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 "بن يوسف بن خدة"جامعة اجلزائر 
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 مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف احلقوق
  )                                        قانون األعمال: فرع(      

  عجايب عماد                        : من إعداد الطالب -            
  بن عزي خلضر: رحتت إشراف الدكتو -            

 
  :جلنة املناقشة        

 رئيسا......................... موالك خبتة: د/أ- 1
 مقررا..................... بن عزي خلضر: د/أ - 2
  عضوا.................. الكرميجواهرة عبد : أ - 3

  
  
  

السنة اجلامعية      2009/2008  

كدور أجهزة الرقابة يف محاية املستهل  
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  بسم اهللا الرحمان الرحيم         

إين رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابا يف يومه، إال وقال يف غده لو غري هذا لكـان  "      

أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكـان  

  ".أمجل، وهذا من أعظم العرب، وهو دليل على استيالء النقص على مجلة البشر

  

 "العماد األصفهاين"                                                                              
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  بسم اهللا الرحمان الرحيم

  حديث شريف) من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا(

  
  

مع آخر اللمسات هلذا البحث كان لزاما علينا أن نتوجه باحلمد للموىل عز وجل الذي 

  .منا وال قوةوفقنا إلمتام هذا العمل من غري حول 

الذي مل يبخل علينا  لألستاذ الدكتور املؤطر خلضر بن عزيكما نتقدم بالشكر اجلزيل 

  .بتوجيهاته القيمة رغم انشغاالته املكثفة جعله اهللا ذخرا لطلبة العلم

كما نشكر من ساعدنا يف إجناز هذا العمل من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة  أو دعاء 

  ﴾ ن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطانوحده وإإن أصبنا فمن اهللا  ﴿

  وهللا احلمد والشكر أوال وأخريا
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  أهدي هذا البحث
  إلى أمي، إلى أمي، إلى أمي

  إلى روح والدي الطاهرة رحمه اهللا
  إلى جميع األهل واألقارب واألصدقاء

  األطوار  مرإلى أساتذتي على 
الشاسع من أرض إلى جميع طالب العلم والمعرفة في هذا القطر 

  الوطن
                                                

  
  
  

                                                                                             
  
  

  عماد عجابي                                                                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           
  



5 
 

 :مقدمة

يعترب السوق مكان التقاء العرض والطلب للمنتجات والسلع واخلدمات، وال خيفى بالتأكيـد       

أمهيته يف تلبية رغبات املستهلكني وما حيققه هلم من أسباب املتعة والرفاهية القتناء ما حيتاجونه من 

  .     سلع وخدمات

تأثري يف احلياة اليومية ألفـراد اجملتمـع    ملا له من االقتصاديةلالستهالك دورا أساسيا يف احلياة      

اليت يرمي الفرد من خالهلا إىل إشباع حاجاته  االقتصاديةإمنا هي تلك العملية  االستهالكيةفالعملية 

    1.اليومية والوقتية دون أن تتخللها نية حتقيق الربح

لتـايل  وتكنولوجيا وباإن التقدم اهلائل الذي يشهده العصر الذي نعيشه، وما حتقق من إنتاج      

األسـواق بأشـكال    ازدحامأدى إىل  واالستهالكوالتوزيع  أساليب متطورة على صعيد اإلنتاج

األمر الذي أوجـد  ، عديدة ومتنوعة من املبتكرات اليت مل تكن معروفة من قبل من سلع وخدمات

الزبـائن للسـلعة        نوعا من املنافسة بني منتجي الصنف الواحد يف حماولة كسب أكرب عدد مـن  

  .كما أن املستهلك قد يثق يف هذه السلع بالنظر إىل ما حتمله من عالمة جتارية

ندير جهاز التليفزيون، أو نصغي إىل املذياع لنرى  يكفي يف وقتنا احلاضر أن نفتح صحيفة، أو    

ائق السـلع  كم أن األشياء جاهزة وبسيطة مما جعل املستهلك ينصرف عن التفصيالت الفنية ودق

  2.املعروضة

                                                   
  .23و 22ص.ص ،2007عبد املنعم موسى إبراهيم، محاية املستهلك، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل  1
 .21، ص199حسن عبد الباسط مجيعي، محاية املستهلك، دار النهضة العربية، القاهرة،  2
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خدمي وتكنولـوجي  ، لكن هذه اإلجيابيات الناجتة عن التقدم الصناعي واإلنتاجي من سلعي     

والذي بدوره أفرز سلبيات عديدة على أساليب البيع و توزيع املنتجات، مما زاد من حجم املخاطر 

لح واألنسب من هذا السـيل  على األصوبالتايل فقدان التركيز للتعرف  اليت يتعرض هلا املستهلك،

املعرفة الكافية لديه لتمييز  اجلارف من السلع واخلدمات، والذي يزيد األمر صعوبة فقدان اخلربة أو

فسرعان ما ندرك السر من شكوى املسـتهلك   .سلعة عن أخرى، ومعرفة مدى جودهتا وفائدهتا

  . الدائمة من هذه السلع واخلدمات

عل املنتوجات تفقد تدرجييا طبيعتها، فقد حتدث نوعني من األضرار هذا التطور التكنولوجي ج     

بسبب ما يعتريها من عيوب األضرار التجارية، واألضرار اليت تصيب املستهلك يف جسده أو ماله 

  .بل ألقتىن غريها اقتنائهاحبيث لو كان يعلم بعدم توافر الصفات اجلوهرية فيها ملا أقبل على 

  املرجـوة منـها    املنتجات واخلدمات ما يضمن حتقيق الغاية املشروعة أوويتعني أن يتوفر يف    

العادي لتلـك السـلع    االستعمالبصحتهم عند  وعدم إحلاق ضرر باملصاحل املادية لألشخاص أو

  1.فاملستهلك له احلق يف الصحة والسالمة .واخلدمات

يتطابق وتوقع املستهلك ولكـن  إن اإلنتاج الذي ميثل خطرا على صحة املستهلك هو إنتاج ال     

إذ أن قيمـة   ،القواعد اليت شرعت من أجل املالئمة ال تكفي إذا تعرض جسد الشخص للخطـر 

فالضـرر يسـتلزم    .الصحة وسالمة اجلسد ال ميكن وضعها يف كفة واحدة مع املصاحل اإلقتصادية

  2.وجود قواعد صارمة

                                                   
 "الرعاية الصحية حق للمواطنني"  1996من دستور  54تنص املادة  1
2 .1,  P 201990 Calais Auloy, Droit de la consommation , Dalloz , Paris, 



7 
 

ولذلك محاية املستهلك ورعايته أصبحت تأيت يف مقدمة الواجبات األساسية للدولة املعاصـرة     

إحساس عميق للمجتمع اجلزائـري باحلاجـة   فهناك  وعلى هذا األساس مبختلف أجهزهتا املعنية،

، وظهور مالمـح جديـدة تسـتوجب أن    1قتصاديةعلى اإلصالحات اال انفتاحاملاسة إىل وجود 

األمر الذي أدى إىل ، على املستويني احمللي والدويل االستهالكعد اليت يفرضها سوق تنسجم والقوا

       فـالكثري مـن احملتـرفني     .تزايد فرص املخاطر اليت هتدد املستهلكني يف أرواحهم وأمواهلم وأمنهم

طرق غري شـرعية لتحقيـق    انتهاجيهمهم سوى تصريف منتجاهتم، مما دفع البعض منهم إىل ال 

األرباح من خالل تقدمي منتجات ضارة دون املباالة بنتائجها وحىت مراعاة القواعـد األخالقيـة   

  .والقانونية

عملت اجلزائر على وضع ترسانة هائلـة مـن   . لتفادي اإلضرار باملستهلك ومحاية له استجابة   

ان محاية املستهلك من املخـاطر الـيت   النصوص القانونية والتنظيمية قصد توفري إطار مالئم لضم

والسعي لتوفري محاية فعالـة   باالستهالكأكثر فأكثر  االهتمامتواجهه، فعمد املشرع اجلزائري إىل 

للمستهلك، فأوجد بذلك وسائل خاصة يضمن له هبا احلصول على منتوجات وخـدمات تلـيب   

 لالسـتهالك أوقابليتها  الستعماللفأنشأ أجهزة تراقب مدى سالمتها وتأهيلها . رغباته املشروعة

  2.ومدى مطابقتها للمقاييس املعتمدة واملواصفات القانونية والتنظيمية

                                                   
 ".حرية التجارة والصناعة مضمونة و متارس يف إطار القانون"على أن1996من دستور  37تنص املادة 1
 02رقـم -37السياسـية، اجلـزء  موالك خبتة، احلماية اجلنائية للمستهلك يف التشريع اجلزائري، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصـادية و  2

 .54ص،1999
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املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك احلجر األسـاس هلـذه    89/02رقم  القانونيعترب      

ومن هنا  ،تنظيمية، وقد صدرت بعده عدة مراسيم تنفيذية توضح وتكمل قواعده بأحكام 1احلماية

محايـة   فما مدى الدور الذي متارسه أجهزة الرقابة يف إطـار  العملية هلذا املوضوع،تبدو األمهية 

ة كإجراء مسبق حلمايـة  هل تكفي الوقاي ماهي الطرق الناجعة للرقابة؟ :؟ ومنه التساؤلستهلكامل

                                                   حقة؟ أو جيب أن تقترن بإجراءات ردعية الاملستهلك 

فصـل  ( يف إطار محاية املستهلك لإلجابة على هذه اإلشكالية نتطرق بداية إىل الدور الوقائي    

 )مبحـث ثـان  ( اجلزاءات اإلدارية املقررة مث) مبحث أول(اإلدارية األجهزة  دور من خالل) أول

السـلطة   دورمن خـالل  ) فصل ثان( املستهلكيف إطار محاية للتوصل إىل دراسة الدور الردعي 

            .)مبحـث ثـان  (اإلطـار  هـذا  يف اجلنائيـة املقـررة   اجلـزاءات مث ) مبحـث أول ( القضائية

   

  

  

  

 

  
                                                   

غري أن احلكومة اجلزائرية حاليا صادقت على مشروع قانون حلماية املسـتهلك ومكافحـة    ،1989فرباير  08، بتاريخ  6عدداجلريدة الرمسية ال 1
ماي  14ليوم األربعاء  5320لعدد ا ، جريدة اخلرب،"احلكومة تصادق على قانون محاية املستهلك" كمال زايت مقال بعنوان: أنظر يف هذا ،الغش

جريدة اخلرب، العـدد  ، "أطنان من اللحوم الفاسدة  3متعامل متابع قضائيا وحجز  300" سليمة محادي، مقال بعنوان: وكذلك. 02، ص2008
 .07، ص2008ماي  20الثالثاء ، 2305
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  الفصل األول
  املستهلك ةإطار محاييف  الدور الوقائي

هـزة  أج، فقد بادر املشرع اجلزائري إىل إجيـاد  ر اجلمة اليت يتعرض هلا املستهلكنظرا لألضرا     

تنفيذ األنظمة و تطبيقتشرف على اليت وق املستهلكني، والدفاع عن حقمتخصصة يف جمال الرقابة و

  .احترامها لالقواعد وتكفو

يف املقام علق وتتملستهلك ودا ال يستهان هبا يف سبيل محاية اتبذل جه هذه األجهزة يف احلقيقة أن    

رفـع  املعيشي و االستقراريتطلبها  دماتمنتوجات وخعاونته يف احلصول على ما يلزمه من مب األول

        ة مبنـع عـرض املنتوجـات الفاسـدة     من شأهنا اإلضرار بسالمته اجلسدياليت  عواملالأو خطاراأل

املئـات  فسادها مبقدوره أن يقضي على حياة و مافالغش املرتكب يف مادة  .املغشوشة يف السوق أو

إذ أن احلكمة السائدة على ألسنة  ،1من األشخاص الذين يستهلكون تلك السلعة املغشوشة الفاسدة

  .)الوقاية خري من العالج(الناس مجيعهم 

ال يتأتى ذلك و 2إن أول ضرورة لضمان سالمة املستهلك هو معرفة خماطر املنتجات واخلدمات   

قصد حتقيـق  ما بني األجهزة املكلفة بوقاية املستهلك و تكاثف اجلهود  نسجامإطار من االإال يف 

  اليت هلا دور يف محاية املستهلك؟ هي األجهزةن م: ولكن السؤال الذي يطرح هنا .املصلحة العامة

                                                   
العـدد   -نية، جملة احلقوق، جملس النشر العلمي، السنة الثالثـة والعشـرون  نائل عبد الرمحان صاحل، احلماية اجلزائية للمستهلك يف القوانني األرد 1

  .13و12ص.ص،1992عبد احلميد الشواريب، جرائم الغش والتدليس، منشأة املعارف:وانظر يف هذا. 105، ص1999مارس  األول، الكويت،
  .189، ص  2002،األردنعللنشر والتوزي ةالدولية ودار الثقاف ةعامر قاسم أمحد القيسي، احلماية القانونية للمستهلك، الدار العلمي 2
 .ذلكينادي املنشغلني مبجال محاية املستهلك، بضرورة إنشاء جهاز موحد لرقابة املنتوجات، إلحكام الرقابة، وتفاديا لتعدد الصالحيات وآثار  3
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إرتئينا  لذلك ابه اإلجراءات اليت تتخذها،أحيانا تتشو، بتعدد جماالت الرقابة متعددة إن األجهزة    

ة ألجهزدور ابعد التعرض لوعليه  3 .محاية املستهلكيف دور هام  اليت هلا حصر دراستنا يف األجهزة

املبحـث  ( املقرر يف هذا اإلطـار  اجلزائياجلانب  بيانمن الواجب يكون  )املبحث األول(اإلدارية 

  ).الثاين

  املبحث األول
  دور األجهزة اإلدارية

اجملـال  ختالف بإ الصالحياتاملهام ومجلة من  اإلدارية الرقابة ألجهزة اجلزائري عاملشرأناط      

   :، ونظرا لتعدد جماالت الرقابة سنتطرق ألمهها على النحو التايلنشط فيهالذي ت

  املطلب األول
  ويف جمال التجميل والتنظيف البدين يف اجملال الغذائياحلماية 

مطابقتـها للمقـاييس    وأنشأ أجهزة تراقب مدى ،يف عدة نصوص هذا املوضوعنظم املشرع     

  :املعمول هبا كمايلي

  الفرع األول
  احلماية يف اجملال الغذائي

أوىل املشـرع  . هالغذائية ل دحفاظا على صحة املستهلك وخوفا من األضرار اليت تسببها املوا      

 23/02/1991املـؤرخ يف   91/51 املرسوم التنفيذي رقم اهتماما خاصا هبذا اجلانب وأصدر

وتتعلق هذه الشـروط  . 1املتعلق بالشروط الصحية املطلوبة عند عملية عرض األغذية لالستهالك

                                                   
 27/02/1991 ، بتاريخ09الرمسية العدد اجلريدة  1



11 
 

باملنتوجات الغذائية نفسها وباألمكنة اليت توضع فيها وباملستخدمني الذين يقومون بعملية التعبئـة  

  :راقبة كمايليمهمة املالرقابة  ملصاحلوقد أناط  2.والتحويل وغري ذلك

املستهلك له احلق يف وجود جهاز جيد للرقابـة والتفتـيش    : عوان املكلفون بالرقابةاأل -أوال

واالختبار يشمل كفاءات فنية علمية على مستوى عال إلجراء اختبارات مقارنة للسلع واخلدمات 

   :منهاوهذا ماجنده منصوص عليه يف عدة نصوص ، ) 01أنظر امللحق رقم ( 1ملنع الغش

ـ منه،  15املادة  بالرجوع إىل :89/02محاية املستهلك كلفون وفقا لقانون األعوان امل -1  د جن

للقيام بتحريات املراقبة، وكذلك معاينة خمالفات أحكام القـانون   أهنا تشري إىل األشخاص املؤهلني

  :وإثباهتا وهم

: قانون اإلجراءات اجلزائية وهـم من  15ضباط الشرطة القضائية املنصوص عليهم يف املادة  -   

رؤساء اجملالس الشعبية البلدية، ضباط الدرك الوطين، وحمافظو الشرطة، ضباط الشرطة، ذوو الرتب 

يف الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا يف سلك الدرك ثالث سنوات على األقل والذين مت تعيينهم 

طين بعد موافقة جلنة خاصة، مفتشو مبوجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الو

األمن الوطين الذين قضوا يف خدمتهم هبذه الصفة ثالث سنوات على األقل وعينوا مبوجب قـرار  

    عن وزير العدل ووزير الداخلية واجلماعات احمللية بعد موافقة جلنة خاصة، ضـباط   مشترك صادر

تعيينهم خصيصا مبوجب قرار مشـترك   ضباط الصف التابعني للمصاحل العسكرية لألمن الذين متو

  .بني وزير الدفاع الوطين ووزير العدل

                                                   
 .ومايليها 49املرجع، صموالك خبتة، نفس  2
ي، اجلوانب القانونية للغش التجاري، الندوة العلمية لظاهرة الغش والتقليد التجاري اليت تقام على هامش امللتقى الثاين لالحتاد شندسوسن سعيد  1

  .، بدون صفحة19/9/2000 -16العريب للمستهلك يف صنعاء خالل الفترة من 
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  .مفتشي األقسام واملراقبني العامني  -    

  . املراقبني التابعني ملصاحل مراقبة اجلودة وقمع الغش -    

يؤهل للقيام بالتحقيقـات  : 02-04كلفون وفقا لقانون املمارسات التجارية األعوان امل -2   

الذي  حيدد القواعد  2004يونيو  23املؤرخ يف  02-04أحكام القانون رقم  خمالفات ومعاينة

  :املوظفون اآليت ذكرهم1املطبقة على املمارسات التجارية

  ضباط وأعوان الشرطة القضائية املنصوص عليهم يف قانون اإلجراءات اجلزائية، -    

  بة التابعون لإلدارة املكلفة بالتجارة،املستخدمون املنتمون إىل األسالك اخلاصة باملراق -    

  ،اجلبائيةاألعوان املعنيون التابعون ملصاحل اإلدارة  -    

  .على األقل املعينون هلذا الغرض 14أعوان اإلدارة املكلفة بالتجارة املرتبون يف الصنف  -   

ـ األعوان امل -3   املتعلـق   2008يونيـو   25املـؤرخ يف   08/12م كلفون وفقا للقانون رق

على أنه عالوة على ضباط وأعوان الشـرطة القضـائية    ،همكرر من 49 نصت املادة: 2باملنافسة

املنصوص عليهم يف قانون اإلجراءات اجلزائية، يؤهل للقيام بالتحقيقات املتعلقة بتطبيق هذا األمـر  

  :ومعاينة خمالفة أحكامه

  التابعون لإلدارة الكلفة بالتجارة،املستخدمون املنتمون إىل األسالك اخلاصة باملراقبة  -

  األعوان املعنيون التابعون ملصاحل اإلدارة اجلبائية، -

  .املقرر العام واملقررون لدى جملس املنافسة -

                                                   
 .3، ص41، العدد 2004يونيو  27القانون، اجلريدة الرمسيةمن هذا  49وفقا لنص املادة  1
 11، ص36، العدد 2008يوليو  2اجلريدة الرمسية  ، 2003يوليو  19املؤرخ يف  03-03يعدل ويتمم األمر رقم  2
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وجتدر اإلشارة هنا إىل أن املبدأ العام خبصوص اختصاص التحري ومعاينة املخالفـات كـان        

قانون محاية املستهلك املذكور سابقا، إىل جانـب  يعود لضباط الشرطة القضائية، لكن مع صدور 

  .1هؤالء خول االختصاص املذكور ألعوان اإلدارة املختصة بالتحري ومعاينة املخالفات

املعروضة لالستهالك كوجود  املنتوجاتطالع على االواملخالفات عاينة مب األعوان يقوم هؤالء     

تقدميها يف شكل سيء، فيقوم األعوان بـاإلطالع أو اخنفاض يف نوعية اخلدمات أو  أجسام غريبة

وتتم املراقبة كذلك بالتدقيق واالستماع إىل األشخاص املسؤولني، وميكنهم القيـام   .2على الوثائق

 وبعـد   .بذلك يف أي وقت ويف أي مكان، وبإجراء عملية التفتيش واملراقبة يتم حترير حمضر بذلك

وبسماع املعين وحجز املنتوجات خيطر وكيل اجلمهورية باملوضوع و يتم تقدمي املخـالف   ذلك،

  .ال يتم الطعن فيها إال عن طريق الطعن بالتزويرهلاحجية قاطعة احملاضر هذه .أمامه رفقة احملجوزات

ية عليها من طرف جهات خمرب فحصها وإجراء حتليلب املخالفات إثبات غري أن األمر قد يتطلب    

أنظر امللحـق  ( ذ عينات منها بواسطة حمضر اقتطاع عينة واحدة أوعينات وذلك بعد أخ ،خمتصة

فحص خمربي بغرض التحليل امليكروبيولوجي والتأكد من مطابقـة املنتـوج    إلجراء، ) 02رقم 
                                                   

النظام العام قبل وقوعـه  الضبط القضائي، أوال من حيث اهلدف فاألول أسلوب وقائي يرمي إىل منع اإلخالل بهناك فرق بني الضبط اإلداري و 1
ـ   ائي بينما الثاين يهتم باإلجراءات املتخذة يف حالة وقوع اجلرمية، وثانيا من حيث السلطات فتخضع ممارسة الضبط القضائي ألعوان الضـبط القض

ية، أي رئيس الدولـة و الـوايل   الذين يعملون حتت السلطة الرئاسية للنائب العام ولوكيل اجلمهورية، أما الضبط اإلداري فتمارسه السلطات اإلدار
        ورئيس اجمللس الشعيب البلدي، ولكن رئيس اجمللس الشعيب البلدي، ويف بعض احلاالت الوايل، ميثالن يف نفس الوقـت سـلطتا الضـبط اإلداري    

ناصـر  أنظر يف هذا ).من قانون الوالية 96من قانون اإلجراءات اجلزائية واملادة  28و  15من قانون البلدية واملادتني  68املادة(و الضبط القضائي
  :وانظــر  فـي هذا كذلك .151و150ص.ص 2006لباد، الوجيز يف القانون اإلداري، نشر لباد، سطيف 

D.Filali,F.Fettat,A.Boucenda  -D.Filali,F.Fettat,A.Boucenda,Concurrence et protection du  

consommateur dans le domaine alimentaire en algerie, Revue algérienne des sciences 

juridiques économiques et politiques,                                                                     

,P65.1998Volume36-n1- 
، 1989فرباير  8املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك، اجلريدة الرمسية  1989فرباير  7املؤرخ يف  89/02من القانون رقم  18أنظر املادة  2

  .6العدد
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تطاع أخذ واملقصود باالق .إلجراء التحاليل الفيزيائية الكيميائية للمواصفات واملقاييس القانونية أو

، باستثناء حـاليت املـواد   ) 03أنظر امللحق رقم (  فتقتطع ثالث عينات جزء من املنتوج لتحليله

       أبعـاده  اع ثالث عينات بسـبب وزن املنتـوج،   السريعة التلف وحالة عدم إمكانية إجراء اقتط

متجانسة، ووضع وجيب أن تكون االقتطاعات . قيمته، فيتم أخذ عينة واحدة وترسل إىل املخرب أو

  .1والتالعب هبا وال يتم نزعها إال يف املخرب للفحصحالة الغش  بختم على كل عينة لتجن

    األعوان احملررون، وتبني هوية مرتكـب املخالفـة    تتضمن هذه احملاضر هوية وصفة العون أو   

  املفتشـني   املراقبة أوميكن ألعوان ويف هذه احلالة . 2األشخاص املعنيني بالتحقيقات ونشاطهم وأ

الثانية فتشمع ببطاقـة   ةمن أخذ عينة إىل املخرب بعد تشميعها ببطاقة ذات اللون األخضر، أما العين

 إىل غاية ظهور النتائج املخربية أخذ عينة ذات اللون األزرق وحتتفظ هبا مديرية اجلودة وقمع الغش

االستالم يف كل واحد من جزئي الومسـة   لهما وتدون رقم تستلم هذه املصلحة العينتني وتسجو

ويف احملضر، وحتول إحدامها إىل املخرب وحتتفظ بالثانية حلسن احملافظة على املنتوج املقتطع، غري أنه 

إذا كان ال بد من توفري شروط خاصة للمحافظة على العينة يتم حتويل العينتان للمخرب وتتخـذ  

  3.التدابري الالزمة حلسن احملافظة عليهما

                                                   
املعدل واملتمم  ،املتعلق برقابة اجلودة وقمع الغش 1990يناير  30املؤرخ يف  90/39 لتنفيذي رقممن املرسوم ا 17إىل 11، ومن9أنظر املواد  1

  61، العدد 2001أكتوبر  21، اجلريدة الرمسية 2001أكتوبر  16املؤرخ يف  01/315باملرسوم التنفيذي رقم 
 M. Kahloula Et G.Mekmcha,La :وانظر كذلك.245، ص2006أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، اجلزائر  2

protection du consommateur en droit algérien, Idara, Revue de l'ecole nationale 
d'administration, Volume5-n1-1995, p39.                                                                                      

املعدل و املـتمم باملرسـوم التنفيـذي رقـم           املتعلق برقابة اجلودة وقمع الغش ،  1990يناير  30املؤرخ يف  90/39املرسوم التنفيذي رقم  3
جنده خول للجهة القضائية املختصة  .2001أكتوبر  21الصادرة بتاريخ  61، اجلريدة الرمسية العدد  2001أكتوبر  16املؤرخ يف  315 -01

احتياطيا لدى املصلحة اليت سجلت العينات املقتطعة إىل اخلرباء طبقا للمـادة   ةج حتليل املخرب وهذا بتسليم العينة املستبقاإمكانية إعادة النظر يف نتائ
 .ج.إ.ق 150
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أما العينة الثالثة فتبقى حبوزة صاحب املنتوج مشمعة ببطاقة أخذ عينة ذات اللون األمحر وجيب    

 1عليها، وهذا ما يسمى بالسحب املؤقـت  ةعلى صاحب املنتوج أن يتخذ مجيع التدابري للمحافظ

  .وإذا رفض املعين ذلك جيب ذكر الرفض يف احملضر

ينة من األعوان، مث حتليلها بتحرير ورقة حتليل يذكر فيهـا  وأول مايقوم به املخرب هو تلقي الع   

، ونتائج التحريات فيما خيص املنتوج، مث يتم إرسال الورقة إىل املصلحة الـيت  2املناهج املستعملة

يوما ابتداء من تاريخ تسليم العينة من طـرف املخـرب    30قامت باقتطاع العينات خالل أجل 

املـذكور   90/39من املرسوم التنفيذي رقم  20و 19/2املادتني ( باستثناء حالة القوة القاهرة

ميكن أن تصحب عمليات املطابقة :" من قانون محاية املستهلك على أنه 18وتنص املادة  ،)سابقا

 حتليله وكـذا زيـارة األمـاكن    وبطلبات تقدمي وثائق أو وسائل أخرى لدراسة املنتوج املعين أ

   ".وضع املنتوج لالستهالكوالتجهيزات اليت تدخل يف مسار 

مراقبة ومعاينة املخالفات تتم طبقا لنفس  ، أشار إىل أن02-04القانون رقم  مع مالحظة أن    

من القانون  4/مكرر 49املادة (  ونصوصه التطبيقيةهذا القانون الشروط واألشكال اليت حددها 

  ).12-08رقم 

  

  

  
                                                   

  .املذكور سابقا 90/39من املرسوم التنفيذي رقم  18وفقا للمادة  1
، جيعل منهج البحث والتعرف على املواد املنشطة يف اللحم واملنتوجات اللحمية إجباريـا،  2006يوليو  8القرار املؤرخ يف  نذكر هبذا اخلصوص 2

عـن لسـترييا   ، جيعـل منـهج البحـث    2005 سـبتمرب  25املؤرخ يف  ، وكذا القرار59، العدد 2006سبتمرب  24اجلريدة الرمسية بتاريخ 
 .3، العدد 2006 يناير 18، اجلريدة الرمسية بتاريخت احلليب إجباريامونوسيتوجيناس يف احلليب ومنتجا
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  :التجارب والتحاليل النوعيةخمابر حتاليل النوعية وشبكة خمابر  -ثانيا 

          املرسـوم التنفيـذي    14حسـب املـادة    - املخـابر  هذه تصنف :خمابر حتاليل النوعية  -1

إىل ثـالث   -1خابر حتليل النوعيـة  مب املتعلق 1991املؤرخ يف األول من يونيو  192/ 91رقم 

  : اتفئ

يقـوم هبـا    واحملددة يف إطار الرقابة الذاتية الـيت املخابر اليت تعمل حلساهبا اخلاص، : الفئة األوىل

ال تنجز عمليات التحليل إال بالنسبة للخدمات اليت تقدمها هي ألشخاص الطبيعيني أو املعنويني وا

  .نفسها

  . خمابر تقدمي خدمات حلساب الغري بصفة أساسية: الفئة الثانية

ية على املـواد املنتجة النوع حتاليلبإجراء وم اليت تقو،معتمدة يف إطار قمع الغشخمابر : الفئة الثالثة

مجعيـات محايـة   طرف اجلهات املكلفة بالرقابـة أو   املستوردة إذا طلب منها ذلك منحمليا أو 

  2.املستهلكني

نوعية اخلدمات اليت ا للوسائل التقنية املستعملة وتأهيل املستخدمني ووختتلف الفئات الثالث تبع    

األساسي هو ترقية النوعية، وميكن هلذه املخابر أن تنظم إىل شبكة خمـابر   دورهاويقدمها املخرب، 

  .التجارب و حتليل النوعية

يف محايـة املسـتهلك، الكـائن    " الشرطة العلمية خمرب"ومن األمثلة العملية هلذه املخابر دور     

مهمة  ألمر هنا بأنويتعلق ا .هويني يف كل من وهران و قسنطينةباملدرسة العليا للشرطة بفرعيه اجل

                                                   
 .استثناءا يتم استبعاد خمابر التحاليل الطبية اليت ختضع ألحكام تنظيمية خاصة .1991يونيو  02، الصادرة بتاريخ 27العدد  اجلريدة الرمسية،  1
واملسؤولية املترتبة عنها يف التشريع اجلزائري، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عني علي بوحلية بن بومخيس، القواعد العامة حلماية املستهلك  2

 .76، ص 2000اجلزائر  -مليلة
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يتمثل يف الزيارات املفاجئة وأخذ عينات قصد حتليلـها  املراقبة حتمل هدفا مضاعفا هدف وقائي، 

أنظـر  (  يتمثل يف املعاينات اليت يأمر هبا القضاء أو تأمر هبا مصاحل األمـن  املخرب، وهدف منعي،ب

   1.) 04 امللحق رقم

أنشئت شبكة خمابر التجارب و حتاليل النوعية  :2النوعيةشبكة خمابر التجارب و حتاليل  -2    

املتعلق بإنشاء شبكة خمابر  10/1996/ 19املؤرخ يف 96/355رقم املرسوم التنفيذي  بمبوج

  ".الشبكة " ، واليت تدعى يف صلب النص 3والتحاليل النوعية وتنظيمها وسريها

وهذه الشبكة تتكون من املخابر التابعة لعدة وزارات من بينها وزارة الدفاع الـوطين ووزارة      

الداخلية، غري أنه جيوز للمخابر اليت اعتمد عليها قانونا أن تطلب انضمامها إىل هذه الشبكة الـيت  

تطبيق سياسة  إىل شبكة خمابر التجارب و حتاليل النوعية وهتدف 4.تبقى حتت وصاية وزير التجارة

صحة املستهلك، خاصة بعد أن أصبحت فيه قتصاد الوطين وضمان محاية أمن وترمي إىل محاية اال

 5صـحة املـواطن  مما انعكس على االقتصاد الـوطين و السريع السوق جماال مغريا للربح السهل و

از كل أعمـال  فهي مكلفة بإجن ل ومراقبة النوعية و يف تطويرها،واملسامهة يف تنظيم خمابر التحالي

ساعدة التقنية املراقبة وكل خدمات املوالتجارب وث و االستشارة و إجراء اخلربة الدراسة و البح

                                                   
 .ومايليها 22ص 1989اجلزائر، نوفمربلشرطة العلمية يف محاية املستهلك، جملة الشرطة، حممد أمزيان أوشارف، دور خمرب ا 1
ألنشطة املنظمة حيث أنه يتوجب على الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يريد مزاولتها احلصـول علـى رخصـة    تعد العمليات املتعلقة هبا من ا 2

 .مسبقة
 .07/12/1997الصادرة بتاريخ  ،80جلريدة الرمسية العدد، ا01/12/1997املؤرخ يف  459/ 97ملعدل و املتمم باملرسوم التنفيذي رقما 3
 .293-292ص .، ص2003القانون التجاري اجلزائري، نشر و توزيع بن خلدون، فرحة زراوي صاحل، الكامل يف  4
مفهوم الغش ليس املقصود به األوزان، سلع وخدمات حمدودة، حنن نتحدث اليوم عن غذاء حيمل خماطر صحية واقتصادية ذات تأثريات كـبرية   5

أنظـر يف هـذا   .الرقابة ووسائل تكافئ هذه الظاهرة يف قوهتا و خطورهتـا  على جمتمعاتنا ، حتتاج إىل إعادة نظر يف القوانني والتشريعات وأجهزة
حسن مرعى الكثريى، الغش و التدليس وأثره على التجارة و املستهلك العريب، الندوة العلمية لظاهرة الغش والتقليد التجـاري  : املوضوع كذلك

 .02م، ص2000سبتمرب17-16ترة من على هامش امللتقى الثاين لالحتاد العريب للمستهلك، صنعاء خالل الف
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إعالمه و حتسني نوعية املنتوجات، ومهامها تتعدى هذا احلد فتقـوم بدراسـة   حلماية املستهلك و

املقاييس ال سيما و لقواعدحلساب الوزارات املعنية وبطلب منها طرق التجارب الضرورية إلعداد ا

االقتصاد، وتضمن حتت رقابة الوزارات املعنية وبطلب وومحاية البيئة ملتعلقة منها بالنظافة واألمن ا

وعيـة ومراقبتـها وسـالمة    منها مع اهليئات األجنبية أو الدولية املتخصصة فيما يتعلق بتحليل الن

  .  املنتوجات

  :مصاحل البلدية والوالية -ثالثا 

ص محاية الصحة العامة على املستوى احمللي، كلفت اجملموعات احمللية بتـويل تطبيـق   فيما خي    

أنظر (1املقاييس الصحية يف كل أماكن احلياةىل ضمان مراعاة احترام القواعد واإلجراءات الرامية إ

  :)05امللحق رقم 

آفريـل   07املـؤرخ يف   90/08استحدثت البلدية مبوجب القانون رقـم   :مصاحل البلدية -1

  .دي، و رئيس اجمللس الشعيب البلدياجمللس الشعيب البل: وتتكون من هيئتني مها 2 1990

حفظ الصحة أخرى تعمل حتت وصايتها و هي مكاتب  ةجانب البلدية استحدث املشرع هيئ إىل 

املتعلق بإنشـاء مكاتـب    1987جوان  30املؤرخ يف 87/146 مبوجب املرسوم التنفيذي رقم

          وهذه اهليئة مت إنشاؤها بقرار مشترك بني وزير الداخليـة   3.مستوى البلديات حفظ الصحة على

علـى   او اجلماعات احمللية ووزير املالية ووزير الصحة العمومية ووزير الري و البيئة و الغابات بناء

                                                   
 .69، ص1988 اإلدارة و املالية العامة جانفي عمور سيالمي، الضبط اإلداري البلدي يف اجلزائر، حبث لنيل شهادة املاجستري يف 1
 .1990آفريل 11، الصادرة يف 15اجلريدة الرمسية العدد 2
  .01/07/1987، بتاريخ 27اجلريدة الرمسية العدد  3
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ة واملنتوجات جودة املواد الغذائياملصاحل املعنية بتنفيذ رقابة و ، حيث تكلف مجيعاقتراح من الوالة

  4.االستهالكية املوزعة على مستوى البلدية

ـ هلا صالحيات عدة محاية للمستهلك،  اهليئة التابعةوقد خول القانون للبلدية و     رئيس اجمللـس  ف

وبذلك له القيام بكافة اإلجراءات ) منه 68حسب املادة (له مهام الضبطية اإلدارية الشعيب البلدي 

، وله صالحيات متعددة يباشرها ...املستهلكني و املتمثلة يف سحب املنتوج إتالفهالرامية إىل محاية 

 عـا عامـا  منها املتعلقة حبماية املستهلك واليت تتخذ طاب) منه 69حسب املادة ( حتت سلطة الوايل

كالسهر على حسن النظام العام واألمن وعلى النظافة العمومية ومنها ما خصـه قـانون البلديـة    

 75املـادة   من مباشرة حلماية املستهلك ويف حدود اختصاصه، فحسب الفقرة السابعةبإجراءات 

، وله االسـتعانة هبيئـة   ..."السهر على النظافة للمواد االستهالكية املعروضة للبيع: " ...اليت تنص

أنظمة البلدية، ويطلب  ، اليت تكلف حتت سلطة رئيس اجمللس الشعيب البلدي بتنفيذ1الشرطة البلدية

  .2املتعلقة بالنظافة والسكينة العامةمساندته كلما تعلق األمر بفرض احترام القوانني مساعدته و

حسب املادة الثانية من املرسوم املذكور و ،حفظ الصحة على مستوى البلديات مكاتبدور  أما    

مسـاعدة   يأعاله، أهم اإلجراءات املتخذة من قبل املكاتب واليت تتعلق أساسا حبماية املستهلك ه

     منتجات االستهالك واملنتجـات املخزونـة أو املوزعـة    الغذائية واملصاحل املعنية مبراقبة نوعية املواد 

  .)06أنظر امللحق رقم (  يف مستوى البلدية

                                                   
4P34.   M. Kahloula et G..Mekamcha,, Op.Cit  
،لسـنة  23اجلريدة الرمسية العدد ، ، يتضمن إنشاء الشرطة البلدية 1987أوت 25املؤرخ يف 87/188 أنشئت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 1

الشرطة البلدية، اجلريـدة  يتضمن حتديد مركز  27/09/1993املؤرخ يف  93/218 ومت حتديد مركزها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم.1987
                                               .M. Kahloula et G.Mekamcha,, Op.Cit, P32,33 وانظر يف هذا.1993، لسنة 63الرمسية العدد 

2 M. Kahloula et G.Mekamcha,, Op.Cit ;p34.  
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آفريـل   07املـؤرخ يف   90/09 القانون رقم الوالية مبوجب استحدثت :مصاحل الوالية -2 

ويقوم اجمللس بالتنسـيق مـع    .اجمللس الشعيب الوالئي، والوايل: وتتكون من هيئتني مها 19901

اختـاذ اإلجـراءات املوجهـة    وعلى تطبيق أعمال الوقاية الصحية  اجملالس الشعبية البلدية بالسهر

 78املادة ( حفظ الصحة يف املؤسسات اليت تستقبل اجلمهوريع إنشاء هياكل مرتبطة مبراقبة ولتشج

عدة ميادين من د االستهالك ميكن للوالية أن تنشئ مصاحل عمومية يف ويف موا ).من نفس القانون

املادتني ( اجمللس الشعيب الوالئيمراقبة النوعية، وتنشأ هذه األخرية بعد مداولة بينها حفظ الصحة و

  ).منه 120و 119

املديريـة الوالئيـة   املشرع إىل جانب الوالية هيئة تعمل حتت وصايتها تدعى  ستحدثاوقد     

   ).الحقا نتطرق هلا عند احلديث عن املصاحل اخلارجية لوزارة التجارة( للتجارة

ـ  باعتبار الوايل      ابع ممثال للوالية عهدت له عدة صالحيات واليت وإن كانت تتخذ شكل الط

 إذ يعد الوايل مسؤوال عن احملافظة على النظام العام واألمـن   ،مستهلكالعام إال أهنا تكفل محاية لل

على رئيس اجمللـس   فالوايل ال يعد يف الوالية السلطة الوصية ).منه 69املادة (لسالمة والسكينةو ا

والضبط العام فحسب، لكن يتمتع بسلطة الضبط اخلاص على املستوى احمللي لـذا  الشعيب البلدي 

ت السـارية  السكينة العامة حسب الشروط احملددة بالقوانني و التنظيما فهو مسؤول على ضمان

وبصفة عامة فإن الوايل يفرض تطبيق السياسة 2.احلمايةوتنفيذ إجراءات الدفاع واملفعول يف حتضري 

الوطنية يف جمال قمع الغش و محاية اجلودة واملستهلك وعلى هذا األساس يصبح بصـفته ضـابط   

                                                   
  .1990آفريل 11الصادرة يف ، 15اجلريدة الرمسية العدد 1

M. Kahloula et G.Mekamcha,, Op.Cit ;.p34. 2  
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انني ، ويسهر على تنفيـذ القـو  1سالمة املستهلكوالشرطة القضائية مسؤوال على ضمان صحة 

   ا تلك اخلاصة حبمايـة املسـتهلك  ومن بينهمن القانون املذكور،  95 والتنظيمات مبوجب املادة

 دقد يعمد املنحرفون إىل صناعة مـوا  أنهثال واألمثلة على حاالت الغش كثرية نذكر على سبيل امل

األصلية غذائية أومشروبات معدة لالستهالك مبواد ومكونات ال تدخل كلها أو بعضها يف تكوين 

حيث تأخذ شكلها دون املضمون كما لو مت صنع احلليب من صباغة بيضاء ومـاء حيـث   . منها

  1.يتوفر للمادة شكل احلليب ومظهره دون جوهره احملدد بالنص أو العرف

  :ومجعيات محاية املستهلكني  CNPCاجمللس الوطين حلماية املستهلك دور-رابعا

من القـانون رقـم    24أنشئ هذا اجمللس مبقتضى املادة  :اجمللس الوطين حلماية املستهلك -1  

اختصاصاته باملرسوم التنفيـذي رقـم   د تكوينه ويدحت مت وقد 2املتعلق حبماية املستهلك 89/02

  3. 1992جويلية سنة 6املؤرخ يف  92/272

املسـائل املتعلقـة    له دور استشاري فهو جهاز يبدي رأيه يف اجمللس الوطين حلماية املستهلك   

ينجم عنها اخلدمات املقدمة للمستهلك وما املنتجات وبتحسني الوقاية من املخاطر اليت قد حتملها 

 توعيتـهم وأعمال إعالم املسـتهلكني  وقمع الغش، لسنوية ملراقبة اجلودة والربامج ا، ومن أضرار

اخلدمات واليت يعرضها و سلعنوعية الو إعداد برامج املساعدة املقررة لصاحل مجعيات املستهلكنيو

  .مؤسسة معينة أو ستة من أعضائه على األقل أوعليه الوزير املكلف بالنوعية أو أي هيئة 

                                                   
  . 64علي بوحلية بن بومخيس، نفس املرجع، ص 1
شروط استعمال املـواد   1992يناير 13املؤرخ يف  92/25وقد حدد  املرسوم التنفيذي رقم .14و 13ص .سعيد بريطل، نفس املرجع، ص 1

 .55، العدد 1992الغذائية وكيفيات ذلك، اجلريدة الرمسية لسنة املضافة إىل املنتوجات 
 .1989فرباير  08، الصادرة بتاريخ 6اجلريدة الرمسية العدد 2
 .08/07/1992بتاريخ  ة، الصادر52اجلريدة الرمسية العدد 3
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عية املنتجات جلنة نو.يعمل اجمللس ضمن جلنتني متخصصتنيويف إطار التكفل باملهام املسندة إليه    

   4.والقياسةالرزم جلنة إعالم املستهلك وو سالمتها، و واخلدمات

  

يف اجلزائر ختضع من حيـث  إن مجعيات محاية املستهلكني  :مجعيات محاية املستهلكني - 2  

  1990.1ديسمرب04املؤرخ يف  90/31إنشائها و تنظيمها وتسيريها إىل القانون رقم 

    التحسـيس  مهـا   ميكن إمجاهلا يف دورين مجعيات محاية املستهلكنيوأهم األدوار اليت تقوم هبا     

  :الدفاع عن مصاحل املستهلك وحقوقه ،و اإلعالم

التقليدية  عالماإلقبل ظهور اجلمعيات كانت املتكفلة هبذه املهام وسائل  :التحسيس و اإلعالم -أ

املطبوعات، إال بعد ظهـور النشـاط   احملاضرات امللصقات و كوكذلوإذاعة وإشهار، من تلفزة 

اجلمعوي املنشغل بقضايا االستهالك واملستهلك أصبح دوره فعال الحتكاكه املباشر باملسـتهلكني  

   2.انشغاالهتمالذين يعربون فيها بكل حرية عن مشاكلهم و 

تساهم مجعيات محاية املستهلكني يف وضع سياسة عامة لالستهالك وتشارك يف هذا اإلطـار      

الذي حيدد تكوين اجمللس  92/272عضو استشاري عن طريق ممثليها، فاملرسوم التنفيذي رقم ك

الوطين حلماية املستهلكني يعد من بني األعضاء الذين يتكون منهم اجمللس عشرة ممثلني جلمعيـات  

                                                   
4 ,Op.Cit .P 67 . D.Filali,F.Fettat,A.Boucenda     
ولعل قانون محاية املستهلك هلذه اجلمعيات يظـل مطلـب أساسـي و رئيسـي             .1990ديسمرب 05بتاريخ، الصادرة 53اجلريدة الرمسية العدد 1

حسن مرعى الكثريى، : أنظر يف هذا كذلك.وخصوصا وحنن على أبواب العوملة والتجارة االلكترونية و املستجدات املطروحة أمام املستهلك العريب
املستهلك العريب، الندوة العلمية لظاهرة الغش والتقليد التجاري على هامش امللتقى الثاين لالحتـاد العـريب   الغش و التدليس وأثره على التجارة و 

     .13و12ص .م، ص2000سبتمرب17-16للمستهلك، صنعاء خالل الفترة من 
2 P58 . M. Kahloula et G.Mekamcha,,Op.Citيد، منشورات زين اجلد غسان رباح، قانون محاية املستهلك :،وانظر يف هذا

 .173،ص2006 بريوتاحلقوقية، 
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املتعلق مبخابر حتليـل النوعيـة مجعيـات     91/192املستهلكني، وجعل املرسوم التنفيذي رقم 

لكني ممثلة يف جملس التوجيه العلمي والتقين للمركز اجلزائري ملراقبة اجلودة و الرزم و هـذا  املسته

   3.عندما تقوم املفتشية اجلهوية للمركز بالنظر يف وثائق ملفات طلب فتح خمرب لتحليل النوعية

م ال ميكن ومن الصعب حتديد السلطات املمنوحة جلمعيات املستهلكني، ألن املعايري التمثيلية هل   

التحقق منها، فال بد من التحقق أن هذه اجلمعيات مستقلة عن األحزاب السياسية وخاصة هـي  

ولكن هذه العملية تكلف اجلمعيات، وهي ال متلك املال الكايف للقيام هبذه . 1مستقلة عن املنتجني

هـذه   انتقلـت ورمبا  ،2املهمة فالبعض اقترح أن يكون التدعيم أوسع لفائدة مجعيات املستهلكني

تقوم بتقـدمي النصـح إىل    نكأ ،ذلك إذا اقتضى األمرات يف درجات التوعية إىل أعلى من اجلمعي

كل ماتستطيع اجلمعيات االستهالكية عمله هو خماطبة .3تهلكني املنضمني إليها باملقاطعةمجوع املس

غـري مالئمـة   وحثهم على عدم شراء السلع اليت تعتقـد اجلمعيـة أهنـا     توعيتهم واملستهلكني 

   4.للمستهلك

الغرض القانوين جلمعيات محاية املستهلكني جيب أن  : الدفاع عن مصاحل املستهلك وحقوقه -ب

فهي الهتدف إىل حتقيق الربح، ولكن هدفها الرئيسي تنسيق  5نيالدفاع عن مصاحل املستهلك يكون

   .ماية والدفاع عن مصاحل املستهلكاجلهود من أجل توفري احل

                                                   
                     .188ص.2005فرحات غول، أثر احلركات االستهالكية ، جملة علوم االقتصاد ،اجلزائر:وعن دورها انظر . 63ص،موالك خبته، نفس املرجع 3
1 Yves  Guyon, Droit des affaires, Tom1,12 Edition, Delta, Paris 2003 ,p1007. 
2 Ibid, P1009.                      
 .402، ص 2004إمام، احلق يف سالمة الغذاء من التلوث يف تشريعات البيئة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية  هحممد حممد عبد 3
 .218، ص1984فؤاد الشيخ سامل، محاية املستهلك يف األردن و تونس، جملة دراسات،  4
5 Gulsen Yildirim , Droit des affaires:relations deL'entreprise commercial, France, 2003 P135  
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ولعل تنظيم املستهلك نفسه يف مجاعات تأخذ على عاتقها مهمة الدفاع عن نفسها لدليل قاطع     

يف الضغط عليه بوسـائل تتخـذ   على رفضه العالقة املتفاوتة اليت تربط بينه و بني املهين و رغبته 

هيئات معينة سلطة رفع الدعوى محاية ملصـلحة عامـة    وقد مينح القانون ألشخاص أو، 6مجاعة

اعترف هلا بسلطة رفع الدعوى، ومن مث تصـبح   اإذ شتركة وال تكتمل هذه احلماية إالم ،عيةمجا

غري  جراء الفعل الضار سواء كان الضرر مباشرا أو ابتداءدعوى مجعيات محاية املستهلكني مقبولة 

         1.مباشر ميس املصلحة اجلماعية للمستهلكني

الدور اهلام، وهو حق رفع الدعوى القضائية يعطيها فاعليـة يف   اال شك أن منح اجلمعيات هذ    

  2.أداء دورها الدفاعي، وخاصة إذا كانت هذه اجلمعيات تعمل يف جمال هام كمجال محاية الغذاء

املركز القانوين للمـدعى، ولـو   كون رافع الدعوى هو صاحب احلق أو إذا كان األصل أن ي    

وين له، فقد حيدث استثنائيا أن تباشر الدعوى مبعرفة شـخص  استعملت الدعوى بواسطة ممثل قان

حقوقه، وذلك لوجود رابطة وثيقـة   ةاليدعي أنه صاحب احلق، وإمنا  حيل حمل هذا األخري ملباشر

بني مصاحل صاحب الدعوى ومصاحله اخلاصة، كما هو احلال بالنسبة للدائن الذي يباشر الدعوى 

  3.غري املباشرة

من آثـار اكتسـاب الشخصـية    ، امن قانون اجلمعيات املذكور سابق 16 حسب نص املادة    

ممارسة كل احلقوق املمنوحة للطرف املدين أمام القضـاء بسـبب    يف املعنوية هو حق اجلمعيات

                                                   
 .138، ص 2002-2001لعجال ملياء، احلماية الفردية واجلماعية للمستهلك، حبث لنيل شهادة املاجستري، 6
 
 .أن تكون اجلمعية مؤسسة قانونا، وأن تكون هلا صفة: اللجوء للقضاء، جيب توافر شرطان كي يكون جلمعيات محاية املستهلكني احلق يف 1
 .405، نفس املرجع، صإمام هحممد حممد عبد 2
 .                                                                 148، ص 1986السيد حممد السيد عمران، محاية املستهلك أثناء تكوين العقد، اإلسكندرية  3
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اجلماعية ألعضائها، فتستطيع أن تقوم به مجعيات معتمدة ملصاحل الفردية أو ا ووقائع متس أهدافها أ

  4.ثلة على املستوى الوطين من أجل إصالح األضرار اليت حلقت املستهلكنيو معترف هبا قانونا مم

فربايـر   7املـؤرخ يف  89/02من القانون رقـم   12وبالرجوع للفقرة الثانية من نص املادة     

، فهي متنح جلمعية محاية املستهلكني احلق يف رفع 1املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك 1989

  .كمة املختصة بشرط أن يكون الضرر الحق باملصاحل املشتركة للمستهلكنيدعاوى أمام احمل

ميكن جلمعيـات محايـة    املذكور سابقا، 02-04 رقم قانونالمن  65حسب نص املادة و    

املستهلكني، القيام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام مبخالفـة أحكـام هـذا    

 .القانون

االعتماد جلمعية محاية املستهلكني ال يشكل مشكلة، ألنه حىت وإن كانت هلذه وإذا كان شرط     

فإن شرط الضرر  ،معروفة لدى اإلداراتإهنا مسجلة لدى وزارة الداخلية واجلمعيات اعتمادات ف

     2.اجلماعية للمستهلكني هو الذي يشكل مشكلة ةالذي ميس باملصلح

   وى اليت ميكن رفعها من قبل مجعيات محاية املسـتهلك  ومل حيدد املشرع اجلزائري نوع الدعا    

دون حتديد لنوع الدعاوى مما يسمح لنا بـالقول أن اجملـال   " رفع دعاوى"و اكتفى بذكر عبارة

إىل  باالنضـمام مفتوح جلمعيات محاية املستهلك يف رفع أي من الدعاوى مبا فيها تلك املتعلقـة  

   3.دعاوى مرفوعة مسبقا من قبل املستهلك

                                                   
4 Gulsen Yildirim, Op.Cit . p136. 
 .1989فرباير  08، بتاريخ  6اجلريدة الرمسية العدد 1
2 Sahri  Fadila, Le rôle des associations des consimmateurs dans l'émergence d'un  contre-

pouvoir face aux professionnels,Revue algérienne Des sciences juridiques économiques et 
politiques,Volume2002- 39-N1, P26 .                                                                                     

    .148، نفس املرجع، ص لعجال ملياء 3
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ومن نشاطات مجعيات املستهلكني يف امليدان، جند برنامج نشاط اجلمعية اجلزائريـة حلمايـة       

 عـالم لوطين، هذه اجلمعية تلتزم مبهام إهي من اجلمعيات األوىل على املستوى ا املستهلكني اليت

ومي املستهلكني حبقوقهم، ومكافحة النشاطات املستغلة للمستهلك املعزول وتكمل النشاط احلك

  1.للمصاحل املكلفة برقابة اجلودة وقمع الغش

  :C.A.C.Q.Eاملركز اجلزائري ملراقبة اجلودة والرزم  - اخامس

الذي يعد هيئة عمومية ذات الطابع و،2 89/147رقم  املرسوم التنفيذي املركز مبوجب أنشئ   

  3.التجارةوزير  اإلداري وذات الشخصية املعنوية و االستقالل املايل، وضع حتت وصاية

ويف إطار محاية املستهلك خـول   ،املراقبة يف املركز اجلزائري ملراقبة اجلودة والرزم مهام تتمثل   

 املديرية الوالئية للتجارةو للتجارةاجلهوية  املديريةللمركز سلطة الرقابة اليت ميارسها باالشتراك مع 

لترقية النوعية ومحايـة  يعترب الوسيط الذي يؤثر كأداة هاته الرقابة يعتمد على املخابر، وولتكريس 

  .املستهلك

علـى احتـرام   سـهر  يقوم املركز بتحقيق األهداف الوطنية حلماية صحة املستهلك و أمنه وال   

حتسـني و تطـوير نوعيـة السـلع     ، والنصوص اليت تنظم نوعية املنتوجات املعروضة لالستهالك

عن أعمال الغـش والتزويـر وخمالفـة القـوانني      ثبالبحيقوم توضيبها ورزمها، وواخلدمات و

له أن جيري يف املخابر املعتمدة أي حتليل لفحـص مـدى   ، ويعاينهاووالتنظيمات املتعلقة بالنوعية 

                                                   
1 Op.Cit . p28.               Sahri  Fadila,   
تنظيم جزائري ملراقبة النوعية والرزم و املتضمن إنشاء مركز 1989أوت  8 املؤرخ يف 89/147أنظر املادة األوىل من املرسوم التنفيذي رقم  2

 .03/318املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم  ،33، العدد1989أوت  9عمله، اجلريدة الرمسية 
 .حاليا وضع حتت وصاية الوزير املكلف بالنوعية 3
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والقيام بكل األحباث اليت من شأهنا الكشف على  لتنظيميةواقة املنتوجات للمقاييس القانونية مطاب

  4.سالمتهو ماقد ينطوي عليه املنتوج من خماطر على صحة املستهلك 

اجلزائري ملراقبة اجلودة والرزم ال ينحصر فقط علـى املسـتوى   واجلدير بالذكر أن دور املركز    

 املتخصصـة   قليميةاإلالوطين بل يتعداه إىل املستوى الدويل، فهو يشارك يف أشغال اهليئات الدولية 

وكذا املقترحـات الـيت    ،األشغال اليت تقوم هبا هذه اهليئات الدولية منهاملراقبة ويف جمال النوعية و

سـات الوطنيـة   ات الوطنية املختصة يف هذا اجملال، ويقـوم بنشـرها يف املؤس  تعكس رأي اهليئ

ىل ذلك ميكن للمركز أن يستعني باملسـتخدمني الـوطنيني أو األجانـب    باإلضافة إ. اخل...املعنية

هذا اجملال لتأطري األشغال اليت يقوم هبا، وأفضل مثال على ذلك املشروع اجلزائري  املتخصصني يف

تضمن نظام يتمحور حول الوقاية و ممارسة الرقابة مبختلف أشكاهلا يف قطاع املواد الكندي الذي ي

الرقـابة هي جمموعة الوسائل اليت تستطيع أن تضـمن  لذلك  .1الغذائية هبدف إجياد غذاء صحي

   2.النوعية اخلاصة بالشـيء

  :اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية -اسادس 

ينـاير   30مـؤرخ يف   67 -05املرسوم التنفيذي رقم  بمبوجالوطنية أنشئت هذه اللجنة     

اآلراء والتوصيات املتعلقة جبودة املواد الغذائيـة   يف تنسيق األعمال وإبداء تتمثل مهامها.3 2005

 املرتبطة حبماية املستهلك، تسهيل التجارة الدولية للمواد الغذائية، وتكلف يف إطار ذلـك بإبـداء  

الرأي يف اقتراحات هيئة الدستور الغذائي التابعة ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمـة  
                                                   

 .املذكور سابقا 89/147رقم  التنفيذيمن املرسوم  03املادة  4
        1 M. Kahloula et G.Mekamcha, Op.Cit ,P30.                        

2 1972, P57. Economica, Le control technique de la qualité, Paris, Maurice Teillac,    
  .تنشأ هذه اللجنة لدى الوزارة املكلفة حبماية املستهلك. 10، العدد 2005اجلريدة الرمسية  الصادرة بتاريخ 3
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الصحة العاملية وكذا األجهزة التابعة هلا، حتسيس احملترفني باملسائل املتعلقة باألمن الصحي للمـواد  

      الصحي للمـواد الغذائيـة   املسامهة يف إعالم املستهلك وإرشاده يف ميدان اجلودة واألمن ،الغذائية

  ).من املرسوم املذكور 3و 2املادتني( 

  :و املصاحل اخلارجية التابعة هلاوزارة التجارة  -عاساب

                                                                                              :ارةوزارة التج -1

صالحيات وزير  ،20021ديسمرب  21املؤرخ يف  02/453املرسوم التنفيذي رقم قد حدد ل   

       واخلـدمات ير التجارة يف جمال جـودة السـلع   اخلامسة منه يكلف وزحسب املادة و، التجارة

وضـع السـلع   اهليئات املعنية، شروط لوزارية وبالتشاور مع الدوائر ايد وحدبتمحاية املستهلك و

 )       07أنظر امللحق رقـم  (  األمنلنظافة الصحية واخلدمات رهن االستهالك يف جمال اجلودة، و او

يف جمال راءات و املناهج الرمسية للتحليل يشجع تنمية خمابر حتاليل اجلودة و التجارب و يقترح اإلج

اجلهويـة  شارك يف أشغال اهليئات الدولية و ي ،تطويرهو االستهالكيساهم يف إرساء قانون  ،اجلودة

بالوقايـة مـن األخطـار     االتصال تتعلقعالم ولإل ةينفذ إستراتيجييعد و املختصة يف جمال اجلودة

  . غري الغذائية جتاه اجلمعيات املهنية واملستهلكني اليت يشجع إنشاءهاالغذائية و

ز التنفيذ حيتوجيه و وضع م و ينظة االقتصادية وقمع الغش بتيف جمال الرقاب وزير التجارة يقوم   

الغش املـرتبط  منافسة واملمارسات املضادة للسات التجارية غري الشرعية وملمارمكافحة ااملراقبة و

قمـع  عات لربامج الرقابة االقتصادية ويساهم يف التوجيه و التنسيق ما بني القطا ،التقليدباجلودة و

                                                   
  .22/12/2002، الصادرة بتاريخ 85اجلريدة الرمسية العدد ،1994جوان  17املؤرخ يف  94/207التنفيذي رقم  ماملرسو ألغى1
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تنفيـذا هلـذه   وار اهليئات القضائية عند الضرورة، ينجز كل حتقيق اقتصادي معمق، وإخط، الغش

أنظـر  ( 1تأطريهـا لرقابة ودر وزير التجارة باقتراح كل اهليئات الضرورية لدعم االصالحيات يبا

  .)08 امللحق رقم

يتضـمن تنظـيم    2008أوت  19مؤرخ يف  266-08املرسوم التنفيذي رقم  نص ولقد    

ومـن أهـم اهليئـات    ،  التابعة لوزارة التجارةعلى اهليئات ، 2 اإلدارة املركزية يف وزارة التجارة

  :املتواجدة على مستوى وزارة التجارة و املنشغلة بأمور االستهالك نذكر

التنظيمـي  والنصوص ذات الطابع التشريعي  باقتراحوتكلف ، مديرية اجلودة و االستهالك -أ  

املسامهة يف إرسـاء حـق   ، بترقية اجلودة وحبماية املستهلكني ةاملتعلقوواخلاص  وذات البعد العام

 النظافـة الصـحية  بطة باملواصفات يف جمال اجلودة واملشاركة يف كل الدراسات املرت، االستهالك

 رياتمـدي  )4(وتضم أربع . اخل...،املطبقة يف مجيع مراحل صنع املنتوجات و تسويقهاواألمن و

الصناعية، املديريـة  تقييس املنتوجات املديرية الفرعية ل، تقييس املنتوجات الغذائيةلاملديرية الفرعية 

 التنظـيم  باقتراحات الفرعية الثالث كل يف ميداهنا وتكلف هذه املديريالفرعية لتقييس اخلدمات، 

ملديرية الفرعيـة لترقيـة   ا، أما ة املستهلكنياخلدمات و حبمايو جبودة املنتوجات نياملتعلقوالتقييس 

الوقائيـة يف  اإلعالمية و التحسيسية و املبادرة بالربامج واألعمالبتكلف محاية املستهلك اجلودة و

  .إخل...تنفيذهاومحاية املستهلك وة جمال اجلود

                                                   
 23،ص28/01/2008بيع املواد الغذائية ممنوع دون قفازات، اخلرب "مجيلة شعري،:و انظر  .املذكور سابقا 02/453من املرسوم رقم  6املادة   1
 .8،ص48، العدد 24/08/2008اجلريدة الرمسية ،  2002ديسمرب  21املؤرخ يف  02/454 رقميعدل ويتمم املرسوم التنفيذي  2
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املركزيـة   حلت هذه املديرية حمل املفتشية، املديرية العامة للرقابة االقتصادية و قمع الغش -ب

 94/210رقم  التنفيذي للتحقيقات االقتصادية وقمع الغش اليت كان منصوص عليها يف املرسوم

للسياسة الوطنية للمراقبـة يف   اخلطوط العريضة تحديدبتكلف  .19941جويلية  16املؤرخ يف 

السهر ، التجارية الالمشروعةفحة املمارسات املضادة للمنافسة مكاو ميادين اجلودة و قمع الغش 

        اجنـاز كـل الدراسـات    ، تنسيقها وتنفيذهاقمع الغش ووملراقبة االقتصادية على توجيه برامج ا

مـديريات  ) 4(وتضم أربـع  .إخل ...،و اقتراح كل التدابري بغية تدعيم وظيفة املراقبة و عصرنتها

بالسـهر   ، وتكلفقمع الغشديرية مراقبة اجلودة وم تمان باملستهلك،نا مديريتني هتولكن ما يهم

املديريـة    وتضـم  .اخل...وأمن املنتوجاتاملطابقة التنظيم املتعلقني باجلودة والتشريع و تطبيق ىعل

وتكلف كل مديرية يف ميـداهنا   .واملديرية الفرعية للمراقبة احلدودية، الفرعية للمراقبة يف السوق

تقييم أعمال مراقبة اجلودة وقمع الغش املنجـزة مـن   و بتحديد برامج مراقبة اجلودة وقمع الغش

 تكلف بالقيام بالرقابـة  ،خمابر التجارب و حتاليل اجلودةمديرية  أما .اخل...طرف املصاحل اخلارجية

املديرية وتضم  .اخل...،للتأكد من السري احلسن لنشاطات خمابر جتارب و حتاليل اجلودة وقمع الغش

امج تفتيش خمابر حتاليـل اجلـودة   ضبط برـتقييمها، وتكلف بالفرعية لتنسيق نشاطات املخابر و

الطـرق الرمسيـة للتحاليـل، وتكلـف     واملديرية الفرعية لإلجراءات و .2مراقبتهاوقمع الغش و

   .اخل...لرمسية لتحاليل اجلودةاإلجراءات ااملسامهة يف حتديد الطرق وـب

  
                                                   

اجلريـدة الرمسيـة بتـاريخ    املتعلق بإنشاء مفتشية مركزية للتحقيقات االقتصادية و قمع الغـش يف وزارة التجـارة و حيـدد اختصاصـاهتا،      1
  .47العدد  ،20/07/1994

 10، اجلريدة الرمسية )التابعة لوزارة التجارة(  الذي حيدد قائمة خمابر مراقبة اجلودة و قمع الغش 1997ماي  24 املادة األوىل من القرار املؤرخ  2
 . 60، العدد1997سبتمرب 
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  :املصاحل اخلارجية لوزارة التجارة -2

 03/409حسب نص املادة الثالثة من املرسوم التنفيذي رقـم   :1املديرية الوالئية للتجارة - 1

من مهامها تنفيذ السياسة الوطنية  .2الذي حيدد املصاحل اخلارجية يف وزارة التجارة واملذكور سابقا

ودة وتنظيم النشاطات التجارية واملهـن املقننـة   املنافسة واجلرة يف ميادين التجارة اخلارجية واملقر

  .دية وقمع الغشالرقابة االقتصاو

تقـدمي املسـاعدة   يتمثـل يف   ،لتجارة حلماية املستهلكالذي تلعبه املديرية الوالئية ل والدور    

أمـن املنتوجـات    واملستهلكني يف ميدان اجلودة اجلماعات واملستعملني واديني وللمتعاملني االقتص

ع مجي اقتراحبالتنسيق مع مجعياهتم،  ملستهلكنياوحتسيس املهنيني و تطوير اإلعالموالنظافة الصحية، 

كـذا محايـة   اإلجراءات الرامية إىل حتسني وترقية جودة السلع واخلدمات املطروحة يف السوق و

قمع الغش علـى  مراقبة اجلودة و وتضم املديريات الوالئية للتجارة احلدودية مفتشيات .ستهلكامل

، اليت أنشئت مبوجب املرسوم )ة اخلامسة منهاملاد( مستوى احلدود الربية و البحرية و يف املطارات

  :هذه املفتشية، وتدعى 31/03/19983املؤرخ يف  98/105التنفيذي رقم 

ة والتنظيميـة  تسهر على تنفيذ األحكام التشريعي :قمع الغشحلدود ملراقبة اجلودة ومفتشية ا -

االسترياد، وتراقـب نوعيـة املنتوجـات    بقة املنتوجات املوجهة للتصدير ومطااملتعلقة باجلودة و

  .قمع الغش على مستوى احلدودواملستوردة 
                                                   

 .هذه املديرية حلت حمل املديرية الوالئية للمنافسة و األسعار، وقد أشرنا سابقا أهنا هيئة تابعة للوالية 1
ات الوالئية للتجارة يف مصاحل حدد عددها من أربع إىل مخس، فكل مديرية على مستوى مجيع الواليات حتتوي على أربع املديري نظم هذا املرسوم 2

و املنازعات، وتنفرد واليـات خاصـة    ةمصاحل هي مصلحة اإلدارة و الوسائل و مصلحة اجلودة و مصلحة تنظيم السوق واملنافسة ومصلحة املراقب
 .اخلارجية، وكل مصلحة تتشكل من ثالثة مكاتب على األكثر ةتجارمبصلحة خامسة هي مصلحة ال

 واألسـعار و صـالحياهتا        صاحل اخلارجية للمنافسـة  ،املتعلق بتنظيم امل 06/04/1991املؤرخ يف  91/91يتمم املرسوم التنفيذي رقم يعدل و 3
  .01/04/1998، بتاريخ 19، اجلريدة الرمسية العدد و عملها، 
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الذي حيـدد شـروط    30/12/2005املؤرخ يف  05/467 ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم    

جاء هذا املرسوم بكيفية مراقبـة  ، 1كيفيات ذلكملنتوجات املستوردة عرب احلدود ومراقبة مطابقة ا

اجلوية، اليت تقوم به املفتشيات البحرية ولى مستوى املراكز احلدودية الربية واملنتوجات املستوردة ع

الغش، وحسب املرسوم التنفيـذي رقـم   احلدودية التابعة لإلدارة املكلفة حبماية املستهلك وقمع 

، تتقرر هذه املراقبة قبـل  2املتعلق برقابة اجلودة وقمع الغش 1990يناير  30املؤرخ يف  90/39

  ).عند احلديث عن الرقابة على املنتوجات املستوردةسيتم تفصيل ذلك (املنتوجات املستوردة مجركة 

 حلت هذه املديرية حمل املفتشيات اجلهوية للتحقيقات االقتصـادية   :املديرية اجلهوية للتجارة -2

 05/11/2003املؤرخ يف  409 /03من املرسوم التنفيذي رقم  11لمادةا لقمع الغش، ووفقو

تسع مديريات جهويـة   املديرية اجلهوية للتجارةتشمل ، 3صاحل اخلارجية يف وزارة التجارةحيدد امل

  .على مستوى اإلقليم الوطين، ولكل مديرية ثالث مصاحل

اطات املديريات اجلهويـة للتجـارة       ضمان تنسيق نش هام املديرية اجلهوية للتجارة يفتتمثل م    

 السـهر علـى تنفيـذها    تنظيم برامج الرقابـة و قمع الغش، و ةسيما يف جمال الرقابة االقتصاديال 

 ني الواليات  ب عمليات املراقبة ما تنسيقاملديريات الوالئية للتجارة وو باالتصال مع اإلدارة املركزية

ت و ذات اختصاص جهوي مع إجناز التحقيقات االقتصادية اليت تتطلب فرق متعددة التخصصاو

نشطة املديريات الوالئية إجناز حصائل دورية من أع فرق متخصصة للتكفل هبذه املهام، ووضتنظيم 

                                                   
  .2005، لسنة 80اجلريدة الرمسية العدد  ،96/354املعدل و املتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2000/306املرسوم التنفيذي رقم  الذي ألغى 1
أكتـوبر   21الصادرة بتـاريخ   61، اجلريدة الرمسية العدد  2001أكتوبر  16املؤرخ يف  315 -01املعدل و املتمم باملرسوم التنفيذي رقم  2

2001  . 
 .2003، لسنة 68الرمسية العدد جلريدة ا 3
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القيام بتفتيش املديريات الوالئية للتجارة التابعة الختصاصها اإلقليمي و مصاحل اهليئـات  للتجارة، 

إجراءات سريها و مقاييس و كيفيات وصاية وزارة التجارة مع السهر على احترام تاملوضوعة حت

  1.تدخالهتاو

  :وجملس املنافسة وهيئات تقييم املطابقة دور أجهزة التقييس -ثامنا

 :دور أجهزة التقييس -)أ(  

 464-05من املرسوم التنفيـذي رقـم    3حسب نص املادة :اجمللس الوطين للتقييس -1    

الستشارة والنصح يف ميدان التقيـيس، يكلـف   تتمثل مهامه يف ا، 2وسريه تقييساملتعلق بتنظيم ال

ر النظـام  اقتراح االستراتيجيات والتدابري الكفيلة بتطوي ح عناصر السياسة الوطنية للتقييس،باقترا

دراسة مشاريع والبعيدة املدى يف جمال التقييس،  حتديد األهداف املتوسطة الوطين للتقييس وترقيته،

الوطنيـة للتقيـيس وتقيـيم     متابعة الربامج، الرأي عليه إلبداءالوطنية للتقييس املعروضة الربامج 

  3.يصدر توصيات وآراء يف هذا اجملالتطبيقها، 

 املرسوم التنفيذي املـذكور أعـاله   من 7 حسب نص املادة :املعهد اجلزائري للتقييس -2    

  4 املتعلـق بـالتقييس   2004يونيو  23املؤرخ يف   04-04من القانون رقم  4و 2 واملادتني

إجنـاز   ، طنية بالتنسيق مع خمتلـف القطاعـات  السهر على إعداد املواصفات الو تتمثل مهامه يف

حتديد االحتياجات الوطنية يف ، الدراسات والبحوث وإجراء التحقيقات العمومية يف جمال التقييس

                                                   
 .املذكور سابقا 409 /03املرسوم التنفيذي رقم  من 9املادة  1
املتعلـق   1990مـايو   15املؤرخ يف  90/132منه، املرسوم التنفيذي رقم  33ألغت املادة . 80، العدد 2005ديسمرب 11اجلريدة الرمسية  2

 .لتطبيقه، وكذا النصوص املتخذة بتنظيم التقييس وسريه
 .املذكور سابقا 05/464من املرسوم التنفيذي رقم  5املادة  3
  . 14، ص 41، العدد 2004يونيو  27اجلريدة الرمسية  4
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 ضمان توزيع املعلومات املتعلقة بالتقييسى تنفيذ الربنامج الوطين للتقييس، هر علالس، جمال التقييس

ضمان متثيل اجلزائـر يف اهليئـات الدوليـة    تعلقة بالعوائق التقنية للتجارة، امل تسيري نقطة اإلعالم

  .واجلهوية للتقييس اليت تكون طرفا فيها

املذكور أعاله، تتمثل من املرسوم التنفيذي  10حسب نص املادة  :اللجان التقنية الوطنية -3    

املواصفات إىل  مشاريع تبليغ، إعداد مشاريع املواصفات، إعداد مشاريع برامج التقييسمهامها يف 

بالفحص الدوري للمواصـفات  القيام قصد إخضاعها للتحقيق العمومي،  يساجلزائري للتقي املعهد

صفات الدولية واجلهوية الواردة من اللجان التقنية املماثلـة التابعـة   فحص مشاريع املوا ،الوطنية

قيـيس الـدويل   يف أشـغال الت املشاركة ية واليت تكون اجلزائر طرفا فيها، للهيئات الدولية واجلهو

  .بناءا على طلب الدوائر املعنية املسامهة يف إعداد اللوائح الفنية ،واجلهوي

، تعـد هـذه اهليئـات    منـه  12حسب نص املادة  :اهليئات ذات النشاطات التقييسية -4   

  .املواصفات القطاعية وتبلغها إىل املعهد اجلزائري للتقييس وتسهر على توزيعها بكل وسيلة مالئمة

 منـه، تبـادر   22حسب نص املادة  :الوزارات ضمن نشاطاهتا يف إعداد اللوائح الفنية -5   

  .ئح الفنيةمبشاريع اللوا

مؤرخ يف  465 -05التنفيذي رقم  املرسوم من 4حسب املادة :1هيئات تقبييم املطابقة -)ب(  

  :يف هيئات تقبييم املطابقة ، تتمثل2، يتعلق بتقييم املطابقة2005ديسمرب  6

                                                   
، حيث تضع هذه األخرية اإلجراءات املتعلقـة باعتمادهـا،   "أجلرياك" ميكنها إلثبات كفاءهتا اللجوء إىل طلب اعتماد من اهليئة الوطنية املختصة 1

لتفاصيل . الطلبات، وتسلم قرارات االعتماد، وتعد برامج دورية تتعلق بتقييم  املطابقة، ومتثل اجلزائر لدى اهليئات الدولية واجلهوية املماثلةوتفحص 
ريـدة  ، يتضمن إنشاء اهليئة اجلزائرية لالعتماد وتنضيمها وسريها أجلرياك اجل6/12/2005مؤرخ يف  05/466أكثر أنظر املرسوم التنفيذي رقم 

 .80، العدد11/12/2005الرمسية 
 .80، العدد 2005ديسمرب  11اجلريدة الرمسية  2
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تجربة والقيـاس  منه، يتمثل نشاطها يف خدمات االختبار وال 5نص املادة لوفقا  :املخابر - 1   

التعرف والتحقق والتحليل اليت تسمح بالتحقق من املطابقة مـع  واملعايرة وأخذ عينات والفحص و

  .املواصفات أو اللوائح الفنية أو متطلبات خصوصية أخرى

تقوم بفحص تصميم منتوج أو مسار أو منشأة وحتديد مطابقتها ملتطلبات : هيئات التفتيش - 2   

  ).منه 6املادة ( تطلبات عامةخصوصية أو على أساس حكم احترايف مل

         إصدار ضـمان مكتـوب ملطابقـة مواصـفة      اختصاصها: هيئات اإلشهاد على املطابقة - 3  

منه فإن اإلشهاد على املطابقة اخلاصة باملنتوج يثبت به مطابقـة   8الئحة فنية، وحسب املادة أو 

  .سابقا وخاضعة ملراقبة صارمةاملنتوج لصفات دقيقة أو لقواعد دقيقة أو لقواعد حمددة 

 للمطابقة إذا كانت متس بأمن وبصحة األشخاص إجباريوختضع بعض املنتوجات إىل إشهاد    

من املرسـوم   13ة ، واملاد 04-04رقم  قانونالمن  22املادة ( أو احليوانات والنباتات والبيئة/و

للمنتوجات  اإلجباريةويتكفل املعهد اجلزائري للتقييس بتسليم شهادات املطابقة ). املذكور أعاله

أمـا بالنسـبة   ). منه 14املادة ( املصنعة حمليا واليت ترخص وضع عالمة املطابقة الوطنية اإلجبارية

لبلد اليت سلمتها اهليئات املؤهلة  اإلجباريةللمنتوجات املستوردة فإهنا جيب أن حتمل عالمة املطابقة 

حتمل عالمة املطابقة  املنشأ واملعترف هبا من املعهد اجلزائري للتقييس ومينع دخول املنتوجات اليت ال

   1).منه 15املادة ( وتسويقها داخل التراب الوطين اإلجبارية

  

                                                   
املنظمة الدولية :ومن بينها نذكرصفات اليت تعدها هذه اهليئات، اجلزائر منضمة لبعض اهليئات التقييسية الدولية، حيث ملزمة باملوا 1

وهو نظام جزائري يفرض مواصفات خاصة )": تقييس اإلنتاج اجلزائري(  8402تج ايزو " ، ومن أسس دالئل مفهوم تعريف"ISO"للتقييس
 .باملنتوجات تلتزم به املؤسسات اجلزائرية يهدف إىل محية املستهلك والبيئة
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  :جملس املنافسة دور -)ج( 

املواد جند  ،1باملنافسةواملتعلق  2008يونيو  25 املؤرخ يف 08/12بالرجوع إىل القانون رقم     

يتمتع بسلطة اختاذ القـرار   املهام اليت يقوم هبا هذا اجمللس، إذ ىقد نصت عل منه 39، 37، 34

كلف بالتجارة أو أي جهة أخرى، هبدف واالقتراح وإبداء الرأي مببادرة منه أو بطلب من الوزير امل

، ومباشـرة كـل   اختصاصهتشجيع وضمان الضبط الفعال للسوق، أو أي حتقيق ودراسة ضمن 

متابعة قطاع النشاط الـذي يـدخل   ع حد للممارسات املقيدة للمنافسة، األعمال الضرورية لوض

  .سلطة الضبط يف هذا اجملال اختصاصضمن 

   :مراقبة املنتوجات املستوردة -تاسعا

          عند اجتياز السلع للحدود السياسية للدولة تدخل يف عهدة اجلمارك و ختضـع لإلجـراءات      

ففي السابق مل يتم التركيز علـى  . 2احمللي لالستهالكحسبما تكون معدة  ةو املعامالت املستوجب

ن املنتجني األجانب غالبا الحتراس من املواد املستوردة ، ألهذه املراقبة واحلقيقة أن التجربة علمتنا ا

يتعلق األمر بالتصـدير لـبعض   خاصة عندما و ما يتعاملون دون االحترام الكامل للقواعد الدولية

   3.يف جمال مراقبة النوعية) كاجلزائر مثال( الدول املعروفة بإمكانياهتا احملدودة

وعلة احلظر أن املشرع أراد أن يبسط رقابته علـى عمليـات التجـارة الدوليـة يف املـواد             

هذه العمليات تـتم يف  واملنتجات املغشوشة و الفاسدة اليت انتهى تاريخ صالحيتها، وخباصة وأن 

                                                   
 .11، ص36، العدد 2008يوليو  2، اجلريدة الرمسية  2003يوليو  19املؤرخ يف  03-03يعدل ويتمم األمر رقم  1
 .99، ص1994إدارة اجلمارك، الدار اجلامعية، لبنان شوقي رامز شعبان،  2
 .23حممد أمزيان أوشارف، نفس املرجع، ص  3
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حدد القانون  لذلك. 1إطار اجلرمية املنظمة وتبدو يف ظاهرها مشروعة مع أهنا يف احلقيقة غري ذلك

وكذلك اإلجـراءات الالزمـة   وجات على مستوى النقاط احلدودية اجلهة املكلفة مبراقبة هذه املنت

، وتنطلـق  2الفة للقـانون ملواجهة ذلك، وتتوىل احلول دون إدخال السلع أو تصديرها بصورة خم

عملية املراقبة و التفتيش مبجرد إيداع املستورد مللف طلب دخول منتوج مستورد إىل أرض الوطن 

سجل جتاري ووصل الشـحن  من  يميا بعد تقدمي الوثائق املطلوبةلدى مفتشية احلدود املختصة إقل

  . اخل...إىل شهادة املطابقة و شهادة املنشأ ةاجلوي أو البحري أو الربي باإلضاف

، وال ينبغي اعتبار حق اإلطـالع  لإلطالع من قبل األعوان املؤهلني ختضع املنتوجات املستوردة   

من قانون  48على الوثائق مبثابة حق تفتيش، بل يتعني ربطه مبا نصت عليه الفقرة الثالثة من املادة 

اليت تلزم املعنـيني خاصـة منـهم التجـار     ، 3 1998أوت  22ملؤرخ يفا 98/10 اجلمارك

واألشخاص املعنوية حبفظ الوثائق اليت هتم مصاحل إدارة اجلمارك خالل املدة احملـددة يف القـانون   

   4.، ويعد رفض تقدمي الوثائق خمالفة من الدرجة األوىل)عشر سنوات(التجاري

 تحقق من امللف املودع لدى مصـاحل يتمثل يف الت املستوردة ختضع  إىل فحص عام، املنتوجا   

قمع الغش السيما لشروط تداوله و نقله  وختزينه، ويشـمل هـذا   مفتشية احلدود ملراقبة اجلودة و

                                                   
  .214، ص2005أمحد حممد حممود على خلف، احلماية اجلنائية للمستهلك، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية   1
  .97شوقي رامز شعبان، نفس املرجع، ص  2
  23/08/1998مـؤرخ    اجلريدة الرمسيـة  واملتضمن قانون اجلمارك،  1979يوليو سنة  21املؤرخ يف  79/07يعدل و يتمم القانون رقم  3

 .61العدد 
 .172و171ص .، ص2005أحسن بوسقيعة، املنازعات اجلمركية، اجلزائر 4
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الفحص املعاينة امليدانية للمنتوج ونوعيته يف عني املكان و مدى مطابقته مع البيانات املـذكورة يف  

  . 2ساعة من تاريخ إيداع امللف 24 أو الوثائق املرفقة، وال يتعدى هذا الفحص1الوسم 

بالنسبة إلدارة اجلمارك، ميكنها أن تقارن بني العناصر اليت تضمنها البيان املقدم هلا وبني حقيقة    

الواقع بإجراء الكشف، إذا شاءت، على السلع املطلوب سحبها من اجلمرك فيتبني هلا من نتيجـة  

لكن يف حالة عدم مالحظة أي خمالفة  3.أو صادقاهذا الكشف إذا كان املكلف كاذبا يف تصرحيه 

بعد فحص الوثائق أو بعد املراقبة بالعني اجملردة للمنتوج و عندما ال توجد ضرورة القتطاع العينات 

  . تسلم مفتشية احلدود املختصة رخصة قبول دخول املنتوج املستورد

من قانون  254/2جهتها املادة وخبصوص حماضر املعاينة للمنتوجات املستوردة فقد نصت من    

املعاينة تثبت صحة االعترافات والتصرحيات املسجلة فيها  رعلى أن حماض 98/10اجلمارك رقم 

  .4ما مل تثبت العكس، مما يوحي بأن حمرري حماضر املعاينة هلم مساع األشخاص

فـون املؤهلـون   ويقصد باحملاضر اجلمركية األوراق اليت حيررها أعوان اجلمارك و كذا املوظ    

لذلك إلثبات ما يقفوا عليه من أمر جرائم مجركية و ظروفها و أدلتها ومرتكبيها، وقد وصـفت  

  .  5"شهادة صامتة مثبتة يف ورقة" تلك احملاضر بأهنا 

                                                   
املتعلق بوسم  10/11/1990مؤرخ  90/367ملرسوم التنفيذي رقم ، يعدل ويتمم ا22/12/2005مؤرخ  05/484رقم  املرسوم التنفيذي 1

، جنده قد حدد على اخلصوص تعريف واضح ودقيق لبيانـات  2، ص83، العدد 25/12/2005السلع الغذائية وعرضها، اجلريدة الرمسية بتاريخ 
ي وبـني تلـك املوجهـة    جهة لالستهالك النهائوحسب طبيعة املنتوج، وميز بني وسم املواد الغذائية امل 11إىل  6الوسم اإللزامية اليت انتقلت من 

متس بصحة األشخاص  للتحويل، كما حدد كيفيات وسم املنتوجات املوضبة مسبقا يف رزم صغري، وإجبارية توضيح على الوسم املكونات اليت قد
 .من احلساسيةالذين يعانون 

 .80و79ص .وكذلك نفس اجمللة، ص .75و74ص .بوحلية علي، نفس املرجع، ص   2
   .100نفس املرجع، ص شوقي رامز شعبان،3  

  .173. ، نفس املرجع، صأحسن بوسقيعة 4
  .177 .نفس املرجع، ص 5
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ويتمثـل يف   )مكثف(، إىل فحص معمق العام ختضع املنتوجات املستوردة إىل جانب الفحص   

بة حسب ما يتطلبه ذلك للتحليل املخربي، ويتم حتليل العينات أخذ عينات من طرف أعوان الرقا

املقتطعة من املنتوجات املستوردة يف املخرب للتأكد من مطابقة املنتوج للمواصـفات واملقـاييس   

القانونية ومدى استجابته للرغبات املشروعة للمستهلك فيما خيص تركيبته ونسـبة املقومـات   

وطريقـة  الصنع و احلـد األقصـى لالسـتهالك    و حتديد تاريخ  األساسية و النتائج املرجوة منه

  .عند تاريخ التفتيش%  80استعماله، وجيب أن تفوق مدة صالحيته بنسبة 

 إىل اجلزائر إذا كانت نتائج الفحوص إجيابية يسلم إىل املعين مقرر عدم اعتراض دخول املنتوج    

أما إذا كانت النتائج سلبية فيسلم للمستورد مقرر رفض دخول املنتوج إىل اجلزائر وجيب أن تبلغ 

  .نتائج الفحوص إىل املستورد

مفتشية احلدود ملراقبـة   يف حالة حترير حمضر معاينة عدم مطابقة املنتوجات من طرف مصاحل     

مفتشية احلـدود   ملطابقة أمام مصاحلجيوز للمستورد أن يتقدم بطلب لضبط ا ،قمع الغشاجلودة و

قمع الغش، وعند املوافقة على طلبه يسلم له حمضر السحب املؤقت للمنتوج مـن  ملراقبة اجلودة و

أو إتالفـه علـى عـاتق     أجل ضبط مطابقته، وعند استحالة ضبط مطابقة املنتوج يعاد تصديره

   .املستورد و على حسابه، وقد يعود عدم املطابقة ملانع قانوين

 05/467 املرسوم التنفيـذي رقـم  الطعن املخولة للمستورد اليت أتى هبا  قوبالنسبة حلقو     

  الذي حيدد شروط مراقبة مطابقة املنتوجات املستوردة عرب احلـدود   10/12/2005املؤرخ يف 

، أمام السلطات املختصة يف حالة رفض دخول املنتوج، على هذا األساس يتمتع 1و كيفيات ذلك

                                                   
  .2006جوان 12دخل حيز التنفيذ يوم  قدوهذا املرسوم   .15، ص80، العدد 2005ديسمرب  11اجلريدة الرمسية  1
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وهي عملية تتم حتت رقابة املصاحل املكلفة حبماية املسـتهلك   تورد حبق ضبط مطابقة املنتوجاملس

وقمع الغش، وبذلك يسمح للمستورد يف حالة رفع أسباب عـدم املطابقـة بـدخول املنتـوج     

    .املستورد

الغش اجلمركي تشكل بدورها مظهرا آخر خلطـورة   اكتشافيالحظ يف األخري أن صعوبة      

اإلجرام يف هذا اجملال ال سيما أن أخطر أنواع الغش اجلمركي قد أصبحت ترتكبـها منظمـات   

   مهيكلة و بتقنيات مبتكرة يساهم يف وجودها التعقيد الذي يطبع أكثر فأكثر عمليات االسـترياد  

                .1و التصدير

  الفرع الثاين

  جمال التجميل والتنظيف البدينيف اية احلم

الـذي حيـدد    1997يناير  14 يف املؤرخ 37- 97ينظم هذا اجملال املرسوم التنفيذي رقم     

ادها وتسويقها يف السوق ريشروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدين وتوضيبها واست

  2.الوطنية

ميكن صنع مواد التجميل والتنظيف البدين وتوضـيبها   ويتبني من استقراء النص القانوين أنه ال   

وتوزيعها فوق التراب الوطين إال بعد القيام بتصريح مسبق لدى مصلحة اجلودة وقمـع   واسترادها

ويكون هذا التصريح مرفقا مبلف حيتوي عدة وثائق إجبارية منها خاصـة  . الغش املختصة إقليميا

                                                   
  .165، ص1998واالقتصادية والسياسية، عبد اجمليد زعالين، قانون العقوبات اجلمركي، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية  1
فربايـر   4املـؤرخ يف   41-92منه املرسوم التنفيذي السابق رقم  19ولقد ألغت املادة . 14، ص4، العدد 1997يناير  15اجلريدة الرمسية  2

فربايـر   5ذلك، اجلريدة الرمسية  الذي حيدد شروط إنتاج مواد التجميل والتنظيف البدين وتكييفها وتسويقها يف السوق الوطنية وكيفيات 1992
  .267، ص9، العدد 1992
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لتركيبة النوعية للمنتوج، وكذلك النوعية التحليليـة  نسخة من السجل التجاري للمعين، وحتديد ا

وتلتزم هذه املصلحة بتسليم وصل اإليـداع   طات اخلاصة الستعمال املنتوج،ملواده األولية واالحتيا

يؤدي إىل  هذا ما .تقدميها عند كل عملية مراقبة املستوردأواملوضب أو صانعى الالذي يتوجب عل

لتصريح مسـبق حسـب الشـروط     صيغة صنع املنتوج ديل قد يقع علىواجب إخضاع كل تع

  1.أعالهاملذكورة 

ويؤهل األشخاص املسؤولون عن صناعة هذه املواد وتوضيبها واستريادها ومراقبة جودهتا بناء     

أو علـى   لالستهالكعلى شهادات جامعية خاصة، وجيب على املسؤول األول عن تقدمي املنتوج 

ة مستوردا أن يرسل إىل مجيع مراكز مكافحة التسمم التابعة لوزارة الصحاملستورد إن كان املنتوج 

  2.الصيغة الكاملة للمنتوج

  ثايناملطلب ال

  النقل دماتخ ويف جمال احلماية يف اجملال الصيديل والطيب

وأنشأ أجهزة تراقب مدى مطابقتها للمقـاييس   ،يف عدة نصوصذلك  نظم املشرع اجلزائري    
  :كمايلياملعمول هبا 

  الفرع األول

  احلماية يف اجملال الصيديل والطيب 

تشمل محاية صحة املستهلك من املواد الصيدالنية كل من لـه   :خبصوص املواد الصيدالنية -أوال

فعملية وضع الدواء يف السوق ميـر  .اجملال واألجهزة املكلفة بذلك عالقة بالرقابة والتفتيش يف هذا
                                                   

  .املذكور سابقا 37- 97املرسوم التنفيذي رقم من  17و 14و 13انظر املواد  1
 .53و52ص .خبتة موالك، نفس املرجع، ص 2
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وهذا ضمانا ألن يتوافر يف الدواء 1.متعددة وذلك قبل وأثناء وضعها يف السوق تمبراحل وإجراءا

  . املواصفات القانونية، وأن يؤدي النتائج املرجوة منه

بقيت تفرض مراقبة غري مباشـرة عليـه، إذ أخضـعت     -نظرا ألمهية هذا القطاع -إن الدولة   

، وبالنسبة للتوزيـع وايل  لإلنتاجلنسبة االستثمار فيه لنظام منح رخصة مسبقة من وزير الصحة با

أو توزيع املنتجات الصيدالنية ختضع ملراقبة /هذا ومؤسسات إنتاج و. الوالية اليت يوجد هبا املوزع

  :األجهزة املؤهلة لذلك واليت تتمثل يف

املؤرخ  140-93نظمه املرسوم التنفيذي رقم :املخرب الوطين ملراقبة املنتوجات الصيدالنية -1

  2.املتضمن إنشاء خمرب وطين ملراقبة املنتوجات الصيدالنية وتنظيمه وعمله 1993يونيو  14يف 

 171، 170، 169يف املـواد  كما هو حمدد خرب نوعية املنتوجات الصيدالنية يراقب هذا امل    

ويتـوىل   3.يتعلق حبماية الصحة وترقيتها 1985فرباير  16املؤرخ يف  85/05من القانون رقم 

) منـه  3حسب املـادة  ( مهمته العامةاملرسوم املذكور أعاله، يف إطار  من 4املادة  حسب نص

للتسجيل، يعد املناهج والتقنيات  ةدراسة امللفات العلمية والتقنية للمنتوجات الصيدالنية املعروضب

 علـى الصـعيد الـوطين     ميسك املواد املعيارية واملنتوجات املرجعية، املرجعية على الصعيد الوطين

ميسك بنكا للمعطيات التقنية اليت تتعلق باملقاييس وطرق أخذ العينات ومراقبة نوعية املنتوجـات  

                                                   
ة يف السابق كان قطاع الصيدلة حكرا على الدولة، أما حاليا ومع االنفتاح االقتصادي مت فتح اجملال للخواص باستثناء بعض املنتوجـات كمـاد   1

 . األنسولني أو إنتاجها
 .الصيدالنية هناك من ينادي بضرورة إنشاء جهاز موحد لرقابة املنتوجات .8،ص41، العدد 1993يونيو  20اجلريدة الرمسية بتاريخ  2
، املعدل واملتمم بـدوره  1988مايو  04، بتاريخ 18، اجلريدة الرمسية، العدد 1988مايو  03بتاريخ  15-88املعدل واملتمم بالقانون رقم  3

 ..1123، ص 35، العدد 1990أوت  15، اجلريدة الرمسية 1990يوليو  31بتاريخ  17-90بالقانون رقم 
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يراقب انعدام الضرر يف املنتوجات الصيدالنية املسـوقة وفعاليتـها   نية ويضبطه باستمرار، الصيدال

  .دراسة هلا عالقة مبهمته ينجز كل، يهتم بالبحث التقين والعلمي املرتبط هبدفه، ونوعيتها

لتقدمي خدمات يف جمال التكوين، السيما بتنظيم تداريب تطبيقية يف منـاهج   املخرب كما يؤهل    

  ).منه 5/2املادة ( مراقبة املنتوجات الصيدالنية وتقنياهتا

املعدل واملتمم  ،1988مايو  03 املؤرخ يف 15-88القانون رقم نظمها : مفتشية الصيدلة -2

  .املذكور سابقا 85/05رقم  للقانون

متها يف السهر على احترام ممارسة الصيدلة وتطبيق التشريع والتنظيم املتعلـق هبمـا   تكمن مه    

ويقوم هبذه املهمة صيادلة مفتشون حتت سلطة وزير الصحة، وذلك عرب التراب الوطين مع التزامهم 

مراقبـة الصـيدليات   يها يف القانون وتتمثل مهـامهم يف  ص علبالسر املهين وفقا للشروط املنصو

  فتيش لكل مؤسسة صـناعية أو جتاريـة   فتح ملف للتهتا ومستودعات املواد الصيدالنية، وملحقا

إن قيام املفتشية بدورها املنوط هبا جينب املستهلك استعمال األدوية املزيفـة   .حيدد حمتواه التنظيم

  .واملغشوشة

      نظمـه املرسـوم التنفيـذي رقـم     : الوطين لليقظة خبصوص األدوية والعتاد الطيباملركز  -3

مراقبة التفاعالت غري املرغوب فيهـا  عمله يتمثل يف ، 1 1998 يونيو 3املؤرخ يف  192 – 98

 قيقات حول اليقظة خبصوص األدويـة تنظيم حت ،تهالك األدوية املعروضة يف السوقاليت يسببها اس

                                                   
 .11، ص 39، العد 1998يونيو  07اجلريدة الرمسية بتاريخ  1
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الوزير املكلف بالصحة على الفور بكل احلوادث أو املعلومات املؤكدة املتعلقة بالتـأثريات  استناد 

  1.غري املرغوب فيها

 1994فرباير  9مؤرخ يف  47-94نظمه املرسوم التنفيذي رقم  :الديوان الوطين لألدوية -4

  2.الذي يتضمن إنشاء هذا الديوان

استرياد املنتوجات الصيدالنية كما هي حمـددة  واملتمثلة يف  ،منه على مهامه 4دة وقد نصت املا   

تقومي املخزون املتوفر وهبذه الصفة يتوىل  .املعدل واملتمم املذكور سابقا 05-85يف القانون رقم 

املبادرة يف مجيع ت واهلياكل واملتعاملني املعنيني، واحلاجات على املستوى الوطين دوريا مع املؤسسا

التحقق من مراقبة جودة املنتوجـات  تجسيد برناجمه يف جمال االسترياد، وإجنازها ل األعمال الالزمة

اختاذ مجيع التدابري الالزمـة لتوزيـع عقـالين    ق هيئات الرقابة املعتمدة قانونا، املكتسبة عن طري

 ومتوازن للمنتوجات املستوردة على املؤسسات العمومية االقتصادية، وعند االقتضاء على املتعاملني

  .املعتمدين املكلفني بالتوزيع

قامت جلنة املدونة الوطنية بإعداد مدونـة للمـواد الصـيدلية     وحفاظا على صحة املستهلك،    

وال جيوز لألطباء سواء يف القطاع العام أو القطاع اخلـاص   صادق عليها الوزير املكلف بالصحة،ي

  3.املدونةلك اليت تشملها أن يصفوا أو يستعملوا مواد صيدلية غري ت

  

  

  

                                                   
 .التنفيذي املذكورمن املرسوم  4و3املادتني   1
 .9، العدد 1994فرباير  16ريخ اجلريدة الرمسية بتا 2
 .46خبتة موالك، نفس املرجع، ص  3
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  :األجهزة الطبية - ثانيا

 90/17من القانون رقـم   168/1املادة نصت  :اجمللس الوطين ألخالقيات العلوم الطبية -1

اليت يقوم هبا هذا اجمللس، حيث يكلف بتوجيه وتقدمي اآلراء والتوصيات  هامعلى امل املذكور سابقا،

حول عملية انتزاع األنسجة واألعضاء وزرعها والتجريب وكل املناهج العالجية الـيت يفرضـها   

البدنيـة   ومحاية سالمته اإلنسانالطبية والبحث العلمي مع السهر على احترام حياة  تطور التقنيات

بعني االعتبار الوقت املالئم للعمل الطيب والقيمة العلميـة ملشـروع االختبـار    وكرامته، واألخذ 

  .والتجريب

من القانون املذكور  267/2املادة نصت  :واجملالس اجلهوية لآلداب الطبية اجمللس الوطين -2

اآلداب املهام اليت يقوم هبا، إذ يضطلع بالسلطة التأديبية والبت يف املخالفات بقواعـد  على  ،أعاله

  .الطبية

جلنة املدونة الوطنية بإعداد مدونة األجهزة الطبية التقنيـة   ومثلما هو األمر بالنسبة لألدوية تعد   

ومينع صنع أو توزيع أي جهاز طيب ال يدخل ضمن هـذه  . يصادق عليها الوزير املكلف بالصحة

  1.املدونة

إىل شروط خاصة هذا مـا   -وفقا لقانون الصحة -فهي ختضع :املواد السامة واملخدرات  -ثالثا

أدى إىل إصدار تنظيم خاص بالرخص املسبقة إلنتاج املواد السامة أو اليت تشكل خطرا من نـوع  

  2.خاص واستريادها

                                                   
 .47خبتة موالك، نفس املرجع، ص  1
بالرخص املسبقة إلنتاج املواد السامة أو اليت تشكل خطرا من نـوع  املتعلق  1997يوليو  8املؤرخ يف  254-97أنظر املرسوم التنفيذي رقم  2

 =    منه املرسـوم التنفيـذي رقـم    11الذي ألغى بناء على أحكام املادة  21، ص46، العدد 1997يوليو  9خاص واستريادها، اجلريدة الرمسية 
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أو اسـترياد  /املسبقة املشترطة للقيـام بصـنع و   النص القانوين أن الرخصة ءمن استقراويتبني     

أو اليت تشكل خطرا خاصا، تسلم من وزير التجارة بعد  الكية ذات الطابع الساماملنتجات االسته

  .استشارة جملس التوجيه العلمي والتقين للمركز اجلزائري ملراقبة  اجلودة والرزم

واستعماهلا وخيضع القانون املتعلـق حبمايـة    االصطناعيةوتلحق باملواد السامة العناصر املشعة    

وتلحق  أيضا باملواد السامة املستخلصات اليت تستخدم  .الصحة حتضريها إىل احلصول على رخصة

حبماية الصحة مينع بيعها أو تقـدميها جمانـا ألي    والقانون املتعلق. يف صنع املشروبات الكحولية

أو منتج  واملنع موجه لكل صانع. والعطارين شخص كان باستثناء بعض األشخاص مثل الصيادلة

  1.أو مستورد هلذه املواد

  الفرع الثاين

  النقل دماتخيف جمال 

لذا، النسعى من خالل هـذه  .ماجيعل من الصعب حصرها امتعددة وهذ جمال تقدمي اخلدمات    

الدراسة إىل توضيح كافة العمليات اليت تدخل يف هذا الصنف، بل سنحاول ذكر أهم العمليـات  

  .جمال خدمات النقل واملتمثلة يف

  

   

                                                                                                                                                               
دد قائمة املنتوجات االستهالكية ذات الطابع السام أو اليت الذي حي 28/12/1997وانظر كذلك القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف . 92-42=

، 18، العدد 29/03/1998تشكل خطرا من نوع خاص وكذا قوائم املواد الكيماوية أو املنظم استعماهلا لصنع هذه املنتوجات، اجلريدة الرمسية 
 .30ص

 .48خبتة موالك، نفس املرجع، ص 1
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  :1جمال خدمات النقل 

تنظم أنشـطة النقـل    يتبني من استقراء األحكام القانونية أن املشرع حدد القواعد العامة اليت    

، مث نص على نصوص خاصة متعلقة بنقل البضائع أخـذا  الربي، البحري واجلوي : الثالثة بأنواعه

بعني االعتبار طبيعتها املميزة من جهة واملخاطر اليت يكاد يتعرض هلا الناقل أو الغري مـن جهـة   

  . أخرى

الفعلية حلاجات املواطنني يف جمال منظومة النقل، على وجه اخلصوص إىل التلبية  وجيب أن ترمي   

النقل، وفق شروط أكثر نفعا للمستعملني من حيث أمنهم، توفر وسائل النقل والتكلفة والسـعر  

املتضـمن   07/08/2001املـؤرخ يف   13-2001رقم  من القانون 4املادة ( ونوعية اخلدمة

  2.)توجيه النقل الربي وتنظيمه

تنظيم ومراقبة ب دولة واجلماعات اإلقليمية السيمالف التكيف إطار تنظيم منظومة النقل الربي، و   

ترقيـة البحـث والدراسـات     تنظيم النقل العمـومي،  الشروط العامة ملمارسة نشاطات النقل،

أو التكليف بإجناز املنشآت القاعدية والتجهيـزات الضـرورية   /إجناز و واإلحصائيات واإلعالم،

التأكد من مطابقة املنشآت القاعدية والتجهيزات للمقاييس املطلوبة يف التشريع والتنظـيم   ل،للنق

  ).  من نفس القانون 6املادة ( املعمول هبما

                                                   
العمليات امللحقة أو املتصلة حبركة املواد اخلطرة مثل تصـميم الـرزم   " هلذا، يشمل النقل كافة . القانوينتوسيع جمال تطبيق النص  أراد املشرع 1

 .وصنعها وصيانتها وحتضري الظروف وإرساهلا وإيصاهلا وإيداعها يف حالة عبور وتسلمها يف نقطة الوصول
 .4، ص44، العدد08/08/2001اجلريدة الرمسية بتاريخ  2
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            1الطرق والنقـل عـرب السـكك احلديديـة    يقصد بالنقل الربي النقل عرب  :النقل الربي -أوال

املذكور، على األعوان املؤهلني للبحث ومعاينة خمالفات هـذا  من القانون  58ولقد نصت املادة 

   :القانون وهم

  املفتشون الرئيسيون ومفتشو النقل الربي، -

 األعوان احمللفون التابعون ملصلحة التحقيقات االقتصادية، -

 .ضباط وأعوان الشرطة القضائية -

 تلفـا اوتعـداد املخ لألعوان  املوكلةواملهام  ال ومآهلا،أما خبصوص احملاضر احملررة يف هذا اجمل  

  .منه 61و 60و 59نصت عليها املواد  املرتكبة فقد

     ويلزم متعاملوا النقل الربي بإعالم املستعملني بالشروط العامة للنقل فيمـا خيـص اآلجـال     

  ).من نفس القانون 16املادة ( والوترية والتوقيت، وتسعرية اخلدمات 

  :2احلديديةالنقل بواسطة السكك  -1   

هذا النوع من النقل الربي مصلحة عمومية، أي جيب أن ترمي مجيع املنشآت اخلاصة  يشكل    

وفيما خيص قرار منح االمتياز فيؤخذ من قبل الوزير املكلف بالنقـل  . هبا إىل حتقيق املنفعة الوطنية

  3.بعد أخذ رأي اجمللس الوطين للنقل الربي الذي أنشىء مؤخرا

                                                   
 .عد املطبقة يف هذا اجملال ليست موحدةغري أن القوا 1
املتضمن املصادقة على االتفاقية الدوليـة   1972يوليو  27املؤرخ يف  72/35 أنظمت اجلزائر لالتفاقيات الدولية يف هذا اجملال، وجند األمر رقم 2

، 1972أكتوبر  20، اجلريدة الرمسية 1970رباير ف 7واملوقع عليها مبدينة برن بتاريخ )  C.I.M(  املتعلقة بنقل البضائع بواسطة سكك احلديد
املتضمن املصادقة على االتفاقية الدولية املتعلقة بنقل املسافرين بواسطة سـكك   1972يوليو  27املؤرخ يف  72/36، وكذا األمر رقم 84العدد 
 .84، العدد 1972أكتوبر  20، اجلريدة الرمسية 1970فرباير  7واملوقع عليها مبدينة برن بتاريخ )  C.I.V(  احلديد

 .املذكور سابقا 07/08/2001املؤرخ يف 13-2001من القانون رقم  23و 21/2املادتني  3
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الوزير املكلف بالنقـل   إال مبوافقة لتعديل تنظيم املواصالت احلديدية الوطنية اليكون وبالنسبة    

طنيـة يعـد مـن    ألن تنظيم هذه اخلطوط ذات املنفعـة الو  ،بعد رأي اجمللس املشار إليه أعاله

  1.اختصاصه

 املـؤرخ   13-2001من القانون رقم  53نصت عليه املادة  دور اجمللس الوطين للنقل الربي    

حيث يبدي رأيه يف جمال تطوير النقل  .املتضمن توجيه النقل الربي وتنظيمه 07/08/2001يف 

  .الربي

للشخص الطبيعي أو املعنوي اخلاضع للقطاع اخلاص ممارسة نشـاط   جيوز :عرب الطرقالنقل  -2

  2.النقل الربي لألشخاص أو البضائع

 لذا مت وضعه حتـت ، 3واجلدير بالذكر يف هذا املضمار أن نقل املواد اخلطرية خيضع لتنظيم خاص  

املـادة  (  رقابة جلنة تقنية يرأسها الوزير املكلف بالنقل تتكون من ممثلي خمتلف الوزارات املعنيـة 

  .)  17 -88من القانون رقم  50/2من نفس القانون، واملادة  55/1

إن ممارسة نشاط النقل الربي العمومي للمسافرين أو البضائع ال يكون إال بعد احلصول علـى      

وهكذا، إذا كان األمر يتعلق خبطوط ). 13-2001من القانون رقم  17املادة ( ترخيص مسبق

املنفعة احمللية، يتم تسليم الرخصة من قبل مدير  تكانت ذاالنقل التابعة ملخطط النقل احلضري أو 

                                                   
 .السالف الذكر 13- 2001من القانون رقم 42املادة  1
 .للقطاع العامالسالف الذكر، إذ جاء هذا النص عام فال يشترط أن يكون هذا الشخص تابعا  13-20001من القانون رقم  7املادة  2
 ."املواد اليت تعرض للخطر أو تسبب أضرار مادية تؤذي الصحة" من نفس القانون، واملقصود باملواد اخلطرة 38املادة  3
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النقل اختاذ كل  ربينما يتعني على وزي 1.نقل يف الوالية، وبطبيعة احلال حيق له تعديلها أو إلغائهاال

  2.إلغائها أو اقرار يتضمن الترخيص باستغالل خطوط النقل ذات املنفعة الوطنية أو تعديله

أن استغالل خطوط النقل العمومي الربي الدويل للمسافرين يتطلب رخصة  ةكما جتدر املالحظ   

  4.شريطة أن تتوفر يف الناقل كافة الشروط القانونية.3تسلمها اإلدارة املركزية املكلفة بالنقل

ممارسة عمليات النقل الربي إال باحترام كافة األحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقـة  وال ميكن    

    ...).كإجراءات التسجيل يف سجل النقل العمومي ، والقيد يف السجل التجاري( النشاطهبذا 

املنصوص عليه قانونا ملمارسة نشاط النقل البحري ال مينح إال إذا  االمتيازإن  :حريالنقل الب -ثانيا

 ريات القيد يف السجل التجاكان صاحب الطلب متمتعا حبقوقه املدنية والوطنية واستكمل إجراء

كما جيب أن يتوفر على قدرات كافية للنقل لضمان خمطط التعبئة املقرر وعلى وسـائل بشـرية   

   مـن املرسـوم التنفيـذي رقـم     4املادة ( ومادية وعقارية ضرورية للنشاط ومطابقة للمخطط

خدمات النقـل البحـري    استغاللالذي حيدد شروط  2000أفريل  9املؤرخ يف  2000-18

مث، إذا كانت كافة هذه الشروط متوفرة يف املعين باألمر، جيب عليه إرسال طلبه ومن  5.)وكيفياته

أشهر ابتداء من تـاريخ  ) 3(إىل الوزير املكلف بالبحرية التجارية الذي يلتزم بالرد يف غضون ثالثة

  ).من نفس املرسوم 6املادة ( استالم الطلب

                                                   
املتضمن املوافقة على النظام النموذجي الستغالل خدمات نقل املسافرين العمـومي   26/04/1997من ملحق القرار املؤرخ يف  2أنظر  املادة  1

الذي حيدد شـروط   1997أوت9من القرار املؤرخ يف  9و6، وانظر كذلك املادتني 25، ص60، العدد10/09/1997اجلريدة الرمسية  الربي،
 .43، ص75، العدد12/11/1997إعداد خمططات النقل الربي للمسافرين وكيفياته، اجلريدة الرمسية 

 .امن القرار السابق ذكرمه 12من ملحق القرار واملادة  2املادة  2
 من ملحق القرار السالف الذكر 24/1املادة  3
 .من ملحق القرار السالف الذكر  24/2املادة  4
 .4، ص21، العدد 12/04/2000اجلريدة الرمسية بتاريخ  5
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سنوات قابلة للتجديـد حسـب نفـس     )10(واجلدير باملالحظة أن االمتياز يسلم ملدة عشر    

من  11املادة ( قبل انقضاء أجل االمتياز ) 02(الشروط شريطة تقدمي الطلب يف أجل أقصاه سنتان

، كما أنه جيوز أن يكون االمتياز املسلم من قبل الوزير املكلف بالبحرية التجاريـة  )نفس املرسوم

 أو امتيازا خاصا الستغالل خدمة معينة" حلق استغالل جمموع خدمات النقل البحري" امتيازا عاما

  ).من نفس املرسوم 12املادة ( 

، لكنه جيوز للهيئة املكلفة بـالطريان  "لرقابة الدولة" ختضع اخلدمات اجلوية :ويالنقل اجل -ثالثا  

   مـن القـانون رقـم     7املادة ( املدين أن تسمح لبعض اهليئات أن تتوىل جوانب من هذه الرقابة

وهذا  1.)العامة املتعلقة بالطريان املدينالذي حيدد القواعد  1998يونيو  27املؤرخ يف  98-06

تتوىل شركة أو عدة شركات وطنية للنقل اجلـوي، النقـل   " ما أدى باملشرع إىل النص على أنه

، وأنه جيوز مـنح  )من نفس القانون9/1املادة ( اجلوي العمومي وخدمات العمل اجلوي من جهة

من نفـس   115/1و10ادتني امل( از الستغالل خدمة النقل اجلوي العمومي من جهة أخرىامتي

الـذي   2000فرباير  26مؤرخ يف  43-2000املرسوم التنفيذي رقم  من 3واملادة القانون، 

  2.)حيدد شروط استغالل اخلدمات اجلوية وكيفياته

األشخاص الطبيعيني من ذوي اجلنسـية اجلزائريـة   " غري أن هذا االمتياز الذي ال مينح إال لفائدة  

يتطلب أن تتوافر يف املعنيني باألمر الشـروط  "واألشخاص االعتباريني اخلاضعني للقانون اجلزائري 

                                                   
 .4، ص75، العدد 12/2000/ 10، اجلريدة الرمسية بتاريخ 06/12/2000مؤرخ يف  05-2000املعدل واملتمم بالقانون رقم  1
حـق   26/10/2000املؤرخ يف  337 -2000، وقد حدد املرسوم التنفيذي رقم 7، ص 8، العدد01/03/2000اجلريدة الرمسية بتاريخ  2

، وانظر كذلك القرار الوزاري املشـترك  29، ص 64، العدد31/10/2000االمتياز الستغالل اخلدمات اجلوية للنقل العمومي، اجلريدة الرمسية 
مـايو   28الذي حيدد مبلغ الكفالة املالية املتعلقة بامتياز استغالل اخلدمات اجلوية للنقل العمـومي، اجلريـدة الرمسيـة     2000مايو  7املؤرخ يف 

 .20، ص 30، العدد 2000
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دين، وتـوافر  أي حيازة رخصة استغالل جوي تسلمها السلطة املكلفة بالطريان امل. قانونااحملددة 

عدد كاف من املقاعد لضمان خمطط التعبئة، وكذا وسائل بشرية ومادية، تقـدمي كفالـة ماليـة    

من املرسوم التنفيـذي املـذكور    4املادة ( ختصص لتغطية االلتزامات والقيد يف السجل التجاري

  )سابقا 

املـادتني  (ة بالطريان املديناجلدير بالذكر أنه جيوز أن يكون االمتياز الذي متنحه السلطة املكلف و   

 .امتيازا عاما حلق االستغالل أو امتيازا خاصا الستغالل خط معـني ) من نفس القانون116و 11

 27املؤرخ يف 79-90رقم  نظمها املرسوم التنفيذي :القواعد اخلاصة بنقل بعض املنتوجات -

التنظيم ال ميس مضمون األحكـام  غري أن هذا  1.املتضمن تنظيم نقل املواد اخلطرة 1990فرباير 

 القانون املتعلق بالنقل وقد تضمن .التشريعية والتنظيمية املعمول هبا يف جمال النقل بأنواعه املختلفة

إنشاء جلنة تقنية مشتركة بني الوزارات مهمتها ضبط ومراجعة قـوائم   -املشار إليه سابقا-الربي 

  .ة بشأن تكييفها ونقلهااملواد املعتربة خطرة وحتديد القواعد املطبق

تأسيسا على هذا، ال ميكن ألي شخص طبيعي أو معنوي نقل املواد اخلطرة إال بعـد طلـب       

إشارة خارجيـة  وسائل النقل على  وجيب أن تشمل .رخصة مسبقة يسلمها الوزير املكلف بالنقل

مينع شحن مواد خطرة على وسائل نقل للمسافرين أو مع  وعالوة على هذا. لتحديد طبيعة اخلطر

  2).منه 23املادة (  مواد غذائية

                                                   
 بالرغم من إصداره قبل األحكام املتعلقة بالنقل الربي، والبحري واجلوي يبقـى هـذا  . 365، ص10، العدد 1990مارس  7اجلريدة الرمسية  1

 .املرسوم ساري املفعول يف انتظار إلغائه أو تعديله
 .املذكور سابقا 79- 90التنفيذي رقم  من املرسوم 23و 20و 9و 8املواد 2
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وجتدر اإلشارة هنا أن نقل هذه املواد عرب السكك احلديدية أو الطرق خيضع لشروط خاصـة     

من  فهو يتطلب كذلك ترخيص1وفيما خيص نقلها حبرا. واإليداع وامليادةبالشحن والتفريغ والرزم 

غري أن األمر خيتلف يف حالة نقلها جوا، حيث تقضي األحكام القانونية بإعفاء الناقلني . وزير النقل

الذين يقومون بعملية النقل وفقا لتوصيات اجلمعية الدولية للنقل اجلوي يف إطار التنظيم اخلـاص  

   2.ننة عن طريق اجلوبنقل بضائع مق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

                                                   
  .جيب أن يتم وفقا لقواعد القانون البحري الدويل 1
  . من نفس املرسوم  32و 30و 29املواد 2
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  املبحث الثاين
  اإلدارية املقررةاجلزاءات 

  
إىل التعبري عن  اجتاههاتتجه هذه اجلزاءات إىل القضاء على العوامل الدافعة إىل اإلجرام أكثر من    

  1.اللوم القانون إزاء السلوك غري املشروع

جيب التفرقة بني اجلزاء اإلداري والعقوبة اجلنائية، والتمييز بينهما ال يرجع إىل السـلطة الـيت   و   

 ضى حكم صادر من حمكمة خمتصة بـذلك منهما، فالقاعدة أن العقوبة ال توقع إال مبقت تصدر كال

وكذلك ال ختول احملاكم عادة توقيع . ولكن قد جييز القانون لسلطة إدارية إصدار بعض العقوبات

أما املرجع يف التفرقـة بـني    .االستثناءجزاءات إدارية، ولكن قد جييز هلا القانون ذلك على سبيل 

  .ي اجلزاء فهو طبيعة اجلزاء نفسهنوع

اجلزاءات اإلدارية هي اإلجراءات اليت تتخذها السلطات اإلدارية من تدابري للتوقي من وقوع إن    

جـراء  تكون ، أو محاية اجلمهور ومنع االضطراب اجلرمية للمحافظة على النظام والطمأنينة العامة

  :كمايلي سابقالمجاالت املذكورة ل اخمالفة أحكام احلماية وفق

  
  املطلب األول

  جزاء خمالفة أحكام احلماية يف اجملال الغذائي ويف جمال التجميل والتنظيف البدين

  :حمل الرقابة كمايلي حسب اجملالاإلدارية املقررة، ختتلف اجلزاءات       

  
                                                   

 .481أمحد حممد حممود على خلف، نفس املرجع، ص 1
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  الفرع األول

  جزاء خمالفة أحكام احلماية يف اجملال الغذائي

    90/39، وكذا املرسوم التنفيـذي رقـم   89/02رقم ستهلك محاية املبالرجوع إىل قانون    

جنده حيدد التدابري الردعية املتخذة من قبل األجهزة اإلداريـة   1.املتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشو

إذ تقـوم بـأي   .املختصة الرامية حلماية املستهلك جراء عدم مطابقة املنتوج للمواصفات القانونية

  .حجز املنتوج أو إتالفه عند االقتضاء، طابقة وتغيري مقصدههنائي لتحقيق املسحب مؤقت أو 

تتخذ السلطة اإلدارية املختصة مجيع اإلجراءات الردعية الراميـة إىل محايـة   :سحب املنتوج-أوال

  :صحة املستهلك وتقوم هلذا الغرض بأي سحب مؤقت أو هنائي  لتحقيق املطابقة

مقدم خدمـة معينـة مـن     منع حائز املنتوج أو ب املؤقت يفيتمثل السح :السحب املؤقت -1

  .التصرف يف ذلك املنتوج 

عندما تتحقـق السـلطة   :" تنص على أنه امن القانون املذكور جنده 19وحسب نص املادة     

أو دراسته مع كل أو بعض أحكام املادة  اختيارهاإلدارية املختصة من عدم مطابقة املنتوج الذي مت 

مـن   االستهالكالثالثة من هذا القانون فإن البضاعة املعنية تسحب من مسار وضع البضاعة حيز 

  .طرف منتجها ويف غياب هذا األخري من طرف املتدخل األقرب

                                                   
 .  املذكور سابقاواملعدل واملتمم  ،90/39املرسوم التنفيذي رقم ومايليها من  23املادة   1
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لـى  وذلك ع 1قصد تغيري إجتاهها أويتم اإلعالن عن هذا السحب قصد جعل البضاعة مطابقة     

أنظـر  ( دون اإلخالل باملتابعات القضائية احملتملة ،املخالفة ومسؤوليته رتكبانفقة املتدخل الذي 

  .)09امللحق رقم 

، تقوم السلطة اإلدارية املختصة بسحبه فورا مـع  لالستهالكوإذا ثبت خطر املنتوج مث عرضه     

املخـالف دون اإلخـالل بتطبيـق    إعالم املستهلكني بكافة الوسائل املمكنة على نفقة املتدخل 

  ".العقوبات املنصوص عليها يف التشريع اجلاري به العمل

وميكن تطبيق السحب املؤقت على صنف من اخلدمات أوعلى جمموعة من املنتوجـات الـيت       

 العينات كوهنا غـري مطابقـة   طاعاقتإثر  أثارت فعال شكوكا لدى أعوان الرقابة بعد الفحص أو

وجيب أن جترى عليها فحوص تكميلية من شأهنا أن تثبت توفرها على املواصفات اليت جيـب أن  

  .تتوفر فيها قانونا ويترتب على السحب املؤقت حترير حمضر

تسويق املنتوج ريثما تظهر نتائج املراقبة للمنتوجـات غـري    على إثره يوقف السحب املؤقت،    

  2.مقدم خدمة معينة من التصرف يف املنتوج ملنتوج أو، ومينع على حائز ااالستهالكصاحلة 

وإذا تبني أن املنتوج ال تتوفر فيه املواصفات املطلوبة تطبق تدابري السحب النهائي للمنتوج أي      

  .السحب املؤقت يتحول إىل سحب هنائي

هلك من قانون محايـة املسـت   15يقوم األعوان املنصوص عليهم يف املادة : السحب النهائي -2

  .املذكور سابقا بسحب املنتوج املعترف بعدم مطابقته بعد احلصول على إذن قضائي
                                                   

وتغـيري   يتم انذار صاحب املنتوج او اخلدمة الزالة السبب الذي ادى اىل عدم املطابقة عن طريق التعديالت اليت جيريها على املنتوج أو اخلدمة ، 1
الستعماله لغرض شرعي لغاية الفصل يف مقصده قضائيا، او رده اىل اجلهة اليت قامت بتوضيبه او انتاجه او استرياده اجتاهه بإرسال املنتوج إىل جهة 

 .90/39من املرسوم التنفيذي رقم  26وحيرر حمضر لذلك حسب نص املادة 
 .من نفس املرسوم  24و 23املادتني   2
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يف حالة ما إذا :" إىل حاالت بنصها على أنه 20وقد تعرضت الفقرتني األوىل والثانية من املادة     

أو أمن املستهلك /الذي مت حتليله حيتوي على خطر وشيك يهدد صحة و كان املنتوج املفحوص أو

وعندما تستحيل مطابقته فإن السلطة اإلدارية تأمر مبوجب قرار مسبب بسحب املنتوج من مسار 

     نفقة ومسؤولية حائزه احلـايل إعـادة توجيهـه     ىكما أنه بإمكاهنا أن تأمر عل لالستهالكعرضه 

  ". فه دون اإلخالل باملتابعات القضائية احملتملةأو إتال اجتاههأو تغيري 

 سـتعالمات االوإذا كان ملف املتابعة القضائية بالنسبة للمعاينة غري املباشرة يتكون من بطاقـة     

 وكشف التحاليل املخربيـة العينات  اقتطاع، وحمضر رمسي، وحمضر 2كشف ب+ 1وكشف ب

حمضر السـحب النـهائي وورقـة جـرد      فإنه يف حالة تطبيق السحب للمنتوج، يضاف للملف

أنظـر امللحـق رقـم       (املنتوجات املسحوبة مع ذكر املخالفة املرتكبة والقانون الذي يعاقب عليها

10.(  

ال يكـون إال   القاعدة أن إجراء احلجز من األعوان املؤهلني بذلك :حجز املنتوج أو إتالفه-ثانيا

ولكن تـرد   1.املصادرة يقرر فيما بعد احلجز أو بعد احلصول على إذن من القضاء الذي ميكن أن

جيب أن تربز العناصـر املـذكورة يف   " منه  21وردت بنص املادة  استثناءاتعلى هذه القاعدة 

أو اخلدمة حسـب طبيعتـه   /يف الوسم الذي حيمله املنتوج و 03الفقرتني الثانية والثالثة من املادة 

  ".لسلطة اإلدارية املختصةوصنفه حتت طائلة احلجز الفوري بقرار من ا

                                                   
 .من نفس املادة من املرسوم املذكور 3و 2الفقرتني  1
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خبصوص املنتوجات الضارة دون حتاليل الحقة عليها أو الـيت ال تتطـابق    استثناءغري أنه هناك    

واملقاييس واملواصفات القانونية، ورغم ذلك جيب أن يتم إعالم السلطة القضائية بذلك، وحيـرر  

  .1حمضر احلجز الذي حيتوي على البيانات اليت تقررها املادة السادسة من املرسوم املذكور

حليل عدم مطابقة العينة للمواصفات القانونية فـإن للسـلطة اإلداريـة    وإذا كشفت نتائج الت   

املختصة أن تتخذ مجيع التدابري التحفظية أو الوقائية من أجل محاية املستهلك، وتتمثل هذه التدابري 

  :يف

ميكن أن تعمل السلطة اإلدارية املختصة على جعل املنتوج مطابقـا  : العمل على حتقيق املطابقة -

س و املواصفات، ويتم ذلك عن طريق إنذار صاحب املنتوج  أواخلدمة ومطالبتـه بإزالـة   للمقايي

  .سبب عدم املطابقة و ذلك بإدخال التعديالت الالزمة على املنتوج أو اخلدمة

ويعين ذلك إرسال املنتوجات املسحوبة من صاحبها إىل هيئة تستعملها يف غرض : تغيري املقصد -

  اسـتريادها  عد حتويلها أو ردها إىل اهليئة املسؤولة عـن توضـيبها  أو  شرعي إما مباشرة وإما ب

  .ويتحمل نفقات ذلك صاحب املنتوج

 20بقا للمادة من قانون محاية املستهلك مصادرة املنتوج وذلك ط 26جتيز املادة : حجز املنتوج -

  .، كما جتيز األمر بإتالف املنتوج على نفقة صاحبهمن قانون العقوبات

 )11أنظر امللحق رقـم  ( من قانون محاية املستهلك غلق املؤسسة املعنية هنائيا 27يز املادة وجت    

وإذا ثبت أن املنتوج املعروض لالستهالك حيمل خطرا ما وجب على السلطة اإلدارية املختصة بعد 

سحب املنتوج فورا أن تستعمل مجيع الوسائل املمكنة من أجل إعالم املستهلكني بعدم صـالحيته  

                                                   
 .من نفس املرسوم 30واملادة 27الفقرة الرابعة من املادة   1
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ملـادة  نصت عليه ا ، وهذا ما1وهذا على نفقة صاحبه جزاء خمالفته لألحكام القانونية و التنظيمية

  .  من قانون محاية املستهلك 19

وحيرر حمضر باملخالفة وحمضر جرد للمنتوجات املسحوبة من عملية العرض لالستهالك مرفـق     

يرسل امللف إىل وكيل اجلمهورية باحملكمة املختصة إقليميا لتحريك ة استعالمات ومبحضر و بطاق

نتائج التحاليل وحماضر وت أو النهائي الدعوى العمومية على أن يكون مرفق مبحضر السحب املؤق

  .إثبات املخالفة

وإذا كانت املخالفات مباشرة أو غري مباشرة مت اكتشافها من طرف رجال الضبطية القضـائية     

فيحرر حمضر ابتدائي للتحقيق بسماع املعين و حتجز املنتوجـات و خيطـر وكيـل اجلمهوريـة     

    أو يرسل امللـف ات اليت توضع حتت تصرف القضاء وزباملوضوع و يتم تقدميه أمامه رفقة احملج

  .)كما سنرى الحقا(و يكلف املعين حلضور اجللسة عن طريق التكليف املباشر

باتفاق الطرفني علـى   فمع املخال إجراء مصاحلة  2مديرية الوالئية للتجارةوقبل ذلك جيوز لل    

غري مباشرة و حيرر حمضر الصلح ويشعر  حتديد مبلغ غرامة الصلح سواء كانت املخالفة مباشرة أو

املعين بالغرامة كتابة ويكون الدفع لدى اخلزينة العمومية وجترى املصاحلة يف حالة ما إذا مل يكـن  

  3.للمخالف سوابق

  

  
                                                   

  .57موالك خبتة، نفس املرجع، ص 1 
 سابقا كانت تدعى مديرية املنافسة واألسعار    2
 املطبقـة علـى املمارسـات التجاريـة                حيـدد القواعـد    2004يونيو  23املؤرخ يف  02-04ومايليها من القانون رقم  60أنظر  املادة  3

 .3، ص41، العدد 2004يونيو  27اجلريدة الرمسية
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  الفرع الثاين

  جزاء خمالفة أحكام احلماية يف جمال التجميل والتنظيف البدين

مل يبني اجلزاء املترتب على خمالفة أحكامه لذا يتعني الرجوع 1 37-97املرسوم التنفيذي رقم     

من قانون محاية املستهلك اليت تشترط يف فقرهتا  3بالنسبة ملواد التجميل والتنظيف البدين إىل املادة 

وتشترط . األوىل أن تتوافر يف املنتوج املقاييس املعتمدة واملواصفات القانونية والتنظيمية املتعلقة به

قرهتا الثانية أن يستجيب املنتوج للرغبات املشروعة للمستهلك السيما فيما يتعلـق بطبيعتـه   يف ف

وتشترط يف . وصنفه ومنشئه ومميزاته األساسية وتركيبه ونسبة املقومات الالزمة له وهويته وكمياته

أن يقـدم  الفقرة الثالثة أن يستجيب للرغبات املشروعة للمستهلك فيما خيص النتائج املرجوة منه و

     2.وفق مقاييس تغليفه

 

  املطلب الثاين

  النقل خدمات الصيديل والطيب ويف جمال جزاء خمالفة أحكام احلماية يف اجملال

     يف اجملـال الصـيديل والطـيب     ،الرقابةختتلف هذه اجلزاءات حبسب اختالف اجملال حمل          

  :كمايليويف جمال خدمات النقل 

  

                                                   
الذي حيدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدين وتوضيبها واسـترادها وتسـويقها يف السـوق     1997يناير  14املؤرخ يف  1

 4املـؤرخ يف   41-92منه املرسوم التنفيذي السابق رقـم   19ولقد ألغت املادة . 14ص ،4، العدد 1997يناير  15الوطنية، اجلريدة الرمسية 
 5الذي حيدد شروط إنتاج مواد التجميل والتنظيف البدين وتكييفها وتسويقها يف السوق الوطنية وكيفيات ذلك، اجلريدة الرمسيـة   1992فرباير 
 .267، ص9، العدد 1992فرباير 

 .53املرجع، صخبتة موالك، نفس  2
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  الفرع األول

  خمالفة أحكام احلماية يف اجملال الصيديل والطيبجزاء 

مل يبني القانون املتعلق بالصحة اجلزاء الذي يترتب على خمالفة األحكـام اخلاصـة بوصـف        

األجهزة الطبية التقنية إذا مل تكن  أو واستعمال وصنع وتوزيع األدوية املستعملة يف الطب البشري

ولكنه بني اجلزاء اجلنائي املنصوص عليه (يف مدونة األجهزة الطبيةدلية أو واردة يف مدونة املواد الصي

  .)يف قانون الصحة واملذكور يف الفصل الثاين من هذا البحث

  الفرع الثاين 

  النقل خدمات جزاء خمالفة أحكام احلماية يف جمال 

التشـريعية  األحكـام   جيب متابعة كل من قام مبخالفة :يف جمال النقل الربي املقرراجلزاء  -أوال

وتأسيسا على هذا، يعاقب بغرامة تتـراوح  1.جزائياهبذا النشاط ملعاقبته إداريا أو والتنظيمية املتعلقة

دج كل من مارس نشاط النقل الربي العمومي للمسافرين والبضـائع   80000إىل  8000من 

  2.دون احلصول على الرخصة املشترطة قانونا، ويف حالة العود تضاعف الغرامة

   معينـة    تمثل العقوبة اإلدارية حسب املخالفات املقترفة يف وضع السيارة يف مستودع ملـدة  وت   

أشهر بقرار من الوايل بعد أخذ رأي جلنة ) 3( مدة قد تصل إىل ثالثة السحب املؤقت للرخصة أو

                                                   
من ملحق القـرار   29و28، واملادتني 17-88من القانون رقم  55إىل  51، واملواد من 13-2001من القانون رقم  64إىل  57املواد من  1

 .املذكورين سابقا
 .17- 88من القانون رقم " أ"53، واملادة 13-2001من القانون  64و" خامسا" 61املادتني  2
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اح الوايل ل اقترء عأما السحب النهائي للرخصة، يقرره الوزير املكلف بالنقل بنا. العقوبات اإلدارية

  1.املختص إقليميا

يستفاد من األحكام القانونية أنه جيوز للهيئة املختصة  :يف جمال النقل البحري املقرر اجلزاء-ثانيا

رفض منح االمتياز ألسباب عديدة منها عدم توافر املوارد املالية الضرورية لالستغالل بشكل كاف 

  .مع مصاحل الدفاع الوطينأو عدم مالئمة االستغالل 

من بينها  خمتلفةميكن للوزير املكلف بالبحرية التجارية إلغاء االمتياز دون أي تعويض ألسباب و   

   نقل االمتياز كليا أو جزئيا إىل الغري لكون االمتياز منح نظرا لتوافر شروط خاصـة يف صـاحبه  

مؤقتـا دون  وقت وبعد إنذار واحد إيقاف االمتياز ذلك، جيوز للوزير أن يقرر يف أي فضال عن 

  2.ة أو متكررةتعويض إذا أخل صاحب االمتياز بالتزاماته بصفة خطري

، إمكانية رفـض  يف هذا اجملال يترتب على دراسة امللف  :يف جمال النقل اجلوي املقرراجلزاء -ثالثا

منح االمتياز السيما إذا كان االستغالل غري متوافق مع مصاحل الدفاع الوطين، أو إذا كانت املوارد 

  .ة الضرورية لالستغالل غري متوفرةاملالي

 إلغائه فيؤخذإيقاف االمتياز مؤقتا أو  كما يالحظ أنه جيوز هلذه اهليئة أن تقرر يف حاالت معينة    

أما فيما خيـص  . قرار اإليقاف املؤقت إذا أخل صاحب االمتياز بالتزاماته بصفة خطرية ومتكررة

  3.قرار اإللغاء، فيكون نتيجة حاالت خمتلفة كعدم استيفاء الشروط اليت مسحت باحلصول عليه

  

                                                   
 .الذكر من ملحق القرار السابقي 30، واملادة 17-88من القانون رقم  55، واملادة  13-2001قم من القانون ر 62املادة  1
 .املذكور سابقا 18-2000من املرسوم التنفيذي رقم   19و18و 8املواد  2
 .املذكور سابقا 43-2000من املرسوم التنفيذي رقم  19و 18و 7املواد 3
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  املطلب الثالث

  02-04 قانون املمارسات التجاريةخمالفة أحكام  جزاء

  األول الفرع

  املقررةزاءات اجل

    يعاقـب بغرامـة مـن مخسـة آالف دينـار      :عدم اإلعالم باألسعار والتعريفات -)أ(        

 7و 5و 4كل من خيالف أحكام املـواد  ).دج 100.000( إىل مائة ألف دينار) دج 5.000(

  1.فيما يتعلق بعدم اإلعالم باألسعار والتعريفات

 10.000(يعاقب بغرامة من عشرة آالف دينـار كما :عدم اإلعالم بشروط البيع -)ب(        

ألحكـام   خبصوص عدم اإلعالم بشروط البيع خمالفة) دج 100.000(إىل مائة ألف دينار ) دج

  2.منه 9و 8املادتني 

كان جيب فوترتـه   من املبلغ الذي%  80كما يعاقب بغرامة بنسبة : عدم الفوترة -)ج(       

انـت  أمـا إذا ك  .منه 13و 11و 10مهما بلغت قيمته جراء عدم الفوترة خمالفة ألحكام املواد 

يعاقب عليهـا بغرامـة مـن عشـرة آالف     . منه 12ألحكام املادة الفاتورة غري مطابقة خمالفة 

  3.)دج 50.000(إىل مخسني ألف دينار ) دج 10.000(دينار

                                                   
 .املذكور سابقا 02-04من القانون رقم  31املادة  1
 .من نفس القانون 32املادة  2
، حيدد شروط حترير الفاتورة وسـند  10/12/2005مؤرخ يف  468-05من املرسوم التنفيذي  18وقد أحالت املادة . منه 34و 33املادتني 3

فيما خيص خرق القواعد احملددة مبوجبه  .80، العدد11/12/2005ة الرمسية التحويل  ووصل التسليم والفاتورة اإلمجالية وكيفيات ذلك، اجلريد
 .املذكور 02-04إىل قانون رقم 
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 15إذا كانت املمارسات التجارية غري شرعية خمالفة للمواد مـن   :ورةاملمارسات احملظ -)د(     

إىل ثالثـة ماليـني   ) دج 100.000(يعاقب عليها بغرامة من مائة ألـف دينـار  . منه 20إىل 

 23و 22وإذا كانت ممارسات ألسعار غري شرعية خمالفة للمـادتني  .)دج 3.000.000(دينار

( ئيت ألـف دينـار   إىل مـا ) دج 20.000(دينـار يعاقب عليها بغرامة من عشرين ألف . منه

  ).دج 200.000

يعاقب عليها بغرامة من ثالمثائة . منه 25و 24واملمارسات التجارية التدليسية خمالفة للمادتني     

  ).دج 10.000.000( إىل عشرة ماليني دينار) دج 300.000(ألف دينار

إىل  26أما املمارسات التجارية غري الرتيهة واملمارسات التعاقدية التعسفية خمالفة للمواد من      

إىل مخسـة ماليـني   ) دج 50.000(يعاقب عليها بغرامة من مخسـني ألـف دينـار   . منه 29

  1.)دج 5.000.000(دينار

  الفرع الثاين
  أخرى جزاءات

اليت يترتب عليها حجز البضائع نصت عليهـا   املذكورة أعاله، احلاالت:حجز السلع) أ(       

           22و مـن املـادة    14و  13و 11و 10خمالفـة للمـواد    من القانون املـذكور،  39املادة 

    مع مراعاة حقوق الغري حسن النية وميكن حجز العتاد والتجهيزات املستعملة.7-27/2املادة إىل 

مرتكب حيث يكلف  )كل حجز مادي للسلع( إما حجزا عينيا ،يكون هذا احلجز مبحضر جردو

املخالفة حبراسة املواد احملجوزة عندما ميتلك حمالت للتخزين، وتشمع املواد احملجوزة بالشمع األمحر 

  من طرف األعوان املؤهلني، ويف حالة عدم امتالكه للمحالت املذكورة خيول األعوان احلراسـة  
                                                   

 .نفس القانونمن  38إىل  35املواد من  1
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تكاليف املتعلقة بـاحلجز  الاليت تقوم بتخزينها يف أي مكان ختتاره، وتكون إىل إدارة أمالك الدولة 

  .على عاتق مرتكب املخالفة

حتـدد   )يتعلق بسلع ال ميكن ملرتكب املخالفة تقدميها لسبب ما( اأن يكون احلجز اعتباريوإما    

أو بالرجوع إىل سعر  مرتكب املخالفة قيمة املواد احملجوزة على أساس سعر البيع املطبق من طرف

  1.السوق

      وقد يتم البيع الفوري للمواد احملجوزة، يف حاالت ثالث، احلجز على مـواد سـريعة التلـف       

ضي ذلك حالة السوق أو لظروف خاصة، حيث ميكـن أن يقـرره الـوايل دون املـرور     أو تق

يباشر هذا النوع من البيـع   .بالتجارةباإلجراءات القضائية بناء على اقتراح املدير الوالئي املكلف 

أو يتم حتويلها جمانا إىل اهليئـات واملؤسسـات ذات الطـابع االجتمـاعي      حمافظ البيع باملزايدة

ىل غاية صدور قـرار  بيع هذه السلع لدى أمني خزينة الوالية إ واإلنساين، ويودع املبلغ الناتج عن

  2.العدالة

إحـدى املخالفـات    ارتكبـت يكون هذا اإلجراء يف حالة ما إذا :غلق احملالت التجارية )ب(

مـن   53واملـادة   28إىل  22واملواد من  20و14و 13و 11و 10املنصوص عليها يف املواد 

 أن يقـرر الغلـق   -بناء على اقتراح املدير الوالئي املكلف بالتجارة -فالوايل ميكنه .نفس القانون

  إىل جانب إمكانية إجراء الغلق اإلداري .يوما هبذا اخلصوص )30(ملدة ال تتجاوز ثالثنياإلداري  

                                                   
 .من نفس القانون 42إىل  39املواد من  1
 .من نفس القانون 43املادة  2
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يقوم مبخالفة أخرى رغم صدور عقوبة يف حقه منذ أقل من  اقتصادييف حالة العود، أي كل عون 

  1.سنة

أن يقبل من األعوان االقتصـاديني   الوالئي املكلف بالتجارةلمدير ميكن ل:غرامة املصاحلة  )ج( 

املخالفني مبصاحلة إذا كانت املخالفة املعاينة يف حدود غرامة تقـل أو تسـاوي مليـون دينـار     

دج استنادا إىل احملضر احملرر من املوظفني املؤهلني، أما إذا جتاوزت املخالفة هـذا   1.000.000

أن يقبـل مـن    املكلف بالتجارة يرميكن الوز 3.000.000احلد وتقل عن ثالثة ماليني دينار 

املخالفني مبصاحلة، استنادا إىل احملضر احملرر من املوظفني املؤهلني واملرسل من  االقتصادينياألعوان 

 فاحملضر) دج3.000.000(جتاوزت املخالفة هذا احلد أما إذا .الوالئي املكلف بالتجارةقبل املدير 

إىل وكيـل   الوالئي املكلـف بالتجـارة  من قبل املدير  احملرر من املوظفني املؤهلني يرسل مباشرة

  2.املختص إقليميا قصد املتابعات القضائية اجلمهورية

خ تسليم احملضر أيام من تاري 8االقتصاديني املخالفني احلق يف املعارضة، يف أجل  وميكن لألعوان   

عدم دفعها يف أجل مخسـة  وهذه املصاحلة تنهي املتابعات القضائية، ويف حالة لصاحب املخالفة، 

 يوما من تاريخ املوافقة عليها، أو يف حالة العود حيال امللف على وكيل اجلمهوريـة ) 45(وأربعني

  3.ميا قصد املتابعات القضائيةاملختص إقلي

  

  
                                                   

 .من نفس القانون 47و 46املادتني  1
 .من نفس القانون 60املادة  2
 .القانونمن نفس  62و 61املادة  3
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  املطلب الرابع

   املنافسة أحكامجزاء خمالفة 

 مـؤرخ يف  03/03رقم  األمر من 14وفقا للمادة ( ة للمنافسةيعاقب على املمارسات املقيد    

مبلغ رقم األعمال من غري الرسوم، احملقق يف اجلزائر % 12، بغرامة التفوق  1)2003يوليو  19

خالل آخر سنة مالية خمتتمة، أو بغرامة تساوي على األقل ضعفي الربح احملقـق بواسـطة هـذه    

ذا كان مرتكب املخالفة ال املمارسات، على أال تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، وإ

من  56املادة )( دج 6.000.000(نارميلك رقم أعمال حمدد، فالغرامة ال تتجاوز ستة ماليني دي

  ). القانون املذكور

       45حسب نـص املـادتني    املؤقتة تإذا مل تنفذ األوامر واإلجراءا كما ميكن جمللس املنافسة    

 ارسات املعاينة املقيدة للمنافسةمعللة ترمي إىل وضع حد للممتتعلق باختاذ جملس املنافسة أوامر ( 

من املدعي أو من الوزير املكلف عند طلب جملس املنافسة (  46و  )عند تقرير العقوبات املالية أو

املمارسات املقيـدة للمنافسـة موضـوع التحقيـق عنـد       بالتجارة اختاذ تدابري مؤقتة للحد من

، احلكم بغرامة هتديدية ال تقل عن مبلـغ مائـة ومخسـني ألـف     من األمر املذكور )االستعجال

  2.عن كل يوم تأخري) دج 150.000(ناردي

بنـاء   )دج 800.000(ميكن جمللس املنافسة إقرار غرامة ال تتجاوز مبلغ مثامنائة ألف دينارو     

اليت تتعمد تقدمي معلومات خاطئة أو غري كاملة طبقا ألحكـام   املؤسسات، ضد على تقرير املقرر

                                                   
 .11، ص36، العدد 2008يوليو  2، واملتعلق باملنافسة، اجلريدة الرمسية 2008يوليو  25مؤرخ يف  08/12معدل ومتمم بالقانون رقم  1
 .املذكور سابقا 03-03املعدل لألمر رقم  12-08من القانون رقم  58املادة  2
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، وميكنه كذلك احلكم بغرامـة  )إجراءات التحقيق احملققعندما جيري ( من نفس األمر 51املادة 

  1.عن كل يوم تأخري) دج 100.000(هتديدية ال تقل عن مائة ألف دينار

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
 .من نفس القانون 59املادة  1
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  الفصل الثاين

  يف إطار محاية املستهلك عيالدور الرد

كان تدخل املشرع يف بداية األمر من خالل اإلجراءات الوقائية يف سبيل تـوفري منتوجـات       

فبالرغم من توفر األجهزة الوقائية على نظام وخدمات تتطابق مع املواصفات واملقاييس القانونية، 

تعد كافية لتـأمني   مل إال أن هذه القواعد محاية يتمثل يف جمموعة قواعد قانونية حلماية املستهلك

 لإلضرار بصحة املسـتهلك  مجيع الوسائل واألساليب استعملواهذه احلماية يف ضوء أن احملترفني 

التدخل باألسلوب اجلزائي حلماية املسـتهلك   أستدعىفهمهم الوحيد هو حتقيق الربح األمر الذي 

  .ملستهلكنييف غش ا االستمرارولردع مثل هؤالء األشخاص عن 

اليت تصل إىل املسـتهلك  شرع على أن تكون املنتوجات واخلدمات املرتبطة هبا، حرصا من امل    

سليمة من حيث املواصفات وغري ضارة وغري مغشوشة وذات فائدة بصـحة الشـخص الـذي    

يستهلكها، فقد جرم أي تصرف يصدر عن أي شخص كان، إذا كان من شأن هـذا التصـرف   

  1.فوائده منه دون اإلعالن عن ذلك جلمهور املستهلكني وانتزعتصحة إحلاق الضرر بال

  أن تكفل احلماية اجلنائية ملواطنيها ضـد الغـش    -عن طريق أجهزة الرقابة -ن الدولة جيبإ     

وأن توفر احلماية الواجبة للثقة العامة يف السلع واملنتجات واخلدمات خاصـة إذا كانـت سـلعا    

                                                   
  .154ص املرجع، نفسنائل عبد الرمحان صاحل،  1
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فتدخل املشرع باألسلوب اجلزائي لردع مثـل هـؤالء األشـخاص    . غذائيةمنتجات  أوأساسية 

  1.أصبح ضروريا لتأمني قدر أكرب من احلماية للمستهلك) املهنيني(

ودرجاهتا بقدر ما  العادي واختصاصاهتايف احلقيقة فلسنا يف معرض احلديث عن جهة القضاء       

 وعلى ذلك نقوم ببحـث دور السـلطة القضـائية   . حبماية املستهلك اهتمامهنريد أن نبني مدى 

    .)املبحث الثاين(طاراإل هذا يفاملقررة  اجلنائية مث اجلزاءات) املبحث األول(

  املبحث األول

  دور السلطة القضائية

مل يورد املشرع اجلزائري يف جمال محاية املستهلك أي خروج عن املبادئ العامـة املتبعـة يف       

راءات املتابعة والتقاضي املنصوص عليها وفقا لقانون اإلجراءات اجلزائية سواء من حيث حتريك إج

  .  االختصاصالدعوى أو من حيث عبء اإلثبات أومن حيث 

قاضـي التحقيـق    أخـتص الناظر إىل نصوص قانون اإلجراءات اجلزائية جيد أن املشرع قد     

 بالتحقيق القانوين، كما أنه قد عقد فصال مستقال لكل جهة إجرائية بداية بالضبطية القضائية اليت

    يدا إلقامة الدعوى اجلنائيـة عنـها  مته االستهالكوالتحقيق يف جمال جرائم  االستداللتتوىل مهمة 

  .مث النيابة العامة وبعد ذلك قاضي التحقيق

                                                   
 .29و 28ص.عبد املنعم موسى إبراهيم، نفس املرجع، ص 1
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نصـب هـذا   ظيم سلطة الدولة يف العقاب سواء أاإلجراءات اجلزائية هو تن إن موضوع قانون    

على كيفية سريها أمام هذه اهليئات حىت الوصـول إىل   التنظيم على اهليئات اليت تتوىل الدعوى أو

  .بات يف موضعه مصدور حك

املؤديـة  وإن اختلفت الطرق يف محاية املستهلك  وإن كان للقضاء دور هام يف الوقت احلاضر    

هـذا  الضبط اإلداري احلديث، إال أهنا يف حقيقة األمر له من املشاركات اجلادة يف  لذلك عنها يف

حلماية املستهلك ، وما أوجه املقابلـة  ر الذي متارسه السلطات القضائية فما هوذلك الدو. اجملال

  بينها وبني السلطات اإلدارية؟

إلجراءات اليت رمسها القانون يف ذلك مث نبني كيـف  وجيب أن نبني أوال كيفية ضبط اجلرمية وما ا

  .يتم التحقيق فيها 

  املطلب األول

  سلطة الضبط القضائي

جرائم اإلضرار مبصاحل املستهلك وتعريضها للخطر يتسم بشيء من التعقيد، وقـد   ارتكابإن     

   1.اكتشافهاويصعب على األعوان العاديني  ارتكاهباتستخدم وسائل تكنولوجية يف 

قبل حتريك الدعوى العمومية توجد جمموعة من اإلجراءات اليت تباشر خـارج إطـار هـذه        

 الدعوى وقبل البدء فيها بقصد التثبت من وقوع اجلرمية والبحث عن مرتكبـها ومجـع األدلـة   

                                                   
وظهـور  املنتجات والذي أثر بدوره سلبا على أساليب البيع وتوزيع لعصر الذي نعيشه يف شىت اجملاالت، نظرا للتطور التكنولوجي الذي يشهده ا 1

مما زاد من حجم املخاطر اليت يتعرض هلا، خاصة مع كثرة وتنوع هـذه   ،املرتبطة هباخلدمات ا اكذو ديدة لتمويه املستهلك مبدى جودهتاأساليب ج
 .يف السوق املنتجات



72 
 

ويباشر هذه اإلجراءات موظفون عموميون خصهم القـانون بتلـك   . 1والعناصر الالزمة للتحقيق

   2.من معاوين سلطات التحقيق وهؤالء هم أعوان الضبط القضائي رهمباعتبااملهمة 

وتوصف هذه اإلجراءات بأهنا إجراءات شبه قضائية تساعد على الوصول للحقيقـة إذ هـي      

 طة املوظفني املكلفني هبا قانونـا بواس االستدالالتاملرحلة اليت تكشف عن وقوع اجلرمية وجتمع 

القانوين لتنظيم املشرع اجلزائري هلا يف قانون اإلجراءات اجلزائيـة   وتستند هذه املرحلة يف أساسها

                         3.منه 65إىل  11يف املواد 

من قانون اإلجراءات اجلزائية جند أهنا تشري  إىل األشـخاص الـيت    15وبالرجوع إىل املادة      

  : تتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائية وهم

شعبية البلدية، ضباط الدرك الوطين، وحمافظو الشرطة، ضباط الشرطة، ذوو الرتب رؤساء اجملالس ال

يف الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا يف سلك الدرك ثالث سنوات على األقل والذين مت تعيينهم 

مبوجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطين بعد موافقة جلنة خاصة، مفتشو 

لذين قضوا يف خدمتهم هبذه الصفة ثالث سنوات على األقل وعينوا مبوجب قـرار  األمن الوطين ا

   وزير العدل ووزير الداخلية واجلماعات احمللية بعد موافقة جلنة خاصة، ضـباط  نمشترك صادر ع

و ضباط الصف التابعني للمصاحل العسكرية لألمن الذين مت تعيينهم خصيصا مبوجب قرار مشترك 

  .الوطين ووزير العدل بني وزير الدفاع

                                                   
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية 12/3املادة  1
 على عونإن ارتكاب جرائم اإلضرار باملستهلك وتعريضه للخطر يتسم بشيء من التعقيد، وقد تستخدم وسائل تكنولوجية يف ارتكاهبا، ويصعب  2

 .  الضبط القضائي اكتشافها، وهلذا مت ختصيص أعوان مؤهلني مهمتهم البحث و التحري عن اجلرائم ومرتكبيها
 .91ص  2002/ 2001عبد اهللا اوهايبية، قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري،ديوان املطبوعات اجلزائرية، بن عكنون اجلزائر 3
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الضبط اإلداري وقائي سابق على وقوع اجلرمية بالتصدي ملن تسول لـه   اختصاصوإذا كان      

أيت جرمية فيمنع وقوعها، فإن الضبط القضائي دوره ردعي ي بارتكابنفسه اإلخالل بنظام اجلماعة 

اجلرمية حيث يفشل الضبط اإلداري فيقوم الضبط القضـائي حينـها بالبحـث     الرتكابالحقا 

جهاز  يوالتحري عن اجلرمية وتعقب مرتكبيها وتقدميهم لألجهزة القضائية املختصة، هذا األخري أ

والتحقيق، وهو يف مقدماهتما حيث يلعب  لالهتامالضبط القضائي وهو خيتص بعمله يكون سابقا 

  1.القضية للقضاء اجلنائي بوجه عامدورا مهما يف هتيئة 

باملنتوجـات  املتعلقـة   سلطة الضبط القضائي دورا هاما يف ضبط وكشـف اجلـرائم   تلعب    

وكذلك مبا هلا من عالقة بالضبط اإلداري أفضل النظم املعاصـرة حلمايـة    واخلدمات املرتبطة هبا

  2.املستهلك وتأمني سالمته

  الفرع األول

  ابتدائيحترير حمضر حتقيق 

حمضر الضبطية القضائية هو حمرر يتضمن تقريرا عن التحريات والبحوث اليت أجراها حمـرره       

من معاينات، ونتائج العمليات اليت قام هبا عضو جهاز الضبط القضائي كضبط املـواد املتعلقـة   

ا ما شاهده شهادات مكتوبة يعلن فيها حمرره اعتبارهاباجلرمية موضوع البحث، هذه احملاضر ميكن 

                                                   
 .90صعبد اهللا اوهايبية، نفس املرجع،  1
  428ص نفس املرجع، إمام،  هحممد حممد عبد 2
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أن يكون  االستداللمن إجراءات وما توصل إليه من نتائج ألن من خصائص  أختذهمن وقائع وما 

  .االستداللواليت تؤخذ من طرف اهليئات القضائية على سبيل  1)ج.إ.ق 18(مدونا

  : القوة الثبوتية للمحاضر -أوال 

القاعدة أن احملضر لكي تكون له القيمة القانونية، جيب أن تتوفر فيه عناصر صحته من حيث      

الشكليات اليت يتطلبها القانون يفقد احملضر قيمته القانونية فتنص املادة  احترامالشكل، ألن عدم 

ويكون التقرير قوة اإلثبات إال إذا كان صحيحا يف الشكل  ال يكون للمحضر أو" ج.إ.ق 214

 اختصاصـه قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال وظيفته وأورد فيه عن موضوع داخل يف نطاق 

  ".عاينه بنفسه مما قد رآه أو مسعه أو

ال تعترب احملاضر والتقـارير  " ج اليت تنص.إ.ق  215الثبوتية للمحاضر حتكمها املادة  والقوة    

 ".ما مل ينص القانون على خالف ذلك استدالالتاملثبتة للجنايات أو اجلنح إال جمرد 

  : مآل احملاضر -ثانيا 

مبجرد إجناز الضبطية القضائية عملهم جيب أن يوافوا وكيل اجلمهورية مباشـرة بأصـول         

احملاضر اليت حيرروهنا مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بأهنا مطابقة ألصل احملاضر اليت حرروها 

ق املتعلقة هبا وكذلك األشياء املضبوطة، وجيب أن ينوه يف تلـك  وكذا جبميع املستندات والوثائ

املادة ( احملاضر عن صفة الضبط القضائي اخلاصة مبحرريها، وأن يوقع على كل ورقة من أوراقها 

  ).  ج.إ.ق 54

                                                   
 .147عبد اهللا اوهايبية، نفس املرجع، ص 1
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الضبطية القضائية جيد أن الغالـب   1جتدر اإلشارة هنا إىل أنه من دقق النظر يف حماضر حتريات     

أنه ينطق بلغة صاحب التحقيق، ال بلغة صاحب التحريات، فمحاضر مساع األقوال هـي  فيها ك

، وحماضر التحريات هي حماضر حتقيق، فمن مل يكن على بينة وإطالع بقـانون  استجوابعندهم 

على إجراءات الضبطية القضائية قطع وجزم بأن القانون يعطي الضبطية  واطلعاإلجراءات اجلزائية، 

جراءات التحقيق مبعناه الدقيق، وهذا اخللط واللبس حاصل كله بسبب عدم إعطـاء  وخيوهلا كل إ

  .املصطلحات القانونية مكانتها وأمهيتها املقصودة قانونا للتفرقة بني األشخاص وإجياد الضمانات

حقيقة حىت يتمكن  االهتامونتيجة لذلك اللبس فإننا جند أنفسنا ملزمني ببيان من له حق توجيه     

  2.الشخص من املطالبة حبقوقه اإلجرائية والقانونية املكفولة له

  

  الفرع الثاين

  إخطار وكيل اجلمهورية باملوضوع

أن  ةيتعني على كل عون ضبط قضائي يصل إىل علمه أثناء مباشرة مهامه الوظيفية خرب خمالف      

    3.علومات وحيضر إليها احملاضر واملستندات املتعلقة هبايبلغ النيابة العامة بغري توان، وموافاهتا بكل امل

  

  

  
                                                   

 .رماملقصود بالتحريات هو تتبع وسائل االثبات من ظروف مادية واقوال وفحوص ومعاينة، واإلحاطة بكل ما له صلة بإحداث اجلرمية، وتعيني اجمل 1
 .21و 20ص .ص ،1992التحقيق، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائرحممد حمدة، ضمانات املتهم أثناء  2
3 Calais Auloy, Op.Cit ,P57.  
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  :تقدمي املعين رفقة البضاعة اليت توضع حتت تصرف القضاء  -أوال

ويكون ذلك بعد حترير حمضر حتقيق ابتدائي أين يرفق بنتائج التحليل املخربي مع املنتوج ويقدم    

حملاكمة عن طريـق  املعين حلضور جلسة ا باستدعاءلوكيل اجلمهورية املختص إقليميا الذي يقوم 

أو يقدم املعين أمامه إذا رأى ضـرورة لـذلك بغـرض    ) 12 أنظر امللحق رقم( التكليف املباشر

  1.التحقيق استكمال

  :إرسال امللف -ثانيا 

 االهتـام على غرفة  أويق على أن حيال على حمكمة اجلنح يتم إحالة امللف واملعين لقاضي التحق    

  .إرسال املستندات إىل النائب العام إذا كانت الوقائع تشكل جناية ليحال على احملكمة اجلنائيةب

ـ      موعليه حتتل هذه املرحلة دورا مهما يف التمهيد للدعوى العمومية أمام قضاء التحقيق واحلك

األمهية أيضـا يف أن   هوتبدو هذ .وهو ما خيفف الكثري على جهاز القضاء اجلنائي حتقيقا وحكما

تكون عنصرا وحيدا وفعاال يف اإلدانة كما هو مقرر بشأن بعـض   -بنص القانون -نتائجها أحيانا

اليت تثبتها بعـض  ) منها جرائم اإلضرار بصحة املستهلك( املخالفات طبقا لبعض النصوص اخلاصة

هبا أو الطعن فيه بالتزوير  احملاضر اليت يعترف هلا القانون حبجية حمددة أو حلني ثبوت عكس ما ورد

  2.واحلكم بذلك

  
                                                   

كلـف  عمليا يرسل امللف إىل وكيل اجلمهورية عن طريق الربيد أو بتقدمي املخالف أمام مكتبه إذا كانت املخالفة جسيمة، فيقوم أمني الضبط امل 1
مث يرسله لوكيل اجلمهورية ) جبهاز اإلعالم اآليل(اجلمهورية بتلقي امللف وتسجيله بسجل الربيد العام وبالتطبيقة القضائية مبصلحة بريد نيابة وكيل 

 لدراسته وتكييف الوقائع وفقا لسلطة املالئمة، مث يعيد امللف ألمني الضبط للتأشري على السجل بتصرف وكيل اجلمهوريـة يف القضـية، وأغلـب   
قضية على قسم املخالفات، فيقوم أمني الضبط املكلف هبذا القسم جبدولة القضية وتسجيلها وحتديد تاريخ اجللسة مث حيرر استدعاء احلاالت حتال ال

 .لألطراف حلضور اجللسة
 .92عبد اهللا اوهايبية، نفس املرجع، ص 2
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  املطلب الثاين

  واالهتام ةسلطة املتابع

النيابة العامة جهاز قضائي جنائي، أنيط به حتريك الدعوى العمومية ومباشرهتا أمام القضـاء       

وهي جهـة تتخـذ صـفة    .". وهي متثل أمام كل جهة قضائية"...ج.إ 29اجلنائي، فتنص املادة 

  .اخلصم

  الفرع األول

  واختصاصاهتاهيكلة جهاز النيابة العامة 

أناطت هبا قوانني اإلجراءات اجلنائيـة حتريـك ومباشـرة     اهتامإذا كانت النيابة العامة سلطة     

فإهنا تقدم طلباهتـا بشـأن اإلدانـة     1.الدعوى العمومية نيابة عن اجملتمع وتطالب بتطبيق القانون

ى املتهم ويسخر هلا القانون يف سبيل ذلك القوة العمومية وجيعـل  والعقوبة اليت جيب أن تسلط عل

حتت تصرفها ضباط وأعوان الشرطة القضائية، وينطق باألحكام يف حضورها، وهلا الطعن يف كل 

 اختصاصـها ذلـك   وأعترب.أوامر قاضي التحقيق ويف كل األحكام اليت تصدرها اجلهات القضائية

  .األصيل

جراءات جيد أن املشرع قد منح للنيابة العامة سلطة إقامـة الـدعوى   ومن نظر يف مراحل اإل    

   العمومية وحتريكها ومباشرهتا، حيث نص يف املادة األوىل من قانون اإلجراءات اجلزائية علـى أن  

                                                   
 .ءات اجلزائية املعدل واملتمميتضمن قانون اإلجرا 1966يونيو سنة  8املؤرخ يف   66/155من األمر رقم  29املادة  1
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املوظفون املعهود إليهم هبا مبقتضى  الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات حيركها رجال القضاء أو "

  ".القانون

ومن خصائص النيابة العامة أهنا ختضع للتدرج السلمي يف أداء مهامها وهي ملزمة مبا يكلفها به    

وزير العدل يف مباشرة متابعات بشأن جرائم تدخل حتت طائلة قانون العقوبات وختضـع لعـدم   

ل حمل القابلية للتجزئة فهي جهاز متكامل، مبعىن أن أي عضو من أعضاء النيابة العامة ميكنه أن حي

باإلضـافة إىل  . أي عضو آخر يف تصرفاته القضائية كما أهنا تتمتع باستقالل تام أمام قضاء احلكم

  .أن النيابة ال تسأل عن األعمال اليت تقوم هبا تطبيقا للقانون

يف هيكلها جمموعة من األعضاء، لكل عضو منها سلطاته وصالحياته الـيت   تضم النيابة العامة   

  :هرم القضاء اجلنائي نتعرض هلم كمايلي الختصاصاتالعامة املنظمة  حتددها القواعد

  :النائب العام -أوال

يوجد على مستوى اجلهاز القضائي اجلنائي نائبان عامان أحدمها على مستوى احملكمة العليـا      

يساعد النائب العام نائب عام مساعد أول وعدة نـواب   ،واآلخر على مستوى كل جملس قضائي

مساعدين، ميثل وكيل اجلمهورية النائب العام لدى احملكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه عامني 

  1.هوهو يباشر الدعوى العمومية يف دائرة احملكمة اليت هبا مقر عمل

يلزم مساعدو النائب العام على مستوى احملاكم بإتباع الوجهة اليت حيددها النائب العام الـذي      

 لقضائي على مستوى اجمللس القضائيباعتباره يشرف على الضبط ا االهتاميعمل حتت رقابة غرفة 

   النظر يف أمر كل من تقع منـه خمالفـة    االهتاموقد خول القانون للنائب العام أن يطلب من غرفة 

                                                   
  .من قانون اإلجراءات اجلزائية 35و 34و 33املواد 1
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تقصري يف أداء عمله وقد يباشر النائب العام سلطاته عن طريق أعضاء النيابة العامـة كـل يف    أو

  . احمللية اختصاصاتهحدود 

  :وكيل اجلمهورية -ثانيا

أكثـر   ميثل النيابة العامة لدى احملاكم، يساعده يف أداء مهامه وكيل مجهورية مساعد واحد أو    

ميثل وكيل اجلمهورية النائب العام لدى احملكمة بنفسه " ج.إ.ق 35فتنص املادة . حبسب األحوال

  ".مية يف دائرة احملكمة اليت هبا مقر عملهأو بواسطة أحد مساعديه، وهو يباشر الدعوى العمو

ويلعب وكيل اجلمهورية كمساعد للنائب العام على مستوى احملكمة دورا مهمـا يف وظيفـة       

هاز النيابـة  ج، فهو حيتل مركزا مهما يف ج.إ.ق 36، 29، 1طبقا ألحكام املواد  واالهتاماملتابعة 

ا وفعاال يف حتريك الدعوى العمومية ومباشـرهتا، ولوكيـل اجلمهوريـة يف    باعتباره عنصرا رئيس

  .مكان إقليمي ونوعي حيددان من خالل الصفة والدرجة الختصاصهمباشرته 

يقـوم  . إقليم حمكمتـه  اختصاصبصفته رئيس الضبطية القضائية وممثل احلق العام يف مستوى     

ئية يف البحث والتحري عن املخالفات واجلنح الـيت  وكيل اجلمهورية مبراقبة أعمال الضبطية القضا

كما يقوم بتحريك الدعوى العمومية ضد كل مرتكيب املخالفات وإحالتهم على  ،1متس باملستهلك

  .      احملكمة ليحاكموا وفقا للقانون

مـن  وهو الذي ميثل اجملتمع أمام احملاكم ويطالب بتطبيق القانون ومن وظيفته تلقي احملاضر الواردة 

الشرطة القضائية أو الشكاوى والبالغات ويقرر ما يتخذ يف شأهنا، ويف هذا الصدد تنص املـادة  

يتعني على كل سلطة نظامية وكل ضابط أو موظف عمـومي  " من قانون اإلجراءات اجلزائية 32

                                                   
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية 63و 12/2املادتني  1
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وأن . يصل إىل علمه أثناء مباشرته مهام وظيفته خرب جناية أو جنحة إبالغ النيابة العامة بغري توان

  ." ويرسل إليها احملاضر واملستندات املتعلقة هبا. يوافيها بكافة املعلومات

أو أعوان  1األعوان املؤهلني سواء لقمع الغش، الضبطية القضائية( إذا يقع على اجلهات املعنية     

حمضر موجـه مـن    تصرحيات معلومة أو جمهولة، شكوى من املتضرر أو(بإعالم  التزام) اجلمارك

  .يف حدود اختصاصه ارتكاهباوكيل اجلمهورية باملخالفات اليت مت ) األعوان 

ويباشر وكيل اجلمهورية بنفسه أو يأمر باختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة للبحث والتحري عن      

تنظر فيهـا   اجلرائم املتعلقة بالنظام العام ويبلغ اجلهات القضائية املختصة بالتحقيق أو احملاكمة لكي

وقد يصدر أوامر . يف األحكام والقرارات اليت تصدرها تلك اهليئات القضائية االقتضاءويطعن عند 

  2.إما حبجز السلعة أو بإتالفها بعد صدور حكم احملكمة

  

  الفرع الثاين

  صالحيات جهاز النيابة العامة

  :وعند تلقي وكيل اجلمهورية احملاضر له طريقني    

 األمر مبواصلة اإلجراءات، -أوال          

  األمر حبفظ امللف -ثانيا          

  

                                                   
 .املتعلق برقابة اجلودة وقمع الغش املعدل واملتمم 90/39من املرسوم التنفيذي رقم  31املادة  1
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية 36املادة  2
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 :األمر مبواصلة اإلجراءات -أوال

يقوم ضباط الشرطة القضـائية بالتحقيقـات   " من قانون اإلجراءات اجلزائية 63تنص املادة     

للجرمية مبجرد علمهم بوقوعها إما بناءا على تعليمات وكيل اجلمهورية وإما من تلقـاء   االبتدائية

امللف قبل عرضه علـى قاضـي    استكمالواهلدف من ذلك مجع املعلومات من أجل ". أنفسهم

  .التحقيق

  :األمر حبفظ امللف -ثانيا 

ري يف اإلجراءات فال تـرى داع  قد ال ترى النيابة العامة إعماال لسلطتها يف املالئمة موجبا للس    

لتحريك الدعوى العمومية بطلب فتح حتقيق فيها  أو رفعها أمام حمكمة اجلنح واملخالفات، فتأمر 

 بني التحريك واحلفـظ  ختياراالحبفظ األوراق تطبيقا خلاصية املالئمة اليت ختول لوكيل اجلمهورية 

أو يأمر بقرار قابل دائمـا  ...ا يتخذ بشأهناويقرر م" ...  ما يفهم من خالل العبارات التاليةوهو 

وهو أمر إداري يصدر عن وكيل اجلمهورية بصفته جهة اهتام ونظرا للطبيعة اإلدارية هلذا 1".لإللغاء

األمر ال يكسب املتهم حقا ألنه قرار ال حجية له يف مواجهة مصدره، فيحتفظ حبقه يف إلغائـه يف  

  . وضوع من جديدأي وقت تستجد فيه ظروف تستدعي فتح امل

وهناك سببني لألمر باحلفظ، األول موضوعي يتعلق بتقدير األدلة من حيث صحتها وكفايتها     

إلثبات الواقعة موضوع البحث والتحري ونسبة الواقعة للشخص موضوع الشبهة فمن األسـباب  

لعدم األمهية املوضوعية عدم وجود اجلرمية أو عدم كفاية األدلة أو لعدم الصحة، وميكن أن تكون 

  .باجلزاء اإلداري الذي وقعته السلطة املختصة االكتفاءأو ترى 

                                                   
 .قانون اإلجراءات اجلزائية 36املادة   1
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سـبل املتابعـة بتحريـك     اختيارقانونية، متنع النيابة العامة  اعتباراتأما السبب الثاين يبىن على  

        1.الدعوى أو رفعها إذا توافرت شروط إحداها، كأن يكون الفعل غري معاقب عليه أصال

، محاية لصحة اجملتمع ويتمثـل  ورها البارز يف جمال محاية املستهلكوالنيابة العامة هلا أمهيتها ود    

يف تعقب املخالفني وإصدار أوامر الضبط واإلحضار هلـم والتحقيـق معهـم     –عادة  -دورها

ن التهمة إذا لزم األمر ذلك، وإحالتهم إىل جهة القضاء إذا تبني من التحقيقات أ احتياطياوحبسهم 

خاصة   –ثابتة بيقني أو بغلبة الظن، وهي بذلك تؤدي دورا ال بأس به إذ أن كثريا من املخالفات 

 لغة بصحة أفراد اجملتمع وأمواهلمال تكتشف إال بعد وقوعها، وإحداثها ألضرار با -املتعلقة بالغذاء

يف عدة  -فساد األغذيةصة خا –اإلضرار باملستهلك كما أن النيابة العامة تتخذ السبل يف مواجهة 

  :أمور نذكر منها

تقوم على رعاية احلقوق العامة املتعلقة باجملتمع، واليت تصفها النظم املعاصرة بأهنا األحكـام   -1

  .املتعلقة بالنظام العام ومنها حق سالمة الغذاء

ضرر عن طريق حيق للقائمني على النيابة إجراء رقابة تلقائية أو بناءا على شكوى ممن أصابه ال -2

  .أعواهنا

  2.تتسم اجلزاءات اليت يوقعها وكيل اجلمهورية بأهنا أخف من اجلزاءات اليت يوقعها القاضي -3

 وتأمني سالمته  جمال محاية املستهلك ومفاد ما تقدم أن نظام النيابة العامة يؤدي دورا بارزا يف     

إذ أن دور النيابة العامـة  . وإن كان هذا الدور ليس بكفاءة الدور الذي يقوم به الضبط اإلداري

  .  بعد وقوع املخالفة وينتهي بإحالة الدعوى إىل جهة القضاء  -عادة -يبدأ
                                                   

  .152عبد اهللا اوهايبية، نفس املرجع، ص 1
 .431، نفس املرجع، ص إمام هحممد حممد عبد 2



83 
 

يتعلق  واملقصود باحلقيقة كل ما. كافة اإلجراءات اليت تؤدي إىل كشف احلقيقةهلا النيابة العامة و

ائع اليت تكون يف جمموعها حقيقة قانونية وختتلف هذه الوقائع عن العلم بالقانون ألنه مفترض بالوق

  .عند احملقق وال حيتاج إىل دليل

وعلى ذلك هلا سلطات عديدة يف سبيل مجع األدلة والوصول إىل احلقيقـة متمثلـة يف مسـاع       

وكذا ضـبط أدوات   احتياطياسه وحب واستجوابهالشهود وإجراء املعاينات وضبط وإحضار املتهم 

  . كما ميكن هلا االستعانة باخلرباء يف إثبات األمور الفنية. اجلرمية

النيابة أما مجع األدلة  واختصاصاتومباشرهتا يكون من صالحيات  ريك الدعوى العموميةإن حت   

عنه هـذه   منهما حقا أو ينفي ومتحيصها والتأكد من نسبتها للمتهم من عدمه الشيء الذي جيعله

  .واختصاصاتهالصفة من عدمه هي من قبل أعمال قاضي التحقيق 

  

  املطلب الثالث

  سلطة التحقيق
  

 مهام قاضي التحقيـق  تعرض قانون اإلجراءات اجلزائية يف بعض النصوص من حني ألخر إىل     

  :  التعريف القانوين التايل استخالصوتوفيقنا بينها أمكننا  1وجبمعنا لعدة نصوص قانونية

هو القيام جبميع إجراءات التحقيق من حبث وحتري، واليت يراها قاضي التحقيق ضرورية للكشف "

التحقيق منتهيا، وذلك بأن ال وجه للمتابعة  اعتبارعن احلقيقة، ويقرر ما يراه الزما بشأهنا مبجرد 

                                                   
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية 166، 164 163، 68، 38املواد   1
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      اختصاصهاكانت األدلة كافية وهي من عند توافر أسبابه، أو إحالة الدعوى إىل احملكمة إذا 

أو إرسال امللف مع أدلة اإلثبات مبعرفة وكيل اجلمهورية إىل النائب العام لدى اجمللس القضائي 

  1".اإلجراءات الالزمة إلرساله إىل غرفة االهتام اختاذقصد 

   وخيتص بالتحقيق يف احلادث بناء على طلب وكيل اجلمهورية "...ج.إ.ق 38/3وتنص املادة 

وهو ما يعين أن ." 73و 67مدين ضمن الشروط احملددة يف املادتني  أو شكوى مصحوبة بإدعاء

قاضي التحقيق ال ميكن وضع يده على قضية ما بالتحقيق فيها إال بناء على أحد أمرين، طلب 

شكوى من املتضرر من اجلرمية يدعي فيها بأنه حلقه ضرر من جرمية  ن النيابة العامة  أوم افتتاحي

  .ما

  الفرع األول

  إلجراء التحقيق االفتتاحيالطلب 
  

هو الطلب الذي مبقتضاه يلتمس وكيل اجلمهورية من قاضي التحقيق القيام بإجراءات التحقيق     

  .ضرار بصحة املستهلك جراء فساد املواد الغذائيةمثل اإل).ج.إ.ق 38،67املادتني (يف قضية ما

واختياري يف مـواد  واد اجلنايات والقاعدة يف طلب النيابة العامة بإجراء حتقيق أنه إلزامي يف م    

  ).ج.إ.ق 66(اجلنح وجوازي يف مواد املخالفات

ومل حيدد قانون اإلجراءات اجلزائية الشكليات اليت جيب أن يتضمنها هذا الطلـب كشـرط       

 املتهم أو املتهمني تكييف الوقائع ومـواد املتابعـة   اسملصحته، غري أن الطلب جيب أن يتضمن 

                                                   
 .38و 37ص.حممد حمدة، نفس املرجع، ص  1
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من قـانون   67املادة (ويؤرخ ويوقع من طرف وكيل اجلمهورية ويرفق مبحاضر التحريات األولية

  ). ءات اجلزائيةاإلجرا

فهل معىن هذا أنه ليس لقاضي التحقيق أن ميد يده إىل القضية قصد التحقيق إال مبوجـب طلـب   

  من النيابة العامة؟ افتتاحي

نقول لقد جاءت النصوص القانونية واضحة يف هذا الشأن حيث غلت يد قاضي التحقيق عـن     

النظر يف القضية والتحقيق فيها ولو كان ذلك بصدد جنحة متلبس هبا إال بعد طلب مـن النيابـة   

  .االهتامالعامة، مما ييسر على املتهم معرفة بداية 

وهي النيابـة   االهتامإىل جانب السلطة األصلية يف  -ولكن الواقع والقانون قد منحا هذا احلق    

حيث وإن كان القانون قد قيـد قاضـي التحقيـق    ) ج.ا.ق 67املادة ( لقاضي التحقيق -العامة

بدت أثناء قيامه بعملـه   عليه عدم إجراء حتقيقات يف وقائع ظهرت إليه أو وأشترطبالنسبة للوقائع 

من يرى األدلة ووسـائل   اهتامإنه قد أعطاه حرية وحقا يف إال بعد طلب إضايف من النيابة العامة، ف

أو مت معاملتـهم يف بدايـة األمـر     االفتتـاحي ، ولو مل يشر إليهم يف الطلب اهتامهاإلثبات تلزم 

  1.كشهود

وإذا كانت اجلرمية ليست من اجلنح واملخالفات اليت يوجب القانون التحقيق فيها فإن التحقيق     

، 335 334املواد  ألحكام واملخالفات طبقادعوى مباشرة أمام حمكمة اجلنح ليس وحوبيا ترفع ال

، 339ج بتكليف املتهم باحلضور أمامها ويتم التبليغ طبقا لألوضاع اليت حتددها املواد .ا.ق 339

  .ج.ا.ق 341

                                                   
 .25صحممد حمدة، نفس املرجع،  1
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  الفرع الثاين

  تلقي الشكوى املصحوبة بادعاء مدين

بان يتقدم بشكواه مباشرة أمام قاضي التحقيـق  ) املستهلك( جيوز لكل شخص يدعي مدنيا     

  ).من قانون اإلجراءات اجلزائية 72و 1/2املادتني( املختص حمليا

املشتكي ضده وعنوانه إذا أمكن ذلك وعرض  اسمالشاكي، وعنوانه،  اسمتتضمن هذه الشكوى 

مـن قبـل    للوقائع ويقوم قاضي التحقيق باستقبال الشكوى وحيدد مبلغ الكفالة الواجب دفعها

باستثناء إذا كان قد حتصل على . الشاكي لدى كتابة ضبط احملكمة وإال كانت شكواه غري مقبولة

  ). من قانون اإلجراءات اجلزائية 75املادة ( املساعدة القضائية أو كان معفى بنص قانوين

. هوريةبعد التأكد من دفع مبلغ الكفالة يقوم قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل اجلم     

أيام سواء لفتح حتقيق أو بطلب رفض التحقيق ويتعني على قاضي  5الذي يبدي رأيه فيها خالل 

مـن قـانون اإلجـراءات     73املادة ( التحقيق أن يأمر بفتح حتقيق أو برفضه مبوجب أمر مسبب

    1).اجلزائية

اكمة حبيث تتوىل النيابة والتحقيق و احمل االهتامإن النظام اإلجرائي يقوم على أساس الفصل بني     

فيها ويتوىل قاضـي   االهتاموعلى رأسها وكيل اجلمهورية حتريك الدعوى اجلنائية ومباشرة العامة 

  .التحقيق مجع األدلة غري مقيد بأدلة معينة ويقدر مدى توافرها قبل املتهم

                                                   
 .112ص  ،1997ان الوطين لألشغال التربوية ، طبع الديوالعدل، مرشد املتعامل مع القضاء وزارة 1



87 
 

املرحلة األوىل يف اخلصومة اجلنائية من أجل إثبات حـق الدولـة يف    االبتدائييعترب التحقيق     

فاهلدف منه حتديد مدى جدوى تقدمي املتهم إىل احملاكم اجلنائية إلقرار هـذا احلـق يف   . العقاب

 -هـو قضـاء التحقيـق    -ونظرا خلطورة اجلزاء اجلنائي عهد إىل نوع معني من القضاء.مواجهته

إلثبات سلطة الدولة يف العقاب أو نفيه، ويتوقف ذلك على مدى إثبات بالبحث عن األدلة اجلنائية 

ويقوم قضاء التحقيق بدور إجيايب يف مجع أدلة اإلثبات أو النفـي  . وقوع اجلرمية ونسبتها إىل املتهم

  .للوصول إىل احلقيقة

ىل قواعد ومل يكن غرض املشرع يف الواقع وحقيقة األمر أن خيضع خمالفة أحكام هذا القانون إ    

القاضي إىل صحة الدليل املسـتمد   أطمأنإثبات خاصة هبا بل إنه تركها للقواعد العامة حبيث إذا 

من حتليل العينات اليت تؤخذ ومل يعتريه ريب يف أية ناحية من نواحيه خصوصا من جهة أخذ العينة 

عينـات الـيت   أو من جهة عملية التحليل ذاهتا أوقع حكمه على األساس بغض النظر عن عـدد ال 

أخذت وعن الطريقة اليت أخذت هبا، أما إذا وقع يف نفسه أي شك فإنه بطبيعة احلال ال يقيم وزنا 

  . للعينات وال للتحليل

وإذا كان الغرض األساسي من التحقيق هو الوصول إىل احلقيقة من طرف جهة حمايدة حـىت     

لى هذا الوضع مبا يزيـد عـن   تضمن للشخص حقوقه، فإنه ينبغي أيضا أن ال يستمر الشخص ع

إن  -حاجة التحقيق، وذلك بعد رؤية احملقق أنه مجع العناصر الالزمة ملعرفة احلقيقة  وعلى القاضي

مباشـرة   االنتهاءأن ال يتواىن يف إرسال امللف إىل النيابة العامة عقب  -تركت له السلطة التقديرية



88 
 

از اإلجراءات ذا األمر من مظاهر السرعة يف إجناألمر الالزم يف ذلك، ويعد ه الختاذهامن التحقيق 

  1.)ج.إ.ق 162املادة (

جيدمها خمتلفني  فإذا كان إجراء  االهتامإن من نظر إىل هدف كل من إجرائي التحقيق وإجراء     

اهلدف من ورائه إدخال الدعوى حلوزة القضاء، فإن اإلجراء التحقيقي ) الطلب االفتتاحي(  االهتام

  1.معرفة احلقيقة والوصول إليها اهلدف منه هو

  املطلب الرابع

  إجراءات احملاكمة

تعد احملاكمة املرحلة األخرية اليت تنتهي عندها الدعوى العمومية سواء بصدور حكم بإدانـة       

املتهم أو برباءته وذلك حبكم جنائي صادر من هيئة قضائية وفاصل يف موضوع الدعوى، وينبغـي  

  2.حىت يتحقق لألحكام قدر من الردع العامالفصل على وجه السرعة 

  الفرع األول

  خصائص إجراءات احملاكمة

إذا كانت احملاكمة هي املرحلة األخرية من مراحل الدعوى العمومية فقد تكـون احملكمـة        

حمكمة للجنايات، وختتص احملكمة بالنظر يف مجيع الدعاوى الناشئة عن أعمال وأفعـال   أو ابتدائية

  .ارتكبهايعتربها القانون جرمية أيا كان الشخص الذي 

                                                   
 .283ص حممد حمدة، نفس املرجع،  1
 .55صنفس املرجع،  1
 .308عبد املنعم موسى إبراهيم، نفس املرجع، ص  2
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وللمحكمة دور فعال ومهم يف الفصل يف املخالفات اليت تعرض عليها من طـرف وكيـل        

حبسب طبيعة املخالفة ونـوع   االهتامغرفة  اجلمهورية أو حتال عليها من طرف قاضي التحقيق أو

  .رمياجل لالفع

      قد تكون املخالفة الصادرة من احملترف ال تكفي ملسائلته فتصدر احملكمـة حكمـا بـالرباءة         

أو تكون املخالفة ثابتة يف جانب احملترف فتعاقبه وفقا للقانون وجيوز للمحكمة إذا كييف املوضوع 

كما للمحكمة أن تصـدر  . الدعوى عن حقيقتها وأعطتها حكما قانونياتكييفا خاطئا نقلت به 

إصدار حكم متهيدي بإجراء خربات تقنية من  أحكاما حبجز املنتجات موضوع املخالفة وإتالفها أو

  .إلثبات وقوع املخالفة االختصاصذوي 

جراءات معينة يلتـزم  واحملاكمة اجلنائية ال بد من أن تكون أمام سلطة خمتصة باحملاكمة وتتبع إ     

هبا القاضي يف حكمه باعتباره مكلفا بالوصول إىل احلقيقة لضمان تطبيق القانون ومعاقبة املتـهم  

وتعويض املضرور من اجلرمية من خالل إجراءات حماكم قانونية منصفة وتقتضي احملاكمة التعرض 

  .إىل املختص هبذه احملاكم وإجراءات هذه احملاكم

وعلى أكمل  1هو صالحية القاضي العادي ملباشرة واليته القضائية يف نطاق معني االختصاص     

وجه وجيري عملية التقرير العقايب من واقع ملف شخصية املتهم القائمة علـى دراسـة ظروفـه    

وأحواله حال حماكمته،وال خيفى على أحد األمهية العملية لتخصص القضاة فهو من ناحية يساعد 

مل تعد حمصورة يف حبث أركـان   ضي اجلنائيف املتهم، ذلك أن وظيفة القاعلى فهم حقيقة ظرو

 استقصاءاجلرمية املادي واملعنوي والتحقق من نسبتها إىل فاعلها، بل إهنا تتجاوز ذلك إىل ضرورة 
                                                   

 راءات اخلصومة املدنيـة واجلنائيـة  الصالحية اجملردة ملباشرة مجيع إجيربز هنا التمييز بني والية القضاء واالختصاص، فاألوىل تضفى على القاضي  1
 .  والثانية تقصر هذه الصالحية على أنواع معينة من هذه اإلجراءات يف حدود معينة
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وتلك اليت تعقبها والوقوف على إرادة املتهم وما يعاضـدها مـن    اقترافهاالظروف السابقة على 

وعلى هـذا  . ديد مسؤوليته عنها ومن مث توقيع اجلزاء الذي يناسبه طبقا للقانونبواعث، سعيا لتح

  .ختتص احملاكم العادية بنظر اجلرائم املتعلقة  بقمع الغش محاية للمستهلك

يف اجلرائم الـيت تضـر    -من قبل املشرع -ونشري إىل ضرورة األخذ بفكرة ختصص القضاة     

  1.خاصة املتعلقة باملواد الغذائية مبصاحل املستهلك أو تعرضها للخطر

إن القانون اجلنائي خيضع ملبدأ الشرعية وهذا القانون يتبع الوقائع اإلجرامية منذ جترميها واملعاقبة     

مث إىل  قرير مدى سلطة الدولة يف معاقبتـه إىل مالحقة املتهم باإلجراءات الالزمة  لت ارتكاهباعلى 

  .تنفيذ العقوبة احملكوم هبا عليه

وقد أوجب القانون توافر ضمانات وإجراءات معينة أثناء احملاكمة اجلنائيـة اليتسـع املقـام         

  .العامة يف قانون اإلجراءات اجلزائية املبادئلذكرها ومن مث حنيل لدراستها بأحكام 

ي الطريق ممهدا لك حفقد أصب.ونظرا ألمهية أطراف الدعوى اجلنائية يف جمال محاية املستهلك      

لكن إذا كان أساس رفع الدعوى هو ثبوت الصـفة  . تتوىل مجعيات محاية املستهلك رفع الدعوى

واملصلحة فهل ميكن جلمعيات املستهلكني اإلدعاء أمام القضاء نيابة عن املستهلك بغرض الوصول 

  إىل محاية القضاء له ؟

  

  

                                                   
  .نظرا ملا هلذه اجلرائم من طبيعة خاصة تقتضي دراية وخربة معينة  1
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بأن جرائم اإلضرار باملستهلك  ، وميكن القول هنا1سبق وأن أشرنا هلذا الدور يف الفصل األول    

تتسم بانتشارها الواسع يف مجيع  الدول وأن هلا طابعا خاصا نظرا ملساسها باملسـتهلكني وهتـدد   

  .الصحة العامة للمجتمع

  الفرع الثاين

  عبء اإلثبات

، وبالتايل فإن األحكام والقرارات التـبىن علـى   2األصل يف اإلنسان الرباءة حىت تثبت إدانته     

  3.اليقني واجلزم ىوإمنا عل واالفتراضاتالشك 

واملشرع مل يفرد أحكاما باإلثبات يف جرائم اإلضرار باملستهلك، حيث تطبق احملكمة القواعد     

ولو مـن  العامة واليت تقضي بأن عبء اإلثبات يقع على عاتق النيابة العامة، وللمحكمة أن تأمر 

وللمتهم احلق يف تفنيـد   4تلقاء نفسها، أثناء نظر الدعوى بتقدمي أي دليل تراه الزما جلالء احلقيقة

  . األدلة املقدمة، وحيكم القاضي يف الدعوى حسب العقيدة اليت تكونت لديه كامل حريته

  ولكن هل ميكن للقاضي أن يلجأ لإلثبات بالوسائل الفنية يف جمال محاية املستهلك؟ 

                                                   
 .ومايليها 19أنظر صفحة  1
 .1996من دستور  45املادة  2
 .1985 سنة ،1 عدد القضاة، نشرة ، 1985 عام صادر قرار 3
 .314عبد املنعم موسى إبراهيم، نفس املرجع، ص  4
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إن الكشف على مدى مطابقة املنتوجات واخلدمات للمواصفات واملقاييس القانونية تعد مـن      

حيث جيـوز لقاضـي    -بالرجوع للمبادئ العامة يف قانون اإلجراءات اجلزائية – 5األمور الفنية

          لة ذات طابع فين، بنـاءا علـى طلـب النيابـة    عرضت له مسأ التحقيق ندب خبري أوخرباء إذا

من قانون  143الفقرة األوىل من املادة (أو اخلصوم أو من تلقاء نفسه، وذلك ملساعدته يف التقدير 

  ).اإلجراءات اجلزائية

املتعلق برقابة اجلودة وقمع الغـش   90/39وجتدر اإلشارة هنا إىل أن املرسوم التنفيذي رقم     

 النظر يف نتائج حتليـل املخـرب    املذكور سابقا، جنده خول للجهة القضائية املختصة إمكانية إعادة

 اخلرباء طبقـا  لدى املصلحة اليت سجلت العينات املقتطعة إىل احتياطيا ةوهذا بتسليم العينة املستبقا

  1.ج.إ.ق 150للمادة 

وعندما ينتهي اخلرباء من أداء عملهم حيررون بذلك تقريرا حيتوي على وصف األعمال الـيت      

أما إذا اختلفوا يف الرأي . قاموا هبا ونتائجها، وعليهم القيام بعملهم شخصيا، والتوقيع على التقرير

كل منهم رأيه أو حتفظاته مع تعليل وجهـة   أو كانت هلم حتفظات يف شأن النتائج املشتركة عني

من قانون  153املادة ( ويتم إيداع التقرير لدى اجلهة اآلمرة باخلربة ويثبت اإليداع مبحضر. نظره

  ).اإلجراءات اجلزائية

  إليه؟ انتهواا القاضي بندب اخلرباء ومب التزامما مدى : السؤال الذي يطرح    

                                                   
، منشور باجمللـة القضـائية، العـدد    120509،ملف رقم 28/03/1995قرار احملكمة العليا صادر بتاريخ  من القرارت يف هذا اجملال نذكر،5

مشروبات غري صاحلة لالستهالك، الذي يؤكد إثبات عدم املطابقة للمقاييس القانونية يكون استنادا خلربة طبية غري ، املتعلق ببيع 160، ص1996
 .منازع فيها اليت تثبت عدم صالحية املنتوج املعروض لالستهالك

 . املعدل واملتمم واملذكور سابقا 90/39رقم من املرسوم التنفيذي  32أنظر املادة  1
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القاضي واطمئنانـه إىل   باقتناعبوجه عام ميكن القول إن العربة يف اإلثبات يف املواد اجلنائية تكون 

األدلة املطروحة عليه، وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها، كما 

الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون  أن القاضي غري ملزم بندب خبري إذا رأى من األدلة املقدمة يف

من قانون اإلجـراءات   143الفقرة الثانية من املادة ( حاجة إىل ندبه فعليه أن يصدر قرارا مسببا

  .اجلزائية

كما أنه حملكمة املوضوع كامل احلرية يف تقدير القوة التدليلية لتقدير اخلبري شأنه يف ذلك شأن     

وعلى قاضـي  .حه جانبا طاملا يف أوراق الدعوى ما يطمئن إليهميكن األخذ به أو طر. سائر األدلة

التحقيق يف حالة الرفض أن يصدر أمرا مسببا، علما بأن نتائج اخلربة ليست ملزمة لقاضي التحقيق 

  1).من قانون اإلجراءات اجلزائية154. 152. 151. 143املواد ( أو جلهات احلكم  

جيب على القاضي أال خيالف يف حكمه ما تضمنه رأي اخلبري ولكن يف املسائل الفنية البحتة فإنه    

     2.يف هذا الشأن

  الفرع الثالث

  األحكام الصادرة

فهو الغاية اليت تسعى إليهـا  . احلكم هو أهم اإلجراءات يتخذها القضاء يف الدعوى العمومية     

وهدف املتهم ألنه يريـد  النيابة العامة وهو الذي حيدد سلطة الدولة يف العقاب، وكذلك هو غاية 

من خالله أن يثبت براءته أو على األقل يسعى للحصول على أخف عقوبة ممكنـة إذا تقـررت   
                                                   

 .116، نفس املرجع، ص وزارة العدل 1
  .435و 434ص .، صنفس املرجعأمحد حممد حممود على خلف،  2
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للقاضي فهو هناية طريق بدأ بطرح الدعوى أمامه من النيابة العامـة يف أغلـب    ةأما بالنسب.إدانته

  .يف أحيان أخرى) املدعي املدين(األحيان ومن اجملين عليه

ون اإلجراءات اجلنائية القواعد اخلاصة باإلجراءات اليت تنتهي هبا اخلصومة اجلنائيـة  تضمن قان    

أمام القضاء، حيث يوضح الشروط الواجب توافرها لصحة األحكام من حيث املداولة والنطـق  

  .من ديباجة ومنطوق وأسباب هتومشتمالباحلكم وحتريره 

شملها من جرائم حىت صدور حكم هنائي فيها ومن وتتوىل احملاكم االبتدائية نظر الدعاوى وما ت   

   1.رار باملستهلكبينها جرائم اإلض

  

  الفرع الرابع

  طرق الطعن يف األحكام

إن احلكم قد يصدر مشوبا ببعض األخطاء اإلجرائية أو املوضوعية أو يتبني بعد صـدوره مـا       

جيعله منافيا للقانون، األمر الذي يتعني معه فتح باب الطعن يف هذا احلكم، ويتبني مـن ذلـك أن   

طرق الطعن تؤدي دورا إصالحيا للحكم اجلنائي بقصد ضمان حسن تطبيق القـانون وحتقيـق   

  .أهدافه

واخلاضـعة لقـوانني   القضاء العادي  اختصاصومل يقرر املشرع فيما يتعلق باجلرائم الداخلة يف    

خروجا على القواعد العامة خبصوص طرق الطعن يف األحكـام، وقـد تناولتـه    محاية املستهلك 

  .املؤلفات العامة لإلجراءات اجلزائية ومن مث فنحيل إليها
                                                   

 .كاجلرائم اخلاضعة لقانون قمع الغش ومنه فساد املواد الغذائية 1
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  املبحث الثاين

   املقررة اجلنائية اجلزاءات

اجلزاء هو األثر املترتب على خمالفة القاعدة القانونية، وتتضمن النصوص القانونية والالئحيـة       

  .اجلنائيةاملقررة حلماية املستهلك طائفة من اجلزاءات 

إذا كان قانون العقوبات يهدف إىل محاية القواعد اليت يرى املشرع ضرورهتا حلسـن سـري        

كله بفرض اجلزاءات الرادعة إذا ما خولفت هذه القواعد، فإن أمهية احلاجة إليـه تـزداد   اجملتمع 

وخباصة يف الوقت احلاضر، حيث طغت املادة على القيم واملبادئ مما أدى إىل ظهور بعض اجلرائم 

  . االستهالكيف أية مرحلة من مراحل اإلنتاج حىت  تاملنتجاهلك، يف اليت تضر املست

تتسع اجلزاءات اجلنائية يف جرائم اإلضرار باملستهلك فتشمل العقوبات املنصوص عليها يف     

  1.)وفقا للمجاالت املذكورة يف الفصل األول(  ني اخلاصةقانون العقوبات والقوان

  املطلب األول

  يف اجملال الغذائي اجلزاء اجلنائي املقرر

كمـا  ( ، األول باإلحالة إىل قانون العقوبـات خصوصيتني للجزاءقانون محاية املستهلك تضمن  

  :كمايلي، والثاين عقوبات خاصة وردت فيه) تضمن قانون العقوبات عقوبات أخرى

  

  
                                                   

تدابري للتوقي مـن   إذ يرى أن اجلزاءات اإلدارية ماهي إال .من الفقهاء من يفرق بني اجلزاء اإلداري و اجلزاء اجلنائي من حيث طبيعة اجلزاء نفسه 1
 .، أما اجلزاءات اجلناية فتعرب عن اللوم القانون جراء السلوك غري املشروعالعام وقوع اجلرمية للمحافظة على النظام
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  الفرع األول

  اإلحالة إىل قانون العقوبات

  :هي على نوعني، جزاءات أصلية وأخرى تكميلية هلا

  :اجلزاءات األصلية  -أوال

الذي يتضمن القواعد العامة حلماية املسـتهلك   89/02رقم من القانون  29نصت املادة  -    

     ، ففي هذه احلالة كل تقصري يف املنتـوج  عمديةنوعني من اجلرائم املرتكبة سواء كانت بصفة  ىعل

 املـادة فتضـمنت   .1املتضمن قانون العقوبات 156-66األمر رقم أو اخلدمة أحالت ذلك إىل 

سنوات وبغرامة مـن    )10(إىل عشر سنوات) 5(مخساحلبس من  مثل يفاجلزاء املقرر، املت 432

 الفاسـدة  أو الطبية املغشوشة أو  الغذائية ج عندما تلحق املادةد 1.000.000إىل  500.000

مرضا أو عجزا عن العمل، يعاقب مرتكب الغش وكذا  ص الذي تناوهلا، أو الذي قدمت لهبالشخ

ويعاقـب  .ة وهو يعلم أهنا مغشوشة أو فاسدة أو سامةالذي عرض أو وضع للبيع أو باع تلك املاد

دج إىل  1.000.000سنة وبغرامة من ) 20(إىل عشرين) 10(املؤقت من عشر اجلناة بالسجن

دج، إذا تسببت تلك املادة يف مرض غري قابل للشفاء، أو يف فقد استعمال عضو  2.000.000

  . ذا تسببت تلك املادة يف موت إنساناملؤبد، إبالسجن  ويعاقب اجلناة أو يف عاهة مستدمية،

وتسبب الفاعل يف عجز جزئي أو دائم أو وفاة  تطبـق عليـه    عمديةأما إذا كانت اجلرمية غري    

ــادتني    ــا يف امل ــوص عليه ــات املنص ــة العقوب ــات املدني ــى التعويض ــادة عل             288زي

                                                   
 .11، ص 84، العدد 24/12/2006اجلريد الرمسية ، 20/12/2006املؤرخ يف  23- 06بالقانون رقم  املعدل واملتمم 1
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عدم مراعاة األنظمـة فعقوبتـه    أو إمهال أو انتباهخبصوص القتل اخلطأ أو سببه عدم احليطة أو ( 

  ) .دج 20.000إىل  1.000غرامة من باحلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات و

   500ختص اجلرح اخلطأ فعقوبته احلبس من شهرين إىل سنتني وبغرامـة مـن   (  289واملادة    

        جـرح  االحتيـاط عـدم   دج أو بإحدى هاتني العقوبتني إذا نتج عن الرعونة أو 15.000إىل 

  .من قانون العقوبات) أو مرض أدى إىل العجز الكلي عن العمل ملدة تتجاوز ثالثة أشهر

من يضع الضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذلك املـوظفني   كل: عقوبة املنع من آداء املهام -

ام بوظائفهم، إما بـرفض  الذين يسند إليهم القانون سلطة معاينة املخالفات يف موقع استحالة للقي

الصناعية أو حمال التخزين أو حمال البيع، أو بأية كيفية أخرى  عدم السماح هلم بالدخول إىل احملال

دج ودون اإلخـالل   200.000إىل  2.000باحلبس من شهرين إىل سنتني وبغرامة من يعاقب 

  1).ق بالعصيانيتعل( ومايليها من قانون العقوبات 183بالعقوبات املقررة يف املادة 

  : اجلزاءات التكميلية -ثانيا

  :أي تكملة للجزاءات األصلية املذكورة سابقا، وهي كمايلي 

  : املصادرة - 1

 رمية جربا عن صاحبها وبغـري مقابـل  تعرف بأهنا متليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة باجل     

فاسدة، فإن مل تكن كـذلك   وللحكم باملصادرة جيب أن تكون املنتجات حمل اجلرمية مغشوشة أو

كما يشترط للقضاء باملصادرة أن تكون املادة موضوع اجلرمية قد ضـبطت  . فال حيكم مبصادرهتا

 حلكم هبا يكون واردا على غري حمـل بالفعل، أما إذا مل تكن قد ضبطت فإن طلب مصادرهتا أو ا
                                                   

  .املذكور سابقا 89/02محاية املستهلك رقم من قانون  25املادة  أنظر1 
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مث ال جيوز القضاء هبا، كما ال جيوز احلكم مبصادرة شيء آخر يعادل قيمتها أو إلزام املتـهم  ومن 

  1.بدفع مبلغ معني من النقود يعادل قيمتها

إذا مل تـتم  " على أنـه  89/02من قانون محاية املستهلك  26تنص الفقرة األوىل من املادة     

ـ   االجتاهاملطابقة أو مل يتم تغيري           الـيت أعلنـت السـحب حسـب      ةبعد أجل حمـدد يف الوثيق

من هذا القانون فإنه جيوز احلكم مبصادرة املنتوج طبقا ألحكام املـادة   20و 19أحكام املادتني 

   .من هذا القانون 29و 28و 27من قانون العقوبات دون اإلخالل بأحكام املواد   20

مبناسبة التحري والتحقيق يف اجلرمية ودون هبا حمضـرا   ويقصد باحملجوزات األشياء اليت ضبطت   

وهذه احملجوزات إما ). مثل السلع الفاسدة( مرفقا مبحاضر التحقيق، واألشياء املتحصلة من اجلرمية

  .ترد إىل أصحاهبا أن تكون حمل مصادرة أو

يؤثر عنصر الـزمن يف  أشياء سريعة التلف، وبصفة عامة األشياء اليت  باعتبارهاإن املواد الغذائية    

قيمتها فهذا النوع من احملجوزات بغض النظر على احلكم املنتظر مبصادرهتا أو ردها فإهنا إذا مل ترد 

  2.إىل أصحاهبا الشرعيني فورا فإنه يتم بيعها سواء بقرار من وكيل اجلمهورية أو من وزير التجارة

 الرتكـاب حيازة اجلاين هلا سببا  اراستمرأن يكون  احتمالوعلة مصادرة األشياء هي تفادي    

  . جرائم تالية

الـذي   لالسـتهالك األشياء املضبوطة وكوهنا مغشوشة أو غري صـاحلة   اعتبارمع مالحظة أن    

  3.صنعت من أجله إمنا ينظر إليه وقت ضبطها

                                                   
  .462و 461ص.أمحد حممد حممود على خلف، نفس املرجع، ص 1
  . 130و 129ص.وزارة العدل، نفس املرجع، ص 2
 .463و 462ص.أمحد حممد حممود على خلف، نفس املرجع، ص 3
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  :إتالف املنتوج - 2

بإتالف املنتوج علـى نفقـة   جيوز األمر " أما الفقرة الثانية من نفس املادة أعاله، تنص على أنه   

  ".املتدخل املخالف ومسؤوليته

مع مالحظة أنه يف حالة القضاء برباءة املتهم أو عدم وجود وجه إلقامة الدعوى العمومية وتبني    

فإنه يف مجيع األحوال جيـب  ) املستهلك( أن األشياء املضبوطة تشكل خطرا على صحة اإلنسان 

  1.إتالفها

          جيـوز أن تغلـق املؤسسـة   " من نفس القانون اليت تنص على أنـه  27حسب نص املادة  - 3

يسحب السجل  االقتضاءاملؤسسات املعنية وتسحب الرخص والسندات والوثائق األخرى وعند  أو

  ".التجاري أو بطاقة احلريف حبكم قضائي بناءا على طلب مسبب من السلطة اإلدارية املختصة

الغش " وقد تضمن الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات املذكور حتت عنوان*     

عقوبات يف هذا اجملال، فكل خـداع أو حماولـة    يف بيع السلع والتدليس يف املواد الغذائية والطبية

 ثـالث  يعاقب باحلبس من شـهرين إىل  .خلا...الغذائية يف املواد اخلداع يف طبيعة أوصفة جوهرية

بإحدى هاتني العقوبتني فقط، وإذا ارتكبـت  دج أو  20.000إىل  2.000سنوات وبغرامة من 

سـنوات  ) 5(بيانات كاذبة، ترفع مدة احلبس إىل مخـس  بأدوات غري مطابقة أو طرق احتيالية أو

  .دج 500.000والغرامة إىل 

                                                   
   .464نفس املرجع، ص أمحد حممد حممود على خلف، 1
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ـ  ل احلكميشم( أما إذا مت الغش يف مواد صاحلة للتغذية أو مشروبات   واد املواد املستعملة لغش م

أوعرضها أو وضعها للبيع أو بيعها أو احلث على اسـتعماهلا بكتيبـات أو منشـورات           ) التغذية

      فاسـدة  مع العلم بأهنا مغشوشـة أو   تعليمات مهما كانت،أومعلقات أوإعالنات، أو نشراتأو

 50.000إىل  10.000ة من مسمومة، فيعاقب باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات وبغرامأو 

  . دج

أما من حيوز دون سبب شرعي مواد صاحلة للتغذية مع علمـه بأهنـا مغشوشـة أو فاسـدة                 

   آالت غري مطابقـة تسـتعمل يف وزن   هذه املواد أو  أو مسمومة أو مواد خاصة تستعمل يف غش

 20.000إىل  2.000من كيل السلع، فيعاقب باحلبس من شهرين إىل ثالث سنوات وبغرامة أو

  1.وخالف ذلك يعاقب بأقصى العقوبات مهام رقابتها وكل متصرف أو حماسب عهدت له .دج

  

  الفرع الثاين

  89/02عقوبات خاصة وردت يف قانون محاية املستهلك 

مـن  2أيام إىل شهرين وبغرامة  10يعاقب باحلبس من " منه  28تنص الفقرة الثانية من املادة     

الفقرتني الثانية  03دج أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من خالف أحكام املادة 1000إىل  100

  ".            من هذا القانون 09، 06، 05، 04والثالثة، واملواد 

  :وموضوع االلتزام الوارد يف الفقرات هو    
                                                   

  .من قانون العقوبات المذآور سابقا 435، 434، 433 ،431، 430، 429المواد  1
) مذكورة بنص املادة ويكون مقدارها معلوم مقـدما ( الغرامة احملددة  : مييز الفقهاء يف نطاق اجلرائم االقتصادية بني ثالثة أنواع من الغرامات هي 2

مبلغ من املال يقضى به يف حالة عدم ضبط (  والغرامة اإلضافية) ل اجلرميةيتحدد مقدارها بالقياس اىل عنصر معني مثل قيمة املال حم( والغرامة النسبية
 ).جسم اجلرمية
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من حيث طبيعتـه   ستهالكلالاملنتوج أو اخلدمة  استجابةوجوب : 03الفقرة الثانية من املادة  -

  . اخل...صنفه

اخلدمة للنتائج املرجوة منـه ووفـق مقـاييس     املنتوج أو استجابةوجوب : الفقرة الثالثة منها -

  .اخل... تغليفه

  :هو 28الوارد باملواد املذكورة يف نص الفقرة الثانية من املادة  االلتزاموموضوع    

  .باإلعالم لصاحل املستهلك االلتزام: 04املادة  -

  .أو اخلدمة للقواعد اخلاصة به/مبطابقة املنتوج و االلتزام: 05املادة  -

  .بضمان املعدات واألجهزة االلتزام: 06املادة  -

  .اقتناؤهبتجربة املنتوج الذي مت  االلتزام: 09املادة  -
  

  الثاين املطلب

  1يف اجملال الصيديل والطيب اجلزاء اجلنائي

احلبس مـن   عقوبة 2املتضمن قانون العقوبات 156-66من األمر رقم  432 تضمنت املادة   

ج د 1.000.000إىل  500.000سنوات وبغرامـة مـن     )10(إىل عشر سنوات) 5(مخس

بالشخص الذي تناوهلا، أو الذي قدمت له مرضـا   الفاسدة عندما تلحق املادة الطبية املغشوشة أو 

قب مرتكب الغش وكذا الذي عرض أو وضع للبيع أو باع تلك املـادة  أو عجزا عن العمل، يعا

                                                   
الغش يف بيع السلع والتدليس يف املـواد الغذائيـة   " حتت عنوان هذا اجلزاء ،الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات املذكور تضمن 1

   ". والطبية
  .11، ص 84، العدد 24/12/2006اجلريد الرمسية ، 20/12/2006املؤرخ يف  23- 06بالقانون رقم  املعدل واملتمم 2
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إىل ) 10(ويعاقب اجلناة بالسجن املؤقت مـن عشـر  . وهو يعلم أهنا مغشوشة أو فاسدة أو سامة

دج، إذا تسـببت تلـك    2.000.000دج إىل  1.000.000سنة وبغرامة من ) 20(عشرين

ويعاقب اجلنـاة   مال عضو أو يف عاهة مستدمية،املادة يف مرض غري قابل للشفاء، أو يف فقد استع

  . بالسجن املؤبد، إذا تسببت تلك املادة يف موت إنسان

وتسبب الفاعل يف عجز جزئي أو دائم أو وفاة  تطبـق عليـه    عمديةأما إذا كانت اجلرمية غري    

ــادتني    ــا يف امل ــوص عليه ــات املنص ــة العقوب ــات املدني ــى التعويض ــادة عل             288زي

عدم مراعاة األنظمـة فعقوبتـه    خبصوص القتل اخلطأ أو سببه عدم احليطة أو انتباه أو إمهال أو( 

  289واملادة  ،)دج 20.000إىل  1.000بغرامة من احلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات و

دج  15.000إىل    500ختص اجلرح اخلطأ فعقوبته احلبس من شهرين إىل سنتني وبغرامة من ( 

أو مرض أدى إىل العجـز   أو بإحدى هاتني العقوبتني إذا نتج عن الرعونة أو عدم االحتياط جرح

  .من قانون العقوبات) الكلي عن العمل ملدة تتجاوز ثالثة أشهر

أوعرضها أو وضعها للبيع أو بيعها مع العلم بأهنا مغشوشة أو فاسدة        طبيةإذا مت الغش يف مواد     

 50.000إىل  10.000يعاقب باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات وبغرامة مـن  مسمومة، أو 

  . دج

أما من حيوز دون سبب شرعي مواد صاحلة للتغذية مع علمـه بأهنـا مغشوشـة أو فاسـدة                 

أو مسمومة أو مواد خاصة تستعمل يف غش هذه املواد أو آالت غري مطابقـة تسـتعمل يف وزن      
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 20.000إىل  2.000السلع، فيعاقب باحلبس من شهرين إىل ثالث سنوات وبغرامة من أوكيل 

  1.دج

 جالذي تقمع به خمالفة األحكام املتعلقة بإنتااجلزاء املترتب،  1القانون املتعلق بالصحة بنيولقد    

من هذا القانون تنص يف هذا الشأن علـى عقوبـة    241فاملادة . وصنع املواد السامة واملخدرات

دج إذا كانت املواد السامة  10.000إىل  2000أو بغرامة من /احلبس من شهرين إىل سنتني و

هي احلبس من سنتني إىل عشـر    242أما بالنسبة للمخدرات فالعقوبة حسب املادة . غري خمدرة

   .دج 10.000إىل  5000أو غرامة تتراوح بني /وسنوات 

           5000باحلبس من عشر سـنوات إىل عشـرين سـنة وبغرامـة مـن       243وتعاقب املادة    

     دج األشخاص الذين يصنعون بصفة غري شرعية خمدرات أو حيضروهنا أو حيولوهنـا  10.000إىل 

        سـتودعوهنا أو يقومـون بالسمسـرة فيهـا     أو يستوردوهنا أو يتولون عبورها أو يصدروهنا أو ي

وتطبق نفس العقوبة علـى حماولـة   . أو يبيعوهنا أو ينقلوهنا أو يعرضوهنا للتجارة بأي شكل كان

  ).منه 244املادة ( ارتكاب هذه األفعال أو على االشتراك يف ارتكاهبا

 نية واملنع من ممارسة املهنـة املدتتمثل يف احلرمان من احلقوق  2وميكن احلكم بعقوبات تكميلية   

وحيكم وجوبا مبنع اإلقامة وبسحب جواز السفر ورخصة السياقة ومصادرة املواد احملجوزة وكـذا  

  .األثاث واملنشآت واألواين والوسائل األخرى اليت استعملت يف صنع املواد

                                                   
  .من قانون العقوبات المذآور سابقا 433، 431المادتين  1
مـايو   03بتـاريخ   15-88املعدل واملتمم بالقانون رقـم   يتعلق حبماية الصحة وترقيتها، 1985فرباير  16املؤرخ يف  85/05القانون رقم  1

، اجلريدة 1990يوليو  31بتاريخ  17-90، املعدل واملتمم بدوره بالقانون رقم 1988مايو  04، بتاريخ 18، اجلريدة الرمسية، العدد 1988
  .1123، ص 35، العدد 1990أوت  15الرمسية 

 ".تكميلية" استبداله مبصطلحومت " التبعية" لإلشارة، من ناحية املصطلحات القانونية يف جمال العقوبات، مت إلغاء مصطلح 2
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الـيت تضـاعف   من قانون محاية املستهلك  28/3وفيما يتعلق باملواد السامة، جند نص املادة    

مـن نفـس    16العقوبة اليت نصت عليها الفقرة الثانية منه يف حالة خمالفة احلكم الوارد يف املادة 

 1000دج إىل  100أو بغرامة من /أيام إىل شهرين و) 10(وتتمثل يف احلبس من عشرة. القانون

  .دج

من قانون محاية  260املادة  فإن 1وبالنسبة ملخالفة األحكام املتعلقة بالعناصر املشعة االصطناعية   

أو بغرامة مـن  /أشهر و) 3(يوما إىل ثالثة) 15(رالصحة تعاقب املخالف باحلبس من مخسة عش

  .دج 6000دج إىل  2000

من نفس القانون خمالفة األحكام املتعلقة باملستخلصات اليت تستخدم  261كما تعاقب املادة     

دج إىل  500أو بغرامة من /و) 1(إىل سنة) 2(ينيف صنع املشروبات الكحولية باحلبس من شهر

كما ميكـن  . دج ويضاعف احلد األدىن واحلد األقصى من هذه العقوبة يف حالة العود 10.000

أيضا احلكم بغلق املؤسسة هنائيا ومصادرة السلع والعتاد باإلضافة إىل إمكان احلكم باحلرمان مـن  

  .سنوات على األكثر) 5(على األقل إىل مخس) 1(احلقوق املدنية من سنة

  الثالث املطلب

  النقلخدمات جزاءات خاصة يف جمال 

 اجلزاءات املقررة لنقل املواد اخلطرة قد تكون يف جمال النقل اجلوي أو يف جمال النقل البحـري     

  :كمايلي
                                                   

أفريل  13، بتاريخ 27د ، يتعلق بتأيني املواد الغذائية، اجلريدة الرمسية العد2005أفريل  11مؤرخ يف  05/118املرسوم الرئاسي رقم عرف  1
له بصفة مباشرة أو غري  كل إشعاع كهرومغناطيسي أو جسيمي قد يؤدي إىل تأيني املادة املعرضة" اإلشعاعات املؤينة اليت هي. 29، ص2005
  ".مباشرة
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  الفرع األول

  )النقل اجلويجمال (نقل املواد اخلطرة لاجلزاءات املقررة 

إىل سنة وبغرامة تتـراوح بـني   ) 1(يعاقب باحلبس من شهر" وفقا للقانون املتعلق بالطريان املدين 

أو بإحدى العقوبتني فقط، كل من نقل مواد خطرة خمالفا . ج.د 200000و. ج.د 100000

ويف حالـة   1).06-98من القانون رقم  214املادة ( من هذا القانون 144بذلك أحكام املادة 

   ).منه 230املادة ( اعف العقوباتالعود، تض

  

  الفرع الثاين

  )النقل البحريجمال (  نقل املواد اخلطرةلاجلزاءات املقررة 

ج    .د 100000عاقب بغرامة ماليـة مـن   ي"يالحظ أنه  ،2أحكام القانون البحري بالرجوع إىل

   من األمـر رقـم    496املادة ( ، كل ربان خيالف قواعد نقل املواد اخلطرية.ج.د 600000إىل 

ج          .د 10000يعاقـب بغرامـة ماليـة مـن     "كما ). املعدل واملتمم املذكور سالفا 76-80

، كل شخص حيمل أو يركب أو يرتل يف احلصن املينائي موادا خطـرية دون  .دج 100000إىل 

 ويف حالـة وقـوع حـادث    . هذه املواد قا العالمات والرموز القانونية على تغليفأن يلصق مسب

إىل .ج.د 50000مالية من  ةسنوات وبغرام) 3(إىل ثالث) 2(يعاقب املخالف باحلبس من سنتني

إن خطورة بعض املواد استلزمت تـدخل  ). من نفس األمر 3و496/2املادة ( ج.د 500000
                                                   

مـؤرخ يف   05-2000الذي حيدد القواعد العامة املتعلقة بالطريان املدين، املعـدل واملـتمم بالقـانون رقـم      1998يونيو  27املؤرخ يف  1
 .4، ص75، العدد 12/2000/ 10، اجلريدة الرمسية بتاريخ 06/12/2000

 25مـؤرخ يف   05-98ضمن القانون البحري املعدل واملتمم بناء على أحكام القانون رقم املت 23/10/1976مؤرخ يف  80-76األمر رقم  2
 3، ص47، العدد 1998يونيو  27، اجلريدة الرمسية 1998يونيو 
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يعاقب باإلعدام، كل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية ألقى " كذا،وه. املشرع بعقوبات جد صارمة

  ).منه 500املادة "( نفايات مشعة يف املياه التابعة للقضاء الوطين

وميكن أن نذكر على سبيل املثال . كما حددت اإلجراءات الواجب إتباعها أثناء القيام بالنقل    

املرسـوم   من 16املادة ( ب الصنف املرتبة فيهأنه جيب أن تتلف املادة اخلطرة يف رزم مالئم حس

  1.)79-90رقم  التنفيذي

  

  املطلب الرابع

  جزاء خمالفة أحكام التقييس

من قانون العقوبات كل من مينع الدخول إل احملال املوجـود فيهـا    435يعاقب وفقا للمادة    

غري مباشرة على حتقيـق  اليت ختضع لفحوص املطابقة وتساعد بطريقة مباشرة أو  ( 2أدوات القياس

من القانون رقم  7أو يعرقل إجراء فحوص املطابقة احملدثة مبقتضى املادة ) كل املعامالت التجارية

املصادقة على النماذج، الفحص األويل ألدوات القياس اجلديدة، الفحـص الـدوري   ( 90-18

  ).الفحص األويل ألدوات القياس املصلحة، املراقبة

                                                   
بـالرغم مـن   . 365، ص10، العدد 1990مارس  7املتضمن تنظيم نقل املواد اخلطرة، اجلريدة الرمسية  1990فرباير  27املرسوم املؤرخ يف 1

 .إصداره قبل األحكام املتعلقة بالنقل الربي، والبحري واجلوي يبقى هذا املرسوم ساري املفعول يف انتظار إلغائه أو تعديله
، العدد 1990أوت  15، اجلريدة الرمسية بتاريخ املتعلق بالنظام الوطين للقياسة 1990يوليو  31املؤرخ يف  18-90من القانون رقم  8املادة  2

 .1126، ص35
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من قانون العقوبات، كل مـن حيـوز أداة    452و 451واردة يف املادتني وكذلك العقوبات ال  

من القانون رقم  10قياس ال حتمل العالمة املالئمة الدالة على فحص املطابقة طبقا ألحكام املادة 

  1.من قانون العقوبات 465، ويف حالة العود تطبق املادة 90-18

  

  اخلامساملطلب 

  02-04 التجارية وفقا لقانون املمارساتاجلزاءات 

ميكن أن تكون  كماالغلق اإلداري للمحالت التجارية،  قد تكون مبصادرة السلع احملجوزة أو      

  :كمايلي من آداء املهاماألعوان نع مالعقوبة جراء 

  

  الفرع األول

  احملجوزة السلع مصادرة

 12إىل  10مـن حملجوزة خمالفة ألحكام املـواد  ميكن للقاضي احلكم مبصادرة السلع ا     

إذا كانت املصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع  2 28 واملادة 7-27/2إىل  19واملواد من

أما يف حالة . حجز عيين، تسلم هذه املواد إىل إدارة أمالك الدولة لبيعها وفقا لشروط خاصة

                                                   
 .18-90من القانون رقم  16و 15و 14أنظر املواد  1
،      2004يونيـو   27حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجاريـة، اجلريـدة الرمسيـة     2004يونيو  23املؤرخ يف  02-04القانون رقم  2

 .3، ص41العدد 
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 حملجوزة بكاملها أو على جـزء منـها  احلجز االعتباري، تكون املصادرة على قيمة األمالك ا

  1.لخزينة العموميةالقاضي يف حكمه هذا يصبح مبلغ بيع السلع احملجوزة مكتسبا لو

  ثاينالفرع ال

  الغلق اإلداري للمحالت التجارية

احملكوم عليه من ممارسة نشاطه  االقتصاديأن مينع العون  -يف حالة العود -ميكن للقاضي    

بصفة مؤقتة أو شطب سجله التجاري، كما ميكن أن تضاف هلذه العقوبات، عقوبة حـبس  

كما ميكن للقاضي أن يأمر على نفقة مرتكب املخالفة .واحدة) 1(أشهر إىل سنة) 3(من ثالثة

الوطنية أو لصـقها  أو احملكوم عليه هنائيا، بنشر قراراهتما كاملة أو خالصة منها يف الصحافة 

  2.ة يف األماكن اليت حيددهابأحرف بارز

  

  الفرع الثالث

  املنع من آداء املهام عقوبة

 ) 2(أشـهر إىل سـنتني  ) 6(بس من سـتة يعاقب عليها باحل 3كل معارضة للمراقبة، تعترب خمالفة

، أو بإحدى هـاتني  1.000.000دج إىل مليون دينار  100.000وبغرامة من مائة ألف دينار

  .العقوبتني

                                                   
 .من نفس القانون 44املادة  1
 .من نفس القانون 48و 4 -47/3املادتني 2
 .إخل...كرفض تقدمي الوثائق، رفض االستجابة عمدا الستدعاءاهتم: من نفس القانون حاالت املعارضة 54ذكرت املادة  3
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العقوبات يف جمال جرائم اإلضرار باملستهلك ميكن أن تكون سالبة للحرية كما ميكن أن تكون     

رتكبة خمالفة للنصوص غالبا ما يلجأ املشرع إىل العقوبة السالبة للحرية فيما يتعلق باجلرائم امل. مالية

وتأخذ هذه العقوبة يف معظم األحوال صورة احلبس الـذي  . واألحكام املقررة حلماية املستهلكني

  .هو سلب حرية احملكوم عليه

   وإذا كانت العقوبات السالبة للحرية هي أبرز العقوبات يف القانون العام، فإن العقوبات املالية    

ويرجع ذلك إىل أن غالبية هذه اجلـرائم  . رائم اإلضرار باملستهلكهي أهم العقوبات جل) الغرامة( 

ترتكب بدافع الطمع والربح غري املشروع  وبالتايل من األنسب أن تكون العقوبة الفعالة هي اليت 

تصيب اجلاين يف ذمته املالية، هذا فضال أهنا تعد أقدم العقوبات، وهي نظام خيتلط فيـه العقـاب   

مر إىل أن أصبحت عقوبة خالصة خالية من التعويض ووفق القـانون تعتـرب   بالتعويض وتطور األ

   1.عقوبة تكميلية لعقوبة احلبس ال ميكن أن يقضى هبا وحدها

املشرع يف بعض األحوال إىل فرض عقوبات مالية شديدة لردع اجلناة ومبا  التجاءوهذا ما يفسر    

  2.الالزم لقوانني محاية املستهلك االحتراميكفل 

ويالحظ أن العقوبات السالبة للحرية بسيطة وال تتناسب مع اجلرائم خاصة أن هـذه اجلـرائم      

، وتتعلق بالنظام العام فال بد من تشـديد  اعتبارتتعلق بصحة اإلنسان وسالمته واليت هي فوق كل 

   3.العقوبات لردع املخالفني

                                                   
 .295عبد املنعم موسى إبراهيم، نفس املرجع، ص 1
 .457أمحد حممد حممود على خلف، نفس املرجع، ص 2
 .294عبد املنعم موسى إبراهيم، نفس املرجع، ص 3
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جلزاءات اإلدارية يربز دورها األساسي يف كفالـة  ، نستنتج أن امن العرض السابق للجزاءات     

األحكام اليت يضعها املشرع حلماية املستهلك، وهذا الدور يتجه إىل اإلقالل مـن تـأثري    احترام

الدوافع اإلجرامية حبيث حتول إبتداءا دون اإلقدام على هذه اجلرائم، ولكن هذه احلقيقة ال تغين عن 

ثانوي  اإلدارين دور اجلزاء أباملستهلك و اإلضرارء األساسي جلرائم العقوبات اجلنائية إذ أهنا اجلزا

باملستهلك هو جسامة عقوبتـها ال مبقـدار    اإلضرارن مقياس خطورة جرائم أمما يستتبع القول ب

  .اجلزاء اإلداري املقرر هلا

 1989فربايـر   7مـؤرخ يف  02-89رقم القانون وجتدر اإلشارة يف ختام هذا البحث أن     

رقـم   من القـانون  94ه مبوجب نص املادة مت إلغاؤتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك قد وامل

هذا الوضـع  ، ألن 1، يتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش2009فرباير  25مؤرخ يف  09-03

ألن ووضمان أمن املنتجات الغذائية املسـتوردة،   تهلكفرض وضع إطار قانوين جديد حلماية املس

القانون اجلديد يوسع إجراءات ف م مع التطورات اليت عرفها السوق،يتالئ التشريعي احلايل الاإلطار 

 االستهالكيةوتسويق املنتجات  االستريادكافة املتدخلني يف عملية  التزاماتوحيدد  كمحاية املستهل

ونيـة يف  هدفه سد الثغرات القان ديداجل كما أن النص. لضمان سالمة األغذية ومطابقتها وضماهنا

  :القانون امللغى من خالل

رفع لك بوالغش وبيع مواد فاسدة أو خطرية على الصحة، وذ االحتيالد العقوبات ضد يشدت -1

  .اليت تصل إىل حد السجن املؤبد )ومايليها منه 70املادة ( العقوبة

                                                   
 .12، ص  15، العدد 2009مارس  8ة اجلريدة الرمسي 1
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قبـل   ، بفرض غرامة من غرامة الصلح قصد التخفيف من العبء على احملاكم استحداثمت  -2

  ). ومايليها 86املادة ( أعوان قمع الغش على مرتكب املخالفة

إعطاء مجعيات محاية املستهلك صفة مجعية ذات منفعة عامة، ميكن أن تستفيد من املسـاعدة   -3

  )ومايليها 21املادة ( القضائية

    محـالت ورفض تنفيذ القرارات وحرية الدخول لل واإلهابةمحاية أعوان الرقابة من التعدي  -4

  ). 84و 34و 28و 27املواد ( 

ومن مث فاهلدف األساسي يتمثل يف احملافظة على السالمة اجلسدية للمستهلك مبنـع عـرض       

  1.وقائية ومنعية: املنتوجات الفاسدة أواملغشوشة يف السوق ويتعلق األمر هنا مبهمة ذات مرحلتني

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                   

  .23حممد أمزيان أوشارف، نفس املرجع، ص 1
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  :اخلامتة

تناولنا موضوع دور أجهزة الرقابة يف محاية املستهلك من خالل الدور املسبق املتمثل يف الوقاية    

، مث الدور الالحق ويشمل الردع كوسيلة مكملة عنـد  املنتوجات واخلدمات املرتبطة هبا من خماطر

  .عدم كفاية الوقاية

ا سنقتصر على أهم النتائج اليت توصلنا وملا كانت اخلامتة ليست ترديدا ملا سبق حبثه، ولذلك فإنن   

إليها من خالل دراستنا وحبثنا هلذا املوضوع، مث التوصيات اليت نأمل من املشرع أن يأخذها بعـني  

  .االعتبار

ألن املواد اخلطـرة  . وهو األمان االستهالكمعيار آخر يف قانون  االواقع أن املطابقة يالزمهيف     

، واألمثلة على املواد الفاسدة اليت مسمت الكـثريين يف  االقتصاديةتشغل املشرع أكثر من املصاحل 

فاألمن على هذا مظهر هلذه املطابقة حبيـث كلمـا تـوفرت    . اجلزائر أضحت ال تعد وال حتصى

وإن كنا الزلنـا يف  بل لكل األشخاص، املقاييس املطلوبة يف املنتوج كلما وفرنا األمن للمستهلك 

هذا اجملال ال نستطيع أن نواجه ما تقدمه التكنولوجيا احلالية من خماطر على أمن األشخاص بانعدام 

  .اإلطارات املؤهلة انعداماملخابر اجملهزة وكذلك 

ناه إىل ومن خالل حبثنا للفصل األول املتعلق بالدور الوقائي يف إطار محاية املستهلك فقد قسـم    

  .مبحثني

أن مجعيات محايـة   إىل نتائج منها وانتهيناوبينا يف املبحث األول األجهزة املكلفة بالوقاية ) 1(  

املستهلك ال تؤدي الدور املنشود يف الدفاع عن مصاحله خاصة وأهنا خط الدفاع األول حلمايـة  

  :املستهلك ونقترح مايلي
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ضرار بصحة املستهلك، وإشراكها يف إعداد القوانني منحها صالحية التحقيق يف حوادث اإل -أ    

واملواصفات واملقاييس واملراقبة، والسماح هلا بالتواصل مع اجلمعيات الدولية واإلقليمية وبـامتالك  

  . األجهزة املتطورة والسريعة لنشر املعلومات

 اجتمـاعي نظرا لضعف اإلمكانيات املادية هلذه اجلمعيات نقترح ضرورة إنشاء صندوق  -ب   

تكون حصيلته من أحكام الغرامات واملصادرة والربح غري املشروع إىل املعونات اليت تقدمها الدولة 

 واالسـتمرار وذلك كله حىت ميكن هلذه اجلمعيات مباشرة هذا احلق . واملستهلكون هلذا الصندوق

  .فيه

أن تتأكد مـن كـون    االستريادجيب على املشرع أن ينص على إلزام اجلهات الرقابية على  -ج 

 أم ال من خالل عقـد تعـاون    لالستهالكمن الدولة املصدرة هلا صاحلة  استريادهاالسلعة اليت مت 

وتبادل املعلومات بشأن السلع املستوردة خبصوص كل سلعة وتعطى شـهادة تفيـد صـالحيتها    

حمددا هبا مدة صالحيتها وكيفية حفظها وطرق احلفظ مع مراعاة الظـروف اجلويـة    لالستهالك

  .للدولة املستوردة لتلك السلعة

إىل أنه  وانتهينااملتخذة من قبل أجهزة الرقابة  اجلزاءات اإلداريةكما بينا يف املبحث الثاين ) 2(

 لوقايةة حىت تتحقق احلماية فإذا كانت ابإجراءات ردعية مكمل الوقائيةجيب أن تقترن اإلجراءات 

  .مهمة حلماية املستهلك فإن الردع حيد من التجاوزات املتكررة للمحترف

  :فقد قسمناه إىل مبحثني يف إطار محاية املستهلك أما الفصل الثاين واملتعلق بالدور الردعي  

إىل عـدة   وانتهينااملستهلك  ةطار محايدور السلطة القضائية يف إ تناولنا يف املبحث األول )1(

  :نتائج نوجزها فيمايلي



114 
 

وبذلك كشف   االستهالكيةوبالتايل  االجتماعيةاهلدف من اإلجراءات هو محاية املصلحة   -1

ومن أجل ذلك ال بد من إجياد الضمانات اليت حتمي املتـهم جتـاه السـلطة    . احلقيقة واملعاقبة

ملوظفني القائمني بضبط املخالفات والتحقيق فيها، فال وممثليها، وال يتأتى ذلك إال بتدعيم دور ا

بد من العناية هبم من حيث التدريب والتأهيل ومعاقبة املخالف ومحايتهم ألداء دورهم ومـن  

ذلك زيادة عددهم مما ميكنهم من الرقابة ومكافحة املخالفات، عقد الدورات التدريبية، تشديد 

بر اليت تراقب اجلودة واليت تقوم بالفحص والتحليل لعينات احلماية املقررة هلم، زيادة عدد املخا

السلع املشتبه فسادها مع إجياد األجهزة احلديثة والعنصر البشري املؤهل القادر على إمتام عملية 

  .الفحص  أوالتحليل املختربي بالسرعة والدقة املطلوبني

إىل أعضـاء   ماية املستهلكحب بتحقيق بعض اجلرائم املتعلقة االختصاصمن األجدر إسناد  -2   

 عناصر اجلرمية وأدلة اإلثبات استظهاركون أنه جيب  ،نيابة وقضاة متخصصني فنيا يف تلك اجلرائم

خبـبري ألن   االستعانة وينبغي أن يتوافر لديهما املعلومات الفنية الكاملة للقيام بواجبهما وال يكفي

ما يكفي لتقدير رأي اخلبري وتبني سالمة النتيجة هؤالء يلزم أن يكون لديهما من املعلومات الفنية 

  .اليت خلص إليها

 ةبه يف بعض اجلرائم اليت حتتاج إىل خربة فنية معين االستعانةونقترح على األقل إنشاء جهاز ميكن  

  . املنتوجات  إضافة إىل إجراء حبوث مسبقة عن خماطر

محاية املستهلك للدفاع عن مصـاحله ألنـه    تضرورة إعطاء الصالحيات الكافية جلمعيا -3

 .بدون ذلك لن تكتمل لقوانني محاية املستهلك فعاليتها
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إىل  انتهينااملقررة يف إطار محاية املستهلك  اجلنائية املتعلق باجلزاءاتويف املبحث الثاين )  2( 

 :النتائج التالية

واجهة احملل بالرغم من أمهيـة   على ةأغفل املشرع النص على لصق احلكم الصادر باإلدان -1   

 املستهلكني عن التعامل معـه  هذا اجلزاء يف معاقبة املخالفني وردع اآلخرين إذ يؤدي إىل إحجام

  .ورغم هذا املثال إال أن مشروع هذا القانون مل ير النور حىت اآلن

  البضاعة الفاسدة يشكل خطـرا   استخدامبني ما إذا كان  ةضرورة تشديد العقوبة واملساوا -2   

  .ضارة بصحة اإلنسان وما إذا كانت منتهية الصالحيةأو 

ضرورة محاية أعوان الرقابة من التهديدات املتكررة عن آداء املهام املوكلة هلم، وإصـدار   -3   

       .قانون خاص ينظمهم

األوىل لتحقيق  االرتكازة وخنلص من ذلك أن دور أجهزة الرقابة يف محاية املستهلك يعد نقط     

 االستعانةللجهود املبذولة وحتقيق هلذه احلماية، فإن هذه األجهزة ميكنها  واستكماالهذه احلماية، 

  :بالكثري من الطرق لتحقيق الفعالية الكافية، ويف مقدمتها

إذ نرى الكثري من  ،نرى أن سياسة الدولة غري واضحة يف وضع محاية كاملة شاملة للمستهلك -1

القوانني والقرارات الوزارية متفرقة يف كافة اجملاالت، األمر الذي يؤدي إىل تشتت أفكار املشتغلني 

فهناك ضرورة ملحـة  . هبا وكذلك القائمني على تنفيذها باإلضافة إىل القضاء القائم على تطبيقها

والظروف احلاضرة ومتاشيا مع  يتالءم ملراجعة التشريعات القائمة وجتميعها وتطويرها وتعديلها مبا

قانون  من خالل وهذا ما نلمسه. اخل...من ذلك الغش -السوق اقتصادخماطر  -االجتاهات احلديثة

  .املذكور سابقا الغش وقمعمحاية املستهلك 
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   االختصـاص بـذوي   واالستعانةشرح دور أجهزة الرقابة عن طريق أجهزة اإلعالم املختلفة  -2

 .ية اإلحساس بالواجبيف ذلك، لتنم

تفعيل دور الرقابة احلدودية للحد من ظاهرة تسرب البضاعة الغري مطابقة للمواصفات املعمول  -3

  .هبا

تقع على عاتق متشعبة وصعبة يف نفس الوقت  ،هي مهمة نبيلةاملنتوجات  أخطارإن الوقاية من    

  .مستهلكنيو اقتصادينيمتعاملني ، عمومية سلطات اجلميع من
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  قائمة املالحق

  ).حقيبة املفتش(الدليل العملي -1ملحق رقم 

  .حمضر اقتطاع عينات -2ملحق رقم 

  .عينات اقتطاعمناذج  -3ملحق رقم 

كيفية حتضري عينة من املادة الغذائية ( دور خمرب الشرطة العلمية يف محاية املستهلك – 4رقم ملحق 

  .)وقراءة نتائج ذلك وترمجتهللتحليل البكترولوجي لكشف اجلراثيم 

 13/09/2006بتاريخ  14/06وزارة الداخلية واجلماعات احمللية، منشور رقم  -5 ملحق رقم

  .حيدد شروط وكيفيات ممارسة النشاطات التجارية، احلرفية واملهنية غري القارة

  .حمضر مراقبة للجنة الوقاية وحفظ الصحة العمومية البلدية - 6ملحق رقم 

بتـاريخ   1088/08رقـم   األمانـة العامـة، منشـور    -وزارة التجـارة  -7 ملحق رقـم 

  .خبصوص حتضري وتسويق احللويات الشرقية 13/08/2008

  .إحصائيات سنوية يف جمال الرقابة – 8ملحق رقم 

  .إعذار إلزالة أسباب عدم مطابقة احملل لشروط الصحة والنظافة - 9ملحق رقم 

) مراقبة اجلودة وقمـع الغـش  (  من قبل مديرية التجارةملف املنازعات يرسل  -10ملحق رقم 

  .لوكيل اجلمهورية

  .اقتراح غلق حمل جتاري -11ملحق رقم  

  .تكليف حبضور للجلسة مع حتديد تارخيها -12ملحق رقم  



118 
 

  قائمة املراجع 

  باللغة العربية -أوال  

  : املؤلفات-1

  :املراجع العامة ) أ(  

  :أحسن بوسقيعة -

 ) جرائم التزوير -جرائم املال واألعمال -جرائم الفساد( الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص*     

  .2006ين، اجلزائردار هومة للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، اجلزء الثا

والنشر دار هومة للطباعة  ،)املتابعة واجلزاء -تصنيف اجلرائم ومعاينتها( املنازعات اجلمركية*     

  .2005والتوزيع، طبعة

   دراسـة مقارنـة   ( إمام، احلق يف سالمة الغذاء من التلوث يف تشريعات البيئة هحممد حممد عبد -

                                          .2004دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية  ،)يف القانون اإلداري

والتوزيع، اجلزء الثالـث  تحقيق، دار اهلدى للطباعة والنشر أثناء الحممد حمدة، ضمانات املتهم   -

  .1992الطبعة األوىل، اجلزائر

        سلسـلة القـانون   ،)التنظيم اإلداري، النشاط اإلداري( ناصر لباد، الوجيز يف القانون اإلداري -

  . 2006الطبعة األوىل، سطيف لباد،نشر 

 ان املطبوعات اجلزائرية بن عكنـون ديو ،اإلجراءات اجلزائية اجلزائريعبد اهللا أوهايبية، قانون  -

  .   2002 -2001اجلزائر 
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  .1992، اإلسكندرية عبد احلميد الشواريب، جرائم الغش والتدليس، منشأة املعارف -

 التـاجر    -األعمـال التجاريـة  ( زائريفرحة زراوي صاحل ، الكامل يف القانون التجاري اجل -

نشر و توزيع بن خلدون، النشـر الثـاين    ،)السجل التجاري -ألنشطة التجارية املنظمةا -احلريف

2003.  

  .1994الدار اجلامعية، لبنان ،شوقي رامز شعبان، إدارة اجلمارك -

طبع الديوان الوطين لألشـغال التربويـة، اجلزائـر     ،وزارة العدل، مرشد املتعامل مع القضاء -

1997 .  

  :املتخصصةاملراجع ) ب(   

         الفرنسـي ية للمستهلك يف القـانون املصـري و  أمحد حممد حممود على خلف، احلماية اجلنائ -

  .2005دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية  ،)دراسة مقارنة(و الشريعة اإلسالمية

سة حتليلية دراسة مقارنة مع درا(ية املستهلك أثناء تكوين العقد السيد حممد السيد عمران، محا -

  .1986منشأة املعارف، اإلسكندرية  ،)وتطبيقية للنصوص اخلاصة حبماية املستهلك

احلماية اخلاصـة لرضـا املسـتهلك يف عقـود     ( حسن عبد الباسط مجيعي، محاية املستهلك  -

  .1996دار النهضة العربية، القاهرة  ،)االستهالك

     احلقوقيـة  منشـورات احللـيب    ،)مقارنـة  دراسة( عبد املنعم موسى إبراهيم، محاية املستهلك -

  .2007لبنان -األوىل، بريوت الطبعة
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          دراسـة مقارنـة يف القـانون املـدين     ( عامر قاسم أمحد القيسي، احلماية القانونية للمستهلك -

  .2002األردن -للنشر والتوزيع، عمان ةالدولية ودار الثقاف ةالدار العلمي ،)املقارنو

ية بن بومخيس، القواعد العامة حلماية املستهلك واملسؤولية املترتبة عنها يف التشـريع  علي بوحل -

  .2000اجلزائر  -دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلة ،اجلزائري

 )املبادئ،الوسائل، واملالحقة مع دراسـة مقارنـة  (، قانون محاية املستهلك اجلديد غسان رباح -

  .2006منشورات زين احلقوقية، بريوت 

   :البحوث اجلامعيةالرسائل و-2

 نحبث لنيل شهادة املاجستري فـرع قـانو   ،اجلماعية للمستهلكو لعجال ملياء، احلماية الفردية -

  .2002-2001،كلية احلقوق والعلوم اإلدارية، اجلزائرألعمالا

اإلدارة   حبث لنيـل شـهادة املاجسـتري يف    ،عمور سيالمي، الضبط اإلداري البلدي يف اجلزائر -

  .1988واملالية العامة، معهد العلوم القانونية واإلدارية، اجلزائر، جانفي

  :املقاالت- 3

  .اجملالت) أ(     

اجمللـة اجلزائريـة للعلـوم القانونيـة      ،بوحلية علي، جهاز الرقابة ومهامه يف محاية املستهلك -

  .2002-1رقم-39قوق، جامعة اجلزائر، اجلزءواالقتصادية والسياسية،كلية احل

  :حممد أمزيان أوشارف -

 املدرسة العليا للشرطة، 42جملة الشرطة، العدد، دور خمرب الشرطة العلمية يف محاية املستهلك*     

  .1989اجلزائر، نوفمرب -األبيار
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، املدرسـة العليـا   46جملة الشرطة، العـدد  ،دور خمرب الشرطة العلمية يف محاية املستهلك *    

  .1991اجلزائر  -للشرطة، األبيار

 كلية احلقوق والعلـوم اإلداريـة  ، ، احلماية اجلنائية للمستهلك يف التشريع اجلزائريموالك خبتة -

  02رقـم  -37تصادية والسياسـية، اجلـزء  اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقجامعة اجلزائر، 

1999.  

جملة احلقوق جملـس   ،ائل عبد الرمحان صاحل، احلماية اجلزائية للمستهلك يف القوانني األردنيةن -

  .1999الكويت، مارس  -األول العدد -النشر العلمي، السنة الثالثة والعشرون

 واالقتصـادية اجمللة اجلزائرية للعلـوم القانونيـة    ،عبد اجمليد زعالين، قانون العقوبات اجلمركي -

  .1998-2رقم-36والسياسية، جامعة اجلزائر، اجلزء 

  .1984فؤاد الشيخ سامل، محاية املستهلك يف األردن و تونس، جملة دراسات،  -

ة علوم االقتصاد جمل ،فرحات غول، أثر احلركات االستهالكية على النشاط التسويقي للمؤسسة-

  .2005، اجلزائر2005-12التجارة، العددوالتسيري و

  .مللتقيات واأليام الدراسيةا) ب(   

املستهلك العريب، الندوة العلميـة  غش والتدليس وأثره على التجارة وحسن مرعى الكثريى، ال -

لظاهرة الغش والتقليد التجاري على هامش امللتقى الثاين لالحتاد العريب للمستهلك صنعاء خـالل  

 .م2000سبتمرب17-16الفترة من 
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تأثريه على املستهلك املغريب، الندوة العلميـة لظـاهرة الغـش    سعيد بريطل، الغش التجاري و -

والتقليد التجاري على هامش امللتقى الثاين لالحتاد العريب للمستهلك، صنعاء خالل الفتـرة مـن   

  .م2000سبتمرب16-17

سوسن سعيد شندي، اجلوانب القانونية للغش التجاري، الندوة العلمية لظاهرة الغش والتقليـد   -

        16، صنعاء خـالل الفتـرة مـن    التجاري على هامش امللتقى الثاين لالحتاد العريب للمستهلك

  .م2000سبتمرب17إىل 

  .اجلرائد اليومية) ج(    

 . 2008جانفي  28 ثننياال، اخلرب، "ممنوع دون قفازاتواد الغذائية بيع امل"مجيلة شعري،  -

 .2008ماي  14األربعاء ، اخلرب، "ون محاية املستهلكاحلكومة تصادق على قان"كمال زايت، -

الثالثاء  اخلرب، ،"أطنان من اللحوم الفاسدة 3متعامل متابع قضائيا وحجز  300"سليمة محادي، -

 .2008ماي  20

  :النصوص القانونية-4

  .الدستور) أ(   

  .1996نوفمرب 28 دستور -

  .القوانني) ب(   

املعـدل   يتعلق حبماية الصحة وترقيتـها،  ،1985فرباير  16املؤرخ يف  85/05القانون رقم  -

رقـم   املعدل واملتمم بدوره بالقـانون ، 1988مايو  03يخ بتار 15-88واملتمم بالقانون رقم 

 .) 35، العدد 1990أوت  15ية اجلريدة الرمس (1990يوليو  31بتاريخ  90-17
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    املتعلق بالقواعد العامة حلماية املسـتهلك  ،1989فرباير  07املؤرخ يف  89/02القانون رقم  -

  ).6، العدد 1989فرباير  08اجلريدة الرمسية ( 

 11اجلريدة الرمسية (يتضمن قانون البلدية ،1990آفريل  07املؤرخ يف  90/08 القانون رقم -

  ).15، العدد1990آفريل 

 11اجلريدة الرمسية (من قانون الواليةيتض ،1990آفريل  07املؤرخ يف  90/09 القانون رقم -

  ).15، العدد1990آفريل 

      املتعلق بالنظام الوطين القـانوين للقياسـة    ،1990يوليو  31املؤرخ يف  90/18القانون رقم  -

  ).35عدد، ال 1990أوت  15اجلريدة الرمسية ( 

 05اجلريدة الرمسيـة   ( املتعلق باجلمعيات ،1990ديسمرب 04املؤرخ يف 90/31القانون رقم -

  ).53، العدد 1990ديسمرب

الذي حيدد القواعد العامة املتعلقة بالطريان  ،1998يونيو  27املؤرخ يف  06-98القانون رقم  -

اجلريدة الرمسيـة  ( 06/12/2000مؤرخ يف  05-2000رقم املدين، املعدل واملتمم بالقانون 

 .)75، العدد 12/2000/ 10بتاريخ 

يعـدل ويـتمم   ، املتضمن قانون اجلمارك ،1998أوت  22املؤرخ يف  98/10القانون رقم  -

  1998أوت  23اجلريـدة الرمسيـة   ( 1979يوليو سنة  21املؤرخ يف  79/07القانون رقم 

  ).61العدد 

 املتضمن توجيه النقل الربي وتنظيمه ،07/08/2001يف  املؤرخ  13-2001القانون رقم  -

  ).44، العدد08/08/2001مسية بتاريخ اجلريدة الر(
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املطبقة علـى املمارسـات    حيدد القواعد، 2004يونيو  23املؤرخ يف  02-04القانون رقم  -

 .)41العدد ، 2004يونيو  27ريدة الرمسيةاجل( التجارية

 

 27اجلريـدة الرمسيـة   ( يتعلق بالتقييس  ،2004يونيو  23املؤرخ يف  04/04القانون رقم  -

  ).41، العدد 2004جوان

  .األوامر) ج(    

يتضمن قانون اإلجـراءات اجلزائيـة            ،1966يونيو سنة  8املؤرخ يف  66/155األمر رقم  - 

  .املعدل واملتمم

  .العقوبات املعدل واملتمم يتضمن قانون ،1966يونيو سنة  8املؤرخ يف  66/165األمر رقم  -

املتضمن املصادقة على االتفاقيـة الدوليـة    ،1972يوليو  27املؤرخ يف  72/35 األمر رقم  -

فرباير  7مبدينة برن بتاريخ واملوقع عليها )  C.I.M( املتعلقة بنقل البضائع بواسطة سكك احلديد

   )84، العدد 1972أكتوبر  20ية اجلريدة الرمس(1970

املتضمن املصادقة على االتفاقيـة الدوليـة    ،1972يوليو  27املؤرخ يف  72/36رقم األمر  -

فرباير  7مبدينة برن بتاريخ واملوقع عليها )  C.I.V( املتعلقة بنقل املسافرين بواسطة سكك احلديد

  .)84، العدد 1972أكتوبر  20اجلريدة الرمسية  (1970

على املعدل واملتمم  ،تضمن القانون البحريامل ،23/10/1976مؤرخ يف  76/80األمر رقم  -

، العـدد  1998يونيو  27اجلريدة الرمسية ( 1998يونيو  25مؤرخ يف  05-98قم القانون رب

47.( 
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  معدل ومـتمم بالقـانون    ،املتعلق باملنافسة ،2003يوليو  19مؤرخ يف  03/03األمر رقم  -

  .)36، العدد 2008يوليو  2مسية اجلريدة الر( 2008يوليو  25مؤرخ يف  08/12قم ر

  .املراسيم التنفيذية ) د(

املتعلق بإنشاء مكاتب حفـظ   ،1987جوان 30املؤرخ يف 87/146 املرسوم التنفيذي رقم - 

  ).27، العدد 1987جويلية 01اجلريدة الرمسية (الصحة على مستوى البلديات

  إنشاء الشرطة البلديـة يتضمن  ،1987أوت  25املؤرخ يف 87/188 املرسوم التنفيذي رقم - 

 ).23، العدد 1987اجلريدة الرمسية لسنة  (

املتضمن إنشاء مركز جزائري  ،1989أوت  08املؤرخ يف  89/147املرسوم التنفيذي رقم  -

املؤرخ يف  03/318املرسوم التنفيذي رقم ب ، املعدل واملتممعملهوالرزم وتنظيمه و ملراقبة النوعية

جلريدة الرمسية لسـنة  ا(  والرزمللجودة املركز اجلزائري  تنظيمالذي يتضمن  ،05/10/2003

  ).59، العدد 2003

قمع الغش املتعلق برقابة اجلودة و ،1990ير ينا 30 املؤرخ يف 90/39املرسوم التنفيذي رقم  -

اجلريـدة  ( 2001أكتـوبر   16املـؤرخ يف   315 -01املرسوم التنفيذي رقم املعدل واملتمم ب

   ). 61، العدد  2001أكتوبر  21الرمسية

املتضمن تنظيم نقـل املـواد    ،1990فرباير  27املؤرخ يف 79-90رقم  املرسوم التنفيذي -  

           ).10، العدد 1990مارس  7اجلريدة الرمسية ( اخلطرة
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املتعلق بوسم السـلع الغذائيـة    ،10/11/1990املؤرخ يف 90/367 املرسوم التنفيذي رقم -

اجلريـدة  ( 22/12/2005مؤرخ  05/484فيذي رقم املرسوم التنب، املعدل واملتمم وعرضها

  ).83، العدد 2005ديسمرب 25الرمسية بتاريخ 

املتعلق بالشروط الصحية املطلوبة  ،23/02/1991املؤرخ يف  91/51املرسوم التنفيذي رقم  -

 ).09العدد ،1991فيفري 27اجلريدة الرمسية(عند عملية عرض األغذية لالستهالك

احل اخلارجيـة  املتعلق بتنظيم املص ،06/04/1991املؤرخ يف  91/91املرسوم التنفيذي رقم  -

املؤرخ  98/105 املرسوم التنفيذي رقمب ، املعدل واملتممعملهااألسعار وصالحياهتا وفسة وللمنا

  ).19، العدد 1998 آفريل 01اجلريدة الرمسية ( 31/03/1998يف 

املتعلق مبخابر حتليل النوعيـة   ،1991يونيو  01املؤرخ يف   91/192 التنفيذي رقماملرسوم  -

 ). 27، العدد 1991يونيو  02اجلريدة الرمسية (

املـواد   اسـتعمال املتعلق بشروط  ،1992يناير 13املؤرخ يف  92/25املرسوم التنفيذي رقم  -

  ).55، العدد1992 رمسية لسنةاجلريدة ال(  املضافة إىل املنتوجات الغذائية وكيفيات ذلك

لس الـوطين  املتعلق بتكوين اجمل ،06/07/1992املؤرخ يف  92/272املرسوم التنفيذي رقم  -

  .) 52، العدد 1992جويلية  08اجلريدة الرمسية ( اختصاصاتهحلماية املستهلكني و

املتضمن إنشاء خمـرب وطـين    ،1993يونيو  14املؤرخ يف  140-93املرسوم التنفيذي رقم  -

، العـدد  1993يونيو  20اجلريدة الرمسية بتاريخ ( ملراقبة املنتوجات الصيدالنية وتنظيمه وعمله

41.(  
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يتضمن حتديد مركز الشـرطة   ،27/09/1993املؤرخ يف  93/218 املرسوم التنفيذي رقم -

  ). 63، العدد 1993اجلريدة الرمسية لسنة (البلدية

 الـديوان  الذي يتضمن إنشـاء  ،1994فرباير  9مؤرخ يف  47-94التنفيذي رقم  املرسوم -

  ).9، العدد 1994فرباير  16اجلريدة الرمسية بتاريخ ( الوطين لألدوية

املتعلق بإنشاء مفتشية مركزيـة   ،16/07/1994املؤرخ يف  210 /94املرسوم التنفيذي رقم -

 20اجلريدة الرمسيـة  ( اختصاصاهتاللتحقيقات االقتصادية وقمع الغش يف وزارة التجارة و حيدد 

  ).47، العدد 1994جويلية 

يتضمن كيفيـات مطابقـة    ،19/10/1996املؤرخ يف  96/354املرسوم التنفيذي رقم  -

املـؤرخ يف   2000/306املرسوم التنفيذي رقم واملتمم ب، املعدل املنتوجات املستوردة و نوعيتها

  30/12/2005املؤرخ يف  05/467 املرسوم التنفيذي رقمب ، واملعدل بدوره12/08/2000

اجلريدة الرمسية لسنة ( كيفيات ذلكملنتوجات املستوردة عرب احلدود وحيدد شروط مراقبة مطابقة ا

  ).80، العدد 2005

املتعلق بإنشاء شبكة خمـابر   ،1996 /10/ 19املؤرخ يف 355/ 96املرسوم التنفيذي رقم  -

املؤرخ يف  459/ 97املرسوم التنفيذي رقمب ، املعدل واملتممسريهاو تنظيمهاالتحاليل والنوعية 

       ).80العدد 1997ديسمرب 07جلريدة الرمسية ا( 01/12/1997

الذي حيدد شروط وكيفيـات   ،1997يناير  14املؤرخ يف  37-97املرسوم التنفيذي رقم  -

 ألغـى  ،رادها وتسويقها يف السوق الوطنيةصناعة مواد التجميل والتنظيف البدين وتوضيبها واست
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 1997ينـاير   15مسية اجلريدة الر (1992 فرباير 4املؤرخ يف  41-92رقم التنفيذي املرسوم 

 ).4العدد 

املتعلق بـالرخص املسـبقة    ،1997يوليو  08املؤرخ يف  97/254 املرسوم التنفيذي رقم  -

  ألغى املرسـوم التنفيـذي    ، استريادهاإلنتاج املواد السامة أو اليت تشكل خطرا من نوع خاص و 

   ).46العدد   1997و يولي 09اجلريدة الرمسية ( 42-92رقم 

، يتضمن إحداث مركز وطـين  1998يونيو  3مؤرخ يف 192/  98املرسوم التنفيذي رقم   -

يونيـو   07اجلريـدة الرمسيـة بتـاريخ    ( لليقضة خبصوص األدوية والعتاد الطيب وتنظيمه وسريه 

  .)11، ص 39، العد 1998

الذي حيدد شروط استغالل  ،2000أفريل  9املؤرخ يف  18-2000املرسوم التنفيذي رقم    -

  ).21، العدد 12/04/2000اجلريدة الرمسية بتاريخ ( خدمات النقل البحري وكيفياته

الذي حيدد شروط استغالل  ،2000فرباير  26مؤرخ يف  43-2000املرسوم التنفيذي رقم  -

  ). 8، العدد01/03/2000اجلريدة الرمسية بتاريخ ( اخلدمات اجلوية وكيفياته

حـق االمتيـاز   يتضمن  ،26/10/2000املؤرخ يف  337 -2000املرسوم التنفيذي رقم  -

   ).64، العدد31/10/2000اجلريدة الرمسية (ل اخلدمات اجلوية للنقل العموميالستغال

 حيدد صالحيات وزير التجارة ،21/12/2002املؤرخ يف  02/453املرسوم التنفيذي رقم  -

).                     85، العدد 2002 ديسمرب 22اجلريدة الرمسية ( 94/207ألغى املرسوم التنفيذي رقم 
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دارة املركزية يتضمن تنظيم اإل ،21/12/2002املؤرخ يف  02/454املرسوم التنفيذي رقم  -

 2008أوت  19مؤرخ يف  266-08باملرسوم التنفيذي رقم  يف وزارة التجارة، معدل ومتمم

  ).48، العدد 2008تأو 24اجلريدة الرمسية (

حيدد املصاحل اخلارجية يف وزارة  ،05/11/2003املؤرخ يف  03/409املرسوم التنفيذي رقم  -

  ). 68، العدد 2003اجلريدة الرمسية لسنة ( التجارة 

، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنيـة  2005يناير  30مؤرخ يف  67 -05املرسوم التنفيذي رقم  -

  ).  10 ، العدد2005فرباير 6 اجلريدة الرمسية( مهامها وتنظيمهاللمدونة الغذائية وحتديد 

 وسريه التقييس تعلق بتنظيم ي، 2005ديسمرب  6مؤرخ يف  464-05املرسوم التنفيذي رقم  -

، وكذا النصـوص املتخـذة   1990مايو  15املؤرخ يف  90/132املرسوم التنفيذي رقم  ألغى

  ).  80 ، العدد2005ديسمرب 11 اجلريدة الرمسية( لتطبيقه

، يتعلـق بتقيـيم املطابقـة            2005ديسمرب  6مؤرخ يف  465 -05املرسوم التنفيذي رقم  -

  ).  80 ، العدد2005ديسمرب 11 اجلريدة الرمسية( 

  :القرارات)هـ(     

 سـنة  ،القضاة نشرة(األحكام والقرارات بإثبات  املتعلق ،1985 عام صادر العليا احملكمةقرار  -

  .)1 ، عدد1985

بيـع مشـروبات غـري صـاحلة     املتعلق ب ،28/03/1995قرار احملكمة العليا صادر بتاريخ  -

  ).160، ص1996لة القضائية، العدد ، منشور باجمل120509ملف رقم (لالستهالك
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الذي حيدد قائمة املنتوجات االستهالكية  ،28/12/1997القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  -

ظم ذات الطابع السام أو اليت تشكل خطرا من نوع خاص وكذا قوائم املواد الكيماويـة أو املـن  

 .)18، العدد 29/03/1998اجلريدة الرمسية  (استعماهلا لصنع هذه املنتوجات

لكفالة املالية املتعلقة بامتياز الذي حيدد مبلغ ا ،2000مايو  7القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  -

  .)30، العدد 2000مايو  28اجلريدة الرمسية  (ل اخلدمات اجلوية للنقل العمومياستغال

مات املتضمن املوافقة على النظام النموذجي الستغالل خد ،1997أفريل 26القرار املؤرخ يف   -

   )60عدد، ال10/09/1997ة الرمسية اجلريد(نقل املسافرين العمومي الربي 

الذي حيدد قائمة خمابر مراقبة اجلودة و قمع الغـش التابعـة    ،1997ماي  24القرار املؤرخ  -

  ).60، العدد1997سبتمرب  10اجلريدة الرمسية ( التجارة لوزارة 

النقل الربي للمسـافرين   الذي حيدد شروط إعداد خمططات ،1997أوت 9القرار املؤرخ يف  -

  .)75، العدد12/11/1997الرمسية اجلريدة (وكيفياته

      ، جيعل منهج البحث عـن لسـترييا مونوسـيتوجيناس    2005سبتمرب  25القرار املؤرخ يف  -

 .)3، العدد 2006يناير  18 اجلريدة الرمسية بتاريخ( يف احلليب ومنتجات احلليب إجباريا

نشطة يف اللحم ، جيعل منهج البحث والتعرف على املواد امل2006يوليو  8القرار املؤرخ يف  -

  .)59، العدد 2006سبتمرب  24اجلريدة الرمسية بتاريخ ( واملنتوجات اللحمية إجباريا
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