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اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 2016/2015:

ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓـﺎن
ﻋز وﺟل اﻟذي أﻋﺎﻧﻧﻲ ﻋﻠﻰ إﺗﻣﺎم ﻫذا اﻟﻌﻣل وﺷﻛري
أﺗﻘدم ﺑﺟزﯾل اﻟﺷﻛر واﻟﺣﻣد ﷲ ّ
ﷲ ﯾﻛون ﻣن ﺷﻛري ﻟﻠﻧﺎس واﻣﺗﺛﺎﻻ ﻟذﻟك
ﻓﺎﻧﻲ أﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر إﻟﻰ ﻣن ﺗﻛرم ﺑﻘﺑوﻟﻪ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ إﻟﻰ
اﻷﺳﺗﺎذ  :دﻧش رﯾﺎض
واﻟﺷﻛر ﻛـذﻟك ﻷﻋﺿـﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻟﺗﺣﻣﻠﻬم ﻋﺑﺊ ﻣراﺟﻌﺔ ﻫذا اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗواﺿﻊ
وﺗﺻﺣﯾﺢ ﻛل ﻣﺎ ﺟﺎء ﺳﻬو ﻣﻧﺎ
ﻛﻣﺎ ﻻ أﻧﺳﻰ ﺷﻛـري اﻟﺧـﺎص إﻟﻰ ﻣن ﻛﺎن ﻟﻲ ﻣﻧﺑﻊ اﻟﻧﺻـﺢ واﻹرﺷـﺎد اﻟﻘﯾﻣ ـﺔ
واﻟﺷﻛر ﻣوﺻ ـول إﻟﻰ أﺻدﻗﺎﺋـﻲ اﻷﻓﺎﺿل اﻟذﯾن طﺎﻟ ـﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﻋون وﺳﻧـد ﻟﻲ.
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ﻣﻘدﻣﺔ
ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻓراد و ﺗﺟﻧب اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﯾﻧﻬم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺿﺎرب

ﻛﺛﯾر ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺷﻌوب
ا
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وطﻠب اﻟﺣﻘوق ،ﻫذﻩ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺗﻲ

واﻧﺣطﺎطﻬﺎ ،ﻣن ذﻟك ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻐش اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ أزﻣﻧﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
وﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺳﺗﻬﻠﻛﻬﺎ ،واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺑدو ﻓﻲ ظﺎﻫرﻫﺎ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺧدﻣﺗﻪ

وﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﻟﻛن ﻓﻲ ﺑﺎطﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻬدف إﻟﻰ اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ وﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن

اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﻪ؛ وﻗد اﺳﺗﻔﺣل ﻫذا اﻷﻣر إﻟﻰ درﺟﺔ ﻧﺑﻬت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت

واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﺳﺗﻐﻼل ﻓﺎﺣش وﻏش
ﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻛﺑﯾر وأﺿرار ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻌﻧوﯾﺔ؛ ﻣﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾق إﻟﻰ ﻟﻌب دور

ﻫﺎم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﺑﻣﺎ ﻗدﻣوﻩ ﻣن ﺗوﺟﯾﻬﺎت وﺗوﺻﯾﺎت ﺗﻛﻔل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ

ﻣﻧﺗﺟﻲ وﻣوزﻋﻲ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت.

ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺗروﯾﺞ وﺑﯾﻊ ﺳﻠﻊ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺔ ﻣﺛل اﻷﻏذﯾﺔ اﻟﻣﺷﺑﻌﺔ

ﺑﺎﻟدﻫون ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺿﺎرة ،و اﻟﺣﻠوى اﻟﻣﺣﺗوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻛر،

ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ،واﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ واﻟدﺧﺎن ،ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺧطرة

ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ ،واﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺳﻼﻣﺔ أﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﺧدام ،ﻣﻣﺎ

ﯾﺳﺑب اﺳﺗﻧزاف ﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﻔﻘد اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ .

ﻧظ ار ﻟﺷﻌور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺑﺧطورة اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ،ﻓﻘد ﺣددت

ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﻧذ ﻋﺎم  1985ﺗﺎرﯾﺦ  15ﻣﺎرس ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ ﻛﯾوم ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك،

ﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﺗﻧﺎول ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐذاء ،اﻟﺻﺣﺔ ،اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ...اﻟﺦ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻓﻲ

ﺟوﻫرﻫﺎ ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.

أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﯾﻌﺗﺑر ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺟدﯾدا  ،ﺑﻣﺎ أﻧﻪ ظﻬر ﻷول ﻣرة

ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  02/89اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  07ﻓﯾﻔري  1989واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ،وﻫذا ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟذي ﯾطﻠق

ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣﺷﺗري ،ﻓﺗﻐﯾر ﻣدﻟول اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻛﺎن ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ

ب

ﻣﻘدﻣﺔ

اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ وذﻟك ﻗﺻد اﻟوﺻول إﻟﻰ إﺿﻔﺎء ﺣﻣﺎﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻬذا اﻟطرف ﻓﻲ

اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ.

إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﺷرﻋﯾن ﻗد أوﻟﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ

أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺣق دﺳﺗوري ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎدﯾن وﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻﻌدة  ،ﻓﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻣن اﻟﻐش اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت أﺧذت ﻗﺳطﺎ ﻛﺑﯾ ار ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺷرﯾﻊ  ،ﻛون ﻣوﺿوع
اﻻﺳﺗﻬﻼك ﯾﻠﻌب دور اﻟﻣﺣرك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻛذا

اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،واﻟﺟﺎﻧب اﻟوﻗﺎﺋﻲ ﻟﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﺟﻬﺔ اﻟردﻋﯾﺔ

ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ،وﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت

وﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش اﻷﻣر 03/09اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ،واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق

ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ رﻗم  ،02/04واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ رﻗم
 03/03اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم.

ﻛﻣﺎ ان ﺗزاﻣن اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ دﺧوﻟﻬﺎ ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق وﻛذا اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ،اﻻﻣر
اﻟذي ﺳﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ ﺗدﻓق ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻣﺟﻬوﻟﺔ اﻟﻣﺻدر أﺣﯾﺎﻧﺎ ،واﻟﺗﻲ ﯾﻛﻣن أن ﺗﻛون

ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺧطﯾرة ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣﯾوان وﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ ،ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى

أن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻛﺑﯾر ،زد اﻟﻰ ذﻟك ﻏﯾﺎب اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ،
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻷﻓراد ﺗﺟﻌﻠﻬم ﻋرﺿﺔ ﻻﻗﺗﻧﺎء ﻣﻧﺗﺟﺎت

وﺧدﻣﺎت ﺧطﯾرة ﻋﻠﯾﻬم ،ﻓﺎﻗﺗﻧﺎء ﻗطﻊ ﻏﯾﺎر ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣرﻛﺑﺎت ذات ﻧوﻋﯾﺔ ردﯾﺋﺔ ﻛﺛﯾ ار ﻣﺎ ﻛﻠﻔت
أرواح أﺷﺧﺎص وﻋﺎﺋﻼﺗﻬم زﯾﺎدة ﺗﺣطم ﻣرﻛﺑﺎﺗﻬم وﻛذا اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻫظﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذﻩ

اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻐﺷوﺷﺔ.

ﻛﻣﺎ أن ﺟﻬل اﻟﻛﺛﯾر ﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ واﻟﻣؤﺛرات اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ وﻓﺗﺢ

ﺛﻐرات ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن ﻣﺗدﺧﻠﯾن واﻟﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻐش اﻟﺗﺟﺎري ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗدﺧل ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب

ﺻﺣﺔ اﻷﻓراد ،ﻛﻣﺎ أن ﻏﯾﺎب رﻗﺎﺑﺔ أو اﻧﻌداﻣﻬﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ

ﺑﺎﻟﻐش اﻟﺗﺟﺎري وﻛذا ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﻌول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﻌﻧﺻر ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﺻدي

ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟم ﺗﺑﺗدئ أي ﺟﻬد ﻓﻌﺎل زاد ﻓﻲ اﺳﺗﻔﺣﺎل ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم.

ج

ﻣﻘدﻣﺔ

ﻟﻬذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع ﺗوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺟزاﺋﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺗوﻓﯾر

اﻻﻣﺎن و اﻟﺳﻼﻣﺔ  ،وذﻟك ﺑﻘﻣﻊ اﻟﻐش.

وﺗﺗﻣﺛل أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ ،أﻻ

وﻫو ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ،ﻓﺎﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟراﻫﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ ظﺎﻫرة اﻟﻌوﻟﻣﺔ أﻓرزت أﺛﺎ ار ﻓﻲ أﻏﻠﺑﻬﺎ

ﻫﻲ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ،ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ وطﻧﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻬدﯾد ﻟﺳﻼﻣﺗﻪ  ،وﻛذا
ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ؛ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻘودﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺷﺧﯾص ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ،واﻟﺑﺣث ﻓﻲ

اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل ﻟﻪ ﺣق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺟﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ

ﻛوﻧﻪ:

 _1ﻣوﺿوع ﺟدﯾد ،ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺗﺟدﯾدﻩ ﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت.
_2ﻣوﺿوع ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺻﺣﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ.

_3ﻣوﺿوع ﯾرﺑط اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ.
_4ﻣوﺿوع ﺗﻘﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺷروﻋﻲ.

_5ﺗﻛوﯾن ﻣﻧﺎخ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎخ ﻣﻼﺋم ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻣن ﺧﻼل أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣدﯾد إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن

إﺑرازﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 -ﻣﺎ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك .؟

اﻟﻬﯾن
إن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤال ﺳواء ﻓﻲ ﺷﻘﻪ اﻟﻧظري أو اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻷﻣر ّ

ﻟذﻟك ارﺗﺄﯾﻧﺎ أن ﻧﺗطرق إﻟﻰ أﻫم ﺟواﻧب ﻫذا اﻟﻣﯾدان  ،واﻗﺗﺻرﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ
ﻣﺣﺎوﻟﯾن ﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ وﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺻورة واﺣدة أﻛﺛر ﺗﻛﺎﻣﻼ ﺗﻌﺑّر ﻋن رؤﯾﺔ اﻟﻣﺷرع ﻟﺟراﺋم

اﻹﺿرار ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك.

وﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘد اﻋﺗﻣدﻧﺎ اﻟﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﻟذي اﻋﺗﻣدﺗﺎﻩ ﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن

اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﻣراﺳﯾم واﻟﻘ اررات ﻟدراﺳﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ،وﻛذا اﻵﻟﯾﺎت

اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻓّرﻫﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻊ .ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري  ،وﻋﻠﯾﻪ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﺳﯾم ﺑﺣﺛﻧﺎ
إﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن:

د

ﻣﻘدﻣﺔ

اﻟﻔﺻل اﻷول :اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
واﻟذي ﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ إﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن .

اﻟﻣﺑﺣث اﻷول:اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ،ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﻪ إﻟﻰ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻐش و ﺟرﯾﻣﺔ

اﻟﺧداع و أﻫم اﻟﺟراﺋم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ.

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﻬﯾﺄة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺟزاﺋﯾﺎ وﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ دور اﻟﺳﻠطﺔ

اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺟزاﺋﯾﺎ ﺛم اﻟﺑﺣث واﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ.

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﺟزاءات اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ

اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ.
و اﻟذي ﻗﺳم إﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن.

اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك.

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺟزاءات اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ.

ﻟدي ﻣن ﻣراﺟﻊ
وﻗد اﺟﺗﻬدت ﻗدر اﺳﺗطﺎﻋﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع وﻓق ﻣﺎ ﺗوﻓر ّ

ه

الفصل األول:
الجرائم الماسة بالمستهلك في التشريع الجزائري.
تحتل حماية المستهلك بصفة عامة أولويات التشريعات والحماية الجزائية بصفة خاصة
لما تضمنته من دور الردعي للمتدخلين الضارين بصحة المستهلك .فبدوره قام المشرع الجزائري
بحصر جميع األفعال والتصرفات الضارة بالمستهلك وتنظيمها في شكل التزامات مقننة ثم من
جهة أخرى عاقب على عدم االلتزام بها ،وهذا من خالل النصوص القانونية التي تنص على
الجريمة وعلى الجزاء المقرر .فبالنسبة للمخالفات توقع عليها غرامات ،أما الجرائم من درجة
جنح أو مخالفات تحال مباشرة لقانون العقوبات.
وتبعا لهذا قررنا دراسة أهم الجرائم إضرار بالمستهلك آال وهي جريمة الغش وجريمة
واردة في القوانين الخاصة ثم سأتطرق لسرد جميع الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات
والجرائم الواردة في قانون خاصة وهذا في المبحث األول ثم عرض دور الهيآت القضائية
ودور أعوان قمع الغش في البحث و المعاينة و توقيع الجزاء وذلك في المبحث الثاني.
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المبحث األول:
صور الجرائم الماسة بالمستهلك الجزائري
حماية للمستهلك ،جرم المشرع الجزائري األفعال الماسة به في قوانين عامة تضمنها
قانون العقوبات وأخرى في قوانين خاصة تمثلت في قانون حماية المستهلك وقمع الغش 90/90
وكذلك ما ورد في القانون رقم  90/90المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية
وكذلك العقوبات الواردة في قانون المنافسة.و لدراسة هذه الجرائم ،ارتأيت أن اخصص المطلب
األول لجريمتي الغش التجاري والخداع وهذا على أساس أهميتهما في هذا المجال أما المطلب
الثاني فاشتمل على الجرائم الواردة في نصوص خاصة السابقة الذكر.
المطلب األول  :جريمتي الخـــــــداع والغـــــــش:
تعتبر جريمة الغش والخداع من الجرائم األساسية الضارة بالمستهلك ،حيث نص عليها
قانون العقوبات وكذا قانون حماية المستهلك وقمع الغش.
الفرع األول :جريمة الخداع الماسة بأمن وسالمة المستهلك:
يلجأ بعض األعوان االقتصاديون إلى سلوك تصرفات محددة للتخلص من السلع
والمنتجات الفاسدة و التي لو علم بها المستهلك .ما كان ليقتنيها.
أوال :تعريف الخداع .يعرف الخداع بأنه « :القيام باألكاذيب أو بعض الحيل البسيطة التي من
شأنها إظهار الشيء موضوع العقد على نحو مخالف للحقيقة».بمعنى العمل على إخفاء عيب
المنتوج واظهاره بمظهر مغاير للحقيقة ،مما يؤدي إلى خداع المستهلك وايقاعه في الغلط ،حول
طبيعة السلع أو المنتوج ،كأن يكون المنتوج عبارة عن مواد غذائية فاسدة ،أو دواء انتهت
صالحيته ،أو منتوج مقلد ،أو أنه ال يحتوي على الخصائص المميزات التي تعاقد من اجلها ،أو
أنه يحمل عيب خفي أوسام مع العلم به ،وال يقوم بالدور الذي اعد من اجله.

1

-1ولد عمر طيب ،النظام القانون لتعويض األضرار الماسة بأمن وسالمة المستهلك  ،دراسة مقارنة ،أطروحة الدكتوراه في
القانون الخاص ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان(،منشورة)0909/0990 ,م،ص.002
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ثانيا :نطاق جريمة الخداع.
رجوعا إلى القانون العقوبات وقانون حماية المستهلك وقمع الغش يمكنها أن نكشف نطاق
هذه الجريمة و ذلك كاآلتي:
 .0من حيث األشخاص.
تنص المادة  000من قانون العقوبات الصادر بموجب األمر رقم  056-66معدل
ومتمم ،آخر تحيين القانون رقم 00-00على أن « :يعاقب كل من يخدع أو يحاول أن يخدع
المتعاقد »...وعلى هذا األساس فان نص المادة يسري على جميع من يشمله العقد ،وال يقتصر
على العقود المبرمة بين المستهلكين والمحترفين ليشمل بذلك الواقع بين األفراد لعاديين وحتى
المحترفين ،ومن هذا المنطلق يتميز تطبيق الخداع من حيث األشخاص بنطاق واسع ،يضم كل
من الوكيل أو النائب أو المتعاقد .لكن ومن زاوية أخرى وتحديدا من المادة  62من القانون
 90/90المتضمن حماية المستهلك وقمع الغش حيث أن ضحية جريمة الخداع هو المستهلك
األخير فقط ،وأن شخصا آخر ال يستطيع أن يرفع دعوى الخداع على أساس هذا القانون

1.

 .2من حيث الموضوع:
من خالل نص المادة  000من قانون العقوبات نالحظ أن نطاق الخداع يقتصر على
السلع ،وهو تعبير مرادف لمصطلح المنتجات والبضائع2 ،ما يبين أن محل الجريمة ينصب
على بضاعة ،لكن رجوعا إلى قانون  90/90المتضمن حماية المستهلك وقمع الغش ،وتحديدا
المادة  0أن " المنتوج " نجده « كل سلعة أو خدمة التي يمكن أنتكون موضوع تنازل بمقابل
أو مجانا » .أما بالنسبة للعقد ،يشترط أن يكون هناك متعاقدين وأن يخدع أحدهما اآلخر بأية

 - 1كيموش نوال ،حماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجارية ،مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون
الخاص ،كلية الحقوق ،بن يوسف بن خدة ،جامعة الجزائر0900/0909 ،م،ص.60
 -2بودالي محمد ،شرح جرائم الغش بين السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية ،دراسة مقارنة ،ط ،0دار الفجر لنشر
التوزيع ،القاهرة،0995 ،ص00

2

طريقة من الطرق ،حيث تفترض جريمة الخداع وفقا لنص المادة  000من قانون العقوبات
الجزائري وجود عقد .فالهدف األساسي هو تجريم الخداع وحماية العقود والمتعاقدين ،لكن هناك
استثناء عن القاعدة العامة ،بحيث الفقرة األولى من المادة  000من ق .ع.ج تعاقب جميع
األشخاص المسؤولين عن السلوك اإلجرامي ،بغض النظر عن وضعيتهم في العقد

.1

ثالثا :الركن المادي لجريمة الخداع
من خالل نص المادة  000من قانون العقوبات الجزائري ،الذي ينص على أنه «كل من
يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد بأية وسيلة أو إجراء كان» ،حيث جاء النص العقابي ناقص
من جهة أنه لم ينص على وسائل الخداع وعلى ذلك يجوز أن يرتكب الخداع بواسطة الغير.2
كما يتطلب لقيام جريمة الخداع:
 .0أن يقع على إحدى أو أكثر خصائص المنتوج الذي ورد في المادة  000من قانون
العقوبات ،والتي تتمثل في أن يكون الخداع على طبيعة السلعة كبيع عسل مغشوش
على أساس أنه عسل طبيعي .
 .0أن يكون الخداع على مستوى الصفات الجوهرية التي لو علم بها المتعاقد لما أقدم
على ذلك ،تلك الصفة التي وضعها المتعاقد في اعتباره عند التعاقد ،وما كان ليتعاقد
عند األسباب الدافعة إليه .

3

 .0أن يكون الخداع في العناصر النافعة لبضاعة والعناصر الداخلة في تركيبها.والمقصود
منه إظهار بيانات خاطئة تدخل في تركيبة المنتوج ،وغير صحيحة تتعلق بتركيب
منتوج معين ،كما تتحدد هذه العناصر إما بالتركيب الذي تحدده اللوائح للمنتوج إن

-1زوبير أرزقي ،حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،فرع المسؤولية المهنية ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،0900 ،ص.000
-2بودالي محمد ،نفس المرجع سابق،ص.07

-3حسين احمد الجندي ،شرح قانون القمع والتدليس والغش ،ط ،0ب دار نشر ،مراكش، 0999 ،ص.69
0

وجدت ،واما بالرجوع إلى بيانات العقد ،واما بالرجوع إلى عناصر متفرقة كالفتورات أو
اإلشهار.

1

 .4أن يكون الخداع في كمية األشياء وفي هذه الحالة إما على العدد أو المقدار أو المعيار
أو القياس أو الكيل ويقصد بعدد البضاعة،اإلحصاء الرقمي لها (مائة،ألف) ،أما مقدار
البضاعة فهو الحساب الكمي لها بحيث ينظر إليها على أساس وحدة واحدة ،كالمحصول
الناتج عن هكتار من القمح كما ويقصد بالقياس بتغير البضاعة ذاتها كما ومقدا ار
باستعمال المقاييس كالمتر والكيلومتر.

2

 .5الخداع في هوية األشياء وذلك بتسليم سلعة مغايرة للتي تم االتفاق عليها في العقد.
فمن خالل نص المادة  009من قانون العقوبات ،وضح المشرع الجزائري متى يتم
التشديد على عقوبة الخداع وهذا عن طريق الحصر ،وذلك برفع العقوبة إلى خمس
( )95سنوات في الحاالت التالية :
_استعمال وسائل احتيالية من اجل خداع المستهلك.
_استعمال بيانات كاذبة.
رابعا :الركن المعنوي لجريمة الخداع:
يقصد بالركن المعنوي ،القصد الجنائي في الجريمة ويعرف بأنه ارتكاب الفعل المادي
المكون للجريمة ،حيث أن جريمة الخداع في القانون الجزائري والقانون الفرنسي هي جريمة
عمديه أي أنه يتطلب لتوافر أركانها ثبوت القصد الجنائي للمتهم ،وبناءا على ذلك ال يعاقب
الجاني إال ثبت لديه قصد الخداع

3.

 .0القصد الجنائي العام.
 -1أحمد رؤوف عبيد  ،شرح قانون العقوبات التكميلي  ،دار الفكر العربي  ،القاهرة ،1969,ص.000
 -2عبد الحكيم بوقرين ،الجرائم الماسة بأمن وسالمة المستهلك ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي وعلم
اإلجرام ،كلية الحقوق ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان0909/0990 ،م,ص.71
-3مبروك ساسي ،الحماية الجنائية للمستهلك ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية ، ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،قسم العلوم القانونية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة0900/0909 ،م ,ص .05
09

يعرف بأنه ارتكاب الجاني لفعل المادي المكون للجريمة مع العلم بأنه معاقب عليه قانونا
وأن تتجه إرادته إلى فعله والى آثاره ،ولذلك فإن القصد العام يقوم على عنصرين ،األول
هو العلم بأن الفعل مخالف للقانون والعنصر الثاني هو إرادة الفعل.
 .0القصد الجنائي الخاص.
يقصد به اتجاه الفاعل إلى وضع السلعة المقلدة في التداول على أنها سلعة أصلية ،فالقصد
الجنائي في جريمة التقليد مثال اتجاه نية المجرم إلى وضع السلعة المقلدة في التداول وكذلك
إرادته التخلص من حيازة السلعة الغير السليمة بحيث تتداول في المجتمع استقالال عن تدخله.
فال يلزم توافر القصد الجنائي الخاص في جريمة السلعة المقلدة في جريمة حيازة السلعة
المغشوشة ،يلزم إن تكون الحيازة بهدف التعامل ووضعها في التداول

.1

الفرع الثاني :جنحة الغش التجاري:
نص المشرع الجزائري في المادة  000من قانون العقوبات على جريمة «التدليس في
المواد الغذائية والطبية» ،والتي هي منقولة على المادة  0منن قانون  0095الفرنسي ،وأصبحت
حاليا تشكل المادة  000-0من قانون االستهالك الفرنسي.
أوال :تعريف الغش:
تعريف محكمة النقض الفرنسية بأنه«:كل لجوء إلى التالعب أو المعالجة غير المشروعة،
التي ال تتفق مع التنظيم ،وتؤدي بطبيعتها إلى التحريف في التركيب المادي للمن.

2

عرفه الفقه بأنه «:فعل عمدي ايجابي ينصب على سلعة مما يعنيه القانون ويكون مخالفا
للقواعد المقررة له في التشريع أو في أصول الصناعة متى كان من شانه أن ينال من خواصها
أو فائدتها أو ثمنها وبشرط عدم علم المتعاقد اآلخر به ».3

-1حساني علي ،اإلطار القانون لاللتزام بالضمان في المنتجات ،دراسة مقارنة ،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون
الخاص ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان0900/0900 ،م،ص.05
-2بدوالي محمد ،مرجع سابق،ص.07

-3عبد الفتاح مراد ،شرح تشريعات الغش ،ب ط ،د ار الكتاب والوثائق المصرية ،مصر ،سنة ،0006ص.66
00

كما عرفه الفقه أيضا بأنه« :كل تغيير أو تعديل أو تشويه يقع على الجوهر أو التكوين
الطبيعي لمادة أو سلعة معدة للبيع ويكون من شأن ذلك النيل من خواصها األساسية أو إخفاء
عيوبها أو إعطائها شكل أو مظهر سلعة أخرى يختلف عنها في الحقيقة ،وذلك بقصد االستفادة
من الخواص المنسوبة أو االنتفاع بالفوائد المستخلصة والحصول على فارق الثمن.1
ثانيا :محل جريمة الغش
لقد نص المشرع الجزائر في المادة  000من القانون الجنائي على محل جريمة الغش
موضحا ذلك عن طريق حصر األفعال المجرمة ونوع المنتوج والقصد الجنائي والعقوبة المقررة
لكل جريمة،على أنه«يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من  090999دج إلى
 09990999دج كل من:
 .0يغش مواعد صالحة لتغذية اإلنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتجات
فالحيه أو طبيعية مخصصة لالستهالك.
 .0يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد صالحة لتغذية اإلنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو
مشروبات أو منتجات فالحيه أو طبيعية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة.
 .0يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية اإلنسان أو
الحيوانات أو المشروبات أو منتجات فالحيه أو طبيعية أو يحث على استعمالها بواسطة
كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعالنات أو تعليمات مهما كانت»
ثالثا :الركن المادي لجريمة الغش

.2

3

ويتجلى ذلك في نص المادة  000من قانون العقوبات من خالل األفعال المادية
المحددة على وجه الدقة ،والتي يمكن إيجازها في إنشاء مواد أو ضائع مغشوشة،و التعامل في
-1أحمد محمد محمود علي خلف ، ،مرجع سابق،,ص.000
 -2المادة  000من قانون العقوبات الجزائرية,
 - 3صياد الصادق ،حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم  ،90/90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،مذكرة مقدمة
لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية واإلدارية ،تخصص قانون أعمال؟ ،كلية الحقوق ،جامعة قسنطينة 0900/900 ،0م،

ص00

00

هذه البضائع وكذلك المعاملة في مواد مخصصة للغش وحتى التحريض على ذلك ،كما يمكن
تحليله بإيجاز

:1

 .0إنشاء مواد أو سلع مغشوشة :والمقصود به كل تغيير أو تشويه يقع على جوهر المادة
أو تكوينها الطبيعي سواء بتغيير عناصر الشيء ذاته أو خلطه بمنتجات أخرى ،أو
تعديل في شكله النهائي ،كما يفترض في هذه الحالة تدخال بشريا.
 .0طرق و وسائل الغش و يتمثل في الغش بالخلط أو باإلضافة للبضاعة :والقصد منها
ذلك خلط المنتوج بمادة أخرى مغايرة عنها في الكم والكيف ،أو بمادة من نفس الطبيعة
لكن بأقل جودة ،ويكون هذا الخلط غير مرخص به قانونا وغير مطابق للعادات
التجارية.ويقصد به سلب أو نزع جزئ أو كل من العناصر الجوهرية أو النافعة للمادة مع
احتفاظه بنفس تسميتها ،ويشترط هنا أن تترك للسلعة المظهر الخارجي الذي يوحي
باعتبارها السلعة األصلية ومع ذلك ال ينفي وقوع الغش علم المستهلك به.

 -1بودالي محمد ،مرجع سابق،ص.00

 -2عبد الحليم بوقرين ,مرجع سابق،ص29
00
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ثالثا :الركن المعنوي لجريمة الغش
يتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الغش واقامة
الدليل على علمه به أي أنه يعلم كل العلم أن ما يقوم به من تزييف أو تغيير للسلعة وذلك
بإضافة مواد خاصة لها بعد أن كانت سليمة كما يخضع هذا القصد الجنائي في إثباته لسلطة
االتهام التي تأتي بالدليل على علم الجاني بهذا الغش وانه هو من قام به ولما كانت جريمة
الغش يقوم بها في الغالب الصانع أو المنتج أو الشخص الذي قام بتحويل السلعة ،فإنها ترتكب
داخل المؤسسات التجارية والصناعية لذلك جرت العادة للفقه والقضاء بصدد إثبات توافر القصد
الجنائي إلى التفرقة من بين الصانع والمنتج من جهة والبائع من جهة أخرى.

1

حيث يتوافر القصد الجنائي بالنسبة للمنتج أو الصانع مع العلم بالصلة الغير مشروعة
لعملية الغش ،ويكفي لقيام هذه المسؤولية إثبات قيامه بتغيير المنتوج المغشوش والعلم بأن هذا
المنتوج موجه للبيع،أما بالنسبة للبائع فيستلزم القصد الجنائي إثبات توافر العلم فعال لدى البائع
مع استبعاد اإلثبات بالقرائن.

2

الفرع الثالث:جريمة الحيازة لغرض غير مشروع:
أوال :تعريف جريمة الحيازة لغرض غير مشروع
تعريف محكمة النقض المصرية بأنها« :استئثار بالشيء على سبيل التملك
واالختصاص وال يشترط فيها االستيالء المادي ،بل يعتبر الشخص حائ از ولو كان محرز
الشيء شخصا آخر نائبا عنه»

.3

فالحيازة في القانون الجنائي يستوي فيها اصطالحا الحيازة والتملك ،فالنص هنا يعاقب
من توجد لديه سلعة مغشوشة أو فاسدة بدون النظر إلى الحيازة القانونية ودون البحث فيما إذا
1

مزاري عائشة ،عالقة قانون حماية المستهلك بقانون المنافسة ،مذكرة لنيل شهادة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
جامعة وهران ،0900 ،ص.006

-2مبروك ساسي ،مرجع سابق0909 ،,م،ص.00
- 3عجلة الجياللي ،منازعات العالمات الصناعية والتجارية ،مجلة دراسات قانونية ،تصدر عن مركز البصرة للبحوث واالستثمار
والخدمات التعليمية ،العدد ،0الدار الخلدونية ،للنشر والتوزيع ،الجزائر،0992 ،ص.000
00

كان مالكا لها أم ال ،ودون البحث في صحة هذه الملكية ،فغاية المشرع قمع كل ما من شأنه،
أن يؤدي إلى الغش.
ثانيا :أركان جنحة الحيازة لغرض غير مشروع.
-1الركن الشرعي:
المادة  000من ق ع ج و الذي ينص على انه ""يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثالث
سنوات و بغرامة من  09990إلى  099999دج كل من يحوز دون سبب شرعي ،سواء مواد
صالحة لتغذية اإلنسان أو الحيوانات أو المشروبات أو منتجات فالحيه أو طبية يعلم أنها
مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة ،سوى مواد طبية مغشوشة  ،مواد خاصة تستعمل في غش مواد
صالحة لتغذية اإلنسان أو الحيوانات أو المشروبات أو منتجات فالحيه أو طبية ،سواء موازين
أو مكاييل خاطئة أو آالت أخرى غير مطابقة تستعمل في وزن أو كيل السلع"".
 -0الركن المادي:
رجوعا إلى المادة  000من قانون العقوبات الجزائري فقد عاقب بالحبس والغرامة المالية،
لكل من يحوز دون سبب شرعي السلع التالية عن سبيل الحصر:
 سواء مواد صالحة لتغذية اإلنسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فالحيه ،أوطبيعية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة.
 سواء مواد طبية مغشوشة. سواء مواد خاصة تستعمل في غش مواد صالحة لتغذية اإلنسان أو الحيوانات أومشروبات أو منتجات فالحيه أو طبية -.سواء موازين أو مكاييل خاطئة أو آالت أخرى
غير مطابقة تستعمل في وزن أو كيل السلع فالغاية من هذه الحماية هي الحيلولة دون
ارتكاب جرائم الخداع والغش والتدخل قبل وقوع الجريمة

 -1المادة 000من ق ع ج.
05

1 .

فلقيام هذه الجريمة يجب أن ال تكون هذه السلع بأماكن مخصصة للتجارة أو أماكن ملحقة
بها ألنه اأن كانت كذلك كنا بصدد جريمة الغش أو جريمة عرض أو وضع للبيع أو بيع مواد
مغشوشة ،كما اوجب القانون كذلك كون هذه األشياء لغرض غير مشروع

.1

واذا كان المشرع المصري قد أوجب أن تكون الحيازة بقصد التداول فالمشرع الجزائري
إكتفيا بشرط الحيازة لغرض غير مشروع  ،حيث أن الغرض غير المشروع هو التعامل في
المواد المغشوشة أو الفاسدة ،وهو نوع من االفتراض الذي يتنافى مع حالة كون الحيازة كانت
لغرض مشروع ،كاستعمالها إلطعام الحيوان أو للقيام بتجارب علمية واالعتقاد بعدم اإلضرار.2
-3الركن المعنوي لجريمة:
أن جريمة الحيازة من الجرائم العمدية التي تتطلب القصد الجنائي لقيامها وهو العلم
واإلرادة ،في هذه الجريمة ال بد أن يكون الجاني على علم بأن المواد التي بحوزته هي مغشوشة
أو فاسدة أو سامة وبصفة عامة تمثل حضورها عند استهالكها ،كما يشترط هذا العلم وقت
ارتكاب الفعل المادي للحيازة.
أما إذا جهل المتهم الغش أو فساد البضاعة بداية الحيازة ،ثم عمل به واستمر حائ از لها
فان القصد الجنائي يتوافر في الجريمة ،أما في حالة جهله فإنه ينتفي القصد الجنائي ،أما
النص المادة  000الفقرة  0من القانون اإلجراءات الفرنسية يشترط العلم بحيازة مواد مغشوشة
مخصصة لتغذية اإلنسان أو الحيوان أو منتجات زراعية أو طبيعية إذا كانت مغشوشة أو أما
حيازة وسائل الغش كالمكاييل واألجهزة األخرى المخصصة لوزن أو قياس البضاعة فال يشترط
فيهما العلم لقيام الجريمة ،ومن األدوية نظ ار لطبيعتها الخطرة .

 -1بودالي محمد ،مرجع سابق،ص.02
-2حسين احمد الجندي ،مرجع سابق ،ص.009
 -3ولد عمر طيب ،مرجع سابق ،ص.050
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المطلب الثاني:
الجرائم الماسة بالمستهلك في بعض القوانين الخاصة.
زيادة على القوانين العامة المتمثلة في قانون العقوبات  ،أصدر المشرع الجزائري عدة
قوانين خاصة تختص في حماية المستهلك وحيث أنه ليس من السهل حصرهم لتعددهم  ،لذلك
ارتأيت أن أذكر أهمهم

مباشرة بالمستهلك وأساسهم

قانون رقم  90/90المتعلق بحماية

المستهلك وقمع الغش  ،وسنوضح ذلك في الفرع األول .إلى جانب ذلك ،أحاط المشرع حماية
المستهلك بالقانون رقم  90/90المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وكذلك أحكام
القانون  90/90والمتعلق بالمنافسة ما سنتطرق إليه على التوالي في الفرع الثاني و الثالث.
الفرع األول :الجرائم الماسة بالمستهلك في قانون حماية المستهلك و قمع الغش.
يسعى المشرع دوما إلى تحقيق التوازن بين المتدخل كطرف أساسي في العقد والمستهلك
كطرف ضعيف ،وذلك من خالل إلقاء المزيد من االلتزامات على عاتق المتدخل ،وهذا من
خالل القواعد المنصوص عليها في القانون رقم  90/90المتعلق بحماية المستهلك ،وقمع الغش
لذلك سوف نتطرق إلى الجرائم من خالل الفروع التالية:
أوال :عدم االلتزام بالضمان:
يتمثل االلتزام بالضمان في عدم التعرض واالستحقاق وضمان العيوب الخفية في المنتوج
أو الخدمة المعروضة لالستهالك ،والذي يمثل مسؤولية المتدخل في حالة ظهور ما يخالف
حقيقة هذا الضمان الخاص بالمنتوج.فالسلعة قد تحدث نوعين من اإلضرار بسبب ما يعتريها
من عيوب ،األضرار المادية واألضرار الصحية.

1

 -1عبد المنعم موسى ابراهيم،حماية المستهلك ( دراسة مقارنة)  ،ط،0منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،
لبنان0997،ص .020
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:0الضمان القانوني:
لقد جاءت إلزامية الضمان في المواد  05-00-00إلى  06من قانون بحماية المستهلك
وقمع الغش.

1

أما المادة الثانية من نفس القانون عرفت الضمان بأنه« :الضمان التزام كل متدخل خالل
فترة زمنية معينة ،في حالة ظهور عيب في المنتوج ،باستبدال هذا األخير أو إرجاع ثمنه أو
تصليح السلعة أو تعديل الخدمة على نفقته».2
كما دعم المشرع الجزائري إلزامية الضمان بالمرسوم التنفيذي رقم  066/09المؤرخ في
 05سبتمبر  ،0009وذلك في المادة  00والتي تلزم المحترف بضمان تسليم المنتوج للمستهلك
خالي من كل عيب وكذلك إمكانية تجريب المنتوج وذلك وفق الشروط التي يمليها هذا المرسوم
وفي حالة ظهور عيب عند استعمال المنتوج من طرف المستهلك يكون المتدخل الضامن ملزم
إما بإصالح المنتوج أو استبداله بغيره من نفس الصنف أو إعادة ثمنه وهذا وفق شروط وآجال
معينة.
كما أن موضوع الضمان جاء مضمون المادة  0/00من القانون  90/90على أنه
«:يستفيد كل مقتن ألي م نتوج سواء كان جهاز أو أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أي مادة
تجهيزية من الضمان بقوة القانون ويمتد هذا الضمان أيض إلى الخدمات»  ،حيث من خالل
هذه المادة أراد المشرع إطالق الضمان ليشمل أي منتوج قبل إن تمهد إلى تخصيص بعض
المنتجات ،سواء كان جها از أو أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة...
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 -1أحكام المواد من  00إلى  06من قانون  90/90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
-2علي بولحية بن خميس ،القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري ،دار الهدى ،عين
مليلية ،الجزائر ،سنة 0999ص.00

 -3سليم سعداوي ،حماية المستهلك الجزائر نموذج  ،ب ط  ،دار الخلدونية للنشر ،الجزائر،2009 ،ص.09
02

: 2الضمان اإلتفاقي:
تقوم هذه الضمانات باتفاق أطراف العقد ،أو بيع المتدخل والمستهلك يرى الفقه في وقت
مضى أن الضمانات االتفاقية ليست إال نوع من التعديل والتوسع في الضمانات القانونية لعيوب
الخفية فان استقاللية هذين النوعين من الضمانات أصبحت اآلن أمر مسلم به.1
فعمال بالمادة  06من المرسوم التنفيذي  066/09والتي تنص على جواز منح المستهلك
ضمانا إتفاقيا يحقق له بعض المزايا مقارنة باألحكام التشريعية مع مراعاة مدة الضمان التي ال
تقل عن  6أشهر ابتداء من تاريخ التسليم.إما الحديث باالتفاق على اإلعفاء من الضمان فاألمر
غير وارد في هذا المرسوم حسبما نصت المادة العاشرة منه بأنه يبطل كل شرط بعدم الضمان
ويبطل مفعوله

.2

كذلك نص المشرع الجزائري في المادة  00من القانون  90/90على تقديم الضمان
فيصبح تقديم الضمان من طرف المتدخل بمقابل أو مجانا .حيث من خالل ما تقدم يتبين أن
المشرع الجزائري قد شجع على الضمان االتفاق الذي يهدف إلى توسيع مجال الضمان
باإلضافة إلى الحماية القانونية التي فرضها القانون.3
 :0شهادة الضمان:
يكون المتدخل ملزما لتقديم شهادة الضمان التي تكون مرفقة للمنتوج والتي تحمل أوصاف
المنتوج وشروط تنفيذ الضمان.
حيث عمال بنص المادة  00من المرسوم التنفيذي السالف الذكر رقم  066/09والتي
ألزمت المتدخل بذكر البيانات التالية:

 -1محمد السيد عمران،حماية المستهلك أثناء تكوين العقد,منشاة المعارف ,اإلسكندرية’ ط، 0026 ,0ص.090
 -2منادي مليكة ،مداخلة بعنوان حماية المستهلك أثناء تنفيذ العقد في القانون الجزائري ،ورقة مقدمة للملتقى الوطني الرابع حول
«حماية المستهلك  ،تشريعات ووقائع » يوم  00و 00افريل  0992بالمركز الجامعي موالي سعيدة ،سنة ،0992ص. 5

 -3صياد الصادق ،مرجع سابق ,ص.60

00

 اسم الضامن وعنوانه. نوع الضمان. شروط تشغيل المنتوج. رقم الفاتورة وتاريخها. نوع المنتوج ( صنفه  ،رقمه التسلسلي). سعر المنتوج. مدة الضمان. المتنازل له بالضمان عند االقتضاء. العبارة اآلتية" :يطبق الضمان القانوني في كل األحوال".كما يجب إن يحرر دليل االستعمال باللغة العربية ولغة أجنبية أخرى كما ألزم المشرع
المتدخل بذكر البيانات التالية على دليل االستعمال:
 الرسم البياني الوصفي للجهاز. التركيب والتنصيب واالستعمال والصيانة. التعليمات األمنية. صورة أو رسما للنموذج المضمون.1 :0آثار االلتزام بالضمان:
لقد وفق المشرع بين مصلحة المتدخل من جهة والمستهلك من جهة أخرى ،أين منح
للمنتج ثالثة أنواع لتنفيذ الضمان ،وهذا عمال بنص المادة  0/0من قانون رقم  90/90وذلك
بطلب من المستهلك ،وفي اآلجال القانونية وذلك بتصليح أو استبدال المنتوج أو إرجاع ثمنه:

 -1المادة  60المرسوم التنفيذي رقم 600 /06المؤرخ في .5006/60/51المتعلق بضمان
المنتجات و الخدمات.
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أ .إصالح المنتوج :نصت على ذلك المادة  96من المرسوم التنفيذي  066/09على انه:
« يجب على المحترف في جميع الحاالت إن يصلح الضرر الذي يصيب األشخاص أو
األمالك.»...
ب .استبدال المنتوج :المادة  97من المرسوم التنفيذي  066/09على انه  «:يجب على
المحترف أن يقوم باستبدال المنتوج إذا بلغ عيبه درجة خطيرة تجعله غير قابل
لالستعمال جزئيا أو كليا على الرغم من إصالحه ،وتكون النفقة على حساب المنتج».
ج .رد الثمن :عند استحالة اإلصالح أو االستبدال المنتوج ،فان المنتج ملزم برد الثمن دون
تأخير وحسب الشروط المحددة في العقد.
د .تعديل الخدمة والخدمة ما بعد البيع.
 تعديل الخدمة :قد يختلف األمر بالنسبة لتعديل الخدمة في مجال الخدمات ومجالالمنتوج والسلع حيث يستفيد المستهلك من تعويض أو تغيير للخدمة لصالحه ،كان يتم
تعويضه عن التقصير في النقل بإضافة أيام أخرى في النزل ،وهذا ما أراد المشرع توضيحه
في المادة  00من القانون  « 90/90يجب على المتدخل خالل فترة الضمان
المحددة....تعديل الخدمة على نفقته»

.1

 خدمة ما بعد البيع :لقد نصت المادة  06من القانون  90/90على الخدمة ما بعد البيعوبعد انقضاء مدة الضمان المحددة أو في الحاالت التي ال يمكن للضمان أن يلعب دوره،
ففي هذه الحالة يكون المنتج ملزم بضمان صيانة وتصليح المنتوج المعروض في السوق،
حيث ترتكز خدمة ما بعد البيع على توفير وسائل مواتية لعناية بالمنتوج وعلى تدخل عمال
تقنيين مؤهلين ،وتوفير قطع غيار موجهة للمنتجات المعينة.2

 -1صياد الصادق ،مرجع سابق ،ص.66

 -2فدوى قهواجي ،ضمان عيوب البيع فقها و قضاءا ،د ار الكتب القانونية ،القاهرة ،سنة ،ص.05
00

من المالحظ أن طلب الضمان أو الخدمة ما بعد البيع ،يمثل نسبة قليلة عند المستهلكين
وقد تقتصر على بعض المنتجات القليلة فقط ،كالسيارات أو أجهزة التلفاز ،وهو ما أدى إلى
استغالله من طرف المتدخلين في جعل هذا االلتزام وسيلة للدعاية عن منتجاتهم ،فيضعون
خدمة ما بعد البيع متوفرة على إعالناتهم والهدف من ذلك إغراء الزبائن وجرهم لالستهالك
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 _ 5دعوى الضمان:
برغبة من المستهلك يستطيع التقدم إلى المتدخل في حال ظهور عيب في المنتوج لتنفيذ
الضمان ما لم يكن هناك اتفاق تحالف ذلك ،وذلك في اآلجال أو الحاالت المتفق عليها ،وعلى
المحترف القيام بالتزامه بالضمان في اجل محدد مع المشتري ،وفي حالة عدم وجود اتفاق يتم
تحديد هذا األجل بـ  7أيام ابتدءا من تاريخ طلب تنفيذ االلتزام بالضمان.
وفي حالة تماطل المتدخل أو تقصيره بعد مرور المدة المحددة يجوز للمستهلك رفع دعوى
قضائية أمام الجهة المختصة في اجل أقصاه سنة ،هذه الحالة أصبح الضمان من النظام العام
بموجب قواعد آمرة .

2

ثانيا:عدم اإل لزام بإعالم المستهلك:
إهتم المشرع الجزائري بفكرة اإلعالم و أهميته بالنسبة لمصلحة المستهلك ،وقد أدرج ذلك
في نص المادة  097من القانون المدني الجزائري و التي تتطلب تنفيذ العقد بحسن النية طبقا
لما اشتمل عليه ،وعلى هذا يقع على المتدخل و اجب النزاهة في تنفيذ العقد

3

 كما تدخل المشرع الجزائري ،لحماية المستهلك عن طريق نص المادة  02من القانون 90/90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،وذلك بإلزام المتدخل بإعالم المستهلك على
السلع و الخدمات المعروضة لالستهالك ،وذلك بتحرير بيانات الوسم و طريقة االستخدام ودليل

 -1شعباني حنين ،مرجع سابق،ص.79
 -2حليمي ربيعة ،ضمان اإلنتاج والخدمات ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،سنة ،0990
ص.006

-3لحسين بن الشيخ آث ملويا  ،مرجع سابق،ص.000
00

االستعمال و شروط الضمان وفقا لما نص عليه التشريع ،كما أن المشرع الجزائري ألزم
المتدخل بواجب تحديد السعر الحقيقي وعرضه بدون لبس من خالل قانون المنافسة  ،كما نص
المشرع من جهة أخرى على منع الغش وذلك في المادة  67من األمر .96-05

1

كما كرس الحق في اإلعالم بالقانون رقم  90 /90المحدد للقواعد المطبقة على
الممارسات التجارية.
 -0تعريف اإلعالم.
عرفته المادة  90من القانون العضوي رقم  95 -00المتعلق باإلعالم بقولها :يقصد
بأنشطة اإلعالم ،في مفهوم هذا القانون العضوي ،كل نشر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو
آراء أو أفكار أو معارف ،عبر أية وسيلة مكتوبة أو مسموعة أو متلفزة أو إلكترونية ،وتكون
موجهة للجمهور أو لفئة منه.

2

أما بالنسبة لحماية المستهلك :فقد عرف اإلعالن بأنه« :كل ما يستخدمه التاجر لحفز
المستهلك على اإلقبال على سلعته سواء تم ذلك بالوسائل المرئية أو المسموعة أو المقروءة،
وهو ما يسمى بـ " اإلعالن االستهالكي" أما الدعاية التجارية فهي صورته لإلعالن التجاري
الذي يصل فيه المعلن إلى أقصى الحدود في ترويج وتسويق السلع والخدمات ،و األدوات
اإلعالنية كثيرة منها الصحيفة و السمعية والبصرية والثابتة والمتنقلة

»3

 -2أهمية الوسم في إعالم المستهلك:
إن حاجة المنتج و الموزع و المتدخل التجارية من جهة و حاجة المستهلك إلشباع
حاجاته االستهالكية تجعل خضوع الطرفين لروابط تعاقدية قد تمثل إخالل ملموس يعكس
خضوع المستهلك لسيطرة المنتج والموزع ،وبالتالي ال بد أن يتضرر حق المستهلك في العلم

 - 1عمر طيب ،مرجع سابق  ,ص70
-2عدنان إبراهيم سرحان ،مرجع سابق،0900 ،ص.02
 3خالد ممدوح إبراهيم ،حماية المستهلك في المعامالت االلكترونية (دراسة مقارنة) ،ب ط  ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،
 ،0997ص.20

00

بحقيقة السلعة وعناصرها و مواصفاتها وصالحيتها ،لذلك كان لزاما على المنتجون و الموزعون
بإعالم المستهلك واخباره على خصائص السلع و الخدمات وما يحيط بها من مخاطر
أ -تعريف الوسم

1.

عرفه المشرع الجزائري في قانون حماية المستهلك وقمع الغش األمر  90 /90في المادة
 90بقوله « الوسم :كل البيانات أو الكتابات أو اإلشارات ،أو العالمات أو المميزات أو الصور
أو التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة ،تظهر على كل غالف أو وثيقة أو الفتة أو سمة أو
ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة موفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها
بغض النظر عن طريقة صنعها» .كما أكد المشرع على إلزامية اإلعالم بواسطة الوسم من
خالل المادة  07قائال « تجنب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة
بالمنتوج الذي يضعه لالستهالك بواسطة الوسم».

2

كما أن القانون المتعلق بتعميم استعمال اللغة العربية نص على ضرورة أن تطبع باللغة
العربية وبعدة لغات والمطبوعات واألكياس واللعب التي تتضمن البيانات وطرق استخدام
وعناصر التركيب وكيفيات االستعمال التي تتعلق على وجه الخصوص بـ:
 المنتجات الصيدالنية والمنتجات الكيماوية. -المنتجات الخطيرة وأجهزة اإلطفاء واإلنقاذ ومكافحة الحرائق.

3

كما ألزم هذا القانون ،أن تكتب باللغة العربية :األسماء ،والبيانات المتعلقة بالمنتجات
والبضائع والخدمات ،وجميع األشياء المصنوعة أو المستوردة أو المسبوقة في الجزائر ،مكن
استعمال لغات أجنبية استعماال تكميليا ،كما نص المشرع الجزائري على ذلك في ا لمرسوم
التنفيذي رقم . 484/95

4

- 1عبد المنعم موسى إبراهيم  ،حماية المستهلك (دراسة مقارنة) ،منشورات الحلبي الحقوقية ،سنة  .0997ص060
 - 2المادة  90من قانون .90 /90
- 3صياد صادق ،مرجع سابق ،ص.75
 - 4ا لمرسوم التنفيذي رقم 484/95

00

ب -إعالم المستهلك في مجال الخدمات:
عرف المشرع الجزائري الخدمة من خالل المرسوم التنفيذي  00/09كما عرفها في قانون
 90 /90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش في المادة  90بأنها :كل عمل مقدم ،غير تسليم
السلعة حتى ولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعوما للخدمة والمقدمة

1.

ج - .إيقاع المستهلك في غلط بشأن خصائص المنتوج:
يمثل االلتزام باإلعالم عن طريق الوسم الجانب اإليجابي لاللتزام المتداخل ويمثل االلتزام
بعدم إيقاع المستهلك في غلط بشأن خصائص المنتوج الجانب السلبي في االلتزام حيث يتحقق
هذا الغش باستعمال إشارة أو عالمة تدخل في اللبس في ذهن المستهلك ،حيث ال يمكن
التفطن إليها في الوقت المناسب مثل عالمة (، (Sonis Sonyحيث برم المشرع الجزائر هذا
السلوك في المادة  92من المرسوم التنفيذي .066 /90

2

ثالثا :عدم االلتزام بأمن وسالمة المنتوج:
إن الهدف من االلتزام بأمن وسالمة المنتوج هو ضمان الوقاية للمستهلك في كل ما
يستهلكه ،وذلك بالعمل على إيقاف الخطر قبل حلوله ،وذلك بوضع التزامات .و إجراءات معينة
على المتدخل .كما أن هذا االلتزام بهدف إلى منع ظهور منتجات ضارة أو خطرة في السوق أو
تقرير مسؤولية المنتج و الموزع الذي يقوم بطرح منتجات تلحق بسبب ما فيها من عيوب،
الضرر لمن يستعملها أو يستهلكها

3.

 -0تعريف االلتزام بضمان سالمة المنتوج :لم يرد أي تعريف فقهي حول موضوع االلتزام
بضمان سالمة المنتوج وكذلك المر بخصوص القضاء وبقصد البحث عن تعريف االلتزام
بضمان سالمة المنتوج يبدوا من جهة أولى أنه يدور حول ثالثة عناصر أساسية:

 -1المرسوم التنفيذي , 00/09و المادة  90من األمر  90 /90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
-2عبد الحكيم بوقرين ،مرجع سابق,ص05
 3العيد حداد ،الحماية القانونية للمستهلك في ظل اقتصاد السوق ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة درجة دكتوراه في القانون (غير
منشورة) ،كلية الحقوق والعلوم اإلدارية ،جامعة بن عكنون ،الجزائر ،سنة ،0992ص.006
05

 أنه التزام مهم يستوجب بيان طابعه وأطرافه. أنه التزام يتعلق بالسالمة ،فالمساس بسالمة المستهلك في جسده وأمواله هو أساسالمسؤولية عما تحدثه المنتجات المعينة.
-

أنه يتعلق بمنتجات في إطار دراستها ،على الرغم من أنه يشمل أيضا الخدمات فألجل
تعريف االلتزام بضمان وسالمة المنتوج يجب االستناد إلى نطاقه

1.

 -2نطاق تطبيق االلتزام بالسالمة من حيث الموضوع:
أ -نطاق تطبيق االلتزام بالسالمة في مجال السلع ( المنتجات):
لقد عرفت المادة  90من القانون  90 /90وقمع الغش في المنتوج بأنه «:كل سلعة أو
خدمة يمكن أن تكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا» .في هذه المادة نالحظ أن المشرع لم
يفرق بين السلعة كشيء مادي والخدمة .كما عرف السلعة في نفس المادة بأنها «:كل شيء
مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا».

2

كما عرفت السلعة في المادة  90من المرسوم  00 /09المتعلق برقابة الجودة و قمع
الغش بأنها « :كل شيء منقول مادي يمكن أن يكون موضوع معامالت تجارية»
من خالل هذا االستعراض للتعريفات التي وضعها المشرع للمنتوج أو السلعة أنها غير
موحدة مما قد يؤدي إلى بعض الغموض في عدد تطبيقها.

3

ب-نطاق تطبيق االلتزام بالسالمة في مجال الخدمات:
لقد عرفت المادة  90من القانون  90 /90الخدمة بأنها «كل عمل مقدم غير تسليم
السلعة ،حتى ولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة».

-1حسين الماجي ،المسؤولية الناشئة عن المنتجات المعيبة في ضوء أحكام التوجيه األوروبي ،ط ،0د ار النهضة العربية ،القاهرة،
سنة ،0002ص.02
- 2القانون رقم 90/90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
-3جرعود جرعود الياقوت ،عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري ،بحث شهادة الماجستير ،فرع العقود والمسؤولية،
كلية الحقوق ،بن عكنون ،جامعة الجزائر0990/0990 ،م،.ص76
06

كذلك عرفته المادة  90من المرسوم التنفيذي رقم  00 /09المتعلق برقابة الجودة وقمع
الغش الخدمة بأنها« :كل مجهود يقدم ما عدا تسليم المنتوج ولو كان هذا التسليم ملحقا
بالمجهود المقدم أود عماله» .من خالل هذه التعريفات يفهم أن المقصود من الخدمة هي التي
تشمل جميع ال نشاطات ماعدا تسليم المنتوج ،أي يعتبر المجهود الذي يقدم مختلفا على األشياء
المادية ،وهكذا كل االدعاءات تدخل ضمن الخدمة

1

 -3أساس ومضمون االلتزام بالسالمة:
أ-إلزامية سالمة المواد الغذائية:
أن أغلب نفقات الميزانية العائلية تنفق على المواد الغذائية ،كما أن استهالكها يكون
مباشرة مع جسم اإلنسان حيث ال تظهر صالحيتها إال بعد استهالكها فاستهالكها مرتبط ي
حق اإلنسان في الحياة وسالمة البدن ،وحماية الصحة العامة بحماية وحفظ المواد الغذائية،
ويترتب االعتداء عليها ما يترتب على االعتداء على الحقوق األساسية األخرى.

2

جاء وجوب إلزام السالمة في المادة  90من القانون  90 /90على أنه «:يجب على كل
متدخل في عملية وضع المواد الغذائية لالستهالك ،احترام إلزامية سالمة هذه المواد و السهر
على أن ال تضر بصحة المستهلك».
ب -عدم عرض للبيع مواد غذائية بها مواد ملوثة بكمية غير مقبولة المادة.95
ج -احترام شروط النظافة و النظافة الصحية.
د -سالمة األغذية من المواد المالمسة لها.

-1المرجع نفسه ،ص.25
-2محمد محمد عبده إمام ،الحق في سالمة الغذاء من التلوث في البيئة ،دراسة مقارنة في القانون اإلداري ،د ار الجامعة الجديدة
لنشر  ،اإلسكندرية ،سنة ،0990ص.66

07

أثبتت الدراسات أن هناك تفاعالت داخلية تحدث بين مادة العبوات البالستيكية واألطعمة
التي بداخلها ،وخاصة إذا كانت من األطعمة التي يسهل ذوبان مادة البالستيك فيها نتيجة
درجة الح اررة المحيطة بالعبوة وبداخلها.

1

رابعا :عدم االلتزام بالمطابقة:
وقد جاء القانون 90/ 09المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش موضحا لاللتزام بالمطابقة
بناء على الفصل الثالث من هذا القانون ،وأكد بناء على المادة الحادية عشر منه على وجوب تلبية
كل منتوج معروض لالستهالك للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه ونشأة
ومميزاته األساسية وتركيبة ونسبة مقوماته الالزمة وهويته وكمياته وقابلي ته لالستعمال واألخطار
الناجمة ع استعماله.كما يستجيب المنتوج أيضا للرغبات المشروعة من حيث مصدره والنتائج
المرجوة منه والممي ازت التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعة والتاريخ األقصى الستهالكه
وكيفية استعماله وشروط حفظه واالحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجريت عليه

2

الفرع الثاني  :جرائم مخالفة أحكام قانون الممارسات التجارية الجرائم المتعاقبة بالممارسات
المقيدة للمنافسة
ثانيا :جرائم مخالفة أحكام قانون الممارسات التجارية.
- 0جنحة عدم اإلعالم باألسعار والتعريفات:
تعاقب المادة  00من القانون  90/90المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات
التجارية

كل متدخل على جنحة عدم اإلعالم باألسعار والتعريفات وذلك عند مخالفه ألحكام

المواد  0و 6و 7من هذا القانون.

 -1المادة ،00القانون رقم 90/90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
- 2حساني علي ،مرجع سابق,ص .26

02

-0عدم اإلعالم بشروط البيع:
تعاقب المادة  00من القانون  90/90المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات
التجارية

كل متدخل على جنحة عدم اإلعالم بشروط البيع و ذلك عند مخالفه ألحكام المادة

 2و 0من هذا القانون.
جنحة عدم الفوترة وعدم تطابقها.تعاقب المادة  00من قانون  90/90بتحديد القواعد
المطبقة على الممارسات التجارية

كل متدخل على جنحة جنحة عدم الفوترة و وذلك عند

مخالفه أحكام المواد  09و 00و 00من هذا القانون .وكذلك المادة  00على عدم تطابقها.

1

-3جنحة الممارسات التجارية:
نصت المادة  05من القانون  90/90على جنحة الممارسات التجارية الغير شرعية ،وهذا
عند مخالفة أحكام المواد  00 ،02 ،07 ،06 ،05و 09من هذا القانون .كما نصت المادة 06
من نفس القانون على جنحة ممارسات األسعار الغير شرعية و هذا عند مخالفة أحكام المواد
 00و00مكرر و 00من هذا القانون ،كذلك نصت المادة  06من نفس القانون على جنحة
ممارسات األسعار الغير شرعية و هذا عند مخالفة أحكام المواد  00و00مكرر و 00من هذا
القانون .أما المادة  07من القانون من نفس القانون تنص على جنحة الممارسات التجارية
التدريسية وهذا عند مخالفة أحكام ا لمواد  00و 05من هذا القانون .
وأخي ار تنص المادة  02من هذا القانون على جنحة ممارسات تجارة غير نزيهة وممارسات
تعاقدية تعسفية و هذا عند مخالفة أحكام المواد  00 ،02، 06،07من 2هذا القانون.

 -1مادتي  06و  07من قانون  90/90المحدد لقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
 - 2المادة 05و06و07و 02من من قانون .90/90

00

ثالثا :الجرائم المتعاقة بالممارسات المقيدة للمنافسة والتجمعات:
-0جنحة الممارسات المقيدة للمنافسة.
نصت المادة  56من قانون  00/92المعدل والمتمم لألمر رقم  90/90المتعلق بالمنافسة
على جنحة الممارسات المقيدة للمنافسة و هذا عند مخالفة أحكام المادة  00من هذا األمر.
_2جنحة المساهمة بصفة احتيالية في تنظيم الممارسات المقيدة لمنافسة:
تنص المادة  57من قانون  00/92و هي المساهمة بصفة احتيالية من طرف شخص
طبيعي في تنظيم الممارسات المقيدة للمنافسة وفي تنفيذها

 - 1مادتي  56و 57من نفس المرجع.
09

1.

المبحث الثاني:
الهيأة المكلفة بحماية المستهلك جزائيا
في إطار مكافحة الجريمة بشكل عام و الضارة بالمستهلك بشكل خاص قامت الدولة
بوضع العديد من الهيآت تمثلت أساس في و ازرة التجارة و جميع فروعها و كذلك المركز
الوطني للتقييس وكذا المخابر المركزية زيادة إلى الهيآت الغير الرسمية زيادة إلى الهيآت
القمعية والتي رأيت أن أتناولهم بما لهم من عالقة للحماية الجزائية  ،وهما على التوالي دور
السلطة القضائية في حماية المستهلك  ،ثم البحث و المعاينة من طرف أعوان الغش و هذا في
المطلب الثاني.
المطلب األول:
دور السلطة القضائية في حماية المستهلك
إذا كانت اإلدارة المختصة تتمتع بصالحية إيقاف مثل هذه الممارسات ،فإنها ال تتمتع
بسلطة توقيع الجزاء المادي الملموس على المحترف ،متى تسبب بسلوكه في المساس
بالمستهلك ،لهذا فالسلطة القضائية تمثل السلطة الوحيدة التي لها صالحية متابعة وقمع
المخالفون متى شكلت سلوكياتهم مخالفة تمس بالمستهلك.

1

الفرع األول :آليات تحريك الدعوى العمومية
يتم تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة حيث أنها ال يمكنها القيام بذلك إال
بناءا على شكوى المستهلك المضرور أو عن طريق صالحيات الضبط القضائي أو بناءا عن
إحالة الملف من اإلدارة المكلفة بحماية المستهلك.

 -1حمالجي جمال ،مرجع سابق ،ص51 .566
00

أوال  :رفع الدعوى للمحكمة الجزائية من طرف المستهلك
يخول القانون للمستهلك المتضرر رفع الدعوى أمام محكمة الجنح أو المخالفات وذلك
بإيداع عريضة يعرض فيها بيان الوقائع وصفة المضرور والضرر الذي أصابه ،ويتم توجيه
هذه العريضة إلى رئيس المحكمة ،كما اشترط قانون اإلجراءات الج ازئية في حالة اإلدعاء
المباشر استصدار اإلذن من وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة ،وهذا ما نصت عليه
المادة  007مكرر.
بعد تلقي النيابة العامة لهذه الدعوى  ،تنظر في الضرر وتحدد ما إذا كان منصوصا
عليه في قانون العقوبات ،سواءا مخالفة أو جنحة أو جناية ،وتقرر النيابة العامة في تكليف
المتضرر بالحضور ،كما يجب على المدعي أن يعين موطنا في دائرة اختصاص المحكمة التي
تقوم بتكليف المتهم بالحضور.
 حالة اإلدعاء المدني من طرف المستهلك المتضرر أمام قاضي التحقيق
أجازت المادة  70من قانون اإلجراءات الجزائية ما يلي " :يجوز لكل شخص متضرر
من جناية أو جنحة أن يدعي ،بأن يتقدم بشكوى أمام قاضي التحقيق المختص" ،وتعد هذه
الحالة الطريقة الشائعة لدى المستهلك المتضرر عند رفع الدعوى ،والهدف من ذلك الحصول
على حماية أكبر

1.

أقصاه  95أيام إلبداء رأيه ،ويقوم السيد وكيل النيابة بالرد في أجل  95أيام من يوم
إخطاره ،و هذا ما نصت عليه المادة  70من قانون اإلجراءات الجزائية.
ثانيا  : :رفع الدعوى للمحكمة الجزائية من الغير
لقد نصت المادة  00من القانون رقم  90/90المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش
على تمثيل المستهلك من طرف جمعيات حماية المستهلك.و كذاك المادة  00من نفس القانون
أفادت أنه " :عندما يتعرض مستهلك وعدة مستهلكين ألضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل

 - 1قوبعي جلول  ،الحماية اإلجرائية للمستهلك  ،مذكرة ماجيتسر ،كلية الحقوق  ،جامعة تلمسان ,0990 ,ص 79
00

وذات أصل مشترك ،يمكن لجمعيات حماية المستهلكين أن تتأسس كطرف مدني" .ولكي يقبل
تحريك الدعوى العمومية يجب أن تتوفر شروط معينة تمثلت في كون هذه الجريمة منصوص
عليها في هذا القانون رقم  90/90وأن تنجم عن هذه الجرائم أضرار منصوص عليها في هذا
القانون تخص فئة من المستهلكين المتضررين من نفس المتدخل و نفس المادة الضارة في نفس
الوقت ،كالتسمم الجماعي.1
ثالثا  :تحريك الدعوى من طرف النيابة العامة:
األصل أن كل جريمة تكون النيابة العامة طرفا فيها وكذا الجرائم الماسة بالمستهلكين،
حيث أن المادة  69من القانون رقم  90/90نصت على أنه " :عندما تكون المخالفة المسجلة
في حدود غرامة تفوق  0ماليين دينار ،فإن المحضر المعد  ......يرسل مباشرة  ........إلى
وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية" .2وعموما فإن وكيل الجمهورية
كممثل لجهة المتابعة  ،حددت المادة  06اختصاصه لنوعي ،أما اختصاصه المحلي فحددته
المادة  07من قانون اإلجراءات الجزائية.

3

الفرع الثاني :أدلة اإلثبات الجزائية في الجرائم الضارة بالمستهلك
تتم الحماية اإلجرائية للمستهلك عن طريق الدعوى التي يرفعها بنفسه للدفاع عن مصالحه
وقد تتم هذه الحماية عن طريق دعوى جماعية تتوالها جمعيات حماية المستهلك نيابة عن
المستهلك والتي تم التعرض لها سابقا في خالل هذه الدراسة ،وللنيابة العام تحريك دعوى
عمومية من تلقاء نفسها في حال المساس بمصالح المستهلك ،ومن هنا تبرز األهمية الكبيرة لجهاز
القضاء بمختلف هيآته في ضمان حماي وقائية من خالل صالحيات البحث والتحري من جهة
وعالجية في حالة االعتداء على هذه المصالح عن طريق ردع المخالفين وتوقيع الجزاء من جهة

 1عبد الحليم بوقرين  ،مرجع سابق،ص 000
 2القانون رقم  90/90المؤرخ في  00يونيو  ، 0990يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية  ،ج.ر عدد  00المؤرخة
في ، 0990/96/00 :المعدل و المتمم بالقانون رقم  96/09المؤرخ في  05 :غشت . 0909

 3محمد خريط  ،مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية  ،دار هومة للطباعة والنشر ،الجزائر ، 0997 ،ص50
00

أخرى في هذا االطار ارتايت ان اخصص للمطلب االول اليات تحريك الدعوة العمومية في
الجرائم الماسة بالمستهلك ،اما المطلب الثاني فسأوضح فيه اهم وسائل اإلثبات المنصوص
عليها صراحة في قانون حماية المستهلك و قمع الغش.

1

أوال  :مخابر قمع الغش
لقد منح المشرع الجزائري ت أهيل المخابر التابعة للو ازرة المكلفة بحماية المستهلك مصداقية
النتائج التي تصدرها حتى ال يتضرر المتدخل  ،و ذلك بالتحاليل و االختبارات و كذلك
التجارب بالنسبة للسلع المستوردة و التي لن تعرض للبيع  ،و هذا حسب المادة  05من القانون
رقم  90/90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش .
كما يمكن كذلك االستعانة و طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول واالعتماد على مخابر
أخرى يتم تحديدها عن طريق التنظيم ،وهذا وفقا للمادة  06من األمر رقم  ،90/90كما ألزم
المشرع استعمال المناهج المحددة عن طريق التنظيم ،وفي حالة عدم وجودها تستعمل المناهج
المتفق عليها دوليا

2.

يجب أن تصدر هذه المخابر كشوفات باسمها وتقارير تتضمن نتائج التحاليل أوال ختبارات
أو التجارب التي تمت في إطار معين  ،مع ذكر المناهج المستعملة .
ثانيا  :فحص العينات
األعوان المذكورين في المادة  05من القانون رقم  90/ 90/90المتعلق بحماية المستهلك
وقمع الغش هم :ضباط الشرطة القضائية و األعوان اآلخرين المرخص لهم بموجب النصوص
الخاصة بهم ،مثل :أعوان الجمارك ،كذلك أعوان قمع الغش التابعين للو ازرة المكلفة بحماية
المستهلك.
يقوم هؤالء األعوان بتحرير محضر فور اقتطاع العينات ،وهذا قصد إجراء التحاليل
واالختبارات أو التجارب ،ذلك ما نصت عليه المادة  09من نفس القانون.
 -1صياد صادق,مرجع سابق,ص 050

 -2المادة  07من القانون رقم  90 90/90المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش.
00

حسب المادة  09من القانون رقم  90/90إلجراء التحاليل ،يجب اقتطاع  0عينات
متجانسة ،أي من نفس العينة في نفس اللحظة موضوع الرقابة وترسل مباشرة العينة األولى إلى
المخبر المؤهل بموجب هذا القانون إلجراء التحاليل الالزمة ،وتبقى العينتان الثانية والثالثة
عينتان شاهدتان ،إحداهما يحتفظ بها لدى مصالح الرقابة التي قامت باالقتطاع والثالثة
يحتفظ بها لدى المتدخل المعني ،كما يمكن استعمال باقي العينتين أي :الثانية والثالثة مرة
أخرى .
ثالثا :إجراء الخبرة
لقد نصت المادة  00من القانون رقم  90/90على أن  " :الخبرة التي تجري في إطار هذا
القانون تكون قابلة للطعن  ،و يأمر بها و تنفذ حسب اإلجراءات و األشكال المنصوص عليها
في المواد من  000 :إلى  056من قانون اإلجراءات الجزائية "

1

كما يقوم وكيل الجمهورية وفقا للمادة  00من القانون  90/90الملف إلى القاضي
المختص إذا ما رأى أنه يجب الشروع في المتابعة أو فتح تحقيق قضائي ،وهذا بناءا على
التقارير أو المحاضر التي أحيلت إليه من طرف األعوان المذكورين آنفا وبعد التحقيق المسبق
وفي حالة ظهور نتائج توحي باحتمال الغش أو التزوير الناتج عن تحاليل أو اختبارات أو
تجارب المخابر المؤهلة  ،يقوم القاضي المختص بإشعار المتدخل المخالف المفترض أنه يمكنه
اإلطالع على كشف أو تقرير المخبر ،وتمنح له مهلة  92أيام عمل لتقديم مالحظاته وعند
انقضاء المهلة ال يمكن للمخالف المفترض أن يطالب بالخبرة ،وهذا ما نصت عليه المادة 05
من القانون رقم .90/90

2

أما إذا قام المخالف المفترض بطلب الخبرة أو تأمر بها الجهة القضائية المختصة  ،حيث
يختار خبيران حسب المادة  06من نفس القانون  ،أحدهما من طرف الجهة القضائية المختصة

 -1أحكام المواد  05و09و 00من القانون رقم 90 90/90

 -2أحكام المواد 40و00و00و 05من القانون رقم 90/90
05

واآلخر من طرف المخالف المفترض ،وذلك من طرف الجهة القضائية طبقا لألحكام
المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية .
وبصفة استثنائية ،وبعد موافقة الجهة القضائية المختصة  ،يمكن للمخالف المفترض أن
يختار خبي ار غير مقيد في القائمة المحررة طبقا ألحكام المادة  000من قانون اإلجراءات
الجزائية.

1

ما يتمتع الخبيران المعينان بنفس االلتزامات ونفس الحقوق ونفس المسؤوليات

ويتقاضيان نفس األتعاب ،وهذا طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول
بهما ،كما بإمكان مسؤول المخبر الذي قام بالتحليل األول أو اختبار أو تجربة كخبير ،طبقا
للشروط المحددة ب موجب هذا القانون ،كما تمنح مهلة للمخالف المفترض قصد اختيار الخبير،
كما له األجل الممنوح له ،تعين الجهة القضائية المختصة تلقائيا خبي ار وذلك حسب المادة
 07من نفس القانون .كما بينت المادة  0/50أنه " :إذا ثبت عدم مطابقة منتوج ،يعلن عن
حجزه و يعلم فو ار وكيل الجمهورية بذلك" .
المطلب الثاني:
البحــــث ومعاينــــة المخـــالفات
نص على ذلك التشريع الجزائري في الباب الثالث من قانون  90/90وحدد صفات أعوان
المكلفون بالرقابة وحدد مهامهم واختصاصاتهم وحدود سلطاتهم.
الفرع األول :األعوان المكلفين بالرقابة.
األعوان المكلفون بالرقابة ،وهم ضباط الشرطة القضائية ،2واألعوان اآلخرين الذين
يرخص لهم بالرقابة بموجب النصوص الخاصة بهم كأعوان الجمارك ،وبصفة خاصة يؤهل
للقيام بمعاينة المخالفات أعوان قمع الغش التابعون للو ازرة المكلفة بحماية المستهلك ،ويقصد
لوزرة التجارة ،والمنتمون للمعهد الوطني للرزم والنوعية الذين لهم سلطة
بهم األعوان التابعون ا
 - 1المادة  000من قانون اإلجراءات الجزائية .
 -2يقصد بضباط الشرطة القضائية :باإلضافة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ،األشخاص الذين حددتهم
06

إجراء التحقيقات ومعاينة المخالفات ،باإلضافة إلى األعوان التابعون للمديريات الوالئية
والجهوية للتجارة ،واألعوان التابعون للمتفشيات الحدودية

1

أوال  :صفة و ومهام وصالحات أعوان قمع الغش.

 :0الصفة القانونية ألعوان قمع الغش.
حددت مهامهم في المرسوم التنفيذي  005/90المؤرخ الصادر في  06ديسمبر 0990
المتضمن القانون األساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى األسالك الخاصة لإلدارة
المكلفة بالتجارة ،على غرار ضباط الشرطة القضائية ،للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا
القانون.
كما يعتبر أعوان قمع الغش من المساعدين القضائيين،حيث تخول لهم مهمة قضائية
بحتة بما أنهم ملزمون قبل مباشرة مهامهم بأداء اليمين أمام محكمة إقامتهم اإلدارية والتي تسلم
إشهاد بذلك .طبقا ألحكام المادة  06من القانون رقم  90/90المؤرخ في  05فبراير 0990
المذكور أعاله.كما يتمتع أعوان قمع الغش ،بالحماية القانونية في حالة الضغط أو التهديد التي
من شانها أن تشكل عائقا في أداء مهامهم ،وهذا بموجب أحكام المادة  07من القانون 90/90
كما يمكنهم طبقا ألحكام المادة  02من هذا القانون في إطار ممارسة وظائفهم وعند الحاجة،
طلب تدخل أعوان القوة العمومية الذين يتعين عليهم مد يد المساعدة عند أول طلب.كما مكن
المشرع أعوان قمع الغش من اللجوء عند الضرورة ،للسلطة القضائية المختصة إقليميا المتمثلة
أساسا في وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة و/أو النائب العام على مستوى المجلس
القضائي ،طبقا لإلجراءات السارية المفعول .كما يتمتعون بمهام أخرى:
جرئم الغش والتدليس
احترزية للوقاية من ا
 الضبطية اإلدارية ويتم عن طريق اتخاذ تدابير اعن طريق المعاينات الدورية للمحالت والمؤسسات المنتجة ،والتحقق مما إذا كان هناك
غش أو تدليس  ،مع التدخل للحيلولة دون وقوع الغش والحد منه باتخاذ التدابير الوقائية.

- 1المادة  05من قانون .90/90
07

 الضبطية القضائية :ويتم عن طريق تحرير محاضر المخالفات واجراء الخبرة علىالمنتوج ،ودراسة إمكانية رفع دعوى قضائية جنائية في حالة ثبوت الغش والتدليس ،أو
عدم السير في الدعوى النعدام الوصف القانوني لذلك.
 :0مهام أعوان قمع الغش

1

""يباشر أعوان قمع الغش بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانين
خاصة وفق األوضاع وفي الحدود المبينة في تلك القوانين ويكونون خاضعين في مباشرتهم
مهام الضبط القضائي الموكلة إليهم ،بأحكام المادة الثالثة عشر 2من هذا القانون" .كما يقوم
أعوان قمع الغش بمعاينة المخالفات المنصوص أعاله طبقا ألحكام المادة  07من قانون
اإلجراءات الجزائية
تتمثل المهام الرئيسية ألعوان قمع الغش في مراقبة مطابقة المنتجات

والخدمات في

مختلف مراحل العملية االستهالكية ،قصد البحث ومعاينة المخالفات التي قبل أن تشكل خط ار
على صحة

وامن المستهلك و/أو أن تلحق ضر ار بمصالحه المادية واتخاذ إلجراءات القانونية

المناسبة لحمايته وذلك حسب اإلجراءات المنصوص عليها في:
 القانون رقم  90/90المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. المرسوم التنفيذي رقم  067/95المؤرخ في  0995/00/09المحدد لشروط مراقبة مطابقةالمنتجات المستوردة عند الحدود وكيفيات ذلك.
 المرسوم التنفيذي رقم  005/90المؤرخ في  0990/00/06المتضمن القانون األساسيالخاص المطبق على العمال المنتمين إلى األسالك الخاصة باإلدارة المكلفة بالتجارة.

 -1مرسوم تنفيذي رقم 151/60

- 2المادة  62من قانون اإلجراءات الجزائية.
02

 3صالحيات أعوان قمع الغش:
من أجل رصد الجريمة ومعاينة الغش ،منح المشرع الجزائري أعوان الرقابة بالصالحيات
التالية

:1

 حرية الدخ ول نها ار أو ليال ،بما في ذلك أيام العطل ،إلى المحالت التجارية والمكاتبوالملحقات ومحالت الشحن والتخزين وبصفة عامة إلى أي مكان ،باستثناء المحالت ذات
االستعمال السكني التي يتم الدخول إليها طبقا ألحكام قانون اإلجراءات الجزائية.
 إجراء المراقبة أثناء نقل المنتجات على مستوى األسواق. فحص الوثائق و/أو سماع المتدخلين المعنيين في جميع مراحل وضع المنتوج لالستهالك. فحص كل وثيقة تقنية أو إدارية وتجارية أو مالية أو محاسبية وكذا كل وسيلة مغناطيسيةأو معلوماتية في أي يد وجدت ودون أن يحتج اتجاههم بالسر المهني ،والقيام بحجزها إذا
كان التحقيق يتطلب ذلك مقابل وصل استالم.
 المعاينة المباشرة بالعين المجردة أو بأجهزة القياس ،في جميع مراحل وضعه لالستهالك،وتكمل عند االقتضاء ،باقتطاع عينات بغرض إجراء التحاليل أو االختبارات أو التجارب.
-

2

اتخاذ كل التدابير التحفظية الضرورية إزاء المنتجات المشكوك في مطابقتها أو غير
المطابقة

3

ثانيا :التدابير التحفظية المفترض إتخاذها في حالة ضبط الغش.
رفض الدخول المؤقت أو النهائي للمنتجات المستوردة عند الحدود؛ إيداع المنتجات؛
السحب المؤقتة للمنتجات عند مختلف مراحل العرض لالستهالك؛ الحجز أو السحب النهائي
للمنتجات؛ األمر باسترجاع المنتجات؛ تغيير اتجاه المنتجات؛ إعادة توجيه المنتجات
الستعمالها بعد التحويل؛ إتالف المنتجات؛ التوقيف المؤقت للنشاط؛ األمر بإعادة التصدير.
 -1دليل مفتش قمع الغش ،المديرية العامة للرقابة االقتصادية و قمع الغش ،و ازرة التجارة ،ص.8
 -2نفس المرجع ،ص .0

- 3المادة  09من األمر .90/90
00

ثالثا :واجبات أعوان قمع الغش.
-

البحث و معاينة مخالفات أحكام القانون .90/90

1

 التفويض بالعمل طبقا لإلحكام التشريعية و التنظيمية. احترام السر المهني؛ تبيان الوظيفة واظهار التفويض بالعمل؛ االلتزام الصارم باإلجراءات القانونية للرقابة وتحرير محضر بكل إجراء يتم اتخاذه. احترام حقوق الدفاع للخاضعين للمراقبة؛ العمل أيام العطل وخارج أوقات العمل الرسمية عند الحاجة؛أحكام المادة  00من القانون

رقم

 90/90يحدد القواعد المطبقة على الممارسات

التجارية للكشف عن المخالفات المتعلقة بالممارسات واألنشطة التجارية.

2

الفرع الثاني :إجراءات البحث ومعاينة
تتم إجراءات البحث ومعاينة المخالفات على مرحلتين أساسيتين:
أوال :مرحلة التحقيق
إظهار بطاقة التفويض بالعمل وأن االتسام بالجدية والرزانة لتفادي كل ما من شانه أن
يثير مشاعر المتدخل الخاضع للرقابة .كما يصادف عون قمع الغش حالتين مختلفتين كرد فعل
للخاضع للمراقبة ،أما قبول المراقبة ،واما معارضتها ورفضها:
 حالة رفض المراقبة حالة معارضة المراقبة و رفضها.في هذه الحالة يحاول عون الرقابة تهدئة الخاضع للمراقبة بطريقة مهذبة واعالمه بأنه في
مهمة عادية وان عدم السماح له بانجاز مهمته سيعود بالضرر على نشاطه ،فإذا تراجع عن

- 1المادة  05من نفس األمر

 -2القانون رقم . 66/61

09

ق ارره ،تتم مباشرة عملية المراقبة وفقا لإلجراءات المذكورة أعاله ،أما إذا تمسك بموقفه ،فانه
يستوجب على عون المراقبة االنسحاب في هدوء وطلب مساعدة مصالح األمن المختصة فورا.

1

في حالة تجاوب مصالح األمن مع طلب عون الرقابة وتنقلها معه ،تتم مواصلة عملية
المراقبة وفق اإلجراءات المعمول بها دون اإلخالل بمتابعة الخاضع للمراقبة بمخالفة
"معارض أو عرقلة المراقبة" وذلك بغض النظر عن الكشف عن مخالفات أخرى من عدمه
مع اتخاذ كل اإلجراءات اإلدارية التحفظية المنصوص عليها قانونا لردع مثل هذه التصرفات.

2

أما عندما ترفض مصالح األمن مرافقة عون المراقبة لمساعدته في أداء مهامه ،يقوم
هذا األخير فو ار بإبالغ مسؤوليته المباشرين الذين يستوجب عليهم االتصال فو ار بمسؤولين
مصالح األمن إلعالمهم بالقضية وطلب التدخل الفوري ،فإذا كانت هناك استجابة ،تواصل
عملية المراقبة وفي حالة الرفض ،يستوجب على مدير التجارة إبالغ السيد وكيل الجمهورية
و/أو السيد النائب العام المختصين إقليميا التخاذ اإلجراءات التي يرونها مناسبة مع ضرورة
إعالم المديرية العامة للرقابة االقتصادية وقمع الغش بمثل هذه الحاالت.
حالة القبول بإجراء المراقبة.حيث يجب إتباع اإلجراءات التالية بالتدريج:3
فحص الوثائق القانونية المطلوبة لممارسة النشاط المراقب كالسجل التجاري ،بطاقة
حرفي ،الشهادات الطبية للمستخدمين ،الرخص المسبقة ،فواتير الشراء ،شهادات المطابقة .
 استجواب المتدخلين المعنيين والعمال التابعين لهم ،للحصول على كل المعلوماتالتي تساعد على انجاز المهمة في أحسن الظروف،خصوصا عند رفض تقديم
الوثائق أو عدم وجودها في المحل بحجة غياب صاحب المحل أو مسير المؤسسة؛

 -1دليل مفتش قمع الغش ،مرجع سابق ،ص.00
 -2نفس المرجع ،ص .00

 -3المادة  90من المرسوم التنفيذي رقم  00/09المؤرخ في .0009/90/09
00

 تدوين كل المعلومات المتعلقة بهوية المتعامل المراقب والنشاط الممارس وذلك قبلمباشرة عملية المراقبة والتفتيش؛
ثانيا  :مرحلة المعاينة.
أوال :المعاينة المباشرة عن طريق الحواس.
 .0معاينة الخدمة أو السلعة المعنية بالمراقبة والتي تتم بالمعاينة المباشرة بالعين المجردة
و/أو باستعمال أدوات وأجهزة القياس الموجودة في حقيبة المراقبة و/أو اقتطاع العينات
بغرض التحاليل ،االختبارات أو التجارب.
 .0المعاينة المباشرة بالعين المجردة اين يقوم عون المراقبة عند المعاينة المباشرة للسلعة أو
الخدمة بتفتيش دقيق عن طريق الفحص الخارجي وباستعمال الحواس لظروف التخزين
وتحضير وعرض المنتجات في جميع مراحل العرض لالستهالك ،خصوصا من حيث
توفر شروط النظافة،1
 .0احترام درجات ح اررة الحفظ مطابقة الوسم وغياب عيوب ظاهرية (انتفاخ) 2.تغير اللون،
رائحة أو ذوق غير عادي ،وجود شهادات الضمان ...الخ.
 .0استعمال أدوات وأجهزة القياس الموجودة في حقيبة المراقبة ،والمعايرة دوريا ،للقيام
باالختبارات والقياسات المناسبة إلثبات مطابقة المنتوج المراقب من حيث درجة ح اررة
الحفظ ،درجة الحموضة ،الحجم ،الوزن ،السعة الكثافة  ...الخ.
ثانيا :المراقبة المعاينة الغير المباشرة عن طريق المراقبة التحليلية.
تقوم هذه المراقبة عند عدم تمكن أعوان المراقبة من الحسم في مطابقة المنتوج المراقب
رغم وجود شكوك حول مط ابقته أو لديهم معلومات حول احتمال عدم مطابقة النوعية الجوهرية
للمنتوج أو تعليمات إلخضاعه للمراقبة التحليلية.حيث تجرى التحاليل واالختبارات والتجارب
 -1المادة  96من القانون رقم .90/90
 - 2قرار وزاري مشترك المؤرخ في  0000/00/00يتعلق بدرجات الح اررة وأساليب الحفظ بواسطة التبريد والتجميد
أو التجميد المكثف للمواد الغذائية ،ج.ر عدد ،27الصادرة في 0000/00/92
00

المنجزة في إطار حماية المستهلك وجوبا على مستوى مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش أو
مخابر أخرى معتمدة لهذا الغرض من قبل و ازرة التجارة

1.

يحرر محض ار فور اقتطاع العينات وفي عين المكان في حالة اقتطاع عينة واحدة "
نموذج رقم  " 90وفي حالة اقتطاع ثالث  90عينات" نموذج رقم  ،" 90من طرف العون الذي
يقوم بعملية االقتطاع ويترك للمتدخل المعني وصل اقتطاع" نموذج رقم ."90
تسجل العينتين اللتين يتم نقلهما إلى مكاتب مصالح قمع الغش على سجل يعد لهذا
الغرض .يدون رقم التسجيل اإلداري على المحضر وعلى جزئي بطاقة االقتطاع لكل عينة..

يتعين على المخبر المؤهل إلجراء التحاليل أو االختبارات أو التجارب في إطار قمع
الغش ،استعمال المناهج الرسمية المحددة عن طريق التنظيم وفي حالة عدم وجودها ،تستعمل
المناهج المعترف بها على المستوى الدولي.

تدون نتائج التحاليل أو االختبارات أو التجارب والمناهج المستعملة على كشوف أو
تقارير مع ضرورة الفصل في مطابقة المنتوج من عدمه.

الفرع الثالث :التدابير التحفظية
إذا أثبتت نتائج التحاليل أو التجارب مطابقة العينة المفحوصة

في المخبر ،يتم فو ار

رفع اليد على السحب المؤقت للمنتوج أو الدخول المؤقت للحمولة المستوردة .
أوال  :التدابير التحفظية عند المراقبة على مستوى السوق.
يتخذ أعوان الرقابة وقمع الغش كافة التدابير التحفظية الالزمة قصد حماية المستهلك
وصحته ومصالحه ،2كما تقع هذه التدابير على عاتق المتدخل المجرم فيما يتعلق بالمصاريف
المترتبة عنه دون اإلخالل بالمتابعة القضائية

- 1المادة  05من األمر .90/90

 -2انظر المادة  15من قانون حماية المستهلك و قمع الغش ،و المادة  65من المرسوم التنفيذي رقم .50-06
00

 :1اإليداع.
يتم اتخاذ هذا اإلجراء عن طريق جرد كمية المنتوج المعني بعدم المطابقة " نموذج رقم
 " 96وتحرير محضر سحب بالمنتوج من عملية الوضع الستهالك قصد ضبط مطابقته " نموذج
رقم  ." 97وعند الرجوع إلى المكتب يتم إعداد مشروع مقرر يتضمن إيداع المنتوج المعروض
لالستهالك لضبط مطابقته وعرضه على إمضاء المدير الوالئي للتجارة.
تحدد بدقة ،على المقرر ،كيفيات ومكان إجراء عملية ضبط المطابقة واآلجال الالزمة
لذلك.

1

عند إبالغ مصالح المراقبة بإتمام عملية ضبط المراقبة أو انقضاء اآلجال المحددة لهذه
العملية ،يقوم أعوان قمع الغش بمعاينة المنتوج المعني للتأكد من رفع المخالفات المعاينة
وتحري ر محضر بذلك ،يتم على أساسه إعداد مشروع مقرر متضمن اإلعالن عن رفع
عرضه على إمضاء المدير الوالئي للتجارة وتبليغه إلى المتدخل المعني.

إليداع

2

في حالة عدم تمكن المتدخل المعني من اتخاذ التدابير المالئمة من أجل إزالة سبب
عدم المطابقة  ،في اآلجال والكيفيات المحددة لذلك ،يوجه للمخالف المعني اعذ ار بذلك وفق
الكيفيات المتفق عليها قبل اتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة

3.

إذا ثبت عدم إمكانية ضبط مطابقة المنتوج أو إذا رفض المتدخل المعني إجراء
ذلك ،يتم طلب رخصة حجز المنتوج من وكيل الجمهورية المختص إقليميا بغرض تغيير اتجاهه
أو إعادة توجيهه أو إتالفه.

4

 -1دليل مفتش قمع الغش ،مرجع سابق ،ص.50
 - 2المادة  55من قانون حماية المستهلك و قمع الغش .90/90
 -3دليل مفتش قمع الغش ،مرجع سابق ،ص.07

 - 4المادة  57من قانون حماية المستهلك و قمع الغش .90/90
00

 _2السحب المؤقت.
عند االشتباه في مطابقة المنتوج المراقب أو عند توفر معلومات حول عدم مطابقة
النوعية الجوهرية لمنتوج معروض لالستهالك يتم اتخاذ هذا إجراء ،وذلك قصد إجراء التحريات
المعمقة ،إما عن طريق اقتطاع العينات قصد التحاليل أو االختبارات أو التجارب أو للحصول
على وثائق أو معلومات غير متوفرة لدى حائز المنتوج إلثبات مطابقة منتوجه.

يقوم عون

المراقبة بتشميع كمية المنتوج المعني بالمراقبة وتحرير محضر السحب المؤقت جرد الكميات
المعنية وتوضع تحت حراسة المتدخل المعني.
يجب أن يجري عون المراقبة أو المخبر التحريات في اجل أقصاه سبعة ( )7أيام عمل
ويمكن تمديد هذا األجل عندما تتطلب الشروط التقنية للرقابة والتحاليل أو االختبارات أو
التجارب ذلك .واذا لم يتم إثبات عدم مطابقة المنتوج المسحوب مؤقتا ،يرفع فو ار إجراء السحب
المؤقت وتع وض للمتدخل المعني ،قيمة العينات المقتطعة المحددة على محضر االقتطاع وفقا
لإلجراءات التي سيتم التطرق إليها الحقا.
أما إذا ثبت عدم مطابقة المنتوج المفحوص ،يتم إبالغ المتدخل المعني بحجز منتوجه بغرض
تغيير اتجاهه أو إعادة توجيهه أو إتالفه ويحرر محضر بذلك ويتم فو ار إعالم وكيل الجمهورية
المختص إقليميا بذلك.

1

يظهر الفرق بين إيداع المنتوج وسحبه في كون األول يتم حين الكشف عن المخالفة
بالمعاينة المباشرة ،أما الثاني فيتم بعد التحريات المعمقة حول مطابقة المنتوج.
 _0السحب النهائي او الحجز للمنتوجات.
يتخذ هذا اإلجراء بطريق تين مختلفتين وذلك حسب أنواع عدم المطابقة التي يتم الكشف
عنها .فإما أن يكون بعد الحصول على الرخصة المسبقة من وكيل الجمهورية أو دون الحصول

 - 1دليل مفتش قمع الغش ،مرجع سابق ،ص.52
05

على هذه الرخصة ،في الحالة األخيرة ،يتم وجوبا ،إعالم وكيل الجمهورية بذلك فو ار بعد القيام
بعملية الحجز أو السحب النهائي.

1

 _0تغيير اتجاه المنتجات موضوع الغش
يتمثل هذا اإلجراء في تسليم المنتوج غير المطابق والصالح لالستهالك ،المحجوز
أو المسحوب نهائيا ،إلى هيئة ذات منفعة عامة الستعماله في غرض مباشر وشرعي.حيث يتم
اتخاذ هذا اإلجراء بقرار من السلطة اإلدارية  ،يبلغ المتدخل المعني بنسخة بهذا القرار وتسلم
كمية المنتوج المحجوزة أو المسحوبة نهائيا إلى مسؤولي الهيئة المختصة ذات المنفعة العامة
مقابل وصل استالم .يتم اإلعالم الفوري للسيد وكيل الجمهورية بذلك.
 _ 5إعادة توجيه المنتوجات المسحوبة أو المحجوزة نهائيا .
إرسال المنتوج غير المطابق والصالح لالستهالك ،المحجوز

أو المسحوب نهائيا ،إلى

هيئة مختصة تستعمله في غرض شرعي بعد تحويله مقابل وصل استالم.يتم اتخاذ هذا اإلجراء
بمقرر يمضى من قبل المدير الوالئي للتجارة بعد موافقة الهيئة المختصة التي ستقوم بتحويل
المنتوج .

2

 _ 6تدمير المنتوجات المحجوزة أو المسحوبة نهائيا.
يتخذ قرار اإلتالف من طرف أعوان الرقابة أو اإلدارة المكلفة بحماية المستهلك أو الجهة
القضائية المختصة ،بعد التأكد من عدم إمكانية تغيير اتجاهه أو إعادة توجيهه وفقا لإلجراءات
المذكورة أعاله ويتم ذلك بموجب محضر إتالف في عين المكان أو مقرر يمضى من قبل
المدير الوالئي للتجارة مع اإلعالم الفوري للسيد وكيل الجمهورية.
تتم عملية اإلتالف من طرف أعوان الرقابة مباشرة عند معاينة المخالفة دون انتظار
المقرر اإلداري إذا كانت عملية اإلتالف ال تستدعي إجراءات خاصة بسبب طبيعتها ،كميتها

 - 1المادة  05من قانون .65/60
 -2نفس المرجع  ،ص .66

06

قيمتها...الخ .و في الحاالت األخرى  ،تتم عملية اإلتالف من طرف المتدخل المعني وبحضور
أعوان قمع الغش الذين يقومون بتحرير محضر إتالف ويوقعونه مع المتدخل" .
_ 7التوقيف المؤقت للنشاط.
يتم اتخاذ إجراء التوقيف المؤقت لنشاط متعامل اقتصادي عند معاينة مخالفات محددة
في القانون رقم  90-90السالف الذكر من شأنها أن تشكل خط ار وشيكا على صحة وامن
المستهلك وذلك إلى غاية إزالة األسباب التي أدت إلى اتخاذه.
 _ 8غرامة الصلح.
نص على ذلك األمر  90/90في الباب الخامس منه .و الذي تناول المواد من 26الى
غاية  00من هذا القانون .فلقد تنص المادة  26من االمر  90/90على إن إمكانية فرض
غرامة صلح من طرف األعوان المكلفون بالرقابة على كل متدخل يرتكب واحدة من المخالفات
المنصوص عليها في القانون السالف الذكر ،واذا لم يسدد المتدخل الغرامة في األجل المحدد
بثالثين يوم ،يرسل المحضر إلى الجهة القضائية المختصة.

1

يمكن فرض غرامة الصلح في كل المخالفات ما عدا في الحاالت اآلتية .
 إذا كانت المخالفة تعرض صاحبها ،إما إلى عقوبة أخرى غير العقوبة المالية،(كعقوبة الحبس) ،واما تتعلق بتعويض ضرر لألشخاص أو األمالك.
 في حالة تعدد المخالفات التي ال يطبق في إحداها على األقل غرامة الصلح. في حالة العود. لما يرفض المخالف قبول غرامة الصلح ويفضل اللجوء إلى العدالة. عندما يستجيب المخالف الستدعاء أعوان المراقبة لحضور تحرير محضر المخالفةويرفض التوقيع عليه.

 - 1المادة  00من القانون رقم .90/90
07

يختلف مبلغ الغرامة حسب كل مخالفة ،فعلى سبيل المثال حددت الغرامة الخاصة بغياب
االلتزام بسالمة المواد الغذائية بثالثمائة ألف دينار( 0990999دج).

1

يتميز إجراء غرامة الصلح كإجراء تحفظي بالسرعة ،حيث تبلغ المصالح المكلفة بحماية
المستهلك المتدخل المخالف ،في اجل ال يتعدى سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر بواسطة
إنذار برسالة موصى عليها مع إشعار باالستالم ،وله مهلة ثالثين يوما التي تلي اإلنذار لدفع
مبلغ الغرامة.

2

نصت المادة  00من قانون حماية المستهلك وقمع الغش ،على انه في حالة عدم استالم
اإلشعار بالدفع من طرف المتدخل في اجل خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ وصول اإلنذار
للمخالف ،ترسل المصالح المختصة بحماية المستهلك الملف إلى الجهة القضائية المختصة
إقليميا.
 _0غلق المحالت التجارية.
يستمر هذا اإلجراء تحفظي المفروض على األشخاص الذين اثبتوا عدم المقدرة على
االلتزام بالقواعد المنظمة ،إلى غاية زوال األسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا اإلجراء ،وبالتالي
يتحقق الغرض من الرقابة في حماية المستهلك.

3

ثانيا :التدابير التحفظية عند الرقابة على الحدود.
يتم إتباع تلك كيفيات المحددة في دليل مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة على الحدود
وفقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم  067-95المؤرخ في  09ديسمبر  0995المحدد لشروط
مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود4 .
 -1المادة  22من القانون السالف الذكر.
 -2المواد  00 ،09و 00من القانون .90/90
 -3إلياس الشاهد" ،دور أجهزة الرقابة في حماية المستهلك في الجزائر" مجموعة أعمال الملتقى الوطني األول حول  :حماية
المستهلك في ظل االنفتاح االقتصادي ،جامعة الوادي ،الجزائر ،يومي  00و  00أفريل  ،0992ص .002
 -4المرسوم التنفيذي رقم  067-95المؤرخ في  09ديسمبر  ،0995المحدد لشروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر
الحدود وكيفيات ذلك ،ج.ر عدد  ،29الصادرة في .0995/0/00
02

الفصل الثاني
المسؤولية الجنائية والجزاءات المقررة للجرائم الماسة بالمستهلك
أن المسؤولیة الجنائیة ،هي نتائج الجریمة ذاتها وأن الجریمة والعقاب صنفان ال یفترقان ،وبما
أن المسؤولیة الجنائیة تشكل رد الفعل االجتماعي ضد الجریمة فإنها ضرورة موضوعیة لضمان
االستقرار ،وعلیه سنتناول في المبحث األول المسؤولیة الجزائیة المقررة للمتدخل عن الجرائم
الضارة بالمستهلك  ,ثم نتناول الجزاءات المقررة هذه الجرائم في المبحث الثاني.

94

المبحث األول:
المسؤولية الجنائية المقررة للجرائم الماسة بالمستهلك
طبقا للمادة األولى من ق ع التي تنص على ّأنه ال جریمة وال عقوبة وال تدابیر أمن إالّ بقانون

من هذا المنطلق تقوم المحاكمة الجنائیة سواء من حیث التجریم أو من حیث العقاب لخضوعها
معینة أثناء المحاكمة أوجبها المشرع
لمبدأ المشروعیة ،إضافة إلى ذلك فهناك ضمانات واجراءات ّ

سواء في سیر المحاكمة أو خصوم المحاكمة أو سیر قواعد اإلثبات . 1لذلك لجا المشرع الجزائري

لتحدید المتسبب الحقیقي للفعل المجرم وعدم اقتصار المسؤولیة الجزائیة على الشخص
الطبیعي ،فشملت بذلك الشخص المعنوي التابع له ،إضافة إلى مسؤولیة صاحب العمل عن
األوامر المنفذة من طرف التابعین له.
ولدراسة تحدید المسؤولیة الجنائیة رأیت أن أقسم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب ،حیث
خصصت المطلب األول إلى المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي ( المتدخل) ،ثم المطلب
الثاني سأخصصه للمسؤولیة الجنائیة في الشخص المعنوي ،وأخی ار سأخصص المطلب الثالث
للمسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر.
المطلب األول:
المسؤولية الجنائية المقررة لجريمة الخداع و الغش.
تعتبر جریمتي الخداع و الغش التجاري أساس الجرائم الضارة بالمستهلك لذلك ارتأیت
أن اكشف من خاللهما عن خصوصیة المسؤولیة الجنائیة المترتبة على المتدخل ضد
المستهلك.

 - 1قادة شهیدة ,الحمایة اإلجرائیة للمستهلك  ,مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ,معهد العلوم القانونیة و اإلداریة في القانون
الخاص ,المركز الجامعي تلمسان ,سنة  ,8554/8552ص67
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الفرع األول  :المسؤولية الجنائية المقررة لجريمة الخداع
بشكل عام وسعیا من المشرع لتحقیق حمایة فعالة للمستهلك ،لم یشترط في جریمة الخداع
أن تتم بوسائل معینة مثل ما هو علیه الحال في جریمة النصب مثال ،حیث یشترط أن تكون وسائل
االحتیال على درجة معینة من اإلتقان ،وعلیه فإن مجرد الكذب یؤدي إلى قیام جریمة الخداع فكل
الوسائل التي یلجا إلیها الجاني لتحقیق غرضه هي في نظر المشرع الجنائي سواء ،الن من یلجا
إلى الخداع له أكثر من وسیلة لكن المالحظ انه وان كان المشرع لم یحدد وسائل الخداع ،إال أنه
اشترط في بعض الحاالت أن ترتكب جریمة الخداع بوسائل معینة وجعل من هذه الوسائل ظروف
لتشدید العقوبة ،وهو ما نصت علیه المادة  430من قانون العقوبات  1كما أن جریمة الخداع من
الجرائم العمدیة التي یشترط لتوافر أركانها القصد الجنائي لدى المتهم بعنصریه العلم واإلرادة،
فیجب أن یعلم الجاني أن استعمال الطرق المنصوص علیها في المادة السابقة سیؤدي إلى خداع
المتعاقد وأن تتجه إ رادته إلى ذلك وأن یعاقب علیها القانون .وبذلك یتمثل الركن المعنوي في
إثبات أن إ رادة الجاني قد انصرفت إلى الخداع أو الشروع فیه ،أي أن یكون على علم بغش أو فساد
ما یعرضه للبیع أو یبیعه وأنه مما یدخل في عداد أغذیة اإلنسان أو الحیوان .ویشترط توفر هذا
القصد وقت التعاقد أما إذا لم یعلم التاجر بأن المواد مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة ،فال یتحقق
الركن :المعنوي وتنتفي المسؤولیة الجنائیة  .ویمكن الوصول إلى سوء النیة بأحد الطریقتین
 إهمال أو تهاون الجاني أو عدم م ا رقبة البضاعة إذ یمكن لهذه الظروف أن تمكن القاضيمن استخالص سوء النیة ،ألن الخطأ االحتمالي یشبه الخطأ في حد ذاته مما یؤدي تقریبا
إلى التسلیم بقرینة سوء النیة.2

 - 1لمیة بن عاشور  .،لمیة بن عاشور "الحمایة الجنائیة للمستهلك في قانون حمایة المستهلك قانون "  ،02/89رسالة ماجستیر،
فرع قانون أعمال ،كلیة الحقوق  ،جامعة منتوري قسنطینة 2003 ،م ، .ص. 48
2

احمد محمد محمود خلف ,الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري والفرنسي والشریعة اإلسالمیة دراسة مقارنة –

اإلسكندریة ,دار الجامعة الجدیدة للنشر ,8550 ،ص 858
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 تطبیق قرینة الواقعیة حسب طبیعة الوظیفة التي یشغلها العون محل المتابعة بالخصوصبالنسبة للمحترفین .هذا و قد یكون الفاعل في جریمة الخداع تاجر جملة أو تجزئة أو
منتجا ،كما قد تقع الجریمة من جاني واحد أو جناة متعددون وقد یلعب كل واحد منهم دو ار
رئیسیا فیها فیعد كل واحد منهم فاعال أصلیا.1

الفرع الثاني  :المسؤولية الجنائية المقررة لجريمة الغش.
یتطلب الغش فعل إیجابي من جانب المخالف وهو ارتكاب الفعل المادي أو الشروع فیه
والذي یتمثل في قیام الجاني بأعمال الغش التي تنال من السلعة أو المنتوج ،فالغش هنا یقع على
الشيء المبیع فال یكفي فیه مجرد الكذب على المتعاقد وانما یتحقق بممارسات تقع على الشيء
نفسه فتغیر من طبیعته تغییر واضحا وملموسا سواء من حیث صفاتها أو  ،جودتها أو نوعها أو
خواصها أو عناصرها الرئیسیة التي تكون محل اعتبار في التعامل بإضافة إلى التأثیر على نفسیة
المتعاقد وفكره ،فالبائع یجري في الشيء المبیع أو المعد للبیع أعمال مادیة لیظهر بمظهر كاذب
حتى یلقي قبوال لدى المشتري أیا كان ، 3فغش السلع والمنتجات قد یكون عن طریق مزجها بغیرها
أجزئها أو إخفائها تحت مظهر خداع ولقد تطرق المشرع
أو خلطها بغیرها أو انتقاص بعض ا
الجزئري إلى جریمة الغش بنص المادة  431من قانون العقوبات وكذا المادة  70من قانون 50/54
ا
وبغرمة مالیة
المتعلق بحمایة المستهلك على ما یلي" :یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات ا
من عشرة آالف إلى خمسین ألف دینار كل من:

-

یغش في مواد صالحة لتغذیة اإلنسان أو الحیوان أو مواد طبیة أو مشروبات أو منتجات
فالحیه أو طبیعیة مخصصة لالستهالك -كل من یعرض أو یعرض للبیع مواد صالحة
لتغذیة اإلنسان أو الحیوان أو مواد طبیة أو مشروبات أو منتجات فالحیه أو طبیعیة یعلم أنها
مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة " .كما أضافت المادة  70من القانون  50/54المتعلق بحمایة
المستهلك وقمع الغش حاالت أخرى تتمثل في كل من:

- 1حسن بوسقیعة ،مرجع سابق ،ص. 417
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-

یزور ي منتوج موجه لالستهالك أو االستعمال البشري أو الحیواني.

-

یعرض أو یضع للبیع أو یبیع منتوجا یعلم بأنه لالستعمال البشري أو الحیواني.

-

یعرض أو یضع للبیع أو یبیع مع علمه بوجهتها مواد وأدوات أو أجهزة أو كل مادة خاصة من
شأنها أن تؤدي إلى تزویر أي منتوج موجه لالستعمال البشري

والحیواني1 .

بشكل عام لكي یتحقق الركن المادي البد أن تكون األغذیة أو األدویة الموضوعة للعرض
مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة وفقا للمعاییر أو المواصفات أو األصول الفنیة أو العلمیة المقررة.كما
انصرف إ اردة الجاني إلى ارتكابها مع
ا
یجب توافر لقیامها القصد الجنائي العام لدى المتهم ،أي
العلم بتوفر أركانها وبأن القانون یعاقب علیها .ویتحقق القصد الجنائي جرد تسلیم البضاعة على
خالف المتفق علیه مع علم المخالف بذلك  ،وبالتالي فإن القصد الجنائي یقوم على عنصرین
,أولهما اتجاه إ رادة الجاني إلى القیام بالغش أو الشروع فیه ،والثاني توافر عنصر العلم أي علم
المتهم بما قام به بشكل یخدع المتعاقد معه .وهنا البد من إثبات أن الجاني قد اتجهت إ اردته إلى
إتیان أفعال الغش أو أنه على علم بفساد ما یعرضه للبیع وأنه مما یدخل في عداد أغذیة اإلنسان أو
الحیوان أو المنتجات الفالحین أو الطبیعیة أو المشروبات أو مواد طبیة ،وهنا یلزم توفر القصد
الجنائي لحظة التعاقد أو الشروع فیه وعلى القاضي أن یبحث في توفر ذلك.2

المطلب الثاني:
المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن جرائم االستهالك.
لقد منح المشرع الجزائري المستهلك حق اللجوء للقضاء في حالة تعرضه لضرر ناتج
عن عملیة استهالكیة وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم  866/45المتعلق بضمان المنتجات
والخدمات حیث المادة 85على ما یلي :یمكن للمستهلك ....أن یتابع المحترف المتعاقد معه،

 - 1قروش ردوان  ,قرواش رضوان ،الضمانات القانونیة لحمایة امن وسالمة المستهلك ،أطروحة دكتوراه في القانون ،فرع
القانون الخاص ,قانون أعمال  (,منشورة) ,كلیة الحقوق بن یوسف بن خدة ،جامعة الجزائر ( ,.8550/55 ،)5ص 555
 -2بودالي محمد ,مرجع سابق  ,ص.66
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وكل متدخل في عملیة عرض المنتج لالستهالك  1وبما أن الشخص الطبیعي قد یكون المنتج
وقد یكون المحترف ،وقد یكون كذلك الناقل ،أو المستورد ،لذا ارتأیت أن أخصص فرع لكل من
هذه األشخاص.
الفرع األول :المسؤولية الجنائية للمنتج:
أوال :طبيعة مسؤولية المنتج
عمال بنص المادة  595من القانون المدني والذي ینص على أنه '' یكون المنتج مسؤوال
عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر عالقة تعاقدیة "" لذلك
أن من خصائص هذه المسؤولیة أن المنتجین الذین ألحقوا العیب بالمستهلكین ،بغض النظر
على ما یربطهم من عقد.لذلك نستطیع القول أن هذه المسؤولیة ذات طبیعة قانونیة خاصة

2

من جهة أخرى قد یكون المستهلك المتضرر عاجز عن إثبات الخطأ المسبب للضرر من
طرف المنتج ،لذلك أعفى المشرع المضرور من هذه المسؤولیة ،وهكذا نستطیع القول أن هذه
المسؤولیة هي موضوعیة كذلك.
ثانيا :حاالت قيام مسؤولية المنتج
صناعة منتجات معینة ،أو طرحها في السوق مع أنها ال تتوفر على الشروط القانونیة
حسب قانون  50/54كشروط التعلیق والترتیب ،واالحتواء على الموسم المطلوب كما قد تقوم
المسؤولیة نتیجة األخطار المالزمة لطبیعتها .كما قد تنشأ هذه المسؤولیة نتیجة عرض المنتوج
مباشرة في السوق أو عند عرضه للبیع ،ویكون المنتج مسؤول شأنه شأن أي محترف آخر
مسؤوال في مواجهة المستهلك والتزامه بالضمان الذي لم یتوفر في المنتوج وقت االقتناء

3

-1عمار زغبي  ،حمایة المستهلك من األضرار الناتجة عن المنتجات المعیبة ،أطروحة كمقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في
الحقوق ،تخصص قانون األعمال(،منشورة) ,كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،قسم الحقوق ،جامعة محمد خیضر ،بسكرة،

8550/8558م ,ص .858

-2عبد القادر أقصاصي ،االلتزام بضمان السالمة في العقود ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندریة ،مصر ،ط،518555ص.856
- 3علي بولحیة خمیس ،مرجع سابق ،الجزائر8555،ن ص .29
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الفرع الثاني :المسؤولية الجنائية للغير.
أوال :المسؤولية الجنائية للمحترف
المحترف أو العارض هو الشخص الذي یعرض السلع للبیع واالستهالك فیكون مسؤوال
عن یقوم بعرضه إذا كان مخالفا لاللتزامات المقررة لسالمة وأمن المنتوج الذي هو بصدد
عرضه ،حتى ولو لم یحدث ضر ار ألحد ،أو حتى لم یشترى بعد ،فبمجرد عرضه لالستهالك
تقوم المسؤولیة الجنائیة ،وذلك عمال بالفقرة 8و 0من المادة  75من القانون 50/54المتعلق
بحمایة المستهلك وقمع الغش .وكذلك الفقرة 8و 0من المادة  905من قانون العقوبات.

1

كما أن المادة  900من قانون العقوبات تعاقب على الحیازة دون سبب شرعي ،لذلك إن
هذه المسؤولیة تقوم بقوة القانون وال یستطیع المحترف أو العارض الطعن فیها إلى إثبات القوة
القاهرة ،كالمواد الغذائیة التي تتطلب درجة ح اررة منخفضة ( مثل الحلیب ومشتقاته ،أو اللحوم
واألسماك ).....فبمجرد انقطاع التیار الكهربائي لیال أثناء غیاب صاحب المحل وبعد رجوع
التیار قد ال ینتبه المنتج.
ثانيا :المسؤولية الجزائية للوسيط
فالوسیط قد یكون الناقل وقد یكون الموزع ویكون المخزن للسلع بالجملة ،حیث تبدأ
مسؤولیة من وقت استالم المنتوج إلى غایة تسلیمها لصاحبه.إن عملیة النقل والتوزیع تختلفمن
منتوج آلخر ،فهناك منتوج من یتطلب درجة ح اررة منخفضة كالدواء والحلیب مشتقاته ،لذلك
وجب نقله في مركبات مجهزة لذلك ،وقد یتطلب المنتوج سیاقة معینة حتى ال یتعرض المنتوج
لالن كسار وقد یتطلب المنتوج كذلك طریقة معینة للوضع ،كالثالجة  ،وهناك من یتطلب التهویة
كنقل الدواجن ،وعند مخالفة هذه المقاییس یكون الوسیط عرضه إلى المسؤولیة الجنائیة .كما
تقوم مسؤولیة الناقل أو الموزع عندما یثبت المحترف انه غیر مسؤول عن خطورة هذا المنتوج

 - 1مبروك ساسي ,مرجع سابقو ص .24
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أن هذا المنتوج لیس هو محل التوزیع ،وأن هذا اإلخالل كان نتیجة لعدم مراعاة الناقل أو
الموزع للشروط القانونیة في مجال النقل 1
ثالثا :مسؤولية المستورد
یعتبر مجال االستیراد أكبر وأخطر مجال من حیث عملیة مراقبة السلع المستوردة
وخاصة في ظل انفتاح السوق ،فزیادة على مخاطر السلع المهربة سوى خارج مكاتب الجمارك
أو غیر مكاتبهم أو بالتواطؤ مع بعض الجهات ،فإن تدفع السلع عبر الموانئ ونقص أماكن
التخزین للسلع الحساسة والتي تتطلب درجة معینة من الح اررة قد تكون مضرة إذا أعید تبریدها
وتجمیدها ،كما أن جعل مصادر بعض السلع قد یشكل خطورة على مستهلكیه لذلك أقر المشرع
لمرسوم التنفیذي رقم2 .525-54

كما نظم المشرع مرسوم تنفیذي المتعلق بكیفیات مراقبة

المنتجات المستوردة ونوعیتها رقم  090 /46المؤرخ في , 5446/55/54والذي یسعى إلى
استجابة المنتوج للرغبات المشروعة لالستهالك فإذا كانت الفحوصات المطبقة على المنتوج
سلبیة ،فیسلم المستورد مقرر رفض دخول المنتوج سلبیة ،فیسلم المستورد مقرر رفض دخول
المنتوج إلى الجزائر ویتم نقل هذا المنتوج خارج الجزائر على نفقات المستورد دون اإلخالل
بالعقوبات المقررة في القانون  50/54والقانون  57/74المعدل والمتمم لقانون الجمارك3.
المطلب الثاني:
المسؤولية الجزائية المقررة للشخص المعنوي عن الجرائم الضارة باالستهالك
أقر المشرع الجزائري مبدأ المسؤولیة الجزائیة لألشخاص المعنویة في حالة مخالفتها
األحكام القانونیة والمتعلقة بالجرائم الضارة بالمستهلك .لذلك وجب معرفة أساس القانوني لهذه
المسؤولیة الجزائیة في الفرع األول ثم نطاق هذه الجریمة وهذا في الفرع الثاني.

 _1جرعود الیاقوت ،م س ،ص .59
 - 2المرسوم التنفیذي رقم. 525-54
 3مبروك ساسي ,مرجع سابق ,ص48
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الفرع األول :أساس المسؤولية و طبييعة الجزائية للشخص المعنوي الجزائري
أوال :أساس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الجزائري
نص المشرع في المادة  05مكرر من قانون العقوبات على أنه '' باستثناء الدولة
والجماعات المحلیة واألشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام ،یكون الشخص المعنوي
مسؤوال جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما
ینص القانون على ذلك .إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ال تمنع مساءلة الشخص
الطبیعي كفاعل أصلي أو شریك في األفعال نفسه '' .1بهذا النص یكون المشرع قد اعترف
المسؤولیة الجزائیة المقررة للشخص المعنوي ،وحدد األشخاص المعنویة التي یجب مسائلتها عن
هذه المسؤولیة ،كما اشترط أن تكون من طرف مصالحه أو ممثلیه ولحسابه كما أنها ال
تستبعد مساءلة الشخص الطبیعي سواء كان فاعل أصلي أو شریك.
ثانيا :طبيعة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
 :1المسؤولية الجزائية المباشرة.
تقع المسؤولیة الجزائیة المباشرة على الجریمة االقتصادیة للشخص المعنوي ،فترفع علیه
الدعوى القضائیة ویحكم علیه بالجزاءات المنصوص علیها قانونا ،في هذا النوع من المسؤولیة
الجزائیة یتحمل الشخص المعنوي وحده كامل المسؤولیة الجزائیة الناتجة عن التصرفات الصادرة
باسمه ولحسابه ،وهذا بغض النظر عن مسؤولیة الشخص الطبیعي الذي یقوم بإدارتها تمثیله.

2

إن بالرجوع إلى المادة  65من األمر  50/50المعدل والمتمم بالقانون رقم 58/52
والمتعلق بالمنافسة والتي تنص على أنه '' :یعاقب على عملیات التجمیع المنصوص علیها في
أحكام المادة  57أعاله والتي أنجزت بدون ترخیص من مجلس المنافسة ،بغرامة مالیة فیمكن
أن تصل إلى  7من رقم األعمال من غیر الرسوم ،المحقق في الجزائر خالل آخر سنة مالیة
 -1المادة  05مكرر,ق ع ج.
- 2أنور محمد صدقي ،المساعدة المسؤولیة الجزائیة عن الج ارئم االقتصادیة ،ط ،5دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ،األردن،
 ،8557ص .62-02
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مختتمة ،ضد كل مؤسسة هي طرف في التجمیع أو ضد المؤسسة التي تكونت من عملیة
التجمیع '' نجد أن المشرع قد أخذ بالمسؤولیة الجزائیة المباشرة للشخص المعنوي.
 :2المسؤولية الجزائية الغير مباشرة للشخص المعنوي
تقرر هذه المسؤولیة عندما ینص القانون أن الشخص المعنوي یكون مسؤوال بالتضامن
مع الشخص المعنوي عند تنفیذ الجزاءات المحكوم بها من غرامة ومصاریف ومصادرة ،كما
تعتبر المسؤولیة الجزائیة الغیر مباشرة أقرب إلى أحكام العامة في قانون العقوبات.
الفرع الثاني :نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم المتدخل
أوال :الجرائم المرتكبة من طرف الممثل القانوني للشخص المعنوي
في هذه الحالة عندما یقوم أحد األشخاص الطبیعیین من أجهزته الشخص المعنوي أو
أحد الممثل القانوني له بالقیام بجریمة معینة كجریمة الغش والخداع ،ضد المستهلك فتقوم
المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي باعتبار أن الشخص المعنوي ال یمكنه القیام بهذا الفعل
اإلجرامي إال من خالل األشخاص الطبیعیین  ،وهذا على أساس ما نصت علیه المادة 60
مكرر  /8الفقرة  8من قانون اإلجراءات الجزائیة فیما یتعلق بالممثل القانوني للشخص المعنوي
بأنه '' الممثل القانوني للشخص المعنوي وتفویضا لتمثیله.

1

ثانيا :الجرائم التي قد ترتكب لمصلحة ولحساب الشخص المعنوي
كذلك تقوم المسؤولیة الجزائیة على الشخص المعنوي إذا كان الجریمة المرتكبة ترمي إلى
صالحه أي تسعى غلى تخفیف زیادة في رأس المال ،أو التخلص من منتجات انتهى أجل
صالحیتها وكانت المداخیل تكب في حساب الشخص المعنوي وقد نص المشرع الجزائري علیه
في المواد  900مكرر من القانون.

 - 1لحسن بوسقیعة ,مرجع سابق  ,ص .855

02

الفرع الثالث :شـروط قيام المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنويـة
تعتبر المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي مسؤولیة غیر مباشرة ألنه ال یمكن تصورها
إال بتدخل الشخص الطبیعي ،باعتباره كائنا غیر مجسم ال یمكنه أن یباشر النشاط إال عن
طریق األعضاء الطبیعیین المكونین له .لذلك نص تعدیل قانون العقوبات في المادة  05مكرر
على الشروط التي من خاللها تنسب المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي رغم ارتكابها من
طرف شخص طبیعي .واذا كانت مسؤولیة الشخص الطبیعي ال تثیر إشكاال إذ یمكن تحدیدها
بالنظر إلى ركني الجریمة المادي والمعنوي ،فإن هذا المعیار ال یصلح عندما یتعلق األمر
بالشخص المعنوي.
من المقرر قانونا انه یمكن أن یسأل الشخص المعنوي جنائیا عن مسؤولیة تتالءم مع طبیعته،
ولذا أقر المشرع بذلك صراحة بنصه على عقوبة المصادرة والغلق النهائي وسحب الرخص ...

فضال عن وجود نصوص تعاقب أشخاصا طبیعیة ال تعمل إال في إطار الشخص المعنوي كما هو
الحال بالنسبة لجرائم .الغش والخداع الصادرة من المتصرف أو المحاسب ولیقوم القاضي بإسناد
المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي فالبد من توافر شروط:

1

-1ارتكاب الفعل المكون للجريمة من الممثل القانوني للشخص المعنوي
ال یمكن أن یباشر الشخص المعنوي نشاطا إال عن طریق أشخاص طبیعیة مكونة له،
واألشخاص الممثلون للشخص المعنوي هم عادة الذین لهم السلطة القانونیة أو االتفاقیة في
التصرف باسمه ،كالمدیر العام أو رئیس مجلس اإلدارة أو المتمثل القضائي؛ فإذا ارتكب هذا المدیر
أو الرئیس جریمة فان الشخص المعنوي یسأل عنها.ولذا حصر المشرع الجزائري في المادة 51

مكرر من قانون عقوبات األشخاص الذین یترتب على جرائمهم قیام مسؤولیة الشخص المعنوي وهم
عادة األشخاص المؤهلون قانونا كي یتحدثوا ویتصرفوا باسم الشركة ( األجهزة أو المنشأة) ،ویدخل
في هذا المفهوم كل من مجلس اإلدارة ،المسیر ،الرئیس المدیر العام ،مجلس .المدیرین ،مجلس
 - 1عبد الحلیم بوقرین ,مرجع سابق ,ص

.500

04

المراقبة ،الجمعیة العامة للشركاء ،أو األعضاء بالنسبة للشركات ویقصد بممثلي الشخص المعنوي
في نص المادة  51الممثلین الشرعیین مكرر من قانون عقوبات ،األشخاص الطبیعیین الذین
یتمتعون بسلطة التصرف باسمه سواء كانت هذه السلطة قانونیة ،أو بحكم قانون المؤسسة،
كالرئیس المدیر العام المسیر ،رئیس مجلس اإلدارة ،المدیر العام إضافة إلى الممثلین القضائیین
الذین یوكل إلیهم القضاء مهمة مباشرة إجراءات التصفیة عند حل األشخاص المعنویة .

1

وعلیه ال یمكن للقاضي إسناد المسؤولیة الجزائیة والحاقها بالشخص المعنوي إذا ارتكبت
الجریمة من طرف موظف عادي یعمل لدیه حتى لو ارتكبها لحسابه
 _8وقوع الجريمة لحساب الشخص المعنوي
وقد عبر المشرع الجزائري عن هذا الشرط في المادة  51مكرر فقرة أولى من قانون العقوبات
"...یكون الشخص المعنوي مسؤوال جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه".؛ وهو ما یقابله في .من
قانون عقوبات  751 /التشریع الفرنسي حكم المادة 121ومن خالل المعنى العام للنص السابق
وبمفهوم المخالفة نجد بأن الشخص المعنوي ال یسأل عن الجریمة التي تقع من ممثله إذا ارتكبها
لحسابه الشخصي ،أو لحساب شخص آخر ،أي یكفي أن یكون الغش أو الخداع أو عدم احترام
المواصفات قد ارتكبت لتنظیم سیر أعمال الشخص المعنوي ولتحقیق

2

غراضه ،أما لو ارتكبت

إحدى هذه الجرائم لمصلحة الجاني أو بهدف اإلضرار بالشخص المعنوي فال .إسناد هنا 752إال أن
المالحظ من خالل استقراء النص ووضعه في مجال التطبیق نجد أنه سیطرح ال محالة صعوبة من
حیث التمییز بین المصلحة الخاصة والمصلحة العامة ،مما یجعل هذا الشرط أقل صرامة مما لو
استعملت عبارة" بواسطة ممثلیه وباسمه ولمصلحة أعضائه ".وما تجدر اإلشارة أن إسناد
المسؤولیة إلى الشخص المعنوي ال تستبعد مساءلة األشخاص الطبیعیة المكونة له ،كفاعلین
أصلیین أو شركاء حیث تنص المادة  51مكرر  2من ق ع " إن المسؤولیة الجزائیة للشخص

 -1أحمد بوسقیعة ,مرجع سابق,ص .889
 - 2أحمد محمد محمود علي ,مرجع سابق,ص 090
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المعنوي ال تمنع من مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك عن نفس األفعالهكذا فإن
وفاة الشخص الطبیعي ،أو زوال أجهزة الشخص المعنوي على سبیل المثال ال تحول دون متابعة
الشخص المعنوي عن الجریمة التي ارتكبها األول لحساب الثاني.

1

وكذلك الحال إذا استحال التعرف على الشخص الطبیعي الذي ارتكب الجریمة لحساب
الشخص المعنوي ،یحدث ذلك على وجه الخصوص في جرائم االمتناع واإلهمال ،وكذا في الجرائم
المادیة التي ال تتطلب لقیامها توافر نیة إجرامیة أو عمل مادي إیجابي ،فمن المحتمل في هذه
الحاالت أن تقوم المسؤولیة الجزائیة للهیئات الجماعیة للشخص المعنوي ،دون التمكن من الوقوف
عند دور كل عضو من أعضائها في ارتكاب الجریمة واسناد المسؤولیة الشخصیة عنها لفرد
معین.ویبقى أنه في حالة الجرائم العمدیة المنسوبة إلى الشخص المعنوي فإن التحدید یصبح
ضروریا ،ألن إثبات القصد الجنائي متوقف على مدى وعي وارادة ارتكاب الجریمة من طرف ممثل
الشخص المعنوي أو أحد أجهزته ،ماعدا هذه الحالة فإن تحدید الشخص الطبیعي ،ال یعتبر أم ار
ضروریا لقیام المسؤولیة الجزائیة للشركة أو المنشأة ،إذ یكفي للقاضي التأكد من قیام الجریمة بجمیع
أركانها ،وارتكابها من طرف ممثل الشخص المعنوي أو أحد أجهزته ،وهو ما یتناسب مع المبادئ
العامة للقانون الجنائي

2

في نظریة المساهمة التي تقتضي أن مساءلة الشریك تفترض وجود فعل أصلي مجرم دون أن
تكون مرتبطة بالمساءلة الفعلیة للفاعل األصلي ،مما یحقق نوعا من العدالة النسبیة بین
المسؤولیتین .ویكون تمثیل الشخص المعنوي المتابع جزائیا من طرف ممثل قضائي إذا كانت
المحاكمة ضد .الشخص المعنوي وممثله القانوني.3

 - 1احمد بودالي ,مرجع سابق ,ص .002
 -2لحسن بوسقیعة,الوجیز في القانون العام,ط ,8د م ج,الجزائر ,8559 ,ص .886
- 3قوبعي بلحول ,مرجع سابق ,ص .62
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إسناد المسؤولیة إلي المتهم  :وهو المتدخل في هذه الحالة -یؤدي بالضرورة إلي تحمیله تبعة
أفعاله،وخضوعه للعقوبات المقررة قانونا سواء كانت أصلیة أو تكمیلیة ،دون أن ننسي حقوق
الضحایا في التعویض.
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المبحث الثاني:
الجزاءات المقررة للجرائم الضارة بالمستهلك .
اختلفت الجزاءات التي أقرها المشرع الجزائري لألفعال المجرمة الضارة بالمستهلك بین
عقوبات أصلیة وعقوبات تكمیلیة ،كما تختلف بین عقوبات خاصة للشخص الطبیعي في
(المطلب األول) و عقوبات خاصة بالشخص المعنوي في (المطلب الثاني) .
المطلب األول:
العقوبات المقررة للشخص الطبيعي للجرائم الضارة بالمستهلك.
تتمثل العقوبات المقررة للشخص المعنوي في جزاءات أصلیة ,حیث خصصنا العقوبات
األصلیة المقررة للجرائم الغش و الخداع في الفرع األول ثم خصصنا الجزاءات األصلیة المقررة
للجنح الضارة بالمستهلك في بعض القوانین الخاصة و ذلك في الفرع الثاني ,وأخی ار خصصنا
للجزاءات التكمیلیة الفرع الثالث من هذا المطلب.
الفرع األول :العقوبات األصلية المقررة للجرائم الغش و الخداع.
أوال :عقوبة جنحة الخداع أو محاولة خداع المستهلك.
لقد أحال المشرع الجزائري المادة الثامنة والستون ()62من القانون  50-54المتعلق
بحمایة المستهلك وقمع الغش ،إلى المادة  984من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبة األصلیة
المقررة لجریمة خداع أو محاولة خداع المستهلك ،وحسبها یعاقب بالحبس من شهرین إلى ثالثة
سنوات وبغرامة من عشرین ألف دینار (850555دح) إلى مائة ألف دینار( )555555دج ،أو
بإحدى هاتین العقوبتین  ،كل من یرتكب األفعال المذكورة سواء في_ :بالنسبة لقانون العقوبات
كل من یخدع أو یحاول خداع المستهلك في طبیعة المنتوج أو في الصفات الجوهریة أو في

60

التركیب أو في نسبة المقومات الالزمة له أو في نوعها أو في مصدرها,أو في كمیة األشیاء
المسلمة أو في هویتها و هذا حسب المادة  984منه

1.

أما بالنسبة لقانون  50-54المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش فإن المادة 62
أضافت عبارة بأیة وسیلة أو طریقة كانت حول كل ما تعلق بالمنتوج من كمیة مسلمة
والقابلیة لالستعمال و تاریخ أو مدد الصالحیة والنتائج المنتظرة منه وكذا طرق استعماله
واالحتیاطات الالزمة الستعماله.
تشدید العقوبة :كما شدد المشرع الجزائري في المادة  64من قانون  50/54على رفع
العقوبة السابقة إلى  0سنوات و غرامة قدرها  0550555دح عند ارتكاب جریمة الخداع أو
محاولته بواسطة ما حدد في المادة  64من نفس القانون .لكن ما یالحظ أن المشرع الجزائري
في هذه المادة لم یحیلها للمادة  905من قانون العقوبات من رغم تطابق العقوبة و الجریمة.

2

ثانيا :عقوبة جنحة الغش في المواد الموجهة لالستهالك.
نصت المادة  905عقوبات جزائري على جریمة التدلیس في المواد الغذائیة والطبیة وهي
منقولة عن المادة  0من قانون  5450في فرنسا التي أصبحت تشكل حالیا المادة  0-850من
قانون االستهالك الفرنسي 3.لقد أحال المشرع الجزائري المادة الثامنة والستون ( )75من القانون
 50-54المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ،إلى المادة  905من قانون العقوبات بالنسبة
للعقوبة األصلیة المقررة لجریمة الغش في المواد الموجهة لالستهالك  ،وحسبها یعاقب بالحبس
من سنتین إلى خمسة سنوات وبغرامة من عشرین ألف دینار ( 850555دح) إلى مائة ألف
دینار( )5550555دج ،كل من الحیوان والمواد الطبیة .كذلك كل من یضع للبیع المواد

- 1المادة  62من القانون  50-54المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش
 - 2المادة  64من القانون 50-54
 - 3قني سعدیة,مرجع سابق ,ص .28
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السابقة ذكرها و هو یعلم أنها غیر صالحة .كذلك كل من یعرض للبیع أو یبیع مواد تستعمل
لغش هذه المواد ,أو یحث على استعمالها بواسطة كتیبات أو منشورات أو غیر ذلك.

1

بالنسبة لقانون  50-54المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش فإن المادة  75أضافت
عبارة المعاقبة على تزویر المنتوج الموجهة لتغذیة و االستعمال اإلنساني والحیواني .الغش فعل
عمدي ایجابي موضوعه سلعة أو بضاعة معینة ،و یكون بطریقة غیر مقررة في النصوص
التشریعیة اآلمرة ،أو عمل مخالف لألصول المعرفة في الصناعة و یكون له أثار سلبیة على
المنتوج ،حیث ینال من خاصیته أو فائدته أو یؤثر على ثمنه ،و یشترط عدم علم المتعاقد األخر
حسن النیة  ،قد عرفه بعض الفقه " بأنه كل تغییر أو تعدیل أو تشویه یقع على جوهر أو التكوین
الطبیعي لمادة أو سلعة معدة للبیع ،و یكون من شأن ذلك النیل من خواصها ،األساسیة أو إخفاء
عیوبها "..لذلك فإن أفعال الغش المادیة لها عدة طرق منها.

2

.وبالنسبة لجنحة الغش أو التوزیع لمواد مغشوشة أو لحوم حیوانات مریضة والصادر من
المتصرف أو المحاسب ،فالعقوبة تكون بالحد األقصى للعقوبة المذكورة آنفا ،أي الحبس لمدة 5

سنوات وبغرامة  50.000دج استنادا إلى نص المادة 434ع.ق وذلك عند القیام أو العمل على
الغش أو وزع عمدا ما عهدت إلیه قصد حراستها لمواد مغشوشة أو لحوم حیوانات مریضة.3
كما نص قانون  50/54المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على مثل هذه الجریمة في
المادة  74وهي جنحة بیع منتوج أو مواد مودعة لضبط المطابقة أو خرق إجراء اإلیقاف
المؤقت للمؤسسة ،و التي عاقب علیها المشرع بالحبس من  6أشهر إلى 3سنوات وغرامة
تقدر بـ 500.000إلى 2.000.000أو بإحدى العقوبتین وذلك دون الخالل بإحكام المادة  500من
قانون العقوبات.

 - 1المادة  905من ق ع ج.
- 2ولد عمر الطیب ,مرجع سابق ,ص 806
 -3قني سعدیة ,مرجع سابق  ,ص 98
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ثالثا  :العقوبة المقررة لجناية الغش والخداع .
إذا ألحقت المواد الغذائیة أو الطبیة المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها مرضا أو
عج از عن العمل ,یعاقب الذي قام بهذا الفعل أو الذي عرض أو وضع للبیع أو باع تلك المادة
وهو یعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو سامة ,یعاقب كالتالي:
_بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة من  0550555الى 5550555دج عند
إلحاق الشخص الذي استهلك تلك المادة  ,مرضا أو عجز عن العمل.

1

_بالحبس من عشر سنوات إلى عشرین سنة و بغرامة من  55550555الى 85550555دج
عند إلحاق الشخص الذي استهلك تلك المادة ,مرض غیر قابل للشفاء أو فقد استعمال عضو
أو عاهة مستدیمة .و یعاقب المجني بالسجن المؤبد,إذا تسببت تلك المادة في موت إنسان.
لقد أحالنا المشرع في المادة  5/20من قانون  50/54إلى المادة  5/908من قانون
العقوبات,ثم شدد العقوبة صراحة في نفس المادة  8/20حیث ذكر مصطلح المنتوج بدل المادة
ذلك أن المنتوج یشمل السلع و الخدمات.

2

رابعا :العقوبة المقررة لجنحة الحيازة دون سبب شرعي.
نص المادة  900ق ع ج على عقوبة الحیازة للسلع والمواد الموجهة لتغذیة اإلنسان والحیوان
یعلم أنها مغشوشة أو فاسدة و كل ما له عالقة بغش المواد المذكورة سابقا دون سبب شرعي
وذلك بالحبس من شهرین إلى ثالثة سنوات وبغرامة من عشرین ألف دینار ( )850555دج إلى
مائة ألف دینار ( )5550555دج.

3

1

المادة  908ق ع ج.

2

المادة  5/20من قانون  50/54المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش.

3

المادة  900ق ع ج.
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خامسا :عقوبة بيع منتوج مشمعا أو مودعا لضبط المطابقة .
نصت المادة  74من قانون  50/54على انه "" دون اإلخالل باإلحكام المنصوص علیه
في المادة  500من ق ع ج ,یعاقب بالحبس من  6أشهر إلى  0سنوات و بغرامة من
 0550555الى 85550555دح أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من عقوبة یبیع منتوج مشمعا أو
مودعا لضبط المطابقة أو سحب مؤقت أو یخالف إجراء التوقیف المؤقت للنشاط"".

1

المادة  74من قانون 50/54
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1

سادسا :جناية الغش من طرف المحاسب أو المتصرف.
نصت على هذه الحالة المادة  009من ق.ع وال یوجد لها مقابل في القانونین الفرنسي
وتقع هذه الجریمة –حسب عبارات النص -على أشیاء أو مواد غذائیة أو لحوم حیوانات  ،فقد
رأى المشرع أن أعمال الغش ال تقتصر على التاجر أو المنتج أو الموزع أو المستورد وانما قد
یشارك فیها أشخاص آخرون بحكم صفتهم كموظفین أو عاملین في إطار شخص اعتباري,
حیث عاقب علیها المشرع الجزائري بأقصى العقوبات المنصوص علیها في هذا الباب الرابع
التضمن الغش في بیع السلع و التدلیس في المواد الغذائیة والطبیة.

1

الفرع الثاني :الجزاءات األصلية المقررة للجنح الضارة بالمستهلك في بعض القوانين الخاصة
أوال :جزاء مخالفة االلتزامات المقررة لحماية المستهلك و قمع الغش .
: 1جنحة عدم االلتزام بسالمة المواد الغذائية
تعاقب المادة  75من قانون  50/54بغرامة مالیة من  855ألف دج إلى  055آالف دج
كل متدخل عن عدم التزامه بالمادة  9و 0من نفس القانون .وهو التزام باحترام سالمة المواد
الغذائیة والسهر على أن ال تضر بصحة المستهلك وفق ما حددت شروط وكیفیات التنظیم
حسب المادة  ، 9أما المادة  0فمنعت وضع مواد غذائیة تحتوي على ملوث بالنظر إلى الصحة
البشریة والحیوانیة .حیث یقصد بالملوثات المسموح بها ،الجراثیم و العناصر التي تلوث المادة
الغذائیة ،ولكن التقید بنسب معینة ال یؤدي إلى اإلضرار بصحة المستهلك ،وعادة ما تكون ضروریة
إلنتاج المادة الغذائیة ،كما هو الشأن بالنسبة لمواصفات بعض أنواع الحلیب المعد لالستهالك،
ررة 30 °مئویة .2
حیث یجب أن ال یحتوي على عدد من الجراثیم الحیوانیة المتأقلمة في درجة ح ا

 -1مبروك ساسي  ,مرجع سابق ,ص08
 -2صیاد الصادق  ,مرجع سابق ,ص20

.
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 :8جنحة مخالفة النظافة :والنظافة الصحية لمواد الغذائية
تعاقب المادة  78من القانون  50/54بغرامة مالیة من  05ألف إلى  5555ألف دج كل
متدخل عن عدم التزامه بالمواد  6و 7من نفس القانون وهو التزام بشروط النظافة والنظافة
الصحیة لعاملین ،وأما عن البیع والتوزیع والتصنیع والتخزین واآلالت ،یتم تحدید ذلك عن طریق
التنظیم.
 :0جنحة عدم إلزامية امن المنتوج الموضوع لالستهالك:
تعاقب المادة  70من القانون  50/54بغرامة مالیة من  855ألف دج إلى  055آالف دج
كل من خالف إلزامیة امن المنتوج المنصوص علیها في المادة  55من هذا القانون ،والمتمثل
في

میزاته ،تركیبه ،تغلیفه ،شروط تجمیعه وصیانته ،تأثیره على المنتجات األخرى عند

استعماله معها ،أو عرضه ،أو وسمه وكذلك التعلیمات المحتملة الخاصة باستعماله ،وكذا فئات
المستهلكین المعرضین لخطر جسیم نتیجة استعمال المنتوج وخاصة األطفال.

1

 : 4جنحة عدم رقابة المطابقة المسبقة:
لقد عاقب المشرع الجزائري بالمادة  79من القانون  50/54كل متدخل الذي یخالف
أحكام المادة  58من نفس القانون وذلك بغرامة مالیة من  05ألف دج إلى  055ألف دج والتي
تلزم المتدخل بإجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه لالستهالك.

2

: 5جنحة مخالفة الضمان أو تنفيذ ضمان المنتوج:
لقد عاقب المشرع الجزائري حسب المادة  70من قانون  50/54كل متدخل الذي یخالف
أحكام المادة  50من نفس القانون والتي تلزم المتدخل كل متدخل بإفادة كل مستهلك بالضمان
بقوة القانون وذلك خالل الفترة المحددة لذلك ودون أعباء إضافیة ،ویعاقب المتدخل عن عدم
التزامه بغرامة مالیة من 555ألف إلى 055ألف دج

3.

 -1المادتین  78و 70من القانون 50/54
- 2المادة  79من القانون 50/54
- 3المادة  70من قانون .50/54

64

: 6جنحة مخالفة إلزامية تنفيذ تجربة المنتوج:
لقد عاقب المشرع الجزائري بالمادة  76من قانون  50/54بغرامة مالیة من  05ألف إلى
 555ألف دج كل متدخل الذي یخالف أحكام المادة  50والتي تلزم كل متدخل بإفادة المستهلك
من حق تجربة المنتوج.

1

 : 7جنحة مخالفة إلزامية تنفيذ تجربة المنتوج:
لقد عاقب المشرع الجزائري حسب المادة  77من القانون  50/54بغارمة مالیة من 05
آالف دج إلى ملیون دج ،كل متدخل یخالف أحكام المادة  56من نفس القانون و هي ضمان
الصیانة و إصالح المنتوج المعروض في السوق خالل الفترة المحددة لذلك.

2

 : 8جنحة مخالفة إلزامية وسم المنتوج:
تنص المادة  72من قانون  50/54على معاقبة كل متدخل عند عدم التزامه بأحكام
المادة  57و 52من نفس القانون وذلك بغرامة مالیة من 555ألف دج إلى ملیون دج ،حیث
تضمنت المادة  57على إلزامیة التدخل بإعالم المستهلك بكل المعلومات الخاصة بالمنتوج
وذلك بواسطة الوسم .كما أوجبت المادة  52تحریر بیانات الوسم وطریقة االستخدام ودلیل
االستعمال وشروط الضمان المنتوج بالغة العربیة أساسا ،وعلى سبیل اإلضافة یمكن استعمال
لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم لدى المستهلكین.

3

: 9جنحة مخالفة االلتزامات المتعلقة بعرض القروض لالستهالك:
حیث نصت المادة  25من قانون  50/54على معاقبة كل متدخل بغرامة مالیة من 055
ألف دج إلى ملیون دج عند مخالفته ألحكام المادة  85من نفس القانون والمتمثلة في عدم

 1المادة  76من قانون 50/54
 2المادة  77من القانون 50/54
 -3المادة  72من قانون 50/54
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استجابت عروض القرض لالستهالك للرغبات المشروعة للمستهلك فیما یتعلق بشفافیة العرض
المسبق وطبیعة ومضمون ومدة االلتزام وكذا آجال التسدید.

1

ثانيا :جزاء مخالفة أحكام قانون الممارسات التجارية .42/44
العقوبات المقررة على مخالفة القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة:
- 1جنحة عدم اإلعالم باألسعار والتعريفات:
تعاقب المادة  05من القانون  58/59المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات
التجاریة كل متدخل على مخالفة أحكام المواد  9و 6و 7من هذا القانون وذلك بـ 0555دج إلى
 555555دج.

2

- 8جنحة عدم اإلعالم بشروط البيع:
عاقب المشرع حسب المادة  08من القانون  58/59مخالفة أحكام المادة  2و  4من هذا
القانون وذلك بغارمة مالیة من  55555دج إلى  5550555دج

3.

- 3جنحة عدم الفوترة و عدم تطابقها.
نصت المادة  00من قانون  58/59على معاقبة مخالفة أحكام المواد  55و 55و 50من
هذا القانون وذلك بغرامة مالیة بنسبة  % 25من المبلغ الذي كان یجب فوترته مهما بلغت
قیمته.كما نصت المادة  09من قانون  58/59على معاقبة مخالفة أحكام المادة  58من هذا
القانون والتي یعاقب علیها بغرامة مالیة من  550555دج إلى 050555دج.

4

-9جنحة الممارسات التجارية:
نصت المادة  00من القانون  58/59على جنحة الممارسات التجاریة الغیر شرعیة على
معاقبة مخالفة أحكام المواد  54 ،52 ،57 ،56 ،50و 85من هذا القانون ،حیث یعاقب علیها
- 1المادة  72من قانون 50/54

 -2المادة  05من القانون .58/59
-3المادة  08من الرجع نفسه.
-4المادتین  90 / 00من قانون .58/59
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بغرامة مالیة من  5550555دج إلى 0550555دج .كما نصت المادة  06من نفس القانون
على جنحة ممارسات األسعار الغیر شرعیة على معاقبة مخالفة أحكام المواد  88و88مكرر
و 80من هذا القانون ،حیث یعاقب علیها بغارمة من  850555إلى  5505550555دج .كذلك
نصت المادة  06من نفس القانون على جنحة ممارسات األسعار الغیر شرعیة على معاقبة
مخالفة أحكام المواد  88و88مكرر و 80من هذا القانون ،حیث یعاقب علیها بغارمة من
 850555إلى  5505550555دج .أما المادة  07من القانون من نفس القانون تنص على
جنحة الممارسات التجاریة التدریسیة على معاقبة كل مخالف لمواد  98و 80من هذا القانون

1

وذلك بغرامة مالیة من 0550555دج إلى  5505550555دج .و أخی ار تنص المادة 02
من هذا القانون

على جنحة ممارسات تجارة غیر نزیهة وممارسات تعاقدیة تعسفیة على

معاقبة أحكام المواد  84 ،82، 86187من هذا القانون  ،وذلك بغرامة مالیة من  050555دج
إلى  05550555دج2.
ثالثا :العقوبات المطبقة على الممارسات المقيدة للمنافسة والتجمعات:
- 1جنحة الممارسات المقيدة للمنافسة.
نصت المادة  06من قانون  58/52المعدل والمتمم لألمر رقم  50/50المتعلق بالمنافسة
على معاقبة كل متدخل الذي یخالف أحكام المادة  59من هذا األمر ،وذلك بغرامة مالیة ال
تفوق  % 58من مبلغ رقم األعمال غیر المرسوم الملحق في الجزائر خالل آخر سنة مالیة
مختتمة ،أو بغرامة تساوي على األقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات ،على أال
تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح.

3

- 1المواد  07/06/00من قانون .58/59
 -2المواد  84/82/87/86من قانون .58/59
 -3المادة  06من قانون  58/52المعدل والمتمم لألمر رقم  50/50المتعلق بالمنافسة.

78

- 2جنحة المساهمة بصفة احتيالية في تنظيم الممارسات المقيدة لمنافسة:
عاقب المشرع الجزائري بنص المادة  70من قانون  58/52بغرامة مالیة قدرها
 85550555دج كل شخص طبیعي ساهم بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیدة
للمنافسة وفي تنفیذها كما هي محددة في هذا األمر.

1

الفرع الثالث :العقوبات التكميلية الخاصة بالشخص الطبيعي
إذا كانت العقوبات األصلیة هي تلك التي یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أیة عقوبة
أخرى ،فالعقوبات التكمیلیة هي تلك التي یجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلیة ،یما عدا
الحاالت التي ینص علیها القانون صراحة وهي غما إجباریة أو اختیاریة.
أوال :أنواع العقوبات التكميلية.
الحجر القانوني ,الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة,المنع من اإلقامة
 ,المصادرة الجزائریة لألموال ،المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط  ,إغالق المؤسسة،
اإلقصاء من الصفقات العمومیة ،الحظر من إصدار الشیكات ،أو استعمال بطاقات الدفع،
تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع ،المنع من استصدار رخصة جدیدة ,نشر أو
تعلیق حكم أو قرار اإلدانة.

2

ثانيا:أساس تطبيق العقوبات التكميلية على الجرائم الماسة بالمستهلك.
إذا كان المشرع الجزائري لم ینص على العقوبات التكمیلیة في جرائم الخداع والغش
الضار بالمستهلك وذلك سوى في قانون العقوبات أو قانون حمایة المستهلك وقمع الغش
 ،50/54فهذا ال یمنع القاضي من تطبیقه ،حیث نصت المادة  9فقرة  0من قانون العقوبات
السالفة الذكر أنها إما إجباریة أو اختیاریة ،أي أنها جوازیه أو وجوبیه ،وعلیه فقاضي الموضوع
ملزم بتطبیق هذا الحكم إذا تعلق األمر بجرائم تشكل جنایات.
- 1المادة  70من قانون .58/52
 -2المادة  4ق ع ج.
 -3عبد اله أوهابیة ،مرجع سابق  ,ص070و076
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3

بناءا على ما تقدم نستطیع القول أن العقوبة المقررة في المادة  908ق ع ج والمنصوص
علیها في المادة  20من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش والمطبقة على جنایات الغش في
المواد الغذائیة والطبیة والتي راح ضحیتها شخصا أو فقد استعمال عضوا ،أو عاهة مستدیمة،
والمتمثلة في السجن والغرامة المالیة و إضافة أحد أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المقررة في
المادة  4من قانون العقوبات.
ثالثا :إسقاط أهم العقوبات التكميلية على جرائم الغش والخداع
-5المصادرة :عرفت بأنها « المصادرة هي األیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة
أموال معینة ،أو ما یعادل قیمتها عند االقتضاء» 1 .كما تتمیز عقوبة المصادرة بأنها ذات
طبیعة مزدوجة فهي تخضع لمبدأ شخصیة العقوبة وشرعیتها ،وقد تكون تدبی ار عینیا وقائیا
وبالتالي یقضي بها ضد الشيء ولیس ضد الشخص والهدف من ذلك منع تداول السلع الخطیرة
والمحظورة.

2

_2الغلق النهائي :تنص المادة  60من قانون  50/54المتعلق بحمایة المستهلك وقمع
الغش بأنه"" :یمكن أن تقوم المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش بالتوفیق لنشاطات
المؤسسات التي ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون إلى غایةإزالة كل األسباب
التي أدت إلى اتخاذها هذا التدبیر دون إخالل بالعقوبات الجزائیة المنصوص علیها في أحكام
هذا القانون"" .فالغلق قانونیا قد یكون ذو طبیعة إداریة یتم بناءا على قرار تتخذه السلطة إلداریة
وقد یكون الغلق قضائیا والذي یتم من طرق المحكمة ،وذلك حسب ما هو منصوص علیه في
قانون .50/54

3

-0نشر الحكم :الهدف من هذه العقوبة هو تقلیل المحكوم علیه بین الناس وهذا ما یخشاه
جمیع المتدخل حیث نصت المادة  579من قانون العقوبات على انه« :ویجب على القاضي
 -1المادة  4ق ع ج.
 -2المادة  50ق ع ج.
 - 3عبد الحكیم بوقرین ،مرجع سابق 579.,
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حتى ولو طبق الظروف المخففة أن یأمر بنشر حكمه طبقا ألحكام المادة  52كما أن هذه
العقوبة هي أم ار وجوبیا ولیس اختیاریا لقاضي فیتم نشر الحكم بأكمله في عدة جرائد ثم یتم
تعلیقه في أماكن عمومیة ،حیث یستمر هذا النشر لمدة شهر واحد.كما یتحمل الجاني تكالیف
النشر على أن یتجاوز مبلغ التكالیف الغرامة».

1

_4إلغاء الرخصة والسندات والسجل التجاري:

جعل المشرع الجزائري جزاء إلغاء

الرخصة والسندات والسجل التجاري  ،تدبی ار احت ارزیا جوازیا یكون من اختصا الحصة الجزائیة
بناءا على طلب من الجهة اإلداریة لمختصة2.
المطلب الثاني:
العقوبات المقررة الشخص المعنوي للجرائم الضارة بالمستهلك
لقد نص المشرع الجزائري صراحة على تحمیل الشخص المعنوي المسؤولیة الجزائیة على
الجرائم الضارة بالمستهلك  ،وهذا بموجب القانون العقوبات الجزائري ،وبناءا على ذلك سأتطرق
لألساس التشریعي لعقوبات المقررة لشخص المعنوي في الجرائم السابقة الذكر ،وهذا ما ضمن
الفرع األول ،كما نخصص الفرع الثاني إلى معرفة أنواع العقوبات المقررة لشخص المعنوي
واسقاط أهمها على جرائم الغش والخداع الضار بالمستهلك.
الفرع األول :األساس التشريعي للعقوبات المقررة لشخص المعنوي في الجرائم الضارة
المستهلك.
أوال :تعريف الشخص المعنوي
رجوعا إلى المادة  05مكرر نص المشرع صراحة عن هذه األشخاص وذلك كالتالي:
« باستثناء الدولة والجماعات المحلیة واألشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام ،ككون
 - 1المادة  579ق ع ج.

 -2شفار نبیلة ،الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري ،والقانون المقارن ،مذكرة مقدمة لنیل هادة

الماجستیر في القانون الخاص ،تخصص عالقات األعوان االقتصادیین/المستهلكین ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
جامعیة وهران .8550 ،ص.505
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الشخص المعنوي مسؤوال جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه
الشرعیین عندما ینص القانون ذلك .أن المسؤولیة الجزائیة لشخص المعنوي ال تمنع مساءلة
الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو شریك في نفس األفعال» 1 .لكن بما أن المادة  94من
القانون المدني تحصر األشخاص الطبیعیة وهم (الدولة ،الوالیة ،البلدیة ,المؤسسات العمومیة
ذات الطابع اإلداري ,الشركات المدنیة والتجاریة ,الجمعیات والمؤسسات والوقف.

2

كل مجموعة من األشخاص وأموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة ) ,وبعد إسناد المادة
 05مكرر على المادة  94من القانون المدني یتم معرفة األشخاص الخاضعین للمسؤولیة
الجزائیة لشخص المعنوي وهم الشركات المدنیة والتجاریة ,الجمعیات والمؤسسات و الوقف
و كل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحها القانون الشخصیة القانونیة.
ثانيا :أساس تقرير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على جرائم الغش
لقد نص المشرع في المادة  900مكرر فقرة أولى صراحة على المسؤولیة الجزائیة
لشخص المعنوي عن الجرائم الخاصة بحمایة المستهلك بقوله «الجرائم المعرفة في هذا الباب»
أي الجرائم الواردة في الباب الرابع التعلق بالغش في بیع السلع و التدلیس في المواد

الغذائیة

3
فإن الشخص
والطبیة ،ولتي أحالتنا بدورها للمادة  05مكرر والتي سبق شرحها .وبالتالي ّ

المعنوي یسأل فقط عن الجرائم التي یحددها القانون ،وعلیه كي یكون هناك شخص معنوي في

قضایا االستهالك مسئوال أمام القضاء الجزائي ،یجب أن تتأكد النیابة العامة قبل تحریك الدعوى
العمومیة من وجود نص یجرم الشخص المعنوي.فطبقا للمادة  65مكرر فنفرق بین حالتین
,إحداهما التي یكون فیها الشخص المعنوي متابع بمفرده دون األشخاص الطبیعیین فتختص هنا
الجهة القضائیة التي ارتكبت في دائرة اختصاصها الجریمة أو التي یقع في دائر ة اختصاصها

 -1المادة  05مكرر,ق ع ج.
 -2المادة  94من القانون المدني
 -3المادة  900مكرر 8/ق ع ج.
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المقر االجتماعي للشخص المعنوي.اما الحالة الثانیة فیكون كالهما متابعان فینعقد االختصاص
للجهة القضائیة المتابع أمامها األشخاص الطبیعیین.

1

الفرع الثاني :أنواع العقوبات المقررة للشخص المعنوي عن الجرائم الماسة بالمستهلك.
لقد أحالتنا المادة  900مكرر 8/على :
أوال :العقوبات المطبقة على األشخاص المعنوية بالنسبة لمواد الجنايات و
الجنح هي :حسب المادة  52مكرر:
 .5الغرامة التي تساوي مرة  5إلى خمس  0مرات الحد األقصى للغرامة التي تساوي مرة 5
إلى خمس  0مرات الحد األقصى للعقوبة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب
على الجریمة لعقوبة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة,واحدة
أو أكثر من العقوبات التكمیلیة التالیة:
 .8حل الشخص المعنوي ,غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة ال تتجاوز 0
سنوات,اإلقصاء من الصفقات العمومیة لمدة ال تتجاوز  0سنوات ,المنع من مزاولة نشاط أو
عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر,نهائیا أو ال تتجاوز  0سنوات
,مصادرة الشيء الذي ارتكب في الجریمة او نتج عنها ,نشر و تعلیق حكم اإلدانة ,الوضع
تحت الحراسة القضائیة لمدة ال تتجاوز  0سنوات ,و تنصب الحراسة على ممارسة النشاط
الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته.

2

ثانيا :العقوبات المطبقة على األشخاص المعنوية بالنسبة لمواد للمخالفات
حسب المادة  52مكرر 5هي :
- 1الغرامة التي تساوي مرة  5إلى خمس  0مرات الحد األقصى للعقوبة المقررة
للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة .كما یمكن الحكم بمصادرة الشيء
 - 1قوبعي بلحول  ,مرجع سابق  ,ص .75
 - 2المادتي  52مكرر/ 5مكرر.8ق ع ج
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الذي أستعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها ,عندما ال ینص القانون على عقوبة الغرامة
بالنسبة لألشخاص الطبیعیین سواء ,في الجنایات أو الجنح  ,أو قامت المسؤولیة الجزائیة
للشخص المعنوي طبقا ألحكام المادة  05مكرر ,فإن الحد األقصى من للعقوبة المحتسب
لتطبیق النسبة القانونیة المقررة للعقوبة فیما یخص الشخص المعنوي یكون كالتالي:
 85550555دح عندما تكون الجنایة معاقب علیها بالسجن المؤبد.
 55550555دح عندما تكون الجنایة معاقب علیها بالسجن المؤقت.
 0550555دح بالنسبة للجنحة.

1

تمثل الغرامة الجزاء األكبر ردعا بالنسبة لشخص المعنوي بحیث هذا األخیر یسعى إلى
تحقیق الربح والكسب المادي ،وحتى تكون مؤثرة وقاهرة سعى المشرع إلى مضاعفتها من مرة
واحدة إلى  0مرات بالنسبة للعقوبة المقررة لشخص االعتباري.أما إذا كان االعتداء یتعلق
بإحدى الجنح المتعلقة بالمواد الطبیة أو الصیدالنیة ،طبقا للقانون رقم  50/52المعدل والمتمم
لقانون الصحة  50/20فتكون عقوبة الشخص المعنوي بالغرامة إلى الحد األقصى وهي:
0مرات مضاعفة بالنسبة للشخص المعنوي  .2فعن دقیام المسؤولیة للشخص المعنوي ولم ینص
القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة لشخص الطبیعي حیث نصت المادة  52مكرر  8أن الحد
األقصى لغرامة المحتسب لتطبیق النسبة القانونیة المقررة لعقوبة فیما یخص الشخص المعنوي
یكون كالتالي:
حالة الجنایة المعاقب علیها باإلعدام أو السجن المؤبد هي  85550555دج.حالة الجنایة المعاقب علیها باإلعدام أو السجن المؤقت هي  55550555دج.-حالة للجنحة هي  0550555دج3 .

 -1المادة  05مكرر,.ق ع ج.
 - 2عبد الحلیم بوقرین ,مرجع سابق ،ص.567
 -3المادة  52مكرر  8من قانون العقوبات.
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حالة خرق االلتزامات المترتبة من طرف الشخص الطبیعي عند معاقبة الشخصالمعنوي بواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة  52مكرر
في هذه الحالة یعاقب بالحبس من سنة ( )5إلى خمس ( )0سنوات وبغرامة من
 5550555إلى  0550555دج.

1

المنع النهائي أو المؤقت من ممارسة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة:
نص المشرع الجزائري على هذه العقوبة من قانون العقوبات تحت عنوان " تدابیر امن  :وذلك
في المادة  50/54بقولها «المنع من ممارسة مهنته ،أو نشاط أو فن كما نصت على ذلك
المادة  52مكرر فقرة  6في باب العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي».

2

-8اإلقصاء من الصفقات العمومية:
والقصد منع من االشتراك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة من طرف الشخص المعنوي في
الصفق ات العمومیة كما یمنع من التعامل مع أشخاص القانون العام ،وذلك لمدة  0سنوات
حسب المادة  52مكرر الفقرة  0من قانون العقوبات3.
- 3نشر وتعليق الحكم باإلدانة :نصت على ذلك المادة  52مكرر الفقرة  ،2وذلك بنشر
الحكم وتعلیقه في األماكن العمومیة المخصصة لذلك ولمدة ال تزید عن شهرین وعلى نفقة
الجاني.

 -1المادة  52مكرر  0من قانون العقوبات.
-85 -2ص.74
 3مصمودي سلیم ،مرجع سابق ,ص.06
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ﺧﺎﺗﻤـــﺔ

ﺧﺎﺗﻣـــــﺔ
ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻣوﺿوع ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ،وﺑﻌد اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون رﻗم
 03/09واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش وﻛذﻟك اﻟﻘﺎﻧون  02/04اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘواﻋد
اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻛذﻟك أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون  03/03واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،وﻣن
ﺟﻬﺔ أﺧرى وﺑﻌد اﻻطﻼع ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣن اﻟﻣﺎدة  429إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎدة
 435ﻣﻛرر ،زﯾﺎدة ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ،رأﯾﻧﺎ أن اﻟﻣﺷرع ﺟرم اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺿﺎرة
ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺟرﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،ﺣﯾث ﻛﺎن اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ
ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻗﺑل اﻟﻌﻘد وأﺛﻧﺎء وﺑﻌد اﻟﻌﻘد ﻣن اﻟﻐش واﻟﺧداع ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت وﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻻﺳﺗﻬﻼك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ و اﻟﺣﯾواﻧﻲ.
أﻣﺎ ﻗﺎﻧون  03/09ﻓﻘد ﺗﺿﻣن ﺷق وﻗﺎﺋﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل
ﺗﺿﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﺳوى ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻬﻼﻛﻪ أو ﺳﻌرﻩ أو ﺿﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ ،ﺗﻪ ﺣﯾث
ﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻓﺔ و اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣواد ﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﺳﻼﻣﺗﻬﺎ إﻟزاﻣﯾﺔ
أﻣن اﻟﻣﻧﺗوج وﻣطﺎﺑق وﻛذﻟك إﻟزاﻣﯾﺔ إﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج ،أﻣﺎ
اﻟﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﺗﻣﺛﻠت أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼم ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر واﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت وﺷروط اﻟﺑﯾﻊ وﻛذﻟك اﻟﻔوﺗرة ،ﻣﺎ ﺗطرق اﻟﻣﺷرع ﻟﻧزاﻫﺔ
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وذﻟك ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻷﺳﻌﺎر اﻟﻐﯾر ﺷرﻋﯾﺔ واﻟﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ واﻟﻐﯾر
ﻧزﯾﻬﺔ دون أن ﯾﻧﺳﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ .ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺷرع أﺣﺎط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت
ﺻﺎرﻣﺔ ﺿد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻛذﻟك ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ أﺣﺎط
اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗوزﻋت ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺣﺳب اﻻﺧﺗﺻﺎص
ﻛﻘﺎﻧون اﻟﺻﺣﺔ وﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘل ،ﻛﻣﺎ ﺗﻌد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺟرﯾﻣﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون
وذﻟك ﺣﺳب ﻧﺳﺑﺔ ﺧطورﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﺗﻛن ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك.
أﻣﺎ اﻟﺷق اﻟﻘﻣﻌﻲ ﻛﻣﺎ ﺳﻣﻲ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧون )ﻗﻣﻊ اﻟﻐش( ﻓﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺟرﯾم ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺛم اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺗﻬﺎ اﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎ إﻣﺎ ﺑﻐراﻣﺔ ﯾﺣددﻫﺎ
اﻟﻘﺎﻧون ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻧﺗوج ﻣن درﺟﺔ ﺟﻧﺣﺔ أو ﺟﻧﺎﯾﺔ ﻓﺗﺗوﻟﻰ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺟزاء أﯾن أﺣﺎل ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺎت إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
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ﺑﻌد دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﺿﺎرة ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﺑﻌد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻟﺟرﯾﻣﺗﻲ اﻟﻐش واﻟﺧداع ﺑﻣﺎ أﻧﻬﻣﺎ
أﺳﺎس اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ،رأﯾﻧﺎ أن اﻟﻣﺷرع ﻻ ﯾﻌﺎﻗب ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺧداع ﺑل ﯾﻌﺎﻗب ﺣﺗﻰ
ﻓﻲ اﻟﺷروع ﻓﻲ ذﻟك ،ﻛﻣﺎ ﻋﺎﻗب اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎزة ﻣواد ﺳﺎﻣﺔ أو ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك دون
ﺳﺑب ﺷرﻋﻲ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ

ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺟرم وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌل

اﻹﺟراﻣﻲ اﻟﺿﺎر ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ،ﻓﻘد ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺗﺳﺑب اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻔﻌل اﻟﻣﺟرم
وﻋدم اﻗﺗﺻﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ ،ﻓﺷﻣﻠت ﺑذﻟك اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي
اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻪ.
أﻣﺎ اﻟﺟزاءات ﻓﻘد ﺗﻧوﻋت ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫو أﺻﻠﻲ ﻛﺗﺳﻠﯾط ﻏراﻣﺎت
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن طرف أﻋوان ﻗﻣﻊ اﻟﻐش ،أو ﻋﻘوﺑﺎت ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ )إﻋدام ،اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد ،اﻟﺳﺟن
اﻟﻣؤﻗت( و ذﻟك ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،أﻣﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻓﻘد وردت
ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر .أﻣﺎ دور أﻋوان ﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻓﯾﻣﺛل اﻟرﻛﯾزة
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻐش اﻟﺗﺟﺎري وردﻋﻪ ﺣﯾث ﯾﻣﺛﻠون ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺗﻧﻘﻠﺔ ،ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺟﻣﯾﻊ
اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻟﻠﺗدﺧل واﻟدﺧول وﻣداﻫﻣﺔ أي ﻣﻛﺎن ﯾﺿم ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت وﻓﻲ أي وﻗت ،زﯾﺎدة
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ وﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺟزاء ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻛﺎن أو اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﻬم إﻟﻰ اﻟﻌداﻟﺔ.
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 ﯾﺟب أن ﯾﺣدد ﺟزاء اﻟﻐراﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ رأس ﻣﺎل اﻟﻣﺗدﺧل
ﺣﯾث ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘول أن ﯾﺗﺳﺎوى ﻣﺗدﺧﻼن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻐراﻣﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺿﺧﺎﻣﺔ رﻗم
ﺣﺳﺎب أﺣدﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧر
 أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﺑﻌض اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣن طرف اﻟﻣﺗدﺧل ﻋﻣﻠﯾﺎ ﺗﺑدو ﺻﻌﺑﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ
،ﻓﺈذا أﺧذﻧﺎ ﺑﺈﻟزاﻣﯾﺔ اﻹﻋﻼم ،ﻫل ﺑﺈﻣﻛﺎن ﻛل اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن إﻋﻼم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ،
ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ آن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن أﻣﯾﯾن وان اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺷﺗرط ﻛﻔﺎءة ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﺗرﺑص
ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ .
 أن ﻗراءة وﺳم اﻟﻣﻧﺗوج ﺗﺑدو ﺻﻌﺑﺔ ﻟﻠﺑﻌض ﻟﺻﻐر ﺣﺟﻣﻬﺎ أو ﺻﻌوﺑﺔ ﻗراءﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﺑدو
ﻣﺳﺗﺣﯾﻠﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻟﻔﻘدان ﺑﺻرﻫم أو ﺟﻬﻠﻬم ﻟﻠﻘراءة أو ﻟﺻﻐر ﺳﻧﻬم
)ﺷراء ﺣﻠوﯾﺎت ﻣﺿرة ﻣن طرف اﻷطﻔﺎل دون ﻋﻠم أوﻟﯾﺎﺋﻬم( ،ﻛﻣﺎ أن ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻹﺷﻬﺎر
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ﺗﺑدو واﺿﺣﺔ و ﺗﻣﻼ ﻛل اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟذي ﯾﺗطﻠب
ﻣﺟﻬود ﻟﻠﻌﺛور ﻋﻠﯾﻪ ،ﻛﻣﺎ أن اﻟوﺳم ﻻ ﯾﺿﻣن ﻋدم ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺗوج ﻻﻧﻘطﺎع ﺷﺑﻛﺔ
اﻟﺗﺑرﯾد.
 أن ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن واﻟﻣﻧﺗﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﺷوارع ﻻ ﯾﺧﺿﻌون
ﻷﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ.
 أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳﻣدة اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ ﻻ ﺗﺗم أﻣﺎم أﻋﯾن ﻣﺧﺗﺻﯾن و
ﻟذﻟك اﺣﺗﻣﺎل ﺧطورة ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وارد.
 أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﯾس ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ رﻓﻊ دﻋوة ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺿد ﻣﺗدﺧل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺳﻠﻊ ﺑﺳﯾطﺔ ﻻ
ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن طول اﻹﺟراءات ﺗﺟﻌل اﻟﻌدﯾد ﻣن
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﯾﺗﺧﻠون ﻋن اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.
وﻣﻧﻪ ﻧﺳﺗﺧﻠص أن اﻟﻣﺷرع ﻗد وﻓر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠكٕ ،وان ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻧظ ار

ﻟﻣﺎ ﻟﺣﺿﻧﺎﻩ ﻣن ﻧﻘﺎﺋص ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛب ﻓﻲ ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن


وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻧﻘﺗرح اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:إﻧﺷﺎء ﺷرطﺔ اﻷﺳواق واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ
اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب دون أن ﯾﻛون ذﻟك رادﻋﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻧظ ار ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ إﺟراءات
اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟﺳﻠﻊ ﻣﺣل اﻟﻧزاع.



ﺗﻘرﯾب اﻹدارة ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﺗﺑﺳﯾط إﺟراءات اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ و اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و أﻋوان ﻗﻣﻊ اﻟﻐش

 وﺿﻊ ﺧط ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻣﺟﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺧط اﻷﺧﺿر ،ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن طﻠﺑﺎ
ﻟﻼﺳﺗﻔﺳﺎر أو طﻠﺑﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﻧﺔ.
 إﻟزاﻣﯾﺔ ﺗزوﯾد اﻟﻣﺣﻼت ذات اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ )اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت ،ﺑﯾﻊ اﻟﺣوم واﻷﺳﻣﺎك(..
ﺑﻣوﻟد ﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻘطﺎع اﻟﻛﻬرﺑﺎء.
 ﺿرورة ﻣﻧﺢ ﺻﻼﺣﯾﺎت ووﺳﺎﺋل أﻛﺛر ﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ
ﻟﺗﻔﻌﯾل ﻗواﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك.
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 1اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.

أ -ﻧﺻوص ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ.
 (1أﻣر رﻗـم  155/66ﻣـؤرخ ﻓـﻲ  1966/06/08ﯾﺗﺿـﻣن ﻗـﺎﻧون اﻹﺟـراءات اﻟﺟزاﺋﯾـﺔ،
ج.ر ﻋــدد  ،48اﻟﺻــﺎدرة ﻓــﻲ  ،1966/06/10اﻟﻣﻌــدل واﻟﻣــﺗﻣم ﺑﻣوﺟــب ﻗــﺎﻧون رﻗــم
 22/06ﻣؤرخ ﻓﻲ  ،2006/12/20ج.ر ﻋدد  ،84اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ.2006/12/24
 (2أﻣ ــر رﻗ ــم  03/03ﻣ ــؤرخ ﻓ ــﻲ 2003/07/19اﻟﻣﺗﻌﻠ ــق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳ ــﺔ ،ج.ر ﻋ ــدد ،43
اﻟﺻﺎدرة

ﻓﻲ  ،2003/07/20اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم.

 (3اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم  ،39/90اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  ،1990/01/30اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﺟــودة وﻗﻣــﻊ
اﻟﻐش ،ج ر ﻋدد  ،05ﻟﺳﻧﺔ .1990
 (4اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  03/09اﻟﻣؤرخ ﻓـﻲ  ،2009/02/25اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك وﻗﻣـﻊ
اﻟﻐش ج.ر ﻋدد  ،15اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ .2009/03/08
 (5اﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم  02/04اﻟﻣـ ــؤرخ ﻓـ ــﻲ  2004/06/23ﯾﺣـ ــدد اﻟﻘواﻋـ ــد اﻟﻣطﺑﻘـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ج.ر ﻋدد  41ﻟﺳﻧﺔ .2004
 (6اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم  10/11اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  2011/06/22اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺑﻠدﯾــﺔ ،ج.ر ﻋــدد 37
اﻟﺻــﺎدرة ﻓــﻲ  ،2011/07/30واﻟﻘ ـﺎﻧون رﻗــم  09/90اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ 1990/04/07
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ،ج.ر ﻋدد  ،15اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ .1990/04/11
ب -ﻧﺻوص ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ.
 اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
 (1ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  90ـ  266ﻣؤرخ ﻓﻲ  25ﺻﻔر ﻋﺎم  1411اﻟﻣواﻓق 15
ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ  1990ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت.
 (2اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  467-05اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10دﯾﺳﻣﺑر  ،2005اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط
ﻣراﻗﺑﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻟﻣﺳﺗوردة ﻋﺑر اﻟﺣدود وﻛﯾﻔﯾﺎت ذﻟك ،ج.ر ﻋدد ،80
اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 2005/2/11
 (3ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  484-05ﻣؤرخ ﻓﻲ  20ذي اﻟﻘﻌدة ﻋﺎم  1426اﻟﻣواﻓق 22
دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2005ﯾﻌدل وﯾﺗﻣم اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  367-90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ
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 22رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1411اﻟﻣواﻓق  10ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ  1990واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑوﺳم
اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ...
 (4اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 181-09اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  12ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ  2009اﻟذي ﯾﺣدد
ﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺔ اﺳﺗﯾراد اﻟﻣواد اﻟوﻟﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻹﻋﺎدة
اﻟﺑﯾﻊ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) ج ر  30ﻣؤرﺧﺔ.
 (5ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  415/09اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  2009/12/16ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون
اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎص اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻟﻸﺳﻼك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة
اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة ،ج.ر ﻋدد  ،75اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ  2009/12/30اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي
رﻗم  327/13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  2013/09/26ﯾﺣدد ﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺎت وﺿﻊ ﺿﻣﺎن
اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،ج.ر ﻋدد  ،49اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ .2013/10/02

 ﻗرارات وزارﯾﺔ

ﻗرار وزاري ﻣﺷﺗرك اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  1999/11/21ﯾﺗﻌﻠق ﺑدرﺟﺎت اﻟﺣ اررة وأﺳﺎﻟﯾب
اﻟﺣﻔظ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﺑرﯾد واﻟﺗﺟﻣﯾد أو اﻟﺗﺟﻣﯾد اﻟﻣﻛﺛف ﻟﻠﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ،ج.ر ﻋدد،87
اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ .1999/12/08

 -2اﻟﻛﺗــــــب
 (1أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻋﻠﻲ ﺧﻠف ،اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري
واﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ب ط ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر2005 ،
 (2ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﻬوري،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ،ﺗﻧﻘﯾﺢ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣﺻطﻔﻰ
اﻟﻔﻘﻬﻲ ،ط، 5ﻣﺻر،1997 ،
 (3ﺑوداﻟﻲ ﻣﺣﻣد ،ﺷرح ﺟراﺋم اﻟﻐش ﺑﯾن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺗدﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟطﺑﯾﺔ،
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ط ،1دار اﻟﻔﺟر ﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،2005 ،ص.09
 (4ﺣﺳﯾن اﺣﻣد اﻟﺟﻧدي ،اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ،ﻛﺗﺎب اﻷول ،ﻗﺎﻧون ﺟﻣﻊ اﻟﺗدﻟﯾس
واﻟﻐش ،ن ط ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر1985 ،
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 (5أﺣﻣد رؤوف ﻋﺑﯾد ،ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ،ب ط ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ،
اﻟﻘﺎﻫرة .1969،
 (6ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣراد ،ﺷرح ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻐش ،د ار اﻟﻛﺗﺎب واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،ب ط،
ﻣﺻر ،ﺳﻧﺔ .1996
 (7ﺳﻠﯾم ﺳﻌداوي "ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺟزاﺋري ﻧﻣوذج ،ب ط" ،دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر ،
اﻟﺟزاﺋر.2009،
 (8ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﻋﻣران،ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أﺛﻧﺎء ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻘد ،ط  ،1ﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﻌﺎرف،
اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.1986 ،
 (9ﻓدوى ﻗﻬواﺟﻲ ،ﺿﻣﺎن ﻋﯾوب اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻘﻬﺎ و ﻗﺿﺎءا ،د ار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  ،ب ط،
اﻟﻘﺎﻫرة ،ﺳﻧﺔ .2008
 (10ﻟﺣﺳﯾن ﺑن اﻟﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ ،اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ ،دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻗﺿﺎﺋﯾﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ب ط ،دار ﻫوﻣﻪ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟﺟزاﺋر.2005 ،
 (11ﺧﺎﻟد ﻣﻣدوح إﺑراﻫﯾم ،ﺣﻣﺎﯾﺔ

اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )دراﺳﺔ

ﻣﻘﺎرﻧﺔ(  ،ب ط ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ .2007 ،
 (12ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣوﺳﻰ إﺑراﻫﯾم ،ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ( ،ب ط ،ﻣﻧﺷورات
اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن ،ﺳﻧﺔ .2007
 (13ﻋﻠﻲ ﺑوﻟﺣﯾﺔ ﺑن ﺧﻣﯾس ،اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ
ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ،ب ط ،دار اﻟﻬدى ،ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،ﺳﻧﺔ
.2000
 (14ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ إﻣﺎم ،اﻟﺣق ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐذاء ﻣن اﻟﺗﻠوث ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ،ب ط ،د ار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻧﺷر ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﺳﻧﺔ
،2004ص.66
 (15ﻣﺣﻣد ﺧرﯾط  ،ﻣذﻛرات ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ،ب ط،

دار ﻫوﻣﺔ

ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر  ،اﻟﺟزاﺋر .2007 ،
 (16أﻧور ﻣﺣﻣد ﺻدﻗﻲ ،اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ط،1
دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن. 2007 ،
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 (17اﻟدﻛﺗور ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري،ب ط،

دار اﻟرﯾﺣﺎن،

اﻟﺟزاﺋر .1999
 (18ﻓرﯾدة زاوي ،اﻟﻣدﺧل ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﺣق ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﻧون،ب ط
 ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،ﺳﻧﺔ 2002.
 (19أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﯾﻌﺔ ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺧﺎص ،اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ،طﺑﻌﺔ
 ،2004اﻟﺟزاﺋر ،ﺳﻧﺔ .2004
 3اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ
 (1ﺣﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻲ ،اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد ،ﺗﻠﻣﺳﺎن2012/2011 ،م.
 (2وﻟد ﻋﻣر طﯾب ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧون ﻟﺗﻌوﯾض اﻷﺿرار اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
 ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ،ﻛﻠﯾﺔ
اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد ،ﺗﻠﻣﺳﺎن2010/2009 ،م
 (3ﻋﻣﺎر زﻋﺑﻲ ،ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ،أطروﺣﺔ ﻛﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ،ﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون
اﻷﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر،
ﺑﺳﻛرة2013/2012 ،م
 (4ﺑﻠﻌﺳﻠﻲ وﯾزة ،اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم واﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌري ،اﻟﺟزاﺋر.2014 ،
 (5ﻗرواش رﺿوان ،اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ،أطروﺣﺔ
دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  ،ﻓرع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ) ﻗﺎﻧون أﻋﻣﺎل( ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺑن
ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر )/2010 ،(1

86

 (6اﻟﻌﯾد ﺣداد ،اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ظل اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ،أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ
ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة درﺟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ) ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة( ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم
اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑن ﻋﻛﻧون ،اﻟﺟزاﺋر ،ﺳﻧﺔ .2008
ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
 (1ﺟرﻋود اﻟﯾﺎﻗوت ،ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ،ﺑﺣث ﺷﻬﺎدة
اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﻓرع اﻟﻌﻘود واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺑن ﻋﻛﻧون ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،
2002/2001م.
 (2ﺣﻠﯾﻣﻲ رﺑﯾﻌﺔ ،ﺿﻣﺎن اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺧدﻣﺎت  ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺟزاﺋر ،ﺳﻧﺔ .2002
 (3ﻣﺧﺗﺎر ﺷﺑﯾﻠﻲ ،ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹﺟرام اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟدوﻟﻲ ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،
اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ واﻟدوﻟﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب ،اﻟﺑﻠﯾدة،
2004م
 (4ﺟﻣﻼﺟﻲ ﺟﻣﺎل ،دور أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺗﺷرﯾﻊ
اﻟﺟزاﺋري واﻟﻔرﻧﺳﻲ ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻓرع ﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل،
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺑوﻗرة ،ﺑوﻣرداس2006 ،
 (5ﻋﯾﺎض ﻣﺣﻣد ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن ،اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺧﻼل ﻗواﻋد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻘﺎﻧون  ،02/04ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة
اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﺗﺧﺻص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ،ورﻗﻠﺔ.2006 ،
 (6زوﺑﯾري ﺑن ﻗوﯾدر  ،ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ،
ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد ،ﺗﻠﻣﺳﺎن ،ﺳﻧﺔ 2008/2007م.
 (7ﻗﻧﻲ ﺳﻌدﯾﺔ ،ﺟراﺋم اﻷﺿرار ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة
اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻟﺣﻘوق،
ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر  ،ﺑﺳﻛرة.2009/2008 ،
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 (8ﻗﺎدة ﺷﻬﯾدة ،اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﻣﻌﻬد
اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ،اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺗﻠﻣﺳﺎن ،ﺳﻧﺔ
2009/2008
 (9ﻣﺎﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﺣق ،ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺻري
واﻟﺟزاﺋري ،ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،
ﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون أﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ،ﺑﺳﻛرة.2009/2008 ،
 (10ﻛﯾﻣوش ﻧوال ،ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ﻣذﻛرة
اﻟﺗﺧرج ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺑن ﯾوﺳف ﺑن
ﺧدة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر2011/2010 ،م.
 (11ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺑوﻗرﯾن ،اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ،ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل
ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ وﻋﻠم اﻹﺟرام ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑو
ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد ،ﺗﻠﻣﺳﺎن2010/2009 ،م
 (12ﻣﺣﻣد ﺧﻣﯾﺧم ،اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ،ﻣذﻛرة
ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ واﻟﻌﻠوم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ ﺑن اﻟﺣﻘوق ﺑن
ﻋﻧﻛون ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر2011/2010 ،م.
 (13ﻣﺑروك ﺳﺎﺳﻲ ،اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ،ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﺗﺧﺻص ﻋﻠوم ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻗﺳم
اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ،ﺑﺎﺗﻧﺔ2011/2010 ،م.
 (14زوﺑﯾرأرزﻗﻲ ،ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣرة ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة
اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻓرع اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو.2011 ،
 (15ﻣوﺳﺎوي ظرﯾﻔﺔ ،دور اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،
ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود
ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو.2011 ،
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 (16ﺷﻌﺑﺎﻧﻲ ﺣﻧﯾن ،اﻟﺗزام اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺿوء ﻗﺎﻧون
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻐش ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻓرع اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ،
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو ،ﺳﻧﺔ .2012
 (17ﻣﺎﻣش ﻧﺎدﯾﺔ ،ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل
ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،اﻟﺗﺧﺻص :اﻟﻘﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل  ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق،
ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو.2012 ،
 (18ﺑوزﻛري اﻧﺗﺻﺎر ،اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ،ﻣذﻛرة
ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺎز  ،02ﺳطﯾف،
2013/2012م.
 (19ﻣزاري ﻋﺎﺋﺷﺔ ،ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫران.2013 ،
 (20ﺑن ﻟﺣرش ﻧوال ،ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،دور وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ  ،ﻣذﻛرة
ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ .2013/2012 ،1
 (21ﺧﻠوي )ﻋﻧﺎن( ﻧﺻﯾرة ،اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﺑر اﻻﻧﺗراﻧت ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ،
ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو.2013 ،
 (22ﺻﯾﺎد اﻟﺻﺎدق ،ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد رﻗم  ،03/09اﻟﻣﺗﻌﻠق
ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ،ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،ﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون أﻋﻣﺎل؟ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ،1
2014/2013م
 (23ﺷﻔﺎر ﻧﺑﯾﻠﺔ ،اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ،واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺎرن،
ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ،ﺗﺧﺻص ﻋﻼﻗﺎت
اﻷﻋوان اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن/اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ وﻫران،
.2013
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 (24ﺑن زادي ﻧﺳرﯾن ،ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺧﻼل اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ،ﻣذﻛرة اﻟﺗﺧرج
ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،1
اﻟﺟزاﺋر.2015/2014 ،
 (25ﺧﻠوي )ﻋﻧﺎن( ﻧﺻﯾرة ،اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﺑر اﻻﻧﺗراﻧت ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ،
ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو .2013 ،ص .199
ﻣداﺧﻠﺔ
 ﻣﻧﺎدي ﻣﻠﯾﻛﺔ ،ﻣداﺧﻠﺔ ﺑﻌﻧوان ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧوناﻟﺟزاﺋري ،ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﻟراﺑﻊ ﺣول »ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ،ﺗﺷرﯾﻌﺎت
ووﻗﺎﺋﻊ « ﯾوم  22و 23اﻓرﯾل  2008ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣوﻻي ﺳﻌﯾدة ،ﺳﻧﺔ 200
ﻣﺟــــــﻼت

 (1ﻋدﻧﺎن إﺑراﻫﯾم ﺳرﺣﺎن ،ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻔﻛر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر،
ﺑﺳﻛرة ،اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﻌدد،2012 ،08ص.18
 (2إﻟﯾﺎس اﻟﺷﺎﻫد" ،دور أﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر" ﻣﺟﻣوﻋﺔ
أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول  :ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ظل اﻻﻧﻔﺗﺎح
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوادي ،اﻟﺟزاﺋر ،ﯾوﻣﻲ  13و  14أﻓرﯾل .2008
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اﻟﻔﻬـــــــــــــــرس
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17
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اﻟﻔرع اﻷول :آﻟﯾﺎت ﺗﺣرﯾك اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ

31
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33
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36
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36
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ﻣﻠﺧص
إن اﻟﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ طﻠب اﻻﺳﺗﻬﻼك،و ﺗزاﯾد إﻋداد اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن واﻟﺗﺟﺎر واﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ،واﻧﻔﺗﺎح
اﻟﺳوق اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ،وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺟﻬل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ،و ﻏﯾﺎب ﺗﺎم ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻛذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ،زد إﻟﻰ
ذﻟك اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت طﺑﻘﺔ ﻛﺑﯾرو ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻘﺗﻧﻲ ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻩ
ﻣﺎﻟﯾﺎ وﻟﯾس ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﺻﺣﯾﺎ ،ﻣﻣﺎ أدى ﺑﻬذﻩ اﻟﻌواﻣل إﻟﻰ ﺗزاﯾد ﻋدد اﻟﺟراﺋم اﻟﺿﺎرة
ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻛذا اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﻗد ﯾوﺛر ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻣﺎ ﯾﻧﺟر
ﻋﻧﻪ ﻣن أزﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ .ﺣﯾث ﺑﺎت ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ
ﺳن ﻓواﻧﯾﯾن ﺟدﯾدة وآﻟﯾﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﺟزاﺋري.

