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و ابددن حجددر جميعددا عددن إسددماعيل بددن جعرددر قددال : أ برنددي  "حددديني يحيدد  بددن أيددوة و قتيبددة

برة  عددام العدد ء عددن أبيدد   عددن أبددي ةر ددرةس أن رسددول ع يددل  ع عليدد  و سددلم مددر علدد  يدد 
قدددال : أيدددابت  قدددال : ا مدددا ةدددذا يدددا يددداح  الطعدددام س فأد دددل يدددد  فيهدددا فنالدددت أيدددابع  بلددد  ف
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 .54ص  س102ع علي  و سلم اامن غشنا فليس منا  س رقم 



 

 

 

 

 
 داء دإة

إل  من تقاسمت مع  أعباء الحياة و كان دافعا و سندا لي زوجي  
 ورفيق دربيس

 س إل  والدص الكر مين برا و يلة
 ص  الما وجدت  مرتوح ليس الحضن الدافئ الذإل  جدتي سندص و 

 إل  يديقتي الطالبة حمودص سعادس 
 عديدة نبيل الذص لم يبخل علي بنصائح س إل  األستاذ بن 

هلك تشر عاس و قضاءس و تنريذاس إل  كل ساع في حماية المست
 رقابةس و فقها ...و 

 إل  أسرة الدفاعس
 أةدص ةذا العمل المتواضع. 

 
 



 

 

 

 

 
 شكر و عرفان 

 
ال يسعنا بعد إتمام ةذا العمل إال أن نشكر ع تعال  الذص و فقنا   

 و قدرنا عل  إنجاز ةذا العمل المتواضعس 
  بحثوقف وراء ةذا ال نتقدم بالشكر الجز ل إل  الذص شجعنا ويم 

و نصائح  القيمة التي أنارت  ر قنا و قومت مسارناس   بمجهدات 
 "عوايل عبد الصمد" المشرفاألستاذ إل  رمز العلم و اإللتزام 

و يسرنا أن نتقدم بجز ل الشكل إل  أعضاء لجنة المناقشة عل   
المذكرة المتواضعة و عل  كل الم حظات التي    قبولهم مناقشة ةذ
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تغيددرا جددذر ا فددي ورا تكنولوجيددا فددي شددت  المجدداالت و شهد العالم في نهاية القرن الماضي تط
حدددل محلددد  التوجددد  نحدددو فدددي الدددزوال و السياسدددة االقتصدددادية للددددولس بحيدددث بددددأ االقتصددداد الموجددد  

راعددت ةددذا التحددول  ائددر كبدداقي الدددول واكبددت األحدددا س الجز القتصدداد الحددر للسددوق و اتسدداعهاس و ا
فددتا البدداة أمددام االقتصدداد الحددرس االقتصددادص بددل و تسددع  علدد  وقددع  طدد  متسددارعة مددن اجددل 

دمات لتسددهل علدد  الغرض من كل ذلك استحدا  وسائل جديدة و متطورة في مجال السلع والخدد و 
التطدددور مدددع ةدددذا مسدددتو ات العددديش الرغيددددس غيدددر انددد  و ترقددد  بددد  إلددد  أفضدددل المدددوا ن الحيددداة و 

ود ظهددرت عدددة مشدداكل ويددعوبات أيددرت علدد  السددوق وعلدد  المددوا ن فددي الدددول المتقدمددة المشدده
من بينهددا مشددك ت االسددته   التددي تعددد مددن أ طددر المشدداكل التددي تواجدد  الدددول والنامية أيضاس و 

علدد  مصددالا المسددتهلك ير علدد  االقتصدداد الددو ني مددن جهددة و فددي الوقددت الحددالي لمددا لهددا مددن تددأي 
 من جهة أ ري.

كلة ظهددور أنددواع جديدددة مددن السددلع والخدددماتس ومنتجددات أ ددري تددم فددي ةددذ  المشدد السددب  و 
ر بمناسبة إجددراء أضراتعديلها وتحسينها لتظهر بمظهر مختلفس وبروز إل  جان  ذلك مخا ر و 

المتددد لين عامددة يددد لون منافسددة شرسددة مددن تلددك التعدددي ت والتحسدديناتس ممددا جعددل المنتجددين و 
 ممارسدداتو  فرز ةددذا الوضددع منافسددة غيددر شددر رةسراء السددر عس فددأتحقيددق ال دد لددربا و أجددل تحصدديل ا

ولجدددأ المتدددد لون  غيددر مشدددروعة مدددن قبدددل المتدددد لينس ومدددن تدددم شددديوع الغدددش والخدددداع واالحتكدددارس
غيرةدددددا مدددددن الممارسدددددات التدددددي أضدددددرت يجدددددة جشدددددعهم إلددددد  مخالردددددة القدددددوانين وأعدددددراف المهدددددن و نت 

 بالمستهلك.
مددن شددأنها أن تلحددق  جددرم جميددع ةددذ  األفعددال التدديلددذلك تددد ل المشددرع الجزائددرص و ونتيجددة  

 021-89مددن القددوانين أولهددا القددانون ذلددك بديدددار  لجملددة أضددرارا بصددحة وسدد مة المسددتهلكس و 
عدددة مراسدديم تنريذيددة مكملددة لدد س إال أندد  أيدددر بعددد  للبنددة األولدد  فددي إقددرار الحمايددة و الددذص يعددد ا

مددا  ايددة فددي مجددال التجددارةس و  االقتصدداديةالسددر ع الددذص تشددهد  السدداحة لكبيددر و نتيجددة للتغيددر ا
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 م.1989فبراير سنة  08ه الموافق لد 1409رج  عام  02س الصادرة في 06مس ق.ر.ق.ق.س العدد 1989سنة 



 ة ـدمـقـمـال

 

 ب 

 

يصاحب  من ظهور مخددا ر جديدددة لددم تكددن مددن قبددل تهدددد ف ددة المسددتهلكينس دفددع بالمشددرع إلعددادة 
المتعلدددق بحمايدددة  031-09بالقدددانون رقدددم  اسدددتبدال القدددانون وذلدددك بدلغائددد  كليدددا و  االنظدددر فدددي ةدددذ

متضمنا لمجموعة من المواد التي تنص علدد  أةددم الحقددوق التددي قمع الغش الذص جاء المستهلك و 
المرجددع الرئيسددي لهدداس ةددذا إلدد  كان أسدداس ةددذ  الدراسددة و   03-09ون  يتمتع بها المستهلكس فالقان 

قددددانون العقوبددددات الددددذص تضددددمن الجددددزاءات الموقعددددة علدددد  كددددل شددددخص يغددددش أو يخدددددع  جاندددد 
 المستهلك ببيع  بضاعة مغشوشة أو منتهية الص حية.

 صائصدد  دا ددل المجتمددع الجزائددرص يجددزم والم حددو والمتتبددع لتطددور حاجيددات المسددتهلك و  
إحا تددد  مدددن مختلدددف الزوايددداس حيدددث سدددة و ضدددرورة اإللمدددام بكدددل جوانبددد  و بأةميتددد  كموضدددوع للدرا

سددد مة بهدددذ  الجددرائم التدددي تمددس بصدددحة و  ذلدددك بددالتعر  و  تتجلدد  أةميدددة ذلددك مدددن ناحيددة علميدددة
انين التددي لهددا ع قددة إلقدداء الضددوء علدد  مختلددف القددو كددل عنايددرةا و  مسددتهلك مددن  دد ل ريدددال

معرفددددة  طددددة المشددددرع الجزائددددرص فددددي تجر مدددد  لهددددذ  األفعددددال كونهددددا  طددددرة علدددد  بالموضددددوعس و 
بحددث والتحليددل مددن  دد ل تعر رهددا وذكددر أركانهددا المستهلكس أمددا عمليددا فدددن ةددذ  الجددرائم تتطلدد  ال

 يوال إل  العقوبات المقررة لها.و 
حمايتدد  جنائيددا سددليا الضددوء علدد  موضددوع المسددتهلك و كددان الهدددف مددن ةددذ  الدراسددة ت  لهددذا

التددي تتضددمن الجددرائم المنصددوص عليهددا الحمايددة مددن الناحيددة الموضددوعيةس و من   ل إبددراز ةددذ  
ون العقوبدددات وقدددانون حمايدددة المسدددتهلك وقمدددع الغدددشس و ايدددة كدددل مدددن كمدددا سدددبق ذكدددر  فدددي قدددان 

ر التدددددي مسدددددتهم أو ةدددددددت طالمدددددا أرقدددددت المسدددددتهلكين باألضدددددراالخدددددداع التدددددي لجر متدددددي الغدددددش و 
لمندداط بهددم تنريددذ المؤسسددات اائية التي تتضددمن تحديددد األشددخاص و كذا الحماية اإلجر مصالحهمس و 

 السلطات الممنوحة لهم في ةذا الشأن.ةذ  القوانينس و 
 ا تيددار الموضددوع ترجددع إلدد  أسددباة موضددوعية تتم ددل أساسددا فددي كددون حمايددةإن دواعددي  

التددي قددد يتعددرض لهددا األشددخاص  ايددة  تالمسددتهلك أيددبا أك ددر مددن ضددرورة لمواجهددة الت عبددا
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س ةددذا إلدد  المنتجددين ألدندد  شددروط السدد مة مراعدداةمددع ارتردداع جددرائم الغددش و التدددليسس أو عدددم 
االةتمددام بالدراسددات فددي مجددال قددانون االسددته  س الذاتية التي تتم ددل فددي الرغبددة و   جان  األسباة

 .الخداع و تنو ر المستهلك بهال  تسليا الضوء عل  جرائم الغش و إ باإلضافة
أك ددر دقددةس فقددد اعتمدددنا علدد  تتسم بطابع أك ر علمي أكدداديمي و  من اجل أن تكون الدراسةو 

قصددد الوقددوف علدد   بيعددة القددوانين ذلددك حليلددي كمددنهج أساسددي فددي دراسددتناس و المنهج الويري الت 
ويرا دقيقا يساعدنا عل  الرهددم  ويرهاالجزائرص لحماية المستهلك و مشرع  المواد التي وضعها الو 

 الترسير السليم القائم عل  الويف الصحيا للظاةرة المدروسة.والتحليل و 
ا لمددا لدد  مددن أةميددة كبددري فددي أيضددا كمددنهج يددانوص مدددعم لجأنددا إلدد  المددنهج التددار خيس نظددر و 
المسددتهلك مددع دراسددة أةددم المراحددل ية لحمايددة تحليل أةم المراحل التي شهدتها الساحة القانون نقل و 

 األحدا  التي مر بها التشر ع الجزائرص في مجال حماية المستهلك.و 
الحمايدددة الجنائيدددة للمسدددتهلك يعدددد مدددن المواضددديع الك سددديكية التدددي أحا هدددا  بدددالرغم مدددن أن

   هل س إال أن دراسدددة موضدددوع جديدددد لددديس بالشددديء السددد 1989المشدددرع الجزائدددرص بعنايتددد  مندددذ سدددنة 
مدددن بدددين ةدددذ  الصدددعوبات التدددي العراقيدددلس و و  البسددديا ف بدددد دائمدددا مدددن تحمدددل بعددد  الصدددعوباتو 

إذ يعتبددر موضددوع حمايددة المسددتهلك مددن المواضدديع   ستشعب البحثس سعة الموضوع و   أيناءواجهتنا  
قانونيدددان ةمدددا القدددانون الجندددائي  الشدددائكةس كمدددا أن الموضدددوع محدددل البحدددث يتجاذبددد  ا تصايدددان

 إلحا ددةالشدديء الددذص تطلدد  وقتددا ك يددرا ل سالقددانون التجددارص  األحيددانفددي بعدد  المدددني و والقددانون 
س التددي تخدمدد  القددرارات المختلرددةو  لهددا ع قددة مباشددرة بالموضددوع يالتدد المراسدديم التنريذيددة القوانين و بدد 
لم يحددو بنصددي  وافددر مددن  إال أن  بالرغم من أةمية موضوع حماية المستهلك جنائيا في الجزائرو 

  فقدددد عدددالج الدددبع  ةدددذ  03-09يددددور القدددانون  أمدددامالبحدددث نظدددرا لحدايدددة العهدددد بددد  ا ايدددة 
أو دراسددة الجددرائم المتعلقددة بالممارسددات التجار ددة الخددداع مايددة مددن  دد ل دراسددة جددرائم الغددش و الح 

 أسددررمتررقةس مما كمواضيع  انررادية اية اإللكترونية منهاس أو تناول موضوع المنافسة بصورة 
س ةددذا إلدد  جاندد  ضدديق الوقددت المخصددص  ايددة الجزائر ددة منهددا عندد  قلددة المراجددع المتخصصددة

 .إلنجاز ةذا البحث
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يتبددادر إلدد  ذةننددا اإلشددكال المتم ددل فددي مدددي فعاليددة التشددر عات  بياندد  عل  ما سددبق  استنادا
حددد وفددق المشددرع فددي  أصإلدد  ؟ و جنائيددا الجزائية التي أقرةا المشرع الجزائرص في حمايددة المسددتهلك

 تطبيقها عل  أرض الواقع؟
اعتمدنا عل  التقسيم ال نائي فددي دراسددة الموضددوعس حيددث قمنددا لإلجابة عل  ةذ  اإلشكالية و 

 سددنتعرضس الحمايةةة الموعةةوعية للمسةةتهلكلدراسددة    أولهما صصنا  بتقسيم البحث إل  فصلينس  
ذلك من  دد ل التعددرض ألةددم التطددورات و  ساألولالمبحث   فيلإل ار العام لحماية المستهلك    في 

مددن جهددة أ ددري ي حماية المسددتهلكس ةددذا مددن جهددةس و الجزائرص فالتي مرت عليها سياسة المشرع  
 دداني  صصددنا  الالمبحددث  أمددا تحديددد و حصددر المردداةيم المتعلقددة بددأ راف العمليددة االسددته كيةس

لددة أساسددا فددي كددل مددن المتم  و  سالواقعددة عليدد حماية المستهلك من الجددرائم ب  لدراسة الجان  المتعلق
رص بموجدد  سددتحديها المشددرع الجزائدد إبعدد  الجددرائم التددي  الخددداع باإلضددافة إلدد جر متددي الغددش و 

 .قمع الغشقانون حماية المستهلك و 
فدددي مبح ددد  س نددددرس للمسةةةتهلك جرائيةةةةاإل الحمايةةةأمدددا الرصدددل ال ددداني فسدددنتطرف فيددد  إلددد  

ذلدددك مدددن  ددد ل دراسدددة كافدددة و  سالماسدددة بالمسدددتهلك معايندددة المخالرددداتالبحدددث و  إجدددراءاتاألول 
الرقابيددة التددي تتددول  ةددذ  المهمددة إلدد  جاندد  تحليددل كددل اإلجددراءات التددي تقددوم بهددا ةددذ  األجهددزة 

 اإلجدددراءات القضدددائية أمدددا المبحدددث يددداني حللندددا فيددد س األجهدددزة فدددي سدددبيل حمايدددة المسدددتهلك جزائيدددا
 .في الجرائم الماسة بالمستهلك  المتبعة



 

 

 

 

 الفصل األول : 
 الحماية الموضوعية للمستهلك 
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بهدددف الرهددم الصددحيا للقواعددد القانونيددة المعمددول بهددا فددي مجددال حمايددة المسددتهلك كددان البددد 
س و بالنسددبة لحمايددة 1وضددعها الحدداليمن تقصي أيل نشأتهاس و تتبع تطورةا الددذص أويددلها إلدد  

المسدددتهلك نجدددد أن المشدددرع الجزائدددرص سدددع  لحمايدددة مصدددلحت  مندددذ االسدددتق ل باعتبدددار  الطدددرف 
الضدددعيف فدددي حلقدددة التعاقددددس و ذلدددك مدددن  ددد ل إيددددار  لعددددة نصدددوص تشدددر عية تدددنظم العمليدددة 

االقتصددادية و االجتماعيددة االسته كيةس حيث تراوت فيها التد ل التشر عي عل  حس  التغيرات 
 إل  يومنا ةذا.  1962و السياسية منذ سنة  

ةدددذا إلددد  جانددد  أن أسددداس كدددل دراسدددة ةدددو التعدددرض ألةدددم المرددداةيم بالشدددرح حتددد  يسدددهل  
اإلنطاق فددي دراسددة الموضددوعس و إندد  مددن الضددرورص أن نتندداول تحديددد و تعر دد  المسددتهلك الددذص 

س و كدددددذلك تعر ددددد  المتدددددد ل فدددددي العمليدددددة يعتبدددددر محدددددل الحمايدددددة الجنائيدددددة فدددددي موضدددددوع بح ندددددا
 االسته كية و ةو الطرف المقابل للمستهلك.

ةذا و تجدر اإلشارة إل  أن القواعد الجنائية التي تعن  بحماية المسددتهلك تتددوزع بددين قددانون 
العقوبات و القوانين المكملة ل س فلقد بددادر قددانون العقوبددات بحمايددة مصددالا المسددتهلك منددذ أن تددم 

الشددتمال  علدد  تجددر م مجموعددة مددن األفعددال التددي أضددرت و مازالددت تضددر بالمسددتهلكس  إيدددار س
اللتددان تعتبددران مددن أقدددم الجددرائم الواقعددة علدد   ولعددل أك رةددا شدديوعا ةددي جر متددي الخددداع و الغددش

مكدددددرر مدددددن قدددددانون  435إلددددد   429المسدددددتهلك و أ طرةددددداس و قدددددد نصدددددت عليهمدددددا المدددددواد مدددددن 
 العقوبات.

وبددددات أيضدددداس الددددنص علدددد  جر مددددة حيددددازة المددددواد المغشوشددددة أو التددددي و تندددداول قددددانون العق
مددن قددانون العقوبدداتس و جر مددة المضدداربة غيددر المشددروعة             433تسددتعمل فددي الغددش فددي المددادة 

 من قانون العقوبات. 173و    172و المنصوص عليها في المادتين  
نكتري بتحليددل الجددرائم سدد  03-09و نظددرا لكددون ةددذ  الدراسددة محصددورة ضددمن القددانون رقددم 

المنصددددوص عليهددددا فددددي ةددددذا القددددانونس و ةددددي جر متددددي الغددددش و الخددددداعس حيددددث توسددددع المشددددرع 
 

و   س دار بلقيس للنشر  2014س  بعة سنة -القوانين القديمةس القوانين الجزائر ة  –س المد ل إل  تار خ القانون مريم عمارة  - 1
 .08س ص. 2014التوز عس دار البيضاءس الجزائرس 
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الجزائرص في بسا الحماية بخصويهما من   ل ةذا النص أك ر ممددا ةددو منصددوص عليدد  فددي 
قددانون العقوبدداتس ةددذا باإلضددافة إلدد  الجددرائم المسددتحدية بموجدد  قددانون حمايددة المسددتهلك و قمددع 

غدددش و المتم لدددة أساسدددا فدددي الجدددرائم الماسدددة بصدددحة و سددد مة المسدددتهلكس إلددد  جانددد  الجدددرائم ال
 المتعلقة بالتزامات المتد ل.

و علددد  ةدددذا األسددداسس سدددنتعرض فدددي ةدددذا الرصدددل لدراسدددة الحمايدددة الموضدددوعية للمسدددتهلك 
نحلل وذلددك مددن  دد ل تحديددد اإل ددار العددام للمسددتهلك فددي المبحددث األولس أمددا المبحددث ال دداني فسدد 

 في  الجرائم الواقعة عل  المستهلك.

 اإلطار العام لحماية المستهلك األول :  المبحث

استنادا لما سبق بيان س  صصددنا ةددذا المبحددث لدراسددة اال ددار العددام لحمايددة المسددتهلك وذلددك مددن 
التعقي  عل  تطور السياسددة التشددر عية فددي مجددال حميددة المسددتهل فددي المطلدد  األولس امددا   ل  

 المطل  ال اني فخصصنا  لتحديد أ راف العملية اإلسته كيةس وةذا كالتالي:

 المطلب األول: تطور السياسة التشريعية في مجال حماية المستهلك 

االسددتق ل مجموعددة مددن اإليدد حات التددي سددع  شددهدت السدداحة التشددر عية الجزائر ددة منددذ 
الرقهدداء و المشددرعين إلدد  تحقيقهددا مددن أجددل تعز ددز و تطددو ر و ترعيددل السياسددة التشددر عية لحمايددة 
المستهلك في الجزائرس لهذا  صصنا ةذا المطل  لدراسة مختلف المراحل و التطددورات التددي مددر 

 ل دراسة العناير التالي بيانها :عليها التشر ع في مجال حماية المستهلك و ذلك من   

 02-89: الحماية الجنائية للمستهلك قبل صدور القانون الفرع األول

عرفت الجزائر بعد االستق ل فراغددا قانونيدداس ممددا أدي إلدد  يدددور قددانون أبقدد  علدد  سددر ان 
القوانين الررنسية باست ناء ما تعارض منهددا مددع السدديادة الو نيددةس و بمددا أن الهدددف األول للجزائددر 
كددان اسددتعادة السدديادة و العمدددل علدد  حمايتهدداس ةدددذا مددا أدي إلدد  عددددم االةتمددام بحركددات حمايدددة 

تهلكس باإلضافة إل  النهج االشتراكي الذص كانت تتبع  الجزائر و الذص أدي إل  عدم وجددود المس
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حاجددة لسددن قددوانين و تشددر عات تحمددي المسددتهلكس باسددت ناء الددبع  منهدداس كمددا أن اال ددت ف فددي 
الددددنهج المتبددددع بددددين فرنسددددا و الجزائددددر أدي بدددددور  إلدددد  يددددعوبة تطبيددددق القددددوانين الراميددددة لحمايددددة 

و يددعوبة االقتبدداس مددن القددوانين الررنسددية فددي مجددال حمايددة المسددتهلك و ذلددك لعدددم  المسددتهلكس
 تطور حركة حماية المستهلك في فرنسا نرسها.

إال أن المشرع الجزائرص في ةذ  الرترة لم يمنددع مددن إيدددار مددواد قانونيددة يمكددن إدراجهددا فددي 
انين العامةس و التي لم تددوفر إ ار القوانين التي تهدف إل  حماية المستهلك من   ل بع  القو 

 س ونذكر منها :  1للمستهلك الجزائرص الحماية المطلوبة إال أنها سعت لتحقيق القدر الكافي منها
المتضددمن قددانون العقوبددات حيددث قددام  1966يونيددو  08المددؤرخ فددي  156-66األمددر رقددم 

ش و المضدداربة غيددر المشرع الجنائي بمقتضا  بحماية المستهلك من   ل تجر مدد  للخددداع و الغدد 
 المشروعة.

و الددددذص عدددددل قددددانون العقوبددددات  1975جددددوان  17الصددددادر بتددددار خ  45-75األمددددر رقددددم 
الجزائرصس حيث إستحد  بع  الجرائم و التي من بينها " جرائم الغش في بيع السلع و التدددليس 

مددن قددانون  435إلدد  غايددة المددادة  429فددي المددواد الغذائيددة و الطبيددة"س و ذلددك مددن  دد ل المددواد 
 العقوبات الجزائرص.

و المتعلددق بتسددميات المنشددأس و الددذص  1976جو ليددة  16المددؤرخ فددي  65-76األمددر رقددم 
 كان الغرض من  حماية المنتج أي .

المتعلدددق بحمايدددة الصدددحة و ترقيتهددداس  1985فبرايدددر  16المدددؤرخ فدددي  05-85القدددانون رقدددم 
 المجال الصحي.  حيث حم  المشرع في  المستهلك بصرة غير مباشرة في

 
 

 

مدذكرة تكميليددة لنيددل شدهادة الماسددتر فدي الحقددوقس تخصددص  ،للمسدتهلك فددي التشدر ع الجزائددرص الحمايددة الجزائيددة س علةي يةةاحي - 1
 .26س ص. 2016-2015قانون جنائي لألعمالس جامعة العربي بن مهيدصس او البواقيس الجزائرس 
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 1المتعلددق بتعاونيددات االسددته   1987مددارس  07كما يدددر القددرار الددوزارص المشددتر  فددي 
 الذص يهدف إل  حماية القدرة الشرائية للعامل.

باإلضافة إل  بع  النصوص الخاية الواردة في القانون المدددني الصددادر بموجدد  األمددر 
لددددددق بالسددددددكوتس التدددددددليسس و االلتددددددزام و المتع 1975سددددددبتمبر  26المددددددؤرخ فددددددي  58-75رقددددددم 

 باإلع مس و كذلك المتعلق بضمان العيوة الخرية.
ةددذا و تجدددر اإلشددارة إلدد  اندد  فددي ةددذ  الرتددرة لددم يكددن رائجددا مصددطلا المسددتهلكس إنمددا كددان 

 .2يعرف بالبائع و المشترص 

 02-89الحماية الجنائية للمستهلك بعد صدور القانون رقم   الثاني : فرعال

ضددددمان حمايددددة المسددددتهلك سددددع  المشددددرع الجزائددددرص إلدددد  وضددددع العديددددد مددددن حريددددا علدددد  
التشر عات و القوانين التي من شأنها ضددمان حمايددة كافيددة  صويددا مددن  دد ل تحديددد الجددزاءات 

تشر عات في كل من القددانون رقددم الواقعة عل  كل من يضر بصحة المستهلكس و قد تم لة ةذ  ال
 .03-09و القانون   89-02

 02-89القانون   صدور  أوال :
المتعلددق بالقواعددد العامددة لحمايددة المسددتهلك  1989المددؤرخ فددي  02-89رقددم اعتبددر القددانون 

الحجر األساسي في إقامة حماية  اية للمستهلكس يددم أيدددر المشددرع بعددد  عدددة مراسدديم تنريذيددة 
المتعلدددق برقابدددة  39-90توضدددا و تكمدددل قواعدددد  بأحكدددام تنظيميدددةس منهدددا المرسدددوم التنريدددذص رقدددم 

المتعلق بضمان المنتجددات و الخدددماتس  266-90وم التنريذص رقمالجودة و قمع الغشس و المرس

 

تعاونيدات  1987س مدار  07بتعاونيدات االسدته   الصدادر فدي  قزارص المشدتر  المتعلدو رفت المدادة األولد  مدن القدرارا الدع  -  1
" تعد تعاونيات االسته    دمات اجتماعية ذات ةدف غير مرباس تقام و تتد ل في التوز ع علد  نحدو االسته   عل  أنها :  

  ". مكمل للهياكل العمومية التي تتول  التوز ع بالتجزئة
اإلدار ددةس عدددد  دداص يددادر عددن كليددة الحقددوق س تطددور حركددة حمايددة المسددتهلكس مجلددة العلددوم القانونيددة و محمةةد بةةو الي - 2

 .11س ص. 2005بجامعة جي لي ليابس سيدص بلعباسس مكتبة الرشاد للطباعة و النشر والتوز عس الجزائرس 
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المتعلدددددق بضدددددمان وسدددددم المنتجدددددات الغذائيدددددة و عرضدددددهاس         366-90و المرسدددددوم التنريدددددذص رقدددددم 
المتعلددق بتحديددد شددروط إنتدداق مددواد التجميددل و التنظدديم البدددني   41-92و المرسددوم التنريددذص رقددم 

المتعلددددق برقابددددة  65-92نيددددةس و المرسددددوم التنريددددذص رقددددم و تكيرهددددا و تسددددو قها فددددي السددددوق الو 
إلدد   47-93المطابقة للمنتجددات المصددنوعة محليددا أو المسددتوردة المعدددل بالمرسددوم التنريددذص رقددم 

المتعلدددددق  12-89غيدددددر ذلدددددك مدددددن المراسددددديم التنريذيدددددةس ةدددددذا إلددددد  جانددددد  يددددددور القدددددانون رقدددددم 
 .1باألسعار

ا و حاسما فددي إيجدداد حمايددة  ايددة للمسددتهلك فددي دورا ةام 02-89لقد لع  القانون رقم  
الجزائددرس و كددان ةددذا نتيجددة انسددحاة الدولددة مددن حقددل االقتصدداد الموجدد  و تبنيهددا نظددام اقتصدداد 

السدددوق الحدددر الدددذص يكدددون فيددد  المسدددتهلك فدددي  طدددر نتيجدددة تزايدددد حجدددم المنتجدددات و الخددددمات       
هلك مددن  ددد ل ي يددين مددادة تبددين المبددداد  س إذ أولدد  ةددذا القددانون حمايدددة كبيددرة للمسددت 2و تنوعهددا

 األساسية لحقوق المستهلك و االعتراف بحقوق  المشروعةس و أةمها:  
اإللتزام العددام بالسدد مة الصددحية مددن المخددا ر التددي تمددس يددحة المسددتهلك مددن  دد ل ضددمان   -

و األمددن  و اإلعدد م ضرورة مطابقة المنتددوق للمقدداييس و الموايددرات القانونيددة و إلزاميددة الضددمان
 االقتصادص.

للمسددتهلك حددق التم يددل و التقاضددي فددي إ ددار جمعيددات حمايددة  02-89كمددا اقددر القددانون رقددم  -
المسددددتهلكينس و بالتددددالي االعتددددراف بتكددددو ن جمعيددددات تدددددافع عددددن حقددددوق المسددددتهلكس كمددددا مددددنا 

 .3ي حيات لألجهزة المختصة لممارسة دور الرقابة و حماية المستهلك التي اقرةا القانون 

 

س الحمايدة الجنائيدة للمسدتهلكس رسدالة مقدمدة لنيدل درجدة الددكتورا  فدي القدانون الخداصس كليدة الحقدوق و العلدوم فاطمة بحةر    -  1
 .27س ص. 2012/2013جامعة أبو بكر بلقايدس تلمسانس الجزائرس السياسيةس 

س د.ط.س دار القواعد العامة لحمايدة المسدتهلك و المسدؤولية المترتبدة عنهدا فدي التشدر ع الجزائدرص س على بولحية بن بوخميس  -  2
 .15س ص. 2000الهدي للطباعة و النشر و التوز عس الجزائرس 

س مجموعددة أعمددال الملتقدد  الددو ني حددول حمايددة السددلطات العموميددة فددي حمايددة القدددرة الشددرائية للمسددتهلكدور س كةةريم قةةش - 3
 .31س ص. 2008أفر ل  14-13المستهلك في ظل االنرتاح اإلقتصادصس المركز الجامعي الوادصس أيام 
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إن المتأمل في قانون المستهلك ي حو أن ةنا  ع قة و يدة تربا ةددذا القددانون بغيددر  مددن 
القوانين األ ريس  اية التقنين المدني و كذا القانون التجارص الذص أيددبحت نصويدد  تتجدداوة 
من الغرض الذص أنش ت من أجل  من   ل تنظدديم األعمددال التجار ددة بددين األعددوان االقتصدداديين 

المستهلكينس و في حالة مخالرة أحكام ةذا القانون فدن  يتعرض مخالرها لعقوبددات مدنيددة   و كذلك
 و جزائية.

  03-09القانون رقم  صدور  ثانيا :
المرحلة األ يرة التي مددرت بهددا الجزائددر فددي مجددال حمايددة المسددتهلكس حيددث تبدددأ منددذ ةي    و 

المددؤرخ فددي  03-09المستهلك و ةددو القددانون رقددم تار خ إيدار قانون جديد لحماية   2009سنة  
المتعلدددق بحمايدددة المسدددتهلك وقمدددع الغدددش الدددذص ألغددد  القدددانون األول رقدددم  2009فيردددرص سدددنة  25
و حددل محلدد  و ةددو القددانون السددارص إلدد  غايددة يومنددا ةددذاس و الددذص أضدداف حمايددة أكبددر  89-02

تشددر عية الدوليددة التددي تشددهد حيو ددة للمسددتهلك كمواكبتدد  لمختلددف التغييددراتس و مسددايرت  للحركددة ال
 ايددددة فددددي مجددددال حمايددددة المسددددتهلكس نظددددرا لتزايددددد المخددددا ر التددددي تهدددددد مصددددالح  الماديددددة و 

 .1البشر ة
 نجد :  03-09أما بخصوص النصوص الملحقة بالقانون رقم 

 المعدل و المتمم المحدد للقواعد المطبقة عل  الممارسات التجار ة.  02-04القانون رقم 
 المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجار ة.  08-04ن رقم القانو 

المحدددد لشددروط ممارسددة أنشددطة اسددتيراد المددواد األوليددةس          181-09المرسددوم التنريددذص رقددم 
و المنتجددات و البضددائع الموجهددة إلعددادة البيددع علدد  حالتهددا مددن  ددرف الشددركات التجار ددة التددي 

 يكون فيها الشركاء أو المساةمون أجان .
المحددددد لشددددروط و كيريددددات إنشددداء و تهي ددددة الرضدددداءات  182-09المرسدددوم التنريددددذص رقددددم 

 و ممارسة بع  األنشطة التجار ة. التجار ة  

 

 .29س المرجع السابقس ص.  علي ياحي -  1
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 المطلب الثاني : أطراف العملية االستهالكية 

تم تخصيص ةذا المطل  لتحديد المراةيم األساسية المتعلقة بأ راف العملية االسددته كيةس      
 دد ل اإلحا ددة بتعر دد  كددل مددن المسددتهلك و المنددتج و تحديددد مركزةمددا القددانوني فددي و ذلددك مددن 

س و لددذلك  ةذ  الع قة باعتمارةما األساس الددذص تددتم عليدد  الحمايددة الجنائيددة فددي مجددال االسددته 
 ستتم ةذ  الدراسة وفق العناير التالي بيانها :

 المستهلك مفهوم الفرع األول : 

أمدددر فدددي غايدددة األةميدددةس ألنددد  يعتبدددر العنصدددر األساسدددي فدددي  إن تحديدددد مرهدددوم المسدددتهلك
س ورغددم ةددذ  1العمليددة االسددته كيةس و محددور النشدداط و موضددوع األبحددا  و الدراسددات التسددو قية

األةميدددة إال أن تحديدددد مرهدددوم المسدددتهلك ال زال ي يدددر جددددال واسدددعاس لهدددذا حاولندددا فدددي ةدددذا الردددرع 
 ستهلك مع تسليا الضوء عل  الجان  الرقهي في ذلك.اإلحا ة بأةم التعر رات التشر عية للم

   أوال : التعريف القانوني للمستهلك
زائددرص المسددتهلك لددم يعددرف المشددرع الج  :  02-89تعريف المستهلك في القةةانون رقةةم    -أ  

المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلكس بددل اكتردد  بوضددع القواعددد  و   02-89في القانون رقم  
 اآلليات العامة لحمايت .

إن أول تعر دد  قددانوني  : 39-90تعريةةف المسةةتهلك فةةي المرسةةوذ التن يةة   رقةةم  –ب 
المتعلدددق برقابدددة  39-90للمسدددتهلك تبندددا  المشدددرع الجزائدددرص كدددان بموجددد  المرسدددوم التنريدددذص رقدددم 

هلك كددل الجودة و قمع الغشس حيث نصت الرقددرة األ يددرة مددن المددادة ال انيددة مندد  علدد  أن " المسددت 
شددخص يقتنددي بدد من أو مجاندداس منتوجددا أو  دمددةس معدددين ل سددتعمال الوسدديطي أو النهددائي لسددد 

 .2حاجيات  الشخصية أو حاجة شخص آ ر أو حيوان يتكرل ب  "
 

المسدددتهلكس مطبوعدددة جامعيدددةس كليدددة العلدددوم اإلقتصدددادية و التجار دددة وعلدددوم س محاضدددرات فدددي مقيددداس سدددلو  ح صةةةي هةةةد  - 1
 .02س بدون تار خ المناقشةس ص. 3التسييرس جامعة الجزائر 

 30ه الموافددق لددد 1410رجدد  عددام  03المتعلددق برقابددة الجددودة و قمددع الغددشس المددؤرخ فددي  39-90المرسددوم التنريددذص رقددم  - 2
مس 1990ينددداير سدددنة  31ه الموافدددق لدددد 1410رجددد  عدددام  04س الصدددادرة بتدددار خ 05د مس ق.ر.ق.ق.س العدددد1990ينددداير سدددنة 
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بددداإل  ع علددد  ةدددذا التعر ددد  و بالتحديدددد فدددي عبدددارة "... معددددين ل سدددتعمال الوسددديطي أو 
قددد جمددع بددين نقيضددين ال يجتمعددان  و ةمددا االسددتعمال نجددد أن المشددرع الجزائددرص   النهددائي... "

الوسددددديطي للمنتدددددوقس و الدددددذص يقصدددددد بددددد  اسدددددتعمال المندددددتج ألغدددددراض اسدددددت مار ة و مهنيدددددةس أمدددددا 
 االسته   النهائي يقصد ب  شراء سلع و  دمات بهدف إشباع الحاجيات الشخصددية و العائليددةس

 .1وع من الغموض و عدم الدقةو ةذا ما جعل مرهوم المستهلك في ةذا القانون يشوب  ن 
 02-04ةددذا اللددبس تدددار  المشددرع الجزائددرص ةددذا الموقددف بموجدد  القددانون رقددم  و لتجندد 

 المحدد للقواعد العامة المطبقة عل  الممارسات التجار ة.
فددي فقرتهددا ال انيددة  03عرفددت المددادة  : 02-04تعريف المستهلك في القانون رقةةم   -ج   

س المستهلك علدد  اندد  2التجار ةالمحدد للقواعد المطبقة عل  الممارسات    02-04من القانون رقم  
: "... كل شخص  بيعي أو معنوص يقتني سلعا للبيددع أو يسددتريد مددن  دددمات عرضددت و مجددردة 
مدددن كدددل  دددابع مهندددي..."س مدددا ي حدددو مدددن  ددد ل ةدددذا التعر ددد  أن المشدددرع قدددد وسدددع مدددن مرهدددوم 

  تحقيددق المستهلك ليشمل كافة األشخاص المعنو ة مت  كان نشا ها غير مهنددي و ال يهدددف إلدد 
 الربا. 
المتعلددق  03-09عددرف القددانون رقددم    :  03-09تعريف المسةةتهلك فةةي القةةانون رقةةم    –   

بحمايددة المسددتهلك و قمددع الغددشس المسددتهلك علدد  أندد  : " كددل شددخص  بيعددي أو معنددوص يقتندديس 
بمقابل أو مجاناس سلعة أو  دمة موجهة ل ستعمال النهددائي مددن أجددل تلبيددة حاجتدد  الشخصددية أو 

 تلبية حاجة شخص آ رس أو حيوان متكرل ب ".
 

أكتدددوبر سدددنة  16ه الموافدددق لدددد 1422رجددد  عدددام  28المدددؤرخ فدددي  315-01المعددددل و المدددتمم بموجددد  المرسدددوم التنريدددذص رقدددم 
 م.2001 أكتوبر سنة 21ه الموافق لد 1422شعبان عام  04س الصادرة بتار خ 61مس ق.ر.ق.ق.س العدد 2001

الحماية القانونيدة للمسدتهلك مدن الشدروط التعسدريةس مدذكرة مقدمدة لنيدل شدهادة الماسدتر فدي   هشماو  وهيبة، حمو ة نجو ،  -  1
 . 05س ص. 2012/2013القانون الخاصس كلية الحقوق و العلوم السياسيةس جامعة عبد الرحمان ميرةس بجايةس الجزائرس 

ه 1425جمدددادي االولددد  عدددام  5المدددؤرخ فدددي المحددددد للقواعدددد المطبقدددة علددد  الممارسدددات التجار دددةس  02-04القدددانون رقدددم  - 2
 27ه الموافددق لددد 1425جمددادي االولدد  عددام  09س الصددادرة بتددار خ 41مس ق.ر.ق.ق.س العدددد 2004يونيددو سددنة  23الموافددق لددد 
 م.2004يونيو سنة 



 الحماية الموضوعية للمستهلك                                  الفصل األول :

 

15 

 

السدددالف بيانهدددا نجدددد أن المشدددرع الجزائدددرص لدددم يحددددد مدددا إذا كدددان مدددن  ددد ل اسدددتقراء المدددواد 
المسدددتهلك شخصدددا  بيعيدددا أو معنو ددداس فالمسدددتهلك فدددي نظدددر القدددانون الجزائدددرص ةدددو كدددل شدددخص 
يشدددترص  دمدددة أو سدددلعة أو يسدددتعملها أو يسدددتريد منهددداس و ذلدددك ألغدددراض غيدددر مرتبطدددة بنشدددا   

 .  1المهني
 ثانيا : التعريف ال قهي للمستهلك  

أن المسدددددتهلك نوعدددددان المسدددددتهلك الصدددددناعي و المسدددددتهلك النهدددددائي  يجمدددددع أغلددددد  الرقهددددداء
االرردص س فيعرف المستهلك الصددناعي بأندد  كددل شددخص أو األشددخاص الددذين يشددترون سددلع تامددة 
الصددنع أو النصددف المصددنعة و المددادة الخددامس بهدددف اسددتخدامها فددي عمليددة اإلنتدداق و الحصددول 

 لك النهائي ةو الشخص الذص يشددترص السددلع و الخدددمات ل سددتعماعل  سلع جديدةس أما المستهل
س و ةددو فددي األيددل مصددطلا اقتصددادص لكددن أيددبا 2الشخصددي كشددراء المددواد الغذائيددة ال زمددة

اليوم موضوع دراسات قانونيةس و عل  ةذا األساس سنتطرق لتحديد مرهوم المستهلك لدددي فقهدداء 
 أ ري.  االقتصاد من جهة و لدي القانونيين من جهة

 تعريف المستهلك لد  االقتصا يين : –أ 
عرف الدكتور شر   لطري المستهلك عل  أن  " ... إن المستهلكين ... ةددم أول ددك الددذين  

يسددتخدمون السددلع المختلرددة سددواء ل سددته   النهددائي أو الوسدديا و سددواء كددان ذلددك يتعلددق بسددلع 
ام عن  ر ق الشددراء أو التددأجير أو حتدد  استه كية أو است مار ة و كذلك سواء كان ةذا االستخد

بصورة مجانيةس و ةم يشملون أيضا أول ددك الددذين يسددتخدمون الخدددمات المختلرددة سددواء بمقابددل أو 

 

علددد  السددداعة  13/04/2020س فدددي www.economy.gov.ib دليدددل قدددانون حمايدددة المسدددتهلكس و زارة اإلقتصددداد و التجدددارةس -  1
 .10س ص. 18:45

 .98س ص. 2006س سلو  المستهلك مد ل اإلع نس عمانس مكتبة الحامد للنشروالتوز عس كاسر ناصر النصور - 2

http://www.economy.gov.ib/
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بغيدددر مقابدددل و سدددواء كاندددت ةدددذ  الخددددمات مقدمدددة مدددن الحكومدددة بمختلدددف فروعهدددا أو مدددن قطددداع 
  .1"  األعمال أو من المهنيين بر اتهم المختلرة أو من جهات أ ري ...

 المستهلك لد  فقهاء القانون :تعريف   –ب  
موضدددوع تحديدددد تعر ددد  المسدددتهلك إلددد  اتجددداةين ايندددينس بدددين اإل ددد ق      انقسدددم الرقددد  إزاء  

 و التقييد عل  النحو التالي: 
تدددذة  غالبيدددة الرقددد  إلددد  تأييدددد ةدددذا االتجدددا   م هةةةوذ المسةةةتهلك :االتجةةةال الم ةةةي  ل – 1

المضددديق لمرهدددوم المسدددتهلكس فالمسدددتريد مدددن أحكدددام القدددوانين المتعلقدددة بحمايدددة المسدددتهلك ةدددو كدددل 
شددخص يقتنددي أو يسددتعمل مدداال أو  دمددة لتحقيددق ةدددف شخصددي أو عددائليس سددواء تعلددق األمددر 

 أص ةدف مهني.باقتناء المنقوالت أو العقاراتس دون أن يكون لهذا االقتناء  
و تدددري ةدددذ  الغالبيدددة مدددن الرقددد س بدددأن ةدددذا التعر ددد  المقددددم لمرهدددوم المسدددتهلك ةدددو أضددديق 
التعر رات و أفضلها ألن  يقصر  عل  الشخص الذص يتعاقددد بهدددف إشددباع حاجاتدد  الشخصددية لدد  

ون أو ألحد أفراد عائلت س و بهذا الشكل سدديمنع ةددذا التعر دد  ف ددة التجددار و المهنيددين الددذص يتعاقددد
 .2ألغراض تجار ة أو مهنية من التمتع بالحماية التي يكرلها القانون للمستهلك

وفقددا لهددذا االتجددا س يعددد مسددتهلكا كددل شددخص  االتجةةال الموسةةع لم هةةوذ المسةةتهلك : – 2
 يتعاقد بغرض االسته  س سواء الستخدامات  الشخصية أو الستعماالت  المهنية.

ر مددا جدداء مختصددرا ومحدددود العبدداراتس بقدددر اتسدداع  مددا ي حددو علدد  ةددذا التعر دد  أندد  بقددد
ليشدددمل ف دددات أ دددري مدددن المتعاقددددين الدددذين يمكدددن أن نطلدددق علددديهم ويدددف المسدددتهلكينس و التدددي 
اسدددتبعدت مدددن نطددداق الحمايدددة بالقواعدددد المقدددررة لحمايدددة المسدددتهلك اسدددتنادا إلددد  االتجدددا  المضددديق 

 لمرهوم المستهلك.

 

س ص. 1994والتوز دعس القداةرةس س حماية المستهلكين في إقتصاد السوقس الطبعة ال انيةس دار الشروق للنشرع يشريف لط  -  1
09. 

المسدتهلك و المهندي مرهومدان متبايندانس ملتقد  و ندي حدول حمايدة المسدتهلك فدي ظدل اإلنرتداح اإلقتصدادصس  ليندة عبد هللا،    -  2
 .20 س ص.2008س معهد العلوم القانونية و اإلدار ةس المركز الجامعي بالوادصس الجزائرس 2008أفر ل  14و  13المنعقد في 
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مددن يقددوم باسددتعمال أو اسددتخدام مددال أو  دمددةس فمددن فالمستهلك حس  ةذا االتجا  ةو كددل 
يشدددترص سددديارة السدددتعمال  الشخصدددي أو المهندددي يعتبدددر مسدددتهلكا  المدددا أن السددديارة تسدددتهلك فدددي 

 .1الحالتين

 الفرع الثاني : مفهوم المتدخل

و علددد  غدددرار المسدددتهلك أةميدددة بالغدددة فدددي تحديدددد نطددداق  2يكتسدددي تحديدددد مرهدددوم المتدددد ل
تطبيدددق قدددانون حمايدددة المسدددتهلك مدددن حيدددث األشدددخاصس السددديما و أنددد  يم دددل الطدددرف القدددوص فدددي 

س فكمددا تعرضددنا لمرهددوم المسددتهلك نتعددرض فددي ةددذا الرددرع لمرهددوم المتددد ل فددي 3ع قة االسته  
 التشر ع و لدي الرقهاءس و ذلك عل  النحو التالي :

 تعريف التشريعي للمتدخل  وال : الأ
 03-09 بقا للتشر ع الجزائرص يعددرف قددانون حمايددة المسددتهلك و قمددع الغددش القددانون رقددم  

في المادة ال ال ددة فددي فقرتهددا ال امنددة علدد  أندد  " كددل شددخص  بيعددي أو معنددوص يتددد ل فددي عمليددة 
 عرض المنتوجات ل سته   ".

سددددبتمبر  15المددددؤرخ فددددي  266-90تنريددددذص رقددددم و عرفتدددد  المددددادة ال انيددددة مددددن المرسددددوم ال
المتعلدددق بضدددمان المنتوجدددات و الخددددماتس علددد  أنددد  " كدددل مندددتج أو يدددانع أو وسددديا أو  1990

 

 .22الكرجع السابقس ص.  ليندة عبد هللا، - 1
ا تلف األلراظ التي تطلق عل  المتدد ل فقهدا و تشدر عا بدد ت ف التخصصدات و القدوانين س و مدن  د ل بح ندا وجددنا أن   -  2

 الوسدياس الصدانعس سأغل  المصطلحات التي سمي بها المتد ل تتم ل في : االمتد لس المهنيس المنتج س الموردس البدائعس التداجر
 .... موزعالحرفيس المستوردس ال

س ع قة قانون حماية المستهلك بقانون المنافسدةس مدذكرة مقدمدة لنيدل شدهادة الماجسدتيرس كليدة الحقدوق والعلدوم مزار  عائشة -  3
 .26س ص. 2013-2012السياسيةس جامعة وةرانس 
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حرفددي أو تدداجر أو مسددتورد أو مددوزعس و علدد  العمددوم كددل متددد ل ضددمن إ ددار مهنتدد  فددي عمليددة 
 . 1عرض المنتوق أو الخدمة ل سته   "

 تدخل  نيا: التعريف ال قهي للمثا
كل شخص  بيعي أو معنوص سواء كان  اضعا للقانون العددام أو القددانون   يعرف  الرق  بأن  

الخددداص يمدددارس نشدددا ا مهنيدددا علددد  وجددد  االحتدددراف بهددددف الحصدددول علددد  الدددرباس و قدددد تكدددون 
 الحرفة يناعية أو تجار ة أو زراعية أو فنية أو مهنة حرة.

و يعرفددد  الدددبع  علددد  أنددد  الشدددخص الطبيعدددي أو المعندددوص الدددذص يعمدددل فدددي إ دددار نشددداط  
اعتيادص و منظم إلنتاق و توز ع أو تقديم  دماتس و يمكددن أيضددا أن نقددول أن المهنددي ةددو الددذص 
يتعاقددد لمباشددرة نشددا   التجددارص أو الرنددي سددواء علدد  منتجددات أو  دددماتس أو ةددو الددذص يمددارس 

 .2ا بصورة معتادةنشا ا تجار ا أو مدني 
و مدددن  ددد ل التعدددر رين يتضدددا انددد  لكدددي يعتبدددر الشدددخص متدددد   أو مهنيددداس فدنددد  البدددد أن 
يكددرر القيددام بالنشدداط المتعلددق بمهنتدد  مددن وقددت آل ددرس فدد  يلددزم االحتددراف لممارسددت س و إن كددان 

مدددنيا أو فنيددا ذلك الزما العتبار  تاجراس و ال يهم نوع النشاط الذص يمارسدد  سددواء أكددان تجار ددا أو 
 بشرط أن يتعاقد في نرس تخصص .

و ن حددو ا ددت ف الرقدد  فددي تعر دد  المهنددي إذ يشددترط الددرأص األول أن يكددون النشدداط علدد  
سبيل االحتراف حت  يعددد الشددخص متددد   أو مهنيددا و ال يشددترط الددرأص ال دداني االحتددراف و إنمددا 

 .3االعتياد فقا و االحتراف يشمل االعتياد
فدذا كان المستهلك ةو المستريد من قواعد حماية المستهلك وقمع الغددشس فدددن المتددد ل ةددو 
الملتددزم بتطبيددق ةددذ  القواعددد  ددوال عمليددة وضددع المنددتج ل سددته  س و مددا يميددز  ةددو وجددود  فددي 

 

 51المدافق لدد  ه1411يرر عدام  25المتعلق بضما المنتوجات و الخدماتس المؤرخ في   266-90المرسوم التنريذص رقم    -  1
س م1990سددبتمبر سددنة  19الوافددق لددد  ه1411يددرر عددام  29س الصددادرة بتددار خ 40س ق.ر.ق.ق.س العدددد م1990سددبتمبر سددن 

 .1246ص. 
1 – Jans Calait-Auloy, Frank Seinmetz, Droit de la consomation, 5eme edition, dalloz, paris, 2000, p.04. 

 .46المرجع السابقس ص.  فاطمة بحر ، - 3



 الحماية الموضوعية للمستهلك                                  الفصل األول :

 

19 

 

مركدددز قدددوة بدددالنظر لمدددا يملكددد  مدددن قددددرات فنيدددة و اقتصدددادية تجعلددد  يهددديمن علددد  واقدددع الع قدددة 
للحرددداظ علددد  ةدددذ   03-09ممدددا أدي إلددد  تدددد ل المشدددرع مدددن  ددد ل القدددانون رقدددم االسدددته كيةس 

 .  1الع قة و إح ل التوازن عليها

 حماية المستهلك من الجرائم الواقعة عليه   :الثانيالمبحث 

خصصنن هذاننلمذمث حصنن ذصصننةمذثجةمبننلذمثوه ننلذمث م ننماسذث وننةم  ذمث هبننلذ

  .ذ09/03ةق ذذحهث بته كذممث عهقلذا يههذخهصلذح مولذمثقه من

 حماية المستهلك من جريمتي الخداع و الغش المطلب األول:    

مددن أك ددر جددرائم العدددوان الماسددة بالمسددتهلكس لهددذا أحا هددا  الخددداع الغددش و  جر متدديتعتبددر 
        429المشددددرع الجزائددددرص بعنايددددة  ايددددة حيددددث نددددص عليهددددا فددددي قددددانون العقوبددددات فددددي المددددادتين 

المتعلددق بحمايددة المسددتهلك و قمددع  03-09س ليرصل فيهما بشكل موسع في القددانون رقددم  431و  
مدددن جر متدددي الخدددداع و الغدددش المنصدددوص  الغدددشس و مدددا يهمندددا فدددي ةدددذا البحدددث ةدددو دراسدددة كدددل

 عليهما في قانون حماية المستهلك و قمع الغش.

 األول : حماية المستهلك من جريمة الخداع فرعال

حمايدددة قدددانون  مدددن 69و  68ندددص المشدددرع الجزائدددرص علددد  جر مدددة الخدددداع فدددي المدددادتين 
للرق  الذص اجتهد فددي تعر ردد  علدد  المستهلك و قمع الغشس لكن  لم يحدد معن  الخداع تاركا ذلك 

الخداع ةو القيام بأعمال مددن شددأنها إظهددار الشدديء علدد  غيددر حقيقتدد  أو إلباسدد    "  النحو التالي :
أص أن الخدددداع يتدددوافر بقيدددام المتعاقدددد مدددع المسدددتهلك  .2مظهدددرا يخدددالف مدددا ةدددو عليددد  فدددي الواقدددع "

 

 . 19س المرجع السابقس ص. علي ياحي - 1
س شدددرح جدددرائم الغدددش فدددي بيدددع السدددلع و التددددليس فدددي المدددواد الغذائيدددة و الطبيدددةس د.ط.س ديدددوان المطبوعدددات محمةةةد بةةةو الي - 2

 .11س ص. 2006الجامعيةس الجزائرس 
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تقدداد الخددا ئ بددأن الشدديء محددل باسددتخدام أسددالي  و وسددائل  ارجيددة تويددل المسددتهلك إلدد  االع
 .1العقد تتوافر في  بع  المزايا و الصرات التي يرغبها في حين عدم توافرةا

بعد إعطاء لمحة عن تعر   جر مة الخداع البد من دراسة و تحليل مختلددف أركانهددا     و 
بدداقي المتم لة أساسا في الركن الخاص في جر مة الخداع و الذص يعطيها  صويية تميزةا عددن 

الجرائمس ةذا إل  جان  األركان العامددة للجر مددةس كددل ةددذ  األركددان سددنتطرق إليهددا وفددق العنايددر 
 التالية :

 : الركن الخاص في جريمة الخداع أوال

ة توافر الددركن الخدداص الددذص يميزةددا عددن غيرةددا مددن ر إن جر مة الخداع تتطل  لقيامها ضرو 
يددرة  و يقصددد بدد  فددي ةددذ  الحالددة 2العنصددر المرتددرضالجددرائمس و يتم ددل فددي محددل الجر مددةس و 

 المجني علي .

  :محل جريمة الخداع - 1
لوجود الجر مة البد من توافر محل لها يقع علي  فعددل الجددانيس و محددل جر مددة الخددداع وفقددا 

لقددانون حمايددة المسددتهلك و قمددع الغددش قددد حدددد  المشددرع بعبددارة "المنتوجددات" أص كددل مددن السددلع    
 .3الخدمات بجميع أنواعهاو  

 
 

 

للمسدتهلك فددي التشددر ع الرلسدطيني دراسددة مقارنددة بالشدر عة اإلسدد ميةس مددذكرة س الحمايدة الجزائيددة رامةةي ريريةةا رمةةز  مرتجةةى -  1
س 2017مقدمة للحصول عل  درجة الماجستير في القانون العامس كليدة الشدر عة و القدانونس الجامعدة اإلسد ميةس غدزةس فلسدطينس 

 .47ص. 
أن تتددوافر فددي فددي قددانون العقوبددات تسددتلزم كن المرتددرض فددي جر مددة الخددداع المنصددوص عليهددا ر تجدددر اإلشددارة إلدد  ان الدد - 2

المجنددي عليدد  يددرة المتعاقددد إلدد  جاندد  يددرة المسددتهلكس و بالتددالي يجدد  أن يوجددد متعاقدددان و أن يخدددع أحدددةما اآل ددر بأيددة 
 األول .من قانون العقوبات في فقرتها  429ةذا استنادا لنص المادة  س ر قة من الطرقس و ةو شرط أولي لقيام الجر مة

 . 67المرجع السابقس ص.  فاطمة بحر ، - 3
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   :الم ترض في جريمة الخداع  رينال - 2
س نجددد أن المشددرع الجزائددرص اشددترط لقيددام 03-09من القانون رقم   68بالرجوع لنص المادة  

قمع الغش وقوعا علدد  المسددتهلكس  جر مة الخداع المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك و 
 ف  يمكن الحديث عن جر مة الخداع ما لم تتوافر في المجني علي  يرة المستهلك.  

 جريمة الخداعثانيا : األركان العامة ل

يقصددددد باألركددددان العامددددة ةددددي األركددددان الواجدددد  توفرةددددا فددددي كددددل جر مددددة أص كددددان نوعهددددا        
يتطلبهدددا القدددانونس فددد  تقدددوم الجر مدددة إال بوجودةددداس      أو  بيعتهددداس فهدددي عنايدددرةا األساسدددية التدددي

 .1و ةي ي ية أركان : الركن القانوني أو الشرعيس الركن المادص و الركن المعنوص 

 الرين الشرعي في جريمة الخداع  - 1
التزاما بمبدأ الشرعية المنصوص علي  في المادة األول  من قددانون العقوبددات و التددي تددنص 

و باعتبددار أن الددركن الشددرعي ةددو قددانون"س عل  أن " ال جر مة و ال عقوبة و ال تدبير أمن بغيددر 
مددن  429عدد وة علدد  نددص المددادة  – نددص التجددر م الواجدد  التطبيددق علدد  الرعددلس يمكددن القددول

 .2ات  قانون العقوب 

 

س د.طس دار بلقدديس للنشددرس الدددار البيضدداءس  -القسددم العددام  –س شددرح قددانون العقوبددات الجزائددرص سةةعيد بةةوعلي،  نيةةا رشةةيد - 1
 .53س ص. 2015الجزائرس 

يعاقد  بدالحبس مدن شدهر ن إلد  ي يدة سدنوات و بغرامدة مدن مدن قدانون العقوبدات الجزائدرص علد  أند  : "  429تنص المدادة  -  2
 : دق أو إحدي ةاتين العقوبتين فقا كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد 100000إل   20000

 المقومات ال زمة لكل ةذ  السلعس سواء في الطبيعة أو في الصرات الجوةر ة أو في الترتي س أو في نسبة -
 سواء في نوعها أو مصدرةاس -
 سواء في كمية األشياء المسلمة أو في ةو تهاس -

 ".و في جميع الحاالت فدن عل  مرتك  المخالرة إعادة األرباح التي تحص عليها بدون حق
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ةددددي الددددركن الشددددرعي لجر مددددة الخددددداعس  03-09مددددن القددددانون رقددددم  68أن نددددص المددددادة  -
 .1من نرس القانون  69باإلضافة إل  المادة 

علدد  اندد  : " يعاقدد  بالعقوبددات المنصددوص  03-09من القددانون رقددم  68تنص المادة رقم حيث  
مددن قددانون العقوبدداتس كددل مددن يخدددع أو يحدداول أن يخدددع المسددتهلك بأيددة  429عليهددا فددي المددادة 

 وسيلة أو  ر قة كانت حول:  
 كمية المنتوجات المسلمةس -
 تسليم المنتوجات غير تالك المعينة مسبقاس -
 ية إستعمال المنتوقس  قابل -
 تار خ أو مدد ي حية المنتوقس -
 النتائج المنتظرة من المنتوقس   -
  رق اإلستعمال أو اإلحتيا ات ال زمة إلستعمال المنتوق ". -

ترفددع العقوبددات المنصددوص علدد  أندد  : "  03-09مددن القددانون رقددم  69كمددا تددنص المددادة 
  سددنوات حبسددا و غرامددة قدددرةا  مسددمائة ألددف دينددار 5أعدد  س إلدد   مددس ا  68عليها فددي المددادة  

 دق س إذا كان الخداع أو محاولة الخداع قد ارتكبت سواء بواسطة :    500.000جزائرص ا
 الوزن أو الكيل أو بأدوات أ ري مزورة أو غير مطابقةس   -
ا فددي عمليددات التحليددل أو المقدددار أو الددوزن أو الكيددل أو التغييددر عددن  ددرق ترمددي إلدد  التغلددي  -

  ر ق الغش في تركي  أو وزن أو حجم المنتوقس  
 إشارات أو ادعاءات تدليسيةس   -
 كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إع نات أو بطاقات أو أية تعليمات أ ري". -

 

س  البة دكتورا  التسجيل ال الث تخصص : القدانون الجندائي لألعمدال بكليدة الحقدوق والعلدوم السياسدية بجامعدة نوال مجدون   -  1
أبددو بكددر بلقايددد تلمسددانس حمايددة المسددتهلك جنائيددا مددن جر مددة الخددداع فددي عمليددة تسددو ق المددواد الغذائيددةس مقددال منشددور بددالموقع 

-15س  dafatir/3157-2016-15-ouargla.dz/index.php/numero-https://revues.univ-2016-09-21-10-56-40اإللكتروندددددددددددددددي : 
 .15:55س عل  الساعة 05-2020

 
 

https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-15-2016-dafatir/3157-2016-09-21-10-56-40
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 الرين الما   في جريمة الخداع - 2
       تددددتم جر مددددة الخددددداع بسددددلو  إجرامددددي إيجددددابي أو سددددلبي وقتدددديس متم ددددل فددددي فعددددل التحايددددل 

ع فيدد س و س فقد جرم المشرع الخداع كما جددرم مجددرد الشددر 1و التدليس عل  المستهلك أو الشروع في 
مددن القددانون رقددم  69و  68رقددم  رة " يحاول " و مددن  دد ل نددص المددادتينو ةو ما عبر عن  بعبا

المددادص المقددوم لجر مددة الخددداع  المسددتهلك و قمددع الغددش نجددد أن الددركنمتعلددق بحمايددة ال 09-03
 :2يكون علة األشكال التالية

يددتم الخددداع فددي ةددذ  الصددورة إمددا فددي الددوزن أو الكيددل   المستهلك في يمية المنتوج :خداع    –  1 
الصددورة حددول عس و عمومددا تدددور فكددرة الخددداع فددي ةددذ  أو العدددد بغدد  النظددر عددن  ر ددق الخدددا 

 المقدار.
و يتحقق ذلك عند حدددو  اسددتبدال للمبيددع محددل التعاقددد خداع المتعاقد في هوية المنتوج :  –  2

   لم غير ذلك المترق علي .سدون علم المستهلكس و بالتالي يكون المنتوق الم
س و يتحقددق ةددي الصددورة األك ددر انتشددارا فددي سدداحة القضدداءالخةةداع فةةي صةةلحية المنتةةوج :  – 3

التددار خ األدندد  أو األقصدد  ل سددته   أو االسددتعمال أو الخددداع  بتددأ يرالخددداع فددي ةددذ  الصددورة 
 أو تار خ التوضي .    اإلنتاقفي تار خ  

جددرد تسددليم يتحقددق الخددداع فددي ةددذ  الصددورة بمالخةةداع فةةي النتةةائت المنت ةةرة مةةن المنتةةوج :  – 4
ال ذلددك بيددع مولددد كهربددائي علدد  أندد  ينددتج تيددار منتوق ينطوص عل  عي  يحد من استعمال س و م دد 

 110فدددولا لكدددن بعدددد أول اسدددتعمال  يتضدددا أن إنتاجددد  األقصددد  ال يتجددداوز  220كهربدددائي قددددر  
 فولا.  

 

 .74س المرجع السابقس ص. فاطمة بحر   - 1
 المرجع السابقس بدون يرحة.س نوال مجدوب -  2
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يقع عل  عدداتق المتددد ل إعدد م المسددتهلك بالحددد األدندد  مددن  : االستعمالالخداع في طرق   –  5
المعلومات حول  ر قة االستعمال و  رق الوقاية من األ طار المترتبة عن االسددتعمالس و علدد  

 .1ةذا األساس فدن كل  رق ل لتزام بالتحذير أو التوضيا أو اإلفصاح يقيم مسؤولية المتد ل

 الرين المعنو  في جريمة الخداع  - 3
إن المشددرع لددم يتطلدد  يددراحة تددوافر القصددد الجنددائي فددي جنحددة الخددداعس إال أندد  رغددم ذلددك 
تبق  جنحة الخداع من قبيل الجرائم العمدية باعتبار أن  من مقومات التشر ع الجنددائي أن الجددرائم 

عمديدددة قائمدددة علددد  أسددداس جدددرائم غيدددر  اعتبارةددداتعدددد عمديدددة إال إذا ندددص المشدددرع يدددراحة علددد  
 الخطأ الجزائي.  

و عل  ةذا األساس فدن جر مة الخداع تقوم بمجرد توافر القصد الجنائي بعنصر   العلددم و 
 .2اإلرادة وقت ارتكاة فعل الخداعس سواء كانت الجر مة تامة أو موقوفة عند مرحلة الشروع

 حماية المستهلك من جريمة الغش :  الفرع الثاني

من قانون حماية المستهلك و قمددع  70نص المشرع الجزائرص عل  جر مة الغش في المادة 
و ذلدددك  3الغدددشس لكنددد  لدددم يعطدددي تعر ردددا لهدددا و فدددي ةدددذا السدددياق تدددد ل الرقددد  ليحددددد معنددد  للغدددش

 ددرف المتددد لس  إيجددابي عمددديا مددن بتعر ردد  علدد  النحددو التددالي : " يددتم الغددش بندداءا علدد  تددد ل
ذلددك مددن  دد ل قيامدد  بكددل فعددل مددن شددأن  أن يغيددر مددن  بيعددة أو  صددائص المددواد التددي يقددع و 

عليهاس و بأص وسيلة كانتس كما يظهر الغش مددن  دد ل تعددديل و تشددو   يقددع علدد  جددوةر المددادة 
ن أو السدددلعة أو تكو نهدددا الطبيعددديس و يترتددد  علددد  ةدددذا التغييدددر أو التعدددديل التدددأييرس أو النيدددل مددد 

 

 . 81-76س المرجع السابقس ص. ص.  فاطمة بحر   - 1
 س المرجع السابقس بدون يرحة. نوال مجدوب - 2
مدن القدانون رقدم  70طلا التزو ر للتعبير عن جر مة الغدش فدي المدادة صتجدر االشارة إل  أن المشرع الجزائرص استعمل م  -  3

قمدع العدشس علد  غدرار قدانون العقوبدات الدذص أبقد  فيد  علد  مصدطلا الغدش لتعبيدر عدن   المستهلك والمتعلق بحماية    09-03
 الجر مة.
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 وايها األساسيةس أو إ راء عيوبها و ذلك بهدف االسترادة من الخددواص المسددلوبةس أو االنتردداع 
 .1بالرائدة المستخلصة للحصول عل  كس  مادص عن  ر ق فارق ال من"

 الرين الخاص في جريمة الغش أوال:  
تتطلدد  لقيامهددا ضددرورة تددوافر   03-09إن جر مة الغش المنصوص عليها في القددانون رقددم  

الدددركن الخددداص الدددذص يميزةدددا عدددن غيرةدددا مدددن الجدددرائمس و يتم دددل فدددي محدددل الجر مدددةس و العنصدددر 
 المرترض فيها : 

 :   محل جريمة الغش - 1
قمددع  المتعلددق بحمايددة المسددتهلك و  03-09مددن القددانون رقددم  70المددادة  اسددتقراءمددن  دد ل 

    قدددد حددددد بعبدددارة " المنتدددوق " أص كدددل سدددلعة الغدددشس نجدددد أن محدددل جر مدددة الغدددش وفدددق ةدددذا الدددنص 
 أو  دمة مهما كان نوعها.  

 العنصر الم ترض في جريمة الغش : - 2
علددددق بحمايددددة المسددددتهلك      المت  03-09مددددن القدددانون رقددددم  70إن المدددتمعن فددددي نددددص المددددادة 

و قمدددع الغدددشس يجدددد أن المشدددرع الجزائدددرص قدددد اشدددترط يدددراحة لقيدددام جر مدددة الغدددش وقوعهدددا علددد  
منتوق موج  ل سته   أو االسددتعمال سددواء البشددرص أو الحيددوانيس بمعندد  أندد  لقيددام ةددذ  الجر مددة 

 ائي.البد أن يكون الهدف من اقتناء المنتوق ةو االسته   و االستعمال النه
 األريان العامة لجريمة الغش ثانيا:  

لقيام أص جر مة البد من توافر ركنيها المادص و المعنوص ع وة عل  ركنهددا الشددرعي تطبيقددا 
 س وةذا ما سندرس  في ةذا الررع عل  النحو التالي :الشرعية الذص سبق اإلشارة إلي   لمبدأ

 
  

 

الحقدددوق  س الحمايدددة الجزائيدددة للمسدددتهلك فدددي التشدددر ع الجزائدددرصس مدددذكرة مقدمدددة لنيدددل شدددهادة الماسدددتر فددديحليمةةةة بةةةن شةةةاعة - 1
س ص. 2012/2013العلوم السياسيةس جامعة قايدص مرباحس ورقلةس الجزائرس   القانون العام لألعمالس كلية الحقوق و تخصص

12. 
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 الرين الشرعي لجريمة الغش - 1
الددركن الشددرعي يعتبددر الوعدداء الددذص يسددتق  مندد  الحكددمس إذ يقصددد بدد  الددنص القددانوني الددذص يحدددد 
التجددر م و العقدداة تطبيقددا لددنص المددادة األولدد  مددن قددانون العقوبدداتس و جر مددة الغددش المنصددوص 

مددن قددانون  431المادة ع وة عل  نص  -تستمد ركنها الشرعي  03-09عليها في القانون رقم 
مدددن قدددانون حمايدددة المسدددتهلك و قمدددع الغدددشس حيدددث جددداء فدددي  70مدددن ندددص المدددادة  - 1العقوبدددات

من قددانون العقوبددات كددل  431نصها عل  أن  : " يعاق  بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 
 من :  

    أو ل ستعمال البشرص أو الحيوانيسيزور أص منتوق موج  ل سته -
و يضع للبيع منتوجا يعلم أن  مزور أو فاسد أو سام أو  طير ل سددتعمال البشددرص أو يعرض أ  -

 الحيوانيس
يعدددرض أو يضدددع للبيدددع أو يبيدددعس مدددع علمددد  بوجهتهددداس مدددواد أو أدوات أو أجهدددزة أو كدددل مدددادة  -

  اية من شأنها أن تؤدص إل  تزو ر أص منتوق موج  ل ستعمال البشرص أو الحيواني".
 ما   لجريمة الغش  الرين ال   - 2

يقصدددد بدددالركن المدددادص للجر مدددة ترجمدددة الجددداني للركدددرة اإلجراميدددة فدددي يدددورة سدددلو  مدددادص 
       أو ةدددو كدددل فعدددل يقدددوم بددد  الجددداني إليقددداع المسدددتهلك فدددي الغلدددا حدددو ذاتيدددة البضددداعة  سملمدددوس

 

يعاقد  بدالحبس مدن سدنتين إلد   مدس سدنوات و بغرامدة مدن من قدانون العقوبدات الجزائدرص علد  أند  : "  431المادة    تنص  -  1
حة لتغذيدددة اإلنسدددان أو الحيواندددات أو مدددواد  بيدددة أو مشدددروبات أو يغدددش مدددواد يدددال - دق كدددل مدددن : 100000إلددد   20000

    سمنتوجات ف حية أو  بيعية مخصصة لإلسته
يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد يالحة لتغذية اإلنسدان أو الحيواندات أو مدواد  بيدة أو مشدروبات أو منتوجدات ف حيدة أو   -

  بيعية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومةس
يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد  اية تستعمل لغدش مدواد يدالحة لتغذيدة اإلنسدان والحيواندات أو مشدروبات أو منتوجدات   -

ف حيددة أو  بيعيددة أو يحددث علدد  اسددتعمالها بواسددطة كتيبددات أو منشددورات أو نشددرات أو معلقددات أو اع نددات أو تعليمددات مهمددا 
 ".كانت
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س و لقددد أورد المشددرع الجزائددرص فددي المددادة 1و يرتها الجوةر ة و أيلها و مصدرةا و مقدددارةا...
    األفعدددال الماديدددة التدددي يتكدددون منهدددا الدددركن المدددادص لجر مدددة الغدددش  03-09مدددن القدددانون رقدددم  70

التزو ددرس عددرض أو وضددع للبيددع أو بيددع منتوجددات مغشوشددةس عددرض أو بيددع و التددي تتم ددل فددي : 
 تؤذص للغش في المنتوق.مادة  اية من شأنها أن   أو جهاز   أو  أداة وضع للبيع كل    أو 
اسددتعمل المشددرع الجزائددرص مصددطلا التزو ددر لتعبيددر عددن الغددش فددي القددانون   تزوير المنتوج :  –  أ

إيجددددابي موضددددوع  سددددلعة         فعددددل كددددل س و التزو ددددر المقصددددود فددددي ةددددذ  المددددادة ةددددو 03-09رقددددم 
أو بضدداعة معينددةس و يكددون بطر قددة مخالرددة للقددانونس حيددث ينددال مددن  ايدديت  و يددؤير فددي يمندد س 

س سدددواء 2تلدددك السدددلعةس أو باأليدددا إظهارةدددا بجدددودة عاليدددة بهددددف زرع االعتقددداد بنزاةتددد  و جدددودة
باإلضددافة أو اإلنقدداصس أو إفسدداد المنتددوق بددتعرن أو ا تمددار أو بمددرور الددزمنس أص اسددتعمال  بعددد 
انتهدداء تددار خ يدد حيت س و يكددون فددي كددل منتددوق كيرمددا كددانس شددرط أن يكددون موجهددا ل سددتعمال 

 .3البشرص أو الحيواني
ةددو تقددديم السددلعة إلدد  المشددترص ليرحصددها و يشددتر ها إذا شدداء الشددراء لنرسدد  العرض للبيةةع :    -ب

أو لغيدددر س و ارتكددداة الرعدددل المدددادص علددد  السدددلعة بقصدددد إعددددادةا للتعامدددل فيهدددا مطلدددوةس فحي مدددا 
انتر  قصد التعامل ف  تقوم أية جر مة من جرائم الغشس فمجددرد وضددعها فددي محددل معددد للبيددع ال 

مخصصددة للبيددعس ال السددته   يدداح  المحددل أو ألص غددرض  بت أنهددا يعد عرضا للبيع ما لم ي 
آ رس و يلزم في السلعة المعروضة للبيددع أن تكددون مغشوشددة برعددل فاعددلس و يتطلدد  ذلددك نشددا ا 

 إيجابيا من  رف المتد ل في عملية البيع.

 

إ ار قانون حماية المستهلكس مذكرة مقدمة لنيل شدهادة الماسدتر فدي الحقدوقس تخصدص قدانون س قمع الغش في مريم شبيح  -  1
 .14س ص. 2014/2015األعمالس جامعة العربي بن مهيدصس أم البواقيس 

 .31س المرجع السابقس ص. س شرح جرائم الغش في بيع السلع و التدليس في المواد الغذائية و الطبيةمحمد بو الي - 2
 .96س المرجع السابقس ص. فاطمة بحر   -  3
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ةددو وضددع المنتددوق فددي مكددان عددام فددي متندداول الكافددة ليتقدددم مددن يرغدد  فيدد    الوعع للبيةةع :  –  ج
لشددددرائ س كوضددددع المنتددددوق فددددي واجدددد  المحددددلس أو فددددي األرفددددف أو األدرقس المهددددم أن يكددددون تحددددت 

 تصرف المشترص المحتمل و إن لم يرةا فع .
ة السددلعة البيددع يتطلدد  اإليجدداة و القبددول علدد  أركددان الصددرقةس بمددا فددي ذلددك ماةيدد  البيةةع : –  

 ف  محل للقول بدنعقاد البيع.  المبيعة و مقدارةا و يمنهاس فدذا لم يقع ةذا التقابل
وضع للبيددع كددل أداة أو  و ةنا  أيضا يورة أ ري للتجر م و ةي حالة " عرض أو بيع او   –  ه

 .  1جهاز أو مادة  اية من شأنها أن تؤذص للغش في المنتوق "
  الرين المعنو  لجريمة الغش - 3

جر مة الغش تعتبر من الجرائم العمديةس يتطل  القانون لقيامها تددوافر القصددد الجنددائيس ةددذا 
علددم بتددوافر أركانهدداس فددالعلم األ يددر ةددو انصددراف إرادة الجدداني إلدد  تحقيددق الواقعددة الجنائيددة مددع ال

بالغش ركن من أركان الجر مةس أص علددم مرتكدد  الجر مددة بمددا ينطددوص عليدد  سددلوك  مددن غددش فددي 
 .2المنتوقس و أن ذلك ينبعث من نية أن ما يطرح للبيع فاسد أو مغشوش أو منتهي الص حية

 03-09حماية المستهلك من الجرائم المستحدثة بموجب القانون رقم  : المطلب الثاني

سددنتعرض فددي ةددذا المبحددث لدراسددة و تحليددل الجددرائم المنصددوص عليهددا فددي قددانون حمايددة 
المسدددتهلك و قمدددع الغدددشس و ةدددي الجدددرائم الماسدددة بسددد مة و يدددحة المسدددتهلك كجر مدددة اإل ددد ل 

      سدددد متهاس و جر مددددة اإل دددد ل بددددأمن المنتددددوقس بالنظافددددة و النظافددددة الصددددحية للمددددواد الغذائيددددة و 
جربدددة و الضدددمان مدددا بعدددد البيدددعس    ت المتدددد ل كددداإل  ل بدددالحق فدددي الت و الجدددرائم المتعلدددق بدلتزامدددا

إضددافة إلدد  اإل دد ل بحددق المسددتهلك فددي اإلعدد مس كددل ةددذ  الجددرائم سددنتطرق إليهددا فددي مطلبددينس 
سدد مة المسددتهلكس و المطلدد  ال دداني سددندرس   صصددنا أولهمددا لتحليددل الجددرائم الماسددة بصددحة و 

 في  حماية المستهلك من المخالرات المتعلقة بدلتزامات المتد ل.

 

 .98-96س المرجع السابقس ص.ص. فاطمة بحر   - 1
 .18س المرجع السابقس ص. مريم شبيح - 2
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 سالمة المستهلك  الجرائم الماسة بصحة و:  األولفرع ال

إن يحة و س مة المستهلك مددن أةددم المصددالا الواجدد  الحردداظ عليهددا و يددونهاس و لددذلك 
المشرع بتجر م كل األفعال التددي تعددرض يددحة و سدد مة المسددتهلك للخطددرس و أوجدد  علدد    اةتم

المتد ل بأن يلتزم بجملددة مددن اإلجددراءات لضددمان سدد مة السددلع لكددي ال تضددر بالمسددتهلكس حيددث 
ألنهددا  شددروط النظافددة عامددة و النظافددة الصددحية للمددواد الغذائيددة و سدد متهاشترط علي  أن يلتزم ب ا

س كمددا ألددزم المتددد ل أيضددا بضددرورة 1تهدد مصلحة الحق في الحياة و الحق في الس مة الجسدددية
 س و ةددذا مددا سددنتطرق لبياندد  فددي ةددذا احتددرام الشددروط المتعلقددة بددأمن المنتددوق الموضددوع ل سددته 

 المطل  وفق للعناير التالية :  

 : اإلخلل بواجب الن افة و سلمة الموا  الغ ائية أوال

المتم لددة فددي نددص التجددر م الددذص  ستقددوم ةددذ  الجر مددة البددد مددن تددوافر أركانهددا العامددةحتدد   
لكددن قبددل  معنددوص للجر مددةسيضددري عليهددا يددرة الشددرعية الجنائيددةس إلدد  جاندد  الددركن المددادص و ال

الخوض في ةذ  األركان البد لنا أن نبين محل الجر مة و موضوعها الذص ينص  علي  السددلو  
اإلجراميس فهذ  الجر مددة تقددع علدد  المددواد الغذائيددة دون غيرةددا مددن المددوادس حيددث أن المشددرع كرددل 

 .2حماية يحة و س مة المستهلك فقا فيما يتعلق بالمواد الغذائية
 الرين الشرعي - 1

و سدد متها  نص المشددرع الجزائددرص علدد  إلزاميددة النظافددة و النظافددة الصددحية للمددواد الغذائيددة
س و عاقدد  علدد  مخالرددة ةددذ  االلتزامددات 03-09مددن القددانون رقددم  08إلدد   04فددي المددواد مددن 

 من نرس القانون.  72و   71بالعقوبات المنصوص عليها بمقتض  المواد 
 

يعتبددر الحددق فددي الحيدداة و الحددق فددي السدد مة الجسدددية مددن الحقددوق المنصددوص عليهمددا فددي المواييددق الدوليددة حيددث نصددت  - 1
مدن االعد ن العدالمي لحقدوق االنسدان  03المادة االولد  مدن العهدد الددولي الخداص بدالحقوق المدنيدة و السياسدية و كدذلك المدادة 

    مددن العهددد الدددولي الخدداص بددالحقوق المدنيددة  6لجسدددية فقددد نصددت عليدد  المددادة علدد  الحددق فددي الحيدداةس أمددا الحددق فددي السدد مة ا
 من االع ن العالمي لحقوق االنسان. 3و السياسية و المادة 

 . 117س المرجع السابقس ص. فاطمة بحر   - 2
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يعاقدد  بغرامددة مددن مددائتي علدد  أندد  : "  03-09مددن القددانون رقددم  71حيددث تددنص المددادة  
دق  كددل مددن يخددالف إلزاميددة  500.000دق  إلدد   مسددمائة ألددف دينددارا 200.000ألددف دينددارا

 من ةذا القانون ". 5و    4س مة المواد الغذائية المنصوص عليها في المادتين  
و التددالي : " يعاقدد  بغرامددة من نرس القانون جاء نصددها علدد  النحدد   72في حين أن المادة   

دق س كددل مددن يخدداف  1.000.000دق  إلدد  مليددون دينددار ا 50.000مددن  مسددين ألددف دينددار ا
 من ةذا القانون. 7و   6إلزامية النظافة و النظافة الصحية المنصوص عليها في المادة 

   الرين الما   للجريمة - 2
يتحقدددق الدددركن المدددادص فدددي جنحدددة اإل ددد ل بدلزاميدددة النظافدددة س و النظافدددة الصدددحية للمدددواد 

س و 7س 6س 5س 4الغذائية و س متهاس بارتكاة أفعال مادية مخالرددة ل لتزامددات الددواردة فددي المددواد 
س أيندداء وضددع المنتددوق ل سددته  س و ةددذا السددلو  المددادص لدد  أربعددة يددور تتم ددل فددي مخالرددة 8

 مات التالية :  االلتزا
اإللتزام بسدد مة المددواد الغذائيددة الموضددوعة ل سددته  س و السددهر علدد  أن ال تضددر بصددحة   –  1

 .1المستهلك
االمتندداع عددن القيددام بوضددع مددواد غذائيددة ل سددته   تحتددوص علدد  ملددو  بكميددة غيددر مقبولددة  – 2

 .2بالنظر إل  الصحة البشر ة و الحيوانية و  اية فيما يتعلق بالجان  السام
القيددددام بمراعدددداة شددددروط النظافددددة و النظافددددة الصددددحية للمسددددتخدمينس و األمدددداكن و محدددد ت  – 3

التصددنيع و المعالجددةس أو التحو ددلس أو التخددز نس و كددذا وسددائل نقددل ةددذ  المددوادس و ضددمان عدددم 
ظددديم تحديدددد تعرضدددها لإلتددد ف بواسدددطة عوامدددل بيولوجيدددةس أو كيميائيدددةس أو فيز ائيدددةس و يتدددر  للتن 

 .3واد الغذائية ل سته  شروط عرض الم

 
 . 03-09من القانون  4أنظر المادة  - 1
 .03-09من القانون  5أنظر المادة  - 2
 .03-09من القانون  6المادة أنظر  - 3
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يراعدددد  فددددي التجهيددددزات و اللددددوازم و العتدددداد و التغليددددف و غيرةددددا مددددن اآلالت المخصصددددة  – 4
لم مسدددددة المدددددواد الغذائيدددددةس و المقصدددددود بهدددددا كدددددل مدددددا يحدددددوص المدددددواد الغذائيدددددة مدددددن ورق اللدددددف           

س و تحدددد شددروط  1ادةاو الصناديق و الزجاجاتس أن ال تحتددوص علدد  اللددوازم التددي تددؤدص إلدد  إفسدد 
و كيريددات اسددتعمال المنتوجددات و اللددوازم الموجهددة لم مسددة المددواد الغذائيددة و كددذا مستحضددرات 

 التنظيف عن  ر ق التنظيم.
 الرين المعنو  للجريمة   - 3

و النظافدددة الصدددحية للمدددواد الغذائيدددة و سددد متهاس تعدددد مدددن جنحدددة اإل ددد ل بواجددد  النظافدددة 
العمديددةس التددي تتطلدد  تددوافر القصددد الجنددائي العددامس بحيددث يكددون الجدداني عالمددا بماةيددة الجددرائم 

النشددداط المدددادص الدددذص أقبدددل عليددد س و تتوجددد  إرادتددد  نحدددو إحددددا  النتيجدددة المترتبدددة علددد  العمدددل 
 .2موضوع التجر م
 اإلخلل بح  المستهلك في منتوج آمن  ثانيا:

يتطل  أن يكون المنتوق في حد ذاتدد  آمنددا إن حق المستهلك في حصول  عل  منتوق آمنس 
يستجي  لرغبات المستهلك المشروعةس و يستلزم ذلك ضرورة إحا ددة المسددتهلك بكددل الموايددرات 
المتعلقدددة بدددالمنتوقس كمدددا يجددد  أن يسدددتجي  للمقددداييس المعتمددددة مدددن  دددرف الدولدددة أص أن يكدددون 

 ما سنتعرض لها في ةذا الررع.س و ةذا 3للخصائص و المميزات المطلوبة في المنتوق  مطابقا
 أمن المنتوج   - 1

علدد  أن تكددون المنتوجددات الموجهددة ل سددته   آمنددة  03-09مددن القددانون    9نصت المادة  
من حيث االستعمال المشروع المنتظر منهاس و أن ال تلحق ضررا بصددحة المسددتهلكس و أمندد س و 

 مصالحةس و ذلك ضمن الشروط العادية ل ستعمال.
 

 .03-09من القانون  7أنظر المادة  - 1
 .125س المرجع السابقس ص. فاطمة بحر   - 2

س مذكرة تخرق لنيل شهادة الماستر فدي القدانونس 03-09س التزام المنتج بمطابقة المنتوجات في ظل القانون رقم طارفي أمال  -  3
س 2012/2013العلددوم السياسدديةس جامعددة آكلددي محنددد أولحدداقس البددو رةس الجزائددرس تخصددص عقددود و مسددؤوليةس كليددة الحقددوق و 

 .08ص. 
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المتددددد ل علدددد  إ  لدددد  بددددااللتزام بددددأمن المنتددددوقس اشددددترط المشددددرع أن تكددددون  و حتدددد  يسددددأل
المنتوجات موضوع االسته  س فدذا كان المنتددوق غيددر آمددن لكندد  لددم يوضددع ل سددته   فدد  تقددوم 

 .1مسؤولية المتد ل ةنا
 :    الرين الما   لجريمة اإلخلل بأمن المنتوج – أ

إن ةذ  الجر مة من الجرائم السلبية التددي يكددون فيهددا النشدداط اإلجرامددي عددن  ر ددق االمتندداع 
عدددن قيدددام المتدددد ل بواجددد  احتدددرام أمدددن المنتدددوقس فيمدددا يخدددص مجموعدددة مدددن مميزاتددد س و تركيبددد س     

و شرو   تجميع  و ييانت س كما يج  أن يكون آمنا في حالة استعمال  مع منتجات أ ددريس اذ 
المتد ل ان يعلم المسددتهلك بالمنتوجددات التددي يمكددن ان تشددكل  طددرا فددي حالددة  لطهددا يج  عل   

مدددع المنتدددوق الموضدددوع ل سدددته  س و يجددد  أن يكدددون المنتدددوق آمندددا مدددن حيدددث كيريدددة و  ر قدددة 
عرضدد  ل سددته  س كمددا يجدد  علدد  المتددد ل أن يتحددري الدقددة فددي إعدد م المسددتهلك عددن كيريددة 

ا أن يراعدددي بعددد  الر دددات مدددن المسدددتهلكينس بحيدددث أن يكدددون اسدددتعمال س و علددد  المتدددد ل أيضددد 
 المنتوق م ئما لما  صص ل س و  اية إذا كان المنتوق موجها لر ة األ رال من المستهلكين.

   الرين المعنو  لجريمة اإلخلل بأمن المنتوج : –  ب
يتطلدد  فيهددا تددوافر تعتبددر جر مددة مخالرددة إلزاميددة أمددن المنتددوق مددن الجددرائم العمديددةس التددي  

القصددد العددام و افتددراض سددوء النيددةس و علدد  المتددد ل إيبددات العكددسس ألن فددي م ددل ةددذ  الجددرائم 
عل  المتد ل أن يترقد المنتوق و يتابع حالتدد س ليكشددف فددي وقددت سددابق عددن عيدد  فيدد  يهدددد أمددن 

 .2المستهلك قبل أن يعرض  ل سته  
 مطابقة المنتوج   - 2

المسدددتهلك ألدددزم المشدددرع الجزائدددرص كدددل متدددد ل بددددجراء رقابدددة مطابقدددة حراظدددا علددد  مصدددلحة 
-09من القددانون  3س و يقصد بهذ  المطابقة حس  نص المادة 3المنتوق قبل عرض  ل سته  

 

 .26س المرجع السابقس ص. علي بولحية بن بوخميس - 1
 .131س المرجع السابقس ص. فاطمة بحر   - 2
 .03-09من القانون رقم  12أنظر الرقرة األول  من نص المادة  - 3
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علدد  أنهددا :" اسددتجابة كددل منتددوق موضددوع ل سددته   للشددروط المتضددمنة فددي اللددوائا الرنيددةس   03
 لس مة و األمن الخاية ب ".و للمتطلبات الصحية و البي ية و ا

س و يقصدددددد بدددددالتقيس فدددددي 1المتعلدددددق بدددددالتقييس 04-04لهدددددذا أوجدددددد المشدددددرع القدددددانون رقدددددم 
بواسطة شهادة المطابقة للموايرات و الخصائص التقنية المعدددة و نيددا  فالمنتوجات ةو االعترا
 وفق المقاييس الدولية.

 الرين الما   لجريمة االمتناع عن مطابقة المنتوج   – أ
يمت ددل المتددد ل إللزاميددة إجددراء رقابددة مطابقددة المنتددوق قبددل عرضدد  ل سددته  س تقددوم إذا لددم 

الجر مدددة عبدددر سدددلو  سدددلبي متم دددل فدددي االمتنددداع عدددن القيدددام بواجددد  الحدددرص حدددول مددددي مطابقدددة 
 .2المنتوق للمعايير و المقاييس الو نية و الدولية

 الرين المعنو  لجريمة االمتناع عن مطابقة المنتوج   –  ب
س يتطلددد  قيامهدددا تدددوافر القصدددد إن جر مدددة اإل ددد ل بدلزاميدددة مطابقدددة المنتدددوق جر مدددة عمديدددة

العددامس المتم ددل فددي علددم الجدداني بجميددع عنايددر الددركن المددادصس أص علددم الجدداني أندد  يمتنددع عددن 
 .3القيام بواج  المطابقة للمنتوجات التي يعرضها للبيعس مع اتجا  إرادت  إل  تحقيق الجر مة

 ات المتدخل: حماية المستهلك من المخالفات المتعلقة بإلتزام الفرع الثاني

سددبيل  وضددع فددي ات بقصددد حمايددة المسددتهلكس و مض عل  المتد ل عدة التزار إن المشرع ف
ذلدددك عددددة وسدددائلس مدددن بينهدددا وسددديلة الضدددمان التدددي تلدددزم المتدددد ل بواجددد  تسدددليم المنتدددوق اآلمدددن 

س الو نيدددةس و يسدددتتبع ي المتعاقدددد عليددد س و السدددليم مدددن العيدددوة و المطدددابق للموايدددرات و المقددداي 

 

يونيددو سددنة  23الموافددق لددد  ه1425جمددادي األولدد  عددام  05المتعلددق بددالتعلق بددالتقييسس المددؤرخ فددي  04-04القددانون رقددم  - 1
 .م2004نة يونيو س 27الموافق لد  ه1425جمادي األول  عام  09س الصادرة بتار خ 41س ق.ر.ق.ق.س العدد 2004

س مطابقة المنتوق للمقاييس و حماية المستهلكس مذكرة مقدمة لنيل شدهادة الماسدتر فدي الحقدوقس بورجاح حميدة، خ اش ررة  -  2
س  2017/2018تخصدص قدانون عددام لألعمدالس كليددة الحقدوق و العلددوم السياسديةس جامعدة عبددد الرحمدان ميددرةس بجايدةس الجزائددرس 

 .36ص. 
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س كما يلتزم المتد ل أيضددا بتددوفير اقتناء بضمان المنتوق حق المستهلك في تجربة ما ير د   تزاماال
 الخدمة ما بعد البيع.

        منتوجددددات تلبدددددي رغباتددددد س و تتوافدددددق مدددددع متطلباتددددد   اقتنددددداءو حتدددد  يدددددتمكن المسدددددتهلك مدددددن 
 للمتددوق  األساسددية تعددن المميددزا بدداإلع مو حاجاتدد  و حاجددة أسددرت س يقددع علدد  المتددد ل االلتددزام 

 أو الخدمة.
 : اإلخلل بح  المستهلك في ال مان و التجربة و الخدمة ما بعد البيعأوال

نظددرا لتنددوع المنتددوق حسدد  تطددور التكنولوجيددا و مددا أفرزتدد  مددن تعقيدددات وأ طددار متعلقددة 
بالمنتوجدددداتس فدددددن المشددددرع إزاء ةددددذ  الحالددددة يسددددع  إلدددد  تددددوفير أكبددددر قدددددر مددددن سدددد مة وأمددددن 
المستهلكس واإلةتمام برغبات  اإلسته كيةس ولذا فرض عل  كل متد ل فددي عمليددة اإلسددته   أن 

ك فددي ضددمان المنتددوقس كمددا يلتددزم بحددق تجربددة المنتددوق والخدمددة مددا بعددد البيددعس يلتزم بحق المسددتهل
 .1فدذا  الف المتد ل ةذ  اإللتزامات تقوم الجر مة ضد 

 الرين الما     - 1
بالنشددداط المجدددرمس  تقدددوم ةدددذ  الجر مدددة متددد  مدددا قدددام المتدددد ل فدددي العمليدددة اإلسدددته كية

المتم دددل فدددي فعدددل اإل ددد ل باإللتزامدددات المرروضدددة عليددد  قانونددداس وةدددي العنايدددر المكوندددة للدددركن 
المددادصس حيدددث يكدددون السددلو  فدددي ةدددذ  الجر مددة سدددلبياس إذ يمتندددع المتددد ل عدددن تنريدددذ اإللتزامدددات 

نتدددوقس المرروضدددة عليددد س وةدددي التدددي تكدددون لندددا يدددور الجر مدددة الددد   س أص الضدددمانس تجربدددة الم
س 09/03مددن القددانون  16و  15و  14و  13والخدمة ما بعد البيعس والمنصوص عليها فددي المددواد 

 نتعرض لكل يورة عل  حدة.
 09/03مدددن قددانون حمايدددة المسدددتهلك وقمددع الغدددش رقدددم  13 بقددا للمدددادة  ال ةةمان: – أ

علدد   فدن  يج  أن يتوفر كددل منتددوق مددن األشددياء علدد  الضددمانس وعدددد المشددرع بعدد  المنقددوالت
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سبيل الم الس شرط أن تكون ةذ  المنقوالت من المددواد التجهيز ددةس وأضدداف أيضددا الخدددمات مهمددا 
كاندددت علددد  ضدددرورة توافرةدددا علددد  الضدددمان ضدددد المخدددا ر التدددي مدددن شدددأنها أن تمدددس بصدددحة 
المستهلكس أو أمن س أو تضر بمصالح  المادية أص أن  علدد  المتددد ل أن يضددمن سدد مة المنتددوق 

لددد  غيددر يدددالا لإلسدددتعمال المخصدددص لدد س أو مدددن أص  طدددر ينطدددوص عليددد س مددن كدددل عيددد  يجع
و هدددد مصددالا المسددتهلك وذلددك بقددوة القددانونس بشددرط أن يظهددر العيدد  أيندداء فتددرة الضددمانس وأن 
يخطددر المسددتهلك المتددد ل بالعيدد  فددور ظهددور س علدد  أن يكددون العيدد  راجعددا إلدد  المنتددوق نرسدد س 

س أو الخطأ في إستعمال  مددن ضمانس كسوء إستعمال المنتوقفدذا كان العي   ارجيا ف  يغطي  ال
 .1 رف المستهلكس وكل اتراق يقضي بسقوط الضمان يعتبر با  

 تجربة المنتوج:   –  ب
مددذكور  السددابق الددذكرس فدددن كددل مقددتن ألص منتددوق 09/03مددن القددانون  15 بقددا للمددادة 

مددن نرددس القددانون لدد  حددق تجربددة المنتددوق قبددل إقتنائدد س ولددم يبددين المشددرع مددا ةددي  13فددي المددادة 
المنتوجات التي ترد عليهددا التجربددةس وفددي ةددذا الصدددد يددرد السددؤال اآلتددي أيضددا: ةددل حددق التجربددة 

لتددي إجبارص أم إ تيارص؟ وةل يتصور حق التجربة في الخدمة مادام المشددرع ذكددر كلمددة المنتددوق ا
 تعتبر وفق نرس القانون أنها السلع والخدمات؟

يتضا من نص المادة أن تجربة المنتوق حق للمستهلكس ول  وحد  أن يلزم بها المتددد ل 
إجبار ددة علدد  المتددد ل إذا تمسددك بهددا المسددتهلكس وفددي أو يتنددازل عددن ةددذا الحددقس وبالتددالي فهددي 

 مة.حالة إمتناع المتد ل بأداء ةذا اإللتزام تقوم الجر  
أمدددا عدددن الخدمدددة فحسددد  رأيندددا يمكدددن أن يقدددوم الحدددق فدددي تجربدددة الخددددمات علددد  حسددد  
 بيعددددة الخدمددددةس كتددددأجير سدددديارة مدددد   يمكددددن أن يقددددوم المسددددتهلك بتجربتهددددا للوقددددوف علدددد  مدددددي 

 ي حيتها للنقلس أو للغرض الذص استأجرت من أجل .
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 الخدمة ما بعد البيع: – ج
مددن قددانون حمايددة المسددتهلك وقمددع  16و قصددد بالخدمددة مددا بعددد البيددع  بقددا لددنص المددادة 

أن  عل  المتد ل في العملية اإلسددته كية أن يلتددزم بضددمان يدديانة وإيدد ح   09/03الغش رقم  
المنتدددوق المعدددروض فدددي السدددوق فدددي حالدددة انقضددداء فتدددرة الضدددمانس أو فدددي الحالدددة التدددي اليمكدددن 

أص أن المتددد ل ملددزم بضددمان يدديانة وإيدد ح المنتددوق الددذص ظهددر فيدد  للضددمان أن يلعدد  دور س 
عي  بعد أن انقضددت المدددة المحددددة قانونددا للضددمانس أو أن العيدد  الددذص  ددرأ علدد  المنتددوق كددان 

ممددا جعددل الضددمان حتدد  ولددو كددان فددي المدددد القانونيددة ال يغطيدد س   بسب   طددأ يددادر المسددتهلكس
ذا كانددت منتجدداس أو وكددي  معتمددداس ولكندد  يتلقدد  مقدداب  فهنددا المتددد ل يقددوم باإليدد حس  ايددة إ

لهددذ  الخدمددة مددن  ددرف المسددتهلكس كمددا يجدد  أيضددا علدد  المتددد ل أن يلتددزم بتددوفير قطددع الغيددار 
 الخاية بالمنتوق إذا كان م   من المنتوججات المستوردة.

بالخدمددة مددا فدذا إمتنع المتد ل عن القيددام بواجدد  ضددمان المنتددوقس أو تجربتدد س أو القيددام 
 .  09/031بعد البيعس فدن  يتعرض للمساءلة الجزائية  بقا للقانون رقم 

 ثانيا: الرين المعنو  
تتحقق ةذ  الجر مة مت  ما أ ل المتد ل باإللتزامات المذكورة أع  س فهذ  الجر مة مددن 

الجر مددة بصددورةا  الجرائم العمدية التي تقوم بتوافر القصد الجنائي العام المتم ل في العلددم بأركددان
الدد   س أص اإلمتندداع عددن القيددام بالضددمانس واإلمتندداع عددن تجربددة المنتددوقس واإلمتندداع عددن القيددام 
برعل الخدمددة مددا بعددد البيددعس أمددا العلددم بددالتجر م فهددو علددم مرتددرضس إذ القاعدددة أندد  ال يعددذر بجهددل 

إكدددرا س أو أن تكدددون  القدددانونس وأن تتجددد  إرادتددد  إلددد  إحددددا  الرعدددل وتحقدددق النتيجدددة دون ضدددغذ أو 
مشدددوبة بعيددد س وال يتطلددد  فدددي ةدددذ  الجر مدددة قصددددا  ايددداس وإنمدددا يكترددد  بتدددوافر القصدددد العدددام 

 المتطل  في كافة الجرائم.
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 بح  المستهلك في االعلذاالخلل    ثانيا:
انتشدداراس والددذص يعدداني منهددا  ان جر مة اال  ل بحددق االعدد م للمسددتهلك مددن الجددرائم االك ددر

المسدددتهلكون  ايدددة بعددددما تطدددورت فكدددرة االعددد م و اسدددتحالت مدددن وسددديلة تمددددةم بالمعلومدددات 
المتعلقددددة بددددالمنتوقس إلدددد  وسدددديلة تسددددتخدم فددددي إ ددددار المنافسددددة غيددددر المشددددروعةس وذلددددك بتضددددليل 

مددن المسددتهلك و داعدد س أو فددي بعدد  األحيددان يحجدد  عددن المسددتهلك حددق اإلعدد م فدد  يددتمكن 
معرفددة المعلومددات ال زمددة حددول المنتددوقس و كتشددف فيمددا بعددد أندد  حددرم مددن حددق لددو كددان تحصددل 

 قب  لما اقتن  ذلك المنتوق.
فللمسددتهلك الحددق فددي اإلعدد م والتبصددير فيمددا يتعلددق بالسددلعة التددي ير ددد اقتناءةددا أو الخدمددة 
التدددي يتو اةددداس فدددددذا  دددالف المتدددد ل شددددروط اإلعددد م يتعدددرض للمسدددداءلة الجنائيدددةس حيدددث تقددددوم 

 .1الجر مة بتوافر الركنين المادص و المعنوصس و ةذا ما سنتعرض ل  بالترصيل في ةذا الررع
 الما    الرين - 1

ان جر مة اإل  ل بحق المستهلك تتخذ عدة يورس فقد تتم ددل فددي سددلو  إيجددابي كمددا ةددو 
الحال في الخداع اإلع ني و اإلشهار غير المشروعس كما تتم ل في سلو  سلبي كما ةددو الحددال 

 في مخالرة النظام القانوني للوسم و عدم اإلع م باألسعار أو عدم اإلع م بشروط البيع.
 خال ة الن اذ القانوني للوسم:  م – أ

مددن قددانون  78نص المشرع الجزائرص عل  جر مة مخالرة النظام القانوني للوسم فددي المددادة 
س ونددص علدد  إلزاميددة اإلعدد م عددن  ر ددق الوسددم فددي 09/03حمايددة المسددتهلك وقمددع الغددش رقددم 

بأن يعلم المسددتهلك من نرس القانونس حيث كما ذكرنا أع   أن  يلزم المتد ل   18و   17المادتين  
بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوق الموضوع لإلسته  س أص أن المشرع اشترط حتدد  يعاقدد  علدد  
المخالرة أن يكون المتددد ل قددد وضددع المنتددوق لإلسددته  س وامتنددع عددن مددد المسددتهلك بالمعلومددات 

 الخاية بذات المتوق.
 

للمسدتهلكس الطبعدة س اإلع نات التجار ة الخادعة ومدي الحمايدة التدي يكرلهدا المشدرع الجندائي محمد عبد الشافي إسماعيل  -  1
 .110س دار النهضة العربيةس مصرس ص. 1999األول س 
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حددددة علدد  سددبيل الم ددالس ومددن وذكر المشرع في الددنص القددانوني بعدد  وسددائل اإلعدد م الم
ةددذ  الوسددائل الوسددم والبطاقددة والع مددة التددي تحتددوص علدد  بيانددات  ايددة بددالمنتوقس وقددد اشددترط 
المشددرع أن تحددرر باللغددة العربيددة أساسدداس كمددا يمكددن أن تسددتعمل لغددة أو عدددة لغددات أ ددري سددهلة 

 الرهم للمستهلكينس وأن يكون الوسم واضحا للعيان ومرئيا و تعذر محو .
فدذا امتنع المتد ل عن وضددع الوسددم أو  ددالف شددروط الوضددع كددأن يكتدد  بلغددة غيددر اللغددة 
العربيددةس أو بخددا تتعددذر قراءتدد  أو فهمدد س فهددو بددذلك قددد  ددالف النظددام القددانوني للوسددم وبالتدددالي 

 .1قامت في شأن  المسؤولية الجنائية
 اإلشهار غير المشروع: –  ب

يعد اإلشهار وسيلة إلع م المستهلك بالسلع والخدددمات المعروضددة فددي السددوقس والبددد حتدد  
يكون ةذا اإلع ن مشروعا أن يكون  اليا من كل ما قددد يضددلل المسددتهلك أو يخلددق لديدد  بعدد  
اللددبس حددول السددلعة او الخدمددةس و الخددداع اإلع نددي ةددو القيددام بسددلو  إيجددابي مددن شددأن  إلبدداس 

إذن فدداإلع ن التضددليلي  حقيقددةس وكددل مددا مددن شددأن   ددداع المتلقددي يعتبددر تضددلي سالبا ددل يددوة ال
ينص  علدد  محددل الجر مددة المتم ددل فددي مددالس والمقصددود بالمددال كددل مددال منقددول وحتدد  العقددارات 
بالتخصدديص وباإلتصددال التددي تعتبدددر مددن الوجهددة الجنائيددة منقدددوالت أو كمددا يسددم  بالسددلعس كمدددا 

 لخادع عل  الخدمات كيرما كانت.ينص  اإلع ن التضليلي وا
وال يقتصدددر الخدددداع اإلع ندددي علددد  يدددورة واحددددة بدددل ةندددا  عددددة يدددور إذ ندددص القدددانون 

 عل  اإلشهار التضليلي كما يلي: 28في المادة   04/02
يتضدددمن تصدددر حات أو بياندددات أو تشدددكي ت يمكدددن أن تدددؤدص إلددد  تضدددليل بتعر ددد   •

 .منتوق أو  دمة أو بكميت  ووفرت  أو مميزات 
يتضددمن عنايددر يمكددن ان تددؤدص إلدد  اإللتبدداس مددع بددائع آ ددر أو مددع منتوجاتدد  أو  •

  دمات  أو نشا  .
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يتضدددمن عرضدددا معيندددا لسدددلع أو  ددددمات فدددي حدددين أن العدددون اإلقتصدددادص ال يتدددوفر  •
علدد  مخددزون كدداف لتلددك السددلع أو ال يمكندد  ضددمان الخدددمات التددي يجدد  تقددديمها 

 .1عادة مقارنة مع ضخامة اإلشهار

من   ل نص المادة يتضا أن اإلشهار التضددليلي يأ ددذ يددورة اإلعدد ن الكدداذةس ويددورة 
 اإلع ن التضليلي الخادع.

 إذن عتاير الركن المادص في ةذ  الجر مة تلخص في اآلتي:
 وجود إع ن. -
 أن يتضمن ةذا اإلع ن مزاعم. -
 أن تكون ةذ  العروض واإلدعاءات كاذبة أو من شأنها التضليل. -
 04/02مددن القددانون  28أن يرد ةذا التضليل عل  احد العناير المذكورة بددنص المددادة   -

 السابق الذكر.
 عدذ اإلعلذ باألسعار: – ج

زائددرص إلدد  حددق المسددتهلك فددي اإلعدد م باألسددعار مددن  دد ل القددانون لقددد تطددرق المشددرع الج 
س حيددث 07إلدد   04السابق الذكر في الباة ال انيس في الرصل األول ضمن المواد مددن   04/02

و جدد  أن توافددق ألددزم المشددرع البددائع وجوبددا إعدد م الزبددائن بأسددعار وتعر رددات السددلع والخدددماتس 
اإلجمددالي الددذص يدفعدد  الزبددون مقابددل إقتندداء سددلعة أو الحصددول  األسعار والتعر رات المعلنة المبلغ

علدد   دمدددةس و كدددون اإلعددد م بالوسدددائل المدددذكورة سدددابقاس أص عدددن  ر دددق اإلشدددهارس ليتويدددل كدددل 
 المستهلكين إل  معرفة أسعار والخدمات و تمكنوا من المراضلة فيما تمايل منها.

 عدذ اإلعلذ بشروط البيع: –  
السددالف  04/02مددن القددانون  09و  08م بشددروط البيددع فددي المددادتين تندداول المشددرع اإلعدد 

الدددذكرس والدددزم البدددائع أو العدددون اإلقتصدددادص بددددع م المسدددتهلك بشدددروط البيدددع وجعدددل الكتمدددان او 
 الكذة حول المنتوق سلوكا مجرما.
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فجر مددة عدددم اإلعدد م بشددروط البيددع أساسددها سددلو  إيجددابي أو سددلبيس متم ددل فددي اإلمتندداع 
ر المسددددتهلك عددددن مميددددزات المتددددوق أو الخدمددددة وشددددروط البيددددع الممددددارس وكددددذا الحدددددود عددددن إ بددددا

 المتوقعة للمسؤولية التعاقدية لعملية البيع أو الخدمة.
وإمتناع  أيضا عن تضمين شروط البيع بين األعوان اإلقتصاديين وكيريات الدفع والحسددوم 

 والتخريضات والمسترجعات.
العون اإلقتصددادص بدددع م المسددتهلك عددن مميددزات المنتددوق أو و كون السلو  إيجابيا إذا قام 

ولكددن  09و  08الخدمة وعددن شددروط البيددع وغيددر  مددن اإللتزامددات المنصددوص عليهددا فددي المددادتين 
السددابقة الددذكر أن يكددون اإل بددار بأيددة  ر قددة حسدد   8بشددكل يخددالف الحقيقددةس إذ ألزمددت المددادة 

ةس حتددد  يتسدددن  للمسدددتهلك أن يقدددوم بالتعاقدددد علددد   بيعدددة المنتدددوق بالمعلومدددات النز هدددة والصدددادق
 .1المنتوق وةو عل  بصيرة ب 

 الرين المعنو   - 2
جددرائم اإل دد ل بدلزاميددة إعدد م المسددتهلك سددواء اإليجابيددة منهددا أو السددلبية تعددد مددن الجددرائم  

العمدية التي يرترض فيهددا سددوء نيددة المتددد لس أص المعلددن إذ يرتددرض فيدد  اإلحترافيددة والمصددداقيةس 
غير ان سوء النية قر نة بسيطة قابلة إليبددات العكددسس غايددة مددا فددي االمددر أندد  ينقددل عدد ء إيبددات 
الجر مدددة مدددن النيابدددة العامدددة المرتدددرض فيهدددا القيدددام بالبحدددث عدددن االدلدددة الصدددادقة لتطبيدددق قدددانون 
العقوبددات وتوقيددع الجددزاء علدد  المددذن س و تحددول ةددذا العدد ء إلدد  عدداتق الددتهم لي بددت نيتدد  وبراءتدد  

 .2من الجرائم المنسوبة إلي 
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التددي قددد تشددكل  بحمايددة إجرائيددة مددن مختلددف الجددرائملقددد أحدداط المشددرع الجزائددرص المسددتهلك 
لوقددائي أعددوان الضددبطية القضددائية المعنو ددةس فأندداط بهددذا الدددور ا طددورة علدد  مصددالح  الماديددة و 

أعددوان قمددع الغددش المنصددوص علدديهم ن المر ص لهم بموج  نصوص  ايةس و اآل ر    واألعوان
غدددشس كمدددا مدددنا المشدددرع الجزائدددرص المتعلدددق بحمايدددة المسدددتهلك وقمدددع ال 03-09فدددي القدددانون رقدددم 

للقضددداءس يددد حية متابعدددة الجدددرائم الواقعدددة علددد  المسدددتهلك باعتبدددار  يددداح  اإل تصددداص فدددي 
متابعة جميع مخالرات القانون كأيل عامس وفق إجراءات قانونية بدءا بتحر ك الدددعوي العموميددة 

تهلك وإنتهددددداءا مدددددرورا بمحاضدددددر الضدددددبطية القضدددددائية و محاضدددددر اإلدارة المكلردددددة بحمايدددددة المسددددد 
 بمرحلتي التحقيق و المحاكمة و ةذا ما سنتناول  بالترصيل من   ل ةذا الرصل.

 إجراءات البحث ومعاينة المخالفاتالمبحث األول:  

و الخددددمات  وفدددا مدددن األ طدددار المحدقدددة بالمسدددتهلكس و  تنصددد  الرقابدددة علددد  المنتوجدددات
المترتبددددة عددددن إ دددد ل االعددددوان اإلقتصددددادية بدلتزامدددداتهمس وإرتكددددابهم ل فعددددال التددددي تهدددددد مصددددالا 
المسددتهلك بددالخطر أو تمسدد  بضددرر نهدد  عندد  المشددرع الجنددائي فددي تشددر عات حمايددة المسددتهلكس 

مراقبددة المنتوجددات والخدددمات الخطيددرة أو و تطل  ةذا الوضع ضرورة وجود جهاز فعددال ومؤةددل ل
 .1المعيبة والتي توضع لإلسته  س و إيبات المخالرات

سنتطرق في ةذا المبحث إل  تبيان االجهزة التددي تقددوم بالرقابددة لحمايددة مصددالا المسددتهلكس 
و تحديددددد الوسددددائل والغجددددراءات الواجدددد  إتخاذةددددا لممارسددددة دورةددددا الرقددددابي وذلددددك فددددي مطلبيددددةس 

ولهما لتبيان األجهزة التي تتول  الرقابة عل  المنتوجات سواء اكانت سددلعا أو  دددمات  صصنا أ
علدددد  إ ت فهدددداس لنتطددددرق فددددي المبحددددث ال دددداني إلدددد  اإلجددددراءات المتبعددددة للرقابددددة وكيريددددة حمايددددة 
المسددتهلك حتدد  يسددتوفي المخددالف جددزاء جر متدد  علدد  حسدد  مدداةو منصددوص عليدد  فددي القددانون 

 .03-09وقمع الغش القانون رقم   الخاص بحماية المستهلك
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 المطلب األول: أجهزة الرقابة

قامددت الجزائددر بدنشدداء مجموعددة مددن االجهددزة بغددرض الغشددراف علدد  مهمددة الرقابددة علدد  مددا 
يم دددل إعتدددداءا علددد  مصدددالا المسدددتهلك سدددواء فدددي مدددا يتعلدددق بالسدددلع أو الخددددماتس وتتم دددل تلدددك 

 سمية.االجهزة في االجهزة الرسمية و االجهزة غير الر 

 الفرع االول: االجهزة الرقابية الرسمية 

إن األجهزة الرسددمية وةددي أجهددزة حكوميددة تعندد  بتحقيددق حمايددة فعالددة للمسددتهلك عددن  ر ددق 
الددددفاع علددد  مصدددالح  وضدددمان حقوقددد س و تتم دددل ةدددذ  االجهدددزة فدددي االجهدددزة اإلدار دددةس واالجهدددزة 

 باإلضافة إل  االجهزة القضائية.  اإلستشار ة االقانونية واإلستشار ة 

 أوال: االجهزة اإل ارية
إلدار ة ةي الجهددات المنددوط بهددا تنريددذ القواعددد القانونيددة التددي تحمددي المسددتهلك مددن األجهزة ا

الجددرائم التددي تهدددد  بددالخطر أو التدددي تمسدد  بالضددررس وتنقددل التجدددر م والعقدداة مددن التشددر ع إلددد  
 الواقع الرعلي الذص يحقق الحماية عل  أرض الواقع.

ي الوزاراتسباإلضددافة إلدد  الهي ددات دار ددة التددي تعندد  بحمايددة المسددتهلك ةدد وأةددم االجهددزة اإل
المحلية كالوالية والبلديةس اللتان أعط  لهما القددانون يدد حيات عديدددة فددي إ ددار مكافحددة الجددرائم 

 الماسة بالمستهلك.
وما يهمنا في ةذ  الموضددوع ةددي االجهددزة التددي نددص عليهددا قددانون حمايددة المسددتهلك و قمددع 

مددن القددانون  25س وقددد نصددت علدديهم المددادة 1ع الغددشالغشس والذين سماةم ةذا القانون بأعوان قم
 ددددر ن باط الشددددر ة القضددددائية واالعددددوان اآلوةددددي كمددددا يلددددي: "باإلضددددافة إلدددد  ضدددد  03-09رقددددم 

المدددر ص لهدددم بموجددد  النصدددوص الخايدددة بهدددمس و ؤةدددل للبحدددث ومعايندددة مخالردددات أحكدددام ةدددذا 
 لك".القانونس أعوان قمع الغش التابعون للوزارة المكلرة بحماية المسته
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مددن نددص ةددذ  المددادة أندد  يوجددد يدد   ف ددات تعندد  بالبحددث ومعاينددة المخالردداتس وةددم  يتضددا
األعددوان من ق.إ.ق. والر ة ال انية ةم   15ضباط الشر ة القضائية المنصوص عليهم في المادة  

 المر ص لهم بقوانين  ايةس أما الر ة ال ال ة فهم أعوان قمع الغش التابعون لوزارة التجارة.
 األجهزة اإلستشاريةثانيا:  

أنشدددد ت مجموعددددة مددددن المجددددالس اإلستشددددار ة فددددي الجزائددددرس ةدددددفها إبددددداء الددددراص لمسدددداعدة 
المسددتهلكين علدد  اقتندداء السددلع والخدددماتس وذلددك بتبصدديرةم بمميددزات السددلع والخدددمات الموجددودة 

عامددةس  فددي االسددواق الجزائر ددةس ومددد االجهددزة اإلدار ددة بددالرأص التقنددي أو العلمددي حددول المنتوجددات
كمددا يتجلدد  دورةددا فددي مكافحددة الجددرائم الواقعددة علدد  المسددتهلكس ومنهددا المجلددس الددو ني لحمايددة 

 المستهلكس والمجلس الو ني للتقييس.
وأنش ت أيضا أجهزة إستشار ة أ ري تسع  للتويل إل  إيجاد العيوة التقنيددة التددي تشددوة 

مسدددتهلك مدددن مخا رةددداس و تحمدددي السدددلع والخددددماتس عدددن  ر دددق المعايندددة الرنيدددةس وذلدددك لتقدددي ال
س وبذلك نجد ان االجهددزة اإلستشددار ة 1مصالح  المختلرة من الخطر الذص يهدد  من جراء إقتنائها

 تنقسم إل  ينرين ةما:  
 األجهزة االستشارية القانونية:   – 1

إن المشرع الجزائرص وفي إ ار إحا ة المستهلك بالحمايددة الماديددة والمعنو ددة سددخر لدد  عدددة 
ت متخصصددددة تسددددع  لمراقبددددة السددددوقس وتتم ددددل فددددي المجلددددس الددددو ني لحمايددددة المسددددتهلكس ةي ددددا

والمجلدددس الدددو ني للتقيددديسس وك ةمدددا مجلسدددان يعمددد ن علددد  إبدددداء الدددرأص للمسدددتهلكس واالجهدددزة 
 اإلدار ة بغرض مكافحة جرائم اإلضرار بالمستهلك.

مدددن  24أنشدددئ ةدددذا المجلدددس بموجددد  المدددادة  المجلةةةس الةةةوطني لحمايةةةة المسةةةتهلك: –أ 
المتضددمن قددانون حمايددة المسددتهلك وقمددع الغددشس و عددد ةددذا المجلددس ةي ددة  03-09القددانون رقددم 

حكوميدددة إستشدددار ة حيدددث ال يجدددوز لددد  أن يصددددر قدددراراتس وإنمدددا يبددددص فقدددا أراء تتعلدددق بحمايدددة 
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ف الوقددددائيس وذلددددك مددددن  دددد ل دور  التحسيسددددي فددددي إعدددد م س وةددددو بهددددذا يحقددددق الهددددد1المسددددتهلك
المسددتهلكين وتددوجيههم وتنبدديههم مددن مخددا ر المنتجدداتس و قتددرح تدددابير مددن شددأنها أن تسدداةم فددي 

 .2تطو ر وترقية سياسة حماية المستهلك؛ و تشكل ةذا المجلس من مم ل واحد عن كل وزارة
عاديددة مددرتين فددي السددنة بندداءا علدد  يجتمددع المجلددس الددو ني لحمايددة المسددتهلك فددي دورات 

إسددتدعاء مددن رئيسدد س و مكددن أن يجتمددع فددي دورات اسددت نائية كلمددا دعددت الحاجددة إلدد  ذلددك بندداءا 
 .3عل   ل  رئيس  أو بطل  من يل ي أعضائ 

ةو مؤسسة عمومية ذات  ددابع يددناعي وتجددارصس تتمتددع المجلس الوطني للتقييس:   –  ب
المتعلدددق  05/464س وبمقتضددد  المرسدددوم التنريدددذص رقدددم واإلسدددتق ل المددداليبالشخصدددية القانونيدددة 

من  أنشئ المجلي الو ني للتقييسس و تشددكل ةددذا المجلددس مددن  03بالتقييس وسير س و بقا للمادة 
 مم لي عدة وزارات باإلضافة إل : 

 مم ل عن جمعيات حماية المستهلكينس •
 مم ل عن جمعيات حماية البي ةس •
 الو نية للر حةس مم ل عن الغرفة •
 مم ل عن الغرفة الجزائر ة للتجارة والصناعةس •
 .4مم لين عن جمعيات أرباة العمل  04 •

 

1  - B.Filali, F.Fettat, A.Boucenda , Concurrence et protection du consommateur dans le 

domaine alimentaire en Algerie, p. 69.  
 .69ص.  .1998س 01س رقم 36المجلة الجزائر ة للعلوم القانونية واإلقتصادية والسياسيةس ق. مقال منشور في 

 .172-171المرجع السابقس ص.ص.  فاطمة بحر ، - 2
أكتدوبر سدنة  02س الموافدق لدد 1433ذص القعددة عدام  16المؤرخ فدي  355-12من المرسوم التنريذص رقم  17انظر المادة    -  3

ذو القعددة  25س الصدادرة بتدار خ 56ق.ر.ق. العددد  المحدد لتكو ن المجلدس الدو ني لحمايدة المسدتهلكين وإ تصايدات .  2012
 .2012أكتوبر سنة  11لموافق لد ا 1433عام 

ديسدمبر سدنة  06الموافدق لدد  1426ذص القعددة عدام  04المدؤرخ فدي  05/464من المرسوم التنريدذص رقدم   04انظر المادة    -  4
 .2005ديسمبر  11 الموافق لد 1426ذص القعدة عام  09 س يادرة في80المتعلق بالتقييس وسير س ق.ر.ق.ق. عدد س 2005
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لمدددة  يتم تعيين أعضدداء المجلددس الددو ني للتقيدديس بقددرار مددن الددوز ر المكلددف بددالتقييس
ي   سنوات قابلة للتجديد بناء عل  اقتراح من السلطة وجمعيات التددي ينتمددون إليهددا بحكددم 

 كراءتهم.
 وتنحصر مهامهم في ما يلي:  

 إقتراح اإلستراتيجيات والتدابير الكريلة بتطو ر النظام الو ني للتقييس وترقيت . -
 تحديد األةداف المتوسطة والبعيدة المدي في مجال التقييس. -
 دراسة مشار ع البرامج الو نية للتقييس وتقييم تطبيقها. -

و قدم رئيس المجلس الو ني للتقييس حصيلة نشددا ات  فددي آ ددر كددل سددنة إلدد  رئدديس 
 .1الحكومة
 األجهزة اإلستشارية التقنية: – 2
لتقنية في مساعدة األجهزة اإلدار ة في الكشف عددن يتجل  دور األجهزة اإلستشار ة ا 

 ة التقنية الموجودة في السلع والخدمات ونذكر منها:  العيو 
يم ل ةذا المركز الهي ددة العليددا  المريز الجزائر  لمراقبة النوعية والررذ وتن يمه:  –أ  

ع لنظددام الرقابددة علدد  المسددتوي الددو نيس حيددث يعددد ةددذا المركددز مؤسسددة عموميددة ذات  دداب 
إدارصس يتمتدددع بالشخصدددية المعنو دددةس واإلسدددتق ل المددداليس و تشدددكل ةدددذا المركدددز مدددن: مددددير 

 عامس مجلس التوجي س لجنة علمية وتقنية.
و تتلخص مهام  في إبداء اآلراء حول مشار ع النصددوص التشددر عية والتنظيميددة ذات 
الطددابع العلمددي والتقنددي المرتبطددة بنوعيددة السددلع والخدددماتس والتنسدديق بددين االعمددال العلميددة 
والتقنيدددة المرتبطدددة باالةدددداف الو نيدددة فدددي مجدددال النوعيدددةس والمخططدددات السدددنو ة لألبحدددا  

ات فدددتا مخدددابر تحليدددل النوعيدددة و لبدددات التدددر يص المسدددبقة لصدددنع العلميدددة والتقنيدددةس و لبددد 
 .وإستيراد المادة السامة

ةدددددو سدددددلطة إدار دددددة مسدددددتقلة يتمتدددددع بالشخصدددددية القانونيدددددة  مجلةةةةس المنافسةةةةة: –ب 
واإلسدددتق ل المددداليس و عتبدددر ةي دددة استشدددار ة لددددي رئددديس الحكومدددةس و خدددتص بالسدددهر علددد  

ل علدد  اتخدداذ كافددة اإلجددراءات التددي مددن شددأنها أن ضمان حر ة المنافسة وشددرافياتهاس والعمدد 
 تضع حدا لكل الممارسات الماسة بالمباد  العامة للمنافسة في السوق الجزائر ة.
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مخابر قمددع الغددشس  03-09من القانون رقم  36و  35ذكرت المواد المخابر:    –ج  
 36وةي المخابر التابعة للوزارة المكلرة بحماية المسددتهلك أص وزارة التجددارةس و  بقددا للمددادة 

عتمدددداد علدددد  مخددددابر أ ددددري مددددن أجددددل إجددددراء التحاليددددل مددددن نرددددس القددددانون فدندددد  يجددددوز اإل
ة والمخدددابر التابعدددة لمصدددالا األمدددنس ولهدددذ  واإل تبددداراتس كالمخدددابر التابعدددة لدددوزارة الصدددح 

األجهزة دور المساعدة فيما يخددص المعاينددة التقنيددة عددن  ر ددق التحاليددل العلميددة التددي ت بددت 
 .1أو تنري وجود المخالرة المنصوص عليها في القوانين

 ثالثا: األجهزة الق ائية
و تم ددل دورةدددا فددي مسدددألة البحددث والتحدددرص عدددن مختلددف الجدددرائمس ومددن بينهدددا الجدددرائم 
الواقعددة علدد  المسددتهلكس ولهددا ايضددا سددلطة الرصددل فددي القضددايا المتعلقددة بحمايددة المسددتهلك 
وذلددددك بتوقيددددع العقدددداة علدددد  المتددددد لين المخددددالرينس والواقددددع أن مددددن يتددددول  سددددلطة البحددددث 

س ومن يتددول  الحكددم وتوقيددع الجددزاء ةددم قضدداة الحكددم الددذين النيابة العامةوالتحرص ةو جهاز  
يكملددون دور األجهددزة اإلدار ددة فددي حمايددة المسددتهلك مددن إنتهاكددات المتددد لين وذلددك برددرض 

 الجزاء الرادع.
إن الدور الذص تلعب  األجهزة القضائية في حماية المستهلك مددن الجددرائم الواقعددة عليدد  

 ال اني.  سندرس  بشيء من الترصيل في المبحث

 الفرع الثاني: األجهزة الرقابية غير الرسمية 

الدولة الجزائر ة أةمية بالغددة إلنشدداء جمعيددات حمايددة المسددتهلك بغيددة مسدداعدتها   أولت
إل  جان  األجهزة الرسمية في عملية مراقبة السوقس وتحقيق حمايددة لمصددالا المسددتهلكينس 

 أين يتجل  دورةا في نقطتين مهمتين ةما الدور اإلع ميس والدور الدفاعي.

 المستهلك  أوال: الدور اإلعلمي لجمعيات حماية
 وةو دور وقائي يعمل عل  منع حدو  الضرر للمستهلك و تم ل في:  

  لق الوعي العام للمستهلك حول السلع والخدمات وع قتها بصحت . •
 إرشاد المستهلك إل  سبل التاكد من م ءمة المواد اإلسته كية والخدمات. •
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 العمل عل  كشف كل إع ن  ادع ومضلل. •
نشددر نتددائج الدراسددات واالبحددا  التددي تقددوم بهددا جمعيددات حمايددة المسددتهلك حددول المنتوجددات  •

بكل الطرق المتاحةس وعن  ر ق جميع وسائل اإلع م المرئية والمسموعة والمقددروءة وغيددر  
 من أجل توعية المستهلك.

 ثانيا: الدور الدفاعي لجمعيات حماية المستهلك
تهلكس إذ تعمددل ةددذ  الجمعيددات المخولددة قانونددا إلدد  و كددون قبددل وبعددد حصددول الضددرر للمسدد 

توجيدد  المسددتهلك قبددل وقددوع الضددرر عليدد س وتقددوم بتم يلدد  أمددام القضدداء بعددد المسدداس بمصدددالح  
 و تم ل دورةا في:  

وإعدددداد الدراسدددات حدددول السدددلع والخددددمات الموجدددودة فدددي السدددوق و ايدددة  باألبحدددا القيدددام  •
   عامة في مخالرتها للشروط المقررة قانونا.المشكو  في س متها وأمنهاس أو المشكو 

 المشاركة في األجهزة اإلستشار ة التقنية المعنية بالموايرات والتقييس والجودة والنوعية. •
السددددعي إلدددد  تبليددددغ تويدددديات البحددددو  والدراسددددات المقامددددة حددددول المنتوجددددات إلدددد  السددددلطة  •

 دعت الحاجة إل  ذلك.التشر عيةس لتح ها عل  سن القوانين وإجراء التعدي ت كلما  
أو علدد   كيريددة الحصددول علدد  حقددوقهم الممسوسددةتلقددي شددكاوي المسددتهلكين وتددوجيههم إلدد   •

س وفددي ةددذا الصدددد و بقددا للقددانون 1ما يقابلها إما مباشرة من الراعلس أو عن  ر ددق القضدداء
فدن  منا لهذ  الجمعيات حق تم يل المستهلكس ويرة التقاضي أمام القضدداء   03-09رقم  

كطرف مدني إذا تعرض مستهلك أو عدة مستهلكين ألضددرار تسددب  فيهددا المتددد ل   لتتأسس
 .2أو ذات أيل مشتر 
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 المطلب الثاني: اإلجراءات الرقابية 

مددن قددانون حمايددة المسددتهلك  25يقددوم بدددجراء الرقابددة جهدداز الرقابددة المددذكور بددنص المددادة 
وقمددع الغددشس الددذص يندداط بدد  واجدد  الرقابددة المتم لدد  فددي مطابقددة المنتوجددات بأيددة وسدديلةس وفددي أص 
وقدددتس وفدددي جميدددع مراحدددل عمليدددة العدددرض لإلسدددته  س و دددتم ذلدددك عدددن  ر دددق فحدددص الويدددائق 

ين المعنيدددينس أو عددددن  ر دددق الم حظدددة المباشددددرة بدددالعين المجددددردةس أو وبواسدددطة سدددماع المتددددد ل
بأجهزة القيدداسس وبدقتطدداع العيندداتس وإجددراء التحاليددل واإل تبدداراتس أو التجددارة إن إقتضدد  االمددر 

 ذلك.

 الفرع األول: جمع اإلستدالالت ومحاضر قمع الغش

حتدد  يددتمكن أعددوان قمددع الغددش مددن القيددام بالدددور المنددوط بهددم وجدد  علدديهم البحددث والتحددرص 
وجمددددع اإلسددددتدالالت التددددي تمكددددنهم مددددن رفددددع الدددددعوي العموميددددة لتطبيددددق قددددانون العقوبددددات علدددد  
المخالرينس والبد لهم أن يقيدددوا كددل مددا تددم بح دد  ومعاينتدد  والتحددرص بشددأن  فددي محاضددر مخصصددة 

 .1لهذا الشأن
 : جمع اإلستدالالتأوال

 03-09مدددن القدددانون  25تقدددوم وظيردددة أعدددوان قمدددع الغدددش المنصدددوص علددديهم فدددي المدددادة 
والددددذين يتمتعددددون بصددددرة الضددددبطية القضددددائية فيمددددا  ولدددد  القددددانون لهددددم فددددي البحددددث عددددن الجددددرائم 
المنصوص عليها في القانون الخاص بحماية المستهلك وقمع الغددش والقددوانين ذات الع قددة وعددن 

ةذ  الجرائمس و تطل  منهم ذلك إجراء التحر ات ال زمة للكشف عن ةذ  الجددرائم ولددو لددم   مرتكبي
يتقدم إليهم بشكويس فوظيرتهم في ةذ  الحالة وقائيةس إذ يرتددرض فددي أعددوان قمددع الغددش أن يقومددوا 
بز ددارة االسددواق دور ددا حتدد  يتمكنددوا مددن معاينددة المخالرددات التددي يمكددنهم اكتشددافها قبددل أن تصددي  

 مستهلك بالضرر.ال
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كمددا يتعددين علدديهم ان ينتقلددوا إلدد  مكددان وقددوع المخالرددة بمجددرد ورود شددكوي مددن المسددتهلكس 
منتددوق أو  دمددةس أو أندد  اكتشددرها دون أن تمسدد  بالضددررس وذلددك للوقددوف سواء كان متضددررا مددن  

 عل  كل ما يمكن  أن يؤير عل  مصالا المستهلك وقمع   بقا لما نص علي  القانون.
سددتدالالت ان يقددوم علدد  سددبيل اإلاز القددانون ألعددوان قمددع الغددش إلدد  جاندد  جمددع وقددد أجدد 

 من نرس القانون. 30اإلست ناء بالتحقيق مع المتد ل المخالف  بقا للمادة 
 ثانيا: تحرير المحاعر

الضددبطية القضددائية تحر ددر المحاضددر وإرسددالها إلدد  وكيددل الجمهور ددة مددع جميددع  مددن أعمددال
مدددن قدددانون اإلجدددراءات الجزائيدددة  18المسدددتندات والويدددائق المتعلقدددة بالجر مدددةس وةدددذا  بقدددا للمدددادة 

الجزائرصس والتي إشتر ت عل  ضابا الشر ة القضائية تدو ن محضر ي بددت فيدد  كددل مددا تددم مددن 
المحضددددر التددددار خ واال ددددراف والوقددددائع ومكددددان وقددددوع الرعددددل وكددددل إجددددراءات وتحر دددداتس و شددددمل 

المعلومدددددات المتعلقدددددة بالشدددددهودس ولدددددم يحددددددد القدددددانون شدددددكل معدددددين لمحضدددددر جمدددددع اإلسدددددتدالالت 
والتحر دددات الدددذص يحدددرر  ضدددابا الشدددر ة القضدددائية او العدددون الدددذص يعمدددل تحدددت إشدددراف س و وقدددع 

 ددرافس وفددي حالددة اإلمتندداع ينددو  بددذلك المحضر من  ددرف الضددابا وعوندد س وكددذا التوقيددع مددن اال
فدددي المحضدددرس ةدددذا فيمدددا يتعلدددق بدددالجرائم عامدددة وال يختلدددف االمدددر بالنسدددبة للجدددرائم الواقعدددة علددد  

 .1المستهلك والمنصوص عليها في قانون العقوبات او في القوانين الخاية

 الفرع الثاني: إقتطاع العينات وإجراء الخبرة 

إجدددراء إدار دددا بحتددداس يتعدددين القيدددام بددد  لمواجهدددة  بيعدددة جدددرائم اإلضدددرار  يعتبدددر ا دددذ العيندددات
بالمستهلكس و ج  البحث عددن ةاتدد  الجددرائم ولددو لددم يكددن ةنددا  مددا يدددعو إلدد  توقيعهددا كدددجراءات 
وقائيدددةس وةدددي مدددن الوظدددائف االساسدددية ألعدددوان قمدددع الغدددش الدددذين يتولدددون البحدددث والتحدددرص فدددي 

د أمددن وسدد مة المسددتهلك بددالخطر قبددل أن يقتنيهددا المسددتهلك االسواق لكشف المنتوجات التددي تهددد
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وتسب  لدد  الضددررس أو فددي حالددة وجددود شددبهة سددواء كانددت يابتددة او مجددرد إشدداعة حددول منتوجددات 
 ما.

إن أ ذ العينة ال يعتبر دلي  علدد  وجددود جر مددة مددن الجددرائم الواقعددة علدد  المسددتهلكس وإنمددا 
ون بددذلكس كددي يترددادي فددي حالددة وجددود  لددل أو عيدد  ةددو إجددراء وقددائي يكددون بدد  االعددوان المخولدد 

 بالمنتوجات إيابة المستهلك بالضرر.
يجدد  الشددروع فددي المتابعددة القضددائيةس أو فددتا تحقيددق قضددائي أمددام الجهددات المختصددة فددي 
حالة التاكد من وجود غش أو عيدد  أو عدددم مطابقددة المنتوجددات للموايددرات والمقدداييس المعتمدددة 

وجمددع اإلسددتدالالت حددول المنتددوقس ء التحقيق المتم ل في البحددث والتحددرصس قانوناس وذلك بعد إجرا
واسددددتجواة المتددددد ل المعنددددي مددددن  ددددرف األعددددوانس لتطبيددددق العقوبددددات المقددددررة فددددي حقدددد  سددددواء 
المنصوص عليها في قانون العقوبددات او التددي تضددمنها القددانون الخدداص بحمايددة المسددتهلك وقمددع 

 .031-09الغش القانون رقم 

 الفرع الثالث: التدابير التحفظية ومبدأ اإلحتياط 

إن التدددابير التحرظيددة تددرد علدد  السددلع التددي تكددون حيازتهددا أو تددداولها او بيعهددا أو عرضددها 
للبيع مخالرة الحكام القانونس فقد تكددون السددلع موضددوع الددتحرو مددن المنتوجددات المغشوشددةس سددواء 

ها أو نوعها أو عنايرةا او يرتها الجوةر ددة أو ورد الغش عل  ذاتية السلع او  بيعتها أو جنس
مصددددرةا او قددددرةا أو غيدددر ذلدددك مدددن األمدددور التدددي حدددددةا القدددانونس أو السدددلع الراسددددة والمنتهيدددة 

 الص حيةس كما قد تكون السلع مصنعة محليا أو مستوردة من الخارق.
المسددتهلك مددن قددانون حمايددة  25يتعددين علدد  أعددوان قمددع الغددش المددذكور ن فددي نددص المددادة 

وقمع الغش فددي سددبيل الحردداظ علدد  يددحة المسددتهلك وأمندد  وسدد مت  وحمايددة مصددالح  عامددة أن 
تحرظيددة أو التدددابير الوقائيددة يتخذوا إل  جان  اإلجراءات السابق إيضدداحها أعدد   كافددة التدددابير ال

التددددي نددددص عليهددددا المشددددرع فددددي الرصددددل األول مددددن البدددداة الرابددددع مددددن القددددانون الخدددداص بحمايددددة 
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 53تحددت عنددوان التدددابير التحرظيددة ومبدددأ اإلحتيدداطس مددن المددادة  09/03مسددتهلك القددانون رقددم ال
 .67إل  غاية المادة 

و تخددذ االعددوان ةددذ  التدددابير قبددل رفددع الدددعوي العموميددة للتاكددد مددن يددحة شددكوكهم حددول 
أضددرارا للمسددتهلكس ولهددذا فدددنهم يقومددون بددرف  الددد ول  المنتوجددات التددي يعتقدددون أنهددا ستسددب 

المؤقدددت أو النهدددائي للمنتوجدددات المسدددتوردة عندددد الحددددودس واإليدددداع والحجدددز والسدددح  المؤقدددت أو 
  .1النهائي للمنتوجات أو إت فهاس والتوقيف المؤقت للنشا ات

 ستهلكالمبحث الثاني : اإلجراءات القضائية المتبعة في الجرائم الماسة بالم

و التجدداوزات علدد  الددرغم مددن السددلطات التددي تتمتددع بهددا اإلدارة إليقدداف بعدد  الممارسددات 
التي يرتبها العون اإلقتصادصس إال أنها ال تددتمكن مددن تحقيددق وقايددة كافيددة و فعالددة لتجسدديد حمايددة 

دارةس و ةددددذا مددددن  دددد ل حقددددوق المسددددتهلك لددددذا كددددان لزمددددا للمتابعددددة القضددددائية أن تكمددددل دور اإل
طات التدددي تتمتدددع بهدددا الهي دددات القضدددائية والمتم لدددة فدددي فدددرض الجدددزاء كوسددديلة لدددردع وقمدددع السدددل

 .2المخالرات والجرائم اإلقتصادية

الحددق فددي اللجددوء  في إ ار الحماية الجنائيددة للمسددتهلكس أقددر المشددرع الجزائددرص لهددذا اال يددر
إل  القضاء للمطالبة بحماية حقوق  إذا مددا وقددع عليهددا إعتددداءس و ذلددك دون الخددروق عددن المبدداد  

في إجراءات المتابعةس والتقاضي المنصوص عليها في قددانون اإلجددراءات الجزائيددة العامة المتبعة  
 لتحقيق والمحاكمة.الجزائرصس سواء من حيث تحر ك الدعوي العمومية أو فيما يتعلق بمرحلتي ا
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 المطلب األول: مباشرة الدعوى العمومية 

وفقا للمباد  العامة فدن تحر ك الدعوي العموميةس يتم من  رف النيابددة العامددةس بعددد تلقيهددا 
لشددكوي مددن  ددرف المضددرور وةددو المسددتهلكس أو عددن  ر ددق أعددوان الضددبا القضددائيس أو بندداءا 

 1ماية المستهلك.عل  ملرات ترسل من  رف الغدارة المكلرة بح 

 الفرع األول : آليات تحريك الدعوى العمومية 

 أوال: عن طري  مهاذ ال بطية الق ائية
لقددددد أحدددداط المشددددرع الجزائددددرص مهمددددة البحددددث و التحددددرص عددددن الجددددرائم بددددأعوان الضددددبا 
القضائيس وذلك عن  ر ق جمع اإلستدالالت وإجددراء التحر ددات وتحر ددر المحاضددر وإرسددالها إلدد  
النيابددة العامددة باإلضددافة إلدد  أندد  تتعلددق بشددكوي المددوا نين والتبليغددات وتقددوم بدحالتهددا إلدد  وكيددل 

مكددددن أن تتخددددذ شددددكل التصددددر حات المعلومددددة أو المجهولددددةس وذلددددك عددددن  ددددرق الجمهور ددددة التددددي ي 
محضدددر أو تقر دددر موجددد  إليددد  مدددن  دددرف أعدددوان قمدددع الغدددش كضدددباط الشدددر ة القضدددائية وأعدددوان 

 الجمار  وأعوان المدير ات الوالئية للتجارة.
المتعلددق برقابددة الجددودة وقمددع  39-90من المرسوم التنريددذص رقددم   31حيث تنص المادة  

ش علدد  أندد : "إذا تبددين مددن المحاضددر المحددررة ... أو مددن التحاليددل المتممددة ... أن الخدمددة الغدد 
والمنددددتج غيددددر مطددددابقين للموايددددرات القانونيددددة و التنظيميددددةس تكددددون المصددددلحة المختصددددة برقابددددة 
الجددودة وقمددع الغددشس ملرددا يشددتمل علدد  جميددع الويددائق والم حظددات التددي تقيددد الجهددة القضددائية 

المتعلددق بحمايددة المسددتهلك و قمددع  03-09مددن القددانون رقددم  05المددادة ا نصددت "س كمدد المختصددة
 2الغش عل  ان  إذا يبت عدم مطابقة المنتج يعلن عن حجز س و علم فورا وكيل الجمهور ة بذلك.

 

 

س 23س المجلدد 48س الحماية الجنائيدة اإلجرائيدة للمسدتهلك فدي ظدل التشدر ع الجزائدرصس مجلدة المعيدارس العددد أحمد بولمكاحل  -  1
 .477. س ص2019سنة 
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 : عن طري  شكو  المستهلكثانيا
إذا كدددان األيدددل فدددي تحر دددك الددددعوي مدددن إ تصددداص النيابدددة العامدددة كيدددف إذن يمكدددن 

 للطرف المتضرر الذص ةو المستهلك أن يحر  الدعوي العمومية؟
مندد  قددد أجددازت  02فقددرة  01ةنا بالرجوع إل  قانون اإلجراءات الجزائية نجد بددأن المددادة 

للطددرف المتضددرر مددن الجر مددة ان يحددر  الدددعوي  بقددا للشددروط المحددددة فددي ةددذا القددانون ضددد 
مة المسدددتهلكس وذلدددك عدددن  ر دددق تقديمددد  مرتكبدددي الجنايدددات و الجدددنا التدددي تمدددس بصدددحة وسددد 

س مطالبددا إيددا  بددالتعو   الددذص يشددمل مددا دفعدد  مددن يمددن 1قاضددي التحقيددق المخددتص مأمدداشددكور ل
 .  2وكذا الخسارة ال حقة ب  من جراء إ  ل المتد ل باإللتزام وبضمان الس مة

وبعد ذلك يج  عل  يج  عل  قاضي التحقيق أن يقوم بعرض شكوي المضددرور علدد  
ق.إ.ق. فدن ةذا األ يددر يلتددزم  73المادة وكيل الجمهور ة إلبداء رأي  فيهاس وحس  ما جاءت ب  

 .3أيام من يوم التبليغ  05بالرد عل   ل  قاضي التحقيق في أجل  
 ثالثا: عن طري  األجهزة المكل ة بحماية المستهلك

األعددوان المكلرددون بالمعاينددة فددي جددرائم الغددش و التدددليس قددد  ددولهم المشددرع الجزائددرص  إن
المتعلددق بحمايددة المسددتهلك وقمددع  03-09والقددانون رقددم  39-90بموجدد  المرسددوم التنريددذص رقددم 

الغددشس سدددلطات واسددعة منهدددا: المعايندددةس ضددبا األشدددياءس توقيددف األشدددخاصس الحجدددز...س إال أن 
ةددذا الحددد فقدداس بددل يجدد  علدديهم إ طددار وكيددل الجمهور ددة فددوراس وةددو مددا ال يتوقددف عنددد  األمددر

مددن قددانون حمايددة المسددتهلك حيددث جدداء فددي فقرتهددا األ يددرة: "... إذا يبددت  59نصت علي  المددادة  
عدم مطابقة المنتوق يحجز و علم فورا وكيل الجمهور ة بذلك". و علي  يتعيل علددة ةددؤالء األعددوان 

عليهدداس أن يقومددوا مباشددرة بتحر ددر محاضددر بددذلك وبعددد  فالرة والوقددو القضائيين بعد ضبطهم للمخ 

 

 .55س المرجع السابقس ص أونيسي ور ة - 1
 83س المرجع السابقس ص. علي ياحي -  2
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س تتخددددذ ةددددذ  األ يددددرة 1اإلنتهدددداء منهدددداس ترسددددل إلدددد  النيابددددة العامددددة المم لددددة فددددي وكيددددل الجمهور ددددة
 .2التي تراةا مناسبة في تحر ك الدعوي العموميةاإلجراءات 

لمسددتهلكس بدحالددة الملرددات حيددث يقددوم األعددوان المكلرددون بمعاينددة الجددرائم الواقعددة علدد  ا
 الجمهور ة عل  أن تتضمن ةذ  الملرات:  المتعلقة بها إل  وكيل

 محضر الجر مة المضبو ة. -
 محضر إقتطاع العينات. -
 محضر سح  المنتوق. -
 كشف الخبرة الكيمياو ة والريز ائية. -
 بطاقة معلومات المعني. -

 .3يقرر ما يرا  مناسباو يقوم وكيل الجمهور ة بدراسة الملرات يم 
المتابعددة الجزائيددة لمبدددأ الم ئمددةس بحيددث تكددون لوكيددل الجمهور ددة متابعددة مرتكدد  تخضددع 

 الجر مة أو حرو األوراق في حالة ما إذا قرر المتابعة أمام فرضين:  
 رفع الدعوي إل  قاضي التحقيق ما شكلت األفعال جنحة.  – 1
ا ا تيددارصس مددا أو يحيلها مباشرة إل  جهة الحكم المختصة ألن التحقيق لمواد الجن   –  2
 4نصوص  اية.  لم تكن يمة

 رابعا: عن طري  جمعيات حماية المستهلك
أقر المشرع الجزائرص لجمعيات حماية المستهلك حق التقاضي لصالا المضددرورس حيددث 

مددن قددانون حمايددة المسددتهلك وقمددع الغددش علدد  اندد : "عندددما يتعددرض المسددتهلك   23نصت المددادة  

 

 من قانون اإلجراءات الجزائيةس السالف الذكر 18أنظر المادة  - 1
 .55س المرجع نرس س ص أونيسي ور ة - 2
 .478س المرجع السابقس ص. أحمد بولمكاحل - 3
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أو عددددة مسدددتهلكين ألضدددرار فرديدددة تسدددب  فيهدددا المتدددد ل وذات أيدددل مشدددتر س يمكدددن لجمعيدددات 
 مدني".  حماية المستهلك أن تتأسس كطرف

-04مددن القددانون رقددم  65ةددذا مددا أكددد عليدد  المشددرع الجزائددرص أيضددا مددن  دد ل المددادة و 
مدددن قدددانون اإلجدددراءات الجزائيدددةس  02المدددتمم بقولهدددا: "دون المسددداس بأحكدددام المدددادة المعددددل و  02

يمكددن لجمعيددات حمايددة المسددتهلك و الجمعيددات المهنيددة التددي أنشدد ت  بقددا للقددانونس وكددذلك كدددل 
أو معندددوص ذص مصدددلحة القيدددام برفدددع دعدددوي أمدددام العدالدددة كمدددا يمكدددنهم التأسددديس  شدددخص  بيعدددي

 .1كطرف مدني في الدعاوص للحصول عل  تعو   الضرر الذص لحقهم"
إذا كانددت األضددرار الررديددة لعدددة مسددتهلكين ناجمددة عددن نرددس المنددتج و تسددب  فيهددا نرددس 
المتددد ل يمكددن لجمعيددات حمايددة المسددتهلك أن تتأسددس كطددرف مدددني وةددذا أمددر واضدداس أمددا إذا 
أدرق شدددرط المسددداس بالمصدددالا المشدددتركة للمسدددتهلكين إذا تعدددرض مسدددتهلك واحدددد للضدددرر غيدددر 

لمنددتج فددي ضددرر لعدددة مسددتهلكين حتدد  تددتمكن الجمعيددات مددن واضددا فهددو ال يعنددي ان يتسددب  ا
 .2اإلدعاء المدني و ةو ما يرهم من عبارة "عندما يتعرض مستهلك"

مددن قددانون حمايددة المسددتهلك وقمددع لغددشس إال أن جمعيددات  23رغددم عدددم وضددوح المددادة 
يدددات حمايدددة المسدددتهلكين لصدددالا المسدددتهلك المضدددرور يكدددرس حمايدددة فعالدددة لددد س حيدددث أن اإلمكان 

الماديدددة والبشدددر ة التدددي تتدددوفر عليهدددا الجمعيدددات تسدددما لهدددا بمباشدددرة الددددعاوي القضدددائية وتحمدددل 
وةو ما ال يتوفر للمستهلك الذص قد ال يملك الوقت والمال الكافي لمواجهة التكاليف واإلجراءاتس  

 .3المتد ل
معيددات كمددا لددم يحدددد قددانون حمايددة المسددتهلك وقمددع الغددش نددوع األضددرار التددي يمكددن للج 

المطالبة بددالتعو   عنهدداس وةددذا مددا يدددل علدد  اندد  يمكددن أن تطالدد  بتعددو   كددل األضددرار التددي 

 

 .83المرجع السابقس ص.  علي ياحي، - 1

 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش. 23أنظر المادة  - 2

س األضرار الناش ة عن الغذاء الراسد والملو  وسائل الحماية منها والتعو   عنهاس د.ط.س دار الجامعة  ثروت عبد الحميد - 3
 . 104س ص. 2007الجديدةس اإلسكندر ةس 
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أعطدد   02الرقددرة  123مددن  دد ل مادتدد   02-89تصددي  المسددتهلكس علدد   دد ف القددانون رقددم 
 .1الحق للجمعيات في المطالبة بتعو   الضرر المعنوص فقا

 في الجرائم الماسة بالمستهلك  التحقي  : ال رع الثاني 

تعتبدددر مرحلدددة التحقيدددق مدددن اةدددم اإلجدددراءات الجزائيدددة المتخدددذة مدددن قبدددل القضددداء لحمايدددة 
المستهلك من كل اإلعتداءات الواقعة عل  مصددلحت س وتددول  ةددذ  المرحلددة  بقددا للنظددام القضددائي 

ة فددي قددانون اإلجددراءات الجزائرص قاضي التحقيقس وفقا للمباد  العامددة المتبعددة واإلجددراءات المقددرر 
الجزائيددة الجزائددرصس غيددر أندد  يشددترط فددي قاضددي التحقيددق قبددل مباشددرت  ألص إجددراء مددن إجددراءات 

صدديس وفددي التحقيددق أن يكددون مختصددا محليددا ونوعيدداس باإلضددافة إلدد  مراعددات اإل تصدداص الشخ 
يلددي  وفددي مددا س2نظددر القضددية يباشددر فددورا إجددراءات التحقيددق فيهدداحددال مددا إذا يبددت إ تصايدد  ب 

 :ترصيل في ذلك
 أوال: قواعد اإلختصاص

 يتحدد إ تصاص قاضي التحقيق كاآلتي:  
 اإلختصاص المحلي:   - 1

مددددن ق.إ.ق. بمكددددان  40يتحدددددد اإل تصدددداص المحلددددي لقاضددددي التحقيددددق حسدددد  المددددادة 
إرتكاة جر مة الغش بمختلف يورةا أو بالمكان الذص يقيم ب  العون الغقتصادصس او الذص ألقي 
في  القب  علي س وفي جميع الحاالت فغن إ تصاي  المحلي يتحدد بدائرة ا تصدداص المحكمددة 

 تصاي  إل  محدداكم أ ددري بموجدد   في حاالت إست نائية أين يمدد إالالتي يباشر فيها وظيرت  إ
مكددرر مددن ق.إ.ق. أيددن ايددبا إ تصايدد   65و المددادة  02فقددرة  40قددرار وزارص حسدد  المددادة 

 

إن جمعيات حمايدة المسدتهلكين المنشدأة قانونداس لهدا الحدق أن : "عل   02-89من القانون رقم  02فقرة  123نصت المادة  -  1
فددي رفدددع دعدداوي أمدددام أص محكمددة مختصدددة بشددأن الضدددرر الددذص يلحدددق بالمصددالا المشدددتركة للمسددتهلكينس قصدددد التعددو   عدددن 

 ".الضرر المعنوص الذص لحق بهم

 .479س المرجع السابقس ص. أحمد بولمكاحل -  2
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فددي إ ددار إقددرار مسددؤولية الشددخص المعنددوص يمتددد أيضددا إلدد  الجهددات التددي يتددابع فيهددا أشددخاص 
  بعيون مم لون للشخص المعنوص عن نرس الجرم.

يخدددتص قاضدددي التحقيدددق بصدددرة عامدددة بدددالتحقيق فدددي كدددل اإلختصةةةاص النةةةوعي:  – 2
جر مة معاق  عليها  بقددا لقددانون العقوبددات والقددوانين المكملددة لدد  والمويددوفة جنايددات إذ التحقيددق 
فيها وجوبيس و في بعدد  الجددنا إذا نددص القددانون علدد  ذلددكس فددالتحقيق فددي الجددنا جددوازصس و ال 

نايددة او جنحددة فددي بعدد  الحدداالت مباشددرة أمددام المحاكمددة دون المددرور يجددوز إحالددة المتابعددة بج 
 1من ق.ع. 432عل  مرحلة التحقيق كما ةو الشأن بالنسبة لنص المادة 

 يخدددتص قاضدددي التحقيدددق بدددالتحقيق مدددع كافدددة االشدددخاص اإلختصةةاص الشخصةةي: – 3
الطبيعيددددة أو المعنو ددددة مم لددددة فددددي مم لهددددا القددددانوني أو أجهزتهدددداس وإن كانددددت بعدددد  الر ددددات يددددتم 
التحقيق معها وفق إجراءات  اية كالعسكر ين واألحدا  و ضباط الشر ة القضائيةس غير أننددا 
ال نعرف إست ناءات مددن ةددذا النددوع ضددمن قضددايا اإلسددته  س إذ أن المتددد ل ةددو عددادة ال يتمتددع 

 ينة تخول  إجراءات تحقيق  اية.بصرة مع
 ثانيا: إجراءات التحقي 

 من بين اإلجرارت التي يقوم بها قاضي التحقيق   ل تأدية مهام  نجد:  
 إستجواب المتهم وسماع الشهو  - 1
 استجواب المتهم:   – أ

المددتهم بجر مددة الغددشس علمددا أن  حيث يقوم قاضي التحقيق بدستجواة العون اإلقتصادص
المشددرع الجزائددرص قددد أحا دد  بضددمانات وشددكليات تحددت  ائلددة الددبط ن نظددرا لخطورتدد س و نقسددم 

 اإلستجواة إل :
 
 

 

 .40المرجع السابقس ص. س حليمة بن شعاعة - 1
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 اإلستجواب عند المثول االول: –
يتعرف قاضي التحقيق من   ل  عل  ةو ة العون اإلقتصادص المتهمس و خطو  بالتهمددة 

لحر ة في اإلدالء بتصر حات  من عدم  وتدددون أقوالدد  فددي محضددرس يددم الموجهة إلي س ول  مطلق ا
يقددرر القاضددي بعدددةا مددا يددرا  مناسددبا بشددأن س وفددي حددال إكتردد  القاضددي باإلسددتجواة االولس أمددر 
بدحالددة ملددف القضددية للمحاكمددةس أمددا إذا لددم يكتددف ف بددد مددن المددرور لإلسددتجواة فددي الموضددوع 

 .1واإلستجواة اإلجمالي
 اب في الموعوع:اإلستجو  –

الددددتهم المنسددددوبة إليدددد  ومناقشددددت  فيهددددا ترصدددديليةس  و ددددتم فيدددد  مواجهددددة العددددون اإلقتصددددادص
ومواجهتددد  باألدلدددة القائمدددة ضدددد س مدددع مطالبتددد  بدبدددداء رأيددد  فيهددداس وةندددا يشدددترط حضدددور محاميددد  

 .2كدجراء شكلي إجبارص 
 اإلستجواب اإلجمالي: –

إذا رأي قاضي التحقيق لزوما لذلك دون   س3وةو إجبارص في الجنايات وجوازص في الجنا
يكددون الغدددرض منددد  الحصدددول علددد  أدلدددة جديدددةس وإنمدددا يقتصدددر األمدددر علددد  تلخددديص الوقدددائع أن 

 .4وإبراز األدلة التي سبق جمعها   ل كافة مراحل التحقيق
 سماع الشهو :   –  ب

الشددهود اكعمددال المصددنعس أو المؤسسددةس أو إحدددي زبددائن   يقوم قاضي التحقيق بدسددتدعاء
المحل...  ومواجهتهم فيما بيددنهمس أص مواجهددة المددتهم مددع متهمددين آ ددر ن أو الشددهودس كددأن توجدد  
لهدددددم تهمدددددة عددددددم احتدددددرام الموايدددددرات والمقددددداييس القانونيدددددة فدددددي المنتجدددددات والسدددددلع المعروضدددددة 

 

س ص. 2007س مدددذكرات فدددي قدددانون اإلجدددراءات الجزائيدددة الجزائدددرصس دار ةومدددة للطباعدددة و النشدددرس الجزائدددرس محمةةةد حةةةزي  - 1
103. 

 .479س المرجع السابقس ص. أحمد بولمكاحل - 2
 من قانون اإلجراءات الجزائية. 66أنظر المادة  - 3
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المحضددر يوقدددع عليدد  مدددن  ددرف القاضدددي لإلسددته  س وفددي جميدددع االحددوال تددددون شددهادتهم فدددي 
 .1المحقق والكات  والشاةد عل  كل يرحة من يرحات 

 اإلنتقال للمعاينة والت تيش:   - 2
إل  مكددان وقددوع الجر مددة وسددماع  بدمكان قاضي التحقيق اإلنتقال  اإلنتقال للمعاينة:  –  أ

مددن  432من يوجد من الشهود في الجنيدداتس مددا فددي جر مددة الغددش المنصددوص عليهددا فددي المددادة 
قانون العقوبات وفي بعدد  قضددايا الجددنا مددع ضددرورة إ طددار وكيددل الجمهور ددة وتحر ددر محضددر 

سددتهلكين أو الددذص انجددر عندد  اضددرار بالمبددذلك وم ددال ذلددك اإلنتقددال إلدد  المصددنع المنددتج للسددلع 
اإلنتقددال إلدد  المخددازن التددي تخددزن فيهددا السددلع وذلددك قبددل زوال ايددار الجر مددةس وذلددك ألن الجددرائم 
الواقعدددة علددد  المسدددتهلك يدددعبة اإليبدددات واإلكتشددداف إلرتكابهدددا مدددن قبدددل أشدددخاص محتدددرفين ذوص 

  برة.
ت أص اإلنتقددال إلدد  أص مكددان يمكددن فيدد  الع ددةر علدد  المنتجددا اإلنتقةةال للت تةةيش: – ب

المغشوشة كددالمح ت والمقدداةي وأمدداكن اداء الخدددمات وأمدداكن الحيددازة مددع ضددرورة إ طددار وكيددل 
األشدددياء التدددي تريدددذ فدددي كشدددف الحقيقدددة الجمهور ددة المخدددتص إقليميددداس باإلضدددافة إلددد  البحدددث عددن 

كالبحددث عددن المسددتندات أو الويددائق أو الوسددائل المسددتعملة فددي الغددش كمددا حددددةا قددانون حمايددة 
 2وقمع الغش.المستهلك  

الضددبا واإلحضددار  ز ددادة علدد  ةددذ  اإلجددراءاتس يمكددن لقاضددي التحقيددق إيدددار اوامددر
واإليدددداع والقدددب س و إيدددداع المدددتهم الحدددبس المؤقدددتس و اإلفدددراق المؤقدددتس والوضدددع تحدددت الرقابدددة 
القضددائية كتدددابير امنيددة تتخددذ قبددل يدددور الحكددم النهددائيس وإذا كانددت ةددذ  اال يددرة تطبددق علددد  

ا مرتكدد  جددرائم الغددش بصددرت  شخصددا  بيعيدداس فدد  يمكددن تطبيقهددا علدد  المتددد ل بصددرت  شخصدد 
بمددا يسددما لقاضددي التحقيددق بتوقيددع تدددابير تعدي تدد  معنو دداس الجددل ذلددك جدداء تعددديل ق.إ.ق. فددي 
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مندد   04مكددرر  65ضد المنتج بصرت  شخصا معنو ا وردت عل  سبيل الحصددر بموجدد  المددادة 
 تتم ل في:  
 إيداع كرالة. -
 تقديم تأمينات لضمان حقوق الضحية. -
 اقات الدفع.بطمنع من إيدار شيكات أو إستعمال  ال -
المنددع مددن ممارسددة بعدد  النشددا ات المهنيددة اإلجتماعيددة المرتبطددة بددالجرم المرتكدد س  -

إلدد   100.000المتد ل لهذ  اإللتزامات فدن  يعاقدد  بغرامددة ماليددة تتددراوح بددين وفي حالة مخالرة  
 1دق بأمر من قاضي التحقيق وبعد رأص وكيل الجمهور ة.  500.000

 عد إنتهاء التحقي ثالثا: أوامر التصرف ب
تعددرف بددأوامر  األوامددربعددد اإلنتهدداء مددن التحقيددق يصدددر قاضددي التحقيددق مجموعددة مددن 

 التصرف منها:
 األمر بأال وجه للمتابعة أو بإنت اء وجه الدعو  العمومية: – 1

بددأال وجدد   أمددرمددن ق.إ.ق. نجددد ان قاضددي التحقيددق يصدددر  163إسددتنادا لددنص المددادة 
للمتابعة أو بدنتراء وج  الدعوي العموميددةس متدد  مددا كانددت الوقددائع ال تقبددل أص ويددف جزائدديس أو 
أندد  ال توجددد دالئددل قو ددة ضددد المددتهم أو كانددت وقددائع الجر مددة قائمددة غيددر أن مرتكبهددا يسددتريذ مددن 

ضددت باحددد اسددباة اإلباحددة أو موانددع المسددؤوليةس أو الدددعوي المقامددة بشددأن جر مددة الغددش قددد إنق
 أسباة إنقضائها.

 االمر باإلحالة:   – 2
إذا إنتهدد  التحقيددق إلدد  أن وقددائع الجر مددة المتددابع بشددانها المددتهم تشددكل جنايددة او جنحددة 

حسددد  الحالدددةس فددددذا كاندددت وقدددائع  أيددددر قاضدددي التحقيدددق أمدددر بدحالدددة الملدددف للجهدددة المجتصدددة
الجر مة تشكل جناية احيلددت القضددية لغرفددة التحقيددق التابعددة للمجلددس القضددائي المخددتص إقليميدداس 
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فددي حددين يحددال الملددف لقسددم الجددنا و المخالرددات امددا المحكمددة المختصددة متدد  مددا كانددت الوقددائع 
 .09/031قانون رقم تشكل جنحةس وةو الويف الغال  لجرائم الغش والتدليس ضمن ق.ع. وال

 الفرع الثالث: المحاكمة في جرائم الماسة بالمستهلك 

لم تأت النصددوص التشددر عية المتعلقددة بحمايددة المسددتهلك بددأص جديددد فيمددا يخددص الملرددات 
و المحاضر الم بتة للجرائم الواقعة عل  المسددتهلكس و التددي تعددرض علدد  جهددة الحكددم مددن  ددرف 

و غرفددة اإلتهددامس حيددث تخضددع للقواعددد العامددة للمحاكمددةس وكيددل الجمهور ددة أو قاضددي التحقيددق أ
كما ان اإل تصاص بالرصل فددي ةددذا النددوع مددن الجددرائم يعددود للقضدداء العددادص فددي شددق  الجزائدديس 
بغددد  النظدددر عدددن الويدددف القدددانوني للجر مدددة المرتكبدددة او حتددد  الدرجدددة التدددي يدددتم الرصدددل علددد  

 .2مستواةا في القضية
 ائي لجهات الحكم في الجرائم الواقعة على المستهلكأوال: قواعد اإلختصاص الق 

ينعقد اإل تصاص لجهات الحكددم بالرصددل فددي قضددايا الجددرائم الماسددة بالمسددتهلك محليدداس 
وفقدددا للقواعدددد العامدددة المتبعدددة فدددي المحاكمدددة المنصدددوص عليهدددا فدددي ق.إ.ق. سدددواء تعلدددق االمدددر 

لهددددا فيتحدددددد بحسدددد  نددددوع  بمتابعددددة الشددددخص الطبيعددددي أو المعنددددوصس امددددا اإل تصدددداص النددددوعي
 الجر مة.

 ثانيا: صلحيات وسلطات ق اء الحكم ال اصل في الجرائم الواقعة على المستهلك
إن أةددم سددلطة يتمتددع بهددا ةددي السددلطة التقدير ددةس التددي بمقتضدداةا يددتمكن مددن المددوازة بددين 

التددي تطددرح أمامدد  وقددت المحاكمددةس ليتددول  تدددقيق النظددر فيهددا بهدددف الويددول إلدد   أدلددة الغ بددات
 تكو ن قناعت  إما ب بوت التهمة او البراءة.

ان تمتد ةذ  السلطة التقدير ة للعقوبة المقررةس علمددا ان القاضددي الجزائددي ال 1كما يمكن  
 االدلة المطروحة امام .يجوز ل  ان يصدر حكم  إال بناءا عل  اليقين رغم حر ت  في تقدير  
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وفي مجال الجرائم الواقعة عل  المستهلكس فدن قاضي الحكم عند غ بات الددركن المددادص 
للجر مة سواء من حيث الخصائص والصرات الجوةر ة الواج  توافرةا في المنتددوقس او مددا تعلددق 

ة الجر مددةس أو بمعرفة مصدر المنتوق و إيبات ما إذا كان المصدر المتعاقد علي  سببا فددي إرتكددا
من حيث إستخ ص الغش والخداع الواقع علدد  السددلع محددل التعاقدددس التددي يسددتعين فيهددا القاضددي 
باأل صددائيين و الخبدددراءس علمدددا ان رأص الخبيددر فدددي ةدددذا الصددددد إستشددارص و القاضدددي لددد  سدددلطة 

أن تقدير ددة بشددان نتددائج الخبددرةس مددع وجددوة التسددبي  فددي أوراق الدددعوي فدددن قاضددي الحكددم ملددزم بدد 
يبدددين فدددي حكمددد  مدددا يشدددير غلددد  يبدددوت الدددركن المدددادص للجر مدددة المرتكبدددة و حصدددول الغدددش بأدلدددة 
مسددتمدة مددن أوراق الدددعويس و فددي حالددة إغرالدد  لددذلك كددان حكمدد  معيبددا لقصددور  فددي بيددان الواقعددة 

 1التي أدين المتهم بها.
لمعنددوص لسددلطة قضدداة الحكددم فيمددا يخددص الددركن اأمددا بالنسددبة لسددلطة قضدداة الحكددم فيمددا 

للجر مة المرتكبددةس فيددتم إيباتدد  مددن  دد ل إسددتظهار القصددد الجنددائي للجدداني االمتددد ل س الددذص يددتم 
إستخ ي  من يبوت توافر علم الجاني بالغش في السلعة الواقع عل  المتعاقد االمستهلك  علمددا 

ضددرورة حقيقياس مع تكددو ن قندداعتهم علدد  أسددس قو ددة مسددتمدة مددن أوراق الدددعوي مددع اإلشددارة إلدد  
إيراد ذلك في منطوق الحكم وإال كددان قايددر التسددبي س وكددذلك الحددال بالنسددبة لجددرائم الغددش غيددر 
العمدية حيث يلزم قاضي الحكم بديبات توافر إحدي يددور الخطددأ غيددر العمددد وتضددمين ذلددك فددي 

 منطوق الحكم بيانا كافيا.
لددد  تسدددميت  أمدددا بالنسدددبة للحكدددم الصدددادر ضدددد الشدددخص المعندددوصس ف بدددد مدددن إشدددتمال  ع

والشددخص الددذص يعمددل بدسددم  ولحسدداب س و فددي حددال الحكددم بمنعدد  مددن مزاولددة النشدداط ف بددد مددن 
اإلشددارة إلدد  ذلددك فددي منطددوق الحكددم مددع تحديددد النشدداط ومدددي المنددعس ةددذا دون الغخدد ل بددذكر 

 2عقوبة الشخص الطبيعي.
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امددةس وفددي ةددذا وتجدددر اإلشددارة إلدد  ان مبدددأ اإلقتندداع الشخصددي لقاضددي الحكددم بصددرة ع
الجددددرائم الواقعددددة علدددد  المسددددتهلك بصددددرة  ايددددة لدددديس مطلقدددداس بددددل مقيدددددا بمدددددي القددددوة اإليباتيددددة 

المتعلددق بحمايددة  09/03للمحاضددر المحددررة مددن  ددرف االعددوان المددؤةلين بموجدد  القددانون رقددم 
 .1ما لم ي بت عكسها او تزو رةا  المستهلك وقمع الغشس والتي تقيد سلطت  التقدير ة

محاضددر بشددأن  09/03وعليدد  فمتدد  حددرر االعددوان المنصددوص علدديهم فددي القددانون رقددم 
 .2جر مة إرتكبها المتد ل بحق المستهلك استحال معها إمكانية إنكار حجيتها

 : أحكام المسؤولية الجزائية المطلب الثاني

ظددرا تقددوم المسددؤولية الجزائيددة علدد  أسدداس مخالرددة إلتددزام قددانوني يمددس بمصددالا المجتمددعس ون 
ألةميددة الحمايددة الجنائيددة للمسددتهلك فددي تددوفير االمددن وبعددث ال قددة فددي المنتوجدداتس تددد ل المشددرع 
بوضع أليات وكيريات متميزة لمتابعة المخالرين بأسددالي  أك ددر فعاليددة متدد  يبددت مخالرددة المتددد ل 

ن و تم ردع  بتوقيع العقوبات المقددررة عليدد س وعلدد  ةددذا االسدداس سددندرس فددي ةددذا المطلدد  كددل مدد 
المسددددؤولية الجزائيددددة المترتبددددة عددددن ارتكدددداة احددددد الجددددرائم الماسددددة بالمسددددتهلكس باإلضددددافة لتحديددددد 

   كان شخص  بيعي أو معنوص.العقوبات المقررة في حال يبوت مسؤولية المتد ل سواء 

 الفرع األول: المسؤولية الجزائية

القانونيددة المترتبددة علدد  تددوافر أركددان تعددرف المسددؤولية الجزائيددة بأنهددا اإللتددزام بتحمددل اآليددار 
حتراز ددةس حددددةا المشددرع فددي حددال إللتددزام ةددو فددرض عقوبددة أو تدددابير االجر مددةس وموضددوع ةددذا ا
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مددن قددانون  212تعتمددد عليهددا المحكمددة وتنترددي معهددا سددلطة القاضددي فددي حر ددة الغقتندداع مددن عدمدد  كدسددت ناء علدد  نددص المددادة 
إيبدات عكسددها و كدون إيبدات العكدس بالكتابدة وشدهادة الشددهود  اإلجدراءات الجزائيدة و كدون ملزمدا بمدا ورد فددي المحاضدر مدا لدم يدتم

 فقا.
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قيام مسؤولية أص شخصس حيث تقوم مسؤولية التد ل جزائيا بمجرد يبددوت اقترافدد  لددبع  الجددرائم 
 .1ص  ايةالمنصوص عليها في قانون العقوبات أو المنصوص عليها في نصو 

 اوال: المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي
المتعلددق بحمايددة المسددتهلك  03-09من القددانون رقددم   03من المادة    07إل  الرقرة    وعبالرج 

وقمددع الغددشس نجدددةا عرفددت المتددد ل علدد  اندد  كددل شددخص  بيعددي أو معنددوص يتددد ل فددي عمليددة 
لإلسددته  س مددا يرهددم ان المشددرع وسددع مددن نطدداق الحمايددة الجنائيددة للمسددتهلك  عددرض المنتوجددات

تضددديقا لردددرض اإلفددد ت مدددن العقددداةس بحيدددث أنددد  إسدددتعمل مصدددطلا متدددد ل التدددي تشدددمل جميدددع 
اشددددخاص السلسددددلة االقتصددددادية بدعتبارةددددا مسددددؤولة جزائيددددا عددددن مختلددددف الجددددرائم الواقعددددة علدددد  

 المستهلك.
 تت والمحترفالمسؤولية الجزائية للمن – 1

تقدددوم المسدددؤولية الجزائيدددة للمندددتج كلمدددا يبدددت تقصدددير مدددن جانبددد  سدددواء كاندددت ع قتددد  مدددع 
حيددث تقددوم مسددؤولية المنددتج عندددما يعددرض المستهلك مباشرة أو غيددر مباشددرة يربطهددا عقددد إقتندداءس 

المنتوق مباشرة في السوق او عند تقديم  لإلسته  س و كون المنتج شان  شددأن أص محتددرف آ ددر 
سؤوال في مواجهة المستهلك وإلتزام  بالضمان إذا لم يتوفر في المنتوجات المبيعة وقت اإلقتندداء م

الصرات التددي كرددل القددانون وجودةدداس أو إذا كددان موجددود بهددذ  المنتجددات عيدد  يددنقص مددن قيمتهددا 
أو مددن نرعهددا بحسدد  الغايددة المقصددودة ممددا ةددو مبددين أو ظدداةر مددن  بيعتهددا او الغددرض الددذص 

 .2س و نطاق المسؤولية يتسع ةنا ليشمل مكان اإلنتاق والمنتوق أيضاأعدت ل 
حيددث أوجدد  المشددرع علدد  المنددتج ان يصددمم مبدداني اإلنتدداق والمرافددق  مكةةان اإلنتةةاج: –أ 

إلددد  تدددوفر  التابعدددة لهدددا بطر قدددة تكردددل مندددع د دددول الثردددات أو تسدددرة الملويدددات البي يدددة بالغضدددافة
و جددد  تدددوفر شدددروط  التهو دددة واإلندددارة الضدددرور ة ومخالردددة ذبدددك قدددد يدددؤدص إلددد  مسدددؤولية المندددتج

 النظافة في مكان اإلنتاق.
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أن يددذكر يجدد  أن يقدددم المنتددوق لإلسددته   وفددق مقدداييس إنتاجدد  و تغليردد  و  المنتةةوج: –ب 
إلحتيا ددددات الواجدددد  والتددددار خ األقصدددد  لإلسددددته   وكيريددددة اسددددتعمال  وا مصدددددر  وتددددار خ يددددنع 

ذلك وعمليات المراقبددة التددي أجر ددت عليدد  وإال تحمددل المنددتج المسددؤولية نتيجددة استعمالها من اجل  
 إ  ل  بأص واج  من الواجبات السابقة الذكر.

و مما تقد  سابقا نستنتج أن كل منتج مسؤول عددن منتجاتدد  وةنددا يقددع عدد ء اإليبددات عليدد  
  وإال كدددان مسدددؤوال عدددن األضدددرار التدددي ألحقتهدددا منتجاتددد  بمعنددد س يجددد  أن ي بدددت قيامددد  بالواجددد 

 .1بالمستهلك
عدددن كدددل مخالردددة يحتدددوص عليهدددا  أمدددا بالنسدددبة للمسدددؤولية الجزائيدددة للمحتدددرف يكدددون مسدددؤوال

المنتددددوق حتدددد  ولددددو لددددم يحددددد  ضددددرر للمسددددتهلكس كمخالرددددة عدددددم تددددوفر الموايددددرات والمقدددداييس 
القانونيدددةس أو سدددوء التغليدددفس او نقدددص أو الز دددادة فدددي السدددعرس أو رفددد  تسدددليم شدددهادة الضدددمان 

راؤةدددا إال للمسدددتهلكس فمسدددؤولية المحتدددرف او عدددارض السدددلعة مرترضدددة بقدددوة القدددانون وال يمكدددن انت 
 .2بديبات القوة القاةرةس أو  طأ المضرورس او فعل الغير

 المسؤولية الجزائية للوسي  والمستور :   – 2
للمنتجدددات إلددد  غايدددة تسدددليمها لصددداحبها وتقدددوم  تبددددأ مسدددؤولية الوسددديا مدددن وقدددت إسدددت م 

مسؤوليت  من ييانتها الكلية أو الجزئيةس كالمحافظة عل  السلعة وييانتها أيناء النقددل والتخددز ن 
والحردددو حتددد  ال يتسدددب  فدددي تعر ضدددها ألص  طدددر يدددؤدص إلددد  التدددايير علددد  سددد متها وفقددددانها 

إال تحمددل المسددؤولية المدنيددة والجزائيددة إذا مددا لمقوماتهددا والموايددرات والمقدداييس المقددررة قانوندداس و 
تسب  ذلك في إلحاق االضرار بالمستهلكس وتقوم مسؤولية الناقل والمددوزع عندددما يعددرض المنتددوق 
لإلسددته  س و  بددت عددارض السددلعة والمحتددرف أندد  غيددر مسددؤول عددن فسدداد المنتددوقس وان تددايير  

 

شدددهادة ماجسدددتيرس فدددرع العقدددود س عقدددد البيدددع وحمايدددة المسدددتهلك فدددي التشدددر ع الجزائدددرصس بحدددث مقددددم لنيدددل جرعةةةو  اليةةةاقوت - 1
 .199س ص. 2006والمسؤوليةس كلية الحقوق والعلوم الغدار ةس جامعة ملود معمرص تيزص وزوس 
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لشددروط والوسددائل القانونيددة فددي مجددال النقددلس وفسدداد  كددان نتيجددة لعدددم مراعدداة الناقددل او المددوزع ل
 وةي مسؤولية مرترضة في حق  ال يمكن التخلص منها إال بديبات العكس.

أما المسؤولية الجزائية للمستوردس فقد أوج  المشددرع عنددد إسددتيراد  للمنتوجددات والسددلع تددوفير 
 لية.المقاييس والموايرات القانونية الجزائيةس دون أن يهمل والموايرات الدو 

وعلدد  ةددذا األسدداس فقددد افتددرض المشددرع قيددام مسددؤولية المسددتورد بمجددرد حيازتدد  للمنتوجددات 
عليدد  أن يبحددث فددي مدددي توفرةددا علدد  الموايددرات والمقدداييس وتدددعيمها لحمايددة األجنبيددة وفددرض 

المسدددتهلك ووضددددع جهدددداز  دددداص لرقابتهددددا وإ ضدددداعها لتحاليددددل مخبر ددددة قبددددل إ ضدددداعها لعمليددددة 
 .  1عام والرحص الخاص  الجمركة إل  الرحص

 ثانيا: المسؤولية الجزائية للشخص المعنو  
تعدددرف األشدددخاص المعنو دددة بأنهددددا مجموعدددة مدددن األمدددوال واألشددددخاص ترمدددي إلددد  تحقيددددق 
أةددداف معينددة يمنحهددا القددانون الشخصددية القانونيددة بالقدددر الددذص يجعلهددا تحقددق أةدددافها المسددطرةس 
واأليدددل أن األشدددخاص المعنو دددة ال تسدددأل جنائيدددا عمدددا يقدددع مدددن مم ليهدددا مدددن جدددرائم أينددداء القيدددام 

رجوع إل  قانون العقوبات نجددد أن الشددخص المعنددوص يعتبددر مسددؤوال جزائيددا عددن بأعمالهمس لكن بال
 .2الجرائم التي يرتكبها مم لها القانوني أيناء التصرف لحساة الشخص المعنوص ولمصلحت 

إن المسددؤولية الجزائيددة للشددخص المعنددوص ال تعرددي الشددخص الطبيعددي مددن المسدداءلة كراعددل 
س لددذلك يسددأل الشددخص المعنددوص جزائيددا عددن الجددرائم التددي 3بددةايددلي أو شددر ك فددي الجر مددة المرتك

 .ترتك  لحساب  مهما كان ةدف 
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 مكرر من الباة ال اني من قانون العقوبات. 51باإلضافة إل  المادة  3مكرر 18س 2مكرر  18س 1

 مكرر من قانون العقوبات. 51من المادة  02أنظر الرقرة  - 3



 الفصل الثاني:                                     الحماية اإلجرائية للمستهلك
 

68 

 

مكددرر مددن قددانون  435فددي نطدداق جددرائم الغددش والتدددليس نجددد أن المشددرع نددص فددي المددادة 
جزائيددا عددن الجددرائم المعرفددة فددي ةددذا البدداة  علدد  اندد  "يكددون الشددخص المعنددوص مسددؤوال العقوبددات

 مكرر". 51وذلك  بقا للشروط المنصوص عليها في المادة 
مكددرر مددن قددانون العقوبددات فددي فقرتهددا األولدد  نجدددةا تددنص علدد   51وبددالرجوع إلدد  المددادة 

اندد : "بدسددت ناء الدولددة والجماعددات المحليددة واألشددخاص المعنو ددة الخاضددعة للقددانون العددامس يكددون 
شددخص المعنددوص مسددؤوال جزائيددا عددن الجددرائم التددي ترتكدد  لحسدداب  مددن  ددرف أجهزتدد  أو مم ليدد  ال

قيام مسددؤولية الشددخص استنادا عل  ما سبق نجد ان  ل  الشرعيين عندما ينص القانون عل  ذلك".
 المعنوص يج  توفر الشروط التالية:

 إرتكاب الجريمة لمصلحة ولحساب الشخص المعنو :   – 1
لشددرط متدد  إرتكبددت الجر مددة لهدددف تتطلبدد  مقتضدديات العمددل مددن اجددل تحقيددق يتحقددق ةددذا ا

 منرعة للشخص المعنوص.
في ةذا الصددس تجدر اإلشارة إل  أن  نتيجة لتطور التكنولوجيا التي أدت إل  ك رة اإلنتدداق 

المجدداالتس والتددي تحددث اإلنسددان علدد  يددناعة المنتددوق لصددالا اآللددة الصددناعية التددي د لددت كددل 
 ددر مبدددأ مسددؤولية الشددخص المعنددوص كددذلك بالنسددبة للمخددا ر التددي فدندد  أيددبا مددن الضددرورص تقر 

  تخلرها المواد المغشوشة المستوردة من  رف الشركات التجار ة.
   إرتكاب الجريمة من طرف أحد األجهزة والممثل القانوني للشخص المعنو : – 2

الجر مددة مددن  ددرف تنتج أندد  يجدد  أن ترتكدد  مكددرر نسدد  51من   ل اسددتقراء نددص المددادة 
الشددخص المعنددوص ال يمكندد  إرتكدداة السددلو  اإلجرامددي  أن باعتبددارس أحد أجهزة الشخص المعنوص 

 .1إال عن  ر ق األشخاص الطبيعيون 
كما يمكن أن ترتك  الجر مة عن  ر ددق أحددد أجهددزة الشددخص المعنددوص م ددل مجلددس اإلدارة 
أو الجمعيددات العامددة للشددركةس وفددي حالددة إرتكدداة الجر مددة مددن  ددرف موظددف عددادص يعمددل لدددي 
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الشخص المعنوص تنترددي مسددؤولية الشددخص المعنددوص الجزائيددةس و سددأل ةددذا الموظددف وحددد  جنائيددا 
 .1اة الشخص المعنوص ولو كان يتصرف بدسم ولحس

 ال رع الثاني: العقوبات المقررة

نددص المشددرع الجزائددرص علدد  العقوبددات المقددررة للجددرائم الواقعددة علدد  المسددتهلك سددواء تلددك 
المقددررة للشددخص الطبيعددي أو العقوبددات المقددررة للشددخص المعنددوصس وقددد بينهددا مددن  دد ل اإلحالددة 

الناتجددة عدددن مخالرددة اإللتزامدددات الددواردة فدددي قدددانون إلدد  نصدددوص العقوبددات وتجدددر م كددل األفعدددال 
حمايدددة المسدددتهلك وقمدددع الغدددش لضدددمان حمايدددة أكبدددرس وعلددد  ةدددذا األسددداس  صصدددنا ةدددذا الردددرع 

 لدراسة العقوبات المقررة للجرائم الماسة بالمستهلك.
 أوال: العقوبات المقررة للشخص الطبيعي

المقددررة علدد  الشددخص الطبيعددي نتيجددة ارتكابدد  إن المشددرع الجزائددرص نددص علدد  الجددزاءات 
ألحددددي جدددرائم الغدددش والتددددليس منهدددا الجدددزاءات األيدددلية المتم لدددة فدددي العقوبدددات السدددالبة للحر دددة 

 والمالية التي سنتناولها كما يلي:
مددددن قددددانون العقوبددددات بأنهددددا تلددددك  02فقددددرة  14عرفتهددددا المددددادة  العقوبةةةةات األصةةةةلية: – 1

 بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أ ري وةي نوعان:  العقوبات التي يجوز الحكم
و ةي تلك العقوبات التي يتحقددق قيامهددا عددن  ر ددق حرمددان   العقوبات السالبة للحرية:  –أ  

المحكددوم عليددد  مدددن حقددد  فددي التمتدددع بحر تددد س حيدددث ندددص المشددرع الجزائدددرص علددد  ةدددذ  العقوبدددات 
جنحددا او كانددت جنايددة القترانهددا بدحدددي بالنسددبة لجددرائم الغددش والتدددليس سددواء كانددت ةددذ  األ يددرة 

 ظروف التشديد المنصوص عليها.
بمددا أن جددرائم الغددش و التدددليس فددي اغلبهددا ويددرها القددانون جنحددا فقددد قددرر لهددا  الحةةبس: -

 عقوبة الحبس عامة و التي تختلف مدتها من جر مة أل ري.
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من قانون حماية المسددتهلك وقمددع الغددش أحالتنددا إلدد    68بالنسبة لجر مة الخداع نجد المادة  
من قانون العقوباتس فيعاق  بالحبس من شهر ن إلدد  يدد   سددنواتس وتشدددد العقوبددة   429المادة  

من قانون حماية المستهلك و قمع الغش لتصل إل   مس سنوات حس  حالددة   69حس  المادة  
 من قانون العقوبات. 430الوسائل أو الطرق الواردة في المادة   إرتكابها بدحدي

مددن قددانون العقوبددات فيعاقدد  بددالحبس مددن  431أمددا بالنسددبة لجر مددة الغددش حسدد  المددادة 
 سنتين إل   مس سنوات.

يعاقدد  بددالحبس مددن  433أمددا بالنسددبة لجر مددة الحيددازة دون سددب  مشددروعس فحسدد  المددادة 
 شهر ن إل  ي   سنوات.

مقررة عندما تشكل الجر مة جناية حيث  صص المشددرع لجر مددة تكون عقوبت     ن:السج  -
حيث إذا ألحق المنتددوق المغشددوش أو المددزور مرضددا أو عجددزا عددن   الغش فقا دون باقي الجرائمس

مددن قددانون حمايددة المسددتهلك علدد   83و  ددالف إلزاميددة أمددن المنتددوقس فقددد نصددت المددادة  1العمددل
مددن قددانون العقوبدداتس حيددث يعاقدد  بددالحبس مددن  432مددن المددادة  1رة معاقبددة المتددد ل  بقددا للرقدد 

  مس سنوات إل  عشر سنوات.
كمددا تشدددد العقوبددة مددن عشددر سددنوات إلدد  عشددر ن سددنةس إذا تسددب  المنتددوق المغشددوش فددي 
مددرض غيدددر قابدددل للشدددراءس أو فقددددان اسدددتعمال عضددو أو فدددي اإليدددابة بعاةدددة مسدددتديمة يتعدددرض 

ر مة لعقوبة السجن المؤبد إذا تسب  ةذا المددرض فددي وفدداة شددخص أو المتد ل المرتك  لهذ  الج 
 .2عدة أشخاص

 

"لددم يحدددد القددانون نددوع المددرض وال نسددبة العجددزس وفددي مطلددق االحددوال فهددي ت بددت بشددهادة أو  بددرة  بيددةس وال يهددم أن يكددون  - 1
 .53س المرجع السابقس ص. محمد بو اليالمجني علي  ةو المشترص نرس  أو الغير"س 

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.  03-09من القانون رقم  3والرقرة  02الرقرة  38 راجع المادة - 2
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 و تتم ل أساسا فددي الغرامددةس والتددي عرفهددا الدددكتور عبددد ع اوةايبددة  العقوبات المالية:  –ب  
بأنها "إلزام المحكوم علي  بدفع مبلغ مالي من النقود للخز نة العمومية يقدر  القاضي وفددق القواعددد 

 .1المقررة تطبيقا لمبدأ الشرعية"
تقتدددرن عقوبدددة الغرامدددة بدددالحبس بصدددرة وجوبيدددة أو جواز دددةس حيدددث أنددد  وإسدددتنادا إلددد  ندددص 

ر مدددة الغدددش والحيدددازة ملدددزم مدددن قدددانون العقوبدددات نجدددد أن القاضدددي فدددي ج  433و  431المدددادتين 
دق إلدددددد   20.000بددددددالحكم بالغرامددددددة إلدددددد  جاندددددد  عقوبددددددة الحددددددبسس و تقدددددددر ةددددددذ  الغرامددددددة بددددددد 

 دق.100.000
أمددا بالنسددبة لجر مددة الخددداع يجددوز الحكددم بالغرامددة باإلضددافة إلدد  عقوبددة الحددبس أو بدحدددي 

رامددة المحكددوم بهددا بددد من قددانون العقوبددات و حدددد مقدددار الغ  429العقوبتين فقا  بقا لنص المادة  
 دق.  20.000دق إل    2.000

مددن قددانون العقوبددات علدد  عقوبددة الغرامددة فددي جنايددة الغددش إذا تسددببت  432نصددت المددادة 
ةذ  الجر مة في مرض غير قابل للشراء أو في فقد استعمال عضو أو في عاةة مستديمة حيددث 

 دق.  2.000.000دق إل    1.000.000تقدر الغرامة من  
رمددان المحكددوم عليدد  ح ةي عبارة عن عقوبات إضافية تتم ل فددي  العقوبات التكميلية:  –  2

فددي الرقددرة  04من بع  الحقوق و تلحق بالعقوبة األيددلية جنايددة أو جنحددةس حيددث تددنص المددادة 
من قانون العقوبات عل  أن العقوبات التكميلية ةي تلددك العقوبددات التددي ال يجددوز الحكددم بهددا   03

 .فيما عدا الحاالت التي ينص عليها القانون يراحةة أيليةس مستقلة عن عقوب 
قاضدددي الموضدددوع ملدددزم  لكدددنان العقوبدددات التكميليدددة يمكدددن ان تكدددون جواز دددة او وجوبيدددةس 

س وتتم ددل العقوبددات التكميليددة 2بالعقوبددات التكميليددة إذا تعلددق األمددر بجددرائم تشددكل جنايدداتبددالحكم 
 في:  

 

س شددرح قددانون العقوبددات الجزائددرص القسددم العددامس د.ط.س دار ةومددة للطباعددة و النشددر و التوز ددعس الجزائددرس عبةةد هللا أوهايبةةة - 1
 .374س ص. 2009

 قانون العقوبات الجزائرص.من  1مكرر  9مكرر و  9س 9أنظر المواد  - 2
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يتم ل في حرمان المحكوم علي  من ممارسة حقوق  المدنية أيندداء تنريددذ   الحجر القانوني:  -
العقوبدددة األيدددليةس و يكدددون الحكدددم بددد  وجوبيدددا فدددي الجنايددداتس فردددي حالدددة مدددا إذا تسدددببت المدددادة 

عمال عضددو أو فددي عاةددة المغشوشددة أو الراسدددة فددي مددرض غيددر قابددل للشددراءس أو فددي فقدددان اسددت 
 .1مستديمة او تسببت في موت إنسان فدن  يج  الحكم علي  بالحجر القانوني

إن مدة الحجر القانوني مرتبطة بمدة العقوبة األيلية فدددذا إنتهددت العقوبددة رفددع الحجددر عددن 
 المحكوم علي .

فددي  9نصددت عليهددا المددادة الحرمان من ممارسةةة الحقةةوق الوطنيةةة والمدنيةةة والعائليةةة:   -
س و تتم ددل فدددي حرمددان المحكدددوم عليدد  مدددن 2مدددن قددانون العقوبدددات 1مكددرر 9البنددد ال دداني والمدددادة 

 .3التمتع ببع  الحقوق التي تؤير عل  مركز  األدبي واإلقتصادص في المجتمع
ق مددن يددوم انقضدداء العقوبددة األيددليةس أص تنريددذةا كاملددةس أو تسددرص مدددة الحرمددان مددن الحقددو 

من يوم اإلفراق عن المحكوم علي  اكما لو إستراد من عرددو رئاسددي فددأفرق عندد  قبددل تنريددذ العقوبددة 
 .  4كاملة 

 

 .105س المرجع السابقس ص. علي ياحي - 1

يتم دل الحرمدان مدن ممارسدة الحقدوق الو نيدة و المدنيدة والعائليدة مدن قدانون العقوبدات علد  مدا يلدي" 1مكدرر 9تنص المادة   -  2
 . العزل أو الغقصاء من جميع الوظائف والمناي  العمومية التي لها ع قة بالجر مةس1في: 

 . الحرمان من حق اإلنتخاة او الترشا ومن حمل أص وسامس2
 . عدم االةلية الن يكون مساعدا محلراس أو  بيراس أو شاةدا عل  أص عقدس أو شاةدا أمام القضاء إال عل  سبيل اإلستداللس3
م بويددر  أسددتاذا أو . الحرمددان مددن الحددق فددي حمددل األسددلحةس وفددي التدددر سس وفددي إدارة مدرسددة أو الخدمددة فددي مؤسسددة للتعلددي4

 مدرسا او مراق س 
 . عدم االةلية ألن يكون وييا او قيماس5
 . سقوط حقوق الوالية كلها أو بعضها.6

فددي حالددة الحكددم بعقوبددة جنائيددةس يجدد  علدد  القاضددي أن يددأمر بالحرمددان مددن حددق أو اك ددر مددن الحقددوق المنصددوص عليهددا اعدد   
   سنواتس تسرص من يوم إنقضاء العقوبة االيلية أو اإلفراق عن المحكوم علي ". 10لمدة أقصاةا عشر ا

 .105المرجع السابقس ص.  علي ياحي، - 3
س ص. 2017س دار ةومة للطباعدة والنشدر والتوز دعس الجزائدرس 16الوجيز في القانون الجزائي العامس ط. س عةيأحسن بوسق  -  4

329. 
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كمددا أن القاضددي يكددون مخيددرا إمددا بالحرمددان مددن حددق واحددد او أك ددرس وال يكرددي لتطبيقدد  ان 
س أمددا إذا يدددر علدد  مددتهم 1د أن تكددون العقوبددة المحكددوم بهددا جنايددةتكددون الجر مددة جنايددةس بددل البدد 

متابع بجنايددة حكددم يقضددي بعقوبددة جنحيددة برعددل تطبيددق الظددروف المخررددة فالمحكمددة ةنددا ال تكددون 
 .2ملزمة بالحكم علي  بالحرمان

يقصددد بهددا نددزع ملكيددة مددال أو اك ددر مددن مالكدد  وإضددافت  إلدد    المصا رة الجزئية لألموال:  -
الدولة بغير مقابلس يحكددم بهددا القاضددي فددي حالددة إدانددة المحكددوم عليدد  بدرتكابدد  جنايددةس حيددث ملك  

مددع مراعدداة حقددوق الغيددر  –تددامر المحكمددة بمصددادرة األشددياء التددي إسددتعملت فددي إرتكدداة الجر مددة 
 .3-حسن النية

جنحددة أو و   فا إللزامية الحكم بالمصادرة في حالة إرتكاة جنايةس فدن  في حالة اإلدانة ب 
مخالرة إشترط المشرع أن يددنص القددانون الددذص يعاقدد  علدد  تلددك الجنحددة أو المخالرددة علدد  األمددر 
بعقوبددددة المصددددادرة يددددراحةس ولددددذلك ال يجددددوز للقاضددددي أة يحكددددم بالمصددددادرة فددددي مددددواد الجددددنا 

 والمخالرات إال بناءا عل  نص ير ا يجيز ذلك.
تقوم المصددالا المكلرددة بحمايددة المسددتهلك وقمددع الغددش  حيث يمكن ان إغلق المؤسسة:  -

 بقدددا للتشدددر ع والتنظددديم السدددارص المرعدددولس بدددالتوقيف المؤقدددت لنشددداط المؤسسدددة التدددي ي بدددت عددددم 
س وقددد يكددون الغلددق إدار ددا بندداءا 4مراعاتها للقواعد المحددة في قددانون حمايددة المسددتهلك وقمددع الغددش

 .5ضائيا بناءا عل  أمر المحكمةعل  قرار تصدر  جهة إدار ة وقد يكون ق
غير التي ذكرناةددا أعدد  س لكددن  6ةذا و تجدر اإلشارة إل  أن س ةنا  عقوبات تكميلية أ ري 

و مدددن الناحيدددة العمليدددة فددددن القاضدددي عدددادة يدددأمر بهدددذ  العقوبدددات التكميليدددة إلددد  جانددد  العقوبدددات 
 

 من قانون العقوبات. 01مكرر 09المادة  الرقرة األ يرة من أنظر - 1
 .200س دنيا رشيدس المرجع السابقس ص. سعيد بوعلي - 2

 .103س المرجع السابقس ص. علي ياحي - 3

 من قانون حماية المستهلك و قمع الغش. 65أنظر المادة  - 4
 . 105س ص. نرس س المرجع علي ياحي - 5

 من قانون الهقوبات الجزائرص. 09أنظر المادة  - 6
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ير الحكم يرجددع للسددلطة التقدير ددة األيلية السابق ذكرةا في الجرائم الماسة بالمستهلكس وفي األ  
 للقاضي بالحكم بما يرا  مناسبا.

 ثانيا: العقوبات المطبقة على الشخص المعنو  
مكددددرر مددددن قددددانون  اورد المشددددرع الجزائددددرص عقوبددددات الشددددخص المعنددددوص فددددي البدددداة االول

 .العقوبات تحت عنوان العقوبات المطبقة عل  االشخاص المعنو ة
نظددددرا لطبيعددددة و صويددددية الشددددخص المعنددددوصس جعددددل المشددددرع  العقوبةةةةات االصةةةةلية: – 1

س بالنص يراحة عل  ذلددك فددي الرقددرة في مجملها عقوبات مالية الجزائرص العقوبات المطبقة علي 
س وةدددذا مدددا ةدددو واضدددا وجلدددي فدددي نصدددوص مدددن قدددانون العقوبددداتمكدددرر  435ال انيدددة مدددن المدددادة 

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.  03-09القانون رقم 
حيث تطبق عل  االشخاص المعنو ة عقوبة الغرامات الماليةس حس  الكيريددات المنصددوص 

 س مددع مراعددات مددا1مددن ق.ع. عنددد االقتضدداء 2مكددرر 18مكرر وفددي المددادة  18عليها في المادة 
 حس  الحالة.  03-09نصوص القانون رقم 

علدد  اندد   03مكددرر مددن ق.ع. فددي فقرتهددا  435تددنص المددادة  العقوبةةات التكميليةةة: – 2
"...و تعدددرض أيضدددا إلددد  واحددددة أو اك دددر مدددن العقوبدددات التكميليدددة المنصدددوص عليهدددا فدددي المدددادة 

التكميليددددة  مكدددرر مددددن ق.ع. نجدددد انهدددا حددددددت العقوبدددات 18مكدددرر"س وبدددالرجوع إلدددد  المدددادة 18
 للشخص المعنوص كاألتي:  

 حل الشخص المعنوصس -
   سنواتس5غلق المؤسسة او فرع من فروعها لمدة ال تتجاوز  مس ا -
   سنواتس  5اإلقصاء من الصرقات العمومية لمدة ال تتجاوز  مس ا -
بشددددكل مباشددددر أو غيددددر  المنددددع مددددن مزاولددددة نشدددداط او عدددددة انشددددطة مهنيددددة أو إجتماعيددددة -

   سنواتس  5مباشرس نهائيا او لمدة ال تتجاوز  مس ا

 

 مكرر من قانون العقوبات. 435من المادة  02أنظر الرقرة  - 1
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 مصادرة الشيء الذص إستعمل في إرتكاة الجر مة أو نتج عنهاس   -
 نشر وتعليق حكم اإلدانةس -
  سددنواتس وتنصدد  الحراسددة 5الوضددع تحددت الحراسددة القضددائية لمدددة ال تتجدداوز  مددس ا -

 الجر مة أو الذص إرتكبت الجر مة بمناسبت .  عل  ممارسة النشاط الذص أدي إل  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ـ مـاتـخـ ال



 الـخـاتـمـة 
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من   ل الدراسة التي قمنا بها حول موضوع الحماية الجنائية للمسددتهلك فددي ظددل التشددر ع 
الجزائرص نستنتج أن ةنا  العديد من التشر عات التي سع  المشرع الجزائرص إل  وضددعها لتددوفير 

التدددي قدددد يتعدددرض لهدددا فدددي السدددوق فدددي ظدددل تددددفق  االنتهاكددداتحمايدددة أكبدددر للمسدددتهلك فدددي ظدددل 
والسدددلع المغشوشدددة والمقلددددةس والتدددي أحياندددا يجهدددل حتددد  مصددددرةا مدددع ك دددرة  بيدددةاألجن المنتوجدددات 

الت عبدداتس فدددن تددد ل المشددرع كددان موفقددا مددن  دد ل سددن ترسددانة قانونيددة لحمايددة المسددتهلك إزاء 
 يورة من يور الجرائم الماسة ب . أص

زائددرص حيددث كانددت عمليددة البحددث فددي مدددي حدددود الحمايددة الجزائيددة التددي أقرةددا المشددرع الج 
تقتضددي الدراسددة التحليليدددة للقواعددد المتعلقدددة بجددرائم الغددش والتددددليس علدد  ضدددوء القددانون المتعلدددق 

 وقانون العقوبات.  2009فبراير   25المؤرخ في   09/03بحماية المستهلك القانون رقم 
سما تحليل ةات  القواعدس التمييز بين  ائرتين من القواعدس  ائرة القواعد الموضوعية التددي 

الحقوقس و ائرة القواعد اإلجرائية التي ترسم  ر ق حماية ةذ  الحقوقس أو أنهددا تكرددل عقدداة   تقر
 ساس بها.المعتدص عليهاس والتعو   عند الم

المسدددداس بصددددحة وسدددد مة  حيددددث جددددرم المشددددرع الجزائددددرص كددددل األفعددددال التددددي مددددن شددددأنها
الحددق فيهددا بمعاقبددة  وإحقدداقالتددي تسددهل حمايددة المسددتهلك منهددا سطر كددل اإلجددراءات المستهلكس و 

 الجاني وتعو   المجني عليها وةو المستهلك في ةذ  الحالة.
كمدددا أن المشدددرع وفدددي سدددياق متصدددل بهدددذ  الحمايدددة ندددص علددد  مدددواد إجرائيدددة تكردددل حمايدددة  

الحقوق الموضوعيةس فأول ما يلرت االنتبا  فددي قددانون حمايددة المسددتهلك وقمددع الغددشس أن المشددرع 
معاينة الجرائم وإشرا  ةي ات ك يددرة حريددا مندد  علدد  كشددف الجددرائمس لكددن   تبن  أسلوة واسع في

ما ي حو فددي أرض الواقددع أن رغددم التددد ل المتشددع  لر ددات مختلرددةس فدددن الك يددر مددن المخالرددات 
ترلت من الرقابةس ذلك ألن نظددام الرقابددة أيددبا نظددام مناسددباتيس ال يمددارس إال علدد  إيددر حددواد  

 وسائل اإلع م المختلرة.قابية عن  ر ق  الر   األجهزةتصل إل  علم 
إال أن  ورغم القواعد الموضددوعية واإلجرائيددة التددي سددنها المشددرع الجزائددرصس فدددن فعاليتهددا فددي 

 ةذ  النصوص عل  نقائص ك يرة وعلي  نقترح ما يلي:    النطواءحماية المستهلك تبق  قايرة 
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وسددائل الماديددة المتطددورة لتددتمكن مددن تدددعيم أجهددزة الرقابددة بالكردداءات البشددر ة ال زمددة وال -
 القيام بواج  مراقبة مدي تقيد الجهات المنتجة بالموايرات والمقاييس المطلوبة.

تشددديد إجددراءات مراقبددة مختلددف المددواد والسددلع المسددتوردة علدد  مسددتوي النقدداط الحدوديددة  -
 ة.من   ل تدعيمها بمخابر المراقبة المعتمدة والمجهزة بكل المعدات الضرور  

ورة كيدددددل بمختلدددددف أنواعهدددددا وأحجامهدددددا وضدددددر تك يدددددف عمليدددددات مراقبدددددة اجهدددددزة الدددددوزن وال -
 ضددوعها للمراقبددة والرحددص مددن  ددرف فددرق مراقبددة الجددودة وقمددع الغددش علدد  مسددتوي المدددير ات 

 الوالئية.
توفير حماية أكبر ألعوان الرقابة من   ل تشديد العقوبات ضددد األشددخاص التددي تعيددق   -

 ن الرقابة.وتعرقل عمل اعوا
تعز ز دور مدير ات التجارة وتدعيمها باإلمكانيددات الماديددة والمعنيددة التددي تسددهل عمليددات   -

 ضبا المخلين بالنظام العام لألسواق والمح ت التجار ة.
نشر يقافة اإلسته   لدي المستهلكين من   ل النشرات واأليام الدراسية التي تز د مددن   -

 يتعرضون لها وكيرية ضمان حقوقهم والمطالبة بها.وعيهم حول األ طاء التي قد 
و  يددة القدددول أن الحمايددة الجنائيدددة للمسددتهلك بدددالرغم مددن جدددل التشددر عات التدددي وضدددعها 
المشرع الجزائرص وسعي  إل  تطبيقها عل  أرض الواقعس إال أن  لددو يوفددق إلدد  حددد كبيددر فددي الحددد 

عديددد مددن العوامددل واألسددباة والمتم لددة فددي مددن الجددرائم التددي تمددس بالمسددتهلكين وةددذا راجددع إلدد  ال
نقددص الددوعي لدددي المسددتهلك والتددد ل وعدددم التطبيددق الرعلددي للعقوبددات ممددا يتددر  منافددذ ويغددرات 

 قانونية يرر منها الجاني من العقاة.
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I. :المصا ر 
 القرآن الكريم. – 1
يدددحيا مسدددلمس ط. االولددد  منقحدددة  أبددد  الحسدددين مسدددلم بدددن الحجددداق القشددديري النيسدددابورصس - 2

 .  2014ومشكولةس شركة القدس للنشر والتز عس القاةرةس مصرس 
II. :المراجع 

 باللغة العربيةأوال: المراجع  
 النصوص التشريعية والتن يمية: - 1
 القوانين: –أ 
المتعلق بالقواعد العامة لحماية المسددتهلكس المددؤرخ فددي أول رجدد  عددام  02-89القانون رقم  –  1

رجدد   02س الصددادرة فددي 06مس ق.ر.ق.ق.س العدددد 1989فبرايددر سددنة  07ه الموافددق لددد 1409
 م.1989ة  فبراير سن   08ه الموافق لد 1409عام 

 5المحددددد للقواعدددد المطبقدددة علددد  الممارسدددات التجار دددةس المدددؤرخ فدددي  02-04القدددانون رقدددم  – 2
س 41مس ق.ر.ق.ق.س العدددددد 2004يونيددددو سددددنة  23ه الموافددددق لددددد 1425عددددام  جمددددادي االولدددد 
 م.2004يونيو سنة    27ه الموافق لد 1425جمادي االول  عام  09الصادرة بتار خ 

جمددددادي األولدددد  عددددام  05المتعلددددق بددددالتعلق بددددالتقييسس المددددؤرخ فددددي  04-04القددددانون رقددددم  – 3
جمددادي  09س الصادرة بتار خ 41س العدد س ق.ر.ق.ق.2004يونيو سنة    23الموافق لد    ه1425

 .م2004يونيو سنة   27الموافق لد   ه1425األول  عام 
يددرر عددام  29المتعلددق بحمايددة المسددتهلك و قمددع الغددشس المددؤرخ فددي  03-09القددانون رقددم  - 4

ربيددع  11س الصددادرة بتددار خ 15مس ق.ر.ق.ق.س العدد 2009فبراير سنة    25ه الموافق لد  1430
 م.2009مارس سنة    08ه الموافق لد 1430االول عام 
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 األوامر: -ب  
س 1966يونيددو سددنة  08الموافق لددد  1386عام يرر  18المؤرخ في   156-66األمر رقم    –  1

 1386يددددرر عددددام  21س الصددددادرة بتددددار خ 49 العقوبدددداتس ق.ر.ق.ق.س العدددددد المتضددددمن قددددانون 
 س المعدل و المتمم.1966يونيو سنة   11الموافق لد 

س 2015يوليددو سددنة  23الموافددق لددد  1436شددوال عددام  07المددؤرخ فددي  02-15األمددر رقددم  - 2
يونيددو سددنة  08الموافددق لددد  1386يددرر عددام   18المؤرخ فددي    155-66األمر رقم  يعدل و يتمم  

شددوال  07س الصددادرة بتددار خ 40ق.ر.ق.ق. العدد ون اإلجراءات الجزائيةس س المتضمن قان 1966
 .2015يوليو سنة   23الموافق لد   1436عام 
 المراسيم التن ي ية: –ج 
رجدد   03المتعلق برقابة الجددودة و قمددع الغددشس المددؤرخ فددي  39-90المرسوم التنريذص رقم   –  1

 04س الصددادرة بتددار خ 05.ق.س العدددد مس ق.ر.ق1990يندداير سددنة  30ه الموافددق لددد 1410عددام 
مس المعدددددل و المددددتمم بموجدددد  المرسددددوم 1990يندددداير سددددنة  31ه الموافددددق لددددد 1410رجدددد  عددددام 

أكتدددددوبر سدددددنة  16ه الموافدددددق لدددددد 1422رجددددد  عدددددام  28المدددددؤرخ فدددددي  315-01التنريدددددذص رقدددددم 
 21ه الموافددددق لددددد 1422شددددعبان عددددام  04س الصددددادرة بتددددار خ 61مس ق.ر.ق.ق.س العدددددد 2001

 .م2001كتوبر سنة  أ
 25المتعلددق بضددما المنتوجددات و الخدددماتس المددؤرخ فددي  266-90المرسددوم التنريددذص رقددم  – 2

س الصادرة بتددار خ 40س ق.ر.ق.ق.س العدد م1990سبتمبر سن   15المافق لد    ه1411يرر عام  
 .1246س ص.  م1990سبتمبر سنة   19الوافق لد   ه1411يرر عام   29

 06الموافدددق لدددد  1426ذص القعددددة عدددام  04المدددؤرخ فدددي  05/464المرسدددوم التنريدددذص رقدددم  – 3
ذص القعدددة  09 س يادرة في80المتعلق بالتقييس وسير س ق.ر.ق.ق. عدد س  2005ديسمبر سنة  

 .2005ديسمبر    11 الموافق لد   1426عام 
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 02س الموافددق لددد 1433ذص القعدددة عددام  16المددؤرخ فددي  355-12المرسددوم التنريددذص رقددم  - 4
ق.ر.ق.  المحدد لتكو ن المجلس الو ني لحماية المسددتهلكين وإ تصايددات . 2012أكتوبر سنة  

 .2012أكتوبر سنة   11الموافق لد   1433ذو القعدة عام  25س الصادرة بتار خ 56 العدد
 المؤل ات ال قهية:   – 2
 الكتب العامة:   –أ 
س دار ةومددة للطباعددة والنشددر 16عةس الددوجيز فددي القددانون الجزائددي العددامس ط. ي أحسددن بوسددق - 1

 .2017والتوز عس الجزائرس  
س د.طس دار  -القسدددم العدددام  –قدددانون العقوبدددات الجزائدددرص سدددعيد بدددوعليس دنيدددا رشددديدس شدددرح  - 2

 .2015بلقيس للنشرس الدار البيضاءس الجزائرس  
عبد ع أوةايبةس شرح قددانون العقوبددات الجزائددرص القسددم العددامس د.ط.س دار ةومددة للطباعددة و   -  3

 .2009و التوز عس الجزائرس  النشر 
س  بعدددة -القددوانين القديمددةس القددوانين الجزائر ددة  –مددر م عمددارةس المددد ل إلدد  تددار خ القددانون  - 4

 .2014التوز عس دار البيضاءس الجزائرس  و س دار بلقيس للنشر 2014سنة  
 الكتب المتخصصة:   –ب  
يدددروت عبدددد الحميددددس األضدددرار الناشددد ة عدددن الغدددذاء الراسدددد والملدددو  وسدددائل الحمايدددة منهدددا  - 1

 .2007جديدةس اإلسكندر ةس  والتعو   عنهاس د.ط.س دار الجامعة ال
 س حماية المستهلكين فددي إقتصدداد السددوقس الطبعددة ال انيددةس دار الشددروق للنشددرعيشر   لطر  -  2

 .1994والتوز عس القاةرةس 
عل  بولحية بن بو ميسس القواعددد العامددة لحمايددة المسددتهلك و المسددؤولية المترتبددة عنهددا فددي   -  3

 .2000و التوز عس الجزائرس باعة و النشر  التشر ع الجزائرصس د.ط.س دار الهدي للط
كاسددددددر نايددددددر النصددددددورس سددددددلو  المسددددددتهلك مددددددد ل اإلعدددددد نس عمددددددانس مكتبددددددة الحامددددددد  - 4

 .2006للنشروالتوز عس  
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س تطور حركة حماية المستهلكس مجلة العلوم القانونية و اإلدار ةس عدد  دداص محمد بودالي  -  5
 يادر عن كلية الحقوق بجامعة جي لددي ليددابس سدديدص بلعبدداسس مكتبددة الرشدداد للطباعددة و النشددر

 .2005والتوز عس الجزائرس  
بيددةس محمددد بددوداليس شددرح جددرائم الغددش فددي بيددع السددلع و التدددليس فددي المددواد الغذائيددة و الط - 6

 .2006الجامعيةس الجزائرس    د.ط.س ديوان المطبوعات
والنشددرس  محمد حز اس مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائرصس دار ةومددة للطباعددة  -  7

 .2007الجزائرس  
محمدددد عبدددد الشدددافي إسدددماعيلس اإلع ندددات التجار دددة الخادعدددة ومددددي الحمايدددة التدددي يكرلهدددا  - 8

 س د.س.ن.س دار النهضة العربيةس مصر1999س الطبعة األول س  المشرع الجنائي للمستهلك
 المطبوعات الجامعية: – 3

ةدددددديس محاضدددددرات فدددددي مقيددددداس سدددددلو  المسدددددتهلكس مطبوعدددددة جامعيدددددةس كليدددددة العلدددددوم  حرصدددددي
 .س بدون تار خ المناقشة3ر اإلقتصادية و التجار ة وعلوم التسييرس جامعة الجزائ 

 الرسائل و الم يرات: – 3
 رسائل الديتورال: -أ

فا مددددة بحددددرصس الحمايددددة الجنائيددددة للمسددددتهلكس رسددددالة مقدمددددة لنيددددل درجددددة الدددددكتورا  فددددي القددددانون 
الخدددددداصس كليددددددة الحقددددددوق و العلددددددوم السياسدددددديةس جامعددددددة أبددددددو بكددددددر بلقايدددددددس تلمسددددددانس الجزائددددددرس 

2012/2013. 
 م يرات الماجستير: –ب  
الياقوتس عقد البيع وحماية المستهلك في التشر ع الجزائرصس بحث مقدم لنيددل شددهادة   جرعود  -  1

ماجستيرس فرع العقود والمسؤوليةس كلية الحقوق والعلوم الغدار ةس جامعة ملود معمرص تيددزص وزوس 
2006. 
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نددة رامي زكر ا رمزص مرتج س الحماية الجزائية للمستهلك في التشر ع الرلسددطيني دراسددة مقار   -  2
بالشدددر عة اإلسددد ميةس مدددذكرة مقدمدددة للحصدددول علددد  درجدددة الماجسدددتير فدددي القدددانون العدددامس كليدددة 

 .2017الشر عة و القانونس الجامعة اإلس ميةس غزةس فلسطينس  
حمايةةا مسمهةة في  لةةل نةةس مسمحالهةةا مس ةةرج  نةة شرج ة ةةرج سح ةةس  ةةفادج   زوبيددر أرزقدديس - 3

 .2011/2012ة زي وزو  سحا   مسماجه  ر لل مسقانون  جانعا نيود نعمري

عائشددةس ع قددة قددانون حمايددة المسددتهلك بقددانون المنافسددةس مددذكرة مقدمددة لنيددل شددهادة  مددزارص  - 4
 .2013-2012الماجستيرس كلية الحقوق والعلوم السياسيةس جامعة وةرانس 

 م يرات الماستر: –ج 
بورجاح حميدةس  راش رزةس مطابقددة المنتددوق للمقدداييس و حمايددة المسددتهلكس مددذكرة مقدمددة لنيددل   -  1

استر في الحقوقس تخصص قانون عام لألعمالس كلية الحقوق و العلوم السياسيةس جامعددة شهادة الم
 .2017/2018عبد الرحمان ميرةس بجايةس الجزائرس 

حليمة بن شاعةس الحماية الجزائية للمسددتهلك فددي التشددر ع الجزائددرصس مددذكرة مقدمددة لنيددل شددهادة   -  2
العلدددوم السياسددديةس جامعدددة  كليدددة الحقدددوق و  القدددانون العدددام لألعمدددالس الحقدددوق تخصدددص الماسدددتر فدددي

 .2012/2013قايدص مرباحس ورقلةس الجزائرس 
س مددذكرة تخددرق 03-09 ددارفي أمددالس التددزام المنددتج بمطابقددة المنتوجددات فددي ظددل القددانون رقددم  - 3

لنيدددل شدددهادة الماسدددتر فدددي القدددانونس تخصدددص عقدددود و مسدددؤوليةس كليدددة الحقدددوق و العلدددوم السياسددديةس 
 .2012/2013محند أولحاقس البو رةس الجزائرس جامعة آكلي  

علدددي يددداحيس الحمايدددة الجزائيدددة للمسدددتهلك فدددي التشدددر ع الجزائدددرصس مدددذكرة تكميليدددة لنيدددل شدددهادة  - 4
الماسدددتر فدددي الحقدددوقس تخصدددص قدددانون جندددائي لألعمدددالس جامعدددة العربدددي بدددن مهيددددصس او البدددواقيس 

 .2016-2015الجزائرس  
س قمددع الغددش فددي إ ددار قددانون حمايددة المسددتهلكس مددذكرة مقدمددة لنيددل شددهادة الماسددتر مر م شبيا  -  5

 .2014/2015في الحقوقس تخصص قانون األعمالس جامعة العربي بن مهيدصس أم البواقيس 
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ةشدددماوص وةيبدددةس حمدددودة نجدددويس الحمايدددة القانونيدددة للمسدددتهلك مدددن الشدددروط التعسدددريةس مدددذكرة  - 6
فدددي القدددانون الخددداصس كليدددة الحقدددوق و العلدددوم السياسددديةس جامعدددة عبدددد  مقدمدددة لنيدددل شدددهادة الماسدددتر

 .2012/2013الرحمان ميرةس بجايةس الجزائرس  

 المجلت العلمية: – 4
أحمد بولمكاحلس الحماية الجنائية اإلجرائية للمستهلك في ظل التشددر ع الجزائددرصس مجلددة المعيددارس 

 .2019س سنة 23س المجلد 48العدد 
 الملتقيات واالياذ الدراسية: – 5
كددر م قددشس دور السددلطات العموميددة فددي حمايددة القدددرة الشددرائية للمسددتهلكس مجموعددة أعمددال  - 1

الملتقدد  الددو ني حددول حمايددة المسددتهلك فددي ظددل االنرتدداح اإلقتصددادصس المركددز الجددامعي الددوادصس 
 .2008أفر ل   14-13أيام 

رهومان متباينانس ملتقدد  و نددي حددول حمايددة المسددتهلك ليندة عبد عس المستهلك و المهني م  -  2
س معهددددد العلددددوم القانونيددددة 2008أفر ددددل  14و  13فددددي ظددددل اإلنرتدددداح اإلقتصددددادصس المنعقددددد فددددي 
 .2008واإلدار ةس المركز الجامعي بالوادصس الجزائرس 

 مواقع االنترنت:   – 6
س فددي www.economy.gov.ib التجددارةساية المسددتهلكس و زارة اإلقتصدداد و دليل قانون حم  -  1

 .18:45عل  الساعة   13/04/2020
نددوال مجدددونس  البددة دكتددورا  التسددجيل ال الددث تخصددص : القددانون الجنددائي لألعمددال بكليددة  - 2

الحقددوق والعلددوم السياسددية بجامعددة أبددو بكددر بلقايددد تلمسددانس حمايددة المسددتهلك جنائيددا مددن جر مددة 
الخددددددددددداع فددددددددددي عمليددددددددددة تسددددددددددو ق المددددددددددواد الغذائيددددددددددةس مقددددددددددال منشددددددددددور بددددددددددالموقع اإللكترونددددددددددي : 

-dafatir/3157-2016-15-ouargla.dz/index.php/numero-https://revues.univ

 .15:55س عل  الساعة 2020-05-15س  40-56-10-21-09-2016
 
 

http://www.economy.gov.ib/
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-15-2016-dafatir/3157-2016-09-21-10-56-40
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-15-2016-dafatir/3157-2016-09-21-10-56-40
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 الماستر  مةةلخص م يرة
بهدددا المسدددتهلك ضدددمن قدددانون  موضدددوع الحمايدددة الجزائيدددة التدددي حظدددي يتنددداول ةدددذا البحدددث
س حيدددث يسدددلا الضدددوء علددد  األحكدددام التدددي اسدددتهدفت حمايدددة 03-09العقوبدددات والقدددانون رقدددم 

المسدددتهلك مدددن جدددرائم الغدددش والتددددليس التدددي أيدددبحت تهددددد مصدددالح  الماديدددة والمعنو دددة ممدددا 
 يستلزم مكافحتها والتصدص ل .

ة الموضددوعية للمسددتهلك مددن يتكون ةذا البحث من فصلين رئيسدديين األول يتندداول الحمايدد 
جددرائم الغددش والتدددليسس وال دداني يريددد الحمايددة اإلجرائيددة للمسددتهلك مددن  دد ل المهددام المنو ددة 
باألعوان المكلرون بمعاينة الجرائم الواقعة عل  المستهلك باإلضددافة إلدد  دور القضدداء فددي قمددع 

 الجرائم.
مجلس الددددو ني لحمايددددة كمددددا قددددام المشددددرع بدسددددتحدا  أجهددددزة لمكافحددددة ةددددذ  الجددددرائم كددددال

المسددتهلك وجمعيددات حمايددة المسددتهلك ومددا تلعبدد  مددن دور فددي حمايددة جمهددور المسددتهلكين مددن 
 مساعدة في سبيل الحصول عل  حقوقهم في إ ار القوانين السار ة.  

 الكلمات الم تاحية:
 / جرائم الغش والتدليس. 3/ الحماية الجزائية. 2/ المستهلك. 1

 /الحماية اإلجرائية. 6الموضوعية.  / الحماية5/ الخداع. 4
 

 

Abstract of The master thesis 

This subject tackles the question of penal protection that the 

consumer should enjoy within the penal codes and tha low 

N°09/03, it shed light on the decrees whose goal is to protect the 

consumer that need to be stopped and fought. 

This is made of two chapers, the first one talks about the 

objective protection of the consumer against falsification and 



 

  

fraud. The second tackles the procedural protection for the 

consumer though the agent’s roles whose responsibility is to 

inspect the crimes against the consumer as well as the judicial role 

in fighting it. 

The legislator has also set up some tools goal is to fight these 

crimes like The National Office for the Protection of The 

Consumer and the associations withis the same fields and their 

primordial support in protecting the consumer in order to keep 

their rights within the context of law. 

keywords: 

1/ consumer. 2/ penal protection. 3/Crimes falsification and 

fraud. 

4/ objective protection. 5/procedural protection. 
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