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 اإلهداء
 

ِّ  ئٌٝ ٝاٌّظطف ٚاإلِاَ اٌؼٍُ ِٕاسج ئٌٝ  سعٌٕٛا ئٌٝ اٌخٍك ع١ذ ئٌٝ اٌّرؼ١ٍّٓ ػٍُ اٌزٞ ٟاأل

 ُٚعٍ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ ِؽّذ ع١ذٔا اٌىش٠ُ

 هللا تؼذ ِٚالرٞ ٚلٛذٟ عٕذٞ ئٌٝ

 ٔفغٗ ػٍٝ آششٟٔ ِٓ ئٌٝ

 اٌغاٌٟ اتٟ اٌؽ١اج ػٍُ ػٍّٕٟ ِٓ ئٌٝ

 ٚػٍّٟ..... ؼىّرٟ ئٌٝ

 ٚؼٍّٟ........ أدتٟ ئٌٝ

  اٌّغرم١ُ....  ؽش٠مٟ ئٌٝ

 ٚاألًِ ٚاٌرفاؤي اٌظثش ٠ٕثٛع ئٌٝ

 الغاليت أمي ٚسعٌٛٗ هللا تؼذ اٌٛظٛد فٟ ِٓ وً ئٌٝ

  دستٟ ١محسف ئٌٝ.. اٌؽة تىً

 اٌؼض٠ض صٚظٟ تخطٛج خطٛج.. اٌؽٍُ ٔؽٛ ِؼٟ عاسخ ِٓ ئٌٝ

 تاعً اتٕٟ اٌظغ١ش ِالوٟ ٚ وثذٞ فٍزج اٌٝ

 

 هللا حماهم ٚأخٛأٟ أخٛاذٟ ئٌٝ فإادٞ تزوشاُ٘ ٠ٍٚٙط ػشٚلٟ فٟ ٠عشٞ ؼثُٙ ِٓ ئٌٝ

 خطاهم وسدد جميعا

 

 فٟ ػثاساخ ٝٚأظٍ أعّٝ ِٓ ٚػثاساخ دسس ِٓ ٚوٍّاخ ر٘ة ِٓ ؼشٚفا ػٍّٛٔا ِٓ اٌٝ

 ئٌٝ ٚإٌعاغ اٌؼٍُ ع١شج ٌٕا ذ١ٕش ِٕاسج فىشُ٘ ِٚٓ ؼشٚفا ػٍُّٙ ٌٕا طاغٛا ِٓ ئٌٝ اٌؼٍُ

 َاٌىشا أعاذزذٕا

ّ

قفيشت روان: الباحثت
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 إقرار
الرسالة أىٍا قدهت لجاهعة القدس لىيؿ درجة الهاجستير، وأىٍا ىتيجة أبحاثي  عد ٌذيهأقر أىا 

اإلشارة لً حيثها ورد، وأف ٌذي الرسالة أو أي جزء هىٍا لـ يقدـ لىيؿ أية  الخاصة بإستثىاء ها تـ
 درجة عميا ألي جاهعة أو هعٍد آخر.

 
 

 روان نضال عبد المحي قفيشةاالسم: 
 

 التاريخ: 
 

 التوقيع:
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 ّب

 

 الشكر والعرفان
 

 كمهات الثىاء ال توفيؾ حقؾ ، شكرًا لؾ هف أعهاؽ قمبي عمِ عطائؾ الدائـ
 

 الِ استاذي الفاضؿ الدكتور اىور ابوعيشة  
 

والذي شهمىي باالشراؼ والتوجيً و الهتابعة ولوالي ها رأت ٌذي الرسالة الىور.... هع كؿ االحتراـ 
 والتقدير.
 

 الِ جاهعتي العزيزة جاهعة القدس... واساتذتي االفاضؿ اداهٍـ اهلل جهيعا ىبراسا لمعمـ والعمهاء.



 ّخ

 

 الممخص:
ريعات الحديثة في هوضوع حهاية الهستٍمؾ ، فالهستٍمؾ يهثؿ الطرؼ الضعيؼ في اولت التش

العهمية التعاقدية ، و حث اف القواعد العاهة في القاىوف الهدىي لـ تشهؿ و تتسع لفرض الحهاية 
الهرجوة فقد سارعت التشريعات الحديثة لوضع قواىيف تكفؿ الحهاية لمهستٍمؾ في هراحؿ اىعقاد 

اختالفٍا سواء في هرحمة ها قبؿ ابراـ العقد و اثىاء ابراـ العقد و هرحمة ها بعد ابراـ العقد عمِ 
 العقد .

و قد تـ دراسة التطور التاريخي لىشوء حهاية الهستٍمؾ و تتعريؼ الهسىٍمؾ و الهزود اضافة الِ 
دفعىي لدرسة  القاىوىية بتوفير الحهاية القاىوىية لمهستٍمؾ و تاثيري عمِ الهجتهع هها االٌهية 

هوضوع حهاية الهستٍمؾ و بياف حقوقً و اتزاهات الهزود او الهىتج او التاجر و ها ٌي االبعاد 
 .القاىوىية في حاؿ االخالؿ بالعقد اضافة الِ وسائؿ حهاية الهستٍمؾ 

ة ها قبؿ اىعقاد العقد و التي بٍا تـ بياف كيفية حهاية اية الهستٍمؾ في هرحمدراسة حهفقد تـ 
ستٍمؾ في هرحمة التفاض و ها االثر القاىوىي الهترتب في حاؿ قطع الهفاوضات اضافة الِ  اله

الحهاية القاىوىية لمهستٍمؾ هف االعالف التجاري ذلؾ لالٌهية الهطمقة حيث اف االعالف التجاري 
يؤثر بشكؿ كبير عمِ جهٍور الهستٍمكيف في اقتىاء السمع ، كذلؾ حؽ الهستٍمؾ في االعالـ و 

لتبصير هف خالؿ تحديد شخصية الهزود و وصؼ الخدهة او الهىتج اضافة الِ بياف خصائص ا
  السمعة .

اها الفصؿ الثاىي فقد تـ فيً بياف حهاية الهستٍمؾ اثىاء اىعقاد العقد وذلؾ هف خالؿ توضيح 
لتشهؿ  الحهاية القاىوىية لمهستٍمؾ و الضهاىات التي كفمٍا القاىوف لً، كالتوسع بعقود االذعاف

الكثير هف العقود في حاؿ فقدت التفاوض بيف طرفي العقد، فاذا خالؿ العقد هف التفاوض فيكوف 
الهستٍمؾ اهاـ عقد اذعاف ، اها في حاؿ الهفاوضة و اهكاىية تعديؿ الشروط فاىً ال كوف عقد 

 اذعاف .
ات عمِ اختالفٍا اضافة الِ ذلؾ فقد تـ دراسة الحهاية الجزائية لمهستٍمؾ، فقد جرهت التشريع

الجرائـ التي تقع عمِ الهستٍمؾ و ذلؾ بفرض عقوبات جزائية عمِ الهزود او الهىتج او الهورد، 
هي و  اضافة الِ ذلؾ فقد حظرت التشريعات الحديثة و جرهت هوضع التعاقد هع شخص ٌو
ف رتبت عمِ ذلؾ عقوبات تختمؼ باختالؼ الحالة التي تكوف كـ توسع الهشرع بتجريـ االعال

 التجاري الكاذب او الهضمؿ اضافة الِ تجريـ االحتياؿ .
 



 ّز

 

و في الفصؿ االخير فقد تـ دراسة حهاية الهستٍمؾ في هرحمة ها بعد اىعقاد العقد، ذلؾ اف 
التشريعات الحديثة لـ تغفؿ عف فرض الحهاية لمهستٍمؾ باالعالـ و و حقً بالعدوؿ اضافة الِ 

 لهستٍمؾ .حقً في المجوء الِ جهعيات حهاية ا
 اىتٍت الدراسة بالخاتهة و التي شهمت الىتائج و التوصيات .
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 ّض

 

Summary 

 
Recent legislation has been introduced in the field of consumer protection 

, the consumer is the weak party in the contractual process, And urged that 

the general rules in the civil law did not include and expand to impose the 

desired protection has been speeded up modern legislation to develop laws 

to protect the consumer in the stages of the contract of different, both at 

the pre-conclusion of the contract and during the conclusion of the 

contract and the post-conclusion of the contract. 

 

The historical development of consumer protection, the definition of 

consumers and suppliers, as well as the legal importance of providing 

legal protection to the consumer and its impact on society ,  

Which led me to study the subject of consumer protection and statement of 

rights and obligations of the supplier or producer or merchant and what are 

the legal dimensions in case of breach of contract in addition to consumer 

protection means. 

 

Consumer protection was examined at the pre-contract stage, which 

showed how to protect the consumer at the stage of differentiation and the 

legal effect of cutting off the negotiations In addition to the legal 

protection of the consumer of commercial advertising, it is of absolute 

importance as commercial advertising significantly affects the consumer 

audience in the acquisition of goods , As well as the right of the consumer 

in the media and insight through the identification of the personality of the 

supplier and description of the service or product in addition to the 

statement of characteristics of the commodity. 

 

The second chapter deals with consumer protection during the contract by 

clarifying the legal protection of the consumer and the guarantees 

guaranteed by law to him Such as expanding the contracts of compliance 

to include many contracts in the event of lost negotiations between the 

parties to the contract, if during the contract of negotiation, the consumer 

will be in a contract of compliance , In the case of negotiations and the 

possibility of modifying the conditions, it is not a contract of 

acquiescence. 

 

In addition, the criminal protection of the consumer has been studied. The 

various legislations have been criminalized by the crimes against the 

consumer by imposing penal sanctions on the supplier, producer or 

supplier, In addition, the criminal protection of the consumer has been 

studied. The various legislations have been criminalized by the crimes 

against the consumer by imposing penal sanctions on the supplier, 



 ّغ

 

producer or supplier, In addition, modern legislation has banned and 

criminalized the subject of contracting with a fictional person and 

arranged for different penalties depending on the situation in which the 

legislator expands the criminalization of a false or misleading commercial 

declaration in addition to criminalizing fraud. 

 

In the last chapter, consumer protection was studied in the post-contract 

period, since modern legislation did not overlook the imposition of 

consumer protection by the media and the right to change, in addition to 

the right to resort to consumer protection associations. 

 

The study concluded with a conclusion, which included the results and 

recommendations. 
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 :المقدمة
إلِ الهصمِ فرأى الىاس  -صمِ اهلل عميً وسمـ  -خرجت هع الىبي  « :عف رفاعة بف رافع قاؿ 

ـ إليً، فقاؿ: إف التجا ر يتبايعوف، فقاؿ: يا هعشر التجار فاستجابوا ورفعوا أعىاقٍـ وأبصاٌر
 . »يبعثوف يوـ القياهة فجاًرا إال هف اتقِ اهلل وبر وصدؽ

 أففي حهايتً ذلؾ  اإلسالهيةهىذ القدـ فقد اٌتهت الشريعة  زشغؿ هوضوع حهاية الهستٍمؾ حي
الهستٍمؾ هف الغش و إهكاىية استغالؿ الهستٍمؾ كاىت وها زالت قائهة هىذ زهف وذلؾ بها يعاىيً 

ا سمع ت طويمة هف خاالستغالؿ لفترا الؿ السمع والهىتجات الهقدهة لً والتي تكوف في ظاٌٌر
تٍدؼ الِ سد حاجاتً ورغباتً ولكف تٍدؼ في طياتٍا الِ تحقيؽ اكبر قدر هف الربح واستغالؿ 

ىبً الكثير هف األفراد والجهاعات ت ساٌـ في أو الهىتج استغالؿ التجار أو الهزودالهستٍمؾ ولكف 
الِ االستغالؿ الهجحؼ الذي يعاىي هىً الهستٍمؾ، وها يىتج و سهية والٍيئات الرسهية و غير الر 

ظٍرت حركات هدافعة عف حقوؽ الهستٍمؾ كرد عف ٌذا االستغالؿ هف ضرر يمحؽ بالهستٍمؾ  ف
فتعتبر ؛ و طغياف ٌيهىة الهىتجيف عمِ الىشاط التسويقي فعؿ لإلٌهاؿ والقصور في هتابعة حقوقً

عف حقوؽ الهستٍمؾ أهاـ الفاعميف الهٍيهىيف عمِ العهمية  دفاعهؤسسات ٌيئات تتصدى لمٌذي ال
 التسويقية.

ويحتاجوف الِ سمع و هىتجات لسد حاجياتٍـ و هستٍمكيف، البشر حهاية جهيع تكهف في إف 
ولتطور ٌذي     الف الطبيعة البشرية واالستهرارية في الحياة تتطمب ذلؾوذلؾ ، هتطمباتٍـ

وأىظهة تحكـ و  لتوسعٍا أصبح هف الضروري وجود قواعد و لزهفوا الحاجيات عمِ هر العصور
 . أساسياتتىظـ ٌذي التعاهالت لحهاية الهستٍمكيف حيث هتطمب 

 الدراسة: إشكالية
الوقائية و ت القاىوىية ااالشكالية الرئيسية لٍذي الدراسةهدى فعالية القواعد و االليوتكهف  .1

 . 2005ٍمؾ الفمسطيىي لسىة لحهاية الهستٍمؾ في ظؿ قاىوف حهاية الهست

 :أىداف الدراسة
 والفرؽ بيىٍـ. الهزود الهىتج و و هفٍـو الهستٍمؾ دراسة .1
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هدى الحهاية القاىوىية التي اىعقاد العقد هراحؿ  كافة  هعرفة حاجة الهستٍمؾ لمحهاية في .2
 .يفرضٍا قاىوف حهاية الهستٍمؾ الفمسطيىي لمهستٍمؾ

وهعرفة هبررات وأسباب حهاية  كافة هراحؿ التعاقدالتعرؼ عمِ حقوؽ الهستٍمؾ في . 3
 الهستٍمؾ.

 هعرفة الفروؽ ها بيف الحهاية القاىوىية لمهستٍمؾ في ظؿ القاىوف الفمسطيىي والقاىوف الفرىسي.. 4
هعرفة أٌهية جهعيات و  ،ذات العالقة في حهاية الهستٍمؾ لمجٍاتالتعرؼ عمِ الدور الرقابي . 5

 خؿ لحؿ الهشاكؿ القائهة بيف الهىتج والهستٍمؾ.حهاية الهستٍمؾ في التد
 .التعرؼ عمِ الوسائؿ  القاىوىية الهتاحة لحهاية الهستٍمؾ عىد حدوث ىزاع بشأف العقد هحميا. 6

 :أىمية الدراسة
فالعالقات التجارية قائهة عمِ التعاهؿ بيف   لٍا عالقة في حياة الىاس أفالدراسة في  أٌهيةتكهف 

تكوف العالقة  أفويىبغي  أخرىف جٍة والتاجر هف جٍة والهستٍمؾ هف جٍة الهىتج والتاجر ه
الهستٍمؾ ٌو  أف ذلؾالتضميؿ   أوالخداع  أوهف العدؿ وعدـ االستغالؿ  أسسقائهة عمِ 

الجاىب الضعيؼ هىٍا  حيث يعرض لالستغالؿ و الخداع و التضميؿ هف قبؿ الهٍىي  فكاف البد 
هف حيث  أهىًهف حهايتً بوضع تشريعات قاىوىية لتحقيؽ  ( الهستٍمؾ)لٍذا الطرؼ الضعيؼ 

 هف حيث الهعاهالت الهالية  و ترفع عىً الحيؼ و االستغالؿ والخداع والتضميؿ.  أوالصحة 

 الدراسة هف ها يمي:  أٌهيةكها تىبع 

تسارع التطور الحاصؿ في هجاؿ التعاقد الذي يشكؿ الهستٍمؾ  طرفً الرئيسي، بحيث  -
يىة شروط الهزود عىد تعاقدي هف أجؿ شراء سمعة، أو خدهً هعيىة . أصبح الهستٍ  مؾ ٌر

األقؿ خبرة  حاجة الهستٍمؾ إلِ الحهاية في التعاقد تىبع أيضًا هف كوف الهستٍمؾ الطرؼ -
 . االقتصاديةودراية في الهعاهالت التجارية ، واألقؿ قوة في الهعادلة 

    2005لسىة  21وف حهاية الهستٍمؾ رقـ أحكاـ قاىبضرورة توعية الهستٍمؾ الفمسطيىي  -
 ودور الٍيئات الرسهية والجهعيات في حهاية الهستٍمؾ.

 صعوبة قدرة الفرد عمِ التهييز بسبب التطورات التقىية الكثيفة والهتالحقة. -
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 :منيجية الدراسة
 .االعتهاد في إعداد ٌذي الدراسة عمِ هىٍج الوصؼ التحميميتـ  -
 عمِ الهىٍج الهقارف . أيضاالدراسة  ٌذيكذلؾ تـ االعتهاد في  -

 الدراسة:محددات 
 اعتهدت ٌذي الدراسة عمِ بعض القواىيف العربية وعمِ األخص:

 . 2005لسىة  21قاىوف حهاية الهستٍمؾ الفمسطيىي رقـ  -
 . 1993لسىة  949تٍمؾ الفرىسي رقـ قاىوف حهاية الهس -
 . 2005شباط  4الصادر في  659قاىوف حهاية الهستٍمؾ في لبىاف رقـ  -
و الهعدؿ بالهرسوـ التشريعي رقـ  2008لسىة  2قاىوف حهاية الهستٍمؾ في سوريا رقـ  -
 . 2013لمعاـ  27

 و الئحتً التىفيذية .  2006لسىة  67قاىوف حهاية الهستٍمؾ في هصر رقـ  -
 . 2002لسىة  81قاىوف حهاية الهستٍمؾ في سمطىة عهاف رقـ  -
 14و الهعدؿ بهرسوـ بقاىوف رقـ  2008لسىة  8قـ قاىوف حهاية الهستٍمؾ في قطر ر   -
 . 2011لسىة 
 . 2006لسىة  24قاىوف حهاية الهستٍمؾ في االهارات رقـ   -
 . 2010لسىة  1قاىوف حهاية الهستٍمؾ في العراؽ رقـ   -
  2011لسىة  101103قاىوف حهاية الهستٍمؾ في الهغرب رقـ  -
   2009لسىة  03-09قاىوف حهاية الهستٍمؾ في الجزائر  -
 . 2008لسىة  46قاىوف حهاية الهستٍمؾ في اليهف رقـ  -
 .الهىشورة بالمغة العربية في ذات الهوضوع  هؤلفاتالتـ االعتهاد عمِ  -
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  :الدراسات السابقة

هع دراسة تحميمية و تطبيقية  –دراسة هقارىة  – 2002-تكويف العقد أثىاءحهاية الهستٍمؾ  .1
الدكتور هحهد السيد عهراف  ويبحث الكتاب في  –لمىصوص الخاصة بحهاية الهستٍمؾ 

 لمهستٍمؾ عىد العقد . اإلجرائيةالشروط الشخصية لمتعاقد و الشروط الهوضوعية  والحهاية 
دراسة في القاىوف الهدىي و الهقارف  الدكتور عاهر   -2002-لمهستٍمؾ الحهاية القاىوىية  .2

لهبادئ التقميدية  و حهاية تٍمؾ في ظؿ اقاسـ احهد القيسي و يقارف الكتاب بيف حهاية الهس
 تٍمؾ في ظؿ هبادئ هعاصرة .الهس

الدكتور احهد هحهد الرفاعي  و ركز الباحث في هفٍـو  -1994-الحهاية الهدىية لمهستٍمؾ  .3
الهتعاقدة  و الحهاية ازاء الشروط التي تتضهف تعسفا  دوف البحث في حهاية  األطراؼ

 الهستٍمؾ قبؿ العقد و بعدي .
ٌي عبارة عف رسالة  - دراسة هقارىً –2008-هاية الهستٍمؾ في التعاقد االلكتروىي ح .4

هاجستير في القاىوف  قدهت في جاهعة الىجاح الوطىية  وبحثت الدراسة في حهاية الهستٍمؾ 
 العقد . إبراـفي هراحؿ 

راسة د –بعىواف: "حهاية الهستٍمؾ في التعاقد عبر شبكة االىترىت  -2014-دراسة )كهيؿ( .5
يىٍض ٌذا البحث بهعالجة أٌـ اإلشكاالت الهتعمقة بأثر ثورة تكىولوجيا الهعموهات  هقارىة".

عمِ الهستٍمؾ وبياف األسباب التي تبرر حهايتً،وتىاوؿ أيضا التدابير التي وضعٍا الهشرع 
دية الفمسطيىي وغيري هف التشريعات الهقارىة لحهاية الهستٍمؾ سواء في القواعد العاهة التقمي

وبياف هدى كفايتٍا لحهاية الهستٍمؾ عبر شبكة االىترىت،وكذلؾ في القواعد الخاصة 
 في هرحمة تىفيذ العقد. أوبالهعاهالت االلكتروىية، وذلؾ في الهرحمة السابقة عمِ التعاقد 

وبحثت  ( بعىواف: " الحهاية الهدىية لمهستٍمؾ في العقد االلكتروىي".2011دراسة )العجهي  .6
 األردىيهقارف بيف القاىوف  بأسموباسة حهاية الهستٍمؾ في العقد االلكتروىي هدىيا ٌذي الدر 

الِ بعض الهسائؿ التي وردت في قاىوف االستٍالؾ  إضافةوالكويتي والهصري والتوىسي 
 الفرىسي وذلؾ هف خالؿ خهسة فصوؿ.

كة االىترىت"  ( بعىواف: "الحهاية الهدىية والجىائية لمهستٍمؾ عبر شب2009 دراسة )العيد .7
 ىتائج وكاىت، ركزت ٌذي الدراسة عمِ ها توفري التشريعات الحديثة هف حهاية قاىوىية لمهستٍمؾ

عىاية لهكافحة الجرائـ هف اكثر دوؿ العالـ اولت  األهريكيةالواليات الهتحدة  أفالدراسة  ٌذي
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غير  لتصدي لالستخداـعمِ ا األوروبيحرص الهجمس بيىت هدى كذلؾ   الهعموهاتية
 الهشروع لشبكات الهعموهات.
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  :خطة الدراسة

ثالث  اىً سيتـ دراستً هف خالؿأف دراسة هوضوع حهاية الهستٍمؾ في التعاقد ترى الباحثة 
فاوال الهقدهة و هف ثـ همخص البحث و بعد ذلؾ التهٍيد و الذي شهؿ بياف ظٍور حهاية  فصوؿ

ستٍالؾ و خصائصً و هف ثـ تحديد اطرافً و هفٍوـ عقد االالهستٍمؾ عبر االزهاف و تـ دراسة 
وتعريؼ و دراسة التعريؼ الضيؽ والواسع لمهستٍمؾ وتعريفً في القاىوف الفمسطيىي والفرىسي  و

الفصؿ األوؿ بعىواف هاٌية حهاية الهستٍمؾ قبؿ إبراـ العقد ، حيث جاء الهزود وتهييزي عف البائع 
لهستٍمؾ في هرحمة التفاوض أها الهبحث الثاىي: حؽ الهبحث األوؿ: حهاية ا و قسـ الِ هبحثيف:

وهف ثـ تـ دراسة حهاية الهستٍمؾ في هرحمة إبراـ العقد في الفصؿ  ،الهستٍمؾ باإلعالـ والتبصير
الحهاية الهدىية في هرحمة إبراـ العقد وحؽ  الثاىي و تـ تقسيهً الِ هبحثيف الهبحث األوؿ:

بحث الثاىي  وفي الفصؿ الثالث تـ دراسة حهاية الهستٍمؾ الهستٍمؾ في اإلعالـ والتبصير في اله
بعد إبراـ العقد وتـ فيً دراسة حؽ الهستٍمؾ في الىظرية العاهة لمعقد في الهبحث األوؿ حؽ 
الهستٍمؾ باألهاف والتعويض في الهبحث الثاىي إضافة الِ الخاتهة التي شهمت همخص الدراسة 

 والىتائج وأخيرا التوصيات .
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 :التمييد
بهدى تحسف  وأيضا، الرفاٌية والتطور االقتصاديبالعديد هف األهور هىٍا  تطور الشعوبيقاس 

جهٍور ل االجتهاعي والخدهاتي والغذائي األهف وتوفيروالثقافية  أوضاع طبقاتٍا االجتهاعية
 .الهستٍمكيف

تضهف لٍا هظاٌر  هستقمة قواىيف وأىظهةلوصمت إلِ حد تخصيصٍا  أٌهيةالتشريعات  أولت فقد
الحهاية ضد تجاوزات وتعسفات الهٍىييف الذيف يستغموف تفوقٍـ االقتصادي وخبرتٍـ الهٍىية 

وذلؾ إلضفاء الحهاية القاىوىية لجهٍور  التعاقدية راحؿلإليقاع باألطراؼ الضعيفة في هختمؼ اله
 .الهستٍمكيف

ميٍا اليوـ و ذلؾ وفؽ تسمسؿ التطور الذي ادى الِ ظٍور حقوؽ الهستٍمؾ عمِ الحالة التي ع
تاريخي هاضي في القدـ بدا هف حضارة الفراعىة قبؿ الهيالد و ها اضفتً الشريعة االسالهية في 

هف القرف السابع الهيالد و ها اضفتً الشريعة االسالهية في السابع الهيالد لمحضارة االىساىية 
الحؽ هف خالؿ الهجتهعات الحديثة رعاية لحقوؽ الهستٍمؾ الهادية و الهعىوية ،ثـ تطور ٌذا 

التي اعطت دفعة اكثر قوة المحقوؽ الهستٍمكيف هف خالؿ كفاح حركات الهستٍمؾ ،خاصة هع 
الثورة الصىاعية التي واكبتٍا ٌذا الضغط و عواهؿ اخرى جعؿ هختمؼ تشريعات العالـ تؤسس 

 الوؿ هرة قواىيف خاصة بحهاية الهستٍمؾ .

لـ يىتبً لفكرة حهاية الهستٍمؾ اال فترة الحربيف العالهيتيف ور الحديثة و اذا كاف الهشرع في العص
اثىاء االزهة االقتصادية التي اجتاحت العالـ ىتيجة زيادة هطالب الىاس و عجز االىتاج عف الوفاء 
بٍذي الهطالب االهر الذي ادى الِ ارتفاع االسعار وفرض قيود اقتصادية لمحد هف ارتفاعٍا ،فاف 

هاية ترجع الِ عقود سحيقة ههغتً في القدـ تفوتت فيٍا هدى تدخؿ الهشرع تبعا ٌذي الخح
االقتصادية و االجتهاعية و السياسية في كؿ عصر هف ٌذي العصور فكاف اٌتهاـ ٌذي  لمتغيرات

رفع سيطرت االقوياء عمِ الهجتهعات القديـ بارساء قواعدٌا هف تىظيـ سموؾ االفراد فيها بيىٍـ 
 هف بيف تمؾ القواعد تمؾ التي تتعمؽ بحهاية الهستٍمؾ بالهفٍـو الحديث . الضعيؼ و كاف

هف اٌـ القواىيف الجىائية قبؿ الهيالد قواىيف الهمؾ )حور حجب(  (1330عىد الفراعىة قاىوف )
هف ٌذا القاىوف لبجريهة الخاصة بالهفتشيف عديهي االقتصادية ،حيث ىجد في الهادة الثاهىة 
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هع هحصمي الضرائب و الهادة تاعاشرة التي تىص عمِ الجريهة الخاصة بجهع الذهة الهتواظئيف 
 .1ضرائب الحبوب 

قبؿ الهيالد  2012ي ٌذا القاىوف في هصر في العصر الروهاىي حتِ عاـ و قد استهر العهؿ ف
و هف ىصوص ٌذا التشريع الخاصة بحهاية الهستٍمؾ اىً حدد السعر القاىوىي لمقائدة فال يجوز 

سىوية اكثر هف ثمث راس الهاؿ كها ال يجوز الهطالبة باكثر هف ضعؼ الديف هٍهً فائدة  اشتراط
 .2طالت الهدة ،و حرهت الفائدة الهركبة 

 اها في الطرؽ القديهة :

الذي اصدري الهمؾ اورىو و يعد ٌذا القاىوف اقدـ قاىوف  بدات ٌذي الحهاية باصدار "قاىوف اورىهو"
طرؽ فحسب بؿ في تاريخ العالـ ايضا اىً سبؽ شريعة حهورابي هكتشؼ حتِ االف ليس في ال

 . 3 بثالثة قروف

و الىفقة و التاهيـ االجتهاعي و لغاء الهكوس و احتوى ٌذا القاىوف عمِ هواد تتعمؽ بالهوازيف 
 كذلؾ التعويض الهادي و يعتبر اوؿ قاىوف تكمـ عف التعويض بدال عف التقاص .

( قبؿ الهيالد ، عالج اسعار 1950قبؿ الهيالد ثـ قاىوف اشفوىا )( 2355ثـ قاىوف اوركاجيىا )
 . 4 بعض السمع و التعويض و هف ثـ قاىوف حهورابي

و قواعد تذلؿ اها الشريعة االسالهية فقد احاط التشريع االسالهي عقود البيع باحكاـ و ضوابط 
ي تحهي الهشرع هف الغش اهاـ البائع سبيؿ الحصوؿ عمِ الهاؿ بالطرؽ السميهة و الهشروعً الت

 و الغبف و االحتكار .

الكيؿ و الهيزاف و حـر الغش التجاري و اقر هراقبة االعهاؿ التجارية في  تطفيؼ فيالفقد حـر 
( الفقً االسالهي عف طريؽ ىظاـ الحسبة )االشراؼ عمِ الهرافؽ العاهة و تىظيـ عقاب لمهذىبيف 

 .ر بالهعروؼ و الىٍي عف الهىكر ( لشرطة )االهو ٌذي ها تعرؼ بوظيفة الىيابة العاهة و ا

 التطور التاريخي لحهاية الهستٍمؾ في الهجتهاعت الحديثة :

                                                 
1
 .11ّ,ص1941ٌث١ةّ,ّتا٘ٛسّ,اشاسّاٌراس٠خّاٌشِٚأٟ,ِّعّٛػاخِّّٓاٌمٛا١ّٔٓاٌّظش٠ح,ِعٍحّاٌمأّّْٛٚااللرظادّ,ّّ
2
 .229ّ,ص1939اٌّرؼايّ,صوش٠اّ,ّذاس٠خّإٌظُّاٌغ١اع١حّّٚااللرظاد٠حّ,ّ
3
 .96ّ,ّص1988اطّ,ذاس٠خّاٌمأّْٛ,ِّذ٠ش٠حّداسّاٌىرابّّٚاٌطثاػحّّٚإٌششّ,ّاٌؼثٛدّٞ,ػثّ
4
ػٍّٟخٍفّ,اؼّذّ,اٌؽّا٠حّاٌعٕائ١حٌٍّّغرٍٙهّفّٟاٌمأّْٛاٌّظشّّٞٚاٌمأّْٛاٌفشٔغّّٟٚاٌشش٠ؼحّاالعال١ِحّ,داسّاٌعاِؼحّاٌعذ٠ذجٌٍٕششّّ

 .23ّ,ص2005ّ,
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 ظٍور حهاية الهستٍمؾ في الواليات الهتحدة : -

تعتبر الواليات الهتحدة االهريكية السباؽ في الدعوة لحهاية الهستٍمؾ باعتباري الحمقة  -
و التي احتوت عمة ( 1964كيىدي ( عاـ )  االضعؼ )رسالة الرئيس االهريكي جوف

"قاىوف الغش و الخداع " و قاىوف  882قواىيف تحهي الهستٍمؾ في اهريكا فقاىوف 
( ـ الذي يىظـ صىاعة االغذية الهحمية و وضع الهواصفات القياسية الالزهة 1980)

ي اىشاءت ادارة االغذية و الدواء و اصبحت ٌ 1927لحهاية الهستٍمؾ و وفي  سىة 
في االتصاؿ بوزارة الزراعة لوضع  1930الهتولية تىظيـ التشريع ، و التي ىجحت عاـ 

 .1الهعايير الخاصة بجودة االىتاج الهحمية 

 تطور حركة حهاية الهستٍمؾ في اوروبا " -

،وذلؾ و ذلؾ في شبً توصية في  1927هطمع عاـ االٌتهاـ االوروبي بالهستٍمؾ جاء 
وهات السوؽ ،و حيث حدد هجمس وزراء السوؽ سىة لزعهاء دوؿ و حكقهة باريس 

 برىاهج لحهاية الهستٍمكيف و تـ االعالف فيً عف الحقوؽ االساسية لمهستٍمؾ . 1975

اضافة الِ ٌذي الحقوؽ االساسية التي افردتٍا دوؿ الهجهوعة االوروبية ىسقت فيها بيف 
يؽ سف تشريعات هوحدة الىظـ و التشريعات و الىظـ الداخمية لحهاية الهستٍمؾ عف طر 

 . 2ـ 1975التي وضعت لٍا برىاهجا خاصا سىة 

حيث قاهت الدوؿ االوروبية بعدٌا باصدار تشريعات هتخصصة في هقاوهة التعسؼ ضد 
الهستٍمؾ ،فاصدرت الهاىيا تشريع اتحادي يتعمؽ بهقاوهة الشروط التعسفية ضد الهستٍمؾ 

جية "عقود االذعاف" و ذلؾ بتاريخ الواردة ضهف الشروط العاهة في العقود الىهوذ
ـ ، ثـ صدر في اىجمترا قاىوف خاص بالشروط الهجحفة بالعقد ،ثـ صدر 9/1/1976

، تالي في في "لكسهبورج"   10/1/1989الهؤرخ بتاريخ  78/23القاىوف الفرسي رقـ 
،ثـ قاىوف حهاية  25/8/1983صدور قاىوف خاص بالحهاية القاىوىية لمهستٍمؾ بتاريخ 

بتاريخ  446/85ـ ،في البرتغاؿ صدر قاىوف 16/6/1984ستٍمؾ بتاريخ اله
ـ ، يٍدؼ الِ حهاية الهستٍمؾ ،و في ٌولىدا صدر قاىوف حهاية 25/10/1985

                                                 
1
,ّص2006ّّ)دساعحِّماسٔحِّغّاٌمأّْٛاٌفشٔغٟ(ّ,داسّاٌىرابّاٌؽذ٠سّ,اٌعضائشّ,تٛاٌٟ,ِؽّذّ,ؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّفّٟاٌمأّْٛاٌّماسّّْ

39. 
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، ثـ بمجيكا حيث صدر قاىوف تىظيـ ههارسة و اعالـ  18/6/1987الهستٍمؾ بتاريخ 
 ـ . 14/1/1991الهستٍمكيف بتاريخ 

هعيات حهاية الهستٍمؾ في الظٍور بشكؿ همحوظ و بضغط اها في فرىسا فقد بدأت ج
ي بتاريخ هىٍا تدخؿ الهشرع الفرىسي باصدار قاىوف التةجً التجاري و الحرف

ـ ، و الذي ىص في الهادة االولِ عمِ اف : "التجارة و الحرفة هف اجؿ  27/12/1973
خدهة و الىتجات ترشيد و تحقيؽ رغبة الهستٍمؾ سواء هف حيث السعر او الىوعية او ال

 . 1 الهعروضة

شٍد التشريع الفرىسي في الفترة السابقة عمِ ظٍور قاىوف االستٍالؾ بعض القواىيف التي 
تقي بطريؽ غير هباشر بحهاية الهىتج او الهتدخؿ في عهمية تداوؿ الهىتجات ، هىٍا 

 ، و الذي بهوجبً يفرض عقوبات عمِ خداع او غش السمعة 1905القاىوف الصادر عاـ 

ا ساٌهت الحكوهة باىشاء ٌيئات عديدة هتخصصة ، هىٍا الهعٍد الوطىي  و بدوٌر
لالستٍالؾ او الهجمس الوطىي لالستٍالؾ ، و هىذ هىتصؼ السبعيىات اىشأت وزارة 

 االستٍالؾ ) لالستٍالؾ ( تحت ضغط الهستٍمكيف .

الهشرع صدر قاىوف بشأف حهاية و اعالـ الهستٍمكو الذيىص فيً  10/1/1978و في 
الفرىسي ىظاـ الحهاية الِ الهىتجات و الخدهات التي تخص الهستٍمؾ ، و كذلؾ القاىوف 

و الذي تضهف عدة ىصوص في هجاالت هختمفة لحهاية  10/1/1982الصادر في 
 الهستٍمؾ .

 1972و الذي حؿ هحؿ الهرسوـ الصادر في سىة  7/12/1984و بعدٌا صدر هرسوـ 
و البياىات عمِ الهىتجات الغذائية ثـ تالي االهر الصادر ، و الهتضهف وضع البطاقات 

الهتعمؽ بحرية االسعار و الىافسة و الذي يتضهف عدة ىصوص بشأف  1/2/1986في 
الذي حؿ هحؿ القرار الصادر في  3/12/1987الهستٍمؾ ، و بعدٌا القرار الصادر في 

ات حهاية الهستٍمؾ الهتعمؽ بتظيـ كيفية اعالـ الهستٍمكيف كها اعطِ لجهعي 1971

                                                 
1
 .47ّّ,ص2007اتشا١ُّ٘,ّػثذّإٌّؼُّ,ّؼّٕا٠حّاٌّغرٍٙهّ,ّدساعحِّماسٔحّ,ِّٕشٛساخّاٌؽٍثّٟاٌؽمٛل١حّ,ّ,ّ
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بالمجوء الِ القضاء لمدفاع عف الهصالح الهشتركة لمهستٍمكيف بهوجب القاىوف الصادر 
 .1 1988في 

التي  1993و قد توج الهشرع الفرىسي كؿ ٌذي الهجٍودات في هدوىة االستٍالؾ سىة 
 جهعت كؿ القواعد الخاصة بحهاية الهستٍمؾ الهتفرقة بعدة قواىيف .

 

  :مكمفيوم المستي
تتعدد التعريفات و تختمؼ بشأف تحديد هف ٌو الهستٍمؾ و ٌذا ادى الختالؼ الهجاؿ الذي يراد 
لً شغمً ٌذا االخير لها يترتب عميً هف اثار اقتصادية و قاىوىية و رجاؿ الديف يعرفً حسب 

 الزاوية التي يىظر لمهستٍمؾ هف خاللٍا .
هفٍـو االستٍالؾ و كيؼ حدد الهشرع الفمسطيىي فكيؼ تعاهؿ هعً الفقً و االجتٍاد القضائي هع 

 هفٍـو الهستٍمؾ ؟
 اىتقؿ الخالؼ الفقٍي حوؿ تحديد هفٍـو الهستٍمؾ الِ القضاء

ىجد هحكهة الىقض الفرىسية ،قد ثبتت في بعض االحكاـ االتجاي الهوسع لفكرة الهستٍمؾ ،حيث -
ت باعتبار احد الشركات اتجٍت الِ اضفاء صفة الهستٍمؾ عمِ الشخص الهعىوي ،و قد قض

التجارية العاهمة في هجاؿ العقارات هف قبيؿ الهستٍمكيف ، عمِ اساس اف تعاقدٌا كاف خارج 
هجاؿ تخصصٍا ،و ذلؾ بطرؽ االستفادة هف ىصوص قاىوف حهاية الهستٍمؾ في هواجٍة 

 . 1978الهستٍمؾ الشروط التعسفية الصادر في سىة 
قً والقضاء سيتـ دراسة هفٍوـ الهستٍمؾ الضيؽ في الفقرة لإلحاطة بهفٍوـ الهستٍمؾ عىد الف

 األولِ عمِ أف يتـ دراسة الهفٍـو الواسع لمهستٍمؾ في الفقرة الثاىية .

 :المفيوم الضيق لممستيمك :أوال

هف يقوـ باستعهاؿ السمع و الخدهات الشياع  كؿ بأىًلهستٍمؾ االهفٍوـ الضيؽ  أصحابعرؼ 
هف يعولٍـ و ليس بٍدؼ اعادة بيعٍا او تحويمٍا ، او استخداهٍا  حاجاتً الشخصية ، و حاجات

 في ىطاؽ ىشاطً الهٍىي ،

 لذا بهوجب ٌذا التعريؼ فاىً يجب توافرشرطيف :

                                                 
1
ّ.35ّ-34,ص2000ٌؼشت١حّ,ّؼّذّهللاّ,ِّؽّذّ,ِّخراساخِّّٓورابّلأّْٛاالعرٙالنّاٌفشٔغّٟ,اٌما٘شجّ,ّداسّإٌٙؼحّاّ
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 اف يكوف الهستٍمؾ قد حصؿ عمِ السمعة او الهىتج او الخدهة لغرضً الشخصي او العئمي . 1

 اف يكوف هحؿ عقد االستٍالؾ هىتجا او خدهة . 2

 :فيوم الواسع لممستيمكالم
ّ

اف هفٍـو الهستٍمؾ وفؽ الهفٍـو الواسع كؿ هف يبـر تصرفا قاىوىيا هف اجؿ استخداـ الهاؿ او 
 الخدهة في اغراضً الشخصية او الهٍىية .

ذٌب ٌذا اإلتجاي إلِ التوسع في هفٍـو الهستٍمؾ ليشهؿ كؿ شخص يتعاقد بٍدؼ فقد 
يشهؿ التصرفات ذات الٍدؼ الهٍىي، فالشخص الذي اإلستٍالؾ، وقد وسع هف ٌذا الهفٍوـ ل

ىها  يشتري حاسوب لهكتبً وهف أجؿ إحتياجاتً الهٍىية ال يدخؿ في التعريؼ الضيؽ لمهستٍمؾ وا 
 .1يشهمً اإلتجاي الهوسع لٍذا الهفٍوـ 

باإلضافة إلِ الهٍىييف الذيف تشهمٍـ الحهاية القاىوىية لقاىوف اإلستٍالؾ ، ٌىاؾ الهدخروف ػ ف
لذيف يحتجزوف جزء هف دخمٍـ الىقدي وال يستٍمكوف  فٍؿ يشهؿ قاىوف اإلستٍالؾ ٌذي الفئة ؟ ا

ٌب إلِ عدـ تشبيً الهدخريف بالهستٍمكيف، كها ذٌبت لجىة ٌذا اإلطار أجابىا الفقً حيىها ذ في
خراتٍـ ال يهكف أف تشهمٍـ األشخاص الذيف يودعوف هدتىقيح قاىوف اإلستٍالؾ الفرىسي إلِ أف 

 . 2 كمهة هستٍمؾ وذلؾ عمِ الرغـ هف أىٍـ في حاجة لحهاية هعيىة

أف فكرة "الهستٍمؾ" ٌو ىفسً "غير الهٍىي"؛ أي  - في الفقً والقضاء - فقد اعتبر اإلتجاي الهوسع
إذا تعاقد هٍىي ألجؿ هٍىتً ولكف في هجاؿ خارج عف تخصصً و أخذ ٌذا اإلتجاي بهعياري عدـ 

 .3 القة الهباشرة )ب(االختصاص )أ( وهعيار الع

 

 ::عدم االختصاص أوال

ال يتعارض هعيار عدـ االختصاص هف حيث الهبدأ هع هعيار الغاية هف التصرؼ الذي يٍدؼ 
إلِ حهاية الهستٍمؾ عىدها يجري التصرؼ هف أجؿ إشباع حاجاتً الذاتية أو العائمية، ألف 

                                                 
1
اٌراعغٌّى١ٍحّ ,ّاٌّإذّشّاٌغِّٕٛٞفَّٙٛاٌّغرٍٙهّوأعاطٌّرؽذ٠ذّٔطاقّذطث١كّذم١ّٕٓاإلعرٙالنّاٌفشٔغّٟ,ّ,ّو١الّٟٔػثذّاٌشاػِّٟؽّٛدّ-

حّؼّا٠ّ,ِّّذٚغ ,ّخاٌذّٔمالًّػّٓئتشا١ُ٘,6ّّّصّ,2005ِّّّاسط29ّّ/30ّّٚاٌزّٞػمذّفّٟاٌفرشجِّّّٓ,ِّظشّ,ّؼمٛقّإٌّظٛسج

 .23ّصّّ,ّّاٌّشظغّعاتك,ّّاٌّغرٍٙهّفّٟاٌّؼاِالخّاإلٌىرش١ٔٚح
2
  .12صِّّشظغّعاتكّ,,ّؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّفّٟاٌرؼالذّاإلٌىرشّٟٚٔ,ّر٠ةّّػثذاّهللِؽّٛدّ,ّّ
3
 .27ّصّ,,ِّشظغّعاتكّّاٌشفاػّٟ,ّاؼّذِّؽّذّ,اٌؽّا٠حّاٌّذ١ٔحٌٍّّغرٍٙهّاصاءّاٌّؼّّْٛاٌؼمذّٞ
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مِ عدـ االختصاص، لكىً يسعِ الهستٍمؾ يتهتع في جهيع األحواؿ والظروؼ بقريىة قاطعة ع
عمِ العكس، إلِ توسيع هفٍوـ الهستٍمؾ ليسع ىطاؽ الحهاية القاىوىية بعض الهٍىييف الذيف 

استحوذ هعيار عدـ فمذالؾ  يتصرفوف بهىاسبة ىشاطٍـ الهٍىي، ولكف في غير تخصصاتٍـ
وسيع التساهً االختصاص عمِ اىتباي القاضي الفرىسي، الذي أظٍر هيمً أحياىا إلِ فكرة الت

قبوؿ  1987ابريؿ سىة  28بتاريخ ، قضت هحكهة الىقض الفرىسية قراراتٍابالعدالة ففي أحد 
عقد  بإبراـىصوص الحهاية ضد الشروط التعسفية لهصمحة شركة لمعقارات فقد قاهت ٌذي الشركة 

شركة ٌذي ال أفو قد سببت حكهٍا عمِ   وفؽ ىشاطٍا التجاري إىذارجٍاز  إىشاءكاف هضهوىً 
 ألداءٌي  اإلىذار أجٍزةتركيب  أف إالتباشر ىشاطٍا الهٍىي  أىٍافي ٌذي الحالة عمِ الرغـ هف 

ىشاط يعد خارجا عف اختصاصٍا الهٍىي الدقيؽ  فالشركة في ٌذي الحالة تتهاثؿ و فكرة الهستٍمؾ 
 . 1قميؿ الخبرة

 معيار االرتباط المباشر: :ثانيا

  رف بيف التصرؼ القاىوىي الذي يتـتي تحقيؽ الرابطة التي تقاالرتباط الهباشر ف ؿيتحدد هشهو 
الزجاجية   األواىيوبيف الهٍىة التي تهارس ففي تطبيؽ قضائي رفعت شركة هتخصصة في بيع 

زجاجي  إلىاءصب هادة هىصٍرة  بسببراف في الشركة يضد الهتعٍد بتوريد الهياي فقد اشتعمت ى
 التوريدي هقاوهة الىيراف بسبب اىقطاع الهياي و كاف عقد في حالة الذوباف  ولـ تفمح الشركة ف

ِ   فيٍا سىداالهتعٍد دعوى  فأقاـيتضهف شرطا يعفي الهتعٍد هف كؿ هسؤولية   اإلعفاءشرط  عم
بحقٍا في رفع الدعوى وطمب  تتهسك أف إالهف الهسؤولية الهدرج في العقد  فها كاف هف الشركة 

ستٍمكا وفقا لهعيار االرتباط الهباشر وقد تـ وصؼ الشركة ٌذا الشرط التعسفي بوصفٍا ه إبطاؿ
  وف حهاية الهستٍمؾ  و هف ثـ هقاضاة الهتعٍدىقاىوىية وفقا لقالقاىوىيا هستٍمكا تتهتع بالحهاية ا

 الشرط التعسفي  وجاء تسبيب الحكـ باف ٌىالؾ ثهت رابطة تقرف بيف عقد التوريد  بإبطاؿوذلؾ 
ي في ىطاؽ ههارستٍا العادية لىشاطٍا  أفي الشركة  ذلؾ والهٍىة التي تهارسٍا ٌذ ٌذي الشركة ٌو

 .2 الصىاعي تستٍمؾ كهيات كبيرة هف الهياي

 كيف عرفت التشريعات المقارنة المستيمك ؟
                                                 

1
ّJ.Savatier,et j lacaste,R.com DALLOOZ-VO.Profession,ph,Malinvaud,P49 ّّ,ِّّشاسّئ١ٌحّ,ّػّشاّْ,ِّؽّذ,

ّ.21ّصّ ،1996ّ ,ّاٌّؼاسفِّٕشأج : اإلعىٕذس٠ح  ؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّأشٕاءّذى٠ّٛٓاٌؼمذّ,
2
اؼّذّّ-دساعحِّٕشٛسجّػثشّشثىحّاإلٔرشٔدّتؼٕٛاّْؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّاٌّغرٍٙهِّّٓاٌششٚؽّاٌرؼغف١حّاٌرؼغف١ح,١ِّٕشّاٌثظشّّٞ

 html-blog.com/article-http://droitcivil.overّّ.20:20ّّ,5144927اٌغاػح16/9/2017ّّّاٌغثد ّإٌّظـٛسّٞ

https://www.almajles.gov.ae:1818/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%20%D8%8C%20
https://www.almajles.gov.ae:1818/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%20%D8%8C%20
http://droitcivil.over-blog.com/article-5144927.html
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 ؟اوال " المفيوم التشريعي لممستيمك 

 ثانيا : المفيوم الفقيي لممستيمك ؟ 

 لمهستٍمؾ :ىجد اف االراء قد اختمفت في التعريؼ الفقٍي 

و الذي عرؼ الهستٍمؾ باىً كؿ شخص يتعاقد بٍدؼ االستٍالؾ المنيج الواسع :  – 1
 "استعهاؿ او استخداـ هاؿ او خدهة الستعهالً الهٍىي او الشخصي "

كؿ شخص يتعاقد بقصد اشباع حاجاتً الشخصية او العائمية لالستخداـ  المنيج الضيق : -2
 الشخصي دوف الهٍىي .

ٌذيف الهىٍجيف اف التشريعات تكاد تىحاز الِ الهىٍج الفقٍي الضيؽ لهفٍـو الالفت هف 
 الهستٍمؾ. 

و يهكف القوؿ باف الهستٍمؾ ٌو الشخص الذي يتعاقد هف اجؿ الحصوؿ عمِ ها يمزهً هف سمع 
 و خدهات السخداهٍا في غير هجاؿ ىشاطً الهٍىي .

في شأف  1980ف هعاٌدة روها لسىً ( ه1( الفقرة )5و ٌذا التعريؼ الذي اعتهدتً الهادة )
القاىوف الواجب التطبيؽ عمِ االلزاهات التعاقدية التي تىص عمِ اىً " تىطبؽ ٌذي الهعاٌدة عمِ 

سمع هادية هىقولة او خدهات لشخص )الهستٍمؾ( الستخداـ العقود الدولية الهبرهة لغرض توريد 
 يعتبر غريبا عف ىشاطً الهٍىي .

دؿ االوروبية ٌذا التعريؼ لمهستٍمؾ الىٍائي و الذي يشترؾ لتهىعً و قد اعتهدت هحكهة الع
 بقواعد الحهاية اف يكوف تصرفً لغرض هستقؿ تهاها عف حاجات ىشاطً التجاري او الهٍىي .

( لسىة 593( هف التشريع االوروبي رقـ )6و في تعديؿ حديث التفاقية روها و تحديدا الهادة )
روبي و الهجمس االوروبي ، ثـ تعريؼ عقد االستٍالؾ باىً الصادر عف البرلهاف االو  2998

العقد الهبـر بيف شخص طبيعي )الهستٍمؾ( هف جٍة هف اجؿ الحصوؿ عمِ ها يمزهً هف سمع 
و خدهات لغرض خارج ىطاؽ تجارتً او هٍىتً هع شخص اخر )الهٍىي/الهحترؼ( الذي يهارس 

 ىشاطً كهٍىي هحترؼ لغرض تجارتً او هٍىتً .

ع الهصري عرؼ الهستٍمؾ باىً : كؿ شخص تقدـ اليً احد الهىتجات الشباع الهشر  -
 احتياجاتً الشخصية او العائمية او جرى التعاهؿ او التعاقد هعً بٍذا الخصوص .
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ىالحظ هف ٌذا التعريؼ اف الهشرع الهصري ركز عمِ الغرض هف التعاقد و ٌو قضاء 
الوة اىً اشار الِ اف هف يتعاقد بشأف الحاجيات الشخصية لمهستٍمؾ و افراد اسرتً ، ع

ىشاطً الهٍىي ال يعد هستٍمكا و بالتالي يستبعد هف ىطاؽ الحهاية التي يكفمٍا القاىوف 
 لمهستٍمكيف .

ويعد ٌذا الهفٍوـ الضيؽ لمهستٍمؾ هفٍوها هىتقدا ، الف في استبعاد الهتعاقد عف شراء  
اهرا ال يقوـ عمِ هبرر واضح ، سمعة او خدهة او هىتج لحاجات ىشاطً الهٍىي يعد 

فهثؿ ٌذا الهتعاقد يتوفر بالىسبة لً ايضا الحكهة هف الحهاية التي فرضٍا القاىوف ، ها 
 داـ يتعاقد ضهف اطار يخرج عف هجاؿ تخصصً .

 التشريعي لممستيمك : المفيوم 

الهشرع االهاراتي عرؼ الهستٍمؾ : كؿ هف يحصؿ عمِ سمعة او خدهة بهقابؿ او بدوف 
 هقابؿ اشباعا لحاجاتً الشخصية او حاجات االخريف . 

الهشرع العهاىي عرؼ الهستٍمؾ : كؿ شخص طبيعي او هعىوي يشتري سمعة او خدهة 
 او يستفيد هف أي هىٍا .

يالحظ اف الهشرع العهاىي حاوؿ تفادي االىتقادات الهوجً الِ القواىيف التي حصرت 
يضيؼ كؿ هف يستفيدو هف ٌذي السمعة او صفة الهستٍمؾ بهف يشتري سمعة او خدهة ل

 الخدهة و يعتبر هستٍمكا . 

ِ القواىيف التي تحصر صفة الهشرع القطري : بدوري حاوؿ تفادي االىتقادات الهوجً ال
الهستٍمؾ بهف يشتري سمعة او خدهة ،حيث عرؼ القاىوف القطري الهستٍمؾ باىً : كؿ 

قابؿ ، اشباعا لحاجاتً الشخصية او هف يحصؿ عمِ سمعة او خدهة بهقابؿ او بدوف ه
 حاجات االخريف او يجري التعاهؿ او التعاقد بشأىٍا .

الهشرع الهغربي : عرؼ الهستٍمؾ باىً : كؿ شخص طبيعي او هعىوي يقتىي او يستعمـ 
 لتمبية حاجياتً الهٍىية هىتوجات او سمع او خدهات هعدة الستعهالً الشخصي او العائمي.
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الهغربي و رغبة هىً في حهاية اكبر عدد هف الهستٍمكيف ابتعد عف يالحظ اف القاىوف 
صباغٍا عمِ الهستٍمؾ ، و استعهؿ بدال عف ذلؾ صفة استخداـ صفة الهشتري ال

 االقتىاء او االستعهاؿ لهىتجات او خدهات .

شرع اليهىي عرؼ الهستٍمؾ : باىً كؿ شخص طبيعي او اعتباري يشتري سمعة او اله
 ٌا او يستعمٍا او يستفيد هىٍا لالستٍالؾ او االستخداـ .خدهة او يستأجر 

 ٌذا التعريؼ يشير الِ عدـ حصر صفة الهستٍمؾ بالهشتري فقط و حتِ الهستفيد هىٍا .

اـ في االردف : عرؼ الهستٍمؾ باىً هشتري السمعة او الخدهة لغرض االستٍالؾ ، و 
 تٍمكا ايضا .الذي بهوجبً يعتبر كؿ هستفيد هف السمعة او الخدهة هس

الهستٍمؾ قد يكوف شخصا طبيعا او هعىويا ، و ٌو  افىجهؿ  فهها تقدـ فاىىا ىستطيع ا
ذي يشتري او يستعهؿ سمعة او خدهة لغايات اشباع حاجاتً الشخصية او حاجات غيري ال

، و ٌو الشخص الذي يفتقد الِ الخبرة او الهعموهات الضرورية حوؿ السمعة او الخدهة 
 ٌذي السمعة او الخدهة و ٌو الهٍىي او الهحترؼ .هف يقدـ ؾ بالهقارىة هع االستٍال هحؿ

 ؟؟؟ مفيوم المستيمك في القانون الفمسطينيما ىو 

هىً "  األولِفي الهادة  2005( لسىة 21رقـ ) 1عرؼ قاىوف حهاية الهستٍمؾ الفمسطيىي
كؿ هىتج  بأىٍامعة خدهة  كها و عرؼ الس أويستفيد هف سمعة  أوالهستٍمؾ: كؿ هف يشتري 

ا الوزارة سمعة لغايات تطبيؽ  أخرى هادة أيةىصؼ هصىع و  أوزراعي  أوصىاعي   أحكاـتعتبٌر
عمِ  هف ىفس القاىوف األولِ فقد ىصت تعريؼ قاىوف حهاية الهستٍمؾ لمخدهة أها. "ٌذا القاىوف 

هقابؿ اجر هتفؽ هتخصصة  جٍة أيةهادي تقدهً  أوحرفي  أو" كؿ عهؿ يتهثؿ بىشاط تقىي  أىٍا
 .2 " هحدد بهوجب تسعيرة هعمىً أوعميً  

الهستٍمؾ  هف تعريؼ الهستٍمؾ أعالي أىً ال يتفؽ وسياؽ ىصوص ذات القاىوف، ذلػؾ أف ىفٍـ
اإلقتصادية أو  الهراد حهايتً في القاىوف ٌو الشخص الذي يحتػؿ الهركػز األخيػر فػي العهميػة

والتي تبيف أف هف أٌداؼ القاىوف حهايػة حقػوؽ  وؿ،الشخص الذي تىتٍي عىدي عهمية التدا
الحصوؿ عمِ سمع وخدهات تتفؽ هع التعميهات الفىية اإللزاهية، وتػأهيف شػفافية  الهسػتٍمؾ فػي

                                                 
1
 27/4/2006تراس٠خ63ّفّٟظش٠ذجّاٌٛلائغّاٌشع١ّحّاٌفٍغط١ٕ١حّاٌؼذد29ّّٔششّ٘زاّاٌمأّْٛفّٟاٌظفؽحّّ
2
 ,ِّشظغّعاتكّ.1ّلأّْٛؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّاٌفٍغط١ّٕٟ,ّاٌّادجّّ
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اإلقتصادية التي يكوف الهستٍمؾ طرفًا فيٍا، أىٍا تهيز بيف الهعاهالت اإلقتصػادية  الهعػاهالت
، وأخرى ال يكوف طرفًا فيٍا، إذف ليس كؿ هشتري كهستٍمؾ الهستٍمؾ طرفًا فيٍا التػي يكػوف

 .1 هستٍمؾ

أف  قاىوف حهاية الهستٍمؾ الفمسطيىي أىً إعتهد الهفٍوـ الضيؽ، حيث ىصوص يستىتج هف
يسعِ إلشػباع  ٌو احد طرفي عقد االستٍالؾ الذيالذي و الحهاية يجب أف تتوفر لمهستٍمؾ 

ف كاف يسعِ لمتعاقد خارج ىطاؽ تخصصً، فال تشهمً الشخصية والعائمية، أها اله حاجاتػً زود وا 
الهىصوص عميٍا لحهاية الهستٍمؾ بسبب إكتسابً لمخبرة والدراية، وأىً أقدر عمِ الػدفاع  القواعد
يرى الباحث اىً  هصالحً التعاقدية هف الهستٍمؾ الهىصوص عميً في الهعيار الهقيد، لكف عػف
يىية، وطبيعتٍا العائمية، والظروؼ الصعبة التي تهر بٍا الفمسط صغر حجػـ الهىشػآتل ىظرا

أف يتـ إعتهاد الهفٍـو الهوسع لمهستٍمؾ الذي يشهؿ الهعاهالت   الهىاطؽ الفمسطيىية، فإىً يفضػؿ
فالهزود الذيف ىسعِ لحهايتً في فمسطيف ٌو الذي يقوـ بإبراـ  ، التجارية بيف الهىتجيف أىفسػً
هٍىتً، ولكىٍا خارج ىطاؽ تخصصً، هها يؤدي إلِ توفير  تخػدـالتصرفات القاىوىية التػي 

الهتعاقديف هف خالؿ القواعد التي تضهىٍا قاىوف حهايػة  الحهاية لعدد كبير هػف األشػخاص
فالتاجر حيف يشتري أثاث هحمً والصاىع حيف يشتري هعدات  ،2005الهسػتٍمؾ الفمسػطيىي لسػىة 

 2.في هواجٍة البائع الهحترؼ لألثاث أو اآلالت مؾوصؼ الهستٍ جب اف يعتبروا هصىعً ي

 

 ؟ دزو الممن ىو 

و عمِ غرار ها قهىا بً هف عرض لتعريؼ الهستٍمؾ في بعض التشريعات العربية ىعرض ٌىا 
تعريؼ الهٍىي /الهحترؼ في بعض التشريعات ،لها في ذلؾ هف فائدة تتصؿ بهعرفة ٌذي 

دد الهسهيات لٍذا الهٍىي فبعض التشريعات تطمؽ االتجاٌات في ٌذا االطار ،خاصة في ظؿ تع
ا "الهزود" و كذلؾ "الهتدخؿ في عهمية  عميً هسهِ "الهورد" و بعضٍا "الحائز" و غيٌر

 االستٍالؾ".

                                                 
1
ّ,ّّفٍغوط١ٓ ,ّّاٌرطٛسّاٌرشش٠ؼٌٍّٟمٛاػذّإٌّظّحٌّؽّا٠حّاٌّغرٍٙه.ّ)دساعحّغ١شِّٕشوٛسج(.ّظاِؼوـحّإٌعوـاغّاٌٛؽ١ٕوـحػّش,ّغغاْ:ّّ

ّ.9ّّصّ,2007ّّّ
2
 1ِؼٙوووذّأتؽوووازّاٌغ١اعووواخّاإللرظووواد٠حّاٌفٍغوووط١ّٕٟ)ِووواط(:ِّشاظؼوووحّٔمذ٠وووحٌّّشوووشٚعّلوووأّْٛؼّا٠وووـحّاٌّغوووـرٍٙهّاٌفٍغوووـط١ّّٕٟ

 22.ص2004ّّفٍغط١ٓ.
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الهشرع الهصري عرؼ الهٍىي/الهحترؼ تحت هسهِ "الهورد"  : كؿ شخص يقـو بتقديـ خدهة  -
اوؿ او االتجار في احد الهىتدجات او التعاهؿ عميٍا او باىتاج او استيراد او توزيع او عرض او تد

. 

الهزود  في الهادة األولِ هىً 2005لسىة  21وقد عرؼ قاىوف حهاية الهستٍمؾ الفمسطيىي رقـ 
أو  بأىً " الشخص الذي يهارس بإسهً، أو لحساب الغير ىشاطًا يتهثؿ في توزيع، أو تداوؿ،

 "، ولفظ شخص ٌىا يىصرؼ إلِ كؿ هف الشخص تصىيع، أو تأجير السمع، أو تقديـ الخدهات
الهادة  فػي 2006لسػىة  67الطبيعي والهعىوي، بيىها عرؼ القاىوف حهاية الهستٍمؾ الهصري رقػـ 

عرض أو  األولِ هىً الهورد بأىً " كؿ شخص يقوـ بتقديـ خدهة أو بإىتاج أو إستيراد أو توزيػع أو
الهستٍمؾ، أو  تعاهؿ عميٍا، وذلؾ بٍػدؼ تقػديهٍا إلػِتداوؿ أو اإلتجار في إحدى الهىتجات أو ال

طفيؼ بيف كؿ  ، وىجد أف ٌىػاؾ إخػتالؼ1التعاقد، أو التعاهؿ هعً عميٍا بأية طريقة هف الطرؽ "
عمِ الهزود لفظ  هف تعريؼ الهزود في كؿ هف القاىوىييف الفمسطيىي والهصري، فالفمسطيىي أطمؽ

فإف قاىوف حهاية  ؾ الهصري فقد أطمؽ عميً لفظ الهورد، كذلؾالهزود، أها قاىوف حهاية الهستٍم
 بإسـبإسهً، أو  الهستٍمؾ الفمسطيىي جاء عمِ ذكر أف الشخص الهزود يهكف أف يهارس الىشاط

 .الغير، بيىها أغفؿ الهشرع الهصري ٌذا الجاىب

ٍمؾ، وبالتالي يقع الهست فالطرؼ الثاىي في التعاقد والذي يتهثؿ بالهزود يسعِ إلػِ التعاقػد هػع
رية الهتعمقة بالسمع  عمِ عاتقً العديد هف اإللتزاهات هىٍا: تزويػد الهسػتٍمؾ بالهعموهػات الجٌو

لتزاهػً بضػهاف سػالهة  .الهستٍمؾ، وضهاف العيوب الخفية والهىتجات قبؿ إبراـ العقد، وا 

عاقد أثىاء هباشرة ٌذا وذٌب جاىب هف شراح القاىوف الِ تعريؼ الهزود بأىً الشخص الذي يت
بأىً ٌو  حرفتً الهعتادة، دوف الىظر عها إذا كاىت ٌذي الحرفة تجارية أو هزودة أو صػىاعية أو

والهعرفة التي  الشخص الذي تتوافر لديً الهعموهػات والبياىػات  فىية أو زراعية، كها عرفً آخروف
 .الهستٍمؾ اية خاصة هثػؿتسهح لً بالتعاقد عمِ بيىة ودراية، هها يهىع دوف حاجتً إلِ حه

ىصت الهادة الثاىية عمِ اف الهستٍمؾ ٌو كؿ  فقدالقاىوف الجديد لحهاية الهستٍمؾ الفرىسي  أها
 أوسمعا  أو هىتجاتيستعهؿ لتمبية حاجيات غير الهٍىية  أوهعىوي يقتىي  أوشخص طبيعي 
 الشخصي. الستعهالًخدهات هعدة 

                                                 
1
 ,ِّشظغّعاتك.2005ٌّغٕح٠21ّّحّاٌّغرٍٙهّاٌفٍغط١ّٕٟسلُّلأّْٛؼّاّ
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هٍىي او ىشاط  إطاريعي او هعىوي يتصرؼ في وعرؼ الهزود هف ذات القاىوف كؿ شخص طب
 .1تجار 

                                                 
1
اٌّرؼٍكّترؽذ٠ذّذذات١شٌّؽّا٠حّاٌّغرٍٙهّ,ّؽثؼحّػشت١حّفشٔغ١حّ,ّداسّإٌششّ,ِّطثؼح31.08ّّاٌمأّْٛاٌعذ٠ذٌّؽّا٠حّاٌّغرٍٙهّ,ّسلُّّ

 .2011اٌّؼاسفّاٌعذ٠ذجّ,ّاٌشتاؽّ,ّ
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 األولالفصل 

 العقد إبرامحماية المستيمك في مرحمة ما قبل 
ّ

تعتبر الهرحمة السابقة عمِ ابراـ العقد هف االهراحؿ الهٍهة بالىسبة لمهستٍمؾ و التي بٍا يحدد 
عمِ وضع اسس لكفالة حهاية فيها اذا يرغب بابراـ العقد اـ ال ، لذا توجب عمِ الهشرع العهؿ 

هف أي تعسؼ او استغالؿ يهكف اف يتعرض لً الهستٍمؾ عف ظريؽ الهزود او التاجر او الهىتج 
، لذا سارعت االىظهة و القواىيف لحهياتً عف طريؽ وضع ضوابط و فرض التزاهات عمِ الهزود 

 ظهة تكفؿ ٌذي الحهاية .او الهىتج او التاجر و ترتيب حقوؽ لمهستٍمؾ و ذلؾ بسف القواىيف و اى

ذا ها  الهستٍمؾ في الهعاهالت التجارية إف عميً  أجهعتٌو الطرؼ الضعيؼ دوف شؾ ٌو
يتوجب باف يتهتع  الفقٍاء لذلؾ وهف هقتضيات العدالة آراءالتشريعات والقواىيف الوضعية و 

التقميدية لذا سارت التشريعات الحديثة بىٍج يختمؼ ىٍج التشريعات ، بحهاية خاصة الهستٍمؾ
التي كاىت و ترتب حقوؽ والتزاهات عمِ طرفي عقد االستٍالؾ عىد إبراـ العقد أو حدوث الواقعة 

فاف الهشرع الحديث وىظرا لمتطورات الحاصمة وتفاوت القوى بيف طرفي  أو التصرؼ القاىوىي
أي في هرحمة العقد ) الهزود الهستٍمؾ( جعمً يهىح حهاية قاىوىية لٍذا األخير قبؿ إبراـ العقد 

  التفاوض.

حهاية  أوجً دراسةالعقد يتطمب  إبراـهوضوع حهاية الهستٍمؾ في هرحمة ها قبؿ دراسة ف
)الهبحث  والتبصر اإلعالـحؽ الهستٍمؾ في ( و األوؿ)الهبحث في هرحمة التفاوض الهستٍمؾ 
 .الثاىي( 
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 .حماية المستيمك في مرحمة التفاوض :المبحث األول
 الهٍهة  هراحؿالهف  االستٍالؾ الهرحمة السابقة عمِ إبراـ عقد ٌي ذاتٍا اوض،التف تعتبر هرحمة

والتي تتسـ  تحديد هعظـ إلتزاهات وحقوؽ طرفي العقدالهرحمة التي  ألىٍاخطر عمِ اإلطالؽ، األو 
زالت  هاسببت و التفاوض  هرحمةف، 1 هشكالت قاىوىية عديدةبعدـ وضوحٍا هها يؤدي الِ ىشوء 

اإلخالؿ باإللتزاهات  ىاحية سواء هف؛ في عدة هجاالت القاىوىية هف اإلشكاالت لعديدا تسبب
خؿ السابؽ تحديدٌا في ٌذي الهرحمة، أو بىطاؽ وىوع الهسؤولية الهدىية التي تىشأ عمِ الطرؼ اله

ي إبراـ العقد الهىشودبالتزاهاتً بالعقد  ابرز. وهف 2 ، في حالة عدـ بموغ الغاية هف الهفاوضات ٌو
ا وقوعا في الحياة العهمية، التي تواجً طرفي العقد  الشائعة شكالت القاىوىيةاله هشكمة ٌي وأكثٌر

 لكف هبرر هشروع،هسوغ قاىوىي او قطع هفاوضات العقد بسوء الىية أو دوف سبب جدي، أو 
وعدـ  قطع الهفاوضاتالتي تترتب عمِ  القاىوىية  طبيعة الهسؤولية ٌييتبادر ٌىا تساؤؿ 

 ؟ ا استكهالٍ

رية التي  الىية حسفشرطا يجب أف تقترف بهرحمة الهفاوضات  رتبٍا القاىوف هف الشروط الجٌو
رية و الهٍهة  عهمية  هطمبًا أساسيًا لىجاحً أى لؾذ،  حيث أف ٌذا الشرط يعتبر هف األهور الجٌو

ىد ع بالصدؽ واألهاىة االستٍالؾالهفاوضات في عقود  أف تتسـ ، لذلؾ اوجب الهشرعالتفاوض
و ها يطمؽ عميً الفقً )هبدأ حسف الىية  التعاهؿ بالبياىات والهعموهات الهتبادلة بيف األطراؼ ٌو

حهاية  سيتـ دراسة لذا ،4 في العالـ هبدأ تأخذ بً غالبية الىظـ القاىوىية ىاؾ، ٌو3قبؿ التعاقدي( 
ا في اإلعالف الو  اإلعالف التجاري في هوضوعالهستٍمؾ   تجاري.الشروط الواجب توافٌر

 .حماية المستيمك من اإلعالن التجاري :األولالمطمب 
والتي ترويج البضائع وتسويقٍا  في العالـ و الهستخدهة شٍدٌايي تالتطورات الهتالحقة ال إف

 أوالتي استخدهٍا الهزود  الطرؽ أٌـو كاف هف تٍدؼ الِ دفع الهستٍمؾ لشراء السمع و اقتىائٍا 
الوسائؿ الحديثة  والتي تعتبر هفلهىتجات ٌي اإلعالىات التجارية االتاجر في ترويج  أوالهىتج 

ا كىتاج لمتطور الصىاعي و الرأسهالي  هف خاللٍا الهروجوف إلِ ٍدؼي و التي،  التي جاء ظٍوٌر
                                                 

1
 44,ّص2000ّ ,ِّظشّ,ّّسّاٌفاسٚقٌٍّٕششدا,ّو١فّذعشِّٞفاٚػاخّٔاظؽحّّ,ّّ,ّخاٌذّّاٌؼاِشّٞ
2
 .32ّ,ّص2003ّ,ّ اٌما٘شج,ّداسّإٌٙؼحّاٌؼشت١حّّ,االٌرضاَّتاإلػالَّلثًّاٌرؼالذّّ,ّخاٌذّظّاياؼّذّ,ّ
3
ٌؽّا٠وحّاٌؼمذ٠وحّاد.ػثوذّاٌثوالٟ,ّػّوشِّؽّوذ,ّّٚ,94ّّّصّ, ِشظغّعاتك,ّّ,ّؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّفّٟاٌؼمذّاالٌىرشّٟٚٔ,ّخاٌذِّّذٚغئتشا١ُ٘د.ّ

ّ.33ّ,ّص2008ّ اٌصا١ٔحّ,ّ ,ّاٌطثؼحّاإلعىٕذس٠حّ,ّدساعحِّماسٔحّت١ّٓاٌشش٠ؼحّٚاٌمأْٛ"ِّٕشأجّاٌّؼاسفّ,ٌٍّّغرٍٙه
4
ّ.27صّ,ِشظغّعاتكّّ,ّّر٠ةّ,ؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّفّٟاٌرؼالذّاالٌىرشّٟٚٔهللا,ػثذِّّؽّٛدّ
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 ىحو استٍالؾ هىتجات أو خدهات ـوتوجيٍٍوجذبٍـ التأثير عمِ رغبات وهيوؿ وقيـ الهستٍمكيف 
 .هعيىة

 فعاؿ قوة وتأثيرقد هىح  األخيرة اآلوىةشار االلكتروىي الٍائؿ و الحاصؿ في ىتالتىوع و اال أف 
عمِ الهرئية والهسهوعة والهقروءة بالطرؽ  ٌاوىشر  ٍابثيتـ عرضٍا و  التيو ، التجارية إلعالىاتل

 اختالفٍا .

دخؿ لموسائؿ اإلعالهية ال هصادر أٌـهف الحاضر في الوقت اإلعالىات التجارية أصبحت فقد 
عمِ اإلعالىات  هباشر أصبحت تعتهد بشكؿ اإلعالهية ٌىاؾ كثير هف ٌذي الوسائؿ أفخاصة و 

وىًا بهقدار هساحاتٍا اإلعالىيةالهطروحة لديٍا التجارية  ا هٌر  . والتي غالبا ها يكوف استهراٌر

الِ التأثير الىفسي عمِ  أساسيبشكؿ  فعؿ أو تصرؼ يٍدؼ إالها ٌو  التجاري اإلعالفف
ذا ها يرىو إليً الهزود  ،خدهات هعيىة أوباقتىاء سمع ،  هستٍمكيفجهٍور ال هع عدـ اٌتهاهً ٌو

سواء أكاىت ٌذي الوسيمة الهستخدهة وسيمة إلكتروىية أو وسيمة في الترويج  لوسيمة الهستخدهة با
التجاري  لإلعالفطبيعة القاىوىية والالتجاري الهوجً  اإلعالفهفٍـو  سىدرسلذلؾ  1 تقميدية

 .جً الِ الهستٍمؾو اله

 :مفيوم اإلعالن التجاري الموجو الى المستيمك :الفرع األول

تٍدؼ الِ التأثير أي فعؿ او وسيمة يستخدهٍا الهزود أو التاجر أو الهىتج  يعرؼ اإلعالف بأىً " 
اىً هجهوعة "  اإلعالفو يعرؼ كذلؾ  2 تحقيؽ غايات تجارية " بٍدؼعمِ جهٍور الهستٍمكيف 

الِ سمعة هعيىة أو خدهة بقصد  أىظار الهستٍمؾمفت اىتباي ل الهستخدهة  الشخصيةهف الجٍود 
مفة كالىشر أو الرسائؿ  اإلعالىية الهرئية طمبٍا تكوف عبارة عف أىشطً هخت أوحثٍـ عمِ شرائٍا 

 .3"أو الهسهوعة

جزء هف ٌي  األحكاـالقاىوىية ذلؾ الف  الهصطمحاتالىٍج العصري الحديث ال يقـو بتعريؼ  لكف
حيث اىً لـ الهشرع الفمسطيىي  ِ ىٍجًالتعريؼ يقيد الىص و ٌذا ها سار عم أفالتعريؼ و 

 ولكىً عرؼ الهعمف  2005لسىة  21في قاىوف حهاية الهستٍمؾ الفمسطيىي رقـ  اإلعالفعرؼ ي
                                                 

1
,ّاٌطثؼحّاالٌّٚٝ,ِّظشّ,ّ ظاِؼحّإٌّظٛسجّو١ٍحّاٌؽمٛق ,ّؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّفّٟاٌمأّْٛاٌذٌّٟٚاٌخاص,ّ,ّخاٌذّػثذّاٌفراغِّؽّذّخ١ًٍّ

 .12ّ,ّص2002ّّ

.
2
ّ.81ّصّّ,ِّّشظغّعاتكّ,ّّؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّفّٟاٌّؼاِالخّاإلٌىرش١ٔٚحّ,ّخاٌذِّّذٚغّ

3
اّٖو١ٍحّاٌؽمٛقّ,ّسعاٌحّدورٛسّإللاِحّٔظش٠حّػاِح ,ِّؽاٌٚحّاٌؽّا٠حّاٌعٕائ١حٌٍّّغرٍٙهِّّٓغشّاألغز٠حّ,ّػّشّٚدس٠ٚشّع١ذ,ّّاٌؼشتّّّٟ

 .56ّ,ّص٤٠٠٢َّّ -٘ـ٥٢٤١ظاِؼحّػ١ّٓشّظ,ّ
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ً بهختمؼ وسائؿ تهزود يقـو بإعالف هىتجا" كؿ  بأىًهف القاىوف الهذكور في الهادة األولِ 
اف الهشرع الفمسطيىي لـ يقـ بتحديد ها ٌي فعىد قراءة ىص الهادة السابقة  1دعاية و اإلعالف "ال

ا دوف تحديد ي في جهيع  وسائؿ اإلعالف إىها ترؾ أهٌر هتعددة وهتىوعة وال يهكف  األحواؿٌو
ا  . حصٌر

ادة الثالثة لكف جاء تعريفً في اله لإلعالفهحدد وواضح بشكؿ عرؼ اها الهشرع الفرىسي فاىً لـ ي
الهعمقة عمِ الجدار بشأف حهاية الالفتات  29/12/1979الصادر  1150- 79هف القاىوف رقـ 

ىقشا  أكافوجذب اىتباًٌ سواء  الجهٍور إعالفىقش يٍدؼ الِ  أو إعالفكها يمي: " يعتبر كؿ 
  .2" صورة أوىهوذجا  أو

 أوالتجارية  تهجاالال في االتصاؿ أشكاؿ اىً احد"  اإلعالف تفقد عرف ةاألوروبي التشريعات أها
ورد ٌذا اقتىاء سمعة او خدهة هعيىة  الِ تشجيع التي تسعِالهٍىية و  أوالحرفية  أوالصىاعية 

   .  3" لمتقريب بيف تشريعات الدوؿ األوروبية الهشتركة 1984التعريؼ عاـ 

لتي تٍدؼ الِ عبارة عف هجهوعة هف الجٍود غير الشخصية ا بأىً" جاىب هف الفقً  ويعرؼ
ٌي  أو"  4"طمبٍا أوائٍا  ر لحثٍا عمِ شخدهة هحددة  أوالهجتهع الِ السمعة  أفرادتوجيً اىتباي 

 أوالهرئية  اإلعالىيةالرسائؿ  إذاعة أوىشر  خاللٍاالهختمفة التي يتـ هف  عف أىواع األىشطةعبارة 
وبقراءة  5 " ة الهعمف عىٍاالخده أوحثٍـ عمِ شراء السمعة الهجتهع بٍدؼ  أفرادالهسهوعة عمِ 

التعريفات السابقة ىالحظ باف الفقً ركز في التعريؼ عمِ أف اإلعالف ٌو أي هجٍود أو أي 
 . وسيمة تستخدـ لحث الهستٍمؾ القتىاء سمعة أو هىتج 

الِ التأثير  يسعِتصرؼ  أوفعؿ  أيٌو  بأىً اإلعالفهف التعريفات السابقة يهكف تعريؼ 
الىظر عمِ الوسيمة الهستخدهة  خدهة أوبهزايا سمعة  قىاعٍـإللهستٍمكيف عمِ جهٍور ا الىفسي
 .اإلعالف في ذلؾ

                                                 
1
ّ.81ّ,ّص2007ِّّشظغّعاتكّ,ّ,ّّاٌرعاس٠حٌّؽّا٠حّاٌّرعشّّٚاٌّغرٍٙهّاإلػالٔاخفرؽّٟ,ؼغ١ّٓ,ؼذٚدّؼّا٠حِّششٚػ١حّّ
2
ّ.88ّّّؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّفّٟاٌّؼاِالخّاالٌىرش١ٔٚحّ)دساعحِّماسٔح(ّ,ِّشظغّعاتكّ,ّصّّئتشا١ُّ٘,ِّّذٚغّ,ّخاٌذّ,ّ
3
 .64ّ,ّّص2011ّّاالٌىرشّٟٚٔ,ّو١ٍحّاإلػالَّ,ّظاِؼحّاٌششؽّاألٚعؾّ,ّّذاٌؼعّّٟ,ّفالغّ,ّفٙذّ,ّاٌؽّا٠حّاٌّذ١ٔحٌٍّّغرٍٙهّفّٟاٌؼمّ
4
دساعحِّماسٔحّ,و١ٍحّاٌؽمٛقّ,اٌعاِؼحّاٌؼشت١حّاألِش٠ى١حّّ,و١ًّّ,ّؽاسقّ,ّؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّفّٟاٌرؼالذّػثشّشثىحّاالٔرشٔدّٔمالّػّّٓ

ّ.75ّص,2009ّّّ,0ّ,ّاٌؼذد0ّحّاٌعاِؼحّاٌؼشت١حّاألِش٠ى١حٌٍّثؽٛزّ,ّاٌّعٍذّ,ِعٍ
5
طاٌػّ,ّٔائًّػثذّاٌشؼّّٓ,ّؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّفّٟاٌرشش٠غّاألسدّٟٔ,ّاٌطثؼحّاألٌّٚٝ,ّداسّاٌصمافحٌٍّٕششّّٚاٌرٛص٠غّ,ّاألسدّْٔمالّػّّٓ

 .57ّ,ص1991ّ,
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 الدعاية التجارية ٌي أفيروف  إذالتجاري و الدعاية التجارية  اإلعالف يفرؽ بيفٌىاؾ هف لكف 
ِ تؤثر عم أفهف شأىٍا  و التيالهعمف  ٍاالتي يستخدهالهتطورة  هجهوعة هف الوسائؿ التكىولوجية
لتعريؼ الوسائؿ التقميدية الهستخدهة  إحدىفٍو  اإلعالف أها  1الهستٍمؾ وتدفعً الِ التعاقد 

ال  بأىًيذٌب الِ القوؿ هف الفقٍاء البعض  أف إال  2الجهٍور بالسمع الهعروضة في السوؽ 
تٍمؾ التجاري  فٍي وسائؿ يستعهمٍا الهٍىي لحفز الهس اإلعالفو  يوجد فرؽ بيف الدعاية التجارية

  .3 عمِ السمعة اإلقباؿعمِ 

 .الطبيعة القانونية لإلعالن الموجو لممستيمك :الفرع الثاني

 ؟ أو التعاقد ؟  دعوة لمتفاوض  أـ؟  إيجابا اإلعالف الهوجً الِ الهستٍمؾ  ٌؿ يعتبر

شروط  الهتضهف اإلعالف شقيف االوؿ تتطمب دراسة الطبيعة القاىوىية لإلعالف التفريؽ بيف
ري رية   اإلعالفو لمتعاقد  ساسيةوأة جٌو تضهف ذي يذلؾ اف اإلعالف الالذي ال يحتوي شروطا جٌو

رية لمتعاقد يكوف في هتىً  يحتوي  الذي ال اإلعالفالثاىي فٍو إيجاًبا، أها شروطا أساسية و جٌو
ال  فهفٍوـ اإلعالف،  هحددةغير  غير واضحة و و تكوف شروطً عمِ الشروط األساسية لمتعاقد

ىها دعوة إلِ يعد   4.التفاوض إيجابًا و ا 

رية في العقد أساسيةوفؽ شروط واضحة و  الواضح و الهحدد العرضيعتبر عمِ ذلؾ       وجٌو
 إفيجب  اىً أي 5فقد هجرد دعوة لمتعاقد  بعكس ذلؾ فاىً يكوفو   ،إيجاباالهوجً الِ الجهٍور و 

الِ إبراـ العقد في  عمفأف تتجً ىية اله بهعىِ باتة وىٍائية في التعاقد إرادةعف  عالفاإليعبر 
إضافة الِ  إذا تطابؽ هضهوف اإلعالف هع شروط اإليجاب قبوؿ هطابؽ  التقِ بًالحاؿ إذا ها 

                                                 
1
 .97ّ,ّص٤٠٥٥ّّّ,ّت١شٚخّّ,ّص٠ّٓاٌؽمٛل١ح ِٕشٛساخ,ّّرعاسجّاالٌىرش١ٔٚحّاٌؽّا٠حّاٌّذ١ٔحٌٍّّغرٍٙهّفّٟاٌ,ّٚفكّؼّادّػثذّ,ّّ
2
٥ّؽ,١ّّ٘أجّاٌّٛعٛػحّاٌؼشت١حّ ,ّّاٌّعٍذّاٌغاتغ,ّّلثًّاٌرؼالذّ(ّ)ِشؼٍحِّا,ّاٌّفاٚػاخّّاٌّٛعٛػحّاٌما١ٔٛٔحّاٌّرخظظح,طاٌػّّ,ّفٛاصّ

 .102ّ,ّص٤٠٥٥ّّ,ّدِشكّ,ّ
3
ِذ١ٔآِّّاإلػالّْاٌرعاسّٞاٌىاربّأّٚاٌّؼًٍ(ّاٌّعٍحّاٌعضائش٠حٌٍّؼٍَّٛاٌما١ٔٛٔح٠ّّٚٛعفّ,ّصا١٘حّؼٛس٠حّ,ّ)ؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّّ

 .188ّصّ,2010ّّّ,و١ٍحّاٌؽمٛقّ,ظاِؼحّاٌعضائشّ,04ّااللرظاد٠حّّٚاٌغ١اع١حّػذدّ
4
اٌى٠ٛوودّ,ّاٌغووٕحّّ,ِّعٍووحّاٌؽمووٛقّ,ّظاِؼووحّػٍووٛاْ,ّساِووِّٟؽّووذ:ّاٌرؼث١ووشّػووّٓاإلسادجّػووّٓؽش٠ووكّاإلٔرشٔوودّٚئشثوواخّاٌرؼالووذّاإلٌىرشٚٔووّٟ

ػصّاْ,ّٚفاءِّظطفِّٝؽّذ:ّذٛاصّْاٌّظواٌػّفوّٟذىو٠ّٛٓػموذّاٌث١وغّّ,246ّّّّٚصّ,2002ّّاٌغاعحّّٚاٌؼششّْٚ,ّاٌؼذدّاٌشاتغّ,ّد٠غّثشّ

ّ.23ّّ,ص2005ّّ,سعاٌحّدورٛساّٖغ١شِّٕشٛسج,ّظاِؼحّاٌما٘شج,ِّظش,1980ّّف١ٕاٌّؼاَّ اٌذٌٌٍّٟٚثؼائغّٚفمـاّالذفال١ح
5
ّأْؼّّٗهللاّ,ّت١ّٓإٌششاخّاٌرّٟذٛصعّػٍّٝاٌعّٙٛسّّٚاٌرّٟذشعًّاٌّٝاألشخاصّتأعّائُّٙتؼٕا٠ُّٕٚٙاٌخاطوح٠ّّٚوش٠ّٜفشقّاٌغٕٙٛسّٞسّ

ّأ٠ْوشفغّاٌمثوٛيّتؼوذّّأْ٘زّٖذؼرثشّئ٠عاتاّطؽ١ؽاّ,ّأِاّذٍهّاٌرّٟذٛصعّػٍوّٝاٌعّٙوٛسٌٍّرموذَّتاإل٠عوابٌّّٚىوّٓال٠ّعوٛصٌّظواؼةّاٌّرعوشّ

ِعّٛػحّأؼىوا12/3/1974َّّ(ّ,ّٔمغِّذ47ّّٚ48ّٟٔص4ّفّٟرٌهّاٌّٝأعثابِّششٚػحّ)اٌغٕٙٛسٞ(َّدػاّاٌّٝششاءّعٍؼحّئالّئراّاعرٕذّ

 .800ّ-492-25إٌمغّ
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ىا يكوف همزها بالشروط التي  ، 1أي لبس أو غهوض  وهحددا بشكؿ كاهؿشرط خمو اإليجاب  ٌو
    .وردت فيً 

 يكوف اإلعالف  أف تـ دراستٍا والهتعمقة باإلعالفالقواىيف التي أغمبية التشريعات و  شترطا
ها يكوف اإلعالف عىد أها ،هثال كعرض الثهف إيجاباحتِ يعتبر هحددا وواضحا الهعروض إعالىا 

ذا  إىهاو  إيجاباالشؾ فال يعتبر  غير هحدد بشكؿ ىافي لمجٍالة إىها يدفع الِ دعوة لمتفاوض ٌو
يعتبر عرض بياف  -حيث ىصت عمِ اىً  أ األردىيدىي هف القاىوف اله 94الهادة  "ها جاء في 

 آخربٍا و كؿ بياف  الجاري التعاهؿ األسعارو بياف  اإلعالفالىشر و  أها -. بإيجاباثهىٍا 
دعوة  إىها إيجابافال يعتبر عىد الشؾ  األفراد أوبطمبات هوجً لمجهٍور  أوهتعمؽ بعرض 

 ." لمتفاوض

التجاري الهوجً الِ الهستٍمؾ فقد الطبيعة القاىوىية لالعالف لـ يغفؿ الهشرع الفسطيىي عف بياف 
ىص عمِ اف االعالف الهوجً الِ الهستٍمؾ ال يعتبر ايجابا اىها دعوة لمتفاوض او التعاقد و 
رية لمتعاقد فعرض السمع في الهحاؿ التجارية  اشترط لذلؾ اف ال يتضهف االعالف الشروط الجٌو

ا ال يعتبر اي جابا اىها دعوة لمتفاوض اها في حاؿ عرض السمعة ـ ثهىٍا فاىً و دوف بياف اسعاٌر
 .000000ٌذي الحاؿ ايجابا 

الِ جهٍور  شكميف هختمفيف حسب طريقة عرضً يأخذقد  التجاري اإلعالفاف هها سبؽ ف
رية لمتعاقد أي تضهف عرض السمع  األساسيةالشروط  اإلعالفتضهف  فإذا  الهستٍمكيف والجٌو

  .دعوة لمتفاوضو إال فاىً هجرد  2 إيجابافاف ٌذا العرض يعتبر هف والخدهات و الث

 .الشروط الواجب توافرىا في اإلعالن التجاري :المطمب الثاني
ا في اإلعالف التجاري بشكؿ تجاوز اىً اذ  ىظهت األىظهة والقواىيف الشروط الواجب توافٌر

 ويترتب عمِهخالفا لمقاىوف  فعال لً بالقاىوف ويصبح بذلؾ الحدود الهرسوهةالتجاري  اإلعالف
 قاعدتيف أساسػيتيف،التجاري هستىد الِ  اإلعالفيكوف  أفالهشرع  لذا فقد فرضالهعمف هسؤوليتً 

 .3الهضمؿ هىع اإلعالفالتي ٌي األولِ تتعمؽ بإشتراط وضوح اإلعالف، أها القاعدة الثاىية 

                                                 
1
ّّدساعوحّفوّٟاٌموأّْٛاٌّوذّٟٔٚاٌّمواسْ,ِّٕشوٛساخّاٌوذاسّاٌؼ١ٍّوحّاٌذ١ٌٚوحّٚداسّاٌصمافوحٌٍّٕشوشّّ–اٌم١غٟ,ػاِشّ,ّاٌؽّا٠وحّاٌما١ٔٛٔوحٌٍّّغورٍٙهّ .

ّ.52,ّص2002األسدّْ,ّ-ٚاٌرٛص٠غ,ّػّاْ
2
ّ.66ِّظشّ,ص2007ّتش٘اْ,ّع١ّش,أتشاَّاٌؼمذّفّٟاٌرعاسجّاإلٌىرش١ٔٚح"ّإٌّظّحّاٌؼشت١حٌٍّر١ّٕحّاإلداس٠ح,ّاٌطثؼحّاألٌٚٝ,ّ
3
93ّ,ّصّّ,ِشظغّعاتكئتشا١ُّ٘,خاٌذّ,ِّذٚغ,ّؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّفّٟاٌّؼاِالخّاالٌىرش١ٔٚحّّ
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 .اشتراط وضوح اإلعالن التجاري: األولالفرع 

القاىوف لحهاية جهٍور الهستٍمكيف عىد  اكفمٍ ات التيضهاىاحد الٌو  اإلعالفوح شرط وض إف 
 اإلعالفيتضهف  إفٌو  اإلعالفالسمع الهعروضة لٍـ ويقصد بوضوح  أوتمقيٍـ الخدهات 

وواع لمسمعة أو الخدهة الهقدهة لمهستٍمكيف والتي هف شاىٍا خمؽ تفكير واضح الكافية  البياىات
و بصدد اإلقباؿ عمِ التعاقد ادةإر يعهؿ عمِ تكويف  فاإلعالف  1واعية هستىيرة لدى الهستٍمؾ ٌو

 بهعموهات واضحة عف الهىتج ، بحيث يتـ تزويد الهسػتٍمؾوغير غاهض  ايجب أف يكوف واضح
دراؾ كاهميف  ، أو الخدهة الهعروضة بها يسهح لمهستٍمؾ بإعطاء الهوافقة عمػِ التعاقد عف وعي وا 

2. 

الهوجً الِ  اإلعالفوضوح  2005لسىة  21الفمسطيىي رقـ  الهستٍمؾاية قاىوف حه اشترط
 او هضممً ال تكوف هغموطة أفو الواردة لً دقة الهعموهات  وشدد عمِ شرط ،جهٍور الهستٍمكيف

أف السمعة تتهتع بشٍادة الجودة، أو إخفاء   دعاء أو اإليٍاـهف يقوـ بأي ا عمِحهؿ هسؤولية و 
شدد ، كها 3 ىة لدى الهىتج عف أي شخص يريد شراءٌا دوف سبب هشروعأية هادة أو سمعة هخزو 

، أو شرع في أف يخدع الهتعاقد بحقيقة الهىتجات  خداع كؿ هػف يحػاوؿهسؤولية ل الهشرع و رتب
رية، تحتويً هف عىاصر خطرة، وبوجً عاـ العىاصر الداخمة  أو هػا أو طبيعتٍا أو صفاتٍا الجٌو

ا أو هقاسٍا أو وزىٍا أو طاقتٍا، أو بىوع الهىتجات أو  الهىتجػات أو، أو بعػدد  في تركيبٍػا هقداٌر
ا في األحػواؿ    ، كها 4التي تعتبر فيٍا بهوجب اإلتفاؽ سببًا أساسيًا في التعاقدأصمٍا أو هصدٌر

هها تستعهؿ في الغش هع و يعرض لمبيع أية هواد أو سمع أ عاقب القاىوف كؿ هف يصىع أو يبيعو 
يحرض عمِ إستعهالٍا بواسطة ىشرات أو هطبوعات أو هعمقات أو إعالىات  ، و هػفعمهً بذلؾ

 .5 أو تعميهات أخرى

إلزاـ الهزود  بحهاية الهستٍمؾ هف خػالؿقد أولِ أٌهية و عىاية أف الهشرع الفمسطيىي  هها سبؽ
اؾ يكوف ٌى بإعالهً وتبصيري بهعموهات واضحة عف الهىتج أو الخدهة الهعروضة، بحيػث ال

                                                 
1
ِِّّٓعٍحّاألؼىاَّاٌؼذ١ٌح.164ّٔضّاٌّادجّّ
2
ِٕشووووووووٛسجّػثووووووووشّشووووووووثىحّاإلٔرشٔوووووووودّّاٌشووووووووشلاٚٞفووووووووّٟاٌؼمووووووووٛدّاٌرعاس٠ووووووووحّاٌذ١ٌٚووووووووحٌٍّووووووووذورٛسِّؽّووووووووٛدّعوووووووو١ّشّدساعووووووووحّّ

http://www.abegs.org/sites/Research/DocLib1/%D8%AA%ّّٓ5:00ّّاٌغاػح2/10/2017ّّ,ّاالش١ٕ
3
ّ,ِّشظغّعاتكّ.2005ٌّغٕح21ّّاٌفٍغط١ّٕٟسلُّّلأّْٛؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّ
4
 2005ٌغٕح21ِّّّٓلأّْٛؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّاٌفٍغط١ّٕٟسلُّ,2ّ,7ّ,8ّّٔظٛصّاٌّٛادّّ
5
 2005ٌغٕح21ِّّّٓلأّْٛؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّاٌفٍغط١ّٕٟسل27ّ,28ّ,29ّ,30ّ,31ُّّٔظٛصّاٌّٛادّّ

http://www.abegs.org/sites/Research/DocLib1/%D8%AA%25
http://www.abegs.org/sites/Research/DocLib1/%D8%AA%25
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التسويؽ  خداع أو تغرير، كها ألـز الهشرع الفمسطيىي الهزود بأف يهتىػع عػف اإلعػالف أو
 .  لمهىتجات والخدهات التي تمحؽ ضررًا بصحة اإلىساف

 

 

  .أن ال يكون اإلعالن كاذبا أو مضمال: الفرع الثاني

 

بياىات تضمؿ  تتطمب حهاية الهستٍمؾ في هواجٍة اإلعالىات وضوح اإلعالف ، وأال يتضهف
 ، أي أال يكوف هضماًل لً. واشتراط الوضوح في اإلعالف يعىي أف الهستٍمؾ بٍدؼ غشً وخداعً

دراؾ هستىيريف يكوف ال لبس فيً، ويسهح لمهستٍمؾ إعطاء الهوافقة عمِ التعاقد عف وعي و  ا 
 .1لمسمعة الهعروضة 

ات تضمؿ الهستٍمؾ وتٍدؼ إلِ الهتضهف بياىالهضمؿ أي  أوالكاذب أّها فيها يتعمؽ باإلعالف 
لتشريعات الهقارىة استخداـ أي وسيمة هف شأىٍا أف تؤثر ا فقد حظرت هختمؼ  و تضميمً وخداعً

رية في  عمِ إرادة الهستٍمؾ بشكؿ يؤدي إلِ تكويف هعموهات هغموطة بعىاصر وأوصاؼ جٌو
ذا ها أكدتً الهادة ) السمعة أو الخدهة الهقدهة الفمسطيىي،  ية الهستٍمؾهف قاىوف حها(  15، ٌو

حيث ىصت عمِ أىً "عمِ كؿ هف يقوـ بالترويج واإلعالف لمهىتجات أف يراعي توافؽ ها يعمف 
، ويجب أال يىطوي ذلؾ اإلعالف عمِ خداع أو  هواصفات الهىتجات الهعمف عىٍا وواقع ،عىً

وجوب التزاهً بإعالف بالهٍىي والهزود البائع و الهشرع الفمسطيىي  ألـزوبٍذا  ، تضميؿ لمهستٍمؾ"
 الهستٍمؾ أو تضميمً ف اإلعالف التجاري أي هعموهات أو بياىات هف شأىٍا خداعتضهي واضح وال

ىها رتب الهشرع الفمسطيىي ، أي هف الهٍىي أو  اإلخالؿ عىدي ولـ يقؼ األهر عىد ٌذا الحد وا 
ىوات، أو بغراهة ال تتجاوز لهدة ال تزيد عف ثالث س بٍذا االلتزاـ عقوبة السجف الهزود أو الهىتج

وذلؾ حسب  العقوبتيف، أو بكمتا ثالثة اآلؼ ديىار أردىي أو ها يعادلٍا بالعهمة الهتداولة قاىوىًا،
 .2هف قاىوف حهاية الهستٍمؾ الفمسطيىي(  28ىص الهادة )

                                                 
1
اؼّووذّ,ّخاٌووذّظّووايّ,ّاالٌرووضاَّ.66ّّّٚ,ّصّّ 2000,األسدّْ,ٌٍٕشووشّّداسّاٌفوواسٚقّ,و١ووفّذعووشِّٞفاٚػوواخّٔاظؽووحّّ,اٌؼواِشّٞ,ّخاٌووذّّ

 .76ّ,ّص٤٠٠٢ّّ,تاإلػالَّلثًّاٌرؼالذّ,ّداسّإٌٙؼحّاٌؼشت١حّ,ّاٌما٘شجّ
2
ٌمذّاشرشؽّاٌّششعّاٌفٍغط١ّٕٟفّٟلأّْٛؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّػشٚسجّؼظٛيّاٌّغرٍٙهّػٍّٝاٌّؼٍِٛاخّاٌظؽ١ؽحّػّٓإٌّرعواخّاٌرو٠ّٟش٠وذّّ

(ِّٓٔفظّاٌمأّْٛػٍّٝػشٚسجّئػالّْاٌغؼشّتاٌؼٍّوحّاٌّرذاٌٚوحّػٍوّٝٚؼوذجّاٌث١وغّاٌّؼشٚػوح17ّّعرخذاِٙاّ,ّٚلذّأوذخّاٌّادجّ)ششائٙاّأّٚا
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ٌذا عيب هف عيوب الرضا يصفً القاىوف  أفولكف ها ٌي هعايير التضميؿ و الخداع ؟ ىعمـ 
 ليس فها ٌو التدليس ؟بالتد

في غمط يدفعً الِ  آخر إليقاعاستعهاؿ شخص طرقا احتيالية  بأىً يعرؼ الفقً الفرىسي التدليس
يستعهؿ احد الهتعاقديف طرقا احتيالية  وهىاورات خادعً تؤدي الِ  أفالتعاقد ويكوف ذلؾ في 

 . في الغمط إيقاعًالعاقد و  إيقاع

ظٍاري عمِ خالؼ  دي الِ كتهاف عيوب الشيكؿ عهؿ يؤ  اإلسالهيويعرفً الفقً  خفائٍا وا  ء وا 
 الهتعاقد عمِ التعاقد . أقدـولوالي لها   الواقع

، تتيح لً في حاؿ  التي تػؤدي بالهسػتٍمؾ إلػِ التعاقػد االحتياليةالطرؽ  استعهاؿف هها سبؽ فا
ة في القواعد العاهة الحهاية الهدىية الهقرر  إصابتً بضرر جراء اإلعالف الهضمؿ أف يستفيد هػف
 فسخ العقد لهستٍمؾ بوصفً هتعاقدًا هطالبًا با حيث تتهثؿ ٌذي الحهاية بدعوى التدليس التي يرفعٍػا

يجوز لمهستٍمؾ أف يرفع دعوى تىفيذ  العقد وفقًا لقواعد الهسؤولية التعاقدية أو التقصيرية، كها
أغمب اف خصائص الشيء الهعمف عىً، و  ذاتاإللتزاـ التعاقدي هطالبًا الهعمف بتسميهً هبيعػًا هػف 

شرط إلِ هىع التضميؿ والخداع في اإلعالف، ك تٌدف وسائؿ وقائيػة أقرت التشريعات الحديثة
صحيحة عف الهىتجات التي يشتريٍا، وتجريـ اإلعالف  حصوؿ الهستٍمؾ عمػِ هعموهػات

 .1 لمهستٍمؾ الهضمؿ، ساعد في توفير حهاية وقائيػة

                                                                                                                                              
ِثاشوش.ّٚووزٌهّفوشعّاٌّشوشعّاٌّظوشّٞػٍوّٝووًِّوٛسدِّٚؼٍوّٓئِوذادّاٌّغورٍٙهّتاٌّؼٍِٛواخّاٌظوؽ١ؽحّػوّٓخظوائضّ ٌٍّغورٍٙهّتشوىً

فووّٟاٌّووادجّاٌشاتؼووحِّٕووٗ,ّٚاٌمووأّْٛاٌرٛٔغووّٟاٌّرؼٍووك2004ّّاٌّغوورٍٙهّاٌٍثٕووأٌّٟغووٕحّ ؼّا٠ووحٚؽث١ؼووحّإٌّوورطِّؽووًّاٌرؼالووذ,ّٚوووزٌهّلووأّْٛ

ّ.(25ِّٕٗٚرٌهّفّٟاٌفظ2000ًّّغٕح83ٌّّتاٌّثادالخّٚاٌرعاسجّاإلٌىرش١ٔٚحّسلُّ)
1
ػوّٓئتوشا١ُ٘,ّ 3ّ.ٔموـال14ًّّ.ص1991ّّفرؽٟ,ّؼغ١ٓ:ّؼذٚدِّششٚػ١حّاإلػالٔاخّاٌرعاس٠حٌّؽّا٠حّاٌّرعوشّٚاٌّغورٍٙه.ّتوذّْٚٔاشوش.ّصّّ

 81خاٌذِّّذٚغ:ّؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّفّٟاٌّؼاِالخّاإلٌىرش١ٔٚح.ِّشظغّعاتك.ّصّ
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 .و التبصير اإلعالمفي  المستيمكحق  :يالمبحث الثان
الهزود اإلدالء  أوالهستٍمؾ بإبراـ أي عقد ٌىاؾ ثهة هعموهات يجب عمِ هقدـ الخدهة  قياـقبؿ 

ذا ها يطمؽ عميً االلتزاـ بالتبصير السابؽ عمِ إجراء الهعاهمة ذ 1 بٍا لمهستٍمؾ ٌو الهعموهات  يٌو
يمتـز التاجر لذلؾ   تتعمؽ بالهىتج أو الخدهة تتعمؽ بشخصية الهزود هف جٍة، وهف جٍة أخرى

الهستٍمؾ بشراء سمعة بتهكيىً هف االطالع عمِ جهيع البياىات التي تخص السمعة   بفي حاؿ رغ
فٍو همـز بتهكيف الهستٍمؾ بجهيع البياىات التي تخص السعمة وذلؾ إلتهاـ العقد  فيجب أف يكوف 

يع البياىات اإللزاهية الخاصة بالتعاقد هع العرض العرض هقدـ بوضوح ودقة وال بد هف ظٍور جه
الهقدـ وقد أكد قاىوف حهاية الهستٍمؾ الفمسطيىي وقاىوف حهاية الهستٍمؾ الفرىسي باإلضافة الِ 

  هع توضيح البياىات الخاصة بالسعة أو الخدهةضرورة تحديد شخصية الهزود  ة وروبياأل الموائح
 فهف ٌو الهزود ؟ 

 .عن المزود اإلعالمالمستيمك في  حق: األولالمطمب 
كاف ٌذا   إذامهستٍمؾ  خاصة ل أو الهزود أهر يضفي االطهئىاف تحديد شخصية الهٍىي  إف

سهعً هحمية و دولية تجعؿ هف وشركات  ألشخاصتجارية  أسهاءاالسـ هحؿ اعتبار فتوجد 
 بد هف تحديد اسـ الهستٍمؾ يثؽ في هعاهالتٍا وهحتوى الهعاهالت الوقعة عمِ تعاهمٍا لذا ال

    رقـ ٌاتفً  أوالهٍىي  أوالشخص  أولمشركة االجتهاعي وبصفة دائهة هع الهقر الهٍىي بدقة 
و تحديد شخصية  باإلعالـالهقصود بااللتزاـ  سىدرسوبريدي االلكتروىي ورقـ تعريؼ الهؤسسة لذا 

 .الهزود

 .باإلعالمالمقصود بااللتزام : األولالفرع 

ضد هخاطر الهىتج  هأهفالهىتج بوضع الهستٍمؾ في  أو: التزاـ الهزود بأىً الـباإلعيعرؼ الحؽ 
     الهخاطريقوـ الهزود أو الهىتج ببياف جهيع  أفو ٌو  خدهة أوسمعة  أكاىتالهسمـ لً  سواء 

 . 2 بالسمعة أو الخدهة او الهىتج الهقدـ لً  التي تكوف هرتبطةوالهضار 

                                                 
1

فوّٟذىو٠ّٛٓ ٠1مظذّتؼٍُّاٌثائغ١ٌّظّفموؾّاٌؼٍوُّتاٌث١أواخّٚاٌّؼٍِٛواخٌٍّّٕورطِّؽوًّاٌرؼالوذ,ّٚئّٔواّاٌؼٍوُّتأ١ّ٘رٙواّٚتوذٚس٘اّاٌّوإششّٚاٌفؼوايّ 

.أتو252ّّٛأٔٛاع.ِّشظغّعواتك.ّصّ إلٌرضاَّلثًّاٌرؼالذّٞتاإلدالءّتاٌث١أاخّاٌّرؼٍمحّتاٌؼمـذسػاءّاٌّغرٍٙه.ّاٌّٙذٞ,ّٔض٠ِّٗؽّذّاٌظادق:ّا

ِّٚٛعوٝ,ِّظوطفّٝأتوِّٕٛوذٚس:ّدٚسّاٌؼٍوُّ. 572 ػشاتٟ,ّغاصٞ:ّاإلٌرضاَّتاإلػالَّلثوًّاٌرؼالوذّػثوشّشوثىحّاإلٔرشٔود,ِّشظوغّعوـاتك,ّص

 100.ص2000ّاٌؼشت١ح.ّ ش:ّداسّإٌٙؼحتاٌث١أاخّػٕذّذى٠ّٛٓاٌؼاللحّاٌؼمذ٠ح.ّاٌطثؼحّاألٌٚٝ.ِّظ
2
ّ.81ّ,ّص2003ّػّشاْ,ِّؽّذّ,ّؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّأشٕاءّذى٠ّٛٓاٌؼمذّ,اٌذاسّاٌعاِؼ١حّ,ِّظشّ,ّدّْٚؽثؼحّ,ّّ
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ضروري لسالهة العقود  باإلعالـ االلتزاـ أفأي  ،ا لً في سالهة العقودتبرير يجد وااللتزاـ باإلعالـ 
في العمـ  ىظرا لوضح التفوؽ الذي يحظِ بً احد  فعاقديتبيف اله 1في ظؿ التوازف العقدي 

الِ  إزاء الطرؼ اآلخر هها يعرض الطرؼ الضعيؼ  بهعرفتً بهزايا وعيوب الهىتج الهتعاقديف
 ويتهيز التفاوت  يعرؼ عف الهىتج إال ها أراد الهزود إعالهً بًألىً ال تعسؼ الطرؼ اآلخر 

الذي يهكىً هف استعهاؿ وسائؿ التحايؿ  األهروتفاصيمً ، بكافة ظروؼ العقد عمـ احدٌهاب
، هختمفةوالدعاية الهبالغ فيٍا والتي تشكؿ ضغطا كبيرا عمِ الهستٍمؾ يدفعً لشراء سمع وهىتجات 

 أبعادكبيرة ويجد ىفسً في الىٍاية همتزها بااللتزاهات ال يعمـ و التعاقد عمِ خدهات بسرعة 
   .2الحقيقة

بحيث يكوف كؿ طرؼ في  ،توجب حسف الىية واالستقاهة في التعاهؿ في القاىوف فالهبادئ العاهة
العقد عمِ بيىة تاهة بها التـز وبها وعد بً  وأف ها وعد بً هطابؽ لها يىتظري هف هىفعة  تؤدي 

الكتهاف تعزيزا إذا كاف قد حصؿ بغية إيقاع الطرؼ اآلخر فيً  وجعمً يتعاقد فالتعزيز  الِ اعتبار
ٌو أف يخدع احد العاقديف اآلخر بوسائؿ احتيالية قوليً أو فعمية تحهمً عمِ الرضا بها لـ يكف 

ا   .3ليرضِ بً بغيٌر

ٌو الواجب بعدـ  ،االهستٍمؾ عمِ هستوى القاىوف الهدىي شكال سمبي بإعالـوقد اتخذ االلتزاـ 
( هف القاىوف الهدىي الفرىسي 126,127) العقد بسببً وفقا لمهادتيف إبطاؿالخداع الذي يهكف 

ٌذي الحالة ال توفر حهاية حقيقية لمهستٍمؾ الف بطالف العقد  أفالقضاء ٌىالؾ وجد  أفغير 
ا زاؿ في طور يكوف العقد هف العقود الٍاهة  وعقد االستٍالؾ ٌو عقد ه أفلمتدليس يفترض 

 .4لمهستٍمؾ في ٌذي العقود الحهايةالتكويف لذلؾ فاف فىية وسائؿ القاىوف الهدىي ال تضفي 

الذي ال يكفي التزاـ الهزود باالهتىاع عف و  بالىسبة لمهتعاقد الضعيؼ اإلعالـب االلتزاـ أٌهيةتبرز و 
الهستٍمؾ بالهعموهات بتزويد  الهزوديضاؼ الِ ذلؾ التزاـ ٌذا  أفخداعً لحهايتً بؿ ال بد 

وتبصير  قبؿ التعاقد يٍدؼ الِ تىوير باإلعالـية والالزهة لتكويف رضائً البات  فااللتزاـ ر الضرو 
 الهستٍمؾ.

                                                 
1
عورغاليّّ٘ٛػثاسجّػٌّٓثٕحّأعاع١حّفّٟتٕاءّاٌؼذاٌحّاٌرؼالذ٠حّٚذٙز٠ةّاإلسادجّؼرّٝذغرم١ُّتٛظ١فرٙاّٚالّذىّْٛأداج١ّّٕ٘وحّئاٌرٛاصّْاٌؼمذّٞ:ّّ

ِّٚٓشُّؼّا٠وحّاٌطوشفّاٌؼوؼ١فّفوّٟاٌؼموذ.ٌّىوّٓفؤّٟفوظّاٌٛلودّال٠ّّىوٌٍّٓروٛاصّْاٌؼموذّٞوم١وذّػٍوّٝاإلسادجّأ٠ّْىوّْٛػائمواّأِواَّاٌؽش٠وحّ

اٌرؼالذ٠ح٠ّّٕغّاإلسادجِّّٓاالٔطالقّٚإٌشاؽّٚاإلتذاعّؽاٌّاّوأودّذؼّوًّفوّٟوٕوفّإٌظواَّاٌؼواَّٚفوّٟئؽواسّاؼروشاَّاٌؼذاٌوحّوّؼطوّٝأعاعوّٟ

ّدّ.ػ١ٍّٗاٌؼمٛذشذىضّ
2
ّ.98ّ.ص2006ّّ,ِّّشظغّعاتكئتشا١ُّ٘,ّخاٌذِّّذٚغّ,ّئتشاَّاٌؼمذّاالٌىرشّٟٚٔ,ّدساعحِّماسٔحّ,ّداسّاٌفىشّاٌؼشتّٟ,ّّ
3
65ّ.ص2006ّ,ِّّشظغّعاتكئتشا١ُّ٘,ّخاٌذِّّذٚغّ,ّئتشاَّاٌؼمذّاالٌىرشّٟٚٔ,ّدساعحِّماسٔحّ,ّداسّاٌفىشّاٌؼشتّٟ,ّّ
4
81ّاٌّغرٍٙهّئشٕاءّذى٠ّٛٓاٌؼمذّ,اٌذاسّاٌعاِؼ١حّ,ِّشظغّعاتكّ,ّصّّػّشاّْاٌغ١ذّ,ِّؽّذ,ّؼّا٠حّ
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إضافة الِ ذلؾ فاف الهشرع الفرىسي وفي هتف القاىوف الجديد لحهاية الهستٍمؾ اوجب ىص في 
لتعريفة إجباريا إضافة الِ ىص الهادة الهادة الخاهسة هىً عمِ يجب اف يكوف اإلعالـ بالسعر وا

 . 1السادسة هف ذات القاىوف الهتضهف تحديد هضهوف السمع و شكمٍا بشكؿ تىظيهي 

 .تحديد شخصية المزود أو الميني: الفرع الثاني

فيتػوفر  ألف يكوف عمِ بيىة هف أهػري،ضروري ذلؾ  أهرمهستٍمؾ بياف شخصية الهزود ل أف
الهسػتٍمؾ القػاىوىي،  ، باإلضافة إلِ أٌهية ذلؾ في تحديػد هركػزفي التعاقد األهاف عىصػر

 2 ووضوح إلتزاهاتً وهدى إهكاىية تىفيذٌا

هوضوع  4هػايو/  20ٌذا وقد تىاوؿ قاىوف اإلستٍالؾ الفرىسي والتوجيً األوروبي الصادر فػي 
ثػالث حاالت شخصية الهزود، بحيث قررا تحديد ٌذي الشخصية هف خالؿ التهييػز بػيف تحديد 

ي حالة وجود الهوقع في شػبكة اإلىترىػت فػي فرىسا، والحالة  لهكاف الهوقع عبر شبكة اإلىترىت: ٌو
الثاىية خاصة بهواقع الدوؿ األعضاء في اإلتحاد األوروبي، والحالة الثالثة بشأف الهواقع 

 .3أي خارج أوروبا  في البالد األجىبية االلكتروىية الواقعة 

" عمػِ الهػزود أف يبػيف  بوضوح 21في الهادة  4قاىوف حهاية الهستٍمؾ الفمسطيىيوقد جاء في 
أسهً الحقيقي وعالهتً التجارية الهسجمة عمِ السمع الهطروحة لمتداوؿ في األسػواؽ، وكافة 

 وعىواىًالتاجر ال تتعمؽ فقط بإسـ التػاجر الهعموهات الهطموبة في بطاقة البياف " فتحديد شخصية 
، وضرورة وضوحٍا بحيث ال تتشابً هع عالهات تجارية أخرى، وبالتالي 5العالهة التجاريةبؿ ب ،
 ع الغش هف قبؿ الهورد أو الهزود .يق

                                                 
1
ّ.58ّاٌم١غّٟلاعُّ,ّػاِشّ,ّاٌؽّا٠حّاٌما١ٔٛٔحٌٍّّغرٍٙهّ,ِّشظغّعاتكّ,ّصّ
2
148ّص2006ّّّ,ّداسّاٌفىشّاٌعاِؼّٟ,ّاعىٕذس٠حِٕظٛس,ِّؽّذّؼغ١ٓ:ّأؼىاَّاٌث١غّاٌرم١ٍذ٠حّٚاالٌىرش١ٔٚحّٚاٌذ١ٌٚحّٚؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّ,ّّ

ّ.ّ
3
ف١ّا٠ّرؼٍكّتاٌّٛالغّاٌخاطحّفّٟفشٔغا٠ّعةّأّْذرؼّّٓإٌّشأجّٚأسلاَّاٌٙٛاذفّاٌخاطحّتٙاّٚػٕٛاّْاٌششوحِّٚمش٘اّاالظرّاػّٟٚعوعٍٙاّّ

اٌرعاسّٞٚاٌفٛاذ١شّاٌخاطوحّتٙواّٚاألعوؼاسّٚاٌٛشوائكّاإلػال١ٔوحّ,ّٚأّْذىوّْٛظ١ّوغِّشاعوالذٙاِّٛلؼوحّتاعوّٙاّ,ّأِواّفوِّٟٛالوغّئؼوذّٜاٌوذٚيّ

اٌرضاِاًِّشذداًّ,ّؼ١وس٠ّموغّػٍوّٝػواذكّاٌّوٛسدّتواػالَّاٌّغورٍٙهّفو1997ِّّٟا٠ّٛأ٠اسّ 20 فمذّلشسّاٌرٛظ١ّٗاألٚسٚتّٟاٌظادسّفّٟاألػؼاء

اٌؼٕٛاّْاٌعغشافٌٍّّٟإعغحّاٌر٠ّّٟىوٌٍّّٓغورٍٙهّأ٠ّْؽظوًِّٕٙواّ اٌٛلدّإٌّاعةّتاٌث١أاخّاٌخاطحّتشخظ١حّاٌّٛسدّٚػٕٛأّٗٚوزٌهّت١اْ

اٌشظوٛعّئٌوّٝاٌموٛا١ّٔٓاٌٛؽ١ٕوحٌّرٍوهّّاٌرٛظ١ّٗاألٚسٚتّٟف١ّا٠ّخضّاٌّٛالغّاٌّٛظوٛدجّفوّٟدٌٚوحّأظٕث١وحّئٌوّٝػوشٚسجّػٍّٝؽٍثاذٗ,ّٚلذّأشاس

ّعاتك.ّ.ٚد.خٍفٟ,ّػثذّاٌشؼّٓ,ِّشظغ107ّ,خاٌذِّّذٚغ,ِّشظغّعاتك,ّصئتشا١ُ٘اٌذٚي؛ٌّرفادِّٞشىٍحّذٕاصعّاٌمٛا١ّٔٓ,ٌٍّّض٠ذّساظغّد.
4
2003ّخّٚاٌرعاسجّاإلٌىرشّٟٚٔاٌفٍغط١ٌّٕٟغٕحِِّّٓششٚعّلأّْٛاٌّثادال50ّاٌّادجّّ
5
ذٍهّاٌثؼوائغّ 3أّٚواّْفّٟا١ٌٕحّئعرؼّاٌٙاّػٍّٝأ٠حّتؼائغّأّٚف١ّاّذؼٍكّتٙاّاٌذالٌحّػٍّٝأّّْاعرؼٍّد٠مظذّتاٌؼالِحّاٌرعاس٠حّ"ّأ٠حّػالِحّّ

اٌّوادجّاٌصا١ٔووحِّوّٓلووأّْٛ اِّواّظووـاءّفوـٟأّٚػشػووٙاٌٍّث١وغّ",ّٚ٘ووزّاالذعواسذخوضّطواؼةّاٌؼالِووحّتؽىوُّطووٕؼٙاّأّٚئٔراظٙواّأّٚاٌشووٙادجّأّٚ

(1/6ّ/1952ّترواس٠خ1110ِّّـّٓاٌؼـذدّاٌعش٠ـذجّاٌشع١ّحّسل243ُّّإٌّشٛسّفّٟاٌظفؽح1952ٌّّغٕح33ّّاٌؼالِاخّاٌرعاس٠حّاألسدّٟٔسلُّ

ٌو٠ُّؽظوش1999ّّحٌّؼواَِّؼوذيٌّٕظواَّاٌؼالِواخّاٌرعاس٠و اٌّؼوذيّتّٛظوةّٔظوا1952َٚذعةّاإلشاسجّئٌّٝأّْلأّْٛاٌؼالِاخّاٌرعاس٠حٌّغٕحّ

3442ّإٌّشوٛسّػٍوّٝاٌظوفؽح2000ٌّّغوٕح37ّّاٌؼالِحّاٌرعاس٠حّفمؾّفّٟاٌغٍؼحّتًّأػافّاٌخذِوحّأ٠ؼواً,ّووزٌهّٕ٘وانّػوذ٠ًّآخوشّٚسلّوّٗ

ِو2ّّٓئالّأّْ٘وزاّاٌرؼوذ٠ًٌّو٠ُّؼوشفّاٌؼالِوحّاٌرعاس٠وح(.ّأٔظوشّأ٠ؼواًّاٌّوادجّ 31/8/2000 تروـاس٠خ4453ِّـّٓػـذدّاٌعش٠ـذجّاٌشعـ١ّحّسلـُّ

لوا2ّّْٛٔ,ٚاٌّوادج21ّّ/1ّّ/1938ّّإٌّشٛسّفّٟظش٠ذجّاٌٛلائغّاٌفٍغط١ٕ١حّتراس٠خ1938ٌّّغٕح35ّّسلُّ لأّْٛاٌؼالِاخّاٌرعاس٠حّاٌفٍغط١ٕٟ
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الهشرع الفمسطيىي هقدـ الخدهة بتقديـ الرخصة التي تبيف أٌميتً في تقديـ الخدهة الهراد  ألـزكها و 
حدد شخصيتً بوضوح كاسهً الحقيقي وعالهتً التعاقد بشأىٍا، وكذلؾ بياف كافة الهعموهات التي ت

 التجارية الهسجمة عمِ السمع الهطروحة في األسواؽ .

 وبالتالي يقع الغش هف قبؿ الهورد أو الهزود قرارات لهحكهة التهييز األردىية جاء في ٌذا و قد
ابً والذي يىص عمِ أف "الهقصود هف هىع تسجيؿ عالهة تجارية تش 1996/ 85هىٍا القرار رقـ 

 وعميػً ، عالهة أخرى تخص شخصا آخر ٌو حهاية الجهٍور الهستٍمؾ لتمؾ البضاعة أو الهادة
 ، فإف إستعهالٍا هحصور بػيف الطبيػب ولها كاف تسجيؿ عالهة تتعمؽ بدواء لإلستعهاؿ البشري

ها أصحاب اإلختصاص وكؿ هىٍها   في حدود هٍىتً فال هجاؿ لمقوؿ بػأف هسئوؿوالصيدلي ٌو
يػؤدي إلػِ غػش الهستٍمؾ  RULID والعالهػة RUXID بً عمِ فرض وجودي بيف العالهةأي تشا
 .1لمدواء

 كذلؾ ىص قاىوف حهاية الهستٍمؾ الفمسطيىي عمِ ضرورة أف يضع التاجر عمِ جهيػع
 ، سواء الورقية أو اإللكتروىية، البياىات والهعموهات التي هف الهراسالت والهستىدات والهحررات

، وبياىات قيدي في السجؿ التجاري، وعالهتً التجارية إف وجدت حيػث جاء  يد شخصيتًشأىٍا تحد
الهراسالت  هف القاىوف الهذكور" عمِ الهورد أف يضػع التػاجر عمػِ جهيػع 21في ىص الهادة 

بها في ذلؾ  –والهستىدات والهحررات التي تصدر عىً في تعاهمً أو تعاقدي هع الهستٍمؾ 
وخاصػة بياىات  شخصيتً، البياىات التي هف شػأىٍا تحديػد –ىدات اإللكتروىية الهحررات والهست

 .2قيدي في السجؿ الخاص بىشاطً وعالهتً التجارية إف وجدت

 

 

                                                                                                                                              
لووـا1ّّْٛٔ,ٚاٌّووادج17ّ/4ّّ/2001ّّتروواس٠خّفوو2001ِّّٟووّٓاٌعش٠ووذّاٌشعوو١ّحٌّغووٕح36ّّاٌرٛٔغووّٟإٌّشووٛسّفووّٟاٌؼووذدّ اٌؼالِوواخّاٌرعاس٠ووـح

 لوأّْٛاٌؼالِوـاخ2ّ,ٚاٌّوادج25ّ/3ّ/1991ّّإٌّشوٛسّفوّٟاٌعش٠وذّاٌشعو١ّحّترواس٠خ1991ّّ)ٌغوٕح10ّّرعاس٠وحّاٌثؽش٠ٕوّٟسلوُّ)اٌؼالِـاخّاٌ

.ٌٍّض٠وذّأٔظوش:ّاٌشوـشلاٚٞ,ِّؽّوـذّعو١ّش:ّاٌموا1992ّّْٛٔإٌّشٛسّفّٟاٌعش٠ذجّاٌغو١ّحّفوّٟػوا1992َّّ)ٌغٕح37ّّاٌرعاس٠حّاإلِاساذّٟسلُّ)

:ّاٌؼالِووحّذػثووذّاٌؽ١ّووأؼّووذّ .ِثوواسن,ِّؽّووـٛد529ّ.ص1982ّاألٌٚووٝ.ّت١ووشٚخ:ّداسّإٌٙؼووحّاٌؼشت١ووح.ّّاٌرعوواسٞ.ّاٌعووضءّاألٚي.ّاٌطثؼووح

.ص2006ّّظاِؼحّإٌعاغّاٌٛؽ١ٕوح.ّفٍغوط١ٓ.ّ) .اٌرعاس٠حّٚؽشقّؼّا٠رٙاّٚفكّاٌمٛا١ّٔٓإٌافزجّفّٟفٍغط١ٓ.ّ)سعاٌحِّاظغر١شّغ١ـشِّٕشـٛسج

ّ.ِٚاّتؼذ٘ا38ّ
1
22:20ّّhttp: // qanoun.com/law/courts/details.aspّاٌغاػح17/1/20171ّّاٌخ١ّظّّ
2
ّ.2005ٌّّغٕح21ّّسلُّّ,ّلأّْٛؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّاٌفٍغط21ّٟٕ١ٔضّاٌّادجّّ



33 

 

 .السعمة أووصف المنتج  : المطمب الثاني
ٌو تىوير إرادة الهستٍمؾ  الهزود هف وصؼ الهىتج أو السمعة أوالهىتج  التزاـف الٍدؼ هف تقرير أ

إبراهً، إلشباع حاجاتً  رادالعقد اله هالئهة قبؿ إبراـ العقد؛ كي يكوف عمِ بيىة وعمـ عف هدى
فٍي أيضًا يجب أف  ، وبالتالي فإىً إضافة إلِ كوف الهعموهات صادقة وكافية ،1 التي يرهي إليٍا

رية، أي أف تكوف شاهمة لكؿ ها هف شأىً أف يؤثر في قرار الهستٍمؾ  حوؿ تكوف ذات طبيعة جٌو
الدخوؿ في العقد، وبالتالي فإىً يقع عمِ عاتؽ الهزود أو الهٍىي ليس تقديـ البياىات والهعموهات 

ىها يمتـز بإعالـ  لهستٍمؾ بكؿ بياف يٍهً هعرفتً ويؤدي في حاؿ عمهً بً إلِ أف يغير افقط، وا 
يقا لهبدأ حسف الىية رأيً في التعاقد، و تقديـ الهعموهات والبياىات كافة بكؿ شفافية وأهاىً، تطب

بٍذا اإللتزاـ بتقديهً هعموهات أو بياىات غير صحيحة  وعىد إخاللً الذي يسود العقود كافة،
دفعت الهستٍمؾ إلِ التعاقد، يترتب عمِ ذلؾ جعؿ إرادة الهستٍمؾ هعيبة وعىدٌا يكوف هف حقً 

 .2 يسالهطالبة بفسخ العقد أو الهطالبة بإبطالً؛ ىتيجة وقوعً في غمط أو تدل

 .لسمعةعن ا األساسيةالبيانات  إعطاء :األولالفرع 

ويىصب هحؿ التزاـ الهٍىي باإلعالـ قبؿ التعاقد بتقديـ هعموهات وبياىات حوؿ هضهوف 
عمِ إلزاـ ، وعهمت هختمؼ التشريعات الهقارىة  وتفصيالت العقد الهراد إبراهً هع الهستٍمؾ
أو الخدهة الهعروضة بوضوح تاـ  ية عف السمعةالهٍىي أو الهزود بتقديـ الهعموهات األساس

ٌي طبيعة  ها لمهستٍمؾ؛ كي يكوف عمِ دراية تاهة بها سيقدـ عميً. ولكف التساؤؿ ٌىا،
وعف طبيعة الجزاء الهترتب  الهعموهات الواجب عمِ الهزود أو الهٍىي تقديهٍا إلِ الهستٍمؾ،

 الهزود في حاؿ إخاللً بٍذا اإللتزاـ؟ أو عمِ الهٍىي

أف الٍدؼ هف تقرير ٌذا االلتزاـ ٌو تىوير إرادة الهستٍمؾ قبؿ إبراـ العقد؛ كي يكوف عمِ بيىة 
العقد الهزهع إبراهً، إلشباع حاجاتً التي يرهي إليٍا، فإىً إضافة إلِ كوف  هالئهة وعمـ عف هدى

رية، أي أف تكوف ش ، الهعموهات صادقة وكافية اهمة فٍي أيضًا يجب أف تكوف ذات طبيعة جٌو
العقد، وبالتالي فإىً يقع عمِ عاتؽ الهزود أو  لكؿ ها هف شأىً أف يؤثر في قرار الهستٍمؾ حوؿ

                                                 
1
ػّٓئتشا١ُ٘,ّ 3.ٔمـال14ًّّ.ص1991ّّفرؽٟ,ّؼغ١ٓ:ّؼذٚدِّششٚػ١حّاإلػالٔاخّاٌرعاس٠حٌّؽّا٠حّاٌّرعشّٚاٌّغرٍٙه.ّتذّْٚٔاشش.ّصّّ

 . 81فّٟاٌّؼاِالخّاإلٌىرش١ٔٚح.ِّشظغّعاتك.ّصّخاٌذِّّذٚغ:ّؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّ
2
,ّص2005ّّاسّاٌصمافحّٚإٌششّٚاٌرٛص٠غ,ّدّ,دساعحِّماسٔحّتاٌفمّٗاالعالِّّٟعٍطاْ,ّأٔٛس:ِّظادسّاإلٌرضاَّفّٟاٌمأّْٛاٌّذّٟٔاألسدٟٔ,ّ

88ّّ. 
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الهستٍمؾ بكؿ بياف يٍهً  يمتـز بإعالـ إىهإ   الهٍىي ليس تقديـ البياىات والهعموهات فقط، و
 .هعرفتً ويؤدي في حاؿ عمهً بً إلِ أف يغير رأيً في التعاقد

، تطبيقا  تقديـ الهعموهات والبياىات كافة بكؿ شفافية وأهاىًهمـز بالهٍىي  أوالتاجر  أوالهزود  إف
وعىد إخاللً بتقديـ هعموهات أو بياىات غير صحيحة  ، لهبدأ حسف الىية الذي يسود العقود كافة

هعيبة وعىدٌا  ، يترتب عمِ ذلؾ جعؿ إرادة الهستٍمؾ الهستٍمؾ إلِ التعاقد  دفعتكوف سبب في 
 .1 ؛ ىتيجة وقوعً في غمط أو تدليس قً الهطالبة بفسخ العقد أو الهطالبة بإبطالًيكوف هف ح

والتزاـ الهٍىي بتقديـ الهعموهات والبياىات ال يقؼ عىد حد تقديـ البياىات الهتعمقة باألوصاؼ 
رية لسمعة أو لخدهة ها ىها يهتد ليشهؿ إعالـ الهستٍمؾ بطريقة أو  ،القاىوىية والهادية والجٌو وا 

كيفية استخداـ السمعة، فتقديـ تمؾ الهعموهات لٍا أٌهية خاصة في ظؿ التطور التكىولوجي الذي 
العادي عاجزًا عف  أصبح يدخؿ في إىتاج السمع وتقديـ الخدهات، األهر الذي يجعؿ الهستٍمؾ

ٌذا ويجعؿ هف الهستٍمؾ غير قادر اإلحاطة بكؿ ها ٌو جديد في هجاالت التكىولوجيا الحديثة، 
، فضاًل عف أف استعهاؿ السمعة أو الخدهة هحؿ التعاقد قد ىتج بالطريقة الهثمِهمِ استخداـ الع

ذا يمـز الهٍىي بإحاطة الهستٍمؾ بهصادر تمؾ الخطورة وأبعادٌا  يىطوي عمِ خطورة ها، ٌو
   2.؛ لحهايتً هف األضرار التي قد يتعرض لٍا وطرؽ تالفيٍا

الخدهة بتقديـ الرخصة التي تبيف أٌميتً في تقديـ الخدهة  هقدـ وكذلؾ ألـز الهشرع الفمسطيىي
، وكذلؾ بياف كافة الهعموهات التي تحدد شخصيتً بوضوح كاسهً الحقيقي  الهراد التعاقد بشأىٍا

كها ألـز الهشرع الهصري في  وعالهتً التجارية الهسجمة عمِ السمع الهطروحة في األسواؽ،
تحدد  هستٍمؾ التاجر بضرورة وضع البياىات والهعموهات التيالهادة الرابعة هف قاىوف حهاية ال

شخصيتً وبياىات قيدي في السجؿ التجاري وعالهتً التجارية إف وجدت عمِ جهيع الهراسالت 
 . 3 الورقية أو اإللكتروىيةوالهحررات سواء 

                                                 
1
اٌؼمٛد.ّاٌطثؼحّاألٌٚٝ.ِّظش:ّداسّإٌٙؼحّ اٌؼمـذّأٔـٛاعاٌّٙذٞ,ّٔض٠ِّٗؽّذّاٌظادق:ّاإلٌرضاَّلثًّاٌرؼالذّٞتاإلدالءّتاٌث١أاخّاٌّرؼٍمـحّتّ

 88ص1982ّّاٌؼشت١ح.ّ
2
ّ.66ػّاّْصّ, 2005اٌؼث١ذٞ,ّػٍّٟ٘ادٞ,ّاٌؼمٛدّاٌّغّاجّاٌث١غّٚاإل٠عاس",ّداسّاٌصمافحٌٍّٕششّٚاٌرٛص٠غ,ّ
3
2008ّّ,ِّظشّ,ّداسّاٌفىشّاٌعاِؼّٟ,ٌّٚٝاٌطثؼحّاألّت١ّٓاٌفمّٗاالعالِّّٟٚاٌمأّْٛاٌّذّٟٔ,ٌّذا٠ُ,ّؼغِّٕٟؽّٛد:ّاٌؼمٛدّاإلؼرىاس٠حاّ

 .55ّ,ص
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ىص في الِ ذلؾ فاف الهشرع الفرىسي و في هتف القاىوف الجديد لحهاية الهستٍمؾ اوجب  إضافة
يجب اف يكوف اإلعالـ بالسعر و التعريفة إجباريا إضافة الِ ىص  الهادة الخاهسة هىً عمِ

  .1الهادة السادسة هف ذات القاىوف الهتضهف تحديد هضهوف السمع و شكمٍا بشكؿ تىظيهي 

 .بالمغة الوطنية لممستيمك اإلعالماشتراط  :الفرع الثاني

 أف هختمؼ التشريعات الهقارىة ىجدتقديـ الهعموهات  أها فيها يتعمؽ بالمغة الهستخدهة في
الهستٍمؾ بالمغة الوطىية، كي يكوف عمِ بيىة ودراية وهعرفة  إعالـ شترطت ضرورة أف يتـا

لذلؾ ىجد في الكثير هف الهواد الطبية وااللكتروىية   بطبيعة العقد الهراد إبراهً وهضهوىً
 .الهستوردة هعموهات بعدة لغات

ي غير هحصورة خ ولكف ٌىاؾ ي أىٍا ذات طابع دولي، ٌو صوصية تتهتع بٍا شبكة اإلىترىت، ٌو
ىها تعد سوقًا عالهيةً  ذي الخصوصية تثير هسألتيف  بدولة ها فقط، وا  هفتوحًة أهاـ الجهيع، ٌو

والخدهات هف خالؿ تمؾ  األولِ: أف ٌىاؾ العديد هف الشركات التي تعهؿ عمِ عرض السمع
، وبها أف المغة اإلىجميزية ٌي المغة الشائع استخداهٍا عالهيًا، فإىً الشبكة وبمغات هختمفة

عمِ ضرورة أف تصاحبٍا ترجهة إلِ المغة  تالتشريعات الهقارىة ىص كاف أفيستحسف لو 
الهقدهة واضحة وهفٍوهة وغير غاهضة. أها الهسألة  الوطىية ألي دولة، بحيث تصبح الهعموهة

أف العقد الذي يبرهً عقد  الهستٍمؾ في عالقاتً التعاقدية الدولية الثاىية فٍي أىً البد هف إعالـ
 ذو طابع دولي، حتِ يكوف عمِ بيىة بطبيعة العالقة التي يعد طرفًا فيٍا. وتعد ٌذي الهسألة

ضرورية لحهاية الهستٍمؾ، إذ أف القاىوف الواجب تطبيقً قد يتـ اشتراطً كبىد كبقية بىود العقد، 
 .2 الشرط؛ كي ال يتفاجأ بتطبيؽ قاىوف يختمؼ عف ىظاهً القاىوىي ً بٍذاوبالتالي يجب إحاطت

يتبيف هها تقدـ أف التزاـ الهزود أو الهٍىي بإعالـ الهستٍمؾ قبؿ التعاقد يعد هف الواجبات التي ال 
سواء التقميدي أو اإللكتروىي، هع هراعاة أف العقود االلكتروىية تفرض  غىِ عىٍا لصحة العقد،

الهعموهات الكتروىيًا بشكؿ يسهح لمهستٍمؾ بعمـ  ىي أو الهزود التزاها إضافيًا بتقديـعمِ الهٍ
 .3وذلؾ لعدـ إهكاىية قياهً بهعايىة الهبيع هعايىة هادية قبؿ التعاقد بالسمعة أو الخدهة، كاهؿ

                                                 
1
ّ.78ّ,ِّشظغّعاتكّ,ّصّو١فّذعشِّٞفاٚػاخّٔاظؽحّ,اٌؼاِشّٞ,ّخاٌذّّ
2
 77اٌؼمٛدّ,ِّشظغّعاتكّ,ص اإلٌرضاَّلثًّاٌرؼالذّٞتاإلدالءّتاٌث١أاخّاٌّرؼٍمـحّتاٌؼمـذّأٔـٛاع,ّّٔض٠ِّٗؽّذّاٌظادق ,ِّؼرضاٌّٙذّٞ
3
 .82,ص2004ّّ,اٌىرةّاٌؼ١ٍّح ٠حّاٌّغرٍٙهّفّٟاٌفمّٗاإلعالِٟ.ّاٌطثؼحّاألٌٚـٝ.ٌّثٕـاْ.ّداسؼّاّ,أؼّذ,ِّؽّذّأتّٛع١ذّ

ّ
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 :الفصل الثاني

 العقد إبرامحماية المستيمك في مرحمة  
هرحمة ابراـ العقد البد بداية هف بياف هفٍوـ االيجاب و قبؿ دراسة هوضوع حهاية الهستٍمؾ في 

ٌو العرض الهقدـ الِ جهٍور الهستٍمكيف بصفة عاهة و ليش بصفة خاصة و يكوف القبوؿ 
هعروض بشكؿ واضح و صريح ، اها القبوؿ فقد عرفتً هجمة االحكاـ العدلية "ثاىي كالـ يصرو 

ٌو التعبير عف االرادة ، فالقبوؿ ٌو 1يتـ العقد "هف احد الهتعاقديف هف اجؿ اىشاء التصرؼ و بً 
 و اقتراىً باليجاب بشكؿ واضح و صريح .

اغمب عقود لذلؾ توجب عمِ الهشرع فرض الحهاية القاىوىية لحهاية الهستٍمؾ حيث اف 
الحؽ بتعديؿ  ال يكوف لمهستٍمؾ وهساوهة  أووضة ااالستٍالؾ التي تبـر ال تتوافر فيٍا هف

ذا ها استدعي الحاجة الِالتاجر  أوالهٍىي  أوالهزود  فرضٍا عميًالشروط التي ي  فرض ٌو
العقد وذلؾ بفرض الحهاية  إبراـ أثىاءلحهاية الهستٍمؾ  القاىوىية هف خالؿ سف تشريعات الحهاية

 زائية لمهستٍمؾ )الهبحث الثاىي(.( و الحهاية الج األوؿالهدىية )الهبحث 

                                                 
1
ّ,ِّعٍحّاالؼىاَّاٌؼذ١ٌحّ.102ّّاٌّادجّّ
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 .العقد إبرامفي مرحمة لممستيمك  الحماية المدنية :األولالمبحث 
عىد دراسة الحهاية الهدىية لمهستٍمؾ في هرحمة ابراـ العقػد البػد بػديتا توضػيح هفٍػوهي االيجػاب و 
القبوؿ فيعرؼ االيجاب باىً العرض الجاـز لمتعاقد وفؽ شروط هعيىةو يجب اـ يكوف صريحا، اهػا 

كػػالـ يصػػدر هػػف احػػد العاقػػديف هػػف اجػػؿ اىشػػاء القبػوؿ فقػػد عرفتػػً هجمػػة االحكػػاـ العدليػػة باىػػً ثػػاىي 
 . 1التصرؼ و بً يتـ العقد 

 هف حيث  العقد أطراؼالهفروضة عمِ  اللتزاهاتعمِ اىصت القواعد العاهة في القاىوف الهدىي 
( هدىي أردىي عمِ أف الرضا عبارة عف ارتباط اإليجاب 90الهادة ) عرفت قد و عيوبًالرضا و 

رري القاىوف فوؽ ذلؾ هف أوضاع هعيىً الىعقاد العقد و بالهقابؿ إذا لـ بالقبوؿ هع هراعاة ها يق
ا عف العيوب التي تشوب اإلرادة  إف ذلؾ  يكف الرضا صحيحا وصادرا ههف ٌو أٌؿ لً وهىٌز

 .2 يعطي الطرؼ الذي تعيب إرادتً إف يطمب إبطاؿ العقد

ارتباط ٌو الحاؿ في كافة العقود   كهاذا يشترط في عقد االستٍالؾ وفقا لقواعد القاىوف الهدىي ٌو
   إرادتيف " إيجاب و قبوؿ " بحيث يصؿ ٌذا القبوؿ الِ عمـ الشخص الذي صدر عىً اإليجاب

هف القاىوف الهدىي األردىي وفي كافة  107-90والقبوؿ لإلحكاـ الهىصوص عميٍا في الهواد 
 . 3 الثهفاألحواؿ يجب الىعقاد عقد الهستٍمؾ اتفاؽ الطرفيف عمِ الهحؿ و 

في الواقع لقد سمؾ التجار والهىتجوف عدة طرؽ لإلعالف عف السمع التي يرغبوف في بيعٍا  فٍؿ 
ؿ ٌذا اإليجاب همزها لمتجار والهىتجيف الذيف لٍـ  ٌذي األساليب تشكؿ إيجاب هف جاىبٍـ ؟ ٌو

ا كاىت ٌىالؾ الحؽ في رفض التعاهؿ هع الهستٍمؾ التي يقابؿ إيجابٍـ بالقبوؿ ؟ وفي حالة ها إذ
شروط تعسفية ضهىٍا التاجر أو الهىتج هع اإليجاب الصادر عىً  فإلِ أي هدى يكف حهاية 

عف ٌذي التساؤالت هف خالؿ  اإلجابة سىحاوؿ  لذلؾالهستٍمؾ هف ٌذي الشروط عىد قبولً لمتعاقد 
في  فاإلذعا( وهدى توافر األوؿدراسة حؽ الهستٍمؾ في هواجٍة الشروط التعسفية )الهطمب 

 .عقود االستٍالؾ )الهطمب الثاىي(

                                                 
1
 ِِّٓعٍحّاالؼىاَّاٌؼذ١ٌح102ّّٔضّاٌّادجّّ
2
 ,ِّشظغّعاتكّ.1976ّّ,اٌمأّْٛاٌّذّٟٔاألسدٌّٟٔغٕح90ّّٔضّاٌّادجّّ

) 
3

ّ,ِّشؼغّعاتكّّ.1976ٌّغٕحّّاألسدّٟٔاٌّذّٟٔاٌمأْٛ
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 .حق المستيمك في مواجية الشروط التعسفية :األولالمطمب 
في ىطاؽ عقود  يتجمِ ذلؾ واضحا في العقود و تعد الشروط التعسفية أكثر هظاٌر عدـ التوازف

الهكىة االقتصادية التي يتهتع بٍا الهحترؼ كها تتجمِ فيٍا أوضح صور  أفاالستٍالؾ إذ 
 . عؼ الهستٍمؾ االقتصاديض

وىظرا لها يشكمً ٌذا الوضع هف خطورة عمِ وظيفة العقد االقتصادية واالجتهاعية  بوصفً وسيمة 
أو الهقارىة لمحد  وطىيةلمهبادالت وطريقة لتسيير الهعاهالت سارعت التشريعات والقواىيف سواء ال

 1 هىٍا بكافة الوسائؿ

تعاقد لمقاىوف واإلدارة وفسحت الهجاؿ أها القضاء لمتدخؿ فأقرت في سبيؿ ذلؾ حؽ رقابة شروط ال
في العالقات العقدية في ىطاؽ العهمية االستٍالكية  هرتبة في ذلؾ هجهوعة هف الجزاءات الهدىية 

 . والجىائية

      األوضاع االقتصادية إف الهبدأ العاـ في العالقات التعاقدية ٌو التراضي  إال أف هع تطور
الهراكز الهالية بيف األطراؼ  دفع احدٌـ إلهالء شروطً عمِ الطرؼ اآلخر دوف والتفاوت في 

ذا الىوع أطمؽ هف العقود أطمؽ عميٍا اصطالح عقود اإلذعاف والتي يهكف تضهيىٍا  هىاقشة ٌو
األهر الذي استدعِ التدخؿ لحهايتٍـ هف الشروط  2 أحكاها تمحؽ ضررا كبيرا بالهستٍمكيف

 هفٍـو وعىاصر الشرط التعسفي وأىواع الشروط التعسفية. بيافلذا   االتعسفية التي تتضهىٍ

 .عناصر الشرط التعسفيمفيوم و  :األولالفرع 

تعريؼ الشروط التعسفية باٌتهاـ كبير هف قبؿ الفقٍاء حيث عرفً البعض بأىً الشرط الذي  حظي
ستعهاؿ ٌذا رض عمِ غير الهٍىي أو عمِ الهستٍمؾ هف قبؿ الهٍىي ىتيجة التعسؼ في اعي

، ويرى آخروف عمِ أف الهقصود 3 األخير لسمطتً االقتصادية بغرض الحصوؿ عمِ هيزة هجحفة
بالشرط التعسفي في هفٍـو القاىوف ذلؾ الشرط الذي يىشأ بسبب التعسؼ ويسهح بوقوع ٌذا 
التعسؼ و يهكف القوؿ أف الشروط التعسفية ترد خاصة في عقود اإلذعاف أو العقود الىهطية، 

                                                 
1
اٌؼمٛد.ّاٌطثؼحّاألٌٚٝ.ِّظش:ّداسّإٌٙؼحّ اٌّٙذٞ,ّٔض٠ِّٗؽّذّاٌظادق:ّاإلٌرضاَّلثًّاٌرؼالذّٞتاإلدالءّتاٌث١أاخّاٌّرؼٍمـحّتاٌؼمـذّأٔـٛاعّ

ّ.77ّ,ص1982ّّاٌؼشت١ح.ّ
2
ٚاٌصأٟ,ِّعٍحّاٌؽمٛق,ّظاِؼحّاٌى٠ٛد,ّ اٌؼـذدّاألٚي:ّّٔارضّاٌؼمٛدّٚٚعائًِّٛاظٙحّاٌششٚؽّاٌّعؽفحّف١ٙـا,ّٓػثذّاٌشؼّاٌٍّؽُ,ّأؼّذّّ

 86,ص1992ّّ
3
اٌفىووشّ 1:ّؼّا٠ووحّاٌّغوورٍٙهّفووِّٟٛاظٙووحّاٌشووشٚؽّاٌرؼغووف١حّفووّٟػمووٛدّاإلعوورٙالن.ّاٌطثؼووحّاألٌٚووٝ.ِّظووش:ّداسّؼّووذّهللا,ِّؽّووذّؼّووذّهللاّ

 39-38ّ.ص1997ّّاٌؼشتٟ.ّ
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يتولِ إعدادٌا هسبقا هختصوف يتهتعوف بالتفوؽ اإلقتصادي والكفاءة الفىية تبدو وفقا لمقواعد لتي ا
ؽ  ، ولكىٍا في حقيقتٍا هجحفة ظالهة العاهة شروطا عادية ال تىاؿ هف سالهة الرضا ، تٌر

ف فإذا كاىت جؿ القواىيف الحالية تٍدؼ إلِ حهاية الهستٍمؾ ه .1 قؿ هف التزاهًثد وتقاعالهت
ا  الشروط التعسفية أو لمتخفيؼ هف حدتٍا فإىٍا تواجً صعوبة في تحديدٌا ورصد هختمؼ هظاٌٌر

عمِ  الفمسطيىياإلستٍالؾ  حهاية هف قاىوف 23 هادةال ذا الهسار فقد ىصت، وفي ٌ وتجمياتٍا
 يجوز لمهجمس أف يراجع هدى هعقولية وعدالة الشروط الواردة في عقود االستٍالؾ والعقودأىً " 

، وأف يوصِ إلِ الوزير أو الجٍة التي تصدر عىٍا ٌذي العقود إزالة الشروط التي ترى  الىهوذجية
أىٍا هجحفة بحؽ الهستٍمؾ أو يطمب إعادة الىظر بٍا، عمِ أف يصدر هجمس الوزراء ىظاهًا 

ا تعسفية في عقود االستٍالؾ  . 2" .يحدد هعايير لتقدير البىود التي يهكف اعتباٌر

( 23-78" هف القاىوف رقـ )35ع الفرىسي في البداية الشرط التعسفي في الهادة "عرؼ الهشر 
في العقود » الهتعمؽ بإعالـ وحهاية الهستٍمؾ لمسمع والخدهات، بأّىً: 1978 /10/1الصادر في 

، هحددة أو هىظهة ...  الهبرهة بيف هٍىييف وغير هٍىييف أو هستٍمكيف يهكف أف تكوف هحّرهة
قة بػػػ... حيىها تبدو ٌذي الشروط أّىٍا هفروضة عمِ غير الهٍىييف أو الهستٍمكيف الشروط الهتعم

ثـ أعاد  3يهىح لٍذا االخير هيزة فاحشة بواسطة تعسؼ الىفوذ االقتصادي لمطرؼ اآلخر والذي
بهوجب الهادة  1995الهشرع الفرىسي تعريؼ الشروط التعسفية في قاىوف االستٍالؾ لسىة 

في » و التي تىص عمِ أّىً: 1995 /1/2( الصادر في 96-95رقـ ) هف القاىوف 132/1
العقود الهبرهة هابيف الهحترفيف وغير الهحترفيف أو الهستٍمكيف، تكوف تعسفية الشروط التي 

ا إضرارا بغير الهحترؼ أو الهستٍمؾ، عدـ توازف ظاٌر  حقوؽ  بيفيحدث هوضوعٍا أو آثاٌر
 والتزاهات أطراؼ العقد.

                                                 
1
هّفوّٟاٌموا١١ّٔٛٔٓاٌّظوشّٞٚاٌىو٠ٛرٟ,ّ)سعواٌحّدوروٛساِّٖٕشوـٛسج(,ّظاِؼوحّػو١ّٓ:ّاٌؽّا٠وحّاٌّذ١ٔوحٌٍّّغورٍٙهللاٌّّط١شٞ,ِّغاػذّص٠وذّػثوذاّ

 .46ّ,ص2007ّّشّظ,ِّظش,ّ
2
 ,ّلأّْٛؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّاٌفٍغط١ّٕٟ,ِّشظغّعاتكّ.23ّٔضّاٌّادجّّ
3
ّ.85ّ,ِّشظغّعاتكّ,ّصّّػّشّ,ّاٌؽّا٠حّاٌؼمذ٠حٌٍّّغرٍٙهّد.اٌثالّٟ,ّػثذّ
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الهشرع الفرىسي قد أثار هسالة تعريؼ الشرط التعسفي  حيث كاف االتجاي يتهثؿ قبؿ  وبٍذا يكوف
صدور ٌذا القاىوف في ترؾ تحديد التعريؼ لمقضاء  لكف ٌذا الخيار قد استبعد ألىً "كاف يستمـز 

 .1عدة سىيف ألجؿ أف تأخذ هحكهة الىقض هوقفا إزاء كؿ شرط أو ىهوذج هف الشروط

ي صادر في ٌذا الصدد  و الذي اعتبر فيً شرطا تعسفيا  الشرط الذي هحمً ووفقا لهوسوـ تىفيذ
الهستٍمؾ الشتراطات عقدية غير هدرجً في الهحرر الذي  أوغير الهٍىي  إذعافيؤكد  أثري أو

الهستٍمؾ في  أويىقض حؽ غير الهٍىي  أويمغي  أثري أويوقعً وكذلؾ الشرط الذي هحمً 
 .  2كاىت  أياٍىي بااللتزاهات التعويض في حالة عدـ وفاء اله

شروطا هتعددة تحدد في هجهمٍا ههيزات الشرط ٌىالؾ  أفالسابقة ىجد  اتريفدراسة التعهف 
 التعسفي :

 أال يكوف خاضعا لمهفاوضة الفردية -1

  الىاشئة عف العالقة  وااللتزاهاتأف يترتب عف الشرط عدـ توازف أو تكافئ بيف الحقوؽ  -2
 .التعاقدية

 .يكوف الشرط هكتوبا بصفة هسبقة دوف أف يكوف لمهستٍمؾ أي تأثير في هحتوى العقد أف -3

 .الشروط التعسفية معايير :الفرع الثاني

حكهً يكوف الشرط  إلصداريستٍدي بً القاضي هعيارا تقميديا قواعد القاىوف الهدىي تضهىت 
و هعيار العدالة و  أـتعسفيا  إذعافالهدرج في عقد  فال  ٌو الهعيار يؤدي الِ تضارب ٌذا  ا 

و ها يٍدد استقرار الهعاهالت   آلخرالقضائية الختالؼ الشعور بالعدالة هف قاضي  األحكاـ  3ٌو

يتحدد  لِ ظٍور هعاييرا أدتالهستٍمؾ هف الشروط التعسفية  لكف القواعد الهعاصرة لحهاية 
 تعسفيا هف عدهً. إذعاف أواستٍالؾ وفقٍا كوف الشرط الهدرج في عقد 

                                                 
1
٘زّٖاٌّادجّلذّأٌغ١دِّّٓلثًِّعٍظّاٌذٌٚحّاٌفشٔغوّٟفوّّٟأّْئال٠1978ّٕا٠ش10ّّترطث١كّاٌمأّّْٛاٌظادس1978ِّاسط24ِّّشع1َِّّٛادجّّ

ّ٘ٛذعاٚصّاٌؽىِٛحٌّغٍطاذٙاّّٚرٌهٌّرعش٠ّٙاّاٌششٚؽّاٌوٛاسدجّتطوشقّاإلؼاٌوحّّٚ٘وزاِّواّال٠ّوذخًّفوّّٟاإلٌغاءّٚواّْعثة1980ّد٠غّثش3ّّ

ّ.138ّّاخرظاطٙاّ,ّأظشّصّ
2

ّ,ِّشظغّعاتكّ.1987ّطٌّغٕحِّاس24ِِّّٓشع2َِّّٛادجّ 
3

,2010ّّّ,ّظاِؼوحّتاتوً,ّّسعواٌحِّاظغور١شِّمذِوحّئٌوّٝو١ٍوحّاٌموأْٛ,ّّاٌؽّا٠حّاٌما١ٔٛٔحٌٍّّغرٍٙهِّوّٓاٌغوشّاٌرعواسٞعاِّٟ,ّّػثذّ,ّّأؼّذ

86ّص
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جاىفي  10هف قاىوف  35الهشرع الفرىسي بهعاريف و ذلؾ بهوجب ىص الهادة  أتِففي البداية 
التي ىصت اىً تعتبر تعسفية   التعسفيةالواردة في الفصؿ الرابع و الهتعمؽ بالشروط  19781

الهستٍمؾ بواسطة تعسؼ الىفوذ االقتصادي  أوِ غير الهٍىي مهفروضة ع أىٍاالشروط التي يبدو 
 هيزة فاحشة  األخيرو يعطي لٍذا  اآلخرطرؼ هف ال

     هعيارييف يجب تطمبٍها العتبار الشرط تعسفيا احدٌها اقتصادييظٍر هف خالؿ ٌذي الهادة 
و تعسؼ الىفوذ االقتصادي و  الفاحشة التي حصؿ عميٍا  أوهيزة الهفرطة هعيار ال اآلخرٌو

 الهٍىي.

اخذ بهعيار جديد  إىهالهعيارييف السابقيف  اب لـ ياخد 19932سىة في  لكف الهشرع الفرىسي
 .هف قاىوف االستٍالؾ الهذكور 132-1بهوجب الهادة  3الظاٌر بالتوازف " اإلخالؿ" هعيار

تحديد الهعايير التي تعتبر بهوجبٍا الشرط تعسفيا هف عدهً في التهكف هف تقديـ  أٌهيةوتتجمِ 
القضاء  أحكاـذلؾ تكهف في توحيد  ٌهيةألمهستٍمؾ هف جٍة و هف جٍة ثاىية فاف  أفضؿحهاية 

 الهعاهالت. باستقرارتجىبا لمهساس 

 .في عقد االستيالك اإلذعانمدى توافر : المطمب الثاني
والتفاوت  االقتصاديةالهبدأ العاـ في العالقات التعاقدية ٌو التراضي، إال أف تطػور األوضػاع  إف

إلهالء شروطً عمِ الطرؼ  دفع أحد االطراؼادى الِ  في الهراكز الهالية بيف ٌذي األطراؼ،
ػو هػا  اآلخر ذا الىوع هف العقود أطمؽ عميٍا إصطالح عقود اإلذعاف، ٌو ورد في دوف هىاقشتً، ٌو

تىاولتػً لهبادئ القاىوىية التقميدية، أها الهبادئ القاىوىية الحديثة فقد القواىيف الهدىية التي تدور 
ذا ها سيتـ دراستً باإلضافة إلِضافية لمهستٍمؾ، أضافت في ٌػذا الهجػاؿ حهايػة  إ ها يدور  ٌو

 .اإلذعاف كالشروط التعسفية والعقود الىهوذجية والشروط الىهوذجية فػي فمػؾ عقػود

 .اإلذعانعقد : األولالفرع 

 األستاذ ، بؿ تبايىت تعاريفٍـ بشأىً، يعرفًاإلذعافلـ يجهع الفقٍاء عمِ تعريؼ واحد لعقد 
Saleills  قاىوىٍا ليس عمِ  ، تىصرؼ بصورة هىفردة وتهمي واحدة إلرادةهحض  تغميب ىً "أ

                                                 
1
ّ.1978ّٚؼّا٠حّاٌّغرٍٙهٌٍّغٍغّّٚاٌخذِاخّ,ّعّّٕٗئػالَ,ّلا35ّّْٛٔظأفّٟ,ّٔضّاٌّادج10ّّلأّّْٛ
2
ّ.52صِّشظغّعاتكّ,ّ,ػاِشّلاعُّ,ّاٌؽّا٠حّاٌما١ٔٛٔحٌٍّّغـرٍٙهاٌم١غّٟ,ّّ

  
3

اٌغٕحّّ,اٌؼذدّاٌصاٌسّ,ّظاِؼحّاٌى٠ٛدّ , تؽسِّٕشٛسّفِّٟعٍحّاٌؽمٛقّ,ّّٔؽّٛٔظش٠حّػاِحٌّظ١اغحّاٌؼمٛدّ,ّّؼّذّاٌغؼ١ذاٌضلشدّ,ّا

ّ.36ّ,ّص2001ّّّ,اٌخاِغحّ
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 Saleills "، فتعريؼ واحد ، وتفرضٍا هسبقا وهف جاىب فرد هحدد بؿ عمِ هجهوعة غير هحددة
غير هحدديف، دوف  األفرادهجرد إرادة تهمي شروطٍا عمِ إرادة أخرى،  اإلذعافعقد  تعرض لكوف

 .1ديذكر هحتوى العق أف

التعاقدي كميا أو   عرفً عمِ أىً: "العقد الذي تـ تحديد هحتواي Berlioz George أها األستاذ
فرج الصدة يعرفً  ، أها األستاذ عبد الهىعـ "جزئيا، بصفة هجردة وعاهة قبؿ الهرحمة التعاقدية

شة فيٍا، يقبؿ هىاق ال عمِ أىً: "العقد الذي يسمـ فيً القابؿ بشروط هقررة يضعٍا الهوجب، و
فعمي، أو تكوف   ، تكوف هحؿ احتكار قاىوىي أو وذلؾ فيها يتعمؽ بسمعة أو هرفؽ ضروري

الصدة أبرز تعريؼ  ويعد تعريؼ األستاذ عبد الهىعـ فرج. "2الهىافسة هحدودة الىطاؽ بشأىٍا 
لقابؿ ا ً، إذ يصؼ ٌذا العقد بأى فقٍي عربي يهكف االعتداد بً في ظؿ القواىيف الهدىية العربية

، كها يذكر الهوضوع  فيً يقبؿ هىاقشةال فيً سيسمـ بالهحتوى التعاقدي الذي يضعً الهوجب و 
يكوف هحؿ احتكار قاىوىي أو فعمي، أو  ة، كتعمقً بسمعة ضروري )الهحؿ( الذي يرد عميً االىعقاد

تً، يكوف قد أعطِ صفات ٌذا العقد وههيزا ، وبذلؾ تكوف الهىافسة هحدودة الىطاؽ في شأىً
عىصر االحتكار في عقود اإلذعاف وبالتالي فٍي  وهها يالحظ عمِ ٌذي التعريفات أىٍا اشترط

  .تأخذ بهفٍوـ واسع لعقود اإلذعاف

عقد اإلذعاف ٌو العقد الذي يقدـ احد أطرافً لجهٍور الهستٍمكيف هشروع عقد لهف شاء أف يقبمً ف
وجً لمجهٍور كؿ قابؿ بحيث يهكف أف أو يرفضً دوف هىاقشة أحكاهً. و ٌذا ٌو اإليجاب اله

   ( لً أف يقبؿ اإليجاب أو يتركًفالهقابؿ )الهستٍمؾ قً كها ٌويصادفً أي قبوؿ بشرط أف يصاد
هف القاىوف األردىي عمِ أف " القبوؿ في عقود  104. في ٌذا االتجاي ىصت 3وليس لً أف يعدلً

   . 4هوجب و ال يقبؿ هىاقشتً فيٍا "اإلذعاف يقتصر عمِ هجرد التسميـ بشروط هقررة يضعٍا ال
وهف األهثمة عمِ ٌذي العقود عقد الىقؿ حيث ال تىاقش أجرة البضائع التي توجبٍا شركات الىقؿ 

السكة الحديدية  و عقود التاهيف واالقتراض هف البىوؾ و البيوع في الهخازف الكبيرة التي تبيع  أو
ا ال يستوي الطرفاف وعادة يضع احدٌها بسعر هحدد ال يقبؿ التغيير ففي هثؿ ٌذي العق ود وغيٌر

فال يكوف أهاـ  حرر سمفا و هعروض عمِ الهستٍمكيفالتعاقد في صور الئحة أو صورة عقد ه
                                                 

1
 .28,ص2011ّّو١ٍحّاٌؽمٛق,ّ غفّاٌرؼالذٞ,ّسعاٌحِّاظغر١ش,ّظاِؼحّاٌعضائش,أؼّذ٠ّؽ١اّٚٞ,ّآ١ٌاخّؼّا٠حّاٌّغرٍٙهِّّٓاٌرؼع١ٍّحّ,ّّ
2
 .134,ص1974ّّ,ِّظش,ٌٍّطثاػحّّٚإٌششّّٚاٌرٛص٠غّّدّاٌؼشت١ح,ّداسّإٌٙؼحّاٌؼشت١حالفشضّ,ّٔظش٠حّاٌؼمذّفّٟلٛا١ّٔٓاٌثاٌظذجّ,ّّ
3
اٌّذّٟٔٚاٌفمّٗاإلعالِٟ,ّداسّ ْ,ّدساعحِّماسٔحّت١ّٓاٌمأْٛأظِّؽّذّ,ّآ١ٌاخِّٛاظٙحّاٌششٚؽّاٌرؼغف١حّفّٟػمٛدّاإلرػاػثذّاٌغفاسّ,ّّ

ّ.18.ص2013ّّاٌىرابّاٌما١ٔٛٔح,ِّظش,
4
44ّ.ص2000ّّإٌٙؼحّاٌؼشت١ح.ّ ؼّا٠حّاٌؼالذّاٌؼؼ١فّفّٟاٌمأّْٛاٌذٌّٟٚاٌخاص.ّاٌطثؼحّاألٌٚٝ.ِّظش:ّداس,ّّاٌٙٛاسٞ,ّأؼّذّ
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هف يريد التعاقد هع الطرؼ إال أف يىضـ الِ ٌذا العقد كطرؼ ثاف و يذعف لها فيً هف شروط  
 . 1ً إطالقا ألىً يتعاهؿ هع هحتكر لسمعة لهرفؽ أساسي ال غىِ عى

َها بيف طرفي العقد اَت الكبير ػِ التفػاة إلػَالقضء َبعد أو لفتت عقَد اإلذعاو أىظار الفقٍا
لحهاية الطرف الهذعو في ؿ ِ  ضرَرة التدخػجهعَا عمد ابيو طرفي العق، أدُ إليً هو ظمن

 .2َدػو العقػٌذا الىَع ه

بَسيمتيو: األَلِ عو ؿ، دخػذا التػٌأتي ػيوذلؾ ٌَذا ها أخذت بً التشريعات الهختمفة بعد 
ي سمطة هىح القاضؿ َذلك هو خالػِ كػؿ عقود اإلذعاف ق عمػطريق إقرار أحكان عاهة تىطب

ؿ باإلضافة إلِ إدخا، التعسفيةإلغاء الشروط أَ ؿ عقَد اإلذعاو تعديتعديؿ تقديرية َاسعة في 
ارات  الغاهضة الَاردة ػير العبػسي تفػِ القاضػِ القاعدة العاهة في التفسير يَجب عمػعمء استثىا

ا الَسيمة الثاىية فتأتي عو طريق تىظين ػ. أه3ذعوػفي عقَد اإلذعاو لهصمحة الطرف اله
ك راَعقَد االشتؿ هيو َعقد الىقود التاعقؿ او بتشريعات خاصة هثػالهشرع ألٌن عقَد اإلذع

 .4ي الخدهات العاهةػف

 .العقد النموذجي: الفرع الثاني

عبارة عف هجهوعة هف الشروط يتفؽ عميٍا تجار سمعة هعيىة  أىٍاعمِ ىهوذجية  العقود ال تعرؼ
جغرافية هعيىة  ويمتزهوف  بإرادتٍـ الحرة بإتباعٍا فيها يبرهوىً هف صفقات تتعمؽ بٍذي في هىطقة 

 .5السمعة 

هىٍا ظروؼ، تجار السمعة في كؿ ىهوذج يراعِ   ٌذي الشروط عادة هف ىهاذج هختمفةوتحرر 
قد اىتشرت ٌذي  داف الىهوذج الذي يتفؽ و ظروفٍـ الخاصة قىطقة هعيىة ويختار الهتعافي ه

و تغطي هىاطؽ جغرافية عديدة هف السمع  أىواعاتشهؿ  أصبحتالعقود في العقد الحاضر حتِ 

                                                 
1
.ص1998ّّ,اٌّغشب,1ّ,ؽّّإٌعاغ ,ِّطثؼحّضاِاخّٚاٌؼمٛدّفّٟاٌمٛا١ّٔٓاٌخاطحدساعحّفّٟلأّْٛاالٌر,ّػمذّاٌث١غّّػثذّاٌؽكّ,ّّطافٟ,ّ

38.ّ
2
اإلعرٙالو١ح,)سعواٌحِّاظغور١شّغ١وشِّٕشووٛسج(.ّ إلعوـرخذاَّاٌشوـشٚؽّإٌّٛرظ١وـحّفوـّٟاٌؼموـٛدااٌرٕظوـ١ُّاٌموـأّٟٛٔ,ّّ,ّعوـّّٙٝٔوـشّاٌشوٕطّٟ

44ّ,ص2008ّظاِؼحّت١شص٠د.ّفٍغط١ٓ.ّ
3
ذ١ٔحٌٍّّغرٍٙهِّّٓاٌششٚؽّاٌرؼغف١حّ"ػمذّاٌث١وغ"ّأؽشٚؼوح١ٌّٕوًّاٌوذورٛساّٖفوّٟاٌموأّْٛاٌخواصّ,ظاِؼوحِّؽّوذّ,اٌؽّا٠حّاٌّّحاٌخٍذّٞ,ٔضّ٘

ّ..38ّ,ّص2005ّ-2004اٌخاِظّ,ّاوذايّ,ّ
4
182ّص،1990داسّإٌٙؼحّاٌؼشت١ح,ّ ؼغّٓػثذّاٌثاعؾّ,ّأششّػذَّاٌرىافإّت١ّٓاٌّرؼالذ٠ّٓػٍّٝششٚؽّاٌؼمذ,ظّؼّٟ,ّّ
5
2001ّاٌما٘شجّ,ّ–,ّاٌؼمٛدّاٌرعاس٠حّاٌذ١ٌٚحّ"دساعحّخاطحٌّؼمذّاٌث١غّاٌذٌٌٍّٟٚثؼائغّ"ّ,ّداسّإٌٙؼحّاٌؼشت١حّّّؼّٛدّع١ّشّ,اٌششلاّٜٚ

ّ.37ّ-15,ّصّ
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 األدواتبشأف توريد  األوروبيةشاسعة و هثالٍا العقود الىهوذجية التي وضعتٍا المجىة االقتصادية 
 الالزهة لتجٍيز الهصاىع. تاآلالو 

االعقود و  أٌـهف  أفغير  فقد  عمِ الصعيد الدولي ٌي عقود البيع الىهوذجية  تأثيراشٍرة و  أكثٌر
العديد هف العقود الىهوذجية  بوضعالهتحدة  لألهـالتابعة  األوروبيةالمجىة االقتصادية قاهت 

  عة التي تىظهٍا الِ ثالث طوائؼ سملبضائع هختمفة  وقد قسهت ٌذي العقود بالىسبة لهوضوع ال
ي عقود الهىتجات الصىاعية ي عقود الهىتجات الصىاعية التي تىظهٍا الِ ثالث طوائؼ ٌو    ٌو

 .1وعقود الهىتجات الزراعية وعقود الهىتجات الطبيعية

 البيوع التي تحكـ الهعاهالت الدولية أحكاـالعقود الىهوذجية وسيمة قاىوىية هرىة في توحيد  تبرتع
ا يعىي اىتشار الشروط التي تتضهىٍا  وفي  أفتتفؽ وحاجات التجارة الدولية  حيث  ألىٍا اىتشاٌر

ي بذلؾ خير وسيمة لمتوحيد الف وضعٍا  أحكاـالِ  األطراؼذلؾ اطهئىاف  يعرفوىٍا هسبقا ٌو
ي التؿ البحث عف حموؿ لمهشاكؿ العهمية اعهيراعي عادة حقائؽ الحياة العهمية ويحاوؿ رجاؿ اال

بالتالي في التفاصيؿ  تصادفٍـ و هراعاة هطابقة ٌذي الحموؿ الحتياجات التجارة الدولية و الدخوؿ
 أفيضع  يدي عميٍا كها  أويواجٍٍا   أفالوطىي  العهمية التي يصعب عمِ الهشرع الدولي أو

تواجً، جهيع الحاالت  أفال يهكىٍا ريعية بها تتصؼ، بً هف عهوهيات طبيعة القاعدة التش
العقود الىهوذجية التي وضعتٍا المجىة االقتصادية االوروبية الهتصور وقوعٍا عهال لذلؾ كاىت 

 اىسجاها لمواقع العهمي الذي يفيد شيوع استخداهٍا . أكثر

لٍا أية صفة إلزاهية بؿ يتوقؼ ىفاذٌا عمِ اختيار األطراؼ و تبىيٍـ لٍا  والعقود الىهوذجية ليست
   حالة إليٍا صراحة ضهف ىصوص العقد و لٍـ بداٌة حؽ اإلضافةبوضوح في تعاقداتٍـ أو اإل

 والحذؼ والتعديؿ في بعض أحكاهٍا.

 أفتتهتع العقود الىهوذجية بالهروىة الالزهة لهواجٍة هعظـ الهشاكؿ التي يهكف الِ ذلؾ  إضافة
ختمؼ تحدث عهال ويقبؿ رجاؿ األعهاؿ عادة الوصوؿ الِ صيغة هىاسبة لمتعاقد تراعي هصالح ه

 .2األطراؼ 

                                                 
1
ّ.208ّئتشا١ُ٘,ّخاٌذِّّذٚغ:ّاٌّشظغّاٌغاتك.ّصّّ
2
 .86ّصّّاٌششلاّٚٞ,ِّؽّٛدّع١ّشّ,ّاٌؼمٛدّاٌرعاس٠حّاٌذ١ٌٚحّ"دساعحّخاطحٌّؼمذّاٌث١غّاٌذٌّٟٚ"ِشظغّعاتكّّ,ّ
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  وحدة هتهثؿ القاىوف التجاري الدولي اليوهي الحي الذي يعتهد عميً في إعداد  التشريعات ال فٍي
ا هف وعمِ الرغـ هف الهزايا التي تـ بياى وسائؿ توحيد قاىوف التجارة  أٌـٍا إلبراـ العقود باعتباٌر

 .1ط العاهة لٍذي العقودتصادؼ هشاكؿ عهمية عىد هحاولة وضع الشرو  أىٍاالدولية  إال 

تضع صيغا لمعقود الىهوذجية  أفالٍيئات الهعىية بوضع ٌذي الشروط تحاوؿ  أفوعمِ الرغـ هف 
ٌذي الصيغ توضع بىهاذج هطولة وغاهضة قد  أف إال  تالئـ احتياجات وتطمبات الحياة التجارية

ذاال يتسىِ لبعض الهتعاقديف هف االطالع عميٍا و  هف قبؿ  إالفٍهٍا  عميٍا يصعب اطمعوا ا 
توضع هف قبؿ جٍات يراعِ هصالحٍا عىد وضعٍا  وعدا عف  أىٍاالهتخصصيف بالتجارة  كها و 

 إيجادها يؤدي الِ  غالباو  الصيغ حتِ بالىسبة لمهوضوع الواحد ةتعددفاف العقود الىهوذجية هذلؾ 
تي كتبت بٍا ال الصيغ أفا ههراكز غير هتكافئة  ك أوالهتعاقديف في هواقؼ غير هتوقعة 

 تكتب عادة بمغة واحدة. ألىٍاو االختالؼ في ترجهتٍا  أعدتٍاالختالؼ الجٍات التي 

 أفالعقود الىهوذجية  أويراعِ عىد وضع الشروط العاهة  أفولغرض تالفي ٌذي االىتقادات يجب 
 2. توضع بطريقة تضهف حهاية هختمؼ الهصالح الهعيىة

                                                 
1
41ّّٔش:ّاٌرٕظ١ُّاٌمأّٟٛٔإلعرخذاَّاٌششٚؽّإٌّٛرظ١حّفّٟاٌؼمٛدّاإلعرٙالو١ح,ِّشظغّعاتك,ّصّ,ّاٌشٕطٟ,ّعّٙٝ
2
اٌغٕحّّ–تؽسِّٕشٛسّفِّٟعٍحّاٌؽمٛقّاٌى٠ٛر١حّ ,ّّاٌشؼّٓ:ّّٔارضّاٌؼمٛدّٚٚعائًِّٛاظٙحّاٌششٚؽّاٌّعؽفحّف١ٙاّاٌٍّؽُ,ّأؼّذّػثذّ

ّ .278صّ,2991ّّ–اٌصأّٟاٌؼذدّاالٚيّّٚ–اٌغادعّٗػششّ
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 .العقد إبرامممستيمك في مرحمة ية الجزائية لماالح: المبحث الثاني

تـ تجريـ بعض األفعاؿ التي  رص عمِ حهاية الهستٍمؾ، حيثجؿ التشريعات الهعاصرة تح اف
تعتبر اعتداءا عميً باعتباري الطرؼ الضعيؼ في التعاقد، وهف صور ٌذي األفعاؿ الهجرهة الغش 

ى هف الجرائـ التي تهس ، باإلضافة إلِ الصور األخر جريهة اإلحتياؿو  التجاري و الصىاعي،
 . االستٍالؾالهستٍمؾ في عقود 

ضدي، فٍىاؾ جرائـ  تىوعت صور الحهاية الجزائية لمهستٍمؾ في التعاقد بتعدد الجرائـ الههارسػة
البطاقة االئتهاىية الخاصة  تتعمؽ في الغش التجاري والصىاعي، وكذلؾ جرائـ تتعمػؽ بسػرقة أرقػاـ

والخداع ضػد الهسػتٍمؾ فػي التعاقػد لذلؾ سيتـ دراسة تعريؼ الغش بالهستٍمؾ، وجرائـ التحايؿ 
 الغش التجاري. أركافالتجاري و 

 .لممستيمك من جريمة الغش التجاري الحماية الجزائية: األولالمطمب 
كاف لتطور الهجتهع أثرًا كبير عمِ تطور الجريهة بشكؿ سريع، فكاف تطور الجريهة عمِ هر 

الهجتهع، حيث كاف لمتطور العمهي والتكىولوجي األثر الكبير الهىعكس عمِ التاريخ هرتبط بتطور 
تطور الجريهة، فتكوف بذلؾ الجريهة افراز هف افرازات الهجتهع التي تأثر عميً سمبًا ، والتي يكوف 
بٍا الهرتكب والضحية عضواف في ذات الهجتهع، فالجريهة ٌي هحصمة لمتطور التكىولوجي 

بهوجبٍا شخص باستخداـ وسائؿ هختمفة لموصوؿ إلِ أٌداؼ الهرجوي بغض  بالهجتهع، حيث يقوـ
 .1الىظر عف الوسيمة الهستخدهة

إف التطور الذي يشٍدي العالـ في اآلوىة األخيرة أصبح تطورًا سريعًا يصاحبً هظاٌرًا سمبية هتعددة 
ا األ ا قياـ الدولة بتشجيع القطاع الخاص، والحد هف دوٌر هر الذي أتاح والتي كاف هف أبرٌز

إلستغالؿ هىاخ الحرية االقتصادية الغير هحاطة بضوابط وقواعد  الفرصة أهاـ بعض األفراد
قاىوىية، لذا ىٍج الكثير هف األفراد باستعهاؿ وسائؿ احتياؿ وغش دوف تقدير أي ىوع هف أىواع 

ش اليوهي األضرار التي قد تمحؽ بأفراد الهجتهع، وتسبب في وقوع الهستٍمؾ ضحية لٍذا الغ
الهتبع، الذي يصعب تجىب الخطر الىاتج عىً، هها دفع األجٍزة الحكوهية والهؤسسات إلِ 
ا بسف قواىيف وأىظهة لمحد هف أوجً التحايؿ والغش  ضرورة التىبؤ إلِ ذلؾ الوضع، وذلؾ بتحفيٌز

  2.الهتبع

                                                 
1
 .54صاٌما٘شجّ,ّتذّْٚعٕحّؽثغّ,,ّّتذّْٚأعُِّطثؼح,ّاٌعضءّاالٚيّ,ّّظش٠ّحّاٌغشّاٌرعاسِٕٞظٛسّ,ّّد.ّاؼّذّ,ِّؽّذّّ
2
ّ.42ّ,ّص1997األسدْ,ّّ-صوّٟخ١ًٍّ,ّاٌرغ٠ٛكّفّٟاٌّفَّٙٛاٌشاًِ,ّداسّص٘شإٌٍّْششّٚاٌرٛص٠غ,ّػّاْاٌّغاػذّ,ّ
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ف في هجاؿ هحدد األىشطة الهتبعة هف بعض األفراد الهىتجيف أو التجار أو الهزودي ولـ تقتصر
بؿ اهتددت لتشهؿ هجاالت هتعددة وذلؾ باستخداـ أوجً جديدة هف الغش واإلحتياؿ هها ارتقِ 
الغش التجاري وأصبح ظاٌرة عالهية تستحؽ أف توليٍا الهؤسسات الحكوهية واألجٍزة عىاية 

  خاصة، وذلؾ لهواجٍة الغش الهتبع.

صة اذا تعمقت بالسع و الهواد الغذائية حيث اف ههاسبؽ فاف جرائـ الغش هف الجرائـ الخطرة و خا
قد جـر أي فعؿ يترتب عميً غش و اوقع العقوبة  2004لسىة  20قاىوف الصحة الفسطيىي رقـ 

عمِ هف هرتكبً، و قد شدد الهشرع الفمسطيىي في العقوبات في حاؿ كاىت السمع الهغشوشة او 
 .1الهىتٍية الصالحية ضارة بصحة االىساف 

 .تعريف الغش التجاري: ولالفرع األ 
تعددت هفاٌيـ الغش فٍىالؾ تعريؼ هف الىاحية المغوية، وآخر هف الىاحية القاىوىية، أضافة إلِ 
الجاىب التجاري، وجهيع ٌذي التعاريؼ هترادفة، والتي تصب ىحو الجاىب العقابي والجزائي 

هد، والغش غير الهتعهد، ىظرًا الهترتب عف الفعؿ الهتبع، إال وأىً يجدر اإلشاروة إلِ الغش الهتع
إلختالؼ العقوبة الجزائية الهترتبً عىً، بالرغـ هف وحدة التأثير لٍها عمِ الهستٍمؾ هف األضرار 

 التي تىتج عىً سواء هف الىاحية االقتصادية أو االجتهاعية.

وذلؾ ٌو قياـ أي شخص بتغيير واقع هعيف لسمعة أو هىتج أو خدهة،  الغش من الناحية المغوية:
ا بشكؿ هخالؼ لمواقع في الحاؿ الذي كاف عمية  .2بإظٍاٌر

ٌو أي فعؿ يتوافر فيً القصد الجرهي، أي الركف الهادي والهعىوي  الغش من الناحية القانونية:
لمجريهة، وذلؾ بقياـ شخص أو فرد بتغيير خصائص لسمعة ها بشكؿ يىاؿ هف خصائصٍا 

لؾ التغيير، سواء أكاف الطرؼ اآلخر شخص طبيعي اإلىتاجية، بشرط عدـ عمـ الطرؼ اآلخر بذ
 .3أو هعىوي

يٍدؼ إلِ تغيير كؿ فعؿ أو ىشاط "  :يمي تعريؼ الغش التجاري و الصىاعي بها ويهكف
خصائص هعيىة وهحددة لسمعة ها والتي يكوف بىتيجة ٌذا الفعؿ اإلىقاص هف الفائدة الهرجوة 

لِ الوسيمة الهتبعة في سبيؿ تحقيؽ الغاية هف لمسمعً أو الخدهة الهقدهة هع عدـ االٌتهاـ إ

                                                 
1
ّ.2004ٌّغٕح20ّّلأّْٛاٌظؽحّاٌؼاِحّاٌفٍغط١ّٕٟسل27,81,82ُِّّّٓٔظٛصّاٌّٛادّّ
2
55ّصِشظغّعاتكّ,ّ,ّّاٌرغ٠ٛك:ّأعظِّٚفا١ُِّ٘ؼاطشجّشاِشّ,ّّاٌثىشٞ,ّ
3
 .54ّ,ّص1997ّّاألسدْ,ّّّ-صوّٟخ١ًٍّ,ّاٌرغ٠ٛكّفّٟاٌّفَّٙٛاٌشاًِ,ّداسّص٘شإٌٍّْششّٚاٌرٛص٠غ,ّػّاّْاٌّغاػذّ,ّ
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الغش، وعمِ سبيؿ الهثاؿ قياـ شخص بإحالؿ هواد بسمعة هعيىة أقؿ جودة هكاف هواد أكثر جودة 
 .1هىٍا، هها يقمؿ هف قيهة السمعة وغير ذلؾ هف الوسائؿ التي ال يهكف أف تعد وال تحصِ

الذي بهوجبً قياـ شخص بإخفاء حقيقة الفعؿ الهادي الهىصب عمِ سمعة و  فالغش التجاري ٌو
سمع وبضائع وخدهات بشكؿ هخالؼ لمواقع، فجرائـ الغش في الهواد الغذائية والطبية تكوف هتجًٍ 
ف ال  لمبضائع الهعروضة، ال إلِ هتعاقد بذاتً، فتقع ٌذي الجريهة إف لـ يكف ٌىالؾ هتعاقد، وا 

 .2تىتج ىتيجة جرهية عىً

 .التجاريالغش  أركان :الثانيالفرع 

ٌو اطراد جهاعة هف األفراد عمِ سموؾ هعيف بوقت هحدد وهكاف هحدد  الركن المادي: :أوال
بشرط تكرار ٌذا السموؾ بشكؿ دائـ وهستهر وبصفة عاهة وهجردة بحيث يصبح ٌذا السموؾ 
يخاطب األشخاص بصفاتٍـ ال بذواتٍـ، وال يعىي ذلؾ أف يكوف ٌذا السموؾ هرتبطًا عمِ كاهؿ 

دولة، اىها قد يكوف عرفًا هحميًا يخص جٍة هعيىة، إضافة إلِ أف يكوف السموؾ الهتبع  إقميـ
قديهًا، ويعىي ذلؾ أف يكوف أفراد الهجتهع قد اضطردوا عمِ اتباعً هىذ زهف طويؿ هها يهكف 
القوؿ أىً أصبح هستقرًا، وعىصر االستقرار ٌىا ضروري بالعرؼ، إذ أف اتباع العرؼ بوقت هعيف 

ؿ عىً يىفي صفة الثبات، ولمقاضي حرية التقدير بهوجب السمطة التقديرية الههىوحً لً والعدو 
 .3 بتقدير اذا ها كاف الفعؿ الهتبع عرفًا أـ ال

: ها ٌو إال عبارة عف قياـ الجاىي بترجهة فكرتً اإلجراهية عمِ أرض الركف الهادي لمجريهةف
لسموؾ الهتبع ٌو سموؾ إيجابي أو سمبي، الواقع بشكؿ همهوس سواء أكاف الىشاط الجرهي أو ا

وبذلؾ يكوف قد اعتدى عمِ الحقوؽ والهصالح الذي يسعِ الهشرع إلِ حهايتٍا، وبذلؾ يقـو 
و فعؿ واهتىاع يأتيً الجاىي  ي: السموؾ اإلجراهي: ٌو الركف الهادي عمِ ثالثة عىاصر أال ٌو

قاىوف، والعالقة السببية: والتي ال بد والىتيجة اإلجراهية: واالعتداء يكوف عمِ هصمحة يحهيٍا ال
ا إلكتهاؿ البىاء القاىوىي لمجريهة، أي أف يكوف ٌىالؾ سبب حدوث الىتيجة سواء أكاف  هف توافٌر

                                                 
1
 .04,ّص1993ّا٠حّاٌّغرٍٙه,ّتؽسٌّّإذّشّؼّا٠حّاٌّغرٍٙه,ّاٌما٘شجّ,ِّاسطّد/ّع١ّؽحّ,ّغشّاألغز٠حّٚؼّ , اٌم١ٍٛتّٟ
2
,٠ّىفٌّٝرؽمكّاٌغشّأ٠ّْؼوافّئٌوّٝاٌشواِّوادجّغش٠ثوحّّٚأ٠ّْىوِّْٛوّٓشوأّْئػوافرٙا16/1/1951ّّقّظٍغح20ٌّغٕح1740ّّاٌطؼّٓسلُّّ

اٌغشّئالّػٕوذِاّذىوّّْٛفٟاعرؼٍّدّّاٌرٌّٟادجّاٌغش٠ثحّئ١ٌّٗأّْذؽذزّتّٗذغ١١شا٠ًّؼؼفِّّٓؽث١ؼرّٗأ٠ّٚفمذّٖتؼغّخٛاطّٗ.ّّٚال٠ُّّٙذؼ١١ّٓا

48ّاٌفموشجّاألخ١وشجِّوّٓاٌّوادجّاٌصا١ٔوحِّوّٓاٌموأّْٛسلوُّّفو٠ٟغرذػّٝأِش٘اّذغ١ٍعّاٌؼمابّػٍّٝاٌٛظّٗاٌّث١ّّٓاٌرِّٟٓاٌّٛادّاٌؼاسجّتاٌظؽحّ

ّ. أِاّػٕذّذطث١كّاٌفمشجّاألٌِّّٚٝٓذٍهّاٌّادجّفال٠ٍّض1941ٌَّغٕحّ
3
ّ.102ّ,ّصّ 2002ؼغ١ّٓ,ّؼّا٠حّاٌّغرٍٙهِّّٓاٌغشّاٌرعاسّٞأّٚاٌظٕاػٟ,ّداسّإٌٙؼحّاٌؼشت١حّاٌما٘شجّعٕحِّّؽّٛدّ,ػثذّهللاّ
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ذا ها استقر عميً الفقً وذلؾ لتسهيتً العالقة أو الرابطة السببية بيف  فعاًل سمبيًا أو ايجابيًا، ٌو
 فر ٌذي العىاصر تكوف الجريهة أصبحت تاهة.السموؾ الهجـر والىتيجة الضارة، وبتوا

ـ بأف القواعد التي درجوا عمِ اتباعٍا في زهف ٌو و  ثانيا الركن المعنوي: اعتقاد الىاس وشعوٌر
هعيف وهكاف هعيف، ٌي قواعد همزهة ال يهكف هخالفتٍا أو الخروج عىٍا، وذلؾ خشية هف الجزاء 

، فإذا توافر ٌذاف العىصراف أصبح عرفًا، وبخالؼ أو الىتيجة العقابية الهترتبة عف خروجٍـ عىٍا
، ال يوجب االعتداد بً، أثىاء تىظيـ الهعاهالت بيف الىاس  .1ذلؾ يبقِ سموكًا غير همـز

يٍدؼ إلِ حث الجاىي إلِ ارتكاب جريهً  هثؿ الركف الهعىوي لمجريهة بالقصد الجىائي الذييت
، ويجب أف يكوف الجاىي عمِ عمـ ودراية تاهة، هع عمهً بأركاىٍا، وبقصد تحقيؽ الىتيجة الجرهية

بالفعؿ الهتبع والىتيجة التي سوؼ تحدث، ىتيجة لٍذا العهؿ اإلجراهي، كها ويشترط اكتهاؿ الركف 
دراؾ تاـ لمفعؿ الجرهي الذي سيقوـ بً   .2الهعىوي أف يتهتع الجاىي بإرادة حرة ، وا 

ركف القصد الجىائي الذي يتطمب بً وجود  إف قياـ جريهة الغش التجاري تستمـز لقياهٍا وجود
عىصري العمـ واإلرادة، أي أف يكوف الجاىي عمِ عمـ بأف الفعؿ الذي سيقوـ بً هف شأىً أف 
يغير هف خصائص السمع الهعروضة، أو أف يكوف عمِ عمـ بأف السمع الهعروضً لجهٍور 

أف السمع الهعروضة لمبيع . أو أف يكوف عمِ عمـ ب3الهستٍمكيف غير صالحة لالستعهاؿ اآلدهي
التي تستعهؿ في الغش واتجاي إرادتً  أو الهباعة هسهوهة، أو هغشوشة، أو العمـ بطبيعة الهواد

 لغش الهستٍمؾ،كذلؾ ٌو الحاؿ بالىسبة لمجرائـ الهرتكبة هف الهتصرؼ ، أو الهحاسب التي
عمـ بأف الفعؿ الذي يقدـ تستوجب تتوافر القصد الجىائي بعىصر ٌي أي العمـ اإلرادة بهعىِ أف ي

ىي عميً، وأف يعمـ أف لحـو لهجواىصراؼ إرادتً لغش ا يغير هف طبيعة الهواد ، إتياىًعمِ 
هجىي عميً لا الحيواىات، والهواد التي قاـ بتوزيعٍا هىتٍية الصالحية االستٍالؾ وغايتً، غش

الغش، تعتبر ٌذي األخيرة هف  وبالىظر إلِ السموؾ اإلجراهي، والهتهثؿ في األفعاؿ الهادية لجريهة
بهجرد ارتكاب فعؿ الغش؛ أي يمـز أف يكوف القصد الجىائي هعاصرا  الجرائـ الوقتية ألىٍا تقع

 .4لوقت وقوع الفعؿ

                                                 
1
ّ.77ّذى٠ّٛٓاٌؼمذّ,ِشظغّعاتكّ,صّّأشٕاءػّشاّْ,ّاٌغ١ذّ,ِّؽّذّاٌغ١ذّ,ّؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّّ
2
 .67ّ,ّص2004ّ,ّّػّاْ-,ّاالسدّّْداسّٚائًٌٍّٕشش-4ؽ-عٍٛنّاٌّغرٍٙه-,ّّئتشا١ُِّ٘ؽّذّد.ّػث١ذاخّ,ّ
3
 .65ّ,ص2000ّّ,ّّ,ّداسّاٌىرةّاٌّظش٠ح,ِّظشّػثذّاٌفراغّ,ّذخط١ؾِّٚشالثحّاإلٔراضِّذخًّئداسجّاٌعٛدجّفش٠ذّص٠ّٓاٌذ٠ّٓ,ّ
4
ّ.69ّظش٠ّحّاٌغشّاٌرعاسّٞ,ِشظغّعاتكّ,صّ-د.ّاؼّذّ,ِّٕظٛسّ,ِّؽّذّ,ّّ
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والجرائـ الوقتية ٌي الجرائـ التي تتحقؽ لحظة القياـ بالفعؿ، فيكوف وقت ارتكاب ٌذي الجريهة 
 ذا الزهف الهعيف. بٍ هحدد

ا تعتبر ىٍلعرض، أو الوضع لمبيع، أو بيع هواد هغشوشة، أو تستعهؿ في الغش، فإأها جريهة ا
ي تمؾ الجرائـ التي تتحقؽ بارتكاب الجاىي فعال، أو اهتىاعا يهتد في  هف الجرائـ الهستهرة، ٌو

 . 1 الزهف هع استهرار فعؿ الجاىي وتكراري طيمة ٌذي الهدة بعد الفعؿ األوؿ

، أو لوضع لمبيع، أو بيع هواد هغشوشةئي في جريهة العرض، أو اوبذلؾ يتوافر القصد الجىا
 داهت حالة االستهرار قائهة. تستعهؿ في الغش، في أي وقت ها

 .حماية المستيمك من جريمة االحتيال: المطمب الثاني
قد يمجأ الهىتج أو الهوزع عاهدا ألجؿ الترويج لهىتجاتً إلِ الدعاية الهضممة التي قد تىطوي في 

األحياف عمِ هغالطات عمهية بٍدؼ تحقيؽ قدر كبير هف الربح عمِ حساب الهستٍمؾ  بعض
أركاف وصور جريهة جريهة االحتياؿ و  تعريؼلذلؾ سيتـ دراسة  الذي تخدعً ٌذي الدعاية

 .االحتياؿ

 .تعريف جريمة االحتيال :الفرع األول

مِ هاؿ ههموؾ لمغير بخداعً وسيمة هف الوسائؿ التي تستخدـ لالستيالء ع بأىًيعرؼ االحتياؿ 
وعرؼ بأىً "استعهاؿ الجاىي وسيمة هف وسائؿ التدليس الهحددة   2 "وحهمً عمِ تسميـ ذلؾ الهاؿ

 .3الهجىي عميً بذلؾ عمِ تسميـ الجاىي هااًل هىقواًل لمغير  ، وحهػؿ عمِ سػبيؿ الحصػر

 االسػتيالء عمػِ هػاؿ : قً بأىًلـ يرد في قاىوف العقوبات األردىي تعريؼ لالحتياؿ  وقد عرفً الف
 ههموؾ لمغير باستعهاؿ وسائؿ الخداع التي تؤدي إلِ إيقاع الهجىي عميً في الغمط فيقوـ بتسػميـ

: ٌو توصؿ الشخص إلِ تسميـ أو ىقؿ حيازة  الهاؿ الذي في حيازتً، ويعرؼ االحتياؿ أيضا بأىً
 وذلؾ باستعهاؿ طػرؽ احتياليػة أوهاؿ هىقوؿ ههموؾ لمغير إلِ حيازتً أو حيازة شخص آخر 

 .4باتخاذ اسـ كاذب أو حهؿ آخر عمِ تسميـ أو ىقؿ حيازة سىد هوجد لديف أو إبراء 

                                                 
1
ّ.44,ّص1998ّ,ّّاٌما٘شج,ِّّطثؼحّإٌغشّاٌز٘ثٟ,ٌٍّّّغرٍٙهإٌظش٠حّاٌؼاِحّفّٟاٌؽّا٠حّاٌعٕائ١حّ,ِّؽّذّّّ,ّٔؼ١فّد.ّؼغ١ّٓ-ّ
2

 1984ص.ّ 1984 .ؼغٕٟ,ِّؽّٛدّٔع١ة:ّظشائُّاالػرذاءّػٍّٝاألِٛايّفّٟلأّْٛاٌؼمٛتاخّاٌٍثٕـأٟ.ّت١ـشٚخ:ّداسّإٌٙؼـحّاٌؼشت١ـحّّّ
3
 164ّ.ص1982ّاٌغراس,ّفٛص٠ح:ّاٌمغُّاٌخاصّفّٟلأّْٛاٌؼمٛتاخ.ّت١شٚخ:ّداسّإٌٙؼحّاٌؼشت١ح.ّّذػثّ
4
اٌصمافحٌٍّٕششّ ) 1ِشٙذأٟ,ِّؽّذّاؼّذ:ّششغّلأّْٛاٌؼمٛتاخّاٌمغُّاٌخاصّفّٟاٌمأّْٛاٌٛػؼّّٟٚاٌشش٠ؼحّاإلعال١ِح.ّػّـاْ:ّداسّ)ّ

 296.ّص2001ّٚاٌرٛص٠غ.ّ
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عميً  يز األردىية االحتياؿ بأىً فعؿ الخداع هف الهحتاؿ ليحهػؿ الهجىػييوعرفت هحكهة الته
و ها كاف ليقبؿ بٍذا التصرؼ لو ع ليسمهً هالً لكي يستولي عميً  . 1 رؼ الحقيقة، ٌو

االحتياؿ  تعريػؼ لجريهػة (354لفمسطيىي فقد ورد في الهادة )أها في هشروع قاىوف العقوبات ا
و " الحصوؿ عمِ هاؿ ههموؾ لمغير إها باستعهاؿ طريقة  والذي أطمؽ عميٍا هسهِ الىصب ٌو

الهاضي أو  ِاحتيالية هدعهة بهظاٌر خارجية هف شأىٍا خداع الهجىي عميً في واقعػة تىتهػي إلػ
ها باتخاذ اسـ كاذب أو صفة غير صحيحة بها يحهمػً عمػِ االعتقػاد بصدؽ ها  الحاضر، وا 

 ."يدعيً الجاىي وتسميـ الهاؿ ىتيجة لذلؾ

، يتضح لىا  في هتوف قواىيىٍاهجددا لجريهة االحتياؿ أف اغمب التشريعات العربية لـ تورد تعريفًا 
الهمكية كها ٌو  ، وحػؽ مكية سواء الهىقولة أو العقاريػةأف االحتياؿ يقع اعتداء عمِ حؽ اله

حدود القاىوف  هعروؼ حؽ جاهع هاىع يخوؿ الهالؾ الحؽ في استعهاؿ و استغالؿ الشيء فػي
، لذلؾ فأف االحتياؿ يسمب هالؾ الشيء كؿ السهات و الههيػزات والحقوؽ التي  2والتصرؼ فيً 

ا وهىحٍا القاىوف لً     فعاًل جرهيًا  عمِ الهاؿ الههموؾ لمغير احتيااًل يتضػهف، فاالستيالء  وفٌر
ويٍدد بالخطر  واعتداء عمِ حؽ، و جاىب اجتهاعي ىظهً القاىوف وكفؿ لػً الحهايػة القاىوىيػة

 .الجاىب االيجابي هف الذهة الهالية أي هجهوع الحقوؽ الثابتة لمهجىي عميً

الخداع  فعؿ يخدع بً الهجىي عميً، ويصؿ بٍذاوالجاىي في ارتكابً جريهة االحتياؿ يصدر هىً 
هصمحتً  إلِ إيقاعً في الغمط فيقدـ عمِ التصرؼ الذي أوحِ إليً وخمؽ لديً االعتقاد اىػً فػي
عميً بىية  أو هصمحة غيري، يؤدي ٌذا التصرؼ بالىتيجة إلِ تسميـ الهاؿ إلِ الهحتاؿ فيسػتولي

 . 3 تهمكً

 .ة االحتيالأركان و صور جريم: الثانيالفرع 

تعتبر جريهة االحتياؿ هف الجرائـ الشائعة، وغالبا ها يختمط توصيؼ ٌذي الجريهة هع الىزاع 
و ها يجعؿ ٌذي  الهدىي بيف الخصوـ الهستىد إلِ الهسؤولية الهدىية بشقيٍا التقصيرية والعقدية، ٌو

 حقؽ هف توافر الجريهة هف الجرائـ التي تحتاج إلِ إعهاؿ ذٌىي هف قبؿ قاضي الهوضوع لمت

                                                 
1
 .156ّص256ّسل3ُّّ,ِعّٛػح1986ّّعٕح1388ّص134/85ذ١١ّضّظضاءّّ
2
  .46صّ,ّاٌما٘شجّ,1999ّّّ,ّداسِّؽّٛدٌٍّٕششّٚاٌرٛص٠غّاٌؼّشٚعٟ,ّأٔٛس:ّاٌٍّى١حّٚأعثابّوغثٙا.ّبَّ.ّ
3
 324صّ .2006ّظؼفش,ّػٍِّٝؽّذ:ّلأّْٛاٌؼمٛتاخّاٌمغُّاٌخاص.ّت١شٚخ:ّاٌّإعغحّاٌعاِؼ١حٌٍّذساعاخّٚإٌشـشّٚاٌرٛص٠ـغ.ّّ
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ا عف الىزاع الهدىي.  1أركاف ٌذي الجريهة وتهييٌز

ولها كاف هف الثابت أف هقصد الهشرع في التجريـ يستمـز تحقؽ أركاف واقعة الجريهة الهستوجبة 
لمعقوبة والظروؼ التي أحاطت بٍا تحققا ال يدع هجاال لمشؾ بها يستفاد هف ٌذي الوقائع دقة 

 وتحقؽ الهقصد التشريعي هف تجريـ فعؿ االحتياؿ، فإف الهشرع قد ىصاالستدالؿ وسالهة الهأخذ 

  عمِ أركاف هحددة وخاصة لٍذي الجريهة تتمخص فيها يمي:

 :) القانوني ) الشرعيالركن : أوال 

و الركف الذي يقـو عمِ قاعدة اىً ال جريهة وال عقوبة إلِ بىص، وفيها يتعمؽ بجريهة   ٌو
ىجد أف الركف القاىوىي يستهد وجودي وشرعية  1960لسىة  16رقـ  االحتياؿ في قاىوف العقوبات

 القاىوف والتي يجب إعهاؿ هحتواٌا وهؤداٌا في سبيؿ الوصوؿ إلِ ذاتهف  417هف ىص الهادة 

 2حكـ يستىد إلِ إطار قاىوىي صحيح.

يعرؼ الركف الهادي بأىً الفعؿ الجرهي الهعاقب عميً والذي يؤدي إلِ  : الركن المادي ثانيا:
، وبالىظر 3 الىتيجة الجرهية هع ضرورة توافر عالقة سببية تربط بيف ٌذا الفعؿ والىتيجة الهتحققة

ىجد أف ٌذي الهادة قد عرفت االحتياؿ  60لسىة 16هف قاىوف العقوبات رقـ  417إلِ ىص الهادة 
الغير عمِ تسميهً هااًل هىقواًل أو غير هىقوؿ أو أسىادًا تتضهف تعٍدًا أو إبراء  ووسائمً بأىً حهؿ

فاستولِ عميٍا احتيااًل باستعهاؿ طرؽ احتيالية هف شأىٍا إيٍاـ الهجىي عميً بوجود هشروع كاذب 
هي أو بتسديد  أو حادث أو أهر ال حقيقة لً أو إحداث األهؿ عىد الهجىي عميً بحصوؿ ربح ٌو

الذي أخذ بطريؽ االحتياؿ أو اإليٍاـ بوجود سىد ديف غير صحيح أو سىد هخالصة هزور،  الهبمغ
و يعمـ أف ليس لً صفة لمتصرؼ بً  ، أو باتخاذ أو بالتصرؼ في هاؿ هىقوؿ أو غير هىقوؿ ٌو

 .4اسـ كاذب أو صفة غير صحيحة

ئؿ تعتبر كؿ وسيمة ويتضح هف ٌذي الهادة أّف الركف الهادي لجريهة االحتياؿ يشترط وجود وسا
ذي الوسائؿ وردت عمِ سبيؿ الحصر  هىٍا إف تحققت ركىا هاديا صالحا لتوافر شروط التجريـ ٌو

                                                 
1
 .54ص1997.ٌّعثٛس,ِّؽّذ:ّاٌعشائُّاٌٛالؼحّػٍّٝاألِٛايّفّٟاٌمأّْٛاٌؼمٛتاخّاألسدٟٔ.ػّاْاّ
2
 .25ّ,ص3ّ.1996ّّٚاٌرٛص٠غ.ّؽ ِؽّذّطثؽٟ:ّلأّْٛاٌؼمٛتاخّإٌظش٠حّاٌؼاِحٌٍّعش٠ّح.ّػّاْ:ِّىرثحّداسّاٌصمافحٌٍّٕششّٔعُ,ّ
3
,2ّ.1997ّّاٌصمافحٌٍّٕششّٚاٌرٛص٠غ.ّؽ اٌّؼأٟ,ّػاديّػثذّئتشا١ُ٘:ّظشائُّاالػرذاءّػٍّٝاألِٛايّفّٟلأّْٛاٌؼمٛتـاخ.ّػّـاْ:ّداسّ

 28ص
4
 .44,ص1993ٟ:ّششغّلأّْٛاٌؼمٛتاخ.ّبَّ.ّداسّإٌٙؼحّاٌؼشت١ح.ّٚص٠ش,ّػثذّاٌؼظ١ُِّشعّ
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ي وفؽ ها يستفاد هف ت تتهثؿ باستعهاؿ طرؽ احتيالية أو اهف قاىوف العقوب 417هتف الهادة  ٌو
و يعمـ أف ليس لً صفة التصرؼ ف يً أو اتخاذ تصرؼ الجاىي في هاؿ هىقوؿ أو غير هىقوؿ ٌو

 .1اسـ كاذب أو صفة غير صحيحة 

وجود ٌذي الوسائؿ وحدٌا ال يعد سببا كافيا لتوافر الركف الهادي، إذ إّف هف الهتفؽ عميً فقٍا  اف، 
 اإلتيافوالهستقر في االجتٍاد القضائي أىً يشترط لقياـ الطرؽ االحتيالية كركف هادي هف خالؿ 

 إلباسٍالجاىي ادعاءاتً أو أكاذيبً بأشياء خارجية تساعد عمِ بأحد الوسائؿ االحتيالية أف يدعـ ا
ثوب الصدؽ وتؤدي الِ إدخاؿ الغفمة عمِ الهجىي عميً وحهمً عمِ تسميـ هالً وأف تكوف ٌىاؾ 

الجاىي وبيف االستيالء عمِ هاؿ الغير دوف وجً  إليًعالقة سببية بيف طرؽ االحتياؿ الذي لجأ 
 .2 جة هف خالؿ رابطة السببيةوذلؾ باتصاؿ الفعؿ بالىتي حؽ

أف االحتياؿ ٌو فعؿ  134/  1985وفي ٌذا تقوؿ هحكهة التهييز األردىية في الطعف رقـ  
الخداع هف الهحتاؿ ليحهؿ الهجىي عميً ليسمهً هالً لكي يستولي عميً، وأّف الهجىي عميً ها كاف 

ف كاف الكذب الهجرد  عف عىاصر خارجية ال يؤلؼ ليقبؿ بٍذا التصرؼ لو عرؼ الحقيقة واىً وا 
بظرؼ يدعـ الكذب ليعطي الكذب قوة  أواستعاف الهحتاؿ بشخص ثالث  إذاجريهة االحتياؿ، لكف 

 3. اقتىاع ففي ٌذي الحالة يكوف الفعؿ عمِ ٌذي الصورة جريهة االحتياؿ
فيٍا يبدو جميا أف جريهة االحتياؿ ٌي هف الجرائـ القصدية التي يشترط : الركن المعنويثالثا 

رادة الهتٍـ بارتكابً الىشاط الجرهي باإلضافة إلِ ضرورة  و عمـ وا  توافر القصد الجىائي العاـ ٌو
و اىصراؼ ىية الجاىي الِ االستيالء عمِ جزء هف ثروة الغير بدوف  توافر قصد جىائي خاص ٌو

 4حؽ باستعهاؿ وسيمة احتيالية 

ذ حيث أّف هف الهستقر قضاء وفؽ اجتٍاد هف قاىوف العقوبات الىاف 417وفؽ ها جاءت بً الهادة 
ؽ  59لسىة  25947) الطعف رقـ   هحكهة الىقض الهصرية في العديد هف أحكاهٍا وهىٍا الطعف

( الذي أشار إلِ أىً "هف الهقرر أف هجرد األقواؿ  412ص  45س  1994/3/20جمسة 
لتكويف الطرؽ االحتيالية بؿ واالدعاءات الكاذبة هٍها بمغ قائمٍا في توكيد صحتٍا ال تكفِ وحدٌا 

يجب لتحقؽ ٌذي الطرؽ في جريهة الىصب أف يكوف الكذب هصحوبًا بأعهاؿ هادية أو هظاٌر 
                                                 

1
 .41ّ,ّص1980أتّٛػاِش,ِّؽّذّصوٟ:ّلأّْٛاٌؼمٛتاخّاٌمغُّاٌخاص.ّت١شٚخ:ّاٌذاسّاٌعاِؼ١ح.ّّ
2
 54ص1977ّ.تىش,ّػثذّا١ٌّّٙٓ:ّاٌمغُّاٌخاصّفّٟلأّْٛاٌؼمٛتـاخ.ّاٌمـا٘شج:ّداسّإٌٙؼـحّاٌؼشت١ـحّ
3
67ّ,ص2003ّّٕٟ:ّظش٠ّحّاالؼر١اي.ّػّاْ:ّاٌّىرثحّاٌز٘ث١ح.ِّذغّش,ّظّايّػثذّاٌغّ
4
66ّ,ص2004ّّ-اإلعىٕذس٠ح-ِٕشأجّاٌّؼاسف-اٌؽّا٠حّاٌؼمذ٠حٌٍّّغرٍٙه-د.اٌثالّٟ,ّػثذّ,ّػّشّ,ّّ
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ذا ها أكدتً هحكهة التهييز األردىية باعتبار  الهجىيخارجية تحهؿ  عميً عمِ االعتقاد بصحتً" ٌو
الحتيالية حيث أشارت في ضرورة قياـ الهتٍـ بفعؿ إيجابي لتحقؽ الركف الهادي في الوسائؿ ا

إلِ أىً "يشترط في جريهة االحتياؿ أف يأتي الجاىي فعال ايجابيا يىتحؿ بً  42/ 1976الحكـ رقـ 
االسـ الكاذب أها لو اتخذ هوقفا سمبيا بأف ترؾ الغير يعتقد في صفة ليست لً أو اسها غير اسهً 

ركف الجريهة ويكوف هف سمـ الهاؿ واستطاع الحصوؿ بذلؾ عمِ هبمغ هف الهاؿ، فال يتوافر بذلؾ 
قد فرط في حؽ ىفسً" حيث يهكف القوؿ أف الركف الهعىوي لجريهة االحتياؿ ال يتحقؽ دوف وجود 
ىية لدى الجاىي بارتكاب فعؿ االحتياؿ واالستيالء عمِ هاؿ الغير دوف وجً هع توافر عمهً 

رادتً بارتكاب الفعؿ الذي يجب  ة أو هظاٌر خارجية تعزز يكوف هصحوبا بأعهاؿ هادي أفوا 
يٍاـ الهجىي عميً لالستيالء عمِ أهوالً  .1 القىاعة بأف الجاىي تتوافر لديً ىية ارتكاب الفعؿ وا 

                                                 
1

 . 68ص  هرجع سابؽ،،الحهاية العقدية لمهستٍمؾد.الباقي ، عبد ،  -



55 

 

 لثالفصل الثا

 العقد تنفيذحماية المستيمك في مرحمة  
عقب االىتٍاء هف هرحمة االيجاب و القبوؿ ها بيف الهستٍمؾ و الهزود يىتقؿ كال اطراؼ الِ 

التي تميٍا و ٌي هرحمة تىفيذ العقد و التي تعتبر هف الهراحؿ الهٍهة لها ترتبً هف حقوؽ  الهرحمة
و التزاهات عمِ اطراؼ العقد، ٌذي الهرحمة تشهؿ حهاية الهستٍمؾ هف جاىب حهاية ة كفالة 
حقوقً في هواجٍة العيوب الخفية اضافة الِ حهاية بفرض التعويض عمِ جاىب الهزود في حاؿ 

 العقد .اخاللً ب

ذلؾ  هرحمة تىفيذ العقد بؿ تتعداٌا الِ العقد هرحمة إبراـ في ال تقتصر ىطاؽ حهاية الهستٍمؾ ف
 أفالسمعة التي يريد  أوالهستٍمؾ ال يعمـ هدى صالحية الغرض الذي يتوخاي هف الخدهة  أف

الفصؿ دراسة  لذلؾ فاىً سيتـ في ٌذا، التاجر أوالهىتج  أوبعد استالهٍا هف الهزود  إال يقتىيٍا
حؽ الهستٍمؾ في ( و  األوؿالعقد )الهبحث  إبراـحؽ الهستٍمؾ في الىظرية العاهة لمعقد في هرحمة 

 .والتعويض )الهبحث الثاىي ( األهاف
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 .حق المستيمك في النظرية العامة لمعقد في مرحمة تنفيذ العقد: األولالمبحث 

يكوف الهبيع  أفيشترط إلىتقاؿ الهمكيػة لمهسػتٍمؾ ، و  يمتـز الهزود بىقؿ همكية الهبيع إلِ الهستٍمؾ
هعيىًا بالذات، وأف يكوف ههموكًا لمبائع، وأال يعمؽ القاىوف أو اإلتفاؽ إىتقاؿ الهمكيػة عمِ القياـ 

هعرفتٍا بعهؿ هعيف، كها يمتـز الهزود بضهاف العيوب الخفية التػي ال يسػتطيع الهسػتٍمؾ 
هف حؽ الهستٍمؾ  أفذلؾ ضهاف التعرض واإلستحقاؽ، الِ  إضافةكتشافٍا عىد التعاقد، وا

 .1لها إتفؽ عميً هع الهزود  هطػابؽهبيع  استالـ

تقميدية أو عقود  أكاىتلعؿ أف أغمب العقود التي تتـ بيف الهٍىي أو الهزود والهستٍمؾ سواء 
الهستٍمؾ السمع أو تقديـ الخدهات، حيث يكوف ٌدؼ  الكتروىية ٌي عقود بيع وشراء تىصب عمِ

بً، وبالرجوع إلِ الىصوص  هف تمؾ العقود الحصوؿ عمِ هىفعة الشيء الهراد شراؤي أو االىتفاع
تشكؿ في  ألقت عمِ عاتؽ البائع العديد هف االلتزاهات التيفإىٍا القاىوىية التي ىظهت عقد البيع 

ي هقررة في عقود البيع كقاعدة عاهة وبغض ا لىظر عف آلية الوقت ىفسً ضهاىات لمهستٍمؾ، ٌو
 . 2 ، ضهاف العيوب الخفية وضهاف عدـ التعرض واالستحقاؽ وهف بيف ٌذي الضهاىات ، إبراهٍا

 .التزامات الميني و حقوق المستيمك:  األولالمطمب 
يٍدؼ الهستٍمؾ عىدها يبـر عقد ها أف يحصؿ عمِ همكية أو هىفعة الشيء الهباع أو الخدهة 

تزاـ بتهكيف الهستٍمؾ هف ويترتب عمِ عاتؽ الهزود االل الهٍىي  وأالتاجر  أو لهزودالهقدهة هف ا
بضهاف  ًالتزاه الِ إضافة  همكية الشيء أو الخدهة أو تهكيىً هف االىتفاع بٍها عمِ أكهؿ وجً

، وكذلؾ ضهاف سالهة الهستٍمؾ هف الهىتجات الهعيىةأو الخدهة هف حيث العيوب الخفية  هبيعال
شيء أو الخدهة في حالة عدـ هطابقتٍا لمهوصفات بىفس اآللية التي تهكيف الهستٍمؾ هف رد ال

وتحديد العيب الخفي وضهاف سالهة الهىتجات الهعيبة  . سىدرس ضهاف3 حصؿ الهستٍمؾ عميٍا
 الفرع الثاىي.

                                                 
361ّ، ص  م7002للنشر والتوزٌع،  العربًهرة، القا ، اإلعالن وحماية المستهلك محمد ،،العامري حسن  1
2
198ّصّمرجع سابق ،،  الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضنون العقدي،احمد ،  الرفاعًّ
3
داسّإٌٙؼحّ,ٚذطث١ماذّٗػٍّٝتؼغّأٔٛاعّاٌؼمٛدّ االٌرضاَّلثًّاٌرؼالذّٞتاإلدالءّتاٌث١أاخّاٌّرؼٍمحّتاٌؼمذ,ٔض٠ِّٗؽّذّطادقّاٌّٙذّّّٞ

 54,ص٥٨٩٤,اٌما٘شجّّ,حاٌؼشت١
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 .ضمان و تحديد العيب الخفي: األولالفرع 

ىت تقميدية أـ الكتروىية التزاـ الهشرع لمهستٍمؾ في عقود البيع سواء أكاكفمٍا هف الضهاىات التي 
الخفية في الهبيع، ويعد ٌذا الضهاف وسيمة فعالة لحهاية الهستٍمؾ هف  البائع بضهاف العيوب

الىتفاع بً عمِ ىحو تخالؼ الغرض هف ا ةالعيوب التي قد توجد في الهبيع و تىاؿ هف صالحي
عرفت الهادة  فقد ، ٌذا الضهاف التعاقد، ولذلؾ اٌتهت هختمؼ التشريعات الهقارىة بتىظيـ أحكاـ

األولِ هف قاىوف حهاية الهستٍمؾ الفمسطيىي العيب بأىً "خطأ أو ىقص هف حيث الجودة والكهية 
عدـ هطابقتً لمهعايير أو الهقاييس التي يتوجب االلتزاـ بٍا بهوجب القاىوف أو  أو  والكفاءة

الهشرع الفمسطيىي وضع تعريفًا واضحًا  يالحظ أف 1"األىظهة السارية الهفعوؿ فيها يتعمؽ بالهىتج
الهىتجات دوف الخدهات، كها أف الهشرع  لمعيب، إال أىً اقتصر فقط عمِ وجود العيب في

عاتؽ البائع  الفمسطيىي ألحؽ بالعيب حالة عدـ الهطابقة لمهعايير والهقاييس، حيث يقع عمِ
   .االلتزاـ بتقديـ سمعة هطابقة لها تـ االتفاؽ عميً

ىقوؿ أو عقار أو د عمِ هفي جهيع البيوع سواء تمؾ التي تر  كفمً الهشرع الخفي العيب فضهاف
؛  ، كها أىً ال أٌهية لصفة البائع سواء أكاف هحترفًا أـ ال جديدًا أـ هستعهالً  جسواء أكاف الهىت

 لقياـ التزاهً بالضهاف ويشترط في العيب الذي يكوف هحاًل لمضهاف ضرورة توافر شروط هعيىة،
ي أف يكوف العيب قديهًا وخفيًا وهؤثراً  وعىد توفر تمؾ الشروط  ، وأف يكوف هعموـ هف هشتري 2 ٌو

لهشتري افإىً يىشأ التزاها عمِ عاتؽ البائع بضهاف العيوب الخفية في الهبيع يكوف هف حؽ 
د ، إها فسخ العقد واستردا هف هجمة األحكاـ العدلية عدة خيارات 337حسب ها جاء في الهادة 

الثهف أو قبوؿ العقد عمِ الرغـ هف وجود العيب الخفي في الهبيع وبالثهف الهتفؽ عميً دوف أف 
يكوف لً الحؽ في تخفيض الثهف باستثىاء الحاالت التي يتعذر فيٍا إعادة الحاؿ إلِ ها كاىت 

 . 3 عميً عىد التعاقد

ي الحؽ في رد الهبيع هع هف القاىوف الهدىي الهشتر  513كها هىح الهشرع األردىي في الهادة 
وقد اعتبرت الهادة  بالهبيع والرجوع بىقصاف الثهف أو حبس الثهف، استعادة الثهف أو االحتفاظ

                                                 
1
2005ٌّغٕح21ّّاٌفٍغط١ّٕٟسلُّلأّْٛؼّا٠حّاٌّغرٍٙه1ّّٔضّاٌّادجّّ
2
ّ ر٠ة,ّّ,)ؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّفّٟاٌرؼالذّاالٌىرشٟٚٔ.ّدساعحِّماسٔح"ّسعاٌحِّاظغر١ش,ّظاِؼحّإٌعاغّاٌٛؽ١ٕح,ّفٍغط١ّٓهللاػثذِّّؽّٛد,ّ

ّ.112ّصّّ,2009ّ,
3
 "ٌّمذ٠ُّفّٟاٌث١غّاٌّطٍكّخ١اسّاٌؼ١ة"ّا١ّّحِعٍحّاألؼىاَّاٌؼذ337ٌّٔضّاٌّادجّّ
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تجاي الهستٍمؾ يىشأ الهسؤولية البائع اهف القاىوف الهدىي الفرىسي العيب الخفي الهوجب  (164)
 . الهرجوة هىً ة ىقص الفائدةأو ىتيج الهعدلةىتيجة عدـ صالحية الهبيع الستعهالً في الغرض 

 .ضمان سالمة المستيمك من المنتجات المعينة: الفرع الثاني

هف األهور الهٍهة التي تقع  تعتبر بضهاف سالهة الهىتجات ٍىياله أوالتاجر  أوالتزاـ الهزود  إف
التي تٍـ الهستٍمؾ بشكؿ كبير وخاصة عىدها يتعمؽ  األهورهف  أىٍاالِ  إضافةعمِ عاتقً 

وقد  اإلىسافىتجات تشكؿ خطرا كبيرا عمِ صحة هٌىالؾ هف ال أفضوع السمع بالصحة  ذلؾ هو 
ظٍور عيب بالسمعة لحظة طرحٍا لمتداوؿ  وبالتالي  إهكاىيةتؤدي الِ كارثة  حيث يشهؿ ذلؾ 

ريا عمِ الهزود . أصبحفاف ضهاف سالهة الهستٍمؾ   التزاها جٌو

ي ضهاف سالهة الهىتجات الهعيبة في حالة إكتشاؼ أو وقد كفؿ قاىوف حهاية الهستٍمؾ الفمسطيى
يشكؿ خطرًا عمِ صحة وسالهة الهستٍمؾ، حيث يجب  عمـ بوجود عيب في هىتج أو سمعة قػد
 :عمِ الهزود أف يتخذ اإلجراءات التالية

عالـ الجهٍور بواسطة وسائؿ اإلعالـ عف ٌذي العيوب، وتحذيري .1  إبالغ الجٍات الهختصة، وا 
 .التي قد تىتج عىًهف الهخاطر 

 .سحب السمعة هف األسواؽ .2

عادة الثهف الهدفوع إسترداد السمع التي جػرى .3 ا وا   .بيعٍا أو تأجيٌر

عػادة الػثهف إستبداؿ السمع عمِ ىفقتً الخاصة - .4  .الهدفوع في حاؿ تعذر إصالحٍا ، وا 

 . ىفقتً الخاصة ، وغير هضرة بالبيئة، وعمِ لتخمص هىٍا بطرؽ صحيحةا .5

 لىص السابؽ فاىً يقع عمِ عاتؽ الهزود في حالة إكتشافً عيب في هىتج أو سمعة قػدهف خالؿ ا
يشكؿ خطرًا عمِ صحة وسالهة الهستٍمؾ بأف يبمغ الجٍات الهختصة، كقسـ حهاية الهستٍمؾ 

وزارة اإلقتصاد الوطىي، باإلضافة إلِ إعالـ الجهٍور بواسطة وسائؿ اإلعالـ عف ٌذي  في
سترداد السػمع وتحذيري هف ا العيوب لهخاطر التي قد تىتج عىٍا، وسحب السمعة هف األسواؽ، وا 
ف إتباع كافة اإلجراءات السابقة ال يحوؿ  التػي عادة الثهف الهدفوع لمهستٍمؾ، وا  جرى بيعٍا، وا 
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بً بسبب إستخداهً  دوف رجوع الهستٍمؾ عمِ الهزود بالتعويض عف األضرار التي تكوف لحقػت
 .1 لمهىتج الهعيب

ً لهىتج هعيف فإىً يبـر تعاقدًا ئلهستٍمؾ عىد رغبتً بالتعاقد بخصوص سمعة هعيىة بغاية شرافا
 إىهابالتعاقد هع الهستٍمؾ بشكؿ هباشر  الهىتجال يقوـ صاىع  األحيافبشأىٍا، ولكف في اغمب 

ي فاىً ال هف قبمً  وبالتال الهختارة السمعةالهزود بالتعاقد هػع الهسػتٍمؾ ويسػمهً  أويقـو التاجر 
قد تعاقد هع التاجر  األخير أفذلؾ  عالقة هباشرة تربط ها بيف صاىع الهىتج والهستٍمؾ  أيًتوجد 

لمهستٍمؾ بالرجوع عمِ هىتج السمع عمِ أساس  أجازوهع ذلؾ فاف الهشرع قد  بشكؿ هباشر 
زاـ بالسالهة الهسؤولية التقصيرية، حيػث أف هسؤولية صاىع الهىتج تقوـ عمِ أساس إخاللً باإللت

، وأف قريىة اإلخالؿ بالسػالهة ٌذي ال تقبؿ إثبات العكس، فال يكفي أف يثبت صاىع الهىتج عدـ 
يتعيف عميً إثبات أف وقوع الضرر يعود إلِ سبب أجىبي عىً، كها يستطيع  إىهاإخاللً بالسالهة 

عمِ أسػاس  ، أوعمِ التاجر)الهزود( عمِ أساس الهسؤولية العقدية الهستٍمؾ أيضًا الرجػوع
، فرجوع الهستٍمؾ عمِ الهىتج عمِ أساس الهسؤولية التقصيرية أهر جائز، الهسػؤولية التقصػيرية
 .2حدوث خطأ  حيث أف األساس ٌو

التاجر في حاؿ تقديهٍـ السمع والخدهات لجهٍور  أوعمِ الهزود  الفمسطيىي اوجب الهشرعوقد 
ذا ها جاءت بػً الهػواد   تضريوغير هعيبة  سميهةتكوف  أف الهستٍمكيف بصحة اإلىساف، ٌو

السمع التي تسبب ضررا عمِ  أفىصت عمِ  والتيهف هجمة األحكاـ العدلية  ،19203192
، وقصد  الضهاف يجب أف يزاؿ، باإلضافة إلِ تحهؿ الهزود لهسػؤوليتً هػف خػالؿ اإلىسافصحة 

كوف الهزود  في حالة ؿ هباشرالهشرع بالضهاف ٌو الضهاف الذي يقع ىتيجة وقوع الضرر بشك
في حاؿ كوف لهزود  هف الهزود وال يشترط ٌىا التعهد، ويشترط التعهدهتسبب بوقوع الضػرر 

 . 3 هتسبب بوقوع الضػرر ىتيجة خطأ أو إٌهاؿ بالسمعة أو أي سبب آخر

ت هها سبؽ فاف الهشرع قد وسع الهسؤولية الهدىية التي تقع عمِ الهزود عف الهىتجات والخدها
 . 4التاجر أوالهزود  أوالهعيبة  وذلؾ لكفالة حهاية الهستٍمؾ هىٍا وخمؽ رادع لدى الهىتج 

                                                 
1
(,ّداسّاٌصمافحّٚإٌششّٚاٌرٛص٠غ,ّػّاّْٚاإل٠عاساٌث١غ,ّّ–د١َّ٘ٚةّ,ّششغّاٌمأّْٛاٌّذّٟٔ)اٌؼمٛدّاٌّغّاجّفّٟاٌمأّْٛاٌّذّٟٔ,ّاّإٌذاّّٚٞ

 .63,ّص1999,ّاألسدّْ–
2
 .35َ,ّص1983٘ـ/1403ّ-ت١شٚخّاٌمشاءجّداسّّاٌطثؼحّاٌصاٌصحّ,ػّاّْػ١ٛبّاٌّث١غّاٌخف١ح,ّّاعؼذّ,ّّد٠اب,ّ
3
 .126َّّّ,ّص1983ِّشظغّعاتكعؼذّد٠اب,ّػّاّْػ١ٛبّاٌث١غّاٌخف١ح,ّّ
4
َ,1997ّ٘وـ/1417,ِّىرثحّاٌصمافوحّٚإٌشوشّٚاٌرٛص٠وغ,1ّطاؼةّػث١ذّ,ّػّاّْاٌؼ١ٛبّٚذخٍفّاٌّٛاطفاخّفّٟػمذّاٌث١غ,ّؽ,ّاٌفرالّٚٞ

ّ.164ص
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 .حق المستيمك بضمان التعرض واالستحقاق: المطمب الثاني
عدـ التعرض لمهشتري في  ضهاف ، ٌيأيضاالهزود  أو هف االلتزاهات التي تقع عمِ عاتؽ البائع

 1يازة الهبيع واالىتفاع بً اىتفاعا ٌادئًا، سواًء كاف التعرضالهشتري هف ح ذلؾ ليتهكفالهبيػع، 
 .هاديًا أو قاىوىياً 

عف الغير  الصادر 2لتعرض الصادر عف الغير، فاف البائع يمتـز بضهاف التعرض القاىوىياأها 
التعرض  ، وكذلؾ ال يقتصر التػزاـ البػائع عمػِ ضػهاف3فقط، دوف ضهاىً لمتعرض الهادي

 وتحديدا في حاؿ  ، بؿ يمتـز بضهاف اسػتحقاؽ الهبيػع هػف يػد الهشػتري، عف الغير الصادر عىً أو
حرهاف الهشتري هف بعض " :دعوى استحقاؽ الهبيع لً، فاالستحقاؽ لمهبيع يعىي الغير باستكا

وكسبً عمِ الهبيع أي حؽ    ة ىجاح الغير في هىازعتً لمهشتري، ىتيج أو كؿ حقوقً عمِ الهبيع
ا تعرضا هف الحقوؽ فقد يتعرض البائع لمهشتري في الهبيع، وقد يحدث  التي يعتبر ادعاٌؤ

البائع في ٌذي الحالة دفع تعرض الغير عف الهشتري، فإذا  التعرض هف الغير لمهشتري، فإف عمِ
و ها يعرؼ بضهاف التعرض ىجح في ذلؾ فقد ىفذ التزاهػً تىفيػذاً   .4 عيىيًا ٌو

 البائع عف دفع تعرض الغير لمهشتري، فيىبغػي عدـ قدرةلمهبيع و  الغير استحقاقًفي حاؿ إثبات 
و هػا عميً تعويض الهشتري عف الضرر الذي لحؽ بً  ، ىتيجة استحقاؽ الهبيع هف تحت يدي، ٌو

البائع  يعرؼ بضهاف استحقاؽ، فقد يحدث التعرض لمهشتري في الهبيع، سواًء كػاف التعػرض هػف
 ف يستحؽ الهبيع هف يد الهشتري في ٌذي الحالة، وقػد يػىجحأو الغير، إال أىً ال يشترط أ

  5. ذلػؾ ىتيجةالهعترض في إثبات استحقاقً لمهبيع، هها يتوجب عمِ البائع تعويض الهشػتري 

 .ضمان التعرض الشخصي: األولالفرع 

اىتفاعا الهبيع  أوحوؿ دوف اىتفاع الهشتري بالسمعة ت بأفعاؿالهزود لمهشتري  أوعىد تعرض البائع 
فيترتب الهشتري هف حيازة الهبيع حيازة  ٌادئة ،  حرهاف أو هف شأف تمؾ األفعػاؿ جزئيا  أوكميا 

سػواًء كػاف تعرضًا هاديًا كقياهً بهىع الهشتري هف االىتفاع بالهبيع، أو عمِ البائع ضهاف تعرضً 

                                                 
1
ّػاَّّ٘ٛ ًٍ  "ّٞؼ١اصجّاٌّث١غ,ّعٛاًءّوا٠ّْٙذدّٖتٕضعّاٌٍّى١حّأَّالِا٠ّّٕغّاٌّشرش "تاٌرؼشعّتشى
2
ّاٌغ١شّؼماّػٍّٝاٌّث١غِّغّاٌؽكّاٌزّٞأرمًّاٌّٝاٌّشرشّٞتّٛظةّػمذّاٌث١غّ.ّأٚاٌرؼشعّاٌمأّٟٛٔ:ّ٘ٛادػاءّاٌثائغّّ
3
ّ.ؽ١اصجّاٌّشرشٌٍّّٞث١غاٌرؼشعّاٌّادٞ:ّفّٙٛوًّفؼًِّاد٠ّٞمَّٛتّٗاٌثائغّٔفغّٗأّٚشخضّشاٌس,٠ٚغّّٝاٌغ١ش,٠ّٙذفّئٌّٝاإلخاليّتّ
4
اٌذساعواخّاٌؼ١ٍواّفوّّٟحِاظغور١شّو١ٍوسعواٌحّ , ستؽِّٟؽّذّاؼّذ,ّػّاّْاٌرؼوشعّّٚاالعورؽماقّفوّٟػموذّاٌث١وغّدساعوحِّماسٔوح٘ض٠ُّ,ّّ

 .89ّ,ّص2007ّظاِؼحّإٌعاغّاٌٛؽ١ٕحّ,ّفٍغط١ّٓ,ّ
5

 . 338)ِشظغّعاتك(.ّصّد.ّاٌضػثٟ,ِّؽّذ٠ّٛعف:ّاٌؼمٛدّاٌّغّاجّششغّػمذّاٌث١غّفّٟاٌمأّْٛاألسدٟٔ.ّّّ
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ارض هع حؽ الهشتري الذي بأف لً حقًا عمِ الهبيع، يتع تعرضًا قاىوىيًا كقياـ البائع باالدعػاء
 .1 اىتقؿ إليً بهوجب عقد البيع

لمهبيع، دوف  لبائع يعكر أو يعيؽ حيازة الهشتريكؿ فعؿ  هادي يقوـ بً اٌو  :فالتعرض المادي
ىهػا يقػوـ البػائعفٍو ال  استىادي إلِ حؽ  يدعيً  يستىد إلِ حؽ  يدعيً البائع عمِ الشيء الهبيع، وا 
 ، بشػكؿ  جزئػي أو التي هف شأىٍا حرهاف الهشتري هف االىتفاع بالهبيع بإحدى األفعاؿ الهادية،

 ٍا، فيعتبر فعؿ البائع ٌىا تعرضا، هثؿ قياـ البائع باالستهرار في استغالؿ األرض التي باع كمي
 ، يوجب عميً االهتىاع عف القياـ بهثؿ تمؾ األفعاؿ، التي تعتبر تعرضًا هػف قبمػً هاديًا لمهشتري

 .2 عميً الضهاف اهتىع عميً التعرض فهف وجب

في حاؿ وجود اتفاؽ هبـر بيف البائع والهشتري يفيد بأىً يحؽ لمبائع االستفادة هف الهبيع لفترة  أها
هحددة هف الزهف فاىً ال يحؽ لمهشتري التعرض لمبائع ذلؾ اىً تـ االتفاؽ فيها بيىٍـ عمِ ذلؾ و 

بزراعة األرض لفترة يقوـ البائع  أفض واالتفاؽ عمِ ذلؾ اىً في حاؿ قياـ البائع ببيع ار  هثاؿ
تصرفً ٌىا  فال يعتبر حسب االتفاؽ فإذا قاـ البائع باستغالؿ األرض هحددة بعد إبراـ عقد البيع 

 .3 تعرضًا هاديًا، يمزهً بالضهاف

 ػِالبائع بضهاف تعرضً الهادي، الذي ال يستىد فيً إلِ حؽ قاىوىي يدعيػً عم إضافة الِ التزاـ
التعرض لمهشتري في الهبيع، حتِ لو كاف الفعؿ الذي قاـ بً  يمتـز البائع كذلؾ بعدـفاىً الهبيع، 

ببيع هحؿ  تجاري إلِ الهشتري، وجب عميً االهتىاع عف فتح  البائع ال يشكؿ خطًأ، فإذا قاـ البائع
ذا قاـ  هحؿ  ههاثؿ، وهجاور لمهحؿ الذي بذلؾ فإىً يعتبر فعمً قاـ ببيعً، ليبيع فيً ىفس السمع، وا 

تح هحؿ تجاري ههاثؿ لً فاىً ال يىدرج فولكىت في حاؿ قياـ الغير ب ، تعرضًا هاديًا لمهشتري
ىها يدخؿ في باب الهىافسة غير الهشروعة، والتي إىهاالبائع لمهشتري تحت باب تعرض  ، وا 

 .4 التعرض الصادر عف البائع تختمػؼ أحكاهٍػا عػف أحكػاـ الهبيع

                                                 
1
ِظش:ّداسّإٌٙؼحّاٌؼشت١حٌٍّٕشش.ّ .ٔاطش,ّظاعُّػٍّٟعاٌُ:ّػّاّْاٌرؼشعّٚاالعرؽماقّفّٟاٌؼمٛدّدساعحِّماسٔح.ّاٌطثؼحّاألٌّٚٝ

 78,ّص1990َّ
2
غ١شِّٕشٛسج(.ّاألسدٟٔ.ّ)سعاٌحِّاظغر١شّ أتّٛدٌٛ,ّتذسِّؽغّٓػٛاد:ّػّاّْاٌرؼشعّٚاالعرؽماقّفّٟػمذّاٌث١غّفـّٟاٌمـأّْٛاٌّـذّٟٔ

 82ّ,ّص2000َّاٌعاِؼحّاألسد١ٔح.ّػّاْ.ّاألسدْ.ّ
3
 .72ّ,ص1999َٚاٌرٛص٠غ.ّ اٌفاس,ّػثذّاٌمادسّػثذّاٌغ١ّغ:ِّظادسّاالٌرضاَ.ّاٌطثؼحّاألٌٚٝ.ّاألسدْ:ِّىرثحّداسّاٌصمافحٌٍّٕشـشّ
4
األسدْ:ِّىرثحّاٌؽاِذٌٍّٕششّٚاٌرٛص٠غ.ّ .ٌـٝاألؼّذ,ِّؽّذّع١ٍّاْ:ّاٌّذخًٌّذساعحّاٌؼّاّْدساعحّذؽ١ٍ١ٍـِّٗماسٔـٗ.ّاٌطثؼـحّاألّٚ

ّ.55ّ,ّص2002َّ
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البائع باالدعاء باف لً حؽ بالهبيع هها يشكؿ تعارضا هع  فيقوـ عف قياـ عرض القاىوىيالت أها
يكوف  بأىًفالتعرض القاىوىي يختمؼ عف التعرض الهادي   1حؽ الهشتري في همكية ٌذا الهبيع 

، تعكر عمِ  هادية التعرض الهادي أفعاال فيها يكوف، هف خالؿ هىازعة الهشتري بهمكية الهبيع 
 . بشكؿ  ٌادئ ري حيازة الهبيعالهشت

أو  فالحؽ الذي يدعيً البائع عمِ الهبيع، إها أف يكوف حقًا عيىيًا، كأف يدعي أف لً حؽ إرفاؽ
 حؽ هسيؿ عمِ الشيء الهبيع، كها قد يكوف حقًا شخصيًا يدعيً البائع عمِ الهبيع، كأف يدعي

 العقار إلِ الهشتري، خاليًا هف حقوؽ أىً هستأجر لمعقار الذي باعً لمهشتري، عمهًا أىً قاـ ببيع
  .الغير عميً

عقد بيع همؾ الغير في حالة إجازتً هف الهالؾ، يعتبر  أفالقاىوف الهدىي األردىي  اعتبر وقد
إذا أقر الهالؾ البيع سرى العقد في حقً،   :( 551ىص الهادة )و جاء ذلؾ في  2، صحيحاً 

حؽ الهشتري إذا آلت همكية الهبيع إلِ  ًا فيواىقمب صحيحًا في حؽ الهشتري، ويىقمب صحيح
 . البائع، بعد صدور العقد

 .ضمان تعرض الغير :الفرع الثاني

التعرض  ، هىٍا التزاـ البائع بضػهاف عىد إبراـ عقد البيع فإىً يرتب في ذهة أطرافً عدة التزاهات
   .قاىوىياً  التعرض الصادر عف الغير، ويضهف البائع تعرض الغير لمهشتري في الهبيع إذا كاف

التعرض، ويصؿ  أها بالىسبة لمتعرض الهادي الصادر عف الغير، فإف البائع همزهػًا بضػهاف ذلػؾ
عف الهشتري، فٍو  حد التزاـ البائع بضهاف التعرض الصادر عف الغير، إلِ دفع ذلؾ التعػرض

ػذا بعكس التزاـ البائع التزاـ بعهؿ يقوـ بً البائع، يتهثؿ بدفع التعرض الصادر عف الغيػر، ٌو
االهتىاع عف  عهػؿ، أيأي بضهاف تعرضً الشخصي، إذ يكوف هحؿ التزاهً االهتىاع عػف 

 .3 التعرض لمهشتري في الهبيع

                                                 
1
ّ.134ّص,ِّشظغّعاتكّ,ّّؽٍثٗ,ّأٔٛس:ّٔفارّٚأؽاليّاٌث١غّ
2
ّاألسدٟٔ.ّ)سعاٌحِّاظغر١شّغ١شِّٕشٛسج(.ّ أتّٛدٌٛ,ّتذسِّؽغّٓػٛاد:ّػّاّْاٌرؼشعّٚاالعرؽماقّفّٟػمذّاٌث١غّفـّٟاٌمـأّْٛاٌّـذّٟٔ

 .57ّ,ص2000َّّألسدْ.ّاٌعاِؼحّاألسد١ٔح.ّػّاْ.ّا
3
ّ.212ـ،ص1997 ، القاهرة، دار النهضة العربٌة،إدارة المبيعات وحماية المستهلك احمد  إبراهٌم عبد الهادى، ّ
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الغير  فالتزاـ البائع بضهاف التعرض الصادر عف الغير، يكوف في التعرض القاىوىي الصادر عف
 ف البائع يمتـز بضهاف التعرض القػاىوىي، أها بالىسبة لتعرضً الشخصي لمهشتري، فإ فقط

 . والهادي هعا

عىاية، وال  ويكوف التزاـ البائع بضهاف التعرض الصادر عف الغير، ٌو تحقيؽ ىتيجػة ولػيس بػذؿ
تعرض  يستطيع البائع التخمص هف التزاهً بالضهاف، أف يدعي أىً بذؿ العىاية الالزهة لػدفع

، أها  عيىياً  ع بدفع تعرض الغير، يكوف قد ىفػذ التزاهػً تىفيػذاً الغير عف الهشتري، فإذا ىجح البائ
جزئي، وجب  إذا لـ يستطع دفع تعرض الغير عف الهشتري، واستحؽ الهبيع لمغير بشػكؿ كمػي أو

لذلؾ التعرض،  تجاي الهشتري، وذلؾ لها لحؽ الهشتري هف ضػرر، ىتيجػةً اعمِ البائع الضهاف 
و ها يسهِ بضهاف االستحق  . 1اؽٌو

بقية  ٌىاؾ عدة خصائص يهتاز بٍا التزاـ البائع بضهاف التعرض الصادر عف الغير، تهيزي عف
ذهة أطرافً  االلتزاهات األخرى كىقؿ الهمكية وتسميـ الهبيع ، وخصوصًا أف عقد البيع يرتب فػي

 :يمي الغير ها عدة التزاهات هتقابمة، وهف خصائص التزاـ البائع بضهاف التعرض الصػادر عػف

 :التزام بتحقيق نتيجة : أوال

دفع  ، فيتوجػب عميػً يكوف التزاـ البائع بضهاف التعرض الصادر عف الغير ٌو تحقيؽ ىتيجة 
تعرض  هف  تعرض الغير عف الهشتري، حتِ يتهكف الهشتري هف حيازة الهبيػع حيػازة ٌادئػة، دوف

البائع إدخالً  شتري، فيىبغػي أف يطمػبأحد، فإذا قاـ الغير برفع دعوى استحقاؽ لمهبيع عمِ اله
ذلؾ التعرض،  في تمؾ الدعوى، هف أجؿ دفع تعرض الغير عف الهشتري، فإذا ىجح البػائع بػدفع
ذا لـ يستطع البائع رفػع دعوى التعرض  فإىً يكوف قد ىفذ التزاهً تىفيذًا عيىيًا تجاي الهشتري، وا 

كها أف التزاـ   .عميً الضهاف تجاي الهشتري واستحؽ الهبيع لمغير، بشكًؿ كمي أو جزئي، وجب
هىً، أىً بذؿ العىاية  البائع بضهاف التعرض الصادر عف الغير، ٌو التزاـ بتحقيؽ ىتيجة ال يعفِ

 .2 الالزهة لدفع ذلؾ التعرض عف الهشتري، إال أىً لـ يفمح في ذلؾ

 

 
                                                 

1
اٌطثؼحّاألٌٚٝ:ّداسّاٌث١اسقٌٍّٕششّت١شٚخّ .اٌذتٛ,ّئتشا١ُّ٘فاػ٠ًّٛعف:ّػّاّْإٌّافغّدساعحِّماسٔحٌٍّفمّٗاإلعالِّٟٚاٌمأّْٛاٌّـذّٟٔ

ّ.93ّ,ّص1997َّاسٌٍّٕششّٚاٌرٛص٠غّػّاْ.ّٚداسّػّ
2
 .101ّ,ِّشظغّعاتكّّؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّفّٟاٌّؼاِالخّاالٌىرش١ٔٚح,ّ,ّخاٌذِّّذٚغّّئتشا١ُّ٘
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 :عدم قابمية االلتزام لالنقسام أو التجزئة :ثانيا

عمِ  البائع بضهاف التعرض الصادر عف الغير، التزاهًا غير قابؿ  لالىقساـ، ويىبغي يعتبر التزاـ 
البائع  عف الهشتري، فإذا استحؽ الهبيع لمغير بشكؿ  جزئػي، فػإف البائع أف يدفع تعرض الغير

عمِ  يمتـز بضهاف ذلؾ االستحقاؽ، فإذا تعدد البائعوف لمعيف الهبيعة، وادعِ الغير أف لً حقػاً 
 كمً ، وجب عمِ البائعيف جهيعًا دفع ذلؾ التعرض الصادر عف الغير، في الهبيع ء  هف الهبيعجز 

هطالبة  وليس بجزء  هىً وذلؾ ألف استحقاؽ جزء  هف الهبيع لمغير، يعطي الهشػتري الحػؽ فػي
 .1البائعيف بالضهاف

                                                 
1
 .88ّّ,ّص2003َّّّ,ِّشظغّعاتكّ,ّّؽٍثٗ,ّأٔٛس:ّٔفارّٚأؽاليّاٌث١غّ
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 .و التعويض األمانحق المستيمك في : المبحث الثاني
توفير الحهاية  ذلؾ هف خالؿ و التعويض و باألهافاية لمهستٍمؾ كفالة حقً يكهف في توفير الحه

 .1 ضهاف الجودة واألهاف في السمع االستٍالكية لمهستٍمؾ هف خالؿ اإلقتصادية و الصحية

جراءات وقائية لضهاف جودة الهىتجات، هف خالؿ سف ووضع تشريعات و  لذا تدخؿ الهشرع ا 
تسعِ الِ الحد وهىع  التيو  عمِ حياة اإلىساف وسالهة جسهً،لتىظيـ تداوؿ الهىتجات الخطرة 

 وتحهيمًخمؽ رادع لدى الهزود )الهىتج(  باإلضافة ،األسواؽظٍور هىتجات ضارة أو خطرة في 
 .هف ضرر هسؤولية تعويض الهستٍمؾ عها يصيبً

 .األمانالحق في  :األولالمطمب 
في  إٌهاؿ واستٍتار بعض الهىتجيفالِ خمؽ  أدىالهىتج الِ الربح  أوالتاجر  أوسعي الهزود  إف

بقدر ها يعيموف السمع هدى جودة ال يٍتهوف ب أصبحواهراعاة الهواصفات و الهقاييس لمسمع و 
 .2 الربحبتحقيؽ اكبر قدر ههكف في تسويؽ السمع و جىي اٌتهاهٍـ 

تي يصطدـ بٍا أٌـ الهشاكؿ ال الخطرة هف الغير هطابقة لمهواصفات والهقاييس  الهىتجػاتغدت 
ولها كاىت  .3 السمع  أوالهستٍمؾ لها يهكف أف يواجً الهستٍمؾ هف خطر استخداـ ٌذي الهىتجات 

ا هف  حهاية الهستٍمؾ هف أٌـ األهور التي تتحقؽ هف خالؿ ضهاف جودة السمع الهقدهة وخمٌو
لٍا السمع  الهقاييس التي يجب أف تخضع بوضػع الخطر فقد عىيت التشريعات الهحمية والدولية 

   4.عىد إىتاجٍا

 .األسعارالحماية في نطاق الجودة و : األولالفرع 
أصبحت هف األهور الهٍهة والضرورية توافر الحهاية القاىوىية لمهستٍمؾ هف ىاحية جودة السمع 

وذلؾ في ظؿ التسارع الحاصؿ في زيادة عدد الهىتجات وطرؽ ترويجٍا وتسويقٍا   األسعار أو
تٍمؾ الِ شراء الهىتجات فحهاية الهستٍمؾ في هجاؿ الجودة تعىي اف السمع التي تقود الهس

                                                 
1
 77ّصّّ,ّتكِشظغّعاّ,ّّػّش,ّغغاْ:ّاٌرطٛسّاٌرشش٠ؼٌٍّٟمٛاػذّإٌّظّحٌّؽّا٠حّاٌّغرٍٙهّ
2
األٌٚٝ.ِّظش:ّداسّإٌٙؼحّاٌؼشت١ح.ّ ػٛاتؾّاإلؼرعاضّتاٌّغرٕذاخّاٌؼمذ٠حّفّٟاٌمؼاءّاٌفشٔغـٟ.ّاٌطثؼـحِؽّذّؼغ١ّٓ,ّ,ّّػثذاٌؼايّ

 36ّص1999ّّ
3
ٌرٛص٠غ.ّاألسدْ:ِّىرثحّاٌؽاِذٌٍّٕششّٚا .األؼّذ,ِّؽّذّع١ٍّاْ:ّاٌّذخًٌّذساعحّاٌؼّاّْدساعحّذؽ١ٍ١ٍـِّٗماسٔـٗ.ّاٌطثؼـحّاألٌٚـّٝ

201ّ,ّص2002َ
4
127ّصّ,ِّشظغّعاتكّ,ّاٌم١غٟ,ّػاِشّلاعُّأؼّذ:ّاٌؽّا٠حّاٌما١ٔٛٔحٌٍّّغرٍٙهّ
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واىتاج  ة بالقاىوفدف تكوف هطابقة لمهواصفات والهقاييس الهحدأالهطروحة لالستٍالؾ يجب 
 .هىتجات في ظروؼ هىاسبة

 الهخالفات وىظهػت أحكاهٍػا وأوضػحتلمهىتجات بوضع الهواصفات القياسية  سارعت الػدوؿ وقد
وألٌهية الهواصفات القياسية عمِ الهستوييف الدولي  1 الهتعمقة بٍا والعقوبات الهقررة لذلؾ

بعض  إضافة الِهىظهات دولية لوضع وتطػوير الهواصػفات العالهيػة،  عدة أىشئت والهحمي،
 .2 الهىظهات اإلقميهية

قة هعتهدة هف سمطة هعترؼ وثي " الهواصفة القياسػية بأىٍػا (ISO) عرفت الهىظهة الدولية لمتقييس
التي يىبغػي  االشتراطاتفي هجاؿ ها لتشهؿ هجهوعة  أساليب التقييس بإتباعبٍا تـ إعدادٌا 

ػا  د هعػايير الجػودةيتحدتقوـ عمِ القياسية  اتالهواصف أفهف التعريؼ السابؽ يتبيف   .3"توافٌر
 . 4 واحتياجات الهستٍمؾ توالدقة والصالحية الالزهة لمهىتجات والهواد لكػي تحقػؽ رغبػا

تحديد الحد األدىِ الهىصوص و  السمعو  الهوادروط جودة شبتحديد الهواصػفات القياسػية تقـو و 
صالحية الهواد لالستعهاؿ أو  لضهافالتي يجب أف تتهتع  عميً بالهواصفات والهقاييس

والهىتجات إضافة الِ هراقبة أسعار السمع  ،الصحة االستٍالؾ بأهاف ودوف أي خطر عمػِ
 . 5هىاسبة وهعقولة  الهعروضة باألسواؽ بحيث يجب أف تكوف ٌذي السمع والهىتجات بأسعار

 .تنظيم الجودة و المواصفات القياسية في فمسطين :الفرع الثاني

كبيرة و ذلؾ في سبيؿ  أٌهيةحاز هوضوع تىظيـ جودة الهىتجات والهواصفات القياسية عمِ 
الهىتجات الهحمية  لذلؾ قاـ الهشرع بسف الهشرع الفمسطيىي قػاىوف تعزيز ثقة جهٍور الهستٍمؾ ب

 أوو الذي بهوجبً اوجب الهشرع الهزود  2000لسىة  6والهقاييس الفمسطيىي رقـ  الهواصػفات
 تتوافؽ والتطػورات األسواؽالتاجر بهواصفات و هقاييس هحددة لمسمع الهطروحة في  أوالهىتج 

 .6والعالهيةالصىاعية والعمهية الهحمية 

                                                 
1
ّ.98,ِّشظغّعاتكّ,صّصّاألسدٟٔ أتّٛدٌٛ,ّتذسِّؽغّٓػٛاد:ّػّاّْاٌرؼشعّٚاالعرؽماقّفّٟػمذّاٌث١غّفـّٟاٌمـأّْٛاٌّـذّٟٔ
2
 2002عثرّثش16ّّّ–14ّطٕؼاءِّّٓ .اٌظٕاػاخّاٌٛؽ١ٕحّٚؼّا٠حّاٌّغرٍٙهطادق,ّ٘شاَ:ّتؽسّلذَّئٌّٝاٌّإذّشّاإلل١ٍّّٟؼٛيّذ١ّٕحّّ
3
سعاٌحّدورٛساِّٖٕشٛسج(.ّظاِؼحّػ١ّٓ) .اٌّط١شٞ,ِّغاػذّص٠ذّػثذاهللا:ّاٌؽّا٠حّاٌّذ١ٔحٌٍّّغرٍٙهّفّٟاٌما١١ّٔٛٔٓاٌّظـشّٞٚاٌىـ٠ٛرّٟ

133ّ,ّص2007ّشّظ.ِّظش.ّ
4
,2006ّّ,ّّاسّْدساعحِّماسٔحِّغّاٌمأّْٛاٌفشٔغٟ",ّداسّاٌىرابّاٌؽذ٠س,ّاٌعضائشؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّفّٟاٌمأّْٛاٌّم,ّتٛادٌٟ,ِّؽّذ,ّّ

ّ.185ص
5
 737ص  ، م7002الطبعة األولى. مصر: دار الجامعة الجدٌدة للنشر، . حماٌة المستهلك فً التعاقد اإللكترونً اسامة ، أحمد بدر،ّ
6
ّ.321ص  ،م3992، القاهرة، دار النهضة العربٌة، لكدارة المبٌعات وحماٌة المستهإ احمد ، إبراهٌم عبد الهادى،ّ
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فاف هؤسسة الهواصفات و الهقاييس ٌي الهؤسسة الهسئولة والهكمفة بوضع  وبهوجب ٌذا القػاىوف
 أفهواصفات و هقاييس لمسمع أي أىٍا ٌي الجٍة الهخولة  بتحديد ها ٌي الهواصفات التي يجب 

ة الهستٍمؾ تتوافر في السمع الهطروحة لتحقيؽ الحد الهقبوؿ هف الجودة لمحفاظ عمِ صحة وساله
و التأكد هف هدى الِ فحص الهىتجات  إضافةفتقوـ ٌذي الهؤسسة بتحديد خصائص الهىتج  1

الِ  إضافة رفع هستوى جودة الهىتجاتهطابقتٍا الِ لمهعايير والهواصفات الهحددة إضافة الِ 
ا عديمٍوت والخدهات، وهراجعتٍا إعداد واعتهاد الهواصػفات والهقػاييس لمسػمع والهػوادتوليٍا 

ا ػا وضبط ييػاقهس، وتوحيد وطرؽ اليياقهوطىي لم ، ووضػع ىظػاـ واستبدالٍا وىشٌر س وتطويٌر
ختهٍا، واعتهاد هختبرات يس لدهغٍا أو ياقهلهعايرة أدوات ال س وطىيػةيياقهو واعتهاد هراجع 

إصدار  يٍاتتول الِ إضافةالفحوص والتحاليؿ واإلختبارات عمِ السمع،  جػراءإلواإلختبار  الفحػص
عتهاد بطاقات البياىات الخاصة بالسمع  شٍادات  .2 الجودة، وا 

وتعميهات عىدها تدعي الضرورة ذلؾ ولكف بعد التىسيؽ هع الوزير  أىظهة بإصدارتقـو الهؤسسة 
والتعميهات التي تصدر عىٍا والهتعمقة بالهواصفات  األىظهةوتكوف  ،صاحب االختصاص

وعدـ هخالفتٍا  كها ويمتـز التجار  ،تجار ويتوجب عميٍـ التقييد بٍاوالهقاييس همزهة لمهزوديف وال
  .بعدـ استيراد اية سمعة غير هطابقة لمهواصفات والهقاييس الهعهوؿ بٍا

، ىص الهشرع عمِ هجهوعػة التاجر أووخمؽ رادع لمهزود  تطبيؽ أحكاـ القاىوفحسف ولضهاف 
كها  و الهزود الذي يقـو بهخالفة احكاـ القاىوفالجزائية التي تفرض عمِ التاجر ا العقوبات هػف

 . 3يقوهوف باإلشراؼ والرقابة صفة الضبطية القضائية خوؿ الهشرع الهوظفيف الذيف

. إال أف الهستٍمؾ في فمسطيف ويعد ٌذا القاىوف خطوة ٌاهة في وضع أسس سػميهة لحهايػة
حهاية الهسػتٍمؾ فػي هجمس الىص عمِ ضرورة وجود ههثؿ عف جهعية  الهشرع الفمسطيىي أغفؿ

لحهاية الهستٍمؾ الصادرة عف الجهعية  هػع الهبػادئ التوجيٍيػة تهاشيا، وذلؾ  الهؤسسة الهذكورة
 عىدآرائٍـ  تعبيػر عػفالإتاحة الفرصة لههثمي الهستٍمكيف  التي اوجبتالعاهة لألهـ الهتحػدة، 

  .الهستٍمكيف اتخاذ القرارات ووضع السياسػات التػي تهػس

                                                 
1
66ّ، صم7007، دار النهضة العربٌة القاهرة سنة حماٌة المستهلك من الغش التجاري أو الصناعًحسٌن ، عبد هللا  محمود،ّ
2
ّ. 396، مرجع سابق ،ص  حماٌة المستهلك فً التعاقد اإللكترونً أسامة أحمد بدر،ّ
3
، مجلة جامعة دمشق للعلوم المستهلك ودورها فً رفع مستوى الوعً االستهالكً لدى المواطن السوريحماٌة ،   طارق الخٌر،ّ

707ّ،صم7003االقتصادٌة والقانونٌة، المجلد السابع عشر، العدد األول، 
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 .لحمايتواالستعانة بييئات  حق المستيمك في: ب الثاني المطم
تقوـ هؤسسات حهاية الهستٍمؾ بدور هٍـ و فعاؿ في هجاؿ حهاية الهستٍمؾ عمِ الصعيديف 

إضافة الِ قياهٍا  بتطبيؽ   هف خالؿ هساٌهتٍا في وضع األىظهة و القواىيف  الدوؿ و الهحمي
ىفاذٌا، إ ضافة الِ الدور الوقائي والعالجي الذي تهارسً ٌذي الهؤسسات ٌذي القواىيف وتىفيذٌا وا 

بها يحقؽ هفٍوـ هكافحة االىتٍاكات التي تهس بحقوؽ الهستٍمؾ  لذا سيتـ تحديد ٌيئات حهاية 
 الهستٍمؾ إضافة الِ وظائفٍا.

 .تحديد ىيئات حماية المستيمك: األولالفرع 
 أوالهستوييف الدولي  تًألٌهيىظرا يتهتع  تعددت هظاٌر حهاية الهستٍمؾ و ذلؾ لألٌهية التي

الهحمي فقد تكوف عمِ شكؿ دوائر حكوهية كقسـ حهاية الهستٍمؾ في وزارة االقتصاد الوطىي في 
ت خاصة  ٌيئااتحادات دولية كاالتحاد العربي لمهستٍمؾ وقد تكوف عمِ شكؿ  أوفمسطيف 

 .1عمِ شكؿ هواقع الكتروىية  أوكجهعية حهاية الهستٍمؾ 

الهىعقد في هقر جاهعة  لحهاية الهستٍمؾ أقر الهؤتهر العربي 1997ىيساف هف عاـ  4تاريخ ب
اف يكوف ٌذا عمِ لإلتحاد العربي لحهاية الهستٍمؾ  التأسيسيةتكويف المجىة عمِ ،  الدوؿ العربية

  . االتحاد غير حكوهي

  .تـ تأسيس االتحاد العربي لحهاية لمهستٍمؾ 1998في عاـ 

عهاف الذي عقد في لحهاية الهستٍمؾ والذي عقد بدعوة  األوؿالهؤتهر الوطىي  وعمِ ٌاهش
فقد تـ   جهعيات وهىظهات حهاية الهستٍمؾ هجهوعة هف وبهشاركة  1998عاـ خالؿ الفترة هف 

 الدوؿ العربية. إليً اىضهتتأسيس االتحاد العربي لمهستٍمؾ الذي 

تؤدي الِ هخاطر  قد لمهستٍمؾ هف الهىتجات التي توفير الحهايةيٍدؼ االتحاد العربي لمهستٍمؾ 
بكافة الهعموهات تزويد الهستٍمؾ  ة الهستٍمؾ  كها واىً يتوجب عمِ الهزودوحيا ةعمِ صح

 اإلعالىاتالهتعمقة بالسمع الهعروضة وكيفية استخداهٍا  كها ويساٌـ ٌذا االتحاد في الحد هف 
 .  ـاإلعالالهضممة التي تبت هف خالؿ هختمؼ وسائؿ 

والقواىيف التي تٍدؼ الِ  وضع السياساتهف خالؿ  تهثيؿ الهستٍمؾكها ويعهؿ االتحاد عمِ 
 إىشاءالعربية عمِ  األقطاركها ويعهؿ عمِ حث  تطوير الهىتجات والخدهات وضهاف جودتٍا 

                                                 
1
 . 360مرجع سابق ، ص  .حماية المستهلك في التعاقد اإللكتروني أسامة ، أحمد بدر،ّ
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هىظهات لحهاية الهستٍمؾ والتىسيؽ بيف الجهعيات والهىظهات العربية الهعىية بحهاية  أوجهعيات 
حوؿ السمع والخدهات الهستوردة أو الهىتجة هحميا والتي تبيف فسادٌا أو عدـ  الهستٍمؾ وتبادؿ

 .1و بذلؾ تتيح الفرصة لمدوؿ العربية هف خبراتٍا و تجاربٍا   جودتٍا أو كوىٍا هقمدة

وذلؾ هف  االٌتهاـ بقضية حهاية الهستٍمؾلـ يغفؿ التشريع الفمسطيىي عف  وفي ٌذا الهضهار
في الحصوؿ ً و ذلؾ هف خالؿ حق الٍادفة الِ حهاية الهستٍمؾ،و القواىيف  األىظهة قرارخالؿ إ

، وحقً في السالهة ، وحقً في بيئة ىظيفةالهطابقة لمهواصفات والهقاييس الفمسطيىيةعمِ السمع 
 . 2هخاطر قد تىجـ عف تمؾ السمع أيةوالحهاية هف 

دراكا ألٌهية هؤسسات لحهاية الهستٍمؾ بادرت وزارة االقتصاد الوطىي وبالتعاوف هع القطاع  وا 
ىشاء جهعيات حهاية الهستٍمؾ في هختمؼ هحافظات الوطف،   الخاص الفمسطيىي الِ تأسيس وا 

 .3وذلؾ بالتعاوف بيف القطاعيف العاـ والخاص وهؤسسات الهجتهع الهدىي 

ها، فمسطيفبعض الجهعيات الهستقمة التي تعىِ بحهاية حقوؽ الهستٍمؾ فػي   قد ظٍرتو   ٌو
ا الخميػؿ، والجهعيػة الثاىيػة  ا غزة، جهعية حهاية الهستٍمؾ وهقٌر  ٌاتيف الجهعيتيف أف إالهقٌر

الهشاكؿ اإلقتصادية ىتيجة لإلحتالؿ  او سواء هػف حيػث اإلهكاىيات عديدة تعاىي هف صعوبات
  4.عدـ اإلٌتهاـ الكافي هف الجٍات الرسػهية بٍػذي إضافة الِاإلسرائيمي، 

السمطة الوطىية  فقد عهمتالفمسطيىية بالرغـ هف الصعوبات التي تواجً ٌذي الجهعيات لكف 
لمتأكد هراقبً السمع التي ترد إلِ  كفالة حهاية الهستٍمؾ وذلؾ هف خالؿلالفمسطيىية جاٌدة عمِ 

وتبعػًا لػذلؾ عهمت وزاري التهويف عمِ تشكيؿ الهختبرات، وبىاء كادر هتخصص  هف سالهتٍا
 .رقابة عمػِ األسواؽمل

و التي أصبح هوضوع  وزاري االقتصاد الػوطىي ضهفدهج وزاري التهويف تـ  2003وفي عاـ 
   تطػوير وهراجعػة األىظهةعمِ االقتصاد  الوزارةو تعهؿ  هف الهٍاـ الرئيسية  حهاية الهستٍمؾ 

  .5الهعهوؿ بٍا  والقواىيف

 
                                                 

1
ّ 66،ص م7007، دار الفكر الجامعً اإلسكندرٌة، التجارة االلكترونية وحمايتها القانونية مً ،بٌو حجازي، عبد الفتاحّ
2
  27مرجع سابق ، ص ، بحث لمؤتمر حماٌة المستهلك، القاهرة ، غش األغذية وحماية المستهلك ، سمٌحة القلٌوبً،ّ
3
ّ 96،ص م3992، القاهرة، دار النهضة العربٌة، كإدارة المبيعات وحماية المستهل ،  أحمد  أحمد إبراهٌم عبد الهادى، ّ
4
 .192ئتشا١ُّ٘ػثذّاٌٙادٞ,اؼّذّ,ّئداسجّاٌّث١ؼاخّٚؼّا٠حّاٌّغرٍٙه,ِشظغّعاتكّّ,ّصّّ
5
ّ 66مرجع سابق ،ص ، التجارة االلكترونية وحمايتها القانونية ،عبد الفتاح حجازي، عبد الفتاحّ
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 .وظائف ىيئات حماية المستيمك :الفرع الثاني

ربط قضايا تقوـ جهعيات الهستٍمؾ بدور هٍـ في الحفاظ عمِ حقوؽ الهستٍمؾ وذلؾ هف خالؿ 
وحيث الجٍات ذات العالقة لسف قواىيف و تشريعات تقـو  ، وطاقاتًؼ الهجتهع الهستٍمؾ بظرو 

 عمِ حهاية الهستٍمؾ إضافة الِ ىشر الوعي بيف جهٍور الهستٍمكيف بوسائؿ اإلعالـ الهختمفة .

 هقبولة حالة إيجادالعهؿ عمِ  ألٌداؼ الرئيسة التي تعىِ بٍا جهعيات حهاية الهستٍمؾهف ا
 األجٍزة رعاية تحت وذلؾ أخرى جٍة هفالهزود أو التاجر  و هف جٍة الهستٍمكيف حقوؽ

 . 1الهىظهة لمعالقة بيف الهستٍمؾ و الهزود  التشريعات التي وتقرر الهتخصصة الحكوهية

هىٍا  أهوربعدة فاىً يقوـ  2في فمسطيف هستٍمؾ في وزارة اإلقتصاد الوطىيقسـ حهاية ال ا عفها
و ذلؾ عف طريؽ فحص السمع والتفتيش لهىع الغش والتدليس التجاري  الرقابةعمِ  اىً يعهؿ

 هطابقة هف هدى التأكدو   لمسمع لفحص الهخبريتقوـ الوزارة باو  ،هف صالحية استخداهٍا التأكدو 
كـ  العالقةذات  اإللزاهية الفىيةوالتعميهات  الفمسطيىيةلمهواصفات  ألسواؽا في الهتواجدةالسمع 

هف الهزود و  أوسواء هف الهستٍمؾ  إليًيقوـ قسـ حهاية الهستٍمؾ بالرد عمِ الشكاوى التي ترد 
  .  الِ حؿ الهشكالت التي تعرض لٍا باإلضافة

 : التالية بهباشرة الهٍاـ ا لمقاىوفالهستٍمؾ ووفق حهاية دائرةتختص  ها ذكر أعاليعمِ وبىاء  
  وتٍدؼ بذلؾ الِ الحد  تىظيـ عهؿ األسواؽ هف خالؿ الجوالت التفقدية الدورية التي تجريٍا

والتحقؽ هف   اآلدهيهف الغش التجاري و ضبط الهىتجات الفاسدة وغير الصالحة لالستخداـ 
  .ٍالؾسالهة الهواد التهويىية والسمع اإلستٍالكية الهعروضة لالست

  خذ عيىات هف الهىتجات أالعرض  و  أهاكفوالهحاؿ التجارية و  لمهىشآتالقياـ بزيات دورية
دائرة حهاية الهستٍمؾ بالحالة الهخالفيف الِ الهعروضة وفي حاؿ وجود أي هخالفة تقوـ 

 الجٍات القضائية ذات االختصاص. 
  ِد بطاقة البياف لمسمع حذر هف سالهة الهىتجات ووجو  لمتأكد األسواؽعهؿ حهالت تفتيش عم

 التداوؿ بسمع الهستوطىات.

                                                 
1
 112َ,ص1997ّ,ِّشظغّعاتك,ّالمبيعاث وحمايت المستهلكإدارة  أؼّذّ,ّ  أؼّذّئتشا١ُّ٘ػثذّاٌٙادٜ, ّ
2
ّ.2005ٌّغٕح21ّّ,ّلأّْٛؼّا٠حّاٌّغرٍٙهّاٌفغط١ّٕٟسل5,6ُّٔظٛصّاٌّٛادّّ



71 

 

 بها  حهاية الهستٍمؾ لالزهة في قواىيفالتوصيات بشأف التغييرات ا الهتابعة الهستهرة واقتراح
 .1 الهحمّية والدولية هىاسب هف الحهاية لمهستٍمؾ وفقا لمشروط يضهف توفير هستوى

 عداد ورشاتا العهؿ والمقاءات والهحاضرات بهساىدي أجٍزة  لعهؿ عمِ ىشر التوعية واإلرشاد وا 
اإلعالـ الهختمفة لدى جهٍور الهستٍمكيف والتركيز بشكؿ خاص عمِ الهىتجات التي تشكؿ 

 خطرا عمِ األطفاؿ.
  تمقي الشكاوي هف جهٍور الهستٍمكيف وهتابعتٍا والتحقيؽ فيٍا والعهؿ عمِ إيجاد حموؿ

 .واالحتكار  الة في األسعارإضافة الِ الىظر في شكاوي الهغالمشكاوى 
 . إعداد تقارير دورية وشٍرية وسىوية 
  بحيث تكوف التعاوف هع الهؤسسات والجهعيات ذات العالقة والتي تعىِ بحهاية الهستٍمؾ

جهيعٍا بأيدي فمسطيىية وهراقبة الهىتجات الفمسطيىية هف خالؿ تطبيؽ الهواصفات والهقاييس 
 .2 وفتح أسواؽ جديدة وترويج الهىتج الفمسطيىي خارجياً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 370، صم7007، دار النهضة العربٌة القاهرة سنة حماية المستهلك من الغش التجاري أو الصناعي ،’حسٌن محمود، عبد هللاّ
2
ّ 92،ص  م7007، دار الفكر الجامعً اإلسكندرٌة، التجارة االلكترونية وحمايتها القانونية ،احعبد الفتاح حجازي، عبد الفتّ
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  :الخاتمة

    وذلؾ ألٌهيتً الكبيرة عمِ الهستوى الوطىي والعالهي، كبير  باٌتهاـحهاية الهستٍمؾ  تهتعت
بالىسبة لقطاعات اجتهاعية واسعة ) اقتصاد، قاىوف، إدارة(؛ كها أف ٌذا االٌتهاـ  وحساسيتً

 –خاصة العربية هىٍا  -التي تواجً الهجتهعات يعكس هف جٍة أخرى حجـ التحديات الراٌىة
 االقتصادي الهتعاظـ، والتدفؽ اإلعالهي والهعموهاتي الكبير. بسبب االىتشار

) صحية، أسرية، اجتهاعية، تسويقية، الِ حهاية شاهمة وهتعددة األبعاد أف الهستٍمؾ  تبيف
ف يكوف أوؿ أشكاؿ الحهاية ؾ أ؛ إضافة الِ ذلؾ فاىً يتوجب عمِ الهستٍمإعالهية، هعىوية.....(

تً ياإهكاى وضهف يحتاجًعدـ تٍافتً عمِ الهىتجات إال بالقدر الذي وذلؾ هف خالؿ ، لىفسً
 الهالية، والتزاهً بهبدأ ترشيد استٍالكً وعقمىة إىفاقً.

حهاية ىفسً هف األطراؼ األخرى التي تشكؿ  اف يتهتع بالوعي فيالهستٍمؾ  اىً يتوجب عمِكها 
وذلؾ هف خالؿ التأكد هف صالحية الهىتجات هف خالؿ التدقيؽ بالبيات همية التبادؿ، عىاصر ع

أي اىً األسعار،  االعتبار هوضوع بعيفإضافة الِ األخذ  ،الهوجودة عمِ الهىتج الهعروض
 الجواىب التجارية واالقتصادية،  إضافة الِ  الصحية الوقائية،يجب عميً تثقيؼ ىفسً بالجواىب 

 حهاية ىفسً هف الغش والخداع الذي يهكف أف يهارس عميً في ٌذا الهجاؿ. وذلؾ بٍدؼ 

إلحداث التغيير  وذلؾ تعاوف بيف قوى الهجتهع الرسهية والهدىية،  وجودإضافة إلِ ذلؾ ضرورة 
يهكف اف يعهؿ الهستٍمؾ الفرد كها واف ؛ والخاص بحهاية جهٍور الهستٍمؾ القاىوىي الهطموب

 هراقبة السمع والتأكد فيخالؿ سموكً اليوهي هف ؛ اٌهة في ىجاح حهايتًعمِ الهساعدة في الهس
أي خطا او هخالفة عمِ الهىتجات يجب عمِ هف صالحياتٍا لالستٍالؾ االدهي وفي حاؿ وجود 

يئات الرقابة  الهستٍمؾ تقديـ وذلؾ ألىً يشكؿ وسيمة الشكوى لدى جهعيات حهاية الهستٍمؾ ٌو
ذا ها  ،او التاجرهىتج او الهزود عمِ الضغط  سيحدد هصير تطوير االقتصاد؛ إذا الهستٍمؾ ٌو
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سيؤدي  ًٌو الذي يحدث التوازف ألىً ٌو في الىٍاية هف يختار ويدفع السعر، أها سكوتً ووضعف
 إلِ استهرار الفساد والغش وغالء األسعار.

توعية لالهختمفة  ـاإلعالىشر الوعي بيف جهٍور الهستٍمكيف بوسائؿ  يجب وهف جٍة أخرى
ذا هف ، ـوحفظ حقوقٍ ـحهايتٍوذلؾ لالهستٍمكيف جهٍور      ، وابسطٍا أساليب الحهاية حأىجٌو

ذا يعىي  ىقؿ الهعموهات عف السمع والخدهات واألفكار لمهواطىيف لتعريفٍـ بتمؾ الهىتجات ٌو
قىاعٍـ بقبوؿ أو رفض ها تـ اإلعالف هف حيث الهكوىات والطريقة االستخداـ والفائدة  هف وا 

؛ أي يجب ىشر الوعي والثقافة بيف الجهاٌير التي يحتهؿ أف تىتفع هف ٌذي الهىتجات؛ استخداهً
ا  يضاؼ إلِ ذلؾ التعرؼ عمِ وجٍات ىظر الهستٍمؾ، ولكي ىضهف فعالية ٌذي األساليب وتأثيٌر

ت فإف ذلؾ يعتهد أساسا عمِ الفكر والتصهيـ الجيديف لمرسالة الترويجية باإلضافة إلِ الحهال
 اإلعالىية الهخططة.
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 النتائج والتوصيات

 النتائج :أوال

إف اكتساب الهزود أو التاجر أو الهىتج صفة الهستٍمؾ في بعض الحاالت كاف وصفا غير  .1
دقيؽ وكاف األجدر اكتسابً لوصؼ الهزود فقط وليس اعتباري هستٍمكا ذلؾ أف الهستٍمؾ ٌو 

ي ٌو األجدر بالحهاية  ذلؾ الف الهزود يتهتع الطرؼ الضعيؼ في العهمية التعاقدية وبالتال
 بالخبرة والقوة في الهعاهالت اإلقتصادية.

قد يكوف اإلعالف التجاري دعوة لمتفاوض كها يهكف أف يكوف إيجابا ولكف الذي يحدد ها إذا  .2
الشروط كاف إيجابا أو دعوة لمتفاوض ٌي طريقة اإلعالف فإذا كاف اإلعالف هتضهف 

رية واألساس ية لمتعاقػد فإف ٌذا العرض يعتبر إيجابًا أها إذا كاف اإلعالف الهوجً الجٌو
ىها دعوة  لمهستٍمؾ ال يحتوي عمِ الشروط األساسية لمتعاقد  فػإف اإلعالف ال يعتبر إيجابًا وا 

 .لمتفاوض
وصؼ السمع و يتبمور حؽ الهستٍمؾ باالعالـ والتبصير هف خالؿ تحديد شخصية الهزود   .3

ر ٌذي الفكرة اعالـ الهستٍمؾ بهواصفات السمع الف أل، ضحالهعروضة بشكؿ وا ف جٌو
 الخدهة قد تكوف الباعث الرئيسي لدى الهستٍمؾ عمِ التعاقد. اإلعالـ بخصائص السػمعة أو

ا .4 ذا يعود الِ الصعوبات التي ، تعاىي ٌيئات حهاية الهستٍمؾ هف عجر في تفعيؿ دوٌر ٌو
اضافة الِ الدور الهٍـ الذي يجب اف يهارسً ً تعاىي هىٍا ىتيجة لمتٍهيش الذي تعاىي هى

هحاسبة لمهزوديف الذي يضبط  لمقضاء ولكىً في هغيب في ٌذا الجاىب، حيػث ال توجػد
 .لديٍـ هواد فاسدة

إف هحدودية جهعيات حهاية الهستٍمؾ واألجٍزة الرقابية ذات االختصاص قد أثرت بشكؿ  .5
 ال بد هف اعتهاد آلية جديػدة لػذلؾ فػيذا سمبي عمِ تقديـ الخدهات لجهٍور الهستٍمكيف ل

 .ضوء التحديات الهستقبمية
ف وجود جٍات حكوهية في هجاؿ حهاية الهستٍمؾ وجهعيات حهاية الهستٍمؾ ال يؤثر إ .6

بهٍاـ أي هىٍها ذلؾ لعدـ وجود تعارض بيف الهٍاـ الهحددة لمجٍات الحكوهية في هجػاؿ 
ف وجودٌها ٌو لهصمحة الهستٍمؾحهايػة الهسػتٍمؾ والهٍاـ الخاصة بجهعي  .ة الهستٍمؾ وا 
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 : التوصيات ثانياً 

والخدهات الهقدهة لمهستٍمؾ  هىتجاتسف التشريعات والقواىيف واألىظهة تتعمؽ بالرقابة عمػِ ال .1
 و ذلؾ لضهاف الحهاية عمِ السالهة الصحية لمهستٍمؾ.

هف يشتري سمعة او اقترح عمِ الهشرع الفمسطيىي تعديؿ ىفٍوـ الهستٍمؾ ليصبح : كؿ  .2
 خدهة الستخداهً الشخصي او الهزود بشرط اف يكوف خارج ىطاؽ تخصصً .

ليكوف  2005لسىة  21اقترح عمِ الهشرع الفمسطيىي تعديؿ العيب في حهاية الهستٍمؾ رقـ  .3
عمِ الىحو التالي : خطأ او ىقص هف حيث الجودة و الكهية و الكفاءة ، او عدـ هطابقة 

 يس التي يتوجب االلتزاـ بٍا بهوجب القاىوف او االىظهة السارية الهفعوؿ . لمهعايير و الهقاي
اقترح تفعيؿ دور هؤسسة حهاية الهستٍمؾ لتصبح لٍا الحؽ بالجوء الِ القضاء و تهثيؿ  .4

 الحؽ العاـ . 
العهؿ عمِ تفعيؿ التعاوف بيف جهعية حهاية الهستٍمؾ الفمسطيىي وجهعيات حهاية الهستٍمؾ  .5

 .لعربية والدولية لالستفادة هف تجاربٍا وخبراتٍا في هجاؿ حهاية الهستٍمؾفي الػدوؿ ا
إعداد براهج  توعية لمهستٍمؾ لخمؽ الػوعي واإلدراؾ حوؿ السمع والخدهات الهقدهة لً والتي  .6

 واإلعالىات التجارية الهضممة. تتعمؽ بصحتً  وتىبيًٍ بهضار الدعايات
ع الهقدهة وهىح صالحيات لمجٍات الرقابية لرقابة تعزيز دور الرقابة في تقييـ وفحص السم .7

 السمع.  
هعالجة الىقض الواضح في هجاؿ توعية الهستٍمؾ لدى الجٍات الحكوهية ذات العالقة هف  .8

 .خالؿ أحدث وسائؿ اإليصاؿ
سف التشريعات والقواىيف بتجريـ أي تجاوز او هخالفة او تضميؿ في الهىتجات الهقدهة الِ  .9

 وضع عقوبات جزائية.الهستٍمؾ و ذلؾ ب
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   1999هجمة األحكاـ العدلية، الطبعة األولِ، األردف : هكتبة دار الثقافة لمىشر والتوزيع. 
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 .1944كاىوف األوؿ  1بتاريخ  ، 28همحؽ رقـ  1380في العدد  الفمسطيىية

 

 قوانين العقوبات -ب 

 هػف 1487هف العدد  374 الهىشور في الصفحة 1960لسىة  16قاىوف العقوبات األردىي رقـ 

 . 1/5/1960 الجريدة الرسهية بتاريخ

 ائعالهىشور في جريدة في جريػدة الوقػ 2006لسىة  67قاىوف حهاية الهستٍمؾ الهصري رقـ 

 . 22/10/2006بتاريخ  241الهصرية في العدد 



77 

 

 قوانين حماية المستيمك -ج 
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 المراجع 
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، ةعمهي، لبىاف ، دار الكتب اللطبعة األولِا ،المستيمك في الفقو اإلسالمي، إبراٌيـ سيد ،احهد

2004 . 

، بدوف سىة طبع سـ هطبعة،ابدوف  ،الجزء االوؿ ،جريمة الغش التجارياحهد، هحهد  هىصور، 

 .القاٌرة

الكتب  . الطبعة األولػِ. لبىػاف. دارحماية المستيمك في الفقو اإلسالمي ،أحهد، هحهد أبو سيد

 .2004العمهية، 

األردف:  .. الطبعػة األولػِتحميميـو مقارنـو المدخل لدراسة الضمان دراسة ، األحهد، هحهد سميهاف

 . 2002هكتبة الحاهد لمىشر والتوزيع. 

 . 2004، االسكىدرية ، هىشأة الهعارؼ ، الحماية العقدية لممستيمك ، عبد عهر ، الباقي

اف، سهير، ، الطبعة أبرام العقد في التجارة اإللكترونية" المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية بٌر

 . 2007هصر،  ِ،األول

 1977.،. القػاٌرة: دار الىٍضػة العربيػةالقسم الخاص في قانون العقوبـات ،بكر، عبد الهٍيهف

االردف، دار اليازوري العمهية لمىشر  –، عهاف  أسس ومفاىيم معاصرةالبكري ، ثاهر، التسويؽ ، 

 . 2006والتوزيع ، 

،  دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي حماية المستيمك في القانون المقارنبوادلي، هحهد،  

 . 2006الجزائر ،  دار الكتاب الحديث ، 

 . . الجزء األوؿ. فمسطيفالوجيز في شرح القانون التجاري األردنيالتكروري ، عثهاف ، 

دار الكتب القاىوىية  ، هصر، ،  الطبعة األولِالتعاقد عبر اإلنترنت التٍاهي، ساهح عبد الواحد،

 . 2008شر والبرهجيات،  ودار شتات لمى
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، دوف ىاشر،  ، عهاف الجرائم الواقعة عمى األموال في القانون العقوبات األردنيالجبور، هحهد، 

1997 . 

، الطبعة األولِ ،   البيع اإللكتروني لمسمع المقمدة عبر شبكة اإلنترنتالجريدلِ ، جهاؿ زكي ، 

 .  2008الجاهعي ،  هصر ، دار الفكػر

. بيروت: الهؤسسة الجاهعية لمدراسات قانون العقوبات القسم الخاص ، هدجعفر، عمِ هح

 .2006والىشػر والتوزيػع. 

، هركز الحماية الخاصة لرضاء المستيمك في عقود اإلستيالكجهعي ، حسف عبد الباسط، 

اإلستٍالؾ وحهاية الهستٍمؾ بكمية الحقوؽ، جاهعة القاٌرة،   الدراسات القاىوىية والفىية لىظـ

1996. 

الىٍضة  دار ،أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين عمى شروط العقدجهعي، حسف عبد الباسط، 

 .1990العربية، 

، هركز  الحماية الخاصة لرضاء المستيمك في عقود اإلستيالك، جهعي، حسف عبد الباسط

القاٌرة ، جاهعة  ،كمية الحقوؽ ،اإلستٍالؾ وحهاية الهستٍمؾ الدراسات القاىوىية والفىية لىظـ

1996 . 

الفكر الجاهعي  ، دارالتجارة االلكترونية وحمايتيا القانونية ،عبد الفتاح بيوهي حجازي،

 .2002اإلسكىدرية، 

 .2007، القاٌرة ، العربي لمىشر والتوزيع ، اإلعالن وحماية المستيمك ،، هحهد حسف العاهري

، بيػروت،  ون العقوبات المبنـانيجرائم االعتداء عمى األموال في قان ، حسىي ، هحهود ىجيب

 . 1984  ،دار الىٍضػة العربيػة
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، هطبعة الىسر الذٌبي  النظرية العامة في الحماية الجنائية لممستيمك، ىضيؼ هحهد  حسيف ،

 .1998، القاٌرة ،

دار  ،القاٌرة ،   حهاية الهستٍمؾ هف الغش التجاري أو الصىاعي ، حسيف هحهود، عبد اهلل

 . 2002بية ، الىٍضة العر 

حماية المستيمك في مواجية الشروط التعسفية في عقود حهد اهلل ، هحهد حهد اهلل ، 

 .1997 ،، دار الفكر العربي هصر ، الطبعة األولِ ، دراسة هقارىة ،دراسة هقارىة  ، االستيالك

ة ، الخمدي ، لىيؿ الحهاية الهدىية لمهستٍمؾ هف الشروط التعسفية "عقد البيع" أطروحة  ىٌز

 .2005جاهعة هحهد الخاهس ، اكداؿ ،  الدكتوراي في القاىوف الخاص ،

ة ، الحماية المدنية لممستيمك من الشروط التعسفية "عقد البيع" أطروحة لنيل  الخمدي، ىٌز

 .2005، الهغرب، جاهعة هحهد الخاهس ، اكداؿ ،الدكتوراه في القانون الخاص

، جاهعة هصر ، لمستيمك في القانون الدولي الخاصحماية اخميؿ ، خالد عبد الفتاح هحهد، 

 . 2002، الطبعة االولِ ،   الهىصورة كمية الحقوؽ

ا في رفع هستوى الوعي االستٍالكي لدى الهواطف السوري ، طارؽ الخير، حهاية الهستٍمؾ ودوٌر

 ،الهجمد السابع عشر، العدد األوؿ ، مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية، 

2001. 

، الطبعة األولِ،  العقود اإلحتكارية بين الفقو االسالمي والقانون المدني ،الدايـ، حسىي هحهود

 .2008دار الفكر الجاهعي ، هصر ، 

 ،ضمان المنافع دراسة مقارنة لمفقو اإلسالمي والقانون المـدنيالدبو، إبراٌيـ فاضؿ يوسؼ، 

 .1997وت ودار عهار لمىشر والتوزيع، الطبعة األولِ، عهاف، دار البيارؽ لمىشر بير 

 .1983 ، بيروت القراءة ، دارضمان عيوب المبيع الخفية، الطبعة الثالثةدياب، اسعد، 
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رسالة  ، ضمان التعرض و االستحقاق في عقد البيع دراسة مقارنة، ربحي هحهد احهد ٌزيـ

 .2007، فمسطيف هاجستير كمية الدراسات العميا في جاهعة الىجاح الوطىية ،

، القاٌرة ، دار  الحماية المدنية لممستيمك ازاء المضمون العقدي الرفاعي ، احهد هحهد ،

 .1994الىٍضة العربية ، 

 ، ،  بحث هىشور في هجمة الحقوؽ ىحو ىظرية عاهة لصياغة العقود،  احهد السعيد ،الزقرد

 . 2001جاهعة الكويت ، العدد الثالث ، السىة الخاهسة ، 

 . 1992الشركة العربية لمىشر والتوزيع ،   ،، القاٌرة  اإلعالنعبد الحميـ ،  ، ٌىاءسعيد

دار  دراسة هقارىة بالفقً االسالهي  ، ،مصادر اإللتزام في القانون المدني األردني، سمطاف، أىور

 . 2005الثقافة والىشر والتوزيع، 

، رسالة هاجستير، جاهعة آليات حهاية الهستٍمؾ هف التعسؼ التعاقدي، يحياوي، أحهد سميهة

 .2011كمية الحقوؽ،  الجزائر،

 .2005، القاٌرة، دارالىٍضة العربية، ألزمات المالية في األسواق الناشئةالشحات، احهد يوسؼ، 

" ،  العقود التجارية الدولية "دراسة خاصة لعقد البيع الدولي لمبضائع، حهود سهير  ،الشرقاوى

 .القاٌرة–دار الىٍضة العربية 

 التنظـيم القـانوني اإلسـتخدام الشـروط النموذجيـة فـي العقـودىهػر،  سػٍِ الشىطي،

 . 2008،)رسالة هاجستير غير هىشورة(. جاهعة بيرزيت. فمسطيف. اإلستيالكية

ة وحهاية ، بحث قدـ إلِ الهؤتهر اإلقميهي حوؿ تىهية الصىاعات الوطىيصادؽ، ٌشاـ

 . 2002ر سبتهب 16 – 14صىعاء هف ، الهستٍمؾ

 ، دراسة في قاىوف االلتزاهات والعقود في القواىيف الخاصة، هطبعةعقد البيع صافي، عبد الحؽ، 

 .1998،الهغرب، 1ط  الىجاح،
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، االردف ، دار الطبعة األولِ ، حماية المستيمك في التشريع األردني، ىائؿ عبد الرحهف صالح ،

 . 1991الثقافة لمىشر و التوزيع ،

العربية لمطباعة والىشر ، دار الىٍضة نظرية العقد في قوانين البالد العربية، فرج ، الصدة

 .1974، هصر، والتوزيع

 .2005، صر: الهكتب الجاهعي الحديث لمىشر، الطبعة األولِ ، هدعوى التعويضأىور،  طمبة،

 . 2003، هصر،  دار الكتب القاىوىية لمىشر والتوزيع ،  نفاذ وانحالل البيعطمبً ، أىور، 

 .2003د ط. هصر: دار الكتب القاىوىية لمىشر والتوزيع.  ، نفاذ وانحالل البيع ، طمبً، أىور

 .  2000،، دار الفاروؽ لمىشر ، األردف كيف تجري مفاوضات ناجحةالعاهري ، خالد ، 

فة الثقا ، عهػاف، دارجرائم االعتداء عمى األموال في قانون العقوبـاتالعاىي، عادؿ عبد إبراٌيـ ، 

 . 1997لمىشر والتوزيع ، الطبعة الثاىية الثاىية ، 

رسالة هاجستير هقدهة إلِ ، الحهاية القاىوىية لمهستٍمؾ هف الغش التجاري، عبد ، أحهد ساهي

 . 2010 -جاهعة بابؿ-كمية القاىوف

زيف  ، هىشوراتبيروت ، الحماية المدنية لممستيمك في التجارة االلكترونية، وفؽ حهاد عبد ،

 .2011حقوقية، ال

، دراسة هقارىة بيف الشريعة والقاىوف" هىشأة الحماية العقدية لممستيمكهحهد،  عبد الباقي، عهر

 . 2008 الثاىية ،  الهعارؼ ، اإلسكىدرية ، الطبعة

 .1982 ،بيروت: دار الىٍضة العربيةلقسم الخاص في قانون العقوبات. ا ،عبد الستار، فوزية

 ، الطبعػةضوابط اإلحتجاج بالمستندات العقدية في القضاء الفرنسـيعبد العاؿ، هحهد حسيف، 

 . 1999األولِ، هصر، دار الىٍضة العربية ،  
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، دراسة هقارىة بيف آليات مواجية الشروط التعسفية في عقود اإلذعانعبد الغفار، اىس هحهد، 

 .2013الهدىي والفقً اإلسالهي، دار الكتاب القاىوىية، هصر، القاىوف

دار الفكر الجاهعي  ،التجارة االلكترونية وحمايتيا القانونية ،الفتاح حجازي، عبد الفتاح عبد

 .  2002اإلسكىدرية، 

 .دار الجاهعة الجديدة ،، القاٌرةالحماية المدنية لممستيمك، هحهد أحهد ، عبد الفضيؿ

 . الطبعػةسـيضوابط اإلحتجاج بالمستندات العقدية في القضاء الفرن، هحهد حسيف ، عبدالعاؿ

 . 1999األولِ. هصر: دار الىٍضة العربية. 

،  هافع –دار وائؿ لمىشر ، االردف  -4ط - سموك المستيمك -، هحهد إبراٌيـ عبيدات ،

2004. 

مجمة حماية  ،االردف ،الهستٍمؾ حهاية لحركة التاريخي التطور هحهد ، دراسات  ،عبيدات

 . 1995الرابع ،   العدد،  المستيمك

، عهاف "، دار الثقافة لمىشر والتوزيع،العقود المسماة البيع واإليجاردي، عمي ٌادي، العبي

2005. 

 توازف الهصالح في تكويف عقد البيع الدولي لمبضائع وفقػا التفاقية ،عثهاف ، وفاء هصطفِ هحهد

 رسالة دكتوراي غير هىشورة، جاهعة القاٌرة، هصر . ، 1980فيىا لعاـ 

مجمة مصر  ،لتجارية لحهاية الهتجر والهستٍمؾحدود هشروعية اإلعالىات ا، عثهاف، حسيف فتحي

 .  1992 ، يىاير 427، القاٌرة، السىة الثالثة والثهاىوف، العدد المعاصرة

،  هاجستير) غير هىشورة( في القاىوفالحهاية الفردية والجهاعية لمهستٍمؾ، هذكرة  ،جاؿ، لهياءلعا

 . 2002، جاهعة الجزائر، كمية الحقوؽ والعمـو اإلدارية 



85 

 

 رسالة هاجستير،  الحماية المدنية لممستيمك في العقد االلكترونيالعجهي ، فالح ، فٍد ، 

 . 2011كمية اإلعالـ ، جاهعة الشرط األوسط ، ، القاىَو الخاص 

إلقاهة  ، هحاولة الحماية الجنائية لممستيمك من غش األغذية، عهرو درويش سيد،  العربي

 .2004كمية الحقوؽ جاهعة عيف شهس، ، ة ، رسالة دكتوراي ىظرية عاه

ثبات التعاقد اإللكتروىي ،  مجمة عمواف ، راهي هحهد ، التعبير عف اإلرادة عف طريؽ اإلىترىت وا 

 .   2002، جاهعة الكويت ، السىة الساسة و العشروف ، العدد الرابع ، ديسهبر الحقوق 

غير  رسالة هاجستير ،المنظمة لحماية المستيمك التطور التشريعي لمقواعد، عهر، غساف

 . 2007هىشورة ، جاهعػة الىجػاح الوطىيػة ، فمسطيف ،  

 . 1996 ، الهعارؼ هىشأة ، اإلسكىدرية  ،حماية المستيمك أثناء تكوين العقد عهراف ، هحهد ، 

  . 1999 القاٌرة،  ،  دار هحهود لمىشر والتوزيع ، الممكية وأسباب كسبيا ،العهروسي، أىور

 دار الثقافة لمىشػر . الطبعة األولِ. األردف: هكتبةمصادر االلتزام ،الفار، عبد القادر عبد السهيع

 .1999، والتوزيع

، هصادر الحؽ الشخصي في القاىوف الهدىي،  مصادر االلتزام الفار، عبد القادر عبد السهيع،

 .2004والتوزيع ،  ، األردف، هكتبة دار الثقافة لمىشػرلثاىيةالطبعة ا

دوف  .يمكحدود حماية مشروعية اإلعالنات التجارية لحماية المتجر والمست ،حسيف ،فتحي

 ، دوف تاريخ.ىاشر

الطبعة االولِ ،  ،ضمان العيوب وتخمف المواصفات في عقد البيعصاحب عبيد ، ، الفتالوي

 . 1997هكتبة الثقافة والىشر والتوزيع، 

، الهجمد هفاوضات )هرحمة ها قبؿ التعاقد (، الالموسوعة القانونية المتخصصة ، صالح ،فواز

 . 2011، دهشؽ ، الطبعة االولِ  ،بية ٌيأة الهوسوعة العر  السابع ، 

https://www.almajles.gov.ae:1818/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%20%D8%8C%20
https://www.almajles.gov.ae:1818/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%20%D8%8C%20


86 

 

، بحث لهؤتهر حهاية الهستٍمؾ، القاٌرة ، غش األغذية وحهاية الهستٍمؾ، سهيحة  ، القميوبي

 .1993هارس 

 ،  دار الثقافةالدار العمهية الدولية و  ، عهاف ، الحماية القانونية المستيمك، عاهر قاسـ  القيسي،

2002. 

 ،كمية الحقوؽ ،دراسة هقارىة ،ٍمؾ في التعاقد عبر شبكة االىترىت حهاية الهستكهيؿ ، طارؽ ، 

 . 2009، مجمة الجامعة العربية األمريكية لمبحوث الجاهعة العربية األهريكية ،

، دار الفاروؽ القاٌرة ،كيف تجري مفاوضات ناجحة، خالد،  ترجهة العاهري ،جورجيف ،لوكوود

 .2000 لمىشر،

،  دراسة هقارىة  رسالة اية المستيمك في التعاقد االلكترونيحمهحهود، عبد اهلل ذيب ، 

 .  2009، هاجستير، جاهعة الىجاح الوطىية ، فمسطيف

رسالة هاجستير غير هىشورة، ،  حماية المستيمك في التعاقد اإللكتروني، عبدا هلل ذيب ، هحهود

 . 2009جاهعة الىجاح الوطىية ، ىابمس فمسطيف ، 

لراضي ، هفٍوـ الهستٍمؾ كأساس لتحديد ىطاؽ تطبيؽ تقىيف اإلستٍالؾ هحهود، كيالىي عبد ا

 29والذي عقد في الفترة هف   ،هصر ،  التاسع لكمية حقوؽ الهىصورة الفرىسي ، الهؤتهر السىوي 

 . 2005هارس  30/ 

دار الىٍضة العربية  ، حماية المستيمك من الغش التجاري أو الصناعي، عبد اهلل حسيف هحهود،

 .2002اٌرة ، الق

عهاف ، الهكتبة  ،ةػدراسة فقٍية قضائية هَازى ، جريمة االحتيالهدغهش، جهاؿ عبد الغىي ، 

 . 2003بية ، ٘الذ
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 -، عهافالتسويق في المفيوم الشامل، دار زىران لمنشر والتوزيعالهساعد، زكي خميؿ ، 

 .1997األردف، 

والشريعة  ص في القانون الوضعيشرح قانون العقوبات القسم الخا ،هشٍداىي، هحهد احهد

 .2001 ،الثقافة لمىشر والتوزيع ) 1. عهػاف: دار )اإلسالمية

، الحماية المدنية لممستيمك في القانونيين المصري والكويتي  ، الهطيري، هساعد زيد عبد اهلل

 .2007)رسالة دكتوراي هىشػورة(، جاهعة عيف شهس، هصر، 

 ) .حهاية الهدىية لمهستٍمؾ في القاىوىييف الهصػري والكػويتيال ، الهطيري، هساعد زيد عبدااهلل
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