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أدى التطور التكنولوجي الحديث الذي صاحب إنتاج السمع والخدمات إلى تحول ىذه األخيرة من        
 النمط البسيط إلى النمط المعقد والدقيق، واتساع نطاقيا سواء في األسواق المحمية أو العالمية، وىو ما أفرز

الخدمات والذين اصطمح عمى تسميتيم متكافئة بين من يحترفون بيع ىذه السمع وتقديم تمك  عالقات غير
( وبين من يطمبونيا لتمبية احتياجاتيم المتعددة وىم من أطمقت عمييم تسمية  Les professionnelsبالمينيين )

 .الذي  يتميز بعدم التوازن بين طرفيو ،( ضمن ما يعرف بعقد االستيالكLes consommateursالمستيمكين )
مركزا قويا بحكم تخصصو في مجال المعاممة، وبفضل المعمومات اليائمة التي إذ يحتل فيو الميني         

واطالعو المتواصل عمى  ،يحوزىا حول ظروف التعاقد نظرا لإلمكانيات المالية الضخمة التي بين يديو
أساليب اإلنتاج والتوزيع، وفي المقابل يتمركز المستيمك في موقع ضعيف، ألنو يجيل أدنى مقومات العمم 

 شروط ىذا العقد وبمحمو.ب
ذا كانت مصطمحات اإلنتاج والتوزيع          تمثل الوظائف األساسية التي يقوم عمييا النشاط  واالستيالكوا 

 االستيالكفي المجال القانوني أدى إلى ظيور عقد  واالستيالكفإن دخول مصطمح المستيمك  االقتصادي
بيانو بسبب عدم إحاطة المستيمك بمحتويات المنتوج أو الخدمة كما سبق الذي يتميز بعدم التوازن بين طرفيو 

التي تمثل محمو، وانعدام الخبرة الفنية لديو بينما يمتاز الميني بحكم احترافو لمينتو والمعمومات التي لديو 
يشمل كل العقود التي يكتسب فيو  االستيالكوليس ىناك تنظيما خاصا لعقد  ،بمركز أقوى فنيا واقتصاديا

 يعرف بطرفيو. لذلك   وصف الميني فييا د أطرافيا وصف المستيمك، ويكتسب الطرف الثانيأح

إلى البحث عن  المقارن ونتيجة لعدم التوازن بين طرفي ىذا العقد اتجو كل من الفقو والقضاء والتشريع       
سبل الحماية التي يمكن توفيرىا لممستيمك من أجل إعادة المساواة في العمم والمعرفة بينو وبين الميني، ومن 

 .الذي يمتزم بو الميني قبل إبرام العقد  إلعالمبا االلتزامىذه الحماية نجد أوجو 
عاتق الطرف الذي يعمم لمصمحة عمى  االلتزاموقد كان لمقضاء الفرنسي الفضل في تكريس ىذا         

بشروط العقد أو بمحمو، خاصة في ظل األخطار المتعمقة   الطرف الذي ال يعمم أو يجيل مقومات التعاقد
الكبيرة التي قد يتعرض ليا المستيمك عند اقتناء المنتوجات الخطيرة سواء بطبيعتيا أو نتيجة لسوء استعماليا 

د اقتناء الخدمات التي اتسع نطاقيا في الوقت الحاضر كخدمات عمى عقو أيضا وىو الخطر الذي ينطبق 
ىو تنوير إرادة المستيمك المقبل عمى التعاقد   االلتزامىذا فاليدف من تقرير   البنوك والتأمين والتوثيق وغيرىا

وبذلك  ،عمى كل المعمومات والبيانات التي تيمو، والتي تؤثر في اتخاذ قراره بإبرام العقد من عدمو باطالعو
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تحقيق الشفافية في ل تمييدا العقد ىذا نوعا من التوازن المفقود بين طرفي يخمقأن  ىذا االلتزام شأن منف
 .السوق
باإلعالم كالتزام مستقل وقائم بذاتو إال في السنوات األخيرة عمى يد القضاء الفرنسي  االلتزامولم يظير        
أنو ال  لو عامل، إال أن الواقع كشفتفي مجال ال االلتزامبوجود ىذا  االعترافكان يرفض في البداية الذي 

فراد في مجال مناص من تقريره لمعالجة آثار انعدام أو اختالل التوازن في مستوى العمم والمعرفة بين األ
 . ةالعالقات التعاقدي

اإلبطال لمغمط أو  ىوقد تغير موقف القضاء الفرنسي شيئا فشيئا بعدما تبين لو أن معظم دعاو        
في إعالم  وقام بواجبين المتعاقدحد أ لو أن  تالفيياضمان العيوب الخفية كان باإلمكان  ىيس أو دعاو لالتد

ة دار وفقا إل وبالمعمومات المتصمة بعناصر العقد، والتي يستطيع من خالليا بناء رضاه باألخر المتعاقد 
باإلعالم كالتزام سابق عمى التعاقد  االلتزاموجود ب يقرلذلك فقد أصبح القضاء الفرنسي  ونتيجةواعية، 

بالتحذير والنصيحة  االلتزامبل تطور موقفو إلى حد تقرير  ،ومستقل عن عيوب التراضي أو نظرية الضمان
 .لدراسةا هباإلعالم كما سوف يتم بيانو من خالل ىذ التزامين مشددين تبرانن يعيالمذ

القضائية، بل أصبح التزاما مكرسا في مختمف التشريعات المتعمقة  األحكامحبيس  ىذا االلتزامولم يبق        
المتعمق بحماية المستيمك وقمع  09/031بحماية المستيمك، وىو ما أقره المشرع الجزائري في القانون رقم 

الغش الذي ييدف بالدرجة األولى إلى حماية ىذا األخير باعتباره الطرف الضعيف غير القادر عمى حماية 
موجب القانون رقم بقبل ذلك تم تقريره إلى ذلك مصالحو بنفسو في مواجية الميني المحترف، باإلضافة 

 مارسات التجارية.المتعمق بالقواعد المطبقة عمى الم 2 04/02

                                                           
، مؤرخة 15الجريدة الرسمية عدد ، يتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، 2009فبراير  25، مؤرخ في 09/03قانون رقم - -1

، مؤرخة في 35، الجريدة الرسمية عدد 2018يونيو  10، المؤرخ في 09/03معدل ومتمم بالقانون رقم  .2009/ 03/ 08في 
 . 2018يونيو  13

عدد الجريدة الرسمية  ،، يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية2004يونيو  23، مؤرخ في 04/02قانون رقم  -2
 60الجريدة الرسمية عدد ،2010أوت  11، المؤرخ في 10/00قانون رقمبال ، معدل ومتمم2004يونيو  27، مؤرخة في 41

 .01/2010/ 11مؤرخة في  
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ذا كان         فإن التشريعات   ،قد كرس بموجب التشريعات الحديثة كالتزام مستقل وقائم بذاتو االلتزامىذا وا 
ن لم يكن أشارت إليوالقديمة قد  يعترف بالتزام  1فقد كان القانون الروماني بالشكل المعروف حاليا، ذلك وا 

   عشر االثنيالموائح البائع باإلعالم والضمان في مواجية المشتري، وىو ما وردت اإلشارة إليو في قانون 
(la loi XII tables)  ،وكان كما تضمن ىذا القانون التزاما بإعالم المشتري عن الحالة القانونية لمعقارات 

التزام عمى عاتق البائع بالكشف عما يوجد بالعبيد والحيوانات من عيوب ض بأمر القاضي في األسواق ر يف
 .ممشتري ما قد يوجد بالعبد أو الحيوان من عيوبلحيث يمتزم البائع بضرورة إبراز الفتة يوضح فييا 

حق عن العيوب الموجودة بالعبد يكون من  يباإلعالم قبل التعاقد االلتزاموفي حالة إخالل البائع ب          
أو رفع  ،المشتري رفع دعوى فسخ البيع خالل ستة أشير من تاريخ ظيور العيب واسترداد ما دفعو من ثمن

القاضي من الثمن مقدار ما يناسب ما أحدثو العيب أو المرض  دعوى إنقاص الثمن فيسترد حسب ما يقدره
 لعيب.ترفع ىذه الدعوى خالل سنة من تاريخ ظيور ا أن  من نقص في محل العقد عمى

القانون الروماني لممشتري الحق في رفع دعوى إنقاص الثمن عدة مرات كمما اكتشف في أتاح كما        
ن لم تكن و تجسدت فكرة  وقدع عيوبا متتالية، ينفس الشيء المب يا الصفة لسم المنتوجات في ىذا القانون وا 

يضعون أختاما من الرصاص عمى الحالي حيث كان منتجو الخمور العصر اإللزامية كما ىو الحال في 
 .2حماية لنوعيتيا وحماية لممستيمك من محاولة الغش بيذزجاجات الن

فقد نص ىو اآلخر عمى ضرورة التزام البائع بإعالم المشتري وتنبييو إذا اشترى  3أما القانون اليوناني       
ال تعرض لجزاء قانوني يتمثل في جلعبدا  واز فسخ العقد، وقد عثر عمى ما يعانيو العبد من أمراض، وا 

طون ورد فييا إحصاء لألمراض التي يترتب عمى إخفاء البائع ليا عن المشتري وعدم أدبية ألفال نصوص
وقد كان القانون السابق يفرق ،  ، اليزال، الداء الحصوياالختناقإعالمو بيا جواز فسخ العقد منيا الصرع، 

حيث يمزم بضعف الثمن الذي دفعو ، الموجودة بالعبد وجيمو بيايذه األمراض أو العيوب ببين عمم البائع 
 المشتري متى كان عالما بيا، ويكتفي برد الثمن فقط في حالة جيمو بيا.

                                                           
وما  05، ص 2003، رسالة دكتوراه منشورة، دار النيضة العربية، القاىرة،االلتزام باإلعالم قبل التعاقدخالد جمال أحمد،   -1

 .بعدىا
 .06مرجع سابق، ص ،خالد جمال أحمد -2
        1999، دار النيضة العربية، القاىرة، نحو القانون اإلداري االستهالكي في سبيل حماية المستهمكىيكل السيد خميل،  -3

 .02ص
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لإلشارة ولو باإلعالم في العصور القديمة تبدو الحاجة ممحة  لاللتزامعرض الجذور التاريخية وبعد        
 عرفتو ىي األخرى في مجال التعامل بين األفراد حيث ،تزامليذا االلنظرة الشريعة اإلسالمية ل بشكل مختصر

إيمانا منيا بدوره الوقائي  في العمل عمى استقرار المعامالت، متخذة في ذلك أساليب الترغيب و الترىيب بما 
كالتزام وسيمة من وسائل التعاون والتضامن بين المتعاقدين، وفرضتو  يتناسب مع مقاصدىا الرشيدة، باعتباره 

إبرامو بتقديم المعمومات الجوىرية المتصمة  عمز الميمتزم بمقتضاه أحد أطراف العقد  في مجال العقود شرعي
وذلك  ،1ىذا األخير ال يستطيع اإلحاطة بيا بوسائمو الخاصة أن بموضوع التعاقد إلى الطرف اآلخر، مادام

الصدق وعدم إخفاء الحقيقة في القرآن الكريم قولو ومن األدلة الشرعية التي توجب  ،من خالل إظيار الحقيقة
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا  "وكذلك قولو عز وجل  ،2" "وأقيموا الوزن بالقسط وال تخسروا الميزان تعالى:

أو  ذكر خصائصباية المستيمك من اإلعالنات الكاذبة والمضممة حم عمى وفي ذلك ما يدل، 3قوال سديدا"
الكريمة  اآليةفي معرض  غير موجودة في السمعة أو الخدمة المقدمة، كما ينيانا اهلل عز وجل مواصفات
ما  اآلخرن المتعاقد أب عمى عممأحد المتعاقدين  كان  إذا خاصة   بكل صوره و الخداع الغش  عن السابقة

 ويخفي عميو المعمومات الضرورية التي يبني عمييا رضاه بالعقد. كان ليبرم العقد لو لم يخدعو

كما يستدل عمى وجوب االلتزام  باإلعالم والتزام الصدق وعدم الكتمان ما روي من أحاديث عن        
لم  بالخيار ما البياعان"  : الرسول صمى اهلل عميو وسمم، ومنيا ما رواه خالد حكيم بن حزام رضي اهلل عنو

ن كذبا وكتما محقت بركة بيعيما"رقا فإن صدقا وبينا فتي ، وما روي عن عقبة بن 4بورك ليما في بيعيما وا 
خو المسمم ال يحل لمسمم باع من أخيو بيعا أ" المسمم  :صمى اهلل عميو وسمم يقولنو سمع رسول اهلل أعامر 

 .5وفيو عيب إال بينو"

العيوب  إخفاءقد نيى عن  صمى اهلل عميو وسمم رسول اهلل  أنالحديثين الشريفين  فيووجو االستدالل        
 باإلعالملذلك فإن االلتزام  يتحرى الصدق مع من يتعاقد معو، البائع بأن وألزمفي الشيء المبيع،  الموجودة

                                                           
 وما بعدىا. 21خالد جمال أحمد، مرجع سابق، ص -1
 من سورة الرحمان. 9اآلية  -2
 من سورة األحزاب. 70اآلية  -3
  470ان لمتراث، ، الجزء الرابع، الطبعة الثانية ، دار الري، فتح الباري بشرح صحيح البخارينظر: ابن حجر العسقالني أ -4
.21ص  حمد ، مرجع سابق،أ، مشار إليو في مرجع خالد جمال 362ص  يالديم 1987  الموافق ل جريى   
.22 ، مشار إليو في المرجع  السابق، ص491أنظر: مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، الجزء الثالث، ص - 5 
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ذا كان الحديثان السابقان يتعمقان بعقد البيع فإن ذلك ال  قبل التعاقدي يقوم في ذمة البائع كالتزام شرعي، وا 
ن العمة واحدة  من فرض ىذا االلتزام وىي أليمنع من القياس عمييما ليمتد االلتزام باإلعالم إلى جميع العقود 

منع الغش والخداع وضمان توفير رضا حر وسميم لمطرف المقبل عمى التعاقد من خالل إعالمو بكل 
كفمت الشريعة اإلسالمية لممتعاقد عمى شيء لم يره الحق  ذلكفة إلى باإلضا ،المعمومات الضرورية التي تيمو
إعماال لما يعرف بخيار الرؤية الذي يتيح لمطرف الذي تقرر لو الحق في  في الرجوع عن العقد متى رآه،

   . بناء رضاه الصحيح بالعقد رؤية الشيء المبيع حتى يصبح عمى عمم  بأوصافو وخصائصو من أجل

يشمل كل ما يتعمق بالعقد من لع تسباإلعالم ي االلتزامأن نطاق  يتضح ما تم عرضو سابقال من خال       
ظروف ومالبسات، بالقدر الذي يتحقق من خاللو اليدف الذي يرجى منو وىو تنوير إدارة الطرف الدائن بيذا 

حيث يفترض   باإلعالم بالصدق االلتزامكما يتضح أيضا أن الرسول صمى اهلل عميو وسمم كان يقرن  االلتزام،
                                .1روضةعفي المعمومات التي يقدميا البائع أن تكون صادقة بحيث تعبر عن حقيقة السمع الم

 لذلك يمكن القول أن االلتزام باإلعالم قد شرع بمقتضى أحكام الشريعة اإلسالمية سواء في القرآن       
االلتزام  ىذا ألن المعمومات التي تشكل محلوعدم الكتمان  أو في السنة النبوية، وقوامو تحري الصدق  الكريم

 عمى التعاقد إال إذا كانت صادقة. المقبلال تكون ذات أثر في تكوين قرار المتعاقد 

كآلية التشريعات الحديثة أقرتو و القوانين القديمة  الذي عرفتو لاللتزام باإلعالماألىمية الكبيرة جمى تتو        
 : بصفة خاصة في ما يميفي عقود االستيالك من آليات حماية المستيمك 

أىمية موضوع حماية المستيمك بوجو خالل  ن مبالدرجة األولى    أىميتو االلتزام باإلعالمموضوع  يستمد -
بدأت بوادر ىذه الحماية د وقعام، فقد استشعرت معظم دول العالم ضرورة حمايتو بما يحقق أمنو وسالمتو، 

خاصة في عيد الرئيس  مع بداية ظيور حركة حماية المستيمك في الواليات المتحدة األمريكية منذ الستينات

                                                           
 .236عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص -1
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جديرا موضوع ىذا ال ن كنيدي" الذي أطمق مقولتو الشييرة "كمنا مستيمكون"، وىو ما يجعلو األمريكي "ج
ومن إلى النظام الحر  االشتراكيالجزائري الذي تحول من النظام  االقتصاديالدراسة خاصة في ظل الواقع ب

روح المنافسة مما جعل الجزائر  تناميمبدأ حرية الصناعة والتجارة الذي أدى إلى تكريس  ىذا التحولمظاىر 
يستدعي حماية المستيمك الذي ال يعمم  األمر الذي  ،سوقا مفتوحا عمى مختمف المنتوجات من سمع وخدمات

نظرا لقرينة الجيل التي تقوم في جانبو بسبب عدم  خطار الناجمة عن استعماليااألو  ومميزاتيا  صياخصائ
خاصة بعد   تالزمو لى قرينة العمم التيإبالنظر  إلزام الميني بإعالمو بذلكمما يحتم ، توافر الخبرة الفنية لديو

محمو شركات ضخمة  تحمو مميني في العصر الحالي سواء كان منتجا أو بائعا لالنموذج البسيط  ىتالشأن 
تممك مقومات اقتصادية وفنية وعممية عالية جدا مقارنة و غالبا ما يتجاوز نشاطيا مجال الدولة الواحدة 

دارة والتوزيع، بل في مجال اإل اإلنتاجكما تستخدم األساليب الحديثة ليس فقط في مراحل  ،بالطرف المستيمك
العقود التي تربطيا بو وفق شروط تخدم مصالحيا في غالب حرر لذلك فيي ت ،والتسيير وطرق التعامل أيضا

 األحيان.
يفتقر إلى التوازن بين طرفيو، وأن المستيمك أصبح ال يممك مقومات  االستيالكبعدما ثبت أن عقد  -

ضوعي بشأنيا بات من الضروري فرض ، مع غياب قدرتو عمى النقاش المو  والتفاوض الحقيقي حول شروط
االلتزام باإلعالم عمى عاتق الميني في المرحمة السابقة عمى إبرام ىذا العقد لتحقيق نوع من التوازن بين 
طرفيو في العمم بالشروط والظروف المحيطة بو، خاصة وأن عقد االستيالك توسع نطاقو ليشمل كل العقود 

 ووأن فرض االلتزام باإلعالم قبل إبرام، تبرم بين الميني والمستيمك التي ترد عمى السمع والخدمات والتي
بالقواعد التي تكفل لو  ةبين عمى ىذا األخيرنبغي اإلشارة إلييا حتى يصبح ت ،يوفر لممستيمك حماية خاصةس

القواعد العامة في زيادة عمى تمك التي توفرىا في القوانين المتعمقة بحماية المستيمك،  الحماية قبل التعاقدية 
 القانون المدني.

ن رغبة المشرع في إرساء نظام قانوني متكامل لحماية المستيمك ومن بينو االلتزام باإلعالم ضمن القواعد أ -
ر من القواعد التقميدية لمنظرية العامة لمعقد، بما يخدم غيالخاصة يعكس بوضوح ظيور قواعد جديدة ت

تدخل  قتضيستيمك ضمن ما يعرف بالنظام العام الحمائي الذي يوىو الم ومصمحة الطرف الضعيف في
ضرورة حماية الطرف الضعيف، ومثال ذلك افتراض عمم الميني بالمعمومات التي الالقانون كمما اقتضت 

المدنية بمجرد تحقق  تويحتاجيا المستيمك بغض النظر عما إذا كان يعمميا فعال، وبالتالي قيام مسؤولي
مخال بواجبو باإلعالم كمما ترتب ضرر لممستيمك من جراء استعمالو لمسمع  ىذا األخيرالضرر إذ يعتبر 
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ألن تحقيق أمن وسالمة المستيمك يعتبر اليدف  ،المعروضة أو استفادتو من الخدمة المقدمة في السوق
  .نية والجزائيةالمد بيما يدخل الميني في دائرة المساءلة سالرئيسي من وراء فرض االلتزام باإلعالم، وأي مسا

حماية المستيمك من خالل تسميط الضوء  في نطاق موضوع ىذا التبدو أىمية باإلضافة إلى ما سبق   -
المتعمق بالقواعد المطبقة عمى  04/02بدءا بالقانون رقم  ،عمى ما يشكل قانون االستيالك الجزائري

المتعمق  09/03الممارسات التجارية باعتباره أول قانون يكرس حق المستيمك في اإلعالم، ثم القانون رقم 
بحماية المستيمك وقمع الغش الذي أكد عمى ىذا الحق مرة أخرى، باإلضافة إلى النصين السابقين ىناك 

   .1وص التنظيمية ليماالعديد من النص

إلى حداثتو حداثة النصوص ترجع بالدرجة األولى ف موضوع ىذه الدراسةاختيار  سباببالنسبة أل أما       
في التشريع  التي تيدف إلى حماية رضا المستيمكالجديدة من المواضيع يعتبر القانونية التي تكرسو، حيث 

يم المستجدات االقتصادية واالجتماعية فإنو من الضروري أن يتدخل ظلتن أداةوالقانون باعتباره  الجزائري،
 إقبالوخاصة في ظل   األخيرخطار التي يتعرض ليا ىذا األ يةالتوازن بين الميني والمستيمك  ومواج إلعادة

المنتوجات التي يقتنييا من جية عمى االستيالك دون وعي منو ودون القدرة عمى معرفة خصائص ومميزات 
 .ضو إلى أساليب التضميل والغش من جية أخرىو تعر 

بصفة مباشرة  ألول مرة  يونص عمحينما  خاصة  موضوع عناية ىذا ال أولى المشرع الجزائري وقد        
بعدما ثبت قصور الوسائل التقميدية لحماية  ،09/03ثم القانون رقم  04/02بمقتضى القانون رقم وصريحة 

التراضي )نظرية عيوب التراضي ونظرية الضمان( عن توفير الحماية الكافية لممستيمك المتعاقد وذلك بسبب 
وبفعل الصعوبات التي يواجييا المستيمك في اإلثبات لكي يستفيد من الحماية  ،عدم التكافؤ بينو وبين الميني

بحيث يؤدي تنفيذه   un rôle préventif) )، وبذلك يكون لاللتزام باإلعالم دورا وقائياظرياتالتي توفرىا ىذه الن
                                                           

 :ذلك مثال و   - 1
بين تعّمق بتحديد العناصر األساسية لمعقود المبرمة ، ي2006 سبتمبر  10، مؤرخ في 06/306وم تنفيذي رقم مرسلا  -

معدل  ،2006سبتمبر  11، مؤرخة في 56األعوان االقتصاديين والمستيمكين والبنود التي تعتبر تعسفية، الجريدة الرسمية عدد 
  .2008/ 02/ 07مؤرخة في  ،07، الجريدة الرسمية عدد2008فيفري 03المؤرخ في  08/44ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

الجريدة ، يحدد الشروط والكيفيات المتعمقة بإعالم المستيمك، 2013نوفمبر  09 ، مؤرخ في13/378مرسوم تنفيذي رقم  -
 .11/2013/ 18، مؤرخة في 58الرسمية عدد 
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 في العمم بشروط التعاقد، مما يؤدي إلى المحافظة عمى بين طرفيوقبل إبرام العقد إلى تحقيق نوع من التوازن 
العقد وحمايتو من دواعي اإلبطال وبالتالي تحقيق مصمحة المستيمك التي تتجسد في احتفاظو بالسمعة أو  ىذا

 الخدمة التي حصل عمييا بموجب العقد.

إن لم نقل انعداميا في الفقو  والتي تعالجقمة الدراسات  أيضاأسباب اختيار ىذا الموضوع  ومن       
الفقو و  موضوع عناية  كبيرة خاصة الفقو الفرنسيىذا ال  أولىقارن الذي الم الفقوعمى عكس وذلك  ،الجزائري
فقد كان الفقو الفرنسي سباقا لتناول االلتزام باإلعالم في العقود، وذلك استجابة المقتضيات التطور  ،1المصري

  .التكنولوجي الحديث الذي خمف عالقات غير متكافئة بين المتعاقدين

يتضح من خالليا  ،إيجاد نظرية عامة لاللتزام باإلعالمىو من ىذه الدراسة  المتوخىاليدف  ويبقى        
في عدم التكافؤ أو و  ،مبدأ حسن النية بمفيومو الواسعيجد أساسو في   باعتباره التزاما مستقال نظامو القانوني

 .وخصائص محمو دفيما يتعمق بالعمم والمعرفة بشروط التعاق طرفي العالقة االستيالكية التوازن بين

مفروضا عمى الميني قبل إبرام  قانونيا التزامايعد  المستيمك عالمإلتزام بالفإن ا  واستنادا لما سبق        
أقره المشرع لتنوير إرادة  ىذا األخير قبل إبرام العقد، لذلك فاإلشكالية التي يدور حوليا  العقد مع المستيمك،

مفيومو    بداية بتمك التي  تحدد موضوع ىذه الدراسة ىي التساؤل عن القواعد التي تحكم االلتزام باإلعالم 
وىو ما  ،بو اإلخالل دعناألثر المترتب  تقررالتي  تمك ونطاقو من حيث األشخاص والموضوع وصوال إلى

 وأفي القانون المدني  األحكام العامة يساعد في رسم حدود ىذا االلتزام، سواء استنبطت ىذه القواعد من 
بين  والمعرفة، وذلك من أجل إعادة المساواة في العمم بحماية المستيمكفي القوانين المتعمقة الخاصة  األحكام

  .ما يجعمو طرفا جديرا بالحمايةمضعيف  كطرفالمستيمك  الميني كطرف متفوق و

لذلك فالمنيج المتبع خالل ىذه الدراسة ىو المنيج الوصفي التحميمي الذي يقوم عمى جمع المعمومات       
والحقائق ومقارنتيا، وصوال إلى النتائج المرجوة، باإلضافة إلى المقارنة كمما اقتضت الضرورة ذلك مع 

  القانونين الفرنسي والمصري.

األول  الباب : حيث يتناولبابينإلى  ىذا الموضوع تقسيمفقد تم  سابقاالمطروحة   اإلشكالية لمناقشة و        
 وقد تم تقسيمو بدوره إلى   ،بين الميني والمستيمكفي العمم آلية لتحقيق التوازن باعتباره  االلتزام باإلعالم 

                                                           
 . فصول ىذه األطروحةكما سوف يتم بيانو من خالل  -1
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 تحديدو  استقالليتو إبرازمن خالل  ،لاللتزام باإلعالمطار النظري اإليتعمق الفصل األول منيما ببيان   فصمين
 .مضمون ىذا االلتزام منو  الفصل الثاني ، بينما يتناولأطرافو

  كذلك فصمين من خالل ،  االلتزاميذا ب إلخاللا مىالمترتب عمجزاء ل قد خصصفالثاني  الباب أما       
ىذه الدراسة قد تضمنت خاتمة و الثاني الجزاء الجنائي،  تناولحين  يبالجزاء المدني في  مامني يتعمق األول 

من شأنيا المساىمة في  التي  االقتراحات من باإلضافة إلى جممة  ،مختمف النتائج التي تم التوصل إلييا
 تدعيم ىذه النتائج.



 
 
 

 : الباب األول

  
تكريس االلتزام بإعالم المستهمك آلية 

في العمم بينه وبين لتحقيق التوازن 
 المهني
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االلتزام باإلعالم الضمان األمثل لحماية المستيمك في عقود االستيالك، ألنو يمثل الوسيمة  يعتبر       
الكفيمة بإعادة التوازن المفقود في ىذه العقود، وبالتالي أخمقة العالقات التعاقدية تطبيقا لمبدأ الشفافية فييا 

 .الذي يعني إضفاء العمن والوضوح عمى ىذه العالقات

وقد كرس مبدأ الشفافية في القوانين المتعمقة بحماية المستيمك، كونو يمثل أحد تطبيقات مبدأ         
أشار إليو المشرع الجزائري في ىو و  ،حسن النية في تكوين العقود المنصوص عميو في القواعد العامة

اعتبر االلتزام بإعالم  المتعمق بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية الذي 00/00القانون رقم 
المستيمك من أىم ركائز المبدأ السابق، لما لو من دور كبير في تنوير إرادة المستيمك وتوجييو نحو 
االختيار األمثل لمسمع والخدمات المعروضة في السوق، من حيث الجودة والسعر، باعتباره الحمقة 

سمع والخدمات من جية، وبشروط التعاقد األضعف فييا ومرد ذلك إلى جيمو المشروع بمواصفات ىذه ال
األنسب لو من جية أخرى، في مواجية ميني محترف في مجال المعاممة بحكم تخصصو، ودرايتو التامة 

 بخصائص السمع والخدمات محل التعاقد.

لذلك فقد كرس القانون االلتزام باإلعالم عمى عاتق الطرف الذي يعمم في مواجية الطرف الذي ال        
مم، وبالتالي إعادة المساواة في العمم بين ىذين الطرفين تحقيقا لمتوازن العقدي، مما يوفر حماية يع

 موضوعية لممستيمك في المرحمة السابقة عمى التعاقد.

رادة حرة سميمة وخالية        ونظرا لألىمية البالغة التي يحتميا االلتزام باإلعالم في إيجاد رضا صحيح وا 
مبحث في إطاره النظري من خالل االجتيادات الفقيية ل تبدو الحاجة ممحة ،لمستيمكمن العيوب لدى ا

الذي يشمل طبيعة  مضمونوتحديد إلى (، وصوال الفصل األول والقضائية وكذا في األحكام القانونية ) 
حاطتو وأنواع المعمومات التي يجب عمى الميني اإلدالء بيا لممستيمك لتحديد موقفو النيائي من التعاقد و  ا 

 (. الفصل الثاني (بمخاطر استعمال المنتوج 

 

 



 
 
 
 

 
:الفصل األول  

 
اإلطار النظري لاللتزام بإعالم  

 المستهمك
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ينشأ االلتزاـ باإلعبلـ في مختمؼ أنواع العقود مف أجؿ ضماف قدر مف التوازف فييا، ومف تطبيقاتو        
في القواعد التقميدية نجد قاعدة ضرورة العمـ الكافي بالمبيع مف قبؿ المشتري واعتبار الكتماف التدليسي 

في عقود االستيبلؾ يجد مبرره في  صورة مف صور اإلخبلؿ بواجب اإلعبلـ، إال أف تقرير ىذا االلتزاـ
عدـ التوازف الفادح بيف طرفييا بسبب عدـ المساواة في العمـ والمعرفة بينيما، وفي ظؿ عجز القواعد 

 .التقميدية عمى تحقيؽ ىذه المساواة في ىذا النوع مف العقود

خصائص تميزه عف غيره  يتميز بعدة كرس ىذا االلتزاـ كالتزاـ مستقػؿ مفروض بقوة القانػػػوفو          
ويستند إلى   ،العقود أنواع، عاـ وسابؽ عمى جميع أصيبلمف االلتزامات المتشابية حيث يعتبر التزاما 

  بيف طرفي العقدعدـ التوازف  إلى باإلضافة  ،عدة أسس قانونية أىميا مبدأ حسف النية قبؿ التعاقدي
 . (المبحث األول)

في عممية عرض  يحمؿ وصؼ الميني أو المحترؼكؿ متدخؿ عمى  باإلعبلـيقع االلتزاـ و          
وصوال إلى البائع   ،المنتوج لبلستيبلؾ ابتداء مف المنتج األولي إلى الوسيط سواء كاف موزعا أو مستوردا

مما يستدعي تحديد المفيوـ الدقيؽ لكؿ مف  ،في عبلقاتو مع المستيمؾ لممنتوج او مقدـ الخدمة النيائي
                   سابقيف  وذلؾ مف أجؿ تحديد مجاؿ تطبيؽ ىذا االلتزاـ مف حيث األشخاصالطرفيف ال

 .( المبحث الثاني) 
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 المبحث األول

 الم المستيمك ــــااللتزام بإعاستقاللية 

لقد اجتيد كؿ مف الفقو والقضاء خاصة في فرنسا في إبراز مدى استقبللية االلتزاـ باإلعبلـ         
كواجب قانوني لتحقيؽ حماية موضوعية لممستيمؾ في المرحمة السابقة عمى التعاقد وبصفة خاصة 
لمواجية اإلعبلف التجاري المضمؿ، وذلؾ بتقديـ إعبلـ موضوعي ودقيؽ بعيدا عف المبالغة والغموض 

وتبدو ىذه  حوؿ أوصاؼ السمع و الخدمات التي يقبؿ المستيمؾ عمى اقتنائيا إلشباع حاجاتو المتزايدة،
( ثـ التركيز عمى األسس التي يقوـ عمييا مف المطمب األولاالستقبللية مف خبلؿ بياف مفيومو مف جية )

 (.المطمب الثانيجية أخرى )

 المطمب األول

 الم المستيمكــــــــــــمفيوم االلتزام بإع 

وذلؾ مف  ،النظر الفقييةتفرض الدراسة المتعّمقة بااللتزاـ باإلعبلـ بياف المقصود منو مف وجية  
(، حيث يؤدي الفرع األولخبلؿ تعريفو وبياف خصائصو التي تميزه عف غيره مف االلتزامات المشابية لو )

البيانات بو  ووىو عمى بينة بمضمون ،لمصمحة الطرؼ الدائف بو إلى المبادرة بإبراـ العقد بوالوفاء 
لمغرض الذي يرمي إليو مف التعاقد، إاّل أّنو قد ثار  مدى مبلمتيابالتفصيمية المتعمقة بأركانو وشروطو و 

وبيف مف يرى أنو التزاـ  خبلؼ حوؿ الطبيعة القانونية ليذا االلتزاـ بيف مف يرى أنو التزاـ بتحقيؽ نتيجة،
 ( .الفرع الثاني)بو ببذؿ عناية وما ينتج عف ذلؾ مف اختبلؼ حوؿ مضموف خطأ المديف

 زام باإلعالمالفرع األول: التعريف بااللت 

إف التعريؼ بيذا االلتزاـ يشمؿ التطرؽ إلى ثبلثة عناصر أساسية بدءا باستعراض مختمؼ        
( ثانياثـ إبراز خصائصو التي تميزه عف غيره مف االلتزامات األخرى ) (أوالالتعاريؼ الفقيية التي تناولتو )

 (.ثالثاوصوال إلى بياف موقعو بيف االلتزاميف بالنصيحة والتحذير)
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 االلتزام باإلعالم أوال: تعريف

عند اقتناء سمعة أو الحصوؿ عمى خدمة نتيجة لمستيمؾ افي ظؿ األخطار التي يتعرض ليا  
خاصة في  ،الموزع أو البائع لتمؾ السمعة أو الخدمة وأالمعرفة بينو وبيف المنتج و لمتفاوت الكبير في العمـ 

ظؿ التقدـ الصناعي والتكنولوجي وظيور االختراعات الحديثة أو اآلالت المعقدة ذات التقنية العالية تبدو 
ىذا األىمية البالغة لبللتزاـ قبؿ التعاقد باإلعبلـ، لذلؾ فقد عنى الفقو الحديث بصياغة تعريفو رغـ أّف 

أّف دراستو لـ تحض باإلحاطة في الدراسات القانونية االلتزاـ قديـ النشأة في التنظيمات القانونية، إاّل 
 المتخصصة إاّل مف وقت قريب.

ـُ إعبلمًا..امفظ ويقصد ب        ـَ ُيعِم ، يقاؿ: أعَم ـَ وأعممُتو باألمر:  .إلعبلـ لغة: مصدر الفعؿ الرباعي أعم
  أعممنيو حتى أعممو، واستعَمَمني استعمـ لي خبر فبلف و   أبمغتو إياه وأطمعتو عميو، جاء في لغة العرب: 

  .1الخبر فأعممتو إياه

أما اصطبلحا فقد عّرفو بعض الفقو المصري بأّنو: "التزاـ سابؽ عمى التعاقد، يتعّمؽ بالتزاـ أحد  
   المتعاقديف بأف يقدـ لممتعاقد اآلخر عند تكويف العقد، البيانات البلزمة إليجاد رضا حر سميـ كامؿ 

أو طبيعة محمو، أو أي اعتبار آخر يجعؿ  وبكافة تفصيبلت ىذا العقد أو طبيعة طرفيمتنور عمى عمـ 
مف المستحيؿ عمى أحدىما أف يمـ ببيانات معينة أو يحتـ عميو منح ثقة مشروعة لمطرؼ اآلخر والذي 

إلى الفقو المصري  آخر مفكما ذىب جانب  ،2ـز بناء عمى جميع ىذه االعتبارات باإلدالء بالبيانات"تيم
عبلـ طالب التعاقد بمعمومات مف شأنيا إلقاء الضوء عمى واقعة أو  تعريؼ االلتزاـ باإلعبلـ بأنو: "تنبيو وا 

                                                           

 الطبعة ،دار إحياء التراث العربي، تنسيؽ وتعميؽ : عمي شيري ،ىػ ( 711 )  ،لسان العرب ،لعبلمة ابف منظورا -1
 .371ص  ،9زءج، ال1988   ،بيروت  ،األولى

    النيضة  ، دارااللتزام قبل التعاقد باإلدالء بالبيانات وتطبيقاتو عمى بعض أنواع العقودنزيو محمد الصادؽ الميدي،   -2
 .15 ، ص1982القاىرة،  ،العربية
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بحيث يتخذ قراره الذي  حتى يكوف الطالب عمى بينة مف أمره، عنصر مف عناصر التعاقد المزمع إبرامو،
 .1يراه مناسبا عمى ضوء حاجتو وىدفو مف إبراـ العقد"

:" إخطار أو إعبلـ أو تحذير أحد بالنسبة لمفقو الفرنسي فقد عرؼ جانب منو ىذا االلتزاـ بأنو  أما       
المتعاقديف )الذي يكوف في مركز أقوى مف المتعاقد اآلخر( بإخطار الطرؼ اآلخر بكافة البيانات عند 

الضعيؼ مف اإلقداـ عمى مكف المتعاقد ي مماإبرامو لمعقد والتي تساىـ في تكويف الرضا الحر والمستنير، 
العقد عند إبرامو أو التحمؿ منو إذا شاء، ثـ إيجاد نوع مف التعاوف بيف الطرفيف لتنفيذ العقد طبقا لما 

 .2اشتمؿ عميو وبطريقة تتفؽ مع موجبات حسف النية في التعامؿ، وحماية لمثقة المشروعة في العقد"

مستقؿ :"التزاـ  ىو باإلعبلـااللتزاـ  إلى القوؿ بأف 3الفقو الفرنسي ذىب جانب مفومف جية أخرى        
باإلدالء بالبيانات البلزمة النعقاد العقد، ويقصد بو التزاـ أحد المتعاقديف بأف يقدـ لممتعاقد األخر في 

بناء عمى الثقة المشروعة  مرحمة تكويف العقد البيانات  البلزمة لتبصير رضاه  بمضموف ىذا العقد،
 بينيما". 

                                                           

"التزاـ  :كما عرفو آخروف بأنو ؛  41 ، ص 1990، دار النهضة العربية، القاهرة،االلتزام بالتبصيرمنتصر،سهير  -1
أو غيرا مف  -أحدىما أو كمييما-قانوني عاـ سابؽ عمى التعاقد يمتـز فيو المديف )سواء كاف طرفا في العقد المزمع إبرامو

األغيار عف ىذا العقد(، بإعبلـ الدائف)سواء كاف أحد الطرفيف أو كمييما( في ظروؼ معينة إعبلما صحيحا وصادقا بكافة 
بالعقد" بالعقد المراد إبرامو والتي يعجز عف اإلحاطة  بيا بوسائمو الخاصة ليبني عمييا رضاه  المعمومات الجوىرية المتصمة

 .82أنظر: خالد جماؿ أحمد، مرجع سابؽ، ص 

2-   DE JULGART ( Michelle),L’obligation de renseignements dans les contrats, RTD civ.,1945, p 377 . . 

 
3- ALLISSE (Jean.) , L’obligation de renseignements dans les contrats, Thèse, Paris I,1945, p.224 .        
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واجب مفروض مف قبؿ القانوف، خاصة عمى بعض البائعيف :"بأنو  أيضا عرؼ االلتزاـ باإلعبلـو         
    المينييف أو الشركات المحترفة بتقديـ المعمومات التي تتصؿ بمحؿ التعاقد أو بالعممية المراد إبراميا

 .1وذلؾ عف طريؽ عدة وسائؿ كالبيانات اإلعبلمية واإلشيار..."

 امفيوم هؤ وبغض النظر عف االختبلؼ في التسمية التي تطمؽ عمى ىذا االلتزاـ، يمكف إعطا        
بأنو التزاـ قانوني عاـ في عقود االستيبلؾ مفروض عمى كؿ األشخاص الطبيعييف أو المعنوييف  ،امشترك

ات والمعمومات ويتعمؽ باإلدالء بجميع البيان ،الذيف يتدخموف في عممية عرض المنتوج لبلستيبلؾ
 وىو المستيمؾ .بيذه العقود   جؿ بناء رضاهأمف  الضرورية التي يحتاجيا الطرؼ الضعيؼ

         لفظ واسع الداللة والمعنى واليدؼ السابقة ريؼاالوارد في التع 2ويمكف القوؿ أّف لفظ اإلعبلـ        
               حيث يشمؿ في طياتو كثيرا مف المعاني والمصطمحات، فيدخؿ في معناه ما يقدمو المديف
                                    3مف بيانات ومعمومات بسيطة، كما يندرج تحتو لفظ اإلخبار

                                                           

1- " Information : Un devoir imposé par la loi notamment à  certains vendeurs professionnels ou à des sociétés, 

de fournir des indications sur l’objet du contrat ou l’opération envisagée par des moyens  adéquats "  : mentions , 

informatives, publicité… " V. ; CORNU (G.) : Vocabulaire Juridique, Travaux Association H. CAPITANT, 

Presses Universitaires de France, 2
eme

 édition 1990, p.424. 

 لمفقو العربي الذي استعمؿ مصطمح االلتزاـ باإلعبلـ نجد:بالنسبة  2-
 .1985، دار  إيياب لمنشر والتوزيع، القاىرة، االلتزام باإلعالم قبل التعاقدمحمد إبراىيـ ،  الدسوقي -
 مرجع سبؽ ذكره.، االلتزام باإلعالم قبل التعاقدخالد جماؿ أحمد،  -

 ":information"وفي الفقو الغربي نجد مف استعمؿ لفظ اإلعبلـ 
- FABRE – MAGNAN( Muriel), De l’obligation d’information dans les contrats, Essai d’une théorie, 

Thèse, Paris, 1991. 

- BOUCARD (François), Les obligations d’information et de conseil du Banquier, Presses Universitaires 

d’Aix- Marseille, 2002. 

عمى نطاؽ واسع في الفقو الفرنسي، ومف الذيف استعمموا ىذا المصطمح  "renseignement "  استعمؿ لفظ اإلخبار -3
 نذكر:

-ALLISSE (Jean), L’obligation de renseignements dans les contrats, Thèse, Paris 1, 1975. 
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يحة واجبة  عندما فالنص ، كما يشمؿ اإلعبلـ لفظ النصيحة والتحذير،3اإلفصاح ،2، اإلفضاء1التبصير
، أما التحذير  يكوف لئلعبلـ المقدـ أثر كبير في توجيو الدائف لبلتخاذ القرار المناسب بشأف العقد المبـر
فيعني لفت االنتباه إلى المعمومات الخاصة بالصفة الخطرة في الشيء محؿ العقد، إال أف المصطمحات 

  في مواجية الميني المحترؼ  (le client profane)    الزبوف الجاىؿ وىوالسابقة ليا نفس مجاؿ التطبيؽ 
(le professionnel)  ،  الجيؿ المشروع(l’ignorance légitime) في مواجية معرفة وعمـ الميني        

(la connaissance du professionnel)  
 .شامبل لكؿ المعاني السابقة باإلعبلـويبقى مصطمح االلتزاـ ، 4

 خصائص االلتزام باإلعالم  ثانيا:

يتميز االلتزاـ باإلعبلـ بعدة خصائص تميزه عمى غيره مف االلتزامات التي تقترب منو، وذلؾ         
تحدد مف خبلليا أحكامو تبالقدر الذي يبرز أىميتو واستقبلليتو، مما يبرر وضع نظرية عامة ليذا االلتزاـ 

 .ةصالواألث جوانب ىي: العمومية، الوقائية، القانونية، ويمكف إجماؿ ىذه الخصائص في ثبل

 فيو التزام عام المجالمن حيث : الخاصية األولى -1

يعتبر االلتزاـ باإلعبلـ التزاما عاما سابقا عمى إبراـ جميع أنواع العقود، متى توافرت شروط وجوده         
ماداـ أف ىناؾ معمومات تتصؿ بالعقد يحوزىا أحد أطرافو ويجيميا الطرؼ اآلخر، إذ أنو ليس التزاما 

العقود أكثر مف غيرىا  خاصا بعقد معيف، إال أف الواقع العممي كشؼ عف ضرورة وجوده في بعض
التي تربط بيف المستيمكيف والمينييف مقدمي  (contrats de consommation)  lesوخاصة عقود االستيبلؾ

السمع والخدمات، وتتميز عادة بعدـ التوازف الكبير بينيما، خاصة إذا كاف محؿ ىذه العقود أشياء معقدة 

                                                           

 .مرجع سبؽ ذكره ، االلتزام بالتبصيرسيير منتصر،   -1

، دراسة مقارنة بيف القانوف المدني و الفقو االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيع حمدي أحمد سعد ، -2
  .1999القاىرة، ، المكتب الفني لئلصدارات القانونية،الطبعة األولى ،اإلسبلمي

  .1999، دار النيضة العربية، القاىرة، االلتزام باإلفصاح في العقودسعيد سعد عبد السبلـ،  -3

4-ALKHASAWNEH (Ala’Eldin), L’obligation d’information dans les contrats informatiques, (étude  

comparative du droit français et droit jordanien), Thèse de doctorat en doit privé, université de Reims  

Champagne-Ardenne, 2008, p.6. 
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عمى خطورة بالغة بالمستيمؾ في ظؿ التفوؽ االقتصادي أو أشياء ذات تقنية عالية، أو ينطوي استعماليا 
و مف  ،لمقدـ السمعة أو الخدمة المرتكز أساسا عمى استغبلؿ عدـ خبرة ىذا األخير ونقص معموماتو الفنية

ثـ فإف االلتزاـ بإعبلمو يصبح ضرورة ممحة تكفؿ لو توفير أكبر قدر ممكف مف الحماية لرضاه في ىذا 
 . 1النوع مف العقود

وقد أشار الفقو  إلى إبراز صفة العمومية في ىذا االلتزاـ، حيث ذىب جانب مف الفقو الفرنسي إلى        
القوؿ :"بأنو يقع عمى عاتؽ الطرؼ الذي عرض اإليجاب في أي عقد بصفة عامة وفي عقود اإلذعاف 

(contrats d’adhésion  les  ) مواجية الطرؼ األخربصفة خاصة، االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقد في  
بعدـ إخفاء أي شرط مف  (une obligation négative) بالتزاـ سمبي –في بعض الحاالت  –حيث يمتـز 

في حاالت  (une obligation   positive)الشروط الجوىرية في العقد عف الطرؼ اآلخر، وبالتزاـ إيجابي 
 .2بمفت انتباىو إلى بعض أو كؿ الشروط الجوىرية في العقد المزمػػػػػػػػػػػػػػع إبرامو ،أخرى

لفقو المصري عمى إبراز صفة العمومية ليذا االلتزاـ إذ ذىب جانب منو إلى القوؿ ا أجمع كما 
دائف بو، بكافة بأّنو: "التزاـ عاـ سابؽ عمى التعاقد يتحدد محّمو في قياـ المديف بو بإخطار الطرؼ اآلخر ال
أـ مدى سعة   البيانات المتعّمقة بالعقد المراد إبرامو، سواء مف ناحية شروطو أـ أوصاؼ الشيء محمو

 .3التعيدات المتبادلة الناشئة عنو

 فيو التزام وقائي الغايةمن حيث : الخاصية الثانية - 2

قضائية التي كانت ترمي مف سبؽ القوؿ أّف االلتزاـ باإلعبلـ نشأ ضمف االجتيادات الفقيية وال 
في ظؿ الواقع الذي كشؼ لمقضاء  وذلؾ ،وراء تقريره إلى حماية العقود في المستقبؿ مف أسباب اإلبطاؿ

بسبب تخمؼ االلتزاـ باإلعبلـ مف الطرؼ   يابطبلنب كاف يحكـخاصة في فرنسا أّف الكثير مف العقود 
المديف بو قد يؤّدي إلى استقرار ىذه العقود وسبلمتيا بعد أف االلتزاـ مف قبؿ ىذا األكثر تبصرا، وأّف تنفيذ 

                                                           

1
 . 196 ص  مرجع سابؽ،عبد الباقي،  محمد عمر - 

2- FABRE – MAGNAN ( Muriel ( , Thèse précitée, p.462.  

 .10صمرجع سابؽ، نزيو محمد الصادؽ الميدي،  -3
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يقوـ بدوره في تنوير رضا الطرؼ اآلخر، وبالتالي يصبح العقد في منأى عف الحكـ بإبطالو خاصة في 
 .1 (rôle préventif) مجالي الغمط والتدليس، وبيذا يكوف لبللتزاـ باإلعبلـ دورا وقائيا

 أصيلمن حيث النشأة فيو التزام : الخاصية الثالثة -3

إاّل مف خبلؿ  لو دو وجال   بأنو يرى في بداية ظيور االلتزاـ باإلعبلـ 2كاف بعض الفقو الفرنسي 
ف النظريتيف، دوف المجوء اتيكانت العقود تبطؿ عمى أساس ى إذوالعيوب الخفية،  يضار تنظريتي عيوب ال

السابقة التي تقرره، وطبقا لمرأي السابؽ فإّنو يمكف تفادي  لبللتزاـ باإلعبلـ كونو غير مستقؿ عف المبادئ
وقوع المتعاقد في الغمط لو قاـ المتعاقد اآلخر بتنبييو مف الوىـ الذي يتبادر إلى ذىنو مثبل حوؿ الصفة 

ىذا الجوىرية في الشيء أو الشخص والتي تكوف ىي الدافع إلى التعاقد، وقد أّدى ذلؾ إلى اعتبار 
 .مف أسباب حماية رضا المتعاقد مف الوقوع في عيوب التراضي اإلعبلـ سببا

التزاما  هيعتبر  3إاّل أّف النظرة التقميدية ليذا االلتزاـ بدأت تتغير تدريجيا حيث أصبح الفقو الفرنسي        
مستقبل يقع عمى عاتؽ كؿ طرؼ يرغب في التعاقد مع غيره، حيث ال يقوـ  مف أجؿ حماية رضا الطرؼ 

 بقدر ما ينشأ لتحقيؽ المساواة بيف الطرفيف عند تحديد مركزىما في المرحمة السابقة عمى في العقد،اآلخر 
 . 4، لذلؾ فيو التزاـ تفرضو العدالة العقديةالتعاقد

كما أّف التزاـ المديف باإلعبلـ ييدؼ في حقيقة األمر إلى حماية رضا الدائف مف الوقوع في أحد        
إلخبلؿ بو و إف كاف يؤّدي في بعض الحاالت إلى إبطاؿ العقد، طبقا لنظرية عيوب التراضي ألف ا

                                                           

 وأنظر كذلك6 .753محمد عمر عبد الباقي، مرجع سابق، ص -1

 - BOYER ( Yves), L’obligation de renseignements dans la formation du contrat, Thèse, Aix -  Marseille, 

1977,  p.31. 
2- GHESTIN(Jaques) ; La notion d’erreur dans le droit positif actuel, Thèse , Paris, 1963 , p.11 et s . 

3- En ce sens Voir ; DELEYSSAC )Lucas(, L’obligation de renseignement dans les contrats ; In 

L’information en droit privé, Travaux de la conférence d’agrégation sous la direction de LOUSSOUARN et de 

LAGARDE, LGDJ ,1978 , p .311 et S.  

مد إبراىيـ الدسوقي، مرجع سابؽ نظر في عرض موقؼ الفقو الفرنسي مف االلتزاـ باإلعبلـ ومدى استقبلليتو، محأ 4-
 .وما بعدىا 43ص
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عيوب التراضي إاّل أّنو في حاالت كثيرة يؤدي إلى تطبيؽ أحكاـ المسؤولية المدنية، ومنو فيو التزاـ 
مستقؿ مف جية عف نظرية عيوب الرضا )الغمط والتدليس(، كما أّنو مستقؿ مف ناحية عف نظريات 

المسؤولية عمى المديف  حيث تقعضماف العيوب الخفية، ضماف االستحقاؽ، ضماف التعّرض(، )الضماف 
بتعويض الدائف عف الضرر الذي لحؽ بو مف جّراء ذلؾ رغـ عدـ  يمـزالذي خالؼ التزامو باإلعبلـ و 

تعيب إرادتو بعيب مف عيوب اإلرادة، أو عدـ حدوث شيء يوجب الضماف عمى المديف، عمى أساس أّف 
ف لـ يكف مبررا إلعماؿ النظريات السابقة فإّنو يمثؿ خطأ مف جانبو  إخبلؿ المديف بالتزاـ باإلعبلـ، حتى وا 
يستوجب قياـ المسؤولية المدنية عمى عاتقو، وفقا لمقواعد العامة لممسؤولية المدنية المنصوص عمييا في 

 .1التقنيف المدني

حكامو، حيث عابت محكمة النقض الفرنسية في أحد وىو ما أقّره القضاء الفرنسي في العديد مف أ 
أحكاميا عمى قضاة الموضوع عدـ تأسيسيـ مسؤولية المنتج عمى أساس إخبللو بالتزامو باإلعبلـ قبؿ 
التعاقد واتجاىيـ إلى تأسيسيا عمى التزامو بضماف العيوب الخفية، بالرغـ مف أّف المستيمؾ لـ يتضرر مف 

 .2العقد ولكّنو تضرر مف عدـ قياـ المنتج بالتزامو بالتحذير وجود عيب خفي في الشيء محؿ

كما نقضت محكمة النقض الفرنسية حكما لمحكمة االستئناؼ ألّنو رفض دعوى تعويض أقاميا         
حيث  أف البائع لـ يقدـ لممشتري قبؿ التعاقد المعمومات  ،لـ يحقؽ الغرض منو  مشتر لجياز إلكتروني

ال أساس ليا، فيي ليست دعوى بطبلف وال دعوى ضماف  لجياز بحجة أّف الدعوىالكافية حوؿ ىذا ا
مف أّف البائع لـ يقـ بواجبو التحقؽ بأّنو كاف عمى قضاة الموضوع  ذات المحكمةوقالت  ،العيوب الخفية

باإلعبلـ والنصيحة قبؿ التعاقد حوؿ مدى مبلئمة الجياز لبلستخداـ في مصانع المشتري، ومنو فيذا 
 .3دعوى ضماف العيوب الخفية فاإلخبلؿ وحده يعّد كافيا لتأسيس الحكـ بالتعويض استقبلال ع

                                                           

 وما بعدىا. 349خالد جماؿ أحمد، مرجع سابؽ، ص -1
2- Voir : Cass.com. 16octobre 1973, JCP., 1974-II-17846, Bult.civ., IV, N° :285, p.256.                                       

                                  
3- Cass.com.,17 mars 1981, JCP.,1981,1,p. 978. 
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وتجدر اإلشارة في األخير إلى أّف االلتزاـ باإلعبلـ ليس تطبيقا لمحماية المقررة لمطرؼ المديف في        
و المصري أي حماية عقود اإلذعاف ألّنو ليس في نصوص القانوف المدني سواء الجزائري أو الفرنسي أ

، بؿ تتقرر مف خبلؿ منح القاضي سمطة تعديؿ الشروط 1لمطرؼ المذعف في المرحمة السابقة عمى التعاقد
، أو 2مف التقنيف المدني الجزائري110حسب المادة     التعسفية في العقد، أو إعفاء الطرؼ المذعف منيا

 .التقنيف  نفس مف 111المادة   سبح مف خبلؿ تفسير الغموض في العقد لمصمحة الطرؼ المذعف

 الوقوع  مف المديف ارض حماية إلى يؤدي التعاقد قبؿ باألعبلـ االلتزاـ ةنشأ أف مف الرغـ وعمى        
تحقيؽ  ىي الغاية مف تقريره أف بؿ لحماية الرضا، األصؿفي  ينشأ لـ ، إال أنوالتراضي عيوب أحد في

 .النظريات الحديثة عاجزة عف تحقيؽ ىذا التوازف قدر مف التوازف بيف طرفيو بعدما وقفت

ف كاف ىذا االلتزاـ مفروضا في كؿ أنواع   لذلؾ يبقى االلتزاـ باإلعبلـ التزاما مستقبل وأصيبل، وا 
العقود فإّف أىميتو تبدو أكثر وضوحا في عقود اإلذعاف التي أّدى تطور عمميات التصنيع إلى تنامييا 

ء الخدمات بيف أيدي المينييف الذيف ينفردوف بتنظيـ بنود ىذه العقود، مما يؤّدي بتركيز وسائؿ اإلنتاج وأدا
بالطرؼ المذعف وغالبا ما يكوف مستيمكا إلى التسميـ بيا دوف االطبّلع عمى مضمونيا ومناقشة شروطيا 

لوسائؿ التي وىو ما كاف سببا في اختبلؿ التوازف العقدي بصفقة كبيرة، فكاف االلتزاـ باإلعبلـ وسيمة مف ا
 .تساىـ في التقريب بيف طرفي العقد عمى مستوى العمـ والمعرفة فيما يخص شروط وظروؼ التعاقد

 ثالثا: تمييز االلتزام باإلعالم عن االلتزام بالنصيحة وااللتزام بالتحذير

إذا كاف مصطمح االلتزاـ باإلعبلـ مرادفا لمصطمحات: اإلفضاء، اإلخبار، التبصير بيف مختمؼ  
    لفقياء فإّف الخبلؼ بينيـ كاف حوؿ مفيوـ االلتزاـ باإلعبلـ مقارنة بااللتزاـ بالنصيحة وااللتزاـ بالتحذيرا

                                                           

 .198محمد عمر عبد الباقي، مرجع سابؽ، ص -1
، مؤرخة في  34، الجريدة الرسمية العدد التقنيف المدنييتضمف  ،7531سبتمبر  72مؤرخ في ، 58-75  أمر رقـ  -2

 . )معدل ومتمم( ،7531سبتمبر 03
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خاصة في الفقو الفرنسي الذي انقسـ بشأف ذلؾ إلى فريقيف: األوؿ ينادي بوحدة االلتزامات الثبلثة، وأّنيا 
 تعّبر عف التزاـ واحد والثاني يرى أنيا تشكؿ التزامات متعددة.

 :االلتزام بالنصيحةعن االلتزام باإلعالم  تمييز -1

أف يقدـ لممتعاقد اآلخر المعمومات الضرورية  حسب القواعد العامة في التعاقد يجب عمى الميني 
التي تساعده في اتخاذ قرار التعاقد مف عدمو، وتظير أىمية ىذا االلتزاـ خاصة في العقود التي تتفاوت 
فييا المؤىبلت الشخصية والميارات الفنية بيف المتعاقديف، وعند الحديث عف نشأة االلتزاـ بالنصيحة نجد 

لمعمومات ىو األصؿ الذي تفرع عنو، وخاصة عند ظيور عقود جديدة مثؿ عقود أّف االلتزاـ بتقديـ ا
التجارة الدولية وعقود المعموماتية، حيث أصبح االلتزاـ باإلعبلـ يشمؿ بالضرورة االلتزاـ بالنصيحة 

 واإلرشاد.

عميو  افرض وكما انشأ القضاء والفقو الفرنسييف التزاما باإلعبلـ عمى عاتؽ البائع المحترؼ، فإّنيما 
( حيث ال يمكف تطمبو بحسب األصؿ إاّل devoir de conseil)التزاما أو واجبا بتقديـ النصيحة أو المشورة 

بشروط معّينة، وأّنو ليس الزما إاّل بصدد أنواع معينة مف المعامبلت ليتجسد بصفة أكبر في الميف التي 
 .1أصحاب الميف الحرة تحترؼ تقديـ خدمات ذىنية ومف تـ يقع بوجو خاص عمى عاتؽ

ويتطمب االلتزاـ بالنصيحة مف الميني دراسة احتياجات الزبوف واالستعبلـ عنيا حتى يتسنى لو         
 أحكاموالقضاء الفرنسي في العديد مف  إليووىو ما ذىب  األخيرتقديـ النصيحة المناسبة لوضعية ىذا 

                                                           

دراسة  –"تمييز االلتزام باإلعالم عن االلتزام بالنصيحة لضمان الصفة الخطرة لمشيء المبيع "حاج بف عمي محمد،  -1

    2001، 06لعدد ا ، الجزائر،الشمؼ ،جامعة حسيبة بف بوعميالمجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانية،  –مقارنة 
 وما بعدىا. 78ص
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رة في ىذا المقاـ إلى أّف ىناؾ مذىبيف يتنازعاف الرأي تجدر اإلشاو  ،1اآللي اإلعبلـ أجيزةفيما يتعمؽ ببيع 
 :في محاؿ التفرقة بيف تقديـ المعمومات وتقديـ النصيحة

 ن ان مختمفااإلعالم و النصيحة التزام -أ
بعض فقياء القانوف في فرنسا بيف لفظي اإلعبلـ والنصيحة ويروف بأّف لكؿ منيما مدلولو  يفرؽ

الخاص والمتميز بو عف اآلخر، حيث يعتبروف أّف االلتزاـ باإلعبلـ ىو مجرد بذؿ لممعمومة وتقديميا 
ما في حيف تضمف حثا أو دفعا تجاه اتخاذ قرار أو موقؼ مف قضية أو مسألة يبطريقة حيادية، دوف أف 

، حيث توجب ىذه 2أّف النصيحة تمثؿ دفعا وحثا عمى أمر معّيف يختمؼ عف مجرد تقديـ المعمومة البسيطة
 األخيرة عمى مف يقدميا بذؿ العناية البلزمة في تزويد طالبيا بالمعمومات الفنية المطابقة لممعمومات

رأيا   االتجاهوالتي تمثؿ وفقا ليذا   ،3لنصيحةالمكتسبة أو المسممات الثابتة وفقا لمعمـ الذي يمتينو مقدـ ا
 . 4مدروس النتائج مف جانب مقدميا يوجو قرار المتعاقد األخر

إذا كاف االلتزاـ باإلعبلـ التزاما  وفي مجاؿ العمميات البنكية يذىب بعض الفقو إلى القوؿ بأنو
لتزاـ إيجابي يقوـ بو انصيحة ىو موضوعيا يتمثؿ في تقديـ المعمومات بطريقة حيادية، فإف االلتزاـ بال

 .5مزبوف وحثو عمى االختيار مف بيف عدة خيارات مطروحةلالبنؾ مف خبلؿ توجيو 
وجود االلتزاـ بالنصح عمى عاتؽ البنؾ، ويرى بأف ىذا األخير ممـز  ىناؾ مف الفقو مف ينفي إال

مبرره في مبدأ عدـ تدخؿ البنؾ في شؤوف العميؿ فالبنؾ  ىذا االتجاه بتقديـ إعبلـ موضوعي فقط، ويجد

                                                           

1- " Le loueur d’un matériel et d’un logiciel informatiques contracte une obligation déterminée de conseil, 

consistant en l’analyse actuelle et  prévisionnelle des besoins de son client ;.com. 19fevier,2002,Bull.cv. IN
o
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2002.   

2- FABRE-MAGNAN (Muriel) , thèse précitée, p.09 ; V. aussi :BOUCAR) François( ,  Op. cit., p.23.              
3- " Si le conseil doit mettre la diligence normale à fournir à ses clients les renseignements techniques 

conformes aux données acquises de la science qu’il professe ",  V. : CORNU: Observations, RT D civ., 1972, 

P.418 : N°05. 

 .96ص ، مرجع  سابؽ ،حمدأخالد جماؿ  :مرجع: وىو رأي مذكور في
4-  

GHESTIN (Jaques), Traité de droit civil , Les obligations- Le contrat, LGDJ,1980. p.458. 

5- 
 ROUTIER, ( R.) La responsabilité du banquier, LGDJ, Paris, 1997, p .101. 
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وال يستطيع ىذا األخير إثارة مسؤولية البنؾ لمجرد أنو لـ يقـ بإعطائو  ،ال يقوـ بدور المستشار لزبونو
ف لـ تكف كميا مو  الرأي السابؽ فقد بدأ  وبالموازاة مع، 1ةفقالنصيحة والمشورة في العمميات التي يجرييا وا 

ؼ بااللتزاـ بالنصيحة عمى عاتؽ البنوؾ كالتزاـ مستقؿ في كؿ العمميات البنكية ألف تقديـ النصيحة االعترا
ومنيا عمميات  بيذه العممياتيزيد مف ثقة العمبلء في بنكيـ، خاصة في ظؿ المخاطر التي تحيط 

ياـ البنوؾ أضؼ إلى ذلؾ أف مبدأ عدـ التدخؿ في شؤوف العميؿ ال يجب أف يقؼ حائبل دوف ق ،القرض
أف االلتزاـ " القوؿ ببالتزاماتيا سواء بالنصيحة أو التحذير، حيث يذىب بعض الفقو إلى أبعد مف ذلؾ إلى 

مجرد تدخؿ وسطاء مف أىؿ لبالنصيحة الذي يقع عمى عاتؽ المينييف ال يجب التخفيؼ أو الحد منو 
 .2"االختصاص إلى جانب الزبوف

وفي ىذا اإلطار أقر االجتياد القضائي الفرنسي بوجود واجب عمى عاتؽ المؤسسات البنكية         
بيا، وىو ما يعد تقديما لمنصيحة فأقر  وفبإعبلـ زبائنيا بالمخاطر المرتبطة بالعمميات التي سيقوم

ية غير القابمة بمسؤولية البنؾ  بسبب منح قروض متتالية لمزبوف رغـ عممو بوضعيتو المالية المزر 
  .لمتصحيح

كما أقر بمسؤوليتو أيضا عند عدـ تنبييو لكفيؿ الزبوف المقترض و نصحو حوؿ الحالة المالية        
، كما أعتبر البنؾ مرتكبا لخطأ عند منحو لقرض غير مستحؽ لمزبوف، تضمف 3لمكفولو المثقمة بالديوف

 .4المستمر قتراضاالـ تحذيره مف مخاطر خيمو المتواضعة وعد أعباء مرتفعة بالمقارنة مع مدا

وبناء عمى ما سبؽ فإف االلتزاـ بالنصيحة في نظر ىؤالء يشتمؿ بالضرورة عمى االلتزاـ باإلعبلـ        
والعكس غير صحيح، وبموجب االلتزاـ األوؿ، فإّف الميني ال يقوـ بإعبلـ المستيمؾ المتعاقد معو فقط 

                                                           

، عمميات البنوك من الوجية القانونية في قانون التجارة الجديد عمي جماؿ الديف عوضأنظر في ىذا االتجاه:  -1
 .1108، ص 2000، الطبعة الثالثة، دار النيضة العربية، وتشريعات البالد العربية

ص  ،2005  ،لقاىرةا ،دراسة مقارنة، دار الفجر لمنشر والتوزيع ، االلتزام بالنصيحة في نطاق الخدماتبودالي محمد،  -2
73. 

  .22، صالمرجع السابؽ -3
4  - Civ.1

er
27 juin 1995, JCP, éd. G.1995.  
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ّنما يجب أف يعرض  عميو الحؿ    األمثؿ لمطالبو، حيث يقـو ببذؿ جيد أكبر كقيامو ببعض األبحاثوا 
كما ىو الحاؿ بالنسبة لمموثؽ أو القياـ بدراسات مسبقة مف أجؿ تييئة جياز اإلعبلـ اآللي، أو كقياـ 
وكيؿ التأميف بإجراءات معينة مف أجؿ الحصوؿ عمى شروط تعاقدية أفضؿ لزبونو، ويمكف تقسيـ 

 فييا ىذا االلتزاـ إلى قسميف: المجاالت التي يسود

( أو األشياء ذات التقنية العالية وخاصة منيا أجيزة اإلعبلـ Les choses complexes)األشياء المعقدة  - 
اآللي، وذلؾ حتى يتسنى لممشتري أو المستيمؾ اختيار النظاـ األكثر مبلئمة لو، ومعرفة كيفية أدائو 

تعمقة بتركيبو وبتكويف مستعمميو، وفي ىذه الحالة يمتد االلتزاـ والمصاعب المرتبطة بو، ومنيا تمؾ الم
( une obligation d’assistance du client)بالنصيحة ليشكؿ التزاما بمساعدة الزبوف المشتري 

1
وفي ذلؾ  

قضت محكمة النقض الفرنسية بأنو يقع عمى البائع الميني ألجيزة اإلعبلـ اآللي التزاـ باإلخبار 
 .2في مواجية الزبوف المشتري"والنصيحة 

بالنسبة لمتوثيؽ، حيث اعترؼ القضاء في فرنسا ألوؿ مرة بوجود التزاـ  وخاصة :بعض الميف الحرة -
  6وأخيرا الوكبلء العقارييف 5، والمحضريف4، ثـ وكبلء الدعاوى ثـ المحاميف3بالنصيحة عمى عاتؽ الموثقيف

  6العقارييف
 .7وخبيري المحاسبة

                                                           

 .24ص ،  ، مرجع سابؽااللتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدماتبودالي محمد،  -1
2 " - Le vendeur professionnel d’un matériel informatique  est tenu d’une obligation de renseignement et de 

conseil envers un client…", Com.11 juillet 2006 n
o
 04 -17093 , Lamy droit de l’immatériel, octobre 2006. ;V. 

ALKHASAWNEH (Ala ’Eldin), Thèse précitée , p. 22. 

3 -  Civ., 1
re

, 14 octobre 1997 : Gaz. Pal., 1997, p.2. 
4 -   

Civ., 1
re

, 15 décembre 1998 : D.1998, IR., p.27. 

5-  Civ., 1
er

, 25 février 1997 : Gaz. Pal., 1997.I. p.274. 

6-  Civ., 1
er

, 15 juillet 1990 : JCP éd. E.1999, p. 1653. 

7-  Com., 1
er

, decembre1998 : JCP éd. E.1999 p. 105.
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 نال ن متماثاالتزاماإلعالم والنصيحة  –ب

يرى أنصار ىذا االتجاه أّف االلتزاـ باإلعبلـ والنصيحة وكذا التحذير، كؿ ال يتجزأ فيـ ينكروف         
الذاتية المستقمة لكؿ االلتزامات السابقة، و يروف فييا متردافات ليا نفس معنى األخبار، سواء كاف تعاقديا 

ع حدود فاصمة ودقيقة بينيا، ألّف الرابط  بينيا مشترؾ تعاقدي، وحجتيـ في ذلؾ صعوبة وضالأو قبؿ 
وىو حماية الدائف بتقديـ قدر مف المعمومات الضرورية سواء كاف ذلؾ عمى سبيؿ اإلعبلـ أو التحذير أو 

 .1معا حسب ما نريد نقمو مف بيانات أو معمومات االلتزامات تجتمع ىذهالنصيحة أو قد 

إال أف الخط الفاصؿ  ىذه االلتزاماتالقوؿ بأنو مف الممكف التمييز بيف  إلىويذىب بعض الفقو        
األوؿ يعد فوغير واضح، وكثيرا ما يختمط االلتزاـ باإلعبلـ مع االلتزاـ بالنصيحة،  اباىتبينيما سيبقى 

سبة عممية تقييمو بمناو التزاما أصيبل كما يعتبر شرطا في التعاقد، أما الثاني فيو التزاـ نسبي يتـ تقديره 
 .عميمو وتقديـ النصح لو بإعبلـما، وفي ىذا الصدد يقع عمى عاتؽ البنؾ التزاـ 

ت ذذلؾ قضت الدائرة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية أف مصمحة البريد قد نفعمى وتأكيدا         
 document) ات الدعائيةدوالنصح في مواجية زبونيا عندما قامت بتسميمو المستن باإلعبلـالتزاميا 

publicitaireىذا االتجاه بقولو: "فإذا كاف  3 المصري وقد أيّد جانب مف الفقو ،2األمواؿقة بتوظيؼ م( المتع
كاف يصعب الفصؿ بصورة واضحة بيف االلتزاـ باإلعبلـ وااللتزاـ بالنصح فإّف دواعي حماية المستيمؾ 

 .تقتضي اعتبار االلتزاـ بالنصح جزء ال يتجزأ مف االلتزاـ باإلعبلـ"

                                                           

1  - ASSILI (Christianos), Conseils, mode d’emploi et mise en garde en matière de vente de meubles 

corporels, contribution à l’étude de l’obligation d’information, Thèse,  Pari II, 1985, p.20.  

2- MERVILLE   )Ann-Dominique(, Les obligations d’information, de conseil et de mise en garde, revue 

Lamy droit des affaires, N
o
 73, 2012, p.72. 

 .480، ص1989، جامعة الكويت، عقد البيع في القانون المدني الكويتياألىواني حساـ الديف ،  -3
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النصيحة وااللتزاـ الرأييف السابقيف نجد أّف الرأي األوؿ الذي ميز بيف االلتزاـ ب وتعميقا عمى 
الذي حسب  –باإلعبلـ، قد أعطى لبللتزاـ األوؿ معنى واسعا في حيف ضّيؽ مف مفيوـ االلتزاـ الثاني 

يتجاوز في تعريفو مجرد تقديـ المعمومة البسيطة، باإلضافة إلى كوف النصيحة في حقيقة األمر ما  –رأينا 
عبلـ الواقع عمى عاتؽ الميني يتدرج مف مجرد المعمومة ىي إاّل معمومة ىامة إذا اعتبرنا أّف االلتزاـ باإل

فيي  ،البسيطة إلى حّد المعمومة اليامة التي ليا وزنيا واعتبارىا القوي لدى الطرؼ الذي توجو إليو
الفيصؿ الذي يساعده عمى اتخاذ موقفو تجاه عممية التعاقد المقبؿ عمييا، ففي مجاؿ النشاط البنكي مثبل 

باإلعبلـ الذي يقدمو البنؾ أكثر فعالية إذا ما اقترف بواجب النصيحة خاصة في إطار منح يعتبر االلتزاـ 
 .1القروض أيف يمكف لمبنؾ بعد تحققو مف إمكانيات المقترض أف يوجيو بما يتماشى مع مصالحو

ومنو يمكف أف نستنتج أّف االلتزاـ بالنصيحة ما ىو إاّل درجة مف درجات المعمومات التي يمتـز  
مضمونيا تحتؿ مركزا ميما، مف حيث كونيا صورة مف صور اإلعبلـ  حسببتقديميا فيي مف  لمينيا

أو كاف التزاما  ،سواء كاف التزاما قانونيا سابقا عمى التعاقد كمعمومة ىامة ومؤثرة في صنع قرار المتعاقد
متـز بمقتضاه المديف بأف ( يcontrat de conseil professionnel) عقديا ناتجا عف عقد االستشارة الفنية

يقدـ لمطرؼ اآلخر نصيحة أو مشورة بشأف تنفيذ العقد، مثؿ التزاـ الموثؽ لمعقود، والطبيب  والميندس 
المعماري، وصاحب وكاالت السفر، والمحامي، وعقود المعموماتية، حيث يقصد بالنصيحة في ىذه الحالة 

 .2ألة موضوع االستشارة""توجيو طالبيا إلى اتخاذ قراره النيائي بصدد المس

وبالتالي فإّف االلتزاـ بتقديـ النصيحة الناشئة عف عقد االستشارة ليس التزاما سابقا عمى التعاقد بؿ         
ىو تعيد يتعّمؽ بتنظيـ وتنفيذ عقد ما، يمتـز أحد طرفيو بتقديـ معمومات معّينة في مجاؿ فّني أو قانوني 

 معّيف.

                                                           

1- 
CLEMENT (Jean François), "Le banquier: vecteur d'information" Revue trimestrielle de droit, № 50, Paris, 

Avril – Juin 1997. p. 215.   

 

  وما بعدىا. 42ص  مرجع سابؽ،سعيد سعد عبد السبلـ،  -2
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المقاـ إلى ضرورة التمييز بيف االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقدي وااللتزاـ وتجدر اإلشارة في ىذا  
التعاقدي بتقديـ النصيحة، فمف حيث الطبيعة يعتبر االلتزاـ األوؿ عاما سابقا عمى التعاقد، يجد مجالو في 

قد معّيف نشأ المرحمة السابقة عمى إبراـ العقد، بينما االلتزاـ الثاني ىو عبارة عف تعيد متعّمؽ بتنفيذ ع
صحيحا بيف طرفيو يمتـز فيو أحدىما بتقديـ معمومات وبيانات معّينة مقابؿ أجر، وىو ال ينشأ إاّل في 

 .1ومرحمة تالية إلبراـ العقد، وبالتالي فيو التزاـ عقدي يكوف تنفيذه تنفيذا لمحؿ التزاـ أصمي في

ىو تنوير المتعاقد المقبؿ عمى التعاقد  لذلؾ فإّف اليدؼ مف تقرير االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقدي 
بكافة المعمومات الضرورية المتعمقة بالسمعة أو الخدمة محؿ العقد المزمع إبرامو مف أجؿ إيجاد رضا سميـ 
خالي مف العيوب بينما في االلتزاـ التعاقدي بتقديـ االستشارة الفنية فإّف اليدؼ ىو توجيو الدائف ومساعدتو 

   يائي بصدد موضوع االستشارة.في اتخاذ قراره الن

أما بالنسبة لمجزاءات  المقررة عند اإلخبلؿ بااللتزاـ باإلعبلـ فيي متعددة، حيث يمكف المطالبة   
بإبطاؿ العقد لتعيب اإلرادة، باإلضافة إلى طمب التعويض وفقا ألحكاـ المسؤولية التقصيرية، بينما في 

التزاما عقديا ىو المطالبة  بالتعويض  طبقا ألحكاـ المسؤولية  االلتزاـ بتقديـ النصيحة فجزاؤه باعتباره
 العقدية.

 :االلتزام بالتحذيرعن باإلعالم  االلتزام تمييز -2

( l’obligation de mise en garde)كاف لمقضاء الفرنسي الدور البارز في تقرير االلتزاـ بالتحذير  
( كمما كاف استعماؿ الشيء المبيع منطويا l’obligation d’attirer l’attention)أو االلتزاـ بمفت االنتباه 

عمى خطر معيف، كما كاف لمفقو الفرنسي إسيامات عديدة لتحديد مضموف ىذا االلتزاـ حيث عّرفو جانب 

                                                           

 ؾاالستيبل وتقنيف اإلماراتي المستيمؾ حماية قانوف بيف مقارنة دراسة)،"المستيمك رضاء حماية" ،عرابي أبو خالد غازي -1
  2009، 1دالعد ، 36 المّجمد والقانوف، الشريعة عمـو دراسات، مجمة (األردني المستيمؾ حماية قانوف الفرنسي ومشروع

 .190 ص



في العلم بينه وبين املنهيتكريس الالتزام بإعالم املستهلك آلية لتحقيق التىازن  ..........................الباب ألاول: .......  

31 

 

: " التزاـ يقوـ عمى جذب أو لفت انتباه المتعاقد اآلخر بخصوص أثر سمبي في العقد، أو في 1منو بأّنو
لتعاقد الذي ينطوي في حقيقة األمر عمى خطر، أو مخاطرة ينبغي التحذير بسببيا مف الشيء محؿ ا

 جانب الطرؼ اآلخر".

كما عّرؼ االلتزاـ بالتحذير "بأّنو إعبلـ البائع المتعامميف معو سواء المشتري المباشر أو المستيمؾ  
بالمعمومات قبؿ التعاقدي وااللتزاـ بخطورة السمعة محؿ التعامؿ، وىذا االلتزاـ يتوسط االلتزاـ باإلفضاء 

عمى عاتؽ أحد طرفيو، بأف يحذر الطرؼ اآلخر أو  أ، ويعّد االلتزاـ بالتحذير تبعيا، ينش2بتقديـ النصيحة
يثير انتباىو إلى ظروؼ معّينة ومعمومات معّينة، بحيث يحيطو عمما بما يكتنؼ ىذا العقد أو ينشأ عنو 

 .3مف مخاطر مادية أو قانونية"

ويفّرؽ بعض الفقو بيف االلتزاـ باإلعبلـ الذي يعني مجرد إعبلـ الطرؼ اآلخر في العقد بأي  
وسيمة بالبيانات البلزمة إليجاد رضا حر و سميـ، وبيف االلتزاـ بالتحذير أو لفت االنتباه الذي يتعّدى 
                                         مجرد القوؿ أو الكتابة إلى ضرورة التنبيو بالخطورة الناشئة عف العقد

(il ne suffit plus de dire ou d’écrire, il faut tout à la fois insister et préciser) 
4
. 

                                                           

1- " La mise en garde consiste à attirer l’attention du cocontractant sur un aspect négatif du contrat ou de la 

chose objet du contrat. C’est principalement contre un danger, un risque que l’on est tenu de mettre en garde 

quelqu’un " ; V. FABRE-MAGNAN (Muriel), Thèse précitée, p.  037 , et V. aussi : ALKHASAWNEH (Ala 

’Eldin), Thèse précitée ,  p.31. 

 

 .50نزيو محمد الصادؽ الميدي، مرجع سابؽ، ص -2
 .50سعيد سعد عبد السبلـ،  مرجع سابؽ، ص -3
 نقبل عف: 220عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابؽ، ص  -4

 - CHIREZ, note sur Cass.civ., 15 avril 1975, D.,1976, p.517 
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أف يكوف واضحا، كامبل، ولصيقا بالمنتجات، ويقصد  التحذير فيوتجدر اإلشارة إلى أنو يشترط  
، فضبل عف ذلؾ يجب أف 1يفيميا المستيمؾ العاديبالوضوح أف يكوف واردا في عبارات سيمة ومتداولة 

ال يكوف ممتبسا في داللتو، كأف تستعمؿ عبارة "يحفظ في مكاف بارد" التي توضع عمى زجاجات 
المشروبات، و التي قد يفيـ منيا أنيا مجّرد توجيو مف أجؿ الحفاظ عمى الخواص الطبيعية ليذه 

مؾ العبارة ىي تجنب تخمر المشروبات بفعؿ الحرارة مما يؤدي المشروبات، في حيف أّف الداللة الحقيقية لت
إلى انفجار الزجاجة، أّما إذا ورد في التحذير عبارات غير صحيحة يعّد ذلؾ مف قبيؿ الغش التجاري الذي 

 يكوف محبل لمتجريـ.

تعرض كما يقصد بكوف التحذير كامبل أف يكوف وافيا، أي عارضا لكؿ األخطار التي يمكف أف ي       
في ىذه الحالة ىو طمأنة جميور المستيمكيف، وتشجيعيـ عمى  وليا المستيمؾ، حيث يكوف اليدؼ من

 اإلقباؿ عمى الشراء.

أّما بالنسبة لوجوب أف يكوف التحذير لصيقا بالمنتوجات، فذلؾ يتحدد حسب طبيعة المنتوج  
التحذير يكوف عمى نفس العبوة التي المعروض في السوؽ، فإذا كاف مف المنتوجات الدوائية مثبل فإّف 

توضع فييا ىذه المنتوجات، أّما إذا كاف المنتوج مف المواد ذات القواـ الصمب مثؿ األجيزة واآلالت فيجب 
تدويف عبارات التحذير بالحفر عمى جسـ المادة فبل يكفي في ىذه الحالة إلصاؽ بطاقة توضح المخاطر 

تضيع البطاقة، كما يفترض أف يكوف التحذير بأكثر مف لغة  الناشئة عف ىذه اآلالت، حيث يمكف أف
 .2تعزيزا لمحماية المرجوة لممستيمؾ

بعد العرض الموجز لمفيوـ االلتزاـ بالتحذير نصؿ إلى مرحمة تمييزه عف االلتزاـ باإلعبلـ   
بالصفة الخطرة في  فبالنسبة لمحؿ االلتزاـ بالتحذير ىو ضرورة القياـ باإلدالء بكافة المعمومات المتعّمقة

                                                           

، مجمة الرافديف "االلتزام باإلفضاء وسيمة لاللتزام بضمان السالمة "أكـر محمود حسيف البدو، إيماف محمد طاىر -1
 .15، ص 2005 ،24 عددال ، السنة العاشرة،1مجمداللمحقوؽ 

 إيماف محمد طاىر ،أكـر محمود حسيف البدو، وأنظر كذلؾ: وما بعدىا 54سعيد سعد عبد السبلـ، مرجع سابؽ، ص -2
 .17مرجع سابؽ ص
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الشيء محؿ العقد سواء تعّمقت بخصائصو أو بكيفية استعمالو وىو وجو التشابو بيف ىذا االلتزاـ وااللتزاـ 
 باإلعبلـ قبؿ التعاقدي، إاّل أف ىناؾ مف الفقو مف يفّرؽ بينيما بناء عمى ما يمي :

 :األساسمن حيث  -

 الرضاسبؽ بيانو في عدـ كفاية نظرية صحة و سبلمة   حسب ما أساسو باإلعبلـيجد االلتزاـ         
  حسف النية في تنفيذ العقود، وذلؾ حتى يكوف المتعاقد عمى بينة بالمعمومات التفصيمية لمعقد مبدأوفي 

االلتزاـ بالتحذير فيو مرتبط بتنفيذ االلتزامات الممقاة عمى عاتؽ البائع في بيع المنتجات الخطرة  ماأ
 .1فكرة االلتزاـ بضماف السبلمة إلىناء عمى ذلؾ ب أساسوستند وي

 : من حيث المجال -

ليس ىناؾ تحديد لمجاؿ المعمومات التي يمتـز بتقديميا الميني لممستيمؾ في إطار االلتزاـ         
وبالمقابؿ  ،باإلعبلـ فيي تشمؿ كؿ ما لو عبلقة بتنوير إرادة ىذا األخير في المرحمة السابقة إلبراـ العقد

يتحدد مجاؿ االلتزاـ بالتحذير في اإلدالء بالمعمومات والبيانات المتعّمقة بالصفة الخطرة في الشيء محؿ 
 التعاقد.

 :من حيث الزمان -

نجد أف اإلجماع يقع بيف الفقو والقضاء عمى أّف الوفاء بااللتزاـ باإلعبلـ يكوف في المرحمة         
في الرأي حوؿ وقت القياـ بالتحذير حيث يذىب جانب مف الفقو  السابقة عمى التعاقد بينما نجد اختبلفا

أّنو التزاـ سابؽ عمى التعاقد، وبالتالي فااللتزاـ بالتحذير في ىذه الحالة مف شأنو التأثير عمى رضا إلى 
 .2المستيمؾ في العقد ويتوقؼ عمى أساسو إقبالو عمى التعاقد

                                                           

، ص 1990 ،النيضة العربية، القاىرة ، دراسة مقارنة، داربالسالمة في عقد البيع بضمان االلتزامعمي سيد حسف،  -1
106. 

 .100ص ،خالد جماؿ أحمد، مرجع سابؽ و أنظر كذلؾ: و ما بعدىا، 86، صالسابؽ المرجع  ،أنظر في ىذا الرأي -2
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بينما ذىب رأي آخر إلى أّف االلتزاـ بالتحذير ىو التزاـ عقدي، فيو تابع ومكمؿ لبللتزاـ   
مف  2وىناؾ مف الفقو ،1األصمي، حيث يمكف تأصيمو استنادا إلى االلتزاـ بالتسميـ الوارد في  عقد البيع

ة الشيء وصفاتو يرى ضرورة النظر إلى مصدر الخطورة في الشيء محؿ التعاقد فإذا كاف يتعّمؽ بطبيع
األساسية، فيكوف اإلدالء بالمعمومات المحذر منيا التزاما سابقا عمى التعاقد، مما يجعؿ االلتزاـ بالتحذير 

نيا جزء ال يتجزأ مف االلتزاـ باإلعبلـ، أّما المعمومات المتعّمقة باألخطار التي يمكف أف تنشأ نتيجة م
يعدُّ التزاما تبعيا ومكمبل لمعقد األصمي، بحيث يكوف  الستخداـ الشيء محؿ العقد، فإّف اإلدالء بيا

 المستيمؾ في ىذه الحالة قد حسـ أمره ورغبتو في التعاقد.

وتعميقا عمى ما سبؽ يمكف القوؿ بأّف تقسيـ مصادر الخطورة إلى مخاطر ينبغي التحذير منيا في        
غاية الصعوبة، ألّف الخط الفاصؿ بينيما رفيع المرحمة السابقة إلبراـ العقد وأخرى تالية إلبرامو أمر في 

جدا، يصعب معو التمييز بينيما ومنو ينبغي النظر إلى االلتزاـ بالتحذير كونو جزءا مف االلتزاـ باإلعبلـ 
 يثور عندما ينطوي الشيء محؿ العقد عمى خطورة تمس بأمف وسبلمة المستيمؾ.

وفي مجاؿ العمميات البنكية  كاف لمقضاء الفرنسي إسيامات عديدة في فرض االلتزاـ بالتحذير   
 12عمى عاتؽ البنوؾ وخاصة في عمميات القرض، حيث أصدرت محكمة النقض الفرنسية في 

بمنح قرض لزوجيف ليما مداخيؿ  قاـ يتعمؽ األوؿ منيا بأحد البنوؾ الذي ،3، أربعة قرارات2005جواف
متواضعة مف أجؿ شراء مسكف وعندما عجزا عف الوفاء قاما بمقاضاة البنؾ بسبب منحو قرض بشكؿ 

حيث اعتبرت محكمة استئناؼ باريس البنؾ مخطئا ألنو لـ ينفذ  ،غير صحيح لـ يقدر فيو مركزىما المالي
و المالية، ووافؽ عمى منحو قرضا كبيرا ال يتناسب مع التزاماتو تجاه زبونو غير الميني ولـ يتحر عف قدرات

                                                           

 .17نزيو محمد الصادؽ الميدي، مرجع سابؽ، ص -1
 .223-222عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابؽ، ص  -2

3 - Cass.com., 12  juin  2005, N
o
 : 03- 10- 115, Juris-Data N

o
 : 2005- 029442. (L’arrêt Epoux jauleski). 

  - Cass.com., 12 juin 2005, N
o
 : 03- 10- 777, Juris- Data N

o
 : 2005- 029443. (L’arrêt époux Seydoux). 

  - Cass.com., 12 juin 2005, N
o
 : 03- 13- 155, Juris- Data N

o
 : 2005- 029596. (L’arrêt Guigan). 

  - Cass.com., 12 juin 2005, N
o
 : 03- 10- 921, Juris- Data N

o
 : 2005- 029447. (L’arrêt consort Grimaldi). 
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قدراتو المالية، وبالتالي يعتبر قد أخؿ بالتزامو بالتحذير، وىو الحكـ الذي أيدتو محكمة النقض التي أقرت 
 .1مف خبلؿ القرارات الثبلث األخرى ضرورة قياـ مسؤولية البنؾ لعدـ قيامو بواجب التحذير لعمبلئو

، ويتعمؽ األمر 2دت محكمة النقض ما ذىبت إليو سابقا في أحد قراراتياأك 2006وفي سنة 
( مف أجؿ اقتناء عقار يتمثؿ في فندؽ ومطعـ بكفالة crédit-bail)بحصوؿ زوجيف عمى اعتماد إيجاري 

ابنتيـ، ولكف الشركة التي أوكمت إلييا ميمة إدارة ىذا الفندؽ والمطعـ وضعت قيد التصفية، حيث رأت 
لى كونيا محكمة ال بأنو كاف ينبغي عمى قضاء الموضوع النظر إلى سف الكفيمة وقت منح االعتماد، وا 

عمى البنؾ أف يحذرىا مف أف االلتزاـ بالضماف  جبطالبة والنظر إلى ذمتيا المالية الضعيفة، حيث كاف ي
 .3ا بدخؿ معيفالذي قدمتو ال يتناسب مع قدراتيا المالية خاصة وأنيا ال تمارس أية وظيفة تعود عميي

مف خبلؿ األحكاـ السابقة يتضح أف االلتزاـ بالتحذير ىو وسيمة لحماية الزبوف مف مخاطر 
ذا كاف تحذير الزبوف أمر غير مختمؼ فيو، فإف  العمميات التي يبرميا واألضرار التي قد تنجر عنيا، وا 

( مف مخاطر profane)اىتماـ القضاء الفرنسي تعدى إلى تحذير كفيؿ الزبوف الجاىؿ أو غير العالـ 
 .الكفالة في عقد القرض كما رأينا في الحكـ السابؽ

جواف  29مؤرخيف في  4وىو ما أكدتو الغرفة المشتركة لمحكمة النقض الفرنسية في قراريف 
اجب التحذير لمصمحة الكفيؿ، يتعمؽ الحكـ األوؿ بمزارع قاـ ، تمـز مف خبلليما البنؾ بالقياـ بو 2007

ألجؿ حاجات مزرعتو بإبراـ عدة قروض مع بنكو بكفالة أمو ليذه القروض، أما الحكـ الثاني فيتعمؽ 
 باعتماد تـ منحو لمدرسة وزوجيا بغرض فتح مطعـ ليذا األخير.

                                                           

، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة مسؤولية البنك تجاه الغير: بوخرص عبد العزيز، السابقة أنظر في تفصيؿ ىذه القرارات  -
-20015السنة الجامعية  عنابة، ،جامعة باجي مختار كمية الحقوؽ،الدكتوراه في القانوف، تخصص قانوف األعماؿ، 

20016. 
2 - Cass.Com., 03 mai 2006, N

o
  04- 09- 315, juris-Dada N

o
  2006- 033320. 

 .162بوخرص عبد العزيز، مرجع سابؽ، ص  -3
4- Cass. Mixte   29 juin 2007, N

o
 05- 21. 104, juris-Data  N

o
 2007- 039908. 
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 :(  النصيحةو تحذير، التقارب الواضح بين االلتزامات الثالثة )اإلعالم، ال -3

إّف التزاـ الميني ال يتوقؼ في بعض الحاالت عند مجّرد إعبلـ المستيمؾ بؿ عميو أف يعرض عميو        
أي يقع عمى عاتقو التزاـ يتجاوز مجّرد اإلعبلـ البسيط إلى ضرورة بياف  الطريؽ  الحؿ األمثؿ لحاجاتو،

بإبراـ العقد أو عدـ إبرامو، أو باتخاذ موقؼ معّيف مف األجدر باإلتباع، ويقتضي ذلؾ تقديـ النصيحة لو 
عدمو، فنكوف بذلؾ أماـ التزاـ بتقديـ النصيحة خاصة في مجاؿ تقديـ الخدمات الذىنية وما ينشأ عنيا مف 

 .منازعات تقـو في األصؿ بسبب عدـ وجود عدالة عقدية بيف مقدمييا وبيف المستفيديف منيا

السمعة أو الخدمة يتدخؿ تدخبّل ايجابيا في تكويف رأي المستيمؾ المقبؿ عمى ومنو فالميني مقدـ         
التعاقد، أّما بالنسبة لبللتزاـ بالتحذير فيو عبارة عف نصيحة سمبية تفترض إثارة االنتباه إلى العواقب التي 

 1يمكف أف تنجر عف عدـ األخذ بالنصائح المقدمة.

درجة مف النصيحة فبل يتضمف توجيو المتعاقد بشأف اليدؼ الذي  إاّل أّف االلتزاـ بالتحذير يعدُّ أقؿ 
مخاطر الشيء، نصائح  مفيرجوه، بينما االلتزاـ الثاني يعد أكثر شّدة، يستوجب باإلضافة إلى التنبيو 

أّف معيار التمييز بيف االلتزامات  2(Yves Picod)أكثر دقة وتفصيبل مف التحذير، ويرى الفقيو الفرنسي 
السابقة ىو معيار الخطر الذي يحدد درجة التدخؿ الضروري، ودرجة االلتزاـ الذي يتعيد بو المديف 

كوف إاّل بصدد التزاـ بسيط نكمما انعدـ الخطر فإننا ال و فااللتزاـ بالتحذير ىو التزاـ مشدد باإلعبلـ، 
درجة االلتزاـ الواجب، فالخطر األشد يكوف وحده المبرر لبللتزاـ  باإلخبار، وبزيادة درجة الخطر تزداد
 3األكثر شدة وىو االلتزاـ بالنصيحة.

                                                           

 ، وأنظر كذلؾ:22، مرجع سابؽ، صااللتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدماتبودالي محمد،  -1
-VASSILI (Christianos(, Op.cit. , p.90. 

، رسالة دكتوراه  بالنصيحة في نطاق عقود التشييدااللتزام أحمد عبد التواب بيجت، مرجع: وىو الرأي المذكور في -2
 .91، ص 1992كمية الحقوؽ، جامعة عيف شمس، مصر،

كما ىو الحاؿ بالنسبة لمموثؽ )وذلؾ حماية  ،ؿ عناية أكبرذبموجب االلتزاـ بالنصيحة فإّنو يجب عمى المديف بو ب و -3
 ، أنظر:ألطراؼ العقود، كالبحث في صدؽ التوقيع الموجود في وكالة عرفية
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ما سبؽ يتضح لنا أّنو مف الصعب وضع حدود فاصمة بيف االلتزامات الثبلثة، ألف ىدفيا          
رضاه، سواء كاف ذلؾ  األساسي ىو حماية الدائف المستيمؾ بتقديـ قدر مف المعمومات البلزمة لسبلمة

عمى سبيؿ اإلعبلـ، أو التحذير، أو النصيحة، و بعبارة أخرى فإف االلتزاـ باإلعبلـ ال يكوف واحدا بؿ 
 عاتؽ فكميا صور مف صور ىذا االلتزاـ تقع عمى آنفا متعددا ينقسـ إلى المستويات الثبلث المذكورة

خصائص السمعة أو الخدمة المقدمة، وقد يكوف  قد يكوف ممزما بتقديـ معمومات بسيطة حوؿالذي الميني 
ممزما بإعطاء معمومات أكثر أىمية إذا كاف المنتوج المقدـ ينطوي عمى خطورة معّينة سواء بطبيعتو 

عندىا ممزما  صبحكاألدوية أو بسبب استعمالو كمعب األطفاؿ المعقدة التي تحتاج إلى عناية خاصة، في
ي أكبر مف ذلؾ عندما يتدخؿ إيجابا في بناء قرار المستيمؾ بالتعاقد، كما بالتحذير، وقد يكوف التزاـ المين

ىو الحاؿ بالنسبة لبللتزاـ البنوؾ بتقديـ النصيحة أو المشورة لطالبي القروض البنكية، خاصة في مجاؿ 
 المخاطر المترتبة عف ىذه القروض.

ذا كاف ىناؾ اختبلؼ بيف   أف يكوف اختبلفا في الدرجة وليس  و، فإنو ال يعدااللتزامات السابقةوا 
، فااللتزاـ باإلعبلـ يبدأ بتقديـ إخبار حيادي وموضوعي، ثـ يتدرج إلى إثارة االنتباه والتحذير 1في الطبيعة

وأخيرا ينتيي بتقديـ نصيحة تيدؼ إلى إعطاء إعبلـ مبلئـ  ،مف العواقب الناتجة عف العممية العقدية
 وجيو إلى اتخاذ القرار األنسب.يتناسب وحاجات المتعاقد اآلخر ت

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لاللتزام بإعالم المستيمك
يمثؿ االلتزاـ باإلعبلـ قياما بعمؿ يؤديو الميني المديف بو اتجاه المستيمؾ مف أجؿ إحاطتو         

رامو، وىو عمى بينة مف بالمعمومات المتعمقة بالسمعة أو الخدمة محؿ العقد حتى يتسنى لو اإلقباؿ عمى إب

                                                                                                                                                                                     

Civ., 1
er

, 20 janvier ;1998 :D.1998.IR.p.43 - 

 : ، أنظروكقياـ سمسار تأميف بإجراءات معّينة مف أجؿ الحصوؿ عمى شروط تعاقدية مفيدة لزبونو 
 - Com., 10 fevrier 1970 :jur., p.588 .                                                                               

 .42ص، سابؽالمرجع  ،االلتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات : بودالي محمد، في تفصيؿ القراريف السابقيف أنظر
1  - STORCK (Michel)," Les obligations d’information, de conseil et de mise en garde des prestataires de 

services d’investissement  " , Bull. Joly bourse et produits financiers, , N
o
  03, mai 2007, p. 311. 
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وقد اختمؼ الفقو حوؿ الطبيعة القانونية لبللتزاـ باإلعبلـ، حيث ذىب جانب منو إلى القوؿ بأنو ، أمره
 .(ثانيا(، بينما يرى البعض اآلخر بأنو التزاـ مختمط مف حيث الطبيعة )أوالبذؿ عناية )بالتزاـ 

االلتزاـ باإلعبلـ في مجاؿ عقود االستيبلؾ يجب أف  يؤكد جانب آخر مف الفقو بأف في حيف        
يكوف التزاما بتحقيؽ نتيجة مراعاة لمصمحة الطرؼ الضعيؼ وىو المستيمؾ نظرا لجيمو المشروع 

والخدمات، والمخاطر المحتممة عند استعماليا عمى صحتو وسبلمتو الجسدية، في   بخصائص السمع
 .(ثالثاحترافو في مجاؿ التعامؿ )مقابؿ عمـ الميني بكؿ ذلؾ بحكـ خبرتو وا

خطأ المديف، ففي االلتزاـ طبيعة تحديد  في وتبدو أىمية تحديد الطبيعة القانونية لبللتزاـ باإلعبلـ         
بتحقيؽ نتيجة يكوف المديف ممزما بتحقيؽ النتيجة التي يرجوىا الدائف، وبالتالي تقـو مسؤوليتو إذا لـ تتحقؽ 

ا لـ يكف األداء الذي يمتـز بو المديف ىو في حد ذاتو ىدؼ الدائف فيتمثؿ خطأ الدائف ىذه النتيجة، أما إذ
وتتجمى أىمية ىذه التفرقة خاصة في مجاؿ اإلثبات، حيث يتحمؿ الدائف  في عدـ بذؿ العناية البلزمة،

في االلتزاـ بتحقيؽ ؿ عناية، أما ذعبء إثبات خطأ المديف في التنفيذ إذا كاف االلتزاـ باإلعبلـ ىو التزاـ بب
 نتيجة فإف المديف ىو مف يتحمؿ عبء إثبات قيامو بتنفيذ االلتزاـ إذا أراد التخمص مف المسؤولية.

 أوال: االلتزام باإلعالم التزام يبذل عناية 
يكيؼ عمى أنو التزاـ ببذؿ عناية حيث يمتـز المديف بو ‘فإف االلتزاـ باإلعبلـ  1بحسب ىذا االتجاه 
مكانيات لموصوؿ إلى أكبر قدر ممكف مف اليدؼ المنشود، ولكنو غير  ببذؿ ما في وسعو مف وسائؿ وا 

 .ممـز بتحقيؽ النتيجة، أي أنو غير مسؤوؿ عف تخمؼ ىذه النتيجة

                                                           

 
  القاىرة ،النيضة العربية، دار االلتزام بالتحذير في مجال عقد البيعربيع عبد العاؿ ميرفت، نظر في الفقو العربي: أ - 1

، الطبعة مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببيا منتجاتو الخطرةسرور محمد شكري ، ، وما بعدىا 147ص ،2004

الصانع  ،المسؤولية المدنية لمبائع المينيثروت فتحي إسماعيؿ، ، 25ص  ،1983القاىرة ،  ،دار الفكر العربي األولى،
، أما في الفقو الفرنسي نجد مف 301، ص1987 ،مصر جامعة عيف شمس، كمية الحقوؽ، رسالة دكتوراه، ،و الموزع

  : أنصار اعتبار االلتزاـ باإلعبلـ التزاما ببذؿ عناية

-MESTRE (Jacques),  "Des limites de l’obligation de renseignement" , RTD civ.,1986, p.341. 
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ويتمثؿ خطأ المديف في ىذه الحالة في تقصيره وعدـ اتخاذه الحيطة والعناية البلزمة في تنفيذ        
سواء تمثؿ ىذا الخطأ في عدـ احتواء المبيع عمى أية وثائؽ خاصة ببياف طريقة ، 1التزامو باإلعبلـ

، أو تاستعماؿ المنتج أو التحذير مف مخاطره، أو في عدـ كفاية ما تـ إرفاقو بالمنتج مف بيانات ومعموما
 وفؽ النتيجة التي ينتظر –حسب ىذا  االتجاه -عدـ صحتيا، ومضموف االلتزاـ باإلعبلـ ال يتحدد 

تحقيقيا وذلؾ بالنظر إلى ضرورة ما يبديو المشتري مف تعاوف لبموغ تمؾ النتيجة عمى أساس أف 
 .2االستعماؿ الصحيح لممنتوج يستند بشكؿ كبير إلى التصرؼ الذي يصدر مف مستعمؿ المنتوج

ـ في وفي نطاؽ عقود االستيبلؾ، يبرر الرأي السابؽ وجية نظره بأف الميني ال يستطيع التحك        
نتيجة المعمومات التي يقدميا لممستيمؾ سواء كانت نصائح أو تحذيرات واألصؿ أف ىذا األخير يقع عميو 
إقامة الدليؿ عمى عدـ تبلئـ أو عدـ كفاية المعمومات المقدمة وبصفة عامة إقامة الدليؿ عمى عدـ تنفيذ 

ف كاف ذلؾ أمرا في المديف اللتزاماتو، بأف يثبت أنو لـ يتخذ كؿ الوسائؿ الكفيمة بن قؿ المعمومات إليو وا 
مف طرؼ المستيمؾ الذي تنبغي حمايتو في مواجية  3غاية الصعوبة ألنو يتعمؽ بإثبات عمؿ سمبي

 الميني المحترؼ.
ويتطمب اعتبار االلتزاـ باإلعبلـ التزاما ببذؿ عناية االعتماد عمى معيار درجة احتماؿ النتيجة 

يكوف ببذؿ عناية إذا كانت النتيجة المطموبة  احتمالية بمعنى غير مؤكدة الذي يقتضي أف ىذا االلتزاـ 
الوقوع، لذلؾ يقع عمى الميني المديف بو اإلدالء بالمعمومات والبيانات المتعمقة بالعقد وفقا لمقانوف، لكنو ال 

برأ ذمة المديف يضمف اىتماـ الدائف وفيمو ليا واستفادتو الفعمية منيا بأف يوظفيا توظيفا صحيحا، لذلؾ ت
بمجرد إعبلمو المستيمؾ بما يمـز مف معمومات لتنوير إرادتو قبؿ إبراـ العقد، أو مف أجؿ ضماف سبلمتو 

 .4حيف تنفيذه

                                                           

 ة )العقد واإلدارة المنفردة(راديالكتاب األوؿ، المصادر اإلالوسيط في النظرية العامة لاللتزامات، حمدي عبد الرحمف،  -1
  .39، ص 1999الطبعة األولى، دار النيضة العربية، القاىرة، 

2  - MESTRE ( J.),  article  précité, p.341. 

 .27سابؽ، ص ، مرجع االلتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدماتبودالي محمد،  -3
 ، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف الضمانات القانونية لحماية أمن وسالمة المستيمكقرواش رضواف،   -4

  2013  -2012، بف يوسؼ بف خدة، السنة الجامعية 1كمية الحقوؽ، قانوف األعماؿ جامعة الجزائر فرع القانوف الخاص،
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وحسب المعيار السابؽ يصنؼ االلتزاـ باإلعبلـ حوؿ خصائص السمع والخدمات والتحذير مف 
مف وراء اإلعبلـ ىي إحاطة المستيمؾ بكؿ مخاطرىا ضمف االلتزامات ببذؿ عناية، فالنتيجة المرغوبة 

المعمومات التي تميز السمع والخدمات المعروضة عميو مف جية، وحمايتو مف مخاطرىا مف جية أخرى 
ولكف الميني سواء كاف بائعا أو منتجا ال يضمف ىذه النتيجة بؿ يمتـز فقط ببذؿ كؿ ما لديو مف جيد 

مكانيات لتبصير المستيمؾ بالمعمومات ا لتي تضمف سبلمتو وليس أف يمتـز بأكثر مف ذلؾ، ألف اإلعبلـ وا 
المقدـ ميما بمغت درجة دقتو ووضوحو ال يكفي وحده لتحقيؽ النتيجة المرجوة منو، أي تحقيؽ سبلمة 

 .1ليذه المعمومات والتزامو بيا عمى مدى استيعاب ىذا األخير واستجابتو ةتوقفم التي تبقىالمستيمؾ، 
محكمة النقض الفرنسية ىذا المعنى في عدة قرارات منيا ما قضت بو مف مسؤولية وقد أكدت        

المنتج لمواد مقاومة الطفيميات عف األضرار التي أصابت أحد المزارعيف، والمتمثمة في إصابتو بعجز دائـ 
ات التي في عينو مف جراء تطاير بعض مكوناتيا بفعؿ اليواء أثناء االستعماؿ، وذلؾ لعدـ كفاية التحذير 

أرفقيا المنتج بيذه المواد عندما اكتفى بالتحذير بعدـ مبلمستيا لمجمد دوف أف يوضح خطورتيا عمى 
 .2العينيف
وبذلؾ تكوف محكمة النقض الفرنسية قد أقرت بأف االلتزاـ باإلعبلـ ىو التزاـ ببذؿ عناية عندما         

عناية البلزمة لتقديـ إعبلـ شامؿ وكاؼ الربطت بيف قياـ مسؤولية المنتج وخطئو المتمثؿ في عدـ بذؿ 
 حوؿ المخاطر التي تحدثيا منتجاتو عمى صحة وأمف المستيمؾ.

 إلعالم التزام مختمطثانيا: االلتزام با
التزاميف أساسييف أحدىما التزاـ  يتحمؿ في الواقع إلىيرى جانب مف الفقو أف االلتزاـ باإلعبلـ 

التزاـ ببذؿ عناية  والثاني  ،نتيجة ويكيؼ عمى أنو التزاـ بتحقيؽ بنقؿ المعمومات والبيانات إلى المستيمؾ
 المعمومات.يتمثؿ في استعماؿ الوسائؿ المناسبة لنقؿ ىذه 

                                                                                                                                                                                     

دراسة في القانوف الفرنسي االلتزام باإلعالم في عقود المستيمكين، أحمد،  ؛ نقبل عف: أبو عمر مصطفى286ص 
 .75، ص2010والتشريعات العربية، دار الجامعة الجديدة، القاىرة، 

 .286مرجع سابؽ، ص ،قرواش رضواف -1
2- Cass. civ., 14 décembre 1983 ; RTD  civ., 1984,  p. 544. 
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 االلتزام بنقل المعمومات أو بتبميغيا إلى المستيمك: -1
أف االلتزاـ بنقؿ اإلعبلـ الذي يفرضو القانوف عمى الميني ىو التزاـ بتحقيؽ  1يرى بعض الفقو       
حيث يتعيف عميو إثبات أنو قد نفذ التزامو بإعبلـ الدائف المستيمؾ بتقديـ معمومات موضوعية  ،نتيجة

ودقيقة حوؿ محؿ العقد المراد إبرامو، وتبرير ذلؾ أنو ممـز بتحقيؽ نتيجة محددة وىي تمقي المستيمؾ ليذه 
مف المسؤولية في ىذه لمعمومات وذلؾ بإتباع كؿ اإلمكانيات التي تحت تصرفو، ومنو ال يمكف إعفاؤه 

الحالة إال بإثبات السبب األجنبي كالقوة القاىرة، وبالمقابؿ ال يمكف لمدائف إثارة مسؤولية المديف إال إذا 
 .2أثبت وجود أو قياـ االلتزاـ باإلعبلـ في ذمة ىذا األخير

أف الطرؼ الذي يدعي تشير إلى التي وقد استنتج الفقو الفرنسي ذلؾ مف القواعد العامة لئلثبات ،        
وجود االلتزاـ أو يطمب تنفيذه فعميو إثباتو، وعمى الذي يريد أف يتخمص منو أف يثبت ذلؾ، وتطبيقا لما 
سبؽ يقع عمى المديف بااللتزاـ باإلعبلـ إثبات أنو نقؿ اإلعبلـ إلى الدائف الذي سبؽ لو وأف أثبت وجود 

 .3ىذا االلتزاـ
لقوؿ أف وضع عبء اإلثبات عمى عائؽ المديف الميني بتبميغو وفي ىذه الحالة األخيرة يمكف ا

المعمومات لممستيمؾ يعتبر وسيمة حمائية ليذا األخير، ألف إلزامو بإثبات أف المديف لـ ينقؿ إليو 
 تتمالمعمومات يعتبر أمر في غاية الصعوبة ماداـ يتعمؽ بإثبات موقؼ سمبي مف جانب المديف، كما 

 .سابقا إليو اإلشارة
 االلتزام باستعمال الوسائل المناسبة لنقل اإلعالم: -2

إف مسألة تمقي الدائف لممعمومات ال تثير أية إشكاالت عمى أساس أف االلتزاـ بتقديـ أو نقؿ 
اإلعبلـ ييدؼ إلى تحقيؽ غاية واحدة، وىي وصوؿ ىذه المعمومات إلى عمـ الدائف بيا، ولكف المسألة 

مسألة فيـ الدائف ليذه المعمومات واستيعابيا فيؿ يمتـز الميني المديف بعد التي تشير إشكاال بالفعؿ ىي 

                                                           

1  - 
FABRE -MAGNAN( Muriel), thèse précitée, p .422. 

 .27، مرجع سابؽ، ص االلتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدماتبودالي محمد،  -2
 . 122ص  المرجع السابؽ،حامؽ ذىبية،   -3
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ببلغيا إلى الدائف، بأف يضمف أف ىذا األخير سوؼ يحسف استعماليا  تحققو مف صحة المعمومات وا 
 ويوظفيا بالشكؿ الصحيح ؟

لحالة يتوقؼ إلى القوؿ بأف التزاـ المديف في ىذه ا 1لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ ذىب بعض الفقو
عند استعمالو لكؿ الوسائؿ والطرؽ الممكنة مف أجؿ تحقيؽ الفيـ لدى الدائف لئلعبلـ المقدـ لو، لذلؾ 

التزاـ ببذؿ عناية، فيو ال ييدؼ إلى تحقيؽ ىدؼ فيـ ىذه المعمومات  بأنوفي ىذه الحالة  يكيؼ التزامو
ر البلزميف مف أجؿ الوصوؿ إلى ىذا ذ كؿ وسائؿ الحيطة والحذاتخايعتمد عمى ممف تمقاىا، ولكنو 

الدائف الذي يتمقى المعمومات يكوف حرا في توظيؼ المعمومات  ألف الغرض ببذؿ عناية الرجؿ العادي،
التي يتمقاىا بالشكؿ الذي يراه مناسبا لحاجتو ووضعو ماداـ أف المديف قد قدـ لو معمومات صحيحة ودقيقة 

بيف منو كميني محترؼ فيو ليس لو أف يحؿ محؿ المتعاقد معو وبذؿ في ذلؾ كؿ الحيطة والحذر المطمو 
في توظيؼ المعمومات المقدمة، كالشركة التي تعرض عمى المتعاقد معيا أجيزة إلكترونية متطورة وفعالة 
خاصة بنظاـ اإلنذار والحراسة ، فإنيا ال تعد مخمة بواجبيا إذا رفضت المؤسسة العميمة العرض الموجو 

 .2تحمؿ مخاطر التزود بنظاـ لئلنذار أقؿ فعالية وأقؿ تكمفةإلييا، مفضمة 
وبما أف التزاـ المديف بمدى فيـ الدائف لممعمومات المقدمة ىو التزاـ ببذؿ عناية فإف عبء إثباتو 
يقع عمى الدائف، فعمى فرض أف المديف بمغ كؿ المعمومات إلى الدائف، ولكف ىذا األخير لـ يستوعبيا 

  بيا وإثبات أف المديف لـ يستعمؿ كؿ الوسائؿ التي كانت تحت حوزتو مف أجؿ إعبلمجيدا، فيقع عميو 
أي أف خطأه في ىذا الفرض ىو سوء اختياره لموسائؿ المبلئمة لذلؾ، حيث يستطيع أف يثبت عمى سبيؿ 

الناجمة ج دوف اإلشارة إلى المخاطر و المثاؿ بأف المعمومات المقدمة لو لـ تكف سوى سرد لمكونات المنت
 عف استعمالو.

 ثالثا: االلتزام بإعالم المستيمك التزام بتحقيق نتيجة 

                                                           

1  - FABRE –MAGNAN ( Muriel), thèse précitée, p.406. 

2  - Com. 11juin 1985, RTD. civ.,  1986, p.340. 
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الفقو يذىب إلى اعتبار االلتزاـ باإلعبلـ التزاما بذؿ عناية فإف جانبا  الرأي الغالب في  إذا كاف
ومات إلى ، ويكوف االلتزاـ باإلعبلـ التزاما بتحقيؽ نتيجة نقؿ المعم1منو يرى بأنو التزاـ بتحقيؽ نتيجة

 الدائف بيا وضماف فيميا مف قبؿ ىذا األخير وليس بذؿ العناية في إيصاليا.
االلتزاـ باإلعبلـ في مجاؿ بيع أجيزة الكمبيوتر التزاما بتحقيؽ نتيجة  2وقد اعتبر القضاء الفرنسي

ختيار الجياز تتمثؿ في الوصوؿ إلى النتائج التي يبتغييا المشتري مف وراء شرائيا حيث يقع عمى البائع ا
عتبار االلتزاـ الو ، 3األنسب الستخدامات المشتري دوف الحاجة لقياـ ىذا األخير بإثبات خطأ البائع

 :منيا  مبرراتعدة  التزاما بتحقيؽ نتيجة باإلعبلـ
فرزىا أف حماية المستيمؾ في مواجية المخاطر التي تحيط بو مف جراء استيبلكو لممنتوجات التي أ -

الصناعي اليائؿ ال تتحقؽ في ظؿ اعتبار االلتزاـ باإلعبلـ الواقع عمى عاتؽ الميني التزاما ببذؿ التطور 
 -عناية، وذلؾ بالنظر إلى ما يمارسو ىذا التكييؼ مف التأثير عمى مسالة اإلثبات، حيث  يستطيع الميني

عناية المطموبة في تقديـ التخمص مف المسؤولية إذا تمكف مف إقامة الدليؿ عمى أنو قد بذؿ ال -في ظمو
المعمومات المتعمقة بمنتوجو، في حيف يقع عمى المستيمؾ المضرور عبء إثبات خطأ الميني في تنفيذ 

 ىذا االلتزاـ ، وكذا إثبات عبلقة السببية بيف ىذا الخطأ وما لحؽ بو مف ضرر.
ضماف العيب عف حماية ثر قصور أحكاـ إف نشأة االلتزاـ باإلعبلـ واكتسابو استقبلليتو عمى أ -

تقتضي أف تتجاوز الحماية المقررة لممستيمؾ في ظؿ األحكاـ المنظمة ليذا االلتزاـ تمؾ التي  ،المستيمؾ
توفرىا لو أحكاـ ضماف العيب، فإذا كاف المشتري يمتـز في دعوى الضماف بإثبات وجود عيب في المبيع  

دني، فميس مف المنطقي أف يثقؿ كاىؿ المستيمؾ مف التقنيف الم 379سابؽ عمى التسميـ وفقا لممادة 
ف الضرر الذي لحقو كاف بسبب أالدائف بااللتزاـ باإلعبلـ، بإثبات خطأ الميني في تنفيذ ىذا االلتزاـ، و 

 .ىذا الخطأ

                                                           

 .106مرجع سابؽ ، ص   ،عمي سيد حسف - 1
2-

 Tribunal de Lyon, 01mars1966, RTD civ. ,1966  , p. 821.
 

، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف التجاري، جامعة االلتزام باإلعالم قبل التعاقدعمي حسيف عمي،  - 3
 .128، ص 2011اليرموؾ، األردف، 
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وحسب رأينا الخاص فإف االلتزاـ باإلعبلـ يعد دائما التزاما بتحقيؽ نتيجة في عقود االستيبلؾ 
واالستفادة مف  السمعألنو ييدؼ إلى ضماف سبلمة المستيمؾ وحمايتو مف األضرار الناجمة عف استخداـ 

 .الخدمات، وقد كرست ىذه الحماية بمقتضى قوانيف حماية المستيمؾ
المتعمؽ بحماية  09/03مف القانوف رقـ  17ره فعبل المشرع الجزائري في المادة وىو ما أق       

المستيمؾ وقمع الغش التي تنص  عمى أنو: "يجب عمى كؿ متدخؿ أف يعمـ المستيمؾ بكؿ المعمومات 
  .المتعمقة بالمنتوج الذي يضعو لبلستيبلؾ بواسطة الوسـ ووضع العبلمات أو بأية وسيمة أخرى مناسبة "

وقد جعؿ المشرع بذلؾ عمـ الميني بالمعمومات محؿ العقد قرينة قانونية ال يمكف إثبات عكسيا   
حيث فرض االلتزاـ باإلعبلـ عمى عاتقو لضماف حماية المستيمؾ مف مخاطر السمع والخدمات المعروضة 

المادة  تقضي حيثفي السوؽ، فالنتيجة المرجوة مف وراء ىذا االلتزاـ ىي ضماف أمف وسبلمة المستيمؾ 
أف تكوف المنتوجات الموضوعة لبلستيبلؾ مضمونة وتتوفر عمى األمف  بضرورةمف القانوف السابؽ  09

بالنظر إلى االستعماؿ المشروع المنتظر منيا، وأف ال تمحؽ ضررا بصحة المستيمؾ وأمنو ومصالحو 
 .ف قبؿ المتدخميفوذلؾ ضمف الشروط العادية لبلستعماؿ أو الشروط األخرى الممكف توقعيا م

النص السابؽ فإف اليدؼ المرجو مف االلتزاـ باإلعبلـ ىو ضماف أمف وسبلمة  استنادا إلى و  
الميني كطرؼ متفوؽ في العقد بحكـ احترافو في  و وبيفتحقيؽ المساواة في العمـ بينالمستيمؾ مف خبلؿ 

إرادتو حوؿ المعمومات المتعمقة  مف ينورإلى يحتاج  اضعيف االمستيمؾ طرف بينما يظؿممارسة نشاطو، 
بيذا العقد، فيو يقدـ عمى إبرامو مع جيمو المسبؽ والمشروع بالبيانات والمعمومات األساسية المتعمقة 
بمواصفات السمع والخدمات وخصائصيا األساسية وبمدى تطابقيا وتبلؤميا مع رغباتو التي يسعى إلى 

يف الطرفيف ىو المبرر األساسي لفرض ىذا االلتزاـ خاصة في وبالتالي فإف عدـ المساواة بيف ىذ ،تحقيقيا
 كما ىو الحاؿ بالنسبة مف جية أخرى  و بقطاع الخدمات مف جية  لحؽ بالسمعذي اليائؿ ال ظؿ التطور

 معمميات البنكية والتأميف.ل
لذلؾ تتجو اإلرادة التشريعية إلى تعزيز الحماية المقررة لممستيمؾ باعتباره شخصا عاديا 

(profane أي الشخص الذي ال يعمـ أو الجاىؿ )(ignorant)   الذي يجيؿ ما يقدـ عميو في مجاؿ التعامؿ
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ألنو يتصرؼ في مجاؿ ليس لو صمة مباشرة بنشاطو فيضع  1(non professionnel)فيعتبر غير محترؼ 
كؿ ثقتو في شخص الميني ويفوض أمره إليو، لذلؾ يتعيف عمى ىذا األخير أف ال يخيب ىذه الثقة وأف ال 
يستغؿ تفوقو المعرفي ومركزه االقتصادي لترجيح الكفة لو في مجاؿ االلتزامات التعاقدية بما يحقؽ 

المعرفة  العمـ و إال بإعبلـ الطرؼ اآلخر لكي يكوف في نفس المستوى مفمصالحو، وال يتأتى ذلؾ 
 .2لديو يفالمتوافر 

ونظرا لبلعتبارات السابقة وتماشيا مع ضرورات حماية المستيمؾ في أمنو وسبلمتو تبدو الحاجة 
ألخير يجعؿ ممحة العتبار االلتزاـ باإلعبلـ التزاما بتحقيؽ نتيجة وليس ببذؿ عناية ألف القوؿ بالوصؼ ا

منو التزاما دوف فائدة، عمى اعتبار أف أمف وسبلمة المستيمؾ نتيجة ينبغي تحقيقيا، وليست غاية تبذؿ 
عمى عاتؽ الميني في ىذه الحالة يقع  ف عبء اإلثبات أالعناية البلزمة لموصوؿ إلييا، أضؼ إلى ذلؾ 
وال يستطيع نفي مسؤوليتو إال بإثبات السبب   ،عبلـباإلالذي يجب عميو إثبات أنو قاـ بتنفيذ التزامو 

 األجنبي.

 انيــــــــــالمطمب الث

 المــــــــــــزام باإلعــــــــام االلتـــــــــــأسس قي

 استند إليياأىـ األسس التي إلى  تجدر اإلشارةاالستقبللية التامة لبللتزاـ باإلعبلـ  إلبرازتكممة  
لـ يظير إلى الوجود كالتزاـ األخير االلتزاـ، وبما أف ىذا ىذا  لتأسيسالفقو والقضاء خاصة الفرنسييف 

مستقؿ إاّل في السنوات األخيرة مع تطور حركة حماية المستيمؾ، فإف البحث عف ىذه األسس سيكوف 
الخاصة المتضمنة في قوانيف ( ثـ في القواعد الفرع األولبداية ضمف القواعد العامة في القانوف المدني )

 (.الفرع الثانيحماية المستيمؾ )

 الفرع األول: أسس االلتزام باإلعالم في القواعد العامة

                                                           

 .53، مرجع سابؽ، ص نطاق عقود الخدماتااللتزام بالنصيحة في بودالي محمد،  -1
 .264سابؽ، ص  مرجعقرواش رضواف،   -2
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بالرغـ مف أف القانوف المدني ال يحتوي عمى مبدأ عاـ لتكريس االلتزاـ باإلعبلـ في العقود، إاّل أنو 
يجد أساسو في مبدأ الذي  ة لقياـ ىذا االلتزاـ،يمكف االستناد إلى عدة أحكاـ تشير ولو بصفة غير مباشر 

أف ( كما يمكف أوالمساعدة وتعاوف بيف المتعاقديف في إبراـ العقد وتنفيذه ) وما يقتضيو مف حسف النية 
 (.ثانياعدـ كفاية نظرية صحة وسبلمة الرضا ) إلىااللتزاـ باإلعبلـ  يستند

 أوال: استناد االلتزام باإلعالم إلى مبدأ حسن النية 

أحد المتعاقديف  األخبلقية التي تفرض عمى المبادئيستند االلتزاـ باإلعبلـ بالدرجة األولى إلى 
التزاما ايجابيا بإعبلـ الطرؼ اآلخر بكؿ ما يقتضيو التعاقد، وىذا يدخؿ ضمف ما يعرؼ بالتعاوف بيف 

 تحولت إلىؾ عبلقة مباشرة بيف القانوف واألخبلؽ، فكثير مف القواعد األخبلقية ىنا ، إذ أف1المتعاقديف
تقرير االلتزاـ  أف مبادئ قانونية وأىميا مبدأ حسف النية في المعامبلت وخاصة إبراـ العقود، وماداـ

عادة التوازف المفقود ل يذا باإلعبلـ عمى عاتؽ أحد المتعاقديف في العقد ىو حماية لمطرؼ الضعيؼ وا 
العقد، فإف الفقو اعتبر أف أىـ أساس لقياـ االلتزاـ باإلعبلـ ىو أساس أخبلقي ترجـ قانونا في مبدأ حسف 

 فالذي يقتضي مف المديف عدـ إخفاء معمومات جوىرية ال يمكف لم (l’obligation de bon foi)النية 
 تعاقد معو أف يتوصؿ إلييا بعممو الخاص، كما يقتضي منو أال يقدـ لو معمومات كاذبة أو غير صحيحة 

وفي ىذا اإلطار ذىب جانب مف الفقو الفرنسي إلى القوؿ بأف حسف النية التزاـ تقميدي في قانوف  
ا المبدأ  وسيمة ، وبذلؾ يعد ىذ2العقود يقتضي أف يتـ التصرؼ بحسف نية أي أف يكوف صادقا وأمينا

 لمفرد الشخصي وأ النفسي العنصرىما عنصريف ىذا المبدأ   يتضمف ما وعادة ،3لتحقيؽ العدالة العقدية

                                                           

 لمزيد مف التفصيؿ في استناد االلتزاـ باإلعبلـ لممبادئ األخبلقية أنظر:  - 1

- MAHI-DISDET (Djamila), L'obligation d'information dans les contrats du commerce électronique, Thèse 

Présentée pour obtenir le grade de Docteur en droit, université d'Avignon et des pays de Vaucluse, 2011, p.3 et 

S. 

2- FABRE-MAGNAN (Muriel), thèse précitée, p. 42. 

3- FRELETEAU (Barbara ), Devoir et incombance en matière contractuelle, Thèse de doctorat  en droit privé 

et sciences criminelles, université de Bordeaux, 2015, p.32. 
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لذىنية التي يكوف عمييا أثناء التعاقد عمى نحو والحالة ا ،لو باالعتقاد الداخمي جوىريا ارتباطا رتبطي الذي
 ػوأالموضوعي  العنصر و ،يتعامؿ مع مصالحو قد يحممو عمى عدـ مراعاة مصالح الطرؼ األخر كما

ويعرؼ مبدأ حسف النية تبعا لذلؾ  ،الفردية األخبلؽ مف بدال المجتمع قيـينصرؼ  إلى  الذي األخبلقي
 كما ،1بأنو اإلخبلص والتفاني في تنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو ومراعاة مصالح الطرؼ اآلخر عند التعاقد

واجب تقديـ  ،النزاىةبااللتزاـ  ،االلتزاـ باألمانة :عدة مبادئ قانونية منياينطوي ىذا المبدأ العاـ عمى 
 .2االلتزاـ بالتعاوف ،المعونة أو المساعدة

  (L’obligation de loyauté)االلتزام باألمانة:  -1

لى حسف النية التعاقدي عند              وىو التزاـ يشير إلى الصدؽ قبؿ التعاقدي عند تكويف العقد وا 
وبموجب ىذا االلتزاـ يمتنع المديف عف القياـ بأي عمؿ مف شأنو أف يعيؽ الدائف في تحقيؽ  ،3 تنفيذه

 مصالحو المرجوة مف التعاقد.

  (L’obligation d’honnêteté)النزاىة: بااللتزام  -2

والذي يعد تعبيرا غير شائع االستعماؿ في االصطبلح القانوني، وقد أشار إليو القضاء الفرنسي         
في أحد أحكامو بالقوؿ أف حسف النية التعاقدي يضيؼ واجبا أصميا بالشرؼ والنزاىة يستوجب إعبلـ 

                                                           

1
"، مجمة العقد عمى التفاوض مرحمة في النية بمبدأ حسن المقارنة القانونية األنظمة التزام مدى فياض محمود،" - 

، ص 2013، أفريؿ  54والعشروف العدد  السابعة المتحدة، السنة العربية اإلمارات القانوف، جامعة كمية والقانوف، الشريعة
 ، وأنظر كذلؾ لمزيد مف التفصيؿ: 230

-LEFEBVRE (Brigitte)"La bonne foi : notion protéiforme, Revue de droit de l'Université de SHERBROOKE                                                                                     

(RDUS), volume 26, année 1996, p.324.  

2- FRELETEAU (Barbara ), Thèse  précitée, p.03 et S. 

3- V. Vocabulaire juridique, association. H. CAPITANT, Publie sous la direction de G. CORNU. PUF, Op.cit.,  

p.488. 
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في العقد، وال  ( بكؿ الوقائع واألحداث الخاصة التي تيمو أو تفيدهLe cocontractant)المتعاقد اآلخر 
 .1تعاقد أف ييمؿ ذلؾ الواجب فيترؾ المتعاقد اآلخر لمحظ في اكتشافياميجوز لم

المتعمؽ بالقواعد المطبقة  02/ 04مبدأ النزاىة في القانوف رقـ  إلىوقد أشار  المشرع الجزائري         
عمى الممارسات التجارية عندما قاـ بتسمية الباب الثالث منو بنزاىة الممارسات التجارية تناوؿ فيو منع 
الممارسات التي تمس بيذا المبدأ  وىي الممارسات التجارية غير الشرعية ، ممارسة أسعار غير شرعية 

 .الممارسات التعاقدية التعسفية والممارسات التجارية غير النزيية، ، سات التجارية التدليسيةالممار 

 

 

 ( L’obligation de l’ assistance)واجب تقديم المعونة أو المساعدة:  -3

، حيث تفترض 2ىو التزاـ يقتضي تقديـ مساعدة مادية أو معنوية لشخص ما في ضيؽ أو شدةو 
األخبلقية في مجاؿ التعاقد أف يقـو المتعاقد بتقديـ المساعدة لمف سيتعاقد معو عف طريؽ تزويده الواجبات 

 .بالمعمومات اليامة والضرورية التي يحتاجيا

 ( L’obligation de coopération)االلتزام بالتعاون:  -4

بموجب  بينيما ةالمتقارب واألىداؼلممصمحة المشتركة  ابيف المتعاقديف تحقيقيقوـ واجب التعاوف        
 .ويشكؿ عمبل مشتركا بيف أطراؼ العقد، ويسود في مرحمة تكوينو وتنفيذه ،3العقد

                                                           

1- CA de paris, 21 Novembre 1975 D. 1976 Somm., p.50. 

2- V. Vocabulaire juridique, association. H. CAPITANT, ouvrage précité, p.72. 

3- MESTRE (Jacques), " D’une exigence de bonne foi à un esprit de collaboration", RTD civ, 1986,  p.101. 
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ويقتضي ىذا المبدأ اتخاذ كافة السموكات والتصرفات لخدمة المصمحة التعاقدية المشتركة مف         
 قانونية حماية عف الباحثة المتعاقدة ؼااألطر  بيف وتقارب تكامؿ عامؿ العقد ليصبح، 1جانب طرفي العقد

 .2بذلؾ لمقياـ واالقتصادي القانوني المجاؿ في المناسبة الوسيمة يعتبر الذي العقد خبلؿ مف

يمثؿ االلتزاـ بالتعاوف التزاما بالمساعدة والمعاممة بالمثؿ بيف المتعاقديف، وأصبح يشكؿ مظيرا  كما      
مف مظاىر التضامف العقدي بحيث يجعؿ مف العبلقة العقدية عبلقة إنسانية، ألنو يوجو المتعاقديف إلى 

عدة الغير دوف البحث عف الحوار والمشاركة والتعاوف والمساعدة المتبادلة، التي تعني قياـ الشخص بمسا
تحقيؽ مصمحة لنفسو، وبالتالي ينشأ عمى عاتؽ الدائف التزاـ بتسييؿ تنفيذ العقد في الحدود التي يممييا 
العرؼ وحسف النية، ومف أىـ مظاىر التضامف العقدي التزاـ أحد المتعاقديف بإعبلـ الطرؼ األخر 

شعاره بكؿ حادث ييمو لتنوير رضاه مف أجؿ إبراـ ا لعقد وتنفيذه عف عمـ ومعرفة، والتزامو في حالة وا 
 .3جيمو بيذه المعمومات باالستعبلـ عنيا 

إف االلتزامات سالفة الذكر تعد تطبيقا صريحا لمبدأ حسف النية في التعامؿ وتعتبر واجبات         
( Riper)أخبلقية تسعى القوانيف الوضعية إلى تضمينيا في القواعد القانونية، حيث يقوؿ الفقيو الفرنسي 

يييئ القانوف  إذقية عمى االعتبارات األخبل أف االلتزاـ باإلعبلـ في العقود قد ارتكز في نشأتو وتطوره
دراجيا في االلتزامات المدنيةمنو  الوسائؿ العديدة رغبة   .4في إدخاؿ القاعدة األخبلقية وا 

                                                           

 .169خالد جماؿ أحمد، مرجع سابؽ، ص  -1

جامعة  الحقوؽ، كمية لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف، أطروحة العقد، نشأة عند العقدي التوازنعسالي عرعارة،  -2
 .215ص ،2015-2014،  السنة الجامعية 1الجزائر

االلتزام باإلعالم في ، وأنظر كذلؾ: الجعيدي محمد عمر القذافي إمدلمة، 22- 21حامؽ ذىبية، مرجع سابؽ، ص -3
 .64، ص 2013كمية الحقوؽ، جامعة عيف شمس،  مصر، مقارنة، رسالة دكتوراه،، دراسة االلكترونية العقود

 .170، ص خالد جماؿ أحمد، مرجع سابؽ -4
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 ويذىب رأي آخر في الفقو الفرنسي عند تبريره لضرورة مراعاة القواعد األخبلقية في مجاؿ التعامؿ       
التفاوت الموجود بيف األفراد، وألنيـ ليسوا في مرتبة واحدة إلى القوؿ " ماداـ يتعذر عمينا إزالة أو إخفاء  

مف حيث القوة، فإنو يكوف مف الضروري االعتراؼ ليذه القواعد األخبلقية بتيذيب العقود والحيمولة دوف 
استغبلؿ اإلنساف ألخيو اإلنساف تأكيدا لؤلمانة والصدؽ في التعاقد، وىو ما ترجـ في العصر الحديث 

مف خبلؿ سف قوانيف خاصة بحماية المستيمؾ واتجاه   1ماية الطرؼ األضعؼ في العقدبظيور مبدأ ح
 .2القضاء إلى إعماؿ ىذا المبدأ متخميا بذلؾ عف دوره التقميدي السمبي

وبما أف حسف النية يقتضي مف المتعاقد النزاىة واألمانة ومحاولة مساعدة الغير ومعاونتو فإنو 
 107/1 بمقتضى المادة لمدني الجزائرياالتقنيف  ة ومنياالمدني اتالتقنينقاعدة قانونية في نصوص أصبح 

 ."يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمؿ عميو وبحسف نية ..." :التي تقضي بأنو منو

يثور التساؤؿ في ىذا الصدد حوؿ مدى إمكانية امتداد حسف النية الذي يسود مرحمة تنفيذ العقد 
إلى مرحمة تكوينو أي مرحمة المفاوضات، والذي يطمؽ عميو الفقو الفرنسي مبدأ حسف النية قبؿ التعاقدي 

(la bonne foi précontractuelleحيث ال يمكف ليذا المبدأ أف يؤتي أثره األخبل ) قي في مجاؿ الروابط
التعاقدية إال مف خبلؿ فرضو عمى األطراؼ المتفاوضة مف أجؿ التعاقد، ومف ثـ سيجد كؿ طرؼ سندا 

يفرض ىذا المبدأ عمى  وحسف النية عند التفاوض،  يقتضييافي مساءلة مف يخالؼ االلتزامات التي 
د الء كؿ منيما لآلخر بالتفاصيؿ كافة حوؿ الطرفيف واجب القياـ بعمؿ ايجابي يتمثؿ في التعاوف بينيما وا 

بما يكوف لو الرضا المستنير بالتعاقد أو يقوده إلى قناعة تامة بالعدوؿ عف المفاوضات  ،العقد المراد إبرامو
 .3عمى اعتبار أف التعاقد ليس في مصمحتو

                                                           

1 - Le principe de la protection de la partie la plus faible dans le contrat .  
2- FABRE-MAGNAN (Muriel), thèse précitée, p.p. 43-44. 

، مجمة أثر موضوعية اإلرادة التعاقدية في مرحمة المفاوضاتأكـر محمود حسيف البدو، محمد صديؽ محمد عبد اهلل،  -3
 .409ص ، 2011 ،16، السنة 49، العدد 13الرافديف لمحقوؽ، المجمد 
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التعاقد المزمع إبرامو فإذا لـ يقـ أحد المتعاقديف بإعبلـ الطرؼ اآلخر بالمعمومات الضرورية حوؿ         
مف التقنيف المدني  1134عميو المادة  تنص كانت اعتبر ذلؾ إخبلال بمبدأ حسف النية عمى النحو الذي

أف استمزاـ حسف النية قاصر عمى مرحمة بالفرنسي، ورغـ أف صياغة المادة السابقة قد توحي في ظاىرىا 
 .تنفيذ العقد
التوسع في تفسير المادة السابقة باإلشارة ضرورة ب إلى القوؿ بإال أف بعض الفقو الفرنسي يذى        

حسف النية ال ينحصر تطبيقو في مرحمة تنفيذ العقد فحسب بؿ يمتد إلى جميع مراحمو بما في  أبدمف أ إلى
 وىو ما ،1وحدة واحدةكذلؾ مرحمة التفاوض ومرحمة اإلبراـ، وما يبرر ىذا التوسع أف العقد ينظر إليو 

التي تستوجب  منو  1104دني بموجب  المادة ملاالمشرع الفرنسي أخيرا في تعديؿ التقنيف استجاب  إليو 
 .2توافر حسف النية عند تكوف العقد وعند تنفيذه

باإلضافة إلى النصوص ":  بأنو 3في أحد قراراتيا قبؿ ذلؾ قضت محكمة استئناؼ باريس قد و
التعاقد واجبا مكمبل بالصدؽ واألمانة يتمثؿ في إدالء أحد المتعاقديف القانونية يفرض حسف النية في 

 ."لمطرؼ اآلخر حتى قبؿ انعقاد العقد بكؿ المعمومات التي تيمو
وبيذا نجد أنو بعدما كاف المفيوـ التقميدي لمبدأ حسف النية ذو طبيعة سمبية يتمثؿ في عدـ الغش 

حاضر ذو طبيعة إيجابية مف شأنو أف يؤسس لممسؤولية والخداع أو التضميؿ، فإنو أصبح في الوقت ال
 باالستناد إلى وجوب قياـ المعامبلت عمى األمانة واألخبلؽ والثقة.

كما أف سيادة مبدأ حسف النية بيذا المفيوـ االيجابي في مرحمة المفاوضات سيقمؿ مف حدوث   
يف عمى المتفاوض اإلفضاء إلى المنازعات في مرحمة تنفيذ العقد، خاصة وأف مف مقتضياتو أنو يتع

                                                           

1- MESTRE ( J.)," L’exigence de bonne foi dans la conclusion du contrat", RTD civ., 1989,p. 739. 

2- Article 1104 du Code civil  français  Dernière modification de 01 janvier 2017, publié 

sur : (http :www.legifrance.gouv.fr) ,  dispose que :  "  Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de 

bonne foi " . 
3 - 

 CA. de paris, 21 novembre 1935, D., 1976. P 50. 
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الطرؼ اآلخر بكؿ ما لديو مف بيانات ومعمومات تتعمؽ بالعقد موضوع التفاوض، ما دامت ليا أىميتيا 
 .1في التعاقد حتى يتسـ التفاوض بالشفافية ويرتكز عمى المصارحة والمكاشفة

عاقدي يجد أساسو في مبدأ حسف النية وقد ذىب غالبية الفقو إلى القوؿ بأف االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ الت       
قبؿ التعاقدي الذي يفرض أثناء مرحمة المفاوضات التزاما ايجابيا بالصدؽ واألمانة، وأف التزاـ المتعاقديف 

وجود االلتزاـ باإلعبلـ بوضوح مدى تأثير  يعكس بالقواعد األخبلقية يوجب التعاوف والتضامف بينيما، و
 .2لعقودالقيـ األخبلقية عمى قانوف ا

وبما أف العقد يمثؿ تبادؿ التعبير عف إرادتيف متطابقتيف، فإنو يستمـز لكي يحدث ىذا التعبير        
اإلرادي أثره القانوني أف تكوف اإلرادة حرة وخالية مف العيوب، و ال يتأتى ذلؾ إال إذا كانت محيطة 

في ىذه الحالة شرط مف شروط تكويف الرضا بالمعمومات المتعمقة بيذا العقد، ومنو يعد االلتزاـ باإلعبلـ 
 .الذي يعد أحد أركاف قياـ العقد

" أنو ليس ىناؾ تعارض  Les obligations"في كتابو االلتزامات  "Stark"ويرى الفقيو الفرنسي         
بيف مبدأ الحرية التعاقدية أو سمطاف اإلرادة وضرورة قياـ مبدأ حسف النية قبؿ التعاقدي، واعتبار اإلخبلؿ 
بو خطأ يوجب المسؤولية، بؿ عمى العكس مف ذلؾ فإف مبدأ الحرية التعاقدية يمـز كؿ مف المتعاقديف 

 .3إبراـ العقد دووجوب توافر الثقة عن مراعاة  مبدأ حسف النية

وقد أيد القضاء الفرنسي في العديد مف أحكامو ىذا االتجاه واستند إلى مبدأ حسف النية كأساس        
لمساءلة الطرؼ الذي أخؿ بالتزامو قبؿ التعاقدي باإلعبلـ حيث ذىب في إحدى القضايا إلى القوؿ بأنو: 

                                                           

 .410ص مرجع سابؽ،  ،أكـر محمود حسيف البدو، محمد صديؽ محمد عبد اهلل -1
 نقبل عف: 203 – 202عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابؽ ص  -2

- RIPER (G.), La Règle morale dans les obligations civiles en droit français, LGDJ 4
eme

 éd, 1949, p.1 et S. 

 .63نزيو محمد الصادؽ الميدي، مرجع سابؽ، ص  -3
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كافة البيانات والمعمومات التي "إعماال لمبدأ حسف النية قبؿ التعاقدي يمتـز البائع بأف يفضي لممشتري ب
 . 1تعتبر عناصر تقدير يتوقؼ عمييا رضاه بالعقد

مف التقنيف المدني  16022وحسب رأينا الخاص نجد أف ىذا الحكـ ما ىو إاّل تطبيقا لنص المادة        
 :مف التقنيف المدني الجزائري والتي تقضي بأنو 352نص المادة  مفالتي تقترب في مضمونيا الفرنسي 

"يجب أف يكوف المشتري عالما بالمبيع عمما كافيا، ويعتبر العمـ كافيا إذا اشتمؿ العقد عمى بياف المبيع 
ذا كانت ىذه القاعدة تتعمؽ بعقد البيع فقط فإنيا تدؿ  وأوصافو األساسية بحيث يمكف التعرؼ عميو ...". وا 

مى أف المشرع قد كرس التزاما عاما باإلعبلـ عمى عاتؽ البائع بمجرد  إخفائو لؤلوصاؼ األساسية ع
 لمشيء المبيع.

وتجسد المادة سالفة الذكر مبدأ حسف النية الذي يجب أف يسود الفترة السابقة عمى التعاقد، حيث        
ال أعتبر دوف جدوى ألنيا المرحمة  ،رحمةاستمـز المشرع ضرورة تقديـ العمـ الكافي بالمبيع في ىذه الم وا 

العمـ يتطابؽ مع  ىذا  التي يتحدد فييا الرضا البلـز لتكويف العقد، ومنو اليدؼ الذي يرجى مف فرض
المغزى الذي يرمي إليو االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقدي والذي يعد تطبيقا  حيا مف تطبيقات مبدأ حسف 

 النية قبؿ التعاقدي.

ف يكوف أساسا لبللتزاـ باإلعبلـ  ما ينبغي أف أو الذي يصمح بالسابؽ مبدأ الا نجد مف تطبيقات كم       
يتوافر مف أمانة وثقة بيف المتعاقديف وفقا لمعرؼ الجاري في المعامبلت، وال شؾ أف مف مظاىر تمؾ 

                                                           

1
 "-  La bonne foi du vendeur consiste à fournir à l’autre partie les éléments d’ appréciation dont dépend son 

consentement " ; V. ; Tribunal d’Asiens, 5 février.1964, Gaz. Pal., 1964-1. 421. 

2-  Article 1602/1   du code civil français  dispose que :" Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il 

s'oblige". 
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حوؿ العقد المراد  األمانة و الثقة ضرورة إعبلـ المتعاقد لؤلخر بكؿ ما يحتاجو مف بيانات و معمومات
 .1إبرامو

 إلعادة وسيمة بذلؾ وىو ،العقد حؿار م لكؿ شامبل النّية حسف مبدأعتبارات السابقة يظؿ لبلونظرا        
 مف ؿيجع أخبلقي سموؾ تقتضي إيجابية ماتاالتز  ويقرر سمبية ماتاز الت يفرض وىو العقدي التوازف
 2.التعاقدية العدالة إلرساء أداة التعاقدية العبلقة

    ثانيا: أساس االلتزام باإلعالم باالستناد إلى عدم كفاية نظرية صحة وسالمة الرضا

مف المتفؽ عميو أف نظرية التراضي تمثؿ ركنا جوىريا وأساسيا لصحة العقد الذي يمـز النعقاده وجود      
ا مف العيوب وبصفة خاصة رضا حر مستنير عمى نحو كاؼ، وذلؾ ال يتأتى إال إذا كاف ىذا الرضا خالي

 .الغمط والتدليس

ويثور التساؤؿ في ىذا المقاـ عف مدى كفاية نظرية صحة وسبلمة الرضا في توفير الحماية         
البلزمة لممتعاقد إذا ما شاب رضاه عيب مف عيوب اإلرادة أو أخفي عنو أمر مف األمور التي توجب 

الخفية، أو ضماف التعرض أو االستحقاؽ( وبعبارة أخرى ىؿ ضماف العيوب ب تعمؽ األمرالضماف ) سواء 
يمكف القوؿ أنو ال توجد ضرورة تستوجب إعماؿ االلتزاـ باإلعبلـ في المرحمة السابقة عمى التعاقد كالتزاـ 

عمى أساس االكتفاء بنظرية صحة وسبلمة التراضي باعتبارىا تتبمور في ىذه  ؟مستقؿ في مجاؿ التعامؿ
وقع المتعاقد في غمط في صفة جوىرية في الشيء محؿ التعاقد ولـ يقدـ لو الطرؼ اآلخر المرحمة فإذا 

إعبلما بشأنو، يمكنو أف يطالب بإبطاؿ العقد لمغمط وكذلؾ الحاؿ إذا ما دلس عميو أو أخفيت عنو 
 معمومات ضرورية أو استعممت ضده حّيبل تدليسية أدت بو إلى الوقوع في الغمط.

                                                           

"إذا كاف ىناؾ محؿ لتفسير العقد، فيجب البحث عف  عمى أنو:مف التقنيف المدني الجزائري  111/2حيث تنص المادة - 1
النية المشتركة لممتعاقديف دوف الوقوؼ عند المعنى الحرفي لؤللفاظ، مع االستيداء في ذلؾ بطبيعة التعامؿ، وبما ينبغي أف 

 .يتوافر مف أمانة وثقة بيف المتعاقديف، ووفقا لمعرؼ الجاري في المعامبلت"

 .206، صمرجع سابؽ العقد، نشأة عند العقدي نالتوازعسالي عرعارة،  - 2
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التساؤؿ المطروح يمكف القوؿ أنو قد ثبت في الواقع العممي عجز الوسائؿ التقميدية  إجابة عمى       
 :1لحماية التراضي وذلؾ لؤلسباب التالية

نظرية الغمط والتدليس فإف عميو أف يثبت وقوعو في   التي تقررىاأف المتعاقد كي يستفيد مف الحماية  -
مف التقنيف المدني الجزائري( كما عميو أف يثبت  82 اغمط في صفة جوىرية في الشيء محؿ التعاقد )م

اتصاؿ ذلؾ بالمتعاقد اآلخر، ويضاؼ إليو في مجاؿ التدليس إثبات نية التضميؿ إاّل أنو في التطبيؽ 
 يصعب أو يتعذر إثباتيا. العممي نجد أف ىذه األمور نفسية في الغالب

د رضا الطرؼ المقبؿ عمى التعاقد يبرز لنا وبما أف الغمط والتدليس ليما كبير األثر في إفسا        
وبوضوح الدور الكبير الذي يمكنو أف يمعبو االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقدي في التقميؿ مف فرص الوقوع في 

مف جية أخرى حيث أف  تيماالغمط والتدليس مف جية، ودوره في معالجة أسباب القصور التي تعتري نظري
إلى الكشؼ عف كؿ المعمومات التي تتصؿ بموضوع التعاقد المزمع إبرامو فرض مثؿ ىذا االلتزاـ يؤدي 

دراؾ كامميف.  مما يساعد المتعاقد في تحديد موقفو منو عف وعي وا 

ويرى القضاء الفرنسي أف رضا المتعاقد يكوف متبصرا بدرجة كافية عندما تتحقؽ لديو المعرفة 
 الشاممة بكؿ المعمومات المرتبطة بالعقد أثناء مرحمة المفاوضات عمى نحو يفتح لو الطريؽ نحو إبراـ ىذا 

 . 2العقد أو التراجع عنو

وبمقتضى مبدأ حسف النية في إبراـ العقود يكوف االلتزاـ باإلعبلـ شامبل وذلؾ بذكر مزايا العقد 
وفوائده، وبالمقابؿ ذكر عيوبو ومساوئو بالقدر الذي يتيح لممتعاقد اتخاذ قراره بحسب المصمحة التي 

وىو ما سبقت ، 3آلخريتوخاىا مف خبلؿ المعمومات الجوىرية التي يتضمنيا اإلعبلـ الصادر مف الطرؼ ا
اإلشارة إليو عند الحديث عف خصائص االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقدي بأنو يمعب دورا وقائيا يخولو 
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2- ALLISSE  )Jean(, L’obligation de renseignements dan les contrats, Thèse précitée, p.142. 
 .132خالد جماؿ أحمد، مرجع سابؽ، ص  -3
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المحافظة عمى العقد وحمايتو مف دواعي اإلبطاؿ، وذلؾ بتوفير وسائؿ العمـ والمعرفة لممتعاقد مف خبلؿ 
 ما يحتاجو مف معمومات ضرورية تؤدي إلى سبلمة إرادتو.

وتكممة لمقصور الوارد في نظرية الغمط يمكف القوؿ أف أحكاـ الغمط الواردة في التقنيف المدني )ما 
طمب إبطاؿ العقد، ولمقاضي أف يحكـ لو بذلؾ إذا ما توافرت شروطو ولكف  وتتيح لممتعاقد الواقع في 1(81

اـ باإلعبلـ نجده يكمؿ في ىذه ال يجوز لو طمب التعويض باإلضافة إلى اإلبطاؿ، و باالستناد إلى االلتز 
الحالة نظرية الغمط، فإذا تمكف المتعاقد الذي شاب رضاه ىذا العيب أف يثبت أنو وقع فيو بسبب عدـ 
إفصاح الطرؼ اآلخر لو عف بيانات أو معمومات تدخؿ في نطاؽ ىذا االلتزاـ، فإف لو الحؽ في المطالبة 

 .2بالتعويض

لنقض الفرنسية بإبطاؿ عقد بيع سيارة مستعممة عمى أساس وقوع وتطبيقا لذلؾ قضت محكمة ا       
المشتري في غمط جوىري مع الحكـ عمى البائع بالتعويض استنادا لكونو بائع سيارات محترؼ كاف عميو 

 .3تنوير إرادة المشتري ببعض الشروط والبيانات المتعمقة بالعقد، والتي مف شأنيا منع الوقوع في الغمط

لعيب التدليس فإف االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقدي يمكف أف يكوف أساسا لمبطبلف في حالة أما بالنسبة  -
الكتماف التدليسي واألصؿ أف الكتماف ال يعّد تدليسا ما لـ تصاحبو نية التضميؿ، وىو المقتضى 

سا مف التقنيف المدني الجزائري، التي تنص عمى أنو:"ويعتبر تدلي 86/2لمنصوص عميو في المادة ا
السكوت عمدا عف واقعة أو مبلبسة إذا ثبت أف المدلس عميو ما كاف ليبـر العقد لو عمـ بتمؾ الواقعة 

 أو ىذه المبلبسة".

عتبار السكوت تدليسا ال اأساسيعد ويرى الفقو المصري الحديث أف االلتزاـ قبؿ التعاقدي باإلعبلـ        
تطبيقا لنص  ،عمى الطرؼ العالـ بيا أف يفضي بيا حينما يرد عمى واقعة أو مبلبسة ىامة كاف يتعيف

                                                           

 المصري.مف التقنيف المدني  120وتقابميا المادة  -1
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ف تكتـ المعمومات أل ،قانوني أو تنفيذا لشرط وارد في العقد، أو إعماال لمبدأ حسف النية في المعامبلت
التي يجيميا الدائف في االلتزاـ باإلعبلـ والتي لو عمـ بيا لما أقدـ عمى التعاقد أو تعاقد بشروط مختمفة 

 .الطرؽ االحتيالية التي تكوف الركف المادي لمتدليس الذي يعيب اإلرادةيعتبر أحد 

وبالرغـ مف ىذا التماثؿ بيف االلتزاـ باإلعبلـ عف طريؽ الكتماف وبيف التدليس المؤدي لمبطبلف         
رادة، النسبي لمعقود، إاّل أف االلتزاـ باإلعبلـ يظؿ في ىذه الحالة مستقبل عف غيره مف نظريات عيوب اإل

ألف الكتماف حتى يمكف اعتباره تدليسا يحتاج إلى إثبات العنصر المعنوي المتمثؿ في نية التضميؿ، لكف 
اعتبار أف  عمىاالستقبللية الذاتية لبللتزاـ باإلعبلـ تغني عف العنصر المعنوي في نظرية التدليس 

دائف وىو غالبا المستيمؾ مف المطالبة المتعاقد قد أخؿ بالتزامو بمجرد تكتـ المعمومات مما يمكف الطرؼ ال
 .1بإبطاؿ العقد أو المطالبة بالتعويض دوف أي ضرورة إلى إثبات نية التضميؿ

أما فيما يخص نظرية الضماف فإف ىناؾ تداخبل بيف أحكاميا وأحكاـ االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقدي 
قا بإخفاء معمومات تتعمؽ بعيب في محؿ في عقد البيع، وذلؾ عندما يكوف عدـ تنفيذ ىذا االلتزاـ متعم

ف ضماف عومسؤوليتو العقدية   العقد، فتقوـ في ىذه الحالة مسؤولية المديف بااللتزاـ باإلعبلـ مف جية
العيب الخفي مف جية أخرى، باإلضافة إلى ذلؾ فإنو إذا كاف عدـ صبلحية الشيء محؿ التعاقد ألداء 

بدعوى الضماف، فإنو كذلؾ سببا لرجوع المشتري عمى البائع الغرض المخصص لو يعّد سببا لمرجوع 
 بالتعويض استنادا إلى إخبلؿ البائع باإلعبلـ إذا رتب ذلؾ ضررا.

بإعبلـ  خيراألأضؼ إلى ذلؾ أف البائع ال يمـز بالضماف إاّل إذا كاف العيب خفيا، فإذا قاـ ىذا         
أصبحت ىذه العيوب  ظاىرة غير خفية   والموجودة في  المشتري بكافة أوصاؼ المبيع ومف بينيا العيوب

 . 2فبل يمتـز البائع بالضماف بشأنيا

                                                           

دار النيضة العربية،القاىرة  الحماية الخاصة لرضا المستيمك في عقود االستيالك،  حسف عبد الباسط جميعي، 1-
 .26ص ، 1996
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 الفرع الثاني: أساس االلتزام باإلعالم استنادا إلى القواعد الخاصة

     مف بيف األسس الجوىرية التي يقوـ عمييا االلتزاـ باإلعبلـ عدـ المساواة في العمـ بيف
أدى بالتشريعات الحديثة المتعمقة بحماية المستيمؾ ومنيا التشريع الجزائري إلى  ( مّماأوال) المتعاقديف

إدراؾ أىمية وضرورة فرض ىذا االلتزاـ عمى عاتؽ الميني ودوره الفعاؿ في إعادة المساواة في العمـ بينو 
 (.ثانياوبيف المستيمؾ )

 عالماللتزام باإلاأوال: عدم المساواة في العمم بين المتعاقدين أساس 

لقد أدى التطور العممي والتكنولوجي في العصر الحديث إلى اعتبار العقد أداة أساسية لتبادؿ السمع 
المستيمكيف مف جية أخرى في ظؿ عدـ تكافؤ واضح جميور والخدمات بيف جميور المينييف مف جية و 

لميني بمركزه في العقد بينيما حوؿ العمـ والمعرفة بخصائص ومميزات ىذا السمع والخدمات، حيث يتفوؽ ا
بحسب المعمومات اليامة المتصمة بالعقد المزمع إبرامو، وبالمقابؿ يتمركز المستيمؾ في موقع ضعيؼ 
بالنظر إلى جيمو بالبيانات والمعمومات المتعمقة بمحؿ ىذا العقد سواء تعمؽ األمر بمدى مبلئمة السمعة أو 

ة التي تكتنؼ استعماؿ ىذه السمعة أو االستفادة مف الخدمة لؤلغراض المشروعة لو، أو مف حيث الخطور 
 تمؾ الخدمة.

أف باتجو بعض الفقو إلى القوؿ  الطرفيفونظرا ليذا التفاوت الصارخ في مستوى العمـ والمعرفة بيف 
اإلذعاف بدأ يتخذ صورة جديدة تختمؼ عف الصورة التقميدية لو، حيث كاف اإلذعاف يقوـ عمى أساس 
التفاوت واالختبلؿ الكبير بيف طرفي العقد مف الناحية االقتصادية، أي عدـ المساواة في المراكز العقدية 

د، و بالتالي يسّير شروطو بينيما بحيث يمتاز أحدىما بقوة اقتصادية يتحكـ مف خبلليا في شروط العق
حسب ما يخدـ مصالحو، في حيف يتصؼ الطرؼ الثاني بضعؼ مركزه ما يجعمو منساقا ومذعنا لمطرؼ 

 اآلخر فيما يفرض عميو مف شروط، وذلؾ في ظؿ حاجتو الممحة لمسمعة أو الخدمة محؿ العقد.

المستيمؾ لمطرؼ  أما اإلذعاف في صورتو الحديثة، فينطوي عمى انصياع الطرؼ الضعيؼ وىو
األكثر خبرة ومعرفة  بظروؼ التعاقد، حيث يقبؿ عمى التعاقد في ظؿ جيؿ كّمي أو جزئي بالمعمومات 
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المتعمقة بيذا العقد وبمدى مبلءمتيا لو حتى ولو منح لو الحؽ في مناقشتيا ألنو ال يممؾ مقومات القدرة 
 .1ت التي يمكف أف تنيره أو تبصره بتمؾ الجوانبعمى ىذه المناقشة، وبالمقابؿ يحوز الميني كافة المعموما

أف عدـ التكافؤ بيف المتعاقديف  لـ يعد اقتصاديا بقدر ما أصبح  يتضح جميا  مف خبلؿ ما سبؽ
في نفس السياؽ ذىب  جانب مف الفقو  الفرنسي إلى القوؿ بأف و  ،عدـ تكافؤ في العمـ بالبيانات العقدية

المتعاقديف ال تقؿ أىمية عف مساواتيما في المراكز العقدية، وبما أف الرضا ضرورة المساواة في العمـ بيف 
  يصبح معيبا عند عدـ التوازف في ىذه المراكز نتيجة استغبلؿ أحد المتعاقديف لضعؼ المتعاقد اآلخر

 فإنو يصبح معيبا أيضا عند عدـ المساواة في العمـ والمعرفة بيف المتعاقديف حوؿ شروط وتفاصيؿ العقد
 .2المراد إبرامو

لذلؾ فإف االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقد يعتبر اآللية الفعالة إلعادة التوازف المفقود في العمـ والمعرفة        
بيف الطرفيف مّما يؤدي إلى استقرار العدالة العقدية التي كانت ميددة في الحاالت التي ينتفي معيا ىذا 

 االلتزاـ.

 ممساواة في العمم بين المتعاقدينل الاللتزام باإلعالم تحقيق التأصيل  القانونيثانيا: 

لقد أدركت معظـ التشريعات المتعمقة بحماية المستيمؾ دور االلتزاـ باإلعبلـ في حماية ىذا األخير 
 لووتحقيؽ المساواة الفعمية في العمـ بينو وبيف الميني، وذلؾ مف خبلؿ تنوير إرادتو بالمعمومات المقدمة 

قبالو عمى التعاقد عمى بينة وبصيرة.  وا 

  كما يمكف أف يستشؼ مف نصسبؽ القوؿ أف ىذا االلتزاـ كاف مف خمؽ القضاء الفرنسي قد و 
مف التقنيف  532المادة  نص فالتي يقترب مضمونيا مو  ،مف التقنيف المدني الفرنسي 16023المادة 

                                                           

 األطروحة.مف ىذه وما بعدىا  225نظر الصفحة أ - 1
2- GHESTIN  ) Jacques  ( ,Traité de droit civil , Les obligations- Le contrat ,Op.cit., p.493. 
3- L’article 1602 du code civil français  dispose que :  "   le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce a quoi il 

s’oblige ". 
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" يجب أف يكوف المشتري عالما بالمبيع عمما كافيا، ويعتبر العمـ كافيا  :التي تقضي بأنو المدني الجزائري
 .إذا اشتمؿ العقد عمى بياف المبيع وأوصافو األساسية بحيث يمكف التعرؼ عميو ..."

ذا   ىذه المادة تشير إلى االلتزاـ باإلعبلـ الذي يقع عمى البائع إاّل أنيا لـ تعد كافية  كانت وا 
وجميور المستيمكيف مف جية أخرى خاصة  ،ت التي تتـ بيف جميور المينييف مف جيةالحتواء كؿ العمميا

بعد تنامي وتطور السمع والخدمات إلى درجة كبيرة في العصر الحالي فمـ يعد عقد البيع ينصرؼ إلى 
بؿ أصبحت ىذه األخيرة عمى درجة عالية مف التعقيد مثميا مثؿ الخدمات التي اتسع  ،السمع البسيطة

 قيا وأصبحت تتفوؽ مف حيث حجميا وقيمتيا عمى العديد مف المنتجات والسمع.نطا

ونظرا لذلؾ فإّف األمر استوجب النص عمى االلتزاـ باإلعبلـ في نصوص خاصة، وىي تمؾ        
مف 111L 1 -2و   111L -1المتعّمقة بحماية المستيمؾ، حيث نص المشّرع الفرنسي في المادتيف 

 عمى تقرير االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقدي.قانوف االستيبلؾ 

                                                           

1- L’article L.111-1 du code de la consommation français publié sur : (http :www.legifrance.gouv.fr), dispose 

que  : " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le 

professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé 

et du bien ou service concerné ; 

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le 

bien ou à exécuter le service ; 

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses 

activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le 

cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres 

conditions contractuelles ; 

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre 

VI. " 

- L’article L111-2 de code de la consommation dispose que  : "  Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, 

tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat 

écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de 

manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité 

de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret 

en Conseil d'Etat. 

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également 

précisées par décret en Conseil d'Etat ". 
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 89/021أّما المشرع الجزائري فقد نص عمى وجوب االلتزاـ باإلعبلـ ضمف أحكاـ القانوف رقـ 
: "تكيؼ العناصر أنو منو عمى 4المادة  تنص ذيالمتعّمؽ بالقواعد العامة لحماية المستيمؾ )الممغى(، وال

ا القانوف حسب طبيعة وصنؼ المنتوج أو الخدمة بالنظر إلى مف ىذ 03المنصوص عمييا في المادة 
 ..".الخصوصيات التي تميزه والتي يجب أف يعمـ بيا المستيمؾ حسب ما تتطمبو البضاعة المعنية.

أو يستفيد مف  امف خبلؿ ىذا المادة تـ تكريس مبدأ االلتزاـ باإلعبلـ لمصمحة كؿ مف يقتني منتوج 
ستحدثة، عمؿ المشرع الجزائري عمى إدراجيا ضمف نصوص قانوف االستيبلؾ وىو آلية قانونية م  خدمة

مف أجؿ حماية موضوعية لممستيمؾ في مواجية األخطار التي قد يتعرض إلييا عند استعماؿ المنتوجات 
سالفة الذكر فإف إعبلـ المستيمؾ بالعناصر  04المعروضة في السوؽ، وبالرجوع إلى نص المادة 

مف نفس القانوف يقصد بيا المقاييس أو المواصفات القانونية التي يجب  03المادة  المنصوص عمييا في
 أف تتوفر في المنتوج أو الخدمة.

كؿ عوف اقتصادي أي ميني   وقد ألـز المشرع الجزائري في ظؿ قانوف الممارسات التجارية 
منو، كما  04بإعبلـ المستيمؾ بأسعار وتعريفات السمع والخدمات وبشروط البيع وذلؾ بمقتضى المادة 

قبؿ اختتاـ عممية البيع بإخبار المستيمؾ بأية  ممـز أّف  البائع إلى مف نفس القانوف  8أشارت المادة 
لنزيية والصادقة المتعّمقة بمميزات ىذا المنتوج أو طريقة كانت، وحسب طبيعة المنتوجات بالمعمومات ا

   الخدمة وبشروط البيع الممارس، وكذا الحدود المتوقعة لممسؤولية المدنية لعممية البيع أو الخدمة
، فقد واصؿ المشرع الجزائري تأكيده المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش 09/03وبصدور القانوف رقـ 

عمى ضرورة إعبلـ المستيمؾ بكؿ الطرؽ المتاحة حوؿ المعمومات المتعمقة بالمنتوج سواء كاف سمعة أو 
كؿ متدخؿ أف يعمـ المستيمؾ بكؿ المعمومات المتعّمقة بالمنتوج عمى  أوجب بأفمنو  17المادة  في نص

العبلمات أو بأية وسيمة أخرى مناسبة، ومف أىـ النصوص الذي يضعو لبلستيبلؾ بواسطة الوسـ ووضع 

                                                                                                                                                                                     

 

  06عّمؽ بالقواعد العامة لحماية المستيمؾ، الجريدة الرسمية عدد ، يت1989فيفري  7، مؤرخ في 89/02قانوف رقـ   1-
 ، )ممغى(.1989فيفري  13مؤرخة في 
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المحدد لمشروط و الكيفيات المتعمقة بإعبلـ  13/378التنظيمية ليذا القانوف  نجد المرسوـ  التنفيذي رقـ 
 المستيمؾ .

البنكي قاـ المشرع الجزائري بإصدار نصوص خاصة تمـز البنوؾ والمؤسسات  النشاط وفي مجاؿ        
    مف األمر 1مكرر 119حيث نص في المادة  بائنيا بكؿ ما يتعمؽ بنشاطيا البنكي،زة بإعبلـ المالي
عمى إلزاـ البنوؾ بإعبلـ زبائنيا بطريقة دورية بوضعيتيـ إزاء البنؾ أو  1المتعمؽ بالنقد والقرض 11/ 03

مف نفس القانوف  2كررم 119بكؿ معمومة تراىا مفيدة تتعمؽ بالشروط الخاصة بالبنؾ، كما أكدت المادة 
 .عمى ضرورة أف تستوفي عروض القروض مطمب الشفافية وتشير بكؿ وضوح لكؿ الشروط المتعمقة بيا 

عندما قضت بأنو:" يقع عمى عاتؽ البنؾ )الصندوؽ  2ة العميا في أحد قراراتياوىو ما أكدتو المحكم       
الوطني لمتوفير واالحتياط( قبؿ توقيع اتفاقية القرض التزاـ بإعبلـ وتوجيو المقترض بإمكانية حصولو عمى 
دعـ مالي مف الصندوؽ الوطني لمسكف، ويؤدي إخبلؿ البنؾ بيذا االلتزاـ إلى إيقاع المقترض في غمط 

 لغاء اتفاقية القرض".جوىري يبرر مطالبتو بإ

المتعمؽ بالشروط المطبقة عمى العمميات  3 13/01باإلضافة إلى ما سبؽ فقد ألـز النظاـ رقـ        
    في مادتو الخامسة البنوؾ والمؤسسات المالية بضرورة إعبلـ زبائنيا والجميور بيذه الشروط   1البنكية

 كؿ الوسائؿ.و كذا أسعار الخدمات التي  تقدميا ليـ عف طريؽ 

                                                           

أوت  27، مؤرخ في 52، يتعمؽ بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية عدد 2003أوت  27، مؤرخ في 11/ 03أمر  -1
أوت  27 مؤرخة في، 11، الجريدة الرسمية عدد 2010أوت  26، مؤرخ في 04/ 10المعدؿ والمتمـ باألمر   2003
2010. 

، قضية الصندوؽ الوطني لمتوفير 2010/ 07/ 22، بتاريخ 581228، ممؼ رقـ لممحكمة العميا الغرفة المدنية -2
 .161، ص 2010واالحتياط، ضد )س.ع( والصندوؽ الوطني لمسكف، مجمة المحكمة العميا، العدد الثاني، 

لمطبقة عمى العمميات المتعمقة بالشروط البنكية ا، يحدد القواعد العامة 2013أفريؿ 8، مؤرخ في/1301نظاـ رقـ -3
 .2013يونيو 02 ، مؤرخة في41المصرفية، الجريدة الرسمية عدد 
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وفي مجاؿ القروض االستيبلكية نبو المشرع إلى ضرورة أف تستجيب عروض ىذه القروض إلى         
الرغبات المشروعة لممستيمؾ فيما يتعمؽ بشفافية العرض المسبؽ وطبيعة ومضموف ومدة االلتزاـ وكذلؾ 

، وتطبيقا لنص 09/03رقـ  مف القانوف 20أجاؿ تسديده و يحرر عقد بذلؾ وفؽ ما نصت  عميو المادة 
المتعمؽ بشروط وكيفيات العروض  15/1142ىذه المادة أصدر المشرع الجزائري المرسوـ التنفيذي رقـ 

 5في مجاؿ القرض االستيبلكي الذي خصص الفصؿ الثالث منو لعرض القرض، بحيث تضمنت المادة  
و نزيية تتضمف عمى وجو منو ضرورة أف يحتوي عرض القرض االستيبلكي عمى معمومات صحيحة 

الخصوص عناصر العرض وكيفيات الحصوؿ عميو وكذا حقوؽ وواجبات أطراؼ العقد، حتى يتمكف 
الجميور الراغب في إبراـ ىذا العقد مف تقييـ طبيعة االلتزاـ المالي الذي يمكنيـ االكتتاب فيو، واشترط 

 مف نفس المرسوـ. 6المشرع أف يسبؽ كؿ عقد  قرض بعرض ليذا القرض حسب المادة 

وضمانا إلعبلـ المستيمؾ المقترض بكؿ ما يتعمؽ بعقد القرض مف بيانات اشترط المشرع أف        
يتضمف العرض المسبؽ لو مجموعة مف البيانات أىميا مدة وموضوع القرض، المبمغ الخاـ والصافي 

يقصد بو المعدؿ السنوي المعبر  لمقرض، وكيفيات التسديد،  وكذلؾ معدؿ الفائدة اإلجمالية الفعمية الذي
عنو بنسبة مئوية ويضـ الفوائد والمصاريؼ واالقتطاعات أو التعويضات المرتبطة بالحصوؿ عمى ىذا 

 .3القرض

                                                                                                                                                                                     

          المكافآت، التعريفات والعموالت المطبقة عمى العمميات المصرفية التي تقـو بيا البنوؾ :الشروطو يقصد بيذه  -1
 .مف النظاـ السابؽ 4المادة حسب   و المؤسسات المالية،

، يتعمؽ بشروط وكيفيات العروض في مجاؿ القرض 2015ماي  12مؤرخ في  ،15/114تنفيذي رقـ مرسـو  -2
 .2015ماي  13مؤرخة في ، 24االستيبلكي، الجريدة الرسمية عدد

 .المذكور سابقا ،15/114تنفيذي رقـ المرسـو المف  02المادة  -3
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مف قانوف االستيبلؾ عمى وجوب تقديـ  L312-12 1  أما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة        
براـ عقد القرض كمبمغ القرض، مدتو، و الفوائد المترتبة المعمومات الضرورية لممستيمؾ المقبؿ عمى إ

 .و... نع

وىو  2أدرج المشرع الفرنسي االلتزاـ باإلعبلـ ضمف أخبلقيات المينة البنكية باإلضافة إلى ذلؾ فقد
حيث    (، في مجاؿ اإلشيار ومنح القروض لمزبائفAFB) األمر الذي تبنتو الجمعية الفرنسية لمبنوؾ 

فرضت بموجبو ىذه الجمعية عمى البنوؾ المنضمة إلييا تقديـ إعبلـ موضوعي وواضح لممستيمؾ 
المقترض في الفترة السابقة عمى التعاقد، وذلؾ بمراعاة عنصر الشفافية في اإلشيار المقدـ، وضرورة 

ت التي قد تطرأ عمى كتابة الوثائؽ العقدية، كما ألزمت البنوؾ بإعبلـ المستيمؾ المقترض بكؿ التغيرا
لنسب الجديدة، كمنحو عمى انسب فوائد القرض المحددة في العقد وتقديـ البديؿ لو في حاؿ عدـ موافقتو 

 .قرضا قصير األجؿ مع فائدة ثابتة

وانطبلقا مف ذلؾ يجب عمى مؤسسات القرض أف تعرض عمى المقترض ما يتماشى ومبلءتو  
وكذا المبمغ الكمي لمضريبة، وذلؾ  غ اإلجمالي لمعموالت والمصاريؼالمالية، باإلضافة إلى إعبلمو بالمبم

 .3بواسطة مختمؼ الوسائؿ خصوصا منيا الرسائؿ والممصقات االشيارية

                                                           

1- L’article L312-12 du code de la consommation français dispose que : "Préalablement à la conclusion du 

contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche 

d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de 

différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement 

l'étendue de son engagement". 

يا تنظيـ العبلقات التي تجمع بيف محترفي يقصد بأخبلقيات المينة قواعد السموؾ المتعمقة بالمينة والتي يكوف مف أىدافو  -3
 ومصمحة ىؤالء الزبائف مف جية أخرى أنظر:  النشاط البنكي والزبائف مف أجؿ تحقيؽ الشفافية في السوؽ مف جية،

-
 BORDAS ( François), "Devoir professionnel des établissements de crédit", Revue droit et crédit, № 2, éd. 

technique, paris, 1994, p.p. 04,05. 

3- BORDAS ( François), Op.cit.,p.p. 04-05. 



في العلم بينه وبين املنهيتكريس الالتزام بإعالم املستهلك آلية لتحقيق التىازن  ..........................الباب ألاول: .......  

65 

 

وتطبيقا لذلؾ أقاـ القضاء الفرنسي مسؤولية البنؾ الذي لـ يقـ بتحذير مسير شركة                    
(social  (un dirigeant  اللتزامو باإلعبلـ، سواء بصفتو كمسير لشركة أو بصفتو كفيبل في إطار تنفيذ

  .1مرتقبا ليا حوؿ عدـ التناسب بيف الديوف القائمة والقروض الجديدة المبرمة التي كانت قميمة المرودية

كما أقر بمسؤولية البنؾ في حالة عدـ قيامو بإعبلـ الكفيؿ حوؿ وضعية المديف المالية المثقمة        
أقاـ مسؤولية البنؾ بوصفو مكتتب  ومف جية أخرى، 2ف والتي كاف عمى عمـ بيا قبؿ منحو القرضبالديو 

تأميف جماعي تبعي لقرض عقاري لمجرد توقيعو لمزبوف المقترض عمى وثيقة تأميف ال تتبلءـ إطبلقا مع 
ؿ، ألنو يحدد والذي يعتبر الضماف الذي يبرر قدرتو عمى دفع مبمغ القرض في المستقب ،3مركزه المالي

مستوى مبلءتو المالية، لذلؾ عمى البنؾ مقدـ القرض أف يكوف محيطا بالوضعية المالية لزبونو قبؿ منحو 
أف مركزه المالي ال يخولو القدرة عمى االقتراض وجب عميو أف ينفذ واجبو باإلعبلـ عف  ىالقرض فإف رأ

مف   L312-14مشرع الفرنسي في المادة طريؽ نصحو وتحذيره مف خطر االقتراض، وىو ما أشار إليو ال
 .4قانوف االستيبلؾ

ضرورة فرض واجب  -كما ورد في األحكاـ السابقة-وفي ىذا اإلطار قرر القضاء الفرنسي       
دراجو ضمف مياـ البنؾ لمصمحة طالب القرض إف كاف جاىبل بالمخاطر المحيطة بالقرض  التحذير، وا 
 وخاصة ما يحممو ىذا النوع مف العمميات مف أخطار جسيمة عمى المقترض في حالة عدـ قدرتو عمى

 السداد. 
 انيــــث الثــــــــــــالمبح

                                                           

 وما بعدىا. 49ص مرجع سابؽ، ،االلتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدماتبودالي محمد،  - 1

2-  Cass. civ ., 1
er
74 février 1997 : JCP, éd. G.1997,IV,806. 

3-   Cass. civ., 1
er

09 Décembre 1997, RTD civ., 1999, p.83. 

4- Article L312-14   :" Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui 

permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, 

notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention 

de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces 

crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont 

données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur."  
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 الميني والمستيمك مفيومان مختمفان :أطراف االلتزام باإلعالم

سبقت اإلشارة إلى أنو مف دواعي قياـ االلتزاـ باإلعبلـ اختبلؿ التوازف في العمـ والمعرفة بيف طرفي 
نصت  كطرؼ ضعيؼ فيو، وقدىذا االلتزاـ وىما الميني كطرؼ قوي ومتفوؽ في العقد والمستيمؾ 

االلتزاـ وجعمت منو التزاما قانونيا مستقبل يفرض عمى  ىذامختمؼ التشريعات ومنيا التشريع الجزائري 
ولتحديد طرفي ىذا االلتزاـ أىمية كبرى فمف  (المطمب الثاني( لمصمحة المستيمؾ )المطمب األولالميني )

 خبلؿ ذلؾ يتحدد نطاؽ تطبيقو مف حيث األشخاص. 

 المطمب األول

 المــــــــــــــــي طرف مدين بااللتزام باإلعــــــــــــــالمين

يمتمؾ الميني مف اإلمكانيات ما يجعمو قادرا عمى الوفاء بتنفيذ االلتزاـ باإلعبلـ نظرا لمخبرة التي 
مفيومو في  تراكمت لديو مع مرور الوقت أثناء ممارسة نشاطو المعتاد، وىو ما يقودنا إلى ضرورة تحديد

وقد توسعت مختمؼ التشريعات ومنيا التشريع   (الفرع األولالتشريعات المتعمقة بحماية المستيمؾ )
الفرع ) الجزائري في تحديد سمسمة المينييف المتحكميف في عممية عرض السمع والخدمات عمى المستيمؾ

 (.الثاني

 في العقد امتفوق اطرفباعتباره  الفرع األول: مفيوم الميني 

ف كاف مصطمح الميني          اعتمد الفقو لمداللة عميو مصطمح الميني تارة والمحترؼ تارة أخرى، وا 
أدؽ مف الناحية القانونية، عمى أساس أف لفظ "المحترؼ" قد يفيـ منو درجة ومستوى التأىيؿ واإلنجاز 

أىيؿ حتى يتحمؿ الشخص المسؤولية الذي يمتاز بو شخص ما، في حيف أنو ال يعتد بدرجة الكفاءة أو الت
المينية بالقدر الذي يعتد فيو بمجرد امتيانو لتمؾ الوظيفة، سواء بصفتو منتجا، أو بائعا أو موزعا ومنو 
يبقى مصطمح المحترؼ أقرب إلى المعيار الشخصي بالنسبة لصاحب المينة، في حيف يعّد مصطمح 

 .   الشخص ي يتواجد فيو ذلؾالميني موضوعيا يعتد فيو بالمركز القانوني الذ
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مشتؽ مف كممة مينة والتي يقصد بيا مباشرة نشاط يتخذ لعيش  (le professionnel )لفظ المينيو      
شباع حاجاتو أو أنيا تعني توجيو النشاط اإلنساني بصفة منتظمة ومستمرة لمزاولة عمؿ معّيف  صاحبو وا 
بقصد اتخاذه مينة إلشباع حاجاتو، ويقصد بالمينة في عقود االستيبلؾ كؿ نشاط منظـ لغرض اإلنتاج 

، لذلؾ فالميني ىو كؿ شخص الخدمات فيي تتضمف مفاىيـ المؤسسة أو المشروعوالتوزيع أو أداء 
طبيعي أو معنوي عاـ أو خاص يتدخؿ في إطار نشاطو الميني التجاري أو الصناعي الحرفي الحر أو 

 .1غيره

وبالتالي يمكف تعريؼ الميني في إطار عقود االستيبلؾ بأنو كؿ شخص طبيعي أو معنوي   
، وبذلؾ يجعؿ الطابع 2ياديا أو منظما لغرض اإلنتاج أو التوزيع أو أداء الخدماتيباشر نشاطا اعت

االعتيادي والمنظـ لمنشاط مف الميني في مركز قوة في مواجية المستيمؾ، حيث يتمتع في إطار نشاطو 
إرادتو الميني بقدرات فنية واقتصادية وخبرة قانونية تؤىمو في الغالب لمتحكـ في عبلقة االستيبلؾ وفرض 

 .3عمى المستيمؾ

وىناؾ مف يعرؼ الميني بأنو: "ذلؾ الشخص الطبيعي، أو المعنوي، الذي يباشر حرفة تجارية أو 
صناعية أو فنية أو مينية أو حّرة، أو زراعية أو مدنية عمى وجو االحتراؼ، ويتمكف مف خبلؿ ممارستو 

الحصوؿ عمى السمع والخدمات وتقديميا بمقابؿ مادي بيدؼ الحصوؿ عمى الربح، وقد يكوف ىذا مف  ليا

                                                           

 
1- "  Le professionnel est la personne physique ou morale  publique ou privée qui agit aux fins qui entrent dans   

le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou autre " V. ;
 

CALAIS AULOY (Jean) et TEMPLE ( Henri), Droit de la consommation,9
eme

 éd., Dalloz précis, 2015, p. 04 ;V. 

aussi : CHAZAL (Jean Pascal )," Clauses abusives", répertoire com. Dalloz, septembre 2002, p.15. 
، دراسة في القانوف المدني والمقارف، الدار العممية الدولية ودار الحماية القانونية لممستيمكعامر قاسـ أحمد القيسي، 2-

 .11، ص 2002عماف،  الثقافة،
-3

كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر، السنة  ، رسالة دكتوراه،الحماية القانونية لممستيمك في ظل اقتصاد السوقحداد العيد،  
 .45، ص2003- 2002الجامعية 
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الشخص منتجا أو موزعا أو تاجرا بالجممة، أو تاجرا بالتجزئة أو يتخذ شكؿ المشروع الفردي أو شكؿ 
 .1الشراكة أو المؤسسة التي تدخؿ في إطار القطاع الخاص أو القطاع العاـ

سبؽ ىو ذلؾ الشخص الذي يمارس نشاطا سواء كاف تجاريا أو غير تجاري  فالميني حسب ما
بحيث يدخؿ ىذا النشاط في طبيعة األشياء التي يقتنييا المستيمؾ بصفة مستمرة كالسمع والخدمات، سواء 
كاف ىذا الميني يعمـ بالبيانات والمعمومات حوؿ حقيقة الشيء محؿ االستيبلؾ أو كاف ال يعمـ بيا، إذ 

 .2ض فيو العمـ بيا، وفي الحالتيف فإنو ممـز بإعبلـ المستيمؾيفتر 

 1987وىو المعنى الذي يتفؽ مع الرأي الذي ورد عف لجنة تنقيح قانوف االستيبلؾ الفرنسي لسنة 
وقد جاء فيو أّف "المينييف ىـ األشخاص الطبيعيوف أو المعنويوف سواء كانوا أشخاصا عمومييف أو 

، عمى عكس المشرع الفرنسي 3مواؿ والخدمات أثناء مزاولتيـ لنشاط اعتيادي"خاصيف، الذيف يعرضوف األ
الذي لـ يورد تعريفا لمميني في ثنايا نصوص قانوف االستيبلؾ في بداية األمر، إال أنو قد عمد إلى تحديد 

: "كؿ شخص طبيعي أو معنوي خاص أو 4بأنو  2017مفيومو بمقتضى تعديؿ ىذا األخير في جانفي 
سواء كاف الذي يتصرؼ في إطار نشاطو التجاري أو الصناعي أو الحرفي الحر أو الفبلحي و عاـ 

 لصالح ميني آخر"  .يتصرؼ باسمو الخاص أو 

                                                           

 .43، مرجع السابؽ، ص حداد العيد -1
، جواف 23حوليات، جامعة الجزائر، العدد ، مجمة "وجوب التزام المتدخل بضمان حماية المستيمك"بعجي محمد،  -2

 .69ص  ،2013
رغـ أف لجنة تنقيح قانوف االستيبلؾ الفرنسي قد تطرقت إلى تعريؼ الميني إاّل أف المشرع قد استبعد تعريفو عند صدور  -3

 .70ستيبلؾ، نفس المرجع السابؽ، ص قانوف اال
 

4-
 Article liminaire du code de la consommation français dernière modification de 1 janvier 2017, dispose que : 

 " Pour l'application du présent code, on entend par : …     

- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre 

de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou 

pour le compte d'un autre professionnel. 
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أما المشرع الجزائري قد تولى تعريؼ الميني وأطمؽ عميو وصؼ العوف االقتصادي بموجب المادة  
كؿ منتج أو بأنو:  "عمى الممارسات التجارية ، المتعمؽ بالقواعد المطبقة 04/02مف القانوف رقـ  3/1

تاجر أو حرفي أو مقدـ خدمات أّيا كانت صفتو القانونية، يمارس نشاطو في اإلطار الميني العادي أو 
 بقصد تحقيؽ الغاية التي تأسس مف أجميا".

بما  مف القانوف السابؽ عمى أف أحكاـ ىذا القانوف تطبؽ عمى نشاطات اإلنتاج 2وقد نصت المادة 
السمع  افييا النشاطات الفبلحية وتربية المواشي، وعمى نشاطات التوزيع ومنيا تمؾ التي يقوـ بيا مستوردو 

المحوـ بالجممة، وكذا عمى نشاطات  اإلعادة بيعيا عمى حاليا والوكبلء ووسطاء بيع المواشي وبائعو 
صادي ميما كانت طبيعتو اقتالتقميدية والصيد البحري التي يمارسيا أي عوف  اتالخدمات والصناع

 .القانونية

مف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف العوف االقتصادي ىو كؿ شخص طبيعي أو معنوي يتولى نشاطا 
منظما بغرض اإلنتاج أو التوزيع أو تقديـ الخدمات سواء كاف ىذا النشاط تجاريا أو مدنيا ضمف اإلطار 

لغاية التي تأسس مف أجميا إذا كاف شخصا أو بقصد تحقيؽ ا ،الميني العادي إذا كاف شخصا طبيعيا
 معنويا.   

، المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش أعاد المشرع الجزائري تعريؼ 09/03وبصدور القانوف رقـ 
منو وأطمؽ عميو وصؼ المتدخؿ بأنو: "كؿ شخص طبيعي أو  3/7الميني مف جديد بمقتضى المادة 

 ستيبلؾ".معنوي يتدخؿ في عممية عرض المنتوجات لبل

وبذلؾ فإف التعريؼ الذي أورده المشرع  لممتدخؿ في ظؿ القانوف السابؽ يقترب مف تعريؼ 
المتعمؽ بضماف المنتوجات  90/266المحترؼ الذي جاءت بو المادة الثانية مف المرسوـ التنفيذي رقـ 

بأنو: "كؿ منتج، أو صانع، أو وسيط، أو حرفي، أو تاجر، أو مستورد، أو موزع  )الممغى( والخدمات
وعمى العموـ كؿ متدخؿ ضمف إطار مينتو في عممية عرض المنتوج أو الخدمة لبلستيبلؾ، كما ىو 

 ... ".89/02محدد في المادة األولى مف القانوف رقـ 
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يتدخموف في عممية عرض المنتوج مصطمح المتدخؿ شامبل لكؿ أصناؼ المينييف الذيف  ويعد
لبلستيبلؾ ولو لـ تربطيـ بالمستيمؾ عبلقة تعاقدية، وذلؾ بداية بمرحمة اإلنتاج فمرحمة التوزيع وانتياء 

عممية وضع المنتوج لبلستيبلؾ  09/03مف القانوف رقـ  8/13بمرحمة االستيبلؾ، حيث عرفت المادة 
 خزيف والنقؿ والتوزيع بالجممة وبالتجزئة.مجموع مراحؿ اإلنتاج واالستيراد والت بأنيا

كما نستنتج مف خبلؿ النصوص السابقة  أف مصطمح  المتدخؿ أوسع نطاقا مف مصطمح العوف 
االقتصادي حيث يشمؿ األوؿ كؿ متدخؿ في عممية عرض المنتوج لبلستيبلؾ مف منتج أو مستورد أو 

 شمؿ الثاني التاجر والحرفي ومقدـ الخدمة.مخزف أو ناقؿ أو موزع بالجممة أو بالتجزئة،  في حيف ي

أو متدخبل  اقتصادياباإلضافة إلى ما سبؽ فإف المشرع لـ يقصر وصؼ الميني سواء كاف عونا  
كالشركات التجارية ميما كاف حجـ  يفبؿ جعمو يمتد ليشمؿ األشخاص المعنوي يفعمى األشخاص الطبيعي

يث يطبؽ قانوف االستيبلؾ عمى المؤسسة الصناعية نشاطيا سواء كانت شركات توزيع أو استيراد، ح
الكبيرة، أو المؤسسة الحرفية الصغيرة، مادامت تمارس عمميا بصفة معتادة ومنتظمة، وبالتالي فيي تمتـز 

 .1تجاه المستيمؾ بنفس االلتزامات التي تقع عمى الميني عندما يكوف شخصا طبيعيا

لى جانب ىؤالء المينييف الذيف يمارسوف ن شاطات إنتاج السمع وتوزيعيا فإف ىناؾ طائفة أخرى وا 
منيـ يمتينوف تقديـ الخدمات ومنيـ البنوؾ، شركات التأميف، المحاموف، األطباء وغيرىـ، تجدر اإلشارة 
في ىذا المقاـ إلى أف الميني غالبا ما ييدؼ إلى تحقيؽ الربح مف وراء مزاولة نشاطو، وىنا يبرز التساؤؿ 

لجمعيات التي ال تيدؼ إلى تحقيؽ الربح أثناء ممارسة أنشطتيا الخيرية مينية، يطبؽ ىؿ يمكف اعتبار ا
 عمييا قانوف االستيبلؾ مف جراء ذلؾ الوصؼ؟

                                                           

1 -  
CALAIS AULOY (Jean) et STEINMETZ (Frank), Droit de la consommation, 6eme

 éd., Dalloz,  Paris, 2003, 

 p. 04.  
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المتعمؽ برقابة الجودة وقمع الغش التي تعرؼ المستيمؾ  90/391مف المرسـو التنفيذي رقـ  2مف خبلؿ المادة 
بأنو: "كؿ شخص يقتني بثمف أو مجانا منتوجا أو خدمة"، يتضح أف المستيمؾ يحتفظ بصفتو تمؾ ولو تمقى السمعة أو 

ع بذلؾ في الخدمة مجانا، وىذا ما يقودنا إلى القوؿ بأف الجمعيات التي تتولى توزيع ىذه المنتجات ليا صفة الميني وتخض
 .2تعامميا مع المستيمؾ لقواعد قانوف االستيبلؾ

عمى الميني مصطمح المورد  6/4ادتو في م 3المتعمؽ بالتجارة االلكترونية  18/05وقد أطمؽ  القانوف رقـ         
االتصاالت  االلكتروني وعرفو بأنو: كؿ شخص طبيعي أو معنوي يقـو بتوريد أو اقتراح توفير  السمع والخدمات  عف طريؽ

 االلكترونية.

بعد استعراض التعاريؼ الفقيية والقانونية السابقة نستنتج أف تحديد مفيوـ الميني يعتمد عمى 
 معياريف أساسييف ىما: معيار االحتراؼ ومعيار عرض المنتوجات والخدمات لبلستيبلؾ.

 :االحترافمعيار  -

يقصد باالحتراؼ في نطاؽ القانوف التجاري ممارسة األعماؿ التجارية عمى سبيؿ التكرار وبصفة         
وبذلؾ فإف االحتراؼ يشمؿ عنصريف ىاميف ىما االستمرار ، 4مستمرة ومنتظمة بيدؼ تحقيؽ الّربح

واالنتظاـ ويعد بذلؾ شرطا مف شروط اكتساب صفة التاجر، وفي نطاؽ العبلقة بيف طرفي عقد 
الستيبلؾ فإف الشخص قد ال يكوف تاجرا ولكنو يعتبر مينيا في مواجية المستيمؾ إذا اعتاد القياـ بالعمؿ ا

المتعمؽ بمينتو، مثؿ الطبيب والمحامي والموثؽ عندما يتعامموف مع زبائنيـ المستيمكيف في نطاؽ حرفيـ 
 المدنية.

                                                           

 05، يتعمؽ برقابة الجودة وقمع الغش، الجريدة الرسمية عدد 1990جانفي  30رخ في ؤ ، م 90/39مرسـو تنفيذي رقـ  -1
 )الملغى( . 1990 /01/ 31مؤرخة في 

 .159، مرجع سابؽ، ص االلتزام باإلعالم في العقودحامؽ ذىبية،  -2

2
 16مؤرخة في  28، الجريدة الرسمية عددااللكترونيةتعمق بالتجارة ي ،2018ماي  10، مؤرخ في 18/05قانوف رقـ  -

 .2018ماي 

 .184، ص 1966، الجزء األوؿ، القاىرة، الوجيز في القانون التجاريمحسف شفيؽ،  -4
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يز مف خبلليا ويتفوؽ عمى المستيمؾ مما يؤدي ويعتبر ىذا المعيار الذي يتميز بو الميني نقطة قوة لو يتم
 .1إلى عدـ توازف بينيما وىو ما يبّرر تطبيؽ نصوص قانوف االستيبلؾ

 لالستيالك المعيار الثاني: عرض المنتوجات والخدمات -

 .2ويقصد بو عرض المنتوج لمبيع أو وضعو في شبكة التوزيع وبمعنى آخر عرضو لمتداوؿ في السوؽ        

 تحديد أصناف المينيين :الثانيالفرع 

رغبة منو في توفير المزيد مف الحماية لممستيمؾ وسع المشرع الجزائري مف دائرة المينييف        
مف المرسـو  02المتدخميف في عممية وضع المنتوج لبلستيبلؾ، حيث قاـ بتعداد بعضيـ بموجب المادة 

وىـ الذيف أشارت إلييـ المادة  )الممغى( لخدمات، المتعمؽ بضماف المنتوجات وا90/266التنفيذي رقـ 
وأطمؽ عمييـ المشرع وصؼ المتدخميف بداية  09/03مف قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش رقـ  3/7

بالمنتج ثـ الصانع، الوسيط، التاجر، المستورد، الحرفي، الموزع، وتجدر اإلشارة إلى أف ذكر أصناؼ 
اؿ ال الحصر، وذلؾ ألف الواقع االقتصادي قد يولّد كؿ يوـ صنفا ىؤالء المينييف جاء عمى سبيؿ المث

 جديدا منيـ.

  :Le fabricantأو الصانع  Le producteurالمنتج:  -1
لـ يتطرؽ المشرع الجزائري في قانوف حماية المستيمؾ لتعريؼ المنتج ولكنو عرؼ عممية اإلنتاج        

تربية المواشي وجمع المحصوؿ والجني والصيد البحري  بأنيا: "العمميات التي تتمثؿ في 3/9في مادتو 
والذبح والمعالجة والتصنيع والتحويؿ والتركيب وتوضيب المنتوج، بما في ذلؾ تخزينو أثناء مرحمة تصنيعو 
وىذا قبؿ التسويؽ األوؿ"، مف خبلؿ ىذه المادة نستنتج أف المنتج أو الصانع ىو مف يقوـ بالعمميات 

 بؿ التسويؽ األوؿ.سالفة الذكر ولكف ق

                                                           

1  -
CALAIS AULOY (J.) et STEINMETZ (F.) , Op.cit, p. 04 ; V. aussi : BICOD (Yves) et DAVO (Hélène), 

Droit de la Consommation, Dalloz, Armand Colin, Paris, 2005, p. 25.  
 .46حداد العيد، مرجع سابؽ،  ص  -2
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 25الصادرة بتاريخ  1وقد عرفتو التعميمة األوروبية المتعمقة بالمسؤولية عف فعؿ المنتجات المعيبة
مف  6-1386في مادتيا الثالثة، وىو نفس المعنى الذي تبناه المشرع الفرنسي في المادة  1985جويمية 

مينيا الصانع لمنتوج نيائي، منتج المادة األولية أو التقنيف المدني بأنو "يعدُّ منتجا عندما يتصرؼ بصفتو 
 .2صانع جزء يدخؿ في تكويف منتوج نيائي

الناس بخصائص ما  ىدر أأنو ب، ويبرر ذلؾ باإلعبلـ االلتزاـبالمنتج في مقدمة المدينيف  يأتيو  
لوسائؿ ما ف المنتج  يحوز مف افإفضبل عف ذلؾ  ،ينتجو، ومف ثـ فيو األقدر عمى التحذير مف مخاطره
ينتظر منو قدرا مناسبا ووافيا مف  ستيمؾ أفممل يبرريمكنو مف تحقيؽ اإلعبلـ البلـز والمفيد، وىو ما 

المعمومات، ومف أىـ تمؾ الوسائؿ ما يتاح لو أثناء مرحمة التصنيع مف كتابة البيانات والتحذيرات المتعمقة 
 .3غبلفو الخارجي عمىبو  سواء عمى سطح المنتوج أو 

 الوسيط: -2
يقصد بو الطرؼ الوسيط في العبلقة االستيبلكية ما بيف المنتج أو الصانع والمستيمؾ، فيو حمقة         

نما يشترييا إلعادة بيعيا لممستيمؾ، وقد عرؼ المشرع  وصؿ بينيما، وىو ال يقـو بإنتاج السمعة وا 
المتعمؽ برقابة  90/39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  02الجزائري العممية التي يقوـ بيا الوسيط في المادة 

مجموع العمميات التي تتمثؿ في خزف كؿ  بو صدقالذي يالجودة وقمع الغش تحت عنواف التسويؽ 
المنتوجات بالجممة أو نصؼ الجممة ونقميا وحيازتيا وعرضيا قصد البيع أو التنازؿ عنيا مجانا ومنيا 

 والتصدير. االستيراد
 

                                                           

1-   Directive 85/374/CEE du conseil  du 25   juillet 1985 relative au rapprochement  des dispositions  

législatives, réglementaires et administratives des Etats  membres en matière de responsabilité du fait des  

produits  défectueux, publiée sur : (eur-lex.europa.au). 

2-  "  
Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière 

première, le fabricant d'une partie composante. " 
كمية  ،رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، االلتزام بإعالم المستيمك عن المنتجات ، منىأبو بكر الصديؽ  محمد حساف -3

 .142ص  ،2011مصر،  ،الحقوؽ
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 الموّزع: -3
التسويؽ وييدؼ إلى إيصاؿ السمع بعد إنتاجيا إلى المستيمؾ، ويدخؿ  يمثؿ التوزيع طريقا مف طرؽ       

 بذلؾ الموزع ضمف مفيـو الوسيط سالؼ الذكر.
 المستورد:-4

ىو الشخص الذي يمتيف عممية جمب السمع مف الخارج إلى أرض الوطف بطريقة منتظمة، ويعد         
 وسيطا حسب المعنى المتقدـ. 

 التاجر:-5
وىو كؿ شخص طبيعي أو معنوي يباشر عمبل تجاريا ويتخذه مينة معتادة لو وذلؾ حسب المادة         

، وذلؾ بغض النظر عما إذا كاف شخصا طبيعيا أو معنويا، وينبغي في ىذا 1مف التقنيف التجاري 10
قميدية المقاـ التمييز بينو وبيف الحرفي الذي ىو كؿ شخص طبيعي مسجؿ في سّجؿ الصناعات الت

والحرؼ ويمارس نشاط إنتاج أو إبداع أو تحويؿ أو ترميـ فني أو صيانة أو تصميح أو أداء خدمة يطغى 
دارة نشاطو وتسييره ويتحمؿ 2عميو العمؿ اليدوي ، ويثبت تأىيبل معينا ويتولى بنفسو مباشرة تنفيذ عممو وا 

 ، ويكوف الحرفي دائما شخصا طبيعّيا. 3مسؤوليتو
 ت:مقدم الخدما -6

 داءات ذات قيمة مالية.أوىو مف يقوـ بتقديـ       

ّف مفيوـ الميني يتجاوز األشخاص الطبيعييف إلى  األشخاص المعنوييف  أ يمكف القوؿ في األخير 
سواء كانوا مف أشخاص القانوف الخاص كالشركات التجارية أو كانوا مف أشخاص القانوف العاـ 

                                                           

، مؤرخة في 101الجريدة الرسمية عدد ،، يتضمف القانوف التجاري1975وتأ 26، مؤرخ في  75/59أمر رقـ  -1
 )معدل ومتمم(. 1975/ 19/12

القواعد التي تحكـ الصناعات ، يحدد 1996يناير  10مؤرخ في  ،96/01مف القانوف رقـ  10و 5نظر المادتيف أ -2
 .1996يناير  14 مؤرخة في،  3عدد، التقميدية والحرؼ ، الجريدة الرسمية

            2008، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، تأثير المنافسة عمى االلتزام بضمان سالمة المنتوجفتاؾ عمي،  -3
 .419ص
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االقتصادي الصناعي والتجاري ما دامت تماس نشاطيا بتقديـ كالمؤسسات العمومية ذات الطابع 
بصفة معتادة ومنتظمة في إطار عممية عرض ىذه المنتوجات  1منتوجات وخدمات لممتعامميف معيا

ف المرتفؽ أو المنتفع في عبلقتو مع ىذه المرافؽ ليس دائما في مركز تنظيمي أو ألوالخدمات لبلستيبلؾ، 
نما في مركز تع المرفؽ العاـ االقتصادي يقوـ بتقديـ  عداقدي ناشئ عف توافؽ اإلدارتيف حيث لـ يالئحي وا 

نما تحّوؿ إلى محترؼ يرمي أساسا إلى إرضاء المنتفع المستيمؾ بشكؿ فردي قبؿ أف ييدؼ  أداء عاـ وا 
 .2إلى تحقيؽ المنفعة العامة

 الثاني المطمب

  دائن بااللتزام باإلعالمرف ـــــــــــالمستيمك ط 

صاحب المركز الضعيؼ  بعد تحديد المقصود بالميني ينبغي تسميط الضوء عمى الطرؼ الثاني 
العبلقة االستيبلكية وىو المستيمؾ، وذلؾ بتعريفو ألف مف شأف ذلؾ بياف نطاؽ تطبيؽ قواعد قانوف  في

دخيؿ عمى ولكّنو  ينطاؽ االقتصاداليعّد مصطمح المستيمؾ مألوفا في و  ،االستيبلؾ مف حيث األشخاص
  .المجاؿ القانوني

ويحظى مفيوـ المستيمؾ لدى رجاؿ االقتصاد باإلجماع، عمى عكس مفيومو لدى فقياء القانوف  
ورغـ محاولتيـ وضع تعريؼ ليذا األخير  ،لمفيوـليذا اوىو األمر الذي تعّذر معو وضع معالـ واضحة 

موسع إاّل أّنيـ لـ يوفقوا في اإلدالء بتعريؼ موحد لو، ويتجّمى ذلؾ في انقساميـ إلى اتجاىيف أساسيف بيف 
 .(الفرع الثاني) فيو ومقيد (الفرع األول)   مفيومو في

                                                           

1  -
KAHLOULA (M.), MEKAMCHA (G.)," La Protection du Consommateur en Droit Algérien", revue 

IDARA, 1
ere

 partie, 1995, p.14. 

 ص ،2002الجزائر    24مجمة إدارة، عدد  ،"ومرتفقييا لقانون حماية المستيمك اإلدارةمدى خضوع "بودالي محمد،   -2
-5355. 
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 : االتجاه الموسع لمفيوم المستيمكالفرع األول

تطبيقا لذلؾ يعّد مستيمكا و  ،1ليذا االتجاه كؿ شخص يتعاقد بيدؼ االستيبلؾيعتبر مستيمكا وفقا  
مف يشتري سيارة الستعمالو الشخصي، أو مف يشترييا الستعمالو الميني مادامت ستستيمؾ في الحالتيف 
عف طريؽ استعماليا، ولكف يستبعد مف ىذا التصور غرض الشراء مف أجؿ إعادة البيع ألّف الماؿ ال 

 .2في ىذا الفرض يستيمؾ

   ولقد اىتـ بتوسيع مفيـو المستيمؾ جانب مف الفقو والقضاء الفرنسييف وتزعـ الفقيو الفرنسي 
FERRIER Didier "

3
حيث يرى بأف المفيـو الواسع لممستيمؾ ىو الذي ينسجـ مع غايات قانوف  ،ىذا االتجاه 

 الميني الذي يتعاقد خارج نطاؽ تخصصو.االستيبلؾ ويعّد بالتالي مستيمكا في نظر ىذا االتجاه 

جانفي  10، المؤرخ في 78/23مف القانوف رقـ  35ويعتمد أنصار ىذا المفيـو عمى نص المادة  
عبلـ المستيمكيف بالسمع والخدمات، وىي المادة التي أدرجت في قانوف االستيبلؾ لسنة  19784 المتعّمؽ بحماية وا 
" تعتبر شروطا تعسفية في العقود المبرمة بيف الميني وغير : أّنو التي تنص عمى 132L-1تحت رقـ  1993

أثار جدال واسعا حوؿ مفيـو غير الميني ىؿ ىو نفسو المستيمؾ أـ يقصد بو  ما الميني أو المستيمؾ..." وىو
المشرع شخصا آخر، حيث اتجو بعض الفقو إلى اعتبار غير الميني شخصا مينيا ولكّنو يتصرؼ خارج مجاؿ 

، وما داـ كذلؾ فيو يبدو في الواقع كمستيمؾ عادي مثؿ المزارع الذي يعقد تأمينا عمى زراعتو، 5صواختصا

                                                           

، دراسة مقارنة، مطبعة في عقود االستيالكحماية المستيمك في مواجية الشروط التعسفية حمد اهلل محمد حمد اهلل،  -1

 .19، ص1997، القاىرةدار الفكر العربي، 
، مجمة الدراسات "الحماية الخاصة لرضا المستيمك في عقود االستيالك: حماية المستيمك"حسف عبد الباسط جميعي،  -2

 .8، ص1991، 13، العدد 12القانونية، جامعة أسيوط، مصر، السنة 
3- FERRIER  (Didier) : La protection des consommateurs, Dalloz, Paris, 1996, p.140. 

4- Loi N
o
  78/23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de 

services publiée sur  : )http :www.legifrance.gouv.fr) . 

5 - MARTIN ( Raymond), "Le consommateur abusif ", D. 1987,  chron.,  p.150. 
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والتاجر الذي يقيـ نظاما لئلنذار في متجره فيؤالء يتصرفوف خارج مجاؿ اختصاصيـ وبالتالي فيـ في وضع 
 بسط الحماية القانونية عمييـ.مشابو لوضعية المستيمؾ العادي في مواجية ميني يفوقيـ قوة وبالتالي يجب 

وقد كانت محكمة النقض الفرنسية تتبنى  ىذا االتجاه بحيث اعتبرت غير الميني أو الميني الذي  
يتصرؼ خارج مجاؿ اختصاصو مثؿ المستيمؾ، ويتعّمؽ األمر بقضية مفادىا قياـ شركة تجارية بالتعاقد 

الجياز معيب، ولّما أرادت ىذه األخيرة إبطاؿ  قصد شراء جياز إنذار مف أجؿ الحماية، ولكف اتضح أفّ 
العقد فوجئت بشروط تعاقدية وضعيا البائع تتعّمؽ بإعفائو مف المسؤولية وبالتالي يمنع عمى الشركة 
المطالبة باإلبطاؿ أو التعويض، ومنو اعتبرت المحكمة أّف ىذه الشروط تعسفية وقضت بإبطاليا حماية 

 .1في ىذه الحالةلمطرؼ المستيمؾ، وىو الشركة 

رغـ أّف ىذه الشركة تعتبر محترفة في ممارسة نشاطيا إاّل أّنيا تصرفت في مجاؿ خارج نطاؽ  
تخصصيا الميني، عندما وضعت جياز اإلنذار فيي في حكـ المستيمؾ تطبؽ عمييا قواعد حماية ىذا 

وىو نفس االتجاه  ،الذكرسالفة  23 /78مف القانوف  35األخير مف الشروط التعسفية طبقا لنص المادة 
برمو ميني مختص في نظاـ أالذي تبنتو محكمة النقض في عدة قرارات أخرى منيا ما يتعمؽ بعقد تأميف 

اعتبارىا عقودا خارجة عف ب، 3، و كذا عقد شراء مزارع لجياز إطفاء2التدفئة المركزية ضد مخاطر مينتو
 نطاؽ تخصص أصحابيا.

و محكمة النقض الفرنسية لتحديد غير الميني ىو معيار التخصص الميني ومنو فإّف المعيار الذي تبّنت 
(le critère de compétence professionnelle وما يبرر ذلؾ ىو نص المادة )78/23مف القانوف  35 

 .التي استخدمت مصطمح غير الميني كمرادؼ لمصطمح المستيمؾ

                                                           

1- " Lorsqu’un contrat conserve l’installation d’un système échappant à la compétence professionnelle du 

commerçant contractant-celui-ci se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre 

consommateur ".  , Cass. civ., 1
er

, 10 mai 1992 " , Bull. civ. I, N° :2, D. 1993, P.87. 

2- Cass.1
er 

civ.,25 mars 1992,D.1993,jur.,p.87.  

3- Cass.1
er 

civ.,6 janvier 1993,D.1993,somm.,p.237. 
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بذلؾ تكريس مفيوـ جديد لممستيمؾ وىو الميني و يمكف القوؿ أّف القضاء الفرنسي قد حاوؿ         
وذلؾ في نطاؽ الحماية مف الشروط التعسفية في  (le professionnel –consommateur)  المستيمؾ

العقود عمى اعتبار أّف الميني الذي يتعامؿ خارج مجاؿ اختصاصو الميني يكوف في وضعية ضعؼ 
كالطبيب الذي يفترض فيو اإلحاطة بكؿ  ماية،شبيية بوضعية المستيمؾ العادي التي تستوجب الح

ولكف ال يمكف افتراض ذلؾ عندما يتعمؽ األمر بشراء  المعمومات التي تتعمؽ بمينتو كالتشخيص والعبلج،
ف اتصمت بنشاطو  كجياز غسيؿ الكمى وجياز الكشؼ االلكتروني و غيرىما مف  أجيزة طبية معقدة وا 

متخصصة، لذلؾ يعتبر الطبيب في ىذه الحالة في مركز ضعؼ األجيزة المعقدة التي تنتجيا شركات 
إذا كاف ىذا الميني يتعامؿ إنو ف بمفيوـ المخالفة، و 1يبرر لو الحماية في مواجية ىذه الشركات المينية 
 في دائرة تخصصو فبل يعتبر جديرا بيذه الحماية.

ونتيجة لمجدؿ الفقيي في فرنسا حوؿ مدى اعتبار الميني الذي يتعاقد خارج مجاؿ تخصصو مستيمكا فقد  
المفيـو الواسع لممستيمؾ تارة والمفيـو الضيؽ تارة بتأرجح االجتياد القضائي لمحكمة النقض الفرنسية بيف األخذ 

تمت إليو اإلشارة  كما ئرة المستيمكيفأخرى، وذلؾ بإدخاؿ الميني الذي يتصرؼ خارج نطاؽ اختصاصو ضمف دا
 .سابقا، بحيث أصدرت عّدة أحكاـ في ىذا الصدد

ف كاف يتصرؼ خارج مجاؿ          بينما رفضت في أحكاـ أخرى إضفاء وصؼ المستيمؾ عميو وا 
اتجيت محكمة النقض الفرنسية إلى التخمي عف معيار التخصص الميني  1995، ولكف منذ سنة 2مينتو

التي تتعّمؽ  3 1993أفريؿ 5لوصؼ الشخص مستيمكا متأثرة  في ذلؾ بالتعميمة األوروبية المؤرخة في 
 01نسي في بالشروط التعسفية في العقود المبرمة مع المستيمكيف والتي نقمت إلى قانوف االستيبلؾ الفر 

 .4 1995فيفري 

                                                           

 .31ص عمر محمد عبد الباقي ، مرجع سابق، -1

2- Cass.civ. 1er
, 26 mai 1993, JCP éd. E 1994, II, N° 593. 

3- La directive N
o
 93/13/CEE du conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats 

conclus avec les consommateurs publiée sur :  ( eur-lex. Europa.eu).  

4- LE TOURINEAU (PH.) et CADIET( L.) ,Droit de la responsabilité, Dalloz ,Delta, Paris, 2000,p.263. 
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وفي ىذا السياؽ أصبحت محكمة النقض الفرنسية تأخذ بمعيار العبلقة المباشرة بيف العقد المبـر  
بحيث قضت بأّف الميني الذي يبـر عقدا لو عبلقة مباشرة مع نشاطو الميني ال يستفيد  1والنشاط الميني

ىذه ومنو اتجيت إلى رفض تطبيؽ الحماية القانونية مف   مف قواعد الحماية مف الشروط التعسفية،
الشروط عمى الميني الذي يبـر عقودا ليا عبلقة مباشرة مع نشاطو الميني، فحتى يأخذ ىذا األخير 
وصؼ المستيمؾ ىناؾ شرطاف أوليا: أف يتصرؼ خارج تخصصو الميني وثانييا: أف ال يكوف لموضوع 

اطو الميني، أي أف ال يكوف مضموف تعاقده تنفيذا لعمؿ مف أعماؿ العقد المبـر عبلقة مباشرة مع نش
 .مينتو أو حرفتو

 االتجاه المضيق لمفيوم المستيمك :الفرع الثاني

 يعّد مستيمكا في منظور ىذا االتجاه كؿ شخص يتعاقد بيدؼ إشباع حاجاتو الشخصية أو العائمية  
يعرؼ بأّنو ذلؾ الشخص الذي كما  ،2مينتو أو مشروعو وبالتالي ال يكتسب وصؼ المستيمؾ مف يتعاقد ألغراض
 .                                                                              3السمع التي اشتراىا تصنيعبيدؼ يستعمؿ السمع والخدمات ليفي بحاجاتو ورغباتو وليس 

المستيمؾ بأّنو: " الشخص الطبيعي أو المعنوي  الفرنسي وقد عرفت لجنة تنقيح قانوف االستيبلؾ 
، وىو المعنى الذي اتجو إليو أغمب الفقو 4الذي يقتني أو يستعمؿ السمع والخدمات لغرض غير ميني"

الفرنسي حيث عّرفو جانب منو بأّنو: " ذلؾ الشخص الذي يتعاقد بيدؼ االستيبلؾ إلشباع حاجاتو 

                                                           

1
 -SHANDI (Yousef) ,  La formation du contrat a distance par voie électronique,  Thèse de doctorat en droit 

privé,  université Robert Schuman Strasbourg III,  2005, p.95 et S . ; V. aussi :  CALAIS AULOY (Jean)  et 

TEMPLE (Henri)  , Droit de la consommation ,Op.cit., p.12. 
، دراسة مقارنة مع دراسة تحميمية ودراسة تطبيقية حماية المستيمك أثناء تكوين العقدالسيد محمد السيد عمراف،  -2

 ، وأنظر كذلؾ: 08، ص1986لمنصوص الخاصة بحماية المستيمؾ، منشأة المعارؼ الجديدة، القاىرة، 
- CHAZAL (Jean Pascal )," Clauses abusives", Op.cit., p.20 

 :وأنظر كذلؾ 33، ص سابؽ ، مرجعومرتفقييا لقانون حماية المستيمك مدى خضوع المرافق العامةبودالي محمد،  -3
STEINMETZ (F.), Op.cit., p.06  CALAIS AULOY (J.),- 

4- " Le consommateur est une personne physique ou morale qui se procure ou qui utilise un bien ou un service 

pour un usage non-professionnel " ; CALAIS AULOY (J.), STEINMETZ (F.) , Op.cit., p.07.  
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ف إلى القوؿ بأّف موضوع قانوف االستيبلؾ ىو حماية المستيمؾ ، كما ذىب آخرو 1الشخصية أو العائمية"
 . 2النيائي دوف غيره

االتجاه أف  مجاؿ تطبيؽ قواعد قانوف االستيبلؾ مف حيث األشخاص يشمؿ  ىذا ويرى أنصار       
الشخصية أو العائمية دوف األشخاص الذيف يتصرفوف لسد  األشخاص الذيف يتصرفوف لتمبية حاجاتيـ

يـ المينية، لذلؾ ال يعد مستيمكا مف يتعاقد لغرض يتصؿ بنشاطو الميني ومف المبررات التي حاجات
اعتمد عمييا أنصار ىذا االتجاه أف الشخص الذي يتصرؼ لتمبية حاجاتو المينية يكوف كأصؿ عاـ أكثر 

 .3خبرة مقارنة بمف سيتعاقد لغرض غير ميني األمر الذي يجعمو أكثر قدرة عمى رعاية مصالحو

مف الضروري القوؿ بأّف الحماية المقررة لممستيمؾ ال يجب أف  وأنّ  يرى أنصار ىذا االتجاهكما         
تشمؿ الميني ولو كاف يتصرؼ خارج نطاؽ اختصاصو عمى اعتبار أّنو يتمتع بالخبرة والمعرفة في مجاؿ 

ستيمؾ عمى جممة مف المينييف التعامؿ أضؼ إلى ذلؾ أّف االجتياد القضائي الذي يبسط قواعد حماية الم
المحترفيف يعّد نوعا مف المبالغة ألّف قواعد االستيبلؾ تنطمؽ مف فكرة حماية الطرؼ الضعيؼ في العقد 

 .وىو الذي يبـر التصرفات القانونية بيدؼ إشباع الحاجات الشخصية والعائمية

ىذه التصرفات بيدؼ خدمة أغراضو المينية أو التجارية، ومنو فإّف عدـ  يقـو بإبراـأّما الميني ف        
تخصصو ال يعني ضعفو فيو مف جية ليس ضعيفا مف الناحية االقتصادية بحيث يمكنو المجوء لذوي 

، ثـ أّف التوسع في مفيوـ المستيمؾ ال يتناسب مع الحكمة مف وضع تشريعات 4الخبرة لتعويض ما ينقصو
ذا األخير بوصفو الطرؼ الضعيؼ كما يصعب مف وضع حدود فاصمة ليذه التشريعات خاصة بحماية ى

ال يستدعي البحث في كؿ الحاالت حالة  ـألّف معرفة ما إذا كاف الميني يتصرؼ خارج مجاؿ تخصصو أ

                                                           

1- MALINVAUD (Philippe), La protection des consommateurs, RDS, 1981, 7
eme

 cahier, Chron. p.49. 

2- CAS (Gérard) et  FERRIER  (Didier), Traité de droit de la consommation, PUF, Paris, 1956 , p.09. 

3 - SINAY – CYTERMANN (Anne.),  Les relations entre professionnel  et consommateur  en droit  français, 

rapport français  la protection  de la partie  faible dans les  rapports contractuels, comparaisons franco-

belges, LGDJ,1966. ,p.262.  
4- CALAIS AULOY (J.), STEINMETZ (F.), Op.cit., p.12.  
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بحالة، وىذا أمر في غاية التعقيد أضؼ إلى ذلؾ أّف نتائج ىذا البحث  تبقى غير مضمونة، مع العمـ أّنو 
يجب عمى المتعاقديف معرفة القانوف الواجب التطبيؽ عمى روابطيـ التعاقدية بصفة مسبقة، عمبل عمى 

 .1استقرارىا

ف معيار االختصاص الذي يمحؽ الميني الذي يتعاقد  خارج أكما يذىب أنصار ىذا  االتجاه إلى القوؿ ب        
المستيمؾ الذي يتعاقد  في مجاؿ تخصصو  نطاؽ تخصصو الميني بالمستيمؾ  يستمـز في المقابؿ  إلحاؽ

 .2بالميني

أكثر تماشيا مع قوانيف حماية المستيمؾ وقد القى   ظؿوبذلؾ يظير أّف المفيـو الضيؽ لممستيمؾ ي       
االتجاه قبوال لدى غالبية الفقياء لكونو أقرب إلى تبرير الحماية القانونية المقررة بحسب األصؿ ىذا 

 عبلقة االستيبلكية والذي غالبا ما يكوف شخصا قميؿ الخبرة أو عديميا.لمطرؼ الضعيؼ في ال

وبتقصي الجانب الشريعي في تعريؼ المستيمؾ  نجد أف المشرع الفرنسي فقد أشار بداية إلى  
الخاص بحماية المستيمؾ في مجاؿ  78/223 مف القانوف رقـ 02ضية في المادة تعريفو بصفة عر 

يطّبؽ القانوف المالي عمى كؿ عمميات االئتماف التي تمنح لؤلشخاص الطبيعييف عمميات االئتماف بقولو: "
أو المعنوييف، والتي ال تكوف مخصصة لتمويؿ نشاط ميني"، ولكنو لـ يعرفو عند وضع قانوف 

 17المؤرخ في  2014/344االستيبلؾ، إال بموجب التعديؿ الذي مس ىذا األخير بموجب القانوف رقـ 
4مؽ باالستيبلؾ و المعروؼ بقانوفالمتع 2014مارس

 Hamon  تعريؼ  إليو بإضافة نص تمييدي نقؿ

                                                           

1- SINAY – CYTERMANN (A.),  Op. cit., p.267. 

2- CALAIS AULOY (J.), STEINMETZ (F.), Op.cit., p.12. 

3- Loi N°78-22 du 10 janvier 1978 relative a l'information et a la protection des consommateurs dans le 

domaine de certaines opérations de crédit publiée sur : (https://www.legifrance.gouv.fr). 

4 -Article préliminaire de loi N° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation publiée sur : 

((https://www.legifrance.gouv.fr).:
 
"Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute 

personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, 

artisanale ou libérale 
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المتعمقة بحقوؽ المستيمكيف  التي قصرت وصؼ   2011/83المستيمؾ الذي تبنتو التعميمة األوروبية رقـ 
 .المستيمؾ عمى الشخص الطبيعي دوف المعنوي

فعرفو بأنو "ذلؾ الشخص الطبيعي   ،مفيوما ضيقا  لممستيمؾ في ىذا القانوف تبنى المشرع الفرنسي وقد        
الذي يتصرؼ بغرض إشباع حاجاتو النيائية التي ال تدخؿ في إطار نشاطو التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو  
الحر"، ولـ يذكر التعريؼ السابؽ النشاط الفبلحي إال أف المشرع الفرنسي قد تدارؾ ذلؾ بموجب تعديؿ قانوف 

بأف أعاد تعريؼ المستيمؾ بأنو" ذلؾ الشخص الطبيعي الذي يتصرؼ بغرض  ،2017تيبلؾ في جانفي االس
إشباع حاجاتو النيائية التي ال تدخؿ في إطار نشاطو التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو  الحر أو الفبلحي"، 

وأعطاه نفس   (non-professionnel)كما أنو أشار أخيرا  بموجب نفس التعديؿ إلى الشخص غير الميني
 .1معنوي دوف الشخص الطبيعيالمفيـو المستيمؾ  مع قصر ىذا المفيـو عمى الشخص 

ومف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف المشرع الفرنسي يبسط الحماية المقررة بمقتضى قانوف االستيبلؾ         
   الذيف يمارسوف نشاطا ليس لو عبلقة بنشاطيـ الميني. .  فيالمعنويالطبيعييف أو عمى األشخاص 

المتعّمؽ بحماية  89/022أّما عف موقؼ المشرع الجزائري مف تعريؼ المستيمؾ فإّف القانوف رقـ  
 39/90منو إلى المرسـو التنفيذي رقـ  13لـ يعّرؼ مصطمح المستيمؾ بؿ أحالتنا المادة  ىذا األخير

وقمع الغش الذي عّرؼ المستيمؾ في مادتو الثانية بأّنو: "كؿ شخص يقتني بثمف أو  المتعّمؽ برقابة الجودة
مجانا منتوجا أو خدمة، معّديف لبلستعماؿ الوسيطي أو النيائي لسّد حاجاتو الشخصية أو حاجة شخص 

 آخر أو حيواف يتكفؿ بو".

                                                           

1- Article liminaire de Code de la consommation français Dernière modification de 01 janvier 06 janvier 2017 

publié sur 6 ) www.legifrance.gouv.fr(: " Pour l'application du présent code, on entend par : 

- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité 

commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 

- non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité 

commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; " 

 

 .الممغى - 2
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بيف مفيوميف لممستيمؾ ويمكف القوؿ أف المشرع الجزائري في النص المشار إليو أعبله قد تردد  
فمو نظرنا إلى لفظ الوسيطي لقمنا بأّنو يأخذ بالمفيوـ الواسع، بينما إذا واصمنا قراءة النص نجده يشير إلى 
المستيمؾ النيائي، وىذا يّدؿ عمى أّنو قد أخذ بالمفيوـ الضيؽ، وىو ما أثار جدال لدى الفقو كؿ حسب 

فيوـ الواسع وذلؾ باستعماؿ عبارة )االستعماؿ الوسيطي( يرى البعض أّنو أخذ بالم حيثتفسيره لمنص 
فالمستيمؾ في ىذه الحالة ىو كؿ مف يقتني منتوجات أو خدمات ألجؿ إشباع حاجاتو الشخصية أو حاجة 
شخص آخر، أو حيواف يتكفؿ بو، وكذلؾ الذي يقتني ىذه المنتوجات والخدمات ألغراض مينتو، والمتمثمة 

 .1في استثماراتو

المّشرع الجزائري قد تدارؾ األمر وقطع الجدؿ الدائر حوؿ مفيوـ المستيمؾ، وذلؾ عندما ولكف  
الذي يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات  04/02مف القانوف رقـ  3/2عّرفو مرة أخرى بموجب المادة 

ت أنو: "كؿ شخص طبيعي أو معنوي يقتني سمعا قدمت لمبيع أو يستفيد مف خدمات عرضبالتجارية 
 مف 3/1مف جديد بموجب المادة   المشّرع تعريؼ المستيمؾ أعادكما  ،ومجردة مف كؿ طابع ميني"

المتعّمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش الجزائري بأّنو: "كؿ شخص طبيعي أو معنوي  09/03القانوف رقـ 
حاجتو الشخصية أو تمبية يقتني بمقابؿ أو مجانا سمعة أو خدمة موجية لبلستعماؿ النيائي مف أجؿ تمبية 

 حاجة شخص أو حيواف يتكفؿ بو".

  يتضح مف ىذا التعريؼ أف المشرع جعؿ معيار تحديد صفة المستيمؾ ىو الغرض مف االقتناء         
ف ثبوت صفة المستيمؾ يقتضي أف يكوف الغرض مف اقتناء السمعة أو الخدمػة ىػو سػد حاجػة أإذ 

اف يتكفؿ بو، أي أف يكوف الغرض غير ميني، ما يعني بمفيـو شخصية أو حاجة شخص آخر أو حيو 
 .المخالفة نفي صفة المستيمؾ عمف يقتني سمعة أو خدمة لغرض ميني أو إستثماري

ويؤكد ذلؾ أف المشرع نص في ىذا التعريؼ عمى أف تكوف السمعة أو الخدمة المقتناة موجيػة        
نفي صفة المستيمؾ عمف يقتني سمعا أو خػدمات موجيػة  لبلستعماؿ النيائي أي لبلستيبلؾ، ما يعني

                                                           

1- MEKAMCHA (M.), KAHLOULA (G.),  article précité ,1
er
 partie, Op.cit.,p.15. 
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كونيا بيذا الوصؼ تستخدـ ألغراض مينية كإعادة التصنيع واإلنتاج واالسػتثمار   لبلستعماؿ الوسيط 
 .1وليس لبلستيبلؾ

أضاؼ شيئا جديدا وىو إمكانية أف يكوف الشخص المشرع  أفّ  يفالسابق يفكما يستفاد مف النص 
المعنوي ضمف قائمة المستيمكيف، كما ىو الحاؿ بالنسبة لمجمعيات الخيرية أو المدنية التي االعتباري أو 

الشخص المعنوي محكوـ بمبػدأ  مع أف وال تيدؼ إلى تحقيؽ الربح،   تمارس أنشطة غير مينية
حيث فيو ال يوجد إال لتحقيؽ ىدؼ أو غػرض معػيف،   (le principe de la spécialité )التخصيص

ينحصر نشاطو في الحدود التي يقتضييا الغرض أو اليدؼ الذي وجد مف أجمو ومػف ثػـ ال يكػوف صالحا 
 . لكسب الحقوؽ أو تحمؿ االلتزامات إال بالقدر البلـز لتحقيؽ ىذا الغرض أو اليدؼ

تفسير اعتراؼ مف ىنا يمكف و  يف،المعنوي األشخاصيشمؿ كؿ أنواع  اعام السابؽ مبدأ مبدأيعد الو             
التي يتعامؿ فييا الشخص المعنوي ضمف ما يخدـ  بصفة المستيمؾ أنو يخص الحاالت المشرع لمشػخص المعنػوي

أو  اكالشركة التي تؤمف عمى نشاطي ،لرئيسا نشئ ألجمو لكف خارج نطاؽ تخصصو أو نشاطوأالغرض الػذي 
توفير الرعاية الصحية لعماليا مع أنيػا ليسػت  تشتري نظاـ إنذار لحماية منشآتيا أو تتعاقد مع عيادة بيدؼ

 .2ىذه النشاطاتفي متخصصة 

ف جعؿ األصؿ في أف وصؼ المستيمؾ يشمؿ الشخص المعنوي فقد خرج ا  إال أف المشرع الجزائري و        
مف القانوف رقـ  20عف ىذا األصؿ في مجاؿ القروض االستيبلكية، حيث نص بمقتضى أحكاـ المادة 

المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش عمى ضرورة أف تستجيب عروض القرض لبلستيبلؾ  09/03
لمرغبات المشروعة لممستيمؾ فيما يتعمؽ بشفافية العرض المسبؽ وطبيعة ومضموف ومدة االلتزاـ وكذا 

 .مؾأجاؿ تسديده، مما يوحي بأف الحماية المقررة بمقتضى ىذا القانوف تتعمؽ بالقروض الممنوحة لممستي

                                                           

دفاتر السياسة والقانوف جامعة "، مجمة نطاق تطبيق قانون حماية المستيمك وقمع الغشعياض محمد عماد الديف ،"  -1
 .63، ص 2013ورقمة، العدد التاسع، جواف  قاصدي مرباح،

 .66ص  ،مرجعنفس ال -2
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المتعمؽ بشروط وكيفيات العروض في  15/114مف المرسوـ التنفيذي رقـ  3إال أف نص المادة          
  مجاؿ القرض االستيبلكي، قررت بأف أحكاـ ىذا المرسوـ تطبؽ عمى القروض الممنوحة لمخواص

ني سمعة كؿ شخص طبيعي يقت "مف المرسوـ سابؽ الذكر 04الفقرة  02ويقصد بالخواص طبقا لممادة 
 ."ليدؼ خاص خارج عف نشاطاتو التجارية  المينية أو الحرفية

نطاقا لتطبيؽ أحكامو مف حيث  15/114وعميو فإف صفة الخواص التي يجعميا المرسوـ رقـ         
لتكوف مجاال لبلستفادة مف  09/03األشخاص ال تختمؼ كثيرا عف صفة المستيمؾ التي أقاميا القانوف 

وف الصفتيف) الخواص والمستيمؾ( ليما نفس األساس، وىو التصرؼ خارج اإلطار أحكامو، وذلؾ لك
الميني، ويبقى االختبلؼ الوحيد بينيما في كوف صفة المستيمؾ أوسع نطاؽ ألنيا تشمؿ الشخص 

بينما تقتصر صفة الخواص عمى الشخص الطبيعي، لذلؾ فإف الحماية التي   الطبيعي والشخص المعنوي
 15/114السابؽ لممستيمكيف في مجاؿ القروض االستيبلكية قيدىا المرسوـ التنفيذي رقـ أقرىا القانوف 

 األشخاص الطبيعييف دوف المعنوييف. ب

 6/3المتعمؽ بالتجارة االلكترونية المستيمؾ االلكتروني في مادتو 18/05كما عرؼ القانوف رقـ        
و معنوي يقتني بعوض أو مجانا سمعة أو خدمة عف طريؽ االتصاالت أكؿ شخص طبيعي  :بأنو

 18/05االلكترونية مف المورد االلكتروني بغرض االستخداـ النيائي، أي أف المشرع في ظؿ القانوف 
المتعمؽ بالتجارة االلكترونية أخذ بالمفيوـ الضيؽ لممستيمؾ، وىذا ما يتوافؽ  مع تعريؼ المستيمؾ في 

 المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش    09/03القانوف رقـ 

وقد شدد القانوف السابؽ عمى ضرورة إعبلـ المستيمؾ االلكتروني  المسبؽ حيث نص عمى          
ضرورة أف تكوف كؿ معاممة الكترونية مسبوقة بعرض تجاري الكتروني يصادؽ عميو المستيمؾ 

يقدـ ىذا العرض بصورة مرئية ومفيومة ومقروءة  كما نص ذات القانوف  عمى ضرورة أف  1االلكتروني
، وىي  2ويجب أف يتضمف عمى األقؿ جممة مف المعمومات المتعمقة بالسمع والخدمات  و شروط البيع 

                                                           

المتعمؽ بالتجارة االلكترونية. 18/05مف القانوف رقـ  10المادة  -   1      
 مف نفس القانوف. 13و   11وىي  تمؾ المعمومات والشروط التي نصت عمييا المادتاف  -2
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والقوانيف ذات الصمة بو، باإلضافة إلى ضرورة إعبلـ المستيمؾ    09/03نفسيا التي ذكرىا القانوف رقـ 
الت االلكترونية عندما تحتسب عمى أساس أخر غير التعريفات المعموؿ بتكمفة استخداـ  وسائؿ االتصا

 .1بيا 

ومف جية أخرى أشار القانوف السابؽ إلى ضرورة أف يضع المورد االلكتروني الشروط التعاقدية         
ير في متناوؿ المستيمؾ االلكتروني بحيث يتـ تمكينو مف التعاقد عمى بينة و بصيرة،  كما يحؽ ليذا األخ

التحقؽ مف تفاصيؿ العرض الذي تتضمنو الطمبية المقترحة عميو فيما يتعمؽ  بماىية المنتوجات أو 
الخدمات المطموبة، والسعر اإلجمالي و الوحدوي، والكميات المطموبة بغرض تمكينو مف تعديؿ الطمبية، 

لغائيا أو تصحيح األخطاء المحتممة، باإلضافة إلى ذلؾ ال يجب أف تتضمف ال خانات المعدة لممؿء مف وا 
 .2قبؿ المستيمؾ االلكتروني، أية معطيات تيدؼ إلى توجيو اختياره

ويبدو مف خبلؿ التعاريؼ السابقة أّف المستيمؾ ىو الذي يقتني أي يشتري، وذلؾ الذي يستعمؿ السمع  
ي ىذه الحالة ىو والخدمات بيدؼ إشباع حاجاتو الشخصية أو العائمية، أي أّف المستيمؾ الجدير بالحماية ف
 فيما يمي: والمستيمؾ النيائي فقط دوف غيره، ويمكف مف خبلؿ ذلؾ تحديد العناصر التي تدخؿ في تعريف

 :الشخص الذي يقتني سمعا أو يستعمميا أو الذي يستفيد من خدمات1- 

ّف اليدؼ غير الميني يفترض وجود حاجات شخصية ألوىو في الغالب الشخص الطبيعي،         
، ولكف يمكف أف يكوف المستيمؾ شخصا معنويا حسب مقتضى المادة 3تتعّمؽ أساسا بالشخص الطبيعي

ذلؾ الجمعيات مثؿ  عّرفت المستيمؾ بأّنو كؿ شخص طبيعي أو معنوي، و لتيا 04/02مف القانوف  03
رقـ  مف القانوف 3/1التي ال تيدؼ إلى تحقيؽ الربح، وىو نفس المقتضى الذي نّصت عميو المادة 

 المتعّمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش. 09/03

                                                           

مف القانوف السابؽ. 11المادة    - 1 
المتعمؽ بالتجارة االلكترونية. 18/05مف القانوف  12المادة  - 2  

 .45، مرجع سابؽ، صمدى خضوع المرافق العامة ومرتفقييا لقانون حماية المستيمكبودالي محمد،  -3
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 أيوتجدر اإلشارة أيضا إلى أّف وصؼ المستيمؾ ينطبؽ عمى الشخص الذي يقتني المنتوجات  
مف طرؼ أفراد العائمة، فيؤالء أيضا ينطبؽ  يايشترييا وكذلؾ الذي يستعمؿ ىذه المنتوجات كاستعمال

 .1يني أية عبلقة أي أّنيـ ليسوا طرفا في عقد البيععمييـ وصؼ المستيمؾ ولو لـ تربطيـ بالم

ولكف بالرجوع إلى النصوص السابقة نجد أّف المشرع استعمؿ عبارة يقتني أي يشتري، ففي المادة  
، المذكور سابقا نص المّشرع المتعمؽ برقابة الجودة وقمع الغش 90/39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  02

 يقتني منتوجا أو خدمة معّديف لبلستعماؿ الوسيطي أو النيائي..." عمى أّف المستيمؾ ىو: "كؿ شخص
السابؽ ذكره الذي أخذ بنفس المفيوـ لممستيمؾ  04/02مف القانوف رقـ  03كذلؾ ضمف نص المادة 

مف  03/01يستفيد مف خدمات..."، وصوال إلى نص المادة و بأّنو: " كؿ شخص يقتني سمعا قدمت لمبيع 
لمتعّمؽ برقابة الجودة وقمع الغش الذي يقضي بأّف: "المستيمؾ ىو كؿ شخص ا 09/03القانوف رقـ 

 طبيعي أو معنوي يقتني بمقابؿ أو مجانا سمعة أو خدمة...".

مف القانوف  3/1أو المادة  04/022مف القانوف رقـ  03ولكف بالرجوع إلى النص الفرنسي لممادة  
"  " وىو ما يبرر أف مصطمح "يستعمؿutilise "نجد أّنيما يستعمبلف لفظي يقتني، ويستعمؿ  09/03رقـ 

قد سقط سيوا مف النص العربي، واستنادا لذلؾ فالمستيمؾ ىو الشخص الذي يقتني سمعا أو خدمات أو 
 .3يستعمميا تماشيا مع ما ىو متفؽ عميو في الفقو

 السمع والخدمات: لعنصر الثانيا -ب

، وتشمؿ السمع كؿ ما يمكف اقتناؤه مف 4إّف محؿ عقد االستيبلؾ يتمثؿ في السمع والخدمات 
طرؼ المستيمؾ الستخدامو في غرض غير ميني، حيث ال ينحصر االستيبلؾ في السمع التي تستيمؾ 

                                                           

1  -
CALAIS AULOY (J.) et STEINMATZ (F.), Op.cit., p.7-8. 

2- Article 03 al  . 2 de la  loi n° 04/02 dispose que :  " consommateur: toute personne physique ou morale qui 

acquit ou utilise, à des fins excluant tout caractère professionnel, des biens ou des services mise en vente ou 

offerts ". 

 .101مرجع سابؽ، ص ؽ ذىبية،حام -3
 أنظر في تعريؼ السمع والخدمات بشكؿ مفصؿ المبحث األوؿ مف الفصؿ الثاني مف ىذا الباب. -4
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متكررة، وقد قاـ المشّرع الجزائري  مف أوؿ استعماؿ بؿ يشمؿ حتى تمؾ التي تستخدـ لمدة طويمة وبصفة 
"كؿ شيء مادي قابؿ لمتنازؿ عنو بمقابؿ  :بأّنيا 09/03مف القانوف رقـ  3/17بتعريؼ السمع في المادة 

"كؿ عمؿ مقدـ غير تسميـ  :مف نفس القانوف بأنيا 3/16أو مجانا"، أّما الخدمة فقد عّرفيا بموجب المادة 
ف كاف التسميـ تابع وتبقى السمع والخدمات محتفظة بصفتيا ، ا أو مدعما لمخدمة المقدمة"السمعة حتى وا 

 ولو كانت مقّدمة مجانا في شكؿ ىبات أو مساعدات.

       أن يكون اليدف من اقتناء أو استعمال السمع والخدمات مجردا من الطابع الميني: العنصر الثالث -ج
المستيمؾ والميني المحترؼ لممارسة نشاط معّيف أي ويعّد ىذا العنصر معيارا أساسيا لمتمييز بيف        

الذي  يستفيد مف قواعد الحماية القانونية ىو  -طبقا لمنصوص القانونية سالفة الذكر-أّف المستيمؾ 
الذي يقتني أو يستعمؿ السمع والخدمات إلشباع حاجاتو الشخصية أو  الشخص الطبيعي أو المعنوي

  .نيالعائمية بعيدا عف أي استخداـ مي

أما إذا كاف التعاقد تحقيقا ألغراض مينية، فيفترض أف المتعاقد في  ىذه الحالة تتوافر لديو الخبرة       
الكافية التي يكفميا لو تخصصو الميني  مما يجعمو قادرا عمى الدفاع عف مصالحو بشكؿ أفضؿ،  لذلؾ 

وـ الضيؽ لممستيمؾ سواء في ظؿ أحكاـ يمكف القوؿ أف المشّرع الجزائري قد عمد أخيرا إلى اعتناؽ المفي
المتعّمؽ  09/03المتعّمؽ بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية أو القانوف رقـ  04/02القانوف رقـ 

أف استثناء المشرع الجزائري لمميني الذي يتصرؼ خارج مجاؿ  إال ،بحماية المستيمؾ وقمع الغش
إذ يوجد العديد  1ال يعني انتفاء أي وجو لمحماية القانونية تخصصو مف نطاؽ الحماية المقررة لممستيمؾ

 مف األحكاـ التي تقرر ىذه الحماية منيا:

                                                           

  في القانوف مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه أطروحة عقد االستيالك في التشريع الجزائري،عياض محمد عماد الديف،  -1
 .37ص، 2016 – 2015السنة الجامعية ،جامعة قاصدي مرباح، ورقمة ،كمية الحقوؽ
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 قواعد القانوف المدني التي تطبؽ بمعزؿ عف صفة الشخص المتعاقد كاألحكاـ المتعمقة بعيوب اإلرادة  -
ة ، وتطبيقات مبدأ حسف و الضماف، وحماية الطرؼ الضعيؼ في عقود اإلذعاف ونظرية الظروؼ الطارئ

 النية، والعمـ الكافي بالمبيع.
المتعمؽ بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية يتضمف أحكاما لتحقيؽ  04/02أف القانوف رقـ  كما -

تنظيـ عبلقة المينييف فيما بينيـ  1 03/03الشفافية و النزاىة في السوؽ كما يتضمف قانوف المنافسة رقـ 
 .وآليات الحد مف الممارسات المقيدة لممنافسة عند ممارسة النشاط االقتصادي

المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش  09/03أف معظـ قوانيف  حماية المستيمؾ ومنيا القانوف رقـ  -
لمتعمقة بإلزامية النظافة والسبلمة تتعمؽ بالسمع و الخدمات المعرضة لبلستيبلؾ في السوؽ، كاألحكاـ ا

وأمف المنتوجات وىو ما يكفؿ الحماية في حقيقة األمر لكؿ مف يقتني ىذه السمع والخدمات بغض النظر 
المقتني مستيمكا أـ ال، ومثاؿ ذلؾ  عف كوفعف اليدؼ مف وراء ذلؾ أكاف مينيا أـ ال أي بغض النظر 

تطبؽ عمى كؿ سمعة أو ىذا القانوف  أحكاـي تقضي بأف مف نفس القانوف الت 2ما تنص عميو المادة 
خدمة معروضة لبلستيبلؾ بمقابؿ أو مجانا وعمى كؿ متدخؿ وفي جميع مراحؿ عممية العرض 

 لبلستيبلؾ".
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، مؤرخة في 43عدد  سميةر ال ريدةجال ،، يتعّمؽ بالمنافسة2003جويمية 19، مؤرخ في 03/03أمر رقـ  -1
26/07/7330. 
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 خالصة الفصل

األحكاـ نشأ االلتزاـ باإلعبلـ السابؽ عمى التعاقد عمى يد القضاء الفرنسي بعدما ثبت لو قصور        
التقميدية كنظرية ضماف العيوب الخفية، ونظرية الغمط والتدليس في توفير الحماية الكافية لرضا الطرؼ 

ىذا االلتزاـ مف قبؿ القوانيف المتعمقة  الضعيؼ في العقود التي تمتاز بعدـ التوازف بيف طرفييا، ثـ كرس
 .بحماية المستيمؾ

مبدأ حسف النية الذي يجب أف يسود المعامبلت بدءا بمرحمة ويستند االلتزاـ باإلعبلـ إلى         
المفاوضات وصوال إلى مرحمة تكويف العقد وتنفيذه، كما يجد أساسو مف جية أخرى في عدـ كفاية نظرية 
صحة وسبلمة الرضا في تنوير إرادة الدائف بو، إال أف ضرورة إعادة المساواة في العمـ بيف الميني 

باعتبار ىذا  في نطاؽ حماية المستيمؾ،  األسس التي يقوـ عمييا االلتزاـ باإلعبلـوالمستيمؾ يبقى أىـ 
األخير الحمقة األضعؼ في عقود االستيبلؾ في مواجية الميني المحترؼ بفعؿ استحواذه عمى 

فقد بات االلتزاـ باإلعبلـ وسيمة مف وسائؿ لذلؾ  وخدمات،مف سمع المعمومات المتصمة بمحؿ العقد 
لمستيمؾ، ىذه الحماية التي أصبحت ضرورة ممحة في ظؿ التعقيد والتطور الحاصؿ عمى مستوى حماية ا

         السمع والخدمات المعروضة في السوؽ والمخاطر الناجمة عنيا عمى صحة وأمف المستيمؾ
السمع  خبار إلى التزاـ بالتحذير مف مخاطرإلويتدرج االلتزاـ باإلعبلـ مف حيث شدتو مف التزاـ بسيط با

 .إلى التزاـ بتقديـ النصيحة لممستيمؾ حوؿ الحؿ األمثؿ لمصالحو ثـ والخدمات،

كما أف القانوف يعتبر االلتزاـ باإلعبلـ التزاما بتحقيؽ نتيجة يتوجب عمى الميني تنفيذه عمى أكمؿ         
وتخصصو في مجاؿ بحكـ مركزه  المتفوؽ في العقد نتيجة احترافو  الطرؼ الدائف بو باعتباره ،وجو

ىذا المفيـو   فيفي مقابؿ الطرؼ المستيمؾ الذي ثار الجدؿ الفقيي حوؿ مفيومو بيف مف يوسع ، التعامؿ
يبدو في الواقع  ألنويتصرؼ خارج مجاؿ تخصصو ضمف طائفة المستيمكيف بإدراج الميني الذي 

يتصرؼ  كاف ولو  المينيالشخص  عمى اعتبار أف ، وبيف مف يضيؽ مف ىذا المفيوـكمستيمؾ عادي
  األمر الذي يجعمو أكثر قدرة عمى رعاية مصالحو ،يكوف كأصؿ عاـ أكثر خبرةاختصاصو خارج مجاؿ 

أما المشرع الجزائري فقد قطع الجدؿ السابؽ وأخذ بالمفيوـ الضيؽ لممستيمؾ في مختمؼ النصوص 
 القانونية ذات الصمة بحماية ىذا األخير.



 
 
 
 

 :الفصل الثاني
  

 المستهمك عالمإااللتزام ب مضمون 
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يمتـز المعمومات التي طبيعة وأنواع االلتزاـ باإلعبلـ مف خبلؿ تسميط الضوء عمى  ضموفميتحدد  
سواء  التي يقتنييا المستيمؾ المنتوجات حسب تنوع حيث تتنوع ىذه األخيرة  الميني بتقديميا لممستيمؾ

السوؽ، وبطريقة  كانت سمعا أو خدمات، فتشمؿ كؿ ما يتعمؽ بمواصفات الخدمات والسمع المعروضة في
استخداميا حتى يتسنى لممستيمؾ االستفادة منيا عمى أكمؿ وجو و تحقؽ لو الغرض الذي يتوخاه مف وراء 

 .اقتنائيا بأف تستجيب لرغباتو المشروعة

ضرورة إعبلمو بأسعارىا حتى يكوف عمى بينة بالمبالغ التي سوؼ يدفعيا كما يمتـز الميني ب       
وقد  ،وميإعبلـ المستيمؾ بشروط البيع الممارس وحدود المسؤولية المترتبة ع ة إلىباإلضاف ،كمقابؿ ليا

 بكؿ المعمومات السابقة أمرا مفترضا في مقابؿ جيؿ المستيمؾ المشروع بيا  الميني عمـالقانوف  جعؿ
 .(المبحث األول)

والتي عمد المشرع إلى  ،المستيمؾإلى  المعمومات أو نقؿ تنفيذ وسائؿ  وتتنوع مف جية أخرى         
ال الحصر تاركا بذلؾ لمميني الحرية في اختيار الوسيمة األنسب إليصاؿ  تحديدىا عمى سبيؿ الذكر

باإلضافة  حيث يتصدر الوسـ قائمة ىذه الوسائؿ ،المستيمؾعمـ المعمومات المتعمقة بالسمع والخدمات إلى 
 (.المبحث الثاني) التصاؿ الحديثةا اإلشيار، ووسائؿ  ،إلى عدة طرؽ أخرى منيا المعمقات
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 ث األولـــــــــــــــــــــــــــــالمبح

 تعدد المعمومات التي يمتزم الميني بتقديميا لممستيمك :محل االلتزام باإلعالم 

يجب عمى كؿ متدخؿ أف يعمـ المستيمؾ بكؿ المعمومات المتعّمقة بالمنتوج الذي يضعو لبلستيبلؾ  
مـز قبؿ اختتاـ عممية مالبائع أف كما  ،1ـ ووضع العبلمات أو بأية وسيمة أخرى مناسبة...بواسطة الوس

البيع بإخبار المستيمؾ بأية طريقة كانت، وحسب طبيعة المنتوج بالمعمومات النزيية والصادقة المتعّمقة 
ولية التعاقدية لعممية بمميزات ىذا المنتوج أو الخدمة وشروط البيع الممارس، وكذا الحدود المتوقعة لممسؤ 

يتولى وجوبا إعبلـ الزبائف بأسعار وتعريفات السمع  البائع  فّ فإ باإلضافة إلى ذلؾ، 2البيع أو الخدمة
 .3والخدمات وبشروط البيع

أّف المعمومات التي يمتـز الميني بتقديميا لممستيمؾ تتعمؽ أساسا  يتضح ما سبؽمف خبلؿ  
كما تتعمؽ وبطريقة استعماليا وكذا بأسعارىا وتعريفاتيا مف جية  بخصائص المنتوجات مف سمع وخدمات 

التشريعات المتعمقة فرضت  وقد ،(المطمب األول)بشروط البيع وحدود المسؤولية التعاقدية مف جية أخرى 
دوف الخوض في مدى عممو  ،بالنظر إلى صفتو المينية باإلعبلـ عمى الميني االلتزاـ بحماية المستيمؾ

عكس ما ىو عمى قرينة قانونية و جعمت من افترضت ىذا العمـ و بحيث ،محؿ ىذا االلتزاـ بالبيانات
الطرؼ اآلخر مألوؼ في القواعد العامة مف ضرورة عمـ المديف حقيقة بالمعمومات التي يمتـز بتقديميا إلى 

الشخص الذي  باعتبارهوبالمقابؿ جعمت جيؿ المستيمؾ بيذه المعمومات أمرا مفترضا أيضا بؿ ومشروعا 
 المطمب)تقررت لو الحماية بسبب مركزه الضعيؼ مما يجعؿ  جيمو بالمعمومات العقدية قرينة قانونية 

 (.الثاني
 
 
 
 

                                                           
 المتعّمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش. 09/03مف القانوف رقـ  17المادة   - 1
 .المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية 04/02مف القانوف رقـ  08المادة  - 2
 مف القانوف السابؽ. 04المادة  - 3
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  لمطمب األولا

 تــــــــاات المتعّمقة بالمنتوجـــــــــــالمعموم

أو خدمات  إّف أوؿ مجاؿ تيتـ بو قوانيف حماية المستيمؾ ىو مجاؿ المنتوجات سواء كانت سمعا 
التي يمتـز بيا و  الخاصة بيا فقد تولت النصوص التشريعية والتنظيمية تحديد كؿ المعمومات (الفرع األول)

 (.الفرع الثانيالميني في مواجية المستيمؾ و ىو ما يستدعي تحديد طبيعتيا وأنواعيا )

 الفرع األول: تعريف المنتوجات

لميداف االقتصادي، قبؿ أف يدخؿ الميداف القانوني يعتبر مصطمح المنتوج رائج االستعماؿ في ا 
أوؿ قانوف يستعمؿ ىذا المصطمح بحيث  )الممغى( المتعّمؽ بحماية المستيمؾ 89/02ويعتبر القانوف رقـ 
منو بقوليا: "يحدد مفيوـ المصطمحات التالية: إنتاج، منتوج، تسويؽ وغيرىا الواردة  13أشارت إليو المادة 
وتطبيقا ليذا النص فقد عّرؼ المنتوج بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  ،طريؽ التنظيـ" في ىذا القانوف عف

المتعمؽ برقابة الجودة وقمع الغش في مادتو الثانية بأّنو: "كؿ شيء منقوؿ مادي يمكف أف يكوف  90/39
 موضوع معامبلت تجارية".

في مادتو   1لمنتوجات و الخدماتالمتعمؽ بضماف ا  266 /90ثـ عّرفو المرسوـ التنفيذي رقـ        
 الثانية بأّنو: "كؿ ما يقتنيو المستيمؾ مف منتوج مادي أو خدمة".

مف المرسـو التنفيذي  02النصيف السابقيف يمكف القوؿ أّف تعريؼ المنتوج الوارد في المادة  حسب 
المدني باعتباره محبل "بالشيء المنقوؿ" قد يؤدي إلى اختبلطو "بالشيء" الوارد في القانوف  90/39رقـ 

مف  02إعادة تعريفو لممنتوج بموجب المادة بالمبس  ىذا إزالة العمؿ عمى بالمشّرع إلى وىو ما دفع  لمحؽ،
 وىو المذكور أعبله التي أضافت إلى جانب المنتوج المادي، الخدمات 90/266المرسوـ التنفيذي رقـ 

 مما يبعده عف الشيء المعروؼ في القانوف المدني.

 

                                                           
 .الممغى - 1
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أّنو إلضفاء صفة المنتوج عمى الشيء المنقوؿ يجب إضافة عنصر ثاني  1ويرى جانب مف الفقو
وىو عرض المنتوج لمتداوؿ مف أجؿ االستيبلؾ، حيث يعتبر المنقوؿ المادي منتوجا مف يوـ الشروع في 

4-1245تسويقو، وحسب المادة 
دما يتخمى مف التقنيف المدني الفرنسي فإّف المنتوج يعرض لمتداوؿ عن  2

 عنو المنتج بصفة إرادية.

المتعّمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش فقد عّرؼ المنتوج في مادتو  09/03وبصدور القانوف رقـ 
ومف خبلؿ ىذا التعريؼ ، سمعة أو خدمة يمكف أف يكوف موضوع تنازؿ بمقابؿ أو مجانا  كؿ الثالثة بأنو

ة )المنقوؿ المادي( الواردة في المرسوـ التنفيذي رقـ نبلحظ أّف المشرع الجزائري قد استعاض عف عبار 
المتعّمؽ برقابة الجودة وقمع الغش وكذلؾ عبارة )المنتوج المادي( الواردة في المرسوـ التنفيذي رقـ  90/39
مكرر  240بعبارة السمعة التي تقابؿ الخدمة، أّما المقصود بالمنتوج المستحدث بموجب المادة  90/266

 لمدني فقد اقتصر عمى المنقوؿ المادي أي السمعة دوف التطرؽ إلى الخدمات.مف التقنيف ا

 09/03فإّف مفيوـ المنتوج الذي أخذ بو المشّرع في ظؿ أحكاـ القانوف رقـ  ذلؾ باإلضافة إلى
   ىو مفيوـ واسع، حيث يستوي أف يعرض لبلستيبلؾ بثمف أو مجانا، بأف يكوف محبل ألعماؿ التبرع

تضفي عميو ىذه الصفة سواء والتي   ،تعريؼ المستيمؾل التي تعرضت  النصوص القانونيةوىو ما تؤكده 
أف يكوف المنتوج موضوع  السابؽاقتنى السمع أو الخدمات بثمف أو مجانا، كما لـ يشترط القانوف 

 معامبلت تجارية.

وؿ كؿ منقوؿ فالمنتوج قد يكوف منقوال ماديا أي سمعة أو قد يكوف خدمة، ويدخؿ في المعنى األ
المواد الغذائية وغير الغذائية سواء كانت  و مثالومادي يمكف أف يكوف محبل لمبيع والشراء واإليجار، 

منزلية كمواد التنظيؼ واآلالت اإللكترونية، أو أية وسائؿ أخرى مثؿ مواد التجميؿ والسيارات واآلالت 
أو مستوردة وال يشترط أف يكوف المنتوج ثمرة  ويستوي أف تكوف ىذه المواد محمية، الصناعية والزراعية...

نشاط صناعي إذ يمكف أف يعرض في شكمو الطبيعي مثؿ المنتوج الزراعي والحيواني، ومثؿ المعادف قبؿ 
عرؼ اإلنتاج في مادتو  عندما 90/39تحويميا، وىو ما أخذ بو المشرع في ظؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 

في تربية المواشي وجمع المحصوؿ والجني والصيد البحري والذبح العمميات التي تتمثؿ بأنو  ىاألول
                                                           

 وما بعدىا. 23، صمرجع سابؽ، مسؤولية المنتج عن منتجاتو المعيبة، دراسة مقارنةمحمد،  بودالي -1 
2- Article 1245-4  "Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement. 

Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation "  
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والمعالجة والتصنيع والتحويؿ والتركيب وتوضيب المنتوج، بما في ذلؾ تخزينو أثناء مرحمة تصنيعو وقبؿ 
المتعّمؽ بحماية  09/03مف القانوف رقـ  03وىو نفس المعنى الذي نصت عميو المادة  ،تسويقو األوؿ

 .الغش المستيمؾ وقمع

كما يشمؿ المنتوج كؿ األشياء الخطرة سواء بطبيعتيا كالمواد السامة التي تباع في السوؽ، أو 
بالنظر إلى استعماليا ألّنيا تتطمب طريقة استعماؿ خاصة، أو بسبب العيب في تصنيعيا كاألجيزة 

 تنفجر مف أوؿ استعماؿ بسبب عيب فييا.  الكيربائية التي قد

بتعريفو لممنتوج بأنو خدمة أو سمعة   09/03ذا المقاـ إلى أّف القانوف رقـ وتجدر اإلشارة في ى
أي منقوؿ مادي قد استثنى المنقوؿ المعنوي مف مفيوـ المنتوج كبراءات االختراع، وكذلؾ العقارات، عمى 
اعتبار أف التعامؿ في ىذه األخيرة يخضع ألحكاـ خاصة تتمثؿ عمى األخص في وجوب إفراغو في شكؿ 

تعامؿ فيو، وتبقى العقارات بالتخصيص ممي ووجوب شيره في السجؿ العقاري وفي ذلؾ حماية كافية لمرس
 .1منتوجا إذا تـ التعامؿ فييا بصفة منفردة ومستقمة عف العقار الذي وضعت لخدمتو

إاّل أّف ىناؾ اتجاه في الفقو يعتبر العقار منتوجا أو سمعة قابمة لبلستيبلؾ ويخضع المتعاقد 
ادي أو المستيمؾ فييا لمحماية الخاصة التي تقررىا القوانيف الحمائية، وذلؾ بالنظر إلى األىمية التي الع

يحتميا المسكف في حياة الناس اليوـ، وبالنظر أيضا إلى أّف بيعو أو إيجاره عممية أصبح يشرؼ عمييا 
يا ىذا األخير في وضعية محترفوف متخصصوف يتفوقوف عمى المتعاقد العادي أو المستيمؾ حيث يبدو في

 .2الجاىؿ الضعيؼ الذي يحتاج إلى الحماية

مف المرسوـ التنفيذي  02باإلضافة إلى السمعة يشمؿ مفيوـ المنتوج الخدمات التي عّرفتيا المادة 
المتعّمؽ برقابة الجودة وقمع الغش بأنيا: "كؿ مجيود يقدـ ما عدا تسميـ منتوج ولو كاف ىذا  90/39رقـ 

مف القانوف رقـ  03الذي أوردتو المادة  ىممحقا بالمجيود المقدـ أو دعما لو"، وىو نفس المعنالتسميـ 
أّف الخدمة ىي كؿ عمؿ مقدـ غير تسميـ  أشارت إلىالمتعّمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش التي  09/03

 السمعة، حتى ولو كاف ىذا التسميـ تابعا أو مّدعما لمخدمة المقّدمة.

                                                           
، المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية واالقتصادية والسياسية الحماية الجنائية لممستيمك في التشريع الجزائريموالؾ باية،  -1

 وما بعدىا. 33، ص1999، 02، رقـ 37الجزء 
 وما بعدىا. 110، مرجع سابؽ، ص مكافحة الشروط التعسفية في العقودبودالي محمد،  -2
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الخدمة غير مألوؼ في نصوص التقنيف المدني ولكّنو أصبح رائج االستعماؿ في  ويعتبر مفيوـ
القابمة لمتقدير نقدا، ويستوي أف تكوف الخدمة ذات طبيعة  اتاألداءالقانوف االقتصادي، وىو يشمؿ جميع 

(، أو ذات طبيعة réparation -nettoyage)( كإصبلح األعطاب والتنظيؼ nature matérielle)مادية 
( أو ذات طبيعة ذىنية assurance- crédit)( كالتأميف وعمميات االئتماف nature financière)الية م
(nature intellectuelle )العبلج الطبي و االستشارات القانونية ك(soins médicaux-  conseils juridique)1 

إخراج االلتزاـ  ومف خبلؿ التعريؼ السابؽ نستنتج أّف المشّرع الجزائري قد نص صراحة عمى
بتسميـ المنتوج مف مفيوـ الخدمة، وأبقى عميو التزاما مستقبل يقع عمى عاتؽ أحد المتعاقديف وىو البائع 

مف التقنيف المدني التي تنص عمى أّنو: "يمتـز  البائع  364المحترؼ في عقد البيع وذلؾ بموجب المادة 
مييا وقت البيع"، وذلؾ تحقيقا لمتناسؽ بيف بتسميـ الشيء المبيع لممشتري في الحالة التي كاف ع

 التشريعات.

وبما أّف الخدمات غير ممموسة ال يستطيع المستيمؾ أف يتفحصيا كما في حالة السمع المادية 
وفي سبيؿ الحكـ عمى جودتيا يمجأ إلى سؤاؿ ذوي االختصاص أو تفحص المكاف الذي تقدـ فيو الخدمة 

مات يتزامف وقت إنتاجيا مع وقت استيبلكيا كما في حالة خدمة )المحؿ(، كما أّف العديد مف الخد
الحبلقة، الكشؼ الطبي، والعمميات المصرفية داخؿ البنوؾ، وكذا التعميـ داخؿ المدارس والجامعات، وذلؾ 

عكس السمع التي تنتج أوال ثـ تخّزف ثـ توزع عمى الوسطاء ليقوموا بتسويقيا، وأخيرا يتـ استيبلكيا عمى 
، وقد اعتبر ذلؾ نوعا مف الخمط 2وىناؾ مف الفقو مف يتحدث عف بيع الخدمات، المشتري النيائي بواسطة

، حيث تتميز عقود الخدمات بأّنيا تمؾ التي يمتـز بمقتضاىا أحد 3بيف االلتزاـ بإعطاء وااللتزاـ بالقياـ بعمؿ
ءات مع االلتزاـ بالقياـ بعمؿ، في حيف المتعاقديف بأدائو لآلخر خدمة قابمة لمتقدير نقدا، وتتبلءـ ىذه األدا

تبلئـ مع االلتزاـ بإعطاء شيء، وىو ذات المفيوـ الضيؽ الذي تبّنتو لجنة إعادة يأّف نقؿ ممكية منتوج 
صياغة قانوف االستيبلؾ الفرنسي عمى أساس أّف الخدمة ليست محبل لمتممؾ، وأف أدائيا ال يمكف أف 

                                                           
1- 

CALAIS AULOY (Jean) et TEMPLE ( Henri), Droit de la consommation, Op. cit.,  p.9. 

2- 
  .SAVATIER(R.), La vente de services, D.1971, Cron., p., 223-                                                   أنظز:

: دراسة مقارنة مع القانوف انون المقارنحماية المستيمك في القالمشار إليو في مرجع: بودالي محمد،  رأيالوىو    
 .392، ص2006الفرنسي دراسة معمقة في القانوف الجزائري، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 

3- CAS ( Gérard) et FERRIER  (Didier (, Traité de droit de la consommation, Op. cit.,  p.186.  
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نقؿ  يجتمع قد وإّنو غالبا ما يقترف أداء خدمة مع نقؿ ممكية شيء يكوف محبل لنقؿ الممكية، ومع ذلؾ ف
عبلـ المستيمؾ وسبلمتو سواء تعّمؽ األمر   ببيعممكية شيء بأداء خدمة، إضافة إلى تشابو قواعد حماية وا 

ّف ىناؾ مف المينييف مف يجمع ما بيف بيع المنتوجات وأداء الخدمات، دوف أ كمالخدمة، ا تقديـلمنتوج أو ا
إمكانية تحديد أي النشاطيف  بينيما ىو الرئيسي أو التبعي، كما ىو الحاؿ بالنسبة لصاحب المرآب الذي 

 .1سيارات زبائنو بإصبلحيحترؼ بيع السيارات المستعممة، ويقـو في نفس الوقت 

ىذا التداخؿ في المسائؿ التي يثيرىا بيع المنتوج وأداء الخدمة اقتضى توحيد الحموؿ، وجعؿ 
انيف الحديثة تتصدى لتنظيـ بيع المنتوجات وأداء الخدمات بنفس القواعد، وىدفيا في ذلؾ الدفاع عف القو 

 .09/03لمشّرع الجزائري في ظؿ القانوف رقـ كرسو امصالح المستيمؾ وحمايتو وىو المقتضى الذي 

 الفرع الثاني: طبيعة وأنواع المعمومات محل االلتزام باإلعالم

( أوالبيعة المعمومات المتعّمقة بالسمع والخدمات والتي يمتـز الميني بتقديميا )اختمؼ الفقو حوؿ ط 
تتراوح بيف اإلعبلـ بخصائص السمع والخدمات، وبطريقة استخداميا وأخيرا  نوعةكما أّف ىذه المعمومات مت

 (.ثانيابضرورة بياف أسعارىا وتعريفاتيا )

 أوال: طبيعة المعمومات محل االلتزام باإلعالم

سبقت اإلشارة إلى أّف الميني سواء كاف منتجا أو بائعا يمثؿ الشخص المديف بااللتزاـ باإلعبلـ  
خاصة  ،أو تكونت لديو بسبب عممو واحترافو في مجاؿ تخصصو نظرا لممعمومات والخبرات التي اكتسبيا

ىو اإلشيار الذي وأّف السوؽ ال يتولى إعبلـ المستيمؾ باإلضافة إلى ذلؾ أّف ما يركز عميو الميني 
ييدؼ إلى جذب المستيمكيف لشراء منتوج ما، دوف ضماف إعبلـ موضوعي حوؿ خصائصو وبما أّف 
اليدؼ مف تقرير االلتزاـ باإلعبلـ ىو تنوير رضا الطرؼ المقبؿ عمى التعاقد حتى يستطيع اتخاذ قراره 

فية تحديد المعمومات محؿ ىذا االلتزاـ كي عفبالتعاقد عمى بّينة ومعرفة، فإّف التساؤؿ يثور في ىذا المقاـ 
المعمومات وتنوعيا أف نكّمؼ المديف بإعبلـ المستيمؾ ىذه  فإذا كاف مف الصعب عمميا في ضوء تعدد

بكؿ المعمومات المتعمقة بخصائص السمع والخدمات في ظؿ استحالة إحصائيا فقد اختمؼ الفقو حوؿ 
المعمومات الداخمية لمشيء، ومنيـ مف أرجعيا إلى تمؾ  معيار تحديدىا، فمنيـ مف اقترح اقتصارىا عمى

                                                           

 وما بعدىا. 394، مرجع سابؽ، ص المقارنحماية المستيمك في القانون بودالي محمد،  1-
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، وفي األخير ىناؾ مف يرى بأف الميني ممـز بإعبلـ المستيمؾ بكؿ المتعّمقة بالصفة الجوىرية فيو
 .المعمومات التي يمكف أف تؤثر عمى رضاه 

 :المعمومات الداخمية لمشيء -1

ي بمكّوناتو الداخمية ومثاؿ ذلؾ في عقد ويقصد بيا المعمومات التي تتعّمؽ بخصائص الشيء أ 
 .1البيع تعتبر مف المعمومات الداخمية لمشيء ما يتعّمؽ بكميتو، نوعيتو، جودتو وأوصافو األساسية

ّنما بالمجاؿ الذي يوجد فيو   أّما المعمومات الخارجية عف الشيء فيي التي ال تتعّمؽ بخصائصو وا 
ليذا الشيء، أو ندرتو في السوؽ، وحسب ما سبؽ فإّف الشيء مثؿ غاية المشتري مف وراء شرائو 

تمؾ الخارجية  تالمعمومات التي يمتـز بيا المديف في مواجية المستيمؾ ىي التي تدخؿ في تكوينو وليس
 عنو، بحيث يمكف لكبل الطرفيف أف يّطمعا عمييا فبل يمتـز بيا المديف.

وـ عمييا االلتزاـ باإلعبلـ اختبلؿ التوازف في وكما سبقت اإلشارة إليو فإّف مف بيف األسس التي يق 
العمـ والمعرفة بيف الميني والمستيمؾ، فإذا كاف األمر يتعّمؽ بعنصر خارجي لمشيء، يكوف الطرفاف في 

 .2نفس المستوى مف العمـ والمعرفة ومنو ال مجاؿ إلعماؿ ىذا االلتزاـ في ىذه الحالة

مومات الداخمية لمشيء ينقص مف حظوظ المستيمؾ في المعيار القائـ عمى المعب األخذ أف إال 
تّمقي المعمومات التي يحتاجيا، لذلؾ ينبغي البحث في المعيار الثاني الذي يتعّمؽ بالمعمومات المتصمة 

 بالصفة الجوىرية في الشيء.

 :المعمومات المتعّمقة بالصفة الجوىرية في الشيء -2

عبلـ ىو العمؿ عمى تنوير رضا المستيمؾ المقبؿ عمى ّف اليدؼ مف تقرير االلتزاـ الميني باإلإ 
وبالرجوع إلى أحكاـ القانوف المدني نجد  ،التعاقد، لذا يجب أف تكوف المعمومات محؿ ىذا االلتزاـ جوىرية
اعتقاد خاطئ يقع في ذىف المتعاقد ويدفعو  أّف الصفة الجوىرية لمشيء تتعّمؽ بعيب الغمط الذي يعني أّنو

حيث أجاز المشرع لكؿ متعاقد وقع في غمط أف يطمب إبطاؿ العقد شريطة أف يكوف ىذا  إلى التعاقد،
مف نفس التقنيف إذا بمغ حدا مف الجسامة بحيث يمتنع  82طبقا لنص المادة  كذلؾ، ويكوف االغمط جوىري

                                                           
1- FABRE MANGAN (Muriel), Thèse précitée, p.123. 

 .60مرجع سابؽ، ص، االلتزام باإلعالم في العقودحامؽ ذىبية،  -2
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قع في صفة إذا و  خصاألمعو المتعاقد عف إبراـ العقد لو لـ يقع في ىذا الغمط ويعتبر الغمط جوىريا عمى 
 لمشيء يراىا المتعاقداف جوىرية، أو يجب اعتبارىا كذلؾ نظرا لشروط العقد ولحسف النية.

ولقد اختمؼ الفقو حوؿ المعيار الذي يعتمد عميو لتحديد الصفة الجوىرية ىؿ ىو المعيار  
ذلؾ، وأّنيا فحسب المعيار األوؿ تعتبر الصفة جوىرية إذا كاف المتعاقد يراىا ك ؟الشخصي أـ الموضوعي

 .ىي التي دفعتو إلى التعاقد بغض النظر عف كونيا غير ذلؾ عند الغير

أّما حسب المعيار الموضوعي فإف الصفة الجوىرية تتعّمؽ بذات الشيء بغض النظر عف الدوافع   
ارييف الشخصية التي تدفع المتعاقد إلى إبراـ العقد، وبالنسبة لموقؼ المشّرع الجزائري نجده قد أخذ بالمعي

التي تقضي بأّف تحديد الصفة الجوىرية  مف التقنيف المدني 82/2معا، حيث يستنتج ذلؾ مف نص المادة 
لمشيء تكوف بالمعيار الشخصي بقوليا "...ويعتبر الغمط جوىريا عمى األخص إذا وقع في صفة يراىا 

خصية لممتعاقديف لتقدير الصفة المتعاقداف جوىرية"، حيث تأخذ الفقرة السابقة في الحسباف االعتبارات الش
كذلؾ بالمعيار الموضوعي في تحديد ىذه الصفة، بقولو:  يأخذ 82الجوىرية لمشيء، كما أّف نص المادة 

"...أو يجب اعتبارىا كذلؾ نظرا لشروط العقد ولحسف النية"، ويتعّمؽ األمر بالظروؼ التي أحاطت بإبراـ 
إرادة المتعاقديف، أي الصفة الجوىرية التي اتجيت إلييا العقد والتي يتوّلى القاضي استخبلصيا مف 

 .1اإلرادة

ذا كانت الصفة الجوىرية لمشيء تعّد عنصرا ىاما مف عناصر محؿ التزاـ الميني بإعبلـ         وا 
ذا كاف الغمط في الصفة الجوىرية  المستيمؾ فبل يمكف أف تقتصر المعمومات محؿ ىذا االلتزاـ عمييا، وا 

فإّنو ال يكفي أف يكوف معيارا لتحديد  المدني فتقنيالمف  83ؿ العقد، طبقا لنص المادة أساسا إلبطا
المعمومات التي تكوف محبل لبللتزاـ باإلعبلـ، وىو ما يقودنا إلى البحث عف معيار شامؿ لتحديد تمؾ 

 المعمومات.

 :المعمومات التي تؤثر عمى رضا المستيمك المتعاقد -3

لموضوعية لممستيمؾ في العقد باعتباره الطرؼ الدائف بااللتزاـ باإلعبلـ حتى تتحقؽ الحماية ا 
عند إبراـ العقد، أي  هيجب أف تكوف المعمومات محؿ ىذا االلتزاـ ىي التي مف شأنيا التأثير عمى رضا

                                                           
 .62مرجع سابؽ ، ص حامؽ ذىبية، - 1
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كؿ الظروؼ المتعمقة بااللتزامات الناشئة عف العقد والتي تكوف في مصمحتو،  وذلؾ شريطة أف ال يكوف 
 .1عبلف عنيا غير مشروعاإل

ومف تطبيقات ذلؾ في القضاء الفرنسي، قضية تتمثؿ وقائعيا في قياـ شخص باكتتاب سندات  
( تـ إيداعيا في البنؾ الوطني لباريس، و حيف طمب ىذا الشخص مف Creusot-Loire)استحقاؽ لشركة 

ة ألّنيا شطبت بسبب وضعية البنؾ بيع ىذه السندات، أعممو ىذا األخير بأّنيا أصبحت عديمة القيم
الشركة التي كانت في حالة تسوية قضائية بسبب تصفية أمواليا فطالب صاحب السندات  الحصوؿ عمى 

ب عمى وضعية الشركة، مما أدى إلى انعداـ  تتعويض مف البنؾ بسبب عدـ  إعبلمو باآلثار  التي قد تتر 
فتو مينيا ممـز بإعبلـ المودع لمسندات بأّف البنؾ بص  2وقضت محكمة االستئناؼ ،قيمة السندات

وتحذيره مف أجؿ اتخاذ كؿ  التدابير البلزمة لممحافظة عمى قيمة السندات، كإعبلمو بأّف الشركة المصدرة 
 .لمسندات كانت قيد التصفية

 ولكّف الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية نقضت ىذا القرار بقوليا أّف العرؼ والقانوف ال        
يمزماف البنؾ بإعبلـ المودع باألمور المرتبطة بمصير الشركة، ومنو فمحكمة النقض قد فّرقت بيف األمور 

وبيف تمؾ التي قد تطرأ عمى الشركة التي  ،التي تؤدي إلى اإلضرار بالسندات وبكؿ الحقوؽ المتعّمقة بيا
عقد الوديعة فيو يمتـز في ىذه أصدرت ىذه السندات، وباعتبار أّف لمبنؾ صفة المودع لديو عمى أساس 

الحالة باإلعبلـ حوؿ النوع األوؿ مف المعمومات كالزيادة في رأس الماؿ أو العروض العمنية الموجية 
 لمجميور، أّما النوع الثاني المتعّمؽ بمصير الشركة المصدرة فيو غير ممـز باإلعبلـ بيا.

وجو إليو، بمعنى أف تكوف ذات أىمية فضبل عما سبؽ يتعّيف أف تكوف المعمومات نافعة لمف ت 
قبالو عمى التعاقد، ومنو فالمعمومات إذا لـ تكف نافعة لمدائف  بالنسبة لو أي أّنيا السبب في تنوير رضاه وا 

  فبل حاجة إلعبلمو بيا، فالطبيب ال يمـز بإعبلـ المريض بحالتو الصحية إذا كاف العبلج غير مجد
ؾ ال يمـز الطبيب بتقديـ المعمومات إلى مريضو إذا تعّمقت بحيث يكوف موت المريض محققا، كذل

 .3بتشخيص مرض خطير بحيث يؤدي اإلفصاح عنيا إلى تدىور حالتو الصحية

                                                           
1  - FABRE- MANGAN (Muriel), Thèse précitée, p.133. 

2- Arrêt du 13 Juillet 1998, Gaz. Pal., 1989, 1, 86. 

3- FABRE MANGAN (Muriel), Thèse précitée, p.133 et S. 
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باإلضافة إلى ما سبؽ فإّنو يشترط أف ال يكوف االلتزاـ باإلعبلـ غير مشروع، بحيث ينصب عمى  
سر الميني الذي يفرضو القانوف كالسر الطبي معمومات ال يجوز اإلدالء بيا تطبيقا لممحافظة عمى ال

 والسر البنكي.

ؿ حوحسب الرأي السابؽ يتضح أّف طبيعة االلتزاـ باإلعبلـ تتعّمؽ بكؿ الوقائع التي ليا عبلقة بم 
االلتزامات الناشئة مف العقد وتكوف ذات فائدة بالنسبة لمدائف بيا، كما يشترط أف ال يكوف اإلدالء بيا غير 

لؾ بغض النظر ما إذا كانت داخمية في الشيء أو خارجية عنو أو أّنيا تتعّمؽ بصفاتو وذ مشروع،
 الجوىرية، بؿ يجب أف تكوف مؤثرة عمى رضاه في اتخاذ قراره بالتعاقد مف عدمو.

  ثانيا: أنواع المعمومات المتعمقة بالمنتوجات

توجات مف سمع وخدمات، فتتعّمؽ تتنوع المعمومات التي يمتـز الميني بتقديميا لممستيمؾ حوؿ المن 
، وأخيرا بشروط بيعيا وحدود المسؤولية أساسا ببياف خصائصيا وطريقة استعماليا و بأسعارىا وتعريفاتيا

 المترتبة عمى ذلؾ.

 التحذير من مخاطرىا: وطريقة استعماليا و المنتوجاتاإلعالم حول خصائص  – 1

بيا الميني تمكيف المستيمؾ مف التعّرؼ عمى خصائص يأتي في مقدمة المعمومات التي يمتـز         
والتحذير مف مخاطرىا وبياف االحتياطات الواجب مراعاتيا لتجنب  ،السمع والخدمات المعروضة في السوؽ

التزاـ البائع الميني باإلعبلـ يشمؿ فضبل عف تحذير المستيمؾ مف ف ،الخطورة الكامنة في الشيء المبيع
قد تنجـ عف استعمالو، إحاطتو عمما بكافة أوجو ىذا االستعماؿ وذلؾ بطريقة  المخاطر المحتممة التي

النصوص التشريعية والتنظيمية تحديد المعمومات التي يمتـز  مختمؼ توّلت وفي ىذا اإلطار سيمة وواضحة
في الذي نص  المتعّمؽ بحماية المستيمؾ )الممغى( 89/02بيا الميني قبؿ المستيمؾ، بدءا بالقانوف رقـ 

أشارت الفقرة حيث  ،مادتو الثالثة عمى الخصائص المتوفرة في المنتوج والتي يجب أف يعمـ بيا المستيمؾ
األولى مف نفس المادة إلى أّنو يجب أف تتوفر في المنتوج الذي يعرض لبلستيبلؾ المقاييس المعتمدة 

انية مف نفس المادة فقد أشارت إلى والمواصفات القانونية والتنظيمية التي تيمو وتمّيزه، أّما الفقرة الث
خصائص ىذه المنتوجات بقوليا: "...السيما فيما يتعمؽ بطبيعتو وصنفو ومنشأه ومميزاتو األساسية 
وتركيبو ونسبة المقومات البلزمة لو وىويتو وكمياتو..."، أّما الفقرة الثالثة فقد أشارت إلى "أف المنتوج يقدـ 
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صدره وتاريخ صنعو والتاريخ األقصى الستيبلكو وكيفية استعمالو وفؽ مقاييس تغميفو، وأف يذكر م
 واالحتياطات الواجب اتخاذىا مف أجؿ ذلؾ وعمميات المراقبة التي أجريت عميو".

المتعّمؽ بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية  04/02القانوف رقـ مف  8نصت المادة كما  
البيع بإخبار المستيمؾ بأية طريقة كانت، وحسب طبيعة المنتوج  يمتـز قبؿ اختتاـ عممية البائع عمى أف

مف  17وحسب نص المادة ، بالمعمومات النزيية والصادقة المتعّمقة بمميزات ىذا المنتوج أو الخدمة...
يجب عمى كؿ متدخؿ أف يعمـ المستيمؾ  بحماية المستيمؾ وقمع الغش فإّنوالمتعّمؽ  09/03القانوف رقـ 
 . مات المتعّمقة بالمنتوج الذي يضعو لبلستيبلؾ...بكؿ المعمو 

مف خبلؿ المواد السابقة نستنتج أّف االلتزاـ باإلعبلـ يقتضي قياـ الميني المحترؼ باإلفصاح عف  
كؿ المعمومات المتعّمقة بوضع السمعة أو الخدمة محؿ العقد والبيانات المرتبطة بطريقة استخداـ ىذه 

حتى يتمكف المستيمؾ مف تحقيؽ أقصى استفادة ممكنة منيا  الخدمة، ؾتم السمعة أو االنتفاع مف
 .1باإلضافة إلى تجنيبو مخاطر و مضار ىذا االستعماؿ

ذاو          فكرتيف  يبدواف المحتممة التحذير مف مخاطره كذا و المنتوج  كاف بياف طريقة استعماؿ ا 
تزاـ باإلعبلـ الذي يقع عمى الميني لمصمحة مختمفتيف إال أنيما في الواقع متكاممتيف تدخبلف ضمف االل

فمثبل يمتـز بائع األجيزة االلكترونية بتوضيح كيفية استخداميا لممقبؿ عمى شرائيا حتى يدرؾ  ،2المستيمؾ
مدى مبلءمتيا لحاجاتو الحقيقية، كما أّف ىذا االلتزاـ يصبح أكثر إلحاحا حينما يكوف محؿ عقد 

ة معقدة أو أّنيا تتميز بخطورة كامنة فييا أو نتيجة االستخداـ السيئ ليا االستيبلؾ سمعة جديدة ذات تقني
وتطبيقا لذلؾ قضت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية الشركة المنتجة لمادة الغراء البلصقة بسبب عدـ 

لمادة كفاية التحذيرات المشار إلييا عمى العبوة والتي تفيد بأف ىذه المادة سريعة االشتعاؿ، حيث أف ىذه ا
قد اشتعمت بصفة تمقائية مما أدى إلى نشوب حريؽ نجـ عنو أضرار مادية كبيرة، وذلؾ لمجرد حفظيا في 

                                                           
 1994 ، دار النيضة العربية،الحماية المدنية لممستيمك إزاء المضمون العقديأحمد محمد محمد الرفاعي،  - 1
 .142ص

2- OVERSTAKE( F.) "La responsabilité du fabricant de produit dangereux", RTD civ.1972. p.492. 
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كاف يتوجب عمى المنتج أف يوضح خاصية االشتعاؿ الذاتي لمعبوة  وقدمكاف كانت درجة حرارتو مرتفعة، 
 .1وضرورة اإلشارة إلى حفظيا في درجة حرارة معينة تجنبا لممخاطر السابقة

يتعّيف عمى الميني سواء كاف منتجا أو بائعا أف يعمـ المستيمؾ بالطريقة المثمى الستعماؿ  لذلؾ      
المنتوجات وفؽ الغرض المخصص ليا، خاصة تمؾ التي تحتاج إلى أقصى درجات الدقة والوضوح في 

ّدي االستعماؿ غير السميـ بياف استعماليا كالمبيدات والمواد السامة والمنتجات الدوائية التي يمكف أف يؤ 
لى حّد الوفاة، وفي ىذه الحالة فإّف أساس اإلدالء بيذه المعمومات ىو إليا إلى أضرار جسيمة قد تصؿ 

ذلؾ في أغمب تعّمؽ و ي، 2جيؿ الدائف بيا، وخاصة عندما يكوف جيمو مشروعا الستحالة عممو بيا
سبب أضرارا في الغالب مف تعناية خاصة أف حظ بتإذا لـ  التي مف شأنيا  باألشياء الخطرةالحاالت 
 .3الحاالت

مفيوـ الشيء الخطر العديد مف الصعوبات سواء عمى مستوى الفقو أو القضاء نتيجة  يطرح و        
يترؾ تحديد الصفة الخطرة لمشيء المبيع لمسمطة  حيافاألفي كثير مف فلمتطور المستمر لممنتوجات، 

 أمف وسبلمة المستيمؾ.ب يمسالشيء خطرا كمما كاف حيث يعتبر  4التقديرية لمقاضي

وتطبيقا لذلؾ قضت محكمة النقض الفرنسية بإلزاـ أحد منتجي الدواء بتعويض المضرور عف       
األضرار التي نتجت عف استعماؿ ىذا الدواء، حيث تتمخص وقائع الدعوى في أّف أحد المرضى تجاوز 

في عينو  توصابثـ إمما أّدى إلى انفجار الزجاجة وتطاير الزجاج  ،المّدة المحددة لتسخيف زجاجة الدواء
حيث استندت المحكمة في حكميا إلى تقصير المنتج في القياـ بواجب التحذير الكامؿ حوؿ شّدة االنفجار 

قضت الغرفة الجزائية  اإلطار، وفي ذات 5الذي يمكف حدوثو في حالة تجاوز المّدة المخصصة لمغمياف

                                                           
1- Cass.civ. 11 October 1983,RTD.civ., 1984 p.731.                         

 .151نزيو محمد الصادؽ الميدي، مرجع سابؽ، ص -2
 .56ص ، مرجع سابؽ،ميرفت عبد العاؿربيع  -3

4- OVERSTAKE( F.) article précité, p.485. 

5 " - Que le fabricant d’un produit est tenue envers l’acquéreur d’une obligation de renseignement sur les dangers 

que présent des ampoule ne  mettait pas les utilisateurs en garde contre la violence de l’explosion, pouvant 

produire en cas de dépassement de la durée d’ébullition mentionnée " ; Cass.civ.,  5 janvier 1999 D.,1999.p.134. 
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وأدلى بمعمومات غير تضمف طريقة االستعماؿ يف منتج المفرقعات الذي لـ يرفقيا بدليؿ أب لنفس المحكمة
 .1يعتبر مسؤوال عف اإلصابة التي لحقت بإحدى المشاىدات  صحيحة لممشتري

إببلغ المستيمؾ بكافة المخاطر التي قد تترتب عمى استعماؿ الدواء  نتجلذلؾ يتعّيف عمى الم 
ما مف شأنو درء الخطر المتوقع، أو التحسب لمخطر المحتمؿ، أو االحتياط لخطر ويتحدد التزامو في كؿ 

ظني، حيث يرقى التزاـ الميني في ىذه الحالة مف مجرد اإلعبلـ البسيط إلى االلتزاـ بالنصح واإلرشاد 
اـ ومف ناحية ثانية إلى القي فيما يتعّمؽ بخصائص الدواء األساسية وطريقة االستعماؿ وعدد الجرعات،

بتحذير وتبصير المستيمؾ بكافة المخاطر المحتممة لمدّواء وآثاره الجانبية المتوقعة، باإلضافة إلى التزاـ 
وكذلؾ األضرار التي تنجـ عف  ،المنتج ببياف المدة التي تظؿ خبلليا تمؾ المنتجات صالحة لبلستيبلؾ

 .تناوليا بعد انقضاء مدة صبلحيتيا

أف المخاطر التي تنجـ عف ىذه المنتجات تختمؼ في فترة ما  إلىمنتج كما يفترض أف يشير ال        
وتتوقؼ مسألة مدى  ،2مرة أو بعد فتحيا واستعماليا لبعض الوقت ألوؿقبؿ استعماليا عنيا بعد فتحيا 

كاف مينيا متخصصا أـ مجرد مستيمؾ عادي  إذاكفاية التحذير عمى صفة مستعمؿ المنتج بحسب ما 
تخصصو الفني، في حيف يكوف ناقصا  إلىكامبل بالنسبة لممشتري المحترؼ بالنظر  فالتحذير قد يكوف

 .3بالنسبة لممستيمؾ البسيط

 عمى فأوجب ،الخدمات تقديـ محترفي مف العديد عمى االلتزاـ ىذا الفرنسي القضاء طبؽ وقد         
 فالطبيب المخاطر ىذه ه مفيحذر وأف  العقد، محؿ مخاطر إلى العقد في شريكو عناية يمفت أف المحترؼ

النقض   محكمة وفي ذلؾ قضت  حي،االتدخؿ الجر  أو لمعبلج المتوقعة بالمخاطر المريض يزود أف عميو
 أف شأنو مف كاف ما وىو ،المخاطر بيذه مريضو بإعبلـ إخبللو بااللتزاـ عف الطبيب مسؤوليةب الفرنسية

بعممية  ويتعمؽ األمر األذف سماعة بحمؿ يكتفي أو بمخاطرىا العممية يجري فأ بيف لممريض الخيار يترؾ

                                                           
1-Crim.12 décembre 1952, d.1953, p.166. 

2- OVERSTAKE( F.), article   précité, p.493. 

 .27سرور محمد شكري ،  مرجع سابؽ، ص  -3
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 يخطر ولـ متوقعا األمر ىذا وجيو، وكاف في شمؿ عمييا ترتب أذنو، في لشخص مسف أجريت جراحية
 .1خطأ أي ارتكاب دوف كما يجب تـ الجراحي التدخؿ أف بو، ورغـ المريض الطبيب

لتزاـ باإلعبلـ في مجاؿ األشياء المعقدة وذات باإلضافة إلى مجاؿ األدوية تبدو األىمية البالغة لبل 
تركيبيا سببا آخر يجعؿ الميني المتخصص ممزما  مف حيثالتقنية العالية، حيث تعتبر األجيزة المعقّدة 

بإعبلـ المستيمؾ حوؿ طريقة تشغيميا واستعماليا، حيث ال يقتصر إلزاـ المنتج أو البائع في ىذه الحالة 
يفية االستخداـ أو االحتياطات الواجب اتخاذىا بؿ يفترض وجود التزاـ بالتعاوف تقديـ نشرة تبّيف كعمى 

بيف أطراؼ العقد خاصة في مجاؿ األجيزة التي يصعب عمى المستيمؾ استخداميا دوف توجييات مف 
أف يستعمـ عف  األخيرىذا  أجيزة اإلعبلـ اآللي يجب عميففي مجاؿ  بيع   ،طرؼ المنتج أو البائع

 .2ي دفعتو إلى الشراء وذلؾ مف أجؿ توجييو نحو اختيار الجياز األكثر مبلئمة لوتمشتري الحاجات ال

وفي ىذا الصدد فقد اعترؼ القضاء الفرنسي بضرورة التزاـ  البائع بإعبلـ المشتري بكافة  
رساي المعمومات المتعّمقة باستخداـ األجيزة المعقّدة والمتطورة، وتطبيقا لذلؾ قضت محكمة استئناؼ ف

بإلزاـ مورد أجيزة اإلعبلـ اآللي بتعويض المشتري عف األضرار التي لحقتو نتيجة عدـ تقديـ النصيحة لو 
 .3في اختيار الجياز المبلئـ الحتياجاتو

كما قضت ذات المحكمة بأّنو يجب عمى مورد أجيزة اإلعبلـ اآللي االستعبلـ عف احتياجات  
از المبلئـ الحتياجاتو، خاصة وأّف ىذا األخير غالبا ما يكوف الزبوف حتى يتمكف مف الحصوؿ عمى الجي

 . 4قميؿ التجربة في ىذا المجاؿ

 

                                                           
ة عن السمع ححيحق المستيمك في الحصول عمى الحقائق) المعمومات والبيانات الص" سرحاف إبراىيـ عدناف -1

فكر،  العدد الثامف، جامعة محمد خيضر، كمية ممجمة الوالبحريني"،  اإلماراتيوالخدمات( ، دراسة مقارنة في القانونين 
 .21، ص2013الحقوؽ والعمـو السياسية، بسكرة،

2- VASSILI (Christianos.), Conseil mode d’emploi et mise en garde, Thèse précitée, p.170 ; V. aussi 

ALKHASAWNEH (Ala’Eldin), L’obligation d’information dans les contrats informatiques, Thèse précitée 

p.33 et S. 

3-  Cour D’appel de Versailles, 07 décembre 1990, RTD A. février 1991. 

4  - Cour D’appel de Versailles, 08 novembre 1991, RTD A. Janvier 1992.  
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 :االلتزام باإلعالم حول أسعار وتعريفات السمع والخدمات -2

نظـ المشّرع الجزائري االلتزاـ باإلعبلـ حوؿ أسعار السمع والخدمات بداية في القانوف رقـ  
نصت المادة  حيثالمتعّمؽ بالمنافسة  95/062والذي ألغي بموجب األمر  المتعّمؽ باألسعار  89/121
المتعّمؽ  03/033إشيار األسعار إجباري، وقد ألغي ىذا األمر بموجب األمر  منو عمى أفّ  54

 بالمنافسة.

المتعّمؽ بالقواعد المطّبقة عمى الممارسات التجارية، فقد أخرج  04/02وبصدور القانوف رقـ  
القانوف اإلعبلـ ىذا   حكاـ المتعّمقة باألسعار وكيفية نشرىا مف قانوف المنافسة، حيث نظـالمشّرع األ

، في "باإلعبلـ باألسعار والتعريفات وشروط البيع"باألسعار في الفصؿ األوؿ مف الباب الثاني المعنوف 
أسعار وتعريفات السمع يتولى وجوبا إعبلـ الزبائف ب البائع عمى أفّ  4المادة  ت، حيث نص6، 5، 4المواد 

 والخدمات وبشروط البيع".

يجب أف يكوف إعبلـ المستيمؾ بأسعار وتعريفات السمع والخدمات  أفّ  إلى  5المادة  تشيركما  
يجب أف تبّيف األسعار كما عف طريؽ وضع عبلمات أو وسـ أو معمقات أو بأي وسيمة أخرى مناسبة، 

ّد أو توزف أو تكاؿ السمع المعروضة لمبيع سواء كانت بالوحدة أف تعو  ،والتعريفات بصفة مرئية ومقروءة
أو بالوزف أو بالكيؿ أماـ المشتري، وعندما تكوف ىذه السمع مغمفة ومعدودة أو موزونة أو مكيمة يجب 

 يػػػػػػػػػػػػػػػف ،وضع عبلمات عمى الغبلؼ تسمح بمعرفة الوزف أو الكمية أو عدد األشياء المقابمة لمسعر المعمف
يجب أف توافؽ المبمغ اإلجمالي الذي يدفعو األسعار والتعريفات المعمنة  عمى أف 6يف نّصت المادة ح

  .الزبوف مقابؿ اقتناء سمعة أو الحصوؿ عمى خدمة

تمثؿ األسعار والتعريفات المقابؿ النقدي الذي يدفعو المستيمؾ لمميني نظير ما يقتنيو مف سمع أو و        
وحسب المبدأ العاـ العقد شريعة المتعاقديف الذي يسود النظرية العامة  ،ستيبلؾخدمات بموجب عقد اال

                                                           
جويمية 19، مؤرخة في 29عدد  ريدة الرسميةجال، يتعّمؽ باألسعار، 1989جويمية 05، مؤرخ في 89/12قانوف رقـ  -1

 .)ممغى( 1989
 1995فيفري 22، مؤرخة في 09عدد  ريدة الرسميةجال، يتعّمؽ بالمنافسة، 1995جانفي25، مؤرخ في 95/06أمر رقـ  -2

 )ممغى(.
جويمية  26، مؤرخة في 43عدد  الجريدة الرسمية، يتعّمؽ بالمنافسة 2003 جويمية19ي ، مؤرخ ف03/03أمر رقـ  -3

2003 . 
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ىذا العقد يحدداف سعر البيع وطرؽ دفعو نتيجة المفاوضات بينيما  يلمعقد، فإّف المستيمؾ والميني طرف
لتوازف في لكف العبلقة بيف ىذيف الطرفيف تختمؼ في ظؿ القوانيف المتعّمقة بحماية المستيمؾ نتيجة عدـ ا

يترتب عنو مف انعداـ  المراكز العقدية مف جية وعدـ المساواة في العمـ والمعرفة مف جية أخرى، وما
المفاوضات بينيما وانفراد المينييف بتحديد األسعار وبطرؽ دفعيا، وما عمى المستيمكيف إاّل االلتزاـ بيا 

اقتصاد السوؽ  نظاـ إطارالسائد في ار خاصة في ظؿ مبدأ حرية األسعو  1عند اقتناء السمع والخدمات
المتعّمؽ بالمنافسة  03/03بمقتضى األمر  2الذي تبنتو الجزائر منذ بداية التسعينات، وكرستو تشريعيا
 :3سعار اعتمادا عمى جممة مف العناصرويعني مبدأ حرية األسعار بأّف لمميني الحرية في تحديد األ

 لعرض والطمب؛قيمة الشيء التي تحدد طبقا لقانوف ا -
ىامش الربح الذي يعود عمى الميني وىو الدافع الرئيسي لمنشاط االقتصادي، ويتوقؼ تحديده عمى عّدة  -

 عوامؿ منيا: قوة وميارة البائع أو ضعفو مف الناحية االقتصادية؛
 المصاريؼ المختمفة مثؿ الرسـو والضرائب ونفقات التعبئة والتخزيف... -

ذا كاف مبدأ         حرية تحديد األسعار ىو أساس نظاـ المنافسة الحرة، إاّل أّف الدولة احتفظت بحقيا وا 
 .4في تحديد أسعار السمع والخدمات ذات الطابع االستراتيجي

ونظرا لؤلخطار التي قد يتعرض ليا المستيمؾ الطرؼ الضعيؼ الذي ينظـ إلى عقد يتوّلى  
يقة غير مباشرة في تنظيـ األسعار وذلؾ عف طريؽ الميني تحديد السعر فيو، فقد تدخمت الدولة بطر 

المتعّمؽ بالمنافسة في حظر جممة مف الممارسات  03/03ما جسّده األمر رقـ  ىوضبط قواعد المنافسة و 
منيا: الممارسات واألعماؿ المّدبرة واالتفاقات الصريحة أو الضمنية اليادفة أو التي يمكف أف تيدؼ إلى 

مف ىذه و الحّد منيا أو اإلخبلؿ بيا في نفس السوؽ أو في جزء جوىري منو،  عرقمة حرية المنافسة أو

                                                           
1-  CALAIS AULOY (Jean) et STEINMETZ (Frank), Droit de la consommation, Op.cit., p..339.  

لسمع والخدمات اعتمادا عمى المتعّمؽ بالمنافسة عمى أنو: "تحدد بصفة حرة أسعار ا 03/03مف األمر  4تنص المادة   -2
 قواعد المنافسة".

 ص  ،2004، دار الجامعة الجديدة لمنشر اإلسكندرية، الطبعة الثانية، عقد البيع العقود المسماة،سعد،  نبيؿ إبراىيـ -3

149 . 
ذات طابع  "يمكف تقنيف أسعار السمع والخدمات التي تعتبرىا الدولة :عمى أنو 03/03مف قانوف رقـ  5تنص المادة  -4

 ة...".منافساستراتيجي بموجب مرسـو بعد أخذ رأي مجمس ال
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الممارسات عرقمة تحديد األسعار حسب قواعد السوؽ بالتشجيع المصطنع الرتفاع األسعار أو 
 .1انخفاضيا

وتجدر اإلشارة إلى أّف اإلعبلـ بالسعار يجد مبرراتو في تمكيف المستيمؾ مف االختيار بيف  
 ئياالمعروضة في السوؽ، ألّنو بحاجة إلى عمـ مسبؽ بيا لكي يتخذ قراره باإلقباؿ عمى اقتنا المنتوجات

كما أّف اإلعبلـ باألسعار يحوؿ دوف ممارسة بعض المينييف مف بائعي السمع أو  ،عمى بيّنة مف أمره وىو
 .2ت كؿ زبوفمقدمي الخدمات لمعامبلت تمييزية بيف المستيمكيف الذيف يتولوف تحديدىا حسب رغبا

 يشترط عند إعبلف األسعار شرطيف أساسيف ىما:  مف خبلؿ النصوص السابقة يتضح أّف المشّرعو 

 :تحديد مقدار السمعة المقابل لمسعر المعمن -أ

عبلنو لممستيمؾ  04/02مف القانوف رقـ  05حسب المادة          فإّف تحديد الميني لسعر البيع وا 
ذي يقابؿ السعر المعمف عنو، ويتعّمؽ النص السابؽ بالسمع التي يتـ بيعيا يتطمب تحديد مقدار السمعة ال

عف طريؽ العد كقوالب اإلسمنت أو عف طريؽ الوزف مثؿ الحبوب والخضر، أو عف طريؽ الكيؿ بالنسبة 
لمسوائؿ كالزيوت، أو عف طريؽ المقاس كالقماش، وىو البيع الذي يستمـز الفرز أو التعييف عف طريؽ 

 .4، ويترتب عمى التقدير انتقاؿ الممكية3المقاس  لوزف أو الكيؿ أوالعد وا

أّما بالنسبة لمسمع التي تباع معّبأة كالمشروبات والمياه المعدنية والطماطـ المصبرة، فيجب عمى  
سابقة الذكر أف يضع عبلمة عمى الغبلؼ أو العبوة، تمّكف مف معرفة الوزف  05المنتج طبقا لنص المادة 

ّية أو عدد األشياء المقابمة لمسعر المعمف، أما إذا وجد نقص في مقدار السمعة المبيعة، كاف البائع أو الكم

                                                           
 المتعّمؽ بالمنافسة. 03/03 رقـ مف األمر 06 المادة -1

2- CALAIS AULOY (Jean) et STEINMETZ (Frank.), Op.cit., p.356. 

 .125ص مرجع سابؽ،سعد،  نبيؿ إبراىيـ -3
 مف التقنيف المدني. 66المادة  حسب -4
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بيع بحيث ممسؤوال عف ىذا النقص في حدود ما يقضي بو العرؼ، أّما إذا كاف النقص جسيما في مقدار ال
 . 1لعقدلو عمـ بو المشتري لما أبـر البيع فحينيا يجوز ليذا األخير أف يطمب فسخ ا

أّما إذا تبّيف أّف مقدار السمعة يزيد عما تـ تحديده في الغبلؼ، وكاف السعر مقدرا بحسب الوحدة  
مع كونيا غير قابمة لمتقسيـ أصبل أو في تقسيميا ضرر لمبائع، فيجب عمى المستيمؾ في ىذه الحالة 

لما أتـ العقد، حيث يجوز لو  إكماؿ الثمف ما لـ تكف ىذه الزيادة جسيمة بحيث لو عمـ بيا عند الشراء
عندئذ طمب فسخ العقد، أّما إذا كانت السمعة قابمة لمتقسيـ كما لو بيع كيس مف السكر عمى أّنو يتضمف 

كمغ فيأخذ المستيمؾ القدر المبّيف عمى الكيس مقابؿ زيادة السعر  30غ، وتبّيف أّنو يحتوي عمى مك 20
 .2الزيادة بتمؾكما ال يجوز أيضا لمبائع إلزاـ المستيمؾ 

يتعمؽ بالسمع المثمية التي يتـ   04/02مف القانوف   5/3وأخيرا تنبغي اإلشارة إلى أّف حكـ المادة  
بيعيا عف طريؽ التقدير، أّما غيرىا مف السمع التي تباع بذاتيا كاألجيزة الكيرومنزلية، فإّف السعر الذي 

 والتجزئة.يرافقيا دليؿ عمى ثمنيا ألّنيا غير قابمة لمتقسيـ 

 :موافقة األسعار والتعريفات المعمنة لممبمغ اإلجمالي المدفوع مقابل اقتناء السمعة أو الخدمة -ب

سعار والتعريفات المعمنة المبمغ أف توافؽ األب 04/02مف القانوف رقـ  6المادة  اشترطتلقد  
وىذا تفاديا لمطالبة المستيمؾ  اإلجمالي الذي يدفعو الزبوف مقابؿ اقتناء السمعة أو الحصوؿ عمى الخدمة،

بمبالغ تزيد عف السعر المعمف لمسمعة أو الخدمة، حيث يتفاجأ في بعض الحاالت بدفع مبالغ إضافية ثمنا 
 .لبعض الممحقات أو آداءات ترتبط بتسميـ السمعة أو تنفيذ الخدمة محؿ العقد

تيمؾ في حرج، ومثاؿ ذلؾ احتساب مما يجعؿ المس هوغالبا ما تظير ىذه اإلضافات عند تنفيذ        
قيمة األكياس واألغمفة التي يوضع فييا المبيع، أو طمب الطبيب قيمة األدوية المستعممة في العممية 

ويعتبر ىذا األسموب مضمبل لممستيمؾ باعتبار أّف  الجراحية زيادة عمى الثمف المعمف لقيمة ىذه العممية،
فعتو إلى اتخاذ قراره بالتعاقد، ولكّنو يضطر في األخير إلى دفع األسعار والتعريفات المعمنة ىي التي د

                                                           
" إذا عيف في عقد البيع مقدار المبيع كاف البائع : ومف التقنيف المدني التي تنص عمى أن 365لؾ حسب نص المادةوذ -1

نو ال يجوز لممشتري أف يطمب فسخ العقد لنقص في البيع إال إذا أمسؤوال عما نقص منو بحسب ما يقضي بو العرؼ غير 
 .ا المشتري لما أتـ البيع"ثبت أف النقص  يبمغ مف األىمية درجة لو كاف يعمميأ
 .127نبيؿ إبراىيـ سعد، مرجع سابؽ، ص -2
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مبالغ أكثر مف تمؾ التي تـ اإلعبلف عنيا، كما يعّد ذلؾ تحايبل عمى أحكاـ التسعير، بحيث يظير السعر 
المعمف لمجميور وىيئات الرقابة كأّنو موافؽ لما يحدّده القانوف إاّل أّف الميني قد يحصؿ في حقيقة األمر 

 .1عمى مبمغ يفوؽ السعر المعمف عنو

المذكورة أعبله، أف تكوف األسعار  6وتفاديا لكؿ ىذه التصرفات أوجب المشّرع مف خبلؿ المادة  
والتعريفات المعمنة شاممة لكؿ ما يتطمّبو اقتناء السمعة أو الحصوؿ عمى الخدمة مف طرؼ المستيمؾ ألّف 

ة يعتبر بمثابة إيجاب حسب القواعد العامة مقدـ مف اإلعبلف عف أسعار السمع والخدمات المعروض
 107الميني، فإذا اقترف بو قبوؿ المستيمؾ انعقد العقد عند ذلؾ يجب عمى الطرؼ األوؿ حسب المادة 

 .مف القانوف المدني تنفيذ العقد طبقا لما اشتمؿ عميو وبحسف نية

ب بؿ يتناوؿ أيضا ما ىو مف مستمزماتو وفقا وال يقتصر العقد عمى إلزاـ الميني بما ورد فيو فحس        
مف  367و 364نص المادتيف للمقانوف والعرؼ والعدالة، كما أّف الميني إذا كاف بائعا فيو ممـز طبقا 

وذلؾ بوضعيا تحت تصرفو عمى نحو يمّكنو مف حيازتيا  ،بتسميـ السمعة لممستيمؾ التقنيف المدني
ؿ أصؿ المبيع وممحقاتو والممحقات تشمؿ أيضا كؿ ما يعتبر مف واالنتفاع بيا دوف عائؽ والتسميـ يشم

 المستمزمات الضرورية الستعماؿ الشيء المبيع، حتى يتسّنى لممشتري االنتفاع بالشيء محؿ العقد.

 :ؤوليةــــــــالم حول شروط البيع وحدود المســــاإلع -3

يا وكذا أسعارىا، فقد فرض إلى جانب اإلعبلـ بخصائص السمع والخدمات وبطريقة استعمال 
 .ميوالمترتبة ع وكذا حدود المسؤولية الممارس المشّرع عمى الميني إعبلـ المستيمؾ بشروط البيع 

 :التزام الميني بإعالم المستيمك حول شروط البيع الممارس -أ

 وتاريخ رالسعك األساسية هعناصر  لتحديدعف اتفاؽ األطراؼ أو حكـ القانوف  العقدتتمخض شروط        
سواء كاف ذلؾ  االتفاؽ في صراحة عمييا المنصوص العناصر أحد الشرط تبريعحيث  ،... التنفيذ ومكاف
ذا ،مكتوب غيرؿ في شك أومكتوب  رسمي شكؿفي    اومألوف ابسيط يبدو ما عمى الشرط مفيوـكاف  وا 

الواسع  نتشاراال لىإ الخصوص وجو عمى ذلؾ ويرجع ،ةكبير  اتتعقيد عمى يحتوي الواقع فيإال أنو 
قد  المثاؿ ، فعمى سبيؿالقانونية المفردات في تعميمولمشروط التعاقدية مف جية ودخوؿ ىذا المصطمح و 

                                                           
 .218 نبيؿ إبراىيـ سعد، مرجع سابؽ، ص -1



 في العلم بينه وبين املنهيالم املستهلك آلية لتحقيق التىازن تكريس الالتزام بإع...............................…الباب ألاول: 

 

112 
 

 الجمؿ مف مجموعة قد نجد العكس عمى أو تدؿ عمى شرط معيف كممةأو  عبارة،أو  ،اثانوي اشرط نجد 
 .1شرطا يباجةالد تشكؿ أف يمكف، كما بنودا تشكؿ النص مف كاممة فقرة وىي

 إال لو معنى ال البندف ،تخدمو الذي والعقد التعاقدية الشروط بيف الروابط عمى التأكيد الميـ مفو        
 .2تشكمو التي األخرى والبنود عميو يحتوي الذي بالعقد يتعمؽ فيما

مستيمؾ سالفة الذكر إلى وجوب التزاـ الميني بإعبلـ ال 04/02مف القانوف رقـ  04تشير المادة و  
مف نفس القانوف بقوليا: " يمـز البائع قبؿ  8وىو نفس المقتضى الذي نّصت عميو المادة  بشروط البيع،

ثر األ مف بالغنظرا لما لشروط العقد ، و ..بشروط البيع الممارس...".اختتاـ عممية البيع بإخبار المستيمؾ
قبالو عمى التعاقد، فإّف الميني ممـز بإ عبلمو بيا، حيث يبـر المستيمؾ في حياتو عمى رضا المستيمؾ وا 

اليومية العديد مف العقود دوف االطبلع في غالب األحياف عمى شروطيا وخاصة إذا كانت ىذه العقود 
نموذجية، يقوـ الميني بكتابتيا مسبقا ويحدد شروطيا سمفا وفؽ نمط معّيف وبصورة موحّدة، حيث تتبلئـ 

ي تتمّيز بيا المعامبلت في الوقت الحالي نظرا لمتطور التكنولوجي ىذه األخيرة مع السرعة والكثافة الت
 .3وتدفؽ السمع في السوؽ

لذلؾ فإّف المستيمؾ باعتباره الطرؼ الضعيؼ في العبلقة التعاقدية يقبؿ عمى التعاقد دوف التفطف         
مف يتمكف مف فـ ثىا ومف بحيث ال يستطيع أف يتبّيف خطورتيا وآثار  ،إلى الشروط التي توردىا ىذه العقود

مناقشتيا والمطالبة بتعديميا، ألّنيا تحرر بأسموب معقد، أو تكتب بحروؼ صغيرة تصعب قراءتيا، كما 
 .يمكف أف تكتب الشروط األساسية في أماكف ىامشية في وثيقة العقد

سالفتي  04/02مف القانوف رقـ  8و 6تدخؿ المشّرع في نصي المادتيف  نظرا لؤلسباب السابقة و       
الذكر، وألـز البائع بإعبلـ المستيمؾ بالمعمومات الصادقة والنزيية المتعّمقة بشروط البيع الممارس، بأف 
يشرح بوضوح تاـ الشروط المتضمنة في العقد وآثارىا والمخاطر المحتممة في حاؿ مخالفتيا، وذلؾ حّتى 

جممة مف  04/02، حيث حظر القانوف رقـ يتحقؽ اليدؼ مف اإلعبلـ وىو شفافية الممارسات التجارية
شروط بسمعة أو بخدمة مالشروط التي يمكف أف يوردىا الميني كالبيع المشروط بكمية مفروضة، أو ال

                                                           
1- GRAS (Nicolas), Essai sur les clauses contractuelles, Thèse pour le doctorat en droit privé, université 

d’Auvergne - Clermont Ferrand, présentée et soutenue publiquement Le 19 novembre 2014, p. 1 . 
2 -

 Ibid, p.2  

 
 .325عمر عبد الباقي، مرجع سابؽ، ص -3
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مف  29( كما حظر جممة مف الشروط التي تعتبر تعسفية )المادة 04/02ـ ؽ رقـ  17إضافية )المادة 
المتعّمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش عمى  09/03ـ القانوف رقنص   ، وفي ذات السياؽنفس القانوف(

 (.13حظر كؿ شرط يقضي بعدـ الضماف )المادة 

المتعّمؽ بتحديد العناصر األساسية لمعقود المبرمة بيف  06/306أّما المرسوـ التنفيذي رقـ  
سية التي يجب فقد نص عمى الشروط األسا 1األعواف االقتصادييف والمستيمكيف والبنود التي تعتبر تعسفية

منو بقولو: " تعتبر عناصر أساسية يجب إدراجيا في العقود المبرمة بيف  2أف تدرج في العقود في المادة 
العوف االقتصادي والمستيمؾ، العناصر المرتبطة بالحقوؽ الجوىرية لممستيمؾ والتي تتعّمؽ باإلعبلـ 

مطابقة السمع و/ أو الخدمات وكذا الضماف المسبؽ لممستيمؾ ونزاىة وشفافية العمميات التجارية وأمف و 
مف نفس القانوف إلى أّف العناصر األساسية المذكورة في المادة  03والخدمة ما بعد البيع"، وتشير المادة 

 أعبله، تتعّمؽ أساسا بما يمي: 2
 خصوصيات السمع و/ أو الخدمات وطبيعتيا؛ 
 األسعار والتعريفات؛ 
 كيفية الدفع؛ 
 لو؛شروط التسميـ وآجا 
 عقوبات التأخير عف الدفع و/ أو التسميـ؛ 
 كيفية الضماف ومطابقة السمع و/أو الخدمات؛ 
 شروط تعديؿ البنود التعاقدية؛ 
 شروط تسوية النزاعات؛ 
 .إجراءات فسخ العقد 

عبلـ المستيمؾ بكؿ ىذه العناصر التي تعتبر شروطا إحسب النص السابؽ، يمتـز البائع الميني ب       
تي تتعّمؽ بخصائص السمع والخدمات، وبأسعارىا وبكيفية دفعيا السيما إذا كاف الدفع بالتقسيط   لمبيع، وال

وكذا كؿ ما يتعّمؽ بشروط التسميـ إذا كاف التسميـ في وقت الحؽ عمى إبراـ العقد، كما يمتـز بإعبلـ 
 المستيمؾ بتوافر شيادة الضماف، وضرورة مطابقة السمع والخدمات التي يقتنييا.

                                                           
، يتعّمؽ بتحديد العناصر األساسية لمعقود المبرمة بيف 2006سبتمبر  10، مؤرخ في 06/306مرسـو تنفيذي رقـ  -1

 .2006/ 11/09مؤرخة في ، 56فية، الجريدة الرسمية عدد األعواف االقتصادييف والمستيمكيف والبنود التي تعتبر تعس
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وكذلؾ يعّد مف شروط البيع التي يجب أف يعمـ بيا المستيمؾ، شروط تعديؿ بنود العقد إذا كانت  
ضرورة لذلؾ، وطرؽ حؿ النزاعات في حالة نشوبيا بيف البائع والزبوف، وتحديد اإلجراءات المتبعة في 

1ف الدفع أو التسميـرة في حالة التأخير عر حالة ما إذا كاف ىناؾ سبب لفسخ العقد، وكذا الجزاءات المق

في  اإّف إلزاـ الميني بإعبلـ المستيمؾ بشروط العقد يفرضو الواقع العممي ألّف انفراده بوضعي 
ضوء الحرية التعاقدية التي يتمتع بيا يؤّدي بالضرورة إلى جعميا تميؿ إلى تحقيؽ مصالحو وأىدافو عمى 

دتو لدى إقبالو عمى التعاقد في ظؿ ضغطا عمى إرا بذلؾ تمثؿو المستيمؾ،  أيحساب الطرؼ اآلخر 
حاجتو الممحة لسمعة ضرورية أو خدمة ىامة، وىو ما يستدعي ضرورة أف يكوف عالما بيا قبؿ إبراـ 

 .2العقد

و حماية لمطرؼ الضعيؼ الذي قد ال ينتبو إلى حقيقة الشروط المكتوبة، فإّف القضاء الفرنسي  
ّنما أيضا عمى مضمونو والتفاصيؿ أصبح يفرض رقابتو عمى مدى توافر رضاه ليس ف قط بإبراـ العقد، وا 

المرتبطة بو، مع وجوب أف يكوف الشرط واضحا بشكؿ يسمح بقراءتو، وأف يكوف مكتوبا في مكاف يسيؿ 
 .3اإلّطبلع عميو، وأف يكوف غير مبالغ فيو أي معقوال

طريقة المعقّدة التي فبالنسبة لوضوح الشرط بشكؿ يسمح بقراءتو فقد تصّدى القضاء الفرنسي لم 
(      clause illisible)أصبحت تحرر بيا العقود، بحيث قضى بعدـ نفاذ الشروط التي يصعب قراءتيا 

مف أف " ...إعماؿ الشرط المعّدؿ لبلختصاص  1963( في فيفريBourges)وىو ما قضت بو محكمة 
مكتوبا بشكؿ ىامشي بخط ال يكاد القضائي المحّمي يفترض قبوؿ المدعى عميو بو..."، ولما كاف الشرط 

عميو، وموافقتو عميو ، لذلؾ فيذه الشروط ال يعتد بيا وبالتالي ال  ىيقرأ، فإّنو يتعارض مع عمـ المدع
 4يمكف إلزامو بيا ".

                                                           
 .251، مرجع سابؽ، صااللتزام باإلعالم في العقودحامؽ ذىبية،  -1
 أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين عمى شروط العقد )ظاىرة اختالل التوازن بين االلتزاماتحسف عبد الباسط جميعي،  -2

دراسة مقارنة بيف القانوف المدني وقانوف دولة اإلمارات والقوانيف األوروبية مع  ،فية(التعاقدية في ظل انتشار الشروط التعس
 .161، ص1996إشارة لمقوانيف األنجموأمريكية، دار النيضة العربية، القاىرة، 

 .نفس الصفحة، نفس المرجع -3
   .      162 ص سابؽ،المرجع ال ،أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين عمى شروط العقدحسف عبد الباسط جميعي،   -4
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كما ذىبت محكمة النقض الفرنسية إلى القوؿ بأّنو في حالة عرض مّمخص لمشروط المتعّمقة  
روط التي يتضمنيا ىذا الممخص ىي وحدىا التي يمكف أف تسري في بالعقد عمى المستيمؾ فإّف الش

وقد قضت نفس المحكمة بأّف استعماؿ شروط بصفة منتظمة مف قبؿ الميني في مواجية ، 1مواجيتو
 .2المستيمؾ ال يمـز تطبيقيا مف قبؿ القاضي، بؿ يجب عميو التأكد مف مدى عمـ المستيمؾ بيا مف عدمو

الميني االحتجاج بيا في  يريد و ،الذي وقع عميو الطرفاف الواردة في وثيقة العقد الشروط غير أما       
مواجية المستيمؾ، ومثاليا الشروط المدونة عمى الممصقات التي يضعيا البائع في محّمو التجاري أو 

، فإف لعقدالتحفظات التي ترد في المخالصات أو فواتير الشراء التي ال يتسمميا الزبوف إاّل بعد انعقاد ا
نافذة في مواجية  غيرذىب إلى اعتبار الشروط التي ال ترد في العقد أو الممحؽ بو القضاء الفرنسي 

، كما حكـ بعدـ نفاذ الشروط التي ترد في معمقات أو 3ثبت عممو وقبولو بياأالطرؼ اآلخر إاّل إذا 
ّمؽ عمى جدراف غرؼ الفندؽ والتي ممصقات يتـ االطبّلع عمييا بعد إبراـ العقد ومثاليا الشروط التي تع

 .4يطّمع عمييا الزبوف بعد إبراـ العقد

ممستيمؾ يعتبر لحماية ال كبر قدر مف أتوفير  يتضح مما سبؽ أّف القضاء الفرنسي رغبة منو في 
الشروط التي ال ترد في الوثيقة العقدية ناشئة عف اإلرادة المنفردة لمميني، تحتاج إلى عمـ وقبوؿ الطرؼ 

 قبؿ ذلؾ. توخر بيا، مّما يعني عدـ نفاذىا في مواجياآل

 :إعالم المستيمك بالحدود المتوقعة لممسؤولية العقدية -ب

باإلضافة إلى إلزاـ الميني بإعبلـ المستيمؾ بشروط البيع الممارس، فقد ألزمو المشّرع أيضا بأف  
مف  8بيع أو الخدمة طبقا لنص المادة يعمـ ىذا األخير بالحدود المتوقعة لممسؤولية التعاقدية لعممية ال

 المتعّمؽ بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية. 04/02القانوف رقـ 

والمسؤولية العقدية كما ىو معموـ ىي جزاء اإلخبلؿ بالتزاـ عقدي يترتب عنو تعويض المتعاقد  
مثؿ في الخطأ، الضرر تقـو عمى ثبلثة أركاف تتو  اآلخر عّما لحقو مف ضرر نتيجة ىذا اإلخبلؿ،

                                                           
1  - Cass. civ.1

er
 
r
 9 décembre 1981, Bull. civ. I, n° :371. 

2- Cass. civ. 1
er

 8 juillet 1971, Bull. civ. III, n°:442. 

3  - Cass. civ. 1
er

 5 décembre 1973, D. 1974, p.398. 

4- Cour D’appel de Lyon, 12 Juin 1950, D. 1951, p.338. 
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المسؤولية أساسيا الضرر الناجـ عف اإلخبلؿ بالتزاـ عقدي، فإّف  أف مابو  ،والعبلقة السببية بينيما
اإلعبلـ بحدود المسؤولية التعاقدية يقتضي مف الميني أف يبّيف لممستيمؾ الحدود المتوقعة لؤلضرار التي 

 .  سالفة الذكر 08يمتـز بتعويضيا حسب نص المادة 

أّنو يجوز لمبائع الميني أف يضع في العقد بنودا تسمح لو  مف مضموف المادة السابقة و يفيـ        
ممستيمؾ بأّنو مسؤوؿ عف سبلمة المنتوج مف أي عيب يجعمو ل الميني إعبلـ بتحديد مسؤوليتو، ومثاؿ ذلؾ

التمؼ الذي ينتج عف غير صالح لبلستعماؿ المخصص لو خبلؿ فترة الضماف، أو أّنو غير مسؤوؿ عف 
النقؿ أو التركيب أو التشغيؿ غير المطابؽ لبلستعماؿ المنصوص عميو في دليؿ االستعماؿ، وعمى الناقؿ 

 .1أف يخبر المسافر أّنو غير مسؤوؿ عف األمتعة التي تبقى في حيازة المسافر أثناء النقؿ

يعّوض عنو في المسؤولية العقدية وكما ىو سائد في القواعد العاّمة فإّف الضرر المتوقع ىو الذي  
عمى عكس التعويض في المسؤولية التقصيرية الذي ينصرؼ إلى  إاّل في حالتي الغش والخطأ الجسيـ،

 .2المدنيالتقنيف مف  182الضرر المتوقع وغير المتوقع حسب المادة 

ي، فيعتد ويتضح مف المادة سالفة الذكر أّف معيار الضرر المتوقع ىو معيار موضوعي ال ذات 
بالضرر الذي يتوقعو الشخص المعتاد في مثؿ الظروؼ التي يوجد فييا المديف، ال الضرر الذي يتوقعو 

، ومنو فإّف إعبلـ الميني المستيمؾ بحدود المسؤولية التعاقدية التي يتوقعيا الشخص الميني 3ىذا األخير
ولكف بالرجوع ،  حدود ما أخبر بويضمف لممستيمؾ التعويض عف األضرار في  العادي وقت إبراـ العقد

المسؤولية، تعّد تعسفية  نجدىا تنص عمى أّف شروط تحديد 04/02مف القانوف رقـ  29إلى نص المادة 
، نص عميو نفس القانوف ومف بيف الشروط المحدّدة لممسؤولية 1وآخر جنائي 4تعرض الميني لجزاء مدني

 الفة الذكر:س 29والتي تعّد بنودا تعسفية طبقا لنص المادة 

                                                           
 .294ص  ،مرجع سابؽ، عقد االستيالك في التشريع الجزائريياض محمد عماد الديف، ع -1
المتضمف التقنيف المدني عمى أّنو: "غير أّنو إذا كاف االلتزاـ مصدره  75/58مف األمر رقـ  182فقد نصت المادة  -2

 ي كاف يمكف توقعو عادة وقت التعاقد".العقد فبل يمتـز المديف الذي لـ يرتكب غشا أو خطأ جسيما إاّل بتعويض الضرر الذ
مصادر االلتزام العقد واإلرادة  –الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات محمد صبري السعدي،  -3

 2012دراسة مقارنة في القوانيف العربية، طبعة جديدة، مزيدة ومنقحة، دار اليدى، عيف مميمة، الجزائر،  - المنفردة
 .317ص

 مف التقنيف المدني ىو تعديؿ الشروط التعسفية أو إعفاء الطرؼ المذعف منيا. 111الجزاء المدني طبقا لنص المادة  -4
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 إلزاـ المستيمؾ بتنفيذ التزاماتو، دوف أف يمـز نفسو بيا؛ 
 رفض حؽ المستيمؾ في فسخ العقد إذا أخؿ ىو بااللتزاـ أو عّدة التزامات في ذمتو؛ 
  فرض التزامات فورية ونيائية عمى المستيمؾ في العقود، في حيف يتعاقد ىو بشروط يحققيا متى

 أراد.

سابؽ الذكر والذي جاء تطبيقا لمقانوف  06/360المرسوـ التنفيذي رقـ  باإلضافة إلى ذلؾ فإفّ  
، نجده ينص عمى جممة مف الشروط التعسفية ومف بينيا تحديد الميني لمسؤوليتو، حيث 04/02رقـ 

 منو عمى أّنو: " تعتبر تعسفية، البنود التي يقوـ مف خبلليا العوف االقتصادي بما يأتي: 05نّصت المادة 
 أعبله؛ 03و 02العناصر األساسية لمعقود المذكورة في المادتيف  تقميص -
 االحتفاظ بحؽ تعديؿ العقد أو فسخو بصفة منفردة، دوف تعويض المستيمؾ؛ -
 عدـ السماح لممستيمؾ في حالة القوة القاىرة بفسخ العقد، إاّل مقابؿ دفع تعويض ؛ -
تيمؾ في حالة عدـ التنفيذ الكّمي أو الجزئي أو التخّمي عف مسؤوليتو بصفة منفردة بدوف تعويض المس -

 .التنفيذ غير الصحيح لواجباتو
 05مف المرسوـ السابؽ الذكر عمى معاقبة كؿ مف يخالؼ أحكاـ المادة  17وقد نّصت المادة         

يا مّما سبؽ نستنتج أّف شروط تحديد الميني لمسؤوليتو تعتبر شروطا تعسفية يعاقب عمي، و المذكورة آنفا
ىذه ، ومنو فإّف 17في مادتو  06/306، والمرسوـ التنفيذي رقـ 38في مادتو  04/02قانوف رقـ ال

كاف بإمكاف المشّرع أف يتفادى لذلؾ غير مقبولة في العقود القائمة بيف المينييف والمستيمكيف،  الشروط
ّنو ينص في مواضع أتعاقدية بما اإلشارة إلى إلزاـ الميني بإعبلـ المستيمؾ بالحدود المتوقعة لممسؤولية ال

 سؽ بيف النصوص.اإلى التناقض وعدـ التن يؤدي ألف ذلؾأخرى عمى معاقبة كؿ مف يدرجيا في العقد، 

وفي األخير يمكف القوؿ أّف إعبلـ المستيمؾ بخصائص السمع والخدمات وأسعارىا وبشروط بيعيا        
 .بيف المينيو  والمساواة في العمـ بينعدـ مف شأنو أف يقّمص 

 

                                                                                                                                                                                     
"تعتبر ممارسات تجارية غير نزيية وممارسات  :بقوليا 04/02مف القانوف رقـ  38الجزاء الجنائي تنص عميو المادة  -1

مف ىذا القانوف، ويعاقب عمييا بغرامة مف خمسيف ألؼ دينار  29و 28، 27 ،26تعاقدية تعسفية مخالفة ألحكاـ المواد 
 دج(.5.000.000) دجدج( إلى خمسة مبلييف 50.000)
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 الثاني طمبمال

 وجيل المستيمك بيا عمم الميني بالمعموماتل القانون  افتراض 

فقد جعؿ القانوف نظرا ألىمية االلتزاـ باإلعبلـ في تنوير إرادة المستيمؾ المقبؿ عمى التعاقد            
 لممستيمؾ جيؿ المفترضالبؿ ( في مقاالفرع األولعمـ الميني بالمعمومات محؿ ىذا االلتزاـ أمرا مفترضا) 

  .)الفرع الثاني(بيا 

 عمم الميني بالمعموماتافتراض القانون ل الفرع األول: 

إف انعداـ التكافؤ بيف طرفي العقد في العمـ بالعناصر األساسية المتعمقة بالعقد يعد مف بيف         
ير ىذا االلتزاـ ضرورة ممحة لتقميص األسباب التي أدت إلى قياـ االلتزاـ باإلعبلـ، وبالتالي أضحى تقر 

يفترض لقياـ ىذا االلتزاـ في المرحمة السابقة عمى التعاقد أف  لذلؾ ،عدـ التوازف الفادح بيف المتعاقديف
يكوف الطرؼ القوي وىو الميني في ىذه الحالة حائزا لكؿ المعمومات اليامة والجوىرية التي تيـ المستيمؾ 

االستعبلـ بمف التزامو وادعاء جيمو بيا لكونو يقع عميو واجب آخر وىو االلتزاـ ( وال يستطيع التحمؿ أوال) 
 (.ثانياعبلـ )اإلمف أجؿ 

 عمم الميني بالمعمومات مدى أوال:

إف عمـ المديف بااللتزاـ باإلعبلـ بالمعمومات التي تشكؿ محؿ ىذا االلتزاـ يعد شرطا ضروريا لقياـ        
لعامة، إال أف عمـ الميني بيذه المعمومات يعد أمرا مفترضا في ظؿ القواعد ىذا االلتزاـ في القواعد ا
 الخاصة بحماية المستيمؾ.

  المدين بالمعمومات في القواعد العامة: عمم مدى -1

يشترط لقياـ االلتزاـ باإلعبلـ عمى عاتؽ المديف معرفتو بيذه المعمومات، وكأصؿ عاـ ال يمكف        
ومف تطبيقات ىذه الفكرة ضمف القواعد العامة ما ينص عميو  ،بمعمومات يجيمياإلزاـ شخص باإلدالء 

إذا أراد الدائف التمسؾ بإخبلؿ المديف بالتزامو باإلفضاء فالتقنيف المدني فيما يتعمؽ بعيوب اإلرادة، 
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مديف أو الكتماف التدليسي، يقع عميو عبء إثبات أف ال 1بالمعمومات لطمب إبطاؿ العقد لمغمط الجوىري
يعمـ بيذه المعمومات وبمدى تأثيرىا عمى رضا المتعاقد الذي وقع في الغمط بسبب عدـ اإلدالء بيا أو أنو 

 .عمى األقؿ مف السيؿ عميو أف يتبيف ذلؾ

طمب إبطاؿ العقد بسبب الكتماف التدليسي إال إذا كاف ذلؾ يتعمؽ ي أفممدلس عميو ل وال يمكف        
، ومنو فإف معرفة المديف في ىاتيف الحالتيف بالمعمومات 2س يعمـ بيذه الواقعةبواقعة مؤثرة وكاف المدل

 الجوىرية المرتبطة بالعقد تعد شرطا أساسيا لممطالبة باإلبطاؿ.

وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية عمى ضرورة توافر العمـ والمعرفة في جانب المديف بالمعمومات         
" أف االلتزاـ باإلعبلـ  :تزاـ باإلعبلـ حيث أعمنت في أحد أحكامياكشرط أساسي وضروري لوجود االل

إال فيما يتعمؽ  ثارالذي يقع عمى المخابر الخاصة بمضادات االستعماؿ وكذا اآلثار الجانبية لؤلدوية ال ي
بما ىو معموـ وقت دخوليا السوؽ وىو التاريخ الذي تكوف فيو ىذه المخابر مسؤولة عف اإلخبلؿ 

 .3يا باإلعبلـ"بالتزامات

باإلضافة إلى ضرورة عمـ المديف بالمعمومات محؿ العقد، يجب أف يكوف عمى عمـ ومعرفة بأىمية        
ىذه المعمومات بالنسبة إلى دائنو، ومدى تأثيرىا عمى رضاه حتى يتقرر عمى عاتقو االلتزاـ باإلعبلـ 

ي أف المدعى عميو يعمـ أو كاف مف المفروض وتطبيقا لذلؾ كما رأينا سابقا فإف إبطاؿ العقد لمغمط يقتض
(، أما فيما يتعمؽ بعيب التدليس مف التقنيف المدني 82أف يعمـ بأف المتعاقد األخر وقع في غمط ) المادة 

يجب أف يكوف الطرؼ الذي وقع منو  مف نفس التقنيف،  86عف طريؽ الكتماف فإنو حسب نص المادة 
 ي يخفييا عف الطرؼ األخر المدلس عميو.التدليس عالما بأىمية الواقعة الت

                                                           
عمى األخص إذا وقع في صفة  "يعتبر الغمط جوىرياعمى أنو:  مف التقنيف المدني الجزائري 2/ 82المادة  تنص - 1

 وحسب المادة السابقة ...."، رىا كذلؾ نظرا لشروط العقد و لحسف النيةلمشيء يراىا المتعاقداف جوىرية أو يجب اعتبا
 يتبيفقد وقع في الغمط أو مف السيؿ عميو أف  معو بأف يكوف عمى عمـ بأف المتعاقد األخريتصؿ بالمتعاقد يجب أف فالغمط 
 ذلؾ.

ف واقعة أو مبلبسة إذا ثبت أف المدلس " ويعتبر تدليسا السكوت عمدا ع:مف التقنيف السابؽ عمى أنو 86/2تنص المادة  -2
 ."عميو ما كاف ليبـر العقد لو عمـ بتمؾ الواقعة أو ىذه المبلبسة

3- Cass.civ. , 1
er

, avril 1986, Bull.civ., IN 82.p.81 : "  L’obligation de renseignements des laboratoires, relative 

aux Contre- indications et effets secondaires des médicaments, ne peut s’appliquer qu’a ce qui est connu au 

moment de l’introduction du médicament sur le marché et à ce qui a été porté à la connaissance des dits 

laboratoires de puis cette date " . 
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ويمكف استنباط أىمية ىذه البيانات و أثرىا عمى رضا المتعاقد مف خبلؿ عدة قرائف كحرصو عمى        
طمب تمؾ البيانات، واالستفسار بشأنيا، كذلؾ دور ىذه المعمومات في تحديد نطاؽ وآثار العقد وما يترتب 

  .1عميو مف التزامات

ح مما سبؽ أنو لقياـ االلتزاـ باإلعبلـ في ذمة المديف يشترط عممو بالبيانات محؿ ىذا االلتزاـ يتض       
مف جية، وأف يكوف عمى عمـ أيضا بأىميتيا ومدى تأثيرىا عمى رضا الطرؼ األخر في اتخاذ قرار 

لنية في العقود مف جية أخرى، ويقتضي مبدأ التعاوف باعتباره أىـ تطبيقات مبدأ حسف ا التعاقد مف عدمو
أف يتولى كؿ متعاقد الكشؼ لممتعاقد معو عما ينتظره مف وراء العقد، ألف المديف ال يمكنو معرفة كؿ 
المعمومات التي تيـ دائنو كأصؿ عاـ إذا لـ يعمف عنيا ىذا األخير، فميس منطقيا أف نمـز المديف بأف يقدـ 

يحوزىا أو يعرفيا عف موضوع العقد بغض النظر  لمدائف قائمة أو كشفا يحصر فيو جميع المعمومات التي
برفض دعوى إبطاؿ العقد لمغمط عمى  وفي ذلؾ قضت محكمة النقض الفرنسية ،عف حاجة المديف إلييا

أساس أف المشتري حينما اشترى قطعة األرض لـ يفصح لمبائع عف قصده مف شرائيا، ولـ يظير مف 
ليا في البناء، وبالتالي فإف العقد صحيح إذا لـ يقـ الدليؿ ظروؼ التعاقد ومبلبساتو أنو كاف يقصد استغبل

  .2عمى أف قابمية األرض لمبناء كانت تمثؿ صفة جوىرية في التعاقد

باإلضافة إلى ما تمت اإلشارة إليو يمكف القوؿ أف مف يرمي إلى تحقيؽ غاية معينة مف وراء        
     3األخير ال يستطيع أف يتوقع حاجة الدائف إلييا التعاقد يجب أف يعمف عنيا لمطرؼ األخر، ألف ىذا

إال  ،4فإذا لـ يفصح عف ذلؾ فإف المديف يمكنو االحتجاج في مواجيتو بجيمو بأىمية ىذه المعمومات لديو
 عف يكمؼ فييا القانوف المديف بتقديـ معمومات معينة دوف أف يفصح الطرؼ الثاني 5أف ىناؾ حاالت

، والذي يمتـز 6المتعمؽ بالتأمينات 95/07مف األمر رقـ  15ما تنص عميو المادة حاجتو إلييا ومثاؿ ذلؾ 

                                                           
 .252نزيو محمد الصادؽ الميدي، مرجع سابؽ، ص -1
 .291الد جماؿ أحمد، مرجع سابؽ، صخ -2

3- FABRE-MAGNAN (Muriel), Op.cit., p.186. 
 .80حامؽ ذىبية، مرجع سابؽ، ص -4
 .81سابؽ، صالمرجع ال -5
مارس  8مؤرخة في ،13، يتعمؽ بالتأمينات، الجريدة الرسمية عدد 1995جانفي  25، مؤرخ في 95/07رقـ  أمر -6

 ، )معدؿ ومتمـ(.1995
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فيو المؤمف لو بأف يعمف بدقة عف كؿ الظروؼ التي يعمميا والتي تساعد المؤمف في تقدير الخطر الذي 
 .يتولى تغطيتو

حؿ تجاري أف يوضح مف التقنيف التجاري فيما يتعمؽ ببيع أو الوعد ببيع م 79كما تنص المادة         
البائع بدقة كؿ البيانات المتعمقة بأصؿ الممكية، وتمؾ التي تتعمؽ باألعماؿ التي حققيا واألرباح التي 
تحصؿ عمييا، باإلضافة إلى االمتيازات والرىوف المترتبة عميو، بمعنى أخر كؿ األعباء التي يتحمميا 

 المحؿ ليتمكف الدائف مف إبراـ العقد عف عمـ ومعرفة.

وفي ىاتيف الحالتيف وغيرىا مف الحاالت المماثمة فإنو يتعيف عمى المديف أف يسارع تمقائيا إلى        
 حاجتو إلييا.عف إعبلـ دائنو بالمعمومات التي قررىا القانوف دوف الحاجة إلى إفصاح الدائف 

 :بمقتضى قوانين حماية المستيمك عمم المدين الميني بالمعمومات مدى -2

يشترط أف يكوف عالما  -كما سبؽ بيانو-المديف بااللتزاـ باإلعبلـ في القواعد العامة إف        
بالمعمومات التي يقتضييا التعاقد وبمدى أىميتيا لدى الدائف، فإذا لـ يكف عالما بيا انتفت مسؤوليتو في 

ىؿ –ستيمؾ في ظؿ القواعد الخاصة بحماية الم -االلتزاـ باإلعبلـ، وفي ىذا الصدد يثور التساؤؿ
ه المعمومات في مواجية ذيستطيع المديف وىو ميني محترؼ في ىذه  الحالة أف يدعي بجيمو بي

 المستيمؾ؟

لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ يمكف القوؿ أنو إذا كاف عدـ التكافؤ بيف طرفي العقد في العمـ بيف        
فإنو يعد أحد أىـ ىذه األسس عمى اإلطبلؽ المتعاقديف مف بيف األسس التي يقـو عمييا االلتزاـ باإلعبلـ، 

االلتزاـ كواجب قانوني ىذا  في عقود االستيبلؾ، وىو ما جعؿ المشرع يتدخؿ بنصوص صريحة لتقرير
عمى عاتؽ الميني باعتباره الطرؼ القوي في العقد بما يتوافر عميو مف مركز اقتصادي وبحكـ الخبرة التي 

ضؿ المعمومات التي بحوزتو فيما يتعمؽ بخصائص السمع والخدمات تراكمت لديو بمرور الوقت وأخيرا بف
 .وشروط التعاقد وغيرىا

مف القانوف رقـ  17وقد نص المشرع الجزائري عمى إلزاـ الميني بإعبلـ المستيمؾ في نص المادة         
بكؿ  "يجب عمى كؿ متدخؿ أف يعمـ المستيمؾ :المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش بقولو 09/03
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وىو نفس المقتضى الذي نص عميو المشرع  "، المعمومات المتعمقة بالمنتوج الذي يضعو لبلستيبلؾ...
 .مف قانوف االستيبلؾ-L111  2و  L111-1الفرنسي في المادتيف 

ويكوف إعبلـ المستيمؾ بالخصائص والمميزات األساسية لمسمع والخدمات بعدة طرؽ أىميا الوسـ          
عمى كؿ منتج أو مقدـ خدمات أف يرفؽ المنتوج أو الخدمة المعروضة لبلستيبلؾ بكؿ الذي يفرض 

المعمومات الضرورية التي تخصيما كتاريخ اإلنتاج، بمد المنشأ، طريؽ االستعماؿ، الكمية أو الوزف أو 
 .الحجـ، االحتياطات الواجب اتخاذىا لتفادي األخطار التي تنجـ عف استعماؿ المنتوجات الخطرة..

باإلضافة إلى الوسـ أجاز المشرع أف يكوف اإلعبلـ بأي طريقة كانت مثؿ وضع العبلمات أو اإلشيار أو 
عمى التعاقد وىو  اإلقباؿالمستيمؾ عمى ؿ سيكؿ ذلؾ ي ،االتصاؿ الشفيي أو وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ...

ستفادة مف الخدمة عمى الوجو عمى بينة مف أمره بطريقة تمكنو مف استعماؿ السمعة بطريقة صحيحة أو اال
 الذي يرمي إليو.

ما سبؽ يتضح أف االلتزاـ باإلعبلـ الذي وضع عمى عاتؽ الميني في عقود االستيبلؾ  إلىاستنادا و      
مف التقنيف المدني  352/1ما أشار إليو المشرع بمناسبة عقد البيع في نص المادة عمى ما ىو إال تأكيد 

يكوف المشتري عالما بالمبيع عمما كافيا، ويعتبر العمـ كافيا إذا اشتمؿ العقد التي تقضي بأنو:" يجب أف 
، ولكف ىذه البيانات يقتصر تطبيقيا عمى "عمى بياف المبيع وأوصافو األساسية بحيث يمكف التعرؼ عميو

لمشرع ، لذلؾ كرس ا1عقد البيع فقط، أضؼ إلى ذلؾ أنيا لـ تبيف نوع المعمومات التي يمتـز بيا البائع 
يطبؽ عمى كؿ عقود االستيبلؾ، يتضمف إلزاـ الميني بإعبلـ  09/03مبدأ عاما في القانوف رقـ 

، مف أجؿ تحقيؽ التوازف العقدي بيف الطرفيف 2المستيمؾ بكؿ المعمومات التي تحددىا النصوص القانونية
حت أكثر تطورا خاصة في ظؿ التطور التكنولوجي الذي انعكس عمى المنتوجات والخدمات بحيث أصب

مما جعميا سوقا كبيرة  مف جية أخرى وتعقيدا مف جية، وانفتاح الجزائر عمى النظاـ االقتصادي الحر
الوطنية واألجنبية بكؿ مزاياىا ومخاطرىا، ومنو فإف االلتزاـ باإلعبلـ يعد واجبا مفروضا  السمع لمختمؼ

بلستيبلؾ بدءا باإلنتاج ، فالتوزيع بجميع بقوة القانوف عمى كؿ متدخؿ في عممية وضع ىذه المنتوجات ل
 مراحمو، وصوال إلى االستيبلؾ النيائي.

                                                           
 .165بية، مرجع سابؽ، صحامؽ ذى -1
 .فصؿالثاني مف ىذا ال مبحثوىو ما سوؼ يتـ بيانو في ال -2
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وبما أف االلتزاـ باإلعبلـ مفروض مف طرؼ القانوف فإف الميني يجب عميو أف يكوف محيطا بكؿ        
خصص ومتػػػػ (professionnel)محتػػػػػرؼ كالمعمومات التي تخص العممية العقدية استنادا إلى صفتو 

(spécialiste)  في مجاؿ مينتو، حيث تعد ىذه الصفة قرينة قانونية قاطعة ال تقبؿ إثبات العكس، و يعني
ذلؾ أنو يفترض فيو معرفتو بكؿ المعمومات الخاصة بالمنتوجات والخدمات الموضوعة لبلستيبلؾ بمجرد 

وبذلؾ فيو ال يستطيع أف يدعي تعاممو مع المستيمؾ بغض النظر عما إذا كاف يعمميا في الحقيقة أـ ال، 
 بجيميا ولو كاف ذلؾ بصفة مشروعة.

ممستيمؾ لوقد شدد القضاء الفرنسي مف افتراض عمـ الميني بالمعمومات التي يجب أف يدلي بيا        
حيف أشار إلى أنو ليس لمبائع الميني أف يحتج بجيمو بالعيب أو أف يزعـ أف العمـ بو كاف مستحيبل 

 .1عميو

افتراض عمـ الميني بالمعمومات قرينة قانونية فإف المستيمؾ يعفى مف عبء إثبات العمـ  أف ابمو        
كما ىو الحاؿ في القواعد العامة بالنسبة لعيبي الغمط والتدليس إذا يقع عمى المتعاقد الغالط أو المدلس 

 عميو أف يثبت اتصاؿ العيب بالمتعاقد اآلخر.

مة النقض الفرنسية بأف افتراض عمـ المتعاقد المحترؼ وخاصة المنتج أو وتطبيقا لذلؾ قضت محك       
الصانع والحرفي بكافة البيانات والمعمومات المتعمقة بالعقد الذي يبرمو في مجاؿ تخصصو، مف شأنو أف 

، كما ذىبت في قضية أخرى إلى إعفاء المشتري مف 2يعفي المتعاقد اآلخر مف عبء إثبات ىذا العمـ
بات متى كاف البائع محترفا ويتعاقد في مجاؿ تخصصو استنادا إلى قرينة عمـ البائع بسبب عبء اإلث
وبما أف الميني ال يمكنو أف يدعي جيمو بالمعمومات محؿ العقد كما ال يجب عميو أف ينتظر  ،3الضماف

عمومات التي مف المستيمؾ أف يطمبيا منو، فيقع عميو تحقيقا لما سبؽ واجب آخر وىو باالستعبلـ عف الم
 يجيميا مف أجؿ اإلدالء بيا لمدائف بيا.

 

 
                                                           

1- Cass.com., 27 Novembre 1972, Bull.civ., IV-N
o
282, p.266. 

2- Cass.civ., 1
er

,  19 Janvier, 1977, Bull.civ., I.- N
o
40, p.30. 

3- Cass.civ., 27 avril, 1971, JCP., 1972-2-17280. 
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 ثانيا: التزام الميني باالستعالم من أجل اإلعالم

لتحديد األىمية التي يحضى بيا االلتزاـ باالستعبلـ القائـ عمى عاتؽ الميني فإنو ينبغي بياف        
 المقصود بو ثـ بياف طبيعتو القانونية.

 الم:مضمون االلتزام باالستع -1

تثور مسألة التزاـ الميني باالستعبلـ في حالة ما إذا كاف يجيؿ بعض البيانات والمعمومات        
الضرورية إلبراـ العقد، وىو ما يجعمو غير قادر عمى اإلدالء بيا في مواجية المستيمؾ، رغـ ماليا مف 

وضعيا المشرع عمى عاتقو ال أىمية بالغة في التأثير عمى رضاه بالعقد، خاصة وأف قرينة العمـ الذي 
 تسمح لو باالدعاء بالجيؿ بيذه المعمومات، لذلؾ نشأ ما يسمى االلتزاـ باالستعبلـ مف أجؿ اإلعبلـ

((l’obligation de s’informer pour informer 1 أو كما يسميو بعض الفقو الفرنسي االلتزاـ بالتحري أو ،
الفقو أف االلتزاـ باالستعبلـ يفرض  ىذا يث يرى جانب مفح (l’obligation de vérification) 2التحقيؽ

عمى عاتؽ المديف االلتزاـ باإلعبلـ في حالتيف: األولى عندما تتعمؽ المعمومات التي يجب أف يستعمـ 
عنيا بالخصائص الجوىرية المتعمقة بموضوع التعاقد، والثانية عندما يكوف المديف بااللتزاـ باإلعبلـ 

(professionnel)شخصا مينيا 
3. 

وفي ىذا الفرض األخير فإف مضموف االلتزاـ باالستعبلـ الذي يقع في جانب الميني يشمؿ كؿ        
المعمومات التي يجب أف يدلي بيا إلى المستيمؾ سواء تعمقت بخصائص المنتوج أو الخدمة محؿ العقد أو 

ف لـ يكف عالما بيا حقيقة طالما وضع المش عمى عاتقو قرينة العمـ بكؿ  4رعبشروط التعاقد، حتى وا 
قبالو عمى التعاقد عمى بينة مف أمره  .المعمومات التي يحتاجيا المستيمؾ لتنوير رضاه وا 

كانت ىذه القرينة مستمدة مف قوانيف حماية المستيمؾ، فإننا نجد نفس المقتضى فيما يتعمؽ  ذاوا          
ف المدني، حيث ال يعد عمـ البائع شرطا اللتزامو باإلعبلـ المؤسس عمى ضماف العيوب الخفية في القانو 

                                                           
1- GHESTIN (Jacques), La formation du Contrat, Op.cit., p.617 ; et V.  aussi :.FABRE MAGNAN (Muriel),   

Op.cit., p.192. 

2- BOYER (Yves), Thèse précitée, p.352 .  

3- FABRE MAGNAN ( Muriel) Thèse précitée, p.192. et S. 

 .المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش المذكور سابقا 09/03ـ مف القانوف رق 17وىو ما نصت عميو المادة  - 4
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 ضمف عيوبي مف نفس القانوف التي تقضي بأف البائع 379/1ويستفاد ذلؾ مف نص المادة  ،بالضماف
ولو لـ يكف عالما بوجودىا، وبالتالي تطبؽ في ىذه الحالة قرينة العمـ عمى البائع ولو كاف يجيؿ  المبيع

 ىذه العيوب في الواقع.

وبما أف الميني الذي يقع عميو واجب االلتزاـ باإلعبلـ ال يستطيع أف يحتج بجيمو بالمعمومات        
إال بإثبات السبب  المتصمة بالتعاقد طالما في استطاعتو االستعبلـ عنيا، فإنو ال يمكف لو أف ينفي التزامو

في أف  1لتي تتمخص وقائعيااألجنبي، وفي ذلؾ تطبيقات عديدة لمحكمة النقض الفرنسية، منيا القضية ا
مجموعة مف المشتريف أبرموا عقدا لشراء عقار سكني بواسطة وكيؿ عقاري، وبعد إبراـ العقد تبيف ليـ 
وجود عيب في الييكؿ الخشبي لمسكف نتيجة مياجمتو بنوع مف الحشرات، فرفعوا دعوى تعويض ضد 

اجيتيـ، فعينت محكمة الموضوع خبيرا لمعاينة الوكيؿ العقاري إلخبللو بالتزامو باإلعبلـ والنصيحة في مو 
العيوب الحاصمة في العقار، عند ذلؾ وضح ىذا الخبير بأف ىذه العيوب مف السيؿ أف يتبينيا المينيوف 

، وبعدما ثبت  (Les profanes) غيرىـ مف األشخاص العادييف المتخصصوف، ولكف ذلؾ صعب عمى
إال شخص عادي ليست لو خبرة باألخشاب وأنو لـ يكف  لمحكمة الموضوع بأف الوكيؿ العقاري ما ىو

عمى عمـ بالعيوب الموجودة بالعقار، قضت بعدـ مسؤوليتو ولما عرض الموضوع عمى محكمة النقض 
الفرنسية قضت بإلغاء حكـ محكمة الموضوع معمنة في ذات السياؽ أف الوكيؿ العقاري رغـ عدـ 

عي بالجيؿ بمثؿ ىذه العيوب، ألنو بذلؾ يكوف قد قصر تخصصو في األخشاب إال أنو ال يمكنو أف يد
مف التقنيف المدني  1382في واجبو باإلعبلـ، كما أف حكـ قضاة الدرجة الثانية يعد مخالفا لنص المادة 

 .2الفرنسي

أف محكمة النقض قد أصابت حيف  3وتعميقا عمى الحكـ السابؽ يرى جانب مف الفقو الفرنسي       
العقاري حتى واف لـ يكف متخصصا في معرفة األخشاب، فذلؾ ليس مبررا لمتنصؿ مف  قررت بأف الوكيؿ

عمى أساس أنو ممـز بمعرفة ىذه العيوب عف طريؽ تنفيذه اللتزامو باالستعبلـ، حتى يتمكف   المسؤولية
 .مف إعبلـ المشتريف

                                                           
1- Cass.civ.,  1

er
, 18 avril 1989, Bull.civ. ; I. N

o
150, p.99, cité par : FABRE MAGNAN )Muriel(, Op.cit., 

p.p.193- 194 ; 

 

2- L’article 1382 du code civil Français dispose que :"  Tout fait quel conque l’homme, qui cause à autrui un 

dommage, oblige celui par la faute du quel il est arrivé à le réparer ". 

3-  FABRE MAGNAN (Muriel), Op.cit., p.194. 
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اآللي بأف االلتزاـ بالنصيحة كما قضت محكمة النقض الفرنسية فيما  يتعمؽ بتوريد أجيزة اإلعبلـ         
الذي يقع عمى مورد أجيزة اإلعبلـ اآللي يفرض عميو االستعبلـ ودراسة وتحميؿ احتياجات الزبوف الختيار 

في تنفيذ المديف اللتزامو باالستعبلـ ونظرا لؤلىمية الكبيرة التي يحتميا االلتزاـ  ،1الجياز األنسب لوضعيتو
 طبيعتو القانونية. باإلعبلـ فإف التساؤؿ يثور حوؿ

 :الطبيعة القانونية لاللتزام باالستعالم -2

ومف  2لقد اختمؼ الفقو حوؿ التكييؼ القانوني لبللتزاـ باالستعبلـ، فمنو مف اعتبره التزاما ببذؿ عناية      
 ـ فإف المديف بو يكوف قد وفى بو إذا بذؿ في تنفيذه مف العناية ما يبذلو الشخص العادي، ويقع عمىث

عاتؽ الدائف بيذا االلتزاـ عبء إثبات تقصير المديف بو في بذؿ العناية المطموبة، مف أجؿ االستعبلـ عف 
البيانات التي يحتاجيا الدائف، مع اإلشارة إلى أف ىذا األخير يستطيع إثبات عمـ المديف بكافة طرؽ 

اإلثبات يتعمؽ في ىذه الحالة بواقعة  اإلثبات بما في ذلؾ شيادة الشيود، والقرائف أيا كانت قيمة العقد ألف
 .3مادية

وىناؾ مف يرى بأف االلتزاـ باالستعبلـ ىو التزاـ بتحقيؽ نتيجة ألف اعتباره التزاما ببذؿ عناية يكوف        
في الحاالت التي يوجد فييا توازف في المراكز العقدية ومساواة حقيقية في العمـ بيف المتعاقديف، أما في 

ت التي يختؿ فييا ىذا التوازف وتنعدـ فييا تمؾ المساواة لكوف أحد أطراؼ العقد مينيا محترفا باقي الحاال
فإف التزاـ المديف يتحوؿ إلى التزاـ بتحقيؽ نتيجة، بحيث ال يكفي لدفع  ،كما في عقود االستيبلؾ

ـ فبل مجاؿ لدفع ىذه المسؤولية الناشئة عف اإلخبلؿ بو إثبات أنو قاـ ببذؿ عناية الرجؿ المعتاد لبلستعبل
 .4المسؤولية إال بإثبات السبب األجنبي

                                                           
1-  " L’obligation de conseil imposait au vendeur de s’informer des besoins de l’acheteur. " ; civ.1

er
.,5 

décembre1995, Droit de l’information et des télécoms,1997, p.27 .on peut citer également, un arrêt de la 

chambre commerciale de la cour de cassation de 5 janvier1999,qui a jugé que : "cette obligation de conseil lui 

impose de s’informer des besoins de ce dernier " ; com.5 janvier1999 , Expertise des systèmes 

d’information,1999,N
o
229,p.269 

2- FABRE MAGNAN (Muriel), Op.cit., p.194. 

 
 .248نزيو محمد الصادؽ الميدي، مرجع سابؽ، ص -3
 .242، وأنظر كذلؾ نزيو محمد الصادؽ الميدي، مرجع سابؽ، ص289خالد جماؿ أحمد، مرجع سابؽ، ص -4
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"، أف تكييؼ الطبيعة القانونية لبللتزاـ باالستعبلـ Boyer"ذلؾ يرى الفقيو الفرنسي عمى وتأكيدا        
تقتضي البحث في درجة العناية المطموبة مف المديف بااللتزاـ باإلعبلـ في استعبلمو عف المعمومات 

بالعقد، لذلؾ فإنو لتحديد ىذه الطبيعة ىناؾ ثبلث حاالت، تتمثؿ األولى منيا في اعتباره التزاما المرتبطة 
ببذؿ عناية ويعتبر ىذا التكييؼ القاعدة العامة ليذا االلتزاـ، وتتمثؿ الحالة الثانية في اعتباره التزاما 

ثبات السبب األجنبي، أما الحالة بتحقيؽ نتيجة بحيث ال يستطيع المديف في ىذه الحالة نفي خطئو إال بإ
الثالثة فيأخذ فييا ىذا االلتزاـ شكؿ التزاـ بالضماف، بحيث يمتـز المديف بالضماف عند عجزه عف 

 .1االستعبلـ

وتعميقا عمى ما سبؽ يمكف القوؿ أنو في مجاؿ حماية المستيمؾ فإف اعتبار االلتزاـ باالستعبلـ        
صمحة المستيمؾ ألنو يقع عمى عاتقو عبء إثبات خطأ المديف في بذؿ التزاما ببذؿ عناية ال يخدـ م

العناية البلزمة لجمع المعمومات التي يجب أف يستعمـ عنيا الميني، وكما رأينا سابقا فإف المشرع نص 
عمى ضماف حؽ المستيمؾ في الحصوؿ عمى كؿ المعمومات المتعمقة بالسمع والخدمات التي يقتنييا بدوف 

 .2عمى خبلؼ ما ىو عميو الحاؿ في القواعد العامة قيد أو شرط

يستطيع نفي مسؤوليتو  بو أما عف اعتبار االلتزاـ باالستعبلـ التزاما بتحقيؽ نتيجة فإف المديف       
بإثبات السبب األجنبي عند عدـ تحقؽ النتيجة أي عند ارتكابو الخطأ في البحث عف المعمومات التي 

مؾ وىو ما يتعارض مع قرينة العمـ التي وضعيا المشرع عمى عاتؽ الميني وجعميا يمتـز بنقميا إلى المستي
 قرينة قاطعة ال تقبؿ إثبات العكس.

لذلؾ فإف أنسب تكييؼ لبللتزاـ باالستعبلـ ىو اعتباره التزاما بالضماف، وىو ما يتماشى وقرينة        
التخمص مف التزامو بإثبات أنو قاـ ببذؿ العمـ سابقة الذكر، حيث ال يستطيع الميني في ىذه الحالة 

نما يقـو االلتزاـ باالستعبلـ في ىذه الحالة كالتزاـ تبعي  العناية المطموبة، وال بإثبات السبب األجنبي، وا 
 يتفرع عف االلتزاـ األصمي لممتعاقد بالضمػػػاف.

 

                                                           
1- BOYER )Yves(, Thèse précitée, p. p. 251-252. 

 

 .178حامؽ ذىبية، المرجع السابؽ، ص -2
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  جيل المستيمك بالمعموماتافتراض القانون لالفرع الثاني: 

يؿ الدائف بالمعمومات المتصمة بموضوع التعاقد مبررا لنشأة االلتزاـ باإلعبلـ الذي يفرض يعتبر ج       
أساسا عمى عاتؽ الميني لمتقميص مف االختبلؿ الفادح في ميزاف العمـ والمعرفة بيف المتعاقديف، و يعتبر 

سببا يغنيو عف  ، ذلؾ أف صفتو كمستيمؾ تعتبر) أوال(جيؿ المستيمؾ بيذه بالمعمومات جيبل مشروعا 
 .)ثانيا(القياـ بواجب االستعبلـ 

 أوال: جيل المستيمك المشروع بالمعمومات

يرجع جيؿ المستيمؾ بالمعمومات العقدية إلى اعتباريف أساسيف ىما: الجيؿ الذي يستند إلى        
 استحالة العمـ بيذه المعمومات، والجيؿ المستند إلى اعتبارات الثقة العقدية المشروعة.

 :الجيل المستند إلى استحالة العمم -1

ـ العقد، إما بالشيء محؿ ترتبط أسباب استحالة عمـ المتعاقد بالبيانات العقدية الضرورية إلبرا       
صبح في فتعتبر االستحالة في ىذه الحالة استحالة موضوعية، أو بالشخص الدائف بيذا االلتزاـ فت التعاقد

 .ىذه الحالة استحالة شخصية

 L’impossibilité objectives: االستحالة الموضوعية -أ

ويقصد بيا استحالة العمـ ببعض البيانات والمعمومات المتعمقة بالشيء محؿ التعاقد سواء تعمؽ        
، ويتحقؽ ىذا النوع مف االستحالة في  ...1األمر بوضع الشيء القانوني أو المادي أو بكيفية استخدامو

وف فييا محؿ العقد في حيازة أحد المتعاقديف، مما يجعؿ مف الصعب عمى الطرؼ بعض العقود التي يك
األخر االستعبلـ لمعرفة المعمومات الجوىرية المتعمقة بالعقد، ومف التطبيقات العممية في ىذا الصدد 

في حيازة  العقود التي يقع فييا االلتزاـ بالتسميـ عمى أحد المتعاقديف، كعقد البيع حيث يكوف الشيء المبيع
المنتج أو البائع بصورة ال يتمكف فييا المستيمؾ مف معرفة خصائصو األساسية، عمى عكس البائع الذي 

                                                           
  الجعيدي محمد عمر القذافي إمدلمة، مرجع سابؽنظز كذلك: أ، و240عمز محمد عبد البالي، مزجع سابك، ص -1

 .67ص
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يكوف عمى معرفة تامة بالشيء ألنو في حيازتو  المادية أي تحت سيطرتو عمى خبلؼ الطرؼ األخر 
  .1لتعاقد أو مرحمة التفاوضالذي ال يستطيع االستعبلـ عنو إال بصفة سطحية في المرحمة السابقة عمى ا

لذلؾ فرض المشرع عمى المتعاقد الذي يكوف الشيء تحت سيطرتو التزاما باإلعبلـ حوؿ الوضع        
المادي والقانوني لو  فبالنسبة لئلعبلـ حوؿ الوضع المادي لمشيء والتطبيؽ عمى عقد البيع نجد المادة 

يجب أف يكوف عالما بالمبيع عمما كافيا، ويعتبر العمـ المشتري  تقضي بأفمف التقنيف المدني التي  352
كافيا إذا اشتمؿ العقد عمى بياف المبيع وأوصافو األساسية، حيث يمتـز البائع في ىذه الحالة بإعبلـ 

كما تنص  ،2المشتري بكؿ ما يتعمؽ بالوضع المادي لمشيء المبيع ألنو ىو مف يحوزه قبؿ إبراـ العقد
التقنيف عمى أف البائع يكوف ممزما بالضماف إذا لـ يشتمؿ المبيع عمى الصفات مف نفس  379/1المادة 

التي تعيد بوجودىا وقت التسميـ إلى المشتري أو إذا كاف بالمبيع عيب ينقص مف قيمتو، أو مف االنتفاع 
 ف  إلى أ المدني مف التقنيف 488المادة  تشير، باإلضافة إلى ذلؾ  بو بحسب الغاية المقصودة منو...

المؤجر يضمف لممستأجر كؿ ما يوجد بالعيف المؤجرة مف عيوب تحوؿ دوف استعماليا، أو تنقص مف ىذا 
 .االستعماؿ نقصا محسوسا

لتزاـ البائع والمؤجر بتقديـ المعمومات لممشتري الااللتزامات السابقة صور غير مباشرة مثؿ تو         
عمى المشتري االطبلع عمى الوضع المادي لمشيء  ومف بيف الحاالت التي يستحيؿ فييا ،والمستأجر

بسبب وجوده في حيازة البائع، حاالت بيع السيارات المستعممة التي يسعى فييا التجار إلى إخفاء العيوب 
ظيارىا في صورة مخالفة لمحقيقة  .3التي تعترييا وا 

المشتري بالحالة المادية  عبلـإبوىو ما جعؿ القضاء الفرنسي يشدد مف التزاـ بائعي ىذه السيارات         
ليا، وذلؾ بإظيار جميع العناصر التي مف شأنيا السماح لمطرؼ األخر بتقدير حقيقي لدرجة استعماؿ 

ومف بيف ىذه  العناصر التي يجب اإلفصاح عنيا لممشتري، مصدر األجزاء األساسية لمسيارة سنة  السيارة
 .4سيارةصنع السيارة، اإلعبلـ عف الحوادث السابقة لم

                                                           
1- BOYER Yves, Op. cit., p.254 

 .102سابك، صنزيه محمد الصادق المهدي، مزجع  -2

 .310خالد جماؿ أحمد، مرجع سابؽ، ص -3
 وما بعدىا. 311المرجع السابؽ، ص  -4
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باإلضافة إلى إلزاـ المتعاقد الحائز عمى الشيء بإعبلـ الطرؼ األخر عف الحالة المادية لمشيء         
يمزمو القانوف باإلعبلـ حوؿ الحالة القانونية ليذا الشيء، ويتمثؿ ذلؾ في إعبلمو بما يقع عميو مف أعباء 

 .1الشيء محؿ حقوؽ عينية أو شخصية وتكاليؼ في المستقبؿ، كصور التعرض مف الغير وما إذا كاف

عدـ التعرض  يضمف أف البائعمف مف التقنيف المدني  371المادة  ما تقضي بوذلؾ ل وتطبيقا     
لممشتري في االنتفاع بالمبيع كمو أو بعضو سواء كاف التعرض عف فعمو أو مف فعؿ الغير، يكوف لو وقت 

لبائع عند إبرامو لمعقد يكوف عمى بينة بالوضع القانوني البيع حؽ عمى المبيع يعارض بو المشتري، ألف ا
لمشيء ألنو في حيازتو بينما ال يستطيع الطرؼ األخر وىو المشتري القياـ باالستعبلـ عف ىذا الوضع 

 ألف الشيء ليس تحت سيطرتو.

وقد وضع القضاء الفرنسي عمى عاتؽ البائع إعبلـ المشتري باالرتفاقات المستترة غير المعمنة        
   بأف البائع ىو المكمؼ بإعبلـ المشتري عف وجود ارتفاقات 2حيث قضت محكمة النقض الفرنسية

مف التقنيف المدني  16383مشتري مف  يكمؼ باالستعبلـ عنيا، طبقا لنص المادة ليس ال، و مستترة
 الفرنسي.

 L’impossibilité Subjectiveاالستحالة الشخصية -ب

الة العمـ بالبيانات العقدية ألسباب ترجع إلى الشخص الدائف، والذي ينشأ لو عند ويقصد بيا استح       
 .4ذلؾ حؽ يقابمو التزاـ الطرؼ األخر بإمداده بتمؾ المعمومات قبؿ إبراـ العقد

ومف الذيف تتوافر فييـ أسباب ومبررات شخصية تمنعيـ مف االستعبلـ عف المعمومات المتصمة        
مف ذلؾ فئة المستيمكيف، فصفة المستيمؾ ترتبط ارتباطا وثيقا بجيمو المشروع لتمؾ  بالعقد أو تعفييـ

المعمومات، ألنو ال يمكنو االطبلع عمى جميع المعمومات الجوىرية المتصمة بالعقد الذي يرغب في 
                                                           

 
1- Cass.civ., 30 décembre 1948, DC, 1941-107. 

2- Article 1638 du code civil français :" Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de 

déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que 

l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il 

n'aime se contenter d'une indemnité".  

 .241عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابؽ، ص4-
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إبرامو، خاصة مع التطور التكنولوجي الحاصؿ عمى مستوى المنتوجات والخدمات وىو ما جعؿ مف 
 تحقؽ ذلؾ العمـ.الصعب 

ذا كاف الفقو        قد أجمع عمى اعتبار الدائف بااللتزاـ باإلعبلـ شخصا بسيطا ال يممؾ وسائؿ  وا 
االستعبلـ بنفسو، إال أنو اختمؼ حوؿ طبيعة المعيار الذي يعتمد عميو في تقرير األسباب والمبررات التي 

تيمو بشأف العقد، فمف الفقو مف يرى بأف  تقوـ في جانبو وتحوؿ دوف االستعبلـ عف المعمومات التي
المعيار الشخصي ىو الذي يجب األخذ بو وتراعى فيو ظروؼ وأحواؿ المتعاقد مف حيث مدى قدرتو 
وكفاءتو في الحصوؿ عمى المعمومات، بينما يذىب جانب أخر مف الفقو إلى القوؿ بضرورة األخذ 

وف االستعبلـ مف طرؼ الدائف بالرجوع إلى معيار بالمعيار الموضوعي، أي تقدير األسباب التي حالت د
  .1الرجؿ العادي أي الشخص المعتاد في مثؿ ظروفو

وتبدو أىمية التمييز بيف ىذيف االتجاىيف في مجاؿ عبء اإلثبات، فعند األخذ بالمعيار الشخصي        
بينما يؤدي األخذ  عمى الدائف، يكوف عبء إثبات الظروؼ والمبلبسات التي تمثؿ أساس ىذا المعيار

 بالمعيار الموضوعي إلى إلقاء عبء اإلثبات عمى المديف.

ف كاف يضمف لمدائف في االلتزاـ باإلعبلـ         ويرى الفقو أف األخذ بالمعيار الشخصي أو الذاتي وا 
لى تحقيؽ قدر ميـ مف المعرفة والعمـ بصورة تنور إرادتو، فإف األخذ بو عمى إطبلقو مف شأنو أف يؤدي إ

تقاعس الشخص المقبؿ عمى التعاقد مف ذوي الخبرات البسيطة عف السعي لبلستعبلـ عف المعمومات التي 
 .2تيمو ماداـ الطرؼ الثاني الذي يتعاقد معو يعتبر مينيا ممزما بإعبلمو بكؿ ما يحيط بالعممية العقدية

صية لئلحاطة بالمعمومات مف كما أف األخذ بالمعيار الموضوعي لتقدير أسباب االستحالة الشخ       
قبؿ الدائف باالعتماد عمى ظروؼ الرجؿ المعتاد، قد يؤدي إلى اإلضرار بو خاصة عندما تمنعو ظروفو 

ضرورة المزج بيف المعياريف السابقيف حيث  4، تبعا لذلؾ يرى جانب مف الفقو3الشخصية مف االستعبلـ
 فة الظروؼ الموضوعية المصاحبة إلبراـ العقد.يقتضي ذلؾ االعتداد بكفاءة وقدرة الدائف في ضوء كا

                                                           

 .152مد الصادؽ الميدي، مرجع سابؽ، صنزيو مح 1-
 .321خالد جماؿ أحمد، مرجع سابؽ، ص 2-
 .243عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابؽ، ص 3-
 .321خالد جماؿ أحمد، مرجع سابؽ، صو  ،168نزيو محمد الصادؽ الميدي، مرجع سابؽ، ص 4-
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أف األخذ بيذا المعيار المزدوج الذي يجمع بيف الذاتية بتعميقا عمى ما سبؽ يمكف القوؿ        
والموضوعية يحقؽ قدرا مف الحماية لممستيمؾ، أي االعتداد بكفاءة وقدرة ىذا األخير في ضوء كافة 

لعقد، مع تغميب المعيار الذاتي في ضوء التقدـ التكنولوجي الذي الظروؼ والمبلبسات المحيطة بموضوع ا
صاحب إنتاج السمع والخدمات التي أصبحت أكثر تعقيدا تتطمب اإلحاطة بيا توافر قدر كبير مف الدقة 

 والخبرة، وىو ما يتعذر عمى غير المينييف أو المستيمكيف اإللماـ بيا.

 :روعةالجيل القائم عمى اعتبارات الثقة المش -2

نو إأنو نظرا لبعض االعتبارات لدى الشخص المقبؿ عمى التعاقد ف  GHESTINيرى الفقيو الفرنسي       
ينتظر مف الطرؼ األخر أف يعممو مف تمقاء نفسو بالمعمومات المتصمة بالعقد دوف أف يكوف في حاجة 

اعتبارات الثقة  ،العتباراتإلقامة الدليؿ عمى أنو لـ يكف بمقدوره االستعبلـ عنيا ويطمؽ عمى ىذه ا
نما ىي la bonne foi،)كما يرى نفس الفقيو بأف ىذه الثقة ال ترجع إلى مبدأ حسف النيػػػة ،المشروعة (  وا 

 la nature du)تعود إلى اعتبارات أخرى كطبيعة العقد   ( (confiance spécialeثقػػػػػػػة مف نػػػػػوع خػػػػػػاص
contrat،) ألخرأو صفة المتعاقد ا (la qualité de l’autre partie أو إلى المعمومات غير الصحيحة التي ،)

 .1( والتي تجعؿ المتعاقد يطمئف لصحتيا inexact fournis par l’autre partie) يقدميا الطرؼ األخر 

 :الثقة المشروعة القائمة عمى طبيعة العقد -أ

قوـ عمى فكرة النيابة، وعقد ي ذيالوكالة ال تفترض بعض العقود ثقة خاصة بيف أطرافيا كعقد       
ومقتضى الثقة المشروعة في ىذه العقود قياـ كؿ ، الشركة والعمؿ المذاف يقوماف عمى االعتبار الشخصي

طرؼ مف تمقاء نفسو باإلدالء لمطرؼ األخر بكؿ أمانة بالمعمومات الجوىرية الضرورية إلبراـ العقد، ففي 
نما يكوف التزاـ كؿ طرؼ فييا مكمبل اللتزاـ  ىذه العقود ال تعارض بحسب  األصؿ بيف مصالح أطرافيا، وا 

، وبالتالي يتحوؿ العقد في ىذه الحالة مف مجرد حقوؽ والتزامات متقابمة إلى نوع مف خراآلالطرؼ 
 .2العبلقة  ذات المصالح الموحدة
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 :الثقة المشروعة القائمة عمى صفة األطراف -ب

مراعاة لمصفة التي يتميز بيا، كصمة  خراآليضعيا أحد المتعاقديف في الطرؼ وىي الثقة التي        
القرابة التي تربط بيف الراغبيف في التعاقد، أو الثقة التي يضعيا الطرؼ الضعيؼ في عقود اإلذعاف في 

 الطرؼ األخر بالنظر إلى مركزه االقتصادي المتميز وقدرتو الكبيرة عمى اإلحاطة بمضموف العقد. 

كما تتجمى ىذه الثقة بصفة أكبر في عقود االستيبلؾ، حيث يضع المستيمؾ كؿ ثقتو في الميني        
المتعاقد معو باعتباره محترفا في مجاؿ تخصصو، فعدـ المساواة بينيما مف حيث العمـ والمعرفة بظروؼ 

قى أمامو في ظؿ حيث ال يب قد، ىو الذي ولد ضرورة االعتراؼ بالثقة المشروعة لدى المستيمؾاعتال
اختبلؿ ميزاف العمـ والمعرفة بينيما إال أف يضع ثقتو الكاممة في الشخص الميني، وينتظر منو كافة 
المعمومات التي تنور إرادتو دوف أف يكوف ليذا األخير حؽ االحتجاج في مواجيتو بأنو غير قادر عمى 

 االستعبلـ عنيا بوسائمو الخاصة.

 عمى المعمومات المقدمة من الطرف اآلخر: الثقة المشروعة القائمة -ج

قد يبادر أحد الطرفيف الراغبيف في التعاقد إلى تقديـ معمومات غير صحيحة لمطرؼ األخر بقصد        
إبعاده عف االستعبلـ عنيا وكشؼ عدـ صحتيا، ومنو ال يجوز مؤاخذة ىذا المتعاقد بأنو تقاعس عف بذؿ 

المعمومات التي تتصؿ بالعقد ماداـ أنو أودع فيمف قدـ لو المعمومات العناية البلزمة مف أجؿ البحث عف 
، السيما وأف القاعدة تقتضي أف حسف النية مفترض دائما، كما أف لجوء أحد والثقة الكاممة عمى صدق

طرفي العقد المزمع إبرامو إلى أي مف وسائؿ سوء النية إلخفاء عنصر ىاـ مف العناصر األساسية في 
، ففي نظرية التدليس مثبل 1لتعاقد، يعد مف أسباب إعفاء الطرؼ األخر مف واجب االستعبلـالشيء محؿ ا

تعد التصرفات والتصريحات الكاذبة التي يقدميا أحد المتعاقديف لمطرؼ األخر، والتي تدفعو إلى التعاقد 
قد معو وتطبيقا تعامسببا إلعفاء ىذا األخير مف البحث عف معمومات أخرى لما لو مف ثقة مشروعة في ال

لذلؾ قضت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية بائع سيارات عند تبلعبو في عداد الكيمومترات " بسوء نية" 
ييامو بغير الحقيقة، واعتبرت المحكمة أف جيؿ المشتري يعد مشروعا  بيدؼ إيقاع المشتري في الغمط، وا 

 .2ئعالبا شخص تبرره الثقة المشروعة التي وضعيا ىذا األخير في

                                                           
 .331خالد جماؿ أحمد، مرجع سابؽ، ص -1

2- Cass., civ. 1
er

 , 24novembre 1976. Bull .Civ., 1976, I., n
o 
370, p.201. 
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 ثانيا: وصف المستيمك دليل يغنيو عن القيام باالستعالم

تعفيو مف االستعبلـ عف المعمومات التي -كما رأينا سابقا -إف الثقة المشروعة لدى أحد المتعاقديف       
تيمو إلبراـ العقد، فإذا كاف ىذا المتعاقد مستيمكا فإف ىذا الوصؼ يؤدي بالضرورة إلى إعفائو كمية مف 

االستعبلـ ألنو وضع ثقتو المشروعة في المتعاقد معو باعتباره مينيا حائزا لكؿ المعمومات التي واجب 
يحتاجيا لتنوير رضاه نظرا لممركز المتفوؽ الذي يتمتع بو، األمر الذي دفع بالمشرع إلى فرض االلتزاـ 

 العكس إثباتية ال تقبؿ باإلعبلـ عمى عاتؽ الميني وجعؿ عممو بالمعمومات المتصمة بالعقد قرينة قانون
     .وبالمقابؿ فإف جيؿ المستيمؾ بيذه المعمومات يعتبر قرينة قانونية أيضا

أنو مثمما وضع المشرع قرينة العمـ عمى عاتؽ الميني، فإنو بالمقابؿ وضع قرينة  يتبيف مما سبؽ       
قانوف السابؽ التي مف ال 17الجيؿ عمى عاتؽ المستيمؾ ويمكف استخبلص ذلؾ مف مضموف المادة 

تنص عمى أنو: " يجب عمى كؿ متدخؿ أف يعمـ المستيمؾ..."، حيث يستشؼ مف عبارة "أف يعمـ 
ال يعمـ أو أنو يجيؿ المعمومات المتصمة بالعقد، كما يفيـ مف خبلليا أف  ىذا األخير المستيمؾ" بأف

دائما جيمو بيا حتى ولو كاف  المشرع أعفاه نيائيا مف ضرورة االستعبلـ أو البحث عنيا، حيث يفترض
برر ضرورة توافر تحاجة المستيمؾ لمخدمات والمنتجات التي يقدميا الميني  ألف ،يعمـ بيا في الواقع

النصوص القانونية التي تجعؿ رضاه أكثر حرية وتبصرا وىو ما نجده في نصوص حماية المستيمؾ التي 
المعمومات  أف يكمفو القانوف باالستعبلـ عف لمصمحتو، دوف -كما سبؽ وأف رأينا –شرعت في األصؿ 

، بؿ جعؿ ذلؾ مف االلتزامات المفروضة عمى الميني الذي ال يستطيع االحتجاج في التي يجتاجيا
 .يابأنو يجيم تومواجي

وبالرجوع إلى اإلحكاـ العامة في نصوص القانوف المدني نجد أف المشرع قد نص عمى قرينة        
 ي ولكنيا قرينة بسيطة تقبؿ إثبات العكس، وذلؾ في موضعيف:الجيؿ لمصمحة المشتر 

التي يمـز البائع فييا بإعبلـ المشتري بأوصاؼ المبيع بقولو:" يجب أف يكوف  352بمقتضى المادة  األول:
ذا ذكر في عقد البيع أف المشتري عالما بالمبيع سقط حؽ ىذا  المشتري عالما بالمبيع عمما كافيا... وا 

 مب إبطاؿ البيع بدعوى عدـ العمـ بو". األخير في ط
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المتعمقة بضماف العيوب الخفية التي تنص عمى أنو:" ...غير أف البائع  379/2في نص المادة  الثاني:
ال يكوف ضامنا لمعيوب التي كاف المشتري عمى عمـ بيا وقت المبيع أو كاف في استطاعتو أف يطمع 

 .عمييا لو أنو فحص المبيع..."

استقراء النصيف السابقيف يتضح أف قرينة جيؿ المشتري بالصفات األساسية لممبيع أو العيوب و ب       
لديو  أي كمما توافرتالخفية ما ىي إال قرينة بسيطة، حيث يسقط حقو في اإلعبلـ، كمما كاف عالما بيا، 

 -09/03ـ في ظؿ أحكاـ القانوف رق -إمكانية االستعبلـ عنيا، بينما جعؿ المشرع جيؿ المستيمؾ
بالمعمومات الضرورية التي أشار إلييا في النصوص التشريعية والتنظيمية قرينة قاطعة، حتى ولو كانت 

وبما أف كفاءة المستيمكيف في الحصوؿ عمى المعمومات تختمؼ مف مستيمؾ  ،لديو وسائؿ البحث عنيا
الطرؼ الضعيؼ في  ف المشرع تدخؿ لحمايةفإإلى أخر، حيث يكوف ىناؾ مف ىو أكؼء مف األخر، 

جعؿ ىذه الحماية تطبؽ عمى كؿ مف لو صفة المستيمؾ، ألف الرجوع إلى كفاءة كؿ بعقد االستيبلؾ 
لى الصعوبة في تطبيقو مف  شخص عمى حدة ستؤدي إلى عدـ فعالية قانوف حماية المستيمؾ مف جية وا 

 .1جية أخرى

عمى عاتؽ الميني وقرينة الجيؿ لمصمحة أف إقامة قرينة العمـ مف خبلؿ ما سبؽ يمكف القوؿ        
يجاد نوع مف  المستيمؾ في عقود االستيبلؾ تعد وسيمة لمحد مف اختبلؿ التوازف في ىذه العقود، وا 

 المساواة في العمـ والمعرفة بيف المتعاقديف.

 انيــــــــــــــــالمبحث الث

 المـــــــــــــــــــــــــــل تنفيذ االلتزام باإلعـائــــــــــــــــــوس 

تولت القوانيف الخاصة بحماية المستيمؾ تحديد وسائؿ أو طرؽ  تنفيذ االلتزاـ باإلعبلـ ونقمو إلى        
 04/02مف القانوف رقـ  05 المادةتقضي المستيمؾ، وكاف ذلؾ عمى سبيؿ الذكر ال الحصر حيث 

ب أف يكوف إعبلـ المستيمؾ بأسعار وتعريفات يج أنوبالمتعمقة بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية 
تشير كما   ،السمع والخدمات عف طريؽ وضع عبلمات أو وسـ أو معمقات أو بأية وسيمة أخرى مناسبة

يجب عمى كؿ متدخؿ  أنو إلىالمتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش  09/03مف القانوف رقـ  17المادة 
                                                           

 .204حامؽ ذىبية،  االلتزاـ باإلعبلـ في العقود، مرجع سابؽ، ص - 1
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قة بالمنتوج الذي يضعو لبلستيبلؾ بواسطة الوسـ ووضع أف يعمـ المستيمؾ بكؿ المعمومات المتعم
 .1العبلمات أو بأية وسيمة أخرى مناسبة

يتضح أف الوسـ يبقى  أىـ وسيمة لنقؿ المعمومات المتعمقة بالسمع  يفالسابق يفمف خبلؿ النص        
أخرى منيا باإلضافة إليو توجد عدة أساليب  )المطمب األول(والخدمات بطريقة موضوعية وصادقة 

 .)المطمب الثاني(اإلشيار، وسائؿ االتصاؿ و اإلعبلـ الشفيي  المعمقات أو العبلمات،

 ب األول ـــــــــــــــــالمطم

 المــــــــــــــــم أىم وسيمة لتنفيذ االلتزام باإلعـــــــالوس

التي يريد  كؿ المعمومات تتعمؽ بالسمععمى إف أىـ ىدؼ لموسـ يتمثؿ في إطبلع المستيمؾ  
ىا أو الخدمات التي ييدؼ إلى االستفادة منيا، فيمكنو مف معرفة خصائصيا مما يعطيو ىامشا ءاقتنا

        التنظيمية، حيث عرفوالتشريعية و  أوسع لبلختيار وقد نظـ المشرع الوسـ في العديد مف النصوص 
 (.الفرع الثانيوبيف مشتمبلتو في مختمؼ المنتوجات ) ( األول الفرع)

 الفرع األول: التعريف بالوسم

يعتبر الوسـ الوسيمة التي تبيف خصائص السمع والخدمات لذلؾ تدخؿ المشرع وأعطى لو تعريفات 
(، ومف خبلليا يمكف أف تحدد أوصافو التي تجعمو يقدـ إعبلما أوالعديدة صبت كميا في نفس المعنى )

 (.ثانياموضوعيا لممستيمؾ )

 أوال: تعريف الوسم

المتعمؽ برقابة الجودة  90/39لمشرع الجزائري الوسـ بداية بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ عرؼ ا
وقمع الغش في مادتو األولى بأنو: "جميع العبلمات والبيانات وعناويف المصنع أو التجارة والصور 

                                                           
 قانوف االستيبلؾ : مف L112-1 ي نص عميو المشرع الفرنسي في المادة ذس المقتضى الفو ىو ن -2

 " Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, 

d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la  

vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, 

après consultation du Conseil national de la consommation.  "   
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وسمة أو خاتـ  والشواىد أو الرموز التي تتعمؽ بمنتوج ما، والتي توجد في أي تغميؼ أو وثيقة أو كتابة أو
 أو طوؽ يرافؽ منتوج ما أو خدمة يرتبط بيا".

طرؽ الوسـ الموجو إلعبلـ المستيمؾ حوؿ خصائص  يشير إلىمف خبلؿ ىذه المادة فإف المشرع        
لـ يكتؼ بيذا التعريؼ الوافي والشامؿ لموسـ، بؿ عرفو مرة أخرى  بنفس المعنى  وإال أن، السمع والخدمات
 المتعمؽ بوسـ السمع الغذائية وعرضيا.  90/3671مف المرسـو التنفيذي رقـ  02في نص المادة 

المتعمؽ  09/03مف القانوف رقـ  3/4وأخيرا قدـ المشرع مف جديد تعريؼ لموسـ بمقتضى المادة 
بحماية المستيمؾ وقمع الغش بأنو: "كؿ البيانات والكتابات أو اإلشارات أو العبلمات أو المميزات أو 

أو التماثيؿ أو الرموز المرتبطة بسمعة تظير عمى كؿ غبلؼ أو وثيقة أو الفتة أو سمة أو ممصقة الصور 
أو بطاقة أو ختـ أو معمقة مرفقة أو دالة، عمى طبيعة منتوج ما ميما كاف شكميا أو سندىا، بغض النظر 

بكيفيات إعبلـ  المتعمؽ 13/378مف المرسوـ التنفيذي رقـ  03وقد نصت المادة  ،2عف طريقة وضعيا"
المستيمؾ عمى تعريؼ وسـ المنتوجات بأنو: "كؿ معمومة متعمقة بالمنتوج موجية لممستيمؾ عمى بطاقة أو 
 ؿأي وثيقة أخرى مرقمة أو بواسطة أي وسيمة أخرى بما في ذلؾ الطرؽ التكنولوجية الحديثة أو مف خبل

 .االتصاؿ الشفيي"

وأنو لـ يقدـ  ،اريؼ التي أوردىا المشرع متطابقةمف خبلؿ النصوص السابقة نجد أف ىذه التع
لموسـ بقدر ما عدد األشكاؿ أو الصور التي يتخذىا فقد يكوف نصا مكتوبا أو مطبوعا أو رموزا أو  اتعريف

حيث يدلي مف خبللو   يبقى الوسـ وسيمة ىامة تضمف تنفيذ الميني اللتزامو بإعبلـ المستيمؾو أشكاال، 
مقة بالمنتوج ببياف مكوناتو وخصائصو، وكيفية استعمالو ولفت االنتباه إلى مخاطره بجميع المعمومات المتع

                                                           
 50د، يتعمؽ بوسـ السمع الغذائية وعرضيا، الجريدة الرسمية عد10/11/190، مؤرخ في 90/367مرسـو تنفيذي رقـ  -1

المتعمؽ بشروط وكيفيات إعبلـ  13/378. )ممغى بموجب أحكاـ المرسـو التنفيذي رقـ 1990نوفمبر 21مؤرخة في 
 المستيمؾ(.

والذي تأثر بدوره بالتعميمة األوربية  االستيبلؾقانوف  في ىذا التعريؼ قريب مف التعريؼ الذي أورده المشرع الفرنسي -2
شيارىاالمتعمقة بوسـ المنتوجات الغذائي  : ة وا 

- Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des 

législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la 

publicité faite à leur égard, publiée sur :  ( eur-lex. Europa.eu). 
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مف اإلطبلع بحرية عمى المعمومات دوف مساءلة  ووطرؽ الوقاية منيا، وبذلؾ يتمكف المستيمؾ مف خبلل
 البائع عنيا.

 ثانيا: أوصاف الوسم

أف تحرر بيانات وجوب  09/03مف قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش رقـ  18المادة  تفرض
الوسـ وطريقة االستخداـ ودليؿ االستعماؿ وشروط ضماف المنتوج وكؿ معمومة أخرى منصوص عمييا في 

وعمى سبيؿ اإلضافة يمكف استعماؿ لغة أو عدة لغات  ،التنظيـ الساري المفعوؿ بالمغة العربية أساسا
 ة ومتعذر محوىا.أخرى سيمة الفيـ عمى المستيمكيف، وبطريقة مرئية ومقروء

أف أوصاؼ الوسـ تكمف في وجوب أف يكوف دقيقا وصادقا، ظاىرا يتضح مف خبلؿ ىذه المادة  
 وأخيرا أف يكوف مكتوبا بالمغة العربية. ،كامبل ووافيا

 :أن يكون اإلعالم المتضمن في الوسم دقيقا وصادقا -1

ة، أي معبرة عف الحقيقة ألف ذلؾ يفترض أف تكوف المعمومات الواردة في الوسـ صادقة ودقيق       
يؤدي إلى شفافية ونزاىة الممارسات التجارية ومف ثـ ترقية المنافسة في السوؽ، وىذا ما أشارت إليو 

 قضت بأفحيف المتعمؽ بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية  04/02مف القانوف رقـ  08المادة 
 . قبؿ اختتاـ عممية البيع بإخبار المستيمؾ... بالمعمومات النزيية والصادقة...يمـز البائع 

وفي ىذا الصدد يختمؼ اإلعبلـ المقدـ في الوسـ عف اإلشيار التجاري، ىذا األخير الذي ال يقدـ        
مؾ نحو معمومات حقيقية عف السمع والخدمات بقدر ما يقدـ ترويجا مبالغا فيو ىدفو جذب انتباه المستي

اقتناء المنتوجات بغض النظر عف بياف المعمومات الحقيقية والميمة عف الشيء محؿ المعاممة، لذلؾ 
حرص المشرع عمى ضرورة التدقيؽ في المعمومات المقدمة عف طريؽ الوسـ وتقديميا بطريقة موضوعية 

  .حسب طبيعة المنتوج

المتعمؽ بالوقاية مف   97/4941ذي رقـ في مجاؿ لعب األطفاؿ المرسوـ التنفيمثاؿ ذلؾ و        
يشير إلى التحذيرات واإلرشادات االحتياطية لبلستعماؿ عمى الذي  األخطار الناجمة عف استعماؿ المعب، 

                                                           
    يتعمؽ بالوقاية مف األخطار الناجمة عف استعماؿ المعب ،1997ديسمبر210مؤرخ في  ،97/494مرسـو تنفيذي رقـ  -1

 .1997ديسمبر  24مؤرخة في ،  85الجريدة الرسمية عدد 
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ـ ىذه ءسنوات، وتمؾ التي ال تبل 3نحو مفصؿ ودقيؽ، حيث يفرؽ بيف المعب الموجية لؤلطفاؿ األقؿ مف 
 .الفئة

ـ أف ترفؽ المعب الخاصة باألراجيح المعمقة والحباؿ وكؿ المعب المماثمة كما يمـز نفس المرسو        
مفت االنتباه إلى ضرورة القياـ بالمراقبة والصيانة بصفة دورية لؤلجزاء األكثر أىمية، كما تجدر تبعبلمة 

خطار اإلشارة إلى ضرورة أف يشمؿ وسـ المعب تعميمات خاصة بالطريقة المثمى لتجميعيا واإلشارة إلى اإل
التي تنجـ عنيا إذا كاف التجميع غير صحيح، أما بالنسبة لؤللعاب المتحركة، فيجب أف يحمؿ وسميا 
بيانات تحذر مف استعماليا إال تحت رقابة شخص بالغ، مع شرح طريقة تشغيميا واالحتياطات الواجب 

 إتباعيا.

ماؿ أي بياف أو إشارة أو كؿ بأنو يمنع استع 1وضمانا لتقديـ إعبلـ موضوعي فقد اشترط المشرع   
نو أتسمية خيالية أو كؿ طريقة تقديـ أو وسـ وكؿ أسموب لئلشيار أو العرض أو الوسـ أو البيع مف ش

إدخاؿ لبس في ذىف المستيمؾ، السيما حوؿ الطبيعة والتركيبة والنوعية األساسية وطريقة التناوؿ وتاريخ 
ية ومنشأ أو مصدر المنتوج، كما يمنع أي بياف يرمي إلى اإلنتاج وتاريخ الحد األقصى لبلستيبلؾ والكم

 التمييز المفرط لمنتوج عمى حساب منتوج مماثؿ آخر.

 :أن يكون اإلعالم المتضمن في الوسم ظاىرا وواضحا - 2

أف ب ،2يكوف ممفتا لبلنتباه بمجرد أف تقع عميو عيف المشتري أو المستيمؾأف  يعني وضوح الوسـ        
تو والمعمومات الواردة فيو في عبارات سيمة اإلدراؾ لدى المستيمؾ، بعيدا عف المصطمحات تصاغ بيانا

الفنية المعقدة وبالتالي تتناسب مع المستوى العممي والمعرفي المفترض في األشخاص العادييف الموجو 
ف كاف ذلؾ مسألة نسبية تختمؼ بحسب مستعمؿ المنتوج وطبيعة المنتوج وذلؾ حتى   ،3إلييـ المنتوج، وا 

يتحقؽ اليدؼ المرجو مف الوسـ في إرشاد المستيمؾ وتوجييو نحو االستعماؿ األمثؿ لو مف جية وتنبييو 
 وتحذيره مف مخاطره مف جية أخرى.

                                                           
 مشروط والكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ سابؽ الذكر.، المحدد ل13/378مف المرسـو التنفيذي رقـ  60أنظر المادة  -1
"، مرجع سابؽ ص االلتزام باإلفضاء وسيمة لاللتزام بضمان السالمة "أكـر محمود حسيف البدو، إيماف محمد طاىر -2

18. 
 .27ص ، مرجع سابؽ سرور محمد شكري ، -3
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طبقا لنص المادة  ،كما أوجب المشرع إلى جانب ما سبؽ أف تنشر األسعار بصفة مرئية ومقروءة
             واعد المطبقة عمى الممارسات التجارية المعدؿ والمتمـالمتعمقة بالق 04/02مف القانوف رقـ  05

أنو عمى المنتج أف يميز البيانات المتعمقة بالتحذير مف  1باإلضافة إلى ما سبؽ يرى جانب مف الفقو
مخاطر المنتوج عف بقية المعمومات األخرى المتعمقة بالخصائص والمكونات، بحيث يستعمؿ في كتابتيا 

البيانات، كما يجب أف تكتب بخط مغاير وبحجـ اكبر  بقية ا عف الموف الذي يستعمؿ لكتابةلونا مختمف
حتى يكوف المستيمؾ عمى بينة مف مخاطر المنتوج الذي يقتنيو وبالتالي يتوخى الحيطة والحذر في 

 استعمالو.

 وحتى تتحقؽ صفة الوضوح في الوسـ يجب أف توضع المعمومات بصورة لصيقة بالمنتوج ال
، وذلؾ بأف تدرج البيانات في بطاقة 2ث تقع عيف المستيمؾ عمييا كمما أراد استعمالويتنفصؿ عنو، بح

، وفي حالة عدـ وجودىا يمكف أف اوتمصؽ عمى العبوة التي تحتوي عمى المنتوج إذا كاف قواميا صمب
ذا تعمؽ األمرتوضع البطاقة عمى العبوة ذاتيا،  ذير عمى جدراف الزجاجة الزجاجات يمكف أف يحفر التحب وا 

تفاديا لضياع البطاقة التي تحتوي التحذير، كما يجوز أف تتضمف البيانات في وثيقة منفصمة مع اإلشارة 
 إلى وجود ىذه الوثيقة.

  :أن يكون اإلعالم المتضمن في الوسم شامال وكامال-3

لكؿ خصائص المنتوج  يجب أف تكوف بيانات الوسـ كافية وشاممة لجذب انتباه المستيمؾ         
، وىو ما نص ووأمن توومكوناتو وبصفة أىـ بأخطاره وطرؽ تجنبيا والحد مف آثارىا الضارة عمى صح

  .3عميو المشرع في مختمؼ النصوص التنظيمية التي تبيف طرؽ وكيفيات وسـ المنتجات

يكتؼ المشرع بضرورة ويشمؿ الوسـ عددا كبيرا مف البيانات المتعمقة بالسمع والخدمات ولـ          
اإلشارة التي بعضيا دوف البعض، حيث ألـز الميني بضرورة اإلشارة إلى كؿ البيانات التي تسمح 

                                                           
 .28سابؽ، صالمرجع ال -1
، مداخمة مقدمة في "زام باإلفضاء عنصر من عناصر ضمان سالمة المستيمكااللت"كجار سي يوسؼ زاىية حورية،  -2

    المنعقد يومي  الرحمف ميرة، بجاية، دإطار أعماؿ الممتقى الوطني حوؿ حماية المستيمؾ والمنافسة، كمية الحقوؽ، جامعة عب
 ، )غير منشورة(.09، ص2009نوفمبر،  18و 17

 رع الثاني مف ىذا المطمب.تطرؽ إلييا مف خبلؿ الفيتـ السوؼ  -3
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بالتعرؼ عمى المنتوج، فيما يتعمؽ بمكوناتو وكميتو الصافية سواء المعبر عنيا بالعدد أو الحجـ أو الكيؿ 
عنواف المنتج وتاريخ الصنع، وتوضيب حسب نوع المنتوج، كما يجب أف يتضمف الوسـ بمد المنشأ و 

، وكذلؾ طريقة االستعماؿ خاصة إذا كاف المنتوج مف األشياء 1المنتوج، وتاريخ الصبلحية واالستيبلؾ
 المعقدة وذات التقنية العالية، ثـ اإلشارة إلى احتياطات االستعماؿ مف المخاطر المحتممة. 

د الغذائية الرتباطيا المباشر بصحة وسبلمة وقد شدد المشرع عمى ذلؾ بصفة خاصة في الموا   
المستيمؾ، ومثاؿ ذلؾ ذكر تاريخ الصبلحية فيما يتعمؽ بالمواد الغذائية المعبأة في عمب مغمقة، بحيث 
يتوجب عمى المنتج أف يميز في تحذيره بيف طريقة حفظيا قبؿ فتحيا ألوؿ مرة، وبعد فتحيا ألنيا قد 

ستيا لميواء أو الحرارة مثؿ الطماطـ المصبرة، وأف يبيف المخاطر التي تتعرض بعد الفتح لمتمؼ عند مبلم
تترتب عمى صحة المستيمؾ وطرؽ تجنبيا، ومنو فبل يكفي في ىذه الحالة أف يكوف التحذير بمفت انتباه 

جسامتيا رغبة  تالمستيمؾ إلى بعض المخاطر دوف البعض اآلخر، أو أف يخفي التحذير بعضيا أيا كان
 .2جيع المستيمؾ عمى الشراءمنو في تش

بمسؤولية منتج أدوية بسبب عدـ تحديده في الوثيقة  3الفرنسي وفي ىذا اإلطار قضى القضاء       
استعمالو بكمية مبالغ  مىالمرفقة بأحد األدوية حدود استعماؿ ىذا الدواء، وكذلؾ األضرار التي تترتب ع

متو بحالة العمى شبو الكمي بسب نقص التحذيرات فييا ولمدة طويمة مما أدى إلى إصابة سيدة استعم
الضرورية، لذلؾ يجب عمى البائع أو المنتج أف يقوـ بإعبلـ المشتري بكؿ ما يحيط بالسمعة مف مخاطر 
سواء كانت متعمقة باستعمالو أـ بطريقة تشغيمو أـ بطريقة حفظو مما يؤدي بالضرورة إلى اطبلعو عمى 

لـ يمتـز بالتعميمات السابقة، وىو ما يمكف المستيمؾ مف االستفادة مف المخاطر التي سيتعرض ليا إذا 
  .4السمعة بصورة سميمة

 

 

                                                           
 .255حامؽ ذىبية، مرجع سابؽ، ص -1
 .27 - 26، صمرجع سابؽسرور محمد شكري ،  -2

3  - C.A  Rouen, 14février, 1979, D.S.1979,IR  . , p.350. 

 .14مرجع سابؽ، ص ،أكـر محمود حسيف البدو، إيماف محمد طاىر -4
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 :ن يكون اإلعالم المتضمن في الوسم محررا بالمغة العربيةأ-4

المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش أف  09/03مف القانوف  18أوجب المشرع في المادة      
بياناتو في صورة مكتوبة لكي يحؽ اليدؼ المرجو منو، باإلضافة إلى  يكوف الوسـ مكتوبا بحيث تصاغ

ذلؾ فإف إيراد المعمومات في شكؿ مكتوب، يسيؿ عبء اإلثبات عندما تثور منازعة بشأنيا كما يجوز 
االستعانة برسـو تبسط فكرة الخطر وطريقة االستعماؿ خاصة إذا استعمؿ المنتوج مف قبؿ مف ال يعرؼ 

 .1القراءة

قد اشترط المشرع أف يكوف الوسـ محررا بالمغة العربية، وذلؾ حتى يكوف بمقدور المستيمؾ البسيط و   
اإلطبلع عمى المعمومات التي يحتاجيا دوف عناء، كما أجاز المجوء إلى تحرير الوسـ بمغات أخرى إلى 

تنظيمية مف بينيا جانب المغة العربية لتعميـ الفائدة، وقد تـ النص عمى ىذا المقتضى في عدة نصوص 
المتعمؽ بمواد التجميؿ والتنظيؼ البدني، في مادتو العاشرة وكذات المرسوـ  97/372المرسوـ لتنفيذي رقـ 

المتعمؽ بالوقاية مف األخطار الناجمة عف استعماؿ المعب في مادتو السابعة، التي  97/494التنفيذي رقـ 
مف المغة الوطنية كما في المراسيـ السابقة، والمقصود  تشترط أف تحرر بيانات الوسـ بالمغة العربية بدال

المتعمؽ بتعميـ  91/053بالمغة المستعممة في مجاؿ الوسـ ىي المغة العربية، ويفيـ ذلؾ مف القانوف رقـ 
إلى أنو: "تطبع بالمغة العربية وبعدة ولغات أجنبية الوثائؽ  21استعماؿ المغة العربية الذي يشير في مادتو 

  ، وعناصر التركيباالستخداـالتي تتضمف البيانات التقنية وطرؽ  عات واألكياس والعمب،والمطبو 
 وكيفيات االستعماؿ التي تتعمؽ عمى وجو الخصوص بما يأتي:

 المنتجات الصيدالنية -
 المنتجات الكيميائية -
 المنتجات الخطيرة -
 أجيزة اإلطفاء واإلنقاذ ومكافحة الحرائؽ -

                                                           
 .06كجار سي يوسؼ زاىية حورية، مرجع سابؽ، ص -1
يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميؿ والتنظيؼ البدني  ،1997يناير17مؤرخ في ،97/37مرسـو تنفيذي رقـ -2

،المعدؿ والمتمـ  1997يناير 15، مؤرخة في 4وتوضيبيا واستيرادىا وتسويقيا في السوؽ الوطنية،  الجريدة الرسمية عدد 
 .2010بريؿأ 21مؤرخة في  ،26الجريدة الرسمية عدد ،2010بريؿأ 18، المؤرخ في10/114بالمرسـو التنفيذي رقـ

 03، يتعمؽ بتعميـ استعماؿ المغة العربية، الجريدة الرسمية عدد 1991جانفي  16، مؤرخ في 91/05قانوف رقـ  -3
 .1991جانفي  16مؤرخة في 
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 بارزة في جميع الحاالت ". عمى أف تكوف المغة العربية

مف نفس القانوف عمى أنو: "تكتب بالمغة العربية األسماء والبيانات المتعمقة  22كما تنص المادة 
بالمنتجات والبضائع والخدمات وجميع األشياء المصنوعة أو المستوردة، أو المسوقة في الجزائر ويمكف 

 09/03القانوف رقـ فس المقتضى الذي نص عميو  وىو ن استعماؿ لغات أجنبية استعماال تكميميا...".
 . 1المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش

 الفرع الثاني: مشتمالت الوسم

يشتمؿ الوسـ عمى مجموعة مف المعمومات الكثيرة والمتنوعة حسب طبيعة المنتوجات مف سمع 
 .(ثانيا( وخدمات )أوال)

 كأوال: مشتمالت الوسم في السمع الموجية لالستيال 

تجدر اإلشارة في ىذا المقاـ إلى ضرورة التمييز بيف مشتمبلت الوسـ في المواد الغذائية وغير        
 الغذائية.

 :الغذائية السمعمشتمالت الوسم في  -1

 90/3672وسـ المنتوجات الغذائية ىو المرسوـ التنفيذي رقـ  يشير إلىإف أوؿ نص تنظيمي   
ا وذلؾ ألىميتيا البالغة ألنيا تتعمؽ مباشرة بصحة وسبلمة المستيمؾ المتعمؽ بوسـ السمع الغذائية وعرضي

راعى فيو المشرع متطمبات اقتصاد  الذي 05/4843وقد عدؿ ىذا المرسوـ بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ 
المرسـو  ا، وذلؾ بسد النقائص التي احتوى عميي1990السوؽ الذي تبنتو الجزائر شيئا فشيئا منذ سنة 

                                                           
االستعماؿ وشروط ضماف  عمى أنو: "يجب أف تحرر بيانات الوسـ وطريقة االستخداـ ودليؿ 18في مادتو  حيث نص  -1

المنتوج وكؿ معمومة أخرى منصوص عمييا في التنظيـ الساري المفعوؿ بالمغة العربية أساسا وعمى سبيؿ اإلضافة يمكف 
 . 1استعماؿ لغة أو عدة لغات أخرى سيمة الفيـ مف المستيمكيف وبطريقة مرئية ومقروءة، ومتعذر محوىا"

، يتعمؽ بوسـ السمع الغذائية وعرضيا الجريدة الرسمية 1990نوفمبر10في  ، مؤرخ90/367مرسـو التنفيذي رقـ  -2
 .)ممغى(  1990نوفمبر 21 ، مؤرخة في 50عدد

، المتعمؽ 90/367عدؿ ويتمـ المرسـو التنفيذي رقـ ي ،2005ديسمبر 22، مؤرخ في  05/484مرسـو التنفيذي رقـ  -3
 .2005ديسمبر 25، مؤرخة في 83الجريدة الرسمية عدد ،بوسـ السمع الغذائية وعرضيا
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لغي  أخيرا  بموجب المرسوـ أو الذي ، 1صة بعد انضماـ الجزائر إلى منظمة التجارة العالميةاألوؿ، خا
نص ىو اآلخر        حيث، 2، المحدد لمشروط والكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ13/378التنفيذي رقـ 

وجية لممستيمؾ أو عمى المواد الغذائية التي تشمميا بيانات الوسـ سواء كانت معبأة مسبقا أـ ال والم
الجماعات، ويقصد بالجماعات كؿ مرفؽ بما في ذلؾ كؿ عربة أو واجية ثابتة أو متحركة، مثؿ مطعـ أو 
مطعـ جماعي أو مدرسة أو مستشفى أو خدمات المطاعـ تكوف فيو المواد الغذائية معدة لممستيمؾ 

 .3النيائي ومعبأة لبلستيبلؾ وذلؾ في إطار النشاط الميني

نص المرسوـ التنفيذي السابؽ عمى بيانات الوسـ العامة والمشتركة بيف  اإلضافة إلى ما سبؽ فقدب       
 ىناؾ عدة قرارات وزارية تنص عمى البيانات الخاصة ببعض السمع الغدائية كما أف 4جميع السمع الغذائية

 مشتمالت الوسم المشتركة بين السمع الغذائية:  - أ
بأنو وصؼ لخصائص  ،3/14الوسـ الغذائي في مادتو  13/378قـ عرؼ المرسـو التنفيذي ر        

مف  12التغذية لمادة غذائية، قصد إعبلـ المستيمؾ، وتشتمؿ بيانات الوسـ اإللزامية طبقا لنص المادة 
 المرسـو السابؽ ما يمي: 

  :تسمية البيع لممادة الغذائية  

يجب أف تبيف تسمية  وفإنالمذكور سابقا  13/378مف المرسوـ التنفيذي رقـ  18حسب المادة        
 ااسموفي حالة ما إذا حدد التنظيـ ، البيع طبيعة المادة الغذائية بدقة ويجب أف تكوف خاصة وليس عامة

ف لـ توجد فتستعمؿ التسميات المنصوص  أو تسميات ليذه المادة، يجب استعماؿ إحداىا عمى األقؿ، وا 
 ولية.عمييا في المواصفات أو المقاييس الد

                                                           
 .216حامؽ ذىبية، مرجع سابؽ، ص -1
   تنص  التي  المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش 09/03مف القانوف رقـ  17والذي صدر تطبيقا لنص المادة   -2

ؾ بواسطة الوسـ عمى أنو: "يجب عمى كؿ متدخؿ أف يعمـ المستيمؾ بكؿ المعمومات المتعمقة بالمنتوج الذي يضعو لبلستيبل
 ووضع العبلمات أو بأية وسيمة أخرى مناسبة، تحدد شروط وكيفيات  تطبيؽ ىذه المادة عف طريؽ التنظيـ".

 ، المذكور سابقا.13/378مف المرسـو التنفيذي رقـ  3/6لمادة ا -3
 .)الممغى(   90/367والتي نص عمييا قبؿ ذلؾ المرسـو التنفيذي رقـ  -4
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ف لـ توجد مثؿ ىذه التسميات ينبغي استعماؿ تسمية معتادة أو شائعة أو عبارة وصفية مبلئمة         وا 
كما يمكف استعماؿ تسمية "مخترعة" أو "خيالية" أو تسمية  ،مف شأنيا أال تؤدي إلى تغميط المستيمؾ

 ا سابقا."العبلمة" أو تسمية تجارية بشرط أف ترفؽ بإحدى التسميات المشار إليي

مف نفس المرسـو بأنو يجب أف يحمؿ الوسـ في نفس مكاف تسمية البيع لممادة  19وتضيؼ المادة    
أو بالقرب منيا مباشرة، العبارات الضرورية التي تحوؿ دوف تغميط المستيمؾ والمتعمقة بالطبيعة والشروط 

يا وكذلؾ الحالة التي توجد عمييا الدقيقة لصنع المادة الغذائية، ويشمؿ ذلؾ محيط تعبئتيا وطرقة عرض
 ونوع المعالجة التي خضعت ليا.

  :قائمة المكونات التي تدخل في تشكيل المادة الغذائية 

مف بيف البيانات اإلجبارية التي تظير في وسـ السمع الغذائية قائمة المكونات والتي يقصد بيا كؿ        
الغذائية واإلنزيمات )الغذائية( المستعممة في صناعة مادة أو منتوج، بما في ذلؾ المعطرات والمضافات 

 1وتحضير منتوج آخر التي تبقى ضمف المنتوج النيائي ولو بشكؿ مخفؼ.

ويشمؿ وسـ المكونات ذكر جميع ما يدخؿ في تشكيؿ المادة الغذائية حسب الترتيب التنازلي في        
المكونات ببياف مناسب يتكوف مف عبارة  وزنيا األصمي عند صناعة المادة الغذائية، وتسبؽ قائمة

"مكونات" أو "يتضمف"، وفي حالة ما إذا تضمف أحد المكونات عناصر أخرى يجب أف يوضع ىذا األخير 
في قائمة المكونات متبوعا بالعناصر التي تدخؿ في تشكيمو موضوعة بيف قوسيف يشار إلييا حسب 

 .2الترتيب التنازلي لحجميا

 مف نفس المرسوـ عمى المواد الغذائية المعفاة مف ذكر مكوناتيا وىي: 25مادة وقد نصت ال        
 الفواكو والخضر الطازجة التي لـ تكف موضوع تقشير أو تقطيع أو معالجات أخرى مماثمة. -
 المياه الغازية التي تظير في تسميتيا ىذه الخاصية. -
 ولـ يضؼ إليو أي مكوف آخر.خؿ التخمير المحصؿ عميو حصريا مف منتوج أساسي واحد  -

                                                           
 ، المحدد لمشروط والكيفيات المتعمقة بإعبلـ المستيمؾ.13/378مف المرسـو التنفيذي رقـ  3/16أنظر المادة  -1
 .مف المرسـو التنفيذي السابؽ 23أنظر المادة  -2
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األجباف والزبدة والحميب والقشدة المخمرة، في حالة ما لـ تضؼ إلى ىذه المواد إال المنتجات المبنية  -
واإلنزيمات وتربية الجسيمات المجيرية الضرورية لصنعيا، إال الممح الضروري لصنع األجباف ماعدا تمؾ 

 الطازجة أو الذائبة.
لتي ال تحتوي إال عمى مكوف واحد بشرط أف تكوف تسمية المادة الغذائية مطابقة السـ المواد الغذائية ا -

 المكوف أو يمكف أف تسمح بتحديد طبيعة المكوف دوف لبس.

مف نفس المرسـو عمى ضرورة أف تظير عمى الوسـ المواد  27باإلضافة إلى ما سبؽ تنص المادة        
في الحساسيات أو الحساسيات المفرطة ومثاليا الحبوب المحتوية  والمكونات الغذائية المعروفة بتسببيا

 االقشريات والمنتوجات المعدة أساس ،عمى الغموتيف ال سيما القمح والشيمـ والشعير والخرطاؿ والخندروس
الحميب  ،األسماؾ والمنتوجات المشتقة منيا ،البيض والمنتوجات المعدة أساسا مف البيض ،منيا

 .1مف الحميب ادة أساسوالمنتوجات المع

المرسوـ عمى ضرورة التصريح بالماء المضاؼ في قائمة نفس مف  28كما تنص المادة         
المكونات إال إذا كاف ىو نفسو جزء مف المكوف، وخاصة نقيع الممح أو شراب السكر أو الحساء الذي 

 .الماء أو المكونات األخرى  المتبخرة أثناء الصنعيدخؿ في تركيب الغذاء، إال أنو ال ضرورة لذكر 

 :ذكر الكمية الصافية 

مف بيف البيانات اإللزامية لوسـ المواد الغذائية ذكر الكمية الصافية ليا، وتحدد ىذه األخيرة          
اد حسب النظاـ المتري الدولي وذلؾ بوحدة الحجـ بالنسبة لممواد السائمة، ووحدة الوزف بالنسبة لممو 

 الصمبة، واالثنيف معا بالنسبة لممواد العجينية أو المزجة، وبعدد الوحدات بالنسبة لممواد التي تباع بالقطعة
باإلضافة إلى ذلؾ فإف كؿ مادة غذائية صمبة تعرض في وسط سائؿ لمحفظ يجب أف يظير الوزف 

 .2 الصافي المقطر ليا عمى الوسـ

   ر إلزامي في بعض الحاالت منيا المواد القابمة لفقداف حجميا كما يعتبر تحديد ىذه الكمية غي        
والتي تحدد قائمتيا بموجب قرار مف الوزير المكمؼ بحماية المستيمؾ وقمع الغش، وذلؾ مثؿ المواد التي 

                                                           
  .13/873أنظر الممحؽ الثاني لممرسـو التنفيذي رقـ   -1
  السابؽ.مف المرسـو التنفيذي  20المادة أنظر   -2
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مميمترات ماعدا التوابؿ والنباتات العطرية، أضؼ إلى ذلؾ المواد الغذائية  5غرامات أو  5تقؿ كميتيا عف 
 .1ي تباع بالقطعة، شريطة أف يكوف عدد القطع واضح الرؤية وسيؿ العد مف الخارجالت

ذا كاف التغميؼ المسبؽ لممادة الغذائية مكوف مف تغميفتيف أو عدة تغميفات فردية تحتوي عمى         وا 
ة داخؿ نفس الكمية مف نفس ىذه المادة، فإف تحديد الكمية الصافية يكوف بذكر الكمية الصافية المحتوا

كؿ تغميؼ فردي وعددىا الكمي، ولكف تعتبر ىذه البيانات غير إلزامية إذا كاف العدد الكمي لمتغميفات 
 .2الفردية واضح الرؤية وسيؿ العدد مف الخارج

 :تعريف الحصة وتاريخ الصنع 

يقصد بالحصة مجموعة أو سمسمة منتوجات معرفة يحصؿ عمييا بطريقة معينة في ظروؼ         
ولتحديد الحصة يجب أف يحمؿ كؿ وعاء لممادة  ،3مة، وتنتج في مكاف معيف وخبلؿ مدة إنتاج محددةمماث

الغذائية بيانا مرسوما، أو عبلمة غير قابمة لممحو مشفرة أو واضحة تسمح بمعرفة مصنع اإلنتاج وحصة 
عبارة "حصة" الصنع، وتحدد ىذه الحصة بياف يتضمف إشارة إلى تاريخ الصنع وتسبؽ ىذه اإلشارة ب

ويعرؼ تاريخ الصنع بيـو الصنع أو يوـ التوضيب أو بيوـ التجميد المكثؼ بالنسبة لممواد الغذائية 
إال أف المواد الغذائية سريعة التمؼ المجمدة تجميدا مكثفا، أو بيـو التجميد بالنسبة لممواد الغذائية المجمدة، 

صبلحيتيا الدنيا تقؿ عف ثبلثة أشير أو  تعفى مف ذكر الحصة عمى مستوى الوسـ، إذا كانت مدة
لتاريخ األقصى لبلستيبلؾ مبينا بصفة واضحة اتساوييا، شرط أف يكوف التاريخ األدنى لمصبلحية أو 

 .4وبالترتيب باليـو والشير عمى األقؿ

 

                                                           

.13/378ـو التنفيذي رقـ مف المرس 21أنظر المادة  - 1  
  2 .المرسـو نفس مف 22لمادة أنظر ا -

 .13/378مف المرسـو التنفيذي رقـ 29المادة  أنظر -3
فإف التاريخ  13/378مف المرسـو التنفيذي رقـ  31حسب المادة  و السابؽ؛المرسـو التنفيذي  مف 30أنظر المادة  -4

استيبلكو قبؿ..." عندما يتضمف التاريخ اإلشارة إلى اليـو وعبارة: "مف  األدنى لمصبلحية يسبؽ بعبارة "مف المستحسف
المستحسف استيبلكو قبؿ نياية..." في بقية الحاالت األخرى، ويجب أف تستكمؿ البيانات المنصوص عمييا أعبله إما 

ما باإلشارة إلى المكاف الذي توجد فيو عمى الوسـ، ويتكوف ىذا التاريخ ب اإلشارة بالترتيب إلى اليـو والشير بالتاريخ ذاتو وا 
أشير أو تساوييا تكفي اإلشارة إلى اليـو والشير  3غير أنو بالنسبة لممواد الغذائية )التي تكوف صبلحيتيا أقؿ مف  والسنة،

    .أشير تكفي اإلشارة إلى الشير والسنة 3أما تمؾ التي تتعدى 
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 التاريخ األدنى لمصالحية والتاريخ األقصى لالستيالك: 

يخ نياية األجؿ المحدد تحت مسؤولية المتدخؿ المعني، التي تار  يقصد بالتاريخ األدنى لمصبلحية        
تبقى المادة الغذائية خبللو صالحة كميا لمتسويؽ، ومحافظة عمى كؿ مميزاتيا الخاصة المسندة إلييا 
صراحة أو ضمنيا ضمف شروط التخزيف المبينة إف وجدت، ويجب أف تسحب المادة الغذائية مف التسويؽ 

 .1بقيت صالحة كميا بعد ىذا التاريخ بعد ىذا األجؿ حتى لو

أما التاريخ األقصى لبلستيبلؾ فيسبؽ بعبارة "التاريخ األقصى لبلستيبلؾ..." أو "يستيمؾ إلى        
 .2غاية..."، كما تتبع ىذه العبارات بوصؼ شروط الحفظ التي يجب مراعاتيا

لبلستيبلؾ غير مطموب في بعض المواد إال أف ذكر تاريخ الصبلحية الدنيا أو التاريخ األقصى         
الغذائية، كالفواكو، الخضر الطازجة التي لـ تنزع قشرتيا أو تقطع أو تتعرض لمعالجات أخرى، كالخمور 

الخمور المعطرة، والمواد المماثمة المحصؿ عمييا مف فواكو أخرى غير العنب و والمشروبات الكحولية، 
% أو 10صير العنب، وكذا المشروبات المحتوية عمى نسبة وكذا المشروبات المصنفة مف العنب أو ع

أكثر مف الكحوؿ في حجميا، وكذا منتوجات المخابز أو الحمويات التي تستيمؾ عادة بحكـ طبيعتيا في 
ساعة مف تاريخ صنعيا، أضؼ إلى ذلؾ الخؿ، الممح مف النوعية الغذائية، السكر في حالتو  24حدود 

 .3المتكونة مف السكر المعطر أو المموف، عمؾ المضغ وما يماثمو الصمبة، المنتوجات السكرية

 :تاريخ التجميد والتجميد المكثف 
في حالة المواد الغذائية المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا، فإف تاريخ التجميد أو التجميد المكثؼ     

ما  ويجب أف، يسبؽ بعبارة "مادة أو مواد غذائية مجمدة تجميدا مكثفا..." يتبع إما بالتاريخ ذاتو وا 
 .4وجد فيو عمى الوسـيباإلشارة إلى المكاف الذي 

                                                           
  .13/378رقـمف المرسـو التنفيذي  3/9أنظر المادة  -1
 .سابؽ الذكرمف المرسـو التنفيذي  33حسب المادة  -2

كما أف التاريخ األدنى لمصبلحية يمكف أف يستبدؿ بالتاريخ األقصى لبلستيبلؾ  ؛المرسـو نفس  مف 32حسب المادة  -3
 ثبلثة أشيرفي حالة المنتوجات الغذائية سريعة التمؼ والتي يمكف أف تشكؿ خطرا فوريا عمى صحة المستيمؾ بعد أقؿ مف 

 السابؽ.مف المرسـو  33المادة وذلؾ طبقا لنص 
 .13/378مف المرسـو التنفيذي رقـ  34المادة  -4
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 :طريقة االستعمال وشروط الحفظ  

عادة تشكيؿ بعض المواد الغذائية وشروط الحفظ          يجب أف يحتوي الوسـ عمى طريقة استخداـ وا 
مجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا، بحيث ال وتكوف احتياطات االستعماؿ إلزامية خاصة في المواد الغذائية ال

 .1تجوز إعادة تجميدىا بعد أف يزوؿ عنيا التجميد

 االسم أو التسمية التجارية والعالمة المسجمة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المستورد:  

ذا كانت ىذه البيانات ترمي بالدرجة األولى إلى إعبلـ المس        تولى إنتاج أو تيمؾ بعنواف كؿ مفوا 
توضيب المنتوج، فإنيا تيدؼ مف جية أخرى إلى تسييؿ متابعة كؿ متدخؿ في عرض ىذا المنتوج 
لبلستيبلؾ مف قبؿ المستيمؾ المضرور بغض النظر عف العبلقة التي تربط بيف ىذا األخير وبيف 

 .2المتدخؿ

 3:بمد المنشأ أو بمد المصدر إذا كانت المادة مستوردة 
 مال واحتياطات االستعمالطريقة االستع: 

ال يسمح باستعماؿ مناسب لممادة الغذائية مما يؤدي إلى المساس  افي حالة ما إذا كاف إغفالي        
أف تكوف  13/378مف المرسوـ التنفيذي رقـ  15وتشترط المادة  ،بصحة وسبلمة المستيمؾ الجسدية

، ويجب أف 4لصافية في نفس المجاؿ البصري الرئيسيالبيانات المتعمقة بتسمية المادة الغذائية وبالكمية ا
تورد البيانات سابقة الذكر عمى المواد الغذائية سواء كانت معبأة مسبقا أـ وال، والموجية لممستيمكيف أو 

 .6، وىي المواد الموضوعة مسبقا في تغميؼ أو وعاء لتقديمو لممستيمكيف أو المطاعـ الجماعية5الجماعات

                                                           
 .المرسـونفس  مف  35المادة  -1
 .224ؽ، صبحامؽ ذىبية، مرجع سا -2
 .13/378مف المرسـو التنفيذي رقـ  12/7المادة  -3
أوؿ وىمة مف طرؼ المستيمؾ عند الشراء والذي يسمح لو بالتعرؼ  البصري لمتغميؼ األكثر رؤية مفويقصد بو المجاؿ  -4

مف المرسـو التنفيذي  3/5المباشر عمى المنتوج بالنسبة لخصائصو وطبيعتو وعند االقتضاء عبلمتو التجارية، أنظر المادة 
 .13/378رقـ 

 .13/378مف المرسـو التنفيذي رقـ  8المادة  -5
 .السابؽفيذي مف المرسـو التن 3/19لمادة ا -6
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د الغذائية غير المعبأة مسبقا والمعروضة لمبيع عمى المستيمؾ  تكوف معرفة عمى األقؿ أما الموا       
بواسطة تسمية البيع مدونة عمى الفتة أو في وسيمة أخرى بحيث ال تدع مجاال لشؾ بالنسبة لممادة 

 .1المعنية

 مشتمالت الوسم الخاصة ببعض السمع الغذائية:   - ب

المتعمؽ بوسـ  90/367بعد صدور المرسوـ التنفيذي رقـ  لقد صدرت عدة قرارات وزارية       
المنتوجات الغذائية وعرضيا )الممغى(، تحدد بيانات الوسـ الخاصة ببعض المنتوجات الغذائية لما ليا مف 

 أىمية بالنسبة لممستيمؾ أىميا: 

  ع الحميب المتعمؽ بالمواصفات التقنية ألنوا 2 1997ماي 31القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في
الجاؼ وشروط وكيفيات عرضيا، ألف الحميب مادة غذائية أساسية لدى جميور المستيمكيف، حيث 
يشير المرسوـ السابؽ إلى ضرورة ذكر بيانات ىذه المادة حسب كؿ حالة، حميب جاؼ أو منزوع 

الدسمة المبنية  منو الماء، كامؿ منزوع الدسـ، أو منزوع الدسـ، مع اإلشارة إلى النسبة المئوية لممادة
 مف القرار السابؽ(. 11المعبر عنيا بالوزف بالنسبة لممنتوج، والنسبة المئوية لبروتيف الحميب )المادة 

  يتعمؽ بالمواصفات التقنية ألنواع القمح 19973ماي  25القرار الوزاري المشترؾ الصادر في ،
سمية البيع متبوعة حسب الحالة الصمب، وشروط وكيفيات وسميا، بحيث يمـز ىذا القرار أف تكوف ت

 مف القرار(. 8بإحدى الصفات اآلتية، دقيؽ، متوسط، خشف )المادة 
  الذي يحدد المواصفات التقنية لمسكر 19974أفريؿ  27القرار الوزاري المشترؾ الصادر في ،

قالب" األبيض، الذي يمـز أف تظير في الوسـ تسمية البيع متبوعة عند االقتضاء بعبارة "قطع" أو "

                                                           
ثبت ىذه تأما إذا كانت بيانات المواد الغذائية موضوعة عمى بطاقة فيجب أف  ،المرسـو نفس مف  10/19لمادة ا -1

وعندما يكوف الوعاء مغطى بالتغميؼ، فيجب أف تظير كؿ البيانات اإللزامية  ،األخيرة بطريقة ال يمكف إزالتيا مف التغميؼ
لمادة )االوعاء التي يجب أف تكوف مقروءة في ىذه الحالة بوضوح وغير مخفية بالتغميؼ عمى ىذا األخير أو عمى بطاقة 

 .( 13/378مف المرسـو التنفيذي رقـ  11
 .1997أوت  20مؤرخة في  ، 55الرسمية عددالجريدة  -2
 .1997 أوث 20مؤرخت في ، 55الجزيدة الزسميت عدد  -3

 .1997 أوث 20مؤرخت في ، 55الجزيدة الزسميت عدد  -4
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مف القرار(، كما يشترط القرار السابؽ أف تحدد المواصفات التقنية لمسكر المسحوؽ بدقة  06)المادة 
 مف القرار(. 08سواء أضيؼ إليو مضاد المصؽ أـ ال، )المادة 

  الذي يتعمؽ بمصبرات عصيدة الطماطـ19971أوت  24القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في ،  
ف تسمية المنتوج مرفقة باألوصاؼ التالية: نصؼ منقصة، نصؼ مركزة يؤكد عمى ضرورة أف تكو 

 مف القرار(. 10مضاعفة التركيز، ثبلثية التركيز...إلخ. )المادة 
  الذي يتعمؽ بالمواصفات التقنية لؤلرز 19972سبتمبر  06القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في ،

يذا المنتوج بدقة، أرز مقشر، أرز ذو نوعية وكيفيات عرضو، يشير إلى إلزامية ذكر تسمية البيع ل
 عالية أو ممتازة.

  الذي يتعمؽ بالمواصفات التقنية لبعض 3 1997سبتمبر 06القرار الوزاري المشترؾ الصادر في ،
البقوؿ الجافة، وكيفيات عرضيا، ويشير إلى إلزامية أف يحتوي الوسـ عمى سنة الجني، غير أنو 

والمستورد، ونسبة الرطوبة وعدد العيوب الموجودة في المنتوج في  يمكف أف يظير فقط اسـ المموف
 مف القرار(. 12الوثائؽ المرفقة )المادة 

 غير الغذائية:  لسمعمشتمالت الوسم في ا -2

المعمومات الضرورية التي ينبغي أف يشتمؿ عمييا وسـ  13/378أورد المرسوـ التنفيذي رقـ        
انت أداة أو وسيمة أو جياز أو آلة أو مادة موجية لممستيمؾ الستعمالو المنتوجات غير الغذائية سواء ك

ذا كانت ىذه المعمومات مشتركة بيف جميع المنتوجات غير الغذائية فإف ىناؾ 4الخاص أو المنزلي ، وا 
 بيانات إجبارية أخرى خاصة ببعض ىذه المنتوجات.

 الغذائية: غير السمعالمشتركة بين مشتمالت الوسم  - أ

، فإف الوسـ المتعمؽ بالمنتوجات غير 13/378مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38حسب نص المادة        
 الغذائية ينبغي أف يشمؿ المعمومات التالية: 

                                                           
 .1997نوفمبر  26مؤرخة في ، 77الجريدة الرسمية عدد  -1
 .1997نوفمبر  26مؤرخة في ، 77الجريدة الرسمية عدد  -2
 .1997نوفمبر  26مؤرخة في ، 77الجريدة الرسمية عدد  -3
 ابقا.، الذي يحدد شروط وكيفيات إعبلـ المستيمؾ، المذكور س13/378مف المرسـو التنفيذي رقـ  37المادة  -4
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 :تسمية البيع لممنتوج 

التي يجب أف تختمؼ عف العبلمة التجارية أو عبلمة الصنع، أو التسمية الخيالية، ويجب أف تسمح       
 .1تيمؾ بمعرفة طبيعة المنتوج بدقةىذه التسمية لممس

 :الكمية الصافية لممنتوج 

 وذلؾ كالتالي: 2والمعبر عنيا بالنظاـ المتري الدولي حسب طبيعة المنتوج 
 مقاييس الحجـ بالنسبة لممنتوجات السائمة؛ -
 مقاييس الوزف بالنسبة لممنتوجات الصمبة أو العجينية؛ -
 القطعة؛عدد الوحدات بالنسبة لممنتوجات المبيعة ب -
 كؿ قياس آخر خاص. -
 أو الموزع مشركة أو العالمة المسجمة وعنوان المنتجلأو عنوان الشركة أو العالمة المسجمة  اسم:  

ويجب أف تكوف المعمومات اإلجبارية المتعمقة بالعبلمة والمنشأ منقوشة أو موضوعة عمى المنتوج        
 .3حسب طبيعتو، وبطريقة يتعذر محوىا

 أو السمسة أو تاريخ اإلنتاج: تعريف الحصة  
وفي ىذا اإلطار يجب أف يحمؿ كؿ حاو أو تغميؼ لمنتوج غير غذائي تسجيبلت منقوشة أو        

عبلمة يتعذر محوىا في صورة رمز وبطريقة واضحة تسمح بتحديد مصنع اإلنتاج والحصة المصنوعة 
اإلشارة بعبارة حصة أو  ذهع، وتسبؽ ىوتحدد الحصة أو سمسمة التصنيع بإشارة تشمؿ مرجع تاريخ الصن

 .4وسنة اإلنتاج ،سمسة، ويحدد تاريخ الصنع باليوـ، الشير
 
 
 

                                                           
. نفس مف 40أنظر المادة   -1  المرسـو
 مف المرسـو السابؽ. 43أنظر المادة  -2
 .13/37مف المرسـو التنفيذي رقـ  44المادة  -3
 .سابؽ الذكرمف المرسـو  45المادة  -4
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 :طريقة استعمال المنتوج واالحتياطات المتخذة في مجال األمن 

، كما 1بحيث يمكف وضع طريقة االستعماؿ عمى بطاقة المنتوج أو أف ترفؽ داخؿ تغميفو        
المستيمؾ بكؿ المعمومات المتعمقة باألخطار التي يمكف أف تترتب عمى  يجب عمى كؿ متدخؿ إعبلـ

صحة وأمف المستيمؾ وسبلمتو، لذلؾ يجب أف تحتوي المعمومات  تخصاستعماؿ المنتوج والتي 
الموجية ليذا األخير عمى االحتياطات المتخذة الستعماؿ المنتوج مع التحذيرات المتعمقة باألخطار 

ويجب أف تبرز ىذه المعمومات في  ،2حسب طبيعتيا واالستعماؿ الموجية لو المرتبطة باستعماليا
    .3دليؿ االستعماؿ أو في طريقة االستعماؿ، أو عمى التغميؼ أو المنتوج نفسو

 مكونات المنتوج وشروط التخزين، وكذا عالمة المطابقة المتعمقة باألمن: 
المتعمؽ  13/378مف المرسوـ التنفيذي رقـ  11و10في الفقرتيف   38المادة وىو ما نصت عميو        

 .بكيفيات إعبلـ المستيمؾ
 

                                                           
 مف المرسـو السابؽ . 38لمادة ا -1
 .13/378مف المرسـو التنفيذي رقـ  41مادة ال - 2
ولضماف استعماؿ أمثؿ لممنتوج تفاديا لممخاطر التي يمكف أف يتعرض  ،13/378رسـو التنفيذي رقـ مف الم 48المادة  -3

ضرورة بياف اإلشارات  13/378مف المرسـو التنفيذي رقـ  38/11االستخداـ أوجب المشرع في المادة  دليا المستيمؾ عن
.والرموز التوضيحية لؤلخطار المذكورة في الممحؽ الرابع مف ىذا الم  رسـو

 مف نفس المرسـو عمى أف يسبؽ التاريخ األقصى لبلستعماؿ حسب طبيعة المنتوج بعبارة:  46كما نص في المادة 
 .اشير  24والسنة عندما تكوف مدة االستعماؿ أقؿ مف  لبلستعماؿ قبؿ... مع اإلشارة إلى الشير -

 .اشير  24عماؿ أكثر مف لبلستعماؿ قبؿ نياية... مع اإلشارة إلى السنة، عندما تكوف مدة االست -

باإلضافة إلى البيانات سابقة الذكر، يجب أف يحتوي وسـ  ويجب أف ال يوضع المنتوج قيد االستيبلؾ بعد ىذا التاريخ.
المنتوجات غير الغذائية الخاضعة لمرخصة المسبقة المنصوص عمييا في التنظيـ المعموؿ بو عمى مراجع خاصة )المادة 

 مف المرسـو السابؽ(. 39
كما يجب أف تجمع البيانات المتعمقة بالعبلمة وتسمية المنتوج والكمية الصافية وعبلمة المطابقة في نفس المجاؿ        

وحتى يحقؽ الوسـ الغرض المرجو منو وىو تقديـ ، (13/378مف المرسـو التنفيذي رقـ  42البصري الرئيسي لموسـ )المادة 
توجات وطريقة استعماليا وتوخي مخاطرىا فإف بياناتو يجب أف توضع عمى إعبلـ موضوعي لممستيمؾ حوؿ خصائص المن

ما بطري ة الطبع المباشر عمى التغميؼ أو عمى المنتوج نفسو عندما يكوف غير مغمؼ قبطاقة مثبتة جيدا عمى التغميؼ، وا 
ذا استحاؿ عمميا ذكر المعمومات اإلجبارية لموسـ عمى  47)المادة  التغميؼ يجب أف يشار في ىذا مف المرسـو السابؽ(، وا 
(. 49باقي المعمومات الموجودة في الدليؿ المرفؽ )المادة  إلىالتغميؼ   مف نفس المرسـو
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 غير الغذائية:  سمعالخاصة ببعض المشتمالت الوسم   - ب

عمى أف الكيفيات الخاصة باإلعبلـ المتعمقة  13/378مف المرسوـ التنفيذي رقـ  50تنص المادة   
ر المكمؼ بحماية المستيمؾ وقمع الغش بالمواد غير الغذائية تحدد عند الحاجة بقرارات مف الوزي

، ومف أىـ  وباالشتراؾ مع الوزراء المعنييف، وىو ما كاف معموال بو قبؿ صدور أحكاـ ىذا المرسـو
 النصوص القانونية الصادرة في ىذا الشأف ما يمي: 

  الذي يتعمؽ بالخصائص التقنية 1997نوفمبر  11، المؤرخ في 97/429المرسوـ التنفيذي رقـ ،
منو إلى أف المنتوجات النسيجية  15مطبقة عمى المنتوجات النسيجية، حيث يشير في المادة ال

المكونة مف جزأيف أو عدة أجزاء مف تركيب مختمؼ، يجب أف تحتوي عمى الصقة تشير إلى نسب 
% مف الوزف 30األلياؼ في كؿ جزء منيا وال تكوف إجبارية بالنسبة لؤلجزاء التي تمثؿ أقؿ مف 

 .1الكمي
  المتعّمؽ بتحديد شروط وكيفيات صناعة  1997يناير  14، الصادر في 97/37المرسوـ التنفيذي رقـ

مواد التجميؿ والتنظيؼ البدني وتوضيبيا واستيرادىا وتسويقيا في السوؽ الوطنية، حيث تنص المادة 
ّدة لبلستعماؿ في منو عمى تعريؼ ىذا المنتوج بأّنو: "...كؿ مستحضر أو مادة باستثناء الدواء مع 02

مختمؼ األجزاء السطحية لجسـ اإلنساف، مثؿ البشرة والشعر، واألظافر والشفاه واألجفاف واألسناف 
واألغشية، بيدؼ تنظيفيا أو المحافظة عمى سبلمتيا أو تعديؿ ىيئتيا، أو تعطيرىا، أو تصحيح 

نتوج واالسـ أو العنواف مف نفس المرسوـ إلى ضرورة ذكر تسمية الم 10رائحتيا"، وتشير المادة 
التجاري والعنواف أو المقر االجتماعي لممنتج، أو الموضب أو المستورد، وكذا بياف البمد المصدر إذا 

وقت التوضيب، تاريخ صنعو، وذكر التسمية المستعممة مف  االسميةكانت المواد مستوردة، والكمية 
انتياء الصبلحية، وكذا الشروط الخاصة  عنصر مكّوف يدخؿ في التسمية التجارية لممنتوج، وتاريخ

شيرا  30بالحفظ أو التخزيف، وخاصة مواد التجميؿ والتنظيؼ البدني، التي ال تتجاوز مّدة صبلحيتيا 
 كيفيات استعماليا ونتائج الدراسات الطبية المدققة المتعّمقة بنجاعتيا...".و 

                                                           
حيث  1997نوفمبر  12، مؤرخة في 75نوفمبر الجريدة الرسمية عدد 11، مؤرخ في97/429مرسـو تنفيذي رقـ  -1

ارة أو طريقة عرض اسـ أو وضع عبلمة قد تؤدي إلى حدوث منو عمى :"...منع استعماؿ أي بياف أو إش 17تنص المادة 
التباس في طبيعة المنتوجات أو نوعيتيا الجوىرية أو تركيبيا أو وزنيا أو طوليا، أو طرؽ صنعيا أو خصوصيتيا الذاتية 

 أو التجييزية".
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غير الغذائية فيي مف البيانات  وات الغذائية أإّف المعمومات المذكورة سابقا، سواء تعّمقت بالمنتوج    
التي تحدّد الخصائص الضرورية واألساسية ليذه المنتوجات، والتي يجب أف يعمـ بيا المستيمؾ المقبؿ 

 عمى التعاقد حّتى يكوف عمى بّينة وبصيرة.

 ثانيا: مشتمالت الوسم في الخدمات

ح يفوؽ في الكثير مف الحاالت قطاع لقد تطّور قطاع الخدمات في العصر الحالي حّتى أصب 
وتشعبت وخاصة خدمات البنوؾ، خدمات الفندقة، خدمات التوثيؽ المحاماة  أشكاليا، بحيث تنوعت السمع

وخدمات النقؿ، وتقديـ أية خدمة مف قبؿ ميني محترؼ قد تنجر عنو أخطار عمى المستيمؾ أو أّنيا تقدـ 
كؿ المعمومات الضرورية الخاصة  إظيارعمى عاتؽ مقّدمييا  بشكؿ ينقص مف درجة االنتفاع بيا، لذا يقع

 .بيا

الذي يحدّد كيفيات وشروط إعبلـ المستيمؾ تبياف كؿ  13/378وقد توّلى المرسوـ التنفيذي رقـ         
 1المعمومات التي يجب أف يعمـ بيا ىذا األخير عف الخدمات المقدمة لو، سواء كانت بمقابؿ أو مجانا

ف طريؽ اإلشيار أو اإلعبلف أو بواسطة أية طريقة أخرى مناسبة ويتعّمؽ ىذا اإلعبلـ ويكوف ذلؾ ع
ويشترط  ،2بالخدمات المقدمة والتعريفات والحدود المحتممة لممسؤولية التعاقدية والشروط الخاصة بتقديميا

ذا  لـ يكف ىناؾ عقد المشّرع عمى مقّدـ الخدمة إعبلـ المستيمؾ بخصائصيا األساسية قبؿ إبراـ العقد، وا 
، وتتمثؿ المعمومات محؿ االلتزاـ السابؽ خاصة 3مكتوب، فإّف ىذا االلتزاـ يطبؽ قبؿ بداية تنفيذ الخدمات

 :4فيما يمي

ذا تعّمؽ األمر بشخص معنويبو اسـ مقدـ الخدمة والمعمومات المتعّمقة - عنواف الشركة  :، وعنوانو وا 
 رقـ القيد في ،مة إذا كاف مقّدـ الخدمة شخصا آخرومقّرىا، وعنواف المؤسسة المسؤولة عف الخد

 ؛السجؿ التجاري أو في سجؿ الصناعة التقميدية والحرؼ
 رقـ وتاريخ الرخصة واسـ وعنواف السمطة التي سممتيا بالنسبة لمنشاطات المقننة؛ -

                                                           
 ؾ.وشروط إعبلـ المستيم الذي يحّدد كيفياث 13/378من المزسىم التنفيذي رلم  51المادة  -1
 السابك.من المزسىم  52المادة  -2
 المزسىم.نفس  من  53المادة  -3

 السابك.من المزسىم  55المادة  -4
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 تكاليؼ النقؿ والتسميـ والتركيب؛ -
 كيفيات التنفيذ والدفع؛ -
 ره؛مّدة صبلحية العرض وسع -
 المّدة الدنيا لمعقد المقترح عندما يتضمف تنفيذا مستمرا أو دوريا لمخدمة؛ -
 البنود المتعّمقة بالضماف؛ 
 شروط فسخ العقد. -

ونظرا لمطبيعة الخاصة لمخدمات سواء كانت ذىنية أو تقنية، يجب عمى مقدميا أف يحذر عميمو مف  
ئما لحاجاتو ووضعو الراىف مثؿ الموثؽ الذي يقع المخاطر المحتممة، وأف يقّدـ لو إعبلما صحيحا مبل

عميو واجب فحص العقود التي يحررىا، وذلؾ بمراقبة الشروط القانونية والواقعية، وأف يتأكد مف فعالية 
 .1ونجاعة العقود التي يبرميا

ة مثؿ وقد يتعّدى التزاـ الميني بتقديـ الخدمة مجرد اإلعبلـ الموضوعي إلى حّد االلتزاـ بالنصيح   
مؤسسات االئتماف عند ممارسة نشاطيا التقميدي باالقتراض، حيث ذىب القضاء الفرنسي إلى اعتبار 

لقرض غير مستحؽ إلى زبوف، تضمف أعباء  -خطأ –البنؾ مرتكبا لخطأ بإىماؿ أو تقصير بمنحو 
 .2رمرتفعة بالمقارنة مع مداخيؿ زبونو المتواضعة وعدـ تحذيره مف مخاطر االقتراض المستم

 انيـــــــــــــــب الثـــالمطم

 المــــــــــــل أخرى لتنفيذ االلتزام باإلعــــوسائ 

باإلضافة إلى الوسـ باعتباره أىـ وسيمة إلعبلـ المستيمؾ حوؿ خصائص السمع والخدمات فإّف  
( الفرع الثالثاالتصاؿ الشفيي  ) ،(الفرع الثاني(، اإلشيار)الفرع األولىناؾ وسائؿ أخرى منيا المعّمقات)

 (.الفرع الرابعوسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ )

 

 
                                                           

 .38، مرجع سابؽ، صااللتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدماتبودالي محمد،  -1
2-Cass. civ., 1er, 27 Juin 1995, JCP. éd. G.1995, IV, 2008. 
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 المعمقات تنفيذ االلتزام باإلعالم عن طريق الفرع األول: 

لى جانبو فقد نص يعتبر   الوسـ أىـ وسائؿ نقؿ اإلعبلـ إلى المستيمؾ بصفة موضوعية، وا 
اؿ اإلعبلف عف أسعار السمع والخدمات بمقتضى المشّرع عمى إمكانية االعتماد عمى المعّمقات في مج

التي تنص عمى أّنو: " يجب أف يكوف إعبلـ المستيمؾ بأسعار  04/02مف القانوف رقـ  5نص المادة 
وتعريفات السمع والخدمات عف طريؽ وضع ...معّمقات..." وبما أّف المعّمقات تقدـ المعمومات في شكؿ 

تستعمؿ ىذه الطريقة في اإلعبلف عف األسعار و   ة والوضوح،مكتوب فيجب أف تتوافر فييا الموضوعي
لمسمع المعروضة عمى الجميور، سواء في واجيات المحبّلت أو في داخميا، حيث يشار إلى السعر عمى 
الفتة تتضمف قائمة السمع، ثـ سعر كؿ سمعة عمى حدة بحيث ال يكوف ىناؾ أي التباس بيف المنتوج 

 والسعر الذي يقابمو.

تستعمؿ المعّمقات لئلعبلف عف األسعار الخاصة بالخدمات باختبلؼ أنواعيا وذلؾ في كما  
المكاف الذي تعرض فيو عمى الجميور سواء في مجاؿ تنظيؼ المبلبس، أو في مجاؿ التصميح والصيانة 

ويجب أف تكوف المعمقات الخاصة بسعر الخدمات مرئية بوضوح في المكاف الذي  أو الرقابة التقنية...
يستقبؿ فيو الزبائف، بحيث ال تكوف بعيدة عنيـ ومغطاة، حتى يمكف رؤيتيا بكؿ سيولة، ويتـ ذلؾ عف 
طريؽ وثيقة وحيدة تحتوي عمى قائمة الخدمات المعروضة وسعرىا مضافا إلييا الرسوـ بشكؿ ال يثير شّكا 

 .1حوؿ طبيعة الخدمة أو حوؿ السعر الواجب دفعو

 عن طريق اإلشيار ام باإلعالم تنفيذ االلتز  الفرع الثاني:

يعّد اإلشيار التجاري عامبل رئيسيا لتوزيع السمع والخدمات، وعامبل مساعدا لممستيمؾ في اقتناء  
، ومف خبلؿ 2السمعة أو الخدمة التي يريدىا بطريقة جّيدة مف خبلؿ مساعدتو عمى التمييز بيف العبلمات

مع والخدمات التي يريدىا، ويبني إرادتو عمى المعمومات اإلعبلف التجاري يستطيع المستيمؾ اختيار الس
التي تتضمنيا اإلعبلنات لمتعريؼ بالشيء محؿ اإلعبلف، ألّنو يعرفو بالسمع الجديدة التي تنزؿ في 

 .األسواؽ، مبّينا أيضا كيفية استعماليا ومزاياىا المتوفرة

                                                           
 .032حامؽ ذىبية، مرجع سابؽ، ص -1
، دار القواعد العامة لحماية المستيمك والمسؤولية المترتبة عنيا في التشريع الجزائريبولحية بف بوخميس عمي،  -2

 .51، ص2000اليدى، الجزائر 
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، كما يعّد ىذا األخير وسيمة فّعالة إلعبلـ التجاري اإلشياروقد توسعت اآلراء الفقيية في تعريؼ         
المستيمؾ إذا ما كاف ينقؿ معمومات صادقة وموضوعية حوؿ السمع والخدمات التي يعرضيا سواء ما 

وىو ما نص عميو المشّرع الجزائري في كثير مف  (أوال)تعّمؽ بخصائصيا أو بكمياتيا أو بطريقة استعماليا
ذا كاف مف المينييف المعمنيف عف منتجاتيـ ، و 1النصوص التشريعية والتنظيمية يراعوف مبدأ  األمانة مف ا 

والنزاىة في اإلشيار الذي يعرضونو لنقؿ المعمومات اليامة والمتعّمقة بالمنتوج إلى المستيمؾ، إاّل أّف 
منيـ يحيد عف ىذيف المبدأيف ويستعمؿ إشيارا مضمبل لممستيمؾ ال يعكس الحقيقة وىو ما جعؿ  الكثير

 . (ثانيا)مشّرع ينص صراحة عمى حضره ال

 وسيمة إلعالم المستيمك باعتباره أوال: مضمون اإلشيار 

 جممة مف التعاريؼ الفقيية تسميط الضوء عمىالتجاري مف خبلؿ  اإلشيارتحدد مضموف ي       
 .تحديد طبيعتو القانونية ثـ  التي تناولتو والتشريعية

 

 

                                                           
، الذي يحّدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية عمى أّنو: "يمـز 04/02مف القانوف رقـ  08حيث تنص المادة  -1

  اختتاـ عممية البيع بإخبار المستيمؾ بأية طريقة كانت، وحسب طبيعة المنتوج بالمعمومات النزيية والصادقة..." البائع قبؿ
مف  17وتفيد عبارة "بأية طريقة كانت" استعماؿ وسائؿ متعدّدة منيا اإلشيار وىو نفس المقتضى الذي نصت عميو المادة 

الغش التي تقضي بأّنو :" يجب عمى كؿ متدخؿ أف يعمـ المستيمؾ بكؿ  المتعّمؽ بحماية المستيمؾ وقمع 09/03القانوف 
المعمومات المتعّمقة بالمنتوج الذي يضعو لبلستيبلؾ بواسطة الوسـ ووضع العبلمات أو بأية وسيمة أخرى مناسبة"، حيث 

 .تفيد عبارة "بأية وسيمة أخرى مناسبة"، أّنو يمكف استعماؿ اإلشيار كوسيمة إلعبلـ المستيمؾ
عمى أف:" إعبلـ حوؿ المنتوجات :كؿ معمومة متعمقة  13/378مف المرسـو التنفيذي رقـ  3/15تنص المادة و        

بالمنتوج موجية لممستيمؾ عمى بطاقة أو أية وثيقة أخرى مرفقة بو أو بواسطة أي وسيمة أخرى بما في ذلؾ الطرؽ 
تفيد عبارة وسية أخرى، إمكانية اتخاذ اإلشيار كوسيمة إلعبلـ التكنولوجية الحديثة أو مف خبلؿ االتصاؿ الشفيي"، و 

 المستيمؾ.
مف نفس المرسـو السابؽ عمى أّنو: " يجب عمى مقدـ الخدمة إعبلـ المستيمؾ عف  52تنص المادة  ومف جية أخرى       

والحدود المحتممة لممسؤولية  طريؽ اإلشيار أو اإلعبلف أو بواسطة أي طريقة أخرى مناسبة بالخدمات المقدمة والتعريفات
 التعاقدية والشروط الخاصة بتقديـ الخدمة".
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 :تعريف اإلشيار -1

عمى أنو كؿ نشاط يعمؿ عمى عرض منتوج أو خدمة ما لمجميور باستعماؿ وسيمة  شياراإل يعرؼ       
عمى التعاقد ليـ  مف وسائؿ اإلعبلف  بطريقة مغرية ومثيرة مقابؿ أجر بيدؼ جذب انتباىيـ إليو تحفيزا 

     1مف أجؿ تحقيؽ ربح مادي

بمنشأة تجارية أو صناعية  بأّنو: " مجوعة الوسائؿ المستخدمة لتعريؼ الجميور أيضا عّرؼو  
قناعو بامتياز منتجاتيا"  .2وا 

وعّرفو آخروف بأّنو: " وسيمة غير شخصية لتقديـ األفكار والترويج لمسمع بواسطة جية معمومة  
 .3مقابؿ أجر مدفوع"

تعميقا عمى ما سبؽ يتضح أف كؿ المفاىيـ السابقة تصب في نفس المعنى وىو أف اإلشيار  
يشكؿ أداة تساىـ في تخفيض األسعار وتحسيف و لة لتسويؽ و ترويج السمع و الخدمات التجاري وسيمة فعا

، كما يمثؿ اإلشيار إذا كاف صادقا نوعا مف الحماية نوعية المنتوج و زيادة فرص االختيار أماـ المستيمؾ
قد مف محيطا بمدى مبلءمة السمعة أو الخدمة المعروضة لمغرض الذي سيتعا الوقائية لممستيمؾ يجعمو

      . 4أجمو

 3/3وبالرجوع إلى الجانب التشريعي نجد أّف المشّرع الجزائري قد عّرؼ اإلشيار بموجب المادة  
المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية بأنو: " كؿ إعبلف ييدؼ بصفة  04/02مف القانوف رقـ 

ما كاف المكاف أو وسائؿ االتصاؿ مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع السمع أو الخدمات، مي
 المستعممة".

المتعّمؽ برقابة الجودة وقمع  90/39وقد سبؽ لممشّرع أف عّرفو في إطار المرسوـ التنفيذي رقـ  
منو بأّنو: "مجموع االقتراحات أو الدعايات أو البيانات أو العروض أو  02الغش بموجب المادة 

                                                           
 . 94ص   مرجع سابؽ،، الحمـاية العقـدية لممستيمك، عمر محمد عبد الباقيعمر محمد عبد الباقي--  1
 .16، ص1990، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، الطبعة األولى، اإلعالنحديدي منى،  -2

 .13، ص 1988بعة األولى، الدار الجامعية، مصر، ، الطاإلعالنمحمد فريد الّصحف،  -3
 .116عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابؽ ، ص -4



 في العلم بينه وبين املنهيالم املستهلك آلية لتحقيق التىازن تكريس الالتزام بإع...............................…الباب ألاول: 

 

160 
 

لمعّدة لترويج وتسويؽ سمعة أو خدمة بواسطة أسناد بصرية أو اإلعبلنات أو المنشورات أو التعميمات ا
 سمعية بصرية".

بأّنو: " أي  25/07، المتعّمؽ بالنشاط السمعي البصري في مادتو 14/041كما عّرفو القانوف رقـ  
أو سمعية بصرية تبث مقابؿ أجر أو تعويض، سواء مف أجؿ  ةشكؿ مصمـ أو رسالة محررة أو صوتي

مع أو خدمات في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو حرفة أو مينة حّرة أو مف أجؿ ضماف ترقية تقديـ س
 ترقية تجارية لمؤسسة".

نجد أّف المشرع الجزائري قد عّرؼ  04/02مف القانوف رقـ  3/3وبالرجوع إلى نص المادة         
إلشيار ضمف اإلشيار بأّنو إعبلف وبذلؾ استعاض عف جميع المصطمحات التي وردت ي تعريؼ ا

)االقتراحات، الدعايات، البيانات، العروض، اإلعبلنات، المنشورات،  90/39المرسوـ التنفيذي رقـ 
 التعميمات(.

ويصؿ اإلشيار إلى جميور المستيمكيف عف طريؽ أشكاؿ متعدّدة مف وسائؿ االتصاؿ، التي  
البلفتات الخارجية والتي تتضمف ، االنترنتتشمؿ الصحؼ، المجبلت، أجيزة اإلذاعة والتمفزيوف، صفحات 
لى اإلعبلنات الموضوعة عمى وسائؿ إالممصقات والموحات الممونة، والموحات الكيربائية، باإلضافة 

ويشترط في اإلشيار أف يكوف موجيا إلى الجميور  ،المواصبلت، وعروض الواجيات والمحبلت التجارية
يدخؿ في معنى اإلشيار العرض الموجو إلى ال  نتيجة لذلؾو  ( offre public)في صورة عرض عاـ 

ف  كاف ىذا العرض بذاتوشخص محدد   .2األخرى يتضمف باقي عناصر اإلشيار حتى وا 

وفي ىذا الصدد ذىب القضاء الفرنسي إلى أّف العرض الشخصي الموّجو لشخص بالذات ال  
ديف حوؿ شروط البيع ال يتضمف معنى اإلشيار، حيث اعتبر طمب الشراء الذي يمؤل بعد اتفاؽ المتعاق

 .4، ولكّنو اعتبر طمب الشراء الذي حظي بتوزيع واسع بيف الجميور عمبل إشيارايا3يعتبر وثيقة إشيارية

                                                           
، مؤرخة 16، يتعّمؽ بالنشاط السمعي البصري، الجريدة الرسمية عدد 2014فيفري 24، مؤرخ في 14/04قانوف رقـ  -1

 . 2014 مارس 23في 
 .195مرجع سابؽ، ص ،الجزائري عقد االستيالك في التشريععياض محمد عماد الديف،  -2

3- Cass. crim. , 3 Janvier 1989, Bull. crim. , N° 40. 

4- Cass. crim. , 23 Mars 1994, Bull. crim., N° 114. 
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ذا كاف اليدؼ مف اإلشيار ىو اإلعبلـ حوؿ سمعة أو خدمة معينة بإبراز محاسنيا مما يخمؽ         وا 
ف يعمى ىذه السمعة أو الخدمة فإف لئلشيار عنصر  انطباعا جيدا لدى جميور المستيمكيف مف أجؿ اإلقباؿ

  معنوي. خرواآلأحدىما مادي 

 :العنصر المادي - أ

يفترض العنصر المادي لئلشيار استخداـ أداة مف أدوات التعبير التي يتـ اختيارىا مف قبؿ         
مجمة أـ لوحة  صحيفة أـ في أدائياالمعمف وتشمؿ النصوص المكتوبة والمسموعة والمرئية، سواء اتخذت 

أـ منشورا أـ مطبوعا أو اتخذت صورة إعبلف بطريؽ الراديو أو السينما أو التمفزيوف، وأف يكوف اإلشيار 
وقد ذىب الفضاء الفرنسي إلى اعتبار الصور والرسوـ والزخارؼ والنغمات الموسيقية ، 1شفويا أو مكتوبا

ىذه األخيرة  حوؿتوجات والمتضمنة معمومات مف قبيؿ اإلعبلنات، كما اعتبر البطاقات التي تغمؼ المن
 .2لوحات إشيارية

وحسب ما تقدـ فإف استخداـ أدوت اإلشيار سالفة الذكر تستيدؼ إحداث تأثير نفسي لدى 
المستيمكيف مما يؤثر في تغيير أنماط سموكيـ نحو اليدؼ الذي يسمكو المعمف واإلقباؿ عمى منتوجاتو أو 

 خدماتو المعروضة في السوؽ.

  :العنصر المعنوي -ب

يستمـز أف يكوف اليدؼ مف اإلشيار ىو الترويج لبيع السمع والخدمات مف أجؿ تحقيؽ الربح، ومف        
العوامؿ التي تساعد عمى نجاح اإلشيار ىو التكرار باعتباره يؤدي إلى تثبيت الرسالة اإلعبلنية في ذىف 

وحتى ال ينسى المستيمؾ المنتوج أو الخدمة، ويتحوؿ  الجميور وذلؾ ما يجعمو يتقبؿ الفكرة المعمف عنيا
 .3إلى غيرىا

                                                           
، مكتبة الجبلء الجديدة، مصر اإلعالن عن المنتجات والخدمات من الوجية القانونيةعبد الفضيؿ محمد أحمد،  -1

 .20ص، 1991
 .21ص  مرجع سابؽ،  ،ضيؿ محمد أحمدعبد الف -2
  .22سابؽ، صالمرجع ال -3
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وتحقيؽ الربح كما سبؽ ذكره ال يأتي إال مف خبلؿ الترويج لسمعة أو خدمة وىو تسويؽ أكبر قدر        
ممكف مف السمع والخدمات عف طريؽ بياف خصائصيا وتعداد مزاياىا قصد ترغيب المستيمكيف وتحفيزىـ 

وقد يكوف الترويج بطريقة مباشرة عف طريؽ  ،مييا وفي ذلؾ تحقيؽ أكبر قدر مف األرباحعمى اإلقباؿ ع
حث الجميور عمى الشراء، وقد يكوف بصفة غير مباشرة كأف يكوف اليدؼ مف اإلشيار ىو التعريؼ 

نجازاتيا والثقة الممنوحة ليا، أو قد يكوف مضموف اإلشيار ىو التع ريؼ باألرباح التي تحققيا الشركة وا 
بالنشاطات الخيرية أو اإلنسانية التي تخصص ليا الشركة جزءا مف أرباحيا، واليدؼ مف وراء كؿ ذلؾ 

 .1ىو جذب الزبائف بطريقة غير مباشرة

 :الطبيعة القانونية لإلشيار -2

ييدؼ اإلشيار التجاري إلى تعريؼ جميور المستيمكيف بخصائص السمع والخدمات المعروضة في       
 قد ثار الجدؿ حوؿ طبيعتو القانونية ىؿ ىو إيجاب أو دعوة إلى التعاقد؟  السوؽ، و 

يعرؼ اإليجاب بأنو العرض الذي يعبر بو الشخص عمى وجو جاـز عف إرادتو في إبراـ عقد معيف        
، فاإليجاب عرض يتضمف طبيعة العقد والعناصر األساسية لو 2ما اقترف بو قبوؿ انعقد العقد ذاإبحيث 

 لـ يتضمف  العرض ىذه الشروط ظؿ مجرد دعوى إلى التفاوض. فإذا

وتطبيقا عمى اإلشيار التجاري نجد أف ىذا األخير إذا تضمف الشروط األساسية لمعقد المراد إبرامو        
نو يعد إيجابا صحيحا وصالحا ألف يقترف بو إف السمعة أو الخدمة محؿ اإلعبلف وأشار إلى أسعارىا فأبش

أما إذا لـ  يشر اإلعبلف ليذه الشروط اعتبر مجرد دعوة إلى التعاقد، كأف يأتي  ،فينعقد العقد قبوؿ مطابؽ
 مثبل.  اإلشيار خاليا مف تحديد عنصر الثمف

 :   حوؿ طبيعة  الوثائؽ االشيارية التي تتضمف  بيانات مثؿ أيضا وفي ىذا اإلطار يثور التساؤؿ       
ليست ليا إال قيمة إرشادية "، في بداية األمر لـ يعط القضاء  "ليا أو" ىذه الوثائؽ ال قيمة تعاقدية 

الفرنسي ليذه الوثائؽ أية قيمة تعاقدية ومف ثمة ال يجوز لممستيمؾ أف يرفع دعوى تنفيذ االلتزاـ العقدي  
وأثره في استنادا ليا، إال انو بالنظر إلى الدور الذي يمعبو اإلشيار في إعبلـ المستيمؾ قبؿ إبراـ العقد 

ىذه  بقيمة خصوصا عندما يتضمف بيانات محددة ودقيقة، فبل مناص مف االعتراؼتوجيو رضاه واختياره 
                                                           

 .196مرجع سابؽ، ص ،ستيالك في التشريع الجزائري عقد االعياض محمد عماد الديف، -1
 .113عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابؽ ، ص  -2
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ومساءلة المعمف عنيا بناء عمى المعمومات المقدمة فييا حتى و إف نص اإلشيار عمى أف بياناتو الوثائؽ 
امو وأيده جانب مف الفقو ذات قيمة إرشادية فقط ، وىو ما أخذ بو القضاء الفرنسي في بعض أحك

   .1الفرنسي

 وسيمة لتغميط المستيمكباعتباره التضميمي  اإلشيارثانيا: حظر 

يقتضي مبدأ حسف النية في تكويف العقد وتنفيذه توافر جممة مف الضوابط األخبلقية  كالنزاىة 
كّرس مبدأ حسف النية والتعاوف والشفافية والصدؽ واألمانة ومراعاة مصالح الطرؼ اآلخر في العقد، وقد 

ضمف أحكاـ  القانوف المدني، كما كرس ضمف القواعد الخاصة بحماية المستيمؾ منيا  2في القواعد العامة
، المحدد لمقواعد المطبقة مع الممارسات التجارية حيث تنص المادة األولى منو عمى 04/02القانوف رقـ 

ة ونزاىة الممارسات التجارية التي تقوـ بيف األعواف ييدؼ إلى تحديد قواعد ومبادئ شفافي ىذا القانوف أف
عبلمو  .االقتصادييف وبيف ىؤالء والمستيمكيف وكذا حماية المستيمؾ وا 

قسـ ىذا القانوف إلى بابيف أساسييف يتعمؽ األوؿ بشفافية الممارسات التجارية في حيف يتعمؽ  وقد 
جاؿ العبلقات العقدية االبتعاد عف م( في la loyauté)ويقصد بمبدأ النزاىة ، الممارساتىذه الثاني بنزاىة 

كؿ التصرفات التي مف شأنيا المساس بالشرؼ واالستقامة مثؿ الخداع والتضميؿ أو الغش أو التعسؼ أو 
 .رإحداث أي ضرر يمس بمصالح المتعاقد اآلخ

جميع العقود ويعد مبدأ النزاىة مف التطبيقات المباشرة لمبدأ حسف النية الذي يجب أف يسود في 
عامة، وعقود االستيبلؾ خاصة ألنيا تربط بيف طرؼ قوي وىو الميني في مقابؿ طرؼ ضعيؼ و قميؿ 
أو عديـ الخبرة وىو المستيمؾ، فيحوؿ ىذا المبدأ دوف استغبلؿ الطرؼ األوؿ وتحكمو في الطرؼ الثاني 

مات ىامة تخص العقد الذي نظرا لما يممكو مف قوة اقتصادية بحكـ خبرتو وكذا لما بحوزتو مف معمو 
يبرمو، وقد كرس المشرع مبدأ النزاىة في ىذه العقود مف خبلؿ النص عمى بعض التصرفات المحظورة 

 ومنيا حظر اإلشيار التضميمي، حماية لممصالح والرغبات المشروعة لممستيمؾ.

                                                           
قيمة تعاقدية فيما تتضمنو مف  ممستندات الدعائيةلالذي يرى  أف      GHESTIN  Jacquesالفقيو   إليووىو ما ذىب  -1

، أنظر: عياض ال قيمة عقدية ليا وحيث تمـز صاحبيا ولو نصت عمى أن بيانات محددة بدقة ومفصمة بما فيو الكفاية،
 .  220، مرجع سابؽ، ص عقد االستيالك في التشريع الجزائريمحمد عماد الديف، 

 مف التقنيف المدني. 107أنظر المادة  -2
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ذا كاف اإلشيار التجاري ضرورة اقتصادية في العصر الحديث، و دليؿ عمى        االنفتاح االقتصادي  وا 
ومظير مف مظاىر المنافسة الحرة والمشروعة في السوؽ متى كاف يقدـ معمومات موضوعية وحقيقية 
حوؿ السمعة أو الخدمة محؿ اإلشيار بصورة تجعؿ المستيمؾ يقبؿ عمى اقتنائيا وىو عمى بصيرة، إال أنو 

المستيمؾ وأداة مباشرة لممساس بمبدأ قد يحيد عف اليدؼ المرجو منو ويتحوؿ إلى سبيؿ مف سبؿ خداع 
النزاىة الذي تقتضيو الممارسات التجارية، متى كاف مضمبل يمس بحؽ المستيمؾ في الحصوؿ عمى 
المعمومات الصادقة عف السمع و الخدمات، و يمس بقواعد المنافسة عندما يشير بمنتجات وخدمات عوف 

لئلشيار التجاري، مما يستدعى وضع قيود عميو اقتصادي منافس، وىو ما يشكؿ الطريؽ غير المشروع 
تعزيزا لمبدأ حرية التجارة و الصناعة بما يحقؽ مصمحة المستيمؾ و يضمف لو الحصوؿ عمى المعمومات 
الحقيقية والصادقة عف السمع والخدمات، والحد مف أي تشيير بالعوف االقتصادي المنافس حفاظا عمى 

 .وؽالمنافسة المشروعة والنزيية في الس
منوط بوضع إطار قانوني لو مف أجؿ التصدي ألثاره السمبية  األىداؼ السابقةإال أف تحقيؽ         

بعدما وقفت القواعد العامة المتعمقة بالتدليس المدني عاجزة عف  مواجية االشيارات المضممة، لذلؾ 
مد إليو المشرع الجزائري اتجيت معظـ التشريعات المقارنة إلى وضع ضوابط لئلشيار التجاري، وىو ما ع

عاقب عمييا و ، حيث اعتبر اإلشيار التضميمي جريمة 04/02مف القانوف رقـ  28مف خبلؿ المادة 
لـ يفّرؽ بيف ما إذا كاف مف وّجو لو اإلشيار مستيمكا أـ  وّ مف نفس القانوف، كما أن 381بموجب المادة 

 :2لصور اإلشيار المحظور أو المضمؿ، وىي عونا اقتصاديا سواء عند تعريفو لئلشيار أو عند تحديده
اإلشيار المفضي إلى التضميؿ الذي يمثؿ كؿ إشيار يتضمف تصريحات أو بيانات أو تشكيبلت يمكف  -

  .لى التضميؿ سواء في تعريؼ منتوج أو خدمة أو بكميتو أو وفرتو أو مميزاتوإأف تؤّدي 
اصر يمكف أف تؤّدي إلى االلتباس مع بائع اإلشيار المفضي إلى المبس وىو كؿ إشيار يتضمف عن -

 آخر أو مع منتوجاتو أو خدماتو أو نشاطو. 

                                                           
عمى أّنو: " تعتبر ممارسات تجارية غير نزيية وممارسات تعاقدية تعسفية مخالفة  04/02مف القانوف  38 تنص المادة -1

دج( إلى 50.000مف ىذا القانوف، ويعاقب عمييا بغرامة مف خمسيف ألؼ دينار ) 29و 28و 27و  26ألحكاـ المواد 
 دج(.5.000.000خمس مبلييف دينار )

عند الحديث عف الجرائـ  األطروحةبالتفصيؿ في الفصؿ الثاني مف الباب الثاني مف ىذه  وسيتـ التطرؽ إلى ىذه الصور -2
 .الماسة بحؽ المستيمؾ في اإلعبلـ والتي يعد اإلشيار التضميمي أحد صورىا
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اإلشيار المضخـ وىو  كؿ إشيار يتعّمؽ بعرض معّيف لسمع أو خدمات في حيف أّف العوف االقتصادي  -
قارنة ال يتوفر عمى مخزوف كاؼ مف تمؾ السمع أو ال يمكنو ضماف الخدمات التي يجب تقديميا عادة بالم

 مع ضخامة اإلشيار.

ذا كاف اإلشيار المفضي إلى المبس مع بائع أخر أو مع منتوجاتو أو خدماتو أو نشاطو  محظورا       وا 
الذي يتعرض بدوره سابقة الذكر فإف التساؤؿ يثور حوؿ مشروعية اإلشيار المقارف  28بمقتضى المادة 

  لمنتوجات أو خدمات ميني منافس.

الترويج لسمع أو خدمات مف خبلؿ  (la publicité comparative)شيار المقارف  ويقصد باإل       
مقارنتيا مع سمع أو خدمات أخرى منافسة، بحيث يركز عمى إبراز محاسنيا مقارنة بغيرىا، مثؿ اإلشيار  

انب الذي يقـو بو المنتج آللة تستخدـ في تنظيؼ الدواجف مف الريش بعد ذبحيا، بتصوير ىذه اآللة إلى ج
صورة آللة أخرى تستخدـ لنفس الغرض ينتجيا مصنع أخر مع الشطب عمى صورة اآللة األخيرة وذكر 

يراد عبارة ) (آلة األمس ) عبارة قريبا( إلى جوار اآللة محؿ اإلشيار، وكذلؾ اإلشيار الذي  بجوارىا، وا 
 .1يميائيةيفيد أف المنتج محؿ اإلشيار ىو الوحيد الطبيعي، أو الذي ال يتضمف مواد ك

كما يعرؼ اإلشيار المقارف بأنو التقنية التي بموجبيا  يضع المعمف نوعية منتجاتو أو خدماتو         
بذلؾ ، و 2ونوعية وخدمات ومنتجات منافسو التي ىي مف طبيعة واحدة عمى وجو المقارنة أو الموازنة 

بل يكتفي فد فيو المعمف سبيبل مزدوجا يتميز اإلشيار المقارف عف بقية أساليب اإلشيار األخرى بحيث يعتم
بؿ يقوـ فضبل عف ذلؾ بالتقميؿ مف مزايا سمع  ،بذكر خصائص ومزايا السمع و الخدمات محؿ اإلشيار

  .     ف سمع المنافسيفبيجؿ إعبلء قدر سمعتو أ، ويسعى بذلؾ إلى المقارنة بينيما مف 3منافسة أخرىوخدمات 

ف كاف مف دواعيو التعرض لمنتوجات أو خدمات  والمبلحظ في ىذا الصدد أف        اإلشيار المقارف وا 
منافسة فإف ذلؾ ال يؤدي إلى االلتباس بينيا وبيف المنتوجات والخدمات محؿ ىذا اإلشيار، كؿ ما في 

                                                           
 .243عبد الفضيؿ محمد أحمد، مرجع سابؽ، ص -1

2 - VOGEL )L.(, RIPERT(G.), ROBLOT(R.), Traité de Droit Commercial, Commerçants, Tribunaux de 

Commerce, Fonds De Commerce, Propriété Industrielle, Concurrence, Tome 1, Volume 01, 18
éme 

éd. LGDJ, 

Delta, 2003 , p.606 ,et V. aussi : GUY( Raymond) , "publicité comparative", juris-classeur, contrat-

concurrence-consommation,14 anné,N
o
01 janvier2004, p.31 
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األمر أف مضمونو ىو المقارنة ال غير، لذلؾ فيو بعيد في ىذه الحالة عف مضموف اإلشيار المفضي 
 .04/02مف القانوف رقـ  28/2ور بمفيـو المادة إلى المبس والمحظ

وعف مدى جواز اإلشيار المقارف فإف األمر يتوقؼ عمى مدى صحة وموضوعية المعمومات التي        
كانت ىذه األخيرة صحيحة ودقيقة وتقدـ مواصفات السمع والخدمات بصفة موضوعية فإنيا  ذايتضمنيا، فإ

بيف المنتوجات والخدمات المعروضة في السوؽ تشجيع المنافسة بيف تعد مشروعة، ألف مف شأف المقارنة 
ف المستيمؾ مف االختيار بيف المنتوجات يتمكتساىـ في المنتجيف مف أجؿ تقديـ أفضؿ العروض، كما 

والخدمات بما يحقؽ مصالحو، وبالمقابؿ إذا كاف اإلشيار المقارف يقدـ معمومات غير صحيحة وغير 
 أنو في ذلؾ شأف اإلشيار المضمؿ.موضوعية فيو محظور ش

ف كاف يقدـ معمومات صادقة وحقيقية فإنو يظؿ عمبل منافيا لمشفافية        إال أف اإلشيار المقارف وا 
والنزاىة في السوؽ، ألنو يركز عمى عيوب المنتوجات والخدمات المنافسة، وىو ما يؤدي إلى التشيير 

المقارف ضمف الممارسات التجارية غير النزيية التي جرميا بمف يقدميا في السوؽ، ويدخؿ بذلؾ اإلشيار 
الممارسات التي يقوـ مف خبلليا  التي تعتبر 04/02مف القانوف رقـ  27/1المشرع الجزائري في المادة 

العوف االقتصادي بتشويو سمعة عوف اقتصادي منافس بنشر معمومات سيئة تمس بشخصو أو بمنتوجاتو 
 . 1تجارية غير نزييةممارسات  ،أو خدماتو...

واستنادا إلى اآلثار السيئة التي يخمفيا اإلشيار المقارف فإف التشريعات المقارنة انقسمت بشأنو بيف        
مف يحضره كمية كالتشريع النمساوي، البمجيكي، االسباني وااليطالي، وبيف مف يجيزه ولكف بشروط       

جيز االشيارات المقارنة باعتبارىا تحقؽ فائدة ي ذيالكندي، ال و ضوابط مثؿ التشريع األمريكي، االيرلندي،
لممستيمؾ إذا ما وردت عمى عناصر يمكف التحقؽ منيا، أما القانوف األلماني فيجيزىا استثناءا إذا كاف 

 .2موضوعيا التوزيع، أو كاف المعمف يقصد مف خبلليا الدفاع عف نفسو عف طريؽ الرد عمى معمف منافس

القانوف الفرنسي فكاف يحضر اإلشيار المقارف، حيث كاف القضاء الفرنسي يعتبره نوعا مف أما        
المنافسة غير المشروعة ولو كاف صادقا، إال أف محكمة النقض الفرنسية قد ذىبت في اجتياد نوعي ليا 

                                                           
 لؤلعراؼكؿ الممارسات التجارية غير النزيية المخالفة  04/02مف القانوف رقـ  26 المادة المشرع مف خبلؿ منعي -1

 .آخريفالتجارية النظيفة والنزيية والتي يتعدى مف خبلليا عوف اقتصادي عمى مصالح عوف أو عدة أعواف اقتصادييف 
 .244حمد أحمد، مرجع سابؽ، صعبد الفضيؿ م -2
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التي يتـ  إلى القوؿ في أحد أحكاميا بأف مجرد إجراء مقارنة بيف أسعار السمع المتماثمة، 19861سنة 
بيعيا وفقا لنفس الشروط مف  جانب تجار مختمفيف ال يعد منافسة غير مشروعة، ألف ىذه المقارنة تساعد 
عمى تحقيؽ مزيد مف الشفافية في السوؽ والتعريؼ بأحوالو، بشرط أف تكوف المعمومات محؿ المقارنة 

 ارف اجتماع ثبلث شروط ىي:  صحيحة، ويستنتج مف الحكـ السابؽ أنو يشترط لمشروعية اإلشيار المق

 أف تقتصر المقارنة عمى األسعار  -
 أف تكوف المتوجات و الخدمات متماثمة -
 أف تكوف شروط البيع مف جانب التجار متماثمة -

المشرع الفرنسي مضموف اإلشيار المقارف وبيف شروط ممارستو حسب المادة    وقد حدد       
L.122-1 ا يمي:كم 2مف قانوف االستيبلؾ الفرنسي 

  ؛أف تكوف المقارنة صادقة ودقيقة، وال يمكف أف تؤدي إلى أي لبس أو تضميؿ -
   ؛أف تكوف المقارنة بيف سمع أو خدمات تؤدي نفس االحتياجات وليا نفس الغرض -
 . أف تكوف المقارنة موضوعية ال تتناوؿ إال الخصائص األساسية لمسمع و الخدمات... -

ري فمـ يتعرض لئلشيار المقارف، وبذلؾ يبقى العمؿ بو جائزا ما لـ يوجد نص أما المشرع الجزائ       
، وأف ال 04/02مف القانوف رقـ  28يحظره  بشرط أف ال يتخذ إحدى الصور المحظورة بمقتضى المادة 

 مف نفس القانوف. 27يشكؿ إحدى صور الممارسات التجارية غير النزيية المحظورة بموجب المادة 

لمتاجر  ايجة لما سبؽ يمكف القوؿ أف اإلعبلنات المقارنة ولو كانت صادقة فيي تمثؿ تشوييوكنت       
ف كانت مفيدة لممستيمؾ كما سبؽ بيانو بحيث تمكنو مف  المنافس أو منتوجاتو أو خدماتو، حتى وا 

امت بيا ألف المقارنة تكوف فعالة إذا ق ،المفاضمة واالختيار بيف السمع والخدمات المعروضة في السوؽ
                                                           

1- Cass. crim.22 juill.1986, D.1986. 436. 

2-Article L122-1 de code de la consommation français: "Toute publicité qui met en comparaison des biens ou 

services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un 

concurrent n'est licite que si : 

1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 

2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 

3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et 

représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie".  
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جمعيات حماية المستيمؾ بصفتيا ىيئات حيادية تقدـ رأييا بموضوعية، وال يجوز أف تتـ مف قبؿ الميني 
 .لتخمؼ الحياد والموضوعية لديو

إال أف اإلعبلنات التي تتضمف مقارنة محددة وتقتصر عمى استخداـ أساليب المفاضمة والمبالغة         
ألنيا ال يمكف تضمؿ أحدا  أصبحت مسمكا مألوفا في الحياة التجارية لمسمع و الخدمات تبقى جائزة بحيث

ال تمحؽ أي ضرر بالمستيمكيف وال بالمينييف المنافسيف مثؿ اإلشيار الذي يتضمف أف البيع يتـ  أنيا كما
 بأسعار استثنائية ليس ليا مثيؿ أو أف طريقة اإلنتاج ىي األفضؿ مف غيرىا.

 ام باإلعالم عن طريق االتصال الشفييالفرع الثالث: تنفيذ االلتز  

إّف تقديـ المعمومات التي تقع عمى عاتؽ الميني في مواجية المستيمؾ يمكف أف تتـ شفاىة عندما  
ف كانت سيمة وبسيطة فإّنيا ال تخمو مف  أوال(يكوف ىناؾ اتصاؿ مباشر بينيما ) إاّل أّف ىذه الطريقة وا 

 .(ثانياكتابة ) بعض السمبيات مقارنة بتقديـ المعمومات

 أوال: تقديم المعمومات شفاىة

تعّد ىذه الوسيمة األكثر بساطة وسرعة وانتشارا مف غيرىا في تنفيذ االلتزاـ باإلعبلـ، ألّنيا ال  
تتطمب أي سند مادي، وألّنيا تمكف الدائف مف العمـ الفوري ببعض المعمومات التي يجب التعجيؿ بيا 

تعّد ىذه الوسيمة األكثر  وبذلؾالحوار الذي يجري بيف الدائف والمديف، ويكوف ذلؾ أثناء التفاوض أو 
تمكف المستيمؾ مف الحصوؿ عمى كؿ ما مف شأنو إجبلء فمبلئمة لمحصوؿ عمى المعمومات مباشرة 

 .1الغموض عنو

ويعتبر تقديـ المعمومات شفاىة واسع النطاؽ ليشمؿ العديد مف العقود، خاصة تمؾ التي يبرميا  
يمؾ يوميا، كعقود البيع وكذلؾ العقود الطبية، التي يفضي بموجبيا الطبيب لمريضو بكؿ المعمومات المست

ّف الطبيب ال يجرؤ عمى تقديـ تمؾ المعمومات ألالتي تخص مرضو مف خبلؿ المناقشات التي تتـ بينيما، 
 .2ينةفي وثيقة مكتوبة تحدد مختمؼ المخاطر التي يمكف أف تترتب عمى عممية جراحية مع

                                                           
المصري  دراسة مقارنة بيف القانوف المدني ،االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيعحمدي أحمد سعد،  -1
 .231ص ،1999،مصر المكتب الفني لئلصدارات القانونية،، األولى الطبعة والفقو اإلسبلمي، لفرنسيوا

 .286 ص ،السابؽ المرجع -2
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، فإذا         وحتى تؤتي ىذه الوسيمة ثمارىا، يجب عمى المديف أف يدلي بالبيانات بشكؿ مسموع ومفيـو
بالتزامو، كأف تكوف المعمومات غير واضحة كفاية وغير مفيومة أو أف  خبليعد متخمفت ىذه الشروط 

رات المفيومة واالبتعاد عف أللفاظ الدائف لـ يسمع جيدا ما يدلي بو المديف الذي يتعّيف عميو اختيار العبا
التي تثير الشؾ والغموض وكذا األلفاظ والمصطمحات الفنية المعقدة التي يصعب عمى المستيمؾ العادي 

 . 1استيعابيا

ومف إيجابيات الحوار الشفوي مثبل في مجاؿ بيع األدوية أّنو يمكف المشتري مف الحصوؿ عمى كؿ        
بشأف ما تنطوي عميو الوصفة الطبية مف تعميمات، ونصائح متعّمقة بكيفية  التفسيرات مف قبؿ الصيدلي

 استعماؿ األدوية تحقيقا لمفعالية وتفاديا لممخاطر التي تنجر عف االستعماؿ غير الصحيح ليا.

وفي مجاؿ عقود بيع األجيزة المعقدة فإّف البائع ال يقتصر دوره عمى اإلدالء لممشتري بما قّدمو لو  
مف بيانات، بؿ يجب عميو أف يقدـ كؿ ما ىو ضروري مف معمومات ونصائح، خاصة في ظؿ المنتج 

تقديـ المشتري لمحاجات التي يريد إشباعيا مف وراء شراء الجياز حيث يختار البائع الجياز المبلئـ 
ض لتحقيؽ ىذه الحاجات، ويوضح لو مزاياه مقارنة مع جياز آخر خاصة إذا كاف معقد االستعماؿ ومعرو 

، ومف مزايا البيانات الشفوية أّنيا وسيمة تسيؿ عمى المديف تنفيذ التزامو 2لمتداوؿ ألوؿ مرة في السوؽ
بإعبلـ المستيمؾ ألّنيا تعّد أقؿ تكمفة إذ ال يقوـ بطبع نشرات أو ممصقات كما أّنو ال يتحمؿ تكاليؼ 

 الدعاية واإلعبلف.

 شفاىة ثانيا: اإلشكاالت التي يثيرىا تقديم المعمومات

بالنسبة لممديف فإّف تقديمو لممعمومات بطريقة شفوية يصعب عميو إثبات وفائو بااللتزاـ باإلعبلـ  
لذلؾ تعد الكتابة أفضؿ طريقة لئلعبلـ لما تسيمو مف عممية اإلثبات، باإلضافة إلى ذلؾ فإّف تطور 

براـ المعامبلت بصفة عامة  كوسائؿ االتصاؿ مثبل وخاصة األشكاؿ الحديثة التي تستخدـ في التعاقد وا 
أمرا مستحيبل، ألّف سبؿ االلتقاء المباشر  –التقديـ الشفوي لممعمومات  -االنترنت جعمت مف ىذه الطريقة  

 بيف المتعاقديف تتضاءؿ في ىذه الحالة.

                                                           
، دراسة مقارنة بيف القانوف ضمان سالمة المستيمك من أضرار المنتجات الصناعية المبيعةجابر محجوب عمي،  -1

 .244ص  ،1995القاىرة، ضة العربية،الفرنسي والقانوف المصري والكويتي، دار الني
2  - Cass.civ. 1

er
, 20 juin 1995, Bull. civ, N° : 277, p.192. 
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كما تجدر اإلشارة كذلؾ أّنو حتى في حاالت االلتقاء المباشر بيف المتعاقديف في مكاف وزماف  
ّف السرعة التي تتـ بيا المعامبلت ال تدع وقتا كافيا لممتعاقديف مف أجؿ التفاوض عمى كؿ واحد فإ

تفصيبلت التعاقد، كما أف المنتج الذي يحوز عمى كافة المعمومات المتعمقة بخصائص ومكونات السمع لـ 
مباشرة مع  يعد ىو البائع المباشر لممشتري األخير، بؿ يوجد عّدة وسطاء وموزعوف ىـ مف يتعاقدوف

المستيمؾ، لذلؾ مف األفضؿ تقديـ المنتج لكؿ المعمومات والتفسيرات عف طريؽ الكتابة كما في حالة 
 الوسـ.

وفي مجاؿ األشياء الخطرة فإّف التحذيرات التي تقدـ شفاىة لممشتري ال تكفي، ألّف ىذه األشياء  
ؿ خطرا عمييـ إذا لـ يكف المشتري يمكف أف تستعمؿ مف أشخاص آخريف، كأفراد أسرتو مثبل، مما يشك

حاضرا وقت االستعماؿ، لذلؾ فإّف تقديـ البيانات المتعّمقة بمخاطر األشياء المبيعة كتابة، تجعؿ التحذير 
مستمرا، يحقؽ اليدؼ في تبلفي األخطار التي يمكف أف تنجر عف استعماؿ الشيء المبيع في أي يد 

 .1كاف

ت المقدمة كتابة تمثؿ الوسيمة األىـ واألكثر فعالية في تنفيذ مما سبؽ يمكف القوؿ أّف المعموما 
 :االلتزاـ باإلعبلـ نظرا لما تتميز بو مف مزايا واضحة منيا

  أف المعمومات المكتوبة تتسـ بصفة الدواـ والثبات وىو ما يسيؿ عمى الدائف استغبلليا واالستفادة منيا
الوقت الكافي ليطمع عمييا، حيث يمكنو المجوء  ما دامت موجودة بيف يديو بصفة مستمرة وتوفر لو

، دوف الحاجة إلى االستعانة بالمديف مف جديد، أّما المعمومات الشفوية فيو ى ذلؾكمما احتاج إل اإليي
 ال يحصؿ عمييا إاّل مرة واحدة.

اية تتميز المعمومات المكتوبة بالدقة والوضوح، حيث يعّدىا المديف مسبقا، كما يحاوؿ صياغتيا بعن -
ويضمنيا كؿ البيانات التي يمكف أف يحتاجيا الدائف، فيي تمكنو مف الوقوؼ عمى كيفية االنتفاع 

 التعاقد.ب هبالشيء محؿ العقد وقبؿ ذلؾ تساعده عمى اتخاذ قرار 
  تمكف المعمومات المكتوبة المديف مف إرفاقيا بالشيء المبيع مف دوف إلزامو بإعبلـ وتبصير كؿ مشتر

 منفردا. 

                                                           
 .297-296 ص حمدي أحمد سعد، مرجع سابؽ، -1
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  كتابة البيانات الخاصة بالشيء المبيع عمى الغبلؼ المرفؽ بو تجعؿ االستفادة منيا أعـ واشمؿ إّف
 حيث يستفيد منيا كؿ مشتري لـ تربطو عبلقة مباشرة بالبائع.

  تعتبر المعمومات المقدمة كتابة وسيمة مف وسائؿ إثبات وفاء المديف بااللتزاـ باإلعبلـ، ويستفيد مف
خاصة عندما يضمنو كافة المعمومات التي يتعّيف عميو اإلدالء بيا، كما يستطيع ىذا الدليؿ الكتابي 

الدائف االستناد إلى نفس الدليؿ إلثبات عدـ تنفيذ المديف اللتزامو كوجود خطأ أو نقص أو لبس في 
 .1البيانات

 الفرع الرابع: تنفيذ االلتزام باإلعالم عن طريق وسائل االتصال واإلعالم

اإلعبلـ واالتصاؿ في اآلونة األخيرة مف أىـ طرؽ نقؿ اإلعبلـ إلى المستيمؾ  تعتبر وسائؿ 
ويكوف ذلؾ عف طريؽ التمفزيوف أو برامج اإلذاعة أو الياتؼ أو االنترنت، حيث لـ تعد ىذه الوسائؿ مجرد 

ـ بؿ أصبحت أدوات ألداء الوظائؼ التقميدية المتمثمة في تقديـ األخبار لممشاىديف، والترفيو عنيـ وتثقيفي
كافة البيانات والخصائص  ـمف بيف الوسائؿ التي تعرؼ المستيمكيف بالمنتوجات والخدمات وتقدـ لي

المنتوجات الجديدة التي تطمعيـ عمى المتعمقة بيا، وتعتبر ىذه المعمومات كالبيانات المرفقة بالمنتوج ألّنيا 
بشكؿ عممي كيفية استعماؿ الشيء باإلضافة  ـيالمتجددة، كما أّنيا توضح ل ـإلييا إلشباع رغباتي وفيسع

إلى أّنيا تمكف المستيمؾ الراغب في شراء السمع أو االستفادة مف الخدمات المقدمة مف ذلؾ، دوف عناء 
 االنتقاؿ إلى عيف وجود المنتوج.

عاتؽ  ولكف ىذه الوسائؿ تظؿ غير كافية لتحقيؽ التنفيذ السميـ والتاـ لبللتزاـ باإلعبلـ الممقى عمى 
المديف، ألف المستيمؾ عديـ الخبرة يحتاج إلى مف يسدي إليو النصح مف أجؿ اختيار الشيء األكثر 

ألنيا تركز عمى مزايا السمعة وفوائدىا  ،مبلئمة لتمبية حاجاتو وىو الشيء الذي ال تقدمو وسائؿ االتصاؿ
ف كانت المعمومات المقدمة صح يحة فيي غالبا غير دوف عيوبيا ومخاطرىا وأضرارىا، وحتى وا 

موضوعية ومبالغ فييا، ومنو فإّف اإلعبلـ الوارد عف طريؽ وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ ال يعدو أف يكوف 
تبقى المعمومات المقدمة كتابة وخاصة عف ، لذلؾ مجرد برامج دعاية أو ترويج لممنتوجات والخدمات
 طريؽ الوسـ مع أنجع وسائؿ تنفيذ االلتزاـ باإلعبلـ.

 

                                                           
1  - ALLISSE (Jean), Thèse  précitée., p.156. 
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 خالصة الفصل

بالمنتوجات مف سمع وخدمات والتي  بكؿ المعمومات الخاصةمحؿ االلتزاـ بإعبلـ المستيمؾ  يتعمؽ       
المعمومات  فيي ترتبط  ىذه  طبيعةب فيما يتعمؽتـ تعريفيا وتحديدىا بدقة في نطاؽ حماية المستيمؾ، و 

 أساسا بكؿ ما يؤثر في رضا المستيمؾ.

والتحذير مف  لمعمومات حيث تشمؿ خصائص السمع والخدمات، وطريقة استعماليا،وتتنوع ىذه ا       
اإلعبلـ حوؿ أسعارىا، إضافة إلى ضرورة االلتزاـ باإلعبلـ حوؿ شروط البيع وحدود مخاطرىا وكذا 

كما جعؿ القانوف عمـ الميني بالمعمومات السابقة مفترضا في مقابؿ افتراض جيؿ المستيمؾ  المسؤولية،
 روع بيا بفعؿ مركزه الضعيؼ في العقد.المش

حسب ما نصت عميو النصوص التشريعية فيي متعددة   وسائؿ تنفيذ ىذا االلتزاـ أما بالنسبة ل     
ألنو   لتنفيذ الميني اللتزامو باإلعبلـ انموذجي اطريقالذي يعد الوسـ القانوني  ياوالتنظيمية، ومف أىم

مزاياه أيضا أنو  مفو   ،توج وطريقة استخدامو والتحذير مف مخاطرهيتضمف كؿ المعمومات المتعمقة بالمن
أما   يعود إليو المستيمؾ كمما اقتضت حاجتو لذلؾالسمعة أو موجودا في مكاف تقديـ الخدمة ب مرفقايكوف 

 بالنسبة لمميني فيو يمثؿ وسيمة مف وسائؿ إثبات تنفيذ التزامو باإلعبلـ ألنو يقدـ في شكؿ مكتوب.

وقد حددت مختمؼ النصوص القانونية مشتمبلت الوسـ في السمع الموجية لبلستيبلؾ سواء كانت        
غذائية أو غير غذائية ونفس األمر ينطبؽ عمى الخدمات التي أصبحت تفوؽ مف حيث قيمتيا مختمؼ 

 .السمع المعروضة في السوؽ خاصة منيا الخدمات الذىنية كخدمات البنوؾ والتأميف والتوثيؽ...الخ

لى جانب الوسـ ىناؾ عدة طرؽ أخرى لنقؿ اإلعبلـ لممستيمؾ منيا المعمقات المخصصة لبياف ا  و        
مختمؼ أسعار السمع والخدمات، باإلضافة إلى اإلشيار التجاري الذي حدد القانوف ضوابطو حتى يقدـ 

وضعيا القانوف إعبلما موضوعيا لممستيمؾ بعيدا عف التضميؿ والتغميط، ورغـ ىذه الضوابط التي 
 لئلشيار فإنو يبقى مجرد وسيمة ترويجية ودعائية لممنتوج تتسـ بالمبالغة وذكر المزايا دوف العيوب.

ف كاف ىذ        األخير واسع االنتشار ولو  اكما يبقى االتصاؿ الشفيي وسيمة تقميدية لتقديـ المعمومات وا 
مباشرة مف البائع النيائي أو مقدـ الخدمة إال ايجابيات تتمثؿ في حصوؿ المستيمؾ عمى المعمومة بصفة 

ألف تقديـ المعمومة بطريقة شفوية قد يعرض المستيمؾ إلى نسياف  ،ثير عدة إشكاالت عمميةيأنو 
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، عمى عكس المعمومات التي يقدميا الوسـ، كما ياإثباتفي بة و صعالمضمونيا بسرعة  باإلضافة إلى 
ف واالنترنت  أدوات ميمة مف شأنيا تقديـ معمومات مؤثرة في تشكؿ وسائؿ االتصاؿ الحديثة كالتمفزيو 

رضا المستيمؾ كونيا تقدـ البيانات المتعمقة بالمنتوج وكذا طريقة استخدامو بصفة عممية أماـ الجميور  
يؤخذ عمييا أنيا تركز اىتماـ المستيمؾ عمى مزايا المنتوج دوف التطرؽ إلى العيوب التي  ما إال أف

 تعمؽ األمر بطريقة صنعو أو بطريقة استخدامو. يتضمنيا سواء

 

 

 



 
 
 
 

 :الباب الثاني
 

االلتزام ب ترتيب الجزاء أثر لإلخالل
 المستهمك بإعالم
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وىو  ،يجد الجزاء المترتب عمى مخالفة الميني اللتزامو باإلعالم أساسو في اليدف من تقريره 
العمل عمى تنوير رضا المستيمك المقبل عمى التعاقد من جية، وحمايتو من مخاطر المنتوجات 
المعروضة في السوق من جية أخرى، وقد سبقت اإلشارة إلى أن االلتزام باإلعالم ىو التزام قضائي النشأة  

 .قبل أن يكرس قانونا

ذا         في حالة  تقل إال أنو لم ينص عمى الجزاء المدنيكان المشرع الجزائري قد كرسو كالتزام مس وا 
 بطال إ، حيث يمكن لممستيمك المطالبة بذلكتعمق بيمما يستدعي تطبق األحكام العامة فيما  ،اإلخالل بو

من التقنين المدني التي تجيز  253نظريتي الغمط والتدليس، أو إلى نص المادة  إلىاستنادا العقد 
، باإلضافة إلى ذلك يجوز عقد إذا لم يقدم لو البائع إعالما كافيا بالمبيعلممشتري المطالبة بإبطال ال

لممستيمك االستفادة من أحكام الضمان طبقا لألحكام العامة في القانون المدني، و لألحكام الخاصة في 
ا قانون حماية المستيمك، ويمكنو إلى جانب ذلك المطالبة بالتعويض طبقا ألحكام المسؤولية المدنية إذ

 .(الفصل األول)  أصابو ضرر من جراء عدم اإلعالم  

األفعال التي تمس بحق  عمى العديد منإلى الجزاء الجنائي المترتب  عالمشر  و بالمقابل أشار        
ولعل الحكمة من ذلك تكمن في أن إخالل الميني بالتزامو يرتب  ،المستيمك في الحصول عمى المعمومات

صحة وأمن المستيمك بالدرجة األولى إذا لم يقدم الميني لو  كافة المعمومات حول  ىخطورة مباشرة عم
ذات طابع مكامن الخطورة في السمع و الخدمات التي يقتنييا، مما يستدعي تدخل المشرع بقواعد جنائية 

 (.الفصل الثاني)عقابي تحقق الردع المطموب 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 :الفصل األول
  

 الجزاء المدني لإلخالل بااللتزام بإعالم
 المستهمك
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لـ تعف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعمقة بحماية المستيمؾ والتي أقّرت االلتزاـ باإلعبلـ        

اإلخبلؿ بيذا االلتزاـ، إاّل أّف الفقو يتفؽ عمى  مىكالتزاـ مستقؿ باإلشارة إلى الجزاءات المدنية المترتبة ع
و يعتبر تحديد محؿ  ،إلى قواعد القانوف المدنييؤدي إلى تطبيؽ جزاء مدني باالستناد  بو خبلؿاإلأّف 

القاعدة األساسية  -وىو رضا المستيمؾ المقبؿ عمى التعاقد -الحماية في االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقدي
     لتحديد مجاؿ البحث عف الجزاء المدني المناسب، وذلؾ قياسا عمى الجزاءات المنصوص عمييا قانونا

اثار السمبية المترتبة عمى عدـ تحقؽ  الرضا في مواض  أخر،، حيث يمكف و التي تطبؽ عمى نفس اآل
 . (المبحث األول، والمطالبة بحقو في الضماف )  لممستيمؾ بناء عمى ذلؾ المطالبة بإبطاؿ العقد

االحتفاظ بالعقد الذي أبرمو م  المطالبة باستبعاد الشروط التي يفرضيا  لو إضافة إلى ذلؾ يمكف       
ي في العقد ولـ يعممو بيا قبؿ إبرامو أو تمؾ التي يقمص مف خبلليا بحؽ المستيمؾ في اإلعبلـ المين

بالعناصر األساسية لمعقد باعتبارىا شروطا تعسفية، ومف جية أخر، يمكف لممستيمؾ أف يتمسؾ بالعقد 
اثر اإللزامي أو اإلجباري رغـ إخبلؿ الميني بالتزامو باإلعبلـ بمطالبتو بتنفيذ ىذا االلتزاـ طبقا لنظرية األ

 .(المبحث الثانيلئلعبلـ  التي ناد، بيا رأي حديث في الفقو الفرنسي) 
 بالتعويض عف كؿ ضرر يمحقو مف عدـ اإلعبلـ  يطالب  أف لممستيمؾ  يمكفومف جية أخر،          

الجزاءات السابقة  ، كما يممؾ الحؽ في المفاضمة بيف(المبحث الثالث)طبقا لقواعد المسؤولية المدنية، 
 حسب ما يراه مناسبا لتحقيؽ مصمحتو.
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 ث األولـــــــــــــــــــــــــلمبـحا

 حق المستـــــــــــيمك في طمب إبطال العقد وحقو في الضمـــــــــــــــان 

مف  ي جزاء لئلخبلؿ بااللتزاـ باإلعبلـ مف قبؿ المينكيمكف لممستيمؾ أف يطالب بإبطاؿ العقد  
ستيمؾ لمممف التقنيف المدني التي تجيز  352المادة  أحكاـومف خبلؿ أخبلؿ نظريتي الغمط والتدليس، 

(، كما لو الحؽ في المطمب األول) المطالبة بإبطاؿ العقد إذا لـ يقدـ لو الميني العمـ الكافي بالمبي 
ييا في القانوف المدني أو أحكاـ ، سواء باالستناد إلى أحكاـ ضماف العيوب الخفية المنصوص عمالضماف

 (.المطمب الثاني)الضماف الخاص في القوانيف المتعمقة بحماية المستيمؾ 

 المطمــــــــب األول

 حـق المستيمك في طمب إبطــــــــال العقد 

إف بطبلف التصرؼ القانوني ال ينتج إال عند مخالفتو لمنصوص القانونية  التي تستوجب أركانا  
ددة حيث يبطؿ ىذا التصرؼ عند مخالفتيا، لذلؾ يمكف لممستيمؾ المطالبة بإبطاؿ العقد نظرا وشروطا مح

لتعيب إرادتو و بما أّف االلتزاـ باإلعبلـ قد كّرس أصبل لحماية ىذه اإلرادة، فيمكنو المطالبة بإبطاؿ العقد 
إلبطاؿ عمى أساس أحكاـ ( كما يستطي  المطالبة باالفرع األول) والتدليس الغمط تيتأسيسا عمى نظري

 .(الفرع الثاني)مف التقنيف المدني  352المادة 

 التدليسو  الغمط تيطمب إبطال العقد تأسيسا عمى نظري: الفرع األول

نو يمكف لو المطالبة بإبطاؿ العقد عند إخبلؿ الميني إحماية إرادة المستيمؾ المتعاقد ف مف أجؿ        
 )ثانيا(.  أو عمى أساس التدليسوال( )أ بإعبلمو سواء عمى أساس الغمط
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 الغمط ةطمب إبطال العقد تأسيسا عمى نظري أوال:
يعتبر الغمط عيبا مف عيوب اإلرادة التي تفسد الرضا دوف أف تزيمو، حيث نظمت مختمؼ  

، وقد عّرؼ الغمط بأّنو وىـ أو اعتقاد خاطئ يقوـ في ذىف المتعاقد فيدفعو إلى 1التشريعات أحكامو
 عة ػػػػػػػػػػ، كما عّرؼ بأّنو حالة تقوـ بالنفس تحمؿ عمى توىـ غير الواق ، وغير الواق  إّما أف يكوف واق2عاقدلتا

 .3غير صحيحة يتوىـ اإلنساف صحتيا أو واقعة صحيحة يتوىـ عدـ صحتيا

فالغمط طبقا لما سبؽ حالة يعتقد فييا الشخص مف تمقاء نفسو عند التعاقد أمرا عمى خبلؼ  
قيقة، فتدفعو إلى التعاقد بحيث لـ يكف ليبـر ذلؾ العقد لو لـ يق  في ىذا الغمط، أي أّنو كاف الداف  إلى الح

ولبياف أسس العبلقة بيف مخالفة االلتزاـ باإلعبلـ وبيف بطبلف العقد لمغمط، تجدر اإلشارة إلى  ،إتماـ العقد
االلتزاـ باإلعبلـ  إلى العبلقة بيفاثـ  العقد لمغمط، كيفية تأاثير تنفيذ المديف ليذا االلتزاـ عمى تجنب إبطاؿ 

بطاؿ العقد لمغمط.و   ا 

 :نب إبطال العقد لمغمطيجتنفيذ االلتزام باإلعالم  -1
وموضوعيا، مف شأنو  ،دقيقا ،صحيحا ،إف قياـ المديف الميني بتنفيذ التزامو باإلعبلـ تنفيذا كامبل       

ستيمؾ، لما في ذلؾ مف أاثر كبير عمى تنوير رضاه باألمور إيجاد رضا حر وسميـ لد، المتعاقد الم
لمامو بكؿ تفصيبلت العقد عمى نحو يجنبو الوقوع في أي التباس أو غمط، وبيذا يكوف لبللتزاـ  الجوىرية وا 

، ألف وجود نقص في المعمومات المقدمة 4(la qualité préventiveباإلعبلـ في ىذه الحالة جانب وقائي )
ي، أو عندما تكوف ىذه المعمومات غير كاممة أو غير دقيقة سواء تعمقت بخصائص المنتوج مف قبؿ المين

أو الخدمة محؿ العقد أو تعمقت بكيفية تنفيذ ىذا العقد أو بشأف النصوص القانونية المتعمقة بالحماية فإنو 
 .ضا المستيمؾ عند تكويف العقديؤاثر إلى حد بعيد عمى ر 

 
                                                           

  .85إلى  81لمواد مف بالنسبة لمتقنيف المدني الجزائري في ا -1
 .162مرج  سابؽ، ص الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات،  صبري،محمد  السعدي -2
الطبعة الاثالاثة   -العقد -مصادر االلتزاـ :المجمد األوؿ ،الوسيط في شرح القانون المدنيالسنيوري عبد الرزاؽ أحمد،  -3

عبد الفتاح عبد الباقي، موسوعة القانوف المدني  ، وأنظر كذلؾ في تعريؼ الغمط:382، ص1981دار النيضة العربية، 
 .397، ص1984نظرية العقد واإلرادة المنفردة، دراسة معمقة ومقارنة بالفقو اإلسبلمي، دار النيضة العربية، 

 .451مرج  سابؽ، ص االلتزام باإلعالم قبل التعاقد، جماؿ أحمد،  خالد  -4
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بطال العقد لمغمطو باإلعالم  االلتزام العالقة بين  -2  :ا 
عمبل عمى استقرار المعامبلت فإف القانوف يض  شروطا محددة يستمـز توافرىا لممطالبة بإبطاؿ العقد     

، ويكوف الغمط جوىريا إذا 1لمغمط، لذلؾ فإف عمى المتعاقد الذي وق  فيو أف ياثبت أنو وق  في غمط جوىري
عمى صفة في الشيء أو في ذات المتعاقد اآلخر أو في صفة مف  كاف ىو الداف  إلى التعاقد، بأف يق 
 صفاتو يعتبرىا المتعاقداف جوىرية.

مغمط أف ياثبت بأف المعمومات التي لواتساقا م  ما تـ بيانو فإف عمى الطرؼ الذي كاف ضحية         
د اآلخر، وىذا ما وق  في الغمط بشأنيا ىي معمومات جوىرية، إضافة إلى إاثبات اتصاؿ الغمط بالمتعاق

أد، إلى تضييؽ دائرة الطعف بالبطبلف لصعوبة إاثبات األمريف السابقيف، إال أف تقرير االلتزاـ باإلعبلـ قد 
  2يسيؿ عمى المتعاقد الدائف بيذا االلتزاـ طريؽ الطعف بالبطبلف، ألنو سبؽ وأف حددنا في موض  سابؽ

لتنوير رضاه بالعقد المراد إبرامو والتي يترتب عمى عدـ  أف محؿ ىذا االلتزاـ  ىو تمؾ  البيانات البلزمة
ما أنو كاف سيبرمو  ،اإلدالء بيا و بالتالي عدـ عمـ المتعاقد بمضمونيا إما أنو ما كاف ليبـر العقد أصبل وا 

 .بشروط أخر،

لعقد مف ويقتصر اإلبطاؿ لمغمط الجوىري في ىذه الحالة عمى الفرضية األولى التي تتعمؽ بإبراـ ا        
عدمو، ألف الغمط فييا ىو الداف  إلى التعاقد، وىنا يمعب التزاـ باإلعبلـ  دورا ىاما في اإلاثبات  ألف لجوء 
المتعاقد إلى إاثبات شروط الغمط  بأنو جوىري وأنو الداف  إلى التعاقد ىو أمر نفسي يصعب إاثباتو  بدوف 

فر قياـ االلتزاـ باإلعبلـ البلـز لتنوير رضاه حتى لذلؾ فيو ممـز بإاثبات توا وجود أدلة خارجية  ممموسة،
 .3يستطي  تقرير ما إذا كاف الغمط جوىريا وأنو  الداف  إلى التعاقد

                                                           
مف التقنيف المدني الجزائري: "يكوف الغمط جوىريا إذا بمغ حدا مف الجسامة بحيث يمتن  معو المتعاقد  82ادة حسب الم -1

عف إبراـ العقد لو لـ يق  في ىذا الغمط، ويعتبر الغمط جوىريا عمى األخص، إذا وق  في صفة لمشيء يراىا المتعاقداف 
ذا وق  في ذات المتعاقد أو في صفة مف صفاتو، وكانت لجوىرية أو يجب اعتبارىا كذلؾ نظرا لشروط العقد و  حسف النية، وا 

 تمؾ الذات أو ىذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد".
 ة.طروحمف الباب األوؿ ىذه األ الفصؿ الاثاني المبحث األوؿ مف نظرأ -2
    .271مرج  سابؽ، ص الحماية العقدية لممستيمك،  عمر محمد عبد الباقي، -3
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ير، أف نظرية االلتزاـ  1وفي الفرضية الاثانية وىي إاثبات اتصاؿ الغمط بالمتعاقد اآلخر، فإف الفقو        
عقد، ذلؾ أف تطبيؽ الشرط الاثاني لمغمط والذي يتطمب باإلعبلـ مكممة لنظرية الغمط مف أجؿ إبطاؿ ال

إاثبات اتصالو بالمتعاقد اآلخر بكونو ىو اآلخر قد وق  فيو أو يعمـ بو أو مف السيؿ عميو أف يتبينو يعد 
مف األمور الدقيقة التي تؤدي إلى التضييؽ مف دائرة الطعف بالبطبلف لمغمط، حيث يصعب في حاالت 

، أو إاثبات أنو كاف مف السيؿ بيذا العيبـ تعيب إرادتو إاثبات عمـ الطرؼ اآلخر كاثيرة عمى المتعاقد رغ
عميو أف يتبينو، لذلؾ يضحي القانوف في ماثؿ ىذه الحاالت بإرادة المتعاقد المعيبة في سبيؿ العمؿ عمى 

 .استقرار المعامبلت

العقد عف طريؽ قرينة العمـ التي فيبرز دور االلتزاـ باإلعبلـ ليقيـ التوازف في العمـ بيف طرفي         
فرضيا القانوف عمى عاتؽ الميني وجعميا ال تقبؿ إاثبات العكس، وىي التي تسيؿ بذلؾ إاثبات عمـ المديف 

اثبات  لذلؾ يعتبربالمعمومات،  االلتزاـ باإلعبلـ وسيمة عممية ىامة إلاثبات وقوع المتعاقد في غمط جوىري وا 
 .2اتصالو بالمتعاقد اآلخر

  يةئوىي خاصية الوقا -السابؽ ذكرىا–وىنا تظير بوضوح الخاصية اليامة لبللتزاـ باإلعبلـ        
عندما يقوـ المديف بتنفيذ ىذا االلتزاـ مف خبلؿ تقديـ جمي  المعمومات والبيانات الجوىرية المتصمة بالعقد 

ذلؾ أف يحوؿ أو يقمؿ مف والتي يعجز الدائف عف معرفتيا أو االستعبلـ عنيا بوسائمو الخاصة، ومف شأف 
احتماؿ وقوعو في الغمط بعد أف ىيأ لو اإلعبلـ السابؽ سبؿ العمـ والدراية بكؿ ما يحتاج إليو مف 
معمومات تكشؼ لو جمي  الجوانب الجوىرية في العقد، وبالمقابؿ فإف امتناع المديف عف تنفيذ التزامو قد 

 المرتبطة بيذا العقد، مما يعرضو لموقوع في الغمط. إلى االلتباس في األمور  -في غالب األحياف-يؤدي 

ويضرب الفقو لذلؾ ماثاال بقولو: "أف ىناؾ بائعا لسبائؾ مف الذىب الخالص، وبجوارىا مباشرة        
سبائؾ أخر، مف معدف آخر مطمي بالذىب أو اثمة بائعا لتحؼ أاثرية قديمة، وأف لديو في نفس الوقت 

المجاورة ليا، ودخؿ عمى البائ  في ىاتيف الحالتيف شخص يرغب في شراء تحفا تقميدية لمتحؼ األاثرية 
ماثؿ ىذه السبائؾ الذىبية الخالصة، أو التحؼ األاثرية القديمة، ولكف ليست لو دراية أو معرفة بتمييزىا عف 

                                                           
مرج  سابؽ  االلتزام قبل التعاقد باإلدالء بالبيانات وتطبيقاتو عمى بعض أنواع العقود، محمد الصادؽ الميدي، نزيو -1

 .265ص
 .272مرج  سابؽ، ص  عمر محمد عبد الباقي، -2
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ختمؼ بحسب موقؼ يغيرىا عمى نحو دقيؽ لذلؾ فإف احتماؿ وقوع الراغب في الشراء في عيب الغمط 
مف أداء أو عدـ أداء التزامو باإلعبلـ قبؿ إبراـ عقد البي ، فكمما كاف البائ  ممتزما مف جانبو بتنفيذ  البائ 

التزامو باإلعبلـ كمما تقمصت فرص احتماؿ وقوع المتعاقد اآلخر في غمط تمقائي، وبالمقابؿ كمما انعدـ 
 .1(l’erreur spontanée)وجود ىذا االلتزاـ كمما زادت فرص وقوع الدائف في الغمط التمقائي 

ضافة إلى ما سبؽ فإف اإلخبلؿ بااللتزاـ باإلعبلـ يترتب عميو جزاء تكميمي إلى جانب الحكـ         وا 
مضرر الذي لحقو لالمطالبة بالتعويض نتيجة في بإبطاؿ العقد نتيجة الغمط الناشئ عنو، وىو حؽ المتعاقد 

مف التقنيف  124ـ المسؤولية التقصيرية عمبل بنص المادة وذلؾ وفقا ألحكا بسبب اإلخبلؿ بيذا االلتزاـ،
  .وىو أمر غير متاح حسب نظرية الغمط ،المدني

لذلؾ حيف قضت بأنو: " يجوز القضاء  2وقد أشارت محكمة النقض المصرية في أحد أحكاميا       
 ىذا الغمط لما أقدـ عمى بإبطاؿ العقد إذا أاثبت أحد المتعاقديف أنو كاف واقعا في غمط، اثـ أاثبت أنو لوال

التعاقد، ويجوز م  القضاء بإبطاؿ العقد أنو يحكـ بالتعويض إذا ترتب عميو ضرر ألحد المتعاقديف 
، بؿ عمى اعتباره واقعة مادية متى توافرت شروط الخطأ الموجب اويكوف ذلؾ ال عمى اعتبار عقد

 طئو في اإلبطاؿ".لممسؤولية التقصيرية في جانب المتعاقد اآلخر الذي تسبب بخ

مخالفة االلتزاـ لونخمص مما سبؽ إلى أف إبطاؿ العقد لمغمط قد يماثؿ في ذات الوقت جزاء        
باإلعبلـ قبؿ التعاقدي، وذلؾ عندما يمتن  أحد الطرفيف عف إعبلـ الطرؼ اآلخر بالمعمومات والبيانات 

ميتيا لد، الطرؼ اآلخر، أو حينما يخؿ  المتصمة باألمور الجوىرية في العقد، رغـ عممو بيا وبمد، أى
باإلدالء بيذه المعمومات لجيمو بيا جيبل ناتجا عف تقصيره في البحث عنيا وأداء واجب االستعبلـ 

 بشأنيا، حتى يتمكف مف إعبلـ الطرؼ اآلخر بيا.

 

 

                                                           
 .453و ص  452 خالد جماؿ أحمد، مرج  سابؽ، ص -1
         ة أحكاـ النقض المصرية السنة مجموع ، 153الطعف رقـ  محكمة النقض المصرية، نقض مدني مصري، -2

21 ، 1980 . 
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 نظرية التدليس عمى تأسيسا: إبطال العقد ثانيا

عيوب اإلرادة، وقد عرؼ بأنو: "إيقاع المتعاقد في غمط يدفعو  عمى غرار الغمط يعتبر التدليس أحد       
، كما عرؼ بأنو: "إيياـ الشخص بغير الحقيقة بااللتجاء إلى الحيمة والخداع لحممو عمى 1إلى التعاقد"

وبالتالي يقترب عيب التدليس مف عيب الغمط فإذا كاف ىذا األخير وىما تمقائيا، فإف التدليس  ،2التعاقد"
 .حمؿ المتعاقد عمى الوقوع في الغمط أيعؿ ولذلؾ يسمى بالتغميط، وىـ مفت

ولتوضيح العبلقة القائمة بيف مخالفة االلتزاـ باإلعبلـ وبيف إبطاؿ العقد لمتدليس، أي ترتيب الحكـ         
ؿ عتبر الكتماف التدليسي أحد حاالت اإلخبلي القانوف نجد أفباإلبطاؿ لد، مخالفة االلتزاـ باإلعبلـ، 

في إاثبات شروط التدليس البلزمة إلبطاؿ يساىـ االلتزاـ  ىذا تقرير كما أف قبؿ التعاقدي  بااللتزاـ باإلعبلـ
ضافة إلى ما سبؽ  ،العقد فإف دعو، التدليس تعد إحد، الطرؽ الكفيمة  بحماية المستيمؾ مف اإلشيار  وا 

  .التضميمي

 : الل بااللتزام باإلعالماإلخ صور أحدمكتمان التدليسي لالقانون اعتبار  -1

مف التقنيف المدني ويتضمف  87 و 86 ادتيفنص المشرع الجزائري عمى أحكاـ التدليس في الم      
الكتماف و الكذب  ،التدليس عنصر موضوعي ويعني استعماؿ الطرؽ االحتيالية ماثؿ الغش، الخداع

الكتماف أو السكوت ب والمصري  ائريالمشرع الجز  وقد أخذ  ،وعنصر نفسي وىو نية التضميؿ لد، المدلس
وقد تردد ، عمى خبلؼ المشرع الفرنسي الذي لـ يعترؼ بذلؾ في بداية األمر، 3مف صور التدليس كصورة

( صورة مف صور التدليس la réticence)الفقو والقضاء الفرنسييف كاثيرا قبؿ أف يستقرا عمى اعتبار الكتماف 
سي في بداية األمر يطبؽ الجزاء المقرر في نظرية العيوب الخفية المبطؿ لمعقد، حيث كاف القضاء الفرن

كمما أخؿ الميني بالتزامو باإلعبلـ، لكنو تراج  عف ذلؾ ألف العيب في المنتوج ال يكوف خفيا في كؿ 
و بذلؾ  ،الحاالت، وأصبح يطبؽ أحكاـ عيب التدليس كمما قاـ الميني بتغميط المستيمؾ ودفعو إلى التعاقد

                                                           
 .176ص ، السنيوري عبد الرزاؽ أحمد ، مرج  سابؽ -1
 .162صبري ، مرج  سابؽ، ص السعدي محمد -2
"يعتبر  عمى أنو: -مف التقنيف المدني المصري 125/2وتقابميا المادة –مف التقنيف المدني الجزائري  86/2تنص المادة  -3

 سة إذا اثبت أف المدلس عميو ما كاف ليبـر العقد لو عمـ بتمؾ الواقعة". بسكوت عمدا عف واقعة أو مبلتدليسا ال
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، وىو األمر الذي 1قضاء الفرنسي إلى االعتداد بالكتماف التدليسي إلبطاؿ العقد لمصمحة المستيمؾتوجو ال
أيده الفقو الفرنسي، بحيث أقر تطبيؽ الجزاء الذي يقتضيو الكتماف التدليسي في حالة إخبلؿ المتعاقد 

 .2بالتزامو باإلعبلـ

يس إلى إتياف أحد المتعاقديف لسموؾ ايجابي  يكوف وقد يرج  إبطاؿ العقد لتعيب اإلرادة بسبب التدل       
إما بالكبلـ مف خبلؿ قيامو بالكذب عمى الطرؼ اآلخر فيما يقدمو مف معمومات متصمة بالعقد المراد 
ما بالفعؿ مف خبلؿ إتياف طرؽ احتيالية في سبيؿ تنفيذ ذلؾ، وىو ما يؤدي إلى توىـ ىذا  إبرامو، وا 

حقيقتو فيقدـ عميو  بغير وجود رضا صحيح لديو، كما يترتب نفس األاثر الطرؼ أمر التعاقد عمى خبلؼ 
لمسموؾ السمبي لمطرؼ المدلس مف خبلؿ كتمانو عف المتعاقد اآلخر المعمومات الجوىرية المتصمة 
بموضوع العقد قاصدا خداعو وتضميمو، وفي ىذه الحالة تتمااثؿ أسس ىذا السموؾ السمبي م  شروط قياـ 

 .3بلـ قبؿ التعاقديااللتزاـ باإلع

الذي ير، أف التدليس يمكف أف يترتب عف مجرد الكتماف  4وىو ما ذىب إليو بعض الفقو الفرنسي       
أي لزوـ الصمت بشأف معمومات كاف بإمكانيا تنوير رضا الطرؼ اآلخر، وأنو مف أسباب انتشار حاالت 

مف المعمومات في جانب الميني المحترؼ  الكتماف بشكؿ كبير ذلؾ االختبلؿ الناشئ عف حيازة قدر كبير
 مقارنة بالجيؿ الذي يتصؼ بو جيور المستيمكيف.

وقد أيد القضاء الفرنسي الحديث ىذا المبدأ، حيث ذىب إلى أف مجرد السكوت أو الكتماف يعد        
ى المتعاقد تدليسا وذلؾ في الحالة التي يجب فييا عمى أحد الطرفيف تقديـ معمومات أو بيانات معينة إل

، حيث قضى بأف التدليس يمكف أف يتأتى مف مجرد السكوت مف جانب الطرؼ الذي يخفي عف 5اآلخر

                                                           
 .290ص ،مرج  سابؽ، االلتزام باإلعالم في العقودحامؽ ذىبية،   -1
2-

 :نقال عن ،حامؽ ذىبية، مرج  سابؽ 

GHESTIN (J.), Traité de Droit Civil : la Formation du contrat, 4
eme

 éd., LGDJ, 1996, p.647.- 

                                                                                            

 .273مرج  سابؽ، ص مر محمد عبد الباقي،ع -3
4-  FERRIER (Didier), La protection des consommateurs, Op.cit., p.34 ; V. aussi : 

-JEROME BETOULLE ( M.), "L’aspect "délictuel" du dol dans la formation des contrats", 

https://www.courdecassation.fr/publications, visualisé le 07/02/2018. 

  .472عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص -5

https://www.courdecassation.fr/publications,vésualisé
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    1المتعاقد اآلخر واقعة ما، والتي يكوف مف شأف عممو بيا قبؿ إبراـ العقد أف يحوؿ بينو وبيف التعاقد
 .2نا تدليسيا مؤديا إلى إبطاؿ العقدوأف اإلخبلؿ بااللتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقدي باإلعبلـ يعتبر كتما

في مقاـ آخر بشأف الكفالة لديف مستحؽ لبنؾ بإبطاؿ عقد  3كما حكمت محكمة النقض الفرنسية       
الكفالة، وذلؾ لمخالفة البنؾ اللتزامو قبؿ التعاقدي باإلعبلـ تأسيسا عمى الكتماف التدليسي والمتماثؿ في 

وض  المالي الحقيقي لممديف، وذىبت إلى أف البنؾ الذي يعمـ بأف الوض  عدـ قياـ البنؾ بإعبلـ الكفيؿ بال
أو عمى األقؿ ماثقؿ بالديوف، ويغفؿ عف وض  ىذا اإلعبلـ في عمـ الضامف  مشكوؾ فيو والمالي لمدين

عامدا عدـ إحاطتو بالمعمومات التي مف شأنيا الحيمولة بينو وبيف المتعاقد، فإنو تصرؼ بما يتعارض 
وبذلؾ انتيت المحكمة إلى بطبلف الكفالة لعدـ  ،حسف النية واقترؼ تدليسا عف طريؽ الكتماف ومقتضيات
 .4اإلعبلـ 

باعتبار الكتماف المتعمد  أخيرا المشرع الفرنسياعترؼ فقد  يفالفرنسي القضاءو  الفقووتأييدا ألحكاـ         
  مف التقنيف المدني الفرنسي سنة  1137المادة  نص بتعديؿ ،حد المتعاقديف تدليساألممعمومات مف 

20165. 

إلى القوؿ بأف التدليس قد يكوف عمبل سمبيا محضا، فيكفي مجرد  6ذىب بعض الفقو المصريوقد        
احتياليا، فاألصؿ أف الكتماف ال يكوف تدليسا إال أف ىناؾ أحواال يكوف فييا أمرا مف األمور  االكتماف طريق

 يذا األمر باإلفضاء بو ويعد تدليسا منو أف يكتمو.باقد الذي يعمـ واجب البياف، فيمتـز المتع

                                                           

1- "
Le dol peut être constitue par le silence d'une partie dissimulant a son cocontractant un fait qui, s'il avait été 

connu de lui, l'aurait empêche de contracter". V. Cass.
 
civ.3

eme
 ch. 15 janvier 1971, Bull. civ., 1971,  III N

o
38. 

2 - Cass. Civ. 3
eme

 ch. 7 mai 1974, Bull. civ., III, N
o 
168, p.140, Gaz. Pal.  1974, II – 184.  

3  - Cass. civ.1
er

,10 janvier 1989, RTD civ., 1989, p. 736.                                                                                      

 .275عمر محمد عبد الباقي، مرج  سابؽ، ص -4
5- Article 1137 Modifié par Ordonnance N

o
2016-131 du 10 février 2016 :" Le dol est le fait pour un contractant 

contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. 

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait 

le caractère déterminant pour l'autre partie  ". 

 
 .426السنيوري عبد الرزاؽ أحمد ، مرج  سابؽ، المجمد األوؿ، ص -6
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أف المتعاقد ال يجبر قانونا عمى اإلفصاح عف كؿ ما يتناولو التعاقد مف  1في حيف ير، البعض       
ال وق  الناس في العنت والحرج، شؤوف، أما السكوت حيث يمـز القانوف أو االتفاؽ أو طبيعة المعاممة أو  وا 
ظروؼ التعاقد وفقا لمقتضيات حسف النية ونزاىة التعامؿ، اإلفصاح والبياف أي السكوت عف األمور  حتى

الجسيمة التي يعمؽ المتعاقد عمييا أىمية في قبولو ورضائو بالعقد، بحيث ياثبت لمقاضي أنو ما كاف 
اببل لئلبطاؿ، بشرط فيو يصؿ إلى مرتبة التدليس الذي يشوب الرضا، ويجعؿ العقد ق يرتضيو لو عمـ بيا،

 أف يق  مف صاحبو عف عمد.

 التدليس: االلتزام باإلعالم في إثبات شروط مدى مساىمة -2

مف التقنيف  86/12سبؽ القوؿ أنو إلبطاؿ العقد لمتدليس يجب توافر عنصريف طبقا لنص المادة        
عاقديف أو النائب عنو، والاثاني المدني، عنصر مادي يتماثؿ في الطرؽ االحتيالية التي يأتي بيا أحد المت

إاثبات عنصريو  األمر اثبات قياـ التدليس يقتضيوإل  ،معنوي يتماثؿ في نية التضميؿ لد، ىذا المتعاقد
مف التقنيف المدني( أي أف الطرؼ المدلس عميو ما  86/1باإلضافة إلى كونو الداف  إلى التعاقد )المادة 

 .كاف ليبـر العقد لو لـ يدلس عميو

ويعتبر إاثبات الشروط السابقة أمر صعبا ألنو يتعمؽ بإاثبات أمور نفسية،  لذلؾ ذىب الفقو         
عمى عاتؽ الميني االلتزاـ باإلعبلـ بأف  الفرنسي إلى القوؿ بأف القانوف فرض في مجاؿ عقود االستيبلؾ

دميا أصبل أو قدميا بصفة فإذا أخؿ بذلؾ ولـ يق ،يقدـ لممستيمؾ المعمومات والبيانات المتعمقة بالمنتوجات
منقوصة، يفترض أف ىذه المعمومات التي لـ يشر إلييا الميني ىي التي دفعت المستيمؾ إلى التعاقد 
ويعتبر كتمانيا قرينة قاطعة ال يمكف إاثبات عكسيا، لذلؾ ال يمتـز المستيمؾ في حالة المطالبة بإبطاؿ 

د، الميني، حتى ولو كاف كتماف الميني ليذه المعمومات العقد بإاثبات الطرؽ االحتيالية وال نية التضميؿ ل
ـز بموجبيا المتعاقد الذي يمتما ىو معموؿ بو في القواعد العامة التي  عمى خبلؼعف مجرد إىماؿ منو، 

 .3وق  ضحية التدليس بإاثبات شروط التدليس

                                                           
 .337مرج  سابؽ، ص ،عبد الفتاح عبد الباقي -1
التي لجأ إلييا أحد  ؿالعقد لمتدليس إذا كانت الحيبطاؿ إمف التقنيف المدني عمى أنو: "يجوز  86/1تنص المادة  -2

 المتعاقديف أو النائب عنو، مف الجسامة بحيث لوالىا لما أبـر الطرؼ الاثاني العقد".
 نقال عن: 492حامق ذهبية، مرجع سابق، ص -3
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اض عممو بالبيانات المطموبة ومنو يكفي افتراض قياـ االلتزاـ باإلعبلـ في جانب الميني، م  افتر          
وبتأاثير كتمانو عمى تعيب إرادة الطرؼ اآلخر، وىو األمر الذي يغني المستيمؾ عندئذ عف إاثبات شروط 

 .التدليس وخاصة العنصر المعنوي المتماثؿ في نية التضميؿ باعتباره مسألة نفسية يصعب إاثباتيا

 وأفقدر مف الحماية لممستيمؾ، خاصة  أكبر يرويعتبر األخذ بالرأي السابؽ وسيمة فعالة لتوف       
منو إلى حماية المستيمؾ ضد كؿ  02المتعمؽ بحماية المستيمؾ يسعى حسب المادة  09/03القانوف رقـ 

 والمخاطر التي مف شأنيا أف تمس أمنو وسبلمتو ومصالحو المادية، وبالتالي فيو ييدؼ إلى تحسيف موقف
امة، وبالتالي يفترض توافر شرط التدليس بالكتماف بمجرد انعداـ اإلعبلـ مقارنة م  ما تقتضيو القواعد الع

أو النقص فيو، كما يفترض أف ىذا الكتماف ىو الذي دف  المستيمؾ إلى التعاقد خاصة وأف نية التدليس 
 .1يمكف استنتاجيا مف خبلؿ األفعاؿ المادية التي ارتكبيا الميني في ىذه الحالة

  :دعوى التدليس ن اإلشيار التضميمي عن طريق م المستيمك حماية  -3

تعتبر دعو، التدليس إحد، الوسائؿ التي يتيحيا القانوف المدني لحماية المستيمؾ مف اإلشيار        
عادة المتعاقداف إلى الحالة التي كاف عمييا قبؿ إبراـ  التضميمي، واليدؼ مف ورائيا ىو إبطاؿ العقد وا 

 العقد.

 04/02مف القانوف رقـ  28اإلشيار التضميمي التي أوردىا المشرع في المادة  إذ تعد صور       
طرقا  ،والمتماثمة في اإلشيار المفضي إلى المبس واإلشيار المفضي إلى التضميؿ واإلشيار المضخـ

احتيالية تؤدي إلى تضميؿ وخداع المستيمؾ، فضبل عف ذلؾ يمكف أف يتحقؽ التدليس متى كاف المعمف قد 
إخفاء أو إغفاؿ بعض المعمومات أو البيانات الخاصة بالسمعة أو الخدمة محؿ اإلشيار، وكانت تعمد 

التي تعتبر  مف التقنيف المدني 86/2ذات أاثر في مد، إقباؿ المستيمؾ عمى اقتنائيا، طبقا لنص المادة 
لو عمـ بيذه الواقعة  السكوت عمدا عف واقعة أو مبلبسة تدليسا إذا اثبت أف المدلس عميو مكاف ليبـر العقد

 أو تمؾ المبلبسة.

                                                                                                                                                                                     

-NGUYEN THANH-BOURGEAIS (D.) , REVEL (J.)," La responsabilité en cas de violation de  l’obligation 

de renseigner le consommateur sur les dangers de la chose vendue" , JCP.,1975,doc. 2679 .  
 .292ص  سابؽ،المرج   حامق ذهبية، -1
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ذا كاف لممستيمؾ الحؽ في التصدي لصور اإلشيار التضميمي سابقة الذكر عف طريؽ دعو،         وا 
 التدليس، إال أف ىناؾ عدة إشكاالت تواجيو في ذلؾ منيا:

ستيمؾ، وأف تصدر أف دعو، التدليس ال يمكف تصورىا إال في نطاؽ العبلقات العقدية  بيف المعمف والم -
األفعاؿ االحتيالية أو التضميمية مف قبؿ المعمف أو مف نائبو، إال أنو في مجاؿ توزي  السم  والخدمات 
ىناؾ عدة متدخميف في ىذه العبلقات كالمنتج والموزع والوسيط، وىو ما يؤدي إلى استبعاد العبلقة 

 مؼ شروط قياـ دعو، التدليس؛التعاقدية بيف مقدـ اإلعبلف وبيف المستيمؾ، وبالتالي تتخ
 أف إقباؿ المستيمؾ عمى دعو، التدليس يبلقي العديد مف العقبات اإلجرائية في مواجية معمف محترؼ -

إضافة إلى أف الحكـ بإبطاؿ العقد غير كاؼ لجبر الضرر الذي يصيب المستيمؾ جراء اإلشيار 
ف كاف يتـ بناء عمى طمبو فإنو ال  يتطابؽ م  رغبتو الحقيقية في إقبالو عمى التضميمي، ألف البطبلف وا 

 ؛1التعاقد وىي االستفادة مف السم  والخدمات إلشباع حاجياتو
أف دعو، التدليس تقتضي قياـ العنصر المعنوي المتماثؿ في سوء نية المعمف، إال أف مقدـ اإلشيار قد  -

وف اشتراط سوء نية المعمف أو ال يقصد التضميؿ والخداع، كما أف المشرع قد جـر اإلشيار التضميمي د
تقوـ ىذه الجريمة بتوافر الركف المادي فقط، وفي ىذه الحالة حيث ال يمكف إاثبات سوء ف، 2قصده الجنائي

 .نية المعمف
مف  82يمكف لممستيمؾ التمسؾ بالغمط إذا كاف ىو الداف  لمتعاقد، والغمط حسب نص المادة و         

وىرية في الشيء كما قد يتعمؽ بشخص المتعاقد أو صفة مف صفاتو التقنيف المدني قد يتعمؽ بصفة ج
وؿ المنتوج أو الخدمة جاز لممستيمؾ أف حوعميو إذا تضمف اإلشيار تصريحات أو بيانات غير دقيقة 

وكذلؾ إذا تضمف اإلشيار عناصر أدت إلى التباس  ،يتمسؾ باإلبطاؿ لغمط في صفة جوىرية في الشيء
األخير نتيجة ىذا االلتباس جاز لممستيمؾ إبطاؿ العقد  ىذا تعاقد م و  ،والمعمف المستيمؾ بيف بائ  أخر

   لمغمط في شخص المتعاقد معو أو في صفة مف صفاتو إذا كانت ىذه الذات أو تمؾ الصفة محؿ
 .3اعتبار

 
 

                                                           
 .174محمد عمر عبد الباقي، مرج  سابؽ، ص -1

أنظر في تفصيؿ ذلؾ الفصؿ الاثاني مف الباب الاثاني مف ىذه األطروحة. - 2
  

 .222، مرج  سابؽ، صعقد االستيالك في التشريع الجزائريد عماد الديف، عياض محم -3
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 من التقنين المدني 352: طمب إبطال العقد تأسيسا عمى أحكام المادة نيالفرع الثا

تؼ المشرع بصدد تعييف محؿ عقد البي  بالقواعد العامة التي تشترط أف يكوف محؿ االلتزاـ لـ يك      
، بؿ اشترط إلى جانب ذلؾ ضرورة تحقؽ عمـ المشتري بالشيء المبي  عمما كافيا 1معينا أو قاببل لمتعييف

  عمما كافيا..." مف التقنيف المدني عمى أنو: "يجب أف يكوف المشتري عالما بالمبي 352فنص في المادة 
ممشتري، لذلؾ يجب أف يشمؿ العقد عمى الكافي لعمـ الألف مجرد تعييف الشيء المباع ال يكفي أف يحقؽ 

بياف كامؿ وشامؿ ألوصاؼ المبي  األساسية، حتى يتمكف المشتري مف التعرؼ عميو وىو ما أشار إليو 
ؿ العقد عمى بياف المبي  وأوصافو األساسية المشرع في نفس المادة بقولو: "ويعتبر العمـ كافيا إذا اشتم

 بحيث يمكف التعرؼ عميو".

يعتبر قياـ البائ  بتضميف العقد المعمومات والبيانات التي تساعد في وصؼ المبي  ذلؾ وتبعا ل       
عندما ال يتمكف المشتري مف معرفة المبي  بوسائمو الخاصة تنفيذا  ،وصفا دقيقا لخصائصو األساسية

سالفة الذكر فإنو إذا ذكر في عقد البي  أف المشتري  352و بإعبلـ المشتري، وحسب نص المادة اللتزام
عالـ بالمبي  سقط حقو في طمب إبطاؿ البي  بدعو، عدـ العمـ بو، أما إذا لـ يكف عالما وقت البي  بكؿ 

 يحؽ لو طمب إبطاؿ العقد.فىذه األوصاؼ 

بطاؿ العقد لعدـ العمـ الكافي بالمبي  ينبغي ولبياف حدود العبلقة بيف مخالفة         االلتزاـ باإلعبلـ وا 
بيف اإلبطاؿ لعدـ العمـ الكافي  العبلقة( اثـ أوالالجزاء المترتب عمى عدـ العمـ ) تسميط الضوء عمىبداية 

 مضموف أف يكوف، وأخيرا يقتضي المقاـ التطرؽ إلى ضرورة (ثانياواإلبطاؿ لمخالفة االلتزاـ باإلعبلـ )
  .( اثالث)م  فكرة الحؽ في الرجوع عف التعاقد متفقا   352نص المادة 

 أوال: الجزاء المقرر عند عدم العمم الكافي بالمبيع

إف جزاء عدـ العمـ الكافي بالمبي  ىو البطبلف النسبي، أي أف العقد يكوف قببل لئلبطاؿ لمصمحة        
عند عدـ تعييف المحؿ في عقد البي  الذي يجعؿ العقد المشتري وبالتالي فيو يختمؼ عف الجزاء المقرر 

باطبل بطبلنا مطمقا وىو ما يحوؿ دوف قياـ العقد أصبل، في حيف أف عدـ عمـ المشتري بالمبي  عمما 

                                                           
ال  94المادة  -1 مف التقنيف المدني الجزائري: "إذا لـ يكف محؿ االلتزاـ معينا بذاتو، وجب أف يكوف معينا بنوعو، ومقداره وا 

 كاف العقد باطبل...".
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كافيا ال يمن  مف انعقاد العقد صحيحا منتجا آلاثاره بيف أطرافو، إال أف يحكـ بإبطالو بناء عمى طمب 
 المشتري إف أراد ذلؾ.

ذا كاف الفقو متفقا عمى قابمية العقد لئلبطاؿ كجزاء لعدـ العـ الكافي بالمبي  فإف الخبلؼ كاف         وا 
حوؿ شرط العمـ الكافي ومد، صمتو بنظرية الغمط وأاثره عمى مد، تميز دعو، اإلبطاؿ لعدـ العمـ الكافي 

مـ الكافي بالمبي  تطبيقا لنظرية عف دعو، اإلبطاؿ لمغمط، حيث ير، الرأي األوؿ الذي يعتبر في شرط الع
الغمط، أف عدـ توافر ىذا العمـ يعد غمطا في صفات المبي  الجوىرية ويترتب عميو قابمية العقد لئلبطاؿ 
حيث يتضمف عدـ العمـ قرينة بسيطة عمى وقوع المشتري في الغمط، ألف المشتري الذي لـ يعمـ بالمبي  

 .1بإاثبات ىذا الغمط فعبليفترض أنو قد وق  في غمط دوف أف يمـز 

أما الرأي الاثاني وىو الرأي الراجح في الفقو المصري، فإنو  يذىب إلى القوؿ بأنو يجب النظر إلى        
إبطاؿ البي  لعدـ العمـ بالمبي  استقبلال عف أحكاـ الغمط، إذ يكفي لئلبطاؿ بسبب عدـ العمـ أف يقـو 

د عدـ العمـ في ىذه الحالة يخولو الحؽ في طمب اإلبطاؿ دوف المشتري بإاثبات أنو لـ يعمـ بالمبي  فمجر 
 .أف تتوافر شروط الغمط

مف التقنيف المدني المصري، وتقابميا  419كما ذىب أنصار ىذا الرأي إلى القوؿ بأف المادة         
مف التقنيف المدني الجزائري ال تتضمف قرينة عمى الغمط، بؿ تتضمف حكما موضوعيا  352المادة 

مضمونو ضرورة أف يكوف المشتري عمى عمـ كاؼ بالمبي  حيث يجوز لو أف يطالب بإبطاؿ البي  إذا لـ 
 .2يتوافر عمى ىذا العمـ، ولو لـ يق  في أي غمط أي حتى لو وجد المبي  كما تصوره

ف كاف ىناؾ تشابو في الجزاء المقرر لعدـ عمـ المش        تري وتعميقا عمى ما سبؽ يمكف القوؿ أنو وا 
بالمبي  عمما كافيا، والجزاء المقرر لتعيب إرادة المتعاقد نتيجة الغمط، وىو قابمية العقد لئلبطاؿ لمصمحة 
المشتري أو المتعاقد الذي وق  في المغط، إلى أف ىناؾ اختبلفا واضحا بينيما حيث ال يشترط لقياـ 

غمط، فبل يكمؼ بإاثبات شروطو  أي أف المشتري بطمب إبطاؿ العقد لعدـ العـ الكافي بالمبي  أف يق  في 
عدـ عممو يتعمؽ بصفة جوىرية في الشيء المبي  واتصاؿ ىذا الغمط بالمتعاقد اآلخر، لذلؾ يجب النظر 

                                                           
 .278، صمرج  سابؽ ،عمر محمد عبد الباقي -1
 .110، ص1970، المكتب المصري الحديث لمطباعة والنشر، اإلسكندرية، عقد البيع والمقايضةف فرج، توفيؽ حس -2
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إلى إبطاؿ العقد لعدـ العمـ الكافي بالمبي  بصفة مستقمة عف أحكاـ الغمط، فيستطي  المشتري في ىذه 
 دـ عممو بالمبي .الحالة المطالبة بإبطاؿ البي  بإاثبات ع

 بين قابمية العقد لإلبطال لعدم العمم الكافي واإلبطال لمخالفة االلتزام باإلعالم    العالقةثانيا: 

إف قياـ البائ  قبؿ إبراـ العقد بتقديـ كؿ المعمومات التي تتعمؽ بخصائص الشيء المبي  وبكؿ        
ال يتمكف المشتري مف معرفة ذلؾ بوسائمو أوصافو األساسية بصفة دقيقة وكاممة وموضوعية حينما 

الخاصة، يماثؿ تنفيذا لبللتزاـ باإلعبلـ لمصمحة المشتري بالبيانات األساسية لتنوير رضاه فيما يتعمؽ 
 .بالعممية العقدية

وىو ما أد، ببعض الفقو المصري إلى اعتبار شرط العمـ الكافي بالمبي  تطبيقا تشريعيا نموذجيا         
ف كاف ذلؾ يتعمؽ بالمعمومات التي تتصؿ بمحؿ العقد، إذ أف نطاؽ  ،1قبؿ التعاقدي باإلعبلـلبللتزاـ  وا 

شمؿ خصائص الشيء المبي  يالمعمومات الواجب اإلدالء بيا تنفيذا لبللتزاـ باإلعبلـ يعد أوس  نطاقا إذ 
ي كؿ ما يتعمؽ بظروؼ واألخطار المحتممة عند استعمالو، وكذا شروط البي  واألسعار وحدود المسؤولية أ

التعاقد، باإلضافة إلى ذلؾ فإف طمب اإلبطاؿ لعدـ العمـ الكافي بأوصاؼ المبي  يخص عقد البي  طبقا 
إال إف ذلؾ ال يمن  مف توسيعو إلى باقي عقود االستيبلؾ الذي يعد عقد البي  واحدا  352لنص المادة 

 .2منيا

 الرجوع عن العقد مع خيار 352ضرورة اتفاق مضمون المادة ثالثا: 

يماثؿ الحؽ في الرجوع عف العقد، إمكانية المتعاقد بعد إبراـ العقد عمى المفاضمة أو االختيار بيف        
  خيار الرجوع تماشيا م  فكرة الخيارات في الفقو اإلسبلمي  أيضاويطمؽ عميو  ،ي فيو أو الرجوع عنوضالم

نفراد بنقض العقد والتحمؿ منو، دوف توقؼ ذلؾ عمى إرادة الحؽ بأنو سمطة أحد المتعاقديف باال ىذا ويعرؼ
وياثبت الحؽ في الرجوع باإلرادة المنفردة لمف تقرر لمصمحتو دوف الحاجة لمجوء لمقضاء  ،3الطرؼ األخر

                                                           
نزيو محمد ، 500خالد جماؿ أحمد، مرج  سابؽ، صوأنظر كذلؾ: ،279مرج  سابؽ، ص ، عمر محمد عبد الباقي -1

  ،278الصادؽ الميدي، مرج  سابؽ، ص
 .296حامؽ ذىبية، مرج  سابؽ، ص -2

الدسوقي إبراىيـ أبو الميؿ، المصادر اإلرادية لبللتزاـ العقد ، نقبل عف :  768د عمر عبد الباقي، مرج  سابؽ، صمحم -3
 .274، ص1995واإلرادة المنفردة والتصرؼ القانوني، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة األولى، 
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ودوف اشتراط موافقة الطرؼ األخر أما عف طبيعتو القانونية فإف الرأي الراجح في الفقو يعتبره مكنة قانونية 
 .1احبيا القدرة عمى إحداث أاثر قانوني بإرادتو المنفردةتتيح لص

المعدؿ والمتمـ لمقانوف رقـ  18/09مف القانوف رقـ  19وقد عرفو المشرع الجزائري في المادة        
المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقم  الغش بقولو:" العدوؿ ىو حؽ المستيمؾ في التراج  عف اقتناء  09/03

ب، لممستيمؾ  الحؽ في العدوؿ عف اقتناء منتوج ما ضمف احتراـ الشروط التعاقدية منتوج ما دوف وجو سب
ودوف دف  مصاريؼ إضافية، تحدد شروط وكيفيات ممارسة الحؽ في العدوؿ وكذا آجاؿ قائمة المنتوجات 

 المعنية عف طريؽ التنظيـ".  

القانوف ماثؿ البي  عمى شرط  في اتفاؽ الطرفيف أو نص في إماوتتماثؿ مصادر الحؽ في الرجوع       
       ما يعرؼ بخيار الرؤية إطارىذا الحؽ في  اإلسبلميةالتجربة والتعاقد بالعربوف، كما عرفت الشريعة 

لخيار  إعماالالحؽ في الرجوع عف العقد  رآهلممتعاقد عمى شيء لـ يره، متى يمنح ىذا الحؽ حيث 
بو ومعرفتو بما يعود  اإلحاطةما يحقؽ مالرضا بمحؿ العقد التأكد مف تماـ  يالرؤية، والدواف  لشرعيتو ى

مف نف  وما يبذلو في سبيؿ ذلؾ، لقولو صمى اهلل عميو وسمـ " مف اشتر، شيئا لـ يره فمو الخيار إذا عميو 
والمراد بالرؤية في ىذا المقاـ ليس مشاىدة محؿ العقد بالبصر فقط، بؿ تعني إدراؾ الشيء بالحس  ،2رآه"

 .ولالمناسب 

 محددة زمنية فترة خبلؿ يمارس بحيث مؤقت، حؽ بأنو األصؿ بحسب الرجوع حؽ يتميز وبيذا       
نياءو  المعامبلت ارر استق ضرورة م  ىشامتت  يجب ومدة الخيار ،العقد وجود تصاحب التي التيديد حالة ا 

في  والمتماثمة الرجوع ؽح عمى النص يقتضييا التي الحماية توفير مف التأكد ىما اعتباريف عمى تقـو أف
 خرآلا الطرؼ مصمحة واالعتبار الاثاني عمييا، اتفؽ أو الحماية، لو تقررت لمف يالمترو و  السميـ الرضا
 .3التعاقد وألمر لموقفو القانوني راراالستق مصمحتو   فم    الذي

                                                           
  .111أبو الميؿ، مرج  سابؽ، ص، نقبل عف  الدسوقي إبراىيـ 771محمد عمر عبد الباقي، مرج  سابؽ، ص -1
، مشار إليو في 9أخرج ىذا الحديث، الدار قطني في سننو، نصب الراية ألحاديث اليداية ، دار الحديث، ج الراب ، ص -2

 .841عمر محمد عبد الباقي، مرج  سابؽ، صمرج ،
263، مرج  سابؽ، صالتوازن العقدي عند نشأة العقدعسالي عرعارة،  - 3  
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حيث أنو ميما الضمنية لممتعاقد،  اإلرادةاحتراـ  إلى األمرحقيقة  الرؤية في في الحؽوييدؼ        
درجة معرفتو بالرؤية  إلىال تصؿ  فإنيالمحؿ العقد  اآلخرالذي يقدمو الطرؼ بمغت درجة الوصؼ 

مستيمؾ بكؿ المعمومات والتوضيحات ال بإمدادلتحقيؽ الرضا التاـ بالعقد، حيث يمتـز البائ  في ىذه الحالة 
رع تسخاصة في ظؿ ال حمائية لممستيمؾالمبي ، لذلؾ يعتبر خيار الرؤية وسيمة  يءالتي يستمزميا الش

مقومات عدـ التوازف الذي طرأ عمى العبلقات  يتزايد وتنام الذي صاحبالعقد  إبراـ فيوعدـ التأني 
 .العقدية في العصر الحديث

التي تتيح  األسبابحوؿ أوصاؼ السم  والخدمات سببا مف  باإلعبلـ اإلخبلؿفيعتبر عنذئد         
الحكـ القانوني  إعطاءجاء قاصرا عف  352ف نص المادة أ يمكف القوؿ ف العقد، لذلؾع علممستيمؾ الرجو 

 ليذا األخيرالمستيمؾ عالما بأوصاؼ المبي  بأف جعؿ المناسب في حالة عدـ قياـ البائ  بدوره في جعؿ 
 تمكيف المستيمؾ مف الرجوع عف العقد ىو في ىذه الحالة األصحالعقد، ولكف  إبطاؿالحؽ في طمب 
، بما أف الحؽ في الرجوع ىو مكنة قانونية كفميا المشرع لممستيمؾ دوف النظر باإلبطاؿوليس المطالبة 

اتفاؽ الطرفيف، وبعيدا عف مجاالت التفاوض التي غالبا ما تكوف في صالح البائ  الميني مما يفقد  إلى
 القانوف. العقد توازنو وعدالتو، وىو ما يعد ماثاال لمشروط التعسفية الممنوعة بنص

لماموعدـ عممو  بسببويتفؽ خيار الرؤية م  تحقيؽ حماية موضوعية لممستيمؾ         بظروؼ  وا 
خاصة في ظؿ التطور  ذلؾ لحاجاتو، مبلئمةالحد الذي ال يستطي  معو الوقوؼ عمى مد،  إلىالتعاقد 

حاطة بخصائصيا والمنتوجات مما يجعؿ مف المتعذر عمى المستيمؾ اإل اإلنتاجالذي عرفتو وسائؿ 
 .ومكوناتيا بشكؿ يؤاثر عمى رضاه بالعقد الذي قد ال يعبر عف ىذه الحاجات

 إقباؿف ألبوصفو أحد عيوب التراضي،  لذلؾ يمكف تأسيس خيار الرؤية عمى فكرة الغمط         
ف إالمستيمؾ عمى شراء سمعة لـ يرىا معتقدا أنيا ذات خصائص ومواصفات محددة ىو راغب فييا، ف

، لذلؾ يمكف القوؿ أف وجو الحماية الذي 1بعد العقد غير ذلؾ فبلبد أنو وق  في غمط ما رآىادىا حيف وج
ممتعاقد ل تيحتي تال  352 نص المادة فيالرجوع عف التعاقد يختمؼ عما جاء بو القانوف  يقره الحؽ في 

الحؽ في  ى القضاء عمى عكس وذلؾ بالمجوء إل ،العقد إبطاؿالمبي   الذي لـ يتحقؽ لو العمـ الكافي حوؿ

                                                           
 .845ر عبد الباقي، مرج  سابؽ، صمحمد عم - 1
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يمتـز مف تقرر لمصمحتو الخيار بحسب األصؿ تقديـ أسباب الرجوع عف  الو  ،الرجوع الذي ال يشترط ذلؾ
 .العيوبالعقد الذي يمتـز فيو المتعاقد بإاثبات أف إرادتو قد شابيا عيب مف  إبطاؿالتعاقد بخبلؼ 

التعاقد يوفر لممستيمؾ عدـ ارتباطو النيائي بالعقد  ف الحؽ في الرجوع عفإسبؽ ف استنادا إلى ما       
  بعد اكتماؿ رضاه الكامؿ بو بناء عمى االلتزاـ باإلعبلـ الذي يق  عمى عاتؽ الميني إالالذي أبرمو، 

 الحؽ جزاءا ماثاليا لئلخبلؿ بيذا االلتزاـ.ممارسة ىذا عد تلذلؾ 

 المطمب الثـــــــــــاني 

 االلتزام باإلعالم من خالل نظرية الضمـــــانإلخالل بلالجـزاء المقرر 

يعد الحؽ في الضماف  وخاصة ضماف العيوب الخفية وسيمة فعالة لصالح المستيمؾ تؤدي بشكؿ        
مباشر إلى إلزاـ الميني البائ  بتقديـ مبي  خاؿ مف العيوب، ويماثؿ االلتزاـ باإلعبلـ في مجاؿ التعامؿ بيف 

ميما في لفت انتباه ىذا األخير إلى ما قد يوجد في الشيء محؿ العقد مف  المستيمؾ والميني عامبل
عيوب خفية مما يكفؿ لو اإلقباؿ عمى التعاقد وىو عمى بينة بمزايا العقد وعيوبو، فيبقى لبللتزاـ باإلعبلـ 

 ظاىرة.دائما دورا وقائيا نظرا لما يترتب عميو مف تبصير لمف في يرغب في إبراـ العقد بالعيوب غير ال

الشيء في وبالتالي فإف المديف الذي يخؿ بالتزامو باإلعبلـ وال يكشؼ لدائنو عف العيوب الكائنة        
الشيء المبي  يمتـز في  عمىبالحقوؽ والتكميفات العينية والشخصية المقررة  ال يعممومحؿ التعاقد، أو 

ائري أحكاـ الضماف في القانوف المدني مواجيتو بالضماف، وأقرت مختمؼ التشريعات ومنيا التشري  الجز 
 (.الفرع الثاني)أخر، (، وفي القوانيف المتعمقة بحماية المستيمؾ مف جية الفرع األولمف جية )

 إلى نظرية الضمان في القواعد العامة االفرع األول: الجزاء المقرر لإلخالل بااللتزام باإلعالم استناد

ضماف نظرية خبلؿ  مفو ( أوال) مف جية ضماف العيوب الخفية يةنظر ىذا الجزاء مف خبلؿ  يتحدد       
 (.ثانيا)مف جية اثانية التعرض 

 خالل بااللتزام باإلعالم استنادا إلى نظرية ضمان العيوب الخفيةلإلأوال: الجزاء المقرر 

ذا أخؿ يفرض القانوف عمى البائ  اإلفصاح لدائنو المشتري عف العيوب الخفية لمشيء المبي ، فإ       
 أفب تقضيمف التقنيف المدني التي  379بواجبو ىذا فإنو يمتـز في مواجيتو بالضماف طبقا لنص المادة 
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ممزما بالضماف إذا لـ يشتمؿ المبي  عمى الصفات التي تعيد بوجودىا وقت التسميـ إلى  يكوف البائ 
. فيكوف البائ  ضامنا ليذه المشتري أو إذا كاف بالمبي  عيب ينقص مف قيمتو، أو مف االنتفاع بو..

غير أف البائ  ال يكوف ضامنا لمعيوب التي كاف المشتري عمى عمـ  ،العيوب ولو لـ يكف عالما بوجودىا
   بيا وقت البي ، أو كاف في استطاعتو أف يطم  عمييا لو أنو فحص المبي  بعناية  الرجؿ العادي...

 لعيوب الخفية وىي: المادة نستنتج شروط ضماف ا مضموف ىذه مف خبلؿ و 

 :أن يكون العيب خفيا غير معموم لدى المشتري وقت البيع -2

ذلؾ مف  شؼمف شروط العيب الموجب لمضماف، أف يكوف خفيا أي غير معموـ لممشتري ويست        
أف البائ  ال يكوف ضامنا لمعيوب التي كاف المشتري عمى عمـ بيا وقت بالتي تقضي  379/2نص المادة 

ويعتبر كذلؾ إذا لـ يكف في استطاعة  ،نو يقصد بخفاء العيب أال يكوف ظاىرا وقت البي وم ،البي 
 .المشتري أف يتبينو إذا ما بذؿ في سبيؿ ذلؾ عناية الرجؿ المعتاد

فيذا ال   ذلؾ إذا كاف المشتري عالما بالعيب فإنو يكوف ظاىرا، أما إذا كاف ال يعمـ بو تأسييا عمى و       
بؿ قد يكوف ظاىرا إذا كاف مف الممكف تبينو مف فحص الشيء المبي ، وبمعنى آخر فإف  يعني أنو خفي،

وفي ىذه الحالة يعفى البائ  مف ضماف  ،العيب الخفي ىو الذي لـ يكف في استطاعة المشتري العمـ بو
 .1العيب الظاىر بما أف المشتري قد رضي بالمبي  وىو معيب وقت إبراـ العقد

ب القضاء الفرنسي إلى القوؿ بأف العيب الظاىر ىو ما يمكف أف يكشفو الرجؿ وفي ذلؾ ذى       
 .2والدراية متوسط العناية أي الرجؿ الذي يتمت  بدرجة متوسطة مف الخبرة

كما أف محكمة النقض المصرية ذىبت إلى القوؿ بأف العيب في المبي  يعتبر خفيا متى كاف        
أف يعممو، أو إذا لـ يكف مف الممكف اكتشافو بالفحص المعتاد الذي  المشتري غير عالـ بو وال يستطي 

 .3وفحصا معينا ال يتوفراف في المشتري  تعارؼ الناس عمى القياـ بو، كأف يتطمب خبرة خاصة

                                                           
 .532عمر محمد عبد الباقي، مرج  سابؽ، ص -1

2 -  Bordeaux, 17 janvier, 1950, D., 1950. Somm., 29.                                                                                                                                                                                                           

، مجموعة القواعد القانونية 28/2/1985بتاريخ  1674الطعف رقـ  ، محكمة النقض المصرية،نقض مدني مصري -3
  .1985لمحكمة النقض المصرية ، المجمد الاثاني في المواد المدنية واإلاثبات، 
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انطبلقا مما سبؽ بيانو يتضح أف معيار تقدير خفاء العيب ىو معيار موضوعي ال يتعمؽ بذات         
ن ما ينظر إليو مف وجية نظر عامة الناس بغض النظر عف إمكانيات المشتري في الشخص المشتري، وا 

، لذلؾ فإف األخذ بيذا المعيار ال يحقؽ أي قدر مف الحماية لممستيمؾ في مواجية  األضرار 1اكتشافو
-مف حيث العمـ و المعرفة  -الناتجة عف المنتوجات المعيبة  في ظؿ العبلقات التعاقدية غير المتوازنة 

 .التي تربطو بالميني المحترؼ
لذلؾ بات مف الضروري االعتداد بالمعيار الذاتي لتقدير خفاء العيب الذي يعتمد عمى صفات         

المستيمؾ و ما لديو مف معمومات فنية  تمكنو مف معاينة المبي   وكشؼ عيوبو خاصة في مواجية 
وفي ىذا اإلطار يعد تدخؿ الميني وكشفو لعيوب  المنتوجات الحدياثة ذات التكنولوجيا العالية والمعقدة،

 منتجاتو بإعبلـ المستيمؾ بيا وسيمة لموقاية مف أخطارىا، وسببا لعدـ رجوع المستيمؾ عميو بالضماف.
 :أن يكون العيب موجودا وقت تسميم المبيع لممشتري -2

       مستمزمات العدالة إف االعتداد بوقت التسميـ العتبار العيب موجبا لمضماف ىو ما يتفؽ م        
إذ ليس مف العدالة أف يدخؿ الشيء المبي  في ضماف المشتري وىو ال يزاؿ تحت يد البائ ، وفي ىذا 

إلى القوؿ بأف وجود عيب في المبي  ال يعدو في حقيقتو إال أف يكوف تخمفا  2اإلطار ذىب بعض الفقو
 لصفة مف الصفات الجوىرية فيو وىي صفة السبلمة.

 ن العيب مؤثرا :أن يكو -3
ويعني ذلؾ أف ينقص العيب مف قيمة الشيء المبي  أو مف درجة االنتفاع التي يرجوىا المشتري         

مف ورائو، وقد حدد المشرع الجزائري المقصود بالعيب المؤاثر بأنو ذلؾ الذي ينقص مف قيمة المبي  أو 

                                                           
 حكـ القانوف ظاىرا متى كاف يدركوذىبت محكمة النقض المصرية إلى القوؿ بأف:" العيب يعتبر في  وفي ىذا المعنى -1

األنظار شخصيا يتفاوت بتفاوت المستو، ف الفطف اليقظ ولو لـ يكف في متناوؿ غيره، فميس معيار الظيور في العيب معيارا
محكمة النقض  نقض مدني مصري،لمنتبو لؤلمور"، مقدر بمستو، الشخص الفطف ا مختمفة بؿ ىو معيار متعيف بذاتو،

  األوؿ، مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض المصرية، الجزء 1974/ 04/12، بتاريخ 95رقـ الطعف  المصرية،
1974        .  . 

 1987، رسالة دكتوراه، جامعة عيف شمس، مصر، المسؤولية المدنية لمبائع المينياثروت فتحي إسماعيؿ،  -2
 .187ص
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أو تظير مف طبيعة الشيء أو الغرض الذي  ينقص مف نفعو بحسب الغاية المقصودة منو كما يبينيا العقد
 .1أعد لو

مف خبلؿ ما سبؽ يمكف القوؿ بأف البائ  لو قاـ بالتزامو بإعبلـ المشتري بوجود العيب، فإف        
إلى القوؿ بأف البائ  ال  2المشتري يصبح عالما بو وال يكوف العيب خفيا بالنسبة إليو، ويذىب بعض الفقو

ذاتو، ولكنو يسأؿ ألنو لـ يقـ بالكشؼ عف العيب قبؿ التعاقد، فالجزاء ال يوجو يسأؿ عف العيب في حد 
إلى العيب بؿ إلى الخفاء الذي يكتنؼ ىذا العيب أي عدـ إعبلـ المشتري بو، ومنو إذا توافرت الشروط 

ومف اثـ الرجوع عميو بدعو، ضماف العيب  3السابقة عمى المشتري أف يخطر البائ  في الوقت المناسب
 مف التقنيف المدني وذلؾ في حالتيف: 376طبقا لنص المادة 

إذا بمغت خسارة المشتري قدرا لو عممو لما أتـ العقد أي إذا كاف العيب كبيرا، عندئذ   :الحالة األولى- 
ولو أف يطالب ىذا  ،يكوف المشتري مخيرا بيف رد المبي  المعيب م  االنتفاع الذي حصؿ عميو إلى البائ 

وبيف استبقاء المبي  م  المطالبة بالتعويض عما أصابو مف  3754لمبالغ المبينة في المادة األخير با
 ضرر بسب العيب .

                                                           
 مف التقنيف المدني الجزائري. 379نظر المادة أ -1
103محمد إبراىيـ دسوقي، مرج  سابؽ،  - 2  
مف التقنيف المدني. 381، 380  أنظر: فيما يتعمؽ باإلخطار المادتيف -3  
في حالة مف التقنيف المدني عمى ما يمي: " 375أحاؿ المشرع إلى الجزاء الخاص بضماف التعرض حيث تنص المادة  -4

 نزع اليد الكمي عف المبي  فمممشتري أف يطمب مف البائ  :
 ؛قيمة المبي  وقت نزع اليد -
 ؛قيمة الاثمار التي ألـز المشتري بردىا إلى المبلؾ الذي نزع يد المشتري عف المبي  -
  ف البائ  سيء النيةالمصاريؼ النافعة التي يمكنو أف يطمبيا مف صاحب المبي ، وكذلؾ المصاريؼ الكمالية إذا كا -

جمي  مصاريؼ دعو، الضماف ودعو، االستحقاؽ باستاثناء ما كاف المشتري  يستطي  أف يتقيو منيا لو أعمـ البائ  بيذه 
 ؛373الدعو، األخيرة طبقا لنص المادة 

ـ المشتري وبوجو عاـ تعويضو عما لحقو مف الخسائر وما فاتو مف كسب بسب نزع اليد عف المبي ، كؿ ذلؾ ما لـ يق -
 دعواه عمى طمب فسخ البي  أو إبطالو".
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إذا كانت خسارة المشتري لـ تبمغ القدر المذكور في الحالة األولى، أي أف العيب لـ  : الحالة الثانية- 
ض عما أصابو مف ضرر بسب العيب يكف مؤاثرا بصفة كبيرة فميس لممشتري سو، مطالبة البائ  بالتعوي

 وفؽ القواعد العامة.

ف أحكاـ ضماف العيوب الخفية في القانوف المدني رغـ ما ليا مف أىمية فإنيا تظؿ قاصرة عف أ إال      
 توفير حماية ناجعة لممستيمؾ وذلؾ لؤلسباب التالية: 

في المطالبة صعوبة الحصوؿ عمى الضماف في ظؿ وجود شروط تصعب مف ميمة المستيمؾ  -
 بالضماف واالستفادة منو ومف بيف ىذه الشروط وجود عيب يؤاثر في وظيفة الشيء المبي .

رف  دعو، ضماف العيوب الخفية مقيدة بمدة قصيرة جدا، تضي  معيا فرصة المجوء إلى القضاء  -
 .1خاصة وأنيا تبدأ مف تسمـ المبي  بغض النظر عف عمـ المشتري بالعيب

سبب اآلاثار التي يخمفيا العيب بالشيء المبي  والتي تتماثؿ أساسا في اإلنقاص أف التعويض يكوف ب -
مف قيمتو أو مف درجة االنتفاع بو بحسب الغرض المقصود منو، دوف النظر إلى ضماف الصفات 
الخطرة في األشياء المبيعة، خاصة م  التطور التكنولوجي الذي صاحب إنتاج السم  وتقديـ الخدمات 

إلزاـ المنتج أو الصان  بضماف أمف وسبلمة المستيمؾ عند حيازة ىذه المنتوجات الذي يستوجب 
 واستعماليا.

قد يكوف الشيء المبي  خاليا مف أي عيب وآمف في حيازتو واستعمالو، ولكنو جاء مخالفا لممواصفات  -
 التي اشترطت في العقد، عمى نحو يجعمو غير صالح لبلستعماؿ المرغوب فيو.

العيوب الخفية تستيدؼ أساسا ضماف الجدو، االقتصادية لممبي  إذ لـ تتح لممشتري  أف أحكاـ ضماف -
وقت اثبوت العيب سو، إحد، الدعوييف، إما دعو، الفسخ التي يتخمص بيا المشتري مف المبي  
ما دعو، إنقاص الاثمف إلعادة التوازف بيف المبي   ويسترد الاثمف في حالة ما إذا كاف العيب جسيما، وا 

 ب وبيف الاثمف في حالة ما إذا كاف العيب بسيطا، باإلضافة إلى المطالبة بالتعويض.المعي
  مف حيث شرط خفاء العيب فإنو ال يحقؽ أي حماية لممستيمؾ إزاء األضرار الناتجة عف تعيب -

حترفيف المنتجات الحدياثة، والتي تتمت  بقدر كبير مف التكنولوجيا األمر الذي يؤدي بالمنتجيف والبائعيف الم

                                                           
  دكتوراهال  مقدمة لنيؿ شيادة أطروحة  -مقارنةدراسة - اإلطار القانوني لاللتزام بالضمان في المنتوجات حساني عمي، -1

     .74ص، 2012-2011بكر بمقايد، تممساف، السنة الجامعية،  أبيجامعة  كمية الحقوؽ،
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أف يكونوا حريصيف عمى عدـ إظيار عيوب منتجاتيـ أماـ المستيمكيف خشية التمسؾ بوجود عيب في إلى 
 .و استرداد جزء مف الاثمف فيما بعدالمبي  قد يؤدي إلى فسخ العقد أ

 أف أحكاـ الضماف تقتصر عمى عقد البي  المتعمؽ بالسم  دوف الخدمات، م  أف ىذه األخيرة أصبحت -
 لعصر الحديث أكاثر رواجا مف السم .ا  في 
إمكانية تممص البائ  مف الضماف بسبب االتفاؽ عمى إنقاصو أو إسقاطو، وبما أف عقود االستيبلؾ  -

ويفوت عمى المستيمؾ المزايا التي  تتسـ بتفوؽ الميني وىيمنتو عمييا فإف ذلؾ االتفاؽ يكوف في مصمحتو
نية البائ  لتعطيؿ شروط اإلعفاء مف الضماف أمر متعذر توفرىا نظرية الضماف، كما أف إاثبات سوء 

 .1الحصوؿ

أماـ أسباب القصور المذكورة آنفا لنظرية ضماف العيوب الخفية في القانوف المدني في توفير        
حماية المستيمؾ فقد كرست مختمؼ التشريعات ومنيا التشري  الجزائري أحكاـ خاصة لمضماف في القوانيف 

 الحقا . عرضوماية المستيمؾ وىو ما سوؼ يتـ المتعمقة بح

 ضمان التعرض خالل بااللتزام باإلعالم استنادا إلى نظريةلإلالجزاء المقرر  ثانيا:

ال يكفي أف يقوـ البائ  بتسميـ الشيء المبي  إلى المشتري باألوصاؼ المتفؽ عمييا في عقد البي         
رض، حيث يجب أف يعمـ المشتري بالحقوؽ المترتبة عمى يضمف لو التع بؿ يجب باإلضافة إلى ذلؾ أف

ف الغير أو يكوف الشيء المبي  محؿ تكاليؼ عينية مالمبي ، كأف يتعرض مستقببل لخطر االستحقاؽ 
  وحقوؽ ارتفاؽ.

ويتماثؿ ىذا الضماف في وجوب امتناعو عف التعرض لممشتري في وض  يده عمى المبي ، ودف         
وتختمؼ جسامة التعرض الذي يق   ،المشتري إذا انتيى التعرض باستحقاؽ المبي  تعرض الغير وتعويض

عمى المشتري باختبلؼ طبيعة المنازعة الحاصمة، ألف المتعرض قد يقصد بتعرضو تاثبيت حؽ لو عمى 
و البائ   ، المبي  دوف حرماف المشتري مف الممكية، كما قد يذىب في تعرضو إلى حد ادعاء ممكية المبي 

 .2ـز عبلوة عمى ضماف فعمو الشخصي بضماف فعؿ الغير ولممشتري إلزامو بدف  تعرض ىذا الغيرمم

                                                           
 .124مرج  سابؽ، ص، عقد االستيالك في التشريع الجزائريلديف، عياض محمد عماد ا -1
 .72مرج  سابؽ، ص حساني عمي، -2
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ويمـز القانوف البائ  بضماف عدـ التعرض لممشتري في االنتفاع بالشيء المبي  سواء كاف التعرض        
: "يضمف البائ  مف التقنيف المدني بقوليا 371مف فعمو أو مف فعؿ الغير، وذلؾ ما نصت عميو المادة 

عدـ التعرض لممشتري في االنتفاع بالمبي  كمو أو بعضو، سواء كاف التعرض مف فعمو أو مف فعؿ الغير 
يكوف لو وقت البي  حؽ عمى المبي  يعارض بو المشتري، ويكوف البائ  مطالبا بالضماف، ولو كاف حؽ 

 .فسو"ذلؾ الغير قد اثبت بعد البي  وقد آؿ إليو ىذا الحؽ مف البائ  ن
باستقراء النص السابؽ نستنتج أف البائ  ممـز بإعبلـ المشتري بالحقوؽ التي قد تاثقؿ الشيء          

عمى سبيؿ الماثاؿ، أو استحقاؽ الشيء المبي  مف قبؿ  1المبي  في المستقبؿ كحقوؽ االرتفاؽ غير الظاىرة
ضماف التعرض   ويعتبر بذلؾ ،روط أخر،الغير والتي لو عمـ بيا المشتري لما أبـر العقد أو أنو يبرمو بش

 2ماثؿ ضماف العيوب الخفية جزاء لمخالفة االلتزاـ باإلعبلـ الممقى عمى عاتؽ البائ  لمصمحة المشتري
ويعتبر الجزاء الناتج عف إخبلؿ البائ  بواجبو باإلعبلـ حوؿ الحقوؽ المترتبة عمى الشيء المبي   نفسو 

 .3خفيةضماف العيوب ال عندالجزاء المطبؽ 
 المقرر لإلخالل بااللتزام باإلعالم استنادا إلى نظرية الضمان في القواعد الخاصة الفرع الثاني: الجزاء

أحكاـ القانوف المدني كانت قاصرة عمى   سبؽ القوؿ أف نظرية الضماف التي أقرىا المشرع في ظؿ       
صاحب إنتاج السم  والخدمات التي توفير الحماية لممستيمؾ خاصة في ظؿ التطور التكنولوجي الذي 

أصبحت في غالبيا أكاثر خطورة وتعقيدا مما كانت عميو، لذلؾ كرس المشرع أحكاـ جديدة لمضماف في 
 .القوانيف المتعمقة بحماية المستيمؾ

المتعمؽ  09/03مف القانوف رقـ  138وىو ما يسمى بالضماف القانوني، حيث نصت عميو المادة         
تيمؾ وقم  الغش بقوليا: "يستفيد كؿ مقتف ألي منتوج سواء كاف جيازا أو أداة أو آلة أو عتاد بحماية المس

 أو مركبة أو أي مادة تجييزية مف الضماف بقوة القانوف، ويمتد الضماف أيضا إلى الخدمات.
ع يجب عمى كؿ متدخؿ خبلؿ فترة الضماف المحددة، في حالة ظيور عيب بالمنتوج، استبدالو أو إرجا

 اثمنو، أو تصميح المنتوج أو تعديؿ الخدمة عمى نفقتو...".

                                                           
وفي ذلؾ قضت محكمة النقض الفرنسية بأف البائ  يكمؼ بإعبلـ المشتري عف وجود االرتفاقات المستترة وليس المشتري  -1

                                                         .Cass civ., 30 décembre 1940. D. C., 1940  - مف يكمؼ باالستعبلـ عنيا، أنظر:

2- ALISSE ( Jean) , L’obligation de renseignements dans les contrats, Thèse  précitée, p.98.                                                                                                                                                          

 مف التقنيف المدني المذكورتيف سابقا. 376-375أنظر: المادتيف -3
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نستنتج مف خبلؿ نص المادة السابقة أنو يجوز المستيمؾ إذا تبيف لو أف المنتوج الذي اقتناه غير        
صالح لبلستعماؿ أو ترتب عميو خطر بسب التقصير في اإلعبلـ مف قبؿ البائ  المطالبة بالجزاء الذي 

اثـ عرض الجزاء الناتج عف   )أوال(القانوني، الذي يستدعي بداية اإلشارة إلى نطاؽ تطبيقو  يرتبو الضماف
 )ثانيا(. توافر شروطو

 أوال: نطاق تطبيق الضمان القانوني

التزاـ كؿ متدخؿ خبلؿ فترة زمنية معينة، في حالة ظيور عيب  يعرؼ الضماف القانوني  بأنو       
        1ير أو استرجاع اثمنو أو تصميح السمعة أو تعديؿ الخدمة عمى نفقتوبالمنتوج، باستبداؿ ىذا األخ

مف خبلؿ ىذا التعريؼ يتضح أف أساس استحقاؽ المستيمؾ لمضماف ىو العيب الذي يوجد في المنتوج 
 سواء كانت سمعة أو خدمة، إذا ظير ىذا العيب في فترة الضماف المحددة قانونيا.

مضموف العيب، كما ىو محدد في القواعد العامة التي تعرؼ العيب  09/03ـ ولـ يحدد القانوف رق       
بأنو كؿ خمؿ مف شأنو اإلنقاص مف قيمة الشيء محؿ العقد أو مف االنتفاع الذي يرجى منو طبقا لنص 

المحدد لشروط وكيفيات وض   13/3272مف التقنيف المدني، إال أف المرسوـ التنفيذي رقـ  379المادة 
م  والخدمات حيز التنفيذ، جعؿ الضماف قائما عمى عيب عدـ المطابقة وذلؾ مف خبلؿ المادة ضماف الس

منو التي تنص عمى أف: "الضماف المنصوص عميو في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعمقة  03
و فاتورة أو باآلاثار القانونية المترتبة عمى تسميـ سمعة أو خدمة غير مطابقة لعقد البي  )كؿ بند تعاقدي أ

قسيمة شراء أو قسيمة تسميـ أو تذكرة صندوؽ أو كشؼ تكاليؼ أو كؿ وسيمة إاثبات أخر، منصوص 
 عمييا في التشري  والتنظيـ المعموؿ بيما( وتغطي العيوب الموجودة أاثناء اقتناء السمعة أو تقديـ الخدمة".

و عمى أنو: "في إطار تنفيذ مف نفس المرسوـ بنص 04وىو ما أكده المشرع في نص المادة        
الضماف يتعيف عمى كؿ متدخؿ تسميـ المستيمؾ سمعة أو خدمة مطابقة لعقد البي ، ويكوف مسؤوال عف 

 العيوب الموجودة أاثناء تسميميا أو تأدية الخدمة".
 تعميقا عمى النصيف السابقيف يتبيف أف العيب الموجب لمضماف يتماثؿ في تسميـ المستيمؾ منتوجا       

غير مطابؽ لعقد البي  ويعد بذلؾ ىذا األخير معيار لوجود الضماف مف عدمو، بحيث يجب عمى المتدخؿ 
                                                           

09/03مف القانوف رقـ  13/03المادة حسب  - .  1  
خدمات حيز ، يحدد شروط وكيفيات وض  ضماف السم  وال2013سبتمبر  26مؤرخ في  ،13/327مرسـو تنفيذي رقـ  -2

 .2013أكتوبر 2، مؤرخة في 49التنفيذ، الجريدة الرسمية عدد
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مف المرسوـ التنفيذي رقـ  10أف يقدـ لممستيمؾ منتوجا مطابقا لرغباتو المشروعة، وقد تعرض نص المادة 
مف سم  وخدمات، بحيث  المذكور سابقا لمقومات المطابقة التي يجب أف تتوافر في المنتوجات 13/327

 : 1يشكؿ اإلخبلؿ بيا عيبا يوجب الضماف عمى عاتؽ المتدخؿ الميني وىي
يجب أف يكوف المنتوج موضوع الضماف صالحا لبلستعماؿ المخصص لو أي يمبي الرغبة المشروعة  -

با موجبا لممستيمؾ في استخدامو لمغرض الذي أعد لو، فإذا كاف غير صالح ليذا االستخداـ اعتبر ذلؾ عي
 لمضماف وفي ىذه الحالة فإف ىذا العيب يتطابؽ م  العيب الموجب لمضماف في القانوف المدني.

يجب أف يكوف المنتوج موضوع الضماف عند االقتضاء يوافؽ الوصؼ الذي يقدمو الميني وحائزا عمى  -
أف يكوف المنتوج  كؿ الخصائص التي يقدميا ىذا األخير لممستيمؾ في شكؿ عينة أو نموذج ويعني ذلؾ

مطابقا لممواصفات والخصائص التي حددىا الميني بداية، فإذا تخمفت ىذه المطابقة اعتبر ذلؾ عيبا 
 البائ  أف لىإ 379المادة  تشيريوجب الضماف، وىو ما ينسجـ م  الحكـ الوارد في القواعد العامة حيث 

 . تعيد بوجودىا وقت التسميـ... "يكوف ممزما بالضماف إذا لـ يشتمؿ المبي  عمى الصفات التي
يجب أف يكوف المنتوج موضوع الضماف عند االقتضاء يقدـ الخصائص التي يجوز لممستيمؾ أف  -

يتوقعيا بصفقة مشروعة، والتي أعمنيا الميني أو مماثمو عمنا وال سيما عف طريؽ اإلشيار أو الوسـ ألف  
ق  أف يجد فيو كؿ الخصائص التي أعمف عنيا المستيمؾ عندما يقبؿ عمى اقتناء منتوج ما فيو يتو 

ب ىذا المنتوج لمرغبات المتوقعة والمشروعة لممستيمؾ اعتبر ذلؾ مخالفة اللتزاـ جالميني، فإف لـ يست
الميني باإلعبلـ المقدـ عف طريؽ الوسـ واإلشيار مما يمزمو بالضماف نتيجة عدـ مطابقة المعمومات التي 

 سابقتيف.قدميا مف خبلؿ الوسيمتيف ال
المنتوج موضوع الضماف عند االقتضاء عمى جمي  الخصائص المنصوص عمييا في  يتوفريجب أف  -

المتعمؽ بحماية المستيمؾ  09/03مف القانوف رقـ  03/18التنظيـ المعموؿ بو، وىو ما أكدتو المادة 
منة في الموائح وقم  الغش، والتي تشير إلى أف المطابقة تقتضي عرض منتوج يستجيب لمشروط المتض

الفنية ومتطمبات الصحة والبيئة والسبلمة واآلماف التي يحددىا التنظيـ، فإذا أخؿ المتدخؿ بيذه الشروط 
 يعد ذلؾ مف العيوب الموجبة لمضماف.

سابؽ الذكر، أنو يوس  مف الضماف ليشمؿ  13/327مف المرسوـ رقـ  03نستنتج مف نص المادة        
باقتناء السمعة، وخاصة فيما يتعمؽ برزميا وبتعميمات تركيبيا أو بتشغيميا عندما  عيوب الخدمات المرتبطة

                                                           
 .418صو  ،417مرج  سابؽ، ص، عقد االستيالك في التشريع الجزائريعياض محمد عماد الديف،  -1
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أف الضماف القانوني الذي أقره المشرع بموجب قانوف  لذلؾ يمكف القوؿ ،تنجز تحت مسؤولية المتدخؿ
ابقة والذي حماية المستيمؾ كاف نتيجة إخبلؿ المتدخؿ بااللتزاـ بالمطابقة، بالنظر إلى المجاؿ الواس  لممط

حيث يشمؿ عدـ استجابة المنتوجات لمتطمبات الصحة والسبلمة واألمف  09/03كرسو القانوف رقـ 
 .1المتعمقة بيذا المنتوج والتي يتوقعيا المستيمؾ بصفة مشروعة 

  طبيعة المنتوج أو الخدمة  :وتقيـ الرغبة المشروعة لممستيمؾ حسب عدة عوامؿ مف أىميا         
القواعد والمعايير واالستخدامات المتعمقة بو، الوضعية التقنية، المعمومات المقدمة مف  ،تووظيف ،سعره
 .2البائعيف ومقدمي الخدمات، وشروط العقد... ،المنتج
عمى بتركيزه  09/03جانب مفيوـ المطابقة الذي كرسو القانوف رقـ  نو إلىفإ وخبلصة لما سبؽ      

والتنظيمات والرغبات المشروعة لممستيمؾ فإف المرسوـ التنفيذي رقـ  مطابقة المنتوجات لموائح الفنية
وس  مف مضموف المطابقة ليشمؿ مطابقة المنتوج لمعقد أي ما تضمنو العقد مف شروط  13/327

ومعمومات وأوصاؼ خاصة، قدميا الميني عند إبراـ ىذا العقد أو قبؿ ذلؾ تتعمؽ بخصائص المنتوجات 
 اإلشيار أو في الوسـ الذي يرافقيا. والخدمات أعمف عنيا في

قد سار عمى نيج  13/327وبتبنيو عدـ المطابقة كأساس لمضماف يكوف المرسوـ التنفيذي رقـ       
، وقد أيد 19993ماي  25التعميمة األوروبية المتعمقة بالبي  وضماف السم  االستيبلكية المؤرخة في 

دخاليا ضمف قانوف االستيبلؾ، تحت عنواف الضماف  المشرع الفرنسي ذلؾ بتبني التعميمة السابقة وا 
الذي نص عمى أف أساس الضماف ىو عدـ  (Garantie Légale de Conformité)القانوني لممطابقة  
 .4مطابقة السمعة لمعقد

 13/327وبخصوص وقت االعتداد بالعيب فإف المادتيف الاثالاثة والرابعة مف المرسوـ التنفيذي رقـ        
أما فيما يتعمؽ  ،رطتا أف يكوف عيب عدـ المطابقة موجود أاثناء تسميـ السمعة أو تقديـ الخدمةقد اشت

                                                           
 مفيـوكانت تحدد المتعمؽ بضماف المنتوجات والخدمات )الممغى(  90/266مف المرسـو التنفيذي رقـ  3كما أف المادة  -1

 العيب الموجب لمضماف بوصفيف ىما: عدـ صبلحية المنتوج لبلستعماؿ المخصص لو، وكذلؾ وجود خطر في المنتوج.
2 -  CALAIS AULOY (Jean) et TEMPLE ( Henri), Droit de la consommation, Op.cit., p. 203. 

3- Directive 1999/44/ce du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et 

     des  garanties des   biens de consommation, publiée sur ( eur-lex. Europa.eu). 
4- Article L217-4  du code de la consommation français :"Le vendeur livre un bien conforme au contrat et 

répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. 

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de 

l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité". 
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بنطاؽ الضماف القانوني مف حيث األشخاص نجد أف أحكاـ ضماف العيوب الخفية في القانوف المدني 
 تطبؽ عمى كؿ شخص يحمؿ وصؼ المشتري، إال أنو فيما يتعمؽ بالضماف المنصوص عميو في قانوف

 .حماية المستيمؾ نجده يتعمؽ بالمستيمؾ
ىي عبارة تدؿ أف  أنو: "يستفيد كؿ مقتف..." وب تقضي 03/ 09مف القانوف  13المادة  تنصو        

المستفيد مف الضماف يكوف كؿ مقتف بغض النظر عف صفتو كمستيمؾ أـ ال، رغـ أف نفس المادة في 
ؾ مف تنفيذ الضماف المنصوص عميو أعبله..." وبالعودة فقرتيا الرابعة نصت عمى أنو: "يستفيد المستيم

ينص في أحكامو عمى الضماف المقدـ مف الميني أو المتدخؿ   فإنو ،13/327إلى المرسوـ التنفيذي رقـ 
 .1إلى المستيمؾ

مما يفيـ أف الضماف القانوني الخاص يتعمؽ بعقود االستيبلؾ التي تربط بيف الطرفيف المذكوريف        
، وما يؤيد ذلؾ أف قانوف حماية المستيمؾ شرع أصبل لحماية مصمحة ىذا األخير ويعتبر الضماف آنفا

، المتعمقة بالبي  1999وجيا مف أوجو ىذه الحماية، وىو نفس المقتضى الذي تبنتو التعميمة األوربية لسنة 
 .2وضماف السم  االستيبلكية المذكورة سابقا

مف القانوف  13ات المشمولة بالضماف القانوني الخاص فإف المادة أما مف حيث نطاؽ المنتوج        
تنص عمى ىذه المنتوجات بقوليا: "يستفيد كؿ مقتف ألي منتوج سواء كاف جيازا أو أداة أو آلة  09/03

اف بقوة القانوف، ويمتد ىذا الضماف إلى الخدمات"    مأو عتاد أو مركبة أو أي مادة تجييزية مف الض
 .خبلؿ ىذه المادة أف الضماف يشمؿ كؿ الخدماتويستنتج مف 

عا معينة مف السم  عمى سبيؿ الحصر، وقد اأما فيما يتعمؽ بالسم  فإف المادة السابقة ذكرت أنو         
المحدد لشروط وكيفيات وض  ضماف السم  والخدمات حيز  13/327أكد ذلؾ المرسوـ التنفيذي رقـ 

عمى السم  أو الخدمات المقتناة المنصوص تطبؽ أحكاـ ىذا المرسـو  أفبمنو  الاثانية قضتالتنفيذ، حيث 
...، فاإلحالة عمى السم  المنصوص عمييا في المادة 09/03مف القانوف رقـ  13عمييا في أحكاـ المادة 

 أحكاـ الضماف القانوني تتبلءـ م  طبيعةألف تفيد أف المقصود ىو السم  المذكورة في ىذه المادة،  13
م  ألنيا تحتاج بحسب طبيعتيا إلى مدة استعماؿ معينة لكشؼ عيوبيا، باإلضافة إلى ذلؾ فإف الس ىذه

                                                           
  .414مرج  سابؽ، ص، عقد االستيالك في التشريع الجزائريعياض محمد عماد الديف،  -1
 ، نقبل عف: 414ص   سابؽ،المرج  ال -2

- 
CALAIS AULOY (Jean), Une nouvelle garantie pour l’acheteur: La garantie de conformité, RTD. Civ.,  

2005, p701. 
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ىي نفسيا السم   1السم  التي أوردىا القرار الوزاري المشترؾ المحدد لمدة الضماف حسب طبيعة المنتوج
 .سابقة الذكر 13المذكورة في المادة 

نجدىا تتناوؿ أحكاـ الضماف  13/327ـ التنفيذي رقـ مف المرسو  17وبالرجوع إلى نص المادة         
بالنسبة لممنتوجات المستعممة، ومنو نستنتج أف نطاؽ الضماف القانوني ال يقتصر عمى السم  الجديدة بؿ 

بغض النظر عف كونيا  09/03مف القانوف رقـ  13يطبؽ عمى كؿ السم  المنصوص عمييا في المادة 
 .2أو مستعممة أـ ال

يما يتعمؽ بالضماف القانوني مف حيث  طبيعة العقد فإنو يمكف القوؿ بما أف قانوف االستيبلؾ وف       
، فإف حقوؽ 3يطبؽ عمى كؿ السم  أو الخدمات المعروضة لبلستيبلؾ بمقابؿ أو مجانا 09/03رقـ 

اثابتة ميما كانت طبيعة عقد  -بما في ذلؾ حقو في الضماف–المستيمؾ المقررة في ىذا القانوف 
المحدد لمدة الضماف حسب طبيعة االستيبلؾ معاوضة أو تبرع، وذلؾ ما أقره القرار الوزاري المشترؾ 

 سابؽ الذكر الذي نص عمى سرياف مدة الضماف عمى السم  المقتناة بمقابؿ أو مجانا. السمعة

الضماف تدؿ عمى أف نطاؽ  13/327أف أحكاـ الضماف المقررة في المرسوـ التنفيذي رقـ  إال       
منو عمى أنو: "تطبؽ  02ينحصر في عقد البي  سواء كاف وارد عمى سم  أو خدمات حيث نصت المادة 

 أحكاـ ىذا المرسـو عمى السم  والخدمات المقتناة... ميما كانت طبيعة وتقنية البي  الممارس".

فية ال يسري عمى قد أشار إلى أف ضماف العيوب الخ 4باإلضافة إلى ذلؾ فإف القانوف المدني       
والمرسوـ التنفيذي رقـ  09/03البيوع القضائية وال البيوع اإلدارية إذا كانت بالمزاد، إال أف القانوف رقـ 

 لـ يتضمنا نصا ممااثبل. 13/327

 

 
                                                           

  03حدد لمدة الضماف حسب طبيعة السمعة، الجريدة الرسمية عددي، 2014ديسمبر14خ فيرار وزاري مشترؾ، مؤر ق 1-
 .2015جانفي  27مؤرخة في 

 . 415مرج  سابؽ، ص ،عقد االستيالك في التشريع الجزائريعياض محمد عماد الديف، -2

 . 416 ص المرج  سابؽ، -3
"ال ضماف لمعيب في البيوع القضائية، وال البيوع اإلدارية إذا مف التقنيف المدني التي تنص عمى أنو : 385نظر المادة أ -4

 كانت بالمزاد".
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 ثانيا: الجزاء المترتب عمى تنفيذ االلتزام بالضمان

اللتزاـ بالضماف القائـ عمى عاتؽ البائ  وض  المشرع في ظؿ أحكاـ قانوف االستيبلؾ آلية لتنفيذ ا       
االستفادة إلى أقصى حد ممكف بالمنتوج الذي اقتناه، حيث نص في المادة بالميني بشكؿ يسمح لممستيمؾ 

عمى أف تنفيذ الضماف يكوف مف خبلؿ استبداؿ المنتوج  09/03مف القانوف رقـ  13/03والمادة  3/19
مف المرسـو  12ة عمى نفقة المتدخؿ، وىو ما أكدتو المادة صبلحو أو رد اثمنو أو تعديؿ الخدمإأو 

بقوليا:  الذي يحدد شروط وكيفيات وض  ضماف السم  والخدمات حيز التنفيذ، 327/ 13التنفيذي رقـ 
"يجب أف يتـ تنفيذ وجوب الضماف... دوف تحميؿ المستيمؾ مصاريؼ إضافية إما: بإصبلح السمعة أو 

 ، برد اثمنيا".مطابقة الخدمة، باستبداليا
بيف القانوف رقـ  بالضماف و تجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ اختبلفا في ترتيب طرؽ تنفيذ االلتزاـ       

،  لذلؾ ياثور التساؤؿ حوؿ ما إذا كانت طرؽ التنفيذ ىذه وردت 327/ 13والمرسـو التنفيذي رقـ  09/03
ذا كانت عمى سبيؿ التخيير فممف يكوف حؽ الخيار لممستيمؾ أـ  عمى سبيؿ الترتيب أو التخيير، وا 

مف القانوف  3/19نجد أف المشرع استعمؿ في نص المادة   يفالسابق يفلئلجابة عمى التساؤل ؟ ولمميني
 ، كما أف الخيار في ىذه الحالة يعود لمميني."أو"لفظ التخيير  09/03رقـ 

منو نصت عمى طرؽ تنفيذ  12فإف المادة  13/327أما فيما يتعمؽ بالمرسوـ التنفيذي رقـ        
في حالة العطب المتكرر  لى أنوإفي فقرتيا األخيرة  أشارتالضماف عمى نحو يفيد التخيير أيضا، ولكنيا 

 .يجب أف يستبدؿ المنتوج موضوع الضماف أو يرد اثمنو
معة إذا تعذر عمى المتدخؿ القياـ بإصبلح الس أنوب فقد قضت مف نفس المرسوـ 15المادة  أما        

يوما ابتداء مف تاريخ التصريح بالعيب، مف خبلؿ ىذه  30فإنو يجب عميو استبداليا أو رد اثمنيا في أجؿ 
المادة نستنتج أف اإلصبلح ىو الطريؽ األوؿ الذي يسمكو الميني بشرط أف يكوف إصبلح المنتوج مجديا 

ال فيجب عميو استبدال ار لممتدخؿ الميني بشأف الطريقة أو رد اثمنو، وبما أف المشرع قد وض  حؽ الخي ووا 
 التي ينفذ بيا االلتزاـ بالضماف فإف المستيمؾ ال يستطي  إجباره عمى سموؾ الطريؽ الذي يخدـ مصالحو.

أف يجعؿ حؽ الخيار لممستيمؾ  09/03ولكف كاف األجدر بالمشرع في ظؿ أحكاـ القانوف رقـ        
لقانوف وجدت أصبل لضماف حقوقو، وىو ما ذىبت إليو ألنو الطرؼ األحؽ بالحماية وألف قواعد ىذا ا

المتعمقة بالبي  وضماف السم  االستيبلكية، وكذلؾ المشرع الفرنسي في  1999التعميمة األوروبية لسنة 
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الذي أعطى حؽ الخيار لممستيمؾ بيف إصبلح المنتوج أو استبدالو، ويجب  1ظؿ أحكاـ قانوف االستيبلؾ
باىظة  ىذا األخيرآللية التي اختارىا اة تكمفتـر خيار المستيمؾ إال إذا كانت عند ذلؾ عمى الميني أف يح

بالمقارنة م  الطرؽ األخر، فعند ذلؾ يمكف لمميني أف يخالؼ خيار المستيمؾ، أما إذا كاف االستبداؿ 
دوف واإلصبلح غير ممكنيف، أو ال يمكف تنفيذىما خبلؿ الشير الذي يمي المطالبة، أو ال يمكف أف يتـ 

 عائؽ كبير لممستيمؾ، ففي ىذه الحالة يخير المستيمؾ بيف فسخ العقد أو إنقاص الاثمف.

وبالنظر إلى الجزاء الذي قرره المشرع الجزائري لتنفيذ االلتزاـ بالضماف نجده يتـ بإحد، الطريقتيف        
 تنفيذه.  عدـب  ماا  و إما بتنفيذ العقد 

  الجزاء المتعمق بتنفيذ العقد:-1

ف المستيمؾ والميني عف طريؽ إصبلح بيوفي ىذه الحالة يحاوؿ المشرع االحتفاظ بالعقد المبـر      
 المنتوج أو استبدالو .

 إصالح المنتوج: -أ
إف إصبلح المنتوج المعيب يكوف باستبداؿ أجزائو المعيبة بأجزاء أخر، سميمة، وذلؾ إذا كاف          

 ؽ األمر بالخدمة فاإلصبلح يكوف بتعديميا لجعميا مطابقة لمعقد المبـرأما إذا تعم ،المنتوج عبارة عف سمعة
إذا كاف اإلصبلح ممكنا ولـ يقـ بو المتدخؿ  13/327مف المرسوـ التنفيذي رقـ  13وطبقا لنص المادة 

فيستطي  المستيمؾ القياـ بيذا  اإلصبلح  ،الميني في اآلجاؿ المتعارؼ عمييا مينيا حسب طبيعة المنتوج
طريؽ ميني مؤىؿ مف اختياره وعمى حساب المتدخؿ، وذلؾ حتى ال يحـر المستيمؾ مف االنتفاع عف 

 بالمنتوج مف جراء تماطؿ المتدخؿ. 
 استبدال المنتوج: -ب 

يجعمو غير قابؿ  يومنتوج بأف كاف العيب الذي طرأ عمإذا تعذر عمى المتدخؿ القياـ بإصبلح ال      
ابتداء مف تاريخ  2يوما 30بصفة جزئية، فإنو يمتـز باستبدالو في أجؿ  لبلستعماؿ سواء بصفة كمية أو

                                                           
1 -  

Article L217-9 " En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du 

bien. 

Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût 

manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance 

du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur".
 

 الذي يحدد شروط وكيفيات وض  ضماف السم  والخدمات حيز التنفيذ. 327 /13مف المرسـو التنفيذي رقـ  13المادة  -2
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لمعقد، ويتـ إصبلح  االتصريح بالعيب، ويقتضي استبداؿ المنتوج تسميـ المستيمؾ منتوجا آخر مطابق
 .09/03مف القانوف رقـ  13المنتوج أو استبدالو مجانا طبقا لنص المادة 

  د:الجزاء المتعمق بعدم تنفيذ العق -2
ويرد    1إذا تعذر عمى المتدخؿ إصبلح المنتوج أو استبدالو، فيجب عميو في ىذه الحالة رد الاثمف       

ويترتب عمى ذلؾ فسخ العقد بينيما، وقد أشار المرسوـ التنفيذي رقـ  ،لو المستيمؾ المنتوج المعيب
إذا تعذر عمى  ة إلى  أنوالمتعمؽ بضماف المنتوجات والخدمات )الممغى(، في مادتو التاسع 30/266

حسب الشروط ذلؾ المحترؼ إصبلح المنتوج أو استبدالو فإنو يجب عميو أف يرد اثمنو دوف تأخير و 
 التالية:

 يرد جزء مف الاثمف إذا كاف المنتوج غير قابؿ لبلستعماؿ جزئيا وفضؿ المستيمؾ االحتفاظ بو؛ -
مية، وفي ىذه الحالة يرد لو المستيمؾ المنتوج يرد الاثمف كامبل إذا كاف المنتوج غير قابؿ لبلستعماؿ ك -

 المعيب.

باإلضافة إلى ىذه الجزاءات يستطي  المستيمؾ في إطار المطالبة بالضماف أف يطالب بالتعويض        
 المنتوج.تعيب عما يصيبو مف أضرار مادية ومعنوية نتيجة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .سابؽ الذكرمف المرسـو التنفيذي  12المادة  -1
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 لمبــــــــــــحث الثـــــــــــانيا

 خالل بااللتزام باإلعالم مع تمسك المستيمك بالعقــــــــــدجـــــــزاء اإل 

يمكف لممستيمؾ االحتفاظ بالعقد الذي أبرمو م  الميني، وذلؾ في حالتيف تتعمؽ األولى بتمسكو        
ولـ يعممو بيا قبؿ إبرامو، أو تمؾ التي  وبيذا العقد م  المطالبة باستبعاد الشروط التي فرضيا الميني في

المطمب في اإلعبلـ بالعناصر األساسية لمعقد، باعتبارىا شروطا تعسفية ) ومف خبلليا مف حق يقمص
( ومف جية أخر، يمكف لممستيمؾ أف يتمسؾ بالعقد رغـ إخبلؿ الميني بالتزامو باإلعبلـ بمطالبتو األول

 (.لثانيالمطمب ابتنفيذ ىذا االلتزاـ طبقا لنظرية  األاثر اإللزامي أو اإلجباري لئلعبلـ) 

 األول  المطمب

 التعسفيةااللتزام باإلعالم من خالل بطالن لمشروط بجزاء اإلخالل 

يق  االلتزاـ باإلعبلـ عمى عاتؽ كؿ ميني في مواجية المستيمؾ ويكوف اليدؼ منو تحقيؽ         
اما مسبقا المساواة في العمـ بيف ىذه الطرفيف مف حيث المعرفة بمضموف العقد وشروطو، فيو يعتبر التز 

 ويتعمؽ محمو في ىذه الحالة، 1عمى التعاقد بالعناصر األساسية المرتبطة بالحقوؽ الجوىرية لممستيمؾ
، شروط التسميـ وآجالو، كيفيات الدف ، األسعار والتعريفات، خصوصيات السم  و الخدمات وطبيعتياب

شروط تعديؿ البنود    ،تو  الخدماكيفيات الضماف ومطابقة السم  ، عقوبات التأخير عف الدف  و التسميـ
  .2...إجراءات فسخ العقد،شروط تسوية النزاعات، التعاقدية
الذي يحدد العناصر األساسية لمعقود  06/306مف المرسوـ التنفيذي رقـ  04كما تضيؼ المادة        

يتعيف عمى العوف  عمى أنو ،المبرمة بيف األعواف االقتصادييف والمستيمكيف والبنود التي تعتبر تعسفية

                                                           
عواف ، الذي يحدد العناصر األساسية لمعقود المبرمة بيف األ06/306مف المرسـو التنفيذي رقـ  02حيث تنص المادة  -1

االقتصادييف والمستيمكيف والبنود التي تعتبر تعسفية، عمى أنو: " تعتبر عناصر أساسية يجب إدراجيا في العقود المبرمة 
والمستيمؾ، العناصر المرتبطة بالحقوؽ الجوىرية لممستيمؾ والتي تتعمؽ باإلعبلـ المسبؽ لممستيمؾ  االقتصاديبيف العوف 

 . "أو الخدمات وكذا الضماف والخدمة ما بعد البي  و/ ارية وأمف ومطابقة السم ونزاىة وشفافية العمميات التج
 .06/306مف المرسـو التنفيذي رقـ  03المادة  -2
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االقتصادي إعبلـ المستيمكيف بكؿ الوسائؿ المبلئمة بالشروط العامة والخاصة لبي  السم  و تأدية 
برامو.  الخدمات ومنحيـ مدة كافية لفحص العقد وا 

ونظرا لؤلىمية التي يكتسييا إعبلـ المستيمؾ  بالعناصر األساسية لمعقد المذكورة سابقا  فإف          
عتبر الشروط التي يدرجيا الميني في ىذا العقد، وتؤدي إلى  تقميص حؽ المستيمؾ في اإلعبلـ المشرع ا

فيما يتعمؽ بيذه العناصر بنودا تعسفية، باإلضافة إلى ذلؾ تعد شروطا تعسفية تمؾ الشروط  التي 
بياف مفيوـ  ، وىو ما يستدعي1يضمنيا الميني في العقد ولـ يكف قد أعمـ بيا المستيمؾ بيا قبؿ إبرامو

( اثـ الفرع األولالشرط التعسفي  لتحديد مضموف الشروط التي تعتبر إخبلال بالتزاـ الميني باإلعبلـ)
 (.الفرع الثانيتحديد الجزاء الذي يقرره القانوف ليا )
 الفرع األول: مفيوم الشرط التعسفي

دي بيف المستيمؾ والميني إذا كانت الشروط التعسفية مظيرا مف مظاىر اختبلؿ التوازف العق       
طبلؽ اإلدارة في تكويف العقد، يمجأ إلييا الميني حتى  ونتيجة مف نتائج إعماؿ مبدأ الحرية التعاقدية وا 

يتمت  بيا دوف المستيمؾ المتعاقد معو مف جية أخر، دوف  ايحمي بيا مصالحو مف جية أو ليقرر حقوق
(، اثـ تحديد عناصرىا التي تعتبر أوالداية التعريؼ بيا )أف يعممو بيا مسبقا، فإف بياف مفيوميا يستوجب ب
( وأخيرا بياف عناصر العقد الذي يتضمف ماثؿ ىذه ثانيابماثابة معايير تميزىا عف غيرىا مف الشروط )

 (.)ثالثاالشروط 

 أوال: تعريف الشرط التعسفي
 التعريف الفقيي لمشرط التعسفي: -1

يجوز لممتعاقديف أف يضمنا تعاقدىما أي شرط يرتضيانو طالما أف تطبيقا لمبدأ الحرية التعاقدية        
ىذا الشرط غير ممنوع قانونا، سواء كاف المن  بنص خاص أو كاف لمخالفة النظاـ العاـ واآلداب، إال أنو 
في ظؿ التطور االقتصادي الحديث، وانتشار العقود النموذجية المحررة مسبقا، انفرد الطرؼ القوي فييا 

                                                           
عمى أنو:" تعتبر تعسفية البنود التي يقـو بيا العوف االقتصادي بما  06/306 التنفيذي رقـ مف المرسـو 5تنص المادة  -1
 تي:أي
 أعبله... 3و 2لمعقود المذكورة في المادتيف  اسيةاألستقميص العناصر  -
 العقد...". إبراـفرض بنود لـ يكف المستيمؾ عمى عمـ بيا قبؿ  -
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شروط المجحفة والتعسفية عمى الطرؼ اآلخر، ويعرؼ الشرط التعسفي بأنو ذلؾ الشرط الذي بفرض ال
ينشأ بسبب التعسؼ ويسمح بوقوع ىذا التعسؼ، وىو ذلؾ الشرط الذي يتنافى أيضا م  روح الحؽ 

 .1والعدالة

ادية بيف وفي مجاؿ عقود االستيبلؾ التي تتميز بوجود تفاوت واضح في عوامؿ القدرة االقتص       
، فقد اعتبره بعض الفقو شرط "بأنو  2أطرافيا، فإف أوجو تناوؿ الشرط التعسفي جاءت في إطار ىذا المفيـو

بيف حقوؽ والتزامات كؿ مف الميني والمستيمؾ  -وممقوت –في العقد يترتب عميو عدـ توازف واضح 
يجة استخدامو لقوتو االقتصادية في والمترتبة عمى عقد االستيبلؾ، يتماثؿ في مكافأة ىذا الميني بميزة نت

مواجية المتعاقد معو وىو المستيمؾ، وبمعنى آخر فيو الشرط الذي يفرضو الميني عمى المستيمؾ 
 ."مستخدما نفوذه االقتصادي بطريقة تؤدي إلى حصولو عمى ميزة فاحشة

لطرؼ األكاثر قوة كما اعتبر بعض الفقو أنو مف قبيؿ التعسؼ الشرط المحرر مسبقا مف جانب ا       
ويخمؽ عدـ توازف واضح عمى حساب الطرؼ األضعؼ، وتعتبر شروطا تعسفية عمى سبيؿ الماثاؿ 

 .3الشروط المعفية أو المحددة لممسؤولية وكذا الشروط الجزائية

 التعريف التشريعي لمشرط التعسفي: -2
الفرنسي رائدا في مجاؿ الحماية  أما بالنسبة لمتعريؼ التشريعي لمشرط التعسفي، فقد كاف التشري        

عبلـ المستيمكيف بالسم  والخدمات  78/23مف الشروط التعسفية، بداية بالقانوف رقـ  المتعمؽ بحماية وا 
حيث كاف يشمؿ خمسة فصوؿ، يحمؿ الفصؿ الراب  منو عنواف " حماية المستيمكيف مف الشروط التعسفية 

تعسفي بقوليا: " في العقود المبرمة بيف مينييف وغير منو عمى تعريؼ الشرط ال 354وقد نصت المادة 

                                                           
 .401عمر محمد عبد الباقي، مرج  سابؽ، ص -1
 1994، العربية القاىرة ، دار النيضةالحماية المدنية لممستيمك إزاء المضمون العقديحمد محمد ، أ الرفاعي -2

 .2012ص
3 "- …Est abusive la clause qui, pré rédigée par la partie la plus puissante, crée un déséquilibre significatif au 

détriment de la partie la plus faible. Peuvent être considérées comme abusives , par exemple des clauses 

exonératoires ou limitatives de responsabilité, des clauses pénales…" .V. :CALAIS AULOY (Jean) et 

STEINMETZ (Frank), Op.cit., p.195. 

4- Article 35 de la Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de 

produits et de services publiée sur : (http :www.legifrance.gouv.fr) :  " Dans les contrat conclus entre 

professionnels et non- professionnels ou consommateurs peuvent être interdites, limitées ou réglementées, les 
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مينييف أو مستيمكيف يمكف أف تكوف ممنوعة أو محددة أو منظمة الشروط المتعمقة ب... حينما تكوف ىذه 
الشروط مفروضة عمى غير المينييف أو المستيمكيف بواسطة تعسؼ النفوذ االقتصادي لمطرؼ اآلخر 

 .وتمنح ىذا األخير ميزة مفرطة
 المعدؿ والمتمـ لو 1988جانفي  05وبعد عشر سنوات مف صدور القانوف السابؽ صدر قانوف        

والذي نص عمى دعو، حذؼ الشروط التعسفية، اثـ تـ إدماج القانونييف السابقيف في قانوف االستيبلؾ  
عسفية ىي عمى أف الشروط الت  -L212 1الذي نص في مادتو  1993جويمية  26الفرنسي الصادر في 

" تمؾ الشروط التي يكوف موضوعيا، أو مف نتيجتيا أف تخمؽ عمى حساب غير الميني أو المستيمؾ عدـ 
 .1" توازف فاحش بيف حقوؽ والتزامات أطراؼ العقد

أما بالنسبة لممشرع الجزائري فقد تطرؽ في التقنيف المدني إلى كيفية مواجية الشروط التعسفية في        
منو التي تعطي لمقاضي سمطة تعديؿ ىذه الشروط أو إلغائيا  111و 110بموجب المادة عقود اإلذعاف 

المتعمؽ بالقواعد  04/02إال أنو لـ يعرؼ الشرط التعسفي أو يبيف معاييره، إال بمقتضى القانوف رقـ 
منو عمى أف الشرط التعسفي ىو: " كؿ  03/01المطبقة عمى الممارسات التجارية، حيث نصت المادة 

بند أو شرط بمفرده أو مشتركا م  نبد واحد أو عدة بنود أو شروط أخر، مف شأنو اإلخبلؿ الظاىر 
بالتوازف بيف حقوؽ وواجبات أطراؼ العقد" وىو التعريؼ الذي يتفؽ م  مضموف ما ذىب إليو المشرع 

 مف قانوف االستيبلؾ. L  212-1الفرنسي في المادة 

  04/02مف القانوف رقـ  29قائمة بالشروط التعسفية تضمنتيا المادة وقد أورد المشرع الجزائري        
المتعمؽ بالعناصر األساسية لمعقود المبرمة بيف األعواف  06/306كما صدر المرسوـ التنفيذي رقـ 

 السابؽمف القانوف  302االقتصادييف والمستيمكيف والبنود التي تعتبر تعسفية وذلؾ تطبيقا لنص المادة 
 ىو اآلخر جممة مف الشروط التعسفية في مادتو الخامسة.حيث تضمف 

 
                                                                                                                                                                                     
clauses, relatives au…, lorsque de tells clauses apparaissent imposées au non- professionnels ou consommateurs 

par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif  ".  

1  - 
L’article L 212-1 du code de la consommation  français donne une définition générale des clauses abusives : 

Ce sont les clauses:" qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre 

significatif entre les droits et les obligations des parties au contrats". 

ف تحديد العناصر عمى أنو: " بيدؼ حماية المستيمؾ وحقوقو، يمك 04/02مف القانوف رقـ  30حيث تنص المادة  -2
 .ود التي تعتبر تعسفية"بنبعض الباألساسية لمعقود عف طريؽ التنظيـ، وكذا من  العمؿ في مختمؼ أنواع العقود 
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 ثانيا: معايير الشرط التعسفي
أف الشرط التعسفي ىو الذي يكوف "... مف إلى  04/02مف القانوف رقـ  3/5المادة  أشارتلقد        

عيار الذي ووفقا ليذه المادة فإف الم ،شأنو اإلخبلؿ الظاىر بالتوازف بيف حقوؽ وواجبات أطراؼ العقد"
يمكف مف خبللو تحديد الشرط التعسفي في العقد المبـر بيف الميني والمستيمؾ، يتماثؿ في اإلخبلؿ الظاىر 

(déséquilibre significatif) بيف حقوؽ والتزامات طرفي العقد. 
مف قانوف االستيبلؾ الفرنسي المذكورة  L212 -1وقد نقؿ المشرع ىذا المعيار عف المادة          

، المتعمقة بالشروط التعسفية 1993أفريؿ  5ابقا والذي استمده بدوره مف التعميمة األوروبية الصادرة في س
في العقود المبرمة م  المستيمكيف، وىي التعميمة التي نقمت إلى قانوف االستيبلؾ الفرنسي بموجب قانوف 

المذكورة  35في مادتو  78/23، وقد كاف المشرع الفرنسي في ظؿ أحكاـ القانوف رقـ 1995فيفري  1
سابقا يتبنى معياريف العتبار الشرط تعسفيا يستوجب حماية المستيمؾ في مواجيتو وىما: معيار التعسؼ 

                                     ومعيار الميزة المفرطة   (l’abus de puissance économique)االقتصادية  في استعماؿ القوة
((l’avantage excessif. 
 معياري التعسف في استعمال القوة االقتصادية والميزة المفرطة: -1
 معيار التعسف في استعمال القوة االقتصادية: -أ

إف الميني بفعؿ تعوده عمى إبراـ العقود فيو عمى دراية تامة بالحقوؽ وااللتزامات المترتبة عنيا        
مييا، ألنو يمتمؾ مف الوسائؿ ما يمكنو مف فرض ما ليذا يعتبر مختصا في مجاؿ المعاممة التي يقبؿ ع

يشاء مف الشروط عمى الطرؼ المتعاقد معو، بما يحقؽ مصمحتو ومنو فإف التعسؼ في استعماؿ القوة 
االقتصادية والفنية والتخصص في مجاؿ المعاممة يعد فيصبل في القدرة عمى فرض ىذه الشروط، لذلؾ 

 يوصؼ ىذا المعيار بأنو شخصي.

وحسب المعيار السابؽ فإف إعماؿ الشرط التعسفي في مرحمة إبراـ العقد يخمؼ وراءه عيبا في        
الرضا، وىو التعسؼ الذي يقترب مف التدليس مف خبلؿ المفيوـ العاـ لعدـ األمانة، لذلؾ وصفو بعض 

اعد العامة بأنو تعسؼ في الموقؼ، تمييزا لو عف التعسؼ في استخداـ الحؽ المعروؼ في القو  1الفقو
ويبدو ذلؾ منطقيا في ضوء ما تشيده المعامبلت الحاصمة في الوقت الحاضر مف تفوؽ الميني مف 

                                                           

 نقبل عف: 404ص عمر محمد عبد الباقي، مرج  سابؽ،  -1 
- GHESTIN ( J.)  «  L’abus dans les contrats » , Gaz. Pal, 1981, doctr.II, p.379.  
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الناحية االقتصادية والمعرفية مقارنة بالمستيمؾ، األمر الذي تتضح معو مظاىر استغبلؿ األوؿ لحاجة  
 سفية في حقو.تكوف تع قد الاثاني لمسمعة أو الخدمة، وبالتالي إمكانية فرض شروط عميو

 معيار الميزة المفرطة التي يحصل عمييا الميني: -ب
مضموف معيار الميزة التي يحصؿ عمييا الميني ىو توفير مزايا مبالغ فييا تؤدي بالضرورة إلى        

مف القانوف رقـ  35اختبلؿ التوازف العقدي بيف التزامات الطرفيف المترتبة عف العقد، فحسب نص المادة 
لسابؽ الذكر فإف المشرع الفرنسي ال يعتبر الشرط تعسفيا إال إذا منح ىذا األخير ميزة فاحشة ا 78/23

ولـ يحدد حدا معينا تصؿ إليو ىذه الميزة عمى غرار الغبف الذي يكوف سببا إلبطاؿ العقود إذا بمغ حدا 
عد العامة مف حيث معينا، لذلؾ تقترب فكرة الميزة المفرطة مف فكرة الغبف كما ىي معروفة في القوا

ف كانا يختمفاف مف حيث محؿ كؿ منيما فمحؿ الغبف  ترتيبيما لضرر مباشر يمحؽ بالعدالة العقدية، وا 
 . 1ينصب عمى الاثمف بينما ينصب الشرط التعسفي عمى بنود مقترنة بالعقد

ب بالنتيجة وخبلصة القوؿ أف معياري القوة االقتصادية والميزة المفرطة مرتبطاف ارتباط السب       
ولكنيما ال يختمطاف، ذلؾ أف الميزة المفرطة التي يحصؿ عمييا الميني ىي نتيجة لمقوة االقتصادية التي 

 يتمت  بيا

 معيار اإلخالل الظاىر بالتوازن بين حقوق والتزامات طرفي العقد:    -2

خبلؿ الظاىر بالتوازف بيف سبؽ القوؿ أف المشرع الجزائري قد استمد معيار التعسؼ المتماثؿ في اإل       
حقوؽ والتزامات طرفي العقد مف المشرع الفرنسي الذي استعاض بو عف المعيارييف السابقيف ويبدو أف 
     شيئا لـ يتغير مف حيث الموضوع، بمعنى أف ىذا المعيار ما ىو إال ترديد ليما، وتشير المادة 

212-1.L  بنسي التي سبقت اإلشارة إلييا أف تقدير الطافي فقرتيا الاثانية مف قانوف االستيبلؾ الفر  
التعسفي لمشرط يقدر باالستناد إلى وقت إبراـ العقد، وبالنظر إلى جمي  الظروؼ المحيطة بإبرامو وكذا 
بالنسبة لمشروط األخر، لمعقد، و يقدر أيضا بالرجوع إلى الشروط التي يتضمنيا عقد آخر، عندما يكوف 

 كما في حالة القرض المرتبط بالبي  ماثبل. 2 ديف يخض  فيو أحدىما لآلخرإبراـ أو تنفيذ ىذيف العق

                                                           
 .212أحمد محمد ، مرج  سابؽ، ص لرفاعيا 1-

2-  "
  Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes 

les circonstances  qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie 
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 04/02مف القانوف رقـ  3/5وىو نفس المقتضى الذي نص عميو المشرع الجزائري في المادة        
سابقة الذكر، حيث تسمح القراءة المتأنية لممادة باستنتاج أف تقرير الطاب  التعسفي لمشرط ال ينظر إليو 

نما ينظر إليو في إطار كمي لنص العقد ولمشروط المختمفة التي يتضمنيا، حيث نصت  بصفة منعزلة، وا 
المادة السابقة عمى أف الشرط التعسفي ىو كؿ بند أو شرط بمفرده أو مشتركا م  بند واحد أو عدة بنود أو 

ف كانت صياغة ىذه شروط أخر، مف شأنو اإلخبلؿ الظاىر بالتوازف بيف حقوؽ وواجبات أطراؼ العقد، و  ا 
مف قانوف االستيبلؾ الفرنسي في  - L212 1 عميو المادة  تليست بالتوفيؽ البلـز الذي نص  المادة

 فقرتيا الاثانية.
ويبدو الرأي الذي ينظر إلى الشرط باعتباره جزء ال يتجزأ عف العقد صحيحا حيث أنو ال يمكف        

طراؼ العقد مزايا معينة، إذ مف الممكف أف يكوف ىناؾ شرطا اعتبار الشرط تعسفيا لمجرد أنو يمنح أحد أ
فقد يبدو الشرط تعسفيا إال أنو يكوف مبررا إذا  1آخر يعطي لممتعاقد الاثاني مزايا تعيد التوازف إلى ىذا العقد

تـ النظر إليو مف خبلؿ مجموع الشروط التي يتضمنيا العقد، فماثبل قد يترتب عمى شرط تحديد مسؤولية 
 .2ي تخفيض اثمف السمعة لفائدة المستيمؾالمين

ذا كانت الفكرة السابقة سيمة التطبيؽ لما تكوف        األداءات المتقابمة مف طبيعة واحدة، فإف  وا 
األداءات مف طبيعة واحدة، كما إذا وجد شرط يقضي  ىذه الصعوبة تكمف في تقدير المقابؿ إذا لـ تكف
شرط آخر يعطي لممستيمؾ الحؽ في فسخ العقد بإرادتو  بتحديد مسؤولية الميني، ومف جية أخر،

المنفردة، إال أف الحؿ في ىذه الحالة يكوف بالضرورة في النظر إلى العقد باعتباره وحدة واحدة ال تتجزأ 
يتضمف العديد مف الشروط، وأنو ينظر إلى االلتزامات المتقابمة فيو في مجموعيا مف أجؿ اعتبار الشرط 

 مف اختبلؿ التوازف العقدي.تعسفيا والتأكد 
وتجدر اإلشارة في األخير إلى أف معيار عدـ التوازف الظاىر بيف حقوؽ والتزامات الطرفيف ال        

نما يشمؿ أيضا عدـ التوازف في المزايا غير  يقتصر عمى عدـ التكافؤ في المزايا المالية ماثؿ الغبف وا 
        فقرة الاثالاثة مف قانوف االستيبلؾ الفرنسي عمى أفال L212  1-المالية، وتطبيقا لذلؾ نصت المادة

                                                                                                                                                                                     
également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés 

dans leur conclusion ou leur exécution". 

 ؛ نقبل عف : 133صمرج  سابؽ، ، مكافحة الشروط التعسفية في العقود ،بودالي محمد -1
- PAISANT )GILLE(," Les nouveaux aspects de la lutte contre les clauses abusives", D.1988.Chron. p.253. 

 .131صالمرج  السابؽ،  -2
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" تقرير الطاب  التعسفي لمشرط ال يق  ال عمى مضموف المحؿ الرئيسي لمعقد وال عمى عدـ تعادؿ الاثمف 
 .1" م  الشيء المبي  أو الخدمة

د مظاىر عدـ وىو ما يؤكد عمى أف اليدؼ مف حماية المستيمؾ مف الشروط التعسفية ىو استبعا        
، كما يتضح 2التوازف الذي يصاحب شروط العقد وليس لضماف التعادؿ الكمي بيف األداءات المتقابمة فيو

مف خبلؿ النصوص القانونية المتعمقة بحماية المستيمؾ أف النظاـ المأخوذ بو وض  أساسا لمبنود التعسفية 
ف ىناؾ شرط محبل لمفاوضة فإنو نادرا ما المعدة سمفا، والتي ال تكوف موضوع تفاوض وبالتالي إذا كا

 .3يقضى بأنو تعسفيا

وكنتيجة لما سبؽ يمكف القوؿ أف المشرع الجزائري قد وس  مف نطاؽ الحماية مف الشروط التعسفية        
مف المرسوـ التنفيذي  05( والمادة 04/02مف القانوف رقـ  29عندما أورد قائمتيف بيذه الشروط )المادة 

سيؿ عمى المستيمؾ إاثبات ىذه الشروط يالذي صدر تطبيقا لو، ألف إيراد ماثؿ ىذه الصور  06/306رقـ 
سيؿ عمى القاضي اإلطبلع عمى الشروط المحظورة التي تناولت يعند النزاع مف جية ومف جية أخر، 

 .مختمؼ جوانب العقد
مف القانوف رقـ  3/5في المادة  -المشرع لمشرط التعسفي تعريؼباإلضافة إلى ذلؾ فإف         

مف شأنو أف يوس  مف أوجو الحماية مف ىذه الشروط عندما تكوف خارج نطاؽ  تمؾ التي  -04/02
ذكرىا حيث يمكف تطبيؽ الطاب  التعسفي عمى كؿ شرط يفرضو الميني في العقد ويتطابؽ م  التعريؼ 

 الذي قدمو المشرع.
 06/306مف المرسوـ التنفيذي رقـ  07ب المادة باإلضافة إلى ذلؾ أنشأ المشرع الجزائري بموج       

المتعمؽ بحماية  78/23لجنة الشروط التعسفية عمى غرار ما فعمو المشرع الفرنسي بموجب القانوف 
عبلـ المستيمكيف بالسم  والخدمات، وقد منحيا ميمة إصدار توصيات 4" وا 

des recommandations  "

                                                           
1  "-   L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de 

l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au  service offert ". 

2-  
CALAIS AULOY (Jean) et STEINMETZ (Frank), Op.cit., p.424. 

3 -  TROCHU  (Michel)," Les clauses abusives dans les contras conclus avec les consommateurs " , D.1993, 

chron. 43, p.316. 
أعضاء مستخمفيف يتوزعوف  5دائميف و أعضاء 5وتتكوف مف ، 06/306مف المرسـو التنفيذي رقـ  7المادة  -4

في  افعف وزير العدؿ مختص فمماثبل ،في الممارسات التجارية  افعف الوزير المكمؼ بالتجارة، مختص فمماثبلكالتالي)
الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة ومؤىميف في يماثبلف  مميف اقتصادييف مجمس المنافسة، متعا مماثبلف عفقانوف العقود، 
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المبرمة م  المستيمكيف، كما تكمؼ بالبحث عف الشروط التي  تضـ الشروط التي تراىا تعسفية في العقود
تمتاز بالتعسؼ في العقود المطبقة مف طرؼ األعواف االقتصادييف عمى المستيمكيف وبناء عمى ذلؾ 

 يجوز ليا أف توصي بحذؼ أو تعديؿ الشروط ذات الطاب  التعسفي.
ؾ ما يممؾ مف صبلحيات في توقي  عقوبات وال تقابؿ ىذه المجنة مجمس المنافسة، ألنيا ال تمم       

عمى مف يخؿ بقواعد المنافسة في السوؽ مف خبلؿ نظره في القضايا المتعمقة بالممارسات المقيدة 
 لممنافسة وكذا مراقبة التجميعات االقتصادية.

أف قصر سمطات المجنة عمى ىذا النحو في فرنسا وىو نفس الموقؼ الذي تبناه  1وير، البعض       
المشرع الجزائري، موقؼ سديد بالنظر إلى أف المشرع أو القاضي ىو الذي يممؾ سمطة إقرار من  الشروط 
التعسفية، كما أف ىذا االتجاه يتناسب م  تقاليد القانوف الفرنسي التي تأبى نقؿ ماثؿ تمؾ السمطات مف 

 .القضاء إلى لجنة إدارية ال تتوافر عمى نفس الضمانات
نة الشروط التعسفية في ممارسة دورىا بإصدار ليذه الشروط عمى المعايير العامة وتيتدي لج        

، ولعمؿ ىذه المجنة عمى ىذا 04/02لمشرط التعسفي الوارد في التعريؼ المنصوص عميو في القانوف رقـ 
دراسة  النحو العديد مف المزايا مف خبلؿ دراستيا لنماذج العقود المعروضة عمى المستيمكيف باإلضافة إلى

نظاـ إدراج ىذه الشروط وطرؽ صياغتيا، فضبل عف الوقوؼ عف مد، موضوعيتيا ومبلءمتيا لمقتضيات 
العقد، األمر الذي يمكف المستيمؾ مف إجراء مقارنة بيف االلتزامات المتبادلة في العقد بصورة أفضؿ لما 

وع مف التوازف في مضموف لذلؾ مف بالغ األاثر في تنوير رضاه، عمى النحو الذي يؤدي إلى تحقيؽ ن
 العقد.

باإلضافة إلى أف إعبلف المجنة لماثؿ ىذه الشروط ونشرىا مف شأنو أف يمارس ضغطا معنويا غير        
مباشر يؤدي إلى فرض التزاـ أدبي عمى مجموع المينييف، مما ينتج عنو تراجعيـ عف فرض ماثؿ ىذه 

ونظرا لتخمؼ صفة اإللزاـ في ىذه التوصيات التي  الشروط في عقودىـ م  المستيمكيف مستقببل، إال أنو

                                                                                                                                                                                     

كما  ،ف عف جمعيات حماية المستيمكيف  مؤىميف في مجاؿ قانوف األعماؿ والعقودقانوف األعماؿ والعقود، مماثبلمجاؿ 
دد حوت لمرسـو السابؽ،مف ا 8( وذلؾ طبقا لممادةبأي شخص آخر بوسعو أف يفيدىا في أعماليا االستعانةيمكف لمجنة 

ألعضاء المجنة بقرار مف الوزير المكمؼ بالتجارة باقتراح مف الوزراء والمؤسسات المعنية، ويعيف أعضاء  االسميةالقائمة 
 .06/306مف المرسـو  9المادة حسب  سنوات قابمة لمتجديد  3المجنة لمدة 

 .37ابؽ، ص، مرج  سمكافحة الشروط التعسفية في العقودبودالي محمد،  -1
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تصدرىا المجنة، حيث ال يمكنيا أف ترتب أية عقوبة عمى مف يخالفونيا فيي تأتي خالية مف أي قدر مف 
  . 1الفعالية وال يبقى ليا سو، دور تحريضي بحت

 ثالثا: عناصر العقد المتضمن لمشروط التعسفية

العقد الذي يمكف أف يكوف محبل إليراد الشروط التعسفية  3/4ي مادتو ف 04/02عرؼ القانوف رقـ        
بأنو ذلؾ العقد الذي حرر مسبقا مف أحد أطراؼ االتفاؽ م  إذعاف الطرؼ اآلخر بحيث ال يمكف لو 
إحداث تغيير حقيقي فيو، مف خبلؿ ىذا التعريؼ نستنتج أنو يشترط في العقد الذي يتضمف الشروط 

 عقدا مكتوبا م  إذعاف أحد  أطرافو وىو المستيمؾ لمطرؼ اآلخر.التعسفية أف يكوف 
 وجود عقد مكتوب: -1

لقد اتجو التطور االقتصادي الحديث نحو أسموب اإلنتاج الضخـ، وماثؿ المنتوج أصبح العقد ذاتو        
 صناعيا وموحدا بحيث أف نفس النص الذي يكرر نفس الشروط يستعمؿ لبي  مئات اآلالؼ مف السم 

تتبلءـ م  السرعة والكاثافة التي  كونيا( contrats types)المتشابية، مما أد، إلى ميبلد العقود النموذجية 
تتميز بيا المعامبلت في الوقت الحاضر بيدؼ توفير الوقت وتقميؿ الجيد، كما أنيا تحافظ عمى وحدة 

ة ال تماثؿ في حد ذاتيا ضررا محدقا الشروط التعاقدية التي تتضمنيا لذلؾ يمكف القوؿ أف العقود النموذجي
نما ىي ضرورة فرضتيا الظروؼ  .2بالمتعاقديف وا 

اختصار  التعاقدية تمكف مف العبلقة طرفي عمى تعود فوائد مف ليا لما لذلؾ يتـ المجوء إلييا        
 المعنية جيةمف ال عمييا المسبقة الموافقة تجر  جاىزة صيغة وجود أف إذ اإلدارية اإلجراءات وتقميؿ الوقت
 االلكترونية السم  في تجري اليـو التي التعاقدات في وخاصة العمؿ كفاءة زيادة إلى يؤدي المؤسسة مف

 يصعب كاثيرة تفاصيؿ تتضمف والتي والتشغيؿ والمقاوالت الصيانة وعمميات الطبية والخدمات والميكانيكية
 حتى العقود وصيغ اإلجراءات تنميط إال سبيؿ مف لذلؾ وال يتصور مرة كؿ في مساومة محؿ تكوف أف

                                                           
1- "Les recommandations de la commission ont un caractère incitatif, elles ne s’imposent pas aux 

professionnels" V. : BOSCO )David (," Les contentieux des clauses abusives, p.10 : www.themis.u-3mrs.fr  ,   

visualisé le 12/03/2016. 

 . 325مرج  سابؽ، ص عمر محمد عبد الباقي،  -2

http://www.themis.u-3mrs.fr/
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 أنيا إذ الرضا تعيب أف شأنيا مف ليس العقود التعامؿ في نطاقيا إال أف  ىذه النمطية في بعض يسيؿ
 .1المتعاقديف بيف المعامبلت مستجدة لتسييؿ صيغة مجرد

يد مف الشروط وتقدـ العقود النموذجية في شكؿ مكتوب وغالبا ما تكوف مجاال مبلئما لفرض العد       
التعسفية في حؽ المستيمؾ، وقد اشترط المشرع الجزائري أف يكوف العقد الذي يتضمف الشروط التعسفية 

مف القانوف رقـ   3/4مكتوبا، ويستشؼ ذلؾ مف خبلؿ عبارة "... حرر مسبقا..." التي وردت في المادة 
الرسمية بؿ يكفي أف يكوف مكتوبا في  المذكورة سابقا، ولـ يقصد المشرع بيذه العبارة  الكتابة 04/02

أنو يمكف أف ينجز في شكؿ طمبية أو  إذ ،واثيقة ميما كاف شكميا أو سندىا حسب نص المادة السابقة
فاتورة أو سند ضماف أو جدوؿ أو وصؿ تسميـ أو سند أو أي واثيقة أخر، ميما كاف شكميا أو سندىا 

 معاممة المقررة سمفا.تتضمف الخصوصيات أو المراج  المطابقة لشروط ال

 أن يكون العقد عقد إذعان: -2
باإلضافة إلى اشتراط أف يكوف العقد محررا مسبقا مف طرؼ الميني، اشترط المشرع أف يكوف عقد        

التي تنص عمى ذلؾ بقوليا "...م   04/02مف القانوف رقـ  3/4إذعاف وذلؾ بمقتضى نص المادة 
 ليذا األخير )أي المستيمؾ( إحداث تغيير حقيقي فيو". إذعاف الطرؼ اآلخر بحيث ال يمكف

ىؿ ىو  04/02وياثور التساؤؿ في ىذا المقاـ ىؿ معنى اإلذعاف المقصود في القانوف رقـ           
في  القبوؿ أفب تقضيمف التقنيف المدني التي  70نفسو اإلذعاف الوارد في القواعد العامة في نص المادة 

رد التسميـ بشروط مقررة يضعيا الموجب وال يقبؿ مناقشة فييا، أـ أنو إذعاف مف بمج يحصؿ عقد اإلذعاف
 نوع أخر تقتضيو خصوصية عقد االستيبلؾ؟

تتماثؿ   2خصائص عقد اإلذعاف في صورتو التقميديةأف  القوؿلئلجابة عمى التساؤؿ السابؽ يمكف        
 :في 
بالنسبة لممستيمكيف أو المنتفعيف ومف أماثمتيا أنو يتعمؽ بسمعة أو خدمة أو مرفؽ مف الضروريات  -

 . التعاقد م  شركات الكيرباء والغاز...

                                                           
 6المجمد  ،القانونية والسياسية،  العدد األوؿ لمعمـو مجمة المحقؽ الحمي "،اإليجاب في عقد اإلذعان"ظـ محمد، اخولة ك -1

 .374ص، 2014جامعة بابؿ العراقية،
 .309عمر محمد عبد الباقي، مرج  سابؽ، ص -2
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احتكار الموجب ليذه السم  أو المرافؽ أو الخدمات احتكارا قانونيا أو فعميا، أو عمى األقؿ سيطرتو  -
 عمييا سيطرة تجعؿ المنافسة فييا محدودة النطاؽ.

اركو المذعف في وضعيا وال يقبؿ مناقشة فييا، وال يكوف أماـ ىذا أف الموجب يض  شروط العقد وال يش -
 األخير إال أف يقبؿ أو يدع.

وبالمقابؿ فإف عقود االستيبلؾ ليست دائما عقود إذعاف حسب ما ىو معروؼ في القانوف المدني        
ال يكوف في وض  فالبائ  الميني يمكنو أف يفرض العديد مف الشروط التعسفية عمى المستيمؾ رغـ أنو 

احتكاري بالمعنى الذي سبؽ بيانو في عقود اإلذعاف، حيث يصعب حصر عدد مف يستطيعوف بي  نفس 
 .السم  بنفس المواصفات

وذلؾ ينطبؽ عمى مف يقدموف الخدمات وعمى ىذه الخدمات في حد ذاتيا، لذلؾ يمكف القوؿ أف         
لوارد في القواعد العامة، فالمستيمؾ أمامو إمكانية يختمؼ عف ذلؾ ا 04/02اإلذعاف المقصود في  رقـ 

مناقشة شروط العقد في مواجية الميني إال أنو يبقى مذعنا لكونو ال يممؾ مقومات القدرة عمى تمؾ 
ويرج  ذلؾ بالدرجة األولى إلى اختبلؿ ميزاف العمـ والمعرفة بينو وبيف الميني حوؿ مضموف  ،المناقشة

 .ىذه الشروط
ا كاف اإلذعاف في صورتو التقميدية يقوـ عمى اختبلؿ التوازف االقتصادي بيف طرفي العقد فإنو فإذ        

أصبح في الوقت الحاضر يقوـ عمى عدـ المساواة في العمـ بشروط العقد ومحمو، مما يستدعي التصدي 
ي في عقود القانوني لو بإعادة المساواة في العمـ، ألف أغمب الشروط التعسفية التي يفرضيا المين

 .االستيبلؾ يتحاشى إعبلـ المستيمؾ بيا، مما يجعمو يقبؿ عمى التعاقد عف جيؿ وليس عف دراية
لذلؾ يمكف القوؿ أف اإلذعاف في صورتو التقميدية ىو عدـ القدرة عمى مناقشة شروط العقد بفعؿ         

فينشأ عندما يترؾ الميني  الوض  االحتكاري ألحد أطرافو، أما إذعاف المستيمؾ في عقود االستيبلؾ
لممستيمؾ مساحة لمناقشة الشروط اليامشية في العقد، ولكنو ال يعممو أصبل بالشروط المؤاثرة عمى رضاه 

 .1في التعاقد
كما أف اإلذعاف في القواعد العامة يتعمؽ بسمعة أو خدمة ضرورية عكس اإلذعاف في عقود        

ا إذا كاف  ال يستطي  أف يحدث تغييرا حقيقيا فييا، ميما كانت االستيبلؾ التي يظؿ فييا المستيمؾ مذعن
أىمية السمعة أو الخدمة التي يسعى لمحصوؿ عمييا مف وراء العقد، أضؼ إلى ذلؾ أف القانوف ال يشترط 

                                                           
 .255مرج  سابؽ، ص، عقد االستيالك في التشريع الجزائري عياض محمد عماد الديف،  -1
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أف يكوف عقد اإلذعاف مكتوبا في ظؿ األحكاـ العامة إذ يمكف أف يتـ شفاىة، لكف المشرع يشترط فيو 
مف الحماية المقررة لمشروط  حتى يتمكف المستيمؾ مف االستفادة 04/02القانوف رقـ  الكتابة في ظؿ

ف لـ يشترط شكبل معينا لمكتابة كما سبؽ بيانو أف المشرع الجزائري قد غير مف  وىذا يعني ،التعسفية، وا 
نا إذا لـ مفيوـ اإلذعاف ليتناسب م  عقود االستيبلؾ حماية لمطرؼ المستيمؾ الذي يكفي أف  يكوف مذع

 يكف بمقدوره إحداث تغيير حقيقي أي ميـ ومؤاثر في العقد الذي أقبؿ عمى إبرامو.
 التقميدية الشروط إذعاف توافر العقد عقد يكوف لكي يشترط ال وكخبلصة لما تـ عرضو فإنو        
 الطرفيف أحد يكوف أف يكفي إنما وغيرىما، ضرورية السمعة تكوف وأف أىميا االحتكار مف والتي المعروفة
 وفرضيا عمييـ. عمبلئو م  لمتعاقد مسبقة شروط صياغة مف قد تمكف
في عقود االستيبلؾ يبرر الحاجة إلى بيف الميني والمستيمؾ  لذلؾ يمكف القوؿ بأف عدـ التوازف        

 لؤلسباب التالية: إلى عقود االستيبلؾ  امتداد الحماية التي يقررىا القانوف لعقود اإلذعاف
صوف في تخصأف عقود االستيبلؾ عادة ما تحرر في شكؿ مطبوع يسير عمى وضعيا مينيوف م -

مجاؿ المعاممة في مقابؿ مستيمؾ قميؿ الخبرة والمعرفة بمضمونيا كما تنقصو الكفاءة لمعرفة ذلؾ فيو 
بلقة التي الع ماثؿ ماثمياعبلقة تعاقدية غير مكافئة   أ، وبالتالي تنش(profane)يقؼ موقؼ الرجؿ الجاىؿ 

مؾ تقوـ في عقود اإلذعاف و التي تتميز بغياب النقاش الحقيقي بيف طرفي العقد بحيث ال يبقى لممستي
 .االستقبللية  في اتخاذ القرار

أف انفراد الميني بوض  الشروط التعاقدية، في ضوء الحرية التعاقدية التي يتمت  بيا سيؤدي حتما إلى  -
ليا، عمى حساب الطرؼ الاثاني مما يجعؿ عقود االستيبلؾ غير عادلة تحقيؽ مصالحو و أىدافو مف خبل

 بحيث تكوف محبل لفرض العديد مف  الشروط  التعسفية.
مف الناحية النظرية يبدو أف المستيمؾ يتمت  في عقود االستيبلؾ بحقو في المناقشة حوؿ شروط  -

يتوافر لديو الوقت الكافي لبلطبلع عمى  تـ بيا إبراـ ىذه العقود اليالتعاقد، ولكف نظرا لمسرعة التي 
 .  1مضمونيا، حيث يتفاجأ بوجودىا  في الوقت الذي يطمب منو التوقي  عمييا تمييدا إلبراـ العقد

لذلؾ تبرز الحاجة إلى تغيير المفيوـ الضيؽ لفكرة اإلذعاف وامتدادىا إلى جمي  عقود االستيبلؾ         
التعاقد قد تـ مف خبلؿ عقد لـ يسمح لو فيو بمناقشة شروطو، وتـ  لتوفير الحماية لممستيمؾ متى كاف

إعداده بواسطة الطرؼ األخر، بما يحقؽ مصمحة ىذا األخير فالتعامؿ م  منتج أو محترؼ يقـو بعمميات 
                                                           

 .331 ص عمر محمد عبد الباقي ، مرج  سابؽ، -1
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متكررة ويستقؿ بإعداد العقد مقدما، يكفي كمعيار لتوافر عبلقة اإلذعاف، ومجرد االستقبلؿ بإعداد ىذا 
يؿ بتمكيف المحترؼ أو المنتج مف وض  الشروط التعسفية التي وجدت فكرة عقود اإلذعاف العقد كف
 .1لمواجيتيا

 الفرع الثاني: الجزاء المدني المترتب عمى إيراد الشروط التعسفية

إلى الجزاء الجنائي لمشرط التعسفي   04/02أشار المشرع الجزائري في ظؿ أحكاـ القانوف رقـ        
الجزاء المدني، لذلؾ ياثور التساؤؿ في ىذا المقاـ ىؿ أحاؿ فيما يتعمؽ بالجزاء المدني ليذه  فيما سكت عف

الشروط إلى القواعد العامة في التقنيف المدني التي تتيح لمقاضي إمكانية تعديؿ الشروط التعسفية أو إعفاء 
تيبلؾ الذي نص عمى الطرؼ المذعف منيا، أـ أنو قد سار عمى نيج المشرع الفرنسي في قانوف االس

 بطبلف الشرط التعسفي؟

إجابة عمى ىذا التساؤؿ يمكف القوؿ أف لممستيمؾ الحؽ في المطالبة بتعديؿ الشرط التعسفي أو        
( باإلضافة إلى ذلؾ يمكنو المطالبة ببطبلف الشرط التعسفي م  بقاء العقد أوالإلغائو طبقا لمقواعد العامة )
 (.ثانياعمقة بحماية المستيمؾ )صحيحا طبقا لمقواعد المت

 جزاء الشروط التعسفية في القواعد العامة :أوال
بالنسبة لمعقود عمى مجرد تفسيرىا  -كما ىو معروؼ في القواعد العامة- دور القاضييقتصر        

 ىذه القاعدة وبحجة توفير الحماية لمطرؼ المذعف مىبغية إعماؿ حكـ القانوف عمييا، إال أنو خروجا ع
بسمطة استاثنائية لمقاضي تتيح مف التقنيف المدني  1102في عقود اإلذعاف، اعترؼ القانوف بموجب المادة

لو تجاوز الدور السابؽ إلى التدخؿ بتعديؿ الشروط الواردة في العقد أو إلغائيا إذا تبيف أنيا تعسفية بغية 
بذلؾ إال بناء عمى طمب المذعف أو  إعادة التوازف بيف المتعاقديف، إال أف القاضي ال يمكنو أف يقـو

المستيمؾ في ىذه الحالة، ويممؾ القاضي كامؿ الحؽ لتقرير ما إذا كاف الشرط تعسفيا، وال معقب لمحكمة 

                                                           
 وما بعدىا . 464ص  عمر محمد عبد الباقي ، مرج  سابؽ، -1

ف قد تضمف شروطا تعسفية جاز مف التقنيف المدني عمى أنو:" إذا تـ العقد بطريقة اإلذعاف، وكا 110تنص المادة  -2
 اتفاؽلمقاضي أف يعدؿ ىذه الشروط أو أف يعفي الطرؼ المذعف منيا، وذلؾ وفقا لما تقضي بو العدالة، ويق  باطبل كؿ 

 عمى خبلؼ ذلؾ".
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النقض عمى تقديره مادامت عبارات العقد تحتمؿ المعنى الذي أخذ بو، فإذا تبيف لو أف الشرط تعسفيا في 
ال فمو أف يمغيو، وىو في  عقد اإلذعاف فيكوف لو أف يعدلو إذا كاف مف شأنو ذلؾ أف يزيؿ أاثر التعسؼ وا 

ذلؾ غير مقيد بحد معيف سو، ما تقتضيو العدالة،  وعمى ىذا األساس فمسألة تعديؿ الشروط التعسفية 
 .1مف وسائؿ الواق  التي تستقؿ بتقديرىا محكمة الموضوع، وال معقب لمحكمة النقض عمى تقديرىا

يستبعدوف   المشرع إلى ما قد يمجأ إليو المينيوف المحترفوف عف تضميف عقودىـ لشروطكما تنبو        
بموجبيا سمطة القاضي في تعديؿ أو إلغاء الشروط التي يراىا تعسفية، فنص عمى بطبلف أي اتفاؽ أو 

مف التقنيف المدني، وجعؿ مف حؽ الطرؼ المذعف أو  110شرط في ىذا الشأف طبقا لنص المادة 
           يمؾ المجوء إلى القضاء وحؽ ىذا األخير في تعديؿ الشروط التعسفية أو اإلعفاء منياالمست

متعمقا بالنظاـ العاـ األمر الذي يجعؿ مف سمطة القاضي في ىذه الحالة حكما آمرا ال يجوز مخالفتو 
 ويماثؿ ىذا المبدأ مظيرا حمائيا إضافيا لمطرؼ المستيمؾ.

ية المقررة لممستيمؾ في ىذا اإلطار أيضا أف الشؾ أو الغموض في العبارات ومف مظاىر الحما        
مف  112التي تتضمف  الشروط الواردة في عقد اإلذعاف، يفسر لمصمحة المستيمؾ طبقا لنص المادة 

عقود، فقد يأتي الغموض ىذه الالتقنيف المدني حيث تتنوع مصادر الغموض في العبارات التي تتضمنيا 
ـ أو التناقض أو عدـ التوافؽ بيف شروط عديدة، أو االختبلؼ بيف شرط مطبوع وشرط مكتوب مف اإلبيا

 .باليد، كما قد ينشأ الغموض مف نقص في اإلعبلـ المقدـ لممستيمؾ
وىذا الغموض الذي يكتنؼ عقود اإلذعاف ليس وليد الصدفة دائما، ولكنو في أحياف كاثيرة يكوف         

الميني بتمرير اشتراطات معينة تحت غطاء مف الغموض واإلبياـ، بحيث لو كانت متعمدا يسمح لممتعاقد 
سابقة  112واضحة ألحجـ المتعاقد المستيمؾ عمى التعاقد، وىو ما يبرر حكـ الفقرة الاثانية مف المادة 

الذكر، مف أف الشرط الغامض يفسر لمصمحة الطرؼ المذعف سواء كاف دائنا أو مدينا عمى أساس أف 
 ؼ القوي يستقؿ بوض  شروط العقد ومف تـ تق  عميو تبعة غموض الصياغة.الطر 

 جزاء الشروط التعسفية ضمن القواعد الخاصة بحماية المستيمك: ثانيا
مف تقنيف   L 241-1 نص المشرع الفرنسي عمى الجزاء المقرر لمشروط التعسفية بموجب المادة       

أي باطمة م  بقاء العقد  قائما وصحيحا  (réputées non écrites)بأنيا تعتبر غير مكتوبة  2 االستيبلؾ

                                                           
 بعدىا. وما 78صمرج  سابؽ،  ،مكافحة الشروط التعسفية في العقودبودالي محمد،   -1

2  - L’article L 241-1   :  "Les clauses abusives sont réputées non écrites. 
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إذا أمكف أف يستمر دوف الشروط السابقة، ويعتبر البطبلف في ىذه الحالة جزئيا أي نسبيا وىو حؿ 
و في ىذا اإلطار  ،يتماشى ومصمحة المستيمؾ الذي يبقى متطمعا إلى االستفادة مف السمعة أو الخدمة

 تؤدي إلى كانت  إذاأنو يمكف استبعاد الشروط التي تتسـ بالتعسؼ، خاصة   1سيير، بعض الفقو الفرن
ى معرفة التزاماتو الناشئة عف العقد، وذلؾ باعتباره في حالة مشابية لحالة الغمط عدـ قدرة المستيمؾ عم

وف ىذه إذا كاف ال يقوـ بد  التي يمكف بسببيا اعتبار الشرط كأف لـ يكف بؿ يمكف إبطاؿ العقد بأكممو
 الشروط.

ف كاف 04/02أما المشرع الجزائري فمـ يتطرؽ إلى ىذا الجزاء في ظؿ أحكاـ القانوف رقـ         ، وا 
ولكف تطبيؽ  مف التقنيف المدني التي تنص عمى نظرية إنقاص العقد، 1042يمكف تطبيؽ نص المادة 

السبب في إبراـ العقد، فإذا كاف  ىذه النظرية يقتصر عمى الحالة التي ال يكوف فييا الشرط التعسفي ىو
الشرط ضروريا أي  ىو الداف  إلى التعاقد فإف إبطالو يؤدي إلى إبطاؿ عقد االستيبلؾ كمو، وىو األمر 

 الذي ال يصب في مصمحة المستيمؾ التي تستيدؼ بطبلف الشرط م  بقاء العقد صحيحا.
ببطبلنيا م  بقاء العقد صحيحا إذا أمكف أف لذلؾ فإف الجزاء األنسب لمشروط التعسفية ىو الحكـ        

بغض   3يستمر دوف الشروط السابقة وتعد ىذه الحالة صورة مف صور إنقاص العقد ولكف بقوة القانوف
النظر عما انصرفت إليو إدارة المتعاقديف، ويكوف بطبلف الشرط في ىذه الحالة لمخالفتو لقواعد قانونية 

ـ عمى الشروط التعسفية بأنيا مخالفة لمنظاـ العاـ واآلداب فيمكف استنتاجو متعمقة بالنظاـ العاـ، أما الحك
ىذه الشروط  جريمة و أطمؽ عمييا وصؼ  04/02مف اعتبار المشرع في ظؿ أحكاـ القانوف رقـ 

 . 4الممارسات التعاقدية التعسفية  ورتب ليا الجزاء الجنائي

                                                                                                                                                                                     
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans 

ces clauses. 

Les dispositions du présent article sont d'ordre public". 

1-ROCHFELD (judith), "La formation du contrat" , JCP, éd. G. 2003, chron. I, 142, p.1097. 

مف التقنيف المدني الجزائري عمى أنو: " إذا كاف العقد في شؽ منو باطبل أو قاببل لئلبطاؿ فيذا الشؽ  104تنص المادة  -2
 ."قاببل لئلبطاؿ فيبطؿ العقد كمو وحده ىو الذي يبطؿ إال إذا تبيف أف العقد ما كاف ليتـ بغير الشؽ الذي وق  باطبل أو

وماثاؿ ذلؾ االتفاؽ عمى عدـ جواز القاضي إعفاء الطرؼ المذعف مف الشروط التعسفية، فيذا الشرط يبطؿ لمخالفتو  -3
، فيذا الشرط يبطؿ طارئة اشتراط عدـ جواز تعديؿ العقد بحكـ القاضي ولو حداثت ظروؼ أيضاوماثالو  ،110نص المادة 

 .107/03ة طبقا لنص الماد
 المتعمؽ بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية. 04/02مف القانوف رقـ  32لمادة ا -4
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اد، كؿ ىذه التأويبلت فيما يتعمؽ بالجزاء المدني لمشرط لذلؾ كاف األجدر بالمشرع الجزائري أف يتف       
التعسفي، باعتباره باطبل م  بقاء العقد صحيحا إذا كاف باإلمكاف استمراره دوف ىذا الشرط في اثنايا 

 ، حتى تكتمؿ بوادر حماية المستيمؾ مف ىذه الشروط.04/02القانوف رقـ 
لتعسفي فيق  عميو إاثبات أف الشروط التي ضمنيا الميني أما فيما يتعمؽ بإاثبات المستيمؾ لمشرط ا       

، أو أف ياثبت 06/306مف المرسوـ التنفيذي رقـ  5في العقد لـ يعممو بيا نيائيا قبؿ إبرامو، طبقا لممادة  
في اإلعبلـ بالعناصر األساسية  وأف الشروط التي تـ إدراجيا في العقد كانت تقمص أو تنقص مف حق

مف نفس المرسوـ المذكورتيف سابقا، حيث يكفي العتبار  3و 2يا في المادتيف لمعقد المنصوص عمي
الشرط تعسفيا أف يكوف الميني قد أخؿ بالتزامو بإعبلـ المستيمؾ بيذا الشرط سواء لـ يطمعو عميو أصبل 

 عقد.  في اإلعبلـ بالعناصر األساسية لم وأو أنو  قاـ بإعبلمو بذلؾ الشرط، وكاف ىذا األخير يقمص مف حق
المطالبة ببطبلف الشروط التعسفية التي لـ يكف عمى عمـ بيا قبؿ في باإلضافة إلى حؽ المستيمؾ        

إبراـ العقد، فقد منح قانوف االستيبلؾ الفرنسي لجمعيات حماية المستيمؾ المعتمدة قانونيا دعو، حذؼ أو 
مف نماذج العقود قبؿ إبراميا  (action de suppression des clauses abusives)إزالة الشروط التعسفية 

أما المشرع الجزائري فمـ ينص عمى دعو، إزالة الشروط التعسفية، إال أنو يمكف   ،1أماـ المحاكـ المدنية
المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقم  الغش  09/03مف القانوف رقـ  23استنتاج ذلؾ ضمنيا مف نص المادة 

يمؾ أو عدة مستيمكيف ألضرار فردية  تسبب فييا نفس المتدخؿ  أنو عندما يتعرض المستتقضي بالتي 
 وذات أصؿ مشترؾ، يمكف لجمعيات حماية المستيمؾ أف تتأسس كطرؼ مدني.

فمف خبلؿ ىذه المادة يمكف استنتاج أف ىذه الجمعيات ليا الحؽ في رف  دعو، إزالة الشروط        
تحقيؽ أىدافيا المنشودة وترتب ضررا لممستيمؾ، وال  التعسفية ألف ىذه األخيرة قد تعرقؿ الجمعيات في

عميو بمناسبة العقد المبـر بينو  ىيسري الحكـ الذي يقضي بإزالة ىذه الشروط إال في حؽ الميني المدع
وبيف المستيمؾ، دوف أف يسري في حؽ المينييف اآلخريف غير المدعى عمييـ الذيف يقترحوف عقودا عمى 

 .لشروط التعسفيةالمستيمكيف تتضمف نفس ا
تعطي لجمعيات حماية المستيمؾ الحؽ في أف تتأسس  04/02مف القانوف رقـ  65كما أف المادة         

كطرؼ مدني في الدعو، الجزائية لممطالبة بالتعويض عف األضرار التي تمحؽ مصالح المستيمكيف مف 
 يني ومنيا فرض الشروط التعسفية.جراء األضرار التي قد تمحقيـ مف مختمؼ األفعاؿ التي يرتكبيا الم

                                                           
1  - CALAIS AULOY (Jean) et STEINMETZ (Frank), Op.cit.p.212.  



ترتيب الجزاء أثر لإلخالل بااللتزام بإعالم املستهلك......الباب الثاني: .............................................  

 

226 
 

 لمطمب الثاني ا
 باإلعالم وفقا لنظرية األثر اإللزامي لإلعالمجزاء اإلخالل بااللتزام 

" في  La théorie de l’effet obligatoire de l’information"ظيرت نظرية األاثر اإللزامي لئلعبلـ        
ديدا لمخالفة االلتزاـ باإلعبلـ نادت بو الفقيية بداية التسعينات، وىي نظرية حدياثة تتضمف جزاء ج

   1تحت عنواف "نظرية األاثر اإلجباري أو اإللزامي لئلعبلـ" (Muriel  FABRE- MAGNAN)الفرنسية 
 (. الفرع الثاني( اثـ لشروط تحققيا )الفرع األول) التعرض لمضمونيا ومبررات وجودىا وىو ما يستدعي

 ثر اإللزامي لإلعالم ومبرراتياالفرع األول: مضمون نظرية األ 

بأنو إذا قاـ المديف بااللتزاـ باإلعبلـ بتقديـ معمومات غير دقيقة أو غير  (Muriel)تر، الفقيية        
، فإف الجزاء األنسب في ىذه (information erronées)أو مغموطة  (information incomplètes)كاممة 

جباره عمى أف يجعؿ الواق  متطابقا م  اإلعبلـ الصادر عنو الحالة واألشد ردعا وفعالية ىو إلزاـ  المديف وا 
 فيتحقؽ بذلؾ االنسجاـ والتطابؽ فيما بينيما.

كما تر، ىذه الفقيية أف مبررات وجود ىذه النظرية تتماثؿ في عدـ فعالية الجزاءات التقميدية        
متماثمة في إبطاؿ العقد أو الحكـ بالتعويض  لمخالفة االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقدي، فيذه الجزاءات ال

تكوف غير فعالة وغير مبلئمة بالنسبة لمطرؼ الدائف بااللتزاـ باإلعبلـ، بحيث ال يحقؽ إبطاؿ العقد أي 
فائدة لو خاصة إذا كانت لو مصمحة في اإلبقاء عمى العقد عمى الرغـ مف عدـ كفاية المعمومات المقدمة 

صحتيا، كما أف الحكـ بإبطاؿ العقد أو التعويض عمى المديف المخالؼ لو مف جانب المديف أو عدـ 
براـ  اللتزامو باإلعبلـ ال يماثؿ جزاء ردعيا ليذا األخير، السيما إذا كاف يرغب في التخمص مف العقد وا 

 عقد جديد م  شخص آخر قد ال يكوف ممزما اتجاىو باإلعبلـ.
انب ميـ مف المعمومات الصحيحة والموضوعية لدائنو ومف جية أخر، قد يقوـ المديف بتقديـ ج       

ولكنو قد يغفؿ عف مراعاة الصدؽ في بعضيا فيكوف في المطالبة بإبطاؿ العقد بناء عمى طمب الدائف 

                                                           
ف ليا حيث تقوؿ أ، إلى نظريتيا الجديدة في رسالتيا السابؽ اإلشارة إلييا في مواض  عديدة ةىذه الفقيي أشارتوقد  -1

 أنظر:  ،السبؽ في عرض نظريتيا
     - FABRE. MAGNAN (Muriel) : De l’obligation d’information dans les contrats, thèse précitée, p.p 508, 509.  
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ضرر جسيـ عميو في الوقت الذي قد يبدي ما في وسعو لتصحيح خطئو وتحقيؽ التطابؽ في المعمومات 
 . 1المقدمة م  ما يقتضيو العقد

ماثاؿ يتعمؽ  (Muriel)وفيما يتعمؽ بعدـ تحقؽ فائدة لمدائف مف وراء إبطاؿ العقد قدمت الفقيية        
بإعبلف قدمتو شركة متخصصة لصناعة وتسويؽ أجيزة الكمبيوتر، حيث ذكرت ىذه الشركة في مستنداتيا 

جيزة في حاؿ اإلعبلمية الموجية لعمبلئيا أنيا تتوافر عمى جياز خدمة متخصص في إصبلح ىذه األ
تعطيميا ويعمؿ طواؿ النيار، ولكف بعد أف تعاقد معيا أحد العمبلء أنكرت القيمة العقدية لماثؿ ىذه 

 المستندات، ورفضت بذلؾ تنفيذ مضموف اإلعبلـ الصادر عنيا.
وحسب الماثاؿ السابؽ تر، الفقيية أف إبطاؿ العقد قد ال يكوف إجراء مفضبل مف جانب الدائف        
إذا كانت لديو النية في االحتفاظ بالجياز، وبالمقابؿ قد يكوف ذلؾ في مصمحة المديف الذي يتيح  وخاصة

لو إبطاؿ العقد إعادة إبراـ عقد جديد م  شخص آخر وفي أحواؿ قد ال يطالب فييا باإلعبلـ، باإلضافة 
اال ومرضيا لو إلى ذلؾ فإف منح تعويض لممتضرر مف جراء عدـ اإلعبلـ حسب رأييا قد ال يكوف فع

خاصة إذا كاف مف غير الممكف إصبلح أعطاؿ الجياز لد، شخص آخر بنفس الدقة المتوافرة لد، جياز 
 .2الخدمة التاب  لمشركة صاحبة اإلعبلف

أف الجزاء األماثؿ في ىذه الحالة ىو أف يجبر القاضي الشركة بناء عمى  Murielلذلؾ تر، الفقيية        
مضموف اإلعبلـ الصادر عنيا، فتمتـز بإصبلح جياز الكمبيوتر مف خبلؿ جياز طمب الدائف عمى تنفيذ 

الخدمة المرفؽ بو، وتر، الفقيية أف ىذا الحؿ لو فعالية كبيرة عمى المينييف إذ مف شأنو أف يؤدي إلى 
وىو ما يقمؿ مف  ،(l’information erronée)ف المجوء إلى اإلعبلـ الكاذب أو المغموط عتاثبيط ىمميـ 

باإلضافة إلى كونو  ((publicités mensongères ou trompeusesضرر اإلشيارات الكاذبة أو المضممة 
 . 3يماثؿ جزاء مرضيا لمدائف الذي يفضؿ اإلبقاء عمى العقد وبالشروط التي وافؽ عمييا

 

 

                                                           
1- FABRE.MAGNAN(Muriel), Op.cit., p.p. 508 - 509.                                                                                                                                      

2- Ibid., 507. 

3- FABRE MAGNAN (Muriel), Op.cit., p. 509. 
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 الفرع الثاني: شروط تطبيق نظرية األثر اإللزامي لإلعالم

عماؿ نظرية األاثر اإلجباري أو اإللزامي لئلعبلـ ضرورة توسي  النطاؽ إل Murielالفقيية   تشترط        
( حيث أنو إذا نقؿ المديف إلى دائنو  la nécessité de l’élargissement du champ contractuel)العقدي 

إعبلما مغموطا سواء كاف شفييا أو مكتوبا، مف شأنو أف يحفز الدائف عمى إصدار رضاه بو معتقدا أنو 
ابؽ الواق  الذي يرجوه، فإف الجزاء األنسب في ىذه الحالة يتماثؿ في النظر إلى ىذا اإلعبلـ المغموط يط

كما لو كاف داخبل في نطاؽ العقد وبالتالي يتعيف عمى المديف تنفيذه ماثؿ بقية االلتزامات المفروضة عميو 
 في إطار العقد.

يكوف توق  الدائف مشروعا في اعتقاده بأف  ويتطمب توسي  المجاؿ العقدي شروطا أوليا أف        
ىذا ( واثانييما أف يكوف لممديف وسائؿ تحقيؽ وتنفيذ أوالاإلعبلـ المنقوؿ إليو داخبل في المجاؿ العقدي )

 (.ثانيا) اإلعبلـ

 La légitimité de l’attente du créancier  1أوال: مشروعية توقع الدائن

األاثر اإللزامي لئلعبلـ جزاء فعاال إال إذا كاف ىذا اإلعبلـ نافعا لمدائف وفقا ليذه النظرية ال يماثؿ        
لى جانب ذلؾ يشترط أف يكوف  إلى الدرجة التي جعمتو يؤاثر عميو تأاثيرا كبيرا في اتخاذ قراره بالتعاقد، وا 

دقيقة الدائف حسف النية أي أنو يعتقد بصورة مشروعة بأف اإلعبلـ الذي نقمو إليو مدينو بطريقة غير 
وناقصة يدخؿ في نطاؽ العقد الذي أبرمو، ولتدعيـ ىذه الفكرة أشارت صاحبة النظرية إلى قرار صادر 

حيف قضت بمسؤولية أحد مكاتب تأجير السيارات عف إعبلمو غير الدقيؽ  2عف محكمة استئناؼ باريس
مضية رحمة بالسيارة أعمف المكتب ألحد مستأجري سياراتو )وكاف زوجيف يقصداف ت نماوغير الكامؿ، حي

ميف يضمف أمف فرنسا إلى اليوناف( أف التأميف يغطي جمي  المخاطر فاعتقد الزوجاف المستأجراف أف الت
ليما جمي  المخاطر بما فييا الحادث الذي يتعرض لو أحدىما أاثناء قيادة الزوج اآلخر، عمى الرغـ مف 

ضمف جمي  المخاطر التي تحدث بسببيما لمغير أف المكتب كاف يقصد باإلعبلـ الذي قدمو بأف التأميف ي
لذلؾ فقد عابت المحكمة عمى المكتب خطأه في اإلعبلـ الذي لـ يراع الدقة في عباراتو، وأنو كاف عميو 

                                                           
1- FABRE- MAGNAN Muriel , Op.cit., p. 517 et S. 
2- V. CA  de paris , 30 mars 1989. D. 1989. I. R, p.141 ; cité par FABRE- MAG NAN Muriel, Thèse précitée, 

p.p. 518-519. 
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وىو يريد أف يقتصر التاميف عمى األضرار التي تمحؽ بالغير أف يعمميما بذلؾ، وأف يمفت نظرىما إلى 
 ي ما قد يحدث ليما أو ألحدىما مف أضرار.ضرورة إجراء تأميف تكميمي ليغط

  1 ثانيا: يجب أن يممك المدين وسائل تنفيذ اإلعالم المنقول

Le débiteur doit avoir les moyens de l’exécution de l’information transmise  

كف تحقيقيا يعتبر ىذا الشرط ضروريا وجوىريا إلعماؿ نظرية األاثر اإللزامي لئلعبلـ، إذ ال يم       
فإذا اتضح بأف  بدوف أف يممؾ المديف وسائؿ تنفيذ إعبلمو الموجو إلى الدائف ليجعؿ الواق  متطابقا معو،

لممديف القدرة عمى تنفيذ إعبلمو المنقوؿ لدائنو فيكوف لمقاضي سمطة األمر بالتنفيذ العيني لبللتزاـ          
 "l’exécution en nature "  أف يجعؿ الواق  متطابقا ومنسجما م  اإلعبلـ الذي بنى حيث يجبر المديف ب

 عميو الدائف رضاه بالعقد.
أما في الحاالت التي يستحيؿ فييا عمى المديف تنفيذ اإلعبلـ المعمف عنو فبل مجاؿ إلعماؿ نظرية        

ا ىو في األاثر اإلجباري لئلعبلـ كما لو أعمف البائ  أف الموحة المعروضة لفناف مشيور عمى خبلؼ م
الحقيقة أو أف يعمف البائ  أف المنزؿ المباع ىادئ جدا في حيف أف ىناؾ مشروعا إلقامة خط سري  
لمسيارات عمى بعد مائة متر منو،  ففي الماثاليف السابقيف نجد أف استحالة تنفيذ االلتزاـ باإلعبلـ الذي 

 قدمو المديف يماثؿ عائقا لتطبيؽ األاثر اإللزامي لئلعبلـ.
ف االلتزاـ باإلعبلـ ذو طبيعة عقدية ، لذلؾ فيي تعتبر أنو إذا كاف اإلعبلـ بأ  Murielالفقيية تر،و        

المنقوؿ إلى الدائف يدخؿ في المجاؿ العقدي، فإف المساءلة عف عدـ تنفيذ ىذا االلتزاـ يكوف عمى أساس 
عينيا متى كاف ذلؾ ممكنا، أو أف  المسؤولية العقدية بحيث يمكف لمدائف أف يطمب إما تنفيذ اإلعبلـ تنفيذا

  يطمب التنفيذ بطرؽ التعويض.
وتطبيقا لذلؾ يعتبر اإلشيار المتعمؽ بذكر خصائص السم  والخدمات م  بياف أسعارىا إيجابا       

صريحا، ماداـ يتضمف طبيعة العقد وعناصره األساسية، وبناءا عمى ذلؾ فإف إفصاح المستيمؾ عف رغبتو 
  والخدمات بالمواصفات المذكورة في اإلشيار يعد بماثابة قبوؿ ينعقد بو العقد، طالما صدر في اقتناء السم

ف م  ضيمتـز الميني مقدـ اإلشيار بأف ي  وفي ىذه الحالة  ،واتصؿ بعمـ البائ  الميني خبلؿ مدة معقولة
مو يقبؿ عمى تعاقده م  المستيمؾ كؿ تمؾ المعمومات التي ذكرىا في اإلشيار كونيا الباعث الذي جع

التعاقد بعد أف اطمئف إلييا، لذلؾ يحؽ لو بناء عمى ما سبؽ أف يستند إلى ىذه المعمومات المقدمة حوؿ 
                                                           

1- FABRE- MAGNAN Muriel , Op.cit.,p. 521 et S. 
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لزاـ الميني بتحقيقيا  عيناوفي ىذا اإلطار يجوز لممستيمؾ رف  دعو، تنفيذ االلتزاـ   السم  والخدمات وا 
يني بتقديـ سمعة أو خدمة مطابقة لئلعبلـ بأف يطالب الم 1مف التقنيف المدني 164طبقا لنص المادة 

الوارد في اإلشيار، فإذا لـ يقـ ىذا األخير بتنفيذ التزامو جاز لممستيمؾ أف يحصؿ عمى السمعة 
بالمواصفات المذكورة في اإلشيار عمى نفقة الميني وذلؾ بعد استئذاف القاضي، ولو الحؽ في المطالبة 

 .2ي التعويضبقيمة ىذه السمعة دوف اإلخبلؿ بحقو ف
أما إذا تعمؽ اإلشيار بخدمة لـ تكف شخصية مقدميا محؿ اعتبار في التنفيذ، فيمكف لممستيمؾ        

بعد  المعمفالمجوء إلى ميني أخر ألداء ىذه الخدمة بالمواصفات المعمف عنيا في اإلشيار عمى نفقة 
ء الخدمة محؿ اإلشيار فيجوز محؿ اعتبار في أدا شخصية ىذا األخير تترخيص القاضي، أما إذا كان

عمى عدـ التنفيذ بالمواصفات الواردة في  المعمفلممستيمؾ رفض أدائيا مف غير المعمف، فإذا أصر 
 اإلشيار يتـ المجوء إلى التنفيذ بمقابؿ عف طريؽ التعويض.

تضمنيا الواثائؽ وقد قضى القضاء الفرنسي بأنو عمى مقاولي البناء االلتزاـ باحتراـ البيانات التي ت       
اإلعبلنية التي قدموىا تحت طائمة المسؤولية العقدية، كما قضى بأف وكاالت السفر والسياحة يق  عمييا 

( بشأف برنامج الرحمة والمواعيد le catalogue)التزاـ في مواجية العمبلء باحتراـ ما ورد في الواثيقة البيانية 
 .3وحجز األماكف وتذاكر السفر

لعمؿ بنظرية األاثر اإلجباري لئلعبلـ الواردة في اإلشيار التجاري إلى التصدي لسبؿ ويؤدي ا       
حتى ولو كاف غير صحيح  وإلييا المعمف مف خبلؿ إلزامو بالوفاء بما ورد في الخداع والتضميؿ التي  يمجأ

حالة التممص منو ماداـ أف المستيمؾ قد اطمأف إليو وأقبؿ عمى التعاقد بسببو، وال يجوز لممعمف في ىذه ال
 بأي حاؿ مف األحواؿ.

تساؤال حوؿ سمطة القاضي في إعماؿ نظرية األاثر اإللزامي لئلعبلـ  Murielولقد أاثارت الفقيية        
في الحالة التي يفضؿ فييا الدائف التخمص مف العقد، طالبا بإبطالو فيؿ يجوز لمقاضي أف يجيبو في 

ديف استعداده لتنفيذ االلتزاـ الصادر عنو بصورتو التي أعمـ الدائف طمبو في نفس الوقت الذي يعمف فيو الم
 بيا؟

                                                           
عمى تنفيذ التزامو عينا متى  181و 180عذاره طبقا لنص المادتيف إمف التقنيف المدني" يجبر المديف بعد  164لمادة ا -1

  .كاف ذلؾ ممكنا"
 مف التقنيف المدني. 166/2المادة  -2
 .219مرج  سابؽ، ص ،عقد االستيالك في التشريع الجزائري عياض محمد عماد الديف،  -3
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جابة عمى ىذا التساؤؿ تر، صاحبة النظرية بأنو ال يجوز لمقاضي أف يجيب الدائف في طمبو         وا 
 بإبطاؿ العقد، متى أعرب المديف عف نيتو لتنفيذ ىذا االلتزاـ بالطريقة التي وعد الدائف بيا، وذلؾ عمى
أساس أف الدائف قد وافؽ عمى العقد وبالشروط التي حددت فيو والتي اتفؽ بشأنيا م  المديف، لذلؾ ال 

 يجوز لو أف يتحمؿ مف العقد ماداـ أف المديف قد أبد، استعداده لتنفيذه بالطريقة المتفؽ عمييا.
كونيا تجعؿ لئلعبلـ في األخير يمكف القوؿ أف ليذه النظرية أىمية خاصة في مجاؿ التعامؿ ل       

الصادر مف المديف أاثرا إجباريا بتحقؽ شروط معينة، ويعتبر ىذا الجزاء، في نظر صاحبتو النظرية أكاثر 
فعالية مف الجزاءات التقميدية كإبطاؿ العقد والمطالبة بالتعويض، باإلضافة إلى ذلؾ فإف مف يرغب في 

عنو مف إعبلـ ال يتطابؽ م  الحقيقة والواق   التعامؿ م  غيره، سيعمـ منذ البداية أف سوؼ ما يصدر
سيكوف ممتزما بو تجاه مف يعتد بيذا اإلعبلـ ويقبؿ عمى التعاقد، بأف يجبر عمى جعؿ الواق  مطابقا 

  لئلعبلـ الصادر عنو.
 الث ــــــــــث الثــــلمبحا

 قيام المسؤولية المدنية لمميني أثر لإلخالل بااللتزام باإلعالم

ت اإلشارة إلى أنو يمكف لممستيمؾ أف يطالب بإبطاؿ العقد كمما أخؿ الميني بالتزامو باإلعبلـ سبق       
إال  في مواجيتو، باالستناد إلى عيبي الغمط والتدليس أو باالستناد إلى أحكاـ نظرية العمـ الكافي بالمبي ،

مف السمعة أو الخدمة التي أف الحكـ بإبطاؿ العقد قد ال يحقؽ حماية موضوعية لممستيمؾ ألنو يحرمو 
أقبؿ عمى التعاقد بشأنيا، لذلؾ يجب البحث عف وسائؿ أخر، تقمؿ مف اآلاثار السمبية لئلخبلؿ بااللتزاـ 

قياـ المسؤولية  المدنية لمميني كأاثر ليذا  ىباإلعبلـ، وىي حؽ المستيمؾ في طمب التعويض تأسيسا عم
تنفيذ الميني اللتزامو باإلعبلـ، إال أنو اختمؼ حوؿ عند عدـ  يااإلخبلؿ، وقد اتفؽ الفقو حوؿ قيام

رغـ أف ذلؾ ال يمن  المستيمؾ مف حقو في الحصوؿ عمى التعويض  )المطمب األول(طبيعتيا القانونية 
 (.المطمب الثاني)ميما كاف التكييؼ القانوني ليا
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 المطمب األول

 م باإلعالمالطبيعة القانونية لمسؤولية الميني عند إخاللو بااللتزا 

 الوصوؿ في منيما رغبة طرفيو، بيف ومناقشات مفاوضات العقدي االرتباط مرحمة تسبؽ ما عادة       
 الطرفاف ارتضاه الذي العقد ومضموف لشكؿ النيائية الصيغة إلى الوصوؿ اثـ ومف نيائي، اتفاؽ إلى

 بطة التعاقديةاالر  وجود لعدـ أاثاره العقد يرتب ال و فييا،  العقد عمى التفاوض بمرحمة المرحمة ىذه تسمى
 ىذه المرحمة التفاوض لتنظيـ أطراؼ عمى قانونية التزامات إمكانية فرض األمر م  ىذا يتعارض وال

 المرحمة وتساىـ ىذه خبلؿ بينيما فيما العقدي التوازف مف حالة عمى الحفاظ إلى التعاقد تيدؼ مف الميمة
 التوازف مف حالة يخمؽ بما مصالح طرفيو، تراعي متوازنة ديةتعاق شروط إلى الوصوؿ في كبير حد إلى
 .1العقد عمى المفاوضات مرحمة خبلؿ االتفاؽ عمييا تـ التي التعاقدية والتزاماتيما حقوقيما بيف

بأنيا تمؾ المرحمة التي تضـ   2وينشأ االلتزاـ باإلعبلـ في ىذه المرحمة التي عّرفيا بعض الفقو        
ميات التمييدية، المتماثمة في المشاورات والمساعي وتبادؿ اآلراء بيدؼ التوصؿ إلى اتفاؽ جممة مف العم

بيف األطراؼ المقبمة عمى التعاقد، ليكوف كؿّّ منيـ مطمعا عمى أفضؿ السبؿ التي تحقؽ مصالحو وذلؾ 
 بمعرفة الحقوؽ وااللتزامات التي تق  عمى عاتقو.

مف أىـ المراحؿ ( période précontractuelle)بقة عمى التعاقد وتعّد مرحمة التفاوض أو المرحمة السا
وأخطرىا عمى اإلطبلؽ لما ترتبو مف التزامات وحقوؽ في ذمة طرفي العقد، وما ينشأ عنيا مف إشكاالت 
قانونية خاصة عند اإلخبلؿ بااللتزامات المفروضة في ىذه الفترة، ومنيا االلتزاـ بإعبلـ المستيمؾ المقبؿ 

عاقد ونوع المسؤولية المترتبة في ذمة الطرؼ المسؤوؿ، خاصة وأّف أغمب التشريعات ومنيا عمى الت
التشري  الجزائري لـ تنظـ ىذه المرحمة بنصوص قانونية خاصة، عكس اىتماميا بتنظيـ المراحؿ التالية 

أفضؿ صيغة عمى إبراـ العقد، رغـ أىمية االلتزامات المترتبة فييا خبلؿ مناقشة شروطو لموصوؿ إلى 
                                                           

 "، مجمةالعقد عمى التفاوض مرحمة في النية بمبدأ حسن المقارنة القانونية األنظمة التزام مدى فياض محمود،" - 1
 2013، أفريؿ 54والعشروف، العدد  عةالساب السنة المتحدة، العربية اإلمارات جامعة – القانوف كمية والقانوف، الشريعة

 .224ص

"قياـ أطراؼ العبلقة العقدية المستقبمية بتبادؿ االقتراحات، والدراسات والتقارير الفنية واالستشارات  :ّرؼ التفاوض بأنويع -2
 حسن النيةيماف، عزيز سم ادشيرز  نظر:أ"، القانونية، ليكوف كؿ منيا عمى بينة بما يقدماف عميو لموصوؿ إلى أفضؿ النتائج

 .337، ص 2008، دار دجمة، عماف، في إبرام العقود
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، خاصة في مجاؿ عقود االستيبلؾ نتيجة لمتطورات الفنية 1ممكنة تحقؽ مصالح األطراؼ المتفاوضة
والتكنولوجية المعاصرة التي أدت إلى التفاوت في درجة المعرفة والعمـ بيف األطراؼ المتعاقدة مف مينييف 

ئة األخيرة حتى يتسنى ليا إبراـ العقد ومستيمكيف، مّما أد، إلى تكريس االلتزاـ باإلعبلـ لصالح ىذه الف
 وفقا لرضا حر ومستنير. 

ورغـ وضوح نطاؽ ىذا االلتزاـ مف حيث وقت نشوؤه إال أف الجدؿ احتدـ عمى مستو، الفقو         
 مىوبالتالي تترتب ع ،القانونية  بيف مف ير، أنو التزاـ عقدي ينشأ عف العقد تووالقضاء حوؿ طبيع
مخالفتو  مى( وبيف مف يراه التزاما قانونيا يفرضو القانوف ويترتب ع)الفرع األولة عقدية اإلخبلؿ بو مسؤولي

( إال أنو في ظؿ التطور التكنولوجي الحديث وما صاحبو مف ظيور الفرع الثانيمسؤولية تقصيرية )
مسؤولية منتوجات خطيرة بطبيعتيا أو بحكـ استعماليا فقد اتجيت مختمؼ التشريعات إلى تبني مفيوـ ال

 .الفرع الثالث(المينية أو المسؤولية الموضوعية التي تقوـ بقوة القانوف  )

 خالل  بااللتزام باإلعالماإلالفرع األول: القائمون بالطبيعة العقدية لمسؤولية الميني عند 

دي يترتب ير، ىؤالء أف االلتزاـ باإلعبلـ يجد مصدره في العقد البلحؽ عميو، لذلؾ فيو التزاـ عق         
التي تقـو  (IHRING)عند اإلخبلؿ بو مسؤولية عقدية، وذلؾ استنادا إلى نظرية الفقيو األلماني إىرنج 

في المرحمة السابقة عمى التعاقد خطأ عقديا سواء ترتب عميو عدـ انعقاد العقد  لواق عمى اعتبار الخطأ ا
في وجود سبب البطبلف في جانب أحد أو أد، إلى بطبلنو، حيث يتماثؿ الخطأ العقدي في ىذه الحالة 

المتعاقديف مّما يفرض عميو تعويض المتعاقد اآلخر، أما فيما يتعمؽ بالتكييؼ العقدي ليذا الخطأ بالرغـ 
مف عدـ إبراـ العقد أو بطبلنو، فإنو يستند إلى فكرة العقد الضمني الذي بمقتضاه يتعيد كؿ شخص مقدـ 

رؼ، وبأف ال يأتي مف جانبو أي فعؿ أو تصرؼ يوجب بطبلف عمى التعاقد لمطرؼ اآلخر بصحة التص
العقد، وبذلؾ يكوف رضا المتعاقد اآلخر في الوقت نفسو قبوال ضمنيا ليذا التعيد فيتـ عقد الضماف 

 بإيجاب وقبوؿ ضمنييف.

                                                           
، )دراسة "الطبيعة القانونية لمسؤولية األطراف في مرحمة ما قبل العقد"الشبلؽ، فاروؽ أبو الشامات،  إسماعيؿنبيؿ  -1

، ص 2013العدد الاثاني،  -29المجمد –في العقود الدولية لنقؿ التكنولوجيا(، مجمة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية 
320-321. 
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، الذي يؤسس رأيو عمى أف العقد ال 1ولقد اعتنؽ ىذه النظرية جانب مف الفقو الفرنسي الحديث       
ّنما يمتد أيضا ليماثؿ مصدرا لما يفرض بمناسبتو مف و يكوف مصدرا لما يترتب عنو مف التزامات فقط،  ا 

التزامات، فالمعمومات التي تشكؿ محؿ االلتزاـ باإلعبلـ والتي يفضي بيا أحد المتعاقديف لآلخر تكوف 
  لتزاـ تظير نتائجو أاثناء بصفتو كمتعاقد، أي أنيا تقدـ في إطار العقد كما أف آاثار اإلخبلؿ بيذا اال

 .2تنفيذه
وحسب أنصار ىذا الرأي فإف االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ التعاقدي ال يمكف تصّور وجوده إاّل م  احتماؿ 
قياـ العقد الذي يعّد مصدرا لو، كما يدلؿ جانب مف الفقو الطبيعة العقدية لبللتزاـ بتقديـ المعمومات بما 

ستيداء بتفسير العقد بطبيعة التعامؿ وبما ينبغي أف يتوافر مف أمانة ينص عميو القانوف المدني مف اال
، ومف اثـ فإنو يمكف اعتبار تقديـ المعمومات التي تبيف كيفية استخداـ الحاسب اآللي 3واثقة بيف المتعاقديف

 عمى سبيؿ الماثاؿ أو مكوناتو وكؿ ما مف شأنو المساعدة في بموغ اليدؼ مف التعاقد مف قبيؿ مستمزمات
 .4العقد الواجب االلتزاـ بيا ومف دوف الحاجة إلى النص عمييا صراحة

إلى القوؿ أف ضرورات حماية المستيمؾ في المرحمة قبؿ  5وقد ذىب جانب مف الفقو المصري
التعاقدية تفرض ترجيح الطبيعة العقدية لبللتزاـ باإلعبلـ لما يحققو ذلؾ مف إمكانية االستفادة مف قواعد 

موؿ بيا في نطاؽ المسؤولية العقدية، بحيث يكفي لتقرير مسؤولية المديف بيذا االلتزاـ قياـ اإلاثبات المع
 الدائف بإاثبات عدـ تنفيذه.

وبالرجوع إلى األحكاـ القضائية نجد أف القضاء الفرنسي كاف في بداية األمر يؤيد الطبيعة العقدية 
أ عند تكويف العقد لمفقيو األلماني "اىرنج" فقد لبللتزاـ باإلعبلـ، حيث اعتنقت بعض المحاكـ نظرية الخط

قضت محكمة باريس بذلؾ في قضية تتعمؽ ببي  مستحضرات تجميؿ، بأف حكمت بمسؤولية المنتج اتجاه 

                                                           
1- 

FABRE – MAGNAN (Muriel), thèse précitée, p.15. 
 .159، مرج  سابؽ، ص االلتزام باإلعالم في العقودحامؽ ذىبية،  - 2
 عمى أنو:"يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمؿ عميو وبحسف نية . مف التقنيف المدني الجزائري107المادة تنص  -3

صر العقد عمى إلزاـ المتعاقد بما ورد فيو فحسب بؿ يتناوؿ أيضا ما ىو مف مستمزماتو وفؽ لمقانوف والعرؼ وال يقت
  .والعدالة"

 .425سابؽ، ص مرج  أكـر محمود حسيف البدو، محمد صديؽ محمد عبد اهلل،  -4
 .188ص مرج  سابؽ، الرفاعي أحمد محمد ،  -5
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مصّفؼ الشعر عما يمحؽ زبائنو مف أضرار بسبب عدـ إدالئو بالمعمومات الضرورية والمتعمقة بيذه 
 .1المستحضرات، وقالت أف مسؤوليتو عقدية

أما محكمة النقض الفرنسية فقد اتجيت ىي األخر، إلى تقرير المسؤولية العقدية لمميني نتيجة  
إخبللو بااللتزاـ باإلعبلـ، أيف قضت في أحد أحكاميا بالمسؤولية العقدية لممنتج ، وكذلؾ بائ  األشياء 

اولت محكمة النقض أف تتوس  الخطرة نتيجة إخبلليما باإلدالء بالبيانات المتعمقة بيذه الخطورة، حيث ح
في تقرير الطبيعة العقدية لممسؤولية الناشئة عف ىذا اإلخبلؿ، فمـ تقصرىا عمى العبلقة القائمة عند إبراـ 
عقد فعمي بيف الصان  والموّزع، بؿ قضت بامتدادىا إلى المسؤولية الناشئة بيف ىذا الصان  وأي مشتري 

ي أساسا بينيما، والموزع في ىذه الحالة ما ىو إاّل وسيط احتمالي عمى أساس افتراض وجود عقد ضمن
 .2عقدية بأنياوانتيت إلى اعتبار ىذه المسؤولية 

ولكف ىذا الحكـ أاثار جدال كبيرا في أوساط الفقو الفرنسي الحديث حيث عاب عميو التسميـ بالطبيعة 
 مىـ قد خمط بيف الجزاء المترتب عالعقدية ليذه المسؤولية رغـ عدـ وجود عقد بيف الطرفيف، وأف ىذا الحك

 .3إخبلؿ البائ  أو المنتج بضماف العيوب الخفية مىاإلخبلؿ بااللتزاـ باإلعبلـ، وبيف الجزاء المترتب ع

 الفرع الثاني: القائمون بالطبيعة التقصيرية لمسؤولية الميني عند اإلخالل  بااللتزام باإلعالم

توجو فريؽ آخر مف ى القائميف بالطبيعة العقدية لبللتزاـ باإلعبلـ في ظؿ االنتقادات التي وجيت إل        
بما أف االلتزاـ باإلعبلـ يفرض في مرحمة سابقة عمى إبراـ العقد، فمف غير المعقوؿ أف  الفقو إلى القوؿ

قانونيا نسنده لمعقد البّلحؽ عميو، حيث ال يمكف أف ينشأ فرع قبؿ نشوء أصمو فااللتزاـ باإلعبلـ يعّد التزاما 
سابقا عمى التعاقد، يجد أساسو ومصدره في نصوص القانوف أو مبادئو العامة ومنو فالمسؤولية المترتبة 
عند اإلخبلؿ بو ىي مسؤولية تقصيرية تستوجب التعويض كأاثر مف اآلاثار العرضية الناتجة مف العقد 

، وكذلؾ 4السائد في الفقو الحديثوىذا ما استقر عميو الرأي ، الباطؿ بوصفو واقعة مادية ال بوصفو عقدا
                                                           

1  - 
Tribunal de paris, 18/02/1957, doctr., 1958, 2, N° 9944. 

2  - 
Cass. civ., 31 janvier 1973, doctr., 1974-1-11033. 

 أنظر في تفصيؿ أراء الفقو الفرنسي حوؿ ىذه المسألة: -3
- GHESTIN (Jacques), Traité de droit civil, Les obligations, Le contrat, Op.cit., p.301 et S. 

4- DELEYSSAC )Lucas  ( , " L’obligation de renseignement dans les contras ", In ;                

"  L’information en droit  privé", sous La direction de LOUSSOUARN (Y.) et LAGARD (P.), LGDJ, Paris, 

1978, p. 305. 
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وفرنسا، حيث استقرت محكمة النقض الفرنسية أخيرا عمى القوؿ  االجتياد القضائي في كؿ مف مصر
 .1في العديد مف أحكاميا بالطبيعة غير العقدية لبللتزاـ باإلعبلـ

ف أسمفنا إلى تنوير أو ومف المعموـ أف االلتزاـ باإلعبلـ في مرحمة ما قبؿ التعاقد ييدؼ كما سبؽ        
قامة التوازف بيف طرفي العقد فيما يتعمؽ بالعمـ بالبيانات المتعمقة ب ، سواء مف حيث وإرادة المستيمؾ وا 

معنى أف المشرع ىو الذي يفرضو ويبيف ببنوده أو محمو، وفي ىذه المرحمة فإف االلتزاـ باإلعبلـ قانوني 
 يا كما يحدد الجزاء الذي يطبؽ في حالة اإلخبلؿ بو . المعمومات و البيانات التي يتعيف اإلدالء ب

باإلضافة إلى الرأييف السابقيف ير، فريؽ اثالث مف الفقو أف المسؤولية المترتبة عند اإلخبلؿ        
بااللتزاـ باإلعبلـ تكوف مزدوجة، فتكوف تقصيرية إذا كاف الضرر الذي أصاب الدائف ناتج عف اإلخبلؿ 

قبؿ التعاقدي، أي عند تكويف العقد وتكوف عقدية إذا نتج الضرر عند مخالفة االلتزاـ  بااللتزاـ باإلعبلـ
 .العقدي باإلعبلـ أي وقت تنفيذه

أف االلتزاـ باإلعبلـ ينقسـ إلى قسميف أحدىما ينشأ قبؿ إبراـ العقد أي في المرحمة ومؤد، ذلؾ         
مكف مف إبراـ العقد وبالتالي فيو ذو طبيعة قانونية السابقة عمى التعاقد يجعؿ رضا المستيمؾ متبصرا ليت

مخالفتو مسؤولية تقصيرية، ألنو يجد مصدره وأساسو في نصوص القانوف بناء عمى ما  مىبحتة تترتب ع
تقتضيو المبادئ العامة لو كمبدأ حسف النية قبؿ التعاقدي، ويكوف بذلؾ التزاما عاما سابقا عمى جمي  

لاثاني فينشأ بعد إبراـ العقد أي أنو التزاـ يجد مضمونو في قياـ أحد المتعاقديف أما االلتزاـ ا ،2العقود
 في أحد المجاالت التي ترتبط بالعقد. خرآلامطرؼ لباإلدالء بالمعمومات 

                                                                                                                                                                                     

، الجزء األوؿ، العقد المدني الوسيط في شرح القانونيوري عبد الرزاؽ أحمد، سنال –أما في الفقو المصري: أنظر  -
 .687، ص مرج  سابؽالمجمد األوؿ، 

 .137، ص 1978، الجزء األوؿ، مطبعة جامعة القاىرة، مشكالت المسؤولية المدنيةمحمود جماؿ الديف زكي،  -
 .366ص حمد، مرج  سابؽ،أ خالد جماؿ -
 .314-313نزيو محمد الصادؽ الميدي، مرج  سابؽ، ص  -
 اإلطار القانوني لممرحمة السابقة عمى إبرام العقد في ضوء القانون المدنيأنظر: بمحاج العربي،  أما في الفقو الجزائري -

 .  85-84، ص 2010عماف، ، دراسة مقارنة، دار وائؿ لمنشر، الجزائري
1- Cass.civ.,21 octobre 1970/,16798-21971,RTD. Com.,1972 ,p.156. 

 .225 -224عمر محمد عبد الباقي، مرج  سابؽ، ص  -2
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وقد ذىب بعض الفقو إلى القوؿ بأف المعيار المميز لكبل االلتزاميف ىو وقت تنفيذ كؿ منيما، فإذا        
اـ العقد فيو التزاـ قبؿ تعاقدي، أما إذا كاف يرتبط بااللتزامات التي تق  عمى عاتؽ كاف ذلؾ قبؿ إبر 
 .1فيو التزاـ تعاقدي والمتعاقد بعد إبرام

وتعميقا عمى ما سبؽ تجدر اإلشارة إلى أنو إذا كاف ىذا التقسيـ يصدؽ مف الناحية النظرية فإنو ال        
، حيث ال يمكف تجزئة االلتزاـ باإلعبلـ إلى سابؽ عمى إبراـ العقد يستقيـ مف الناحية العممية أو المنطقية

وآخر الحؽ عميو، ألف الضرورات التي اقتضت فرضو مف قبؿ المشرع عمى عاتؽ الميني أوجبت عميو 
تنفيذه قبؿ إبراـ العقد حتى يتمكف المستيمؾ مف بناء خياره بالتعاقد، وحتى يكوف عمى عمـ بخصائص 

 .اقتناءىا والخدمات التي يرغب في االستفادة منياالسم  التي يريد 
ذا كاف الميني المديف ممـز بتنفيذ االلتزاـ باإلعبلـ قبؿ إبراـ العقد فإف آاثاره تمتد إلى مرحمة           وا 

ىذا تنفيذه، كبياف طريقة استعماؿ المنتوج، والتحذير مف مخاطره المحتممة عند ىذا االستعماؿ، ومنو يبقى 
مف مرحمة  االمكرس قانونا لمصمحة المستيمؾ واحدا ينشأ قبؿ إبراـ العقد وتظير نتائجو و آاثاره بدء االلتزاـ

 اإلبراـ والتكويف حتى مرحمة التنفيذ. 
 الفرع الثالث: المسؤولية الناجمة عن إخالل الميني باإلعالم ىي مسؤولية مينية

انوف الخاص بحماية المستيمؾ ىو مراعاة إف اليدؼ الرئيسي الذي يرمي إليو المشرع في الق       
مصمحة ىذا األخير، ومف بيف اآلليات التي قررىا لذلؾ إلزاـ الميني باإلعبلـ، وبالتالي تاثور مسؤوليتو في 
حالة إخبللو بيذا االلتزاـ، وبما أف الحؽ في السبلمة الجسدية والمادية لممستيمؾ يماثؿ اليدؼ األسمى مف 

س بيذا الحؽ يؤكد ضرورة األخذ بنظاـ المسؤولية المينية أو كما تسمى فإف أي مسا هوراء تقرير 
بالمسؤولية الموضوعية القائمة بقوة القانوف، حيث تتبلشى في ىذه الحالة التفرقة التقميدية القائمة بيف 

 المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية.
المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقم  الغش  09/03مف القانوف رقـ  17وبالرجوع إلى نص المادة         

نجدىا تمـز كؿ متدخؿ بأف يعمـ المستيمؾ بكؿ المعمومات المتعمقة بالمنتوج الذي يضعو لبلستيبلؾ، أما 
مف نفس القانوف فتحدد لنا مفيوـ المتدخؿ بأنو كؿ شخص طبيعي أو معنوي يتدخؿ في  3/7المادة 

جموع مراحؿ اإلنتاج واالستيراد والتخزيف والنقؿ والتوزي  التي تشمؿ م عممية عرض المنتوج لبلستيبلؾ

                                                           

 .38نزيو محمد الصادؽ الميدي، مرج  سابؽ، ص  1-
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، إذف يشمؿ مفيوـ المتدخؿ أو الميني كؿ األشخاص الذيف يقوموف باألعماؿ 1بالجممة أو التجزئة
السابقة، أما المستيمؾ فيو كؿ شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابؿ أو مجانا سمعة أو خدمة موجية 

 .2تمبية حاجاتو الشخصية أو تمبية حاجة شخص آخر أو حيواف متكفؿ بولبلستعماؿ النيائي مف أجؿ 
أف يرف   يحؽ لممستيمؾ سواء كاف مقتني لممنتوج أو مستعمبل لو فقط أو حتى إذا كاف مف الغيرف         

عمى أي متدخؿ في مراحؿ عرض المنتوج لبلستيبلؾ بغض النظر عف العبلقة التي التعويض دعو، 
بحيث تقوـ مسؤولية الميني بغض النظر عف طبيعتيا )العقدية أو التقصيرية( كما  ،تدخؿتربطو بيذا الم

يرفعيا كؿ مستيمؾ ميما كانت عبلقتو بيذا الميني واليدؼ مف ذلؾ ىو توفير أكبر قدر ممكف مف 
مف  03الحماية لكؿ شخص يحمؿ وصؼ المستيمؾ ضمانا لسبلمتو الجسدية والمادية طبقا لنص المادة 

مضمونة وتتوفر  يجب أف تكوف التي تقضي بأف المنتوجات الموضوعة لبلستيبلؾ 09/03نوف رقـ القا
عمى األمف بالنظر إلى االستعماؿ المشروع المنتظر منيا، وأف ال تمحؽ ضررا بصحة المستيمؾ وأمنو 

 ومصالحو.
طورات التكنولوجية والتقنية وبالتالي تقوـ مسؤولية الميني بالنظر إلى وظيفتو المينية، فقد أدت الت       

التي صاحبت إنتاج السم  وتقديـ الخدمات وما ينتج عنيا مف أخطار إلى إدخاؿ التزامات الميني في 
إطار النظاـ العاـ االقتصادي ذو الطاب  الحمائي الذي ييدؼ إلى احتراـ المتطمبات االجتماعية األساسية 

 .3جودة مف خبلؿ حماية الطرؼ الضعيؼويعتبر وسيمة إلعادة التوازف بيف القو، المو 
ويقصد بالنظاـ العاـ االقتصادي مجموعة القواعد الممزمة في العبلقات التعاقدية المتعمقة بالتنظيـ        

ويعكس ىذا النظاـ تطور فكرة النظاـ العاـ في ضوء التغيرات  ،4االقتصادي والعبلقات االجتماعية
وجود عدـ توازف بيف األطراؼ المتعاقدة، وخاصة في عقد االقتصادية الجديدة التي أسفرت عف 

                                                           

.09/03مف القانوف رقـ  3/08المادة  - 1  
.مف نفس القانوف 03/01 المادة - 2 

كمية    ،مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف أطروحة، المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعيبة، رحماني محمد -3
 .234ص  ،1ئرجامعة الجزا الحقوؽ،

4-  "L’ordre Public économique : L’ensemble des règles obligatoires  dans les rapports contractuels, relatives à   

L’organisation économique, aux rapports sociaux ",V.  FARJAT(Gérad ), L’ordre Public économique , LGDJ, 

Paris, 1963, p.38.                                                    

  مرج  سابؽ، عقد االستيالك في التشريع الجزائري عماد الديف، عياض محمدالمذكور في مرج :   وىو التعريؼ
 .95ص
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االستيبلؾ، فبعد أف كاف العقد يخض  إلرادة أطرافو حسب النظرية العامة لمعقد) العقد شريعة المتعاقديف 
مف  106ال يجوز تعديمو أو نقضو إال باتفاؽ الطرفيف أو لؤلسباب التي يقررىا القانوف حسب المادة 

فإنو أصبح يخض  لتدخؿ الدولة بمقتضى وظيفتيا الحمائية التي تظير في عقد  التقنييف المدني(،
والتي   االستيبلؾ مف خبلؿ استحداث أحكاـ آمرة وذات طاب  جزائي في الغالب مف أجؿ حماية المستيمؾ

أضحى المشرع مف خبلليا مسيطرا عمى تفاصيؿ ىذا العقد مجسدا بذلؾ مظيرا مف مظاىر النظاـ العاـ 
 .1صادياالقت

الذي يجعؿ مف عقد االستيبلؾ نموذجا لمتحوؿ الذي تشيده النظرية التقميدية لمعقد نحو التطور          
بتجاوزىا المفيوـ الكبلسيكي الذي يفرض وجود عقد بيف  والحاصؿ عمى مستو، مسؤولية الميني في

نظر عما إذا كاف يربطو الطرفيف وامتدادىا إلى كؿ طرؼ يتدخؿ في عرض المنتوج لبلستيبلؾ، بغض ال
 بالمستيمؾ عقد مباشر أـ ال.

لذلؾ يمكف القوؿ أف أحكاـ النظاـ العاـ االقتصادي بطابعيا الحمائي شرعت لحماية الطرؼ        
الضعيؼ، وعمى ىذا األساس يمكف مخالفة األحكاـ التقميدية لمعقد إذا كاف ذلؾ يحقؽ فائدة لممستيمؾ 

قديف أوجب عمى الدولة استعماؿ قواعد القانوف العاـ لتنظيـ جزء مف القانوف فتحقيؽ المساواة بيف المتعا
 وأكاثرالمجتم   أفرادلمتعامؿ بيف  أداة، وبما أف العقد يعد األطراؼالخاص، الذي كاف متروكا لحرية 

ة مبلءمة لمتحوالت االقتصادي أكاثرحتـ عمى الدولة التدخؿ في ىذا العقد لجعمو فإف ذلؾ  ،انتشارا فيو
 . 2واالجتماعية

كما يعتبر مف مظاىر النظاـ العاـ االقتصادي تقرير مسؤولية المنتج عف فعؿ منتجاتو المعيبة       
مكرر مف التقنيف المدني، الذي  140ضمف مختمؼ التشريعات ومنيا التشري  الجزائري بمقتضى المادة 

ة العامة لمعقد التي تقتضي إاثبات الخطأ لقياـ القواعد التقميدية لمنظري مىيؤكد الطرح السابؽ، أي الخروج ع

                                                           
 .96سابؽ، صال المرجع - 1
عمييا مصطمح العيممة ويقصد  فمجوء الدولة إلى استعماؿ القانوف العاـ في تكويف وتنفيذ العقد تعد ظاىرة جديدة أطمؽ -2

بيا أف العقد الخاص الذي كاف مقصورا مف قبؿ عمى اإلرادة الفردية قد تدخمت فيو اإلرادة العامة ) إرادة الدولة(، ففقد بذلؾ 
تتدخؿ  الفردية أصبحت اإلرادةجانبا مف طابعو الخاص وتعيمـ بقدر ما فقد مف ذلؾ الطاب ، أي أف العقد الذي كاف يجسد 

: لممزيد مف التفصيؿ حوؿ فكرة العيممة نظرأ ،مضمونو دالدولة بحيث تشارؾ إرادة الطرفيف في تكوينو وتحدي إرادة فيو
 2، ص 2016  ،1جامعة الجزائر  ،كمية الحقوؽ ، أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف،عيممة العقدفاضؿ خديجة، 

 .وما بعدىا
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تأسيسيا عمى الخطأ المفترض حماية لممستيمؾ مرة أخر،، بحيث أتاح المشرع لكؿ شخص  والمسؤولية، 
  دعو، عمى المنتج لجبر الضرر، الذي يعتبر قرينة عمى رفأصابو ضرر مف جراء عيب في المنتوج 

الحالة موضوعية دوف خطأ ماداـ أنو ليس واجب اإلاثبات، وىذا المسؤولية في ىذه ف ،العيب في المنتوج 
بعد أف كانت فكرة الخطأ في ظؿ أحكاـ المسؤولية المدنية تعتبر مبررا قانونيا لتحميؿ المسؤوؿ عبء 

 التعويض عف الضرر. 
التي تحكـ  مكانية مخالفة القواعد العامةإلذلؾ يمكف القوؿ أف أحكاـ النظاـ العاـ االقتصادي تبرر        

ألف تحوؿ الصناعة مف  ،والعقد، إذا كاف ذلؾ يصب في مصمحة المستيمؾ باعتباره الطرؼ الضعيؼ في
طابعيا الحرفي إلى اإلنتاج اآللي المركب وتعدد المتدخميف في عممية اإلنتاج بفعؿ التطور التكنولوجي 

ستيمكيف وىو ما جعؿ فكرة الخطأ اليائؿ، أد، إلى تزايد حوادث المنتوجات التي تمس بسبلمة وأمف الم
 .تقؼ عاجزة عف توفير حماية كافية ليؤالء المتضرريف

أو كما تسمى بالمسؤولية   (responsabilité sans faute)وظيرت بذلؾ المسؤولية دوف خطأ        
 وىي ،) (responsabilité pour risqueعمى أساس المخاطر  responsabilité objectif) (الموضوعية  

التي يكفي لقياميا تحقؽ الضرر حتى ولو كاف العمؿ الذي نتج عنو ىذا الضرر سميما وتقوـ فكرة 
  :1المخاطر عمى مبدأيف أساسييف ىما

   أي فكرة المخاطر التي تقابؿ الربح، ومؤد، ىذا المبدأ أف كؿ مف  :risque- profitقاعدة الغـر بالغنـ  -1
    ر الناجمة عنو.يستفيد مف مشروع عميو أف يتحمؿ األضرا

  ومؤداىا أف كؿ مف استحدث خطرا لمغير سواء كاف بنشاطو :  risque- créeقاعدة الخطر المستحدث  -2
ف تنزه سموكو عف  أو باستخدامو أشياء خطيرة، يمـز بتعويض مف لحقو الضرر مف جراءىا، حتى وا 

سبب لمضرر وبيف االنحراؼ والخطأ، ذلؾ أنو مف باب العدالة بيف المنتج كطرؼ محترؼ وم
المستيمؾ باعتباره طرفا ضعيفا متضررا مف الخطر، يمتـز الطرؼ األوؿ بتعويض الطرؼ الاثاني دوف 
أف يمـز ىذا األخير بإاثبات خطئو، ألف الخطر المسبب لمضرر كاف نتيجة نشاط المنتج الذي يتحمؿ 

أف المسؤولية عمى أساس ب (SAVATIER)نتائج ىذا النشاط، وفي ىذا المعنى يقوؿ الفقيو الفرنسي 
 .2المخاطر ىي االلتزامات التي تؤخذ عمى عاتؽ مف يكوف مسؤوال عف نتائج النشاط الذي يقوـ بو

                                                           
 .180 -179، ص 2007، اإلسكندريةلممنتج، دار الجامعة الجديدة، المدنية  المسؤوليةشييدة قادة ،  -1
 .181، ص  مرج نفس ال  -2
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وما يبرر األخذ بالمسؤولية الموضوعية ىو الخطورة التي تنطوي عمييا المنتوجات، فإذا لـ يقدـ        
اؿ ىذه المنتوجات مف قبؿ المستيمؾ، يكوف الميني اإلعبلـ الكافي حوؿ المخاطر التي تنجـ عف استعم

ف كانت معمومة لد، المينييف فيي مجيولة لد، جميور  مسؤوال النعداـ اإلعبلـ، ألف ىذه المخاطر وا 
 .(des profanes)المستيمكيف باعتبارىـ أشخاصا عادييف غير محترفيف 

و الموضوعية عف األخطاء التي وكخبلصة لما سبؽ فإف التوجو نحو األخذ بالمسؤولية المينية أ       
يرتكبيا الميني ومنيا الخطأ في اإلعبلـ تشكؿ قفزة نوعية في تحصيؿ حؽ المستيمؾ في التعويض دوف 

توصمنا إلى أف  ةطروحاألمف ىذه  1إلزامو بإاثبات خطأ الميني، وكما سبقت إليو اإلشارة في موض  سابؽ
ال يستطي  الميني التخمص منو إال بإاثبات السبب األجنبي االلتزاـ بإعبلـ المستيمؾ التزاـ بتحقيؽ نتيجة 
 .أي يق  عميو عبء إاثبات تنفيذه ليذا االلتزاـ

ذلؾ ضمانا لمحماية التي يقررىا القانوف ألمف وسبلمة المستيمؾ المادية والمعنوية، إال أف األخذ و          
لمسؤولية المدنية التقميدية القائمة عمى فكرة بنظاـ المسؤولية الموضوعية أو المينية ال يمغي العمؿ بنظاـ ا

المسؤولية  ىذه فيي مازالت تشكؿ دورا ىاما في الحصوؿ عمى التعويض إال أف النوع األوؿ مف ،الخطأ
جاء لتكممة القصور الذي يعتري النوع الاثاني منيا خاصة في حاؿ عدـ استطاعة المستيمؾ إاثبات خطأ 

 الميني.
فإف القضاء الفرنسي كاف يؤسس مسؤولية الميني عند إخبللو بواجب باإلعبلـ تارة  وكما رأينا سابقا       

عمى المسؤولية العقدية وتارة عمى المسؤولية التقصيرية، إال أنو اتجو بعد ذلؾ إلى تجاوز ىذا التقسيـ 
ىذا األخير  التقميدي وذلؾ باعترافو بقياـ المسؤولية العقدية لمصان  أو الموزع، رغـ عدـ وجود عقد بيف

وبيف المضرور، حينما ذىبت محكمة النقض إلى القوؿ بأف مسؤولية الصان  لمادة الغراء الذي لـ يشر 
بوضوح إلى طريقة االستعماؿ بأف ىذه المادة كانت سريعة االشتعاؿ، ىي مسؤولية عقدية رغـ عدـ وجود 

ة الغير ألف ىناؾ اشتراطا بيف عقد صحيح بيف الطرفيف فاستندت إلى عدة حموؿ منيا االشتراط لمصمح
 بائ  التجزئة وبيف الصان  لمصمحة زبائنو، كما استندت لتبرير ىذا الحؿ إلى نظرية ضماف العيوب الخفية

وذلؾ ألف البائ  يتنازؿ لصالح زبائنو لدعو، الضماف، كما استندت إلى أف العبلقة في األصؿ       
  بالتجزئة يتولى بي  ىذه المنتوجات لصالح الصان  ألف ىذا قائمة بيف المستيمؾ وبيف الصان  وأف البائ

 .2األخير ال يمكف أف يقوـ بذلؾ شخصيا
                                                           

المطمب األوؿ مف المبحث األوؿ مف الفصؿ األوؿ مف الباب األوؿ مف ىذه األطروحة. أنظر - 1  
 .302، ص مرج  سابؽ ،االلتزام باإلعالم في العقودذىبية، ؽحام  -2
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وانطبلقا مف القرار السابؽ قبؿ القضاء الفرنسي قياـ المسؤولية العقدية عمى عاتؽ الصان          
الطريقة بغض النظر  والموزع في حالة تسميـ منتوج فيو خمؿ عمى أساس الخطأ، ويكيؼ ىذا الخطأ بنفس

عف كونو عقديا أو تقصيريا، كما أصبح القضاء الفرنسي يقبؿ دعو، المسؤولية العقدية التي ترف  مف 
طرؼ المشتري ضد الصان  مباشرة الذي لـ يسمـ منتوجا خاليا مف العيوب أو الذي لـ يسممو منتوجا 

 . 1اء في توفير حماية أكبر لممستيمكيفمطابقا كما أشار إليو في الوسـ ويعود ذلؾ إلى رغبة ىذا القض
ف كاف في ذلؾ خروجا عمى مبدأ نسبية العقد الموجود في القانوف المدني        الذي  يقضي بأف  2وا 

العقد ال يرتب أاثرا إال بيف المتعاقديف، كما أنو يعد خروجا عف القاعدة التي ال تقيـ عبلقة عقدية إال إذا 
يث أصبح القضاء الفرنسي ينظر إلى المسؤولية التي تق  عمى المينييف كاف ىناؾ عقد بيف الطرفيف، ح

سواء كانت عقدية أو تقصيرية بنفس الرؤية، ولـ تعد  محكمة النقض الفرنسية تأخذ بضرورة اإلشارة إلى 
        بنوعييا، إذ لـ تعد ىذه المسألة ذات أىمية تذكر في أغمبية قراراتيا 3تحديد طبيعة المسؤولية

كيدا عمى ذلؾ فإف االلتزاـ باإلعبلـ الذي يق  عمى عاتؽ الصان  أو الموضب لـ يعد ييدؼ إلى تمبية وتأ
 رغبات المتعاقد المباشر ولكنو أصبح يماثؿ وظيفة اجتماعية اتجاه جمي  المستيمكيف.

 المطمب الثــاني 

 اإلخالل بالتزامو باإلعالم دالمطالبة بالتعويض  أثر لمسؤولية الميني عن

اإلخبلؿ  بالتزامو باإلعبلـ بأنيا موضوعية تقوـ بقوة  دسبؽ القوؿ بأف تأسيس مسؤولية الميني عن       
القانوف يعفي المستيمؾ مف إاثبات خطأ المديف بيذا االلتزاـ ، إال أف تأسيس المسؤولية بأنيا موضوعية   

صؿ لو  طبقا لقواعد المسؤولية ال يمن  المستيمؾ  مف الحؽ في المطالبة بالتعويض نتيجة الضرر الحا

                                                           
 .303ص ،سابؽالمرج  ال -1
صرؼ نالتي تنص عمى أنو:"ي مف التقنيف المدني الجزائري 108مف التقنيف المدني الفرنسي وتقابميا المادة  165المادة  -2

ما لـ يتبيف مف طبيعة التعامؿ أو مف نص القانوف أف ىذا األاثر ال ينصرؼ إلى  قد إلى المتعاقديف و الخمؼ العاـالع
 . ".الخمؼ العاـ..

 ، نقبل عف: 304ابؽ، صحامؽ ذىبية ، مرج  س -3
- HUET( J.) : Difficultés communes aux responsabilités contractuelle et délictuelle , RTD., civ., 1984, p.731 

et S. 
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( إال أف المسؤولية الموضوعية تبقى أساسا وحيدا الفرع األولإذا توافرت شروطيا ) التقصيرية  المدنية
عف األضرار التي تمحؽ بالمستيمؾ بسبب عيوب منتجاتو والتي ال يعممو مف المنتج لممطالبة بالتعويض 

 (.الفرع الثانيبيا  )

 ض طبقا لقواعد المسؤولية المدنيةالفرع األول: التعوي
(  أواللمميني تقوـ عمى اثبلاثة أركاف وىو ما يستدعي تحديد ىذه األركاف  ) التقصيريةإف المسؤولية        

( وفي األخير ياثور التساؤؿ عف مد، إمكانية الميني ثانيااثـ بياف األاثر الناتج عف قياـ ىذه المسؤولية )
 (.ثالثانفي مسؤوليتو )

 ركان المسؤولية المدنية لممينيأوال:أ
 . تقـو مسؤولية الميني حسب القواعد العامة عمى الخطأ، الضرر، وعبلقة السببية       

 :خطأ الميني-1
تجدر اإلشارة في ىذا المقاـ إلى نطاؽ الخطأ في اإلعبلـ الذي يستوجب قياـ مسؤولية الميني اثـ       

 وأخيرا إلى كيفية إاثباتو.  توإلى خصوصي
 :نطاق الخطأ في اإلعالم-أ

في نطاؽ االلتزاـ باإلعبلـ يتوجب عمى الميني ضماف تنفيذ التزاميف يندرجاف ضمف االلتزاـ العاـ         
باإلعبلـ ىما: ضماف تبميغ المعمومات لممستيمؾ وضماف تمقيو وفيمو ليا فإف لـ يتحقؽ ذلؾ اعتبر 

 مخطئا وقامت مسؤوليتو المدنية.
  L’obligation de transmettre des informations بميغ المعمومات:االلتزام بت -

يمتـز الميني بتقديـ معمومات موضوعية ودقيقة لممستيمؾ، وتبميغيا بكؿ الوسائؿ المتاحة خاصة        
وأنو شخص محترؼ ومتخصص في مجاؿ المعاممة، فيو يممؾ مف اإلمكانيات ما ال يممكو غيره مف غير 

 ىذا المجاؿ.المتخصصيف في 
ويماثؿ تقديـ المعمومات الجانب المادي لبللتزاـ باإلعبلـ ويتجسد في قياـ الميني بوض  جمي          

ببلغيا إليو سواء شفاىة أو كتابة، حسب الحالة التي يقتضييا ذلؾ   المعمومات في متناوؿ الدائف بو، وا 
أيضا أف يوصميا بالشكؿ الصحيح  ويتوجب عميو -كما سبؽ بيانو–ألف القانوف يفترض فيو العمـ 

وبموضوعية حتى يتحقؽ اليدؼ مف اإلببلغ والعمـ لد، المستيمؾ، بأف تساعده تمؾ المعمومات عمى 
 .اتخاذ القرار الذي يتبلءـ م  مصالحو وحاجاتو
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االلتزاـ  وبما إف االلتزاـ باإلعبلـ ىو التزاـ قانوني فإف المديف ال يستطي  إعفاء نفسو مف تنفيذ ىذا        
إال بإاثبات السبب األجنبي لذلؾ يمكف تكييؼ االلتزاـ المادي بإببلغ المعمومات بأنو التزاـ بتحقيؽ نتيجة 
وليس ببذؿ عناية وتبرير ذلؾ دائما أف الميني مجبر عمى استعماؿ ما أتيح لديو مف إمكانيات حتى يصؿ 

ت المتصمة بالعقد، كما تقوـ مسؤوليتو إذا إلى نتيجة محددة، وىي اإلببلغ الموضوعي والصحيح لممعموما
 . 1لـ ياثبت إببلغو المعمومات إلى المستيمؾ بالشكؿ الصحيح

لذلؾ يجب أف تكوف ىذه المعمومات صحيحة، ويفترض في مقدميا أف يكوف عمى دراية بيا        
بر مخطئا إذا لـ يتخذ وبأىميتيا لد، الشخص الذي يحتاجيا وىو ما يجعمو ينفذ التزامو بدقة، وبالتالي يعت

ألف األصؿ أف مف يممؾ المعمومات، يكوف عمى  ،كؿ الوسائؿ المتاحة لمبحث عف المعمومات الصحيحة
 األرجح عالما بصحتيا أو بعدـ صحتيا.

   :لممعمومات وفيمو االلتزام بتمقي الدائن-

عوبات في التطبيؽ، ألف ىذا إف مسألة التزاـ الميني بأف يتمقى الدائف المعمومات ال تاثير أية ص       
االلتزاـ يقتضي اختيار الطرؽ الفعالة إليصاؿ ىذه المعمومات إلى المستيمؾ كالوسـ ماثبل، ألف ىدؼ 
دراؾ محتواه بسيولة، وىذا لف  االلتزاـ باإلعبلـ ىو أف يصؿ محتواه إلى عمـ الدائف، ويتمكف مف فيمو وا 

في ىذا المقاـ ليس  فالمطموب ،2بمغة صحيحة ودقيقةيتحقؽ إال إذا كانت المعمومات المقدمة أو الم
 يى باإلعبلـ االلتزاـ مف العبرة فّ أل ،المعمومات و ليذهفيم ولكف لممستيمؾ فحسببالمعمومات  اإلدالء
 رارق تكويف مف لممتعاقد تسمح لـ بو إذ   المدلى البيانات فائدة ما وعميو ،يااكر إد المتعاقد مف تمكيف
  .3مضمونيا ما يعنيو بقدر المستيمؾ يعني ال المعمومات كـّ  أفّ  صنستخم ، لذلؾمستنير
فإذا أخؿ الميني بااللتزاميف السابقيف اعتبر ذلؾ خطأ يقيـ مسؤوليتو وقد يكوف ىذا الخطأ باتخاذ         

 موقؼ سمبي أو إيجابي.
 صورتي خطأ المدين الميني: -ب

 :يكوف في شكؿ ايجابي وفيما يمي بياف ذلؾ أف قد يتخذ خطأ المديف طابعا سمبيا كما يمكف       

                                                           
1- FABRE–MAGNAN ( Muriel), Op.cit., p.395.                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                
2
- FABRE–MAGNAN ( Muriel), Op.cit., p. 371.                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                      

.283رج  سابؽ، ص ، مالتوازن العقدي عند نشأة العقدعسالي عرعارة،  - 3 
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 :الطابع السمبي لخطأ المدين الميني-
يتخذ خطأ المديف طابعا سمبيا عندما يسكت أو يكتـ المعمومات الجوىرية المتصمة بالعقد عف         

الي المستيمؾ الذي يجيميا جيبل مشروعا، رغـ عممو بيا وبمد، أىميتيا في التأاثير عمى رضاه وبالت
تحديد موقفو مف العقد الذي يريد إبرامو، ويستوي أف يكوف سكوت الميني عف اإلدالء بيذه المعمومات 

ف العمـ بيا سواء ائسكوتا كميا، بحيث يكتـ جمي  المعمومات التي تتصؿ بالعقد، متى استحاؿ عمى الد
استحالة شخصية ترج  إلى  كانت ىذه االستحالة موضوعية )كما لو كاف محؿ العقد في حيازة المديف( أو

 نقص كفاءة المستيمؾ وضعؼ مركزه في العبلقة التي تربطو بالمديف.
يكوف سكوت المديف جزئيا، يكتـ فيو عف دائنو بعض المعمومات الجوىرية المتصمة  ويمكف أف       

ولية وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بما يؤكد ذلؾ حينما أقامت مسؤ  ،بالعقد ويظير بعضو اآلخر
البائ  الميني، الذي قاـ بتوريد كمية مف الحديد لممشتري، ال تصمح لمغرض الذي اتفقا عميو في العقد 
واستندت في قضائيا إلى أف المشتري ليس مف أىؿ الخبرة، ومف اثـ فإف اثقتو في البائ  الميني جعمتو 

والغرض الذي لفت انتباه البائ  يوق  عمى العقد، معتقدا أف الخصائص الفنية لمحديد الذي تسممو تتناسب 
 .1إليو
  :الطابع اإليجابي لخطأ المدين الميني-

يتخذ الطاب  اإليجابي لخطأ الميني عدة صور وأشكاؿ منيا الكذب في اإلدالء بالمعمومات         
الجوىرية المتصمة بالعقد واتخاذ وسائؿ احتيالية توىـ المستيمؾ بصدؽ ىذه المعمومات، وفي ذلؾ قضت 

تبلعبو بعداد سرعة السيارة بسوء نية  بقصد إيقاع  بمحكمة النقض الفرنسية بمسؤولية تاجر سيارات بسب
المشتري في الغمط، وذلؾ عمى أساس أف ىذا التصرؼ الصادر مف البائ  سيء النية يجعؿ جيؿ 

لتالي فإف ىذا المشتري بالمعمومة المتعمقة بعدد الكيمومترات التي قطعتيا السيارة جيبل مشروعا، وبا
 .2التصرؼ يوجب المسؤولية عمى عاتقو

استنادا إلى ما سبؽ فإف مسؤولية الميني تاثور بسب الخطأ في اإلعبلـ سواء اتخذ مظيرا ايجابيا         
المبادرة بإعبلـ الميني خطأ يتجمى في كؿ مرة ال يتخذ فييا ال ىذا حيث يمكف القوؿ أف ،أو سمبيا

مى بينة وبصيرة، ألف االلتزاـ باإلعبلـ يعتبر مف االلتزامات الناشئة قبؿ إبراـ عقد المستيمؾ ليبـر العقد ع
االستيبلؾ، وبما أنو التزاـ مفروض مف قبؿ القانوف فإنو ال يمكف لمميني مخالفتو، وفي حالة إخبللو بو 

                                                           
 .477خالد جماؿ أحمد، مرج  سابؽ، ص -1

2 - Cass. civ.1
ere

 ch., 24 novembre, 1976, Bull. civ. 1976, I- N
o
 370, p.291.                                                                                                                                           
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بو ضررا، كأف  تقوـ مسؤوليتو كمما استطاع المستيمؾ إاثبات أف استعمالو لممنتوج استعماال عاديا ألحؽ
تكوف المعمومات المذكورة في الوسـ ماثبل غير متضمنة لبيانات تسمح لو باالنتفاع بو دوف أف ينطوي 

بمجرد حصوؿ الضرر يفترض أف فف المعمومات المقدمة كانت ناقصة أو أنيا مغموطة أ وأ، 1عميو خطر
 . 2حة المستيمؾ المنتوج ال تتوافر فيو السبلمة واألمف التي يشترطيما القانوف لمصم

إذف فخطأ الميني في ىذه الحالة ىو تسميـ منتوج ال يتطابؽ م  الرغبات المشروعة لممستيمؾ         
وذلؾ ناتج عف عدـ إحاطتو بكؿ المعمومات التي تيمو حوؿ خصائص ومميزات المنتوج، وطريقة 

 استعمالو والتحذير مف مخاطره.
 خصوصية الخطأ الميني :-ج

ذلؾ فالخطأ في ل ،مخالفتو اللتزاـ قانوني فيإخبللو بااللتزاـ باإلعبلـ  عندخطأ الميني  يتماثؿ        
، تفرض عمى الميني 3اإلعبلـ سوؼ يكوف تقصيريا كأصؿ عاـ، ألنو عبارة عف مخالفة لنصوص قانونية

 إعبلـ المستيمؾ بكؿ الطرؽ الممكنة.
ت آراء فقيية تيدؼ إلى وصؼ في ظؿ اعتبار الخطأ كأساس لمسؤولية الميني، فقد ظير و 

األخطاء التي تق  مف األشخاص عند مزاولتيـ لمينتيـ باألخطاء المينية، في إطار إدخاؿ نوع جديد مف 
األخطاء في نطاؽ المسؤولية المدنية وىو الخطأ الميني، وتبعا لذلؾ قياـ المسؤولية المينية ويدخؿ في 

 نطاؽ األخطاء المينية الخطأ في اإلعبلـ.
لذلؾ ىناؾ مف يفرؽ بيف الخطأ العادي والخطأ الميني، فاألوؿ يماثؿ مخالفة لقواعد الحيطة والحذر        

ىو مف يرتكبو الميني عند مزاولة مينتو دوف أف تكوف لو عبلقة باألصوؿ و  المفروضة عمى كافة الناس،
وماثالو في المجاؿ الطبي ، 4الفنية لمينتو، أي مخالفة قواعد الحيطة والحذر التي تمـز جمي  األشخاص

                                                           
 .311حامؽ ذىبية، مرج  سابؽ، ص -1
: "يجب أف تكوف المنتوجات الموضوعة لبلستيبلؾ مضمونة وتتوفر عمى األمف 09/03مف القانوف رقـ  09المادة  -2

بالنظر إلى االستعماؿ المشروع المنتظر منيا وأف ال تمحؽ ضررا بصحة المستيمؾ وأمنو ومصالحو، وذلؾ ضمف الشروط 
 ة لبلستعماؿ أو الشروط األخر، الممكف توقعيا مف قبؿ المتدخميف".العادي

، المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقم  الغش: "يجب عمى كؿ متدخؿ أف يعمـ المستيمؾ بكؿ 09/03مف القانوف  17المادة   -3
 أخر، مناسبة". المعمومات المتعمقة بالمنتوج الذي يضعو لبلستيبلؾ بواسطة الوسـ ووض  العبلمات أو بأية وسيمة

، منشأة المعارؼ ةوالصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية والتأديبي األطباءمسؤولية لشواربي عبد الحميد، ا -4
 .205، ص1988، اإلسكندرية
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الطبيب الذي يجري عممية جراحية وىو في حالة سكر أو يعتدي عمى مريضو بالضرب والشتـ، أي الخطأ 
الناجـ عف األعماؿ المادية التي ال تتصؿ بأصوؿ المينة وتتقرر دوف االعتداد بالصفة المينية لمف قاـ 

  عف سموؾ الرجؿ العادي فاانحرالذي يماثؿ ابيا، ومعيار الخطأ العادي ىو معيار الخطأ المعروؼ 
 وعندما يق  فيو الميني يخض  فيو لمقواعد العامة لممسؤولية شأنو في ذلؾ شأف أي شخص آخر.

ما الخطأ الميني فيتماثؿ في اإلخبلؿ باألصوؿ الفنية وقواعد المينة التي يجب مراعاتيا عند أ       
بالصفة المينية عند  دي يصدر مف أشخاص دوف االعتداممارسة ىذه المينة بخبلؼ الخطأ العادي الذ

ويتجسد الخطأ الميني في خروج صاحب المينة عف الواجبات واألصوؿ المينية والفنية التي  ،امف يقـو بي
ومخالفة المسممات العممية المعترؼ بيا التي يمتـز بيا كؿ صاحب مينة  ،تحكـ المينة وحقائقيا الاثابتة
خبلؿ القواعد العممية المكتسبة ويرتبط بالمينة التي يمارسيا الشخص وجودا حريص، فيو يستشؼ مف 

 . 1وعدما
يث يق  عمى كؿ شخص يمارس مينة معينة أف يكوف عمى عمـ بتقنيات ىذه المينة، وأف يبذؿ ح         

معيار رجؿ العناية الكافية عند القياـ بيا، فالمعيار الذي يقاس بو الخطأ الميني ىو معيار فني يتعمؽ ب
مف أواسط رجاؿ الفف، حيث ال يجوز لو أف يخطأ في األمور التي استقرت عمييا أصوؿ مينتو، بأف يبذؿ  

ألنو بحكـ تخصصو مستعد لممارسة مينة  ،قدرا مف العناية يكوف أكبر مف تمؾ التي يبذليا الرجؿ العادي
ض  لؤلشخاص الذيف يمارسونيا شروطا معينة عمميا وفنيا، وض  القانوف لممارستيا شروطا معينة، كما و 

، وىناؾ عدة ظروؼ تتحكـ في 2خاصة، لذلؾ فيو يمتـز ببذؿ عناية الميني المعتاد عند تنفيذ التزامو
تتعمؽ بدرجة اختصاصو مف جية وباستقبلليتو في المينة التي يمارسيا مف جية  3تقدير الخطأ الميني

 أخر،، وبمد، أىميتيا مف جية اثالاثة:
:ختصاص المينيدرجة ا -  

ميز بيا نشاطو، فارتفاع المستو، الفني تتعتبر درجة اختصاص الميني مف أىـ الخصائص التي ي       
القدر الذي يتوافؽ م  درجة تخصصو الفني  ،يحتـ عميو أف يبذؿ مف العناية في تنفيذ عممو لووالعممي 

  و أف يكوف عمى أتـ االستعداد لذلؾويمكف تبرير ذلؾ بأف كؿ مف يرغب في مزاولة نشاط معيف يجب عمي

                                                           
 .457، ص 2001، الطبعة الخامسة، دار النيضة العربية، القاىرة، قواعد أخالقيات المينةجابر محجوب،  -1
 .466 -465، ص بؽالسا رج الم  -2

وما بعدىا. 186ص  مرج  سابؽ، ،مسؤولية البنك تجاه الغير بوخرص عبد العزيز، - 3  
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فالممارسة المتكررة والمعتادة تزيد مف خبرة وأىمية أدائو، كما أف درجة العناية المطموبة منو تزداد كمما 
 زادت درجة التخصص.

وحسب ما سبؽ فإف مف يتولى تنفيذ النشاط الميني ىو رجؿ يممؾ مف المعرفة والتقنية في مجاؿ   
عميو الرجؿ العادي، وبالتالي عندما يمجأ األفراد إلى التعامؿ معو فيـ يضعوف في  تخصصو ماال يتوافر

مكانيات، وينتظروف منو ماال ينتظروف مف غيره مف األشخاص  الحسباف ما يممكو مف مؤىبلت وا 
 العادييف.
 :استقاللية الميني -

ذلؾ بإتباعو لؤلصوؿ يؤدي استقبلؿ الميني في ممارسة نشاطو دورا ميما في تقدير خطئو، و     
الفنية والعممية السميمة في مباشرتو لعممو وااللتزاـ بيا دوف الخضوع لما يطمبو الزبوف منو أو أي شخص 
آخر ألنو مؤىؿ عمميا وفنيا، وعمى درجة عالية مف التفوؽ توجب عميو أف يكوف الحكـ الوحيد في كؿ ما 

ستجاب لتعميمات الزبوف بما يخالؼ األصوؿ الفنية يقوـ بو مف أعماؿ، لذلؾ يعتبر الميني مخطئا إذا ا
وبالمقابؿ ال يعتبر كذلؾ إذا تجاوز تعميمات زبونو عند تنفيذ التزاماتو ماداـ ذلؾ متفقا م  أصوؿ  ،لمينتو
 مينتو.

 أىمية النشاط الذي يقوم بو الميني:-
لزبائف، ففي مجاؿ النشاط يتميز النشاط الميني بالتنوع وتظير أىمية كؿ نشاط بما يقدمو لخدمة ا   

المصرفي ماثبل تبدو أىميتو في توزي  القروض وتقديـ وسائؿ الدف  لمجميور وتؤاثر ىذه األىمية في تقدير 
 خطأ الميني. 

العتبارات خاصة  خاضعاوكخبلصة لما سبؽ فإف ىذه الخصائص تجعؿ تقدير الخطأ الميني   
العادي الذي يخض  في تقديره لعناية الرجؿ المعتاد  تتعمؽ بالمينة التي يزاوليا الشخص بخبلؼ الخطأ 

باإلضافة إلى ذلؾ يمكف القوؿ أف الخطأ الميني يخض  لمقواعد العامة لمخطأ، إال أنو يتميز بأف مف 
يرتكبو ىو شخص ميني تق  عمى عاتقو واجبات مينية خاصة تقتضي تقديرا خاصا لسموكو عند مزاولة 

ي تقديره لمعيار الميني المعتاد ال لمعيار الرجؿ المعتاد مف نفس األنشطة المختمفة بحيث يخض  ف
 تخصصو أي الميني الحريص.

وياثور التساؤؿ بعد بياف خصوصية الخطأ الميني ىؿ يسأؿ الميني عف خطئو الجسيـ أـ عف خطئو  
 اليسير؟
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يسيرا أو  يمكف القوؿ في ىذا الصدد أف الميني مسؤوؿ عف خطئو ميما كانت درجتو أي سواء كاف  
وىو ما ذىبت إليو محكمة النقض الفرنسية حينما قررت بأف  ،جسيما فيو ممـز بجبر الضرر والتعويض

اثبوت أي إىماؿ أو عدـ اتخاذ الحيطة والحذر مف البنؾ بوصفو مينيا يكفي النعقاد مسؤوليتو دوف اشتراط 
 .1الغش أو الخطأ الجسيـ

 إثبات خطأ الميني في اإلعالم: -د
إف ترتيب المسؤولية عمى عاتؽ الميني الذي يخالؼ مقتضى االلتزاـ باإلعبلـ في المرحمة السابقة        

وذلؾ مف خبلؿ إاثبات توفر  ،عمى إبراـ العقد وتوقي  الجزاء عميو يستوجباف إاثبات وجود ىذه االلتزاـ
حية العممية بحيث ال شروط قيامو، اثـ إاثبات مخالفتو في مواجية الميني ولئلاثبات أىمية كبيرة مف النا

)المادة  يستطي  الدائف الحصوؿ عمى حقو عند المنازعة فيو إال بإقامة الدليؿ عميو، وحسب القواعد العامة
  .2يق  عبء إاثبات االلتزاـ عمى الدائف(  323

وبالنسبة إلاثبات الدائف المستيمؾ وجود االلتزاـ باإلعبلـ فقد رأينا في الباب األوؿ مف ىذه        
أف عمـ الميني بالمعمومات العقدية التي يحتاجيا الدائف يعتبر قرينة قانونية، أي يفترض فيو  طروحةألا

العمـ فإف لـ يكف يعمـ وق  عميو واجب آخر ىو قيامو باالستعبلـ مف أجؿ اإلعبلـ، وبالمقابؿ فإف جيؿ 
عبلـ عنيا، لذلؾ يمكف القوؿ أف المستيمؾ بيذه المعمومات يعتبر قرينة قانونية أيضا دوف أف يكمؼ باالست

 .المستيمؾ يعفى تمقائيا مف إاثبات وجود االلتزاـ باإلعبلـ
أية مشاكؿ ألف المعمومات التي يمتـز الميني بتقديميا وكذلؾ  إاثبات وجود ىذا االلتزاـ ال ياثيرو         

ارة إليو سابقا، ويبقى طرؽ نقميا إلى المستيمؾ محّددة في النصوص التشريعية والتنظيمية كما تمت اإلش
اإلشكاؿ المطروح في ىذا المقاـ ىو عمى مف يق  عبء إاثبات اإلخبلؿ بااللتزاـ باإلعبلـ أي إاثبات خطأ 

 الميني؟
سابقة الذكر فإنو يق  عمى    323استنادا لمقاعدة العامة في اإلاثبات المذكورة في المادة         
ـ المطموب، كأف تكوف المعمومات التي أوردىا في الوسـ غير إاثبات أف المديف لـ يقدـ اإلعبل 3المستيمؾ

                                                           
1- Cass. Com, 28 novembre 1960, Revue Banque, 1962, p. 269.  

و".مف التقنيف المدني عمى أنو: " عمى الدائف إاثبات االلتزاـ وعمى المديف إاثبات التخمص من 323حيث تنص المادة -2   
يدعي خبلؼ األصؿ أو الظاىر أو  ألنوألف عبء اإلاثبات يق  عمى مف يدعي خبلؼ الاثابت حكما أو فعبل،  3-

اإلثبات مناطو وضوابطو المفروض أو الاثابت فوجب أف يتحمؿ عبء إاثبات ما يدعيو أنظر: الشياوي قدري عبد الفتاح، 
 .73، ص2002اإلسكندرية  ،، منشأة المعارؼرنالمدنية والتجارية في التشريع المصري والمقا في المواد
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صحيحة أو كانت ناقصة أو أنو  لـ يشر ماثبل إلى المخاطر الناجمة عف استعماؿ المنتوج، وفي ذلؾ 
قضت الدائرة المدنية األولى لمحكمة النقض الفرنسية في حكـ ليا بتكميؼ العميؿ الذي ينسب إلى المواثؽ 

  .1بو باإلعبلـ، بأف يقيـ الدليؿ عمى وجود ماثؿ ىذا التقصيرتقصيرا في أداء واج
قرر بأنو وفقا لمقواعد العامة فإف الطرؼ الذي يتخذ  يفوىو ما أشار إليو بعض الفقو الفرنسي ح       

، ويعتبر إخبلؿ الميني 2مركز الدائف بااللتزاـ باإلعبلـ يق  عميو حتما عبء إاثبات وجود ىذا االلتزاـ
باإلعبلـ واقعو مادية يمكف إاثباتيا بكافة الطرؽ، فعمى المستيمؾ أف ياثبت ماثبل أف تجييز السمعة بالتزامو 

كاف معيبا فنيا، أو أف ياثبت ماثبل أف طريقة االستعماؿ كانت غير واضحة أو مكتوبة بغير المغة العربية 
ألفاظ غامضة أو بحروؼ أو أف ياثبت أف التحذير المرفؽ بالسمعة لـ يكف واضحا كفاية، أو أنو مكتوب ب

صغيرة جدا، أو أنو غير ممصؽ وغير مرفؽ بالسمعة، أو أف ياثبت أف طريقة االستعماؿ التي أرفقيا البائ  
 .3بالسمعة كانت غير كافية

ونظرا لصعوبة إاثبات األمور السابقة في كاثير مف الحاالت، فإف المستيمؾ ال يستطي  إقامة الدليؿ        
لؾ يقؼ اإلاثبات عقبة تحوؿ بينو كصاحب حؽ و بيف اقتضاء حقو، فالتقدـ عمى صحة إدعائو، لذ

، وازدحاـ األسواؽ بالسم  والخدمات التي  الحاصؿ في مجاؿ الصناعة والتجارة الذي يشيده عالـ اليـو
، يجعؿ مف الصعب عمى المستيمؾ قميؿ أو عديـ العمـ والمعرفة إاثبات خطأ البائ  أو  تتطور يوما بعد يـو

 تج أو مقدـ الخدمة ومف اثـ الحيمولة دوف حصولو عمى التعويض عف الضرر الذي يمحؽ بو.المن
وأماـ ىذه الصعوبات وجب البحث عف وسائؿ يتـ بيا نقؿ عبء اإلاثبات مف المستيمؾ إلى        

ب الميني، ومف ىذه الوسائؿ تمؾ القوانيف المتعمقة بحماية المستيمؾ باعتباره الحمقة األضعؼ التي يج
المتعمؽ  09/03مف القانوف رقـ  09حمايتيا ضد كؿ المخاطر، وضمف ىذه القوانيف نجد نص المادة 

تكوف المنتوجات الموضوعة لبلستيبلؾ مضمونة ضرورة أف  تؤكد عمىبحماية المستيمؾ وقم  الغش التي 
صحة المستيمؾ وتتوفر عمى األمف بالنظر إلى االستعماؿ المشروع المنتظر منيا وأف ال تمحؽ ضررا ب

وأمنو ومصالحو، وذلؾ ضمف الشروط العادية لبلستعماؿ أو الشروط األخر، الممكف توقعيا مف قبؿ 
                                                           

1-  Cass.civ., 1
ere

, 28 fevrier 1989, Bull.civ., 1989- 1- N 99, p.63. 

2- " Conformément au droit commun, celui qui se présente comme le créancier d’une obligation d’information 

est, par conséquence, chargé de la preuve l’existence de cette obligation ", V. FABRE- MANGNAN (Muriel) 

Op.cit. p.41. 

أطروحة  ،البائع بإعالم المشتري وتبصيره في المرحمة السابقة عمى إبرام البيع التزاملمقطوؼ رمضاف عمر عبد اهلل، ا 3-
 .222ص  ، 2012  جامعة القاىرة، ،كمية الحقوؽ دكتوراه في القانوف،
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أنو يتعيف عمى كؿ متدخؿ احتراـ إلزامية أمف إلى مف نفس القانوف  10المادة  تشيركما  ،المتدخميف
 المنتوج الذي يضعو لبلستيبلؾ فيما يخص:

 وشروط تجميعو وصيانتو مميزاتو وتركيبتو وتغميفو – 
تبلفو، وكذا كؿ اإلرشادات أو  - عرض المنتوج ووسمو والتعميمات المحتممة الخاصة باستعمالو وا 

 المعمومات الصادرة مف المنتج.
 فئات المستيمكيف المعرضيف لخطر جسيـ نتيجة استعماؿ المنتوج خاصة األطفاؿ. -

شرع الجزائري يعتبر أمف وسبلمة المستيمؾ مف مف خبلؿ المادتيف السابقتيف يتضح أف الم       
لخطر  توسبلمو  أمنو المسممات التي يجب المحافظة عمييا، لذلؾ فإف مسؤولية الميني تاثار كمما تعرض

ما بسبب إخبلؿ الميني بالتزامو باإلعبلـ، فإذا حصؿ ضرر لممستيمؾ قامت ىذه المسؤولية دوف حاجة 
فترض في ذمة المديف بمجرد تحقؽ الضرر، لذلؾ يمكف القوؿ أف بإاثبات الخطأ، ألف قيامو م وإللزام

ىذا األخير عبء اإلاثبات في نطاؽ المسؤولية المدنية لمميني قد نقؿ بموجب قوانيف حماية المستيمؾ مف 
إلى الميني، فمـ يعد الطرؼ األوؿ ممزما بإاثبات أف المنتج أو البائ  أو الصان  لـ يقـ بإعبلمو بؿ أصبح 

إاثبات أنو قاـ إذا أراد التممص مف المسؤولية  وبات عمى عاتؽ الطرؼ الاثاني الذي يجب عميعبء اإلاث
 بتنفيذ التزامو باإلعبلـ. 

ومرد ذلؾ إلى صعوبة اإلاثبات مف طرؼ المستيمؾ خاصة وأنو في حاؿ ألـز بإقامة الدليؿ فإنو        
باإلعبلـ، وبالمقابؿ يكوف مف السيؿ عمى يكوف أماـ إاثبات تصرؼ سمبي وىو عدـ تنفيذ المديف اللتزامو 

الميني إقامة الحجة عمى تنفيذه لواجب اإلعبلـ أماـ ما يتمت  بو مف احتراؼ ألف األمر يتعمؽ بإاثبات 
عمؿ ايجابي، ويعتبر ىذا المسمؾ وسيمة فعالة لحماية المستيمؾ في مجاؿ االلتزاـ باإلعبلـ وىو ما تسعى 

 صفة عامة.إليو قوانيف حماية المستيمؾ ب
أما بالنسبة لطرؽ اإلاثبات فإف الميني يستطي  إاثبات تنفيذ التزامو بكؿ الطرؽ الممكنة وخاصة        

الكتابة بأف ياثبت أّف المعمومات التي تيـ المستيمؾ مذكورة في الوسـ ماثبل، وقد ذىبت محكمة النقض 
ؽ عمى إعبلـ المقترض، وذلؾ بتمكيف ىذا الفرنسية في ىذا اإلطار إلى أف البنؾ يمكنو إقامة الدليؿ المسب

 .1األخير مف التوقي  عمى بعض المستندات ومؿء االستمارة التي تاثبت وضعيتو المالية

                                                           
1- 

LEGAIS (Dominique),  " La responsabilité bancaire", revue Droit Bancaire et Financier, Juris-classeur, 

N°04, Paris, juillet –août 2007, p. 18. 
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إلى القوؿ بأف اإلعبلـ الذي تقدمو البنوؾ يقدـ في غالب األحياف  1كما ذىب بعض الفقو الفرنسي     
صوؿ عمى دليؿ في ىذه الحالة، وىذا الفراغ شفاىة، أو عف طريؽ الياتؼ، لذلؾ يصعب إيجاد أو الح

حيث يجّسد في الواق  أىمية تحميؿ البنؾ إقامة دليؿ التنفيذ ألنو سوؼ يسعى مسبقا لمحصوؿ عميو، 
يتوجب عميو أف ينفذ االلتزاـ باإلعبلـ بالطرؽ التي تمكنو مف مراقبة تنفيذه، ليذا فأفضؿ وسيمة في ىذا 

 المجاؿ ىي الكتابة.
اثاؿ عمى ذلؾ، منتج الّدواء الذي يمتـز بإاثبات وفائو بالتزامو باإلعبلـ في مواجية مستيمكي ىذا وكم       

الدواء بما يكتب مف معمومات عمى األدوية وأغمفة الّدواء، وكذلؾ المواثؽ الذي يقوـ بتحرير واثائؽ 
ية المتصمة بالعقد وتأخذ نموذجية تبّيف االعتراؼ مف قبؿ زبائنو بأنو قاـ بإعبلميـ بكؿ المعمومات الضرور 

حيث يمكف ليؤالء في حالة  ىذه الواثائؽ وصؼ ما يسمى "بعدـ تحمؿ المسؤولية" مف طرؼ صاحبيا
وجود نزاع حوؿ إخبلليـ بااللتزاـ باإلعبلـ أف ياثبتوا بسيولة تنفيذىـ اللتزاميـ استنادا إلى الواثيقة المشار 

 .         2إلييا سابقا
أف التشريعات الحدياثة بدأت تأخذ بالمسؤولية الموضوعية أو القانونية لمميني يتضح مما سبؽ          

والتي تقوـ بمجرد تحقؽ الضرر حماية لمطرؼ الضعيؼ، وىو ما أقره القضاء خاصة في فرنسا عندما 
عدلت محكمة النقض الفرنسية مف قضائيا بإلزاـ المستيمؾ بإاثبات خطأ المنتج أو الصان ، بعد أف أشارت 

باإلعبلـ حيث  أنو مف الصعب أو مف المستحيؿ عمى المستيمؾ إاثبات مسألة إخبلؿ البائ  بااللتزاـ إلى
قضت الدائرة المدنية ليا بإرساء مبدأ قانوني مؤداه أف كؿ مف كاف ممزما قانونا أو اتفاقا بالتزاـ خاص 

 .3باإلعبلـ يتعيف عميو أف ياثبت تنفيذ ىذا االلتزاـ
ىذا الموقؼ كاف جريئا مف محكمة النقض الفرنسية إال أف تأكيده كاف بحاجة إلى وبالرغـ مف أف       

مف  L  5-111حيف نص في المادة تدخؿ المشرع ليكرسو كمبدأ قانوني، وىو ما فعمو المشرع الفرنسي

                                                           
1- LEGAIS (Dominique), Op. Cit ., p.19.

 

2- 
LETOURNEAU (Philippe)," Les professionnels ont – ils de cœur?", D. 1990. Chron., P. 22. 

 .115: حامؽ ذىبية، مرج  سابؽ، صمرج وىو مذكور في 
3- "Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter 

la preuve de l’exécution de cette obligation " Cass.civ. 1
ere

, 25 avril 1997, RTD.civ., 1997, p. 434. 
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يكوف ، وبذلؾ 1تقنيف االستيبلؾ  عمى إلزاـ الميني في حالة النزاع بإاثبات قيامو بتنفيذ االلتزاـ باإلعبلـ
 المشرع الفرنسي قد واكب التوجيات الحدياثة فيما يتعمؽ بحماية المستيمؾ مف أضرار المنتوجات.

وبعد صدور ىذا التعديؿ أصبحت قضية إاثبات تنفيذ االلتزاـ باإلعبلـ تق  عمى عاتؽ البائ         
مسؤولية التي تقاـ ضده وبالتالي فعميو أف ياثبت أنو قاـ بتنفيذ التزامو باإلعبلـ كي يتخمص مف دعو، ال

وقامت مسؤوليتو  وتطبيقا لذلؾ قضت محكمة  ومف قبؿ المستيمؾ، فإذا عجز عف ذلؾ اعتبر مخبل بالتزام
النقض الفرنسية في حكـ حديث ليا بمسؤولية البائ  الميني بأف ياثبت أنو قاـ بالتزامو باإلدالء بالبيانات 

 .2لمعرفة احتياجات المشتري
 09/03لمشرع الفرنسي فإف المشرع الجزائري لـ يورد نصا خاصا في القانوف رقـ وعمى عكس ا       

المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقم  الغش ينص فيو صراحة عمى نقؿ عبء إاثبات اإلخبلؿ بااللتزاـ باإلعبلـ 
ف كاف ذلؾ يمكف استنتاجو ضمنا مف خبلؿ المادتيف مف نفس  10، 09مف المستيمؾ إلى الميني، وا 

ونتيجة لما سبؽ يمكف القوؿ أف خطأ الميني في ظؿ أحكاـ قانوف  ،ف التي سبقت اإلشارة إلييماالقانو 
حماية المستيمؾ يعتبر خطأ مفترضا في جانبو، و إذا أراد أف يتخمص منو وجب عميو إاثبات السبب 

 .3العامة)القوة القاىرة، خطأ الغير، خطأ المضرور( األجنبي طبقا لمقواعد
 الضرر:-2

يعتبر الضرر الركف الاثاني لقياـ المسؤولية المدنية عموما، حيث يشترط أف يترتب عمى الخطأ         
ضرر يصيب الدائف لعدـ تنفيذ المديف اللتزامو، ويعرؼ الضرر بأنو األذ، الذي يصيب الشخص نتيجة 

 .4نويةالمساس بمصمحة مشروعة لو أو بحؽ مف حقوقو، والمصمحة المشروعة إما تكوف مادية أو مع

                                                           
1- 

Article L111-5 du code de la consommation :  " En cas de litige relatif à l'application des dispositions des 

articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-4, il appartient  au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations". 

2-  "
Qu’en statuant ainsi alors qu’il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de 

l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de 

l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue ", Cass.civ. 1
er

, 28 octobre 

4222, N 951, 09- 16913. 

اثبت الشخص أف الضرر قد نشا عف سبب ال يد لو فيو كحادث أنو:"إذا أمف التقنيف المدني عمى  127تنص المادة  3-
ر، كاف غير ممـز بتعويض ىذا الضرر ما لـ يوجد نص مف الغي أصدر مف المضرور أو خط أأو خط مفاجئ أو قوة قاىرة،

 قانوني أو اتفاؽ يخالؼ ذلؾ".
 .314، صمرج  سابؽمحمد صبري ،  سعديال -4
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يصيبو في فوالضرر المادي ىو الذي يصيب الدائف في جسده أو في مالو أما الضرر المعنوي        
مصمحة غير مادية وماثالو الضرر الذي يصيب الشخص في عاطفتو أو في سمعتو، ويشترط في الضرر 

لي فبل يستحؽ أف يكوف حاالِّ أي وق  فعبل، أو أنو محقؽ الوقوع في المستقبؿ، أما الضرر االحتما
التعويض وينتظر حتى يتأكد وقوعو، ويماثؿ الضرر بذلؾ الركف الاثاني مف أركاف المسؤولية المدنية 
ويشمؿ ما لحؽ الدائف مف خسارة وما فاتو مف كسب ويشترط أف يكوف الضرر المستوجب لمتعويض ىو 

 .1الضرر المباشر الناتج عف الخطأ
باإلعبلـ فإف األضرار التي قد تم س المستيمؾ مف جراء ذلؾ يصعب أما في حاؿ اإلخبلؿ بااللتزاـ        

حصر جمي  صّورىا، وماثاليا أف يترتب عمى اإلخبلؿ بو، إطالة مدة المفاوضات دوف مبّرر أو حرمانو 
مف بعض الضمانات أو التأمينات )سواء كانت عينية أو شخصية( أو تنفيذه لمعقد بشروط باىظة 

ضرار ما ينتج عف استعماؿ المنتوجات مف أضرار جسدية ومعنوية كإصابتو التكاليؼ، كما تشمؿ األ
بجروح أو بعجز مؤقت أو دائـ أو حتى بالوفاة، وكذلؾ تشمؿ التكاليؼ المالية التي تكّبدىا المستيمؾ في 

كما تشمؿ الخسائر المادية التي يمكف أف تمحؽ بأموالو  ،اتخاذ سبيؿ العبلج أو التوقؼ عف العمؿ
 اتو.وممتمك
فإنو يجب أف تكوف المنتوجات الموضوعة  09/03مف القانوف رقـ  09وحسب نص المادة        

لبلستيبلؾ مضمونة وتتوفر عمى األمف بالنظر إلى االستعماؿ المشروع المنتظر منيا، وأف ال تمحؽ 
خر، ضررا بصحة المستيمؾ وأمنو ومصالحو، وذلؾ ضمف الشروط العادية لبلستعماؿ أو الشروط األ

الممكف توقعيا مف قبؿ المتدخميف، وبالتالي فالمشرع يفرض عمى الميني بأف يعرض منتوجات وخدمات 
يتوافر فييا األمف والسبلمة التي ينتظرىا المستيمؾ، فيو يض  عمى عاتقو التزاما بتعويض األضرار التي 

لقواعد العامة يمكف لممستيمؾ قد تمحؽ ىذا األخير سواء كانت جسدية أو مادية، وكما ىو معموؿ بو في ا
 مف جراء إصابتو بعاىات جسدية. 2المطالبة بالتعويض عف األضرار المعنوية

                                                           
  عمى أنو:" ...ويشمؿ التعويض ما لحؽ الدائف مف خسارة وما فاتو مف كسب مف التقنيف المدني 182 تنص المادة  -1

فاء بااللتزاـ أو لمتأخر في الوفاء بو، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لـ يكف  بشرط أف يكوف ىذا نتيجة طبيعية لعدـ الو 
 .في استطاعة الدائف أف يتوقاه ببذؿ جيد معقوؿ"

يشمؿ التعويض عف الضرر المعنوي كؿ مساس بالحرية أو "مكرر مف التقنيف المدني عمى أنو  182تنص المادة  -2
 ".الشرؼ أو السمعة
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 1984نوفمبر  5ومف التطبيقات القضائية الحدياثة في فرنسا ما قضت بو محكمة برست في        
ىذا العقد  ويتعمؽ األمر بشخص أراد بناء منزؿ خاص، فأبـر عقد قرض م  مؤسسة ائتماف، وتضّمف

شرطا بانضماـ المقترض لواثيقة تأميف ضد مخاطر الوفاة أو العجز تضمف ليذا المقترض سداد أقساط 
القرض في حالة وفاتو أو عجزه، ولكف المؤمف بعد توقي  الكشؼ الطبي عمى المقترض، أبمغ المقرض 

أبـر معو عقد برفضو ضماف ىذه المخاطر وم  ذلؾ فقد أخفى المقرض ىذا الرفض عف المقترض و 
 .القرض وبعد مرور مدة زمنية وعمى إاثر عممية جراحية حدث عجز كامؿ لممقترض

ولما أراد االستفادة مف واثيقة التأميف، فوجئ بعدـ وجود التأميف، فرف  دعو، تعويض عمى         
اثؿ في المقرض نتيجة الضرر الذي أصابو لعدـ اإلدالء برفض المؤمف لمتأميف، وذلؾ الضرر الذي يتم

اضطراره سداد باقي األقساط مف دخمو الخاص، رغـ عجزه وعدـ استطاعتو الكسب، فحكمت المحكمة 
بحقو في الحصوؿ عمى التعويض مف المقرض عف ىذا الضرر المادي المحقؽ، والذي ترتب عف خطأ 

عف الوفاة أو  المقرض في عدـ إعبلمو وقت إبراـ العقد بعدـ وجود واثيقة تأميف تغطي لو المخاطر الناشئة
 .  1العجز
عمى حؽ المستيمؾ في التعويض بنوعيو المادي والمعنوي وىو ما  09/03وقد نص القانوف رقـ        

الخدمة المقدمة لممستيمؾ  السمعة أو أف ال تمس بوجوب تقضيالتي  19يفيـ ضمنا مف مضموف المادة 
 بمصمحتو المادية وأف ال تسبب لو ضررا معنويا.

 بية:عالقة السب -3
وتعتبر الركف الاثالث مف أركاف المسؤولية المدنية ومفادىا أف الخطأ ىو السبب في حدوث الضرر        

وفي ىذا اإلطار يعتبر خطأ الميني بعدـ تنفيذ التزامو القانوني بإعبلـ المستيمؾ بالمعمومات الكاممة عف 
ينطوي عمييا ىذا المحؿ ىو السبب في محؿ التعاقد وشروطو، وكيفية استعمالو والمخاطر المحتممة التي 

 حدوث الضرر. 
ذا كاف يق  عمى المضرور إاثبات عبلقة السببية في القواعد العامة         فإنيا تعتبر مفترضة في   2وا 

ظؿ القوانيف المتعمقة بحماية المستيمؾ فيكفي المستيمؾ لمحصوؿ عمى التعويض إاثبات الضرر الذي لحقو 

                                                           
  .320ؽ الميدي، مرج  سابؽ، صنزيو محمد الصاد -1
عمى أنو:" كؿ فعؿ يرتكبو الشخص بخطئو، ويسبب ضررا لمغير يمـز مف كاف  مف التقنيف المدني 124المادة  تنص  -2

 .سببا في حدواثو بالتعويض"
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و النقص فيو، خاصة وأف ذلؾ أمر يسير إذا كانت المعمومات مكتوبة عمى مف جراء عدـ اإلعبلـ أ
 الوسـ.

 ثانيا: أثر قيام مسؤولية الميني
إذا قامت مسؤولية الميني بسبب إخبللو بااللتزاـ باإلعبلـ، كاف لممستيمؾ الحؽ في المطالبة        

يف دعو، التعويض ودعو، بالتعويض، كما ياثور النقاش في ىذه الحالة حوؿ مد، جواز الجم  ب
 البطبلف.

   :حق المستيمك في الحصول عمى التعويض-1
سبؽ القوؿ أف عمـ الميني بالمعمومات المتعمقة بالعقد قرينة قانونية مفترضة في ذمتو، لذلؾ      

فالمستيمؾ يعفى مف إاثبات خطأ الميني، ويكفيو فقط إاثبات الضرر الناتج عف عدـ اإلعبلـ، فإذا قامت 
الضرر ماديا أو معنويا  كاف ولية الميني كاف لممستيمؾ الحؽ في الحصوؿ عمى التعويض سواء مسؤ 

مف  وفاتوما  لحقو مف خسارة ، ويكوف تقدير التعويض عمى أساس ما1ومباشرا سواء متوقعا أو غير متوق 
  .2كسب

مف قانوف  13ة أما بالنسبة لؤلشخاص الذيف يحؽ ليـ رف  دعو، المسؤولية، فطبقا لمماد       
البد مف توافر شروط رف  الدعو، المدنية وىي الصفة، والمصمحة واألىمية القانونية  ،اإلجراءات المدنية

، وترف  الدعو، 3وىي الصفات التي تتوافر في المستيمؾ المضرور، وراثتو، جمعيات حماية المستيمؾ
عاؿ غيره أو مسؤوال عف الشيء عمى الميني المسؤوؿ سواء كاف مسؤوال عف فعمو الشخصي أو عف أف

وبما ،  4وفي حاؿ تعدد المسؤوليف كانوا متضامنيف في التزاميـ بالتعويض عف الضرر ،الذي في حراستو
أنيـ متضامنوف فإف المستيمؾ المدعي يمكنو أف يقيـ الدعو، عمييـ جميعا أو أف يختار منيـ مف يريد 

                                                           
يف الذي لـ عمى أنو" غير أنو إذا كاف االلتزاـ مصدره العقد، فبل يمتـز المد مف التقنيف المدني 2/ 182المادة تنص  -1

 يرتكب غشا أو خطا جسيما إال بتعويض الضرر الذي كاف يمكف توقعو عادة وقت العاقد".
  عمى أنو:" ...ويشمؿ التعويض ما لحؽ الدائف مف خسارة وما فاتو مف كسب مف التقنيف المدني 1/ 182 تنص المادة -2

ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لـ يكف    في الوفاء بو، بشرط أف يكوف ىذا نتيجة طبيعية لعدـ الوفاء بااللتزاـ أو لمتأخر
 في استطاعة الدائف أف يتوقاه ببذؿ جيد معقوؿ".

تعرض مستيمؾ أو عدة مستيمكيف ألضرار فردية ي ماعند" :عمى أنو 03/ 09مف القانوف رقـ  23حيث نصت المادة  -3
 ".المستيمؾ أف تتأسس كطرؼ مدني تدخؿ وذات أصؿ مشترؾ، يمكف لجمعيات حمايةمتسبب فييا نفس ال

  4 .مف التقنيف المدني الجزائري 126حسب نص المادة  -  
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 طبقا ألحكاـ التضامف السمبي المنصوص عميو في فيرف  الدعو، عمى أحدىـ ويطالبو بالتعويض كامبل
 ، وال ييـ إذا كاف الميني شخصا طبيعيا أو معنويا.1المدني التقنيف

 :جواز الجمع بين دعوى التعويض ودعوى البطالن - 2
ال شؾ في أنو إذا ترتب عمى بطبلف العقد ضرر لممتعاقد فإنو يجوز لو باإلضافة إلى طمب        

ذا كاف ىذا البطبلف أف يط مب التعويض عف الضرر الناتج عف العقد الباطؿ باعتباره واقعة مادية، وا 
الجم  بيف دعو، التعويض ودعو، البطبلف أمرا مسمما بو في الفقو بالنسبة لعيب التدليس بوصفو عمبل 
غير مشروع يخوؿ لممستيمؾ الذي وق  ضحيتو أف يطمب التعويض باإلضافة إلى طمب البطبلف، فإف 

 ألمر يعتريو جدؿ فيما يتعمؽ بعيب الغمط.ا
حيث ذىب جانب مف الفقو الفرنسي منيـ" مازو وستارؾ"، إلى أنو في حالة إبطاؿ العقد لمغمط        

الجوىري فميس لممتعاقد الغالط، أف يطمب التعويض ألف غمطو كاف تمقائيا بعكس المتعاقد المدلس عميو 
ؽ االحتيالية التي صدرت مف المتعاقد اآلخر ألف غمطو في ىذه والذي يجوز لو طمب التعويض عف الطر 

( إلى االعتراؼ صراحة بالحؽ في طمب GHESTINالحالة مدفوع، بينما ذىب رأي اثاني )الفقيو الفرنسي 
التعويض باإلضافة إلى البطبلف في حالة الغمط، إذا تمكَّف المتعاقد الغالط مف إاثبات أف ضرًرا لحقو 

 . 2ف الطرؼ اآلخربسبب خطأ صادر م
يؤيد الرأي األخير، بقولو أنو:" ال يوجد أي سند قانوني لقصر  3كما أف جانبا مف الفقو المصري       

حؽ المطالبة بالتعويض عمى حالة التدليس فقط دوف الغمط، ألف الحؽ في التعويض يستند إلى فكرة 
 الضرر".
ينما حكمت بجواز التعويض عف الضرر المادي وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية ىذا الرأي ح       

وىو ما ذىب إليو االتجاه  ،4بطبلف العقد لمغمط الجوىريإلى الذي أصاب المتعاقد الغالط باإلضافة 
المعاصر لمحكمة النقض المصرية الذي سار نحو الجم  بيف البطبلف والتعويض، حيث حكمت ىذه 

                                                           
مف التقنيف المدني عمى أنو:"إذا كاف التضامف بيف المدينيف فإف وفاء أحدىـ لمديف مبرئ لذمة  222تنص المادة  -1

ولوف عف عمؿ ضار كانوا متضامنيف في التزاميـ مف نفس التقنيف عمى أنو:"إذا تعدد المسؤ  126كما تنص المادة  الباقيف"،
 ".بتعويض الضرر

 وما بعدىا. 323نزيو محمد الصادؽ الميدي، مرج  سابؽ، ص  اآلراء: أنظر في تفصيؿ ىذه -2
 .140، ص1981دار النيضة العربية، القاىرة،  مصادر االلتزام،لشرقاوي جميؿ ، ا -3

4- Cass.civ., 29 Novembre 1968, Gaz. Pal., 29 – 163. 
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يجوز القضاء ببطبلف العقد إذا أاثبت أحد المتعاقديف " :األخيرة صراحة بذلؾ وجاء في منطوؽ الحكـ أنو
أنو كاف واقعا في غمط اثـ أاثبت أنو لوال ىذا الغمط لما أقدـ عمى التعاقد ويجوز م  القضاء ببطبلف العقد 
أف يحكـ بالتعويض إذا ترتب عميو إضرار بأحد المتعاقديف، ويكوف ذلؾ عمى أساس اعتباره واقعة مادية 

 .1وط الخطأ الموجب لممسؤولية التقصيرية"متى توافرت شر 
ومنو فالجدؿ الفقيي السابؽ لـ يعد ميما في ظؿ نظرية االلتزاـ باإلعبلـ، ألف المستيمؾ باعتباره         

الطرؼ الضعيؼ في العقد، يكوف لو الحؽ في الجم  بيف دعو، البطبلف ودعو، التعويض إذا كاف ذلؾ 
الخيرة بيف الدعوييف السابقتيف بأف يختار دعو، التعويض إذا كاف يصب في مصمحتو، كما لو الحؽ في 

اإلبقاء عمى العقد يحقؽ لو فائدة معينة، حيث يجوز لو يختار مف بيف أحسف الجزاءات التي تحقؽ 
مصمحتو، وماثاؿ ذلؾ إذا لـ يفض البائ  الميني لممستيمؾ عند إبراـ عقد البي  بالبيانات األساسية البلزمة 

ضاه فيما يتعمؽ بعممية البي ، ونشأ بذلؾ لممستيمؾ الحؽ في المطالبة باإلبطاؿ فيجوز لو أف يبقي لتنوير ر 
عمى العقد ويحتفظ بالشيء المبي  إذا كاف ذلؾ ييمُّو ويقتصر األمر عمى طمب التعويض عما لحقو مف 

 ضرر.
 ثالثا: طرق نفي الميني لمسؤوليتو 

طرؽ نفي مسؤولية الميني، لذلؾ يمكف إعماؿ القواعد العامة عمى  09/03لـ ينص القانوف رقـ        
حيث يظؿ السبيؿ الوحيد لنفييا ىو إاثبات السبب األجنبي، أي إاثبات القوة القاىرة أو الحادث الفجائي أو 

 خطأ المضرور أو خطأ الغير.
مؾ في جسمو أو إذا كاف يستطي  نفي مسؤوليتو عف األضرار التي تمحؽ بالمستي الميني إال أف        

 09/03مالو أو عاطفتو، فإف ذلؾ ال يتماشى م  األىداؼ التي يتوخاىا المشرع مف وراء القانوف رقـ 
المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقم  الغش، وىي حماية ىذا األخير مف كؿ المخاطر التي تنطوي عمييا السم  

فس القانوف التي سبقت اإلشارة مف ن 19والخدمات المعروضة لبلستيبلؾ حسب ما نصت عميو المادة 
فإف عميو أف يتحمؿ نتائج  إلييا، وبما أف المشرع يفرض عمى الميني تقديـ منتوجات تتوفر عمى األمف

لّدور الذي يمعبو التأميف في كؿ أنواع االسبب األجنبي تماشيا م  تحقيؽ سبلمة وأمف المستيمؾ و 
 .2المسؤوليات

                                                           
، العدد 21، مجموعة أحكاـ النقض، سنة 1970يونيو  2، جمسة 134مدني رقـ  محكمة النقض المصرية، طعف -1

 .962، 961، ص1970الاثاني، أفريؿ 
 .314حامؽ ذىبية، مرج  سابؽ، ص 2-
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ف لمميني أف ينفي مسؤوليتو إذا أاثبت خطأ المستيمؾ المضرور ولكف ير، بعض الفقو أنو يمك       
، ويكوف ذلؾ ماثبل باستعماؿ المنتوج استعماال سّيًئا 1فيشكؿ ذلؾ سببا لئلعفاء أو لئلنقاص مف مسؤوليتو

أو الخطأ في اتخاذ التدابير االحتياطية الواردة في التحذير الذي كاف واضحا ودقيقا، حيث يستطي  الميني 
الحالة أف يعفي نفسو مف المسؤولية سواء بصفة كمية أو جزئية ما داـ أنو نّفذ التزامو  باإلعبلـ  في ىذه

 تنفيذا كامبل وصحيحا خاصة إذا كانت بياناتو مرفقة كتابة بالمنتوج الذي اقتناه المستيمؾ.

 والتعويض طبقا لقواعد مسؤولية المنتج عن عدم اإلعالم بعيوب منتجات الثاني: الفرع
تعزيزا لمحماية القانونية لممستيمؾ مف األضرار التي تحداثيا المنتوجات المعروضة لبلستيبلؾ         

بأضرار جسدية ومعنوية وتجسيدا ليذه  تونتيجة عدـ اإلعبلـ بعيوبيا أو النقص فيو مما يؤدي إلى إصاب
نظاـ مسؤولية   20052ة الحماية استحدث المشرع الجزائري بموجب التعديؿ الذي مس التقنيف المدني سن

المنتج عف فعؿ منتجاتة المعيبة، تماشيا م  المستجدات الدولية في ىذا  المجاؿ حيث صدرت التعميمة  
 .1985جويمية  25المتعمقة بالمسؤولية  عف فعؿ المنتجات المعيبة بتاريخ   3األوروبية
والمتعمؽ  1998ماي  19ؤرخ في الم  98/389وقد تبناىا المشرع الفرنسي بموجب القانوف رقـ       

 عشر، وقد تأخر المشرع الفرنسي 4بالمسؤولية عف المنتجات المعيبة  ضمف التقنيف المدني الفرنسي
حيث كاف القضاء الفرنسي قبؿ ذلؾ يربط مسؤولية  ،سنوات كاممة مف أجؿ تبني التعميمة سالفة الذكر
ء العقدية إذا ألحؽ المنتوج ضررا بالمشتري أو التقصيرية المنتج بالقواعد  التقميدية لممسؤولية المدنية، سوا

 . 5إذا أحدث المنتوج ضررا بالغير

                                                           
1- CALAIS- AULOY (Jean), STEINMETZ (Frank), Op.cit.,   p. 326. 

، المتضمف القانوف المدني، جريدة 58/75رقـ  لؤلمر يتمـمعدؿ و ي، 2005يونيو  20رخ في ، مؤ 05/10قانوف رقـ  -2
 .2005يونيو  26، مؤرخة في 44رسمية عدد 

 
3- Directive N

o
  85/374/CEE du conseil  du 25   juillet 1985 relative au rapprochement  des dispositions  

législatives, réglementaires et administratives des Etats  membres en matière de responsabilité du fait des  

produits  défectueux, publiée sur : ( eur-lex. Europa.eu) 

        إلى 1245نص عمى ىذه المسؤولية في المواد مف ي أصبحفإف المشرع الفرنسي  2016كتوبر أ 1ومنذ تاريخ  -4
  .نيف المدني الفرنسيمف التق 17-  1245

.2، مرج  سابؽ ص مسؤولية المنتج عن منتجاتو المعيبةبودالي محمد،    -5  
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يعتبر المصدر التاريخي لمنظاـ القانوني في الجزائر فإف المشرع  1وبما أف النظاـ القانوني الفرنسي      
مكرر مف   140دة الجزائري نقؿ عنو نظاـ مسؤولية المنتج عف منتجاتو  المعيبة بمقتضى نص الما

التقنيف المدني الجزائري التي تنص عمى أنو: " يكوف المنتج مسؤوال عف الضرر الناتج عف عيب في 
 منتوجو ولو لـ تربطو بالمتضرر عبلقة تعاقدية".

مف خبلؿ النص السابؽ يتضح أف لممستيمؾ الحؽ في رف   دعو، تمكنو  مف المطالبة بالتعويض        
تمحقو  مف جراء عيب المنتوج  الذي يقتنيو  أو يستعممو، بغض النظر عف وجود عقد  عف األضرار التي 

( تـ شروط  ) أوال بينو و بيف المنتج، لذلؾ ينبغي البحث بداية في مفيـو  المنتج المسؤوؿ في ىذه الحالة
 ( .رابعا( وأخيرا تحديد أطرافيا ) ثالثا(  وطرؽ نفييا )ثانياقياـ ىذه المسؤولية )

 : تعريف المنتجأوال
ويعتبر  ،2يعتبر المنتج أحد األشخاص الذيف يتدخموف في عممية عرض المنتوجات لبلستيبلؾ         

لذلؾ ياثور تحديد الشخص المنتج الذي يسأؿ عف التعويض في حالة الضرر مسألة في غاية األىمية، 
منتوج  في السوؽ  أـ ىو كؿ شخص ىو المنتج النيائي  الذي قاـ بعممية التركيب  و طرح الىؿ  التساؤؿ

 ساىـ في عممية وض  المنتوج لبلستيبلؾ؟ 
وكما ىو معموـ  فإف عممية  وض  المنتوج لبلستيبلؾ يتدخؿ فييا عدة  أشخاص بدءا مف         

اإلنتاج األولي، اثـ التوزي  فاالستيبلؾ النيائي ، باإلضافة إلى ذلؾ فإف مرحمة اإلنتاج قد تتوالىا مؤسسة 
حدة أو عدة مؤسسات ماثمما ىو سائد في الوقت الحالي  بفعؿ التطور التكنولوجي، حيث تتكفؿ كؿ وا

 .3واحدة بجزء مف العممية اإلنتاجية كما ىو األمر في صناعة السيارات
وىناؾ مف الفقو مف ير، بأف صفة المنتج  يجب أف  تبسط عمى المنتج النيائي فقط  عمى فرض        

صن  المنتوج النيائي ولو القدرة عمى التأكد مف صبلحية  األجزاء التي تدخؿ في اإلنتاج الذي يتولى  وأن
بأف:" المنتج ىو مف يتدخؿ  في سمسمة عرض المنتوج  1، ، بينما ير، جانب  آخر مف الفقو 4قبؿ تركيبيا

                                                           
1 - Article 1245  du code civil français : " Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de 

son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime". 
عمى :"عممية وض  المنتوج  المستيمؾ وقم  الغش بحماية، المتعمؽ 09/03مف القانوف رقـ  3/8المادة يث تنص ح -2

 .لبلستيبلؾ: مجموع مراحؿ اإلنتاج واالستيراد والتخزيف والنقؿ والتوزي  بالجممة وبالتجزئة"
40ص ،سابؽمرج   ،قادة شييدة - 3 

 . 54ص  ،سابؽمرج   ،قادة شييدة  -4
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منتج المنتوج لبلستيبلؾ، أي كؿ مف ساىـ في عممية اإلنتاج بدءا بمنتج المواد األولية  إلى غاية ال
 النيائي".

وىو ما يعد توسيعا لدائرة  الحماية المقررة  لممستيمؾ المضرور في الحصوؿ عمى التعويض مف          
الخاص بالمسؤولية  98/369أي متدخؿ في عممية عرض المنتوج لبلستيبلؾ، وقبؿ صدور القانوف رقـ 

(  أو الميني  (le fabricantصان  عف فعؿ المنتجات  المعيبة كاف المشرع الفرنسي يستعمؿ  مصطمح ال
professionnel)  (. 

بمفيـو  2و بصدور القانوف سابؽ الذكر أصبح يتداوؿ مصطمح ) المنتج(، و قد أخذ كقاعدة عامة         
المنتج النيائي  بقولو يعد منتجا، إذا عمؿ بصفة مينية أو حرفية : الصان  النيائي لممنتوج  ولكف يضيؼ 

كما اعتبر المشرع الفرنسي  ،اد األولية و الصان  لبعض مكونات المنتوج  بصفتيما كمينييفإليو منتج المو 
مف قبيؿ المنتجيف، الشخص الذي يظير بمظير  المنتج مف خبلؿ وض  عبلمتو أو إشارتو المميزة لو 

ج  مف و كذا مستورد المنتو  ) Le producteur apparent)عمى المنتوج، وىو ما يسمى بالمنتج الظاىر 
 .3السوؽ األوروبية إلعادة بيعو أو تأجيره أو توزيعو 

مكرر مف  140أما المشرع الجزائري فبالرغـ مف استحدااثو  لمسؤولية المنتج في ظؿ أحكاـ المادة        
و بالرجوع إلى أحكاـ   -كما فعؿ المشرع الفرنسي-التقنيف المدني إال أنو لـ يعرؼ  المنتج بمقتضاىا 

المتعمؽ بحماية المستيمؾ و قم  الغش نجده يعرؼ عممية و ض  المنتوج   09/03ـ القانوف رق
 4لبلستيبلؾ  بأنيا:" مجموع مراحؿ اإلنتاج و االستيراد و التخزيف والنقؿ و التوزي  بالجممة  و بالتجزئة"

كما عرؼ المتدخؿ بأنو: "كؿ شخص طبيعي أو معنوي  يتدخؿ في عممية عرض المنتوجات    
 .5يبلؾ"لبلست

                                                                                                                                                                                     
دكتوراه ، كمية الحقوؽ ، أطروحة ،  مسؤولية المنتج و الموزععبد القادر الحاج ، :، نقبل عف 42ص  ،سابؽالمرج  ال -1

 .42ص،  1983 جامعة القاىرة ،

2- Article 2421 - 1 du code civil français :" Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un 

produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante". 

.49ص  ،شييدة قادة مرج  سابؽ  -3  
  4 .09/03مف القانوف رقـ    3/8المادة  -
سابؽ الذكر.مف القانوف  3/7المادة  - 5  



ترتيب الجزاء أثر لإلخالل بااللتزام بإعالم املستهلك......الباب الثاني: .............................................  

 

262 
 

النصيف  نجد أف المشرع الجزائري  لـ يميز بيف  المنتج الفعمي و األشخاص   ىذيفمف خبلؿ        
اآلخريف  المتدخميف في عممية  عرض المنتوج لبلستيبلؾ  كالوسيط و الموزع و المستورد،  و أضفى 

تحدث مسؤولية  المنتج  عمييـ جميعا  وصؼ المتدخؿ،  لذلؾ يمكف القوؿ بما أف المشرع الجزائري  اس
مف أجؿ توفير أكبر قدر  مف الحماية لممستيمؾ المضرور، فإنو عمى غرار المشرع الفرنسي يجب األخذ 
بالمفيـو الواس  لممنتج، حتى يتمكف المضرور مف الحصوؿ عمى التعويض  مف أي شخص تدخؿ  في 

 عممية وض  المنتوج  لبلستيبلؾ. 

باعتبارىا مسؤولية موضوعية  توتجدر اإلشارة  إلى شروط قياـ  مسؤولي نتجموبعد تحديد مفيوـ  ال       
 تقوـ عمى أساس العيب.

 ثانيا: شروط مسؤولية المنتج
مكرر مف التقنيف المدني فإف المنتج يكوف مسؤوال عف الضرر الناتج عف  140حسب نص المادة        

دية، مف خبلؿ نص ىذه المادة يتضح أف عيب في منتوجو حتى ولو لـ تربطو بالمتضرر عبلقة تعاق
شروط المسؤولية عف  فعؿ المنتوجات المعيبة تتماثؿ في الضرر، العيب، و أخيرا العبلقة السببية بيف  

 الضرر و العيب  الذي يعتري المنتوج .
 الضرر: – 1

متعمقة بما أف حماية صحة و أمف المستيمؾ  أصبحت تماثؿ اليدؼ  األسمى لكؿ القوانيف  ال       
بحمايتو، فإف األضرار التي يتـ التعويض عنيا  تشمؿ كؿ األضرار المادية  و الجسدية و المعنوية  
الناتجة عف العيب في المنتوج، وىي نفس األضرار التي  يحؽ لممستيمؾ  المطالبة بيا بموجب المسؤولية  

 . 09/03المدنية لمميني  في إطار القانوف رقـ 

ارة إلى أف المشرع الجزائري قد أخد بالمفيـو الواس   لمضرر القابؿ لمتعويض عنو  و تجدر اإلش        
المادية  التي تمحؽ بالمنتوج المعيب  نص أيضا عمى تعويض األضرارالمشرع الفرنسي الذي  غرار عمى 
ات و ، و تتماثؿ األضرار الماسة بالسبلمة الجسدية لممستيمؾ في القانوف الفرنسي كؿ مف  اإلصاب1ذاتو

                                                           

1- L’article 1245-1 du code civil français dispose que : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la 

réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne . 

 Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui 

résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.  "  
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الحروؽ و التشوىات، و بتر أحد األعضاء، والتسممات  و اآلاثار النفسية المترتبة  عف تمؾ الحوادث 
كحالة  العزلة و الخوؼ، و حتى الموت،  أما األضرار المادية  التي تمحؽ بأمواؿ المستيمؾ  فتشمؿ ما 

ـ تكاليؼ مساعدة المضرور ترتب عف افتقار ذمتو المالية  ماثؿ تكاليؼ العبلج أو األدوية ، كما تض
(frais d’assistance tierce  personne)  في حالة اإلعاقة أو العجز  سواء تعمقت اإلعانة  بالبيت أو

بالمستشفى  و كذا المصاريؼ القضائية باإلضافة إلى األضرار  الناتجة عف فقداف  القدرة عمى العمؿ                
المضرور  مف آالـ جسدية  كالمعاناة   نوية  فيي مرتبطة بما يعانيوأو انتقاصيا... أما األضرار المع

النفسية التي يكابدىا جراء إحساسو بالقصور  و اإلعاقة لتحولو  مف االستقبللية البدنية  إلى حالة التبعية 
 .1و االحتياج إلى اآلخريف 

إاثبات الضرر، بكؿ وسائؿ  أما فيما يخص إاثبات الضرر، فإف المستيمؾ المضرور يق  عميو عبء       
 اإلاثبات بما أف األمر يتعمؽ بوقائ  مادية.

 Le défaut du produitعيب المنتوج:  -2
إف اليدؼ مف استحداث مسؤولية المنتج ىو تحقيؽ المساواة بيف المضروريف بغض النظر عف        

لية ىي مسؤولية قانونية العبلقة التي تربطيـ بالمنتج سواء كانت عقدية أـ ال، لذلؾ فيذه المسؤو 
(responsabilité légale حيث )( تتجاوز التقسيـ التقميدي بنظامو المزدوج ) المسؤولية العقدية والتقصيرية

 يعفى المضرور مف إاثبات خطأ المنتج، فيعد العيب أساسا لقياـ ىذه المسؤولية.
ية، بموجب قرار المحكمة العميا وقد كاف القضاء األمريكي السباؽ الستحداث ماثؿ ىذه المسؤول       

، الذي اعتبر نقطة تحوؿ حاسمة في مجاؿ مسؤولية المنتج، حيث يخوؿ 1960لوالية ) نيوجرزي( سنة 
بموجبو لممشتري الاثاني، وكؿ شخص خارج دائرة العقد االستفادة مف دعو، مباشرة ضد الصان  والبائ  

 .2الخطيرة بطبيعتياومد نطاؽ ىذه المسؤولية إلى كافة أنواع المنتجات 

إلى التطور الحاصؿ لنظاـ مسؤولية المنتج  (KIETTON) في ىذا اإلطار يشير الفقيو األمريكي        
بقولو" إف التغير الذي حصؿ في مجاؿ القانوف الذي يحكـ مسؤولية المنتجيف، وصناع المنتجات والبائعيف 

                                                           

.  و ما بعدىا 75ص   ،مرج  سابؽ ،ة قادةدشيي - 1  
 .72صمرج  سابؽ، ، المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعيبة، رحماني محمد -2
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لخطأ إلى العيب، فالمدعي ال يكوف مطموبا منو والوسطاء اآلخريف، ضمف سمسمة التوزي  ىو التحوؿ مف ا
نما مطموب منو الطعف في المنتوج"  .1أف يطعف في سموؾ المنتج، أو الصان ، وا 

إف تحديد مفيوـ العيب في ظؿ مسؤولية المنتج يرتبط أساسا بسبلمة المنتوج لتحقيؽ الرغبات        
العامة أو عيب عدـ المطابقة، في ظؿ  المشروعة لممستيمؾ، عكس مفيوـ العيب الخفي في القواعد

 ، كما سبقت اإلشارة إلييما.09/03القانوف 

 140وبما أف العيب يمحؽ المنتوج، فتجدر اإلشارة إلى مفيوـ ىذا األخير في ظؿ أحكاـ المادة        
مؾ سبؽ القوؿ أف المنتوج في ظؿ أحكاـ قانوف حماية المستي ، حيثمكرر مف التقنيف المدني الجزائري

وقم  الغش ىو كؿ منقوؿ مادي أو خدمة معروض لبلستيبلؾ، وبالتالي ال يدخؿ في مفيوـ المنتوج 
مكرر مف التقنيف المدني نجد أف المشرع لـ يعرؼ  140المنقوؿ المعنوي والعقارات، وبالعودة إلى المادة 

الاثانية مف نفس المادة :"  المنتوج، ولكنو اكتفى بذكر بعض األشياء التي تعتبر منتوجا بقولو في الفقرة
يعتبر منتوجا كؿ منقوؿ ولو كاف متصبل بعقار، السيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية 

 الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة الكيربائية".

دي أو معنوي، ويشمؿ مف خبلؿ المادة السالفة الذكر يتضح أف المنتوج ىو كؿ ماؿ منقوؿ ما       
المواد الصناعية والطبيعية، وبالتالي فإف المشرع استبعد الخدمات مف مفيوـ المنتوج عمى خبلؼ القانوف 

الذي يعتبر المنتوج ىو كؿ سمعة أو خدمة، وبالرجوع إلى التشري  الفرنسي نجده يشترط في  09/03رقـ 
ويقصد بو " العمؿ األوؿ المعمف عف نية   (la mise en circulation du produit)  المنتوج طرحو لمتداوؿ

المنتج إعطائو لممنتوج الوجية التي يخصصيا لو عف طريؽ تحويمو إلى الغير واستعمالو لصالح ىذا 
، والمنتج يسأؿ عف الضرر استنادا إلى تحمؿ التبعة بسبب الكسب الذي يحققو أو يحتمؿ تحقيقو 2األخير"

ؿ، وىو السبب الذي يجعؿ إطبلؽ المنتوج لمتداوؿ بإرادة المنتج شرطا لقياـ بمجرد إطبلؽ المنتوج لمتداو 
مف التقنيف المدني الفرنسي عمى أف المنتوج يعرض لمتداوؿ  4-1245 ، وقد نصت المادة 3المسؤولية

                                                           
 .75، صالمرج  السابؽ -1

2- CONFINO ( J-P ), « La mise en circulation dans la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait  des 

produit défectueux », Gaz-Pal, 1998.I doctr., p.583. 

، دار النيضة العربية، القاىرة مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببيا منتجاتو المعيبةحسف عبد الباسط جميعي،  -3
 .59، ص2000
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، وطبقا لذلؾ ال يعتبر 1عندما يتخمى عنو المنتج بصفة إرادية وأنو ال يكوف محبل إال لعرض واحد لمتداوؿ
 مف قبيؿ المنتوج المعروض لمتداوؿ إذا تعرض لمسرقة.

بوصفو نقبل  la délivrance"وىناؾ مف يعتبر أف العرض لمتداوؿ ما ىو إال نوع مف التسميـ"        
، ىذا بالنسبة لمشروط 2لمشيء المبي  إلى حيازة المشتري أو بوض  الشيء المبي  تحت تصرؼ المشتري

مكرر  140ج، أما فيما يتعمؽ بالعيب الذي يطرأ عمى ىذا األخير فإف المادة التي يجب توافرىا في المنتو 
نجده  09/03لـ تتطرؽ إلى تعريؼ العيب الموجب لممسؤولية، إال أنو بالرجوع إلى أحكاـ القانوف رقـ 

مف نفس القانوف تنص عمى أف المنتوج السميـ  03يحدد معالمو بصفة غير مباشرة، فماثبل نجد أف المادة 
النزيو والقابؿ لمتسويؽ ىو كؿ منتوج خاؿ مف أي نقص أو عيب خفي يضمف عدـ اإلضرار بصحة و 

التي تقضي بأف تكوف المنتوجات  09وسبلمة المستيمؾ ومصالحو المادية والمعنوية، وكذلؾ المادة 
وأف ال الموضوعة لبلستيبلؾ مضمونة وتتوفر عمى األمف بالنظر إلى االستعماؿ المشروع المنتظر منيا، 

أف  ضرورة إلى مف نفس القانوف 11المادة  تشيركما   ،تمحؽ ضررا بصحة المستيمؾ وأمنو ومصالحو
يمبي كؿ منتوج معروض لبلستيبلؾ الرغبات المشروعة لممستيمؾ مف حيث طبيعتو وصنفو ومنشئو 

ماؿ واألخطار الناجمة ومميزاتو األساسية وتركيبتو ونسبة مقوماتو البلزمة وىويتو وكمياتو وقابميتو لبلستع
 3-1245 ص عميو المشرع الفرنسي في المادةمضموف المواد السابقة م  ما ن ويتطابؽ ،عف استعمالو

مف التقنيف المدني بقوليا أف المنتوج يعتبر معيبا عندما ال يوفر السبلمة التي يحؽ ألي شخص في حدود 
 .3المشروعية أف يتوقعيا

في ظؿ أحكاـ مسؤولية المنتج ينظر إليو بمعنى العيب في السبلمة، أي نستنتج أف مفيوـ العيب        
أف المسؤولية في ىذه الحالة تقوـ لضماف السبلمة واألمف التي يجب أف يوفرىا المنتوج وال ييتـ بمد، 

والعبرة في ىذه الحالة تكوف  4المنفعة التي تتحقؽ مف وراء استعماؿ المنتوج كما في القواعد العامة،
                                                           

1 - Article 1245-4 : " Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement. 

Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation". 

4-CONFINO ( J-P ), article précité, p.588.
 
 

3- En ce l’article 1245-3 du code civile français dispose :  "Un produit est défectueux au sens du présent chapitre 

lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre". 

 
مف التقنيف المدني التي تشير إلى أف العيب الخفي يتعمؽ بصبلحية استعماؿ المبي  أو عيب عدـ المطابقة  379لمادة ا -4

 يق  عمى عاتؽ البائ  اتجاه المشتري فقط.ويعتبر التزاما 
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تيجة، إذا يعتبر المنتوج معيبا بمجرد حدوث الضرر  فحدوث الضرر قرينة عمى تعيب المنتوج، إذف بالن
يمكف القوؿ أنو ال يكفي أف يتسبب المنتوج في إحداث الضرر، بؿ يجب أف يكوف ىذا الضرر راج  إلى 

 .1عيب في سبلمة المنتوج

كما قد يرج  إلى طريقة تقديمو أو عرضو  والعيب في ىذه الحالة قد يرج  إلى عيب في التصني ،       
كأف تكوف المعمومات الواردة في الوسـ غير كافية أو أنيا غير دقيقة وغير مفيومة، فإذا ألحؽ المنتوج 
ضررا بالمصمحة المادية والمعنوية لممستيمؾ، تقوـ مسؤولية المنتج في ىذه الحالة وىي مسؤولية 

 .موضوعية بعيدة عف سموؾ المنتج

عمى أساس الضرر الناتج عف العيب في المنتوج، فالمضرور في ىذه الحالة  ىذه المسؤولية تقوـف       
 140غير مكمؼ بإاثبات العيب، ألف ىدؼ المشرع مف وراء استحداث مسؤولية المنتج بمقتضى المادة 
والو، مكرر مف التقنيف المدني ىو ضماف سبلمة المنتوج مف كؿ عيب قد يمس بصحة المضرور أو بأم

بذلؾ مفترضا إذا تحقؽ الضرر حيث تعتبر إصابة المضرور قرينة عمى وجود العيب في العيب ويعد 
ذا كاف المشرع الفرنسي يض  عمى عاتؽ المضرور إاثبات الفعؿ المنشيء لمضرر الذي يتماثؿ  المنتوج، وا 

 في إاثبات عيب المنتوج.

 

 العالقة السببية بين العيب والضرر: -3
مسؤولية المنتج ىي مسؤولية موضوعية فإف العبلقة السببية بيف عيب المنتوج والضرر  بما أف       

ف كاف القانوف المدني الفرنسي  8-1245في المادة  تكوف مفترضة، وا 
يض  عبء إاثباتيا عمى عاتؽ  2

لمادة ا)المتعمقة بالمسؤولية عف فعؿ المنتجات المعيبة  1985المضرور مسايرة لمتعميمة األوروبية لسنة 
04). 

وفي اعتقادنا أف ذلؾ يؤدي إلى المساس بحقوؽ ضحايا المنتجات المعيبة لما في وجوب إاثبات        
عبلقة السببية مف صعوبة أاثناء المطالبة بالتعويض، وىو ما يؤدي بالضرورة إلى القياـ بالخبرات 

                                                           
 .79، مرج  سابؽ، صرحماني محمد -1

2- Article 1245-8 ": Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le 

dommage  " .  
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تعاثر المضرور في إقامة في ظؿ تعدد المنتجيف، ويعني ذلؾ  1القضائية إلقامة الدليؿ عمى وجودىا
مسؤولية المنتج التي كاف الغرض األساسي مف إقامتيا ىو تيسير حصوؿ المضرور عمى التعويض مف 

حبلليا بمسؤولية موضوعية يكفي فييا إاثبات الضرر.  خبلؿ استبعاد المسؤولية القائمة عمى الخطأ وا 
تتماثؿ في افتراض وجود العيب  124510- لذلؾ فقد وض  المشرع الفرنسي قرينة في نص المادة        

في المنتوج، أي افتراض أف النقص في اإلعبلـ كاف موجودا وقت طرح المنتوج لمتداوؿ، ويكوف ذلؾ مف 
 ، وعمى ىذا األخير إاثبات عدـ وجود العيب لحظة إطبلؽ المنتوج لمتداوؿ.بإرادتو يـو تخمي المنتج عنو

 ثالثا: طرق نفي المسؤولية

مسؤولية المنتج عف منتجاتو المعيبة، ىي مسؤولية موضوعية، تقوـ بقوة القانوف وىذا ما بما أف        
ال يمكف لممنتج أف ينفي مسؤوليتو، إال بإاثبات السبب  فإنوذىب إليو المشرع الفرنسي ومف بعده الجزائري، 

  ئ أو القوة القاىرةمف التقنيف المدني، ويكوف ذلؾ بإاثبات الحادث المفاج 127األجنبي طبقا لنص المادة 
المادة  فيأما بالنسبة لممشرع الفرنسي فقد نص عمى أسباب اإلعفاء  ،خطأ المضرور وخطأ الغير

  .ىي خطأ المضرور، خطأ الغيرو  مف التقنيف المدني 1245-12

 

 
 خطأ المضرور: -1

مف  8/2لممادة  ) المقابمة 2مف التقنيف المدني 12-1245نص عميو المشرع الفرنسي في المادة        
، المتعمقة بمسؤولية المنتج عف منتجاتو المعيبة(، وحسب ىذه المادة يعتبر 1985التعميمة األوروبية لسنة 

خطأ المضرور، وكذا خطأ مف ىـ تحت مسؤوليتو كاألطفاؿ، والتابعيف سببا مف أسباب اإلعفاء الكمي أو 
مف بيف حاالت خطأ المضرور  و ادىا، الجزئي والذي يؤدي إلى تخفيؼ مسؤولية المنتج أو استبع

 االستعماؿ الخاطئ لممنتوج أو استعمالو بعد انتياء تاريخ الصبلحية.

                                                           

  .112، مرج  سابؽ، صرحماني محمد-1 
2- Article 1245-12 : "La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de 

toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la 

faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable ". 
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 خطأ الغير: -2
وسطاء أو تخزينو أو نقمو الومف صور خطأ الغير ما يحدث أاثناء عممية شحف المنتوج مف طرؼ        

قبؿ المضرور ال تخفؼ لمجرد إاثبات وحسب المادة السابقة فإف مسؤولية المنتج  ،بشكؿ غير مبلئـ
مساىمة فعؿ الغير في إحداث الضرر، وعمى ذلؾ فإف فعؿ الغير ال يعتبر سببا مف أسباب اإلعفاء 
الجزئي لمسؤولية المنتج مما يؤدي إلى القوؿ بجواز قياـ مسؤولية المنتج إلى جانب مسؤولية الغير 

التقميص مف حؽ المنتج في دف  المسؤولية ال  ويكوناف مسؤوليف بالتضامف مف قبؿ الضحية، غير أف
يتعمؽ إال بالفرض الذي يشترؾ فيو الغير بخطئو، م  عيب المنتوج في إحداث الضرر، أما إذا استغرؽ 

، لذلؾ يمكف القوؿ أف 1خطأ الغير عيوب المنتوج فإف المنتج يستطي  التمسؾ بيذا الخطأ لدف  مسؤوليتو
ب اإلعفاء الجزئي، ففي حالة خطأ يرتكبو المكمؼ بجياز مراقبة المنتوج فعؿ الغير ال يعد سببا مف أسبا

بترخيص مف المنتج أو المستورد فإف ىذيف األخيريف، ال يستطيعاف التنصؿ مف المسؤولية ويكوناف 
 متضامنيف في دف  التعويض.

 القوة القاىرة: -3
ألسباب المعفية مف المسؤولية مما حدا لـ يشر القانوف الفرنسي إلى اعتبار القوة القاىرة مف ا       

بالبعض إلى القوؿ بأف المسؤولية الموضوعية المقررة عمى عاتؽ المنتج تقتضي عدـ إضافة القوة القاىرة 
بعض الفقو أنو مادامت مسؤولية ير، ، كما 2كسبب مف أسباب اإلعفاء حتى ال تيتز أركاف ىذه المسؤولية

ة بيف الضرر والعيب مف طرؼ المضرور، فإنيا بالمقابؿ ال يمكف أف المنتج تستدعى إاثبات عبلقة السببي
  3تقـو إذا ااثبت المنتج أف الضرر كاف غير متوق  وغير ممكف دفعو.

-1245باإلضافة إلى أسباب اإلعفاء المذكورة سابقا، فإف المشرع الفرنسي في ظؿ أحكاـ المادة        
ر، لمسؤولية المنتج تتعمؽ بعدـ توافر أحد شروط قياـ مف التقنيف المدني نص عمى وسائؿ دف  أخ 10

مسؤولية المنتج وىي أف ياثبت أف المنتوج ورغـ عرضو لمتداوؿ فإنو لـ يكف موجيا لمبي  أو ألي وجو مف 
أوجو التوزي ، باإلضافة إلى أف المنتج ال يكوف مسؤوال إذا أاثبت أف العيب لـ يكف موجودا وقت عرض 

تولد  في وقت الحؽ لعرضو، كما نصت  المادة السابقة أف المنتج يكوف مسؤوال بقوة  المنتوج لمتداوؿ وأنو

                                                           
 .256، مرج  سابؽ، صمسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببيا منتجاتو المعيبةحسف عبد الباسط جميعي،  -1
 .258ص  ،سابؽالمرج  ال -2
  . 176ص ، مرج  سابؽ،رحماني محمد -3
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القانوف إال إذا أاثبت أف حالة المعارؼ العممية و التقنية وقت عرض المنتوج لمتداوؿ لـ تكف تسمح 
 باكتشاؼ وجود العيب.

 1التقنيف المدني الفرنسي مف14 -1245وبالنسبة لشروط اإلعفاء مف المسؤولية فقد نصت المادة        
عمى أف الشروط التي ترمي إلى استبعاد أو تحديد المسؤولية عف فعؿ المنتجات المعيبة تكوف ممنوعة 
وتعتبر كأنيا غير مكتوبة ويشمؿ ىذا المن  كبل مف الشروط المخففة والشروط المعفية، واعتبار ىذه 

عميو قانوف االستيبلؾ الفرنسي، حيث  درجدي ىو جزاء تقميو الشروط نتيجة لذلؾ وكأنيا غير مكتوبة 
يقتصر البطبلف عمى الشروط الممنوعة وحدىا بحيث ال يحـر المستيمؾ مف الفائدة المرجوة مف إبراـ 

 2العقد.

أما بخصوص مدة تقادـ دعو، المسؤولية سواء بالنسبة لمسؤولية الميني المدنية في إطار القانوف        
  مكرر مف التقنيف المدني 140لمسؤولية المنتج المنصوص عمييا في المادة ، أو بالنسبة 09/03رقـ 

ف المشرع الجزائري  لـ ينص عمييا، وفي ظؿ غياب قواعد خاصة، يجب الرجوع إلى القواعد العامة، إف
مف التقنيف المدني بأنو" يتقادـ االلتزاـ بانقضاء خمسة عشر سنة فيما عدا  308حيث تنص المادة 

لتي ورد فييا نص خاص في القانوف..." حيث تتقادـ دعو، مطالبة المنتج بالتعويض بمرور الحاالت ا
خمسة عشر سنة مف يوـ طرح المنتوج لمتداوؿ مف طرؼ المنتج، وعمى عكس المشرع الجزائري فإف 
المشرع الفرنسي نص عمى مدة تقادـ ىذه الدعو، بمرور عشر سنوات ابتداء مف يـو طرح المنتوج الذي 

والحكمة مف تحديد مدة النقضاء المسؤولية، ىي األخذ بعيف االعتبار أف  ،3دث الضرر لمتداوؿأح
بمرور الزمف، وأنو مف غير المعقوؿ جعؿ المنتج مسؤوال عف عيب المنتوج بدوف تحديد  تيمؾالمنتوجات 

                                                           

1- Article  1245-14: " Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits 

défectueux sont interdites et réputées non écrites. 
Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son 

usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables". 
  .49، مرج  سابؽ، صةمسؤولية المنتج عن منتجاتو المعيببودالي محمد،  -2

1 - Article 1245-15: "Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du 

présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à 

moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice".  
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رار بعد مرور زمني، إال أف الميعاد السابؽ يبقى منتقدا مف بعض الفقو عمى أساس إمكانية تحقؽ األض
 .1عشر سنوات مف عرض المنتوج لمتداوؿ

 رابعا: أطراف دعوى المسؤولية
 المدعي:  -1
 المستيمك المتعاقد أو غير المتعاقد:-أ

يمكف لممستيمؾ رف  دعو، التعويض عمى أساس المسؤولية الموضوعية سواء كاف يربطو بالمنتج          
 المذكورة سابقا. مف التقنيف المدني مكرر 140ص المادة عقد أو لـ يربطو بالمنتج أي عقد، طبقا لن

 الخمف العام: -ب

الخمؼ العاـ ىو مف يخمؼ الشخص في ذمتو المالية، أو في جزء منيا أي ىو الذي يخمؼ         
الشخص في كؿ حقوقو أو في جزء منيا، فالمقصود بو ىو الوارث سواء كاف وحيدا أو م  غيره والموصى 

العقد  مف التقنيف المدني التي تقضي بأف 108طبقا لنص المادة  2ة مف مجموع التركةلو بنسبة معين
حيث يجوز لمخمؼ العاـ بعد وفاة المستيمؾ أف يحؿ محمو  ينصرؼ العقد إلى المتعاقديف والخمؼ العاـ...

 الذي تسبب في الضرر. نتجويطمب التعويض عف الضرر الذي لحقو اتجاه الم

 :المستعمل لممنتوج -ج
يحؽ لمشخص الذي يستعمؿ المنتوج، دوف أف يكوف ىو الذي اقتناه المطالبة بالتعويض عف         

 الضرر الذي لحقو جراء ىذا االستعماؿ بسبب عيب فيو.
 الغير: -د

قد يكوف المستيمؾ المضرور مف الغير الذي ال تربطو أية عبلقة م  المنتج ومف يأخذ حكمو، فقد         
المستيمؾ المقتني لممنتوج، أو أي شخص كاف في عيف المكاف وتضرر مف فعؿ المنتوج   يكوف مف عائمة

حيث يحؽ لو رف  دعو، مباشرة ضد كؿ مف المتدخميف في عممية وض  المنتوج لبلستيبلؾ، بما أف العقد 
 .3لـ يعد شرطا لقياـ مسؤولية الميني ميما كاف نظامو القانوني

                                                           
2 -CALAIS AULOY ( Jean ), STEINMETZ (Frank), Op.cit., p.330. 

 .321محمد صبري السعدي، مرج  سابؽ، ص - 2
 .330مرج  سابؽ، ص، لعقودااللتزام باإلعالم في احامؽ ذىبية،  - 3
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 جمعيات المستيمكين:        -ه
طبقا لمقانوف، وتيدؼ إلى ضماف حماية  تـ إنشاؤىاجمعية حماية المستيمكيف ىي كؿ جمعية        

 09/03مف القانوف رقـ  21/1المستيمؾ مف خبلؿ إعبلمو وتحسيسو وتوجييو وتماثيمو، حسب المادة
 رؾوعندما يتعرض مستيمؾ أو عدة مستيمكيف ألضرار فردية تسبب فييا نفس المتدخؿ وذات أصؿ مشت

يمكف لجمعيات حماية المستيمؾ أف تتأسس كطرؼ مدني، وأف تطالب بالتعويض عف األضرار التي تمس 
 بمصمحة المستيمؾ المادية والمعنوية.

 المدعى عميو:-2
يحؽ لممستيمؾ المتضرر مف عيب في المنتوج أف يرف  دعو، التعويض عمى المنتج ومف يأخذ         

ي عممية وض  المنتوج لبلستيبلؾ كالوسيط والتاجر والحرفي والمستورد محمو مف المينييف المتدخميف ف
 والموزع ...، ألف المشرع الجزائري أخذ بالمفيـو الواس  لممنتج كما سبقت إليو اإلشارة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 خالصة الفصل 

ذا األخير يتنوع الجزاء المدني الناجـ عف إخبللو الميني بالتزامو بإعبلـ المستيمؾ حيث يمكف لي        
 خراآلااللتزاـ يجنب المتعاقد ىذا تنفيذ أف  إذ ،المطالبة بإبطاؿ العقد تأسيسا عمى نظرية الغمط والتدليس

الوقوع في ىذيف العيبيف، باإلضافة إلى ذلؾ يمكف لممستيمؾ المشتري أف يطالب بإبطاؿ البي  تأسيسا 
وقد تمت  ،بائ  باألوصاؼ األساسية لممبي مف التقنيف المدني إذا لـ يعممو ال 352عمى أحكاـ المادة 

اإلشارة إلى ضرورة أف يكوف جزاء عدـ العمـ الكافي بالمبي  ىو حؽ المشتري المستيمؾ في الرجوع عف  
 .العقد وليس المطالبة باإلبطاؿ 
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ويمكف لممستيمؾ مف جية أخر، أف يستفيد مف أحكاـ الضماف المنصوص عميو في التقنيف المدني        
اء تعمؽ األمر بضماف العيوب الخفية أو ضماف التعرض واالستحقاؽ إضافة إلى أحكاـ الضماف سو 

الخاص المنصوص عميو في القوانيف المتعمقة بحماية المستيمؾ الذي يتيح لو الحؽ في إصبلح المنتوج 
 أو استبدالو.

ذا كاف إبطاؿ العقد كما رأينا ال يحقؽ لممستيمؾ االستفادة مف          ف إالسمعة أو الخدمة محؿ العقد فوا 
ببطبلف الشرط التعسفي  األولى تتعمؽ ،ىناؾ جزاء مدنيا آخر يتيح لو االحتفاظ بالعقد المبـر في حالتيف

الذي يقمص مف حؽ المستيمؾ في اإلعبلـ بالعناصر األساسية لمعقد، أو ذلؾ الشرط الذي يدرجو الميني 
 .عقد قائما وصحيحابو ، م  بقاء ال وفي العقد دوف أف يعمم

أما الحالة الاثانية فتتعمؽ بتطبيؽ نظرية األاثر اإللزامي أو اإلجباري لئلعبلـ، وىي نظرية ناد، بيا         
جانب مف الفقو الفرنسي الحديث تتيح لممستيمؾ االحتفاظ بالعقد المبـر م  الميني م  إلزاـ ىذا األخير 

عميو رضاه  ىو كاف مغموطا ماداـ أف المستيمؾ قد اطمأف إليو وبنبتنفيذ االلتزاـ باإلعبلـ الذي وعده بو ول
 بالعقد وفي تطبيؽ ىذا الجزاء معاممة لمميني بخبلؼ مقصوده.

ومف أىـ الجزاءات المدنية التي تطاؿ الميني عند إخبللو بالتزامو باإلعبلـ قياـ مسؤوليتو المدنية        
بيف مف ير، أنيا مسؤولية عقدية عمى اعتبار االلتزاـ باإلعبلـ  ،والتي اختمؼ الفقو في طبيعتيا القانونية

قبؿ التعاقدي ىو التزاـ عقدي ألنو ينشأ بمناسبة العقد ولو كاف سابقا عميو، في حيف ير، البعض وىو 
الرأي الراجح في الفقو أنيا مسؤولية تقصيرية، ناجمة عف اإلخبلؿ بالتزاـ قانوني فرضو القانوف وىو التزاـ 

  .ني بإعبلـ المستيمؾ الذي يسبؽ نشوء العقدالمي
وبالتالي فيو التزاـ غير عقدي وال يمكف أف ينسب إلى العقد البلحؽ لو، إال أف التطور الحاصؿ        

عمى مستو، المنتوجات  واتساع نطاؽ األخطار الناجمة عنيا  أد، بالتشريعات الحدياثة إلى استحداث 
ة لمميني إلى جانب المسؤولية المدنية التقميدية، و التي تنشأ بقوة القانوف المسؤولية المينية أو الموضوعي

ميني مف عدمو الوتقوـ عمى أساس الضرر الحاصؿ لممستيمؾ بغض النظر عف وجوب إاثبات خطأ 
فاألساس الوحيد ليا ىو الضرر الذي أصاب المستيمؾ، استنادا إلى أف قوانيف حماية المستيمؾ قد شرعت 

لة دوف البحث في إاثبات اءضماف سبلمتو وأمنو وأي مساس بيما يعرض الميني لممسفي األساس ل
 خطئو.

لـ يعمـ بيا التي  منتجاتو لمسؤولية الموضوعية مسؤولية المنتج عف عيوباومف تطبيقات         
وىا ذا حالتي قررتيا التشريعات المقارنة وحذوىي المسؤولية  ،ورتبت لو أضرارا مادية أو معنوية المستيمؾ
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مكرر مف التقنيف المدني، في ظؿ انتشار األخطار الناجمة عف  140التشري  الجزائري بمقتضى المادة 
صحة وسبلمة المستيمؾ الطرؼ الضعيؼ الذي ال  وأاثرىا عمىعيوب المنتوجات المعروضة في السوؽ 

 يمكنو أف يعمـ بيا مف تمقاء نفسو.



 
 
 
 

 :الفصل الثاني
 

 الجزاء الجنائي لإلخالل بااللتزام بإعالم
 المستهمك
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باإلعالـ وسيمة حمائية لممستيمؾ في  ومميني عند إخاللو بالتزامل الجزائية مسؤوليةالُيشكؿ قياـ        
تعاقده مع الميني، بحيث كرس قانوف االستيالؾ في جانبو الجزائي ظاىرة الحماية الجزائية لمعقد التي 
زادت مف توطيد العالقة بيف قانوف العقوبات والنظرية العامة لمعقد، بعدما كانت الجزاءات المدنية ىي 

قات التعاقدية، وىو ما زاد مف ظاىرة تدخؿ قانوف العقوبات في مظير الحماية الوحيد في إطار العال
1   نطاؽ العالقات التعاقدية

 (phénomène de contractualisation du droit pénal) . 

، بؿ لألفراد عالقات االقتصادية واالجتماعيةالفالعقد في العصر الحديث لـ يعد أداة فقط لتنظيـ        
خوؿ في تمؾ العالقات، مما جعمو عمال اجتماعيا و أصبح مف المنطقي أف أصبح أداة لممجتمع لمد

 يتجاوز العقد حدود القانوف المدني ليدخؿ في نطاؽ القانوف الجنائي الذي يحمي المجتمع.

وتزداد الحاجة إلى ىذه الحماية كمما تعمؽ األمر بفئة المستيمكيف التي تعاني ضعفا في العمـ      
فئة المينييف، حيث يتدخؿ المشرع بتوقيع العقوبات عمى ىذه الفئة األخيرة في حالة والمعرفة مقارنة ب

ارتكابيا لجرائـ تمس بالمستيمؾ و لو لـ يمحقو ضرر، وقبؿ إبراـ العقد في كثير مف الحاالت كما ىو 
 الحاؿ عند إخالؿ الميني بالتزامو بإعالـ المستيمؾ.

ستيمؾ في اإلعالـ مف الجرائـ االقتصادية التي أصبحت تشكؿ ومنو تعد الجرائـ الماسة بحؽ الم       
المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش  09/03ما يسمى بقانوف العقوبات االقتصادي، ويشكؿ القانوف رقـ 

اإلطار القانوني ليذه الجرائـ، باإلضافة إلى نصوص متفرقة في قانوف العقوبات  والقوانيف ذات الصمة بو
اإلخالؿ بااللتزاـ باإلعالـ شأنيا في ذلؾ شأف أغمب الجرائـ االقتصادية عف وتعتبر الجرائـ  الناجمة 

ؽ جرائـ مادية ترتكز عمى توافر الركف المادي المتمثؿ في مخالفة النصوص القانونية التي تقر الح
وتحميو، ويبقى الركف المعنوي ليا مفترضا عمى عكس الجرائـ التقميدية أو جرائـ القانوف الجنائي العاـ 
المنصوص عمييا في قانوف العقوبات التي يمثؿ فييا الركف المعنوي عنصرا جوىريا باعتبارىا تمثؿ عدوانا 

مايتيا، كجرائـ السرقة والقتؿ أما عمى القيـ واألخالؽ االجتماعية الثابتة والحريات التي يحرص عمى ح

                                                           
 نقال عف:152مرجع سابؽ، ص ،عقد االستيالك في التشريع الجزائريعياض محمد عماد الديف، -1

- PALVADEAU (Emmanuelle), Le Contrat en droit Pénal, Thèse, Université Montesquieu –  Bordeaux IV, 

2011, p.15. 
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الجرائـ االقتصادية ومنيا الجرائـ الماسة بحؽ المستيمؾ في اإلعالـ فيمكف تسميتيا بالجرائـ القانونية 
بحيث القانوف وحده يعتبرىا جريمة، فيي رد فعؿ لعممية اقتصادية تنتيؾ النظـ والتدابير التي حددتيا 

ا المشرع قوانيف خاصة وىذا التقسيـ بيف جرائـ القانوف الجنائي العاـ لذلؾ أفرد لي ،السياسة االقتصادية
والجرائـ االقتصادية أدى إلى نتيجة ىامة وىي أف الخطأ مطموب إثباتو في األولى  بينما ىو مفترض في 

مجرد مخالفة المتيـ لنص قانوني يقـو بالثانية، وبالتالي فالعقوبة تبررىا مخالفة النصوص القانونية ف
 لقاضي بتحديد العقاب الذي يستحقو في حدود ما قرره القانوف.ا

باستثناء جريمة خداع  -وتطبؽ العقوبات المقررة لمجرائـ الماسة بحؽ المستيمؾ في اإلعالـ         
  04/02القانوف رقـ فإف  عمى الميني إذا كاف شخصا طبيعيا، أما إذا كاف شخصا معنويا  -المستيمؾ

المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع  09/03المطبقة عمى الممارسات التجارية والقانوف المتعمؽ بالقواعد 
الغش لـ ينصا عمى عقوبة خاصة باألشخاص المعنوية عند ارتكابيا لمجرائـ المنصوص عمييا بموجبيما 

مكرر مف القانوف رقـ  51رغـ أف المشرع قد أقر كأصؿ عاـ مسؤولية الشخص المعنوي بموجب المادة 
 . 1المعدؿ والمتمـ لقانوف العقوبات 04/15

فإف الميني إذا كاف  09/03و القانوف رقـ 04/02وفي ظؿ غياب نص خاص في القانوف رقـ         
شخصا معنويا وارتكب إحدى الجرائـ التي تمس بحؽ المستيمؾ في اإلعالـ فإنو ال يتعرض لممساءلة 

رغـ أف الواقع  ،بشأنيا عمى عقوبة الشخص المعنوي الجزائية باستثناء جريمة الخداع التي نص المشرع
في العصر الحالي يعكس التزايد الالفت لنشاط األشخاص المعنوية الذي فاؽ في تنوعو وأىميتو نشاط 
األشخاص الطبيعييف بحيث أضحى يممؾ إمكانيات بشرية ومادية ضخمة كشركات اإلنتاج المختمفة 

 وشركات التأميف والبنوؾ.

لجأ المشرع الجزائري بشأف الجرائـ االقتصادية إلى إتباع سياسة التنجيح كأصؿ واعتماد  وقد        
الغرامات المالية كعقوبة أساسية، ألنيا تمثؿ العقاب األمثؿ لردع الميني المرتكب لمختمؼ ىذه الجرائـ 

                                                           
 156/ 66، يعدؿ ويتمـ األمر 2004نوفمبر 10 ، مؤرخ في15/ 04مكرر مف القانوف رقـ  51حيث تنص المادة   -1

، عمى أنو: " باستثناء الدولة والجماعات 2004نوفمبر  10، مؤرخة في 71المتضمف قانوف العقوبات، الجريدة الرسمية عدد
ابو المحمية واألشخاص المعنوية الخاضعة لمقانوف العاـ يكوف الشخص المعنوي مسؤوال جزائيا عف الجرائـ التي ترتكب لحس

 ".مف طرؼ أجيزتو أو ممثميو الشرعييف عندما ينص القانوف عمى ذلؾ
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الجزائية ليذا األخير في الذي يسعى بدوره إلى تنميتو، حيث تقوـ المسؤولية  كونيا تمس الجانب المالي لو
(، والتي حدد القانوف المبحث األولحاؿ ارتكابو ألحد الجرائـ التي تمس بحؽ المستيمؾ في اإلعالـ )

 (.المبحث الثانيوسائؿ قمعيا )

 المبحث األول

 اإلخالل بااللتزام باإلعالم عنالجرائم الناجمة  

إلى قسميف، يتعمؽ القسـ األوؿ بتمؾ التي يرفض  تنقسـ الجرائـ الماسة بحؽ المستيمؾ في اإلعالـ       
( والثاني بتمؾ الجرائـ الناجمة عف تقديـ إعالـ المطمب األولفييا الميني القياـ بإعالـ المستيمؾ أصال )

 (.المطمب الثانيمضمؿ لممستيمؾ أي تقديـ معمومات غير صادقة وغير مطابقة لمحقيقة )

 ب األولـــــــالمطم

 مكــــــــــــعدم إعالم المستيم الناتجة عن ــــــــالجرائ 

بمجرد  قائمةجعؿ المشرع مسؤولية الميني الجزائية في حالة إخالؿ الميني بالتزامو باإلعالـ        
اإلخالؿ بااللتزامات التي يفرضيا القانوف بمناسبة تنفيذ ىذا اإلعالـ، كما تتحقؽ ىذه المسؤولية سواء كاف 
فعؿ الميني في عدـ تنفيذ التزامو ايجابيا كاإلدالء بمعمومات غير صحيحة، أو سمبيًّا كاالمتناع عف 

فعؿ الذي يجرمو القانوف، سواء نتج عنو اإلعالـ أصال، كما أف مسؤولية الميني تقوـ بمجرد ارتكاب ال
  ليذا األخير.ضرر لممستيمؾ أـ ال، كما سوؼ نرى الحقا وفي ذلؾ تعزيز لمحماية التي يقّررىا القانوف 

إلى أّف المشرع قد ألـز كؿ متدخؿ في  طروحةاألسبقت اإلشارة في الباب األوؿ مف ىذه وقد        
عممية عرض المنتوج لالستيالؾ بإعالـ المستيمؾ بأسعار السمع والخدمات، وكذا بشروط البيع 
وبالخصائص األساسية ليذه المنتوجات عف طريؽ الوسـ، ويعتبر امتناع الميني عف أداء ىذه االلتزامات 

لمتعمؽ بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ا 04/02جرائـ يعاقب عمييا في ظؿ القانوف رقـ 
في جريمة عدـ اإلعالـ  خيرةاألالمتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش، وتتمثؿ ىذه  09/03والقانوف رقـ 
(، وجريمة مخالفة النظاـ القانوني الفرع الثاني(  جريمة عدـ اإلعالـ بشروط البيع )الفرع األولباألسعار )

 (.ثالثالفرع اللموسـ )
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 الفرع األول: جريمة عدم اإلعالم باألسعار

المشرع الجزائري الميني بإعالـ المستيمؾ بأسعار وتعريفات السمع والخدمات بموجب  لـزأ        
المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية تحت طائمة  04/02مف القانوف رقـ  05و  04المادتيف

في فقرتيا األولى  5مف نفس القانوف، وقد نصت المادة  31ا لنص المادة الجزاء في حالة المخالفة طبق
إعالـ المستيمكيف بيذه األسعار والتعريفات عف طريؽ وضع عالمات  بيا والثانية عمى الطريقة التي يتـ

  يجب أف تبّيف األسعار بطريقة مرئية أو مقروءةكما أو وسـ أو معمقات أو بأي وسيمة أخرى مناسبة، 
ألف مف بيف مظاىر شفافية الممارسات التجارية إظيار األسعار بصفة واضحة حتى يتمكف المستيمؾ مف 

 االختيار بيف مختمؼ السمع والخدمات المعروضة في السوؽ ويبني قراره بالتعاقد عمى بّينة.

( ثـ الركف الأو جريمة يستدعي المقاـ بياف أركانيا بدًءا بالركف الشرعي )ىذه الولموقوؼ عمى        
 (.ثالثا( وأخيرا الركف المعنوي )ثانياالمادي )

 أوال: الركن الشرعي لجريمة عدم اإلعالم باألسعار

، فإف اإلطار الشرعي 1طبقا لمبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات المنصوص عميو في قانوف العقوبات       
حدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات  الم  04/02مف القانوف رقـ  31ليذه الجريمة محدد في نص المادة

"يعتبر عدـ اإلعالـ  بقوليا: 7، 63، 42 التجارية، التي تنص عمى تجريـ األفعاؿ المذكورة في المواد
ويعاقب عميو بغرامة مف خمسة  مف ىذا القانوف7و 6و 4باألسعار والتعريفات مخالفة ألحكاـ المواد  

 ". دج(100.000)مئة ألؼ  دج( إلى5.000أالؼ )

 

                                                           
 11مؤرخ في  ،49يتضمف قانوف العقوبات ، الجريدة الرسمية عدد ،1966جواف 08مؤرخ في  ،66/156أمر رقـ  -1

 بغير قانوف". حيث تنص المادة األولى منو عمى أنو :"ال جريمة وال عقوبة وال تدابير أمف(، )معدؿ ومتمـ 1966جواف 
بأسعار وتعريفات السمع  "يتولى البائع وجوبا إعالـ الزبائف :عمى أنو  04/02مف القانوف رقـ  04تنص المادة  -2

 وبشروط البيع". والخدمات 

يجب أف توافؽ األسعار أو التعريفات المعمنة المبمغ اإلجمالي الذي يدفعو " :عمى أنومف نفس القانوف  06لمادة ا تنص -3
 ".الزبوف مقابؿ اقتناء سمعة أو الحصوؿ عمى خدمة
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 ثانيا: الركن المادي لجريمة عدم اإلعالم باألسعار

تعتبر جريمة رفض اإلعالـ حوؿ األسعار والتعريفات مف الجرائـ السمبية التي تقع بطريؽ الترؾ         
في كؿ مرة يخالؼ فييا الميني النصوص القانونية السابقة ومنيا كتابة السعر بخط غير واضح، مّما 

سعر مالزما يجعؿ المستيمؾ في شؾ مف القيمة الحقيقية لمسعر، كما يشترط عمى الميني أف يجعؿ ال
لمسمعة أو الخدمة المعروضة، باإلضافة إلى ذلؾ ألزمو القانوف باإلعالـ حوؿ الكمية التي يطبؽ عمييا 
ذا كانت ىذه السمع مغّمفة  السعر وذلؾ حسب طبيعة السمعة إما بالوزف أو بالعدد أو بالكيؿ أو بالمقاس، وا 

 .1أو الكيؿ المقابؿ لمّسعر المعمف فيجب وضع عالمات عمى الغالؼ تسمح بمعرفة الوزف أو العدد

كما تقوـ مسؤولية الميني في حالة عدـ بقاء البطاقة التي تعمف عف الّسعر في مكانيا بجانب        
السمعة، إّما بسببو ىو، أو بسبب كثرة أيدي المستيمكيف مما يؤدي بالميني إلى االحتجاج باستحالة مراقبة 

يؤدي إلى تعطيؿ عممو التجاري، إاّل أف مسؤوليتو في ىذه الحالة  بطاقة األسعار بصفة دائمة ألف ذلؾ
 .2تقوـ في حالة عدـ اتخاذه الطريقة الصحيحة في عرض بطاقة الّسعر

 17، المؤرخ في 02/4483مف المرسوـ التنفيذي رقـ  07وفي مجاؿ الخدمات، فقد نصت المادة         
ؿ الركاب في سيارات األجرة "طاكسي"، عمى أنو يجب ، والمتعمؽ بالتعريفات القصوى لنق2002ديسمبر 

أف تعّمؽ التعريفات التي تطبؽ عمى الخدمات التي يقدميا أصحاب سيارات األجرة الفردية والجماعية 
 بشكؿ واضح داخؿ السيارات.

                                                           
عمى أنو:"يجب أف تعد أو توزف أو تكاؿ السمع المعروضة لمبيع سواء كانت  04/02مف القانوف رقـ  5/2تنص المادة  -1

بالوحدة أو الوزف أو الكيؿ أماـ المشتري، وعندما تكوف ىذه السمع مغمفة ومعدودة أو موزونة أو مكيمة، يجب وضع 
 ."عالمات عمى الغالؼ تسمح بمعرفة الوزف أو الكمية أو عدد األشياء المقابمة لمسعر المعمف

الحماية الجنائية لممستيمك في القانون المصري و الفرنسي و الشريعة اإلسالمية أحمد محمد محمود عمي خمؼ،   -2
 وما بعدىا. 119ص، 2005 )دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية،

، يتعمؽ بالتعريفات القصوى لنقؿ الركاب في سيارات األجرة 2002ديسمبر17، مؤرخ في 448/ 02مرسـو تنفيذي رقـ  -3
 .2002ديسمبر 22 ، مؤرخة في 85الجريدة الرسمية عدد  ،طاكسي
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 2000مارس  01، المؤرخ في 2000/461باإلضافة إلى ما سبؽ  فإف المرسوـ التنفيذي رقـ         
منو ضرورة إظيار  31عّرؼ المؤسسات الفندقية وُيحدد تنظيميا وسيرىا، أوجب بمقتضى المادة الذي ي

أسعار إيجار الغرؼ واستيالؾ المأكوالت والمشروبات في الفتات توضع عند مدخؿ المؤسسات الفندقية 
 وفي مكاتب االستقباؿ والدفع وفي الغرؼ.

لمحدد لمكيفيات الخاصة المتعمقة باإلعالـ حوؿ األسعار ا 09/652كما أف المرسوـ التنفيذي رقـ         
المطبقة عمى بعض قطاعات النشاط أو بعض السمع والخدمات المعنية، نص عمى طرؽ اإلعالـ حوؿ 

الوسائؿ السمعية البصرية ، (télématique)األسعار في المادة الثالثة منو وىي دعائـ اإلعالـ اآللي 
ونية والدالئؿ والنشرات البيانية، كؿ ذلؾ مع إبقاء الخيار لمميني في اتخاذ أي والياتفية، الّموحات االلكتر 
 وسيمة أخرى يراىا مناسبة.

ف  الخامسة والسادسة مف نفس المرسوـ زماف اإلعالـ حوؿ األسعار والتعريفات االمادتوقد حددت        
  لممستيمؾ قبؿ انجاز الخدمة المطبقة عمى الخدمات وذلؾ قبؿ انجاز المعاممة، عف طريؽ تقديـ كشؼ

موضحا فيو مقدـ الخدمة بشكؿ مف التفصيؿ طبيعة الخدمة والعناصر المكونة لألسعار والتعريفات وكيفية 
مف نفس المرسوـ، أّما فيما يتعمؽ  07ويجب أف يحرر ىذا الكشؼ بالمغة العربية طبقا لنص المادة  ،الدفع

 .3العممة الوطنية بوحدة الدينار الجزائري بالعممة التي يجب أف يرد بيا الّسعر فيي

وتقوـ مسؤولية الميني الجزائية إذا لـ توافؽ األسعار أو التعريفات المبمغ اإلجمالي الذي يدفعو        
(، وفي ىذا 02/ 04مف القانوف رقـ  06الزبوف مقابؿ اقتناء السمعة أو الحصوؿ عمى خدمة )المادة 

                                                           
، يعرؼ المؤسسات الفندقية ويحدد تنظيميا، وسيرىا وكذا 2000مارس  01، مؤرخ في 2000/46 مرسـو تنفيذي رقـ -1

 . 2000مارس 05مؤرخة في  10الجريدة الرسمية عدد  ،كيفيات استغالليا
والذي صدر تطبيقا لنص المادة  ،2009فيفري 10، مؤرخة في 10، الجريدة الرسمية عدد 2009فيفري 07مؤرخ في  -2
 المتعمؽ بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية. 04/02مف القانوف رقـ  5/3
 52، الجريدة الرسمية عدد 2003أوت  26، المتعمؽ بالنقد والقرض، المؤرخ في 03/11وذلؾ ما نص عميو األمر رقـ  -3

يكوف لألوراؽ النقدية والقطع النقدية المعدنية التي "لرابعة بقوليا في مادتو ا )المعدؿ والمتمـ(،2003أوت  27مؤرخة في 
 ."يصدرىا بنؾ الجزائر دوف سواىا سعر قانوني وليا قوة إبراء غير محدودة
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، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويؽ السيارات 07/3901قـ اإلطار نص المرسوـ التنفيذي ر 
عمى أف السعر يحرر باحتساب كؿ الرسوـ ويحتوي عند االقتضاء عمى التخفيضات  22في مادتو 

واإلنتقصات الممنوحة، وذلؾ في سند الطمبية الخاص بالسيارة والمبيف لسعر البيع، وىذا السعر يجب أف 
 لمتعديؿ والتحييف عند الزيادة خالؿ مدة صالحية الطمبية.يكوف ثابتا غير قابؿ 

 التي ينبغي أيضا  يمثؿ كؿ فعؿ مف األفعاؿ السابقة الركف المادي لجريمة عدـ اإلعالـ باألسعار       
 المعنوي. يالركن التعرض

 عدم اإلعالم باألسعار ثالثا: الركن المعنوي لجريمة

تقوـ مسؤولية الميني الجزائية عف جريمة عدـ اإلعالـ باألسعار بمجرد توافر الركف المادي        
المتمثؿ في إتياف الفعؿ الذي جّرمو القانوف، دوف اشتراط توافر القصد الجنائي في جانبو ، مّما يجعؿ ىذه 

دي دوف الحاجة إلثبات القصد الجريمة مف قبيؿ الجرائـ غير العمدية التي تقوـ عمى توافر الركف الما
فتعتبر جريمة مادية ناتجة عف إىماؿ الفاعؿ نظرا لصعوبة إثبات ىذا القصد مف جية، ومف   ،الجنائي

جية أخرى يعتبر ذلؾ تشديد عمى الميني الذي ال يستطيع اإلفالت مف العقوبة بحجة حسف نيتو، ألف 
 مجرد مخالفة النص القانوني سواء بقصد أو بغير قصد. باقتصادية تقوـ  جريمةىذه الجريمة تعد 

 الفرع الثاني: جريمة عدم اإلعالم بشروط البيع

رادتو معيبة ألنو ال يعمـ بما  قبالمإف عدـ إعالـ المستيمؾ بشروط البيع، يجعمو        عمى التعاقد وا 
إلى تحديد أركاف ىذه الجريمة وىو ما يقودنا  ،ىذا الفعؿسوؼ يقدـ عميو ونظرا لذلؾ فقد جّرـ المشرع 

 (.ثالثا(، الركف المعنوي )ثانيا(، الركف المادي )أوالتباعا الركف الشرعي )

 أوال: الركن الشرعي لمجريمة
مف  32نص المشرع عمى الركف الشرعي لجريمة عدـ اإلعالـ بشروط البيع في نص المادة  

المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية التي تنص عمى أنو: "يعتبر عدـ  04/02القانوف رقـ 

                                                           
  يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويؽ السيارات  ،2007ديسمبر12مؤرخ في  ،07/390مرسـو تنفيذي رقـ  -1

 .22/12/2007مؤرخة في ، 78الجريدة الرسمية عدد
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عشرة  مفبغرامة  عميو ويعاقب مف ىذا القانوف 9و  81اإلعالـ بشروط البيع مخالفة ألحكاـ المادتيف 
ف كانت المادة  ،..."دج(100.000) ألؼمئة  دج( إلى 10.000أالؼ) تتعمؽ باإلعالـ بشروط  09وا 

 ىي التي تيمنا في ىذا المقاـ ألنيا تتعمؽ بإعالـ المستيمؾ 08البيع بيف األعواف االقتصادييف فإف المادة 
المستيمؾ في حالة مخالفة حيث يعتبر الميني مرتكبا لجريمة عدـ اإلعالـ بشروط البيع في مواجية 

 .سابقا  ةالمذكور  08أحكاـ المادة 

 عدم اإلعالم بشروط البيع ثانيا: الركن المادي لجريمة

تقوـ جريمة عدـ اإلعالـ بشروط البيع لممحافظة عمى العقد المبـر مف دواعي اإلبطاؿ بسبب و         
عمى إتباع أية طريقة تتالئـ مع طبيعة السابقة  08عدـ اإلعالـ بشروطو األساسية، وقد نصت المادة 

 األطروحةوكما رأينا في الباب األوؿ مف ىذه  ،المنتوج مف قبؿ الميني بشرط أف تتحقؽ الغاية مف اإلعالـ
يشترط في اإلعالـ المقدـ مف قبؿ الميني حوؿ شروط البيع الممارس أف يكوف مفيوما وواضحا بعيدا عف 

 .المستيمؾ، كما يشترط أف يكوف موضوعيا أي غموض أو لبس يدخؿ الشؾ في ذىف

ف كاف القانوف          لـ يحدد شروط البيع التي ُيشكؿ عدـ اإلعالـ بشأنيا جريمة، فإف  04/02وا 
الذي صدر تطبيقا لو والمحدد لمعناصر األساسية لمعقود المبرمة بيف  06/306المرسوـ التنفيذي رقـ 

ود التي تعتبر تعسفية، ألـز األعواف االقتصادييف بوجوب إدراج األعواف االقتصادييف والمستيمكيف والبن
منو وتتعمؽ ىذه العناصر أساسا  02شروط البيع أو كما سماىا العناصر األساسية لمعقد حسب المادة 

 األسعار والتعريفات، مف نفس المرسـو بخصوصيات السمع و الخدمات وطبيعتيا 03حسب المادة 
           كيفية الضماف ومطابقة السمع، عقوبات التأخير و التسميـ، يـ وآجالوشروط التسم، كيفيات الدفع
 2إجراء فسخ العقد.، شروط تسوية النزاعات، شروط البنود التعاقدية، و الخدمات

حيث تعتبر جريمة عدـ اإلعالـ بشروط البيع كؿ مخالفة إلعالـ المستيمؾ بالعناصر السابقة        
مسمع والخدمات، وىو ما يمثؿ الركف المادي ليذه لمجريمة، ومثاؿ ذلؾ االمتناع عف إعالـ المستيمؾ ل

                                                           

عمى أنو: "يمتـز البائع قبؿ اختتاـ عممية البيع بإخبار المستيمؾ بأية طريقة  04/02مف القانوف رقـ  8المادة  تنص  -1
كانت وحسب طبيعة المنتوج بالمعمومات النزيية والصادقة المتعمقة بمميزات ىذا المنتوج أو الخدمة و شروط البيع الممارس 

 المتوقعة لممسؤولية التعاقدية لعممية البيع أو الخدمة".وكذا الحدود 

المتعمؽ بالعناصر األساسية لمعقود والبنود التي تعتبر تعسفية .  06/306مف المرسـو التنفيذي رقـ  3نظر المادة أ - 2  



ترتيب الجزاء أثر لإلخالل بالتزام بإعالم املستهلك .......................الباب الثاني:...............................  

 

283 
 

بخصائصيا وأسعارىا، وبطريقة دفعيا، وكيفية دفع الثمف ىؿ يكوف كامال أو بالتقسيط، وكذلؾ شروط 
الة التأخير عف التسميـ ثـ التسميـ كأف يكوف التسميـ الحقا إلبراـ العقد، وكذلؾ نوع العقوبات المطبقة في ح

شروط تسوية إلى  كيفية تطبيؽ الضماف وشروطو مف حيث مدتو واألضرار التي يغطييا، باإلضافة 
شروط فسخ العقد باالتفاؽ أو بالقانوف      والمنازعات في حالة الخالؼ حوؿ ما يتعمؽ بالعممية العقدية، 

دية في حالة اإلخالؿ بااللتزامات العقدية مف طرؼ كما يجب أف يعمـ المستيمؾ بحدود المسؤولية التعاق
 الميني أو المستيمؾ.

 بشروط البيع عدم اإلعالم ثالثا: الركن المعنوي لجريمة

المتعمؽ بالقواعد المطبقة عمى  04/02عمى غرار جريمة عدـ اإلعالـ باألسعار فإف القانوف رقـ        
، وسكوت المشرع في جريمة عدـ اإلعالـ بشروط البيع الممارسات التجارية لـ يشترط توافر نية الميني

روج عف النصوص عف ذلؾ يجعميا جريمة مادية يفترض فييا القصد الجنائي، حيث تقوـ بمجرد الخ
 القانونية التي تفرض ىذا االلتزاـ.

لذلؾ يكفي توافر القصد الجنائي العاـ المتمثؿ في اإلدراؾ الحر في الّمجوء إلى إتياف ذلؾ السموؾ        
، كما ال يشترط في ىذه الجريمة تحقؽ 1عف وعي دوف إكراه، والعمـ بأف ذلؾ  السموؾ يجرمو القانوف

أضرار لممستيمؾ فيكفي لقياميا مجرد عدـ اإلعالـ بشروط البيع لكي تقوـ مسؤولية النتيجة وىي وقوع 
 الميني.

 لموسم االلتزام باإلعالم عن طريقالفرع الثالث: جريمة مخالفة 

  يعتبر الوسـ وسيمة فعالة لتنفيذ االلتزاـ باإلعالـ ألنو يقدـ المعمومات المتعمقة بالمنتوج كتابة       
ثابتة يمكف لممستيمؾ االطالع عمييا كّمما أراد ذلؾ، وقد وضع المشرع نظاما متكامال لوسـ فتكوف دقيقة و 

فبّيف المعمومات والبيانات التي يجب عمى الميني أف يدرجيا  المنتوجات مف سمع وخدمات بكؿ أنواعيا
 2ىنية أو مادية في وسـ السمع الغذائية وغير الغذائية وتمؾ التي يتطّمبيا تقديـ الخدمات سواء كانت ذ

ويعرؼ الوسـ انتشارا واسعا في الوقت الراىف عمى حساب المعمومات المقدمة شفاىة حيث أدى التطور 
                                                           

العربية، القاىرة ، دار النيضة الجرائم المادية والمسؤولية الجنائية بدون خطأ )دراسة مقارنة(أحمد عوض بالؿ،  -1
 .252، ص1993

.الفصؿ الثاني مف الباب األوؿ مف ىذه األطروحة وىو ما تمت االشارة اليو في -  2  
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الحديث عمى مستوى الوسائؿ التعاقدية إلى عدـ ضرورة وجود البائع أو المنتج إذ غالبا ما يطرح ىذا 
 .حضورهة دوف أف يتطمب ذلؾ األخير منتوجاتو في السوؽ مكتفيا بما يقدمو مف معمومات مكتوب

ونظرا لألىمية البالغة التي يكتسييا الوسـ في إعالـ المستيمؾ بخصائص المنتوجات مف جية وفي        
فقد جّرـ المشرع كؿ فعؿ مف شأنو أف يخالؼ النظاـ القانوني  ،التحذير مف مخاطرىا مف جية أخرى

(، وأخيرا ثانيا(، فالمادي )أواللموسـ، وىو ما يستدعي بياف أركاف ىذه الجريمة بدءا بالركف الشرعي )
 (.ثالثاالركف المعنوي )

 سمااللتزام باإلعالم عن طريق الو مخالفة  أوال: الركن الشرعي لجريمة

المتعمؽ  89/02نص المشرع الجزائري ألوؿ مرة  عمى وجوب وسـ المنتوجات بموجب القانوف رقـ        
ف لـ يستعمؿ مصطمح الوسـ بموجب المادة  منو التي نصت عمى أف  3/3بحماية المستيمؾ )الممغى(، وا 

الستيالكو وكيفيات وفؽ مقاييس تغميفو، وأف يذكر مصدره، وتاريخ صنعو والتاريخ األقصى يقدـ المنتوج 
 استعمالو واالحتياطات الواجب اتخاذىا مف أجؿ ذلؾ وعمميات المراقبة التي أجريت عميو...

فقد نص ىذا األخير عمى وجوب إعالـ  09/03وبعد إلغاء القانوف السابؽ بموجب القانوف        
كما نص المشرع قبؿ  ،منو 17المستيمؾ بالمعمومات المتعمقة بالمنتوج عف طريؽ الوسـ، بمقتضى المادة 

مف القانوف رقـ  5، ثـ أشار إليو مرة أخرى بمقتضى المادة 1ذلؾ عمى نظاـ الوسـ في عدة مراسـ تنفيذية
 .المتعمؽ بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية 04/02

المتعمقة الذي يحدد الشروط والكيفيات  13/378وأخيرا أصدر المشرع المرسوـ التنفيذي رقـ         
بإعالـ المستيمؾ، والذي أورد فيو مشتمالت الوسـ في السمع الغذائية وغير الغذائية والخدمات، حيث 

منو عمى أف كؿ إخالؿ بأحكاـ ىذا المرسـو يعاقب عميو طبقا لمتشريع والتنظيـ المعموؿ  62نصت المادة 
ىذا األخير، نجده يعاقب عمى  وبالرجوع إلى 09/03مف القانوف رقـ 78بيما، السيما أحكاـ المادة 

منو التي توجب عمى كؿ متدخؿ إعالـ  17مخالفة إلزامية وسـ المنتوج كما ىو منصوص عميو في المادة 
                                                           

 المتعمؽ برقابة الجودة وقمع الغش في مادتو الثانية. 90/39المرسـو التنفيذي رقـ   - 1
 .)الممغى( وعرضيا الغذائية في مادتو السادسة المتعمؽ بوسـ السمع 90/367المرسـو التنفيذي رقـ   -  
 ، المتعمؽ بوسـ المنتوجات المنزلية الغير الغذائية وعرضيا )الممغى(.90/366المرسـو التنفيذي رقـ  -  
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التي  18المستيمؾ بكؿ المعمومات المتعمقة بالمنتوج الذي يضعو لالستيالؾ بواسطة الوسـ...، والمادة 
 ة واستعماؿ لغة أخرى عمى سبيؿ اإلضافة.تقضي ضرورة تحرير بيانات الوسـ بالمغة العربي

بعدـ  8عمى معاقبة مف يخالؼ مقتضى المادة  04/02مف القانوف رقـ  32كما نصت المادة        
اإلخبار بالمعمومات المتعمقة بمميزات المنتوج بالمعمومات الصادقة والنزيية بأي طريقة كانت، ويعتبر 

 الوسـ إحدى ىذه الطرؽ.

مف القانوف  78ىو االختالؼ في العقوبة التي تقررىا المادة  في ىذا المقاـ كاؿ المطروحلكف اإلش       
مخالفة أحكاـ  ددج، عن 1000.000دج إلى  100.000والمتمثمة في الغرامة المالية مف  09/03رقـ 

مف  32مف نفس القانوف، وذلؾ عف العقوبة المقررة في المادة  18، 17الوسـ المنصوص عميو في المادة 
 دج. 100.000إلى  10.000بالغرامة مف  منو 8عند مخالفة أحكاـ المادة  04/02القانوف رقـ 

إف االختالؼ في العقوبة يبرره االختالؼ في مضموف االلتزاـ باإلعالـ في المادتيف السابقتيف             
التزاـ خاص بالبائع بحيث يتميز بأنو  04/02فااللتزاـ باإلخبار حوؿ خصائص المنتوج في القانوف رقـ 

يتولى ىذا األخير إعطاء شرح إضافي لممشتري حوؿ مميزات المنتوج بأي طريقة كانت ولو شفاىة، حتى 
يقع عمى كؿ متدخؿ في عممية  09/03لو كاف المنتوج موسوما، بينما اإلعالـ المقصود في القانوف رقـ 

 .النيائي عرض المنتوج لالستيالؾ بدءا بالمنتج وانتياء بالبائع

ومنو نستنتج أف االلتزاـ باإلعالـ عف طريؽ الوسـ ىو إعالـ موضوعي مجرد أي موجو لعموـ         
ىو إعالـ يخص المستيمؾ المتقدـ إلى  04/02المستيمكيف، بينما االلتزاـ باإلعالـ الوارد في القانوف رقـ 

الشخصية لممستيمؾ بكؿ  صدؽ ونزاىة التعاقد مع البائع، يفرض عمى ىذا األخير التعاطي مع الحاجات 
 .1أي ىو ذلؾ اإلعالـ المقدـ مف البائع النيائي لممستيمؾ أثناء مرحمة التفاوض إلبراـ العقد

وااللتزاـ باإلعالـ في القانوف رقـ  09/03وعميو فإف التمييز بيف االلتزاـ باإلعالـ في القانوف        
 .يبّرر االختالؼ في العقوبة، مّما يعني أنو يمكف اجتماع المخالفتيف معا في شخص البائع 04/02

 

                                                           
 .286مرجع سابؽ، ص، عقد االستيالك في التشريع الجزائريعياض محمد عماد الديف،  -1
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 لوسما عن طريق باإلعالمااللتزام مخالفة  ثانيا: الركن المادي لجريمة

ينصب الركف المادي لمجريمة عمى كؿ فعؿ يقـو بو الميني ميما كانت صفتو يخالؼ فيو أحكاـ        
الوسـ المنصوص عمييا في القوانيف السابقة، حيث ألـز المشرع كؿ متدخؿ في عممية وضع المنتوج 

مف المرسوـ  12 لالستيالؾ بإدراج بيانات فوؽ ىذا المنتوج فمثال في مجاؿ السمع الغذائية نصت المادة
تسمية البيع، قائمة المكونات  عمى البيانات التي يجب أف تدرج في الوسـ وىي: 13/378التنفيذي رقـ 

الكمية الصافية المعّبر عنيا حسب النظاـ المتري الّدولي، التاريخ األدنى لمصالحية أو التاريخ األقصى 
تجاري والعالمة المسجمة، عنواف المنتج أو لالستيالؾ، الشروط الخاصة بالحفظ أو استعماؿ، االسـ ال

الموضب أو الموزع أو المستورد إذا كانت المادة مستوردة، بمد المنشأ، أو البمد المصّدر، طريقة 
 االستعماؿ واالحتياطات الواجب اتخاذىا...

النسبة لمسمع فإذا أغفؿ الميني ذكر إحدى البيانات السابقة قامت مسؤوليتو الجزائية وكذلؾ األمر ب       
، أما الخدمات فقد 13/278مف المرسـو التنفيذي رقـ  38غير الغذائية التي نصت عمى بياناتيا المادة 

مف نفس المرسوـ  55، 54نص المشرع عمى البيانات التي يجب أف تدرج في وسميا بمقتضى المادتيف 
دفع، مدة صالحية عرض الخدمة وسعره مف بينيا ذكر تكاليؼ النقؿ والتسميـ والتركيب، كيفيات التنفيذ وال

 البنود المتعمقة بالضماف، شروط فسخ العقد...

 18كما تقوـ مسؤولية الميني الجزائية إذا لـ يحرر بيانات الوسـ بالمغة العربية )طبقا لنص المادة        
أو إذا كتب (، أو إذا لـ يكف الوسـ واضحا وسيال لمقراءة وشامال وموضوعيا، 09/03مف القانوف رقـ 

الوسـ بعبارات يسيؿ َمحُوىا، أو في بطاقة يسيؿ تمفيا، أو إذا لـ تكف بطاقة الوسـ ممصقة بصفة جيدة 
عمى المنتج مّما يؤدي إلى ضياعيا، كما تقـو مسؤولية المنتج الجزائية في حالة انعداـ الوسـ ألي سب 

 مف األسباب.

 ثالثا: الركن المعنوي لمجريمة

لموسـ بمجرد مخالفة نص القانوف، بغض النظر  االلتزاـ باإلعالـ عف طريؽة مخالفة جريمتقوـ        
عف حسف أو سوء نية مرتكبيا  وىو ما يمثؿ الركف المادي لمجريمة، أما الركف المعنوي فعمى غرار 
الجرائـ السابقة فيو متوافر بتوافر القصد الجنائي العاـ الذي يقـو عمى توافر العمـ بارتكاب الفعؿ المخالؼ 
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كما أف ىذه الجريمة تقوـ بغض النظر عف تحقؽ النتيجة مف ورائيا أي سواء  ،انولمقانوف واإلدراؾ في إتي
، وفي ذلؾ تحقيؽ أكبر قدر 1لحؽ بالمستيمؾ ضرر أـ ال، فيي تعتبر جريمة خطر وليست جريمة ضرر

 مف الحماية لممستيمؾ.

 انيـــــــــمب الثـالمط

 يمكـم الناتجة عن تقديم إعالم مضمل لممستـالجرائ 

يتطمب قانوف حماية المستيمؾ مف الميني أف يضمف في المنتوجات الموضوعة لالستيالؾ األمف        
والسالمة بالنظر إلى االستعماؿ المشروع المنتظر منيا، وأف ال تمحؽ ضررا بصحة المستيمؾ وأمنو 

النتائج ، وبذلؾ يمبي المنتوج المعروض لالستيالؾ الرغبات المشروعة لممستيمؾ مف حيث 2ومصالحو
 .3المرجوة منو

ومف أجؿ تحقيؽ الرغبات المشروعة لممستيمؾ فقد جـر المشرع كؿ فعؿ يقوـ بو الميني ويؤدي        
(، ممارسة أسعار غير شرعية الفرع األولخداع )الإلى خداعو وتضميمو أو إييامو بغير الحقيقة في جريمة 

 (.الفرع الرابعالممارسات التعاقدية التعسفية ) و (،الفرع الثالثاإلشيار التضميمي ) ،( الفرع الثاني)

 الفرع األول: جريمة خداع أو محاولة خداع المستيمك

يعرؼ الخداع بأنو إتياف ما مف شأنو إلباس الشيء مظيرا يخالؼ ما ىو عميو في الحقيقة، أو ىو        
كما يعرؼ بأنو إلباس أمر مف  ،4حمؿ مشتري المنتوج عمى االعتقاد بأف لو مف الّسمات ما يفوؽ الحقيقة

 .5األمور مظيرا يخالؼ ما ىو عميو

                                                           
، دار النيضة العربية الغذائي في ضوء التشريعات المطبقةالحماية الجنائية لمتصنيع ،  عمي محمود عمي حمود، -1

 .185ص ،2003، القاىرة
 المتعمؽ بحماية المستيمؾ. 09/03مف القانوف رقـ  09المادة  -2
 مف نفس القانوف. 11المادة  -3
 .165، صمرجع سابؽحمود عمي خمؼ، مأحمد محمد  -4
 .15، ص1998منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ، جرائم الغش والتدليسالشواربي عبد الحميد ،  -5
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وتختمؼ جريمة الخداع عف جممة مف الجرائـ التي تستيدؼ التحايؿ عمى رضا المستيمؾ حيث        
تتميز عف جريمة النصب، لكوف جريمة الخداع ال تتطمب الوسائؿ االحتيالية مثؿ جريمة النصب فيي 

دليس تقوـ عمى مجرد الكذب أو إشارة ترمي إلى خالؼ الحقيقة، كما تختمؼ جريمة الخداع عف الت
المعروؼ في القانوف المدني، حيث يكفي مجرد السكوت أو الكتماف لقياـ التدليس، ولكنو ال يكوف كافيا 

ينجـ ، كما يختمؼ الخداع عف الغش، لكوف ىذا األخير ينطوي عمى سموؾ سمبي بينما 1في جريمة الخداع
 .2الخداع عف سموؾ إيجابي

 (.ثالثاالركف المعنوي )و (، ثانيا(، الركف المادي )أوال) الركف الشرعيوتقـو جريمة الخداع عمى        

 أوال: الركن الشرعي لجريمة خداع أو محاولة خداع المستيمك

  التي تنص 3مف تقنيف العقوبات 429نص المشرع الجزائري عمى ىذه الجريمة بداية في المادة        

دج أو  20.000إلى  2000مالية مف عمى أنو: "يعاقب بالحبس مف شيريف إلى ثالث سنوات وبغرامة 
 بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط كؿ مف يخدع أو يحاوؿ أف يخدع المتعاقد: 

سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوىرية أو في التركيب أو في بنية المقومات الالزمة لكؿ ىذه  -
 ؛السمع

 ؛سواء في نوعيا أو مصدرىا -
 ؛ىويتيا سواء في كمية األشياء المسممة أو في -
 وفي جميع الحاالت فإف عمى مرتكب المخالفات إعادة األرباح التي حصؿ عمييا بدوف حؽ".  

                                                           
 لمنشر والتوزيع  ، دار الفجرشرح جرائم الغش في بيع السمع والتدليس في المواد الغذائية والطبيةبودالي محمد،  -1
 .09ص ،2005، قاىرةال
لمقانوف والعمـو "، المجمة النقدية تجريم الغش والخداع كوسيمة لحماية المستيمكسي يوسؼ زاىية حورية،"  كجار -2

 .23، ص2007، كمية الحقوؽ جامعة مولود معمري تيزي وزو، 01السياسية، العدد 
     في  ةمؤرخ 49عدد  الجريدة الرسمية يتضمن قانون العقوبات، ،1966جواف  08مؤرخ في  ،66/156أمر رقـ  -3

 (. )معدؿ ومتمـ  061966/  / 11
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المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش، نص المشرع مرة أخرى عمى  09/03وبصدور القانوف رقـ        
مف قانوف  429 منو بقولو: "يعاقب بالعقوبة المنصوص عمييا في المادة 68ىذه الجريمة في المادة 
 المستيمؾ بأية وسيمة أو طريقة كانت حوؿ:أو يحاوؿ أف يخدع العقوبات كؿ مف يخدع 

 ؛كمية المنتوجات المسممة -
 ؛تسميـ المنتوجات غير تمؾ المعينة مسبقا -
 ؛قابمية استعماؿ المنتوج -
 ؛تاريخ أو مدد صالحية المنتوج -
 ؛النتائج المنتظرة مف المنتوج -
 .االستعماؿ أو االحتياطات الالزمة الستعماؿ المنتوج "طرؽ  -

 ثانيا: الركن المادي لجريمة خداع أو محاولة خداع المستيمك

مقارنة بقانوف العقوبات حيث جّرـ فعؿ  09/03لقد وسع المشرع مف نطاؽ الخداع في القانوف رقـ        
بقوليا:  68لعبارة التي تضمنتيا المادة الخداع بغض النظر عف وجود عقد مف عدمو، ويستنتج ذلؾ مف ا

"... كؿ مف يخدع أو يحاوؿ أف يخدع المستيمؾ بأية وسيمة أو طريقة كانت..."، كما يستشؼ مف نفس 
العبارة أف التجريـ يشمؿ فعؿ الخداع أو مجرد محاولة الخداع بغض النظر عف الوسيمة المستخدمة، سواء 

مف  429و حتى شفاىة،  وىو األمر الذي لـ تنص عميو المادة كاف ذلؾ عف طريؽ اإلشيار، أو الوسـ أ
 قانوف العقوبات التي اكتفت بالقوؿ "... كؿ مف يخدع أو يحاوؿ أف يخدع المتعاقد...".

 429ويتمثؿ الركف المادي ليذه الجريمة إذف في إتياف الميني ألحد األفعاؿ التي عددتيا المادة        
 المذكورة سابقا. 09/03مف القانوف  68دة مف قانوف العقوبات أو الما

وجود عقد بيف مرتكب الجريمة والمستيمؾ فإف  09/03وبما أف المشرع لـ يشترط في ظؿ القانوف        
ىذا األخير يمكف أف يتابع كؿ مف كاف مسؤوال عف الخداع سواء ارتبط معو بعقد أوال، كأف يتابع ىذا 

بائع، أو الوسيط...، وبصفة عامة كؿ متدخؿ في عممية عرض المنتوج األخير المنتج، أو المستورد، أو ال
 .1لالستيالؾ، إذا ارتكب أحد األفعاؿ المنصوص عمييا سابقا

                                                           

KAHLOULA (M.), MECAMCHA (G.), article précité, 2
eme

 partie, p. 48.
 -1
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مف قانوف العقوبات فإف الخداع يتعمؽ بخصائص ومكونات السمع  429ومف خالؿ المادة        
والخدمات، حيث تشمؿ السمع كؿ ماؿ منقوؿ باستثناء المنقوؿ المعنوي والعقار كما سبؽ ورأينا في تعريفنا 

قانوف  ثـ في العقوباتجريمة الخداع  إلى تحديد نطاقيا في قانوف بلممنتوج، وتجدر اإلشارة  فيما يتعمؽ 
 حماية المستيمؾ.

 تحديد نطاق جريمة الخداع في قانون العقوبات  -1
 يتحدد نطاؽ جريمة الخداع في قانوف العقوبات فيما يمي:        

 الخداع في طبيعة المنتوج:  -أ

صب عمى ويعد أكثر أنواع الغش انتشارا بحيث يقع عمى المنتوج ذاتو بعناصره ومكوناتو، وين        
تغيير بعض ىذه العناصر، فيؤدي إلى فقداف طبيعتو أو يجعمو غير قابؿ لالستعماؿ الذي أعد مف أجمو 

، ومف األمثمة عمى ذلؾ بيع سمعة مصنوعة مف النحاس ثـ يتبّيف أنيا 1وبالتالي يتحوؿ إلى منتوج جديد
 مصنوعة مف الحديد المطمي بالنحاس.

 نتوج:الخداع في الصفات الجوىرية لمم -ب

وىي الصفات التي تبنى عمييا القيمة الحقيقية لممنتوج مف وجية نظر المستيمؾ وتكوف بذلؾ ىي        
مثاؿ ذلؾ إخفاء عدد و  ،الدافع إلى التعاقد، فمو عمـ المستيمؾ بعدـ وجودىا لما أقدـ عمى التعاقد

عمى أساس أنو مف النوع الصمب الكيمومترات التي قطعتيا السيارة في الحقيقة، وشراء كمية مف القمح 
الممتاز ثـ يتبيف أنو مف القمح المّيف متوسط الجودة، أو اإلقداـ عمى شراء مواد غذائية انتيى تاريخ 

وتعتبر الصفة الجوىرية في الشيء المبيع مسألة اعتبارية تختمؼ باختالؼ األشخاص ، صالحيتيا
 .2والعقود، واألسباب التي دفعت إلى التعاقد

 داع في العناصر الداخمة في تركيب المنتوج:الخ -ج

ويكثر ىذا النوع مف الخداع في المنتجات الصناعية وخاصة الغذائية منيا، حيث يتكوف المنتوج        
ويتحقؽ الخداع في ىذه الحالة في المراوغة حوؿ  ،مف عدة عناصر تجتمع بشكؿ مدروس وبنسب محددةػ

                                                           
 .174حمود خمؼ، مرجع سابؽ، صمأحمد محمد  -1
 .175سابؽ، صالمرجع ال -2
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ومثاؿ ذلؾ اإلعالف عف حميب منزوع الدسـ، ثـ يظير في  ،منتوجالعناصر التي أدخمت في تركيب ىذا ال
الحقيقة بأنو حميب يحتوي عمى كمية معتبرة مف الدسـ، أو وسـ عصير فواكو بأنو يحتوي عمى نسبة 

% منيا والباقي ىو مواد اصطناعية 20% مف المواد الطبيعية ولكنو في الحقيقة ال يحتوي إاّل نسبة 80
 ت الغذائية ومعّدؿ الحموضة والمواد الحافظة.مثؿ السكر والممونا

 الخداع الذي ينصب عمى نسبة المقّومات: -د

تحدد المواصفات والعناصر الداخمة في تركيب السمع ونسبة المقومات الواجب توفرىا بموجب        
ة أو النصوص التنظيمية، وفي ىذه الحالة يمجأ الميني إلى إيياـ المستيمؾ بوجود العناصر المعني

المقومات الالزمة ولكنيا غير موجودة في الحقيقة، أو أنيا تكوف موجودة ولكف بنسب أقؿ مّما صرح بو 
الميني، وذلؾ بوجود بيانات خاطئة في دليؿ السمعة، وبالتالي فحصوؿ المستيمؾ عمى منتوج تختمؼ 

ية يعتبر جريمة خداع تركيبتو أو نسبة المقومات الداخمة فيو عما ىو محدد في ىذه النصوص التنظيم
 .1قائمة

 الخداع الذي يقع عمى نوع المنتوج أو مصدره: -ه

مف حيث مظيرىا  والتجريـ في ىذه الحالة يقع بسبب التشابو الذي يعتري السمع في السوؽ       
مثؿ دقيؽ القمح الّميف الذي ال يمكف تمييزه عف دقيؽ  ،2وشكميا، ولكنيا تختمؼ مف حيث النوع والمصدر

وبالنسبة لمخداع في مصدر المنتوج فيتـ بالغش في   ،الذرة وزيت الزيتوف بالنسبة لزيت عباد الشمس... 
 البمد المصّنع لممنتوج مثؿ: بيع سجاد تركي عمى أساس أنو سجاد إيراني... 

 ن المنتوج:الخداع الذي ينصب عمى الكمية المسممة م -و

وتقاس كمية البضاعة حسب طبيعتيا بالعدد أو المقدار أو الكيؿ أو الوزف أو المقاس ويكوف        
 الخداع في الكمية بخمط المنتوج بمادة أخرى أو أف يذكر في وسـ السمعة وزف يزيد عف الوزف الحقيقي.

 الخداع في ىوية المنتوج: -ي

                                                           
 .312ص مرجع سابؽ،، حماية المستيمك في القانون المقارنبودالي محمد،   -1
 .177أحمد محمد محمود خمؼ، مرجع سابؽ، ص -2
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ويكوف ذلؾ بتسميـ منتوج غير ذلؾ المتفؽ عميو قبؿ إبراـ العقد، كاالتفاؽ بيف الميني والمستيمؾ         
 عمى تسميـ جبف مصنوع مف حميب الماعز، ثـ يتبيف أنو مصنوع مف حميب البقرة.

 00/03نطاق جريمة الخداع في القانون رقم  -2

، فإف المشرع أضاؼ مجاالت أخرى يمكف 09/03فيما يتعمؽ بنطاؽ الخداع في القانوف رقـ        
 أف تكوف محاّل لخداع المستيمؾ وىي:

 قابمية المنتوج لالستعمال: -أ

وينطوي الخداع في ىذه الحالة عمى تسميـ منتوج غير قابؿ لالستعماؿ الذي يرجوه المستيمؾ         
 في البداية.والذي اتفؽ عميو 

 :تاريخ أو مدة الصالحية -ب

يقصد بذلؾ تحديد التاريخ األقصى لالستيالؾ، وىو التاريخ المحدد تحت مسؤولية المعني الذي         
تكوف بعده المواد سريعة التمؼ قابمة لتشكيؿ خطر فوري عمى صحة اإلنساف أو الحيواف، ويجب أف ال 

الخداع مف جانب الميني بوضع تاريخ أقصى لالستيالؾ يتجاوز  ، ويكوف1تسوؽ المادة بعد ىذا التاريخ
 مدة صالحية المنتوج.

 النتائج المنتظرة من المنتوج: -ج

ويكوف خداع المستيمؾ في ما ينتظره مف وراء اقتناء المنتوج، كأف يدعي الميني أف ليذا المنتوج        
 تي تدخؿ في تركيبو.فائدة معينة بالنظر إلى خصائصو أو مكوناتو الجوىرية ال

 طرق االستعمال أو االحتياطات الالزمة الستعمال المنتوج: -د

ويكوف الخداع في ىذه الحالة بعدـ بياف االستعماؿ األمثؿ لممنتوج خاصة في مجاؿ المنتوجات        
لتي ينطوي المعقدة مّما يؤدي إلى تمفو، أو عدـ ذكر البيانات التي تشير إلى طريقة الوقاية مف المخاطر ا

عمييا المنتوج، وىو ما يشكؿ خطرا عمى أمف وسالمة المستيمؾ، أو أف الميني يذكر بيانات التحذير مف 
                                                           

 كيفيات إعالـ المستيمؾ.شروط و  ، الذي يحدد 13/378مف المرسـو التنفيذي رقـ  3/8المادة  -1
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ىذه المخاطر، ولكنيا تكوف بمغة غير المغة التي يفيميا المستيمؾ أو تكوف مكتوبة بخط صغير غير 
 واضح.

الجزائية، ولقد ساوى المشرع الجزائري بيف  فإذا ارتكب الميني أحد األفعاؿ السابقة قامت مسؤوليتو       
، تطبيقا لنص المادة 09/03مف القانوف  68جريمة الخداع والشروع في جريمة الخداع في نص المادة 

مف قانوف العقوبات التي تنص عمى أنو:" ال يعاقب عمى الشروع في الجنح إاّل بنص، كما شّدد  31
، إذا كاف الخداع قد 09/03مف القانوف  69ع بمقتضى المادة المشرع في العقوبة المقررة لجريمة الخدا

 ارتكب بواسطة:
 ؛الوزف أو الكيؿ أو بأدوات أخرى مزورة أو غير مطابقة -
طرؽ ترمي إلى التغميط في عمميات التحميؿ أو المقدار أو الوزف أو الكيؿ أو التغيير عف طريؽ الغش  -

 ؛في تركيب أو وزف أو حجـ المنتوج
 ؛أو إدعاءات تدليسية إشارات -
 كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معمقات أو إعالنات أو بطاقات أو أية تعميمات أخرى. -

 ثالثا: الركن المعنوي لجريمة خداع المستيمك 

تعتبر جريمة الخداع مف الجرائـ العمدية، حيث يشترط لتحققيا القصد الجنائي العاـ بعنصريو العمـ        
اتجاه إرادة الجاني الرتكاب الجريمة مع عممو بأركانيا وبأف القانوف يعاقب عمييا، ومنو ال واإلرادة، أي 

قامة الدليؿ عميو  .1يجوز افتراض العمـ، بؿ يجب أف يكوف حقيقيا وعمى القاضي إثباتو وا 

  : وقد عّبرت محكمة النقض المصرية عف القصد الجنائي لجريمة الخداع في أحد أحكاميا بقوليا       
" جريمة خداع المشتري ىي مف الجرائـ العمدية التي يجب لتوافر أركانيا ثبوت القصد الجنائي لممتيـ 
رادة إدخاؿ ىذا الغش عمى المتعاقد معو، ويجب عمى  وىي عممو بالغش الحاصؿ في البضاعة، وا 

المكونة  القاضي أف يثبت في الحكـ الصادر باإلدانة في جريمة الغش في جنس البضاعة األركاف
لمجريمة، فيبيف الطرؽ المكونة لمغش وأنو حصؿ بنّية التدليس، وأف يبيف نوع البضاعة و التغيير الواقع 

 .2عمييا وأف البيع قد تـ"
                                                           

 .32، مرجع سابؽ، صلحماية المستيمك كوسيمة  تجريم الغش والخداعسي يوسؼ زاىية حورية ،  كجار -1
 .184أحمد محمد محمود خمؼ، مرجع سابؽ، ص -2
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كما ال ُيشترط في جريمة الخداع أف يمحؽ ضررا بالمستيمؾ إذ بمجرد ارتكاب األفعاؿ المادية        
المنصوص عمييا تقوـ مسؤولية مرتكب الفعؿ، حيث يكفي أف تعرض سمعة منتيية الصالحية لتتحقؽ 

ظر عّما إذا جريمة الخداع بغض النظر عّما إذا كانت ىذه السمعة صالحة لالستيالؾ أـ ال، وبغض الن
 .1ألحقت ضررا بالمستيمؾ المخدوع أـ ال

مف حيث األشخاص، فإنيا تشمؿ في حكميا  09/03مف القانوف  68وبشأف تطبيؽ نص المادة        
كؿ مف يخدع أو يحاوؿ أف يخدع المستيمؾ بصرؼ النظر عف صفتو، كما أنيا اشترطت بأف يكوف 

د عدـ تطبيقيا عمى غير المستيمكيف، وذلؾ بخالؼ جريمة المستيدؼ بالخداع لو صفة المستيمؾ بما يفي
 الخداع في قانوف العقوبات التي تسري عمى الجميع.

 الفرع الثاني: جريمة ممارسة أسعار غير شرعية

مف بيف االلتزامات التي فرضيا القانوف في إطار االلتزاـ باإلعالـ، إعالـ المستيمؾ بأسعار السمع        
إال أف المشرع ضبط ىذا االلتزاـ بواجب آخر مفروض عمى كؿ بائع وىو أف  -ؽ بيانوكما سب–والخدمات 

تكوف األسعار محؿ ىذا االلتزاـ شرعية، فإذا قاـ الميني أو العوف االقتصادي بفعؿ مف األفعاؿ 
المعدؿ والمتمـ اعتبر ذلؾ  04/022مف القانوف رقـ  23مكرر،  22، 22:  المنصوص عمييا في المواد

سعار، وىي تمؾ الممارسات التي جرميا القانوف السابؽ مّما يستدعي بياف أركاف لأل غير شرعية ساتممار 
 (.ثالثا( وأخيرا الركف المعنوي )ثانيا( ثـ الركف المادي )أوالىذه الجريمة بدءا بالركف الشرعي )

 أوال: الركن الشرعي  لجريمة ممارسة أسعار غير شرعية

بقولو:  04/02مف القانوف  36نص المشرع عمى تجريـ ممارسة األسعار غير الشرعية في المادة        
 مف ىذا القانوف 23مكرر و 22و  22"تعتبر ممارسة أسعار غير شرعية كؿ مخالفة ألحكاـ المواد 

 ...". ويعاقب عمييا بغرامة مف عشريف ألؼ إلى مائتي ألؼ دج

 

                                                           

-KAHLOULA (M.), MECAMCHA (G.), article précité, 2 partie, p. 47. 
1

 

أوت  11، مؤرخة في  46، الجريدة الرسمية عدد2010أوت  15، المؤرخ في 10/06المعدل والمتمم بالقانون رقم -2

2010. 
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 ممارسة أسعار غير شرعية ريمةثانيا: الركن المادي لج

يتمثؿ الركف المادي لجريمة ممارسة األسعار غير الشرعية في كؿ عمؿ يقـو بو العوف االقتصادي        
وتتمثؿ األفعاؿ المجرمة حسب  04/02مف القانوف  23مكرر و  22و  22ومنصوص عميو في المواد 

 ما يمي:يالمواد السابقة ف
واألسعار المحددة أو المسقفة أو المصدؽ عمييا طبقا لمتشريع والتنظيـ عدـ تطبيؽ ىوامش الربح  -

 .04/02مف القانوف  22المعموؿ بو حسب ما تفرضو المادة 
عدـ االلتزاـ بإيداع تركيبة األسعار لمسمع والخدمات وخاصة تمؾ التي كانت محؿ تدابير تحديد أو  -

تنظيـ المعموؿ بيما، لدى السمطات المعنية قبؿ البيع تسقيؼ ىوامش الربح أو األسعار، طبقا لمتشريع وال
 .السابؽ مكرر مف القانوف 22وىو ما تفرضو المادة  ،أو تأدية الخدمة

 مف القانوف السابؽ وىي: 23القياـ بإحدى الممارسات والمناورات التي نصت عمييا المادة  -
مش الربح وأسعار السمع والخدمات القياـ بتصريحات مزيفة بأسعار التكمفة قصد التأثير عمى ىوا -

 ؛المحددة أو المسقفة
 ؛إخفاء الزيادات غير الشرعية في األسعار -
عدـ تجسيد أثر االنخفاض المسجؿ لتكاليؼ اإلنتاج واالستيراد والتوزيع عمى أسعار البيع واإلبقاء عمى  -

 ؛ارتفاع أسعار السمع والخدمات المعنية
 ؛قررة طبقا لمتشريع والتنظيـ المعموؿ بيماعدـ إيداع تركيبة األسعار الم -
 ؛تشجيع غموض األسعار والمضاربة في السوؽ -
 .انجاز معامالت تجارية خارج الدوائر الشرعية لمتوزيع -

 ثالثا: الركن المعنوي لجريمة ممارسة أسعار غير شرعية

إف ممارسة العوف االقتصادي ألسعار غير شرعية سواء عف طريؽ القياـ بتصريحات مزيفة         
بأسعار التكمفة قصد التأثير عمى أسعار السمع والخدمات غير الخاضعة لنظاـ حرية األسعار، أو عف 

وء نية طريؽ القياـ بمناورات ترمي إلى إخفاء الزيادات غير الشرعية في األسعار تعد أفعاال مقترنة بس
مرتكبيا، فإذا كانت األفعاؿ السابقة تشكؿ الركف المادي ليذه الجريمة، فإف اتجاه إرادة مرتكبيا نحو 
ييامو بأف السعر الممارس قانوني ويتناسب وتكمفة البيع، يمثؿ الركف المعنوي ليا  تضميؿ المستيمؾ وا 
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زيفة بسعر التكمفة أو المناورات والذي يجب إثباتو ألنو غير مفترض في ىذه الحالة، فالتصريحات الم
 إلخفاء الزيادة غير الشرعية، كّميا تدؿ عمى اتجاه نية العوف االقتصادي نحو خداع المستيمؾ.

 الفرع الثالث: جريمة اإلشيار المضمل

إذا كاف يقدـ معمومات موضوعية وحقيقية حوؿ   1يعد اإلشيار وسيمة مف وسائؿ إعالـ المستيمؾ        
السمعة أو الخدمة محؿ اإلشيار بصورة تجعؿ المستيمؾ يقبؿ عمى اقتنائيا وىو عمى عمـ بكافة 
خصائصيا ومكوناتيا، إال أف ىذا اإلشيار قد يتحوؿ عف الطريؽ الصحيح، و يصبح وسيمة  تضميمية 

التي عددت صور اإلشيار  04/02مف القانوف رقـ  28ة وىو ما نص عميو المشرع في الماد  ،لممستيمؾ
التضميمي أو غير المشروع، واعتبرىا المشرع بذلؾ جريمة تمس بحؽ المستيمؾ في اإلعالـ الصحيح 

 مف نفس القانوف.  382والموضوعي بموجب المادة 

ية الميني و لـ ينص المشرع عند عرضو لحاالت اإلشيار المحظور عمى ضرورة توافر سوء ن        
مقدـ اإلشيار وىو ما يوحي بأف جريمة اإلشيار التضميمي مف الجرائـ  المادية التي تقوـ بإثبات  الركف 

، وىو ما ذىب اليو المادي دوف االعتداد بالركف المعنوي أي القصد الجنائي  فيي جريمة غير عمدية
أف جريمة اإلشيار التضميمي غير عمدية  ىفي نياية المطاؼ عم ااستقر  فالفقو والقضاء الفرنسييف الذي

، استنادا إلى أف سمطة 3مجرد إىماؿ و عدـ تبصر المعمف سواء كاف حسف النية أو سيء النيةبوتقوـ 
االتياـ غير ممزمة بإثبات قياـ سوء النية، بما أف القانوف قد أقاـ قرينة المسؤولية عمى عاتؽ المعمف وأنو 

لمعقاب بحيث يؤدي ذلؾ إلى تحقيؽ ردع أكثر فعالية، وىو ما يتماشى افترض قياـ ىذا الركف تيسيرا 
، لذلؾ ال وحركة حماية المستيمؾ  التي تقتضي تشديد مسؤولية المينييف عف طريؽ افتراض سوء نيتيـ

 يمكف لمميني أف يتخمص مف المسؤولية الجنائية بحجة أنو كاف  حسف النية،

                                                           
 .األطروحةمف ىذه  األوؿالمبحث الثاني مف الفصؿ الثاني مف الباب ر في تعريؼ اإلشيار أنظ -1
عمى أّنو: " تعتبر ممارسات تجارية غير نزيية وممارسات تعاقدية تعسفية مخالفة  04/02مف القانوف  38تنص المادة  -2

دج( إلى 50.000مف ىذا القانوف، ويعاقب عمييا بغرامة مف خمسيف ألؼ دينار ) 29و 28و 27و  26ألحكاـ المواد 
 ."دج(5.000.000خمس مالييف دينار )

3-VOGEL )L.(, RIPERT(G.), ROBLOT(R.), Traité de Droit Commercial, Commerçants, Tribunaux de 

Commerce, Fonds De Commerce, Propriété Industrielle, Concurrence, Op.cit ., p.664 . 
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امو بأحد األفعاؿ التي تعتبر إشيارا تضميميا والمنصوص عمييا في بمجرد قيالميني  ةمسؤولي تقوـف       
سالفة الذكر التي أوردت ثالث صور لإلشيار المحظور أو غير الشرعي مع اإلشارة إلى أف  28المادة 

ىذه  الصور وردت عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر ويستنتج ذلؾ مف خالؿ استعماؿ المشرع لعبارة "...ال 
 ...". سيما إذا كاف

 بما أفولكف  28وذلؾ ما يوحي بأف صور اإلشيار التضميمي تتجاوز تمؾ المذكورة في المادة         
مف نفس القانوف عمى تجريـ اإلشيار التضميمي، فإف ذلؾ يحوؿ دوف  38المشّرع قد نّص في المادة 

وكاف األجدر  قوباتالتوسع في حاالت التضميؿ التي تعتري اإلشيار عمال بمبدأ شرعية الجرائـ والع
حتى يمكف االعتماد عميو في تقدير اإلشيار ، بالمشرع أف يضع تعريفا أو معيارا لمتضميؿ في اإلشيار

، مع اإلشارة إلى أنو قد أورد صورا أخرى لإلشيار 281المضمؿ خارج الحاالت المذكورة في المادة 
حيث اعتبرت المادة السابقة كؿ  06/2152مف المرسوـ التنفيذي رقـ  28التضميمي في نص المادة 

إشيار يقوـ بو عوف اقتصادي يمارس البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات 
والبيع عند مخازف المعامؿ والبيع خارج المحالت التجارية بواسطة فتح الطرود يكوف مضمونو تضميميا، 

 .04/02مف القانوف رقـ  38يا طبقا ألحكاـ المادة ويشكؿ ممارسة تجارية غير نزيية يعاقب عمي

فإف صور اإلشيار المحظور أو التضميمي ىي:   04/02 مف القانوف 28وطبقا لنص المادة 
 (.ثالثا(، اإلشيار المضخـ )ثانيا(، اإلشيار المفضي إلى المبس )أوالاإلشيار المفضي إلى التضميؿ )

 أوال: اإلشيار المفضي إلى التضميل

اإلشيار المفضي إلى التضميؿ كؿ إشيار يتضمف تصريحات أو بيانات أو تشكيالت يمكف  يمثؿ 
 أف تؤّدي إلى التضميؿ سواء في تعريؼ منتوج أو خدمة أو بكميتو أو وفرتو أو مميزاتو.

                                                           
 .200مرجع سابؽ، ص، عقد االستيالك في التشريع الجزائريعياض محمد عماد الديف،  -1
يحدد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع ، 2006يوليو  19، مؤرخ في 06/215مرسـو تنفيذي رقـ  -2

الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازف المعامؿ والبيع خارج المحالت التجارية بواسطة فتح 
 .2006مؤرخة في  ،41الطرود، الجريدة الرسمية عدد 
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باالستناد إلى مضموف النص السابؽ يتضح أّنو العتبار اإلشيار تضميميا يكفي أف يؤدي مستقبال        
التضميؿ، أي ال يشترط وقوع التضميؿ فعال، وذلؾ ما يتماشى ومقتضيات حماية المستيمؾ باعتباره إلى 

 الطرؼ الذي وّجو إليو اإلشيار.

وبما أف المشّرع قد جّرـ ىذا النوع مف اإلشيار، يمكف القوؿ أّف ىذه الجريمة تعتبر جريمة مادية  
دوف اشتراط نية التضميؿ مف قبؿ المعمف أو الميني أي أي أّنو ينظر فييا إلى مدى توافر الفعؿ المادي، 

دوف البحث عف الركف المعنوي، بما أّف المستيمؾ يضار مف اإلشيار في ىذه الحالة ويستوي بعد ذلؾ أف 
ذىبت محكمة النقض الفرنسية إلى القوؿ بقياـ  ، وتطبيقا لذلؾ1يكوف المعمف سيء النية أو حسف النية

في حؽ صاحب الفندؽ الذي أعمف عف تنظيـ رياضة التزحمؽ عمى الجميد تحت جريمة اإلعالف الكاذب 
لمجرد عدـ الوفاء بيذه االلتزامات المعمف عنيا ولو كاف  ،إشراؼ أحد المرشديف مع توفير خدمة النقؿ

تخّمفو عف ذلؾ نتيجة حادث يعتبر قوة قاىرة، حيث اقتصر األمر عمى توافر الركف المادي في ىذه 
 .2الحالة

 publicité)وبالرجوع إلى المشّرع الجزائري نجده استعمؿ مصطمح اإلشيار المفضي إلى التضميؿ  

trompeuse وليس اإلشيار الكاذب )(publicité mensongère ويفيـ مف ذلؾ أّف اإلشيار المضمؿ ،)
 يشمؿ اإلشيار الكاذب حيث يعتبر الكذب صورة مف صور اإلشيار التضميمي، ألف غياب التحديد
والوضوح في اإلشيارات التجارية يؤدي إلى تضميؿ المستيمؾ، فاإلشيار المضمؿ ىو الذي يكوف مف شأنو 
خداع المستيمؾ أو يمكف أف يؤّدي إلى ذلؾ، بحيث يتضمف معمومات تيدؼ إلى الوقوع في غمط أو فيما 

 .يتعّمؽ بعناصر أو أوصاؼ جوىرية لممنتوج

قؽ بفعؿ إيجابي مف المعمف، أو بفعؿ سمبي كاالمتناع عف ذكر والتضميؿ في اإلشيار قد يتح        
سالفة الذكر فإّف التضميؿ يشمؿ كؿ ما مف شأنو  28وحسب المادة ، 3البيانات الجوىرية لمسمعة أو الخدمة

                                                           
المشرع لـ يعد  -قانوف االستيالؾ الفرنسي الذي أدرج ضمف-(  loi Royer) 1973ديسمبر  27بصدور قانوف  -1

 بنية التضميؿ، أنظر : الفرنسي يعتد 
                                                   Op.cit.,p.147  CALAIS AULOY (Jean) et STEIENMTZ( Frank) - 

2- Cass. crim., 3 Janvier 1984, JCP., 1984, IV.77. 
  2007، الدار الجامعية، مصر، حماية المستيمك في المعامالت اإللكترونية، )دراسة مقارنة(خالد ممدوح إبراىيـ،  -3

 .93ص
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خداع المتّمقي أو إيقاعو في الغمط بتقديـ تصريحات أو بيانات غير حقيقية أو مزيفة أو بذكر بيانات 
 .تصاغ في صورة تشكيالت مف شأنيا خداع المستيمؾ الذي يوجو إليو اإلشيارصحيحة ولكف 

عمى أربع حاالت يمكف أف تكوف محاّل لمتضميؿ، وىي تعريؼ المنتوج أو  28وقد ركّزت المادة         
الخدمة أو كميتو أو وفرتو وكذا مميزاتو، حيث يشمؿ التضميؿ بشأف تعريؼ المنتج كطبيعتو أو تركيبتو أو 
صفاتو الجوىرية ونوع العناصر التي يتكّوف منيا وتاريخ الصنع واألصؿ والمنشأ، والنوع أو الصنؼ ومثالو 
قياـ تاجر أثاث باإلعالف عف أثاث مصنوع مف خشب الجوز بالكامؿ، في حيف أّنو مصنوع مف خشب 

ّمي، يكوف اإلعالف وفي مجاؿ المجوىرات والح ،1أقؿ جودة، ولكّنو مغطى برقاقة خارجية مف خشب الجوز
مضمال إذا كاف البائع يعرض خاتما مصنوعا مف الذىب الخالص في حيف أّنو مصنوع مف سبيكة 

 مخموطة بمعدف آخر. 

أّما في مجاؿ المواد الغذائية، يعتبر إشيارا تضميميا بأف يعبر اإلعالف عف عصير الفاكية بأنو        
في حيف أّف المواد الصناعية المضافة تشكؿ جزء كبيرا منو، أو اإلعالف عف جبف لبف  %100طبيعي 

وبالنسبة لمخدمات فينصب  الماعز الخالص، في حيف اّنو يحتوي عمى نسبة معتبرة مف لبف البقر...،
 التضميؿ عمى نوعيا، والمكاف المتفؽ عمى تقديميا والوقت الذي تستغرقو لذلؾ. 

لتضميؿ في بالكمية  بمقدار المنتوج أو الخدمة مف حيث العدد أو الوزف  أو المقاس أو ويتعّمؽ ا       
الكيؿ... فعدد السمعة يقصد بو اإلحصاء الرقمي ليا أي ما تنطوي عميو مف وحدات حسابية، كألؼ قطعة 

 agent)حموى مثال، ومف التطبيقات القضائية لإلشيارات المضممة في ىذا المجاؿ، قياـ وكيؿ عقاري 

immobilierغرؼ ومحاط بمساحة إجمالية معّينة في حيف  5( باإلعالف عف بيع منزؿ سكني مكّوف مف
أّما التضميؿ في كمية المادة الغذائية كأف يتضمف غالؼ مادة  ،2أّف المساحة الحقيقية أقؿ مف ذلؾ بكثير

 احد.غذائية أّنيا تكفي لثالثة أشخاص ثـ يتبّيف أّنيا ال تكفي إاّل لشخص و 

وفيما يتعّمؽ بوفرة المنتوج أو الخدمة، فقد يكوف محؿ اإلعالف منتجات أو خدمات غير موجودة  
أصال أو أّنيا متوفرة ولكف ليس بنفس الكمية المعمف عنيا، ومف التطبيقات القضائية في ىذا المجاؿ 

                                                           
1- Tribunal de  paris, 2 Juillet, 1974, JCP. 1975, éd C.I  II 889. 

 .201مرجع سابؽ، ص ،اإلعالن عن المنتجات والخدمات من الوجية القانونيةعبد الفضيؿ محمد أحمد، -2
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في حيف لـ يجد  إعالف أحد التجار عف وجود غساالت منزلية تحمؿ عالمة تجارية مشيورة ومتعددة،
 .المشتروف إاّل نوعا واحدا مف ىذه الغساالت غير معمف عنو أصال وغير معروؼ

وكمثاؿ آخر في مجاؿ الخدمات اإلعالف عف وجود شقؽ سكنية تضـ مرافؽ متعدّدة كوجود         
فيما يخص أّما التضميؿ ، مالعب رياضية وحماـ لمسباحة، مع أّف ىذه المرافؽ غير موجودة في الحقيقة

مميزات المنتوج أو الخدمة، فإّنو يعّد أكثر صور التضميؿ وقوعا خاصة وأّنو يتعّمؽ بالخصائص 
والمواصفات الجوىرية لممنتوج أو الخدمة، وىي تمؾ العناصر المميزة لمشيء ويكوف التضميؿ في ىذه 

ده ذلؾ طبيعتو أو الحالة إذا كاف ىناؾ تغيير جسيـ في ىذه الخصائص عف طريؽ اإلعالف بحيث يفق
 يجعمو غير قابؿ لالستعماؿ الذي أعّد مف أجمو.

وكمثاؿ عف ىذا النوع مف التضميؿ في مجاؿ الخدمات اإلعالف عف برنامج تأىيؿ ميني يقدـ  
دروسا ومحاضرات مف جانب أساتذة مؤىميف حاصميف عمى شيادات عممية معّينة، ويتضح أّف المدير فقط 

 .1معمف عنوىو الحاصؿ عمى المؤىؿ ال

ذا كاف التضميؿ يحدث في غالب األحياف بفعؿ إيجابي كما ورد في األمثمة السابقة، فقد يكوف   وا 
أيضا عف طريؽ الترؾ بأف يغفؿ المعمف سواء عف عمد أو عف سيو عف اإلشارة إلى بيانات جوىرية في 

اإليجابي الذي يتمثؿ في ذكر التعاقد، ويعتبر التضميؿ بالترؾ كذبا، ولكّنو كذب سمبي عمى خالؼ الكذب 
معمومات أو بيانات أو أوصاؼ أو خصائص غير صحيحة، واألثر واحد في الحالتيف ومثاؿ ذلؾ أف 
يعمف البنؾ عف تقديـ قروض تسييؿ شراء منازؿ مقابؿ سعر فائدة مقبوؿ دوف أف يشير اإلعالف إلى أّف 

ّف سعر الفائدة يرتفع تدريجيا سنة بعد أخرى  الفائدة المنخفضة قاصرة عمى السنة األولى لمقرض فقط، وأ
أو أف يغفؿ اإلعالف عف التأميف عف اإلشارة إلى أّف العقد المقترح ال يغطي أخطارا معّينة جرى العمؿ 

 . 2عمى تغطيتيا عادة

والثاني موضوعي  (subjectifولتقدير التضميؿ ىناؾ معياريف أحدىما شخصي أو ذاتي ) 
(objectif وقد استقر )عمى األخذ بالمعيار الموضوعي  3االجتياد القضائي لمحكمة النقض الفرنسية

                                                           
 .202، صنفس المرجع -1
 .193سابؽ، صالمرجع ال -2

3 -Cass. crim., 21 mai 1984, D.1955., Juin., p.105. 
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لمتضميؿ في اإلشيار، بحيث يكوف ىذا األخير مضمال إذا كاف مف شأنو خداع المستيمؾ العادي        
le consommateur moyen))  الذكاء حاد ، فال ىو 1الناس عامةوىو متوسط الذكاء واليقظة والذي يمثؿ

    وفي اليقظة وال ىو قميؿ الذكاء محدود الفطنة، وبالتالي يكوف التضميؿ واحدا بالنسبة لجميع الناسشديد 
 ىذا المقاـ يثور التساؤؿ عف مدى اعتبار اإلشيار المبالغ فيو مضمال؟

لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ يمكف القوؿ أّف مجرد ذكر الوقائع الصادقة في اإلشيار عف المنتجات         
الخدمات لـ يعد كافيا لدى المعمنيف، حيث أصبح استعماؿ أساليب المبالغة سموكا شائعا مف جانبيـ عند و 

امتداح منتوجاتيـ بقصد جذب انتباه الجميور، ولقد استقر العمؿ عمى جواز المبالغة في اإلعالف إلى 
يمؾ العادي ال ينخدع بمثؿ الحد المسموح بو، ألّنو ال يعدو أف يكوف نوعا مف الكذب الحميد، ألف المست

ىذه المبالغات، وىو ما أكّدتو محكمة باريس حيف قضت بأّف التاجر ليس محظورا عميو أف يقوـ بامتداح 
 .2منتجاتو وخدماتو إلى درجة المبالغة في وصؼ مزاياىا والزعـ أّنيا أفضؿ مف غيرىا

ختمؼ اإلشيارات، مثؿ وتطبيقا لذلؾ يجوز استخداـ عبارات جرى العمؿ عمى تضمينيا في م 
وصؼ كريـ لمشعر بأّنو "معجزة"، أو الشعر بأّنو "غير معقوؿ"، أو المنتج بأّنو "رائع"، أو ممتاز، أو 

فمثؿ ىذه األلفاظ ال تضمؿ أحدا بشأف خصائص أو مكونات المنتج أو ظروؼ وشروط  "األكثر أمانا"...
 التعامؿ فيو وىي عبارات بالغة العمومية وغير محددة.

وكنتيجة لما سبؽ يمكف القوؿ أّف نظاـ حرية الصناعة والتجارة يجعؿ مف المبالغة في اإلشيار  
التجاري أمرا مألوفا، وال يكوف تدخؿ القانوف لتقييد ىذه الحرية إاّل بالقدر الذي يضمف حماية المستيمؾ 

لشفافية في الممارسات عندما تتجاوز المبالغة في اإلشيار الحّد المعقوؿ حفاظا عمى مبدأ النزاىة وا
 التجارية وكذا ضمانا لتكريس مبدأ المنافسة المشروعة.

 ثانيا: اإلشيار المقضي إلى المبس

كؿ إشيار  04/02مف القانوف رقـ  28/2حسب نص المادة  يعتبر إشيارا غير شرعي وممنوع 
نتوجاتو أو خدماتو تضميمي إذا كاف يتضمف عناصر يمكف أف تؤّدي إلى االلتباس مع بائع آخر أو مع م

                                                           
1 -

CALAIS AULOY (Jean) et STEINMETZ (Frank), Op.cit., p.145. 

2- Tribunal de paris, 31 Mai 1968, D.S., 1969,p.34. 
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أو نشاطو، ومف خالؿ ىذه المادة يبدو أّف المشّرع لـ يستوجب في اإلشيار المقضي إلى المبس وقوع 
ّنما يمكف أف يحدث في المستقبؿ، كما ال يشترط سوء نية المعمف فيستوي أف يقصد ىذا  المبس فعال، وا 

لشؾ واألوىاـ في ذىف المستيمؾ  فيتجو األخير وقوع المبس أو لـ يقصد ذلؾ، والمبس يظير في توليد ا
 لـ ينو التعاقد معو.  إلى اقتناء سمع وخدمات لـ يقصد اقتناءىا، أو يتعاقد مع شخص

لمبس يكمف في أّف المشّرع في ا إلى والفرؽ بيف اإلشيار المفضي لمتضميؿ واإلشيار المفضي 
وتشكيالتو صادقة تدؿ بدقة عمى تعريؼ الصورة األولى ركز عمى ضرورة أف تكوف بيانات اإلشيار 

 .المنتوج أو الخدمة، ومميزاتو وخصائصو بحيث يّمبي الرغبات المشروعة لممستيمؾ

أّما بالنسبة لإلشيار المفضي إلى المبس فإّف المشرع حرص عمى حرية وسالمة اختيار المستيمؾ،         
ف كانت البيانات التي تضمنيا اإلشيار ص حيحة وتدؿ فعال عمى حقيقة المنتوج أو وبالتالي حتى وا 

الخدمة، فإّنو يعتبر مضمال متى كاف مف شأنو أف يجعؿ المستيمؾ يتعاقد مع بائع لـ يكف يقصد التعاقد 
ف كانت ىذه السمعة أو الخدمة مف شأنيا تمبية  معو أو عمى سمعة أو خدمة لـ يقصد اقتناءىا حتى وا 

 .1رغباتو

مف  27/2إلشيار المفضي إلى المبس يشمؿ ما ورد في المادة باإلضافة إلى ما سبؽ فإف  ا 
التي تنص عمى أّنو: " تعتبر ممارسات تجارية غير نزيية في أحكاـ ىذا القانوف ال  04/02القانوف رقـ 

سيما الممارسات التي يقـو مف خالليا عوف اقتصادي بػ ...تقميد العالمات المميزة لعوف اقتصادي منافس 
جاتو أو خدماتو أو اإلشيار الذي يقوـ بو قصد كسب زبائف ىذا العوف بزرع شكوؾ وأوىاـ أو تقميد منتو 

في ذىف المستيمؾ"، ويشكؿ فعؿ العوف االقتصادي في ىذه الحالة جريمتيف عف فعؿ واحد، جريمة 
  .27/2وجريمة ممارسات تجارية غير نزيية طبقا لنص المادة 28اإلشيار التضميمي حسب نص المادة 

المتعمؽ بكيفيات  13/378ي نفس السياؽ فقد حرص المشّرع في ظؿ المرسوـ التنفيذي رقـ وف 
 56المادة  أشارتوشروط إعالـ المستيمؾ عمى حماية المستيمؾ مف اإلشيار المفضي إلى المبس حيث 

 . تمنع كؿ معمومة أو إشيار كاذب مف شأنو إحداث لبس في ذىف المستيمؾ إلى أنومنو 

                                                           
 .206مرجع سابؽ، ص ،االستيالك في التشريع الجزائري عقد عياض محمد عماد الديف، -1
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يمنع استعماؿ كؿ بياف أو إشارة أو كؿ تسمية  أّنوبمف نفس المرسوـ عمى  60المادة  تقضيكما         
خيالية أو كؿ طريقة تقديـ  أو وسـ وكؿ أسموب لإلشيار أو العرض أو الوسـ أو البيع مف شأنو إدخاؿ 

األساسية  لبس في ذىف المستيمؾ، السيما حوؿ الطبيعة والتركيبة والنوعية األساسية ومقدار العناصر
 وطريقة التناوؿ وتاريخ اإلنتاج وتاريخ الحّد األقصى لالستيالؾ والكمية ومنشأ أو مصدر المنتوج.

المتعّمؽ بالعالمات في مادتو السابعة حاالت يرفض  03/061المشّرع بمقتضى األمر  وقد أورد 
الوطني الجزائري لمممكية فييا تسجيؿ العالمة حماية لجميور المستيمكيف مف المبس مف قبؿ المعيد 

 الصناعية أىميا:
إذا كانت العالمة تتضمف رموزا يمكف أف تضمؿ الجميور أو األوساط التجارية فيما يخص طبيعة أو  -

 جودة أو مصدر السمع والخدمات؛
إذا كانت العالمة تتضمف رموزا تشكؿ حصريا أو جزئيا بيانا قد يحدث لبسا مع المصدر الجغرافي  -

 خدمات معّينة؛لسمع أو 
إذا كانت العالمة تتضمف رموزا مماثمة أو مشابية لعالمة أو اسـ تجاري يتميز بالشيرة في الجزائر وتـ  -

استخدامو لسمع مماثمة أو مشابية تنتمي لمؤسسة أخرى إلى درجة إحداث تضميؿ بينيما، أو الرموز التي 
 ىي بمثابة ترجمة لمعالمة أو االسـ التجاري؛

إذا كانت العالمة تتضمف رموزا مطابقة أو مشابية لعالمة كانت محؿ طمب تسجيؿ أو تسجيؿ يشمؿ  -
إذا كاف سمعا أو خدمات مطابقة أو مشابية لتمؾ التي سجّمت مف أجميا عالمة الصنع أو العالمة التجارية 

 .ىذا االستعماؿ يحدث لبسا

 

 

                                                           
  23 مؤرخة في ،44يتعمؽ بالعالمات الجريدة الرسمية عدد ،2003يوليو 19مؤرخ في  ،03/06رقـ  أمر -1

منو العالمة بأنيا: "كؿ الرموز القابمة لمتمثيؿ الخطي، السيما الكممات بما فييا أسماء  2وقد عرفت المادة  ،2003يونيو
األشخاص واألحرؼ واألرقاـ والرسومات أو األلواف بمفردىا أو مركبة، التي تستعمؿ كّميا لتمييز سمع أو خدمات شخص 

مف نفس األمر فإّف عالمة السمعة أو الخدمة إلزامية في كؿ  03طبيعي أو معنوي عف سمع وخدمات غيره"، وحسب المادة 
 .الؼ"سمعة أو خدمة، بيعت أو عرضت لمبيع عبر أنحاء التراب الوطني، ووجب وضعيا عمى الغ
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 ثالثا: اإلشيار المضخم

كؿ إشيار   04/02مف القانوف رقـ  28/3حسب نص المادة  وممنوعيعتبر إشيارا غير شرعي  
يتعّمؽ بعرض معّيف لسمع أو خدمات في حيف أّف العوف االقتصادي ال يتوفر عمى مخزوف كاؼ مف تمؾ 

 السمع أو ال يمكنو ضماف الخدمات التي يجب تقديميا عادة بالمقارنة مع ضخامة اإلشيار.

كؿ إشيار يقّدمو األعواف االقتصاديوف ال يتناسب مع حجـ السمع وفي ىذا الحالة يحظر المشّرع  
والخدمات التي يتوافروف عمييا، فيكوف بذلؾ إشيار مضخما ويستوي أف يكوف ذلؾ عف عمـ أو عف جيؿ 

جريمة بتوافر ركنيا المادي أي بإتياف الفعؿ المنصوص عميو في ىذه الأو سوء تقدير منيـ، وبالتالي تقوـ 
 .دوف اشتراط الركف المعنوي سالفة الذكر 28/3المادة 

وترجع العّمة في حظر اإلشيار المضخـ إلى كونو يزعزع التوازف بيف العرض والطمب وما ينتج  
عف ذلؾ مف عدـ استقرار األسعار في السوؽ، كما يؤثر عمى حقوؽ المستيمؾ  ألف ىذا النوع مف 

ى تمبية طمبات المستيمكيف مف سمع وخدمات محؿ اإلشيار يبعث عمى الثقة بقدرة العوف االقتصادي عم
اإلشيار، كما يؤثر في سموؾ األعواف االقتصادييف اآلخريف نتيجة توجيو نشاطيـ نحو سمع وخدمات 
أخرى يحتاجيا المستيمؾ بسبب نقص العرض بشأنيا، وبيذا يتوازف العرض والطمب ويستقر السوؽ، لكف 

لواقع بأف كاف مضخما بحيث ال يستطيع مخزوف السمع والخدمات في حالة ما إذا كاف اإلشيار ال يعكس ا
التي يتوافر عمييا العوف االقتصادي أف يمبي طمبات المستيمكيف كما يوحي بو اإلشيار الذي قّدمو فإف 

 .1انخفاض العرض عف الطمب، و يترتب عمى  ذلؾ عندئذ ارتفاع لألسعارإلى ذلؾ يؤدي 

خـ كوسيمة لمتخفيض المصطنع لألسعار بقصد اإلضرار ببقية كما يستخدـ اإلشيار المض       
قصائيـ مف السوؽ وما يستتبعو ذلؾ مف احتكار الحقا، وىذه الممارسات حظرىا المشّرع  المنافسيف، وا 

منو ومنيا  06المتعّمؽ بالمنافسة واعتبرىا ممارسات مقيدة لممنافسة بموجب المادة  03/03بموجب األمر 
        ار حسب قواعد السوؽ بالتشجيع المصطنع الرتفاع األسعار أو النخفاضيا.عرقمة تحديد األسع

 :2فإّنو يشترط ليكوف اإلشيار مضخما توافر شرطيف 28/3وبالرجوع إلى نص المادة 

                                                           
 .214، مرجع سابؽ، صعقد االستيالك في التشريع الجزئريعياض محمد عماد الديف،  -1

 .215، صمرجع النفس  -2
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 تضمين اإلشيار عرضا معينا لسمع أو خدمات:-1

يتضمنيا اإلشيار، وقد خاللو عمى درجة الضخامة التي  وىو العرض الذي يمكف أف يحكـ مف        
يكوف محددا، كأف يذكر في اإلشيار المدة التي تتوفر فييا السمعة أو الخدمة كاستعماؿ عبارة متوافر طيمة 
السنة الجارية، أو قد يكوف التحديد بناء عمى كمية معّينة لمسمعة مثؿ: "ىناؾ مميوف وحدة متوافرة في 

 السوؽ".

وقد يكوف العرض مف خالؿ استعراض الوسائؿ واإلمكانات التي يتوفر عمييا مقدـ اإلشيار كأف        
تذكر شركة النقؿ عدد الحافالت التي تممكيا والعّماؿ الذيف تستخدميـ والفروع التابعة ليا، وىي أرقاـ 

 يمكف أف تترؾ انطباعا بالثقة لدى جميور المستيمكيف.

 :عن توفير السمع والخدمات التي تعيد بتقديمياعجز مقدم اإلشيار -2

وفي ىذه الحالة يتبيف أّف العوف االقتصادي ال يممؾ مخزونا كافيا مف تمؾ السمع والخدمات التي         
أعمف عنيا في اإلشيار، كأف يكوف اإلشيار موجيا لجميع المواطنيف ثـ يتبّيف استحالة تمبية طمباتيـ 

د الذي أعمف عنو خياليا غير مطابؽ لمواقع، كأف تعمف شركة النقؿ عدد الرحالت جميعا، أو أف يكوف العد
 التي تقدميا ثـ يتبّيف أّف الحافالت التي تممكيا يستحيؿ أف تغطي ىذا العدد مف الرحالت.

أّنو ال يشترط أف يكوف العوف االقتصادي عاجزا فعال  28/3ويمكف أف نستنتج مف نص المادة        
ّنما يكفي أف يظير أف قدراتو الحقيقية وقت صدور عف توفير  السمع والخدمات موضوع اإلشيار، وا 

اإلشيار ال تتناسب مع قدراتو التي أعمف عنيا وقت اإلشيار بغض النظر عف الوضع في المستقبؿ 
دة يكوف بالنظر إلى مخزوف السمع واإلمكانات الخدمية التي يجب تقديميا عا 28/3فالتقدير بحسب المادة 

مقارنة مع ضخامة اإلشيار، ومنو فالمقارنة بيف القدرات الفعمية والدعائية لمعوف االقتصادي يجب أف تتـ 
في ضوء الظروؼ العادية لمسوؽ، فإذا ما استجدت ظروؼ استثنائية غير مألوفة زادت مف الطمب عمى 

فترة التي حدّدىا في إشياره السمعة أو الخدمة وجعمت العوف االقتصادي يعجز عف تمبية الطمبات خالؿ ال
 فإّف اإلشيار ال يعّد مضخما في ىذه الحالة.

ما  3 /28وتجدر اإلشارة في ىذا المقاـ إلى  أّف اإلشيار المضخـ المنصوص عميو في المادة  
بما أّف ىذا األخير  28/1ىو إاّل صورة مف صور اإلشيار المفضي لمتضميؿ النصوص عميو في المادة 
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أو بيانات أو تشكيالت يمكف أف تؤدي إلى التضميؿ بتعريؼ منتوج أو خدمة أو  يتضمف تصريحات
بكميتو أو خصائصو، أّما اإلشيار المضخـ فيو التضميؿ في وفرة أو كمية المنتوج أو الخدمة التي يتعيد 

 صاحب اإلشيار بتقديميا.

نات في عالـ اليوـ في وفي األخير يمكف القوؿ بأّنو عمى الرغـ مف األىمية التي تحتميا اإلعال 
الترويج لممنتوجات والخدمات إاّل أّنو ال يمكف االستناد إلييا بصفة مطمقة كوسيمة لتنفيذ االلتزاـ باإلعالـ 
الممقى عمى عاتؽ المينيف ألّنيا ال تكوف مرفقة بالمنتوج عمى األغمفة المخصصة لذلؾ بحيث يرجع إلييا 

الوسـ، إضافة إلى ذلؾ فإّف المنتج يميؿ عادة إلى المبالغة في المستيمؾ عند الحاجة كما ىو الحاؿ في 
مما يفقد ىذه اإلشيارات طابع  ،إبراز محاسف منتجاتو وخدماتو دوف التطرؽ إلى عيوبيا ومخاطرىا

قدـ  لممستيمؾ الذي ييدؼ إلى تزويد ىذا األخير مالموضوعية الذي يعّد شرطا مف شروط اإلعالـ ال
النزيية التي تبصره بحقيقة العقد المراد إبرامو ومحمو دوف مبالغة أو تحريض أو  بالمعمومات الصادقة و

 . 1إغراء وىو ما يقتضي اإلفضاء بالخصائص االيجابية وكذا الجوانب السمبية إف وجدت

 الفرع الرابع: جريمة الممارسات التعاقدية التعسفية

قد يعتمد الميني إلى خداع المستيمؾ المقبؿ عمى التعاقد وذلؾ بعدـ إعالمو بشروط العقد قبؿ        
إبرامو فيتفاجأ بعد ذلؾ بشروط مكتوبة لـ يكف يعمـ بيا، أو أنو يطمعو عمى شروط تقمص مف حقو في 

في العقود بأنيا جريمة  اإلعالـ بالعناصر األساسية لمعقد، اعتبرىا المشرع شروطا تعسفية ووصؼ إيرادىا
سماىا جريمة الممارسات التعاقدية التعسفية، لذلؾ سوؼ يتـ التطرؽ إلى أركاف ىذه الجريمة بداية بالركف 

 (.ثانيا( ثـ الركف المادي والمعنوي )أوالالشرعي )

 الممارسات التعاقدية التعسفية أوال: الركن الشرعي لجريمة

 38المتعمؽ بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية في مادتو  02/ 04اعتبر القانوف رقـ         
منو جريمة مف قبؿ الميني الذي يفرضيا، كما أحالت  29إيراد الشروط المنصوص عمييا في المادة 

منو إلى  5فيما يخص الشروط التعسفية الواردة في المادة   06/306مف المرسـو التنفيذي رقـ  17المادة 

                                                           
جامعة قاصدي  مجمة دفاتر السياسة و القانوف، "،العقدي باإلعالم االلتزام خالل من المستيمك حمايةخديجي أحمد، " -1

 .28، ص2014جواف  ،11مرباح، ورقمة، العدد
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 29لتي تنص عمى أنو: "تعتبر... ممارسات تعاقدية تعسفية مخالفة ألحكاـ المواد... ا 38نص المادة 
 مف ىذا القانوف، ويعاقب عمييا بغرامة مف خمسيف ألؼ دينار إلى خمس مالييف دينار".

 الممارسات التعاقدية التعسفية ثانيا: الركن المادي والمعنوي لجريمة

مارسات التعاقدية التعسفية في الفعؿ المادي لمميني المتمثؿ في يتمثؿ الركف المادي لجريمة الم       
مف القانوف رقـ  291إيراد شروط في العقد لـ يعمـ بيا المستيمؾ مسبقا، ومنيا  تمؾ التي عددتيا المادة 

، باإلضافة إلى الشروط التي تقمص مف حؽ المستيمؾ في اإلعالـ بالعناصر السياسية لمعقود 02/04
مف نفس  5، وذلؾ طبقا لنص المادة 06/306مف المرسوـ التنفيذي رقـ  33و 2 2المادة المذكورة في

 المرسـو التي تنص عمى أنو: " تعتبر تعسفية البنود التي يقـو مف خالليا العوف االقتصادي بما يأتي :

                                                           
ئع ال سيما اعمى:" تعتبر بنودا وشروطا تعسفية في العقود بيف المستيمؾ و الب 02/04مف القانوف  29تنص المادة  -1

 :األخيرالبنود و الشروط التي تمنح ىذا 
 ؛امتيازات مماثمة معترؼ بيا لممستيمؾ أوامتيازات ال تقابميا حقوؽ و/ أوخذ حقوؽ و/أ -
 ؛أرادفرض التزامات فورية  ونيائية عمى المستيمؾ في العقود ، في حيف يتعاقد ىو بشروط يحققيا متى  -
 األساسية أو مميزات المنتوج المسمـ أو الخدمة المقدمة دوف موافقة المستيمؾ؛امتالؾ حؽ تعديؿ عناصر العقد  –
التفرد بحؽ تفسير شرط أو عدة شروط مف العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البث في مطابقة العممية التجارية لمشروط  -

 التعاقدية؛ 
 التزاـ المستيمؾ بتنفيذ التزاماتو دوف أف يمـز نفسو بيا؛ -
 ؽ المستيمؾ في فسخ العقد إذا أخؿ ىو بااللتزاـ أو عدة التزامات في ذمتو؛رفض ح -
 التفرد بتغيير أجاؿ تسميـ منتوج أو أجاؿ تنفيذ خدمة؛ -
 تيديد المستيمؾ بقطع العالقة التعاقدية لمجرد رفض المستيمؾ الخضوع لشروط جديدة غير متكافئة. -

عمى أنو" تعتبر عناصر أساسية يجب إدراجيا في العقود المبرمة بيف  06/306مف الرسـو التنفيذي رقـ  2تنص المادة  -2
المرتبطة بالحقوؽ الجوىرية لممستيمؾ والتي تتعمؽ باإلعالـ المسبؽ لممستيمؾ  العوف االقتصادي والمستيمؾ، العناصر

 خدمة ما بع البيع".ونزاىة وشفافية العمميات التجارية، أمف ومطابقة السمع و/أو الخدمات وكذا الضماف وال
 :أعاله أساسا بما يأتي 2عمى أنو :"تتعمؽ العناصر األساسية المذكورة في المادة  مف المرسـو السابؽ 3تنص المادة  -3

 ؛وطبيعتيا  خصوصيات السمع و/ أو الخدمات -
 ؛والتعريفات  األسعار -
 ؛كيفيات الدفع -
 ؛شروط التسميـ وآجالو -
 ؛عقوبات التأخير و/ أو التسميـ -
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 أعاله ... . 3و2تقميص العناصر األساسية لمعقود المذكورة في المادتيف  -
 فرض بنود لـ يكف المستيمؾ عمى عمـ بيا قبؿ إبراـ العقد"  -

أما الركف المعنوي ليذه الجريمة فيبقى مفترضا مما يجعميا جريمة مادية تقـو بمجرد مخالفة حكـ        
 القانوف بشأنيا.

 انيـــــــــــث الثـــــــــــــالمبح

 المــــــــــــاإلعع الجرائم الناجمة عن إخالل الميني بالتزامو بــقم 

إف قمع الجرائـ المتعمقة بحؽ المستيمؾ في اإلعالـ يتطمب بداية إثبات ىذه الجرائـ مف طرؼ        
المتعمؽ بحماية المستيمؾ وكذلؾ أحكاـ القانوف  09/03األعواف المؤىميف لذلؾ بمقتضى أحكاـ القانوف رقـ

تكب الجريمة إّما ودّيا أو المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، وبعد ذلؾ يتابع مر  04/02رقـ
 )المطمب الثاني(.ليوقع عميو الجزاء الذي قرره القانوف  )المطمب األول(قضائيا 

 مب األولـالمط

  وطرق متابعتيا المتعمقة بإخالل الميني بالتزامو باإلعالمجرائم الات ــــإثب 

مرتكب األفعاؿ التي تخؿ بالتزاـ الميني باإلعالـ، يجب إثبات  في حؽلقياـ المسؤولية الجزائية        
 (.الفرع الثاني( ثـ بياف طرؽ متابعتيا )الفرع األولىذه الجرائـ )

 الفرع األول: إثبات الجرائم المتعمقة بإخالل الميني بالتزامو باإلعالم

الجرائـ الماسة بحؽ المستيمؾ في اإلعالـ بعد التحري عنيا مف قبؿ األعواف المكمفيف  يتـ إثبات     
 (.ثانيا) تثبت ىذه الجرائـ(، الذيف يحرروف محاضر أوالبذلؾ )

                                                                                                                                                                                     

 ؛كيفية الضماف ومطابقة السمع و/ أو الخدمات -
 ؛شروط البنود التعاقدية -
 ؛شروط تسوية النزاعات -
 "إجراء فسخ العقد. -
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 أوال: التحري ومعاينة الجرائم الماسة بحق المستيمك في اإلعالم

المؤىميف لذلؾ الذيف حددىـ القانوف خوؿ القانوف ميمة التحري ومعاينة ىذه الجرائـ لألعواف       
المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية نجدىا  04/02مف القانوف  49وبالرجوع إلى المادة 

تنص عمى أنو: "في إطار تطبيؽ ىذا القانوف يؤىؿ لمقياـ بالتحقيقات ومعاينة مخالفات أحكامو الموظفوف 
 اآلتي ذكرىـ:

 1القضائية المنصوص عمييـ في قانوف اإلجراءات الجزائيةضباط و أعواف الشرطة  -
 المستخدموف المنتموف إلى األسالؾ الخاصة بالمراقبة التابعوف لإلدارة المكمفة بالتجارة. -
 األعواف المعنيوف التابعوف لمصالح اإلدارة الجبائية. -
وحسب   ،لمعينوف ليذا الغرض"عمى األقؿ ا 14أعواف اإلدارة المكمفة بالتجارة المرتبوف في الصنؼ  -

فإنو باإلضافة إلى ضباط الشرطة القضائية واألعواف اآلخريف  09/03مف القانوف رقـ  25المادة 
المرخص ليـ بموجب النصوص الخاصة بيـ يؤىؿ لمبحث ومعاينة مخالفات أحكاـ ىذا القانوف أعواف 

 قمع الغش التابعوف لموزارات المكمفة بحماية المستيمؾ.

ويجب عمى األعواف المذكوريف سابقا أف يفوضوا بالعمؿ وأف يؤّدوا اليميف، وأف يبّينوا وظيفتيـ وأف        
، أثناء دخوليـ إلى المحالت التجارية وأماكف السمع وتخزينيا والمكاتب والممحقات 2يقدموا تفويضيـ بالعمؿ

وسالمتو ومنيا الجرائـ التي تنتج  ، ومف أجؿ معاينة الجرائـ التي تمس بأمف المستيمؾ3أو فتح الطرود
عف إخالؿ الميني باإلعالـ فإف المشرع خّوؿ لألعواف المذكوريف سابقا في أي وقت وباستعماؿ أية 

 .4وسيمة، رقابة مطابقة المنتوجات بالنسبة لممتطمبات المميزة الخاصة بيا

اسطة سماع المتدخميف وتتـ الرقابة المنصوص عمييا سابقا عف طريؽ فحص الوثائؽ أو بو        
المعنييف، أو عف طريؽ المعاينات المباشرة بالعيف المجّردة أو بأجيزة القياس، وتتـ عند االقتضاء باقتطاع 

                                                           
مف  15يقصد بضباط الشرطة القضائية باإلضافة لرؤساء المجالس الشعبية البمدية، األشخاص الذيف حددتيـ المادة   -1

 الشرطة.ؾ وضباط ر قانوف اإلجراءات الجزائية كضباط الد
الفقرة الثانية والثالثة مف  49والمادة  التعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش 09/03مف القانوف رقـ  26أنظر المادة  -2

 .المتعمؽ بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية 04/02القانوف رقـ 
 .04/02مف القانوف رقـ  52المادة  -3
 .09/03مف القانوف رقـ  29المادة  -4



ترتيب الجزاء أثر لإلخالل بالتزام بإعالم املستهلك .......................الباب الثاني:...............................  

 

310 
 

، كما يمكف لألعواف المكمفيف بالرقابة وقمع الغش 1العينات بغرض إجراء التحاليؿ واالختبارات والتجارب
المالية أو المحاسبية، وكذا أية وسيمة مغناطيسية أو  فحص كؿ المستندات اإلدارية أو التجارية أو

معموماتية دوف أف يمنعوا مف ذلؾ بحجة السر الميني، كما يمكنيـ أف يشترطوا استالميا حيثما وجدت 
 .2والقياـ بحجزىا

، وليـ الحرية في 3كما يمكنيـ أيضا القياـ بحجز البضائع في إطار معاينتيـ لمجرائـ المرتكبة       
خوؿ نيارا أو ليال، بما في ذلؾ أياـ العطؿ إلى المحالت التجارية والمكاتب والممحقات، ومحالت الد

الشحف والتخزيف وبصفة عامة إلى أي مكاف باستثناء المحالت ذات االستعماؿ السكني التي يتـ الدخوؿ 
 .4نقؿ المنتوجاتإلييا طبقا ألحكاـ قانوف اإلجراءات الجزائية، كما يمارس األعواف مياميـ أثناء 

 ثانيا: تحرير المحاضر

 :الشروط الواجب توافرىا في محاضر إثبات الجرائم -1

يمـز القانوف األعواف المؤىميف لمتحري ومعاينة الجرائـ أثناء تأدية مياميـ وفي حالة ثبوت جريمة مف      
المنجزة وتبّيف فييا الوقائع ، تسجؿ فييا تواريخ و أماكف الرقابة 5بتدويف محاضر بالقياـ ىذه الجرائـ

 المعاينة والمخالفات المسجمة، وكذا العقوبات المتعمقة بيا.

باإلضافة إلى ذلؾ، تتضمف ىذه المحاضر ىوية وصفة األعواف الذيف قاموا بالرقابة، وكذا ىوية        
ؿ الوثائؽ أو ونسب ونشاط وعنواف المتدخؿ المعني بالرقابة، كما يمكف أف ترفؽ المحاضر السابقة بك

أف تحرر المحاضر وتوقع مف طرؼ األعواف  6يشترط القانوف والمستندات التي تستعمؿ كأداة إثبات، 
الذيف عاينوا المخالفة  بحضور المتدخؿ المعني الذي يجب عميو التوقيع عمييا وفي حالة تحريرىا في 

                                                           
 .04/02مف القانوف رقـ  50والمادة  09/03مف القانوف رقـ  30المادة  -1
 .09/03مف القانوف رقـ  33المادة  -2
 .04/02مف القانوف رقـ  51المادة   - 3
 .04/02مف القانوف رقـ  52، والمادة 09/03القانوف رقـ مف  34 المادة -4
 .04/02مف القانوف رقـ  56والمادة  09/03مف القانوف رقـ  31المادة  -5
 .04/02مف القانوف رقـ  57، والمادة 09/03/ مف القانوف رقـ 32المادة  -6
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تسجؿ في سجؿ التي المحاضر  غياب ىذا األخير أو في حالة رفضو التوقيع يجب أف يقيد ذلؾ في ىذه
 .1مخصص ليذا الغرض مرقـ ومؤشر عميو مف طرؼ رئيس المحكمة المختص إقميميا

 :حجّية المحاضر في إثبات الجرائم الماسة بحق المستيمك في اإلعالم-2

، فإف ىذه المحاضر ليست ليا حجية في 2مف قانوف اإلجراءات الجزائية 215نص المادة  حسب       
في مواد الجنح والتي تعتبرىا المادة السابقة مجرد استدالالت، سواء تعمقت بالتحقيؽ االبتدائي أو اإلثبات 

بجمع االستدالالت وكذا تمؾ المتعمقة بإثبات الجنح، وال تمـز المحكمة باألخذ بما جاء فييا، وأف ما 
يست إال عناصر إثبات تتضمنو مف اعترافات لممتيميف أو شيادة الشيود أو معاينات لمكاف الجريمة ل

 يستطيع الخصـو مناقشتيا وتفنيدىا دوف أف يمتزموا سموؾ الطعف بالتزوير.

سابقة الذكر نجدىا تنص في آخر فقرة عمى عبارة "... ما لـ  215ولكف بالرجوع إلى نص المادة        
حاضر في اإلثبات ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ..." وىذا يدؿ عمى أف الحكـ السابؽ بالنسبة لحجية الم

، وىو ما أقره المشرع فعال في القوانيف المتعمقة بحماية 3حكـ عاـ قد يرد عميو استثناء بحكـ القانوف
المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش، أو القانوف رقـ  09/03المستيمؾ، سواء تعمؽ األمر بالقانوف رقـ 

 رية.المتعمؽ بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجا 04/02

منو عمى أنو "... تكوف لممحاضر  31/4فقد نصت المادة  09/03فأّما بالنسبة لمقانوف رقـ        
المنصوص عمييا في الفقرات السابقة حجية قانونية حتى يثبت العكس"، وىو نفس المقتضى الذي كاف 

بأف:   15/02و المتعمؽ بالقواعد العامة لحماية المستيمؾ )الممغى( في مادت 89/02ينص عميو القانوف 
الفقرة األولى مف  15"المحاضر التي يحررىا الموظفوف واألعواف المؤىموف المذكوروف بنص المادة 

 .القانوف المذكور أعاله موثوؽ بيا، حتى يثبت العكس..."

                                                           
 .04/02مف القانوف رقـ  57والمادة  09/03مف القانوف رقـ  32/4المادة  -1
عمى أنو: " ال تعتبر  الجزائية اإلجراءاتتضمف قانوف الم ، مؤرخ،66/155رقـ  مراأل مف 215 حيث تنص المادة   -2

 ".المحاضر والتقارير المثبتة لمجنايات أو الجنح إال مجرد استدالالت مالـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ
مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف ، جامعة محمد خيضر  حق المستيمك في اإلعالم، ماني  عبد الحؽ، -3

 .214ص ،2009-2008بسكرة، السنة الجامعية 
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وحسب النصيف السابقيف تعتبر المعمومات الواردة في المحاضر السابقة صحيحة إلى غاية أف         
خؿ الذي حررت ضّده عكس ما جاء فييا واإلثبات في ىذه الحالة يكوف بالكتابة أو بشيادة يثبت المتد

 مف قانوف اإلجراءات الجزائية، فحجية المحاضر في ىذه الحالة بسيطة. 400الشيود طبقا لنص المادة 

 السابؽالقانوف لـ يأخذ بنفس القوة الثبوتية لممحاضر التي جاء بيا  ونفإ 04/02القانوف رقـ  وأما       
مف قانوف اإلجراءات  219إلى  214منو عمى أنو: "مع مراعاة أحكاـ المواد  58حيث نصت المادة 

مف ىذا القانوف تكوف لممحاضر وتقارير التحقيؽ حجية قانونية  57و  56الجزائية وكذا أحكاـ المادتيف 
ر المحررة مف طرؼ األعواف حتى يطعف فييا بالتزوير، وطبقا لممادة السابقة نستنتج أف لممحاض

  والموظفيف المؤىميف أثناء معاينتيـ لمجرائـ التي تمس بحؽ المستيمؾ في اإلعالـ، حجية قانونية قاطعة
فالقاضي ممـز باألخذ بما جاء فييا إال إذا طعف فييا بالتزوير   ال يمكف الطعف في صحتيا إال بالتزوير،

فيي تعتبر ذات حجية مطمقة وليست عمى سبيؿ االستدالؿ، وفي ذلؾ تعزيز لمحماية المقررة لممستيمؾ 
 فيما يتعمؽ بمتابعة الجرائـ التي تمس بحقو في اإلعالـ.

 ك في اإلعالمالفرع الثاني: طرق متابعة الجرائم المتعمقة بحق المستيم

منح المشرع لمطرؼ المتضرر مف الجرائـ التي تمس بحؽ المستيمؾ في اإلعالـ الّمجوء إلى طريؽ        
 (.ثانيا(، أو المجوء لمقضاء عف طريؽ تحريؾ الدعوى العمومية )أوالالمصالحة )

 أوال: طريق المصالحة

يمؾ أماـ القضاء وما ينتج عنيا مف تعطيؿ تفاديا لإلجراءات الطويمة والمعقدة التي يتبعيا المست      
فقد استحدثت التشريعات المتعمقة بحماية المستيمؾ نظاـ المصالحة بيف الميني  ،لممارسة النشاط

المتسبب في الجرائـ التي تمس بحؽ المستيمؾ في اإلعالـ وبيف ىذا األخير، والتي يترتب عنيا دفع 
 وقتا طويال كما تتطمبو المتابعة القضائية. غرامة مالية بطريقة سيمة وبسيطة ال تتطمب
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الصمح مع   1ويعتبر نظاـ المصالحة بذلؾ وسيمة فّعالة لقمع الجرائـ السابقة، ويقصد بالمصالحة        
المتيـ مقابؿ التنازؿ عف سمطة العقاب أو ىي تنازؿ الييئة االجتماعية عف حقيا في الدعوى الجزائية أو 

 غ الذي تـ عميو الصمح.وقؼ تنفيذىا مقابؿ المبم

المتعمؽ  04/02وقد نص المشرع الجزائري عمى نظاـ المصالحة بداية في ظؿ القانوف رقـ        
المتعمؽ  09/03بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، كما نص عميو في ظؿ أحكاـ القانوف رقـ 

 بحماية المستيمؾ وقمع الغش وأطمؽ عمييا مصطمح الصمح.

ف كاف المشرع قد استعمؿ مصطمح الصمح في المواد المدنية وفقا لنص المادة         مف التقنيف  459وا 
المدني التي تقضي بأف "الصمح عقد ينيي بو الطرفاف نزاعا قائما أو يتوقياف بو نزاعا محتمال، وذلؾ بأف 

حة في المسائؿ يتنازؿ كؿ منيما عمى وجو التبادؿ عف حّقو"، كما استعمؿ المشرع مصطمح المصال
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية كسبب مف أسباب انقضاء العمومية. 6/3الجزائية حسب نص المادة 

ولكف بالرجوع إلى المصطمحيف المذيف استعمميما المشرع فيما يتعمؽ بالصمح أو المصالحة فميما         
 التنازؿ عف سمطة العقاب. نفس المعنى والمتمثؿ في التصالح مع المتيـ مقابؿ دفع غرامة لقاء

، حيث يمكف المجوء إلييا في 04/02وقد حدد المشرع نطاؽ المصالحة في ظؿ القانوف رقـ        
جرائـ: عدـ اإلعالـ باألسعار، عدـ اإلعالـ بشروط البيع، ممارسة أسعار غير شرعية، دوف األخذ بيا 

التي تشمميا المصالحة في ظؿ القانوف رقـ  ، أما عف نطاؽ الجرائـ)أوال(في جريمة اإلشيار التضميمي 
فيمكف المجوء إلييا في جريمة مخالفة النظاـ القانوني لموسـ دوف جريمة خداع المستيمؾ بما أّف  09/03

 .)ثانيا( 2ىذه الجريمة األخيرة تطبؽ عمييا العقوبة السالبة لمحرية وىي مف موانع تطبيؽ إجراء المصالحة

 

 

                                                           
)دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة في التشريعات المسؤولية الجزائية عن الجرائم االقتصادية أنور محمد صدقي المساعدة،  -1

 .288، ص2006فرنسية وغيرىا(، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، األردنية والسورية والّمبنانية والمصرية وال
ال يمكف فرض غرامة الصمح إذا كانت المخالفة المسّجمة "عمى أنو:  09/03مف القانوف رقـ  87حيث تنص المادة  -2

 ".تعّرض صاحبيا إّما إلى عقوبة أخرى غير العقوبة المالية...
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 :04/02القانون رقم  لظ نطاق المصالحة في -1

إلجراء المصالحة جممة مف الشروط يجب توافرىا ومجموعة مف  04/02 رقـ حدد القانوف       
 اإلجراءات يجب إتباعيا حتى تُنتج المصالحة آثارىا القانونية.

 :شروط إجراء المصالحة-أ

 بالنسبة لمجية المكمفة بإجراء المصالحة -

منح القانوف لممدير الوالئي المكمؼ بالتجارة إجراء المصالحة بناء عمى المحضر الُمعد مف طرؼ      
األعواف المكمفيف بمعاينة الجرائـ، فيما يتعمؽ بجريمة عدـ اإلعالـ باألسعار، وجريمة عدـ اإلعالـ بشروط 

لجرائـ ال تتجاوز البيع، وجريمة ممارسة أسعار غير شرعية، ألف العقوبة المقررة ليذه ا
 .1دج(1000.000)

 بالنسبة لمرتكب الجريمة-

 أاّل يكوف مرتكب الجريمة في حالة العود.-

 .2دج3000.000أاّل تفوؽ العقوبة المقررة لمجريمة -

 إجراءات المصالحة-ب

يقدـ اقتراح المصالحة مف طرؼ األعواف المؤىميف لمعاينة الجرائـ، ويكوف اقتراح غرامة المصالحة        
، وفي حالة عدـ اقتراح المصالحة مف طرؼ الجية  في حدود العقوبة المالية المنصوص عمييا لمجـر

ؼ بالتجارة الذي بيده المختصة، يمكف لمعوف االقتصادي المخالؼ تقديـ طمب بيا لممدير الوالئي المكمّ 
 سمطة إصدار قرار المصالحة.

وبعد اقتراح المصالحة فإف العوف االقتصادي المخالؼ إما أف يقبميا أو يرفضيا، ففي حالة الرفض        
تحاؿ المحاضر التي تثبت الجرائـ عمى وكيؿ الجميورية مف أجؿ تحريؾ الدعوى العمومية، أما في حالة 

                                                           
 .04/02رقـ مف القانوف  2-60/1حسب المادة  -1
 .04/02مف القانوف رقـ  60/3حسب المادة   - 2
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مة المالية المفروضة فإف عمى العوف االقتصادي المخالؼ دفع ىذه الغرامة في أجؿ قبوؿ المصالحة والغرا
، أّما إذا قبؿ العوف االقتصادي 1( يوما ابتداًء مف تاريخ الموافقة عمى المصالحة45خمس و أربعيف )

ير غرامة أماـ المدىذه ال إجراء المصالحة ورفض قيمة الغرامة المقررة ليا فإف لو الحؽ في معارضة
 .2أياـ مف تاريخ تسميـ المحضر لصاحب المخالفة 8الوالئي المكمؼ بالتجارة في أجؿ ثمانية 

وفي ىذه الحالة يمكف لممدير الوالئي المكّمؼ بالتجارة تعديؿ قيمة غرامة المصالحة المقترحة مف        
المنصوص عمييا قانونا  طرؼ األعواف المؤىميف الذيف حّرروا المحاضر، ولكف في حدود العقوبات المالية

والتي تقابؿ الجرائـ المرتكبة، ويبقى األمر المتعمؽ بتعديؿ قيمة الغرامة في ىذه الحالة أمر جوازي بالنسبة 
، أما في حالة موافقة األشخاص المتابعيف عمى المصالحة، فإنيـ 3لممدير الوالئي المكمؼ بالتجارة

 .4تسبة% مف مبمغ الغرامة المح20يستفيدوف مف تخفيض 

 :آثار المصالحة-ج

فإف األثر المباشر إلجراء المصالحة ىو  04/02مف القانوف رقـ  61/05حسب نص المادة        
انقضاء الدعوى العمومية بوقؼ المتابعة القضائية ضد العوف االقتصادي المخالؼ، أما فيما يتعمؽ بآثار 

في طمب التعويض مف األضرار التي لحقتو يبقى ساريا  والمصالحة عمى المستيمؾ المضرور، فإف حق
 ألف المصالحة يترتب عمييا انقضاء الدعوى العمومية دوف الدعوى المدنية.

 :00/03نطاق المصالحة في ظل القانون  - 2

جممة مف الشروط  09/03أطمؽ المشرع عمى نظاـ المصالحة تسمية الصمح، وقد حدد القانوف رقـ      
 يجب أف تتوافر في الصمح حتى يعتد بو كوسيمة النقضاء الدعوى العمومية.

 

 
                                                           

 .السابؽمف القانوف  61/6المادة   -1
 .04/02مف القانوف رقـ  2-61/1المادة   -2
 القانوف.نفس مف  61/3المادة   -3
 .04/02مف القانوف رقـ  61/4لمادة ا  -4
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 :شروط إجراء الصمح -أ

ينة الجرائـ فرض مف القانوف سابؽ الذكر عمى أنو يمكف لألعواف المكمفيف بمعا 86نصت المادة        
 :1ىذه الغرامة ال يمكف توقيعيا في الحاالت اآلتية صمح عمى مرتكب المخالفة، إاّل أفغرامة ال

ّما تتعمؽ خالم تإذا كان - الفة المسجمة تعّرض صاحبيا، إّما إلى عقوبة أخرى غير العقوبة المالية وا 
 بتعويض ضرر مستّبب لألشخاص أو األمالؾ.

 المخالفات التي ال يطبؽ في إحداىا عمى األقؿ إجراء غرامة الصمح.في حالة تعدد  -

 في حالة العود. -

 :إجراءات الصمح-ب

مف القانوف رقـ  25بعد فرض غرامة الصمح مف قبؿ األعواف المنصوص عمييـ في المادة        
أياـ  7، تقوـ المصالح المكّمفة بحماية المستيمؾ وقمع الغش بإنذار المخالؼ في أجؿ سبعة 09/03

إقامتو ومكاف ار باالستالـ، يبّيف فيو محؿ عابتداًء مف تاريخ تحرير المحضر برسالة موصى عمييا مع إش
وتاريخ وسبب المخالفة ومراجع النصوص المطبقة، ومبمغ الغرامة المفروضة عميو وكذا آجاؿ وكيفيات 

، إال 3دج(200.000، ومع أف مبمغ غرامة الصمح في جريمة مخالفة النظاـ القانوني لموسـ ىو )2التسديد
نية الطعف في القرار الذي ُيحدد مبمغ إمكا 09/03أف المشرع لـ يمنح المخالؼ في ظؿ أحكاـ القانوف رقـ 

مح طبقا لنص المادة   منو. 91غرامة الصُّ

وقد فرض القانوف سابؽ الذكر عمى المخالؼ أف يدفع مبمغ غرامة الّصمح لدى قابض الضرائب        
دة ( يوما التي تمي تاريخ اإلنذار المذكور في الما30لمكاف إقامتو، أو مكاف المخالفة في أجؿ ثالثيف )

وبعد ذلؾ يعمـ قابض الضرائب المصالح المكمفة بحماية المستيمؾ وقمع الغش المعنية  ،سابقة الذكر 90
( أياـ مف تاريخ دفع الغرامة، كما يمتـز بإرساؿ جدوؿ إجمالي 10بحصوؿ الدفع في أجؿ عشرة )

مفة بحماية إلشعارات الدفع المستممة مف طرفو في األسبوع األوؿ مف كؿ شير إلى المصالح المك

                                                           
 .09/03مف القانوف رقـ  87المادة  -1
 .09/03مف القانوف رقـ  90المادة  -2
 مف نفس القانوف. 88المادة  -3
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المستيمؾ وقمع الغش وفي حالة عدـ استالـ اإلشعار في أجؿ خمسة وأربعيف يوما مف تاريخ وصوؿ 
اإلنذار إلى المخالؼ ترسؿ المصالح المكّمفة بحماية المستيمؾ وقمع الغش الممؼ إلى الجية القضائية 

 .1المختصة إقميميا مف أجؿ المتابعة القضائية لممتدخؿ المخالؼ

 :المصالحةآثار -ج

فإنو في حالة تسديد المخالؼ لغرامة الصمح في  09/03مف القانوف رقـ  93حسب نص المادة        
مف نفس القانوف فإف الدعوى العمومية  92اآلجاؿ المحّددة، وبالشروط المنصوص عمييا في المادة 

عف األضرار التي لحقتو تنقضي مع احتفاظ المستيمؾ بحقو في رفع الدعوى المدنية لممطالبة بالتعويض 
ضرار معنوية أو مادية أصابتو في جسده أو األمف جراء جريمة مخالفة النظاـ القانوني لموسـ سواء كانت 

 في مالو.

 ثانيا: الطريق القضائي

يقصد بالطريؽ القضائي في متابعة الجرائـ الماسة بحؽ المستيمؾ في اإلعالـ المجوء إلى المتابعة         
 القضائية لمطرؼ المخالؼ عف طريؽ تحريؾ الدعوى العمومية، ثـ إجراء التحقيؽ، فصدور الحكـ.

 :تحريك الدعوى العمومية-1

بحؽ المستيمؾ في اإلعالـ أي أنيا تقوـ عمى  تقوـ مسؤولية الميني الجزائية عند ارتكابو لفعؿ يمس      
أساس الخطأ، والخطأ في ىذه الحالة ىو مخالفة االلتزامات التي يفرضيا القانوف كعدـ االلتزاـ بإعالـ 
المستيمؾ بأسعار السمع والخدمات، أو عدـ إعالمو بشروط البيع، أو مخالفة النظاـ القانوني لموسـ، أو 

أو إلشيار تضميمي، وال فرؽ بيف الخطأ العمدي والخطأ الغير العمدي في  ممارستو ألسعار غير شرعية
 .ىذه الحالة

كما يمكف أف يكوف الخطأ إيجابيا أي بإتياف تصرؼ إيجابي مثؿ إعطاء مواصفات لمسمع المباعة        
ناع عف ال تطابؽ الحقيقة، كما قد يكوف الخطأ سمبيا أي باالمتناع عف فعؿ يفرضو القانوف مثؿ االمت

إعالـ المستيمؾ بأسعار السمع والخدمات مثال، ويترتب عمى الخطأ بالمعنى المتقدـ متابعة الميني 

                                                           
 المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش. 09/03مف القانوف رقـ  92المادة  -1
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المخالؼ مف أجؿ توقيع الجزاء الذي يفرضو القانوف، ويكوف ذلؾ عف طريؽ تحريؾ الدعوى العمومية أي 
يمؾ المضرور، باإلضافة إلى البدء في اإلجراءات أماـ القضاء، سواء مف طرؼ النيابة العامة، أو المست

 جمعيات حماية المستيمؾ.

 :النيابة العامة-أ

، وبما أف وكيؿ الجميورية ىو ممثؿ النيابة 1تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسـ المجتمع       
، وذلؾ بناء عمى 3، فمو االختصاص بتحريؾ الدعوى العمومية ومباشرتيا2العامة عمى مستوى المحكمة

المحاضر والشكاوى المرسمة إليو مف طرؼ أعواف الضبطية القضائية، أو المرسمة إليو مف قبؿ المدير 
بطمب كتابي مف أجؿ  4الوالئي لمتجارة الذي يقوـ بعد فحصيا بتبميغ الجيات القضائية المختصة بالتحقيؽ

عمى شكوى مصحوبة مباشرة إجراءات التحقيؽ مف طرؼ قاضي التحقيؽ الذي يمارس عممو أيضا بناًء 
مف تقنيف اإلجراءات الجزائية، أما  73و  67بادعاء مدني ضمف الشروط المنصوص عمييا في المادتيف 

 مف نفس القانوف. 57في حالة التمبس، فإف قاضي التحقيؽ يباشر عممو بموجب المادة 

 :شكوى المستيمك المصحوبة بادعاء مدني -ب

ريمة التي يرتكبيا الميني  المتدخؿ والتي تمس بحقو في يجوز لممستيمؾ المتضرر مف الج       
مف تقنيف اإلجراءات الجزائية، كما  01/02اإلعالـ، أف يّدعي أماـ قاضي التحقيؽ طبقا لنص المادة 

يجوز لو تقديـ شكواه إلى أعواف الضبطية القضائية عمى مستوى اإلدارة المختصة سواء مديرية التجارة 

                                                           
 اإلجراءات الجزائية. تقنيفالمتضمف  155- 66مف األمر رقـ  29مادة ال -1
عمى أنو:"يمثؿ وكيؿ الجميورية النائب العاـ لدى المحكمة بنفسو أو  اإلجراءات الجزائية تقنيفمف  35المادة تنص  -2

 .بواسطة أحد مساعديو وىو يباشر الدعوى العمومية في دائرة المحكمة التي بيا مقر عممو"
اإلجراءات الجزائية: "فإف االختصاص المحمي لوكيؿ الجميورية يتحدد بمكاف وقوع الجريمة  تقنيفمف  37حسب المادة  -3
بمحؿ إقامة أحد األشخاص المشتبو في مساىمتيـ فييا أو بالمكاف الذي تـ في دائرتو القبض عمى أحد ىؤالء األشخاص  وأ

 ."حتى ولو حصؿ ىذا القبض لسبب آخر...
إذا تبيف مف "متعمؽ برقابة الجودة وقمع الغش عمى أنو: ال 90/39رقـ  مف المرسـو التنفيذي 31حيث تنص المادة  -4
المحّررة ... أف الخدمة والمنتوج غير مطابقيف لممواصفات القانونية والتنظيمية، تكّوف المصمحة المختصة برقابة لمحاضر ا

 ."الجودة وقمع الغش، ممفا يشتمؿ عمى جميع الوثائؽ والمالحظات التي تفيد الجية القضائية المختصة
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المكمفة بحماية المستيمؾ وقمع الغش الذيف يتمقوف الشكاوى ويبمغونيا إلى وكيؿ  الوالئية، أو اإلدارة
 .1الجميورية مف أجؿ استكماؿ إجراءات المتابعة القضائية

أما إذا تمت المصالحة حسب اإلجراءات سابقة الذكر فإف الدعوى العمومية تنقضي، ولكف        
جراء الضرر الذي أصابو مف الجريمة المرتكبة وذلؾ المستيمؾ يحتفظ بحقو في الحصوؿ عمى التعويض 

 أماـ المحكمة المدنية. اهبرفع دعو 

 :تحريك الدعوى العمومية من قبل جمعيات حماية المستيمك -ج

تعزيزا لمحماية التي يقررىا القانوف لممستيمؾ في مواجية الجرائـ التي يرتكبيا الميني المتدخؿ في        
لالستيالؾ، فقد أجاز المشرع لجمعيات حماية المستيمؾ رفع دعاوى أماـ المحاكـ عممية عرض المنتوج 

كما أجاز المشرع ليذه الجمعيات  ،2الجزائية ضد كؿ عوف اقتصادي ارتكب فعال يعاقب عميو القانوف
 .3لضرر الناجـ عف الجرائـ المرتكبةاالتأسيس كطرؼ مدني في الدعاوى لمحصوؿ عمى تعويض 

 :راءات التحقيقالقيام بإج -2

بما أف الجرائـ الماسة بحقوؽ المستيمؾ في اإلعالـ ُتكّيؼ عمى أنيا جنح فإف إجراء التحقيؽ في          
مف تقنيف اإلجراءات الجزائية، ما لـ ينص عميو بموجب  66مواد الجنح أمر اختياري طبقا لنص المادة 

ذا طمبو وكيؿ الجميورية فإف قاضي التحقي ؽ ممـز باتخاذ كؿ اإلجراءات التي مف نصوص خاصة، وا 
 شأنيا الكشؼ عف الجريمة.

ويباشر قاضي التحقيؽ ميامو بالتحري عف أدلة االتياـ وأدلة النفي، واستجواب المتيـ وسماع        
عند نياية التحقيؽ بأف الوقائع ال إذا رأى  الشيود، كما لو الحؽ في االنتقاؿ إلى المعاينة والتفتيش، و

مف  163تشكؿ جنحا، أو أنو ال توجد دالئؿ كافية إلدانة المتيـ يصدر أمًرا بأّنو ال وجو لممتابعة )المادة 

                                                           
شر ضباط الشرطة القضائية السمطات الموضحة في مف تقنيف اإلجراءات الجزائية  عمى أنو:"يبا 17تنص  المادة  -1

 ويتمقوف الشكاوي و البالغات و يقوموف بجمع االستدالالت و إجراء التحقيقات االبتدائية...". ،13-12المادتيف 
 المتعمؽ بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية. 04/02مف القانوف رقـ  65/1المادة  -2
 المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش. 09/03مف القانوف  22والمادة  04/02رقـ  مف القانوف 65/2المادة  -3
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تقنيف اإلجراءات الجزائية(، أما إذا رأى أف الوقائع تكوف جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة عمى 
 مف تقنيف اإلجراءات الجزائية(. 164ت المحاكمة )المادة مستوى قسـ الجنح إلتباع إجراءا

 :إجراءات المحاكمة -3

تختص بالنظر في الجنح الماسة بحؽ المستيمؾ في اإلعالـ محكمة محؿ الجريمة أو محؿ إقامة        
 مف تقنيف اإلجراءات الجزائية   329أحد المتيميف أو شركائيـ أو محؿ القبض عمييـ طبقا لنص المادة 

حيث تنظر المحكمة المطروح أماميا النزاع في جميع الدفوع التي يبدييا المتيـ دفاعا عف نفسو )المادة 
مف التقنيف السابؽ(، وليا الحؽ في مناقشة أدلة اإلثبات مف المحاضر والتقارير التي تثبت الجنح  330

حؽ المستيمؾ في اإلعالـ، التي تحرر ، إاّل أنو في الجرائـ المتعمقة ب1والتي تأخذ بيا عمى سبيؿ االستدالؿ
بشأنيا محاضر حسب األشكاؿ القانونية، فإنيا تعتبر ممزمة لمقاضي في ىذه الحالة، إاّل إذا قاـ الدليؿ 

 .3، أو ُطعف فييا بالتزوير2عمى عكسيا

ذا ما انتيى التحقيؽ بالجمسة سمعت أقواؿ المدعي المدني في مطالبتو وطمبات النيابة العامة         وا 
مف التقنيف السابؽ(، بعد ذلؾ  353ودفاع المتيـ، وأقواؿ المسؤوؿ بالحقوؽ المدنية عند االقتضاء )المادة 

اعد المحكمة كاتب ضبط تشكؿ جمسة الفصؿ في الحكـ مف قاض فرد وممثؿ عف النيابة العامة ويس
مف تقنيف اإلجراءات الجزائية(، ويقوـ رئيس الجمسة بإصدار الحكـ في جمسة عمنية سواء  340)المادة 

كانت الجمسة التي سمعت فييا المرافعات، أو جمسة أخرى تعقد بتاريخ الحؽ مع إعالـ طرفي الدعوى 
الحكـ مف حضور األطراؼ أو غيابيـ )المادة بالتاريخ الذي ينطؽ فيو بالحكـ، مع التحقؽ أثناء النطؽ ب

 مف تقنيف اإلجراءات الجزائية(. 355

 

 

                                                           
ال تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة لمجنايات والجنح إاّل مجرد استدالالت مف تقنيف اإلجراءات الجزائية: " 215المادة  -1

 ."ما لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ
 المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش. 09/03مف القانوف رقـ  31المادة  -2
 المتعمؽ بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية. 04/02مف القانوف رقـ  58لمادة ا -3
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 لمطمب الثاني ا

 الماسة بحق المستيمك في اإلعالمالجرائم الجزاء المطبق عمى 

في إطار مقتضيات الحماية القانونية لممستيمؾ فقد شّدد المشرع عمى الميني الذي ارتكب جرائـ        
مؾ في اإلعالـ، كانعداـ الوسـ في المنتوجات والخدمات أو عدـ تالـؤ الوسـ مع تمس بحؽ المستي

( وآخر جنائي        الفرع األولالخصائص األساسية لممنتوج أو الخدمة، ففرض عميو جزاًء إداريا )
 (.الثاني الفرع)

 الفرع األول: الجــــــــــــــــزاء اإلداري

تحت عنواف التدابير التحفظية ومبدأ االحتياط، مّما  09/03ورد الجزاء اإلداري في القانوف رقـ        
يعني أّف المشرع قد كرس ىذا الجزاء أصال مف أجؿ الوقاية مف المخاطر التي تمحؽ بالمستيمؾ مف جراء 

 األفعاؿ التي يرتكبيا المينيوف طيمة عممية عرض المنتوج لالستيالؾ.

لذلؾ فاليدؼ مف الجزاء اإلداري ىو الوقاية مف المخاطر التي تيدد صحة المستيمؾ ومصالحو         
فقياـ الميني بعرض منتوجات لالستيالؾ ال تحمؿ وسما، تكوف في غالب األحياف خطيرة لصحة ىذا 

ييس التي األخير وييدؼ الميني مف ورائيا إلى إخفاء بعض المكونات فييا والتي ال تتماشى مع المقا
 .1يجب أف تتوافر عمييا

ويتنوع الجزاء اإلداري المطبؽ عمى الميني بتنوع الجرائـ التي يرتكبيا بداية بجريمة مخالفة النظاـ        
وأخيرا ، (ثانيا( ثـ جريمتي اإلشيار غير المشروع وممارسة أسعار غير شرعية )أوالالقانوني لموسـ )

(، أّما جريمة خداع المستيمؾ فمـ ثالثااإلعالـ بشروط البيع ) جريمتي عدـ اإلعالـ باألسعار وعدـ
 يخضعيا المشرع لمجزاء اإلداري ورتب ليا جزاًء جنائيا فقط.

 

 

                                                           
 .341مرجع سابؽ، ص، االلتزام باإلعالم في العقود حامؽ ذىبية، -1
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 أوال: الجزاء اإلداري لجريمة مخالفة النظام القانوني لموسم

مف نفس  25فإف األعواف المذكوريف في المادة  09/03مف القانوف رقـ  53طبقا لنص المادة        
القانوف والمكّمفوف بالبحث والتحري عف الجرائـ التي تمس بأمف و صحة المستيمؾ ليـ الحؽ في اتخاذ 

ذا كانت كافة التدابير التحفظية قصد حماية المستيمؾ وصحتو وسالمتو ومصالحو في حاؿ ما إ
المنتوجات المعروضة لالستيالؾ ال تتوافر عمى شروط الوسـ التي يتطمبيا القانوف، وتتمثؿ التدابير التي 
يتخذىا األعواف المذكوروف في: رفض دخوؿ المنتوج المستورد، إيداع المنتوج، حجز المنتوج، السحب 

 المؤقت أو النيائي لممنتوجات، التوقيؼ المؤقت لنشاط المؤسسة.

 :رفض دخول المنتوج المستورد في حال مخالفتو لمنظام القانوني لموسم -1

يكوف ىذا الرفض إّما مؤقتا عند الحدود في حالة الشؾ في عدـ مطابقة المنتوج المعني بيدؼ إجراء      
تحريات دقيقة أو لضبط مطابقتو، كما يكوف الرفض لدخوؿ المنتوج نيائيا في حالة إثبات عدـ مطابقتو 

 .1عاينة المباشرة، أو بعد إجراء التحريات المدققةبالم

 :إيداع المنتوج المخالف لمنظام القانوني لموسم -2

ويتمثؿ اإليداع في وقؼ منتوج معروض لالستيالؾ ثبت بعد المعاينة المباشرة أنو غير مطابؽ        
اع قصد مطابقة المنتوج المشتبو وذلؾ بقرار مف اإلدارة المكمفة بحماية المستيمؾ وقمع الغش، ويتقرر اإليد

فيو مف طرؼ المتدخؿ المعني، وفي حالة ضبط المطابقة يرفع اإليداع مف طرؼ الجية التي قررتو في 
 .2البداية

 :حجز المنتوج إذا كان مخالفا لمنظام القانوني لموسم -3

في حاؿ عدـ إمكانية ضبط المنتوج المخالؼ لمنظاـ القانوني لموسـ، أو إذا رفض المتدخؿ المعني        
إجراء عممية ضبط المنتوج لمقتضيات الوسـ القانونية، يتـ حجزه وكذلؾ الحاؿ إذا ثبت أف ىذا المنتوج 

 األخيرة.في فقرتيا  59غير مطابؽ لممواصفات الفنية والقانونية طبقا لنص المادة 

                                                           
 .09/03مف القانوف رقـ  54المادة -1
 بحماية المستيمؾ وقمع الغش.المتعمؽ  09/03مف القانوف رقـ  55المادة  -2
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ويقوـ بعممية الحجز األعواف المكمفوف بالرقابة وقمع الغش، ويحرروف محاضر بذلؾ، وتشمع        
ذا كاف المنتوج المحجوز صالح 1المنتوجات المشتبو فييا، وتوضع تحت حراسة المتدخؿ المعني ، وا 

رسالو إلى ىيئة ذات منفعة لالستيالؾ رغـ عدـ مطابقتو فإف المتدخؿ المعني ممـز بتغيير اتجاىو وذلؾ بإ
   . 2عامة الستعمالو في غرض مباشر وشرعي

أّما إذا كاف المنتوج المحجوز غير قابؿ لالستيالؾ ويشكؿ خطرا عمى صحة وسالمة المستيمؾ        
فيصدر بشأنو قرار مف اإلدارة المكمفة بحماية المستيمؾ وقمع الغش أو الجية القضائية المختصة بإتالفو 

الذيف يحرروف محضر اإلتالؼ  25لؾ مف طرؼ المتدخؿ بحضور األعواف المذكوريف في المادة ويتـ ذ
 .3ويوقّعوف عميو مع المتدخؿ المعني

 :التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسة -4

يمكف لممصالح المكمفة بحماية المستيمؾ وقمع الغش أف توقؼ النشاط الذي تمارسو بصفة مؤقتة        
ومف بيف ىذه القواعد االلتزاـ  09/03لممؤسسة التي يثبت عدـ مراعاتيا لمقواعد التي يفرضيا القانوف 

توقيؼ عف ممارسة باألشكاؿ التي يحددىا القانوف في وسـ المنتوجات مف سمع وخدمات، ويستمر ال
 .4النشاط إلى حيف إزالة كؿ األسباب التي أدت إلى اتخاذ ىذا التدبير

 :سحب المنتوج من التداول -5

والسحب قد يكوف مؤقتا أو نيائيا، ويتمثؿ السحب المؤقت لممنتوج في منع وضع كؿ منتوج        
ار نتائج التحريات المعمقة السيما لالستيالؾ أينما وجد عند االشتباه في عدـ مطابقتو، وذلؾ في انتظ

( أياـ عمؿ، والتي 7نتائج التحاليؿ أو االختبارات أو التجارب وفي حالة لـ تجر التحريات في أجؿ سبعة )
  يمكف تمديدىا في الحالة التي تتطمب فييا الشروط التقنية لمرقابة والتحاليؿ أو االختبارات والتجارب ذلؾ

لمنظاـ القانوني لموسـ، يرفع فورا تدبير السحب المؤقت، وفي حاؿ ثبوت عدـ و إذا لـ يثبت عدـ مطابقتو 
                                                           

 09/03المعدؿ والمتمـ لمقانوف  18/09مكرر مف القانوف رقـ 61وتضيؼ المادة  09/03مف القانوف رقـ  61المادة  -1
 أنو يمكف أف يجري الحجز والسحب المؤقت عمى المنتوجات المشتبية بالتقميد.

 القانوف.نفس  مف  58المادة  -2
 .09/03قـ مف القانوف ر  64المادة  -3
 .09/03مف القانوف رقـ  65المادة  -4
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مطابقتو لألشكاؿ القانونية لموسـ يعمف عف حجز المنتوج المسحوب مع اإلعالـ الفوري لوكيؿ الجميورية 
، ويشمع المنتوج المشتبو بو والمخالؼ لمنظاـ القانوني لموسـ، ويوضع تحت حراسة 1ويحّرر محضر بذلؾ

 .3، تحت طائمة العقاب الجزائي في حالة التصرؼ فيو بالبيع2المتدخؿ المعني

 :اإلعذار بإزالة سبب عدم مطابقة المنتوج لمنظام القانوني لموسم -6

ُيعذر الميني المخالؼ في حالة عدـ مطابقة المنتوج باتخاذ التدابير المالئمة مف أجؿ إزالة عدـ        
المطابقة لمنظاـ الذي يقتضيو القانوف في الوسـ، وفي حالة عدـ إمكانية مطابقة المنتوج لمقواعد واألعراؼ 

المطابقة السابقة، يتـ حجز المنتوج  المعموؿ بيا قانونا أو في حالة رفض الميني المخالؼ إجراء عممية
 .4مف أجؿ تغيير وجيتو أو إتالفو دوف اإلخالؿ بالمتابعة الجزائية التي يقررىا القانوف

 ثانيا: الجزاء اإلداري المتعمق بجريمتي اإلشيار غير المشروع وممارسة أسعار غير شرعية

تمثؿ في حجز المنتوجات والغمؽ اإلداري لقد رتب المشرع لمجريمتيف السابقتيف جزاءات إدارية ت       
 لممحؿ التجاري.

 :حجز المنتوجات -1

المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية  04/02مف القانوف رقـ  39طبقا لنص المادة        
يمكف تطبيؽ الجزاء اإلداري المتمثؿ في الحجز عمى البضائع، كما يمكف حجز العتاد والتجييزات التي 

جريمتي اإلشيار غير استعممت في ارتكاب الجريمة بشرط مراعاة حقوؽ الغير حسف النية فيما يتعمؽ ب
المشروع وممارسة أسعار غير شرعية وعند القياـ بالحجز يحرر محضر الحجز بجرد لألشياء المحجوزة 
ويكوف الحجز إّما عينيا أو اعتباريا، فالحجز العيني يتمثؿ في الحجز المادي لمسمع، بينما الحجز 

 .5تقديميا لسبب مااالعتباري يعني كؿ حجز يتعمؽ بسمع ال يمكف لمرتكب المخالفة 

                                                           
 .09/03مف القانوف رقـ  59المادة  -1
 .السابؽمف القانوف  60المادة  -2
 .09/03مف القانوف رقـ  79المادة  -3
 .09/03مف القانوف رقـ  57والمادة  56المادة  -4
 المتعمؽ بالممارسات التجارية. 04/02مف القانوف رقـ  40المادة  -5
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وفي حالة الحجز العيني ُيكّمؼ مرتكب المخالفة بحراسة المواد المحجوزة إذا كاف يممؾ محالت        
لمتخزيف حيث تشمع ىذه المواد بالشمع األحمر مف طرؼ األعواف المؤىميف وتوضع تحت حراسة مرتكب 

ؼ لمحالت التخزيف يخوؿ الموظفوف ، أّما في حالة عدـ امتالؾ العوف االقتصادي المخال1المخالفة
المؤىموف حراسة الحجز إلى إدارة أمالؾ الدولة التي تقوـ بتخزيف المواد المحجوزة في أي مكاف تختاره 
ليذا الغرض، وتكوف المواد المحجوزة تحت مسؤولية حارس الحجز إلى غاية صدور قرار العدالة، وتكوف 

 . 2المخالفة التكاليؼ المرتبطة بالحجز عمى عاتؽ مرتكب

أّما في حالة الحجز االعتباري فإف قيمة المواد المحجوزة تحدد عمى أساس سعر البيع المطّبؽ مف        
طرؼ مرتكب المخالفة، أو بالرجوع إلى سعر السوؽ ويدفع المبمغ الناتج عف بيع السمع موضوع الحجز 

 يمكف لمرتكب المخالفة تقديـ المواد االعتباري إلى الخزينة العمومية، ويطبؽ نفس اإلجراء عندما ال
 .3المحجوزة الموضوعة تحت حراستو

ذا كاف الحجز عمى سمع سريعة التمؼ أو تقتضي ذلؾ حالة السوؽ أو ظروؼ خاّصة، يمكف         وا 
لموالي المختص إقميميا بناًء عمى اقتراح مف المدير الوالئي المكمؼ بالتجارة، أف يقرر دوف المرور 

القضائية المسبقة البيع الفوري مف طرؼ محافظ البيع بالمزاد لممواد المحجوزة، ويودع مبمغ  باإلجراءات
البيع لدى أميف الخزينة لموالية إلى غاية صدور قرار العدالة، أو تحّوؿ مجانا إلى الييئات والمؤسسات 

لمخالفة بحضور ذات الطابع االجتماعي أو اإلنساني، وعند االقتضاء يتـ إتالفيا مف قبؿ مرتكب ا
، وفي حالة صدور قرار قضائي برفع اليد عمى الحجز تعاد الّسمع 4المصالح المؤىمة وتحت مراقبتيا

 .المحجوزة إلى صاحبيا، وتتحمؿ الدولة التكاليؼ المرتبطة بالحجز

ذا كانت السمع محؿ الحجز قد تـ بيعيا أو التنازؿ عنيا مّجانا أو إتالفيا طبقا لممادة          مف  40وا 
فإّنو يمكف لمعوف االقتصادي المطالبة بالتعويض عف قيمة ىذه السمع، عمى  04/02أحكاـ القانوف رقـ 

                                                           
 .04/02مف القانوف  41المادة  -1
 .04/02مف القانوف رقـ  2-41/1المادة  -2
 .القانوف نفس مف 42المادة  -3
 .04/02مف القانوف رقـ  43المادة  -4
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كما يجوز لو المطالبة بالتعويض عف الضرر  ،أساس سعر البيع المطبؽ مف طرؼ صاحبيا أثناء الحجز
 .1الذي لحقو مف الدولة

 :الغمق اإلداري لممحل التجاري-2

نص المشرع عمى الغمؽ اإلداري لممحؿ التجاري كجزاء إداري في حالة ارتكاب العوف االقتصادي        
لجريمة اإلشيار غير المشروع أو جريمة ممارسة أسعار غير شرعية المتيف تمساف بحؽ المستيمؾ في 

لمختص ، ويكوف ذلؾ مف اختصاص الوالي ا04/02مف القانوف  40اإلعالـ، وذلؾ في نص المادة 
يوما، ويكوف ىذا القرار محؿ  30إقميميا بناء عمى اقتراح مف المدير الوالئي لمتجارة، وذلؾ لمدة ال تتجاوز 

طعف أماـ الجيات القضائية المختصة، وفي حالة إلغاء قرار الغمؽ، يمكف لمعوف االقتصادي المتضرر 
 المطالبة بالتعويض.

 الجرائم الماسة بحق المستيمك في اإلعالمالفرع الثاني: الجزاء الجنائي المطبق عمى 

يتنوع الجزاء الذي أقره المشرع الجزائري لمجرائـ التي تمس بحؽ المستيمؾ في اإلعالـ بتنوع ىذه          
المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش  09/03القانوف رقـ  بيفالجرائـ، وقد توزع تحديد ىذا الجزاء 

بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية وقانوف العقوبات، والذي يتراوح المتعمؽ  04/02والقانوف رقـ 
 (.ثانيا(، والعقوبات التكميمية ) أوالبيف العقوبات األصمية )

  أوال: العقوبات األصمية

، وتكيؼ 2العقوبات األصمية ىي تمؾ التي يجوز الحكـ بيا دوف أف تقترف بيا أية عقوبة أخرى       
ف إمف قانوف العقوبات ف 5تمس بحؽ المستيمؾ في اإلعالـ عمى أنيا جنح، وحسب المادة  الجرائـ التي

سنوات، والغرامة المالية التي  5العقوبات األصمية  في مواد الجنح ىي الحبس الذي يتجاوز شيريف إلى 
جرائـ دج، وقد أعتمد المشرع الجزائري في الجرائـ االقتصادية بصفة عامة ومنيا ال20.000تتجاوز 

 الماسة بحؽ المستيمؾ في اإلعالـ عمى الغرامات المالية كأصؿ والحبس كاستثناء.

                                                           
 .السابؽمف القانوف  45المادة  - 1

 .العقوباتالمتضمف قانوف  66/156مر رقـ األ مف 4/1المادة  - 2
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 الغرامات المالية: -1

ما أف ارتكاب بحقؽ الردع الذي يسعى إليو المشرع، و يإف المجوء إلى عقوبة الغرامات المالية        
الـ يكوف بدافع تحقيؽ الربح مف قبؿ الجرائـ االقتصادية ومنيا الجرائـ المتعمقة بحؽ المستيمؾ في اإلع

 المينييف، فإف ىذه العقوبة تمس بالجانب المالي ليـ مما يجعميا عقوبة رادعة.

 :لوسمااللتزام  باإلعالم عن طريق ا  الغرامة المالية المقررة لجريمة مخالفة -أ

مف القانوف  78نص المادة في نص المشرع عمى عقوبة جنحة مخالفة النظاـ القانوني لموسـ        
دج( 100.000المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش التي تنص عمى أنو: " يعاقب بغرامة مف ) 09/03
مف  18و 17دج كؿ مف يخالؼ إلزامية وسـ المنتوج المنصوص عمييا في المادتيف(  1.000.000)إلى 

 ىذا القانوف".

وقد نص المشرع كذلؾ عمى العقوبة في حالة العود التي تتضمف مضاعفة الغرامة السابقة طبقا        
 مف القانوف السابؽ. 85لنص المادة 

 :الغرامة المالية المقررة لجريمة عدم إعالم المستيمك باألسعار -ب

مف القانوف  31ى المادة نص المشرع عمى العقوبة المقررة لجنحة عدـ اإلعالـ باألسعار بمقتض       
دج( 100.000دج( إلى مائة ألؼ دينار )5.000بغرامة مالية مف خمسة أالؼ دينار جزائري ) 04/02

وتضاعؼ ىذه الغرامة إذا كاف الميني مرتكب الجريمة في حالة العود، ويعتبر ىذا األخير في حالة العود 
مف نفس  47مف سنة طبقا لنص المادة إذا ارتكب مخالفة أخرى رغـ صدور عقوبة في حقو منذ أقؿ 

التي تنص عمى أنو:"  3مكرر 54تقنيف العقوبات طبقا لنص المادة في القانوف، وىذا يخالؼ أحكاـ العود 
سنوات التالية لقضاء العقوبة  5إذا سبؽ الحكـ نيائيا عمى شخص طبيعي مف أجؿ جنحة وارتكب خالؿ 

قواعد العود فإف الحد األقصى لعقوبة الحبس والغرامة  السابقة نفس الجنحة أو جنحة مماثمة بمفيوـ
 المقررة ليذه الجنحة ترفع وجوبا إلى الضعؼ".

وتقنيف العقوبات يكمف في المدة التي  04/02وبالتالي فاالختالؼ في حالة العود بيف القانوف        
سنوات في 5ىذه المدة بػ ترتكب فييا الجريمة مرة أخرى حتى يعتبر الجاني في حالة العود، حيث تقدر 

 .04/02ظؿ تقنيف العقوبات وتقمص إلى سنة واحدة في ظؿ القانوف 
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 الغرامة المالية المقررة لجريمة عدم اإلعالم بشروط البيع:  -ج

مف القانوف رقـ  32نص المشرع عمى العقوبة المقررة لجريمة عدـ اإلعالـ بشروط البيع في المادة        
دج 100.000دج إلى مائة ألؼ دينار 10.000ة الغرامة فييا مف عشرة أالؼ ، وتتراوح قيم04/02

مف نفس القانوف التي سبقت اإلشارة  47وتضاعؼ قيمة ىذه الغرامة في حالة العود طبقا لنص المادة 
 إلييا.

 الغرامة المالية المقررة لجريمة اإلشيار غير المشروع: -د

تصنؼ ضمف الممارسات التجارية غير النزيية، وتتراوح يعتبر اإلشيار غير المشروع جنحة        
دج إلى 50.000مف خمسيف ألؼ   04/02مف القانوف رقـ  38الغرامة المالية المقررة ليا حسب المادة 

 دج، وتضاعؼ ىذه العقوبة في حالة العود.5.000.000خمسة مالييف دينار 

 رعية:الغرامة المالية المقررة لجريمة ممارسة أسعار غير ش -ه

تتراوح الغرامة المالية المقررة كعقوبة لجنحة ممارسة أسعار غير شرعية مف عشروف ألؼ        
دج، وعمى غرار الجرائـ السابقة تضاعؼ ىذه العقوبة 200.000دج إلى مائتي ألؼ دينار20.000دينار

  في حالة العود.

 فية:الغرامة المالية المقررة لجريمة الممارسات التعاقدية التعس -و

عند تضميف العقد  04/02يتمثؿ الجزاء الجنائي الذي رتبو المشرع في ظؿ أحكاـ القانوف رقـ        
شروطا تعسفية في الغرامة المالية، كعقوبة أصمية تتراوح مف خمسيف ألؼ دينار إلى خمسة مالييف 

مف  47ة مف نفس القانوف، كما نصت الماد 38دج( حسب المادة  5.000.000دج إلى  50.000)
 ذات القانوف عمى أف ىذه العقوبة تتضاعؼ في حالة العود.

 الغرامة المالية المقررة لجريمة الخداع:  -ي

مف  68أحاؿ المشرع فيما يتعمؽ بعقوبة جريمة خداع أو محاولة خداع المستيمؾ بمقتضى المادة        
مف قانوف العقوبات التي  429المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش عمى المادة  09/03القانوف رقـ 

 لى عقوبة الحبس.دج باإلضافة إ20.000إلى  2000تنص عمى قيمة الغرامة ليذه الجريمة و المقدرة ب 
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 عقوبة الحبس: -2

إلى جانب الغرامة المالية التي تتراوح مف شيريف إلى  الخداعلجريمة  قرر المشرع عقوبة الحبس         
 5العقوبة و رفعيا إلى ىذه  مفمف تقنيف العقوبات، كما شّدد  429ثالث سنوات  طبقا لنص المادة 

مف القانوف  69دج بمقتضى المادة  500.000إلى سنوات سجنا باإلضافة إلى رفع عقوبة الغرامة 
 إذا كاف الخداع أو محاولة الخداع، قد ارتكب بواسطة: 09/03

 ؛الوزف أو الكيؿ أو بأدوات أخرى مزورة أو غير مطابقة -

طرؽ ترمي إلى التغميط في عمميات التحميؿ أو المقدار أو الوزف أو الكيؿ أو التغيير عف طريؽ الغش  -
 ؛أو وزف أو حجـ المنتوجفي تركيب 

 ؛إشارات أو إدعاءات تدليسية -

 كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معمقات أو إعالنات أو بطاقات أو أية تعميمات أخرى. -

مف تقنيف العقوبات، أما في حالة العود  430وىي نفس العقوبة التي نص عمييا المشرع في المادة        
 عمى مضاعفة الغرامة المالية المقررة ليذه الجريمة.  09/03مف القانوف  85فقد نصت المادة

باإلضافة إلى عقوبة الحبس المقررة لجريمة الخداع فقد نص المشرع عمى ىذه العقوبة في جرائـ        
عدـ اإلعالـ باألسعار، عدـ اإلعالـ بشروط البيع، اإلشيار التضميمي، وممارسة أسعار غير شرعية 

أشير إلى سنة  زيادة عمى تشديد  3ية التعسفية التي يمكف أف يحكـ بيا القاضي مف والممارسات التعاقد
 عقوبة الغرامة المالية  في حالة العود. 

كما تجدر اإلشارة إلى أف المشرع نص عمى عقوبة الشخص المعنوي في جريمة خداع المستيمؾ      
الشخص المعنوي مسؤوال جزائيا عف  مكرر مف تقنيف العقوبات بنصيا "يكوف 435بمقتضى نص المادة 

 مكرر مف ىذا  51الجرائـ المعرفة في ىذا الباب، وذلؾ طبقا لمشروط المنصوص عمييا في المادة 
مكرر مف نفس التقنيف، إال أف  8"، حيث تطبؽ عميو العقوبات المنصوص عمييا في المادة   القانوف

عمى مساءلة الشخص المعنوي جزائيا  الـ ينص 04/02و كذا القانوف  09/03المالحظ أف القانوف رقـ
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فيما يتعمؽ بالجرائـ الماسة بحؽ المستيمؾ في اإلعالـ، وىو ما يضعؼ الحماية المقررة لممستيمؾ باعتبار 
 األشخاص المعنوية تحتؿ  النسبة األكبر في قائمة المينييف.

 ثانيا: العقوبات التكميمية

ترتبط العقوبات التكميمية بالعقوبات األصمية، إذ يجوز لممحكمة أف تحكـ بيا إلى جانب العقوبات       
القانوف، وىذا يعني أف العقوبات التكميمية ال تمحؽ تمقائيا يقررىا األصمية في بعض الجرائـ التي 

أخرى ال يجوز أف يحكـ  بالعقوبات األصمية، بؿ يجب أف ينطؽ بيا القاضي  لمقوؿ بوجودىا، ومف جية
بيا منفردة كما ىو الحاؿ في العقوبات األصمية، وقد نص المشرع عمى مجموعة مف العقوبات التكميمية 
 في الجرائـ الماسة بحؽ المستيمؾ في اإلعالـ وىي المصادرة، الشطب مف السجؿ التجاري ونشر الحكـ.

 :عقوبة المصادرة-1

الماؿ قيرا، وبدوف مقابؿ مف ممكية صاحبو إلى ممكية الدولة، لذلؾ  و يقصد بالمصادرة نقؿ ممكية       
وىو ما نصت  ،1فيي عقوبة مالية ترد عمى ماؿ محدد ممموؾ لمجاني لتضيفو إلى ممكية الدولة بال مقابؿ

مف تقنيف العقوبات بقوليا:" المصادرة ىي األيمولة النيائية إلى الدولة لماؿ أو لمجموع  15عميو المادة 
 أمواؿ..."

وقد أخذ المشرع بعقوبة المصادرة كعقوبة تكميمية في جريمتي مخالفة النظاـ القانوني لموسـ         
 المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش . 09/03رقـ  مف القانوف 82وجريمة الخداع طبقا لنص المادة 

 48كما أخذ بيا في جريمتي اإلشيار غير المشروع، وممارسة أسعار غير شرعية في نص المادة        
مكرر مف تقنيف  435، أما فيما يتعمؽ بجريمة الخداع فقد نص المشرع في المادة 04/02مف القانوف 

مكرر  18ص المعنوي فيما يتعمؽ بيذه  الجريمة وأحاؿ عمى المادة  العقوبات عمى قياـ مسؤولية الشخ
 فيما يتعمؽ بالعقوبات التكميمية التي يمكف أف تطبؽ عمى الشخص المعنوي وىي:

 حؿ الشخص المعنوي؛ -

                                                           
، ديواف المطبوعات الجزء الثاني: الجزاء الجنائي -القسم العام–العقوبات الجزائري  شرح قانون عبد اهلل سميماف، - 1

 .483ص ،2002الجامعية، 
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غمؽ المؤسسة أو فرع مف فروعيا لمدة ال تتجاوز خمسة سنوات بعد اإلقصاء مف الصفقات العمومية  -
 ز خمسة سنوات؛لمدة  ال تتجاو 

المنع مف مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مينية أو اجتماعية بشكؿ مباشر أو غير مباشر نيائيا  أو لمدة   -
 ال تتجاوز خمسة سنوات؛

 مصادرة الشيء الذي استعمؿ في ارتكاب الجريمة أو نتج عنيا؛ -

 نشر وتعميؽ حكـ اإلدانة؛ -

اوز خمسة سنوات، وتنصب الحراسة عمى ممارسة النشاط الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة  ال تتج -
 الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبتو. إلىالذي أدى 

 :عقوبة الشطب من السجل التجاري -2

نص المشرع عمى عقوبة الشطب مف السجؿ التجاري في جريمتي مخالفة النظاـ القانوني لموسـ        
، كما 09/031مف القانوف  85والخداع، بشرط أف يكوف مرتكب الجريمة في حالة العود طبقا لنص المادة 

إذا كاف الجاني  04/02مف القانوف رقـ  47أجاز المشرع لمقاضي الحكـ  بيذه العقوبة في نص المادة 
في حالة عود  فيما يتعمؽ بجرائـ عدـ اإلعالـ باألسعار، عدـ اإلعالـ بشروط البيع، اإلشيار التضميمي  

 ممارسة أسعار غير شرعية، والممارسات التعاقدية التعسفية .

 عقوبة المنع من ممارسة النشاط بصفة مؤقتة:-3

مف  47ارسة النشاط  بصفة مؤقتة حسب نص المادة يمكف لمقاضي الحكـ  بعقوبة المنع مف مم        
إذا كاف الجاني في حالة عود  فيما يتعمؽ بجرائـ عدـ اإلعالـ باألسعار، عدـ  04/02القانوف رقـ 

 اإلعالـ بشروط البيع، اإلشيار التضميمي ، ممارسة أسعار غير شرعية، والممارسات التعاقدية التعسفية .

 

                                                           
 إعالفعمى أنو"...وفي حالة العود تضاعؼ الغرامات ويمكف لمجية القضائية  09/03مف قانوف رقـ  85تنص المادة  - 1

 شطب السجؿ التجاري لممخالؼ".
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 :ةعقوبة نشر الحكم باإلدان-4

عند الحكـ  –يعتبر نشر الحكـ الصادر باإلدانة كعقوبة تكميمية، حيث يمكف لممحكمة أف تأمر        
في الحاالت التي يحددىا القانوف بنشر الحكـ سواء بأكممو أو مستخرج منو فقط في جريدة أو  -باإلدانة

ال تتجاوز مدة التعميؽ شيرا واحدا أكثر تعينيا المحكمة، أو تعميقو في األماكف التي يبينيا الحكـ عمى أف 
 .1ويكوف ذلؾ عمى نفقة المحكوـ عميو في حدود ما يقرره الحكـ النيائي ليذا الغرض

وقد نص المشرع عمى عقوبة نشر الحكـ في كؿ الجرائـ الماسة بحؽ المستيمؾ في اإلعالـ        
، ويتعمؽ 2المتعمؽ بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية 04/02والمنصوص عمييا في القانوف رقـ 

وع، ممارسة الميني األمر بجرائـ:عدـ اإلعالـ باألسعار، عدـ اإلعالـ بشروط البيع، اإلشيار غير المشر 
 ألسعار غير شرعية، والممارسات التعاقدية التعسفية.

ويكوف لنشر الحكـ باإلدانة بالغ األثر عمى مرتكب ىذه الجرائـ إذ يؤثر في سمعتو مما يجعمو        
مف تقنييف العقوبات كؿ اعتداء عمى الحكـ المعمؽ سواء  18منبوذا مف دائرة التعامؿ، كما تجـر المادة 

اإلتالؼ أو اإلخفاء أو التمزيؽ، وذلؾ بتطبيؽ عقوبة الحبس مف ثالثة أشير إلى سنتيف وغرامة مالية مف ب
 .بتنفيذ التعميؽ عمى نفقة المتدخؿدج، ويأمر الحكـ مف جديد  200.000دج إلى  25000

 

 

 

 

 

                                                           
 العقوبات. مف تقنيف 18المادة  - 1
، وكذلؾ القاضي أف يأمر عمى نفقة إقميمياعمى أنو" يمكف لموالي المختص  04/02مف القانوف رقـ  48تنص المادة  - 2

المحكـو عميو نيائيا بنشر قراراتيما كمية أو خالصة منيا في الصحافة الوطنية، أو لصقيا بأحرؼ بارزة  أومرتكب المخالفة 
 التي يحددانيا". األماكففي 
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 خالصة الفصل

إخالؿ الميني بالتزامو باإلعالـ فقد رتب القانوف لذلؾ  مىإضافة إلى الجزاء المدني المترتب ع        
جزاءا جنائيا، حيث اعتبر صور ىذا اإلخالؿ جرائـ تمس بحؽ المستيمؾ في اإلعالـ، وىي جرائـ عدـ 
اإلعالـ باألسعار، عدـ اإلعالـ بشروط البيع، مخالفة النظاـ القانوني لموسـ، جريمة خداع المستيمؾ 

ة، اإلشيار التضميمي، وجريمة الممارسات التعاقدية التعسفية، وقد عمد المشرع ممارسة أسعار غير شرعي
الجرائـ السابقة  جؿ بشأف ىذه الجرائـ إلى التجنيح ورتب ليا الغرامة كعقوبة أصمية أساسية، كما اعتبر

إثبات  جرائـ مادية تدخؿ في نطاؽ الجرائـ االقتصادية التي تقـو عمى توافر الركف المادي المتمثؿ في
الفعؿ الذي يجرمو القانوف، أما بخصوص الركف المعنوي فيبقى مفترضا عمى عكس جرائـ القانوف الجنائي 

 العاـ التي تقضي إثبات الركف المعنوي إلى جانب الركف المادي.

وفيما يتعمؽ بإثبات الجرائـ السابقة فقد نص المشرع عمى ضرورة تحرير محاضر بذلؾ مف طرؼ        
شرطة القضائية، وقبؿ إتباع الطريؽ القضائي لمتابعة ىذه الجرائـ فقد أتاح القانوف إمكانية إجراء ضباط ال

 المصالحة كطريؽ ودي يجنب المتابعة القضائية.

أما إذا تقررت ىذه األخيرة فقد نص المشرع عمى جممة مف الجزاءات اإلدارية إلى جانب الجزاءات        
الغرامة المالية كأصؿ باإلضافة إلى عقوبة الحبس في جريمة الخداع أو في  الجنائية المتمثمة في عقوبة

المتعمؽ بالقواعد المطبقة عمى  04/02حالة العقود بالنسبة لمجرائـ المنصوص عمييا في القانوف رقـ 
التي يبقى  مثؿ المصادرة ونشر الحكـ باالدانة الممارسات التجارية، باإلضافة إلى العقوبات التكميمية

 الحكـ بيا أمرا جوازيا لمقاضي.

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 اتمةـــــــــخال
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انوني متكامل ىو محاولة إيجاد نظام قأن اليدف منيا  الدراسة ىذهسبقت اإلشارة في مقدمة        

المدني القانون  المتضمنة فيالعامة  األحكامبالبحث في ، لاللتزام باإلعالم في نطاق حماية المستيمك
وذلك في ظل التفاوت الكبير في مجال  ،صة الواردة في القواعد المتعمقة بحماية المستيمكالخا األحكامو 

يتميز بالضعف بسبب نقص المعمومات التي تتوفر لديو الذي األخير  ىذاالعالقات العقدية بين مركز 
مجال المعامالت   حول مضمون السمع والخدمات وشروط التعاقد وغيرىا في مواجية الميني المحترف في

 عدة نتائج ىامة منيا: إلىتوصمنا ل تحقيق ىذا اليدف وفي سبي ، التي ترد عمى ىذه السمع والخدمات
يتميز  عمى اعتبار أنوقانونية لتحقيق التوازن في عقد االستيالك  آليةيعتبر بحق   باإلعالمااللتزام  نأ -

 توتجسدت ذاتيوىو التزام مستقل فرضو القانون في ىذا النوع من العقود، وقد  ،بعدم التكافؤ بين  طرفيو
 يجادإالضوء عمى مختمف الصياغات الفقيية الّتي تناولتو بيدف  بإلقاءالمستقمة من خالل بيان مفيومو 

براز  ،لو تعريف جامع مانع توصمنا  وفي ىذا السياق الّتي تميزه عن غيره من االلتزامات،  وخصائصوا 
التزام  مندرج من حيث القوة تصورتين من صّور ىذا االلتزام الّذي ي والتحذيرااللتزام بالّنصيحة  أن إلى

ل حموضوعي ومحايد حول المعمومات المتعمقة بالمنتوجات م إعالم عطاءى إإلييدف  باإلعالمبسيط 
قد تمس  أخطارعمى ينطوي  اقتناء السمع والخدماتكّمما كان  بالتحذيرالتزام  إلى يتحولالعقد، ثم 

المستيمك سواء في صحتو أو في سالمتو الجسدية وحتى في ذمتو المالية، ليصبح التزاما بتقديم الّنصيحة ب
 لمصالحو. األمثلبغرض توجييو نحو الحل  لو والمشورة 

  ببذل عناية االتزاما بتحقيق نتيجة، وليس التزاميعد في نطاق حماية المستيمك  باإلعالمااللتزام  نأ -
ميني تحقيق النتيجة المتوخاة من وراء فرض ىذا االلتزام وىي العمل عمى جعل حيث يقع عمى ال

االستعمال المشروع المنتظر  إلىوالسالمة بالّنظر  األمنالمنتوجات المعروضة في السوق تتّوفر عمى 
الشروط العادية  إطارومصالحو، وذلك في  وأمنوتمحق ضررا بالمستيمك  أنمنيا، بحيث ال يجوز 

المنتوج اّلتي يمكن توقعيا من قبل المينيين المتدخمين في عممية عرض  األخرىل أو الشروط لالستعما
 .لالستيالك

       
حسن  مبدأكّرست كمبادئ قانونية تحكم العقود، ومنيا  أخالقية أسس يستند إلى عدة  االلتزامىذا أن  -

 ما إطارعمى مرحمة تنفيذه في العقد، وال يقتصر  إبرامالمرحمة السابقة عمى  إلىالّنية الذي يمتد تطبيقو 
الذي بات ضرورة عممية لمحد من االحتالل الكبير بين  ،الّنية قبل التعاقدي حسن بمبدأيسميو الفقو 
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العقود وما يتصل بيا من معمومات  مضامين الطرفين المقبمين عمى التعاقد عمى مستوى  العمم والمعرفة ب
 .اعي والمتبصر لدى الراغب في التعاقدجوىرية لتحقيق الرضا الو 

من طرف القضاء في المرحمة الّسابقة عمى التعاقد  باإلعالماالعتراف بااللتزام  إلىوىو ما دفع        
 ةّم تقريره قانونا في مختمف التشريعات الحديثة عمى الطرف اّلذي يعمم لمصمحث ،والفقو خاصة في فرنسا
الجزائري في ّظل القوانين المتعمقة بحماية المستيمك سواء في ّظل  التشريعومنيا الطرف اّلذي ال يعمم، 

 00/03رقم المتعمق بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، أو القانون  02/ 04رقم  القانون 
االلتزام  حيث تعتبر القوانين السابقةالمتعمق بحماية المستيمك وقمع الّغش والّنصوص التنظيمية ليما، 

التعامالت  ضوح عمىلو العمن وا إضفاءوسيمة من وسائل شفافية الممارسات التجارية اّلتي تعني  باإلعالم
في الّسوق في ظل عدم التوازن في العمم بين من يعرضون المنتوجات فييا وبين من  التي تجري

 مستيمكيستيمكونيا خاصة في ّظل ما تشيده ىذه المنتوجات من تطّور كبير ومعقد يصعب عمى ال
 .خدمات بنفسو اوأخطارى بخصائصيا اإللمامباعتباره شخصا عاديا 

والمستيمك   بو نوىما الميني كطرف دائ باإلعالمتّم من خالل ىذه الدراسة تحديد طرفي االلتزام  نوأ -
لما   الّنقاش الفقيي والقضائي والقانوني حول مفيوم ىذين المصطمحين إثارةكطرف مدين بو، وذلك بعد 

، خاصة فيما يتعمق بالشخص األشخاصمن حيث  باإلعالمقصوى في تحديد نطاق االلتزام  أىميةلو من 
   طائفة المستيمكين أو المينيين ومدى اعتباره من الميني الّذي يتصرف خارج مجال تخصصو الميني

تعريفات عديدة لممستيمك في مختمف الّنصوص القانونية  بإعطاءقام  فقدالمشّرع الجزائري  أما عن موقف
فق افكرة المر  إلىبالمفيوم الّضيق لو، مع الّتطرق  يأخذّنو أ إلى األخيربحمايتو وخمصنا في ذات الصمة 

 ومدى اعتبارىا من المينيين واعتبار المنتفعين من خدماتيا من المستيمكين. ةالعام

نطاق تطبيقو من  إلىوجب التطرق بعد ذلك  األشخاصااللتزام من حيث ىذا وبعد تحديد نطاق        
أن  ىإلوتوصمنا   ،ا أو خدماتعسواء كان سم وحممضمون المعمومات المتعمقة بم أيحيث الموضوع 

 يتضمند، حيث قاععمى قرار المستيمك المقبل عمى الت تأثيرىابمدى  أساساطبيعة ىذه المعمومات مرتبطة 
المتعمقة  فتشمل كل البيانات  أنواعياعن  ماأالحالة كل المعمومات المؤثرة عمى رضاه،  في ىذه اإلعالم

تمك  إلى باإلضافة أسعارىا ، وكذاخصائص الّسمع والخدمات، وبطريقة استعماليا والتحذير من مخاطرىاب
عقد االستيالك، وكل ذلك حسب ما قررتو الّنصوص  إطارالمسؤولية في حدود التي ترتبط بشروط البيع و 

كما جعل القانون عمم  ،باإلعالمالقانونية المتعمقة بحماية المستيمك اّلتي حّددت مضمون التزام الميني 
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الميني بالمعمومات السابقة مفترضا في مقابل افتراض جيل المستيمك المشروع بيا بفعل مركزه الضعيف 
 في العقد.

    وسمالمستيمك وىي ال إلى اإلعالمبيان طرق نقل بذلك فقد اىتّمت ىذه الّنصوص  إلى افةباإلض       
رد في ي ألنو اإلطالقىذه الطرق عمى  أىمل الوسم ظ، ويوغيرىا واالتصال الشفيي اإلشيارالمعمقات، و 

يضمن حق  ومن الضياع، التي يتضمنيا  مكتوب ومرفق بالسمع أو الخدمات بما يحفظ المعمومات شكل
 بحيث يمكنو الرجوع إلييا كمما اقتضى األمر ذلك. اإلعالمالمستيمك في 

يبقى ف ،من قبل المشرع الجزائري اإلعالموسيمة من وسائل نقل  اإلشياراعتبار ب فيما يتعمق  أما       
ضمل لممستيمك بتقديم معمومات ي ما من شأنو أن كل عن يكون موضوعيا وبعيدا  بضرورة أنمنوطا 

ن مغموطة أو غير صحيحة، و   اإلشيارحيث يّظل  من الناحية العمميةكان ذلك من الصعب تحقيقو ا 
في حين يبقى تقديم المعمومات بطريقة شفوية من الميني  ،أكثرلمسمع والخدمات ال  مجرد وسيمة ترويجية

ر فعالة لكون ىذه الطريقة غي أنرغم  ،معموال بو في الواقع أمرالمستيمك  إلىالبائع أو من مقّدم الخدمة 
تصعب من ميمة  أنياكما  ،بشكل سريع قد ال يتذكره المستيمك عند الحاجة تقدم  الشفويةالمعمومات 
 .باإلعالمواجبو  إثباتالميني في 

ثّم مضمونو، وجب عمينا بعد ذلك تحديد  طرافوأو بيان مفيومو ب باإلعالمبعد تحديد مالمح االلتزام أنو  -
جنائي  واألخرمدني  أحدىماقسمين  إلىّنو ينقسم أ إلىوقد توصمنا  ، بو إال خالل مىالجزاء المترتب ع

قد حاولنا استخالصو من القواعد العامة في القانون و ، م بالتعدد والتّنوع سيتّ  وجدناهبالنسبة لمجزاء المدني ف
اء ر وضع جزاء مدني متكامل ج يتسنى لناد الخاصة بحماية المستيمك  حتى القواع منالمدني، ثّم 

وقوع بو المدين  إخاللعندما يترتب عمى  لإلبطالالذي قد يتمثل في قابمية العقد و  ،االلتزام بيذا   اإلخالل
مط أو تدليس، وقد يتمّثل ىذا الجزاء في وجوب الّضمان عمى عاتق المدين وذلك عندما يخل غالدائن في 

حد العيوب الموجودة في الشيء محل التعاقد، أو يكتم عنو أ دائنويخفي عن بأن  مالباإلعالتزامو بالمدين 
 التعاقد ليء محالمحتممة لحدوث التعرض القانوني من جانب الغير، أو الستحقاق ىذا الش األسبابحد أ

ن كان الجزاء الذي تتيحو  أحكام القانون المدني قاصرة عمى   نظرية الضمان التي أقرىا المشرع في ظلوا 
توفير الحماية لممستيمك خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي صاحب إنتاج السمع والخدمات التي 

المشرع أحكام جديدة لمضمان في  أصبحت في غالبيا أكثر خطورة وتعقيدا مما كانت عميو، لذلك كرس
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القانون رقم المنصوص عميو في  القوانين المتعمقة بحماية المستيمك، وىو ما يسمى بالضمان القانوني
 .الغش المتعمق بحماية المستيمك وقمع 00/03
وفقا  وبتعويض باإلعالمخّل بالتزامو أالمدين الميني الّذي  إلزام  يمكن لممستيمك أخرىمن جية و         

 .السببيةوالعالقة ر ، الضر الخطأالثالثة،  أركانياالمدنية بتوّفر  لمقواعد العامة لممسؤولية
أن اعتبار  عمىالذي يعتبرىا مسؤولية عقدية  الرأيوقد ثار الجدل حول طبيعة ىذه المسؤولية بين        
االلتزام قانوني  ىذا أن مابمسؤولية تقصيرية  أنيا يفرض بمناسبة العقد، وبين من يرى باإلعالمااللتزام 

ثالث التّفرقة التقميدية لممسؤولية المدنية  رأيالعقد، بينما يتجاوز  إبراممستقل مفروض عمى الميني قبل 
     مينية، تقوم بمجرد تحقق الضرر أومسؤولية موضوعية  بأنياالقول  إلىوالمسؤولية التقصيرية 

 إخالللمستيمك يمكن لو المطالبة بالتعويض عن الضرر الّذي يمحقو من جراء ّن اأالقول ب إلى اوتوصمن
عرض المنتوج لالستيالك ولو لم تربطو بو  عممية برفع الّدعوى عمى كل متدخل في باإلعالمالميني 

 عالقة تعاقدية.
 لوضرر  إحداثتسببت منتوجاتو في  يرفع دعوى الّتعويض عمى كل منتج أنكما يمكن لممستيمك        

وتعّد بذلك مسؤولية موضوعية  ، حول العيوب الكامنة في منتوجاتو األخيرىذا  بإعالمبسبب عدم قيامو 
 العيب عمى صحة وسالمة المستيمك.ىذا الّضرر الّذي يرتّبو  أساستقوم عمى 

والمتمثل في احتفاظ  باإلعالمالميني  إخاللالّناجم عن و الجزاء المدني الخاص  أخيراكما عالجنا        
 :وذلك في حالتين هالمستيمك بالعقد الذي يربطو بالميني وذلك بمعاممتو بنقيض مقصود

 إبراموقبل  أصالالّتي يوردىا الميني في العقد ولم يعمم المستيمك بيا -باعتبار الّشروط :  األولىالحالة 
من قبيل الشروط  -معقدل األساسيةبالعناصر  اإلعالمفي  وعممو بيا ولكّنيا تقمص من حقأي تتمك ال أو

، وذلك من خالل الجزاء الّذي تقّرره القواعد العامة ياالتعسفية الّتي تنبغي مواجيتيا وحماية المستيمك من
منيا في عقود  ذعنالّطرف الم إعفاء أوالتي تتيح لمقاضي تعديل الشروط الّتعسفية  و في القانون المدني 

الشرط الّتعسفي كأن لم  باراإلذعان، كما تطرقنا لمجزاء المدني الّذي يقره قانون االستيالك الفرنسي باعت
وفي ذلك تحقيق لمحماية ، ك الّشرطذلاستمراره دون  أمكن إذااده مع بقاء العقد صحيحا باستبع أييكن 

مع استبعاد   الخدمة محل ىذا العقد أوّسمعة مصمحتو تكمن في االحتفاظ بال أن إذالمرجوة لممستيمك 
 .الشرط الّتعسفي الّذي ال يكون في صالحو

القانون رقم  مضمون استنتاجو من يمكن -الّذي قرره المشرع الفرنسي- جزاءن كان ىذا الا  و         
الشروط التعسفية في عقود  إيرادالّذي يعتبر المتعمق بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية،   04/02
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، وذلك فيي ممنوعة مدنيا ئيا االمشرع قد جّرميا جز  وماداماالستيالك جريمة يعاقب عمييا القانون، 
 .بطالن الّشروط المخالفة لمّنظام العام  بتطبيق نظرية 
الجبري  بالتنفيذ المدين الّذي قّدم لدائنو معمومات معينة إلزامتتعمق بالجزاء المتمثل في  : الحالة الثانية

وبنى عميو قراره بالتعاقد متى كان يممك وسائل تنفيذه  ،المستيمك إليو اطمأنلمقتضى ىذا االلتزام، الّذي 
حديث في الفقو الفرنسي، ويعتبر ىذا الجزاء من  رأيبو  ي نادى تال لإلعالم اإلجباري األثرعمال بنظرية 

الّذي قّدمو  اإلعالمتعمل عمى جعل  ألنياتنفذ في حق الميني،  أنالجزاءات المدنية  اّلتي يمكن  أنجع
إلى المستيمك  و السبب الذي دفعأنبما ولو كان مغموطا  ،نافذا في حق الطرف الّذي قّدمو ىذا األخير

مغموط ومضمل خاصة بمقتضى االشيارات  إعالمالكف عن تقديم إلى بالمينيين  يؤديالتعاقد، وىو ما 
 تضميمية وال تعبر عن الحقيقة. األعمي تكون في الغالب تالو  روجونياالّتي ي
الجزاء المدني الّذي تّم استخالصو من القواعد العامة والقواعد الخاصة، رّتب المشرع  إلى باإلضافة       

، والّتي اعتبرىا المشرع جرائم اإلعالمالّتي تمس بحق المستيمك في  لألفعالعي دطابع ر  ذوجزاءا جنائيا 
المتعمق بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية  04/02توّزعت بين القانون رقم قد تستحق العقاب، و 

 إتباععمى قمع ىذه الجرائم سواء  ان نصّ يذمّ المتعمق بحماية المستيمك وقمع الّغش ال 00/03والقانون رقم 
 إتباععن طريق  أولتسوية الّنزاع،  ىذه المصالحة باعتبارىا طريقا وّدياالمصالحة  بدفع غرامة  إجراءات

 وأخرى إداريةتوقيع جزاءات ثم الجزائية  اإلجراءاتالقضائية كما ىو منصوص عميو في تقنين  اإلجراءات
 .الجرائمىذه جنائية عمى مرتكبي 

 بإعالمالمشرع الجزائري يتجو نحو وضع نظام قانوني لاللتزام  أنمن خالل ما سبق يمكن القول و      
تيدده جراء تنوع  التي خطارألافي ظل  األخيرالسياسة التي ينتيجيا حماية ليذا  إطارالمستيمك في 

تباع ،الّسمع والخدمات المعروضة في الّسوق وتعقيدىا بفعل الّتطور التكنولوجي الحديث الجزائر لمنظام  وا 
الحمقة حماية المستيمك باعتباره  يستدعيالحرة في السوق، مما االقتصادي الحر الّذي يقوم عمى المنافسة 

 الّنظام من خالل: ىذا وتتضح معالم ،بسبب جيمو بمقومات التعاقد وبمحمو األضعف
مفيوم لكل منيا يتحدد من خاللو نطاق  بإعطاءىذا االلتزام في نطاق عقود االستيالك  طرفيتحديد  -

عمى كل من يتدخل في  قانوني، بحيث فرضو المشرع كالتزام األشخاصتطبيق ىذا االلتزام من حيث 
مقدم خدمات لمصمحة  أوبائعا  أووسيطا  أوموزعا  أوعممية عرض المنتوج لالستيالك سواء كان منتوجا 

 .المستيمك
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 أوتحديد محل ىذا االلتزام من خالل تحديد المعمومات المتعمقة بالسمع والخدمات من حيث طبيعتيا،  -
بحيث تولت مختمف النصوص القانونية ذات الصمة بحماية المستيمك بيان مختمف ، أنواعيامن حيث 

 ، وكذلك في مجال الخدمات.الغذائيةوغير   الغذائيةيشمميا الوسم في الّسمع  أنالمعمومات الّتي يجب 
ا يعرف م إطارتحكم ىذا االلتزام في  ،تغير من القواعد القانونية التقميديةقواعد قانونية جديدة  إيراد -

والتطبيق  ،بالنظام العام االقتصادي الذي يفترض تدخل الدولة من خالل قوانينيا لحماية الّطرف الضعيف
 إعادةبعدما عجزت القواعد التقميدية عن  ،ه عدم التكافؤ بين طرفيور عمى عقد االستيالك وىذا التدخل يبر 

تغير من مفيوم  بأنياة التي يمكن القول التوازن ليذا العقد، وتتجمى مظاىر القواعد القانونية الجديد
 يمي: فيما أطرافوالنظرية العامة لمعقد بما يعيد التوازن بين 

 عان المعروفذلال، يتجاوز المفيوم التقميدي في نطاق عقود االستيالك لالذعانجديد مفيوم  إعطاء -1
في العقود التي يختل فييا التوازن العقدي بسبب احتكار  األخيرفي القانون المدني، حيث يقوم ىذا 

فعميا، ويتعمق قبول الطرف الّضعيف فييا بالتسميم  أوالطرف القوي فييا نشاطا معينا احتكارا قانونيا 
عقود  أما ،يرفضيا كّمية أو كميةيقبميا  أن ماإف بشأنيابشروط يضعيا الموجب وال يقبل المناقشة 

الميني ال  نأ إذ القانوني، أوخدمات ال تكون محال لالحتكار الفعمي  أومع سعمى االستيالك فقد ترد 
 نأيوجد عدد كبير من المينيين الذين يقدمون نفس السمع والخدمات، كما  بحيثيقف في مركز المحتكر 

 الإتتيح لممستيمك المفاوضة والمناقشة حول شروطيا،  ألنياعقود االستيالك تعتبر من عقود المساومة 
المناقشة  نظرا لمركزه  ىذه باعتبار المستيمك طرفا ال يممك القدرة عمى أساسافييا يتعمق  اإلذعان أن

فيو  بشأنياحتى يستطيع المفاوضة   التعاقدية الشروط مختمفالعمم بمضمون  إلىالّضعيف بسبب افتقاره 
والبيانات الميني الذي يحتكر في ىذه الحالة المعمومات  عمى عكس ،غير متخصص في مجال المعاممة

 .الضرورية المتعمقة بالعممية التعاقدية مما يجعمو في مركز قوي مقارنة مع المستيمك 
        

العكس فيما يتعمق بالعمم بالمعمومات  إثباتوضع المشرع عمى عاتق الميني قرينة قانونية ال تقبل  -2
كان  إذاعما بيا بغض الّنظر  محيطايكون  أنالمستيمك، حيث يفترض فيو  إليياوالبيانات التي يحتاج 

االلتزام  بأنال، عمى عكس ما ىو معمول بو في القواعد العامة التي تقضي  أمعمى عمم بيا في الواقع 
الحال لمدائن، كما ىو  أىميتياكان يعمم بالمعمومات العقدية وبمدى  إذا إال لمدينال يقع عمى ا باإلعالم

برم العقد ألوالىا لما  التي األخر المتعاقدمالبسة مؤثرة في قرار  أوفي التدليس بالسكوت عمدا عن واقعو 
فع ر المالبسة حتى يمكن لمطرف المدلس عميو  أويكون عالما بيذه الواقعة  أنحيث يفترض في المدلس 
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فيو التزام قائم في ذمتو رغم عدم  باإلعالمفيما يتعمق بالتزام الميني  أما  ،العقد لمتدليس إبطالدعوى 
 أي ،باالستعالم آخر واجبيقع عميو  بأنوالقول  إلى ، وىو ما يقودنابالمعمومات التي تشكل محال لو عممو

 ةالمستيمك بيا، الذي يعتبر جيمو قرين إعالمعن المعمومات التي يجيميا حتى يتمكن من والتحري بالبحث 
في مواجية مركزه الضعيف  إلىيعتبر جيمو مشروعا بالنظر  إذ ،الستعالم عنياقانونية، فيو ال يكمف با

 الميني.
يقع عمى من  اإلثبات بأن يضتقالتي الواردة في القواعد العامة  اإلثباتالمشرع قد قمب قاعدة  نأ -3

 وبالتزام إخاللو بإثباتالميني  أخط إثباتالمستيمك المدعي من  إعفاءيدعي الحق، وذلك من خالل 
غير صحيح، لما في ذلك  أوكان ناقصا  إعالمو أن أو، أصال  االلتزام ليذا تنفيذهسواء بعدم  اإلعالمب

إثبات يسيرا عمى الميني  أمرعمل سمبي، وبالمقابل يعد  بإثباتيتعمق  ونمن صعوبة عمى المستيمك أل
 يتعمق بواقعة مادية. األمرن أل اإلثبات بمختمف طرقوذلك مل ايجابي كعقيامو بواجبو باإلعالم 

 ألصوليتعمق بمخالفة الميني  فاألول ،العادي الخطأزه عن ييوتم الميني لمخطأخصوصية  إعطاء -4
 .لياالثاني فيو ما يرتكبو الميني عند مزاولة مينتو دون أن تكون لو عالقة باألصول الفنية  أما، مينتو

ن لم - فقد تجاوز المشرع فييا باإلعالمالميني  إخالل مىفيما يتعمق بالمسؤولية المدنية المترتبة ع -5 وا 
العقدية و التقصيرية إلى  ز بين المسؤولية ييالتقسيم التقميدي القائم عمى التم -ينص عمى ذلك صراحة

بمجرد تحقق  أيالّضرر،  أساسالمينية التي تقوم عمى  أوالموضوعية  أوالقانونية االعتداد بالمسؤولية 
 .الخدمات المعروضة في السوق طمب وأضرر لممستيمك من جراء استخدام المنتوجات 

          المشرع عمى المسؤولية المدنية الموضوعية لممنتج عن فعل منتوجاتو المعيبة نص كما   -6
بسبب العيوب يا منتوجاتو ثالتي تحد األضرارخطئو عن  إثباتى إلباعتبار المنتج مسؤوال دون الحاجة 

سنة لبتعديل التقنين المدني  استحدثياوالتي لم يعمم بيا المستيمك وىي المسؤولية التي  ،الموجودة فييا
ة التي نمستوى التشريعات المقار  مىمتطورات الحاصمة علمكرر منو استجابة  140بمقتضى المادة  2005

 التي يتعرض ليا المستيمك بفعل المنتوجات المعروضة في السوق. لألخطارتبنت ىذه المسؤولية نظرا 
مادية تقوم  جرائم اإلعالمق المستيمك في الجرائم التي تمس بحأغمب المشرع الجزائري اعتبر  نأ -7

الّنصوص القانونية، بينما يظل  مقتضى التي تخالف األفعال إتيان في عمى توافر الركن المادي المتمثل
 . عمى عكس جرائم القانون الجنائي العامفييا ي مفترضا الركن المعنو 

التشريع في  المستيمك بإعالمنظام قانوني لاللتزام  بوادر وضعن أمن خالل ما سبق يمكن القول ب       
، بحيث فرضو في األخيرتفعيل الحماية القانونية المقررة ليذا الجزائري  بدأت تتضح  مالمحيا من أجل 
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 أطرافوالمرحمة السابقة عمى التعاقد عمى كل ميني متدخل في عممية عرض المنتوج لالستيالك، وبين 
الّناجمة عنو فمم يضع ليا نظاما قانونيا المدنية فيما يتعمق بالمسؤولية  أماتنفيذه،  أوومحّمو ووسائل نقمو 

ّنو استحدث قواعد أاصة ، كما القانونية العامة والخمّوحدا، بل تّم استخالصيا من مختمف الّنصوص 
جديدة تغير من النظرية العامة لمعقد المعروفة في القانون المدني بما يحقق حماية لممستيمك المتعاقد 

 .ويعيد لمعقد التوازن بين طرفيو
التجاه المشرع قدما في إرساء ىذا النظام يمكن إيراد جممة من االقتراحات نمخصيا فيما  اوتدعيم       
 يمي:

 باإلعالمالميني بالتزامو  إخاللالمينية في حالة  أوالّنص عمى المسؤولية المدنية الموضوعية ضرورة  -أ
 بصفة صريحة مّما يحفظ لممستيمك حقو في الحصول عمى التعويض بطريقة قانونية .

 إلىمن المستيمك  في اإلعالم الخطأ بإثباتفيما يتعمق  إلثباتعبء ا النص صراحة عمى قمب -ب
 بالتشريع الفرنسي الذي كّرس ذلك بموجب قانون االستيالك.  أسوةالميني 

ن أل، اإلعالمالنص عمى المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي في الجرائم الماسة بحق المستيمك في  -ج
الشركات الّضخمة التي  إلىالميني في العصر الحديث لم يعد ممثال في الّشخص الطبيعي بل تعداه 

وترتيب الجزاء الجنائي عمييا مما يستوجب قيام مسؤوليتيا  ،والتوزيع وتقديم الخدمات اإلنتاجتحترف 
 .تحقق الردع المطموبل مداخيمياكبيرة تتناسب مع ضخامة مالية  والمتمثل في فرض غرامات 

 قصوى ال تقلّ  أىميةالخدمات لما لو من  أنواعختمف م وسم المقدم في باإلعالم ضرورة االىتمام  -د
، في ظل تطور الخدمات المعروضة عمى الغذائيةوغير  الغذائيةوسم الّسمع المقدم في  اإلعالمعن  أىمية

 Les services intellectuels) ( خاصة في مجال الخدمات الذىنية المستيمك وجيمو الكبير بيا
 باإلعالمالذين يقع عمى عاتقيم التزام مشدد  كالتوثيق ووسطاء التأمين  وخدمات البنوك وخبراء المحاسبة

 يصل إلى درجة التحذير وتقديم النصيحة.
إخضاع العقود النموذجية التي تقوم بتحريرىا مسبقا شركات اإلنتاج والتوزيع والبيع إلى المراقبة  -ه

يع عمييا بعد الدقيقة من أجل جعل الشروط الواردة فييا واضحة المدلول أمام المستيمك ليقبل عمى التوق
 عمم ودراية، فضال عن بسط سمطة القضاء عمييا حماية لو من كل لبس أو تضميل  .

تحرير نماذج العقود بشكل يوازن بين مراكز  فيقيام الدولة بتعزيز دور جمعيات حماية المستيمك  -و
 بما يخدم مصالحيم.  طرفييا، حتى ال يحتكر المنتجون تحريرىا بصفة منفردة
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قانونية لتحقيق التوازن في عقد  آليةيعتبر بحق  باإلعالمااللتزام  يمكن القول في األخير أنو        
وىو التزام مستقل فرضو القانون في ىذا النوع  ،طرفيو يتميز بعدم التكافؤ بين عمى اعتبار أنواالستيالك 
 كوسيمة من وسائل حماية المستيمك. من العقود

 تم بحمد اهلل وعونو
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 بالمغة العربية قائمة المراجع أوال:

I - :الكتب  

  الكتب العامة: -أ

ر النيضة ، داالجرائم المادية والمسؤولية الجنائية بدون خطأ )دراسة مقارنة(أحمد عوض بالل،  -1
 .1993العربية، القاىرة، 

 . 1989، جامعة الكويت، عقد البيع في القانون المدني الكويتياألىواني حسام الدين ،  -2

 الجزائري اإلطار القانوني لممرحمة السابقة عمى إبرام العقد في ضوء القانون المدنيبمحاج العربي،  -3
 .2010عمان، ، والتوزيع دراسة مقارنة، دار وائل لمنشر

    ، اإلسكندريةركتب المصري الحديث لمطباعة والنش، المعقد البيع والمقايضةتوفيق حسن فرج،  -4
1970. 

 .2001، دار النيضة العربية، القاىرة، الخامسة، الطبعة قواعد أخالقيات المينةجابر محجوب،   -5
الوسيط في النظرية العامة لاللتزامات، الكتاب األول، المصادر اإلرادية )العقد حمدي عبد الرحمن،  -6

 .1999، الطبعة األولى، دار النيضة العربية، القاىرة، واإلدارة المنفردة(
مصادر  –الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة لاللتزامات  ،محمد صبري السعدي -7

طبعة جديدة مزيدة ومنقحة، دار  ،دراسة مقارنة في القوانين العربية  -االلتزام العقد واإلرادة المنفردة
 .2012عين مميمة، الجزائر،  اليدى

 -العقد-مصادر االلتزام :، الجزء األولالقانون المدنيالوسيط في شرح يوري عبد الرزاق أحمد، سنال -8
  .1981المجمد األول، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، بيروت، 

  .1981دار النيضة العربية، القاىرة،  مصادر االلتزام،الشرقاوي جميل،  -9
والتجارية في التشريع المدنية  اإلثبات مناطو وضوابطو في الموادالشياوي قدري عبد الفتاح،  -10

 .2002 ،اإلسكندرية ،، منشأة المعارفالمصري والمقارن
     ةوالصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية والتأديبي األطباءمسؤولية الشواربي عبد الحميد،  - 11

 .1988، اإلسكندرية ،منشأة المعارف
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  .2008دجمة، عمان، ، دار في إبرام العقود حسن النيةعزيز سميمان،  زادشير  -12
، دراسة معمقة موسوعة القانون المدني، نظرية العقد واإلرادة المنفردةعبد الفتاح عبد الباقي،  - 13

  .1984 القاىرة، ومقارنة بالفقو اإلسالمي، دار النيضة العربية،
 الجزاء الجنائيالجزء الثاني:  -القسم العام–شرح قانون العقوبات الجزائري  عبد اهلل سميمان، - 14

 .2002 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،
، عمميات البنوك من الوجية القانونية في قانون التجارة الجديد عمي جمال الدين عوض -15

 .2000 القاىرة، ، دار النيضة العربية،الثالثة، الطبعة وتشريعات البالد العربية
 .1966القاىرة،  ،العربية دار النيضةالجزء األول،  ،الوجيز في القانون التجاريمحسن شفيق،  -16
القاىرة ، الجزء األول، مطبعة جامعة القاىرة، مشكالت المسؤولية المدنيةمحمود جمال الدين زكي،  -17

1978.  
)دراسة تحميمية تأصيمية االقتصادية  الجرائمالمسؤولية الجزائية عن أنور محمد صدقي،  المساعدة -18

التشريعات األردنية والسورية والّمبنانية والمصرية والفرنسية وغيرىا(، دار الثقافة لمنشر والتوزيع مقارنة في 
 .2006، عمان
             ، دار الجامعة الجديدة لمنشرالطبعة الثانية، العقود المسماة، عقد البيعسعد،  إبراىيم نبيل -19

 . 2004اإلسكندرية، 

  :الكتب المتخصصة -ب 

         الحماية الجنائية لممستيمك في القانون المصري و الفرنسي أحمد محمد محمود عمي خمف،  -1
 . 2005 )دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية،و الشريعة اإلسالمية 

، دراسة مقارنة، دار الفجر لمنشر والتوزيع االلتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدماتبودالي محمد،  -2
 .2005 لقاىرة،ا
، دار الفجر لمنشر والتوزيع مسؤولية المنتج عن منتجاتو المعيبة، دراسة مقارنة، بودالي محمد -3

 .2005 ،القاىرة
، دار الفجر شرح جرائم الغش في بيع السمع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، بودالي محمد -4

 .2005، قاىرةال ،لمنشر والتوزيع
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: دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دراسة حماية المستيمك في القانون المقارن ،بودالي محمد -5
 .2006معمقة في القانون الجزائري، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 

  لمنشر والتوزيع ، الطبعة األولى، دار الفجرمكافحة الشروط التعسفية في العقود، بودالي محمد -6
 .2007 ،القاىرة

القواعد العامة لحماية المستيمك والمسؤولية المترتبة عنيا في التشريع بولحية بن بوخميس عمي،  -7
 .2000 ،، دار اليدى، الجزائرالجزائري

، دراسة مقارنة ضمان سالمة المستيمك من أضرار المنتجات الصناعية المبيعةجابر محجوب عمي،  -8
 .1995القاىرة، ،القانون الفرنسي والقانون المصري والكويتي، دار النيضة العربيةبين 

دار النيضة  ،الحماية الخاصة لرضا المستيمك في عقود االستيالك ، حسن عبد الباسطجميعي  -9
  .1996، القاىرة العربية،

العقد )ظاىرة اختالل أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين عمى شروط ،  جميعي حسن عبد الباسط -10
، دراسة مقارنة بين القانون المدني التعاقدية في ظل انتشار الشروط التعسفية( التوازن بين االلتزامات

  النيضة العربية، القاىرة أمريكية، دار شارة لمقوانين األنجمواإلوقانون دولة اإلمارات والقوانين األوروبية مع 
1996.   

، دار مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببيا منتجاتو المعيبة،  جميعي حسن عبد الباسط -11
 .2000القاىرة،  ،النيضة العربية

  .1990الدار المصرية المبنانية، القاىرة،   ،الطبعة األولى، اإلعالنحديدي منى،  -21
 االستيالكحماية المستيمك في مواجية الشروط التعسفية في عقود حمد اهلل محمد حمد اهلل،  -13

 .   1997القاىرة،دراسة مقارنة، مطبعة دار الفكر العربي، 
، دراسة مقارنة بين القانون االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة لمشيء المبيعحمدي أحمد سعد،  -14

 القاىرة القانونية، المكتب الفني لإلصدارات ،األولى الطبعة والفقو اإلسالمي، المدني)المصري والفرنسي(
1999.  

 القاىرة، ، دار النيضة العربيةرسالة دكتوراه منشورة، االلتزام باإلعالم قبل التعاقدخالد جمال أحمد،  -15
2003 . 

 الدار الجامعية -دراسة مقارنة-حماية المستيمك في المعامالت اإللكترونية خالد ممدوح إبراىيم،  -16 
 .2007، لمطباعة والنشر، اإلسكندرية
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 .1985إيياب لمنشر والتوزيع، القاىرة،  ر، داااللتزام باإلعالم قبل التعاقدالدسوقي محمد إبراىيم ،  -17
القاىرة  ،، دار النيضة العربيةااللتزام بالتحذير في مجال عقد البيعربيع عبد العال ميرفت،  -18

2004.  
   دار النيضة العربية العقدي،الحماية المدنية لممستيمك إزاء المضمون الرفاعي أحمد محمد،  -19

 .        1994 ،القاىرة
 ، دار الجامعة الجديدةالحماية المدنية من الدعاية التجارية الكاذبة والمضممةالزقرد أحمد سعيد،  -20

  .2007 القاىرة،
  ، الطبعة األولىمسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببيا منتجاتو الخطرةسرور محمد شكري ،  -21

  .1983القاىرة ،  ،دار الفكر العربي
 . 1999 ، دار النيضة العربية، القاىرة،االلتزام باإلفصاح في العقودسعيد سعد عبد السالم،  -22
  .1990، دار النيضة العربية، القاىرة، االلتزام بالتبصيرسيير منتصر،  -23
 .2007، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، المسؤولية المدنية لممنتجشييدة قادة ،  -24
 .1998، منشأة المعارف، اإلسكندرية، جرائم الغش والتدليسالشواربي عبد الحميد ،  -25
 .1988 لمطباعة والنشر، اإلسكندرية ، الطبعة األولى، الدار الجامعيةاإلعالنالّصحن محمد فريد ،  -26
، مكتبة الجالء المنتجات والخدمات من الوجية القانونيةاإلعالن عن عبد الفضيل محمد أحمد،  -27

 . 1991الجديدة، مصر، 
، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية بالسالمة في عقد البيع بضمان االلتزامعمي سيد حسن،  -28

 . 1990القاىرة 
، دار المطبقةالحماية الجنائية لمتصنيع الغذائي في ضوء التشريعات  عمي محمود عمي حمود، -29

 .2003، القاىرةالنيضة العربية، 
، دراسة مقارنة مع دراسة تحميمية حماية المستيمك أثناء تكوين العقدعمران السيد محمد السيد ،  -30

  .1986ودراسة تطبيقية لمنصوص الخاصة بحماية المستيمك، منشأة المعارف الجديدة، القاىرة، 
، منشأة العقدية لممستيمك، دراسة مقارنة بين الشريعة و القانونالحماية عبد الباقي،  محمد عمر -31

   . 2004 ،إلسكندريةا ،المعارف
                   دار الفكر الجامعي ،تأثير المنافسة عمى االلتزام بضمان سالمة المنتوجفتاك عمي،  -32

  .2008، اإلسكندرية



 قائمة املراجع.....................................................................................................................................................

 

349 

 

، دراسة في القانون المدني والمقارن، الدار لممستيمكالحماية القانونية القيسي عامر قاسم أحمد،  -33
 .2002، عمان، لمنشر العممية الدولية ودار الثقافة

االلتزام قبل التعاقد باإلدالء بالبيانات وتطبيقاتو عمى بعض أنواع نزيو محمد الصادق الميدي،  -34
 .1982، دار النيضة العربية، القاىرة، العقود

، دار النيضة نحو القانون اإلداري االستيالكي في سبيل حماية المستيمكىيكل السيد خميل،  -35
 . 1999العربية القاىرة، 

II - والمذكرات الجامعية طروحاتاأل: 

 :الدكتوراهأطروحات  -أ

شيادة مقدمة لنيل  أطروحة، االلتزام بالنصيحة في نطاق عقود التشييد ،أحمد عبد التواب بيجت -1
 .1992 مصر، ، جامعة عين شمس ،كمية الحقوق في القانون، دكتوراهال
الدكتوراه في القانون شيادة مقدمة لنيل  أطروحة، مسؤولية البنك تجاه الغيربوخرص عبد العزيز،  -2

 .2016-2015السنة الجامعية  ،  ،عنابة ،جامعة باجي مختار ،كمية الحقوق تخصص قانون األعمال،
مقدمة لنيل  أطروحة،  الصانع و الموزع ،المسؤولية المدنية لمبائع المينيثروت فتحي إسماعيل،  -3

  .1987 ،مصر جامعة عين شمس، كمية الحقوق، ،في القانون دكتوراهال شيادة
 أطروحة، دراسة مقارنة، االلتزام باإلعالم في العقود االلكترونيةالجعيدي محمد عمر القذافي إمدلمة،  -4

 .2013 ،جامعة عين شمس، مصر كمية الحقوق، ،في القانون دكتوراهالمقدمة لنيل شيادة 
 الخاص مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في القانون أطروحة ،االلتزام باإلعالم في العقودحامق ذىبية،  -5

 . 2009 -2008 السنة الجامعية جامعة الجزائر، ،كمية الحقوق
مقدمة لنيل شيادة  أطروحة، ظل اقتصاد السوقالحماية القانونية لممستيمك في حداد العيد،  -6

  .   2003- 2002السنة الجامعية  ،جامعة الجزائر كمية الحقوق في القانون، الدكتوراه
مقدمة  أطروحة  -دراسة مقارنة- اإلطار القانوني لاللتزام بالضمان في المنتوجات حساني عمي، -7

-2011بكر بمقايد، تممسان، السنة الجامعية  أبيجامعة  ،كمية الحقوق ،في القانون دكتوراهاللنيل شيادة 
2012.  
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، أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعيبة، رحماني محمد -8
 . ،1جامعة الجزائر كمية الحقوق،  ،في القانون

 لنيل شيادة الدكتوراه في القانون مقدمة أطروحةالعقد،  نشأة عند العقدي التوازنعسالي عرعارة،  -9
 . 2015-2014السنة الجامعية  ،كمية الحقوق، 1جامعة الجزائر

مقدمة لنيل شيادة  أطروحة عقد االستيالك في التشريع الجزائري،عياض محمد عماد الدين،  -10
 .2016 - 2015السنة الجامعية ،ورقمة ،جامعة قاصدي مرباح ،كمية الحقوق في القانون، الدكتوراه

  1جامعة الجزائر لنيل شيادة الدكتوراه في القانون، مقدمة ، أطروحةعيممة العقد ،فاضل خديجة - 11
 .21/01/2016كمية الحقوق، نوقشت بتاريخ 

مقدمة لنيل شيادة  أطروحة، الضمانات القانونية لحماية أمن وسالمة المستيمكقرواش رضوان،  -12
بن يوسف بن  1جامعة الجزائر ،كمية الحقوق ،فرع القانون الخاص، قانون األعمال ،الدكتوراه في القانون

 .2013 -2012السنة الجامعية   ،خدة
مقدمة لنيل  أطروحة، االلتزام بإعالم المستيمك عن المنتجات أبو بكر الصديق منى، محمد حسان -13

  .2011مصر،   ،جامعة المنصورة ،كمية الحقوق ،في القانون دكتوراهال شيادة
البائع بإعالم المشتري وتبصيره في المرحمة السابقة عمى  التزامالمقطوف رمضان عمر عبد اهلل،  -14

 .2012 جامعة القاىرة، كمية الحقوق، ،في القانون دكتوراهال مقدمة لنيل شيادة أطروحة، إبرام البيع

 

  الماجستير:مذكرات  -ب

، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في القانون االلتزام باإلعالم قبل التعاقدعمي حسين عمي،  -1
  .2011األردن،  ،جامعة اليرموك ،كمية الحقوق التجاري،

  مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في القانون حق المستيمك في اإلعالم، ماني عبد الحق، - 2
 .2009- 2008السنة الجامعية  ،كمية الحقوق ،خيضر بسكرةجامعة محمد 

 
III -  المقاالت: 
       "االلتزام باإلفضاء وسيمة لاللتزام بضمان السالمة" ،إيمان محمد طاىر أكرم محمود حسين البدو، -1

 . 18-15ص  ،2005 ،24 عددال، 1مجمد ،مجمة الرافدين لمحقوق
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أثر موضوعية اإلرادة التعاقدية في مرحمة أكرم محمود حسين البدو، محمد صديق محمد عبد اهلل،  -2
  425 -409 ص،  2011 ،16، السنة 49، العدد 13، مجمة الرافدين لمحقوق، المجمد المفاوضات

العدد ، ، جامعة الجزائر، مجمة حولياتوجوب التزام المتدخل بضمان حماية المستيمكبعجي محمد،  -3
 .70-69، ص2013، جوان 23
  24مجمة إدارة، عدد  ،"ومرتفقييا لقانون حماية المستيمك اإلدارةمدى خضوع "بودالي محمد،  -4
 5355- ص ،2002  جزائرال
الحماية الخاصة لرضا المستيمك في عقود : حماية المستيمكجميعي حسن عبد الباسط ، " -5

 .08، ص 1991، 13، العدد12القانونية، جامعة أسيوط، مصر، السنة مجمة الدراسات االستيالك" ، 
تمييز االلتزام باإلعالم عن االلتزام بالنصيحة لضمان الصفة الخطرة لمشيء "حاج بن عمي محمد،  -6

جامعة حسيبة بن بوعمي المجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانية،  –دراسة مقارنة  –"المبيع 
 . 78، ص2001، 06العدد  ،الشمف

 مجمة دفاتر السياسة و القانون "،العقدي باإلعالم االلتزام خالل من المستيمك حمايةخديجي أحمد، " -7
 . 28، ص 2014جوان  ،11جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، العدد

مرحمة ما "الطبيعة القانونية لمسؤولية األطراف في ، أبو الشامات فاروق ، إسماعيلالشالق نبيل  -8
المجمد ، ، )دراسة في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا(، مجمة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونيةقبل العقد"

 .321-320ص  ،2013العدد الثاني،  29
) المعمومات والبيانات الصحيحة  حق المستيمك في الحصول عمى الحقائقسرحان " إبراىيم عدنان  -9

العدد الثامن  مجمة المفكر،، والبحريني اإلماراتيدراسة مقارنة في القانونين ، "عن السمع والخدمات( 
 .21ص ،2013كمية الحقوق والعموم السياسية، ،بسكرةجامعة محمد خيضر، 

مجمة دفاتر  ،نطاق تطبيق قانون حماية المستيمك وقمع الغش"عياض محمد عماد الدين،"  -10
 .63، ص 2013ورقمة، العدد التاسع، جوان  مرباح،السياسة والقانون، جامعة قاصدي 

 المستيمك حماية قانون بين مقارنة دراسة ،"المستيمك رضاء حماية" ،عرابي أبو خالد غازي -11
 عموم دراسات، مجمة ، األردني المستيمك حماية قانون الفرنسي ومشروع االستيالك وتقنين اإلماراتي
 .194 -190ص .2009  ،1العدد ، 36 المّجمد والقانون، الشريعة
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 عمى التفاوض مرحمة في النية بمبدأ حسن المقارنة القانونية األنظمة التزام مدى فياض محمود،" -12
والعشرون  السابعة المتحدة، السنة العربية اإلمارات القانون، جامعة كمية والقانون، الشريعة مة"، مجالعقد
 .224، ص 2013أفريل  ، 54العدد 

    القانونية والسياسية لمعموم مجمة المحقق الحمي اإليجاب في عقد اإلذعان"،"كاظم محمد خولة ،  -31
 .374ص  ، 2014 ، جامعة بابل العراقية،6المجمد  ،العدد األول

"، المجمة النقدية تجريم الغش والخداع كوسيمة لحماية المستيمك"  سي يوسف زاىية حورية، كجار -14
      ، ص2007جامعة مولود معمري تيزي وزو،  ،، كمية الحقوق01والعموم السياسية، العدد لمقانون 

23 ،32. 
، المجمة الجزائرية لمعموم القانونية الحماية الجنائية لممستيمك في التشريع الجزائريموالك باية،  -15

 -34. 33، ص1999، 02، رقم 37الجزء  ،واالقتصادية والسياسية

IV-:المداخالت  

 االلتزام باإلفضاء عنصر من عناصر ضمان سالمة المستيمكزاىية حورية،  (سي يوسف)كجار -1
مداخمة مقدمة في إطار أعمال الممتقى الوطني حول حماية المستيمك والمنافسة، كمية الحقوق، جامعة 

 ،) غير منشورة(.2009نوفمبر  18 و 17المنعقد يومي  الرحمن ميرة، بجاية،د عب

V- القانونية: النصوص  
 القوانين و األوامر: -أ

الجريدة  ،يةجزائيتضمن قانون اإلجراءات ال، 1966جوان 08 ، مؤرخ في 66/155أمر رقم   -1
 )معدل ومتمم(. ،1966 07/  / 10، مؤرخة في 48الرسمية عدد

  الجريدة الرسمية يتضمن قانون العقوبات، ،1966جوان  08مؤرخ في  ،66/156أمر رقم  - 2
  .()معدل ومتمم  061966/  / 11في  ةمؤرخ 49عدد

 78، الجريدة الرسمية عدد المدني القانونيتضمن  ،1975سبتمبر  26مؤرخ في ، 75/58أمر رقم  -3
 . )معدل ومتمم( ،09/1975/ 30مؤرخة في 
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 101الجريدة الرسمية عدد ،يتضمن القانون التجاري، 1975وتأ 26 ، مؤرخ في75/59أمر رقم  -4
 )معدل ومتمم(. 1975/ 19/12مؤرخة في 

، الجريدة يتعّمق بالقواعد العامة لحماية المستيمك، 1989فيفري  7، مؤرخ في 89/02قانون رقم  -5
  ، )ممغى(.1989 /02/ 13، مؤرخة في 06الرسمية عدد 

، مؤرخة 29عدد  الجريدة الرسمية، يتعّمق باألسعار، 1989جويمية 05، مؤرخ في 89/12قانون رقم  -6
 .)ممغى( 19/07/1989في 

، الجريدة يتعمق بتعميم استعمال المغة العربية، 1991جانفي  16، مؤرخ في 91/05قانون رقم  -7
 .1991 /01/ 16، مؤرخة في 03الرسمية عدد 

، مؤرخة 09عدد  ريدة الرسميةجال ،يتعّمق بالمنافسة، 1995جانفي 25، مؤرخ في 95/06أمر رقم  -8
 )ممغى(. 22/02/1995في 

، مؤرخة 43عدد  سميةر ال ريدةجال ،يتعّمق بالمنافسة، 2003 جويمية19، مؤرخ في 03/03أمر رقم  -9
 .26/07/2003في 

 
، 52، الجريدة الرسمية عدد يتعمق بالنقد والقرض، 2003أوت  27، مؤرخ في 11/ 03أمر  -10

، الجريدة 2010أوت  26، مؤرخ في 04/ 10المعدل والمتمم باألمر   2003أوت  27في  ةمؤرخ
 .2010 /08/ 27 مؤرخة في، 11الرسمية عدد 

مؤرخة   ،44الجريدة الرسمية عدد، يتعمق بالعالمات ،2003يوليو 19مؤرخ في  ،03/06رقم  أمر -11
 .2003 يونيو 23 في
                يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ،2004يونيو  23، مؤرخ في 04/02قانون رقم  -12

  .2004يونيو  27، مؤرخة في 41الجريدة الرسمية عدد 
 المتضمن قانون 66/656يعدل ويتمم األمر ، 2004نوفمبر 10، مؤرخ في 04/15قانون  -13

 .2004/ 11/ 10مؤرخة في  ،71الجريدة الرسمية عدد ،العقوبات
المتضمن  58/75تمم لألمر رقم يعدل و ي، 2005يونيو  20، مؤرخ في 05/10قانون رقم  -14

  .2005يونيو  26، مؤرخة في 44عدد  ، جريدة رسميةالمدني القانون
، الجريدة وقمع الغشيتعمق بحماية المستيمك ، 2009فبراير  25، مؤرخ في 09/03قانون رقم  -15

 10، المؤرخ في 09/03معدل ومتمم بالقانون رقم ، 2009 /03/ 08، مؤرخة في 15الرسمية عدد 
 . 2018يونيو 13، مؤرخة في 35، الجريدة الرسمية عدد 2018يونيو 
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 المتعمق بالقواعد 40/40يعدل ويتمم القانون رقم  ،2010أوت  15، مؤرخ في 10/06قانون رقم-16
 .08/2010/ 18، مؤرخة في  46الجريدة الرسمية عدد ،عمى الممارسات التجاريةالمطبقة 

، الجريدة الرسمية يتعّمق بالنشاط السمعي البصري، 24/02/2014، مؤرخ في 14/04قانون رقم  -17
 -1 . 2014 /23/03مؤرخة في   ،16عدد 

، الجريدة الرسمية االلكترونيةتعمق بالتجارة ي ،2018ماي  10، مؤرخ في 18/05قانون رقم  -18
  .2018ماي  16مؤرخة في  28عدد

 

 :النصوص التنظيمية -ب

  التنفيذية:المراسيم  -1ب  
الجريدة  يتعمق برقابة الجودة وقمع الغش، 1990جانفي 30رخ في ؤ ، م 90/39مرسوم تنفيذي رقم  -1

 ، )ملغى(.1990 /01/ 31مؤرخة في  ،05الرسمية عدد 

 يتعمق بضمان المتوجات والخدمات، 1990سبتمبر15، مؤرخ في 90/266تنفيذي رقم مرسوم  -2
المرسوم التنفيذي رقم  ممغى بموجب ،19/09/1990، مؤرخة في 40 عدد سميةر ال ريدةجال

المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السمع والخدمات  ،2013سبتمبر  26المؤرخ في  13/327
 .2013/  2/10مؤرخة في 49حيز التنفيذ، الجريدة الرسمية عدد

 يتعمق بوسم السمع الغذائية وعرضيا، 1990نوفمبر10، مؤرخ في 90/367تنفيذي رقم مرسوم  -3
ممغى بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم  ،1990نوفمبر21 ، مؤرخة في50الجريدة الرسمية عدد

الجريدة مشروط والكيفيات المتعمقة بإعالم المستيمك، لحدد الم، 2013نوفمبر  09مؤرخ في ال 13/378
 .11/2013/ 18، مؤرخة في 58الرسمية عدد 

يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل  ،1997يناير 17 مؤرخ في ،97/37مرسوم تنفيذي رقم -4
، مؤرخة 4دد ع،  الجريدة الرسمية والتنظيف البدني وتوضيبيا واستيرادىا وتسويقيا في السوق الوطنية

  2010بريلأ 18، المؤرخ في10/114المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم ،1997يناير 15في 
 .21/04/2010مؤرخة في  ،26الجريدة الرسمية عدد

يتعمق بالخصائص التقنية المطبقة عمى  ،1997نوفمبر11، مؤرخ في 97/429مرسوم تنفيذي رقم  -5
 1997 /11/ 12، مؤرخة في 75الجريدة الرسمية عدد ، المنتوجات النسيجية
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يتعمق بالوقاية من األخطار الناجمة  ،1997ديسمبر10مؤرخ في  ،97/494مرسوم تنفيذي رقم  - 6
 .1997 /09/ 24مؤرخة في  ،85الجريدة الرسمية عدد   ،استعمال المعب عن
يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد  ،2000مارس  01مؤرخ في  ،2000/46 مرسوم تنفيذي رقم -7

  . 03/2000/ 05مؤرخة في  10الجريدة الرسمية عدد  ،تنظيميا، وسيرىا وكذا كيفيات استغالليا
يتعمق بالتعريفات القصوى لنقل الركاب ، 17/12/2002، مؤرخ في 448/ 02مرسوم تنفيذي رقم  -8

 .22/12/2002، مؤرخة في 85الجريدة الرسمية عدد  ،في سيارات األجرة طاكسي
يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم ، 2005ديسمبر 22، مؤرخ في 05/484مرسوم التنفيذي رقم  -9

 25/12، مؤرخة في 83، الجريدة الرسمية عددبوسم السمع الغذائية وعرضيا، المتعمق 94/767
2005. 

يحدد شروط وكيفيات ممارسة البيع ، 2006يوليو  19، مؤرخ في 06/215مرسوم تنفيذي رقم  -10
بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج 

 .2006مؤرخة في  41، الجريدة الرسمية عدد التجارية بواسطة فتح الطرودالمحالت 
تعّمق بتحديد العناصر األساسية ي، 2006 سبتمبر 10مؤرخ في ، 06/306مرسوم تنفيذي رقم  -11

، الجريدة الرسمية عدد لمعقود المبرمة بين األعوان االقتصاديين والمستيمكين والبنود التي تعتبر تعسفية
 .2006 /11/09مؤرخة في  56

يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط  ،12/12/2007مؤرخ في  ،07/390مرسوم تنفيذي رقم   -12
 .22/12/2007، مؤرخة في 78، الجريدة الرسمية عدد تسويق السيارات

تنفيذي رقم المرسوم ويتمم ال يعدل، 2008فيفري 03، مؤرخ في 08/44مرسوم التنفيذي رقم  -13
عّمق بتحديد العناصر األساسية لمعقود المبرمة بين ، المت0446 سبتمبر 64مؤرخ في ال، 46/746

 07، مؤرخة في07الجريدة الرسمية عدد األعوان االقتصاديين والمستيمكين والبنود التي تعتبر تعسفية
/02 /2008 

لكيفيات الخاصة المتعمقة احدد ي، 2009فيفري 07، مؤرخ في 09/65مرسوم التنفيذي رقم  -14
الجريدة   ،باإلعالم حول األسعار المطبقة عمى بعض قطاعات النشاط أو بعض السمع والخدمات المعنية

 . 10/02/2009، مؤرخة في 10الرسمية عدد 
ت المتعمقة يحدد الشروط والكيفيا، 2013نوفمبر  09، مؤرخ في 13/378مرسوم تنفيذي رقم  -15

 .11/2013/ 18، مؤرخة في 58الجريدة الرسمية عدد ، بإعالم المستيمك
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، يتعمق بشروط وكيفيات العروض 2015ماي  12مؤرخ في   ،15/114مرسوم تنفيذي رقم  -16
 2015 /05/ 13مؤرخة في  ،24الجريدة الرسمية عدد في مجال القرض االستيالكي،

  القرارات الوزارية: 2-  ب

  يحدد المواصفات التقنية لمسكر األبيض، 1997أفريل  27القرار الوزاري المشترك الصادر في  -1
 .08/1997/ 20مؤرخة في ، 55الجريدة الرسمية عدد 

يتعمق بالمواصفات التقنية ألنواع القمح ، 1997ماي  25القرار الوزاري المشترك الصادر في  -2
 .1997 /08/ 20مؤرخة في ،55لرسمية عدد الجريدة ا، الصمب وشروط وكيفيات وسميا

تعمق بالمواصفات التقنية ألنواع الحميب ي، 1997ماي 31المشترك المؤرخ في  القرار الوزاري - 3
 .1997 /08/ 20، مؤرخة في 55الرسمية عدد لجريدةا  ، الجاف وشروط وكيفيات عرضيا
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 172................................................................................ خالصة الفصل

 175................. الجزاء أثر لإلخالل بااللتزام بإعالم المستهمكترتيب   الباب الثاني:

 177............................ اإلخالل بااللتزام باإلعالم عمىالجزاء المدني المترتب  الفصل األول:

 178......................... في الضمان  حق المستيمك في طمب إبطال العقد وحقوالمبحث األول: 

 178........................................... العقد حق المستيمك في طمب إبطال المطمب األول: 

 178........................... التدليسو    الغمط تيطمب إبطال العقد تأسيسا عمى نظري الفرع األول:

  179................................................الغمط نظرية طمب إبطال العقد تأسيسا عمى :أوال
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  179.............................................نب إبطال العقد لمغمطيجتنفيذ االلتزام باإلعالم   -1

بطال العقد و االلتزام باإلعالم  العالقة بين  -2  .180...........................................:لمغمطا 

 183............................................ طمب إبطال العقد تأسيسا عمى نظرية التدليس :ثانيا 

 183........................اإلخالل بااللتزام باإلعالم  صورمكتمان التدليسي أحد لالقانون  اعتبار -1

 186 ....................................التدليس. االلتزام باإلعالم في إثبات شروط مساىمةمدى  -2

 187.......................... حماية  المستيمك من اإلشيار التضميمي عن طريق  دعوى التدليس -3

 189.................من التقنين المدني 352طمب إبطال العقد تأسيسا عمى أحكام المادة  الفرع الثاني:

 189................................................. الجزاء المقرر عند عدم العمم الكافي بالمبيع أوال:

  191...... …………لمخالفة االلتزام باإلعالم  وبطالا  بطال العقد لعدم العمم الكافي و إبين  العالقة ثانيا:

 .191............................. مع خيار الرجوع عن العقد 352ضرورة اتفاق مضمون المادة  ثالثا:

 194................ خالل بااللتزام باإلعالم من خالل نظرية الضمانلإلالجزاء المقرر  المطمب الثاني:

 194..........إلى نظرية الضمان في القواعد العامة اإلخالل بااللتزام باإلعالم استناداالفرع األول: جزاء 

 194.............إلى نظرية ضمان العيوب الخفية اإلخالل بااللتزام باإلعالم استنادلالجزاء المقرر  أوال:

 195.....................................أن يكون العيب خفيا غير معموم لدى المشتري وقت البيع -1

 196 ......................................... موجودا وقت تسميم المبيع لممشتريأن يكون العيب  -2

 196.......................................................................ن يكون العيب مؤثرا أ -3

 199.......................... ضمان التعرضإلى نظرية  اإلخالل بااللتزام باإلعالم استناداجزاء  ثانيا:

 200.....إلخالل بااللتزام باإلعالم استنادا إلى نظرية الضمان في القواعد الخاصةاجزاء  الفرع الثاني:
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 201 ............................................................ نطاق تطبيق الضمان القانوني أوال:

 206................................................ الجزاء المترتب عمى تنفيذ االلتزام بالضمان ثانيا:

 207 ..................................................................الجزاء المتعمق بتنفيذ العقد -1

 207 ............................................................................صالح المنتوج إ -أ

 207............................................................................استبدال المنتوج  -ب

 208.............................................................. الجزاء المتعمق بعدم تنفيذ العقد -2

 209...................... جزاء اإلخالل بااللتزام باإلعالم مع تمسك المستيمك بالعقد المبحث الثاني: 

 209................. لمشروط التعسفية بطالن: جزاء اإلخالل االلتزام باإلعالم من خالل المطمب األول

 210............................................................. مفيوم الشرط التعسفي الفرع األول:

  210.....................................................................تعريف الشرط التعسفي أوال:

 210.............................................................التعريف الفقيي لمشرط التعسفي -1

 211..........................................................التعريف التشريعي لمشرط التعسفي -2

 213.................................................................. معايير الشرط التعسفي ثانيا:

 213.............................. معياري التعسف في استعمال القوة االقتصادية والميزة المفرطة -1

 213.................................................معيار التعسف في استعمال القوة االقتصادية -أ

 214............................................ معيار الميزة المفرطة التي يحصل عمييا الميني -ب

  214............................زن بين حقوق والتزامات طرفي العقد معيار اإلخالل الظاىر بالتوا -2

 218.................................................. عناصر العقد المتضمن شروط التعسفية :ثالثا

 218......................................................................... عقد مكتوبوجود  -1

 219................................................................. أن يكون العقد عقد إذعان -2
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 222................................ الجزاء المدني المترتب عمى إيراد الشروط التعسفية الفرع الثاني:

 222.................................................. جزاء الشروط التعسفية في القواعد العامة أوال:

 223.............................. جزاء الشروط التعسفية في القواعد الخاصة بحماية المستيمك :ثانيا

 226...............جزاء اإلخالل بااللتزام باإلعالم وفقا لنظرية األثر اإللزامي لإلعالم المطمب الثاني: 

 226................................... مضمون نظرية األثر اإللزامي لإلعالم ومبرراتيا الفرع األول:

 226....................................... شروط تطبيق نظرية األثر اإللزامي لإلعالم الفرع الثاني:

 226..................................................................... مشروعية توقع الدائن أوال:

   229.........................................يجب أن يممك المدين وسائل تنفيذ اإلعالم المنقول ثانيا:

 231.....................قيام المسؤولية المدنية لمميني أثر لإلخالل بااللتزام باإلعالم  المبحث الثالث:

 232................... الطبيعة القانونية لمسؤولية الميني عند إخاللو بااللتزام باإلعالمالمطمب األول: 

 233............. القائمون بالطبيعة العقدية لمسؤولية الميني عند إخاللو  بااللتزام باإلعالم :الفرع األول

 235..........بااللتزام باإلعالم  وإخاللالقائمون بالطبيعة التقصيرية لمسؤولية الميني عند : الفرع الثاني

 237.................. المسؤولية الناجمة عن إخالل الميني باإلعالم ىي مسؤولية مينية :الفرع الثالث

 242.......... اإلخالل بالتزامو باإلعالم د: المطالبة بالتعويض  أثر لمسؤولية الميني عنالمطمب الثاني

 243............................................ التعويض طبقا لقواعد المسؤولية المدنية الفرع األول:

 243........................................................... أركان المسؤولية المدنية لمميني أوال:

 243.............................................................................. خطأ الميني -1

 243.................................................................. نطاق الخطأ في اإلعالم - أ

 244............................................................. الميني صورتي خطأ المدين -ب

 246................................................................خصوصية الخطأ الميني  -ج
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 249........................................................... إثبات خطأ الميني في اإلعالم -د

 253..................................................................................الضرر -2

 255...........................................................................عالقة السببية  -3

 256.............................................................. : أثر قيام مسؤولية المينيثانيا 

 256................................................ حق المستيمك في الحصول عمى التعويض-1

 257.......................................... جواز الجمع بين دعوى التعويض ودعوى البطالن-2

  258............................................................. طرق نفي الميني لمسؤوليتو ثالثا:

 259..................................مسؤولية المنتج عن عدم اإلعالم بعيوب منتجاتو الفرع الثاني:

 260......................................................................... تعريف المنتج   أوال:

 262.................................................................. شروط مسؤولية المنتج ثانيا:

 262................................................................................... الضرر –1

 263 .............................................................................عيب المنتوج  -2

 .266........................................................ قة السببية بين العيب والضررالعال -3

    .267....................................................................طرق نفي المسؤولية   ثالثا:

 ..267............................................................................خطأ المضرور -1

    ..268............................................................................... خطأ الغير -2

 ..268............................................................................. القوة القاىرة  -3

 ..270................................................................ المسؤولية : أطراف دعوىرابعا

 …270.................................................................................. المدعي-1

 …270......................................................... المستيمك المتعاقد أو غير المتعاقد-أ
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 270............................................................................ الخمف العام -ب

 270....................................................................... المستعمل لممنتوج -ج

 .270................................................................................... الغير -د

        271....................................................................جمعيات المستيمكين  -ه

 271............................................................................. المدعى عميو-2

 271.............................................................................. خالصة الفصل

 275...............ستيمكالم عالمإاإلخالل بااللتزام ب مىالمسؤولية الجزائية المترتبة ع الفصل الثاني:

 .277..................................الجرائم الناجمة عن اإلخالل بااللتزام باإلعالم المبحث األول:

 .277.......................................الجرائم الناتجة عن عدم إعالم المستيمك المطمب األول:

   .278....................................................جريمة عدم اإلعالم باألسعار الفرع األول:

 278.............................................ة عدم اإلعالم باألسعارجريملالركن الشرعي  أوال:

 279........................................... جريمة عدم اإلعالم باألسعارلالركن المادي   ثانيا:

 281............................................جريمة عدم اإلعالم باألسعارلالركن المعنوي  ثالثا:

 281............................................... جريمة عدم اإلعالم بشروط البيع الفرع الثاني:

 281....................................... جريمة عدم اإلعالم بشروط البيعل الركن الشرعي  أوال:

 282........................................ جريمة عدم اإلعالم بشروط البيعلالركن المادي  ثانيا:

 283....................................... عدم اإلعالم بشروط البيع لجريمةالركن المعنوي  ثالثا:

 283.االلتزام باإلعالم عن طريق الوسم ...............................جريمة مخالفة  الفرع الثالث:

 284...................................... مخالفة النظام القانوني لموسم الركن الشرعي لجريمة أوال:

 286...................................... مخالفة النظام القانوني لموسم الركن المادي لجريمة ثانيا:
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 286..................................... مخالفة النظام القانوني لموسم الركن المعنوي لجريمة :اثالث

 287.............................. الجرائم الناتجة عن تقديم إعالم مضمل لممستيمك المطمب الثاني:

 287......................................... جريمة خداع أو محاولة خداع المستيمك الفرع األول:

 288.................................. داع أو محاولة خداع المستيمكالركن الشرعي لجريمة خ أوال:

 289.................................. خداع أو محاولة خداع المستيمك الركن المادي لجريمة ثانيا:

  .290........................................... تحديد نطاق جريمة الخداع في قانون العقوبات -1

 290................................................................الخداع في طبيعة المنتوج   -أ

 290................................................... الخداع في الصفات الجوىرية لممنتوج  -ب

 290........................................... الخداع في العناصر الداخمة في تركيب المنتوج -ج

 291...................................... في المنتوج الخداع الذي ينصب عمى نسبة المقّومات -د

 291............................................. الخداع الذي يقع عمى نوع المنتوج أو مصدره -ه

 291...................................... من المنتوجالخداع الذي ينصب عمى الكمية المسممة  -و

 291................................................................. الخداع في ىوية المنتوج -ي

 292.............................................. 09/03نطاق جريمة الخداع في القانون رقم -2

 292................................................................... لالستعمالقابمية المنتوج -أ

 292................................................................. تاريخ أو مدة الصالحية -ب

 292.............................................................. النتائج المنتظرة من المنتوج -ج

 292.................................. طرق االستعمال أو االحتياطات الالزمة الستعمال المنتوج -د

 293................................. خداع أو محاولة خداع المستيمك الركن المعنوي لجريمة ثالثا:

 .294.............................................. جريمة ممارسة أسعار غير شرعية الفرع الثاني:
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 294....................................... ممارسة أسعار غير شرعية الركن الشرعي لجريمة أوال:

 295....................................... ممارسة أسعار غير شرعية الركن المادي لجريمة ثانيا:

 295...................................... ممارسة أسعار غير شرعية لجريمةالركن المعنوي  ثالثا:

 296....................................................... جريمة اإلشيار المضمل الفرع الثالث:

 297...........................................................اإلشيار المفضي إلى التضميلأوال:

 301...........................................................اإلشيار المقضي إلى المبس ثانيا:

 304......................................................................اإلشيار المضخملثا: ثا

 305............................................تضمين اإلشيار عرضا معينا لسمع أو خدمات-1

 305.........................عجز مقدم اإلشيار عن توفير السمع والخدمات التي تعيد بتقديميا-2

 306..........................................: جريمة الممارسات التعاقدية التعسفية.الفرع الرابع 

 306....................................الممارسات التعاقدية التعسفية الركن الشرعي لجريمة أوال: 

 307...........................الممارسات التعاقدية التعسفية الركن المادي والمعنوي لجريمة ثانيا: 

 308.......................: قمع الجرائم الناجمة عن إخالل الميني بالتزامو باإلعالمالمبحث الثاني

 308............................: إثبات جرائم إخالل الميني باإلعالم وطرق متابعتياالمطمب األول

 .308..........................: إثبات الجرائم المتعمقة بإخالل الميني بالتزامو باإلعالمالفرع األول

 309...............................ومعاينة الجرائم الماسة بحق المستيمك في اإلعالم التحري أوال:

 310........................الماسة بحق المستيمك في اإلعالم إثبات الجرائم تحرير محاضر ثانيا:

 310.......الماسة بحق المستيمك في اإلعالم الشروط الواجب توافرىا في محاضر إثبات الجرائم-1

 .311.....................حجّية المحاضر في إثبات الجرائم الماسة بحق المستيمك في اإلعالم -2

 .312.............................طرق متابعة الجرائم المتعمقة بالمستيمك في اإلعالم الفرع الثاني:
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 312.......................................................................طريق المصالحة أوال:

 314.............................................02/04 رقم نطاق المصالحة في ظل القانون-1

 314................................................................شروط إجراء المصالحة   -أ

 .314.....................................................................إجراءات المصالحة-ب

 315..........................................................................آثار المصالحة-ج

 315............................................09/03رقم نطاق المصالحة في ظل القانون  -2

 316.....................................................................شروط إجراء الصمح -أ

 .316.......................................................................إجراءات الصمح -ب

 317............................................................................الصمحآثار  -ج

 317......................................................................الطريق القضائي ثانيا:

 317..................................................................تحريك الدعوى العمومية-1

 .318.............................................النيابة العامةمن قبل تحريك الدعوى العمومية -أ

 .318...............................................شكوى المستيمك المصحوبة بادعاء مدني -ب

 319...............................عيات حماية المستيمكتحريك الدعوى العمومية من قبل جم -ج

 319.................................................................القيام بإجراءات التحقيق -2

 320......................................................................إجراءات المحاكمة -3

 321.................الجزاء المطبق عمى الجرائم الماسة بحق المستيمك في اإلعالم المطمب الثاني:

  .321..................................................................الجزاء اإلداري الفرع األول:

 .322...................................الجزاء اإلداري في جريمة مخالفة النظام القانوني لموسم أوال:

 .322......................رفض دخول المنتوج المستورد في حال مخالفتو لمنظام القانوني لموسم -1
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 322.......................................إيداع المنتوج المخالف لمنظام القانوني لموسم  -2

 322..................................حجز المنتوج إذا كان مخالفا لمنظام القانوني لموسم -3

 323....................................................التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسة -4

 323..........................................................سحب المنتوج من التداول -5

 .324.......................ظام القانوني لموسماإلعذار بإزالة سبب عدم مطابقة المنتوج لمن -6

 324..الجزاء اإلداري المتعمق بجريمتي اإلشيار غير المشروع وممارسة أسعار غير شرعية ثانيا:

 ..324.....................................................................حجز المنتوجات-1

 ..326........................................................الغمق اإلداري لممحل التجاري-2

 .326......الجزاء الجنائي المطبق عمى الجرائم الماسة بحق المستيمك في اإلعالم الفرع الثاني:

  ..326.................................................................العقوبات األصمية أوال:

 ..327...................................................................المالية الغرامات -1

 .327...........................جريمة مخالفة النظام القانوني لموسملالغرامة المالية المقررة  -أ

 .327........................الغرامة المالية المقررة لجريمة عدم إعالم المستيمك باألسعار -ب

  .328.............................الغرامة المالية المقررة لجريمة عدم اإلعالم بشروط البيع -ج

 .328.................................الغرامة المالية المقررة لجريمة اإلشيار غير المشروع -د

 .328...........................الغرامة المالية المقررة لجريمة ممارسة أسعار غير شرعية -ه

 .328..........................الغرامة المالية المقررة لجريمة الممارسات التعاقدية التعسفية -و

  .328...............................................الغرامة المالية المقررة لجريمة الخداع -ي

 .329......................................................................عقوبة الحبس- 2

 .330...............................................................العقوبات التكميمية ثانيا: 
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 330.............................................................................عقوبة المصادرة-1

 331...........................................................الشطب من السجل التجاريعقوبة  -2

 331.................................................عقوبة المنع من ممارسة النشاط بصفة مؤقتة -3

   332...................................................................عقوبة نشر الحكم باإلدانة -4

 333..................................................................................خالصة الفصل

 335 ........................................................................................خاتمةال

 345...................................................................................قائمة المراجع

 363.............................................................................فهرس الموضوعات


