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الملخص :
إن التطور اهلائل يف جمال اإلعالم و ال سيما إستعمال الشبكة العنكبوتية جعل من التجارة اإللكرتونية
أحد أهم اهلواجس يف املادة القانونية الدولية أو الوطنية و هذا من أجل السعي خللق نظام قانوين قوي الغرض منه
إجياد صيغة موحدة ألجل محاية أطراف هذه التجارة.
وكما يف العقود التقليدية ،املستهلك هو الطرف األكثر ضعفا وكان لزاما محايته من الطرف القوي أي
التاجر فإن محاية املستهلك اإللكرتوين  Le cyberconsommateurيعد احللقة الضعيفة مقارنة بالبائع
اإللكرتوين  Le cybermarchandفرأت املنظمات الدولية و على رأسها جملس األمم املتحدة حلماية املستهلك
أنه من الواجب حتيني قوانينها ملسايرة هذا التطور و إحداث منوذج موحد للعقد اإللكرتوين حتمي مبقتظاه
املستهلك.
و عليه فإن القانون حيمي املستهلك لسبب خصوصية اإلستهالك اإللكرتوين املتمثلة يف:
- 1سهولة التسلل إىل احلياة اخلاصة للمستهلك
- 2ضرورة وجود مواعيد دقيقة بني الطلب و التسليم
- 3القبول من طرف املستهلك على أساس صور و مقاطع فيديو غري ملموسة
- 4بعد املسافة بني البائع و املستهلك.
Résumé :
L’évolution impressionnante dans le domaine de la communication, et notamment
l’utilisation de l’internet a fait du commerce électronique l’une des préoccupations
primordiales dans la matière juridique de nos jours que se soit dans le droit international ou
interne afin de créer un régime juridique universel fiable dans le but de mieux protéger le
contractant faible qui est sans aucun doute le cyberconsommateur .
Le conseil des nations unies pour la protection des consommateurs s’est trouvé dans
l’obligation de mettre à jour ces Lois afin de rattraper le retard dans la protection des
cyberconsommateurs en mettant un exemplaire de standardisation du contrat électronique.
La loi protège donc le cyberconsommateur à cause de la spécificité du commerce
électronique à savoir :
1- L’intrusion dans la vie privée du consommateur.
2- La nécessité d’un délai entre la commande et la livraison.
3- Le consentement donné par le consommateur sur la base de simples images ou vidéos.
4- L’éloignement du vendeur.
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مقدمة:
التجارة املعرفة بـ »  « Business to Consumerأو من املهين إىل املستهلك جيب أن حترتم
قواعد محاية املستهلكني املطبقة يف العقود عن بعد ،و اليت هي من صلب النظام العام و ال ميكن التنازل عنها.
هذه القواعد جاءت من القانون الداخلي مثل قانون محاية املستهلك و من القانون الدويل مثل ( توجيه 22
ماي  1991اخلاص بالعقود عن بعد ) و لكن كذلك من معاهدة روما و معاهدة الهاي اخلاصة بالقانون املطبق
على العقود ،و عليه و بنظرة خاصة على محاية املستهلك يف إطار العروض عرب االنرتنت ،بعض النقاط تشد
إنتباهنا.
فإذا كانت العروض عرب االنرتنت تستوجب و جود بعض املعلومات يف صفحة الويب للمهين ،هذه
املعلومات اهلدف منها تنوير املستهلك على معلومات املهين و كذا على السلعة أو اخلدمة املعروضة ،و بالتايل
على أساس هذا التنوير يتأثر قرار املستهلك .
ومن ناحية أخرى فإن املستهلك كي يتم عقد الشراء هذا وجب عليه أن ميأل إستمارات يضعها املهين حتت
تصرفه قبل تأكيد الشراء حتوي معلوماته الشخصية كاإلسم و اللقب و عنوانه  ،و أمهها معلومات عن بطاقة
إئتمانه البنكية مثل رقمها و كلمة السر اخلاصة به.
هذا األسلوب يف املعاملة جيعله عرضةً للخداع و الغش من طرف مهين ال تربطه به صلة ثقة جتعله مطمئنا
على معلوماته الشخصية و على إختياراته للسلع يف عملية الشراء هذه.
هذا ما جعل املشرع سواءً على املستوى الدويل أو الداخلي يتدخل بقواعد قانونية على املهين بصفته الطرف
األقوى و املتمرس يف هذا النوع من العقود تضع حدا لتعسفه و تضمن عدم اإلحتيال و الغش على املستهلك و
تكون جسر ثقة بينهما.
من هذا املنطلق جند أن اجلانب الوقائي حلماية املستهلك يعترب احلجر األساس هلذه العالقة و عليه سنرى
كيف نظمه الشارع الدويل أو الوطين اجلزائري من خالل التطرق إىل احلماية من اإلشهار املضلل و حق املستهلك
يف اإلعالم قبل اإلبرام و كذا محايته من أساليب الغش اليت قد متارس ضده و يف األخري نر أهم اهليئات غري
احلكومية حلمايته ممثلةً يف اجلمعيات املدنية حلماية املستهلك و الدور الذي تلعبه.
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الحماية من اإلشهار المضلل :
أولا :مفهوم اإلشهار:

 اإلشهار لغةا :

يعترب اإلشهار أحد األنشطة اإلتصالية اليت تقوم هبا املؤسسة يف إطار خطة تسويقية من أجل الرتويج عن
السلع واخلدمات اليت تقدمها للعرض العام يف سوق معني.
يعرف الشرازي اإلشهار لغةً على أنه اجملاهرة يف حني أن بطرس البستاين قال ":أنه يعين النشر واإلشهار ".1
يعرفها قاموس "الروس" الصادر عن دائرة املعارف الفرنسية " جمموعة الوسائل املستخدمة للتعريف مبنشأة
جتارية أو صناعية و إطراد منتجاهتا.
إذن التعريف اللغوي العريب لإلشهار ال يتعدى الشرح اللغوي للفظ اإلشهار بينما يف التعريف الغريب الوارد يف
قاموس الروس فهو يف احلقيقة أكثر مشولية من املفهوم اللغوي.
 اإلشهار إصطالحا :

 عرفته دائرة املعارف الفرنسية الكربى بأنه :جمموعة الوسائل لتعريف اجلمهور مبنشأة جتارية أو صناعية
وإقناعه بامتياز منتجاهتا واحلث بشراء ما حيتاجه إليها.
 كما يعرفه البعض :بأنه شكل من أشكال االتصال غري الشخصي جيري عن طريق وسيلة خمصصة
مدفوعة األجر وبواسطة جهة معلومة وحمددة .2
 كما يعرفه البعض األخر " بأنه حيصل بأية وسيلة كانت متناوال سلعة أو خدمة ،متضمنا عرضا أو
بيانا أو ادعاءا كاذبا أو مصاغ بعبارات من شأهنا أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غري مباشرة إىل خداع
أو تضليل املستهلك.3
 عرف اإلشهار يف القانون رقم  22/24احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية مبوجب
املادة 4/3على أنه " كل إعالن يهدف بصفة مباشرة أو غري مباشرة إىل ترويج بيع السلع واخلدمات
مهما كان املكان و وسائل االتصال املستعملة" ،من خالل هذا التعريف نالحظ ما يلي:
 .1اعتبار املشرع "لإلعالن" كوسيلة أو أداة لإلشهار وهذا يؤدي بنا إىل اعتبار أن هناك فرق بني
اإلشهار و اإلعالن وهذا بالرجوع إىل النص احملرر باللغة الفرنسية.
 .2اعتبار املشرع ترويج السلع أو اخلدمات هدفا من أهداف اإلشهار مما يوحي بوجود فرق بني
اإلشهار و الرتويج.4

ثاني ا :مفهوم اإلشهار التضليلي.

 تعريف اإلشهار المضلل :

إذا كان اإلشهار وسيلة مباحة لرتقية املنتوج سواء كان سلع أو خدمات ،فإن هذه اإلباحة ال تتجاوز
حدود األعراف النظيفة وذلك باملساس مبصاحل املستهلكني ،لذالك ظهرت احلاجة إىل وضع ضوابط لدرء
مظاهر التعسف يف استعمال اإلشهار التجاري لذا أوىل املشرع اجلزائري أمهية خاصة له ،فالتضليل هو ما
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خيالف احلقيقة وميس مببادئ شرف التعامل و النزاهة و األمانة يف إطار املنافسة بقصد تضليل العمالء أو
االستحواذ عليهم والتضليل قد ينصب على هوية وطنية أو تركيبة أو مصدر أو كميات أو صفات أو كيفية أو
أسباب استعمال املنتوج أو اخلدمة ،كما يتحقق التضليل يف األسعار عن طريق إشهار سعر مطابق للسعر
احلقيقي املعروض أمام املستهلك  ،كما سنتناول عدة تعريفات أمهها التعريف اللغوي االصطالحي والفقهي

فما يلي:5
مما ميكن تعريفه من خالل حتليل املقصود بالتضليل ،وذلك بصفة عامة من الناحية اللغوية بأنه :
"اإلظهار والنشر والشهر".
 خصائص اإلشهار المضلل :

اإلشهار يضم عدة خصائص وهي كاآليت:
أ) اإلعالن نشاط غري شخصي :ليس هناك ضرورة يف اإلعالن وجود اتصال مباشر بني املعلن واملعلن إليه،
باعتبار أن اإلعالن شكل من أشكال االتصال غري الشخصي جيري عن طريق وسيلة متخصصة مدفوعة
األجر وبواسطة جهة معلومة وحمددة.
ب) اإلعالن وسيلة اتصال مزدوجة :فهو وسيلة إيصال املعلومات لألفراد من جهة ،كما انه وسيلة إىل معرفة
ردود أفعال املستهلكني من جهة ثانية.
ت) تعـ ــدد أغ ـ ـراض اإلعـ ــالن و أهدافـ ــه :فهـ ــو يه ـ ــدف إىل تـ ــوفري املعلومـ ــات للمس ـ ــتهلك وتـ ــأثري علي ـ ــه عل ـ ــى
حنـ ــو غـ ــري مباشـ ــر وإقناعـ ــه وحتفيـ ــزه ،و يهـ ــدف أيضـ ــا إىل تـ ــرويج للمؤسسـ ــة ولـ ــيس للسـ ــلعة ،واألصـ ــل يف
اإلعـ ــالن أنـ ــه عمـ ــل مشـ ــروع إال أنـ ــه ي ـ ـرتبط بأفعـ ــال و أوضـ ــاع ويهـ ــدف إىل غايـ ــات جتعلـ ــه غـ ــري مشـ ــروع
ومنافيـ ــا ملبـ ــادئ املنافسـ ــة احلـ ــرة والنزيهـ ــة ،وهـ ــو هبـ ــذا يشـ ــكل دعايـ ــة كاذبـ ــة أو إشـ ــهارا مضـ ــلال .والدعايـ ــة
الكاذبة هي كل دعاية تؤدي إىل إيقاع األشخاص الذين توجه إليهم يف غلط.
وق ـ ـ ــد ح ـ ـ ــددت امل ـ ـ ــادة  22م ـ ـ ــن ق ـ ـ ــانون املمارس ـ ـ ــات التجاري ـ ـ ــة احل ـ ـ ــاالت ال ـ ـ ــيت يك ـ ـ ــون فيه ـ ـ ــا اإلش ـ ـ ــهار
تضـ ـ ــليلي وبالتـ ـ ــايل غـ ـ ــري مشـ ـ ــروع بنصـ ـ ــها علـ ـ ــى" دون اإلخـ ـ ــالل باألحكـ ـ ــام التش ـ ـ ـريعية والتنظيميـ ـ ــة األخـ ـ ــرى
املطبقة يف هذا امليدان يعترب إشهارا غري شرعي وممنوعا كل إشهار تضليلي ،السيما إذا كان:

 يتض ـ ـ ـ ـمن تص ـ ـ ـ ــرحيات أو بيان ـ ـ ـ ــات أو تش ـ ـ ـ ــكيالت ميك ـ ـ ـ ــن أن ت ـ ـ ـ ــؤدي إىل التض ـ ـ ـ ــليل بتعري ـ ـ ـ ــف منت ـ ـ ـ ــوج أو
خدمة أو بكميته أو وفرته أو مميزاته.

 يتضـ ـ ـ ــمن عناصـ ـ ـ ــر ميكـ ـ ـ ــن أن تـ ـ ـ ــؤدي إىل االلتبـ ـ ـ ــاس مـ ـ ـ ــع بـ ـ ـ ــائع خـ ـ ـ ــر أو مـ ـ ـ ــع منتجاتـ ـ ـ ــه أو خدماتـ ـ ـ ــه أو
نشاطه.

 يتعل ـ ــق بع ـ ــرض مع ـ ــني لس ـ ــلع أو خ ـ ــدمات يف ح ـ ــني أن الع ـ ــون االقتص ـ ــادي ال يت ـ ــوفر عل ـ ــى خم ـ ــزون ك ـ ــاف
مـ ـ ــن تلـ ـ ــك السـ ـ ــلع أو ال ميكنـ ـ ــه ضـ ـ ــمان اخلـ ـ ــدمات الـ ـ ــيت جيـ ـ ــب تقـ ـ ــدميها عـ ـ ــادة باملقارنـ ـ ــة مـ ـ ــع ضـ ـ ــخامة
اإلشهار".6
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وبالتايل يكون فيه اإلشهار التضليلي غري مشروع بنصها على ":دون اإلخالل باألحكام التشريعية والتنظيمية،
األخرى املطبقة يف هذا امليدان يعترب إشهار غري شرعي وممنوعا كل إشهار تضليلي.7

ثالثا :الحماية المقررة من خالل فرض شروط على اإلشهار:
 الحماية المقررة من خالل فرض شروط عامة في اإلشهار.
بالرغم من عدم وجود نص خاص ينظم اإلشهار التجاري إال أنه ميكن االستناد للمشروع القانون
اإلشهار لسنة  1999املتعلق باإلشهار وأيضا للقواعد العامة الستخالص بعض الشروط اليت ميكن تقسمها
إىل نوعان مها الشروط العامة و الشروط اخلاصة لإلعالن التجاري.
 .1الشروط العامة لإلعالن التجاري.

تتجسد محاية املستهلك يف احلماية الوقائية املسبقة اليت تتحقق يف مراقبة مدى توفر الشروط القانونية
للعملية اإلشهارية يف الوسائل املستعملة يف اإلشهار ،األمر الذي مينع تعرض املستهلك للخداع أو

التضليل من طرف املعلن أو األعوان االقتصاديني وبالرجوع إىل القواعد العامة ميكن استخالص شروط
وهي:
أ.

تحديد هوية اإلعالن التجاري:

إن اإلعالنات اإلشهارية مهما كان السند إلشهاري املستعمل جيب أن تكون معرفتها ،معرفة و
حمددة اهلوية ومينع اإلشهار اجملهول والغري املعرف يف التلفزيون واإلذاعة أو الصحافة ،و طبقا للمادة
 12من املرسوم التنفيذي رقم  31/91املتعلق بكيفية صناعة مواد التجميل والتنظيف البدين وكذا
املادة  41من الدفرت الشروط اإلذاعة واملادة  44من دفرت الشروط اخلاصة بالتلفزيون ،وأما عن
اللوحات الثابتة اليت تتضمن امللصقات اإلشهارية فإنه زيادة على ضرورة ذكر اسم وعنوان الناشر فإنه
ممنوع نشر ملصقه مطبوعة باللون األسود على األبيض ألن هذا الشكل واللون وطريقة التقدمي
خمصصة لإلعالنات احلكومية .8
ويف إطار حتديد هوية الرسالة اإلشهارية نتوىل تبيان هذه األخرية من خالل التفاصيل التالية:
 لغة اإلشهار.

أكد املرسوم التنفيذي رقم  12/14يف 1914-24-23املتضمن تعميم استعمال اللغة العربية
يف اإلشهار التجاري  ،9على إلزامية استعمال اللغة الوطنية يف الرسائل اإلشهارية.
كما جاءت املادة الثالثة من الدستور اجلزائري املعدل يف  1991الذي اعترب اللغة األمازيغية لغة
وطنية ثابتة ،وهذا ما نشاهده عرب الوسائل اإلعالنية اليت تعرض إشهارها بلغتني العربية و األمازيغية.
جيب القول أن استعمال اللغة العربية يف اإلشهار هو محاية للمستهلك ذلك استعمال اللغة اليت
يعرفها املستهلك جيعله يعلم حقيقة املنتوج ومميزاته وطريقة استعماله وخطورته أما إذا كان اإلشهار
بلغة ال يفهمها املستهلك فهو مبثابة غري املوجود أصال ،مع مراعاة أحكام املادة  19من القانون رقم
 ،10 20/91كما يسري أحكام هذه املادة على اإلشهار.
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 صحة البيانات الواردة في اإلعالن التجاري.
يعمل املعلن يف اإلعالنات اإلشهارية على إمداد املستهلك بالبيانات اليت تؤثر على سلوكه
وذالك مع احرتام تطابق تلك البيانات مع اخلدمات مع السعي للحصول على ثقة املستهلك عن
طريقها ،و من أجل هذه األخرية أصبح املعلن يهتم بعلم النفس.11
ب.

احترام اإلعالن لآلداب العامة والقيم الجتماعية.

إىل جانب التزام املعلن ملبادئ الصدق واألمانة يف إيصال املعلومات الواردة يف الرسالة اإلشهارية من
خالل لغة يفهمها املتلقي هلا فعليه ،وأن اآلداب العامة للمستهلك باحرتام أخالقه وقيمه.
 احترام اإلعالن أإلشهاري لآلداب العامة.

نصت املادة  333مكرر من قانون العقوبات اجلزائية على أحكام مفادهااحرتام اآلداب والنظام
العام و ميكن حصر املبادئ املتعلقة باحرتام اآلداب واألخالق والنظام العام انطالقا مما سبق وهذا ما
نصت عليه املادتني 34و 30من املشروع فيما يلي:

 نبذ ما هو خملف لألخالق وحمل لآلداب يف الرسالة اإلشهارية .
 خلو اإلشهار من كل ابتذال.

 احرتام اإلشهار للقيم الوطنية والعملية.
 عدم استعمال غفلة وجتاهل املستهلك.
 احترام اإلعالنات اإلشهارية للقيم األخالقية و الجتماعية.

إن احلرص على احلفاظ على القيم األخالقية للمجتمع اجلزائري اليت ختتلف عن تلك السائدة يف
اجملتمعات األخرى أكدت عليه املادة  02من املشروع بنصها على انه "خيضع اإلشهار املستورد
واملعد للبث يف اجلزائر إىل نفس األحكام املتعلقة باإلشهار املعد واملبث يف الرتاب الوطين".
 -2حماية المستهلك من خالل فرض بعض الشروط الخاصة على اإلشهار:
البد م ن بيان مجلة من االلتزامات والشروط الوقعة على عاتق املعلن ،و الواجب احرتامها وعدم
خرقها واليت تتمثل أساسا يف ضرورة إعالم املستهلك من خالل اإلعالن اإلشهاري ،وحىت يتسىن له
اختاذ قرار الشراء عن وعي وبكل حرية.
باإلضافة إال أن يشرتط أن يكون املعلن إعالميا يف اإلعالن اإلشهاري ،وبالتايل االمتناع عن بث
كل ما من شأنه اإلساءة ألخالق املتلقي .لذا جيب أن خيضع اإلشهار التجاري لشرط أخر البد من
مراعاته وهو احلصول على ترخيص مسبق ،لذلك سنتعرض حلاالت احلصول على ترخيص مسبق يف بعض
اإلعالنات التجارية مث إىل الشروط والتعليمات اخلاصة بالرتخيص.
 الحصول على ترخيص مسبق في بعض اإلعالنات التجارية.

يشرتط الرتخيص عند إشهار املعلن بسلع معينة ،أو رغب املعلن يف االستناد إىل لغة أجنبية لتكملة نصه
اإلشهار أو عن طريق بث رسالته اإلشهارية من خالل اإلشهار اخلارجي يف أماكن حمددة.
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أول :في حالة كون محل اإلعالن اإلشهار سلعا معينة.
املنتوج الوحيد الذي خيضع إىل الرتخيص املسبق يتمثل يف املواد الصيدالنية
ثانيا :في حالة استعمال لغة أجنبية تكملة لنص اإلشهار.
ومن أجل استعمال اللغة األجنبية تكملة لنص اإلشهاري البد من أن حيصل املعلن على ترخيص
مسبق،حسب املادة  19من القانون 90/91
ثالثا :في حالة ممارسة اإلشهار الخارجي في أماكن محددة.

إن اإلشهار اخلارجي عن طريق امللصقات حمتكرا من طرف الوكالة الوطنية للنشر والتوزيع واإلشهار إىل
جانب اجلماعات احمللية واملنظمات الوطنية واجلمعيات الرياضية والثقافية ،واللوحات والالفتات املعدة
للملصقات هي ملك للبلديات واستعماهلا يكون من طرف الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار ،وكذا اهليئات
احمللية وذلك مبوجب عقد املدة وقابل للتجديد.12و مينح الرتخيص إما من طرف رئيس اجمللس الشعيب
البلدي ،إذا كان الطريق حمليا أو داخليا ،أو من طرف الوايل إذا كان الطريق عموميا أو سريعا وأخريا مينح من
طرف وزير الداخلية إذا تعلق األمر بالطريق الوطين.13
.II

الحق في اإلعالم اإللكتروني :
المقصود باإللتزام باإلعالم :
عرف بعض شراح القانون اإللتزام باإلعالم قبل التعاقد بأنه " التزام سابق على التعاقد  ،يتعلق بإلتزام أحد
املتعاقدين بأن يقدم للمتعاقد اآلخر قبل إبرام العقد ،البيانات الالزمة إلجياد رضاء كامل سليم متنور ،حبيث يكون
املتعاقد اآلخر على علم بكافة تفصيالت هذا العقد".14
من هذا التعريف ميكن أن نقول أن إلتزام املهين بتبصري املستهلك عن كل ما يتعلق بعملية البيع عرب شبكة
االنرتنت ،يكون سابقا على التعاقد ،وذلك لكي يكون املستهلك على بينة من أمره حول اخلدمة أو السلعة
املعروضة عليه.
مما سبق اإللتزام باإلعالم يتعلق باملنتجات و اخلدمات املعروضة و مثنها ،و هذا يف العقود التقليدية ،أما يف
عقود التجارة اإللكرتونية يضاف عنصر اإلعالم بقوانني املعلوماتية 15و احلريات.16
وحترص بعض العقود يف جمال التجارة اإللكرتونية ،على إعالم املستهلك باألعباء الضريبية اليت يتحملها،
وذلك بطريقة مفصلة مثلما هو احلال يف بعض العقود األمريكية ،بل تصل الرغبة أحيانا بإعالم املستهلكني
بالقوانني اليت تتعلق حبمايته حىت ميكن الرجوع إليها قبل إبرام العقد.
و يرى بعض الفقهاء القانونيني ،أن احلق يف اإلعالم حسب القانون الفرنسي الصادر عام  1993جيب أن
يتضمن ثالث نقاط أساسية هي:
 التنوير و التوضيح باخلصائص املهمة للسلع او اخلدمات املعروضة بإعتبارها الباعث الرئيسي لدى
املستهلك على التعاقد ويف إطارها يقع املستهلك ضحية للغش و التقليد.
 التنوير و التوضيح بثمن السلع و اخلدمات.
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 التنوير و التوضيح ببعض البيانات اإللزامية منها إلتزام البائع بضمان العيوب اخلفية ،و عدم جواز اإلتفاق
على اإلعفاء من هذا الشرط ،محايةً للمستهلك الذي ال يعلم حبقيقة العيوب اخلفية اليت إجتهد املنتج أو
التاجر يف إخفائها.
لقد توجهت بعض الدول ،مثل دول السوق األوروبية املشرتكة ،إىل محاية املستهلك ،من خالل توفري البيانات
و املعلومات الكافية حول السلعة أو اخلدمة املقدمة له .فقد أصدر اجمللس األورويب يف هذا الشأن قرارا يف 14
أفريل  1910أطلق عليه «البرنامج األول للتجمع القتصادي الوروبي نحو حماية و إعالم
المستهلكين» ،17كما صدر قرار خر من اجمللس يف  19ماي  1921أطلق عليه «البرنامج الثاني للتجمع
القتصادي األوروبي من أجل تنظيم حماية و إعالم المستهلكين» .ويف ضوء القرارات السابقة استشعرت

بلدان السوق االورويب املشرتكة احلاجة إىل إصدار تشريعات متخصصة يتم النص من خالهلا على حق املستهلك
يف اإلعالم الصادق ،فقد أصدر املشرع الفرنسي مثال القانون رقم  23بتاريخ  12جانفي  1912املتعلق حبماية
و إعالم املستهلكني حول السلع و اخلدمات املعروضة عليهم.
ولقد سعى املشرع التونسي 18إىل تدعيم شفافية املبادالت التجارية من خالل تكريس احلق يف اإلعالم املسبق
يف صلب القانون  39لسنة  1992املؤرخ يف  22جوان  1992و املتعلق بالبيوعات بالتقسيط ،وقانون 42
لسنة  1992املؤرخ يف  22جوان  1992املتعلق بطرق البيع و اإلشهار .كما ركز املشرع على واجب اإلعالم
املسبق يف إطار العقود اإللكرتونية من خالل الفصل  20من القانون عدد  23لسنة  2222املتعلق باملبادالت
والتجارة اإللكرتونية ،نص هذا الفصل على أن البائع يف إطار املعامالت التجارية اإللكرتونية يتحتم عليه قبل إبرام
العقد توفري املعلومات التالية للمستهلك:19





هوية و عنوان و هاتف البائع أو مسدي اخلدمة.
وصف كامل ملختلف مراحل اجناز املعاملة.
طبيعة و خاصيات سعر املنتوج.
كلفة تسليم املنتوج و مبلغ تأمينه و األداءات املستوجبة.

 الفرتة اليت يكون خالهلا املنتوج معروضا باألسعار احملددة.
 شروط الضمانات التجارية و اخلدمة بعد البيع.
 طرق و إجراءات الدفع ،وعند اإلقتضاء شروط القروض املقرتحة.





طرق و جال التسليم و تنفيذ العقد و نتائج عدم إجناز اإللتزامات.
إمكانية العدول عن الراء و جاله.
كيفية إقرار الطلبية.
طرق إرجاع املنتوج أو اإلبدال و إرجاع املبلغ.

 كلفة إستعمال تقنيات االتصاالت حني يتم إحتساهبا على أساس خمتلف عن التعريفات اجلاري هبا
العمل.
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 شروط فسخ العقد إذا كان ملدة غري حمددة أو تفوق السنة.
باإلضافة إىل هذه املعلومات اليت أجرب املشرع املهين على وضعها صلب موقعه التجاري على الشبكة،
فلقد أضاف ضرورة توفري هذه املعلومات الكرتونيا و وضعها لصاحل املستهلك لإلطالع عليها يف مجيع مراحل
املعاملة ،باإلضافة إىل واجب اإلعالم.
هذا و لقد محل املشرع املهين مسؤولية إثبات حصول اإلعالم املسبق ،و هو ما نص عليه الفصل 31
من ق  23لسنة  2222املتعلق باملبادالت التجارية اإللكرتونية بالتايل فإن عبء اإلثبات يتحمله املهين.
فاإلعالم يهدف إىل تنوير املستهلك حول املنتوج و ذلك بتقدمي مواصفاته من وزن و مكونات و تاريخ
الصالحية و كيفية احل فاظ عليه ،باإلضافة إىل السعر و كذا مواعيد التسليم ،إىل غري ذلك من املعلومات
املرتبطة بالبيع.
وعليه كي يكون املستهلك طرفاً يف ٍ
عقد جتاري مقابل ٍ
طرف متمه ٍن ذو دراية و معرفة تفوقه بكثري،حراً
ومسؤوالً ،عدة إجراءات سابقة إلبرام العقد جيب أن تؤخذ بعني اإلعتبار ،وعليه جيب التأكيد على أن هذا

النوع من العقود ميثل يف األساس عدم توازن بني أطرافه ،متمهن متمرس بإستطاعته التعسف يف معرفته ،مقابل
ٍ
حديث هبذه املعرفة و شخص عادي هلذا عدة تدابري إحتياطية فرضت نفسها بعد هذا الزخم
مستهلك
احلمائي على شكل قواعد قانونية.
أقر املعلومة الصحية ،سواءٌ بواسطة اإلعالم عن طريق وضع البيانات أو عن طريق
يف البداية املشرع ً
اإلشهار و املبيعات الرتوجيية.
و ٍ
بصغة أخرى » املعلومة أداة بالغة األمهية من أجل حتفيز املستهلك على إختاذ القرارات مما جيعل هلا
مكانة يف العالقة القانونية .«20
املعلومة جتعل من املستهلك متعاقد ذو دراية و خاصةً مسؤوالً ،إذن شريكا قائما بذاته يف العالقة
التعاقدية.
محل الحق في اإللتزام باإلعالم:
ال خيتلف التاجر عرب االنرتنت عن أي تاجر خر ،فهو ملزم بتمكني املستهلك بكل البيانات الضرورية
إلمتام العقد ،فيجب أن يكون العرض على شاشة الويب حمددا بدقة و وضوح وقد أكد التوجيه األورويب على
ضرورة حتديد هوية التاجر وتوضيح البيانات األساسية للسلعة أو اخلدمة.
 .1حتديد هوية التاجر أو مزود اخلدمة:
إن حتديد شخصية املهين قبل التعاقد يبعث الطمأنينة يف نفس املستهلك ،لذلك جند مثال أن قانون
املبادالت و التجارة اإللكرتونية التونسي السابق الذكر قد نص على وجوب إلتزام البائع يف املعامالت
التجارية اإللكرتونية ،بأن يعلم املستهلك بطريقة مفهومة و واضحة قبل إبرام العقد هبوية و عنوان وهاتف
البائع أو مسدي اخلدمة.
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مما سبق نالحظ أن هوية املهين عرب االنرتنت من أهم املعلومات اليت جيب تبصري املستهلك هبا حىت
21

يتحقق الرضا الكامل له ،باإلضافة إىل ذلك جيب إعالمه بالبيانات األساسية للسلعة أو اخلدمة.
 .2إعطاء البيانات األساسية عن السلعة أو اخلدمة:
قبل هذا جيب التطرق إىل معرفة السلعة و اخلدمة يف التشريع كي نتمكن من معرفة املقصود بالبيانات:
 السلعة أو املنتوج :عرفت الفقرة األوىل من املادة  3من قانون محاية املستهلك الصادر حتت رقم
 23-09بتاريخ  2229/2/25السلعة بأهنا "كل شيء مادي قابل للتنازل عنه مبقابل أو
جمانا"  ،كما عرفت املنتوج بأنه " كل سلعة أو خدمة ميكن أن يكون موضوع تنازل أو جمانا".
 اخلدمة  :عرفت املادة  22من املرسوم التنفيذي رقم  39-92املتعلق برقابة النوعية و قمع
الغش اخلدمات بأهنا " كل جمهود يقدم ما عدا تسليم املنتوج و لو كان هذا التسليم ملحقا
باجملهود املقدم أو دعما له " ،وعليه تكون اخلدمات مادية كالفندقة و التنظيف و اإلصالح أو
مالية كالتعاقد مع مؤسسات التأمني و القرض و قد تكون معنوية كالتعاقد مع الوكاالت
22

السياحية.
تطرق املرسوم التنفيذي رقم  10-29ملبدأ إعالم املستهلك و خاصة املادة  20منه ،ولقد أخذ
املشرع اجلزائري مببدإ اإللتزام باإلعالم عن خصائص أو مميزات اخلدمات و املنتوجات ،فكان نتيجة هذا
وضع نظام خاص تكملة له و تشجيعا حلماية املستهلك عرف بنظام الوسم و التغليف حيث عرف
الوسم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 39-92املتعلق برقابة اجلودة و قمع الغش يف املادة  0/2على
أنه"مجيع العالمات والبيانات و عناوين املصنع أو التجارة والصور و الشواهد أو الرموز اليت تتعلق مبنتوج
ما و اليت توجد يف أي تغليف أو وثيقة أو كتابة أو ومسة أو خامت أو طوق يرافق منتوجاً ما أو خدمة أو
يرتبط هبا".
يرى جانب من الفقه القانوين أن هذا اإللتزام بالتنوير أو التبصري ،وحسب القانون الفرنسي جيب أن
يتضمن ثالث طوائف:
 التنوير باخلصائص أو الصفات املميزة للسلعة أو اخلدمة املعروضة.
 التنوير بالثمن و شروط البيع ،خاصة ما تعلق منها باملسؤولية.
 البيانات اإللزامية يف بعض العقود كحالة احملامي أو الطبيب بأن حيرر العقد كتابةً.
إال أن جانب خر من الفقه يف فرنسا يرى أن هذا اإللتزام مل حيقق محاية للمستهلك ،لكونه إلتزام
عام غري حمدد و ال توجد عقوبة جزائية ملن خيالفه ،فاجلزاء الوحيد هو املسؤولية املدنية و اليت ال تقوم إال
بعد رفع دعوى فردية من الضحية.
.III

الوقاية من التقليد و الغش :
الغش املرتبط بالتجارة يف اجملتمع االلكرتوين يعترب أحد أشكال اجلرائم االلكرتونية ،ويف نفس الوقت يعترب
أحد أشكال اجلرائم اإلقتصادية ،أي أن الغش التجاري عرب االنرتنت يقع بالكامل داخل نطاق الغش التجاري
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التقليدي ،و أيضاً داخل نطاق اجلرمية االلكرتونية ،23فضال عنه أنه يقع داخل نطاق اجلرمية اإلقتصادية أيضا ،هذا

ماجيعل دراستها تكون طبقا للقواعد العامة أي أن احلماية يف هذه احلالة تكون محاية جزائية.
وقد نصت املادة  431من قانون العقوبات اجلزائري على جرمية التدليس يف املواد الغذائية و الطبية،
فحماية املستهلك من الغش التجاري أو اإلستغالل هي خدمة تقدمها النصوص التشريعية ،لذا وجب معرفة أركان
وصوِره مثً عقوبة هذا النوع من اجلرائم.
جرمية الغش التجاري َ
 -1أركان جريمة الغش :
أ.

الركن المادي  :أوردت املادة  431ق ع ج األفعال املادية اليت يتكون منها الركن املادي جلرمية الغش:





ب.

إنشاء مواد أو بضائع مغشوشة.
عرض أو وضع سلع مغشوشة للبيع.
التعامل يف مواد تستعمل يف الغش و التحريض على إستعماهلا.
الغش الصادر من املتصرف أو احملاسب.

الركن المعنوي  :و املقصود به القصد اجلنائي يف جرمية الغش الواقع على املتقاعد أو يف البضائع يتحقق
بإجتاه إرادة اجلاين إىل إرتكاب الغش و إقامة الدليل على علمه به ،أي أنه يعلم كل العلم مبا يقوم به من
تزييف أو تغيري السلعة بإضافة مواد خاصة هلا بعد أن كانت سليمة.

القصد اجلنائي خيضع يف إثباته لسلطة االهتام اليت تأيت بالدليل على علم اجلاين هبذا الغش و أنه هو من
قام به و هو ما تفصل فيه حمكمة املوضوع ،و ذلك بتسبيب القصد اجلنائي تسبيبا كافيا باإلعتماد على
التحاليل املخربية اجملراة على السلعة.
فالركن املعنوي يف جرمية الغش يتحقق بتوافر نية الغش ،أي إنصراف إرادة الفاعل إىل حتقيق الواقعة
اجلنائية مع العلم بتوافر أركاهنا يف الواقع ،أي يعلم اجلاين ما ينطوي عليه سلوكه من غش يف السلعة و أن
ما يعرضه أو يضعه للبيع مغشوش أو فاسد أو مسموم ،وذلك بنية خداع املستهلك.
و إذا كانت جرمية الغش من اجلرائم الوقتية ،فإن الوضع للبيع أو البيع هي جرمية مستمرة ،و يرتتب على
ذلك أن اجلاين إذا كان جيهل بالغش وقت بدايته ،و لكنه علم به بعد ذلك فإن القصد اجلنائي متوافر يف حقه من
ذلك الوقت .أضف إىل ذلك فإن املهين يف عقد البيع عرب االنرتنت من الصعب تصور جهله حبقيقة العيوب اليت
يف بضاعته أو املنتوج اخلاص به.
-2صور جريمة الغش  :عددت املادة  431من ق ع ج على سبيل احلصر وسائل الغش كمايلي :
 الغش ياإلضافة أو الخلط ،و هو إستعمال مواد شبيهة أو أقل جودة من املواد األساسية كخلط
النحاس مع الذهب بكمية كبرية وهذا النوع هو األكثر تداوال نظرا لسهولته و اهلدف هو ربح فارق

الثمن ،دون األخذ بعني اإلعتبار لنتائج ذلك كمضاره الصحية ،ولكي يعرب هذا النوع غشا جيب أن ال
24
يكون مرخصا به بنصوص قانونية ،كاخللط من أجل حتسني املنتوج.
 الغش باإلنقاص :ويتم بإنقاص بعض العناصر اليت تدخل يف تصنيع املنتوج.
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 الغش بالصناعة :إن نسبة إنتشار الغش بالصناعة زادت حدة يف الوقت احلايل ،باملقارنة بالصور األخرى
و يتحقق عن طريق اإلستحداث الكلي أو اجلزئي لسلعة ما مبواد ال تدخل يف تركيبها العادي مثل ما
توصل إليه الصينيون مؤخرا يف تصنيع األرز مبواد بالستيكية يصعب كثريا التفرقة بينها و األرز الطبيعي
بالعني اجملردة أي صناعة منتوج غري مطابق للمواصفات و املقاييس القانونية.
-3عقوبة جريمة الغش  :لقد نص املشرع على عقوبات جزائية و أخرى متثلت يف املخالفات تقع على املهين يف
حالة الغش يف املواد و السلع املستهلكة أو التدليس أو حيازة سلع مغشوشة ،و هذا مبوجب نصوص قانون
العقوبات متثلت يف املواد  429 ، 229 ، 222إىل غاية  ،430حتت عنوان الغش يف بيع السلع و التدليس

غي املواد الغذائية و الطبية ،حيث شدد املشرع يف إلتزامات املهين محاية للمستهلك.
عقوبات جزائية  :حيث متثلت هذه العقوبات يف :
 عقوبات سالبة للحرية.





عقوبات تكميلية.
إلغاء الرخص و السندات و السجل التجاري.
نشر احلكم الصادر باإلدانة.
العقوبة املالئمة لطبيعة الشخص املعنوي.

عقوبات المخالفات  :تتمثل هذه العقوبات أساسا يف الغرامة و املنع (سنة أو أكثر) من تقدمي الشيكات

وإستعمال بطاقاات التخليص ،و مصادرة وسيلة او منتوج اجلرمية.
بعد التطرق إىل معرفة مفهوم جرمية الغش  ،صوره و عقوبته نتطرق اآلن إىل ليات محاية املستهلك من الغش.
-4آليات حماية المستهلك من الغش :

يوجد العديد من االنتهاكات املتعلقة بالغش ،اليت قد يتعرض هلا املستهلك خاصة املتعاقد عرب االنرتنت ،باملقابل
جند جمموعة من اآلليات 25اليت تكفل له احلماية ،على األقل للحصول على تعويض مناسب ،من أجل جرب
الضرر الذي حلق به من جراء إستهالكه ملنتوج مغشوش أو فاسد منها:
 دور اآلليات التسويقية في حماية المستهلك :تسعى قواعد املنافسة و محاية املستهلك إىل حتقيق

رفاهية هذا األخري ،و عادة ما تعزز كل منها األخرى ،حيث تسعى األوىل إىل حتفيز املهين على تقدمي
عروض أفضل إىل املستهلك؛ أما الثانية فهي ترمي إىل مكافحة الغش و أمناط السلوك األخرى ،إذ تعمل

كل منهما على رعاية املصاحل اإلقتصادية للمستهلك حيث تسعى هذه القواعد إىل مساعة األسواق
على العمل بصورة أفضل ومحاية املستهلك من سلوك الغش و اإلحتيال و إىل مساعدهتم على إنتقاء
خيارات تناسب مصاحلهم.
كذلك فإن ال قانون اإلقتصادي الذي هو جمموعة من النصوص اليت تنظم انتاج و توزيع و استهالك
السلع و اخلدمات  ،فإنه جيرم األفعال اليت متثل اعتداء على السياسة اإلقتصادية يف الدولة ،بإعتباره ميثل
السياسة التشريعية اليت تسعى الدولة بواسطتها إىل تنمية إقتصادية ،و بالتايل فإن ضبط هذا اجملال من
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شأنه أن يساهم يف محاية املستهلك نظرا للتقارب املوجود بني هذا القانون و قانون محاية املستهلك.
ونظرا لسرعة تطور األمور اإلقتصادية و استمرار التحول إىل لية السوق و مصاحبة التطور التكنولوجيفي
كافة اجملاالت ،إزداد نوع و حجم اجلرائم اإلقتصادية اليت أضحت متثل هتديدا مباشرا حلياة املستهلك و
خاصة ما تعلق بالتعاقد عرب االنرتنت.
و قد جاء يف تقرير ندوة األمم املتحدة حول التجارة و التنمية ،أنه يتعني على احلكومات إعداد أو وضع
سياسات صارمة يف إطار محاية املستهلك ،من بينها:
 محاية صحة و سالمة املستهلك من كافة املخاطر اليت تواجهه.
 ترقية و محاية املصاحل اإلقتصادية للمستهلك.
 حق املستهلك يف اإلعالم قصد تنوير إختياراهتم حسب رغباهتم و حاجاهتم.
وعليه ميكن القول أن سياسة محاية املستهلك تعترب سياسة منافسة ذات بعد إنساين ،فعلى سبيل املثال
عندما ميارس املهين ضغوطا ،ك أن يقدم عرضا ال يصلح إال يف حلظة زمنية معينة أو يعتمد الدعاية
اخلادعة ،أي إغراء املستهلك بسعر معني دون أن يكون املنتوج متوفرا مث يبيع له منتوجا خر بسعر أعلى،
فإن ذلك البائع يستغل حتيز املستهلك بطريقة ميكن أن تقضي إىل إحلاق الضرر به .وعندما متنع سياسة
محاي ة املستهلك هذه األمناط السلوكية فهي تعزز قدرة هذا االخري على إختاذ قرارت تعكس أفضلياهتم
األساسية بصورة أدق ،وبالتايل تعزز نفوذهم يف السوق.26
مما سبق ميكن أن نستنج بعض اآلليات التسويقية اليت تلعب دور يف محاية املستهلك :
 تفعيل أساليب توعية املستهلك عن طريق اإلرشاد و التوجيه مبا يكفل محايته و صيانة حقوقه.
 مدى إلتزام املنتجني أو البائعني بضرورة كتابة كل البيانات اخلاصة بالسلعة .





تويل املراكز و اهليئات املختصة عملية وضع املواصفات القياسية للمنتجات.
إقناع املنتجني مبدى أمهية تقدمي البيانات الكاملة و الدقيقة و الصادقة عن منتجاهتم.
إلزام املنتجني أو البائعني بضرورة توفري الضمان للمستهلك عن السلع و اخلدمات املقدمة له.
تفعيل الرقابة الدقيقة من طرف اهليئات املختصة يف ما خيص خمالفات األسعار.

 حتديد األسعار بطريقة واقعية مبا يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك.
 توفري الشروط الصحية إلستخدام املواد و العبوات مبا يف ذلك التعبئة و التغليف.
 اإللتزام بإيصال املنتجات إىل املستهلك يف املكان و الزمان املناسبني.

 دور الجودة في ضمان حماية المستهلك  :هتدف نظم اجلودة 27إىل تكامل مجيع العناصر اليت تؤثر

على جودة املنتوج أو اخلدمة اليت تقدمها املنشأة ،حيث يرغب الكثري من املمولني و املصنعني و مقدمي
اخلدمات يف حتقيق اجلودة و يبذلون جهودا كبرية للوصول إىل ذلك اهلدف.

ولكي يتحقق ملؤسسات هذا اهلدف و غريه من األهداف جلأت إىل كل ما يف وسعها من أجل محاية
املستهلك من الغش ،و هذا عن طريق ضمان جودة املنتوجات املقدمة من خالل التقيد مبتطلبات
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املنظمة الدولية للمواصفات و املقاييس  ، ISO28و اليت يعتربها املستهلك مبثابة مرجع للتمييز بني
املنتجات املعروضة يف األسواق .كما أن عدم تقيد املؤسسات بعنصر اجلودة جيعلها ختل مببدأ محاية
املستهلك.
وتعترب اجلودة و التقييس من اآلليات اهلامة اليت تعتمد يف ضمان محاية املستهلك خاصة بعد هيمنة
اإلجتاه املتزايد إىل عوملة األسواق و إشتداد املنافسة ،الذي أدى إىل تزايد ظاهرة الغش و اخلداع اليت
يتعرض هلا املستهلك.
جريمة التقليد  :تقليد بعض العالمات التجارية املعروفة أصبح ظاهرة عاملية هلا مظاهر متعددة ،مثل تشابه
الشكل أو النطق بني األصلي و املقلد ،أو كتابة عبارات تعطي إنطباعا خاطئا عن بلد املنشأ ،أو التغيري يف حرف
واحد من إسم العالمة التجارية األصلية ،إىل غري ذلك من أشكال التقليد ،و حيدث هذا عندما جيد املنتج نوعا
معينا من البضاعة تسوق بشكل جيد يلجأ إىل التحايل لتسويق بضاعته ،و من هذه األسباب أيضا عدم قدرة
املنتج الذي يلجأ إىل التقليد على الصرف على عملية تسويق منتوجه لقلة إمكانياته و بالتايل يلجأ إىل اإلستفادة
من تسويق منتج جيد التسويق.
و يف هذا اإلفرتاض يقوم اجملرم املعلومايت بعرض منتجات مقلدة تشبه األصلية إىل حد كبري مع إيهام
املستهلك بأهنا ذات السلعة بثمن أقل كعرض خاص من املوقع.
فالتقليد إذن هو حالة من حاالت الغش يف مراحل اإلنتاج الصناعي ،هلذا فهو خيضع لنفس أحكامه
وصوره وله عقوبات مدنية وجزائية ،فنجد مثال تقليد العالمات التجارية املضللة للمستهلك واليت حتدث عنها
القانون  21-23املؤرخ يف  22جويلية  2223اخلاص حبماية العالمات التجارية ،والذي إزداد إستخدامه يف
التجارة عرب االنرتنت و قد مشل التق ليد سلعا كثرية حىت أن املرء قد جيد صعوبة يف الوصول إىل منتج غري مقلد،
فقد إستطاع املقلدون أن يقلدوا كل شيئ تقريبا.
وقد أشارت الكثري من املصادر إىل أن هناك جهات دولية خفية مستفيدة من تقليد السلع ،واخلدمات
حىت أن البعض قد أشار إىل إستفادة بعض مجاعات اإل رهاب الدويل من ذلك.29
 .IVدور جمعيات حماية المستهلك.

ان مشاركة اجلمعيات يف محاية املستهلك و الدفاع عنه اىل جانب اهليئات الرمسية اصبح ضرورة ال غىن عنها
الن حجم املشكلة و طبيعتها اكرب من تواجهها الدولة مبفردها .
اذ تعترب مهمة محاية املستهلك مسؤلية اجلميع مبا يف ذلك املستهلك نفسه فاحلكمة تقول بان الدين مطلوب

وليس حممول فاحلماية ،فاحلماية هي دين و على املستهلك أن يسعى إليها و يطالب هبا و يشارك يف حتقيقها،
و هذه املشاركة و كما سبق تبيينه ال ميكن أن تأيت مفعوهلا إال إذا متت حتت لواء احلركة اجلمعوية اليت تأخذ
على عاتقها مهمة احلماية و الدفاع عن مصاحل املستهلكني ،و ذلك من خالل ممارستها خمتلف املهام املخولة
هلا قانونا و املتمثلة أساسا يف الدور التحسيسي و اإلعالمي الذان يهدفان إىل خلق وعي و ثقافة إستهالكية
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لدن املستهلكني ،و ترقيتهم ملسايرة التطورات احلاصلة يف خمتلف اجملاالت و حتسيسهم باملخاطر اليت هتدد
أمنهم و سالمتهم و إحاطتهم باملعارف العلمية ،الصحية و اإلقتصادية.
 صالحيات جمعيات حماية المستهلكين :

عدد املشرع خمتلف الصالحيات املخولة جلمعيات محاية املستهلك ،املسخرة هلا يف إطار حتقيق أهدافها وذلك

من خالل قانون  23-29املتعلق حبماية املستهلك و قمع الغش،30حيث جاء يف نص املادة  21منه
مايلي " :مجعية محاية املستهلكني هي كل مجعية منشأة طبقا للقانون هتدف اىل ضمان محاية املستهلك من
خالل اعالمه و حتسيسه و توجيهه و متثيله "...
اذن اهم الصالحيات القانونية املمنوحة جلمعيات محاية املستهلكني هي :
 تحسيس المستهلكين :

تنظيم محالت حتسيسية –تنظيم ملتقيات و ايام دراسية – املشاركة يف احلصص و الربامجالتلفزيونية – اصدار نشرات و جمالت دورية – انشاء مواقع الكرتةونية و مدها بنصائح و ارشادات
املختصني .
 إعالم المستهلكين :

احلق يف اإلعالم هو من احلقوق االساسية للمستهلك الىت مت االعالن عنها يف خطاب الرئيس
األمريكي  j.f. kennedyسنة  1912كما ان هذا احلق مرتبطا ارتباطا وثيقا حبرية اإلعالم
اليت تشكل امتدادا هلذا احلق .31
 جاء يف قانون االعالم  20-12السيما يف املادة الثانية منه "ان نشاط االعالم ميارس حبرية يفإطار إحكام هذا القانون العضوي ....
 جاء يف نص املادة الثالثة " يقصد بانشطة االعالم يف مفهوم هذا القانون العضوي كل نشر أو بثلوقائع أحداث او رسائل او اراء او افكار او معارف عرب اية وسيلة مكتوبة او مسموعة أو متلفزة
او الكرتونية و تكون موجهة جلمهور او لفئة منه .
 نص املادة الرابعة منه "ان انشطة االعالم تضمن على وجه اخلصوص عن طريق وسائل االعالمالىت متلكها او تنشئها احزاب سياسية او مجعيات معتمدة .
 تمثيل المستهلكين :





متثيل املستهلكني امام السلطات العمومية.
متثيل املستهلكني امام اهليئات املختصة.
متثيل املستهلكني امام جملس املنافسة.
متثيل املستهلكني امام بعض اهليئات االستشارية.

 متثيل املستهلكني امام اجلهات القضائية.
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الصعوبات الذاتية لجمعيات حماية المستهلك :
 ضعف املوارد املالية هلذه اجلمعيات اليت متكنها من القيام واملسامهة املستمرة يف مواكبة
احتياجات املستهلك وتوعيته والدفاع عن مصاحله.
 مشكل ازدواجية التعاطي الرمسي مع العمل اجلمعوي حبيث يتم إغراق بعض اجلمعيات
باإلعانات املالية وحجبها عن مجعيات أخرى .
 التضييق على ن شاط مجعيات ذات أهداف جادة يف مقابل دعم نشاط مجعيات ذات
أهداف نية .
 ضعف الوعي العام خبطورة ما يعانيه املستهلك من جهة  ،وانعدام التواصل والنظرة
الدونية اليت متيزت هبا مجعيات محاية املستهلك بسبب بعض العناصر اليت ال يوجد
مربر لوجودها غري استغالل الصفة من أجل مصاحلها الشخصية .
 ضعف التكوين لدى أعضاء اجلمعيات  ،حيث يبقى من أهم العوائق اليت تواجه
مجعيات محاية املستهلك نقص االحرتافية وعدم ختصص أعضائها  ،بل وأكثر من ذلك
جند أن أغلب مسريي مجعيات املستهلك ال يتوفرون على معرفة ودراية كافية بالنصوص
القانونية سواء تعلق األمر بالقانون اخلاص حبماية املستهلك أو غريه من القوانني اليت
هتدف إىل محاية املستهلك وحتسني إطاره املعيشي . 32
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قائمة المراجع:
الكتب و المذكرات:
 )1املهدي نزيه حممد الصادق ،االلتزام قبل التعاقد باإلدالء بالبيانات املتعلقة بأنواع العقود ،ط ،1دار النهضة العربية،
املصر .2223 ،
 )2حداد العيد ،احلماية املدنية و اجلنائية للمستهلك عرب الشبكة األنرتنيت ،مداخلة املؤمتر املغاريب األول حول
املعلومات والقانون ،أكادميية الدراسات العليا ،طرابلس  ،ليبيا .2229 ،
 )3مجال زكي اجلريدي  ،البيع اإللكرتوين للسلعة عرب شبكة االنرتنيت  ،دار الفكر اجلامعي  ،االسكندرية  ،مصر
.2221،
 )4حممد جودت ناصر  ،الدعاية و االعالن و العالقات العامة ،ط ، 1دار جمدالوي عمان  ،األردن .1992
 )0إمساعيل حممد السيد  ،سلسلة التسويق احلديث مكتبة العريب احلديث  ،القاهرة  ،مصر.
 )1على بوحلية بن بومخيس  ،القواعد العامة حلماية املستهلك و املسؤلية املرتتبة عنها يف التشريع اجلزائري عني مليلة
اجلزائر دار اهلدى سنة 2222
 )1االمساعيل قطاف  ،مذكرة لنييل شهادة املاجستري ،محاية املستهلك ،جامعة اجلزائر.2221،
 )2كامل حبيبة  ،محاية املستهلك  ،مذكرة لنيل هناية املاجستري  ،جامعة اجلزائر .2212
 )9نايلة بن سرياج عياطة  ،اجلوانب القانونية لالشهار  ،ماجستري  ،اجلزائر .1992
 )12طحطاح عالل  ،إلتزامات العون االقتصادي يف ظل املمارسات التجارية  ،أطروحة ش،د  ،يف احلقوق ،ق ،ح
 ،كلية احلقوق  ،اجلزائر .2213،
11) D. Junod Moser, Les conditions générales à la croisée du droit de la
concurrence et du droit de consommation, Etude de droit Suisse et droit
européen, Helbing et Liechtenhahm, 2001.
)1
)2
)3
)4
)0
)1
)1
)2
)9

القوانين و المواقع اإللكترونية:
قانون  ، 23-2222و املؤرخ يف  29أوت  ، 2222املتخلف باملبادالت التجارية االلكرتونية  ،تونس.
القانون ،22-24املؤرخ يف  23يونيو  ،2224حيدد القواعد املطبقة على املماريات التجارية.
قانون رقم  20-91املؤرخ يف  1991/21/12املتضمن استعمال اللغة العربية ج. 23 1
املرسوم التنفيذي رقم  12/ 14املؤرخ يف  1914/24/23املتضمن تعميم استعمال اللغة العربية يف
إشهارالتجاري اجلريدة الرمسية رقم العدد .22
األمر رقم  12/12املؤرخ يف  1912/21/12املتعلق اإلحتكار بدال االشهار التجارة ج ع .92،
مرسوم تنفيذي رقم  12/24املؤرخ يف  1914/24/23املتضمن تعميم إستعمال اللغة العربية يف االشهار
التجاري  ،ج1عدد .20
موقع www.unctad.org
https://www.maghress.com/alittihad/1251518

. http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdbciemd2_ar
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الهوامش:
 1حممد جودت ناصر ،الدعاية و اإلعالن و العالقات العامة ،ط ،1دار جمدالوي ،عمان ،األردن ،سنة  ،1992ص122
 2طحطاح عالل ،إلتزامات العون االقتصادي يف ظل املمارسات التجارية  ،أطروحة ش،د  ،يف احلقوق ،ق ،ح  ،كلية احلقوق  ،اجلزائر ،.2213،
ص.111
 3غسان رباح ،قانون محاية املستهلك ،اجلديد ،منشورات زين احلقوقية ،الطبعة األوىل ،بريوت ،2221ص.112
 4بن قري سفيان ،مداخلة يف أعمال امللتقى الوطين ،املنافسة ومحاية املستهلك ،جباية ،بقاعة احملاضرات أبودار أيام 11و12
نوفمرب  ،2229ص21و.21
- 5أ بن قري سفيان ،مرجع سابق ،ص.32
6
القانون رقم  22/24احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية  ،ج ر عدد  41لسنة 2224
 -7طحطاح عالل ،املرجع السابق ،ص.111
 8نايلة بن سرياح عياطة ،اجلوانب القانونية لإلشهار  ،ماجستري  ،بن عكنون  ،اجلزائر  ، 1992ص . 24
 9املرسوم التنفيذي رقم  12/ 14املؤرخ يف  1914/24/23املتضمن تعميم استعمال اللغة العربية يف إشهارالتجاري اجلريدة الرمسية رقم العدد .22
 3القانون رقم 20/91املؤرخ يف  1991/21/11املتضمن تعميم استعمال اللغة العربية ،اجلريدة الرمسية العدد .23
 4د إمساعيل حممد السيد ،سلسلة التسويق احلديث ،اإلعالن ،مكتبة العريب احلديث ،القاهرة ،دون تاريخ الطبعة ،ص.131
 12األمر رقم  12/12املؤرخ يف  1912/24/12املتعلق بتأسيس االحتكار اخلاص باإلشهار التجاري ،ج ر ،العدد92
نايلة بن سرياح عياطة  ،املرجع السابق ،ص.02

13

 14املهدي نزيه حممد الصادق ،اإللتزام قبل التعاقد باالدالء باليانات املتعلقة بأنواع العقود ،دراسة فقهية قضائية مقارنة ،الطبعة األوىل ،دار النهضة
العربية ،مصر ،د ت ن ،ص.10
 15املعلوماتية أو علوم احلاسوب هو الذي يدرس معاجلة البيانات و النظريات و التطبيقات اليت تشكل األساس يف نقل املعلومات و تشغيلها و
حتويلها.
 16حداد العيد ،احلماية املدنية و اجلنائية للمستهلك عرب شبكة االنرتنت ،مداخلة مت تقدميها يف املؤمتر املغاريب األول حول املعلوماتية و القانون،
أكادميية الدراسات العليا ،طرابلس ليبيا 32/21 ،أوكتوبر ،2229ص.24
 17أول برنامج أورويب حلماية املستهلك تبىن املبادئ األربعة حلقوق األساسية املستهلك جلورج كندي اليت ناد هبا أمام الكوجنرس األمريكي يف سنة
 1910و هي:
 احلق يف احلماية الصحية و الغذائية.


احلق يف احلماية القانونية املشددة.

 احلق يف اإلعالم و التعليم.
 احلق يف اإلستشارة و التمثيل يف إختاذ القرارات.
 18تعترب تونس أول دولة إفريقية و عربية أقرت محاية املستهلك عن طريق العقود عن بعد.
 19الفصل  20من ق  23لسنة  ،2222مؤرخ يف  29أوت  ، 2222املتعلق باملبادالت التجارية االلكرتونية يف تونس،
20
D. Junod Moser, Les conditions générales à la croisée du droit de la concurrence et du droit
de consommation, Etude de droit Suisse et droit
européen, Helbing et Liechtenhahm, 2001.
 21الفصل  20من قانون املبادالت التجارية اإللكرتونية يف تونس ،السالف الذكر.
 22إمساعيل قطاف ،حبث لنيل شهادة املاجستري ،العقود اإللكرتونية و محاية املستهلك ،جامعة اجلزائر ،2221 ،ص.24
 23يثار الكثري من اجلدل حول املفهوم التقليدي للغش التجاري ،ومدى إنطباقه على اجلرائم اإللكرتونية ،أنظر عبد الفتاح بيومي حجازي ،محاية
املستهلك من الغش التجاري و التقليد يف عقود التجارة اإللكرتونية عرب االنرتنت ،الندوة الثالثة ملكافحة الغش التجاري و التقليد يف دول جملس التعاون
اخلليجي ،الرياض ،سبتمرب .2224
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 24كامل حبيبة ،محاية ا ملستهلك ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،فرع العقود و املسؤولية ،جامعة اجلزائر ،كلية احلقوق و العلوم اإلدارية ،د ت م ،
ص.121
 25يقصد باآلليات امليكانيزمات املتمثلة يف الوسائل القانونية و التقنية و األجهزة و اهلياكل اليت وفرهتا التشريعات املقارنة حلماية املستهلك.
 26راجع املوقع . http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdbciemd2_ar
 27تعترب العالمة التجارية األداة الفعالة يف املشاريع اإلقتصادية لتمييز املنتوجات وجودهتا ،حتث بشك ل غري مباشر على زيادة مستوى اجلودة اليت تقرتن
باملنتوج الذي تروج له العالمة ،وكذلك تؤدي العالمة التجارية وظيفة تسهيل املعامالت التجارية من خالل سهولة التمييز بني املنتجات و من جانب
املستهلك فهي أداة حلمايته من الغش التجاري و الصناعي.
 28مصطلح إجنليزي هو إختصار لِـ  International Organisation for Standardisation. :أي املنظمة الدولية للمعايري.
 29مجال زكي اجلريديل ،البيع اإللكرتوين للسلع املقلدة عرب شبكة االنرتنت(دراسة فقهية مقارنة) ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،مصر،2221 ،
ص.121
 30القانون رقم  23-29املؤرخ يف  20فيفري  2229املتعلق حبماية املستهلك و قمع الغش (ج ر رقم  10لسنة )2229
 31على بوحلية بن بومخيس  ،القواعد العامة حلماية املستهلك و املسؤلية املرتتبة عنها يف التشريع اجلزائري عني مليلة اجلزائر دار اهلدى سنة  2222ص
.11
32
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