
 
 دور لجنة البنود التعسفية في حماية المستهلك                                 زوطاط نصيرة 

 

28 

 

 دور لجنة البنود التعسفية في حماية المستهلك
The commission of abusive clauses 

 زوطاط نصرية 

 حممد بن أمحد 2جامعة وهران 

nacera.zoutat@gmail.com   

 13/10/2132تاريخ النشر:              22/10/2132 :تاريخ القبول            13/31/2132 تاريخ االستالم:

 

 : ملخص
تعترب جلنة البنود التعسفية من األجهزة اليت استحدثها املشرع اجلزائري على غرار التشريعات 

احلديثة واليت هتتم حبماية املستهلك يف جزء مهم من تعامالته مع املتدخل، إذ أهنا تعمل على البحث عن 
يف توازان العالقة بني الطرفني، وهذا ما سيتم تبيانه يف هذه الورقة أي شرط أو بند تعسفي حيدث اخالال 

البحثية، حيث سيتم إبراز مسألة مهمة واليت  تتمثل يف حتديد فعالية هذه اللجنة كهيئة استشارية ال حتمل 
 أي طابع ردعي يف مواجهة املتدخلني.

وخمتصني، قد حدد القانون  فهذه اللجنة على غرار نظريهتا الفرنسية مكونة من أشخاص مؤهلني
تنظيمها وقواعد سريها وهي تقوم بالبحث عن الشروط التعسفية يف مناذج العقود وتقرتح حذفها أو 

تعديلها يف إطار توصيات كما تعمل على مساعدة األطراف األخرى الفاعلة يف جمال محاية املستهلك 
هلك عن طريق تقدمي آراء واقرتاحات، كما أهنا تقوم بداية بالقضاء واإلدارة املعنية وكذا مجعيات محاية املست

 بنشر أعماهلا بكل الوسائل املمكنة من أجل توسيع مدها.
 المستهلك-اآلراء-التوصيات-الشروط التعسفية-الكلمات المفتاحية: لجنة 

Abstract:  

The commission of abusive clauses which has been instituted by the 

Algerian legislator in accordance to worldwide legislations. This 

commission is dedicated to the protections of consumers when interacting 

with market participants since its main purpose is to conduct investigations 
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against any condition or abusive clause which can lead to contractual 

unbalance between the parties. In our synthesis the points above cited will 

be treated considering that we are about to demonstrate the efficiency of the 

commission of abusive clauses as a consultative organism diminished from 

any sanctioning aspect in front of the market participants.  

Keywords: commission-abusive clauses-recommendations-opinions-

consumer 
__________________________________________ 

  nacera.zoutat@gmail.comيميل: ، اإلمحمد بن أحمد 1، جامعة وهران : زوطاط نصيرةالمؤلف المرسل
 

  :مقدمة
بعززززدم التززززوازن العقززززدي الززززذي يعززززود  واملسزززتهلكنيتتميزززز العالقززززات التعاقديززززة بززززني املتززززدخلني        

تفزاوت بززني تنزوع وسزائل التعامززل، هزذا الطزابع يززربز يف وجزود والتكنولززوجي و  السزيما إ  التطزور االقتصزادي
 1القانونية بني طريف العقد بشكل فادح.والفنية و  املقومات االقتصادية

باملتززززدخل يف قززززانون  والززززذي يعززززرف-يفزززرل الطززززرف الززززذي ولززززك هززززذه املقومززززات شززززروط العقززززدإذ 
ال يبقزززى لزززه سزززوى االستسزززالم هلزززا دون أي  والزززذي-وهزززو املسزززتهلك-الطزززرف الضزززعي  علزززى-االسزززتهال 

 2مساومة أو تفاول.
حتديزد شزروط تعتزرب مزن الناحيزة القانونيزة تعسزفية، إذ يفزرل أكثر من ذلك، فقزد يتجزاوز ذلزك إ  

وعلزى العكزم مزن ذلزك تضزييق مزن حقزول املسزتهلكني   ،ختفز  عنزه التزامزاتامتيازات و  شروطا تضي  له
 إن كان سبب التأخري بدون مربر.التعويض يف حالة تأخر التسليم و  كما هو احلال بالنسبة لشرط عدم

كفايززة القواعززد التقليديززة املوجززودة يف القواعززد العامززة كززان الزمززا علززى مززع تزايززد هززذه الظززاهرة وعززدم  
أن يتدخل من أجزل تكزريم محايزة فعالزة للمسزتهلك، خاصزة وأن مويزوع محايزة املسزتهلك  اجلزائري املشرع

 أصبح الشغل الشاغل لغالبية التشريعات يف الوقت الراهن.
كانزززت أول خطزززوة وايزززحة تتمثزززل يف حظزززر حتقيزززق هزززذا اهلزززدف و لقزززد عمزززد املشزززرع اجلزائزززري إ     

بالتحديززد ملطبقززة علزى املمارسززات التجاريزة و املتعلززق بالقواعزد ا 12-10بعزض املمارسزات التعسززفية بقزانون 
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هزي مزا تعزرف بالرقابزة و  ،4بعزض الشزروط الزيت تعتزرب تعسزفية منح للتنظيم إمكانيزة حتديزد، و 3منه 22باملادة 
 .التنظيمية

ذلززك جوجززب املرسززوم التنفيززذي و  بع إداري هتززتم بالشززروط التعسززفية،كمززا اسززتحدث جلنززة ذات طززا
الززذي حيزززدد العناصززر األساسززية للعقزززود األساسززية للعقزززود  2110سزززبتمرب  31املززؤريف يف  110-10رقززم 

وكزدا  ، وذلزك أسزوة بنظزريه الفرنسزي5عسزفيةالبنود اليت تعتزرب تواملستهلكني و  املربمة بني األعوان االقتصاديني
 لتشريعات احلديثة.غالبية ا

ك بعزد أن لز، وذ2132مت تنصزيبها يف شزهر فيفزري غري أن وجودها مل يرى النور إ  مؤخرا، حيث 
، هزذه اللجنزة 2132نزوفمرب 22مسية ألعضائها، جوجزب القزرار الزوزاري املزؤريف يف مت النص على القائمة األ

، وعرفزززت 32226سززنة  ة الفرنسزززية منززذمسززتوحاة مززن التشزززريع الفرنسززي، إذ مت إنشززاء جلنزززة البنززود التعسززفي
ا مهيزززة دراسزززة هزززذ، مزززن هنزززا تظهزززر أ2132و 2130خرهزززا كزززان يف سزززنيت وآومهامهزززا، تطزززورا يف تنظيمهزززا 

تعتززرب كززال اللجنتززني ذات طززابع استشززاري، وهززذا الطززابع هززو الززذي يززدفع لتسززا ل عززن مززدى  املويززوع، إذ
 هيئة مكلفة حبماية املستهلك؟ه اللجنة كهذ فعالية

ذه اللجنزة   نعززرج القزانو  هلزول اإلجابزة علزى هزذه اإلشزكالية مزن خزالل التطزرل أوال لتنظزيم سزنحا
 مزا هزو مززنظم يف سزنتعمد يف دراسزة هززذا املويزوع علزى حتليزل النصزوص القانونيززة مقارنزا مزع، و ملعاجلزة دورهزا

 التشريع الفرنسي.
 تنظيم لجنة البنود التعسفية  :أوال 

كتنظيم أوجده املشرع إ  جانب القضزاء لزدعم احلمايزة املرجزوة »ة عموما البنود التعسفيجلنة تعرف 
ملصاحل املستهلكني املعرية لالعتداء من جانب املهنيني الزذين يرتبطزون مزع األوليزني بعقزود اسزتهال  يغلزب 

ة خمتصزة يف حماربزة الشزروط التعسزفية منشزئتقنيزة فهزي جهزة إداريزة استشزارية  7«.عليها طابع عقزود اإلذعزان
( أوهو املرسوم الذي حدد تشكيلتها )السال  الدكر، املعدل واملتمم  110-10جوجب املرسوم التنفيذي 
 (. وأهم قواعد سريها )ب



 نميةالت و الدولي ة القانونـمجل 34 -12ص ، (1029) 01: ددعـــال/  07 مجلدال

 

31 

 

 أ_ تشكيل لجنة البنود التعسفية
وذلزززك  ،تشزززكيلة هزززذه اللجنزززةاملعزززدل واملزززتمم السزززال  الزززذكر  110-10حزززدد املرسزززوم التنفيزززذي 

تتكون مزن عشزرة أعضزاء ، إذ ا ما عن تشكيلة نظريهتا الفرنسيةي ختتل  نوعمنه املعدلة، وه 2يمن املادة 
 نصفهم دائمني والنص  اآلخر مستخلفني وذلك وفق الشكل اآليت:

( ممثلزني عزن وزيزر 2( ممثلني عن الوزير املكلز  بالتجزارة خمتصزني يف جمزال املمارسزات التجاريزة  )2)
( متعززاملني اقتصززاديني وززثالن الغرفززة 2عززن جملززم املنافسززة  )( ممثلززني 2) العززدل خمتصززني يف قززانون العقززود 

( ممثلززززني عززززن مجعيززززات محايززززة 2اجلزائريززززة للتجززززارة والصززززناعة مززززؤهالن يف جمززززال قززززانون األعمززززال والعقززززود )
 املستهلكني مؤهالن يف جمال األعمال والعقود  

 وكن للجنة االستعانة بأي شخص بوسعه أن يفيدها يف عملها.كما 

 ذه اللجنة ممثل عن الوزير املكل  بالتجارة.يرأس هو 

لو الحظنا لطبيعة هذه التشكيلة، فنجد أن املشرع حاول احملافظة على مجيع املصاحل، فمزن جهزة    
محززى مصززلحة األطززراف املعنيززة بالعالقززة التعاقديززة وهززم املتززدخلون املمثلززون بواسززطة الغرفززة اجلزائريززة للتجززارة 

 املمثلون بواسطة مجعيات محاية املستهلكني. والصناعة، وكذا املستهلكون

 8ولإلشارة، فإن التشكيلة السابقة كان يشرتط فيها أن تكون تلك اجلمعيات ذات طابع وطين. 

مزززن جهزززة أخزززرى، فقزززد محزززى مصزززلحة اإلدارة باعتبارهزززا اهليئزززة املكلفزززة حبمايزززة املسزززتهلك واملتمثلزززة   
 ل يف تشكيل هذه اللجنة وبالتايل إمكانية ممارسة مهمتها.أساسا يف وزارة التجارة وذلك بتمكينها التدخ

اشززرتط يف تشززكيلة األعضززاء اختصززاص كززل عضززو يف ميدانززه،  اجلزائززري كمززا يالحزز  أن املشززرع    
 .يف أداء املهام املنوطة باللجنة وكذا التأهيل وذلك من أجل يمان الفعالية
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 نظام االستخالف. 2112يف تعديل  لضمان سري اللجنة وعدم انقطاعها، فقد استحدث املشرعو 

وقاييني  ة،القضا يعني من بني تتكون من رئيم، فأما عن تشكيلة جلنة البنود التعسفية الفرنسية   
  أربعزة ممثلزني عزن املتعزاملني االقتصزاديني القانون أو تقنيزة العقزود أحدمها نائبا  شخصيتني مؤهلتني يف جمال

   9وأربعة ممثلني عن املستهلكني.

كززن أن نالحززز  أن هزززذه اجلنزززة تتكززون مزززن فئتزززني األو  تضزززم رجززال القزززانون والثانيزززة تضزززم ممثلزززي و
 ،مصززاحل األطززراف املعنيززة بالعالقززة التعاقديززة، غززري أن الفئززة الثانيززة طغززت علززى الفئززة األو  مززن حيززث العززدد

 . 10لذلك يعترب البعض أهنا جهة متثيلية أكثر منها حيادية

لة نظريهتززززا اجلزائريززززة فنجززززد أهززززم اخززززتالف يكمززززن يف ممثلززززي أطززززراف العالقززززة باملقارنززززة مززززع تشززززكي   
ففزي التشززكيلة الفرنسزية ال يشزرتط أن يكززون املمثلزني ينتمزون جلهززة معينزة كمزا هززو احلزال بالنسززبة  ،التعاقديزة

 للتشكيلة اجلزائرية.

زائريني وهو األمزر وكن أن نرجع ذلك إ  نقص الوعي لدى املستهلكني واملتعاملني االقتصاديني اجل
 الذي قد يربر اشرتاط يف ممثلي العالقة التعاقدية أن يكونوا منتمني جلهاز معني.

 لجنة البنود التعسفية سير-ب

مززن املهززم اإلشززارة إ  طريقززة سززري اللجنززة بعززد احلززديث عززن تشززكيلتها خاصززة مززن حيززث كيفيززة    
 وكذا طريقة اختاذ قراراهتا. إخطارها وانعقادها

   اللجنةإخطار -2
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 110-10مزززن املرسزززوم التنفيزززذي  33وذلزززك وفقزززا للمزززادة  ،يبزززدأ عمزززل اللجنزززة بعزززد إخطارهزززا   
يزتم مزن قزانون االسزتهال  الفرنسزي، حيزث  L.822-5كر، واليت تقابلها املادة املعدل واملتمم السال  الذ 

 : زائري فيما يليالقانون اجل اإلخطار إما بصفة تلقائية أو من قبل جهات أخرى، واملتمثلة أساسا يف

كمزززا قلنزززا   ،الزززوزارة املكلفزززة حبمايززة املسزززتهلك تعتزززرب وزارة التجززارة إذ :الــوزير المكلـــف بالتجـــارة-
سابقا، فهي بذلك تسعى من خالل مصاحلها للبحث عن كل ما يضر باملستهلك سزواء يف مصزاحله املاديزة 

 .أو املعنوية

 خطار اللجنة عن كل ما يتعلق بالشروط التعسفية.قد أتاح ملمثلها بإ املشرع اجلزائريجند  ،وعليه 

لززإلدارة بإخطززار اللجنززة، غززري أهنززا مل تقصززريها يف مززن ذات املرسززوم  33مسحززت املززادة إدارة:  أي-
 وإمنا تركت اجملال مفتوح ألي إدارة بشرط أن يكون هلا مصلحة فيما يتعلق بالشروط التعسفية. ،جهة معينة

 لتنظيمية واجلماعات احمللية على سبيل املثال.وكن أن نتصورها يف السلطة ا

: وكزززن أن نعتربهزززا كزززل املنظمزززات ا اصزززة بزززاملهنيني بصزززفة عامزززة املتزززدخلني  كـــل جمعيـــة مهنيـــة-
وبزذلك  ،إبرامهزا مزع املسزتهلكني عمة عند حتريرها مناذج العقزود املزز كالنقابات املهنية واليت حتتاج لرأي اللجن

 قضاء.تتفادى حصول منازعات أمام ال

كمززا هززو معلززوم، تلعززب هززذه مجعيززات دورا يف محايززة املسززتهلك جمعيــات حمايــة المســتهلكين: -
ولتسززهيل مهمتهززا أكثززر يف جمززال الشززروط التعسززفية مسززح هلززا املشززرع بإخطززار اللجنززة عززن كززل مززا يتعلززق  ززذه 

 الشروط.
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فقزد ، ا القيزام باإلخطزارات الزيت وكنهزمل يقم حبصر اهليئزاجلزائري ما وكن مالحظته، أن املشرع     
، مزن املرسزوم املزذكور 33وذلزك اسزتنادا علزى مزا ورد يف آخزر نزص املزادة  ،تر  اجملال مفتوحا على مصراعيه

 حيث مسح ألي مؤسسة باإلخطار.

إذ ال يفهززم مززا كززان يقصززده املشززرع مززن ذكززره لعبززارة  ،إن هززذه العبززارة تثززري الكثززري مززن الغمززول   
انون محايزة املسزتهلك وقمزع الغزر تعريفزا للمؤسسزة وال يزمن املرسزوم ذاتزه وال إذ مل يزورد قز «أي مؤسسة»

 110-10املتعلززق بالقواعززد املطبقززة علززى املمارسززات التجاريززة الززذي يعتززرب املرسززوم  12-10حززب بقززانون 
وهنا يطرح اإلشزكال هزل كزان املشزرع يقصزد باملؤسسزة ذلزك ، يقيا لهنصا تطباملعدل واملتمم السال  الذكر 

والززززيت تززززنص  11املتعلززززق باملنافسززززة املعززززدل واملززززتمم 11-11أ مززززن األمززززر –1لتعريزززز  الززززوارد بززززنص املززززادة ا
املؤسسة: كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته وارس بصفة دائمة، نشاطات اإلنتاج أو التوزيزع »

ري حيزث يقصزد باملؤسسزة أما أنه قصد  ا ذلك املفهوم الوارد يف القزانون التجزا «أو ا دمات أو االسترياد
 املقاولة ؟  -عامة-

هزززذين التصزززورين مرفويزززني علزززى أسزززاس أن كزززال التعزززريفني يصزززبان يف مفهزززوم املتزززدخل يف يبزززدو أن  
ة مهنيززة كمززا ويززحنا منظززور قززانون محايززة املسززتهلك، والززذي مززنح هلززم املشززرع حززق اإلخطززار يف إطززار مجعيزز

 .حذفته من نص املادةأو  من املستحسن توييح املصطلحليه، وع، سابقا

يف اجلزائزري على كل وكن القول أن سبب فتح اجملال أمام كل تلك اهليئات يرجع إ  رغبزة املشزرع  
 بالتايل الوقاية أكثر.يمان أكرب احلماية للمستهلك و 

بالنسبة للقانون الفرنسي، فيتم اخطزار اللجنزة مزن قبزل الزوزير املكلز  باالسزتهال ، املهنيزني املعنيزني 
 عيات محاية املستهلكني وقد يكون االخطار تلقائيا.ومج

 انعقاد اللجنةاألحكام المتعلقة ب-1
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تعقززد املعززدل واملززتمم السززال  الززذكر،  110-10مززن املرسززوم التنفيززذي  31حسززب نززص املززادة    
ها اللجنزة دورة عاديزة مزرة كززل ثالثزة أشزهر علززى األقزل، ووكنهزا أن تعقزد دورات اسززتثنائية بطلزب مزن رئيسززي

 أو بطلب من نص  أعضاءها على األقل.

يشززرتط لكززي يكززون االنعقززاد صززحيحا حضززور نصزز  األعضززاء ويف حالززة عززدم تززوفر هززذا النصززاب 
 تأجل الدورة لثمانية أيام بعد وال يهم يف هذه احلالة عدد احلضور.

صزززاب مززن تأجيززل الززدورة إن مل يقيززده بن اجلزائززري إن هززذه النقطززة تثززري التسززا ل عززن هززدف املشزززرع
 معني كما هو حمدد يف القواعد العامة.

يبزدو أن سزبب عزدم اشزرتاط نصزاب معزني يرجزع لرتجزيح فكزرة سزريورة العمزل وعزدم تأجيزل امللفزات 
 فإن هذا االحتمال سيقل حتما. ،أكثر من الالزم، ومع استحداث نظام االستخالف

 كيفية اتخاذ القرار-4

مززع تززرجيح صززوت الززرئيم يف حالززة تعززادل األصززوات، يتخززذ القززرار بأغلبيززة األصززوات احلايززرين     
كما احلزال بالنسزبة للقزانون   12ويأخذ القرار شكل حماير مرقمة ومرتبة وموقعة من طرف الرئيم واألعضاء.

 13الفرنسي.

مززن أجززل يززمان حيززاد اللجنززة، ال يقبززل مشززاركة أي عضززو كززان مرتبطززا جسززألة حمززل الدراسززة أو     
 14حاليا. مسبقا أوالرابعة مع أحد األطراف أو كان ممثال ألحدهم كان له رابطة قرابة للدرجة 

لززك مززن ني قززد ويززعا يززوابق تتعلززق بتنظززيم هززذه اهليئززة، وذيظهززر يف األخززري أن كززال مززن القززانون   
 ه، وهذا ما سيتم تفصيله يف النقطة التالية.الدور الذي تضطلع بأجل تسهيل أداء 

 لجنة البنود التعسفيةدور ثانيا: 
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يستخلص دورها مزن خزالل املهزام أو و ، لعب جلنة البنود التعسفية دورا مهما يف محاية املستهلكت   
، السززال  الززذكر املعززدل واملززتمم 110-10فيززذي الززيت حززددها املرسززوم التنو  ،االختصاصززات املمنوحززة هلززا

 ستهال .من قانون اال L.822-4، واليت تقابلها يف التشريع الفرنسي املادة منه 2وذلك باملادة 
 )ب(. مهام استشارية)أ( و  مهام وقائية وكن تقسيمها إ  نوعني:

 الدور الوقائي-أ
 يتمثل الدور الوقائي للجنة البنود التعسفية يف ممارسة املهام اآلتية: 

 إصدار التوصيات-3
ي حزززب يف التشزززريع الفرنسزززالتعسزززفية يف التشزززريع اجلزائزززري و  إن أهزززم دور تضزززطلع بزززه جلنزززة البنزززود    

 تكل  اللجنة السيما باملهام اآلتية:»من ذات املرسوم  2قد نصت املادة يتمثل يف إصدار التوصيات، ف
البنود ذات الطزابع ان االقتصاديني على املستهلكني و تبحث يف كل العقود املطبقة من طرف األعو -

 .«املؤسسات املعنية،...بالتجارة و التعسفي، كما تصيغ توصيات تبلغ إ  الوزير املكل  
مة بني نستنتج من خالل هذا النص، أن جلنة البنود التعسفية تقوم بالبحث يف كل مناذج العقود املرب 

 ال يوجد فيها مساومة بني الطرفني.البيتها مفروية على املستهلكني و اليت يف غاملتدخلني واملستهلكني و 
التعسززفي ألي شززرط، فإهنززا تقززوم بإصززدار  فززإذا مززا استخلصززت مززن خززالل تلززك العقززود صززفة الطززابع
 توصيات تتضمن إما اقرتاح حذف أو تعديل تلك الشروط.

تعتمزد اللجنزة يف حتديزد الطززابع التعسزفي علزى املعيززار العزام احملزدد يف قززانون القواعزد املطبقزة علززى    
ل جلنزة البنزود التعسزفية وهو نفم املعيار املعتمد مزن قبز 15منه. 11بالتحديد يف املادة رية و املمارسات التجا

 16الفرنسية.
 التزامات كال طريف العقد.لظاهر أو عدم التوازن بني حقول و يتمثل هذا املعيار يف االختالل ا

ما جيب اإلشارة إليه يف هذا الصدد، أن البحزث عزن الشزروط التعسزفية يكزون يف العقزود الزيت هلزا    
املعزدل واملزتمم السزال  الزذكر  110-10وم التنفيزذي مزن املرسز 2-3هزو مزا تبينزه املزادة و  ،ع اإلذعزانطاب

 12.17-10من القانون  13بويوح تأكيدا على ما جاء باملادة 



 نميةالت و الدولي ة القانونـمجل 34 -12ص ، (1029) 01: ددعـــال/  07 مجلدال

 

37 

 

 والززيت حيررهززا املتزززدخلون ،اإلذعززانعليززه، فززإن اختصززاص اللجنززة ينحصززر يف العقززود الزززيت هلززا طززابع و 
حزززث يف العقزززود الزززيت  ززززا ال وكزززن أن تبو هزززي أغلزززب العقزززود االسزززتهالكية، و يعريزززوهنا علزززى املسزززتهلكني و 

 مساومة. 
هززي بع عزام و وكزن تقسزيم التوصزيات وفقزا للتجربزة الفرنسزية يف هزذا اجملزال إ  توصزيات ذات طزا   

مثاهلززا عقززود الضززمان، و  ،السززتهال الزيت تتعلززق عميززع الشززروط الززيت وكززن أن توجززد يف أي عقزد مززن عقززود ا
 نفيذ العقد. آجال التسليم، توازن بني التزامات يف حالة عدم ت

نة يف عقزود خاصزة بقطاعزات هي اليت تتعلزق بشزروط متضزمو  أو قطاعية ذات طابع خاص توصيات
 18عقود بيع السيارات اجلديدة والفندقة. ا:وكن أن توجد إال بذات القطاع ومثاهل اليت المعينة و 
ا علزززى ذهزززدار التوصزززيات بدقزززة، و مل يزززنص املرسزززوم علزززى إجزززراءات إصزززأمزززا عزززن كيفيزززة إصزززدارها    

لززذي يقزززوم عكززم القززانون الفرنسززي الززذي حززدد تلززك اإلجززراءات، فبعزززد إخطززار اللجنززة يززتم تعيززني مقززرر ا
املهنيزززني   يرسزززل إ   ،علزززى اللجنزززة لدراسزززتهبزززتفحص منزززاذج العقزززود املعنيزززة،   حيزززرر مشزززروع تقريزززر يعريزززه 

املعنيزني إلبززداء مالحظززاهتم بعززدها حيززرر املقززرر مشززروع توصززية يعززرل مززرة أخززرى علززى اللجنززة ملناقشززته وبنززاء 
 عليه يعد األعضاء توصية.19

وحزب  ،نفيزذ مهزامهموتلك املقررين سلطة طلب املعلومات واالطالع على الوثائق اليت متكنهم مزن ت
تعلزق باحلفزا  وذلك دون خمالفة األحكام السارية املفعول خاصزة مزا ي ،القيام بإجراءات االستماع احلضوري

وص عليهززا يف قززانون احززرتام األحكززام القانونيززة املتعلقززة بززإجراءات الزيززارة والتفززير املنصززعلززى السززر املهززين و 
 االجراءات اجلزائية.20
إن أهم ما يلفت االنتباه الباحثني واملختصني يف هذا الشأن كنقطة قانونيزة البزد مزن التوقز  عنزدها 

 مدى إلزامية التوصيات الصادرة عن اللجنة؟هي مسألة 
ذلزك اسزتنادا علزى نزص املزادة و  هلا أي إلزامية مادام أن اللجنة تعتزرب كهيئزة استشزارية،يبدو أنه ليم 

راء ال تلززم تبعزا لزذلك تعتزرب قراراهتزا آو  21املعدل واملتمم السزال  الزذكر 110-10من املرسوم التنفيذي  0
 .أي جهة

ن قزرارات اللجنزة بالنسبة لفرنسا، فقزد أكزد جملزم الدولزة الفرنسزي علزى هزذه الفكزرة، حيزث اعتزرب أ
 22ال وكن أن تكون حمال ألي طعن.إدارية و  ليست آمرة كما ألهنا ليست قرارات
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، وقزززد أجزززاب بعزززض الفقزززه فائزززدة التوصزززيات إن مل يكزززن هلزززا أي إلزاميزززةوقزززد يتسزززاءل الزززبعض عزززن  
نفسزيا  طاراء اللجنزة لطزابع اإللززام إال أهنزا تشزكل يزغآبزالرغم مزن افتقزار الفرنسزي عزن ذلزك وأشزار إ  أنزه 

 23املتدخلني خاصة إذا القت الدعاية الواسعة. فئةعلى 
إذ أن التوصزززيات الزززيت تصزززدرها اللجنزززة تلعزززب دورا وقائيزززا  ،الزززبعض أن ذلزززك يعتزززرب منطقيزززاويضزززي  

ذا يتالءم مزع مقتضزيات هو  ،التعسفية على سبيل االسرتشاد يساهم يف إحاطة أطراف العقد بأنواع الشروط
  24مرحلة إبرام العقد.

مسح للجنة البنود التعسفية أن تقوم بنشر توصزياهتا اجلزائري يف األخري وكن أن نضي  أن املشرع   
ا تززتم عمليززة بالنسززبة لفرنسزز، وال اجلهززة املكلفززة بززه غززري أنززه مل حيززدد نززوع وسززيلة النشززر ،25بكزل وسززيلة ممكنززة

  26.سنوي جوقعها االلكرتو ها تقرير  يمن النشر
 ويةإعداد التقارير السن-1
املعزززدل واملزززتمم السزززال   110-10مزززن املرسزززوم التنفيزززذي رقزززم  1فقزززرة  32طبقزززا لزززنص املزززادة   
 27تقوم جلنة البنود التعسفية بإصدار تقارير عن نشاطاهتا اليت قامت  ا خالل السنة.الذكر، 

وحزب  ،االجتماعزاتستشارية املقدمة كذا اآلراء االقرير كل التوصيات اليت أصدرهتا و يتضمن هذا الت
 ذلك بكل وسيلة مالئمة.و  ،بليغها لوزير التجارة من نشرهاتقوم بتاالقرتاحات و 

 الدور االستشاري-ب
 يتمثزززل يف املهمززة التاليزززة:عسززفية تلعززب دورا استشزززاريا أيضززا و إيززافة للززدور الوقزززائي للجنززة البنزززود الت

 استشارية لعدة جهات أمهها:راء آأن تقوم بتقدمي ذه اللجنة هلوكن ت، حيث االقرتاحاتقدمي اآلراء و 
: لقززد مززنح املشززرع للسززلطة التنظيميززة إمكانيززة التززدخل جنززع بعززض الشززروط الســلطة التنظيميــة-2
املعزدل واملززتمم  12-10مزن القزانون  11ذلزك عزن طريزق إصزدار املراسزيم، حيزث تأكزد املزادة و  ،يةالتعسزف

لززب مززن اللجنززة رأيهززا قبززل إصززدار تلززك مززن هززذا املنطلززق وكززن هلززا أن تط، اإلمكانيززةالسززال  الززذكر هززذه 
 املراسيم لتكون أكثر فعالية.

ــــة المســــتهلك:-1 ــــات حماي الززززيت تتأسززززم أمززززام القضززززاء مززززن أجززززل الززززدفاع عززززن مصززززاحل و  جمعي
فهي بذلك جتد من رأي اللجنة حول عقزود معينزة مصزدرا للتأكزد مزن مزدى احتواءهزا لشزروط  ،املستهلكني
 تعسفية.
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جلهززات القضززائية أهززم جهززاز يسززعى حلمايززة املسززتهلك مززن الشززروط تعتززرب ا :الجهــات القئــائية-4
من أجل تعزيز هذا الزدور وكزن للقضزاء االسزتعانة و  التعسفية باعتباره صاحب االختصاص يف توقيع اجلزاء،

والزذي يكزون مويزوعه مزدى  ،ذلك بطلب توييح رأيها فيما خيص نززاع معزنيو  بآراء جلنة البنود التعسفية،
 كشرط تعسفي.اعتبار شرط ما  

إن االعتمزاد علزى هزذه التقنيزة يعطزي لزرأي اللجنزة طزابع اإللززام الزذي تفتقزر إليزه، إذا مزا عملزت  زا 
 التعاون بني مؤسسات الدولة يف حتقيق الصاحل العام.كما أهنا تدعم ذلك التكامل و اجلهات القضائية،  

راءها هلزذه اجلهزة، غزري أنزه آمي يعطي للجنة صالحية تقديف القانون اجلزائري ال يوجد نص صريح    
السززال  املعززدل واملززتمم  110-10مززن املرسززوم التنفيززذي رقززم  2وكززن االسززتناد علززى فحززوى نززص املززادة 

كما أن الفقرة األخرية من نفم املادة متزنح  28على سبيل املثال ال احلصر.بتعداد املهام فقد جاءت الذكر، 
راء للقضزاء إذا آوعليزه فزال مزانع مزن أن تقزدم  ،ل اختصاصزهاللجنة إمكانية القيام بزأي عمزل يزدخل يف جمزا

 ما طلبت منها ذلك.
أصبح بإمكان القضاء االعتماد على آراءها لتحديد الطزابع التعسزفي ألي شزرط  أما بالنسبة لفرنسا

 30وال وكن للجنة أن ترفض أي إخطار من هذا النوع. 29متنازع فيه.
 خاتمة
الزذي لزه هزدف ة تلعبزان دور البزوليم التعاقزدي و ة اجلزائريزة والفرنسزييظهر أن جلنة البنود التعسفي   

مززززن جهززززة أخززززرى، يززززؤدي لتنززززوير ريززززا  توحيززززد قززززانون الشززززروط التعسززززفية و مزززززدوج فمززززن جهززززة يهززززدف إ 
 املستهلك.
التخفيزز  عليززه مززن جهززة أخززرى، فهززي مززن جهززة و  كمززا أهنززا تعتززرب كحززل لتجنززب اللجززوء للقضززاء    

  لوب احلوار على أسلوب اإلكراه.بالتايل أداة لتجسيد أس
الزيت تعمزل جاهزدة منزذ إنشزاءها علزى تكزريم هزذا و  -نة البنود التعسفية الفرنسية جلكمقارنة مع     

ذلززززك بززززالرغم مززززن و  ،و جتسززززيد محايززززة فعالززززة للمسززززتهلكالززززدور فقززززد حققززززت نتززززائج اجيابيززززة خطززززت  ززززا  زززز
 ،أن تعمزل علزى حتقيزق مهامهزا لتعسفية املنصبة حديثاالبنود ا اللجنة ، وينتظر من-االنتقادات املوجهة إليها

حل املسزززتهلكني وعلزززى الصزززاحل العزززام، خاصزززة إذا مزززا لقيزززت والزززيت سزززيكون بالتأكيزززد تزززأثري إجيزززا  علزززى مصزززا
 االهتمام من قبل اإلدارات املعنية واجلهات الفاعلة يف جمال محاية املستهلك.
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 31قائمة المراجع

املتعلززق بالقواعززد املطبقززة علززى املمارسززات التجاريززة،  2110يونيززو  20املززؤريف يف  12-10القززانون رقززم -
، ج ر، العززززدد 2131غشززززت  30املززززؤريف يف 10-31، املعززززدل واملززززتم بالقززززانون رقززززم 03ج. ر.، العززززدد 

46. 
، املعزززدل واملزززتمم 20املتعلزززق باملنافسزززة، ج ر، العزززدد  2111يوليزززو  32املزززؤريف يف  11-11األمزززر رقزززم -

 .  10املتعلق باملنافسة، ج ر، العدد  2112يونيو  20املؤريف يف  32-12بالقانون رقم 
حممزززد بزززودايل، محايزززة املسزززتهلك يف القزززانون املقزززارن، دراسزززة مقارنزززة مزززع القزززانون الفرنسزززي، ب. ط.، دار -

 .2110الكتاب احلديث، 
، هال ، ب. ط.محززد احم حممززد محززد احم، محايززة املسززتهلك يف مواجهززة الشززروط التعسززفية يف عقززود االسززت-

 .3222دار الفكر العر ، 
 علي أمحد صاحل، مفهوم املستهلك واملهين يف التشريع اجلزائري، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية-
 .2133، 3السياسية، العدد و 
، كليززة عمزال املقزارنفضزيلة سزويلم، محايزة املسزتهلك مزن الشزروط التعسززفية، مزذكرة ماجسزتري يف قزانون األ-

.2133-2131احلقول، جامعة وهران،   
-Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, sur la protection et l’information des 

consommateurs de produits et des services, JORF, du 11 janvier 1978, p. 

301.  

-code de la consommation  

-J. CALAIS-AULOY et H. TEMPLE, Droit de la consommation, 9e éd., 

Dalloz, Paris, 2015.  

-M. FONTAINE, la protection de la partie faible dans les rapports 

contractuelles,  LGDJ, 1996, Paris.  

-D. ZENNAKI, La protection de la partie faible au contrat en droit de la 

consommation, revue franco -magrébine de droit, pressés de l’université 

TOULOUSE CAPITOL 1, n° 2, 2013.  .   
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، ص. 2133، 3والسياسية، العدد  علي أمحد صاحل، مفهوم املستهلك واملهين يف التشريع اجلزائري، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية 1

323. 
2 D. Zennaki, La protection de la partie faible au contrat en droit de la consommation, 
revue franco -magrébine de droit, pressés de l’université TOULOUSE CAPITOL 1, n° 2, 
2013. 

املتمم ، املعدل و 03املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية، ج. ر.، العدد  2110يونيو  20املؤريف يف  12-10القانون رقم  3
  .00، ج ر، العدد 2131غشت  30املؤريف يف 10-31بالقانون رقم 

 4 املادة 11 من القانون 10-12 املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية املعدل واملتمم، السال  الذكر.
 .  2ر، العدد ، ج 2112فرباير  1، املؤريف يف 00-12ج ر، العدد، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم  5

6 Art. 35 de la Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, sur la protection et l’information des 

consommateurs de produits et des services, JORF, du 11 janvier 1978, p. 301.  
 2 محد احم حممد محد احم، محاية املستهلك يف مواجهة الشروط التعسفية يف عقود االستهال ، ب. ط.، دار الفكر العر ، 3222، ص 313.

 8 املادة 2 من املرسوم التنفيذي 10-110، املعدل واملتمم، السال  الذكر.
9 Art. R.822-18 c. cons.  
31 نقال عن فضيلة سويلم، محاية املستهلك من الشروط التعسفية، مذكرة ماجستري يف قانون األعمال املقارن، كلية احلقول، جامعة وهران، 

.312، ص 2131-2133  
 20املؤريف يف  32-12، املعدل واملتمم بالقانون رقم 20املتعلق باملنافسة، ج ر، العدد  2111يوليو  32ؤريف يف امل 11-11األمر رقم  11

 .  10املتعلق باملنافسة، ج ر، العدد  2112يونيو 
 12 هذا وفق ما تنص عليه املادة 30 من املرسوم التنفيذي 10-110، املعدل واملتمم السال  الذ كر.

13 Art R.822-29 c. cons. 

من قانون  R. 822- 19كر، وبالنسبة للقانون الفرنسي املادة ذ السال  الاملعدل واملتمم ، 110-10من املرسوم التنفيذي  30املادة  14
 االستهال .

كل بند أو شرط جفرده أو مشرت  مع بند واحد أو عدة »يلي: املعدل واملتمم السال  الذكر على ما  12-10من القانون  1تنص املادة  15
 .«زن بني حقول وواجبات أطراف العقدبنود أو شروط أخرى من شأنه اإلخالل الظاهر بالتوا

16 Art. L. 132-2   c. cons. 

لعقد يف مفهوم هذا املرسوم طبقا يقصد با»على ما يلي: املعدل واملتمم السال  الذكر  110-10من املرسوم التنفيذي  2-3تنص املادة  32
واملذكور أعاله، كل اتفال أو اتفاقية هتدف إ  بيع سلعة أو تأدية خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف االتفال  12-10من قانون  1للمادة 

 «.مع إذعان الطرف اآلخر حبيث ال وكن هذا األخري إحداث تغيري حقيقي فيه
18 J. CALAIS-AULOY et H. TEMPLE, Droit de la consommation, 9e éd., Dalloz, Paris, 

2015, p 180.  
19 Art. R.822-20 c. cons. 
20  Art. L.822-10 c. cons. 
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 ذات طابع استشاريتنشأ لدى الوزير املكل  بالتجارة جلنة البنود التعسفية »، السال  الدكر 110-10فيذي رقم من املرسوم التن 0املادة  21

 .«نص اللجنةوتدعى يف صلب ال
  22 حممد بودايل، محاية املستهلك يف القانون املقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، ب. ط.، دار الكتاب احلديث، 2110، ص 200. 

23 J. Calais – Auloy et H.Tomple, op.cit., p. 180. 
24 M. Fontaine, La protection de la partie faible dans les rapports contractuelles,  LGDJ, 

1996, Paris, p. 635.  
 25 املادة 32-3 من املرسوم التنفيذي رقم 10-110، املعدل وملتمم السال  الذكر.

26 Vue le site officiel de la commission  des clauses abusives française: http://www.clauses-
abusives.fr.   

و مستخرجات منه بكل وسيلة تقوم اللجنة كل سنة بإعداد تقرير نشاط يبلغ إ  الوزير املكل  بالتجارة وينشر كليا أ» 1-32املادة  27
 .«مالئمة

 28 تنص هذه املادة على ما يلي: »تكل  اللجنة، السيما باملهام اآلتية...«. 
29 Art. R. 822-21 c. cons. 
30 Art R.822-30 c. cons. 
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