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الحماية الجزائية للمستهلك من جرائم الغش في المعامالت التجارية
إعداد:
فاطمة عمر علي السامرائي
إشراف:

الدكتور أيمن يوسف الرفوع
الملخص

يعدمجالالتعامالتالتجاريةميداناًخصباًللمهنيينوالتجارالجشعينلممارسةالغشوالخداعالذي
يقع ضحيته المستهلك إلفتقاره للخبرة والدراية بموضوع التعاقد مقارنة بالمهني المحترف .وادراكاً من
المشرعبكونالحمايةالجزائيةهياألنجعفيتحقيقالحمايةالتيينشدهاللمستهلك،فقدأقدمعلىتجريم
األفعالالتيتمسبمصالحهفينصوصمتعددةجاءبعضهافيقانونالعقوبات،أماالجزءاألكبرمنها
فقد وردفيقوانين خاصة .وبدورهاجاءتهذهالدراسةلبيانمدىفاعليةهذهالحماية وقداعتمدت
الدراسةعلىالمنهجينالوصفي والتحليليباإلضافةلتعرضهالموضوعالحمايةالجزائيةللمستهلكفي
إطارمقارنبينالقانوناألردنيوالقانونالعراقيمعاإلشارةإلىبعضالقوانينالعربية .
وقدتوصلتهذهالدراسةإلىبمجموعةمنالنتائج والتوصيات،أهمها:اننصوصالتجريمفي
قانونحمايةالمستهلكالعراقيعقيمة والحمايةالجزائيةغيرمفعلة ،لكونالمشرع قدقيددعوىالحق
العامفيهاعلىشكوىالمستهلكلدىمجلسحمايةالمستهلك ،والذيلمينشأحتىلحظةإتمامهذه
الدراسة.،أمافياألردنفاظهرتالدراسةأنالنصوصالجزائيةالمعنيةبحمايةالمستهلكتمتازبالشتات
بينقوانينعدةاألمرالذييؤديلضعفالحمايةوصعوبةإعمالهامايستدعيضرورةأنيعملالمشرع
األردني علىتجميع تلك النصوص وتوحيدها وتضمينهافيقانون حماية المستهلك األردني لتسهيل
الوصولإليهاوتطبيقهامنقبلالقضاء.
الكلمات المفتاحية :المستهلك ،الغش ،الحماية الجنائية.
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Abstract
Commercial transactions is considered to be a rich field for greedy tradesmen
and people of professions to practice deceiving and adulteration on the
consumer as a weak part due to his lack of experience in contracting when
compared to the professional one of profession. Due to the incapability of the
rules of the civil law in facing and holding back the phenomenon of
adulteration, arose the need to provide a serious protection for the consumers.
Since the legislator is aware that the criminal protection is the most successful
method to guarantee the protection which the consumer needs, he condemned
the actions that affect the consumers’ interests in many terms mentioned in the
penal code; while most of them were mentioned in special laws. This study is
concerned in stressing the effectivity of the vindicatory protection for the
consumer approved by the legislator. The study used both descriptive and
analytical criteria in addition to comparative criterion, it also discussed the
vindicatory protection for the consumer in a comparative frame between the
Jordanian Law Code and the Iraqi Law Code beside some other Arabic law
codes.
This study concluded some results and recommendations such as: the
condemning terms in the Iraqi consumer’s protection law is ineffectual since
the legislator restrained the public right cases according to the complaint of the
consumer for the Consumer’s Protection Committee which is not established
till this study was competed. As a result, it is a need to establish it to activate
the vindicatory protection as mentioned in the Iraqi Consumer’s Protection Law
Code. In Jordan, the study showed that the vindicatory terms for consumer’s
protection are scattered among many laws which resulted in the weakness of
protection and difficulty in working with it which stresses the importance of

ك

collecting all the terms, unifying them and including them in the Jordanian
Consumer’s protection Law Code by the legislator to facilitate using and
applying them by the judiciary system.
Key words: Consumer, Adulteration, Criminal protection.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة
ثتطو اًر
 تعد التجارة من أكثر النشاطات فاعلية في حياة الجماعة ،وقد شهد العصر الحدي 
ملحوظاًفيهذاالمجال،فقدتزايدإنتاجالسلعكماًونوعاًوتنوعتوسائلاالنتاج،بفضلالتقدمالعلمي
والتكنولوجي في مجاالت اإلنتاج والصناعة والتوزيع ،والذي أدى الى تغييركبير في أنماط وحجم
اإلستهالكفاصبحالفردمستهلكاًفيجميعمناحيحياتهواصبحهوالعنصراألساسيالذيتقومعليه
التجارة .
وجرائمالغشالتجاريليستمنمفرزاتالعصرالحديث،فظاهرةاالنحرافالجرميولدتمع
االنسان ورافقته وتطورت معه ،واهتمام المجتمعاتبأمرها قديم قدم التاريخ الذي وجدت فيه هذه
المجتمعات،وتمثلثقةالمستهلكمنأهممقوماتالتجارة والتنميةاالقتصاديةبالتالياعتبرتحماية
مصالحهمنجشعالتجارمناولوياتالتشريعاتالدينيةوالوضعية،الوطنيةوالدولية،فمجالالتجارةقد
يضماصحابالنفوسالدنيئةممنتسوللهمانفسهماستعمالوسائلالغشوالخداعلتصريفبضاعاتهم
المغشوشةوغيرالمطابقةللمواصفاتوتحقيق ربحماديغيرمشروع واإلثراءعلىحسابالمستهلك
المتضررفينفسهوماله،ومنأجلالتصديلهذهالمخاطرالتيقدتواجهالمستهلك،ظهرتالتشريعات
التيتعنىبحمايته،وألهميتهانالحظأصداءهادولياًووطنياً .
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المعامالتالتجارية بطبيعتهاتفرض وجودنوعمنالخللفيالعالقةبيناطرافالعقدللتباين
الكبيرفيالخبرةالتجاريةوالدرايةبمحلالتعاقدبينالمستهلكوالمهني،ونظ اًرلتناميجرائمالمعامالت
التجاريةالماسةبمصالحالمستهلك،فيالوقتالذيتقففيهقواعدالقانونالمدنيعاجزةعنالتصدي
لظاهرةالغشوردعمرتكبيه،برزتضرورةتدخلالمشرعالجزائي فيتنظيمالتجارةمنخاللخلق
قانونرادعلكلمنيحاولاستغاللضعفالمستهلك،يؤديإلىالتقليلمنآثارسطوةالتفوق،ويحقق
قد اًرمناالنصاف والعدالةاالجتماعيةللطرفالمهددبمخاطروقوعهضحيةلجرائمالغش والتضليل،
خاصةالمعرضينلضعفخاصفيالسوقمناألميينوذوياالحتياجات .
 وكانللشريعةاإلسالميةاالسبقيةفيالتصديلهذهاالفعالفقدنهتعنالغشفيالمعامالت
عموماً والغشفيالمعامالتالتجاريةخصوصاً واعتبرتهخيانةعظيمةوخروجاًعنروحاإلسالمكما
حرمتالتحايلوالخداعوكلوسائلالتدليسلكونهاأكالًألموالالناسبالباطلوقدحرمالشرعالغشفي
آياتكثيرةمنالقرآن،قالتعالى :
َّ
{ياأَي َّ
ٍ
والتَْقتُلُواأ َْنُف َس ُك ْم
آمُنواالتَأ ُ
ب ْي َن ُك ْمباْلَباطلإالأ ْ
ُّهاالذ َ
َنتَ ُكو َنت َج َارةً َ
ْكلُواأ َْم َواَل ُك ْم َ
َ َ
ع ْنتَ َراضم ْن ُك ْم َ
ين َ
يما} 1
إ َّن َّ
َّللاَ َ
ك َ
انب ُك ْم َ
رح ً
ٓء ُه ْم} 2
اسأ ْ
وٱْلم َيز َ
وَالتَْب َخ ُسوْاٱلَّن َ
ان َ
وقولهتعالىَ{:فأ َْوُفوْاٱْل َكْي َل َ
َشَيا َ

 1سورة النساء :اآلية 29
 2سورة األعراف :اآلية 85
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أمامايخصالتشريعاتالوضعية،فاناالممفيجميعأنحاءالعالم،سنتقوانينهدفهاحماية
مصالح المستهلك وبيان حقوقه.1فقد أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها رقم()39/248
الصادر عام ( ،)1985مبادیء عامة لحقوق المستهلك،والتي اعتبرت مبادئ توجيهية تلزم الدول
بمرعاتهافي إطارقوانينهاالخاصة بحماية المستهلك ،وتتلخص هذه الحقوقفي حق السالمة وحق
االختياروحقالمعرفةوحقإبداءالرأيوحقالتعويضوحقإشباعالحاجاتاألساسيةوحقالتثقيف
وحقالحياةفيبيئةصحية.باإلضافةالىذلك وتأكيداًمنهاعلىأهميةالمستهلكفقداعلنتالجمعية
العامةلألممالمتحدةانيومالخامسعشرمنمارسيعتبريومأعالميألحقوقالمستهلك.أمافياألردن
فلزمنطويلكانتالحمايةالجزائيةللمستهلكتخضعألحكامقانونالعقوباتاألردني رقم()16لسنة
1960والذيجرمفيأكثرمنموضعاألفعالالتيتمسبمصالحالمستهلكسواءالماليةأوالجسدية،
منها تجريمأفعالالغشالتي تمسأغذيةاإلنسانأوالحيوانالمواد(،)388-386كما وجرمكافة
صنوف الغش والخداع التي قد ضحيتها المستهلك والتي أفردها المشرع في الفصل الرابع من الباب
الحاديعشرتحتعنوان"الغشفيالمعامالت"،منهااستعمالالمكاييلالمغشوشةكماجرممجرد
،)432وجرمغشالعاقدأوالمستهلكفيالمبيع(المادة .)433اقتناءهذهالمكاييل(المواد 428
أماعلىمستوىالقوانينالخاصةبحمايةالمستهلك ،قدتأخرالمشرعاألردني عننظراءهفي
التشريعاتالمقارنةعنإصدارقانونخاصيعنىبالمستهلكومصالحةوحقوقهوضماناتهذهالحقوق

 1مثل قانون قمع الغش والتدليس المصري رقم 48لسنة  1941المعدل بقانون رقم 281لسنة. 1994وقانون حماية المستهلك وقمع الغش
الجزائري رقم 03-09لسنة .2009
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،والذيضمنهباإلضافة
سنة 2017
،فقدجاءاإلقرارعلىقانونحمايةالمستهلكاألردنيرقم()7في 
لحقوقالمستهلك،عقوباتجزائيةتترتبعلىمخالفةاينصمنمنصوصه .
وتمثلنصوصالتجريمالسابقةالمرجعالرئيسيلهذهالدراسةحيثاناساسهايتمثلفيإبراز
الحمايةالجزائيةللمستهلكمنالناحيةالموضوعية،فيكلمنقانونالعقوبات وقانونحمايةالمستهلك
األردنيباإلضافةللحمايةالجائيةللمستهلكفيالقوانينالمقارنةمثلالقانونالعراقي .


مشكلة الدراسة
أنالمخاطرالتيتحدقبالمستهلكفيظلالعولمةمتغيرةوتحتاجلتشريعاتمتجددةتتناسب
وحجمالتطورالحاصل،كالتطورالتكنولوجيالذيأدىإلغراقالسوقبالمنتجاتذاتالتقنياتالمعقدة،
االمرالذيوسعفجوةالضعفبينالمستهلكوالمنتجاوالتاجروأدىلتطوروسائلالغشواالحتيال
وبناءعلىذلك فانمشكلةالدراسةتتمحورحولمدىكفايةالقواعدالقانونيةالتيرسمهاالمشرع
ً ،
لتفعيلالحمايةالجزائيةللمستهلكفيظلالمتغيراتالحاصلةعلىجميعاالصعدةالثقافيةواالقتصادية
واالجتماعية .
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أسئلة الدراسة
تجيبالدراسةعلىالتساؤالتالتالية :
 -1منهوالمستهلك؟
 -2ماالضماناتالقانونيةذاتالطابعالجزائيالتياقرهاالمشرعلحمايةالمستهلكمنجرائمالغش؟
 -3ما حدودوأفعالالغشالتجاريالمعاقبعليهاقانوناً؟
 -4هل القواعد القانونية التي رسمها المشرع الجزائي تغطي جميع حاالت الغش في المعامالت
التجارية؟وهلهذهالقوانينقادرةعلىاستيعابالجرائمااللكترونيةالمستحدثة؟
 -5ما مدى فاعلية الجزاءات المترتبة على مخالفة القواعد القانونية المعنية بحماية المستهلك،
فيتحقيقالردعالعاموالخاصوالتصديلظاهرةالغشفيالمعامالتالتجارية


أهداف

الدراسة 

انالهدف من تقديمهذهالدراسة هوالتعريفبالمستهلك وموجبات حمايته،باالضافةالى تحديد
ماهيةالغشالتجاري وأشكالهوصوره ،والوصولالىفهممعمقلمختلفجرائمالغشفيالمعامالت
التجارية،وبيانمدىفاعليةالقوانينوالتشريعاتفيحمايةالمستهلكمنالوقوعضحيةلهذهالجرائم .
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أهمية الدراسة
استمدموضوعالحمايةالجزائيةللمستهلكأهميتهمنالمكانةالتييحتلهاالفردفيالدولة ،والذي
يكونعرضةللكثيرمنالجرائمواالنتهاكاتاليوميةالتيتمسحقهفيالصحة والسالمةالجسدية
والذهنية،فأفعالالغشقدتلحقبالمستهلكأضراروخيمةبصحتهخصوصاًماتعلقمنهابغذاءهودواءه .
فتعدمكافحةآفةالغشمناولوياتالتشريعاتعلىالصعيدالدوليفيالعصرالحديث،وذلك
لمواكبةالتطورفيمجالالتسويق،الذيساهمتبشكلكبيرفيهالتقنياتالحديثةالتيادتالىقيام
العمليةالتجاريةعلىاساسالثقة والدعايةالعلىالمعاينةالمباشرة،بالتاليتتضحالحاجةالخضاع
هذاالموضوعللبحثللتاكدمنمدىفاعليةالحمايةالجزائيةالتيقررهاالمشرعللمستهلك .
تالتيكفلهاالقانون،
كماتتجلىأهميةهذهالدراسةفيرفعهالمستوىوعيالمستهلكبالضمانا 
منخاللجمعوتصنيفالنصوصذاتالطابعالجزائيوالمعنيةبحمايةالمستهلكمنمجموعالتشريعات
النافذة .

حدود

الدراسة 

تشملهذهالدراسةفيتطبيقهاكافةأشكالوقضاياالغشفيالمعامالتالتجاريةالتيتنطبقعليها
التشريعاتاألردنيةالنافذة،باألخصقانونالعقوبات رقم()16لسنة  1960وتعديالته،وقانونحماية
المستهلكرقم()7لسنة.2017باإلضافةللتشريعاتالعراقيةالنافذة،ومنهاقانونالعقوباترقم()111
لسنة1969وتعديالته،وقانونحمايةالمستهلكرقم()1لسنة .2010
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مصطلحات الدراسة
المستهلك :الشخصالطبيعيأواالعتباريالذييحصلعلىسلعةأوخدمةبمقابلأودون
مقابلإشباعاًلحاجاتهالشخصيةأولحاجاتاألخرينواليشملذلكمنيشتريالسلعةأوالخدمةإلعادة
بيعهاأوتأجيرها .1
الغش :هوالقيامبتصرفاتأوأكاذيبتؤديإلىإظهارالشيءعلىخالفحقيقته،أوإظهارهبمظهر
يخالفالحقيقة.فهوتصرفمنشأنهإيقاعالمتعاقدفيالغلطحولالبضاعةالتياستلمهاأووصلت
إليه .2
المعامالت :أيإجراءيقعبينطرفأوأكثرالنشاءالتزامعلىطرفواحدأوالتزامتبادليبينطرفين
أوأكثرسواءكانيتعلقهذااإلجراءبعملتجاريأومدنياويكونمعدائرةحكومي ة.3
التجارة اإللكترونية:هي تنفيذ وإدارة األنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات بواسطة تحويل
المعطياتعبرشبكةاإلنترنتأواألنظمةالتقنيةالشبيهة .4
البضاعة:هيكلمنقولقابلللنقلمنمكانآلخر،قابلللتعاملبكافةصورالتعاملكالبيعوالتأجير،
سواءكانناتجاًمنالزراعةأوالصناعة .وأياًكانتمكوناتهالمادية،فيستويأنيكونصلباًأوسائالً
ي.5
أوغا اًز،أوفيصورةتياركهربائ 

 1قانون حماية المستهلك األردني رقم( )7لسنة 2017
 2مراد ،عبد الفتاح( .)1998شرح تشريعات الغش ،ط1االسكندرية ،منشأة المعارف ،.ص.47
 3قانون المعامالت اإللكترونية األردني رقم  15لسنة 2015
 4برهم ،نضال سليم( .)2010أحكام عقود التجارة اإللكترونية ،الطبعة الثالثة ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ص.17
 5فودة ،عبد الحكيم ( .)1996جرائم الغش التجاري والصناعي ،اإلسكندرية  ،منشأة المعارف ،ص30
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منهجية الدراسة
اعتمدلغرضاعدادهذهالدراسةعلىالمنهجالوصفيالتحليلي،منخاللجمعالقواعدالقانونية
المعنية بحمايةالمستهلكمن جرائمالغشفيالمعامالتالتجاريةفيالقوانيناألردنيةواستخالص
االحكامالمتعلقةبموضوعالدراسةوبيانمدىفاعليتهافيالتصديلظاهرةالغشفيالمعامالتالتجارية .
باإلضافةالىذلكفقد اعتمد على منهج البحث المقارنمنخاللتسليطالضوءعلىالحماية
الجزائية للمستهلك في القانون العراقي ،باإلضافة لتسليط الضوء على بعض التشريعات العربية في
جزيئياتبسيطة .


اإلطار النظري للدراسة
تتكونهذهالرسالةمنخمسةفصول،الفصلاألولبعنوان"خلفيةالدراسةومشكلتها"،ويغطيمشكلة
الدراسةوهدفهاوأهميتهاوحدوهاوالتعريفبمصطلحاتالدراسة،ثميليذلكأربعةفصولتغطيالجزء
النظريمنالدراسة ،فيتناولالفصلالثانيالتعريفبالمستهلكالمعنيبالحمايةالجزائيةومسوغات
حمايتهوالتطرقللجانبالتاريخيلهذهالحماية.أماالفصلالثالثفنتطرقفيهلبيانمفهومالغشالتجاري
باإلضافةلتناولمختلفالجرائمالماسةبالمستهلكوالمنصوصعليهافيقانونالعقوباتاألردني.أما
الفصل الرابع فنتطرق فيه للجرائم التي يقع ضحيتها المستهلك والمنصوص عليها في قانون حماية
المستهلكاألردني.أماالفصلالخامسفيتضمننتائجالدراسةوتوصياتها .
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الدراسات السابقة
بالرغممنانموضوعالغشفيالمعامالتالتجاريةاليعدظاهرةحديثةاالانهلميحظباهتمام
الباحثينمنناحيةالحمايةالجزائيةفنالحظقصورفيهذاالجانبيظهرفيقلةاالبحاثالمنشورةفي
األردنأوالعراق،والتيتناولتموضوعهذهالحمايةبعيداًعنالشقالمدنيفيها،ومنالدراساتالتي
تناولتهذاالموضوع :

 -1البكر،رافع عارف(.)2014مدى كفاية قواعد الغش الواردة في القانون األردني لحماية
المستهلك اإللكتروني(دراسة مقارنة)،إطروحةدكتوراه،جامعةعمانالعربية،عمان،األردن.
هدفتهذهالدراسةالىبيانحاجةالمستهلكللحمايةمنالمنظورالتقليديوالتقنيوالكشفعن
مدىالحاجةلحمايتهقبلإبرامالعقداإللكترونيكماعملت على بيان وضعالتشريعاتالساريةفي
األردن والمتعلقة بحماية المستهلك والتعرف على حقوق المستهلكفي كافة مراحلالعقد اإللكتروني.
وتوصلالباحثإلىنتائجأهمهاأنقانونالمعمالتااللكترونيةاالردنيقانونعصريومتطورإالأن
التنظيم التشريعي للتجارة االلكترونية والتوقيعات االلكترونية يحتاج إلى مجموعة من القوانين ،إذ أن
النصوص المتعلقة بالتوقيعات االلكترونية غي عاملة وغير منفذة .وأوصى الباحث بوضع المعايير
والمواصفاتااللزاميةمنقبلالدولةوتشجيعتنفيذهاوذلكلضمانالسالمةوجودةالسلعاالستهالكية .
 وتتشابههذهالدراسةمعدراستيمنناحيةانهاتناولتموضوعحمايةالمستهلكمنالغشفي
يعاألردنيإالاناالختالفبينهاوبيندراستييتمثلفيانهااستعرضت

المعامالتالتجاريةوفقالتشر
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ي،
الجانبالمدنيفيحمايةالمستهلك،بينماتناولتدراستيموضوعحمايةالمستهلكفيشقهاالجزائ 
كماأنهااقتصرتعلىحمايةالمستهلكااللكترونيدونالمستهلكالتقليدي،علىعكسدراستيوالتي
عنيتبحمايةالمستهلكبصورةعامةبغضالنظرعنالوسيلةالتييتعاقدفيها .


 -2بحري،فاطمة(.)2013الحماية الجزائية للمستهلك:أطروحةدكتوراه(منشورة)،جامعةأبوبكر
بلقايد،الجزائر.
عملتالباحثة علىإبرازالحمايةالجزائيةللمستهلك منالناحيةالموضوعية ،ثم تطرقتالى
الناح يةاالجرائية،حيثعالجتأطروحتهاأهمالجرائمالواقعةعلىالمستهلك والمنصوصعليهافي
قانونالعقوباتوقانونحمايةالمستهلكوقمعالغش،وتوصلتالباحثةالىنتائجأهمهاأنهفيبعض
األحيانتخرجقواعدحمايةالمستهلكعنالقواعدالعامةكالعقابعلىاألعمالالتحضيرية ،وأفتراض
الركنالمعنوي،وجوازالتفتيشفيالليل والنهاردونإذنقضائي ،وأوصتالباحثةانيعملالمشرع
علىجمعنصوصالحمايةالجزائيةللمستهلكووضعهافيقانونخاص،وذلكلتسهيلتعديلها .
وتتشابههذهالدراسةمعدراستيفيتناولهالموضوعحمايةالمستهلكمنالناحيةالجزائيةإال
أن دراستي تختلف في كونها جاءت متخصصة للبحث في الجانب الموضوعي لهذه الحماية دون
اإلجرائي .
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بزعيم،نسرين(.)2020الحماية الجنائية للمستهلك اإللكتروني،رسالةماجستير،جامعةعبدالحميد٤
بنباديسمستغانم،الجزائر .
عملتالباحثةفيهذه الدراسةعلىإظهارالجانبالجنائيلحمايةالمستهلكفيمجالعقود
التجارةاإللكترونية،منخاللدراسةكلالمراحلالتييمربهاالعقداإللكتروني،ومحاولةابرازالحماية
الجنائيةالتيتتضمنهاكلمرحلةمنمراحلالتعاقد،وبيانمدىكفايتهافيتحقيقالحمايةللمستهلك
والحدمنالجرائمالتيقديقعضحيتها .
وتتشابههذهالدراسةمعدراستيمنحيثانهاتناولتموضوعحمايةالمستهلكمنجرائماالحتيال
والغشفيالمعامالتالتجاريةمنالناحيةالجزائية،إالانهاتختلفعندراستي،فيكونهااقتصرت
ت،فيحيناناإلطار
علىتناولموضوعهذهالحمايةفيإطارالمواجهةالتشريعيةلجرائماإلنترن 
التشريعيلدراستيامتازبكونهأوسعحيثشملالجرائمالماسةبالمستهلكوالمنصوصعليهافيقانون
العقوباتاألردني والعراقيوقانونحمايةالمستهلكاألردني والعراقي ،والمرتكبةبكافةالطرق،التقليدية
منهاوالتكنولوجية.
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الفصل الثاني
اإلطار المفاهيمي للحماية الجزائية للمستهلك
أنتحديدماهيةالشيءمحلالدراسةوإجالءالغموضعنهيوجبالوقوفبداي ًةعندمعنىعبارة
"الحمايةالجزائيةللمستهلك"،وبماأنالتعريفبالمصطلحاتالقانونيةيتموضعخارجنطاقمهامالمشرع،
والتطرقللمفاهيمالتيال خالفعليهافيالفقه والقضاءاليستقيممعفنالصياغةالتشريعية،لذلك
نالحظخلوالتشريعاتالعربيةمنإيرادتعريفلمفهومحمايةالمستهلك واقتصراألمرعلىالتعريف
بأطرافالعمليةاالستهالكي ة .1
وانطالقاًمماتقدمسنقسمهذاالفصلإلىمبحثيننتناولفيالمبحثاألولالتعريفبالمستهلككماعرفه
الفقهوالتشريعباإلضافةلبيانالمقصودبالحمايةالجزائيةومسوغاتهافيالمطلبالثاني.ثمسنتناولفي
المبحثالثانيالتطورالتاريخيلهذهالحمايةفيالمجتمعاتالقديمةوالحديثة .



 1نحى المشرع العراقي عن هذ المسلك وانفرد من بين القوانين المقارنة بتطرقه لمفهوم حماية المستهلك ،فقد عرفها بأنها  ":الحفاظ على
حقوق المستهلكين ومنع الضرر عنهم" ،وذلك في الفقرة الرابعة من المادة األولى من قانون حماية المستهلك.
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المبحث األول
التعريف بالمستهلك ومسوغات الحماية الجزائية له
أنالغايةاألساسيةللقوانينالجزائيةالمعنيةبحمايةالمستهلك،هوحمايتهمناألضرارالتيقد
تلحقبنفسهأوبماله،كونهيمثلطرفاًضعيفاَ 1فيتعامالتهالتجاريةاالستهالكية.ولكينصللهذه
الغايةونحددالضماناتالتيكفلتهاالقوانين الجزائيةللمستهلك،يجبأننحددبداي ًةمفهومالمستهلك
المعنيبهذهالحماية،األم ر الذيسنتطرقلهفيالمطلباألول،باالضافةالستعراضنافيالمطلب
الثانيألهممسوغاتالحمايةالجزائيةله .

المطلب األول
التعريف بالمستهلك
ان تحديد مفهوم المستهلك بصفة دقيقةله أهمية كبيرة في حصر نطاق االشخاص المعنيين
بالحمايةالجزائية،والتيتقررهاالنصوصالقانونيةذاتالصلةبحمايةالمستهلكفيالتشريعاتالنافذة.
بالتالياستبعادمنالينطبقعليهموصفالمستهلكينمننطاقالحمايةفيإطارالمعامالتالتجارية،
كالمنتجينوالموزعين .

 1ان المقصود بالطرف الضعيف هو المتعاقد الذي ال يستطيع أن يمارس إرادته الحرة بالكامل بسبب حالة معينة من عدم المساواة بينه وبين
شريكه في التعاقد ،ويرجع هذا الضعف إلى نقص في الكفاءة والمعرفة .ينظر :السيد محمد ،حسام محمد(" .)2019الحماية الجنائية للطرف
الضعيف في الرابطة العقدية ".دراسة تحليلية مقارنة ،مجلة الدراسات القانونية ،المجلد  ،46العدد  ،1ص .337
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أمافياالصطالحالقانونيفلميحظمفهومالمستهلكحتىاآلنبتعريفدقيقجامعومانع،إلنه
لمينلاإلهتمامالكافي،دراس ًةوتحليالً،منقبلفقهاءالقانونويعزىذلكلكونهمنمصطلحاتعلم
اإلقتصادالتيتوغلتحديثاًفيالمفاهيمالقانونية،ففيهذاالمجالالنجدخالفبينفقهاءاالقتصاد
علىمدلولاإلستهالكأوالمستهلك،فاالستهالكعندهميتمثلفيالمرحلةاألخيرةمنالتعامالتالتجارية
والتيتتبععمليةاإلنتاج والتوزيع.أماالمستهلكفأنه":الشخصالذييقومبشراءالسلعةأوالخدمة
وذلكبهدفإشباعحاجةأورغبةلديهأولدى أفرادعائلته"،1ووفقهذاالتعريفيكونالمستهلكهو
الذييقومبشراءالسلعوالخدماتبغرضتلبيةحاجاتهورغباتهدونأنيهدفإلىإستخدامهافيعملية
إنتاجأوالتحويلأوالتداولأوتوزيعالمنتجاتاألخرى.كماأنهذاالتعريفيقصرنشاطالمستهلك
فيالتعامالتالتجاريةعلىعمليةالشراءدونتغطيةباقيالتصرفاتالقانونيةالتيقديكونطرففيها
كتأجيرالسلعةأوالخدمةأوأنتهبله .
 وهذااإلتفاقعلىمفهوماالستهالكوالمستهلكفيالفقهاإلقتصادياليجدأصداءهفيالمجال
القانوني،فعلىالرغممنانالفقهاءقداتفقواعلىضرورةحمايةالمستهلكإالأناألختالفقدتجلى
فيتحديدالشخصالجديربهذهالحماية،فقداختلفتالتعريفاتالفقهيةوالتشريعيةلمفهومالمستهلكوذلك
يرجعإلىأنفئةالمستهلكينليستثابتةفياإلصطالحالقانونيفهيتطلقعلىمنيستفيدمنسلعة
أوخدمةسواءكانتغايتهسدحاجةشخصيةوعائليةأوكانتألغراضمهني ة .2

1
2

الجريسي ،خالدة عبد الرحمن( .)2006سلوك المستهلك ،ط ،3الرياض ،موسوعة الجريسي للتوزيع واإلعالن ،ص. 42
بوادلي ،محمد( .)2006حماية المستهلك في القانون المقارن :دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ،الجزائر ،دار الكتاب الحديث ،ص.21
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ولخدمة أغراض موضوع هذه الدراسة وقبل الدخول في تفاصيل الحماية الجزائية التي كفلها
المشرعلجمهورالمستهلكينوجبأوالًإجالءالغموضالذياعترىمفهومالمستهلكفياإلصطالح
القانوني،منخاللاستعراضآراءفقهاءالقانونوالتنقيبفيمواطنتالقيها،باإلضافةلتقصيالمفهوم
التشريعيللمستهلكوابرازماكانلهمندورفيإرساءمفهومهعلىوجهالتحديد،ولهذهالغايةقسمنا
المطالبالتاليةللتطرقألهمماجاءفيهذاالصددبكلمناللغةوالفقهوالتشريع .

الفرع األول
المفهوم اللغوي والفقهي للمستهلك
المستهلكهواسمفاعلمنالفعلاستهلك،ولفظاالستهالكفياللغةهوجذعللجذرهلك ،واستهلك
ق .1
المالبمعنىأنفقهوأنفذهوالمستهلكهوالمنف 
امافينطاقالفقه،فانالتحولفيمفهوماالستهالكمنكونهمجردفكرة اقتصاديةإلىفكرة
قانونية ،دعى فقهاء القانون إلى اإلجتهاد والسعي للوصول إلى مفهوم قانوني واضح يضمن تحقيق
الحمايةالقانونيةالضروريةلجمهورالمستهلكينوبأتمصورها .
وقدانقسمفقهاءالقانونفيازاءتحديدمفهومالمستهلكالىعدةاتجاهاتبرزمنبينهااتجاه
ضيقمندائرةتعريفه،واتجاهآخرانتحىمعالتوسعفيمفهومالمستهلك .

1

آبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزي( )2008القاموس المحيط  ،القاهرة ،دار الحديث ،ص.1704
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أوالً :المفهوم الضيق لفكرة المستهلك
آثرغالبيةفقهاءالقانونالمفهومالضيقعندتحديدالمقصودبالمستهلك،فيعرففقهاءهذااإلتجاه
المستهلكعلىأنه":كلمنيبرمعقداًبغرضإشباعحاجاتهالشخصية والعائلية".1أوأنه"المتعاقد
الذييبرمعقوداًأياًكانشكلهاأوموضوعهامعطرفآخرمهنيمتخصصفنياًوذلكإلشباعحاجاته
الشخصيةواألسرية،دونأنيدخلهذاالتعاقدفيإطارممارسةالنشاطالمهنيللطرفاألول" 2
تالمقدمةلمفهومالمستهلكألنهاقداقتصرت
ويمكناعتبارالتعريفاتالسابقةمنأضيقالتعريفا 
علىالشخصالذييبرمعقوداًألشباعحاجاتهالشخصيةوالعائليةفقط،وأستبعدتالتاجروالمهنيمن
شريحةالمستهلكينويستويفيذلكحالةقيامهبالتصرفالقانونيللحصولعلىسلعوخدماتخارج
ي،3أوكانتتصرفاتهلغرض
نطاقاختصاصهالمهني،متىكانالغرضمنههوخدمةنشاطهالمهن 
الحصولعلىسلعوخدماتمرتبطةبشكلوثيقمعنشاطهالمهنيونطاقإختصاص ه.4كمايالحظ
أنهاستبعدمنيتحصلعلىالسلع والخدماتويستهلكهادونأنيقومبنفسهبالتصرفالقانونيالالزم
لذلك،كعائلةالمستهلك،وأكتفىبالحمايةالمقررةلهموفقالقواعدالعامةبالمسؤوليةالمدني ة .5
 وذلكعلىعكسمنعرفهبأنه"ذلكالشخصالذييستخدمالسلع والخدماتإلشباعحاجاته
الخاصةوحاجاتمنيعولهموليسإلعادةبيعهاأوتحويلهاأواستخدامهافيمجالمهنته"،6ففيهذا

 1إبراهيم ،عبد المنعم موسى( .)2007حماية المستهلك :دراسة مقارنة  ،الطبة األولى ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ص.19
 2عبد الرحمن ،عبد الحكيم مصطفى( .)1997حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص.14
 3مثال ذلك الطبيب الذي يشتري أجهزة إلكترونية ويخصصها لألستعال في نطاق تسيير أعماله ولخدمة مهنته.
 4مثال ذلك الطبيب الذي يتعاقد لشراء أجهزة طبية ألستخدامها في نطاق اختصاصه.
 5الديب ،محمود عبد الرحيم( .)2011الحماية المدنية للمستهلك :دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،ص.11
 6حمد هللا ،محمد حمد هللا( .)1997حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود االستهالك ،القاهرة ،دراسة مقارنة ،دار الفكر
العربي ،ص.12
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التعريفلميشترطقيامالشخصبالتصرفالعتبارهمستهلكاًبلأكتفىباستخدامهللسلعوالخدماتمما
يعنيشمولأفرادعائلتهبالحمايةالمقررةفيالقواعدالقانونيةالخاصةبالمستهلك .
 ومنخاللالتعريفاتالفقهيةالسابقةيتبينأنهذااإلتجاهيتطلبتحققشرطينإللحاقصفة
المستهلكبالشخص،أ ولهماأنيحصلالشخصعلىالسلعةأوالخدمةلتحقيقأغراضشخصيةأو
عائلية وأناليكونالغرضمنحيازةالسلعةإدخالهافيعملياتتصنيعأخرىبغرضالمتاجرةبها
ت .2
وثانيهماأنيكونمحلتصرفهالقانونيالسل ع1القابلةلالستهالكمنخاللاالنتفاعبهاأوالخدما 
وأناخراجهذااإلتجاهأليشخصيتعاقدمنأجلالحصولعلىسلعةأوخدمةألغراضمهنته
أوألغراضاعادةبيعهاأوالمضاربةعليهامننطاقمفهومالمستهلكيثيرقضيةمهمةفياألوساط
القانونيةتتعلقباالستعمالالمختلطللسلعة،كأنيقومالمهنيبشراءسيارةويخصصهاألغراضتتعلق
بمهنتهكنقلمنتجاتهباالضافةالىاستعمالهافيتنقلههوأوأفرادعائلته،فهليصدقعليهوصف
المستهلكفيهذهالحالةحسباالتجاهالمضيقلمفهومالمستهلك؟ .
فيالحاالتالمشابهةلهذهاليعتب ر الشخصالذييقومبتصرفقانونيويستخدمالسلعةمحل
هذاالتصرففيتحقيقأغراضمهنتهمستهلكاً واليستفيدمنالحمايةالمقررةللمستهلك،إالإذاكان

 1عرف قانون حماية المستهلك العراقي رقم( )1لسنة  2010في المادة األولى منه السلعة بأنها" كل منتج صناعي أو زراعي أو تحويلي أو
نصف مصنع أو مادة أولية أو أي منتج آخر ويمكن حسابه أو تقديره بالعد أو الوزن أو الكيل أو القياس يكون معدا ً لالستهالك".
 2عرف قانون حماية المستهلك السوري رقم ( )8لسنة  2021في المادة األولى منه الخدمة بأنها " :كل عم أو نشاط يقدم مقابل أجر إلى
المستهلك من قبل أي فعالية تجارية أو صناعية أو سياحية أو مهنية أو حرفية أو زراعية".
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أستخدامهالمهنيهامشيوقليلمقارن ًةباإلستخدامالشخصي،وهذاماأكدعليهمجلساالتحاداألوربي
هالصادربتاريخ.12005/1/20

فيتقرير
 
ويالحظأنهباخراجكلمنيبررتصرفاتهألغراضمهنيةوفقاًلهذااإلتجاهيؤديإلىاستبعاد
االشخاصالمعنويةأواإلعتباري ة2منإطارمفهومالمستهلك ،واقتصارهعلىالشخصالطبيعيالذي
يسعى إلى سد حاجاته الشخصية والعائلية ،على النقيض منالشخص المعنوي الذي يخضع لمبدأ
التخصيصالذييحكمبحصرسائرنشاطاتهفيحدودتحقيقالغرضالذيوجدألجله،وهوالموقف
الذيتبناهأنصارهذااإلتجاه،إالانهذاالموقفمنتقدبسببأناالشخاصاالعتباريينكالجمعيات
التيالتهدفمننشاطهاتحقيقايارباحماديةأوتلك التيتحصلعلىسلعوخدماتوتستخدمها
فيأغراضغيرمهنيةأوألغراضمهنيةولكنمحلالتصرفكانخارجنطاقاختصاصها،تكونفي
مركزضعيففيمواجهةالمهنيالمختص والفرقبينهاوبينالمستهلكالطبيعيفيحاجتهماإلى
الحمايةالقانونيةفيهذاالموضع،إالأنهميفقدونصف ةالمستهلكينعندتصرفاتهمالقانونيةالتيتكون
تمهنية ،ليس بوصفهم اشخاص معنويينوانما لكونهم مهنيين ال تتوفر بحقهم مبررات حماية
لغايا 
المستهلكبحجةكونهالطرفالضعيففيالتعاقد .

 1مناصرة ،حنان( .)2018تأصيل مدلول المستهلك اإللكتروني تشريعاً ،قضاء ،فقهاً :دراسة مقارنة ،مجلة جيل األبحاث القانونية المعمقة،
العدد  ،22فبراير ،ص.105
 2يعرف الشخص العنوي أو االعتباري بأنه ":مجموعة من األشخاص أو األموال يجمعها تكوين منظم ،وتهدف إلى تحقيق غاية معينة،
يعترف بها القانون فيخلع عليها الشخصية القانونية المستقلة بالقدر الالزم لتحقيق هذا الهدف" ،الزعبي ،عوض أحمد( .)2017المدخل إلى علم
القانون ،ط،4عمان ،إثراء للنشر والتوزيع ،ص.271
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 والسببالرئيسيفينصرةأغلبالفقهاءلهذااالتجاههوتفردهبكونهعلىقدرمنالبساطةوالدقة
يتيسرمعهاتطبيقهفيالواقعالقانوني.كماأنهيحققالغايةالتيأوجدتألجلهانصوصحمايةالمستهلك
وجوهرهاوهوالرغبةفيحمايةالطرفالضعيففيالعالقاتالتجاريةوهوهنامنيستهلكلسدحاجات
أساسيةقدتكونضروريةأوكماليةلشخصهأولعائلتهمندون أنيكونلهنيةتوزيعهاأوالمضاربة
عليها ،فالنصوص الحمائية ال تنطبق على الحاالت التي يكون فيها طرفي التصرف بنفس مستوى
االختصاصوالخبرة،كأنيتعاقدمستهلكمعمستهلكآخر،أوالمهنيينفيمابينهم،وذلكألنمبررات
الحمايةالتيأوجدهاقانونحمايةالمستهلكالتت وفرفيأطرافهذهالعالقات،ويكتفىبالحمايةالتي
توفرهاالقواعدالعامة.وقدقضتمحكمةبدايةعمانبصفتهااالستئنافيةبهذاالشأنبق ار ر 1جاءفيه"
وحيثتجدالمحكمةأنالعالقةبينالمشتكية والمستأنفهيعبارةعنعالقةعقديةيحكمهاعقدبيع
مركبةخارجيوأنالنزاعبينهمااليغدوكونهنزاعاٌمدنياً،وأنأفعالهالتشكلجرماًوالتستوجبعقاباً
وأنقانونحمايةالمستهلكالينطبقعلىوقائعهذهالدعوى ذلكأنالفئةالمستهدفةمنهذاالقانون
مجموعالمستهلكينوأنالجهاتالمقصودةبهذهالنصوصهمالتجاروالشركاتومزوديالخدمةللعموم
واليتعلقهذاالنصبعالقةتجاريةفرديةبيناألطرافوأنالثابتأنالمشتكيةوالمستأنفهمأشخاص
ليسوامنفئةالتجاروأنالمستأنفغيرمزودأليخدمةوأنالعالقةالتغدوكونهاعالقةبيعمركبة
وال تندرج تحت مفهوم اإلخالل بااللتزامات التعاقدية التي ورد بنص المادة/6ب من قانون حماية
المستهلكحيثوردتالحاالتعلىسبيلالحصروأنمفهومهذهالحاالتيؤكدبمااليدعمجالللشك
بهأنالمقصودفئةالتجارومزوديالخدمةلعمومالمستهلكين وأنالقولبغيرذلكيفتحالبابعلى

الحكم رقم  1806لسنة 2021الصادر عن محكمة بداية عمان بصفتها االستئنافية.
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مصراعيهفيحالوجودأيعالقاتعقديةبينالمواطنينلمتحققشروطاالتفاقيكونمصيرهاالقانون
الجنائيوهذااليمكنأنيكونهدفالمشرعوالغايةالمقصودةمننصوصالتجريم".


ثانياً :المفهوم الواسع لفكرة المستهلك
 وترجعفكرةهذااالتجاهالىبواكيرحركةحمايةالمستهلك،وذلكمنذخطابالرئيسالراحل
للوالياتالمتحدةاالمريكيةجونكينديفيعام1962والذيجاءفيهاعالنهأن":المستهلكينهمنحن
جميعاً".
واعتبر أتباعهذااإلتجاهالمستهلكهوكلشخصيبرمعقودسواءكانتعقودشراءأوايجار
وغيرها،ألجلالحصولعلىمايحتاجإليهمنسلعوخدمات،بغيةإشباعحاجاتهالضروريةوالكمالية،
اآلنيةوالمستقبلية،علىأناليتمتعبالقدراتالفنيةالتيقدتمكنهمنتأهيلهذهالسلعلغرضاعادةبيعها
أوالمضاربةعليها .1
ويالحظ منهذا التعريف أن الشخص الطبيعي أو االعتباري يعد مستهلكاًسواء أبرم التصرف
القانونيوتحصلعلىالسلعةلغرضإشباعحاجاتهالشخصيةأوألغراضمهنيةخارجاختصاصه
والغرضالرئيسيمنهاخدمةمهنته،وأكتفىإلسباغصفةالمستهلكعليهاشتراطكونهمفتق اًرللقدرةالفنية
التيتمنحهامكانيةتأهيلهذهالسلعوتطويرهاألجلالمضاربةعليها.فيرىأنصارهذااإلتجاهإعتبار
المهنيمستهلكاًفيحالةتعاقدهألغراضمهنتهوكانمحلالتعاقدخارجنطاقإختصاصه،أيأن
1

إبراهيم ،خالد ممدوح( .)2010إبرام العقد اإللكتروني ،ط ،2اإلسكندرية ،دار الفكرالجامعي ،ص. 50

21

مصطلحغيرالمهنيهنايجبفهمهعلىاعتبارأنالمتعاقدليسمهنياًفينفسأختصاصالطرف
اآلخرمنالعقد .1
كماانتعريفالمستهلكهناجاءليشملالمدخرعلىالرغممنأنمفهومالمدخرعلىالنقيض
منمفهومالمستهلكالذييتعاقدألجلسدحاجةفورية،فالمدخريعملعلىتخصيصجزءمنموارده
غيرالمخصصةلالستهالكإلشباعحاجاتمستقبلية،إالأنجانبمنالفقهتوسعفيمفهومالمستهلك
ليشملالمدخروذلكلعدةاعتباراتمنهاأنالمستهلكوالمدخريتعاقدانمعالمهنيونفسالدوافعالتي
حدتبالمشرعإلىالتدخلوتخصيصقواعدقانونيةلضمانحمايةالمستهلك،تبرروجوبتوفيرحماية
للمدخرفيمواجهةاألعمالالتييقومبهابعضالمهنيينبغضالنظرعناختالفالوظائفاالقتصادية
لكلمنهما .2
 والغرض االساسي لهذا االتجاه من التوسع في التعريف هو إدخال المهني الذي يتعاقد خارج
اختصاصهضمنفئةالمستهلكينوبالتالياشمالهفينطاقالحمايةالقانونية،علىاعتبارانالمهني
فيهذاالموضعيكونفيمركزضعفاليختلفعنمركزالمستهلك،فهويمثلطرفاًجاهالًبالسلعة
أوالخدمةنتيجةتعاقدهخارجنطاقمؤهالتهفيمواجهةمهنيآخرمختصمتفوقعلىاألولفيالخبرة
ي.3وهذاموقفمنتقد،فيرىأنصاراإلتجاه
والدرايةبموضوعالسلعةأوالخدمةمحلالتصرفالقانون 
المضيقانهذاالتوسعفيمفهومالمستهلكغيرمبرر،ألنهيؤديإلىرسمحدودضبابيةلقوانين

 1الرفاعي ،أحمد محمد محمد( .)1994الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص.25
 2الشرعبي ،مأمون علي عبده( .)2019الحماية القانونية للمستهلك عبر اإلنترنت ،القاهرة  ،المركز القومي لإلصدارات القانونية ،ص- 87
.88
 3عبد هللا ،ليندة( .)2008المستهلك والمهني مفهومان متباينان ،الملتقى الوطني األول حول حماية المستهلك في ظل االنفتاح االقتصادي،
الجزائر 8-7 ،ابريل ،منشورات معهد العلوم القانونية واالدارية بالمركز الجامعي بالوادي ،ص.23
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االستهالكتؤديإلىصعوباتفيتطبيقه،كماأنالمهنييناليمثلونالطرفالضعيففيتعاقداتهم
خصوصاًانهمأحرصوأشدتحفي اًزبمايتعلقبأمورمهنتهممنالمستهلكالعاديالذييتعاقدألغراض
شخصيةوعائلية،كماأنعدماسباغصفةالمستهلكعلىالمهنيعندتعاقدهخارجنطاقاختصاصه
اليتركهدونحماية،فهو وانافتقرللحمايةفياطارقوانينحمايةالمستهلك،يبقىمحميفينطاق
القواعدالعامة .
ومناستعراضاالتجاهاتالفقهيةالسابقةتلحظالباحثةأنفقهاءالقانونلميتطرقوالتعريف
المستهلك االلكتروني بالرغم من شيوع هذا المصطلح في العصر الحديث نتيجة لتزايد المعامالت
االلكترونية،ويرجعذلكإلىانالفقهاءقدعرفواالمستهلكوفقاًلمعيارالغايةمناالستهالكالالوسيلة
التييستخدمهاأثناءقيامهبالتصرفاتالقانونية،وعليهفأنالمستهلكااللكترونياليخرجعننطاق
مفهومالمستهلكالعاديإالفيكونهيستعملوسائلاإلتصالالحديثةفيإجراءتصرفاتهالقانونيةالتي
تكونبغرضسدحاجاتهالشخصيةأوالعائلية،أوالمهنيةالتيتكونخارجنطاقإختصاصه .
ومنكلماسبقترىالباحثةأنالمستهلك:هوالشخصالطبيعيأواإلعتباريالذييتحصل
علىالسلعةأوالخدمةلغرضإشباعحاجاتهغيرالمهنية،سواءأتمتصرفاتهالقانونيةبوسائلتقليدية
أمإلكترونية .
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الفرع الثاني
موقف التشريع من مفهوم المستهلك
ع األولإلىالمفهومالفقهيللمستهلكمنخاللعرضاألتجاهالذيضيقمن
تطرقنافيالفر
مفهومه واألتجاهالذيوسعمنه،أمافيالمطلبالثانيفسنتناولفيهمايخصمفهومالمستهلكفي
التشريع،فقدعمدتأغلبالتشريعاتالعربية،علىتضمينقوانينهابتعريفمحددللمستهلك،1وذلك
علىغيرعادةالتشريعفيعدمتطرقهلتعريفالمفاهيمالقانونيةوتركأمرتحديدهاللفقهوالقضاء،وهذا
ص
النهججاءمختلفاًمنقبلالمشرعفيمايخصالمستهلكدرءاًأليخالفقدينشأعندتطبيقالن 
صالمنطبق عليهم وصف المستهلك
القانوني استناداً لآلراء الفقهية المتباينة حول تحديد األشخا 
والمشمولينبنطاقالحماية.وسنتعرضألهمماجاءبهذاالخصوصفيالتشريعاألردني والتشريعات
العربيةالمقارنة .

أوالً :تعريف المستهلك في التشريع األردني
عرف المشرع األردني المستهلك في المادة الثانية من قانون حماية المستهلك رقم( )7لسنة
2017بأنه":الشخصالطبيعيأواالعتباريالذييحصلعلىسلعةأوخدمةبمقابلأودونمقابل
اشباعاًلحاجاتهالشخصيةأولحاجاتاآلخرينواليشملذلكمنيشتريالسلعةأوالخدمةإلعادةبيعها
أوتأجيرها"

 1أنظر :المادة ( )1من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم ( )21لسنة  2005وتعديالته ،والمادة ( )1من قانون حماية المستهلك االماراتي
رقم ( )15لسنة  ،2020والمادة ( )1من قانون حماية المستهلك الكويتي رقم ( )39لسنة  ،2014المادة ( )1من قانون حماية المستهلك السوري
رقم ( )8لسنة .2021
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وتالحظالباحثةمنخاللهذهالمادةأنالمشرعاألردنيقدحرصعلىاحتواءالتعريفعلىالمسائل
التالية :
شمول الشخص اإلعتباريفي الحماية المقررة للمستهلك مراعياً كون الشخص اإلعتباريبحاجة1
للحمايةمثلهمثلالشخصالطبيعي،وذلكفيحالة تمثيلهلعددمناألشخاصالطبيعيينالجديرين
ن .1
بالحمايةوالمنطبقعليهموصفالمستهلكي 
 -2كماشملفيالتعريفكلمنيتحصلعلىالسلعةأوالخدمةبالحماية،أيلميشترطالمشرع
تصرف قانوني معين للحصول على السلع ،فمفهوم التحصل واسع يشمل الشراء والهبة واالستئجار
واالستعمال ،كما انه لم يشترط وسيلة تحصيل السلع والخدمات بالتالي يشمل الوسائل التقليدية
وااللكترونية .
ك2معتب اًرأنالحمايةيجبأنتتوافرللشخصالطبيعي
-3أخذالمشرعاألردنيبالمفهومالضيقللمستهل 
أواالعتباريالذييمثلالطرفالضعيف والذييتحصلعلىالسلع والخدماتسعياًإلشباعحاجاته
الشخصيةأوحاجاتاآلخرينحص اًر،فموقفههنا واضحإزاءإخراجالمهنيين والتجاروكلمنيشتري
ن،3واالطالقهنا
السلعةلغرضبيعهاأوالمضاربةعليهامنطائفةالمستهلكينوضمهملطائفةالمزودي 
يشملهمولوكانالتصرفخارجاًعننطاقاختصاصهمالمهنيطالماكانالتصرفالغراضمهنية .

 1الجاف ،عالء عمر( .)2017اآلليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة االلكترونية ،ط ،1بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية،
ص .97
 2وما يؤكد هذا اإلتجاه للمشرع األردني تعريفه للمستهلك في المادة الثانية من قانون الكهرباء العام رقم 64لسنة  2002وتعديالته ،بأنه":
الشخص الطبيعي أو اإلعتباري الذي يقوم بشراء الطاقة الكهربائية الستعماالته الخاصة".
 3عرف المزود في نص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك على انه ":الشخص الطبيعي أو االعتباري من القطاع العام أو الخاص
يمارس باسمه أو لحساب الغير نشاطا ً يتمثل بتوزيع السلع أو تداولها أو تصنيعها أو تأجيرها أو تقديم الخدمات الى المستهلك بما في ذلك أي
شخص يضع اسمه أو عالمته التجارية أو أي عالمة فارقة أخرى يملكها على السلعة أو الخدمة".
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 -4اعتمدالمشرعفيتمييزهللمستهلكينعنغيرهمعلى الغرض والغايةالمتوخاةمنتحصيلالسلعة
سواءكانتإلشباعحاجاتشخصيةأوحاجاتالغيرأوكانتألغراضمهنية.كمالميشترطأنيكون
الغرضمنتحصيلالسلعةهواشباعحاجةشخصيةللمستهلكالمتعاقدبلاسبغهذاالوصفعلىمن
يتحصلالسلعأوالخدماتإلشباعحاجاتاآلخرين وانلميكونوااطرافاًمتعاقدة،ويشملبذلكأفراد
عائلةالمستهلكوغيرهممنالمستفيدين،وهذاتوجهمحمودفيكونالمشرعلميقصراألمرعلىإشباع
حاجاتالمتعاقدوعائلتهفقطإالاننانفضللوأنالمشرعلميتطرقلشخصالمستفيدينوقصراألمر
علىالغرضمنالتحصيلفيك ونهغيرمهنيوبالتالييمكنانيشملالمستهلكالذييتحصلعلى
السلعةأوالخدمةويكونغرضهاشباعحاجاتهالشخصيةأوحاجاتغيرهأوحيوانقديمتلكهمما
يتماشىمعالحمايةالتيمنحهاللحيوانفيقانونالعقوباتحيثجرمأفعالالغشالتيتطالالمواد
الخاصةبغذاءالحيوان،1باألضافةإلىكونحمايةالحيوانمنالموادالتيقدتضربصحتههيحماية
غيرمباشرةلصحةالمستهلكوالتيقدتتأثرنتيجةمرافقتهللحيوان .

ثانياً :تعريف المستهلك في التشريع العراقي 
تطرقالمشرعالعراقيإلىتعريفالمستهلكفيالفقرة(خامساً)منالمادةاألولىمنقانونحماية
المستهلكالعراقيرقم()1لسنة2010حيثجاءفيهاأنالمستهلكهو":الشخصالطبيعيأوالمعنوي
الذييتزودبسلعةأوخدمةبقصداإلفادةمنها" 

 1المادة( ": )386/1يعاقب بالحبس من شهر لى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا ً أو بأحدى هاتين العقوبتين :أ -من غش
مواد مختصة بغذاء االنسان أو الحيوان أو عقاقير أ و أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع".
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ومنخاللتأملالتعريفالسابقالذيوضعهالمشرعالعراقييمكنتسجيلالمالحظاتالتالية:
-1شمولالحمايةلكلمنالشخصالطبيعيوالمعنويعلىحدسواء .
اعتبرالمشرعكلمنيتزودبالسلعأوالخدماتمستهلكالً،وإيرادهلعبارة(يتزود)وهيعبارةشاملة2
لجميعصورالتعامالت،تفيدبأنهلميحددتصرفقانونيمعينللحصولعلىالسلعأوالخدمات
كالشراءأواالستئجارأو المقاولةوهذاتوجهصائب،غيرانالمشرعوعلىغرارالمشرعاألردنيلم
يأت على ذكر الوسيلة التي يتم فيها إبرام العقود االستهالكية ،بالتالي يشمل أي وسيلة تقليدية أو
إلكترونية .
 -3أمافيمايخصغرضالمستهلكمنالتزودبالسلعوالخدمات،فيالحظأنهبإيرادالمشرعلعبارة
(بقصداإلفادةمنها)بصورةمطلقة،يدلعلىاعتباركلمنيتزودبالسلعوالخدماتمستهلكاًسواءكان
الغرضمنالتزودمهنيأوغيرمهني،فمدلولاإلفادةهناواسعوفضفاضويحتملكلالتأويالت،وهذا
توسعمبالغفيه،يتنافىمعالغرضالذيوجدتمنأجلهتشريعاتحمايةالمستهلكوهوتأمينالحماية
للطرفالضعيفالذييفتقرللمؤهالتالفنيةفيمواجهالمزودأوالتاجر .
-4وتالحظالباحثةمماسبقأنتعريفالمشرعالعراقيللمستهلكيشوبهعيبفيتحديدفئةالمستهلكين
بناءعلىالغرضمنالتزودبالسلع والخدمات،وهذاالعيبأخرجالمستهلكمناطارتصنيفهالفقهي،
ً
فهولم يدخل ضمناالتجاهالمضيق والالموسع بلتجاوزهماإلى حداعتباركل من يتزود بالسلع
والخدماتمستهلكاًجديربالحمايةحتىالمزودنفسه،وبهذاالتوسعأضعفالمشرعالحمايةالقانونية
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للمستهلكبلوأفقدهامعناهاحينأضفىالحمايةعلىعالقاتعقديةمتوازنةومحميةوفقالقواعدالعامة
وتفتقرللمسوغالذييبررحمايتهاوفقالقواعداالستهالكية .
 -5كمايؤخذعلىالتعريفالسابقأنالمشرعلميوضحموقفهمنالذييتزودبالسلعةبقصدتحقيق
الفائدةلغيرهكعائلته،وهوتضييقفيغيرمحلهفقدأقصىأشخاصهماألولىبالحمايةمنالمهني
المحترف .


ثالثاً :تعريف المستهلك في التشريع الفلسطيني
عرفقانونحمايةالمستهلكالفلسطينيرقم()21لسنة2005فيمادتهاألولىالمستهلكبأنه":
كلمنيشتريأويستفيدمنسلعةأوخدمة" .
ومنقراءةتعريفالمشرعالفلسطينيللمستهلكالواردفيهذهالمادةيمكنإبداءمالحظةواحدة،
وهيأنالمشرعالفلسطينيقدعرفالمستهلكمندونتضمينالتعريفأليضابطلتمييزهعنغيره،
ن1سواءكانواأشخاصاًطبيعيينأم
فاإلطالقهنايؤديالىإعتباركافةالمتعاقدينوالمستفيدينمستهلكي 
إعتباريين،وسواءكانوامهنيينيتعاقدواإلغراضمهنتهمأمكانواغيرمهنيين،وهذاالتوسعمنتقدفالمشرع
الفلسطينيهناوعلىغرارماقامبهالمشرعالعراقي،قدهدمالغرضاالساسيالذيولدتإلجلهتشريعات
حمايةالمستهلك وهوالسعيلتأمينالحمايةللطرفالضعيففيالعالقاتالتعاقدية غيرالمتوازنة،

 1التعريف بهذا المعنى يناقض ما جاء في نصوص القانون ذاته ،فبمفهوم المخالفة للفقرة الثانية من نص المادة( )3التي جاء فيها ان من اهداف
هذا القانون (تأمين شفافية المعامالت االقتصادية التي يكون المستهلك طرفا ً فيها) ،داللة على أن المشرع يعترف بوجود عالقات قانونية
اليكون فيها المشتري أو المستفيد مستهلكاً.
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إلختالفالخبرةوالقوةاإلقتصاديةبينالمهنيوالمستهلك.وهذامااليحققهتعريفالمشرعالسابق،فما
الحكمةمنتشريعقانونلحمايةالمستهلكفيحالةضمالمهنيالمتمتعبالحمايةحسبالقواعدالعامة
لطائفةالمستهلكينوجعلهجديربحمايةالقواعداالستهالكية .

رابعاً :تعريف المستهلك في التشريع المصري
عرفقانونحمايةالمستهلكالمصري رقم()181لسنة  2018فيالباباألولالفقرة()1من
المادةاألولىالمستهلكبأنه":كلشخصطبيعيأواعتبارييقدمإليهأحدالمنتجاتإلشباعحاجاته
غيرالمهنيةأوغيرالحرفيةأوغيرالتجارية،أويجريالتعاملأوالتعاقدمعهبهذاالخصوص" .
 وعرفنفسالقانونفيالباباألولمنهالمنتجاتوذلكفيالفقرة()4منالمادةاألولى
بأنها":السلعوالخدماتالمقدمةمنأشخاصالقانونالعامأوالخاص،وتشملالسلعالمستعملةالتييتم
التعاقدعليهامنخاللمورد،عدا الخدماتالمالية والمصرفيةالمنظمةبأحكامقانونالبنكالمركزي
والجهازالمصرفي،وقانونتنظيمالرقابةعلىاألسواقواألدواتالماليةغيرالمصرفية" .
ويتضحللباحثةمنالنصالسابقأنهلتمييزالمستهلكينعنغيرهم،فقدعمدالمشرعالمصري
علىاتخاذالغرضمنالت عاقدمعيا اًرلتحديدمنينطبقعليهموصفالمستهلك،فالمستهلكالجدير
بالحمايةهناهوالشخصالطبيعيأواالعتباريممنيتعاقدلسدحاجاتهالبعيدةعننشاطهالمهني
وغيرالمرتبطةبه،وبحسبالتعريففيشملوصفالمستهلكاالشخاصغيرالمتعاقدينممنتقدملهم
السلعوالخدماتلسدحاجاتهمغيرالمهنيةكأفرادعائلةالمستهلك.وبذلكيكونالمشرعالمصريقداخذ
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بالمفهومالضيقللمستهلكمنخاللقصرهللحمايةعلىغيرالمهنيينواستبعادكلمنيتعاقدالغراض
مهنتةمنطائفةالمستهلكين،وانكانيمثلطرفاًضعيفاًلكونموضوعالتعاقدمغايرلمجالاختصاصه .
وتشير الباحثة إلى أن المشرع المصري قد أضاف حديثاً األشخاص اإلعتباريين إلى طائفة
المستهلكين،فقدخالتعريفالمستهلكفيقانونحمايةالمستهلك رقم()67لسنة  2006منذكرهم،
فقد كان يعرف المستهلك في المادة األولى منه بأنه ":كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات إلشباع
احتياجاتهالشخصية،أوالعائلية،أويجريالتعامل،أوالتعاقدمعهبهذاالخصوص".ويستدلمنقصده
بعبارة(كلشخص)االشخاصالطبيعيينحص اًرالنهاتبعهابعبارة(االحتياجاتالشخصية والعائلية)
والتي تتنافى مع طبيعةنشاط الشخص االعتباري ،والتي أبدلها بالقانون الجديد بعبارة أشمل وهي(
حاجاتهغيرالمهنيةأوغيرالحرفية) وهياألدقفي هذاالموضعلكونها تستوعب النشاطات غير
المهنيةللشخصاالعتباري .

خامساً :تعريف المستهلك في التشريع الجزائري
تناولالمشرعالجزائريتعريفالمستهلكضمنالفقرةاألولىمنالمادة الثالثةمنقانونحماية
03لسنة2009فعدضمنطائفةالمستهلكين؛"كلشخصطبيعيأوالمستهلكوقمعالغشرقم 09
معنوي  يقتني ،بمقابل أو مجاناً ،سلعة أو خدمة موجهة لالستعمال النهائي من أجل تلبية حاجاته
الشخصيةأوتلبيةحاجةشخصآخرأوحيوانمتكفلبه"،ومنقراءةالتعريفالذيوضعهالمشرع
للمستهلكنبديالمالحظاتالتالية :
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تمتع األشخاص المعنويين بالحماية على حد سواء مع األشخاص الطبيعيين ،فالمشرع قد أسبغ1
وصفالمستهلكعلىالشخصالمعنويالذييقومألغراضغيرمهنيةوتكونتصرفاتهمجردةمنأي
نيةللربح .
-2لميشترطالمشرعتصرفاًقانونياًمعيناًيقتنيبموجبهالمستهلكالسلعةأوالخدمة،فقدشملالتصرفات
التي بعوض والتي بال عوض كأن يكون اإلقتناء نتيجة هبة منحت للمستهلك ،إال أنه اشترط كون
المستهلكهوالحلقةاألخيرةفيالتعامالتالتجارية،أيأنالسلعةالمقتناةليستموجهةإلعادةالتصنيع
ألغراضالمضاربةعليها وإنماتكونموجهةفقطلإلستهالك.إالأنهيؤخذعلىالمشرعهنااستعماله
لعبارة(يقتني)والتيبدورهااستبعدتمستعملالسلعةمنالحمايةالمقررةللمستهلك.
-3اتخذالمشرعالغرضغيرالتجاريمناقتناءالسلعةمعيا اًرلتمييزالمستهلكعنغيره،فالمستهلك
منوجهةنظرالمشرعالذيسارفياالتجاهالمضيقمنمفهومه،هومنيقتنيالسلعوالخدماتلسد
حاجاتشخصيةلهأولغيرهبعيداًعناألغراضالمهنية،فلوكانغرضالذييقتنيالسلعأوالخدمات
تلبيةحاجاتهالمهنية،يخرجبذلكمندائرةالمستهلكين.ولميشترطالمشرعكونالغرضمناالقتناءهو
سدحاجاتالمستهلكالمتعاقدفقط،بلأسبغهذهالصفةأيضاًعلىمنيقتنيالسلع والخدماتلسد
حاجاتغيره.ولميكتفالمشرعبذلكبلاعتبرمنيقتنيالسلعوالخدماتلغرضتلبةحاجاتحيوان
يقتنيهمنغذاءأوخدماتبيطريةمستهلكاًجدي اًربالحماية.
-4صحيحأنالمشرعالجزائريمثلهمثلالتشريعاتالمقارنةلميتطرقفيالتعريفللوسيلةالمستخدمة
منقبلالمستهلكالقتناءالسلع والخدماتسواءكانتتقليديةأمإلكترونيةإالأنهوعلىعكسباقي
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التشريعاتقدخصالمستهلكعبرالوسائلاإللكترونيةبتعريففيقانونالتجارةاإللكترونيةرقم 18
 05لسنة 2018فقدجاءفيالمادة 6منهأنهيقصدبالمستهلكاإللكتروني":كلشخصطبيعيأو
معنوييقتنيبعوضأوبصورةمجانيةسلعةأوخدمةعنطريقاإلتصاالتاإللكترونيةمنالمورد
اإللكترونيبغرضاإلستخدامالنهائي" .واستناداًللتعريففانالمشرعلميفرقبينالمستهلكالتقليدي
والمستهلكاإللكترونيإالبالوسيلةالمستخدمةفيالتعاقد والتيتكونفيهذاالموضععبرالوسائل
اإللكترونية .
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المطلب الثاني
مسوغات الحماية الجزائية للمستهلك
يقصدبالحماي ة1فياالصطالحالقانونيبأنها":وقايةشخصأومالضدالمخاطر،باتخاذوسائل
قانونيةأومادية".2أماالمقصودبالحمايةالجزائيةللمستهلكوهيمجالبحثنافهيوفقاًلفقهاءالقانون
تعني":أنيدفعقانونالعقوباتباالضافةلغيرهمنالقوانينالجزائيةعنالمستهلكمجملاألفعالغير
المشروعةالتيتؤديإلىاحداثأضرارفيمالهومعامالته،أوتمثلخط اًرعلىصحته،بمايقررهمن
تجريملهذهاألفعالوفرضجزاءاتعلىمرتكبيها".3
جحفيحمايةالمصالحالحيويةللفردوالمجتمع،
 ويعتبرالمشرعالحمايةالجزائيةهيالوسيلةاألن 
ص،األمرالذيدفعالتشريعاتإلى
حينيفطنلعدمكفايةالجزاءاتالمدنيةفيتحقيقالردعالعاموالخا 
التدخلوإقرارسياسةتجريميةتعاقبكلاألفعالالتيتمسبمصلحةالمستهلك.وظهورهذاالهاجس
الحمائي فيالتشريعاتالحديثةلهعدةمسوغاتمنهامايرتبطبالمستهلكنفسهومنها مايرتبطبقلة
ثالذيأدى
فاعليةالقواعدالحمائيةفيالقانونالمدنيومنهامايرجعللتطورالتكن ولوجيفيالعصرحدي 
لتطوروسائلالغشوالخداعالتييقعضحيتهاالمستهلك.وسنتناولهذهالمسوغاتعلىالنحواآلتي :


 1الحماية في اللغة مصدر للفعل حمى ويقال حمى الشيء أي منعه ودفع عنه  /ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ط ،1القاهرة ،دار المعارف،
ص.1014
 2كرفو ،جيرار( .)1998معجم المصطلحات القانونية( ،ترجمة منصور القاضي) ،ط ،1بيروت ،المؤسسة الجامعية ،ج ،1ص .726
 3خلف ،أحمد محمد محمود( .)2007الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة ،ط  ،1مصر ،المكتبة العصرية ،ص .52
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أوالً :مسوغات مرتبطة بمصالح المستهلك
أن الصفةالتيتالزمالفردفيالمجتمعاتالحديثةهوكونهمستهلكاًبالدرجةاألولىفيجميع
جوانبحياته،بالتاليتتمثلأهممصالحهالجديرةبالحمايةالجزائيةهيمصلحتهفيالحصولعلى
المنتجاتالتييحتاجهابالكميةالمناسبة وبالسعرالمناسب،إالأنهكثي اًرماتتصادممصلحتههذهمع
مصلحةمقابلةلهاوهيمصلحةالمنتجأوالتاجرفيتحقيقالربحالماديعلىحسابالمستهلك .
وبسببهذهالمصالحالمتضادة  كثي اًرمايعانيالمستهلكينمننقصفيالمنتجاتأوغالءفي
أسعارهاممايؤديبهمإلىأرتضاءشراءسلعرخيصةبجودةمنخفضةقد تشكلخط اًرعلىصحة
المستهلك ،وكثي اًر ما تتكرر هذه االنتهكات لمصالح المستهلكين في الظروف االستثنائية كاألزمات
االقتصاديةوالصحيةوالحروب .
تالعالممؤخ اًر،والمتمثلةبانتشارفايروس
وقدظهرهذااألمرجلياًفيظلأزمةالوباءالتياجتاح 
كورونا وما صاحبها من انتهاكات شديدة لحقوق المستهلكين من عدم توفير السلع والخدماتبسبب
محاولةالبعضالتأثيرعلىقوىالعرضوالطلبومحاولةأستغاللالوضعلتحقيقأرباحغيرمشروع ة،
والمغاالتفيأسعاراألدويةوالمستلزماتالطبيةنتيجةأحتكارالتجارلهاوالتخزينالسريللسلع،األمر
الذييبررضرورةوجودقواعدقانونية رادعةتجرماالنتهاكاتالتيتطالالمستهلكأحتساباًالحتمالية
تكرارهذهالمخالفاتفيظروفمشابه ة.1

 1لتفاصيل أكثر ينظر :بوجدرة ،صالح الدين( .)2020حماية المستهلك في ظل انتشار جائحة كورونا ،مجلة الباحث للدراسات القانونية
والقضائية ،العدد  ،21ص (.)327 -346
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ولعل من أهم األسباب التي جعلت الحماية الجزائية للمستهلك ضرورة ملحة هو أنحاجة
المستهلكللحصولعلىالسلعوالخدماتوسعيهالدائملسدحاجاتهوحاجاتعائلتهمنهذهالسلع،قد
يوقعهفريسةلغشالمنتجينوالتجاروالشركاتالتجاريةالكبرىوالذينيتميزونعنهبالخبرةالفنيةوالقوة
االقتصادية والنفوذ،فقدرةالمستهلك والذييمثلالطرفالضعيففيالمعامالتالتجاريةتبقىقاصرة
ب،باالضافةلجهلهبطبيعةمكوناتالمنتجاتالتيتتميزبالتعقيد،
فياكتشافمايشوبالمنتجمنعيو 
مقارنةبالمنتجالمتسلحبالمعرفةالتقنيةوالمعرفةالقانونيةحولطبيعةالعقد،األمرالذيقديلحقالضرر
بالمستهلكنتيجةلهذاالتفاوتفيمستوىالمعرفةوالخبرةبموضوعالعقد .1


ثانياً :عدم كفاية جزاءات القانون المدني
تالقانونالمدني فيردعالتجارالجشعون ،يعدمنأهممسوغاتالتدخل
انعدمفاعلية جزاءا 
الجزائيفيحمايةمصالحالمستهلك ،2ويرجعذلكإلى أن الدعاوىالتيتؤديلهذهالجزاءاتاليتم
تحريكها من المتضرر فيأغلب األحيان ،ويعود ذلك لعدة أسباب منها بطء اجراءات التقاضي في
الدعوىالمدنية وصعوبةتوفرشروطتطبيقجزاءاتالقانونالمدنيمنأثباتالضرروالعالقةالسببية
بينالخطأ والضرر علىالعكسمنالدعاوىالجزائية والتييستفيدفيهاالمجنيعليهمناألدلةالتي
يقدمها اإلدعاء العام ،باالضافة إلى أن الجزاء المدني ال يتناسب وخطورة المخالفات التي تمس

 1السيد محمد ،حسام محمد( .)2019الحماية الجنائية للطرف الضعيف في الرابطة العقدية :دراسة تحليلية مقارنة ،مجلة الدراسات القانونية،
المجلد  ،46العدد ،1ص .342
 2صادق ،مرفت عبد المنعم( .)1996الحماية الجنائية للمستهلك ،أطروحة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،ص .113
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بالمستهلكينوالتيلهاآثاروخيمةعلىالمستهلكنفسهوالمجتمعوالنظاماالقتصاديفيالدولة،األمر
الذياليراعيهالقانونالمدنيالذيوضععلىأساسالفردية،فكانجلأهتمامهينصبفيحمايةأرادة
األفرادالمتعاقدين،أماالقواعدالحمائيةالجزائيةفأنهاتتوخىحمايةمصالحالجماعةعنطريقحماية
المجتمعمناالعتداءاتالتيتطالالنظامالعام،باإلضافةللحمايةالفرديةالتيتقدمهاللمتعاقدين .

 ثالثاً :التطور التكنولوجي وظهور التجارة اإللكترونية
لقدتعاظمت حاجة المستهلك للحماية الجزائية فيالعصرالحديث،نظ اًرللتطورالتكن ولوجي
والمعلوماتيالذيأدىإلىظهورنمطجديدمنأنماطالتجارةوهومايعرفبالتجارةااللكتروني ة،1وما
تنطويعليهمنمخاطركبيرةكونهاتحدثفيبيئةافتراضيةينعدمفيهااألمنوتتعددفيهاوسائلالغش
والتدليس  ،وفرصةتعرض المستهلكااللكتروني للغشفيالسلعأكبرنظ اًرلغيابشرطالمعاينةقبل
الشراء،2باالضافةإلىمخاطرالتسويقااللكتروني،فمجالالتجارةااللكترونيةيزخربالدعاياتالمغرية
والتيتفتقرللمصداقية،فيالوقتالذيتكونفيهالسلعةغيرآمنةوالخدماتالمعروضةالترقىلمستوى
تطلعاتالمستهلك .
ولعلمنأهمموجباتالحمايةالجزائيةللمستهلكهوكونهطرفاًضعيفاَفيعقوداالستهالكالتقليدية
لقلةخبرتهبالمنتجاتمقارنةبالموزعأوالتاجرالذييكونعلىقدرعاليمنالخبرةوالقوةاالقتصادية،

 1يقصد التجارة اإللكترونية :تنفيذ وإدارة األنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة اإلنترنت أو
األنظمة التقنية الشبيهة /.برهم ،نظال سليم( .)2010أحكام عقود التجارة اإللكترونية ،الطبعة الثالثة ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ص
.17
 2الخن ،محمد طارق( .)2010جريمةاألحتيال عبر األنترنت ،ط ،1بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ص.14
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يدضعفالمستهلكنتيجةافتقارهللخبرةفيمجالالتكنولوجيا،

ومنالمالحظأنهذهالفجوةتتسع ،ويز
األمرالذيقديوقعهضحيةالخداعواالحتيالنتيجةعدمتفرقتهبينالمواقعالحقيقيةوالمزيفة .1
ومنجميعماسبقتتوصلالباحثةإلىاناألنتهاكاتالتيتطالالمستهلكقدزادتفيالسنوات
األخيرةوبدأتتستفحلفيمختلفجوانبحياتهوتكادتطالكلأحتياجاتهالشخصيةواألسرية،وبماأن
المهنيين،فالبدهنامنتدخلالمشرعوالتغليظ

الجزاءاتالمدنيةلمتعدكافيةفيتحقيقالردعللتجارو
منالقواعدالحمائيةعنطريقتجريمهذهاالنتهاكاتوفرضجزاءاتجسديةومالية،بهدفتأمينحماية
أكثرفاعليةللمستهلك .
 







 1بن اسماعيل ،سلسبيل( .)2017الحماية الجنائية للمستهلك االلكتروني في ظل التشريع الجزائي ،مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية،
العدد ،2ص .292
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المبحث الثاني
التطور التاريخي لحماية المستهلك
ت إلىأنهذاالموضوع كغيرهمن
منالضروريعندالتطرقلموضوعحمايةالمستهلكاإللتفا 
المفاهيمالقانونيةاللصيقةبالتجارة،ليستمنإف ارزاتالعصرالحديث،بليعدمناالفكارالممعنةفي
تتزامناًمعظهورالتعامالتالتجاري ة
القدم،فهيراسخةوضاربةفيالوجودمنذالعهودالقديمة،وقدانبثق 
فيالمجتمعاتالقديمة التيشهدت وفيكافةمراحلتطورهاتدخالتالسلطةفياالقتصادمنخالل
تشريعمايتالءموصيانةهذاالحق.لذافأنتشريعاتحمايةالمستهلكتعدوليدةعدةمحطاتتراكمية
عبر العصور بداية بالحضارات القديمةفي مصر والعراقوالحضارةاالغريقية والرومانية والحضارة
الًإلىالمجتمعاتالحديثة،فالنصوصالقانونيةالحاليةتحملفيطياتها أثرالطابع
اإلسالميةوصو
القديم .
ومنهذاالمنطلقسيتمتتبعمراحلالتطورالتيشهدهاموضوعحمايةالمستهكعبرالتاريخفي
مطلبين؛نفرداألول للتطورالتاريخيلحمايةالمستهلكفيالتشريعاتالقديمة،ونستعرضفيالثاني
التطورالتاريخيلحمايةالمستهلكفيالمجتمعاتالحديثة .
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المطلب األول
التطور التاريخي لحماية المستهلك عبر الشرائع القديمة
الواقعأنانبثاقفكرةحمايةالمستهلكفيذهنالمشرعفيالعصورالحديثةلمتحدثإالفي
القرنالعشرينوذلكتبعاًلألزماتاالقتصاديةبعدالحربينالعالميتين،إالأن السلطةفي المجتمعات
القديمة لمتأخذدورالمتفرجأماماألزماتاإلقتصاديةالتيشهدتهابلدان هافقدعرفت هذهالمجتمعات
صو اًرعديدةلتدخالتالسلطة فياالقتصادبغيةحمايةالمستهلك،وسنتناولمظاهرهذهالحمايةفي
األفرعالتالية:

الفرع األول
حماية المستهلك في التشريعات العراقية القديمة
احتلتالتقنيناتالقانونيةالتيظهرتفيالعراقالقديمدو اًرمهماًفيحياةالعراقيينالقدماء،فقد
كانالملوكفيالحضارةالسومرية والبابليةيصدرونالقوانينالتيتعنىبوضعالحلولالقانونيةلكافة
المسائلالسياسيةواالقتصاديةواالجتماعية،فقدوردفيالعديدمنالمدوناتالقانونيةمايفيدبوجودبوادر
لحمايةالمستهلكفيحضارةواديالرافدين .
وبدأتهذهالحمايةفيشريعةالملكالبابليأوروكاجيناوالتيتضمنتأقدماإلصالحاتاالقتصادية
واالجتماعيةالمعروفةإلىحداآلن والتيتعود لحوالي  2355ق.م،وتعدإصالحاتأوروكاجينامن
القوانين المتميزة في العهد البابلي القديم والتيعنيت بالوضع االقتصادي ،فأوامر الملككشفت عن
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إجراءاتذاتطابعإقتصاديغايتهاوضعحدلالوضاعاالقتصاديةالمترديةآنذاك فعملعلىتقليل
الضرائب ،وخفضاألسعار،وحرصعلىحماية رضا األطرافالمستضعفةفيالتعاقدات منخالل
تإالبرضاهم والتأكدمن تقديمهمالسعر
منعاالغنياء منشراء ممتلكات تابعيهمكالبيوت والحيوانا 
ب .1
المناس 
وكذلكأصدرخامسملوكساللة(إيسن)الملكعشتارقانونلبتعشتا ر ،2وأهمماتميزبه
هذا القانون أنه عنىبتنظيمبعض المسائل االقتصادية،وحماية الملكية العقارية والملكية الخاصة
ن3والقوارب .4
،كماأشارإلىعقودإيجاراألراضيالزراعيةوالبساتي 

لألراضيالزراعية
صقانونأشنوناوالذيأصدرهالملكبالالما(1950ق.م)والذيكانحاكماًعلىمدينة
وفيمايخ 
أورفيعتبرأولالقوانينالتيعالجتموادهبشكلخاصموضوعحمايةالمستهلكمنخاللتطرقه
لمسائل األسعار والتسعي ر،5فقد حددفيالمواداألولى منهأسعار بعضالسل عوالموادالغذائية مثل
الشعير والملح والزيوت بنوعيها النقي وزيت السمسم ،وتناولت مواده أيضاً مقدار تسعيرة الصوف
والنحاس .6
أماقانونحمورابيالذيأصدرهالملكالبابليحمورابيوالذييعدأهمالمدوناتالقانونيةالتاريخية
ي
التيعثرعليهافيواديالرافدينحتىاآلن،فقدأعتبرتأهموثيقةقانونيةعنيتبحمايةالمستهلكف 
العراقالقديم ،فقدسعىالملكحمورابيإلىتنظيمالجوانباإلقتصاديةوحمايةالمستهلكينفيالبالد،
1
2
3
4
5
6

العبودي ،عباس( .)2017تاريخ القانون ،ط ،6عمان ،دار الثقافة ،ص.118
الحمداني ،شعيب أحمد( .)2016قانون حمورابي ،ط ،1بغداد ،دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية ،ص.18-16
المواد 10-7
المادة 4
الفضل ،منذر( .)2005تأريخ القانون ،ط ،2أربيل ،منشورات ئاراس ،ص.73
الفتالوي ،صاحب عبيد( .)1998تأريخ القانون ،ط ،1عمان ،دار الثقافة ،ص.80
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وقدتبدتحمايتهللطرفالضعيفمنظلمالقويفيتحديدهألسعارالسلعالغذائيةالضروريةكالقمح
ت،وكانالتسعيرإمابالمالأومقارنةمعسلعأخرى،كماحددحمورابياألجورالتييتقاضاها
والزي 
ت1وأجورالبحارة2والرعاة والعمال والخياطين
المهنيون كأجوراألطباءعن مداواتهم للبشر والحيوانا 
والنجارين3وغيرهممنأصحابالمهن .
جريمهألفعالالغشوالنصعلىعقوباترادعة
كماحمىقانونحمورابيالمستهلكينعنطريقت 
تصللإلعدامفيحالإرتكابهملهذهالجريمة،فقدنصتالمادة  108منهعلى":إذااستلمتبائعة
خمرنقوداًبالوزنالثقيلثمناًلشربةبدالًمناستالمهاغلةوجعلتقيمةالشربةأقلمنقيمةالغلةفعليهم
أنيثبتواهذاعلىبائعةالخمرويقذفوهابالماء" .4

الفرع الثاني
حماية المستهلك في التشريعات المصرية القديمة
يعدالمصريونالقدماءمنأوائلالمهتمينبموضوعحمايةالمستهلك،فشهدتمصرالقديمةفي
زمنالفراعنةاهتماماًكبي اًرفيتنظيمالحياةاالقتصادية،فتدخلتالسلطةلوضعقواعدتحكمالمعامالت
التجارية بين الباعة والمشترين،ونصت على عقوبات تطال من يخالف القواعد الخاصة بالمكاييل
ن .5
واألو از 

 1المواد ()225 -215
 2المواد ()240 -234
 3المواد (  273و) 274
 4األمين ،محمود( .)2007شريعة حمورابي ،ط ،1لندن ،دار الوراق ،ص.35
 5رباح ،غسان( .)2006قانون حماية المستهلك الجديد ،ط ،1بيروت ،منشورات زين الحقوقية ،ص.11
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ويعتبرقانونالملكحورمحبالصادرسنة1330ق.ممنأهمالتشريعاتالجنائيةاالقتصادية
الواصلةإليناعنتلكالحقبةالزمنية ،والتيتتضمننصوصتعنىبحمايةالمستهلك،فقدعاقبعلى
الغشفيالموازين والمكاييلومنعاألحتكار،كونهاافعالتمسالمصلحةاالقتصاديةلألف ارد .كماأنه
عمدعلىتحديد مقدارالفائدةالقانونية،علىأنالتتجاوزقيمتها السنويةمايعادل ثلث رأسالمال،
كمالميجزالمطالبةبأكثرمنضعفالدينوأنطالتمدةسداده .1

الفرع الثالث
حماية المستهلك في التشريعات الرومانية
اهتمالرومانأكثر من نظرائهم أصحابالشرائع والقوانينالقديمة بحمايةالمستهلك ،ففي عهد
اإلمبراطورجستيانصدرقانوناأللواحاألثنيعشرفيعام450ق.م،والذيعالجفيهمصيرالعقود
المشوبةبالغشوعدفعلالخداعمبطلللتصرفينتجعنهإبطالالتصرفاتوردالحالإلىماكانعليه
بالخفيةالمصاحبةللمبيع
قبلالتعاقد،باإلضافةإلىذلكفقدألزمالقانونالرومانيالبائعبضمانالعيو 
فيأثناءالعقد والتييجهلهاالمشتري واليكونبأستطاعتهاكتشافها  ،2كما أنشأ قانوناأللواحاألثني
عشرمنصب يعنى بتنظيم التعامالت التجارية ومراقبة السوقسميبحاكم السوق ،3وألزم التجار
والمزارعينبالبيعبأسعارمحددة .

 1مسكين ،حنان(.)2016الحماية القانونية للمستهلك بين المنظور والواقع ،رسالة ماجستير ،جامعة د.الطاهر موالي سعيدة ،الجزائر ،ص.8
2
العبودي ،عباس( .)2017تاريخ القانون ،ط ،6عمان ،دار الثقافة ،ص. 173
3
العبودي ،عباس ،نفس المصدر ،ص.165
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أمااألمبراطوردقلديانوس( 305 -284ق.م)فقدأصدربيانيحددفيهاسعارالبضائع والسلع
ي.1كماأصدر
الضروريةوفرضغراماتكعقوبةعلىالتاجرالذييبيعبسعرأعلىمنالسعرالطبيع 
األمبراطورزينونتشريعاًتضمنفيهالنصعلىتجريماحتكارالسلعوالبضائع،وكانتعقوبةمندأبوا
علىتخزينالسلعوالمحاصيلالزراعيةبغرضالرفعمنسعرهاالطبيعيالمصادرةأوالنفيالمؤبد .2


الفرع الرابع
حماية المستهلك في الشريعة اإلسالمية
أولتالشريعة اإلسالمية اهتماماً كبي اًربالتجارة والتبادالتالتجارية،وكانللمستهلك النصيب
األكبر من العناية ،فقد سبق األسالم التشريعات المعاصرة بأكثر من1400سنة في مجال حماية
المستهلك،وبشكلخاصركزتالشريعةاالسالميةعلىجانبحمايتهمنحاالتالغش،باالضافةإلى
صونحقوقهوضمانمصالحه،وتالحظالباحثةأنالشريعةاإلسالميةقدتفوقتعلىالتشريعاتالحديثة،
فيكونهاأحاطتبجميعاالنتهاكاتالتيتمسالمستهلكولمتغفلعنتنظيمهابعكستشريعاتحماية
ص فيمواطنكثيرة ،باإلضافةإلغفالالمشرعينعنتنظيمالعديد
المستهلكالحديثةالتييشوبهاالنق 
الً .فقدانطوتالشريعةاإلسالميةعلى
مناالنتهاكاتذاتالصلةالمباشرةبالمستهلككاإلحتكارمث 
الكثيرمنالتعاليم والضوابطالمعنيةبحمايةالمستهلكفيمجالالمعامالتالتجاريةمثلالنهيعن
 1الجاف ،عالء عمر( .)2017اآلليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة االلكترونية ،ط ،1بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية،
ص.29
 2خلف ،أحمد محمد محمود( .)2007الحماية الجزائية للمستهلك في القوانين الخاصة ،ط ،1مصر ،دراسة مقارنة ،المكتبة العصرية،
ص.26
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االفعالالتيتؤديإلىاالضراربالقدرةالشرائيةللمستهلكمثلاالحتكارالذييؤديإلى رفعأسعار
السلعفيالسوق،وحرمتالشريعةاالسالميةجميعاالفعالالتيتنطويعلىغشأوتدليس،باالضافة
لتحريم الربا وغيرها من االفعال التي تمس مصالح المستهلك بصورة مباشرة.1ونظ اًر للصعوبةالتي
واجهتالباحثةفي إيجاد تشريعلحماية المستهلكشامل يضاهي التنظيم اإلسالمي لمسألة حماية
المستهلكمنالغشفي التعامالتالتجارية ،دعى ذلك إلىالتوسعفياستعراض مظاهرهذهالحماية
ليهتديبهاالمشرعونفيتعديلقوانينحمايةالمستهلكوتضمينهالالنتهاكاتالتيأغفلواعنها .
 ويمكنإيجازالتعاليمالمعنيةبحمايةالمستهلك والواردةفيالقرآنالكريم والسنةالنبويةالشريفة
بمايلي :
 -1األمر بتوثيق العمليات التجارية كتابياً 
أهتمالرسولعليهالسالمومنذفجراألسالمبالتجارةوتنظيمالحياةاالقتصاديةللمسلمين،وسعى
لحمايةعمومالمستهلكينوالحفاظعلىأموالهموحقوقهممنالضياع،فأمرالمسلمينبتوثيقتصرفاتهم
كتاب ًةلدرءالخطأ وأثباتحقوقهمالمالية.2وجاءهذاامتثاالًألمرهتعالى بتوثيقالديونكتابهفيقوله
سبحانه":ياأيهاالذينآمنواإذاتداينتمبدينإلىأجلمسمىفأكتبوه ،3"...وقدحرصاألسالمعلى
حفظحقوقالعبادحتىأبسطها ومنعالتفريطبهاوضياعها ودليلذلكماوردفينفساآليةمنذكر

جراي ،عصام الدين(" .)2020التطور التاريخي لحماية المستهلك" ،مجلة القانون المغربي ،العدد  ،45ص 2391
 2الصغير ،حميد( .)2015أصول حماية المستهلك في الفقه اإلسالمي وآلياتها (القرآن والسنة نموذجان) ،ط،1الرياض ،دار األلوكة،
ص.83
3
اآلية (  ) 282من سورة البقرة.
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للغايةالمبتغاةمنأمرالتدوين،فقالتعالى":والتسأمواأنتكتبوهصغي اًرأوكبي اًرإلىأجلهذلكمأقسط
عندهللاوأقومللشهادةوأدنىإالترتابوا"...



 -2األمر بإيفاء اال لتزامات 
أنالوفاءبالعهوديعدمنأهمضماناتحقوقالمستهلك،فهويمثلقاعدةالثقةفيالتعامالت
بينأفرادالمجتمعوبدونها يتهدمبنيانهوتضيعحقوقالجماعة،لذافقد تشدداألسالمفيهذهالمسألة
ليضمنأحتراماالفرادلعهودهموعدمتفريطهمبها .1
واشتملالقرأنالكريمعلىآياتأوجبتاإليفاءبالعقود،فقدجاءأمرهعزوجلبوفاءالعقودفي
قولهتعالى":ياأيهاالذينآمنواأوفوابالعقود" .2

 -3األمر بإيفاء الكيل والميزان 
لقدعظماألسالممنشأنالمكيالوالميزانوحثالناسعلىالتمسكبسالمةالوزنونهىعن
التطفيف في الميزانحرصاً على استقامة التعامالت التجارية،وضماناً لحقوق المستهلكين ،فقد أمر
الخالقسبحانهوتعالىفيمواضعكثيرةمنالقرآنالتجاربإيفاءالمشترينحق وقهمفيمرحلةالشراءدون
ص،فقالتعالى":وأوفواالمكيالوالميزانبالقسطوالتبخسواالناسأشياءهم".3وقالتعالىفيآية
إنقا 
ثانية ":وأقيمواالوزنبالقسط والتخسرواالميزان" .4ويختلفالكيلعنالوزنفيكوناألوليختص

شقورة ،وفاء حيدر( .)2010الوفاء في ضوء القرآن الكريم (دراسة موضوعية) ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة ،ص. 26
2
اآلية ( )1من سورة المائدة.
3
اآلية ( )85من سورة هود.
4
اآلية ( )7من سورة الرحمن.

1
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بالحجميعرفبأنه":تقديراألشياءبحجومها"،1أماالثانيفيختصبالثقلفيعرفبأنه":روزالثقل
والخفة" .2
ن3منغشفيسلعتهأوأنقصمن
ومنعظيمهذاالشأن فقدتوعدسبحانهوتعالى فيسورةالمطففي 
الهالكوالويلوهولفظمرتبطبكلماينطويعلىخطرجسيم4ومعناهشدة

وزنهاأوعددهابالخسارةو
العذابفياآلخرة،قالتعالى":ويلللمطففين()1الذينإذااكتالواعلىالناسيستوفون()2وإذاكالوهم
أووزنوهميخسرون(.")3
 -4النهي عن الغش في البيوع 
حثاألسالمعلىالصدقواألمانةفيالتعامالتالتجاريةورفعمنمنزلةالتاجراألمينوجعله
فيمصافاألنبيا ءوالشهداء،فعنأبيسعدرضيهللاعنهعنالنبيصلىهللاعليهوسلمقال":التاجر
الصدوقاألمينمعالنبيينوالصديقينوالشهداء"رواهالترمذي .5
بعلى
وقدحرماإلسالمالغشفيالكتابوالسنةواالجماعواعتبرهخروجاًعنروحاإلسالمورت 
مرتكبيهعقوباتتعزيرية،ففيالقرآنحرمتعالىالغشبوصفهوسيلةألكلأموالالناسبالباط ل .6

قلعجي ،نحمد رواس( .)1996معجم لغة الفقهاء ،ط ،1بيروت ،دار النفائس ،ص.355
2
ابن منظور ،لسان العرب ،دار المعارف ،القاهرة ،ص.4828
" 3المطفف مأخوذ من الطفيف ،وهو القليل ،والمطفف هو المقلل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن" .القرطبي ،أبي عبد
هللا( )2007الجامع ألحكام القرآن ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،الجزء الثاني والعشرون ،ص.130
 4أبو منشار ،خولة حسين أحمد ،آيات الميزان في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) ،حولية كلية الدراسات االسالمية والعربية للبنات،
المجلد الثالث ،العدد الثالثون ،ص.351
5
عفانة ،حسام الدين بن موسى( .)2005فقه التاجر المسلم وآدابه ،ط ،1القدس ،المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر ،ص.16
 6من ذلك قوله تعالى في اآلية ( )29من سورة النساء " :يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم
ً 6
وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيما"
1

46

ثعنأبيهريرةرضيهللاعنهأنالرسولصلىهللاعليهوسلم
أمافيالسنةفقدثبتفيالحدي 
مرعلىصبرةطعام،فأدخليدهفيها،فنالتأصابعهبلالًفقال ":ماهذاياصاحبالطعام؟" قال:
أصابتهالسماءيارسولهللا.قال":أفالجعلتهفوقالطعامكييراهالناس؟منغشفليسمني".1ويتضح
ثزجرشديدعناألتيانبأفعالالغش،ورادع
ومنقولالنبيصلىهللاعليهوسلم"ليسمني"فيالحدي 
للتجاععنالوقوعفيحبائله.
 -5النهي عن بيوع الغرر 
يقصدبالغررهو"مايكونمستورالعاقبة"2كبيعالمعدوموالمجهولومايستصعبتسليمهأو
يستحيل،مثلبيعالسمكفيالماء والطيرفيالهواء،أوأيسلعةيصعبمعاينتها ،والخللفيهذه
البيوعيتمثلفيالجهالةالفاحشةلمحلالعقدباالضافةلعدمالتيقنمنتوازنقيمالتباد ل،3وعليهفان
الغررينطويعلىمفسدةأوجبتتحريمالشارعله ،فعنأبيهريرةقال:نهىالرسولصلىهللاعليه

وسلمعنبيعالغر ر .4
والتحريمفيعقودالغررمنحقوقهللاالتياليجوزللعباداالتفاقعلىمخالفتها،كماانفيه
حقللعبادفالغايةمنتحريمهاهوصونمالالعبدمنالضياع  5بالتالييتضمنفيطياتهحماية
لحقوقالمستهلكينمنالضياعفيمرحلانشاءالعقد،ويتضحذلكفيمواقفكثيرةمنالسنةالنبوية

 1الشين ،موسى شهاين( .)2002فتح المنعم في صحيح مسلم ،كتاب األيمان ،الجزء األول( )59باب من غشنا فليس منا ،ط ،1القاهرة ،دار
الشروق ،ص330
2
السرخسي ،شمس الدين( .)1989المبسوط ،الجزء الثاني عشر ،ط ،1بيروت ،دار المعرفة ،ص.194
3
الصغير ،حميد( .)2015أصول حماية المستهلك في الفقه اإلسالمي وآلياتها (القرآن والسنة نموذجان) ،ط ،1شبكة األلوكة ،ص.141
4
الترمذي ،أبي عيسى محمد بن عيسى( .)2014المجلد الثاني ،ط ،1القاهرة ،دار التأصيل ،ص. 402
5
الضرير ،الصديق محمد األمين( .)1990الغرر وأثره في العقود في الفقه االسالمي ،ط ،2بيروت ،دار الجيل ،ص.19
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منهاماجاءعنأنسبنمالكأنرسولهللاصلىهللاعليهوسلمقدنهىعنبيعالثمارحتىتزهي،
قيل:يارسولهللاوماتزهي؟قال":حتىتحمر"وقالرسولهللاصلىهللاعليهوسلم"أرأيتإنمنعهللا
الثمرة،فبميأخذأحدكممالأخيه؟" .1
 -6النهي عن االحتكار 
يعمدالتجارفيبعضالظروفإلىجمعالسلعمنطعاموماشابههاوحبسهاعنالمستهلكين
فيأوقاتحاجتهمإليهابقصدانتظارغالءها.ولماتمثلههذهاألفعالمنقبح والتيتتسمباالنانية
المقيتةمنقبلمرتكبيهاتحقيقاًلمنفعتهمالشخصيةواالغتناءعلىحسابحقالعامة،ولمالهامنخطر
كبيرعلىالمجتمعفهيتزيدمنضائقةالمستهلكين،وتسلبهمحقوقهمالعامة،وهذامااليرتضيهالشرع،
فمنعالحقعنالمستحقظلموالظلمح ارم،2لذافقدنهىالشرععناالحتكارواعتبرالمحتكرخاطىء،
فعنأبيهريرةقال:قالرسولهللاصلىهللاعليهوسلم":مناحتكريريدأنيغاليبهاعلىالمسلمين
فهوخاطىءوقدبرئتمنهذمةهللا".3

 -7النهي عن النجش
النجشهوالحالةالتييزيدفيهاالرجلثمنالسلعة،وهواليريدشراءها،ولكنليسمعهغيره
فيزيدبزيادت ه،4أيأنالحالةهناأماأنتمثلعمليةمزايدةبالتواطؤبينأطرافيعرضأحدهمالسلعة
ثبغرض
فيالمزادويزايداآلخرعلىثمنهابدونقصدشرائهاأوأنيزاودفي سعرالسلعةطرفثال 
النسائي ،أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب( .)2001السنن الكبرى ،الجزء السادس ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،ص.30
أحمد ،محمد محمد أحمد أبو سيد( .)2004حماية المستهلك في الفقه اإلسالمي ،ط ،1بيروت ،دار الكتب العلمية ،ص.132
3
البهيقي ،أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي( )2003السنن الكبرى ،الجزء السادس ،ط ،3بيروت ،دار الكتب العلمية ،ص. 49
4
ابن منظور ،لسان العرب ،ط ،1القاهرة ،دار المعارف  ،ص .4353
1

2

48

رفعثمنهاواألضراربالمتعاقديندونأيتواطؤمعأطرافالعقد،1وقدنهىالرسولصلىهللاعليهوسلم
عنالنجشفيالبيع لمافيهمنإضراربالمستهلكين واستغفاللهم وأكلألموالهمبالباطل،فعنأبي
ٍ
يبعحاضرلباد ،والتناجشوا ،واليزد
هريرةرضيهللاعنه،عنالنبيصلىهللاعليهوسلم قال":ال 
هىالرسولالكريمعن

الرجلعلىبيعأخيه  .2"...ويالحظهناأنهباإلضافةلتحريمبيعالنجشفقدن
أفعالأخرىمنشأنهااضرارالمستهلكين،ومنهابيعالحاضرللبادي ،والمقصودمنهبيعالحضرلما
عندهممنسلعألهلالباديةطمعاًمنهمبزيادةالثمن،أوأنيبيعشخصمنأهلالبلدسلعمالكها
ب.3
شخصغريبعنالبلد،ويزيدمنسعرالسلعأكثرمنالسعرالذيابتغاهالغري 
يالحظمنمجملماسبقأنتعاليماإلسالمالمعنيةبتنظيمالتجارةوحمايةالمستهلكتخاطب
جميعهابوجهالخصوصضمائرالتجاروتوجههمفيتعامالتهمالتجارية،وذلكدونأيتدخلمنوالة
األمر،إالأناألسالمعرفصورتينلتدخلالدولةلحمايةالمستهلكينمنالغشالذيقديقعونضحيته
فيمعامالتهماليومي ة،4وذلكعنطريقابتداعنظاميسمىبنظامالحسبة .
وتعرفالحسبةاصطالحاًبأنها":األمربالمعروفإذاظهرتركه والنهيعنالمنكرإذاظهر
فعله" .5ووظيفةالمحتسبفيأصلهاوظيفة دينيةتتمثل باألمربالمعروف والنهيعنالمنكرودليل

 1العساف ،عدنان محمود( .)2005النجش وتطبيقاته المعاصرة دراسة مقارنة في الفقه االسالمي والقانون األردني" ،دراسات علوم الشريعة
والقانون ،المجلد ، 32العدد ،2ص .370
2
النسائي ،أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب( .)2001السنن الكبرى ،الجزء السادس ،مؤسسة الرسالة ،ط  ،1ص. 23
3
الزحيلي ،وهبة( .)1985الفقه اإلسالمي وأدلته  ،الجزء الرابع ،النظريات الفقهية والعقود ،ط ، 2دمشق ،دار الفكر ،ص. 239
4
صالح ،محمود عبد الحميد محمود .حماية المستهلك في اإلسالم ،مجلة البحوث اإلسالمية ،المجلد  ،1العدد  ،2015 ،2ص .147
 5عبيد ،حياة .المحتسب ودوره في حماية المستهلك ،الملتقى الوطني :حماية المستهلك في ظل االنفتاح االقتصادي ،معهد العلوم االنونية
واإلدارية ،المركز الجامعي بالوادي 14- 13 ،أبريل  ،2008ص .130
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مشروعيتهامستمدمنالقرآنبقولهتعالى":والمؤمنونوالمؤمناتبعضهمأولياءبعضيأمرونوينهون
عنالمنكرويقيمونالصالة .1"...
ومماسبقيتضحأنمجالمهامالمحتسبهوالعباداتباإلضافةإلىالمعامالت،ويعينولي
أمرالمسلمينللوظيفةمنيراهمناسباًلها ،والغايةمنوجودالمحتسبهيحمايةالمجتمعمنالباعة
تويتتبعالطرقات،ويمنعالمضايقاتعنالناس،ومنواجباتهالذهاب
والصناعفهويبحثعنالمنك ار 
لألسواقومراقبةالتجاروالمهنيينويراقبأسعارالخبزوالتأكدمنعدمانقطاعهمنالسوقوالالشراف
علىالشرابينأيصناعاألشربةأياألدويةالسائلة،باالضافةلمراقبةالسلعالمعروضةللبيعوالتأكدمن
ش .2
أسعارهاومواصفاتهاوالنهيعنالغ 







اآلية ( )71من سورة التوبة.
عبيد ،حياة .المحتسب ودوره في حماية المستهلك ،مرجع سابق ،ص .139
1

2
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المطلب الثاني
التطور التاريخي لحماية المستهلك في المجتمعات الحديثة
القىموضوعحمايةالمستهلكفيالعصرالحديثاهتماماًكبي اًرمناألفرادوالحكوماتعلىحد
سواء،لمالهمنأهميةفيزيادةالوعياالستهالكي،والحفاظعلىحقوقالمستهلكينفيظلمواكبتهم
لألزماتاألقتصاديةالعالميةالتيتعرضلهاالعالمفيالقرنالماضيوالتيأثرتعلىالمستهلكينفي
العالمأجمعوعلىمقدرتهمالشرائية،منهاأزمةالهلعالبنكيالتيكانتوليدةألنهياركبيرفيبنك(نيكر
بوكر) في نيويورك سنة ،1907وأيضاًأزمة الكساد العالمي سنة1929والتي تعتبر أعنف أزمة
اقتصاديةعرفتهاالبشريةوالتيبدأتفيبورصةني ويوركوامتدتأثيرهافيالعالمبأسره.1باالضافةلآلثار
االقتصاديةللحربينالعالميتينوالتيأثرتسلباًعلىالمستهلكينوزادتمنمصاعبهم .
وكانت االنطالقةالحقيقيةلحركةحمايةالمستهلك فيعام  1962عندمااعلنالرئيسالراحل
للوالياتالمتحدةاألمريكيةجونكينديفياجتماعالكونجرساالمريكيبتاريخ15مارس(1962ان
المستهلكينوهمنحنجميعاً،همأكبرمجموعةاقتصاديةتؤثروتتأثربكلقراراقتصاديخاصأوعام،
ومعذلكفهمالمجموعةالهامةالتياليسمعوجهةنظرها).كماحضالرئيسفياعالنهعلىضرورة
تشريعقوانيناضافيةلتتمكنالحكومةالفيدراليةمنتنفيذكافةالتزاماتهاقبلشريحةالمستهلكين والتي

 1بن السعدي ،مريم .غمراني ،فريد .األزمة االقتصادية العالمية  1929بين المسببات والتداعيات ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد بو ضياف،
الجزائر ،السنة الجامعية  ،2017 – 2016ص .17
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تمثلالشريحةاألكبر واألكثرحاجةللحماي ة،1كماتضمنخطابهاالعالنعنأربعةحقوقأساسية
للمستهلكوهي:الحقفياألمانوالحقفياالختياروالحقفيالمعرفةوالحقفياالستماعإليه .
وقدبلغ موضوعحمايةالمستهلكفيالوالياتالمتحدةاوجهفيستينات وسبعينات القرن
الماضيعلىيدالمحامياألمريكيمنأصللبناني(رالفنادر)والذيبذلجهوداًاستثنائيةفيمجال
حمايةالمستهلكليسفقطعلىمستوىالوالياتالمتحدة وانماعلىمستوىعالمي وذلكبشنهحملة
اعالميةشرسةضد الشركاتاالقتصاديةالكبرىوكانأبرزهاالحربالتيشنها ضدشركات صناعة
السياراتاالمريكيةحرصاًمنهعلىحقالمستهلكينباألمان،وتكللتجهودهبادخالحزام األمانإلى
صناعةالسياراتوكانالسببالرئيسيلسنعدةتشريعاتتعنىبحمايةالمستهلكمنهاقانونسالمة
السياراتوقانونمياهالشربالسليمة .2
تشهدتحركةحمايةالمستهلكرسوخاً ،وازدادتقوتهاباعتمادالجمعيةالعامة
وفيالثمانينا 
لألممالمتحدةفي9أبريلمنعام1985بإجماعاآلراءللمبادىءالتوجيهيةالمعنيةبحمايةالمستهلك
والتيتدورحولحقالمستهلكفيبيئةصحية،وحقهفيالحصولعلىحاجاتهاألساسيةمنمأوى
وطعامولباس ورعاية صحية ،وحقهفياالختيارما بينالسلعالمختلفة ،وحقهفي األمانعنطريق
حمايتهمنالسلعالتيقدتؤديلإلضراربصحتهأوبيئته،وحقهفيمعرفةكافةالمعلوماتالتيتتعلق
بالسلعة أو الخدمة المقدمة إليه ،وحقه في التوعية بالقدر الذييوجه سلوكه االستهالكيبما يحقق
صالحه،باالضافةلضمانحقهبالتعويضالعادلعنأيسلعةأوخدمةالتحققالمعاييرالمطلوبة،
 1أحمد ،قايد نور الدين .بن زاف ،لبنى .واقع حماية المستهلك واالقتصاد الرقمي في الجزائر ،الملتقى الوطني الثالث حول المستهلك
واالقتصاد الرقمي :ضرورة االنتقال وتحديات الحماية 23 ،و 24أبريل  ،2018ص .4
 2النكاس ،جمال ،حماية المستهلك وأثرها على النظرية العامة للعقد في القانون الكويتي ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ،المجلد  ،13العدد
 ،1989 ،2ص .57

52

وأخي اًرحقهفيالتمثيلوسماعرأيهمنخاللاشراكممثليهفيالحكومة.وتعتبرهذهالتوجيهاتاألساس
ث.1
الذيترتكزعليهكافةتشريعاتحمايةالمستهلكفيالعصرالحدي 
أمافيالبلدانالعربيةفتعتبرتشريعاتحمايةالمستهلكمتأخرةبمايقاربالخمسعقودعنالدول
الغربية،فلميكنلتطورحمايةالمستهلكفيالدولالغربيةتأثي اًركبي اًرعلىالتشريعاتالعربية.فيالجانب
التشريعيلموضوع حمايةالمستهلك ،تعتبر سلطنةعمان من أوائلالدولالعربيةالتيعنيتبحماية
مصالح المستهلك االقتصادية والماليةفقد أصدرت قانون حماية المستهلك بتاريخ 28أغسطسسنة
،وهوفي
،2002وتبعهابذلكلبنانبإصدارقانون حمايةالمستهلكبتاريخ  5أغسطس سنة  2004
عتبارأهمبنودهالمتعلقةبحمايةالمستهلكفيمجال
ي2معاإلسقاطمناال 
أصلهمقتبسمنالتشريعالفرنس 
ي.3أمافيمصرفقدصدرفي19مايوسنة2006قانوناًلحماية
االئتماناالستهالكيواالئتمانالعقار 
المستهلك،واتبعهبذلكالعراقباصدارقانونحمايةالمستهلكرقم()1لسنة،2010أماالمشرعاألردني
فقدتأخرفيمواكبةالتشريعاتالعربيةالمقارنةفقدأصدرمؤخ اًرقانونحمايةالمستهلكرقم()7لسنة
،2017والذيسيكونموضوعبحثنافيالفصلالرابعمنهذهالدراسة،منخاللتسليطالضوءعلى
أهمالجرائماإلستهالكيةالتينصعليها.

 1عوض هللا ،زينب حسين ،حماية المستهلك العربي :دراسة تحليلية للحقوق والضمانات ،مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ،ملحق خاص،
العدد  ،3الجزء األول ،مايو  ،2018ص .74 -72
2
قانون االستهالك الفرنسي الصادر في  26يوليو .1993
 3سعد ،نبيل أبراهيم( .)2008مالمح حماية المستهلك في مجال االئتمان في القانون الفرنسي :دراسة للقواعد الموضوعية والقواعد
اإلجرائية ،دار االسكندرية ،الجامعة الجديدة ،ص .9
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الفصل الثالث
الحماية الجزائية للمستهلك في قانون العقوبات األردني
أولىالمشرععنايةخاصةبالمستهلكوأعتبرحمايتهمنالممارساتالتيقدتضربهمنأولويات
سياستهالتشريعية ،ومصالحهمنالمصالحالعامة،التيكفلحمايتهامنخاللتشريععدةنصوص
عقابيةتجرماالنتهاكاتالتيقدتمسبمصالحهالمشروعة،وتتوزعهذهالنصوصفيعدةتشريعات
تاألردنيوهيفيحقيقتهاحمايةغيرمحصورة
فمنهانصوصعامةأوردهاالمشرعفيقانونالعقوبا 
بالمستهلك ،لك ونها تجرماالنتهاكاتالتييرتكبهاالمنتجأوالموزع والتيقديقعضحيتهاالمستهلكأو
تاجرومنتجآخر،ومنهانصوصخاصةمعنيةفقطبحمايةالمستهلكوالواردةفيقانونحمايةالمستهلك .
وأرتأيناأننستعرضفيهذاالفصلالحمايةالجزائيةالتيكفلهاالمشرعللمستهلكمنجرائمالغش
فيالمعامالتالتجاريةوالواردةفيقانونالعقوباتعلىالنحواآلتي:
المبحثاألول:ماهيةالغشفيالمعامالتالتجارية.
ثالثاني:تجريمأفعالالغشالتيتطالاغذيةاالنسانوالحيوان .
المبح 
ث:تجريمأفعالالغشفيالمكاييلوجريمةغشالعاقد .
المبحثالثال 
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المبحث األول
ماهية الغش في المعامالت التجارية
أفردالمشرعاألردنيالفصلالثالثمنالبابالتاسعوالفصلالرابعمنالبابالحاديعشرمن
ب،إالأن
ت لجرائمالغش ،تحتعنوان(الغش)و(الغشفيالمعامالت) علىالترتي 
قانونالعقوبا 
تالمقارنة1لميعرف الغشبصورةعامة والالغشفيالمعامالتالتجارية
المشرع  مثلهمثلالتشريعا 
بصورةخاصة،بلأنلفظالغشلميتطرقلهالمشرعاألردنيولميأخذبهفيالقانونالمدنيبلأخذ
بالتغريروعرفهواعتبرهعيبمنعيوبالرضافيالعقود،2أماالغشفقداكتفىببيانصورهفينطاق
تجريمهلألفعالالتيتنطويعليه .وفيمايلي وألجلبناءمفهوم واضحلمصطلحالغش ،سنتطرق في
المطلباألوللمفهومالغشفيالمعامالتالتجاريةلغ ًةواصطالحاً.ونتناولفيالمطلبالثانيالفلسفة
العامةالتيتبناهاالمشرعاألردنيلتجريمأفعالالغشفيقانونالعقوبات .





 1نشير إلى أن المشرع العراقي قد عرف الغش في قانون النقل رقم ( )80لسنة  1983في المادة  17فقرة (ثانياً /أ) على أنه  ":كل فعل أو
امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد احداث الضرر".
 2عرف المشرع األردني التغرير في المادة  143من القانون المدني بأنه  ":ان يخدع احد المتعاقدين اآلخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية
تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها".
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المطلب األول
مفهوم الغش في المعامالت التجارية
تواجهالتشريعاتالمعنيةبمكافحةالغشفيالمعامالتالتجاريةمشكالتعملية،تت مثلفيعدم
شموليةالنصوصالوضعي ة التيتتصدىلظاهرةالغش لجميعصورالغشالتيقديرتكبهاضعاف
النفوس،ويرجعذلكلكونمصطلحالغشيمتازبالسعةفيصعبحصرهفيصورةأومظهرمعين،
باإلضافةلكثرةالسلعوالمنتجاتوتنوعها،بالتاليتنوعأساليبوصورالغشالتيقدتطالها .
نظ اًرلذلكفقدتنوعتمفاهيمالغشوانطوتأغلبهاعلىتحديدصورالغشوطرقه،األمرالذييستلزم
تحديدمفهومالغشمنالناحيتيناللغويةواالصطالحية :


الفرع األول
المفهوم اللغوي للغش في المعامالت التجارية
الغشاسممنقولهم:غشهيغشهغشاً-بالكس ر-وهومأخوذمنمادة(غشش)،والمغشوش
اسممفعولبمعنىغيرالصالح،فيقاللبنمغشوشأيمخلوطبالماء،وغشصاحبهأيزينلهغير
المصلحة،وأظهرلهغيرمايضم ر .1

أبو جيب ،سعدي( .)1988القاموس الفقهي ،ط ،2دمشق ،دار الفكر ،ص .274

1
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يقولابنمنظور:الغشنقيضالنصح،وهومأخوذمنالغششوهوالمشربالكدرالذياليرتاده
الناسلكثرةمخالطتهللشوائبكالطينونحوه .1
 وفياللغةنجدأنالغشينطويعلىالكثيرمنالمعانيواألفعالمنهااإلحتيالوالخداعوالتدليس
والتزييفوكلهاتدورحولمعنىواحدوهوالتضليل.فالغشإذاخداعوتضليلواتخاذطرقاحتياليةتؤثر
نفسياًفيالطرفاآلخرإليهامهبأمرغيرصحيحأوغيرحقيقيبهدفتحقيقكسبغيرمشروع .

الفرع الثاني
المفهوم االصطالحي للغش في المعامالت التجارية
يعرفبعضالفقهاءالغشعلىأنه":كلتغييرأوتعديلأوتشويهيقععلىالجوهرأوالتكوين
الطبيعيلمادةأوسلعةمعدةللبيعويكونمنشأنذلكالنيلمنخواصهااألساسية،أوإخفاءعيوبها،
أوإعطاؤهاشكالًومظهرسلعةأخرىتختلفعنهافيالحقيقة،وذلكبقصداالستفادةمنالخواص
المسلوبةأواالنتفاعبالفوائدالمستخلصةوالحصولعلىفارقالثمن".2
ويؤخذعلىهذاالتعريفاقتصارهعلىإحدىصورالغشوهوالغشفيذاتيةالسلعة،دوناألخذ
بالحسبان احتمالية كون الغش قد طال عقد محله تقديم خدمة.كما أهدر هذا التعريف صور الغش
األخرىالتيتقعمنغيرالمتعاقدين والقائمةعلىتضليلهمبالقول لرفع سعرالسلع ة،بهدفاإلضرار
بالمتعاقدفيأكثراألحيانالبهدفتحقيقالفائدةكالنجش .

ابن منظور ،لسان العرب ،ط ،1دار المعارف ،ص .3259
الجندي ،حسن أحمد( .)1996شرح قانون قمع التدليس والغش ،ط ،2القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص .148
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وجاءفيتعريفآخرأنه  ":إظهارأحدالمتعاقدينأوغيرهالعقدبخالفالواقعبوسيلةقوليةأو


فعليةأوكتمانوصفغيرمرغوبفيه،لوعلمبهأحدالمتعاقدينالمتنععنالتعاقدعليه" .1
ت،
وتجدالباحثةأنالتعريفالسابقهواألقربلشمولكافة صور ووسائلالغشفيالتعامال 
فالغشممكنأنيكونبفعلأحدالمتعاقدينأوأنيكونمنقبلالغير،كمايمكنأنيقعبفعلإيجابي
منجانبالمخالفكأنيحدثأيتتغييرفيالسلعةيؤديلتغييرخواصهاأواخفاءحقيقتها بمظهر
ماديغيرحقيقي،أوسلبييتمثلفياالمتناععناعالمالمشتريبعيوبالسلعة .ويمكنأنيتحقق
الغش بوسيلةقوليةمثلال كذبأوفعليةمثلالتصرية والتييقصدبهاجمعاللبنفيضرعالماشية
إليهامالمشتريبكثرةلبنها .2
واليخرجمفهومالغشالتجاريعنالمعنىاالصطالحيسابقالذكرإالفيكونهيقعبصددمعاملة
تجاري ة ،3ويمكن تعريفه بإختصار بأنه :إخفاء الحقيقة واظهارها بغير مظهرها الحقيقي ،ويرتكب في
ح ،4واليشترطلكونالمعاملةتجاريةأنيكون
الغالبمنقبلالمهني أوالمحترفبقصدتحقيقالرب 
البائعمكتسباًلصفةالتاجرأوأنيكونلهمحليبيعمنهالسلعالمعيبةوالمغشوش ة .5


السلمي ،عبد هللا( .)2004الغش وأثره في العقود ،جزء  ،1ط ،1دار كنوز إشبيليا ،الرياض ،ص.33
نصر ،محمد بن موسى( .)2008جريمة الغش (أحكامها وصورها وآثارها المدمرة) ،دبي ،مكتبة الفرقان ،ص .94
 3يقصد بالمعاملة التجارية  ":جميع التصرفات القانونية التي يقوم بها المنتج والمزود من خالل بيع منتج أو خدمة بمقابل مالي
للمستهلك ،وذلك من أجل تحقيق الربح .ينظر أبو علي ،أحمد( .)2019الطبيعة القانونية لجرائم الغش التجاري في ظل قانون
حماية المستهلك :دراسة مقارنة ،الجامعة العربية األمريكية ،جنين.
4
القاضي ،محمد مختار( .)2014الغش التجاري ،االسكندرية ،دار الجامعة الجديد ،ص .11
5
العكيلي ،عزيز( .)2015الوسيط في شرح التشريعات التجارية ،ط ،3عمان ،دار الثقافة ،ص .47
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المطلب الثاني
الفلسفة العامة لتجريم الغش التجاري في قانون العقوبات األردني 
تبنىالمشرعاألردنيفلسفةدقيقةفيتجريمأفعالالغشالتيترتكبمنقبلالمهنيينوالتيقد
يقعضحيتهاالمستهلك،حرصاًمنهعلىالصحةالعامةأوالًوعلىسالمةالتعامالتالتجاريةثانياً .
وقدتجلتفلسفةالمشرعفيتجريمأفعالالغشفيالمعامالتالتجاريةبموادقانونالعقوباتمن
خالل :1

أوالً -:احترام مبدأ الشرعية
يعدمبدأالشرعيةأحدالركائزاألساسيةفي التشريعالجزائي ،وهويمثل أقوىضماناتالحرية
الفرديةفيمجالالتجريموالعقاب،فحمايةالمصلحةالفرديةالتتحققإالبموجبهذاالمبدأالدستوري2
صالقانون،كمااليجيزايقاعأي
الذييقضيبعدمجوازاعتبارفعلأوامتناععنفعلجريمةإالبن 
عقوبةمالمتكنمحددةالنوعوالمقدارسلفاً .
ووفقاًلماسبقتكونقواعدالتجريم والعقابليسلهاإالمصدر واحدوهوالقانونالمكتوب،فهو
الذييرسمالحدالفاصلبينالمشروعوغيرالمشروعمناألفعال .وإعماالًلهذاالمبدأيجبأنتتسم


 1الرويح ،أسعد عبد الرحمن( .)1999الحماية الجزائية للمستهلك من الغش في المعامالت التجارية وفقا ً للقانون رقم  20لسنة
 1976المعدل ،رسالة ماجستير ،جامعة الكويت ،ص.8
 2تنص المادة ( /19ثانياً) من الدستور العراقي على  ":ال جريمة وال عقوبة إال بنص .وال عقوبة على الفعل الذي يعده القانون
وقت اقترافه جريمة ،وال يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة" .أما المشرع الدستوري األردني فقد
أقر هذا المبدأ ضمنيا ً ضمن نصوص الدستور األردني حيث جاء في المادة ( )1/8منه على أنه " ال يجوز أن يقبض على أحد أو
يوقف أو يحبس أو تقييد حريته إال وفق أحكام القانون".
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نصوصالتجريمبالدقةوالوضوحوتكونبعيدةعنالغموضالذيقديثيرلدىالقاضيالجزائياللبس
ص .1
فيتفسيرنطاقالن 
 وتالحظ الباحثةمن قراءة النصوص المتعلقة بالغشفي المعامالت التجاريةالواردةفي قانون
ت،أنالمشرعاألردنيوانلميحددالمقصودبالغشإالأنهلميكتفباستعمالتعبيرالغش،وانما
العقوبا 
حددمظاهرهذاالغشوصوره التيقدتطال ذاتيةالبضائ ع والمنتجاتأوصفاتهاالجوهريةأوتركيبها
أوعددهاأونوعهاأومصدرها.وبتحديدهصورالغشالمتنوعةيكونالمشرعالجزائيقدتجنبنقداًكان
منالممكنأنيوجهإلىصياغةنصوصتجريمالغشفيالمعامالتالتجارية .


ثانياً -:جعل جرائم الغش في المعامالت التجارية من جرائم الخطر
ارتأىالفقهاءإلىتقسيمالجرائمتقسيماتمتعددةبحسبالوجهةالتيينظرونمنهاإلىتلكالجرائم،
فمنحيثالركنالماديفقدصنفوهاإلىجرائمماديةوجرائمشكلية .والجرائمالماديةهيالتييتكون
ركنهاالماديمنسلوكونتيجةوعالقةسببيةتربطالسلوكبالنتيجةالواقعة،وعليهيكونتحققالنتيجة
الضارةفياألفعالالمرتكبةسواءأكانالسلوكإيجابيأمسلبي،هوأحدعناصرالركنالماديللجريمة،
والتكونالجريمةتامةإالبوقوعتلكالنتيجة،ومثالعلىهذاالنوعمنالجرائم،جريمةالقتلالتيالتتم
إالبإزهاقروحالمجنيعلي ه .2

عبد الستار ،فوزية( .)1992شرح قانون العقوبات القسم العام ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص .55
2
أبو عامر ،محمد زكي( .)1992قانون العقوبات القسم العام ،بيروت ،الدار الجامعية ،ص .273
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أماالجرائمالشكلية،فهيالتييتألفركنهاالماديمنالسلوكفقطففيأغلبهااليكونالركنالمادي
،واليتوقع فيها حدوثنتيجةضارة ناشئةعن
فيها إال واقعةمجردة،كاإلتيانبفعلأوقولأوامتناع 
الفعلأواالمتناععنالفع ل لقيامالجريمة ،ألنحصولالنتيجةالجرميةاليمثلعنص اًرمنعناصر
ركنهاالمادي،بالتالييعاقبعليهاالقانونوإنلمينجمعنهاأينتيجةجرميةأومساسمباشرلمصالح
األف ارد ،كماأنالشروعغيرمتصورفيهذهالجرائمفهيإماأنتقعأوالتقع .ومثالهذاالنوعمن
ص .1
الجرائم،جريمةحملالسالحدونترخي 
ويطلقالفقهاءعلىهذاالنوعمنالجرائممسمىجرائمالخطر،حيثأنالنتيجةالقانونيةالمترتبة
علىالنشاطالجرميتتمثلفيتعريضالمصلحةالمحميةللخطر،سواءترتبعلىهذاالسلوكنتيجة
ي .2
ماديةأمال،وهومايطلقعليهالتجريماالحتياط 
ويالحظالمتمعنفينصوصالغشالواردةفيقانونالعقوباتاألردني ،أن سياسةالمشرعفي
تبينالنصوصالتيتجرماألفعالالمتصلةبالمستهلكبشكلمباشروالتي
تجريمأفعالالغشقدتباين 
تمسصحتهوجسده،وبينأفعالالغشالتيقدتمسأموالالمستهلكوثقتهفيالتعامالت .
فقدأعتبرالمشرعاألردني جرائمالغش التيتتصلمباشرة بالمستهلكوتعامالتهاليومية والمعنية
ش
بصحته منجرائمالخطر التييعاقبفيهالمجردإتيانالجاني سلوك مجرمفيالقانون .فجرائمالغ 
انأوالعقاقيرأوالمنتجاتالزراعيةوالطبيعية،اليلزم

في المنتجاتالمخصصةلغذاءاألنسانأوالحيو
تالمغشوشةأوالمعيبة،فإذااكتشف
لوقوعهاأنيلحقضرربصحةالمستهلكنتيجةاستخدامالمنتجا 

الحلبي ،محمد علي( .)2007شرح قانون العقوبات القسم العام ،ط ،1عمان ،دار الثقافة ،ص.87
النوايسة ،عبد اإلله محمد( .)2010الجرائم الواقعة على أمن الدولة في التشريع األردني ،ط ،2عمان ،دار وائل ،ص.21
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المستهلكحقيقةالمنتجالمعيبأوالمغشوش وامتنععنشراءه،فأنالجريمةرغمذلكتكونقدوقعت
العقاقيرالطبية أ و

تامة ،بالتالي ال يتصور الشروع في جرائم الغشالتي تطال المنتجات الغذائيةأو
تالزراعيةأوالطبيعية .
المنتجا 
أماعندما أرادالمشرعالتعميم ،ليشملبنطاق تجريم الغش ،الموادالتيالتمسبصحةالمستهلك
وسالمتهالبدنيةفقدسلكإتجاهمغاير،فلميعتبرهامنجرائمالخطر ،ولميكتفبمجردالسلوكلقيام
الجريمة ،وانماطالببتحققنتيجةجريمةتتمثلفيوقوعالمستهلك ضحيةللغش.1إالأنالمشرعلم
يحصرالعقابفيهاعلىالجريمةالتامةفقط،وانماعاقبعلىالشروع2فيهاوذلكفينصالمادة437
منقانونالعقوبات .
 وتالحظالباحثة مماسبقأنسياسةالمشرعاألردني فيحمايةالمستهلكمنالغش تتميز بطابع
وقائي،ذلكأنهلميشترطوص ولالمنتجاتالمعيبةأوالمغشوشةإلىيدالمستهلك،فقدجرممجردحيازة
منتجاتأيةمادةعلىانهاطعامأوشراببمجردأنتصبحمضرةبالصحةوذلكفينصالمادة388
منقانونالعقوبات،كماجرمالمشرعبنصالمادة439منقانونالعقوبات،حيازةاألدواتالمغشوشة
أوغيرالمضبوطة،منعياراتومكاييلأوغيرهامنعددالوزن والكيلالتيتختلفعنالعيارات
والمكاييلالمعينةفيالقانون،والتيقديتماستعمالهافيغشالمتعاقدين .


المواد ( )436 -430من قانون العقوبات

األردني1.

 2عرفت المادة  68من قانون العقوبات األردني الشروع على أنه  ":البدء في تنفيذ فعل من األفعال الظاهرة المؤدية إلى إرتكاب
جناية أو جنحة فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام االفعال الالزمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة اسباب ال دخل الرادته فيها"
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ثالثاً -:ال اعتبار لرضاء المجني عليه في نفي المسؤولية الجزائية
يقصدبرضاء المجنيعليه بأنه ":االتجاهالصحيحلإلرادةالمعترفبهاقانوناً،نحوقبولفعل
اإلعتداءعلىالمصلحةالتييحميهاالقانون" .1
أيأناألعتداءعلىحقالمجنيعليهيمثلفينظرالقانونجريمة،إالأنالمجنيعليهتتجه
إرادتهإلىقبولذلكالتعدي،أيبالمخالفةللحمايةالقانوني ة  .2ومنحيثاألصل فأنرضاءالمجني
ب،3ألنالعقابفيالمسائلالجزائيةليسمنحقاألشخاص
عليهاليمحوالجريمةواليعفيمنالعقا 
بصفتهمالفرديةوانماهوحقللمجتم ع،4فالقانونعندماينصعلىتجريمأفعالمعينةفهوإنمايحمي
المجتمع،فالضرراألهممنوجهةنظر المشرعهوالضررالواقععلىالمجتمعككلنتيجةمخالفة
نظمه،الالضررالذيقديقععلىفردمنأفراده،بالتالياليستطيعالمجنيعليهأنيتصرففيحق
هواليملكه.
ائمالتيتقعاعتداءعلىالمصلحةالعامة،خاصة
وأعتبرالمشرعاألردنيجريمةالغشمنالجر
ً
ن،5وتأسيساًعلىذلكلميأخذالمشرعبرضاء
جرائمالغشالتيتؤديلالضراربصحةاإلنسانأوالحيوا 

حسني ،محمود نجيب( .)1988شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،ط ،2القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص

1.353

 2الشهري ،خالد بن محمد( .)2000رضا المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية ،رسالة ماجستير ،أكاديمية نايف العربية للعلوم
األمنية ،الرياض ،ص .97

 3تشير الباحثة إلى أنه يوجد حاالت استثنائية يكون فيها لرضاء المجني عليه أثر لقيام الجريمة أو عدمها ،وهي
الجرائم التي يكون فيها عدم رضاء المجني عليه ركنا ً من أركانها ،مثل جريمة السرقة التي يعدم فيها رضاء المجني
عليه ركن الخفية ،وجريمة انتهاك حرمة منزل التي تتطلب أن يكون الدخول بغير رضا صاحبه.
عبد الملك ،جندي .الموسوعة الجنائية ،الجزء األول(-إتجار – إشتراك) ،ط ،2بيروت ،دار العلم للجميع ،ص
4
.538
المادة  387من قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة  1960وتعديالته.
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الشاريأوالمستهلكولميرتبعليهأيأثرقانونيفيانتفاءمسؤوليةالجاني،فعلمهبالغشالذييطال
المنتجاتالمضرةبصحته،وارتضائهشرائهااليحولدونوقوعالجريمة .
رابعاً -:تقرير المسؤولية الجزائية عن فعل الغير 
تعتبر خطورةالجرائمالواقعةعلىالمستهلك ،منالعواملالرئيسيةالتيأدتإلىخروجالمشرع
عنالقواعدالعامةفيالمسؤولية.فالجرائمالماسةبالمستهلكتكونذاتتأثيرمباشرعلىالصحةالعامة
والوضعاالقتصاديللبلد،كماأنمرتكبيهايتميزونبقدراتوصفاتخاصةويقدمونعلىارتكابهابدافع
الجشعوالكسبالماديعلىحسابالمستهلك .
وعلىهذااألساسخرجالمشرعاألردنيعنقاعدةشخصيةالعقوب ةفيالجرائمالواقعةعلىالمستهلك،
وقررمسؤوليةاألشخاصالجزائيةعنجرائملميرتكبوها،لكونهمالمستفيدينمنقيامالجريمة.فقدنصت
المادة (/18أ)منقانونالصناعة والتجارةاألردني رقم( )18لسنة  1998وتعديالته،على":يعتبر
كلمنصاحبالمحلومديرهمسؤوالًعنأيمخالفةألحكامهذاالقانونحسبمقتضىالحال" .
وهدفالمشرعمناقرارمسؤوليةصاحبالمحل ومديره،هو ردعاصحابالمحالعنالتهاون
فيالرقابةعلىتابعيهم،فلوعلمصاحبالمحلأنهسيسألجزائياًعنأيجريمةستقعداخلمحله
التجاري،فأنهسيحرصكلالحرصللحيلولةدونوقوعهذهالجريمة .1

حسين ،نصيف محمد( .)1998النظرية العامة في الحماية الجنائية للمستهلك،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص .410
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أماالمادة()18منقانونحمايةالمستهلكاألردنيفقدنصتعلىمسؤوليةالمزودعنالمخالفات
التييرتكبهامنيمثلوهقانوناً،فجاءفيها":يكونالمزودمسؤوالًعنأيمخالفةألحكامهذاالقانون
يرتكبهاأيشخصيمثلهقانوناًأويعمللديهأويتعاملمعالمستهلكيننيابةعنه" .


المبحث الثاني
الحماية الجزائية للمستهلك من جرائم الغش
التي تطال اغذية اإل نسان والحيوان
يعد الغش التجاري الذي يطالاغذية االنسان والحيوانآفة أجتماعية خطيرة تهدد السالمة
المجتمعيةوتؤثرسلباًعلىالتنميةاإلقتصادية،فآثارهاالتقتصرعلىالمستهلكينفقط وانمايمتدإلى
المنتجين وكافة مكونات المجتمع ،األمر الذي تدارك خطورته المشرع الجزائي وعمل على الحد من
صتجرمكافة
تداعياتهعلىالمجتمعوعلىثقةالمستهلكينبالسلعالمقدمةلهم،منخاللتشريعنصو 
األفعالالتيتطالجودةالمنتجات .
وسنستعرضفيهذاالمبحثجريمةالغشفيصناعةالموادالغذائيةالخاصةباإلنسانأوالحيوان
(المطلباألول)،وجريمةحيازةطعامأوشرابغيرصالحلإلستهالك(المطلبالثاني) .
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المطلب األول
جريمة الغش في صناعة المواد الغذائية واألشربة والعقاقير الخاصة باإلنسان أو
الحيوان أو المحاصيل الزراعية
تنصالمادة386منقانونالعقوباتاألردنيرقم16لسنة1960على :
"  -1يعاقببالحبسمنشهرإلىسنةوبغرامةمنخمسدنانيرإلىخمسيندينارأوباحدىهاتين
العقوبتين :
أ.منغشموادمختصةبغذاءاإلنسانأوالحيوانأوعقاقيرأواشربةأومنتجاتصناعيةأوزراعية
أوطبيعيةمعدةللبيع .
ب.منعرضاحدىهذهالمنتجاتأوالموادالسابقذكرهاأوطرحهاللبيعأوباعهاوهوعلىعلمبأنها
مغشوشةوفاسدة .
ج.منعرضمنتجاتمنشأنهااحداثالغشأوطرحهاللبيعأوباعهاوهوعالمبوجهاستعمالها .
د.منحرضباحدىالوسائلالتينصتعليهاالمادة()80علىاستعمالالمنتجاتأوالموادالمذكورة
آنفاً .
-2وعندالتكراريمنعالمجرممنممارسةالعملالذيكانواسطةالرتكابالجرم .
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الفرع األول
تحديد نطاق النص
أنكلنصتناولتجريم أي فعلمنأفعال الغشفيالمعامالتالتجارية،ينصبعلىمحل
معينيتصلبالنشاطاالستهالكيلالف ارد،والذييمثلموضوعجريمةالغشالذييحميهالقانونجزائياً.
ت،قداشتملعلىستةأنواعمنالمواد
وهذاالمحلكمايتضحمننصالمادة386منقانونالعقوبا 
وهي :
 -1أغذية اإلنسان أو الحيوان:
يعتبرالغذاءمنالمتطلباتاألساسيةلحياةاإلنسانأوالحيوان،وهوضروري للقيامبالوظائف
الحيويةالمختلفة.ويعرفبأنه":كلمايدخلالجسممنالعناصرالغذائيةعنطريقالفمأوعنطريق
الحقنبمحلول،مثل:الجلوكوزواألمالح".1وتشملمختلفالموادالغذائيةالمستخدمةكغذاءلإلنسان
أوالحيوان،سواءكانتموادصلبةأوسائلة،بحالتهاالطبيعيةأممجهزةأومضافإليهاموادأخرى
غيرغذائيةمثلالموادالملونةأوالحافظة،أو محسناتاللون والنكهة أوأيموادأخرىتستخدمفي
صنع الغذاء أو تجهيزه .ويخرج من مفهوم الغذاء مياه الشرب واألعالف والمغروسات والمزروعات
ومنتجاتالتبغوالمخدراتوالعقاقي ر .2

الجساس ،فهد بن محمد( .)2011مبادىء سالمة األغذية ،ط،1الرياض ،مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،ص .7
 2عرف المشرع األردني الغذاء في المادة  2من قانون الغذاء رقم ( )30لسنة  2015بأنه  ":المواد أو المنتجات سواء كانت
مصنعة أو غير مصنعة أو مواد أولية الغاية منها لالستهالك البشري عن طريق الفم بما فيها المشروبات والعلكة وأي مادة
تستخدم في تصنيع الغذاء أو تجهيزه أو معالجته باستثناء األعالف والمغروسات والمزروعات بمقتضى قانون الزراعة النافذ
1
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ويشترطفي األغذية أن تكون مخصصة لغذاء اإلنسان أو الحيوان ،ألن الغرض األصلي من
النصهوحمايةالصحةالعامةللمستهلك،فإذاكانتالموادالغذائيةمخصصةفياالساسألغراض
صناعيةأوغيرهامناألغراضاألخرىفأنهاتخرجمنعدادالموادالمقصودةفيمجالتجريمالنص .
أمافيمايخصالحيوانالمعنيفينصالتجريم ،فنالحظأنالمشرعاألردني قدأطلقوصف
ت األليفة
الحيوانولميقصرهعلىفئةمعينة،وبذلكيمتدنطاقالحمايةالجزائيةليشملغذاءالحيوانا 
التييربيهااألنسانفيمنزله لالستئناسأوحيواناتالمزرعة باإلضافةإلىالحيواناتالمتوحشةأو
السائبة .
يلالستهالك
كماواشترطالمشرعفينصالمادة/386أأنتكونهذهالموادالغذائيةمعدةللبيعأ 
المباشر،فإذاكانتتتطلبإجراءبعضالعملياتالمكملةلتصبحصالحةلالستهالك،فاليتحققبشأنها
هذاالشرطوتخرجمنعدادالموادالتيتعتبرمحللهذهالجريمة .1

 -2العقاقير الطبية:
أنحمايةالمستهلكالتتحققإالبتجريمكافةاألفعالالتيقدتشكلخط اًرعلىسالمتهالجسدية
والذهنية،وتعدالعقاقيرالطبيةمنأكثرالموادالمرتبطةبأمنهالصحيوحياته،إذانالنجاحفيتشخيص

والتبغ ومنتجات التبغ والمخدرات والمؤثرات العقلية واألدوية ومستحضرات التجميل بمقتضى قانون الدواء والصيدلة النافذ ومياه
الشرب بمقتضى قانون الصحة العامة".
1
آل نصر ،أبو أنس( .)2008جريمة الغش أحكامها وصورها وآثارها المدمرة ،مرجع سابق ،ص .53
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األمراضومعالجتهايتوقفبشكلكبيرعلىتحديد واستعمالالعقاقيرالمناسبة ذاتالفاعليةفي مقاوم ة
وعالجاألمراضالتيقدتصيباإلنسانأوالحيوان .
 وتعرفالعقاقيربأنها":كلمادةمنأصلنباتيأوحيوانيأوكيميائيتستخدملعالجاألمراض
فياإلنسانأوالحيوانأوالوقايةمنها،ويتمتناولهاعنطريقالفمأوالحقنأواالستعمالالخارجيأو
طريقةأخرى" .1
بأي 
والعقاقيرالتي تمثلمحلجريمةالغشفينصهذهالمادة عرفها المشرعاألردني تحتمسمى
دواء،فيالمادة(/2أ)منقانونالدواءوالصيدلة،2بأنه":الشكلالصيدالنيالذييحتويعلىأيمادة
أوموادفعالةوالتيتؤديعملهافيتشخيص،أومعالجة،أوشفاء،أووقايةمناألمراضفياإلنسان
أوالتيتوصفبانلهاهذهالمزايا" .وهذامسلكمنتقدفمنجهة يالحظأنالمشرعبتعريفهقدقصر
األدوية على الموادالتي تكون مخصصة الستخدام اإلنسان دون الحيوان،بالتالي ال تشمل الحماية
الجزائيةأفعالالغشالتيتطالدواءالحيوان،وهوما يتعارضمعسياسيةالمشرعفي الحفاظعلى
الصحةالعامة،وتجريمهألفعالالغش التيتطالغذاءاألنسان والحيوان.ومنجهةأخرى اليعتبر
التعريفمنمهامالمشرع،فهومهمابذلمنجهودوراعىالدقةفيالصياغةالتشريعية،فأنهاليستطيع

 1أبو الفتوح ،نصر( .)2007حماية حقوق الملكية الفكرية في الصناعات الدوائية ،دراسة مقارنة ،اإلسكندرية ،دار الجامعة
الجديدة ،ص .76
2
قانون الدواء والصيدلة رقم ( )12لسنة  2013وتعيالته.
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وضعتشريعجامع مانع لمصطلحالدواء ،ألنهاليستطيعالتنبوءمسبقاًبكلماقديحدثمنتطورت
فيهذاالمجالوماسيظهرهالتقدمالعلميمنموادتتمتعبصفاتوخصائصاألدويةالطبي ة 1
ويستبعدمننطاقتطبيقهذاالنصالغشالذيقديقععلىالمستحضراتالطبيةغيرالعالجية
ط .2
والتجميلية،لكونالمشرعقداشترطأنيطالالغشالعقاقيرفق 

 -3األشربة:
ويقصدبهاكلالسوائلالتيتدخلفيالموادالغذائيةأوالموادالمستعملةفيالمداواة .
 -4المنتجات الصناعية أو الزراعية أو الطبيعية :
يعرفالفقهاءالمنتجاتعلىأنها":حصيلةأوثمرةالعمليةاإلنتاجية،بغضالنظرعنمصدرها
زراعياًكانأوصناعياً" .3
وقدأمنالمشرعللمستهلكحمايةجزائيةمنالغشفيمجالالمنتجات،عنطريقتجريمهلكافة
اعيةوالصناعية،فالطبيعيةمنهايقصدبهاكلماتؤمنه
األفعالالتيقدتمسالمنتجاتالطبيعيةوالزر 
الطبيعةمنمصادرلموادخام،أيكلمواردالطبيعةعلىاختالفهاسواءكانتسائلةكالبترولأوصلبة
كالذهبوالفضة،وهيتحدثدونأيتدخلبشريفيانتاجها .

 1تشير الباحثة إلى أن المشرع العراقي قد عرف األدوية في المادة (/1ح) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة واالتجار باالدوية
والمواد السامة رقم ( )33لسنة  1951الملغى ،بأنها  ":كافة المود لمستعملة في الطب البشري أو الحيواني" .إال أنه عدل عن هذا
المسلك ولم يورد تعريفا ً لها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم ( )40لسنة  1970وتعديالته.
الحكم رقم  5614لسنة  ،2016محكمة صلح جزاء جنوب عمان ،موقع قسطاس.
 3عبد القادر ،عزيزي( .) 2020النظام القانوني لحماية المستهلك من مخاطر المنتجات الطبية في التشريع الجائي ،إطروحة دكتوراه ،جامعة
أحمد دراية ،الجزائر ،ص .31
2

70

أما المنتجات الصناعيةفهيالتيتتطلب تدخل اإلنسان في تصنيعهاوتنتج عن طريق عمليات
معينة،إماعنطريقاستحداثالمادةمحلالمنتجأوبادخالتعديالتعلىالمادةفتأخذشكالًجديداً،
ت .1
وهيتشملالصناعاتالتحويليةمثلتحويلالحديدوالصلبإلىماكينا 
 وبالنسبةللمنتجاتالزراعيةفيقصدبهاكلالموادالتيتنتجمناألرضالزراعيةنتيجةفالحتها،2
سواءكانتموادغذائيةكالحبوبوالفاكهة،أوغيرغذائيةكاالخشابوالقطنوالحرير،ويستبعدمنهذا
المفهوممنتجاتاألرضالتيلميتدخلاإلنسانفيانباتها .

 -5المنتجات الفاسدة :
هوحدوثأيتغيراتغيرمرغوبةفيصفاتالمادةسواءظهرتأثيرهذاالفسادعلىالمنتجأم
لميظه ر.3والمنتجاتالفاسدةفيأصلهاتكونمطابقةلمعاييرالسالمة،إالأنعاملالزمنقدأدىإلى
فسادهانتيجةالتحللالطبيعي،ممايجعلهاغيرقابلةلإلستهالك،علىأناليكونللبشريدفيفسادها .

 -6المواد المستعملة في الغش :
سليمةوغيرمغشوشة أوفاسدة ،إالأنها تستخدمفي الغش

وتشملالموادالتيتكونفيأصلها 
،ومثالعليهاالملوناتوالموادالحافظةوالعبواتأواألغلفةالتيتستعملفيالغش .


خلف ،أحمد محمد( .)2008الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة ،مرجع سابق ،ص .224
بودارن ،سهام وإلوه حسيبة( .)2019الحماية الجزائية للمستهلك في التشريع الجزائري ،جامعة مولود معمري ،الجزائر،ص .48
 3أحمد ،مهدي و حمزة ،عصام وعباس ،أمير( .)2014الفساد الكيميائي والميكروبي في األغذية المعلبة بالحاويات المعدنية ،المجلة العراقية
لبحوث السوق وحماية المستهلك ،المجلد( ،)6العدد( ،)2ص .31
1

2
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الفرع الثاني
تحديد األفعال المجرمة في النص
يالحظأنالمشرعوانلميحددماهيةالغش،إالأنهقدنصعلىتجريممجموعةمنالسلوكيات
التيتتصلبالغشالذييطالاغذيةاالنسان والحيوان والعقاقير والمنتجات ،والتييكفي تحقق واحدة
ي المنصوصعليهافي
منهالقيامالجريمة،دوناشتراطتضرر المستهلك،كونجريمةالغش التجار 
المادة386منقانونالعقوباتمنالج ارئمالشكلية.وسنقومبدايةباستعراضهذهالسلوكياتونوضح
القصدالجنائيفيها،ثمنتناولالعقوباتالمقررةلها .
ويتحققالسلوكاألجراميفيهذهالجريمةبإحدىالصورالتالية :
 -1فعل الغش الذي يطال ذاتية المنتج
يرادبهذاالسلوك،األفعالالماديةالتييرتكبهاالجاني والتيتمسجوهرالمادة أوالمنتوج أو
المكوناتالداخلةفيتكوين ه،كالتغييرفيالمكونالطبيعينفسهأوإضافةمكونآخر .1
ويتحققفعلالغشبأحدالوسائلالتالية :
أ -الغش باإلضافة أو الخلط:
ويتحققالغش بهذهالوسيلة بخلطمادةبمادةأخرىمختلفةأومننفسالطبيعة،بغرض إخفاء
رداءةنوعيتها،أوإظهارهابمظهرأفضلأوبمواصفاتذاتجودةأفضل،بشرطأناليكونهذاالخلط
عوشار ،كاهنة( .)2018حماية المستهلك من الغش في المواد الغذائية ،رسالة ماجستير ،جامعة اكلي محند اولحاج ،البويرة ،ص .12

1
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أو اإلضافة عرفاً تجارياً الغرض منه تحسين اإلنتاج ،أو أن يكون مرخص به بنصوص قانونية أو
ي .1
تنظيمية.كالغشعنطريقخلطالحليبالطبيعيبالحليبالصناع 
ش ،2ولولميترتبعليهما
ونشيرإلىأنأفعالالخلطأواإلضافةوحدهماكافيانلقيامجريمةالغ 
أيإضراربصحةالمستهلكبلوحتىلولمتصلالموادالمغشوشةأوالفاسدةلمتناوليدالمستهلك .
ب -الغش باالنتقاص :
ويتحقق الغش بهذه الوسيلة بنزع جزء من المواد الداخلة في تكوين المنتج ،أو سلب بعض
العناصر المكونة للمنتج والمفترض تواجدها عرفاً أو قانوناً ،من دون أن يؤدي إلى إلغاء المادة أو
اعدامها،ويصاحبذلكعرضهابذاتالتسمية،وبنفسالثمنعلىأنهاالمنتجالكامل،أوإظهارهابصورة
افضلمماهيعليهفيالحقيقة،ويشترطفيهذهالوسيلةأنتتركالمظهرالخارجيالذييوحيباعتبار
ي .3
المنتجالمتعاملبههوالمنتجاألصل 
وتقعهذهالطريقةفيالغالبكخطوةسابقةللغشباإلضافة،فبعدأنيتمإنتزاعبعضالعناصر
المكونةللمنتجاألصلي،يتماالستعاضةعنهاباضافةعناصروموادأخرىتوحيبالمظهراألصليو
الكاملللمنتج .


قلوم ومحجوبي( .)2016الحماية الجنائية ألمن وسالمة المستهلك ،رسالة ماجستير ،جامعة أحمد دراية ،أدرار ،ص .20
 2الحكم رقم  417لسنة  2013محكمة بداية جزاء ،جنح جنوب عمان ،موقع قسطاس.
 3موسى ،حسام توكل( .)2016التنظيم القانوني للحماية من الغش والخداع التجاري في التشريع المصري ،دراسة في قانون مكافحة الغش
والتدليس رقم  48لسنة  1941وتعديالته ،نسخة معدلة ومنقحة من إطروحة دكتوراه ،جامعة المنصورة ،مصر ،ص .29
1
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ج -الغش في الصناعة:
 وتعنيوسيلةالغشهذهصناعةمنتجاتإماتفتقرفيتركيبهاإلحدىالموادالتييتعيندخولها
فيالتصنيع،وفقاًلألنظمةوالقوانينأووفقاًلألعرافالتجاريةأوالصناعية،ومثالذلكفيماقديحدث
فيمجالتحضيراألدويةفيالصيدليات،كتركيبالدواءالذيحددالطبيبعناصرهالفعالةدونأن
يتضمنكلهذهالعناصر.أويكونالغشفيهذهالصورةبتصنيعمنتجاتتفتقرلكافةالعناصروالمواد
ي .1
التيمنالمفترضتواجدهافيها،مثلبيعمشروبمصنوعمنمنكهاتعلىأنهمشروبطبيع 
وتشيرالباحثةإلىانجريمةالغشالواردةفيالمادةأ386/هيجريمةشكليةالتتطلبلقيامها
االضرارالفعليبالمستهلك،بليكفيلتحققهاإتيانالفاعلللنشاطالجرميدونتطلبحدوثأينتيج ة،2
فالسلوكالمكونللركنالماديفيهذهالجريمةهوالغشفيالمنتجاتبتغييرتراكيبهاوخواصهاإما
بالخلطأواإلضافةأواالنقاصأوالغشبطريقةتصنيعها.ويالحظأنجريمةالغشالتيتطالتراكيب
قإالبنشاطإيجابيمنقبلالفاعل،فالتقعالجريمةفيحالكونالتغيرات
وخواصالمنتجاتالتتحق 
التيحصلتفيالمنتجاتاليدللمنتجأوالموزعفيها،كفسادالسلعالغذائيةنتيجةالميكروباتأوسوء
التخزين .
تحققالركنالمعنويوالمعنيبإرادةالفاعلالرتكابالجريمة،منخالل

كمايشترطلقيامالجريمة 
ج،واتجاهإ اردتهإلىإحداثهذاالتغيير،وهوما
علمهبأنأفعالهتؤديإلىتغييرخواصوتراكيبالمنت 
يعبرعنهبالقصدالجرميالعام .

آل نصر ،أبو أنس( .)2008جريمة الغش احكامها وصورها وآثارها المدمرة ،مرجع سابق ،ص .57
2
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باإلضافةإلىذلكإشترطالمشرعاألردنيلقيام هذهالجريمة أنيكونلدىالفاعلقصد جرمي
خاصيتمثلفيأنيكونقاصداًمناتيانهألفعالالغشأنيطرحالمنتجالمغشوشللبيع،وعليهفانه
يشترطأنيقعفعلالغشعلىمنتجاتمعدةفياألساسبنيةتحقيقالربحمنها،فالتقومهذهالجريمة
فيحالقيامالشخصبافعالالغش،وكانتنيتهتتجهنحواإلستهالكالشخصيأوالعائلي .
 -2طرح أو عرض أو بيع المنتجات المغشوشة أو الفاسدة
إناإلعتداءالحقيقيعلىحقالمستهلكفيسالمةجسدهاليتحققإالبالتداولالفعليللمواد
والمنتجات المغشوشة وزيادة فرص وصولها إليه ،فنالحظ ان التشريعات لم تكتف بالحماية الوقائية
ت ،وانما جرمت تداول المنتجات المغشوشة والفاسدة وطرحها
للمستهلك بتجريمالغش في المنتجا 
للتعامالتالتجارية .فنالحظأن المشرعاألردنيفي الفقرة(ب) منالمادة  386ذكرعدة سلوكيات
مرتبطةبموضوعتداولالمنتجاتالمغشوشةأوالفاسدة،فجرمالسلوكياتالتيتتمثلفيعرضأوطرح
للبيعأوبيعمنتجاتمغشوشةأوفاسدة .
ويالحظمنالنصأنالمشرعلميشترطتحققاالضراربصحةالمستهلككنتيجةللفعل،وانمااكتفى
بالسلوكلتحققالركنالماديللجريمة .والسلوكياتالمعاقبعليهافيهذهالفقرةهي عرضأووضع
للبيع منتجاتتتعلقبغذاءاالنسانأوالحيوانأوعقاقيرأوأشربةأومنتجاتزراعيةأوصناعيةأو
طبيعية،والتيتعتبرأفعالجرميةتتصفباالستم اررية،أوبيعالمنتجاتالسابقة .
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ببتركيبوخواصالمنتج،وانمااشترطفقط
ولميشترطالمشرعانيكونالجانينفسههومنتالع 
علمهبالغشوعرضه للبيع المنتجالمغشوشأوالمنتجالفاسدالذيلميعدصالحاًلالستهالكألسباب
خارجةعنإرادةالبشركإنتهاءمدةصالحيةاألغذي ة .1
وتتحققهذهالجريمةبثالثصورتتمثلفي :
أ -عرض المنتجات المغشوشة أو الفاسدة:
وتتحققهذهالصورةبعرضمنتجمغشوشأوفاسدلجمهورالمستهلكين،ويكونالعرضفيالمحل
التجاريأوأيمكانآخرمخصصللبيعفيه،تحتتصرفالمشترينالمحتملينحتىلولميراهاهؤالء
فعالً .وتكونهذهالصورةأعممنالطرحللبيع،لماينجمعنهامنإغراءلجمهور المستهلكينلدخول
المحل .2
ب -طرح المنتجات مغشوشة أو فاسدة للبيع :
يعرفالطرحبكونهدعوةللتعاقد موجهةلشخصمحددأوللجمهورمباشرة ،وتتحققهذهالصورة
بمجردوضعالمنتجاتالمغشوشةأوالفاسدةتحتأنظارالمشترينفيمكانمفتوحللجمهورلترغيبهم
بشرائها،كأنت وضعالمنتجاتعلىمنضدةعرضأوفيواجهةالمحل.3

 1يقصد بفترة الصالحية بأنها الفترة الزمنية التي يحتفظ فيها المنتج الغذائي بصفاته األساسية ويظل حتى نهايتها مستساغا ً ومقبوالً وصالحا ً
لالستهالك اآلدمي وذلك تحت الظروف المحددة للتعبئة والنقل والتخزين /.نظام سالمة الغذاء ،بلدية دبي ،ص.11
 2نو ،روسم عطية( .)2014الحماية الجنائية للمستهلك من الغش في مجال العالمات التجارية ،دراسة مقارنة ،إطروحة دكتوراه ،جامعة
المنصورة ،مصر ،ص .104
 3نو ،روسم عطية( .)2014المرجع السابق ،ص.105
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ويالحظأنالفارقاالصطالحيبينالعرضوالطرحهناالقيمةله،فكالهمايتحققبوضعالمنتجات
المغشوشةأوالفاسدة فيمتناولمنقديرغبفيامتالكها،إذاتبينأنالهدفمنهذاالوضعهو
غبةفيالحصولعلىمشترين ،واليلزمأنيصدرالفعلمنصاحبالمحلالتجاريأومديره،بل

الر
يكفيأنيصدرالفعلمنأيشخصمسؤولعنإدارةالمحلحتىيسألعنالجريمة،وقديسألاالثنان
ن .1
معاًإذاثبتتواطؤهمامعاًلعرضهذهالمنتجاتللمستهلكي 
ج -بيع المنتجات المغشوشة أو الفاسدة:
بينتالمادة465منالقانونالمدنياألردنيالمقصودبالبيع،علىأنه":تمليكمالأوحقمالي
لقاءعوض".وتستوجبهذهالصورمنصورالتجريموجودعقدبيعبينالمستهلكوالبائع ،ولميشترط
المشرعلتحققجريمةبيعالمنتجاتالمغشوشةأوالفاسدةكونالعقدالقائمبينالبائعوالمستهلكصحيحاً،
بسببأنموجباتالبطالنالتييمكناإلحتجاجبهاأمامالقضاءالمدنيالتؤثرعلىقيامالجريمة
الجزائي ة .2
وإلسباغالوصفالجرميعلىالفعلالمتمثلبطرحأوعرضأوبيعمنتجاتمغشوشةأوفاسدة،
يشترطأنيتوافرالقصدالجرميالمتمثلبعلمالمتعاملبالمنتجاتحقيقةكونهامغشوشةأوفاسدة،وان
تتجهإرادتهنحوعرضهاللمستهلكينأوطرحهاللبيعأوبيعها .


عبيد ،رؤوف( .)2015شرح قانون العقوبات التكميلي ،ط ،1االسكندرية ،مكتبة الوفاء القانونية ،ص .599
جالم ،جميلة( .)2011الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري ،رسالة ماجستير ،جامعة القاضي عياض ،مراكش ،ص .97
1
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 -3تداول منتجات من شأنها احداث الغش
ذكرناأنالمشرعاألردنيقدانتهجسياسةوقائيةفيتجريمأفعالالغشالتجاريحرصاًمنهعلى
حقوقالمستهلكمحلالحماية،وتأسيساًعلىذلكلميكتفالمشرعاألردنيبتجريمأفعالالغشالتي
تطالذاتيةالمنتجاتأوتجريم التعاملفيالمنتجاتالمغشوشةوطرحهاللبيعأوبيعها ،وانما سعى
للقضاءعلىكلالوسائلالتيمنشأنهاتسهيلأفعالالغش .
فنالحظأنالمشرعقدتوسعفينطاقالحمايةونصعلىتجريماألفعالالتيتمهدالحداثالغش،
مثلالتعاملتجارياًبطرحأوعرضأوبيعمنتجاتمنشأنهاإحداثالغشوهوعالمبوجهاستخدامها.
واليشترطفيهذهالمنتجاتكونهاتستخدمفيالعادةألغراضمشبوهةأوأنتكونغيرسليمةفي
أصلهاوإنمايكتفيأنيكونالغرضمنهاالتسهيلللغش .
 وهذهالجريمةكسابقاتهاجريمةشكلية،يتطلبلقيامهاتوافرالفعلالماديالذييتمثلبطرحأو
.والركنالمعنويوهوالقصدالعامالمتمثلبعلمالجاني
عرضأوبيعمنتجاتمنشأنهااحداثالغش 
ضالغشوعلىالرغممنذلكتتجهارادته
أنالمنتجاتالتييطرحهاللتداولمنشأنهاأنتستخدمالغ ار 
ن .1
إلىعرضهاللبيعلجمهورالمستهلكي 
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 -4التحريض على الغش:
نصت الفقرة (د) من المادة386على نشاط مادي آخر تقوم به جريمة الغش يتمثل في فعل
التحريضعلىغشالمنتجاتالمخصصةلغذاءاالنساناوالحيواناوالعقاقير والمنتجاتالطبيعية
والصاعيةوالزراعية .
 ويعرفالتحريضبأنهعبارةعن":خلقفكرةالجريمةلدىشخصوتدعيمهذهالفكرةكيتتحول
إلىتصميمعلىإرتكابالجريمةبحيثيوحيإلىالفاعلبارتكابهاويدفعهبصورةماديةإليهابالتأثير
علىارادتهوتوجيههالوجهةالتييريدها".1
وقدعرفالمشرعاألردنيالمحرضفيالمادة(/1/80أ)منقانونالعقوباتاألردنيبأنه":من
حملأوحاولأنيحملشخصاًآخرعلىإرتكابجريمةبإستغاللالنفوذأوبتقديمهديةلهأوبالتأثير
عليهبالتهديدأوالخديعةأوبصرفالنقودأوبإساءةاالستعمالفيحكمالوظيفة" .2
ويالحظ منقراءةالنصأنالمشرعقدحددنشاطالمحرضبأنهالحملأومحاولةالحمل على
إرتكابالجريمة.والمساواةبينالحملومحاولتهمعناهأنالتحريضيعتبرتاماًسواءقبلهأولميقبلهمن
اتجهإليه .

الداوودي ،غالب علي( .)1969قانون العقوبات ،القسم العام ،ط ،1البصرة ،دار الطباعة الحديثة ،ص .421
 2نشير ألى أن المشرع العراقي قد أشار لموضوع التحريض في مواضع عديدة في قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة  ،1969فاعتبر
التحريض اشتركا ً في الجريمة في نص المادة  ، 48واعتبره جريمة مستقلة في مواضع أخرى كتحريض الحدث على تعاطي السكر في نص
المادة  ،387أال ان المشرع العراقي لم ينص على تعريف التحريض كما فعل المشرع األردني.
1
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ويكونالتحريضالمتجهإلىنفسيهالفاعلهوالركنالماديلجريمةالمحرض،أيأنالجانيفي
جريمةالغشالذييطالذاتيةوخصائصالمنتجاتهومنيدفعغيرهأويحاولدفعهإلىالغش،وت وكيله
بهذهالمهمة،وتحريضهعليها .
ضعلىارتكابالغش،وانماحددالوسائل
ولميكتفالمشرعبتحديدالنشاطالجرميالمتمثلبالتحري 
يضبناءعليهاليصبحمجرماًومعاقباًعلي ه،1وهيالوسائلالمنصوصعليها
التييجبأنيقعالتحر
ً
فيالمادة  80منقانونالعقوبات والتيأوردهاالمشرع علىسبيلالحصر ،والتي تتنوعبينوسائل
ترغيبية كإعطاءالنقودأوتقديمالهدايا ،وأخرىترهيبيةكالتهديد واستغاللالنفوذ واساءةاالستعمالفي
حكمالوظيفة،باالضافةللتأثيرعلىالفاعلباستعمالالحيلةوالخديعة .
أمافيمايخصالركنالمعنويلهذهالجريمة،فمنالمعلومأنهلقيامالجريمةاليكفيصدورالفعل
المجرمالذيارتكبهالمحرضالمتمثلبخلقفكرةالغشفيذهنكانخالياًمنها،وانمايجبأنيصدر
منههذاالحريضبقصدارتكابها،أييلزمعلمالمحرضبداللةعباراتهوتأثيرهاعلىنفسيةوفكراآلخر،
وتوقعهأنيقدممنحرضهعلىاتيانأفعالالغش.كمايتطلبأنتتجهإرادةالمحرضإلىزرعالفكرة
االجراميةوارتكابفعلالغش.فإذالميدركالمحرضأثرعباراتهوداللتهاالحقيقيةولميكنيريدالمعنى
الذياستنتجه منوجهتإليه،فاليعدالقصدمتوف اًرلديهبالتاليتنتفيمسؤليت ه .2



 1الرقاد ،أحمد محمود( .)2014المساهمة الجنائية في جريمة القتل بالسم ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،األردن،
ص .105
 2المجالي ،نظام توفيق( .)2020شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،ط ،7عمان ،دار الثقافة ،ص .366
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الفرع الثالث
عقوبة جريمة الغش الذي يطال ذاتية المنتجات
إنالعقوبةالجزائيةهيالنتيجةالقانونيةالمترتبةعلىمخالفةنصوصالتجريمالواردةفيقانون
ي،وتحددمجالكلمنهماعلى
العقوبات.وهيعلىصورتين:أماعقوبةأصيةوتبعيةأوتدبيراحتراز 
أساسشخصيةالجانيومدىصالحيتهللمسؤوليةالعقابي ة.1
ويالحظأنالمشرعاألردنيفيالمادة  386قدنصعلىمعاقبةمن ارتكباحدىصورالغش
ازية.فالعقوباتاألصليةالتيتفرضعلى
المجرمةضمنفقراتهابعقباتأصليةوأخرىتبعيةأواحتر
من يرتكب إحدى أفعال الغش ،التي تطال منتجات االنسان والحيوان والعقاقير والمنتجات الطبيعية
والصناعيةوالزراعية،علىنوعين :
-1العقوبات السالبة للحرية :وهيالعقوباتالتيتسلبالمحكومعليهحريتهتماماًويتمتنفيذهابإيداعه
س.2وعاقبالمشرعاألردنيمرتكبجرائم
إحدىالمؤسساتالعقابيةطوالالمدةالمحكومبهاعليهكالحب 
وتتراوحمدةالحبسفيهذهالجريمةمنشهرإلىسنة .
الغشالمنصوصعليهافي386بالحبس ،
 

المجالي ،نظام توفيق( ،)2020شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،مرجع سابق ،ص .474
 2عقوبة سالبة للحرية مقررة للجرائم األقل جسامة من الجنايات وهي في القانون األردني والعراقي مقررة للجنح وذلك بنص المادة()1/26
من قانون العقوبات العراقي ،والمادة ( )12من قانون العقوبات األردني.
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 -2العقوبات الماسة بالذمة المالية :وهيالعقوباتالتيتلحقالضررمباشرةبالذمةالمالية للجاني،
كعقوبةالغرامةوالتيتعنيإلزامالمحكومعليهبأنيدفعإلىخزانةالدولةمبلغمنالنقوديقدرهالقاضي
فيالحكم .1
وقدنصالمشرعاألردنيعلىعقوبةالغرامةفيحقمرتكب أيجريمةمن جرائمالغشالمنصوص
عليهافيالمادة،وهيتتراوح بين خمسةدنانيرإلىخمسيندينار.وقديحكمعلىالجانيبالعقوبتين
مجتمعاتأوقديستعيضالقاضيبواحدةعناألخرى .
أماالصورةالثانيةللجزاءالتيأقرهاالمشرعاألردنيلمكافحةظاهرةجريمةالغش ،فهيالتدابير
االحت ارزية والتييقصدبهامجموعةمناالجراءاتالتيمن شأنهاأنتضعالمجرمفيظروفمعينة
تمنعهمناإلضراربالمستهلكين،وتستهدفوقايةالمجتمعمنخطورته.فيالحاالتالتيالتحققفيها
ص،فاليمكنفيهامواجهتهبالعقابالصالحهومنعهمنالعودةللغشفيالمستقب ل .2
العقوبةالردعالخا 
ونصالمشرعاألردنيعلىهذهالعقوبةفيالفقرةالثانيةمنالمادة()386التيعالجتحالةالعود
منقبلالجانيالرتكابالجريمة،فجاءفيها":وعندالتكراريمنعالمجرممنممارسةالعملالذيكان
واسطةالرتكابالجرم".واشترطالمشرعإليقاعهذهالعقوبةأنيكونالجانيقدكرراتيانالفعلالجرمي،
وعندتحققهذاالشرطيعاقبالجانيبحظرمزاولتهللنشاطالتجاريالذيكانواسطةفيارتكابالجرم.
ويالحظأنالمشرعاألردنيلميبينمدةالمنع،والذييفسرعلىأنالمنعالمقصودهناقديكونمنعاً
مؤقتاًأودائماًعنممارسةالنشاطالتجاري .

بارة ،محمد رمضان( .)1998مبادىء علم الجزاء الجنائي ،ط ،1طرابلس ،مطبعة الوثيقة الخضراء ،ص ( 47ومابعدها).
2

حسني ،محمود نجيب( .)1973علم العقاب ،ط ،2القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص .119
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حظرهمنمزاولةالنشاطالتجاري،أنيحمي
ويهدفالمشرعمنمعاقبةالمكررللجريمةمنخالل 
المستهلكينالمتعاملينمعهعنطريقمنعمرتكبجريمةالغشمنمزاولةنشاطهالتجاريالذييعتبر
واسطةإلرتكابالجريم ة.1ممايؤثرسلباًعلىذمتهالمالية،التيهوأحرصالناسعلىاثراءهابارتكابه
الفعالالغش،باالضافةإلىتأثيرهذهالعقوبةعلىسمعتهباألوساطالتجارية،األمرالذيقديحقق
الردعالخاصوالعام .
ونالحظأنالمشرعاألردنيقدشرعهذهالعقوباتلتجريمافعالالغشالتيتنالمنمكوناتالمنتج
وخصائصهوطرحهللتداولوبيعه،بغضالنظرعنكونهمنتجضارقديؤذيصحةوسالمةالمستهلك.
إالأنهوحرصامنهعلىعلىحمايةصحةالمستهلك،لميكتفبهذاالقدرمنالحماية،فعادوشددمن
العقوبةالجزائيةفيحالةكونالمنتجاتمحلالجرائمالواردةفيالنص،386مضرةبصحةاالنسانأو
الحيوان،فجاءفينصالمادة  387أنه":إذاكانتالمنتجاتأوالموادالمغشوشةأوالفاسدةضارة
بصحةاالنسانأوالحيوان،قضيبالحبسمنثالثةأشهرإلىسنتينوبالغرامةمنخمسةدنانيرإلى
خمسيندينا اًر.تطبهذهالعقوباتولوكانالشارياوالمستهلكعلىعلمبالغشأوالفسادالضارين" .
وبذلكيكونالمشرعقدشددفيالعقوبةفيحالةكونالمنتجاتضارةبصحةاالنسانوالحيوان،من
خاللالرفعمنحديالعقوبةاألدنىواألعلى،فتصبحالحبسمنثالثأشهرإلىسنتين،كمارفعمن
مقدارالغرامةفاصبحتتتراوحمنخمسةدنانيرإلىخمسيندينا اًر.كماانالقاضيهناغيرمخيربين
العقوبتينفهوملزمبالحكمبهمامعاً .

 1جاء في المادة  113من قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة  1996أن الحظر من ممارسة عمل هو  ":الحرمان من حق
مزاولة مهنة أو حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري أو فني تتوقف مزاولته على اجازة من سلطة مختصة".
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ويالحظأنهومنصورالتشديدأيضاً،اهدارالمشرعلقيمةعلم المستهلك ورضاه بكونالمنتجات
المغشوشةأواوالفاسدةالمعروضةعليهضارةبصحةاالنسانوالحيوان.وهذااتجاهممدوحمنالمشرع
كونههنايحميالمستهلكمننفس هوظروفهالتيقدتجبرهعلىارتضاءاستهالكمنتجاتمضرةبصحت ه،
كمايحميهمن جشعالتجار والمنتجونممنتسوللهمانفسهمعلىتقديممنتجاتمغشوشةوفاسدة
الستغاللحاجةالناسكعرضوبيعالموادالغذائيةمنتهيةالصالحي ة،1لقاءثمنزهيدتجنباًللخسارة
الماليةالناتجةعناتالفها .
ونشيرإلىأنالشخصالمعنويقديكونهوالمسؤولعنجرائمالغشالتجاريالتييرتكبهارئيسه
أوأعضاءإدارتهأومديريهأوعمالهأوأيشخصيمثله،عنداتيانافعالهمباسمهأوباحدىوسائل ه.2
وفيحالةكونالشخصالمعنويهوالمسؤولجنائياًعنجريمةالغشفأنهاليعاقببالعقوباتاألصلية
المنصوص عليهافي القانون ،عدا عقوبة الغرام ة .3باالضافةإلىالعقوبةاالحت ارزيةالمتمثلةبحظر
مزاولتهلالعمالالتجاريةالتيكانتوسيلةالتيانهالفعالالغشالمتكررة .

 1تناول المشرع االردني موضوع تجريم التعامل بمواد منتهية الصالحية في اكثر من قانون فقد نصت المادة ( /16أ )1 /من قانون الصناعة
والتجارة األردني رقم  18لسنة  1998وتعديالته على  ":يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على الف دينار أو بالحبس مدة ال
تقل عن شهرين وال تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين كل من باع أو عرض للبيع أو خزن بقصد البيع أي سلعة انتهت مدة صالحيتها أو
كانت غير صالحة لالستهالك البشري" .كما نصت المادة 23من قانون الرقابة على الغذاء المؤقت لسنة  2001على  ":يعاقب بالحبس مدة ال
تقل عن سنووال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن الف دينار وال تزيد على ثالثة االف دينار كل من تداول أي غذاء انتهت مدة
صالحيته مع علمه بذلك".
2
المادة (/74أ) من قانون العقوبات االردني رقم  111لسنة  1969وتعديالته.
 3تنص المادة ( ) 3/74من قانون العقوبات األردني على  ":ال يحكم على األشخاص المعنويين إال بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص
على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت باألشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من ()22
إلى ( )24من هذا القانون".
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المطلب الثاني
جريمة حيازة منتجات غذائية مضرة بالصحة
تنصالمادة388منقانونالعقوباتاألردنيعلى":يعاقببغرامةالتزيدعلىعشرةدنانيرأ و
بالحبسمدةالتزيدعلىثالثأشهرأوبكلتاالعقوبتينمنأحرزأوأبقىفيحيازتهفيأيمكانبدون
سببمشروعمنتجاتأيةمادةعلىأنهاطعامأوشراببعدأنأصبحتمضرةبالصحةأوفيحالةال
ب 1مععلمهأومعوجودمايدعوهلالعتقادبأنهامضرةبالصحةأوغير
تصلحمعهالألكلأوالشر 
ب" .
صالحةلألكلأوالشر 
منقراءةالنصيتضحانهذهالجريمةكسابقاتهامنالجرائمالشكليةالتيالتتطلبحدوثالنتيجة
المتمثلةباالضراربصحةالمستهلكين .ويتجلىركنهاالماديفيفعلاالحرازأواالبقاءعلىحيازةمواد
ك
مخصصةلألكلأوالشرب،علىأنتكونهذهالموادمضرةبالصحةوفيحالةالتصلحمعهالالستهال 
كأنتكونمنتهيةالصالحي ة .2
واحرازأوابقاءالجانيلموادمضرةبالصحةهووضعماديينجمعنأيشخصيسيطرسيطرة
قأوشيء،سواءأكانالشخصهوصاحبالحقأولميكن.3فلميشترطالمشرعكون
فعليةعلىح 
المحرزهومالكاألطعمةالمضرة،والأنتكونقدوصلتاليهبطريقةشرعية،غيرأنهاشترطلتحقق

 1يعتبر الغذاء غير صالح لالستهالك البشري في حاالت متعددة منها احتواءه على مواد سامة أو ضارة ،أو تلوثه باالشعاعات ،أو احتوى
على هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية ،وأورد المشرع األردني هذه الحاالت على سبيل المثال في نص المادة (/18ج) من قانون
الغذاء لسنة .2015
 2الحكم رقم  765لسنة  ،2007محكمة بداية جزاء شرق عمان ،موقع قسطاس.
 3السنهوري ،عبد الرزاق( .)2015الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء ( ،)9المجلد الثاني أسباب اكتساب الملكية ،ط 3الجديدة،
بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ص .784
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الفعلالجرميكوناالبقاءعلىهذهالمنتجاتيفتقرلمبررمشروع،فالتقومالجريمةفيحقمنأبقى
األطعمةواألشربةالمضرةبالصحةفيمكانمعينلغرضالتخلصمنهابطرققانونيةأواتالفها .
والهدفمنالتجريم هنا ليسخطراالبقاءعلىهذهاألطعمة واالشربةالمضرةبالصحة،ولكن
خطروصولالموادالضارةوالفاسدةإلىأيديالمستهلكينعنطريقالتعاملفيها،واليتصورأنتصل
هذهالسلعإلىأيديمستهلكيها،إالعنطريقمنيبقيعليها .1
امابخصوصالركنالمعنويفقدقصرهالمشرعفيهذهالجريمةعلىالقصدالعامالمتمثلبالعلم
واإلرادة،فتقومالجريمةفيحالعلمالمحرزأومنتوجدالمنتجاتالمضرةبينيديهبأمركونهاغير
صالحةلالستهالك،كأنيتوصللهذاالعلممنخاللقراءةتاريخصالحيتها،أوأنيوجدمايدعوه
األشرب ة،ونالحظأنالعلم
لالعتقادبانهامضرة،كمالحظتهأليتغيراتتطرأعلىلونورائحةاألطعمةو 
فيهذهالحالةمفترضبالتالييلزمالفاعلبتقديممايثبتعكسذلك .أمابخصوصاألرادةفيلزمأن
تتجهارادتهإلىابقاءهذهالمنتجاتبينيديه .
وفي حالة تحقق الركن المادي واقترانه بالقصد الجرمي لدى الفاعل ،يجازى الفاعل بالعقوبة
المنصوصعليهافيالمادة،وهيإماالغرامة والتيحددالمشرعحدهااألعلىوهو  10دناني ر،2أو
بالحبس والتيأيضاًحددحدهااألعلىفقطوهوإأليزيدعنثالثةأشهر.3وللقاضيأنيجمعبين
العقوبتين .

عبيد ،رؤوف( .)2015شرح قانون العقوبات التكميلي ،مرجع سابق ،ص .414
يكون الحد األدنى للغرامة في الجرائم الجنحية هو خمسة دنانير ،بنص المادة 22من قانون العقوبات األردني.
3
يكون الحد األدنى لمدة الحبس في الجرائم الجنحية اسبوع ،حسب نص المادة  21من قانون العقوبات األردني.
1

2
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ظاتنشيرلهافياالتي :
والتدقيقفينصالتجريمالسابقولدلديناعدةمالح 
-1اناستخدامالمشرعلعبارةابقىفيحيازتهغيرموفق،ذلكأنتعريفالمشرعاألردنيللحيازةفي
ي،1يشترطكونمحلالحيازةممايجوزقانوناًالتعامل
نصالمادة/1171أمنالقانونالمدنياألردن 
فيه،وهذاالوضعغيرمتحققبالنسبةللطعاموالشرابالضاربالصحة،والذيجرمالقانونالتعاملفيه
صالمادة .387
فينصالمادة 386ون 
 -2لميردفيالنصاياشارةإلى اشتراط كوناألطعمة واألشربةالضارةمخصصة لغرضالتداول،
بالتالييعدمرتكباًللجريمةالشخصالذييبقياألغذيةمنتهيةالصالحيةفيحوزتهبغرضاستهالكه
الشخصي.وهذايتعارضمعماانتهجهالمشرعفيالمادة  386منتجريمالغشفياالغذيةالمعدة
للتداولفقطمندونالمخصصةلالستهالكالشخصي،فمنباباولىمعاقبةمنيرتكبفعلالغش
للمنتجاتالمخصصةلالستهالكالشخصيالمنيقومباالبقاءعليه .
 -3اعتبرالمشرعان الفعل المجرم المتمثلباالحرازأواالبقاءعلىالموادالغذائيةالضارةفيهذا
النص ،منالممكنممارستهفيأيمكان .وفي رأينهاهذاتوسعمبالغفيه،ونفضللوعدلالنص
ليتناسبمعتعريفالمشرعللمكانفيقانونالغذاء رقم()30لسنة ،2015بأنه":أيمؤسسةأو
مصنع أو مرفق يتم تدا ول الغذاء فيه بما في ذلك وسائل النقل والمركبات وتستثنى من ذلك حقول
المزارعينومزارعتربيةالحيواناتوالمناحل" .

 1نصت المادة  /1171أ من القانون المدني األردني على  ":الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه أو بواسطة غيره على شيء أو حق
يجوز التعامل فيه".

87

-4قصرالمشرعنطاقالتجريمفيهذاالنصفقطعلىاالغذيةواالشربةالمضرةبصحةالمستهلك،
ونفضللوعدلتهذهالمادة لتشملأفعالاالحراز واالبقاءعلىالعقاقيرالمغشوشةالمذكورةفينص
المادة386منقانونالعقوبات،وذلكلعدةأسبابمنها:اتحادهمافيعلةالتجريم،باإلضافةإلىكون
العقاقير غير الصالحة توصف في األصل للمرضى،بالتالي تكون فرصة تعرض حياتهم وصحتهم
للخطرأكبر،كمايالحظأنهذاالفعلغيرمجرمفيقانونالدواءوالصيدلة1ممايسترعيانتباهالمشرع
لهذاالفراغالتشريعي،وتعديلالمادةلتشملالغذاءوالشرابوالعقاقيرالمضرةبالصحةأوغيرالصالحة
لالستهالك .
يالحظمماسبقأنالمشرعاألردنيحاولتوفيرأقصىدرجاتالحمايةللمستهلك ،فقدأحسن
بتجريمهألفعالالغشالتييكونمحلهاغذاءالمستهلكأودواءهوالتيمنشأنهاتعريضصحةالمستهلك
للخطر،وخصهابأحكامتختلفعنجرائمالغشاألخرى.وهذااألمرأغفلعنه المشرعالعراقي،فقد
خالقانونالعقوباتالعراقيرقم111لسنة1969منالنصعلىتجريمهذهاألفعالبصورةخاصة .




قانون الدواء والصيدلة رقم ( )12لسنة  2013وتعديالته.

1
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المبحث الثالث
تجريم أفعال الغش في المكاييل وجريمة غش العاقد
كثيرا ً ما يلجأ التجار إلى استخدام وسائل غير قانونية في تعامالتهم التجارية وذلك سعيا ً منهم
لإلثراء وزيادة الربح على حساب المستهلك ،الذي يكون أحيانا طرفا ً في تعامالت تجارية قائمة على
عدم توازن قيم التبادل ،نتيجة استخدام التاجر لطرق ووسائل غير قانونية من شأنها جعل عملية وزن
البضائع وتحديد عددها غير صحيح .وفطن المشرع إلى ضرورة تجريم هذه االفعال ،سعيا ً منه للحفاظ
على استقرار السوق وعلى ثقة المستهلكين بالعملية التجارية ،وحرصا ً على مصلحة المستهلكين في
الحصول على سلع ومنتجات حقيقية في مقدارها ،األمر الذي ال يتحقق إال باستخدام أدوات قانونية سليمة
في الوزن والكيل.
وتناول المشرع األردني موضوع تجريم اقتناء واستعمال العيارات والمكاييل غير القانونية ،والغش
في كمية البضاعة ،في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر من قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة
 1960وتعديالته ،تحت عنوان "الغش في المعامالت" .وسنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في
األول جريمة استعمال واقتناء عيارات ومكاييل مغشوشة (المواد  428و 429و ،)432والثاني نتناول
فيه جريمة غش العاقد( المواد  430و  431و.)433
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المطلب األول
جريمة استعمال واقتناء عيارات ومكاييل غير قانونية أو مغشوشة
في ضوء هذا المطلب سنتناول تفصليا ً جرائم الغش في المعامالت التجارية والمتمثلة باستعمال واقتناء
عيارات ومكاييل مخالفة للعيارات المعتمدة قانونا ً (في الفرع األول) ،وجريمة إقتناء عيارات ومكاييل
مغشوشة أو غير مضبوطة (في الفرع الثاني).

الفرع األول
جريمة استعمال واقتناء عيارات ومكاييل غير القانونية

نصت المادة  428من قانون العقوبات األردني على  ":كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه
أو في عربات البيع أو غيرها من األماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل أو غيرها من عدد الوزن
والكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون أو غير موسومة ،يعاقب بالحبس حتى اسبوع
وبالغرامة حتى خمسة دنانير أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 -1أركان جريمة استعمال واقتناء العيارات والمكاييل غير القانونية
من استقراء النص السابق يتضح للباحثة أن هذه الجريمة تتلخص أركانها في الركن المادي،
المتمثل بإتيان المخالف لسلوك مادي قوامه االستعمال أو االقتناء ،ألدوات ذكرها المشرع على سبيل
المثال ،تتحد في كونها تستخدم لتحديد الوزن والكمية والقياس في المنتجات المتداولة ،وقد جرم المشرع
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استعمالها واقتناءها ،حرصا ً على مصالح المستهلك ،بسبب كونها تختلف عن العيارات والمكاييل 1المعينة
في القانون ،أو لكونها غير موسومة ،أي غير مطابقة مع النموذج المصادق عليه من الهيئات المختصة.
واشترط المشرع لـقيام هذه الجريمة أن تكون هذه األدوات متواجدة في أماكن معدة للتجارة
كالمخازن التي تستعمل لتخزين المنتجات لغرض استعمالها في التجارة أو عربات البيع أو المحال وما
شابهها ،أي أن هذه الجريمة ال تقوم في حالة اقتناء الشخص لهذه المكاييل الستخدامه الشخصي ،بعيدا ً
عن المرافق التي يتم فيها التداول.
وتالحظ الباحثة أن المشرع لم يشترط لقيام هذه الجريمة ضرورة إثبات الركن المعنوي في حق
الجاني ،ويرى الفقهاء 2أن هذا الموقف مبرر لكوننا في صدد مخالفة ال جنحة أو جناية ،وخصوصية
الركن المعنوي في المخالفات يقتضي المساواة في العقاب بين المخالفات المقصودة وغير المقصودة،
باإلضافة للعمل بخالف القاعدة العامة في حالة سكوت المشرع عن بيان صورة الركن المعنوي المتطلب
في النمو ذج القانوني للجريمة ،مع االشارة إلى أن هذا اإلفتراض يعد قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس،
وتقبل أيضا ً الدفع بعدم المسؤولية.

 -2العقوبة المترتبة على استعمال واقتناء عيارات ومكاييل غير القانونية
رتب المشرع مسؤولية جزائية على من يقتني أو يستعمل هذه األدوات تتمثل في الحبس التكديري،
وحده األعلى اسبوع والغرامة التكديرية وحدها األعلى خمسة دنانير ،وللقاضي أن يحكم بإحدى
العقوبتين ،باإلضافة لعقوبة تبعية تتمثل في مصادرة المكاييل وعدد الوزن المخالفة للعيارات والمكاييل

 1عرفت المادة ( )2من قانون المواصفات والمقاييس رقم  22لسنة  2000وتعديالته المعيار بأنه  ":أداة قياس أو مادة مرجعية مخصصة
لتعريف وحدة ما تستخدم للمقارنة مع أدوات قياس أخرى" .كما عرفت نفس المادة اداة القياس بأنها  ":الجهاز التقني أو األداة المعدة ألغراض
القياس التي يمكن استخدامها منفردة أو مع أدوات أخرى مكملة".
2
نزال ،دريد وليد( .)2019الفصل في المخالفات الجزائية ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،العراق ،جامعة بغداد ،ص .33
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المعينة في القانون نصت عليها المادة  432من قانون العقوبات األردني التي جاء فيها  ":تصادر وفقا ً
ألحكام المادة ( 1)31العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة أو التي تختلف عن المعايير
والمكاييل المعينة في القانون".
ويالحظ أن العقوبة في هذه الجريمة انضباطية ،ناتجة عن مخالفة المقتني أو المستعمل للقوانين
المنظمة ألدوات القياس المذكورة ،او اهماله الحصول على التراخيص المطلوبة ،2فلم يشترط المشرع
لقيام الجريمة كون هذه االدوات مغشوشة أو متالعب فيها.
إال أن المشرع األردني فطن لعدم كفاية العقوبة التكديرية ،وعاد لتجريم فعل استعمال ادوات القياس
غير القانونية أو غير موسومة وعده جريمة جنحوية في نص خاص ،وذلك في قانون المواصفات
والمقاييس رقم ( )22لعام .32000

 1تنص المادة  31من قانون العقوبات األردني على  ":يصادر من األشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وان لم
يكن ملكا ً لللمتهم أو لم تفض المالحقة إلى حكم".

 2نصت المادة ( )1/5من قانون األوزان والمقاييس والمكايل لسنة  1953الملغى ،على  ":تدمغ جميع األوزان والمقاييس
والمكاييل النظامية التي ستعد لالستعمال بدمغة حكومية يقررها مجلس الوزراء".
 3نصت المادة (/31أ) من قانون المواصفات والمقاييس على  ":دون اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب
بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على خمسة آالف دينار أو بالحبس مدة ال تقل عن أربعة أشهر وال تزيد على ستة أشهر أو بكلتا
العقوبتين على أن يحكم بالحد األعلى للعقوبة في حالة التكرار كل من أقدم على ارتكاب أي من األفعال التالية -2 :استعمال أي أدوات قياس
غير مرموغة أو مختومة من قبل المؤسسة أو غير قانونية".
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الفرع الثاني
جريمة إقتناء عيارات ومكاييل مغشوشة أو غير مضبوطة
نصت المادة  429من قانون العقوبات األردني على تجريم اقتناء المكاييل والعيارات وعدد الوزن
المغشوشة حيث جاء فيها  ":كل من اقتنى في األماكن المذكورة اعاله عيارات أو مكاييل أو عدد وزن
أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة ،يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر أو بغرامة حتى عشرة
دنانير".

 -1أركان جريمة إقتناء عيارات ومكاييل مغشوشة
يتضح للباحثة من استقراء نص المادة أن هذه الجريمة من الجرائم الشكلية أو ما تسمى بجرائم
الخطر ،والتي يتحقق ركنها المادي من مجرد اتيان الشخص للفعل المجرم قانونا ً ،والذي يتمثل هنا بفعل
االقتناء لعدد وزن وكيل مغشوشة أو غير مضبوطة في اعداداتها ،األمر الذي يجعل عملية الوزن أو
الكيل أو القياس غير صحيح .فلم يشترط المشرع لقيام الجريمة أن يؤدي هذا االقتناء إلى تحقق نتيجة
مفادها غش المستهلكين ،فالجريمة تتحقق وان لم يقدم مقتني هذه االدوات على استعمالها ،كما لم يشترط
كون المقتني هو نفسه من توصل بفعله إلى جعلها مغشوشة أو هو نفسه من غير في اعداداتها ،أو أن
يكون هو مالك هذه األدوات ففعل االقتناء يعتبر واقععة مادية .إال أن المشرع قد اشترط كون ادوات
القياس المغشوشة متواجدة في مخازن واماكن معدة للتجارة.
أما بخصوص الركن المعنوي فيالحظ ان المشرع قد افترض علم المقتني بحقيقة كون األدوات
مغشوشة أو غير مضبوطة ،وهو افتراض قابل إلثبات العكس.
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 -2العقوبة المترتبة على اقتناء عيارات ومكاييل مغشوشة
ان جريمة اقتناء عيارات ومكاييل مغشوشة من الجرائم الجنحية التي نص المشرع على عقاب
مرتكبيها بعقوبة أصلية وهي إما بالحبس لمدة ال تتجاوز الثالثة أشهر أو بغرامة ال تتجاوز عشرة دنانير.
باإلضافة للعقوبة التبعية المنصوص عليها في المادة والمتمثلة بمصادرة العيارات والمكاييل وعدد الوزن
المغشوشة أو التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون.

ومن الجدير بالذكر ،أن المشرع لم يأت على تجريم األفعال المتمثلة بصنع المكاييل وعدد الوزن
المغشوشة أو غير القانونية أوتداولها في الفصل الرابع من الباب الحادي عشرمن قانون العقوبات
المتعلق بالغش في المعامالت ،إال أنه جرم صنع هذه األدوات وبيعها في نصين من قانون المواصفات
والمقاييس رقم ( )22لسنة  2000وتعديالته ،فقد جاء في نص المادة (/31أ)  ":دون اإلخالل بأي عقوبة
أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة ال تقل من خمسمائة دينار وال تزيد على خمسة
آالف دينار أو بالحبس مدة ال تقل عن أربعة أشهر وال تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين على أن
يحكم بالحد األعلى للعقوبة في حالة التكرار كل من أقدم على أي من األفعال التالية:
 -1صنع أي أدوات قياس غير قانونية أو بيعها أو التالعب بأدوات القياس القانونية".
أما محل التجريم الثاني فهو نص المادة (/34أ) من ذات القانوني ،والتي جاء فيها  ":دون االخالل بأي
عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على عشرة
آالف دينار أو بالحبس مدة ال تقل عن أربعة أشهر وال تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين على أن
يحكم بالحد األعلى للعقوبة في حالة التكرار ،كل من أقدم على ارتكاب أي من األفعال التالية:
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 -1صنع أداة قياس أو قام ببيعها أو استعملها بصورة مخالفة للقواعد الفنية أو التعليمات الصادرة عن
المؤسسة.
 -2تالعب أداة القياس أو أساء استخدامها بطريقة تؤدي إلى تغيير قراءتها أو استخدم أدوات قياس غير
مسموح بها.
 -12إزالة أي عالمة أو ختم عن أدوات القياس أو فك الحماية عنها".
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المطلب الثاني
جريمة غش العاقد
علىضوءهذاالمطلبنتعرضبالتفصيللجرائمالغشالتجاريالتينصعليهاالمشرعاألردني
فيقانونالعقوبات،واشترطالمشرعلقيامهاأنيقعالغشفيمعرضاتمامعقدبينالمهنيوالمستهلك،
سواءحدثالغشفيأثناءإنشاءالعقدأوفيأثناءتنفيذه،وهوماسنوضحهفياألفرعالتالية :

الفرع األول
جريمة غش العاقد باستعمال عيارات ومكاييل مغشوشة 
تنصالمادةال430منقانونالعقوباتاالردنيعلى:كلمنأقدمباستعمالعياراتأومكاييل
أوعددوزنأوكيلمغشوشةأوغيرمضبوطة  -وهوعالمبها -علىغشالعاقدفيكميةالشيء
المسلم،يعاقببالحبسمنثالثةأشهرإلىسنتينوبالغرامةمنعشرةدنانيرإلىخمسيندينا اًر" .
 -1أركان جريمة غش العاقد باستعمال عدد وزن مغشوشة
بالتدقيقفينصالمادةالسابقةيتضحأنالمشرعاألردنياشترطلقيامهذهالجريمةتوافرالركن
الماديالمتمثلبعناصرهالتالية :

أوالً:السلوكالجرميوهياالفعالااليجابيةالتييقدمالجانيعلىارتكابهالغرضغشالعاقدعلىأن
تكونالوسيلةالمستعملةمنقبلالجانيهياحدىالوسائلالتيحددهاالمشرعفيالنصعلىسبيل
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الحصر،وهيعياراتومكاييلأوعددوزنأوكيلمغشوشةأوغيرمضبوطة،فلوانالفاعلقدسلم
العاقدكميةغيرالتياتفقعليهاباستعمالوسائلاحتياليةأخرى،مندوناللجوءلعددوزنوكيلغير
قانونية،التقومجريمةغشالعاقدالمنصوصعليهافيهذهالمادة .
ثانياً:النتيجةالجرميةالمتمثلةبوقوعالعاقدضحيةللغشوتسلمهكميةغيرالمتفقعليهافيالعقد .
ن،1اي
ثالثا:عالقةالسببيةوالتيتعنينسبةالنتيجةالجرميةالمتحققةلفعلمعينصادرمنفاعلمعي 
انيكونهناكصلة بينافعالالجاني والنتيجةالمتمثلةبوقوعالعاقدضحيةللغش،فيشترطانيكون
تسلمه لكمية أقل أو أكثر من المتفق عليه فيالعقد ،هو نتيجة لسلوك الجاني واستعماله عدد وزن
مغشوشة .
 وتشيرالباحثةإلىأنالشروعمتصورفيهذهالجريمة،فيأيمرحلةيتعدىفيهاالفعلمرحلة
التحضير،ويكونذلكمنلحظةحضورالعاقدومحاولةايقاعهبالغشإلىلحظةالتسليمففيحالةتنبه
العاقدلسلوكالجانيوالستخدامهعددوزنمغشوشةوبالتاليرفضتسلمالشيءالمتفقعليه،النكون
هناأمامجريمةكاملة،وانماشروعفيها،وقدعاقبالمشرعاألردنيعلىالشروعفيهذهالجريمةبنص
تكابالجرائم

المادة  437منقانونالعقوباتاألردني والتيجاءفيها":يتناولالعقاب،الشروعفيار
المنصوصعليهافيالمادة()430ومايليهامنالموادالواردةفيالفصلالرابع" .
أمافيمايخصالركنالمعنوي،فأنهذهالجريمةمنالجرائمالقصديةالتيتتطلبلقيامهاتوافر
القصدالجنائيالعامبعنصريهالعلم واالرادة،فيجبأنيكونالجانيعلىعلمبانهذهالمكاييلوعدد

1

عبيد ،رؤوف( .)2015السببية الجنائية بين الفقه والقضاء ،اإلسكندرية ،مكتبة الوفاء القانونية ،ص .3
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الوزنمغشوشةأوغيرمضبوطةوعلمهبعدمرضاءالمتعاقداآلخرعلىذلك،وانتنصرفارادةالجاني
إلىارتكابالفعلالجرميوتحقيقالنتيج ة .1
وكماهوواضحفيالنص،انهذهالجريمةتفترضوجودعقدبينالطرفين،ويترتبعلىذلكأنه
انلميوجدعقد،فلننكونبصددجريمةغشالمتعاقدباستعمالعددوزنمغشوشة،ولميبينالمشرع
نوعالعقدولميقصرالتجريمعلىالغشالمصاحبلعقودالبيع ،وانماشملعقودالتوريد والتنصي ع2
وغيرها،فاللفظجاءمطلقاً .
وتأسيساًعلىذلكترىالباحثةأنالقضاءاألردنيقدجانبالصوابعندماأخرجمننطاقتطبيق
المادة،حاالتالغشالمصاحبةلعقودالمقاول ة3بينالمهنيوالمستهلك،ومثالذلكالحكمرقم133لسنة
،2020صلحجزاءغربعمان ،والذيجاءفيه":انالمحكمةقدثبتلهاأنأساساالتفاقبين
المشتكيوالمشتكىعليهعقدالمقاولةوليسعقدالبيعاألمرالذييهدمأركانهذاالجرمفتكونالجريمة
غيرمتحققةبمواجهةالمشتكىعليهاألمرالذييستوجباعالنعدممسؤوليتهعنهذاالجرم" .4
ومنالتطبيقاتالقضائيةبخصوصهذهالجريمةالحكم رقم  1574لسنة  2021الصادرمنمحكمة
صلحجزاءالرصيفة والقاضيباآلتي":تجدالمحكمةانأفعالالمشتكىعليهأضرفالمتمثلةبقيامه
ضبوطوهوعالمبهللقيامبغشالمشتكيفيوزنوكميةالدجاجالمباعله،وقيامه
باستعمالميزانغيرم 
ببيعالمشتكيكميةأقلمماهوواضحلهحسبالميزانوالنتيجةأخذثمنأكثرمنالثمنالواجبأخذخ
 1الحكم رقم  148لسنة  ،2011محكمة صلح جزاء مأدبا ،موقع قسطاس.
 2أشارت المادة  490من المذكرة اإليضاحية للقانون المدني األردني ( )2/582إلى أنه قد جرى العرف بين الناس إلى اصطالح عقد المقاولة
عوضا ً عن عقد اإلستصناع.
 3عرفت المادة  780من القانون المدني األردني عقد المقاولة بأنه  ":عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئا ً أو يؤدي عمالً يتعهد به
الطرف اآلخر".
 4الحكم رقم  133لسنة  ،2020صلح جزاء غرب عمان ،موقع قسطاس.

98

صر
لقاءكميةالبضاعةالمباعة،واستعمالهذهالمكاييلرغمعلمهبذلك،اانمايشكلكافةأركانوعنا 
جرمالغشفيالمكاييلواالوزانالمسندلهويتعينادانتهوانزالالعقوبةالمناسبةبحقه" .1

 -2عقوبة جريمة غش العاقد باستعمال عدد وزن مغشوشة
انبتحققجميعاركانجريمةغشالعاقدباستعمالعددوزنمغشوشةأوغيرمضبوطة ،يرتب
نتيجةمفادهامعاقبةالجانيبعقوبةأصلية منصوصعليهافيالمادة  ،430وهيالحبسمنثالثة
أشهرإلىسنتينوالغرامةمنعشرةدنانيرإلىخمسيندينار.كمانصتالمادة432علىعقوبةتبعية
تتمثلفيمصادرةالعيارات والمكاييلوعددالوزنالمغشوشةأوالتيتختلفعنالعيارات والمكاييل
المعينةفيالقانون .








1

الحكم رقم  1574لسنة  2021صلح جزاء الرصيفة ،موقع قسطاس.
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الفرع الثاني
جريمة غش العاقد في كمية وماهية الشيء المسلم
تنصالمادة431منقانونالعقوباتاألردنيعلىتجريم":كلمنغشآخرسواءفيكمية
الشيءأوماهيتهاذاكانتهذهالماهيةهيالسببالدافعللصفقة ،يعاقبمنثالثةأشهرإلىسنة
وبالغرامةمنعشرةدنانيرإلىخمسيندينارأوبإحدىهاتينالعقوبتين" .
بدايةتشيرالباحثةإلىأنالمشرعلميستخدمكلمةعقدأوعاقدفيسياقالنصالسابق،إالانه
يستدلعلىهذهالمعانيمنإستخدامهلعبارة"الصفقة" والتي تعنيفياللغة العقد ،وهيمأخوذة من
صفقبمعنى ضرباليدعلىاليدفيالبيع،وذلكعندوجوبالبيع وهيعالمةإجراءه وإتمام ه.1أما
المقصودباآلخر فهوالعاقدأو المستهلك فينطاقبحثنا ،أوالطرفالذييقعضحيةالغش.كماأن
المشرعلميحددطبيعةالعقدولميحصرهبعقدالبيعإالأنهاشترطكونمحلالعقدمناألشياءأي
ت.2
منتجاتوسلعوأموالمنقولةبالتاليتخرجمننطاقالنصاألموالغيرالمنقولةكاأل ارضيوالعقا ار 
أمابخصوصأركانهذهالجريمة،فهيتتلخصباآلتي :




1
2

آبادي ،الفيروز( .)2005القاموس المحيط ،ط ،8بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ص .901
الحكم رقم  7983لسنة  ،2015صلح جزاء شرق عمان ،موقع قسطاس.
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 -1الركن المادي للجريمة 
يتطلبالركنالماديلجرمغشالعاقدتوافرثالثعناصروهي :
أوالً:السلوكالجرميالمتمثلباالفعالالتييأتيهاالجاني والتيمنشأنهاايقاعالعاقدضحيةللغش،
ونالحظأنالمشرعوعلىعكسالمادة،330لميشترطوسيلةمعينةيستعملهاالجانيفيتحقيقغشه،
فيقعالغشبأيطريقةكانتسواءباستعمالهالقولأوالفعل .
ثانياً:النتيجةالجرميةالتيتتمثلبوقوعالعاقدضحيةللغشوتسلمهشيءمختلفعنالمتفقعليه،في
كميتهإمازيادةأونقصان،أومختلففيماهيت هأيطبيعتهوخصائص هالتيتكوندافعاًلإلقبالعليه .
ثالثاً:عالقةالسببيةبينالفعل والنتيجةالمتحققة،أيأنالنتيجةالمتمثلةبوقوعالعاقدضحيةللغش
وتسلمهغيرمااتفقعليهلميكنليتحققلوالسلوكالجاني .
عمتصورفيهذهالجريمة،ويكونذلكبتواجدالعاقدوشروعالجانيفيخداعهوغشهفيكمية

والشرو
وماهيةالشيءالمسلمإالأنالمتعاقدأوالمستهلكيتنبهإلىاستخدامالجانيلوسائلاحتياليةبهدفغشه
ونتيجةلذلكيرفضتسلمالشيءمحلالعقد.وقدنصالمشرعاألردنيعلىمعاقبةالشروعفيجنحة
غشالعاقدفيكميةوماهيةالشيءالمسلمفيالمادة437منقانونالعقوباتاألردني،والتيجاءفيها
":يتناولالعقاب،الشروعفيارتكابالجرائمالمنصوصعليهافيالمادة()430ومايليهامنالمواد
الواردةفيالفصلالرابع .
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 -2الركن المعنوي للجريمة
يعدجرمغشالمتعاقدمنالجرائمالقصديةالتييتطلبلقيامهاقصدجرميعام،يتمثلفيعلم
الجانيأنمايقومبهمنأفعالمنشأنهإيقاعالمتعاقدبالغش،وعلمهبعدمرضاه،ولو علمبحقيقة
الشيء الذيسيتسلمه لماأتمالصفقةأوالعقد.باالضافةإلىأنالقصدالعاميتطلبأنتتجهإرادة
الجانيإلىإتيانالسلوكوتحقيقالنتيجةالجرمية .

 -3عقوبة جريمة غش العاقد في كمية وماهية الشيء المسلم
 عنداستيفاءجميعاركانجريمةغشالعاقد،باتيانالجانيألفعالاحتياليةتوقعالعاقدضحية
للغشوتسلمهشيءيختلفعمااتفقعليهفيالكميةأوالماهية،يعاقبالجانيبعقوبتينأحداهماأصلية
وهيالمنصوصعليهافيالمادة431وهيالحبسمنثالثةأشهرإلىسنةوالغرامةمنعشرةدنانير
إلىخمسيندينار،وللقاضيأنيحكمبأحداهما.كمانصتالمادة  432علىعقوبةتبعيةتتمثلفي
مصادرةالعيارات والمكاييلوعددالوزنالمغشوشةأوالتيتختلفعنالعيارات والمكاييلالمعينةفي
القانون .
 

102

ومنالتطبيقاتالقضائيةعلىهذهالجريمة،القرار رقم  2345لسنة  2009والذيجاءفيه" :تجد
المحكمةقيامالمشتكىعليهببيعدجاجبوزن9كيلووقيامهبعدذبحهابتبديلالدجاجليصبحوزنها6
كيلويشكلفيحقيقتهكافةاركانوعناصرجرممخالفةاحكامالمادة431منقانونالعقوبات" .1

الفرع الثالث
جريمة غش العاقد في المبيع
ت ،التيجاءفيها":
ص المادة  433منقانونالعقوبا 
تناولالمشرعاألردنيهذهالجريمةفين 
كلمنغشالعاقدعنمعرفةسواءفيطبيعةالبضاعةأوصفاتهاالجوهريةأوتركيبهاأوالكميةالتي
تحتويهامنالعناصرالمفيدةأوفينوعهاأومصدرهاعندمايكونتعيينالنوعوالمصدرمعتب اًربموجب
االتفاقأوالعاداتالسببالرئيسيللبيعيعاقببالحبسمنشهرإلىسنةوبالغرامةمنخمسةدنانير
إلىخمسيندينا اًرأوبأحدىهاتينالعقوبتين".
وقبلالشروعفيتحليلأركانجريمةغشالعاقدفيالمبيع تشير الباحث ة إلى أنهذهالجريمةقد
صاحبهالغطكبيرفيتعيينالسلوكالذييتحققبهفعلالغش ،ويرجعسببذلكإلىندرةالتفاسي ر
الفقهية التيتناولت هذهالجريمة ،األمرالذيأدى بالقضاء إلىتولي مهمة التفسير ومحاولة اجالء
الغموضالذييعتريها.

1

قرار رقم  2345لسنة  ،2009محكمة صلح جزاء عين الباشا ،موقع قسطاس.
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ويستلزم لقيامهذهالجريمةوجودركنينأساسيينهماالركنالمادي والركنالمعنوي،وهوما
سنعرضهتفصيالً :

 -1الركن المادي لجريمة غش العاقد في المبيع:
منخاللاستقراءالباحثةلنصالمادة433منقانونالعقوباتتجدانالمشرعقداستلزملقيامهذه
الجريمةأنيصدرفعلماديمنالجانيموجهللمتعاقد،ولميحددالمشرعصفةالجاني،فقديكونالبائع
أوطرفآخرخارجإطارالتعاقد.كمالميحددالمشرعالوسيلةالتيتستخدمفيالغش،فتقومالجريمة
ى الكذب والخداع والتحايل وتكون موجهةللمشتري بقصدادخالاللبسفينفسه
بأيوسيلةتنطويعل 
وإيهامهبخصوصحقيقةالبضاعةمحلالتعاقد،وحملهعلىإتمامالعقد .
وترىالباحثةأنالمشرعلميشترطفينصالمادةأنيغيرالبائعبنفسهمنحقيقةالبضاعة،أوأن
يقعالغشبطريقالتزييفالذييستهدفالبضاعةنفسهافيماهيتهاوخصائصهاالجوهريةوتركيبها
ومحتواها وذلكعكسماذهباليهالقضاءفيتعيينالسلوكالذيتتحققبهالجريم ة .1فيكفي لقيام
جريمةغشالعاقدفيالمبيعمجردالخداعالقائمعلىاألكاذيبأوبعضالخدعالبسيطةالتيمنشأنها
إظهارالبضاعةموضوعالعقدعلىنحومخالفلحقيقتها .
كمايشترطإلكتمالعناصرالركنالماديلهذهالجريمة،أنيترتبعلىسلوكالجانينتيجةمفادها
وقوعالمستهلكأوالعاقدضحيةلغشوخداعالبائع وإتمامهلعقدشراءبضاعةتختلففيحقيقتهاعن
يمةتقومبمجرد

البضاعةالمتفقعليهابأحدىالصورالمنصوصعليهافيالمادة.433إذأنهذهالجر

1

الحكم رقم  713لسنة  ، 2021محكمة بداية جزاء عمان بصفتها االستئنافية /استئناف جنوب عمان ،موقع قسطاس.
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اتمامالعقدوتعبيرالمستهلكعنقبوله،وانلميتمالتسليمألسبابتعودللبائعأولتنبهالمستهلكأو
المشتريللحقيقةالبضاعةالتيأتفقعليها،وهذامايميزهذهالجريمةعنسابقتيهافينصالمادة
 430و،431بالتاليتجدالباحثةأنالقضاءقدجانبالصوابعندمااعتبرانالنتيجةفيهذهالجريمة
هيالضررالحالأوالمحتملبالمجنيعليهمنجراءقيامالجانيبتسليمبضاعةتختلفعماهومتفق
علي ه .1
باإلضافةلماسبقيشترطلتحققالركنالماديلهذهالجريمة،قيام عالقةالسببيةبينالسلوك
الجرمي والنتيجةالمتحققة،بمعنىأن هذهالنتيجةلمتكنلتتحققلوالمابدرمنالجانيمنأكاذيب
تهدفإليهامالمشترييمايخالفحقيقةالبضاعةمحلالعقد .
واليكفيالسلوكوحدهلنهوضالركنالماديلهذهالجريمة،بلالبدأنيكونفيمعرضاتمام
عقد،كونالهدفاالساسيمن تجريمالخداع وغشالمتعاقدهو حمايةالعقود والمتعاقدين ،وقدحصر
المشرعاالردنينطاقتجريمالمادة  433منقانونالعقوباتفيعقودالبي ع 2دونغيرهمنالعقود.
والحمايةالجزائيةهنامقررةلرضاءالمستهلكاثناءمرحلةالتفاوضعلىالعقد،فسلوكالجانيفيهذه
يجبأنيقعأثناءانشاءالعقدالعندتنفيذه .

1
2

الحكم رقم  4137لسنة  ،2021محكمة بداية أربد بصفتها االستئنافية ،موقع قسطاس.
جاء في المادة  465من القانون المدني األردني رقم ( )43لسنة  1976أنه يقصد بالبيع  ":تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض".
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وتأسيساًعلىذلكترىالباحثةعدمصحةماذهباليهالقضاءمناعتبارأنالمشرعقداشترط
انيكونهناكاتفاقمسبقعلىطبيعةأوصفاتاوتركيباوكميةالبضاعةثميقومالعاقدبالغش
إلنشاءالعقدوهيمرحلةتنفيذه .
بهاعندالتسليم1وذلكلكونالتسليميمثلمرحلةالحقة 
كمااشترط المشرع أنيكونمحلالعقدمنالبضائع 2وأنينصبالخداععلىأمورمرتبطةبها
ث :3
منحي 
-1طبيعةالبضاعة:والمقصودبهاخصائصهاوسماتهااألساسية .
 صفاتالبضاعة:أيالحالةالتيتكونعليهاالبضاعة،كلونالبضاعة والذييعدمنصفاتها،2
ويشترطالمشرعفيالعقابعليهاأنيكونالغش فيصفةجوهرية ،والصفةالجوهريةهيالتيتقوم
عليهاالقيمةالحقيقيةللبضاعةمنوجهةنظرالمتعاقد،وهيمنالمسائلاالعتباريةالتيتختلفباختالف
األشخاصوالعقودواألغراضالتيدفعتللتعاقد .4
-3تركيبالبضاعة:ويقصدبتركيبالبضاعةأيالعناصرالتيتتألفمنها .
-4الكميةالتيتحتويهامنالعناصرالمفيدة .

 1الحكم رقم  475لسنة  ،2021محكمة بداية مأدبا بصفتها االستئنافية ،موقع قسطاس.
 2عرف قانون عالمات البضائع األردني وتعديالته رقم  19لسنة  1953البضائع في نص المادة ( ،)2على أنها  ":كل شيء يجري التعامل به
في التجارة أو الصناعة".
 3الحكم رقم  14113لسنة  ،2019محكمة صلح جزاء عمان ،موقع قسطاس.
 4خلف ،أحمد محمد محمود( .)2008الحماية الجزائية للمستهلك في القوانين الخاصة ،مرجع سابق ،ص .201
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-5نوع البضاعة:ويقصد بالنوع الطراز ،وهو تصنيف لألشياء يندرج تحت باب تصنيفهابالجنس
ويشترطالمشرعللعقابفيهذهالجريمة،أنيكونتعيينالنوعمعتب اًربموجباالتفاقأوالعاداتالسبب
الرئيسيللبيع .
 -6مصدرالبضاعة:ويقصدبالمصدراألصلأوالمنشأويشترطالمشرعللعقابعلىغشالمشتري
فيمصدرالبضاعة،كونتعيينالمصدرمعتب اًربموجباالتفاقأوالعاداتالسببالرئيسيللبيع،ويعد
مصدرالبضاعةأوأصلهاذاأهميةبالغةللعاقداذيمثلحاف اًزقوياًالقتناعهبالبضاعةاواقبالهعلى
شراءهاوذلكلكونالمصدرفيأغلباألحيانيعدمؤش اًرعلىمدىجودةالبضاعة .
وتشيرالباحثةإلىأنهووفقاًلمبدأالتفسيرالضيقلموادقانونالعقوبات،نجدأنالمشرعاألردني
باستعمالهلمصطلح"شيء"و"بضاعة"،يكونبذلكقدأخرجالعقودالتيمحلهاتقديمخدمةللمستهلك
مننطاقجرائمغشالعاقد،وهذااألمرمنتقد،ألنمجالالغشالتجارييشملها،بالتالييستلزمتدخل
المشرعالجزائيلحمايةالمستهلكفيالعقودالتييكونمحلهاتقديمخدمةله .
أمابخصوصالشروعفأنهمتصورفيهذهالجريمة،ولتحققهيجبأنيتعدىالفعلمرحلةالتحضير
للجريمة،ويكونذلكبوجودمتعاقدوحصولالتمهيدمنقبلالبائعإليقاعهبالغشوإتمامالعقد،إالأن
النتيجة المتمثلةبإتمام العقدقد تتخلف ألسباب خارجة عن إرادة البائع كأنيكتشف المشتري حقيقة
البضاعةبنفسهأوعنطريقغيرهممايمنعهمنشراءها.وقدعاقبالمشرعاألردنيعلىالشروعفي
جنحةغشالعاقدفيالمبيع،فينصالمادة437والتيجاءفيها":يتناولالعقاب،الشروعفيارتكاب
الجرائمالمنصوصعليهافيالمادة()430ومايليهامنالموادالواردةفيالفصلالرابع".
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 -2الركن المعنوي لجريمة الغش في المبيع
 تعدجريمةالغشفيالمبيعمنالجرائمالقصديةالتيتطلبالمشرعلنهوضهاتحققالقصدالعام
بعنصريهالعلمواإلرادة،أييستلزمللتجريمأنيكونالفاعلعالماًأنمايبدرمنهمنأفعالمنشأنها
غشالمشتريوخداعهبخصوصالبضاعة المتعاقدعليها ،وأنيكونعالماًبأن حقيقة البضاعةمحل
التعاقدتختلفعنالمتفقعليه،وأنتتجهإرادتهإلتيانالفعلوتحقيقالنتيجةالمتمثلةبإتمامعقدالبيع .

 -3عقوبة جريمة غش العاقد في المبيع
عنداستيفاءجريمةالغشفيالمبيع لجميعأركانها،يعاقبالجانيوفقالمادة  433منقانون
العقوباتاألردني،بالحبسمنشهرإلىسنةوبالغرامةمنخمسة دنانيرإلىخمسيندينا اًروللقاضي
أنيحكمبأحدىهاتينالعقوبتين .
وتشيرالباحثةإلىأنالمشرعاألردنيلميكتفبنصالمادة433منقانونالعقوباتلتجريمغش
ى غشالعاقدفيثمنالمبيعالمسعرمنقبل
العاقد فيالمبيع ،فقد رتبالمشرععقوبةتكديريةعل 
السلطات،وذلكفينصالمادة  469منقانونالعقوبات والتيجاءفيها":منأقدمعلىبيعأية
بضاعةأوأيةمادةأخرى،أوطلبأج اًربمايزيدعنالتسعيرةالمقررةمنقبلالسلطةالمختصة،يعاقب
بالحبسحتىاسبوعأوبغرامةحتىخمسةدنانير،هذااذالميكنقدفرضالقانونعليهعقوبةأشد" .
 ويالحظمنالنصالسابقأنالمخالفةالمنصوصعليهاتتحققبصورتين،وهمافعلالبيعلبضاعة
يدعنالسعرالمحددمنقبلالسلطاتالمختصة.أوبعرضهذهالمادةأوالبضاعة

أومادةبسعريز
للبيعبسعريفوقالسعرالمحدد،تمهيداًلبيعها،حتىلولميتحققالبيع .
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أماالمشرعالعراقيفقدنصعلىهذهالجريمةفيالمادة467منقانونالعقوباتالعراقي،وهو
النصالوحيدمننوعهفيقانونالعقوباتالمختصبحمايةالمستهلك،فقدجاءفيه":يعاقببالحبس
مدةالتزيدعلىسنتينوبغرامةالتزيدعلىمائتيدينارأوباحدىهاتينالعقوبتينمنغشمتعاقداً
معهفي :حقيقةالبضاعةأو طبيعتهاأوالصفاتالجوهريةأوالعناصرالداخلةفي تركيبهاأونوع
البضاعةأومصدرهافياألحوالالتييعتبرفيهاذلكسبباًأساسياًفيالتعاقدأوكانالغشفيعدد
البضاعةأومقدارهاأومقياسهاأوكيلهاأووزنهاأوطاقتهاأوكانفيذاتيةالبضاعةاذاكانماسلم
منهاغيرماتمالتعاقدعليه" .
 وتشيرالباحثةإلىانهذاالنصمشابهبشكلكبيرلنصالمادة433منقان ونالعقوباتاألردني
صرهعلىعقدالبيع،كمايالحظ التداخل
إالأنالمشرعالعراقي توسعوشملجميعأنواعالعقودولميق 
فيهذاالنصبينجريمتيغشالعاقدوجريمةالغشفيالبضاعةاألمرالذيقديصعبعلىالقضاء
عفيالجريمة،كونالجريمةتتحققبأكثر

مهمتهخصوصاًفيتحديداألعمالالتحضيريةوحدودالشرو
منسلوك،فهيتتحققبأفعالالغشالتيتنطويعلىخداعالعاقددونالمساسبطبيعةالبضاعةأو
كميتهاوالتيتكوننتيجتهاوقوعالعاقدضحيةالغشواتمامهالعقد.كماوتتحققبأفعالالغشالتيتمس
البضاعةوتطالذاتيتهاومقدارهاوكيلهاووزنها ،والتيتكوننتيجتهاتسلمالعاقدبضاعةتختلفعن
المتفقعليهافيالعقد.وبذلكتأملالباحثةمنالمشرعالعراقيأنيفصلبيننوعيالغشجاعالًمن
كلنوعجريمةمستقلةقائمةبذاتها .
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الفصل الرابع
الحماية الجزائية للمستهلك في قانون حماية المستهلك األردني
ساهمالتطورالصناعي والتكنولوجيفيالسنينالسابقةباإلضافةلتبنيالدوللنظاماالقتصاد
الحر،باغراقالسوقبمنتجاتصناعيةبالغةالتعقيدلميعتدهاالمستهلكوالتيأدتبدورهاإلىتصعيد
دائرةالصراعبينطبقةالمنتجينوطبقةالمستهلكين فقد تنامتمشاكلهمبسبب زيادةالفجوةالمعرفية
ى
بينهم،باإلضافةلتطوراساليبووسائلالغش التييلجأإليهاالمنتجين،األمرالذيخلقالحاجةإل 
توفيرحمايةفاعلةلهم  وتشريعقوانينخاصةت عنىبتنظيممصالحهذهالطبقة .إالأنالحمايةلطبقة
المستهلكينجاءتمتأخرةفياألردن والعراق،فلميقر المشرعاألردنيمشروعقانونحمايةالمستهلك
إالفيعام،2017أمافيالعراقفالحمايةالتشريعيةللمستهلكعبارةعنحبرعلىورق،فبالرغممن
صدورقانونحمايةالمستهلكالعراقي رقم()1فيعام،2010إالأنالقانونالذيمرعلىصدوره
عقدمنالزمانلميفعلحتىاللحظة،فلميتمتشكيلمجلسحمايةالمستهلكوالذينصالقانونعلى
تشكيلهواناطبهمهمةحمايةالمستهلكوتمثيلهأمامالقضاء،كماأنالقانونلميعدلمنذصدورهعلى
الرغممناالنتقاداتالتيطالتهمنقبلفقهاءالقانونوالتيسنتطرقاليهافيمعرضحديثناعنتجريمه
لالنتهاكاتالتيتمسالمستهلك .
وسنتناولفيالمبحثاألولالجرائمالتيتمسالمستهلكوالمنصوصعليهافيقانونيحمايةالمستهلك
األردنيوالعراقيعلىالنحوالتالي :
المطلباألول:جريمةاإلخاللبحقوقالمستهلك .
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المطلبالثاني:جريمةاإلخاللبااللتزاماتالتعاقدية .
ث:جريمةاالعالنالتجاريالمضلل .
المطلبالثال 
أماالمبحثالثانيمنهذاالفصلفسنعرضفيهالجزاءاتالمترتبةعلىمخالفةأحكامقانونحماية
المستهلك .


المبحث األول
الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك
فيضوءهذاالمبحثسنتعرفعلىأهمالمخالفاتالتيجرمهاالمشرعاألردنيفيقانونحماية
المستهلكاألردنيإلىجانبتطرقناللمخالفاتالمشابهةالمجرمةمنقبلنظيرهالعراقيفيقانونحماية
المستهلكالعراقي ،والجرائمالتيسنتناولهافيالمطالبالتاليةهيجريمةاالخاللبحقوقالمستهلك
وجريمةاإلخاللبااللتزاماتالتعاقديةوجريمةاالعالنالتجاريالمضلل .





111

المطلب األول
جريمة اإلخالل بحقوق المستهلك 
ترتبطفكرةحمايةالمستهلكبضمانحقوقهالتينصعليهاالقانون،وتعودبداياتاالهتمام
العالميبهذهالحقوق-كماذكرناسابقاً-إلىالعام،1962وكانذلكبإعالنالرئيساألمريكيجون
كينديفيإجتماعالكونغرسعنأربعةحقوقأساسيةللمستهلك،ثمأضيفإليهاأربعةحقوقفيمابعد
ليصبحمجموعهاثمانيةحقوق.
وقدجرمالمشرعاألردنيفيالمادة(/3ب)منقانونحمايةالمستهلكاألردنيايفعلأوامتناع
ينطويعلىاخاللبحقمنالحقوقالثابتةللمستهلك،وجاءفينصها":يحظرعلىالمزودالقيامبأي
فعلأوامتناعيؤديإلىاإلخاللبأيحقمنحقوقالمستهلك" .
وسنتناول في الفروع التالية عناصر هذه الجريمة المتمثلة بمحلها وهي حقوق المستهلك التي
ضمنهاالقانون،باإلضافةلركنيهاالماديوالمعنوي .

 الفرع األول :محل الجريمة
يتضحلنامنالصياغةالتشريعيةأنمحلالحمايةفيهذهالجريمةهيحقوقالمستهلك،وتعرف
حقوقالمستهلكبأنها":مجموعةالقواعدالواجبةللمستهلكالتيتحميمصالحهاالقتصادية،وتنظم
تعاقدهمعالطرفاآلخر".1والحقوقاألساسيةالتياعتمدتهاالدولالعربيةفيتشريعاتهاالقانونيةالخاصة
 1العلي ،صالح حميد( .)2020حقوق المستهلك في الفقه االسالمي والقانون :دراسة مقارنة ،مجلة جامعة الشارقة
للعلوم الشرعية والدراسات االسالمية ،المجلد  ،17العدد  ،2ص 753
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بحمايةالمستهلكهينفسهاالحقوقالثماني ة1التيإعتمدتهااألممالمتحدةفيقرارهارقم39/248المؤرخ
في16أبريلعام،1985وهيتتلخصبالحقوقالتالية :

أوالً -:الحق في األمان
 يعتبرالحقفياألمانأوكمايطلقعليهالحقفيضمانالسالمةمنالحقوقالشخصية
للمستهلكوالتيتضمنصحته وسالمتةالبدنيةوالذهنية،ويعتبرحقالمستهلكفيالحفاظعلىصحته
أهمالحقوقالتييسعىالقانونلصيانتها،سواءضمننطاقالمستهلكينأولإلنسانبشكلأعم،فالحق
ى .2
فيالصحةوسالمةالجسدهوحقدستوريمكفولللجميعبنصالقانوناألسم 
ويعرفالفقهالحقفيضمانالسالمةبأنه ":ممارسةالملتزم(المهني)سيطرةفعليةعلىكل
العناصرالتييمكنأنتسببضر اًرللدائنالمستفيدمنالسلعةأوالخدمة.ويتمثلذلكفيالحالةالتي
يكونفيهاالتكاملالجسديوالصحيللمستهلكمحفوظاًمنأيأذىيسببهتنفيذااللتزاماتالعقديةفي
االلتزامالمبرمبينهوبينالمهني" .3
تبعاًلذلكفأنللمستهلكالحقفيأنيضمنلهالقانونالحمايةمنالسلعوالخدماتالتيتسوق
منقبلالمهنيين والتجار ،والتيتنطويعلىمخاطرتمسصحةالمستهلكالبدنيةأوالذهنية،فالبد

 1أضيف لها حق تاسع أعلن عنه في مركز البحوث والتدريب لحماية حقوق المستهلك وهو حق المستهلك في مقاطعة
أي منتج أو جهة ال تلبي حاجاته المشروعة أو ال تحترم حقوقه األساسية /.ينظر :البرواري والبرزنجي (.)2004
استراتيجيات التسويق المفاهيم /األسس /الوظائف ،ط ،1عمان ،دار وائل ،ص .128
 2نشير إلى أن الدستور األردني من الدساتير القليلة في العالم التي تخلو من النص على الحق في الصحة والرعاية الصحية .أما الدستور
العراقي النافذ لعام  2005فقد نص على الحق في الصحة والرعاية الصحية في المادة (  /31أوالً) منه والتي جاء فيها  ":لكل عراقي الحق
في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعالج بانشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية".
 3مواقي ،بناني أحمد(" .)2014االلتزام بضمان السالمة (المفهوم ،المضمون ،أساس المسؤولية)" ،مجلة المفكر ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،جامعة محمد خضير بسكرة ،العدد  ،10يناير ،ص .415
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للدولةأنتبذلجهودهاعلىصعيدالتشريعأوالرقابةلضمانحصولالمستهلكعلىالسلعوالخدمات
التيتلبيمتطلباتاألمان،والبعيدةكلالبعدعنالغشوالتقليد .
ولضمانهذاالحقتسعيالدولةللحدمنالغش عنطريقتوفيرالسلع والخدماتبمواصفات
امالشركاتالمنتجةأوالمستوردةبالتقيد بمواصفات

ب،1وذلكعنطريقإلز
معينةومستوىجودةمناس 
معينةلضمانجودةمنتجاتهابمايتناسبمعمتطلباتاألمانوالسالمةالعامة .
كمايتضمنهذاالحقحمايةالمستهلكمنأخطارتسويقالسلعالخطرةعلىحياتهوسالمته
مثلالسلعمنتهيةالصالحيةوالسلعالملوثة،وذلكمنخاللالزامالمنتجينبالكشفعنأماكنتحضير
وتصنيعالموادالغذائيةومراقبةعملياتنقلهاوتوزيعها،وحظربيعالسلعمنتهيةالصالحية،وبالرغممن
أنالمشرعالعراقيقدأغفلعنالنصعلىحقالمستهلكفيضمانالسالمةفيالمادة()6منقانون
حمايةالمستهلك،إالأنهقدجرماالفعالالتيمنشأنهاالمساسحقالمستهلكفيالصحةوسالمته
ك2علىحظرإخفاء
الجسدية،ومنهاماجاءفيالفقرةرابعاًمنالمادةالتاسعةمنقانونحمايةالمستهل 
أوتغييرأوإزالةأوتحريفتاريخالصالحية.كماحظرفيالفقرةخامساًمننفسالمادة"إعادةتغليف

المنتجاتالتالفةأوالمنتهيةالصالحيةبعبواتوأغلفةتحملصالحيةمغايرةللحقيقةومضللةللمستهلك" .

 1ففي األردن صدر قانون المواصفات والمقاييس رقم ( )22لسنة  2000وتعديالته ،والذي يعنى بتحديد قواعد أو
خصائص الخدمات والمنتجات أو طرق إنتاجها ،ولضمان تحقيق غايات هذا القانون ،انشأت مؤسسة المواصفات
والمقاييس والتي تسعى لتوفير الحماية الصحية والسالمة العامة للمواطنين من خالل التأكد من أن المنتجات مطابقة
للقواعد الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة
 2قانون حماية المستهلك رقم ( )1لسنة .2010

114

أماالمشرعاألردنيفقدتطرقلهذاالحقفيأكثرمنموضع،فمنأهمماوردفيقانونحماية
ي1بخصوصهذاالحقهومانصتعليهالفقرة(/1أ)منالمادةالثالثةفيانللمستهلك
المستهلكاألردن 
الحقفي":الحصولعلىسلعأوخدماتتحققالغرضمنهادونإلحاقأيضرربمصالحهأو
صحتهعنداالستعمالالعاديأوالمتوقعلهذهالسلعأوالخدمات".وبينتالمادة(/6أ)مننفسالقانون
الحاالتالتيتعتبرفيهاالسلعةأوالخدمةمعيبةوهيحالة :
"-1عدمتوافرمتطلباتالسالمةفيهالغاياتاالستعمالالعاديأوالمتوقعلها .
-2عدممطابقتهاللقواعدالفنيةاإللزاميةالمطبقة .
-3عدممطابقتهاللخصائصالمعلنعنهاأوعدمتحقيقهاللنتائجالمصرحبهاللمستهلك .
-4عدمتحققمستوياتاألداءأوالجودةالمصرحبهافيالسلعةأوالخدمةأووجودخللأونقصأو
عدمصالحيتهالالستعمالوفقاًلماأعدتلهللمدةالتيتتناسبوطبيعتها" .
كمانصالمشرعاألردنيعلىهذاالحقفيالمادةالرابعةمننفسالقانونوالتيتتضمنإلتزامات
المزودوالتيتعدوجهاًآخرلحقوقالمستهلك،ففيفقرتها(أ)نصعلىأنهيلتزمالمزود":بالتأكدمن
الجودةالمعلنعنهاللسلعأوالخدماتالتييتعاملبهاوصالحيتهالالستعمالأواالستهالكوفقاًلما
اعدتله".كماألزمبالفقرة(ب)مننفسالمادةمن":التأكدمنمطابقةالسلعأوالخدماتالتييتعامل
بهاللخصائصالمعلنعنهاوتحقيقتلكالسلعأوالخدماتللنتائجالمصرحبهاللمستهلك .

1

قانون حماية المستهلك رقم ( )7لسنة .2017
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ومناألمثلة القضائيةعلىجرماإلخاللبحقالمستهلكفيضمانالسالمة،الحكم رقم 1295
لسنة2020والذيجاءفيه":بالتدقيقفيأوراقهذهالشكوىتجدالمحكمةأنالواققعةالثابتةتتلخص
بأنالمشتكية...تقدمتبشكوىلدىو ازرةالصناعةوالتجارة/مديريةحمايةالمستهلكضدالمشتكىعليها
حيثانالمشتكية راجعتالمشتكىعليهافيصالونالتجميلالعائدلهالعملصبغةشعرومعالجة
بالكوالجين مقابل مبلغ270دينار ،وبعد ان تمت الصبغة والمعالجة تعرض شعر المشتكية للتلف
والتساقطوبمراجعةالمشتكيةللطبيبة...أفادتبأنتساقطالشعرنتيجةالصبغة.وقدمتالشكوىوجرت
المالحقة" .1
أمافيقانونالصحةالعام ة2فقدنصتالمادة32منهعلىحظرتداولأواستيرادأوادخالأي
دواءمزورإلىالمملكة.كماتطرقتالمادتين  33و 34مننفسالقانونإلىموضوعإلزاميةتفتيش
أماكنتوفيرالدواءوأخذعيناتلغرضفحصهاوالتأكدمنمدىمطابقتهاللقواعدالفنيةباإلضافةإلتالف
االدويةالتييتبينأنهامنتهيةالصالحية .

 -2الحق في بيئة صحية
يرادبحقالمستهلكفيبيئةصحية":حقهفيالعيشوالعملفيبيئةخاليةمنالتلوثوفيجو
آمنالتهديدفيهعلىصحتهأوصحةألجيالالقادمة،بمايضمنحصولهعلىالغذاء والمنتجات
الخاليةمناآلثارالبيئيةالضارة".3


1

الحكم رقم  1295لسنة  ،2020محكمة صلح جزاء الكرك ،موقع قسطاس.

2

قانون الصحة العامة رقم ( )47لسنة .2008

 3األنصاري ،أبو بكر أحمد(" .)2014المالمح الجديدة للحماية الجنائية للمستهلك في القانون رقم  23لسنة  2010بشأن النشاط التجاري"،
مجلة العلوم القانونية ،جامعة الزيتونة ،ليبيا ،المجلد  ،2العدد  ،4ص .31
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ومنالمالحظأنهذاالحقيرتبطارتباطاوثيقاًبحقالمستهلكباألمانوسالمةالجسد،فالبيئة
السليمةتمثلشرطأساسيللحقفيالصحة،كمايرتبطاألمنالغذائيالبشريبوجودبيئةخالةمن
التدهوروالتلوث .
وتتكشفاهميةاعتبارهذاالحقمنالحقوقاألساسيةللمستهلكفيكوناالعتداءاتالتيتمس
البيئةالينحصرأثرهافيتدميرالطبيعةوحسب،فمعظماألضرارالتيتلحقالبيئةتؤديإلىتدهور
األحوالالمعيشيةوتشكيلمخاطرتهددصحةالمستهلكينالبدنيةوالعقليةوقدتهددحقهمفيالبقاءعلى
قيدالحياة،1بسببتزودهمبمنتجاتالتلبيمتطلباتالسالمةكالمياهالملوثةغيراآلمنةلالستهالك
البشري .2

ثالثأً -:الحق في التمثيل
 يعنيهذاالحقمنحالمستهلكالحقفيإبداء رأيهحولالسياساتالمتبعةلضمانمصالحه
وحقوقهمنخاللممثلينعنه،ويعدتمثيلالمستهلكينوسيلةمنوسائلاشراكالمستهلكفيصناعة
الق اررات المتعلقة بمنظومة حمايته ،ويكون ذلك عن طريق سماح القانون بإنشاء جمعياتلحماية
المستهلكينترعىوتدافععنمصالحوحقوقشريحةالمستهلكين،واعطاءالمستهلكينالحقفياالنتساب
إليها.وتسعىجمعياتحمايةالمستهلكإلىتمثيلالمستهلكينلدىالهيئاتالمختلفةالقتراحالتدابير
ك .3
التيتسهمفيتطويروترقيةسياساتحمايةالمستهل 

 1في األردن صدر قانون حماية البيئة رقم ( )6لسنة  2017بالتزامن مع صدور قانون حماية المستهلك ،في إشارة لترابط القانونين وأهميتهما
بالنسبة للمشرع األردني
 2عبد القادر ،مربوح( .)2016 -2015حق اإلنسان في بيئة صحية ونظيفة ،رسالة ماجستير ،جامعة وهران ،2ص .27- 25
 3رواحنة ،زويلخة( .)2017دور الجمعيات في حماية المستلك ، ،مجلة الحقوق والحريات ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد  ،4ص .260
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وعرفتجمعياتحمايةالمستهلكبأنها":تجمعأشخاصطبيعيينأومعنويينعلىأساستعاقدي
لمدةمحددةأوغيرمحددةويشتركهؤالءاألشخاصفيتسخيرمعارفهمووسائلهمتطوعاًولغرضغير
مربحمنأجلحمايةالمستهلكمنخاللاعالمهبحقوقهوتوجيههوتمثيله" .1
وقد ضمنالمشرعاألردنيحقالمستهلكينفيالتمثيلوسماعآرائهمعنطريقالسماحبإنشاء
جمعياتلحمايةالمستهلك،2فقدنصتالفقرةأمنالمادة14منقانونحمايةالمستهلكعلى":تنشأ
جمعياتحمايةالمستهلكوفقاًللتشريعاتالنافذة".3ومنأهماختصاصاتهذهالجمعياتماجاءفي
الفقرة(د)فيالمادة15مننفسالقانون،وهو":تمثيلالمستهلكلدىالجهاتالرسميةوغيرالرسمية
فيمايتعلقبشكاوىالمستهلكينوالمزودين" .
فيالمقابللميتطرقالمشرعالعراقيلمايضمنحقالمستهلكينفيالتمثيلوأبداءالرأيبصورة
مباشرةإالأنهوفيالفقرةسادساً/أمنالمادةالخامسةمنقانونحمايةالمستهلكأتىعلىذكرجمعيات
حمايةالمستهلكفيموضعتحديدهلمهاممجلسحمايةالمستهلك،فجعلمناختصاصهالتعريفبمهام
واختصاصاتوأهدافجمعياتحمايةالمستهلكواالستعانةبهافيعملياتالتوعيةبحقوقالمستهلك".
األمرالذييفهممنهأنالمشرعقدأجازإنشاءجمعياتتعنىبحمايةحقوقالمستهلكينوتضمنحقهم
فيالتمثيللدىالجهاتالرسميةوغيرالرسمية .


 1ضريفي ،نادية( .)2017دور جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن حقوق المستهلكين ،مجلة االجتهاد القضائي ،جامعة محمد خضير
بسكرة ،العدد  ،14ص .178
 2من الجدير بالذكر أن تأسيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قد سبق صدور قانون حماية المستهلك األردني ،فقد تأسست منذ عام .1989
 3ولتعزيز ضمانات هذا الحق أجاز المشرع األردني تشكيل اتحاد جمعيات حاية المستهلك وذلك في نص المادة  16من قانون حماية
المستهلك.
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رابعاً -:الحق في الحصول على المعلومات
تأومايطلقعليهالحقباإلعالم ،1يعتبر واحداًمنأهم
إنالحقفيالحصولعلىالمعلوما 
الدعاماتالتيتشكلنسيجأيةسياسةناجحةتهدفلحمايةالمستهلك،وهوإلتزامعاميغطيالمرحلة
السابقةعلىالتعاقد،ويتمثلحقالمستهلكفيالحصولعلىالمعلوماتفيإلزامالمنتجأوالمهنيبتزويد
المستهلكبكافة المعلومات والحقائق المتعلقة بالخدمة أو السلعة التي ينوي الحصول عليها ،والتي
بوهوعلىعلمبحقيقةالتعاقدوالبياناتالتفصيليةالمتعلقة
ستساعدهفيتحديدموقفهواتخاذالقرارالمناس 
بأركانهوشروطهومدىمالءمتهاللغرضالذييبتغيهمنالتعاقد .2
إلعالناتالمضللةوالخادعة،
وأهميةهذالحقتتجلىفيحمايةالمستهلكمنخطرالوقوعضحيةل 
منخاللضمانحصولهعلىمجملالمعلوماتالتيتخصالسلعةأوالخدمةمنخصائصوسعر
ك
وجودةومخاطر.فااللتزامباإلعالمالملقىعلىعاتقالمنتجأوالموزعيحميفياألساسرضاالمستهل 
فهوينيرإرادةالمستهلكالذييقدمعلىالتعاقدفيظلرضاحقيقي،خاصةفيالعصرالحديثفي
ظلتناميعرضالسلعوالخدماتعنطريقاإلنترنتوالتلفزيون،األمرالذييخلقتصورعنالسلعة
أوالخدمةالمعروضةفيذهنالمستهلكمنافيلحقيقتها .


 1يقصد باالعالم  ":إشاعة المعلومات والحقائق واالخبار بين أفراد المجتمع ،وهو صورة من صور اإلتصال إلعطاء المعلومات بهدف تنمية
اإلدراك ومواهب االستيعاب في مختلف القطاعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية" .عبد ،موفق حماد( .)2011الحماية المدنية للمستهلك
في عقود التجارة االلكترونية ،ط ،1بغداد ،مكتبة السنهوري ،ص.46
 2لدغش ،رحيمة(" .)2017االلتزامات المنوطة بالصيادلة لضمان حماية المستهلك" ،مجلة االجتهاد القضائي ،جامعة محمد خضير بسكرة،
العدد  ،14ص.141
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وقدأكدتاألممالمتحدةعلىهذاالحقفيمبادئهاالتوجيهيةلحمايةالمستهلك،فقددعتالمؤسسات
التجاريةإلىتقديممعلوماتكافيةوغيرمضللةللمستهلكينعنسلعهاوخدماتها وأحكامهاومايسري
عليهامنرسومواعالمهمبالتكلفةالنهائيةللسلعةأوالخدمة،باالضافةإلىضرورةأنتكفلالمؤسسات
تيسيرالوصوللهذهالمعلوماتبغرضاالطالععليهاوعلىأحكامهاوشروطهاالرئيسي ة .1
ت   2و  3و7
عاألردنيفيقانونحمايةالمستهلكفيالفق ار 
وبالنسبةلهذاالحقفقدتناولهالمشر 
ن للمستهلكالحقفي":الحصولبصورة واضحةعلى
ب أ 
منالمادة /3أ،وقدجاءفيهاعلىالترتي 
المعلوماتالكاملةوالصحيحةعنالسلعةأوالخدمةالتييشتريهاوشروطالبيعلها"و":الحصولعلى
معلوماتكاملةوواضحةقبلإتمامعمليةالشراءعناالتزاماتالتيتترتبفيذمتهللمزودوحقوق
المزودفيمواجهةالمستهلك"و"الحصولعلىالمعلوماتالكاملةوالصحيحةعنالمزودوعنوانه."2ولم
يكتفالمشرعاألردنيبتجريماالخاللبحقالمستهلكبالمعلومةفينصالمادة(/3ب)منقانونحماية
المستهلك،وانماجرماالخاللبهذاالحقمرةأخرىفيمعرضتجريمهلالخاللفيااللتزاماتالتعاقدية
فيالمادة( /6ب)2/مننفسالقانون ،والتيجاءفيها":يعتبراخالالًبااللتزاماتالتعاقديةأيمن
الحاالتالتالية-2:عدمصحةالمعلوماتالتيتمتزويدالمستهلكبهاعنالسلعةأوالخدمةأوإخفاء
المزودعنالمستهلكأيمعلومةجوهريةعنها".ونالحظأنالمشرعقدتوسعفيالسلوكالذيتقومبه
الجريمةفهيتتحققبسلوكايجابيقائمعلىالكذببخصوصالمعلوماتالتييزودالمستهلكبها،كما
تتحققالجريمةبسلوكسلبيقوامهالكتمانواالمتناععناالدالءبايمعلومةجوهري ةبالنسبةللمستهلك

 1المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك التي أعلن عنها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،2016 ،ص 8
 2حدد المشرع االردني المقصود بالعنوان التجاري في المادة  1/41من قانون التجارة ،بقوله  ":بتألف العنوان التجاري ،من اسم التاجر،
ولقبه".
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لوعلمهاالمتنععنالتعاقد.وهذاالتوسعجاءحرصامنالمشرععلىصيانةحقالمستهلكفيحصوله
علىكافةالمعلوماتالتيتخصالسلعةأوالخدمةالتيينويالحصولعليها .
ب منقانون حمايةالمستهلكالعراقي علىحق
ص فيالمادة /6أوالً /
أماالمشرعالعراقيفقدن 
المستهلكفيالحصولعلى":المعلوماتالكاملةعنمواصفاتالسلع والتعرفعلىالطرقالسليمة
الستعمالهاأولكيفيةتلقيالخدمةبالشكلواللغةالرسميةالمعتمدة" .
وترىالباحثةأنتعيينالمشرعالعراقيللغةمحددةيلتزمبهاالمهنيبتزويدهللمستهلكبالمعلومات
جارةااللكترونيةالتيتمتازبالعالمية.
الالزمةللتعاقد،يتنافىمعالواقعالعملي،خاصةفيظلتناميالت 
وهواألمرالذيتنبهلهالمشرعاألردنيعندماألغىالمادة(/7ب)5/منمشروعقانونحمايةالمستهلك
عنداق ارره،والتيكانتتنصعلى":يعتبرعقدبيعالسلعةأوالخدمةمعيباًفيأيمنالحاالتالتالية:
-5عدمإبرامالعقدباللغةالعربيةالمتضمنالعناصرالجوهريةللتعاقد" .
كما ألزم قانون حماية المستهلك العراقي المجهز في المادة4/7ب"التأكد من تثبيت البيانات
والمواصفاتوالمكوناتالكاملةللمنتجوخاصةبدءوانتهاءالصالحيةوبلدالمنشأقبلطرحهافيالسوق
أوقبلاجراءعمليةالبيعاوالشراءاواالعالنعنها".وحرصاً من المشرع على ضمانهذا الحق
للمستهلكحظرعلىالمنتج والمعلنممارسةالغش والتضليل وإخفاءحقيقةالموادالمكونةللمواصفات
المعتمدةفيالسلع والخدماتكافة،وذلكفينصالمادة /9أوالًمنقانونحمايةالمستهلكالعراقي.
كماحظرانتاجأوبيعأوعرضأواالعالنعنأيسلعلميدونعلىأغلفتهاأوعليهاوبصورة
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واضحةالمكوناتالكاملةلهاأوالتحذيرات(إنوجدت)وتاريخبدء وانتاءالصالحية،وذلكفينص
المادة/9ثالثاً/بمننفسالقانون.

خامساً -:الحق في التثقيف والتوعية
يكفلهذاالحقللمستهلكأكسابهالمعرفة والمهاراتالالزمةالتيتساعدهعلىتمييزأيمن
السلعوالخدماتأنفعله،باالضافةلزيادةوعيهالقانونيوالواقعيتجاهالعمليةاالسستهالكيةوتبصيره
ن 1فالكثيرمنالمستهلكينيجهلونحقوقهمفيالحصولعلى
بحقوقه والضماناتالتيكفلهالهالقانو 
الحماية،األمرالذييؤديلعزوفهمعنتقديمشكاوىضدمنتهكيهذهالحقوقمنمنتجينوموزعين .
ويعتبرتثقيفالمستهلكينبمافيذلكتوعيتهمبشأناآلثارالبيئيةواآلثاراالجتماعيةواالقتصادية
المترتبةعلىاختياراتهم،منأهمأحتياجاتالمستهلكينالتيتسعىالألممالمتحدةإلىتلبيتهاعنطريق
مبادئهاالتوجيهةالمعنيةبحمايةالمستهلك.فقددعتالمؤسساتالتجاريةإلىوضعبرامجوآلياتتعين
المستهلكينعلىاكتسابالمهاراتالالزمةلفهمالمخاطرالتيتهدداتخاذهملق ارراتاستهالكيةمستنيرة،
بمافيذلكالمخاطرالماليةوالصحيةوالبيئية.
ي والعراقي مثلهم مثلالتشريعاتالعربيةالمقارنة،من
وقدخالقانوني حمايةالمستهلكاألردن 
النصصراحةعلىحقالمستهلكبالتثقيفوالتعليم،بالرغممنأهميةهذاالحقلتحقيقالحمايةالوقائية
للمستهلكمنالوقوعضحيةاالنتهاكاتالتيتطالنشاطهاالستهالكي.إالأنالمشرعاألردنيوالعراقي
لميغفالبشكلكاملعنهذاالحقفقدأولىالمشرعاألردنيلمجلسحمايةالمستهلكفيالمادة3/10
 1عوض هللا ،زينب(" .)2018حماية المستهلك العربي :دراسة تحليلية للحقوق والضمانات" ،مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ،ملحق
خاص العدد  ،3الجزء األول ،ص 74
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منقانونحمايةالمستهلك ،مهمة"المساهمةمعالجهاتالرسميةفيتطويرمستوىاالعالمبهدف
توعيةالمستهلكوتثقيفهبحقوقهبصفتهمستهلكاً".وقدانتهجنظيرهالعراقينفسالنهجفقداناطبمجلس
حمايةالمستهلك،مهمةرفعمستوىالوعياالستهالكيوذلكفينصالمادة/5أ/ثانياًمنقانونحماية
المستهلك .

سادساً -:الحق في االختيار
ومضمونهذاالحقأنللمستهلكحريةاالختياروالتفضيلبينمجملالسلعوالخدماتالمطروحة
للعرضدونالتأثيرعلىإرادته،ومنصورانتهاكهذاالحقاستئثارشركةلخدمةمعينةفيالدولةمما
يحرمالمستهلكينحريةاألختياربينخدماتهاوخدماتشركاتمنافسةلها،ويظهرذلكجلياًفيالدول
التيتخضعنشاطاتهالسيطرةالقطاعالعام،1بالتالييفرضهذاالحقعلىالدولةأنتمنعاألحتكار
وتحرصعلىأنتتركبابالمنافسةموارباًداخلالقطاعالعام .
وقدنصالمشرعاألردنيعلىحقالمستهلكفياالختيارفيالمادة(/3أ)4/والتيجاءفيها":
للمستهلكالحقفياختيارالسلعةأوالخدمةالتييرغبفيشرائهادونضغطأوتقييدغيرمبرر" .
 ومنالتطبيقاتالقضائيةعلىحقالمستهلكفياالختيار،الحكم رقم  124لسنة  ،2020والذي
جاءفيه":بتطبيقالقانونعلىهذهالواقعةتجدالمحكمة:وحيثانقانونحمايةالمستهلكقدحمى
المستهلكبموجبنصوصهبحقهفياختيارالسلعةأوالخدمةالتييرغبفيشرائهادونأيضغطأو
تقييدغيرمبرر والزمالمزودبالتأكدمنمطابقةالسلع والخدماتالتييتعاملبهاللخصائصالمعلن

بعيرة ،أبو بكر مصطفى ،حماية المستهلك وحاجة الدول النامية إليها ،المجلة العربية لإلدارة ،المجلد  ،18العدد  ،1998 ،2ص .91
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عنهاوتحقيقتلكالسلعوالخدماتللنتائجالمصرحبهاللمستهلك.وحيثأنالمشتكىعليهاخالفتذلك
وحيثانهالمتقمبتزويدالمدعو...بالصنفالذيطلبهبالرغممناخطارهامنقبلالجهاتالمختصة
بذلكسنداًألحكامالمادة ()13منقانونحمايةالمستهلكممايستوجبادانةالمشتكىعليهابالجرم
المسنداليهاومعاقبتهاعنه" .1
أماالمشرعالعراقي،فقدنصعلىحقالمستهلكفياالختيارفيالفقرةرابعاًمنالمادة6منقانون
حمايةالمستهلكوالتيجاءفيها:للمستهلك"حريةاختيارالسلعةأوالخدمةالمعروضةمقابلثمنهادون
أيتدخلمنالمجهز".

سابعاً -:الحق في الرجوع
يعرفالفقهرخصةالرجوعبأنها":األعالنعنإرادةمضادةيعتزممنخاللهالمتعاقدالرجوع
عنإرادتهوسحبها ،واعتبارهاكأنلمتكن،وذلكبهدفتجريدهامنأيأثركانلهافيالماضيأو
سيكونلهافيالمستقبل" .2
ويعتبر حق الرجوع أحد الوسائل القانونية التي تحمي المستهلك بعد إبرام العقود ،اذ تعطي
التشريعاتللمستهلكوحدهدونالمنتجأوالموزعرخصةقانونيةإلعادةالنظرفيأحكامالعقدوشروطه
وتقريرامااالستمرارعلىالعقدأوالرجوععنهدونابداءأيأسباب،حيثيكونللمستهلكالخيارفي
أنينقضالعقدويتحللمنهبعدتسلمالسلعةمحلالعقدإذاوجدانهاالتتناسبمعاحتياجاتهأورغبات ه.3

 1الحكم رقم  124لسنة  ،2020محكمة صلح جزاء جنوب عمان ،موقع قسطاس.
 2شندي ،يوسف(" .)2010أثر خيار المستهلك في الرجوع في التعاقد على تحديد لحظة إبرام العقد" ،مجلة الشريعة والقانون ،ص .258
 3مساعدة وخصاونة( ".)2011خيار المستهلك بالرجوع في البيوع المنزلية وبيوع المسافة" ،مجلة الشريعة والقانون ،العدد السادس
واألربعون ،ص .164
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وحقالمستهلكفيالرجوعاليعتبرحقمطلقفالقانونيقيدصاحبهفيفترةمحددةبعدإبرامالعقد
ي1على":للمستهلكالحقفي
لممارسته،ومثالذلكنصالمادة17منقانونحمايةالمستهلكالمصر 
استبدالالسلعةأوإعادتهامعاستردادقيمتهاالنقدية،دونإبدءأيأسبابودونتحملأينفقاتخالل
أربعةعشريوماًمنتسلمها ،"...
والغرضمنهذاالحقهوحمايةإرادةالمستهلكالذيقديقعضحيةلإلعالناتالمغريةوالمضللة
أوالذيلميرالمبيعرؤيةكافيةإلقتصارتلكالرؤيةعلىالشاشةفقطفيالتعاقداتالتيتبرمعنبعد
بوسائلإلكترونيةدونحضورماديومعاصربينالطرفينفيلحظةالتعبيرعناإلرادة،باإلضافة
إلعادة التوازن لعقد االستهالك والحد من السلطة التي يتمتع بها المزودفي صياغة العقد وتضمينه
بالشروطالتيتصبفيمصلحت ه،2كماأنالضعفالمعرفيالذييحكمالمستهلكمقارنةبالمنتجيفرض
منحهرخصةالرجوععنالتعاقد،خاصةفيالمنتجاتالتكن ولوجيةالتيتكونعلىقدرعاليمنالتعقيد
يستحيلمعهاعلىالمستهلكمعرفةمدىمطابقتهاللمواصفاتالمعلنعنهاإالباستعمالهالفترةمناسب ة.3
وحقالمستهلكفيالرجوعيختلفعنحقالمستهلكفيارجاعالسلعةالمعيبةالواردفينص
المادة/7أ1/من قانون حماية المستهلك األردني في كون األول ال يتطلب ابداء أي أسباب لرجوع
المستهلكعنالتعاقد،فيمايتطلبالثانيأنتكونالسلعةمعيبة،أوانتكونبمواصفاتتختلفعن
المواصفاتالمعلنعنهاكمافينصالمادة/6ثانياًمنقانونحمايةالمستهلكالعراقي .

 1قانون حماية المستهلك رقم  181لسنة .2018
 2العنزي ،عبد المجيد خلف( .)2008خيار الرجوع عن التعاقد في القانون الكويتي :دراسة مقارنة ،مجلة كلية القانون الكويتية العالمية،
العدد  ،2ص .94

 3فتح الباب ،محمد ربيع( .)2015التنظيم االقانوني لحق المستهلك في العدول عن العقود المبرمة عن بعد :دراسة
مقارنة ،مجلة القانون واالقتصاد ،العدد التاسع والثمانون ،ص .784
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بالتاليفقدخالقانونيحمايةالمستهلكاألردنيوالعراقيمنالنصعلىهذاالحقبالرغممنكونه
منأهمالضماناتلحمايةالمستهلكخاصةفيالعصرالحديثمعالتزايدالكبير فيإبرامالعقودعن
طريقالوسائلاإللكترونية ،والتييتصاحبمعهافيالغالبدعاياتمبالغفيهاقدتؤثرعلىتوجه
المستهلكوتدفعهللتعاقد،فيالوقتالذييكونفيهخيارالمعاينةمنعدماًلديه،نظرألكونإبرامالعقود
االلكترونيةيكونفيبيئةافتراضية.األمرالذياستدعىتدخلالمشرعفيبعضالبلدانوالنصعلى
حقالرجوعللمستهلكينفيالعقودااللكترونيةوانلميمنحهذاالحقللمستهلكالمتعاقدبالطرقالتقليدية،
وكانهذاتوجهالمشرعالمغربيالذيأعطىللمستهلكالذييبرمالعقودعنبعدأوخارجالمحالت
التجاريةالحقفيالتراجععنالعقدخاللأجلأقصاهسبعةأيام،وذلكفينصالمادة36منقانون
ك .1
حمايةالمستهل 

ثامناً -:الحق في التقاضي والتعويض
انمضمونحقالمستهلكبالتعويضيعنيأنللمستهلكحقاًتجاهالمزودفيأنيعوضهعما
تسببتبهمنتجاتهمنأضرارلهنتجتعناستخدامهالطبيعيللمنتجوبالطريقةالسليمة،وبالرغممن
ذلكلحقبهضر اًرنتيجةهذااالستخدام،2فأياخاللبأيحقمنحقوقالمستهلكيوجبالجزاءالمدني
المتمثلبالتعويضعنالضرر،ويرتبطهذاالضررامابخللفيالمنتجأولسوءجودتهأوبسببتضليل

 1القانون رقم  31.08القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك لسنة .2011
 2عبد الكريم وحوى( .)2014حماية المستهلك في بعض التشريعات العربية بين الواقع والتطبيق :القانون اللبناني
نموذجاً ،دراسة بحثية مقدمة إلى الندوة العلمية حول حماية المستهلك العربي بين الواقع واليات التطبيق ،بيروت-2 ،
 4حزيران ،ص .13
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المزودوغشهللمستهلكأولفقرالمعلوماتالتيزودالمستهلكبهامثلعدمتبصيرهبمخاطراستعمال
المنتجوالمحاذيرالتيترافقطريقةاالستعمال .
وقدأشارالمشرعاألردنيلحقالمستهلكفيالتعويضفيالمادة  7منقانونحمايةالمستهلك
األردني،فقدجاءفيفقرتها(أ":)2/إذالميتمكنالمزودمنارجاعالسلعةلظهورالعيببعداستهالك
المستهلكلهايلتزمالمزودبانيدفعللمستهلكمبلغاًيعادلقيمةالضرر" .
أماالمشرعالعراقيفقدنصعلىحقالمستهلكفيالتعويضفيالمادة/6ثانياً،والتيجاءفيها":
للمستهلكوكلذيمصلحةفيحالةعدمحصولهعلىالمعلوماتالمنصوصعليهافيهذهالمادة
إعادةالسلعكالًأوجزءاًإلىالمجهزوالمطالبةبالتعويضأمامالمحاكمالمدنيةعنالضررالذييلحق
بهأوبأموالهمنجراءذلك" .
وللمستهلك المتضرر الحق في اللجوء للقضاء ،وهو حق أساسي له ولغيره مكفول بالدستو ر1
إلضافةللقوانينالحمائية،ويعدهذاالحقمنأهمالمصالحالتيحرصتمختلفالتشريعاتعلىثبوته
با 
للمستهلك،وذلكلكونالدعوىالقضائيةتمثلالوسيلةالفعالةالتييلجأإليهاالمستهلكبغيةالدفاععن
مصالحهوحمايتها .2

 1المادة ( )1/101من الدستور األردني الصادر عام  1952وتعديالته ،والفقرة ثالثا ً من نص المادة  19من الدستور
العراقي الصادر عام .2005
 2أرزقي ،زوبير( .)2011حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة ،رسالة ماجستير ،جامعة مولود معمري ،ص
.190
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وقدنصالمشرعاألردنيعلىهذاالحقفيالمادة/3أ6/منقانونحمايةالمستهلك،فقدجاء
فيها":للمستهلكالحقفيإقامةالدعاويعنكلمامنشأنهاإلخاللبحقوقهأواالضراربهاأوتقييدها
بمافيذلكاقتضاءالتعويضالعادلعناالضرارالتيتلحقبهجراءذلك" .
وقدأعطىالمشرعاألردنيللمستهلكالحقفياللجوءللقضاءللدفاععنمصالحهالشخصية
المنتهكةمنقبلالمهنيين،ولكنليسبصفتهالفردية،وإنمالهالحففياللجوءللقضاءإماعنطريق
دعوىجماعية،ويكونذلكبتكليفجمعياتحمايةالمستهلكلتمثيلهفيالدفاععنحقوقهومصالحة،
فقدنصتالمادة17منقانونحمايةالمستهلكعلى":للجمعيةفيحالارتكابالمزودأليممارسات
تخالفأيتشريعنافذوتمسمصالحالمستهلكالتقدمبدعوىأوشكوىأوطلبلدىالمحكمةالمختصة
ىغيرمباشرةعنطريقمديريةحمايةالمستهلك
لوقفتلكالممارساتأوتصويبها".أولهأنيتقدمبشكو 
فيو ازرةالصناعة والتجارة والتموين ،فهيحسبنصالمادة /11أمنقانونحمايةالمستهلكتتولى
مهمة"تلقيالشكاوىمنالمستهلكينأومنالجمعياتعنأيمخالفةألحكامهذاالقانونأواألنظمة
أوالتعليماتالصادرةبمقتضىكلمنهما،ارتكب هاأيمزودوالتحقيقمنها،وتنظيممحاضرضبطبتلك
المخالفة" .
ومناستقراءالنصوصالسابقةيتضحللباحثةأنالمشرعاألردنيلميعطللمستهلكالحقفيتحريك
دعوىالحقالعامبشكلمباشر،فالجرائمالمنصوصعليهافيقانونحمايةالمستهلكمنالجرائمالمقيدة
التياليمكنفيهاتحريكدعوىالحقالعامبشكلمباشرمنقبلالمتضرروإنماالبدمنأنيتمتوجيه
ن،1وقد
إخطارمنقبلالمديريةالمختصةللمهنيبعدأنتتثبتمنارتكابهللمخالفةحسبأحكامالقانو 
1

الحكم رقم  9594لسنة  ،2021محكمة صلح جزاء شمال عمان ،موقع قسطاس.
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أكدالقضاءعلىذلكفيالحكمرقم534لسنة2020والذيجاءفيه":وحيثأنالمشتكيلميتقدم
بهذهالشكوىإلىمديريةحمايةالمستهلكوفقاًألحكامالمادة11منقانونحمايةالمستهلكوانماتقدم
بهالدىمركزأمنتالعالعليوحيثأنهللمديريةتوجيهإخطارللمستأنفضدهوفقاًألحكامالمادة13
منذاتالقانونلغاياتتصويبالمخالفةبعدالتحققمنقيامهاوحيثأنهلميتمتوجيهاالخطارللمتأنف
ضدهممايشكلاخالالًبشروطالمالحقةويتعيناعالنوقفمالحقتهعنالجرمالمسندإليهلذافأن
القرارالمستأنفجاءمتفقاًوصحيحالقانون واناسباباالستئنافالتردعليهويتعينردهاوتصديق
القرارالمستأنف" .1
كماوأسبغالمشرعاألردنيعلىالقضاياالمتعلقةبالمستهلكينصفةاالستعجال،فنصتالمادة23
مننفسالقانونعلى":تعطىالقضاياالمدنيةوالجزائيةالمتعلقةبحمايةالمستهلكالمقامةوفقاًألحكام
هذاالقانونصفةاالستعجاللدىالمحاكمالمختصةبمافيذلكتنفيذاألحكامالصادرةعنها" .ويؤخذ
علىالمشرعاألردنيفيهذاالنص ،اغفالهعنتعيينالمحكمةالمختصةفينظرالدعاوىالمدنية
والجزائيةالمتعلقةبحمايةالمستهلك .
أماالمشرعالعراقي،فقدأعطىللمستهلكالحقفياللجوء المباشر إلىالقضاءالمدنيحص اًر
للمطالبةبالتعويضعناألضرارالتيلحقتبهمنجراءاخاللالمجهزبإحدىحقوقه،فقدنصتالمادة
/6ثالثاًمنقانونحمايةالمستهلكالعراقيعلى":للمستهلكوكلذيمصلحةفيحالةعدمحصوله

1

الحكم رقم  534لسنة  ، 2020محكمة بداية جزاء عمان بصفتها االستئنافية /شمال عمان ،موقع قسطاس.
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على المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة إعادة السلع كالً أو جزءاً إلى المجهز والمطالبة
بالتع ويضأمامالمحاكمالمدنيةعنالضررالذييلحقبهأوبأموالهمنجراءذلك" .
أما فيما يخص دعوى الحق العام ،فعلى غرار نظيره األردنيلم يعط المشرع العراقي الحق
للمستهلكفيتحريكهامباشرة،وانمااناطمهمةتلقيالشكاوىوالتحقيقفيهالمجلسحمايةالمستهلك،
فقد نصتالمادة /5أعلى":يتولىالمجلسالمهاماآلتية  :ثالثاً:تلقيالشكاوى والتحقيقفيها واتخاذ
الق ارراتوالتوصياتالمناسبةفيشأنها" .
وتشيرالباحثةإلىأنمجلسحمايةالمستهلكالعراقيالمعنيبنظرشكاوىالمستهلكينلميشكل
حتى لحظة كتابة هذه السطور ،األمر الذي ينبثق عنه حقيقة مفادها أنالحماية الجزائية للمستهلك
العراقيحمايةنظريةومعدومة واقعياً،وتأملالباحثةمنالحكومةالعراقيةاالسراعفيإنشاءالمجلس
لتمكينالقضاءالعراقيمنتفعيلنصوصالتجريمالواردةفيقانونحمايةالمستهلك .


 الفرع الثاني :الركن المادي للجريمة
ضحأنالمشرعقدتطلب
ب)منقانونحمايةالمستهلكاألردنييت 
مناستقراءنصالمادة( /3
لقيامهذهالجريمةإتيانالمزودلسلوكيمسأيحقمنحقوقالمستهلك،ولميشترطأنيكونالسلوك
ايجابياً،فهذهالجريمةتقوم أيضاًبالسلوكالسلبيالمتمثلبامتناعالمزودعنالقيامبفعلألزمهالمشرع
به .
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فتتحققهذهالجريمةبالسلوكاإليجابي ،كأن يزودالمهنيالمستهلكبسلعةال تحققمتطلبات
السالمةممايترتبعلىذلكنتيجةمفادهاالمساسبأحدحقوقالمستهلكوهوحقهبالصحةوالسالمة
الجسدية.أوقديتحققالركنالماديلهذهالجريمةبسلوكسلبي،كأنيمتنعالمهنيعنتزويدالمستهلك
بالمعلومات الكافية التي تتعلق بالسلعة أو الخدمة المقدمة له ،كعدم إطالعه على مخاطر استخدام
السلعة ،األمرالذي  يترتبعليه حصول النتيجةالجرميةالمتمثلةباالخاللبحق ه فيالحصولعلى
المعلوماتباالضافةلحقهفياألمان .


الفرع الثالث :الركن المعنوي للجريمة
يقصدبالركنالمعنويهوالنيةاالجراميةالتيعرفهاالمشرعاألردنيفيالمادة  63منقانون
العقوباتبأنها":إرادةارتكابالجريمةعلىماعرفهاالقانون" .والقصدالمتطلبلقيامجريمةاالخالل
ادةوهوالذييتجسدمنخاللعلمالمزود
بحقوقالمستهلكهوالقصدالجنائيالعامبعنصريهالعلمواإلر 
أنإتيانهللفعلاواالمتناععنهمنشأنهأنيمسحقاًمنحقوقالمستهلكالتيمنحهالهالقانون،مع
إتجاهإرادتهنحوارتكابهذاالفعلأواالمتناع .
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المطلب الثاني
جريمة اإلخالل باإل لتزامات التعاقدية
يعدمبدأ"العقدشريعةالمتعاقدين"منالمبادىءالقانونيةاألساسيةفيالقانونالمدنيالتيتعني
أنالشروطالمتفقعليهافيالعقودتعدبمثابةالقانونبينأطرافالتعاقد،فاإللتزاماتالناشئةعنالعقد
تقاربفيقوتهاااللتزاماتالناشئةعنالقانون،أيأنهمنالواجباحتراممضمونهاوعدماإلخاللبها.
بالمشرعفيالعادةعلىالطرفالمخلبأيالتزامتعاقدي،جزاءمدنييتمثلفيتعويضالطرف
ويرت 
المتضرر،إالأنالمشرع ولحرصهعلىحمايةالطرفالضعيففيبعضالعقود رتبعلىالمخل
ببعضااللتزاماتالتعاقديةمسؤوليةجزائيةإلىجانبالمدنية،ومنهااخاللالمهنيبااللتزاماتالناشئة
عنعقوداالستهالكفقدنصتالمادة(/6ب)منقانونحمايةالمستهلكاألردنيعلى":يعتبراخالالً
بااللتزاماتالتعاقديةأيمنالحاالتالتالية.1:عدمتسليمالسلعةأوتقديمالخدمةإلىالمستهلكخالل
المدةالمتفقعليهااوخاللالمدةالمتعارفعليها .
  -2عدمصحةالمعلوماتالتيتمتزويدالمستهلكبهاعنالسلعةاوالخدمةاوإخفاءالمزودعن
المستهلكأيمعلومةجوهريةعنها .
  -3عدمصحةالمعلوماتالتيتمتزويدالمستهلكبهاقبلإتمامعمليةالشراءبخصوصااللتزامات
التي تترتبفيذمتهللمزوداوحقوقالمزودفيمواجهتهأوإخفاءالمزودعنالمستهلكأيمعلومة
ك
جوهريةمتعلقةبذل 
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-4عدمتوافرخدماتمابعدالبيعأوقطعالغيارالالزمةللسلعأوالخدماتالتيتتطلبطبيعتهاذلك
فيالسوقالمحليمالميكنهناكاتفاقبينالمزودوالمستهلكعلىخالفذلك" .
ووفقاًللنصالسابق،تخرججريمةاإلخاللباإللتزاماتالتعاقديةفيعقوداالستهالكإلىحيز
الوجود،بتوافرالعناصرأواألركانالتالية :

الفرع األول :الركن المادي للجريمة
يقصدبالركنالمادياألفعالالتييأتيبهاالمستهلك والتيتمثلالسلوكالمجرمالذيتقومبه
الجريمة والذي ينطوي على اخالل بالتزام تعاقدي بين المهني والمستهلك ،والنتيجة الجرمية المتمثلة
بالضررالذييقععلىالمستهلكنتيجةهذااالخاللباالضافةللعالقةالسببيةبينالسلوك والنتيجة
المتحققة .
ويتحققالركنالماديللجريمةبإتيانالمزودألحدىالسلوكياتالمنصوصعليهافيالمادة6من
قانونحمايةالمستهلكاألردني،والتيجاءفيهاانهيعتبراخالالًبااللتزاماتالتعاقديةأيمنالحاالت
التالية :
 -1عدم تسليم السلعة أو تقديم الخدمة للمستهلك :
ىانه يعتبر من االخالالت
فقد نصت المادة/6ب1/من قانون حماية المستهلك األردني عل 
بااللتزاماتالتعاقدية"عدمتسليمالسلعةأوتقديمالخدمةالىالمستهلكخاللالمدةالمتفقعليهااوخالل
المدةالمتعارفعليها" .
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شراءالسلعة،بلهوأهم
ويعتب رالتزامالمزودبتسليمالسلعةمحلالتعاقدللمستهلكمنمقتضياتعقد 
التزاماتالمزودالتيتترتبلمجردانعقادالعقد،وتتحققهذهالمخالفةليسفقطعندعدمتسليمالسلعة
وانماتشملأيضاًتخلفالمزودعنتسليمملحقاتالسلعةوكلماجرىالعرفعلىانهمنتوابعهاولو
لمتذكرفيالعقد،وقدنصالمشرعاألردنيعلىذلكفيالمادة  490منالقانونالمدنياألردني،
والتيجاءفيها ":يشملالتسليمملحقاتالمبيعومااتصلبهاتصالقراروماأعدالستعمالهبصفة
دائمةوكلماجرىالعرفعلىانهمنتوابعالمبيعولولمتذكرفيالعقد" .
والتزامتنفيذالخدم ة 1أوتسليمالسلع ة 2قداليتمفورابرامالعقدبلقديتأخرتنفيذهإلىمابعدإبرامه
الًبااللتزامالتعاقدي
حسباتفاقاألطراف،وهيمسألةكثيرةالوقوعفيالحياةالعملية.ويعتبرالمزودمخ 
بتأخره  عنتسليمالسلعةأو تأخرهعن تقديمالخدمة للمستهلكأوعدمإنجازهللعملالمطلوبمنه3
بمجردحلولاألجلالمعينألداءالخدمةأوتسليمالسلعة،فيحالةعيناألطرافأجللإللتزام،أمافي
حالةاغفالهمعنتحديدهيكونالمزودمخالفألاللتزامفيحالةتجاوزهللمدةالمتعارفعليهاللتسليم .
ومنالتطبيقاتالقضائيةعلىجرمإخاللالمزودبالتزامهبتقديمخدمةللمستهلك،الحكمالقضائي
رقم8164لسنة2021الذيجاءفيه":تجدالمحكمةبأناألفعالالصادرةعنالمشتكىعليهوالمتمثلة
بعدمتنففيذااللتزامالتعاقديالذيعقدهمعالمشتكيةلقيامبأعمالالقرميدفيمنزلالمشتكيةالكائنفي
منطقةضاحيةالرشيدمنحيثعدمإكمالاألعمالالمطلوبة والقيامبهابشكلخاطىء ،وبذلكفأن

 1يقصد بالخدمة حسب نص المادة  2من قانون حماية المستهلك ،أنها  ":الخدمة التجارية سواء أكانت بمقابل أو بدون مقابل التي يقدمها أي
شخص للمستهلك بما في ذلك تأجير األموال المنقولة".
 2يقصد بالسلعة حسب نص المادة  2من قانون حماية المستهلك ،أنها  ":أي مال منقول يحصل عليه المستهلك من المزود وإن ألحق بمال غير
منقول بما في ذلك القوى غير المحرزة كالكهرباء".
 3الحكم رقم  1438لسنة  ،2021محكمة صلح جزاء شمال عمان ،موقع قسطاس.
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األفعالالصادرةعنالمشتكىعليهتشكلسائرأركانوعناصرجرممخالفةأحكامالمادة(/6ب)من
قانونحمايةالمستهلكبداللةالمادة(/25أ)منذاتالقانون والمنصوصعليه والمستوجبةالمسائلة
الجزائيةاألمرالذيتنهضمعهمسؤوليةالمشتكىعليهعنهذاالجرماألمرالذييقضيبإدانتهبهذا
الجرم" .1
 -2عدم صحة المعلومات المزودة للمستهلك:
نصتالمادة/6ب1/منقانونحمايةالمستهلكاألردنيعلىصورةاالخاللبااللتزاماتالتعاقدية
ب":عدمصحةالمعلوماتالتيتمتزويدالمستهلكبهاعنالسلعةأوالخدمةأوإخفاءالمزودعن
بسب 
المستهلكأيمعلومةجوهريةعنها"كمانصتالفقرةب 3/مننفسالمادةعلىاالخاللبااللتزامات
التعاقدية نتيجة  ":عدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها من قبل إتمام عملية الشراء
بخصوصااللتزاماتالتيتترتبفيذمتهللمزودأوحقوقالمزودفيمواجهتهأوإخفاءالمزودعن
المستهلكأيمعلومةجوهريةمتعلقةبذلك" .
ومنالمالحظهناأنالتجريمفيهذهالصورةيهدفلحمايةرضاالمستهلكفيمرحلةماقبلانشاء
الالًلحقالمستهلكفيالمعلوماتالذيذكرناهسابقاً .
العقد،وهوفيحقيقتهاخ 



1

الحكم رقم  8164لسنة  ،2021محكمة صلح جزاء شمال عمان ،موقع قسطاس.
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 -3عدم توافر خدمات ما بعد البيع:
نص المشرعاألردني علىعدمتوافرخدماتمابعدالبيعكصورةالخاللالمزودبااللتزامات
التعاقديةفيالفقرةب4/مننصالمادة6منقانونحمايةالمستهلك،وتتحققهذهالصورةفي":عدم
توافرخدماتمابعدالبيعأوقطعالغيارالالزمةللسلعأوالخدماتالتيتتطلبطبيعتهاذلكفيالسوق
المحليمالميكنهناكاتفاقبينالمزودوالمستهلكعلىخالفذلك" .
والسلوكالمجرمفيهذهالفقرةهوالسلوكالسلبيالمتمثلفيامتناعالمزودعنتقديمخدماتما
بعدالبيعللمستهلك.وترتكزخدمةمابعدالبيععلىتوفيروسائلمواتيةللعنايةبالسلعة،وعلىتدخل
عمالتقنيينمؤهلين،وعلىتوفيرقطعغيارخاصةبالمنتجات والسلعالمتعاقدعليها،قصدصيانتها
وتصليحها .وتشملخدمةمابعدالبيعكلأنواعالخدماتالتيتؤدىبعدإتمامالعقد،كالتسليمفيمقر
ب،1والصيانةالدورية،ويتماللجوءلخدمةمابعدالبيعفيكلمرةتظهرالحاجةإليهادون
السكنوالتركي 

إلتزاممسبق،وذلك إلكونهاإلتزامقانونييقععلىعاتقالمتدخلوفيحالةإمتناعهيؤديذلكلقيام
الجريمة،2إالفيحالةإتفاقأطرافالتعاقدعلىاخالءمسؤوليةالمزودعنتقديمخدماتمابعدالبيع
كالًأوجزءاً .
تالمادة()3منتعليماتحمايةالمستهلكرقم()1لسنة2017مدةإلتزامالمزودبخدمات
وقدحدد 
مابعدالبيع،فجاءفينصالفقرة()2منها":علىالمزودتقديمخدماتمابعدالبيعوقطعالغيار

 1شعباني ،حنين( .)2012التزام المتدخل بضمان سالمة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش ،رسالة ماجستير ،جامعة
مولود معمري ،الجزائر ،ص .70
 2بن وطاس ،إيمان( .)2018الحماية الجنائية للمستهلك من الغش وفقا ً للقانون رقم  03/09المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وقانون
العقوبات ،اطروحة دكتوراه ،جامعة الجزائر ،ص .353
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والصيانةللسلعاالستهالكي ة 1لفترةالتتجاوزسنةو/أولفترةمتفقعليهابينالمزود والمستهلك".أما
الفقرة()3مننفسالمادةفجاءفيها":علىالمزوداإللتزامبتقديمخدماتمابعدالبيعبمافيذلكتوفير
قطعالغياروالصيانةللسلعالمعمرة2لفترةالتقلعنخمسسنواتو/أولفترةتتناسبوطبيعةالسلعة".
هذافيمايخصالسلع،أمامايخصالخدمات،فقدنظمتهاالفقرة ( )4مننفسالمادة ،والتينصت
على":تكونمدةااللتزامبخدماتمابعدالبيعأوقطعالغيارلكلخدمةهيخاللفترةزمنيةمحددة
تتناسبمعطبيعةتلكالخدمةو/أوحسبماتماالتفاقعليهبينالمستهلكوالمزود" .
وتشيرالباحثةإلىأنالمشرعالعراقيقدأعتبرالحصولعلىخدماتمابعدالبيعحقاًمنحقوق
المستهلكالتينصعليهافيالمادة /6ثالثاً ،والتيجاءفيها ":للمستهلكالحقفيالحصولعلى
خدماتمابعدالبيعوفقاالتفاقالمبرممعالمجهز" .






 1عرفت السلع االستهالكية في المادة ( )1/3من تعليمات حماية المستهلك رقم ( )1لسنة  ،2017بأنها  ":السلع التي ينتفع بها المستهلك لمدة
أقصاها سنة".
 2عرفت السلع المعمرة في المادة ( )1/3من تعليمات حماية المستهلك رقم ( )1لسنة  ،2017بأنها  ":السلع التي ينتفع بها المستهلك لمدة تزيد
على السنة".
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الفرع الثاني :الركن المعنوي للجريمة
يقصدبالركنالمعنويهوالنيةاالجراميةالتيعرفهاالمشرعاألردنيفيالمادة  63من
قانونالعقوباتبأنها":إرادةارتكابالجريمةعلىماعرفهاالقانون" .والقصدالمتطلبلقيامجريمة
االخاللبحقوقالمستهلكهوالقصدالجنائيالعامبعنصريهالعلمواإلرادةوهوالذييتجسدبسوءالنية
بتنفيذالعقودويتحققمنخاللعلمالمزودأنإتيانهللفعلاواالمتناععنهمنشأنهاالخاللبااللتزامات
التعاقديةبينهوبينالمستهلكالتيمنهالهالقانونأواالتفاق،معإتجاهإرادتهنحوارتكابهذاالفعلأو
االمتناع،فالتتحققمسؤوليةالمزودالجزائيةلوكاناخاللهبااللتزماتالعقديةعائدألسبابخارجةعن
ن،1وهواألمرالذيحصلمؤخ اًربسببأزمةالوباءالعالميةالتيأثرتعلىتنفيذ
إرادتهكتنفيذالقانو 
العقود.األمرالذيأكدهالقضاءاألردنيومثالهالحكمرقم2259لسنة2021والذينصحكمهعلى
":بتطبيقالقانون علىالوقائعالثابتةبالنسبةلجرمعدمتقديمالخدمةخاللالمدةالمتفقعليهاخالفاً
ألحكامالمادة  6منقانونحمايةالمستهلك،تجدالمحكمةانماقامتبهالمشتكىعليهامنأفعال
تمثلتفيعدمتقديمالخدمةللمشتكيخاللالمدةالمتفقعليهاكانبسببوجود أمردفاعيمنعفتح
قاعاتاألفراحوالتجمعاتفيها،األمرالذييجعلمندمتقديمالمشتكيعليهاالخدمةللمشتكيالتشكل
جرماًوالتستوجبعقاب" .2



1
2

نصت المادة  61من قانون العقوبات األردني على  ":ال يعد جريمة الفعل المرتكب في أي من األحوال التالية -1 :تنفيذا ً للقانون".
الحكم رقم  2259لسنة  ،2021محكمة صلح جزاء شمال عمان ،موقع قسطاس.
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المطلب الثالث
جريمة اإلعالن التجاري المضلل
 أولتتشريعاتحمايةالمستهلكموضوعاإلعالناتالتجاريةأهميةكبيرة،ومنهاالتشريعيناألردني
ي
والعراقي ،وذلك لكون اإلعالن من أهم وسائل اإلتصال بين المهني والمستهلك ،وهو وسيلةالمهن 
األساسيةللترويج وتعريفالمستهلك بالبضائع ،منأجلاستقطابأكبر عددممكن منالمستهلكين
واقناعمبضرورةشراءهمللمنتجأوحصولهمعلىالخدمةالتييقدمها .
ويعرفاإلعالنالتجاريعلىأنه ":مجموعةمناإلدعاءات،اإلشارات ،والبينات،التييوصلها
المعلنإلىالمستهلك،حولمزاياومواصفاتالمالأوالخدمةالمراداإلشهارعنهامنخاللالوسيلة
يةالمناسبة،بغيةإعالمهحولها،وحثهفياألخيرعلىضرورةاقتنائها،عنطريقجلبانتباهه

اإلشهار
وإثارةاهتمامه" .1
وبالرغممنإنالمفترضهوكوناإلعالنمصدرللمعلوماتالصادقةالمتعلقةبالسلعةأوالخدمة
المزعمتقديمها،إالأنالواقعقديشهدإستغاللالتجارالجشعونلإلعالنلغرضغشالمستهلكوتضليله
بشأنالسلعوالخدماتالمعلنعنها.ويعرفاإلعالنالمضللبأنهاإلعالنالذي":يتضمنمعلومات
مغلوطةتجعلالمستهلكيحصلعلىمعلوماتخاطئةفيمايتعلقبعناصرأوأوصافأوخصائصأو
آثارالمنتجالمعلنعنه،وذلكمنخاللانتهاجأساليبالخداعفيالرسالةاإلعالنيةلغرضتضليل

1

قندوزي ،خديجة( .)2001حماية المستهلك من االشهارات التجارية ،رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر ،الجزائر ،ص .15

139

المستهلكوالعملعلىإقناعهبشراءمنتجما،وهذابالتركيزعلىمختلفأساليباإلغراءوإثارةالتصرفات
االنفعاليةغيرالرشيدةالتيتؤثرعلىأذواقالمستهلكين" .1
هذاوقدجاءقانونحمايةالمستهلكاألردنيخالياًمنتعريفمحددلإلعالنالتجاري،إالأنهعرف
المعلنفيالمادة2منقانونحمايةالمستهلكبأنه":المزودالذييعلنعنالسلعةأوالخدمةأويروج
لهابنفسهأوبواسطةغيرهأوباستخدامأيوسيلةمنوسائلالدعايةواإلعالن".ولميحددالمشرعاألردني
فيهذاالتعريفماهيةالوسائلالتييستخدمهاالمعلنلإلعالنعنالسلعوالخدمات،مماأعطىمجاالً
للتوسعفيهذهالوسائللتشملالوسائلالتقليديةوااللكترونية .
وقدواجهالمشرعمسألةتضليلالمستهلكبواسطةاالعالنات،فيقانونحمايةالمستهلكاألردني2
فيالمادةالثامنةمنهالتينصتعلى":أ-يحظرنشرأيإعالنيضللالمستهلكأويوقعهفيالخطأ
بخصوصالسلعةأوالخدمة،ويعتبر اإلعالنمضلالًإذااشتملعلىبياناتأومعلوماتخاطئةأو
غيرصحيحةأوغيركاملةتتعلقبمايلي :
-1طبيعةالسلعةأوجودتهاأوتركيبهاأوصفاتهاالجوهريةأوالعناصرالتيتتكونمنهاوكميتها .
مصدرالسلعةأووزنهاأوحجمهاأوطريقةصنعهاأوتاريخانتهاءصالحيتهاأوشروطاستعمالها2
أومحاذيرهذااالستعمال .

 1هالل ،شعوة( .)2016حماية المستهلك من جريمة اإلعالن التجاري المضلل أو الكاذب ،مجلة دراسات قانونية ،الجزائر ،العدد  ،23ص
.150
 2نشير إلى أن المشرع األردني قد تطرق لموضوع تضليل المستهلك في قوانين أخرى ،كقانون العالمات التجارية المعدل رقم ( )34لسنة
 ،1999في معرض تجريمة لتزوير وتقليد العالمات التجارية المسجة في المملكة في المادة /38أ التي نصت على معاقبة كل من  ":زور
عالمة تجارية مسجلة وفقا ً ألحكام هذا القانون أو قلدها بطريقة تؤدي إلى تضليل الجمهور ."...كما نصت المادة  37من النظام الداخلي لنقابة
الصيادلة في المملكة األردنية الهاشمية رقم  45لسنة  1974وتعديالته على  ":ال يجوز للصيدلي أو صاحب مؤسسة صيدالنية أو للمسؤول
عنه ان يروج صناعته او بضاعته عن طريق االعالن والنشر المضلل."...
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-3نوعالخدمةأوالمكانالمتفقعليهلتقديمهاأومحاذيرتلقيهاأوصفاتهاالجوهرية .
-4شروطالتعاقدومقدارالثمناإلجماليوطريقةتسديده .
-5التزاماتالمعلن .
-6هويةمزودالخدمةومؤهالتهإذاكانتمحلاعتبارعندالتعاقد .
ب-يحظرنشرأيإعالنلسلعةأوخدمةضارةبصحةالمستهلكأوسالمتهأومجهولةالمصدر" .

ولكييعتبراالعالنالتجاريمضلالًلجمهورالمستهلكينوغيرمشروع،فيخضعألحكامتجريمهذه
المادة،يجبأنتتوفرفيهركنيالجريمةالماديوالمعنوي،األمرالذيسنوضحهتباعاً :

الفرع األول :الركن المادي للجريمة
ي تمثلالركنالماديللجريمةبالسلوكالذييأتيهالفاعلليخرجبهالجريمةإلىحيزالوجودبحيث
تتحققالنتيجةالمعاقبعليهالوجودعالقةسببيةبينهاوبينالفعل ،والسلوكالذيتتحققبهجريمة
نشراعالنتجاريمضللهوالسل وكاإليجابيومفادهقيامالموزعبنشرإعالنعلىأنيعرضهذا
اإلعالنبطريقةتؤديلتضليلالمستهلك،فعنصرالتضليلهوأهمعناصرالجريم ة .1
 والتضليلهنااليعنيكلتغييرللحقيقة وإالاعتبرتالمبالغة واإلثارةداخلةضمنمجالتجريم
النص،ومعيارالتمييزبينالمبالغةوالتضليلهومعيارموضوعييعتمدعلىالقياسبالمستهلكالعادي

 1مما يدل ع لى كون التضليل هو العنصر األساسي في تجريم ،األحكام القضائية التي أاستبعدت من نطاق تجريم النص ،اإلعالنات الواضحة
التي ال تنطوي على أي خداع أو تضليل ،حتى لو كانت الخدمات المعلن عنها تشكل جريمة وفق القانون ومنها الحكم القضائي رقم  1911لسنة
 ،2021الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان .والحكم رقم  3535لسنة  ،2021الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان.
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(مستهلكمتوسطالذكاءواالحتياط)،فإذااشتملاإلعالنعلىبياناتغيرمطابقةللحقيقةوانطلتعلى
المستهلكالعادي،عداإلعالنمضلالً.وانطالقاًمنكونمناطالمعيارالموضوعيهوالمستهلكالعادي
منحيثالملكاتالذهنيةوالعقلية،فإنهاليمكنتجريمنشراإلعالنلمجردانقيادبعضضعفاءالعقول
حأنمايتضمنههذااإلعالنهوضربمنالمبالغةاليتصفلحدالقولبأنه

له،بالرغممنوضو
مضلل .1
 واشترط المشرع لتحقق الركن المادي لهذه الجريمة أن يؤدي االعالن إلى نتيجة مفادها أن يقع
المستهلكفيالتضليلفعالًأووقوعهفيالخطأبخصوصالسلعةأوالخدمة،فاليكفيأنيكونمن
شأناإلعالنأنيؤديمستقبالًإلى تضليلالمستهلك العتبارهغيرمشروع.ولميشترطالمشرعهذه
النتيجةفيحالةكونموضوعاإلعالنيتعلقبسلعةأوخدمةضارةبصحةالمستهلكأوسالمتهأوأن
تكونمجهولةالمصدر،ففيهذهالحالةأعتبرالمشرعالجريمةمنجرائمالخطرالتيتقوملمجردإتيان
المزودللسلوكالمتمثلبنشرهلإلعالن .
كماأشترطالمشرعأنيكوناإلعالنالمضللمنصباًعلىعناصرالسلعةأوالخدمةالمحددةفيالمادة
()8منقانونحمايةالمستهلكوهي :
 -1طبيعة السلعة وجودتها وصفاتها الجوهرية والعناصر التي تكونت منها وكميتها :وتتحقق هذه
الصورةفياعالنالمزودعنسلعةتختلففيطبيعتهاعنالسلعةالتييحصلعليهاالمستهلك،أوأن
ينطوي اإلعالن على كذب فيمكونات السلعةأو نسبة وكمية هذه الموادكأن يعلن عن سلعة من

 1دناقر ،إيمان( .)2013الحماية الجزائية للمستهلك من اإلعالن التجاري الكاذب والمضلل  ،رسالة ماجستير ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،
الجزائر ،ص .14
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مكوناتطبيعيةثميتبينأنهاتحتويعلىمكوناتصناعية،أوأنيعلنعنمجوهراتبنسبةذهب
وفضة محددةثميتبينأنالنسبالحقيقيةلكلمعدنتختلفعنمااعلنعنه.أوأنيطال الكذب
الصفاتالجوهرية للسلعةالتيلوعلمهاالمستهلكلما رغبفيها ،ومنالتطبيقاتالقضائيةعلىهذه
الحالة،الحكمرقم11184لسنة2021والذييتلخصبتجريمقيامالمزودبوضعإعالنمضللوغير
مطابق المواصفات لسكوترعرض للبيع على أن قوته12حصان في حين أن قوته الحقيقية10
ن .1
حصا 
 -2مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ انتهاء صالحيتها أو شروط
استعمالها او محاذير االستعمال:
تتحققهذهالصورةفيحالةكاناإلعالنيقدمبياناتتوقعالمستهلكفيتضليلبشأنمكانانتاج
السلعةأومكانإستيرادهاكأنيطلقالمعلنةعلىالسلعةأسميدلعلىدولةمعينةوتكونالسلعةفي
حقيقتهامندولةإخرى،ومصدرالسلعةفيأحيانكثيرةيكونمهمبالنسبةللمستهلك كونهيمثلدليل
علىمدىجودتهابالتاليجرمالمشرعالكذب والتضليلالذييطاله .كماانطريقةصنعالسلعةقد
يعتبرأحياناًمعيارلجودتهاودافعمهمإلقبالالمستهلكعليها،مماأدىبالمشرعإلىتجريمأيإعالن
يضللالمستهلكبخصوصطريقةصنعالسلعة،كأنيعلنالمزودأن كافةالسلعالمقدمةقدصنعت
يدوياًبالكامل،فيحينأنالحقيقةهيأنالعملاليدويقدأنصبعلىالتجميعفقط .

1

الحكم رقم  11184لسنة  ،2021محكمة صلح جزاء عمان ،موقع قسطاس.
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كماتتحققالجريمةفيحالةكونالتضليلفياإلعالنينصبعلىكميةالسلعةأومقدارهاأو
تاريخإنتهاءصالحيتهاأوشروطاستعمالهاأومحاذيرهذااالستعمال،كأنتحملالسلعةملصقاًيكتب
عليهصافيالوزنبمقدارمعينفيحينأنوزنالمنتجالفعليأقلمنذلك،1أوأنيعلنعنتاريخ
صالحيةللسلعةيختلفعنمدةصالحيتهاالحقيقي.أوأنيتحفظالمعلنعلىبعضشروطاستعمال
ٍ
اءعلىأنهخالمنالتأثيراتالجانبية
السلعةأومحاذيراستعمالهافيظروفمعينة،كأنيعلنعندو
أويتحفظالمعلنعنذكربعضآثارهثميتبينأنماقامبهيهدفلتضليلالمستهلك واقناعهبعكس
حقيقةالدواء .
 -3نوع الخدمة أو المكان المتفق عليه لتقديمها أو محاذير تلقيها أو صفاتها الجوهرية:تتحققهذه
الصورةبإعالنالمزودعناستعدادهلتقديمخدماتللمستهلكين،تضميناإلعالنبياناتكاذبةأوالتحفظ
علىبعضالتفاصيلالتيتضللالمستهلكبخصوصصفاتالخدمةالجوهريةالتيلوعلمالمستهلك
بغيابهالماأتمالتعاقد،باإلضافةلتضليلالمستهلكبالنسبةلنوعالخدمةالمقدمة،كأنيعلنالم زودعن
استعدادهلتنظيمحفلزواجبكاملتفاصيلهمقابلمبلغمعين،ثميتبينأنالخدمةالمقدمةمنقبلالمنظم
التشملتقديمالطعام.أوأنيعلنعنجلسةتصويرفيمكانمحددثميتفاجىءالمستهلكأنالتصوير
فيمكانآخرأوأنالمكانالمعلنعنهمضافللصورعنطريقالفوتوشوب .


 1قاشي ،عالل( .)2012الحماية الجزائية للمستهلك من اإلعالنات المضللة ،مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ،العدد ،2ص
.346
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 -4شروط التعاقد ومقدار الثمن اإلجمالي وطريقة تسديده :تتحققهذهالصورةبنشرالموزعإلعالن
يضللالمستهلكينبسببالكذبأوالتكتمعنبعضشروطالتعاقدأوالثمنالكاملللخدمةويكونهدفه
فيالغالبإلىجذبالمستهلكإلىمكانالبيعأومكانتقديمالخدمة،مدفوعاًبالوهمالذيأنماهالمعلن
بداخله،ليفاجأبأنالسعرالمعلنعنهغيرحقيقي،فيقبلعلىإتمامالعقدبالسعرالذيأرادهالمعلنال
بالسعرالذيتوقعهالمستهلك .1أوأنينصبمحلالتضليلعلىطريقةسدادثمنالسلعة ،كأنيعلن
عنأنالسداديكونبتقسيطمبلغالسلعةعلىثالثدفعاتدوناإلعالنعنالفترةالزمنيةالفاصلةبين
الدفعةوالثانية.أماتضليلالمستهلكبخصوصالمبلغاإلجمالفيقعمثالًعندتضمينالمعلنإلعالنه
عباراتمضللةمثلأنالسلعةتصلللمستهلكبسعرمحدد،األمرالذييضللالمستهلكفيحقيقة
تالتوصيل،فيحينأنهاغيرمشمولة.أوأنيعلنالمزودعنخصومات
كونالمبلغالمذكوريشملنفقا 
علىأسعارالسلعفيحينأنالخصوماتصورية،أوليستبالمقدارالمعلنعنه .
 -5إلتزامات المعلن :وفيهذهالصورةيكونموضوعالكذبوالتضليلقدطالالتزاماتالمزودالمعلن
عنها،كأنيعلنعنإلتزاماتالينويأواليستطيعالوفاءبها،كأن يعلنعنتوفرخدمةالتوصيل
للسلعالمباعةثميتخلفعنايصالهاللمستهلك،أوأنيشيرالمعلنإلىاستعدادهلدفعمبالغنقديةأو
توزيعجوائزفيحالةتحقيقالمستهلكينلشروطمعينة،ثميخلفبوعده .
ومناألمثلةالقضائيةعلىهذهالحالة،الحكمرقم1019لسنة2021والذيتتلخصوقائعهباآلتي
":قيامالمشتكىعليهبصفتهمزودللخدمةومنخاللالمؤسسةالعائدةلهبنشرإعالنمضللللمستهلك

 1المية ،طالة وكهينة ،سالم(" .)2021حماية المستهلك من جريمة اإلشهار التجاري المضلل والكاذب قراءة قانونية في ظل التشريع
الجزائري" ،مجلة الرسالة للدراسات والبحوث اإلنسانية ،المجلد  ،6العدد  ،3الجزائر.
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ينطويعلىبياناتغيرصحيحةوخاطئةتتعلقبالتزاماتهفيمواجهةالمستهلك،حيثتمثلتأفعال
المشتكىعليهبوضعإعالنمضلليعرضفيهجائزةمقابلزيادةعددالمشاركاتعلىصفحةالمؤسسة
ب امتنعالمشتكىعليهعن
العائدةلهعبرتطبيقالفيسبوك،وبعدقيامالمشتكيةبجمعالعددالمطلو 
تسليمهاالجائزةالمعلنعنها،وتشكلأفعالالمشتكىعليهكافةأركانوعناصرالجرمالمسندإليهاألمر
الذييقتضيإدانتهعنه" .1
 -6هوية مزود الخدمة ومؤهالته إذا كانت محل اعتبار عند التعاقد :وتتحققهذهالصورةفيحالة
نشرإعالنينقصهبيانشخصيةالمزودأوالكذبحيالشخصيةمزودالسلعةالحقيقي،وتكمنأهمية
معرفةشخصمزودالخدمةفيأنيكونالمستهلكعلىبينةمنأمره،فيتوفرلديهعنصراألمانفي
التعاقد،باإلضافةألهميةاألمرفيتحديدمركزالمزودالقانوني،ووضوحإلتزامتهومدىإمكانيةتنفيذها .2


الفرع الثاني :الركن المعنوي للجريمة
اليكفيلقيامجريمةاإلعالنالتجاريالمضللإتيانالمعلنللسلوكالمجرم،والمتمثلبنشرإعالن
ينطويعلىبياناتتؤديإلىتضليلالمستهلكأوإيقاعهفيالخطأبشأنالسلعةأوالخدمةالمقدمة،
أوقيامهبنشرإعالنعنسلعةأوخدمةضارةبصحةالمستهلكولسالمتهأومجهولةالمصدر.وإنما
تطلبالمشرعلقيامالجريمةتحققالقصدالجنائيباإلضافةللركنالمعنوي،والقصدالجنائيلهذهالجريمة
هوالقصدالعامبعنصريهالعلمواإلرادة،بحيثيكونالمعلنعالماًبحقيقةأنإفعالهالمتمثلةبنشرإعالن
 1الحكم رقم  1019لسنة  ،2021محكمة صلح جزاء سحاب ،موقع قسطاس.
 2منصور ،محمد حسين( .)2006أحكام البيع التقليدية وااللكترونية والدولية وحماية المستهلك ،ط ،1مصر دار الفكر ،ص.148
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يحتويبياناتعنالسلعةأوالخدمةمغايرةللحقيقةومنشأنهاتضليلالمستهلكوإيقاعهبالغلط،وعلى
الرغممنذلكتتجهإرادتهإلىارتكابالفعلوتحقيقالنتيجة.أوعلمهبحقيقةكونالسلعةالمعلنعنها
مضرةبصحةالمستهلكأومجهولةالمصدرمعذلكإتجهتإرادتهإلىاإلعالنعنها .

وتشيرالباحثةإلىانالمشرعاألردنيلميكتفبنصالتجريمالواردفيقانونحمايةالمستهلك،
ي1فيالمادة/31أمنهوالتي
وإنماجرماالعالنالمضللأيضاًفيقانونالمواصفاتوالمقاييساألردن 
نصتعلى":دوناإلخاللبأيعقوبةأشدمنصوصعليهافيأيقانونآخريعاقببغرامةالتقل
عنخمسمائةدينار والتزيدعلىخمسةآالفدينارأوبالحبسمدةالتقلعنأربعةأشهر والتزيد
علىستةأشهرأوبكلتاالعقوبتينعلىأنيحكمبالحداألعلىللعقوبةفيحالةالتكراركلمنأقدم
علىارتكابأيمناألفعالالتالية -10 :خداعالمستهلكأوغشهمنخاللاإلعالنالمضللعن
المن تجاتأوالموادالتي ينتجهاأويستوردهاأو يعرضهاللبيع وخلطالمحروقاتوما شابه ذلك من
أعمال" 

أماالمشرعالعراقي فترىالباحثةأنهلم يتناولموضوعحمايةالمستهلكمناإلعالناتالمضللة
بصورةتفصيليةواضحة،فقدتعرضلهافيمعرضبيانهلألفعالالمحظورةعلىالمجهزوالمعلناألمر
الذييؤديللخلطبيناإلفعالالمجرمةوصعوبةتحديدالسلوكياتالتيتقومبهامسؤوليةالمعلن،خاصة

1

قانون المواصفات والمقاييس األردني رقم ( )22لسنة .2000
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وأنطبيعةالجريمةوسلوكياتهاتختلفعنطبيعةوسلوكياتجرائمالغشالتيتمسالسلعةأوالخدمة
ت .ويفضللولميجمعالمشرع
في ذاتها،األمرالذيقديؤديلخرققاعدةشرعيةالجرائم والعقوبا 
العراقيبينالمخالفاتالمرتكبةمنقبلالمجهزوالمخالفاتالمرتكبةمنقبلالمعلنفينصالمادة9
منقانونحمايةالمستهلكالعراقي،والتيجاءفيها":يحضرعلىالمجهزوالمعلن :
أوالً :ممارسة الغش والتضليل والتدليس وإخفاء حقيقةالمواد المكونة للمواصفات المعتمدةفي السلع
والخدماتكافة .
ثالثاً:إنتاجأوبيعأوعرضأواإلعالنعن :
أ-سلعوخدماتمخالفةللنظامالعامأواآلدابالعامة .
ب -أيسلعلميدونعلىأغلفتهاأوعليهاوبصورة واضحةالمكوناتالكاملةلها،أوالتحذيرات(إن

وجدت)وتاريخبدءوانتهاءالصالحية .
رابعاً:إخفاءأوتغييرأوإزالةأوتحريفتاريخالصالحية .
خامساً :إعادة تغلييف المنتجات التالفة أو المنتهية الصالحيةبعبوات ،وأغلفة تحمل صالحية مغايرة
للحقيقةومضللةللمستهلك .
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المبحث الثاني
الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك
يقععلىالمخالفألحكامقانونحمايةالمستهلكجزاءاتجزائيةوأخرىمدنيةوتأديبية،وسنتطرق
خاللهذاالمبحثللجزاءاتالجزائيةدونغيرهامنالجزاءات .
ومنقراءة نصوصقانونحماية المستهلكاألردني رقم ()7لسنة ،2017يتضحأنالمشرع
األردنيلميميزبينالجرائماالستهالكيةفيمقدارالعقوباتالجزائية،فقدوحدأحكامهاونصعلى
عقوبةجنحيةمحددةتطالكلمنيخالفأيحكممنأحكامقانونحمايةالمستهلك،باإلضافةلعقوبة
إحت ارزيةتوقععلىالمكررللجريمة.كمايتضحضمنياًمننصوصهانشكاوىالحقالعامفيالجرائم
المنصوصعليهافيقانونحمايةالمستهلكمقيدة،حيثاليمكنللمتضررانيتقدمبشكواهمباشرة
ك ،1والتيبدورهاتعملعلىاخطارالمزودالمخالف
للمحكمة ،وانمايتقدمبهالمديريةحمايةالمستهل 
لتصويبأوضاعهوازالةالمخالفةخاللمدةمحددة،فانازالهاوعملعلىتصويباوضاعهقبلاحالة
المخالفةللمحكمةالمختصة،تسقطالمسؤوليةالجزائيةعنهوفقاًألحكامالمادة/13ج1/منقانونحماية
بإزالة المخالفة وصوب
المستهلك ،والتي نصت على ":تسقط المسؤولية الجزائية عن المزود إذا قام 
أوضاعهوفقاًلماتحددهالمديريةفياالخطارالمنصوصعليهفيالفقرة(أ)2منهذهالمادةقبلإحالة

 1وقد أكد القضاء على ذلك ،ومن ذلك الحكم رقم  215لسنة  2021الصادر من محكمة بداية جزاء عمان بصفتها االستئنافية ،والذي جاء فيه
 ":أن مالحقة المستأنف ضده عن الجرم المسند إليه يتوقف على تقديم شكوى ابتداءا ً لدى مديرية حماية المستهلك والتي لها توجيه إخطار إلى
المشتكى عليه لتصويب أوضاعه وهي الجهة المختصة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة".
 2تنص المادة (/13أ) من قانون حماية المستهلك على  ":للمديرية إخطار المزود في حال تثبتها من ارتكابه مخالفة إلحكام هذا القانون أو
التشريعات النافذة أو األنظمة الصادرة بمقتضاها على أن تحدد في االخطارات اإلجراءات الواجب عليه تنفيذها لتصويب المخالفة والمدة
المحددة لذلك".
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المخالفةإلىالمحكمةالمختصةوفيهذهالحالةتوقفمالحقةالمزودعنتلكالمخالفةمالمتشكل
جرماًمعاقباًعليهبموجبأيتشريعآخر".وبغيرذلكيعاقبالمزودالمخالفالذيلميعملعلىازالة
المخالفةالتيارتكبها،بعقوبةأصليةوهيالواردةفيالفقرة(أ)منالمادة()25منقانونحمايةالمستهلك
،والتيتنصعلى":مالميردنصعلىعقوبةأشدفيأيتشريعآخرنافذ.يعاقبكلمنيخالف
أيحكممنأحكامهذاالقانونأواألنظمةالصادرةبمقتضاهبغرامةالتقلعن()250مائتينوخمسين
دينا اًروالتزيدعلى()10000عشرةآالفدينارأوبالحبسمدةالتزيدعلىستةأشهرأوبكلتاهاتين
العقوبتين"  .ومناستقراء هذا النصنجدأنالمشرعاألردنيقدعاقبالمخالفبعقوبةسالبةللحرية
وهيالحبسمدةالتزيدعنستةأشه ر،1باإلضافةلعقوبةماليةتتمثلبالغرامةالتيتتراوحبين250
دينار و10000دينار،وللمحكمةأنتحكمبأحداهماأوبكلتاالعقوبتين .
وتشيرالباحثة إلىأنالمشرعاألردنيقدنصعلىتخفيض العقوبة المترتبةعلىمخالفةأحكام
قانونحمايةالمستهلكإلىالنصف،وذلكفيحالةتصويبالمخالفلوضعهوإزالةمخالفتهبعدإحالة
المخالفةللمحكمةمنقبلمديريةحمايةالمستهلك،وقبلصدورالحكمفيالقضية،فقدنصتالمادة
(/13ج)2/منقانون
حمايةالمستهلكاألردنيعلى":تنزلالعقوبةإلىالنصفعنالمزودالذييقوم

بإزالةالمخالفةوتصويبأوضاعهبعدإحالةالمخالفةإلىالمحكمةوقبلصدورحكمفيها" .
ولميكتفالمشرعبالعقوبةاألصلية،ففيحاالتكثيرةالتحققالعقوبةالغايةالمتوخاةمنإيقاعها،
وهوتحققالردعالخاصللمهنيأوالمزود،وعندحدوثذلكومنمنطلقحرصالمشرععلىالمستهلك
منالمخالفاتالتيقديرتكبهاالمهنيمستقبالً،لجأالمشرعللعقوباتاإلحت ارزيةوالمتمثلةبمنعالمخالف
1

يكون الحد األدنى للحبس اسبوع حسب نص المادة  21من قانون العقوبات األردني.
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ت،فنصتالفقرة(ب)منالمادة()25منقانون
المكررعنمزاولةنشاطهالمهنيبشكلدائمأومؤق 
حماية المستهلك األردني على  ":في حال تكرار المخالفة للمحكمة منع المزود من ممارسة النشاط
موضوعالمخالفةبشكلدائمأومؤقت" .وتهدفالحكمةمنتقريرمنعالمكررمنممارسةنشاطه
ع .1
المهنيأوالحرفيأوالتجاريإلىحمايةالمستهلكينضدالمخاطرالتييكونمصدرهاالمهنيالمخاد 
وتفضلالباحثة لوأنالمشرعاألردنيقدنصعلىعقوبةاحت ارزيةأخرىتتعلقبنشراألحكام
القضائيةالتيتتعلقبالمهنيالمخالف،لمالهذهالعقوبةمنأثرردعيعلىالتجاروالمهنيينألنهاتمس
سمعتهمفيالسوق،باإلضافةلماتنطويعليهمنحمايةوقائيةللمستهلكالذيقديجهلحقيقتهم،األمر
الذيقديوقعهضحيةلجرائمهمالمستقبلية .
وتشيرالباحثةإلىأنالمشرعاالردنيلميتطرقفيقانونحمايةالمستهلكإلىتنظيممسألةالجزاءات
المترتبةعلىالجرائمالمرتكبةعبرالوسائلااللكترونية،بالتاليتخضعهذهالجرائمألحكامنصالمادة
15منقانونالجرائمااللكتروني ة2والتيجاءفيها":كلمنأرتكبأيجريمةمعاقبعليهابموجبأي
تشريعنافذبإستخدامالشبكةالمعلوماتيةأوأينظاممعلوماتأوموقعالكترونيأواشتركأوتدخلأو
حرضعلىارتكابهايعاقببالعقوبةالمنصوصعليهافيذلكالتشريع" .
وبإعمال هذاالنصيكونالمشرعاالردنيقدساوىفيالعقوبة بينالفاعلبالجريمةاالستهالكية
المرتكبةعبرالوسائلااللكترونيةوبينالمتدخلفيهاوالمحرضعليها،إالأنهلميتطرقفيقانونحماية
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يمةاالستهالكيةالمرتكبةعبرالوسائلالتقليدية،وهو

المستهلكإلىعقوبةالمتدخلوالمحرضعلىالجر
األمرالذينأملمنالمشرعانيتداركهوينصعليهفيقانونحمايةالمستهلك .
أما فيما يخص العقوبات المترتبة على مخالفة احكام قانون حماية المستهلك العراقي ،فنجد أن
المشرعقدتناولهافيالمادة10منالفصلالسادسمنقانونحمايةالمستهلكوالتينصتعلى ":
أوأل:يعاقببالحبسمدةالتقلعن()3ثالثةأشهرأوبغرامةالتقلعن()1000000مليوندينار
أوبهمامعاًكلمنخالفأحكامالمادة()9منهذاالقانون .
ثانياً:يعاقببالحبيمدةالتزيدعلى()3ثالثةأشهرأوبغرامةالتزيدعلى()1000000مليوندينار
أوبهمامعاًكلمنخالفأحكامالمادتين()7،8منهذاالقانون" .
ويتضحمنالنصالسابقأنالمشرعالعراقيقدفرقفيالعقوباتبينالجرائمالمرتكبةخالفاًألحكام
المادة9والتيتتناولبيانأهمالمحضوراتعلىالمجهزوالمعلن،بينالجرائمالمخالفةلواجباتالمجهز
والمعلنوالمنصوصعليهمافيالمادتين()7،8منقانونحمايةالمستهلك .
وترىالباحثةانموقفالمشرعالعراقيمنهذاالتفريقفيالعقوبةمنتقدلعدمجدواه،وذلككون
مخالفةالتزاماتالمجهزأوالمعلنهيفيحقيقتهاارتكابللمحظورات،بالتالينأملمنالمشرعالعراقي
تعديلالمادة  10منقانونحمايةالمستهلك والنصعلىعقوبة واحدةتوقععلىمرتكبأيمخالفة
الحكامه،كمانشيرللمشرعإلىضرورةتحديدالحداألعلىللعقوباتالجزائيةالمقررةفيقانونحماية
المستهلك،لمايمثلههذااإلغفالمنخرقلقاعدةشرعيةالعقوبةالجزائية .
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الفصل الخامس
الخاتمة والنتائج والتوصيات
الخاتمة:
انقضيةحمايةالمستهلكمنالقضايا شديدةاألهميةفيالعصرالحديثليسللمستهلكينفقط
وانماللنمواالقتصاديفيالبلد والذييمثلمصلحةعامةلكافةأفرادالمجتمع،وتتجلىأهمية الحماية
الجزائيةللمستهلكفيكونهاتوفرالحمايةلمعظمأبناءالمجتمع،حيثصارالجميعمستهلكونللسلع
والخدمات،كماأنهاتتناسبمعخطورةاالنتهاكاتالتيتمسالمستهلك والتيتصيبعددغيرمحدد
مناألفراد،كماأنوظيفةالدولةفيالعصرالحديثلمتعدقاصرةعلىتوفيرالسلع والخدمات وانما
اصبحتملزمةبتوفيرالحمايةللمستهلكفيشتىمراحلالتعاقد،باالضافةإليجادالهيئاتالقادرةعلى
الدفاع عن مصالح المستهلك في مواجهة المنتجين والشركات التجارية الكبرى .وبالرغم من تنبه
المجتمعاتومنذنشوءالتعامالتالتجاريةإلىضرورةحمايةالمستهلكينمنجشعالتجارواستغاللهم،
إألأنحمايةالمستهلكفيالبلدانالعربيةتعدحديثةالنشأة،فالتشريعاتالعربيةقدتأخرتفيتأمين
الحمايةالحقيقيةللمستهلك،فلميصدرالمشرعاألردنيقانوناًلحمايةالمستهلكإالفيعام 2017أما
المشرعالعراقيفقدأصدرقانونحمايةالمستهلكفيالعام ،2010وقبلذلككانتالحمايةالجزائية
للمستهلكتخضعللقواعدالعامةفيقانونالعقوبات.األمرالذيتناولناهتفصيالًفيمتنهذهالدراسة،
والتينختمهابجملةمناالستنتاجاتوالتوصياتالتيسنوردهاتباعاً :
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النتائج:
 انالمشرعاألردني فيإيرادهلتعريفالمستهلكفيالمادة()2منقانونحمايةالمستهلك،أخذ1
بالمفهومالضيقللمستهلك،فحصرهبمنيحصلعلىالسلعةأوالخدمةاشباعاًلحاجاتهالشخصيةأو
لحاجاتاآلخرين،وأخرجمنمفهمومالمستهلكالمهنيالذييتحصلعلىالسلعةأوالخدمةألغراضه
المهنيةحتىلوكانتمنغيراختصاصه .
 -2أنتعريفالمشرعالعراقيللمستهلكفيالفقرةخامساًمنالمادة()1منقانونحمايةالمستهلك،
يشوبهعيبفيتحديدفئةالمستهلكينبناءعلىالغرضمنالتزودبالسلعوالخدمات،وهذاالعيبأخرج
ً
المستهلكمناطارتصنيفهالفقهي،فهولميدخلضمناالتجاهالمضيقوالالموسعبلتجاوزهماإلى
حداعتباركلمنيتزودبالسلعوالخدماتمستهلكاًجديربالحمايةحتىالمزودنفسه .
 لميتطرقفقهاءالقانونلتعريفالمستهلكااللكترونيبالرغممنشيوعهذاالمصطلحفيالعصر3
الحديثنتيجةلتزايدالمعامالتااللكترونية ،ويرجعذلكإلىانالفقهاءقدعرفواالمستهلكوفقاًلمعيار
الغايةمناالستهالكالالوسيلةالتييستخدمهاأثناءقيامهبالتصرفاتالقانونية .
 -4كانتالشريعةاإلسالمية ومنذأمدبعيدالسباقة إلىتنظيمالعالقاتالتجاريةحمايةالمستهلكمن
القوانينالمعاصرة .
-5انالنظاماالسالمينظاممتكاملشاملأنطوىعلىذكرألغلبجرائمالغشالتجاريالتيتمس
المستهلكوالتيغفلتعنهاالتشريعاتالحديثة .
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 انالجرائمالماسةبالمستهلكتخرجعنالقواعدالعامةفيقانونالعقوباتاألردنيباألخصفي6
أحكامالمسؤولية،حيثتجريالمساءلةأحياناًعنفعلالغير،وذلكبتقريرمسؤوليةمديرالمحلعن
المخالفاتالمرتكبةمنقبلالعمالفيمحله .
أنسياسةالمشرعاألردنيفيحمايةالمستهلكمنالغشتتميزبطابعوقائي،فقدتعاملمعالجرائم7
الماسةبصحةالمستهلكعلىأنهاجرائمخطر،فعاقبعليهافيقانونالعقوباتوقانونحمايةالمستهلكك
لمجردإتيانالجانيللسلوكالمجرمدوناشتراطتحققالنتيجةواالضراربالمستهلك .
 -8قصورالمشرعالعراقيفيتوفيرالحمايةالوقائيةللمستهلك،وذلكفيعدمتجريمهإلحراز السلع
والموادالمغشوشةوالتالفةبقصدبيعها .
-9لميأخذالمشرعاألردنيبرضاءالمستهلكولميرتبعليهأيأثرقانونيفيانتفاءمسؤوليةالجاني،
فيحالةكونالغشيطالالمنتجاتالمضرةبصحته .
-10يؤخذعلىالمشرعاالردنيهزالةالعقوباتالمنصوصعليهافيقانونال عقوباتالردنيالسيمافي
شقهاالمالي،والذيلميعدمواكباًللنمواالقتصاديومايتحصلعليهالتجاروالمنتجونمنأرباحطائلة
منالسلعوالمنتجاتالمغشوشة .
-11انالنصوصالجزائيةالمتعلقةبحمايةالمستهلكفياألردنيميزهاالتبعثروالشتات،فهيموزعة
في قوانين متعددة األمر الذي جعل الحماية الجزائية للمستهلك قاصرة وتعاني من الضعف لصعوبة
جمعهاوتطبيقها .
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-12أنالمادة()6منقانونحمايةالمستهلكالعراقيوالمعنيةببيانحقوقه،جاءتقاصرةعنالعديد
منالحقوق،فالمشرعلمينصعلىحقالمستهلكفيضمانالسالمةكمالمينصصراحةعلىالحق
فيالرجوععنالعقد .
-13خلوالقانونينموضوعالدراسةمنالنصعلىحقمنأهمالحقوقالتينادتبهاالجمعيةالعامة
لالممالمتحدةوهوحقالمستهلكبالتثقيفوالتوعيةالذييضمنمعرفةالمستهلكبحقهفيالحمايةمن
استغاللالمنتجينوالموزعين .
-14لمينظمالمشرعالعراقيموضوعاالعالناتالتجاريةالمضللةللمستهلكبصورةتفصيليةواضحة،
علىالرغممنكونهامنأكثرالجرائمالتيتمسالمستهلكانتشا اًرفيالعصرالحديث .
 -15انجريمةاالحتكارتعدمنالممارساتالتيتمسالمستهلكبشكلمباشروتؤديلرفعاسعار
حقهفياالختياروقدظهرتاهميةتجريمهافيتداعياتاالزمةالصحيةاالخيرةبخصوص
السلعوتمس 
فايروسكورونا،االانالمشرعاالردنيوالعراقيلميتناوالجريمةاالحتكارفيقانونحمايةالمستهلك .
-16بالرغممنأنالمشرعاألردنيقدأعطىللقضاياالمتعلقةبحمايةالمستهلكصفةاإلستعجال،إال
أنهأغفلعنتحديدالمحكمةالمختصةبنظرالقضاياالمدنية والجزائيةالمتعلقةبمخالفةأحكامقانون
حمايةالمستهلك .
-17انقانونحمايةالمستهلكالعراقيالصادرمنذالعام2010لميؤديالدورالذيشرعألجلهفي
حمايةالمستهلكالعراقي ولم نسمع حتىاللحظة عن أحكام جزائية صادرة وفقاً لهذا القانون ،ويرجع
السببفيذلكإلىأنمجلسحمايةالمستهلكالمعنيبتلقيالشكاوىوالتحقيقفيها،لمينشأ .
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التوصيات:
 تعديلالفقرةخامساًمنالمادة  1منقانونحمايةالمستهلكالعراقي والمعنيةبتعريفالمستهلك،1
لتصبح ،المستهلك :هوالشخصالطبيعيأواإلعتباريالذييتحصلعلىالسلعةأوالخدمةلغرض
إشباعحاجاتهغيرالمهنية،سواءأتمتصرفاتهالقانونيةبوسائلتقليديةأمإلكترونية.
-2توصيالباحثةبتعديلقانونيحمايةالمستهلكاألردنيوالعراقيوتضمينهماجميعالمخالفاتوالجرائم
التيمنشأنهاالمساسبالمستهلكبهدفتوحيدالنصوصالقانونيةفيقانونخاصتحكمهمبادىء
قانونيةواحدةاألمرالذييضمنلهااالستقرارباالضافةإلىتسهيلاعمالالنصوصمنقبلالقضاء
حتىيتحققلهااالستقرارويسهلعلىالمستهلكمعرفةالضماناتالقانونيةالتييتمتعبهاكمايسهل
االمرعملالقضاءمنخاللتوحيدنصوصحمايةالمستهلك .
توصي الباحثةالمشرع العراقيبأن يحذو حذو المشرع األردني بتجريم أفعال الغش التي تطال3
االغذيةواالشربةوخصهابأحكاممغايرةعنأحكامغشالمتعاقد .
ص تحد من ظاهرة اإلحتكار
 -4تعديلقانوني حمايةالمستهلك األردني والعراقيوتضمينهما بنصو 
للسلعوالخدماتوتعاقبمرتكبيه .
 -5إضافةمادةإلىقانونحمايةالمستهلكالعراقيتجرمحيازةالسلعالتالفةأوالفاسدةأوالتالعب
بصالحيتهاكونمثلهذاالفعالغيرمجرمةفيالقانونالعراقي .
-6تعديلالمادة388منقانونالعقوباتاالردنيوإضافةحيازةاألدويةالمغشوشةومنتهيةالصالحية
إلىنطاقتجريمالنص،وذلكالتحادهافيعلةالتجريممعالموادالغذائية،ليصبحالنص"..مناحرز
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أوابقىفيحيازتهفيايمكانبدونسببمشروعمنتجاتايةمادةعلىأنهاطعامأوشرابأودواء

بعدأنأصبحتمضرةبالصحة" .
 -7تعديلالمادة /10أوالًمنقانونحمايةالمستهلكالعراقي،وتحديدالحداألعلىللعقوبة،لمايمثله
هذااإلغفالمنخرقلقاعدةشرعيةالعقوبةالجزائية .
-8إضافةمادةإلىقانونحمايةالمستهلكاألردنيوالعراقيتتعلقبالنصعلىعقوبةإحت ارزيةتتمثل
بنشراألحكامالقضائيةالتيتتعلقبالمهنيالمخالف .
-9توصيالباحثةالمشرعاألردنيبإضافةمادةإلىقانونحمايةالمستهلكتعنىببيانعقوبةالمتدخل
والفاعلفيالجرائماالستهالكية .
 -10توصيالباحثةالمشرع األردنيبالنصفيقانونحمايةالمستهلكعلىالمحكمةالمعنية بنظر
القضاياالمتعلقةبالمستهلك .
-11توصي الباحثةالمشرع العراقيبأن يولي عناية خاصة بموضوع االعالنات التجارية المضللة
وتنظيماحكامهابصورةتفصيلية،منفصلةعناألفعالالمحضورةعلىالمزود،منعاًللخلطبينالسلوكيات
المجرمة،ومايترتبعليهمنخرقلقاعدةشرعيةالجرائموالعقوبات .
-12توصيالباحثةبتفعيلقانونحمايةالمستهلكالعراقيعنطريقاإلسراعفيتشكيلمجلسحماية
النتهاكاتالتيتطالالمستهلك
المستهلكولجانالتفتيشالتابعةله،ليأخذدورهالحقيقيفيمكافحةا 
العراقي .
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قائمة المراجع
أوالً :الكتب
 القرآنالكريم  آبادي،مجدالدينمحمدبنيعقوبالفيروزي()2008القاموس المحيط،القاهرة،دارالحديث. النسائي،أبيعبدالرحمنأحمدبنشعيب(.)2001السنن الكبرى،الجزءالسادس،ط،1مؤسسةالرسالة .
ط،1بيروت،
 أحمد،محمدمحمدأحمدأبوسيد(.)2004حماية المستهلك في الفقه اإلسالمي ،دارالكتبالعلمية .
 أبوعامر،محمدزكي(.)1992قانون العقوبات القسم العام،بيروت،الدارالجامعية . البهيقي،أبيبكرأحمدبنالحسينبنعلي( )2003السنن الكبرى،الجزءالسادس،ط،3بيروت،دارالكتبالعلمية .
ط،2دمشق،دارالفكر .
 أبوجيب،سعدي( .)1988القاموس الفقهي ، ابنمنظور،لسان العرب،ط،1القاهرة،دارالمعارف .ط2عمان،دارالثقافة .
 -أحمد،هلديرأسعد(.)2013نظرية الغش في العقد ،
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 إبراهيم،عبدالمنعمموسى( .)2007حماية المستهلك :دراسة مقارنة،الطبةاألولى،بيروت،منشوراتالحلبيالحقوقية .
 إبراهيم،خالدممدوح(.)2010إبرام العقد اإللكتروني،ط،2اإلسكندرية،دارالفكرالجامعي . أبوالفتوح،نصر(.)2007حماية حقوق الملكية الفكرية في الصناعات الدوائية،دراسةمقارنة،اإلسكندرية،دارالجامعةالجديدة .

ط،1بيروت،دار
 أبوسيد،محمدمحمدأحمد(.)2004حماية المستهلك في الفقه األسالمي ،الكتبالعلمية .
 النوايسة،عبداإللهمحمد( .)2010الجرائم الواقعة على أمن الدولة في التشريع األردني ،ط،2عمان،داروائل .
 إبراهيم،خالدممدوح(.)2008أمن المستهلك اإللكتروني،اإلسكندرية،الدارالجامعية . البرواريوالبرزنجي(.)2004استراتيجيات التسويق المفاهيم /األسس /الوظائف،ط،1عمان،داروائل .
ط،1بيروت،دارالمعرفة .
 السرخسي،شمسالدين(.)1989المبسوط،الجزءالثانيعشر ، -األمين،محمود(.)2007شريعة حمورابي،ط،1لندن،دارالوراق .
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ط ،1بيروت ،منشورات الحلبي
 الخن ،محمد طارق(.)2010جريمةاألحتيال عبر األنترنت ،الحقوقية .
 الرفاعي ،أحمد محمد محمد(.)1994الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي،القاهرة،دارالنهضةالعربية .
 الشرعبي ،مأمون علي عبده(.)2019الحماية القانونية للمستهلك عبر اإلنترنت ،القاهرة،المركزالقوميلإلصداراتالقانونية .
 الترمذي،أبيعيسىمحمدبنعيسى(.)2014المجلد الثاني،ط،1القاهرة،دارالتأصيل .ط،2
 الضرير،الصديقمحمداألمين( .)1990الغرر وأثره في العقود في الفقه االسالمي ،بيروت،دارالجيل.
 الصغير،حميد( .)2015أصول حماية المستهلك في الفقه اإلسالمي وآلياتها (القرآن والسنةنموذجان)،ط،1الرياض،داراأللوكة .
 القرطبي ،أبي عبد هللا()2007الجامع ألحكام القرآن ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،الجزء الثانيوالعشرون .
 الديب،محمودعبدالرحيم( .)2011الحماية المدنية للمستهلك :دراسة مقارنة ،دارالجامعةالجديدة،االسكندرية .
 -الحلبي،محمدعلي(.)2007شرح قانون العقوبات القسم العام،ط،1عمان،دارالثقافة .
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 الشواربي،عبدالحميد(.)1992جرائم الغش والتدليس،االسكندرية،منشأةالمعارف . العكيلي،عزيز(.)2015الوسيط في شرح التشريعات التجارية ،ط،3عمان،دارالثقافة . القاضي،محمدمختار(.)2014الغش التجاري،االسكندرية،دارالجامعةالجديد .ط،1بغداد،دارالسنهوريالقانونيةوالعلوم
 الحمداني،شعيبأحمد(.)2016قانون حمورابي ،السياسية .
 الفضل،منذر(.)2005تأريخ القانون ،ط،2أربيل،منشوراتئاراس . الفتالوي،صاحبعبيد(.)1998تأريخ القانون ،ط،1عمان،دارالثقافة . الفقي،عمروعيسى(.)1999جرائم قمع الغش والتدليس،القاهرة،دارالكتبالقانونية . المجالي،نظامتوفيق(.)2020شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،ط،7عمان،دارالثقافة . الجاف،عالءعمر(.)2017اآلليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة االلكترونية،ط،1بيروت،منشوراتالحلبيالحقوقية .
 الداوودي ،غالب علي( .)1969قانون العقوبات ،القسم العام ،ط ،1البصرة ،دار الطباعةالحديثة .
 الجريسي ،خالدة عبد الرحمن(.)2006سلوك المستهلك،ط ،3الرياض ،موسوعة الجريسيللتوزيعواإلعالن .

162

ط،1الرياض ،مدينة الملك عبد
 الجساس ،فهد بن محمد(.)2011مبادىء سالمة األغذية ،العزيزللعلوموالتقنية .
 برهم،نظالسليم( .)2010أحكام عقود التجارة اإللكترونية ،ط،3عمان،دارالثقافةللنشروالتوزيع .
 بارة ،محمد رمضان(.)1998مبادىء علم الجزاء الجنائي ،ط ،1طرابلس ،مطبعة الوثيقةالخضراء .
 بوشارب ،إيمان(.)2018حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود االستهالك،الجزائر،دارالجامعةالجديدة .
 حسني،محمودنجيب( .)1988شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،ط،2القاهرة،دارالنهضةالعربية .
 حسين ،نصيف محمد( .)1998النظرية العامة في الحماية الجنائية للمستهلك،القاهرة ،دارالنهضةالعربية .
 حمدهللا،محمدحمدهللا( .)1997حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقوداالستهالك ،القاهرة،دراسةمقارنة،دارالفكرالعربي .
 خلف،أحمدمحمدمحمود(.)2008الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة،ط،1مصر،المكتبةالعصرية .
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 رباح،غسان(.)2006قانون حماية المستهلك الجديد ،ط ،1بيروت،منشوراتزينالحقوقية . سرور،أحمدفتحي(.)2000الحماية الدستورية للحقوق والحريات،ط،2القاهرة،دارالشروق . عوضأحمد(.)2017المدخل إلى علم القانون،ط،4عمان،إثراءللنشروالتوزيع . عبدالملك،جندي .الموسوعة الجنائية ،الجزء األول(-إتجار – إشتراك)،ط،2بيروت،دارالعلمللجميع .
 عبد ،موفق حماد(.)2011الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة االلكترونية،ط،1بغداد،مكتبةالسنهوري .
 عبدالستار،فوزية(.)1992شرح قانون العقوبات القسم العام،القاهرة،دارالنهضةالعربية . عبيد،رؤوف(.)2015شرح قانون العقوبات التكميلي،ط،1االسكندرية،مكتبةالوفاءالقانونية . عبيد،رؤوف(.)2015السببية الجنائية بين الفقه والقضاء،دراسةتحليليةمقارنة،اإلسكندرية،مكتبةالوفاءالقانونية .
 عبدالرحمن،عبدالحكيممصطفى( .)1997حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص،القاهرة،دارالنهضةالعربي ة 
 عفانة،حسامالدينبنموسى(.)2005فقه التاجر المسلم وآدابه ،ط،1القدس،المكتبةالعلميةودارالطيبللطباعةوالنشر .
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ط1اإلسكندرية،
 فتاك،علي(.)2007حماية المستهلك وتأثير المنافسة على سالمة المنتج ،دارالفكرالجامعي .
 فودة،عبدالحكم(.)1996جرائم الغش التجاري والصناعي،االسكندرية،منشأةالمعارف . الشين،موسىشهاين(.)2002فتح المنعم في صحيح مسلم،كتاباأليمان،الجزءاألول()59بابمنغشنافليسمنا،ط،1القاهرة،دارالشروق .
 منصور،محمدحسين(.)2006أحكام البيع التقليدية وااللكترونية والدولية وحماية المستهلك،ط،1مصردارالفكر .
 مراد،عبدالفتاح(.)1998شرح تشريعات الغش،ط1االسكندرية،منشأةالمعارف .ط1عمان،دارالثقافة .
 محمود،عبدهللاذيب(.)2012حماية المستهلك في التعاقد اإللكتروني ، نصر،محمدبنموسى(.)2008جريمة الغش (أحكامها وصورها وآثارها المدمرة)،دبي،مكتبةالفرقان .

ثانياً :الرسائل الجامعية
 أرزقي ،زوبير(.)2011حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة ،رسالة ماجستير ،جامعةمولودمعمري .
 أبو علي ،أحمد(.)2019الطبيعة القانونية لجرائم الغش التجاري في ظل قانون حمايةالمستهلك:دراسةمقارنة،الجامعةالعربيةاألمريكية،جنين .
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 الشهري،خالدبنمحمد( .)2000رضا المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية ،رسالةماجستير،أكاديميةنايفالعربيةللعلوماألمنية،الرياض .
 الرويح ،أسعد عبد الرحمن(.)1999الحماية الجزائية للمستهلك من الغش في المعامالتالتجارية وفقاً للقانون رقم  20لسنة  1976المعدل،رسالةماجستير،جامعةالكويت .
 البكر رافع عارف(.)2014مدى كفاية قواعد الغش الواردة في القانون األردني لحمايةالمستهلك اإللكتروني(دراسة مقارنة)،إطروحةدكتوراه،جامعةعمانالعربية،عمان،األردن .
 السنهوري،عبدالرزاق(.)2015الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،الجزء(،)9المجلدالثانيأسباباكتسابالملكية،ط3الجديدة،بيروت،منشوراتالحلبيالحقوقية .
 الصقير ،ناصر حمد(.)2001الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري في النظامالسعودي:رسالةماجستر،أكادميةنايفالعربيةللعلوماألمنية،الرياض .
 الرقاد،أحمدمحمود(.)2014المساهمة الجنائية في جريمة القتل بالسم،دراسةمقارنة،رسالةماجستير،جامعةالشرقاألوسط،األردن .
 بنوطاس،إيمان( .)2018الحماية الجنائية للمستهلك من الغش وفقاً للقانون رقم 03/09المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وقانون العقوبات،اطروحةدكتوراه،جامعةالجزائر.
 بحري،فاطمة(.)2013الحماية الجزائية للمستهلك:أطروحةدكتوراه(منشورة)،جامعةأبوبكربلقايد،الجزائر .
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 جالم،جميلة(.)2011الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري:رسالةماجستير،جامعةالقاضيعياض،مراكش .
 دناقر،إيمان(.)2013الحماية الجزائية للمستهلك من اإلعالن التجاري الكاذب والمضلل،رسالةماجستير،جامعةقاصديمرباحورقلة،الجزائر .
 شعباني ،حنين(.)2012التزام المتدخل بضمان سالمة المستهلك في ضوء قانون حمايةالمستهلك وقمع الغش،رسالةماجستير،جامعةمولودمعمري،الجزائر .
 شقورة،وفاءحيدر(.)2010الوفاء في ضوء القرآن الكريم (دراسة موضوعية) ،رسالةماجستير،الجامعةاالسالمية،غزة .
 صادق ،مرفت عبد المنعم(.)1996الحماية الجنائية للمستهلك،أطروحة دكتوراه ،جامعةالقاهرة .
 طيب،ولدعمر(.)2010النظام القانوني لتعويض األضرار الماسة بأمن وسالمة المستهلك،دراسةمقارنة،اطروحةدكتوراه،كليةالحقوقوالعلومالسياسية،جامعةأبيبكربلقايد،الجزائر .
 عوشار ،كاهنة(.)2018حماية المستهلك من الغش في المواد الغذائية ،رسالة ماجستير،جامعةاكليمحنداولحاج،البويرة .
.)2016حق اإلنسان في بيئة صحية ونظيفة،رسالةماجستير، عبدالقادر،مربوح( 2015جامعةوهران .2
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قلوم ومحجوبي(.)2016الحماية الجنائية ألمن وسالمة المستهلك ،رسالة ماجستير ،جامعة أحمد
دراية،أدرار .
 قويدري،سعد( .)2019الحماية الجزائية للمستهلك:رسالةماجستير ،جامعةمحمدبوضياف،المسيلة .
 مناصرة ،حنان( .)2018تأصيل مدلول المستهلك اإللكتروني تشريعاً ،قضاء ،فقهاً :دراسةمقارنة،مجلة جيل األبحاث القانونية المعمقة،العدد،22فبراير .
 نزال،دريدوليد(.)2019الفصل في المخالفات الجزائية،دراسةمقارنة،رسالةماجستير،الع ارق،جامعةبغداد.

ثالثاً :المجالت والدوريات العلمية
 أبومنشاروخولة(.)2014آياتالميزانفيالقرآنالكريم(دراسةموضوعية) ،حولية كليةالدراسات االسالمية والعربية للبنات،المجلدالثالث،العددالثالثون.
سةمقارنةفيالفقهاالسالمي
 العساف،عدنانمحمود(" .)2005لنجشوتطبيقاتهالمعاصرةد ار والقانوناألردني"،دراسات علوم الشريعة والقانون،المجلد،32العدد ،2
 األنصاري،أبوبكرأحمد(".)2014المالمحالجديدةللحمايةالجنائيةللمستهلكفيالقانونرقم23لسنة2010بشأنالنشاطالتجاري"،مجلة العلوم القانونية،جامعةالزيتونة،ليبيا،المجلد
،2العدد .4
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 السيد محمد ،حسام محمد(" .)2019الحماية الجنائية للطرف الضعيف في الرابطة العقدية.دراسةتحليليةمقارنة"،مجلة الدراسات القانونية،المجلد،46العدد .1
 العنزي،عبدالمجيدخلف(".)2008خيارالرجوععنالتعاقدفيالقانونالكويتي:دراسةمقارنة"،مجلة كلية القانون الكويتية العالمية،العدد .2
 بوجدرة،صالحالدين(.)2020حمايةالمستهلكفيظلانتشارجائحةكورونا،مجلة الباحثللدراسات القانونية والقضائية،العدد .21
 بناسماعيل،سلسبيل(.)2017الحمايةالجنائيةللمستهلكااللكترونيفيظلالتشريعالجزائي،مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية،العدد .2
 جراي ،عصامالدين(" .)2020التطورالتاريخيلحمايةالمستهلك" ،مجلة القانون المغربي،العدد .45
 شندي،يوسف(".)2010أثرخيارالمستهلكفيالرجوعفيالتعاقدعلىتحديدلحظةإبرامالعقد" ،مجلة الشريعة والقانون.
 ضريفي،نادية(".)2017دورجمعياتحمايةالمستهلكفيالدفاععنحقوقالمستهلكين"،مجلة االجتهاد القضائي،جامعةمحمدخضيربسكرة،العدد .14
 رواحنة،زويلخة(".)2017دورالجمعياتفيحمايةالمستلك"،مجلة الحقوق والحريات ،جامعةمحمدخيضربسكرة،العدد .4
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 عوضهللا،زينب(".)2018حمايةالمستهلكالعربي:دراسةتحليليةللحقوقوالضمانات"،مجلةكلية القانون الكويتية العالمية،ملحقخاصالعدد،3الجزءاألول .
 عبدالكريموحوى(.)2014حمايةالمستهلكفيبعضالتشريعاتالعربيةبينالواقعوالتطبيق:القانوناللبنانينموذجاً،دراسةبحثيةمقدمةإلى الندوة العلمية حول حماية المستهلك العربي
بين الواقع واليات التطبيق،بيروت4-2،حزيران .
 عبد هللا ،ليندة( .)2008المستهلك والمهني مفهومان متباينان ،الملتقى الوطني األول حول 8ابريل،منشوراتمعهدالعلومحماية المستهلك في ظل االنفتاح االقتصادي ،الجزائر 7 ،
القانونيةواالداريةبالمركزالجامعيبالوادي.
 فتحالباب،محمدربيع(".)2015التنظيماالقانونيلحقالمستهلكفيالعدولعنالعقودالمبرمةعنبعد:دراسةمقارنة"،مجلة القانون واالقتصاد،العددالتاسعوالثمانون .
 قندوزي،خديجة(:.)2001حماية المستهلك من االشهارات التجارية،رسالةماجستير،جامعةالجزائر،الجزائر .
 قاشي ،عالل(" .)2012الحماية الجزائيةللمستهلك من اإلعالنات المضللة"،مجلة البحوثوالدراسات القانونية والسياسية،العدد،2الجزائر .
 لدغش ،رحيمة(" .)2017االلتزامات المنوطة بالصيادلة لضمان حماية المستهلك"،مجلةاالجتهاد القضائي،جامعةمحمدخضيربسكرة،العدد .14
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 مساعدةوخصاونة(".)2011خيارالمستهلكبالرجوعفيالبيوعالمنزليةوبيوعالمسافة"،مجلةالشريعة والقانون،العددالسادسواألربعون .
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