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 : ملخص
مل يكتف املشرع اجلزائري بتسليط العقوبات لردع املتدخلني املخلني بالتزاماهتم املنصوص عليها 

بل عزز ذلك عن طريق وسيلة جديدة استحدثها ضمن القانون رقم قانونا من أجل محاية املستهلك، 
سوف تكون حمل هذه واليت املتعلق حبماية املستهلك املعدل واملتمم، واملتمثلة  يف غرامة الصلح  12-11

 .الدراسة
حيث مشلت هذه األخرية القواعد اليت تنطوي عليها غرامة الصلح سواء املوضوعية من خالل تبيان 

د هبذه الوسيلة واخلصائص اليت تتميز هبا، باإلضافة إىل معاجلة احلاالت اليت تطبق عليها ما املقصو 
  ا رمر هبيتالاإلجرائية  ى القواعدا الشأن هذا من جهة، ومن جهة أخر واالستثناءات الواردة يف هذ

 .والواجب احرتامها
قمع حاالت الغش اليت والغرض من هذا هو توضيح أمهية غرامة الصلح كإجراء وقائي يساهم يف 

 .يقع فيها املستهلك وكذلك محايته من كل ما قد يرتتب من أضرار تصيبه يف صحته وأمنه ومصاحله
 .غرامة الصلح، خمالفة، مستهلك، متدخل، أمن املنتوجات، إجراءات: الكلمات المفتاحية

Résumé: 

Le législateur algérien n'a pas seulement imposé des sanctions pour 

dissuader les professionnels qui bafouaient leurs obligations statutaires en 

matière de protection des consommateurs. Mais cela a été renforcé par une 

nouvelle méthode développée par la loi n ° 09-03 sur la protection du 
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consommateur modifiée et complémentaire, à savoir l'amende 

transactionnelle, qui fera l'objet de la présente étude. 

Cette dernière a inclus les règles de l’amende transactionnelle, en 

indiquant le sens de ce moyen et leurs  caractéristiques, y compris le  

traitement le Champ d'application et les  exceptions mentionnées, d’une 

part, et de l'aspect procédural de l’amende transactionnelle. 

Le but de cette étude  est de clarifier l'importance de l'amende 

transactionnelle en tant que mesure préventive contribuant à la répression 

des cas de fraude dans lesquels se trouve le consommateur, ainsi que de le 

protéger contre tout dommage conséquents à sa santé, sa sécurité et ses 

intérêts. 

Mots clé: amende transactionnelle, infraction, consommateur, 

professionnel, sécurité des produits, procédures. 
__________________________________________ 

 rania.dekhir@gmail.comيميل: ، اإلدخير رانية : المؤلف المرسل
 

  :مقدمة
يكشف الواقع اليومي عن اآلالف من املخالفات اليت يرتكبها املتدخل ضد املستهلك نتيجة لعدم 

جعل املشرع اجلزائري ينص على العديد من قيامهم أو احرتامهم لاللتزامات املفروضة عليهم قانونا، مما 
التدابري والعقوبات اليت هتدف إىل محاية املستهلك بالدرجة األوىل، إال أنه عزز هذه احلماية بواسطة آلية 

 جديدة واملتمثلة يف غرامة الصلح .
 11-12تعترب هذه األخرية من بني اآلليات اليت استحدثها املشرع اجلزائري ضمن القانون رقم 

 18-22، واليت مل تكن موجودة يف ظل القانون رقم 1املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش املعدل واملتمم
 .2املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك وامللغى 
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ولعل هذا االستحداث راجع لتفادي الوصول إىل القضاء، نظرا ألهنا وسيلة غري قضائية تشرف 
ن جهة، ومن جهة أخرى ردع كل ما ميس بصحة املستهلك والذي لطاملا  على فرضها هيئة إدارية هذا م

 كان يعاين من أساليب الغش واخلداع.
وعلى هذا األساس نطرح اإلشكالية التالية: ما مدى فعالية غرامة الصلح كآلية لضمان محاية 

 املستهلك؟
من املواضيع اجلديدة، يتجلى اهلدف من وراء هذا املوضوع من خالل األمهية اليت حيظى هبا كونه 

واليت هلا أمهية كبرية يف محاية حق املستهلك من كل ما قد يتعرض إليه من جتاوزات املتدخلني يف عرض 
 املنتوجات املوجهة لالستهالك.

 النصوص ملختلف التحليلي املنهج على الدراسة هذه يف اإلعتماد مت فقد املوضوع لطبيعة ونظرا
 .الصلح بغرامة املتعلقة القانونية

وملعاجلة هذه اإلشكالية فقد مت التطرق إىل اجلانب املوضوعي لغرامة الصلح يف املبحث األول من 
 هذه الدراسة، مث إىل اجلانب اإلجرائي يف املبحث الثاين.

 الجانب الموضوعي لغرامة الصلحالمبحث األول: 
تسوية النزاع لتفادي  أجلتعترب غرامة الصلح وسيلة وقائية مهمة جاء هبا املشرع اجلزائري من 

 .القضاء، وذلك يف حاالت حمددة قانوناإىل اللجوء 
وعليه سوف يتم التطرق إىل مفهوم هذه الوسيلة يف )املطلب األول(، مث إىل جمال تطبيقها يف 

 )املطلب الثاين(.
 مفهوم غرامة الصلحالمطلب األول: 

ئص اليت تتميز هبا ل(، من أجل استنتاج اخلصاالبد أوال معرفة ما املقصود بغرامة الصلح )الفرع األو 
 (.)الفرع الثاين

 الفرع األول: تعريف غرامة الصلح
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املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش املعدل  11-12من خالل تفحص نصوص القانون رقم 
املختصة بل اكتفى بذكر اهليئة  ، بأن املشرع اجلزائري مل يعرف غرامة الصلحنيواملتمم السالف الذكر، يتب

 بفرضها واإلجراءات والشروط املتعلقة هبا.
بأهنا عبارة عن غرامة مالية تفرض من طرف ضباط الشرطة القضائية  البعض من الفقه عرفهاوقد 

 قانون محاية املستهلك ضد مرتكب املخالفة املعاقب عليها طبقا ألحكام  واألعوان املنصوص عليهم قانونا
 .3الدعوى العمومية  وبانقضاءلذلك تسمح بتجنب العقوبة املقررة 

ومن مث ميكن القول بأن غرامة الصلح هي عبارة عن تدبري أو وسيلة ودية أي غري قضائية، توقع 
، تعفي املتدخل املخالف 4قانون محاية املستهلك من 80من طرف األعوان املنصوص عليهم يف املادة 

، ويف حالة عدم دفعها حترك الدعوى ئيةالقضااملتابعة املنصوص عليها يف إطار هذا القانون من  اللتزاماته
 من هذا القانون. 20العمومية هذا ما أكدته املادة 

خصائص غرامة الصلح وهذا ما سوف يتم التطرق إليه يف  استنتاجمن خالل هذا التعريف ميكن 
 الفرع املوايل.

 الفرع الثاني: خصائص غرامة الصلح
وسيلة رضائية أي تتم باتفاق بني اهليئة املخولة هلا توقيعها واملتدخل تتميز غرامة الصلح أوال بأهنا 

ميكن القول بأهنا تسوية غري قضائية تنهي النزاع يف مراحله األوىل دون  ملرتكب للمخالفة، إضافة إىل ذلكا
 عن ذلك اللجوء إىل القضاء، إذ أهنا جتنب املتدخلني من العقوبة املقررة للمخالفات احملددة قانونا، فضال
 فهي رمتاز بسهولة إجراءاهتا وأهنا حمددة بآجال واجب احرتامها ، وتكون على شكل مبلغ مايل.

كما أهنا ال حتمل الطابع اجلزائي، ومبعىن آخر ليست غرامة جزائية كما هو معروف يف القواعد 
صر على بعض األفعال العامة، إذ أهنا ال تصدر من  قبل القاضي بل من قبل اإلدارة، إال أن جماهلا ينح

 اليت تشكل خمالفة جزائية، هذا ما سوف يأيت تبيانه يف النقطة املوالية.
 الواردة عليهااالستثناءات و المطلب الثاني: مجال تطبيق غرامة الصلح 
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قانون محاية املستهلك وقمع الغش  لح يف الباب اخلامس مننص املشرع اجلزائري على غرامة الص
 الستثناءاتمنه ل 28واملادة ) الفرع األول(،  طبقة عليهالحاالت املمنه ل 22وخصص كل من املادة 

 الواردة عليها )الفرع الثاين(.
 الفرع األول: مجال تطبيق غرامة الصلح

املعدل واملتمم السالف الذكر، يتبني بأن املشرع  11-12من القانون رقم  22نص املادة  باستقراء
، كما أنه خصص لكل خمالفة من هذه األخرية قيمة ( خمالفات12انية )يف مثغرامة الصلح  حصرائري اجلز 

 باختالف نوع املخالفة.ويعين ذلك أن غرامة الصلح ليست موحدة وإمنا ختتلف الغرامة اخلاصة هبا 
 احملددة هلا. وقيمة الغرامةحدى على وبالتايل سوف يتم معاجلة كل من هذه املخالفات 

 المواد الغذائيةعدام سالمة نأوال: مخالفة ا
، وتتمثل القانونهذا من  83وحدد هلا عقوبة يف املادة شرع اجلزائري على هذه املخالفة نص امل

( 10املتدخل بسالمة املواد الغذائية املنصوص عليه يف املادتني الرابعة ) بالتزامهذه املخالفة يف اإلخالل 
القواعد واإلجراءات اخلاصة  احرتامة مبجرد عدم ( من هذا القانون، أي أنه تقوم هذه اجلرمي10واخلامسة )

 .لالستهالكمن عمليات وضع وعرض املواد الغذائية  االلتزامهبذا 
ائة ألف دينار مثثالقيمتها بمعاينة هذه املخالفة ومت اللجوء إىل غرامة الصلح تتحدد وعليه يف حالة 

على  تويحتالستهالك مواد غذائية ضمانا حلماية املستهلك من أشكال الضرر جراء ا (،دج) 111.111
 .االلتزامقواعد السالمة اليت جاء هبا املشرع يف هذا 

 النظافة والنظافة الصحية انعدامثانيا: مخالفة 
يعد مرتكب هلذه املخالفة كل خمل بشروط النظافة والنظافة الصحية للمادة الغذائية طيلة العملية 

ا إىل غاية ونظافة املستخدمني، ونظافتها من خالل نقله ،األوليةأثناء احلصول على مادهتا اإلنتاجية سواء 
، باإلضافة إىل ضمان سالمتها أثناء تكوينها وتركيبها وكذا سالمة املواد املعدة عرضها على هواء الطلق

ملالمستها أثناء التجهيز وتسليمها إىل املستهلك، وبشكل عام كل من ال حيرتم القواعد املنصوص عليها يف 
 ( من هذا القانون.18( والسابعة )10ادتني السادسة )امل
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دفع غرامة ب، إىل أنه جيوز للمتدخل بغية التخلص منها 5وشدد املشرع اجلزائري هذه املخالفة بعقوبة
 )دج(.811.11ألف دينار  الصلح املقدرة مبائيت

 ثالثا: مخالفة انعدام أمن المنتوج
روط والعناصر اليت تضمن محاية صحة ومصاحل يقصد بانعدام أمن املنتج، عدم احرتام الش

( من القانون رقم 31(، والعاشرة )12املستهلك وسالمته، اليت ذكرها املشرع اجلزائري يف املادتني التاسعة )
 من هذا القانون 81رة يف املادة املعدل واملتمم السالف الذكر، ومن أجل تفادي العقوبة املقر  12-11

)دج(، ضمانا  111.111خالفة دفع غرامة احملددة ب ثالمثائة ألف دينار يتوجب على مرتكب هذه امل
 قد ينتج من جراء وقوع هذه املخالفة. حلماية أمن املستهلك من كل ما

 رابعا: مخالفة انعدام رقابة المطابقة
املتدخل للمقاييس القانونية أي األعمال  احرتامتقوم خمالفة انعدم رقابة املطابقة يف حالة عدم 

لتقنية اليت حتتوي عليها املنتوجات مبا رميزها عن غريها باإلضافة إىل املواصفات التنظيمية، وبعبارة أخرى ا
 أضرار وخيمة على صحة املستهلك.، يسبب 6املنتوج لإلجراءات املنصوص عليها قانونا استجابةعدم 

  من هذا القانون 80فة يف املادة ولقد حدد املشرع اجلزائري عقوبة خاصة ملرتكب هذه املخال
)دج(، ضمانا حلماية املستهلك من األضرار  111.11خصص هلا غرامة صلح بقيمة ثالمثائة ألف دينار و 

 يقتضي به القانون. الناجتة عن اقتناء منتوجات غري مطابقة مع ما
 خامسا: مخالفة انعدام الضمان أو عدم تنفيذه

بسالمة املنتوج من كل عيب قد يشوبه سواء قبل  لاللتزاماملتدخل  احرتاممؤدى هذه املخالفة عدم 
، ولقد نص املشرع اجلزائري يف املادة لالستعمالحصول املستهلك عليه، واليت جتعله غري صاحل  أو بعد

 املعدل واملتمم السالف الذكر على عقوبة كل من يرتكب هذه املخالفة. 11-12من القانون رقم  80
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هلذه  ةمن هذا القانون غرامة الصلح املخصص 22من املادة  (10ولقد بني يف الفقرة اخلامسة )
)دج(، جزاءا لصاحبها وجتنبا من الوصول إىل  111.111املخالفة واملقدرة ب ثالمثائة ألف دينار 

 القضاء، وضمانا حلماية صحة و مصاحل املستهلك .
 سادسا: مخالفة عدم تجربة المنتوج

من هذا القانون، ويعد  31املنتوج طبقا ألحكام املادة  يلتزم املتدخل بالسماح للمستهلك بتجربة
 .التزامهمرتكب هلذه املخالفة كل من مل حيرتم 

 )دج( كجزاء على ذلك. 01.111قيمة مخسون ألف دينار هلذه املخالف بصلح الغرامة وتتحدد 
 الخدمة ما بعد البيع تنفيذسابعا: مخالفة رفض 

قانونا أن يوفر للمستهلك وسائل  احملددةمدة الضمان يفرض القانون على املتدخل بعد هناية 
 7تقنيا وكذا وجود قطع الغيار الالزمة للصيانة واإلصالح مؤهلنيوآليات للعناية باملنتوج من خالل عمال 

أو  من هذا القانون 88ها يف املادة يعرض صاحبها للعقوبة املنصوص علي االلتزامويف حالة عدم تنفيذ هذا 
 .املقتىنمن مثن املنتوج % 31رها بغرامة صلح قد

 ثامنا: مخالفة غياب بيانات وسم المنتوج
املنتوج، هذا األخري الذي يهدف إىل إعالم الفة كل من ال يضع وسم على هلذه املخ مرتكبيعترب 

غري ذلك إىل  هاومصدر  هاوخصائص امكوناهتحيث اقتناءها من  املنتوجات املراد ماهيةو طبيعة بستهلك امل
ألف دينار  ائيتوتقدر غرامة الصلح هنا مب، من هذا القانون 38املادة ذكورة يف شروط والعناصر املمن ال

 )دج(. 811.11
لك جتنب ذواحلكمة من وراء يستنتج أن املشرع حدد لكل خمالفة مقدار حمدد لغرامة الصلح، 

 وطول إجراءات املتابعة.العقوبة األصلية املقررة 
إال أنه يوجد حاالت ال تطبق بشأهنا غرامة الصلح، وإمنا ختضع إىل العقوبة األصلية املقررة هلا وهذا 

 ما سوف يأيت تبيانه يف الفرع املوايل.
 الواردة عليها االستثناءات الفرع الثاني:
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املعدل واملتمم السالف الذكر بعض املخالفات من  11-12من القانون رقم  28املادة تستثين 
 :ما يلي فيحصرها واليت ميكن ال تطبيق غرامة الصلح، جم

 إذا كانت العقوبة املوقعة للمخالفة سالبة للحرية أو عندما يتعلق األمر بتعويض ضرر،  يف حالة ما
وعليه فإن غرامة الصلح ال تكون إال يف املخالفات املعاقب عليها بعقوبة مالية، زيادة على ذلك 

 مالك بشكل يؤدي إىل منح حق املطالبة بالتعويض. ال حتدث أضرار لألشخاص واأل
  مبعىن أنه جيب تعدد املخالفات اليت ال يطبق يف إحداها على األقل إجراء غرامة الصلح، يف حالة

 أن تكون مجيع املخالفات املرتكبة من طرف املتدخل ال جيوز توقيع غرامة الصلح عليها.
 ور إشكالية يف هذا الشأن حول ما إذا كان املقصود يف احلالة العود ال تطبق غرامة الصلح، وتث

 بالعود ارتكاب املتدخل لنفس املخالفة السابقة، أم ملخالفة أخرى تطبق عليها غرامة الصلح؟

لإلجابة عن هذه اإلشكالية البد من معرفة ما املقصود بالعود يف قانون محاية املستهلك وقمع 
( 12حيث عرفته الفقرة الثانية من املادة التاسعة ) ،8ا القانون الغش، هذا ما جاء به التعديل األخري هلذ

( 5قيام املتدخل ملخالفة أخرى هلا عالقة بنشاطه خالل السنوات اخلمس ) "بقوهلا:  20املعدلة للمادة 
 اليت تلي انقضاء العقوبة السالفة املتعلقة بنفس النشاط".

قام املتدخل مبخالفة أخرى، أي ليس نفس ويفهم من ذلك، أنه ال تطبق غرامة الصلح حىت ولو 
 املخالفة املرتكبة.

وميكن القول بأن املشرع اجلزائري أحسن ما فعله بتعريفه للعود، إذ أنه بذلك وسع من جمال 
 احلاالت اليت ال تطبق عليها غرامة الصلح، ومن مث يكون قد أعطى محاية أكرب للمستهلك.

وما يرتتب عليها من ا هذه الوسيلة وذلك نظرا خلطورهتا ومنه فإن هذه املخالفات ال تطبق عليه
 .أضرار رمس باملستهلك وباملصلحة العامة، وال مفر من املتابعة القضائية

 : الجانب اإلجرائي لغرامة الصلحلثانيالمبحث ا
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هي مراقبة مطابقة املنتوجات، قصد ألعوان قمع الغش أن املهمة األساسية املنوطة ، كما هو معلوم
حث ومعاينة املخالفات اليت من شأهنا أن تشكل خطرا على صحة املستهلك، وعليه أثناء القيام هبذه الب

إذا  -املهمة، وضبط املخالفة ومعاينتها، والتأكد من ثبوهتا يتم ختيري صاحبها بني اللجوء إىل غرامة الصلح 
جمموعة من اإلجراءات، أو  ،ويف هذه احلالة  جيب إتباع-كانت هذه املخالفة تنحصر يف جمال تطبيقها

 اإلعداد امللف من أجل املتابعة القضائية يف حالة رفضها )املطلب الثاين(.
 المطلب األول: اإلجراءات المتعلقة بدفع غرامة الصلح

تباشر املصاحل املكلفة حبماية املستهلك وقمع الغش مبجموعة من اإلجراءات املتعلقة بفرض غرامة 
بليغ املتدخل املخالف بالقرار القاضي بغرامة الصلح )الفرع األول(، واألخرى الصلح منها ما يتعلق بت

 خاصة بطريقة حتصيلها )الفرع الثاين(
 الفرع األول: اإلجراءات المتعلقة بتبليغ القرار

املعدل  11-12من القانون رقم  22إحدى من املخالفات املذكورة يف املادة  ثبوتيف حالة 
 .9حيرر حمضر بذلك، وتقوم اهليئة املخول هلا قانونا بفرض غرامة الصلحواملتمم السالف الذكر، 

وبعد ذلك تبادر اإلدارة املكلفة حبماية املستهلك وقمع الغش بتبليغ املتدخل املخالف مببلغ غرامة  
يف آجال أقصاه سبعة أيام  باالستالمبواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار  إنذاراالصلح احملددة قانونا 

( من تاريخ حترير حمضر املخالفة، ويتضمن هذا اإلنذار جمموعة من البيانات اخلاصة باملتدخل 18)
املرتكب للمخالفة، واملتمثلة يف امسه ولقبه، حمل إقامته، مكان وتاريخ وسبب املخالفة، باإلضافة إىل مبلغ 

 .10الغرامة املفروضة عليه دفعها وآجال وكيفيات تسديدها
أن مبلغ غرامة الصلح غري قابل للطعن من طرف املتدخل املرتكب للمخالفة  وجتدر اإلشارة إىل

 من هذا القانون. 23قصد ختفيضه كونه حمدد قانونا، وهذا طبقا للمادة 
كيفية دفع وحتصيل الغرامة غرامة، أما اإلجراءات املتعلقة بهذا فيما يتعلق بتبليغ قرار املتضمن لل

 .سيتم معاجلتها يف الفرع املوايل
 الفرع الثاني: اإلجراءات المتعلقة بتحصيل غرامة الصلح 
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واحدة لدى مصلحة دفعة عند تلقي املتدخل اإلنذار يتوجب عليه أن يدفع غرامة الصلح املقررة له 
( اليت 11يتعدى ثالثني يوما ) الضرائب املتواجدة يف مكان إقامته أو مكان ارتكاب املخالفة يف أجل ال

( واليت يبدأ احتساهبا من يوم حترير حمضر املخالفة وهذا ما 18املتمثل يف سبعة أيام )تلي تاريخ اإلنذار 
 من نفس القانون. 28قضت به الفقرة األوىل من املادة 

كما يتوجب على قابض الضرائب إعالم اهليئة املكلفة حبماية املستهلك وقمع الغش حبصول الدفع 
 .11بلغ الغرامةم دفع تاريخ( من 31وذلك خالل عشرة أيام )

اهليئة املكلفة حبماية املستهلك وقمع  –وجتدر اإلشارة إىل أنه، يف حالة عدم استالم  هذه اهليئة 
( من تاريخ وصول اإلنذار للمتدخل 00إلشعار بدفع غرامة الصلح يف أجل مخسة وأربعني يوما ) -الغش

ختصة إقليميا، هذا حسب الفقرة األخرية املخالف، تقوم هذه اهليئة بإرسال امللف إىل اجلهة القضائية امل
 من نفس القانون. وسيتم معاجلة اإلجراءات اخلاصة بذلك يف النقطة التالية. 21من املادة 

 المطلب الثاني: اإلجراءات المتبعة في حالة عدم دفع غرامة الصلح
امللف حتويل  يف حالة عدم تسديد غرامة الصلح يف اآلجال احملددة هلا كما سبق القول، فإنه يتم

إىل اجلهة القضائية املختصة، ومن مث تطبق اإلجراءات املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائية 
 من توقيع اجلزاءات. تتبعه وصوال ملرحلة احملاكمة وما الدعوى العمومية  حتريك  من، 12اجلزائري

لك وقمع الغش، بإحالة امللف حبيث تقوم مصلحة املنازعات التابعة للهيئة املكلفة حبماية املسته
والتحقيقات من أجل تكوين  االستدالالتإىل النيابة العامة املختصة إقليميا، واليت تقوم بالتحري ومجع 

امللف اخلاص بتحريك الدعوى العمومية أمام اجلهة القضائية املختصة، فيقوم قضاة احلكم بتويل الفصل يف 
 .13القضية

 إدانته بالعقوبات تثبتالذي حلكم على املتدخل املخالف دلة يتم اوعلى ضوء احملاكمة ومناقشة األ
أو يف قانون محاية املستهلك وقمع الغش، كما ميكن أيضا احلكم بالعقوبات التكميلية كحجز ء املقررة سوا
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إىل احلد األقصى املقرر له، وذلك طبقا للفقرة العقوبة األصلية البضائع، بل وأكثر من ذلك فإنه يتم رفع 
 .املعدل واملتمم السالف الذكر 11-12من القانون رقم  20األخرية للمادة 

 :خاتمة 
سبق التقدم به، يستنتج من هذه الدراسة أن غرامة الصلح هي وسيلة وقائية غري  وختاما عن ما

قضائية جاء هبا املشرع اجلزائري كجزاء يقع على عاتق املتدخل املرتكب إلحدى من املخالفات احملصورة 
املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش املعدل واملتمم، وحدد قيمة  11-12من القانون رقم  22 املادة يف

من أجل  احرتامهاهذه الغرامة حسب كل خمالفة، باإلضافة إىل أنه قام من بتنظيم اإلجراءات الواجب 
 اء.إحالة صاحبها إىل القضيتم تسديدها  متسديد هذه الغرامة، إال أنه يف حالة عد

ومن أهم النتائج املمكن التوصل إليها أن غرامة الصلح تساهم بشكل فعال يف قمع حاالت الغش 
 املعروفة بتعقيدها.ملستهلك، وجتنب صاحبها من إجراءات التقاضي تضر بااليت 

وجتدر اإلشارة إىل أنه جيب مراجعة قيمة غرامة الصلح املقررة ملخالفة رفض تنفيذ اخلدمة ما بعد 
من املنتوج املقتىن، كوهنا قليلة جدا، باإلضافة إىل إعطاء قيمة حمددة للغرامة املتعلقة  %31املتمثلة يف البيع 

  هبذه املخالفة مثل ما هو معمول به يف باقي املخالفات املطبق عليها غرامة الصلح.  

  قائمة المراجع:

راءات اجلزائية،ج.ر.، ، يتضمن قانون اإلج3200يونيو  12املؤرخ يف  300-00األمر رقم  •
 10-32، املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم 088، ص3200يونيو  31، الصادرة يف 02العدد 

 .8132يونيو  31، الصادرة يف 10،ج.ر.، العدد 8132يونيو  31املؤرخ يف 

، املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك، 3222فرباير 18 املؤرخ يف 18-22 القانون رقم •
 ، )امللغى(.3222 فرباير 12 ، الصادرة يف10 ر.، العدد.ج
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املتعلق حبماية املستهلك وقمع  ،8112 فيفري 80 املؤرخ يف 11-12 القانون رقم •
 املؤرخ يف 12-32 املعدل واملتمم بالقانون رقم ،8112مارس 12 ، الصادرة يف30 ، العدد.ر.الغش،ج

 .8132 يونيو 31 ، الصادرة يف10 ، العدد.ر.، ج8132 يونيو 31

، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، -دراسة مقارنة– فاطمة حبري، احلماية اجلنائية للمستهلك •
 .8130 اإلسكندرية،

علي حساين، ضمان محاية املستهلك حنو نظرية عامة يف التشريع  اجلزائري، الطبعة األوىل، دار  •
 .8138 الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،

 :هوامش 

 

 
، الصادرة 30، املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، ج.ر.، العدد 8112فيفري  80املؤرخ يف  11-12قانون رقم  1

، 10، ج.ر.، العدد 8132يونيو  31املؤرخ يف  12-32، املعدل واملتمم بالقانون رقم 38، ص8112مارس  12يف 
 .10، ص. 8132يونيو  31الصادرة يف 

، الصادرة 10، املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك، ج.ر.، العدد 3222فرباير 18 املؤرخ يف 18-22قانون رقم 2
 .)امللغى(.3222فرباير  12يف 

علي حساين، ضمان محاية املستهلك حنو نظرية عامة يف التشريع اجلزائري، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، 3
 .011، ص8138اإلسكندرية، 

باإلضافة "املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش املعدل واملتمم السالف الذكر تنص:  11-12رقم  من القانون 80املادة 4
إىل ضباط الشرطة القضائية واألعوان اآلخرين املرخص هلم مبوجب النصوص اخلاصة هبم، يؤهل للبحث ومعاينة خمالفات 

 ."ية املستهلكأحكام هذا القانون، أعوان قمع الغش التابعون للوزارة املكلفة حبما
 املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش املعدل واملتمم، السالف الذكر. 11-12من القانون رقم  88وفقا للمادة 5
 . القانوننفس من  38و 33وفقا للمادتني 6
 من نفس القانون. 30وفقا للمادة 7
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