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السنة الجامعية0267/0261 :

كلمة شكر وتقدير

اعرتافا بالفضل واجلميل نتوجو خبالص الشكر والتقدير إىل األستاذة
الدكتورة سي يوسف زاىية حورية اليت أشرفت على ىذه املذكرة،
واليت مل تبخل علينا باملعلومات وتزويدنا باملراجع ،وساعدتنا
بالنصائح والتوجيهات القيمة طيلة مراحل إجناز ىذا العمل ،وكذا
إرشاداهتا النية وحن معاملتها ورحابة ددرىا

إهداء
إىل الوالدي الكرميني حفظهما اهلل
إىل أعز الناس إىل قليب :أخي وأخيت الغاليني
إىل كل أددقائي املقربني
إىل كل شخص عزيز على قليب ،أىدي ىذا العمل
محمد

إهداء
إىل رمز العطاء واحلنان
أمي الغالية
إىل م ذاق طعم الشقاء ليليب حاجايت
أيب العزيز
إىل أقرب الناس إىل قليب
أخوايت
إىل أزواجه وأوالدى
إىل أخي احلبيب وزوجتو وأوالده
إىل روح جدي وجديت اللذي أحبهم وأحتفظ يف قليب بذكراىم
إىل الشخص الذي وقف جبانيب وحتملين م بداية ىذا العمل إىل
هنايتو ،خطييب العزيز "أغيالس" وإىل كل أفراد عائلتو
إىل كل م ساندوين وأناروا دريب أقدم مثرة ىذا اجلهد حبا وعرفانا
مليكة

مقدمة

مقدمة
يعكس الوضع االقتصادي ظيور فجوة كبيرة بيف فئة المستيمكيف وفئة المينييف ،لذا
أصبحت حماية المستيمؾ ضرورة ممحة ال يمكف غض النظر عنيا ،خاصة وأننا نرى أف
اإلنساف في حياتو اليومية ال يمكنو االستغناء عف اقتناء ما يحتاجو مف متطمبات الحياه وىذا
شيء بدييي ،فمف ىنا تنشأ عالقة بينو وبيف المتدخؿ و التي ينعدـ فييا التوازف الفني
واالقتصادي ،إذ أف المستيمؾ يكوف طرفا ضعيفا فييا وذلؾ بسبب جيمو لممعمومات الخاصة
بالمنتوجات التي يقتنييا ،خاصة مع التطورات الحاصمة في المجتمع

()1

إذ أف ىناؾ منتوجات حديثة ومعقدة ال يمكف استعماليا دوف أف يكوف عالما
بخصوصيتيا .فالمعرفة السطحية ليا ال تكوف كافية ،وىذا ما يجعؿ المستيمؾ طرفا ضعيفا
في مواجية المتدخؿ باعتباره طرفا متفوقا اقتصاديا وفنيا.
لذا وجب توفير حماية وصيانة حقوؽ ىذا األخير أي المستيمؾ ،فالحفاظ عمى حقوقو
تعني الحفاظ عمى حقو في البقاء  ،فيو كثي ار ما يقع ضحية نزعة استيالكية ،حيث كثي ار ما
يصؿ بو األمر إلى اقتناء منتوجات التي قد تضر بو( ،)2وىذا إما بسبب جيمو لمحتوى
المنتوج أو عممو الناقص أو الخاطئ ،مما يجعمو ال يعرؼ حتى كيفية االختيار بيف
المنتوجات فال يدرؾ المناسبة لو وأكثر مف ذلؾ ربما يقتني ما ال يناسبو ويمحؽ الضرر بو،
فنراه كثي ار ما يشتري أشياء غير ضرورية ،تحت تأثير الدعاية واإلشيارات المغرية ،ليذا
وجب أف يكوف عمى دراية كاممة وعمـ كافي بالمنتوج الذي يود اقتناءه لكي يتمكف مف شراء
ما ىو ضروري ومفيد ،وأكثر مف ذلؾ نافعا لو.
فمعرفتو بالمنتوج ىي عبارة عف شمعة تنير ظممتو وتوجيو إلى االستيالؾ األفضؿ،
وىذا لف يكوف إال بالمعمومات التي يقدميا المتدخؿ لو وذلؾ عف طريؽ الوسـ  ،إذ أنو الوحيد

 -1بوحانة ثابتي ،تكريس حؽ اإلعالـ كحماية وقائية لممستيمؾ في ظؿ التشريع الجزائري ،الممتقى الوطني الرابع حوؿ
حماية المستيمؾ تشريعا و فقيا ،معيد العموـ القانونية و اإلدارية  ،المركز الجامعي دكتور موالي الطاىر ،سعيدة .

 -2بوالباني فايزة ،اإلعالـ كوسيمة لحماية المستيمؾ ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العقود والمسؤولية ،كمية الحقوؽ

جامعة الجزائر  ،2112 ،1ص.1

مقدمة
الذي بإمكانو إعالـ المستيمؾ إعالما صحيحا ،كافيا ووافيا ،حتى يتمكف مف استعماؿ
المنتوجات واستيالكيا بصورة سميمة ،وتجنب األضرار التي يمكف أف تترتب عف عدـ اتخاذ
االحتياطات الالزمة.
لقد قامت التشريعات ومنيا التشريع الجزائري بإلقاء التزامات عمى عاتؽ المتدخؿ ،ولعؿ
أىـ ىذه االلتزامات ىو االلتزاـ باإلعالـ .ألف ىذا األخير يممؾ معمومات جوىرية تخص
المنتوجات والخدمات ،وال يمكف ألي شخص كاف أي يعمميا.
وقد سار المشرع الجزائري في درب المشرع الفرنسي مف خالؿ خمؽ منظومة تشريعية
تكفؿ الحماية القانونية لممستيمؾ مف خالؿ قانوف حماية المستيمؾ الذي مر بعدة تطورات
بحسب الواقع المعيشي لممستيمؾ ،وكاف آخر ىذه التطورات ىو صدور قانوف رقـ 13-19
المؤرخ في  25فبراير  2119المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش

()1

الذي ألغى القانوف رقـ
()2

 12-89المؤرخ في  7فبراير  1989المتعمؽ بالقواعد العامة لحماية المستيمؾ(الممغى)

حيث كرس ىذا القانوف مبدأ االلتزاـ باإلعالـ الذي كاف اليدؼ منو تجنيب المستيمؾ أضرار
المنتوجات.
إال أنو ورغـ كؿ ىذه الحماية التي يوفرىا اإلعالـ لممستيمؾ ،ال تزاؿ ىناؾ ممارسات
مخمة بيذا االلتزاـ ،ولذا وجب وضع حد ليا بتوقيع جزاءات عمى مرتكبييا وىذا كمو لضماف
أمف المستيمؾ.
فإلى أي مدى يعتبر االلتزاـ باإلعالـ كفيال بتحقيؽ الحماية لممستيمؾ؟

 -1قانوف رقـ  13-19المؤرخ في  25فبراير  2119المتعمؽ بحماية المستيمؾ و قمع الغش،جريدة رسمية عدد 15
الصادر في  8مارس .2119

 -2قانوف رقـ  12-89المؤرخ في  17فبراير  1989المتعمؽ بالقواعد العامة لحماية المستيمؾ جريدة رسمية عدد 16

الصادر في  8فبراير (.1989ممغى)

الفصل األول
مضمون االلتزام باإلعالم

الفصل األول

مضمون االلتزام باإلعالم

إف مف واجبات المتعامؿ االقتصادي المحترؼ عند عرضو لمسمعة أو الخدمة ىو
إعالـ المستيمؾ .واليدؼ مف اإلعالـ ىو إعادة التوازف الفني والمعرفي المفقود بيف الميني
والمستيمؾ.
ويعتبر االلتزاـ باإلعالـ مف أىـ المبادئ الحمائية المقررة لحماية المستيمؾ ،وحرصا
عمى تكريس ىذا المبدأ ،فقد دأبت التشريعات عمى إق ارره ،وقد نص المشرع الجزائري عميو
بموجب الفصؿ الخامس ضمف الباب األوؿ مف قانوف االستيالؾ تحت عنواف :إلزامية إعالـ
المستيمؾ وذلؾ بمقتضى المادتيف  17و 18مف قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش.
وت جب اإلشارة أف حؽ المستيمؾ في اإلعالـ مستمد مف القواعد العامة لمعقد
المنصوص عمييا في القانوف المدني بموجب المادة  1/352التي تنص عمى « :يجب أن
يكون المشتري عالما بالمبيع عمما كافيا إذا اشتمل العقد عمى بيان المبيع وأوصافو
األساسية بحيث يمكن التعرف عميو».
ونظ ار لمدور الذي يمعبو االلتزاـ باإلعالـ في حياة المستيمؾ -باعتباره حمقة مف
حمقات السمسمة االقتصادية وكذا العالقات القانونية -وذلؾ مف خالؿ نوعيتو بخصوص ما
يقتنيو مف منتوجات أو ما يتمقاه مف أخطار قد تمس بسالمتو إذا كاف يجيؿ طبيعتيا أو
كيفية استعماليا .فاليدؼ مف ىذا االلتزاـ ىو تنوير المستيمؾ بخصائص المنتوج وبطريقة
اس تعمالو واالحتياطات الواجب اتخاذىا أثناء االستخداـ وتحذيره مف مخاطر المنتوج بشكؿ
يزيؿ الجيؿ والغموض الموجود لدى المستيمؾ في مواجية منتوج يتسـ بالجدة أو الحداثة،
ويحقؽ الفائدة القصوى مف السمع بطريقة آمنة وسالمة.
انطالقا مف ىذا الفصؿ سوؼ نتطرؽ إلى مفيوـ بااللتزاـ باإلعالـ وعناصره (مبحث
أوؿ) ،ثـ شروط االلتزاـ باإلعالـ وطبيعتو (مبحث ثاني).

مضمون االلتزام باإلعالم

الفصل األول

المبحث األول
مفيوم االلتزام باإلعالم وعناصره
ألقى المشرع عمى عاتؽ المتدخؿ االلتزاـ باإلعالـ قصد حماية المستيمؾ ،وذلؾ نظ ار
لإلخالؿ في المعرفة الفنية في العالقات بيف المحترفيف (المتدخميف) والمستيمكيف ،والذي
مرده إلى عدـ المساواة .ففي الوقت الذي يكوف فيو المحترؼ عالما باألمواؿ والخدمات
المعروضة في السوؽ ،يبقى المستيمؾ في الغالب األعـ غير قادر عمى اإللماـ بيا ومعرفة
كيفية تجنب األضرار التي قد تمس بو.
الرئيسية لك ّؿ سياسة
لذا يجب اإلعتراؼ ّ
الركائز ّ
أف الحؽ في اإلعالـ أصبح إحدى ّ

توضع لمدفاع عف المستيمكيف .1ويعد القانوف  12-14المؤرخ في  23يونيو  2114المحدد
لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ،2مف أىـ النصوص التي كرس مف خالليا المشرع
اإللتزاـ باإلعالـ كوسيمة لحماية الطرؼ الضعيؼ ،وتعزيز الشفافية في المعامالت ،السيما
المادة الثامنة منيا التي تمزـ "البائع قبؿ اختتاـ عممية البيع بإخبار المستيمؾ بأي طريقة
كانت وحسب طبيعة المنتوج ،بالمعمومات النزيية والصادقة المتعمقة بمميزات ىذا المنتوج أو
الخدمة وشروط البيع الممارس وكذا الحدود المتوقعة لممسؤولية التعاقدية لعممية البيع أو
الخدمة.3

 -1بودالي محمد ،حماية المستيمؾ في القانوف المقارف ،دار الكتاب الحديث ،الجزائر ،ص.61
 -2قانوف  12-14المؤرخ في  23يونيو  2114المحدد لمقواعد المطبقة عمي الممارسات التجارية ،جريدة رسمية ،عدد
 ،41الصادرة في  27يونيو.2114

 -3خديجي أحمد ،حماية المستيمؾ مف خالؿ اإللتزاـ باإلعالـ العقدي ،دفاتر السياسة والقانوف ،جامعة قاصدي مرباح،

ورقمة ،العدد  ،2114 ،11ص.21

مضمون االلتزام باإلعالم

الفصل األول

ومع العمـ أف المشرع الجزائري قد أشار إليو سابقا في قانوف رقـ  12-89المتعمؽ
بالقواعد العامة لحماية المستيمؾ (الممغى) المذكور سابقا .ثـ في قانوف رقـ  13-19المتعمؽ
بحماية المستيمؾ و قمع الغش المذكور سابقا.
التعرض إلى تحديد المقصود بااللتزاـ باإلعالـ (مطمب
لدراسة ىذا المبحث البد مف ّ

أوؿ) ،ثـ التطرؽ إلى عناصره( ،مطمب ثاني).

المطمب األول
المقصود بااللتزام باإلعالم
إذا كاف اإلعالـ في االصطالح المغوي والفقيي محددا ومضبوطا ،كونو المجاؿ
فإف األمر ليس كذلؾ في االصطالح القانوني ،فيو مصطمح دخيؿ في
الخصب لوّ ،
القاموس القانوني إذ نجده تحت مسميات عديدة كااللتزاـ بالتبصير ،االلتزاـ باإلفضاء،

االلتزاـ باإلدالء بالمعمومات...

1

كشفت عممية البحث عف المقصود بااللتزاـ باإلعالـ ،إلى وجود مصطمحات
ومرادفات عديدة ،األمر الذي يستوجب استقصاء ىذا المقصود لغة (فرع أوؿ) ثـ اصطالحا
(فرع ثاني).

 -1بتقة حفيظة ،اإللتزاـ باإلعالـ في عقد االستيالؾ ،مذكرة ماستر ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة أكمي محند
أولحاج ،2113-2112 ،ص.19

مضمون االلتزام باإلعالم

الفصل األول

الفرع األول
تعريف اإللتزام باإلعالم لغة

1
عرؼ اإلعالـ
يقصد باإلعالـ لغة تحصيؿ حقيقة الشيء ومعرفتو والتيقف منو  .كما ّ

أعـ مف اإللياـ .مف عمـ بمعنى اليقيف ،ويقاؿ عمـ ىو في نفسو إذا
أنو مصدر أعمـ وىو ّ

حصمت لو حقيقة العمـ .ويقاؿ عمـ الشيء وبالشيء أي شعر بو وأحاطو وأدركو .وعمـ
الشيء أي تيقنو وعرفو.2
أف اإلعالـ مف الفعؿ عمـ
وقد جاء في كتاب لساف العرب البف منظور اإلفريقيّ ،

وعممت بالشيء أي عرفتو ،وعمـ األمر معنى تعممو وأتقنو وتحصؿ عمى حقيقة الشيء
وأدركو.3

الفرع الثاني
تعريف االلتزام باإلعالم اصطالحا
تعددت واختمفت التعريفات لدى فقياء القانوف نتيجة الختالؼ المسميات الفقيية ليذا
االلتزاـ ،والتي جاءت لمداللة عمى ما يقدمو أحد أطراؼ العقد مف معمومات وبيانات كااللتزاـ
باإلفضاء ،اإلدالء بالبيانات ،وتقديـ المعمومات والتبصير واإلخبار.
ومف ىؤالء مف استعمؿ لفظ االلتزاـ باإلعالـ ،وكذلؾ االلتزاـ بمفت االنتباه أو
النصيحة.
 -1بف بوخميس عمي بولحية ،القواعد العامة لحماية المستيمؾ والمسؤولية المترتبة عنيا في التشريع الجزائري ،دار اليدى،
الجزائر ،2111 ،ص.51
 -2بف مغنية محمد ،حؽ المستيمؾ في اإلعالـ ،مذكرة الماجستير ،كمية الحقوؽ ،جامعة أبي بكر بمقايد ،تممساف،

 ،2116-2115ص.17

 -3بتقة حفيظة ،مرجع سابؽ ،ص.11

الفصل األول

مضمون االلتزام باإلعالم

وعمى غرار ىؤالء فمقد استعمؿ الفقياء الفرنسيوف ألفاظا متعددة لمداللة عمى ىذا
االلتزاـ ،فاستخدموا تارة لفظ " ,"Renseignementكما استخدـ فريؽ آخر لفظ
" "Informationوتارة أخرى لفظ " "Conseilوتعني النصيحة والمشورة.1
لقد أدى ىذا التعدد في المسميات إلى وجود خمط بيف فقياء القانوف حوؿ التمييز
بينيا ،حيث ذىب فريؽ منيـ إلى أف مف بيف ىذه األلفاظ ما يتميز بالطابع اإليجابي أو
الشخصي وىو االلتزاـ بالنصيحة ،حيث يتدخؿ المديف بااللتزاـ إيجابيا في شؤوف الدائف
وحثو عمى اإلقداـ عمى أمر معيف أو اإلحجاـ عنو .في حيف يتسـ البعض اآلخر بالطابع
السمبي أو الموضوعي وىو االلتزاـ باإلعالـ حيث ال يعدوا دور المديف بااللتزاـ أف يكوف
مجرد إدالء بمعمومات بما ينير رضاءه دوف حث أو تحريض عمى إتياف أمر معيف أو عدـ
إتيانو ،وىذا مف خالؿ إعالـ موضوعي ومحايد يعطي لممستيمؾ ليس فقط حرية تمقي
المعمومات ،ولكف أيضا الصالحية القانونية التي تفيدىا المعمومات ،طبقا لمفيوـ اإلعالـ
الموضوعي.
فيما ذىب فريؽ آخر إلى أف االختالؼ يكمف في شدة كؿ التزاـ ،حيث أف ذلؾ
المتعمؽ بالنصيحة يمقي عمى عاتؽ المديف بو ثقؿ أكبر مف كونو مجرد التزاـ بسيط
باإلعالـ،ويذىب جانب ثالث مف الفقياء في التمييز بيف االلتزاميف مف خالؿ نطاؽ
تطبيقيما ،حيث يختص االلتزاـ بالنصيحة بعقود الخدمات فحسب ،السيما عقود المقاولة
وتبادؿ الخبرات في المجاؿ الصناعي والمساعدة التقنية وعقود التوريد وكذا الميف الحرة
كالتوثيؽ عمى وجو الخصوص ،المحاماة وغيرىـ ،بينما يكوف االلتزاـ باإلعالـ في كافة
العقود.2

 -1بف مغنية محمد ،مرجع سابؽ ،ص ص .8-7
 -2المرجع نفسو ،ص ص .9-8
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مضمون االلتزام باإلعالم

ىذا باإلضافة إلى ذلؾ فقد ثار خالؼ آخر حوؿ التمييز بيف اإلعالـ
»  « Renseignementواألخبار " ،"Informationباعتبار أف األوؿ ذو أصؿ قضائي ألقاه
القضاء عمى أحد طرفي االلتزاـ ،بينما الثاني أي االلتزاـ باألخبار ذو أصؿ قانوني أو
تشريعي .ومف ثـ فيو االلتزاـ الذي وجد عف طريؽ بعض النصوص التشريعية الخاصة،
ولعؿ النقد الذي وجو ليذا التمييز ،ىو أف ىذيف االلتزاميف ليما نفس األصؿ أو االساس
ومضمونييما متقارب ،حيث المقصود مف كؿ منيما إبالغ الطرؼ اآلخر بعنصر
موضوعي ،أي معمومات مجردة .ولقد طاؿ ىذا النقد التفرقة التي وضعت بيف االلتزاـ
بالنصيحة وااللتزاـ باإلعالـ ،حيث ذىب فريؽ مف الفقياء إلى اعتبار أف ىذه التفرقة
مصطنعة إذ يصعب مف الناحية العممية وضع حدود بيف ىذيف االلتزاميف ،فيو تمييز نظري
أكثر منو عممي ،وبالتالي مف الصعوبة بمكاف استخدامو.
وميما يكف مف أمر ،فإف ىذه األلفاظ مترابطة ومتداخمة فيما بينيا وليست متميزة ،يرجع
تعددىا إلى أف ىذا االلتزاـ ال يزاؿ في طور النشأة والتكويف وبخصوص التعريفات التي جاء
بيا الفقياء في ىذا الصدد ،فقد تباينت اآلراء حوليا في سبيؿ إعطاء تعريؼ جامع مانع
لاللتزاـ باإلعالـ ،فمنيـ مف تأثر في إعطاء تعريؼ لو بأصؿ ىذا االلتزاـ فيما إذا كاف
قضائيا أو قانونيا أي تأثرىـ بالتمييز بيف كممة إخبار واعالـ .حيث عرؼ األوؿ أنو« :واجب
فرضو القانوف السيما عمى بعض البائعيف المينييف أو المؤسسات بتقديـ معمومات عف
موضوع العقد أو العممية العقدية التي يواجيونيا بوسائؿ مناسبة وبيانات إخبارية أو
إعالنية ،1»...بينما يتمثؿ الثاني أي اإلعالـ في «الواجب الضمني الذي أوجده القضاء
والذي بمقتضاه يمتزـ الطرؼ األكثر تخصصا واألفضؿ معرفة بإبالغ الطرؼ اآلخر
بالبيانات المتعمقة بموضوع العقد».2
 -1بف مغنية محمد ،مرجع نفسو ،ص.9
 -2بتقة حفيظة ،مرجع سابؽ ،ص.11
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الفصل األول

ومنيـ مف عرفو عمى أساس اليدؼ الذي وجد مف أجمو ىذا االلتزاـ ،1حيث عرؼ أنو
«التزاـ يغطي المرحمة السابقة عمى التعاقد في جميع عقود االستيالؾ ،ويتعمؽ باإلدالء بكافة
المعمومات والبيانات الالزمة إليجاد رضا حر وسميـ لدى المستيمؾ».2
وىناؾ مف أعطى تعريؼ آخر يكمف مضمونو في اإلعالـ بكيفية استعماؿ المنتوج
واألخطار التي ينطوي عمييا المبيع ،حيث جاء في ىذا الصدد أف« :االلتزاـ باإلعالـ في
معناه العاـ يتمثؿ في البوح لممشتري بما يجعمو عمى بينة مف المبيع وادراؾ لخصائصو
وقوامو وابالغو بما يجب لحسف استعمالو وتجنب أخطاره».3
كما تطرؽ جانب مف فقياء الشريعة في تعريفيـ إلعالـ المستيمؾ بأنو «إخباره (أي
المستيمؾ) عف حقيقة السمعة التي يريد أف يستيمكيا» .ولعؿ كممة حقيقة ىنا جاءت جامعة
لما ينطوي تحتيا مف بياف عيوب السمعة ،مكوناتيا ،استعماليا ،وخطورتيا واظيارىا دوف
تحريؼ أو مواراة.4

المطمب الثاني
عناصر االلتزام باإلعالم
يتمثؿ االلتزاـ باإلعالـ في تزويد المتدخؿ لممستيمؾ بالبيانات الخاصة بتعريؼ
المنتوج وكيفية استعمالو والتحذير مف خطورتو ،5ومف ىنا نجد أف االلتزاـ باإلعالـ يتكوف

 -1بف مغنية محمد ،مرجع سابؽ ،ص.11
 -2بتقة حفيظة ،مرجع سابؽ ،ص.11

 -3بف مغنية محمد  ،مرجع سابؽ ،ص.11
 -4مرجع نفسو ،ص.11
 -5شعباني (حنيف) نواؿ ،التزاـ المتدخؿ بضماف سالمة المستيمؾ في ضوء قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش ،مذكرة

لنيؿ شيادة ماجستير في العموـ القانونية "فرع المسؤولية المينية" ،كمية الحقوؽ ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو-2111 ،
 ،2111ص.72
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مف عنصريف ،حيث سنتناوؿ في الفرع األوؿ "إحاطة المستيمؾ عمما بمكونات المنتوج وكيفية
استعمالو" ،وفي الفرع الثاني "التحذير مف مخاطره".

الفرع األول
إحاطة المستيمك عمما بمكونات المنتوج وكيفية استعمالو
يقع عمى عاتؽ المتدخؿ التزاـ باإلعالـ نظ ار لخبرتو العالية في ىذا المجاؿ ،إذ أنو
يعرؼ مزايا المنتوج وعيوبو ،وىو أماـ مستيمؾ يثؽ فيو وال يعرؼ إالّ ظاىر األشياء ،لذا
يمتزـ المتدخؿ ببياف المعمومات الخاصة بالمنتوج ،مثال مكوناتو ،تاريخ إنتاجو ،تاريخ نياية
الصالحية وغيرىا ،والتي بدونيا يصعب عمى المستيمؾ الحصوؿ عمى الفائدة المرجوة مف
السمعة سواء كانت فائدة مادية أو معنوية.1وكذا إعالمو بطريقة استعماؿ المنتوج والخطورة
الناجمة عف االستعماؿ غير الصحيح لمسمعة.2
ونالحظ أف ىذه البيانات ذات أىمية بالغة في ضماف أمف المنتوجات ،ويستخمص
ىذا مف المادة  9مف قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش ،حيث نصت عمى أنو« :يجب أن
تكون المنتوجات الموضوعة لالستيالك مضمونة وتتوفر عمى األمن بالنظر إلى االستعمال
المشروع المنتظر منيا ,وأن ال تمحق ضرار بصحة المستيمك وأمنو ومصمحتو ,وذلك
ضمن الشروط العادية لالستعمال أو الشروط األخرى الممكن توقعيا من قبل المتدخمين».
فإذا أخذنا عمى سبيؿ المثاؿ المنتجات الصيدالنية ،فاستعماليا بطريقة غير صحيحة
أي خاطئة تؤدي إلى اإلضرار بصحة المريض خاصة األدوية التي ال تستعمؿ عادة إالّ

 -1شعباني حنيف نواؿ،المرجع السابؽ ،ص.72
 -2سي سوسؼ زاىية حورية ،المسؤولية المدنية لممنتج ،دار ىومة ،لمطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،2119 ،ص.153
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مضمون االلتزام باإلعالم

مفصمة حوؿ
بناءا عمى أمر مف الطبيب ،فيذا النوع مف المنتوجات يحتاج إلى معمومات
ّ
طريقة االستعماؿ ،كتحديد الجرعات المختمفة حسب ما يعانيو مف مشاكؿ صحية.1

وقد قضي بأف صانع صبغة الشعر ،الذي يدوف في طريقة االستعماؿ خالفا لرأي أحد
األطباء المختصيف أنو ال يمتزـ إجراء اختبار مبدئي لمجمد ماداـ الفاصؿ الزمني بيف
االستعماؿ السابؽ واالستعماؿ التالي لـ يقؿ عف شيريف ،يكوف مسؤوال عف األضرار التي
أصابت إحدى عامالت مصففي الشعر نتيجة التباع ىذا البياف الخاطئ ،إذ عمى المنتج أف
يوضح الطريقة الصحيحة الستعماؿ المنتوج.2
وفي حكـ أخر ،قضت بو محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية المنتج بالتضامف مع
البائع في مواجية المشتري نظ ار إلى ما سببتو طاولة طعاـ متحركة عمى قرص دو ارف آلي
مف إصابة أحد األطفاؿ.
بيذا أسست المحكمة قضائيا عمى إخالؿ المنتج بالتزامو في إعالـ المستيمؾ بنظاـ
التشغيؿ ومخاطر االستعماؿ.وىذا االلتزاـ يظؿ قائما لصالح المشتري حتى ولو كاف خبي ار
مادامت خبرتو ال تمكنو مف التعرؼ وحده عمى المعمومات واستكشاؼ االحتياطات التي يمزـ
اتخاذىا.3
أف المنتج ال يمتزـ بإعالـ المستيمؾ بالمعمومات التي يفترض
تجدر اإلشارة إلى ّ

توفرىا لديو  ،وال يعد مقص ار إف أغفميا ،كعدـ ضرورة توصيؿ المكواة بالتيار الكيربائي لكي
تشتغؿ ،وىنا تظير لنا حدود االلتزاـ باإلعالـ ،فالمتدخؿ ال يجب عميو ذكر األمور التي
يجيميا وال التي يفترض بالمستيمؾ عمميا.4
-1شعباني حنيف نواؿ  ،مرجع سابؽ ،ص.73
 -2سي يوسؼ حورية زاىية ،المسؤولية المدنية لممنتج ،مرجع سابؽ ،ص.154

 -3مأخوذ مف :سي يوسؼ حورية زاىية ،المسؤولية المدنية لممنتج ،مرجع سابؽ ،ص.154
 -4شعباني حنيف نواؿ ،مرجع سابؽ ،ص.74
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وال يكتفي المتدخؿ باإلعالـ عف كيفية االستعماؿ وانما يجب توفر العنصر الثاني
وىو تحذيره مف مخاطره.

الفرع الثاني
التحذير من مخاطر المنتوج
يكمؿ ى ذا العنصر ،العنصر األوؿ ومعناه عمى المتدخؿ أف يخبر المستيمؾ أو
السيء لو أي تحذيره.1
المستعمؿ لممنتوج المخاطر التي يمكف أف تنجـ عف االستعماؿ
ّ
ويكوف التحذير حوؿ خطورة المنتوج ذاتو وكذا المخاطر التي قد تنجـ عف استعمالو
أو حيازتو.2
إف خطورة المنتوج تكمف إما بطبيعتو ،فيو ال ينتج إال كذلؾ حتى يؤدي الغرض
المرجو منو كمواد التنظيؼ السامة والمواد القابمة لالشتعاؿ ،أو كانت الخطورة قد طرأت عمى
المنتوج بعد خروجو مف تحت يدي المنتج نتيجة تفاعؿ عناصره مع العوامؿ الخارجية،
كعصير الفواكو الذي يتخمر تحت تأثير الح اررة.
يمكف أف يمحؽ الخطر بالمستيمؾ نتيجة استعمالو لممنتوج سواء في شخصو أو مالو
أو في حيازتو و لمتخمص مف ىذا الخطر ينبغي عمى المتدخؿ أف يوضح لممستيمؾ
االحتياطات الواجب مراعاتيا في حيازتو لممنتجات الخطرة أو في استعماليا وذلؾ عف طريؽ
إمداده بكؿ التدابير الواجبة اتخاذىا مف أجؿ تجنب ظيور األخطار الكامنة فييا .3فمثال لقد
نصت صراحة عمى االلتزاـ بالتحذير المادة  41مف المرسوـ التنفيذي رقـ  378-13المتعمؽ

 -1سي يوسؼ حورية زاىية ،المسؤولية المدنية لممنتج ،مرجع سابؽ ،ص.155
 -2شعباني حنيف نواؿ ،مرجع سابؽ ،ص.74

 -3شعباني حنيف نواؿ ،مرجع نفسو ،ص.75-74
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بتحديد الشروط والكيفيات المتعمقة بإعالـ المستيمؾ عمى« :1يجب أن يحتوي اإلعالم حول
االحتياطات المتخذة الستعمال المنتوجات غير الغذائية عمى التحذيرات المتعمقة باألخطار
المرتبطة باستعماليا ,حسب طبيعتيا واالستعمال الموجو إلييا».
فمثال :مف يشتري إحدى العبوات التي تعبأ بالضغط باتباعو لطريقة االستعماؿ التي
حددىا المنتج سيحصؿ عمى النتائج المرجوة ،لكف إف كاف يجيؿ أف وضعيا بالقرب مف
مصدر ليب يمكف أف يؤدي إلى انفجارىا.2
لذا قضت محكمة النقض الفرنسية في قضية بيع مادة الصقة ،التي اكتفى فييا
الصانع بتدويف منتوج سريع االشتعاؿ دوف تقديـ توضيحات أخرى وىذا ما أدى إلى اشتعاؿ
وانفجار ترتب عميو وفاة المستخدـ ليا وابنو ،وىذا ما جعؿ المحكمة تقرر وجود التزاـ عمى
الصانع بتحذير المشتري عف مخاطر الشيء المبيع ،فكاف يتوجب عميو إكماؿ البيانات
األخرى مثؿ خاصية االنفجار عند مالمسة اليواء وخاصية التطاير أو التبخر إلى جانب
تيوية المكاف عند االستخداـ.3

 -1مرسوـ تنفيذي رقـ  ،378-13مؤرخ في  19نوفمبر  ،2113يحدد الشروط والكيفيات المتعمقة بإعالـ المستيمؾ ،جريدة
رسمية ،عدد  ،58الصادرة في  18نوفمبر .2113
 -2سي يوسؼ زاىية حورية ،االلتزاـ باإلفضاء عنصر مف عناصر سالمة المستيمؾ ،المجمة النقدية لمقانوف والعموـ

السياسية ،كمية الحقوؽ ،جامعة مولود معمري ،بتيزي وزو ،العدد  ،2119 ،2ص.65
 -3المرجع نفسو ،ص.67
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المبحث الثاني
شروط االلتزام باإلعالم وطبيعته
إذا كانت مختمؼ النصوص القانونية المتعمقة بحماية المستيمؾ ،قد ألزمت المتدخؿ
ميما كانت صفتو سواء منتجا ،بائعا ،أو مقدـ خدمة ،بأف يعمـ المستيمؾ بكؿ خصائص
ومميزات المنتوجات والخدمات التي تعرض لالستيالؾ  .فيذه النصوص ألزمتو عمى احتراـ
شروط معينة لإلعالـ .ويظير حرص المشرع الجزائري في أكثر مف موضع عمى بياف
المعمومات التي يجب عمى المديف (المتدخؿ) اإلدالء بيا لصالح الدائف (المستيمؾ) وذلؾ
عمى نحو يؤدي إلى تنوير رضاه وضماف سالمتو وحفظ مصالحو المادية فإف المتدخؿ يمتزـ
بشروط معينة إليصاؿ المعمومة إلى المستيمؾ بكؿ دقة وموضوعية حتى يتمكف ىذا األخير
مف االستفادة مف الخبرة التي يتمتع بيا.
وتظير مسألة أخرى ليا جانب كبير مف األىمية تتعمؽ بتحديد الطرؼ الذي يقع عميو
إثبات أف الطرؼ اآلخر لـ يقـ بواجبو عمى أكمؿ وجو وذلؾ مف خالؿ دراسة طبيعة االلتزاـ
باإلعالـ.
ففي ىذا المبحث إذا سوؼ نتطرؽ إلى الشروط الواجب توفرىا في االلتزاـ باإلعالـ
(مطمب أوؿ) ثـ الطبيعة القانونية لاللتزاـ باإلعالـ (مطمب ثاني).

مضمون االلتزام باإلعالم
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المطمب األول
شروط االلتزام باإلعالم
لكي يعطي اإلعالـ ثماره في تبصير المستيمؾ ،ويؤدي دوره في ضماف سالمتو،
ينبغي أف يتوفر عمى شروط معينة.1
تنص المادة  18مف قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش سالؼ الذكر عمى ما يمي:
«يجب أن تحرر بيانات الوسم وطريقة االستخدام ودليل االستعمال وشروط ضمان المنتوج
وكل معمومة أخرى منصوص عمييا في التنظيم الساري المفعول بالمغة العربية أساسا,
وعمى سبيل اإلضافة ,يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سيمة الفيم من
المستيمكين ,وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوىا».
ويتضح مف خالؿ التمعف في المادة  18مف قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش ،أف
المشرع حصر الشروط الخاصة باإلعالـ في الوسـ  ،رغـ أنو نص عمى إمكانية تنفيذ
االلتزاـ باإلعالـ بأية وسيمة أخرى وبالتالي تتحدد شروط االلتزاـ باإلعالـ بالنظر إلى شروط
الوسـ.2
كما أف المعمومات التي يقدميا المتدخؿ تيـ المستيمؾ بالدرجة األولى و لذا ألزـ
المشرع المتدخؿ بتقديـ إعالـ كامؿ وكاؼ (الفرع األوؿ) ،وأف يكوف واضحا ومفيوما (الفرع
الثاني) .وأف يكوف لصيقا بالمنتوج (الفرع الثالث) ،وأف يكوف مكتوبا بالمغة العربية أصال
وبمغة أجنبية عمى سبيؿ اإلضافة (الفرع الرابع).3

 -1شعباني (حنيف) نواؿ ،التزاـ المتدخؿ بضماف سالمة المستيمؾ ،مرجع سابؽ ،ص ص.76-75
 -2شعباني (حنيف) نواؿ ،المرجع نفسو ،ص .76

 -3حامؽ ذىبية ،االلتزاـ باإلعالـ في العقود ،رسالة مف أجؿ الحصوؿ عمى شيادة دكتوراه الدولة في القانوف الخاص،

جامعة الجزائر ،كمية الحقوؽ ،2119-2118 ،ص.254

مضمون االلتزام باإلعالم

الفصل األول

الفرع األول
أن يكون اإلعالم كامال وكافيا
نعني باإلعالـ الكامؿ ،أف تكوف المعمومات والبيانات المقدمة لممستيمؾ كافية وكاممة
لجذب انتباه ىذا األخير إلى خصائص السمعة وعناصرىا ،1وتنبييو إلى المخاطر التي تمحؽ
بو وتبيف كيفية تجنبيا باتباع وسائؿ الوقاية .فمثال عند استخداـ المبيدات الحشرية السامة ال
يكوف التحذير وافيا .إال إذا ذكر عمى العبوات ضرورة استخداـ قناع عند الرش مع ذكر
مخاطر االختناؽ التي يمكف أف تصيب القائـ بالرش في األماكف المغمقة إذ لـ يستعمؿ
القناع.2
مف خالؿ النصوص التنظيمية تظير إلزامية المتدخؿ بأف يشير في الوسـ إلى كؿ
البيانات التي تسمح بالتعرؼ عمى المنتوج ،مف حيث خصائصو ومكوناتو أو الكمية الصافية
لممنتوج المعبر عنيا بالعدد أو بالحجـ أو بالكيؿ أو مف ناحية نوع المنتوج ،حيث يجب أف
يشمؿ الوسـ تسمية البيع واسـ الشركة أو العالمة المسجمة ،كما يجب أف يتضمف البيانات
عنواف الميني والبمد األصمي الذي تـ فيو إنتاجو تاريخ صنع المنتوج وتوضيبو وخاصة تاريخ
صالحيتو لالستيالؾ.3
فالمرسوـ التنفيذي رقـ  378-13أشار إلى ذلؾ في أغمب مواده ،خاصة المادة 3
منو وكذا المادة  12وباقي المواد األخرى.

 -1شعباني (حنيف) نواؿ ،مرجع سابؽ ،ص.76
 -2ضيؼ اهلل فاطمة ،االلتزاـ بالوسـ ،مذكرة تخرج مف أجؿ نيؿ شيادة ماجستير في القانوف الخاص ،فرع قانوف حماية

المستيمؾ والمنافسة ،جامعة الجزائر  ،2116 ،-1-ص.38
 -3حامؽ ذىبية ،مرجع سابؽ ،ص.255

الفصل األول

مضمون االلتزام باإلعالم

وأيضا المادتيف  3و 7ومواد أخرى مف المرسوـ التنفيذي ( 484-05الممغى) .1ورغـ
ىذا كمو يبقى المتدخؿ غير ممزـ بعرض تفاصيؿ ترىؽ كاىمو وتبعث الممؿ في نفس
المستيمؾ ،مما يجعمو بحجـ عمى االطالع عمييا.
فالمشرع في المادتيف  17و 18مف القانوف  03-09المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع
الغش ،ألزـ المتدخؿ بأف يكوف وسمو لممنتوج شامال لمبيانات الضرورية والمواصفات التقنية
التي تتوافؽ مع الرغبة المشروعة لممستيمؾ ،وتزداد الضرورة ليذه الشروط إذا كانت
المنتوجات تنطوي عمى درجة كبيرة مف الخطورة كالمواد السامة القابمة لإلشتعاؿ والمنتوجات
الكيرومنزلية والمنتجات الصيدالنية والطبية.2
كما بينت أيضا المادة  1/352مف التقنيف المدني الجزائري عمى شرط أف يكوف
اإلعالـ كامال وكافيا في نصيا« :يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع عمما كافيا ويعتبر العمم

كافيا إذ اشتمل العقد عمى بيان المبيع وأوصافو األساسية بحيث يمكن التعرف عميو».
ويظير أنو رغـ حرص المشرع في قانوف رقـ  03-09والنصوص التنظيمية لو عمى
إعالـ المستيمؾ بكؿ المعمومات حوؿ المنتوج والتحذير مف المخاطر التي يمكف أف تنجـ
عف سوء االستعماؿ .إال أف الفقو يرى أنيا غير كافية ،فعمى المنتج مثال أف ال يكتفي
باإلشارة إلى تاريخ صالحية المنتوج فقط ،بؿ عميو أف يبيف األضرار التي يمكف أف تنتج عف
استعمالو بعد ىذا التاريخ ،وأيضا فيما يتعمؽ بالمنتوجات المحفوظة والمعبأة في عبوات مغمقة
فيجب أف يميز في تحذيره ،بيف طريقة حفظيا قبؿ فتحيا ألوؿ مرة وبعد فتحيا وأف يبيف

 -1المرسوـ التنفيذي رقـ  484-15المؤرخ في  22ديسمبر  2115يعدؿ ويتمـ المرسوـ لتنفيذي رقـ  367-91المؤرخ في
 11نوفمبر  1991المتعمؽ بوسـ السمع الغذائية وعرضيا (الممغى)،جريدة رسمية عدد 83الصادرة في  25ديسمبر
(.2115عدؿ بموجب المرسوـ )387-13

 -2ضيؼ اهلل فاطمة ،مرجع سابؽ ،ص.39

مضمون االلتزام باإلعالم

الفصل األول

خاصة ما قد ينتج في ىذه الحالة مف مخاطر تؤثر عمى صحة المستيمؾ وأف يبيف كيفية
تجنبيا لكي يكوف اإلعالـ الصادر منو كامال وكافيا.1

الفرع الثاني
أن يكون واضحا ومفيوما
يعني ىذا الشرط أف تصاغ البيانات والمعمومات في عبارات سيمة ،تتناسب مع
المستوى العممي والمعرفي المفترض في األشخاص الموجو إلييـ المنتوج عادة أي الشخص
العادي ،حيث البد مف المتدخؿ أف يراعي المستوى العممي و الثقافي في المستيمؾ حتى
يوصؿ المعمومة بكؿ سيولة حتى يتحقؽ األثر المرجو منو في اإلرشاد والتحذير والتنبيو .إذ
يجب عميو االبتعاد عف العبارات المعقدة والمصطمحات الفنية الدقيقة التي يصعب فيميا.2
ويظير شرط الوضوح في كتابة الوسـ بموف مختمؼ عف لوف الوسـ اإلعالمي وذلؾ
ليدؼ لفت انتباه المستيمؾ لمخطر الناجـ مف استعماؿ المنتوج .وقد تستعمؿ فيو عبارات
ورموز تؤدي المعنى المقصود إيصالو لممستيمؾ مثؿ "مضر بالصحة" "سم"" ,ممنوع تناولو",
"خطر الموت" .ونجدىا خصوصا في المواد السامة التي تمزـ أف يظير بياف مكتوب عميو
"السموم" كما نجد في األدوية ومواد التجميؿ عبارة "ال يجب تجاوز الجرعة المحددة" و"ليس
لمبمع" ،كما نجد في مواد التجميؿ عبارة تنبو المستيمؾ "ىذا المنتوج موجو خصيصا
لالستعمال المحدد لو" "ىذا المنتوج يشكل خط ار إذا استعمل بطرق أخرى ,الرجاء الرجوع
إلى بطاقة االستعمال" أو مثال "خطر االنفجار" أو "شديد االلتياب".3
 -1ذىبية حامؽ ،مرجع سابؽ ،ص ص .256-255
 -2لحراري شالح ويزة ،حماية المستيمؾ في ظؿ قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش وقانوف المنافسة ،مذكرة لنيؿ شيادة
الماجستير في القانوف ،فرع قانوف المسؤولية المينية ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة مولود معمري ، ،تيزي وزو،
 ،2112ص.53

 -3مزاري عائشة ،عالقة قانوف حماية المستيمؾ بقانوف المنافسة ،مذكرة ماجستير ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة

وىراف  ،2113-2112 ،ص.52

الفصل األول

مضمون االلتزام باإلعالم

كما تكمف أىمية شرط الوضوح في حالة كوف المستيمؾ أميا أي ال يعرؼ القراءة
والكتابة ،فيجب أف يكوف التحذير مف الخطورة التي يمكف أف تنجـ عف المنتوج بواسطة رسـ
مبسط يرمز لمخطر ،وفي حالة كوف المنتوج موجو لمتصدير ،فيجب أف تكوف البيانات واردة
بمغة البمد المصدر إليو.1
وىناؾ مف يرى أف عزؿ البيانات المتعمقة بخصائص السمعة ومكوناتيا عف غيرىا مف
البيانات التحذيرية التي البد أف تكتب بحروؼ طباعة مختمفة الشكؿ وكبيرة الحجـ ،بعد
اضحا.2
أفضؿ طريقة لكي يكوف اإلعالـ ظاى ار و و ً
وتظير أيضا أىمية أف يكوف اإلعالـ عف طريؽ الوسـ متناسبا مع المستوى الثقافي
لممستيمؾ الغير متخصص حتى يفيـ ىذا األخير البياف والمعنى الحقيقي المراد الوصوؿ
إليو ،فمثال عبارة "يحفظ في مكان بارد" الموضوعة في زجاجة العصير فقد يأخذىا المستيمؾ
أنيا مجرد توصية إلبقاء العصير محتفظا بخواصو الطبيعية ،في حيف أف المنتج يقصد منيا
تجنب تخمره بفعؿ الح اررة بما يحتمؿ منيا انفجار الزجاجة.3
وقد أكد قرار محكمة النقض الفرنسية سنة  1974الصادر في القضية المشيورة
"سنؾ سيت" " " Cinq-septالمنظورة أماـ محكمة جنح ليوف ،والتي تتمخص وقائعيا بحصوؿ
حريؽ في أحد المراقص ،ذىب ضحيتيا  150شخصا ،وكاف مف أسباب الحريؽ طالء
جدرانو بمواد ذات قابمية سريعة لالشتعاؿ.

 -1سي يوسؼ زاىية حورية ،االلتزاـ باإلفضاء عنصر مف ضماف سالمة المستيمؾ ،مرجع سابؽ ،2119 ،ص.67
 -2المرجع نفسو ،ص.68

 -3ضيؼ اهلل فاطمة ،مرجع سابؽ ،ص.39

مضمون االلتزام باإلعالم

الفصل األول

حيث لـ ينبو منتج ىذا الطالء زبائنو لمخاطر استعمالو حينما اقتصر عمى تقديـ
بطاقة لممشتري ،يفيد فييا أف المنتوج مجرد حجر كريـ دوف أف يزوده بأي تعميمات خاصة
باالستعماؿ.1
وعمى العموـ البد أف تكوف بيانات الوسـ مفيومة وواضحة ودقيقة وال تحمؿ أي لبس
أو شؾ في معناىا.
وىذا ما كرسو المشرع الجزائري في المراسيـ التنظيمية ،إذ أعطى أىمية كبيرة فيما
يخص وضوح البيانات سواء في المنتوجات الغذائية أو غير الغذائية.2

الفرع الثالث
أن يكون لصيقا بالمنتوج
ويقصد مف كممة لصيؽ بالمنتوج ،مكتوب عميو أو باألحرى مكتوب عمى الغالؼ
الذي يحويو المنتوج ،وىذا ما أشار إليو المشرع الجزائري في المادة  18مف القانوف 03/09
المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش السابؽ الذكر في عبارة "متعذر محوىا" .وال يكفي أف
تكتب البيانات عمى المستند المرفؽ بالمنتوج والمسمـ لممشتري ،بؿ يجب أف يكتب عمى
المنتوج ذاتو كاف ذو قواـ صمب.3
أما إذا كاف ذو قواـ رخو كاألطعمة مثال أو األدوية فإنيا تمصؽ عمى زجاجات
األدوية أو العمب الداخمية والخارجية لتجنب ما قد يحدث مف مخاطر.4
 -1حدوش فتيحة ،ضماف سالمة المستيمؾ مف المنتوجات الخطرة في القانوف الجزائري عمى ضوء القانوف الفرنسي،

ممخص مذكرة لنيؿ درجة ماجستير في الحقوؽ ،فرع عقود ومسؤولية ،كمية الحقوؽ ،جامعة أمحمد بوقرة ،بمورداس،
 ،2111-2119ص ص .31-29
 -2ضيؼ اهلل فاطمة ،مرجع سابؽ ،ص.41
 -3سي يوسؼ زاىية حورية ،االلتزاـ باإلفضاء عنصر مف ضماف سالمة المستيمؾ ،مرجع سابؽ ،ص.68

 -4زوبير ارزقي ،حماية المستيمؾ في ظؿ المنافسة الحرة ،مذكرة ماجستير في القانوف ،كمية الحقوؽ ،جامعة مولود

معمري ،تيزي وزو ،2111 ،ص.148

الفصل األول

مضمون االلتزام باإلعالم

وقامت محكمة النقض الفرنسية في قضية ،بإصدار حكـ عف مسؤولية منتج مبيد
األعشاب الذي تسب ب استعمالو في إصابة بعض المزروعات بأضرار حيث حممتو المسؤولية
رغـ تمسكو أنو أرفؽ المنتوج بمستندات.
بالتالي فإنو يظير أف إيراد البيانات عمى الغالؼ الذي يوجد فيو المنتوج غير كاؼ،
بؿ يجب أف تكتب عمى المنتوج نفسو ،أو كما يقاؿ مف األفضؿ أف تحفر عميو واذا استحاؿ
ذلؾ حسب طبيعة المنتوج ،ينقش عمى قطعة معدنية ،ثـ تثبت عميو مثؿ ما ىو الحاؿ
بالنسبة لألجيزة الكيرومنزلية.1
ىناؾ مف المنتجيف (المتدخميف) مف يقوـ بإرفاؽ المنتوج بكتيب صغير أو نشرة
مطبوعة ،فإف ىذا غير كافي بسبب احتماؿ ضياعيا بعد أوؿ استعماؿ لممنتوج أو نعرضو
لإلتالؼ ،وبالتالي يكوف مف باب األولى أف ال يدرج التحذير في أوراؽ منفصمة عف
المنتجات.2
تجدر اإلشارة في األخير إلى أنو وبالرغـ مف االتفاؽ المزدوج لمفقو والقضاء السيما
الفرنسي عمى وجوب أف تكوف البيانات خاصة المتعمقة بالتحذير مف خطورة استعماؿ المنتوج
لصيقة بالمنتوج ،إال أنو وبالرجوع إلى المادة  6فقرة  1مف المرسوـ التنفيذي رقـ 366/90
المتعمؽ بوسـ المنتجات غير الغذائية وعرضيا (ممغى) والتي نصت عمى أنو «يمكن أن تطبع

البيانات المذكورة في المادة  5أعاله مباشرة عمى التغميف نفسو» فجعمت ذلؾ أم ار جوازيا إذ
بإمكاف الم نتج وسـ ىذه البيانات عمى السمعة نفسيا أو بإدراجيا في ممصقات أو أف تكتب
عمى الغالؼ الخارجي لممنتوج أو عمى دليؿ االستعماؿ مع اإلشارة بوجوده ،ىذا ما يعتبر
حماية غير كافية لممستيمؾ بخصوص وجوب وسـ البيانات عمى المنتوج نفسو وخاصة تمؾ

 -1سي يوسؼ زاىية حورية ،االلتزاـ باإلفضاء عنصر مف ضماف سالمة المستيمؾ ،مرجع سابؽ ،ص.68
 -2بف مغنية محمد ،المرجع السابؽ ،ص ص .61-59

مضمون االلتزام باإلعالم

الفصل األول

المتعمقة بالتحذير مف مخاطره مف جراء االستعماؿ أو التخزيف سواء أكاف يمثؿ خطورة
بطبيعتو أو يحمؿ في طياتو مستمزمات الخطر.1

الفرع الرابع
أن يكون مكتوبا بالمغة العربية أصال وبمغة أجنبية عمى سبيل اإلضافة
مف األوصاؼ المشتركة لكؿ المنتوجات ،التي تشترطيا النصوص لإلعالـ الموجو
إلى المستيمؾ ،أف يكوف مكتوبا بالمغة العربية وبمغة أخرى يمكف فيميا مف طرفو.2
فيمتزـ المتدخؿ بتحرير بيانات الوسـ بالمغة العربية أصال ،ويمكف إضافة إلى المغة
العربية زيادة لغات أخرى تكوف شائعة بيف المستيمكيف كالمغة الفرنسية في بالدنا ،وىذا
لضماف تأدية الوسـ لمغرض الذي أنشئ ألجمو .كما أنو يتعيف عمى مستورد المنتوجات أف
يحرر بيانات الوسـ بالمغة العربية ،وذلؾ عف طريؽ وضع ممصقة عمى المنتوج ،3كما أنو
يمكف استعماؿ المغة اإلنجميزية إذ أنيا أصبحت لغة عالمية ولغة مييمنة وىذا خضوعا لمبدأ
المنافسة إذ أنو بينت اإلحصاءات لعامي  2000-1999خاص بدراسة السوؽ األوروبية أف
 %58مف مستخدمي األنترنت يستعممونو بالمغة اإلنجميزية.4
لقد نص المشرع في المادة  18مف قانوف  03-09السالؼ الذكر عمى أنو« :يجب أن
تحرر بيانات الوسم وطريقة االستخدام ودليل االستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معمومة أخرى
منصوص عمييا في التنظيم الساري المفعول بالمغة العربية أساسا ,وعمى سبيل اإلضافة ,يمكن
استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سيمة الفيم من المستيمكين ,وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر

محوىا».
 -1بف مغنية محمد ،المرجع السابؽ ،ص .61
 -2حامؽ ذىبية ،مرجع سابؽ ،ص.266
 -3شعباني (حنيف) نواؿ ،مرجع سابؽ ،ص.77

 -4زوبة سميرة ،إعالف المستيمؾ لضماف رضا مستنير ،المجمة النقدية لمقانوف والعموـ السياسية ،كمية الحقوؽ ،جامعة

مولود معمري ،بتيزي وزو ،العدد  ،2114/2ص.279

الفصل األول

مضمون االلتزام باإلعالم

وينص القانوف  05/91المتضمف تعميـ استعماؿ المغة العربية 1عمى ىذا أيضا ،في
المادة  21منو« :تطبع بالمغة العربية ,وبعدة لغات أجنبية ,الوثائق والمطبوعات ,واألكياس ,والعمب
التي تتضمن البيانات التقنية وطرق االستخدام وعناصر التركيب ,وكيفيات االستعمال التي تتعمق عمى
وجو الخصوص بما يأتي:
 المنتجات الصيدالنية. المنتجات الكيماوية. المنتجات الخطيرة, -أجيزة اإلطفاء واإلنقاذ ومكافحة الحرائق.

عمى أن تكون الكتابة بالمغة العربية بارزة في جميع الحاالت».
وأيضا المادة  22مف نفس القانوف تنص عمى« :تكتب بالمغة العربية األسماء والبيانات
المتعمقة بالمنتجات والبضائع والخدمات وجميع األشياء المصنوعة ,أو المستوردة ,أو المسوقة في
الجزائر.
يمكن استعمال لغات أجنبية استعماال تكميميا.

تحديد كيفيات تطبيق ىذه المادة عن طريق التنظيم».
وغرض المشرع مف اشتراطو الستعماؿ المغة العربية ىو حماية المستيمؾ مف الفيـ
السيء لمبيانات والوثائؽ المرفقة بالمنتوج بسبب جيمو لمغات األجنبية ىذا مف جية ومف جية
أخرى احتراـ السيادة الوطنية باعتبار المغة العربية لغة رسمية بجانب المغة األمازيغية.2

 -1قانوف رقـ  15-91مؤرخ في  16يناير  ،1991يتضمف تعميـ استعماؿ المغة العربية ،جريدة رسمية ،العدد ،13صادرة

في  16يناير .1991

 -2ضيؼ اهلل فاطمة ،مرجع سابؽ ،ص.38

مضمون االلتزام باإلعالم

الفصل األول

المطمب الثاني
طبيعة اال لتزام باإلعالم
ال شؾ أف طبيعة االلتزاـ باإلعالـ تمقى بظالليا عمى أحكامو القانونية ومف ثـ أيضا
عمى الجزاء الواجب التطبيؽ في حالة اإلخالؿ بو ،وتظير أىمية البحث في ىذه الطبيعة في
كوف ىذا االلتزاـ قد يجد مجالو في مرحمة تنفيذ العقد بيدؼ ضماف سالمة المستيمؾ وتمكينو
مف االنتفاع بالسمعة أو الخدمة محؿ التعاقد.1
وقد اختمؼ الفقياء حوؿ طبيعة االلتزاـ باإلعالـ بيف قائؿ بأنو التزاـ ببذؿ عناية وقائؿ
أنو التزاـ يتحقؽ نتيجة.

الفرع األول
أنو التزام ببذل عناية
يرى أغمب الفقياء أف االلتزاـ باإلعالـ ىو التزاـ ببذؿ عناية الزمة أي التزاما بوسيمة،
بمقتضاه يمتزـ البائع بإعالـ المشتري بكافة البيانات والمعمومات حوؿ المبيع وكيفية تجنب
أخطاره ،إال أنو ال يضمف النتيجة ،ومف ثـ يكوف البائع قد وفى بالتزامو إذا بذؿ في تنفيذه
مف العناية ما يبذلو الشخص العادي .2وقد تزيد ىذه العناية أو تقؿ طبقا لما يقرره القانوف أو
االتفاؽ.3
ويقع عمى المشتري عبء إثبات خطأ البائع بعدـ تنفيذ االلتزاـ باإلعالـ ،حتى تتقرر
مسؤوليتو.4
 -1الصغير محمد ميدي ،قانوف حماية المستيمؾ ،دراسة تحميمية مقارنة ،دار الجامعة الجديدة ،مصر ،2115 ،ص.142
 -2بركات كريمة ،حماية أمف المستيمؾ في ظؿ اقتصاد السوؽ ،اطروحة لنيؿ درجة دكتوراه في العموـ ،كمية الحقوؽ
والعموـ السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو 29 ،ماي ،2114 ،ص.115
 -3بوالباني فايزة ،مرجع سابؽ ،ص.33

 -4بركات كريمة ،مرجع السابؽ ،ص.115

مضمون االلتزام باإلعالم

الفصل األول

وقد تبنى القضاء الفرنسي صراحة ىذا االتجاه ،حيث أكد في العديد مف األحكاـ
الصادرة عنو عمى اعتبار االلتزاـ باإلعالـ التزاما ببذؿ عناية  .وال يوجد ما يمنع أف يكوف
التزاما بتحقيؽ نتيجة خاصة فيما يخص االلتزاـ التعاقدي باإلعالـ الذي يجد مجاؿ تطبيقو
في مرحمة تنفيذ العقد ،حيث أنو يجوز لألطراؼ أف يتفؽ عمى تحويؿ االلتزاـ باإلعالـ مف
التزاـ ببذؿ عناية إلى التزاـ بتحقيؽ نتيجة والعكس صحيح بما ال يخالؼ القانوف وال يخرج
عف النظاـ العاـ واآلداب.
ويتضح مف ذلؾ أف عمى الميني أف يبذؿ عناية الشخص العادي في تنفيذ التزامو
باإلعالـ ،بحيث تبرئ ذمتو مف التزامو إذا نفذه وفؽ ىذه العناية ولو أىمؿ المستيمؾ أو
الدائف بااللتزاـ في االستفادة مف ىذه البيانات أو المعمومات.1

الفرع الثاني
أنو التزام بتحقيق نتيجة
إف االلتزاـ بتحقيؽ نتيجة يعني أنو «ال يمكف القوؿ بأنو وفاء أو تنفيذ ىذا االلتزاـ إال
بتحقيؽ الغاية المرجوة واليدؼ منو» كأف يمتزـ المتدخؿ (البائع ،المنتج ،المحترؼ) بنقؿ
الممكية ،فالغاية واليدؼ الذي يسعى المشتري إلى تحقيقو ىو نقؿ الممكية وعمى ذلؾ ال
يعتبر البائع قد نفذ التزامو إال بتحقيؽ ذلؾ ،ويسمى الفقو الفرنسي ىذا االلتزاـ " Obligation

.2"de résultat
وعميو يذىب بعض الفقو إلى اعتبار أف االلتزاـ باإلعالـ ىو التزاـ بتحقيؽ نتيجة،
ألنو ييدؼ إلى ضماف حماية المشتري في مواجية المتدخؿ ،صاحب القوة االقتصادية
والفنية ،وتترتب مسؤولية البائع بناء عمى ذلؾ لمجرد ثبوت عدـ تحقؽ النتيجة ،3فال يكفي أف
 -1الصغير محمد ميدي ،مرجع السابؽ ،ص.144
 -2بو الباني فايزة ،مرجع السابؽ ،ص.31
 -3بركات كريمة ،مرجع سابؽ ،ص.115

الفصل األول

مضمون االلتزام باإلعالم

يثبت البائع أو المنتج حسب رأي الكثيريف القوؿ أنو قد بذؿ العناية الالزمة في إيصاؿ
البيانات والمعمومات لممستيمؾ ،فإذا لـ يعمـ المستيمؾ بمواصفات المنتوج يستنتج القاضي
إخاللو بالتزاـ باإلعالـ ويترتب عميو حؽ المستيمؾ في التعويض.1
وبالتالي فإف المتدخؿ ال يستطيع التخمص مف مسؤوليتو إال إذا أقاـ الدليؿ عمى وجود
السبب األجنبي الذي حاؿ دوف تحقيؽ النتيجة.2
وقد تبنت محكمة النقض الفرنسية في قرارىا الصادر بتاريخ  25فيفري  1997ما
يجسد تدعيـ الرأي القائؿ بأف االلتزاـ باإلعالـ ىو التزاـ بتحقيؽ نتيجة عندما قضت بأف كؿ
مف يقع عمى عاتقو االلتزاـ باإلعالـ عميو إثبات أنو قاـ بتنفيذ ىذا االلتزاـ.3
ونستخمص مما سبؽ ذكره أف اعتبار االلتزاـ باإلعالـ التزاما بتحقيؽ نتيجة بيدؼ
حماية المستيمؾ ،أل ف ذلؾ فيو تخفيؼ لعبء اإلثبات عف المستيمؾ الذي يعتبر الطرؼ
الضعيؼ في مواجية الميني القوي الذي يتمتع بنفوذ اقتصادي ومعرفي كبير يحدث خمال
في العالقة بينيما ،وما عمى المستيمؾ سوى أف يثبت عدـ تنفيذ المديف (الميني) اللتزامو
المشرع الجزائري لما رتّب جزاءات عمى مخالفة ىذا
فقط .وىذا ما يستخمص مف موقؼ
ّ
االلتزاـ سواء ترتب ضرر لممستيمؾ أو لـ يترتب.4

 -1ويالحظ في ىذا الشأف أف الميني أو المحترؼ (كالطبيب ،الميندس ،المحامي ،أو البائع )...في التزامو بإدالء
بالبيانات قبؿ التعاقدية لتنوير إرادة المتعاقد ،ممزـ بتحقيؽ نتيجة في تنفيذ ىذا االلتزاـ بصرؼ النظر عف المسمؾ الذي
سيسمكو الطرؼ اآلخر بعد ذلؾ ،سواء استمع إلى نصيحتو وتحذيره واتبع مشورتو أـ ال ،فإف المتعاقد العادي إذا تعاقد مع

شخص محترؼ ،فإنو تقوـ قرينة لصالحو أف المتعاقد المحترؼ يعمـ بالبيانات المطموبة وبتأثيرىا عمى إرادة الطرؼ اآلخر.
 -2بركات كريمة ،مرجع سابؽ ،ص.115
 -3بو الباني فايزة ،مرجع السابؽ ،ص.33

 -4جرعود الياقوت ،عقد البيع وحماية المستينمؾ في التشريع الجزائري ،بحث لنيؿ شيادة الماجستير ،كمية الحقوؽ ،جامعة

الجزائر ،2112/2111،ص.51

الفصل الثاني
نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

الفصل الثاني

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

يعد التزاـ المتدخؿ باإلعالـ مف أىـ التدابير الحمائية المقررة لحماية المستيمؾ،
وبالرغـ مف حداثة نشوء ىذا االلتزاـ باعتباره لـ يمؽ االىتماـ والتنظيـ إال في وقت قريب ،إال
أنو سرعاف ما سعى كؿ مف الفقو والقضاء الفرنسي والتشريع فيما بعد إلى تطوير قواعده.
فقد تـ وضع نصوص عديدة تحدد األشخاص المعنييف بيذا االلتزاـ أي كؿ الممزميف بو
والمستفديف منو وكذا تحديد محمو مف حيث المنتوجات والخدمات.
إال أنو مع تنامي اإلنتاج واتساع نطاؽ التجريـ يعمد المتدخؿ إلى اإلخالؿ بيذا اإللت ازـ
ليدؼ الحصوؿ عمى الربح السريع دوف مراعاة ما قد يصيب المستيمؾ مف أضرار .فقد
د أبت مختمؼ التشريعات إلى وضع نصوص قانونية لردع المخالفيف وتوقيع جزاءات ضد كؿ
مف يخالؼ ىذه النصوص القانونية.
انطالقا مما سبؽ سنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى نطاؽ االلتزاـ باإلعالـ (كمبحث أوؿ)
ثـ أثر اإلخالؿ بو (كمبحث ثاني).

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

الفصل الثاني

المبحث األول
نطاق االلتزام باإلعالم
لقد ألقى المشرع الجزائري االلتزاـ باإلعالـ عمى عاتؽ المتدخميف في مختمؼ مراحؿ
وضع المنتوجات والخدمات لالستيالؾ بيدؼ حماية المستيمكيف(.)1
لذا فدراسة ىذا النطاؽ يتطمب التعرض إلى األشخاص الممزميف باإلعالـ والمستفيديف منو،
إضافة إلى تحديد محؿ ىذا االلتزاـ أي المنتوجات والخدمات وىذا ما سنحاوؿ دراستو في
المطمبيف اآلتييف.

المطمب األول
النطاق الشخصي لاللتزام باإلعالم
تعتبر مسألة تحديد نطاؽ االلتزاـ باإلعالـ مف حيث األشخاص ذات أىمية بالغة
وذلؾ مف خالؿ تحديد الدائف والمديف ،وتوفير الحماية ليذا الدائف أي المستيمؾ الذي يعتبر
طرفا ضعيفا جدي ار بالحماية ،رغـ الخالؼ الذي ثار بصدد ىذا األخير فيما إذا كاف مينيا أو
()2

غير مينيا

وكذلؾ بالنسبة لممديف الذي يمكف أف يكوف بائعا سواء كاف متخصصا أو غير

متخصص ،فيستوي في ذلؾ المنتج أو الموزع أو البائع البسيط كتجار الجممة أو التجزئة(.)3

 -1ضيؼ اهلل فاطمة ،مرجع سابقف ص.24
 -2صياد الصادؽ ،حماية المستيمؾ في ظؿ القانوف الجديد رقـ  13-19المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش ،مذكرة
لنيؿ شيادة الماجستير في العموـ القانونية واإلدارية ،تخصص قانوف األعماؿ ،كمية الحقوؽ ،جامعة قسنطينة-2113، ،

 ،2114ص.41

 -3بف مغنية محمد ،مرجع سابؽ ،ص.61

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

الفصل الثاني

لذا توجب عمينا التطرؽ إلى ىذه األطراؼ في العالقة االستيالكية(.)1و ىنا سنتطرؽ إلى
المتدخؿ الذي يعتبر مدينا باإللتزاـ باإلعالـ(فرع أوؿ) و المستيمؾ الدائف باإللتزاـ باإلعالـ (
فرع ثاني).

الفرع األول
المتدخل المدين بااللتزام باإلعالم
قبؿ أف نتطرؽ في الحديث عف مصطمح المتدخؿ الذي يعتبر مصطمحا جديدا أتى
بو المشرع الجزائري ،بعدما اخذ بمصطمح المحترؼ في المراسيـ التنفيذية السابقة ،سنتحدث
أوال عمى مفيوـ المتدخؿ فقيا و قانونا.
أوال -في الفقو:
يعرفو الفقو بأنو " الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتعاقد في مباشرتو لنشاط
ميني بصفة معتادة سواء كاف ىذا النشاط صناعيا أـ تجاريا" فيستنتج مف ىذا التعريؼ انو
قد اعتمد عمى معيار االحتراؼ ومعيار الربح ويقصد بيما ممارسة األعماؿ التجارية عمى
سبيؿ التكرار وبصفة مستمرة واتخاذىا مينة ،مع اليدؼ إلى تحقيؽ الربح(.)2
كما يعرفو البعض األخر أنو " ذلؾ الشخص الذي يتمتع بعناصر األفضمية أو التفوؽ وىي
المقدرة عمى التقنية بحيث يكوف عمى دراية تامة بما يقدمو مف منتجات وخدمات ،والمقدرة
االقتصادية والقانونية بالتفوؽ عمى المستيمؾ" إال اف ىذا التعريؼ يعاب عميو ألنو ييتـ
بالعالقة بيف الميني والمستيمؾ مف الناحية االقتصادية أكثر مف اىتمامو مف الناحية
القانونية(.)3

 -1ضيؼ اهلل فاطمة ،مرجع سابؽ ،ص .27

 -2شعباني حنيف نواؿ ،مرجع سابؽ ،ص.14
 -3مرجع نفسو ،ص .15-14

الفصل الثاني

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

ثانيا -قانونا:

نالحظ أف المشرع الجزائري كاف يعبر عف المديف بااللتزاـ باإلعالـ بمفظ المحترؼ

()1

"

ولكف بصدور القانوف  03-09جاء المشرع بمفظ "المتدخؿ" والذي عرفتو المادة 7/3

منو بأنو "كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عممية عرض المنتوج لالستيالك".
والمالحظ أف تعريؼ المشرع لممتدخؿ ال يكاد يختمؼ عف تعريفو لممحترؼ (الميني)
في المرسوـ التنفيذي رقـ  266-90المتعمؽ بضماف المنتجات والخدمات (الممغى)

()2

بأنو "

كل منتج أو صا نع أو وسيط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع وعمى العموم كل
متدخل ضمن إطار مينتو في عرض المنتوج أو الخدمة لالستيالك ,"...نالحظ أف مختمؼ
التعريفات التي جاء بيا المشرع متشابية ،فقط أف مصطمح "المتدخؿ الجديد يعتبر عاما
ويدخؿ تحت غطائو كؿ مف لو عالقة باإلنتاج مف مرحمتو األولى إلى غاية وضع المنتوج
لالستيالؾ( ،)3فيقع إذا عمى ىذا األخير أي المتدخؿ المنتج االلتزاـ باإلعالـ بصفة رئيسية
نظ ار لحجـ المعمومات المتوفرة لديو عف السمع التي يقوـ بإنتاجيا ،فيو يعرؼ كؿ تفاصيؿ
المنتوج مف مكونات و وخصائصو وكيفية االستعماؿ والمخاطر التي تحيط بو ،زيادة عمى ذلؾ
انو يمتمؾ الوسائؿ التي تمكنو مف إعالـ المستيمؾ بيذه التفاصيؿ( ،)4إال انو ال يجب أف
يفيـ باف المتدخؿ ىو فقط المنتج ،الف المشرع الجزائري وسع مف تحديد طائفة المتدخميف في
سبيؿ حماية المستيمؾ الذي يعتبر الضحية الفعمية ،لذا وجب دائما الوصوؿ إلى مسؤوؿ
محدد وذلؾ بجعؿ مسؤولية المتدخؿ غير المنتج احتياطية(.)5
 -1شعباني حنيف نواؿ،مرجع سابؽ ،ص.13

 -2مرسوـ تنفيذي رقـ  266-91مؤرخ في  1991/19/15يتعمؽ بضماف المنتوجات و الخدمات ،جريدة رسمية ،عدد
 ،41الصادرة في .1991/19/19
 -3صياد الصادؽ،مرجع سابؽ ،ص.46-45
 -4مامش نادية ،مسؤولية المنتج دراسة مقارنة مع القانوف الفرنسي ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف ،كمية الحقوؽ

جامعة مولود معمري،تيزي وزو  ، 2112،ص.21-19
 -5شعباني حنيف نواؿ ،مرجع سابؽ ،ص.16

الفصل الثاني

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

عرؼ المشرع الجزائري المتدخؿ في المادة  7/3بأنو كؿ مف يتدخؿ في عممية وضع
المنتوج لالستيالؾ و تعرؼ عممية وضع المنتوج لإلستيالؾ حسب المادة  8/3بأنيا :
"مجموع مراحل اإلنتاج و اإلستيراد و التخزين و النقل و التوزيع بالجممة و التجزئة".
أوال -المنتج :وىو الذي يمتيف التعامؿ في المواد التي تقتضي منو جيدا أو اىتماما
خاصيف فيكوف لو دور في تييئتيا وتنشئتيا( ،)1ونالحظ أف قانوف حماية المستيمؾ وقمع
الغش اقتصر فقط عمى تعريؼ عممية اإلنتاج بأنيا" العمميات التي تتمثؿ في تربية المواشي
وجمع المحصوؿ والجني والصيد البحري والذبح والمعالجة والتصنيع والتحويؿ والتركيب
وتوضيب المنتوج بما في ذلؾ تخزينو أثناء مرحمة تصنيعو وىذا قبؿ التسويؽ األوؿ" فنستنتج
منيا المعنى الواسع لممتدخؿ ا لمنتج ويقصد بو كؿ مف يتدخؿ في العممية اإلنتاجية ،أما
المعنى الضيؽ فيو أف يكوف صانعا أو مركبا.
فالصانع ىو الذي يقوـ بإنتاج أو تحويؿ المادة األولية مف اجؿ الحصوؿ عمى
منتجات جاىزة أو نصؼ جاىزة لالستيالؾ ،ويعتبر طرفا رئيسيا في العممية اإلنتاجية .أما
مفيوـ المركب ،فيستخمص لنا مف خالؿ تعريؼ التركيب إذ انو " ضـ القطع والمنتجات
نصؼ المصنعة لمحصوؿ عمى منتجات أخرى أكثر منفعة وذات ربح أكثر(.)2
ثانيا -البائع الوسيط أو الموزع :ىو الذي يقتصر دوره عمى شراء سمعة مف أجؿ بيعيا
مباشرة لممشترى (المستيمؾ) حيث يمتزـ بإعالمو بما يحتاجو مف معمومات تخص المبيع،
والتزاـ ىذا األخير يكمف في اإلعالـ بالبيانات التي يعمميا فعال والتي ترد إليو مف المنتج أو
الصانع في صورة كتيبات أو نشرات مرفقة.

 -1ضيؼ اهلل فاطمة ،مرجع سابؽ ،ص.36
 -2شعباني حنيف نواؿ ،مرجع سابقف ص.18-17

الفصل الثاني

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

ويختمؼ نطاؽ التزاـ البائع باإلعالـ بحسب ما إذا كاف ىذا األخير متخصصا أو غير
متخصص(.)1
أ -البائع المتخصص:
ىو الذي يكرس نشاطو في بيع سمع معينة دوف غيرىا ،او سمع تخدـ غرضا واحدا مثؿ
الصيدلي الذي يقتصر نشاطو عمى بيع عقاقير طبية حيث يعد دوف ادنى شؾ متخصصا
في ىذا المجاؿ( .)2مثمو مثؿ بائع غيار السيارات بأنواعيا(.)3
إذا انو بحكـ تخصص البائع البد أف تتوفر لديو معمومات كافية مف حيث تركيبيا
وخصائصيا واستعماالتيا ومخاطرىا وعميو فيو يمتزـ اتجاه المشتري بالتدخؿ لتدارؾ أي
تقصير في الشيء المبيع ،فيصحح ما كاف خاطئا مف بيانات ومعمومات ويوضح الغموض
ويكمؿ النقص.
وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية البائع الميني الموزع لمادة تستخدـ لتطيير
أماكف تربية الدواجف بسبب عدـ تحذيره لممشتري عف المخاطر التي قد تنجـ بسبب قابميتيا
لالشتعاؿ رغـ عدـ إشارة الصانع لذلؾ في النشرة المرفقة وىذا بسبب تخصص ىذا البائع في
ىذه المواد(.)4
ب -البائع غير المتخصص :ىو مف يبيع سمعا مختمفة أي متعددة األنواع واالستخدامات،
والتزامو باإلعالـ يقتصر عمى توفير الكتيبات والنشرات والبيانات دوف أف يمتزـ ببياف مخاطر
ال يعمميا فعال (مثال إذا انفجر الجياز الذي اشتراه منو).

 -1بف مغنية محمد ،مرجع سابؽ ،ص.63
 -2سي يوسؼ زاىية حورية ،االلتزاـ باإلفضاء ،مرجع سابؽ ،ص.71

 -3سي يوسؼ زاىية حورية ،المسؤولية المدنية لممنتج ،مرجع سابؽ ،ص.152
 -4بف مغنية محمد ،مرجع سابؽ ،ص.64-63

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

الفصل الثاني

إال أنو بعض الفقياء مثؿ محمود جماؿ الديف زكي وكذا مازووتانؾ(Mazeaudو
 )Tunckيرى أف االلتزاـ باإلعالـ يقع عمى عاتؽ كؿ بائع سواء كاف صانعا لو أو تاج ار
متخصصا أو غير متخصص(.)1

الفرع الثاني
المستيمك الدائن بااللتزام باإلعالم
أقر قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش أف الدائف بااللتزاـ باإلعالـ ىو المستيمؾ
وىنا تكمف ضرورة تعريؼ المستيمؾ لتحديد األشخاص المستفيديف مف ىذا اإلعالـ(.)2
فيناؾ مف الفقياء مف عرفو بانو "ىو مف يمتمؾ بشكؿ غير ميني سمعا استيالكية مخصصة
الستخدامو الشخصي.
وىناؾ مف يعرفو أنو " الشخص الذي يمتمؾ او يستخدـ سمعا او خدمات لالستخداـ
غير الميني"
وفي تعريؼ ثالث ،فإف المستيمؾ ىو "ذلؾ الشخص الذي ألجؿ احتياجاتو الشخصية،
غير المينية يصبح طرفا في عقد لمتزود بالسمع والخدمات".
مف خالؿ ىذه التعاريؼ الفقيية يعاب عمى الرأي األوؿ أنو يقصر مفيوـ المستيمؾ
عمى ذلؾ الذي يتعاقد مف أجؿ الحصوؿ عمى السمع وأغفؿ الذي يتعاقد مف أجؿ الحصوؿ
عمى الخدمات ،بعكس التعريفيف اآلخريف الذيف يشتمالف عمى السمع والخدمات معا(.)3
وفيما يخص أري التشريع اإلسالمي ،فإنو لـ يستعمؿ مصطمح المستيمؾ بؿ مصطمح
الشائع ىو المشتري .فعرفو أنو «كل من يؤول إليو الشيء بطريق الشراء بقصد االستيالك أو

االستعمال» ،فمف خالؿ ىذا التعريؼ يستنتج أف صفة المستيمؾ تقتصر عمى مف يقتني
 -1سي يوسؼ زاىية حورية ،مسؤولية المنتج ،مرجع سابؽ ،ص.152
 -2صياد صادؽ ،مرجع سابؽ ،ص.41

 -3سي الطيب محمد أميف ،الشروط التعسفية في عقود االستيالؾ دراسة مقارنة مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير في القانوف
الخاص ،جامعة أبو بكر بمقايد ،كمية الحقوؽ ،تممساف ،2118-2117 ،ص.19-18

الفصل الثاني

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

المنتوجات بمقابؿ ،فإذا آ لت إليو عف طريؽ التبرع فال يعتبر مستيمكا وال ينتفع بقواعد
الحماية المقررة لممستيمؾ ،كما لـ يضع ىذا التعريؼ إذا كاف المستيمؾ شخصا طبيعيا أو
معنويا ،كما لـ يميز بيف غرضي االستعماؿ واالستيالؾ الشخصي أو الميني ،لذا فإف ىذا
التعريؼ قد يعترؼ لفئة المينييف بصفة المستيمؾ(.)1
أما المشرع الجزائري فقد حدد مفيوـ المستيمؾ في المادة  10/2مف المرسوـ التنفيذي
رقـ  39-90المتعمؽ بمراقبة الجودة وقمع الغش عمى أنو « كل شخص يقتني بثمن أو مجانا
منتوجا أو خدمة معدين لالستعمال الوسيطي والنيائي لسد حاجاتو الشخصية أو حاجة شخص أخر أو

حيوان يتكفل بو».
ثـ جاء القانوف رقـ  02-04المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية معرفا
المستيمؾ في مادتو الثالثة انو «كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سمعا قدمت لمبيع أو يستفيد
من خدمات عرضت مجردة من كل طابع ميني»

فمف خالؿ ىذا التعريؼ يالحظ أف مفيوـ المستيمؾ يشمؿ كؿ األشخاص الطبيعية والمعنوية
بشرط أف تكوف مجردة مف الطابع الميني ليا(.)2
أما في القانوف رقـ  03-09سالؼ الذكر ،فقد تطرؽ إلى تعريؼ المستيمؾ في المادة 03
منو حيث نص أف المستيمؾ ىو « كل شخص طبيعي او معنوي يقتني ,بمقابل أو مجانا ,سمعة أو
خدمة موجية لالستعمال النيائي من اجل تمبية حاجاتو الشخصية او تمبية حاجة شخص أخر أو

حيوان متكفل بو».
مف خالؿ ىذه المادة يظير أف تعريؼ المستيمؾ يشوبو القصور مف ناحيتيف:
 -انو يقصي المستعمؿ مف مصطمح المستيمؾ

 -1ضيؼ اهلل فاطمة ،مرجع سابؽ ،ص.28
 -2زوبير أرزقي ،مرجع سابؽ ،ص.43

الفصل الثاني

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

 انو لـ يفرؽ بيف المستي مؾ المتخصص وغير المتخصص أي الذي يقتني السمعوالتي تدخؿ في اختصاصو والمستيمؾ الذي يقتني السمع وال تدخؿ في نطاؽ
اختصاصو والذي ىو أولى بالحماية مف المستيمؾ المتخصص.
ويقصد بالمستيمؾ المتخصص ذلؾ الشخص الذي يقتني سمعة مف اجؿ استعمالو
الشخصي والعائمي التي تدخؿ في اختصاصو ،فينا يذىب القضاء الفرنسي في حكـ أصدرتو
الدائرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية في  9ديسمبر  ،1975إلى أف منتج التربة العضوية
يجب اف يخبر المشتري باعتباره مزارع يقوـ بإنتاج البقوؿ والشماـ مف درجة الرطوبة التي
يجب الحفاظ عمييا ،حيث أنو حتى لو توفرت بعض المعرفة في ىذه المسالة لدى المشترى
إال أنو يفتقد إلى كؿ المعمومات فيما يخص درجة الرطوبة التي يجب أف تخزف فييا السمعة
ولذا فقد قضت المحكمة بتوزيع عبء اإلثبات بيف المنتج والمشتري.
أ ما فيما يخص المستيمؾ غير المتخصص فيو ذلؾ الذي ال يمتمؾ أية معمومات حوؿ
المبيع ويعد جيمو بو جيال مشروعا ،فمذا يتعيف عمى المتدخؿ أف يحيطو عمما بكافة البيانات
التي تمزمو سواء فيما يتعمؽ باستعماؿ المبيع والوقاية مف مخاطره وبالتالي فيمتزـ المنتج
باإلعالـ الكمي لممستيمؾ(.)1
و كما سبؽ القوؿ أف ما يميز المستيمؾ في مواجية المتدخؿ الذي يعرض عميو منتجاتو
وخدماتو ىو حالة ضعؼ موقؼ المستيمؾ وعدـ درايتو وجيمو بالمنتوج ،ويعود ىذا الضعؼ
إلى أسباب عدة قد تكوف اجتماعية أو اقتصادية وتبرز في شكؿ نقص فادح في المعمومات
مقارنة بالمتدخؿ ،وىذا الضعؼ ىو الذي يبرز الحماية التي شممو بيذا المشرع وىو ما يبرز
أيضا الطابع الحمائي لمنصوص المتعمقة بالمستيمؾ(.)2

 -1سي يوسؼ زاىية حورية ،االلتزاـ باإلفضاء عنصر مف ضماف سالمة المستيمؾ ،مرجع سابؽ ،ص.72-71

 -2فرحات ريموش ،االلتزاـ باإلعالـ أطروحة لنيؿ درجة دكتوراه دولة ،كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر ، ،1الجزائر،
 ،2112-2111ص.211

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

الفصل الثاني

المطمب الثاني
النطاق الموضوعي لاللتزام باإلعالم
يقوـ المستيمؾ بإقتناء منتوجات عديدة ومتنوعة في حياتو اليومية والتي ال يمكنو
االستغناء عنيا والتي تعتبر موضوع ومحؿ التزاـ باإلعالـ ،ولقد أقرىا المشرع الجزائري
لصالح ىذا األخير بصفتو دائنا ،وبالرجوع إلى المادة  2مف قانوف حماية المستيمؾ وقمع
الغش التي تنص عمى ما يمي " :تطبق أحكام ىذا القانون عمى كل سمعة أو خدمة
معروضة لالستيالك بمقابل أو مجانا" ،ويتضح مف ىذه المادة أف اإلعالـ ال يقتصر فقط
عمى المنتوجات وانما يتسع ليشمؿ الخدمات المعروضة لالستيالؾ.
لذا سنتناوؿ في الفرع األوؿ المنتوجات وفي الفرع الثاني الخدمات.

الفرع األول
المنتوجات
لدراسة االلتزاـ باإلعالـ حوؿ المنتوجات ،البد أف نقؼ عمى نقطتيف ،تعريؼ المنتوج
وبياف أنواعو.
أوال -تعريف المنتوج

عرؼ تحديد مصطمح المنتوج اختالفا كبي ار بيف الفقياء ،ىناؾ مف عرفو مف خالؿ

المعنى التجاري ،أي كؿ ما يمكف أف يباع أو يشترى ،وىناؾ مف اتجو إلى أنو يشمؿ كؿ
شيء قابؿ لمنقؿ أو الحيازة ،سواء كاف ذو طبيعة تجارية أـ ال

()1

فالفقيو الروميو ( )larroumetعرؼ السمعة أنيا « كل منقول سواء تعمق األمر بمادة
أولية تم تحويميا صناعيا أم لم يتم تحويميا ,وسواء تعمق األمر بمنقول إندمج في منقول آخر آم لم
 -1بودالي محمد ،شرح جرائـ الغش في بيع السمع والتدليس في المواد الغذائية والطبية ،دار الفجر ،الجزائر،2005 ،
ص.12

الفصل الثاني
()1

يندمج»

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

كما عرؼ الفقيياف  Franc Stinmlz et Guinesalisolwiالسمعة بأنيا «

منقول مادي قابل لمتعامل فيو تجاريا بالبيع أو الشراء ,وفي ىذا المجال تكون السمع المقصودة تمك
()2

المقدمة لممستيمك أي في آخر مراحل الدورة االقتصادية»

()3

وتعرؼ أيضا عمى أنيا « كل ما يمكن تقديمو لإلنسان لتمبية حاجاتو»

أما المشرع الجزائري فمـ يورد تعريؼ لممنتوج وال لمخدمة في القانوف المدني ،وانما
ذكر المحؿ وىذا في نص المادة « ،138كل من يتولى حراسة الشيء وكانت لو قدرة االستعمال

والتسيير والرقابة ,يعتبر مسؤوال عن الضرر الذي يحدثو ذلك الشيء»(.)4
لكف بتعديؿ القانوف المدني بمقتضى األمر رقـ  10-05تغير موقؼ المشرع مف فكرة
الشيء إلى المنتوج لفظا ومضمونا حيث عرفو في المادة  140مكرر 2

()5

كما يمي « يعتبر

منتوجا كل مال منقول ولو كان متصال بعقار ال سيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية

الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة الكيربائية».
ومف ىذه المادة يظير لنا أف المشرع الجزائري قد ساير نظيره الفرنسي في إخراج
العقار مف قائمة المنتوجات ،وىذا خطأ منو ألف المشرع الفرنسي وضع أحكاـ خاصة
بمسؤولية البناء في المادة  1792وما يمييا مف التقنيف المدني عمى خالؼ المشرع الجزائري
الذي لـ يضع مثؿ ىذه األحكاـ .فيذا غير منطقي ويعد تقصي ار منو ،إذ أف مستيمؾ العقار
يعتبر مثمو مثؿ مستيمؾ عمبة الطماطـ أو الفواكو فيو أيضا بحاجة إلى نفس الحماية التي
يحتاج إلييا مستيمؾ المنقوؿ(.)6
 -1مأخوذ مف مرجع سي يوسؼ زاىية حورية ،المسؤولية المدنية لممنتج ،مرجع سابؽ ،ص.40
 -2لحراري شالح ويزة ،مرجع سابؽ ،ص.32
 -3بتقة حفيظة ،مرجع سابؽ ،ص.56
 -4المرجع نفسو ،ص.57

 -5قانوف رقـ األمر رقـ  11-05مؤرخ في  21يونيو  2115يتضمف القانوف المدني  ،جريدة رسمية عدد  44الصادرة
في  27يونيو .2115

 -6سي يوسؼ زاىية حورية ،تعميؽ عمى نص المادة  141مكرر تقنيف مدني جزائري المجمة النقدية لمقانوف والعموـ

السياسية كمية الحقوؽ جامعة مولود معمري تيزي وزو ،العدد  ،2111 ،1ص.73

الفصل الثاني

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

وفي قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش في المادة  3منو عرفت السمعة "كل شيء
مادي قابل لمتنازل عنو بمقابل أو مجانا كما عرفتيا المادة  3/2من المرسوم التنفيذي رقم 39/90
عمى أنيا « البضاعة كل منقول مادي يمكن وزنو أو كيمو أو تقديره بالوحدة ويمكن أن يكون موضع

معامالت تجارية» ،باإلضافة إلى تعريفيا في المادة  11/02مف القانوف  04-04المتعمؽ
بالتقييس ( «)1كل مادة أو مادة بناء أو مركب أو جياز أو نظام أو إجراء أو وظيفة أو طريقة».
ثانيا -أنواع المنتوجات:

يمكف أف نقسـ المنتوجات إلى صنفيف :منتوجات غذائية ومنتوجات غير غذائية.
-1المنتوج الغذائي:
لقد عرؼ المشرع المادة الغذائية بموجب المادة  3/3مف القانوف  03-09سالؼ الذكر

عمى أنيا «كل مادة معالجة أو معالجة جزئيا أو خام ,موجية لمتغذية اإل نسان أو الحيوان ,بما في
ذلك من المشروبات وعمك المضغ ,وكل المواد المستعممة في تصنيع األغذية وتحضيرىا ومعالجتيا

باستثناء المواد المستخدمة في شكل أدوية أو مواد التجميل أو مواد التبغ».
لقد خصص المرسوـ التنفيذي رقـ  378-13الفصؿ الثالث بأكممو عف المنتوجات
الغذائية تحت عنواف المواد الغذائية وىو مقسـ إلى عشرة أقساـ كميا تبيف كيفية وسـ المواد
الغذائية والمعمومات التي يجب وضعيا مف اجؿ أف يتعرؼ المستيمؾ عمى المنتوج الذي تـ
اقتنائو ويكوف ىذا الوسـ أو اإلعالـ حسب المادة الغذائية .فكؿ مادة لدييا شروطيا الخاصة
ومف البيانات الضرورية يمكف ذكر تسمية بيع المادة الغذائية ،الكمية الصافية ،المكونات،
تعريؼ الحصة وتاريخ الصنع ،التاريخ األدنى لمصالحية والتاريخ األقصى االستيالؾ ،تاريخ
التجميد والتجميد المكثؼ وىذا بالنسبة إلى المنتوجات الغذائية المجمدة ،وأيضا طريقة
االستعماؿ فكؿ ىذه البيانات ليا أىمية كبيرة لممستيمؾ الذي يقتني ىذا المنتوج وليا تأثير

 -1قانوف رقـ  ،14-14مؤرخ في  23يونيو  ،2114يتعمؽ بالتقييس ،معدؿ ومتمـ ،جريدة رسمية ،عدد  ،41صادر في
 27يونو .2114

الفصل الثاني

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

مباشر عمى صحتو ،فمثال إذا أتينا إلى المكونات إذا لـ يعرفيا المستيمؾ ويقوـ بتناوؿ ذلؾ
المنتوج وفيو مكوف يتحسس منو المستيمؾ فينا سيؤدي غمى إض ارره(.)1
-2المنتوج غير الغذائي:
لقد تناوؿ المرسوـ التنفيذي  378-13سالؼ الذكر في الفصؿ الرابع تحت عنواف
المنتوجات غير الغذائية ،ولقد نصت المادة  37منو عمى« :تطبق أحكام ىذا الفصل عمى
المنتوجات غير الغذائية سواء كانت أداة أو وسيمة أو جياز أو آلة أو مادة موجية الستعمالو الخاص

أو المنزلي».
ولقد حددت المادة  38منو البيانات اإلجبارية التي يجب أف يشمميا اإلعالـ المتعمؽ
بالمنتوجات غير الغذائية ،والتي تنص عمى «زيادة عمى البيانات المنصوص عمييا في التشريع
والتنظيم المعمول بيما يجب أن يشمل اإلعالم المتعمق بالمنتوجات غير الغذائية حسب طبيعتيا
وطريقة عرضيا ,البيانات اإلجبارية اآلتية:
 تسمية البيع لممنتوج, الكمية الصافية لممنتوج ,المعبر عنيا بوحدة النظام المتري الدولي, االسم أو عنوان الشركة أو العالمة المسجمة وعنوان المنتج أو الموضب او الموزع اوالمستورد عندما يكون المنتوج مستوردا,
 بمد المنشأ أو المصدر عندما يكون المنتوج مستوردا, طريقة استعمال المنتوج, تعريف الحصة أو السمسمة و (تاريخ اإلنتاج), التاريخ األقصى لالستعمال, االحتياطات المتخذة في مجال األمن, مكونات المنتوج وشروط التخزين, عالمة المطابقة المتعمقة باألمن, بيان اإلشارات والرموز التوضيحية األخطار المذكورة في الممحق الرابع بيذا المرسوم. -1المرسوـ التنفيذي رقـ  378-13سالؼ الذكر.

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

الفصل الثاني

يمكن أن توضح طريقة االستعمال المنصوص عمييا في النقطة  5أعاله عمى بطاقة المنتوج أو ترفق

داخل تغميفو».

الفرع الثاني
الخدمة
باإلضافة إلى المنتوجات كمحؿ لاللتزاـ باإلعالـ ،فإف الخدمات أيضا تعد محال أخر
لاللتزاـ باإلعالـ وتظير أىميتيا مف خالؿ التطرؽ إلييا في مختمؼ النصوص القانونية
خاصة المرسوـ التنفيذي رقـ  378-13السالؼ الذكر.
ونظ ار لما يشكمو مفيوـ الخدمة مف غموض ،فإف األمر يستدعي تعريؼ ىذه الخدمة
ثـ التطرؽ إلى المعمومات الواجب ذكرىا في الخدمات وأخي ار بعض أنواع الخدمات.
أوال -تعريف الخدمة
عرؼ المشرع الجزائري الخدمة في المادة  4/2مف المرسوـ التنفيذي رقـ 39-90
المتعمؽ برقابة الجودة وقمع الغش كما يمي « كل مجيود يقدم ماعدا تسميم منتوج ولو كان ىذا

التسميم ممحقا بالمجيود المقدم أو دعما لو»(.)1
كما عرفت المادة  17/3مف قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش الخدمة عمى أنيا «كل عمل

مقدم غير تسميم السمعة ولو كان ىذا التسميم تابعا أو مدعما لمخدمة المقدمة».
مف خالؿ المادتيف يستنتج أف الخدمة ىي كؿ مجيود يمكف أف يقدـ بمقابؿ عمى أف
ال يكوف ماؿ منقوؿ ،والخدمة قد تكوف ذات طابع مادي كالتصميح التنظيؼ ،الفندقة ،النقؿ
أو ذات طابع اقتصادي كالتاميف والقرض ،أو ذات طابع فكري كالعالج الطبي واالستشارة
القانونية.

 -1مرسوـ تنفيذي رقـ  39-91مؤرخ في  31يناير  ،1991يتعمؽ برقابة الجودة وقمع الغش ،جريدة رسمية ،عدد،15
الصادر في  31يناير .1991

الفصل الثاني

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

ويشترط في الخدمة أف ال تمس مصمحة المستيمؾ المادية ،كأف ال تتسبب خدمة
التصميح مثال في انفجار الجياز المصمح واإلضرار بممتمكات المستيمؾ أو بجسمو ،وأف ال
()1

تمحؽ بو ضر ار معنويا كعدـ استجابتيا لتطمعاتو والغاية التي كاف ينتظرىا منيا

وىو ما

توضحو المادة  19مف قانوف  03-09السالؼ الذكر حيث تنص انو « يجب أن ال تمس

الخدمة المقدمة لممستيمك بمصمحتو المادية ,وان ال تسبب لو ضر ار معنويا».
ثانيا -المعمومات الواجب ذكرىا في الخدمات
خصص المشرع الجزائري فصال كامال مف المرسوـ التنفيذي رقـ  378-13السالؼ
الذكر عف إلزامية إعالـ المستيمؾ مف طرؼ مقدـ الخدمة إعالما كافيا يحتوي عمى كؿ
المعمومات التي يجب أف يكوف المستيمؾ عمى دراية بيا ،أي إعالمو بالخصائص األساسية
لمخدمة المقدمة.
فإذا ما رجعنا إلى المادة  54مف ىذا المرسوـ رقـ  378-13السالؼ الذكر نجد أنيا
ألزمت مقدـ الخدمة بأف يصرح بعدة معمومات تخص الخدمة والتي جاءت كالتالي « يجب
عمى مقدم الخدمة أن يضع تحت تصرف المستيمك بصفة واضحة ودون لبس ,المعمومات التالية:
 -االسم أو عنوان الشركة والعنوان والمعمومات الخاصة بمقدم الخدمات,

 الشروط العامة المطبقة عمى العقد»وأيضا ما نصت عميو المادة  « 55يجب عمى مقدم الخدمة أن يعمل المستيمك ,بكل الوسائل
المالئمة ,حسب طبيعة الخدمة ,بالمعمومات التالية:
 -1اسم مقدم الخدمة ومعموماتو الخاصة وعنوانو أو إذا تعمق األمر بشخص معنوي عنوان شركتو,
ومقر شركتو وعنوان المؤسسة المسؤولة عن الخدمة إذا كان مقدم الخدمة شخصا أخ ار,
 -2رقم القيد في السجل التجاري أو في سجل الصناعة التقميدية والحرف,
 -3رقم وتاريخ الرخصة واسم وعنوان السمطة التي سممتيا بالنسبة لمنشاطات المقننة,
 -4تكاليف النقل والتسميم والتركيب,
 -1لحراري شالح ويزة ،مرجع سابؽ ،ص.25-24

الفصل الثاني

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

 -5كيفيات التنفيذ والدفع,
 -6مدة صالحية العرض وسعره,
 -7المدة الدنيا لمعقد المقترح ,عندما يتضمن تزويدا مستم ار او دوريا لمخدمة,
 -8البنود المتعمقة بالضمان,

 -9شروط فسخ العقد».
ثالثا -بعض أنواع الخدمات:
تتعدد وتتنوع الخدمات فال يمكف حصرىا أو تعدادىا ،إال أف المشرع في قانوف حماية
المستيمؾ وقمع الغش خص بالذكر القرض االستيالكي وخدمة ما بعد البيع وذلؾ لظيورىما
الحديث وانتشارىما الواسع بيف أوساط المستيمكيف(.)1
أ -خدمة القرض االستيالكي:
أولت التشريعات المقارنة ىذه المسألة الكثير مف االىتماـ نظ ار النتشار ىذه الخدمة بيف
المحترفيف فيما يعرؼ باالئتماف اإلنتاجي أو االستثماري وبيف المستيمكيف فيما يعرؼ
باالئتماف االستيالكي أو العقاري(.)2
وقد نص قانوف  03-09حوؿ ىذه الخدمة مف خالؿ المادة  20عمى اآلتي « دون اإلخالل
باألحكام التشريعية السارية المفعول ,يجب أن تستجيب عروض القرض االستيالكي لمرغبات
المشروعة لممستيمك فيما يخص شفافية العرض المسبق وطبيعة ومضمون ومدة االلتزام وكذا آجال

تسديده ويحرر عقد بذلك».
بالتالي يتمثؿ القرض االستيالكي في كؿ قرض لتمويؿ شراء السمع والخدمات
االستيالكية يبرـ مف أجؿ تمبية حاجات المستيمؾ الشخصية أو األسرية ،ولقد اشترط المشرع

 -1بتقة حفيظة ،مرجع سابؽ ،ص.62
 -2لحراري شالح ويزة ،مرجع سابؽ ،ص.25

الفصل الثاني

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

اف تكوف ىذه الخدمة شفافة مف حيث عرضيا ومضمونيا ومدة االلتزاـ وأجاؿ تسديد
القرض ،عمى أف يحرر كؿ ىذا في العقد(.)1
ب -خدمة ما بعد البيع:
تشمؿ خدمات ما بعد البيع التي تؤدي بعد نياية عقد البيع كؿ أنواع الخدمات ميما كاف
نوع المقابؿ ،ومنيا التسميـ في مقر السكف ،بينما تشمؿ الخدمة المنفصمة عف عقد البيع كؿ
األداءات التي تتعمؽ بالنشاطات التجارية والنشاطات ذات طابع الصناعي ونشاطات الميف
الحرة ونشاطات البنوؾ والضماف االجتماعي والنقؿ(.)2

 -1لحراري شالح ويزة ،مرجع سابؽ ،ص.26
 -2بتقة حفيظة ،مرجع سابؽ ،ص.63

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

الفصل الثاني

المبحث الثاني
أثر اإلخالل بااللتزام باإلعالم
كما سبؽ التطرؽ لو ،أف التزاـ باإلعالـ الذي يقع عمى عاتؽ المتدخؿ يساعد عمى
تنوير المستيمؾ بالبيانات والخصائص المتعمقة بالشيء أو الخدمة حتى يتمكف مف معرفة
المنتوج والخدمة ويتمكف مف استعمالو استعماال مفيدا وسميما ودوف التضرر منو ،وبالتالي
فإف اإلخالؿ بيذا االلتزاـ يؤدي إلى المساس بأمنو وسالمتو ماديا وجسديا ومف جراء نقص
في المعمومات الخاصة بطريقة االستعماؿ أو عدـ توافؽ بيف ما يجب إعالمو وما تـ إعالمو
وىو ما يعرض المشتري لمخسارة.
ومف اجؿ توفير حماية أكثر لممستيمؾ ،تشدد المشرع عمى المتدخميف مف خالؿ وضع
جزاءات مختمفة عند اإلخالؿ بااللتزاـ باإلعالـ وسنحاوؿ في ىذا المبحث دراسة كؿ مف
الجزاء اإلداري (مطمب أوؿ) وجزاء جنائي (مطمب ثاني) وأخي ار الجزاء المدني (مطمب
ثالث).

المطمب األول
الجزاء اإلداري
ليدؼ حماية المستيمؾ ،منح المشرع لإلدارة صالحيات تخوؿ ليا توقيع جزاءات
إدارية عمى كؿ متدخؿ يرتكب مخالفة بشأف المنتوج المعد لالستيالؾ(.)1
وقد حددت المادة  25مف قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش األشخاص المكمفيف
بمراقبة ومعاينة المخالفات التي تمس بحؽ المستيمؾ في تمقي إعالـ صادؽ ونزيو ،حيث
نصت عمى « :باإلضافة إلى ضباط الشرطة القضائية واألعوان اآلخرين المرخص ليم بموجب

 -1بتقة حفيظة ،مرجع سابؽ ،ص.111

الفصل الثاني

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

النصوص الخاصة بيم ,يؤىل لمبحث ومعاينة مخالفات أحكام ىذا القانون ,أعوان قمع الغش التابعون

لموزارة المكمفة بحماية المستيمك»
وتعد الجزاءات اإلدارية كثيرة ومختمفة ،تفرض عمى المتدخميف حسب درجة المخالفة
التي ارتكبت والمتمثمة فيما يمي :سحب المنتوج ،حجز المنتوج ،غمؽ المحؿ التجاري وفرض
عمييـ غرامة الصمح.

الفرع األول:
سحب المنتتوج
نص المشرع الجزائري عمى سحب المنتوج في المادة  53مف القانوف  ،03-09حيث
يجوز لألعواف المذكوريف في المادة  25مف نفس القانوف ،القياـ بسحب كؿ منتوج يخالؼ ما
تـ النص عميو في المادتيف  17و 18المتعمقة بإلزامية إعالـ المستيمؾ ،ويظير أف السحب
نوعاف :مؤقت ونيائي.
أوال -السحب المؤقت:

حسب المادة  1/59مف القانوف السالؼ الذكر ،فإف السحب المؤقت يتمثؿ في منع

وضع كؿ منتوج لالستيالؾ مشتبو في عدـ مطابقتو في انتظار نتائج التحريات المعمقة،
السيما نتائج التحاليؿ أو االختبارات أو التجارب التي أجريت عميو.
وقد حددت المدة المقررة إلجراء التحريات مف طرؼ أعواف الرقابة بػ  7أياـ قابمة
لمتمديد إذا تطمبت الشروط التقنية لمرقابة والتحاليؿ أو االختبارات والتجارب ذلؾ.
واذا أثبت األعواف المكمفوف بقمع الغش عدـ مطابقة المنتوج ،فإف المتدخؿ المقصر
يتولى تسديد المصاريؼ الناتجة عف عمميات الرقابة أو التحاليؿ أو االختبارات أو
التجارب) ،(1ويتعرض بالتالي المنتوج الذي تـ عرضو لمسحب مع قياـ ىؤالء األعواف بتحرير
محضر بذلؾ وتشمع المنتوجات المشتبو فييا وتوضع تحت حراسة المتدخؿ المعني.
 -1المادة  61قانوف رقـ  ،13-19السالؼ الذكر.

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

الفصل الثاني

واذا قاـ ىذا المتدخؿ ببيع المنتوج المشمع أو الذي تـ سحبو مؤقتا فإنو يتعرض لعقوبة
الحبس مف  6أشير إلى  3سنوات ،وبغرامة مالية مف خمسمائة ألؼ دينار (500.000
دج) إلى مميوني دينار ( 2000.000دج) أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف (المادة  79مف
القانوف رقـ  03-09السالؼ الذكر)
ويظير مف إجراءات التحري والمطابقة أنيا تسفر إلى إحدى ىذه النتائج:
 جعل المنتوج أو الخدمة مطابقين لممطموب:يظير مف المادة  25مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39-90المتعمؽ برقابة الجودة وقمع
الغش ،أنو إذا تبيف لمصمحة الجودة وقمع الغش أف المنتوج قابؿ لالستيالؾ ،وال يشكؿ
خط ار عمى صحة المستيمؾ ،فإنيا تمجأ إلى إنذار حائز المنتوج أو مقدـ الخدمة بإزالة سبب
عدـ المطابقة مف خالؿ إدخاؿ تعديؿ أو تعديالت عمى المنتوج أو الخدمة أو تغيير فئة
تصنيفيما.
ويتمثؿ ىذا التعديؿ في إزالة عنصر معيف ،أو إضافة عنصر إلى المنتوج أو الخدمة
كوضع وسـ عمى منتوج ما إذا لـ يكف يحمؿ ىذا الوسـ ،وأف يتولى المنتج أو الموضب
تعديؿ البيانات المشار إلييا في الوسـ ،لجعميا مطابقة لخصائص ومكونات المنتوج

()1

 -إرسال المنتوجات المسحوبة إلى الييئة:

يعني تغيير المقصد ،وىو ما أشارت إليو المادة  26مف المرسوـ التنفيذي رقـ ،39-90

ويكوف ذلؾ بإرساؿ المنتوج الذي تـ سحبو عمى نفقة المتدخؿ المقصر تحت مسؤوليتو إلى
الييئة المسؤولة عف توضيبيا أو عف إنتاجيا أو عف استيرادىا ،وذلؾ الستعماليا لغرض
شرعي إما مباشرة أو بعد تحويميا.
كما يتـ رد ىذه المنتوجات عمى نفقة المتدخؿ المقصر إلى الييئة المسؤولة عمى
()2

توضيبيا أو إنتاجيا أو استيرادىا

 -1حامؽ ذىبية ،المرجع السابؽ ،ص.343
 -2المرجع نفسو ،ص.344

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

الفصل الثاني

ويجب اإلشارة إلى أنو إذا تعذر إثبات عدـ المطابقة لممنتوج المراقب عف طريؽ التحاليؿ
أو االختبارات أو التجارب ،تعوض قيمة العينة لممتدخؿ المعني عمى أساس القيمة المسجمة
)1(.

في محضر االقتطاع

ثانيا -السحب النيائي
ينفذ السحب النيائي مف طرؼ األعواف المذكوريف في المادة  25السالفة الذكر ،دوف
رخصة مسبقة مف السمطة القضائية المختصة ،وذلؾ إذا تـ التأكد مف عدـ مطابقة المنتوج
وثبوت خطورتو عمى سالمة وصحة المستيمؾ.
وقد حدد المشرع حاالت السحب النيائي دوف رخصة وفي المادة  62مف قانوف رقـ
 03-09السالؼ الذكر ،وىذه تتمثؿ فيما يمي:
 المنتوجات التي ثبت أنيا مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي انتيت مدة صالحيتيا. المنتوجات التي ثبت عدـ صالحيتيا لالستيالؾ. حيازة منتوجات دوف سبب شرعي والتي يمكف استعماليا في التزوير. المنتوجات المقمدة. األشياء أو األجيزة التي تستعمؿ لمقياـ بالتزوير.وحسب المادة  63مف القانوف نفسو فإنو يتحمؿ المتدخؿ المخالؼ دفع المصاريؼ
والتكاليؼ السترجاع المنتوج المشتبو فيو أينما وجد ،واذا كاف قابال لالستيالؾ يوجو مجانا
إلى مركز ذي منفعة عامة ،في حيف إذا كاف مقمدا أو غير صالح لالستيالؾ فيتـ إتالفو،
ويعني اإلتالؼ حسب نص المادة  64تشويو طبيعة المنتوج ،مع اإلشارة أنو البد مف إعالـ
وكيؿ الجميورية بذلؾ فو ار
ويجب اإلشارة أيضا أنو في حالة السحب النيائي البد مف تحرير محضر بذلؾ

 -1المادة  61مف قانوف  ،13-19السالؼ الذكر.
-2المادة  61مف قانوف  ،13-19السالؼ الذكر.

()2

الفصل الثاني

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

الفرع الثاني
حجز المنتوج
نعني بحجز المنتوج غير المطابؽ سحبو مف حائزه ،ويمجأ إلى تطبيؽ الحجز عمى
المنتوج في حالة ما إذا ثبت عدـ مطابقتو لممقاييس والمواصفات القانونية ،وتشير المادة 27
مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39-90إلى شروط البد مف توفرىا إلجراء الحجز والمتمثمة في:
أوال -عدم تنفيذ أمر بالسحب المؤقت
فاألمر بالحجز يكوف في استحالة العمؿ يجعؿ المنتوج أو الخدمة مطابقة لممطموب،
أو استحالة تغيير المقصد ،أو رفض المتدخؿ القياـ بياذيف التدبيريف.
ثانيا -الحصول عمى إذن قضائي

يظير أف اإلذف القضائي شرط ضروري لحجز المنتوجات غير المطابقة ،لكف يجوز

لألعواف المذكوريف في المادة  25مف قانوف  03-09القياـ بالحجز دوف الحصوؿ عمى إذف
قضائي في الحاالت التالية:
 التزوير، المنتوجات المحجوزة بدوف سبب شرعي التي تمثؿ في حد ذاتيا تزوي ار، المنتوجات المعترؼ بعدـ صالحيتيا لالستيالؾ ما عدا المنتوجات التي ال يستطيعالعوف أف يقرر عدـ صالحيتيا لالستيالؾ ودوف تحاليؿ الحقة،
 المنتوجات المعترؼ بعدـ مطابقتيا لممقاييس المعتمدة والمواصفات القانونيةوالتنظيمية وتمثؿ خط ار عمى صحة المستيمؾ وأمنو.
 استحالة العمؿ لجعؿ المنتوج أو الخدمة مطابقيف لممطموب أو استحالة تغييرالمقصد،
 رفض حائز المنتوج أف يجعمو مطابقا أو أف يغير مقصده.ولكف حماية لممتدخؿ ،يتولى أعواف رقابة الجودة وقمع الغش بإعالـ السمطة القضائية
()1

بذلؾ فو ار

-1حامؽ ذىبية ،مرجع سابؽ ،ص .345-344

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

الفصل الثاني

لقد كرست المادتيف  28و 29مف المرسوـ التنفيذي  39-90اآلثار المترتبة عف الحجز
والمتمثمة في:
أوال-إتالؼ المنتوجات المحجوزة :حيث نصت المادة  28مف نفس المرسوـ عمى إتالؼ
المنتوجات المحجوزة كمما تعذر التفكير في استعماليا استعماال قانونيا واقتصاديا.
ثانيا -إعادة توجيو المنتجات المحجوزة :حيث أجازت المادة  29مف ذات المرسوـ إعادة
توجيو المنتجات المحجوزة إذا كانت قابمة لالستيالؾ إلى مركز ذي منفعة جماعية

()1

الفرع الثالث
غمق المحل التجاري
في حالة ارتكاب العوف االقتصادي إلحدى الجرائـ المنصوص عمييا في المواد
المحددة في المادة  46المعدلة بموجب المادة  10مف القانوف رقـ 06-10

()2

كالقياـ

بممارسات تجارية غير نزيية أو المجوء إلى إعالـ مضمؿ لترويج المنتوجات ،...يمكف
لموالي المختص إقميميا بناء عمى اقتراح مف المدير الوالئي المكمؼ بالتجارة ،أف يتخذ بموجب
قرار إجراءات غمؽ لممحالت التجارية لمدة ال تتجاوز  60يوما ،ويكوف قرار الغمؽ قابال
لمطعف أماـ القضاء ،وفي حالة نتج عف ىذا الطعف حصوؿ العوف االقتصادي عمى الحؽ
في إلغاء قرار الغمؽ ،فيمكنو بصفتو متضر ار المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقو أماـ
()3

الجيات القضائية المختصة

وقد نصت أيضا المادة  65مف قانوف  03-09السالؼ الذكر عمى إمكانية أف تقوـ
الم صالح المكمفة بحماية المستيمؾ وقمع الغش طبقا لمتشريع والتنظيـ ،بالتوقيؼ المؤقت
لنشاط المؤسسات التي ثبت عدـ مراعاتيا لمقواعد المحددة في ىذا القانوف إلى غاية إزالة كؿ
األسباب التي أدت إلى اتخاذ ىذه التدابير ،أي وقؼ النشاط.

-1حامؽ ذىبية ،مرجع سابؽ ،ص 346
-2القانوف رقـ  16-11المؤرخ في  15أوت ،2111يعدؿ ويتمـ القانوف رقـ  12-14المؤرخ في  23جواف  ،2114يحدد

القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ،جريدة رسمية عدد ،46الصادر في  18أوت .2111
 -3المادة  11مف نفس القانوف.

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

الفصل الثاني

الفرع الرابع
غرامة الصمح
إف المصالحة في إطار الجرائـ االقتصادية ال تعد صمحا مدنيا وال عقوبة بالمعنى
الدقيؽ ،وانما ىي إجراء موقع بواسطة اإلدارة.
وقد خص المشرع الجزائري لغرامة الصمح بابا كامال (الباب الخامس) مف المادة 86
إلى المادة  93مف قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش ،تحت عنواف "غرامة الصمح" ،وذلؾ
()1

ليتيح لممجرـ االقتصادي فرصة الخيار بيف التسوية القضائية والتسوية اإلدارية

يمجأ إلى ىذا اإلجراء في حاالت عديدة منيا غياب بيانات وسـ المنتوج ،حيث تصؿ
غرامة الصمح في ىذه الحالة إلى مئتا ألؼ دينار ( 200.000دج)

()2

تفرض ىذه الغرامة

مف قبؿ األعواف المنصوص عمييـ في المادة 25عمى مرتكب المخالفة ،وفي حالة عدـ
تسديدىا في األجؿ المحدد في المادة  30( 92يوما يمي تاريخ اإلنذار) يرسؿ المحضر إلى
()3

الجية القضائية المختصة لممتابعة حسب المادة  92الفقرة الثالثة مف قانوف 03-09

المطمب الثاني
الجزاء الجنائي
رغـ الدور الفع اؿ الذي يمعبو الجزاء اإلداري في التقميؿ مف اإلجراـ ،إال أنو ال يعتبر
آلية ردعية لممتدخميف المخالفيف ،وىذا ما جعؿ المشرع يقرر جزاءات جنائية ضد كؿ مف
يخؿ باألنظمة والقوانيف التي تحمي المستيمؾ ،الذي يعتبر طرفا ضعيفا فنيا ،وبحاجة إلى
حماية مف ىؤالء الذيف يستعم موف وسائؿ غير قانونية أي غير مشروعة ليدؼ تحقيؽ الربح
()4

السريع

 -1مامش نادية ،مرجع سابؽ ،ص.161
-2المادة  8/88مف قانوف رقـ  ،13-19السالؼ الذكر.
-3انظر المادتيف  86و 92مف القانوف نفسو.
 -4حامؽ ذىبية  ،مرجع سابؽ ،ص.347

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

الفصل الثاني

في ىذا المطمب سنتطرؽ إلى العقوبات المالية (الفرع األوؿ) وكذا العقوبات السالبة
لمحرية (فرع ثاف).

الفرع األول
العقوبات المالية
طبقا لنص المادة  78مف قانوف  03-09المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش،
فإنو يعاقب بغرامة مف مائة ألؼ دينار ( 100.000دج) إلى مميوف دينار (1000.000
دج) كؿ مف يخالؼ أحكاـ المادة  17مف نفس القانوف ،أي عدـ إعالـ المستيمؾ بكؿ
المعمومات المتعمقة بالمنتوج الموضوع لالستيالؾ عف طريؽ الوسـ أو أي وسيمة أخرى
مناسبة ،وكذا نفس العقوبة بالنسبة لمخالؼ أحكاـ المادة  ،18أي في حالة عدـ تحرير
بيانات الوسـ وطريقة االستخداـ ودليؿ االستعماؿ وشروط ضماف المنتوج بالمغة العربية
أساسا وكذا بمغة أخرى عمى سبيؿ اإلضافة بطريقة سيمة لمفيـ ومرئية ومقروءة ومتعذر
محوىا.
كما أضاؼ المشرع عقوبة تكميمية باإلضافة إلى العقوبة األصمية المنصوص عمييا في
المادة  ،78والمتمثمة في مصادرة المنتوجات واألدوات وكؿ وسيمة أخرى استعممت الرتكاب
()1

المخالفة

الفرع الثاني
العقوبات السالبة لمحرية
مف خالؿ المادة  83مف قانوف  03-09الساؼ الذكر ،فإنو يتـ معاقبة المتدخؿ
المخالؼ بالحبس مف خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مف  500.000دج إلى

1000.000دج) (2كؿ مف يغش أو يضع لمبيع أو يبيع كؿ منتوج مزور أو فاسد أو ساـ أو
ال يستجيب إللزامية األمف ،إذا ألحؽ ىذا المنتوج بالمستيمؾ مرضا أو عج از عف العمؿ .كما
ترفع العقوبة عمى المخالفيف بالسجف المؤقت مف عشر سنوات إلى عشريف سنة وبغرامة مف
 -1المادة  82مف نفس القانوف.
 -2تـ النص عمى ىذه العقوبة في المادة  432مف قانوف العقوبات.

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

الفصل الثاني

مميوف دينار (1000.000دج) إلى مميوني دينار (2000.000دج) في حالة تسبب المنتوج
المخالؼ مرضا غير قابؿ لمشفاء أو فقداف استعماؿ عضو أو إصابة بعاىة مستديمة.
وفي حالة تسبب المرض لوفاة الشخص المستيمؾ لممنتوج المعيب ،فإف المتدخؿ المسؤوؿ
يعاقب بالسجف المؤبد ،وىو أقصى العقوبات المطبقة عمى األشخاص المخالفيف

()1

المطمب الثالث
الجزاء المدني
لـ تتضمف نصوص قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش الجزاءات المدنية التي توقع
عمى المتدخؿ المخالؼ ،ولذلؾ يجب الرجوع إلى القواعد العامة.
فالجزاءات المدنية التي تترتب عمى المتدخؿ المخالؼ إللزامية اإلعالـ أي الوسـ تتمثؿ في
الفسخ ،التعويض ،أو المطالبة بالتنفيذ العيني.

الفرع األول
فسخ العقد
يقاؿ عادة إف أساس الفسخ ىو شرط فاسخ ضمني مفروض في العقد الممزـ
لمجانبيف

()2

وىو نظاـ قانوني يتمثؿ في عدـ تنفيذ أحد العاقديف لما رتبو العقد مف التزامات

في ذمتو ،ومعناه أف كؿ مف المتعاقديف لو الحؽ في طمب فسخ الرابطة العقدية متى أخؿ
أحد الطرفيف بالتزاماتو العقدية تجاه اآلخر

()3

ومف ىنا نرى أف ىذا الفسخ ينطبؽ أيضا عمى اإلخالؿ بااللتزاـ باإلعالـ الذي يقع عمى
عاتؽ المتدخؿ تجاه المستيمؾ ،فإذ ا لـ يقـ المتدخؿ بتزويد المستيمؾ بمعمومات كافية وافية
حوؿ المنتوج أو الخدمة يحؽ ليذا األخير طمب الفسخ.

-1انظر المادة  83مف قانوف  ،13-19السالؼ الذكر.

-2عبد الرزاؽ أحمد السنيوري ،الوجيز في النظرية العامة لاللتزاـ /منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،2114 ،ص.276
 -3بمحاج العربي ،النظرية العامة لاللتزاـ ،القانوف المدني ،الجزء الثاني ،ديواف المطبوعات الجامعية ،ص .311

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

الفصل الثاني
أوال -تعريف الفسخ

تنص المادة  119مف التقنيف المدني عمى ما يمي « :في العقود الممزمة لجانبين ,إذا لم

يوف أحد المتعاقدين بالتزامو ,جاز لممتعاقد اآلخر بعد إعذاره لممدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو

فسخو »...يظير أف الفسخ ىو جزاء يترتب عف امتناع أحد المتعاقديف عف تنفيذ ما التزـ بو،
والفسخ ىو كذلؾ حؽ المتعاقد في حؿ الرابطة العقدية إذا لـ يوؼ المتعاقد اآلخر بالتزامو(،)1

فإذا كاف التنفيذ العيني ممكنا ،كاف لمدائف الخيار بيف طمب التنفيذ العيني وطمب الفسخ ،أما
إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيال لسبب يرجع إلى المديف ،كاف لمدائف طمب التعويض.

()2

ثانيا -شروط الفسخ
ويتضح مف المادة  119السالفة الذكر أف تمسؾ المتعاقد بحقو في فسخ العقد يخضع
لشروط تتمثؿ في:
 أف يكوف العقد ممزما لمجانبيف -أف يكوف أحد العاقديف قد أخؿ بالتزامو

()3

 أال يكوف طالب الفسخ مقص ار في تنفيذ التزاموثالثا -أنواع الفسخ

الفسخ نوعيف ،قضائي واتفاقي.

أ-الفسخ القضائي
القاعدة العامة في الفسخ ىو أف يكوف قضائيا أي بمقتضى حكـ مف القضاء ،ما داـ
()4

أنو ليس ىناؾ اتفاؽ بيذا الشأف

وطبقا لممادة  2/119مف التقنيف المدني

()5

فالقاضي غير مقيد باختيار المتعاقد

لمفسخ ،فمو السمطة التقديرية في أف يقضي بالفسخ أو يمنح المديف أجال في تنفيذ التزامو.
 -1عمي فياللي ،االلتزامات ،النظرية العامة لمعقد ،موفـ لمنشر ،الجزائر ،2118 ،ص.429
 -2بمحاج العربي ،مرجع سابؽ ،ص.311
-3المرجع نفسو ،ص316
 -4المرجع نفسو ،ص3116

 -5نص المادة  « :2/119ويجوز لمقاضي أف يمنح لممديف أجال حسب الظروؼ ،كما يجوز لو أف يرفض الفسخ إذا كاف
لـ يوؼ بو المديف قميؿ األىمية بالنسبة إلى كامؿ االلتزامات»

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

الفصل الثاني

فيمكف لممديف تفادي فسخ العقد بأف يقوـ –مثال -بتنفيذ التزامو عينا كما لمدائف أف يتراجع
أيضا عف طمب الفسخ بأف يكتفي بالتنفيذ العيني وىنا يكوف القاضي مقيدا بيذا الطمب
ب-الفسخ االتفاقي

()2

ووفقا لممادة  120مف التقنيف المدني

()1

فإنو « يجوز االتفاق عمى أن يعتبر العقد

مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بااللتزامات الناشئة عنو بمجرد تحقيق الشروط المتفق عمييا

وبدون الحاجة إلى حكم قضائي ,وىذا الشرط ال يعفي من اإلعذار الذي يحدد حسب العرف عند عدم

تحديده من طرف المتعاقدين»

ويطمؽ بعض الفقياء عمى الفسخ االتفاقي مصطمح الشرط الفاسخ الصريح ،وسبب
المجوء إلى مثؿ ىذا االتفاؽ ،ىو تفادي مصاريؼ التقاضي وطوؿ إجراءاتو ،وكذا النتيجة
()3

غير المضمونة بسبب السمطة التقديرية الممنوحة لمقاضي

الفرع الثاني
التعويض
وجدت الحاجة إلى جزاء آخر يعوض القصور الذي يعتري جوانب الحماية المقررة
لممستيمؾ ،وفي ىذا الصدد وألجؿ تحقيؽ حماية موضوعية وفعمية لو ،فقد بادر الفقو
والقضاء إلى ضرورة قياـ مسؤولية المتدخؿ ،واعتباره مخطئا إلخفائو المعمومات التي كاف
يجب عميو اإلدالء بيا ،مما ألحؽ ضر ار بالمستيمؾ

()4

فتقرر جزاء التعويض عف الضرر

الذي يصيب المستيمؾ نتيجة اإلخالؿ بالتزاـ اإلعالـ مف قبؿ المتدخؿ.
وقد نصت المادة  124مف التقنيف المدني الجزائري عمى أنو « كل فعل أيا كان يرتكبو

الشخص بخطئو ,ويسبب ضر ار لمغير ,يمزم من كان سببا في حدوثو بالتعويض» ويشمؿ التعويض
األضرار الجسدية والمادية وكذا األدبية إف وجد مبرر لتعويضيا.
 -1عمي فياللي /مرجع سابؽ ،ص.434
 -2القانوف المدني ،السالؼ الذكر.
-3دلاير عبد الرزاؽ ،الوجيز في النظرية العامة االلتزاـ /مصادر االلتزاـ ،دار العموـ لمنشر والتوزيع ،عنابة،2114 ،

ص.68

 -4بتقة حفيظة ،مرجع سابؽ ،ص114

الفصل الثاني

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به

أوال -التعويض عن األضرار الجسدية

لقد جاء في عدة أحكاـ القضاء الفرنسي إقرار التعويض لممستيمؾ عف األضرار

الجسدية التي تصيبو نتيجة اإلخالؿ بااللتزاـ باإلعالـ مف قبؿ المتدخؿ ،مف بينيا ما قضت
محكمة النقض الفرنسية بتعويض ما أصاب رب األسرة مف أضرار جسمية لحقت بو نتيجة
اشتعاؿ مادة المصؽ السريع لمسيراميؾ والبالط ،حيث تـ إثبات إخالؿ الشركة البائعة
بالتزاميا بالتحذير مف الخطورة الذاتية لمسمعة ،وعدـ وضعيا لرسومات وبيانات توضح ذلؾ،
()1

واالحتياطات الواجب اتخاذىا لالستعماؿ السميـ لمسمعة
ثانيا -التعويض عن األضرار المادية

فيما يخص التعويض عف األضرار المادية ،فمؽ
د قرر القضاء الفرنسي ذلؾ مف خالؿ محكمة النقض بخصوص مسؤولية الشركة
المنتجة لممواد العازلة عما لحؽ المشتري مف أضرار تمثمت في انييار المصنع الذي استخدـ
في بنائو ىذه المادة ،بسبب الحريؽ الضخـ الذي نشب في المصنع ،والذي ساعدت ىذه
المادة في انتشاره لقابميتيا الشديدة لالشتعاؿ ،حيث أف الشركة المصنعة لـ تقـ بالتزاميا
()2

بتحذير المستيمؾ منيا ،بؿ وعمى العكس ذكرت أف المادة عازؿ جيد قابمة لالنطفاء تمقائيا
ثالثا -التعويض عن األضرار األدبية

يمتد التعويض ليشمؿ األضرار األدبية ،كاآلالـ الجسمية التي يعاني منيا المضرور

مف جراء اإلصابات الجسمانية ،واآلالـ النفسية الناتجة عف وجود عاىة أو تشوىات التي

 -1بف مغنية محمد ،مرجع سابؽ ،ص.153
ويثور أيضا مسؤولية المستشفى عف اإلخالؿ باإلعالـ ،وىذا ما قضت بو محكمة استئناؼ باريس اإلدارية مف مسؤولية
مستشفى  L’assistance publique –hôpitaux de Parisومف ثـ تعويض السيد  Guilbotعما أصابو مف أضرار جسدية
أثرت في المجرى العادي لحياتو بسبب إخالؿ المستشفى_ بإعالـ المريض الذي كاف يعاني مف صعوبة في تحريؾ العضو
السفمي األيسر بسبب مرض وراثي الزمو منذ الصغر_ عف خطورة العممية التي أقدـ عمى إجرائيا مما أدى إلى إصابتو
بمرض خطير ( )paraplégieنتيجة ذلؾ ،وتفويت الفرصة عميو في تجنب مثؿ ذلؾ المرض ،حيث لو تـ إعالمو بالخطورة
الكامنة في حاؿ إجراء العممية إلمتنع عف إجراءىا .كما أيد مجمس الدولة الفرنسي ما ذىبت إليو محكمة استئناؼ باريس

عف وجود مسؤولية ممقاة عمى عاتؽ المستشفى ،ومف ثـ ضرورة تعويض المريض.
 -2بف مغنية محمد ،مرجع سابؽ ،ص .154-153

الفصل الثاني

نطاق االلتزام باإلعالم وأثر اإلخالل به
()1

تمحؽ بو بسبب حادث ما ،أو اآلالـ العاطفية الناشئة عف شعوره بدنو أجمو.

وقد أصدرت محكمة السيف التجارية قرار بالتعويض عف الضرر األدبي ،في قضية مفادىا
أف ممثمة طالبت مدير المسرح بالتعويض عما أصابيا مف ضرر بسبب عدـ نشر اسميا
بالحروؼ البارزة في اإلعالف عف تمثيميا كما كاف متفقا عميو

()2

وتجدر اإلشارة في األخير أنو يجوز الحكـ بالفسخ والتعويض معا ،فممقاضي الحؽ
بالحكـ بالعقوبتيف معا ،إذا قاـ المتدخؿ باالمتناع عف إعالـ المستيمؾ بالمعمومات الجوىرية
()3

المتعمقة بالشيء المبيع ،كما يمكف الحكـ بالتعويض كجزاء منفرد دوف المجوء إلى الفسخ

 -1سي يوسؼ زاىية حورية  ،المسؤولية المدنية لممنتج ،مرجع سابؽ ،ص.314
 -2المرجع نفسو ،ص.316

 -3بتقة حفيظة ،مرجع سابؽ ،ص.111

خاتمة

خاتمة
يشكؿ االلتزاـ باإلعالـ أحد الدعائـ األساسية التي تقوـ عمييا السياسة العامة لحماية
المستيمؾ ،ورغـ تأخره في الظيور ،إال أنو ال يمكف تصور تحقيؽ الحماية المنشودة في
غياب ىذا االلتزاـ ،وقد كاف أوؿ قانوف يمزـ المتدخؿ بإعالـ المستيمؾ القانوف رقـ 02-89
المتعمؽ بالقواعد العامة لحماية المستيمؾ ،أيف أوجب في المادة  3منو ضرورة إعالـ
المستيمؾ ،ثـ ألغي ىذا القانوف بقانوف رقـ  03-09المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش،
ليؤكد مجددا عمى االلتزاـ باإلعالـ في المادتيف  17و 18منو .ورغـ ىذا فإف تنظيـ ىذا
االلتزاـ بموجب مادتيف فقط ،فإنو في حقيقة األمر إقرار بيذا االلتزاـ وليس تنظيـ قانوني
محكـ لو.
وكذا فيما يخص الجزاءات المقررة عمى المخميف بيذا االلتزاـ ،فإنو يظير أف في
الجزاء المدني البد مف وضع نصوص قانونية صريحة تحدد العقوبات المقررة عمى المخالفيف
باللتزاـ بإعالـ المستيمؾ ،دوف المجوء إلى القواعد العامة (القانوف المدني التي تنص عمى
الفسخ والتعويض فيما يخص االلتزامات بصفة عامة وليس االلتزاـ باإلعالـ بصفة خاصة.
وفي األخير البد مف توضيح نقطة حوؿ أنو رغـ الجزاءات العديدة التي قررىا القانوف
سواء قانوف العقوبات أو قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش ،فإنو لألسؼ الشديد يظير لنا
في الواقع عدـ تطبيؽ ىذه الجزاءات خاصة السالبة لمحرية عمى المتدخميف المخالفيف إللزامية
اإلعالـ والمسببيف ألضرار سواء كانت جسدية أو مالية لممستيمؾ ،نظ ار الستخداميـ طرؽ
احتيالية لمتيرب مف ىذه العقوبات ،ونخص بالذكر المتدخميف الذي يتمتعوف بقوة اقتصادية
ومالية ،كما أنو ال يمكف تصور قياـ المستيمكيف المتضرريف مف استعماؿ ىذا المنتوج
بتقديـ شكوى ضد المتدخؿ إذ أنو ال يحدث في الواقع المعاش.
إذا كاف المتدخؿ ىو المسؤوؿ الرئيسي عف األضرار التي تحدث لممستيمؾ بسبب
إخاللو بااللتزاـ باإلعالـ إال أنو ال يمكف صرؼ النظر عف المستيمؾ ،إذ أنو ال يمكف أف
يستعيف بيذا اإلعالـ فال يق أر النشرات المكتوبة أو الالفتات وغير ذلؾ فيمحؽ الضرر بنفسو.
وليذا فمتكتمؿ ىذه الحماية فالبد لممتدخؿ بأف يقوـ بالتزامو عمى أكمؿ وجو ،كما يجب
عمى المستيمؾ توخي الحيطة والحذر.

خاتمة
مع العمـ أف قبؿ كؿ ىذا يجب أف يقوـ األعواف المكمفيف بالرقابة عمى المنتوجات
بعمميـ كما يجب بصدؽ ونزاىة ،وىذا مف أجؿ تفادي الخروقات التي يقوـ بيا المتدخؿ.

قائمة المراجع

قائمة المراجع
أوال -الكتب:
 .1بمحاج العربي ،النظرية العامة لاللتزاـ ،القانوف المدني ،الجزء الثاني ،ديواف المطبوعات
الجامعية.
 .2بودالي محمد ،حماية المستيمؾ في القانوف المقارف ،دار الكتاب الحديث ،الجزائر.
 .3ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،شرح جرائـ الغش في بيع السمع والتدليس في المواد الغذائية والطبية،
دار الفجر ،الجزائر.2005 ،
 .4دربال عبد الرزاؽ ،الوجيز في النظرية العامة االلتزاـ /مصادر االلتزاـ ،دار العموـ
لمنشر والتوزيع ،عنابة.2114 ،
 .5سي يوسؼ حورية زاىية ،المسؤولية المدنية لممنتج ،دار ىومة ،لمطباعة والنشر
والتوزيع ،الجزائر.2119 ،
 .6الصغير محمد ميدي ،قانوف حماية المستيمؾ ،دراسة تحميمية مقارنة ،دار الجامعة
الجديدة ،مصر.2115 ،
 .7عبد الرزاؽ أحمد السنيوري ،الوجيز في النظرية العامة لاللتزاـ /منشأة المعارؼ،
اإلسكندرية.2114 ،
 .8عمي بولحية بف بوخميس ،القواعد العامة لحماية المستيمؾ والمسؤولية المترتبة عنيا
في التشريع الجزائري ،دار اليدى ،الجزائر.2111 ،
 .9عمي فياللي ،االلتزامات ،النظرية العامة لمعقد ،موفـ لمنشر ،الجزائر.2118 ،
ثانيا -الرسائل والمذكرات الجامعية
أ-الرسائل الجامعية

 .1بركات كريمة ،حماية أمف المستيمؾ في ظؿ اقتصاد السوؽ ،أطروحة لنيؿ درجة دكتوراه
في العموـ ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي
وزو 29 ،ماي.2114 ،

قائمة المراجع
 .2حامؽ ذىبية  ،االلتزاـ باإلعالـ في العقود ،رسالة مف أجؿ الحصوؿ عمى شيادة
دكتوراه الدولة في القانوف الخاص ،كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر.2119-2118 ،
 .3ريموش فرحات االلتزاـ باإلعالـ أطروحة لنيؿ درجة دكتوراه دولة ،كمية الحقوؽ،
جامعة الجزائر ،1الجزائر.2112-2111 ،
ب-المذكرات الجامعية
 .1بف مغنية محمد ،حؽ المستيمؾ في اإلعالـ ،مذكرة ماجستير ،كمية الحقوؽ ،جامعة أبي
بكر بمقايد ،تممساف..2116-2115 ،
 .2بوالباني فايزة ،اإلعالـ كوسيمة لحماية المستيمؾ ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في
العقود والمسؤولية ،كمية الحقوؽ  ،جامعة الجزائر  1بف عكنوف .2112 ،
 .3جرعود الياقوت ،عقد البيع وحماية المستيمؾ في التشريع الجزائري ،بحث لنيؿ شيادة
الماجستير ،كمية الحقوؽ  ،جامعة الجزائر ،بف عكنوف.2112/2111 ،
 .4حدوش فتيحة ،ضماف سالمة المستيمؾ مف المنتوجات الخطرة ،في القانوف الجزائري
عمى ضوء القانوف الفرنسي ،مذكرة لنيؿ درجة ماجستير في الحقوؽ ،فرع
عقود ومسؤولية ،كمية الحقوؽ ،جامعة أمحمد بوقرة ،بومرداس-2119 ،
.2111
 .5زوبير ارزقي ،حماية المستيمؾ في ظؿ المنافسة الحرة ،مذكرة ماجستير في القانوف،
كمية الحقوؽ ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.2111 ،
 .6سي الطيب محمد أميف ،الشروط التعسفية في عقود االستيالؾ دراسة مقارنة مذكرة
لنيؿ شيادة ماجستير في القانوف الخاص ،كمية الحقوؽ ،جامعة أبو بكر
بمقايد ،تممساف.2118-2117 ،
 .7شعباني (حنيف) نواؿ ،التزاـ المتدخؿ بضماف سالمة المستيمؾ في ضوء قانوف حماية
المستيمؾ وقمع الغش ،مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير في العموـ القانونية
"فرع المسؤولية المينية" ،كمية الحقوؽ ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،
.2111-2111

قائمة المراجع
 .8صياد الصادؽ ،حماية المستيمؾ في ظؿ القانوف الجديد رقـ  13-19المتعمؽ بحماية
المستيمؾ وقمع الغش ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العموـ القانونية
واإلدارية ،تخصص قانوف األعماؿ ، ،كمية الحقوؽ ،جامعة قسنطينة،
.2114-2113
 .9ضيؼ اهلل فاطمة ،االلتزاـ بالوسـ ،مذكرة تخرج مف أجؿ نيؿ شيادة ماجستير في
القانوف الخاص ،فرع قانوف حماية المستيمؾ والمنافسة ،كمية الحقوؽ،
جامعة الجزائر .2116 ،-1-
 .11لحراري شالح ويزة ،حماية المستيمؾ في ظؿ قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش
وقانوف المنافسة ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف ،فرع قانوف
المسؤولية المينية ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة مولود معمري،
تيزي وزو.2112 ،
 .11مامش نادية ،مسؤولية المنتج دراسة مقارنة مع القانوف الفرنسي ،مذكرة لنيؿ شيادة
الماجستير في القانوف ،كمية الحقوؽ ،جامعة مولود معمري تيزي وزو،
.2112
 .12مزاري عائشة ،عالقة قانوف حماية المستيمؾ بقانوف المنافسة ،مذكرة ماجستير ،كمية
الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة وىراف.2113-2112 ،
 .13بت قة حفيظة ،اإللتزاـ باإلعالـ في عقد االستيالؾ ،مذكرة ماستر ،جامعة أكمي محند
أولحاج ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،البويرة.2113-2112 ،
ثالثا -المقاالت والممتقيات
أ -المقاالت
 .1سي يوسؼ زاىية حورية ،االلتزاـ باإلفضاء عنصر مف عناصر ضماف سالمة
المستيمؾ ،المجمة النقدية لمقانوف والعموـ السياسية ،كمية الحقوؽ،
جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،العدد  ،2119 ،2ص ص -55
.78
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 .2سي يوسؼ زاىية حورية ،تعميؽ عمى نص المادة  141مكرر تقنيف مدني جزائري
المجمة النقدية لمقانوف والعموـ السياسية ،كمية الحقوؽ ،جامعة مولود
معمري تيزي وزو ،العدد  ،2111 ،1ص ص .76-61
 .3زوبة سميرة ،إعالف المستيمؾ لضماف رضا مستنير ،المجمة النقدية لمقانوف والعموـ
السياسية ،كمية الحقوؽ ،جامعة مولود معمري ،بتيزي وزو ،العدد
 ،2114/2ص ص .271-252
 .4أحمد خديجي ،حماية المستيمؾ مف خالؿ اإللتزاـ باإلعالـ العقدي ،دفاتر السياسة
والقانوف ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة ،العدد  ،2114 ،11ص ص
.29-19
ب-المداخالت

 .1بوحانة ثابتي ،تكريس حؽ اإلعالـ كحماية وقائية لممستيمؾ في ظؿ التشريع الجزائري،
الممتقى الوطني الرابع حوؿ حماية المستيمؾ تشريعا وفقيا ،معيد العموـ
القانونية واإلدارية ،المركز الجامعي الدكتور موالي الطاىر سعيدة. ،
رابعا -النصوص القانونية
أ -النصوص التشريعية
 .1القانوف رقـ  12-89المؤرخ في  7فبراير  1989المتعمؽ بالقواعد العامة لحماية
المستيمؾ ،جريدة رسمية عدد  ،6صادر في  8فبراير ( 1989ممغى)
 .2قانوف رقـ  15-91مؤرخ في  16يناير  ،1991يتضمف تعميـ استعماؿ المغة العربية،
جريدة رسمية ،العدد  16 ،13يناير .1991
 .3قانوف رقـ  12-14المؤرخ في  23جواف  ،2114يحدد القواعد المطبقة عمى
الممارسات التجارية المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف  ،16-11جريدة
رسمية عدد  ،41صادر في  27يونيو .2114
 .4قانوف رقـ  ،14-14مؤرخ في  23يونيو  ،2114يتعمؽ بالتقييس ،معدؿ ومتمـ ،جريدة
رسمية ،عدد  ،41صادر في  27يونو .2114
 .5أمر رقـ  58-57المؤرخ في  ،1975/9/26يتعمؽ بالتقنيف المدني،المعدؿ و المتمـ .
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 .6قانوف رقـ  ،23-16مؤرخ في  21ديسمبر  ،2116يتضمف قانوف العقوبات ،جريدة
رسمية عدد  ،84صادر في  24ديسمبر .2116
 .7قانوف رقـ  13-19مؤرخ في  25فبراير سنة  2119يتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع
الغش ،جريدة رسمية ،العدد  15الصادرة في  8مارس .2119
 .8القانوف رقـ  16-11المؤرخ في  15أوت ،2111يعدؿ ويتمـ القانوف رقـ 12-14
المؤرخ في  23جواف  ،2114يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات
التجارية ،جريدة رسمية عدد ،46الصادر في  18أوت .2111
ب -النصوص التنظيمية

 .1مرسوـ تنفيذي رقـ  39-91مؤرخ في  31يناير  ،1991يتعمؽ برقابة الجودة وقمع
الغش ،المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي  ،315-11جريدة رسمية،
عدد ،15الصادر في  31يناير .1991
 .2المرسوـ التنفيذي رقـ  ،266-91مؤرخ في  15سبتمبر  1991المتعمؽ بضماف
المنتجات والخدمات ،جريدة رسمية عدد ،41صادر في  19سبتمبر
(1991ممغى).
 .3المرسوـ التنفيذي رقـ  484-15المؤرخ في  22ديسمبر  2115يعدؿ ويتمـ المرسوـ
لتنفيذي رقـ  367-91المؤرخ في  11نوفمبر  1991المتعمؽ بوسـ السمع
الغذائية وعرضيا (الممغى).
 .4مرسوـ تنفيذي رقـ  ،378-13مؤرخ في  19نوفمبر  ،2113يحدد الشروط والكيفيات
المتعمقة بإعالـ المستيمؾ ،جريدة رسمية ،عدد  ،58الصادرة في 18
نوفمبر .2113
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