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  :مقدمة

 للمبادئ ختصص تسويق تطرقنا أثناء تدريس مقياس قانون محاية املستهلك يف السنة الثالثة الليسانس 

وحمل االستهالك وضمان عيوب املنتج  العادي وااللكرتوين تعريف املستهلك خالل من ،العامة للمقياس

وتكملة للمادة نتطرق هنا ملسؤولية املؤسسات جتاه ، ودور أجهزة الرقابة يف محاية املستهلك

  .يف بعض القطاعات  اخلدمية )الزبون(املستهلك

اليت ختضع للقانون  تلكو ) اخلدمة العمومية(املسؤولية بني اخلدمات اليت ختضع للقانون العامقواعد تلف خت 

             مع مراعاة خصوصية كل قطاع خدمي صحي أو نقل أو سياحي ) خدمة غري عمومية(اخلاص

) نقل ملكية مثال(سواء بتحقيق نتيجة )الزبون(ودرجة املسؤولية القانونية جتاه املستهلك، وغريها...أو فندقي

    ).كالعالج مثال(أو بذل عناية

  مفهوم المسؤولية المدنية لمؤسسات الخدمات تجاه المستهلك:المحور االول

  المقصود بالمسؤولية القانونية - أوال

ملزما بتعويض الغري  )املؤسسة اخلدمية هنا(هي مصطلح يشمل خمتلف احلاالت اليت يكون الشخص فيها  

أو عن ماهو يف  عن الضرر الذي حلقه نتيجة تصرفه أو تصرف من هو مسؤول عنهم من األشخاص

  . حراسته من األشياء

  :وتنقسم املسؤولية القانونية إىل ثالث  

  ). وهي حمل الدراسة هنا(واليت يرتتب عنها تعويض الغري المسؤولية المدنية_ 



  .واليت يرتتب عنها عقوبات جنائية المسؤولية الجزائية - 

  .املسؤولية اإلدارية واليت يرتتب عنها جزاء إداري - 

  أنواع المسؤولية المدنية -ثانيا

فضال على أن موضوعها التعويض جراء ، أشرنا أعاله أن هذه املسؤولية �منا هنا باملقارنة مع غريها  

  ).الزبون(الضرر الذي أصاب املستهلك

:كمايلي  ومسؤولية تقصيرية، مسؤولية عقدية: إىل نوعني وتنقسم املسؤولية املدنية    

:مسؤولية عقدية -1  

أي مسؤولية املؤسسة اخلدمية إلخالهلا بإلتزام عقدي يكون مصدره عقد قائم بينها وبني املستهلك أو مع   

  .ويسبب ضرر يستوجب التعويض، الوسطاء أو املوردين وغريهم

ولكن طرحت إشكالية خدمة النقل ا�اين والراجح عدم .يكون العقد صحيحا وينتج عنه ضرر وجيب أن  

  ).غري عقدية(وجود عقد بل هي مسؤولية تقصريية

:مسؤولية تقصيرية - 2  

).املضرور أجنيب أي ال رابطة عقدية بينهما(قانوين إضرارا بالغري بالتزامأي اإلخالل     

.عن حتميل املسؤولية للغري وإذا انتفت تتحملها شخصيا دوما املؤسسات اخلدمية تبحث :مالحظة  

  تطبيقات المسؤولية المدنية في قطاع الخدمات: المحور الثاني

وسنقتصر يف . وغريها...نقل أو سياحة أو فندقة ،صحة: تتنوع املسؤولية املدنية بتنوع القطاعات اخلدمية  

على بعض النماذج فقط أي بالتطرق للمسؤولية املدنية يف كل من القطاع القطاع  دراستنا هاته

  )الوكاالت السياحية(القطاع السياحي، قطاع النقل واالنتقال، )املستشفيات العمومية واخلاصة(الصحي

  )المستشفيات العمومية والخاصة العالج الطبي في(المسؤولية في القطاع الصحي - أوال

سواء كانت تابعة للقطاع العمومي أو القطاع  اقرتن وجود القطاع الصحي مع وجود املستشفيات    

يف ا�ال وغريها من املراسيم والقرارات ذات الصلة  2018ونظم قانون الصحة املعدل سنة ، اخلاص

طار العام الذي أشار إىل اإل  2016الدستور اجلزائري لسنة  وكذا ، دونة أخالقيات الطبوكذا م الصحي

  ."الرعاية الصحية حق" للقطاع الصحي

إىل ا�االت غري ) الوقاية والعالج من األمراض(ويالحظ أن الطب احلديث جتاوز املهمة التقليدية  

  ).مجهور املستهلكني(لطاليب اخلدمات الصحية) وغريها...اخلاليا اجلذعية، تركي الشعر، تشوهات(العالجية

  ):المؤسسات االستشفائية العمومية(خدمات القطاع العمومي - 1  

  :للمؤسسات االستشفائية العمومية اإلطار العام -أ  

تتمتع باالستقالل املايل والشخصية املعنوية وتوضع حتت ) ذات طابع إداري(هذه املؤسسات تابعة للدولة  



  .وصاية الوايل

هذه األخرية تتشكل ، العمومية عن املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية وتتميز املؤسسات االستشفائية  

تتكون من  أما املؤسسات االستشفائية العمومية، من جمموعة عيادات متعددة اخلدمات وقاعات عالج

للتشخيص والعالج واالستشفاء وإعادة التأهيل الطيب وتغطي سكان بلدية واحدة أو جمموعة  هيكل

  .بلديات

  :المؤسسات االستشفائية العموميةمسؤولية  - ب

وحيكم الشخص املتعاقد باسم اإلدارة نظام ، "االختصاص" أهلية األشخاص العمومية تعرف مبصطلح  

  . التفويض أو الوكالة يتصرف بامسها وحلسا�ا

بينما ، اللوائحواملستشفى العمومي حتكمها ) املستهلك أو الزبون(طالب العالج ويالحظ أن العالقة بني  

العالقة بني الطبيب واملستشفى هي عالقة تبعية وبالتايل يتحمل املستشفى نتائج خطأه إال إذا ارتكب 

واهلدف من ذلك ) املرفقي اي اختصاص احملاكم اإلدارية(غري مرفقي) احملاكم العادية(الطبيب خطأ شخصي

ولكن املستهلك قد جيد  .قه يف التعويضوالتيسري عليه لضمان حقو ) طالب العالج(محاية حق املستهلك 

  نفسه يف وضع ضعف وال يكفيه إثبات اخلطأ البسيط املرتكب من املؤسسة بل جيب إثبات اخلطأ اجلسيم؟

  ؟ وأثري اإلشكال يف اجلزائر مدى مسؤولية املستشفيات العمومية عن األضرار املرتتبة عن عملية التلقيح  

والبعض  ،يرى أن الدولة قصدت عدم مسؤولية األطباء لقضائي والبعضال يزال األمر مفتوحا لالجتهاد ا

حىت أن البعض نادى  )موضوعها التعويض عن األضرار(قانون مدين 124يرى مسؤوليتهم وفقا للمادة 

غري أن املسألة ال زالت حمل  ."تشريع خاص بالتعويض عن األضرار النامجة عن احلوادث الطبية"بوضع 

  ".احتمالية العالج"وشحناء القضاء خاصة وأن الطب ميتاز بـــ) املريض(تهلكجدل بني جحود املس

  ):العيادات االستشفائية االخاصة(خدمات القطاع الخاص - 2

  :العيادات االستشفائية االخاصة اإلطار العام -أ  

موضوعها خدمات (مدينمل حيدد القانون اجلزائري الطبيعة القانونية هلذه املؤسسات هل هي ذات طابع   

شركة جتارية هدفها حتقيق األرباح جللب (أو ذات جتاري) الرعاية والعالج ملستهلكي اخلدمة الصحية

وإمنا ترك ، )مستهلكي اخلدمة الصحية وبالتايل قيدها يف السجل التجاري والقيام بإجراءات الشهر القانوين

فضال عن ، د تأسيسه حبسب قانون الصحة وترقيتهاا�ال للمستثمرين واخلواص حرية حتديد الطابع املرا

ذلك أجاز هذا القانون إنشاء مؤسسات صحية خاصة يف شكل مؤسسات ذات شخص وحيد وذات 

  .أو ذات املسؤولية الوحيدة أو شركة مسامهة أو تعاضديات أو مجعيات) شكل فردي(املسؤولية احملدودة

للمؤسسات االستشفائية الصحية وتشجيع الدولة إلقامة مثل غري أن الواقع هو امليل حنو املبدأ التجاري   

  .هكذا مؤسسات وتنشأ من شركات األموال ال شركات األشخاص نظرا حلساسية اخلدمة الصحية



بعد ) سابقا كان من قبل وزير الصحة العمومية(ويتم الرتخيص إلنشاء العيادات اخلاصة من قبل الوايل  

أشهر يتم الرد أو اكتساب الرخصة بعد فوات هذه املدة دون رد تشجيعا  3يف مدة  ،إيداع ملف بالوالية

  .من قبل الدول للخواص

  :مسؤولية العيادات االستشفائية االخاصة - ب  

لذا تتقرر مسؤولياته ، الطبيب يف هذه العيادات يتمتع باالستقاللية املهنية وفقا ملدونة أخالقيات الطب  

سواء أبرم ونفذ العقد يف عيادته أو ) ته يف السابق تقصريية ولكن أصبحت عقديةكانت مسؤولي(الشخصية

  ).عملية جراحية مثال(مت تنفيذه يف املستشفى اخلاص

) إبرام عقد العالج(يف عالقته مع العيادات اخلاصة حيكمها العقد) املستهلك(ويالحظ أن طالب العالج  

واألصل أن العيادة غري مسؤولة عن خطأ ، ل العيادة اخلاصةولذا ال عالقة مباشرة بينه وبني الطبيب داخ

ولكن ، الطبيب باعتبار هذا األخري مستقل يف عمله باستثناء الطبيب األجري مثل ما هو حال طب العمل

  .ميكن مسائلة املؤسسة مسؤولية تقصريية عن العقد املربم بني الطبيب واملستهلك

 ساعدةيد امل جرمية عدم تقدمي " ويالحظ أن رفض العالج قد يكون من الطبيب املعاجل مما يشكل  

طالب (املستهلك  أو يكون من قبل، املنصوص عليها يف قانون العقوبات اجلزائري" لشخص يف حالة خطر

  .أين يشرتط تصريح كتايب منه) العالج 

هنا يتم األخذ بفكريت ) الفريق العالجي(طباء واجلراحنيكما أن اخلطأ الطيب قد يكون مشرتك بني األ   

  ). مل حيدده القانون اجلزائري(واخلطأ اجلماعي) التمييز بني األعمال التحضريية لكل منهم(اخلطأ الشخصي

  .وبالنسبة للممرضني مسؤوليتهم حبسب تبعيتهم للطبيب املعاجل أو املخدر  

  الالمسؤولية في قطاع النقل واالنتق -ثانيا

  :اإلطار العام -أ

نظم النقل كل من القانون التجاري والقانون التوجيهي للنقل وخمتلف املراسيم والقرارات التنفيذية مع    

  .مراعاة االتفاقات الدولية يف هذا الشأن

بالرجوع للقانون التجاري اجلزائري جنده يصنف عمليات النقل ضمن االعمال التجارية املوضوعية يف   

كما .سواء كان نقال بريا أو حبريا أو جويا) مقاوالت النقل واالنتقال(نوعها الثاين أي على سبيل املقاولة

لنقل مقابل مثن بأن يتوىل بنفسه نقل اتفاق يلتزم مبقتضاه متعهد ا:" منه عقد النقل بأنه 36عرف يف املادة 

  ".شخص أو شيئ إىل مكان معني

كل نشاط يقوم من خالله شخص طبيعي أو :" النقل بأنه 2001وعرف القانون التوجيهي للنقل لسنة   

  ...".معنوي بنقل أشخاص أو بضائع من مكان إىل آخر عرب الطرق أو السكة احلديدية

وقد كان نشاط النقل يعترب من العمليات التجارية املمنوعة أو ، باحوالغرض من النقل هو حتقيق األر   



" االنفتاح على القطاع اخلاص فيما يعرف بــاخلاضعة لتنظيم مشدد نظرا الحتكارها من قبل الدولة ولكن مت 

، اوغريه...بناء مطار اجلزائر، ميرتو اجلزائر، مثل حتديث الطرق السريعة" طلب امتيازات أو عقد االمتياز

التقليل من التمويل ، واهلدف من ذلك حتسني نوعية اخلدمة، 1990حيث مت فتح ا�ال بداية من سنة 

  .إدخال تقنيات عاملية، من اخلزينة العمومية

، توافر وسائل النقل، وحبسب قانون النقل �دف منظومة النقل إىل توفري اخلدمات وفق شروط األمن  

  .السعر ونوعية اخلدمة

  :ضيح بعض األحكام اخلاصة بأنواع خدمات النقلوجيب تو   

يتضمن يف تعريفه النقل عرب الطرق لألشخاص ، يسمى النقل من الباب إىل الباب :بالنسبة للنقل البري - 

عدم نقلها مع (وبالنسبة لنقل املواد اخلطرة هلا تنظيم خاص، أو للبضائع والنقل عرب السكك احلديدية

  ).مع وضع أشارة خارجية متيزها، د الغذائيةاألشخاص املسافرين أو املوا

وجيب احلصول على ترخيص مسبق من مدير النقل يف الوالية بالنسبة للنشاط احمللي ووزير النقل بالنسبة   

القيد يف السجل ، وجيب احرتام شروط كالتسجيل يف سجل النقل العمومي، للنشاط الوطين

  .وغريها...التجاري

الذي ألغى احتكار الدولة  1998حيكمه القانون املنظم للطريان املدين لسنة  :بالنسبة للنقل الجوي - 

  .للنشاط بإمكانية منحه عن طريق االمتياز للغري

وتتمتع الشركة الوطنية للنقل اجلوي باستقاللية الذمة املالية عن الدولة حيث تستفيد من التعويضات من   

ومتنح رخص االستغالل من اهليئة املكلفة بالطريان ، طالدولة عن كل خدمة مقدمة عن طريق دفرت الشرو 

  .املدين

  .1998حيكمه القانون املتضمن النقل البحري لسنة  :لبحريبالنسبة للنقل ا - 

  :مسؤولية في قطاع النقلال - ب

جيب  :"حيث نصت أنه، مسؤولية امن القانون التجاري يرتتب عنه 62نقل األشخاص حبسب املادة   

على ناقل األشخاص أن يضمن أثناء مدة النقل سالمة املسافر وأن يوصله إىل وجهته املقصودة يف حدود 

أثناء تنفيذ العقد يف إطار  وعليه يقع على عاتق الناقل مسؤولية األضرار اجلسمانية". الوقت املعني يف العقد

  .املسافر باستثناء القوة القاهرة أو خطأ االلتزام بضمان سالمة الراكب

والضرر يتم داخل وسائل النقل أو أثناء عمليات الصعود أو النزول اليت سبق االشارة إليها عند احلديث   

  .أو جوا أو حبرا) سيارة األجرة، امليرتو، احلافلة، القطار(سواء كان برا، عن أنواع النقل

  

  



  

)الوكاالت السياحية(المسؤولية في القطاع السياحي -ثالثا  

:اإلطار العام -أ    

وكاالت ومكاتب "نظم القانون التجاري اجلزائري الوكاالت عندما أشار هلا بأ�ا عمل جتاري حبسب الشكل

.فهي تقدم خدما�ا للغري، "األعمال مهما كان هدفها  

ويعد العمل جتاريا بالنسبة للوكالة بينما بالنسبة للزبون حبسب ما إذا كان شخص مدين عد العمل مدنيا  

أما التاجر فإذا كان الغرض التجارة عد العمل جتاريا بالتبعية وإذا كان ألغراض شخصية عد ، كشراء تذكرة

  .العمل مدنيا

تعد وكالة السياحة حيث ، ت قانون خاص �اكما أشار القانون املدين لعقد الوكالة ونظم الوكاال   

مؤسسة جتارية متارس بصفة دائمة نشاط سياحي يتمثل يف بيع مباشر :" واألسفار حبسب القانون املنظم هلا

  ...".أو غري مباشر رحالت وإقامات فردية أو مجاعية وكل أنواع اخلدمات املرتبطة �ا

التأهيل املهين (ستغالل تسلمها إياها وزارة السياحة بشروطوحتوز وكالة السياحة واألسفار على رخصة اال  

إكتتاب ، الضمان املايل لتغطية االلتزامات اليت تتعهد �ا الوكالة، االخالق احلسنة، يف النشاط السياحي

  ).توافر منشآت مادية مالئمة، عقد تأمني يغطي مسؤوليتها املدنية واملهنية

بيان السعر ، حقوق وإلتزامات املسافر، بيعة اخلدمات املقدمةوصف ط(وتقع على الوكالة إلتزامات  

وتعد وزارة السياحة عقد منوذجي ينظم عالقة ، )حاالت بطالن العقد وفسخه، وكيفيات تسديده ومراجعته

  .الوكالة بالزبون وتوزعه على باقي الوكاالت السياحية

  :السياحية مسؤولية الوكاالت - ب

  :سواء كانت جراء خطأها الشخصي أو عن فعل الغري ،هي مسؤولية مزدوجة يف مواجهة الزبون  

  :المسؤولية عن الخطأ الشخصي - 1- ب

كل ضرر  تسببه الوكالة للزبون يف ماله أو جسده أو أمتعته أو تعديل أو إلغاء أو سوء التنظيم   

  ).هناك عقد مع الزبون(للرحاالت

  :فعل الغير المسؤولية عن عن - 2- ب

الغالب يتدخل الغري لتنفيذ االلتزامات املرتتبة عن العقد كتوفري وسائل النقل أو أماكن االقامة أو مرشدين   

  :وقد يرتكب الغري خطأ يؤدي ملسؤولية الوكالة بشروط، سياحيني

  ،أن يكون العقد صحيحا وإال تكون املسؤولية تقصريية ال عقدية - 

  ،ال يكون بند يف القانون املنظم للوكاالت مينع اللجوء للغري وإال عد خطأ شخصي وأن - 

 .أن ال يكون الغري خاضعا إلشرافها - 




