد تعریف دقیق للشيء الخطیروال

ووفقا ...»كل منتوج ال یستجیب لمفهوم المنتوج المضمون«:یعرفه بأنه13فقرة -03

كل منتوج، في شروط استعماله «:من المادة نفسها فإن  المنتوج المضمون یعني12للفقرة 

العادیة، ال یشكل أي خطر أو یشكل أخطار محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال 

.»المنتوج وتعتبر مقبولة بتوفیر مستوى حمایة عالیة لصحة وسالمة األشخاص

الذي یعرض الغیر لألخطار بسبب طبیعته أو بسبب الشيء «: على أنهویعرفه الفقه

ء في االتفاق الفقهي على دخول هذه األشیاو .»التي وقع فیها أو بفعل اإلنسانالظروف 

مثل هذهعالحاجة الماسة لحمایة المشتري في مجال بینطاق هذا االلتزام یرجع إلى

،ه البیوعوٕالى خصوصیة هذلهذه النوعیة من المنتجاتالمضطرد والتزاید المنتجات الخطیرة 

اللتزامات البائع في التقنین المنظمة قصور النصوص التقلیدیة حیث رأى القضاء الفرنسي

.1تحقیق الحمایة المنشودة للمشتريالمدني في

.72نقال عن علیان عدة، االلتزام بالتحذیر...، مرجع سابق، ص - 1
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لنسبة لألشیاء الجدیدة والمبتكرةبا-ب

اتساع نطاق هذا االلتزام ثار خالف فقهي بشأن مدى إمكانیة ،بالنسبة لهذه لألشیاء

حیث یرى اتجاه فقهي بأن األحكام القضائیة ال تأخذ بفكرة الحداثة كمعیار لتحدید .لیشملها

ة المشتري بالبیانات المطلوبلمإما على عذا االلتزامكونها تؤسس هعالمنطاق االلتزام باإل

حیازته.طریق آخر، وٕاما على الخطورة التي تحیط باستعمال المبیع أوعن ه ملواستحالة ع

أن عدم شیوع هذه األخیرة یحتم على المنتج البائع أن یفضى حین یرى البعض األخرفي

أن المنتج «: ما قضت به محكمة فرنسیة حینما قضتوهو .تري بكیفیة استعمالهامشالإلى 

ألنه لم الذي یحدثهالبائع للجهاز الكهربائي ذي قوة الدفع السریعة مسؤول عن الضرر 

ار التي یمكن أن یتعرض لها في حالة عدم خطمناسبة عن األیعلم مشترییه بتعلیمات 

.1»اتخاذ االحتیاطات الالزمة...

ري المشتلمععدم هو ءااللتزام لیشمل حتى هذه األشیات توسع نطاقومن مبررا

لعدید من األحكام القضائیة الصادرة لبخصائص ومكونات هذه االشیاء كما یستندون في ذلك

ج و لمنتبأنه یجب على الصانع أن یقدم للمشتريمحكمة النقضت المجال حیث قضفي هذا 

جدید كافة البیانات الالزمة الستعماله وعند االقتضاء تحذیره مما قد ینتج عنه.

وذلك استنادا إلى للشيء الخطیرأعطى تعریفافإنه ،عن موقف المشرع الجزائريو 

المستهلك وقمع الغش وذلك بمفهوم المخالفة، حیثمن قانون حمایة 13و03/12المادة 

المفهوم الواسع لألشیاء بفهو أخذ ،سالمة بالنسبة للمتعاقد المستهلكتبنى معیار األمن وال

.2والمنتجات التي یشملها هذا االلتزام

.149یوسف زاهیة حوریة، مرجع سابق، ص نقال عن سي - 1
.106علیان عدة، االلتزام بالتحذیر...، مرجع سابق، ص - 2
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ثانیا: نطاق تطبیق االلتزام باإلعالم من حیث وقت الوفاء به

قد قام بتوسیع نطاق تطبیق هذا االلتزام والقضاء وحتى التشریعل من الفقه كنجد

وخالل )1(المرحلة السابقة على التعاقدبحیث هو التزام مقرر في ن الوفاء بهمن حیث زم

).2مرحلة إبرام العقد (

باإلعالمااللتزام قبل التعاقد:1

فإن ،وهو في المرحلة السابقة للتعاقدباإلضافة إلى الوقت الذي نشأ فیه هذا االلتزام

یجد أساسه ومصدره في صحة وسالمة الرضا وبعیدا التزامباإلعالم االلتزام ما قبل التعاقد

كمبدأ حسن مصدره في المبادئ العامة للقانونیجد و مجال العقد الذي سیبرم فیما بعد.عن

كقانون حمایة في القوانین الخاصةأیضایجد أساسه و .مبدأ سالمة العقودو االنعقادالنیة في 

والذي یكفل للمستهلكین اإلعالم الكافي من جانب منتجي 19781وٕاعالم المستهلك الفرنسي 

وتعتبر المسؤولیة .هالكد على جمیع أنواع عقود االستالتزام یر .وعقود الخدمــاتالسلع 

لتعیبٕامكانیة طلب إبطال العقدو المـــباإلعاقدـااللتزام ما قبل التعباللخجزاء اإلالتقصیریة

.2عن العقدغیر ناشئور قیام المسؤولیة العقدیة عن خطأال یتصإذ،الرضا

التزام یفرض على أحد طرفي عقد االستهالك تزام ما قبل التعاقد باإلعالم هوفاالل

م اواستخدن بیانات جوهریة مرتبطة بالتعاقدقبل التعاقد بما یحمله مبإعالم الطرف األخر

المرحلــة هو التزام تم تقریره في هذهو .3اللغة والوسیلة المالئمة لطبیعة هذا العقد ومحله

فقود وبهدف استرجاع التوازن المعرفي المادة المستهلك المقبل على التعاقدهــدف تنویر إر ب

ائي.قفهو التزام یتمیز بالطابع الو ،بینه وبین المهني

1- Loi N⁰ 78-23 , op .cit .
.224،225عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص ص- 2
.106مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص - 3
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االلتزام التعاقدي باإلعالم:2

الفصل بین االلتزام باإلعالم قبل إمكانیةعنجز الفقهینبغي االعتراف مبدئیا بع

معیار النظريإال أنه یمكن إعمال ال.من الناحیة التطبیقیةالتعاقد وااللتزام التعاقدي باإلعالم 

في األول یوجد في مرحلة إبرام العقدهو أن االلتزام و لوضع حد فاصل بین هذین االلتزامین

بمرحلة حین نجد أن االلتزام التعاقدي باإلعالم یتفرع عن العقد نفسه وهو یتعلق في الواقع 

التزام تبعي لاللتزام األصلي أنهومنهم من یرىبأنه التزام عقديمن یرى تنفیذه. فمن الفقه

المادةاستنادا إلى العقدبحسن النیة في في المبدأ العام القاضي د أساسه جأو ی،وهو التسلیم

المتعاقد بما ورد فیه فحسب، بل زامتالال یقتصر العقد على و «:م-ق2الفقرة 107

، بحسب طبیعة والعدالة،العرفو یتناول أیضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون،

.1»االلتزام

أن اإلدالء یجد مصدره في العقد و فإن االلتزام التعاقدي باإلعالم،باإلضافة إلى ذلك

وفي حدود ما یقتضیه ذلك العقد من اعتبارات تنشأ بمناسبة كل عقد على حدىبالمعلومات 

هو أقرب من لواجب التعاون والمشاركة بین المتعاقدین في تنفیذ العقد فتنفیذأو ،حسن النیة

حیث ي هي المسؤولیة العقدیةم التعاقداإلخالل بااللتزاكما أن جزاء ،االلتزامات التعاقدیة

أو الفسخ.عدم التنفیذبكما یستطیع الدفع یستطیع الدائن المطالبة بالتنفیذ العیني إذ أمكن

،بصفة عامةهوبالرجوع إلى المشرع الجزائري نجد أن حق المستهلك في اإلعالمو 

قانون رقم 17المادةبموجب وفقا لما نص علیهمن حیث وقت الوفاء بها لم یحدد نطاقهكم

إن فباإلعالملتزام ما قبل التعاقدوبإعمال كل من االلتزام التعاقدي باإلعالم واال.09-03

لطرف ه بصفته اإذ من خاللهما یتم توفیر حمایة إضافیة لللمستهلكذلك یشكل حمایة فعالة

خالل أن تتوفر، فهذه الحمایة یجبدیة وٕاعادة التوازن المفقودالضعیف في العالقة التعاق

القانون المدني، مرجع سابق.- 1
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وذلك من أجل تنویر وتبصیر المشتري قبل اإلقدام على ،مرحلة تكوین العقد ومرحلة تنفیذه

.1، باإلضافة إلى حمایة المتعاقد في جسمه أو في مالهرادتهإبرام العقد وحمایة إل

ثالثا: نطاق تطبیق االلتزام باإلعالم من حیث األشخاص

توسع كل من نجدن، أیاألطراف المدینة بهتحدید بیتحدد نطاق االلتزام باإلعالمكما

).2المستهلك (بهونعني هوالطرف الدائن ب)1(تلك األطرافالفقه والقضاء في تحدید 

ة بااللتزام باإلعالمینطراف المدع في تحدید األالتوس:1

جد القضاء یتشدد أكثر في أین ن،باإلعالم یقع على عاتق المنتجااللتزاماألصل أن 

االلتزام إلى كل متدخل سواء كان اء یرون بضرورة تمدید هذا ـــإال أن معظم الفقه،مواجهته

حمایة من قانون 17المادةما اعتمده المشرع الجزائري بموجبوهو موزعاأوبائعا

ویقصد بالمتدخل خل إلى آخر.دعالم تختلف من متإال أن كیفیة اإل،المستهلك وقمع الغش

المنتج (أ)، عملیة عرض المنتوج لالستهالك أيكل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في

.2والموزعینالبائع بالجملة (ب)، البائع بالتجزئة

كون الم یقع بصورة رئیسیة على المنتجفااللتزام باإلع:لمنتج المدین بااللتزام باإلعالما-أ

كیفیة عن من معلوماتببیانات وخصائص منتوجاته لما یحوزه األدريهذا األخیر هو 

استعمالها واألخطار التي تحیط عند استعمالها، كما أنه یملك الوسائل التي تمكنه من تحقیق 

ومات عن كیفیة لمن المعاكبیر اأن المشتري ینتظر منه قدر عالم الكافي والمفید للمشتري، و اإل

.3مال السلعة واالستفادة منها والوقایة من مخاطرهااستع

. 73علیان عدة، االلتزام بالتحذیر...، مرجع سابق، ص- 1
.139سي یوسف زاهیة حوریة، مرجع السابق، ص - 2
أقصاصي عبد القادر، االلتزام بضمان السالمة في العقود (نحو نظریة عامة)، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، - 3

.155،166، ص ص2010
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نجد المشرع قد استعمل 03-09رقم أما عن تعریف المنتج: فإنه بالرجوع إلى القانون 

مصطلح المتدخل وذلك بقصد التوسیع في نطاق االشخاص المدینة به إذ نص بموجب 

یتدخل في عملیة عرض كل شخص طبیعي أو معنوي المتدخل: «: 7فقرة 03المادة 

بمقتضى للمنتجنجد أن القانون الفرنسي قد أعطى تعریفا دقیقا و .»المنتوجات لالستهالك

المتعلق بالمسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة389-98ن القانون رقم م1الفقرة 07المادة

ومنتج المادة يتوج نهائعندما یتصرف بصفته محترفا، الصانع لمنایعد منتج«:على أنه

.1»وصانع جزء مكون لمنتوج نهائياألولیة

جعل القضاء الفرنسي یتجه إلى جعل المنتج ،وبالنظر إلى المركز المتمیز للمنتج

بل تجاوز القضاء الفرنسي ذلك .الوسیط الذي یتولى بیع منتوجاتهولو جزئیا للبائعامناض

للمشتري أن یتجاوز البائع الوسیط ویرجع مباشرة على المنتج عن طریق دعوى بإجازة

.2المعلومات المقدمةه من أضرار نتیجة نقص البیانات و المسؤولیة العقدیة لما أصاب

یعتبر الموزع بائع مهني أي بائع متخصص سواء :باإلعالممالموزع كمدین بااللتزا-ب

عن مدى اأم.لصالح المستهلككان بائع بالجملة أو بالتجزئة یقوم بتصریف منتجات غیره 

القدیم للقضاء الفرنسي یرى بتحمیل المنتج االتجاهبااللتزام باإلعالم فنجد أن اعتباره مدینا 

السلعةبإنتاجفقط المسؤولیة عن التقصیر في إعالم المستهلك أو تحذیره باعتباره أنه لم یقم 

قة وما علیها من بیانات وتعلیمات.تج مغلنفهو تسلمها من الم

االلتزام نتجائع غیر المیذهب إلى تحمیل البقضائيو غیر أن هناك اتجاه حدیث فقهي

وعلیه أن ،وخصائصهاالسلعحول استعمالللمعلومات بحكم تخصصه وحیازتهفضاءباإل

1 - Art 7 : « Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-6 ainsi rédigé:
«Art.1386-6-Est producteur, lorsqu’ il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini,
le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante.». Loi N⁰  98-
389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux,
www.legifrance.fr.

.83..81نقال عن علیان عدة، االلتزام بالتحذیر...، مرجع سابق، ص ص- 2
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لتزم مبائع متخصصكالصیدلي فنجد.1یتدخل في حالة وجود أي تقصیر في الشيء المبیع

ر الكاملة بالمخاطمن أجل تبصیر المریض التي یقوم بتركیبهاباإلعالم حول المستحضرات

نصر بیان طریقة استعمال المستحضرع،استعماله له ویشمل هذا االلتزام عنصرینأثناء 

.2وعنصر تحذیره من مخاطر المستحضر الذي یعده

لبائع غیر أما في حالة كان ا:غیر المتخصص بااللتزام باإلعالممدى إلزامیة البائع -ج

فإن التزامه باإلعالم یقتصر على توفیر النشرات وسائر البیانات التي یرفقها متخصص 

.باإلفضاءالمنتج بالمبیع دون أن یلتزم  وقد أكدت ذلك محكمة 3عن مخاطر ال یعلمها

لسخان میاه ضد النقض الفرنسیة من خالل رفضها لدعوى المسؤولیة التي أقامها مشتري 

اسب لهــي له مطلق الحریة في اختیار الشيء المنوقررت أن المشتر بائع غیر متخصص

.4وأن البائع غیر المتخصص ال یمكن أن یكون ملما بكافة البیانات المتعلقة بالسلع

البائع المتخصص أما بالنسبة للبائع و في المنتجأساسایتحدد بااللتزام باإلعالمالمدین ف

درجة المنتج والبائع المتخصص.مسؤولیته لیست بنفس غیر المتخصص فالراجح أن 

ائن بااللتزام باإلعالمالمستهلك بصفة الد:2

لمستهلك الدائن بااللتزام باإلعالم المقرر لتحقیق واسترجاع التوازن بالنسبة ل

والذيلك یعد دائنا بااللتزام باإلعالمفمبدئیا ال جدال أن المسته،امبر المعرفي خالل مرحة اال

علمه بأیة بیانات عن افتراضوال یمكنجل حاجیاته الشخصیة أو العائلیةیشتري شیئا أل

.جهله جهال مشروعافیعدهذا الشيء

.151،152سي یوسف زاهیة حوریة، مرجع سابق، ص ص- 1
رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق براهیمي زینة، مسؤولیة الصیدلي، مذك- 2

.110،111، ص ص2012والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.156أقصاصي عبد القادر، مرجع السابق، ص- 3
.86نقال عن  علیان عدة، االلتزام بالتحذیر...، مرجع السابق، ص- 4
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باإللمام كذلك یأخذ حكم المستهلك المشتري المهني الذي ال یسمح له تخصصه

ما لطبقاوذلك ،ناقصة مما یتطلب إعالمه هو كذلكالمبیع فمعرفته معرفةقائقبكافة ح

ما أصاب نتج مواد تستخدم في الرسم لمسؤولیة مبقضت به محكمة النقض الفرنسیة 

الفني ال یعنيتخصص الرسامأنوقررت،من ضرر حدث نتیجة تشقق لوحتهالمشتري 

رغم تماثل لذلك فإن المشتري المحترف و .1بالضرورة معرفته بخصائص ومكونات تلك المواد

ترف بالنسبة البائع المحترف فإن صفته تلك ال تمنع من كونه غیر محمركزه مع مركز 

.2قبلهالمهنيلم یستبعد القضاء قیام مسؤولیة فللمنتوج الذي یشتریه

كون بصدد نتزام في هذه الحالة لما لاالهذانطاقیقضیتضرورة یرى بالفقه لكن 

الفرنسیة حینما اعتمدت نوع من المرونة مشتري متخصص وهو ما اعتمدته محكمة النقض 

اتجاه البائع في مواجهة المشتري المتخصص سواء بإعفائه كلیا أو جزئیا من المسؤولیة 

.3حسب كل حالة

المضمونرابعا: نطاق تطبیق االلتزام باإلعالم من حیث 

رضا المستهلك قبل مرحلة التعاقد توجیهلما كان االلتزام باإلعالم یهدف إلى 

بیان فهو التزام یتضمنوتبعا لذلك.ك باستعمال صحیح للسلع أو الخدمةوالسماح له بعد ذل

بیانات و معلومات حول األسعار وشروط البیع و حول خصائص المنتوج أو الخدمةمعلومات

االشارة إلیه بموجب وهو ما تم.4إلزامیة في بعض العقود مع ضرورة استعمال اللغة الوطنیة

وع الرجبف.، المتعلق بتحدید شروط وكیفیات إعالم المستهلك378-13المرسوم التنفیذي رقم 

.151،152عن أقصاصي عبد القادر، مرجع السابق، ص صنقال- 1
، ص 2005نقال عن  بودالي محمد، االلتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، - 2

89.
.89نقال عن علیان عدة، االلتزام بالتحذیر...، مرجع السابق، ص - 3
الیاقوت، عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، بحث لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود جرعوت- 4

.39، ص 2002والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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یشمل بیان طبیعة السلع أو لهذا االلتزاممضمونها تحدد نجدإلى النصوص القانونیة

).3ضرورة استعمال اللغة الوطنیة ()2بأسعار السلع والخدمات (اإلعالم)1(الخدمة

السلع والخدماتاإلعالم حول طبیعة :1

حمایة المستهلك وقمع الغش رقم قانون 17المادةوهو المقصود بالفقرة األولى من 

على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات یجب«:والتي تنص على09-03

أیة وسیلة بالمتعلقة بالمنتوج الذي یضعه لالستهالك بواسطة الوسم ووضع العالمات أو 

یتم عرضها تينتوجات الأن المأشارت إلىمنه والتي11المادةوكذا »مناسبةأخرى

منشأهاو صنفهاو یجب أن تلبي الرغبات المشروعة للمستهلك من حیث طبیعتها للمستهلك

و الخدمات.السلع ویشمل.وكیفیة استعمالهاومصدرهاممیزاتها األساسیة وتركیبهاو 

لمحترف لیمكنالمؤطرة لهذا االلتزامصوص القانونیةه النتوبالرجوع إلى ما تضمن

ابة تعد أهم وسیلة غیر أن الكت.ةة أو شفاهالمعلومات إما كتابم التحرر من هذا االلتزام بتقدی

حیث وبالرجوع .1المستهلكإلدالء بالمعلومات واألكثر فعالیة في تنویر رضا المتعاقدلشائعة

الكیفیة التي یتم من فإنها أشارت إلى378- 13من المرسوم التنفیذي رقم 04إلي المادة 

أو وضع العالمة أو بأیة وسیلة أخرى  خاللها إعالم المستهلك سواء تم ذلك عن طریق الوسم

.2مناسبة

إلى تحقیقلقانونیة المؤدیةمن أهم الوسائل ایعدحیث: اإلعالم عن طریق الوسم-أ

وله دور بطاقة تعریففهو،المنتوجالمكونات التي تدخل في تركیب االلتزام باإلعالم حول 

ات أو العبوات والتي تعتبر فالغالبیانات الموضوعة على ال«فالوسم هو: للمنتوجإشهاري 

ذهن ال توحي بأي اضطرابات في كون بطریقةویجب أن یضروریة إلعالم المستهلك

.09علیان عدة، اآللیات القانونیة لحمایة المستهلك...، مرجع سابق، ص - 1

مرجع سابق.،378- 13یذي رقم مرسوم تنف-2
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وٕایصال أكبر قدر في عملیة تقییم السلعة وجودتهامن شأنه أن یساعده هو و ،المستهلك

شروط و نوعیتهو معلومات تتعلق بالمنتوج و الصحیحختیاراالحتى یستطیع المعلوماتمن 

.1»األمن الواجب احترامهاو بعض إجراءاتاستخدامه

عناصــــــر وخصــــــائص الســــــلع والخــــــدماتبلإلعــــــالمویجــــــد الوســــــم كوســــــیلة قانونیــــــة 

والتـــــي تـــــنص مـــــن قـــــانون حمایــــة المســـــتهلك وقمـــــع الغــــش4فقــــرة -03فـــــي المـــــادةأساســــه

ــــات أو اإلشــــارات أو العالمــــات أو ا: الوســــم«علــــى:  ــــات أو الكتاب ــــزات أو كــــل البیان لممی

أو الفتــــةتظهــــر علــــى كــــل غــــالف أو وثیقــــة  أو،المرتبطــــة بســــلعةأو الرمــــوزالصــــور

مرفقــــة أو دالــــة علــــى طبیعــــة منتـــــوجســــمة أو ملصــــقة أو بطاقــــة أو خــــتم أو معلقـــــة 

ـــا كـــان شـــكلها أو ســـندها ـــة وضـــعها،مهم المـــادةكمـــا نصـــت .»بغـــض النظـــر عـــن طریق

ــــــم12 تتضــــــمن المعلومــــــات حــــــول «علــــــى أنــــــه: 3782-13مــــــن المرســــــوم التنفیــــــذي رق

مــــع مراعــــاة االســــتثناءات أعــــاله،9المــــواد الغذائیــــة المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــادة 

المذكورة في هذا الفصل، البیانات االلزامیة للوسم االتیة:

البیع للمادة الغذائیة.تسمیة)1

قائمة المكونات.)2

.»الكمیة الصافیة المعبر عنها حسب النظام المتري الدولى....)3

دون التفصــــــیل اكتفــــــي بتعریـــــف الوســــــم قـــــد ن قــــــانون حمایـــــة المســــــتهلكویالحـــــظ أ

ـــــالي  ـــــى هـــــذا یـــــتم الر فـــــي أحكامـــــه، وبالت ـــــذي جـــــاء.المرســـــوم التنفیـــــذيجـــــوع إل بأحكـــــام وال

أن تحـــــــرر بیانـــــــات الوســـــــم بلغـــــــة ســـــــهلة إلزامیـــــــةمـــــــن بینهـــــــا المســـــــتهلكتحمـــــــيصـــــــارمة 

ومتعــــذر محوهــــا یقــــة تجعلهــــا مرئیــــة وواضــــحةتســــجیلها فــــي مكــــان ظــــاهر بطر و باالســــتیعا

.لبسلى من شأنها أن تؤدي إوأن یكون الوسم بطریقة لیسفي الشروط العادیة

.05،07نقال عن أمحمدي بوزینة أمنة، مرجع سابق، ص ص - 1
، مرجع سابق.378-13مرسوم تنفیذي رقم - 2
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ــــــات: یهــــــدف  ــــــى إعــــــالم ونجــــــد فــــــي الوســــــم صــــــنفین مــــــن البیان الصــــــنف األول إل

فـــــي حـــــین یهـــــدف الصـــــنف الثـــــاني إلـــــى إعالمــــــه.لمســـــتهلك بكیفیـــــات اســـــتعمال المنتـــــوجا

ــــف البیانــــات التــــي یجــــب أن یتضــــمنبطبیعــــة المنتــــوج ومكوناتــــه. ها الوســــم مــــن ســــلعة وتختل

ها علــــى نهایــــة صــــالحیتو یــــتم وضــــع تــــاریخ صــــنع الســــلعة ائیــــةذالمنتجــــات الغفإلــــى أخــــرى

ـــــمـــــا إذاأ.وبصـــــورة مفهومـــــةمـــــتن غالفهـــــا  ال بـــــد فـــــق األمـــــر بمنتوجـــــات غیـــــر غذائیـــــة تعل

مكونـــــــات و الكمیـــــــة الصـــــــافیةو بیعمالتســـــــمیة الخاصـــــــة بــــــالمــــــن مراعـــــــاة البیانـــــــات التالیــــــة:

ــــــــوج ــــــــدخلو المنت ــــــــة االســــــــتعمال طو معلومــــــــات عــــــــن المت ــــــــاتریق األخــــــــرى وجمیــــــــع البیان

.1المنصوص علیها في القوانین الخاصة

من و األخرى لتحقیق االلتزام باإلعالمتعد العالمة الوسیلة:اإلعالم عن طریق العالمات-ب

مما السوق وتمییزها عن بعضهاالمشتري من معرفة السلع المعروضة في خاللها یتمكن

من األمر رقم 02المادة وتم تعریفها بموجب.2الغلطالصائب وتحمیه مناالختیارتمنحه

الرموز القابلة للتمثیل الخطي ال سیما الكلمات بما فیها أسماء كل «: ب03-06

والتي .،األشخاص واألحرف واألرقام والرسومات أو الصور واألشكال الممیزة للسلع..

.3»یز سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي عن سلع وخدمات غیرهیتستعمل لتم

یلجأ إلیها البائع من أجل عرض وهو وسیلة أخرى:اإلعالم عن طریق دلیل االستعمال-ج

یهونص المشرع عل،تهلك على اقتنائهیحث المسلمنتوجه في هذا الدلیل وبیان مواصفاته 

وضع السلع بتحدید شروط وكیفیاتالمتعلق327-13تضي المرسوم التنفیذي رقم بمق

أینبالتعقید تتسم ي البیوع التي یكون محلها منتجاتجلي أهمیته فتوتوالخدمات حیز التنفیذ.

، مرجع سابق.378- 13مرسوم رقم - 1
.11كیموش نوال، مرجع سابق، ص - 2
.2003-07- 23، صادر في 44، یتعلق بالعالمات، ج.ر عدد 2003سنة یولیو19مؤرخ في06-03أمر رقم - 3
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طریقة استعماله والشهادات و بدلیل استعمال یبین الخصائص التقنیة للمنتوج إرفاقهایستوجب 

.1الالزمة لتجنب مخاطره

ویكون هذا اإلعالم وهي طریقة أخرى إلعالم المستهلكاإلعالم عن طریق المعلقات:- د

ویجب أن المقدمةتحتوي على قائمة الخدمات وضع وثیقة مكتوبة بخط واضحعن طریق 

فهي .2علیهااالطالعبحیث یسهل خدماتتوضع المعلقة في األماكن التي تقدم فیها تلك ال

.3توضیح المنتوجات والخدمات المعروضة على الجداول وأسعار كل منهابطاقة تعلق ل

إلعالم حول أسعار السلع والخدماتا:2

أن فمن حقه ،المستهلكفي توجیه قرارارئیسییعتبر سعر المنتوج أو الخدمة عامال

ومن شأن عدم ظهور السعر أن یلجأ البائع إلى ،یحصل على السلعة بذات الثمن المعروض

أساسه دویج.4شكل مساس بحقوق المستهلكیمما عرض أسعار تختلف باختالف الزبائن

إعالم الزبائن یتولى البائع وجوبا «:والتي تنص على02-04من قانون 04في المادة 

أشكال هذا بینت همن05م. كما أن»، وبشروط البیعالسلع والخدماتوتعریفاتبأسعار

منه أنه في حالة اتفاق 07موتضیف.ومقروءةبصفة مرئیة یكونبحیث یجب أن،اإلعالم

نشرات البواسطة جداول األسعار أو إعالم المستهلكیجبحول أسعار البیع المهنیینبین 

.5اختیار السعر المناسبین مختلف األسعار و المقارنة بمن أجلالبیانیة أو دلیل االسعار

.10،11علیان عدة، اآللیات القانونیة لحمایة المستهلك...، مرجع سابق، ص ص- 1
، منشورات بغدادي، 02- 04والقانون رقم 03كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا لألمر رقم - 2

.122. ص2010الجزائر، 
3 -YVES (G) , Droit des affaires, Droit commercial général et société, 7eme édition, Economico , Paris,
1992 ,p 949.

هجیرة دنوني، '' قانون المنافسة وحمایة المستهلكین "، المجلة القانونیة للعلوم القانونیة واالقتصادیة والسیاسیة، العدد - 4

.10، ص 2001التاسع والثالثون، 
، مرجع سابق.02-04قانون رقم - 5
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العدید من مجاالت االستهالك مثلفي لهتطبیقااألسعاربااللتزام باإلعالمیجدو 

المرسوم التنفیذي رقم صدر بشأنهاهذه األخیرة التي .الخدمات الفندقیةال النقل و مج

المأكوالت و یجار الغرف إظهار أسعار إبالمؤسسات الفندقیةلزم أالذى2000-46

الستقبال والدفع والغرف والمطاعممكاتب ات توضع على المدخل وفيفي الفتاوالمشروبات 

.1منه31المادةاستنادا إلى 

لخدمة وحدود المسؤولیة التعاقدیةاإلعالم حول شروط البیع وأداء ا:3

لیس بالسعر اإلعالم كون،بیعالمحترف بإعالم المستهلك بشروط الألزم المشرع 

توج أو لشراء المنلها أثرها في تحدید قرارهفشروط البیع .لتعاقدالعنصر الوحید الدافع ل

ورغم المفهوم الضیق شروط ضمان حسن عمل المنتوج.تحصیل الخدمة من عدمه مثل

كیفیات الدفعلة شروط البیع نجدومن أمث.یجوز توسیعه لیشمل الخدماتنهلشروط البیع فإ

إیراد هذا النوع من اإلعالن إما في والغالب أن یفرض المشرع.والمسترجعاتالتخفیضاتو 

ویعطي قبل التعاقدیة أو في العقد ذاتهٕاما في الوثائقو اإلشهار الصادر عن المحترف 

.2لمحترف في صیاغة هذه الشروطقدرا من الحریة لالمشرع أحیانا

على باالطالعإال أنه .02-04من قانون 08المادة ویجد هذا االلتزام أساسه في

لعملیة بیع منتوج ادة عتوهل یقصد بها الشروط الممضمون هذه الشروطتحدد فلممضمونها

تتضمن كیفیة كما لم.امة التي تتوقف على إرادة المهنيأو یقصد بها الشروط العالخدمةو 

، المتعلق بحریة األسعار 1243-86بخالف القانون الفرنسي وبموجب األمر رقم تحدیدها

والتي تحدد وفقا الیب المتعلقة بفرضهاساألو فقد حدد طبیعة هذه الشروطوالمنافسة سابقا 

، یتعلق بتعریف المؤسسات الفندقیة ویحدد تنظیمها 2000مارس سنة 01مؤرخ في 46-2000مرسوم التنفیذي رقم - 1

.2000-03- 05، صادر في 10وسیرها وكیفیات استغاللها، ج، ر عدد 
.87، مرجع سابق، ص ...بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن- 2



لتحقیق التوازن العقدي في عقود االستھالكالقانونیة: دعامة الضماناتالفصل األول:     	

46

أخد رأي المجلس الوطني لالستهالك بعد باالقتصادلقرارات صادرة عن الوزیر المكلف 

.1تناول الشكل الذي یظهر به العقدو 

على 02-04من قانون رقم08إضافة إلى اإلعالم بشروط البیع فرضت المادة 

مبدأ الشفافیة ود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة وذلك إعماال لالمهني إعالم المستهلك بالحد

.عقدكل عناصر المقارنة ومعرفة مضمون الالتي تقتضي أن یمنح المستهلك 

اللغة العربیة في إعالم المستهلكاستعمال :4

أن یكون وجوبمنه علي07المادة بموجب328-13استلزم المرسوم التنفیذي رقم 

بعد إضافة تولم یسال عن كونها مرئیة وسهلة القراءةمكتوبة باللغة العربیة فضالوسم وبیاناته

وكذا قانون الممارسات التجاریة.،علي المستهلكوتیسیر الفهماإلعالمبهدفأجنبیةلغة 

عتبر یكاالستهالعقوداللتزام باإلعالم في نطاقإلى القول بأن إقرار النخلص 

وخیر تطبیق لقاعدة بین أطراف تلك العقودزن المعرفي ضمانة قانونیة خاصة السترجاع التوا

ایة خیر من العالج.الوق

المطب الثاني: االلتزام بالنصیحة في عقود االستهالك

لمستهلك خالل مرحلة لسعي إلى توفیر نوع من الحمایة الخاصة الدائما في إطار 

تم االقتصاديالقانوني و و الفنيو المعرفي والعمل علي إعادة التوازنبرام عقود االستهالكإ

إقرار التزام من خاللوفي مسؤولیته اتجاه المستهلكات المهنيالتشدید في التزامإلياللجوء

التطرق إلى تحدید مفهومهد ذاتیة هذا االلتزام یستوجبهو االلتزام بالنصیحة. ولتحدیأخر 

تطبیقه (الفرع الثالث).ونطاقانونیة (الفرع الثاني)بیان الطبیعة القو (الفرع األول)

1 -Ordonnance N⁰86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence, www.legifrance.fr.
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الفرع األول: مفهوم االلتزام بالنصیحة في عقود االستهالك

حتي یتعاقد على بصیرة وتكون إرادته خالیة من المستهلك فمن أجل حمایة رضا

رنسي والعتبارات لجأ القضاء الف،هوحاجاتهمستجیبا ألغراضینعقد العقد صحیحاو العیوب

من خالل .المحترف باإلعالملتزامعقود االستهالك إلى التشدید في افرضتها طبیعة بعض

لیتجسد أكثر عینة من المعامالتأنواع مبصددإال طلبهال یمكن فرض االلتزام بالنصیحة

.1خاص على عاتق أصحاب المهن الحرةبوجهم خدمات ذهنیة و یالتي تحترف تقدفي المهن 

عقود االستهالكأوال: نشأة االلتزام بالنصیحة  في 

منشأذوباإلعالمكااللتزاممفروض على عاتق بعض المهنیینالبالنصیحةااللتزامإن

سنحاول التطرق و .العقودلمعروضة علیه فیما یتعلق ببعضنظرا لكثرة المنازعات اقضائي 

.)2(مدى اعتراف المشرع الجزائري بهو )1(إلى نشأة هذا االلتزام في القضاء الفرنسي

تزام بالنصیحة في عقود االستهالكااللنشأة مراحل:1

ومساهمته في بتوجیه المشتري إلى المعدات األنسب الحتیاجاته إن التزام البائع

،كامهمن أحالقضاء الفرنسي في العدیدتوجیه إرادته وتثبیت قناعته في التعاقد هو التزام أقره

تعاونیة بالالقضیة المتعلقة بشان1980جوان 25في حكم صادر قضت محكمة النقضفقد

إال أن ،إسمنتیةشراء مادة طالء موجهة لالستعمال على واجهات عليأقدمت التيزراعیةال

كان ، و ائها تماما في بعض األماكنختفالنظراالغرض المخصص لهالم تؤديهذه المادة

، فأیدت محكمة النقضالبناء ولیس إلى مادة الطالءعیة البائع أن السبب یعود إلى نو دفع

أن البائع حدد طریقة استعمال مادة بقضت و ،ئعمسؤولیة الباأقامتلتي محكمة االستئناف ا

بوصفه م أقدم على تقدیم نصیحة دقیقة ثومن للغرض الموجهة إلیهاالطالء المهیأة خصیصا 

.مما یجعله مسؤوالمحترفا حتى وٕان أخطأ في التقدیر

.78نقال عن بن علي محمد حاج، '' تمییز االلتزام باإلعالم..."، مرجع سابق، ص - 1
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ام التي أرست هذا الواجب على عاتق المحترفین باإلضافة إلى العدید من األحك

حسب القضاء الفرنسي تقدیم إذ ال یكفي،تجاه السلع ذات التقنیات العالیةاخصوصا

یتعین على المحترف ف،جب تقدیم النصیحةامعلومات عن طبیعة المنتوج بل یتعداه إلى و 

یتضح هتوصیف مستندي لها كدلیل للمستخدم من خاللبالنسبة ألجهزة وبرامج الحاسوب 

المعلومات الالزمة لتشغیله الجید.مضمونه وكیفیة التعامل معه و و نظامه و طبیعة البرنامج 

بمسؤولیة منتج المادة الالصقة الذي اكتفى 1983كما قضت محكمة النقض الفرنسیة سنة 

المادة تفرز غازات سامة یمكن أن ون أن یبین أنبأن كتب على منتجه أنه قابل لالشتعال د

لداللة على كفي لتعبارة قابلة لالشتعال ال ف،االشتعال لمجرد سوء تهویة المكانیترتب علیها 

.1مدى خطورة تلك المادة

تمتع به یلما النصیحةنف حدود واجب الغموض الذي یكتإزالةكما أسهم القضاء في 

قضت المحاكم على إلزام مقدم الخدمة ف.همن سلطة تقدیریة یمارسها في تحدید مضمون

من كما یجب علیه أن یحذرهوالقانونیة الخاصة بالمتعاقد معهبفحص كل المعطیات الواقعیة 

.2أن یقدم إلیه إعالما صحیحا مالئما لحاجاته ووضعه الراهنو ةالمخاطر المحتمل

األساس القانوني لاللتزام بالنصیحة في عقود االستهالك:2

،أساسه في االلتزام بضمان السالمةأن هذا االلتزام یجد إلىذهب اتجاه من الفقه 

المستهلك یستوجب على البائع لیس فقط تسلیم المبیع خالیا من باعتبار أن ضمان سالمة

ولفت بما ینطوي علیه المبیع من أخطارا یستوجب علیه أیضا إحاطته علماموٕان،كل عیب

محكمة االستئناف الفرنسیة وهو ما أكدته.حتیاطات الواجب اتخاذها لتجنبهاانتباهه إلى اال

وٕانما ازع علیه لم یكن مشوبا بعیب خفيأن الجهاز الكهربائي المتن،في إحدى قراراتها

ة ربط الوعاء الزجاجي على بیان أهمیو تحدید الطریقة المثلى الستعمالهالشركة أغفلت

.78،79نقال عن بن علي محمد حاج، " تمییز االلتزام باإلعالم..."، مرجع سابق، ص ص- 1
.37...31بودالي محمد، االلتزام بالنصیحة...، مرجع سابق، ص صعن نقال - 2
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احتیاطات عند انحراف هذا وأغفلت ما یجب اتخاذه مندعامته اللولبیة لسالمة المستعمل

المادةوما نص علیه المشرع الفرنسي بمقتضى مما یجعلها مخلة بااللتزام بالسالمة.،الوعاء

والتي تم تعلق بضمان سالمة المستهلكیالذيو .1سابقا660-83من القانون رقم 01

وجب القانون رقم ممن تقنین االستهالك الفرنسي الصادر ب1-221ادخالها ضمن المادة 

ما في بتزامات األخرى في عقد البیعلم أساسي تتفرع منه االاالتز اعتبره حیث ،93-949

.2ذلك االلتزام بالنصیحة

قد كرس االلتزام بتقدیم فیمكن القول أن المشرعانون الجزائري،أما عن أساسه في الق

أن و«منه على: 3الفقرة 03المادةتأین نص02-89رقم في القانون السابق النصیحة

واالحتیاطاتكیفیة استعمالهو ألقصى الستهالكه، التاریخ او تاریخ صنعه،و ،یذكر مصدره

محل العقد هو مما یعني أن إعطاء تعلیمات عن الشيء.»الواجب اتخاذها من أجل ذلك...

قدة والتي تتسم بطابع في نظر المشرع خاصة لما یتعلق األمر بمنتجات خطیرة ومعأمر مهم

.3من الصعب على المستهلك تجنب أضرارها إال بمقتضى تلك التعلیماتالجدة و 

ح كلما دعت ضرورة حمایة النصبقد تبنى االلتزامى البعض أن المشرعكما یر 

ویستخلص ذلك من خالل تطبیق أورده ،لم یتضح ذلك بصریح المصطلحالمستهلك وٕان 

إذ یعتبر وجوب تقدیم النصیحة التزام مفاده ،زام باإلعالمالمشرع ضمن المفهوم العام لاللت

سبیال الحترامإحاطة المستهلك بالتأثیرات التي قد تنجم بین تداخل مختلف المنتجات 

- 09رقممن قانون 2فقرة10المادةاستنادا إلى نتجاته،لاللتزام بحفظ أمن مالمتدخل بوفائه

یتعین على كل متدخل احترام إلزامیة أمن المتوج الذي یضعه «:والتي تنص على03

لالستهالك فیما یخص:

1 -Loi N⁰ 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs,
www.legifrance.fr.

.169،170للتفصیل أنظر اقصاصي عبد القادر، مرجع سابق، ص ص- 2
.55،56جرعوت الیاقوت، مرجع سابق، ص ص- 3
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ما و .»جاتو هذه المنتوجات األخرى عند توقع استعماله معالمنتعليالمنتوجتأثیر-

.1أین یمكن اعتبارهما أساس االلتزام بالنصیحةمنه09المادةتضمنته 

والذي بموجبه ال یكتفي ،من مقتضیات حسن النیةااللتزام بالنصیحةكما یعتبر

المتعاقد باإلدالء بالبیانات المتعلقة بالعقد بل یجب علیه أیضا أن یقوم بتقدیم النصیحة إلى 

.2األمر ذلكالمتعاقد األخر كلما اقتضى

االلتزام بالنصیحة في عقود االستهالكمبررات إقرارثانیا: 

زام تقریر االلتالقیة والقانونیة التي فرضتاألخو باإلضافة إلى تلك المبررات الواقعیة 

هناك فافة إلى ذلك باإلض.تقدیم النصیحةبنفسها التي فرضت تقریر االلتزام هيباإلعالم

ولما كانااللتزام من حیث وجوده.برز ذاتیة هذا تمن شأنها أن مبررات أخرى استدعت ذلك 

ات الذهنیة ارتبطت بقطاع الخدمات وخاصة الخدمالبغمنشأ االلتزام بالنصیحة مرتبط في ال

)1دمي الخدمات والمنتفعین منها (مقمضمون الروابط التعاقدیة القائمة بین بمبررات تقریره

).2تماعیة التي لحقت بالمجتمع الحدیث (وكذا التطورات االقتصادیة واالج

مرتبطة بمضمون الروابط التعاقدیةالمبررات ال:1

هو التطور الذي لحق مفهوم االلتزام من المبررات التي دعت إلى فرض هذا االلتزام

وأن االتجاه القضائي یمیل إلى القول بوجود جانب واحدلم یعد التزاما من إذ،العام باإلعالم

والذي شهد میالده في عقود اإلعالم اآللي حیث استوجب ،بالتعاون بین أطراف العقدالتزام 

وبالمثل فإنه یتعین .وأن یستفسر المشتري عما یرغب فیهلى البائع القیام بإعالم المشتريع

ویتطلب ذلك من الزبونعما یعلمهعلى المشتري أن یعلم البائع برغباته وأن یستفسر البائع 

، مرجع سابق.03-09قانون رقم - 1
.10عماري إبراهیم، مرجع سابق، ص - 2
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أین یعاونه المهني هزة اإلعالم اآللي بطریقة واضحةأن یعبر عن حاجاته المتعلقة بأج

عبارات تقنیة.إلي حاجاته جمةالمحترف بالتزامه بالقیام بتر 

غیر عالقةدم تلك الخدمات والمتعاقد معهمقلى أن تلك العالقة القائمة بین باإلضافة إ

اي یحوزهتائل من المعلومات الــاص المحترف ذاته والكم الهــلعمق اختصمتكافئة بطبیعتها

ألمر الذي استلزم واستوجب فرض هذا االلتزام وتوسیع ا،التي بین یدیهات المالیةواالمكان

أو حتى فرضه نصح العمیلبعلي سبیل المثالؤسسة المالیةالبنك أو المفالتزام .1نطاقه

على كل العاملین في مصالحه هو نتیجة لخبرتهم وكفاءاتهم في المجال المصرفي في مقابل 

.2العمیل الذي لیس له درایة في المیدان المصرفي

طة بالتطور االقتصادي واالجتماعيالمبررات المرتب:2

هو كثرة المنازعات المتعلقة ،التي استدعت تقریر هذا االلتزاممن االعتباراتكذلك

طور الذي لحق سلوك المستهلك والذي یرجع إلى التباإلعالم في مجال الخدماتبااللتزام

أصبح في نظر البعض مقاوالیثحأغنى مما كان علیه سابقا أین أصبح هذا األخیر ،نفسه

بالموازاة مع ذلك ،الم الذي یحوزه أكثر حذراجعل منه اإلعو لیس من السهل التحكم فیه

ة الموضوعیة ـسن المشرع الفرنسي للمسؤولیبوذلك ت احتماالت قیام مسؤولیة المحترفتزاید

النقض الفرنسیة في المجال الطبيوهو ما یعزز تكریس محكمة،اصة ببعض المحترفینــالخ

.3الخطئیةیر وكذلك تبنى المشرع الفرنسي للمسؤولیة غ

.34..32بودالي محمد، االلتزام بالنصیحة...، مرجع السابق، ص ص- 1
مغني وریدة، نظام اعتماد البنوك والمؤسسات المالیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون األعمال، - 2

.150، ص 2013امعة الجزائر، كلیة الحقوق، ج
.35،36نقال عن بودالي محمد، االلتزام بالنصیحة...، مرجع سابق، ص ص - 3
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ثالثا: تعریف االلتزام بالنصیحة في عقود االستهالك

ال إذ االلتزام باإلعالمیتجاوزأنه التزام «شأن االلتزام بالنصیحة عدة تعاریف منها: بقیل 

وفق یجب علیه أن یعرض علیه الحل األ وٕانمایلتزم المحترف بإعالم المتعاقد األخر فقط

االلتزام :أو1»بالقیام بعمل أو االمتناع عن عمل.المشورةتضمن هو التزام یفصالحة لم

توجیه االختیار وقرارات ي لمختلف عناصر الحیاة التعاقدیةتقییم طرفبإبداءالذي یقوم 

.وحثه على اعتماد الحل الذي یبدوا األفضل حتى ولو لم یكن األكثر اقتصادیاالمستفید

أو النصح أو االستشارة في حد ذاتهاالتزام یوجد إما بصفة أساسیة مثل عقودوهو

أن إلي كما أن هناك اعتماد قضائي یمیل .عیة لعقد أخر لكن بموجب بند صریحبصفة تب

في بعض و مثل عقود بیع أجهزة اإلعالم اآللي لتزام بالنصح أو االستشارة ضمنیایكون اال

.2ضابط عموميي كالموثق بخصوص قانون األساسالعقود البنكیة أو فیما یخص

للعمیل المتعاقد في إطار الهدف االلتزام بتقدیم المعلومات«نه: رفه البعض أعكما 

وذلك بحثه على اتخاذ قرار معین أو عدم یقتضي توجیه إیجابي لنشاطهمما،الذي یبتغیه

یتحدد من خالل إعطاء تعلیمات عن ولذلك فإن مضمون االلتزام بالنصیحة.3»اتخاذه

وذلك من خالل دلیل منتجات ذات خطورةخاصة لما یتعلق األمر باستخداماالستعمال

الحتیاطات الواجبة عند ضرورة التزام المهني بتقدیم للمستهلك كل اتضمنكما ی.االستعمال

.4مقروءاو مفهوماو حقیقیا و الذي یجب أن یكون كامالو ،لیتجنب وقوع المخاطراالستخدام

.73بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن...، مرجع سابق، ص - 1
.121ص،ITCIS ،2012ولیة المدنیة المهنیة، دار النشرة، المسؤ فیلیب لوتورنو، ترجمة العید سعادن- 2
.07علیان عدة، اآللیات القانونیة لحمایة المستهلك...، مرجع سابق، ص - 3
.55،58جرعوت الیاقوت، مرجع سابق، ص ص- 4
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الفرع الثاني: الطبیعة القانونیة لاللتزام بالنصیحة في عقود االستهالك

ینبغي الوقوف ن المتعاقدینبییهدف إلى إعادة التوازنكالتزامهذا االلتزامبراز ذاتیةإل

(ثانیا).ثم إلى مدى اعتباره التزام بتحقیق نتیجة المشابهة (أوال) لنظمعند تمییزه عن ا

أوال: تمییز االلتزام بالنصیحة عن األنظمة المتشابهة

).2(وكذا االلتزام بالتحذیر)1(عن كل من االلتزام باإلعالمهوذلك من خالل تمییز 

زام بالنصیحة وااللتزام باإلعالمااللت:1

أساسهما في ویجدان.ایة أكبر للمستهلكبهدف توفیر حمتم تقریر هذین االلتزامین

هما قائم على تقدیم كالو ،ى االلتزام بضمان السالمةإلاستناداإما بصفة صریحة أو ،القانون

هناك فبینهماافقإال أنه ورغم هذا التو .معاونته في اتخاذ قرارهللمستهلك المعلومات ل

لاللتزام بالنصیحة عن االلتزام باإلعالم.استقاللیة

ت المعلوماعالم في تقدیم المدین ل محل االلتزام باإلیتمث:من حیث مضمون االلتزامین-أ

مثل في تقدیم المعلوماتبالنصیحة فیتااللتزامأما .للطرف األخر بهدف تنویر إرادته

هو التزام فالتعقیدتتسم بالدقة و التي والتوجیهات المرتبطة بالوسائل الفنیة الخاصة باإلنتاج 

كما .1واإلیصادیتم ذلك على سبیل الحث بلالعقداإلدالء بخصائص محل یتجاوز مجرد 

في حین نجد أن االلتزام بالنصیحة ،وقائعأن مضمون االلتزام باإلعالم یقتصر على بیان 

التزام یعني توجیه قرار هو ف،إبرام العقد من عدمهمالئمةان النتائج ومدى یتجاوز ذلك إلى بی

.فمضمون االلتزام بالنصیحة یتجاوز حدود االلتزام باإلعالم.2المتعاقد أو إرشاده

.47مصطفى أحمد أبو عمر، مرجع سابق، ص - 1
2 - SAVATIENR ( R) , les contrats de conseil professionnel en droit prive, 1972 , p 135 et suivant.
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تعاقد بكافة مالإحاطةإليباإلعالمهدف االلتزامی:من حیث الهدف من االلتزامین-ب

في حین یهدف االلتزام .خالي من العیوبسلیم رضاإلیجادبمحل العقدلومات المتعلقةالمع

هائي بصدد المسألة محل االستشارة،في اتخاذ قرار نة الدائن المستهلكلنصیحة إلي معاونبا

االلتزام بالنصیحة التزام شخصي.موضوعي أماالتزام باإلعالمااللتزام ف

د ال تكون بالنسبة لاللتزام باإلعالم فإن شخصیة المدین ق:من حیث المدین بااللتزامین- ج
طبالذا خبرة في مجال مانأین یكو ،م بالنصیحةااللتزاھي علیھ فيبقدر مامحل اعتبار 

دین خالفا للم،أو المعرفة الفنیة الدافع إلي التعاقدالخبرةفتعد.قانونالوأهندسةالأو

االمر الذي یجعل ،لمعلومات الضروریة للتعاقدلمدى حیازته بكتفيبااللتزام باإلعالم أین ی

في حین یقتصر االلتزام ،عقودالمن نطاق تطبیق االلتزام باإلعالم نطاق عام یشمل مختلف 

لما یكون المحترف محل اعتبار وذا تخصص.منها بعضالبالنصیحة علي 

تمییز االلتزام بالنصیحة عن االلتزام بالتحذیر:2

یري جانب ،بالنصیحة وااللتزام بالتحذیرالنسبة لكل من االلتزامبمثلما ما هو مقرر

مین تزاأنهما الوب،خالف ذلكىأن غالبیة الفقه یر إال .من الفقه أنهما یعبران عن التزام واحد

االلتزام عناصرالتحذیر یعد أحد كما سبق القول أن االلتزام بو ،مستقلین عن بعضهما

من مخاطر استخدام السلعة وأن المحترف بتحذیر المستهلك قیامالقائم علي وجوبباإلعالم

وحتي ،اطر وما یترتب عنهاأن یحتج بجهله لتلك المخهة تجنبها وال یمكن لیحدد له كیفی

یجب أن یكون التحذیر كامال، مفهوما، ظاهرا ودقیقا. كما یعتبر االلتزام یتحقق هذا االلتزام 

التيظروفاللمحترف بأن یحذر المستهلك وینبهه إلي بالتحذیر التزام تبعي یقع علي عاتق ا

.1من مخاطرعنه بما یكتنف هذا العقد أو ما ینشأمن شأنها أن تحیطه علما 

طار إلمتعاقد في لالتزام بتقدیم المعلوماتیعتبر االلتزام بالنصیحة ،في مقابل ذلك

یعتبر ف.أو عدم اتخاذهدفعه الي اتخاذ قرار معین و مما یستوجب توجیههالهدف الذي یبتغیه 

. 76مرجع سابق، ص" تمییز االلتزام باإلعالم..."،بن علي محمد حاج،- 1
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ال یتضمن هذا االخیر توجیه المتعاقد إذ،مضمونه أشد من االلتزام بالتحذیرالتزام من حیث

.1تفصیالأما االلتزام بالنصیحة فیتضمن نصائح أكثر دقة و ،بشأن الهدف الذي یبتغیه

بتحقیق نتیجةاعتبار االلتزام بالنصیحة التزامثانیا: مدى 

عقود فيخاصةلتزام المقرر الهذا االفقه حول تحدید التكیف القانوني لاختلف 

من الفقه جانبحیث یرى ،القضائیة الصادرة في هذا المجالتباین األحكام لوذلك ،الخدمات

ق التزام بتحقیوقد یكون استثناءا.ل عنایةذاألصل التزام ببفي أن االلتزام بالنصیحة هو 

المحترف نتیجة القرار الذي یتخذه الدائن اعتمادا على وذلك في حالة یضمن فیها،نتیجة

المدین على مجرد تقدیم االستشارة وبذل رهذه الحالة دو بحیث ال یقتصر في تلك المشورة

.2العنایة لتوجیه قرار الدائن وٕانما هو یتجاوز ذلك

كل من االلتزام باإلعالم وااللتزام بالنصیحة أنوقول كل من الفقه والقضاء على 

ال و ،النصائح التي یقدمهال عنایة مرده إلى أن المحترف ال یتحكم في نتیجةذالتزام بب

مما یترتب عنه أن األصل أن یقع على المشتري إقامة ،المشتري بإتباعهایستطیع أن یلزم 

.3النصائح المقدمة لهومالءمةالدلیل على عدم كفایة

اإلثبات اء إلى تحویل عبئأن وصول القضیرىإال أن هناك جانب أخر من الفقه 

لتحول هو إرساءالخطأ المفترض من المحترفل ییعد من قبتهلك إلى المحترفمن المس

وذلك في إطار التوجه نحو ،إلى التزام بتحقیق نتیجةاللتزام بالنصیحة الطبیعة القانونیة ل

وباعتبار أن األصل في االلتزام بتحقیق نتیجة أن خطأ المدین .مسؤولیة المحترفالتشدد في 

هذا التحول أصبحبل،بينمن خالل السبب األجمفترض ویقع علیه هو دفع مسؤولیته

.40،41مصطفي أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص ص- 1

19،20علیان عدة، االلتزام بالتحذیر...، مرجع سابق، ص ص- 2

.27بودالي محمد، االلتزام بالنصیحة...، مرجع سابق، ص -3
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المحامي، الموثق، وسطاء التأمین،يشریعیا سواء في المجال الطبتالقضائي منظم 

.1والمحضر القضائي

الثالث: نطاق تطبیق االلتزام بالنصیحةالفرع

أو لخطورة المنتجات محل تلك العقودإما نظرا،العقودببعض االلتزامیتعلق هذا 

هذا المجاالت التي یسود فیها یمكن تقسیمتبعا لذلك.الخدمات التي تتضمنهالخصوصیة

یتسنى للزبون أن یكون وذلك حتياألشیاء المعقدة والتي تمثل تكنولوجیا معینةإلىااللتزام

تمثل في بعض تفت األخرىأما المجاال.األكثر مالئمةنظام العلى بینة من أمره في اختیار 

ء بوجود التزام بالنصح على عاتقه اعترف القضاالموثق أول مالتوثیق إذ أناالمهن خاصة

.2الخبیر المحاسبو الوكیل العقاري و المحامین و المحضرین إضافة إلىىثم وكالء الدعاو 

أوال: بعض تطبیقات االلتزام بالنصیحة في عقود االستهالك

أن حاول كل من الفقه والقضاء والتشریع لذا،م أشد درجةااللتزام بالنصیحة التزاإن

ینحصر في بعض العقود وسنحاول التطرق إلى بعضها.هیجعل من نطاق تطبیقه وٕاعمال

الصیدلي من قدرات علمیة في بهنظرا إلى ما یتمتعام الصیدلي بتقدیم النصح:التز - 1

كان من الثقةوللحفاظ على هذه ،إلیهیلجؤونین ذة لدى األشخاص المیدانه تجعله محل ثق

زامتالوهو .األخطار الصحیة التي یتعرضون لهالهم ألجل تفادي واجبه توجیه النصح

،مالنیة من قبل الصیدلي في مواجهة األفراد الذین یتعامل معهحسنستمد أساسه من مبدأا

أن یفصح بكل دقة عن البیانات الضروریة الستعمال الدواء الصیدليلذلك یستوجب علي

. بل ویزداد وتجنب المریض مخاطر االستعمال الخاطئ لهما یحققه االنتفاع الكامل للدواءب

ك في الحاالت الدواء دون وصفة طبیة وذلمن قبل الصیدلي في حالة بیعالنصحواجب

.74" تمییز االلتزام باإلعالم..."، مرجع سابق، ص بن علي محمد حاج،- 1
.25،26بودالي محمد، االلتزام بالنصیحة...، مرجع سابق، ص ص- 2
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بحیث یجب على الصیدلي أن یبصر المریض بالطریقة المثلى ،التي یجوز فیها ذلك

اها المریض للصیدلي الستعمال الدواء بالنظر إلى االعتماد الكبیر والثقة الكبیرة التي أعط

بل ویرى الفقه الغالب إن اشتمال الوصفة الطبیة على البیانات في هذا المجال.من خبرة

كون أن یدلي من االلتزام بالنصحالخاصة بكیفیة االستعمال للدواء لیس من شأنه إعفاء الص

في حین یكون ،بعبارات مختصرة ال یفهمها المریضالطبیة غالبا ما تكون مصاغة صفةو ال

.1ن بیانات بحكم تخصصهمن السهل على الصیدلي تفسیر ما ورد م

الل الصیدلي بااللتزام بالنصح الحكم بتعویضات مالیة للزوج وأفراد خنتج عن إولقد 

وتتلخص وقائعها في وقوع سیدة مسنة .سنة70لما أصاب الضحیة وهي سیدة مسنة العائلة

حیث كانت تعاني من مرض ضیق التنفس ،ضحیة سبب نقص اإلعالم من طرف الصیدلي

اص بمسكن ـهو دواء قوي التركیز خب وصفة طبیة تتضمن نوع من الدواءوقدم لها الطبی

مما ج الدواء استعماله كل ثالثة أیامأین تطلب منتالسرطان).آالم األمراض المعدیة (مثل

الصیدلي ضدوى قضائیةاألمر الذي دعا بأفراد العائلة إلى رفع دع،أدى إلى وفاة السیدة

فاعتبرت ،ء وقوة تركیزهعن مخاطر تناول الدوایامه ببیع ذلك الدواء دون نصحها نظرا لق

.2الل بااللتزام بالنصح ونقص في اإلعالمخالمحكمة أن ذلك إ

13-08كذلك بالرجوع إلى القانون المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها الجزائري رقم 

نجد النص على الزامیة منه،194وبمقتضى المادة 05-85قم المعدل والمتمم للقانون ر 

المستعملة في الطب االعالم الطبي والعلمي بشأن المواد الصیدالنیة والمستلزمات الطبیة

الشرعي، والزامیة أن یكون هذا االعالم دقیقا وقابال للتحقق منه، ویقع هذا االلتزام على 

.3رقیة الطبیةالمنتجین وكل متعامل اخر متخصص في الت

.105، 104، ص ص مرجع سابقبراهیمي زینة، - 1
.105،106ص، ص مرجع نفسهنقال عن - 2
، والمتعلق بحمایة 1985فبرایر سنة 16مؤرخ في 05-85، یعدل ویتمم القانون رقم 2008یولیو سنة 28مؤرخ في 13-08رقم قانون-3

.2008-08- 03، صادر في 44الصحة وترقیتھا، ج.ر عدد 
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ةنباعتباره صاحب مهیعتبر المحضر القضائي :التزام المحضر القضائي بالنصح- 2

في عالقاتهم مع األشخاص االلتزام بالنصح الذي یقع على عاتقهم قانونیة حرة من المهنیین

قبیل نتائج العقود من،توضیحه للزبون بكل إجراء یقوم بهوذلك من خالل .نیینغیر المه

مثل تنبیه في حالة عدم قیامه اد إجراء معینخه في اتأو نتائج عدم تدخلقترحهایالتي 

لذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة أن المحضرد القانونیة،یفي المواعاالستئنافو بالتبلیغ 

یة العقود التي طلب منه القضائي ملزم قانونا وعقدیا بإسداء النصح لزبونه على مدى فعال

فإن على ع كل من المحامي والمحضر القضائية تعامل الزبون موفي حال.إتمامها

المحضر القضائي واجب التحري والمراقبة على المعلومات واإلجراءات التي یقوم بها 

المحضر القضائي بالنصح واإلرشاد من خالل نصح التزامكما یتجسد .المحامي مع الزبون

عبئ النصح وٕان لم یفعل ذلك یتحمل هوستعانة بمحامي لتخفیف الضغط علیهزبونه باال

.1واإلعالم من خالل كل مراحل الدعوى باعتباره رجل قانون

فال نجد ،المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي032-06باستقراء قانون رقم و 

عاتق المحضر القضائي، إذ اكتفت نصوصه بالنص علي علىمكانة لاللتزام بالنصیحة 

یمكن ادخاله إلى تلك النصوص.وبالتالي أال االلتزامات دون التطرق إلى االلتزام بالنصیحة،

التزام بالنصیحة على أول من اعترف القضاء بوجودیعتبر:بالنصحوثقتزام المال- 3

فحص العقود علیهجبیو ،والتزاماتهمألطراف حقوقهم لإذ یجب علیه أن یوضح ،عاتقه

.العقود التي یبرمهاعالیةتأكد من فیو قانونیة والواقعیة،راقبة الشروط المالتي یحررها وذلك ب

للبناء في الشیوع مع حق انتفاع خاص لمشتري قطعة أرضلتقوم مسؤولیته إن لم یبین ف

وبیع إحدى القطع األرضیة.على حدیقة إلى التعارض الحاصل بین تنظیم الملكیة المشتركة

ر في القانون، الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستی-التأدیبیة- الكوشة یوسف، مسؤولیة المحضر القضائي: المدینة- 1

.44،48، ص ص2013فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

، صادر 14، یتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي، ج.ر عدد2006فبرایر سنة 20مؤرخ في 03- 06قانون رقم - 2

.2006-03- 08في 
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یجب علیه أن هو أنه القضاء الموثق واجب النصیحةویكمن الغرض من تحمیل

أن یقوم ،فینبغي علیه أن یكـون ذا معرفة جیدة في القانون.یسهر على تحقیق الفعالیة التقنیة

مختلفة القیام بأبحاث ى تحقیق الفعالیة العملیة بأن یسهر علو بتقدیم نصائح صائبة

.1ها والمخاطر المترتبة على أي طرفوتوضیحه  للعمالء اإلجراءات الواجب اتخاذ

یجب على «نصت على: أین،قیوثتقانون المن12المادةتضمنته التزاموهو

قصد انسجام لألطرافإلى وأن یقدم نصائحه،یتأكد من صحة العقود الموثقةالموثق أن 

اتفاقاتهم مع القوانین التي تسري علیها، وتضمن تنفیذها.

اآلثار وااللتزامات لهمویبین،األطراف بمدى التزاماتهم وحقوقهمكما یعلم الموثق-

هم القانون لضمان لها نحواالحتیاطات والوسائل التي یتطلبها أو یم،التي یخضعون لها

.2»إرادتهمنفاذ

بحیث یجب ،عاتق المحامي االلتزام بالنصیحةكذلك یقع على:التزام المحامي بالنصح- 4

قعیة لزبونه واالوضعیة القانونیة والتوضیحو ه التأكد من صحة العقود التي یحررها یعل

ویعمل على من عواقب أي سلوكینصحهه أن یم وجب علثومن ،المترتبة عنهاواآلثار

یلتزمففالمحامي یتصرف بوصفه وكیال بالخصومة،تصرف ماي إقناعه عند الضرورة بأ

یحصل في ٕان إخالله بواجب النصحو ،إلى وجود طریق من طرق الطعن مثالبتنبیه زبونه 

ویقع على عاتقه عبئ علقة بالشركات أو بالمحل التجاريالغالب عند قیامه بالعملیات المت

.3ما أكدته محكمة النقض الفرنسیةوفقا لقله للمعلومات الالزمة إلى زبونهإثبات ن

.38،39بالنصیحة...، مرجع سابق، ص صبودالي محمد، االلتزام - 1
- 08، صادر في 14، یتضمن تنظیم مهنة الموثق، ج. ر عدد 2006فبرایر سنة 20مؤرخ في 02-06رقم قانون- 2

03-2006.
.40،41بودالي محمد، االلتزام بالنصیحة...، مرجع سابق، ص ص- 3
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من قانون 05نص المشرع الجزائري علي التزام المحامي بالنصح بمقتضي المادة و 

یقوم المحامي بتمثیل «، المتعلق بتنظیم مهنة المحاماة حیث نصت على: 07-13رقم 

.1»القانونیةح واالستشارات ائاالطراف ومساعدتهم ویتولى الدفاع عنهم كما یقدم لهم النص

2لقد ألزم المشرع الجزائري بموجب قانون التأمینات:التزام وسطاء التأمین بالنصح- 5

للزبائن نصحكل من الوكیل العام للتأمین وسمسار التأمین بتقدیم ال3والنصوص التطبیقیة له

في االلتزام مهمتهتتمثل ف،الذین یرغبون في إبرام عقود التأمین. فبالنسبة للوكیل العام للتأمین

المشورة التأمینیة السلیمة للمؤمن لهم وٕاعالمهم بضرورة تغطیة األخطار عن طریق بتقدیم

التأمینیة التغطیةكل ما یتعلق بـوتتضمن تلك المعلومات،وثائق التأمین الصادرة من الشركة

أمین الذي قد یكون سار التسمأمااألقساط أنواعها وطبیعتها.و االشتراكمبلغ و لوثیقة التأمین 

االلتزام فيتتمثل مهمته هو كذلكعنویا وهو مستقل عن شركة التأمینشخصا طبیعیا أو م

تلحق رض تفادي المخاطر التيغبإرشاد العمالء لمختلف أنواع التأمین التي یحتاجونها ب

أمام تلك الشركات بغرض الحصول على أفضل الشروط وبالتالي فهو یمثل العمالء،بهم

واألسعار للعملیات التأمینیة.

ولفت انتباههم االكتتابللراغبین في زم محترفي التأمین بتقدیم النصحوتبعا لذلك یلت

حاجات و والتأكد من مدى مالئمة الضمان،عدم وجود ضماناتإلى أهمیة التغطیة في حالة

بل ویتحملون المسؤولیة عن النتائج المترتبة عن أثناء التنفیذو كتتاب االالمؤمنین لهم عند 

.4التأخیر واإلهمال حتى لو كان یسیرا

- 10-30، صادر في 55، یتضمن تنظیم مھنة المحاماة، ج.ر عدد2013أكتوبر سنة 29مؤرخ في 07-13رقم قانون-1
2013.

، 1995-01-14، صادر في 13، یتعلق بالتأمینات، ج.ر عدد1995سنة ینایر25مؤرخ في 07- 95أمر رقم -2

.2006-03-12، صادر في 15ج.ر عدد، 2006سنة برایرف30المؤرخ في 04-06معدل ومتمم بموجب القانون رقم 
یحدد شروط منح وسطاء التأمین االعتماد. ،1995أكتوبر30مؤرخ في340- 95مرسوم تنفیذي رقم-3
، یتضمن القانون االساسي للوكیل العام للتأمین.1995أكتوبر سنة 30مؤرخ في 341-95مرسوم تنفیذي رقم -
.43محمد، االلتزام بالنصیحة...، مرجع سابق، ص للتفصیل أنظر: بودالي- 4
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تلك التطبیقات لاللتزام بالنصیحةباإلضافة إلى :أخرى لاللتزام بالنصیحةتطبیقات - 6

خاصة لما یتعلق األمر بالسلع ذات التقنیات هذا االلتزامهناك أحكام قضائیة أخرى أرستف

ذهبت فقد .اآللي والحاسوب نموذجا منهاوالتي تعد تجهیزات اإلعالم ،العالیة والمعقدة

وتوجیهه عند محكمة باریس من افتراض التزام بائع المعدات اإللكترونیة بنصح المشتري 

مبدأ حسن النیة في العقود.لإعماال ،الشراء ألفضل اختیار

ي بمسؤولیة منتج المادة الالصقة الذ1983سنةكما قضت محكمة النقض الفرنسیة

دون أن یبین أن تلك المادة تفرز غازات سامة یمكن أن یحدث ،قابل لالشتعالاكتفى بكتابة 

االشتعال مجرد تهویة المكان مؤكدة أن صانع المنتجات عالیة الخطورة علیه التزام خاص 

.1وهو االلتزام بالنصیحة

االلتزام بالنصیحة في عقود االستهالكتطبیقثانیا: حدود

مرتبطة إلى عوامــل ذا االلتزامهمن نطاق تطبیقي تحد الفقه العوامل التیرد ویرجع

).2وعوامل مرتبطة بمضمون العقد ()1بالمتعاقد مع المحترف (

ل المرتبطة بالمتعاقد مع المحترفالعوام:1

:أهمهامنالتي تحد من نطاق هذا االلتزام و العوامل تعد العوامل المرتبطة بالمتعاقد من

قضاة یأخذون بعین االعتبار األوصاف الشخصیة النجد المتعاقد مع المحترف: أینصفة-أ

فمن شأن مهنیة المتعاقد أن ،أو غیر محترفاوالذي یمكن أن یكون محترفوالمهنیة للمتعاقد

وتبعا لذلك یذهب معنى االتفاق المبرم مع المحترف.على قدرته على فهمقرینةتعتبر 

القضاء في عقد البیع أن االلتزام بالنصیحة الذي یتحمله البائع قبل المشتري المحترف ال 

یقوم إال في حدود ما إذا كان اختصاص المشتري المحترف ال یوفر له من الوسائل ما یسمح 

.79تمییز االلتزام باإلعالم..."، مرجع سابق، ص " نقال عن بن علي محمد حاج، - 1
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مثال لذلك یجب أن ال یستفیدیح للخصائص التقنیة للشيء المبیع.له بتقدیر المدى الصح

وفقا لتعریف القضاء فإن تعریف .تقنیات البورصة من هذا االلتزامرجل األعمال في مختلف

.1غیر المحترف هو الشخص الذي یتصرف في مجال لیس له صلة مباشرة لنشاطه

أن في مجال مسؤولة الموثق قضت محكمة النقض الفرنسیةإرادة المستهلك بالتعاقد:-ب

بعض االلتزامات التقنیة ببقاءالموثق ال یعد مخال بااللتزام بالنصیحة عندما أعلم زبونه 

لوكیل عقاري، نظرا ألن المستهلك أبدى تمسكه بالتعاقد وتحمله مسؤولیة قراره باستعمال 

.2»قراري بالتعاقد أمرا شخصیا وأتحمل كل ما ینتج عن ذلك«عبارة 

ت لحمایة ءوواجب التعاون: فصحیح أن تلك القوانین جاسلوك المتعاقد مع المحترف -ج

بحیث أن التشدید في تأتي لحمایة المغفلینإال أنها لم،المتعاقد الضعیف ولتحقیق التوازن

فبمقتضى .م تحمیل الطرف األخر أیة مسؤولیةؤدي إلى عدتمسؤولیة المحترف ال ینبغي أن 

قد أن یعلم إذ یلتزم كل متعا،قع على أطراف العقد واجب التعاونیإنهفمبدأ حسن النیة

ن مصلحته معرفته، كما وكل ما كان ملومات الضروریة للعقدالمعبالمتعاقد المحترف معه

بالنظر إلى الحد األدنى من المعارف التي ه علما بالوثائق الموجهة إلیهیحیطأن یتعین علیه

الفرنسیة في مجال ضت محكمة النقضقفبعلم العامة بالعیفيعامل أخر یتمثل و .3ایملكه

العیب یكون حالةال یعتبر مخال بالتزامه بالنصحبأن الموثق2001سنةمسؤولیة الموثق

أقدم الموثق على كعلم السكان المجاورین بوجود نزاع قضائي على حدیقة معلوما لدى العامة

.4الذي ادعى بمسؤولیة الموثق الذي لم یعلمه بذلكإبرام عقد بیع بشأنها للمشتري

.52،54نقال عن  بودالي محمد، االلتزام بالنصیحة...، مرجع سابق، ص ص- 1
.80بن علي محمد حاج، " تمییز االلتزام باإلعالم..."، مرجع سابق، ص- 2
.70،71بودالي محمد، االلتزام بالنصیحة...، مرجع سابق، ص ص - 3
.80، مرجع سابق، ص "تمییز االلتزام باإلعالم...نقال عن بن علي محمد حاج، " - 4
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العوامل المرتبطة بمضمون العقد:2

وٕانما أیضا بمدى عامل جهل المتعاقد اآلخرال یرتبط فقط بماللتزااكذلك فإن هذا 

یة ئأین تأخذ المحاكم بعین االعتبار مقرو ،العملیة التعاقدیة نفسهایكتنفالتعقید الذي 

بأن الوكیل العام الفرنسیةقضت المحاكمإذوضوح عبارات العقد ودقتها.ق ومدى االتفا

مثال المرنةرقةباستثناء ما تثیره التفرح شروط وثیقة التأمین للمؤمن لهللتأمین لیس ملزما بش

كما تعتبر المؤسسة المختصة في اإلعالم اآللي تكون قد والزراعي.المقاولو بین المشتغل

وال تكون ملزمة عمیلها الوظائف المطابقة لحاجاتهها لصفوفت بالتزامها بالنصیحة في حالة و 

خاص یبرر قیام مثل هذا االلتزام.رفظال یوجد أي مه بالحلول المنافسة ما دام أنهبإعال

فال یجوز ،دود الوكالة التي منحها له موكلهفي حزم المحامي بتقدیم استشاراته تیلكما

ونصت ب تعلیمــات صریحة من موكله.غیاالطعن مثال فيیسلك طریق من طرقله أن

موكلیه واتخاذ احترامیجب على المحامي «على: 07-13قم ن قانون ر م10المادة 

ال كما.»التنفیذ.بیر القانونیة الضروریة لحمایة حقوقهم ومصالحهم ووضعها حیز االتد

.1یلتزم وسیط التأمین بتقدیم معلومات إلى المكتتب تتجاوز نطاق عملیة التأمین

تحدید بعض الضوابط بخبرته في اقهخفوٕاالمحترف امل عدم قدرةنجد أن عكما

محكمة النقض قضت، إذلمبیع عامل من العوامل التي تحد من هذا االلتزامالمالبسة ل

میرات مراقبة حینما لم تعلم المؤسسة امسؤولیة شركة مختصة في تركیب كالفرنسیة بعدم

كلفها نزاع مع ف،عمالفي نادي البأن قانون العمل یمنع وضعهامن الخدمةالمستفیدة

قانون العمل لیس من صمیم وذلك بحكم أن،ألحدهم ضبط وهو یسرقهابتأدیعمالها عند

.2عرض الشيء المبیع والعیب الذي یلحقهنسببي بیالشركة ولیس هناك ارتباطتلك عمل 

نقال عن بودالي محمد، االلتزام بالنصیحة...، مرجع سابق.- 1

.60بن علي محمد حاج، " تمییز االلتزام باإلعالم..."، مرجع سابق، ص نقال عن-2
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ضیقوذا نطاق،التزام أشد درجة من االلتزام باإلعالمحةلیكون االلتزام بالنصی

.وتحقیق التوازن للعقد المزمع إجراءه،المستهلكإرادةیهدفان إلى توجیهإال أنهما،التطبیق

شروط التعسفیة في عقود االستهالكلامنحدالثالث: الالمطلب

المدنیة وما افي والقانوني الذي ساد العالقاتالثقو االجتماعي أثار التطورتقفلم

أطرافها عند مجرد إحداث اختالل في التوازن الخدمات بینبادل للسلع وأداءمن تتضمنته

مما استدعى وجوب توفیر ضمانات قانونیة ذات ،بین أطرافها خالل مرحلة اإلبرامالمعرفي

االلتزام بالنصیحة،و من خالل تقریر االلتزام باإلعالم ،خاصة السترجاع ذلك التوازنطبیعة 

ي التوازن فتفاوتوٕانما ترتب عنها كذلك وجود ،لم تقف تلك اآلثار عند هذا الحد

دیة مسبقا تمس شروط تعاقوضعإلى األمر الذي أدى بالمحترف،قتصادي بین أطرافهااال

لمستهلك اطابعا تعسفي قد ال یجدتأخذ في العدید من الحاالتوالتيالعالقة التعاقدیة

.قبولها والخضوع لهاالضعیف اقتصادیا نفسه إال

والقائمة على المساومةالعقودإلبرامأمام هذه الوضعیة وأمام الصورة التقلیدیة 

لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین جانب الطرفین إعماال بكل حریة من شروط العقدومناقشة 

فبدأت بذلك الرغبة التشریعیة بالمستهلكینالتعسف الالحق لذلكمختلف التشریعاتانتبهت 

ومنها نجد القانون األلماني المتعلق بالشروط العامة للعقد ،في توفیر الحمایة لهم تتصاعد

عالم ٕاالمتعلق بحمایة و 1978، القانون الفرنسي 1977لیزي ، القانون اإلنج1976

.1والقانون الجزائريالمستهلكین بالسلع والخدمات

ناالقتصادییبین األعوان أحد أسباب اختالل التوازنومن ثم تمثل الشروط التعسفیة

وقد تمت اإلشارة صراحة لتأثیر تلك الشروط على التوازن العقدي وذلك بمناسبة والمستهلكین

بخیت عیسى، زروالي سهام، تحقیق التوازن العقدي عن طریق مكافحة الشروط التعسفیة في عقود االستهالك، من - 1

دیسمبر، 06و05يأعمال الملتقى الوطني الخامس أثر التحوالت االقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستهلك یوم

،1،2، جامعة الشلف، (غیر منشور)، ص ص 2012
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شرط -5«: 02-04رقمقانونمن5فقرة ال-03المادة تعریف الشرط التعسفي بمقتضى 

من بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرىد أو شرطبنكل :تعسفي

م فسح المجال ثومن .»بین حقوق وواجبات أطراف العقدشأنه اإلخالل الظاهر بالتوازن 

الشكل الذي یحفظ بالواردة في عقود االستهالكل الكفیلة لمواجهة تلك الشروطلبحث السب

والمستهلك خصوصا، وتتمثل هذه السبل في للعقد توازنه ویضمن حمایة مصالح الطرفین

وكذا،م-ق110المادةبموجبمنهال تعدیل الشروط أو اإلعفاء القواعد العامة من خال

.همن30المادة بمقتضى بتلك الشروطخالل منع العمل قانون الممارسات التجاریة من 

تحدید سنحاوللمستهلك من الشروط التعسفیةلاصة الحمایة الخوللوقوف عند

في القانون لهذه الشروطصور د(الفرع األول) التطرق إلى إیرامفهوم الشرط التعسفي

(الفرع الثالث).هاتطبیقنطاق وأخیرا تشریعات المقارنة (الفرع الثاني)الجزائري وال

الفرع األول: مفهوم الشرط التعسفي في عقود االستهالك

االكتفاءفي تكمنأنهابالنسبة لعقود االستهالك فیما یتعلق بإرادة المستهلكیالحظ

عند هذا هاینتهي دور و المحترف لالستفادة من سلعة أو خدمةبمجرد طلب التعاقد یوجه إلى 

دون أن 1في إمالء ما شاء من شروط وقبول إجمالي لهاللمحترفمع التسلیم المطلق الحد

إرادة واضحة ومفصلة لكل بند أي ال یكون لهوال التفاوض حولهاهااالطالع علیمن یتمكن

د من یر الحمایةإلى توفمختلف التشریعاتة تدخلت أمام هذه الوضعی.2من بنود العق

تلكلمستهلك منلحمایة غیاب ي عنال یمستحدث إال أن هذا التدخل ال،التعسفیةالشروط 

)(أواللذلك ینبغي التطرق إلیهتطور في هذا المجالهوفي ظل القواعد العامة وٕانما الشروط

(ثالثا).اییر تقدیرهتحدید معو (ثانیا) الشرط التعسفيالتعریف الذي قیل بشأن ثم بیان

1 -JEAN CALAIS-(A), L’influence du droit de consommation sur le droit civil des contrats,
1994, p 245.
2 -JEAN CALAIS-(A),  FRANK (S)  ,  Droit  de  consommation,  5°  édition,  DALLOZ,  Paris,  2000  ,  p
182.
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أوال: تطور فكرة حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة

حترفون في عقودهم معمنظرا لما أصبحت علیه الیوم الشروط التعسفیة التي یضعها ال

من خالل تولیها حاولت التشریعات الحدیثة مكافحتها والحد منها،متفاقمةشكلةالمستهلكین م

ٕان اقتضى و حتيأو إلغائهاالسلطة القضائیة الحق في تعدیلهول لوتخرهالحظقوانین وضع 

.1القوة الملزمة للعقدقاعدة العقد شریعة المتعاقدین و األمر المساس بالقواعد األصلیة مثل

حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة فكرة حدیثة النشأة وٕانما هي تستند ال تعتبرو 

داالجتهاىقد تطورت بظهور قواعد جدیدة یرجع الفضل فیها إلو القانون المدني.واعد إلى ق

تبینسن نصوص قانونیةأین،التشریع الجزائريعلى غرارالقضائي والتشریعات الحدیثة

.2لحمایة المستهلكتلك الشروطلجنة خاصة بٕانشاء و ،الشروط التعسفیة

من الشروط التعسفیةاقد المستهلك الحمایة التقلیدیة للمتع:1

قنین المدني المرجع األول للحد من الشروط التعسفیة في عقود تعتبر أحكام الت

ن عأثار العقد خاصة الناتجة إلىوردت تلك األحكام بمناسبة التطرقحیث،االستهالك

،عانذعقود اإلر فيمثل ما هو األم،المركز االقتصادي بین المتعاقدینالتفاوت في 

أو المعفیة من قیدةالشروط المو ،الشروط الناتجة عن غش أوخطا جسیم ألحد المتعاقدینو 

.3بطالن الشروط التعسفیة بسبب تخلف سببهاو ط الجزائي الشر و ة ــالمسؤولی

رباحي أحمد، '' أثر التفوق االقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفیة في القانون الجزائري والقانون المقارن ''، - 1

.344، ص 2008مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، جامعة الشلف، العدد الخامس، 
، مرجع سابق.02-04قانون رقم - 2

ق.، مرجع ساب306-06مرسوم تنفیذي رقم -
من أعمال الملتقى الوطني الخامس أثر ،مواجهة الشروط والتعسفیة في عقود االستهالكقریمس عبد الحق، - 3

(غیر ، جامعة الشلف،2012دیسمبر، 06و05مایة المستهلك یومي التحوالت االقتصادیة على تعدیل قانون ح

،02،03منشور)، ص ص
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قواعد عامة تكفل أحكام التقنین المدني قد تضمنتمبدئیا أنمما یجعلني أقر

.ةالتعسفیمن البنودلمستهلكالحمایة ل

تعسفیة الواردة في عقود اإلذعانالحد من الشروط ال-أ

دون أن تتعرض إلى تعریف ولكناإلذعانلقد تعرضت أغلب التشریعات إلى عقد

: «م-ق70المادة فعلى سبیل المثال تنص،محدد له بل أوردت كیفیة حصول القبول فیه

روط مقررة یضعها الموجب وال یقبل شلول في عقد اإلذعان بمجرد التسلیمیحصل القب

عقد حدد یعرفه على أنه: البعضلرجوع إلى التعاریف الفقهیة فنجدوبا.»فیهامناقشة

االنضمام إلى عقد كما عرف: ،فترة التعاقدقبلمحتواه كلیا أو جزئیا بصفة مجردة وعامة

دون إمكانیة حقیقیة ر بصورة انفرادیة من أحد األطراف وینضم إلیه اآلخروننموذجیا حر 

یملیه الموجب، ول مجرد إذعان لما بقد یكون الق«على أنه: ه السنهوري ییرى الفقو ،لتعدیله

ن الموجب ال بل هو في موقفه مدر قبوله بعد مناقشة ومفاوضةــل للعقد لم یصفالقاب

موجود اؤه فرضجة إلى التعاقد ومضطر إلى القبولولما كان في حایملك أن یأخذ أو یدع

.1»م سمیت هذه العقود عقود إذعانثومن ولكنه مفروض علیه

عها یضالعقد الذي یسلم فیه القابل شروط مقررة: «تعریف قیل في عقود اإلذعانوخیر

ضروري یكون فیما یتعلق بسلعة ضروریة أو مرفقوذلكالموجب وال یقبل مناقشة فیها

یعتبر حتىف.»حدودة النطاق في شأنهاالمناقشة مكون أو تفعليمحل احتكار قانوني أو 

یتعلق أن یضعه الموجب وال یقبل المناقشة و الذي لم بمحتوى العقدیسابلالقف:عقد إذعان

.2تكون المناقشة فیه محدودةو كون محل احتكار قانوني أو فعلي ة تضروریبسلعةمحله

24، ص 1964ضة العربیة، القاهرة، شرح القانون المدني، دار النهعبد الرزاق أحمد ، الوسیط فيالسنهوري - 1
لعشب محفوظ بن حامد، عقد اإلذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، - 2

.24،26، ص ص1990
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ةیمراجعة الشروط الجزائیة بوصفها شروط تعسف-ب

من طبیعة شرط، ویقصد بهالجزائيطلمتعاقد من الشر لى المشرع حمایة أولكذلك

ومن .خالل المدین بالتزاماته العقدیةإتعاقدیة یهدف إلى تغطیة التعویض المستحق نتیجة 

لما یكون جزائي على المستهلك أن یقع تحت وصف الشرط التعسفيالفرض الشرط شأن 

وبالرجوع إلى أحكام .جة ضعف المركز االقتصادي لهنتیمبالغا فیهمبلغمبلغ التعویض 

فیض الشرط الجزائي لما تكون قد أعطى للقاضي سلطة تخنجد أن المشرع،التقنین المدني

عسفي استنادا إلى أحكام الشرط تالشرط الاستبعادطلب إال أندیره.مبالغة في تقهناك

یعتد بهبالنظر إلى الوقت الذي الجزائي قد ال یكون في مصلحة المستهلك في كل األحوال

یعتد حیث،یر المبالغ فیه للشرط الجزائيأو التقداالخالل الناتج عن الشرط التعسفيإلثبات 

بینما تتمها تنفیذه بالنسبة للشرط التعسفيدون النظر إلى الكیفیة التي یتم ببوقت ابرام العقد

.1وقت رفع الدعوىلمراجعة الشرط الجزائي تبعا

الحاالت األخرى لبطالن الشروط التعسفیة-ج

فها من طابع عدم التوازننیكتنظرا لما،كما نص المشرع على بطالن بعض الشروط

.م وحمایة أحد المتعاقدینوذلك على أساس فكرة النظام العا،صحیحااء العقد البین مع بق

وقد وردت ضمن نصوص متفرقة أهمها نجد بطالن الشرط الرامي إلى إسقاط أو إنقاص 

ائع قد تعمد إخفاء إذا كان البوال أثر له،انوني للعیب الخفي من قبل البائعالضمان الق

.2وكان عالما بوجود العیبالعیب غشا منه

.04،05قریمس عبد الحق، مرجع سابق، ص ص- 1
الواضح في شرح القانون محمد صبري السعدي، من القانون المدني، مرجع سابق. للتفصیل أنظر:384المادة - 2

.406، ص2008: دراسة مقارنة في القوانین العربیة، دار الهدى، الجزائر، - عقد البع وعقد المقایضة-المدني
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نظرا ف.من المسؤولیةفي عقد النقل البرىبطالن شرط إعفاء الناقلإضافة إلى

أصبحت الشركات هي ،المشروعات الكبرى وزیادة نشاط التجارة الدولیة والداخلیةلقیام

فا خو و ،خاص وخدماتهم وخصوصا خدمات النقلعلى المعامالت المالیة بین األشالمسیطرة

حدوث الضرر یقضي مسبقا قبلیوضعإلى إدراج شرط في العقدمن مساءلة الناقل یلجأ

،یتدخل إلعادة التوازنر الذي جعل الفقه والقضاءاألم.ضررفي حالة حدوثتهبعدم مساءل

أن التشریع حسم إال.أو التضییق من نطاق إعمالهإما من خالل الحكم بعدم صحته

المسألة إذا قضى في عقد النقل ببطالن كل شرط یهدف إلى إعفاء الناقل كلیا أو جزئیا من 

هذا جزأما في عقد النقل الجوي فلم ی.ضرار البدینة للمسافریناألضرار الناجمة عن األ

.1الشرط إال في حالة كانت الخسائر ناجمة عن عیب خاص باألشیاء

ن المؤمن له في عقود لما كافالشروط الواردة في وثیقة التأمین.بطالن بعض وكذا 

بسلطة إعداد تمتع المؤمن في مقابلعیف ال یستطیع مناقشة شروط العقدضالتأمین طرف

إال قبولها أو لهما على المؤمن،مقترحة من عندهماوثائق تأمین نموذجیة تتضمن شروط

مؤمن ل لتنظیم عقد التأمین من أجل حمایة الاستدعى تدخل المشرع في أغلب الدو .رفضها

تي تتضمنها وثائق التأمین من بطالن بعض الشروط النصت تلك التشریعات على . حیثله

إال إذا ن بسبب مخالفة القوانین واللوائحالشرط الذي یقضي بسقوط الحق في التأمیقبیل

في التأمین لمجرد تطور إلى جنایة أو جنحة عمدیة، الشرط الذي  یقضي بسقوط الحق

. وذلك استنادا إلى 2تأخر المؤمن له في اإلعالن عن الحادث إذا كان التأخر لعذر مقبول

هذه االخیرة التي تنص على: ،منه625من القانون المدني والمادة 622كل من المادة 

یكون باطال كل اتفاق یخالف النصوص الواردة في هذا الفصل إال أن یكون ذلك لمصلحة «

.»المؤمن له أو لمصلحة المستفید

''، مجلة دفاتر السیاسة دمانة- 1 '' شرط اإلعفاء من المسؤولیة بین مقتضیات سلطان اإلرادة وسلطان القانون  محمد، 

.241،242، ص ص2011والقانون، العدد الخامس، 
.124،128للتفصیل أنظر: لعشب محفوظ بن حامد، مرجع سابق، ص ص- 2
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لمستهلك من الشروط ني في تحقیق حمایة فعالة لالمدقواعد القانونفعالیةعن مدىو 

لمبدأ عام یتضمن تحقیق التوازن ومواجهةأن هناك غیابالفقهیمكن القول حسب، التعسفیة

نظریة عیوب اإلرادة في عجز ولرادةاإلنظرا لتشبع قواعده على مبدأ سلطان،تلك الشروط

قط عقود ود المساومة ولیس فقامتدت لتشمل حتى عوأنها شروط.تلك الشروطمواجهة

.1الحمایةبالستفادة المستهلكیشكل عائقا على شرط وجود احتكار والذيالقائمة اإلذعان

اقد المستهلك من الشروط التعسفیةالحمایة الخاصة المستحدثة للمتع:2

الشروط منلمستهلك لن المدني في توفیر الحمایة قانو فعالیة أحكام الأمام عدم 

واتساع مجال العالقات التعاقدیة ،الخدماتیة منها والمنتجةالمؤسساتوأمام ظهور ،التعسفیة

ذجیة ال تخلو ظهور عقود نمو أمام أیضا و التأمینو بینها وبین المستهلكین السیما قطاع النقل

تكفل حمایة إلى سن تشریعات خاصة تتضمن قواعدمعظم البلدانلجأت ،تلك الشروطمن

وتعمل على إعادة التوازن االقتصادي بین أطرافها.هاالمستهلك من

التعسفیة في التشریعات المقارنةتطور حمایة المستهلك من الشروط -أ

ایة المتعاقد من الشروط التعسفیة من قد اتجهت إلى حمياألوروباالتحاد بلداننجد

شروط التعسفیة من عقود الاستبعادمع العمل على ،المعلومات الكافیة لهخالل توفیر 

البرنامج األول للتجمع االقتصادي 1975قرارياألوروبصدر عن المجلس . فقداالستهالك

صدر في ألمانیا كما.1981سنةوقرار أخر،وٕاعالم المستهلكیننحو حمایة ياألوروب

الشروط التعسفیة الواردة ضمن الشروط العامة في واجهةمتخصص في ماتحاديتشریع 

روط المجحفة في العقد في انجلترا.ثم صدر قانون خاص بالش.1976العقود النموذجیة 

العقدي الناجم عن الشروط التعسفیة: دراسة مقارنة، د. د. ن، د.   حسین عبد اهللا عبد الرضا الكالبي، اختالل التوازن - 1

.252..243ب. ن، د. س. ن، ص ص 
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فإن هذا األخیر لمستهلك في النظام الفرنسيلنسبة لتطور الحمایة المقررة لأما با

المتعلق بحمایة المستهلكین من الشروط التعسفیة أین 23-78القانون رقم عتمد على ا

نص والذي ر قانون أخر یتمم القانون السابقصد1988وفي سنة .خصص فصل كامل له

نیین في قانونتم إدماج القانو 1993في سنة إال أنه ،على دعوى حذف الشروط التعسفیة

قد جعل المصدر األول ام القانوني نجد المشرعبالرجوع إلى هذا النظو ، 1993االستهالك

ا المصدر الثاني فهو ما نص أمو ما تصدره الحكومة من مراسیملمنع الشروط التعسفیة ه

أما المصدر الثالث فیتمثل فیما .الشروطلهذهمن قائمة1995ستهالك قانون االعلیه في

، وتم اإلبقاء علیها بعد 1978بقانون ت سسألبنود التعسفیة من توصیات والتي الجنةتصدره

.19951إصالح 

تطور حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في التشریع الجزائري-ب

بمقتضي القانونالمشرع الجزائري نظاما خاصا لمعالجة الشروط التعسفیةساقتب

فأخذ عن النظام األلماني قوائم الشروط التعسفیة وٕان اختلفت ،الممارسات التجاریةالمتعلق ب

والشروط التي جاء 02-04الشروط التي جاء بها قانون رقمبیندحفو ،في قیمتها القانونیة

فيوأخذ عن النظام الفرنسي معیار تقدیر الطابع التعس.306-06تنفیذي رقمالمرسوم البها 

ما یجعل المشرع م.زن بین حقوق وواجبات األطرافوالمتمثل في االختالل الظاهر في التوا

لفرصة كانت الرغم من أن اوب.2الجزائري قد تبنى نظام مزدوج لمكافحة الشروط التعسفیة

حینما وضع القواعد 1989للنص على الشروط التعسفیة وحمایة المستهلك منها سنة متاحة

أن األحكام الخاصة بالشروط لیمكن القول،إال أنه لم یفعل ذلك،لمستهلكیة االعامة لحما

بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود: دراسة مقارنة، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، للتفصیل أنظر:-1

.36، 24، ص ص2007
المتعلق بالممارسات التجاریة، مذكرة لنیل 02-04التعسفیة في إطار قانون رقم العطیاوي راضیة، معالجة الشروط-2

.08، ص 2011شهادة الماجستیر في الحقوق فرع العقود والمسؤولیة، كلیة  الحقوق، جامعة الجزائر، 
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حیث نص ، 2004ة سنقدي لم تظهر إال عمظهر لعدم التوازن الوالتي تشكل التعسفیة 

على 02-04رقممن القانون30المادةو 29والمادة5فقرة –03المادةالمشرع وبمقتضى

التوازن العقدي التي تظهر في العالقات التعاقدیة بین المهنیین والمستهلكین عدمحاالت

.1وهي على سبیل المثال ال الحصر

ثانیا: تعریف الشرط التعسفي في نطاق عقود االستهالك

نجد أن هناك تعریف شروط التعسفیةبالرجوع إلى مختلف النظم الخاصة بمكافحة ال

) ثم الرجوع إلى التعریف 1الشرط التعسفي ینبغي علینا التطرق إلیه (قیل بشأنتشریعي 

).2الفقهي والقضائي (

التعریف التشریعي للشرط التعسفي:1

ا هو من عمل الفقه والقضاء، لكناألصل أن التعریف لیس من اختصاص المشرع وٕانم

تعریف للشرط التعسفي.اأوردالتشریع الجزائري قد منها و تشریعات المقارنةنجد أن مختلف ال

لشرط التعسفي في التشریع الفرنسيتعریف ا-أ

أین نص تعریف الشرط التعسفي في القانون الفرنسي بالخاصةتعددت النصوص 

الشروط التي «منه على أن الشروط التعسفیة: 1-35المادةبمقتضى 23-78قانون رقم 

المستهلكین من خالل  التعسف في استعمال نها مفروضة على غیر المحترفین أو تظهر أ

، من خالل هذا النص2»یر میزة خاصةالقوة االقتصادیة للطرف اآلخر والتي تمنح هذا األخ

طني الخامس حول بن حملة سامي، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود االستهالك، من أعمال الملتقي الو - 1

(غیر ، جامعة الشلف،2012دیسمبر، 06و05اثر التحوالت االقتصادیة علي تعدیل قانون حمایة المستهلك، یومي 

.03-02منشور)، ص ص
2 - Art 35 :« …les clauses relatives au caractère détermine ou déterminable du prix ainsi qu’ a
sou  versement,  a  la  consistance  de  la  chose  ou  à  sa  livraison,  a  la  charge  de  risque,  a
l’étendue des reconduction des convention, lorsque de telles clauses apparaissent imposées
aux non professionnels ou consommateur par un abus de la puissance économique de
l’autre partie et confèrent a cette dernière un avantage excessif». Loi N⁰  78-23 , op, cit.
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الشرط الذي یفرض على غیر المهني أو على المستهلك من «:هواالخذ بالتعریف التالي

بغرض الحصول االقتصادیةنتیجة التعسف في استعمال هذا األخیر لسلطته يقبل المهن

1المادةبمقتضى سابقا464-78سوم التطبیقي رقم كما تضمن المر .1»على میزة مفرطة

إذعان غیر المحترف أو المستهلك ههو ذلك الشرط الذي یكون موضوعه أو أثر «منه: 

من جدید بموجب المشرعم تدخل ث.2»لشروط عقدیة لم یتضمنها المحرر الذي وقع علیه

في العقود «: 132-1المادةبمقتضى االستهالك الخاص بقانون96-95قانون رقم 

تعتبر تعسفیة تلك الشروط التي ین وغیر المحترفین أو المستهلكینبین المحترفالمبرمة

وق والتزامات طرفي العقد وهذا قحیكون موضوعها أو أثرها إحداث اختالل ظاهر بین 

.3»المحترف أو المستهلكإضرار بغیر 

ضوعي للعقد دون غیره من یرتكز على التوازن المو هأن،تبین من خالل هذا التعریفی

لیشمل أي عقد ولو كان وقد جاء أكثر تحفیزا للمستهلك من خالل نطاق التطبیق المعاییر

.4لم یشترط حسن النیةو غیر إذعان

شرط التعسفي في التشریع الجزائريتعریف ال-ب

وربما ،بقیتها في مواجهتهبتعریف الشرط التعسفي رغم أستشریعات العربیةاللم تتكفل

مل الفقه تجنبها الخوض في التعاریف كون ذلك من عذلك إلى حداثة الفكرة من جهة و یرجع

شریعات إال أن هناك جانب من الفقه یرى بضرورة تدخل تلك الت،ال التشریع من جهة أخرى

، ص 2003الدار الجامعیة، اإلسكندریة، السید محمد السید عمران، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد: دراسة مقارنة، - 1

49.
2 -Décret N⁰ 78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre de la loi N⁰ 78-23 du 10
janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de la produits et service,
www.legifranc.fr.
3 - Loi N⁰ 95-96 du 1 février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des
contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial,
www.legifrance.fr.

.18،19العطیاوي راضیة، مرجع سابق، ص صنقال عن - 4
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هوحسمإزالة اللبس عنهله بقصدلوضع تعریف لیكون بذلك التشریع ،1الخالف حول

-03المادة الجزائري من بین التشریعات التي أوردت تعریف للشرط التعسفي وذلك بمقتضى 

كل بند أو شرط بمفرده أوشرط تعسفي: «أین نص على: 02-04من قانون رقم 5فقرة 

مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه اإلخالل الظاهر بالتوازن بین 

:هذا التعریف یمكن القول. ومن خالل »حقوق وواجبات أطراف العقد

على خالف التشریعات المقارنة التي م یدقق في تحدید صفة أطراف العقدأن المشرع ل-

.مستهلكأيغیر محترف أورفسري علیه محتیيجعلت لتطبیقها نطاق شخص

بعاده لشرط كما نجد أن المشرع بهذا التعریف قد سایر المشرع الفرنسي من خالل است-

باإلضافة إلي أن مستهلك حمایة موضوعیة ولیس شخصیةجعل حمایة الیلحسن النیة

.2دون أن یتولى تعریفهال الظاهر بین الحقوق وااللتزاماتاالختالالمشرع أخذ بمعیار

التعریف القضائي للشرط التعسفي: 2

الشرط الذي یأتي متناقضا مع «عرفت محكمة النقض المصریة الشرط التعسفي: 

الشرط : «هأما محكمة النقض الفرنسیة فعرفت.»نظام العاملجوهر العقد باعتباره مخالفا ل

وفاء المهني الذي من شأن محله أو أثره إلغاء أو تخفیض حق المستهلك في حالة عدم 

أن یوصف حتى الشرط یعتبر تعسفیا متى ورد على عقد یمكنو أیا كانتالتزاماته حدبأ

أن یمثل موضوع هذا الشرط و عقد بیع مبرم بین مهني ومستهلك هبأنولو بصورة جزئیة

إبطال أو إنقاص حق المستهلك في التعویض في الوقت الذي ال یقوم فیه المهني بأداء 

.3»التزاماتهأي التزام من 

.345،346صرباحي أحمد، مرجع سابق، ص - 1
.20،23العطیاوي راضیة، مرجع سابق، ص ص - 2
.03نقال عن بخیت عیسى، زروالي سهام، مرجع سابق، ص -3
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التعریف الفقهي للشرط التعسفي:3

من مسبقاالشرط المحرر «بأنه: نجدلشرط التعسفي لالتعاریف الفقهیةمن بین 

.1»والذي یخوله میزة فاحشة عن الطرف اآلخرالطرف ذو النفوذ االقتصـاديجانب 

والتزامات كل من شرط في العقد یترتب عنه عدم توازن واضح بین حقوق «بأنه: عرفو 

میزة نتیجة يالمهنقد االستهالك، تمثل في مكافأةالمهني والمستهلك والمترتبة على ع

ذلك «أو هو:.2»استخدامه لقوته االقتصادیة في مواجهة المتعاقد األخر أي المستهلك

ه أحد المتعاقدین متعسفا في ما یملكه من قوة اقتصادیة أو خبرة یضعالذي االتفاق

ینتج عنه اختالل ظاهر في التوازن العقدي بین حقوق والتزامات األطراف نیةقانونیة أو ف

في كل مرحلة تظهر في المیزة الفاحشة التي یحصل علیها الطرف األقوى فیشكل ذلك 

.3»عناء على الطرف األخر

التعریف القائل بأنهالشرط التعسفي هوالتي یمكن اعتمادها بشأنالتعاریفومن

وهو شرط ال یرد فقط على عقود مقتضى العقد والذي یغیر من أثارهالشرط الزائد عن 

شرط من وضع ، ما على كل عقود یختل فیه التوازنفقط وٕاناإلذعاناالستهالك أو عقود 

بهاوضعال تهم الطریقة التي و متعاقد األخر إال الخضوع لهما على الو أحد المتعاقدین 

اختالل في المراكز التعاقدیة ولتعسف أحدهم في هو وسبب فرضهمكتوبا أو ملفوظا.الشرط

في التوازن العقدي بین ظاهراختاللهو حدوث هذا الشرطوأثرفنيوالقتصادي التفوق اال

.4عود على المتعاقد دون األخرتالتي الطرفین من خالل المیزة الفاحشةحقوق والتزامات 

.50، ص 1998سعید سعد عبد السالم، التوازن العقدي في نطاق عقود اإلذعان، دار النهضة العربیة، القاهرة، - 1
.402عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق،  ص - 2
.223حسین عبد اهللا عبد الرضا الكالبي، مرجع سابق، ص - 3
.348-347رباحي أحمد، مرجع سابق، ص ص- 4
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معاییر تقدیر الطابع التعسفي للشرطثالثا: 

بالرجوع إلى مختلف النصوص التشریعیة الخاصة بالحد من الشروط التعسفیة في 

ى ضنجد وبمقت،تشریع الجزائري والتشریع الفرنسيعقود االستهالك وخصوصا كل من ال

معیار الشرط الذي یبرز الطابع أن المشرع حددمن قانون الممارسات التجاریة03المادة

وهو نفسه المعیار الذي العقدبین حقوق والتزامات أطرافعدم التوازن الظاهر وهو التعسفي

، ویكون 1995من قانون االستهالكL-132-1المادةاعتمده المشرع الفرنسي بمقتضى 

وهما معیار التعسفيتحدید الطابع قد تخلى عن المعاییر األخرى المعتمدة لبذلك المشرع

.1التعسف في استعمال النفوذ االقتصادي ومعیار المیزة الفاحشة

اإلخالل الظاهر بالتوازن العقديمعیار:1

المتعلق بقانون 96-95مقتضى القانون الفرنسي رقم إقرار هذا المعیار بتم 

قانون1-132المادةاعتمد المشرع الفرنسي هذا المعیار إسنادا إلى حیث،االستهالك

في العقود المبرمة ما بین المحترفین «التي نصت على تعریف الشرط التعسفي: 1995

ي یحدث موضوعها أو أثارها وغیر المحترفین أو المستهلكین تكون تعسفیة الشروط الت

وهو نفسه ما .»من خالل عدم توازن ظاهر بین حقوق والتزامات أطراف العقدضرر... 

هو أین02-04رقمقانونمن5فقرة -03المادةمشرع الجزائري بمقتضى نص علیه ال

كذلك اعتمد معیار اإلخالل الظاهر بالتوازن العقدي.

مضمون معیار اإلخالل الظاهر بالتوازن العقدي-أ

للمشرعالموجهة یتجنب االنتقادات نقول من حیث المبدأ أن المشرع الجزائري لم

أو حیث حذا حذوه إذ لم یقم بتحدید مضمونه،عدم دقة المعاییرالفرنسي من قبل الفقه حول 

.349رباحي أحمد، مرجع سابق، ص - 1



لتحقیق التوازن العقدي في عقود االستھالكالقانونیة: دعامة الضماناتالفصل األول:     	

77

سوى أنه اكتفى بأن تقدیر الشرط الذي كان یحدث اختالال في التوازن العقدي هتحدیدیفیدما 

.1مع شرط أو شروط أخرىایمكن أن یقدر بمفرده أو مشترك

ویتم سوى تردید لمعیار المیزة المفرطةلیس من الفقه أن هذا المعیاریرى جانبو 

النظر وبكال ال یتجزأ یتضمن العدید من الشروطمن خالل النظر إلى العقد باعتباره إعماله

ویقوم هذا المعیار على عدم یعتبر الشرط تعسفیا.لتزامات المتقابلة في مجملها حتيإلى اال

ر عدم التكافؤ هذا في تحدید رقم معین وال یقتصالمتقابلة دون أن یتمالتكافؤ بین األداءات

.2یمتد لمختلف الشروط التي یتضمنها العقد سواء كانت مزایا مالیة أو غیر مالیةالثمن بل

اإلخالل الظاهر بالتوازن العقديمعیارتقدیر-ب

إخالل ظاهر في لم یتضمن المشرع الجزائري معاییر تحدد وجود ،من حیث المبدأ

األمر الذي جعل الفقه یتدخل لتحدید ،قول بأن الشرط هو ذا طابع تعسفيللالتوازن العقدي

كون فیها اإلخالل أن الكیفیة التي یمكن من خاللها یحیث یرى جانب منه،ك المعاییرتل

تعسفه في استعمال قوته بثلتمتكبه دون عذر یع المحترف في خطأ ار ظاهرا تكمن في وقو 

یتم تقدیر االختالل بالنظر إلى الكیفیة فمبدأ حسن النیة عند االنعقاد.عند التفاوض خرقا ل

في حین یرى جانب .التي تم بناءا علیها التعاقد دون االلتفات إلى اآلثار (التقدیر المعنوي)

.3أخر من الفقه أن االختالل الظاهر یتم تقدیره من وجهة نظر اقتصادیة

عدم التوازن بنود التعسفیة هو تصحیح التعامل بالمنعوالواقع أنه لما كان الهدف من

وٕان تقدیر ،المال أو الخدمة المقدمة والثمنبینالتعادللیس بالضرورة ضمان فها الناتج عن

.361رباحي أحمد، مرجع سابق، ص - 1
.134..132بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفیة...، مرجع سابق، ص ص- 2
.77..44صراضیة، مرجع سابق، صالعطیاوي-3
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الشروط األخرى التي يأنظر إلى الظروف المحیطة بالتعاقدالطابع التعسفي للشرط یتم بال

.1بالعقد المعنيروط التي تضمنها عقد أخر المرتبطٕالى الشتضمنها و 

: معیار التعسف في استعمال التفوق االقتصادي2

تعسفیا وحتى یعتبر الشرط 1978الفرنسي االستهالكقانون35بمقتضى المادة 

ه بما یجب أن یفرض تبعا لتعسف المحترف في استعمال قوته االقتصادیة وفي استعمال حق

.من شأنه أن یخل بالتوازن االقتصاديهذا التعسف الذي اقتصادیةیتمتع به من قوة

حاول الفقه إیجاد عناصر من شأنها أن ،هذا المعیاروأمام هذا الغموض الذي یكتنف

فذهب رأي إلى القول بأن المؤشر على التفوق .صادیة للمحترفتكشف عن القوة االقت

وذهب .االقتصادي للمحترف یتجسد مند اللحظة التي یمثل فیها الشرط عدم تعادل جسیم

إلى القول أن التعسف یأتي من الوضع المسیطر والذي ینجر بدوره من حصول رأى

سف في استخدام السلطة المحترف على شروط مالئمة له بصورة مبالغ فیها كون التع

.2االقتصادیة في نطاق المناقشة یتجاوز نطاق الشروط العقدیة المفروضة

كما یرى جانب من الفقه في تفسیره لهذا المعیار أن من المؤشرات التي یمكن اعتمادها 

.وذلك بالنظر إلى السوق ذاتها من حیث طبیعتها ومحلها،هو وضع المحترف في السوق

حین یرى البعض بأن التعسف یقدر ابتداء من الوضع المسیطر للمحترف إذ بحكم النفوذ في

باإلضافة إلى تلك .الذي یتمتع به المحترف یتم تبني تصرفات مستقلة اتجاه المستهلكین

غیر قادر المؤشرات یمكن أن یؤخذ بعین االعتبار وضع المستهلك نفسه وهو في الغالب 

.3ساسیة لالتفاقعلى مناقشة العناصر األ

.122كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص ص-1
. 127بودالي محمد،  مكافحة الشروط التعسفیة...، مرجع سابق، ص-2
.354-353ریاحي أحمد، مرجع سابق، ص ص -3
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إال أن هناك جانب من الفقه یرى بعدم جدوى هذا المعیار الذي اعتمده المشرع 

الفرنسي سابقا لكونه یتسم بعدم الدقة وأن القوة االقتصادیة لیست صفة مالزمة للمشروعات 

التفوق الفني یار األهم بالمقارنة مع الكبرى، باإلضافة إلى أن التفوق االقتصادي لیس بالمع

.1بفرض شروط تعسفیة على المستهلكسمح التقني الذي ی

: معیار المیزة المفرطة لتحدید الطابع التعسفي للشرط3

منه على معیار آخر 35بمقتضى المادة 1978كما اعتمد القانون الفرنسي السابق 

فاحشة.لتحدید الطابع التعسفي للشرط وهو ما یحصل علیه المحترف من میزة 

تعتبر المیزة المفرطة عنصر موضوعي یتعلق بتوفیر مزایا مبالغ فیها للمحترف 

وهي میزة یحصل علیها .كیفما كان نوعها ما دامت تؤدي إلى تفوق طرف على طرف آخر

المحترف بفضل التعسف في استعمال تفوقه االقتصادي أو الفني ومن شأنها أن تؤدي إلى 

.2مزایا لیست فقط نقدیة وٕانما هي تشمل أكثر من ذلك،داختالل التوازن في العق

واتجه الفقه على عدم حصر المیزة المفرطة في الجانب المالي فقط وذلك باالستناد 

نجد أن هناك من الشروط 35بالرجوع إلى ما تضمنته المادة و منها ،على عدة اعتبارات

انحالل العقد و وٕانما تتعلق مثال الفسخ ،ماليالتعسفیة لها طابع مالي وأخرى لیس لها طابع 

نجد أن المشرع الفرنسي قد عدل لكن.3كذلك من شأن ذلك توفیر حمایة أشمل للمستهلك

عدم دقتها.ة التي وجهت إلیه لن إعمال هذه المعاییر بالنظر إلى االنتقادات الفقهیع

.129-128بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفیة...، مرجع سابق، ص ص-1
.217- 216حسین عبد اهللا عبد الرضا الكالبي، مرجع سابق، ص ص -2
.38،39العطیاوي راضیة، مرجع سابق، ص ص -3
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االستهالكالفرع الثاني: التحدید القانوني للشروط التعسفیة في عقود 

لمستهلك من الشروط أن توفیر الحمایة الخاصة لنظرا لتأثر المشرع الجزائري بش

والفني والقانوني بالتشریعات المقارنة منهاوازن االقتصادي التعسفیة ومن تم تحقیق الت

عمد هو كذلك إلى تحدید الشروط التي تشریع الفرنسي والتوجیه األوروبيالو التشریع األلماني 

یمكن أن ترد في عقود االستهالك وتأخذ طابعا تعسفیا وذلك بمقتضى نصوص تشریعیة

.(ثالثا)مع إنشاء لجنة مختصة بذلك(ثانیا)وأخرى تنظیمیة(أوال)

أوال: التحدید التشریعي للشروط التعسفیة في عقود االستهالك

فمن یدعي .إثباتهعلیه عبءن یدعي شیئا یقع تقضي القاعدة العامة بأن م

غیر أنه والعتبارات اقتصادیة ،اإلثباتاجهة الغیر یقع علیه عبءبالتعسف في مو 

ومن بینها التشریعات المقارنةعمدت ،فیة أثرت على العالقات التعاقدیةاجتماعیة ومعر و 

تكمن في ،المستهلكاإلثبات علىا تسهیل عبءفهالتشریع الجزائري إلى تبني تقنیة هد

من شأنها أن تعفي المستهلك من تتضمن الشـروط التي تعتبر تعسفیةإعداد قائمة قانونیة 

وهو ما تبناه المشرع الجزائري .1لشــرط جاء ذكره ضمن هذه القائمةإثبات الطابع التعسفي 

اوشروطاتعتبر بنود«على: والتي تنص 02-04قانون رقم من 29المادةبمقتضى 

ورود وتكمن أهمیة. ..»والشروط.تعسفیة في العقود بین المستهلك والبائع ال سیما البنود

في توفیرها حمایة حصرقائمة تشریعیة للشروط التعسفیة أنها جاءت على سبیل المثال ال ال

یریة بشأن الشروط إعمال السلطة التقدإذ یستطیع القاضي،فعالة للمستهلك وتوسیع نطاقها

تتعلق بتكوین ةتعسفیسیم هذه الشروط إلى شروطیمكن تقوعلى العموم .2التي لم یتم ذكرها

.)3(وشروط أخرى تتعلق بانحالله)2(شروط متعلقة بتنفیذه)1(العقد

.107،132العطیاوي راضیة، مرجع سابق، ص ص- 1
.135،136بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفیة...، مرجع سابق، ص ص- 2
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امتیازات هذه الشروط في أخذ المهنيتتمثل :التعسفیة المتعلقة بتكوین العقدالشروط- 1

توازن العقدي المترتب عن عدم الالقضاء على بقصدیازات مماثلة للمستهلكامتقابلها تال 

من حقوق لیس للمستهلك ما المهنيویعبر عن الشرط بـاستفادة .مبدأ الحریة التعاقدیة

یذ التزامات دون على المستهلك من تنفیتمثل في ما یفرضه المهنيوالشرط األخر.1یقابلها

ن هذه الشروط حدوث اختالل في االلتزامات المتقابلة.من شأف،أن یلتزم بها هو

بالتعدیل الخاصةفي تلك الشروط تتمثل:التعسفیة المتعلقة بتنفیذ العقدالشروط- 2

الخدمة و تلك و خصائص المنتوج و الثمنوالمتمثلة فياالنفرادي لعناصر العقد األساسیة

تنفیذ التزاماته دون أن بالمستهلك بالتزام . وشرطباالنفراد في تفسیر العقدالشروط الخــاصة 

أو تلك الشروط المتعلقة بتعدیل أجال تسلیم المنتوج أو أداء یقابلها تنفیذ مماثل من المحترف

الخدمة من قبل المحترف.

من في ما تضمنته الفقرة السادسة تتمثل: التعسفیة المتعلقة بانحالل العقدالشروط - 3

الفسخ مما یستوجب من شرط رفض حق المستهلك في 02-04من قانون رقم 29المادة

حق مكفول لكال باعتبار أن حق الفسخ هو .منع العمل بمثل هكذا شرطتدخل القاضي ل

كذلكج.م.قمن119المادةاستنادا إلى دم تنفیذ الطرف اآلخر اللتزاماتهعلالمتعاقدین

د رفضه الخضوع لشروط الشرط الذي یتضمن تهدید المستهلك بقطع العالقة التعاقدیة لمجر 

لما نظرا02-04رقممن قانون29من المادةوهو ما تضمنته الفقرة الثامنة غیر متكافئة

المستهلك.یترتب عن قطع العالقة من أضرار تلحق

ستهالكثانیا: التحدید التنظیمي للشروط التعسفیة في عقود اال

صدر المرسوم من قانون المتعلق بالممارسات التجاریة30المادةتطبیقا لنص 

األعوان ، المتعلق بتحدید العنــاصر األساسیة للعقود المبرمة بین 306-06التنفیذي رقم

.108،109العطیاوي راضیة، مرجع سابق، ص ص- 1
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على قائمة من منه05المادة إذ تنص،بنود التي تعتبر تعسفیةوالاالقتصادیین والمستهلكین

سایر قد لیكون بذلك المشرع الجزائري وهي اثني عشر شرط تعسفیا.،لتعسفیةالشروط ا

المشرع الفرنسي في منحه السلطة التنفیذیة هي كذلك سلطة إصدار مراسیم تتضمن تحدید 

البنود التعسفیة بعد أخذ رأي لجنة البنود التعسفیة.

في وط التعسفیةالشر جملتقد أ306-06من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة دنجف

م یعلم بها فرض بنود لو ألساسیةالتقلیص في عناصر العقد اوتتمثل في،االستهالكعقود 

لعون عن مسؤولیته اتجاه تخلي او عقد أو فسخه دون تعویضتعدیل الو المستهلك قبل التعاقد

الواجب تحدید مبلغ التعویض و لمبالغ المدفوعة من قبل المستهلك بامع احتفاظهالمستهلك 

ٕالزام المستهلك بدفع تعویض و یر مبررة علیهفرض واجبات جدیدة غو دفعه من قبل المستهلك

.1ٕاعفاء العون االقتصادي من تنفیذ التزاماتهالجبري و التنفیذ یف وأتعابمصار و 

تطبیق الشروط التعسفیةالفرع الثالث: نطاق

التشریع األلماني ومنها الخاصة بحمایة المستهلك اختلفت التشریعات المقارنة

فیدین سواء من حیث األشخاص المستتلك القواعدفي تحدید نطاق تطبیقلتشریع الفرنسياو 

تبعا لذلك .بنودهذه الهاأو من حیث طبیعة العقود التي یجب أن تتضمنمن الحمایة

لما فقاذلك و و (ثانیا)لهاوالموضوعي لهذه الشروط (أوال)دراسة المجال الشخصيسنحاول

المقارنة.لجزائري وبالمقارنة مع التشریعاتمعمول به في التشریع اهو

أوال: نطاق تطبیق الشروط التعسفیة من حیث األشخاص 

مختلف أثارت مسألة الحمایة الخاصة للمتعاقد من الشروط التعسفیة اختالف بین

یستوجب التضییق منها وحصرها بین منتطبیقها بالنسبة لألشخاصالتشریعات حول مجال

، مرجع سابق.306-06مرسوم تنفیذي رقم - 1
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أن تمتد إلى كل متعاقد تضرر العدالةمن بابیجبومن یرى أنه.فقط في فئة المستهلكین

.ابنود التعسفیة حتى وٕان كان محترفمن هذه ال

موقف التشریعات المقارنة من تحدید النطاق الشخصي للشروط التعسفیة:1

حیثلحمایة لتشمل مختلف األشخاصتشریعات التوسیع من نطاق ااعتمدت بعض ال

هذه المتعلق بالشروط العامة للعقد إلى عدم قصر1976لسنةالقانون األلمانيتضمن

لم نالذیإلى كل األطراف في عقود اإلذعان وٕانما یجب أن تمتد ،على المستهلكینالحمایة

اعتمد من قبل كل االمر الذى وهو .وا أم الكانم مناقشة مضمون العقد مستهلكینیتسنى له

على أساس أنه حتى المحترف قد ذلكو الكبیكقانون مقاطعة و 1977القانون اإلنجلیزيمن

.1موجود في وضعیة إذعانو ض األحیان غیر مختص بمضمون العقدیظهر في بع

في نطاق تطبیق قنجد بعض التشریعات قد اعتمدت التضیی،في مقابل ذلك

.في المتعاقد المستهلك دون المهنيوحصرها فقط ،الحمایة للمتعاقد من الشروط التعسفیة

وذلك بصدد تعریف 1-03المادةینص بمقتضى إذ13-93رقم التوجیه األوروبيومنها

حل مناقشة شخصیة یعتبر تعسفیـــاالشرط في العقد الذي لم یكن م«للشرط التعسفي: 

یتمثل في عدم توازن یكون مخالفا لمقتضیات حسن النیة ویرتب ضرر للمستهلكعندما

.2»ظاهر في الحقوق وااللتزامات الناتجة عن العقد بین أطرافه

ن قانون م1-132ضى المادةوذلك بمقتوهو المعتمد في القانون الفرنسي

هذا االتجاه حینما قضيالفرنسيالسیاق یؤكد القضاء . وفي هذا 1995لسنةاالستهالك

.119،120،124نقال عن  بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفیة...، مرجع سابق، ص ص- 1
2- Article 3 : « 1- Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation
individuelle est considérée comme abusive lorsque , en dépit de l’exigence de bonne foi, elle
crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties découlant du contrat », Directive  93-13 /CEE du conseil, du 5 avril
1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,
www .legifrance.Fr 2
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هو في العقود النموذجیة شرط تعسفیا وٕانمار الشرط المحدد للمسؤولیة المدرجبعدم اعتبا

باعتبار أن الزبون كان مؤسسة لم یكن لها نفس االختصاص شرط بالفعل محدد للمسؤولیة

.1المناسبالتي لم تقم بتقدیم الطرد المرسل عن طریقها في الوقتفي مواجهة مؤسسة

موقف التشریع الجزائري من النطاق الشخصي للشروط التعسفیة:2

موقف المشرع الجزائري من تحدید النطاق الشخصي لهذه بشـأن الفقه یرى بعض

تشمل فتمتد الحمایةل،االتجاه الموسعتبنى قدأنه روط التعسفیة الحمایة الخاصة من الش

المادة أحكام استنادا إلى وذلك،ديالعون االقتصاالمتعاقد المستهلك والمحترف في مواجهة

تحقیق وهذا القانونالتي تنص على أن الهدف من أحكام ه02-04قانون رقم المن األولى 

.2بینهم وبین المستهلكینو نفسهم بین األعوان االقتصادیین أالشفافیة والنزاهة

حیث حصر ،تجاه المضیقفي حین یرى غالبیة الفقه أن المشرع الجزائري قد تبنى اال

من 29وذلك باالستناد إلى المادة،قط بالنسبة للمستهلك دون المحترفهذه الحمایة ف

تعسفیة في العقود بین المستهلك اشروطو بنوداتعتبر«والتي تنص على: 02-04قانون

بهدف حمایة مصالح «على: والتي تنص منه30المادةكذلك ما تضمنته .»...والبائع

د تبنى المفهــوم أن المشرع وفي إطار ضبط المصطلحات قثم.»...المستهلك وحقوقه

قد اقترب من التوجیه األوروبي بحصر دائرة هذا التحدید یكون المشرعوبالضیق للمستهلك

.3الحمایة بالمستهلك فقط

.60نقال عن كیموش نوال، مرجع سابق، ص- 1
.122،123للتفصیل أنظر: بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفیة...، مرجع سابق، ص ص- 2
.101ریاحي أحمد، مرجع سابق، ص - 3
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ثانیا: نطاق تطبیق الشروط التعسفیة من حیث الموضوع

ط من الشرو لمستهلكلنطاق تطبیق الحمایة الخاصةالف فقهي تشریعي حول ثار خ

تقتصر فقط على عقود المحترف في العقود بین من یرى أنها التعسفیة التي قد یدرجها

العقود حتى وٕان كانت عقود تفاوضیة.سع من نطاقها لتمتد إلى مختلفیو مناإلذعان و 

نطاق الموضوعي للشروط التعسفیةالموقف التشریعات المقارنة من :1

الحمایة من الشروط اددتماعدم السباق إلى توضیح 13-93یعتبر التوجیه األوروبي رقم 

إن «على:منه2-3المادة حیث تنص.شروط التي تندرج في عقود اإلذعانالتعسفیة إال ال

الشرط الذي یوضع مسبقا وال یكون أمام المستهلك التأثیر على مضمونه خصوصا في 

بمقتضى إثبات الطابع التفاوضيمحترف عبءبل نجدها قامت بتحمیل ال.1»عقد اإلذعان

مما یتبین أن التوجیه األوروبي وحتى یتمكن المستهلك من االستفادة من .منه4-3المادة

.2یستوجب أن تكون واردة ضمن عقود اإلذعانمن الشروط التعسفیةهذه الحمایة الخاصة

بحیث لم یشر صراحة ،وضوعي لهاوسع من المجال المسي قدلقانون الفرناغیر أن

،مساومة أو عقود إذعانكانتتمتد إلى مختلف العقود سواءفهي،إلى عقود اإلذعان

لم تشر صراحة إلى فكرة منه1-132المادةف1995ة بعد صدور قانون االستهالك خاص

النطاق الموضوعي لهذه ف.3التعسفیةن عناصر الشروط ضممبدأ حسن النیة وال اإلذعان

،العقود أیا كان شكلها أو موضوعهاالنصوص الخاصة في القانون الفرنسي تطبق على كل 

.4كان شكلهاوأیا وأیا كان محلها عقارا أو منقوال، قرضأوتأمینأوإیجارأوسواء بیع

1 - Art 3 : «2-  Une Clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle
lorsqu’ elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur
son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion. », Directive 93-13  - CEE, op.cit.

.101العطیاوي راضیة، مرجع سابق، صللتفصیل أنظر:-2
.263حسین عبد اهللا عبد الرضا الكالبي، مرجع سابق، صللتفصیل أنظر:- 3
.61كیموش نوال، مرجع سابق، ص- 4
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النطاق الموضوعي للشروط التعسفیةموقف المشرع الجزائري من :2

مجال الشروط التعسفیة على العقود الواردة على بیع السلع المشرع الجزائريقصر

مجاال خصبا الستغالل المهنیین و ،قود االستهالك لكونها عقود إذعانوالخدمات أي على ع

على المستهلكین الذین ال یملكون أیة سلطة لمناقشتها وضعیتهم المتمیزة في فرض شروط ل

أن دائرة الحمایة الفرنسي حینما اعتبر المشرععنم اختلفومن ث.1سوى الخضوع لها

.عقود المساومةنطاقالشروط التعسفیة منمستبعدا. 2تتحدد في عقود اإلذعان فقط

فيمقرربین ما هو ،عقد اإلذعانأن هناك اختالف في تحدید معنىلكن نجد

في إطار القواعد حیث یعرفنون الممارسات التجاریة،في قاوما هو مقررالقواعد العامة

شروطا ذو االحتكار القانوني أو الفعليي یعد فیه الموجبهو ذلك العقد الذ«العامة بأنه:

محددة غیر قابلة للتعدیل أو المناقشة ویوجهها إلى الجمهور بصورة دائمة بقصد 

في حین نجد المشرع الجزائري وبمقتضى .»أو خدمةة عاالنضمام إلیه، ویعرض بموجبه سل

لمفهوم التقلیدي لعقد قد استغنى عن هذا اهنجد02-04قانون رقم من 4فقرة -03المادة 

ومن شأن ذلك أن یوسع ولو نسبیا نصر االحتكارعبمفهوم جدید ال یشترطاإلذعان وأتي 

.المحدوديوعدم تعلقها فقط بعقود اإلذعان بالمعنى التقلیدتطبیق هذه الشروطمن نطاق

اتفاقیة تهدف إلى بیع سلعة أو تأدیة وأكل اتفاق :عقد«:على4-03المادة تنص ف

هذا ن الطرف األخر بحیث ال یمكنمع إذعااقاالتفأطراف، حرر مسبقا من أحد خدمة

.»إحداث تغییر حقیقي فیهاألخیر

على 02-04رقمقانونمن29المادةأنه حصر تطبیق على المشرععابلكن ی

نه استبعد عقود تقدیم الخدمات التيكما أ،لهامتجاهال عقد البیع فقط دون العقود األخرى

.أجدر على المشرع أن یواكب المشرع الفرنسيف،كن أن یتعرض المستهلك للتعسفیم

.09بخیت عیسى، زروالي سهام، مرجع سابق، ص - 1
.360رباحي أحمد، مرجع سابق، ص- 2
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اإلبراملتحقیق التوازن العقدي بعد مرحلة القانونیة دعامة المبحث الثاني: الضمانات 

ة نقامــة عالقات متواز إلبتقریر ضمانــات قانونیة خاصة التشریعات المقارنةلم تكتفي

وٕانما في إطار حمایة ،االستهالكلة إبرام عقود خالل مرحبین المحترفین والمستهلكین

أو من االحتیاالت التي ه بعد عملیة إبرام تلك العقودالمستهلك من األخطار التي قد تواجه

القواعد العامة في حمایةوأمام قصور .تعیب رضائهقد یتعرض لها والتي قد تؤدي إلى 

هنیون في الترویج للسلع األسالیب التي یعتمدها المد مرحلة اإلبرام في ظل تعدد المستهلك بع

اصة أخرى من شأنها حمایةعمدت تلك التشریعات إلى تقریر ضمانات قانونیة خت،والخدما

عن العقد من منح المستهلك حق العدول ات عقدیة متوازنة تمثلت في المستهلك وٕاقامة عالق

الضمان بي(المطلب األول) والتأكید على التزام المهنرخالل منحه مهلة للتریث والتفكی

یر ر من خالل التشدد في قواعد هذا االلتزام (المطلب الثاني) وأخیرا تق،وخدمة ما بعد البیع

االلتزام بالسالمة في العقود (المطلب الثالث).

حق المستهلك في العدول عن التعاقدإقرار المطلب األول:

یعة المتعاقدینشر منه من بنودنم یعتبر العقد وما تضم-ق106استنادا إلى المادة 

ال یستطیع المتعاقد فالعقد بمثابة القانوناعتبارو والتي تنص على مسألة القوة االلزامیة للعقد

ال بل هو من وضع المتعاقدین ،أي تعدیلمنفردة وال أن یجريبإرادته البنودهلل من حأن یت

فإنه لیس وٕان كان ملزمامبدأ احترام بنود العقد غیر أن.1یمكن نقضه إال من طرفهما معا

لمستهلك ومنها تقریر حقه في مهلة ریة الفردیة لفرضها احترام الحیرد علیه قیود تبل مطلقا

.2عقدعن الالرجوعالتعاقد أوم ممارسة حقه في االستمرار في ثومن ،للتروي والتفكیر

من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق.106المادة - 1
.762الباقي، مرجع سابق، ص عمر محمد عبد- 2
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ر ممارسة خیالوللوقوف عند حق المستهلك في الحصول على مهلة للتروي والتفكیر 

سنبین مفهوم هذا كقید یرد على مبدأ القوة الملزمة للعقد إقرار العقد أو الرجوع عنه

تطبیقه (الفرع الثالث).نطاق(الفرع الثاني)لهتحدید الطبیعة القانونیةو الحق(الفرع األول)

الفرع األول: مفهوم حق المستهلك في العدول عن التعاقد

تشریعات من بین الوسائل القانونیة التي أوجدتها العدولالیعتبر حق المستهلك في 

خیار خاللهامن هوذلك بمقتضى إعطائه مهلة للتفكیر والتروي یكون لالمقارنة لحمایته

منفردة إذا اتضح له أن السلع محل العقد ال تالءم وبإرادةالتحلل عن العقود التي أبرمها 

هدفها السعي ضمن سیاسة تشریعیة عامةبهذا الخیاریعد االعتراف القانوني و .1احتیاجاته

إلى إقامة عالقات عقدیة متوازنة خاصة في الحاالت التي قد یواجه فیها المستهلك أخطار 

التطرق إلى البد منوتبعا لذلك .2محدقة به أو عملیات احتیال قد تؤدي إلى تعیب رضائه

ا)ثانیانوني ومبررات تقریره (ساسه القأتعریف لهذا الحق وخصائصه (أوال)تحدید

العدول عن التعاقدال: المقصود بحق المستهلك فيأو 

ال نجدها قد هذا الحق بالنسبة للمستهلك إقراربالرجوع إلى التشریعات التي تضمنت 

وتبعا حدید نطاق تطبیقه وكیفیة ممارسته، اكتفت بتیان خصائصه بلله أو باتعریفتضمنت

)1(التعریف الفقهي الذي قیل بشأن هذا الحق المخول للمستهلكإلىلذلك سنحاول التطرق 

. )2(ثم استخالص خصائصه وممیزاته

أیمن مساعدة، عالء حضاونة، '' خیار المستهلك بالرجوع في البیوع المنزلیة وبیوع المسافة ''، مجلة الشریعة والقانون، - 1

.159، ص 2011العدد السادس، 
لة الشریعة والقانون، العدد شندي یوسف، '' أثر خیار المستهلك بالرجوع عن التعاقد على تحدید لحظة إبرام العقد''، مج- 2

.257، ص 2010الثالث واألربعون، 
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تعریف حق المستهلك في العدول عن التعاقد:1

وقع االتفاق علیه یر عن إرادة مخالفة لماعبت«تعریف هذا الحق بأنه: قیل بشأن 

أیضا »علیه واعتباره كأن لم یكنقاالتفاا وقع یرمي من ورائه أحد األطراف الرجوع فیم

بنقض العقد والتحلل منه دون توقف ذلك على إرادة باالنفرادسلطة أحد المتعاقدین : «هو

وتستخدم عدة مصطلحات للتعبیر عن هذا الخیار منها مهلة التروي .1»الطرف األخر 

بعض الفقهاء استعمال ل ضوف،ٕاعادة النظر في العقودو حق العدول و حق الندم و والتفكیر 

كونه یشمل إلى جانب حق المستهلك في الرجوع عن لاألخیر إعادة النظر في العقودهذا

ورغم تعدد األسماء إال أنها تدل على معنى واحد یكمن في ،ال السلعةحق في استبدالالعقد 

ختلف حق المستهلك في إعادة النظر في العقد الذي أبرمه والرجوع عنه خالل مدة محددة ت

فیتمثل .2تحلل من العقد بإراداته المنفردةباختالف محل العقد أو هو تمكین للمستهلك من ال

العقد ویطالب باسترداده أن ینهىتمكین المستهلك خالل المدة المحددةجوهر هذا الحق في

الذي یجد مبرره األساسي في و كتعویضبدفع ثمن تهدون إلزامیما دفع مقابل رد ما أخذ

.3حمایة المستهلك باعتباره الطرف الضعیفضرورة

ق المستهلك في العدول عن التعاقدخصائص ح:2

من جملة الخصائص التي یتمیز بها حق المستهلك في الرجوع أو العدول عن التعاقد نجد:

دون الحاجة إلى ه ذلكمن تقرر للممارسة الحق في العدول تكون باإلرادة المنفردة أن -أ

لمستهلك ولو لم لیثبتحقباإلضافة إلى أنه.القضاء ودون اشتراط موافقة الطرف األخر

یتم إثبات تعرضه للتأثیر والخداعودون الحاجة إلى أن ،المتعاقد األخر بالوفاء بالتزامهیخل 

.768عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص - 1
.162أیمن مساعدة، عالء حضاونة، مرجع سابق، ص- 2
الحقوق زعبي عمار، '' الحق في العدول عن التعاقد ودوره في حمایة المستهلك: دراسة مقارنة ''، مجلة المفكر، كلیة - 3

.122، ص 2013والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، العدد التاسع، 
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طائفة الحقوق ضف إلى ذلك أنه ینتمي إلى . في إبرام العقودقریره لمعالجة التسرعتم تو 

بل أكثر من ذلك نجد أن عماله أو بفوات المدة المحددة له.المؤقتة حیث ینقضي إما باست

یقع و ه النزول عنهجعلته من النظام العام ال یجوز لمن تقرر لهالتشریعات التي تضمنت

.1لهذا الحقالمستهلك حقه في ممارسته باطال كل شرط بسلب

، وبالتالي فهورة منهثیمارس بإرادة منفردة وبصفة مستأحق المستهلك في العدولأن -ب

إذ یستطیع التحلل من العقد دون حاجة إلى حكم قضائي.یعد بدیل عن نظریة عیوب اإلرادة

ومن شأن المجانیة عةمصاریف إرجاع السلإالمقابل ماليدونرستهحق یتم مماأنه-ج

.تهیفرض مقابل لممارساتفاقباطال كلویقعضمن فعالیة ممارسة هذا الحقتأن

بین المدةفي تحدیدالتشریعات المقارنة قد میزت نجدو ،مقترن بمدةبلاحق لیس مطلق- د

وبین العقود ،دة الرجوع من تاریخ تسلم البضاعةأین یبدأ سریان ماالعقود التي محلها سلع

.2أین یبدأ سریان مدة الرجوع من تاریخ إبرام العقدالتي محلها خدمات

ع عقود االستهالك وٕانما هو في أنواع كل أنوالم یشملأن حق المستهلك في العدول -ه

تبعا لطبیعة العقد نفسه و ضرورة توفیر حمایة خاصة للمستهلك التي یجمع بینها و منها

اإلقراض د عقمنهاو هذا الحقبها العقد وتبعا لألهداف المرجوة من منح الظروف التي یتمو 

.3البیع عن بعد والبیوع المنزلیةو التعلیم عن بعدو 

حق المستهلك في العدول عن التعاقدباالعترافمبرراتثانیا:

الستمرار في العقد أو الرجوع عنه لمهلة التروي والتفكیرتم إقرار حق المستهلك في 

هذا الحق ومنها نجد:من شأنها أن تبرز أهمیةاالعتباراتمجموعة من ل

.769،770عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص ص - 1

.291،292شندي یوسف، مرجع سابق، ص ص-2
.170أیمن مساعدة، عالء حضاونة، مرجع سابق، ص -3
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تعطیه كما،العقد بهدوءالتدبر في بنودإتاحةشأن منح المستهلك مهلة للتفكیر من إن -1

التي یرتبها العقدارباآلثوتحصیل الوعي التامنیة استشارة ذوي الخبرة للتعاقد من عدمهإمكا

عقود و العقود العقاریة ،تتطلب أكبر قدر من الحمایةترتبط ببعض العقود التيوهي

كلما كانت هذه المهلةالبعض ومن دواعي حمایة المستهلك توسیع لذلك یرى،االئتمان

.1بما یحقق مصلحة المستهلكذلكطبیعة العقد تستوجب 

نتیجة التعاقدقبلللمستهلكمقررةتكمن أهمیته في إمكانیــة عدم كفایة الحمایة الكما-2

.2عدم استجابته لرغباته وحاجیاتهالعقد لیتبین له بعد إبرامه، التعجل في إبرامنقص تجربته

وتحول دون للمستهلكتحقیق إعالم كامل صة العدول ومهلة الترويرخإن هدف-3

كذلك من ،والتي قد تكون ضارة أو متضمنة لحیل كاذبةرویةانضمامه لشروط تعاقدیة دون

.3الغلطشأنها أن تمكنه من التخلص من العقد في حالة التدلیس أو 

، وضمان إرادة واعیة المستهلكحمایة رضاهوهذا الحقن الغایة من تقریر كما أ-4

الذي شهده استخدام الوسائل وسائل االتصال الحدیثة والتعقیدخاصة في ظل تطور 

بجمیع جوانب العملیـة مما صعب على المستهلك اإللمام،التكنولوجیا في إبرام العقود

إغراءوالتي تمكنه من المهنياف التي یتمتع بهاباإلضافة إلى صفة االحتر .التعاقدیة

هلك.المستضعف خبرةالمستهلك إلقناعه على التعاقد في مقابل

مجال لوقوعه في فال،له الحمایة الكافیةعدم كفایة القواعد العامة في توفیر كذلك ل-5

مما یعني عدم ن العیوبموأن المبیع یخلو .لذلكوفقا للشروط الالزمةأو تدلیسطغل

إلبرام وهو في اتسرعاستوجب إیجاد بدیل لمعالجة الفانیة المطالبة باإلبطال أو الفسخإمك

.121،122زعبي عمار، مرجع سابق، ص ص- 1
، ص 2011مرو، موجز أحكام قانون حمایة المستهلك، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، مصطفى أحمد أبو ع- 2

183.
.577بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن...، مرجع سابق، ص- 3
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التوجیه فة في إطار خاصة في بیوع المسامن ذلك نجد أن الهدف منهبل أكثر،العدولحق 

ة بیالتعامل مع الجوانب السلبللحدودةتشجیع المستهلك في إبرام العقود العابر األوروبي هو

.1الرخصةبموجب هذه للعملیة التعاقدیة 

ا: األساس القانوني لحق المستهلك في العدول عن التعاقدلثثا

الحدیثةیعات في العدول عن التعاقد لیس مرتبط فقط بالتشر إقرار حق المستهلكإن 

مما یتعین علینا ،عرف بنظام الخیاراتیفي التشریع اإلسالمي وفقا لما وٕانما نجد له أساس 

وأخیرا )2(ثم في التشریعات المقارنة)1(التطرق إلى أساس هذا الحق في الشریعة اإلسالمیة

.)3(قانون الجزائريالمكانته في 

االسالميحق المستهلك في العدول عن التعاقد في التشریع : 1

العدول عن العقد بالنظر نجد أن الشریعة اإلسالمیة قد اهتمت بإمكانیة المتعــاقد في

یقصد به حق یثبت فیه و .الرؤیةخیار بوفقا لنظام یسمى للمبیع قبل وأثناء العقدرؤیتهلعدم

حین قد راهكنیلمحل العقد إن لم رؤیتهعند لمتعاقد أن یفسخ العقد أو یمضي في تنفیذهل

التعریف بالمبیع بأوصافه وٕان كان نافیا للجهالة إال أن فتعاقد أو قبله لوقت ال یتغیر فیه.ال

شیئا من اشترى«:"صلى اهللا علیه وسلم"وذلك باالستناد إلى قوله .بهرؤیته تفید علما أدق 

.»لم یره فله الخیار إن رآه

عدم وكذا االتفاقشرع دون حاجة إلى ه یثبت هذا الحق بحكم الیرى الفقه أنلذلك

لمامه لعدم إحقیق حمایة موضوعیة للمتعاقدتبهدفل عن هذا الحق لدى الفقهجواز النزو 

حقا مؤقتا باعتبار أن الخیارات في نظر بعض من الفقهوٕان حق الفسخ هذابظروف العقد.

ما شرعت لكي تدوم.

.166،169أیمن مساعدة، عالء حضاونة، مرجع سابق، ص ص- 1
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المستهلك من خالل ذلك بحمایةم تكون الشریعة اإلسالمیة قد اهتمت هي كثومن 

یة محل عقد أو اإلمضاء فیه وذلك عند رؤ من التخییر بین فسخ اللخیار الرؤیةوفقا تمكینه

.1الذي عقد علیه ولم یرهالمعینالعقد

حق المستهلك في العدول عن التعاقد في التشریعات المقارنة:2

د االستهالك بعض عقو فيارنة على منح المستهلك العدید من التشریعات المقنصت 

المشرع نجدفالغربیة منها أو العربیة.العدول عن التعاقد سواءٕامكانیة و فیها مهلة التروي

االئتمانمن قانون االستهالك قد نص على أن مانح 8.311Lالفرنسي وبمقتضى المادة

ة للعدول المستهلك من مهلمع تمكین على عرضه مدة ال تقل عن خمسة أیامملزم باإلبقاء 

ه وذلك في نطاق االئتمانولو بعد توقیعلك خالل سبعة أیام من قبول العرضوذ

االئتمانمن تقنین االستهالك في مجال 312L- 10باإلضافة إلى المادةالكي.االسته

من عشرة أیامأین نصت على أن المقترض ال یستطیع أن یقبل العرض إال بعد العقاري

نظرا لما یتسم به یومثالثینویمكن أن تصل مهلة التروي في هذه الحالة إلى تاریخ استالمه

.2تمان العقاري من تعقیداتئاال

بحمایة المستهلك في مجالالمتعلق1972دیسمبر 22قانون 4-03المادةكذلك

أیامسبعةن العقد بعد التوقیع علیه في أجل ععدولالأین سمحت للمستهلك بالمنزلالبیع

.3والتفكیرالترويلمستهلك فيالتأكید على أهمیة حق ا04المادة من التوقیع، كما تضمنت 

، من أعمال الملتقى الوطني - الخیارات في البیوع نموذجا -میة حیدرة محمد، حمایة المستهلك في الشریعة االسال- 1

، جامعة الشلف، 2012دیسمبر، 06و05الخامس أثر التحوالت االقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستهلك یومي

. 05،08(غیر منشور)، ص ص 
االئتمان (في القانون الفرنسي)، دار الجامعة نبیل إبراهیم سعد، مالمح حمایة المستهلك في مجال للتفصیل أنظر: - 2

.25،34..24، ص ص2008الجدیدة، اإلسكندریة، 
3 - Loi N⁰ 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en
matière de démarchage et de vente à domicile, www.legifrance.fr.
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على ضرورة نصأین تعلیم بالمراسلةالمتعلق بال1974یولیو 12ما تضمنه قانون و 

ن تلقیه العرض وتوقیعه على تفصل بیالحق في مدة ال تقل عن ستة أیاممنح المستهلك

.1وٕاال اعتبر العقد بینهما باطالالعقد

بناني لنص علیه قانون حمایة المستهلك اللتشریعات العربیة نجد مثال مالبالنسبة و 

خالفا ألي نص اخر، یجوز للمستهلك الذي «ى:والتي تنص علمنه55المادة بمقتضى 

استئجارها أو االستفادة یتعاقد وفقا ألحكام هذا الفصل العدول عن قراره بشراء سلعة أو 

من الخدمة وذلك خالل مهلة عشرة أیام تسرى إما من تاریخ التعاقد فیما یتعلق بالخدمات 

في بحق المستهلك أقر التشریع التونسيكما.2»وٕاما من تاریخ التسلیم فیما یتعلق بالسلعة

وذلك في أجل عشرة من قانون المبادالت التجاریة االلكترونیة التونسيممارسة حق العدول

.3اتــمن تاریخ إبرام العقد بالنسبة للخدمخ تسلیمها بالنسبة للسلع أوإما من تاریأیام

مكانة حق المتعاقد المستهلك في العدول عن التعاقد في التشریع الجزائري:3

ي اعتمدها والتج.م.ق352بالنسبة إلى إمكانیة االستناد إلى أحكام العلم بالمبیع 

فإنه ورغم اتفاق بعض أحكام خیار ،یةاإلسالمیة وفقا لنظام خیار الرؤ من الشریعةالمشرع

المادة وبموجبالمشرعفإننا نجد،عن العقد في التشریعات المقارنةمع أحكام الرجوعلرؤیةا

اإلبطال. كمالىعنصما وٕانالمتعاقد في فسخ العقد أو إمضاءهحق نص علىلم یتلك

من ابهانةــاالستعونیة التي یمكن للمتعاقدالمدني بعض األنظمة القانأحكام القانونتضمنت

ال هذه القواعد یستوجب إال أن إعم.عیوب اإلرادة و أحكام ضمان العیوب الخفیةل یقب

.قانونیةشروط مراعات

.120،121مرجع سابق، ص صنقال عن زعبي عمار،- 1
.www.economy.gov.Lb، یتعلق بحمایة المستهلك، 2005شباط 4صادر في 659قانون رقم - 2

، المتعلق بالمبادالت التجاریة االلكترونیة، 2000أوت سنة 9المؤرخ في 2000لسنة 83قانون عدد - 3
www.e-justice.Tn

http://www.economy.gov.lb/
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غیر أنه بالرجوع إلى بعض النصوص القانونیة الخاصة، نجد اعتراف المشرع 

الجزائري بحق المتعاقد في العدول عن العقد بإرادة منفردة لكن وفقا ألحكام خاصة، ومن 

تطبیقات ذلك نجد حق المؤمن له في العدول عن العقد استنادا إلى نصوص قانون 

، 1من قانون النقد والقرض1/4مكرر 119التأمینات، وكذا ما هو مقرر بموجب المادة 

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة وذلك 04-11إضافة إلى قنون رقم 

. 2ة بإمكانیة صاحب حفظ الحق في فسخ العقدمنه والمتعلق32بمقتضى المادة 

: الطبیعة القانونیة لحق المستهلك في العدول عن التعاقدانيالفرع الث

نظمة القانونیة بعض األیتطلب تمییزه عن للحق في العدولإن تحدید الطبعة القانونیة 

(ثانیا).هذا الحقتحدید ذاتیة ثمالتعاقد بالعربون و ط التجربةالبیع بشر المتشابهة (أوال)

األنظمة القانونیة المتشابهةعنأوال: تمییز حق المستهلك في العدول عن التعاقد 

مع بعض األنظمة المقررة في التقنین المدني حق المستهلك في العدولقد یتفق 

اإلرادة المنفردة من قبیل: إنهـاء العقد بك أن تؤدي إلى إنهاء العقدهي كذلوالتي من شأنها 

.)3(والتعاقد بالعربون)2(بشرط التجربةالبیعو )1(بإرادة منفردة

حق المستهلك في العدول عن التعاقد وٕانهاء العقد بإرادة منفردة:1

بموجب و تضى إرادة منفردةالعقود التي یمكن من خاللها إنهاءها بمقتتعدد صور

یمكن إنهاءها بإرادة منفردة إذ.تعین مدتهالم قود الزمنیة التي رخصة من القانون في الع

إذا ،لشركاءكة بانسحاب أحد اتنتهي الشر « : التي تنص علىم.ق440المادة استنادا إلى 

والتي العاریةفي عقد 2فقرة م.ق546المادة، و »، على شرط...كانت مدتها غیر معینة

جاز للمعیر أن یطلب العاریةفإن لم یكن هناك سبیل لتعیین مدة ...«: تنص على

.، والمتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم2003أوت 26مؤرخ في 11-03أمر رقم - 1

.2011-03- 06، صادر في 14، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، ج.ر عدد 2011فبرایر سنة 17مؤرخ في 04-11قانون رقم -2
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ففي حالة انعدام الثقة ثقةكذلك نجد العقود التي تقوم على ال.»..إنهاءها في أي وقت.

.1م-ق587المادةأجاز القانون إنهاءها بإرادة منفردة مثل عقد الوكالة 

أن معیار في ،ولفي العدالحقمنفردة و م یمكن التمییز بین إنهاء العقد بإرادة ثومن 

دأ في تنفیذــاضي شرط أن ال یكون قد بــالتفرقة یكمن في انسحاب أثر هذا الزوال على الم

كمل لكافة فیفترض أن العقود التي بدأ في تنفیذها عقود تضمنت رضا سلیم مست.هذه العقود

یكمن في التأكد من في العدولالحقفي حین أن الهدف من إقرار ،جوانبه من تروي وتفكیر

وال یتحقق هذا الهدف إال في المراحل التي تسبق سلیم وصدوره في تمهل وتدبرأن رضاه

.2هو ما یخالف حاالت اإلنهاء تلكتنفیذ العقد و 

حق المستهلك في العدول والبیع بشرط التجربة:2

التراضي التي قد ترد على عقد البیع تتمثل في صورة من صورعلى المشرعنص 

یقصد به البیع الذي یتفق فیه على أن و .م.ق355المادةبموجبالبیع بشرط التجربة 

أن یعبر عن قبوله بالشراء وله الحق في القبول أو یع قبل للمشتري الحق في تجربة المب

ویعتبر هذا البیع .ة المبیعــأو ضمنیا وفقا لطبیعاـوقد یكون هذا االتفاق صریح.الرفض

وفي حالة و فاسخأشرط واقفعلىعقد معلقوهو لالتفاقكأصل یخضع تحدید طبیعته 

یقبل تتوقف كل أثاره إلى أنواقفعدم االتفاق نص المشرع على أنه عقد معلق على شرط 

ویتم ترتبت أثار العقد من وقت التعاقدفي حالة صدور القبول و المشتري المبیع بعد تجربته.

.3یعینها البائعأو في مدة معقولة ل خالل مدة محددة اتفاقا أو عرفاإصدار القبو 

والبیع انونـلك في الرجوع بمقتضى القــال یمكن التسلیم بالتشابه بین حق المستهو 

بشرط التجربة لعدة اعتبارات:

.362صیل أنظر: فیاللي علي، مرجع سابق، ص أنظر القانون المدني، مرجع سابق. للتف- 1
.798عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص - 2
.80،82للتفصیل أنظر: محمد صبیري السعدي، عقد البیع والمقایضة...، مرجع سابق، ص ص- 3
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أن البیع بشرط التجربة یقتصر على عقد البیع في حین یمتد حق المستهلك في العدول -أ

إلى عقود البیع وعقود التزوید بالخدمات.

ال یحول دون انعقاد العقد وٕانما هو عقد غیر نافذ في مواجهة أطرافه أن خیار العدول-ب

وأنه شرع بمقتضى قواعد أمرة وال یخضع .المستهلك خالل تلك المدةوغیر الزم اتجاه 

ممارسته لرقابة القضاء في حین نجد حریة المشتري في إتمام التجربة مقیدة باعتبارات 

موضوعیة خاضعة لرقابة القضاء.

كون هذا الشرط یعتبر من بأنه شرط واقف أو فاسخخیار الرجوعیف تكیال یمكن -ج

موضوعي یتعلق بطبیعة وتعتبر التجربة أمر .یعیق اتفاق اإلرادةالعناصر المكونة للعقد وال 

.1شخصي یرتبط بتقدیر المستهلك لهعلى خالف حق العدول الذي هو أمرالعقد ومحله

في الهدف من أن یتالقىدونحولأن یلیس من شأنهذلك االختالفإال أن

للمستهلك نظرا لجهلهكل حمایةالبیع بشرط التجربة أن یشمن شأنحیث،تقریرهما

أن یوفر میزةومن شأنهإعمال التجربةبه علیهامن خالل حصولالمعلومات الفنیة للشيء

.2بعد التجربةائي إال بعد االقتناع الكاملعدم االرتباط النه

والتعاقد بالعربونحق المستهلك في العدول :3

تحقیق لفي أن كالهما یهدف،عاقد بالعربونوالتلك في العدولقد یتشابه حق المسته

أن المشرع ناخاصة إذا اعتبر حه الحق في نقض العقدیة للمستهلك من خالل منالحما

172ویستند التعاقد بالعربون إلى المادة ید حق العدول.فدفع العربون ییعتبرالجزائري

لألخر ألجل إتمام العقد المتعاقدین یعني ما یعطیه أحدو .2005سنة م المعدل .قمكرر

.270،272یوسف شندي، مرجع سابق، ص ص- 1
تهلك في القانون الجزائري، من أعمال الملتقى الوطني حول صبایحي ربیعة، حول فعلیة أحكام وٕاجراءات حمایة المس- 2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 2009نوفمبر، 18و17المنافسة وحمایة المستهلك، یومي 

. 10،11بجایة، (غیر منشور)، ص ص
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لتأكید لأول منهما بحق العدولبغرض احتفاظ كوهو مبلغ نقدي یقدم بمناسبة إبرامهما له

وٕاال اعتبر قانونیاع لالتفاقواألصل في داللة العربون أن تخضعلى االنعقاد بصفة نهائیة.

مقابل ثمن معین العقدخویل حق المتعاقد في نقضومن شأن هذه الداللة ت،داللة للعدول

تعاقد الذي دفع العربون لهفي فقدان المالمقابلویتمثل،ون حاجة إلى موافقة الطرف الثانيد

.1ل المتعاقد اآلخر الذي تسلم العربون وعدلإذا عدل ودفعه هو ومثله من قب

بالعربون العدول قد یتشابه ونظام التعاقدالقول أن نظام حق المستهلك فيیمكنف

من حیث أن كلیهما یهدف إلى حمایة المتعاقد من خالل إعطاءه مهلة من أجل التروي 

لكن . نفردة دون موافقة المتعاقد األخروالتفكیر، وأنهما یتم ممارستهما بمقتضى اإلرادة الم

فرضه یث أن خیار العدولعاقد بالعربون من حتنظام العنلف تنجد أن خیار العدول یخ

دون دفع أي كذلك یتم ممارستهرة ال یجوز االتفاق على مخالفتهاالمشرع بموجب قواعد أم

.2مقابل مالي من المستهلك باستثناء بعض المصروفات

المستهلك في العدول عن التعاقد ثانیا: ذاتیة حق

المستهلك مهلة للتروي والتفكیر ثم ممارسةبمنح مختلف النصوص القانونیة الخاصة لتبعا

:تظهر من حیثجد أنه یحظى بطبیعة قانونیة خاصة نحق الرجوع أو العدول عن التعاقد

بإرادة للمستهلك العدول عنهو جعل العقد غیر الزم من شأنه أن یفي العدولالحقأن-1

متعاقد اآلخر في تنفیذ أن یمنع الر هذا الحقممارسة أو تقریولیس من شأن ،منفردة

ویتم ممارسته.تسلیم الشيء المبیعالل فترة الخیار ـحیث یستطیع البائع مثال خ،التزاماته

إما وممارسة حق الرجوع قد یترتب عنهسواء كـان صریح أو ضمني.ا ألي شكل كانوفق

.147..140فیاللي علي، مرجع سابق،  ص ص- 1
.268..265شندي یوسف، مرجع سابق، ص ص - 2
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العدول عن وٕاما أن یختار،تنفیذه من الطرفینمما یستوجبإمضاء العقد من قبل المستهلك 

.1التعاقد فتزول الرابطة العقدیة بأكملها ویعتبر العقد كأنه لم یكن

.2دون إلزامه بالتبریریقرر المضي أو اللحق یخضع لتقدیر المستهلكلعدول اأن حق-2

.لضمان فعالیتهقاءهابمن أهم الشروط الواجب استوهيمقترن بمدةالحقهذاأن-3

التي یمارس فیها هذا فیستوجب تحدید المدةملزمة للعقدمبدأ القوة الیشكل مساسا بوباعتباره 

لمستهلكعلي اطریقتین حددتالتشریعاتكما أن .والتي تختلف حسب كل عقدالحق 

اختیار أحدهما: طلب استبدال البضائع أو طلب ردها مع رد الثمن، وكذلك إن ممارسة حق 

.3مستهلك في العدول ممارسة تتم دون مقابلال

الفرع الثالث: نطاق ممارسة حق المستهلك في العدول عن التعاقد

من بعدها الفقه و ریعات المقارنة المقررة لحق المستهلك في العدولعمدت مختلف التش

سواء من حیث لتطبیقهنطاق معینوتحدیدتم ضبطأینهذا الحق من ممارسةإلى التقیید

.)أومن حیث العقود التي یمارس فیها هذا الحق (ثانیا(أوال)شخاص المخولة لهم ممارستهاأل

نطاق تطبیق حق المستهلك في العدول عن التعاقد من حیث األشخاص:أوال

لتوجیه المتعلق بالبیوع وااألوروبي المتعلق ببیوع المسافةالتوجیهبالرجوع إلى

المستهلك في العقود التي یرد علیها حقة التي تضمنتالفرنسیوكذا القوانینالمنزلیة

فإنها تنص على أنه ال یمنح هذا الحق ألي شخص إال بموجب ضوابط وذلك من ،العدول

خالل تحدید النطاق الشخصي لتطبیقه.

.180،181أیمن مساعدة، عالء حضاونة، مرجع سابق، ص ص- 1
.126زعبي عمار، مرجع سابق، ص - 2
. 182أیمن مساعدة، عالء حضاونة، مرجع سابق، ص - 3
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ل النطاق الشخصي في صفة المتعاقدین لما لهما من دور في تحدید تطبیق هذا ثویتم

وذلك وفقا لما ،المبرمة بین التجار والمستهلكینوالذي یقتصر تطبیقه على العقود،لخیارا

لكونها جاءت بهدف حمایة الطرف المقارن المعنیة بحق العدولتنص علیه نصوص القانون

ك خالف فقهي بشأن وٕانما نجد أن هنا.الضعیف في العالقة التعاقدیة وهو المستهلك العادي

لمحترف الذي یتعاقد خارج اختصاصه نطاق تطبیق هذا الحق لیخول حتي لسیعتو إمكانیة 

كذلك بحاجة إلى یعتبر في نظرهم هوإذا ،والمستهلك العادي على حد سواءلیصبح هو 

المستهلك حصر تطبیقه علىیرى بضرورة الراجحو إال أن هناك جانب من الفقه.حمایة

الذى منح المحترف العادي مهلة للتروي والتفكیر و را ألنه ال یمكن قبول فكرة نظالعادي وفقط

خیار العدول قد ، كما أن لمهنتهالصفقة نظرا قبل اإلقدام التروي والتفكیر فيبإمكانهكان 

.1ما ال یتوافر في المهني العاديمنح للمستهلك العادي بالنظر لضعفه وقلة خبرته وهو

المتعلق بالبیع 1972من قانون3-1المادةنجد أن القضاء الفرنسي وبمقتضى كما 

ادون أن یمتد تطبیقهلتنازل من قبل الشخص الطبیعياستخدام رخصة اقد حصربالمنزل

لیست في حاجة إلى الحمایة كالشخص تباري باعتبار أن الشركاتإلى الشخص االع

عاد نطاق هذه الحمایة على األشخاص بإال أن هناك بعض الفقه یرى بعدم است.الطبیعي

.2الشركات العائلیة الصغیرة، الشركات الحرفیةمثلعتباریة التي تحتاج إلى الحمایةاال

ثانیا: تطبیقات حق المستهلك في العدول عن التعاقد

في یردبلعقودالحقا مطلقا یرد على مختلفلیسلمستهلك في العدولاإن حق

) ثم تطبیقاته في 1بعضها، وهو ما سنحاول التطرق إلیه على مستوى التشریعات المقارنة (

).2التشریع الجزائري (

.172،173أیمن مساعدة، عالء حضاونة، مرجع سابق، ص ص - 1
.161ع سابق، ص السید محمد السید عمران، مرج- 2
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: تطبیقات حق المستهلك في العدول في التشریعات المقارنة1

والمتمثلة في:حیث بالرجوع إلى التشریعات المقارنة نجد عدة تطبیقات لهذا الحق 

رض االستهالكيقالعدول في الحق المستهلك في -أ

ة قانونیة ضمانالتي خصت لها التشریعاتالستهالكي أحد التطبیقاتیعتبر عقد القرض ا

من عملیةهذا العقدویعتبر .ومنحه مهلة للترويفي الحق في العدوللمستهلك تتمثل ل

مؤجال أومقسطافیها الدفع أو الخدمات یكون طبیعة مالیة تتجسد في كل عملیة بیع السلع 

وع من القروض تكون تقریر ذلك الحق نجد نسبة اإلغراء في هذا النمبرراتمن و أو مجزءا.

لمخاطر التي یتعرض ول.1رضاءهعلى صحةمما یؤثركبیرة مع القبول التلقائي للمستهلك

النعدام التوازن العقدي بین أطراف هذه العقود أین نجد مؤسسات مالیة و االئتمانلها طالبوا 

.2فنیة كبیرة في مقابل متعاقد ضعیف قد یتم دفعه إلى التعاقدو ذات إمكانات مالیة 

ألزم المحترف لمشرع الفرنسي وحتي یسمح للمستهلك التفكیر ملیالذلك نجد أن ا

ي مقابل منح المستهلك حق العدول ف،ابتداء من تاریخ إعالنهخمسة أیامإیجابهالبقاء على 

استمارة أو أیة یوجه بموجبیمكن أن والذي ،تسري من یوم قبول العرضخالل سبعة أیام

خالل هذه المهلة وفي حالة ونص المشرع على وقف تنفیذ التزامات الطرفین وسیلة أخرى.

هذا الحق ثمن إلى المستهلك لیعتبررجاع الحق العدول وجب على المحترف إممارسة

تمكین المستهلك من و من شأنها التخفیف من التفاوت االقتصادي بین الطرفین و لهضمانة

من شأنها ضمان صحة رضا و د هناك تدلیس أو غلطوجمن التخلص من العقد إذا

.3من قانون االستهالك الفرنسيهاعدبوما 311L-8المادةویتمثل ذلك وفق المستهلك

.11-10صبایحي ربیعة، مرجع سابق، ص ص - 1
.13نبیل ابراهیم سعد، مرجع سابق، ص - 2
.576- 575للتفصیل أنظر: بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن...، مرجع سابق، ص ص - 3
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المسافةعبربیع الحق المستهلك في العدول في -ب

لمستهلك أن لسافة أو البیع عن بعد إحدى التطبیقات التي یمكن میعتبر البیع عبر ال

لب اذلك النوع من البیوع الذي یسمح للمستهلك طویقصد به.بشأنهایمارس حق العدول

وفي ضوء .وذلك بوسائل االتصالأو خدمة خارج األماكن المعتادة الستقبال العمالءمنتج

أمام عجز نظریة و ،تعدد األخطار التي تواجه المستهلك في مثل هذا النوع من أنواع التعاقد

رؤیة المستهلك لمحل العقد قبل أو أثناء التعاقد تعذرو ،عن توفیر الحمایة لهاإلرادةعیوب 

لم تجد التشریعات ومنها التشریع الفرنسي أساس قانوني ،لسلبیة لوسائل االتصالواآلثار ا

وذلك العدول في هذا النوع من التعاقدتضمن حمایة المستهلك إال بمقتضى تقریر حق

السالف الذكر والتي تضمنت حق المشتري خالل1988من قانون 1المادةاستنادا إلى 

.إما الستبدال المبیع أو رده مع استرداد الثمنسبعة أیام في الرجوع على البائع

اق ممارسة هذا الحق في هذا نطبتحدیدنه قامفإننا نجد أصلى هذا النوبالرجوع إ

تقنین االستهالك الفرنسي كما استثنى ،رها المشرع الفرنسي على المنتجاتحیث قصالنوع

المدة القانونیة التي من كما حدد،فیهابعض الحاالت التي ال یمكن إعمال حق الرجوع

.1من تاریخ تسلیم المبیعتحسبیتم ممارسة الحق في العدول وهي سبعة أیامخاللها

البیع بالمنزلحق المستهلك في العدول في-ج

تضمنتفي العدول في البیع بالمنزل، أین حق المستهلكالقانون الفرنسي في وردلقد

للمستهلك متعلق بالبیع بالمنزلوال1972دیسمبر 22من قانون 04والمادة 03المادة

على التأكیدمع ،أیام من التوقیعبعد التوقیع علیه وذلك في حدود سبعةن العقدبالعدول ع

ؤثر تسلیم یوالهمننقدیةأحقیة المستهلك في العدول وعدم أحقیة البائع في تلقي دفعات 

.860..851للتفصیل أنظر: عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص ص - 1
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لمشرع الفرنسي بمقتضى هذا القانون إلى حمایة اویهدف.1المبیع على ممارسة الحق

لعقد صفقات تجاریة أو بیع السندات المالیة لمستهلك من طرف التجار الذي یسعونا

فاستوجب المشرع أن ینص هذا البیع على ،بالمنزل من خالل هذا النوع من أنواع التعاقد

د والتي تمارس دون أیة العقوالتي یجب أن ترد في جزء قابل لالقتطاع عن نازلرخصة الت

وتمارس خالل سبعة أیام.وتشمل الشخص الطبیعي دون المعنويمقابل

تهلك في العدول في القرض العقاريحق المس- د

حق المستهلك في العدولممارسة بشأنمن التطبیقات التي أوردها المشرع الفرنسي و 

تراض العقاريقباالالمتعلق 596-19رقم قانون أصدرأین القرض العقارينجده في مجال 

همقدم القرض العقاري ملزم بالبقاء على عرضف.1993یة المستهلك وكذا قانون حما2سابقا

وال لمشروع القروض المعروض علیهمن تاریخ تسلیم المقترضایومثالثینمدة ال تقل عن 

جب علیه بل یجوز للمقترض قبول هذا العرض قبل عشرة أیام من تاریخ تلقیه العرضی

.3ثم قبول هذا العرضالتریث حتى انقضاء المدة

تنص على أن یلتزم المقترض وال من تقنین االستهالك312L-10ةالمادنجد كما 

ي في هذه الحالة ومهلة الترو إال بعد عشرة أیام من تاریخ استالمهیستطیع أن یقبل العرض

العقاري من تعقیدات به هذا القرضلة في ذلك ما یتسم والعاثالثین یومیمكن أن تصل إلى

.4وما یحتاجه من مبالغ كبیرة یجب أن تدفع

.121،122للتفصیل أنظر: زعبي عمار، مرجع سابق، ص ص - 1
2 - Loi N⁰ 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des
emprunteurs dans le domaine immobilier, www.legifrance. Fr
3- IDEM.
4- Art 10-L312 :« L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’ elle
indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par
l’emprunter».

http://www.legifrance/
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ائريز : تطبیقات الحق في العدول في التشریع الج2

الجزائریة، فنجد أن المشرع قد أما بالنسبة إلقرار هكذا حق في المنظومة القانونیة 

نص على نطاق تطبیقه لكن بمقتضى أحكام خاصة، وذلك في عقد التأمین ونشاط الترقیة 

من قانون تنظیم نشاط الترقیة 32العقاریة وقانون النقد والقرض، إذ نص بموجب المادة 

مشروع على امكانیة فسخ عقد حفظ الحق في أي وقت خالل انجاز ال04-11العقاریة رقم 

العقاري وذلك بطلب من صاحب حفظ الحق مع استفادة المرقي العقاري من اقتطاع بنسبة 

خمسة عشر بالمائة من مبلغ التسبیق المدفوع.

11-03من أمر رقم 1/3،4مكرر 119كما نص على هذا الحق بموجب المادة 

اكتتب تعهدا ، إذ نص على مكانیة أي شخص 2010المتعلق بالنقد والقرض والمعدل سنة 

النسبة لقانون االستهالكبأیام من تاریخ التوقیع على العقد. و 08أن یتراجع عنه في أجل 

03-09من قانون رقم20المادة نص بموجبصحیحا ن قبول المستهلك للقرضوحتى یكو 

ضرورة استجابة عروض القرض االستهالك للرغبات المشروعة للمستهلكین السیما على 

لمسبق وطبیعته ومضمونه ومدة االلتزام إضافة إلى أجال التسدید.شفافیة العرض ا

نطاقه وذلك لقول أن حق المستهلك في العدول عن التعاقد تم تنظیمه وتحدید لنخلص

إلقدام باحمایة فعالة للمستهلك كمتعاقد ضعیف قد یشرع في بعض الحاالت یمثل باعتباره

هذه الرخصة القانونیة.تخویلهأن العقد ال یستجیب لحاجیاته فتمعلى التعاقد ثم یتبین
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ما بعد البیع وخدمةااللتزام بالضمان القانوني الخاص إقرارالمطلب الثاني:

لجأت التشریعات الخاصة بحمایة المستهلك وبهدف تعزیز مركزه القانوني اتجاه 

إلي إقرارالخدمة لرغباته واحتیاجاتهب المبیع أوحتى یستجیو ،المحترف بعد ابرام العقد

من شأنه أن یضمن صالحیة المبیع . هذا االلتزامیا جدیدا على عاتق المهنيالتزاما قانون

لمنصوص علیه في التقنین دون االكتفاء بأحكام الضمان القانوني استعمال المخصص لهلال

ونظرا لما كونها ذو طبیعة اتفاقیة،في أغلب األحیان لحمایتهلیست فعالةباعتبارهاالمدني

لعاجز فنیة اتجاه المستهلك العادي واو من خصوصیات تقنیة نتوج أو الخدمةیتمیز به الم

المشرع الجزائري بمقتضى وهو ما أكده.1ل المحترف ذلكمكوناتها وقد یستغعن تفهم

بحمایة المتعلق03-09وما تضمنه القانون الحالي رقم سابقا 02-89رقم القانون 

شروط وكیفیات وضع المتعلق ب،327-13وكذا المرسوم التنفیذي رقم المستهلك وقمع الغش

.2ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ

ما بعدلاللتزام بالضمان القانوني الخاص وخدمةالطبیعة الخاصة لىوللوقوف ع

یستوجب علینا الوقوف ومدى فعالیته في حمایة المستهلك الملقى على عاتق المهني البیع

ن ذاتیة واستقاللیة هذا االلتزام (الفرع الثاني).بیا(الفرع األول)معند مفهوم هذا االلتزا

بالضمان القانوني الخاص وخدمة ما بعد البیع مالفرع األول: مفهوم االلتزا

المحترف بمرحلة تنفیذ العقد والمتمثل بفرض التزام علىیع الجزائريإن تدخل التشر 

ة النظام في االلتزام بالضمان بمقتضى قواعد ال یجوز االتفاق على مخالفتها یعد تطبیقا لفكر 

.3الذي تهدف أحكامه إلى حمایة الفئات االجتماعیة الضعیفةالعام االقتصادي الحمائي

.35بن بوخمیس علي بولحیة، مرجع سابق، ص -1

، یحدد شروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات 2013سبتمبر سنة 26مؤرخ في 327- 13ي رقم مرسوم تنفیذ-2

.2013-10-02، صادر في 49حیز التنفیذ، ج.ر عدد

.113جرعوت الیاقوت، مرجع سابق، ص - 3
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األساس و ت تقریرهالتطرق إلى مقتضیاولتحدید مفهوم هذا االلتزام القانوني ینبغي 

.(ثانیا)إعطاء تعریف لهثم(أوال)القانوني له

بعد البیعلتزام بالضمان القانوني الخاص وخدمة مااال أوال: مقتضیات إقرار

جاء نتیجة لقصوراللتزامبحمایة المستهلك لهذا االتشریعات الخاصةن تقریرإ

المتعلقة بضمان العیوب الخفیة وضمان التقنین المدني و منصوص علیها في األحكام ال

لمستهلك األمر الذي أدى بالقضاء الفرنسي ي توفیر الحمایة الفعلیة لصالحیة المبیع للعمل ف

في مواجهة المهني المحترف.الفعلیة للمستهلكالحمایة اعد حتى تحققتلك القو تطویرإلى 

المستهلكقصور أحكام التقنین المدني في حمایة :1

قد تضمنت حمایة للمتعاقدنجد أنها الجزائريبالرجوع إلى أحكام التقنین المدني

وذلك م صالحیة المبیع للعمل مدة معینةعدو اتجاه العیوب الخفیة المتعلقة بالمبیع أ

تعلقة المم -ق386المادةو تعلقة بأحكام ضمان العیوب الخفیةم الم.ق379المادةبمقتضى 

إال أنه من خالل استقراء تلك النصوص نجدها حسب ما .بضمان صالحیة المبیع للعمل

:لالعتبارات التالیةحمایة الفعلیة للمتعاقد المستهلكیراه الكثیر من الفقه ال تشكل ال

واعد لیست فعالة لحمایة المستهلك بالنظر قعد المتعلقة بضمان العیوب الخفیةتعد القوا-أ

وبالنظر ت وجود العیببإثباالمضروررفع الدعوى خاللها وٕالزام یجبلمهلة القصیرة التي ل

تقنیة و خصوصیات فنیة إلى ما یتمیز به المنتوج أو الخدمة المعروضین لالستهالك من

.1ل المحترف ذلكفسه عاجزا عن تقدیم مكوناتها فیستغیجد المستهلك العادي نوتكنولوجیة

العیب بالنسبة للمنتجات الخطرة منتجات الصیدلةضمان أحكامنجد قصوركما-ب

أین ال یستطیع المستهلك المریض الرجوع إال على الصیدلي لضمان الطبیةالكیماویات و 

.20اإلسكندریة، ص محمد حسین منصور، ضمان صالحیة المبیع للعمل مدة معینة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، - 1
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لحقه عیب خفي غیر كذلك یقع علیه عبء إثبات أن الدواء قد .على منتجهالعیوب ولیس 

إلى أن باإلضافةماال یقدر علیه،عیب التصمیم وهو أوعیب التصنیع،صالح لالستهالك

ها في مدة قصیرة في حین أن اآلثار الضارة المتولدة عن دواء معین عهذه الدعوى یجب رف

.1قد ال تكتشف إال بعد وقت طویل

ها سواء إثباتروط المجحفة التي تضمنتها وصعوبةلشلنجد قصور تلك األحكامكما-ج

لمنتوج الفنیة المركبة في غالبهابیعة اطوذلك نظرا ل.خفیاقدیما و و إثبات العیب أنه مؤثرا 

یسمح لتفسیر القواعد العقدیة تفسیرااألمر الذي استدعى بالقضاء الفرنسي إلى محاولة

.2بإنشاء التزامات غیر منصوص علیها قانونا

إلى القضاء نتیجة رفض لجؤهتكالیف الدعوى التي یتحملها المستهلك في حالة كذلك- د

افة إلى أن باإلض.الخبیرو تعاب المحاميبـأالتي تتعلقوبالضمانمالبائع قبول االلتزا

،یعطي وسائل قد تكون غیر مالئمة للمستهلكبشأن الضمانأحكام القانون المدنيإعمال 

قفقد ال تحقتعویضه إذا كان العیب جسیمامعالمبیع تبقاءاسأو ومنها رد المبیع المعیب 

فقه أنه من العسیر أن لذلك اعتبر ال.3للمستهلك الرغبات التي كان یسعى إلیهاتلك الخیارات

یلحق أساسا لتعویض ما دوا من أحكام الضمانالتقنین المدني الفرنسي قد قصیكون واضعو

معروفة وقت وضع البساطة المنتوجات حیث كانت أمواله المشتري من أضرار في نفسه و 

.4المبیع أو فائدتهعیب یقتصر على إنقاص قیمةالي كانت تجعل أثرالتقنین المدن

ال تضمن سوى فهيج.م.ق386المادة في ةالصالحیة المقرر قصور أحكامنجدكما-هـ

التي لناتجة عن المبیع األضرار ادونة المبیع المقتني من طرف المشتري المتعاقدصالحی

.90سي یوسف زاهیة حوریة، مرجع سابق، ص - 1
.41بن علي محمد حاج، ''مسؤولیة المحترف...''، مرجع سابق، ص - 2
.264،265بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن...، مرجع سابق، ص ص- 3
.38، ص 1990سید حسن، االلتزام بالسالمة في عقد البیع، دار النهضة العربیة، القاهرة، علي- 4
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م دیة لاللتزاباإلضافة إلى الطبیعة العق.ال تربطه عالقة تعاقدیة بالبائعالغیر ممنتمس

.1الضمان أو إنقاصه أو إسقاطهمخالفتها بزیادةاالتفاق علي بضمان الصالحیة التي تجیز

دور القضاء في تطویر قواعد االلتزام بالضمان القانوني:2

تدخل القضاء الفرنسي لصالح الشخص المتضرر ظل المعطیات المذكورة أنفا في

من القانون1645المادة توسع في تفسیر و لنصوص ضمـان العیوب الخفیةویرتطأجرى و 

:من خاللالمدني

في جمیع األحوال بحیث یلتزم البائع:المبیعالمهني بعیوباض علمالنص على مبدأ افتر -أ

الناتجة عن عیب المبیع دون إثبات المتعاقد األخر سوء النیة أو الخطأ تعویض األضرار ب

ضرور عن إثبات مشقة المستهلك المان القضاء الفرنسي یهدف إلى تخفیففك.2الجسیم

بعیب الفنیةقائمة على افتراض أن البائع لدیه المعرفةقرینةعیب المنتوج من خالل

هر هناك اختالف فقهي في تحدیدلكن ظمحترفا.اوجود في السلعة كونه تاجر الصناعة الم

بسیطة قابلة إلثبات العكس مثلها مثل قرینةمنهم من یرى أنها ،لهذه القرینةةیالطبیعة القانون

العكس بالنظر إلى الهدف المبتغى إلثباتومنهم من یرى بعدم قابلیتها .3القرینة القضائیة

.4من عیب المنتوجاتهو تحقیق حمایة فعالة للمتضررو من ورائها 

بتعویضبطالن شرط إنقاص الضمان أو إسقاطه ومن ثم یلتزم البائعالنص علي -ب

ویكون الشرط باطال بندا یقضي بإعفائهالمشتري عن عیب منتوجاته حتى ولو تضمن العقد 

المشتري في العقد بأنه یقبل الشراء بالحالة التي وجد علیها المبیع.هر ولو أقحتى

شعباني حنین نوال، التزام المتدخل بضمان سالمة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل - 1

لعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق وا

.61، ص 2012
.115أقصاصي عبد القادر، مرجع سابق، ص - 2
.41بن علي محمد حاج، ''مسؤولیة المحترف...'' ، مرجع سابق، ص - 3

4- MAZEAUD (H), La responsabilité civile du vendeur fabricant, R.T.D.C, Paris, 1970, p 616.
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إذ یحرم .أنها كانت محدودیة النطاق الشخصيمن سلبیات دعوى ضمان العیب الخفي -ج

،على البائع األخیرفي الرجوع ه فقطحقینحصرتج و نالمستهلك في الرجوع بدعوى على الم

ه لیصبح لإلى المشتري األخیرالضمانإال أن القضاء الفرنسي استقر على انتقال دعوى 

الحق في رفع دعوى الضمان نتیجة لمنتج بل مد القضاءهو كذلك دعوى مباشرة ضد ا

أفراد أسرة المشتري المتضررین.حتي العیب إلى 

إلى التوسع في مفهوم العیب الموجب للضمان أو في مفهوم عدم كما عمد القضاء- د

الصالحیة لالستعمال من خالل القول بأن وجهة استعمال الشيء تتحدد في ضوء األغراض 

ذلك الغرض أي بلم رض فیهم العتالمنتج أو البائع یفوأنیهدف إلیها المستهلكالخاصة التي 

.1القانون الفرنسيي دون المعیار الموضوعي الذي تبناهالذاتياعتماد المعیار الشخص

وخدمة ما بعد البیعخاصثانیا: التكریس القانوني لاللتزام بالضمان القانوني ال

ري بحمـایة المتعاقد المستهلك حتي في مرحلة ما بعد إبرام المشرع الجزائلقد اهتم 

إلبرام العقدة كبقل أهمیة عن حمایته في المرحلة السابقة أو المواتال وهي حمایة،العقد

خاصة في ظل تزاید األخطار التي قد یتعرض لها المستهلك من تلك المنتجات أو الخدمات 

،هحاجیاتالمنتجات والخدمات لانیة استجابة تلك ونظرا لعدم إمك،للعیوب التي قد تشتملها

إقرار التزام قانوني ذو طبیعة خاصة بموجب نصوص قانونیة به إلىي أدىاألمر الذ

06المادة فسابقا كانت تنص.2خدمة ما بعد البیعالمهني بالضمان و امالتز وهو خاصة 

ل منتوج على كینصبواعتبرت أن الضمان القانوني لى هذا االلتزامع02-89رقم قانون 

خدمات.إلى أداء الویمكن أن یمتد

، ص 2007فتاك علي، تأثیر المنافسة على االلتزام بضمان سالمة المنتوج، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، - 1

.83..75ص
.69،70شعباني حنین نوال، مرجع سابق، ص ص - 2
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نص المشرع على االلتزام إذ03-09كما تم تقریر هذا االلتزام بمقتضى قانون رقم

تي تعتبر من على االلتزام بخدمة ما بعد البیع وال، وكذامنه13بموجب المادة بالضمان

في «منه على تنظیم عملیة خدمة ما بعد البیع: 16ألزمت المادة ف.مستجدات هذا القانون

، ...،وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طریق التنظیم،إطار خدمة ما بعد البیع

.»المعروض في السوقیتعین على المتدخل المعني ضمان صیانة وتصلیح المنتوج

- 13صدر المرسوم التنفیذي رقم 03-09من القانون رقم 13المادة لنص وتطبیقا

نصت حیث.شروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذبالمتعلق 327

التزام كل متدخل بتسلیم المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البیع منه على04المادة 

كما استوجب المرسوم خدمة.و تقدیم ویكون مسؤوال عن العیوب الموجودة أثناء تسلیمها أ

منه علي مدة الضمان والتي یجب أن ال تقل عن 06المادة تضمنتتقدیم شهادة الضمان، و 

ستة أشهر.

ترف أو غیره بل حفرق في وجوب الضمان بین المتلم اأنهما یمیز هذه النصوصو 

النص على أن منح المستهلك إمكانیة تجربة و یرد على عارض السلعة أو المنتج، كما تمه

نجدها قد جعلتو .1مالمنتجات والخدمات لیس من شأنه إعفاء المحترف من هذا االلتزا

بالرجوع إلى نصوص المرسوم كذلك .نوني یشمل المنتجات والخدماتااللتزام بالضمان القا

، وٕانما جاءت بصفة عامةةنجدها لم تشترط شروط العیب الواردة في القواعد العامالتنفیذي

ه غیر صالح لالستعمال بحیث على المحترف أن یضمن سالمة المنتوج من أي عیب یجعل

ال في تأدیة أن یجعل تنفیذ الضمان معلق على شرط یتمثل مث، وال یمكنالمخصص له

خدمة من المستهلك.

، مرجع سابق.327-13مرسوم تنفیذي رقم - 1
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خدمة ما بعد البیع لتزام بالضمان القانوني الخاص و ا: مضمون اال لثثا

وما بعدها من 13المادةبالرجوع إلى النصوص التنظیمیة المعنیة بهذا االلتزام وكذا 

قانوني نجد أن هذا االلتزام یتضمن االلتزام بالضمان القمع الغشقانون حمایة المستهلك و 

وكذا االلتزام بضمان خدمة ما بعد البیع بعد انقضاء فترة )1(للمنتوج من أي عیب من جهة

.)2(الضمان القانوني من جهة أخرى

االلتزام بالضمان القانوني الخاص:1

وكذا المرسوم هلك وقمع الغشمن قانون حمایة المست13المادةوهو ما تضمنته 

الخفیة المقرر اللتزام بضمان العیوب ليقانونوالذي جاء یمثل بدیال.327-13ي رقمالتنفیذ

ر مبیع صالح لالستعمال المحترف بتوفیالتزام«:د العامة والمقصود به هوفي القواع

المشتري عن عیب عدم صالحیته المخصص له وعند االقتضاء یلتزم بتعویض

العیوب الخفیة یقوم االلتزام بضمانى الضمان القانوني المدني وبالرجوع إل.1»لالستعمال

بالرجوع و .لالتفاقتبعا وطبیعة المبیع أله حسبالمبیع لالستعمال المعدعلى ضمان قابلیة

وج كل عیب یجعل المنتر العیب الموجب للضمانعتبفی327-13رقم المرسوم التنفیذيإلى

.وهو نفس المعیار الذي تبناه القانون الفرنسي،غیر صالح لالستعمال المخصص له

المفهوم الماديبتغلیبى بین من یر ،ن العیب الموجب للضمانبشأر خالفثاو 

لضمان بغض النظر عن مدى یوجب اعیبي یعتبر أن كل آفة أو نقصان تمثلللعیب والذ

د بالعیب إال بالنظر لمدى  عتال یفالوظیفيو االتفاقيالمفهوم بتغلیبقال ومن.2استعماله

.هاستعمال

.69فتاك علي، مرجع سابق، ص- 1
2- GHESTIN (j), Conformité et garanties dans la vente L.G.D.J, Paris, 1983, p17.
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قدم میزة للمستهلك تتمثل في یأن بضمان المنتوجات التزام من شأنهیعتبر االلتزامف

یعدمجرد حدوث خلل خالل فترة الضمانإذ ،ات عدم صالحیة المبیعإعفاءه من عیب إثب

من إال خطأ المتدخلضت، فهو ال یهعلى أن هذا مرتبط بصناعة الجهاز أو تصمیمقرینة

.1فیستبعد من نطاقه خطأ المستهلك أو الغیر

بخدمة ما بعد البیعمااللتزا:2

زء ال یتجزأ من جعد البیع اعتبرها المشرعمن النصوص القانونیة أن خدمة ما بیتبین

تكون بمقابل بعد فهيكانت تتبع الضمان من حیث مجانیتهفهي وٕان االلتزام بالضمان

المقترحة بعد إبرام العقد والمتعلقة مل جمیع األداءاتویقصد بها أن تشاء فترة الضمانانته

أو.المعنى الواسعأي وتركیبصیانةو صالح كاإلنت طریقة أداءها بالشيء المبیع مهما كا

األداءات التي تكون بمقابل وال تدخل في ثمن المبیع ومن تم یتم اإلصالح أو التركیب 

.2لمدة أطولحافظ على الشيء المبیع ومن شأنها أن تیقالمعنى الضأي بمقابل 

وهو من المستجدات التي جاء بها ،یشكل حمایة أكبر للمستهلكهذا االلتزاموٕاقرار

نتوج وعلى توفیر تدخل على توفیر الوسائل الالزمة للعنایة بالمقومیو ، 03-09رقم قانون 

كثیر ما االقتناء و بعدتتمشمل كل أنواع الخدمات التيیو ،هوتصلیحن لصیانتهمؤهلیعمال

التزام البائع بصیانة المبیع والمحافظة یشملوهو.3یجهل المستهلكون أنه التزام بقوة القانون

تري إلى یهدف إلى توفیر ضمانات تطمئن المشو الة سلیمة یكفل استمراره في عملهعلیه بح

.4وهو یغطي كل خلل یطرأ على السلعةأن المبیع یستعمل بكفاءة

.663شعباني حنین نوال، مرجع سابق، ص - 1
.386،387بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن...، مرجع سابق، ص ص- 2
.69،70شعباني حنین نوال، مرجع سابق، ص ص- 3
عبد علي الكعبي، سالم الزهرة عبد اهللا، ضمان صالحیة المبیع للعمل مدة معینة: دراسة في التقنیات هادي حسین - 4

.11- 10، ص ص2007المدنیة العربیة، د. ب. ن، 
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الثاني: ذاتیة االلتزام بالضمان القانوني الخاص وخدمة ما بعد البیعالفرع

أو ني المتعلقة بضمان العیوب الخفیةنظرا لعدم فعالیة واستجابة قواعد التقنین المد

تقریر قواعد تتعلق تمالمستهلك.مایة مدة معینة لضرورات حللعملضمان صالحیة المبیع 

األمر للعقود التنظیممن خالل د البیع ذات استقاللیةالمهني بالضمان وخدمة ما بعبالزام

وسع في مجال فتم الت. 1فیها المحترف المهني بمركز اقتصادي وفني متمیزیتمتعالتي 

المعروف في في مجال الضمان هدفها تشجیع وتشدید الضمانقانونیةسن قواعد بالحمایة 

اریة تعود إلرادة لیس مسألة اختیفي إطار النصوص المستحدثةأین أصبحالقواعد العامة

یعتبر من النظام العام تم تنظیمه بموجب قواعد آمرة.المحترف وٕانما

للضمانوجبأوال: التخفیف في شروط العیب الم

المدني فإنه حتى یستطیع المشتري الرجوع على البائع بالرجوع إلى أحكام القانون

:شروط تكمن فيیستوجب توافر الخفیةدعوى ضمان العیوب ب

.وقت التسلیم الفعلي للمبیعوجوده في أي قدیما وأن یكوناكون العیب مؤثر یجب أن ی-

یجب أن یكون العیب خفیا ال یستطیع الفحص و المشتري.دىغیر معلوم لوأن یكون-

وال یستطیع المشتري الرجوع على البائع إال إذا وي الخبرةذالعادي اكتشافه إال من خالل 

مما .2تعمد في إخفاء العیب غشا منهأكد له خلو المبیع من العیوب أوأثبت أن البائع

القضاء إلى بتأثره بالمشرع فعمدلشروط شروط مجحفة في حق المستهلكیجعل هذه ا

تأثیر الخلل و رة الضمان في المنتوج خالل فتتلك الشروط واشتراط حدوث خللالتخفیف في

أو العیب على صالحیة استعمال المنتوج.

.35، مرجع سابق، صعلي بن بوخمیسبولحیة- 1

، 1990المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ین، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان نمحمد حس-2

.123ص 



لتحقیق التوازن العقدي في عقود االستھالكالقانونیة: دعامة الضماناتالفصل األول:     	

114

یصیب فقد العیبتتعدد صور:عیب في المنتوج خالل فترة الضمانشرط حدوث- 1

یضمنهوحتى أو نوعیة أو مستوى أداء الخدمة. على كفاءةأو جزئیا أو قد یردالمبیع بأكمله 

حسب طبیعة السلعة أو معینة تختلفمتدخل یجب أن یحدث العیب خالل فترة زمنیةال

من 16المادة وذلك بمقتضى من یوم التسلیمالخدمة على أن ال تقل عن ستة أشهر

من النظام العام ال یجوز االتفاق وتعتبر مدة الضمان هذه.327-13لتنفیذي رقم المرسوم ا

الوزاري ذلك صدر القرارلاقوتطبی.قل إال بموجب تنظیم خاصاألعلى مخالفتها إلى 

أورد عدة مالحق تتضمن المشترك المتعلق بتحدید مدة الضمان حسب طبیعة السلعة والذي

سلع و والكهربائیة ةمنزلیالسلع الكهرو منهاعةلتحدید مدة الضمان والتي تختلف باختالف الس

.1اللعب وسلع أخريو التجهیزاتو السلع الهاتفیة و سلع العنایة و اإلعالم االلي والمكتبة 

خالفا للقواعد العامة التي یمكن أن تسمح محميوهذا ما یجعل مركز المستهلك 

لتسلیم نجد أن المشرع قد أوجب وحتى یتم إثبات زمن ااء.عفباالتفاق على اإلنقاص أو اإل

دة مالمتدخل تقدیم شهادة الضمان التي تتضمن بیانات عن الضامن نوع  المنتوج و على

تفاق على اإلنقاص من مدة الضماناالیجزجد أن المشرع لم ولتحقیق التوازن ن.2الضمان

.تفاق على زیادة مدة الضمانأجاز االلكن

ویعد هذا المعیـار :على صالحیة المبیع لالستعمال المخصص لهشرط تأثیر العیب- 2

م.-ق1641المادة المشرع الفرنسي المعیار الذي نص علیهالذي اعتمده المشرع الجزائري 

مما الصالحیة لالستعمالضع معیار لتحدید یلم نجده327-13رقم المرسوم وبالرجوع إلى 

طبیعة ،یتم الرجوع إلى المعاییر المعمول بها في القانون المدني وهما معیارین موضوعین

ل بهذه المنافع. خالشيء والتي من خاللها یتم تحدید المنافع المقصودة منه والعیوب التي ت

، صادر 03، یحدد مدة الضمان حسب طبیعة السلعة، ج.ر عدد 2014دیسمبر سنة 14قرار وزاري مشترك مؤرخ في - 1

.2015-01-27في 

.65شعباني حنین نوال، مرجع سابق، ص - 2
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یكون فن العقد الغرض المقصود من المبیع من خالل تضمیمضمون العقدوكذا معیار

االلتزاموبالتالي فإن.1لتحدید العیب الموجب للضمانالمشرع قد تبنى المعیار الوظیفي

.إثبات عدم صالحیة المبیع للعملبءعیعد میزة المستهلك حیث یخففالضمانب

بالضمانمبااللتزاثانیا: التوسیع في نطاق األشخاص المدینة

المستهلك مقتضى أحكام قانون حمایةببالضمان المقررةمن ممیزات قواعد االلتزام

البحث عن المسؤول الحقیقي للضرر عناءأنها قواعد خففت عنه،النصوص التنظیمیةو 

العرضكل متدخل في عملیة علىحق الرجوعإذ من خاللها خول له،الذي لحقه

.2لالستهالك عن طریق الدعوى المباشرة

یعد المنتج المدین األول في االلتزام :التزام المنتج أو الصانع النهائي بالضمان:1

فهم مدینون بالتضامن في مواجهة المشتري وفقا لما منتجینوفي حالة تعدد البالضمان

.3القضاء الفرنسيیهعلاستقر

یكون الموزع كذلك ملزم بالضمان في مواجهة المستهلك حیث :التزام الموزع بالضمان:2

لمصلحة ن ثم یمكن القول أننا بصدد اشتراطوم.ن المكان الذي اقتنى منه السلعةأیا كا

.4صالح المنتوج لصالح المستهلكإبمفیه الموزع في مواجهة المنتج بااللتزایتعهد الغیر

حیث منهم من یقیمه،زع بالضمانفسیر أساس التزام المو ونجد أن الفقه اختلف في ت

مواجهته إذا كانت اإلنابة كاملةفیستفید المشتري من دعوى مباشرة فيابةاالنعلى أساس 

راط على أساس االشتومنهم من یعتبره.وفي مواجهته ومواجهة البائع إذا كانت اإلنابة ناقصة

.369،370سابق، ص صبودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن...، مرجع - 1
.120جرعوت الیاقوت، مرجع سابق،  ص- 2
.93نقال عن سي یوسف زاهیة حوریة، مرجع سابق، ص- 3
.43بولحیة علي بن بوخمیس، مرجع سابق، ص - 4
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وعقد تبعي المنتجو المستهلكقیقي بین من یفسرها على أساس وجود عقد حو .لمصلحة الغیر

.1مبرم مع الموزع

حكم ببائعا أو وسیطا قائم بالتوزیعومن ثم فإن المدین بالضمان قد یكون صانعا أو

ینتمون إلى فئة المهنیون و محل التعاقد، صص فني في مجال السلعما یتمیز به من تخ

.مسؤولیتهمالتشدید فيستدعىلهم هیمنة على الروابط التعاقدیة األمر الذي االذین 

ثالثا: بطالن االتفاقات المخالفة ألحكام االلتزام بالضمان

خارج نطاق قواعد االلتزام بضمان العیوب من أسباب تقریر قواعد لاللتزام بالضمان 

جأ في كثیر من إذ یلبالنظام العاموعدم تعلقهااألخیرة لهذهاالتفاقيهو الطابع لخفیة ا

تضمن ابنودإلى تضمین عقودهماالقتصادي و الفني نظرا لمركزهملمحترفوناالحاالت

الضمان أو التخفیف من مسؤولیتهم األمر الذي استدعي إلى سن نصوص إعفاءهم من

تحظر مثل تلك االتفاقات واعتبارها باطلة.قانونیة خاصة

أسباب بطالن االتفاقات المخالفة ألحكام الضمان:1

تقریر بطالن الشروط التي تتضمن اإلعفاء أو ليإأدتأسباب التي جمل الفقهی

حیث یعتبر المحترفصفةأن منها یرجع إلى ،بالضمانخفیف من مسؤولیة المدینالت

مد إخفائه إذ یعتبر في حالة علمه بالعیب ویتعال لما یكون هناك ثبوت لسوء نیتهالشرط باط

لآلداب الحسنة.وأن إعمال هذا الشرط یعد منافیا،مدلساوعدم إخطار المشتري به یجعله

إلى حمایة خاصة من شأنها أن تهدف إلى تحقیق اجة المستهلكحكذلك من تلك األسباب

أن و ،م بینهماعدم التوازن القائمعالجة و اتالتقارب بین الطرفین في میدان المعرفة والمعلوم

مقتضى تلك القوة االقتصادیة للمهني من حیث الواقع مفروضة على المستهلك بتلك الشروط 

والتي من خاللها یحصل المهني على مزایا مبالغ فیها.

.388،389بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن...، مرجع سابق، ص ص- 1
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األساس القانوني لبطالن االتفاقات المخالفة ألحكام الضمان:2

نجد أن المشرع ،ضمان العیب الخفي أو اإلعفاء منهبخصوص بطالن شروط تحدید 

المادةأین نصت،المتعلق بإعالم وحمایة المستهلك19781الفرنسي تدخل بمقتضى قانون 

لجنة الشروط التعسفیة في بعد أخذ رأي مجلس الدولة لعلى اسناد«منه: 9فقرة -35

ونطاق المسؤولیة التبعةالشروط المتعلقة بالتسلیم تحملأو منعتحدید أو تنظیم

بطالن أو إلغاء على 464-78من المرسوم رقم 02وكذلك نصت المادة .2»والضمان

اء مسؤولیة المهني اتجاه المستهلك نتیجة إخــالله غالشروط التعسفیة التي تهدف إلى إل

.لك االلتزام بضمان العیوب الخفیةبما في ذهبالتزامات

من المسؤولیة أو لتشریع الجزائري فنص على بطالن شروط اإلعفاءلأما بالنسبة

إن الضمان «على:سابقا التي كانت تنص02-89رقمقانونمن 07المادةبموجبتقییدها 

من هذا القانون حق للمستهلك دون مصاریف إضافیة06المادةالمنصوص علیه في 

المادةبموجبالمشرعوهو نفس المعنى أقره.»طلقوكل شرط مخالفا یكون باطال بطالن م

باطال.الضماني مخالفا ألحكام هذا اعتبر كل شرط یأتإذ03-09رقم انون قمن 13-5

التزام المهني بالضمانبعا: تنفیذ را

المهني ارإخطمن خالل قیام المستهلك بلتزاماالهذاكیفیة تنفیذتلك النصوصتضمنت 

.)2(منح المستهلك عدة خیاراتبتنفیذ التزامه یتولىل)1(خالل الفترة المحددةبظهور العیب

1- Loi N⁰ 78-23, op.cit.

2 - Art 35 :« Dans les contrats conclus entre professionnels et non- professionnels ou
consommateurs , peuvent être interdites , limitées ou règlementées, par des décrets en
conseil d’Etat pris après avis de la commission instituée par l’article 36, en distinguant
éventuellement selon la nature des biens et des services concernes, les clauses relatives au
caractère détermine ou déterminable du prix ainsi qu’ à son versement, à la consistance de
la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l’étendue des responsabilités et
garantes…», Loi N⁰ 78-23, op.cit.
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إخطار المستهلك المتدخل بوجد العیب:1

على المستهلك أن یخطر یتعینأنهعلى327-13تنفیذي رقمالالمرسوم نص

إجرائیا من مقدمات دعوى الضماناإلخطار عمالویعد،خل بالعیب بمجرد ظهورهالمتد

تفاقمه قبلبالخللاإلخطارأن یسرع في یستحسن علیهو .لمبیعلقبولهیفهم سكوتال حتى

بحیث یمكن أن یلزم المستهلك بشكل معین لإلخطاروال .1وما یترتب عن ذلك من أضرار

ما یلعبه وتكمن أهمیة اإلخطار في ،خرىوسیلة أبأیةمع اإلشعار باالستالم أو یتم برسالة

.2أو بالنسبة لطبیعة المبیعللملتزم بالضمانء بالنسبة من دور سوا

حقوق المستهلك اتجاه الملتزم بالضمان:2

للمشتري اتجاه البائع المدني نجد أن الخیارات الممنوحةبالرجوع إلى أحكام القانون

محدودة تتمثل في المطالبة إما برد المبیع مع و مقیدةخیارات ضمان العیوب الخفیةالملتزم ب

التعویض لما في حین یكتفي بمع التعویض حالة كان الخطأ جسیمرد الثمن أو اإلبقاء علیه

ویقر بمنح المستهلك خیارات ثالثة هذا النقصلیتدارك المشرع.یكون الخطأ غیر جسیم

والمتمثلة في خیار 327-13المرسوم التنفیذي رقم وكذا03-09قانون رقم تضىبمق

.خیار رد الثمنو خیار استبدالهو إصالح المنتوج 

المستهلك أن یختار حیث هلناك عدم تفصیل بشأن هذه الخیاراتلكن نجد أن ه

یتم من خالل تنفیذ إحداها أم أن تنفیذها"أو" لفظوجودلظأحد األوجه الثالثة خاصة في 

معامالت والذي یخدم لكن ومراعاة لمبدأ استقرار ال،عذر تنفیذ األخرى حسب الترتیبإذا ت

.3تنفیذيالمرسوم الفي األخذ بالترتیب الوارد المشتري وجب

، مرجع سابق.327-13مرسوم تنفیذي رقم - 1
.43،44بولحیة علي بن بوخمیس، مرجع سابق، ص ص- 2
.69شعباني حنین نوال، مرجع سابق، ص- 3
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المحترف في جمیع الحاالت أن یصلح إذ علي:في إصالح المنتوجق المستهلك ح-أ

أجل یتطابق واألعراف المعمول قته السیما مصاریف الید العاملة وذلك فيالمنتوج على نف

.1بها وحسب طبیعة المنتوج

أن یكون و وذلك في حالة فشل إصالح المنتوج:حق المستهلك في استبدال المنتوج-ب

في أجل وأن یقدم الطلبالستعمال الكلي أو الجزئي للمبیعدون االعیب جسیما یحول 

یتطابق واألعراف المعمول بها.

مبیع إرجاع البالبدفشل اإلصالح واالستةلاوذلك في ححق المستهلك في رد الثمن:-ج

فیلتزم المحترف برد جزء من الثمن إذا كان المبیع غیر قابل،المعیب مع استرداد الثمن

غیر قابل أو رد كل الثمن إذا كانرفض المستهلك اإلبقاء علیهجزئیا و لالستعمال

لالستعمال كلیا مع التزام المستهلك برد المبیع.

وني الخاصأمام هذه الخیارات المتعددة الممنوحة للمستهلك وفقا ألحكام الضمان القان

یمكن القول أنها قواعد تشكل ،بتحقیق نتیجةالتزام ن هذا االلتزام هووفي ظل اعتبار الفقه أ

حمایة فعالة للمتعاقد المستهلك بالمقارنة مع األحكام التقلیدیة.

االلتزام بضمان السالمة في عقود االستهالكإقرارالمطلب الثالث: 

بغیة تحقیق التوازن الملقاة على عاتق المهنيزاماتالتشدید في االلتفي إطار

في مواجهة األخطار التي قد تمس بصحته وسالمتهو المستهلك الضعیفوحمایةالعقدي 

أحدث الفكر القانوني وخاصة القضاء ،اله من بعض المنتوجات أو الخدماتجسمه وم

ة.السالمالمهني یتمثل في االلتزام بضماناتقــانوني آخر مستقل على عـالفرنسي التزام ق

بیان الطبیعة األول) إلى بیان مفهومه (الفرعتطرق وللوقوف عند حقیقة هذا االلتزام ن

).لثوأخیرا تحدید نطاق ومجال تطبیقه (الفرع الثا(الفرع الثاني)القانونیة له

.46بولحیة علي بن بوخمیس، مرجع سابق، ص - 1
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الفرع األول: مفهوم االلتزام بضمان السالمة في عقود االستهالك

بخروجه لمستهلك فیر أكبر قدر من الحمایة لسعي القضاء الفرنسي إلى تو إطارفي 

ام االلتزام بضمان ل تطویع أحكیوتطویع أحكامه من قبلعامة في التقنین المدنيعن القواعد ا

التزام قانوني مستقل یرد قام القضاء بتقریر،یب الخفيالتوسع في مفهوم العو العیوب الخفیة

ل ببعد من قلیتم وفرضه فیما،تمثل في االلتزام بضمان السالمةفي بعض عقود االستهالك

.1والتشریع الجزائري كالتزام قانوني مستقلالتشریع الفرنسي مثالالتشریعات المقارنة 

وأهمیتهأوال: نشأة االلتزام بضمان السالمة كالتزام مستقل

خاصة من المنتجات ،السالمة من مقتضیات حمایة المستهلكضمان بیعد االلتزام

إذ تعد الصحة والسالمة من القیم التي یجب المحافظة علیها والتي ال یمكن مقارنتها الخطرة

) ثم إبراز 1لذلك سنحاول التطرق إلى نشأة هذا االلتزام (.2اف اقتصادیةمع مجرد أهد

).2أهمیته (

نشأة االلتزام بضمان السالمة كالتزام مستقل في عقود االستهالك:1

منه وذلك في أول حمایةالمصدر الذي أوجد هذا االلتزاملقضاء الفرنسي یعتبر ا

حیث ینشأ في ذمة الناقل أثناء السفر التزام بأن یتخذ كافة ،للمسافر في عقد نقل األشخاص

عویض على أساس المسؤولیة العقدیةویلتزم بالتفراالحتیاطات الالزمة لضمان سالمة المسا

ما حیثخالل التخفیف علیه من عبء اإلثباتلحمایة الفعالة للمسافر من توفیر ابهدف

.3على المسافر إال أن یثبت أن اإلصابة كانت نتیجة للتنقل لتقوم مسؤولیة الناقل

.160علیان عدة، األلیات القانونیة لحمایة المستهلك...، مرجع سابق، ص - 1
2 -CALAIS (A),  Frank (S), Droit de la consommation, 5eme édition, p 247.

نقال عن براسي محمد، أحكام االلتزام بضمان السالمة ''عقد نقل األشخاص البري نموذجا''، من أعمال الملتقى الوطني - 3

جامعة الشلف،، 2012دیسمبر، 06و05الخامس أثر التحوالت االقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستهلك یومي 

. 01ص (غیر منشور)،
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،الصادر من محكمة النقض الفرنسیة1911-11-21ویعتبر القرار الصادر بتاریخ 

القرار الذي أرسى قاعدة تعتبر بمثابة دستور القضاء في فرنسا والتي تقضي بأن عقد النقل 

قواعد وال مجال إلعمالس في تحدید طبیعة مسؤولیة الناقلبین الراكب والناقل هو األسا

أن تنفیذ عقد النقل یتضمن بالنسبة للناقل المسؤولیة عن الفعل الضار ونصت القاعدة على 

.1قل الراكب سالما معافیا إلى وجهتهالتزام بن

أهمها عقد لیشمل عقود أخرىهذا االلتزام من قبل القضاء ع نطاق تطبیقلیتس

إذ یلتزم المنتج أو البائع بتسلیم المستهلك منتج خال من أي عیب قد یسبب له األذى ،البیع

استقر القضاء على ترسیخ قاعدة موضوعیة مقتضاها التزام أین.2الجسماني أو العقلي

بغض النظر ،التعویض عن الضرر الناجم عن عیوب المنتجاتبالمنتج أو البائع المحترف 

فعقد البیع ینشأ هو.وهو المقصود بضمان السالمة،یببوجود الععن علمه أو عدم علمه

وال یمكن لتزام بضمان العیوب الخفیةوز االتجایبل ،شملی،بضمان السالمةاالتزامكذلك

.3األجنبيللبائع أن یدفع عنه المسؤولیة إال بإثبات السبب 

الحیلولة دون وصول هواللتزام من قبل القضاء في عقد البیعاهذاالغایة من فرضو 

ذلك من خالل حكم محكمة وتجسد إلى المشتري والمساس بشخصه ومالهالخطر 

على اعتبار لتتواتر بعدها األحكام.هذا االلتزام في عقد البیعلرالمقر DOUAIاالستئناف

عرض حیاة األشخاص ین تسلیم منتجات خالیة من أي عیبمسؤول عتج أو البائعالمن

.4لحمایة المستهلكیقتضیه العقدتبعيوهو التزاموأموالهم للخطر

.67،68للتفصیل أنظر فتاك علي، مرجع سابق، ص ص- 1
2 -PHILIPPE (M) , LAURENT (A) , Cours de droit civil , les obligation, 6e édition, PARIS, 1995, p
364.

.42بن علي محمد حاج، ''مسؤولیة المحترف...''، مرجع سابق، ص - 3
.09-08هادي حسین علي الكعبي، سالم عبد الزهرة عبد اهللا، مرجع سابق، ص صنقال عن- 4
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عقود االستهالكأهمیة إقرار االلتزام بضمان السالمة كالتزام مستقل في :2

المنتجات لیس لعیب فیها فقط وٕانما لكونها ال تسببها نظرا لإلصابات والحوادث التي 

منتجات بالغة التعقید أو تستجیب لمتطلبات أمن وسالمة المستهلك خاصة في ظل ظهور 

تستجیب لمستهلك في التقنین المدني قاصرة وال لالمقررةأصبحت الحمایة العقدیة الخطورة

ونظرا التساع مشكلة اختالل ...المستهلك.سالمةستجیب لضمانتوال هذه المتطلباتإلى

المتدخلین تم النص على إجباریة توفیر المنتوج على ضمانات ضد و ینتهلكالتوازن بین المس

.1كل المخاطر التي من شأنها أن تمس بصحة المستهلك

االلتزام بضمان العیوب فيقصور قواعد،همیة هذا االلتزامیضیف الفقه إلى أكما 

في إعادة التوازن المالي للعقد عن طریق حیث تكمن غایتها،توفیر الحمایة الكافیة للمستهلك

وهو ما ال قد یتناسب واألضرار التي قد بالمبیع مع إنقاص الثمنأو االحتفاظ االسترداد

على ى مجرد حصول المستهلك أحكام تقوم فقط علهيو رة المنتجاتتصیب المستهلك لخطو 

لتزام في حین نجد أن تقریر اال.مبیع صالح لالستعمال وقادر على أداء الوظائف المنوطة به

مبیع یتوافر یقوم على ضرورة حصول المشتري علىبضمان السالمة یتجاوز كل ذلك إذ

.أو مستعمله أو الغیرمن األضرار سواء بالنسبة لحائزهعلى مقومات األمــان

ي نطاق عقود نقل خاصة فمن قبل القضاء فرض هذا االلتزاممبرراتمنأن كما

حدیدیة السكك بالالمتعلقة بالنقل الجماعيال سیما تلك حوادث النقل تزایدهو األشخاص

د إلعادة التوازن المفقو و تقریر هذا االلتزام بدفع القضاء للتدخلأمر،وسائط النقل األخرىو 

بالنظر إلى عدم استجابة النصوص القانونیة ذات و ،بین الناقلین والمسافرینفي العالقات

.2لمتضررین في تلقي التعویضالصلة لرغبات ا

.09شعباني حنین نوال، مرجع سابق، ص - 1
.65فتاك علي، مرجع سابق، ص - 2
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یؤدي دور و من الحوادثنه یمثل وسیلة وقائیة ي أفتكمن أهمیة هذا االلتزامأیضا

وبالتالي فهو یمثل أساسا ،هاما في تعویض األضرار الناجمة عن تقدیم الخدمات والمنتجات

.1لإلجراءات الوقائیة من جهة و یمثل أساسا لقیام مسؤولیة المهني من جهة  أخرى

ثانیا: األساس القانوني لاللتزام بضمان السالمة كالتزام مستقل في عقود االستهالك

ما لبث زام بضمان السالمة التزام ذو مصدر قضائي ونظرا ألهمیتهااللتإذنیعتبر

.)2(ع الجزائريیشر توكذلك ال)1(التشریع الفرنسيمن قبل مختلف تم تكریسهإال و 

ان السالمة في التشریع الفرنسياألساس القانوني لاللتزام بضم:1

بمقتضى ة وتوحید أحكامهنجد المشرع الفرنسي قد قام بتكریس االلتزام بضمان السالم

أن كل المنتوجات والخدمات یجب في «على:221L-1المادةإذ تنص االستهالك،قانون

أن تتوفر ،معقولي ظروف كان یتوقعها المحترف بشكلالعادیة أو فاالستعمالظروف 

هو النص ما یالحظ على هذا ،»2وأن ال تمس بصحة األشخاصعلى السالمة المشروعة 

مكرس فقط في بالسالمة لم یعد مااللتزااألمر الذي یؤكد أن ،إلى فكرة العقدمنهعدم اإلشارة

وهو التزام یقع على بل هو من متطلبات الحیاة في المجتمع،الذي نشأ فیهاإلطار التعاقدي

فيوسع تبمقتضى هذا النص كما نجد.السوقكل محترف یضع المنتوج أو الخدمة في 

الخدمات ات أو دائرة اإلفادة من هذا االلتزام لكل شخص قد یتعرض للضرر بفعل المنتج

وأن السالمةتفرقةتعمیم الحمایة إلى كل المخاطر دون بقصدذلكو ،المعروضة في السوق

.3نإلى رغبة المستهلكیالمنشودة یجب تقدیرها باالستناد

.218سابق، ص أقصاصي عبد القادر، مرجع- 1
2 - Art L.221-1 : « les produits et les services doivent, dans les conditions normales
d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel,
présenter la sécurité a la laquelle ou peut légitiment s’attendre et ne pas porter atteinte à la
Santé des personnes. ». Loi N⁰  93-949, op, cit.

.403بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن...، مرجع سابق، ص - 3
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إنشاء لجنة لسالمة المستهلكین تعمل على جمع ب1983وما نص علیه قانون 

الناشئة عن المنتجات واقتراح أراء للجهات المعنیة التخاذ الحوادثالمعلومات عن 

العاجلة اتخاذ القراراتمةللسلطات العاكما یسمحلوقایة من مخاطرها، لاالجراءات الوقائیة

.1لمعالجة كل خطر یهدد سالمة المستهلكین

األساس القانوني لاللتزام بضمان السالمة في التشریع الجزائري:2

من 04و03و2الموادوذلك بموجببالسالمة على االلتزامالمشرع الجزائرينص

سواء كان شيء مادیاأن كل منتوج«:علىكانت تنص02الملغى فالمادة 1989قانون 

ي من تعلى ضمانات ضد كل المخاطر الایجب أن یتوافر ، مهما كانت طبیعته،خدمةأو

.»تضر بمصالحه المادیةأمنه أو أو/وشأنها أن تمس صحة المستهلك

یجب على «نصت على:منه04فنجد أن المادة03- 09قانون رقم بالرجوع إلىو 

،احترام إلزامیة سالمة هذه الموادة وضع المواد الغذائیة لالستهالككل متدخل في عملی

یجب أن تكون «: منه09وتضیف المادة.»والسهر على أن ال تضر بصحة المستهلك

االستعمالالموضوعة لالستهالك مضمونة وتتوفر على األمن بالنظر إلىالمنتوجات 

...».وأمنه ومصالحه،بصحة المستهلكاوأن ال یلحق ضرر ،وع المنتظر منهاالمشر 

كون هناك اماللتزام بالسالمة في إطاره العلتقریر انونیةهذه النصوص القتعتبر

نذكر منها وتتعلق بمنتوجات أو خدمات معینةقواعد قانونیة أخرى تنص على هذا االلتزام

ك نجد في مجال المواد كذل.2142-12على سبیل المثال ال الحصر المرسوم التنفیذي رقم

وغیرها من النصوص التطبیقیة التي نصت على هذا .3ما تضمنه قانون الصحةالصیدالنیة

.223نقال عن أقصاصي عبد القادر، مرجع سابق، ص - 1
، یحدد شروط وكیفیات استعمال المضافات الغذائیة في 2012مایو سنة15مؤرخ في 214- 12مرسوم تنفیذي رقم - 2

.2012-05-30، صادر في 30المواد الغذائیة الموجهة لالستهالك البشري، ج.ر عدد
.مرجع سابقمعدل ومتمم،،05- 85قانون رقم - 3
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ما باإلضافة إلىوما یتعلق باللعب.التجمیلموادو ةـمنها ما یتعلق بالمواد الكحولیمااللتزا

وذلك هذا االلتزامعلى1متممالمعدل و القانون العقوباتتضمنه المشرع الجزائري بموجب

التي من شأنها تالسلوكیاوالتي تمثل قواعد ردعیة ضد كل 431و429المادتینبمقتضى 

أین نصت لسالمةا، مما یجعلها تدخل في نظامصحة المستهلك وسالمتهاألضرار بإلحاق

.2على جریمة الغشنصت431ألة الخداع في السلع والمادة على مس429المادة 

لم یشر هو كذلك إلى نجد أن المشرع،لتزاماالهذا المعنیة باستقراء هذه النصوصوب

منتوج ضع یقع على عاتق كل محترف یوهو.مرتبط بالعقدغیر ه التزاممما یجعلفكرة العقد

تزام هو لفائدة المستهلك فقط خالفاقرر أن هذا االللكن نجد أن المشرع،3ولاأو خدمة للتد

.4إلیه المشرع الفرنسيلما اتجه

ثالثا: تعریف االلتزام بضمان السالمة كالتزام مستقل عقود االستهالك

تشریع إلى تحدید معنى لهذا االلتزام بصفته التزام مستقل ینشأ في الو فقهالسعى

عقود االستهالك بدءا من عقد نقل األشخاص إلى عقود تداول أو بیع المنتجات.مختلف 

التعریف الفقهي لاللتزام بضمان السالمة كالتزام مستقل :1

حیث ذهب جانب من الفقه إلى ،یف فقهیة لاللتزام بضمان السالمةهناك عدة تعار 

سیطرة فعلیة على كل العناصر التي یمكن أن تسبب ضرر المدین الملتزمممارسة «أنه: 

كما .5»ل عنـایةذبوهو التزام بتحقیق نتیجة ولیسخدمةللدائن المستفید من سلعة أو 

لمواد أو مقدم عاتق المهني سواء كان منتج علىااللتزام الذي یقع«:عرف على أنه

، مرجع سابق.156- 66أمر رقم - 1
.211أنظر فتاك علي، مرجع سابق، ص نفسه. للتفصیلأمر - 2
.42بن علي محمد حاج، ''مسؤولیة المحترف...''، مرجع سابق، ص - 3
.403بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن...، مرجع سابق، ص - 4

5 -DEFFERRAD (F), Une analyse de l’’obligation de sécurité à l’épreuve de la cause étrangère,
DALLOZ,1999, Paris , p 368.
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االخذ یمكن لكن.1»األمن والسالمةضمن لهذا األخیر ات اتجاه المستهلك بحیث یــللخدم

ي من شأنها أن تثیر األشیاء التین على األشخاص و دسیطرة الم« : وهوبالتعریف التالي

یتعرض لها نتوقع األخطار التي یمكن أیستلزموتنفیذه بطریقة كاملة الضرر الجسدي

.2»إما بمنع وقوعها أو التقلیل من أثارهان وأن یتم التصرف حیالهاالدائ

التعریف القضائي لاللتزام بضمان السالمة:2

رص على ضرورة تقید حیتبین أن القضاء كان شدید ال،من خالل التطبیقات القضائیة

حیث ،التهرب من تنفیذ التزامهكل محاولة من شأنها منع و لتزام بضمان السالمةباالالمدین

ناقل المسافرین یضمن سالمة علن أن1983- 03-30العلیا بتاریخ قرار المحكمة نص

اهرة أو خطأ ــسببه القوة القأن الضرر إال إذا أثبتفر وال یجوز إعفاءه من المسؤولیةالمسا

ي التزامه فالناقل بمقتضى هذا القرار لم یوفادیه.ــعه وال یمكن تفافر وأنه لم یكن یتوقــالمس

ناصر المتوقعة والتي من شأنها السالمة نظرا لعدم قدرته على السیطرة على كل العبضمان

ضرر بالمسافرین والنیل من سالمته.إلحاق ال

أنعلىأین نص، 1983-03-02لقرار الصادر عن المحكمة العلیا ما تضمنه او 

مثل هذا العقد یضع على و الحمام هي عقد خدمات،صاحبالعالقة التي تربط الزبون ب

بتحقیق نتیجة، المسؤولیة فیه مفترضةالتزامسالمة الزبون وهوبعاتق صاحب الحمام التزاما 

.3ما لم یثبت أن الحادث یرجع إلى سبب ال یدله فیه

لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة مذكرةكالم حبیبة، حمایة المستهلك،- 1

.08، ص 2009الجزائر،
.218...210أقصاصي عبد القادر، مرجع سابق، ص ص- 2
تزام بضمان السالمة: المفهوم، المضمون، أساس المسؤولیة "، مجلة المفكر، العدد نقال عن مواقي بناني أحمد، '' االل- 3

.417...416، ص ص2014العاشر، 
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التعریف التشریعي لاللتزام بضمان السالمة:3

یمكن المؤسسة لاللتزام بضمان السالمةنونیةامن خالل استقراء مختلف النصوص الق

تحدید المعنى التشریعي له من خالل:

عندما یقدم سلعة أو خدمة للدائنالقائم على ما ینبغي أن یحرص علیه المدینااللتزام-

.قد أخل بتنفیذ التزامهوٕاال یكونبسالمتهوأن ال یكون من شأن ذلك إطالقا المساس 

تي یقدمها التي من خاللها تكون السلعة الذله المدین باحترام المقاییسالجهد الذي یب-

.1وٕانما تحقیق النتیجةلیس المقصود بالجهد بذل العنایةو ،للمستهلك ال تضر بصحته

من شأنها أن تمس ضد كل المخاطر التينتوج یجب أن یتوفر على ضماناتأن كل م-

اللتزام بضمان اوعلى المتدخل عند االقتضاء ،صحة المستهلك وأمنه أو تضر بمصالحه

.2اقانونالمقررالجزاءلأو األمالك بسبب العیب أو تحمالضرر الذي یصیب األشخاص

بضمان السالمة ومضمونهمااللتزاتطبیق رابعا: شروط 

یقوم على شروط یجب االلتزام یتبین أنههذالت بشأنیالتي قتلك التعاریفلمن خال

.)2(مضمونهمثل أن یتضمنها توعناصر یجب)1(توافرها لقیامه

االلتزام بضمان السالمة تطبیقشروط :1

تتمثل في لسالمة یتضمن ثالثة شروط لوجوده االلتزام بضمان اأنیرى الفقه

وأن یعهد أحد المتعاقدین بنفسه إلى (أ)وجود خطر یهدد السالمة الجسدیة ألحد المتعاقدین

.(ج)بااللتزام بضمان السالمة مهنیاكون المتعاقد المدینوأخیرا أن ی(ب)المتعاقد األخر

.415،416ص صسابق،مرجع مواقي بناني أحمد،- 1
.215فتاك علي، مرجع سابق، ص- 2
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أن هناك طائفتان من العقود یرى الفقه:سالمة أحد المتعاقدینط وجود خطر یهدد شر -أ

مثل عقد النقل عقود تقدیم الخدمات طر تهدد سالمة أحد المتعاقدینالتي تنطوي على مخا

.د یشمل تسلیم منتوجعقد البیع أو أي عقمثلقود تسلیم المنتجات عو العالج الطبيوعقد

فقد أصبح االلتزام العقدي بضمان السالمة ال السالمةر الحاصل بشأن بل أن التطو 

بل أصبح یشمل سالمة األموال إن كان في ذلك نوع  من ،یقتصر على سالمة األشخاص

حینما قضت بـأن المنتجات المتاحة بجب أكدته محكمة النقض الفرنسیة ذلكحیثبالغة الم

هذا بالمعنیة النصوصجوع إلى ر وبال.1سواء على األشخاص أو األموالاأن ال تشكل خطر 

بین المخاطر بطبیعتهاتفرقةضد كل المخاطر دون قائمة على تعمیم الحمایةفهي،االلتزام

تلحق األشخاص في كون بصدد وجود أضراریجب أن نف.2الناشئة عن عیب في المنتوجأو

.3أو أضرار ناتجة عن عیب في المنتجاتمصالحهم المادیةأوصحتهم

م اكذلك لقیرطتشیحیث :إلى المتعاقد األخربنفسهشرط أن یعهد أحد المتعاقدین -ب

أن یكون هناك أحد طرفي العقد خاضعا لألخر بأي نوع من في ذمة المهنيااللتزام 

أي من الناحیة الجسدیة سواء كان هذا الخضوع هو ،بشأن الحفاظ على سالمتهالخضوع 

خضوع المسافر نفسه أي من الناحیة الفنیة التقنیة أو خضوع،خضوع المریض للطبیب

.4للناقل أو خضوع المستهلك للمهني في عقود اإلذعان خضوعا اقتصادیا

أن هذا االلتزام فباعتبار :شرط أن یكون المتعاقد المدین بااللتزام بضمان السالمة مهنیا:ج

الخبرة هيهنة المدین ملالرئیسيولعل المظهر.ن یكون مهنیایتعین أموكول لطرف واحد

وغه درجة رفیعة من المستوى الفني مما یبرر التشدد في التي یكتسبها في أدائه لنشاطه وبل

.229،230نقال عن أقصاصي عبد القادر، مرجع سابق، ص ص- 1
.403محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن...، مرجع سابق، ص بودالي- 2
.217فتاك علي، مرجع سابق، ص - 3
.67علي سید حسن، مرجع سابق،  ص- 4
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جعل الناس یقدمون في تبأصول مهنتههو لخبرتههذا االلتزام علیهأساس فرض. فمسؤولیته

ارسة على ممیجعل من المهني أن ال یقدم األمر الذي و التعامل معه دون أي حذر منهم

.1محیطا باألصول العلمیة والخبرات الفنیة التي تمكنه من ممارسة عملهإال إذا كانمهنة 

مضمون االلتزام بضمان السالمة:2

كن أن یخل بسالمة توقع الحادث الذي یمبالمهني االلتزام بأن یلتزمهذاحدد مضمونتی

.على األقل التقلیل من أثارهوأیتصرف من أجل منع حدوثه أصال وأنالمتعاقد األخر

ستقبلیة التي یمكن أن أن یتوقع الحوادث المفعلى المهني:المهني للحادثضرورة توقع -أ

أن یتوقع كل الحوادث التي تعترض التنفیذ العادي و من سالمته وتنالضرر للمتعاقد تحدث 

ا لم تعتبر محكمة النقض لهذاوتطبیق.أضرار تمس سالمة المتعاقدلحقتوالتي قددللعق

ن حادث قوة قاهرة نظرا ألنه كا-سقوط الصخور على شریط السكك الحدیدیة- الفرنسیة

.2یدل على قدمهجسرمن الاألتربةتهاطلوباعتبار أن متوقع

یعتبر االلتزام حسب األصل :ضرورة العمل على منع الحادث الضار أو التقلیل منه-ب

بتوفیر الضمانات الكافیة یقوم على عمل المهني،بضمان السالمة التزام ذو طابع وقائي

مصالحه و المستهلك للخطر ودون تعریض صحة وأمن،الحادث الضارللحیلولة دون وقوع 

العدید من الحاالت منها نذكر ما قضت المعني فيوقد كرس القضاء الفرنسي هذا.3المادیة

إعفاء صاحب المطعم من المسؤولیة عن حوادث من عدم1995مارس1به محكمة النقض

ال تكدیس الكراسي على جوانب المسبحمن مجردكون كل ما قام بهسقوط األطفال بالمسبح

.4یعد إجراءا كافیا للحیلولة دون وقوع األطفال بالمسبح

.235أقصاصي عبد القادر، مرجع سابق، ص - 1
.419نقال عن مواقي بناني أحمد، مرجع سابق، ص - 2
.216فتاك علي، مرجع سابق، ص - 3
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أنه في حالة لم یكن في وسع المهني تجنب وقوع الحادث الضار فعلى األقل ویرى القضاء

.1للمتعاقدرة للحادث علىخفف من اآلثار الضاتأن یتخذ من اإلجراءات التيیجب علیه

الفرع الثاني: الطبیعة القانونیة لاللتزام بضمان السالمة في عقود االستهالك

القانونیة یتعین علینا تحدید طبیعتهالسالمةمان زام بضااللتبعد الوقوف عند مفهوم

.(ثانیا)ومدى اعتباره التزام بتحقیق نتیجة(أوال)اتعاقدیامدى اعتباره التزاممن حیث 

اعتبار االلتزام بضمان السالمة التزام تعاقديفعالیةأوال: 

یه قواعد لتزام یكون عقدیا وتطبق علااللتزام بضمان السالمة اأنالغالبالفقهىیر 

إرادة المتعاقدین المشروعة سواء بصورة صریحة أو نشأ عنالعقدیة ما دام أنهالمسؤولیة 

العقد وال فرق ه االساسيفااللتزام منشأ.ه قاعدة قانونیة أمرة أو مكملةأو كان منشأ،ضمنیة

التي تم إدخالها بالعقد ات التي صدرت مباشرة عن إرادة طرفي العقد وبینبین االلتزام

.)2(وله مزایاه)1(ه ما یبررهلفاتعاقدیاالتزامواعتباره.2بموجب القانون

اعتبار االلتزام بضمان السالمة التزام تعاقديمبررات:1

ا،تعاقدیااعتبار االلتزام بضمان السالمة التزامالتي أقر بها الفقه بشأنمبرراتالمن 

جود االلتزام بضمان نجد أنه من خالل البحث عن اإلرادة المفترضة للطرفین تم القول بو 

م .ق1135كذلك على أساس أن االلتزام یعد من مستلزمات العقد طبقا للمادة .السالمة

ال و «:والتي تنص على أنم.ق107المادةتقابلها في القانون الجزائري الفرنسي والتي 

منأیضا ما هوالمتعاقد بما ورد فیه فحسب، بل یتناولالتزامعلى العقد یقتصر 

حیث بمقتضى هذا .»حسب طبیعة االلتزامب،العرف والعدالةو وفقا للقانون، تهمستلزما

ات غیر معبر عنها من قبل التزامبأن یضیف إلیه ،العقدیفسرالنص یجوز للقاضي أن 

.421نقال عن أقصاصي عبد القادر، مرجع سابق، ص - 1
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لتحقیق التوازن العقدي في عقود االستھالكالقانونیة: دعامة الضماناتالفصل األول:     	

131

زامات العدالة مصدر من مصادر االلتمما یجعل ،االلتزام بالسالمةهو كذلك األطراف

.التعاقدیة

االلتزام بالنصیحة و االلتزام باإلعالم مر الذي جعل القضاء الفرنسي یقرراأل

وجود م أساس منطقي لتبریر-ق1135یعتبر أن المادة أیضاجعل القضاءو .1والتحذیر

محكمة النقض قضت به وهو ما. من العقودفقرر وجوده في العدیدضمان السالمةبالتزام 

التعاقدي قد یتسع لیشمل ما مااللتزا«:أنعلىحینما نصت1980جانفي22المصریة في

إلزامتصر على قیفإن العقد الفإن نزل مسافر في فندقق علیه صراحةاالتفالم یتم

یلزمه أیضا ما تقتضیه طبیعة االلتزام بلفحسباالیواءصاحب الفندق بتقدیم مكان 

.2» لضمان سالمة النزیل من المخاطرمن ذلك اتخاذ الحیطةو باإلیواء

مزایا اعتبار االلتزام بضمان السالمة التزام تعاقدي:2

التزام تعاقدي نجد أنها المزایا التي ترتبت عن اعتبار االلتزام بضمان السالمة نم

شخاص ألنه یسمح في عقد نقل األخاصة لما یتعلق األمر،تحقق فعالیة لحمایة المتضررین

إثبات أن الضرر كان إالن المضرور مكلفا بتقدیم إثباتالناقل دون أن یكو بتبریر مسؤولیة

أنه یحقق حمایة للمتضررین من خالل أن المشتري المصاب نجدكذلك الحادث.هسبب

ضرر جسدي أو مادي منسوب إلى عیب المبیع أن یمارس دعوى المسؤولیة العقدیة خارج ب

في هذه الحالة فدعوى المسؤولیة،العیوب الخفیة ذات المدة القصیرةنطاق دعوى ضمان 

لقیود الصارمة لدعوى الضمان.لت من افت

حیث عمد ،رین خاصة في مجال العالج الطبيله أهمیة في حمایة المتضر كما

المستعملة السالمة من األجهزةالقضاء إلى التمییز بین االلتزام بالعالج وااللتزام بضمان 

.282..281نقال عن  أقصاصي عبد القادر، مرجع سابق، ص ص- 1
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الل بهذا خسمح للمتضررین من المرضى الرجوع بالمسؤولیة في حالة اإلیأین ،للعالج

.1ل عنایةذهو التزام ببف،لتزام خالف لاللتزام بالعالجاال

ل عنایةذثانیا: االلتزام بضمان السالمة التزام بتحقیق نتیجة أو التزام بب

باختالف ببذل عنـایةقیق نتیجة و بین االلتزام بتحهذا االلتزامتحدید مكــانةیختلف 

.)2(منتجاتقود التي یكون محلها بالنسبة للع) و 1(ود الخدماتبالنسبة لعقالتزام.ل العقدمح

بضمان السالمة بالنسبة لعقود أداء الخدماتااللتزام :1

السالمة في عقود أداء الخدماتناللتزام بضمایرى الفقه بأن تحدید طبیعة ا

حالة منح المستهلك العنایة لشخصه أو ماله بصفة قد یكون التزام بتحقیق نتیجة إذ،تختلف

وقد یكون التزام .من تلقاء نفسهالخدمات وهو فاقد التخاذ أي إجراء أو مبادرةلمقدميكلیة 

.2التأثیر على التزام مقدم الخدماتل عنایة عندما یكون للمستهلك دور في ذبب

في عقد یعتبر أن االلتزام بضمان السالمةنجد أن االتجاه السائد فقها وقضاء ف

دق تقدیم مشروبات ومأكوالت فنإذ یتعین على صاحب ال،نتیجةالفندقة هو التزام بتحقیق

تقوم مسؤولیته بمجرد إصابتهم ف،سلیمة ال تشكل أي خطر على صحة وسالمة عمالئه

اء تطور القضو بإثبات السبب األجنبي.المسؤولیة فقطیستطیع نفيتناولها و بأضرار نتیجة 

م العمالئه إلى أنه التز لسالمةبضمان اتغل ألعاب المالهيشمالفرنسي إلى اعتبار التزام

ء كانت سواو سواء كان للعمیل دور إیجابي في استعمال اللعبة أو دور سلبي ،بتحقیق نتیجة

وهو ما أخذ به القضاء الجزائري أین قضت المحكمة العلیا بأن .اللعبة تتضمن أخطار أم ال

الة وقوع اإلصابة ما لم یثبت مسؤولیة صاحب أدوات التسلیة مسؤولیة مفترضة قانونا في ح

السبب األجنبي.

.290،291مرجع سابق، ص صأقصاصي عبد القادر، - 1
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ببذل عنایة بالنسبة بأنه التزامتزام بضمان السالمةااللذلك قد یكیف،وفي مقابل

كون الغرض منه تعلیم ریاضة معینة العقد الذي یخدمات مثل عقد التدریباللبعض عقود

وهو التزام یذ من أي خطرسالمة التلمفهو عقد یتضمن االلتزام بضمان .سباحةأوفروسیة

للتدریب على الوجه المالئم وأن یبذابتهیأة أمكنةالمدرب أن یتعهد إذ علي،ل عنایةذبب

.1ل عنایةااللتزام ببذألحكامیخضع فهو كافیة بما یتحقق مع ظروف التلمیذالعنایة ال

بالمنتجاتااللتزام بضمان السالمة بالنسبة للعقود المتعلقة :2

على أنه ال یمكن الفقهاستقرفالسالمة بالنسبة للمنتجات الخطرةبالنسبة لاللتزام بضمان 

التزام ذو طبیعة قانونیة خاصة.وأنه في نظر جانب من الفقهأنه التزام ببذل عنایةتكییفه ب

یرى الفقه :ل عنایةذااللتزام بضمان السالمة بالنسبة للمنتجات الخطرة لیس التزام بب:أ

وٕانما ،ل عنایةالتزام ببذلخطرة لیسلمنتجات الم بضمان السالمة بالنسبة بأن االلتزا،الغالب

المستقر علیه لدى محكمة النقض الفرنسیة في اوز ذلك للعدید من االعتبارات، إذ هو یتج

م مسؤولیته بغض النظر وال یسمح له بإثبات عكس ذلك وتقو المهني بالعیبتراض علماف

ومن جهة أخرى فإن االلتزام بالسالمة نشأ من جانبه هذا من جهة.عن أي إهمال أو خطأ

جهة األخطار الناجمة عن المنتجاتفي ظل قصور أحكـام ضمان العیوب الخفیة في موا

أن تقل الحمایة المقررة لهفال یجب،المستهلك المتضررفهو التزام جاء لتحسین موقف 

بمقتضى االلتزام بالضمان. عن تلك الحمایة المقررة لهلسالمةبمقتضى االلتزام بضمان ا

هو قول من شأنه ،اللتزام بضمان السالمة التزام ببذل عنایةاأن كذلك من شأن القول 

لبائع كما أن القضاء الفرنسي لم یجز ل،مضمونه وجعله عدیم الجدوىتفریغ هذا االلتزام من 

.2أنه قام بواجب اإلفضاء على أكمل وجهالتنصل من المسؤولیة إال إذا أثبت 

.364..350أقصاصي عبد القادر، مرجع سابق، ص ص- 1
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یرى :االتجاه القائل بالطبیعة الخاصة لاللتزام بضمان السالمة بالنسبة للمنتجات:ب

تتمثل في أنه من ،ة خاصةجانب من الفقه أن االلتزام بضمان السالمة هو التزام ذو طبیع

فهي مسؤولیة موضوعیة مبنیة هتعویضبزم المتدخل تلاتوج نضرر بسبب عیب في الملحقه

وال مجال في البحث عن سوء المتدخل .1على أساس الضرر ولیس لها عالقة بالخطأ

أن المسؤولیة المدنیة عن االلتزام بضى النصوص القانونیة ذات العالقة تقاستنادا إلى أن

1فقرة ا الــومنهأ وهي تقوم على الضررـبضمان السالمة تقوم بصرف النظر عن قیام الخط

أین تركز على فكرة الضرر دون الخطأ.الجزائريمكرر من القانون المدني140من المادة 

: نطاق تطبیق االلتزام بضمان السالمةلثالفرع الثا

دید النطاق التطرق إلى تحعلینالتزام بضمان السالمة ینبغيلتحدید نطاق تطبیق اال

هذا بعض تطبیقاتوأخیرا عرضله (ثانیا)ثم النطاق الموضوعي(أوال)الشخصي له

.(ثالثا)في عقود االستهالكااللتزام

نطاق تطبیق االلتزام بضمان السالمة من حیث األشخاص: أوال

.  )2(المستفید منهو )1(ام بمعرفة الشخص المدین بهاللتز هذا ایتحدد النطاق الشخصي ل

المدین بااللتزام بضمان السالمة:1

مة في نطاق عقود االستهالك االلتزام بضمان السالسبق القول أن من شروط قیام

أساس حتراف أو التخصص هوفاال.محترفابهذا االلتزام شخصاأن یكون المدین یجب

ال ین أن یكون مؤهیتعمن ضمان سالمة المستهلك یتمكن المتعاقدفحتيهذا االلتزامجوهر و 

.2هد محل ثقة مشروعة وكبیرة لدى المتعاقد مععاالحترافیة فهو یوذلك بمقتضى تلك ،لذلك

.223..221، ص صفتاك علي، مرجع سابق- 1
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ضمان المتدخل هو المدین بااللتزام بقد جعل هنجد،ع الجزائريیشر وبالرجوع إلى الت

قد اعتمد معیار االحتراف في تحدید الملتزم . و 03-09رقم قانون الالسالمة بمقتضى أحكام

لمنتوج لالستهالك متدخال یجب أن یمارس عملیة وضع افحتى یعتبر ،ان السالمةبضم

لمستهلك ولیتمكنوفي إطار سعي المشرع إلى بسط المزید من الحمایة ل.ضمن إطار مهنته

وبالتالي یةعمد إلى جعل مسؤولیة المتدخل غیر المنتج احتیاط،الوصول إلى المسؤولمن

.المستورد والموزعو التاجر و لوسیط او المنتجوهو له نطاق واسع اللتزامفإن المدین بهذا ا

على ،1وبالتالي فإن المشرع قد حسم أمر المتدخلین الملتزمین بضمان السالمة

إذ ،السالمة في المنتج فقطخالف الفقه القائل بضرورة حصر نطاق المدین بااللتزام بضمان 

من شأن ذلك عدم تحقیق الحمایة الفعالة للمستهلك.

ضمان السالمةبالدائن بااللتزام :2

، مان السالمةضااللتزام بو النصوص القانونیة الخاصة بحمایة المستهلكبالرجوع إلى 

.ضیق فقطقد قرر هذا االلتزام لفائدة المستهلك بالمعنى القانوني الفإن المشرع الجزائري

زام لكل شخص قد من هذا االلتاالستفادةعلى خالف المشرع الفرنسي الذي وسع من دائرة 

فرغم كون المستهلك هو .ات أو الخدمات المعروضة في السوقالمنتجرض للضرر بفعلعیت

في حصر هذه یوفقلم الجزائريإال أن المشرع،من هذا االلتزامیستفیدأنسب شخص 

.2نفهو لیس الشخص الوحید فهناك أشخاص قد یتضررو وفقطللمستهلكاالستفادة هنا

من ج نجدها أنها اشتملت كافة المتضررین-م-مكرر ق140المادةلكن بالرجوع إلى 

حمایة المستهلك العادي غیر المهني خالفا لما جاء به قانون ولم تخص فقط ،المنتجات

.3حمایة المستهلك وقمع الغش

.20..16شعباني حنین نوال، مرجع سابق، ص نقال عن- 1
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اقدنطاق الحمایة فقط بالنسبة للمتعالجزائريكذلك فإن حصر قانون االستهالك

وهو ما حدث بالفعل في قضیة الكاشیر ،المستهلك دون المتضررین اآلخرین قد یثیر إشكالیة

بة شخص وٕاصا42أسفرت عن وفاة و 1998سنةسطیفالحادثة التي هزت والیة الفاسد

لتعویض عن أن طلب الضحایا اأین أثار محامي المتهم مسألة .شخص بتسمم غدائي345

لیبدو المتهم والضحایادیة مباشرة بین نظرا لعدم وجود عالقة تعاقالضرر غیر مبرر قانونا

السبب أو إحدى لدى المحكمة أن هناك فراغ قانوني قد یحول دون تمكنهم من التعویض

أن نجد م ثومن .1ج-م- مكرر ق140المادةع إلى وضعاألسباب التي دفعت بالمشر 

في الدائن المستفید.والتضییقنینیي األشخاص المدقد عمد إلى التوسیع فالمشرع 

ثانیا: نطاق تطبیق االلتزام بضمان السالمة من حیث الموضوع

.)2(من جهة أخرىوبالخدمات)1(من جهةمنتجاتبالیتعلق االلتزام بضمان السالمة

لمنتجاتلم بضمان السالمة بالنسبةتطبیق االلتزا:1

ت االلتزام موضوعاإحدىاالستهالكیةملیات التعاقدیة المنتجات محل العفتمثل

من األضرار التي إذ یلتزم المهني بضمان سالمة المتعاقد األخر،بضمان سالمة المستهلك

تبعا لذلك یلتزم المهني .المة المستهلك الجسدیة والمعنویةومن شأنها أن تمس بستسببها

رار الناتجة عن األضبضمان السالمة سواء عن األضرار الناتجة عن عیب في المنتجات أو

وفي هذا اإلطار نجد أن محكمة النقض الفرنسیة قد قضت بمسؤولیة كل المنتجات الخطیرة.

م البشري لعنایة بالجسباتجات الشائعة االستعمال والخاصةمن المنتج والبائع لبعض المن

بأنهماثر استعمالها لمستحضر تجمیل وقضت إنتیجة اإلصابة التي لحقت بشرة سیدة وراحته

.2رها من األحكام القضائیة األخرىیوغیتحمالن االلتزام بضمان السالمة

.422نقال عن مواقي بناني أحمد، مرجع سابق، ص - 1
.114،142نقال عن أقصاصي عبد القادر، مرجع سابق، ص ص- 2
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متها أنواع السلع التي یلتزم المتدخل بضمان سالونجد أن المشرع الجزائري لم یحدد 

في اوهذا نظرا لكثرتها واتساع مجاالت االنتاج وتطوره،ومن ثم ضمان سالمة المستهلك

قد أصدر العدید من النصوص التنظیمیة اق نجد أن المشرعذا السیوفي هالوقت الحاضر.

النص التنظیمي ونذكر منها،وتضمنها االلتزام بضمان السالمةالتي تتعلق ببعض المنتجات

غیرها من و .1المنتجات الغذائیة وكیفیات ذلكط استعمال المواد المضافة إلى و المتعلق بشر 

بضمان السالمة بمقتضى قواعد وقائیة.االلتزامتضمنتالنصوص التنظیمیة التي

هي األموال المنقولةیتضمنها االلتزام بضمان السالمةالمنتجات التيم فإنثومن 

ج–م-مكرر ق140وبالرجوع إلى المادةالخ.مواد غذائیة...آالت كهربائیة و و السیارات مثل

أوتوج صناعيمنمثل لسلع والتي جاءت على سبیل المثالانجد أن المشرع قد حدد بعض

.2أغفل إلحاق الغاز بالكهرباء لیأخذ كذلك حكم المنتوج. إال أنهحتى الكهرباءو زراعي 

بالنسبة للخدماتتطبیق االلتزام بضمان السالمة :2

االلتزام مرتبط بأداء نشأة هذا، فزام بضمان السالمة بأداء الخدماتیتعلق االلت

لیمتد ،االلتزام بضمان وصول المسافر معافى إلى وجهتههو عقد نقل األشخاص و ك،الخدمة

صد بالخدمة كل ویق.یشمل ضمان سالمة المنتجات لعیب فیها أو لخطورتهاو بعد ذلك 

أو مالیة صالحوالتوظیف واإلفندقة المثلكون مادیة وقد ت،مجهود یقدم ماعدا تسلیم المنتوج

م فإن موضوع االلتزام ثومن .3ستشارة قانونیةواالعالجمثل الأو فكریة تأمینوالقرض المثل

بضمان السالمة یتحدد سواء بالنسبة ألداء الخدمات وكذا السلع والمنتجات.

، مرجع سابق.214-12مرسوم تنفیذي رقم - 1
.38...34شعباني حنین نوال، مرجع سابق، ص ص- 2
، مرجع سابق.03-09قانون رقم - 3
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ثالثا: بعض تطبیقات االلتزام بضمان السالمة في عقود االستهالك

لیمتد نطاقه لیشمل عقود شخاص االلتزام بضمان السالمة بعقد نقل األارتبط نشوء

منتجات.ول السواء تعلق األمر بعقود أداء خدمات أو عقود تتضمن تداأخرى

بضمان السالمة في عقد نقل األشخاصمااللتزا:1

،یعتبر القضاء الفرنسي هو من أوجد أولى حمایة للمسافر في عقد نقل األشخاص

إذ علیه أثناء السفر أن یتخذ .السالمة الذي ینشأ في ذمة الناقلمن خالل تقریر االلتزام ب

على أساس المسؤولیة وااللتزام بالتعویض طات الالزمة لضمان سالمة المسافركافة االحتیا

ما على المسافر إال إثبات أن قل مخال بالتزامه و إذ بمجرد إصابة المسافر یعد النا،العقدیة

ي أن هذا االلتزام ضاء الفرنسواعتبر الق.1اإلصابة كانت نتیجة للنقل لترتیب مسؤولیة الناقل

وفي نفس السیاق نجد تطبیقا لهذا االلتزام في القضاء في عقد النقل.یردهو التزام تبعي

ناقل «ینص على ما یلي:س األعلى سابقا قرار أین صدر قرار من المجل،الجزائري

وال یجوز له إعفاءه من المسؤولیة إال إذا أثبت أن المسافرین یضمن سالمة المسافر 

سنة صادر ...»تفادیهوأنه ال یمكن توقعه وال به القوة القاهرة أو خطأ المسافرسبالضرر 

.3ج.ت.ق62المادةبمقتضيكما نجد له أساس قانوني.19832

االلتزام بضمان السالمة في عقد الفندقة:2

أن 1980سنةجانفي22حكم لها صادرمحكمة النقض المصریة في لقد أقرت

فإذا «: حیث حكم النص على أنهااللتزام التعاقدي قد یتسع لیشمل ما لم یتفق علیه صراحة

الفندق بتقدیم مكان اإلیواء صاحب إلزامفإن العقد ال یقتصر على نزل مسافر في فندق

.01براسي محمد، مرجع سابق، ص- 1

.416نقال عن مواقي بناني أحمد، مرجع سابق، ص- 2

.ي، معدل ومتممالتجار القانون، یتضمن 1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 59-75أمر رقم - 3
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اتخاذ العرفعلیهووفقا لما جرى طبیعة اإلیواءوفقا لما تقتضیهفحسب وٕانما یلزم أیضا

ضد المخاطر التي قد یتعرض لها وضرورة العمیلالحیطة والحذر وضمان سالمة 

.1»المحافظة على أمنه، راحته...

وقد أخد المشرع الجزائري بهذا االلتزام الواقع على عاتق صاحب الفندق إذ نص 

نتیجة تضررهناتج عن حالة وفاة الزبون أویكون الفندق مسؤوال عن كل ضرر «على: 

.2»تناوله مأكوالت أو مشروبات قدمت له...

المة في عقد البیعبضمان السااللتزام :3

ن الحكم الذي م،عن القضاء الفرنسي1979نوفمبر28یعتبر الحكم الصادر في 

عن زام مستقلفي االعتراف بهذا االلتزام في عقد البیع بصفته التخالله تطور موقف القضاء

قیام سیدة بشراء تلفاز وبعد ستة أشهر فيتتعلق وقائع القضیةو ضمان العیوب الخفیة.

فزة وأحدثت حریقا دمر شقة انفجرت التلإصالحات قامت بها الشركة البائعةتخللتها عدة 

رغم أن تقریر الخبیر لم یحدد سبب الشركة البائعةة النقض بمسؤولیة قضت محكمف،السیدة

ألحد مكوناته إال أن الثابت أن الكارثة بدأت في التلفاز ونتجت عن خلل مفاجئنفجاراال

.3ومن تم فهي ملزمة بضمان السالمةالكهربائیة

مان على تكریس االلتزام بضد من األحكام القضائیة التي نصتبعدها العدیلتتواتر 

ولیتم تكریسه بعد ذلك من الناحیة القانونیة سواء بمقتضى بالنسبة لعقود البیعالسالمة

نصوص تشریعیة أو تنظیمیة.

.417نقال عن مواقي بناني أحمد، مرجع سابق، ص - 1
، 02، یحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، ج، ر عدد 1999ینایر سنة 06مؤرخ في 01- 99من القانون رقم 26المادة - 2

1999- 01- 10صادر في 
.422نقال عن مواقي بناني أحمد، مرجع سابق، ص - 3
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تطبیقات أخرى لاللتزام بضمان السالمة:4

من التطبیقات القضائیة التي أدت إلى التوسیع في نطاق تطبیق االلتزام بضمان 

مارس14بتاریخة النقض الفرنسیةالقرار الصادر عن محكمنجد،السالمة في العقود

المسبح برفضت إعفاء صاحب مطعم من المسؤولیة عن حوادث سقوط األطفال إذ ، 1995

ام به ال یعد محكمة أن ما قالأین اعتبرت بتكدیس الكراسي على جوانب المسبحرغم قیامه 

ل في التزامه بضمان سالمة األطفال.مخوبالتالي فهو إجراء فعلیا وكافیا

ة المدنیة غرفصادر عن الي بمقتضى قرارعن القضاء الجزائر كذلك ما صدر 

العالقة التي تربط «حینما نص على: 1983-03- 02بتاریخلمجلس األعلى سابقابا

الزبون بصاحب الحمام هي عقد خدمات، ومثل هذا العقد یضع على عاتق صاحب الحمام 

.1»المسؤولیة فیه مفترضة،نتیجةبتحقیقالتزاما بسالمة الزبون وهو التزام

خالصة القول بالنسبة لألحكام المتعلقة بااللتزامات المستحدثة والملقاة علي عاتق 

المهني اتجاه المتعاقد المستهلك، أنها أحكام ذات منشأ ومصدر قضائي لیتم بعد ذلك 

. كذلك فإن ائريالجز تطویرها من قبل الفقه ثم تكریسه من قبل التشریعات المقارنة والتشریع 

تحقیق واسترجاع التوازن المعرفي تلك االحكام جاءت بقصد توفیر ضمانات من شأنها 

ولمواجهة عجز وقصور القواعد العامة ،القانوني واالقتصادي بین أطراف تلك العقودو الفني و 

خاصة لكونها تضمنت أحكام یجوز االتفاق علي ،التقلیدیة في توفیر حمایة فعالة للمستهلك

خالفا لما یمیز االحكام والقواعد المستحدثة التي جاءت بصفة الطابع االمر ،مخالفتها

وكذا تقریر جزاءات في ،من  خالل عدم جوازیة االتفاق علي مخالفتها،متعلقة بالنظام العام

وهو ما تنفیذها إلي عدة هیئاتبة عليوٕاسناد دور الرقا،حالة االخالل بها من قبل المحترف

سوف نتطرق إلیه في الفصل الثاني.

.417، صسابقمرجععن مواقي بناني أحمد، نقال- 1



:الفصل الثاني

التوازن العقدي تحقیقالمتابعة كألیة ل

في عقود االستهالك
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بتحقیق التوازن العقدي في ما تمیزت به األحكام والقواعد المستحدثة والخاصة إن

تقریر ضمانات المتضمنةأو تنفیذهاإبرامهاسواء تعلق األمر بمرحلة عقود االستهالك،

أنها أحكام وقواعد أمرة ال یجوز ،التزامات بالنسبة للمهني المحترفوهي ،بالنسبة للمستهلك

تقریر عدة جزاءات وعقوبات في حالة وأنه تم.مخالفتهاعلىاالتفاقبأي حال من األحوال 

ءات ذات طابع إداري ووقائي لیس من سواء كانت جزاهاإخالل المحترف المهني بتنفیذ

أو كانت جزاءات .ومكانتهسمعتهو ة المحترف وٕانما المساس بأمواله شأنها المساس بحری

بل یمكن أن تكون حتي جزاءات ذات .مس العقد بأكمله أو بند من بنودهتذات طابع مدني 

ي من شأنها أن تسلب حریة المحترف.طابع جزائي وعقاب

ي ضرورة نصت علذلك نجد أن معظم التشریعات المقارنة ومنها التشریع الجزائريل

مدى التزام وتعهد المهني المحترف بتنفیذ ومتابعةتدخل العدید من الهیئات لممارسة الرقابة

بمقتضي تدخل الهیئات ،سواء كانت تلك الرقابة سابقة وذات طابع وقائي،تلك االلتزامات

والدفاع عن مصالحهالمستهلكعنیة بحمایةوالماإلداریة أو الهیئات المستحدثة الخاصة 

الحقة وذات طابع ردعي عقابي تمارس بعد االخالل أو كانت تلك الرقابة لمادیة والمعنویة.ا

بمقتضي تدخل الهیئات القضائیة ،صالح المستهلكمبتلك االلتزامات وحدوث أضرار تمس ب

وتنوع جزاءاتمنها أو الجزائیة (المبحث األول). مما ترتب عن ذلك التدخل تعددالعادیة 

تحقق نوع من التوازن العقدي بین أطراف تلك  والتي یمكن أن االخالل بتلك االلتزامات

).( المبحث الثانيالعقود
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عادة التوازن العقديإلتدخل هیئات اإلشراف المبحث األول:

على غرار مختلف التشریعات المقارنة بتقریر ضمانات المشرع الجزائري لم یكتفي

صة تكفل حمایة المتعاقد المستهلك في نطاق إبرام العقود وتنفیذها ومن شأنها أن قانونیة خا

دعیم ذلك وتحقیق نوع من الفعالیةوٕانما في إطار تبین أطرافها،تكفل تحقیق التوازن العقدي 

أو ذات الطابع القضائي بممارسة ،خص العدید من الهیئات سواء ذات الطابع اإلداري منها

سواء كانت تلك الرقابة تحمل ،لضمانات من قبل المحترفینى تنفیذ تلك االرقابة على مد

من جهة اخرى.طابع ردعي أو ذات من جهةالطابع الوقائي 

في العقود والمستهلكینینتكریس عدة آلیات السترجاع التـوازن العقدي بین المتدخلو 

من خالل الرقابة اإلداریة من قبل تتجسدوالتي ،القائم بینهمالمبرمة بینهم نتیجة التفاوت

،خل بدءا من عرض المنتوج في السوقمراقبة مجموع أعمال المتدمن خاللبعض الهیئات 

. كماداریة المختصة عقب عرض المنتوجكذا مجموع األعمال التي تقوم بها السلطة اإلو 

اإلجراءات اإلداریة جدوى وفعالیةتلك اآللیات في تدخل الرقابة القضائیة نظرا ألن تتجسد

.1ذات العالقة بتحقیق التوازن العقدي في العالقة االستهالكیة متوقف على الزجر القضائي

تدخل المشرع بمقتضى إجراءات وقائیة في سبیل توفیر منتجات وخدمات ،تبعا لذلك

وتوفیر هیئات وآلیات وقائیة تتضمن نظام ،أو المقاییس القانونیةتتطابق والمواصفات 

ي هدف تأمین وتوفیر حمایة كافیة لمصالح المستهلكین فباستكمال ذلك و من أجل و .ایةحم

إلضرار بصحة الترویج والتسویق بقصد اأسالیبضوء استعمال المحترفین لجمیع وسائل و 

أدى بالمشرع إلى التدخل باألسلوب الجزائي الردعي لحمایة ،المستهلك بغیة تحقیق الربح

.2ین ضد االستمرار في غش المستهلكینالمستهلك وردع المحترف

.01، ص مرجع سابقصباحي ربیعة،- 1
.69عجابي عماد، مرجع سابق، ص - 2
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الخاصة في ذات الطابع اإلداري والهیئاتالهیئاتلذلك سنحاول التطرق إلى إبراز

م ث،د االستهالك (المطلب األول)و التوازن العقدي في عقالحفاظ علىالرقابة على مدى 

القضائي في إبراز دور الهیئات ذات الطابع من خالل التطرق إلى استكمال هذا الدور 

ممارسة الرقابة على تنفیذ تلك الضمانات (المطلب الثاني).

ذات الطابع الوقائيالمطلب األول: الهیئات 

اّألجهزة بدون االكتفاءالمستهلك تتطلب وجود أجهزة فعالة المتعاقدباعتبار أن حمایة

،المقدمة من قبل المتدخلین المحترفینالقضائیة تكون مؤهلة لمراقبة المنتجات والخدمات

في نطاق العالقات االستهالكیة بهدف الوقایة من المساس هموٕاثبات المخالفات اتجاه

ء عدة هیئات وأجهزة للرقابة منهابمصالح المستهلكین، حرص المشرع الجزائري على إنشا

لح المشتركة تكفل بالدفاع عن المصاتوكذا هیئات وأجهزة خاصة ،اإلداریةالهیئات

للمستهلكین.

كل من الهیئات اإلداریة وكذا األجهزة األخرى في فمن مقتضیات واعتبارات تدخل

وقوع حوادث من إمكانیةهو ،المشتركة للمستهلكینممارسة الرقابة والدفاع عن المصالح

بلغ نطاقها ةخادعتإشهاراأو كشراء منتوجأن تصیب عدد كبیر من المستهلكین شأنها

ة تؤدي إلى نشوء مهددفردیة مما یجعلنا أمام مجموعة مصالح ،د كبیر من المستهلكینعد

تبعا لذلك اقتضى األمر وجود وتدخل هیئات .ص طائفة المستهلكینمصالح مشتركة تخ

آلیات وهیئات لوكذا تدخ،مشتركة للمستهلكین (الفرع األول)للدفاع عن المصالح الخاصة

(الفرع الثاني).إداریة
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المتخصصة: الهیئات األولالفرع 

إلى أنشأ هیئات خاصة رار التشریعات المقارنة قد نجد المشرع الجزائري وعلى غ

،لها مهام ممارسة الرقابة والدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكینجانب الهیئات اإلداریة

ومن قبیل ذلك نجد جمعیات حمایة المستهلكین (أوال) لجنة البنود التعسفیة (ثانیا) والمجلس 

الوطني لحمایة المستهلكین (ثالثا).

أوال: جمعیات حمایة المستهلكین

الهیئات التي أقرتها مختلف التشریعات في إطار تحقیق الحمایة الفعالة من بین 

جمعیات ادیین بصفتهم مهنیین محترفین نجدان االقتصللمتعاقد للمستهلك في مواجهة األعو 

حیث أصبح مشاركتها في الدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكین إلى ، حمایة المستهلكین

تعتبر مهمة حمایة المستهلك مسؤولیة هیئات الرسمیة ضرورة ال غنى عنها. إذجانب ال

الحمایة عن مصالح بدور ومهام الجمیع وذلك من خالل هذه الحركة الجمعویة في القیام 

قانون المن 21المادة من خالل ممارستها لمختلف المهام المخولة لها بموجب ،المستهلكین

.1في ممارسة الدور التحسیسي واإلعالمي لخلق وعي وثقافة لدى المستهلك03-09رقم 

للمهنیین المحترفین لمطالبة بقیام المسؤولیة المدنیة لكما لها الحق في التقاضي أمام القضاء

02-04قانون رقم المن 65إلى المادة استناداوذلك ،في حالة إخاللهم بالتزاماتهم القانونیة

قامالتي منحت هذه الجمعیات الحق في رفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي

.2بمخالفة أحكام هذا القانون ومها االحكام الخاصة بحمایة المستهلك

للتفصیل أنظر: بن لحرش نوال، '' الدور التحسیسي واإلعالمي لجمعیات حمایة المستهلكین في الجزائر ''، مجلة الندوة - 1

.216، ص 2013للدراسات القانونیة، العدد األول، 
والقانون، العدد للتفصیل أنظر: ساوس خیرة، بوكعبان العربي، '' حق الجمعیات في التقاضي ''، مجلة دفاتر السیاسیة- 2

.107، ص 2013الثامن، 
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) ثم التطرق إلى بیان دورها 1(رق أوال إلى التعریف بهذه الجمعیاتول التطلذلك سنحا

).2في مجال حمایة مصالح المستهلك (

: التعریف بجمعیات حمایة المستهلكین1

كان االعتراف القانوني بجمعیات حمایة المستهلكین قد تم أوال بموجب القانون الملغى 

03-09قـــانون رقم الثم بموجب،لحمایة المستهلكالعامة المتعلقة بالقواعد 02-89رقم 

والمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش الذي نص على دورها في حمـایة مصالح المستهلك 

كذلك فإن هذه الجمعیــات الخاصة بحمــایة المستهلك .واالعتراف لهــا بصفة المنفعة العمومیة

بشكل عام.1اتالمتعلق بالجمعی06-12تخضع ألحكام قانون رقم 

نجد أن المشرع قد عرف ،من هذا القانون المتعلق بالجمعیات02استنادا إلى المادة ف

/ونتجمع أشخاص طبیعیی،الجمعیة في مفهوم هذا القانونتعتبر: «كما یليالجمعیات 

و غیر محددة.أأو معنویین على أساس تعاقدي لمدة محددة 

من هؤالء األشخاص في تسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غیر مربحیشتركو 

واستنادا إلى هذا النص فإن هذه الجمعیات ....»أجل ترقیة األنشطة وتشجیعها، السیما

أنها تنشأ بمقتضى عقد بین أشخاص طبیعیین أو معنویین وهيتقوم على عدة عناصر

« على: 03-09من قانون رقم 21مادة كذلك نصت البقصد تحقیق أغراض غیر مریحة.

جمعیة حمایة المستهلكین هي كل جمعیة منشأة طبقا للقانون، تهدف إلى ضمان حمایة 

.»المستهلك من خالل إعالمه وتحسیسه وتوجیهه وتمثیله. 

«فقد قیل بشأن تعریف جمعیات حمایة المستهلكین أنها: ،أما من الناحیة الفقهیة

هتم بنشر ثقافة االستهالك السلیم وتتكفل بالدفـاع تطابع اجتماعي عبارة عن جمعیات ذات

.2012-01-15، صادر في 02، یتعلق بالجمعیات، ج.ر عدد 2012ینایر سنة 12مؤرخ في 06-12قانون رقم - 1
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عن المصالح المادیة والمعنویة للمستهلكین وترفع اهتماماتهم إلى المتعاملین االقتصادیین 

.1»وترفع تطلعاتهم وشكواهم إلى الهیئات المعنیة سواء اإلدارة أو العدالة

: دور جمعیات حمایة المستهلكین2

المصالح المشتركة حمایة ـات حمایة المستهلكین في الدفاع و دور جمعیـدراسةإن

كذلك و (أ)لها بالحق في التقاضي من جهةاالعترافالتطرق إلى مسألةیشمل للمستهلكین

إمكانیة أن یكون لها دور في مجال مواجهة البنود ذات الطابع التعسفي (ب).

الواجبات األساسیة اإلشارة إلى أنه منمكنی،التطرق إلى هذه المسائللكن قبل 

المنوطة لهذه الجمعیات نجد قیامها بتحسیس وٕاعالم المستهلكین بالمخاطر التي تهدد أمنهم 

علیهم اتخاذها توعیة أصحاب القرار حول أهمیة اإلجراءات الوقائیة التي یجب و وصحتهم 

كما لها الدور في .في ذلك على مختلف وسائل اإلعالملحمایة المستهلكین. معتمدة

من ،المشاركة في إعداد السیاسة االستهالكیة بحضور ممثلیها في الهیئات المعنیة بذلك

ومن شأن .2خالل السماح لها بالتعبیر عن أهدافها وتشجیع الحوار والتشاور مع السلطات

في هذا االعتراف بالدور التحسیسي واإلعالمي لهذه الجمعیات أن یحدث التوازن المفقود 

.3العالقة االستهالكیة بین المستهلكین والمحترفین

حق جمعیات حمایة المستهلكین في التقاضي-أ

و التقاضي أمام مهام هذه الجمعیـات في إطار حمایة مصالح المستهلكین همن 

حالة اإلخالل لها بالتقاضي في مواجهة المحترفین فيحیث تم االعترافالهیئات القضائیة.

حق أین نصت على 02-89قانون رقم المن 12المادة القانونیة، وذلك بموجبلتزاماتهم با

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -دور وفعالیة-بن لحرش نوال، جمعیات حمایة المستهلك في الجزائر- 1

.49...46، ص ص 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، العام، كلیة 
.66بولحیة علي بن بوخمیس، مرجع سابق، ص - 2
.100بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن...، مرجع سابق، ص - 3
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المصالح المشتركة للمستهلكین بقصد التعویض عن األضرار التي الجمعیة في الدفاع عن 

من والتي نصت على:23بموجب المادة 03-09وهو ما أكده القانون رقم .لحقت بهم

ألضرار فردیة تسبب فیها نفس المتدخل وذات عندما یتعرض مستهلك أو عدة مستهلكین «

.»أصل مشترك، یمكن جمعیات حمایة المستهلكین أن تتأسس كطرف مدني

لتلك هي كذلكوالتي منحت02-04قانون رقم المن 65ى المادة بالرجوع إلو 

الحق في رفع دعوى أمام الهیئات القضائیة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة للجمعیات 

كما یمكنها التأسیس .قانون الممارسات التجاریة ومنها المتعلقة بحمایة المستهلكأحكام 

.كطرف مدني في الدعاوى بقصد الحصول على تعویض األضرار الذي لحق المستهلكین

على أن من أثار اكتساب ،06-12رقم قانون المن 17نصت المادة أیضا

لدفاع عن المصلحة الجماعیة أو الجمعیات الشخصیة المعنویة الحق في رفع دعاوى ل

هذه الجمعیات في تحقیق حمایة فعالة ور تعزیز دول.بتمثیلهم أمام القضاءالفردیة وأن تقوم 

لها المشرعمنح للمستهلكین من خالل ممارستها لحقها في التقاضي والمطالبة بالتعویض 

والتي یترتب ،العمومیةإمكانیة االعتراف لها بصفة المنفعة 03-09القانون رقم بموجب

.ذاتهالقانونمن22لقضائیة طبقا لنص المادة عنها إمكانیة حصولها على المساعدة ا

فإن التعویضات المحكوم بها عن الضرر الذي ،إال أنه ووفقا لما ینص علیه القانون

وال شك أن.لحق بالمستهلكین تكون لفائدة الجمعیة ولیس لفائدة المستهلكین المتضررین

تقدیر التعویض لیس باألمر الهین فهو یخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع، لذلك من 

األفضل أن ینظر القضاء إلى تواضع إمكانیات هذه الجمعیات فیحكم بها بمبالغ مقبولة عن 

.1الخسائر المادیة التي تكبدتها

.681بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن...، مرجع سابق، ص- 1
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حمایة المستهلكین في مواجهة الشروط التعسفیةدور جمعیات-ب

،تفادیا إلمكانیة تقاعس أو تهاون المستهلكین في رفع دعاوى إبطال الشروط التعسفیة

ي، عمدت بعض نظرا لنفقاتها الباهظة في كثیر من األحیان ولسبب طول إجراءات التقاض

منح جمعیات حمایة المستهلكین الحق في رفع هذه الدعاوى نیابة ىإلالتشریعات المقارنة

وتبعا لذلك سنحاول التعرف على مكانة أو .1مواجهة هذه المشكلةعن المستهلكین وذلك ل

ثم القانون )1-(بتكریس هذا الدور المنوط لهذه الجمعیات في كل من القانون الفرنسي

.)2-(بالجزائري

مواجهة الشروط التعسفیة في القانون الفرنسيو جمعیات حمایة المستهلكین:1-ب

، نجد 949-93االستهالك الفرنسي وبمقتضى القانون رقم بالرجوع إلى أحكام قانون 

أن المشرع مكن جمعیات حمایة المستهلكین من ممارسة حقوق الطرف المدني والدفاع عن 

المصالح المشتركة للمستهلكین من خالل إمكانیة رفع دعاوى مدنیة أمام الهیئات القضائیة 

فعل الذي تم الحكم به على عادة الوالمطالبة باتخاذ اإلجراءات التي تهدف إلى تجنب إ

المطالبة بوقف األعمال غیر المشروعة أو المطالبة بإلغاء الشرط غیر كذا و المهني.

من قانون L421-6كذلك وبمقتضى المادة ،العقود المعروضة على المستهلكینقانوني فيال

نیة للمطالبة مكن تلك الجمعیات من ممارسة دعوى أمام الجهات القضائیة المداالستهالك

.2بإلغاء الشروط التعسفیة

ویرى الفقه أن دعوى اإللغاء هذه المقررة لهذه الجمعیات لها أهمیة عملیة وفعلیة، إذ 

قد تمارس بشكل وقائي قبل أن یكون المستهلك ضحیة للشروط التعسفیة كما لها أهمیة 

.149نادیة، مرجع سابق، ص مامش - 1
المتعلق بقانون االستهالك على:949-93من القانون رقم L421-6تنص المادة -2

« Les association mentionnées à l’article  L421-1 prevent demander à la jurisdiction civile d’
ordonner, le cas échéant sons astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modéles
de convention vabituellement proposés par les professionals aux consommateurs.».
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از بل وأج.في تفادي األضرار السیئة المترتبة عن إعمال هذه الشروط التعسفیةىأخر 

التدخل االنضمامي أمام القضاء المدني في دعاوى سبق بالمشرع الفرنسي لهذه الجمعیات

ومن خالل هذا التدخل یمكن لهذه لمستهلكین بغرض الحصول على تعویض.وأن رفعها ا

ط التعسفیة في العقود كما یمكنها المطالبة بتوقیع الغرامة الجمعیات المطالبة بإلغاء الشرو 

التهدیدیة إن لزم األمر ذلك وكذا الحصول على تعویضات عن الضرر الذي لحق بالمصلحة 

.1الجماعیة للمستهلكین

مواجهة الشروط التعسفیة في القانون الجزائريو جمعیات حمایة المستهلكین :2-ب

كما سبق ذكره سلفا أن حق جمعیات حمایة المستهلكین في التقاضي والدفاع عن 

02-04قانون رقم المن 65المصالح التي لحقت بالمستهلكین یستند على أساس المادة 

والتي وسعت من دور هذه الجمعیات، أین أعطت لها الحق في رفع دعوى أمام العدالة ضد 

نها التأسیس كطرف مدني في وكذلك یمكأحكــام هذا القانون.قام بمخالفة كل عون اقتصـادي 

.2تعویض الضرر الذي لحق المستهلكینللحصول على الدعاوى

قانون المن 23وبمقتضى المادة ،السالف الذكرإلى قانون الجمعیاتكذلك بالرجوع

الجنائي عندما أو ن الجمعیات من حق اللجوء إلى القضاء سواء المدنيیمكتم ت09-03

وزاد المشرع من التأكید تهلكین ألضرار تسبب فیها المتدخل.یتعرض المستهلك أو عدة مس

ط التعسفیة حینما أعطاها حق التقاضي بصفة على دور هذه الجمعیات في مواجهة الشرو 

عن المصالح الجماعیة للمستهلكین.أصلیة بقصد الدفاع 

لجمعیات حمایة المستهلكین في مواجهة الشروط التعسفیة، من أعمال الملتقى الوطني رباحي أحمد، الدور التنازعي- 1

، جامعة 2012دیسمبر، 06و05الخامس حول أثر التحوالت االقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستهلك یومي 

. (غیر منشور).08الشلف، ص 
.107، ص للتفصیل أنظر: ساوس خیرة، بوكعبان العربي، مرجع سابق- 2
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ي المطالبة إال أن المشرع الجزائري لم یتطرق صراحة إلى إمكانیة هذه الجمعیات ف

ع الغرامة التهدیدیة من المطالبة بتوقیولم ینص صراحة على إمكانیتها،بإلغاء تلك الشروط

لم یمنحها حق المطالبة بنشر األحكام و ،حالة عدم امتثال المتدخل لحكم القاضيالقاضي

. وهو 1في القانون الفرنسيبهخالفا لما هو معمول،لقضائیة في مواد الشروط التعسفیةا

نقص یسجل في منح المشرع الجزائري جمعیة حمایة المستهلك دور في حمایة مصالحه.

سفیة في مواجهة الشروط التعسفیةثانیا: دور لجنة البنود التع

كذلك في إطار سعي المشرع إلى توفیر حمایة خاصة وفعالة للمتعاقد المستهلك بشأن 

موجب المرسوم التنفیذي لجنة البـنود التعسفیة بالتعسفیة قام بإنشــاء لجنة تدعىالشروط 

التطرق إلى مكانتها في تبعا لذلك سنحاول.وذلك تأثرا بالمشرع الفرنسي306-06رقم

.)2(القانون الجزائريفيثم)1(القانون الفرنسي

: لجنة البنود التعسفیة في القانون الفرنسي1

تعد لجنة مقاومة الشروط التعسفیة من التنظیمات القانونیة التي أوجدها المشرع 

داء من جانب الفرنسي بقصد دعم الحمایة المرجوة لمصالح المستهلكین المعرضة لالعت

وذلك بمقتضى ،المهنیین في نطاق عقود االستهالك ذات طابع اإلذعان التي تجمع بینهم

والذي تم التأكید علیه بموجب تقنین االستهالك ، 1978الصادر سنةقانونالمن 10المادة

واألخر ان أحدهما رئیسه اللجنة من ثالثة عشر عضوا، قاضیاوتتشكل هذ.1993لسنة

صین مؤهلین في مجال القانون وتقنیات العقود یتم اختیارهم بعد استشارة المجلس نائبا، شخ

الوطني لالستهالك، أربعة أشخاص من ممثلي المحترفین، أربعة أشخاص من ممثلي 

وما .2المستهلكین ومحافظ الحكومة الذي أسندت إلي المدیر العام للمنافسة واالستهالك

.10،12رباحي أحمد، مرجع سابق، ص ص - 1
.126،127للتفصیل أنظر: مامش نادیة، مرجع سابق، ص ص - 2
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ا تتشكل من أصحاب المصلحة وواضعي النصوص وذلك یالحظ على تشكیلة هذه اللجنة أنه

.1رغبة من المشرع إلي خلق تنظیم خاص یقوم بهذا الدور

فإن هذه ،بالرجوع إلى النصوص القانونیة المعنیة بهذه اللجنة في القانون الفرسي

على في األسواق اللجنة ذات الرأي االستشاري تقوم بمراجعة العقود النموذجیة المطروحة 

.تهدف إلى بیان الشروط التي یجب تعدیلها أو حظرها بوصفها تعسفیةو ،غیر المحترفین

وأن ترفع توصیات یكون الهدف منها المطالبة بإلغاء ،یقوم الوزیر المعني بنشر هذا التقریرل

.2هذه الشروط أو تعدیلها كما لها دور في إعطاء رأیها بشأن مشروعات اللوائح أو التنظیمیة

لها أن تصدر مجرد توصیات وال ،لذلك تعد هذه اللجنة بمثابة جهاز استشاريو 

ولقد تجاوز عدد توصیات هذه ،ات أو أوامر في مواجهة المخالفینیمكنها أن تصدر عقوب

كما أن للمحاكم إمكانیة االسترشاد واالستعانة .الخمسین توصیة1999اللجنة حتى سنة 

ع الفرنسي إلى كما یرجع الفضل إلیها في دفع المشر ،للشرطمنها على تقدیر الطابع التعسفي 

ذلك یجوز أن یرفع األمر إلیها من ىباإلضافة إلفي قطاعات معنیة.تنظیم بعض الشروط 

الوزیر المكلف باالستهالك وٕاما من الجمعیات المعتمدة للدفاع عن المستهلكین وٕاما من 

.3المحترفین كما یجوز لها ذلك من تلقاء نفسها

روط التعسفیة في القانون الجزائري: لجنة الش2

من 06بمقتضى المادة البنود التعسفیةلجنةمد المشرع الجزائري إلى إنشاءعأیضا

المرسوم منه والمعدلة بموجب08بالرجوع إلى المادة ف.306-06المرسوم التنفیذي رقم 

خمسة أعضاء دائمین، خمسة أعضاء ، فإن اللجنة تتشكل من44-08التنفیذي رقم

الممارسات ممثالن اثنان عن الوزیر المكلف بالتجارة مختصان في مجالو مستخلفین 

.54السید محمد السید عمران، مرجع سابق، ص - 1
.256للتفصیل أنظر: حسین عبد اهللا عبد الرضا الكالبي، مرجع سابق، ص - 2
.36،38روط التعسفیة...، مرجع سابق، ص ص للتفصیل أنظر: بودالي محمد، مكافحة الش- 3
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ن عن وزیر العدل مختصان في قــانون العقود، ممثالن عن مجلس التجاریة، ممثالن اثنا

هالن في مجال المنــافسة، متعامالن اقتصادیان یمثالن الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة مؤ 

أن یفیدها في أعمالها. ن للجنة االستعانة بشخص أخر یمكنویمكقانون األعمال والعقود.

نجد هناك اختالف بین هذه اللجنة من حیث تشكیلتها واللجنة المعتمدة في تبعا لذلك

وهي لجنة ذات طابع .وذلك من خالل غیاب القضاة في هذه التشكیلة،ظل القانون الفرنسي

استشاري تقوم بالبحث في كل العقود المطبقة على األعوان االقتصادیین والمستهلكین والبنود 

وتعمل على صیاغة توصیات یتم تبلیغها إلى الوزیر المكلف بالتجارة ،ذات الطابع التعسفي

.1والمؤسسات المعنیة

فإنها تضمنت ونصت 306-06من المرسوم التنفیذي رقم 07بالرجوع إلى المادة 

على بعض المهام المنوطة بهذه اللجنة ومنها نجد: 

.العمل على صیاغة توصیات تبلغ إلى الوزیر المكلف بالتجارة وكذا المؤسسات المعنیة-)1

ة تطبیق العقود اتجاه المستهلكین.إمكانیتها القیام بكل دراسة أو خبرة متعلقة بكیفی-)2

لى القیام بنشر توصیات بكل الوسائل المالئمة وتقوم بإعداد تقریر سنوي یتم عمل عال-)3

وتجتمع مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر .تبلیغه هو كذلك إلى الوزیر المكلف بالتجارة

. من المرسوم نفسه13-12ة باستدعاء من رئیسها طبقا للمادتینفي دورة عادی

إال أنه لم یعطي الطـابع ،االختصاصــات المخولة لهذه اللجنةغیر أنه وبالرغم من 

ا له السلطة في عدم األخذ برأیها.حیث للوزیر السلطة في األخذ برأیها كم،لقراراتهاياإللزام

وهو ما ال یكفل الصرامة في تحقیق التوازن بین المتعامل االقتصادي والمستهلك في مجال 

.2مایة لهذا االخیرإبرام العقود وعدم فعالیة الح

.122للتفصیل أنظر: كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص - 1
.12إرزیل الكاهنة، الموازنة بین النشاط التنافسي...، مرجع سابق، ص - 2
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ثالثا: دور المجلس الوطني لحمایة المستهلكین

تم إنشاء جهاز وآلیة أخرى تكفل حمایة مصالح المستهلكین والمتمثل في كذلك

القانون رقم من الفقرة االولى 24وذلك بمقتضى المادة ،المجلس الوطني لحمایة المستهلكین

یقوم بإبداء الرأي، ،لحمایة المستهلكینینشأ مجلس وطني « :علىالتي تنص09-03

».واقتراح التدابیر التي تساهم في تطویر وترقیة سیاسات حمایة المستهلك. 

- 92والمرسوم التنفیذي رقم 02-89قانون رقم التم إنشاء هذا المجلس سابقا بموجب 

والذي ،855-12تنفیذي رقم المرسوم الهذا االخیر الذي تم إلغاءه بموجب الملغى.2721

هیئة حكومیة استشاریة یتمتع بدور إبداء الرأي یعتبر إذ .حدد تشكیلة المجلس واختصاصاته

وال ،حول المسائل المتعلقة بتحسین الوقایة من المخاطر التي قد تحملها المنتجات والخدمات

الم له أن یطلع بالبرامج السنویة لمراقبة الجودة وقمع الغش وٕاعو یجوز له إصدار قرارات.

وٕاعداد برامج المساعدة المقررة لصالح جمعیات حمایة المستهلكین ،المستهلكین وتوعیتهم

منه، ویتمتع 02وتعتبر جل اختصاصاته ذات طابع استشاري طبقا لنص المادة وتنفیذها.

.2التدابیر الخاصة بحمایة القدرة الشرائیة للمستهلكینبإمكانیة اقتراح 

شمل المرسوم التنفیذي المؤطر له فإن تشكیلة المجلس توطبقا لما نص علیه 

مجموعة من ممثلي و ،مدیر المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزمو ،مجموعة من الوزراء

ویمكن لهذا المجلس في إطار أداء مهامه جمعیات حمــایة المستهلكین ومن خبراء مؤهلین.

نه أن یقدم انب أو كل شخص ما من شأاللجوء إلى خدمات الخبراء الجزائریین أو األج

ویجتمع المجلس في دورات عادیة مرة واحدة كل ثالثة أشهر مساهمة في هذا المجال.

) من أعضائه. 2/3طلب من رئیسه أو ثلثي من (بویمكن أن تنعقد له دورات استثنائیة 

ین ، یحدد تكوین المجلس الوطني لحمایة المستهلك1992یولیو سنة 06مؤرخ في 272-92مرسوم تنفیذي رقم - 1

. (ملغى).1992-07-08، صادر في 52واختصاصاته، ج، ر عدد 
، یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستھلكین 2012أكتوبر سنة 02مؤرخ في 855- 12مرسوم تنفیذي رقم -2

.2012-10-11، صادر في 56واختصاصاتھ، ج.ر عدد 
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إلى لجنتین مختصتین وهما لجنة مهوبقصد التكفل بالمهام المسندة إلى المجلس تم تقسی

ن فإلذلك.1ولجنة إعالم المستهلك والرزم والقیاسةوعیة المنتجات والخدمات وسالمتهات

ه االستشاري دور م بصورة غیر مباشرة من خالل یتلحمایة مصالح المستهلكینجلسمتدخل ال

.والمهنینالعقود التي ستبرم بین المستهلكینىله تأثیر مستقبال علالذي سیكونو 

الهیئات اإلداریة:الثانيالفرع 

رقم لحمایة المستهلك وفقا لقانون حمایة المستهلك وقمع الغشإن المالحظ بالنسبة

امه وخاصة كبشأن تنفیذ أحأنه لم ینص على الهیئات اإلداریة المكلفة بالرقابة،09-03

وٕانما تناول أعوان قمع الغش التابعون ،المقررة والمتضمنة التزامات المهني اتجاه المستهلك

یمات التنظلمختلف التشریعات و . إال أنه استنتاجامنه2لوزارة التجارة طبقا لنص المادة 

ریح تشترك في قد نصت على عدة هیئات إداریة وبشكل صالخاصة بحمایة المستهلك نجدها

أو بعد جات سواء قبل إنتاجهاالسلع و المنتالتعاون فیما بینها على تحقیق الرقابة علىمهمة

تضمنت هیئات نجدهاع إلى مختلف هذه النصوصوبالرجو .ذلك أو عند عرضها في السوق

، باإلضافة (ثانیا)ذات اختصاص محلي(أوال) أو هیئاتتعمل في النطاق الوطنيإما مركزیة

والتحري(ثالثا).إلى وجود أشخاص أوكل لها المشرع امكانیة التدخل من خالل البحث 

لهیئات اإلداریة المركزیة أوال: ا

من خالل اإلشراف على تنظیم السوق ومنع ریة لحمایة المستهلك یتمتدخل الهیئات اإلداإن 

غیر نزیهة قد یلجأ إلیها بعید عن كل ممارسة همتطلباتاالضطرابات فیه بقصد توفیر 

.2قصد توفیر حمایة شاملة على المستوى الوطنياألدوار المكلفة بهلذلك تنفیذ و .المحترف

.64بولحیة علي بنبوخمیس، مرجع سابق، ص - 1
العربي زروق، دور األجهزة اإلداریة في حمایة المستهلك، من أعمال الملتقى الوطني الخامس حول أثر التحوالت -2

. 03، جامعة الشلف،(غیر منشور)، ص 2012دیسمبر، 06و05االقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستهلك یومي 
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والتي ،تبعا لذلك سنحاول التطرق للهیئات اإلداریة المتواجدة على المستوى المركزي

ونعني بذلك وزارة ،كفل لها القانون مهمة الرقابة وحمایة المصالح المشتركة للمستهلكین

.)3(هیئات أخرىباإلضافة إلى)،2(وكذا الهیئات التابعة لها)1(التجارة

: دور وزارة التجارة1

وزارة التجارة من أهم األجهزة اإلداریة المعنیة بالرقابة وحمایة مصالح المستهلكین تعد

الرجوع بو لیها حیث إالمسندة وذلك راجع لتعدد المصالح التابعة لها وبذلك تعدد وتنوع المهام

یمنح بمقتضى إذنجده یحدد صالحیات وزارة التجارة، 4531-02إلى المرسوم التنفیذي رقم 

ح المستهلك وله صالحیة منه لوزیر التجارة كل الصالحیات في إطار حمایة مصال5المادة 

قصد ترقیة واالتصال بمختلف الدوائر الوزاریة األخرىفي إطار أداء مهامه االستعانة

وصالحیة السلع وقمع الغش.تنظیم األنشطة التجاریة ومراقبة الجودة و فسةالمنا

مهمة ضبط األسواق بكذلكوزیرالد كلف فق،بالرجوع إلى مختلف النصوص القانونیة

مة سلین شأنها أن تعزز قواعد ممارسةوترقیة المنافسة من خالل اقتراحه لإلجراءات التي م

كلف بالتنظیم الدائم للسوق وتعیین الممارسات غیر أیضاونزیهة في سوق السلع والخدمات.

كلف بالسهر على تطویر . و مختلف الهیئات المعنیةالشرعیة ووضع حد لها بالتنسیق مع

القانون وممارسة المنافسة باإلضافة إلى ممارسة الرقابة االقتصادیة وقمع الغش حیث یعمل 

كما له الحق في إخطار .قیق اقتصاديعلى تنظیم وتنفیذ المراقبة والعمل على إنجاز كل تح

ذلك من شأنه أن كل مكافحة الممارسات التجاریة غیر الشرعیة.الهیئات القضائیة بشأن 

وسیكون لهذا غیر مباشر في حمایة المصالح المادیة والمعنویة للمستهلكینیساهم بشكل

.نمجمل العقود التي ستبرم بین المستهلكین والمحترفیىالتدخل تأثیر عل

، 85، یحدد صالحیات وزارة التجارة، ج، ر عدد 2002دیسمبر سنة 21مؤرخ في 453- 02تنفیذي رقم مرسوم- 1

.2002- 12- 22صادر في 
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دور الهیئات المركزیة التابعة لوزارة التجارة: 2

في حمایة مصالح المستهلك على باإلضافة إلى ذلك الدور الذي تمارسه وزارة التجارة

كذلك بمهمة هيهیئات إداریة أخرى تابعة لها كلفتتوجدفالوطني،المستوى المركزي

إلى المرسوم بالرجوع إذ.االقتصادیةحمایة مصالح المستهلك من خالل ممارسة الرقابة 

فإنه یخول لكل لوزارة التجارةالمتضمن اإلدارات المركزیة التابعة،266-08التنفیذي رقم 

وكذا المدیریة العامة للرقابة (أ)من المدیریة العامة لضبط وتنظیم النشاطات والتقنین

.(ب)1تنظیم المنافسةالمستهلك و مصالح یة وقنع الغش مهمة وصالحیة حمایةاالقتصاد

امة لضبط وتنظیم النشاطات والتقنیندور المدیریة الع-أ

من خالل ما تتخذه،مدیریة في حمایة مصالح المستهلكالدور المنوط لهذه الیتحقق

لها سلطة اإلشراف على إذ.ابیر الرامیة إلى حمایتهجمیع التدفي في إطار أداء مهامها 

السهر على السیر و خمس مدیریات تعمل على إعداد اآللیات القانونیة للسیاسة التجاریة 

ترقیة جودة السلع والخدمات وكذا االهتمام ب،صد تطویر المنافسة السلیمةالتنافسي لألسواق ق

ة فسنجد كل من مدیریة المنایات التابعة لهذه المدیریةالمدیر ومن أهم.الموجهة للمستهلك

وذلك في حدود ،ة وحمایة المستهلكفسومدیریة الجودة واالستهالك في إطار تنظیم المنا

فمن شأن مراقبة جودة السلع والخدمات من قبلها أن یعزز من االختصاص المنوط لها.

والذي 454-02تنفیذي رقم المرسوم الوذلك استناد إلي مركز المستهلك المقبل على التعاقد

اختصاصاتها في إطار تعزیز مركز المستهلك وحمایة مصالحه.أشار إلى هذه المدیریة و 

، یتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة في وزارة التجارة، 2002دیسمبر سنة 21مؤرخ في 454-02مرسوم تنفیذي رقم - 1

، صادر في 48، ج.ر عدد 2008أوت سنة 19مؤرخ في 266-08، معدل ومتمم، مرسوم تنفیذي رقم 85ج.ر عدد

، صادر في 02، ج.ر عدد 2011ینایر سنة 09مؤرخ في 04-11، معدل ومتمم، مرسوم تنفیذي رقم 24-08-2008

12-01-2011 .
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، نجده قد نص على 454-02منه المرسوم التنفیذي رقم بالرجوع إلى ما تضأیضا

سهر على حمایة بعض المهام الموكلة لهذه المدیریات التابعة للمدیریة العامة ومنها: ال

یمي بشأن تطویر قواعد واقتراح كل التدابیر ذات الطابع التشریعي أو التنظتهاالمنافسة وترقی

ل على مراقبة ومالحظة ة سلیمة ونزیهة بین المتعاملین االقتصادیین كما تعموشروط منافس

ها، كل ذلك من شأنه أن یساهم في حمایة المصالح المشتركة للمستهلكین.األسواق ووضع

للرقابة االقتصادیة وقمع الغشدور المدیریة العامة -ب

من المدیریات المتواجدة على المستوى المركزي والتابعة لوزارة هذه المدیریةكذلك تعد

حیث لها دور مراقبة الجودة وقمع ،266-08والتي تضمنها المرسوم التنفیذي رقم ،التجارة

تجاریة غیر الشرعیةالممارسات الة وكذا محاربةفسالغش، مكافحة الممارسات المضادة للمنا

اإلضافة إلى القیام عمل على السهر على توجیه برامج المراقبة االقتصادیة وقمع الغش، بوال

.1التي تمس السوقالوطنیة بخصوص المخالفاتمنفعة بتحقیقات ذات ال

مدیریة منهاوتعتمد هذه المدیریة العامة في إطار أداء مهامها على عدة مدیریات

ر التجارب ، مدیریة مخابیریة التعاون والتحقیقات االقتصادیةوقمع الغش، مدمراقبة الجودة 

، والتي تعمل على تنظیم النشاط االقتصادي في السوق ومراقبة مدى وتحــالیل الجودة...

مما یشكل .2احترام األعوان االقتصادیین لاللتزامات القانونیة التنظیمیة المفروضة علیهم

ه المدیریة للمستهلكین في مواجهة المهنین المحترفین.ذلك دعما ومساندة من هذ

فتتمثل مهام هذه المدیریة العامة والمدیریات التابعة لها أنها تتعلق أساسا بتنظیم 

ة من خالل قیامها بالعمل على تحدید الخطوط العریضة للسیاسة الوطنی،الرقابة االقتصادیة

یمكن للمدیریات التابعة لها المشاركة في األعمال كماللمراقبة االقتصادیة وقمع الغش.

، مرجع سابق.454- 02من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة - 1
.04روق، مرجع سابق، ص مرسوم تنفیذي نفسه. للتفصیل أنظر العربي ز - 2
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مع إمكانیة اقتراح كل ،النشاطات التجاریة غیر المشروعةالمبادر بها في مجال مواجهة

فرغم أن هذه المدیریات لدیها دور أكثر التدابیر الرامیة إلى تحسین نجاعة برامج المراقبة.

في الرقابة على السلع من خالل جملة من التدابیر التي تتخذها، إال أن ذلك سیكون له ال 

محالة تأثیر على مجمل العقود التي ستبرم مستقبال بین المستهلكین والمحترفین.

دور المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم: 3

في نطاق وزارة التجارة والمصالح المركزیة التابعة لها كأجهزة رقابةباإلضافة إلى دور

تمثل في المركز الجزائري یأخر یوجد جهاز إداري،للمستهلكینحمایة المصالح المشتركة

وعمله للمرسوم التنفیذي رقم ، وهو یخضع من حیث تكوینه وصالحیتهلمراقبة النوعیة والرزم

أو وهو یعد هیئة.318- 03تنفیذي رقم المرسوم الم بموجب المعدل والمتم،89-1471

تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي یرأسه مدیر، مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري

یوجد مركزه بالجزائر العاصمة.

على األهداف التي كلف هذا نجده قد نص147-89رقم المرسومبالرجوع إلى

أمن المستهلكین ومصالحهم المساهمة في حمایة صحة و ة في والمتمثل،المركز بتحقیقها

.2التأكد الوطني للسلع والخدماتو ترقیة نوعیة اإلنتاج و المادیة والمعنویة 

بحث عن المشاركة في الومنهانفسهالمرسوممن04عن وظائفه فقد تضمنتها المادة و 

لتشریع والتنظیم المعمول بهما والمتعلق بنوعیة السلع امخالفات أعمال الغش أو التزویر و 

أو التنظیمیة القانونیة قة المنتوجات للمقاییس والمواصفاتالتأكد من مطابوكذا والخدمات، 

.القیام بكل الدراسات والتحقیقات المتعلقة بتقدیم نوعیة السلع والخدماتالتي یجب أن تمیزها و 

، یتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعیة والرزم، 1989أوت سنة 08مؤرخ في 147-89مرسوم تنفیذي رقم - 1

، 2003سبتمبر سنة 30مؤرخ في 318-03، معدل ومتمم، مرسوم تنفیذي رقم 1989-08-09، صادر في 33ج.ر عدد 

.2003-10-05، صادر في59ج.رعدد 
ر المرسوم نفسه. أنظ- 2
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یتكون من جمیع ممثلي فإنه زود بمجلس،امهالمركز أداء مههذالوحتى یتسنى

ت علیه وذلك طبقا لما نص،وغرفة مختصةولجنة علمیة تتكون من عدة معاهد الوزارات، 

المرسوممن14التي جاءت معدلة للمادة و 318-03تنفیذي رقم المرسوم المن10المادة 

.1471-89التنفیذي رقم 

كذلك یبرز دور هذا المركز في حمایة المصالح المشتركة للمستهلكین من خالل قیامه 

ة التشریع بالتنسیق مع الهیئات المختصة قصد البحث عن كل أعمـال الغش والتزویر ومخالف

ویمكنه القیام بإجراء التحقیقات واألبحاث ذات الطابع الوطني والتنظیم المعمول بهما.

عن كل سلعة أو خدمة تنطوي على مخاطر تمس صحة المستهلك وأمنه واإلقلیمي للكشف 

والعمل على إزالتها، كل ذلك طبقا لما ینص علیه المرسوم التنفیذي المؤطر لهذا المركز.

یمكن كذلك للهیئات اإلداریة األخرى المركزیة أن تتدخل ،باإلضافة إلى هذه الهیئات

وذلك ،وزارة الصحة، وزارة الفالحةالمصالح المشتركة للمستهلكین منها وتساهم في حمایة

االكتفاء فقط ارتأیتالقانونیة المؤطرة لها، إال أننيوفقا لما تنص علیه مختلف النصوص

بإبراز دور وزارة التجارة والمصالح التابعة لها.

ا: دور الهیئات اإلداریة المحلیةثانی

باعتبارها أجهزة رقابة الوطنیةوامتدادا لدور ومهام الهیئات اإلداریة المركزیةاستكماال 

التوازن العقدي واسترجاع قصد بها تحقیق و ،في إطار حمایة المصالح المشتركة للمستهلكین

في العالقات االستهالكیة، نص المشرع الجزائري بمقتضى مجموعة من النصوص القانونیة 

والتي تشكل دعما وتعزیزا لمركز ،إلداریة المحلیة في ممارسة الرقــابةعلى مساهمة الهیئات ا

ل یمن قبهممصالحلحمایة المستهلكین المقبلین على التعاقد في مواجهة المهنیین المحترفین و 

.)3(وكذا رئیس المجلس الشعبي البلدي)2(الواليو )1(تدخل المـــدیریة الوالئیة للتجــارة

، مرجع سابق.318-03أنظر المرسوم التنفیذي رقم - 1
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الئیة للتجارةدور المدیریة الو : 1

ومبــاشر فيرمدیرة التجارة كذلك من أهم الهیئات اإلداریة التي لهـا دور كبیتعتبر

المتضمن تنظیم 409-03تنفیذي رقم المرسوم الجوع إلى بالر فالمستهلك.حمایة مصالح

تنص وتحددمنه03المادة ، نجدالمصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصالحیتها وعملها

إطار حمایة مصالح المستهلك نجد أن من مهامهاوفيالتجارة.المنوطة لمدیریة على المهام

،االستراتیجیةأو /ومتابعة تطور األسعار عند إنتاج واستهالك السلع والخدمات الضروریة 

تقدیم المساعدة للمتعاملین و ،یق الرقابة االقتصادیة وقمع الغشالسهر على تطبوكذا

.1والمستهلكین في میدان الجودة وأمن المنتوجات والنظافة الصحیة...االقتصادیین 

المكلفة بدعم وترقیة جودة لجودةمنها مصلحة ا،وتتضمن المدیریة عدة مصالح

مصلحة المراقبة والمنازعات وتضم مكتب مراقبة الممارسات التجاریة و ،المنتجات الغذائیة

. وتضم المدیریةمكتب المنازعاتو الغش وقمعمكتب مراقبة الجودة و فسة والمضادة للمنا

الذي یضم جمیع الموظفین الذین یمارسون مهام الرقابة على الممارسات السلك التقني

والذین یقومون بتحریر محاضر تتمتع بالحجة القانونیة حیث ،التجاریة والجودة وقمع الغش

.2ال یطعن فیها إال بالتزویر

ذات ولها المشرع بمقتضى النصوص القانونیةختي ومن بین السلطات القانونیة ال

في إطار لمدیریة التجارة اتخاذها في إطار حمایة المستهلك من المخالفات المندرجةالعالقة 

اقتراح عقوبة و ،والفصل في غرامة المصالحة،إمكانیة حجز السلعنجد،الممارسات التجاریة

للتجارة على الوالي التخاذ ما یراه مناسبا.الغلق اإلداري من قبل المدیر الوالئي

، مرجع سابق.409-03من المرسوم التنفیذي رقم 03أنظر المادة - 1
، مرجع سابق.02-04من القانون رقم 58أنظر المادة - 2
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األساسي رضهاغیتمثل ت المتخذة من قبل مدیریة التجارةومن ثم فإن هذه اإلجراءا

النهائي في تحقیق توازن في العالقة بین المستهلك والمهني وكفالة أو ضمان حمایة فعالة و 

ة الممارسات الصادرة من نظرا للدور الوقائي الذي تمارسه من خالل مراقب.1للمستهلك

وامكانیة تدخلها لمواجهة ،االعوان االقتصادین في عالقاتهم مع المستهلكین من قبل أعوانها

ومتابعة االعوان في حالة ارتكاب ممارسات غیر مشروعة تمس بمصالح المتعاقد المستهلك. 

مما یشكل ذلك دعما لمركز المستهلكین.

المتواجدة على مستوى المدیریة الوالئیة للتجارة التي لها إلى مصلحة الجودةإضافة

من قانون رقم 28إلى25أعوان مختصین وفقا ألحكام المواد ر ممارسة الرقابة بواسطة دو 

المدیریة الجهویة للتجارة مصلحة تختص بحمایة المستهلك توجد على مستوى ،09-03

التي لها فرقة تهتم بحمایة المستهلك إذا لم و تخطیط ومتابعة المراقبة وتقییمهاوهي مصلحة ال

ولذلك تعد مدیریة التجارة الیة من شأنها تقریب اإلدارة من .2تتدخل المدیریة الوالئیة للتجارة

.3المستهلك وتمكینه من طرح انشغاالته علیها وكذا التصدي لتجاوزات وانحرافات المهنین

دور الوالي: 2

ل ممارسته لصالحیة الضبط للوالیة والدولة ومن خالیتدخل الوالي بصفته ممثال

یتدخل بقصد حمایة المستهلك من المخاطر المحتملة التي هو ف.حفظ الصحة العامةاإلداري 

حیث نجد قانون الصحة .إلى مجموعة من النصوص القانونیةقد تمس صحته وذلك استنادا

المحلیة... لتزم جمیع أجهزة الدولة والجماعات ت«منه تنص على:29وبمقتضى المادة 

على السلطات المحلیة ومنها . أي»والنظافة ومحاربة األمراض...بتطبیق تدابیر النقاء

.393زعبي عمار، مرجع سابق، ص- 1
، مرجع سابق.409- 03التنفیذي رقم مرسوم المن 1- 4-5فقرة 09أنظر المادة - 2

العید سعدیة، المصالح التابعة لوزارة التجارة ذات العالقة بحمایة المستهلك من الغش والخداع التسویقي، من أعمال - 3

، (غیر 2013ماي، 23و22الملتقي الوطني حول تدخل الدولة لحمایة المستهلك عن طریق إدارة قمع الغش، یومي 

. 78ص منشور)،
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ممثلة في الوالي مسؤولیة اتخاذ التدابیر الكفیلة بالحفاظ على صحة المواطنالوالیة 

نها قد أعطت لتلك الهیئات أمن نفس القانون31بل نجد وبمقتضى المادة .المستهلك

حق التدخل على من یخـالف تلك األحكام ومن خالل توقیع عقوبات إداریة أو تأدیبیةالوالئیة

أن تتدخل لغلق المحالت التجاریة التي ال تلتزم بشروط السالمة الصحیة.لوالیةلكما یمكن

على أنه یكون ، نصت 07-12قانون رقم المن 114المادةنصوبالرجوع إلى

لذلك یتعین على .1الوالي مسؤوال عن المحافظة على النظام العام والسالمة والسكینة العامة

تكفل الحمایة الضروریة اإلجراءات والتدابیر الالزمة التي من شأنها أنالوالي أن یتخذ جمیع

شأ مصالح یمكن للوالي أن ینإذار التي قد تلحق بالمستهلكین.األضر وتفادي وقوعلمنع

07المادة وذلك استنادا إلى،ح المستهلكینعمومیة كلما دعت الضرورة إلى حمایة مصال

إنشاء مصالح عمومیة للتكفل باحتیاجات یمكن للوالیة«من قانون الوالیة أین نصت على:

مع مراعاة األحكام « منه على: 141نصت المادة و .» المواطن وتضمن له االستمراریة...

یة القانونیة المطبقة في هذا المجال، یمكن الوالیة أن تنشئ قصد تلبیة الحاجات الجماع

والئیة للتكفل على وجه الخصوص بما یأتي:مصالح عمومیة...لمواطنیها

یتمثل دور الوالي في مجال حمایةف.»النظافة والصحة العمومیة ومراقبة الجودة. -

اتخاذ اإلجراءات من خالل،صالحیة الضبط االداريیمارس المستهلك بصفته مصالح

سحب المنتوج مؤقتا أو بصفة نهائیة لیمن قب،بالمستهلكینةالمحدقلدرء األخطارالوقائیة

اتخاذ قرار الغلق وذلك باقتراح من المصالح و ،سحب الرخص بصفة مؤقتة أو نهائیةو 

تعاقد المستهلك في مواجهة المهني مما یشكل ذلك تعزیز لمركز الم.2الوالئیة المختصة

المحترف وٕاعادة للتوازن العقدي المفقود في تلك العالقة.

.2012-02-29، صادر في 12، یتعلق بالوالیة، ج.ر عدد 2012سنة برایرف21مؤرخ في 07-12قانون رقم - 1

، مرجع سابق.03-09قانون رقم - 2
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: دور رئیس المجلس الشعبي البلدي3

بالرجوع إلى مختلف النصوص القانونیة نجد أنه باإلضافة إلى دور ومساهمة الوالي 

للمستهلكین في نطاق الصحة العامة على المستوى المحلي في حمایة المصالح المشتركة 

وبمقتضى مختلف الوسائل القانونیة المخولة والمتاحة له وفي إطار توسیع نطاق الحمایة 

رئیس المجلس الشعبي البلديمنحنجد ،آلیات الحمایةاد أجهزة و للمستهلكین بتنویع وتعد

من قانون 123مادةإذ تطبیقا لنص الصالحیة ممارسة الرقابة وحمایة مصالح المستهلكین.

اتخاذ االحتیاطات والتدابیر صالحیة رئیس المجلس الشعبي البلدي، نجدها قد منحتالبلدیة

مواد وكذا السهر على النظافة لل،الوقایة منهاروریة لمكافحة األمراض المعدیة و الض

كانیةمن إمللضبطیة اإلداریةیتحقق ذلك من خالل ممارستهو االستهالكیة المعروضة للبیع.

كما له صالحیة إصدار قرارات إداریة من ،مراقبة نوعیة المواد االستهالكیةو ،إجرائه التحقیق

.1المستهلكوسالمةشأنها أن تكفل حمایة صحة

التي من و ،ضابط شرطة قضائیةرئیس المجلس الشعبي البلدي بصفتهكما یتمتع

منها طر.المستهلك من المخاخاللها منح له المشرع صالحیات واسعة في مجال حمایة 

ة علي مراقبة نوعیة المواد الغذائیة ومنتجات االستهالك والمنتجات المخزونة أو الموزع

للمواصفات والمقاییس القانونیة التأكد من مدى مطابقة تلك المنتجاتو ،مستوى البلدیة

.2مع إمكانیة إحالة المخالفین إلى العدالةتخاذ القرارات المناسبةوله االمعمول بهاوالتنظیمیة

تحقیق مهامه مكنه المشرع بجهاز خاص یضمن حمایة المستهلك ویتمثل في إنشائه ول

الشعبي صرف المباشر لرئیس المجلس یوضع تحت التبالبلدیة، و الصحةلمكاتب حفظ 

.البلدي

.2011-07-03، صادر في 37، یتعلق بالبلدیة، ج.ر عدد 2011سنة یونیو22مؤرخ في 10-11قانون رقم - 1

.63سابق، ص بولحیة علي بن بوخمیس، مرجع - 2
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ثالثا: األشخاص المؤهلة بالبحث والتحري

قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون الممارسات التجاریة، بالرجوع إلى أحكام

نجد المشرع قد نص على األشخاص واألعوان المؤهلة قانونا للقیام بالبحث والتحري وٕاعمال 

الرقابة الوقائیة لمراقبة مدى احترام القواعد القانونیة الخاصة بحمایة المستهلك والذین ینتمون 

.نهم من بعض السلطات واالمتیازات التي من شأنها أن تساعدهمإلى الهیئات اإلداریة ومك

منه 1الفقرة 49بالرجوع إلى قانون الممارسات التجاریة نجد المشرع وبمقتضى المادة ف

في إطار تطبیق « نص على األشخاص المؤهلة إلثبات تلك المخالفات أین نصت على: 

اینة مخالفة أحكامه، الموظفون اآلتي ذكرهم:ومعهذا القانون، یؤهل للقیام بالتحقیقات

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون اإلجراءات الجزائیة،- 

المستخدمون المنتمون إلى األسالك الخاصة بالمراقبة التابعون لإلدارة المكلفة بالتجارة،- 

،ائیةجباألعوان المعنیون التابعون لمصالح اإلدارة ال- 

ون لهذا على األقل المعین14بون في الصنف أعوان اإلدارة المكلفة بالتجارة المرت- 

.1»الغرض

قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على 25نص المشرع بمقتضى المادة كما

« من خالل إقرارهاألشخاص المؤهلة بالبحث والمعاینة عند مخالفة أحكام هذا القانون   :

باإلضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة واألعوان اآلخرین المرخص لهم بموجب النصوص 

أعوان قمع الغش ،أحكام هذا القانونهم، یؤهل للبحث ومعاینة مخالفاتبالخاصة

نجد المشرع قد أكدهذا النص،ادا إلىاستن،»لوزارة المكلفة بحمایة المستهلكالتابعون ل

األعوان ط الشرطة القضائیة و ضباوهما،على طائفتین أسند لها مهمة البحث والتحري

هذه الفئة الثانیة تم إسناد إلیهم لجودة وقمع الغش المؤهلون قانونا.التابعون لمصالح مراقبة ا

، مرجع سابق.02-04قانون رقم - 1
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مهمة الضبط اإلداري من خالل العمل على الوقایة من جرائم الغش عن طریق ممارسة 

.1الرقابة، وخول لهم القانون الحق في استعمال سلطات وصفت بأنها شبه قضائیة

أما عن الطائفة األولى المؤهلة بالبحث في مخالفات أحكام كل من قانون حمایة 

تهلك وقمع الغش وكذا قانون الممارسات التجاریة خاصة فیما یتعلق بعقود االستهالك المس

فتتمثل في ضباط الشرطة القضائیة التي تم النص علیها بموجب ،من حیث اإلبرام والتنفیذ

یتمتع بصفة «: منه والتي تنص على15ضى المادة قانون اإلجراءات الجزائیة وذلك بمقت
ة:ضابط الشرطة القضائی

رؤساء المجالس الشعبیة.                                                      -

.                                                                 ضباط الدرك الوطني- 

.2».محافظو الشرطة...–

أما عن الفئات األخرى التي نص علیها قانون الممارسات التجاریة فتتمثل في: 

طبقا فالمستخدمون المنتمون إلى األسالك الخاصة بالمراقبة التابعون لإلدارة المكلفة بالتجارة، 

،وما یهمنا في هذا الصدد المهمات الخاصة بالمراقبة.4543-02للمرسوم التنفیذي رقم 

ى وزارة التجارة المدیریة العامة للمراقبة االقتصادیة وقمع الغش والتي نجد على مستو حیث

. أما على مستوى تختص أساسا بمكافحة الممارسات المضرة والمنافیة للمنافسة التجاریة

نجد األعوان المعنیون كما،لوزارة التجارة نجد المدیریة الجهویة للتجارةالمصالح الخارجیة

أعوان صة بالمجال الجبائي، أیضابالنسبة للتحقیقات الخابائیةة الجالتابعون لمصالح اإلدار 

.4على األقل المعینون لهذا الغرض14اإلدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف 

.338،339بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن...، مرجع سابق، ص ص - 1
، مرجع سابق.155-66من أمر رقم 15أنظر المادة - 2
، مرجع سابق.454-02مرسوم تنفیذي رقم - 3
.72،73للتفصیل أنظر: كیموش نوال، مرجع سابق، ص ص- 4
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بین لنا من خالل هذا التحدید القانوني لألعوان المؤهلة بالمعاینة حول مخالفة تمما ی

المستهلك، أن المشرع قد حرص على التوسیع من الفئات أحكام القواعد المتعلقة بحمایة 

المعنیة بذلك بغیة توفیر الحمایة الوقائیة الالزمة للمستهلك وكان ذلك التحدید یمثل تحدید 

على سبیل الحصر.

ذات الطابع العالجيالهیئات ثاني:المطلب ال

المشتركة أو الفردیة حمایة المصالح لامن بین األجهزة واآللیات المقررة قانون

حیث أن جدوى ،یئات القضائیةاله،إضافة إلى األجهزة واآللیات السالف ذكرهاللمستهلكین 

الوسائل واإلجراءات اإلداریة المعنیة بتحقیق التوازن العقدي في العالقات االستهالكیة متوقف 

حة المستهلك على الزجر القضائي الموقع على المحترفین المتدخلین الذین یتالعبون بص

ضرر من یتكل مستهلك لخولت مختلف النصوص القانونیة لذلك.1ومصلحته االقتصادیة

والمطالبة ،ة غیر المشروعة اللجوء إلى القضاء قصد الحصول على حقوقهفسأفعال المنا

قانون من 13بحمایتها شریطة توافر شرطي الصفة والمصلحة إعماال لنص المادة 

.داریةاإلجراءات المدنیة واإل

اللجوء إلى هیئات یمكن للمستهلكین،طار ممارسة حق اللجوء إلى القضاءوفي إ

ویتم ذلك ،اللجوء إلى هیئات القضاء الجزائيالقضاء المدني قصد المطالبة بالتعویض أو 

قصد الدفاع عن مصلحته أو بمقتضى دعوى جماعیة تمارسها جمعیات إما بصورة فردیة 

متعلق قانون الالمن 84-83-79-70-69-68إلى المواد ناداتاسو حمایة المستهلكین. 

كانیة المستهلك المتضرر رفع دعاوى، نجدها تنص على إمبحمایة المستهلك وقمع الغش

والتي نجدها تحیل إلى أحكام قانون لة تم مخالفةّ أحكام هذا القانونعمومیة في حا

العقوبات.

.01صبایحي ربیعة، مرجع سابق، ص - 1
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نجدها هي كذلك تنص على ،02-04قم ون ر قانالمن 60بالرجوع كذلك إلى المادة و 

ازعاته الختصاص تخضع منومنها المتعلقة بحمایة المستهلكأن مخالفات أحكام هذا القانون

باعتبار أن هذه األخیرة هي صاحبة السلطة التي لها صالحیة متابعة ،الهیئات القضائیة

قانون المن 62ا نصت المادة كم،جرائم یعاقب علیهاسلوكیاتهموقمع المخالفین متى شكلت 

على إمكانیة المدیر الوالئي المكلف بالتجارة إرسال المحاضر التي تثبت وقوع ذاته

لوكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا.ذاتهقانون الالمخالفات المنصوص علیها في 

على إمكانیة كل من جمعیات حمایة ذاتهالقانون من 65نصت المادة أیضا

اللجوء إلى القضاء ورفع ،نويمعجمعیات المهنیة وكل شخص طبیعي و لالمستهلكین وا

وتبعا لذلك سنحاول في مواجهة كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون.دعاوى

التطرق إلى دور الهیئات القضائیة المدنیة كآلیة لحمایة المستهلك (الفرع األول) ثم التطرق 

ئیة كآلیة ردع وعقاب (الفرع الثاني).إلى دور الهیئات القضائیة الجزا

دور القاضي المدني:األولالفرع 

لحمایة المستهلك ولردع المحترفین إلى كألیةیرجع تدخل أسلوب اللجوء إلى القضاء

لتأمین هذه الحمایة ال تكفي لوحدهاالسالف ذكرها أن األجهزة واإلجراءات الوقائیةكون

خاصة في ظل استعمال جمیع الوسائل واألسالیب من قبل أولئك المحترفین قصد اإلضرار 

.حساب مصالح المستهلكینىعلبصحة المستهلك وكون همهم الوحید سوى تحقیق الربح

مساهمة الهیئات القضائیة في حمایة مصالح المستهلك وتحقیق التطرق إلىإن 

یشمل البحث عن مدى وجود ضمانات ،ین أطراف العالقات االستهالكیةالتوازن العقدي ب

حمایة المستهلك، وذلك من خالل تحدید االختصاص النوعي للهیئات لقانونیة فعالة 

لنظر في المنازعات االستهالكیة (أوال) ثم التطرق إلى البحث عن فعالیة المعنیة باالقضائیة 

تحقیق واسترجاع التوازن العقدي (ثانیا).تجاري) في -دور القضاء العادي (مدني
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تحدید القاضي المختص مدنیا بمنازعات عقود االستهالكأوال: 

بین الهیئات االختصاصإنه من حیث المبدأ ووفقا للقواعد العامة بشأن تحدید 

أمام وكنا،ني ألطراف العالقة التعاقدیةد المركز القانو ح، فإنه في حالة تو القضائیة العادیة

ویتم القسم المدنينشب بینهما یتم الفصل فیه من قبلأطراف مدنیة فإن النزاع الذي ی

القسم أطراف تجاریة فإنمراكز قانونیة ذاأمامأما إذا كنا.الفصل وفقا للقانون المدني

لقانون التجاري.ل وفقا لالتجاري هو الذي یؤول إلیه االختصاص ویتم الفص

تجاریة و أطراف مدنیة وكنا بصدد،والمراكز القانونیةفي حالة اختالف األشخاصأما

تزاحم بین قواعد همما یترتب عن،في العالقة القانونیة الواحدة الختالف طبیعة العمل بینهما

الجهة المختصة بین القضاء المدني والقضاء تزاحم القانون المدني وقواعد القانون التجاري و 

.1كون بصدد نظام قانوني مزدوجنف)ض هذه المنازعة المختلطة (تجاریة ومدنیةالتجاري لف

محاكم المدنیة والمحاكم التجاریةبین الفإن هناك تفرقة وفصل،انون الفرنسيووفقا للق

ء المدني أمام القضاجاز للمستهلك الخیار بین رفع دعوىففي حالة كان المدعى علیه تاجرا 

وهذا ما استقر علیه االجتهاد القضائي بشأن ما یعرف ري.أو أمام القضاء التجا

أما في حالة كان المدعي هو .2باالختصاص النظر في األعمال ذات الطبیعة المختلطة

ال یجوز للمحترف هفإنوالمدعى علیه هو الطرف المستهلكالطرف المحترف التاجر

ها المختصة وٕانما تكون المحاكم المدنیة وحد،رفع دعواه أمام المحاكم التجاریةالمدعي 

وهو ما یعرف بالنظام المزدوج .3وفقا لما ینص علیه القانون الفرنسيبالنظر في تلك الدعوى

أي استقاللیة بین القضاء المدني والقضاء التجاري.

بن علي محمد حاج، '' أهمیة القسم التجاري لنظر المنازعات االستهالكیة على ضوء قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة -1

.66، ص 2013''، المجلة األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، العدد التاسع، جامعة الشلف، 08-09

.66مرجع نفسه، ص- 2

.66مرجع نفسه، ص -3
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والنظام عن القضاء العاديفإن القضاء التجاري غیر مستقل،في الجزائرأما

«والتي تنص على: إ-م-إ-من ق32المادة إلىاستناداالنظام الموحد وذلك المعتمد هو 

.1.»ذات االختصاص العام وتتشكل من أقسامالمحكمة هي الجهة القضائیة المختصة 

في حالة كان فإنه تطبیقا لهماإ.م.إ.من ق535و531بالرجوع إلى المادتینلكن

فالقسم المدني هو ،لكالمدعي هو الطرف المحترف التاجر والمدعى علیه هو الطرف المسته

باعتبار أن استحداث مختلف ،هذه المنازعة ولیس القسم التجاريالمختص بالنظر بشأن 

األقسام هو ألجل تنظیم إداري لمرفق القضاء وحتى ال یضار المستهلك الشخص المدني من 

، وكون أحكام القانون التجاري تنطبق على من یعتبر العمل أو یعرف أحكامهیألفهقضاء ال

.2والقواعد المدنیة تنطبق على من یعتبر العمل بالنسبة إلیه مدنیا،ه تجاریابالنسبة إلی

كذلك بالرجوع إلى مقتضیات النصوص القانونیة اإلجرائیة المعتمدة في الجزائر فلیس 

وٕانما ،لخیار بین رفع دعواه أمام القسم المدني أو القسم التجارياكالمستهلللطرف المدني

.القسم التجاريالقضائیة الواحدة  والمتمثلة في علیه التقید بالجهة

یمكن أن یالحظ وجود خالف بشأن مدى فعالیة القسم التجاري ،السیاقفي نفس

ستهلك في مواجهة العون المالتي یتم رفعها من قبلبالنظر في المنازعات االستهالكیة

جاري من شأنه یرى البعض بأن القسم التجاري وبإعمال أو تطبیق القانون التإذاالقتصادي.

صارم في التعامل مع یوفر ضمانات للمستهلك، بناءا على عدة اعتبارات منها أنه قانون أن

وكذا أن والثقة.یر وتقویة دعامة االئتمانإلى توف) إضافةالسفأحكام اإل(التاجر المدین

على مبدأ حریة اإلثبات یل قیامهلمعظم قواعده تحرص على تبسیط اإلجراءات القانونیة بد

قیامه على افتراض أیضافي المواد المدنیة.المنصوص علیها خالفا لقاعدة تقید اإلثبات

، یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، 2008فبرایر سنة 25مؤرخ في 09-08من قانون رقم 32أنظر المادة - 1

.2008-04-23، صادر في 21ج. رعدد 
من القانون نفسه.535و531أنظر المادتین - 2
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مفترض نجد التضامن ال أین ،خالفا لما هو سائد في المواد المدنیةبین المدینینالتضامن

یرى هذا االتجاه الفقهي فلالعتبارات هذهقانوني صریح.وٕانما یتم بموجب اتفاق أو نص

بضرورة منح االختصاص بالنظر في المنازعات التجاریة أو االستهالكیة للقسم التجاري 

.1لطبیعة مشكالته العملیةوٕادراكه،ه روح القانون التجاريلفهم

تكمن أهمیة اللجوء من قبل الطرف المدني المستهلك لفض ،إلى ذلكإضافة

هو بالنظر إلى أهمیة،قسم التجاريإلى الفي مواجهة المحترفالمنازعة االستهالكیة

تنص أین2إ-م-إ-ق533المادة نصوذلك استنادا إلي،لهذا القسمة الجماعیةیلشكتال

شكلیة تضم مساعدین برأي استشاري ممن لدیهم الدرایة بالمسائل أن هذا القسم یتضمنىعل

إضافة إلى رئیس القسم.ةالتجاری

ول االختصاص بشأن ؤ یضیف هذا االتجاه الفقهي بأهمیة أن ی،بل أكثر من ذلك

الجهات القضائیة المختصة هو نظرا لتعدد ،المنازعات االستهالكیة إلى القسم التجاري

استناداللمستهلك الخیار بین رفع دعواه أمام عدة جهات قضائیة وذلك حیث یمكن ،إقلیمیا

خیارات ممنوحة للمتعاقد عدة نجد أن هناك وتطبیقا لهذا النص،3إ.م.إ.ق39إلى المادة 

ویرى الفقه بأن الجهة القضائیة .المهني المحترفدعواه في مواجهة المستهلك في رفع 

،محكمة مكان تسلیم الشيء أو أداء الخدمةاألكثر مالئمة لتحقیق مصالح المستهلك هي

م ثسهل علیه رفع دعواه ومن یمما ،المستهلكمكان الذي یقطن فیهالعملیا باوذلك الرتباطه

ضرار عن االتفادي المصاریف خاصة في ظل حرصه على الحصول على تعویض عادل

.4الالحقة به

.67، " أهمیة القسم التجاري..."، مرجع سابق، ص بن علي محمد حاج- 1
، مرجع سابق.09- 08قانون رقم -2
من القانون نفسه.39أنظر المادة -3
.68بن علي محمد حاج، " أهمیة القسم التجاري..."، مرجع سابق، ص-4
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باإلضافة إلى تلك الضمانات الممنوحة للمستهلك في اللجوء إلى القسم التجاري في 

هو اعتماده على مبدأ حریة اإلثبات في المواد التجاریة وهذا إعماال ،من الفقهنظر البعض

ارها من خالل إقر ،من القانون التجاري30استنادا إلى المادة و ،1م-ق333وتطبیقا للمادة 

.2لمبدأ حریة اإلثبات

من یرى بأنه ورغم ما تقدمه اإلجراءات التجاریةغیر أن هناك جانب أخر من الفقه

نت باإلجراءات المدنیة، فإنه إذا ما قور مزایا للمستهلك في رفع دعواه أمام القسم التجاري

القسم لمخاطر نظراالقسم التجاريىتخوف وعدم ارتیاح من لجوء المستهلك إلجدو ی

لها المستهلكین والتي لم توضع جهمیل إلى تطبیق األعراف التجاریة التي ییكونه،التجاري

باإلضافة إلى رسوم التسجیل المرتفعة الخاصة بالقضایا التجاریة مما یستحسن رفع ،لمثلهم

.3أمام القسم المدنياالستهالكیةالمنازعات

التوازن العقديتدخل القاضي المدني في تحقیق ثانیا: 

ومدى فعالیة ،المستهلكمصالحبالنظر في حمایةالقسم المختصبعد التعرف على

توافره على ضمانات أكثر فعالیة لحمایة المتعاقد المستهلك و التجارياللجوء إلى القسم

وفي هذا اإلطار أو السیاق یمكن ذكر عدة مهام وأدوار للقاضي ي.بالمقارنة مع القسم المدن

حیث في حالة لجوء المتعاقد المستهلك إلى ،ها في إطار حمایة مصالح المستهلكمارسأن ی

لصالحه، القضاء العادي، فإنه ال ینحصر دور القاضي العادي في الحكم بالتعویض فقط

المنظمة للعالقة واالحكامإلى تطبیق جمیع القواعدمتد سلطة القاضيأن توٕانما یمكن

.4العقد أو فسخهل إبطال یالتعاقدیة من قب

من القانون المدني، مرجع سابق.333المادة - 1
جع سابق.من القانون التجاري، مر 30المادة - 2
.635بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن...، مرجع سابق، - 3
.637مرجع نفسه، ص- 4
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منح بة على عقود االستهالك، من خالل ماكذلك یبرز دور القضاء العادي كآلیة رقا

والتي من شأنها،ال الشرط التعسفيله وفقا للقواعد العامة أو القواعد الخاصة من سلطة إبط

دیة ة اقتصاإعادة التوازن في العملیة التعاقدیة وٕانهاء تلك الهوة القائمة نتیجة عدم وجود مساوا

وني واالجتماعي یبقى االستقرار القانفإنه في نظر القانونلذلكبین أطراف العملیة التعاقدیة.

حساب ىدالة علأین یتم تغلیب مبدأ الع،1غیاب التوازن العقدي بین األطرافمهدد في ظل 

یتمتع القاضي المدني في ظل القواعد الخاصة بالسلطة التقدیریة كمااستقرار المعامالت.

وٕامكانیة اعتباره شرط تعسفیا إذا كان من شأنه إحداث اختالل في ،في الشرط المتنازع فیه

تص القضاء العادي بالنظر في یخكما.2والمستهلكالمهنيالتوازن العقدي بین كل من 

بشرعیة الممارسات باألحكام والقواعد المتعلقةاللخالتعویض المرفوعة نتیجة اإلدعاوى

التجاریة المنصوص علیها في قانون الممارسات التجاریة.

دور القاضي الجزائيالفرع الثاني:

إقرارالمتضمنةو أن ما یمیز القواعد واألحكام الخاصة المستحدثة ،كما سبق القول

من ،مر لهاهو الطابع األ،عاتق المهنیین المحترفین لصالح المستهلكینىالتزامات عل

في متابعة مدى تنفیذ تلك االلتزامات.دور ومساهمة القضاء الجزائي ىخالل النص عل

یمكن للمستهلك أن یرفع دعوى عمومیة في حالة مخالفة أحكام قانون حمایة المستهلك حیث

والتي نجدها تحیل ،همن84-83-79-70-69-68وذلك استنادا إلى المواد ،وقمع الغش

قانون العقوبات.النصوص الواردة فيإلى

حمایة معیاتیمكن لمصالح رقابة الجودة وقمع الغش أو شبكة المخابر أو جحیث 

ادرة منأو ضابط الشرطة القضائیة أن یبلغوا النیابة العامة بالمخالفات الصینالمستهلك

.637بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن...، مرجع سابق، ص- 1
.11، صمرجع سابقحافظي سعاد، -2
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التي تثبت وقوع المخالفات ارسات التجاریة غیر النزیهةخاصة في ظل تزاید المم،المحترفین

طبقا لما لوكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا وذلك 02-04المنصوص علیها في قانون رقم 

.1نفسهقانونمن ال65و55هو منصوص علیه في المادتین

وفي ضوء حرص ،المدنیةلجزاءاتافي توقیعإلى دور القاضي المدنيباإلضافة

ول خ،والمستهلكالمهنيالمشرع على ضرورة استرجاع التوازن في العالقة التعاقدیة بین 

ن واالستغالل غیر الجزاءات العقابیة من أجل رفع الغبالجزائي سلطة توقیع المشرع للقاضي

موزعة بین أحكام قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وكذا نجدهاوهذه الجزاءات ،المشروع

القانون المطبق على الممارسات التجاریة. 

ة لحمایة الجزائیة تدخل ذات فعالیة ونجاعتدخل الهیئات القضائیةلذلك یعد

جراء المهنیینالمستهلك من األخطار واألضرار التي تلحقه في تعامالته المختلفة مع 

توذلك وفقا لمجموعة من اإلجراءا،لمشروع الذي یتعرض له من طرفهماالستغالل غیر ا

وتبعا لذلك سنحاول التطرق إلى دور الهیئات القضائیة الجزائیة في حمایة واألحكام الجزائیة.

من خالل ،بین أطراف العالقات االستهالكیةمصالح المستهلك واسترجاع التوازن العقدي

(ثانیا).قضاة الحكمم در ثة (أوال)النیابة العامقضاةإبراز دور 

النیابة العامةقضاةأوال: دور

ما خول لها المشتركة للمستهلكین من خاللتتدخل النیابة العامة في حمایة المصالح 

شكل فیها الممارسات تفي الحاالت التي القانون من صالحیة في تحریك الدعوى العمومیة

بهدف . شكل جریمةتمساسا بالمصلحة المشتركة للمستهلكین المهنیینالصادرة من 

استصدار الجهات العقابیة جزاءات ضد الجاني، وذلك في العدید من الحاالت من قبیل 

الخ.جرائم الغش والخداع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة...

مرجع سابق.،02-04قانون رقم - 1
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المصلحة والتي تلتقى منها،وتهدف الدعوى العمومیة إلى حمایة المصالح العامة

لذلك ووفقا لما ینص علیه القانون یجب إبالغ النیابة العامة بوجود .1الجماعیة للمستهلكین

وظفین من خالل تزوید أعوان الرقابة وقمع الغش والم،2الجرائم ومنها الماسة بالمستهلك

البحث والمعاینة مع ضرورة إبالغ وٕاخطار بصالحیةلصفة الضبطیة القضائیة الحاملین

المرفوعة من المستهلكین ىكما یمكن أن یتحقق علم النیابة بواسطة الشكاو .العامةالنیابة

.3ج.إ.من ق36وذلك طبقا لما تنص علیه المادة 

یبرز دور وكیل الجمهوریة في حمایة المصالح المشتركة ،وفي نفس السیاق

مستوى اختصاص إقلیم ىضبطیة القضائیة وممثل الحق العام علالمدیربصفة للمستهلكین 

محكمته، وذلك من خالل مراقبته ألعمال الضبطیة في البحث والتحري عن الجرائم التي 

د تمس مصالح المستهلك، وقیامه بتحریك الدعوى العمومیة في مواجهة مرتكبي الجرائم قص

یتمثل دورهو ،ویطالب بتطبیق القانونم المحاكمكما هو من یمثل المجتمع أمامحاكمتهم.

ىالضبطیة وكذا الشكافي حمایة مصالح المستهلك في تلقي المحاضر الواردة منكذلك

كما له وتبلیغ الجهات القضائیة المختصة.ویقرر ما یمكن أن یتخذه من إجراءاتوالبالغات

باإلضافة إلى إمكانیته إصدار أوامر ،ن هذه األخیرةعالحق في الطعن في األحكام الصادرة 

.4إما بحجز السلع أو إتالفها

لذلك نجد أن النیابة العامة تلعب دورا هاما وبارزا في حمایة المستهلك وتأمین سالمته 

ویبرز ذلك الدور من خالل أنها تقوم برعایة الحقوق أن دورها یبدأ بعد وقوع الجریمة.رغم

إلى إضافة،ة الغداءحق سالمت العالقة بالنظام العام ومنهاذاالعامة المتعلقة بالمجتمع و 

من الجزاءات التي یوقعها أحقتوصف بأنهاأن الجزاءات التي یوقعها وكیل الجمهوریة

.373مرجع سابق، ص حمایة المستهلك في القانون المقارن...، بودالي محمد، - 1
، مرجع سابق.155-66من أمر رقم 32المادة - 2
من األمر نفسه.36المادة - 3
.65للتفصیل أنظر: بولحیة علي بن بوخمیس، مرجع سابق، ص - 4
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أو بناء على شكوى ممن إجراء رقابة تلقائیةوكذا إمكانیة أعضاء النیابة العامةالقاضي،

.1أصابه الضرر عن طریق أعوانها

الجزائيالقاضيور ثانیا: د

خولهم استكماال لدور قضاة النیابة العامة في حمایة مصالح المستهلك وفقا لما 

ستكمال ذلك، حیث یتم عرض التدخل قضاة الحكمی،القانون من صالحیات وسلطات

،تشكل جنحعلى األقسام الجزائیة أو الغرف الجزائیة في حالة كانت األفعالالدعاوى

أمام قسم المخالفات في حالة كانت الجرائم تشكل مخالفات، أو ویمكن أن تعرض الدعاوى

محكمة الجنایات إذا كانت األفعال تشكل جنایة.تعرض أمام

وتمارس المحكمة دورها في الفصل في الجرائم التي تعرض علیها إما من طرف وكیل 

عة المخالفة ب طبیسأو غرفة االتهام بحال إلیها من قبل قاضي التحقیقتحالجمهوریة أو 

ثبوت وتوافر عناصر الجریمة بصالحیة العقاب.في وتتمتع المحكمة.ونوع الفعل الجرمي

وتبعا لذلك فهي تجات موضوع الجریمة أو إتالفها،كما یمكنها أن تصدر أحكاما بحجز المن

.2ن من جهة أخرىیتتمتع بدور في ردع المخالفین للقانون من جهة وحمایة للمستهلك

الجزائیة في حمایة مصالح المستهلك من خالل النظر في فتختص إذن المحاكم

وفي هذا اإلطار ال یقتصر دور القاضي ،تعلقة بقمع الغش وحمایة المستهلكالجرائم الم

بل یتجاوز ذلك إلى ضرورة البحث ،الجنائي في بحث أركان الجریمة فقط أو العالقة السببیة

المهني لوقوف عند إرادة بقصد ا،عقبهاتواستقصاء الظروف السابقة الرتكابها وكذا التي 

.3الجزاء المقرر قانوناتقریرمثوالوصول إلى تحدید مسؤولیته عنها ومن المحترف

.82للتفصیل أنظر: عجابي عماد، مرجع سابق، ص- 1
.66، مرجع سابق، ص بولحیة علي بن بوخمیس- 2
.89،90عجابي عماد، مرجع سابق، ص ص - 3
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د الجرائم وتتعدد صور الحمایة التي تمارسهـا الهیئات القضائیة الجزائیة تبعا لتعد

نص علیها التيوغیرهاائم تتعلق بالخداع والغش التجاريفنجد جر ،الماسة بالمستهلك

ع وما بعدها، وجرائم أخرى من قبیل .ق429المادةالمشرع في قانون العقوبات بدءا من

وكذا جریمة الممارسات التعاقدیة التعسفیة الوارد ذكرها في قانون ي،جریمة اإلشهار التضلیل

المتعلق بحمایة 03-09قانون رقم الوكذا المخالفات الواردة في ،مارسات التجاریةالم

المستهلك وقمع الغش.

من خالل ما،المستهلكمصالحأهمیة في حمایةفكان للهیئات القضائیة الجزائیة

في إحداث نوع من الطمأنینةالتي أصبحت تشكل دور فعال و یصدر منها من عقوبات

كما كان لها أهمیة من خالل الطابع الردعي لها في بالحمایة من االعتداءات،الشعور و 

نظرا لما للتهدید بالجزاء من أهمیة في ،مة خاصة الجریمة االقتصادیة منهامكافحة الجری

ارتكــاب الجریمة ممن صدر ىالعودة إلدون والكف عن السلوك اإلجرامي والحیلولةالصرف

العقوبة من المساس بحیاته وكذا ونظرا لما أحدثته،تم معاقبتهجرامـي و منه السلوك اإل

.1أمواله

.131مأمش نادیة، مرجع سابق، ص - 1
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الجزاء كألیة إلعادة التوازن العقديالمبحث الثاني: 

نظرا لتعدد الهیئات واألجهزة المعنیة بالرقابة على مدى تنفیذ المهنیین المحترفین

دي شأنها ضمان تحقیق التوازن العقوالتي من،اللتزاماتهم القانونیة في عقود االستهالك

سواء كانت هیئات إداریة أو هیئات ذات طبیعة خاصة ،وحمایة مصالح المتعاقد المستهلك

أو هیئات قضائیة، نظرا لذلك تعددت طبیعة الجزاءات المقررة على عاتق المهنیین 

جزاءات مدنیة حیث نجد أنها قد تكون جزاءات ذات طبیعة إداریة وقائیة، وأخرى ،المحترفین

ردعیة.یةعقابكذا جزاءات و 

المطلب تلك الجزاءات (لسنحاول التطرق إلیــه بدءا بالطابــع اإلداري سوفوهو ما

وكذا الجزاءات ذات الطابع )المطلب الثانيالجزاءات ذات الطابع المدني (ثم )األول

العقابي (المطلب الثالث).

ذات الطابع اإلداريالجزاءاتالمطلب األول: 

المركز القانوني نة ومنها التشریع الجزائري لتعزیزفي إطار سعي التشریعات المقار 

قانونیة عدة جزاءاتىوالنص علتم تقریرهني،لملالمستهلك اتجاه القوة االقتصادیةللمتعاقد 

في مواجهة هذا األخیر في حالة تم اإلخالل بالتزاماتها القانونیة المقررة في نطاق عقود 

انون سواء تم النص علیها في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش أو في نطاق ق،االستهالك

لىتتو تلك الجزاءات نجد الجزاءات ذات الطابع اإلداري التيومن بینالممارسات التجاریة.

في العمل على والمتمثلةمهمتها ىعلالمشرع الجزائرينصالهیئات اإلداریة توقیعها، حیث

وبالتالي .نظیمیةمراقبة المنتجات والخدمات حتى تجعلها مطابقة للمواصفات القانونیة والت

حمایة وقائیة تكون قبل حصول واقتناء المستهلك لهذه المنتجات أو االستفادة من تعدفهي 

أو اإلنتاج في مرحلة تمارس في أي وقت وفي أي مرحلة سواءوهي مهام خدمات، هذه ال

التوزیع. 
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قانون الممارسات أحكام ذاكبالرجوع إلى أحكام قانون حمایة المستهلك وقمع الغش و و 

التابعین المعنیة بقمع الغشالمؤهلة و األعوانسلطات ىت علقد نصانجده،التجاریة

هؤالء السلطـات المسندة إلى عند معرفة ألمر الذي یستوجب علینا الوقوف ا،للهیئات اإلداریة

وذلك حتى یتسنى للهیئات اإلداریة المشرفة علیهم )(الفرع األولاألعوان المعنیة بقمع الغش

نتطرق إلیه في (الفرع الثاني).وهو ما سوف توقیع الجزاءات ذات الطابع اإلداري 

السلطات المخولة لألعوان المؤهلین بالبحث والتحريالفرع األول: 

ال تقتصر أهمیة دور األعوان التابعة للهیئات اإلداریة في حمایة مصالح المتعاقد 

وكذا في توسیع الفئات المعنیة ،المستهلك في ما تمارسه من دور وقائي ودور المراقبة

وٕانما كذلك تبرز األهمیة من خالل ما منح لهم من الناحیة القانونیة ،بالمراقبة والتحري

مجموعة من السلطات أو االمتیازات خالل أدائهم لمهامهم كفلها لهم المشرع الجزائري.

نجد أن دور أعوان اإلدارة خاصة األعوان المكلفة برقابة الجودة وقمع الغش ال یقف ف

ضارة بالمصلحة متد إلى وضع حد لألعمال الیا وٕانم،عند حدود بحث ومعاینة الجرائم

فهم غیر ملزمین بإرسال الملف إلى وكیل وقوع تجاوزاتحیث وفي ظل الجماعیة للمستهلك.

وٕانما لهم سلطة إنذار المخالف ودعوته إلى تصحیح سلوكه، كذلك لهم إمكانیة ،الجمهوریة

.1الدور الوقائي لإلدارةبمثابةأوة أماكن اإلنتاج لما تمثله من سلطة تهدید ر زیا

فقد منحهم ،ن المؤهلون للقیام بهذه المهمة من تأدیة مهامهمظفو وحتى یتمكن المو 

التجاریة الوثائقالمشرع سلطات ذات طابع استثنائي منها فحص وحجز المستندات أو

الدخول إلى كما لهم سلطة،ذلك بحجة السر المهنيمنیتم منعهمالمحاسبیة دون أن

وذلك طبقا ،المحالت التجاریة والمكاتب والملحقات وأماكن الشحن باستثناء المحالت السكنیة

.02-04رقم قانونالمن 52و50مادتینلما تضمنته كل من ال

.671،672بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن...، مرجع سابق، ص ص - 1
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لهؤالء الموظفین الخیار بین حجز المستندات وٕاضافتها إلى المحضر في حالة كما

أو إعادتها عند التحقیق أین یتم تحریر ،كانت تشكل وسیلة إثبات ضد المؤسسة المخالفة

محضر لذلك.

في طبقا ألحكام قانون حمایة المستهلك وقمع الغشیتمتع أعوان قمع الغشأیضا

ء رقابة على مدى مطابقة المنتوجات للمقاییس المعتمدة في أي بإجرا،إطار أداء مهامهم

ویتم إجراء الفحص والرقابة من خالل ،وقت وفي جمیع مراحل عملیة العرض لالستهالك

وكذا اقتطاع العینات ثم ،المعاینات المباشرةو سماع المتدخلین و إمكانیتهم فحص الوثائق 

نات المحددة قانونا.یقومون بتحریر محاضر تتضمن مجموعة من البیا

حمایة قانونیة من كل أشكال وفي إطار أداء هؤالء األعوان لمهامهم یتمتعون ب

التهدید التي من شأنها أن تمس أو تعرقل أداء مهامهم، بل یمكنهم عند الحاجة و الضغط

طلب تدخل القوة العمومیة.

جزاءات ذات الطابع اإلداريتحدید الالفرع الثاني: 

في حالة إخالله بااللتزامات المقررة ى عاتق المهنياإلداریة الموقعة علعن الجزاءات

بعد التعرف علىقانونا، یستوجب علینا الوقوف عند معاینة وٕاثبات هذه المخالفات

: تفحص وحجز كل الصالحیات المخولةو والتعرف على السلطات،األشخاص المؤهلین بذلك

حجز البضائع طبقا و الدخول إلى المحالت التجاریة حریة و ،المستندات اإلداریة والتجاریة

وٕامكانیة طلب تدخل وكیل الجمهوریة المختص ،لألحكام المنصوص علیها في هذا القانون

.1إقلیمیا عند االقتضاء

الشرعیة ''، مجلة األكادیمیة للتفصیل أنظر: مغربي قویدر، '' أسالیب تفعیل الرقابة على الممارسات التجاریة غیر - 1

.62، ص 2012للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، العدد الثامن، جامعة الشلف، 
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من قانون 57و55بالرجوع إلى المادتینفإنه ،عن كیفیة معاینة هذه المخالفاتو 

حضر في ظرفأنه تختتم التحقیقات المنجزة بتحریر متنص على والتي الممارسات التجاریة

أنه ىٕالو رة إلى نوع المخالفةتضمن اإلشایوالذي،یخ نهایة التحقیقابتداء من تار ثمانیة أیام

غه بضرورة الحضور أثناء وتم إبالتحریرهاقد تم إعالم مرتكب المخالفة بتاریخ ومكان 

تجارة الذي له إمكانیة حفظ المدیر الوالئي للهذه المحاضر إلى مثل لیتم إرسال التحریر،

.1لحة األعوان االقتصادییناأو قبول مصالملف

التشریع انین ومنهاوتعد اإلجراءات اإلداریة التي تم تكریسها من قبل مختلف القو 

وقوع لتوقياذ مجموعة من التدابیرمن خالل اتخلحمایة المستهلك وسیلة وقائیة،الجزائري

ویتحقق ذلك من خالل مراقبة اإلدارة السلعة من عملیة منع المساس بالمستهلك.جریمة و ال

النظافة و اإلنتاج والتوزیع وحتى عرضها لالستهالك وكذا مراعاة مدى احترام قواعد الحفظ 

.2هنيفهي جزاءات هدفها وقائي بالنسبة للمستهلك وردعي بالنسبة للم.شفافیة األسعارو 

إلداریة وفقا لما نص علیه كل من قانون حمایة المستهلك اوتتمثل هذه الجزاءات 

(ثانیا)جزاء السحبو (أوال)حجز للبضائعارسات التجاریة في الممقانون وكذا ،وقمع الغش

.(خامسا)غرامة المصالحةونشر القرار(رابعا) أو اقتراح(ثالثا)الغلقو 

ع وخول المقررة قانونا، أین أجاز المشر یعد الحجز من الجزاءات اإلداریةالحجز:- أوال

ویعد الحجز ئع محل الجریمة.للموظفین المكلفین بالمعاینة والتحقیق سلطة حجز البضا

منها إلى غایة إجراء قانوني یفید رفع ید العون المخالف عن السلع محل الجریمة وحرمانه

.3صدور حكم قضائي بشأنها

، مرجع سابق.02-04أنظر القانون رقم - 1
.157مامش نادیة، مرجع سابق، ص - 2
شهادة الماجستیر في القانون، سمیحة عالل، جرائم البیع في قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة مقدمة لنیل - 3

.120،103، ص ص 2005كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، 
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والتي تم تعدیلها بمقتضى قانون رقم 02-04مرقمن قانون39وبالرجوع إلى المادة 

، فإنها تنص على أنه في حالة اتضح لألعوان المكلفة بالتحقیق أن المهني قد 10-06

فإنه یمكنهم القیام بحجز ،هذا القانونمخالفات المنصوص علیها في البعض ارتكب 

حكام هذا القانون فإن ووفقا ألوالعتاد الذي استعمل في ارتكابها.البضائع وكذا التجهیزات 

وهواعتباریاحجزاأو،حجز مادي للسلعكل ، والذي یقصد بهالحجز قد یكون حجزا عینیا

.1كل حجز یتعلق بسلع ال یمكن لمرتكب المخالفة أن یقدمها لسبب ما

إجراء ، 03-09رقمقانونالكجزاء إداري المقرر كذلك بموجبویعد إجراء الحجز

ومن ذه دون الحصول على إذن من القضاء.في بعض الحاالت تتخاستثنائي مقرر لإلدارة

وحالة المنتوجات المزورة ،تلك الحاالت نجد حالة إثبات عدم صالحیة المنتوجات لالستهالك

یتم ذلك بموجب تحریر محضر معو .ة صالحیتهادأو المغشوشة أو السامة أو التي انتهت م

على السلعة في حالة اإلدارة إلى تطبیق تدبیر الحجزقد تلجأ و إعالم وكیل الجمهوریة فورا.

تقوم مختلف المصالح المكلفة ماكلفوترة أو عدم إشهار أسعار السلع.عدم احترام إجراء ا

بحمایة المستهلك بإعالم المستهلكین بكل الوسائل عن األخطار والمخاطر الذي یشكلها كل 

نفسه.قانونالمن 67المادة لمقتضیات منتوج تم حجزه من عملیة العرض لالستهالك وفقا 

التي تحدد ویجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع محضر جرد وفقا لإلجراءات

ري لمجموع المواد اإلحصاء الوصفي والتقدیهذه الموادیشمل جرد و عن طریق التنظیم،

إلى ویعود االختصاص ،كما یتم حجز البضائع أیا كان مكان وجودهاخالفة،موضوع الم

مل الحجز على مواد شتخاصة إذا ا،عملیة البیع الفوري لهذه الموادلبالمزایدةمحافظ البیع 

.2سریعة التلف

.86،87للتفصیل أنظر: كیموش نوال، مرجع سابق، ص ص - 1
.92،93للتفصیل أنظر: مغربي قویدر، مرجع سابق، ص ص - 2
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والذي یشمل ،قد یكون حجزا عینیاقوبة إداریةفإن الحجز كع،وكما أسلفنا الذكر

جمیع الممتلكات التي كانت محل المخالفات من خالل تحدید قیمة المواد المحجوزة على 

في السوق،يأو بالرجوع إلى السعر الحقیق،أساس البیع المطبق من صاحب المخالفة

باالحتفاظ ویمكن أن یتم تحویل المواد المحجوزة إلى إدارة أمالك الدولة أین تقوم هذه األخیرة 

رد المواد ور حكم أو قرار من العدالة بشأن هذه األخیرة التي قد تم تحكم بإلى غایة صدابه

أین تقوم اإلدارة بجرد ،وقد یكون الحجز اعتباريصادرتها.المحجوزة إلى أصحابها أو بم

ویتم ذلك وفقا لقاعدة سعر البیع الذي یطبقه ،وصفي وكمي لهویة السلع وقیمتها الحقیقیة

من الحجز العیني وفي كلخیرة أو السعر الحقیقي في السوق.المخالف حسب الفاتورة األ

لمحجوزة في حالة تم صدور حكم قضائي بالمصادرة تصبح المواد اباريتوالحجز االع

الحجز تعاد المواد إلى وفي حالة تم صدور قرار برفع الید عن ،مكتسبة للخزینة العمومیة

.1صاحبها وتتحمل الدولة تكالیف التخزین

عقوبة كذلك نص المشرع بمقتضى نصوص قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على 

بعد إعذاره في حالة عدم احترامه للقواعد هنيفي مواجهة المالحجز الذي یتم اتخاذه

واألعراف المعمول بها في عملیة العرض لالستهالك.

ایة دائما وفي إطار سعي المشرع بمقتضى نصوص قانون حمسحب المنتوج:- ثانیا

قد یهدده من أي خطرحمایتهو ،صحة وسالمة المستهلكالمستهلك وقمع الغش إلى حمایة

ان المعنیة بقمع الغش من إمكانیةمكن المشرع األعو ،دءا من عرض السلعة إلى اقتناءهاب

من خالل مجموعة من الصالحیات منها قصد تحقیق ذلك خاذ كافة التدابیر التحفظیةات

ویقصد بالسحب المؤقت منع الحجز للسلع وكذلك السحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات.

لملتقي الوطني حول حمایة المستهلك في زعبي عمار، دور مصالح مدیریة التجارة في حمایة المستهلك، من أعمال ا- 1

، معهد العلوم القانونیة واإلداریة، المركز الجامعي الوادي، ( غیر 2008أفریل، 14و13ظل االنفتاح االقتصادي، ، یومي 

. 387،388منشور)،  ص ص 
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عدم مطابقته في انتظار نتائج لوضع كل منتوج لالستهالك أینما وجد في حالة االنتباه 

التحریات المعمقة.

ذ السحب النهائي من طرف األعوان المكلفة بحمایة المستهلك دون رخصة یتنفیتم و 

مسبقة من السلطات القضائیة المختصة في الحاالت التالیة: 

التي یثبت أنها مغشوشة أو مزورة.المنتوجات-1

لتي یثبت عدم صالحیتها لالستهالك.المنتوجات ا-2

ریف المعني جملة المصاهنيالمشرع الممل ، وفي هذه الحالة حات المقلدةالمنتوج-3

داع عن تطبیق األحكام المتعلقة باإلیكل المصاریف الناتجةیتحملكما،السترجاع المنتوج

وذلك في حالة تبین لألعوان عدم مطابقة المنتوج للرغبة الشرعیة ،والسحب المؤقت

فوریة مع تعویض یرفع إجراء السحب بصفة و ك ومخالفته لشروط السالمة واألمن.للمستهل

. مهنيقیمته العینیة لل

وفي حالة السحب النهائي للمنتوج وكان قابل لالستهالك فیتم توجیهه بطریقة مجانیة 

إلى مركز ذو منفعة عامة، أما في حالة كان غیر صالح لالستهالك أو مقلد فتقوم المصالح 

الجمهوریة بذلك وفقا لنص المادة كل الحاالت ال بد من إعالم وكیلوفي.1المعنیة بإتالفه

، ویترتب عن تطبیق إجراءات السحب تحریر محضر بذلك.03-09رقممن قانون63

منه 46المادة نون الممارسات التجاریة وبموجب منح المشرع بمقتضى قا:الغلق- ثالثا

الوالي المختص إقلیمیا صالحیة التدخل في المجال االقتصادي ومساهمته في ضمان 

اذ قرار الغلق ضد وذلك من خالل اتخ،قرار المعامالت التجاریة والسیر الحسن للسوقاست

ا وتعد عقوبة الغلق عقوبة من شأنهبأحكام شرعیة الممارسات التجاریة.ل المؤسسة التي تخ

ذلك من طرف المتدخل : هو تشویه طبیعة المنتوج، ویتم 03-09من القانون رقم 2-64یقصد باإلتالف حسب المادة - 1

) مع تحریر محضر.25بحضور األعوان المذكورین بمقتضى (المادة 
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ثبت عملیا أن من شأن هذه العقوبة إزالة االضطراب الذي بل وقد ،أن تمنع تكرار الجریمة

ویعد ،التوازن بین المراكز االقتصادیةفضال على أنها تحقق العدالة وتعید،أحدثته الجریمة

.1الغلق بمثابة تدبیر أمني عیني

على اقتراح من المدیر الوالي بناءمن قبل عقوبة الغلق كعقوبة إداریة خاذتویتم ا

اقرار إداری. ویعتبر قرار الغلقستون یومالمدة أقصاها موجب قراربلوالئي المكلف بالتجارةا

وتمكن من إلغاء المهنيوفي حالة استطاع .2قابل للطعن أمام الجهات القضائیة المختصة

.3القرار المتعلق بالغلق فیمكنه المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقه

المادة ما نصت علیه ،تداخل الوالي لتقریر عقوبة الغلق كعقوبة إداریةحاالتومن

القیام ،06-10رقمقانونالمن 10المادة ة بموجب المعدل02-04رقمقانونالمن 46

هارات المضللة لترویج المنتوجات وكذا شاللجوء إلى اال،تجاریة غیر نزیهةبممارسات 

لممارسة ألسعار غیر شرعیة.ا

أثناء یفرض على األشخاص الذین ثبت،ائيإجراء وقاإلداريالغلقوبذلك یعتبر 

عد واألحكام المنظمة عدم قدرتهم على االلتزام بالقواأو تجاريممارستهم لنشاط اقتصادي 

غلق مؤقتا أو نهائیا.اإلداريوقد یكون الغلق،لذلك النشاط

أنه تم تسجیل العدید من نذكر،لق اإلداري للمحالت التجاریةغومن تطبیقات عقوبة ال

لق اإلداري بسبب الغالذي یبین بوضوح ازدیاد حاالت مثال والیة الوادي، األمر الحاالت

.4تنامي المخالفات المتعلقة بالممارسات التجاریة

.146،147عالل سمیحة، مرجع سابق، ص ص - 1
للتفصیل أنظر: بوزیرة سهیلة، الحمایة الجزائیة للسوق من الممارسات التجاریة غیر المشروعة في ظل القانون رقم - 2

.157معدل ومتمم، ص04-02
.134للتفصیل أنظر: كتو محمد شریف، مرجع سابق، ص- 3
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ل بأحكام وقواعد حمایة من الجزاءات اإلداریة المترتبة على اإلخال:نشر القرار- رابعا

نون الممارسات التجاریة حیث نص قاوالي،نجد عقوبة نشر القرار الصادر من ال،المستهلك

على نفقة مرتكب أمر كانیة الوالي المختص إقلیمیا أن یمنه على إم48وبمقتضى المادة 

أو لصقه،منه في الصحافة الوطنیةكامال أو خالصةالصادر منهنشر قراربالمخالفة

وذلك بهدف إعالم المستهلكین وكذا المتعاملین رف بارزة في األماكن التي یحددها.بأح

المخالفة وكذا حرمانه أو تقلیل حجم بغیة أن یتم فقدان الثقة لمرتكب،بالجرائم المرتكبة

.1مكاسبه المالیة في المستقبل

مكافحة البیوع غیر الشرعیةبشكل كبیر في من شأن أن یساهم نشر قرار الواليو 

القانوني ي زبائنها مما یؤثر سلبا على مركزها ومكانتها لدصیب المؤسسة في اعتبارهاكونه ی

بل أكثر من ذلك محل للتشهیر.المؤسسة المخالفةوبالتالي یجعل،والمالياالجتماعيو 

ي ردع المؤسسات فرساهم بشكل كبیوبالتالي ی،ها المشرع هي تتحمل مصاریف النشرجعل

.2التصدي لكل الممارسات التي تمس شرعیة الممارسات التجاریةالمخالفة ومن ثم

ات الطابع الوقائي التي من بین الجزاءات اإلداریة ذأیضا:اقتراح غرامة المصالحة-خامسا

راح الهیئات اقت،المهنيفي مواجهة نص علیها المشرع بمقتضى النصوص القانونیة الخاصة

التي تتم في حالة عاین أعوان الرقابة مخالفة في إطار الممارسات و ،المعنیة غرامة مالیة

مالیة كعقوبة غرامةعلیه تحریر محضر ثم یقترحون بیقومون . إذالتجاریة الضارة بالمستهلك

وذلك بصفة والتي یمكن تسویتها بطریقة ودیة،الفته التشریع الساري المعمول بهعلى مخ

لمادة استنادا إلى االتسویة القضائیة للغرامة، وذلك المتمثلة فياستثنائیة عن القاعدة العامة 

كلف للمدیر الوالئي المیمكن،غیر أنه«من قانون الممارسات التجاریة: 2قرةف60

.»، األعوان االقتصادیین المخالفین بمصالحةمنأن یقبلبالتجارة،

.90كیموش نوال، مرجع سابق، ص - 1
.150عالل سمیحة، مرجع سابق، ص - 2
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المشرع جملة من الشروط منها:وحتي یتم االستفادة بغرامة المصالحة نص واستوجب

.1في حالة عودالعون االقتصاديأن ال یكون-

.دج)1.000.000تقل أو تساوي (أن تكون الغرامة-

اقتراح فيیراعي و ،له من طرف العون المراقبةیقبل المخالف باقتراح الغرامة المقدمأنو -

هي المصالحة بالمتابعات القضائیة.توتن.المشرع لتحقیقهاالغرامة األهداف التي وضعها

المنازعة لتفادى،غرامة المصالحةالعون المخالف ىوتكمن أهمیة تقریر واقتراح عل

في لى فقدان األثر الفعال للعقوبة.القضائیة والتأخیر في الفصل في الدعوى مما یؤدي إ

حین تتمیز عقوبة غرامة المصالحة في الطابع اإلداري لها واندراجها ضمن آلیات القمع 

لجریمة أو التناسب مع اوالذي یتصف بنوع من السرعة في اتخاذ القرار واالتفاق،اإلداري

لحة في الجرائم االقتصادیةوال تعد المصاعلها البدیل في العدالة الجنائیة.ویج،تصادیةاالق

إجراء موقع من اإلدارة.نما هيصلحا مدنیا وال عقوبة وٕا

ویتمثل األساس القانوني لها باإلضافة إلى ما نص علیه المشرع في قانون الممارسات 

انون حمایة المستهلك قوما بعدها من86ادة المكذلك ما نص علیه بمقتضى جاریة،الت

.2یة اإلداریةتسو الوأیة القضائیة تسو الخیار بین الللمخالفأنهىنص علوقمع الغش إذ

التي یوم 30ویتم دفع الغرامة مرة واحدة لدى قابض الضرائب المختص في ظرف 

طبقا ألحكام قانون حمایة المستهلك باختالف درجة ویختلف مقدارهااإلنذار.تلي تاریخ 

- 04في حین هي في قانون رقم .300.000إلى 50.000المخالفة المرتكبة إذ تتراوح بین 

وفي حالة .حسب درجة المخالفة المرتكبة3.000.000إلى1.000.000متراوحة بین02

1 ، مرجع سابق.02-04من القانون رقم 47المادة - 1

.161،162جع سابق، ص ص ، مرجع سابق. للتفصیل أنظر: مامش نادیة، مر 03-09القانون رقم - 2



التوازن العقدي في عقود االستھالككألیة لتحقیق متابعةالالفصل الثاني: 	

188

یر الوالئي المكلف بالتجارة المدف1.000.000مة تقل أو تساوي في حدود غراكانت المخالفة

وزیر التجارة هو المكلف بذلك.إذا كانت تتجاوز تلك النسبة فلحة أمااهو الذي یقوم بالمص

الجزاءات ذات الطابع المدنيالمطلب الثاني: 

التوازن تتمیز به جزاءات اإلخالل بضمانات الذي الوقائيإلى جانب الطابع اّإلداري

ترف نتیجة تدخل الهیئات اإلداریة في توقیع تلك الجزاءات على المحمن خالل،العقدي

على غرار مختلف أیضاالمشرع الجزائرينص،بااللتزامات الملقاة على عاتقهإخالله 

للقواعد الخاصة على جزاءات أخرى سواء وفقا للقواعد العامة أو وفقا،التشریعات المقارنة

ات تحقیق التوازن العقدي. ترف بضمانذات طابع مدني في حالة إخالل المح

قد تتعلق باإلخالل و ،تخص اإلخالل بااللتزام باإلعالمقد ذات طابع مدنيجزاءات

بالضمان وااللتزام بضمان بأحكام البنود التعسفیة أو جزاءات تترتب عن اإلخالل بااللتزام 

تتقرر من قبل القضاء.والتيالسالمة 

األول: قابلیة العقد لإلبطالالفرع

دإلى البحث في العدید من النصوص القانونیة إلیجاسعى الفقه والقضاء الفرنسي

وكان ،لجزاء المناسب نتیجة مخالفة المهني لاللتزام باإلعالم في عقود االستهالكلوالتأسیس

تبروا أن الجزاء فاع.سبیلهم في ذلك تطویر الوسائل التقلیدیة المقررة في القانون المدني

ضا المتعاقد، المترتب على مخالفة هذا االلتزام یستمد أساسه من القواعد المعنیة بحمایة ر 

وال نجد .1باإلضافة إلى تقریر المسؤولیة المدنیةقابلیة العقد لإلبطال،فكان ذلك الجزاء هو

باإلعالم في التشریع المعني بحمایة ملهذه الجزاءات المقررة في حالة اإلخالل بااللتزا

المستهلك وٕانما هي من استخالص الفقه والقضاء.

.267،269عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص ص - 1
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في نفس السیاق، یرجع الفقه أساس تقریر البطالن في حالة اإلخالل بااللتزام 

قدم على التعاقد باإلعالم إلى أن هذا االلتزام له دور كبیر في تنویر وتبصیر المشتري حیث ی

ومن ثم یشكل وجها من أوجه ة.إلرادوأن عدم تنفیذه من شأنه أن یعیب ارةعن إدراك وبصی

بعیوب والمتعلقةاإلبطال والذي یجد أساسه في القواعد العامة المقررة في القانون المدني

.1المتعلق بأحكام العلم الكافي بالمبیعم.ق352اإلبطال المقرر في المادة اإلرادة وكذا

لإلبطال على أساس نظریة عیوب اإلدارةأوال: قابلیة العقد 

وفي ظل غیاب وانعدام قواعد ،لقانون المدنيالمقررة في ابالرجوع إلى القواعد العامة

،حالة اإلخالل بااللتزام باإلعالمخاصة في قانون حمایة المستهلك تقرر الجزاء المدني في 

د ال سیما عیب الغلط نجد أن العقد یكون قابال لإلبطال لوجود عیب في رضا المتعاق

،یرجع الفقه البطالن كنتیجة وكجزاء یترتب عن اإلخالل بااللتزام باإلعــالمو .2والتدلیس

إرادة المستهلك في ولتوجیهیمثل وسیلة إلیجـاد رضا حر وسلیمباعتبار أن هذا االلتزام 

فتبعا ،إرادتهعلى تعیب و التعاقد، وأي إخالل به سیكون له تأثیر بالغ على رضا المتعاقد

علیه أن قابلیة العقد لإلبطال حیث من المستقر.3لذلك كان هذا الجزاء مناسبا ومؤسسا

)، إال أن الفقه یرى بأن كل مناالستغالل-اإلكراه-التدلیس-الغلط(ترتب عن وجود عیب ی

.باإلعالمالخالل بااللتزام ثر تناسبا مع تقریر اإلبطال لاألكالتدلیس هماو الغلط

قابلیة العقد لإلبطال على أساس عیب الغلط: 1

من عیوب ن المدنيالمقررة في القانو وفقا للقواعد العامةن المعلوم أن الغلط یعدم

حالة تقوم بالنفس تحمل على توهم غیر الواقع، وغیر الواقع إما «والذي یقصد به: اإلرادة

.104،105القانون المدني، مرجع سابق. للتفصیل أنظر: علیان عدة، االلتزام بالتحذیر...، مرجع سابق، ص ص - 1
.02قلوشي الطیب، مرجع سابق، ص - 2
.268عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص - 3
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وٕاما أن یكون واقعة صحیحة یتوهم اإلنسان صحتهاأن یكون واقعة غیر صحیحة یتوهم

وتتمثل شروط الغلط الذي یعیب اإلرادة في:»عدم صحتها

جوهریا واقع على غیر أركان العقد.یكون غلط أن -أ

أن یتصل بعلم المتعاقد األخر.-ب

.1أن ال یتم التمسك بالغلط على وجه یتعارض وحسن النیة-ج

له بمقتضى لجؤهازو رام العقد جوقت إبشأن وقوع المتعاقد في غلط جوهريفمن

راعــاة تلك الشروط مع ضرورة م،بإبطال العقد المبرمللمطالبةج.م.ق81أحكام المادة

وبالموازاة مع ذلك حاول الفقه تأسیس قابلیة العقد لإلبطال على أساس عیب السالف ذكرها.

بل ویرى الفقه أن االلتزام االستهالك.تزام باإلعالم في عقود الغلط في حالة تم اإلخالل باالل

إذ ،باإلعالم له دور أساسي في سد الفجوة الناشئة عن الغلط في مجال حمایة المستهلك

یكفي إثبات قیام شروط هذا االلتزام حتى یعتبر المستهلك قد وقع في غلط ویتسنى له 

لمعلومات المتعلقة الحصول على اعلى أساس أن محل االلتزام هو ،قدالمطالبة بإبطال الع

قد یؤدي يبغیة تنویر بصیرة المستهلك والذ،بخصائص وأوصاف وشروط العقد المراد إبرامه

اإلخالل به إما إلى الحیلولة دون إبرام العقد أو المضي في إبرام العقد لكن بشروط مغایرة، 

تزام من شأنه أن ومن ثم یعتبر االلتزام باإلعالم ال.د یجعل المتعاقد قد وقع في الغلطمما ق

یساهم في تحقیق حمایة المستهلك من خالل التیسیر في إثبات الغلط الجوهري وٕاثبات 

.   2اتصال الغلط بالمتعاقد اآلخر

، الجزء األول، دار الحلبي الحقوقیة، بیروت -مصادر االلتزام-السنهوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني- 1

.238،241،260، ص ص 2008، 
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،طإلى القول أن هناك ارتباط وثیق بین االلتزام باإلعالم ونظریة الغلمما یؤدي بنا

على أساس أن االلتزام باإلعالم بالبیانات الالزمة المتعلقة بالمنتوج أو الخدمة على الوجه 

من شأنه أن یمنع وقوع المشتري في غلط حول الصفات الجوهریة لمحل العقد أي ،الصحیح

یمثل الدور الوقائي لاللتزام باإلعالم، وبالتالي یستطیع المستهلك الذي وقع في غلط بسبب 

.1فیذ االلتزام باإلعالم المطالبة باإلبطالعدم تن

قد لإلبطال على أساس عیب التدلیسقابلیة الع: 2

یعتبر كذلك التدلیس من عیوب اإلرادة التي من شأنها أن تؤدي إلى قابلیة العقد 

في غلط یدفعه إلى التعاقد، والذيإیقاع المتعاقد«لإلبطال، ویعرف التدلیس على أنه: 

یقوم على عنصر موضوعي مادي یتمثل في استعمــال المتعاقد طرق احتیالیة، وعنصر 

نفسي یتمثل في دفع وحمل المتعاقد على التعاقد، ویترتب على التدلیس إلزام المدلس 

.2»بالتعویض من جهة، وٕامكانیة المطالبة بإبطال العقد من جهة أخرى

نیة الخداعو استعمال طرق احتیالیة ي م التدلیس عالوة على توافر عنصر ویشترط لقیا

لعقد وهما:اسبب إلبطالیكون التدلیس حتىكذلك توافر شرطین آخرین

م.-ق86استنادا إلى المادة شرط وٕالزامیة أن یكون التدلیس هو الدافع إلى التعاقد -

ن اعتباریمك. و م.قمن87المادة لنصالتدلیس بالمتعــاقد األخر وفقاالصاتشرط -

التدلیس واقعة مادیة یمكن إثباتها بكافة طرق اإلثبات ویقع على عاتق المدلس علیه عبئ 

الحصول على أیضالهویمكن،اإلثبات، وفي حالة تم اإلثبات فإنه یبطل العقد بطلب منه

.م.ق124التعویضات طبقا لنص المادة 

.02،03قلوشي الطیب، مرجع سابق، ص ص - 1
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قواعد التدلیس م باإلعالم علىزاتأسیسه إلبطال العقد في حالة اإلخالل بااللتیبرر الفقه

: وهماس یقوم على استعمال طرق احتیالیة والتي قد تتخذ صورتینالتدلیس لبباعتبار أن

لفة للحقیقة لتضلیل المتعاقد.مخاتحذیرات و تقدیم بیانات : من خالل الصورة اإلیجابیة-)1

بالبیانات عن اإلدالءلمدین بااللتزام بالتحذیرمن خالل سكوت ا:الصورة السلبیة-)2

ى الفقه أن الكتمان یعتبر تدلیسابل ویر بعضها.أو كتمانالمتعلقة باستعمال الشيء المبیع

إذا كان المتعاقد ملتزما بواجب اإلدالء بالبیانات المتعلقة بالعقد للمتعاقد األخر دون حاجة 

محكمة النقض تتبر اعإذ،وهو ما تبناه القضاء الفرنسي.إلثبات توافر وقصد التضلیل

الفرنسیة أن عدم إعالم المستهلك وبالخصوص في مرحلة اإلبرام بالمعلومات التي من شأنهـا 

م یكون الفقه والقضاء ثومن .1تنویر رضائه یعتبر كتمانه تدلیسا یؤدي إلى إبطــال العقد

المستهلك یعد الفرنسیان قد استقرا على أن الكتمان عن اإلدالء بالمعلومات والبیانات لصالح 

تدلیسا دون حاجة إلثبات نیة وقصد التضلیل.

ثانیا: قابلیة العقد لإلبطال على أساس أحكام العلم الكافي بالمبیع

دة التشریعیة قد اشترطت بمقتضى نجد أن اإلرا،ن المدنيبالرجوع إلى أحكام القانو 

بصار أو الشم أو ق باإلیتحقلما كافیا. و أن یكون المشتري عالما بالمبیع عم .ق352المادة 

كما قد یتحقق العلم الكافي بالمبیع إذ اشتمل عقد البیع محل العقد،وق أو الرؤیة بحسب ذبال

علم الكافي م یعتبر الثومن األساسیة بیانا یمكن التعرف علیه.على بیان المبیع وأوصافه 

عد غلطا في شرط لسالمة رضا المشتري، وعدم توافره یم.ق352بالمبیع وفقا ألحكام المادة 

والذي یترتب عنه قابلیة العقد لإلبطال لمصلحة المشتري وال یحق ،صفات المبیع الجوهریة

.لغیره التمسك باإلبطال

.107،108نقال عن علیان عدة، االلتزام بالتحذیر...، مرجع سابق، ص ص - 1



التوازن العقدي في عقود االستھالككألیة لتحقیق متابعةالالفصل الثاني: 	

193

ة رة قانونا تجد مصدرها في الشریعأحكام العلم الكافي بالمبیع المقر من المعلوم أن 

یقصد به حق یثبت به للمتعاقد الفسخ أو و ،یةخیار الرؤ بنظاماإلسالمیة وفقا لما یعرف 

یته، وذلك استنادا المعین الذي تم العقد علیه دون أن یتم رؤ یة محل العقداإلمضاء عند رؤ 

.1»من اشترى شیئا لم یره، فهو بالخیار إذا رآه«: "صلى اهللا علیه وسلم"هإلى قول

في ،االلتزام باإلعالم وأحكام العلم الكافي بالمبیعویبرز الفقه التشابه والصلة بین 

قیامهما على إعفاء الدائن بهذا االلتزام أو المشتري عند التمسك باإلبطال من إثبات شروط 

شرط العلم بالمبیع تطبیقا بل نجد الفقه قد اعتبر،ري وأي تعیب في اإلرادةالغلط الجوه

بااللتزام باإلعالم یمكن تقریر إبطال العقد لإلخاللولذلك نموذجیا لاللتزام باإلعالم.و شرعیا 

العلم الكافي بالمبیع في جهل الشخص المقبل على التعاقد أحكامعلى أساس عدم تنفیذ

وأن الهدف هو تقریر حق الشخص في إعادة ،لبعض المعلومات والشروط المتعلقة بالعقد

ومن ثم یمكن القول .2الحال كما كان علیه المتعاقدان قبل إبرام العقد إعماال ألثر البطالن

الل المهني المحترف ختعتبر نصا كافیا لتقریر اإلبطال في حالة إم.ق352بأن المادة 

.في عقود االستهالك كجزاء مدنيبااللتزام باإلعالم

بالنسبة نصت على قابلیة العقد لإلبطالأنها م.ق352ادة المأن المالحظ عن غیر 

طبیق المادة ینحصر العقود األخرى، وهو ما یجعل نطاق تىإلدون أن تتطرقلعقد البیع

ینبغي استدراك هذا لذلك،من مجال تطبیقهاجعل عقود الخدمات مستبعدة في عقد البیع، و 

.3الخدماتقص واالهتمام كذلك بمجالالن

ألهمیة والفائدة التي توصل إلیها كل من الفقه لأنه من حیث المبدأ نخلص إلى القول

والقضاء الفرنسي في تقریر اإلبطال نظرا لإلخالل بااللتزام باإلعالم في عقود االستهالك من 

.05،06نقال عن  حیدرة  محمد، مرجع سابق، ص ص - 1
.279،280عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص ص - 2
.06نقال عن قلوشي الطیب، مرجع سابق، ص - 3
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إال أن ذلك قد .العلم الكافي بالمبیعو عیوب اإلرادةالتوسع في تفسیر القواعد العامة، خالل 

اإلبطال بقدر ما ه بالنسبةهدفالذي لیس ،ة حمایة فعالة للمتعاقد المستهلكال یشكل بالضرور 

اإلبطال جزاء یعتبر تلبي احتیاجاته وتضمن سالمته، إذخدمة وأیهمه الحصول على شيء 

.1بالنسبة إلیه مضیعة للوقت والجهد وتأخیر في أداء أعماله المطلوبة

تعدد جزاءات مواجهة الشروط التعسفیةالفرع الثاني: 

على غرار حمایة المستهلك من الشروط التعسفیةللم یقتصر المشرع الجزائري

ى له ضمن نصوص قانونیة وٕانما قرر حمایة خاصة أخر ،لعامةالتشریعات المقارنة بالقواعد ا

إضافة إلى ، 306-06رقمتنفیذي المرسوم الو 02-04رقمالقانونبذلك ویتعلق ،خاصة

نجد فالمقررة لهذه البنود،یة الجزاءات المدنتلذلك تعددو .03-09رقمالقانونبعض أحكام 

قابلیتها للتعدیل أو اإللغاء(أوال) بطالنها(ثانیا) منع العمل بها(ثالثا).

أوال: قابلیة البند التعسفي للتعدیل أو اإللغاء 

فإن األصل هو احترام القاضي  ن المدنيفي القانو لعامة المقررةبالرجوع إلى القواعد ا

لقانون العقد، إذ ال یملك سلطة تعدیله أو نقضه وٕاال تعرض حكمة للنقض وفقا لما یسمى 

إال أنه .2مبدأ العقد شریعة المتعاقدینو بالقوة الملزمة للعقد القائم على مبدأ سلطان اإلرادة 

د اإلذعان، اعترف ة للطرف المدني في عقو خروجا عن هذه القاعدة وبحجة توفیر الحمای

للقاضي بسلطة استثنائیة من شأنها أن تمكنه من إهدار م.ق110المادة المشرع بموجب

تحقیق التوازن بین المتعاقدین.لفي في العقد أو الحكم بتعدیلهاالشروط ذات الطابع التعس

المدني بشأن مواجهة ن ها القانو ر كان من المفترض في التدابیر الحمائیة التي یقر 

مصلحة المتعاقد واالستجابة لحاجته إلى السلعة أو الخدمة وهو ما لاالشروط التعسفیة تحقیق

.110ان عدة، االلتزام بالتحذیر...، مرجع سابق، ص علی- 1
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ر بدائل تعد فرصة قر أنهو ،لمتضمن الشروط التعسفیةتحقق مبدئیا بعدم تقریر إبطال العقد ا

تعتبر فلك الشروط.خالل إعادة النظر في تلالحتفاظ بالعقد مع إعادة التوازن إلى بنوده، من

110المادة ومن خالل هذه الصفة وبمقتضى ،االستهالك في معظمها عقود إذعانعقود

مكن المشرع المستهلك المطالبة بإحدى صورتي الحمایة وهي إما المطالبة بتعدیل البند م-ق

.1وٕالغاءهالتعسفي أو المطالبة باإلعفاء منه

سلطة القاضي في تعدیل الشرط التعسفي: 1

مختلف التشریعات ومنحتدائما وخروجا عن القواعد العامة التي تحكم العقد خولت

العربیة للقاضي سلطة تعدیل الشروط التعسفیة الواردة في العقود التي یفرضها المتعامل 

م.ق110مقتضى المادة هب إلیه المشرع الجزائري بالمستهلك وهو نفس ما ذىعلالمحتكر

جاز ،تعسفیةاوكان قد تضمن شروط،إذا تم العقد بطریق اإلذعان«والتي تنص على: 

مما یعني أن المشرع قد خول للقاضي سلطة واسعة في .»للقاضي أن یعدل هذه الشروط...

.2تخفیف العبء الواقع على عاتق المدینلالتعسفي للعقد مع إمكانیة تعدیلهتقریر الطابع

هذا الحكم أداة فعالة یستطیع بها القاضي حمایة المذعن من الشروط التعسفیة یصبحل

وتعد مسألة وقائع یتبین ا.التي یضعها المحتكر وتقدیرها إذا كان الشرط تعسفیا لیتم تعدیله

.3منها القاضي في ضوء الظروف وما مدى ما یحمله هذا الشرط من جور وشدة

القاضي سلطة إعادة النظر في شروط العقد تعد ویرى جانب من الفقه أن إعطاء 

فياضطراب وعدم استقراركون ذلك یؤدي إلى حدوث ، طریقة تتضمن أخطار مخیفة

إال أنه قد تم الرد على هذا القول بأن تدخل القاضي هو بغیة إعادة العالقات االقتصادیة.

قات االقتصادیة لها كما أن سالمة العال،التوازن إلى وضعه الطبیعي برفع التعسف عنه

.02،03للتفصیل: أنظر قریمس عبد الحق، مرجع سابق، ص ص - 1
.11نقال عن بخیت عیسى، زروالي سهام، مرجع سابق، ص - 2
.155لعشب محفوظ بن حامد، مرجع سابق، ص - 3
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ینبغي أن تقوم على التعاقدیةأهمیتها لكن دون أن یتم نسیان وتجاهل أن هذه العالقات

.1مبادئ أخالقیة من حسن نیة وعدالة

فمثال لما لذلك،وسلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة تتحقق بالوسیلة المالئمة

دیل هي ى المذعن، فإن وسیلــة التعتكون هذه الشروط متصلة بالمقــابل الذي یفرض عل

ویصعب إعمال وسیلة اإلعفاء لما لها من مساس بالعالقة األنسب لرفع اإلجحـاف عنه،

قاص األداءات المتقابلة في العقدكما تتحقق سلطة القاضي في التعدیل بإنیة ذاتها.التعاقد

التي الظروف االقتصادیةىإلألیة التعدیل استنادا تحققتومن ثم أو أنه یقضي بإزالة القید

.2والتي أدت إلى حدوث اختالل ظاهر بین مراكز طرفي العالقة التعاقدیةأملتها

وفي نفس السیاق یكون إعمال سلطة القاضي في تعدیل الشرط التعسفي إعماال 

كون بصدد شروط ال یؤثر وجودها وبقاؤها في العقد بشكل كبیر على نصحیحا ومالئما لما 

مما یجعل القاضي تتعلق بالتزامات أساسیة في العقد، أو أن تلك الشروط ال توازن العقد

یعتبر المشرع الجزائري بتخویله للقاضي سلطة تعدیل الشرط ف.3مكتفي بالتعدیل دون اإلعفاء

الحمایة في إطار القواعد العامة.قد مكن المتعاقد المستهلك مناإلذعانالتعسفي في عقود 

إلغاء الشرط التعسفية القاضي فيسلط: 2

باإلضافة إلى تخویل القاضي سلطة إعمال المراقبة على الشروط التعسفیة في عقود 

م سلطة .ق110اإلذعان وٕامكانیة الحكم بتعدیلها، خول له المشرع كذلك بمقتضى المادة 

یبدو قدو إخالال كبیرا بین أداءات األطراف.متى اتضح أنه یسبب ،كل شرط تعسفيإلغاء

لیس إال أن األمر،مبدأ سلطان اإلرادةو لعقد مساس بمبدأ القوة الملزمة لفیهاإللغاءهذا نأ

سي الطیب محمد أمین، الشروط التعسفیة في عقود االستهالك: دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في - 1

.42،43، ص ص 2008القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید  تلمسان، 
.164العطیاوي راضیة، مرجع سابق، ص - 2
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كذلك، حیث من شأنه تحقیق العدالة العقدیة وٕازالة الظلم الذي یتنافى مع مبادئ القانون 

.1وتحقیق التوازن في العقدبین األطرافومراعاة لتكافؤ األداءات

أصبح القاضي یتمتع بأداة من شأنها حمایة الطرف الضعیف من الشروط وبذلك

صادیا وتفوقه على المتعاقد نظرا لتمكن أحد المتعاقدین اقت،التعسفیة التي قد ترد في العقد

وتكمن أهمیة هذه األداة في سلطة القاضي في تقدیر الطابع التعسفي للعقد، وسلطة .األخر

ى یتم زوال أثر التعسف أو سلطة الحكم بإلغاء هذا الشرط وفقا الحكم بتعدیل هذا الشرط حت

.2لما تقتضیه العدالة

لم یجز إذ،تعلق هذه األحكام بالنظام العاموما یزید من أهمیة هذه الحمایة في

إلغاء دور القاضي في ممارسة سلطته في بند من قبل المهني یتضمن دإیراع المدنيالمشر 

التعدیل ار في ترتیب أي جزاء من الجزاءینأن المشرع قد ترك الخیو عدیل أو اإللغاء، الت

م..ق110سلطة التقدیریة للقاضي وفقا لمقتضیات المادة لاإللغاء لو 

ثانیا: بطالن الشروط التعسفیة في بعض العقود

لتعسفیة الواردة في سلطة القاضي في تعدیل أو إلغاء الشروط الم یكتفي المشرع ب

تدرج في العقودلمواجهة بعض الشروط التيعلى جزاءات خاصةبل نص،عقود اإلذعان

قد اعتبر بعض الشروط التي نجدهفبالرجوع إلى بعض النصوصتأخذ الطابع التعسفي.و 

أنه لم یتم وصفها صراحة بالطابع التعسفي، وٕانما جها في العقود شروط بــاطلة رغمیمكن إدرا

فالبطالن یقوم كذلك على ي حالة بقائها.فاألطرافبین كان ذلك على أساس انعدام التوازن 

.3حمایة أحد المتعاقدینلاعدة مستمدة من النظام العام ترميأساس ق

.88دحمون حفیظ، مرجع سابق، ص - 1
.285حسین عبد اهللا عبد الرضا الكالبي، مرجع سابق، ص - 2
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بطالن شرط اإلنقاص أو إسقاط الضمان القانوني للعیب الخفي:1

اعتبار شرط إنقاص م، على.ق384المادةفي القانون المدني بموجبنص المشرع

یعتبر شرط باطال وال أثر له إذا ب الخفي من قبل البائع أو إسقاطهالضمان القانوني للعی

ال یبطل الشرط إال بالنسبة للعیب الذي تعمد و .كان البائع قد تعمد إخفاء العیب غشا منه

ان الشرط البائع إخفاءه غشا منه، بحیث في حالة ظهر عیب أخر لم یتعمد البائع إخفاؤه ك

.1صحیحا

بطالن شرط اإلعفاء من المسؤولیة: 2

، نجد أن المشرع قد نص من حیث المبدأ وبكل 2الفقرة م.ق178المادة بالرجوع إلى 

بهذا الشرط والمقصود.صحة شرط اإلعفاء من المسؤولیة عن األخطاء الیسیرةصراحة على

ساءلة المدین هو االتفاق المبرم مسبقا بین الدائن والمدین قبل حدوث الضرر یقضي بعدم م

لة الخطأ الجسیم أو في یبطل هذا الشرط في حاكاستثناءإال أنه في حالة حدوث الضرر.

ومن قبیل ذلك قضى ببطالن شرط اإلعفاء بالنسبة للنـاقل كلیا أو جزئیا من حالة الغش.

فكرة ىواالبقاء علار البدنیة الالحقة بالمســافرین. وبذلك أصبح إعمالسؤولیة عن األضر الم

خاصة في صفة مطلقة وٕانما یرى الفقه تضیقهصحة شرط اإلعفاء من المسؤولیة ال یتم ب

.2ظل انعدام التوازن بین الدائنین والمدینین

إال أنها ،ةصحیحة ومشروعالشروط المعدلة ألحكام المسؤولیة األصل فیها أنها تعد ف

المهنيتعتبر باطلة وعدیمة األثر لما یتم إدراجها ضمن بنود العقد عن غش أو تدلیس من 

.3مع ضرورة إثبات الغش أو الخطأ الجسیم من المتعاقد،أو خطأ جسیم

.406للتفصیل أنظر: محمد صبري السعدي، عقد البیع والمقایضة...، مرجع سابق، ص - 1
.245..242محمد، مرجع سابق، ص ص دمانة- 2
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ألحكام اآلمرة لبعض العقودلبطالن الشروط المخالفة : 3

م، في نطاق عقد .ق454المادةالمشرع بموجبذلك نجد ما نص علیه من قبیل 

ویقع باطال كل شرط لى وجوب أن یكون دائما دون أجرنص عإذ اد،القرض بین األفر 

نصت على بطالن كل شرط التيم في نطاق عقد التأمین .ق625المادة و یخالف ذلك.

لمصلحة المستفید.حة المؤمن له أو لمصلما یكونإال ف األحكام المتعلقة بعقد التأمینیخال

تدخل من قبل المشرع بالتنظیم المسبق لاللتزامات الناشئة عن بعض الویعتبر هذا 

.الضعیفالمستهلكفي حمایة المتعاقدمنهالعقود هو رغبة

الشروط الواردة في وثیقة التأمینبعضبطالن: 4

والتي تظهر من خالل ،نظرا لتلك الفجوة االقتصادیة القائمة بین أطراف عقد التأمین

ها في مجال هذه یتوكذا احتراف،وجود شركات التأمین في مراكز قوة سواء فنیا أو اقتصادیا

العملیة التعاقدیة بالمقارنة مع المؤمنین لهم المتواجدین في مركز االذعان من جهة، وكذلك 

واستلزم وث التعسف من قبل شركات التأمین من جهة اخرى. استوجب دحإلمكانیةنظرا 

وتحقق ذلك من خالل تدخل المشرع لحمایة حریتهم ،لهماالمر التدخل لحمایة المؤمنین

وٕارادتهم في عقود التأمین بتنظیم هذه االخیرة بموجب قواعد امرة من شأنها أن تمنع الجانب 

ألزم المؤمن بإعالم المؤمن له بشروط العقد كما،القوى من التعدي على الطرف الضعیف

.1ومنع إدراج الشروط التعسفیةوظروفه

وثیقة التأمین على اعتبار بعض الشروط الواردة في الجزائريعر لذلك نص المش

الشرط الذي یقضي بسقوط الحق في التأمین بسبب مخالفة القوانین منها،شروط باطلة

، الشرط الذي یقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اإلعالن عن الحادث حواللوائ

إرزیل الكاهنة، خصوصیة النظام العام في قطاع التأمین، من أعمال الملتقي الدولي حول التحول في فكرة النظام العام - 1

.4،5رة، بجایة، ص، جامعة عبد الرحمان می2014ماي، 8و7من النظام العام إلى األنظمة العامة، یومي 
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ویقوم ذلك على أساس ما تضمنته المادة ، المؤمن له إذ تبین أن التأخیر كان لعذر مقبول

م..ق622

وبالتالي فهي ،ویرجع تقریر البطالن بالنسبة لتلك الشروط لما تحمله من تعسف

تهدف إلى حمایة الطرف المذعن في العقد، وٕاقرار بوجوب تحقیق التوازن في عقد التأمین 

.1لمذعن منهابإعفاء الطرف ا

منع العمل بالشروط التعسفیةثالثا: 

ین تشریعاتها كما سبق اإلشارة إلیه أن مختلف التشریعات المقارنة عمدت على تضم

قواعد تكفل ، تضمنتالمهنيها وردالتعسفیة التي قد یالمستهلك من الشروطالخاصة بحمایة

ما نجد في القانون الجزائري، إذلحد أو مواجهة هذه الشروط، وهوامن شأنهاتحدید جزاءات

اوتبعفي مختلف النصوص القانونیة الخاصة والمعنیة بحمایة المستهلك.ذلكىعلنص

التعسفیة في القانون سنحـاول التطرق أوال إلى الجزاء المدني المقرر لمواجهة الشروط لذلك 

.وذلك في نطاق القواعد الخاصة)2ثم التشریع الجزائري()1الفرنسي (

دعوى الحذف أو إزالة الشرط التعسفي أو بطالنه وفقا للقانون الفرنسي: 1

جزائین لمواجهة الشروط ، فإنه نص علىن االستهالك الفرنسيبالرجوع إلى قانو 

الذي یتمیز بأنه سابق على ،ا الطابع التعسفيذدعوى الحذف أو إزالة الشرطوهماالتعسفیة

، ولذلك (ب)ودعوى بطالن هذه الشروط،(أ)المنازعة ومنفصل عنها في بعض األحیان

ضع بین یدي االستهالك الدیمومة من جهة، وقد و لقانونیكون المشرع الفرنسي قد كفل

.2المستهلك حمایة خاصة في مواجهة الشروط التعسفیة من جهة أخرى

.94دحمون حفیظ، مرجع سابق، ص -1
.141العطیاوي راضیة، مرجع سابق، ص - 2
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إزالة الشرط التعسفيدعوى الحذف أو -أ

في االستهالكالفرنسي بمقتضى قانونهي دعوى مستقلة تم تقریرها من قبل المشرع

وهي دعوى متاحة لجمعیات حمایة المستهلكین في ظل عدم نجاح لجنة .421L-6المادة 

الشروط التعسفیة من خالل توصیاتها في إقناع المحترفین على حذف وٕازالة تلك الشروط

م رفعها من قبل تلك الجمعیات أمام المحاكم یتحیث .تعسفیة التي یتم ادراجها في عقودهمال

المدنیة اتجاه العقود التي سبق إبرامها، لیس الهدف منها البطالن وٕانما الحذف المادي لهذه 

الحكم في الدعوى على أطرافه فإن الجمعیات ونظرا القتصار أثر.نماذج العقودالشروط من

ها الحمائي عادة ما تختصم أكبر عدد ممكن من المحترفین حتى تحقق هذه الدعوى طابع

لجمعیات حمایة اجائز أصبح1995بل وبمقتضى قانون .والوقائي وبصفة شاملة

حالة تبین وفي المنظمات والهیئات المعینة.أمامالمستهلكین الحق في رفع نفس الدعوى 

للمحاكم تعسف الشرط وحدوث عدم توازن ذو داللة لها أن تأمر بحذفه وٕازالته مع إمكانیة 

.1الحكم بالتهدید المالي أن اقتضى األمر ولها أن تنشر الحكم على نفقة المحترف

للجمعیات في ضوء القانون الفرنسي ال مكانة لها ةغیر أن مثل هذه الدعوى المقرر 

في ضوء أحكام القانون الجزائري، حیث أن المشرع لم یقر للجمعیات الحق في ممارستها 

من خالل وٕانما یمكن لها فقط،لح المستهلكین بمقتضى هذه الدعوىالتقاضي عن مصا

.2قطرفع دعوى البطالن أو التعویض فأن تةاستقراء النصوص القانونی

الشروط التعسفیةباستبعاد العملدعوى -ب

بالرجوع إلى نصوص القانون الفرنسي، فإن المشرع قد استشعر أهمیة االعتراف 

باعتباره غیر مكتوب وكأنه لم الطابع التعسفي للشرط والحكم وتحدیدسلطة تقدیر بللقاضي 

.41،42نقال عن بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفیة...، مرجع سابق، ص ص - 1
.147،148العطیاوي راضیة، مرجع سابق، ص ص - 2
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یمكن «تنص على:من قانون االستهالك التي 141L-4دة وذلك استنادا إلى الما،یكن

بعد اخذ مالحظات للقاضي أن یأمر بإلغاء تطبیق أي شرط ینطوي علي الطابع التعسفي

تي من خاللها یمارس دوات الالوسائل واألوبذلك تعد هذه اآللیة أحد .1»االطراف المتنازعة

.في العقودسلطتهالقاضي الفرنسي

مع إمكانیة االستعانة وطلب ،ویملك القاضي الفرنسي سلطة تقدیر الطابع التعسفي

وبالتالي یعد االعتراف للقاضي التعسفیة بشأن الشروط محل النزاع.رأي لجنة الشروط 

ؤدي إلى إعادة التوازن للعملیة غیر مكتوب من شأنه أن یواعتبار الشرط التعسفيسلطة ب

االمر الذي راف، و التعاقدیة والتقلیل من الهوة الناجمة عن عدم المساواة االقتصادیة بین األط

.2من شأنه أن یؤدي إلى االستقرار القانوني واالجتماعي

منع العمل بالشرط التعسفي وفقا للقانون الجزائري: 2

- 04رقم القانونفي البدایة، وبالرجوع إلى النصوص القانونیة الخاصة ونعني بذلك 

، فإن الفقه قد اختلف في تفسیر النصوص 306-06وكذا المرسوم التنفیذي رقم 02

یرى جانبا من الفقه أن المشرع الجزائري لم الواردة في هذه القوانین الخاصة. إذالقانونیة

جرد تقریر الجزاء وٕانما اكتفى بم،شرط تعسفيدیتفطن إلى الجزاء المدني المترتب عن إیرا

بل ویضیف الفقه أنه ال یمكن إعمال والرجوع إلى .المشرع الفرنسيالعقابي على خالف

قانون رقم من ال29م یتعارض مع تضمنته المادة .ق110القواعد العامة كون إعمال المادة 

اءها أیة ز التي ال یكون للقاضي إو ،إلى تحدید قائمة الشروط التعسفیةتدالتي عم04-02

1- Art L 141-4 : « le juge…il écarte d’office, après avoir recueilli les observations  des parties,
l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du de delsat  ». Loi
N⁰ 93-949, op. cit.

.148،149مأمش نادیة، مرجع سابق، ص ص - 2
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قانون لم، ومن ثم یعتبر المشرع وفقا ل.ق110موجب المادة لما یملكه بالفاخ،سلطة تقدیریة

.1قد سهى عن وضع الجزاء المدني للشرط التعسفي02-04رقم 

لقانون الممارسات یرى أنه طبقاإذإال أن هناك جانب من الفقه یرى خالف ذلك 

هني كانت بین المعتبر باطلة إذا تالبنود التعسفیة یتم منع العمل بها و التجاریة فإن

التي نصت على:و من قانون الممارسات التجاریة 30المادة ، وذلك استنادا إلى2والمستهلك

یمكن منع العمل في مختلف أنواع العقود ببعض الشروط هدف حمایة المستهلك...ب«

».التي تعتبر تعسفیة

نجد أن المشرع قد أوكل إلى السلطة ،فبالرجوع إلى أحكام قانون الممارسات التجاریة

في منع العمل بها، فیة التي یترتب عنها جزاء یتمثلالتنفیذیة صالحیة تحدید الشروط التعس

اثني عشر بنداوالذي أشار إلى306-06ولم یتحقق ذلك إال بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

.02-04انون رقم قالمن 30ذا طابع تعسفي تخضع للجزاء المقرر بمقتضى المادة 

وبالتالي ینحصر دور القاضي في مجرد تطبیق المرسوم دون أیة سلطة في تقدیر الطابع 

الغموض خاصة فیما یتعلق بأثره على العقد، واألقرب إلى المنطق ویكمن.التعسفي للشرط

واألكثر انسجاما مع النزعة الحمائیة ونزاهة الممارسات التجاریة فإن منع العمل بالشروط 

.3التعسفیة یعني أثر البطالن على الشرط لوحده

.139،142محمد، مكافحة الشروط التعسفیة...، مرجع سابق، ص ص بودالي- 1
.121كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص - 2
.08،09قریمس عبد الحق، مرجع سابق، ص ص - 3
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د إلى تحدید المحل األساسي ویعتبر جزاء منع العمل بالشروط التعسفیة منع ال یمت

إنما الهدف منه مجرد الثمن والمال أو الخدمة المقدمة،وال یتعلق بالتناسب بین ،للعقد

.1تصحیح الخلل وعدم التوازن الناتج عن هذه الشروط التي تضمنها العقد

البطالن أو منع العمل بهذه الشروط التعدیل أو ورغم أهمیة استخالص الجزاء المدني

سلطة ب، وأهمیة االعتراف للقاضي منها أو العامةالتعسفیة طبقا للنصوص القانونیة الخاصة

إبطال فع دعاوىرط التعسفي، فإن الواقع أثبت عجز وتقاعس المستهلكین في ر رقابة الش

.2من خسائرسیتكبدونالشروط التعسفیة نظرا لما قد لهذه 

إقامة المسؤولیة المدنیةالفرع الثالث: 

إلبطال في حالة اإلخالل بااللتزام للعقد اباإلضافة إلى تقریر المشرع جزاء قابلیة 

عقود االستهالك، وقابلیة تعدیل البند التعسفي أو إلغاءه أو الحكم ببطالنه باإلعالم في نطاق 

رتب وأقام المشرع ،راد بند من البنود ذات الطابع التعسفيیأو منع العمل به في حالة تم إ

أي ،في حالة أخل المحترف بالتزاماته القانونیة في عقود االستهالكسؤولیة المدنیةالم

ت المقررة إلعادة التوازن العقدي سواء تعلق األمر بقیام المسؤولیة لضماناابأحداإلخالل

لبنود راد بند من ایأو في حالة تم إخالله بااللتزام باإلعالم (أوال)المدنیة للمحترف في حالة إ

أو في حالة كان هناك إخالل بااللتزام بالضمان القانوني الخاص التعسفیة في العقد (ثانیا)

(رابعا).إلخالل بااللتزام بضمان السالمة (ثالثا) وأخیرا ا

أوال: المسؤولیة المدنیة كجزاء عن اإلخالل بااللتزام باإلعالم

جزاء قابلیة العقد لإلبطال في حالة اإلخالل بااللتزام باإلعالم وقصورفي ظل عجز

سعى كل من بته لرغبات واحتیاجات المستهلك.نظرا لعدم استجا،في نطاق عقود االستهالك

.122كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص - 1
.149مأمش نادیة، مرجع سابق، ص - 2
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ة لالعتراف بقیام المسؤولیة المدنیة للمهني یالفقه والقضاء بغیة توفیر حمایة أكثر فعال

وجد الفقه والقضاء التعویض. إذهذا االلتزام أي إمكانیة المطالبة ببالمحترف في حالة إخالله 

ر أن الحكم بتعویض المستهلك عن األضرار الواقعة علیه من شأنه أن یعالج بعض اآلثا

ومن بین تلك اآلثار نجد عدم كفایة حالة اإلخالل بهذا االلتزام.السلبیة التي قد تترتب في

جزاء البطالن في تعویض المستهلك عما أصابه من أضرار كأثر لإلخالل بذلك االلتزام، 

ستوجب التشدید في مسؤولیته من ا، مماود تناسب مع ما اقترفه مع الدائنوعدم إمكانیة وج

عدم تمكن المتعاقد المستهلك في بعض الحاالت من وكذا یر جزاء أخر یكمله،ر خالل تق

.1ء على العقد في ظل حدوث أضرار لهطلب اإلبطال للعقد أو رغبته في اإلبقا

یمكن استخالص أن ،02-04قانون رقم المن 65مضمون المادة بالرجوع إلى 

المشرع قد مكن المستهلك الذي یصیبه ضرر نتیجة ارتكاب المهني إلحدى المخالفات 

وخاصة التزاماته الناشئة قبل التعاقد ومن بینها االلتزام باإلعالم الذي تضمنه هذا القانون، 

حیث من مقتضیات لتعویض على أساس قواعد المسؤولیةمكنه من إمكانیة المطالبة با

یة المستهلك وجوب التشدید في معیار علم المهني بالبیانات والمعلومات كشرط لقیام هذا حما

لتزام المسؤولیة المدنیة كجزاء یترتب عن اإلخالل باالولدراسة .2االلتزام وٕاال اعتبر مسؤوال

.)2(ط قیامهاو وشر )1(تطرق إلى بیان طبیعة هذه المسؤولیةسنباإلعالم

طبیعة المسؤولیة المدنیة : 1

الفقه والقضاء على حق المستهلك في المطالبة بالتعویض كجزاء یترتب عن قد استقر

إال أنهم اختلفوا في ، في نطاق عقود االستهالكبااللتزام باإلعالمالمحترفإخالل المهني

ویرجع ذلك إلى االختالف القائم بشأن الطبیعة القانونیة حدید طبیعة هذه المسؤولة المدنیة.ت

.280،281عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص ص - 1
.94للتفصیل أنظر: كیموش نوال، مرجع سابق، ص - 2
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لاللتزام باإلعالم في حد ذاته بین من یعتبره التزام عقدي یترتب عن اإلخالل به مسؤولیة 

.(ب)ومن یرى بأنه التزام قانوني یترتب عن اإلخالل به مسؤولیة تقصیریة(أ)عقدیة

االتجاه القائل بالمسؤولیة العقدیة-أ

م هو ذا طبیعة أن االلتزام باإلعالالذكر أن هناك جانب من الفقه یرىفكما سل

أنویضیف،الء بهاباإلدماهیة البیانات التي یلتزم المدینبصرف النظر عن عقدیة

لتشمل إذ یمكن أن تمتد أحكامها،هي مسؤولیة عقدیةالمسؤولیة الناشئة عن اإلخالل به

وذلك في حالة كانت هذه األخطاء قد أثرت في مرحلة تنفیذ العقد على التعاقدأخطاء سابقة 

.1مهأو لم تظهر أثارها إال بعد إبرا

قیق حمایة أكثر یرى جانب من الفقه ورغبة في الوصول إلى تح،وفي نفس السیاق

دیة لاللتزام باإلعالم وذلك بغیةیتعین أن یتم تأثیر الطبیعة العقأنه،موضوعیة للمستهلك

إذ یكفي لتقریر مسؤولیة لمعمول بها في المسؤولیة العقدیة.قواعد اإلثبات امن فادة الستا

باإلضافة إلى أنه في جرد إثبات أمر ومسألة عدم تنفیذه.هذا االلتزام قیام الدائن بمالمدین ب

قدي لعمجال االلتزام باإلدالء بالمعلومات یتم إهمال التفرقة بین االلتزام العقدي وااللتزام غیر ا

.2یل الطبیعة العقدیةمن األفضل اعتماد وتفضو 

لیة المدنیة الناشئة عن اإلخالل اعتبارات تقریر الفقه للطبیعة العقدیة للمسؤو من أیضا

وفي نطاق تنفیذه.انعقاد العقدبعد هذا االلتزام أن عدم تنفیذ هذا االلتزام  یتم الكشف عنه ب

اخاصة فیما یتعلق بتقادم الدعوى وخصوص،یحقق فائدة للمتعاقد المستهلكمن شأنه أنو 

باعتبار أن ئدة في القانون الجزائريالقانون المصري، ولیس لها فاو في ضوء القانون الفرنسي 

.خمسة عشرة سنةالمسؤولیة العقدیة والتقصیریة هيمدة تقادم كل من دعوى 

.68مصطفى أحمد أبو عمرو، االلتزام باإلعالم...، مرجع سابق، ص - 1
.205عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص - 2
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إذ،الطبیعة العقدیة للمسؤولیةنسي تم تبریر باإلضافة إلى بعض أحكام القضاء الفر 

ما ومن قبیل ذلك نجد .اإلخالل بهذا االلتزام یصب في دائرة المسؤولیة العقدیةاعتبرت أن

ان هدفي قیام المسؤولیة العقدیة للشركة الصانعة لمادة القضت به محكمة النقض الفرنسیة

إثر تشقق اللوحات بسبب عدم إعالمه بخصائص عن األضرار التي لحقت المشتري

.1هذه المادة وكذلك االحتیاطات الواجب اتخاذها في ذلكوممیزات

یرى الفقه أنه إذا كان للمشتري الحق في الرجوع على الموزع بدعوى المسؤولیة بل 

هي له الحق في الرجوع على الصانع بدعوىف،الل بااللتزام باإلعالمخالعقدیة في حالة اإل

خالف حول األساس للقول بالطبیعة ثار وائمة على أساس المسؤولیة العقدیة.كذلك ق

العقدیة للدعوى التي یرفعها المستهلك المقتني للسلعة على الصانع رغم عدم وجود عالقة 

واألخر یرى ،على فكرة االشتراط لمصلحة الغیرأنها قائمةمن الفقهعقدیة، أین یرى البعض

(بفكرة النیابة وبین من یرى بأنها والرأي األخر القائل ،والة الحقحعلى فكرة بأنها قائمة

المسؤولیة  العقدیة) هي إحدى ملحقات المبیع التي تنتقل معه من الصانع إلى تاجر الجملة 

.2ثم تاجر التجزئة وأخیرا المستهلك

االتجاه القائل بالمسؤولیة التقصیریة-ب

في مقابل ذلك نجد أن هناك جانب من الفقه یقیم المسؤولیة المدنیة في حالة اإلخالل 

بااللتزام باإلعالم على أساس المسؤولیة التقصیریة، باعتبار أن االلتزام هو ذا طبیعة قانونیة، 

كما حدد البیانات التي یتعین اإلدالء بها،كون المشرع هو الذي فرضه وبین المعلومات و 

فهو التزام تم فرضه بهدف تنویر إرادة المستهلك الذي یطبق في حالة اإلخالل به.اءالجز 

.117نقال عن علیان عدة، االلتزام بالتحذیر...، مرجع سابق، ص - 1
.09،10قلوشي الطیب، مرجع سابق، ص ص- 2
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فیما یخص العلم بالبیانات المتعلقة بالعقد، كذلك وازن بین طرفي العالقة التعاقدیةوإلقامة الت

.1الرغبة في مواكبة التطور التقني والتكنولوجيضهاستلزم فر 

اإلضافة إلى ذلك نجد أن جانب من الفقه یستند في تقریر واعتماد المسؤولیة ب

فإن ،التقصیریة على أساس أن البیانات المتعلقة بالمنتجات الصناعیة والتحذیر من مخاطرها

م ثومن لحظة اإلنتاج وقبل طرحها للتداول،الصانع المدین األصلي بهذا االلتزام یقوم بها 

كذلك لتعاقد یرتب المسؤولیة التقصیریة.لمرحلة یعتبر خطأ سابقا على افإن الخطأ في هذه ا

تقویة مركز المتضرر وتحقق له حمایة في نظر البعضن شأن تقریر المسؤولیة التقصیریةم

اشتراط التخفیف أو اإلعفاء من المسؤولیة، باإلضافة إلى وحظرأكبر من خالل منع

ألضرار المترتبة عن اإلخالل بهذا االلتزام سواء الحصول على كافة التعویضات عن كافة ا

.2ةقعة أو غیر متو قعكانت متو 

شروط قیام المسؤولیة المدنیة : 2

ن اإلخالل عأیا كان الخالف الفقهي والقضائي بشأن طبیعة المسؤولیة الناشئة 

توافر شروط ط لقیـام هذه المسؤولیة بالنسبة للمهني المحترف یشتر ه، فإنباإلعالممبااللتزا

.(ج)والعالقة السببیة بین الخطأ والضرر(ب)الضرر(أ)قانونیة معینة وهي الخطأ

الخطأ-أ

یعتبر الخطأ العنصر األول لقیام المسؤولیة المدنیة في حالة اإلخالل بااللتزام 

وجود نقص في البیانات المتعلقة بطریقة استعمال الشيء خاللباإلعالم والذي یتحقق من

وقد یتخذ هذا زمة لتفادي مخاطر استعمال الشيء.ونقص البیانات المتعلقة باالحتیاطات الال

.68،70مصطفى أحمد أبو عمرو، االلتزام باإلعالم...، مرجع سابق، ص ص - 1
.114،115علیان عدة، االلتزام بالتحذیر...، مرجع سابق، ص ص - 2
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اإلخالل إما طابع سلبي من خالل عدم تقدیم التحذیرات أصال أو تقدیمها بصورة غیر كافیة، 

.1دیم تحذیرات خاطئة ومخالفة للحقیقةیتخذ طابع إیجابي في حالة تم تققد كما 

على المنتج أن یعلم بهاتعتبر طریقة االستعمال من أهم البیانات التي یجبف

طئحتى یتفادى مخاطر هذا المنتوج الذي قد یسبب له أضرار عند استعماله الخا،المستهلك

قیامه بواجب اإلعالم بأن ویقع على عاتق المنتج إثبات فیكون مسؤوال عن هذه األضرار.

.2ینفي عنه مسؤولیتهرض المبین في طریقة االستعمال حتيالمستهلك قد تجاهل الغ

خالل انحرافه عن م كان األصل أن یتم إثبات أن المتدخل قد ارتكب خطأ من ثومن 

على المتضرر عبء التخفیفإال أنه ومن أجل،اإلعالم وعدم توقیه الیقظةبتنفیذ االلتزام 

كاف إلثبات خطأ المحترف الفرنسي أن مجرد تسلیم منتوج معیباعتبر القضاء ،إلثباتا

تبین أن المنتوج غیر صالح لالستعمال دون أن إذایعتبر المحترف مخطئا ف.المنتجخاصة

عدم قیام المحترف بتحذیر المستهلك من أو یتم إعالم المستهلك بعدم صالحیة االستعمال

ن في اإلخالل بااللتزام إال أن اإلشكالیة في إثبات خطأ المدیخدمة.اطر المنتوج أو المخ

ه بتنفیذ التزامه إال أن الدائن یحتج بعدم كفایة ما قدمتكمن في حالة قیام المدینباإلعالم

.3نقص وعدم الكفایةیجب على الدائن إثبات وجود فالمدین من بیانات وتحذیرات،

خطأ المدین بااللتزام باإلعالم كعنصر لقیام مسألة إثبات فإن،في نفس السیاق

حكم بقضت محكمة النقض الفرنسیةفاتجاه ما لحق المستهلك من أضرار.مسؤولیته المدنیة

بأن من یلتزم قانونا أو تعاقدا باإلعالم یقع علیه عبء إثبات 2002سنةماي15صادر في 

تهاد القضائي نجد أن القضاء هذا االجویتم ذلك بكافة طرق اإلثبات. فبموجبلوفاء بها

الخطأ المفترض بعدما كان في كرةفعلى دید مسؤولیة البائع المحترف بناءاتجه إلى تح

.130علیان عدة، االلتزام بالتحذیر...، مرجع سابق، ص - 1
.89كالم حبیبة، مرجع سابق، ص - 2
.11،12ص قلوشي الطیب، مرجع سابق، ص - 3
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.الخطأ الشخصي الواجب اإلثباتلقواعد العامة للمسؤولیة العقدیة یخضع لفكرةضوء ا

خالي من على أساس افترض القضاء وجوب التزام البائع المحترف بتقدیمه للمنتوج ذلك و 

.1وال یهدد أمن وسالمة األشخاص واألموال،العیوب

الضرر-ب

ما یصیب المسؤولیة المدنیة للمهني ویعنيالعنصر األخر لقیام یعتبر الضرر

قد یصیب المستهلك في مصالحه حقوقه أو في مصلحة مشروعة، إذالشخص في حق من

فحتى تقوم مسؤولیة المهني .2المدنیةم تترتب المسؤولیة ثالمادیة أو في سالمة جسمه ومن 

أو أن ،یجب أن یترتب عن الخطأ ضرر یصیب الدائن لعدم تنفیذ المهني اللتزامه باإلعالم

هذا االلتزام إلى الحاق أضرار بوقد یؤدي اإلخالل كون هناك تأخر في تنفیذ االلتزام.ی

سواء كانت أضرار مالیة أو جسدیة.بالمستهلك

القواعد العامة الشروط المقررة في نفسفهي ،بالنسبة لشروط تحقق الضررأما

.أثاره على الواقعیكون حصل فعال وتجسدتأن أي،ط الضرر محققاوالمتمثلة في شر 

وأن یكون الضرر دام كان وقوعه أمر محققا ومؤكدا.ویمكن أن یكون ضرر مستقبال ما

شخصیا بمعنى اوأن یكون ضرر ن أن یتوقاه.یكن في استطاعة الدائأي لم ،ضرر مباشر

تب عن االلتزام ویتخذ الضرر المتر .3أن یلحق األذى شخصا فیمس بحقوقه ومصالحه

یصیب المستهلك في جسمه أو ماله أو اقد یكون ضررا مادیباإلعالم عدة صور، إذ

معنویا اوقد یكون ضرر أو تفویت مصلحة مشروعة ذات قیمة مالیة،یةانتقاص حقوقه المال

.4شعور اإلنسان أو عاطفته أو كرامتهبیمس

.80،81نقال عن بن علي محمد حاج، '' تمییز االلتزام باإلعالم...''، مرجع سابق، ص ص - 1
.91،92بولحیة علي بن بوخمیس، مرجع سابق، ص ص - 2
.293،298...، مرجع سابق، ص ص -الفعل المستحق للتعویض -نقال عن فیاللي علي، االلتزامات- 3
.127تحذیر...، مرجع سابق، ص علیان عدة، االلتزام بال- 4
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العالقة السببیة-ج

عد تطبقا للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة فإن العالقة السببیة بین الخطأ والضرر 

حتى یستحق التعویض، أن یثبت وجود ذ یجب على المضرورإلقیامها،ثالثالعنصر ال

ال یعقل أن یطالب و المسؤول وبین الضرر الذي أصابه،عالقة سببیة بین الخطأ الذي ارتكبه

.1غیرهبدفع تعویض عن الضرر الذي یسببهشخص

أن یكون الضرر الحاصل ،معنى ذلك یشترط لقیام مسؤولیة المدین بااللتزام باإلعالم

أو عدم بیانات وتحذیرات ناقصة أو غامضةناتجا بصفة أساسیة عن ما قدمه المدین من

إال أن الصعوبة تكمن في حالة تعدد األسباب واندماجها في تحقق الضرر، .تقدیمها أصال

ویذهب الفقه الغالب إلى اعتماد السبب المنتج أي الذي یؤدي عادة إلى الضرر وهو ما تبناه 

.2المشرع الجزائري

مایة فإن المشرع الجزائري في قانون ح،أما عن مسألة إثبات العالقة السببیة

بیة بین الخطأ والضرر الذي المستهلك لم یفرض على المستهلك المتضرر إثبات العالقة السب

.3إثبات وجود الضرر حتى تقوم مسؤولیة المحترف، بل أوجب علیهأصابه

ا: التعویض كجزاء عن تضمین العقد بند تعسفينیثا

إلى استخالص الفقه الجزاء المقرر لمواجهة الشروط التعسفیة في نطاق إضافة

ثل في إمكانیة لدى جانب منهم یتمتم استخالص جزاء أخر،منع العمل بهاالقواعد الخاصة

أن إعمال 4في هذا المجال حیث اعتبر جانب منهمالفقه اختلف ولقد.المطالبة بالتعویض

الفعل المستحق للتعویض: دراسة -المسؤولیة التقصیریة-محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني- 1

.93،94، ص ص 2011مقارنة في القوانین العربیة، دار الهدى، الجزائر، 
.136ص للتفصیل أنظر: علیان عدة، االلتزام بالتحذیر...، مرجع سابق،- 2
.92للتفصیل أنظر: بولحیة علي بن بوخمیس، مرجع سابق، ص - 3
.140،141بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفیة...، مرجع سابق، ص ص - 4
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جمعیات حمایة لتي تقرر وتمنح كل منوا02-04م قانون رقمن 2الفقرة 65المادة 

أمام الحق في رفع دعاوىین، كل شخص طبیعي أو معنوي، الجمعیات المهنیةكالمستهل

القضاء ضد المحترف الذي یورد في العقد بند من البنود التعسفیة المطالبة بالتعویض عما 

حسب  رأیهم أمام القضاء الجنائي، أمایكونا من أضرار، أن إعمال هذه الدعاوىلحقه

في حین یرى البعض، أنه في حالة دعوى التعویض أمام القضاء المدني فال مكانة لها.

وقد ألحق ضرر بالطرف الضعیف، فإن لهذا شرط التعسفي في حد ذاته في العقدوجود ال

ه طبقا األخیر الحق في المطالبة بالتعویض والحصول على حكم قضائي یقضي بتعویض

، وذلك في حالة استطاع إثبات العالقة السببیة بین 02-04من قانون رقم 65لنص المادة 

.1الشرط التعسفي والضرر

وخدمة ما بعد البیعبااللتزام بالضمانثالثا: التعویض كجزاء عن اإلخالل 

هذا االلتزام، وفي إطار تحدید كیفیة بلنصوص القانونیة الخاصة والمعنیة اىاستنادا إل

خدمة ما بعد البیع،في حالة عدم االلتزام بالضمان و تنفیذه وتحدید الحقوق المخولة للمستهلك 

) ثم 1معرفة حقوق المستهلك بالنسبة لعدم تنفیذ االلتزام بالضمان(تطرق إلىالیستوجب

).2التطرق إلى حقوق المستهلك في نطاق خدمة ما بعد البیع(

التعویض في نطاق االلتزام بالضمان القانوني الخاص: 1

في حالة فرض المشرع على المستهلك اتخاذ بعض اإلجراءات قبل المطالبة بالحقوق

جود في یطالب المحترف بحقه یجب علیه أن یخطره بالعیب المو فحتيوجود عیب بالمنتوج.

مكنوٕاال اعتبرت دعوى الضمان غیر مقبولة، وی،خالل مدة معقولةالمنتوج فور اكتشافه له 

.2صل إلى علم المنتجون اإلخطار بأي شكل كان بشرط أن یأن یك

.158للتفصیل أنظر: العطیاوي راضیة، مرجع سابق، ص - 1
.108سي یوسف زاهیة حوریة، المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سابق، ص - 2
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أما عن طبیعة التعویض أو الحقوق المقررة للمستهلك في نطاق ممارسة دعوى 

فتتمثل دعاوى،ن المدنيللقانو نسبة، فإنه بالنوني لوجود عیب خفي بالمنتوجالضمان القا

دعوى وكذا دعوى رد المنتوج المباعیوب المنتوجات المقررة لصالح المستهلك فيضمان ع

إصالح من خاللالتعویض مع استبقاء المنتوج مع إمكانیة المطالبة بالتنفیذ العیني 

، فقد 327-13أما بالنسبة للمرسوم التنفیذي رقم .المحترف العیب أو استبدال المنتج المعیب

تهلك في المرحلة األولى الحق في استبدال المنتوج المعیب إذا بلغ قرر المشرع لصالح المس

وفي مرحلة أخرى ن المدنيالعیني الوارد في القانو درجة من الجسامة وهو ما یقابل التنفیذ 

.1نفسهلمرسوملوذلك طبقارفع دعوى رد المنتوج

لمستهلك في حالة تم لن الحقوق المقررة قانونامن بی:الحق في استبدال المبیع المعیب-أ

وأن یضمن صالحیته أي عیباإلخالل من قبل المحترف في التعهد بتقدیم مبیع خال من 

المرسوم التنفیذي رقم ىوذلك استنادا إلج.نجد حقه في المطالبة باستبدال المنتو ،لالستعمال

، وهو نفس ما نص علیه المشرع بمقتضى قانون حمایة المستهلك وقمع الغش13-327

وذلك إذا بلغ العیب درجة خطیرة وكان جسیما یجعله غیر قابل منه.13بموجب المادة 

لالستعمال كلیا أو جزئیا، فهنا على المحترف تقدیم منتوج سلیم وغیر معیب ویكون 

.2االستبدال مجانا وفي أجل یتطابق واألعراف المعمول بها

من ر استبدال المنتوج تخی327-13رقم ذيوتبعا لذلك فإن أحكام المرسوم التنفی

تعویض والذي ال یتحقق إال إذا كان التنفیذ عیني أو والذي یعد بمثابة،طرف المحترف

المخول في استبدال المنتوج العیب جسیما وال یمكن إصالحه. ومن ثم یعتبر هذا الحق

في الحصول على السلع التي تستجیب لحاجاته دون أن مستهلك حق یستجیب ورغباتهلل

دي ذلك إلى زوال العقد ومن ثم تفویت الفرصة علیه.یؤ 

، مرجع سابق.327-13مرسوم تنفیذي رقم - 1
.119للتفصیل أنظر: جرعوت الیاقوت، مرجع سابق، ص - 2
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م كذلك بالرجوع إلى مقتضیات نصوص المرسوم التنفیذي رق:الحق في إصالح المنتوج-ب

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، فإن المشرع قد مكن 13، وكذا المادة 13-327

لزام بإاالعتراف له كذلكالضمان من خالل المستهلك من ممارسة حقه األساسي في تنفیذ 

ویتم ذلك ،في حالة كان باإلمكان تحقیق ذلكالمحترف بالعمل على إصالح عیب المنتوج

.1وهذا بقصد التمكن من االنتفاع بالمنتوج الذي اقتناه.على نفقة المتدخل المخل بالتزامه

في یرغبعدید من الحاالت ماإذ في ال،یستجیب هذا الحق لرغبات المستهلكو 

وفي إطار تنفیذ دون رده أو استرجاع جزء من ثمنه.الحصول على تصلیح المنتوج المعیب

یقع علیه عبء تحمل جمیع المصاریف المتعلقة محترف لهذا الحق المقرر للمستهلكال

ویتم اإلصالح في أجل یتفق واألعراف المعمول بها وغیرها.الید العاملةمثلباإلصالح 

مكن المشرع المستهلك في حالة عدم تنفیذ المحترف لهذا و منتوج.كلطبیعةحسبو 

تكون تكالیف اإلصالح بالكامل تقع و اإلصالحاإلصالح أن یلجأ إلى محترف أخر بقصد

المرسوم التنفیذي السالف الذكر.طبقا لما ینص علیهالمخل بالتزامهعلى عاتق المحترف

أن یطالب للمستهلك بمقتضى دعوى الضمانذلك بحیث یجوز ك:الحق في التعویض-ج

األمالك ضرر بسبب العیب المتدخل بالتعویضات الكاملة إذا أصاب األشخاص أو

، ویدخل في نطاق هذا 327- 13وم التنفیذي رقم علیه المرسو ما نصوه.المضمون

ذي كما یمكن للمستهلك المطالبة بتعویض الضرر العویض األضرار المادیة والجسمانیة.الت

.2أصابه لقاء عدم االستفادة من المنتوج طوال فترة إصالحه

في التوسع في إطار عجز نصوص الضمانلفرنسي اتجه القضاء اوفي هذا السیاق 

من نطاق تعویض المستهلك عن األضرار الناتجة عن عیب بالمبیع بحیث یشمل التعویض 

عدم صالحیة المبیع للغرض المعد له نقصان قیمتهعن األضرار التجاریة الناجمة عن

.142،144ولد عمر الطیب، مرجع سابق، ص ص - 1
.62،63بلعابد سامي، مرجع سابق، ص ص - 2
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رجع إلى ظهور عدید من المنتجات المعیبة توكذا التعویض عن األضرار التي تهومنفع

وتبعا لذلك استقر الفقه والقضاء على أن التعویض یشمل كافة .1والتي تتسم بصفة الخطورة

لمترتبة عن استرداد الثمن أو لیس فقط األضرار او ،األضرار المترتبة عن عیب بالمنتوج

لتي لحقت شخصه أو ماله، بل وٕانما یشمل كافة األضرار ا،المعیبنقص قیمة المبیع

.2وذلك راجع إلى التطور الحاصل بالمنتجاتت بالمتعاقد ذاته أو بخلفه الخاصلحقوسواء

أخر خیار یمنح للمستهلك ضمن النصوص :الحق في رد المبیع واسترداد الثمن- د

ممارسة خیار إرجاع المبیع مقابل بالضمان القانونيمالقانونیة الخاصة في نطاق تنفیذ االلتزا

استحالة استبداله بغیره و وال یتحقق ذلك إال إذا فشلت محاولة إصالح المنتوج.استرداد الثمن

إذا كان قابل ابقاء المبیع المعیب جزئیالعة أو عدم وجود مثله. ویجوز للمستهلكالسكنفاذ

.3لالستعمال مع إمكانیة استرداد جزء من الثمن یعادل درجة العجز

للمستهلك في هذه الحالة كذلك أن یطالب بالتعویض عن كافة األضرار المادیة حیث 

- 13رقم المرسوم التنفیذيطبقا لما ینص علیه،هذا العیبوالجسمانیة التي تسبب فیها 

ن المنتوج طوال فترة اإلصالح، ویدخل ضمن هذا التعویض ضرر عدم االستفادة م.327

حسن نیة أو تتمثل فيفي هذه الحالة یتوقف على عدة عواملمبدأ استحقاق التعویضو 

.4وجود ضمان اتفاقي أنفع للمستهلككذا سوء نیة المحترف و 

التعویض في نطاق االلتزام بخدمة ما بعد البیع: 2

نص المشرع على كیفیة قانون حمایة المستهلك وقمع الغشبالرجوع إلى أحكام

خدمة ما بعد البیعكما سبق اإلشارة إلیه أنو ترف اللتزامه بخدمة ما بعد البیع.تنفیذ المح

.320نقال عن بن بعالش خالیدة، مرجع سابق، ص - 1
.91.. 88فتاك علي، مرجع سابق، ص ص - 2
.375بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن...، مرجع سابق، ص - 3
.47بولحیة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص - 4
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إذ ال تتوقف حمایة ،وقمع الغشالمستحدثات التي جاء بها قانون حمایة المستهلكمنعدت

03-09من قانون رقم 16المادةبل ألزمت ،مجرد انتهاء مدة الضمـانمستهلك لالمشرع لل

یر وسائل مادیة كز هذه الخدمة على توفتوتر تنظیم عملیة الخدمة ما بعد البیع.المتدخلین ب

ات المعنیة توفیر قطع غیار موجهة للمنتجوعلى تدخل عمال تقنین مؤهلین و للعنایة بالمنتوج

نى أخر هي تشتمل على كل أنواع الخدمات التي تؤدي بعد بمعقصد صیانتها وتصلیحها.

وما یالحظ غیاب هذه الخدمة بالنسبة للعدید من المنتوجات واقتصارها على .ءقتنانهایة اال

الخدمة بقوة ب المستهلكین بإلزامیة تقدیم هذهجهل أغللسیارات وبعض األجهزة الكهربائیة، و ا

.1وسیلة للدعایة عن منتجاتهمكإلیهایلجأونهنیونالقانون مما جعل الم

في نطاق أداء خدمة ما بعد البیع تتمثل بفحص الصیانة التي یلتزم بها البائعإن 

كون طارئة فیلتزم بها تائه أو قد دللتأكد من صالحیته للعمل وجودة أل محددالمبیع في أج

على عقود خدمة ما بعد البیع، یالحظو .2فیتدخل إلصالحهبائع إذا تعرض المبیع للعطلال

وتتمثل األداءات التي .موزعالشخص من الغیر أوالصانع نفسه أو البائع أوأن المدین هو

یته.المراقبة الدوریة للسیر الحسن للمنتوج ومدى صالحو اإلصالح فيالخدمةتقوم علیها 

هلك تالعامة للبیع للمسترك الشروط تو المقدمة أو بشكل جزافي، األداءاتتقدیرها بحسبیتمو 

في الحصول على خدمة ما بعد البیع.األشخاص أولئككامل الحریة في اختیار أحد 

فقد تنصب مثال على ،جزء ال یتجزأ من الضمانخدمة ما بعد البیعوبذلك تعتبر 

جهزة عمل وتشغیل األفي أو تكفل المحترف مجانا بالبدأ،ازاإلصالح المجاني للجه

في أن وجود وفعالیة خدمة ما بعد البیعشكلیكما ،ا استبدال قطع الغیاروكذالمبیعة،

تضمن حسن عمل الجهاز المبیع طوال المدة العادیة لبقائه.

.69،70شعباني حنین نوال، مرجع سابق، ص ص - 1
.10هادي حسین عبد علي الكعبي، سالم عبد الزهرة عبد اهللا، مرجع سابق، ص - 2
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المترتبة عن اإلخالل بضمان السالمة: المسؤولیة المدنیة للمحترفرابعا

ا منه على العمل على تحسین تأكیدجاءااللتزام بضمان السالمة إن إقرار القضاء

األمر بالسلعة التي اشتراها أو سواء تعلق،المستهلك وحمایته من الضررمركز المتعاقد

ضرر الذي یصیب سالمة جسمه ر التعویض عن الیتقر یتمىحتالخدمة التي تقدم له 

ون كی. فحتى ولو لم ینص العقد صراحة على ذلكضمان السالمةا إلى فكرة استنادوحیاته،

.1المحترف بمقتضیات العقداللخالمسؤولیة العقدیة أي إالتعویض في هذه الحالة أساسه

إضافة إلى ذلك تتقرر المسؤولیة المدنیة للمحترف في ) 1(األصل في هذه المسؤولیةوهو

م.مكرر ق140المادةة فإنه ینبغي إعمال أحكام عیبسببها منتجات متحالة حدوث أضرار 

.)2(المتعلقة بمسؤولیة المنتج كتنظیم قانوني خاص

المسؤولیة المدنیة للمحترف في نطاق القواعد العامة: 1

بمسؤولیة المحترف على اإلخالل بضمان السالمة في ضوء غیاب تنظیم قانوني خاص

المتعلقة عامة خاصة لما یتعلق األمر بأداء الخدمات، فإنه ینبغي الرجوع إلى القواعد ال

رار التي تمس أمن وسالمة المستهلك.كأساس للتعویض عن األضبالمسؤولیة التعاقدیة

الل بالتزام مقرر خوتقوم المسؤولیة المدنیة عموما على فكرة تعویض الضرر الناجم عن اإل

أو عقد یربطه بالمضرور، وفي هذه یكون مصدر هذا االلتزام القانونفي ذمة المسؤول، وقد

العقد من جهة والقواعد الخاصة حكمهایكون بصدد مسؤولیة عقدیة نةاألخیر الحالة 

االلتزام بضمان السالمة خاصة في ونظرا العتبار.2بالمسؤولیة العقدیة من جهة أخرى

أحكام هيالل به خفإن القواعد التي تحكم مسؤولیة اإلالتزام عقدينطاق عقود الخدمات 

لشروط قیامها(أ) أو األثر المترتب عنها أي التعویض(ب).المسؤولیة العقدیة سواء بالنسبة

.420سابق، ص مواقي بناني أحمد، مرجع- 1
.07مامش نادیة، مرجع سابق، ص - 2
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خالل بااللتزام بضمان السالمةقیام المسؤولیة العقدیة للمحترف لإلشروط -أ

أن یكون هناك ضرر قد لحق ،وفقا للقواعد العامةیفترض لقیام المسؤولیة العقدیة

اللتزاماته التعاقدیة وذلك في إطار العالقة أحد المتعاقدین نتیجة لعدم تنفیذ المتعاقد األخر 

-) وضرر(أ1-(أوهي تقوم على ثالثة أركان تتمثل في وجود خطأ عقدي.1التي تربط بینهما

، وتبعا لذلك سنحاول تطبیق وٕاعمال هذه الشروط واألركان )3-(أوعالقة سببیة بینهما)2

.كالتزام مستقلن السالمةعلى المسؤولیة العقدیة الناشئة عن اإلخالل بااللتزام بضما

عدم تنفیذ المدین ویعنير األول لقیام المسؤولیة العقدیةالعنصیمثل:الخطأ العقدي.1-أ

.2عدم قیام المدین بااللتزام ناشئ عن عمد أو إهمالئ عن العقد سواء كاناللتزامه الناش

وعن يفإن المدین المتعاقد یسأل عن فعله الشخصوفي نطاق المسؤولیة  العقدیة

وفي هذا المجال أقر القضاء الفرنسي ،تخدمه في تنفیذ التزامه التعاقديفعل الغیر الذي یس

بالمسؤولیة التعاقدیة عن فعل الغیر كصورة من صور الخطأ العقدي في اإلخالل بااللتزام 

نتیجة حقنة ابة مریض بالشللبضمان السالمة، وذلك في المجال الطبي بمناسبة إص

لیـة الجراح عن بمسؤو فقضت محكمة النقض الفرنسیة ،أعطیت له بمعرفة طبیب التخدیر

لجراح في عد ذلك إخـالل من ایوذلك على أساس المسؤولیة التعاقدیة و خطأ طبیب التخدیر

ة للسكك الحدیدیة أقر القضاء بالمسؤولیة التعاقدیة للشركة الوطنیكماتنفیذ التزامه التعاقدي.

.3ل واإلخالل بااللتزام بضمان السالمةنقفي مجال النقل عن أخطاء تابعیها في تنفیذ عقد ال

الخطأ العقدي الذي یشكل عنصر من وتبعا لذلك یعد اإلخالل بااللتزام بضمان السالمة

عناصر قیام المسؤولیة العقدیة للمدین المحترف.

.24...، مرجع سابق، ص -الفعل المستحق للتعویض–فیاللي علي، االلتزامات - 1
.436السنهوري عبد الرزاق، مصادر االلتزام...، مرجع سابق، ص - 2
.390،393نقال عن أقصاصي عبد القادر، مرجع سابق، ص ص - 3
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ن عاتق المسافر متم نقل عبء اإلثبات ه، فإنأما عن مسألة إثبات خطأ المحترف

ویرجع یشكل خطأ.بمجرد عدم التنفیذ سواء الجزئي أو الكلي لخدمة النقل إلى الناقل، إذ

التخفیف علیه من عبء و ذلك إلى توفیر حمایة فعالة للمسافر الذي یقع ضحیة الحادث 

في مثل هذه العقود هو التزام االلتزام بضمان السالمةوكوننظرا العتباركذلك و ،اإلثبات

.1وصول المسافر معافى إلى جهة الوصولبتحقیق نتیجة في

هدف إعفاء كان بزام بضمان السالمة في بعض العقود اللتاإدراجه أنیرى الفقلذلك

الناقل أو عیب ال یلتزم المتضرر بإثبات خطأ في جانب المتضرر من عبء إثبات الخطأ ف

.2أصیب بضرر أثناء تنفیذ عقد النقلهیكفي أن یثبت أننماوٕا،في وسیلة النقل

ن في حالة إخالله ر لقیام المسؤولیة العقدیة للمدییعتبر الضرر العنصر األخ:الضرر. 2-أ

وفي ضوء القواعد العامة فإن الدائن هو الذي یقع علیه عبء إثبات الضرر بالتزام تعاقدي.

شكلوقد یكون الضرر المااللتزام التعاقدي.جرد عدم تنفیذ وال مجال الفترض الضرر بم

یتضرر مثل المسافر الذي ،للمسؤولیة العقدیة ضررا مادیا یصیب الدائن في جسمه أو ماله

أدبیا اضرر یكونقدو .الحالة الغالبةفي عقد النقل، ویعتبر الضرر المادي في سالمته

باإلضافة إلى أن التعویض في نطاق ئن في شعوره أو عاطفته أو كرامته.یصیب الدا

.3المسؤولیة العقدیة یتعلق بأن یكون الضرر متوقعا وأن یكون واقعا أو محقق الوقوع

األذى الذي یصیب الشخص نتیجة المساس «: وقیل في تعریف الضرر بأنه

.4»أدبیةكون مادیة أو تهذه المصلحة التي قد ،مصلحة مشروعة له أو بحق من حقوقهب

.01سابق، ص براسي محمد، مرجع- 1
.325حساني علي، مرجع سابق، ص - 2
.558..556السنهوري عبد الرزاق، مصادر االلتزام...، مرجع سابق، ص ص - 3
.314...، مرجع سابق، ص -العقد واإلرادة المنفردة- محمد صبري السعدي، النظریة العامة لاللتزام- 4
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وتبعا لذلك تقوم مسؤولیة المحترف العقدیة عن األضرار التي تترتب نتیجة اإلخالل بالتزامه 

مادیة أو أضرار أدبیة.هذه األضراربضمان سالمة المستهلك سواء كانت

اس بعنصر من أما عن األضرار المادیة التي یسأل عنها المحترف فتتمثل في المس

افر إلى مكان الوصول حیث یلتزم الناقل في عقد النقل بإیصال المس،عناصر الذمة المالیة

فهناك أضرار اقتصادیة ،ففي حالة إصابة هذا المسافر في جسده أثناء النقلسالما معافا.

ن مصروفات العالج أو مقد لحقت بالمسافر تستدعي قیام مسؤولیة الناقل وتعویضها مالیة

مستقبال.هالعمل، كذلك ما قد یفقدما فقده من  دخل نتیجة انقطاعه عن

مس عنصر من عناصر الذمة المالیة للمتعاقدتال أما عن األضرار األدبیة فهي

. ولقد ثار خالف فقهي ي الحزن واألسى الذي یلحق بالشخصوالذي قد یمثل فالمستهلك

.هویض عنإال أن الراجح یرى بجواز التعجوازیة التعویض عن الضرر األدبيمدى حول

:وفي نطاق المسؤولیة العقدیة یشترط في الضرر

عد االعتداء على حیاة الشخص إذ ی،ضررا یمس بحق أو مصلحة مشروعةأن یكون-)1

.یعد مساس بحق مشروعسالمة جسمه نتیجة لحادث النقلوعلى 

مثل إصابة المسافر بعاهة مستدیمة أثناء النقل أو نتیجة ،أن یكون هذا الضرر محققاو -)2

.1عملیة جراحیة خاطئة، أو یمكن أن یكون الضرر مستقبال لكن محقق الوقوع

الناقل مثال في عقد النقل وٕالزامه بالتعویض لما وبذلك تقوم مسؤولیة المحترف

سد من خالل ما یلحق الراكب والتي تتج،المسافر من جهةتكون هناك أضرار مادیة لحقت

امن أضرار جراء إخالل الناقل بالتزامه بضمان السالمة والذي یشكل إخالل بحق ثابت قانون

وهو حق الراكب في الحیاة والسالمة الجسدیة، أو من خالل المساس بالمصالح المالیة 

.448،456أقصاصي عبد القادر، مرجع سابق، ص ص- 1
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اریف ك المصوكذلأداء عمله وتحمیله نفقات العالجوالتي تظهر في حالة عجزه عن،للراكب

كاآلالم النفسیة ،، أو لما یكون هناك أضرار أدبیة لحقت الراكب من جهة أخرىالقضائیة

.1التي تصیبه نتیجة التشوه بعد الحادث

لقیام المسؤولیة العقدیةالعنصر األخر: والتي تعدرالعالقة السببیة بین الخطأ والضر. 3-أ

عالقة الالمفروض أن من و .الضررخطأ هو السبب في حدوث یكون الأنأيلمحترفل

هذه مدین هو الذي یكلف بنفيبل إن البإثباتهاالمستهلكفال یكلف الدائنقائمةسببیةال

.2ة إذا ادعى أنها غیر موجودة ویستطیع نفي العالقة السببیة بإثبات السبب األجنبيقالعال

عه في عقد النقل مثال، یشدد القضاء الفرنسي ومكید على حمایة المتعاقد المستهلكوتأ

دفع مسؤولیته الذي یستطیع به الناقلالسبب األجنبي و القضاء الجزائري في تقریر صفة

عدم إمكان توقعه الل بهذا االلتزام إذ اتصف السبب األجنبي بصفتین هماخالناشئة عن اإل

.3فیذ االلتزام بضمان السالمةعن تنجعل من الناقل دائما مسؤوالواستحالة دفعه، إذ

التعویض كأثر لإلخالل بااللتزام بضمان السالمة-ب

بالرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولیة العقدیة فإن التعویض یقتصر على 

متوقع ما لم الوالذي یمكن توقعه وقت التعاقد، وال یمتد إلى الضرر غیر ،الضرر المباشر

ویقاس توقع الضرر بمعیار .ى غش المدین أو خطأ جسیمااللتزام راجع إلیكن عدم تنفیذ

لتقدیر قیمة بالنسبةأماوهو مسألة قانون یخضع لرقابة المحكمة العلیا.،موضوعي

''، مجلة الفقه والقانون، العدد - 1 '' التعویض عن إخالل الناقل بضمان السالمة: دراسة مقارنة  محمد ولد محمد سالم، 

.100،102، ص ص 2013الحادي عشر، جامعة بسكرة، 
.564السنهوري عبد الرزاق، مصادر االلتزام...، مرجع سابق، ص - 2
.02نقال عن براسي محمد، مرجع سابق، ص - 3
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.1خضع لسلطته التقدیریةتو بهاعو التعویض فتعد مسألة موضوعیة یستقل قاضي الموض

ویشمل التعویض األضرار المادیة التي لحقت بالمتضرر وكذا األضرار األدبیة.

عن ضمان سالمة المنتوجمسؤولیة المنتجلالتنظیم الخاص : 2

ي نطاق االلتزام بضمان سالمة اتجاه المستهلك فالمهنيمسؤولیة المحترفلاتشدید

، لم یكتفي المشرع وسالمتهمن أضرار تمس أمنه وما قد تحدثه ،المنتجات من العیوب

وانما أورد نصوص قانونیة خاصة بالمسؤولیة المدنیة،الجزائري بالقواعد العامة التي تتعلق

م..مكرر من ق140المادةما ورد في التقنین المدني بموجبسواء،تحكم تلك المسؤولیة

إلیه التوجیه وكذا ما أورده في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وذلك تأثر بما وصل 

األوروبي في هذا المجال وكذا ما وصل إلیه التشریع الفرنسي.

المادةبموجبیرى الفقه إن إقرار المشرع الجزائري حالة جدیدة لمسؤولیة المنتجحیث 

، إلى جانب 2005سنة لتعدیل القانون المدنيم المستحدثة بمقتضى .قمنمكرر140

لتوفیر حمایة أكثر للضحیة نظرا منههو سعي،األخرى للمسؤولیةوالتطبیقاتالحاالت

أن یرجع على المنتج بمسؤولیته الشخصیة طاعة المتضرر من عیب في المنتوج في الست

للمادةالمنتوج طبقا رجع على المنتج بصفته حارس الشيءوله أن ی،م.ق124وفقا للمادة

ناد إلى وله االست،ن المدنيلمقررة في القانو لخفیة اوكذا أحكام ضمان العیوب ا،م.ق138

واقرار المشرع لهذه .فیما یتعلق بااللتزام بالضمانأحكام قانون حمایة المستهلك وقمع الغش

القانون غیر أن ،والتوجیه االوروبيبالقانون الفرنسياالمادة هو كما سبق اإلشارة إلیه تأثر 

بمادة وحیدة الجزائري) في حین اكتفى المشرعثمانیة عشر نص قانونيقد أورد (الفرنسي

.2الجتهاد القضائيلمما یعني أنه فسح المجال 

.451،454أقصاصي عبد القادر، مرجع سابق، ص ص - 1
.258،259...، مرجع سابق، ص ص - الفعل المستحق للتعویض-فیاللي علي، االلتزامات - 2
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یكون المنتج مسؤوال «م التي تنص على: .قمن مكرر 140المادةتأسیسا على 

.»لم تربطه بالمتضرر عالقة تعاقدیةعن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه حتى ولو 

بااللتزام بضمان سالمة المنتوج وفقا هاللخقیام مسؤولیة المتدخل في إوعلیه تتحدد شروط 

هي و .1العالقة السببیة بینهماو الضررو العیب بالمنتوج وهيتوافر شروط معینةبلهذا النص 

.(ب)ثم التطرق ثانیا إلى أثار توافر هذه الشروط(أ)سنحاول التطرق إلیها أوالشروط

عن إخالله بااللتزام بضمان سالمة المنتوجشروط قیام مسؤولیة المنتج-أ

الخاصة عن إخالله بضمان السالمة حترفالقانونیة لقیام مسؤولیة المتتمثل الشروط

ة سببیة قوعال)2-(أوأن یترتب عنه ضرر)1-(أكون بصدد عیب في المنتوجنفي أن 

.)3-(أتجمع بینهما

عد الشرط األول لقیام مسؤولیة المنتج عن األضرار التي ی:شرط توافر عیب بالمنتوج.1-أ

140هو أن یتوافر عیب بالمنتوج وفقا لنص المادة ،سببها منتوجاته المعیبة وتمس سالمتهت

وهو ما أشار إلیه المشرع الفرنسي في التعلیمة األوروبیة.ه توهو نفس ما اتبع.م.مكرر ق

المعیبة.بالمسؤولیة عن المنتجاتقانون المتعلقال

العیب الذي یعرض سالمة المستعمل لهذا المنتوج للخطر سواء السالمة ویقصد به

لسالمة المرغوبة لویتحقق ذلك العیب عندما ال یستجیب المنتوج .یةلالجسدیة أو السالمة العق

في المنتوج الذي لعیبكما یقصد با.2هذه تقدیرا مجردارعا، ویتم تقدیر الرغبة المشروعةش

العیب الذي ال یوفر األمن والسالمة للمستهلك، «ال لهذه المسؤولیة المستحدثة: حیكون م

عاتق المتعاقد المستهلك عبءویقع على.3»وال یقتصر على المنفعة التي تتحقق منه

بإثبات قدم العیب ال یلتزم في نطاق هذه المسؤولیة المستحدثةو ،إثبات وجود العیب بالمنتوج

.430فتاك علي، مرجع السابق، ص - 1
.469،470بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن...، مرجع سابق، ص ص - 2
.48رجع سابق، صمامش نادیة، م- 3
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، بل یكفیه أن یثبت أن المنتوج له عیب أثناء عرضه لالستهالك وأن ال یوفر هبقائه وتأثیر و 

.1األمن والسالمة سواء كان عیبا في التصنیع أو التصمیم

في أن المنتوج المعیب هو الذي ال یتوفر على الضمان الكافي ل الشرط األولثمتفی

أو،تهلك وبمصالحه المادیة والمعنویةبصحة وسالمة المسفي تجنب األضرار التي قد تمس

حمایة عالیة بصحة سلیم وغیر قابل للتسویق وال یتوفر على مستوى الهو المنتوج غیر 

سالمة ولیس بالنظر المسؤولیة یتعلق بنقص الفالعیب الموجب لقیام.2وسالمة األشخاص

هو متيأيطأ في الحراسة، المنتوج لالستعمال أو عدم المطابقة أو الخإلى عدم صالحیة

تقدیر األمان أو و .3لم تتوافر بالمنتوج السالمة التي یمكن توقعها منه بطریقة مشروعة

.4بموجب معیار موضوعين من منظور شخصي وٕانمامن المنتوج ال یكو السالمة

یكون المنتج مسؤوال «م: .مكرر ق140المادةاستنادا إلى:ط حصول الضررشر .2-أ

رر الذي أصابه من المنتوج على المستهلك أن یثبت الضه یستوجب، فإن»عن الضرر

مثلفي جسده المستهلكاألضرار الجسدیة التي تصیبوتتمثل هذه األضرار في،المعیب

ویجوز للمضرور أن یطالب بالتعویض كذلك عن .عجزأو جروحأو إصابةأو وفاة

ر المادیة الماسة كذلك الخسائر المترتبة عن األضراو ،من قبیل االالمبیة داألضرار األ

القانون الفرنسي استثنى بعض األضرار منها هالك المنتوج المعیب إالبأموال المضرور.

.5ذاته أي األضرار المادیة التي تلحق بالمنتوج ذاته

.157شعباني حنین نوال، مرجع سابق، ص - 1
.202حساني علي، مرجع سابق، ص - 2
.432فتاك علي، مرجع سابق، ص - 3
.478عبد القادر، مرجع سابق، ص يالتفصیل أنظر: أقصاص- 4
عدلي محمد عبد الكریم، إعادة التأسیس لقواعد مسؤولیة المنتج المدنیة كضرورة لدعم حمایة المستهلك، من أعمال - 5

دیسمبر، 06و05الملتقى الوطني الخامس حول أثر التحوالت االقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستهلك یومي 

. 10، جامعة الشلف، (غیر منشور)، ص 2012
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ة بحمایة نییض وفقا للنصوص القانونیة المعو فإن التع،في التشریع الجزائريأما

أمنهو ادیة تلحق المستهلك في صحته سواء كانت م،المستهلك تشمل جمیع األضرار

التعویض عن األضرار و ضرار المادیة وفقا للنصوص العامة.األوكذلك،ومصالحه المادیة

تخضع لسلطة القاضي.إذتعویض عنهانص یمنع الأما غیر المباشرة فال یوجدالمباشرة

ضرورةو من مقتضیات حمایة المستهلكهو األضرارالتعویض عنهذا التوسع فيوأساس

.1تعویض یشمل جمیع األضرار التي لحقتهىه علحصول

ثة دلقیام المسؤولیة المستحالمستهلكیتعین على المتضررالعالقة السببیة:ط شر .3-أ

ن الضرر الذي أصابه وعیب أن یثبت العالقة السببیة بیأضرار منتجاته المعیبةللمنتج عن 

القة المادیة بین الضرر والمنتوج.ویكفي في هذه الحالة أن یثبت الضحیة الع،المنتوج

تتمثل حمایة للضحیةمن شأنها أن توفروجد الفقه قرینتین بشأن العالقة السببیةوقد

في افتراض الثانیةتتمثل و ،المنتوج للتداولفي افتراض وجود العیب لحظة عرضاألولى

.2المنتوج بإرادة المنتجعرض

ومن شأن نص المشرع على أن الضحیة المتضرر هو الذي یقع علیه عبء اإلثبات 

س بحقوقهم نظرا لصعوبة تحقیق ذلكإن ذلك سیؤدي إلى المساف،بالنسبة للعالقة السببیة

لما تستلزمه من لجوء إلى الخبرات القضائیة إلقامة الدلیل على وجودها، باإلضافة إلى وتبعا 

.3المحترفین من هذه المسؤولیةالمتدخلینإفالت العدید من

لهذا یرى الفقه بأنه یستلزم أن یتم إعفاء المستهلك إلى حد ما من إثبات العالقة 

یحتاج لهذه الدعوىفتهفي حالة مصادالقضاءاألمر لیس بالسهل، بل حتىالسببیة كون 

باإلضافة إلى ضرورة تغلیب .السببیةوٕاقامة الدلیل على وجود العالقةإعمال الخبرةإلى

.451-446...، مرجع سابق، ص ص- الفعل المستحق للتعویض-علي، االلتزامات فیاللي - 1
.280مرجع نفسه، ص - 2
.471بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن...، مرجع سابق، ص - 3
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مصلحة المستهلك في المحافظة على حقه في التعویض خاصة إذا علمنا أن القاضي مازال 

.1إلثبات العكسیعترف بقرینة علم البائع المحترف بالعیب وهو أمر غیر قابل

مة سالالضمان بمسؤولیة المنتج قیام لالتعویض كأثر -ب

التعویض األثر القانوني الذي یترتب عن توافر الشروط القانونیة المتعلقة یعتبر

وسالمته،تسببها منتجاته المعیبة وتمس أمن المستهلكبمسؤولیة المنتج عن األضرار التي 

ولقد سبق الذكر أن التعویض ویعد هذا الجزاء المدني أهم وسیلة یلجأ إلیها المتضرر.

شمل كافة األضرار الجسمانیة یالمقرر لمسؤولیة المنتج عن أضرار منتجاته المعیبة 

ا یشمل مكشخص ذاته أو أفراد عائلته.السواء تعلق األمر بو وكذا المادیة ،المعنویةو 

ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب وكذا المباشرة أيالتعویض عن األضرار 

درج القضاء الفرنسي على إلزامه بكافة المباشرة. وفي هذا السیاقتعویض األضرار غیر 

التعویض عن متوقعة أم غیر متوقعة، ویشملالتعویضات عن األضرار المباشرة سواء كانت

التعویض عن و والكسب الفائت،المتضرراألضرار المباشرة عنصري الخسارة التي لحقت 

.2الضرر المعنوي وفقا لما استقر علیه المشرع الجزائري والقضاء

دید المسؤول إلى درجة إال أن ما یالحـظ أن المشرع الجزائري ووعیا منه بصعوبة تح

جعل التعویض عن الضرر الجسدي یقع على عاتق الدولة إعماال لنص المادة ،انعدام ذلك

إذ انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم «م والتي تنص على أنه: .ق1رمكر 140

».التعویض عن هذا الضرر.بتتكفل الدولة ،فیهیدتكن للمتضرر

.315نقال عن حساني علي، مرجع سابق، ص - 1
.302،309نقال عن سي یوسف زاهیة حوریة، المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سابق، ص ص - 2
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ع وفي إطار تحدید المستفید من هذه الدعوى والمسؤول عن التعویض نجد أن المشر 

في حكمه، أو الرجوع على في الرجوع على البائع أو من الفرنسي قد مكن الضحیة المباشر 

.1خالفا للتوجیه األوروبيضامن بین المسؤولینالمنتج إال أنه لم ینص على الت

ذكره، أن دعوى التعویض التي یرفعها المتضرر سبقوفي األخیر یتبین من خالل ما 

الضرر الذي أصابه، كان من األفضل على المشرع الجزائري أن یقوم بتنظیم أحكام نتیجة

أین خص لها ،هذه المسؤولیة بنوع من التفصیل مثل ما هو معتمد علیه في القانون الفرنسي

في حین اكتفى المشرع وهو ما سلكه التوجیه األوروبي،ثمانیة عشرة مادة قانونیةهذا األخیر

بمجرد إقرار مكتفیام، .مكرر ق140مادة قانونیة واحدة وهي المادة دالجزائري بمجرد إیرا

.المبدأ العام لقیام هذه المسؤولیة

الجزاءات ذات الطابع العقابيالمطلب الثالث: 

إخالل المحترف وقائي في حالةت طابع إداري اجزاءات ذإضافة إلى إقرار المشرع

لم یكتفي.ت طابع مدنيبالتزاماته القانونیة المقررة في عقود االستهالك، وجزاءات أخرى ذا

من خالل ،بهذه الجزاءات وٕانما نص كذلك على جزاءات أخرى ذات طابع جزائي وعقابي

هذه ویندرج هذا التقریر ل.االلتزاماتات في حالة تم اإلخالل بتلكمجموعة من العقوبإقرار

الجزاءات العقابیة ضمن إطار سعي المشرع إلى توفیر أكبر قدر من الحمایة للمتعاقد 

رر باعتباره ذو مركز قانوني ضعیف.المستهلك المتض

أو في نصوص جزاءات عقابیة قد تجد أساسها في نصوص قانون العقوبات

قانون مع الغش وكذا أحكامة المستهلك وقونعني بذلك أحكام قانون حمایالقوانین الخاصة.

وتبعا لذلك سنحاول التطرق إلى العقوبات األصلیة في حالة اإلخالل التجاریة.الممارسات 

العقوبات التكمیلیة المقررة في حالة اإلخالل و ) الفرع األولبضمانات التوازن العقدي (

.47للتفصیل أنظر: بن علي محمد حاج، " مسؤولیة المحترف..."، مرجع سابق، ص - 1
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اإلخالل بااللتزام بالضمان ) والمسؤولیة الجزائیة عن الفرع الثانيبضمانات التوازن العقدي (

سواء االلتزام بالضمان القانوني الخاص وااللتزام بضمان السالمة (الفرع الثالث).

ألصلیةالعقوبات االفرع األول:

هنيسترجاع التوازن المختل في العالقة التعاقدیة بین المالالمشرع ا منسعی

بات األصلیة على المتدخل والمستهلك، خول للقاضي الجزائي صالحیة توقیع بعض العقو 

وبالرجوع إلى .القانونیة حمایة منه للمتعاقد المستهلك الضعیفهفي حالة إخالله بالتزامات

الغرامة (أوال) ات األصلیة تتجسد في توقیع عقوبةتلك النصوص القانونیة نجد أن هذه العقوب

وٕامكانیة توقیع عقوبة الحبس (ثانیا).

امةأوال: الغر 

نجد أن ،إلى مختلف النصوص القانونیة الخاصة المعنیة بحمایة المستهلكاستنادا

المشرع الجزائري قد أقر بعقوبة الغرامة التي یتم توقیعها من قبل الهیئات القضائیة الجزائیة 

ویقصد بالغرامة إلزام المخالف المحكوم لمحترف بأحد التزاماته القانونیة.في حالة إخالل ا

ن المال لصالح خزینة الدولة مقدر في الحكم القضائي، وتعد عقوبة أصلیة علیه بدفع مبلغ م

في جرائم الممارسات التجاریة نظرا ألن المخالف یهدف إلى الربح السریع حیث یعاقبه 

.1بفرض غرامات مالیة علیهونقیض ذلكالمشرع بعكس 

بالنسبة لجرائم األعمال، اسبة لذلك تعد عقوبة الغرامة كعقوبة مالیة العقوبة المن

وذلك راجع إلى أن غالبیة تلك الجرائم ترتكب ،جرائم الممارسات التجاریة إحدى صورهاو 

.2كونها تصیب الجاني في ذمته المالیةبدافع الطمع والربح غیر المشروع، ولها األولویة 

.115بوزیرة سهیلة، مرجع سابق، ص -1
2 نظریة جرائم األعمال الجرائم المالیة والتجاریة): دراسة - سمیر عالیة، هیثم عالیة، القانون الجزائي لألعمال (ماهیته- 2

.170،171، ص ص 2012مقارنة، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
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عد الممارسات غیر مرتكبي الجرائم المالیة والتي تىومن شأن توقیع عقوبة الغرامة المالیة عل

تعد الغرامة أهم كما.1المشروعة جزء منها أن تثري الخزینة العمومیة وتؤدي إلى إثرائها

العقوبات بالنسبة لمثل هذه الجرائم وأن تكون هي العقوبة الغالبة، وهو ما یفسر اتجاه المشرع 

ین المنظمة انلقو إلي فرضها والتشدید فیها لما لها من أثر في ردع الجاني وكفالة احترام ا

.2لمثل هذه المجاالت الماسة باقتصاد الدولة وهي االنسب والوظیفة األساسیة للعقاب

عدم االلتزام باإلعالمالغرامة كعقوبة أصلیة حالة: 1

سالمة المستهلك رتب سبه االلتزام باإلعالم من أهمیة بالغة في ضمان تنظرا لما یك

عقوبة الغرامة كعقوبة أصلیة في حالة 03-09رقم قانونالن م78المادة المشرع بموجب

إلى 100.000:مئة ألف دینار إلى ملیون دیناروالمقدرة ب،م تنفیذ هذا االلتزامعد

على قانون الممارسات التجاریةمن 31المادة بموجبالمشرع في حین نص.1.000.000

100.000إلى 5.000من نار:سة أالف دینار إلى مئة ألف دیمن خمأنه یعاقب بغرامة

أنه یعاقب بغرامة من عشرة منه على32المادة تنصو عدم اإلعالم باألسعار والتعریفات، ل

ط البیع.و عدم اإلعالم بشر ل100.000إلى 10.000من إلى مئة ألف دینار: أالف دینار 

المهنیینورغم أهمیة هذه العقوبة المالیة المقررة على إال أن هناك جانب من الفقه

لكونها قد تكون رادعة لفئة معینة من صغار األعوان بعدم كفایتها وعدم فعالیتهایرى

.3على فئة كبار األعوانكبیر وفعال االقتصادیین إال أنها لیس لها تأثیر 

ل الملتقي الوطني حول الجرائم المالیة وسبل مكافحتها، یومي ارزیل الكاهنة، التكییف القانوني للجرائم المالیة، من أعما- 1

.11ص (غیر منشور)،جامعة جیجل،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،2013دیسمبر، 5و4

فتحي وردیة، خصوصیة الجزاء في الجرائم المالیة، من أعمال الملتقي الوطني حول الجرائم المالیة وسبل مكافحتها، -2

.234،235ص ص(غیر منشور)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،، جامعة جیجل،2013دیسمبر، 5و4یومي 

عمیرات عادل، حمایة رضا المستهلك أثناء التعاقد، من أعمال الملتقى الوطني حول حمایة المستهلك في ظل االنفتاح - 3

. 191،192ور)، ص ص ، المركز الجامعي الوادي، (غیر منش2008أفریل، 14و13االقتصادي یومي 
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الغرامة كعقوبة أصلیة حالة تضمین العقد بند تعسفي: 2

لف ذكرها لمواجهة حالة االمدنیة أو اإلداریة السلم یكتفي المشرع الجزائري بالجزاءات

، وٕانما نص أیضا على عقوبة الغرامة تعسفيذا طابع المهني المحترف العقد بند تضمین

على اعتبار من قانون الممارسات التجاریة38المادة كعقوبة أصلیة. إذ نص بموجب

- 26سفیة مخالفة ألحكـام المواد الممارسات التجاریة غیر النزیهة والممارسات التعاقدیة التع

إلى 50.000:خمسین ألف دینارنون ویعاقب علیها بغرامة تقدر بمن هذا القــا27-28-29

.5.000.000دینار:خمسة مالیین

كان یعاقب حیث ،بتقریره هذا الجزاء یعتبر قد أخده من القانون الفرنسيولعل المشرع

على كل من یخالف أو یخرق االلتزام بذكر بالغرامة464-78مرسوم رقم العلیه بموجب

.1ضمانهاعدمالضمان القانوني للعیب الخفي في حالة كان هناك اتفاق تعاقدي على

الحاالت األخرى لتوقیع عقوبة الغرامة: 3

عقوبة الغرامة في على نص المشرع طبقا ألحكام قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 

ذا إلى تزاید أهمیة هانظر وذلك.إلزامیة ضمان المنتوجات كالتزام قانونيفة أحكام حالة مخال

أین نصت المادة توجات التي تتصف بنوع من التعقید.لكثرة المنااللتزام في الوقت الحالي

ة تقدر ب على معاقبة المتدخل المخل بااللتزام بالضمان بغرامنفسهالقانونمن75

م وتنفیذ خدمة ما بعد حالة اإلخالل بواجب والتزام تقدیأما في.500.000إلى 100.000

منه بغرامة 77المادة فإنه یعاقب وبموجبنفسهالقانوننم16المادة رة بموجبالبیع المقر 

دج.1.000.000إلى 50.000من 

اعترف المشرع بقیام المسؤولیة من القانون نفسه71استنادا إلى المادة وأیضا 

لفة إلزامیة احترام سالمة المواد الغذائیة والحرص على أن ال تمس بالمستهلك بمجرد مخا

. 139،140بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفیة...، مرجع سابق، ص ص للتفصیل أنظر: - 1
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كون وسیلة لردع المتدخل في عملیة وضع توصحته، ورصد المشرع لها عقوبة الغرامة ل

. وهي أنجع من دج500.000دینار إلى 200.000وهي متراوحة بین ،المواد الغذائیة

الحبس لمدة معینة ویضحى قد یرضى بعقوبةهنيعتبار أن المفي نظر البعض باالحبس

على أن نفسه قانون المن73المادة أیضا بموجبنصالكما تم.1مالهببذلك دون المساس 

قانون یعاقب من هذا ال10من یخالف إلزامیة أمن المنتوج المنصوص علیه في المادة 

دینار.500.000دینار إلى 200.000بغرامة مالیة تقدر ب 

: إمكانیة توقیع الحبس كعقوبة أصلیةثانیا

كذلك الطبیعة األمرة لقواعد حمایة المستهلك في مجال إبرام العقود وتنفیذها تبرز

النصوص القانونیة الخاصة إلى نص المشرع الجزائري بموجبالحمائيوتعلقها بالنظام العام 

ة السالبة بو قوكذا قانون الممارسات التجاریة على الع،قانون حمایة المستهلك وقمع الغش

القانونیة المتعلقة بتلك المحترف في حالة إخالله بااللتزاماتعلىللحریة التي قد تلقى

بالنسبة لمثل هذه الممارسات التي تندرج ضمن -عقوبة الحبس ما یتم جعلوكثیرا العقود.

ة وهي سیاسة حكیمة لما تنطوي علیه من اعتدال عقوبة اختیاریة مع الغرام–جرائم األعمال 

.2خصوصا في الدول التي تطبق أنظمة اقتصاد السوق

وكذا )1(ة الحبس سواء في حالة اإلخالل بااللتزام القانوني باإلعالمبو قوتتقرر ع

.)3(أو في حاالت أخرى)2(التعسفیةتضمین العقد بند من البنود

بااللتزام باإلعالمإلخالل لالحكم بالحبس : 1

نجد أن المشرع قد ،03-09رقم قانون وال02-04رقمقانون الأحكام بالرجوع إلى

من حیث المبدأ على العقوبة السالبة للحریة كجزاء لمكافحة الجرائم االقتصادیة وحل تخلى 

.02فرفاق معمر، مرجع سابق، ص - 1
.170سمیر عالیة، ھیثم عالیة، مرجع سابق، ص - 2
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،االقتصاديفي نظر البعض نقص في قانون العقوبات وهذا ال یعدها العقوبة المالیة.محل

ا بقدر الغرامات التي ال تقاس بشدة الجزاءات إنما تقاس بتنوعها وكذهذا القانونكون صرامة 

هذه الجرائم يأثر فعال باعتبارها عقوبة رادعة ضد مرتكبللعقوبة المالیة منولما،یفرضها

ة بعقوبة یعاقب على الجرائم االقتصادیالمشرعلم یعدو غیر المشروع.أصحاب الطمع والربح 

ثالثة أشهر إلى یط الذي ال تتراوح في معظمها بینعقوبة الحبس البس، وٕانما فقط ایةنالج

.1سنة وأصبحت حاالت نادرة ال تتجسد في معظمها إال في حالة العود

بمخالفة أخرى لها ترف في حالة عود أي قیامهالمحإذا كانتتقرر عقوبة الحبس ف

.2قضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاطنین التي تلي اتعالقة بنشاطه خالل السن

الحكم بالحبس عن اإلخالل بأحكام البنود التعسفیة: 2

أن المشرع قد تضمن عقوبات جزائیة ممارسات التجاریة نجدإلى قانون البالعودة

راد یحالة تم إرتب عقوبات جزائیة في إذإلخالل بأحكام هذا القانون عموما.تتقرر في حالة ا

سفي خصوصا، وتتمثل تعفي عقودهم مع المستهلكین بند من البنود ذات الطابع الالمهني

من هذا 47مادة الإذ ننصإمكانیة توقیع عقوبة الحبس.معغرامةفي التلك العقوبات 

ثالثة أشهر إلى خمس سنوات في حالة كناعلى توقیع عقوبة الحبس المقدرة بالقانون

وذلك وفقا لمفهوم هذا القانون.المهنيد من قبل بصدد العو 

الحاالت األخرى لتوقیع عقوبة الحبس: 3

النصوص القانونیة الواردة في قانون العقوبات باعتباره یمكننا كذلك االستناد إلى بعض

حالةفي لمحترف المتدخل لإلقامة المسؤولیة الجزائیةجریم العقابيالقانون العام في مجال الت

ام بضمان صالحیة المبیع لالستعمال المقدم بتنفیذ التزامه القانوني المتمثل في االلتز إخالله

.133،134مأمش نادیة، مرجع سابق، ص ص :للتفصیل أنظر- 1
.135كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص للتفصیل أنظر:- 2
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لتوقیع العقوبات الجزائیة على كما یمكننا االستناد والتأسیس.من أیة عیوبله وسالمته

خل بذلك االلتزام وذلك طبقا ألحكام قانون حمایة المستهلك وقمع الغش.یعاتق كل محترف 

قد نص واعترف بقیام جریمة نجده، 03-09قانون رقم البالرجوع إلى أحكام حیث

وذلك في حالة إخالل كل ،لضمان وعدم تنفیذ خدمات ما بعد البیعامخالفة إلزامیة لنتیجة

الركن المادي والتي تمثل 16و13زام المقرر بموجب المادتینمتدخل بقواعد وأحكام هذا االلت

افة إلى ضرورة توافر الركن المعنوي أي القصد الجنائي من خالل إضلهذه الجریمتین، 

كذلك تتوزع العقوبات الجزائیة في حالة اإلخالل بأحكام .1ارتكاب الجریمة عن نیة وٕادراك تام

وقواعد االلتزام بضمان السالمة بین قانون العقوبات وقانون حمایة المستهلك وقمع الغش.

یلیة المترتبة عن اإلخالل بضمانات التوازن العقديالفرع الثاني: العقوبات التكم

تولى توقیعها الهیئات تإضافة إلى تقریر المشرع الجزائري عقوبات جزائیة أصلیة 

سواء ،القضائیة في مواجهة المحترف لما یكون هناك إخالل بإحدى االلتزامات القانونیة

س، نجد المشرع قد عمد حبعام والعقوبة السالبة للحریة الكأصلتعلق األمر بعقوبة الغرامة

قانون إطار سواء تم النص علیها في ،إلى تقریر عقوبات أخرى جزائیة ذات طابع تكمیلي

قانون حمایة المتمثلة في العقوبات أو في إطار وسیاق النصوص القانونیة الخاصة

تمثل هذه العقوبات في كل من . وتالمستهلك وقمع الغش وقانون الممارسات التجاریة

(ثانیا).(أوال) ونشر الحكم القضائيالمصادرة

المصادرةأوال:

المشرع الجزائي في مواجهة العون االقتصادي الذي یخل بالتزاماته القانونیة لم یكتفي

والتي قوبة المصادرة عتتمثل فيتكمیلیة وٕانما نص كذلك على عقوبة،بالعقوبة األصلیة

وتعتبر عقوبة المصادرة في حالة إخالله بااللتزام باإلعالم في نطاق عقود االستهالك.تطبق

.05صامت أمنة، مرجع سابق، ص- 1
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«:منه وهي معرفة على أنها09المادة لیة تضمنها قانون العقوبات بموجبعقوبة تكمی

أو ما یعادل إلى الدولة لمال أو لمجموعة أموال معینة،األیلولة النهائیةالمصادرة ھي 

عقوبة إلزامیة في بعض الجرائم أو عقوبة المصادرةوقد تكون. 1».قیمتها عند االقتضاء

.2تعلق بقانون الممارسات التجاریةتما لوتعتبر المصادرة جوازیة في البعض األخر.جوازیة

في تتقرر طبقا لقانون الممارسات التجاریة عقوبة تكمیلیة جوازیة تعتبر المصادرةف

فیما یتعلق باألسعار تلك األحكام نجد أحكام االلتزام باإلعالم ه، ومناإلخالل بأحكامةحال

44حكم قضائي طبقا لنص المادة المصادرة لألموال المحجوزة بموجبتتمو وشروط البیع.

وفي حالة الحجز العیني تسلم هذه األموال إلى إدارة أمالك الدولة .02-04من القانون رقم 

الشروط المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول به أما في فقبیعها و بوم قتالتي 

.3حالة الحجز االعتباري فتكون المصادرة على قیمة المواد المحجوزة بكاملها أو جزء منها

المصادرة كعقوبة تكمیلیة بمقتضى قانون حمایة المستهلك وقمع كما نص المشرع على

الغش من خالل مصادرة المنتوجات واألدوات وكل وسیلة أخرى استعملت الرتكاب الجریمة 

.أمن المنتوج المنصوص علیها طبقا المادة العاشرة منهالناتجة عن مخالفة إلزامیة 

ئم طبیعة هذه الجرائم وقد ل عقوبة إضافیة تالالمصادرة في جرائم األعمالذلك تعتبر

.4أوصى باالعتماد علیها كجزاء مالي في المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات بروما

كعقوبة تكمیلیة في مثل هذه الجرائم أنها تمثل جزاء مالي یصیب الجاني في وتكمن أهمیتها

.5حل المصادرة لخزینة الدولةتنقل المال ملمالیة ویلحق له خسارة فادحة إذذمته ا

، مرجع سابق.156- 66من االمر رقم 15المادة - 1

، ص ص 2013الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثانیة عشر، دار هومه، الجزائر، بوسقیعة أحسن،-2

340،347.
.93مغربي قویدر، مرجع سابق، ص - 3

.176سمیر عالیة، هیثم عالیة، مرجع سابق، ص -4

.238فتحي وردیة، مرجع سابق، ص- 5
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القضائينشر الحكم ثانیا:

نص المشرع بمقتضى مختلف النصوص القانونیة الخاصة على عقوبة تكمیلیة أخرى 

لة في عقوبة نشر الحكم أو تمثوالم،في حالة اإلخالل بأحكام المتعلقة بالتزامات المحترف

فقرة 09المادة فيقانون العقوباتبالرجوع إلى أحكامو القرار القضائي قصد التشهیر به.

یتم نشر حكم اإلدانة وأن،عقوبة تكمیلیةكدانة على عقوبة نشر أو تعلیق حكم اإلنص12

المحكمة أو یتم تعلیقه في األماكن أمامإما بأكمله أو مستخرج منه فقط في جریدة أو أكثر 

ویكون ذلك على نفقة المحكوم واحد شهر كم دون أن تتجاوز مدة التعلیقالتي یبینها الح

ة اختیاریة جوازیةبو قوقد تكون عالحاالتفي بعض زامیةوقد تكون هذه العقوبة إل.1هیعل

.2في بعض الحاالت وهي الحالة الغالبة

على جزاء نشر الحكم أو فقد تم النص،إلى قانون الممارسات التجاریةأما استناد

االلتزام باإلعالم، بالمهني المحترفالقرار كجزاء مكمل للجزاء األصلي في حالة إخالل 

إمكانیة وجوازیة القاضي أن یأمر على نفقة مرتكب إذ تم إقرار،منه48المادة وذلك بموجب 

ا بأحرف بارزة نشر قراراته كاملة أو خالصة منها في الصحافة الوطنیة أو لصقهبالمخالفة 

في األماكن التي یحددها. 

صیب المحكوم علیه یستهلك إذأثر فعال في مكافحة جرائم اإلضرار بالمولهذا الجزاء 

أن توفر له الضمانات ة في مكافحة اإلجرام المالي بشرطأهمیلهو ،3في شرفه واعتباره

.4رأت ضرورة لذلك وأن یطبق في أضیق الحدودىبجعله جوازیا تقرره المحكمة متالكافیة

، مرجع سابق.156- 66من األمر رقم 18المادة - 1

.356،357بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص ص -2
.90كیموش نوال، مرجع سابق، ص -3

.233، مرجع سابق، ص فتحي وردیة- 4
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الضمان وضمان السالمة ببااللتزامالفرع الثالث: مسؤولیة المحترف الجزائیة عن اإلخالل 

بالنظر إلى األهمیة البالغة التي یحظى بها االلتزام بالضمان القانوني الخاص وخدمة 

حاول المشرع ،مصالح المستهلكالسالمة في حمایة ما بعد البیع وكذا االلتزام بضمان 

من خالل عدم اكتفائه ،التشدید في مسؤولیة المحترف في حالة اإلخالل بتلك االلتزامات

بتوقیع جزاءات ذات طابع إداري أو إقامة المسؤولیة المدنیة وٕانما قرر كذلك جزاءات عقابیة 

ن العقوبات أو نصوص قانونیة خاصة.بمقتضى نصوص قانونیة تتعلق بقانو 

وتبعا لذلك سنحاول التطرق إلى الجزاءات العقابیة المترتبة عن اإلخالل بااللتزام 

وكذا الجزاءات العقابیة المترتبة عن (أوال)بالضمان القانوني الخاص وخدمة ما بعد البیع

.(ثانیا)ضمان السالمةباإلخالل بااللتزام 

بالضمان القانوني الخاص عن اإلخالل بااللتزام المسؤولیة الجزائیةأوال: 

سنحاول التطرق إلى هذه الجزاءات من خالل ما هو منصوص علیه في قانون 

ثم االستناد إلى ما هو منصوص علیه في قانون حمایة المستهلك )1من جهة (العقوبات 

.)2من جهة أخرى (وقمع الغش

المسؤولیة الجزائیة للمحترف في نطاق قانون العقوبات: 1

بقیام المسؤولیة الجزائیة للمحترف في نطاق قانون اإلقراریرى الفقه أنه یمكن 

رار العقوبات في حالة إخالل بااللتزام بالضمان القانوني الخاص وما ترتب عنه من أض

.(ب)والغش(أ)باالستناد إلى القواعد المتعلقة بجریمتي الخداعلحقت المتعاقد المستهلك،

حترف الجزائیة على قواعد جریمة الخداعتأسیس مسؤولیة الم- أ

كل على وجه عام بموزع أو وسیط و أوبالنظر إلى ما أوجبه المشرع على كل منتج

لعمل على أن بافي جمیع الحاالت بأن یلتزموا و متدخل في عملیة العرض لالستهالك 
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ه ومنشئه صنفبطبیعته و یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة لالستهالك ال سیما فیما یتعلق 

جریمة الخداع الوارد في نطاق ذلك فإنه یتم تطبیق أحكاموممیزاته، ومتى تمت مخالفة

ثم تحدید )1-(أوتبعا لذلك سنحاول التعرف إلى التعریف بجریمة الخداع.1قانون العقوبات

.)2-(أالجزاءات المقررة لهذه الجریمة في مواجهة المحترف المخل بالتزامه بالضمان

التعریف بجریمة الخداع.1-أ

كصورة من صور الغش في السلع بمقتضى ل األساس القانوني لجریمة الخداعیتمث

هذه فإنع -ق429المادة. فاستنادا إلىمن قانون العقوبات430والمادة429المادة

:جریمة تتمثل عناصرها فيال

خدمات.كون محله سلع أو یوالغالب عقد البیع وجود عقد-

ویتعلق أو إخفاء أو  كتمان حقیقة، كتابة أو شفویاكذبا عنصر عدم الصحة سواء كان -

نسبة و المنشأ و التركیب و طبیعة السلعة ام جریمة الخداع في یلصحة كعنصر لقعدم ا

.الخ...المبیعوالصفات الجوهریة في كمیتهو مصدرهو نوع المنتوج و المقومات الالزمـة 

إال أن القضاء والذي یعد ضروریا لقیام الجریمة.أي القصد الجنائي عنصر سوء النیة-

م هذا من الناحیة .2الفرنسي قد شدد أكثر لما یتعلق األمر بالمحترفین مقارنة بغیره

بأنها القیام «:جریمة الخداعاحیة الفقهیة فقد قیل بشأن تعریفالتشریعیة، أما من الن

الشيء على غیر حقیقته أو إلباسه مظهرا یخالف ما بأعمال أو أكاذیب من شأنها إظهار 

.»هو علیه في الحقیقة والواقع

.514،515نقال عن فتاك علي، مرجع سابق، ص ص - 1
بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة الخامسة عشر، دار هومه، الجزائر، للتفصیل أنظر:- 2

.461،463، ص ص 2013
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شأن بلمستهلك البائع لخداع جریمة الخداع إما بسلوك إیجابي عن طریق قد تقومو 

بعض العیوب عنتمثل في الكتمان بسلوك سلبي یوٕاماا،هالسلعة أو الخدمة التي یقدم

األمر الذي یجعل من هذه الجریمة .1الموجودة في محل العقد سواء كان سلعة أو خدمة

أساس لقیام المسؤولیة الجزائیة للمحترف في أخالله بااللتزام بالضمان.

العقوبات المقررة لجریمة الخداع.2-أ

الحبس من ل في ثتموت،ع.ق429المادة حدد المشرع عقوبة جریمة الخداع بمقتضى 

أو بإحدى هاتین العقوبتین، 20.000إلى 2.000وغرامة من لى ثالث سنواتشهرین إ

وقد عمد المشرع إلى التشدید في هذه العقوبات وهي نفسها عقوبة الشروع في جریمة الخداع.

ات والغرامة إلى فرفع مدة الحبس إلى خمس سنو ،انون نفسهقمن ال430المادة بمقتضى 

،ارتكبت هذه الجریمة أو تم الشروع فیها باستعمال إحدى الوسـائل التالیةىدج مت500.000

وما یالحظ بیانات كاذبة.أو استعمال طرق احتیــالیةأو الكیل بأدوات أخرى خاطئة أو الوزن

من ضرر یمس الشخص ولذلك فهيعلى أن المشرع لم یتطلب أن یترتب عن هذا الخداع 

.2الضررجرائم الخطر ولیس من جرائم 

تأسیس قیام المسؤولیة الجزائیة للمحترف على قواعد جریمة الغش-ب

م توقیع العقوبات الجزائیة علیه المسؤولیة الجزائیة للمحترف ومن ثبقیام الجزمیمكن

في حالة إخالله بااللتزام بالضمان القانوني للمبیع من أیة عیوب وذلك على أساس القواعد 

وتبعا لذلك المقررة في نطاق قانون العقوبات.الغش في المواد الغذائیة و ة المتعلقة بجریم

).2-) والعقوبات المقررة لجریمة الغش(ب1-سنحاول التطرق إلى تعریف جریمة الغش (ب

صامت ، الحمایة الجنائیة للمستهلك في ظل قانون العقوبات والقوانین الخاصة األخرى، من أعمال جوهر قوادري- 1

دیسمبر، 06و05یومي -أثر التحوالت االقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستهلك–الملتقى الوطني الخامس حول 

. (غیر منشور).04، جامعة الشلف، ص 2012
.516فتاك علي، مرجع سابق، ص- 2
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التعریف بجریمة الغش:1-ب

431المادةیتمثل األساس القانوني لجریمة الغش في نطاق قانون العقوبات بمقتضى 

ر ثالثة عناصر لقیامها: واستنادا إلى هذه المادة فإنه یستوجب توافمنه

أن و بصدد سلعة والتي ینبغي أن تكون مخصصة لغرض غذائي أو صحيكونأن ن-

السلعة مخصصة لالستهالك.تكون

.أن یكون هناك صناعة أو معالجة بالید مخالفة للوائح التنظیمیة واألعراف المهنیة-

.ة أي الوعي بصنع منتوج مغشوش أو بتعدیل تكوینه مخالف لنص أو عرفسوء النی-

أما من الناحیة القضائیة فقد عرفت محكمة النقض الفرنسیة جریمة هذا من الناحیة القانونیة.

كل لجوء إلى التالعب أو المعالجة غیر المشروعة التي ال تتفق مع «الغش بأنها: 

.1»التحریف في التركیب المادي للمنتوجالتنظیم، وتؤدي بطبیعتها إلى 

هو أن الغش یقع على مادة أو سلعة ،وما یمیز جریمة الغش عن جریمة الخداع

ن الغش یقع على أنواع یقع على شخص المتعاقد األخر، كما أمعدة للبیع، أما الخداع ف

أیا كان نوعها.كافة أنواع السلع معینة من السلع والمواد الغذائیة في حین یقع الخداع على

صور وأشكال:ویتخذ الركن أو العنصر المادي لجریمة الغش عدة

عنها في الكم ةإضافة مادة إلى هذه السلعة مختلفبع الغش باإلضافة أو الخلطیققد -

ومن نفس الطبیعة لكن أقل جودة.الكیف أو 

یقع الغش باإلنقاص من خالل سلب ونزع جزء من كل العناصر الجوهریة أو النافعة قد-

.2قد یقع الغش بطریقة تغییر مظهر السلعةكما.للمادة

.463،464بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص ص :للتفصیل أنظر- 1
.365،368حساني علي، مرجع سابق، ص ص :للتفصیل أنظر- 2
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العقوبات المقررة لجریمة الغش:2-ب

سنتینبالحبس من هيشجریمة الغلأن العقوبة المقررة، ع.ق431المادة نص ت

وتشدد عقوبة جریمة الغش دج،50.000دج إلى 10.000وغرامة من إلى خمس سنوات

عة المغشوشة بالشخص ة ألحقت المادة الغذائیة أو السلفي حالع.ق432المادة بمقتضى 

یعاقب الجاني بالحبس من خمس ض أو عجز عن العمل أیا كانت مدته، إذالذي تناولها مر 

ما إذا تسببت في أ،1.000.000إلى 500.000سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من 

عشر یعاقب الجاني بالسجن المؤقت من مرض غیر قابل للشفاء أو في فقد استعمال عضو

أما إذا تسببت في ،2.000.000إلى1.000.000غرامة من و سنوات إلى عشرین سنة

.المؤبدت فتكون العقوبة بالسجنالمو 

شدة بصورة تدریجیة كلما سببت أن العقوبة تزدادالمالحظ على هذه النصوصو 

نایة جفترتفع جنحة الغش إلىللمستهلك كان مصدرها غش أو خداع،األفعال أضرار هذه

تدیمة، ویتجسد غیر قابل للشفاء أو فقدان عضو أو اإلصابة بعاهة مسلما تؤدي إلى مرض

للجریمة.وتغییر التكییف القانونيرفع عقوبة الغرامةو رفع عقوبة الحبس بهذا التشدید

: المسؤولیة الجزائیة للمحترف في نطاق قانون حمایة المستهلك وقمع الغش2

باإلضافة إلى إمكانیة االستناد إلى تلك النصوص القانونیة الواردة في قانون العقوبات 

خل جزائیا حینما یة المحترفبشأن مساءل،باعتباره القانون العام في مجال التجریم والعقاب

التزامه القانوني المتمثل في االلتزام بضمان صالحیة المبیع أو الخدمة لالستعمال بتنفیذ 

ه ن كذلك الرجوع لتوقیع العقوبات الجزائیة على عاتقیمكاء وسالمتها من أیة عیوب.االقتنو 

بهذا االلتزام وذلك تطبیقا ألحكام قانون حمایة المستهلك وقمع الغش.لهخالحالة إ

ك قد اعترف بقیام جریمتي نجده هو كذل03-09م القانون رقم إلى أحكافبالرجوع 

متدخل وذلك في حالة إخالل كل ،ة الزامیة الضمان وعدم تنفیذ خدمات ما بعد البیعمخالف
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الركن المادي والتي تمثل16و13ما بعد البیع المقررة في المادتینخدمةبقواعد الضمان و 

.1حذر التاموالارتكاب الجریمة عن نیةلهاتان الجریمتین من خالل 

لكثرة زام قانوني في الوقت الحاليكالتا ألهمیة إلزامیة ضمان المنتوجاتنظر و 

من 13المادة لجأ المشرع إلى النص علیه بمقتضى ،المنتوجات التي تتصف بالتعقید

على معاقبة منه 75المادةتنصإذ،وأقر بعقوبة الغرامة في حالة مخالفتهالقانون نفسه

أما إذا أخل .500.000إلى 100.000مخل بااللتزام بالضمان بغرامة منالمتدخل ال

منه فإنه 16المادةالمتدخل بواجبه والتزامه بتقدیم وتنفیذ خدمة ما بعد البیع المقررة في

دج.1.000.000دج إلى 50.000منه بغرامة من 77المادةیعاقب وبمقتضى 

اإلخالل بااللتزام بضمان السالمةعنالجزائیةالمسؤولیة : ثانیا

السالمة على لیة الجزائیة للمحترف عن اإلخالل بااللتزام بضمانتوزع قواعد المسؤو ت

قانون العقوبات من خالل و ،الغشون حمایة المستهلك وقمعقاناعد جزائیة تضمنهاقو 

هو التزام یرتبط أساسا و فاة،ضي لعجز أو و جریمة التقصیر المفكذاو جریمتي الخداع والغش 

.بالجانب المالي لهو لمستهلك لشكل كبیر بالسالمة الجسدیةوب

سواء ،الل بهاألمر الذي جعل المشرع لم یكتفي بتقریر جزاء التعویض في حالة اإلخ

أحكام مسؤولیة المنتج عن األضرار أو على أساسالمسؤولیة العقدیةوفقا للقواعد العامة في

لمادة احدثة أوردها المشرع بمقتضىكمسؤولیة موضوعیة مست،ها منتجاته المعیبةالتي تسبب

ف عن إخالله بأمن جزائیة في ذمة المحتر اللى تقریر المسؤولیة عمد إبل.م.مكرر ق140

سواء كان ذلك باإلحالة إلى تطبیق أحكام قانون العقوبات من جهة ،المستهلكوسالمة

أو نص علیها بمقتضى أحكام قانون حمایة )1(باعتباره القانون العام للتجریم والعقاب

.)2(المستهلك وقمع الغش

.05صامت أمنة، مرجع سابق، صللتفصیل أنظر: - 1
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بااللتزام بضمان السالمة في نطاق قانون العقوبات اإلخاللالجزائیة عن المسؤولیة: 1

ــه بــاالكــنیم لتزام بضــمان االســتناد فــي إقامــة مســؤولیة المحتــرف الجزائیــة عــن إخالل

وســــالمة باعتبــــار أن العقــــاب علــــى األفعــــال الماســــة بصــــحة قــــانون العقوبــــاتالســــالمة إلــــي

جــنح الغـــش إلــى أحكــام،وٕاجــراء للتعــویض االجتمـــاعي وأداة للــردعتــدبیراألشــخاص یشــكل

ثـم التأسـیس علــى (أ)والخـداع المشـددة عنـدما تـؤدي إلـى المسـاس بصـحة وسـالمة المسـتهلك

.1(ب)الوفاةأوالخاصة بالجرائم غیر العمدیة التي تسببها أضرار جسمانیة العجزالقواعد

الغشجریمتي الخداع و قواعدالتأسیس على-أ

یمكن كذلك تأسیس مسؤولیة المحترف عن إخالله بااللتزام بضمان ،في البدایة

وذلك على االلتزام بالضمان القانوني للسلع والخدماتالسالمة مثل ما تم تأسیس إخالله ب

سابقا.ااإلشارة إلیهقة بجریمتي الخداع والغش التي تمأساس القواعد العقابیة المتعل

یحددما لم یتضمنها نص قانونيك ال وجود لجریمة مضرة بالمستهلك تبعا لذل

نا نجد أنفي مجال الجرائم الماسة بصحة وسالمة المستهلك فإنهبل إن،عناصرها وعقوبتها

الجزائیة قد أحال إلى تطبیق األحكام بموجب قانون حمایة المستهلك وقمع الغش المشرع 

غیر أن هناك خالف بین حكام جریمتي الغش والخداع. أومنها،المقررة في قانون العقوبات

المواد الصالحة فيقانون العقوباتلطبقاموضوع جریمة الغش یتمثلإذكل من القانونین 

إال .منتوجات فالحیه مخصصة لالستهالكو مشروبات و مواد طبیة و الحیوان و لتغذیة اإلنسان 

مواد كانتل المنتوجات سواء على كأن موضوع الغش في قانون حمایة المستهلك یرد

.2كما یرد على الخدماتموجهة لالستهالك الحیوانيأو منتوجات تجهیزیةأواستهالكیة 

.434سابق، ص بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن...، مرجع- 1
.434،435شعباني حنین نوال، مرجع سابق، ص ص - 2
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أحكام ىلإخالله بااللتزام بضمان السالمةإویرجع تأسیس مسؤولیة المحترف في 

خطر ة جعل المنتوج إمكانیوالمتمثلة فينتائج الخداع والغش إلى جریمتي الغش والخداع 

من تحویلها من 432المادة تشدد المشرع في العقوبة بموجبتبعا لذلك .1على الصحة

بیة جنحة إلى جنایة في الحاالت التي یؤدي فیها الغش أو الخداع في المواد الغذائیة أو الط

.قد یؤدي إلى الوفاةأوإصابة بعاهة مستدیمة إلى مرض أو عجز عن عمل أو 

إلى عجز أو وفاةالمفضيجریمة التقصیرالتأسیس على قواعد - ب

بااللتزاماللهمسؤولیة المحترف في إخفإن،لى نصوص قانون العقوباتإاستنادا

النصوص التي تعاقب على المساس غیر العمدي ضمان السالمة تجد أساسها في تلكب

.2بحیاة الشخص وسالمته

اإلخالل بتأمین وسالمة عمد المشرع إلى إدراج عقوبات لیس فقط كجزاء عن لذلك 

بل حتى في حالة التقصیر في تطبیق كل ،المنتوج واستجابته للرغبة المشروعة لالستهالك

والمادة288المادةالعقوبات المنصوص علیها في یتم تطبیقذإجزء من هذه األحكام، 

عرض منتوج معین في السوق لهذه األحكام باعتباره یقوم بیخضع المحترفف.ع.قمن289

دون قصد وفاةوأعاهة مستدیمة أوعجزیتمثل في الأو خدمة من شأنها أن تسبب خطر 

هذا فيو . 3مما یكون هناك مساس بحیاة األشخاص أو سالمتهم،جنائي في إحداث ذلك

تتمثل في:تقوم هذه الجریمة على أركان یجب توافرهاالمجال

جروح ظاهریة أو كانتوث وفاة أو جروح أو مرض سواءضرورة حدالركن المادي: أي-

.المتهم والضرر الذي لحق بالضحیةتقصیروتوافر العالقة السببیة بین باطنیة،

.516،518بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن...، مرجع سابق، ص ص - 1
.436مرجع نفسه، ص :للتفصیل أنظر- 2
، مرجع سابق.156-66أمر رقم - 3
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خلو هذه الجریمة من نیة وقصد أو الخطأالممیز لهذه الجریمة ویعنيو الركن المعنوي:-

حدة الخطأ المدني والخطأ على و وقد استقر القضاء.المساس بحیاة أو صحة الضحیة

عدم منهاع.ق288المادة وهناك عدة صور للخطأ الجزائي نصت علیها الجزائي.

.1عدم مراعاة األنظمةوأعدم االنتباه أو مال هاإلأواالحتیاط

أو وفاة في نطاق حمایة إلى عجزالمفضيالتقصیر لذلك یمكن تصور جریمة

أضرار جسمانیة، أین ذهب القضاء ىإلبالسالمةبااللتزامما یؤدي اإلخالل كالمستهلك.

لمنتج جهاز كهربائي تسبب في حوادث خطیرة لیة الجنائیة الفرنسي إلى تقریر المسؤو 

بل یمكن تصور ذلك حتى في نطاق الخدمات كما هو .ةلمستعمله وكذا منتج لمواد كیمیائی

.2الحال في مجال الحوادث التي تصیب جمهور المتفرجین في المالعب الریاضیة

الخبرة الالزمة على القاضي أن یأمر بالتقصیر والضرر،العالقة السببیة بینوإلثبات 

أضرار جسمانیة توجاتهجزائیة للمحترف الذي سببت منضي بالمسؤولیة الوالتي من خاللها یق

.3غیر أن هذه الخبرة لیست ملزمة في كل األحوال بالنسبة للقاضي،بالمستهلك

وفي حالة توافر هذه األركان لقیام جریمتي التقصیر أو الخطأ المقضي إلى عجز أو 

مكن توقیعها على المتهم الجزائیة التي ینص على العقوباتفإن المشرع الجزائري قد ،وفاة

حسب النتیجة المترتبة عن الفعل:فوتختل

جنحة عقوبتها فتشكلثالثة أشهرج الخطأ عجز عن العمل لمد تتجاوزفي حالة نت-

أو إحدى هاتین العقوبتین دج15.000إلى500سنتین وغرامة من شهرین إلىالحبس من

.ع.ق289المادةطبقا لنص 

.90،91أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص صبوسقیعة:للتفصیل أنظر- 1
.438بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن...، مرجع سابق، ص :للتفصیل أنظر- 2
.382حساني علي، مرجع سابق، ص - 3
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ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة تهم في الوفاة فیعاقب بالحبس منفي حالة تسبب الم-

ع.-ق288دج، طبقا لنص المادة 20.000إلى 1.000من 

أما بالنسبة للعقوبات التكمیلیة فلم یخصها المشرع بذلك وبالتالي تطبق علیها 

.1ع.-ق9المادةالعقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في 

یرى بأن المشرع الجزائري لم ینص على جریمة غیر أن هناك جانب من الفقه

حرص على وضعها في الذي ص علیه المشرع الفرنسيما نخالفتعریض الغیر للخطر

الكبیر من قبل المنتجین خرقوهي جریمة تعد ضروریة خاصة في ضوء القانون العقوبات.

.2وغیرهم في تعریض المستهلك للخطر بفعل تداول المنتجات وتقدیم الخدمات

قانون حمایة المستهلك يخالل بااللتزام بضمان السالمة فاإلالجزائیة عن المسؤولیة: 2

تتجسد حمایة المستهلك من األضرار التي تمس أمنه وسالمته المترتبة عن المنتجات 

خل بهذا االلتزام ممن خالل النص على المسؤولیة الجزائیة للمتدخل ال،ة أو الخدماتیبالمع

قانون حمایة المستهلك وقمع الغش.ضمن أحكام 

جریمة مخالفة سالمة المواد الغذائیة-أ

قانون حمایة المستهلك وقمع الغش اعترف المشرع بقیام من 71المادةفاستنادا إلى 

المسؤولیة الجزائیة بمجرد مخالفة إلزامیة احترام سالمــة المواد الغذائیة والحرص على أن ال 

ة الغرامة لتكون وسیلة لردع المتدخل في بو قوصحته، ورصد لها المشرع عتمس بالمستهـلك

وهي أنجع .دج500.000إلى 200.000عملیة وضع المواد الغذائیة وهي متراوحة بین 

.90،91ص ص بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، :للتفصیل أنظر- 1
.382حساني علي، مرجع سابق، ص - 2
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قد یرضى بالحبس لمدة معینة ویضحى لذلك هنيباعتبار أن الممن الحبس في نظر البعض

.1مالهبدون المساس 

إلزامیة النظافة الصحیة للمادة الغذائیةمخالفة-ب

أثناء عرض المنتوجات الغذائیة لالستهالك أن یحترم شروط هنيحیث یتعین على الم

وأحوال التصنیع أو التخزین أو كل االحتیاطات ،النظافة والنظافة الصحیة للمستخدمین

هذا االلتزام بهنيالممنوأي إخالللتنظیم المعمول به في هذا المجال.الواردة في التشریع وا

72المادةوفقا لما نصت علیه دج 1.000.000إلى دج 50.000یعاقب بغرامة مالیة من 

قانون حمایة المستهلك وقمع الغش.من

مخالفة إلزامیة أمن المنتوج-ج

ویقصد بهذه المخالفة عدم احترام المتدخل عن قصد وادراك أثناء وضع المواد 

الزامیة سالمتها وعدم اضرارها بصحة المستهلك. كما تتحقق هذه الغذائیة لالستهالك 

المخالفة إذا ثبت ارتكاب المخالف:

االخالل بممیزات المنتوج وتركیبته وتغلیفه.-

تأثیر المنتوج على المنتوجات االخرى عند توقع استعماله.-

االخالل بإلزامیة عرض المنتوج ووسمه.-

طر عند استعمال المنتوج. وغیرها من خمستهلكین للامكانیة تعریض بعض فئات ال-

.03-09قانون رقم الالحاالت التي نص علیها 

.02فرفاق عمر، مرجع سابق، ص - 1
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على أن من یخالف إلزامیة أمن المنتوج المنصوص علیها في منه73المادةنصت و 

دج، 500.000دج إلى 200.000من هذا القانون یعاقب بغرامة مالیة تقدر ب 10المادة

كمیلیة تتمثل في مصادرة المنتوجات واألدوات وكل وسیلة أخرى ویضاف إلیها عقوبة ت

استعملت الرتكاب الجریمة.

الخاصة بحمایة القول أنه في إطار سعي مختلف التشریعات المقارنةىلنخلص إل

،التشدید في مسؤولیة المهنیین اتجاه المستهلكینىالمستهلك ومنها التشریع الجزائري إل

بهدف توفیر حمایة فعالة لهؤالء المستهلكین في العقود الناشئة بینهم، وجدناها أنها لم تكتفي 

وٕانما أوجدت وأحدثت ،المهني المحترفىبإقرار التزامات قانونیة ذات طبیعة خاصة عل

ن العقدي استرجاع التواز ىوتعمل كذلك عل،هیئات والیات متعددة تتعهد بمراقبة مدى تنفیذها

والمتمثلة في كل من الهیئات اوقائیدورا هیئات وألیات تمارس العالقة التعاقدیة.لتلك

ئات والهی،المستوى المحليىالمستوى المركزي وكذا علىاإلداریة سواء المتواجدة عل

وهیئات أخرى تمارس ،ولجنة البنود التعسفیةالخاصة من قبیل جمعیات حمایة المستهلكین 

التشریعات تلكتقریرىالمتمثلة في الهیئات القضائیة. باإلضافة إلو ا وعالجیاردعیادور 

لعدید من الجزاءات سواء ذات الطابع اإلداري أو الطابع لمقارنة الخاصة والتشریع الجزائريال

في حالة ثبت اإلخالل بتنفیذ تلك االلتزامات اءات ذات الطابع العقابيالجز ىالمدني بل وحت

لتلك القواعد المستحدثة وتعلقها بالنظام العام الحمائي.مما یضفي الصفة االمرة
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المقررة لتحقیق واسترجاع التوازن العقدي في عن الضمانات القانونیةخالصة القول

والتي تم تقریرها خارج نطاق المهنیین المحترفین والمستهلكینعقود االستهالك المبرمة بین

أنها ضمانات خاصة ذات منشأ ومصدر قضائي ،ن المدنيفي القانو عامة المقررةالقواعد ال

تم تقریرها نتیجة قصور وعجز القواعد التقلیدیة في توفیر حمایة فعالة للمتعاقد ،فرنسي

قها وتحمیل لكثرة ما تتضمنه من شروط لتطبی،المستهلك في مواجهة المهني المحترف

تعلقها بالنظام العام أین یجوز لألطراف االتفاق عدم مع االثبات المتعاقد المستهلك عبء

فقط جزاءات جزاءات ردعیة عقابیة أو إداریة وٕانما ىعدم اشتمالها عللكذا و .مخالفتهاىعل

وأنها ضمانات تم تكریسها وتقریرها من قبل مختلف التشریعات المقارنة ذات طابع مدني.

غرار التشریع الجزائري.ىظیمیة علقوانین خاصة سواء تشریعیة أو تنىبمقتض

ضمانات اشتملت مرحلة االبرام بقصد تحقیق حمایة وقائیة للمستهلك المقبل هيو 

،المعرفي والقانوني اتجاه المهني المحترفو االقتصادي و التعاقد ولتعزیز مركزه الفنيىعل

قد مواجهة األضرار التي بقصد خاصة بعد مرحلة إبرام العقدضماناتىكما اشتملت عل

سواء التي تمس ماله أو ،خدمةیتعرض لها المتعاقد المستهلك من جراء اقتناءه للسلعة أو ال

جاءت بنوع من التشدید في مواجهة المتدخل أیضا تعتبر ضمانات خاصة ألنهاجسمه.

المحترف خالل ابرامه لعقود االستهالك وكذا خالل تنفیذه لتلك العقود.  

بالمقارنة مع القواعد هذه الضمانات القانونیة الخاصةةأما بالنسبة لفعالیة وأهمی

یة المستهلك وقمع الغش قانون حماوهي المقررة والمكرسة بمقتضي القوانین الخاصة العامة،

جاریة رقم تالممارسات الىوكذا القانون المتعلق والمتضمن القواعد المطبقة عل، 03-09رقم 

وكذا المراسیم ،تعلقة بحمایة المتعاقد المستهلكموغیرها من النصوص التشریعیة ال،04-02

من قبیل المرسوم التنفیذي المتعلق بالشروط التعسفیة والمرسوم التنفیذي المتعلق ،التنفیذیة

وذلك بالمقارنة مع التشریعات المقارنة ،بالضمان وغیرها من المراسیم التنفیذیة ذات العالقة
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أن لها نوع من ومن حیث المبدأفیمكن القول،في نفس المجال وخاصة التشریع الفرنسي

الفعالیة واألهمیة من خالل العدید من االعتبارات:

عاتق المهني قبل إبرام العقد من خالل الزامه ىأنها تضمنت إقرار التزامات جدیدة عل- 1

وكذا تقیید المهني في وضع ما شاء من شروط في العقود .بإعالم المستهلك ونصحه

االخالل بالتوازن بینهما.ىلإؤدي المبرمة مع المستهلكین والتي قد تأخذ الطابع التعسفي وت

تلك نفیذكما تضمنت التشدید في التزامات المهني بعد مرحلة االبرام وخالل مرحلة ت- 2

التزام قانوني بالضمان وخدمة ما بعد البیع ذا أحكام امرة ال یجوز من خالل إقرار،العقود

وهو المحترف عاتقىام اخر مستقل یقع علبوجود التز وكذا االقرار.مخالفتهاىعلاالتفاق

د االستهالك والذي تم توسیع نطاق تطبیقه لیشمل العدید من عقو االلتزام بضمان السالمة

.السلععقود وأسواء عقود الخدمات

أنها ضمانات قانونیة كرست حق جدید مخول للمتعاقد المستهلك بعد مرحلة االبرام - 3

ىبمقتضوذلك في بعض العقود العدول عن التعاقد بإرادة منفردةامكانیة تمثل فيی

.التشریعات المقارنة ووفقا لشروط معینة

بل ما یزید من فعالیة وأهمیة هذه الضمانات الخاصة المقررة السترجاع التوازن العقدي - 4

قواعد وأحكام ذات طبیعة امرة متعلقة ىفي نطاق عقود االستهالك هو أنها جاءت بمقتض

من خالل:قتصادي الحمائياالبالنظام العام 

من مسؤولیة المهني أو إعفاءه مثاللتخفیفبامخالفتها جوازیة االتفاق علىعدم - أ

ذلك لتعزیز مركز المستهلك الضعیف.منها و 

كثر من ذلك یمكن أبل .اإلداریةو تقریر وتوقیع العدید من الجزاءات المدنیة منها - ب

العقوبة السالبة للحریة للمتدخل المهني وذلك في ىتصل إلأن تكون جزاءات عقابیةىحت

.مالهضرار تمس سالمة المستهلك و حالة إخالله وعدم تنفیذه لتلك االلتزامات وحدوث أ
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توسیع نطاق االشخاص المعنیة والمدینة بتنفیذ هذه االحكام وااللتزامات وعدم كذلك- ج

بائع الجملة و الموزع و وٕانما تشمل كذلك كل من المنتج ،حصرها في المتدخل المباشر البائع

وبائع التجزئة.

فیذها من كیفیة تنو شروطهالبعض االلتزامات خاصة من حیثمن قبل المشرعتفصیلال-6

.أو قراراتمراسیم تنفیذیةام بالضمان القانوني الخاص بموجبااللتز و قبیل االلتزام باإلعالم 

فإن ما یزید من فعالیة االحكام والقواعد الخاصة المعنیة ،ذلك كلهىباإلضافة إل

سواء خالل مرحلة االبرام أو بعد ،بحمایة المتعاقد المستهلك في نطاق القوانین الخاصة

تلك النصوصىمشرع الجزائري بمقتضهو إحداث وٕانشاء ال،مرحلة االبرام لتلك العقود

للعدید من الهیئات وااللیات لمراقبة ومتابعة مدى تنفیذ غرار التشریعات المقارنةوعلى

المهني المحترف لتلك االلتزامات وبعدها التدخل لتقریر وتوقیع الجزاءات في مواجهة المهني 

المخل بتلك االلتزامات حیث نجد:

البحث والتحري من قبل األعوان و تدخل الهیئات اإلداریة من أجل اعمال المراقبة - 1

المستوى المحلي، ثم ىالمستوى المركزي الوطني أو علىلها والمؤهلة قانونا سواء علالتابعة 

توقیع الجزاءات اإلداریة في حالة ثبوت المخالفات هذه الجزاءات التي تأخذ عدة ىتصل إل

وهذا التدخل من قبل الهیئات اإلداریة هو یندرج ضمن اإلجراءات الوقائیة .أشكال وصور

توازن العقدي في نطاق تلك العقود.المستهلك وتعزیز مركزه والسترجاع اللحمایة المتعاقد 

لمراقبة والمتابعة بشأن مدى تنفیذ لتكملة اكذلك نجد تدخل الهیئات الخاصة كألیة- 2

االلتزامات المتعلقة بالتوازن العقدي من قبیل:

باإلضافة واإلعالمين خالل دورها التحسیسي تدخل جمعیات حمایة المستهلكین م- أ

مع ن المصالح المشتركة للمستهلكیناالعتراف لها بحفها في التقاضي والدفاع عىإل

التدخل للحد من الشروط التعسفیة وذلك في ضوء لها بالمنفعة العمومیة، وكذا االعتراف 

المسألة وهو یعد عیب ونقص له.هذهىالقانون الفرنسي دون أن یتطرق المشرع الجزائري إل
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إحداث هیئة أخرى لمواجهة الشروط التعسفیة في عقود االستهالك والمتمثلة في لجنة - ب

البنود التعسفیة والتي یمكن القول مبدئیا أن لها دور كألیة مراقبة وكهیئة متخصصة إال أن 

في القانون الجزائري، نقص اخر یسجل.رها یبقي استشاريدو 

مرحلة لتعزیز مركز المتعاقد المستهلك في إطار دخل الهیئات القضائیة كأخر ت- 3

اإلجراءات الردعیة العقابیة والحمایة البعدیة سواء من قبل الهیئات القضائیة العادیة من 

مع االعتراف للقاضي بسلطتي تعدیل الشرط التعسفي أو إلغاءه .خالل توقیع جزاءات مدنیة

بة هیئات القضائیة الجزائیة سواء النیاأو من قبل ال،القانون الفرنسيوهو ما ال یوجد في 

العامة أو قضاة الحكم الجزائي.

إال أن ذلك ال یعني بصفة مطلقة أن تلك األحكام والقواعد القانونیة الخاصة 

والمقررة لتلك الضمانات الخاصة بحمایة المتعاقد المستهلك وتحقیق التوازن العقدي في عقود 

ة فعالة للمستهلك بصفة مطلقة خاصة في ضوء القانون االستهالك قد تضمنت توفیر حمای

الجزائري بالمقارنة مع التشریعات المقارنة وذلك للعدید من االعتبارات نجد منها:

خالف ىفي نطاق تطبیق االلتزام بالنصیحة علالجزائريعدم التوسیع من قبل المشرع- 1

.في نطاق عقود الخدماتي رغما تزاید أهمیة هذا االلتزامالتوسع القضائ

االعتراف من قبل المشرع الجزائري للهیئات الخاصة بمجرد الدور االستشاري واصدار - 2

الطابع االلزامي مثل ما هو لدى لجنة ىإلىمجرد توصیات وأراء استشاریة دون أن ترق

حمایة المجلس الوطني لحمایة المستهلكین، وعدم االعتراف لجمعیات و البنود التعسفیة 

خالف التشریع الفرنسي.ىعلالمستهلكین بالحق في مواجهة الشروط التعسفیة

خالف ما ىسفیة علعدم إدراج المشرع الجزائري القضاة ضمن تشكیلة لجنة البنود التع- 3

.تحقیق حمایة فعالة للمستهلكىلنظام الفرنسي وهو یعد عیب ال یؤدي إلاهو معمول به في

أنه یتعین لتعزیز وتفعیل المنظومة القانونیة الجزائریة الخاصة والمعنیة أرىلذلك 

بحمایة المتعاقد المستهلك وتحقیق التوازن العقدي في عقود االستهالك:
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ضرورة التفصیل في األحكام الخاصة بمسؤولیة المنتج بالنسبة للمنتجات وعدم االكتفاء - 1

لتشریع الفرنسي وضرورة التفصیل مثل ما اعتمده افي القانون المدنيبمجرد نص وحید

والنظام االوروبي.

عدم االكتفاء بالدور االستشاري للهیئات الخاصة والمعنیة بالمراقبة والمتابعة وٕانما - 2

لزامیة وذلك في مواجهة المهنیین.ضرورة االعتراف لما تصدره بالطبیعة اإل

ة بالنسبة للجنة ت الخاصة لتفعیل دورها خاصدراج القضاة ضمن تشكیلة الهیئاإضرورة - 3

البنود التعسفیة.

ىضرورة ممارسة جمعیات حمایة المستهلكین للدور المنوط بها قانونا علىباإلضافة إل- 4

نحو أفضل.  

تفعیل مختلف هذه النصوص القانونیة من الناحیة العملیة، في ظل ركود في تطبیقها، -5

االمر الذي ولد سوء حمایة المستهلك من مختلف السلع والخدمات التي تعرض حالیا في 

التصریح بأهمیة هذه النصوص.األسواق. وعدم االكتفاء بمجرد 
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م السیاسیة، جامعة أبي بكر لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلو 

.2012، تلمسان، بلقاید

تهلك وسالمته:بأمن المسسةولد عمر الطیب، النظام القانوني لتعویض األضرار الما-2

، ، جامعة أبي بكر بلقایدرسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاصدراسة مقارنة،

.2010تلمسان، 
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مذكرات الماجستیر: ب

المتعلق 02-04اوي راضیة، معالجة الشروط التعسفیة في إطار قانون طیالع-1

كلیة الحقوق، ، فرع العقود والمسؤولیة،الماجستیرة لنیل شهادة مذكر بالممارسات التجاریة،

ن..س.جامعة الجزائر، د

مذكرة لنیل الجزائیة،-التأدیبیة–الكوشة یوسف، مسؤولیة المحضر القضائي: المدینة -2

شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2013تیزي وزو، جامعة مولود معمري، 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون براهیمي زینة، مسؤولیة الصیدلي، -3

.2012وزو، المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي

بلعابد سامي، ضمان المحترف لعیوب منتجاته في القانون المدني والقواعد العامة -4

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، قانون األعمال، كلیة لحمایة المستهلك في الجزائر، 

.2005الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

مذكرة مقدمة ،-دور وفعالیة–زائر بن لحرش نوال، جمعیات حمایة المستهلك في الج-5

لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، 

.2013قسنطینة، 

جرعوت الیاقوت، عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، بحث لنیل شهادة -6

.2002جامعة الجزائر، الماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق،

: دراسة مقارنة، مذكرة االستهالكسي الطیب محمد أمین، الشروط التعسفیة في عقود -7

في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، لنیل شهادة الماجستیر

2008.
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انون حمایة بضمان سالمة المستهلك في ضوء قشعباني حنین نوال، التزام المتدخل-8

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع المسؤولیة المستهلك وقمع الغش،

.2012المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مذكرة من أجل الحصول على بالتحذیر من مخاطر الشيء البیع،علیان عدة، االلتزام -9

.2010ستیر في الحقوق، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،شهادة الماج

بحث لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، كالم حبیبة، حمایة المستهلك،-10

. 2009كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

مذكرة التخرج إطار قانون الممارسات التجاریة،كیموش نوال، حمایة المستهلك في -11

.2011لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

مذكرة ماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة مبدأ حسن النیة في االنعقاد، لبان فریدة، -12

.2009الحقوق، جامعة الجزائر، 

مذكرة لنیل شهادة اسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مامش نادیة، مسؤولیة المنتج: در -13

الماجستیر في القانون، تخصص قانون األعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2012وزو، ري، تیزيعممولود م

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في تماد البنوك والمؤسسات المالیة، نظام اعمغني وریدة، -14

.2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، األعمال، الحقوق، فرع قانون
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المقاالت : 3

اللتزام لاء وسیلة فضااللتزام باإلأكرم محمود حسین البدر، إیمان محمد طاهر، ''-1

.47-9، ص ص2005وق، العدد الرابع والعشرون، لحق''، مجلة الرافدین لبضمان السالمة

خیار المستهلك بالرجوع في البیوع المنزلیة وبیوع " أیمن مساعدة، عالء حضاونة، -2

.210-157، ص ص2011عة والقانون، العدد السادس، ''، مجلة الشریالمسافة

تصدي القضاء الفرنسي ألوجه قصور قواعد ضمان العیب الخفي لیدة، ''ابن بعالش خ-3

، 2014ة بسكرة، العدد السادس عشر، انون، جامع''، مجلة الفقه والقفي حمایة المستهلك

.325-318ص ص

مسؤولیة المحترف عن أضرار ومخاطر تطور منتجاته المعیبةبن علي محمد حاج، ''-4

، 2009العدد الثاني، جامعة الشلف،واإلنسانیة،االجتماعیة''، مجلة األكادیمیة للدراسات 

.50-39ص ص

االلتزام باإلعالم عن االلتزام بالنصیحة لضمان الصفة تمییز ، ''────────-5

''، مجلة األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، الخطیرة للشيء المبیع: دراسة مقارنة

.84-74، ص ص2011جامعة الشلف، العدد السادس، 

، '' أهمیة القسم التجاري لنظر المنازعات االستهالكیة على ضوء ────────-6

''، مجلة األكادیمیة للدراسات االجتماعیة 09-08قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 

.70-63، ص ص2013، واإلنسانیة، العدد التاسع، جامعة الشلف

7-'' الدور التحسیسي واإلعالمي لجمعیات حمایة المستهلكین في بن لحرش نوال، 

.226-215، ص ص2013األول، ات القانونیة، العددالجزائر''، مجلة الندوة للدراس
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''، مجلة دفاتر حمایة المستهلك من خالل االلتزام باإلعالم العقديخدیجي أحمد، ''-8

.29-19، ص ص2014ة ورقلة، العدد الحادي عشر، السیاسة والقانون، جامع

''، مجلة دفاتر السیــاسة حق الجمعیات في التقاضيساوسي خیرة، بوكعبان العربي، ''-9

.122-105، ص ص2013جامعة ورقلة، العدد الثامن، والقــانون، 

أو ذباإلعالن التجاري الكامن ا نیسي یوسف زاهیة حوریة، ''حمایة المستهلك مد-10

.2010المضلل''، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واالقتصادیة والسیاسیة، العدد الرابع، 

ام بر أثر خیار المستهلك في الرجوع عن التعاقد على تحدید لحظة إیوسف، ''شندي -11

.298-255، ص ص2010ن، العدد الثالث واألربعون، ''، مجلة الشریعة والقانو العقد

سفیة في عأثر التفوق االقتصادي للمحترف في فرض الشروط التریاحي أحمد، ''-12

جامعة الشلف، العدد مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، ''، القانون الجزائري والقانون المقارن

.368-343، ص ص2008الخامس، 

الحق في العدول عن التعاقد ودوره في حمایة المستهلك: دراسة مقارنة، ''زعبي عمار-13

، ص 2013جامعة بسكرة، العدد التاسع، ''، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.132-118ص

شرط اإلعفاء من المسؤولیة بین مقتضیات سلطان اإلرادة وسلطان انة محمد، ''مد-14

، ص ص2011العدد الخامس، جامعة ورقلة،القانون''، مجلة دفاتر السیاسة والقانون،

240-241.

حق المستهلك في الحصول على حقائق: دراسة مقارنة في عدنان إبراهیم سرحان، ''-15

ص ص .2012لبحریني''، مجلة المفكر، جامعة بسكرة، العدد الثامن، واياإلماراتالقانونین 

11-39.
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الموزع) بالوسائل الحدیثة وموقف الفقه -ئع (المنتجإعالم البا''عماري إبراهیم، -16

جامعة الشلف، العدد ''، مجلة األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، اإلسالمي

.45-32، ص ص2011الخامس، 

دراسة بضمان السالمة: بااللتزامالتعویض عن إخالل الناقل ر ولد محمد سالم، ''معم-17

- 318، ص ص2013ة بسكرة، العدد الحادي عشر، ''، مجلة الفقه والقانون، جامعمقارنة

325.

''، مجلة أسالیب تفعیل الرقابة على الممارسات التجاریة غیر الشرعیةمغربي قویدر، ''-18

، ص 2012جامعة الشلف، العدد الثامن، األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، 

.94-89ص

''، المسؤولیة-المضمون-االلتزام بضمان السالمة: المفهوم مواقي بناني أحمد، ''-19

.425-414، ص ص2014العدد العاشر، مجلة المفكر، جامعة بسكرة،

''، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ة وحمایة المستهلكفسانون المناقهجیرة دنوني، ''-20

.2001لعدد التاسع والثالثون، ة، اواالقتصادیة والسیاسی

المداخالت: 4

، من أعمال الملتقى ارزیل الكاهنة، الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستهلك-1

، كلیة الحقوق 2009نوفمبر، 18و17الوطني حول المنافسة وحمایة المستهلك، یومي 

والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة. (غیر منشور).

، التكییف القانوني للجرائم المالیة، من أعمال الملتقي الوطني حول الجرائم ────────-2

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،2013دیسمبر، 05و04المالیة وسبل مكافحتها، یومي 

. (غیر منشور).جامعة جیجل
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، خصوصیة النظام العام في قطاع التأمین، من أعمال الملتقي الدولي حول ───────-3

ماي، 08و07التحول في فكرة النظام العام من النظام العام إلى األنظمة العامة، یومي

منشور).. (غیر جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،2014

العید سعدیة، المصالح التابعة لوزارة التجارة ذات العالقة بحمایة المستهلك من الغش -4

والخداع التسویقي، من أعمال الملتقي الوطني حول تدخل الدولة لحمایة المستهلك عن 

(غیر منشور)..2013ماي، 23و22قمع الغش، یومي طریق إدارة

الم والنصیحة على ضوء أحكام القانون ــالمستهلك في اإلعبوزینة أمنة، حق أمحمدي-5

االقتصادیة على تعدیل قانون أثر التحوالت ، من أعمال الملتقى الوطني الخامسالجزائري

. (غیر منشور).جامعة الشلف،2012، دیسمبر06و05یومي ،حمایة المستهلك

سهام، تحقیق التوازن العقدي عن طریق مكافحة الشروط التعسفیة يزروال،عیسىبخیت-6

على أثر التحوالت االقتصادیةمن أعمال الملتقى الوطني الخامسفي عقود االستهالك،

(غیر جامعة الشلف.،2012، دیسمبر06و05یومي ،تعدیل قانون حمایة المستهلك

منشور).

من ،-عقد نقل األشخاص نموذجا–براسي محمد، أحكام االلتزام بضمان السالمة -7

مایة أعمال الملتقى الوطني الخامس حول أثر التحوالت االقتصادیة على تعدیل قانون ح

(غیر منشور)..، جامعة الشلف2012،دیسمبر06و05المستهلك، یومي 

الممارسات التجاریة غیر المشروعة في ظل وزیرة سهیلة، الحمایة الجزائیة للسوق من ب-8

.المعدل والمتمم02- 04القانون رقم 

جوهر قوادري صامت، الحمایة الجنائیة للمستهلك في ظل قانون العقوبات والقوانین -9

أثر التحوالت االقتصادیة على تعدیل من أعمال الملتقى الوطني الخامسالخاصة األخرى،

(غیر منشور).جامعة الشلف.،2012دیسمبر،06و05یومي،قانون حمایة المستهلك
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من أعمال الملتقي الوطني حافظي سعاد، دور الهیئات القضائیة في حمایة المستهلك، -10

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2009، 18و17حول المنافسة وحمایة المستهلك، یومي 

.)غیر منشورجامعة عبد الرحمان میرة، بجایة. (

، -رات في البیوع نموذجایالخ–حیدرة محمد، حمایة المستهلك في الشریعة اإلسالمیة -11

على تعدیل قانون حمایة من أعمال الملتقى الوطني الخامس حول أثر التحوالت االقتصادیة

(غیر منشور)..، جامعة الشلف2012، دیسمبر06و05یومي ،المستهلك

الجرائم المالیة، من أعمال الملتقي الوطني حول ، خصوصیة الجزاء في یةدفتحي ور -12

كلیة الحقوق والعلوم ،2013دیسمبر، 05و04م المالیة وسبل مكافحتها، یومي الجرائ

(غیر منشور).جامعة جیجل.السیاسیة،

عبد الحق، مواجهة الشروط التعسفیة في عقود االستهالك، من أعمال الملتقى قریمس-13

05یومي ،الوطني الخامس أثر التحوالت االقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستهلك

(غیر منشور).جامعة الشلف.،2012،دیسمبر06و

المتدخل بااللتزام باإلعالم، من أعمال الملتقى لقلوشي الطیب، األثار المدنیة ألخال-14

05یومي،الوطني الخامس أثر التحوالت االقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستهلك

(غیر منشور)..، جامعة الشلف2012دیسمبر،06و

ریاحي أحمد، الدور التنازعي لجمعیات حمایة المستهلكین في مواجهة الشروط -15

على تعدیل التحوالت االقتصادیةالملتقى الوطني الخامس حول أثرالالتعسفیة، من أعم

(غیر منشور).جامعة الشلف.، 2012، دیسمبر06و05یومي قانون حمایة المستهلك

أعمال التسویقي، منصامت أمنة، الحمایة الجزائیة للمستهلك من الغش والخداع-16

یومي ،أثر التحوالت االقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستهلكالملتقى الوطني الخامس

(غیر منشور)..، جامعة الشلف2012دیسمبر،06و05
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صبایحي ربیعة، حول فعلیة أحكام وٕاجراءات حمایة المستهلك في القانون الجزائري، -17

، 2009نوفمبر، 18و17من أعمال الملتقى الوطني حول المنافسة وحمایة المستهلك، یومي 

).(غیر منشور.كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

ة كضرورة لدعم سیس لقواعد مسؤولیة المنتج المدنیعبد الكریم، إعادة التأعدلي محمد-18

على تعدیل أعمال الملتقى الوطني الخامس حول أثر التحوالت االقتصادیةحمایة المستهلك،

(غیر منشور).جامعة الشلف.،2012دیسمبر،06و05یومي ،قانون حمایة المستهلك

لیان عدة، اآللیات القانونیة لحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، من أعمال ع-19

یومي ،االقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستهلكتالملتقى الوطني الخامس أثر التحوال

(غیر منشور).جامعة الشلف.، 2012دیسمبر، 06و05

عماري إبراهیم، مظاهر االلتزام باإلعالم في الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري -20

وتطبیقاته على الواقع المعاصر، من أعمال الملتقى الوطني الخامس أثر التحوالت 

، جامعة 2012دیسمبر،06و05یومي،على تعدیل قانون حمایة المستهلكاالقتصادیة

الشلف. (غیر منشور).

عمیرات عادل، حمایة رضا المستهلك أثناء التعاقد، من أعمال الملتقى الوطني حول -21

المركز ،2008أفریل،14و13یومي،هلك في ظل االنفتاح االقتصاديحمایة المست

(غیر منشور).الجامعي الوادي.

المستهلك طالب المنتوجات والخدمات في القانون الجزائري، ناجي زهرة، االلتزام بإعالم -22

من أعمال الملتقى الوطني الخامس أثر التحوالت االقتصادیة على تعدیل قانون حمایة 

(غیر منشور)..، جامعة الشلف2012دیسمبر، 06و05یومي،المستهلك
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: النصوص القانونیة5

النصوص القانونیة الجزائریة:أ

التشریعیةالنصوص: 1-أ

، یتضمن قانون االجراءات الجزائیة، 1966سنة یونیو08مؤرخ في 155-66أمر رقم -1

.www.joradp.dz:األمانة العامة للحكومةمعدل ومتمم،

معدل ،، یتضمن قانون العقوبات1966سنة یونیو08مؤرخ في 156-66أمر رقم -2

.www.joradp.dzألمانة العامة للحكومة:ومتمم، ا

معدل المدني،، یتضمن القانون1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -3

.www.joradp.dzألمانة العامة للحكومة: ومتمم، ا

التجاري، معدل ، یتضمن القانون1975سبتمبر سنة 26في مؤرخ 59-75أمر رقم -4

.www.joradp.dzللحكومة:ألمانة العامة ومتمم، ا

یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ، 1985فبرایر سنة 16مؤرخ في 05- 85قانون رقم -5

17-90قانون رقم البموجب، معدل ومتمم1985-02-17صادر في 08ر عدد ج.

بموجب، معدل ومتمم1990، صادر سنة 44عدد .ر، ج1990سنة یولیو31مؤرخ في ال

-08-03، صادر في44ر عدد، ج.2008سنة یولیو 20مؤرخ في ال13-08قانون رقم ال

2008.

، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة 1989فبرایر سنة 07مؤرخ في 02-89قانون رقم -6

.)ملغى(، 1989-02-08، صادر في 06ر عدد ج.المستهلك، 

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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، 13، یتعلق بالتأمینات، ج.ر عدد1995سنة ینایر25مؤرخ في 07-95أمر رقم-7

30المؤرخ في 04-06، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1995-01-14صادر في 

.2006-03-12، صادر في 15، ج.ر عدد2006سنة فبرایر

د القواعد المتعلقة بالفندقة،، یحد1999سنة ینایر06مؤرخ في 01-99قانون رقم -8

.1999-01-10، صادر في 02ر عدد ج.

، 44ر عدد ، یتعلق بالعالمات، ج.2003سنة یولیو19مؤرخ في06-03أمر رقم -9

.2003-07-23صادر في 

لى ، یحدد القواعد المطبقة ع2004سنة یونیو23مؤرخ في 02-04قانون رقم -10

قانون البموجب، معدل ومتمم2004-06-27، صادر في41رعددالممارسات التجاریة، ج.

.2010-08-18، صادر في 46رعدد ، ج.2010سنة أوت15مؤرخ فيال06-10رقم 

، یتضمن مهنة الموثق، ج.ر عدد 2006فبرایر سنة 20مؤرخ في 02-06رقم قانون-11

.2006-03-08، صادر في 14

یتضمن تنظیم مهنة المحضر ، 2006فبرایر سنة 20مؤرخ في 03-06قانون رقم -12

.2006-03-08، صادر في 14، ج.ر عدد القضائي

، یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة 2008سنة برایرف25مؤرخ في 09-08قانون رقم -13

.2008-04-23، صادر في 21واإلداریة، ج. رعدد 

ق بحمایة المستهلك وقمع ، یتعل2009سنة برایرف25مؤرخ في 03-09قانون رقم -14

.2009-03-08، صادر في 15ر عدد الغش، ج.

، یحدد القواعد التي تنظم نشاط 2014فبرایر سنة 17مؤرخ في 04-11قانون رقم -15

.2011-03-06، صادر في 14الترقیة العقاریة، ج.ر عدد 
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، 37، یتعلق بالبلدیة، ج.ر عدد 2011سنة یونیو22مؤرخ في 10-11قانون رقم -16

.2011-07-03صادر في 

عدد ر، یتعلق بالجمعیات، ج.2012سنة ینایر06مؤرخ في 06-12قانون رقم -17

.2012-01-15، صادر في 02

، 12، یتعلق بالوالیة، ج.ر عدد 2012سنة برایرف21مؤرخ في 07-12قانون رقم -18

.2012-02-29صادر في 

، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، 2013أكتوبر سنة 29مؤرخ في 07-13رقم قانون-19

.2013- 10-30، صادر في 55ج.ر عدد

النصوص التنظیمیة: 2-أ

، یتضمن إنشاء مركز 1989أوت سنة 08مؤرخ في 147-89مرسوم تنفیذي رقم -1

،1989-05-09، صادر في 33عددج.رجزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمه وعمله،

، یتعلق 2003سبتمبر سنة 30مؤرخ في 318-03معدل ومتمم، مرسوم تنفیذي رقم 

.2003-10- 05، صادر في 59بـالمركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم، ج،ر عدد 

لق برقابة الجودة وقمع ، یتع1990سنة ینایر30مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -2

-01ذي رقم ، معدل ومتمم، مرسوم تنفی1990- 01-31، صادر في05عدد ج.ر الغش،

(ملغى)..2001-10-21، صادر في 61، ج.ر عدد 2001سنةأكتوبر 06مؤرخ في315

، یتعلق بوسم المنتجات 1990نوفمبر سنة 10مؤرخ في 366-90مرسوم تنفیذي رقم -3

.ى)ملغ(. 1990-11-21في ، صادر50المنزلیة غیر الغذائیة وعرضها، ج، ر عدد 

، یتعلق بوسم السلع 1990نوفمبر سنة 10مؤرخ في 367-90مرسوم تنفیذي رقم -4

.ى)ملغ(.1990-11-29، صادر في 50ج، ر عدد الغذائیة وعرضها، 
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، یحدد تكوین المجلس 1992سنةیولیو06مؤرخ في272-92مرسوم تنفیذي رقم-5

.)ملغى(.1992-07-08، صادر في52رعدد.الوطني لحمایة المستهلكین واختصاصاته،ج

یحدد شروط منح ، 1995أكتوبر سنة 30مؤرخ في 340-95مرسوم تنفیذي رقم -6

وسطاء التأمین االعتماد واألهلیة المهنیة.

، یتضمن القانون 1995أكتوبر سنة 30مؤرخ في 341- 95مرسوم تنفیذي رقم -7

.االساسي للوكیل العام للتأمین

بتعریف ، یتعلق 2000مارس سنة 01مؤرخ في 46-2000مرسوم تنفیذي رقم -8

، صادر في 10ر عدد ها وسیرها وكیفیات استغاللها، ج.ویحدد تنظیمالمؤسسات الفندقیة

05-03-2000.

، یحدد صالحیات وزارة 2002دیسمبر سنة 21مؤرخ في 453-02مرسوم تنفیذي رقم-9

.2002-12-22، صادر في 85ر عدد .التجارة، ج

، یتضمن تنظیم 2002دیسمبر سنة 21مؤرخ في 454-02مرسوم تنفیذي رقم -10

266-08، معدل ومتمم، مرسوم تنفیذي رقم 85یة في وزارة التجارة، ج.ر عدداإلدارة المركز 

، معدل ومتمم، 2008-08-24، صادر في 48، ج.ر عدد 2008أوت سنة19رخ في مؤ 

، صادر في 02، ج.ر عدد 2011سنة ینایر09مؤرخ في 04-11مرسوم تنفیذي رقم 

12-01-2011.

، یتضمن تنظیم 2003نوفمبر سنة 05مؤرخ في 409-03مرسوم تنفیذي رقم -11

- 09، صادر في 68ر عدد یتها وعملها، ج.المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصالح

11-2003.

، یتعلق بتحدید 2006سبتمبر سنة 10مؤرخ في 306-06مرسوم تنفیذي رقم -12

ن والبنود التي تعتبر العناصر األساسیة للعقود المبرمة بین األعوان االقتصادیین والمستهلكی
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- 08، معدل ومتمم، مرسوم تنفیذي رقم 2006-09-11في ، صادر56عدد رتعسفیة، ج.

.2008-02-10، صادر في 07ر عدد، ج.2008سنة فبرایر03مؤرخ في 44

، یحدد شروط وكیفیات 2012سنة ومای15مؤرخ في 214-12مرسوم تنفیذي رقم -13

، 30استعمال المضافات الغذائیة في المواد الغذائیة الموجهة لالستهالك البشري، ج.ر عدد

.2012-05-16في صادر

، یحدد تشكیلة المجلس 2012أكتوبر سنة02مؤرخ في 855-12مرسوم تنفیذي رقم -14

.2012-10-11، صادر في 56الوطني لحمایة المستهلكین واختصاصاته، ج.رعدد 

، یحدد شروط وكیفیات 2013سبتمبر سنة 26مؤرخ في 327-13مرسوم تنفیذي رقم -15

. 2013-10-02، صادر في 49عددوضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ، ج.ر

، یحدد الشروط 2013نوفمبر سنة 09مؤرخ في 378-13مرسوم تنفیذي رقم -16

.2013-11-18، صادر في 58والكیفیات المتعلقة بإعالم المستهلك، ج.ر عدد

، یحدد مدة الضمان حسب 2014دیسمبر سنة 14قرار وزاري مشترك مؤرخ في -17

.2015-01-27، صادر في 03طبیعة السلعة، ج.ر عدد 

النصوص القانونیة العربیة-ب

، المتعلق بالمبادالت والتجارة 2000أوت 9المؤرخ في 2000لسنة 83القانون عدد -1

www.e-justice.Tnتونس،االلكترونیة،

لبنان،المستهلك،، یتعلق بحمایة2005شباط 4صادر في 659قانون رقم -2

www.economy.gov.Lb

http://www.economy.gov.lb/
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http://www.legifrance.fr/
http://www.legifrance.fr/
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1- Loi N⁰ 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des
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5- Ordonnance N⁰ 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté
des prix et de la concurrence, www.legifrance.fr
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www.legifrance.fr,tueuxdéfecdes produit

9- Décret N⁰ 78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre
de la loi N⁰ 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information
des consommateurs de la produits et services, www.legifrance.fr

http://www.legifrance.fr/
http://www.legifrance/
http://www.legifrance.fr/
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78……………………………………………………القتصاديالتعسف في استعمال التفوق ا: معیار 2

79.…………………………………………………………………………………المیزة المفرطة: معیار 3

80………………………………التحدید القانوني للشروط التعسفیة في عقود االستهالكالفرع الثاني:

80.………………………………………التحدید التشریعي للشروط التعسفیة في عقود االستهالكأوال:

81..……………………………………………………………شروط التعسفیة المتعلقة بتكوین العقد: ال1

81.………………………………………………………………: الشروط التعسفیة المتعلقة بتنفیذ العقد2

81……………………………………………………………: الشروط التعسفیة المتعلقة بانحالل العقد3

81………………………………………تهالكالتحدید التنظیمي للشروط التعسفیة في عقود االسثانیا:

82.…………………………………………………………نطاق تطبیق الشروط التعسفیةالفرع الثالث:

82……………………………………………نطاق تطبیق الشروط التعسفیة من حیث األشخاصأوال:

83..……………………: موقف التشریعات المقارنة من تحدید النطاق الشخصي للشروط التعسفیة1

84.………………………………ع الجزائري من النطاق الشخصي للشروط التعسفیة: موقف التشری2

85.……………………………………………نطاق تطبیق الشروط التعسفیة من حیث الموضوعثانیا:
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85……………………………: موقف التشریعات المقارنة من النطاق الموضوعي للشروط التعسفیة1

86………………………………وط التعسفیة: موقف المشرع الجزائري من النطاق الموضوعي للشر 2

87…………لتحقیق التوازن العقدي بعد مرحلة اإلبرامالقانونیة دعامةالمبحث الثاني: الضمانات 

87.………………………………………المطلب األول: إقرار حق المستهلك في العدول عن التعاقد

88……………………………………………مفهوم حق المستهلك في العدول عن التعاقدالفرع األول:

88…………………………………………………المقصود بحق المستهلك في العدول عن التعاقدأوال: 

89………………………………………………………: تعریف حق المستهلك في العدول عن التعاقد1

89………………………………………………….: خصائص حق المستهلك في العدول عن التعاقد2

90……………………………………………لتعاقدمبررات إقرار حق المستهلك في العدول عن اثانیا:

92………………………………………األساس القانوني لحق المستهلك في العدول عن التعاقدثالثا: 

92..………………………………: حق المتعاقد في العدول عن التعاقد في ظل الشریعة اإلسالمیة1

93………………………………: حق المستهلك في العدول عن التعاقد في ظل التشریعات المقارنة2

94..………………………………المستهلك في العدول عن العقد في التشریع الجزائري: مكانة حق3

95..……………………………: الطبیعة القانونیة لحق المستهلك في العدول عن التعاقدالفرع الثاني

95.………………تمییز حق المستهلك في العدول عن التعاقد عن األنظمة القانونیة المتشابهةأوال:

95…………………………………المستهلك في العدول عن التعاقد وٕانهاء العقد بإرادة منفردة: حق1

96……………………………………………………: حق المستهلك في العدول والبیع بشرط التجربة2

97..………………………………………………………: حق المستهلك في العدول والتعاقد بالعربون3

98..……………………………………………………اقدذاتیة حق المستهلك في العدول عن التعثانیا:

99…………………………………نطاق ممارسة حق المستهلك في العدول عن التعاقدالفرع الثالث:

99..…………………نطاق ممارسة حق المستهلك في العدول عن التعاقد من حیث األشخاصأوال:

100…………………………………………………تطبیقات حق المستهلك في العدول عن التعاقدثانیا: 

101..… في التشریعات المقارنة............................تطبیقات حق المستهلك في العدول: 1

104.……في التشریع الجزائري.............................تطبیقات حق المستهلك في العدول: 2

105..…………………المطلب الثاني: إقرار االلتزام بالضمان القانوني الخاص وخدمة ما بعد البیع

105.………………………مفهوم االلتزام بالضمان القانوني الخاص وخدمة ما بعد البیعالفرع األول:

106………………………مقتضیات إقرار االلتزام بالضمان القانوني الخاص وخدمة ما بعد البیعأوال:

106…………………………………………………: قصور أحكام التقنین المدني في حمایة المستهلك1

108…………………………………………دور القضاء في تطویر قواعد االلتزام بالضمان القانوني:2

109..…………………التكریس القانوني لاللتزام بالضمان القانوني الخاص وخدمة ما بعد البیعثانیا:
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111..……………………………مضمون االلتزام بالضمان القانوني الخاص وخدمة ما بعد البیعثالثا:

111..…………………………………………………………………بالضمان القانوني الخاص: االلتزام1

112……………………………………………………………………………: االلتزام بخدمة ما بعد البیع2

113..………………………ذاتیة االلتزام بالضمان القانوني الخاص وخدمة ما بعد البیعالفرع الثاني:

113.……………………………………………………التخفیف في شروط العیب الموجب للضمانأوال:

114..………………………………………………: شرط حدوث عیب في المنتوج خالل فترة الضمان1

114………………………………: شرط تأثیر العیب على صالحیة المبیع لالستعمال المخصص له2

115……………………………………………………التوسع في نطاق األشخاص المدینة بااللتزامثانیا:

115.…………………………………………………………الصانع النهائي بالضمان: التزام المنتج أو 1

115..………………………………………………………………………………: التزام الموزع بالضمان2

116……………………………………………بطالن االتفاقات المخالفة ألحكام االلتزام بالضمانثالثا:

116………………………………………: أسباب بطالن االتفاقات المخالفة ألحكام االلتزام بالضمان1

117.…………………………: األساس القانوني لبطالن االتفاقات المخالفة ألحكام االلتزام بالضمان2

117..……………………………………………………………………………تنفیذ االلتزام بالضمانرابعا:

118……………………………………………………………: إخطار المستهلك المتدخل بوجود العیب1

118.……………………………………………………………لتزم بالضمان: حقوق المستهلك اتجاه الم2

119………………………………المطلب الثالث: إقرار االلتزام بضمان السالمة في عقود االستهالك

120.…………………………………مفهوم االلتزام بضمان السالمة في عقود االستهالكالفرع األول:

120..…………………االستهالك وأهمیتهنشأة االلتزام بضمان السالمة كالتزام مستقل في عقود أوال:

120..……………………………: نشأة االلتزام بضمان السالمة كالتزام مستقل في عقود االستهالك1

122..……………………: أهمیة إقرار االلتزام بضمان السالمة كالتزام مستقل في عقود االستهالك2

123.……………ل في عقود االستهالكاألساس القانوني لاللتزام بضمان السالمة كالتزام مستقثانیا:

123..……………………………: األساس القانوني لاللتزام بضمان السالمة في التشریعات المقارنة1

124.………………………………: األساس القانوني  لاللتزام بضمان السالمة في التشریع الجزائري2

125…………………………تعریف االلتزام بضمان السالمة كالتزام مستقل في عقود االستهالكثالثا:

125.…………………………………………: التعریف الفقهي لاللتزام بضمان السالمة كالتزام مستقل1

126.………………………………………: التعریف القضائي لاللتزام بضمان السالمة كالتزام مستقل2

127.………………………………………زام بضمان السالمة كالتزام مستقل: التعریف التشریعي لاللت3

127………………………………………………………شروط االلتزام بضمان السالمة ومضمونهرابعا:

127……….......................…في عقود االستهالكبضمان السالمةااللتزامتطبیق: شروط1
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129……………………………………………………………………: مضمون االلتزام بضمان السالمة2

130..……………………الطبیعة القانونیة لاللتزام بضمان السالمة في عقود االستهالكالفرع الثاني:

130..……………………………………………مدى اعتبار االلتزام بضمان السالمة التزام تعاقديأوال:

130……………………………………………: مبررات اعتبار االلتزام بضمان السالمة التزام تعاقدي1

131.………………………………………………: مزایا اعتبار االلتزام بضمان السالمة التزام تعاقدي2

132……………………………االلتزام بضمان السالمة التزام بتحقیق نتیجة أو التزام ببذل عنایةثانیا:

132..……………………………………………: االلتزام بضمان السالمة بالنسبة لعقود أداء الخدمات1

133………………………………………ضمان السالمة بالنسبة للعقود المتعلقة بالمنتجات: االلتزام ب2

134.…………………………………………………نطاق تطبیق االلتزام بضمان السالمةالفرع الثالث:

134……………………………………نطاق تطبیق االلتزام بضمان السالمة من حیث األشخاصأوال:

134.……………………………………………………………………: المدین بااللتزام بضمان السالمة1

135..……………………………………………………………………: الدائن بااللتزام بضمان السالمة2

136……………………………………………تطبیق االلتزام بضمان السالمة من حیث الموضوعثانیا:

136..………………………………………………یق االلتزام بضمان بالنسبة للسلع.............: تطب1

137.…………………………………………………م بضمان السالمة بالنسبة للخدمات: تطبیق االلتزا2

138..………………………………بعض تطبیقات االلتزام بضمان السالمة في عقود االستهالكثالثا:

138.…………………………………………………: االلتزام بضمان السالمة في عقد نقل األشخاص1

138……………………………………………………………: االلتزام بضمان السالمة في عقد الفندقة2

139.………………………………………: االلتزام بضمان السالمة في عقد البیع السلع أو الخدمات3

140……………………………………………………………: تطبیقات أخرى لاللتزام بضمان السالمة4

141.………التوازن العقدي في عقود االستھالكتحقیقلألیةكالمتابعة الفصل الثاني: 

143..……………………...…………التوازن العقديعادةإلهیئات اإلشراف دخلتالمبحث األول: 

144…………………………………………………………ذات الطابع الوقائيالمطلب األول: الهیئات 

145..……………………………………………………………………المتخصصة الهیئات الفرع األول:

145…………………………………………………………………………جمعیات حمایة المستهلكینأوال:

146.………………………………………………………………التعریف بجمعیات حمایة المستهلكین:1

147.……………………………………………………………………دور جمعیات حمایة المستهلكین: 2

151………………………………………دور لجنة البنود التعسفیة في مواجهة الشروط التعسفیةثانیا:

151..…………………………………………………………القانون الفرنسيلجنة البنود التعسفیة في: 1
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152.…………………………………………………………لجنة البنود التعسفیة في القانون الجزائري:2

154..………………………………………………………مجلس الوطني لحمایة المستهلكیندور الثالثا: 

155..…………………………………………………الهیئات اإلداریة كألیة للرقابة الوقائیة:الفرع الثاني

155..……………………………………………...................دور الهیئات اإلداریة المركزیة : أوال

156.………………………………………………………………………………………دور وزارة التجارة: 1

157…………………………………………………………دور الهیئات المركزیة التابعة لوزارة التجارة:2

159..………………………………………………………دور المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم:3

160.……………………………………………...................دور الهیئات اإلداریة المحلیة : ثانیا

161.…………………………………………………………………………دور المدیریة الوالئیة للتجارة:1

162………………………………………………………………………………………………: دور الوالي2

164.…………………………………………………………………: دور رئیس المجلس الشعبي البلدي3

165………………………………………………………………والتحرياألشخاص المؤهلة بالبحثثالثا:

167.………………………………………………………ذات الطابع العالجيالمطلب الثاني: الهیئات 

168.………………………………………………………………………دور القاضي المدنيالفرع األول:

169.……………………………………منازعات عقود االستهالكتحدید القاضي المختص مدنیا بأوال:

172.………………………………………………………تدخل القاضي المدني في التوازن العقديثانیا:

173..……………………………………………………………………دور القاضي الجزائيالفرع الثاني:

174.…………………………………………………………………………………قضاة النیابة العامةأوال:

176.……………………………………………………………………………………الجزائيالقاضيثانیا:

178.………………………………………………الجزاء كألیة إلعادة التوازن العقديالمبحث الثاني: 

178.………………………………………………………ل: الجزاءات ذات الطابع اإلداريالمطلب األو

179…………………………………السلطات المخولة لألعوان المؤهلین بالبحث والتحريالفرع األول:

180……………………………………………………ذات الطابع اإلداريتجزاءاتحدید الالفرع الثاني:

181…………………………………………………………………………………………………الحجزأوال:

183.………………………………………………………………………………………سحب المنتوجثانیا:

184…………………………………………………………………………………………………الغلقثالثا:

186..…………………………………………………………………………………………نشر القراررابعا:

186...………………………………………………………………………اقتراح غرامة المصالحةخامسا:

188.………………………………………………………الجزاءات ذات الطابع المدنيالمطلب الثاني:
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188..………………………………………………………………………عقد لإلبطالقابلیة الالفرع األول:

189.…………………………………………قابلیة العقد لإلبطال على أساس نظریة عیوب اإلدارةأوال:

189………………………………………………………طال على أساس عیب الغلط: قابلیة العقد لإلب1

191……………………………………………………: قابلیة العقد لإلبطال على أساس عیب التدلیس2

192.…………………………………قابلیة العقد لإلبطال على أساس أحكام العلم الكافي بالمبیعثانیا:

194…………………………………………………واجهة الشروط التعسفیةتعدد جزاءات مالفرع الثاني:

194……………………………………………………………ي للتعدیل أو اإللغاءقابلیة البند التعسفأوال:

195.…………………………………………………………: سلطة القاضي في تعدیل الشرط التعسفي1

196……………………………………………………………ة القاضي في إلغاء الشرط التعسفي: سلط2

197………………………………………………………بطالن الشروط التعسفیة في بعض العقودثانیا:

198..………………………………: بطالن شرط اإلنقاص أو إسقاط الضمان القانوني للعیب الخفي1

198…………………………………………………………………ؤولیة: بطالن شرط اإلعفاء من المس2

199……………………………………………الفة لألحكام اآلمرة لبعض العقودخ: بطالن الشروط الم3

199……………………………………………………ط الواردة في وثیقة التأمین: بطالن بعض الشرو 4

200..……………………………………………………………………ل بالشروط التعسفیةمنع العمثالثا:

200………………………..: دعوى الحذف أو إزالة الشرط التعسفي أو بطالنه وفقا للقانون الفرنسي1

202…………………………………………………: منع العمل بالشرط التعسفي وفقا للقانون الجزائري2

204..…………………………………………………………………إقامة المسؤولیة المدنیةالفرع الثالث:

204..………………………………………المسؤولیة المدنیة كجزاء عن اإلخالل بااللتزام باإلعالمأوال:

205………………………………………………………………………………: طبیعة المسؤولیة المدنیة1

208…………………………………………………………………………: شروط قیام المسؤولیة المدنیة2

211…………………………………………………التعویض كجزاء عن تضمین العقد بند تعسفيثانیا: 

212.………………………التعویض كجزاء عن اإلخالل بااللتزام بالضمان وخدمة ما بعد البیعثالثا:

212..…………………………………………ان القانوني الخاص: التعویض في نطاق االلتزام بالضم1

215..…………………………………………………لتزام بخدمة ما بعد البیع: التعویض في نطاق اال2

217.…………………………المسؤولیة المدنیة للمحترف المترتبة عن اإلخالل بضمان السالمةرابعا:

217..……………………………………………ق القواعد العامةترف في نطا: المسؤولیة المدنیة للمح1

222.……………………………………: التنظیم الخاص لمسؤولیة المنتج عن ضمان سالمة المنتوج2

227………………………………………………………الجزاءات ذات الطابع العقابيالمطلب الثالث: 

228.…………………………………………………………………………العقوبات األصلیةل:الفرع األو
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228…………………………………………………………………………………………………الغرامةأوال:

229.………………………………………: الغرامة كعقوبة أصلیة مقررة لجریمة عدم االلتزام باإلعالم1

230.……………………………………………صلیة حالة تضمین العقد بند تعسفي: الغرامة كعقوبة أ2

230………………………………………………………………وقیع عقوبة الغرامة: الحاالت األخرى لت3

231.………………………………………………………………………………إمكانیة توقیع الحبسثانیا:

231..…………………………………………………………باإلعالم: الحكم بالحبس لإلخالل بااللتزام1

232.………………………………………………: الحكم بالحبس عن اإلخالل بأحكام البنود التعسفیة2

232………………………………………………………………: الحاالت األخرى لتوقیع عقوبة الحبس3

233…………………………………………………………………………العقوبات التكمیلیةالفرع الثاني:

233………………………………………………………………………………………………المصادرةأوال:

235.………………………………………………………………………………ر الحكم القضائينشثانیا:

236.………………الجزائیة عن اإلخالل بااللتزام بالضمان وضمان السالمةالمسؤولیةالفرع الثالث:

236.…………………………جزائیة عن اإلخالل بااللتزام بالضمان القانوني الخاصالمسؤولیة الأوال:

236………………………………………………………العقوباتفي نطاق قانون: المسؤولیة الجزائیة1

240.………………………………في نطاق قانون حمایة المستهلك وقمع الغش: المسؤولیة الجزائیة2

241.……………………………………خالل بااللتزام بضمان السالمةن اإلالمسؤولیة الجزائیة عثانیا:

242..………………قانون العقوبات: المسؤولیة الجزائیة عن اإلخالل بااللتزام بضمان السالمة في1

245.………قانون حمایة المستهلكبااللتزام بضمان السالمة في: المسؤولیة الجزائیة عن اإلخالل2

248...………..……………………………..……………………………..……………………………الخاتمة

254…………………………………..……………………………..……………………………قائمة المراجع

274.……………………………..……………………………..……………………………فهرس المحتویات



الملخص

نظرا لما تتمیز به عقود االستهالك المتضمنة اقتناء السلع أو أداء الخدمات بین 

مهنیین محترفین ومستهلكین من غیاب التوازن العقدي بینهم فنیا وقانونیا واقتصادیا، خاصة 

في ظل انتهاج معظم البلدان ومنها الجزائر اقتصاد السوق وما تشهده من انفتاح اقتصادي 

ال السلع والخدمات واستعمال التكنولوجیا. مما أدى إلى تعقد تلك العقود وتدفق لمختلف أشك

وازدیاد تفوق المهنیین وضعف مركز المستهلكین. نظرا لتلك األوضاع أصبحت قواعد 

قانون المدني عاجزة عن توفیر الحمایة الفعلیة للمتعاقد المستهلك واسترجاع العدالة العقدیة ال

ن منظومة قانونیة تتضمن توفیر مجموعة من الضمانات لتعزیز لتلك العقود. مما استوجب س

مركز المستهلك خالل إبرام تلك العقود وبعد إبرامها، والیات تضمن متابعة تنفیذها.

Résumé

Car en raison de sa consommation inclus contrats pour l'acquisition de
biens ou performance Services entre les professionnels et les consommateurs de
l'absence d'équilibre entre eux nodale techniquement, juridiquement et
économiquement, Surtout à la lumière de la plupart des pays, dont l'Algérie, la
production et l'économie de marché et l'ouverture économique témoin, et flux de
diverses formes de biens et services et l'utilisation de la technologie, Résultant
dans ces contrats et la complexité croissante des professionnels de la supériorité
et de la faiblesse centrale des consommateurs. Compte tenu de ces conditions
deviennent règles du droit civil incapable de fournir une protection efficace pour
le consommateur et récupération justice pour ces contrats. Ce qui a nécessité la
promulgation du système juridique pour assurer la fourniture d'une gamme de
garanties pour améliorer le centre des consommateurs grâce à la conclusion de
ces contrats et après sa conclusion, et des mécanismes de suivi pour assurer
d’exécution.


