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 ملخص الدراسة باللغة العربية

في العملية االقتصادية بمجملها ، وقـد تزايـدت خـالل األعـوام  ركنًا أساسياً يعتبر المستهلك 
وقــــد ســــعت الشــــريعة عــــن التعــــدي علــــى المســــتهلك وحقوقه،األخيــــرة اآلثــــار الســــلبية التــــي تنــــتج 

فقــد وفــرت الشــريعة افــة أنــواع الحمايــة لهــذا المســتهلك، المعاصــرة لتــوفير كاإلســالمية والتشــريعات 
لك فـــــي خـــــالل تعامالتـــــه الجزائيـــــة للمســـــتهالمدنيـــــة و  اإلســـــالمية والتشـــــريعات المقارنـــــة الحمايـــــة

  .االستهالكية

موضــوع الحمايــة الجزائيــة للمســتهلك فــي التشـــريع وقــد تنــاول الباحــث خــالل هــذه الدراســة 
لعــدم وجــود دراســة قانونيــة متكاملــة فــي الفقــه الفلســطيني لتســلط الضــوء علــى الفلســطيني ، وذلــك 

الشـريعة اإلسـالمية بهـذه  اإلشـارة إلـى أسـبقيةمـع النطاق الموضوعي لهذه الحماية ومـدى كفايتهـا 
  .الحماية

اعتمـــد الباحـــث خـــالل هـــذه الدراســـة علـــى المـــنهج التحليلـــي المقـــارن فـــي تحليـــل نصـــوص 
قواعـــد الشـــريعة اإلســـالمية نصـــوص و مـــع مقارنتهـــا بمســـتهلك الفلســـطيني وقواعـــد قـــانون حمايـــة ال

  .والقانون المصري والجزائري 

قسم الباحث موضوع هذه الدراسة إلى فصلين رئيسيين ، تناول في الفصل األول منها  وقد
ماهية المسـتهلك مـع بيـان طبيعـة القـوانين الحمائيـة للمسـتهلك وعلـة حمايتـه ، ومـن ثـم تنـاول فـي 

صــل الثــاني مــن الدراســة بيــان شــكل الحمايــة الجزائيــة المتمثــل فــي تجــريم الســلوكيات المضــرة الف
  .بحقوق المستهلك الفلسطيني ، وذلك مع تقييم تلك الحماية ومدى كفايتها 

تــائج والتوصـيات ، وكــان مـن أبــرز وقـد توصـل الباحــث فـي نهايــة دراسـته إلــى عـدد مـن الن
ة تركــت تحديــد العقوبـات فــي جــرائم اإلضــرار بالمســتهلك للــوالي أن الشــريعة اإلســالمينتــائج هـذه ال

المشـرع الفلسـطيني فـي مـد الحمايـة الجزائيـة الموضـوعية نجـح  ، وأيضـالتقديرها حسب المصلحة 
لتشمل العديد من الجرائم التي تشـكل تهديـدًا لمصـالح المسـتهلك مـع وجـود بعـض مـواطن الـنقص 

  .والخلل 

بالعديد من التوصيات من خالل هذه الدراسة ومـن أبرزهـا ضـرورة قيـام  انتهت الدراسةكما 
المشـرع الفلســطيني بتعــديل اإلطــار التشـريعي الــذي يغطــي الحمايــة الجزائيـة للمســتهلك مــن خــالل 
إزالــة التعــارض والتنــاقض بــين نصــوص قــانون حمايــة المســتهلك والقــوانين األخــرى ذات العالقــة 

  .المبينة من خالل الدراسة 

  



  ث
 

Abstract 
The consumer is considered a key pillar in the economic process as a whole.In 

recent years, the negative effects of consumer and consumer’s rights abuse have 

increased. The Islamic law, Sharia, and contemporary legislation have sought to 

provide all kinds of protection for this consumer. Sharia and contemporary 

legislation have provided civil and disciplinary protection to consumers during their 

transactions. 

In this study, the researcher tackled the subject of punitive protection of the 

consumer in the Palestinian legislation because there is no such comprehensive legal 

study in the Palestinian jurisprudence. This is intended to shed light on the objective 

scope of this protection and its adequacy with reference to the earlier role of Sharia 

in this regard. 

In this study, the researcher adopted a comparative analytical approach in 

analyzing the texts and rules of the Palestinian Consumer Protection Law, and 

comparingthem with the rules of Sharia, and Egyptian and Algerian laws. 

The researcher divided this study into two main chapters. The first chapter 

discussed the nature of the consumer and the nature of the protection laws for the 

consumer and their rationale. The second chapter of the study presented the form of 

punitive protection reflected in criminalizing some behaviors that harm the rights of 

the Palestinian consumer. This is in addition to evaluating this protection and the 

extent of its sufficiency. 

At the end of his study, the researcher reached a set of conclusions and 

recommendations. One of the most important results is that Sharia has left the 

definition of penalties in the crimes of harming the consumer to the governor to 

assess them according to interest. The Palestinian legislator also succeeded in 

extending substantive penal protection to include many crimes that pose a threat to 

consumer interests.However, some deficiencies and defects are still there. 

The study also concluded with several recommendations, the most important of 

which is the need for the Palestinian legislator to amend the legislative framework 

that covers the punitive protection of the consumer through removing the 

contradiction between the provisions of the Consumer Protection Law and other 

related laws discussed in the study .    
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 ْاِإلهَدْاء
إلى والدي  ..وأوجب حبهما على كل حب  ..إلى من قرن اهللا طاعتهما بطاعته  �

  ..ووالدتي حفظهما اهللا ورعاهما وأدام ظلهما 
  ..أشقائي وشقيقاتي  .. إلى شموع الطريق وأنوارها ..سندي ومقلتي بعد اهللا  إلى �
أساتذتي في كلية الشريعة .. أهل القيام والتبجيل .. إلى منارة العلم ومشكاة النور  �

 والقانون 
زمالئي في .. خوة وصحبة إرفقة الطريق خير ..  شاركوني عناء الدراسة  نإلى الذي �

  قسم القانون العام 
 .. أصدقائي .. مجلسهم يحلو الحديث إال في هم وال ءإلى من أحبهم وأحب لقا �
 ..إلى فلسطين العروبة وقدس اإلباء .. إلى عروس بالد الشام .. أرض الطهر  إلى �
  ..شهداء فلسطين .. إلى من عطروا هذه األرض بدمائهم الطاهرة  �
  ..أسرانا البواسل .. أسوار الظلم واالحتالل  إلى القابعين خلف �
  ..إلى جموع المستهلكين .. إلى الكادحين على هذا األرض المحاصرة  �
إلى كل من ساندني وآزرني وساهم في حثي وتوجيهي إلى طريق الصواب ونور العلم  �

  .. وأعانني على إتمام هذه الدراسة 
  .. إلى كل من يأنس القلب بذكره وترق العين إلى رؤيته وتحلو الحياة بصحبته  �

  
 

  إليكم جميعا أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع
   



  خ
 

 شكٌر وتقديرٌ 

ـــِئْن َشـــَكْرُتْم َألَِزيـــَدنُكمْ (بـــأمر اهللا عـــز وجـــل انطالقـــًا وٕايمانـــًا  فـــإنني أحمـــد اهللا ســـبحانه  )1() َل
وتعالى وأشكره على فضله وٕانعامه وتوفيقه وٕاكرامه ، بـأن أكرمنـي وتفضـل علـَي بـأن ُأتـم رسـالتي 

وأن تخرج بهذا الشكل والمضـمون والتـي أسـأله سـبحانه أن يجعلهـا فـي ميـزان حسـناتي وأمـي هذه 
  . وأبي

رئـيس قسـم الشـريعة  - أنور حمدان الشـاعر: ثم أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور 
 كان خير متـابع لـي الذيلقبوله اإلشراف على هذه الرسالة ، و  - والقانون في الجامعة اإلسالمية

  .، فله كامل الشكر والتقدير والمحبة  وموجٍه لقلمي ومرشٍد ألفكاري

المقام أيضا أن أتقدم بالشكر واالمتنان لمن كان له األثر الواضح فـي  ذاتوال يفوتني في 
  . تيسير كامل إبراهيم: لة الدكتور فضينها بالجوانب الشرعية ياستي وتزيإثراء در 

وكــذلك أتقــدم بالشــكر واالمتنــان والعرفــان ألعضــاء لجنــة المناقشــة الــذين زادوا هــذه الرســالة 
  :حسنًا وجماًال ، كل من 

عبــد القــادر صــابر جــرادة لقبولــه مناقشــة هــذه الرســالة : الحبيــب حضــرة القاضــي  الــدكتور
والـــدكتور . كمنـــاقش خـــارجي ، ولكونـــه أحـــد أهـــم المـــوجهين لـــي خـــالل فتـــرة إعـــداد هـــذه الدراســـة 

  .زياد إبراهيم مقداد والذي قبل أن يكون مناقشًا داخليًا : الفاضل األب الفاضل 

عميـــد كليـــة الحقـــوق  – ســـاهر شـــكري الوليـــد : لفاضـــلا الـــدكتوركمـــا ال أنســـى أن أشـــكر 
خــالل فتــرة  الواســعة وخبرتــه الــذاخر ه لــي مــن علمــهعلــى مــا أفــادني بــه وقدمــ -بجامعــة األزهــر 

  .إعداد هذه الدراسة 

محمــد عــوض التلبــاني لمــا قدمــه لــي مــن : إلــى صــديقي العزيــز األســتاذ  والشــكر موصــول
  .خبرته وسعة إطالعه أثناء إعداد هذه الرسالة 

كما الشكر والتقدير ألصدقائي وأحبـابي الـذين لـم يتركـوا ُجهـدًا يبـذل إال وبـذلوه وزيـادة فلهـم 
  .مني الحب والتقدير 

      الباحث
  رامي زكريا رمزي مرتجى 
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�د	�	  

متســــارعًا فــــي شــــتى  ائًال وشــــهد العــــالم منــــذ الثــــورة الصــــناعية وٕالــــى يومنــــا هــــذا تقــــدمًا هــــ
إلـــى التغيـــر الجـــذري فـــي السياســـات االقتصـــادية للـــدول ، وقـــد نـــتج عـــن هـــذا  إضـــافةً ، المجـــاالت

التطور اسـتحداث وسـائل جديـدة فـي مجـال تصـنيع وٕانتـاج السـلع والخـدمات المقدمـة للمـواطنين ، 
ولكن هذا التطور كان له جوانب سلبية على األسواق والمواطنين في الدول الناميـة ، فقـد ظهـرت 

ة والمحسـنة مـع تفـاوت واخـتالف الجـودة والنوعيـة والسـعر مـن سـلعة إلـى العديد من السـلع المعدلـ
   .أخرى ومن خدمة إلى أخرى 

وأمـوال  وأبـدان هذه السلع والخدمات من األضـرار التـي تهـدد أرواح وبرغم ما تحمله بعض
المــواطنين إال أن اإلقبــال عليهــا فــي ازديــاد وذلــك لمــا تــوفره مــن أســباب الراحــة والرفاهيــة ، وفــي 

المسـتهلك هـو محـور هـذه العمليـة واألسـاس المرتكـز  فـإنضوء هذه العمليـة االقتصـادية المتتاليـة 
  .لها 

 إقرار و من خاللالمواطن  على حماية القانونية الوطنية والدوليةلقد حرصت التشريعات و 
الشـرائع السـماوية والرؤيـة  تطبيـق مـع انتشـار، ف علـى اخـتالف مراتبهـا القانونيـة د التشـريعاتاجإي

الدينيــة بــدأ النــاس يســتكينون لألوامــر الربانيــة علــى اخــتالف اتجاهاتهــا ســواء كانــت مــن الناحيــة 
  .  ة أم من ناحية المعامالت الفرديةالتعبدي

فــي العقــود  بــير و قانونيــة علــى المســتوي العربــي واألال العديــد مــن التشــريعات أظهــرتوقــد 
بالمســتهلك باعتبــاره أحــد أهــم أركــان العمليــة التجاريــة وأضــعفها فــي ذات األخيــرة االهتمــام الشــديد 

ن المستهلك هـو الـذي يقـوم باسـتخدام السـلعة إالوقت ، فهو أهم أركان العملية االستهالكية حيث 
وبشــرائها ولكــن يبقــى هــو الطــرف األضــعف بســبب قلــة خبرتــه فــي المقابــل أن التــاجر أو الصــانع 

بمكوناتهــا وحيثياتهــا ووســائلها ، وقــد ينشــأ نــوع مــن  ألعــرفالتجاريــة واهــو المهــيمن علــى العمليــة 
تحالف بهذه المواد بحيث يقوموا بتكوين  علمالتعاون االقتصادي بين التجار والصناع بصفتهم األ

  .المستهلكاقتصادي داخل السوق يستهدف 

فقد أضفت المستهلك لخطورة العملية االقتصادية وتأثيرها على  الفلسطيني وإلدراك المشرع
محاولة إقامة نـوع مـن التـوازن في الحماية القانونية للمستهلك  ، العديد من أشكال القوانين والنظم

ن وقـد كانـت الشـريعة اإلسـالمية سـابقة لهـذا األمـر عـبين المصالح المتضاربة والقوى المختلفـة ، 
وقــد  فــي التجــارةن الغــش نهــى النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم عــ جميــع التشــريعات المعاصــرة حيــث 

لمــا أتــاه رجــل ُيخــدع فــي بيعــه  فــي ذات اإلطــارو  المســلمين ،أخــالق عتبــر الغشــاش خارجــًا عــن ا
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فـــأمره بـــأن يبيـــع بشـــرط الخلـــو مـــن العيـــب ، وهنـــاك العديـــد مـــن الشـــواهد اإلســـالمية علـــى اهتمـــام 
  . كوموازنته بين المصالح المتضاربة والتي قد تضر بالمستهلاإلسالم بالمستهلك 

وقــد وضــعت الشــريعة اإلســالمية قواعــد عامــة وواســعة تتــيح للســلطة التنفيذيــة تقــدير ماهيــة 
، وتخــالف التوجيهــات الربانيــة فــي الحفــاظ علــى أمــوال عــال والســلوكيات التــي تخــالف مبادئهــا األف

الناس وعدم أكلهـا بالباطـل ، وألن الشـريعة اإلسـالمية صـالحة للتطبيـق فـي كـل زمـان ومكـان فلـم 
  .تحدد عقوبات محددة للجرائم الواقعة على حقوق المستهلك وٕانما تركت تقديرها للوالي 

فـي سـوق المنافسـة وحقوقـه وقد تنبه مشرعنا الفلسـطيني ألهميـة المحافظـة علـى المسـتهلك 
 قـــــد كفلـــــت القـــــوانين والتشـــــريعاتف،  عليـــــهالتجاريـــــة فوضـــــع العديـــــد مـــــن التشـــــريعات للمحافظـــــة 

القانونية للمستهلك من خالل تنظيم العقود التي يتعامل بها من خالل القانون الحماية  الفلسطينية
، كما وضعت على المستوى الرسمي العديد من قواعد المراقبة والمتابعة لألسواق مـن  )1(المدني 

متابعـــة و أهميـــة الحمايـــة القانونيـــة للمســـتهلك  خـــالل القـــوانين اإلداريـــة كقـــوانين البلـــديات ، ولبـــالغ
مــن قبــل فئــة التجــار بمــا يــؤثر ســلبَا علــى  واالعتــداءات التــي تهــدد تلــك الحقــوق همصــالحو  هحقوقــ

بســن قــانون  فلســطينيعمليــة التجاريــة ، ولهــذا قــام المشــرع الالمســتهلك الــذي يعتبــر هــو عصــب ال
التي يقوم بها التجـار  جرم العديد من السلوكياتي والذي 2005لسنة ) 21(حماية المستهلك رقم 

العديــد مــن  اظ عليــه ، وكــذلك وضــع لهــذه الســلوكياتوالصــناع فــي ســبيل حمايــة المســتهلك والحفــ
  .ع من يحاول التقاوي عليه العقوبات في محاولة لرد

  :أهمية الدراسة 

واالنتهاكات المتكررة لحقوق  حماية المستهلك في ظل األوضاع االقتصادية المتقلبة تشغل
، ولعـل مـا دفـع الباحـث إلـى اختيـار هـذا  اهتمام العديد مـن البـاحثين بشكل دائم حيز ينالمستهلك

التـي تشـهدها دول العـالم شـتى  لبالغة في ظـل االنتهاكـات المتتابعـةالموضوع بالذات هو أهميته ا
وكــذلك ، والتــي تــؤثر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى المســتهلك وقدرتــه علــى االســتهالك ، 

حقــوق المســتهلكين وهــو الــذي  علــى ن والتجــارالتجــاوزات التــي يقــوم بهــا المنتجــو  رةكثــ فــي األمــر
والوقـوف علـى األحكـام الموضـوعية  التي أقرها المشـرع يستدعي دراسة الحالة التجريمية والعقابية

لســنة  )74(قــانون العقوبــات رقــم تســليط الضــوء عليهــا مــن خــالل ب لحمايــة المســتهلك الفلســطيني
المطبــق فــي  1960لســنة  )16(وقــانون العقوبــات رقــم  المحافظــات الجنوبيــةالســاري فــي  1936

 2005لســنة  )21(إلــى قــانون حمايــة المســتهلك الفلســطيني رقــم  إضــافةً ،  المحافظــات الشــمالية
                                                  

�� ا�������� ر�� ) 178(و��� ا���دة ) 73(ا���دة (1) �  . ���2012  ) 4(ا�����ن ا��
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والقـوانين والقـرارات واللـوائح ذات  2000لسـنة  )6(المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقـم وقانون 
  .والشريعة اإلسالمية التشريعات المقارنةباالستعانة مع الفلسطيني وذلك العالقة في التشريع 

  : أهداف الدراسة 
وضع صورة واضحة عـن مفهـوم المسـتهلك وطـرق حمايتـه والسياسـة التجريميـة والعقابيـة  -1

 .والشريعة اإلسالمية في التشريع الفلسطيني والتشريعات المقارنة ته في سبيل حماي
 قوانينــهي التــي نــص عليهــا المشــرع الفلســطيني فــو الجــرائم الواقعــة علــى المســتهلك تحديــد  -2

 . المختلفة
 .بيان الخصائص العامة للنطاق التجريمي في قوانين حماية المستهلك  -3
التـي يمكـن أن ترتكـب فـي  خطة المشرع في المجـال التجريمـي فـي األفعـال وتحليل تقييم -4

فـــي ضـــوء التشـــريعات حـــق المســـتهلك ومـــدى كفايـــة الرقعـــة التجريميـــة فـــي هـــذا المجـــال 
 .الفلسطينية والشريعة اإلسالمية 

 .المستهلك  ضيح وتقدير الجانب العقابي في الجرائم التي تقع علىتو  -5
  :مشكلة الدراسة 

العمليـــــة االقتصـــــادية فـــــي ظـــــل التطـــــور االقتصـــــادي  أحـــــد أهـــــم ركـــــائزيعتبـــــر المســـــتهلك 
مـــن تــوفير الحمايـــة والوقايــة الكافيــة للمســتهلك والصــناعي ، وقــد حاولــت العديـــد مــن التشــريعات 

ن مشــكلة البحــث الرئيســية فــي هــذا كمــ، لــذلك ت التجــارياألخطــار االقتصــادية فــي ظــل االنفتــاح 
اإلجـرام الواقـع االنسـجام فـي مكافحـة  إلى أي مـدى حقـق المشـرع الفلسـطيني "السؤال الـرئيس 
  " مع غايات العقاب في ضوء القوانين السارية في فلسطين ؟ على المستهلك

  : أسئلة الدراسة 
 المستهلك ؟ما المقصود ب -1
 أهمية حماية المستهلك في التشريعات المقارنة ؟ ما هي -2
ومــا ؟  الجــرائم التــي تقــع علــى المســتهلك فــي التشــريع الفلســطيني ؟ ومــا طبيعتهــا مــا هــي -3

 ؟ضوابط العامة لها ال
القـوانين فـي  مـع مـا وردأحكـام التجـريم والعقـاب فـي قـوانين حمايـة المسـتهلك  وافقـتهل ت -4

 ؟ العقابية في التشريع الفلسطيني
 ؟الشريعة اإلسالمية ما مدى توافق السياسة الجزائية الفلسطينية مع  -5
مــا حــدود الحمايــة الجزائيــة التــي أقرهــا المشــرع الفلســطيني فــي قــانون العقوبــات وقــوانين  -6

 حماية المستهلك وما مدى كفاية هذه الحماية ؟
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:فرضيات الدراسة   
 .ترتبط الحماية الجزائية للمستهلك في الشريعة اإلسالمية بالتشريع العقائدي  -1
 . الواردة في قوانين حماية المستهلك عن قوانين العقوبات العامةتختلف طبيعة الجرائم  -2
 .تهدف تشريعات حماية المستهلك إلى حمايته في صحته وسالمته  -3
 .توافر ضمانات كافية للمستهلكين في التشريع الفلسطيني في مواجهة التجار ت ال -4
 .يوجد قصور في النطاق التجريمي في النظام الجزائي الفلسطيني  -5

  :دراسة منهجية ال

 المقــــارن تحليلــــيعلــــى إتبــــاع المــــنهج ال يقــــوم مــــنهج البحــــث علــــى االعتمــــاد بشــــكل رئــــيس
د فـي قـانون العقوبـات رقـم ور  بنـاًء علـى مـا الحماية الجزائية الموضوعية للمستهلك علىوالوقوف 

السـاري فـي  1960لسـنة  )16(الساري في قطاع غزة وقانون العقوبـات رقـم  1936لسنة  )74(
 2005لســـنة  )21(إلـــى قـــانون حمايـــة المســـتهلك الفلســـطيني رقـــم  إضـــافةً وذلـــك الضـــفة الغربيـــة 

والقـوانين والقـرارات واللـوائح ذات  2000لسـنة  )6(وقانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقـم 
كما و  إلسالميةالتشريعات المقارنة والشريعة اباالستعانة مع العالقة في التشريع الفلسطيني وذلك 

  .المقارن والفقهأحكام القضاء ورد في 

 : الدراسات السابقة

إن المشرع الفلسطيني حديث العهد بالتشـريعات االقتصـادية التـي تسـعى لحمايـة المسـتهلك 
والمحافظــــة علــــى حقوقــــه ولهــــذا الســــبب فــــإن الدراســــات القانونيــــة فــــي المكتبــــة الفلســــطينية بهــــذا 

  :الخصوص قليلة ومنها ما يلي 

ــى  ــي: (الدراســة األول ــد اإللكترون ــي التعاق ــة المســتهلك ف رســالة ماجســتير منشــورة  )حماي
وتهــدف الرســالة . جامعــة النجــاح الوطنيــة ، فلســطين، للباحــث عبــد اهللا ذيــب محمــود ، ) 2009(

إلى بيان الحماية القانونية للمستهلك اإللكتروني في التشـريع الفلسـطيني مـع التعـرف علـى حقـوق 
ــــى مجموعــــة مــــن النتــــائج  المســــتهلك ــــد خلصــــت هــــذه الدراســــة إل ــــي فلســــطين ، وق ــــي ف اإللكترون

وجود حقوق عديدة للمستهلك خالل مرحلة التعاقد وما بعدها كحق اإلعالم : والتوصيات وأهمها 
كمــــا أوصــــى الباحــــث والتبصـــير وحــــق المســــتهلك فــــي الســــلعة المطابقـــة للمواصــــفات االتفاقيــــة ، 

لك العربي من قبل جامعة الدول العربية والعمـل علـى زيـادة التعـاون بإصدار قانون حماية المسته
  .بين الدول األعضاء من أجل حماية المستهلكين العرب 
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بحـث محكـم منشـور ضـمن كتـاب أوراق  )الحمايـة الجنائيـة للمسـتهلك: (الدراسة الثانيـة 
قواعد التجريم  ، للباحث محمد عوض أحمد التلباني ، ويهدف البحث إلى تحليل) 2017(بحثية 

البحــث إلــى مجموعــة مــن  انتهــىوالعقــاب الــواردة فــي قــانون حمايــة المســتهلك الفلســطيني ، وقــد 
وجــود خلــل ونقــص فــي نطــاق الحمايــة الجنائيــة الموضــوعية وفــي : النتــائج والتوصــيات وأهمهــا 

الئحـــة العقوباتهــا ، كمـــا أوصــى الباحـــث بإضـــافة مــادة تقـــرر اإلحالــة فـــي التجـــريم والعقــاب إلـــى 
  .التنفيذية لقانون حماية المستهلك 

، للباحثـة ) 2013(رسالة دكتوراه منشـورة  )الحماية الجنائية للمستهلك: (الدراسة الثالثة 
وتهدف الدراسة إلى إبراز الحمايـة الموضـوعية . فاطمة بحري ، جامعة أبو بكر بلقايد ، الجزائر 
ظهـار مـا تميـزت بـه قـوانين حمايـة المسـتهلك عـن واإلجرائية للمستهلك في التشريع الجزائري مع إ

غيرهــا مــن أحكــام ، وقــد انتهــت الباحثــة إلــى عــدد مــن النتــائج والتوصــيات كــان أهمهــا أن أغلــب 
جـرائم االسـتهالك يفتـرض فيهـا المشــرع تـوافر الـركن المعنـوي وســوء نيـة المتعاقـد مـع المســتهلك ، 

  .في قضايا االستهالك  وأوصت الباحثة بتخصيص فرع مستقل في القضاء للفصل

  

   الدراسةهيكلية 

   : ولالفصل األ 
  . الشريعة والقانونفي  هية حماية المستهلكما

  .مفهوم وطبيعة حماية المستهلك : المبحث األول 

  .حمايتها جزائيًا حقوق المستهلك وعلة : المبحث الثاني 

  : ثاني الفصل ال
  في الشريعة والقانونالجرائم الواقعة على حقوق المستهلك وجزاءاتها 

  .الجرائم الماسة بالمستهلك في التشريع الفلسطيني والشريعة اإلسالمية :المبحث األول 

  .المستهلك والشريعة اإلسالمية  على الواقعة للجرائم الجزاءات المقررة: المبحث الثاني 

  نتائج وتوصيات: خاتمة 
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   :الفصل األول 
الشريعة ية المستهلك في ماهية حما

  والقانون
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  :  ولالفصل األ 
  ماهية حماية المستهلك في الشريعة والقانون

خالــدة ، فقــد جــاء اإلســالم التعتبــر حمايــة المســتهلك مــن أولــى أولويــات الشــريعة اإلســالمية 
بهدف حفظ اإلنسـان فـي جميـع جوانـب حياتـه ، بـل إن اإلسـالم عنـى باالسـتهالك شـأنه فـي ذلـك 

نــــه ربـــط االســــتهالك فـــي المجتمــــع إشـــأن بـــاقي المعالجــــات االقتصـــادية لجوانــــب الحيـــاة ، حتـــى 
ــــوانين  وقــــد وجــــدت فــــي ، قــــيم واألخــــالق اإلســــالمية المتنوعــــةاإلســــالمي بالبعــــد العقائــــدي وال الق

المســتحدثة  العديــد مــن المحــاوالت مــن أجــل حمايــة المســتهلك مــن خــالل الــنص علــى تشــريعات 
  :على ما سبق قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين  بناءً خاصة بحماية المستهلك ، و 

  . حماية المستهلك وطبيعة مفهوم: المبحث األول 

  .لك مفهوم المسته: ن في المطلب األول بيويتكون من مطل

  .الطبيعة القانونية لقواعد الحماية الجزائية للمستهلك  :وفي المطلب الثاني 

  .وعلة حمايتها جزائياً حقوق المستهلك  :المبحث الثاني 

  .حقوق المستهلك : ن المطلب األول يوفيه مطلب

  . علة الحماية الجزائية للمستهلك : المطلب الثاني 
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  : المبحث األول 
  حماية المستهلك وطبيعة مفهوم

لقــد أضــحى المســتهلك محــل اهتمــام التشــريعات والقضــاء وذلــك مــن أجــل حمايتــه ممــا قــد 
يصــيبه فــي العمليــة االســتهالكية التــي يعتبــر فيهــا الجــزء األضــعف ، وذلــك بســبب قلــة درايتــه فــي 

لك مجابهة التجار وأرباب الصنائع المختلفـة ، ويسـتتبع وجـود هـذه الحمايـة إدراك مـن هـو المسـته
  .المستحق للحماية في ضوء تضارب وتكاثر المصطلحات 

 واألذى الضـرر حـدوث منـع إلـى تـؤدى التـي السياسـة أو القـدرة ": الحمايـةب و يقصـد
 قبـلمـن  عليهـا الحصـول وضـمان المسـتهلك حقـوق حفـظ بهـا يعنـى ثـم ومـن ، السـلعة لمسـتخدم
  .)1( "خدمات مقدمي أو صناع أو تجار، المعنيين

   : األولالمطلب 
  والمزود مفهوم المستهلك

وذلك تضاعفت االنتهاكات التي تقع على حقوق المستهلكين بشكل متزايد و متسارع ، لقد 
،  للمواصفات القياسية بيع منتج مخالفٍ بتالعب في األسعار أو بال إما بغش السلع والخدمات أو

مـع أن مصـطلح المسـتهلك و وكل هذا أدى إلى ازدياد المطالب بتـوفير حمايـة حقيقـة للمسـتهلك ، 
هــو مصــطلح اقتصــادي بحــت ولكــن مــع تزايــد التجــاوزات بحقــه والتعــدي علــى  ة ظهــروهفــي بدايــ

حقوقه كان التدخل من قبل السلطات المختصة بوضع حدود رادعة وقوانين ذات صبغة تجريمية 
ف ء هــذه التعــديات وفــي ظــل هــذا المصــطلح الجديــد فــال بــد مــن الخــوض فــي تعريــلمحاولــة إنهــا

  .كمصطلح حديث  أساليب حمايتهلمستهلك و اوتوضيح 

  :  ولذلك كانت الحاجة إلى تعريف حماية المستهلك في اللغة أوالً 

وِحمايــــة  والحمايـــة بكســــر الحـــاء مصــــدر لفعـــل حمــــى فيقـــال وَحَمــــى الشـــيَء َحْميــــًا وِحمـــىً 
  .بمعنى دفع الضرر ومنعه  فهي)  2(ودفع عنه  منعه أي

وأصــل االســـتهالك مــن المصـــدر هلــك فيقـــال اســتهلَك يســـتهلك، اســتهالًكا، فهـــو ُمســـتهِلك، 
: يهلَـُك، واسـتهلك المـال هلـك، الَهلـُك، :هلَـك مـادة مـن مـأخوذ وهـو أيضـا . )3(والمفعـول ُمسـتهَلك 

                                                  
  ).173ص (ا����4   ا���3'2 1�ء /� ا�.-ا(�  ا���اد ����,�+ ا�*��(�  ا�)��'  &%ق، "!�ھ�)1(
)2(

  ).4686ص / 10ج(ا��8ب،  ���ن "�!�ر، ا�6 
)3(

  ).2358ص / 3ج( "8*� ا��.  ا����8  ا���8:�ة ،&��  
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المستهلك في اللغة بأنها الدفاع عـن مسـتخدم المـال وبذلك يمكن تعريف حماية  . )1(أنفقه وأنفذه 
  .ومنفقه 

  ��ر�ف ا
	����ك �� ا-&�,�د وا
�ر��� ا���	�� : ا
�رع ا*ول 

   تعريف المستهلك في علم االقتصاد : أوال  

فــي  اً أو فقهيــ اً قانونيــ اً ن مصــطلح حمايــة المســتهلك لــيس مصــطلحفــإوكمــا ســبق البيــان    
  .األصل بل هو عبارة عن مصطلح اقتصادي فال بد من بيان معناه لدى االقتصاديين 

هو الذي يستخدم السلع المختلفة سواء لالستهالك النهائي أو الوسيط وسواء ": والمستهلك 
كان ذلك يتعلق بسلع أو خدمات استهالكية أو اسـتثمارية وسـواء كـان هـذا االسـتخدام عـن طريـق 

  . )2( "أجير أو بصورة مجانيةالشراء أو الت

 ذات طابع سلع على دخله من يحصل من كل: "  بأنه عرفهي أن هناك من الفقه منكما 
  . )3(" ومباشرا  حاال إشباعا االستهالكية حاجته يشبع لكي استهالكي

هو الذي يحصـل علـى السـلع والخـدمات إلشـباع "  بأنه وكذلك في ذات المعنى عرفه آخر
فالمســتهلك يحتــل الطــرف األخيــر فــي العمليــة  )4(" حاجاتــه الشخصــية ولــيس مــن أجــل التصــنيع 

  .االقتصادية بعد عملية اإلنتاج والتوزيع 

  :ويمكن التفرقة بين أنواع ثالثة من االستهالك بحسب المفهوم االقتصادي وهي 

ويمكــن تعريــف اســتهالك األفــراد :  )االســتهالك الجمــاعي(اســتهالك األفــراد أو العــائالت  .1
بأنــه عمليــة اســتخدام الســلع والخــدمات االقتصــادية إلشــباع حاجــات األفــراد أو العــائالت ، 
وأما االستهالك الجماعي فهو إنفاق اإلدارة العامة على ما تحتاج إليـه مـن سـلع وخـدمات 

  .خدمات العامة المجانية أو التي بمقابل لتتمكن من تأدية ال
ويقصد باالستهالك السوقي أو النقدي : االستهالك السوقي أو النقدي واالستهالك الذاتي  .2

عملية استخدام هذه السلع والخدمات إلشـباع الحاجـات وذلـك بطريـق الشـراء مـن األسـواق 
ـــــة اســـــتخدام الســـــلع والخـــــدمات  ـــــالغ نقديـــــة ، بينمـــــا يقصـــــد باالســـــتهالك الـــــذاتي عملي بمب

                                                  
)1(

  ) .958 ص(ا��)�<  ا���"�س ،آ��دي  
)2(

  ) .9ص (����، ���'  ا����,�+ /� ا��?�د ا���ق  
)3(

 ��ك ا������ ��ف،ا�������  ) .51ص ( ���
)4(

���ق، &��ض  A�4�B +�,ن ���'  ا������  ) .62ص(  ا�.C و��2 ��
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هـا فـي األسـواق ودون دخـول نطـاق التبـادل ور ظه أنفسـهم دون االقتصادية من قبل األفراد
  .النقدي 

ويراد باالسـتهالك السـلعي بأنـه اسـتخدام لمـال : ي اتاالستهالك السلعي واالستهالك الخدم .3
موجود ماديًا إلشباع حاجة اإلنسان إلى الغداء والدواء واللباس والسكن ، وأمـا االسـتهالك 

وجـود مـادي إلشـباع حاجـة اإلنسـان للحاجـات للعـالج  الخدمي فهو استخدام مال لـيس لـه
 . )1(واالستشارة أي إلشباع خدمة ومنفعة لإلنسان 

وحاصل القول عند االقتصاديين أن المستهلك هو من يسـتخدم السـلع والخـدمات المدفوعـة 
الثمن أو المجانيـة مـن أجـل مصـلحته الشخصـية ولـيس مـن أجـل التصـنيع والتـدوير وبـذلك يخـرج 

من تعريف المستهلك االقتصادي ويؤدي هذا إلى بساطة معيار التفرقة ما بـين المسـتهلك  المهني
  .وغيره 

  المستهلك في الشريعة اإلسالمية تعريف : ثانيا 

إن التشـــريع اإلســـالمي هـــو تشـــريٌع شـــامل متســـع ، يتطـــرق إلـــى جميـــع جوانـــب حيـــاة الفـــرد 
إلى جانب األمر بعدم الغش وتجـده ة بالصالالمسلم فهو ينظم تصرفاته ومعامالته ، فتجد األمر 

وأضاف أيضا مـع كـل هـذا سـورًا متينـًا مـن الحمايـة  .أيضا يربط علو الدرجات بالصدق بالتجارة 
فـــإن اصـــطالح حمايـــة المســـتهلك هـــو مصـــطلح حـــديث علـــى  وفـــي تقـــديرناالتشـــريعية الجنائيـــة ، 

ـــدامى ـــه الفقهـــاء الق ـــم يتطـــرق ل ـــة الشـــرعية ، ول ـــاتهم وٕان كانـــت  الدراســـات الفقهي ـــبهم ومؤلف فـــي كت
متوفرة في الفكر االقتصادي اإلسالمي منـذ نشـأته ، ويرجـع سـبب ذلـك  الصطالحمضامين هذا ا

  .إلى أنهم كانوا يستعيضون عن مصطلح المستهلك باصطالح المشتري 

هـــو االســـتخدام المباشـــر للســـلع والخـــدمات "الفقـــه اإلســـالمي ويقصـــد باالســـتهالك بحســـب 
  . )2( "إلشباع رغبات اإلنسان وحاجاته المباحة المباحة شرعاً 

 بطريق الشيء إليه يؤول من كل"إلى القول بأن المستهلك هو  وهناك من الفقه من يذهب
  . )3(" االستعمال  أو االستهالك بقصد الشراء

ويالحــظ علــى هــذا التعريــف أنــه قصــر المســتهلك علــى الشــخص الطبيعــي دون الشــخص 
المعنوي مع أن الشريعة اإلسالمية تتسع قواعدها الحمائية لتشمل األشخاص المعنوية ، ويالحظ 

                                                  
)1(

  ) .3ص(  �?�D ،ا��!�'  ا��8"  /� ا�)��'  ا�*��(�  �����,�+   
)2(

  �"%�Eا F�ا����ر ، ���'  ا����,�+ /� ا�� �  )5ص(ا�,��� ، &4
)3(

  �"%�Eا F��4:�،���'  ا����,�+ /� ا���  ) .25ص ( ا��3
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على ذكر مـن يـؤول إليـه الشـيء عـن طريـق التبـرع والهبـة ، وكـذلك فإنـه يوسـع  لم يأتِ أيضا أنه 
  .المستهلك النهائي وكذلك المنتج  نطاق الحماية فيشمل

 ���/
���: ا
�رع ا�

�	����ك  ا
��ر�ف ا
��ر��� وا  

  التعريف التشريعي للمستهلك : ال أو 

كما أشرنا سابقًا فإن المستهلك يحتل مساحة واسعة من اهتمام المشرع الفلسطيني ، الـذي يسـعى 
التجارية المستمرة ، وفي سبيل ذلك فقد إلى إيجاد حماية كافية لهذا المستهلك في ظل المتغيرات 

أوجد المشرع الفلسطيني قانون حماية المستهلك الفلسطيني وسعى من خالله للحفاظ على حقوق 
المستهلك وتجريم االعتداء عليه ، وقد توجه المشـرع الفلسـطيني كمـا القـوانين األخـرى إلـى وضـع 

  .تعريف للمستهلك محل الحماية 
  شريع الفلسطيني هلك في التتعريف المست .1

إن مصـــطلح المســـتهلك هـــو مصـــطلح قـــانوني حـــديث النشـــأة نســـبيًا ولـــذلك اجتهـــد المشـــرع 
  .والفقه والقضاء في إيجاد تعريف قانوني يحدد من المستحق للحماية في العملية االقتصادية 

 محــددة عــن وضــع تعريفــات التشــريعات المقارنــة هــو عــزوف المشــرعفــي ومــع أن الغالــب 
وبــرغم ذلــك نجــد أن المشــرع الفلســطيني يقــوم  ،للمصــطلحات وتــرك هــذه المهمــة للقضــاء والفقــه 

بــاإلطالع علــى قــانون العقوبــات الفلســطيني بوضــع بعــض التعريفــات خــالل العمليــة التشــريعية ، 
قـانون حمايـة المسـتهلك الفلسـطيني قـد  أنولكن نجد ، نجد أنه لم يتطرق لذكر تعريف للمستهلك 

 )1(. " كل من يشتري أو يستفيد من سلعة أو خدمة"  بأنه عرف المستهلك فقد خاصاً  ريفاً أورد تع
والـذي سـنبينه  في هذا التعريف قد أخذ باالتجاه الموسع للمستهلك الفلسطيني ويالحظ أن المشرع

  .  الحقاً 

والمالحــظ بكــل وضــوح أن تعريــف المســتهلك لــدى المشــرع الفلســطيني غيــر واضــح المعــالم 
نفــه الغمــوض حيــث لــم يحــدد طبيعــة الشــخص القــائم بالشــراء أو االســتفادة هــل هــو شــخص ويكت

تتــرك اللفــظ علــى  )2(طبيعــي أم معنــوي مــع أنــه ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن العديــد مــن التشــريعات 
  .تقييد بالشخص الطبيعي فيفهم من داللة النص احتوائه للشخص المعنوي  دونعمومه 

                                                  
)1(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 1(ا���دة   .  
)2(

��ن ���'  ا����,�+ ) 1(و ا���دة  ،  ���2008  ) 8(ا����ي ر�� ����ن ���'  ا����,�+  ) 1(ا���دة  ��
1992  ���) 117(����ن ���'  ا����,�+ ا������ ر�� ) 1(، ا���دة   ���2006  ) 20(ا��?�ي ر��  .  
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وبحــق إلــى ذكــر الشــخص المعنــوي صــراحًة مــن أجــل  )1(بينمــا تــذهب بعــض التشــريعات 
إلــى عــدم وضــوح طبيعــة االســتفادة مــن  إضــافةً حســم مظنــة عــدم إيــراد المشــرع إدراجــه بالحمايــة ، 

الســلعة أو الخدمــة  هــل ســيكون مــن أجــل االســتعمال الشخصــي والعــائلي غيــر المهنــي أم أيضــا 
   .ليشمل األغراض المهنية 

أن المشرع قـد أراد االتجـاه الضـيق حيـث قـد أورد فـي ذات المـادة  وهناك من يرى من الفقه
بحســب مــا ، ولكــن )2(تعريــف المــزود وهــي قرينــة مــن أجــل اســتبعاد المهنــي مــن مفهــوم المســتهلك 

قرينــة واضــحة تصــرفه عــن المعنــى  دونإطــالق األلفــاظ وعــدم تقييــدها وورود التعريــف  نــرى مــن
ى أن المشــرع قـد أخـذ باالتجــاه الموسـع لتعريـف المســتهلك ، ونجـد أن هـذا المســلك الواسـع فإنـا نـر 

فــي تعريــف المســتهلك قــد تــم هجــره وبــدأت أنظــار الفقــه والتشــريعات المقارنــة تتجــه نحــو االتجــاه 
ـــة مـــن التشـــريع الحمـــائي  ـــتم تحصـــيل الفائـــدة المطلوب المضـــيق لمفهـــوم المســـتهلك، وذلـــك حتـــى ي

  .ط المستهلك بغيره للمستهلك بحيث ال يختل

 ريع المصري تعريف حماية المستهلك في التش .2

بـــالرجوع إلـــى قـــانون حمايـــة المســـتهلك المصـــري وفـــي المـــادة األولـــى منـــه تحديـــدًا نجـــد أن 
 أو الشخصـية احتياجاتـه إلشـباع المنتجـات إحـدى لـه تقـدم شـخص كـل"تعريـف المسـتهلك هـو 

  . )3( ."الخصوص بهذا معه التعاقد أو التعامل أو يجري العائلية

ويالحظ على هذا التعريف أنـه قصـر شـخص المسـتهلك علـى مـن تقـدم إليـه المنتجـات أي 
اإلشــــارة إلــــى رغبــــة المســــتهلك فــــي االقتنــــاء والشــــراء مــــع أن األصــــل فــــي  دونالســــلع والخــــدمات 

  .االستهالك هو حالة تقدم المستهلك بطلب السلع والخدمات التي يحتاجها ال العكس 

   

                                                  
)1(

��ن ���'  ا����,�+ )2( ا���دةو ،   ���2014  ) 66(ر��  ����ن ���'  ا����,�+ ا���8��  )1( ا���دة �� 

��03-09(����ن ���'  ا����,�+ و��2 ا�.C ا�*Gا(�ي ر�� ) 3(، ا���دة   ���2005  ) 659(ر��  ا����4 (  ���
2009.  

)2(
  +�,����� �����ي ، ا���,�م ا����I) ن )6ص���'  ���3وع ����  8Kون ،"�ا�Lل ،وآ�N(" �O'أ �!�، أ

  ) .22ص (���'  ا����,�+ 
)3(

���2006  ) 20(����ن ���'  ا����,�+ ا��?�ي ر��  )1(ا���دة   .  



13 
 

 المستهلك في التشريع الجزائري  تعريف .3

ـــانون رقـــم  ـــة  03/09لقـــد نـــص المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة الثالثـــة مـــن ق المتعلـــق بحماي
كل شـخص طبيعـي أو معنـوي ، يقتنـي بمقابـل أو مجانـا سـلعة أو خدمـة " المستهلك وقمع الغش 

 خـر أوآ شـخص حاجـة تلبيـة أو الشخصـية حاجتـه تلبيـة أجـل مـن النهـائي موجهـة لالسـتعمال
 .)1(  ."به متكفل حيوان

نجــد أن المشــرع الجزائــري قــد حــدد مصــطلح المســتهلك بحســب الغــرض مــن اقتنــاء الســلع و 
بحيــث اســتوجب أن تكــون الغايــة مــن اقتنــاء الســلع والخــدمات هــو ســد االحتياجــات الشخصــية أو 

الخـدمات يتكفله بحيث يقطع الشك على أن توجه السلع أو  شخص آخر أو حتى حيوان يرعاه و
، وقــد وفــق  لالســتعمال النهــائي الشخصــي وهــو بــذلك يتوافــق مــع التعريــف االقتصــادي للمســتهلك

فيمــا يخــتص باتســاع مفهــوم المســتهلك ليشــمل الشــخص المعنــوي وكمــا أنــه جعــل الحمايــة تشــمل 
عقــود المعاوضــة والتبــرع وهــو اتجــاه محمــود حيــث أن الحصــول علــى الســلع والخــدمات يمكــن أن 

ق الهبـة مـثال ، فـيمكن أن يقـوم شـخص بـالتبرع بطـرود غذائيـة ألشـخاص محتـاجين يتم عـن طريـ
  .فهوالء األشخاص يستحقون الحماية القانونية مثلهم مثل غيرهم 

وباســـتقراء النصـــوص التشـــريعية المختلفـــة نجـــد أن االتجاهـــات التشـــريعية قـــد انقســـمت فـــي 
علــى صــفات معينــة فــي الشــخص  تحديــدها لمفهــوم المســتهلك إلــى عــدة اتجاهــات فمنهــا مــا بحــث

العتبــاره مســتهلكًا كــأن يكــون هــذا الشــخص غيــر مهنــي ففــي حالــة كونــه مهنيــًا فيخــرج بــذلك عــن 
نطــاق الحمايــة ومنهــا مــا قصــر الحمايــة علــى المســتخدم النهــائي للســلع والخــدمات فقــط واســتثنى 

علــم وجهــل المســتخدم الوســيط أو المســتخدم األولــي وذهــب بعضــهم أيضــا إلــى البحــث فــي مــدى 
  )2(الشخص العتباره مستهلكًا أو مهنيًا مع افتراض الجهل المسبق لدى المستهلك مقارنة بالمهني

 التعريف الفقهي للمستهلك : انيا ث

إن المعهود في الدراسـات القانونيـة والفقهيـة أن تتـرك مهمـة تعريـف وٕايضـاح المصـطلحات 
قانون حماية المستهلك الفلسـطيني والقـوانين المقارنـة القانونية للفقه والقضاء ، إال أن الناظر إلى 

بالمســتهلك ، ولكــن نجــد أن الفقــه فــي تعريــف المســتهلك  خاصــاً  يجــد أن المشــرع قــد أدرج تعريفــاً 
ن وهــو مــا ســنبينه فيمــا يى قــولإلــريــف التشــريعي و قــد انقســم أيضــا قــد أدلــى بــدلوه بــرغم وجــود التع

   :يلي
                                                  

)1(
���2009  ) 03-09(����ن ���'  ا����,�+ و��2 ا�.C ا�*Gا(�ي ر�� )  3(ا���دة  . 

)2(
 ,����� �����ي ، ا���,�م ا����I +�) 20ص. (  
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 : االتجاه الموسع لمفهوم المستهلك  .1

يــرى أنصــار هــذا التوجــه أن المســتهلك هــو كــل شــخص يتعاقــد بهــدف االســتهالك ، وبهــذا 
يكــون كــل شــخص طبيعــي أو معنــوي ســواء كــان تــاجرًا أم غيــر تــاجر يتعاقــد مــع أحــد المهنيــين 

قابــــل بهــــدف إشــــباع حاجاتــــه الشخصــــية أو العائليــــة أو للحصــــول علــــى ســــلع أو خــــدمات لقــــاء م
أو مجانــًا، ووفقــا لهــذا االتجــاه ال يســتثنى مــن مفهــوم المســتهلك ســوء القــائم بالشــراء مــن  )1(مــادي

  .)2( أجل البيع أو إعادة التصنيع وذلك ألن هذا الشراء تم بغرض االتجار وليس االستهالك

هــو مــن يتعاقــد بهــدف اســتهالك الســلع "الفقــه أن المســتهلك  بعــضوفــي ذات االتجــاه يــرى 
فمـن يقـوم بشـراء سـيارة أو مكتـب السـتخدامه الشخصـي هـو  )3(" مهما كان سـبب هـذا االسـتهالك

  .مستهلك مثله مثل المهني الذي يقوم بشراء سيارة الستخدامه المهني 

ال يكفــي أن يخــرج أنــه حتــى نســتطيع تشــبيه المهنــي بالمســتهلك  وهنــا مــن يــرى مــن الفقــه
، بـل )4(العمل عن اختصاصه فقط بل يلزم أال يكون لهذا العمـل رابطـة مباشـرة مـع نشـاط المهنـي

، )5(نجـد أن بعضـهم قــد زاد فـي ذلــك إلـى أن وصــل بـأن المســتهلك هـو مصــطلح رديـف للمــواطن 
بـذلك  حيث يركز هذا االتجاه على شرط االستعمال أو االستخدام دون النظر إلى الشخص القائم

  .  )6(سواء كان منتج أو غير منتج 

وحجة أصحاب هذا الرأي هو أن المهني وبرغم عمله في التجـارة إال أنـه مـاهر فـي مجـال 
أي أن هــذا التوجـــه  )7(صــنعته ومهنتـــه فقــط وهـــو ضــعيف خـــارج إطــار صـــنعته ويمكــن أن ُيغـــبن
إلـى الحمايـة حتـى ولـو  أيضا يركز على جانب مدى خبرة المستهلك فمن ال يتمتع بالخبرة يحتـاج

  .كان منتجًا أو مهنياً 

   

                                                  
)1(
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 المفهوم الضيق للمستهلك  .2

 غيــره، إلــى هجــران المفهــوم الســابق وقصــر الحمايــة علــى المســتهلك دون هنــا الفقــه  يتجــه
وذلك بالنظر إلى طبيعة السلعة أو الخدمة  لة الضعف التي تتوفر في المستهلكوذلك لمراعاة حا

 شرعت التي والحكمة الغاية مع ذلك موضوع العقد وكذا الظروف التي تم خاللها العقد النسجام
وفـي حـال وجـود شـخص مهنـي فـي حالـة ضـعف فـإن ،  )1( المسـتهلك حمايـة قواعـد مـن أجلهـا

خاصـــة ال تتـــرك علـــى حاجتـــه للحمايـــة هـــي حاجـــة فرديـــة يمكـــن أن تعـــالج مـــن خـــالل نصـــوص 
كــل شــخص يقتنــي أو يســتعمل " بأنــه حســب هــذا التوجــه حيــث يعــرف المســتهلك ،  )2( إطالقهــا

أي أن إشــباع الحاجــات الشخصــية أو العائليــة يعتبــر مــن قبيــل " ســلعة أو خدمــة لغــرض مهنــي 
االســتهالك المشــمول بالحمايــة بينمــا مــن يتعاقــد مــن أجــل أغــراض مهنتــه أو مشــروعه فــال يعتبــر 

  .  )3(ذلك مستهلكا وفق هذا المفهوم ب

أن المســتهلك هـو كــل شــخص يقـوم بــإبرام تصــرف  )4( عرفــه آخـروقريبـًا مــن هـذا التعريــف 
قــانوني يتعلــق بتزويــده بالســلع أو الخــدمات ليســتهلكها أو يســتخدمها نهائيــا ألجــل إشــباع حاجاتــه 

  .الشخصية و العائلية 

مســتهلك إلــى أن المهنــي الــذي يتعامــل فــي ويرجــع ســبب رغبــة الفقــه إلــى تضــييق مفهــوم ال
نشاط خارج عن طبيعة نشاطه األصلي ، ال يفقد الخبرة في تعامالته داخل األسواق ومع التجار 

فهو يبقى في ميدان عمله وفي وسط سوقه ويمكنه االستعانة بالخبراء ،  )5(بشكل تام كالمستهلك 
  . )6(لعادي بحكم عمله واحتكاكه بهم وهذا ال يتوافر للمستهلك ا

وبشكل عام فإن الشخص الذي يشتري ويتعامل من أجل احتياجاته المهنية هو أكثر دراية 
  .من غيره بأصول وأساسيات التعامل داخل األسواق وأقوى وأجدر بالدفاع عن نفسه

   

                                                  
)1(

  +�,����� �����ي ، ا���,�م ا����I) 24ص. ( 
)2(
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)3(

 �  ) .175ص(����ن ���'  ا����,�+  ���3وع ا���,��ي ا�U�8 1�ء &�� ا����,�+ "�,�م،  ��&�4
)4(
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)5(
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)6(
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والــذي يوصــى المشــرع  خــذ بتعريــف وســط مــا بــين المنهجيــينأنــه يمكــن األ ويــرى الباحــث
 دونبأنـــه كــل شــخص طبيعـــي أو معنــوي يتــزود بمقابـــل أو  المســتهلك بتعريـــفوذلــك  األخــذ بــه

ـــر  مقابـــل مـــن الســـلع أو الخـــدمات وذلـــك مـــن أجـــل إشـــباع حاجاتـــه الشخصـــية أو العائليـــة أو غي
  .المهنية بأي طريقة من طرق التعاقد التقليدية أو اإللكترونية 

حكــرًا علــى  فلــم يعــد االســتهالك،  يــاً ن المســتهلك قــد يكــون شخصــًا طبيعيــًا أو شخصــًا معنو إ �
قد اقـتحم األشـخاص المعنـويين مجـال التجـارة واالسـتهالك وأصـبح  األشخاص الطبيعيين بل

ــــًا، ورغــــم اإلمكانيــــات التــــي يملكهــــا  ملهــــ المعنويــــوناألشــــخاص  ذوات مســــتقلة إداريــــًا ومالي
عنــوي ن إال أنهــم يحتــاجون إلــى الحمايــة ، وذلــك بســبب أن الشــخص المو األشــخاص المعنويــ

 .في النهاية يمثله شخص طبيعي يمكن أن يغبن أو ُيغش 
يمكـن للمسـتهلك الحصـول علـى السـلع والخـدمات واقتنائهـا عبـر إبـرام عقـد مـع شـخص آخــر  �

ويسمى هذا العقد بعقد االستهالك ويالحـظ أن العقـود التـي تسـمح بالحصـول علـى السـلع أو 
أو التأجير للخدمات واألشياء وكـذلك الخدمات هي عقود عديدة وذات طبيعة مختلفة كالبيع 

صـــفة االســـتهالك بمـــن يتـــزود ويتحصـــل علـــى  ائمـــاً دالقــروض والتأمينـــات وغيرهـــا ، وتـــرتبط 
 . )1(السلع والخدمات وال يمكن اعتبار من يقدمها مستهلكا لها 

كمـا أن االســتهالك مــن الممكــن أن يــتم عبــر عقــود المعاوضــات كعقــود البيــع بــين المســتهلك  �
حصول المستهلك على السلعة أو الخدمة  عبر عقود التبرعات كأن  فمن الممكن،  والمزود

 .يحصل المستهلك على السلعة أو الخدمة بطريق الهبة مثال 
بالطريقــة التقليديــة للتعاقــد مــن خــالل التواجــد المــادي لكــال طرفــي  عقــد االســتهالكوقــد يــتم  �

د بالطرق اإللكترونية سـواء كـان ذلـك عـن التعاقد في مكان التعاقد ، كما يمكن أن يتم التعاق
طريــق الهـــاتف المحمـــول أو عبـــر شـــبكة اإلنترنـــت وغيرهــا مـــن الوســـائل التـــي يفرزهـــا التقـــدم 

  .التكنولوجي المتسارع 

وكمـــا أشـــرنا مســـبقا ُيالحـــظ أن الفقـــه لـــم ُيجمـــع علـــى تعريـــف موحـــد للمســـتهلك وذلـــك علـــى 
ستهلك ، وعلى أية حال فإن المستهلك يمكن حسب النظرة المتجهة نحو توسيع وتضييق فكرة الم

أن يقــوم باالســتهالك مــن أجــل إشــباع حاجاتــه الشخصــية أو العائليــة وهــذا االتجــاه محــل إجمــاع 
ـــة الفقـــه ـــدى غالبي ـــا ل ـــة بحســـب المفهـــومين الواســـع  تقريب كمـــا أشـــرنا فـــي عـــرض التعريفـــات الفقهي

  .والضيق 

                                                  
)1(
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عاقد على سلع أو خدمات قد تخدمـه فـي أن قيام المستهلك بالت إلى الباحث ميلي ومع ذلك
مهنته ، ولكنها خارجة عن مجـال اختصاصـه يعـد ذلـك مـن قبيـل االسـتهالك الخاضـع للحمايـة ، 
وذلك كقيام المحامي بشراء جهـاز حاسـوب لمكتبـه فهـو قـام بالشـراء لخدمـة مصـلحة مهنتـه ولكنـه 

غــبن أو ُيغــش فلــذلك فــي ذات الوقــت لــيس صــاحب خبــرة فــي مجــال الحواســيب ومــن الممكــن أن ي
  .يستحق الحماية 

قد اعتبر األعمال التي يقوم بها التاجر  )1(أن المشرع الفلسطيني  تجاهويالحظ في هذا اال
لغايات تجارته تعتبر أعمال تجارية واعتبرت أن جميع األعمال التي يقوم بها التاجر هي تجارية 

، مـع أن هـذا التوجـه يـؤدي إلـى عـدم حمايـة التجـار الصـغار والـذين ما لم يتم إثبات خالف ذلـك 
  .ال تتوافر فيه الخبرة الكافية للتجارة 


ث �/
  	��وم ا
	زود : ا
�رع ا

يعتبـــر المـــزود الطـــرف الثـــاني فـــي العمليـــة االســـتهالكية ، وقـــد اعتـــاد الفقـــه علـــى إطـــالق 
، ورغــم ذلــك فقــد أعتمــد المشــرع  )2(مصــطلح المهنــي أو المحتــرف علــى المتعاقــد مــع المســتهلك 

،  )4(، فــي حــين أن المشــرع المصــري اســتخدم مصــطلح المــورد  )3(الفلســطيني مصــطلح المــزود 
  . )5(وأما المشرع الجزائري فقد استخدم لفظ المتدخل 

الشــخص الــذي يمــارس باســمه أو لحســاب الغيــر بأنــه "ويعــرف المشــرع الفلســطيني المــزود 
  . )6( "تداول أو تصنيع أو تأجير السلع أو تقديم الخدماتنشاطًا يتمثل بتوزيع أو 

 هذه كانت سواء ، المعتادة حرفته مباشرة أثناء يتعاقد من" بأنه وهناك من الفقه من يعرفه 
   . )7( "ةحر  أو زراعية أو صناعية أو فنية أو مهنية أو جاريةت الحرفة

عناصــر مــن التفــوق واألفضــلية وذلــك لقدرتــه علــى معرفــة العناصــر  ةبثالثــ ويتمتــع المهنــي
المختلفــة لمنتجاتـــه التـــي يقـــدمها ، كمـــا يوجـــد لديـــه التفـــوق القـــانوني مـــن واقـــع خبرتـــه فـــي التجـــارة 

  . )1(وأنواعها وأسسها ، وكذلك قدرته على االحتكار القانوني أو الفعلي للمنتجات في األسواق

                                                  
)1(
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)3(
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ونالحــظ أن ُجــل التعريفــات تتفــق علــى أن المــزود أو المهنــي هــو الشــخص الــذي يتصــرف 
  .من أجل حرفته ومهنته 

لـــك التـــي يتحملهـــا المســـتهلك وقــد ألـــزم المشـــرع المـــزود بتحمـــل التزامـــات أكبـــر بكثيـــر مـــن ت
دة إصـالح أو اسـترجاع المنتجـات المضـمونة إذا تبـين أن بهـا عيبـًا خـالل مـ، مثل إلزامه  البسيط

، كمـا يجـب عليـه بيـان اسـمه الحقيقـي وعالمتـه  )2( وشروط الضمان المتفق عليها مـع المسـتهلك
وغيرهـا العديـد مـن االلتزامـات  )3(التجارية المسـجلة وكافـة المعلومـات المطلوبـة فـي بطاقـة البيـان 

 .المختلفة 

  :المطلب الثاني 
  الطبيعة القانونية لقانون حماية المستهلك  

يعتبــــر قــــانون حمايــــة المســــتهلك مــــن قبيـــــل القــــوانين االقتصــــادية والتــــي تــــنظم العالقـــــات 
االقتصـــادية داخـــل الدولـــة ، كمـــا يتضـــمن فـــي طياتـــه جملـــة مـــن مبـــادئ التجـــريم والعقـــاب حيـــث 
يصــنف ضــمن قــوانين العقوبــات االقتصــادية ، والتــي تــنظم الجــرائم االقتصــادية والجــزاء المترتــب 

كل أنواع التعدي على الموارد والثروات التي تقع في  "مة االقتصادية بأنها عليها ، وتعرف الجري
  . )4( "حيازة األفراد والجماعات والدول

األفعال واالمتناعـات التـي تمثـل اعتـداء علـى النظـام االقتصـادي الـذي " كما وتعرف بأنها 
  . )5( " رسمته الدولة تنفيذًا لسياساتها

 في تجريمه على تم النص امتناع أو فعل كل" : بأنها  وبحقوهناك من الفقه من يعرفها 
 القـوانين المنظمـة مـن غيرهـا فـي أو العقوبـات قـانون فـي أو االقتصـادية بـالجرائم خـاص قـانون
  . )6( " دولة كل تتبعها التي االقتصادي التجريم سياسة إلى استنادا وذلك االقتصادية للحياة

وباستعراضــــنا لقواعــــد التجــــريم والعقــــاب فــــي التشــــريع الفلســــطيني نجــــد عــــدم وجــــود قــــانون 
التــــي تمــــس بالسياســــة كافــــة عقوبــــات اقتصــــادي موحــــد ، يضــــم فــــي ثنايــــاه الجــــرائم االقتصــــادية 

                                                 
)1(

  ً���4�Bو ً�?�  ) .15ص ( ز&�4 ، ���'  ا����,�+ /� ا�*Gا(� 
)2(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 19(ا���دة   .  
)3(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� )  21(ا���دة   .  
)4(

  ) .18ص (&�ض، L?�(_ وأ��8د ا�*�ا(� ا��d?�د'  /� ا��ط6 ا����8 ،ا��8�د'   
)5(

  ). 26ص (إ��اھ�� ،ا�*�ا(� ا��d?�د'   
)6(

  ) . 6ص (&��ا�� ،آ���ت ")�ر�  ا�*�ا(� ا��d?�د'   
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االقتصـــادية داخـــل الدولـــة ، بـــل نجـــد جـــرائم متنـــاثرة فـــي عـــدة قـــوانين خاصـــة إلـــى جانـــب قـــانون 
  .العقوبات العام 

 إضـافةً ، )1(ن المشرع الفلسطيني قد نص علـى بعـض الجـرائم فـي قـانوني العقوبـات فنجد أ
ن حمايـة المسـتهلك إلى تجريم العديد من األفعال التي تمس المصالح االقتصادية من خـالل قـانو 

، كما أورد عددًا من الجرائم ذات الصلة من خالل قوانين أخـرى كقـانون  2005لسنة ) 21(رقم 
، وقانون دمـغ ومراقبـة   )4(وقانون البيئة  )3(، وقانون المواصفات والمقاييس ،  )2(الصحة العامة 

، وغيرهــا العديــد مــن القــوانين التــي صــدرت قبــل قــدوم الســلطة الفلســطينية إلــى )5(المعــادن الثمينــة 
  . )6(قطاع غزة 

العامـــة للجـــرائم الـــواردة فـــي قـــانون حمايـــة المســـتهلك  الضـــوابطوســـنبين فـــي هـــذا المطلـــب 
  : واألركان العامة لهذه الجرائم وذلك على النحو التالي 

  قانون حماية المستهلك  التجريم وفق أحكام في ضوابط المشروعية: الفرع األول 

  .األركان العامة لجرائم حماية المستهلك : الفرع الثاني 
  2وا�ط ا
	�رو)�� �� ا
��ر�م و�ق أ�%�م &��ون �	��� ا
	����ك: ا
�رع ا*ول 

تخضع الجرائم الواردة في قانون حماية المستهلك لذات القواعد الناظمة لقوانين العقوبات 
العامة ، وذلك على الرغم من انتمائها لطائفة الجرائم االقتصادية إال أنها قد تختلف في بعض 

  :الجزئيات ، ومن جملة هذه القواعد ما يلي 

 خضوعها لمبدأ الشرعية : أوال 

 ال مبدأ الحاضر مبدأ دستوري مهم وهو عصرنا وحتى الفرنسية الثورة ظهر مع بزوغ فجر
 أدى والـذي للقضـاء الواسـع السـلطان مـن للحـد المبـدأ هـذا ظهـر وقد إال بنص ، جزاء وال جريمة

 مكاسـب مـن مكسبا المبدأ هذا أضحى الفرنسية الثورة بعد ولكن ،في حريات األفراد  التحكم إلى
، وقـد أقـر هـذا المبـدأ القـانون األساسـي الفلسـطيني كأحـد  )7( القضـاة وتحكـم طغيـان ضـد األفـراد

                                                  
)1(

���  ) 74(���ت ر�� ا���A4 /� ا��)�/!�ت ا�����3  ، ����ن ا�8� ���1960  ) 16(����ن ا�8����ت ر��  
  .ا���A4 /� ا��)�/!�ت ا�*����   1936

)2(
���2004  ) 20(����ن ا�?)  ا��8"  ر�� ) 18،19(ا���دة   . 

)3(
���2000  ) 6(����ن ا���ا:��ت وا����'�h ر�� ) 31(ا���دة    

)4(
1999(���  ) 7(����ن ا�l�4  ر�� ) 62،63(ا���دة  . (  

)5(
1998(���  ) 5( ����ن ر��) 26،27(ا���دة   (  ���nو"�ا�4  ا���8دن ا� o"ن دa3�.  

)6(
  .ا��*�ري  �a3ن ��2 ا�����h وا�.C ���1966  ) 11(��ار �����ن ر�� ) 1،2(ا���دة  

)7(
  ) . 31ص (��ور ، أ��� /�)� ، ا�����ن ا�*��(� ا�����ري  
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، ونشير أن الشريعة اإلسالمية قد كانت سابقة  )1(أهم الضمانات للحفاظ على الحقوق والحريات 
  . )2() َوَما ُكنا ُمَعذِبيَن َحتى َنْبَعَث َرُسوًال (في إقرار هذا المبدأ فقد قال اهللا تعالى 

 تـدبير أو عقوبـة وال القـانون، عليـه يـنص لـم فعـل تجـريم يجـوز ال أنـه المبـدأ هذا ومؤدى 
 حةصرا ترد لم أفعال تجريم بعدم رادلألف ضماناً  يعتبر فهو ولذلك لها، قانوناً  مقرر هو لما خالفاً 

 المنصـوص تلـك غيـر عقوبـة توقيـع بعـدم أيضـا للمجـرم ضـمانا يعتبـر كمـا ، التجريميـة بالقاعـدة
ويترتـب علـى األخــذ بهـذا المبـدأ حصــر مصـادر التجـريم فــي التشـريع المكتـوب ، وبالتــالي ، عليهـا

  . )3( عند غيابه فإننا نعود إلى األصل العام في األشياء وهو اإلباحة وليس التجريم

  التفويض في تشريعات حماية المستهلك : ثانيا 

قد بينا أن التجـريم والعقـاب فـي التشـريعات الجزائيـة هـو مـن اختصـاص السـلطة التشـريعية 
وذلك إعماال لمبدأ المشروعية ، غير أنه وٕان اتفق مبدأ الشرعية في قوانين حمايـة المسـتهلك مـع 
ذات المبـــدأ فـــي قـــانون العقوبـــات العـــام ، إال أنـــه يوجـــد هنـــاك اخـــتالف فيمـــا بينهمـــا ، إذ أنـــه فـــي 

نين حماية المستهلك ليس القـانون الصـادر مـن السـلطة التشـريعية هـو المصـدر الوحيـد لتجـريم قوا
إلـى أن هـذه  إضـافةً فحسب ، بل قد تفوض السلطة التنفيذية في إصدار بعض القوانين والقرارات 

  .  )4(القوانين ال تقوم بتحديد الجرائم تحديدًا دقيقًا 

 بيـان فـي الخبـرة تـوافر تتطلـب المسـتهلك علـى عـةالواق جـرائمالويبـرر لهـذا التفـويض أن 
 السـلع إنتـاج عمليـات فـي المتـدخلين ومالحقـة لمواجهـة المناسـبة والسـرعة التجـريم عناصـر

 علـم علـى ذلـك يجعلهـا السـوق مـن قريبـة التنفيذيـة األجهـزة وألن ، للمسـتهلك الموجهـة والخدمات
  . )5( التشريعات سن عملية عليها يسهل ما وهذا الحدوث، ممكنة بالجرائم ومعرفة

مجلـس الـوزراء إصـدار  قيـام علـىوقد نص المشرع الفلسطيني في قانون حمايـة المسـتهلك 
  . )6( اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

  

                                                  
)1(

  . 2003ا�����ن اZ���� ا�������� ا��8�ل ���  ) 15(ا���دة  
)2(

  ] 15: اE��اء [ 
)3(

  ). 152ص (&�دة ، "�4دئ ����ن ا�8����ت ا��������   
)4(

  ) .243ص (D�L ، ا�)��'  ا�*��(�  �����,�+  
)5(

  ) .47ص (�)�ي ، ا�)��'  ا�*��(�  �����,�+   
)6(

�رت ھ-ه  ���2005  ) 21(ر��  ���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ر�� ) 34(ا���دة  : �ا�%()  ، و�
 ."h�*" U4� 6 ا��زراء ا�������� ) 2009(��8م ) 13(�����ار ر�� 
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  المستهلك  حماية تشريعات التفسير في: ثالثا 

توضيح ما أبهم من األلفاظ وتكميل ما اقتضب من النصوص وتخـريج مـا يقصد بالتفسير 
، والقاعــدة العامــة أنــه متــى كانــت عبــارة  )1(نقــص مــن األحكــام والتوفيــق بــين األجــزاء المتناقضــة 

، فوفـق النص القانوني واضحة وال لبس فيها فإنها يجب أن تعـد تعبيـرًا صـادقًا عـن إرادة المشـرع 
كـــون قواعـــد التجـــريم دقيقـــة وواضـــحة بحيـــث ال تتـــرك مجـــاًال لالجتهـــاد األصـــل العـــام يجـــب أن ت

 والعقـاب التجـريم قواعـد بتفسـير القاضـيإلـزام  تـم فقد الشرعية بمبدأ لألخذ ونتيجة،  )2(والتفسير 
 في مهمته يستغل أن خشية وذلك  ،أمامه  المعروضة الوقائع على يطبقها عندما ضيقاً م تفسيراً 

 تلـك تضـمنها ال عقوبـات لهـا يقـرر أو ، التجـريم نصـوص تحـت تـدخل ال أفعـاال فيجـرم التفسـير
  . )3( النصوص

لك والــرد عليــه بـأن هــدف التفســير هــو اسـتظهار قصــد المشــرع مــن وقـد تــم انتقــاد هـذا المســ
وبالتالي فال مجال للقول بوجوب انحصار التفسير في حرفية النص ، بل للقاضي  ، ألفاظ النص

الرجوع إلى الوثائق التشريعية واألعمال التحضيرية لتحديد المعنى الصحيح لأللفاظ التي ورد بها 
  . )4(النص القانوني حسبما قصده واضع القانون 

ويكون واجب  أو من جهة أعلىوقد يصدر التفسير عن الجهة التي أصدرت التشريع ذاته 
ويســـمى التفســـير التشـــريعي ، كمـــا يقـــوم بعمليـــة التفســـير الفقهـــاء فـــي مؤلفـــاتهم وبحـــوثهم  التطبيــق

والتي تقدم العون الكبير للقضاء في تفسـيراتهم القضـائية إال أنهـا تبقـى غيـر ملزمـٍة لهـم  ودراستهم 
إلـى مــنح محكمـة معـين اختصــاص ويطلـق عليـه التفسـير الفقهــي ، فـي حـين أن المشــرع قـد يلجـأ 

، ويعتبـر هـذا التفسـير تفسـيرًا كاشـفًا  )5(تفسير النصوص القانونيـة  كمـا فعـل المشـرع الفلسـطيني 
إلرادة المشرع في النص محل التفسير ، ويحوز على القوة اإللزامية للنص األصلي ، وقد يصدر 

ى واقعــة منظــورة أمــام القاضــي التفســير مــن المحــاكم علــى اخــتالف درجاتهــا بمناســبة تطبيقهــا علــ
  . )6( فيتصدى لها من تلقاء نفسه دون طلب من أحد الخصوم

وجـود هـذه  غايـة يحقـق يراً تفسـ يكـون أن البـد المسـتهلك حمايـة قـوانين مجـال فـي والتفسـير
 حمايـةً  وذلـك المشـرع يريـده الـذي المعنـى إلـى الوصـول نمـاإ و  ، بحرفيتهـا تـزاماالل دون القـوانين

                                                  
)1(

   �����را�  ا��8�م ا���� UL�  ) 175ص (ا��3&� ، أ�� `��ب ، ا��
)2(

��r رام هللا ، ���ر'�N�)33/2011 ( s ا���r ا�*Gا(�    �N("18/9/2011 )�� ) ."��2 إ���Nو
)3(

  )52ص (ا�8����ت ا�������� ��3  ، ا���I �/ G�Kح ����ن  
)4(

  ). 246ص (D�L،ا�)��'  ا�*��(�  �����,�+   
)5(

  . 2003ا�����ن اZ���� ا�������� ا��8�ل ���  ) ب/103/1(ا���دة  
)6(

 ) .159ص (�Kادة ، "�4دئ ����ن ا�8����ت ا��������   
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، علـى  )1( السـرعة وجـه علـى تصـدر التـي القـوانين مـن المسـتهلك حمايـة قـوانين ألن ، للمسـتهلك
في تفسير قـوانين حمايـة المسـتهلك األخـذ بالقيـاس فـي التجـريم وذلـك لعـدم  جوز للقاضيذلك ال ي

، وذلــك  وحتــى ال يــؤدي ذلــك إلــى خلــق جــرائم وعقوبــات لــم يجرمهــا المشــرعتجــاوز إرادة المشــرع 
ذلــك أن غــرض القــوانين العقابيــة هــو الموازنــة بــين  شــأن كافــة قــوانين العقوبــات العامــة والخاصــة

  . )2( المصالح والمعاقبة على االنتهاكات التي يجرمها القانون

  الزمان  حيث من المستهلك تشريعات تطبيق: رابعًا 

تســـري القواعـــد القانونيـــة بعمومهـــا بعـــد صـــدورها ونشـــرها فـــي الجريـــدة الرســـمية ابتـــداء مـــن 
الموعـــد الـــذي يحـــدده القـــانون وقـــد حـــدد القـــانون األساســـي الفلســـطيني وقـــت نفـــاذ التشـــريعات بعـــد 

  . )3(ثالثين يومًا من نشرها في جريدة الوقائع الفلسطينية 

رجعيـة القواعـد  عـدم والعقوبـات ئمراالجـ شـرعية مبـدأ علـى المترتبـة الهامـة النتـائج مـنو 
تسـري إال علـى الوقـائع التـي تلـي نفاذهـا ، وال يترتـب عليهـا أي أثـر  فـال الماضـي، إلى ةيمير التج

  . )4( النصوص األشدفيما وقع قبلها وهذا ما يعبر عنه بقاعدة عدم رجعية 

 بأثر القانون للمتهم يطبق أصلح قانون صدور حالة في المبدأ هذا على استثناء يرد ولكن
وذلـك بشـرط أن يكـون قـد صـدر  ككـل، المجتمـع ومصـلحة المـتهم لمصـلحة تحقيقـا وذلـك رجعـي،

قــانون يغيــر أو يعــدل فــي التجــريم أو العقوبــة وأن يكــون هــذا القــانون قــد صــدر قبــل الفصــل فــي 
  .)5( الدعوى نهائياً 

 فـوري بأثر القانون يطبق حيث المستهلك حماية تشريعات في ذلك خالف الحال أن غير
 تشريعات ألن ذلكو  ، للمتهم أصلح كانت إذا الماضي إلى القوانين رجعية قاعدة تطبيق ويستبعد
 ، والطلـب العـرض بقـوانين تتـأثر حيـث والتطـور، التغيـر سـريعة عالقـات تـنظم المسـتهلك حماية
 علـى العـدوان جـرائم لمرتكبـي الفرصـة تعطـي األصـلح القـوانين رجعيـة قاعـدة فتطبيـق ثـم ومـن

 ، لهم األصلح يكون أن يمكن جديد قانون صدور في أمالً  التقاضي عملية تعطيل من المستهلك
  . )6( العقاب من يفلتون وبالتالي
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المشرع الفلسطيني في قانون العقوبات في المحافظات الشمالية قـد نـص علـى أن  غير أن
عليــه يســري حكمــه علــى األفعــال  ىالمشــتكيعــدل شــروط التجــريم تعــديًال فــي مصــلحة  قــانون كـل(

، وأمــــا فــــي  ) .)1( ، مــــا لــــم يكــــن قــــد صــــدر بشــــأن تلــــك األفعــــال حكــــم مبــــرم المقترفــــة قبــــل نفــــاذه
العليـــا قـــد أكـــد علـــى مبـــدأ ســـريان القـــانون  المحافظـــات الجنوبيـــة فـــإن قضـــاء محكمـــة االســـتئناف

  . )2( وٕان خال القانون من النص عليه األصلح للمتهم بأثر رجعي

القضـــاء الفلســـطيني القاعـــدة العامـــة برجعيـــة القـــانون األصـــلح للمـــتهم علـــى جميـــع ويطبـــق 
الجــرائم ، ســواء أكانــت جــرائم تمــس بمصــالح المســتهلكين أم الجــرائم األخــرى ، وذلــك لعــدم وجــود 
  .نص خاص بالجرائم الواقعة على مصالح المستهلكين يحدد عدم رجعية القانون األصلح للمتهم 

���/

�رام �	��� ا
	����ك ا*ر%�:  ا
�رع ا �	��
  ن ا

وهمـا الـركن المـادي والـركن المعنـوي للجريمـة ،  يتطلب المشرع لقوام الجريمة توافر ركنيين
  .وما ينطبق على الجرائم بعمومها ينطبق على الجرائم الواقعة على حقوق المستهلك 

  المستهلك ب اإلضرارالركن المادي لجرائم : أوال 

المادي للجريمة هو فعل خارجي له طبيعة مادية محسوسـة تدركـه الحـواس ، ولـذلك لركن ا
  .السلطات على حقوقهم  عديفال جريمة بال ركن مادي وذلك بهدف حماية األفراد من ت

ويتكون الركن المادي من عناصر ثالثة وهي السلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية وعالقة 
  . )3(السببية بين السلوك والنتيجة 

 تحقيـق بقصـد حركـات عـدةمثـل القيـام ب إيجـابي بعمـل يكـون أن إمـا اإلجرامـي السـلوكو 
 كاالمتناع سلبي بفعل يكون قد و القانون كبيع سلعة مغشوشة ، نص عليه تنطبق الذي الوصف

بمباشـرته كاالمتنـاع عـن  القـانون ألزمـه أو معينـة ظـروف فـي القـانون منـه ينتظـره فعـل إتيـان عن
  . )4( إيجابية بأفعال الجرائم وغالبًا ما تقع المستهلك بالمعلومات المتعلقة بالسلعة ،إعالم 

محاولـة واألصل أن المشرع يعاقب إمـا علـى تمـام السـلوك المـادي للجريمـة أو علـى مجـرد 
ال يعاقــــب علــــى األعمــــال الســــابقة لتمــــام الــــركن المــــادي والمتمثلــــة فــــي  هفــــي حــــين أنــــ ،ارتكابــــه 

إال أن المشـرع فـي قـانون حمايـة المسـتهلك قـد خـرج عـن هـذا األصـل  التحضير الرتكاب الجرم ،
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، فنجد أن حيـازة المـوازين غيـر المضـبوطة  )1(األعمال التحضيرية جريمة مستقلة بعض واعتبر 
ال يعتبر توجهًا نحو ارتكاب جريمة الغـش مـثًال ، ولكـن المشـرع وغير المختومة هو في حد ذاته 

الفلســطيني قــد خــرج عــن هــذا األصــل واعتبرهــا جريمــة شــكلية تقــوم بمجــرد وجــود هــذه المــوازين 
  . )2(والمقاييس لدى المزود وفي ذلك حماية واضحة للمستهلك 

 يأخـذه والـذي اإلجرامـي السلوك على المترتب األثر هيوبالنظر إلى النتيجة اإلجرامية و 
 مـدلولأمـا األول فهـو  مـدلوالنولنتيجة اإلجراميـة  ، )3(في قواعد التجريم  بعين االعتبار المشرع
 ،بارتكابـه قـام الـذي جـرممال الفعل ءاجر  الخارجي بالعالم الفاعل الذي يحدثه تغييربال يتعلق مادي

وهو علة   بالحماية جدارته الشارع قدر الذي الحق  على االعتداء يعني و قانوني مدلولٌ والثاني 
  . )4(الحماية 

وتنقســم الجــرائم بحســب هــذا المفهــوم إلــى جــرائم الضــرر وجــرائم الخطــر ، وكــذلك الجــرائم 
  .اإليجابية والجرائم السلبية 

هـي التـي يحقـق المجـرم فيهـا سـلوكًا إجراميـًا تترتـب عليـه آثـار تتمثـل فـي  : وجرائم الضرر
العدوان الفعلي على الحق أو المصلحة التي يحميها القانون فيشترط فيها تحقـق النتيجـة  ويطلـق 
عليها اسم الجرائم المادية ، وأما جرائم الخطر فهي أن تكون آثار السلوك اإلجرامي تمثـل تهديـدًا 

حقيقــًا للحــق أو المصــلحة التــي يحميهــا فــال يشــترط فيهــا تحقــق النتيجــة ويطلــق عليهــا محــتمًال أو 
  . )5( اسم الجرائم الشكلية

الجرائم الواردة في قانون حماية المستهلك من قبيل جرائم الخطر فال يتوقـف أغلب وتعتبر 
ميـة مـن قبـل العقاب فيها على تحقق الضرر الفعلي ، بل يكفـي أن ارتكابهـا يهـدد المصـلحة المح

تعــرض للحقــوق أو تم الالجريمــة عنــدما يــ محاولــة ارتكــابالمشــرع ، ولــذلك يعاقــب المشــرع علــى 
، كمــا وأنــه يعاقــب عليهــا علــى أنهــا جــرائم تامــة ومســتقلة بــذاتها ولهــا ذات )6(المصــالح المحميــة 

  . )7(العقوبة للجريمة التامة 
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التموينيـة للبيـع حتـى وٕان لـم  فنجد أن المشرع الفلسـطيني يعاقـب علـى مجـرد عـرض السـلع
  . )1(تتم عملية البيع أو لم يترتب على الغش أو الفساد في السلعة ضرر صحي 

فيهــا المجــرم الفعــل المنهــي عنــه بحركــة عضــوية  يــأتٍ فهــي التــي : وأمــا الجــرائم اإليجابيــة 
إرادية لتحقيق النتيجة ، وأما الجرائم السلبية فهـي التـي يمتنـع فيهـا المجـرم عـن إتيـان الفعـل الـذي 

  . )2( أوجب عليه القانون إتيانه

ولكـن خلـو الجريمـة الســلبية مـن نتيجـة إجراميــة ال يحـول دون تقبلهـا للفكــرة الفنيـة لكـل مــن 
زائي والخطأ ، ألن االمتناع عن عمل معين بذاته يعنـي إتيـان عمـل آخـر ال يتفـق مـع القصد الج

إلــى أن أكثــر جــرائم اإلضــرار بالمســتهلك هــي جــرائم هنــا ، ونشــير  )3(العمــل الــذي أوجبــه القــانون 
  . )5(وأقلها جرائم سلبية كجريمة االمتناع عن إعالن األسعار  )4(إيجابية كجريمة الخداع 

تجـاوز قصـد تو  لسـلوك المـاديالتـي تقـع كـأثر لمـن وراء الفعـل محتملـة و  لنتيجـةوقد تكـون ا
، بحيث  ، سـواء توقعها الجاني أو لم يتوقعها ى نتيجة مباشرة أخرىإل الذي كان منصرفاً  مجرمال

  . )6( تتوافر السببية بين هذا الفعل والنتيجة المغـايرة للقصد

ونشـير هنـا إلـى أن المشـرع الفلسـطيني لـم يأخــذ بالنتيجـة المحتملـة فـي العقـاب علـى جــرائم 
اإلضـرار بالمســتهلك ، ولكنــه قـد تــرك البــاب مفتوحـًا للنيابــة والقضــاء لمتابعـة الجــرائم ذات النتــائج 

عـدم اإلخـالل  أن تطبيـق أحكـام قـانون حمايـة المسـتهلك يكـون مـع مـعالمتعددة ، فقـد نـص علـى 
  . )7( عقوبة أشد ألية نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أية مخالفة ألحكام هذا القانون بأية

وهي صلة يجب أن تقوم بين عمل المجرم أو امتناعه وبين أما فيما يتعلق بعالقة السببية 
  . )8(النتيجة الحادثة بحيث يصح إسناد هذه النتيجة إلى المجرم واعتباره مسئوال عنها 

هـــي الصـــلة التـــي تـــربط مـــا بـــين الســـلوك اإلجرامـــي والنتيجـــة اإلجراميـــة وال يقـــوم الـــركن  وأ
ـــد أن يكـــون الســـلوك اإلجرامـــي هـــو الســـبب فـــي تحقيـــق النتيجـــة دونالمـــادي للجريمـــة  هـــا ، فـــال ب

الجريمــة إذا محاولــة ارتكــاب  المعاقــب عليهــا ، وفــي حــال انتفائهــا تقتصــر مســؤولية الفاعــل علــى
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ال شـــروع فـــي  وذلـــك ألنـــهيـــة وأمـــا إذا كانـــت غيـــر عمديـــة فـــال يســـأل إطالقـــًا كانـــت الجريمـــة عمد
  . )1(الجرائم غير العمدية 

وقد تعددت نظريات إعمال عالقة السببية بين السلوك والنتيجة اإلجرامية ، ومـن أهـم هـذه 
  .النظريات نظرية السبب األقوى ونظرية تعادل األسباب ونظرية السبب المالئم 

وتتجه نظرية السبب األقوى إلى أن المجرم يسأل عن النتيجة متى كان نشاطه هو السبب 
األقوى المؤدي إلى حدوث النتيجة ، وما عدا ذلك من األسباب فهو من قبيل العوامل المساعدة، 
وقــد وجــه لهــذا المســلك االنتقــاد وذلــك ألن تعــدد األســباب يــؤدي إلــى صــعوبة التمييــز بــين األقــوى 

  . )2(منهم 

أما نظرية تعادل األسباب فتتجـه نحـو القـول بـأن جميـع العوامـل التـي سـاهمت فـي إحـداث 
النتيجة متساوية ، ولذلك فكل عامل ال تقوم النتيجة بدونه يعتبر سببًا لها ، وبالتالي يجوز إسناد 

ظريــة النتيجــة لكــل األفعــال المختلفــة ، فــي حــين تــم انتقــاد هــذه النظريــة ألنهــا تــؤدي إلــى إلغــاء ن
االشتراك في الجريمة ، كمـا أنهـا ال تتصـف بالعـدل بسـبب عـدم تمييزهـا بـين قـوة وأثـر كـل عامـل 

  . )3( على حدة

أن نظريـة الســبب المالئـم تقضــي بأنـه إذا كــان فعـل المجــرم يصـلح فــي الظــروف فـي حــين 
ن السـببية التي وقع فيها أن يكون سببًا مالئما لحصول النتيجـة وفقـًا للمجـري الطبيعـي لألمـور فـإ

تكون متـوفرة وقائمـة ، فـإذا تـدخلت عوامـل شـاذة ونـادرة فـي إحـداث النتيجـة ال تقـع إال نـادرًا غـإن 
  . )4(عالقة السببية تنتفي بين السلوك والنتيجة 

مــن نظريــات الســببية ســابقة البيــان  اً وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المشــرع الفلســطيني لــم يتــبن أيــ
  .وترك األمر للفقه والقضاء 

، ذلــك أنــه ال بــد ر البحــث حــول عالقــة السـببية فــي بعــض جــرائم اإلضـرار بالمســتهلك اويثـ
هــذه األخيــرة أن يكــون الســلوك  فــيرط تشــويمــن تــوافر عالقــة الســببية فــي الجــرائم ذات النتيجــة ، 
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، أما في الجرائم الشكلية نجد أن المشرع الفلسطيني لـم يتطلـب )1( المجرم مسببًا لنتيجة اإلجرامية
  .ود عالقة السببية واكتفى بمجرد اقتراف السلوك المجرم سواء أكان فعل أو امتناع وج

المشــــرع قــــد اعتبــــر مجــــرد التحــــريض علــــى ارتكــــاب جــــرائم اإلضــــرار  ومــــن ذلــــك نجــــد أن
وذلـك دون اشـتراط نتيجـة  ، بالمستهلك جريمة مستقلة وتستحق ذات عقوبة الفعل المحرض عليـه

  . )2( ن السلوك والنتيجة، فمجرد قيام السلوك المادي قامت الجريمةلهذا الفعل أو عالقة سببية بي

  الركن المعنوي لجرائم حماية المستهلك : ثانيًا 

بــين الســلوك اإلجرامــي ونتائجــه وبــين الفاعــل هــو عالقــة نفســية :  يقصــد بــالركن المعنــوي
  . )3(هذا السلوك  الذي يأتٍ 

 بعناصــر علـمالويعتبـر القصــد اإلجرامــي حجـر األســاس فــي الــركن المعنـوي للجريمــة وهــو 
كما وردت في نموذجها  قبولها أو العناصر هذه تحقيق مع توجه إرادة مرتكب الفعل إلى الجريمة

، وفـــي حـــال توجهـــت اإلرادة إلـــى الفعـــل دون النتيجـــة كـــان ذلـــك خطـــأ غيـــر عمـــدي أي القـــانوني 
  .)4(جريمة غير عمدية 

 : القصد اإلجرامي  - 1

، فلكي يقوم القصد قانونـًا يكفـي عتبر القصد اإلجرامي تعبيرًا عن الخطأ الواعي واإلرادي ي
أن تتوجــه إرادة الفاعــل إلــى الســلوك فقــط ، أمــا النتيجــة فيكفــي العلــم بأنهــا تترتــب علــى الســلوك ، 

 ، إلــى تغليــب عنصــر العلــم هموقــد أثــار القصــد اإلجرامــي جــدًال واســعًا فــي الفقــه فقــد اتجــه بعضــ
  . )5(هم اآلخر إلى تغليب دور اإلرادة بينما توجه بعض

وللقصـــد اإلجرامـــي أهميـــة واضـــحة فمـــا مـــن دعـــوى جزائيـــة إال وتثـــور فيهـــا مشـــكلة القصـــد 
وذلـــك ألن المشـــرع يهـــتم بمجابهـــة أولئـــك الـــذين الجنـــائي للتحقـــق مـــن تـــوافره أو القـــول بانتفائـــه ، 

ورة على أحكامه أكثر من أولئك الذين لم يريدوا مخالفة القانون ولكنهم لم توجهت إرادتهم نحو الث
  . )6(يأخذوا بالحيطة والحذر بالقدر الكافي 
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إلــى النصــوص القانونيــة التــي تضــمنها قــانون حمايــة المســتهلك الفلســطيني نجــد وبــالرجوع 
اشــتراط  دونــه ، وٕانً أنهــا تشــترط القصــد العــام كــركن معنــوي للجــرائم التــي نصــت عليهــا وال تقــوم 

  . )1(العلم لدى الفاعل في جريمة الغش لهو خير دليل على تطلب القصد اإلجرامي المشرع 

والعلــــم المطلــــوب لوجــــود القصــــد اإلجرامــــي هــــو علــــم المجــــرم بالعناصــــر المكونــــة للبنيــــان 
 عدمه علم مرتكب السلوك بالتجريم منالقانوني للجريمة ، وتكمن أهمية هذا العلم في بيان محل 

يلــزم العلــم بهــا لقيــام القصــد  مــاأو العناصـر التــي يتعــين العلــم بهــا ، ذلــك أن هنــاك مــن العناصــر 
، ويترتــب علــى ذلــك أن الجهــل والغلــط فــي  اإلجرامــي ، كمــا أن هنــاك عناصــر ال يلــزم العلــم بهــا

  . )2(العناصر الالزمة لقيام القصد اإلجرامي يؤدي إلى انتفاء هذا القصد والعكس بالعكس 

أثــر الجهــل بقـوانين حمايــة المســتهلك علــى الــركن  حــولوقـد ثــار بــين فقهــاء القـانون الجــدل 
بـــل االعتـــذار بجهـــل المعنـــوي ، إذ يفتـــرض العلـــم بالقـــانون الجزائـــي فـــي حـــق كـــل شـــخص فـــال يق

 –المتعلقة بالمستهلك  –إلى القول بأن القوانين االقتصادية  )3(وهناك من يرى من الفقه ، القانون
ــــم المفتــــرض بحجــــة أن القــــوانين واللــــوائح والقــــرارات االقتصــــادية متفرعــــة  ال تخضــــع لقاعــــدة العل

   .ها وبأحكامها فيفترض فيهم جهلها ومتشعبة بما ال ييسر على األفراد العلم ب

إلى التفرقة بين المهني الذي يقتضى عمله اإللمام بـالقوانين   )4(في حين توجه فريقًا آخر 
ابعــة تطوراتهــا وتعــديالتها ، فــال يعــذر بســبب جهلــه بأحكامهــا كالتجــار والصــناع االقتصــادية ومت

وأصحاب الشركات ، أما غير المهنـي الـذي يكـون اتصـاله فـي هـذه القـوانين بصـفة عارضـة فإنـه 
   .يكون معذورًا إذا لم يتسن له العلم بالقوانين االقتصادية 

لقـة بالمسـتهلك غيـر مقبـول ، وذلـك ألن ويرى الباحث أن التعذر بالجهل في القـوانين المتع
العلم بالقوانين والقرارات التي تجرم أفعال اإلضرار بالمستهلك هي قوانين وقرارات منشورة بالطرق 

  .الرسمية التي يفترض في العامة استطاعتهم الوصول إليها والعلم بها 

يتطلـب القصـد  وحاصل القول أن المشرع الفلسطيني قد تطلـب القصـد اإلجرامـي العـام ولـم
إال على سبيل االستثناء ، حيث نجد أن المشرع الجزائي في قانون العقوبـات الفلسـطيني الخاص 
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اإلحـراز قد تطلب في جريمة إحراز الطعام أو الشراب المضر بالصـحة قصـدًا خاصـًا متمـثال فـي 
ال عبــرة للباعــث فــي الــركن المعنــوي للجــرائم االقتصــادية عمومــًا وال  ، حيــث أنــه )1( البيــعبقصــد 

إال حيـــث نـــص المشـــرع علـــى ذلـــك ، وبـــذلك قضـــت محكمـــة  يتطلـــب فيهـــا قصـــدًا جنائيـــًا خاصـــاً 
  . )2(االستئناف 

 الخطأ غير العمدي  - 2

تجاه اإلرادة إلى السلوك اإلجرامي دون قبولهـا بتحقـق النتيجـة اإلجراميـة التـي يفضـي فهو ا
  . )3(إليها هذا السلوك مع عدم الحيلولة دون وقوعها 

كمــا أن الخطــأ غيــر العمــدي هــو الخطــأ الــذي ال يتفــق مــع الحيطــة والحــذر التــي تتطلبهــا 
  . )4( الحياة االجتماعية ويفرضها القانون

القصــد الجزائــي فــي توجــه إرادة المجــرم إلــى إحــداث الســلوك وتحقيــق النتيجــة ويختلــف عــن 
فــي القصــد وأمــا فــي الخطــأ غيــر العمــدي فــإن إرادتــه تتجــه إلــى النشــاط دون النتيجــة ســواء توقــع 

  .)5( النتيجة أم ال

ولمـــا كـــان األصـــل فـــي الجـــرائم أن تكـــون عمديـــة واالســـتثناء أن تكـــون غيـــر عمديـــة ، فقـــد 
أنـه إذا سـكت المشـرع عـن بيـان صـورة الـركن المعنـوي فـي جريمـة مـن الجـرائم كـان وجدت قاعدة 

فيهــا ، أمــا إذا أراد االكتفــاء بالخطــأ غيــر العمــدي وجــب  يمعنــى ذلــك أنــه يتطلــب القصــد اإلجرامــ
  . )6(عليه اإلفصاح عن ذلك 

يـام وقد أشار المشرع الفلسطيني في قانون العقوبات في المحافظـات الشـمالية إلـى صـور ق
ـــة فيعتبـــر مـــن قبيـــل الخطـــأ  ،غيـــر المقصـــود الخطـــأ  إذا نجـــم الفعـــل الضـــار عـــن اإلهمـــال أو قل

  . )7( االحتراز أو عدم مراعاة القوانين واألنظمة

ويقـــوم اإلهمـــال عـــن طريـــق ارتكـــاب خطـــأ ســـلبي بحيـــث يكـــون قائمـــا فـــي حـــال عـــدم قيـــام 
  . )1( والحيلولة دون وقوعه المحميةالشخص المكلف قانونًا بإزالة مصادر الخطر عن المصلحة 
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وهو أشبه بالخطأ الـواعي فـالمخطئ بسبب قلة االحتراز غير العمدي كما قد يتوافر الخطأ 
وما يمكن أن يترتب عليه من ضـرر أو خطـر للغيـر ، ولكنـه يتمـادى وال يتخـذ يعلم بطبيعة فعله 

  . )2( حدوث النتيجة المكروهة تقديره بأنه متمكن من عدمسوء على أساس االحتياطات المناسبة 

يعتبـر مـن قبيـل الخطـأ وذلـك  علـى اخـتالف مسـتوياتها كما أن عدم مراعاة النظم والقوانين
ألن الخطــأ لــه عالقــة مباشــرة بــالتزام قــانوني يقــع علــى عــاتق الجمهــور يجــب علــيهم احترامــه فــي 

  . )3(جميع األحوال ولو لم يتم النص عليه صراحًة 

إحـدى هـذه التشـريعات حتـى يتحقـق الخطـأ دون تطلـب إثبـات اتخـاذه  ويكفي مجرد مخالفـة
إحــدى الصــور الســابقة مــن اإلهمــال وعــدم الحيطــة ، وهــذا ال يعنــي افتــراض الخطــأ الــذي يكفــي 
لتــوافره مجــرد قيــام الرابطــة الماديــة بــين الســلوك والنتيجــة ، بــل مــا زالــت تقــوم علــى أســاس الخطــأ 

ن عبء اإلثبات بنتقل من على عـاتق النيابـة إلـى عـاتق المـتهم الحقيقي الواقعي ، وغاية األمر أ
  . )4(لينفي بدوره قرينة الخطأ التي تقوم في حقه 

وخروجًا على القواعد العامة فإن قواعد قوانين حماية المستهلك يتوافر فيها الركن المعنـوي 
الخطــأ ســواء وقعــت بمجــرد مخالفــة القــانون ، وذلــك ألن ارتكــاب المخالفــة فــي حــد ذاتهــا نــوٌع مــن 

عدم احتياطه ومراعاته لألنظمة ، ويبرر لذلك أن  مبسبب إهماله أ مهذه المخالفة بتعمد الفاعل أ
ـــيس فقـــط ضـــد االعتـــداءات  ـــة يجـــب أن تحمـــى ل المصـــلحة التـــي أقـــر المشـــرع اســـتحقاقها للحماي

ن صـــور العمديـــة وٕانمـــا أيضـــا ضـــد االعتـــداءات العائـــدة لإلهمـــال أو عـــدم االحتيـــاط أو غيرهـــا مـــ
  . )5(الخطأ 

ويعتبــــر تقــــدير الخطــــأ مــــن عدمــــه مــــن المســــائل الموضــــوعية التــــي تفصــــل فيهــــا محكمــــة 
   . )1(الموضوع بناًء على أدلة مقبولة 
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  : الثاني  مبحثال
  والعلة من الحماية الجزائية لهحقوق المستهلك 

والسـعي نحـو النظـام االقتصـادي داخـل الدولـة ، تسعى التشـريعات االقتصـادية إلـى حمايـة 
المحافظة على المستهلك وحقوقه ، كما تحافظ في ذات الوقت على النظام ذاتـه ، ويعتبـر قـانون 
حماية المستهلك أحد هذه القوانين التـي تسـعى إلـى إيجـاد عمليـة التـوازن المطلـوب بـين المصـالح 

حقوقــــًا االقتصــــادية المتضــــاربة ، ولــــذلك نجــــد أن قــــانون حمايــــة المســــتهلك الفلســــطيني قــــد أقــــر 
للمستهلك ورتب بنـاًء عليهـا التزامـًا علـى المـزود بـأن يؤديهـا ، وقـد كفـل المشـرع هـذه الحقـوق مـن 

  .أجل غاية تشريعية عظيمة وهي الحفاظ على صحة وسالمة المستهلك ومراعاة حقوقه 

وســنبين فــي هــذا المبحــث مــن خــالل مطلبــين ، فــي أولهمــا ماهيــة حقــوق المســتهلك وأشــكالها ثــم 
  . في المطلب الثاني إلى العلة من الحماية الجزائية لهذه الحقوق سنتطرق 

  : األول  مطلبال
  حقوق المستهلك 

لقد تنوعت حقوق المستهلك من تشريع إلى آخر مع اتفاقها في مجملها على الحفـاظ علـى 
  -:المختلفة وهذه الحقوق هي  هالمستهلك وصحته وحرية اختياره ومصالح

 ا
	����ك �� ا
���ظ )�4 ,��3 و��	�3 �ق :  ا
�رع ا*ول
مما ال شـك فيـه وجـوب المحافظـة علـى سـالمة اإلنسـان وصـحته فهـي رأس مالـه ، فـال بـد 

صـحية بحيـث ال تكـون مقلـدة أو مغشوشـة المنة و اآلمن حصول المستهلك على السلع والخدمات 
اء والـدواء وكافـة المـواد وألجل هذه الغاية توجد العديد من الهيئات والمؤسسات ُتعنى بفحص الغـد

التي يحتاجها المستهلك ، ويتمثل هذا الحق في توفير الحماية والسالمة للمستهلك على صعيدين 
، فعلــى الصــعيد الحكــومي بــأن يــتم إقــرار أنظمــة حمائيــة تحــافظ علــى الصــحة العامــة وتجــرم أي 

الصـــحة مـــن ، فيعتبـــر الحـــق فـــي ســـلوك مـــن الممكـــن أن يـــؤثر علـــى صـــحة المســـتهلك وســـالمته 
يـــنظم قـــانون  الحقـــوق الدســـتورية المكفولـــة بـــنص القـــانون األساســـي والـــذي نـــص علـــى أن يصـــدر

، وقــــد نــــص المشــــرع  )1( خــــدمات التــــأمين االجتمــــاعي والصــــحي ومعاشــــات العجــــز والشــــيخوخة
الحفاظ علـى صـحته وسـالمته بالنص على تمتع المستهلك بالحق في  الفلسطيني على هذا الحق

                                                  
)1(
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فـــي  هوذلـــك مـــن خـــالل حقـــ ، )1( لســـلعة أو الخدمـــة مـــن حيـــث الجـــودة والنوعيـــةعنـــد اســـتعماله ل
الحصول على السلع والخـدمات خـالل فتـرة صـالحيتها وهـذا الضـمان هـو حـق للمسـتهلك وواجـب 

مــن الممكــن أن يتوجــب عليــه أن يمتنــع عــن أي ســلوك ، وعلــى صــعيد المــزود ف )2(علــى المــزود 
إطــار ذلــك فإنــه يضــمن العيــوب الخفيــة فــي الســلع و يــؤثر علــى صــحة وســالمة المســتهلك وفــي 

  .صالحية المنتج لالستهالك

وقد حافظـت الشـريعة اإلسـالمية علـى اإلنسـان فـي صـحته وسـالمته مـن نفسـه فأمرتـه بـأال 
د ، وقـ )3( ] َوَال ُتْلقُـوا ِبَأْيـِديُكْم ِإلَـى التْهُلَكـةِ  [يهلك نفسه وأن يحافظ عليها فقال اهللا سبحانه وتعالى 

حفظـت الشـريعة اإلسـالمية صـحة المسـتهلك مـن خــالل نهيهـا التجـار عـن الغـش فـي السـلع ومــن 
  .خالل أمرها له بإتباع األوامر الشرعية المتمثلة في األمانة والصدق والنصيحة للمسلمين 

وقــد نهــى أميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب الحــالق عــن حلــق الشــعر فــي الســوق بجــوار 
، وفــي هــذا إشــارة واضــحة إلــى  )4(ن الــريح تحملــه فتلقيــه علــى الطعــام بــائعي األطعمــة وذلــك أل

سعي الشريعة اإلسالمية للحفاظ على صحة المستهلك والسعي نحو حصوله على سـلع وخـدمات 
  .خالية مما قد يضره في صحته أو سالمته 

وقــد أورد الفقــه اإلســالمي العديــد مــن صــور االحتســاب الشــرعي حمايــًة للمســتهلك فقــد كــان 
 ُيمنـع اللحـامون مــن أن يضـعوا اللحـوم إلــى نهايـة المصــاطب وذلـك حتـى ال تتســخ مالبـس النــاس

، وٕاذا فــرغ مــن بيعــه قــام بغســل مصــاطبه التــي كــان  وحتــى يحــافظ علــى نظافــة مــا يبيعــه للعامــة
 .)5(يعرض عليها حتى ال تتجمع عليه الحشرات 

���/
 �ق ا
	����ك �� ا
	�ر�� أو ا
	��و	� :  ا
�رع ا
يعتبــر مــن حــق المســتهلك حصــوله علــى المعلومــات التــي تهمــه فــي خــالل عمليــة حصــوله 

فمــن حقــه معرفــة طبيعــة الســلعة المقدمــة لــه هــل هــي ســلعة ذات عالمــة ، علــى الســلع والخــدمات 
تجاريـة أصـلية أم مقلـدة ومــن ذلـك أيضـا حــق المسـتهلك بالحصـول علــى معلومـات صـحيحة عــن 

المختلفــة ، فعــدم تبيــان مواصــفات وخصــائص الســلع ومــدى الســلعة عــن طريــق وســائل اإلعــالم 
   .تهلك وانتهاكًا لحقه في المعرفة فاعليتها يعتبر إضرارًا بالمس
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علــى خــالف قواعــد القــانون المــدني والتــي ال توجــب علــى المتعاقــد تزويــد المتعاقــد اآلخــر و 
علــى المتعاقــد مــع  تعلــى طلبــه ، جــاءت تشــريعات حمايــة المســتهلك وأوجبــ بنــاءً بالمعلومــات إال 

 أو تبصـيره أو بإخبـاره سـواءاً  )1(المستهلك تزويده بالمعلومات الصحيحة التي تزيل عنه الجهالة 
  .)2(على السلع أو الخدمات المعروضة عليه  الضوء إلقاء شأنها من التي بالمعلومات تحذيره

الصـحيحة عـن وقد كفلت الشـريعة اإلسـالمية للمسـتهلك حقـه فـي الحصـول علـى المعلومـة 
الســلع والخــدمات وكافــة المعــامالت وذلــك مــن خــالل ربــط حيــاة اإلنســان المســلم بشــعور المراقبــة 

فَـِإْن لَـْم َتُكـْن  "الدائمة من قبل اهللا عز وجل في الحديث الشريف عن النبي صلى اهللا عليه وسـلم 
َمــا  "بــي صــلى اهللا عليــه وســلم وكــذلك مــن خــالل تحــريم الكــذب فــي قــول الن،  )3(" تَــَراُه َفِإنــُه َيــَراكَ 

  . )4( " َكاَن ُخُلٌق َأْبَغَض ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمَن اْلَكِذبِ 

بــل قــد أضــافت الشــريعة اإلســالمية رقابــة أوســع وأشــمل مــن خــالل إشــعار المســلم بالرقابــة 
  .)5( ]َقْوٍل ِإال َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيدٌ َما َيْلِفُظ ِمْن [الدائمة على كل لفظ يخرج منه فقد قال اهللا تعالى 

النبي صلى اهللا عليه وسـلم قـد نهـى الرجـل الـذي حـاول إظهـار السـلع علـى  ونرى كيف أن
َأفَـَال [غير حقيقتها بأن يبين للناس ويبقي الطعام الذي أصابه البلل أمام الناس وذلك لقـول النبـي 

  . )6( ]الناُس َجَعْلَتُه َفْوَق الطَعاِم َكْي َيَراُه 

فكتمــان العيــوب فــي الســلع حــرام، ومــن فعــل ذلــك فهــو متوعــد بمحــق : وقــد قــال ابــن المنــذر
بل إن اإلسـالم أوجـب علـى التـاجر المسـلم أن  ،)7(بركة بيعه في الدنيا والعذاب األليم في اآلخرة 

الناس يبايعون فقد كان  ، )8(ينصح ألخيه فال يغشه وال يكتمه ويبين وينصح له في السر والعلن 
فقــد قــال جريــر  النصــح لكــل مســلم رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم علــى الفــرائض كلهــا ومعهــا

  .)9("  ُمْسِلمٍ  َوالنْصِح ِلُكل «: َعَلى اِإلْسَالِم َفَشَرَط َعَلي  ت النبيَباِيعُ " رضي اهللا عنه 
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ث�/
 �ق ا
	����ك �� ا-�6��ر :  ا
�رع ا
يعتبـــر مـــن حـــق المســـتهلك قيامـــه باالختيـــار بـــين الســـلع والخـــدمات المتنوعـــة ذات الجـــودة 
المناسبة ، وعلى عكس االختيـار يكـون إجبـار المسـتهلك علـى شـراء سـلع معينـة وأصـناف معينـة 
من خالل قصر السلع والخدمات المعروضة على أنواع معينة ، أو مـن خـالل تضـييق الخيـارات 

االســــتعجال والجهــــل لــــدى المســــتهلك وٕاجبــــارُه خاللهــــا علــــى الصــــفقات  عليــــه واســــتغالل حــــاالت
اإلجبارية واالضطرارية أو على ربط بيع سلعة بسلعة أخرى أو أي شرط يخالف إجراءات التعاقد 

مــن حقــه كــذلك الحصــول علــى صــفقات عادلــة متكافئــة مــن حيــث ضــمان جــودة و ،  )1(المعتــادة 
السلع والخدمات المعروضة وتناسبها مع السعر المطلوب بحيث ال يوجد غبن أو غش أو خـداع 

  .)2(للمستهلك في العقد االستهالكي 

والنـاظر فــي أحكـام الشــريعة اإلســالمية يجـد أنهــا كانـت الســباقة فــي تـرك الخيــار للمســتهلك 
ي إتمــام الصــفقات مــن عدمــه ، وتــرك الخيــار لــه فــي الشــراء مــن عدمــه وكــذلك بــاقي العقــود فقــد فــ

اْلَبيَعـاِن  ": قـال"  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -عـن النبـي  -رضي اهللا عنـه  -روى حكيم بن حزام 
قَــا، فَــِإْن َصــَدَقا َوَبيَنــا، ُبــوِرَك َلُهَمــا ِفــي َبيْ  ــاِر َمــا لَــْم َيَتَفر َبَرَكــُة  ِعِهَمــا، َوإِْن َكــَذَبا َوَكَتَمــا، ُمِحــقَ ِباْلِخَي

  . )3("  َبْيِعِهَما

وفــي هــذا الحــديث داللــة واضــحة علــى تــوافر الخيــار للمســتهلك وعلــى أهميــة الصــدق فــي 
المعاملـة ومـا يترتـب عليهـا مــن بركـة الـرزق وسـعته عنـد تــوافر الصـدق فـي المعاملـة وعـدم الغــش 

حرمة الكذب وكتم العيوب وما له من إنفـاق للسـلع والخـدمات مـع والخداع بين الطرفين ، وكذلك 
ذهاب بركتها وهذا نهي واضح وصريح على حرمة كتم العيوب وٕاخفائها وعلى وجوب توضيحها 

  . للمستهلك وٕاظهارها وعدم التدليس وٕاخفاء العيوب

فقـد  هالرجـوع عنـ وأ العقـدالمشـتري أو البـائع إذا أراد فسـخ  )4(إقالـة  وقد حث اإلسالم على
  . )5(] ِمْن َأَقاَل ُمْسِلًما، َأَقاَل اللُه َعْثَرَتهُ [قال النبي صلى اهللا عليه وسلم 
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حق المستهلك في بيئة سليمة ونظيفـة مـن ضـمن الحقـوق التـي كفلهـا لـه القـانون األساسـي  يعتبر
وتطبيقــًا لــذلك  ، )1(وذلــك مــن خــالل نصــه علــى وجــوب الحفــاظ عليهــا والعمــل مــن أجــل حمايتهــا 

حقـًا عامـًا ال يجـوز التنـازل عنـه أو السـماح بانتهاكـه ، وألجـل ذلـك  يعتبر الحفاظ على البيئةفإن 
ـــة بالمصـــلحة الخاصـــة  ىودعـــاو  ىاو شـــك تكانـــ فهـــي غيـــر مرتبطـــة بشـــرط  )2(البيئـــة غيـــر متعلق

، وهي من الحقوق الثابتـة  البيئة مفترضة ومتوافرة دوماً  ىمصلحة إلقامتها فالمصلحة في دعاو ال
وقـد حظـر المشـرع  ،)3( العيش في بيئة نظيفة وسـليمةمن حق المستهلك  للمستهلك بنص القانون

 أي عمـل يـؤثر علـى البيئـة العامـة إال بعـد الحصـول علـى موافقـة خطيـة مـن الـوزارةالقيام بمزاولة 
، وذلــك بعــدم التســبب  المحافظــة علــى البيئــة بعناصــرها المختلفــة الجميــع، كمــا يتوجــب علــى  )4(

  . )5( المكاره الصحية بأي من

ـــدون  ـــى المـــزود أن ي ـــىحتـــى أن المشـــرع أوجـــب عل ـــأة الســـلع عل ـــوات المعب ـــة بعب  أو معدني
 المثلـى الطريقـة حـول للمسـتهلك رسـومات أو إرشـادات ورقية أو كرتونية أو بالستيكية أو زجاجية
  .)6( نظيفة بيئة على للمحافظة يؤدي بشكل استعمالها بعد منها للتخلص

على البيئة التي تعتبر من المصالح  سابقًة في الحفاظالغراء  اإلسالمية الشريعة وقد كانت
فمصلحة المسلم في حفظ بيئته والمحافظة عليها جزء من أوامر اهللا لعباده  -الكمالية–الحاجيات 

الـــِذيَن ُيْفِســـُدوَن ِفـــي اْألَْرِض َوَال ) 151(َوَال ُتِطيُعـــوا َأْمـــَر اْلُمْســـِرِفيَن  [حـــين قـــال ســـبحانه وتعـــالى 
ى اهللا ســبحانه علــى إطاعــة المفســدين وعــن اإلفســاد فــي األرض وهــو نــوع فقــد نهــ )7( ] ُيْصــِلُحونَ 

من أنواع الجريمة المعاقب عليها شرعًا ومن األوصاف الذميمة ، فعـن معـاذ بـن جبـل رضـي اهللا 
ــَراَز ِفــي اْلَمــَواِرِد، َوَقاِرَعــ: اتُقــوا اْلَمَالِعــَن الــثَالثَ " عنــه عــن النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم قــال  َة اْلَب

 لِريِق، َوالظفوجه الداللة في قوله صلى اهللا عليه وسـلم هـو اتقـاء الرجـل لقضـاء حاجتـه  )8(" الط
في األماكن العامة وتجمعات الناس ، وذلك حتى ال يلعنه الناس ويحل عليه غضـب اهللا إليذائـه 

 الحصـر ، من ينتفع مـن جميـع األمـور البيئيـة وهـذه األصـناف الـثالث هـي علـى سـبيل المثـال ال
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فكــل مكــان يمكـــن أن ينتفــع منـــه النــاس ال يجـــوز البتــة ألي أحـــد مــن المســـلمين إيــذائهم فـــيهم أو 
  .تنغيصهم عليه 



�	وا,��ت : �6	س ا
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يعتبر من أهم حقوق المستهلك حصوله على السـلع والخـدمات مطابقـة ألفضـل مواصـفات 
والتــي يــتم إقرارهــا مــن قبــل مؤسســة  )1(الجــودة المحــددة ضــمن التعليمــات الفنيــة اإللزاميــة للســلعة 

وقـد نـص المشـرع الفلسـطيني فـي قـانون حمايـة المسـتهلك ،  )2(المواصفات والمقاييس الفلسـطينية 
ومـن ،  )3(ستهلك في الحصول على سلعة وخدمة مطابقة للتعليمات الفنية اإللزامية على حق الم

أجل هذا الحق يمنع قيام أي منتج أو مهنـي أو تـاجر مـن تـداول السـلع غيـر المطابقـة للتعليمـات 
  . )4(الفنية الفلسطينية اإلجبارية 

حينما نص على حق المسـتهلك فـي الشـكوى علـى المـزود فـي حالـة  )5(وقد أحسن المشرع 
مخالفــة الســلعة للشــروط المتفــق عليهــا أيضــا بــين المــزود والمســتهلك ، ويهــدف المشــرع مــن إقــرار 
التعليمــات اإللزاميــة للســلع والخــدمات إلــى المحافظــة علــى الحمايــة الصــحية واالقتصــادية والبيئيــة 

  .جارة الدولية وذلك من خالل تحقيق أسس المنافسة العادلة للمستهلك مع تحقيق متطلبات الت

والناظر في الشريعة اإلسالمية يدرك بمـا ال يـدع مجـاًال للشـك أنهـا كانـت سـابقة لمثـل هـذا 
َوَال تَــْأُكُلوا َأْمــَواَلُكْم  [الحـق ، فقــد حـرم اإلســالم أكــل أمـوال النــاس بالباطـل ابتــدءًا فقــال اهللا سـبحانه 

ْثِم َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ َبْيَنُكْم ِبا فحرم  ) 6( ] ْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها ِإَلى اْلُحكاِم ِلَتْأُكُلوا َفِريًقا ِمْن َأْمَواِل الناِس ِباْإلِ
لتجــاري فــي جميــع مــا وذلــك بتحــريم الغــش ا بعــضاإلســالم علــى النــاس أن يــأكلوا أمــوال بعضــهم 

  .صُلح للتجارة 

فالتحايـــل علـــى المواصـــفات والمقـــاييس واألنظمـــة التـــي وجـــدت مـــن أجـــل حمايـــة المصـــالح 
َمْن " المجتمعية نوعًا من أنواع الغش التجاري الممنوع شرعًا فقد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم 
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ــَنا َفَلــْيَس ِمنــا قــال وهــذا تهديــد صــريح وبيــاٌن واضــح أن الغــش محــرٌم فــي ديــن اهللا ، وقــد  )1("  َغش
الغـــش حـــرام وهـــو كبيـــرة مـــن الكبـــائر فـــي ديـــن اهللا وفاعلـــه فاســـٌق وتـــرد ) 2(غيـــر واحـــد مـــن العلمـــاء

شــهادته ، فقــد أســبغ اإلســالم هــذا الحــق للمســتهلك بأحكــام شــرعية مغلظــة تحفــظ هــذا الحــق مــن 
  .الضياع وترد عنه أي انتهاك 


 �ق ا
	����ك �� ا
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إن من حق المستهلك أن يتم معاملته معاملة عادلة بحيث ال يتم التمييز بينه وبين غيره ، 
والمعاملــة العادلــة قائمـــة علــى أســـاس حســن النيـــة عنــد التعاقــد بـــين الطــرفين ، وذلـــك مــن خـــالل 

  . )3(الشفافية التامة ووضوح إجراءات التعامل بين المستهلك وغيره 

مسوغ قانوني بل يقوم بتزويده بكـل  دونامل مع المستهلك بحيث ال يمتنع المزود عن التع
، كما يعتبر من قبيل المعاملـة العادلـة للمسـتهلك أال يـتم إرغامـه علـى ما يحتاج طالما توفر لديه 

  .شراء ما ال يحتاجه وال يريده كالصفقات اإلجبارية 

ة في تعامله مع هلك بحرية تاموقد حرصت الشريعة اإلسالمية الغراء على أن يتمتع المست
" رضــي اهللا عنهمــا أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال  ر فقــد روى جــابر بــن عبــد اهللااجــالت

  . )4( " َوإَِذا اْقَتَضى َوإَِذا اْشَتَرى ا ِإَذا َباعَ َرِحَم اللُه َرُجًال َسْمحً 

واسـتعمال معـالي  ى السـَماَحة وحسـن المعاملـةوفي توجيه هذا الحديث نجد فيـه الحـض علـ
ألن النبـي ؛ األخالق ومكارمها، وترك المشاحة والرقة في البيع، وذلك سبب إلى وجود البركة فيه

، وبهــذا نجــد أن  )5(عليــه الســالم ال يحــض أمتــه إال علــى مــا فيــه النفــع لهــم، فــي الــدنيا واآلخــرة 
  .المعاملة الحسنة للمستهلك واجبة على المزود 

وقد قال اهللا سبحانه وتعالى موجهًا جمهور المسلمين إلى أهمية أن يوصي بعضهم بعضًا 
ــْبِر َوَتَواَصــْوا [بالصــبر وأن يســود بيــنهم الرحمــة والخلــق الحســن فــي قولــه ســبحانه  َوَتَواَصــْوا ِبالص

  .) 1(] ِباْلَمْرَحَمِة 
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إعـــادة النظـــر فـــي العالقـــة التعاقديـــة التـــي أبرمهـــا بـــر خيـــار الرجـــوع حقـــًا للمســـتهلك فـــي عتي

والعـدول عنهـا خـالل مـدة محـددة تختلـف بـاختالف محـل العقـد وطبيعتـه ، ويسـتخدم للداللـة علـى 
و ، أ )1( هذا الحق عدة ألفاظ كمهلة التروي أو التفكير أو حق العدول أو إعادة النظر في العقـود

  .)2(حق الندم 

أن يســتبدل الســلع أو أن ُيصــلحها أو حتــى اســترجاع فــي لمســتهلك القــد كفــل المشــرع حــق 
، وفي إقرار هذا الحق للمستهلك يكون المشرع قد وفر نوعـًا مـن التـوازن التعاقـدي وهـذا  )3(ثمنها 
لرجــوع ســتثناء علــى األصــل فــي العقــود ، ويمكننــا تعريــف حــق المســتهلك فــي ااال مــن قبيــل الحــق
كنة قانونية وفرها القانون للمستهلك من أجل فسخ العقد والتحلل منه ضمن شروط معينة ، بأنه مُ 

حيث أنه جعل حق المستهلك في استبدال السلع في حال عدم مطابقتها للشروط التي تم التوافـق 
ن مـن حـق ، إضـافًة إلـى ذلـك فـإ )4(عليها بين المستهلك والمـزود أو الشـروط المعتـادة فـي السـلع 

المستهلك أن يقوم المزود بإصالح السلعة إذا كان بها عطل معين وقـد أحسـن المشـرع بـأن نـص 
على حق المستهلك باسترجاع الثمن الذي دفعه لقاء السلعة وهـو مـا يعنـي حـق المسـتهلك فـي رد 

  .السلعة للمزود 

صــوله علــى وقــد أكــد المشــرع علــى أحقيــة المســتهلك باســترداد مــا دفعــه مــن مبــالغ مقابــل ح
خدمــة معينــة وذلــك فــي حــال ثبــت خــالل اســتعمالها بشــكل ســليم أنهــا غيــر مطابقــة للمواصــفات 

  .)5(االتفاقية أو المعمول بها أو حتى الغرض الذي تم من أجله الحصول عليها 

ونالحـــظ أن المشـــرع قـــد جانـــب الصـــواب فـــي عـــدم تحديـــد مـــدة معينـــة الســـتبدال أو إرجـــاع 
وعدم تحديد السلع التي يجـوز فيهـا هـذا الحـق وتـرك المسـألة علـى  تحديدًا نافيًا للمشاحنة ، السلع

، فقد قيد حق المستهلك في تبديل السلعة وفقـًا لالتفـاق بـين المسـتهلك والمـزود أو خـالل  إطالقها
يـة ، حيـث كـان ينبغـي علـى المشـرع فـي الالئحـة التنفيذ )1(شهر من تاريخ إرجـاع السـلعة للمـزود 

  .تقييد ما ُأطلق في القانون وتفصيل ما ُأجمل 

                                                  
)1(

  ) .162ص(ا��4�ع ا�����G  و���ع ا����/   "��&�ة ، وL?�و�  ، ��Lر ا����,�+ /� ا��K�ع /�  
)2(

  ).152ص (��دا��،���'  ا����,�+ /� ا�����ن ا����رن ،  
)3(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 3/8(ا���دة   .  
)4(

 . ���2009  ) 13(ا�%()  ا�����-'  �����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 4/4(ا���دة  
)5(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 3/8(ا���دة  .  
)1(

 . ���2009  ) 13(ا�%()  ا�����-'  �����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 20/6(ا���دة  
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البضــاعة أو الســلع (ن لهــذا الحــق هــو وضــع عبــارة و ومــن المخالفــات التــي يرتكبهــا المــزود
وهـــذا مخـــالف لمـــا نصـــت عليـــه المـــادة الســـابقة وفيـــه إهـــدار لحقـــوق ) المباعـــة ال تبـــدل وال تســـترد

، وعــدم التــرويالســرعة معاملتــه  يغلــب علــىعــادًة ال يكــون لديــه الخبــرة الكافيــة و المســتهلك الــذي 
ا مـــن إهـــدار واضـــح للحقـــوق ونؤيـــد أن يـــتم حظـــر مثـــل هـــذه العبـــارات ومـــا فـــي معناهـــا لمـــا فيهـــ

  .ولما فيه من التضييق على حرية المستهلك وعلى حقه في االختيار المستهلك

ثمنهــا وقــد ذهــب المشــرع المصــري إلــى جــواز قيــام المســتهلك باســتبدال الســلعة أو اســترداد 
، وبـذلك حفـظ المشـرع  )1(دون نقصان أو زيادة في التكلفة خالل مـدة أقصـاها أربعـة عشـر يومـًا 

  .أي زيادة أو نقصان  دونالمصري للمستهلك حقه في االستبدال وفي استرداد الثمن 

وأضـاف عليهـا  المشـرع المصـري فـي مـدة األربـع عشـرة يومـاً  )2(وقد وافق المشرع الكـويتي 
إمكانية زيادة المدة عن ذلـك فـي حـال كـان العـرف السـائد يقبـل ذلـك أو كـان الضـمان المقـدم مـن 

نـــص علـــى تحديـــد خمســـة أيـــام لممارســـة حـــق  )3(التـــاجر يســـمح بـــذلك ، إال أنـــه المشـــرع الكـــويتي
القيـاس وذلك بشرط إثبات خيار ، االستبدال أو الرد لسلع التي تحتاج إلى قياس مثل الملبوسات 

والهدف من اشتراط القانون وجود شرط مسبق هو استقرار المعامالت التجاريـة  في فاتورة الشراء،
 -وبحق–وثباتها بين الناس والوصول إلى نوع من الثقة في المعاملة ، وقد وفق المشرع الكويتي 

لك إلـى وضـع بعـض الشـروط لضــبط عمليـة االسـتبدال واإلعـادة للســلع بمـا يضـمن حقـوق المســته
  : )4(وحقوق التاجر وهي كما يلي 

 .أن تكون السلعة بنفس حالتها عند الشراء .1
 .أال يكون المستهلك قد استخدمها بأي صورة من الصور .2
مــا لــم يثبــت فســادها أو انتهــاء صــالحيتها لالســتهالك ، أال تكــون الســلعة قابلــة للتلــف الســريع .3

 .اآلدمي عند الشراء
  .يقتضيه العرف ال تجيز ردها أو استرجاعهاأال تكون طبيعة السلعة وبحسب ما  .4

مــن الالئحــة التنفيذيــة  )4(المــادة  فــي )4(أن يــتم تعــديل نــص الفقــرة  يــرى الباحــثولــذلك 
استبدال السلعة أو إصالحها أو إرجاعها أو الرجوع عـن (لقانون حماية المستهلك الفلسطيني من 

                                                  
)1(

���2006  ) 20(����ن ���'  ا����,�+ ا��?�ي ر�� ) 8(ا���دة   .  
)2(

  . 39 (  ���2014(aن ���'  ا����,�+ ا�N�'�� ر�� ا�%()  ا�����-'  �3) 25/1(ا���دة  
)3(

  .�a3ن ���'  ا����,�+ ا�N�'��  39/2014ا�%()  ا�����-'  ) 25/6(ا���دة  
)4(

  .�a3ن ���'  ا����,�+ ا�N�'��  39/2014ا�%()  ا�����-'  ) 25/1(ا���دة  
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ـــى  ـــاء الحصـــول عل ـــالغ التـــي دفعهـــا لق الســـلعة أو الخدمـــة، فـــي حـــال عـــدم الخدمـــة واســـترداد المب
  .) مطابقتها للشروط المتفق عليها أو المعمول بها

استبدال السلعة أو إصالحها أو إرجاعهـا أو  -أ( يلي  كما أخذ به المشرع الكويتي إلى ما
الرجوع عن الخدمة واسترداد المبالغ التي دفعها لقاء الحصول علـى السـلعة أو الخدمـة، فـي حـال 

للشروط المتفق عليها أو المعمول بها خالل مدة أربع عشـرة يومـًا مـن تـاريخ شـراء  عدم مطابقتها
السلعة أو أي مدة أخرى كـان عليهـا العـرف وفـي حالـة كانـت السـلعة مـن السـلع التـي تحتـاج إلـى 

  .قياس فإنه يجوز تبديلها أو استرداد ثمنها خالل خمسة أيام بحد أقصى

  :على الضوابط التالية  بناءً تطبق أحكام الفقرة السابقة  -ب
 .أن تكون السلعة بنفس حالتها عند الشراء .1
 .أال يكون المستهلك قد استخدمها بأي صورة من الصور .2
أال تكــــون الســـــلعة قابلـــــة للتلـــــف الســـــريع، مـــــا لـــــم يثبـــــت فســـــادها أو انتهـــــاء صـــــالحيتها  .3

 .لالستهالك اآلدمي عند الشراء
 .العرف ال تجيز ردها أو استرجاعهاأال تكون طبيعة السلعة وبحسب ما يقتضيه  .4

يُحظر علـى المـزودين االمتنـاع عـن تبـديل السـلع أو اسـترداد ثمنهـا أو الـنص علـى ذلـك مـن  -ج
 ). خالل إلصاق ملصقات أو االشتراط على المستهلك 

مـن خـالل  وقد كانت الشريعة اإلسالمية سابقة في حفظ حقـوق المسـتهلك وذلـك قبـل العقـد
في اشتراط الخيار وبضمان كما حفظت له حقه بعد التعاقد  لتعاقد من عدمه ،حرية اختياره في ا

العيب ، فيحق للمسـتهلك الرجـوع علـى المـزود فـي حـاالت عديـدة وهـي الموسـومة فـي كتـب الفقـه 
و  ، )1( اإلســالمي بحــق الخيــار، وأشــهر أنــواع الخيــارات فــي الشــريعة اإلســالمية خيــار المجلــس

إلى خيـار التغريـر والغـبن  إضافةً  ، )1( وخيار الشرط ، )3( وكذلك خيار الرؤية ، )2( خيار العيب
  . )2(الفاحش 

                                                  
(

1
)  F�a� دا"� /�  "و'�8ُف�" F)�.أو إ� �إذا �?U اd'*�ب وا��4�ل "6 ا��4(2 وا����3ي و�B ا�8�� /�UN وا�� "�,�� �A إ���ء ا�8�

 h�*ا��)�  ) .3/109ج(���/ ، A�F ا���  "  "� �� '��4'�8 &�� أ���L d Fر ،) أي ")U ا�8�

(
2
)  F�a� ا�]��ر إذا رآه، /|ذ "و'�8ُف Fه و��' �� ً�l�I أن '��3ي �ء وھ�I 6، وإن�nا��2�4 �*��2 ا� -Lء أ�I ]��ر إن��� �ا رآه /,

  ) .3/461ج(ا���'*�ي ، "���&  ا���F اE�%"�  " .رده

)
3

(  F�a� أو" و'�8ُف �� ھ� أن 'N�ن �����3ي ا�)A /� إ"�Oء ا�8��& F[�/  أو �رؤ'  ا��8��د &��F، إذا �� '6N رآه &�� إ��3ء ا�8�
  ) .4/3123ج(ا�����G ، ا���F اE�%"� وأد��F " .ة�� F�4��F�/ ��.�' d ~ &�د

)
1

 ( F�a� "  وإن ط��~  "و'�8ُف�ة "�8�إن �Iء أ��- ا�2�4 /� ھ-ه ا���ة وإن ) 1(ھ� أن '��3ي أ�� ا����l�I 6�8'�4 &�� أن �F ا�]��ر "
Fط��Iھ�� إذا ا��d6 "�8 و'�  ) .3/109ج(���/ ، A�F ا���  " .�Iء أ�.�ه، و'*�ز ھ-ا ا��3ط ������8

)
2

ا���8، أو B.�'�اً /���8ً وھ� ا��.�'�  وھ� أن '.�ر ا��4(2 ا����3ي أو ���B hN8.�'�اً �����ً وھ� ا��.�'� /� )
�B ~(B UL��'� ا����"�6: /� ا��:D، و'N�ن ا�.64 /���3ً ' d�" �وھ  . Fوأد�� �"%�Eا F�ا�� ، ����G5/3525ج(ا�(  
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ومـــن أجـــل تحقيـــق الغايـــة الشـــرعية مـــن إقـــرار مثـــل هـــذا الحـــق للمســـتهلك حـــض اإلســـالم 
وذلــك مــن أجــل تمــام  ،  علــى قبــول تراجــع المســتهلك عــن العقــد حتــى ولــو لــم يشــترطه المتعاقــد

وذلك بسبب التنشـئة الروحيـة والعقائديـة التـي تتمتـع  حصول الرضا بينهم وأدعى لتقبل البائع للرد
، وٕان كان األصل في المعامالت اإلسالمية كافة هو االلتزام بالتعاقد وأن بها الشريعة اإلسالمية 

فقـد قـال النبـي صـلى اهللا عليـه  ،الرجوع عنه هو عبارة عن استثناء ألجل الموازنة بـين المصـالح 
  . )1( ]ِمْن َأَقاَل ُمْسِلًما، َأَقاَل اللُه َعْثَرَتهُ [ وسلم

ومن ضمن خيارات المستهلك خيار الشرط وذلك في عدة حاالت منها حالة الغـبن والغـش 
قَـا، فَـِإْن اْلَبيَعـاِن ِباْلِخَيـاِر َمـا [ قـول النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلمعيب وقد دل على ذلك الأو  لَـْم َيَتَفر

  .)2( ]َبَرَكُة َبْيِعِهَما َصَدَقا َوَبيَنا، ُبوِرَك َلُهَما ِفي َبْيِعِهَما، َوإِْن َكَذَبا َوَكَتَما، ُمِحقَ 

إلى أن أقـل الخيـار هـو ثـالث أيـام وقـال بعضـهم قـد يصـل خيـار  وهناك من يرى من الفقه
، وخيار الشرط داخٌل في باقي الخيـارات فيحـق للمسـتهلك  )3(الشرط إلى شهرين حسب الضرورة 

استرداد ثمن السلعة أو استبدالها في حال عـدم مطابقتهـا للمواصـفات المتوافـق عليهـا أو المعتـادة 
في السـلع وقـد يشـترط المسـتهلك أن يـرى السـلعة إذا كـان غائبـا عـن مجلـس التعاقـد كمثـل التعاقـد 

َال [قــول النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم لشــريعة اإلســالمية ودليلــه اإللكترونــي، وهــذا الحــق مكفــول با
مـن ضـمن الشــروط السـائغة الـواردة فـي الحــديث  ، ويعتبــر خيـار الرؤيـة )4( ] َتبِـْع َمـا لَـْيَس ِعْنـَدكَ 

َم َحَالًال ا[ َحَراًما، َأْو َحر َشْرًطا َأَحل 5( ] ْلُمْسِلُموَن ِعْنَد ُشُروِطِهْم ِإال(  .  
 ت �	��� ا
	����ك وا-�2	�م 
�� �ق ا
	����ك �� ��%�ل �	���:  ا
/�	ن ا
�رع

يعتبــــر مــــن قبيــــل حــــق المســــتهلك فــــي حمايــــة حقوقــــه أن يقــــوم بتشــــكيل جمعيــــات لحمايــــة 
، وكــذلك االنضــمام إليهــا والمشــاركة فــي المجــالس واللجــان المتصــل عملهــا بحمايــة )6(المســتهلك 

  . )1(المستهلك والعمل معها على حماية حقوقه 

                                                  
)1(

 2/741،  ��6 ا�FK�" 6:  ا�K�" 6 [؛ ] 2291، ر�� ا�)�'[  2/52)�)�6 ، ا�����رك &�� ا�?: ا�)�`� [ 

 ]'� ].2199، ر�� ا�)
)2(

�'[ :)�y ]  3459، ر�� ا�)�'[  3/273��6 أ�� داود ، : أ�� داود [ � . 
)3(

  �!�� أ'G��������Wا���، �N� ي، &�� �6 أ��� ) . و"� �8�ھ� 29ص / 3ج ( ا�,�ا'  /� �Iح ��ا'  ا���4
)4(

 ] +��" : ، aط�4/927ا��  ]'��'[ y�(: ]   2361، ر�� ا�)� .  
)5(

  ]. 2892، ر�� ا�)�'[  3/426��6 ا��ار���� ،: ا��ار���� [ 
)6(

 . ���2005  ) 21(ر��  ���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ر�� ) 3/3(ا���دة  
)1(

 . ���2009  ) 13(������� ر�� ا�%()  ا�����-'  �����ن ���'  ا����,�+ ا�) 4/6(ا���دة  
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كـــل جمعيـــة غيـــر ربحيـــة " ويعـــرف المشـــرع الفلســـطيني جمعيـــات حمايـــة المســـتهلك بأنهـــا 
ســـتهلك تؤســس ألغــراض غيــر سياســية أو تجاريــة أو اقتصـــادية، وتهــدف إلــى ضــمان حقــوق الم

، وتهـــدف الجمعيـــات إلـــى توعيـــة المســـتهلك لضـــمان عـــدم تعرضـــه ألي مخـــاطر أو )1("وتوعيتـــه 
وتهتم جمعيات حماية المستهلك برصد  )2(أضرار ناتجة عن السلع أو الخدمات محل االستهالك 

، وحمايتــه مــن أي غــش أو تــدليس أو )3(االنتهاكــات الواقعــة علــى حقــوق المســتهلك ودفعهــا عنــه 
  . )4(ة لقانون حماية المستهلك أي مخالف

والناظر في الشريعة اإلسالمية يجد أنها تحض على األمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر 
ووجـــوب التناصـــح بـــالخير وكـــذلك دفـــاع المســـلم عـــن المســـلم و التناصـــر فـــي الخيـــر فقـــد قـــال اهللا 

  . )5( ]َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبر َوالتْقَوى[سبحانه وتعالى 

ُسـمي بنظـام الحسـبة وهـو الـذي يقـوم بالرقابـة أن الشريعة اإلسالمية قد أقامت نظامًا  نجدو 
على األسواق والمتطلع في نظام الحسبة في اإلسالم يجـد أن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم قـد بـدأ 

 ووجـدها قـد على ُصْبَرة طعاموسلم النبي صلى اهللا عليه  مرّ [بتطبيقه بنفسه وذلك بدليل الحديث 
  . )6(] َأَفَال َجَعْلَتُه َفْوَق الطَعاِم َكْي َيَراُه الناُس : فقال ... أصابها الماء 

وفــي ســيرة النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم القصــص الكثيــرة فــي رقابتــه علــى األســواق وتنظــيم 
ـــى أن عملهـــا والســـعي نحـــو الحفـــاظ علـــى المســـتهلكين داخـــل الدولـــة اإلســـالمية ،  ونشـــير هنـــا إل

الحسبة تحتوي على موظفين مكلفين من قبل الدولة بالمراقبة األسواق ومنع التعديات ، كما يوجد 
فيها المتطوعون الذين يعاونون المحتسب على عمله ونظام جمعيات حماية المستهلك يشابه إلى 

  .)7(حد كبير هؤالء المتطوعين 
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����2ق ا
	����ك �� : ���� ا
�رع ا�
 ا
��و�ض  و ا
إن مــن حــق المســتهلك علــى المــزود تعويضــه عــن أي أضــرار تنشــئ عــن اســتخدام الســلع 
والخدمات المقدمة مـن قبلـه ، ومـن أجـل هـذا الغـرض ال بـد مـن وضـع إجـراءات تضـمن حصـوله 

تم التضـليل بخصـوص المعلومـات  مكان هناك عيب في التصميم أ اً على التعويض الكافي سواء
  . )1(عدم التحذير من مخاطر االستعمال  مالجودة أالمتعلقة ب

يلجــأ المتضــررون فــي أي معاملــة رســمية أو غيــر رســمية إلــى القضــاء وهــو حــق دســتوري 
، ولمـــا كـــان المســـتهلكون هـــم الحلقـــة األضـــعف فـــي العمليـــة ) 2(مكفـــول بـــنص القـــانون األساســـي 

متأكـــدًا بـــنص القـــانون األساســـي وبنصـــوص  االســـتهالكية كـــان حـــق التقاضـــي لهـــم حقـــًا أساســـياً 
، وقـــد أحســـن المشـــرع فـــي أن مـــنح هـــذا الحـــق للمســـتهلك علـــى  )3(القـــوانين الحمائيـــة للمســـتهلك 

اســتقالله وكــذلك منحــه الحــق فــي تكليــف جمعيــات حمايــة المســتهلك لــدفاع عــن حقوقــه وصــونها 
حـق المسـتهلك فـي  علـى مـا سـبق فـإن مـن بنـاءً ،  )4(وطلب التعويض عن أي ضـرر قـد يصـيبه 

حــــال حصــــل أي انتهــــاك ألي حــــق مــــن حقوقــــه التوجــــه إلــــى القضــــاء بشــــكل مباشــــر والمطالبــــة 
  .بتعويضه عما أصابه من ضرر

ونجد أن الشريعة اإلسالمية قد حفظت للمستهلك حقه في اللجـوء إلـى المحتسـب والتـداعي 
أو الميـزان ، أو الغـش أمامه في حال تعرضه ألي انتهاك متعلق بالبخس أو التطفيف في الكيـل 

  . )5(والتدليس في المبيعات واألثمان 

، ويـدلل هـذا الحـديث علـى  )6(" ال ضـرر وال ضـرار " فقد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم 
وجوب عدم اإلضرار بالمستهلك وبمصالحه والحفاظ عليه واالبتعاد عن أي فعل يمكن أن يـؤدي 

  .إلى اإلضرار به 

 ا
	����ك �� ط�ب ���ورة �راء �ق :  ���را
�رع ا

ــًا  اســم المؤسســة المــزودة فيهــا يعتبــر مــن حــق المســتهلك الحصــول علــى فــاتورة شــراء مبين
 مــع بيــانتــاريخ المعاملــة  ، وكــذلكللمنــتج وعنوانهــا ورقــم تســجيلها المعتمــد فــي الســجل التجــاري 

نـــوع  ، أو هاعـــددأو ة الســلعوحـــدة بيعهــا أو تأجيرهـــا ، وبيــان كميـــة الســلعة أو الخدمـــة المــزودة و 
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الخدمة التي تلقاها وثمنها المتفق عليه بين المزود والمستهلك مع القيمـة اإلجماليـة للفـاتورة وذلـك 
  . )1(على حسب العملة المتداولة 

ونرى أن الشريعة قـد أصـلت لهـذا الحـق مـن خـالل وجـوب قيـام المـزود ببيـان حقيقـة السـلع 
، وفي إطار ذلك يجوز له طلب فاتورة  كما بينا مسبقاً  للمستهلكوأنواعها وٕاظهار التفاصيل كافًة 

  .تفصيلية توضح تفاصيل المنتجات التي تعاقد عليها وثمن هذه المنتجات 

كما أن الشريعة اإلسالمية قد حثت على مبدأ الكتابة للحقوق عامة ، وتعتبر فاتورة الشراء 
حفـاظ عليهـا ، فقـد قـال اهللا سـبحانه وتعـالى من األوراق التي تثبت حقوق المستهلك وتساهم في ال

  . )2(] َياَأيَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَداَيْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى َفاْكتُُبوهُ [
�د	� 
3 �ق ا
	: ا
��دي )�ر ا
�رع 	
 ����ك �� ,�� ا
�روض ا

األســــواق العــــروض مـــن خــــالل اســــتقراء الواقــــع والنظــــر فــــي األســـواق نجــــد أنــــه يكثــــر فــــي 
وكذلك العروض المبهمـة التـي  كعروض تخفيض األسعار أو بيوع التصفيات الترغيبية للمستهلك

ولــذلك قــد نــص المشــرع  ،أو معنــى العــرض ذاتــه  طيع المســتهلك استيضــاح الهــدف منهــاال يســت
على وجوب أن تكون العروض المقدمة للمستهلك صحيحة فيما يخص بتقديم أي هدية أو جائزة 

لمستهلك مقابل شرائه سلعة أو خدمة معينة بغض النظر عن قيمة تلك السلعة أو الخدمة وذلـك ل
مع حق المستهلك في التأكـد مـن صـحة هـذا العـرض مـن قبـل الجهـة الصـادرة عنهـا هـذا العـرض 

)3( .  

وقــد حفظــت الشــريعة اإلســالمية للمســتهلك هــذا الحــق مــن خــالل أمرهــا للمســلمين بالصــدق 
التـاجُر األمـيُن الصـدوُق المسـلُم مـع  "ر خاصًة فقد قال النبي صلى اهللا عليه وسم عامًة ، وللتجا

 . )4("  الشهداء يوَم القيامة
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  علة حماية المستهلك : الثاني  لمطلبا

تهــدف التشــريعات الجزائيــة بعمومهــا إلــى حمايــة المصــالح الحيويــة للمجتمــع والفــرد وذلــك 
عندما تعجز القوانين األخرى البعيدة عن الصبغة الجزائية عـن الحمايـة أو ال تكفـي لـذلك وكـذلك 
حينما يستهدف المشرع حماية سياسة اقتصادية يتبعها في تعاملـه مـع الجمهـور ، ولـذلك نجـد أن 

لمســتهلك فيمــا مضــى كانــت تــدور فــي فلــك القــانون الخــاص بشــكل عــام والقــانون المــدني حمايــة ا
ففـــي حــال إخــالل أي مـــن المتعاقــدين بااللتزامــات التعاقديـــة بينهمــا فــإن القـــانون بشــكل خــاص ، 

  . )1(المدني قد أجاز الحصول على تعويض إن كان له مقتضى 

تبــين عــدم كفايــة هــذه الحمايــة فوجــود عقــد بــين المنــتج أو المــوزع وبــين المســتهلك ال  وقــد
يحمي إال المستهلكين المتعاقدين ، وكذلك فإنـه يسـتحيل التعـويض المـدني فـي حالـة اتسـاع دائـرة 
المتضررين من المستهلكين لتعدد الصفقات فتكون قيمة التعويض ضئيلة ال تستحق ما يبذل من 

ا مــن خــالل التقاضــي ، ومــع مالحظــة أن العقوبــة الجزائيــة أشــد ردعــًا مــن الجــزاء جهــد لتحصــيله
  . )2(المدني وذلك لما تحدثه من أثر على ذمة وسمعة المتعامل مع المستهلك 

  -: وتمتاز هذه الحماية بثالث سمات أساسية وهي أنها تكون عامة وشاملة ودائمة 

تفريـق بيـنهم فـي الوضـع االقتصـادي  دونفهي عامة ألنها تحتوي على جميع المسـتهلكين 
 أو االجتمـــاعي أو السياســـي أو الجـــنس أو اللـــون أو العقيـــدة ألي مســـتهلك فـــالجميع فـــي الحمايـــة

  .سواء

كانـت فـي أوال بد أن تكون شاملة لكافة مجاالت االستهالك التي يحتاجها المسـتهلك سـواء 
أيضــا لكــل أقــاليم الدولــة دون تفرقــة  بــين مجــال اإلنتــاج أو االســتيراد للســلع أو الخــدمات وشــاملة 

  .المدن والقرى والتجمعات السكنية 

كانـت ظروفـًا عاديـة أو اسـتثنائية أويجب أن تكون دائمة في كـل األوقـات والظـروف سـواء 
  .بل يجب أن تكون الحماية في الظروف االستثنائية أكبر وأشمل وأدق 

مع وتعاظم الحاجة لحمـايتهم فـإن مفهـوم ونظرًا التساع مساحة طبقة المستهلكين في المجت
يــق الحمايــة ونطاقهــا قــد اتســع ، فلــم يعــد تــدخل الدولــة فــي العمليــة االســتهالكية قاصــرا علــى تحق

والخــدمات فــي األســواق ، أو حتــى منــع االحتكــار والتالعــب  عمصــلحة المســتهلك فــي تــوفير الســل
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شــــتى صــــور العمليــــة  فــــي األســــعار بــــل تعــــدى ذلــــك ليشــــمل تحقيــــق مصــــالح أشــــمل وأكبــــر فــــي
بالســلعة وجودتهــا وســعرها ومواصــفاتها إلــى تنظــيم تــداولها فــي  االســتهالكية ومتعلقاتهــا وذلــك بــدءً 

األســواق دون غــش فيهــا وأيضــا تحقيــق مصــلحة المســتهلك فــي الحصــول عليهــا دون نقــص فــي 
  .)1( مقدراها أو فقدان الثقة فيها وكذلك حماية المستهلك حتى لو يكن هو المتعاقد بذاته

وســـنتطرق للمصـــالح المرعيـــة فـــي قـــانون حمايـــة المســـتهلك وهـــي مصـــلحة المســـتهلك فـــي 
الحمايــة مــن الغــش والخــداع ثــم نتعــرض لحمايــة مصــلحته فــي الحصــول علــى الســلع والخــدمات 
وعدم احتكارها ، وكذلك مصلحته في حماية صحته وسالمته البدنيـة والعقليـة ، وكـذلك مصـلحته 

  .السلع والخدمات ليتحقق له حرية االختيار في اإلعالم والتبصير ب
  	ن ا
=ش وا
6داع ا
	����ك �	��� : ول ا
�رع ا*

من خالل إقرار التشريعات المختلفة إلى مواجهة الظواهر السيئة  الفلسطيني يسعى المشرع
التــي تنــال آثارهــا مــن المــواطنين الضــعفاء ، ولمــا كانــت ظــاهرة الغــش والخــداع التــي يتجــه إليهــا 
بعض الذين يبتغون عرض الحيـاة الـدنيا ويسـعون نحـو تحقيـق الـربح السـريع والمحـرم عـن طريـق 

ائية والعقاقير الطبية أو غيرها من المنتجات ، ضاربين عرض خداع المواطنين وغش المواد الغذ
الحائط بما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار سلبية قد تضر بصحة المواطنين وتودي بحيـاتهم 
ــــى المســــتهلك  دون أي وازع دينــــي أو أخالقــــي أو إنســــاني ، فكــــان ال بــــد للمشــــرع أن يحــــافظ عل

عف المنافسـة المشـروعة ويـذهب حـق المسـتهلك فـي والتاجر األمين من الخداع والغش الـذي يضـ
  . )2(الحصول على السلع والمنتجات حسب مواصفاتها القياسية 

علــى ذكــر تعريــف للغــش التجــاري وقــد تــرك هــذا  يــأتٍ لــم  الفلســطيني والمالحــظ أن المشــرع
عاقـب هـو الفعـل الم" إلـى تعريفـه بأنـه  وهناك مـن ذهـبالمجال مفتوحا لالجتهاد الفقه والقضاء ، 

مواصــفات فــي بضــاعة معــدة للبيــع غيــر متــوفرة فيهــا نتيجــة لجــوء مرتكبــه إلــى ادعــاء  نــاً عليـه قانو 
هـو كـل فعـل عمـدي إيجــابي " ، وأيضـا "  )3(تلـك المواصـفات أصـال،وهو علـى علـم مسـبق بــذلك 

معاقب عليه قانونًا يصدر عن إنسان أهل لتحمل المسئولية الجزائية وينصب علـى السـلع المعـدة 
بيع ويكون من شأن هذا الفعل أن يغير من طبيعة أو خواص أو فائـدة السـلع التـي دخـل عليهـا لل
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أو اإلنقــاص أو الصــناعة أو نحــو ذلــك بغــرض الحصــول علــى أربــاح  ضــافةباإلســواء كــان ذلــك 
  ." )1(غير مشروعة 

 فعل أن ذلك على ويترتب ، العامة الصحة على المحافظة هي الغش تجريم من والغاية
  . )2( الخداع فعل بخالف متعاقد، هناك يكن لم ولو ارتكاب السلوك بمجرد يتحقق الغش

وهنــاك خــداع وتـرك هـذه المهمــة للفقـه ، الفلسـطيني علـى تعريــف محـدد لل المشــرع ولـم يـأتٍ 
القيـام بأعمـال مـن شـأنها إظهـار الشـيء علـى غيـر حقيقتـه أو : " عـرف الخـداع أنـه من الفقه من

، وحاصـــل القـــول أن الخـــداع يتـــوافر بقيـــام )3( "هـــو عليـــه فـــي الواقـــع   إلباســـه مظهـــرا يخـــالف مـــا
المتعاقد مع المستهلك باستخدام أساليب ووسائل خارجية توصل المستهلك إلـى االعتقـاد الخـاطئ 
بــأن الشــيء محــل العقــد تتــوافر فيــه بعــض المزايــا والصــفات التــي يرغبهــا فــي حــين عــدم توافرهــا 

حصــول علــى القيمــة الماليــة عــن طريــق إبــدال الشــيء الــذي وقــع ويهــدف الجــاني مــن وراء ذلــك لل
، وذلـك بسـبب وجـود العديـد مـن السـلع المتشـابهة  )4(عليه اختيار المشتري لشيء أقل مـن قيمتـه 

في الشكل والمظهر والمختلفة في الجودة والمضمون بحيث يتم تقليد السلع أو الخدمة إلى نسخة 
الجودة مما يخلق لدى المستهلك حالة من التشـتت والتوجـه مشابهة في الشكل ومختلفة في درجة 

  .نحو السلع ذات الجودة األقل والسعر األقل 

ـــدليس المـــدني لوجـــود تشـــابه بينهمـــا،  ـــين جريمـــة الخـــداع وجريمـــة الت ـــد مـــن التفريـــق ب وال ب
هو استعمال طرق احتيالية ولو بمجرد الكتمان وعدم إظهار ما يشوب الشيء : فالتدليس المدني 

  .)5(من عيب حتى يقع المشتري في الغلط 

فيلــــزم فــــي التــــدليس المــــدني أن يثبــــت المــــدلس عليــــه أنــــه لــــوال التــــدليس واســــتخدام الطــــرق 
االحتيالية ما كان ليبرم العقد أي أن الدافع للتعاقد هو الوهم الذي وقع فيه وليس اإلرادة المسـتقلة 
وأن يكون هذا التـدليس يصـل إلـى درجـة مـن الجسـامة إلبطـال العقـد ، بينمـا فـي الخـداع الجنـائي 

إنــه ال يســتلزم ذلــك لوقــوع الجريمــة بــل يكتفــي بــأن يكــون الغلــط قــد وقــع فــي طبيعــة البضــاعة أو ف
صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبها هو أحد األسباب الدافعة للتعاقد وال يشـترط أن 
ا يكــون هــو الســبب الــرئيس للتعاقــد ، كمــا أن الجــزاء المترتــب علــى الخــداع هــو عقوبــة جزائيــة ولــذ
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يكــون الخــداع قائمــا علــى صــدور تأكيــدات كاذبــة مــن البــائع أو المتعاقــد معــه إذا أنصــبت علــى 
  . )1(صفة من الصفات السابقة 

وخالصة ما سبق نجد أن التدليس بالمفهوم الذي تأخـذ بـه التشـريعات المدنيـة ال يسـتوعب 
، فالتـدليس بـالمفهوم  كل حاالت الخداع والغش التي قد يلجأ إليها المهنـي فـي مواجهـة المسـتهلك

المدني هو عيب يصيب اإلرادة عند تكوين العقد، في حين أن الخداع والغـش ينطبقـان علـى كـل 
مــا قــد يقــع بعــد تكــوين العقــد أو يقــع خارجــًا عــن دائــرة العقــد ،وذلــك كمــا فــي عمليــات الــوزن أو 

  .)2(القياس أو الكيل المزيفة أو غير الصحيحة 

ة مصــلحة المســتهلك فــي الحصــول علــى الســلع بعيــدًا عــن وقــد حفظــت الشــريعة اإلســالمي
الغش والتـدليس والخـداع فقـد ُنقـل عـن اإلمـام الشـافعي نقلـه اإلجمـاع علـى حرمـة التـدليس وحرمـة 

  . )3(إخفاء عيوب السلع والخدمات من قبل البائع للمشتري 

غــش أو  دونوفــي ســبيل حمايــة مصــلحة المســتهلك فــي الحصــول علــى الســلع والخــدمات 
داع فقــد منــع المشـرع الفلســطيني علــى المتعامـل مــع المســتهلك أن يحـوز أو يحــتفظ بأيــة أدوات خـ

خـالل فتــرة تجهيــز الســلعة وتصـنيعها إلــى بيعهــا مــن الممكــن أن تسـتعمل فــي غــش الســلع ، ومــن 
تلك األدوات الموازين أو المكاييل غير المعتمدة والتي تكون غير معدة لوزن السلع وكيلها بشـكل 

وكــــذلك حيــــازة الســــلع الفاســــدة أو المغشوشــــة أو المنتهيــــة الصــــالحية أو غيــــر المطابقـــــة  ســــليم،
للمواصــــفات القياســــية وكــــذلك التــــي يــــتم تــــداولها بشــــكل غيــــر قــــانوني خــــارج توجيهــــات الجهــــات 

  . )4( المختصة

وقد أحسـن المشـرع بـأن منـع اسـتيراد أو إدخـال أو حتـى تـداول أيـة سـلع منتهيـة الصـالحية 
أو مقلــــدة ، وكــــذلك الســــلع التــــي تحمــــل بطاقــــة بيــــان مــــدون عليهــــا معلومــــات غيــــر أو مغشوشــــة 

صــحيحة ومخالفــة لحقيقتهــا ، وقــد لجــأ المشــرع إلــى منــع الســلع التــي ال تحمــل بطاقــة بيــان باللغــة 
العربية وذلك لما قد يصيب المستهلك من حالة خداع وغش بسـبب الـوهم الـذي يمكـن أن يصـيبه 

تبت به بطاقة البيان ، ويشـار إلـى أن المشـرع فـي الئحـة قـانون حمايـة بسبب جهله باللغة التي ك
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غـش أو  دونالمستهلك قـد اسـتدرك عـدم حمايـة مصـلحة المسـتهلك فـي الحصـول علـى الخـدمات 
  .  )1(خداع 

وقد توجه المشرع في إطار استكمال خطته التشريعية للحفاظ على مصـلحة المسـتهلك فـي 
  . )2(عالمة الجودة بقصد الغش بل التعامغش أو خداع إلى منع  دونالحصول على السلع 


  ا
��� وا
6د	�ت و��ظ�م �داو
��  �وا�ر:  /���ا
�رع ا

إن ما ال يمكن إغفاله هو أن المستهلك بحاجة إلى توافر السلع األساسـية ليسـتطيع إكمـال 
يحتــاج أو مقايضــة الســلع حياتــه وتســييرها وذلــك بــأي طريقــة ممكنــة وجــائزة ، كقيامــه بزراعــة مــا 

وقـد حفظـت الشـريعة اإلسـالمية للمسـتهلك مصـلحته فـي تـوافر السـلع  بالسلع أو األمـوال بالسـلع ،
والخدمات وذلك من خالل تحريم تلقـي الركبـان أو احتكـار السـلع والخـدمات واعتبـاره فعـًال موجبـًا 

  . للعقاب والوعيد في الدنيا واآلخرة 

ائمة على التفاعل الطبيعي بين قوى العرض والطلب والتي يقوم وبما أن الحركة التجارية ق
بها المستهلك من أجل إشباع حاجاته من خالل قيامـه غالبـًا بشـراء مـا يحتـاج مـن األسـواق علـى 

  .اختالف أنواعها وصورها الحالية 

فمـــن المعلـــوم أن المســـتهلك يحتـــاج إلـــى تـــوفر الســـلع فـــي األســـواق حتـــى يســـتطيع إشـــباع 
ال يمكن أن يتم ذلك في ظل ندرة هذه المنتجات وعدم توافرها والذي يمكن أن يحصل حاجاته ، و 

بسبب الحروب أو األزمات والكـوارث أو مـن خـالل محاولـة بعـض التجـار والصـناع التـأثير علـى 
قوى العرض والطلـب مـن خـالل احتكـار بعـض السـلع والخـدمات أو االمتنـاع عـن مزاولـة النشـاط 

ذلك تــدخل المشــرع ووضــع خطــة حمايــة لمصــلحة المســتهلك وذلــك مــن التجــاري والصــناعي  ولــ
خالل منع المزود من االمتناع عن تقديم السلع أو الخدمة إلى المستهلك وأيضا من خالل تجريم 

  :ويمكننا توضيح ذلك من خالل النقاط التالية  .االحتكار 

 حظر االمتناع عن مزاولة النشاط التجاري : أوال 

ومــع أن األصــل فــي التصــرف القــانوني هــو االختيــار ال اإلجبــار ، فيحــق للتــاجر أن يقــوم 
بالتعاقــد أو عدمــه مــع مــن يشــاء وذلــك اســتنادا إلــى مبــدأ ســلطان اإلرادة ، إال أن المشــرع وحفاظــًا 
على المصالح العامة للمستهلكين فقد حظر على المزود االمتناع عن التعاقد مع المسـتهلك دون 
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جريمـة االمتنـاع عـن مزاولـة  )2( الفقـه بعـض، وعـرف  )1(روع ودون وجـه حـق فـي ذلـك سبب مش
امتناع التجار والمهنيين عن ممارسة تجارتهم أو التوقـف عـن " النشاط الصناعي والتجاري بأنها 

إنتاج نوع معين من السلع في مصانعهم أو رفض تقـديم خـدمات معينـة وذلـك دون مبـرر شـرعي 
  "لجهة المختصة ترخيص من ا دونأو 

امتنـاع المنتجـين أو المـوردين عـن ممارسـة صـنعتهم أو تجـارتهم :  ويمكننا تعريفهـا بأنهـا
  .بشكل جزئي أو كلي دون وجود مبرر كافي لذلك 

والمالحظ أن المشرع الفلسطيني قد اقتصر على حظر االمتناع عن البيع ولم يـنص علـى 
حظر وقـف اإلنتـاج لـبعض السـلع المهمـة ، ومـع أن فلسـطين ليسـت دولـة صـناعية ولكـن وبحكـم 

فـإن مــن الواجـب علـى المشـرع القيـام بتجـريم امتنــاع ،  )3(وجـود أزمـات متتاليـة وحـروب متالحقـة 
التي تنتج المواد األساسية التي يحتاجها المستهلك فيشمل المنع المنتجين إلى المصانع والمخابز 

  .جانب الموردين 

ولم يقتصر المشرع في حفاظه على مصلحة المستهلك في توافر السلع علـى مجـرد تجـريم 
  .االمتناع عن مزاولة النشاط الصناعي والتجاري بل توجه أيضا إلى منع وتجريم االحتكار 

هــدف األول الــذي يســعى إليــه المشــتغل فــي التجــارة هــو تحصــيل أكبــر قــدر مــن وال زال ال
، وقــد يلجــأ بعـض التجــار إلــى الحصــول كافـة الطرق والوسـائل المتاحــة والموجــودة بــ الـربح الــوفير

على هذا الربح من خالل وسائل وطرق غير مشروعة ، ففي ضوء هذه المعطيـات والقـوة الكبيـرة 
خل األسواق والتي جعلت المسـتهلك أمامـه ضـعيفًا غيـر قـادر علـى فعـل التي يمتلكها المتعامل دا

  .شيء 

وقد أوجب المشرع على التاجر القيد في سجالت السجل التجاري خالل شـهر مـن افتتاحـه 
، وقد اعتبر عدم القيد في السجل التجاري سبب مانعًا من قبول  )4(أو تملكه أو استئجاره للمحل 

ن أن يطلبــوا محــو فو ، ويســتطيع التــاجر أو ورثتــه أو المصــ)5(المعاملــة لــدى الجهــات المختصــة 
القيد في حال ترك التاجر تجارته أو في حال وفاته أو في حال الرغبة فـي تصـفية الشـركة وذلـك 
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ويجــوز ألي شــركة مقيــدة فــي الســجل  )1(تــاريخ الواقعــة مــن خــالل تقــديم طلــب خــالل شــهر مــن 
التجــــاري أن تطلــــب محــــو قيــــد الشــــركة فــــي حــــال تصــــفيتها أو حلهــــا أو صــــدور حكــــم باعتبارهــــا 

  .)2(كذلك

وقد نص المشرع على عدم قبـول احتجـاج التـاجر بعـدم القيـد بالسـجل التجـاري لتهـرب مـن 
، وبـــذلك يكـــون  )3( هغيـــر وبـــين  ينـــه كتـــاجرأي التزامـــات قانونيـــة أو عـــن المعـــامالت التـــي تنشـــأ ب

المشرع قد وضع ضمانة للمستهلك بأال يتم انتهاك مصلحته في الحصول علـى السـلع والخـدمات 
، فال يستطيع التاجر التوقف عن ممارسة نشاطه التجاري واالقتصادي مـن غيـر الحصـول علـى 

اسـتمرار النشـاط االقتصـادي  إذن بذلك من خالل الرجوع إلى الدولة والتي تسـعى للمحافظـة علـى
  .والتجاري وعدم اختالل توازنه 

 منع االحتكار وتجريمه : ثانيا 

يســعى المســتهلك للحصــول علــى الســلع والخــدمات التــي يحتاجهــا بــأي ســبيل ممكــن ، ففــي 
حــال الحاجــة إلــى ســلع أو خدمــة معينــة مــن الممكــن أن يقــوم بــدفع أي ســعر يطلــب منــه فــي ظــل 
الحصول على السلعة التي يحتاجها ، وفي ضوء ذلك ظهر العديد من التجار الذين يسـعون إلـى 

ســـريع مــــن خــــالل اســـتغالل حاجــــات العامـــة وهــــو مـــا يطلــــق عليــــه  تحقيـــق الــــربح الـــوفير بشــــكل
هــو نظــام اقتصــادي قــائم علــى االســتئثار بســلعة أو أكثــر " اصــطالح االحتكــار والــذي يقصــد بــه 

، أو قيام مؤسسـة  )4(ويستغل فيه المحتكر ميزة االحتكار لرفع األسعار واستغالل حاجات الناس 
، وحاصــل القــول أن االحتكــار هــو  )5(ة فـي الســوق واحـدة أو عــدة مؤسســات بالســيطرة علــى ســلع

حـــبس الســـلع والخـــدمات فـــي منطقـــة أو إقلـــيم معـــين بغـــرض الســـيطرة علـــى ســـعرها فـــي األســـواق 
  .وتحقيق أكبر نسبة ممكنة من الربح 

حبس كل ما يحتاج الناس إليه من السلع والخدمات ، سواء " تعريف االحتكار أنه  نيمكو 
سـواء كـان ذلـك بالشـراء أو الجلـب أو مـن و ة أفـراد أو شـركة أو دولـة ، كان المحتكر فردًا أو عـد
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غلة زرع أو إنتاج مصنعه بهدف انتظار الغالء أو النعدامه مـن األسـواق أو تحقيقـًا ألي غـرض 
  . )1( " اقتصادي أو سياسي أو غيرهما وذلك بقصد إلحاق الضرر بالناس أو السوق أو الدول

قـدرة شـخص أو عـدة أشـخاص طبيعيـين كـانوا أو معنـويين علـى االنفـراد " بأنـه  كما يعـرف
بإنتاج سلع مميزة أو عرضها أو توزيعها أو بيعها أو االنفراد بأداء خدمة ما ، على مستوى سوق 
معين دون منافسة فعلية مما يؤدي إلى عرقلة حرية المنافسة و اإلضرار باالقتصـاد و المسـتهلك 

" )2(.  

ـــى الســـلع وقـــد  ـــه فـــي الحصـــول عل راعـــت الشـــريعة اإلســـالمية مصـــلحة المســـتهلك فـــي حق
التــأثير علــى قــوى العــرض والطلــب، ومــن المعلــوم أن الشــريعة  دونوالخــدمات بســعرها الحقيقــي و 

اإلسالمية وهي نظام حياة متكامل قد أوجدت سورًا واقيًا للمستهلك في مواجهة االحتكـار بخـالف 
  . )3() َال َيْحَتِكُر ِإال َخاِطئٌ (فة فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم المذاهب المالية المختل

فالمــذهب الــرأس مــالي يبــيح االحتكــار مطلقــًا لصــاحب المــال ليحقــق مصــلحته وٕان أضــرت 
بمصالح األخريين،وأما المذهب االشـتراكي فإنـه يجيـز االحتكـار للدولـة فيمـا شـاءت ومـن المعلـوم 

القتصــادي هــو حمايتــه ولــيس المتــاجرة فيــه وذلــك المتــداد ســلطانها أن دور الدولــة فــي المجــال ا
ونفوذهــا، ولكـــن الشـــريعة اإلســـالمية عالجــت االحتكـــار مـــن جـــذوره بــأن حرمتـــه ابتـــدءًا ثـــم أوجـــب 

  .)4(على األخرى  اى إحداهمغطالمصلحتين العامة والخاصة فال ت الموازنة بين

ولـــذلك تســـعى التشـــريعات إلـــى منـــع  واالحتكـــار نـــوٌع مـــن أنـــواع المنافســـة غيـــر المشـــروعة
التجاوزات وتحقيق مصلحة المستهلك في الحصول على السلع من خالل قانون العـرض والطلـب 
الـذي يفتـرض المنافسـة الحـرة، والتــي تـؤدي إلـى إنتـاج أكثـر جــودة وأقـل سـعرًا مـع تطـوير أســاليب 

ن خـــالل تــوفير الســـلع اإلنتــاج والتســويق والتوزيـــع ، والــذي يحقـــق مصــلحة مشــتركة للمســـتهلك مــ
والخــدمات ولصــغار التجــار مــن حيــث اســتطاعتهم المنافســة داخــل األســواق وللتجــار عمومــًا مــن 

  .)5(خالل تحقيق أرباح مشروعة 
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ونالحظ أن المشرع الفلسطيني قد حظر على المـزود إخفـاء أيـة مـادة أو سـلعة موجـودة أو 
  . )1(سبب مشروع لذلك أن يكون هناك  دونمخزنة لديه عن أي شخص يريد شرائها 

  . )2(التنظيم القانوني لجريمة االحتكار في الفصل الثاني علمًا أننًا سنشير إلى 

���� � ا
	����ك و��	 ��ا
���ظ )�4 ,: /�
ث ا
�رع ا�
�د��� أو ا
  ا

تعتبـــر المحافظـــة علـــى ســـالمة اإلنســـان فـــي صـــحته وجســـده وعقلـــه مـــن أولـــى األولويـــات 
الشـرعية والقانونيــة ، فاإلسـالم جــاء للحفــاظ علـى صــحة اإلنسـان وعلــى ســالمة عقلـه وجســده مــن 
أي شيء يمكن أن يؤثر عليهما ، وفي ظل التطور التكنولوجي الُمتسارع وتطور طرق الصـناعة 

يؤدي إلى عدم معرفة المسـتهلك بطريقـة التصـنيع واإلنتـاج ممـا يُعـدم معـه  واإلنتاج ، األمر الذي
علمه بمكونات السلعة ، مما يعني ارتفاع إمكانية تعرض المستهلك لما قد يـؤثر علـى صـحته أو 
ســالمته البدنيــة أو العقليــة فــي حــال تعمــد المنــتج غــش الســلعة ، أو فــي حــال قــدم إلــى المســتهلك 

  . أو مواد فاسدة  مواد منتهيًة الصالحية

حالة تسمم  288توثيق  2011، فانه تم في عام  وحسب اإلحصائيات لدى وزارة الصحة
حالــة ناجمــة عــن مــواد كيماويــة ، وهــذه الحــاالت هــي الحــاالت التــي وصــلت إلــى  290غــذائي و

  .)3(باقي الحاالت التي تم عالجها ميدانيًا ل اً المشافي خالف

األولية للصـناعة واإلنتـاج قـد تطـورت وتغيـرت عـن السـابق ، ومن المعلوم أن إنتاج المواد 
فلـم تعـد فكــرة الزراعـة البدائيـة والمحاصــيل الموسـمية هــي مصـدر خطـوط اإلنتــاج ، وهـذا التطــور 
الحاصل قد أوجد معه بعض اآلفات من قبل التجار والُزراع الذين يسعون إلى إدراك بدء قطـوف 

أدويــة كيميائيــة وعالجــات معينــة مــن الممكــن أن تــؤثر  الثمــر ممــا يجعلهــم يلجئــون إلــى اســتخدام
  .على صحة وسالمة المستهلك 

قـــد نـــص فـــي أكثـــر مـــن موضـــع علـــى الحفـــاظ علـــى صـــحة  الفلســـطيني ونجـــد أن المشـــرع
المتعـاملين مـع المسـتهلك بحيـث  وسالمة المستهلكين ، وذلك مـن خـالل وضـع نظـام رقـابي علـى

،  )4(األغذيــة يحمــل أي مــرض معــدي أو ميكروباتــه يحظــر أن يكــون أحــد المشــتغلين فــي تــداول 
جميع المعلومات المتعلقة بـالمواد الغذائيـة المسـتوردة مـن حيـث التركيبـة ووضع نظام رقابي على 
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، وكـذلك مراقبـة األغذيـة المسـتوردة عنـد  )1(وطريقة التداول وكيفيتها ومع إحضار عينة للفحـص 
  . )2(وصولها للدوائر الجمركية وكذلك األغذية المصنعة محليًا داخل أماكن تجهيزها وتصنيعها 

يجــب أن تكــون األوعيــة المســتعملة فــي تصــنيعها أو حفظهــا أو نقلهــا أو تغليفهــا خاليــة بــل 
ويجوز لـوزير الصـحة أن يحـدد ،  في كل خطوة من خطوات تداولهاو  من المواد الضارة بالصحة

أصــناف محــددة مــن األغذيــة  بقــرار منــه الحــد األعلــى الــذي يســمح بوجــوده مــن هــذه المــواد فــي
  .)3(ا وأوعيته

والمنــــتج الغــــذائي يعتبــــر غيــــر صــــالح لالســــتهالك اآلدمــــي إذا حــــدث تغيــــر فــــي خواصــــه 
الطبيعيـــة مـــن حيـــث الطعـــم أو المظهـــر أو الرائحـــة أو ثبـــت بالتحليـــل حـــدوث تغيـــر فـــي تركيبتـــه 
ــــة أو  ــــات الكيماوي ــــه بأحــــد الملوث ــــر مســــموح بهــــا أو تلوث ــــة غي ــــة أو إضــــافة مــــواد كيماوي الكيماوي

  . )4(أو كانت مدة صالحيته منتهية وفقا للتاريخ المدون عليه  البيولوجية أو اإلشعاعية،

صراحة على وجوب أن يتم التأشير أو إرفاق تحذير مع الفلسطيني ومن هنا نص المشرع 
كـل منـتج ينطـوي اســتعماله علـى أي خطـورة مهمــا بلغـت درجتهـا ، وذلـك مــع بيـان وجـه الخطــورة 

الستخدام واالستعمال ، وبيان كيفيـة العـالج فـي وطريقة التعامل الصحيحة مع المنتج من حيث ا
  . )5(حال حدوث أي ضرر عن االستخدام 

وفي حـال قيـام المـزود بتـداول سـلع معـدل وراثيـًا فـال بـد مـن أن تتضـمن بطاقـة البيـان أنهـا 
معدلــة وراثيـــًا وال تضـــر بالصـــحة العامـــة ، فـــإذا كانــت طبيعـــة الســـلعة ممـــا ال يقبـــل وضـــع بطاقـــة 

مواد  أية ال يجوز إضافة، كما )6(يوضع في مكان عرض السلعة ما يدل على ذلك البيان عليه ف
التـي يصـدر بهـا ملونة أو مواد حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى األغذية إال فـي الحـدود 

  . )7(ة وذلك وفقًا للمعايير الصحية التي تحافظ على صحة المستهلك قرار من وزير الصح

علــى المـزود النهــائي عــن أي  الجزائيـة فـي جعــل المســؤولية الفلســطيني وقـد أحســن المشـرع
ضـــرر نـــاتج عـــن اســـتخدام الســـلع أو الخـــدمات التـــي ال يتـــوافر فيهـــا شـــروط الســـالمة أو الصـــحة 
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للمســتهلك إال فــي حــال أثبــت هويــة مــن زوده بالســلع أو الخــدمات وكــذلك أثبــت أنــه غيــر مســؤول 
  . )1(عن الضرر الناتج 

ولذلك رتب المشرع على المزود التزامًا فوريًا في حال اكتشافه بأن السلعة أو الخدمـة التـي 
وضــعها قيــد التــداول تتضــمن عيبــًا أو أكثــر مــن شــأنه أن يضــر بســالمة المســتهلك أو صــحته أو 

  :  )2(أنها قد تشكل خطرًا عليه بما يلي 

وتحـذيره  عـالم عـن هـذه العيـوبسطة وسـائل اإلإبالغ الجهات المختصة وٕاعالم الجمهور بوا -1
 .من المخاطر التي قد تنتج عنها

 .سحب السلعة من األسواق -2
 .استرداد السلع التي جرى بيعها أو تأجيرها وٕاعادة الثمن المدفوع -3
 .استبدال السلع على نفقته الخاصة وٕاعادة الثمن المدفوع في حال تعذر إصالحها -4
 .بالبيئة، وعلى نفقته الخاصةالتخلص منها، بطرق صحيحة وغير مضرة  -5

أن المشــــرع الفلســــطيني قــــد أجــــاز للجهــــات صــــاحبة االختصــــاص كلمــــا وجــــدت  نالحــــظو 
عالمات لوجود خطر من منتج ما، قيامها بإصدار تعليمات مكتوبة إلى المزود تتضمن إخضاع 

  . )3(المنتج للمراقبة والفحص 

كلما وجـد عالمـات خطـر فـي منـتج معـين  لمجلس الفلسطيني لحماية المستهلكل جيزكما أُ 
أن يطلـــب مـــن وزيـــر االقتصـــاد الـــوطني إصـــدار قـــرار تحفـــظ علـــى المنـــتج أو أي قـــرار آخـــر يـــراه 

بمــا فــي ذلــك طلــب وقــف تداولــه أو وقــف اســتيراده أو تصــديره أو عرضــه أو ســحبه أو مناســبًا ، 
  .)4( إتالفه، إذا كان اإلتالف هو الوسيلة الوحيدة للحد من الخطر

األصــناف التــي يجــب مصــاحبتها  فيــه يحــددلــوزير الصــحة أن يصــدر قــرار كــذلك ويجــوز 
شروط هذه الشهادة كما يجوز بقرار مماثـل حظـر اسـتيراد تحديد بشهادة صحية من البلد المنتج و 

اخلــة فــي مــا يثبــت خطــره علــى الصــحة العامــة مــن أصــناف األغذيــة أو األوعيــة أو العناصــر الد
   . )5(ا ليهتحضيرها أو المضافة إ
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وقــد حظــر المشــرع علــى المــزود القيــام باســتيراد أو إدخــال أيــة ســلعة أنقضــى علــى تــاريخ 
إنتاجها أو تعبئتها أكثر من ثلـث مـدة الصـالحية إال فـي حالـة كانـت متبرعـًا بهـا وذلـك مـع حظـر 

، وقد أحسن المشرع بأن حظر التداول أو حتى االحتفـاظ بالسـلع المنتهيـة )1(تداولها في األسواق 
ــــى ال يــــتم وصــــولها للمســــتهلكين وتعــــريض  الصــــالحية أو الفاســــدة أو المغشوشــــة أو المقلــــدة حت

  .)2(صحتهم للخطر وقد أوجب تجهيزها لإلتالف من خالل وضعها في مكان مخصص لذلك 

 السـلعة صالحية مدة من أقل صالحيتها مدة خام موادأية  استعمالومن ذلك أيضا حظر 
 مـــــدة بإطالـــــة تســـــمح تصـــــنيع لطـــــرق تعرضـــــت قـــــد المصـــــنعة الســـــلعة كانـــــت إذا إال ، المصـــــنعة
  .) 3(صالحيتها

 ��
��� وا
6د	�ت ا� :ا
�رع ا
را���,�ر �
  )�م وا

يمكــن مــن خــالل النظــر والتأمــل فــي الواقــع المعاصــر معرفــة األهميــة الكبيــرة التــي يحوزهــا 
، وكــذلك بدراســة التــاريخ ومعرفــة أصــول النشــأة نجــد أن اإلعــالم كافــة صــوره وأشــكاله باإلعــالم 

بوسائله المختلفة كان له دور بارز وكبير في التأثير في نفوس الناس وتوجيه رغباتهم وتوجهاتهم 
نــاحي الحيـاة المختلفــة ، فقــد تـم اســتخدامه للتـرويج للســيطرة علــى الشـعوب وترويضــها وبــث فـي م

األفكــار والمعتقــدات الدينيــة المختلفــة ، وقــد تــم اســتخدامه كــذلك لإلعــالن عــن المفقــودات وكــذلك 
لإلعــالن عــن العالمــات التجاريــة الخاصــة بــبعض التجــار ، ثــم بــدأت شــيئا فشــيئا تســتخدم لجلــب 

  . )4(لترغيب في البضائع الموجودة لدى التجار في األسواق الزبائن وا

ويبرز دور اإلعالم كوسيلة من وسـائل التسـويق فـي أنـه يثيـر المسـتهلك ويحولـه مـن حالـة 
الرغبة في الشيء إلى مرحلة الطلب الفعال ، وفي ضوء ذلك يبقى المستهلك في مكانة أدنى من 

مــــة لــــه مـــن حيــــث جودتهـــا ومطابقتهــــا للمواصــــفات حيـــث العلــــم بماهيـــة الســــلعة أو الخدمـــة المقد
والمقــاييس، فقــد أوجــد الواقــع اتجــاه بعــض المنتجــين إلــى اســتعمال الخــداع فــي اإلعالنــات لغــرض 
تضــــليل المســــتهلك لدفعــــه إلــــى التعاقــــد ، وبــــذلك ظهــــرت أضــــرار الخــــداع اإلعالنــــي التــــي تلحــــق 

ـــى المعلومـــات الالزمـــة التخـــ ـــإرادة حـــرة بالمســـتهلكين وتحـــول دون حصـــولهم عل ـــد ب اذ قـــرار التعاق
  . )5(ومستنيرة 
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العرض المغري ألي شيء قابل للتعامـل القـانوني لقـاء أجـر " ويمكن تعريف اإلعالن بأنه 
ل هـــذا الشـــيء بشـــرائه أو اســـتعماله أو معلـــوم بواســـطة أي وســـيلة مـــن وســـائل اإلعـــالن بغيـــة َتقُبـــ

  " . )1(استغالله أو ممارسته 

لتســـويقية وأغراضـــها فقـــد يســـعى إلـــى زيـــادة عـــدد المســـتهلكين وتتنـــوع أهـــداف اإلعالنـــات ا
وتنبـيههم إلـى وجــود السـلعة وتوافقهـا مــع رغبـاتهم وقـدرتهم الماليــة للشـراء ، وقـد يكــون الهـدف هــو 
تصحيح الصورة الخاطئة التي تم أخذها عن المنتج وتوضيح خلوه مما يخشاه المستهلك ، وذلـك 

دهـــن الخنزيـــر أو أن لحومهـــا ذبحـــت بمـــا يوافـــق الشـــريعة كالتأكيـــد علـــى أن منتجاتهـــا تخلـــو مـــن 
اإلسالمية وهذا أدعى لقبول السلعة لدى جمهور المستهلكين المسلمين الموجـه لهـم هـذا المنـتج ، 
ومن ذلك أيضا توضيح وتنبيه المستهلك لما يحتويه المنتج من خصائص وصفات غير موجودة 

لمنتجات الجديدة ولزيادة نسبة اإلقبال على شراء في غيره من المنتجات وهذا عادة ما يكون في ا
  . )2(هذا السلع والخدمات

وهــذه األهــداف وغيرهــا ال تعــدوا كونهــا غيظــًا مــن فــيض ممــا يســتعمل فيــه اإلعــالن وممــا 
  .ُيهدف من ورائه في مجال العمل التجاري ومن مدى تأثيره على رغبات المستهلكين وتوجهاتهم 

الغراء يجد وبكل وضوح أنهـا قـد راعـت مصـلحة المسـتهلك فـي  والناظر للشريعة اإلسالمية
، حيـث أمـر النبـي صـلى  العلم والمعرفة الكافية بالسلع والخدمات التـي هـو مقبـل علـى اسـتعمالها

التــاجُر األمــيُن الصــدوُق  "ء األوفــى للتــاجر الصــادق فقــال ااهللا عليــه وســلم بالصــدق ووضــح الجــز 
فعــن  "نهــى اإلســالم مطلقــًا عــن الكــذب فــي التجــارة وغيرهــا  )3("  المســلُم مــع الشــهداء يــوَم القيامــة

يخــرج إلينــا وكنــا تجــاًرا، وكــان  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -كــان رســول اهللا : واثلــة بــن األســقع قــال
ــاِر ِإيــاُكْم َواْلَكــِذبَ : يقــول جودائــم حقــه فــي معرفــة واضــٍح كفلــت لــُه وبشــكل  وقــد،  )4(" َيــا َمْعَشــَر الت

ماهيــة الســلعة أو الخدمــة المــراد التعاقــد عليهــا ، ولــذلك نجــد أن الشــريعة الغــراء قــد حرمــت العديــد 
من البيوع التي ال يتم فيها بيان نوع وصفة السلعة وكمها النافي للجهالة والنزاع، ومن هذه البيوع 

  . )2( وبيع الحصاة )1(والمنابذة  )5(بيع المالمسة 
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بــل إن اإلســالم أكــد علــى حــق المســتهلك فــي العلــم بالســلعة وأوصــافها علمــًا نافيــًا للجهالــة 
اْلُمْسـِلُم َأُخـو اْلُمْسـِلِم، َوَال َيِحـل ِلُمْسـِلٍم َبـاَع [وموضحًا للعيوب فقـد قـال النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم 

أوجبـــت الشـــريعة اإلســـالمية علـــى البـــائع أن يبـــين  فقـــد )3( ]ِمـــْن َأِخيـــِه َبْيًعـــا ِفيـــِه َعْيـــٌب ِإال َبيَنـــُه َلـــهُ 
العيوب ويظهرها وال يكتمها بل وأوجبت على من يعلم بوجود عيب في السلع ولو كان من الغيـر 

بيــان عيوبهــا  دونأن يبينــه للنــاس وتحــريم البيــع بشــرط عــدم الضــمان ، بحيــث يبيــع البــائع الســلع 
  . )4(ها كما هي وهذا ممنوٌع شرعًا ويشترط على المشتري أن يأخذها كما هي أو يترك

والتثقيــف فــي مجــال الســلع والخــدمات لــيس قاصــرًا علــى عيوبهــا فحســب ولكــن يتعــدى ذلــك 
إلى جميع مشتمالتها ، فالمزود ملتزٌم شرعًا ببيان صفات المنتج من حيـث نوعـه وصـفته وكميتـه 

 ، )5(لم عـن بيـع التصـرية التي تمنع الخالف وتنفي الجهالة ولذلك نهى النبي صلى اهللا عليه وس
لمــا فيــه مــن كــتم مــن مواصــفات الســلعة وتغريــر بالمســتهلك ووجــود مســبب للخــالف فأجــاز النبــي 

بِـَل َواْلَغـَنَم ِلْلَبْيـِع، َمـِن اْشـَتَرى ِمـْنُكْم ِمـْن َذِلـَك  " صلى اهللا عليـه وسـلم الـرد بـذلك فقـال وا اْإلِ َال َتَصـر
  . )6( " النَظَرْيِن، ِإْن َشاَء َأْمَسَكَها، َوإِْن َشاَء َردَها، َوَصاًعا ِمْن َتْمٍر َال َسُمَراءَ َشْيًئا، َفُهَو ِبَخْيِر 

 كـذب بـال والحقيقـة الصـدق وتحرى وبحق صحيحا للسلعة وكيله أو التاجر مدح كان ٕاذاو 
 حاجـة تلبـي الدعايـة هـذه كانـت إذا السـيما فيـه، حـرج وال ومبـاح جـائز أمـر فإنـه تزويـر، وال

ضـوابط شـرعية  الفقـه اإلسـالمي ع، وقـد وضـ السـلعة فـي يجهلـه بمـا المشـتري وتعـرف المستهلك،
  : )7(لصحة اإلعالن 

 وٕاعالمهم الناس تعريف همقصود يكون بأن وذلك ، دعايته في القصد حسن التاجر يكون أن -1
  . السلعة في ويجهله المشتري على يخفى قد ما وٕاظهار ، سلعته بمزايا

 السـلع شـراء إلـى نيالمسـتهلك جـذب إلـى الهـادف المجـرد الثنـاء اإلعـالن من لهدفا يكون أال -2
 . التجارة إباحة في الشريعة مقاصد مراعاة دون،  والمنتجات

                                                 

)1 ( F�'�8B2 ا���8  أن ' "و)ا����و" إ�4- ا��4 �أو '��ل ا����3ي أ'��  �� ا����3ي و�2 ا�2�4 ��� أراد ا�2)�4 &�
�� أ�F�4 ��38ة دراھ�a/ FB-4��ي، " v�ب .ْ   ). 466/ 1ج(ا���D /� ا����وى  ،،�� �6 ا�)��6 �6 ")��،& ا��ُّ

�ھ�و)2(�& FBر�: ~�" .أي v�ب و�8~ ا�)?�ة "6 '�ي /�� وwK ا�2�4 وھ-ا ���ر: أن '��ل ا����3ي " `�

،�Iا�6 ا����(" 6� �� �6 أ���("،�  ).3/167ج( ��ا'  ا��*�,� و�,�'  ا����?
)3(

 ]  K�" 6ا��*�رات: ا� ،  K�" 66 ا���/ ، F��4��/ ً�4�& 2/755"6 ��ع  : ]'��'[ y�(: ] 2246ر�� ا�)�.  
)4(

  ) .116ص (*��ع �Iح ا��,-ب ا�� ا���وي ، 
)5(

وا��?�'  أن ��B< أL%ف ا����  أو ا��3ة ��B �vك "6 ا�)%ب ا���م وا���"�6 " و&�/,� ا��8/�3 ر��F هللا  
 6���vا�)�4  ��4  أو ا +�B �� /� �v +�-� �,��v إذا ��8� �,4'G�/ ا��n` �,'��3" 2 �,� �64 /��اه��*' ���  v%nوا�

�� h�� +م &6&�ف أن ذ��' U` F��?��� �,�4 Fأو�  "، ��Gا����G8/180ج( "]�?� ا�� .(  
)6(

�'[ :)�y ] 2517ر�� ا�)�'[ :  4/985ا���طa ، ا��4�ع ، : "��+ [ �.  
)7(

  F�" F�ا�� D��"و  n'�  )5/37ع(&��ري، إ&%م ا���� 2)�4���U) ا�(
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 السـلع عـن ومواصـفات بيانـات مـن أعلنـه فيمـا صـادقا واإلعـالن الدعايـة صـاحب يكـون أن -3
  .والمنتجات

المســتهلك فــي حمايــة مصــلحته فــي الحصــول علــى وقــد أكــد المشــرع الفلســطيني علــى حــق 
المعلومات الكافية عن السلعة أو الخدمة المقدمة لُه ، حيث أوجب التزام قانوني علـى المـزود أن 

بحيــث ال ينطــوي  )1( توافــق مــا يعلــن عنــه وواقــع مواصــفات المنتجــات المعلــن عنهــا ةيقــوم بمراعــا
، وقـد  على ما يخدع المستهلك ويضلل إرادته رويجي الذي يستخدمه للتسويق لمنتجهاإلعالن الت

أصاب المشرع في إطالقه للمسؤولية عن االلتزام باإلعالن الصحيح على كل من يقـوم بـالترويج 
  . واإلعالن سواء كان ذلك الشخص هو الُمعلن ذاته أو شركة أو مؤسسة إعالمية 

يقـــوم بـــإعالن منتجاتـــه كـــل مـــزود  "بأنـــه  )2(وقـــد أورد المشـــرع الفلســـطيني تعريفـــه للمعلـــن 
ونـرى أن هـذا التعريـف قاصـر حيـث أنـه لـم يشـمل الشــركات "  بمختلـف وسـائل الدعايـة واإلعـالن

اإلعالنية المتخصصة والتـي تقـوم بتسـويق المنـتج وعمـل الدعايـة لـه فـي األسـواق وعبـر الوسـائل 
نتجــات أو كــل مــن يقــوم بــإعالن الم: المختلفــة ، حيــث كــان األصــل بــه أن يعــرف المعلــن بأنــه 

  .ترويجها لحسابه أو لحساب غيره 

وفي سبيل تنظيم مصلحة المستهلك في العلـم والتبصـر بالسـلع والخـدمات المتداولـة أوجـب 
باللغة العربية محتويًة علـى المعلومـات التـي ) 3(المشرع على المزود أن يقوم بإدراج بطاقة البيان 

، وال بـد  )4(بعـًا لكـل سـلعة وفـق خصائصـها تعتمدها مؤسسة المواصـفات والمقـاييس الفلسـطينية ت
للمزود أن ينبه المستهلك لوجود أخطار لدى استعماله السلعة أو الخدمـة المقـدم علـى شـرائها مـع 
توضـــيحه للطريقـــة المثلـــى الســـتخدامها ، وماهيـــة األخطـــار التـــي قـــد تصـــيبه مـــن ورائهـــا وكيفيـــة 

  . )5(تالفيها وآلية معالجة أي خطر ينجم عن هذا االستخدام 

                                                  
)1(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 15(ا���دة   .  
)2(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� )  1(ا���دة   .  
)3(

 "�N���ً  `�ن ��اء و�81 أو B?�'�ي �Iء أي أو ا��*�ر'  وا�8%"�ت ا�]��  وا��"�ز ا���4��ت `U"وھ�  

 أو �48�ات "]??�ً  و'N�ن ���8��B  'Z  8ً  أو "����Oً  أو "�?��ً  أو "�)��ً  أو "���8ً  أو "����Iً  أو "�4�&�ً  أو

 ��W�8ض ا��� ا���2 أB  +�,����� " ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 1(ا���دة��) 13(ا�%()  ا�����-'  ���

  ���2009 .  
)4(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� )  12(ا���دة   .  
)5(

  . ���2005  ) 21(���,�+ ا�������� ر�� ا�%()  ا�����-'  �����ن ���'  ا�) 11(ا���دة  
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أن يـتم إعــالن سـعر الســلعة أو الخدمــة المعروضـة للبيــع علــى  إلــى ذلــك إضـافةً كمـا يجــب 
، لعة أو الخدمة قبـل قيامـه بشـرائهاوحدة البيع ذاتها، حتى يتسنى للمستهلك التبصر في سعر الس

  .)1(فإن تعذر إعالنها على الوحدة بشكل مباشر يوضع السعر بشكل بارز في مكان عرضها 

ض خاص بهدف الترويج لسلعة أو خدمـة مـا وفي حال كان هذا اإلعالن يحتوي على عر 
فــال بــد أن يوضــح ويحــدد المــدة التــي ســوف يــتم خاللهــا العــرض وفــي حــال رغــب المــزود بتجديــد 

  .)2(العرض يعتبر هذا العرض ساريًا لمدة شهر من تاريخ أول إعالن 

   

                                                  
)1(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 17(ا���دة   .  
)2(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 16(ا���دة   .  
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 ملخص الفصل األول 

يعتبــر المســتهلك كــل شــخص طبيعــي أو معنــوي يتــزود بمقابــل أو بــدون مقابــل بالســلع أو 
الخــدمات وذلــك مــن أجــل إشــباع حاجاتــه الشخصــية أو العائليــة أو غيــر المهنيــة بــأي طريقــة مــن 

ولقـــد أوجـــد المشـــرع الفلســـطيني والشـــريعة اإلســـالمية للمســـتهلك الحمايـــة ممـــا قـــد طـــرق التعاقـــد ، 
قــد تضــر بصــحته وســالمته وذلــك مــن خــالل إقــرار قواعــد قانونيــة خاصــة  يصــيبه مــن اعتــداءات

  .تتميز عن باقي القواعد القانونية في آلية الحماية وكيفيتها 

وتعتبـر الجـرائم التــي تقـع علــى المسـتهلك مــن قبيـل جــرائم الخطـر والتــي ال يتطلـب المشــرع 
توجــه اإلرادة لتحقيــق النتيجــة فيهــا وجــود نتيجــة إجراميــة ، فمجــرد ارتكــاب الســلوك اإلجرامــي مــع 

  .المجرمة يكون كاٍف لوجود المسؤولية الجزائية على مرتكب السلوك وٕان لم تتحقق تلك النتيجة 

وقــد راعــت الشــريعة اإلســالمية والتشــريعات المقارنــة حمايــة وحفــظ حقــوق المســتهلك وذلــك 
في مجمل الحقوق التـي من خالل إقرارها والنص عليها وعلى حمايتها من أي اعتداء ، وبالنظر 

نصــت عليهــا القــوانين المقارنـــة نجــد أن الشــريعة اإلســـالمية كانــت حاضــرة وبقـــوة فــي إقــرار هـــذه 
  .الحقوق والمحافظة عليها من أي اعتداء ممكن 

نحــــو تجــــريم  الفلســــطيني والشــــريعة اإلســــالمية والمالحــــظ بوضــــوح أن توجــــه إرادة المشــــرع
توجــــه مبــــرر للحفــــاظ علــــى مصــــالح بالمســــتهلك هــــو الســــلوكيات التــــي قــــد تــــؤدي إلــــى اإلضــــرار 

المســــتهلك مــــن الغــــش والخــــداع ، ومصــــالحه المتنوعــــة كحصــــوله علــــى الســــلع والخــــدمات التــــي 
  .يحتاجها وذلك دون احتكار من قبل التجار سواًء في نوعية السلع أو حتى في سعرها 

والعقليـة وهـذا وكذلك حماية مصلحة المستهلك في المحافظة على صحته وسالمته البدنية 
الغاية هي من أعظم غايات التشريع اإلسالمي ، فاإلنسان هو المسـتخلف فـي األرض وال بـد أن 
ـــة  تكـــون الشـــرائع متجهـــة نحـــو حمايتـــه والمحافظـــة عليـــه ، كمـــا ال بـــد مـــن المحافظـــة علـــى أحقي

ليـــات المســتهلك فــي التبصــر والمعرفــة بالســلع والخــدمات المقدمــة لــه ومعرفتــه بكافــة مكوناتهــا وآ
  .استخدامها على الوجه الصحيح 

وقــد وفــق المشــرع الفلســطيني إلقــرار جملــة مــن الحقــوق المهمــة للمســتهلك ، والعمــل علــى 
حمايــة هــذه الحقــوق مــن االنتهــاك مــن قبــل المــزود المتعاقــدين مــع المســتهلك ، وذلــك مــن خــالل 

  .ية المستهلك الفلسطيني بسط الحماية الجزائية لهذه الحقوق عمال بالغاية الحمائية لقانون حما
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  :الفصل الثاني 
الجرائم الواقعة على حقوق المستهلك في 

  .الشريعة والقانون
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:الفصل الثاني   
في الشريعة والقانون وجزاءاتها الجرائم الواقعة على حقوق المستهلك   

  :تمهيد وتقسيم 

الحلقة األضـعف فـي العمليـة التجاريـة مهمـا كـان حجمهـا وقيمتهـا ، بـل  يبقىإن المستهلك 
وهـذه أدنـى صــور إن المسـتهلك قـد يشـتري السـلعة أو الخدمــة ويـدفع ثمنهـا أضـعافًا وهــو ال يـدري 

 تعــديومــن الواضــح مــن خــالل الواقــع الــذي نحيــاه كــل يــوم مــدى ال، االنتهــاك الــذي يتعــرض لــه 
حقوقــه وعــدم االلتــزام تجاهــه بحقوقــه التــي كفلتهــا لــه الشــريعة والتطــاول علــى مصــالح المســتهلك و 

  .اإلسالمية والقانون الفلسطيني 

ويبين شروطها وآلياتها  التعاقدية وعلى الرغم من وجود قانون مدني يحكم العملية التجارية
االئتمـان ، ورغـم أن العمليـة التجاريـة تحتـاج إلـى السـرعة وقـوة كما أشرنا في مقدمـة هـذه الدراسـة 

وجــد  لمســتهلكينللحمايــة المتــوفرة ل الحالــة الواقعيــة إلــى نظرتعاقــد والعمــل ، إال أنــه وبــالوحريــة ال
كما سبق للمستهلك  الكافيةالمشرع الفلسطيني عدم كفاية نصوص القانون المدني لتوفير الحماية 

ه المسـتهلك ليـوفر لـعـداد قـانون يـنظم حمايـة علـى إ ولهذا نجد أن المشـرع الفلسـطيني قـام، بيانه 
  .الحماية المدنية والجزائية على حدا سواء

وال بد من اإلشارة في هذا المقام إلـى أن وزارة االقتصـاد الـوطني تقـوم علـى مراقبـة العمليـة 
التجاريــة ، كمــا توجــد بهــا العديــد مــن الوحــدات ومــن أهمهــا دائــرة حمايــة المســتهلك الفلســطيني ، 

المتابعــة والــتفحص لمــدى التــزام المــزودين والمنتجــين بالمحافظــة والتــي تقــوم علــى إجــراء عمليــات 
  . )1( على حقوق المستهلك المحمية بنصوص التشريع الفلسطيني

كما تشرف الوزارة بالتعاون مع البلديات على إتالف المـواد المضـبوطة ، وفـي حـال ضـبط 
مــة إلســتكمال إجــراءات مخالفــات يشــكل وجودهــا جريمــة يــتم إحالــة هــذه الملفــات إلــى النيابــة العا

  . )2(التحقيق والمحاكمة 

ونجد أن الشريعة اإلسالمية كانت سابقًة إلى السـعي الحثيـث إلـى حمايـة حقـوق المسـتهلك 
من االنتهاك والضـياع ، وذلـك مـن خـالل تعيـين المحتسـب الـذي يتـولى واليـة األسـواق ومتابعتهـا 

  . )1(والنظر في التزام المزودين والمنتجين باألوامر الشرعية التي أقرت حمايًة للمستهلك 
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تبيـــان ماهيـــة الجـــرائم الواقعـــة علـــى المســـتهلك وأركانهـــا وطبيعتهـــا فقـــد قســـمنا هـــذا وألهميـــة 
  -:الفصل إلى مبحثين وهما 

  . في التشريع الفلسطينيلماسة بالمستهلك الجرائم ا :المبحث األول 

  .الغش  جرائم: المطلب األول 

  .جرائم الخداع : المطلب الثاني 

  جرائم اإلعالن المضلل: المطلب الثالث 

  حق المستهلك في المعلومة ب جرائم اإلخالل:  المطلب الرابع 

  . السلع غير الشرعيةاالتجار بو االحتكار  جرائم: المطلب الخامس 

  . المستهلك على الواقعة لجرائمل الجزاءات المقررة: المبحث الثاني 

  .في قوانين حماية المستهلك  أنواع الجزاءات: المطلب األول 

  .عقوبات الجرائم الواردة في قوانين حماية المستهلك : المطلب الثاني 
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  :ألول المبحث ا
  الجرائم الماسة بالمستهلك في التشريع الفلسطيني

يلتزم المشرع الجزائي بكفالة حماية حقوق ومصالح المستهلك التي عجزت التشريعات 
االقتصادية على األخرى عن حمايتها أو في حالة عدم كفايتها لذلك ، ورغم احتواء العملية 

صعب عملية ضبطها وتحديد جزئياتها مما جعل من الجزئيات كثيرة وتفاصيل دقيقة وهو ما ي
ينتج عنه صعوبة الوقوف على مثالبها وعالجها ، إال أنه وبالرغم من ذلك كان ال بد للمشرع 

ت الجزائي من دخول المعترك االقتصادي إليجاد حلول رادعة وٕايقاف جميع أنواع النشاطا
المتنافية مع المبادئ االقتصادية السليمة ، وذلك بعد تدخل المشرع المدني ووضعه بعض 

  .القواعد الناظمة للتعامالت االقتصادية

وذلك من خالل وضع قواعد تشريعية ذات صفة جزائية تحد وتوقف سيطرة المنتجين 
ل من خالل والمزودين على األسواق في ظل ضعف الطرف اآلخر وهو المستهلك ، وسنحاو 

  .هذا المبحث توضيح القواعد العامة للجرائم التي تناولها المشرع الفلسطيني 

  :المطلب األول 
  جرائم الغش التجاري 

وال يكاد يخلو أي  ُيعتبر الغش من ضمن أقدم الجرائم وأكثرها انتشارًا على مر التاريخ ،
أصابت هذه الظاهرة المستهلك ، وقد )1(تشريع من التشريعات الدولية من تجريم ظاهرة الغش 

وملبسه وأغلب أشكال حياته الضرورية منها والكمالية ، ومع تقدم أساليب  ومشربه في مأكله
اإلنتاج والتصنيع تطورت أساليب ووسائل الغش والتحايل على المستهلكين من فئة قليلة ولكن 

لتأثير عليه مع التعدي تأثيرها كبير ، وذلك من خالل استغالل حاجيات المستهلك ورغباته وا
  .المحمية شرعًا وقانونًا  هعلى حقوقه ومصالح

وكما أشرنا مسبقًا فلـم يتعـرض المشـرع الفلسـطيني فـي قـانوني العقوبـات وحمايـة المسـتهلك 
لتعريف جريمـة الغـش التجـاري، وقـد اجتهـد الفقـه القـانوني فـي تحديـد مفهـوم الغـش التجـاري ومـن 

 دخل فائدة المواد التي أو خواص أو طبيعة من يغير أن شأنه نم فعل كلهو  "هذه التعريفات 
، وتكـاد أغلـب التعريفـات الفقهيـة ال تخـرج عـن أن الغـش تغييـر حقيقـة "  )2( الفاعـل عمـل عليهـا
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البضاعة والعبـث فيهـا بحيـث تكـون غيـر مطابقـة للمواصـفات القياسـية المعتمـدة أو إلخفـاء عيـب 
  .ما في السلعة أو الخدمة 

يقـع بإضـافة مـادة غريبـة و "إلـى  جريمـة الغـشفي تعريـف محكمة النقض المصرية  وتذهب
إلـــى الســـلعة أو بـــانتزاع شـــيء مـــن عناصـــرها النافعـــة كمـــا يتحقـــق أيضـــًا بإخفـــاء البضـــاعة تحـــت 
مظهــر خــادع مــن شــأنه غــش المشــتري ويتحقــق كــذلك بــالخلط أو اإلضــافة بمــادة مغــايرة لطبيعــة 

كــن مــن صــنف أقـل جــودة بقصــد اإليهـام بــأن الخلــيط ال شــائبة البضـاعة أو مــن نفــس طبيعتهـا ول
  . )1( "قيقةفي صورة أجود مما هي عليه في الحفيه أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة وٕاظهارها 

ويرى الباحث أن تعريف محكمة النقض المصرية لجريمة الغش قد وفـق فـي تحديـد سـلوك 
  .الغش محل التجريم 

الشريعة اإلسـالمية جـاءت بقواعـد وضـمانات تحمـي المسـتهلك وال بد أن نشير هنا إلى أن 
ه يـرو من مظاهر الغش في كل المعامالت ، ومن ذلك حديث النبي صلى اهللا عليـه وسـلم الـذي ي

، فهـو زجـُر عـن الغـش ومـا يقـرب إليـه  )2(" َمـْن َغـش َفلَـْيَس ِمنـي "أبو هريرة رضي اهللا عنـه قـال 
  .المجال تكُثر من قول أو عمل واألدلة في هذا 

 في والمعنوي، نتناولها المادي والركنين الخاص الركن ال بد من قيام الغش جريمة توفرول
 إلـى نتعـرض الثـاني الفـرع، وأمـا  لمفتـرضفي الفرع األول سـنتعرض للـركن ا  :وهي ثالث فروع
 ثالـثال الفـرع وأمـا.  أو البيـع للبيـع الوضـع أو والعـرض الغـش فعـل يمثـل مـا وهـو المـادي الـركن

   .الجنائي القصد أي المعنوي الركن فيتناول
��ر�	� ا
=ش ا
���ري  ا
	��رضا
ر%ن : ا
�رع ا*ول   

ال بــــد أن ينصــــب فعــــل الغــــش الــــذي يشــــكل الــــركن المــــادي للجريمــــة علــــى محــــل محمــــي 
بنصوص القانون الجنائي حتى يتوافر لدينا مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة ، وعمومـًا فـإن الحمايـة 
الجزائيـة للمســتهلك مــن الغــش تهـدف إلــى حمايتــه ضــد األضــرار التـي تهــدده فــي صــحته ، ولــذلك 

الغــش علـــى المــواد الصـــالحة لتغذيــة اإلنســـان والحيــوان مـــن مأكـــل أو  يشــتمل محـــل الحمايــة مـــن
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مشــرب أو غيرهــا ، والمــواد الطبيــة التــي تســتخدم فــي عالجهــم ، وكــذلك الحاصــالت الزراعيــة و 
  . )1(المنتجات الطبيعية والصناعية 

  المواد الغذائية والمشروبات : أوال 

أو مشـرب، وفـي ضـوء هـذا االحتيـاج إن اإلنسان كـائن حـي ال يسـتطيع الحيـاة دون مأكـل 
 البالغ للغذاء والشراب كان ال بد للمشرع الجنائي أن يتدخل لحماية المستهلك في غذائه وشرابه ،

كـــل مـــادة يســـتخدمها اإلنســـان أكـــًال أو شـــربًا أو " وقـــد عـــرف المشـــرع الفلســـطيني األغذيـــة بأنهـــا 
  .) 2(ها تركيب يدخل في تحضير تلك المواد أو  أنمضغًا، أو ما يمكن 

 تمــد حيـث والنمـو الحيـاة علـى لإلبقـاء الفـم طريـق عـن تؤخـذ مـواد هـو" وُيعـرف الغـذاء أنـه 
 المــواد" ، كمــا ويقصــد بالغــداء بأنــه "  )3( منهــا التــالف وتعــوض األنســجة وتبنــي بالطاقــة الجســم

 مجهـزة كانـتأو  الطبيعيـة بحالتهـا المواد هذه كانت سواء الحيوان أو لإلنسان كغذاء المستخدمة
والغذاء قد يكـون صـلبًا أو سـائًال ، "  )4( الحافظة كالمواد غذائية غير أخرى مواد إليها مضافا أو

والجزائـري قـد فـرق بـين األغذيـة والمشـروبات  )5(أو غازيًا ونشـير هنـا إلـى أن المشـرع الفلسـطيني 
الـــذي اعتبـــره المشـــروبات مـــن ضـــمن األغذيـــة وهـــي تفرقـــة  وهـــذا علـــى خـــالف المشـــرع المصـــري

  . )6(شكلية

ويجــب أن تكــون المــواد الغذائيــة مخصصــة لغــذاء اإلنســان أو الحيــوان حتــى تــدخل ضــمن 
نطاق الحماية ، أما إذا كانت هذه األغذية غير معدة لالستهالك المباشر فال عقاب علـى غشـها 

ال يدخل في معنى المواد الغذائية أما بعـد الـذبح فإنـه  ، ومثال ذلك الحيوان قبل ذبحه لألكل فإنه
يعــد مــواد غذائيــة قابلــة لالســتهالك وقــد تتعــرض للغــش ، وتشــمل الحمايــة كــذلك الغــذاء المســتخدم 

  . )7(إلطعام الحيوانات المنزلية والمستأنسة والموجودة في حديقة الحيوان 

الحماية على المواد المخصصـة  هذا التوجه في قصر ةمخالفويرى الباحث في هذا المقام 
تها ، على الرغم من أن الغش يطال جميع المواد المتعلقـة بالغـذاء ذاتـه اللتغذية بذاتها دون إضاف

إلـى تعريـف الغـذاء  اأو حتى اإلضافات عليـه ، ونؤيـد مـا ذهـب إليـه المشـرع الفلسـطيني بإضـافته
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، وعلــى ذلــك يكــون الغــش الواقــع  مــا يمكــن أن يــدخل فــي تحضــير المــواد الغذائيــة أو فــي تركيبهــا
  .على المواد الغير مخصصة للغذاء بذاتها غشًا واقعًا على الغذاء بمعناه الشامل 

فمــن غــش المــواد المضــافة إلــى الطعــام مــن بهــار وغيــره يكــون كمــن غــش الغــذاء ذاتــه ، 
لـى ولذلك نجد أن الشريعة اإلسالمية كانت حريصة على تحـريم الغـش بجميـع صـوره وأشـكاله وع

كــل مــا قــد يقــع عليــه ، فحرمــت بيــع الحيــوان مــع غــش ضــرعه بعــدم حلبهــا لعــدة أيــام حتــى تظهــر 
ــِن  "فقــد قــال النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم  ، وكأنهــا كثيــرة اللــبن ــِع، َم ــَنَم ِلْلَبْي ــَل َواْلَغ ِب وا اْإلِ َال َتَصــر

النَظــَرْيِن، ِإْن َشـاَء َأْمَســَكَها، َوإِْن َشــاَء َردَهـا، َوَصــاًعا ِمــْن اْشـَتَرى ِمــْنُكْم ِمـْن َذِلــَك َشــْيًئا، َفهُـَو ِبَخْيــِر 
  . )1( " َتْمٍر َال َسُمَراءَ 

  المواد الطبية : ثانيًا 

، يه في صحتهإن الهدف األول الذي تسعى إليه تشريعات حماية المستهلك هو الحفاظ عل
الطبية وما قد يكـون لهـا مـن تـأثير علـى جسـد ونظرًا لمدى الخطورة المترتبة على استخدام المواد 

، خصوصا إذا دخل على هذا الجانب الطمع وحـب الوصـول  اإلنسان وعقله وصحته بشكل عام
،  إلى الربح وطغى على النزعة اإلنسانية وعلى الهدف األسمى وهو الحفاظ على صحة اإلنسان

العقــار أو الــدواء أو بعــد فتــرة التــأثيرات قــد تظهــر بعــد فتــرة وجيــزة مــن تنــاول  خصوصــا وأن هــذه
ولعل هذه هـي أبـرز األسـباب التـي دعـت المشـرع الجنـائي إلحاطـة المـواد ،  طويلة من استهالكه

  . الطبية بحماية خاصة

للداللة على الدواء ثم عدل  )2(ونشير هنا إلى أن المشرع الفلسطيني استخدم لفظ العقاقير 
   . عنه في التشريعات الالحقة

أية مادة أو مجموعة مواد تستعمل في تشخيص أو "ع الفلسطيني الدواء بأنه ويعرف المشر 
و توصــف بــأن لهــا هــذه أشــفاء أو معالجــة أو تلطيــف أو منــع أي مــرض فــي اإلنســان والحيــوان 

، أو المواد التي تـؤثر علـى بنيـة الوظيفيـة للجسـد وكـذلك مستحضـرات التجميـل المسـتعملة  المزايا
  . )3(في األغراض الطبية 

 و ، تركيبها في تدخل مادة كل الغش على يقع والغش ال يكون في المواد الطبية فقط بل
 وزيـت البركـة كحبـة والعـالج الـدواء فـي انتشـر اسـتعمالها التـي الطبيـة النباتـات كـذلك يشـمل
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واء أو عقار أو نبات طبي د "ويأخذ التشريع المصري بمعنى موسع للعقاقير الطبية ،  )1(الخروع
صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية اإلنسـان أو الحيـوان مـن  أو مادة

، وعلــى ذلــك تشــمل المــواد التــي "  )2( األمــراض أو عالجــه منهــا أو توصــف بــأن لهــا هــذه المزايــا
  . )3(تستخدم في الصيدليات أو في محالت العطارة والنباتات واألعشاب الطبية 

   راعية الحاصالت الز : ثالثًا 

 المــواد مــن عتبــري مــا هــايف دخليــو وهــي كــل مــا تنتجــه األرض نتيجــة لعمــل المــزارع فيهــا ، 
 فــي ســتعملي ويشــمل مــا ، األكــل فــي المســتعملة وتيــوالز  والحبــوب والفواكــه راكالخضــ ة،يــالغذائ

  .ريوالحر  والصوف كالقطن جيالنس أو والورق، والصمغ كالخشب الصناعة

 التيالتحـو  كانـت فـإذا األصـلي، شكل المحصـول ريتغ التيتعد المواد هذه على تطرأ وقد
 االسـم ليتعـد رغـم رييـتغ أي دون ، يزراعـ كمحصـول بصـفته اإلنتاج حتفظي المزارع   عمل من
  . )4( ويصبح منتج صفة المحصول الزراعي فقديف إلنتاجا على تعديالتبال الصانع قام إذا أما

   المنتجات الطبيعية والصناعية :  رابعاً 

 األرض في موجودةمنتجات  من لعباده تعالى اهللا منحه ما كل هيالمنتجات الطبيعية إن 
 كاألشجار والنباتات األرض سطح على الموجودات تشمل فهي ، )5( ةً أو يابس سواء كانت سائلةً 

 أو وبتـرول، وفضـة ذهـب مـن كالمعـادن الطبيعيـة ، والثـروات المـوارد مثـل األرض بـاطن في أو
 البحار تطرحه ما أو وغيرها، والرخام نيتالجراك نفيسة غير أحجار من تحتويه بما المحاجر في

  . )6(ومحار  ولؤلؤ إسفنج من واألنهار والمحيطات

فهي المنتجـات التـي تنـتج عـن عمليـات معينـة سـواء باسـتحداث : أما المنتجات الصناعية 
المـــادة أو التـــي بإدخـــال تعـــديالت علـــى الشـــيء فيأخـــذ شـــكًال جديـــدًا وتشـــتمل علـــى الصــــناعات 
التحويليــة كتحويــل الحديــد والصــلب إلــى آالت أو ماكينــات أو صــناعات التعبئــة كمصــانع تعبئــة 

  . )7(ية واألدوية والمشروبات الغازية المستحضرات التجميل
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لقــد جــرم المشــرع الفلســطيني جريمــة الغــش التجــاري مــن خــالل نصــوص قــانون العقوبــات 
 مـادة بـاع مـن كـلفقد نص المشرع الفلسطيني في المحافظات الجنوبية على اعتبـار  الفلسطيني

 أن بعـد شـراب أو طعـام أنهـا علـى يبيعهـا أن بقصـد أحرزهـا أو ، شـراب أو طعـام أنهـا علـى
 ما وجود مع أو علمه مع الشرب أو لألكل معها تصلح ال حالة في أو بالصحة ضارة أصبحت

 جنحة ارتكب أنه يعتبر ، الشرب أو لألكل صالحة غير أو بالصحة مضرة بأنها لالعتقاد يدعوه

علـى الحبس  عقوبة، وكذا الحال في قانون العقوبات في المحافظات الشمالية فقد نص على  )1(
،  )2( "كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها" 

من صنع أو باع أو عرض للبيع " كل على عقوبة الحبس ل قانون حماية المستهلككما نص في 
كمـا نـص فـي ،  )3(  "مواد أو سلع أو معدات مما تستعمل فـي الغـش مـع علمـه بـذلك أو زرع أية

  .)4( "التي حل تغيير على طبيعتهاحظر تداول األغذية المغشوشة "قانون الصحة العامة على 

إن جريمـــة الغـــش التجـــاري هـــي مـــن الجـــرائم الشـــكلية والتـــي تـــتم بمجـــرد ارتكـــاب الســـلوك ، 
 السـالمة مصـلحة بـالخطر يهدد ألنه ذاته حد في مجرم فالغشدونما الحاجة إلى وجود نتيجة ، 

ويهدد الحق فـي الحيـاة ذاتهـا ، فبمـا أنهـا تعتبـر مـن جـرائم الخطـر فيكفـي أن تتـوافر نيـة  الجسدية
إعـــداد الســـلعة المغشوشـــة ولـــيس مـــن الضـــروري أن يـــتم البيـــع فعـــال ، فمجـــرد عـــرض  البيـــع عنـــد

  . )5(السلعة أو االحتفاظ بها في أماكن العرض أو تجهيزها للعرض يعتبر جريمة قائمة بذاتها 

  :جريمة الغش التجاري بإحدى الصور التالية السلوك اإلجرامي في ويتحقق 

  فعل الغش في حد ذاته: أوال 

 أو الشـيء طبيعـة مـن يغيـر أن شـأنه مـن فعـل كـل فـي يتمثـل الـذي الغـش فعـل يعتبـر
مـن قبـل اإلنسـان أو بقيامـه بالتالعـب بتـاريخ  اإلنقـاص أو باإلضـافة سـواء فائدتـه، أو صـهصائخ

 أو بـتعفن جتالمنـ فسـاد لسـبب خـارج عـن إرادة اإلنسـان أو اإلنتـاج واالنتهـاء الخـاص بالسـلعة ،
 فـين فعـل الغـش ويكـو  ، صـالحيته تـاريخ انتهـاء بعـد اسـتعماله أي  الـزمن بمـرور أو اختمـار

                                                  
)1(

  . ���1936   74ا�8����ت ر�� ����ن ) 196/2(ا���دة  
)2(

���1960  ) 16(����ن ا�8����ت ر�� ) 433(ا���دة    .  
)3(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 29(ا���دة   . 
)4(

��ن ا�?)  ا��8"  ) 19/1(،)18/2(ا���دة  ��  
)5(

  ) .95ص (�)�ي ، ا�)��'  ا�*��(�  �����,�+   



71 
 

في المنتجات الزراعيـة أو الطبيعيـة أو الصـناعية  أو الطبية، المواد أو الحيوان أو اإلنسان أغذية
  . )1( الحيواني أو البشري لالستعمال ةموجه ونتك أن شرطب ،

بإضافة مادة غريبة إلى  - الغش– قعوي" قضت محكمة النقض المصرية  وتطبيقًا لذلك
بإخفاء البضاعة تحت مظهر  ، كما يتحقق أيضاً  ناصرها النافعةأو بانتزاع شيء من ع السلعة

خادع من شأنه غش المشتري، ويتحقق كذلك بالخلط أو اإلضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة 
ائبة فيه، أو أو من نفس طبيعتها ولكن من صنف أقل جودة بقصد اإليهام بأن الخليط ال ش

  .  )2( بقصد إخفاء رداءة البضاعة وٕاظهارها في صورة أجود مما هي عليه في الحقيقة

طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو وقد جرم المشرع الفلسطيني الغش في 
  . )3(ة الكمية التي تحتويها من العناصر المفيد

أن تؤدي هذه اإلضافة إلى ضرر صحي على المستهلك ،  باإلضافةوال يشترط في الغش 
فبمجرد القيام بغش السلعة تقوم جريمة الغش ويتوافر ركنها ، وفي حال أحدث الغش ضررًا 

، فالمشرع ال يهدف إلى حماية  )4(صحيًا على المستهلك فإن هذا يعتبر ظرفًا مشددًا للعقوبة 
 حماية وبالتالي رائحتهاو  األطعمة مذاق حماية إلى يهدف أيضا ولكنهالمستهلك في صحته فقط 

  . )5(سمعة الصناعات المتصلة بها ومزاج مستهلكيها 

وال يشترط في القانون أن تتغير طبيعة البضاعة بعد الحذف أو اإلضافة، بل يكفي أن 
  .)6( ويستفاد التزييف من كل خلط ينطوي على الغش بقصد اإلضرار بالمشتري ، يفتتكون قد زُ 

ويشار هنا إلى أن الخلط أو اإلضافة ال يكون دومًا بقصد الغش ، فليس كل إضافة تعتبر 
غشًا ، بحيث قد يكون الهدف من اإلضافة هو الحفاظ على السلعة من الفساد أو لتحسين نوعها 
، وبذلك تكون هذه اإلضافة خارج إطار التجريم بشرط تنبيه المستهلك لهذا التعديل واإلضافة 

  . )1(قة البيان أو خالل التعاقد عبر بطا
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وقد كانت الشريعة اإلسالمية سابقًة إلى تحريم الغش عن طريق الخلط أو اإلضافة فقد 
فأدخل ، على ُصْبَرة طعاموسلم النبي صلى اهللا عليه  مرّ [: روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال 

َقاَل َأَصاَبْتُه السَماُء َيا َرُسوَل » الطَعاِم؟َما َهَذا َيا َصاِحَب  : فقال، يده فيها فنالت أصابعه بلالً 
  . )1(] َأَفَال َجَعْلَتُه َفْوَق الطَعاِم َكْي َيَراُه الناُس، َمْن َغش َفَلْيَس ِمني«: اِهللا، َقالَ 

ويتحقق الغش باالنتزاع أو باإلنقاص من خالل نزع كل أو جزء من العناصر الحقيقة 
بيعية مع احتفاظها بنفس التسمية ، وبيعه بنفس الثمن على أنه المنتج الحقيقي المكونة للمادة الط

  . )2(أو إظهاره في صورة أجود مما هو عليه في الحقيقة 

وفي حال تغير المادة أو السلعة دون تدخل من اإلنسان ذاته وٕانما نتيجة التفاعل الطبيعي 
بسبب مرور الزمان ، فال تتصور جريمة الغش إال في حالة تعمد المزود بيعها للمستهلك، ولكن 
 إذا قام المستهلك باقتناء السلعة نتيجة غلط ذاتي منه وبغير خداع من المزود فال تقوم الجريمة

  . )3(في هذه الحالة 

  العرض أو الطرح للبيع : ثانيًا 

تمر السلعة محل االستهالك بعدة مراحل إنتاجية حتى تصل إلى المستهلك على الصورة 
التي يرغب ، وتشمل هذه المراحل العمليات التي ترمي إلى إحداث تغيير في جوهر المواد أو 

اإلنسان ، وقد يتم استيراد هذه السلع من في شكلها وذلك حتى تصبح مالئمة إلشباع حاجات 
  .خارج دولة فلسطين حتى يتم طرحها في األسواق واالتجار بها 

وهذه المرحلة سابقة على مرحلة العرض للبيع ، وبمجرد تمام العمليات التحويلية على 
فها ، السلعة وتجهيزها للبيع ، أو دخولها لألراضي الفلسطينية عبر الحدود السياسية على اختال

وذلك على سبيل الوقاية ومنع تسرب المواد المغشوشة ، فإن المزود يقوم بعرضها للبيع أو 
 العرضويقصد ب. يخصصها لالستهالك الشخصي أو من أجل إجراء تجارب علمية معينة 

،  )4( لغيره أو لنفسه شاء الشراء إذا ويشتريها ليفحصها معين مشتر إلى السلعة تقديم هو :للبيع
وال يمكن أن يقال أن وضع المواد في مكان تجاري أو في مكان عام غرضه إطالع الناس 

  . )1(عليها وإلبداء إعجابهم بها فعرض البضاعة يفترض أن هدفه هو البيع 
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تحت نظر المشتريين في المكان المخصص لعرض  السلعة وضع: ويقصد بالطرح للبيع 
 المحل واجهة في كوضع المنتج )1( لغيره أو لنفسه راءالش شاء إذا ويشتريها ليفحصهاالبضاعة 

 مزاد في توضع أن أو ، جاألدرا األرفف أو في أو التجاري ، للمحل الزجاجية في العارضة أو
  . )2( خاص أو عام مكان في علني

والفارق بين العرض والطرح هو فارق اصطالحي ال أكثر وال يرتب عليه القانون أثر في 
  . )3( والعقابالتجريم 

عتباره اللعيان يصح  اً لو لم يكن في مكان ظاهر وجود السلعة في محل التجارة و  ويعتبر
  . )4( عرضًا للبيع

كما أن وجود البضاعة في المخازن ال يجعلها معروضة للبيع ما دام أن الجمهور ال 
بما أن الهدف من تجريم الغش هو الحفاظ ، و  يستطيع الوصول إلى البضاعة ورؤيتها أو تذوقها

على صحة المستهلكين وعلى مصالح التجار ففي حال كانت السلعة غير مخصصة للبيع أو 
  .)5(االستهالك العام ، وكانت مخصصة لالستهالك الشخصي أو العائلي فال تقوم جريمة الغش 

هذا التوجه حيث أن المشرع يهدف إلى قمع الغش والطرق المؤدية  يرى الباحث مخالفةو 
غذائية المغشوشة إليه ، وعلى اعتبار أن المزود أو المنتج هو أحد المستهلكين النهائيين للسلع ال

فإن علة التجريم قائمة وهي الحفاظ على صحته ، وألن المشرع يسعى كذلك  والموجودة لديه
وحتى ال يتم التهرب من جريمة وجود بضائع فاسدة أو مغشوشة  لحماية المستهلك من نفسه ،

في المخازن أو المصانع بحجة أنها غير موجهة لالستخدام االستهالكي العام إال في حال 
تمييزها في مكان خاص ، وقد أحسن المشرع الفلسطيني في منعه لوجود المواد المغشوشة أو 

لصنع والتخزين والعرض والبيع وكذلك في وسائل مواقع اإلنتاج واالتي تساعد على الغش في 
المسالخ بالمنتجات أو األدوات أو اآلالت التي تمكن من  نقل البضائع واألسواق والمرابض و

  . )1( غش السلع
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نص المادة السابقة فقد عد المشرع استيراد أو حيازة المنتجات أو األدوات أو  وبموجب
ه من قبل صور الغش المعاقب عليه ، ويالحظ أن اآلالت التي تمكن من الغش وتساعد علي

المشرع لم يقصر الشيء المستعمل في الغش على المواد فقط وٕانما شمل المواد واألدوات 
  .واآلالت واألجهزة 

وقد وفق المشرع لرسم حماية فاعلة للمستهلك فقد تتبع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو 
األسواق ، فجرم طرحها وعرضها للبيع أو بيعها ، ورغم أن المنتهية الصالحية ومنع تداولها في 

 عملية استيراد أو حيازة هذه المواد ما هي إال عبارة عن أعمال تحضيرية لطرحها للبيع أو بيعها
، فقد جرم المشرع الحيازة وأعتبرها جريمة  )1(وبذلك قضت محكمة االستئناف الفلسطينية 

مستقلة بذاتها ، وهذا اإلجراء الوقائي يهدف إلى منع حائز هذه المنتجات من إمكانية ترويجها 
  .)2(في األسواق 

وحرصًا من المشرع الفلسطيني على منع الغش فقد جرم القيام بعرض السلع التموينية 
ظ بالموازين أو المكاييل غير احتفاال حتى حيتها، أوأو تالعب بتاريخ صالالفاسدة أو التالفة 

 )3( والمساعدة على عملية الغش المعتمدة من اآلالت غير الصحيحة المعدة لوزن السلع أو كيله
، بل وقد جرم المشرع الفلسطيني في قانون العقوبات عرض المنتجات التي قد تؤدي إلى 

الفلسطيني نحو منع الجريمة ومنع مسبباتها كذلك ، وبذلك يكون توجه المشرع  )4(إحداث الغش 
  .من خالل الحماية الوقائية 

ويسجل الباحث أن المشرع الفلسطيني في قانون حماية المستهلك الفلسطيني في المادة 
، على  قد ضيق من مجال الحماية الجزائية وقصرها على المواد التموينية دون غيرها) 27/1(

والذي شمل في  المطبق في المحافظات الشماليةانون العقوبات خالف المشرع الجزائي في ق
ألدوية والمشروبات والمنتجات الزراعية احمايته للمواد الغذائية على اختالف أنواعها وكذلك 

، في حين أن قانون العقوبات المطبق في المحافظات  )1( والصناعية والطبيعية على حدًا سواء
  .ة الجنوبية لم يتطرق لهذه المسأل
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) 27/1(وتحقيقًا للغاية التشريعية من قوانين حماية المستهلك فيقترح الباحث تعديل المادة 
مع عدم " إلى ما يتوافق مع ما ورد في قانون العقوبات الفلسطيني ، بحيث يصبح نص المادة 

ن اإلخالل بأية عقوبة أشد ألية نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أية مخالفة ألحكام هذا القانو 
كل من عرض أو باع مواد غذائية أو أدوية  - 1:  يعاقب من يرتكب المخالفات التالية باألتي

  . "أو مشروبات أو منتجات زراعية أو طبيعية أو صناعية مغشوشة 

  البيع : ثالثا 

لقد بينا فيما سبق أن بيع السلعة أو الخدمة يمر بمراحل عديدة ، من خالل إنتاجها ثم 
  .للبيع وأخيرًا القيام بعقد البيع ، بعد توافر شروطه الشكلية والموضوعية عرضها وطرحها 

عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل "ونجد أن المشرع الفلسطيني عرف عقد البيع على أنه 
  " . )1( للمشتري ملكية شيء أو حقًا ماليًا في مقابل ثمن نقدي

المغشوشة على اختالف أنواعها بشرط  وقد جرم المشرع الفلسطيني بيع المنتجات والمواد
  . )2(أن يكون البائع على علم بأنها مغشوشة وفاسدة أو باعها وهو عالم بوجه استعمالها 

ويرى الباحث أن بيع المزروعات الفاسدة أو المغذية بطريقة فاسدة كاستخدام األسمدة 
المختلفة كالسرطان مثال  الكيميائية التي تؤثر على صحة اإلنسان وتؤدى إلى إصابته باألمراض

تعتبر من قبيل الغش المعاقب عليه بحسب نصوص المواد المشار إليها سابقًا في قانون 
  . )4(، وقانون حماية المستهلك الفلسطيني  )3(العقوبات الفلسطيني 

 ع سلع تموينية فاسدة أو تالفةوفي ذات التوجه جرم المشرع في قانون حماية المستهلك بي
  . )5( أو تالعب بتاريخ صالحيتها

ويعاب على المشرع أنه نص على عقاب طرح أو عرض للبيع أو البيع ذاته للبضائع 
المغشوشة على سبيل الحصر ال المثال ، وبالتالي يخرج عن نطاق جريمة الغش أي وسيلة 
أخرى ال تدخل في المعني الصريح لهذه العبارة ، إذ أن البيع هو أحد مظاهر النشاط التجاري 

  .والعارية مع وجود مظاهر أخرى كالمقايضة والمبادلة والرهن  في األسواق التجارية ،
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أن المشرع ال يريد قصر التجريم والعقاب على بيع هذه السلع  وهناك من يرى من الفقه
 خص نمافقط ، بل يهدف إلى تجريم التعامل فيها بالبيع أو بغيره من العقود الناقلة للملكية ، وإ 

  . )1( فيها للتعامل المألوفة الصورةيمثل  ألنه الصريح بالنص البيع

أنه ال اجتهاد في معرض النص الصريح وال قياس في التجريم ،  )2( على ذلكويعقب 
ونتفق مع هذا التوجه حيث يقتصر التجريم على فعل الغش في ذاته أو في عرض أو طرح 

  .السلع للبيع والبيع للمواد المغشوشة 

وٕالى جانب الصور السابقة التي بيناها ، فقد جرم المشرع الفلسطيني صورة أخرى وهي 
  . )3(التحريض على استعمال المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة 

خلق فكرة الجريمة لدى شخص أو تدعيم هذه الفكرة لديه لكي تتحول : والتحريض هو 
الفعل هو دفع شخص وحثه على استعمال مواد أو ، وهذا  )4( إلى تصميم على ارتكاب الجريمة

األجهزة التي تؤدي إلى الغش ، سواء وقع الغش أو لم يقع فإن جريمة التحريض تكون قائمة 
  . )5(ويعاقب فاعلها كفاعل أصلي في الجريمة 

ويعتبر التحريض في القانون الفلسطيني أحد صور االشتراك اإلجرامي فقد نص قانون 
دى ارتكاب جرم يعتبر كل شخص من ل المطبق في المحافظات الجنوبية ينيالعقوبات الفلسط

 األشخاص المشار إليهم أدناه بأنه قد اشترك في ارتكاب ذلك الجرم وأنه ارتكبه ويجوز اتهامه به
كان حاضرًا حين كل من حمل أو أغرى شخصًا آخر على ارتكاب الجرم، سواء أ )د... (:

  .)7(، كما يعتبر المحرض فاعًال أصليًا يعاقب بذات عقوبة القائم بالسلوك  )6(ن ارتكابه أم لم يك

يعد محرضا بينما ذهب المشرع في المحافظات الشمالية إلى تعريف التحريض على أنه 
من حمل أو حاول أن يحمل شخصا آخر على ارتكاب جريمة بإعطائه نقودا أو بتقديم هدية له 

بالحيلة والخديعة أو بصرف النقود أو بإساءة االستعمال في حكم أو بالتأثير عليه بالتهديد أو 
  .  )1( الوظيفة
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بواسطة نشرات أو مطبوعات أو معلقات أو إعالنات أو تعليمات  ويكون التحريض إما
  .)1( أخرى

 الغش في مقدار السلع : رابعا 

أكبــر  كمــا أشــرنا مســبقًا فــإن العديــد مــن التجــار يســعون وبشــكل حثيــث إلــى الحصــول علــى
، ويتصور ذلك من خالل قيام البائع ببيـع  قدر ممكن من الربح وببذل أدنى الوسائل وأقلها تكلفة

ومـن ،  المشتري السلعة على أنها على الوزن المتفق عليه ، بينمـا هـي فـي الحقيقـة أقـل مـن ذلـك
القيـاس صور استخدام الوسائل غير المشروعة هو التالعب فـي األجهـزة واآلالت وأدوات الـوزن و 

ـــى مواجهـــة هـــذه الظـــواهر الســـيئة والتـــي تـــؤثر ســـلبًا علـــى  والكيـــل ، ويســـعى المشـــرع الجزائـــي إل
  .المجتمع عامة وعلى المستهلكين ومصالحهم خاصة 

 فـي قـانون العقوبـات فـي المحافظـات الشـمالية وفي هذا اإلطار نجد أن المشرع الفلسطيني
وهو عالم -و كيل مغشوشة أو غير مضبوطة عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أ استعمالقد جرم 

، وفــي إطــار الحمايــة الوقائيــة  )2( علــى غــش العاقــد فــي كميــة الشــيء المســلموالتــي تعمــل  -بهــا
ـــر للمســـتهلك فقـــد جـــرم المشـــرع حيـــازة هـــذه  المـــوازين أو المكاييـــل غيـــر المعتمـــدة مـــن اآلالت غي

المسـتهلك بالتعاقـد علـى سـلعة بكميـة  شيًة مـن قيـامخ،  )3( الصحيحة المعدة لوزن السلع أو كيلها
معينة فيقوم الجاني بغش المستهلك في الكمية والمقدار وتسليمه كمية أقل مـن المتفـق عليهـا مـن 

  .خالل أجهزة الوزن وأدواته المغشوشة 

واستكماال لخطة الحماية المقررة لحق المستهلك في السلع دون غش فـي المقـدار فقـد جـرم 
أو  ، ة أدوات قياس غيـر قانونيـة أو بيعهـا أو التالعـب بهـا بقصـد الغـشصناعة أيالمشرع كذلك 

، ومنـع كـذلك  )4( استعمال أية أدوات قياس غير مدموغة أو مختومة من قبل الجهـات المختصـة
  .  )5( استعمال وحدات القياس غير المعتمدة في فلسطين

ونشــــير هنــــا إلــــى أن االقتصــــاد اإلســــالمي قــــائم علــــى أســــس أخالقيــــة مســــتمدة مــــن الــــدين 
اإلســالمي الــذي يحــرم علــى المســلم أن يغــش فــي بيعــه وشــرائه وكــل معامالتــه ، وواجــب التبيــان 
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، وقــد كانــت ســابقًة فــي )1(عليــه لكــل خصــائص الســلع بصــورة واضــحة مــع إيفــاء الكيــل والميــزان 
َوَأْوُفوا اْلَكْيـَل َواْلِميـَزاَن ِباْلِقْسـِط َال [والموازين ،وذلك بدليل قوله اهللا تعالى  تجريم الغش في المقادير

]  اْلِميَزانَ  َوَال ُتْخِسُروا َوَأِقيُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسطِ *  اْلِميَزانِ  ِفي َأال َتْطَغْوا [ ،) 2(] ُنَكلُف َنْفًسا ِإال ُوْسَعَها
ـا قَـِدَم النبِـي َصـلى اُهللا َعَلْيـِه َوَسـلَم اْلَمِديَنـَة َكـاُنوا " وعن ابن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا قـال ،  )3( َلم

الـــِذيَن ِإَذا اْكتَـــاُلوْا َعَلـــى النـــاِس *  َوْيـــٌل لْلُمَطفِفـــينَ [ ، َفـــَأْنَزَل اللـــُه ُســـْبَحاَنهِمـــْن َأْخَبـــِث النـــاِس َكـــْيًال 
  ."  )5( .فأحسنوا الكيل بعد ذلك )4( ]َيْسَتْوُفونَ 

وهــذه اآليــات واألحاديــث وغيرهــا تــدل علــى مــدى التوجــه لــدى الشــريعة اإلســالمية للحفــاظ  
  .على ثقة المستهلك ومنع غشه وخداعه بالوزن أو الكيل 

  : الغش في جودة السلع أو الخدمات ومواصفاتها : خامسًا 

يثـــق المســــتهلك فـــي منــــتج معــــين بـــالنظر إلــــى مـــدى قــــدرة المنــــتج علـــى القيــــام بالوظــــائف 
إلى عوامل أخرى  إضافةً المطلوبة منه، أو بحسب أقصى مدة يمكن أن يستخدم خاللها المنتج ، 

 أو سـمعة الشـركة المنتجـة ، وبنـاءً  كمدى خدمة المنتج وٕامكانية إصالحه أو شكل وجمـال المنـتج
ـــك يمكـــن ت ـــى ذل ـــتج مـــن العيـــوب مـــع توافـــق الســـمات عل ـــو المن عريـــف جـــودة المنتجـــات بأنهـــا خل

  . )6(والخصائص الكلية للمنتج مع قدرتها على الوفاء بمتطلبات المستهلك 

حيــث عتبــر المشــرع الفلســطيني المنــتج معيبــًا فــي حــال وجــود نقصــان أو خطــأ مــن وقــد ا
اييس التــي يتوجــب االلتــزام بهــا بموجــب الجــودة والكميــة والكفــاءة، أو عــدم مطابقــة للمعــايير والمقــ

  . )7(القانون أو األنظمة السارية المفعول 

علــى ذلــك فقــد أوجــب المشــرع علــى المــزود فــي حــال تبــين لــه أن الســلعة أو الخدمــة  وبنــاءً 
قيد التداول تتضمن عيبًا أو أكثر مـن شـأنه أن يضـر بسـالمة المسـتهلك أو صـحته التي وضعها 

، فإنـــه يتوجـــب عليـــه بالقيـــام بـــإبالغ الجهـــات المختصـــة وٕاعـــالم  عليـــه أو أنهـــا قـــد تشـــكل خطـــراً 

                                                  
)1(

 ) .157ص ( D�L ، ا�)��'  ا�*��(�  �����,�+  
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)6(

 ، N��"ب ،و%W �%& دة�ك ا�*�112/ 5ع(،ا����,�+ ��� .( 
)7(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 1(ا���دة   .  
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ـــم تســـليمها للمســـتهلك  كافـــة وســـائل اإلعـــالنبالجمهـــور   )1(مـــع اســـترداد واســـتبدال الســـلع التـــي ت
  .وسنبين ذلك في حق المستهلك بالمعلومة الصحيحة 

، فيقــوم يســتغل بعــض التجــار ضــعاف النفــوس ثقــة المســتهلك بســلعة أو خدمــة معينــة وقــد 
بتقليد العالمة التجارية أو انتحال االسم التجاري وذلك ليخـدع النـاس والتجـار معـًا ، والهـدف مـن 
ذلـــك هـــو اســـتغالل قـــوة ســـلعة معينـــة فـــي األســـواق مـــع ازديـــاد إقبـــال المســـتهلكين عليهـــا لجودتهـــا 

قليــد هــذه دي الــربح الســريع مــن خــالل تيــوحســنها ، وهــذا بالتــالي يغــري المنافســين المغمــورين ومر 
الســلعة وعالمتهــا التجاريــة فيفوتــون الــربح علــى أصــحابها ويحصــلون علــى أرباحهــا ، ومــن أجــل 
ذلــك تــدخل المشــرع الجزائــي ووفــر حمايــة خاصــة للعالمــة التجاريــة وللمواصــفات الخاصــة بالســلع 

  .)2(والخدامات

أو في النية كل عالمة استعملت : يعرف المشرع الفلسطيني العالمة التجارية على أنها  و
، للداللــة علــى أن تلــك البضــائع تخــص صــاحب  اســتعمالها علــى أيــة بضــائع أو فيمــا يتعلــق بهــا

  . )3( العالمة

 يشـتبه عمـا تميـزه بغـرض خدمـة أو جنـتم علـى توضـع محسوسـة إشـارة انهبأوتعرف كذلك 
  . )4( خدمة من للغير يقدم ما أو منافسة منتجات من يماثله أو به

األول مـن وجـود العالمـة التجاريـة هـو تمييـز بضـائع وخـدمات كـل شـخص ويعتبـر الهـدف 
، واألصل أن الحماية الجزائية للعالمـة التجاريـة ينصـب علـى حـق صـاحب العالمـة )5(عن اآلخر

مـــن االعتـــداء عليهـــا وهـــو حـــق فـــردي لـــه ، إال أنـــه ولمـــا كانـــت العالمـــة وســـيلة تعـــرف الجمهـــور 
ج لحماية أكثر حتى ال يكون وسيلة لغش المستهلكين ، بالمصدر الشخصي للمنتجات فإنها تحتا

وفي سبيل ذلـك نجـد أن المشـرع قـرر الحمايـة للعالمـة المسـجلة أو المنـوي تسـجيلها وذلـك حمايـة 
للمستهلكين ، وبذلك يمكننا القول إن المشرع وضع الحماية لمصلحة صاحب العالمة والمستهلك 

  . )6(معا 

                                                  
)1(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 11(ا���دة   . 
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 أو ارتكابـه ةحاولـم أويـؤدي إلـى ذلـك  فعـل أيالتجاريـة بـوقـد جـرم المشـرع غـش العالمـة 
  . )1( ارتكابه على آخر شخص حرضت أو ةساعدم

ويهــدف المشــرع الفلســطيني مــن خــالل قــانون حمايــة المســتهلك الفلســطيني لضــمان ســالمة 
المنتجات وتفادي العبث في مواصفاتها نوعًا أو قدرًا ، وذلك باشتراط وجود مواصفات فنية معينة 
علــى ســبيل اإللــزام ال التخييــر ، بهــدف ضــمان تــوافر الحــد األدنــى مــن العناصــر المطلوبــة فـــي 

،  )2(ق الفائــدة المرجــوة مــن اســتعمال أو امــتالك المنــتج وتفــادي ضــياع هــذه الفائــدة المنــتج لتحقيــ
وفــــي ســــبيل تحقيــــق هــــذا المــــراد فقــــد أوجــــب المشــــرع أن يكــــون المنــــتج مطابقــــًا للتعليمــــات الفنيــــة 

  . )4( ، بل قد جرم المشرع عرض أو بيع أية منتج مخالف للتعليمات الفنية اإللزامية )3(اإللزامية

اإلطـار يعتبـر المـزود مرتكبـًا للسـلوك المجـرم فـي حـال قيامـه بالتالعـب بالعالمــة  وفـي هـذا
 اســتيراد أيــة ســلعة أو مــادة وٕادخالهــا إلــى فلســطين أو إنتاجهــا فيهــاالتجاريــة ، أو فــي حــال قيامــه ب

، ويقـــوم الـــركن المـــادي بقيـــام )5(غيـــر مطابقـــة للمواصـــفات الفنيـــة اإللزاميـــة التـــي حـــددها المشـــرع 
المنتج بمخالفة التعليمات الفنيـة اإللزاميـة الصـادرة عـن مؤسسـة المواصـفات والمقـاييس أو بمجـرد 

على بطاقة بيان أي سلعة طالمـا لـم يأخـذ ) مطابق للمواصفات القياسية الفلسطينية(كتابته لعبارة 
  . )6(موافقة خطية من المؤسسة ذاتها 

   

                                                  
)1(
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 أيتعتبــر جــرائم الغــش مــن الجــرائم العمديــة التــي يلــزم فيهــا تــوافر القصــد الجنــائي العــام ، 
وبســـائر مـــا يتطلبـــه  أركانهـــا بتـــوافر العلـــم مـــع ةيـــمرااإلج الواقعـــة قيـــتحق إلـــى الجـــاني دةار اتجـــاه إ

 ، )1( القــانونيقــانون العقوبــات أو القــوانين ذات االختصــاص  حــددهاي كمــا القــانون مــن عناصــر
فعـال  مغشوشـاً  مـةيالجر  محـل المنـتج بكـون هيووع الجاني علم من تثبتي أن القاضي على ولذلك

  . )2(، دون أن يتطلب وجود القصد الجنائي الخاص 

إن القصـد اإلجرامــي ال يتــوافر إذا كــان هنــاك إهمــال أو قلــة احتــراز مــن جانــب الصــانع أو 
التــاجر ، إال أنـــه يمكــن لمحكمـــة الموضــوع اســـتنباط تـــوافر القصــد اإلجرامـــي مــن خـــالل ظـــروف 
الواقعة التي تفصل بها ، خاصًة إذا كان من واجب وبمقـدور الصـانع أو البـائع التحقـق مـن عـدم 

بضــاعة التــي يرغــب فــي إنتاجهــا أو بيعهــا للمســتهلك ، فــإذا لــم يقــم المنــتج أو وجــود غــش فــي ال
المزود باتخاذ اإلجراءات االحتياطية الالزمة لضمان عدم وجود غش فهذا دليل كاٍف على توافر 

  .)3(نية الغش 

وفي جريمة الغـش التجـاري يتـوافر القصـد العـام بـأن يعلـم الجـاني بمـا ينطـوي عليـه سـلوكه 
السـلعة وأن مـا يعرضـه أو يطرحــه للبيـع أو يبيعـه هـو فاسـد أو مغشـوش أو منتهيــة  مـن غـش فـي

  .)4(الصالحية

وتســـتقل محكمـــة الموضـــوع فـــي تحديـــد تـــوافر العلـــم بغـــش البضـــاعة مـــن عدمـــه مـــن وقـــائع 
إن العلـم بغـش البضـاعة " الدعوى المعروضة أمامها ، في ذلك قضت محكمـة الـنقض المصـرية 

تفصـــل فيـــه محكمـــة الموضـــوع فمتـــى اســـتنتجته مـــن وقـــائع الـــدعوى  المعروضـــة للبيـــع هـــو ممـــا
  )5("   .استنتاجا سليما فال شأن لمحكمة النقض به

وتعتبر جريمة الغـش مـن الجـرائم الوقتيـة التـي تقـع بمجـرد ارتكـاب فعـل الغـش أو اسـتعمال 
ا فـي جـرائم المواد في الغش ، وبالتالي يتوافر القصد الجزائي في وقت معاصر لوقـوع الفعـل ، أمـ

                                                  
)1(

  ) . 428ص (��ور ، ا����< /� ����ن ا�8����ت ا���� ا��8م  
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الطرح والعرض للبيع أو البيع فهي من الجرائم المسـتمرة ، وبالتـالي يسـتمر تـوافر القصـد الجزائـي 
فــي أي وقــت طالمــا كانــت حالــة االســتمرار قائمــة ، فــإذا جهــل المجــرم الغــش أو الفســاد فــي بدايــة 

  . )1(فعله ثم تبين له األمر بعد ذلك فإن القصد يتوافر في حقه منذ ذلك الوقت 

ويعتبــر وجــود عيــب فــي المنــتج حجــر الزاويــة فــي المســؤولية المدنيــة للمنــتج عــن األضــرار 
التــي تســببها منتجاتــه ، بحيــث يكــون مســئوًال عــن تعــويض المســتهلك عــن األضــرار التــي تصــيبه 

  . )2(بسبب المنتج المعيب ، وذلك بشرط وجود رابطة سببية بين الضرر والعيب 

المشــــرع الفلســــطيني بالمســــؤولية المدنيــــة عــــن العيــــوب فــــي وفــــي هــــذا الســــياق لــــم يكتفــــي 
المنتجات بـل رتـب إلـى جانبهـا مسـؤولية جزائيـة ، وذلـك لتـوفير أكبـر قـدر مـن الحمايـة للمسـتهلك 

  .من أية أضرار صحية أو اقتصادية 

مــن  )3( إذا تبــين للمــزود بــأن الســلعة أو الخدمــة التــي وضــعها قيــد التــداول تتضــمن عيبــاً فــ
، فيجــب عليــه فــورًا  ر بســالمة المســتهلك أو صــحته أو أنهــا قــد تشــكل خطــرًا عليــهشــأنه أن يضــ

القيام بإبالغ الجهات المختصـة وٕاعـالم الجمهـور بهـذه العيـوب وماهيـة المخـاطر الناتجـة عنهـا ، 
وسحب السلع من األسواق ، مع القيام بالسعي وراء استرداد واستبدال السـلع التـي جـرى بيعهـا أو 

عـادة الـثمن المــدفوع مـن قبـل المسـتهلك ، مـع الــتخلص مـن هـذه السـلع أو الخــدمات تأجيرهـا مـع إ
  . )4(على نفقته الخاصة و بما ال يؤثر على البيئة والصحة العامة 

وقــد أشــرنا مســبقا إلــى أن المشــرع وفــي إطــار اســتكمال الخطــة الحمائيــة للمســتهلك قــد جــرم 
لغير معتمدة والتي تسـاعد علـى قيـام جريمـة الغـش حيازة المواد المغشوشة أو الموازين والمكاييل ا

، ويشترط لقيام التجريم في جرائم حيازة المواد المغشوشة والموازين والمكاييل غير المعتمدة عمل 
المجرم بأن السلعة التي يحوزها مغشوشـة أو تسـتعمل لغـش السـلع االسـتهالكية ، أو أن المـوازين 

 ،المجرم ازةيالح فعل انيإت إلى بةيمع ريغ مةيسل دتهإرا اتجاه معوالمكاييل غير معتمدة وخاطئة 
  .ومبرر  مشروع سبب وجود ازةيالح لتلك الدافع كوني أن دون ازةيالحٕارادته في االستمرار بو 
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فقد تطلب المشرع الفلسطيني في قانون العقوبات في المحافظـات  العام القصد جانبٕالى و 
بعـــد أن أصـــبح مضـــر بيـــع الطعـــام أو الشـــراب  ةيـــن فـــي المتمثـــل الخـــاص القصـــد تـــوافر لشـــماليةا

بالصــحة أو فــي حالــة ال يصــلح معهــا لألكــل أو الشــرب ، فقــد نــص علــى أن كــل مــن بــاع مــادة 
على أـنها طعام أو شراب أو أحرزها بقصد أن يبيعها على أنها طعام أو شراب بعـد أن أصـبحت 

  . )1(  الشرب مضرة بالصحة أو في حالة ال تصلح معها لألكل أو

   

                                                  
)1(

���1960  ) 16(����ن ا�8����ت ر�� ) 388(ا���دة   . 
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  : المطلب الثاني 
  الحماية الجزائية من جرائم الخداع 

يتطرق المشرع الفلسطيني إلى تعريف خـاص بجريمـة الخـداع ، ولقـد تـولى هـذه المهمـة  لم
الفقه القانوني ويتوفر الخداع بالقيام ببعض األكاذيب والحيل التي من شأنها إظهار الشيء علـى 
نحو مخالف للحقيقة، والذي يحقق االعتقاد الخاطئ لدى المتعاقـد بـأن الشـيء محـل العقـد تتـوافر 

المزايــا والصــفات فــي حــين أنهــا غيــر موجــودة وذلــك بهــدف الحصــول علــى ربــح أعلــى  فيـه بعــض
  . )1(من قيمة السلعة أو الخدمة 

إن المشــرع الفلســطيني وفــي إطــار ســعيه لمنــع جريمــة الخــداع قــد عــدد صــور الخــداع التــي 
حصـرًا ال يجـوز القيـاس عليهـا ، رغـم  )2(يتصور وقوعها وجرم الشروع فيهـا، وهـي صـور محـددة 

  . )3(شمولها ألغلب صور الخداع المتصورة 

وتعتبـر جريمـة الخـداع أحـد الجـرائم التـي يكثـر وقـوع المسـتهلك فـي شـراكها ، فيقـوم المـزود 
بتصوير السلعة على أنها من أفضل السلع وأجودها ، كما يحاول أن يكون حالة مـن الـوهم لـدى 

إلـى التعاقـد بالسـعر الـذي يريـده المـزود ، وبـالنظر إلـى جريمـة الخـداع نجـد المستهلك لكـي يدفعـه 
أنها من الممكن أن تجمع بين جريمتين ، فمـن الممكـن أن يقـوم المـزود بغـش السـلع أوًال أو يقـوم 
باالتجــار بســلع مغشوشـــة العالمــة التجاريـــة ثــم يبـــدأ بإيهــام المســـتهلك بأنهــا ســـلع نظيفــة أو غيـــر 

  .مقلدة
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  �ر�	� ا
6داع ��  
	��رضا
ر%ن ا: ا*ول ا
�رع 

إن المشرع يستهدف من وراء تجريم الخداع إلى حماية العقود و المتعاقدين ولذلك يفترض 
ابقة علـى وجودهـا وسـنبينها فيمـا وجود عقد ومتعاقد حتـى تتـوافر األركـان الخاصـة بالجريمـة والسـ

  :يلي

  العقد : أوال 

العقــد أو طبيعتــه خــالل تجريمــه لجريمــة الخــداع ،  نــوعِ الفلســطيني إلــى لــم يتطــرق المشــرع 
وبذلك يكون المشرع قد أحسن في إطالق الحماية لجميع أنواع العقود بشكل عام ، ويعرف العقد 

توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني ، سواء كان هذا األثر هـو إنشـاء التـزام أو نقلـه " على أنه 
  .د العقد فليس هناك جريمة خداع جتب عليه أنه إذا لم يو ، ويتر  )1(" أو تعديله أو إنهاؤه 

وقـــد وفـــق المشـــرع الفلســـطيني إلـــى بســـط محـــل الحمايـــة ليشـــمل المنتجـــات علـــى اخـــتالف 
  .أنواعها من سلع أو خدمات 

ضـــرورة أن يكـــون العقـــد صـــحيحًا مـــن الناحيـــة المدنيـــة وأن  )2( وهنـــاك مـــن الفقـــه مـــن يـــرى
تتــوافر جميــع أركانــه مــن رضــاء ومحــل وســبب مشــروع ، فــإن لحقــه الــبطالن فــال محــل للمســائلة 

  . الجزائية 

يتجه آخر وبحق إلى أنه ال يمنـع مـن تمـام جريمـة الخـداع أن يكـون العقـد بـاطًال أو فيما و 
طالن هو الخداع الذي وقع أم عيب مستجد من سبب التعاقد قابًال لإلبطال ، سواء كان سبب الب

أو أهلية المتعاقدين ، حتى لو كان سبب البطالن هو مخالفة العقد للنظام العام أو حسن اآلداب 
كالتعامل في سلعة غير مشروعة ، إذ أن األصل في العقد أنه صحيح إلى أن يتقـرر بطالنـه أو 

، وذلـــك ألن هـــدف المشـــرع مـــن التجـــريم هـــو حمايـــة الثقـــة فســـخه طبقـــًا لقواعـــد القـــانون المـــدني 
  . )3(واألمانة في التعامل التجاري والصناعي بغض النظر عن صحة العقد أو بطالنه 
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  المتعاقد : ثانيا 

لقد جـرم المشـرع الفلسـطيني فعـل الخـداع أو الشـروع فيـه وذلـك فـي مواجهـة المتعاقـد ، فـي 
حين أن المشرع الجزائري قد جرم الخداع في مواجهة المسـتهلك سـواء كـان مـن جملـة المتعاقـدين 

  . )1(أم ال 

 إلــى تعريــف المتعاقــد ، ويمكننــا تحديــدالفلســطيني فــي القــانون المــدني ولــم يتطــرق المشــرع 
الجــاني وتوجــه إليــه أســاليب  عبأنــه الشــخص الــذي يتعاقــد مــ:  فهــوم المتعاقــد فــي جريمــة الخــداعم

  .ووسائل الخداع المختلفة 

وبذلك يكون الفارق بين جريمة الغش التجاري وجريمة الخداع هو وقوع جريمة الغش على 
  .السلع أو الخدمات ، بينما تقع جريمة الخداع على المتعاقد ذاته 

 فيهـا الضـعيف الطـرف يقع كما الخداع في التعاقد عالقة في القوي الطرفيقع  ويمكن أن
 أفعـال ومثالـه ، )2( الخـداع فـي أيضـا المـزود يقـع أن يمكـن الخـداع فـي المسـتهلك يقـع كمـا أي ،

 فـيغش لوزنهـا المشـتري مخـازن إلـى بضـاعته البـائع ينقـل الـذي المشـتري مـن الخداع التي قـد تقـع
 نـوع فـي البـائع تشكك كاذبة تصريحات أو احتيالية طرق منه تصدر أو ،الموازين  في المشتري
  . )3( وهذا فرض نادر الحدوث أقل بثمن لشرائها البضاعة ومصدر

 ���/
  : ا
ر%ن ا
	�دي 
�ر�	� ا
6داع : ا
�رع ا

، ويتطلـب المشـرع لقيـام  مجـرميتمثل الركن المادي في جميع الجرائم بصدور سـلوك مـن ال
 ، الــركن المــادي لجريمــة الخــداع صــدور فعــل مــادي مــن الجــاني لخــداع المتعاقــد والتــدليس عليــه 

 علـى والتـدليس التحايـل فعـل فـي متمثـل ، سـلبي أو إيجـابي مـيراإج بسـلوك الخـداع جريمـة تتمو 
  . المادي للركن كونةر المعناصوهي ال ، فيه الشروع أو المتعاقد

وذلك من خالل إصدار تأكيدات كاذبة حـول بعـض صـفات المـال المنقـول محـل التعاقـد ، 
بــأي طريقــة محلهــا إحــدى الصــور التــي حــددها القــانون ، أي بصــدور التصــرف عــن الجــاني مــن 

  . )4(شأنه إيقاع المتعاقد معه في غلط حول البضاعة 
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ي ، وذلـك مـن خـالل إتمـام قد تقع جريمة الخداع تامة مستكملة جميع أركان السلوك المـاد
حتــــى ولــــو يتســــلم المســــتهلك الســــلعة أو الخدمــــة فبمجــــرد تالقــــي اإليجــــاب والقبــــول بــــين و التعاقــــد 

، وال بـــد أن يقـــع الخـــداع بأحـــد الصـــور التـــي حـــددها  )1(المتعاقـــدين يكـــون قـــد تـــم التعاقـــد بينهمـــا 
هـــو الســـلوك الـــذي قـــام بـــه المـــزود لـــدى المتعاقـــد الخـــداع حالـــة أي أن يكـــون ســـبب  ، )2( القـــانون

 يكن لم أجنبي عامل بسبب المستهلك انخدع فإذا ، بإبرام العقد قام المتعاقدوبسبب هذا السلوك 
  . خداع جريمة عنالمزود  يسأل الفيه يد ، ف زودللم

وذلك على خـالف  و محاولة الخداعبين الخداع  في العقوبة وقد ساوى المشرع الفلسطيني
 الــذي يعــرف، و  )3( مــن قــانون العقوبـات فــي المحافظــات الجنوبيــة 29جــاء بالمــادة الــذي األصـل 

البـــدء بالســلوك اإلجرامـــي باســـتعمال وســائل تـــؤدي إلـــى وقـــوع " علــى أنـــه  محاولــة ارتكـــاب الجـــرم
  . )4( " النتيجة والتوقف لسبب خارج عن إرادته

 لم ما لجريمةل ارتكاب محاولة  يعتبر يحققه فعل بأي اإليجاب مرحلة إلى الوصوليعتبر ف
 في المتمثل ميرااإلج فعله بتنفيذ مجرمال يبدأ اإليجاب عند أي المرحلة هذه في ألنه ، القبول يتم

 عليه المجني يمتنع القبول يتم أن وقبل ،  الفعلية حقيقته غير على المنتج بإظهار أي ، الخداع
 ،بذاته  للخداع الضحية كاكتشاف الجاني، دةاإر  عن خارج لسبب الفعل بتنفيذ االتفاق إتمام عن
  . )5(مة الجري أمروانكشاف  من خالل تنبيه أشخاص آخرين للمستهلك أو
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  :ويتحقق الخداع في عدة صور وهي كما يلي 

هرية أو ما تحتويه من عناصر حقيقة المنتجات أو طبيعتها أو صفاتها الجو : أوال 
    خطرة

ـــد للمســـتهلك صـــورة مـــن رســـم أحـــد  ـــة الشـــيء كـــأن يســـلم المتعاق يقصـــد بالخـــداع فـــي حقيق
الرسـامين العـاديين ، بينمـا يكــون توجـه المسـتهلك إلــى أنهـا لوحـة مــن ريشـة الرسـامين المشــهورين 

 السلعة يفقد جسيم  الخداع في طبيعة الشيء هو عبارة عن تغييرعلى ذلك ، وأما  بناءً واشتراها 
مثـل تعاقـد المجنـي   أجلـه مـن أعـدت التـي لالسـتعمال صـالحة غيـر أو يجعلهـا ولـىاأل طبيعتهـا

  .)1( عليه على الحصول على ماء معدني وحصوله على ماء منبع جبلي عادي

 أو السـلع، بـين فيمـا للتمييـز تكسـبها األسـاس التـي وأما الصفات الجوهرية فهـي الخاصـية
 كانـت أحـد أهـم األسـباب والتـي للبضـاعة الحقيقيـةالقيمـة  عليهـا تقـوم التـي الرئيسـية الصـفة هـي

  . )2(للتعاقد كشراء سيارة على أنها جديدة ثم يتبين أنها مستعملة 

وقــد ينصــب الخــداع علــى الصــفات الثانويــة للمنتجــات فإنــه ال يخضــع لنطــاق التجــريم ألن 
سـة للمتعاقـدين القـانون الجزائـي ال يعاقـب إال علـى الوقـائع الجسـيمة التـي تـؤدي إلـى أضـرار ملمو 

  .وهذا غير متصور وغير محقق في الخداع في الصفات الثانوية  

 علـى كاذبـة عالمـة وجـودوقـد ينصـب الخـداع علـى مـا تحتويـه المنتجـات مـن مكونـات ك
 عنه يعبر ما وهو ، المنتجات منها تتكون التي بالعناصر الخاصة الطريقة أو الكيفية أو الكمية
 اصـطناعية جـواهر يبـع مـن ومثالـه ، معينـة مـادة تحتويـه الـذي الحـر العنصـر درجـة أو بمعيـار

 أنهـا علـى منسـوجات بيـع أو السـلعة تركيب في المستهلك خدع قد يكون ةطبيعي هراجو  أنه على
  .)3( البولستر من أنها حين في حرير

وتقــع جريمــة الخــداع بمجــرد أن يكــون التركيــب أو العناصــر النافعــة مختلفــًا فــي درجتــه أو 
كميتــه عــن المســموح بــه ، طالمــا كــان الشــيء المعــروض أو المســلم تحــت اســم معــين مختلفــًا فــي 
تركيبــه أو مواصــفاته عــن تلــك المنصــوص عليهــا حســب قــانون المواصــفات والمقــاييس أو حســب 

  . )4(من الوزير المختص التعليمات التي تصدر 
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كمــا يجــب علــى المتعاقــد مــع المســتهلك بيــان مــدى خطــورة المنــتج مــع بيــان آليــة وكيفيــة 
، وقـد يقـع الخـداع مـن المتعاقـد مـع المسـتهلك  )1(التعامل مـع هـذه الخطـورة الموجـودة فـي المنـتج 

  .بعدم بيان هذه الخطورة وٕاخفائها عن المستهلك وهو ما يعد جزءًا من الخداع المجرم 

  : كمية المنتجات : ثانيا 

 عـدد المنتجـات أو مقـدارها أو مقاسـها أو كيلهـا أو وزنهـا أو طاقتهـا أو عيارهـا نقـص فـإذا
 ، )2( جالمنـت كميـة فـي الخـداع جريمـة عـن ائلة جزائيـةمسـ الفاعـل يسـأل عليـه متفـق هـو عمـا

ويتحقــق الخــداع باإلنقــاص فــي الــوزن أو الحجــم وكــذلك فــي حــال أضــيف للســلعة مــادة غريبــة ال 
  . )3(قيمة لها من أجل زيادة وزن الشيء أو حجمه كإضافة الماء إلى اللبن 

لــه لالســتعمال حســب أي حســاب قــدرة الشــيء ومــدى قــوة احتما: ويقصــد بطاقــة المنتجــات 
فهــو مــا يحســب هــذا : المقــاييس الفنيــة الخاصــة بــه كــاألمبير والــواط والفولــت، وأمــا عيــار المنــتج 

  . )4( 24على أنه عيار  18القياس كالذهب والفضة كمن يبيع ذهب عيار 

  : ها أو أصلها أو مصدرهائنوع المنتجات أو منش: ثالثا 

يقـــوم العديـــد مـــن التجـــار بمحاولـــة ســـرقة تعـــب ومجهـــود اآلخـــرين الـــذين ســـبقوه فـــي ميـــدان 
ــــى  التجــــارة والــــذين يكــــون قــــد لمــــع اســــمهم وازدهــــرت تجــــارتهم ، فيحــــاول أن ينســــب بضــــاعته إل
بضــاعتهم مــن حيــث النــوع أو األصــل أو المنشــأ ، وحتــى يتصــور وقــوع الخــداع فــال بــد أن يكــون 

  . )5(نوعها أو أصلها أو منشؤها أو مصدرها أحد الدوافع للمتعاقد هو 

هــا عــن المنتجــات ز ميويقصــد بنــوع المنتجــات أي المزايــا أو الخصــائص التــي توجــد فيهــا وت
  . )6(مثل بيع زيت بذرة القطن على اعتبار أنه زيت زيتون  هاجنسالتي من ذات 

وأصــــل البضــــاعة هــــو تحديــــد جغرافــــي لمكــــان نشــــأة البضــــاعة أو مكــــان إنتاجهــــا بالنســــبة 
للمنتجـات الطبيعيــة أو الصــناعية ومكــان االســتخراج بالنسـبة للمــواد المعدنيــة كبيــع قطــن إنجليــزي 

  .على أنه مصري 
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كمـــا ويتحقـــق الخـــداع فـــي مصـــدر المنتجـــات ومنشـــئها بـــأن ينســـب المتعاقـــد مـــع المســـتهلك 
ى غيـر البلــد التـي صـنعت فيهـا أو نشــأت فيهـا وذلـك عنـدما يكــون محـل االتفـاق متعلقــا السـلعة إلـ

بمصدره أو منشئه ، إذا كان الشيء محل العقد من مصدر آخر غير المتفق عليه كالتعاقد على 
  . )1( سجاد تركي على أنه إيراني 


ث �/
  :ا
ر%ن ا
	��وي 
�ر�	� ا
6داع : ا
�رع ا

 التـي الوسـيلة بـأن الجـاني علـم ثبت إذا تقوم التي عمديةال مالجرائ من الخداع جريمةتعتبر 
 اإلجراميـة الواقعـة تحقيـق إلـى دتـهإرا واتجاه ، المستهلك خداع إلى تؤدي أن شأنها من استعملها

 وهـذا ، الخـداع بنيـة ومتوجـه وواعي مدرك وهو المادي الفعلاإلتيان بب يقوم أن أي ، اهر إك دون
  .كافة اإلثبات طرقب إثباتها الواجب النية سوء يتطلب

، ولكن علم المجرم بنتائج السلوك  نفيه إلى سبيل ال مفترض للخداع القانون بتجريم فالعلم
، فـــال يعاقـــب  )2(اإلجرامـــي المرتكـــب وتوجـــه إرادتـــه إليـــه هـــو ممـــا يقـــع علـــى جهـــة االتهـــام إثباتـــه 

القانون إال على الخداع الذي يتحقق بطريق غير مشروع ، كمـا ال يعاقـب علـى الجهـل أو الغلـط 
  . )3(الذي يقع فيه المزود تجاه المتعاقد معه 

وذلــك ألن اإلهمــال صــورة مــن صــور الخطــأ غيــر العمــدي وال يعتبــر مخادعــًا إال مــن كــان 
صفة معينـة فـي المنـتج ليحصـل علـى ثمـن أعلـى مـن سيء النية ، أما إذا كان يعتقد خطأ توافر 

  .قيمتها الحقيقة ال يقوم الخداع ألن الغلط يستبعد التدليس  

ويجب أن يتوافر القصد العام بشقيه العلم واإلرادة وقت ارتكاب فعل الخداع أي وقت إبـرام 
 ديمــة تقــف عنــإذا كانــت الجر  عالعقــد إذا كانــت جريمــة تامــة أو وقــت تقــديم المنــتج أو عرضــه للبيــ

  . )4(وقت الفعل فال تقوم الجريمة   العام ، فإذا تخلف أحد عناصر القصد المحاولة مرحلة
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  : المطلب الثالث 
  الحماية الجزائية من جرائم اإلعالن المضلل

ــــى  ــــى إضــــفاء أكبــــر قــــدر ممكــــن مــــن الصــــدق واألمانــــة عل يســــعى المشــــرع الفلســــطيني إل
المعامالت التجارية القائمة فـي األسـواق ، فقـد أوجـب علـى كـل معلـن يرغـب فـي التـرويج لمنتجـه 
أن يتوافر في هذا اإلعالن وهذا الترويج عددًا من الشروط ، والتي تهدف إلى حصول المستهلك 

الحقيقـة بعيـدًا عـن التضـليل والخـداع ، وفـي حـال اإلخـالل بهـذه الشـروط  المعلومـةفـي على حقه 
  . )1(يقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية 

 المسـتهلك تـدفع معلومـات المتضـمن عـالنإلا  "هـوويمكـن تعريـف اإلعـالن المضـلل بأنـه 
  . )2("  للمنتج جوهرية أوصاف أو بعناصر يتعلق فيما وخداع خلط في الوقوع لىإ

ِإن (نهــى النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم عــن الكــذب مطلقــًا وفــي التجــارة خصوصــًا فقــال وقـد 
ارُ  اَر ُهُم اْلُفج جَبـا؟ قَـالَ : ، َقاُلواالت َم الر ـُه اْلَبْيـَع َوَحـرالل ـِه، َألَـْيَس قَـْد َأَحـلُهْم : َيـا َرُسـوَل اللَبلَـى، َوَلِكـن
فــي هــذا الحــديث وعيــد شــديد وتقريــع عظــيم لكــل تــاجر يحلــف بــاهللا كاذبــًا و  )3() َيْحِلُفــوَن َوَيــْأَثُمونَ 

لــيعلن أن ســلعته صــالحة لالســتهالك وأنهــا محــل ثقــة ، فإنــُه لــوال يمينــه لمــا أؤتمــن ، وفــي تحــذير 
النــاس مــن خطــورة اإلعــالن عــن الســلعة بمــا لــيس فيهــا أن اليمــين ينفــق الســلع ويصــرفها ويمحــق 

ْلَعِة، َمْمَحَقٌة ِلْلَكْسبِ اْلَحِلُف (البركة ويأخذها  4() َمْنَفَقٌة ِللس( .  

وتقوم جريمة اإلعالن المضلل بتوافر ركنيين ؛ أحدهما الركن المادي وقوامه وجود إعـالن 
عـــن ســـلعة أو خدمـــة مـــا وأن يتســـم  هـــذا اإلعـــالن بالخـــداع والتضـــليل ، واآلخـــر الـــركن المعنـــوي 

  .والذي قد يتخذ صورة القصد أو الخطأ 
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  :الركن المادي لجريمة اإلعالن المضلل : الفرع األول 

الــذي إتيــان الســلوك  إن جريمــة اإلعــالن المضــلل مــن الجــرائم الشــكلية التــي تتحقــق بمجــرد
  . ودون اشتراط تحقق نتيجة معينة القانون جرمهي

وهـذا  قوم جريمة اإلعـالن المضـلل ال بـد مـن وجـود إعـالن عـن سـلعة أو خدمـة مـاتحتى و 
عـــالن بالخـــداع أن يتســـم هـــذا اإلومـــن أجـــل تتحقـــق الـــركن المـــادي يجـــب  ،ن المفتـــرض هـــو الـــرك

  .والتضليل للمستهلك 

لقيام جريمة اإلعالن المضلل وجود إعالن عن سـلعة أو خدمـة موجـه للجمهـور ،  يفترض
فــإذا كــان اإلعــالن ال يقــدم معلومــات متعلقــة بمحــل اإلعــالن فإننــا ال نكــون أمــام إعــالن تجــاري 

بالحمايــة الجزائيــة ، فــال بــد أن يكــون هنــاك إعــالن مســبق وأن يكــون لحســاب مــزود وأن مشــمول 
  . )1(ينصب على سلعة أو خدمة 

ويتم اإلعالن باستخدام إحدى وسـائل اإلعـالن سـواء المكتوبـة او المرئيـة أو المسـموعة أو 
  . )2(اإللكترونية أو غيرها 

وذلـــك مـــن خـــالل حظـــر اإلعـــالن عنهـــا  و )3( تـــداول األغذيـــة الخاصـــةوقـــد نظـــم المشـــرع 
ـــى تـــر  التعامـــل بهـــا أو اإلعـــالن عنهـــا إال  وبطريقـــة  خيص بتـــداولهابعـــد تســـجيلها والحصـــول عل

  . )4(ة اإلعالن عنها من الوزار 

بمــا يــؤدي إلــى خــداع  أن يكــون اإلعــالن مضــلًال أو كاذبــاً  ويتمثـل الســلوك اإلجرامــي فــي
  : الجمهور

إن االلتـــزام القـــائم علـــى المعلـــن هـــو التزامـــه بالصـــدق مـــع الجمهـــور وعـــدم تضـــليلهم فيمـــا 
يختص بالسلعة المزودة لهم ، وفي حال قيام المعلن باستخدام وسائل اإلعالن والبث من خاللهـا 
معلومات غير صحيحة عن السلعة أو الخدمة المعلن عنها لجمهور المستهلكين فإن ذلـك يعتبـر 
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ك المادي لجريمة اإلعالن المضلل ، ويكون االعتبار في صدق اإلعالن وعدمـه هـو إتيان للسلو 
  . )1(في مدى مطابقة مضامين اإلعالن لواقع السلعة أو الخدمة المعلن عنها 

وقد يخلو اإلعالن من اإلدعاءات الكاذبة أو المضللة ومع ذلك يدخل في نطاق التجريم ، 
أو لــــنقص فــــي المعلومــــات أو البيانــــات الضــــرورية  وذلــــك إمــــا بســــبب طبيعــــة إخراجــــه للجمهــــور

، حيث يؤدي ذلك إلى وقوعه فـي الغلـطللمستهلك أو ألنها تعطي انطباع خاطئ لدى المستهلك ب
  . )2(إذ لوال ذلك لما أقدم المستهلك على اقتناء السلعة أو قبول الخدمة 

وفـــي الحالـــة الســـابقة فـــإن معيـــار تقـــدير التضـــليل هـــو معيـــار موضـــوعي قوامـــه المســـتهلك 
متوسط الذكاء واالنتباه ، أمـا المبالغـة فـي محاسـن المنـتج فهـي غيـر مجرمـة مـا دامـت ال ينخـدع 

  .)3(بها المستهلك العادي 

عــن وذلــك كــاإلعالن  الفلســطيني ويعتبــر اإلعــالن مضــلًال فــي عــدة حــاالت ذكرهــا المشــرع
ثمن سلعة أو خدمة على دفعات شهرية دون تحديد قيمة هـذه الـدفعات أو مـدة التقسـيط ، وكـذلك 

 بأنــه المســتهلك ٕايهــام، و  اإلعــالن الــذي يــذكر طريقــة صــنع الســلعة غيــر مطــابق لحقيقــة صــنعها 
، واإلعالنـات التـي تتضــمن  بهـا المقرونـة السـلعة بســعر مشـمولة غيـر مجانيـة هديـة علـى حصـل

 التزامـــــات تحديـــــد دون تســـــهيالت أو خـــــدمات أو مكتســـــبات علـــــى بالحصـــــولعروضـــــًا خاصـــــة 
   .المستهلك والمدة المحددة للحصول عليها 

أو اإلعالنـات  مبهمـة بأدويـة أو بالسـحر أو ، باألعشـاب األمـراض مـداواة إعالنـاتوأيضا 
 لحقيقـة إخفـاءً  أو تبـديالً  أو تغييـراً  يتضـمن الـذي ناإلعـالالقائمة على انتحال صفة األطباء ، أو 

 أو محـددة غيـر قيمتها تنزيالت عن اإلعالن، ويعتبر من اإلعالنات المضللة  للسلعة المنشأ بلد
 أو العـدد أو األوزان أو األحجـام تحديد يتضمن ال الذي اإلعالن،  السلع أسعار على حقيقة غير
 أسـباب لتبيـان المواصـفات تحديـد يتضمن ال الذي اإلعالن،  خدمة أو سلعة ألية آخر قياس أي

  . )4( مقلدة أو مزورة عالمة يستخدم الذي اإلعالن،  خدمة أو سلعة أية أسعار في الفوارق

وفي حال تـوافر الصـور السـابقة أو غيرهـا فـي اإلعـالن ممـا يوقـع المسـتهلك فـي حالـة مـن 
  .اإلعالن المضلل الخداع والتضليل يقوم الركن المادي لجريمة 

                                                  
)1(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 15(ا���دة   .  
)2(

   ��  ) .141، 140/ 4ع (:��y ،ا�)��'  ا�*Gا(�  �����,�+ /� ا���ا��6 اZرد
)3(

��ت ا����O   ��راري ،ا�)��'  %&E273/ 3ع(ا�*��(�  �����,�+ "6 ا .(  
)4(

  . ���2009  ) 13(ا�%()  ا�����-'  �����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 23/10(ا���دة  



94 
 

الباحــــث أن الالئحــــة التنفيذيــــة لقــــانون حمايــــة المســــتهلك الفلســــطيني قامــــت بتعــــداد  رىويــــ
الحاالت التي يعتبر اإلعالن فيها متضمنًا بيانات أو إعالنات أو عروض مضللة ، وهذا التعداد 

أو وٕان أشتمل على أغلب الحاالت التي قد ينصب عليها محل اإلعـالن مـن تضـليل فـي مصـدر 
ســـعر أو منشــــأ أو طريقــــة صـــنع أو كميــــة أو مواصــــفات المنـــتج أو العــــروض والهــــدايا المجانيــــة 
وغيرهـــا ، إال أن هـــذه الالئحـــة تجاهلـــت طريقـــة العـــرض فـــي اإلعـــالن والتـــي مـــن شـــأنه أن توقـــع 

، وذلــك مــن خــالل عــدم الدقــة أو الــنقص فــي المعلومــات ولــو  )1(المســتهلك المعتــاد فــي الخــداع 
علـى ذلـك يجــب أن  بنـاءً ل قـد توقـع المسـتهلك  فـي الغلـط واللـبس والتضـليل ، و كانـت صـحيحة بـ

يكــون هــذا التعــداد علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ويتــرك تقــدير تحقــق الخــداع والتضــليل لقاضــي 
  .الموضوع مقدرًا مالبسات ووقائع الدعوى  

المســـتهلك مـــن مـــن الالئحـــة التنفيذيـــة لقـــانون حمايـــة ) 23(ويقتـــرح الباحـــث تعـــديل المـــادة 
تعتبــــر البيانــــات (إلــــى ) التاليــــة الحــــاالت فــــي مضــــِلَلة، والعــــروض واإلعالنــــات البيانــــات تعتبــــر(

  ) .في عدة حاالت منها ما يلي مضِلَلةواإلعالنات والعروض 

ن ربيـــة ، فالمســـتهلكو وفـــي ذات الســـياق جـــرم المشـــرع اإلعـــالن الـــذي ال يســـتعمل اللغـــة الع
،  هـــذا القـــانون هـــم فـــي الغالبيـــة الســـاحقة فلســـطينيون عـــربالمســـتفيدون مـــن الحمايـــة بنصـــوص 

وحرصًا مـن المشـرع علـى وصـول المعلومـات حـول المنـتج المعلـن عنـه لجمهـور المسـتهلكين فقـد 
، وذلك لضمان تحقق علمهم بمكونات المنتج وميزاته  )2(أن يكون اإلعالن باللغة العربية  أوجب

تحقـق نتيجـة اشـتراط  دونلجرائم المادية التي تتحقـق وكامل المعلومات عنه ، وتعتبر أيضا من ا
  .)3( معينة ، فمجرد عدم االلتزام باإلعالن باللغة العربية يعتبر مرتكبًا للسلوك اإلجرامي

 ���/
  ا
ر%ن ا
	��وي 
�ر�	� ا�)�ن ا
	�2ل : ا
�رع ا

مجـرد وال تتطلـب فهـي مـن جـرائم السـلوك ال تعتبر جريمة اإلعالن المضلل مـن الجـرائم الشـكلية ،
حصول نتيجة معينة ، ولقد تطلـب المشـرع مـن أجـل قيـام جريمـة اإلعـالن المضـلل تـوافر القصـد 
العام دون القصد الخاص ، وذلك ألن السـلوك اإلجرامـي يعـرض المصـالح المحميـة للخطـر دون 

  . )4( ، فال عبرة للبواعث في هذه الجريمة أن يضر بها
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ويعتبــر تــوافر القصــد العــام مفترضــًا فكــل إعــالن أو دعايــة تجاريــة مضــللة أو كاذبــة مــن شــأنها 
خــداع المســتهلك تعتبــر جريمــة بمجــرد بــث اإلعــالن أو الدعايــة التجاريــة إلــى الجمهــور ، فمجــرد 

  . )1(كون اإلعالن أو الدعاية التجارية كاذبة أو مضللة يؤدي إلى قيام الجريمة 

المشرع توجه نية المعلن إلى إيقاع المستهلك في الغلط أو التضليل بل هو أمـر ولذلك ال يشترط 
  . )2(مفترض 
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  : المطلب الرابع 
  المستهلك في المعلومة  حقاإلخالل ب

ـــر حـــق المســـتهلك فـــي المعلومـــة مـــن أهـــم الحقـــوق التـــي تتعـــرض لالنتهـــاك مـــن قبـــل  يعتب
المعلومة الصـحيحة فـي التـزام المنـتج أو المـزود المنتجين والمزودين ، ويتمثل حق المستهلك في 

بتبصـــير المســـتهلك بالخصـــائص األساســـية للســـلع أو الخـــدمات التـــي يقـــدمها وكيفيـــة اســـتعمالها 
والمخـــاطر التـــي قـــد تكتنفهـــا ، ونظـــرًا لعـــدم كفايـــة قواعـــد القـــانون المـــدني لتـــوفير الحمايـــة الكافيـــة 

ـــد ـــذي يمتلـــك العدي مـــن األســـاليب التـــي تســـتطيع التـــأثير علـــى  للمســـتهلك فـــي مواجهـــة المـــزود ال
  .توجهات المستهلك 

وألجـل ذلـك مــد المشـرع الفلسـطيني الحمايــة الجزائيـة لتشــمل تجـريم عـدد مــن صـور الســلوك 
التي قد ينتج عنها وقوع المستهلك ضحية للخـداع ، ولضـمان حـق المسـتهلك فـي الحصـول علـى 

تيـار الحـر الـواعي للمنـتج وتجنـب األضـرار المعلومات الصحيحة والتـي تسـاعده وتمكنـه مـن االخ
التي قد تنتج عنه ، وحتى ال يقع فريسة سهلة للمزود المخادع الذي يستغل جهل المستهلك وقلـة 

  .معلوماته 

وقـــد تعـــددت صـــور الحمايـــة الجزائيـــة التـــي وفرهـــا قـــانون حمايـــة المســـتهلك لحـــق المســـتهلك فـــي 
  : المعلومات وهي على النحو التالي 


�	��و	�ت �� ��ل ا
	����ت ا
6طرة  :ول ا
�رع ا* ��  ا
�	��� ا
�زا

 أو الغذائيـة المنتجات يخص فيما سواء في المجاالت المختلفة الصناعي التطور أفرزلقد 
فـي اإلنتـاج وأنـواع  متطـورة أسـاليب ، الخـدمات مجـال كـذلك يخـص وفيمـا الصناعية أو الطبيعية

تهـدد  قـد ، جانبيـة آثـار أو مضـار لهـا الوقـتوأشكال السلع والخدمات ، والتي قد تكـون فـي ذات 
 . بالخطر المستهلك وصحة أمن

 خدمات مأ سلعاً  كانتأ سواء ، المنتجات تلك اقتناء إلى المستهلك اتجاه ذلك رغم ونالحظ
 ، لديـه معلومـة تكـون أن يتطلب والتي ، وطبيعتها تهاامميز  يجهل ألنه ، مضرة كانت ولو حتى

 ماإلعالنـات التجاريـة المختلفـة أ طريـق عـن سـواء  اإلعـالم وسـائل بكـل بـذلك المـزود يتكفـل إذ
 مـا حسـب جـاتالمنت يختـار بـأن للمسـتهلك ليسـمح وذلـك ،بطاقـة البيـان علـى السـلع والخـدمات 

   . )1( آمن غير جمنت كل من نفسه يحمي بهذا وهو الشرائية قدرته حسب وعلى ، يرغب
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كـذلك بتحـذير المسـتهلك مـن المخـاطر التـي قـد تـنجم عـن اسـتعمال المنـتج ،  المنـتج متز ليو 
وأن يبــين لــه جميــع االحتياطــات الالزمــة لتفــادي مخــاطره ، فمــن المنتجــات مــا يجــب حفظــه فــي 

 . )1(درجة معينة من الحرارة أو بعيدًا عن متناول األطفال 

  الركن المادي لجريمة اإلخالل بالتزام اإلعالم بخطورة المنتج : أوال 

 كونهـا ، المسـتهلك لحمايـة الخفـي العيـب بضـمان المتعلقـة العامـة األحكـام نظـرًا لقصـور
المعيبـة ، لـذلك هنـاك مـن الفقـه  السـلع عـن الناتجـة األضـرار دون فقـط التجاريـة باألضـرار تتعلـق

 فـي مـا منـتج ببيـع يقـوم كـل شـخص جعـل حيـث ، مالئمـة أكثـر أخـرى وسـيلة مـن توجـه إليجـاد
 المنتجـات هذه في سالمة عيب وجود عن الناشئة األضرار عن مسئول المهنية ، أنشطته إطار
  . )2(المنتج  توزيع أو ببيع الشخص خالله من قام الذي العقد طبيعة إلى النظر دون

المنــتج وكيفيــة التعامــل معــه ، فقــد أوجــب يلتــزم المــزود كمــا أشــرنا بإيضــاح آليــة اســتعمال 
 والطريقة المثلى لالستعمال أو المنتج المشرع عليه القيام بالتأشير أو بإرفاق ما يبين وجه خطورة

  . )3( وكيفية العالج في حال حدوث ضرر ناتج عن االستخدام االستخدام

وقــــد ألــــزم المشــــرع المنــــتج إلــــى جانــــب االلتزامــــات التــــي علــــى عاتقــــه قيامــــه باتخــــاذ كافــــة 
االحتياطـات الماديـة الالزمـة ، بمــا يحقـق حمايـة فعالــة للمشـتري سـواء فــي مرحلـة تصـميم الســلعة 

  . )4(وتصنيعها أو أثناء تغليف وتعبئة المنتج أو حتى أثناء التسليم 

إلعـــالم بخطـــورة المنـــتج مـــن الجـــرائم الســـلبية التـــي يكـــون وتعتبـــر جريمـــة اإلخـــالل بـــالتزام ا
النشــاط اإلجرامــي فيهــا متمــثال فــي امتنــاع المــزود بواجبــه ببيــان مميــزات المنــتج وتركيبتــه وشــروط 

  .تجميعه وصيانته ، وكيفية استخدامها وآلية العالج من أي ضرر قد ينتج عن هذا االستخدام 

 المنـتج يكـون أن بحيـث المسـتهلكين مـن الفئـات بعـض عـييرا أن أيضـا الُمصـنع وعلـى
 يشـكلون الـذين )5(خاصـة  األطفـال لفئة موجها المنتج كان إذا وخاصة ، له خصص لما مالئما
 الـذي العقلـي نضـجهم اكتمال لعدم بل مستهلكين لكونهم فقط ليس ، المجتمع في الضعيفة الفئة

  .بالخطر  مصالحهم تهدد أو تضرهم التي والمنتجاتاألشياء  لتمييز يؤهلهم
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)2(

  Y�����  ���  ).12ص ( /��� ،ا���uو��  ا��
)3(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 9(ا���دة   .  
)4(

�.�G ،ا���uو��    Y�����  ���  ). 17ص ( ا��
)5(

  . ���2009  ) 13(ا�%()  ا�����-'  �����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 11/1(ا���دة  



98 
 

فــي حــال تبــين للمــزود أن المنــتج الــذي وضــعه قيــد التــداول معيــب أو مــن شــأنه أن يضــر 
بالمستهلك أو قد يشكل خطرًا عليـه فيقـع عليـه التـزام بـاإلعالن عـن هـذه السـلع أو الخـدمات عبـر 

ر الســـلبية جميـــع وســـائل اإلعـــالم المتـــوفرة والقيـــام بســـحب الســـلعة مـــن األســـواق فـــور علمـــه باآلثـــا
  . )1(لها

  الركن المعنوي لجريمة اإلخالل بالتزام اإلعالم بخطورة المنتج : ثانيا 

 يتطلـب التـي ، العمديـة ئمجـراال مـناإلخـالل بـالتزام اإلعـالم بخطـورة المنـتج  جريمـة تعتبـر
هـذه  مثـل فـي ألن ، العكـس إثبـات مـزودال وعلـى  النيـة سـوء ضراوافتـ العـام القصـد تـوافر فيهـا

 فيه عيب عن سابق وقت في ليكشف حالته ويتابع  جتالمن عن يتحرى أن المسئول على الجرائم
 الـذي الخطـر وأن النية حسن المزود كان فإذا ، لالستهالك يعرضه أن قبل المستهلك أمن يهدد
 إثبـات يمكـن بسـيطة قرينة النية سوء وقرينة ، ذلك إثبات فعليه فيه له يد ال المستهلك أمن يهدد

  . كافة اإلثبات وسائلب عكسها

ونجد أن المشرع الفلسطيني قـد حمـل المـزود المسـؤولية عـن أخطـار المنـتج فـي حـال عـدم 
  . )2(إثبات هوية من زوده بالمنتج ، وذلك مع إثبات عدم مسؤوليته عن الضرر الناتج 

 ���/
  �ر�	� ا-	���ع )ن إ)�ن ا*���ر : ا
�رع ا

علـــى العديــد مــن المعـــايير ،  بنــاءً يقــوم المســتهلكون بشـــكل عــام بتحديــد رغبـــاتهم وميــولهم 
وعلى رأسها معيار مدى مالئمة سعر المنـتج مـع الـدخل المـالي للمسـتهلك ، ولـذلك يعتبـر السـعر 
عنصر جوهري في التعاقد بين المستهلك والمزود ، ولألهمية البالغة لألسعار فقد اعتنى المشـرع 

ون المستهلك عرضة للخداع حـول سـعر المنـتج أو حـول التخفيضـات الترويجيـة الوهميـة ، أال يك
 أو للسـلعة األساسـية الخصـائص علـى التعـرف مـن تمكـين المسـتهلكولـذلك أوجـب علـى المـزود 

 يتضمنه قد ما ذلكك،  )3( كافة والرسوم  الضرائب شامال الخدمة السلعة أو ثمن ومنها الخدمة،
وهـي تتبـع اإلعـالن عـن  وجـدت التسـليم إن مصـاريف الخدمـة أو بـأداء خاصـة شـروط مـن البيـع

  .) 4(األسعار 

وٕاذا تعلق السعر بمنتجات تباع بالكيل أو القيـاس أو العـدد فـال بـد مـن اإلشـارة إلـى السـعر 
مصـــحوبًا بوحـــدة الـــوزن الخاصـــة بـــالمنتج ، ويجـــب أن يـــتم كيلهـــا وعـــدها أو قياســـها أمـــام أنظـــار 
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حالة عدم عرضـها أمامـه فيجـب وضـع مـا يفيـد بمعرفـة الـوزن أو الكميـة أو عـدد  المستهلك، وفي
األشــــياء المقابلــــة للـــــوزن المعلــــن ، وكــــذلك ال بـــــد مــــن أن يوضــــح المـــــزود كــــل االقتطاعـــــات أو 

  . )1(التخفيضات أو الخصومات الممنوحة 

حلقات بحيث ويالحظ أن المشرع لم ُيشر إلى إلزام المزود باإلعالن عن السعر شامًال بالم
مــن ) 17(يتوافــق الســعر مــع الســعر النهــائي للســلع أو الخــدمات ، ويقتــرح الباحــث تعــديل المــادة 

  ...)يجب إعالن السعر النهائي(إلى  )...يجب إعالن السعر (قانون حماية المستهلك من 

وفيما يتعلق بشـكل وأسـلوب اإلعـالن عـن سـعر السـلع المعروضـة فيـتم باسـتخدام الالفتـات 
، وفي السلع )2(المطبوعة أو البطاقات الملصقة على السلعة أو من خالل قائمة توضح األسعار 

، وأمـا بالنسـبة إلعـالن أسـعار )3(غير المعروضـة فيـتم اسـتخدام البطاقـات الملصـقة علـى السـلعة 
يـــــتم مـــــن خـــــالل تنظـــــيم كشـــــف يعلـــــق فـــــي مـــــدخل المكـــــان الـــــذي تقـــــدم فيـــــه الخدمـــــة الخـــــدمات ف
  . )4(للمستهلكين

ويجب أن يكون اإلعالن عن السعر بالعملة المتداولة قانونًا ، ويجوز أن يتم إرفاق السعر 
  . )5(بالعمالت األخرى كالدوالر والدينار أو أي عالمات أخرى 

جـرائم السـلبية التـي يكـون النشـاط اإلجرامـي فيهـا وتعتبر جريمة عدم إعالن األسعار مـن ال
متمثال في قيام المزود بعدم اإلعالن عن األسعار بأي شكل من األشكال سواء أكان ذلـك بشـكل 
كامل أو جزئي ، كأن يعلن عن سعر الجملة دون المفرق أو سعر البيع نقدًا مع االسـتعداد للبيـع 

  . )6(بالتقسيط دون بيان الثمن 

، فيكفـي تـوافر القصـد  معينـة تحقـق نتيجـة إتمامهـا يشترط فال الشكلية الجرائم من تعد كما
 ولو عن إهمال أو قلة احتراز االمتناع مجرد أن المشرع فيفترض ،العام بعنصريه العلم واإلرادة 

  . )7( االقتصادي بالخطر للنظام تهديدا يتضمن
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وفــي إطــار اســتكمال خطـــة المشــرع لحمايــة حـــق المســتهلك فــي المعلومـــة فقــد جــرم كـــذلك 
، وذلـك حمايـة  )1(مخالفة التسعيرة المعلنة ، أو بيع بسعر أو بربح يزيـد عـن السـعر المعلـن عنـه 

للمســتهلك مــن أن يقــوم المــزود برفــع األســعار أو بمخالفــة التســعيرة اإلجباريــة التــي تحــددها الدولــة 
ســـلع أو الخـــدامات الحيويـــة أو المدعومـــة مـــن قبـــل الدولـــة، ولمنـــع االحتكـــار أو الســـعي لـــبعض ال

  . )2(لتحقيق ربح غير مشروع على حساب المستهلك 

 شبيـع سـاندويت ، والـذي حـدد سـعر قـرار إداري بإصـداروقد قامت وزارة االقتصـاد الـوطني 
الـــوزارة علـــى أســـاس أن الـــوزارة بثمانيـــة شـــواكل بـــدًال مـــن تســـع شـــواكل ، فقـــد ُبنـــي قـــرار الشـــاورما 

صاحبة الصالحية في تحديد أسعار المواد األساسية ، وأن الشـاورما هـي مـن الوجبـات األساسـية 
، ولكن وبالنظر إلى أحكام قـانون حمايـة المسـتهلك )3( لإلنسان والتي ال يمكن له االستغناء عنها

  .  ليس تحديدهانجد أن صالحية وزارة االقتصاد مقتصرة على إشهار األسعار و 

ويعتبـــر تحديـــد األســـعار مـــن ضـــمن السياســـات االقتصـــادية التـــي تتبعهـــا الـــدول مـــن أجـــل 
المحافظة على مصالح المستهلكين ، وقد أصـدر المجلـس التشـريعي فـي قطـاع غـزة قـانون يعـدل 

للــوزير إصــدار قــرار لتحديــد " بعــض أحكــام قــانون حمايــة المســتهلك الفلســطيني والــذي نــص فيــه 
  " .قصى ألسعار بعض السلع والخدمات في حاالت الضرورة الحد األ

وقد أعطى هـذا الـنص الحـق للـوزير الـذي يتبـع المنـتج أو السـلعة أو الخدمـة لوزارتـه الحـق 
فــي إصــدار قــرار يحــدد مــن خاللــه الحــد األقصــى لألســعار هــذه الســلع أو الخــدمات فــي حــاالت 

نحـو مـنح السـلطة اإلداريـة صـالحية تحديـد الضرورة ، وبذلك يكـون المشـرع الفلسـطيني قـد توجـه 
األسعار ومراقبة إشهارها وضبط المخالفين لهذه التسعيرة ، وهـو مـا يعـزز حالـة حمايـة المسـتهلك 

  . )4(ضد االحتكار ومحاولة استغالل حالة ضعفه 

وقد بين فقهاء المسلمين مدى مشروعية التسعير حيث تم ربطها بمصلحة العبـاد وهـو مـن 
 النـاس مصـلحة إن األمـر جمـاع(المقاصد الشرعية ، فقد قال ابن القيم رحمـه اهللا مضامين علم 

 وقامـت حـاجتهم انـدفعت وٕاذا شـطط وال وكـس ال عدل تسعير عليهم سعر بالتسعير إال تتم لم إذا
  . )5() يفعل لم هدون مصلحتهم
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ث�/
ا-	���ع )ن إ)�ن ا-�م أو ا
��	� ا
���ر�� أو و�2 �ط�&�  �ر�	�:  ا
�رع ا
���ن 
  ا

أوجــب المشــرع الفلســطيني التــزام قــانوني علــى المــزود والمصــنع أن يقــوم بتــوفير معلومــات 
معينة ليتحقق العلم بها مـن قبـل المسـتهلك ، ومـن ذلـك أن المشـرع أوجـب علـى المـزود المتعامـل 

وأن يبين بوضوح عالمته التجارية المسـجلة ، إلـى جـوار إرفـاق مع المستهلك أن يعلن عن اسمه 
  . )1(بطاقة البيان مع السلع المعروضة لالستهالك 

   اإلعالن عن اسم المزود: أوال 

 ، أمان من يلزم ما فتمنحهه أمر من  ينةب  على المستهلك تجعل المزود شخصية تحديد إنّ 
 جميـــع علـــى يضـــع أن المـــزود علـــى المشـــرعكمـــا أوجـــب ،  )2(ويتأكـــد مـــن حســـن ســـمعة المـــزود 

 فـي بمـا المسـتهلك مـع تعاقـده أو تعاملـه فـي عنـه تصـدر التـي والمحـررات والمستندات المراسالت
، كمـــا  )3( شخصـــيته تحديـــد شـــأنها مـــن التـــي البيانـــاتو  اإللكترونيـــة، والمســـتندات المحـــررات ذلـــك

وعنوانـه فـي جميـع الفـواتير التـي يسـلمها أوجب على المـزود أن يقـوم بـذكر اسـمه ورقمـه التجـاري 
  .)4(للمستهلك

المصرح لـه بموجبهـا ممارسـة هـذه على المزود الخدمة االلتزام بعرض الرخصة وقد أوجب 
  . )5( الخدمة من الجهة الرسمية المختصة وبشكل واضح

أو والغاية من وراء إلزام المزود ببيان اسمه الحقيقي يرجع إلى حماية المستهلك من الغـش 
الخــداع أو غيــره مــن النشــاطات غيــر المشــروعة ، بحيــث يتســنى للمســتهلك الرجــوع علــى المــزود 
بـــالتعويض فـــي حـــال وقـــوع أي ضـــرر ، وحتـــى ال يســـتطيع المـــزود التهـــرب مـــن المســـؤولية التـــي 
يقررهـــا قـــانون حمايـــة المســـتهلك ، وكـــي ال يـــتم قيـــد الشـــكوى ضـــد مجهـــول ممـــا يعطـــل المســـائلة 

  . )6(الجزائية 

                                                  
)1(

  . ���2005  ) 21(ر��  ����ن ���'  ا����,�+ ا��������) 21(ا���دة  
)2(

��ك ا��د�� ا�����، ��ز`�ي ��  ).26ص ( ا�3&�رو�) ا��2. $1د 0) ���
)3(

 . ���2009  ) 13(ا�%()  ا�����-'  �����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 13(ا���دة  
)4(

 . ���2009  ) 13(ا�%()  ا�����-'  �����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 16/1(ا���دة  
)5(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 18(ا���دة   .  
)6(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 21(ا���دة   .  
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وفي حال قيام المزود باالمتناع عن بيان اسمه سواء أكان موزعًا أو متداوًال أو مصنعًا أو 
، فــإن المســؤولية الجزائيــة تقــوم فــي حقــه بمجــرد االمتنــاع  )1(مــؤجرًا أو مقــدمًا للســلع أو الخــدمات 

  .ويعتبر توافر العلم واإلرادة أمرًا مفترضًا 

  :العالمة التجارية : ثانيًا 

 أنـه ذلـك االسـتثمارات بلـلج ووسـيلة التجـارة لتنشـيطقـًا طري مة التجاريـةالعال يةحمايعتبر 
 حمايـة أن كمـا ،اونهيسـتثمر  التـي أمـوالهم علـى نيمطمئنـ والمسـتثمرين األعمـال رجـال يجعـل

 المسلم ومن،  المقلدة المنتجات في أموالهم إهدار من للمستهلكين حماية التجارية يعتبر العالمة
 جـودة بهـا لـيس التـي المقلـدة العالمـة ذات البضائع تظهر سوف العالمة حماية عدم عند أنه به

  . )2( األصلية العالمة

كـل عالمـة اسـتعملت أو فـي النيـة : يعرف المشرع الفلسـطيني العالمـة التجاريـة علـى أنهـا 
، للداللــة علــى أن تلــك البضــائع تخــص صــاحب  اســتعمالها علــى أيــة بضــائع أو فيمــا يتعلــق بهــا

  . )3( العالمة

 منتجـات عـن مصـنع منتجـات لتمييـز تعـد إشـارة انهـبأ "التجاريـة كـذلك  العالمـة وتعـرف
 : حقـين تنشـئ ذابه وهـي يشـتريها التـي البضـائع حقيقـة على الجمهور يتعرف حتى آخر مصنع

 مصـدر فـي يخـدع ال حتـى غشـها بعـدم للجمهور وحق باستعمالها بانفراده العالمة لصاحب حق
  . )4( " يشتريها التي البضاعة

إن التقليـد والتزويـر للعالمـة التجاريـة يقصـد منهمـا تضـليل المسـتهلك واعتقـاده بأنـه يشــتري 
و األجزاء الرئيسية المميـزة لهـا ، أمـا النقل الحرفي لكل العالمة أ" تزويرسلعة أصلية ، ويقصد بال

وذلـك بقصـد خـداع المسـتهلكين التقليد فهـو اخـتالق عالمـة تشـبه العالمـة األصـلية فـي مجموعهـا 
  . " بزعم أنها العالمة األصلية

ـــب جهـــدًا كبيـــرًا إال أن الصـــورة الشـــائعة النتهـــاك حقـــوق  ورغـــم أن تزويـــر العالمـــة ال يتطل
  . )5(صاحب العالمة هي تقليدها 

                                                  
)1(

  ). 72ص ( ا����4�� ، ا�)��'  ا�*��(�  �����,�+   
)2(

  ) . 7 ص( ا�����N ، دور ا�8%"  ا��*�ر'  /� ���'  ا����,�+  
)3(

  .���1938  ) 35(ر�� ����ن ا�8%"�ت ا��*�ر'  ) 2(ا���دة  
)4(

  ) .53ص ( �]�3 ،ا�8%"  و���'  ا����,�+  
)5(

 ) .11ص ( ا�����N ، دور ا�8%"  ا��*�ر'  /� ���'  ا����,�+  
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ويعتبر عرض أي شخص لعالمة تجارية كعالمة مسجلة دون أن تكون كـذلك ، مـن قبيـل 
صنع أو نقـش أو حفـر أو بـاع لوحـة أو قالًبـا " ،كما أن كل من )1(الجنح المعاقب عليها بالغرامة 

أو ختًمــا أو أيــة صــورة أخــرى لعالمــة مســجلة حســب األصــول أو أيــة عالمــة محاكيــة لهــا، بقصــد 
الصاحب المسجل لتلك العالمة من استعمالها أو استعمال شبيهتها علـى  تمكين أيشخص خالف

  . )2( " تلك العالمة بشأنه نفس الصنف من البضائع الذي سجل ذلك الشخص اآلخر

ويتصور االعتداء على حق المستهلك فـي وجـود العالمـة التجاريـة علـى المنـتج مـن خـالل 
بينــاه فــي غــش العالمــة التجاريــة ، أو مــن  وضــع عالمــة غيــر حقيقــة أو مقلــدة  للمنــتج وهــذا مــا

خـالل القيـام بوضــع عالمـة تجاريـة غيــر مسـجلة ، فقـد أوجــب المشـرع علـى المــزود القيـام بوضــع 
وضـع  دون، وقد يقـوم المـزود بطـرح السـلعة لتـداول  )3(عالمته المسجلة على السلع التي يقدمها 

  .عالمة تجارية على المنتج مما يخلق نوع من الجهل والغلط لدى المستهلك في طبيعة السلعة 

ســوء نيــة الفاعــل والــذي يســتلزم أن  تــوافر الــركن المعنــوي تطلــب المشــرع الفلســطيني فــيوي
من قانون العالمات  38يكون الفاعل عالمًا بأنه يمارس أي فعل من األفعال المذكورة في المادة 

أو بغير موافقة  بموافقةلتجارية ، مع منتجات تحمل عالمة تجارية مقلدة أو مزورة أو موضوعة ا
  . )4(مالكها 

  بطاقة البيان : ثالثا 

أشرنا فيما سبق إلى أهمية بطاقة البيان في إيضاح خصائص السلعة أو الخدمة والبيانات 
تابـــة البيانـــات التـــي تحتـــوي عليهـــا والرمـــوز الخطيـــة والعالمـــات التجاريـــة ومـــا شـــابهها ، ويعتبـــر ك

، وذلـك مـن أجـل إعـالم  )5(بطاقة البيان من واجبات المزود التي نص عليها المشـرع الفلسـطيني 
بطريقـة  )6(المستهلك بخصائص المنتج المميزة لـه وطريقـة اسـتعماله، وأيـة مخـاطر قـد تـنجم عنـه 

  . )7(واضحة وسهلة وباللغة العربية 

حق المستهلك فـي الحصـول علـى المعلومـة الصـحيحة مـن بطاقـة وفي سبيل الحفاظ على 
 اإلنتاج مواقع في االحتفاظ أو تداول أو إدخال أو ستيرادالبيان ، فقد حظر المشرع على المزود ا

                                                  
)1(

  .���1938  ) 35(ر�� ����ن ا�8%"�ت ا��*�ر'  ) 33/1(ا���دة  
)2(

  .���1938  ) 35(ر�� ����ن ا�8%"�ت ا��*�ر'  ) د/38/1(ا���دة  
)3(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 21(ا���دة   .  
  .���1938  ) 35(ر�� ����ن ا�8%"�ت ا��*�ر'  ) 38(ا���دة )4(
)5(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 21(ا���دة   .  
)6(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 12(ا���دة   .  
)7(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 9(ا���دة   .  
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 غيـر معلومـات عليهـا مـدون بيـان بطاقة تحمل التي السلعأي من  العرض أماكن أو التصنيع أو
، وكـذلك )2(أو حتى اإلعالن عن أيـة سـلعة أو خدمـة غيـر مطابقـة لحقيقتهـا  )1( لحقيقتها مطابقة

أيـــــة ســـــلعة ال تحمـــــل بطاقـــــة بيـــــان باللغـــــة العربيـــــة أو ال يوجـــــد عليهـــــا مـــــا يبـــــين بلـــــد المنشـــــأ أو 
 علــى تــدل بيــان بطاقــة تحمــل وال الصــناعة فــي تســتعمل التــي خــامال مــواد، وكــذلك ال)3(المصــدر
 عبواتهــا، مـن تفريغهـا دون اســتخدامها يمكـن ال التـي المـواد ســتثناءبا صـالحيتها وتـاريخ مكوناتهـا

  . )4( فواتيرها أو بعبواتها االحتفاظ يتم أن على

ويتحقــق الــركن المــادي لجريمــة اإلخــالل بــالتزام وضــع بطاقــة البيــان مــن خــالل عــدم قيــام 
اريــة التــي فرضــها المــزود بوضــع بطاقــة البيــان كمــا حــدد المشــرع ، أو بخلوهــا مــن البيانــات اإلجب

  .المشرع 

وتعتبر جريمة اإلخالل بوضع بطاقة البيان من الجرائم الشكلية التي ال يتطلب المشرع أن 
تحقق نتيجة بل هي من جرائم الخطر، فبمجرد عدم قيـام المـزود بوضـع بطاقـة البيـان أو بإغفـال 

قــاب وٕان لــم يصــب أحــد أي أحــد بياناتهــا اإلجباريــة يعتبــر مرتكبــًا للســلوك اإلجرامــي ومســتحقًا للع
  .ضرر 

علـــى عاتقـــه مـــن قبـــل  الملقـــاةمخالفـــة المـــزود لاللتزامـــات ويتـــوافر الـــركن المعنـــوي بمجـــرد 
المشرع ، فيتـوافر القصـد الجزائـي العـام بعلـم المـزود بارتكـاب المخالفـة لهـذا االلتـزام وتوجـه إرادتـه 

  . إلى ارتكابها

   

                                                  
)1(

  . ���2009  ) 13(ا�%()  ا�����-'  �����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) ب/19(ا���دة  
)2(

  . ���2009  ) 13(ا����,�+ ا�������� ر�� ا�%()  ا�����-'  �����ن ���'  ) 22(ا���دة  
)3(

  . ���2009  ) 13(ا�%()  ا�����-'  �����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) ي/19(ا���دة  
)4(

  . ���2009  ) 13(ا�%()  ا�����-'  �����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) ل/19(ا���دة  
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  : المطلب الخامس 
  بالسلع غير الشرعية  جرائم االحتكار واالتجار

، كما  )1(لقد كفل المشرع الفلسطيني لمستهلك حقه في حرية االختيار بين السلع المتنوعة 
حظــــر المشــــرع علــــى المــــزود القيــــام باالمتنــــاع عــــن تزويــــد المســــتهلك بالســــلع أو الخــــدمات التــــي 

ية مفروضة أو ، كما أحسن المشرع بحظر قيام المزود بإرغام المستهلك على شراء كم)2(يحتاجها
ســلع أو خــدمات أخــرى غيــر التــي اختارهــا المســتهلك ، إال فــي حالــة إعطــاء المســتهلك الحــق فــي 

  .)3(شرائها منفصلة بسعر مختلف 
  

  ��ر�م ا-��%�ر : ا
�رع ا*ول 

ار أو االســتغالل الــذي قــد يقــع ســعى المشــرع لتــوفير الحمايــة الكافيــة للمســتهلك مــن االحتكــ
م المشـتري ارغـإ ، وكـذلك تجـريملسـلع التموينيـة ، وذلك بتجريم االمتناع عـن العـرض أو البيـع فيه

، أو اشـترط شـراء خدمـة بإسـداء خدمـة أخـرى  على شراء كميـة معينـة منهـا أو سـلعة أخـرى معهـا
  . )4( أو بشراء سلعة

التموينيـة أو  ويرجـع السـبب وراء تجـريم االمتنـاع عـن بيـع المـواد الغذائيـة األساسـية والمـواد
المواد والسلع المحدد سعرها ، يكمن في أن هذه المواد تعتبر مصدرًا للربح غير المشروع بالنسبة 

، وصـور االحتكـار عديـدة ولكـن الغايـة  )5(للمحتكرين خاصة في الظروف واألزمات االقتصـادية 
خـدمات واالمتنـاع والنتيجة من جميع السلوكيات التي تشكل حالة االحتكـار هـي تجميـع السـلع وال

  .عن عرضها وبيعها إلى حين ارتفاع أسعارها 

ونشير هنا إلى أن الشريعة اإلسالمية قد نصت على حرمة االحتكـار لمـا فيـه مـن الضـرر 
َال يْحَتِكـــُر ِإال [د قـــال النبـــي صـــلى اهللا عليـــه وســـلم علـــى المجتمـــع ككـــل والمســـتهلك خاصـــة ، فقـــ

مرتكــب للمعصــية ، وفــي الحــديث داللــة واضــحة علــى حرمــة االحتكــار وأن المحتكــر )6( ]َخــاِطئٌ 

                                                  
)1(

  . ���2005  ) 21(ا�������� ر�� ����ن ���'  ا����,�+ ) 3/5(ا���دة  
)2(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 22/3(ا���دة   .  
)3(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 22/4(ا���دة   .  
)4(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 27/4(ا���دة   .  
)5(

  ). 121/ 4ع ('  ا�*Gا(�  �����,�+ /� ا���ا��6 اZرد��  :��y ،ا�)�� 
)6(

 ]  K�" 6ا��*�رات: ا� ،  K�" 66 ا���/ ، F��4��/ ً�4�& 3/282"6 ��ع  : ]'��'[ y�(: ] 2154ر�� ا�)�.  
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َمـــْن َدَخـــَل ِفــي َشـــْيٍء ِمـــْن َأْســـَعاِر  [، وكــذلك قولـــه صـــلى اهللا عليـــه وســلم  اهللا التــي توجـــب ســـخط
  . )1( ] َن الناِر َيْوَم اْلِقَياَمةِ اْلُمْسِلِميَن ِلُيْغِلَيُه َعَلْيِهْم َكاَن َحقا َعَلى اللِه َأْن َيْقِذَفُه ِفي ُمْعَظٍم مِ 

ويتوافر الركن المادي من خالل صور عديـدة ، فإمـا أن يمتنـع المـزود عـن عـرض أو بيـع 
أي ســبب مشــروع ، أو يشــترط علــى المشــتري شــراء مــواد أو  دونالســلع التموينيــة بشــكل مباشــر و 

، أو أن يقــوم بــإغالق المحــل المخصــص لبيــع المنتجــات  )2(ســلع أو خــدمات أخــرى مــع الســلعة 
دون سبب مشروع وبقصد عدم بيعها أو إخفاء المواد الغذائية األساسية أو أي مادة تموينية قابلة 

، وبـــذلك تتحقـــق جريمـــة االحتكـــار بمجـــرد القيـــام باالمتنـــاع عـــن  لألكـــل و الشـــرب عـــن الجمهـــور
  .عرض السلع أو بيعها 

ناع عن البيع من جرائم الخطر وليس الضرر ويعتبر القصد اإلجرامي وتعتبر جريمة االمت
  . )3(العام متحققًا بمجرد إقدام الفاعل على السلوك المجرم 

الباحــــث أن المشــــرع الفلســــطيني قــــد حصــــر نطــــاق الحمايــــة الجزائيــــة علــــى الســــلع  رىويــــ
مثــل فــي حمايــة حــق التموينيــة فقــط، دون بــاقي الســلع أو الخــدمات رغــم أن العلــة مــن التجــريم تت

  .المستهلك في السلع والخدمات على اختالف أنواعها وأشكالها 

 ..) كــل مــن امتنــع عــن عــرض أو بيــع الســلع التموينيــة(ويقتــرح الباحــث تعــديل الــنص مــن 
  ..) كل من امتنع عن عرض أو بيع السلع أو الخدمات (إلى 

 ���/
��د �طرق : ا
�رع ا
   �ر 	�رو)� �ر�	� ,رف ��� �	و���� أد�6ت ا

في إطار سعي المشرع إلى المحافظة على االقتصاد الـوطني متماسـكًا ولمحاربـة المنافسـة 
غيــر المشــروعة ، فقــد جــرم القيــام بتصــريف الســلع التموينيــة التــي دخلــت إلــى الــبالد بشــكل غيــر 

وفـــي إطـــار ســـعيه إلـــى حمايـــة المنـــتج الـــوطني ودعمـــه وفـــي ســـبيل تعزيـــز صـــمود ،  )4(مشـــروع 
 فـــي المعبـــأة أو المصـــنعة أو المنتجـــة الســـلعالشـــعب الفلســـطيني فقـــد جـــرم المشـــرع كـــذلك تـــداول 

  . )5( المحتلة األرض على المقامة المستوطنات

                                                  
)1(

 ] ��  ./� إ���ده D81 ] 480، ر�� ا�)�'[  20/210ا��8*� ا���4N  : ا���4ا
)2(

  . ���2005  ) 21(ا����,�+ ا�������� ر��  ����ن ���' ) 22/4(ا���دة  
)3(

   ��  ) .4/123ع (:��y ،ا�)��'  ا�*Gا(�  �����,�+ /� ا���ا��6 اZرد
)4(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 27/6(ا���دة   .  
)5(

  . ���2009   )13(ا�%()  ا�����-'  �����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) و/19(ا���دة  
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 فــينــص المشــرع علــى حظــر اســتيراد أو إدخــال أو تــداول أو االحتفــاظ  وفــي ذات التوجــه
 غيـر من فلسطين في وتوزع تستورد التي السلعبالعرض  أماكن في أو التصنيع أو اإلنتاج مواقع
  . )2( الوزارة لدى مسجالً  تجارياً  وكيالً  لها كان إذا ، )1(  التجاري الوكيل

بالســلع التموينيــة غيــر المشــروعة مــن قبــل  ويالحــظ أن المشــرع لــم يشــترط وقــوع التصــرف
المــزود ، بــل إن التجــريم يقــع علــى مــن قــام بجلــب الســلعة التموينيــة وتصــريفها بغــض النظــر عــن 

  .صفته 

ويقــوم الــركن المــادي فــي جريمــة صــرف الســلع التموينيــة التــي أدخلــت للــبالد بطــرق غيــر 
وتعتبــر هــذه الجريمــة مــن جــرائم أو عرضــها للبيــع أو بيعهـا بالفعــل ، مشـروعة مــن خــالل طرحهــا 

الضرر فيكفي لقيامها علم المجرم بأن السلع التي لديه هي سلع تموينية دخلت البالد بشكل غير 
  .مشروع وقيامه بذلك بكامل إرادته 

م القيــام بتصـريف الســلع التموينيــة دون يجـر ســار نحــو تالمشــرع قـد  اتجـاه الباحــث أن يـرىو 
وء الغايـة التـي توجــه نحوهـا المشـرع ، والتــي تتمثـل فـي حفاظــه غيرهـا وهـذا االتجــاه منتقـد فـي ضــ

، فالســـلع غيـــر المشـــروعة غيـــر مـــن اإلغـــراق بالســـلع غيـــر المشـــروعة  علـــى االقتصـــاد الـــوطني 
ونالحظ أيضا عدم تجـريم المشـرع لحيـازة هـذه السـلع رغـم ، مقتصرة على السلع التموينية فحسب 

فالواجــب علــى المشــرع التوجــه تجريمــه تصــريفها ، مــع أن حيــازة هــذه الســلع أخطــر مــن تصــريفها 
  .نحو تجريم الحيازة كذلك باعتبارها سلوكًا مستقًال عن الجريمة وممهدًا لها 

) ...بلد بطرق غير شرعيةكل من صرف سلع تموينية أدخلت لل(ونقترح تعديل النص من 
  ...) .كل من حاز أو تصرف بسلعة أدخلت للبلد بطرق غير مشروعة (إلى 

                                                  
)1(

 ���30/10/2016ر's  و�� أ:�رت وزارة ا��d?�د �.Gة إ&%ن Z:)�ب ا��`�dت ا��*�ر'  /� ا����ع 

�O�'  �/ ر�N��dة ، وذ�+ ���2 ا�'�K  ��`أي و U�*6 ا���& D��2 ا��" ، �,�&  ������/2 ا�)��'  ا���
� "d�� 6ت CW و'�3ر ھ�� إ�� أن "Un ھ-ه ا�]��ة w?B d /� "?�. اZ��اق 'G'د ا�������� و�?��dا  (

 .ا�8%"�ت ا��*�ر'  وw�K ا�����W 2 ا��3&�  
)2(

 . ���2009  ) 13(ا�%()  ا�����-'  �����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) ح/19(ا���دة  
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  : المبحث الثاني 
  المستهلك على الواقعة الجرائم على الجزاءات المقررة

يعــرف الجـــزاء علـــى أنــه المظهـــر القـــانوني لـــرد الفعــل االجتمـــاعي إزاء المجـــرمين ، والـــذي 
يتمثل في صورة عقوبـة تواجـه الجريمـة المرتكبـة ، أو فـي صـورة تـدبير احتـرازي يواجـه مـن تثبـت 

  .) 1(لديه خطوة إجرامية وذلك من أجل تحقيق األغراض المستهدفة بكل منها 

، تتنــوع الجــزاءات المقــررة علــى الجــرائم الواقعــة علــى المســتهلك إلــى عــدة أشــكال وصــور و 
فتشتمل على العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبـات والقـوانين الخاصـة المتعلقـة بحمايـة 

 قـانون أو العقوبـات قـانون فـي سـواء المشـرع يـنصفقـد  المسـتهلك ، وكـذلك التـدابير االحترازيـة
  . وقائي طابع ذات أغلبها تكميلية عقوبات على تهلكالمس حماية

الجــرائم المقترفــة فــي حــق المســتهلك ليســت مــن الجــرائم الحديــة ،  أن إلــى وتجــدر اإلشــارة
لالجتهـاد بمـا يتناسـب مـع حـال األمـة  لإلمـام ولذلك فإن الشريعة اإلسالمية تركـت مسـاحًة واسـعة

تعتبـر الجـرائم الواقعـة علـى المسـتهلك مـن الجـرائم ذلك وبـ،  في تحديد العقوبة المناسبة اإلسالمية
  .التعزيرية التي يترك تقديرها لإلمام 

  . من خالل مطلبينإلى هذا الجزاءات هذا المبحث في وسنتطرق 

  .الجزاءات في قوانين حماية المستهلك  أشكال: المطلب األول 

  .هلك الجرائم الواردة في قوانين حماية المست جزاءات: المطلب الثاني 

   

                                                  
)1(

  )2/6ج(ا����� ، ا�N�Zم ا��8"  /� ����ن ا�8����ت ا��������  
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  : المطلب األول 
  في قوانين حماية المستهلك  أشكال الجزاءات

يقع على المجرم المتعاقد مع المستهلك في مجال جرائم االستهالك جزاءات جزائية وأخرى 
  .مدنية وتأديبية ، وسنتطرق خالل هذا المطلب للجزاءات الجزائية دون غيرها من الجزاءات 

لعقوبـــات علـــى اخـــتالف أنواعهـــا وأشـــكالها لهـــا أصـــوٌل تـــدفع إلـــى وجودهـــا وتـــنظم هـــذا إن ا
  : )1( وقد وجه بعض الفقه في الشريعة اإلسالمية لهذه األصول بما يليالوجود 

، فإذا ما وقعت الجريمة كانت  منع الكافة من الجريمة قبل وقوعهاي إن وجود العقوبة  -1
 . ته وتزجر غيره من التشبه به وسلوك طريقهعلى جناي مجرمالعقوبة بحيث تؤدب ال

العقوبة هو حاجة الجماعة ومصلحتها، فإذا اقتضت مصلحة الجماعة التشديد درجة أن  -2
شددت العقوبة، وٕاذا اقتضت مصلحة الجماعة التخفيف خففت العقوبة؛ فال يصح أن تزيد 

  .العقوبة أو تقل عن حاجة الجماعة  
المجرم استئصاله من الجماعة أو حبس شره عنها  إذا اقتضت حماية الجماعة من شر -3

 وجب أن تكون العقوبة هي قتل المجرم أو حبسه عن الجماعة حتى يموت، ما لم يتب و
  .ينصلح حاله  

أن كل عقوبة تؤدي لصالح األفراد وحماية الجماعة هي عقوبة مشروعة، فال ينبغي  -4
  . ر على عقوبات معينة دون غيرها االقتصا

مجرم ليس معناه االنتقام منه، وٕانما استصالحه، والعقوبات على اختالف أن تأديب ال -5
  . في ذلك أنواعها تتفق

  مالية وعقوبات للحرية سالبة عقوبات إلى )2( العقوباتوتنقسم 

   

                                                  
)1(

 ) .610ص ( ا���3'2 ا�*��(� اE�%"� &�دة ، &4� ا���در ،  
�,� :و�8Bف ا�8����ت /� ا��3'8  )2(a� ر ��?�)  ا�*��&  &�� &?��ن أ"� ا��3رع��اء ا��G*دة، ،  ا��&،

 �"%�E609ص ( ا���3'2 ا�*��(� ا .( �,�ا�*Gاء ا�-ي '��ره ا�����ن و'��F8 ا����1 : و/� ا�����ن &�� أ
6" ��&  ���� ، F/�I أو F��" أو F?[I �/ �,ا��� F� w�?� ن��l�" ~4nB�����K �4�8' U8/ 6& F'�  /� ا���

  ).  189/ 4ط( �Iح ����ن ا�8����ت ا���� ا��8م،
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��ر�� : ا
�رع ا*ول  ��
��
�و��ت ا�
  ا

 إذ ، بحريتـه في التمتـع حقه من عليه المحكوم حرمان في للحرية السالبة العقوباتتتمثل 
بنـاًء و  ، )1( باإلدانـة الصـادر يحـدده الحكـم معلـوم ألجـل أو نهائيـاَ  إمـا الحـق هـذا العقوبـة تسـلب
 فهي مدتها حيث من تختلف نماإ و  نوع واحد، على ليست للحرية السالبة العقوبات فإن ذلك على
 المحكوم حياة أكثر من ثالث سنوات وقد يصل إلى طوالالحرية  سلب يستغرق حيث مؤبدة إما

 بانتهـاء ينتهـي الـدهر مـن حينـا تنفيـذها يسـتغرق مؤقتـة ويطلق عليها عقوبـة السـجن ، وٕامـا عليه
  . )2(وتسمى بعقوبة الحبس  الحرية بسلب الحكم حددها التي الفترة

وسلب الحرية باعتباره وسيلة من وسائل العقاب يندرج تحته أنواع مختلفـة مـن العقوبـات ، 
تتفــق فيمــا بينهــا فــي أنهــا تقــوم علــى تقييــد الحريــة ، ولكنهــا تختلــف فــي كيفيــة تنفيــذها ومــا يرتبــه 

  . )3(القانون على الحكم بها من آثار 

تكبـة ر للحرية فيمـا يتعلـق بـالجرائم الم غالبًا ما يلجأ إلى العقوبة السالبةالمشرع ويالحظ أن 
  . حكام المقررة لحماية جمهور المستهلكينمخالفة للنصوص واأل

  : الحبس  وأعقوبة السجن والعقوبات السالبة للحرية هي 

وقــد يعتبــر الحــبس مــن العقوبــات التعزيريــة والتــي يتــرك إلــى الــوالي تقــديرها طــوًال وقصــرًا ، 
َحـَبَس َرُجـًال [ورد أن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم أخذت الشريعة اإلسـالمية بعقوبـة الحـبس حيـث 

  . )4(]  ِفي ُتْهَمٍة ُثم َخلى َعْنهُ 

، حيـــث يعـــرف )5(يالحـــظ أن المشـــرع الفلســـطيني ال يفـــرق بـــين عقـــوبتي الســـجن والحـــبس 
المدة المحكـوم بهـا عليـه وهـي تتـراوح هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة الحبس بأنه 

  . )6( بين أسبوع وثالث سنوات

لـم يعـرف  المشرع الفلسطيني في قانون العقوبـات فـي المحافظـات الجنوبيـة وبالرغم من أن
فيعاقــب بــالحبس مــدة ،  أحكامــهعقوبــة الحــبس فــي العديــد مــن عقوبــة الحــبس إال أنــه نــص علــى 
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نـص ، كمـا  )1(أو شراب وهو عالم أنها مضرة بالصـحة سنة واحدة من باع مادة على أنها طعام 
لكـل مـن كـدر الصـفو العـام مـن خـالل نشـر أو ترديـد أيـة  لمـدة ثـالث سـنوات على عقوبة الحـبس

مـدة عشـر  ، كما يعاقب بالحبس )2(شائعة أو خبر يمكن أن يؤدي إلى خوف ورعب لدى الناس 
أو بمواقعتهـا خالفـًا لنـواميس الطبيعـة يعتبـر أنــه  سـمح أو سـمحت لـذكر بمواقعتـهِ كـل مـن  سـنوات

  .)3(ارتكب جناية 

وضــع المحكــوم عليــه فــي أحــد : وتعــرف عقوبــة الســجن فــي التشــريع المصــري علــى أنهــا 
الســجون العموميــة وتشــغيله داخــل الســجن أو خارجــه فــي أعمــال تحــددها الحكومــة خــالل المــدة 

  .)4(سنوات وأال تزيد عن خمسة عشر سنة  المحكوم عليه بها والتي يجب أال تقل عن ثالث

أحـد السـجون المركزيـة أو  يوضع المحكوم عليـه فـ يه: بينما يعرف عقوبة الحبس بأنها 
العموميــة المــدة المحكــوم بهــا عليــه وال يجــوز أن تــنقض هــذه المــدة عــن أربــع وعشــرين ســاعة وال 

  . )5( تزيد على ثالث سنين

أخرى وهي عقوبة األشغال الشاقة ، وقد عرفهـا  بعقوبةوقد تقترن عقوبتي السجن والحبس 
تشـغيل المحكــوم عليـه فــي األشــغال المجهـدة التــي تتناســب علــى أنهــا  قـانون العقوبــات الفلسـطيني

  . )6( في داخل السجن أو خارجه ، سواءً  وصحته وسنه

فـــي قـــانون حمايـــة المســـتهلك بعقوبـــة الســـجن علـــى العديـــد مـــن  الفلســـطيني أخـــذ المشـــرعيو 
كمــــا يعاقــــب بــــالحبس كــــل محــــرٍض علــــى ارتكــــاب جــــرائم ،  )7(الجـــرائم كجريمــــة الغــــش التجــــاري 

  . )8(الغش

وتعتبــر عقوبــة الســجن مــن ضــمن العقوبــات الغليظــة علــى التجــار ، والتــي قــد تــؤدي إلــى 
توقــف عجلــة االقتصــاد ، ولــذلك مــن الممكــن إيجــاد عقوبــات أكثــر نفعــًا للمجتمــع ، كــإلزام التــاجر 

  .وما شابه هذه العقوبات البديلة بتوريد معدات معينة للمشافي لمدة سنة مثال 
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 ���/
�و��: ا
�رع ا�

�� ا�	
  :ت ا

إذا كانــت العقوبــات الســالبة للحريــة هــي العقوبــات األبــرز فــي مجــال القــانون العــام ، فــإن 
العقوبــات الماليــة هــي أهــم العقوبــات بالنســبة لجــرائم اإلضــرار بالمســتهلك ، ويرجــع ذلــك إلــى أن 

اسـب أن غالبية هذه الجـرائم ترتكـب بـدافع الطمـع والـربح غيـر المشـروع ، وبالتـالي يكـون مـن المن
  . )1(تكون الغلبة لعقوبة تصيب الجاني في ذمته المالية 

والمصــادرة وســنبين كــل منهمــا علــى  القضــائية الغرامــة هــي الغرامــة التصــالحيةوالعقوبــات الماليــة 
  :النحو التالي 

  التصالحية الغرامة :  أوالً 

 التـي ئماالجـر  بعـض فـي المشـرع يجيـز حيـث،  النقضـاء الـدعوى الجزائيـة  اً يعتبـر التصـالح سـبب
التصالح مع مرتكب الجرم وتنقضي الدعوى  النقدي أو المالي أو االقتصادي الطابع عليها يغلب

للـــوزير " ، وقـــد أجـــاز المشـــرع الفلســـطيني فـــي تعـــديل قـــانون حمايـــة المســـتهلك  )2(الجزائيـــة بـــذلك 
ئيــة فــي المخــتص أو مــن يفوضــه التصــالح مــع المــتهم قبــل صــدور حكــم بــات فــي الــدعوى الجزا

مبلـــغ ال يتجـــاوز  المخالفــات والجـــنح التــي ال تتجـــاوز مــدة الحـــبس فيهـــا ســتة أشـــهر ، مقابــل أداء
  . )3(  " ضعفي الحد األقصى للغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية

  الغرامة :  ثانياً 

أن النبــي  تعتبــر الغرامــة مــن العقوبــات التعزيريــة التــي أخــذت بهــا الشــريعة اإلســالمية حيــث
صلى اهللا عليه وسلم قضى في من سرق الثمر ولم يبلغ حد القطع دفع غرامة على ذلك وعوقـب 

َوَمْن َسَرَق ُدوَن َذِلَك َفَعَلْيـِه َغَراَمـُة ِمْثَلْيـِه،  [عقوبة تعزيرية أخرى كذلك فقال صلى اهللا عليه وسلم 
  . )4( ]  َواْلُعُقوَبةُ 

 الحكـم يقـدره خزانـة الدولـة إلـى النقـود مـن مبلـغ بـدفع عليـه المحكـوم إلـزام هـي الغرامـة
  .)5( القضائي
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كما فعل في قانون حمايـة المسـتهلك حيـث الغرامة  يتجه المشرع إلى تحديد قيمة وغالبًا ما
بالســجن لمــدة ال تزيــد عــن ثــالث ســنوات أو بغرامــة ال تتجــاوز ثالثــة حــدد عقوبــة جريمــة الخــداع 

  . )1( ، أو بكليهما معاً  ا بالعملة المتداولة قانوناً آالف دينار أردني أو ما يعادله

كمــا أنهــا تهــدد وتصــيب  غالبــاً  ذات قيمــة ماليــة كبيــرةوبمــا أن جــرائم اإلضــرار بالمســتهلك 
فإنـه يستحسـن  بسـببها ، مجموعات مختلفة ، ولصـعوبة تقـدير حجـم الضـرر الجمـاعي الـذي وقـع

فــي المشــرع قيامــه بتحديــد حــد أعلــى وحــد أدنــى وذلــك حتــى يبقــى هنــاك متســع للقاضــي لتقــدير 
  .)2( العقوبة المناسبة

ويحكم بها إضـافًة إلـى  كذلك ، الغرامة نسبيةكما قد تكون الغرامة محددة القيمة فقد تكون 
العقوبة األصلية بنسبة تتفـق مـع الضـرر النـاتج عـن الجريمـة أو المصـلحة التـي حققهـا أو أرادهـا 

  . )3(الجاني من الجريمة 

  المصادرة : ثانيا 

المصادرة هي تملك الدولة أشياء مضـبوطة ذات صـلة بالجريمـة قهـرًا عـن صـاحبها وبغيـر 
أوجــب قـــانون  وقــد،  )5(جوازيــة بحســـب قــانون العقوبــات العــام ، وهــي عقوبــة تكميليــة  )4(مقابــل 

بمصادرة المـواد التالفـة أو الخطـرة أو المسـتخدمة للغـش أو  الحكم حماية المستهلك على المحكمة
  . )6( تأمر بإتالفها على نفقة المحكوم عليهأن 

ويجوز لدائرة حماية المستهلك كلمـا بـدت عالمـات وجـود خطـر فـي منـتج معـين أن تطلـب 
مــن الــوزير المخــتص إصــدار قــرار بــالتحفظ علــى المنــتج أو وقــف تداولــه أو ســحبه أو إتالفــه إذا 

  . )7(كان اإلتالف هو الوسيلة الوحيدة للحد من الخطر 

وقــد تتخــذ المصــادرة شــكل التــدبير الوقــائي وذلــك إذا كانــت األشــياء المــذكورة مــن التــي يعــد 
صـــنعها أو اســـتعمالها أو حيازتهـــا أو عرضـــها للبيـــع جريمـــة فـــي ذاتـــه ، وفـــي هـــذه الحالـــة تكـــون 
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المصادرة واجبة حتى ولو قضـي ببـراءة الفاعـل ، وعلـة ذلـك هـو اعتبـار المشـرع أن هـذه األشـياء 
  . )1(ضرر أو خطر عام هي مصدر ال

ث �/
  ا
�دا��ر ا-��راز�� : ا
�رع ا

تضــمنت نصــوص قــوانين حمايــة المســتهلك إلــى جانــب قــانون العقوبــات تــدابير احترازيــة ، 
   .اط التجاري، ونشر الحكم باإلدانة وهي إغالق المنشأة وحظر مزاولة النش

  :وسنبين هذه التدابير على النحو التالي 

  نشأة إغالق الم: أوال 

يعتبــر إغــالق المنشــأة مــن التــدابير االحترازيــة ويقصــد بــه منــع المحكــوم عليــه مــن مزاولــة 
ــًا أو ســببًا الرتكــاب الجريمــة ، وذلــك مــن خــالل إقفــال المحــل الــذي  العمــل الــذي كــان ظرفــًا مهيئ

  . )2(يزاول فيه هذا العمل 

وهي ونشير إلى أن هذه العقوبة من العقوبات التي قلما ينص عليها قانون العقوبات العام 
استخدامها في قوانين حماية المسـتهلك ، وهـي مـن ضـمن الطـرق  يكثرولكن ،  )3(عقوبة جوازية 

فهــو موجــه نحــو المشــروع ذاتــه الفاعلــة فــي إزالــة االضــطراب الــذي أحدثتــه الجريمــة ومنــع تكرارهــا 
ـــه ، وقـــد أخـــذ بـــه المشـــرع الفلســـطيني فـــي قـــانون حمايـــة )4( حتـــى ولـــو وجـــدت إرادة جديـــدة فيوقف

كمــا يجــوز لهــا الحكــم بــإغالق المحــل ..  تقــوم المحكمــة فــي جميــع األحــوال الســابقة"  المســتهلك
، ويهــدف المشــرع مــن تقريـر جــزاء إغــالق المنشــأة إلــى  )5( "التجـاري بشــكل مؤقــت أو بشــكل دائـم

حماية المستهلكين من المخاطر التي يكون مصدرها المنشأة والتي تهدد أمـنهم وسـالمتهم البدنيـة 
والصحية ، وكذلك حماية التاجر الشريف باستبعاد التجار المخالفين مـن مجـال التعامـل التجـاري 

  . السلع المخالفة  وكذلك حماية خطوط اإلنتاج الوطنية من
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وقد أجاز التعديل األخير لقانون حماية المستهلك قيام دائرة حماية المستهلك بإصدار قرار 
فـــي حـــال عـــرض أو بيـــع ســـلع تموينيـــة فاســـدة أو تالفـــة أو التالعـــب فـــي تـــاريخ " اإلغـــالق وذلـــك 

  . )1(على أال تتجاوز مدة اإلغالق ثالثين يومًا " صالحيتها أو احتكارها 

هذا التوجه يكون المشرع الفلسطيني قد أعطـى مسـاحة أوسـع لـدائرة حمايـة المسـتهلك وفي 
  .لتستطيع مباشرة مهامها في مواجهة المزودين المخالفين لألحكام وقواعد قانون حماية المستهلك

عــن إغــالق كنظــام بــديل وضــع المنشــأة تحــت الحراســة  نظــام فــي الفقــه القــانوني وقــد وجــد
 يكتفـيالمنشأة وذلك بهدف التخفيف من اآلثار المترتبة على الغلق والتي تصـيب العـاملين ، فقـد 

بتعيين مدير آخر للمنشأة أو بتأجيرها ، ويحقق هذا النظام الهدف المزدوج للعقاب والوقاية وذلك 
يلة الرتكــاب مـن خـالل إبعـاد مرتكـب الجــرم عـن إدارة المنشـأة التـي تعـد مصــدر ربحـه وكـذلك وسـ

الفعــل ، ويــتم تشــغيل المنشــأة واســتثمار الريــع العائــد منهــا لحســاب الدولــة وتخصــم الخســارة مــن 
  .)2( الجزاءات المالية المحكوم بها

ولــم يأخــذ المشــرع الفلســطيني بهــذا الجــزاء فــي القــانون العــام وكــذلك فــي القــوانين الخاصــة 
دم تغطيـــة الـــدخل الـــوارد مـــن المنشـــأة لهـــذه ويعـــود ســـبب ذلـــك إلـــى التكلفـــة المرتفعـــة للحراســـة ولعـــ

  .التكاليف 

  حظر مزاولة النشاط التجاري : ثالثا 

يعــد حظــر مزاولــة نشــاط المنشــأة جــزاء أفضــل مــن غلقهــا ، وذلــك ألن مــن خاللــه يتحقــق 
هــدف العقوبــة والمتمثــل بــإيالم المجــرم وحرمانــه مــن تحقيــق ربــح خــالل فتــرة معينــة ، وكــذلك ال 

الغيــر ، وقــد أخــذ المشــرع الفلســطيني فــي قــانون حمايــة المســتهلك بعقوبــة حظــر يتعــدى أثــره إلــى 
ولكي تطبيق هذا الحظر ال بد من وجود عالقة بين ممارسة النشاط ،  )3( مزاولة النشاط التجاري

ويمكن أن يكون الحظر شامًال كل األنشطة التي ارتكبهـا المجـرم كمـا قـد ،  )4(التجاري والجريمة 
  . )5(يكون الحظر جزئيا لبعض األنشطة التي وقعت الجريمة بمناسبتها 
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  نشر الحكم باإلدانة : رابعا 

يعتبر نشر الحكم باإلدانة مـن أشـد العقوبـات تـأثيرًا علـى التـاجر وسـمعته التجاريـة ، حيـث 
هـذه الثقـة  تعلى مبدأ ثقة العمالء بالمحل التجاري ومنتجاته ، وفي حـال تزعزعـأن التجارة تقوم 

  .فهذا يعني فشل المشروع التجاري وٕاغالقه في النهاية 

وقـد أخــذ المشــرع الفلســطيني بنشــر الحكــم باإلدانـة فــي أحكــام قــانون حمايــة المســتهلك دون 
  .عليه فإنها تصيبه في شرفه واعتباره ، وذلك لما لها من تأثير على المحكوم  )1(القانون العام 

وزيــادة فــي إيــالم المــزود المخــالف ألحكــام قــانون حمايــة المســتهلك فــإن الحكــم ينشــر فــي 
ذلــك أيضــا علــى حســاب المحكــوم  صــحيفة محليــة أو أكثــر بحســب مــا تقــدره المحكمــة ، ويكــون

  .، فتصيبه هذه العقوبة في سمعته وشرفه وكذلك في ماله وتجارته عليه

  : طلب الثاني الم
   الجرائم الواردة في قوانين حماية المستهلك جزاءات

 سبيل وال ، معينة أهداف تحقيقبغاية   واالجتماعية االقتصادية السياسة قوم الدولة برسمت
 ئيـةزاالج العقوبـات هـيالجـزاءات  هذه وأشد ،بالجزاء  االقتصادية القوانين تمدع إذا إال ذلك إلى

 التدابير جدوى عدم تبين إذا إال الشارع إليها يلجأ ال أناالقتصادية  السياسة حسن ويعتبر من ،
  . )2(ى األخر 

  : وسنبين عقوبة كل جريمة من الجرائم الواردة في قوانين حماية المستهلك على النحو التالي 
�و�� �ر�	� ا
=ش : ا
�رع ا*ول (  

قد اعتبر جريمـة الغـش مـن جـرائم الجـنح  في قانون العقوبات نالحظ أن المشرع الفلسطيني
المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة أو بهما معًا ، فيعاقـب المشـرع الفلسـطيني فـي قـانون العقوبـات 

بــالحبس مــن شــهر إلــى ســنة وبالغرامــة مــن خمســة دنــانير إلــى خمســين فــي المحافظــات الشــمالية 
بــالحبس مــدة ســنة المحافظــات الجنوبيــة ، بينمــا يعاقــب عليــه فــي قــانون العقوبــات فــي  )3( دينــاراَ 
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بالسجن لمدة ال تزيد عن عشر سنوات أو ، في حين أن قانون حماية المستهلك يعاقب  )1( واحدة
  .بهما معًا بغرامة ال تتجاوز عشرة آالف دينار أردني أو 

فــي هــذا اإلطــار أن المشــرع الفلســطيني قــد أعطــى لجنحــة الغــش عقوبــة  الباحــث الحــظيو  
إتـــالف  إلــى عقوبــة تبعيــة وهــي إضــافةً ، وذلــك ي مســعاه لمحاربــة وجــود هــذه الجريمــة فــالجنايــة 

  . )2( وضبط الموازين والمكاييل غير المعتمدة البضاعة الفاسدة

   تالعب بتاريخ صالحيتهاالع سلع تموينية فاسدة أو تالفة أو يعرض أو بعقوبة : أوال 

السلع التموينيـة الفاسـدة أو التالفـة أو يعاقب المشرع الفلسطيني على جريمة عرض أو بيع 
المتالعب بتاريخ صالحيتها في قانون العقوبات في المحافظـات الشـمالية تـرك تقـدير مـدة عقوبـة 
الحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة كـذلك مـن خمسـة دنـانير إلـى خمسـين دينـار، كمـا قـرر علـى 

العقوبــة ، نجــد أن قــانون العقوبــات التحــريض علــى اســتعمال المنتجــات أو المــواد المــذكورة بــذات 
  .في المحافظات الجنوبية يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة 

في حين أن المشرع في قانون حماية المستهلك قد قرر لجريمة الغش الحبس لمدة ال تزيـد 
عن عشر سنوات ولم يضع لها حدًا أدنى ، و بغرامة مالية قدرها عشرة آالف دينار أو بهما معًا 

، فـــي حـــين أن قـــانون  )3(نـــص المشـــرع علـــى تشـــديد ومضـــاعفة العقوبـــة فـــي حـــال العـــود وقـــد  ،
ا أو وقـع بهـا غـش علـى نحـو يغيـر مـن طبيعتهـتداول أغذية يعاقب كل من الصحة العامة كذلك 

، وكـــذلك فـــي حـــال حـــدوث  كانـــت غيـــر صـــالحة لالســـتهالك اآلدمـــي، أو ضـــارة بصـــحة اإلنســـان
  ، بــالحبس مــدة ال تزيــد علــى ســنتين )4(ت منتهيــة الصــالحية تغييــر فــي صــفاتها الطبيعيــة أو كانــ

  . )5( وبغرامة ال تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

الباحث التنافر بين العقوبات المقررة لجريمة الغـش فـي قـوانين العقوبـات العامـة ،  يالحظو 
وكذلك في القوانين الخاصة ، فمن الواجب على المشرع العمل على تحقيق التوافق والتكامل بين 
المنظومة التشريعية الخاصة بحماية المستهلك ، وخاصة مع التداخل والتكامل بين قانون حمايـة 

  .ك والقوانين الخاصة األخرى ذات العالقة كقانون الصحة العامة المستهل
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وفي إطار مسعى المشرع الفلسطيني لمنع الغش والحيلولة دون وقوعه فقـد عاقـب كـل مـن 
صنع أو باع أو العرض للبيع أو زرع أية مواد أو سلع أو معدات مما تسـتعمل فـي الغـش بشـرط 

ن حــرض علــى اســتعمال تلــك المــواد أو الســلع أو إلــى عقــاب كــل مــ إضــافةً علــم الفاعــل بــذلك ، 
إلــى  إضــافةً المعــدات بواســطة النشــرات أو المطبوعــات أو اإلعالنــات أو بــأي تعليمــات أخــرى ، ف

ـــى اســـتعمال تلـــك المـــواد أو الســـلع أو المعـــدات بواســـطة النشـــرات أو  عقـــاب كـــل مـــن حـــرض عل
بـالحبس لمـدة ال تزيـد عـن ثـالث المطبوعات أو اإلعالنات أو بأي تعليمات أخرى ، فإنـه يعاقـب 

  . )1(سنوات أو بالغرامة حدها األقصى ثالثة آالف دينار أو بكلتا العقوبتين 

يحــافظ علــى المســتهلك فــي نشــير هنــا إلــى أن المشــرع قــد أخــذ بــاإلجراءات التحفظيــة حتــى 
  . )2(وذلك من خالل إتالف البضاعة الفاسدة   ال يتم تكرار ذات الجرمصحته وسالمته ، ولكي 

  الغش في مقدار السلع :  ثانياً 

قرر المشرع عقوبة الحبس على الغش في المقـادير والمـوازين ، فنجـد فـي قـانون العقوبـات 
عيــارات أو فــي المحافظــات الشــمالية يعاقــب علــى جريمــة اســتعمال المعــايير غيــر القانونيــة مــن 

فـــي غـــش المتعاقـــد معـــه فـــي كميـــة  مكاييـــل أو عـــدد وزن أو وكيـــل مغشوشـــة أو غيـــر مضـــبوطة
الشـيء المســلم ، عقوبــة الحــبس مــن ثــالث شــهور إلـى ســنتين وبالغرامــة الماليــة مــن عشــرة دنــانير 

، بينمــا قــرر المشــرع فــي قــانون حمايــة المســتهلك علــى مجــرد حيــازة هــذه  )3(إلــى خمســين دينــار 
شــر ســنوات أو بالغرامــة عقوبــة الحــبس لمــدة ال تزيــد عــن عالمــوازين أو المكاييــل غيــر المعتمــدة 

، وقــد نــص المشــرع علــى تشــديد ومضــاعفة العقوبــة فــي حــال  )4(عشــرة آالف دينــار أو بكليهمــا 
  . )5(العود 

ويسجل الباحث هنا االخـتالف الواضـح وعـدم التوافـق بـين العقوبـة المقـررة لجريمتـي الغـش 
فـــي مقـــدار الســـلعة وحيـــازة آالت القيـــاس غيـــر القانونيـــة ، الـــذي يعاقـــب عليـــه المشـــرع فـــي قـــانون 
العقوبات بالحبس مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر أو الغرامة من عشـرة دنـانير إلـى خمسـين دينـار ، 

اقب قانون حماية المستهلك على مجـرد حيـازة هـذه المـوازين واآلالت بـالحبس لمـدة عشـر بينما يع
ســنوات أو بغرامــة عشــرة آالف دينــار أو بهمــا معــًا ، فــي حــين أن قــانون المواصــفات والمقــاييس 
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الفلسطينية يقرر لها عقوبة الحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على شـهر أو بالغرامـة أو بهمـا 
ى كــل مــن قــام بصــناعة أيــة أدوات قيــاس غيــر قانونيــة أو باعهــا أو تالعــب بهــا بقصــد معــًا ، علــ

، أو قام باستعمال أية أدوات قياس غير مدموغة أو مختومة من قبـل الجهـة المختصـة  )1(الغش 
  . )3(، أو من قام بالتالعب بأوزان أو أحجام المواد بقصد الغش  )2(

فـق بـين القـوانين العقابيـة السـابقة ، ففـي حـين أن من خالل هذا االستعراض نجد عـدم التوا
قــانون المواصـــفات والمقـــاييس وهـــو القـــانون المتخصـــص والمـــنظم ألدوات القيـــاس علـــى اخـــتالف 
أنواعهــا وأشــكالها ويراقــب قانونيتهــا ، فإنــه يعاقــب علــى صــناعة أو بيــع أو اســتعمال أو التالعــب 

حـــين أن قـــانون حمايــة المســـتهلك الشـــرعة بــأدوات القيـــاس بــالحبس مـــدة ال تزيـــد عــن ســـنة ، فــي 
العامــة لحمايــة المســتهلك فإنــه يعاقــب علــى مجــرد حيــازة تلــك األدوات واآلالت لمــدة ال تزيــد عــن 

  .عشر سنوات 

وفــي ظــل غيــاب التنــاغم والتكامــل بــين المنظومــة التشــريعية الخاصــة بحمايــة المســتهلك ، 
يمـة التالعـب بمقـادير وأوزان السـلع ، المشرع توضيح توجهه نحو حمايـة المسـتهلك مـن جر  نحث

ويــرى الباحــث أن توجــه المشــرع يتجــه نحــو تشــديد العقوبــة وذلــك مــا يطلــق عليــه النســخ الضــمني 
  .للنصوص 

  الغش في جودة السلع أو المنتجات ومواصفاتها :  لثاً ثا

يعاقـب المشـرع الفلسـطيني علـى مخالفـة التــزام المـزود لضـمانه لسـالمة السـلعة وخلوهـا مــن 
بالسجن لمدة ال تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة العيب أو ما يؤثر على سالمة المستهلك وصحته 

،  )4( ال تتجاوز خمسـمائة دينـار أردنـي أو مـا يعادلهـا بالعملـة المتداولـة قانونـًا أو بكلتـا العقـوبتين
كما يعاقب بذات العقوبة في حال تبين وجود عيـب وكـان المنـتج مضـمونًا خـالل مـدة الضـمان ، 
وأخــل المــزود بالتزامــه بإصــالح أو اســتبدال المنــتج أو رد ثمنــه حســب رغبــة المســتهلك ، وتعتبــر 

وقـد نـص المشـرع ، )1(هذه المـادة مـن ضـمن القواعـد اآلمـرة التـي يجـوز االتفـاق علـى مـا يخالفهـا 
  .)2(تشديد ومضاعفة العقوبة في حال العود  على

                                                  
)1(

���2000  ) 6(����ن ا���ا:��ت وا����'�h ر�� ) أ/31/1(ا���دة   . 
)2(

 . ���2000  ) 6(ا����'�h ر�� ����ن ا���ا:��ت و) ب/31(ا���دة  
)3(

���2000  ) 6(����ن ا���ا:��ت وا����'�h ر�� ) و/31/1(ا���دة   . 
)4(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 27/3(ا���دة    .  
)1(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ر�� ) 27/3(، )19(ا���دة    .  
)2(

  . ���2005  ) 21(��'  ا����,�+ ا�������� ر�� ����ن �) 30(ا���دة  
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 سـنة تتجـاوز الكما يعاقب على التالعب فـي العالمـة التجاريـة بقصـد الغـش بـالحبس مـدة 
، ونالحـظ خلـو قـانون  )1( مًعـا العقـوبتين هـاتين بكلتـا أو جنيـه مائـة تتجـاوز ال بغرامـة أو واحـدة

حمايــة المســتهلك مــن الــنص علــى جريمــة التالعــب بالعالمــة التجاريــة بقصــد الغــش مــع أنهــا مــن 
  .صلب اختصاصه 

وأمـــا فيمـــا يتعلـــق بالمواصـــفات الخاصـــة بالســـلع والخـــدمات فقـــد عاقـــب المشـــرع فـــي قـــانون 
يـة بـالحبس لمـدة ال تزيـد حماية المستهلك على جريمة عدم مطابقة المنتج للتعليمات الفنية اإللزام

وقــد نــص  ، )2(عــن ســتة أشــهر او بغرامــة ال تتجــاوز خمســمائة دينــار أردنــي أو بكلتــا العقــوبتين 
قــرر فــي قــانون المواصــفات  ، بينمــا )3(المشــرع علــى تشــديد ومضــاعفة العقوبــة فــي حــال العــود 

والمقـاييس الفلســطينية لـذات الجــرم الحــبس مـدة ال تقــل عـن شــهر وال تزيــد عـن ســنة أو بغرامــة ال 
، وقـد قـرر ذات العقوبـة )4( تقل عن ألف دينار وال تزيد عن عشرة آالف دينار أو بكلتـا العقـوبتين

لى موافقة خطية من مؤسسة الحصول ع دونلجريمة كتابة عبارة مطابق للمواصفات الفلسطينية 
المواصفات والمقاييس ، في حين أن قانون الصحة العامة يعاقب على مخالفة المواصفات الفنية 

الحبس مـــدة ال تزيـــد علـــى ســـنتين، بـــ )5(اإللزاميـــة الصـــادرة عـــن مؤسســـة المواصـــفات والمقـــاييس 
  . وبغرامة ال تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين

الباحــث عــدم التوافــق بــين قــانون حمايــة المســتهلك وقــانون المواصــفات والمقــاييس  يالحــظو 
وقانون الصـحة العامـة فـي تقـدير عقوبـة جريمـة عـدم مطابقـة المنـتج للتعليمـات الفنيـة اإللزاميـة ، 
فقـــد نـــص المشـــرع فـــي قـــانون حمايـــة المســـتهلك علـــى الحـــط مـــن مـــدة الحـــبس المقـــررة فـــي قـــانون 

المختص بإعـداد المواصـفات والمقـاييس ، كمـا نـص علـى الحـط مـن قيمـة  المواصفات والمقاييس
  .الغرامة وتخفيض قيمتها 

العمـل علـى تحقيـق التوافـق والتكامـل  إلـىالمشـرع  وفي ضوء ما سبق يوجـه الباحـث عنايـة
ــــين المنظومــــة التشــــريعية الخاصــــة بحمايــــة المســــتهلك ، واألخــــذ بالعقوبــــة المقــــررة فــــي قــــانون  ب

ـــة المواصـــفات وال ـــك باعتبـــاره القـــانون المخـــتص والمـــنظم للتعليمـــات الفني ـــاييس الفلســـطينية وذل مق
  .اإللزامية 

                                                  
)1(

 .���1938  ) 35(ر�� ����ن ا�8%"�ت ا��*�ر'  ) 38(ا���دة  
)2(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ر�� ) 27/2(ا���دة    . 
)3(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 30(ا���دة   .  
)4(

���2000  ) 6(����ن ا���ا:��ت وا����'�h ر�� ) ز/31/1(ا���دة   . 
)5)(5(

���2004  ) 20(����ن ا�?)  ا��8"  ر�� ) 21(ا���دة  .  
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 ���/
�و�� �رام ا
6داع : ا
�رع ا(  

يعاقب المشرع الفلسـطيني علـى جريمـة الخـداع بـالحبس مـدة ال تزيـد عـن ثـالث سـنوات أو 
الشـروع فيـه بـذات العقوبـة  يعاقب ، كما)1(بغرامة ال تتجاوز ثالثة آالف دينار أو بكلتا العقوبتين 

  . )2(المقررة للجريمة التامة ، و في حال العود نص المشرع على تشديد ومضاعفة العقوبة 

ويالحــظ الباحــث فــي هــذا اإلطــار أن المشــرع الفلســطيني قــد أعطــى لجنحــة الخــداع عقوبــة 
  .الجناية في مسعاه لمحاربة وجود هذه الجريمة 


ث �/
  �رام ا�)�ن ا
	�2ل )�و�� : ا
�رع ا

بغرامـة ال تتجـاوز يعاقب المشرع الفلسطيني على جريمة اإلعالن المضلل بـرغم خطورتهـا 
المشـرع نحـو هـذا  توجـه ، ويعتبـر)3( العملـة المتداولـة قانونـاً خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها ب

الخـداع أو الشـروع فيهـا  ، ففـي الوقـت الـذي يقـرر المشـرع فـي ذات القـانون لجريمـة االتجاه منتقـد
عقوبــة الحــبس مــدة ال تزيــد عــن ثــالث ســنوات أو بغرامــة ال تتجــاوز ثالثــة آالف دينــار أو بكلتــا 

  .)4(العقوبتين 

والتـــي يكفـــي لقيامهـــا اســـتخدام الكـــذب المجـــرد ، فـــي حـــين يعاقـــب علـــى جريمـــة اإلعـــالن  
المضــلل التــي تشــترك مــع جريمــة الخــداع فــي العلــة ومحــل التجــريم ، وكــُل منهمــا ينصــب علــى 
المتعاقــد فيوقعانــه فــي غلــط يــؤثر فــي اختيــاره الحــر ، والواجــب علــى المشــرع الفلســطيني االلتــزام 

في إطار حمايـة المسـتهلك ، وأال يخـل بهـا بتقـدير عقوبـة الغرامـة فقـط دون  بنسق خطته العقابية
  . )5(الحبس لجريمة اإلعالن المضلل 

  . )1(وقد نص المشرع الفلسطيني على تشديد ومضاعفة العقوبة في حال العود 

ونشـير هنـا إلــى عـدم توافــق العقوبـة المقــررة لإلعـالن المضــلل فـي قــانون حمايـة المســتهلك 
ص قانون المواصفات والمقـاييس الـذي يعاقـب علـى ذات الجريمـة بـالحبس مـدى ال تقـل مع نصو 

ال تقـل عـن ألـف دينـار أردنـي وال تزيـد علـى عشـرة آالف عن شهر وال تزيد عن سنة أو بالغرامـة 
  . )2( دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين معاً 

                                                  
)1(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) ) 28(ا���دة   .  
)2(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 30(ا���دة   .  
)3(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 27/7(ا���دة   .  
)4(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) ) 28(ا���دة   .  
)5(

 ) .70ص ( ا����4�� ، ا�)��'  ا�*��(�  �����,�+   
)1(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 30(ا���دة   .  
)2(

���2000  ) 6(����ن ا���ا:��ت وا����'�h ر�� ) ي/31/1(�دة ا��  . 
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لـذلك نــرى أنــه مـن الواجــب علــى المشــرع إعـادة النظــر فــي تقـدير عقوبــة اإلعــالن المضــلل 
  .إلى الغرامة وذلك لتحقيق الغاية المطلوبة من العقوبة  إضافةً والنص على عقوبة الحبس 

 ���و�� ا��6ل ��ق ا
	����ك �� ا
	��و	� : ا
�رع ا
را(  

  بخطورة المنتج عقوبة جريمة اإلخالل بالتزام اإلعالم : أوال 

يعاقب المشرع الفلسطيني في قانون حماية المستهلك كل من عرض أو بـاع منـتج ينطـوي 
على استعماله خطورة ما ، دون أن يؤشر عليه أو يرفق به تحذير يبين وجه الخطورة ، والطريقة 

م المثلى الستعماله أو استخدامه ، وكيفية العالج فـي حـال حـدوث أي ضـرر نـاتج عـن االسـتخدا
لمـدة ال تزيـد عـن سـتة أشـهر أو بغرامـة ال تتجـاوز خمسـمائة دينـار أردنـي أو مـا يعادلهـا بالسجن 

،  )2(، وفـي حـال العـود تشـدد العقوبـة وتضـاعف  )1( بالعملة المتداولـة قانونـًا، أو بكلتـا العقـوبتين
  .)3(كما ويتم مصادرة المواد التالفة أو الخطرة على نفقة المحكوم عليه 

  :عقوبة جريمة االمتناع عن إعالن األسعار : ثانيا 

كل من امتنع عن وضع قوائم أسعار يعاقب المشرع الفلسطيني في قانون حماية المستهلك 
الســلع أو الخــدمات فــي أمــاكن ظــاهرة يعاقــب بالســجن مــدة ال تزيــد عــن ســتة أشــهر أو بغرامــة ال 

ــًا أو بكلتــا العقــوبتينتتجــاوز خمســمائة دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداو  ، كمــا  لــة قانون
، وفــي حــال العــود لــذات الجــرم تضــاعف  )4( خــالف التســعيرة المعلنــة وقــرر ذات العقوبــة لكــل مــن

  . )5(العقوبة 

  :جريمة االمتناع عن إعالن االسم أو العالمة التجارية أو وضع بطاقة البيان : ثالثا 

قرر المشرع الفلسطيني على كل مزود ال يقوم بإعالم المستهلك باسمه ، أو ال يقوم ببيان 
عالمتـــــه التجاريـــــة المســـــجلة بوضـــــوح علـــــى منتجاتـــــه ، أو مـــــن ال يلتـــــزم بوضـــــع بطاقـــــة البيـــــان 

، عقابـــًا متمـــثًال فـــي الغرامـــة بمـــا ال يتجـــاوز الخمســـمائة دينـــار كافـــة المعلومـــات المطلوبـــة فيهـــا و 
  . )2(، وفي حال العود لذات الجرم تضاعف العقوبة  )1(أردني

                                                  
)1(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 27/3(ا���دة   .  
)2(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 30(ا���دة   .  
)3(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 31(ا���دة   .  
)4(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 27/5(ا���دة   .  
)5(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 30(ا���دة   .  
)1(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 27/7(ا���دة   .  
)2(

  . ���2005  ) 21(ا�������� ر��  ����ن ���'  ا����,�+) 30(ا���دة  
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�و�� �ر�	� ا-��%�ر و��ب ا
���  �ر ا
	�رو)� : ا
�رع ا
�6	س (  

  الحتكارعقوبة جريمة ا: أوال 

فقد جرم االمتناع عن عرض  سعيًا من المشرع الفلسطيني لحماية المستهلك من االحتكار
،  على شراء كمية معينة منها أو سلعة أخرى معها م المشتريارغإأو ،  السلع التموينيةأو بيع 

بالسجن وعاقب على هذا األفعال  ، أو اشترط شراء خدمة بإسداء خدمة أخرى أو بشراء سلعة
مدة ال تزيد عن سنة أو بغرامة ال تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا 

  . )2(لعود لذات الجرم تضاعف العقوبة وفي حال ا ، )1( أو بكلتا العقوبتين

، وذلك ألن جريمة االحتكار من ويعتبر توجه المشرع الفلسطيني إلى هذا التوجه منتقدًا 
  .أكثر الجرائم التي تؤثر سلبًا على المستهلك وعلى مصالحه المحمية بنصوص التشريع 

  وعة عقوبة جريمة صرف سلع تموينية أدخلت البالد بطرق غير مشر : ثانيا 

في ذات المستهلك  االقتصاد الفلسطيني وحماية سعيًا من المشرع الفلسطيني لحماية
يعاقب بالسجن مدة ال الوقت فقد عاقب على صرف أية سلعة تدخل البالد بشكل غير شرعي 

تزيد عن ثالث سنوات أو بغرامة ال تتجاوز ثالثة آالف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة 
  . )4(، وفي حال العود لذات الجرم تضاعف العقوبة  )3( قانونا، أو بكلتا العقوبتينالمتداولة 

إلى العقوبات األصلية السابق بيانها ، فقد أخذ  إضافةً ونشير إلى أن المشرع قد أخذ 
كذلك بالعقوبات التبعية أو اإلجراءات التحفظية لعدم تكرار ذات الجرم ولتحقيق الردع وتتمثل 

في مصادرة المواد المغشوشة أو المستخدمة في الغش أو التالفة أو الضارة ، كما  هذه العقوبات
كما يجوز الحكم بإغالق المحل قد تأمر بإتالف المواد المذكورة على نفقة المحكوم عليه ، 

ة عمله التجاري بشكل مؤقت أو بشكل دائم وبسحب رخصة أو وقف مزود الخدمة عن مزاول
تأمر المحكمة بنشر أي حكم تصدره في هذه الجرائم في و  ، )1( بشكل مؤقت أو بشكل دائم

  . )2( صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية وعلى نفقة المحكوم عليه

                                                  
)1(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 27/4(ا���دة   .  
)2(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 30(ا���دة   .  
)3(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 27/6(ا���دة   .  
)4(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 30(ا���دة   .  
)1(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 31/1(ا���دة   .  
)2(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 31/2(ا���دة   .  
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ــــ فــــي حــــال أدى ارتكــــاب أي جريمــــة مــــن الجــــرائم الســــابقة إلــــى وفــــاة أحــــد  ر الســــؤالاويث
األشــخاص ، كــأن يــؤدي غــش الســلع التموينيــة إلــى مــوت المســتهلك فمــا هــي العقوبــة التــي يجــب 

  إيقاعها على مرتكب هذا الجرم ؟

نشير بدايًة إلى أن المشرع الفلسطيني في قانون حماية المستهلك لـم يأخـذ بعقوبـة اإلعـدام 
كعقوبة على جرائم اإلضرار بالمستهلك ، وبـالنظر فـي التشـريعات المقارنـة نجـد أن قـانون حمايـة 

مــن تقريــر عقوبــة اإلعــدام  ن حمايــة المســتهلك الجزائــري قــد خليــاالمســتهلك المصــري وكــذلك قــانو 
  .على المزود حتى وٕان أدى الجرم المرتكب إلى حالة الوفاة 

علـى أن تكـون عقوبـة مـن يعـود إلـى  قـانون العقوبـاتلجزائري قد نـص فـي إال أن المشرع ا
  . )1(ارتكاب ذات الجرم وأدى هذا الجرم إلى إزهاق روح إنسان عمدًا هي عقوبة اإلعدام 

وفــي حــال أدى ارتكــاب أي جريمــة مــن جــرائم اإلضــرار بالمســتهلك المشــار إليهــا ســابقًا ، 
فإننــا نلجــأ إلــى البحــث عـــن العقوبــة المقــررة لنتيجــة اإلجراميــة التـــي تحققــت ، فقــد نــص المشـــرع 

ميــة اجر إعــدم اإلخــالل بأيــة عقوبــة أشــد أليــة نتيجــة الفلســطيني فــي قــانون حمايــة المســتهلك علــى 
  . )2( تكاب أية مخالفة ألحكام القانونناشئة عن ار 

وفــي مثــل هــذه الجريمــة يكــون المجــرم قــد قصــد فعــل الغــش وكــان بإمكانــه توقــع حصــول 
، وهــذا مــا ذهبــت إليــه  النتيجـة اإلجراميــة ، وبــذلك يكــون قـد تــوافر لــدى المجــرم القصــد االحتمـالي

وهذه هي داللة تعريـف المشـرع الفلسـطيني فـي قـانون (  معللة ذلك )3(محكمة النقض الفلسطينية 
ميــة الناشــئة اجر الجريمــة مقصــودة وٕان تجــاوزت النتيجــة اإلباعتبــار العقوبــات للجريمــة المقصــودة 

  . )4( ) عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة

وبات فيها غيـر مقـدرة إال فـي وبالنظر في الشريعة اإلسالمية فإننا نجد أنها تتميز بأن العق
حالــة جــرائم الحــدود والقصــاص ، وبــالنظر إلــى حالــة الوفــاة المفترضــة فإننــا نكــون أمــام فرضــيتين 

  :وهما 

                                                  
)1(

��23/06��ن ا�8����ت ا�*Gا(�ي ر�� ) 54(ا���دة   .  
)2(

���2005  ) 21(����ن ���'  ا����,�+ ا�������� ر�� ) 27(ا���دة    . 
)3(

��r رام هللا ، ���ر'�N�)143/2011 ( s ا���r ا�*Gا(�    �N("22/3/2012 )��  ) ."��2 إ���Nو
)4(

���1960  ) 16(����ن ا�8����ت ر�� ) 64(ا���دة   .  
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مية وبذلك نكون أمـام قتـل اجر إما أن تكون إرادة المجرم قد توجهت نحو إحداث النتيجة اإل
َأيَها الـِذيَن  َيا[ لقول اهللا عز وجل عمد وعقوبته المقدرة في الشريعة اإلسالمية هي إما القصاص 

 ِباْلُحر 1(] آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى اْلُحر( .  

مي دون النتيجة ، وذلك بـأن اجر وقد تكون إرادة المجرم قد توجهت نحو إحداث السلوك اإل
إزهــاق الــروح وفــي هــذه الحالــة  تكــون إرادة المجــرم قــد توجهــت نحــو ســلوك الغــش مــثال دون إرادة

نكـــون أمـــام قتـــل شـــبه عمـــد ، وعقوبتهـــا فـــي الشـــريعة اإلســـالمية ديـــة مغلظـــة يـــدفعها قـــوم وعائلـــة 
  . )2( المجرم وليس هو وحده كما في دية القتل العمد عند قبول الدية

  

   

                                                  
)1(

  ] .178: ��رة ا�4��ة [ 
)2(

  F�ا�� ، ����Gا� Fوأد�� �"%�E7/5724ج(ا. (  
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  الثانيملخص الفصل 

لمستهلك الفلسطيني سعى المشرع الفلسطيني من خالل نصوص القوانين المتعلقة بحماية ا
إلى إيجاد سـور مـن الحمايـة الشـاملة للمسـتهلك مـن جميـع التصـرفات والسـلوكيات التـي قـد تضـر 
بالمســتهلك وتــؤثر علــى مصــالحه ، وفــي ضــوء ذلــك نجــد أن المشــرع الفلســطيني قــد جــرم الغــش 

كمــا ، التــي تعتبــر ركيــزة أساســية للمســتهلك فــي حياتــه اليوميــة  التموينيــة الســلعبكافــة صــوره فــي 
محاولــة المـــزود إيهــام المســـتهلك بجــودة بضـــاعته أو العمــل علـــى خداعــه بـــأي صــورة مـــن وجــرم 

  .صور الخداع 

وفــي إطــار اســتكمال المشــرع الفلســطيني لغايتــه التشــريعية قــام بتجــريم اإلعالنــات المضــللة 
مغلوطـة أو كاذبـة ، والتـي تـؤدي إلـى وقـوع المسـتهلك فـي حالـة مـن والتي تحتوي على معلومـات 

  .عدم االختيار وتوجهه إرادته تحت تأثير هذه اإلعالنات لتلك السلع 

ونجد أن المشرع الفلسطيني قد أوجب على المزود التزامًا قانونيًا بقيامه بتبصير المسـتهلك 
لمســتهلك ألي خطــر ، كمــا حمـــى بمواصــفات الســلع والخــدمات كافــًة بمــا يضـــمن عــدم تعــرض ا

المشـرع الفلسـطيني رغبـات المسـتهلك فـي الحصـول علــى السـلع المتنوعـة وذلـك مـن خـالل تجــريم 
االحتكـار وصـوره ، وحمايـًة لالقتصــاد الـداخلي فقـد منـع المشــرع الفلسـطيني االتجـار بالسـلع غيــر 

  .الشرعية 

لفلسطيني والشـريعة اإلسـالمية لتجريم والعقاب في القانون احكام اومن خالل استعراضنا أل
، ومـن تلـك العقوبـات من حيث الشـدة بحسـب نـوع الجـرم المرتكـب ا تنوع العقوبات وتمايزها وجدن

  .عقوبة الحبس والسجن وكذلك الغرامة والمصادرة 

طياتهـا علـى العقوبـات التـي نـص عليهـا  فإنها تشتمل فـي الشريعة اإلسالمية وبالنظر في 
ًة، وقــد تميــزت الشــريعة اإلســالمية عــن القــانون الفلســطيني بــأن عقوباتهــا المشــرع الفلســطيني كافــ

  .غير مقدرة بل متروكة إلى أمر الوالي يقدرها بحسب المصلحة العامة للمجتمع اإلسالمي 
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  الخاتمة 

الحماية " بعد أن مًن اهللا علينا وتفضل بأن ننتهي من إتمام هذه الرسالة الموسومة بعنوان 
أحـاط المسـتهلك ، تبين لنا أن المشـرع الفلسـطيني قـد " تهلك في التشريع الفلسطيني الجزائية للمس

ظهـر لنـا مـدى األهميـة البالغـة سـها الحمايـة الجزائيـة لـُه ، كمـا بأنواع عديدة من الحماية وعلى رأ
لهــــذه الحمايــــة وذلــــك لمحافظتهــــا علــــى حقــــوق المســــتهلك فــــي صــــحته وســــالمته مــــن اعتــــداءات 

، وفــي ســبيل ذلــك فقــد فــرض المشــرع علــى عــاتق المــزود العديــد مــن االلتزامــات المنتجــين والتجــار
  .التي تعتبر في ذات الوقت حقوقًا للمستهلك ال يجوز اإلخالل بها 

وقــد وجــدنا خــالل البحــث أن الشــريعة اإلســالمية قــد حفظــت للمســتهلك حقوقــه بجــدار منيــع 
عـــن الغـــش ، وكـــذلك إلزامهـــا للمـــزود  مـــن خـــالل التربيـــة العقائديـــة للفـــرد المســـلم علـــى االمتنـــاع

بالنصـيحة للمسـتهلك فـي كافـة أمـوره ، وألن قواعـد الشـريعة اإلسـالمية صـالحة لكـل زمـان ومكـان 
فقــد وجــدنا أن عقوبــات جــرائم اإلضــرار بالمســتهلك فــي الشــريعة اإلســالمية غيــر مقــدرة ومتروكــٌا 

    . تقديرها للحاكم بحسب حال األمة اإلسالمية 

ماية المستهلك في التشريع الفلسـطيني بتجـريم العديـد مـن السـلوكيات التـي قـد وقد تمثلت ح
، كمــا ســعى المشــرع  الســتهالكيةالســلع أو الخــدمات ا ه فــيأو غشــانخــداع المســتهلك إلــى تــؤدي 

إلــى تجـــريم أي مســـعى إلـــى التـــأثير علـــى إرادة المســتهلك وجلبـــه للتعاقـــد وذلـــك مـــن خـــالل تجـــريم 
إلــى العديــد مــن الســلوكيات األخــرى وقــد فــرض المشــرع العديــد مــن  فةً إضــااإلعالنــات المضــللة ، 

العقوبات في سبيل ردع من تسول له نفسه التعدي على المستهلك وحقوقه أو اإلخـالل بالتزاماتـه 
  .اتجاهه 

وقد توصل الباحث في نهاية هذه الدراسة إلى العديد مـن النتـائج والتوصـيات ، وهـي علـى 
  : النحو التالي 

  النتائج  :أوال 

كانت الشريعة اإلسالمية وال زالت سابقة إلى حماية المستهلك وحقوقه من القوانين الوضعية   -1
 .المعاصرة 

ال يوجـــد أي تعـــارض بـــين أحكـــام الشـــريعة اإلســـالمية وبـــين أحكـــام قـــوانين حمايـــة المســـتهلك  -2
 .الفلسطيني 

الحمايـة فـي القـانون علـى كـل أخذ المشرع الفلسـطيني بـالمفهوم الموسـع للمسـتهلك ، فتشـتمل  -3
 .من يشتري أو يستفيد من السلع و الخدمات 
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يعتبر مبدأ رجعية القانون األصلح للمتهم من المبادئ التي يفضـل عـدم تطبيقهـا فـي قـوانين   -4
حمايــة المســتهلك لضــمان عــدم تفلــت المجــرمين مــن العقــاب ، وعلــى الــرغم مــن ذلــك ال يفــرق 

 .جرائم اإلضرار بالمستهلك وغيرها  المشرع الفلسطيني في تطبيقه بين
وفر المشرع الفلسطيني العديد من سبل الحماية التعاقدية للمستهلك مـن خـالل واجـب المـزود  -5

 .بالضمان وحق المستهلك في الرجوع والعدول 
يـــوفر المشـــرع الفلســـطيني الحمايـــة للســـلع التموينيـــة دون غيرهـــا وهـــذا التوجـــه ال يتوافـــق مـــع   -6

 .لحماية المستهلك الفلسطيني  السياسة التشريعية
أحســـن المشـــرع فـــي اعتبـــار أغلـــب الجـــرائم الـــواردة فـــي قـــانون حمايـــة المســـتهلك مـــن جـــرائم   -7

 .الخطر والتي ال يلزم فيها وقوع ضرر فعلي 
 .جريمة مستقلة تستوجب العقاب  اويعتبره محاولة ارتكاب الجرميجرم المشرع الفلسطيني   -8
 .قواعد الحماية الجزائية من السلع المقلدة  المستهلك علىلم يشتمل قانون حماية  -9

زاوج المشرع الفلسـطيني بـين العقوبـات السـالبة للحريـة والعقوبـات الماليـة فـي مجـال العقـاب  - 10
 .في قانون حماية المستهلك 

من قبل المشرع الفلسطيني  لحماية المستهلك جد تناقض في السياسة الجزائية التشريعيةيو   - 11
 .العقوبات العامة والقوانين الحمائية الخاصة  بين قوانين

خلــــو قــــانون حمايـــــة المســــتهلك مــــن تقريـــــر المســــؤولية والعقوبــــة الجزائيـــــة علــــى الشـــــخص  - 12
االعتبـــــاري ، علـــــى الـــــرغم مـــــن ضـــــخامة عـــــدد المشـــــاريع التجاريـــــة والصـــــناعية التـــــي تتمتـــــع 

 .اتها بالشخصية المعنوية وتمارس األعمال التجارية على اختالف أنواعها ودرج
أجــــاز المشــــرع الفلســــطيني للمحكمــــة الحكــــم بعقوبــــات تكميليــــة كمصــــادرة المــــواد المخالفــــة  - 13

 .والمغشوشة ، كما يجوز لها إغالق المنشأة مؤقتًا أو بشكل دائم 
ــــة ج  - 14 ــــي أي ــــة العــــود ف ــــي حال ــــة ف ــــتم تشــــديد ومضــــاعفة العقوب ريمــــة مــــن جــــرائم اإلضــــرار ي

 .بالمستهلك

  التوصيات : ثانيا 

نوصــي المشــرع الفلســطيني بالعمــل علــى إقامــة قــانون عقوبــات اقتصــادي موحــد ، وذلــك مــن  -1
 .خالل إزالة التعارض الحاصل بين قانوني العقوبات العام والقوانين الحمائية الخاصة 

بوضع ضوابط واضحة لتعريف المستهلك من خالل تحديد الغاية نوصي المشرع الفلسطيني  -2
افة الوسائل التكنولوجية الحديثة فـي طـرق التعاقـد وشـمل المتعاقـد مـن من التعاقد ، وذلك مع إض

 .خاللها بالحماية 
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نلفــت عنايــة المشــرع الفلســطيني إلــى ضــرورة وضــع إطــار زمنــي محــدد الســتبدال الســلع أو  -3
إصالحها أو للرجوع عن الخدمات ، وذلك خالل مدة أقصاها أربع عشرة يومًا مع مراعاة الفروق 

 . بين أنواع السلع أو الخدمات 
ن تبـديل السـلع نقترح على المشرع الفلسـطيني الـنص علـى حظـر قيـام المـزودين باالمتنـاع عـ -4

أو النص على ذلك خالل عملية التعاقد من خالل الملصـقات أو اشـتراط ذلـك علـى أو رد قيمتها 
 .المستهلك 

نتمنــــى علــــى المشــــرع توســــيع قاعــــدة التجــــريم لتشــــمل المــــواد الغذائيــــة واألدويــــة والمشــــروبات  -5
 .السلع التموينية فقطوالمنتجات الزراعية والطبيعية وكذلك الصناعية بدال من االقتصار على 

المشــرع باســتبدال مصــطلح البيــع بمصــطلح التعاقــد وذلــك لشــمول الحمايــة جميــع  قتــرح علــىن -6
 . أنواع التصرفات  

من الالئحـة التنفيذيـة ) 23(إلى ضرورة إعادة صياغة المادة  المشرع الفلسطيني نلفت عناية -7
ي المــــادة علــــى ســــبيل المثــــال ال لقــــانون حمايــــة المســــتهلك ، وذلــــك باعتبــــار الحــــاالت الــــواردة فــــ

 .الحصر
باإلشـــارة إلــى أن المطلــوب مــن فـــي اإلعــالن عــن األســعار هـــو نوصــي المشــرع الفلســطيني  -8

 .السعر النهائي 
تجـــريم جلـــب وحيـــازة الســـلع التـــي أدخلـــت للـــبالد بطـــرق غيـــر مشـــروعة المشـــرع  نقتـــرح علـــى -9

 .والتصرف فيها 
مــن  )12( التــالي وٕاضــافة عقوبــات رادعــة لهــا وهــي المــادة ادو تعــديل المــنوصــي المشــرع ب - 10

فرض عقوبات جزائيـة علـى إخـالل المـزود بالتزامـه باسـتعمال اللغـة وذلك  قانون حماية المستهلك
مـن قـانون حمايـة ) 13(لتعـديل المـادة  نوصـي المشـرع بالتـدخلوكـذلك  .العربية في بطاقة البيان

 .ل المـــزود بالتزامـــه عنـــد وجـــود خطـــر فـــي المنـــتجلفـــرض عقوبـــات جزائيـــة علـــى إخـــالالمســـتهلك 
لفـرض عقوبـات جزائيـة علـى إخـالل مـن قـانون حمايـة المسـتهلك ) 18(تعـديل المـادة إضافًة إلى 

مــن ) 20(تعــديل المــادة بنوصــي المشــرع وكــذلك  .مــزود الخدمــة بعــرض الرخصــة الخاصــة بــه 
  .د بضمان العيوب الخفية قانون حماية المستهلك لفرض عقوبات جزائية على إخالل المزو 

التــدخل لفــرض مســؤولية جزائيــة علــى الشــخص  إلــى أهميــة المشــرع الفلســطيني نشــير إلــى - 11
 .ذاته وعلى المسئول الفعلي عن إدارته يه ووضع عقوبات جزائية رادعة تفرض علاالعتباري ، 
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نلفت انتباه المشرع الفلسطيني إلى ضرورة إضـافة مـادة تحيـل إلـى أحكـام الالئحـة التنفيذيـة  - 12
فــي تنظيمهــا لــبعض صــور الجــرائم وٕاضــافتها لــبعض االلتزامــات علــى عــاتق المــزود، مــع فــرض 
ـــى الحقـــوق وااللتزامـــات  ـــك الجـــرائم ، وذلـــك إلضـــفاء الحمايـــة الجزائيـــة عل الجـــزاءات المناســـبة لتل

   .ها الواردة في
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  المصادر والمراجع
 القرآن الكريم 
:  بيروت . 6ط .  المحيط القاموس  )م1998. ( الفيروز يعقوب بن محمد الدين آبادي، مجد

   . التوزيع و والنشر للطباعة الرسالة ؤسسةم
دار الفكر : القاهرة .  1ط .  الجرائم االقتصادية) م2015. ( حسني عبد السميع ، إبراهيم

  .الجامعي
: تحقيق.  النهاية في غريب الحديث واألثر)  م1979(ابن األثير ، مجد الدين المبارك بن محمد 

  المكتبة العلمية : بيروت ) 4ج) (ط.د. ( محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوى 
:  المحقق.  فقه اإلمام مالك بن أنس التفريع في . )م2007 .(ابن الجالب ، عبيد اهللا بن الحسين 

  .دار الكتب العلمية : بيروت ) . 2ج. ( سيد كسروي حسن
) .  3ج( بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ) م2004( . محمد بن أحمد بن محمد ، ابن الرشد

  . دار الحديث: القاهرة 
مكتبة دار : األردن ) . ط.د.( الطرق الحكمية ) .ت.د(.  ابن القيم ، محمد بن أبي بكر بن أيوب

  البيان
تحقيق . ي شرح صحيح البخار ) م2003. ( أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ، ابن بطال

  . مكتبة الرشد :السعودية  ) .6ج) (ط.د.(أبو تميم ياسر بن إبراهيم 
) . 1ج( 1ط . الزواجر عن اقتراف الكبائر) .  م1987. ( ابن حجر ، أحمد بن محمد بن علي

  . دار الفكر :بيروت 
     ) .م1992( .  ، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ابن عابدين

  . دار الفكر :بيروت ) 5ج) (ط.د( رد المحتار على الدر المختار
 محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق .  سنن ابن ماجة) ت.د. ( محمد بن يزيد القزويني ،ابن ماجة 

  . دار إحياء الكتب العربية: القاهرة ) 2ج) (ط.د(
دار  :بيروت) . 10ج(، 1ط . العرب لسان )1956( .منظور، محمد بن مكرم بن منظور ابن

  .صادر للطباعة والنشر 
محمد محيي الدين : المحقق.  سنن أبي داود) ت.د( سليمان بن األشعث بن إسحاق ،  أبو داود

   . المكتبة العصرية : بيروت) 3ج) (ط.د( عبد الحميد
  .دار الفاروق:  األردن) ط.د. ( اإلعالن وسلوك المستهلك) . م2007. ( حسام فتحي ، أبو طعيمة
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 2ط  . إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .) 1985(األلباني ، محمد ناصر الدين 
  .المكتب اإلسالمي : بيروت ) 3ج(

مكَتبة : الرياض ) 2ج( 1ط .  صحيح الترغيب والترهيب. ) 2000(األلباني ، محمد ناصر الدين 
  . الَمعارف ِللَنْشِر والتوزْيع

. الحماية الوقائية للمستهلك من االعالنات التجارية الخادعة.  )م2012. ( بختيار صابر بايز ،
  .73 - 01) 2( 1مجالعراق  ونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القان ].النسخة اإللكترونية[
جامعة أبو بكر  ).منشورة رسالة دكتوراة( الحماية الجنائية للمستهلك )م2013. ( فاطمة ، بحري

  . الجزائر .  بلقايد تلمسان
محمد زهير بن ناصر : المحقق.  صحيح البخاري) هـ1422. ( محمد بن إسماعيل،  البخاري

  . دار طوق النجاة: بيروت ) 3ج. ( 1ط  الناصر
مطبعة .  )2( 33 المجلة الجزائرية .الحماية الجنائية للمستهلك في الجزائر) م1999(بختة ، موالك 

  .الجزائر . الديوان الوطني لألشغال التربوية 
 1ط  تحقيق الدكتور محمد حجي . المقدمات والممهدات) . م1988 . ( محمد بن أحمد بن رشد ،

   .دار الغرب اإلسالمي  :بيروت .  )2ج(
). منشورةرسالة دكتوراة ( الغش التجاري اإللكتروني) . م2014. (بن علي ، عبد اإلله بن أحمد 
  .السعودية  جامعة نايف للعلوم األمنية

حماية المستهلك من االحتكار في الشريعة اإلسالمية والقانون  ) .م2010. (بن يطو ، آمال 
  .الجزائر.  -1- جامعة الجزائر .  )رة منشو  رسالة ماجستير( الوضعي

المطبعة : مراكش  5ط .  الوجيز في القانون الجنائي المغربي) . 2004(بنحدو ، عبد السالم 
  .الوطنية 

 مجلة . اإلذعان عقد فى المستهلك لحماية أوسع مفهوم نحو) . م2000. ( إبراهيم محمد بنداري،
  )1( 8،  دبي والقانون األمن

دار الكتاب : الجزائر. 1ط . حماية المستهلك في القانون المقارن) . 2006( . محمد ، بودالي
  . الحديث

 شرح جرائم الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية ) .م2006. (بودالي ، محمد 
  . ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر) . ط.د. (
رسالة ماجستير ( المدنية للمستهلك في عقد البيع اإللكترونيالحماية . ) م2013(انتصار ، بوزكري

  . ، الجزائر  2جامعة الباز ) . منشورة 
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رسالة ( الحماية القانونية للمستهلك في مجال المنتوجات المستوردة )2010. (بوطبل، خديجة 
  .الجزائر .   - بن يوسف بن خدة  - جامعة الجزائر ) ماجستير منشورة

 قانون حماية لمشروع التمهيدي العمل ضوء على المستهلك مفهوم) . م2002( . عباسي ، بوعبيد
  . )37.(المغرب  - المقارن والقانون لالقتصاد المغربية المجلة] . النسخة اإللكترونية[ المستهلك

 )3ج) (ط.د( بشار عواد معروف: المحقق.  الجامع الكبير. ) 1998(الترمذي ، محمد بن عيسى 
  .دار الغرب اإلسالمي  : بيروت

مكتبة  : فلسطين.  1ط .  الحماية الجنائية للمستهلك ) .م2017. (أحمد التلباني ، محمد عوض
  . نيسان للطباعة والتوزيع

بيت : الرياض ) 3ج( 1ط . موسوعة الفقه اإلسالمي. ) 2009(التويجري ، محمد بن إبراهيم 
  األفكار الدولية

جامعة ) منشورة  رسالة ماجستير(  جزاء الجريمة االقتصادية ) م2011. ( مراد زياد أمين ، تيم
  . ، فلسطين النجاح الوطنية 

  . آفاق مكتبة : فلسطين . 2ط .  الجريمة تأصيًال ومكافحة .) م2011(جرادة ، عبد القادر صابر 
 رسالة ماجستير( عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري) . م2002. (جرعود، الياقوت 

  . الجزائر . جامعة الجزائر ) منشورة
) . منشورة رسالة ماجستير( الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري) م2011(جالم ، جميلة 

  .الجزائر  ، جامعة القاضي عياض
: المحقق .المستدرك على الصحيحين ) م1990. (الحاكم ، محمد بن عبد اهللا بن محمد النيسابوري

  .دار الكتب العلمية  : بيروت) 2ج( 1ط  مصطفى عبد القادر عطا
دار النهضة : القاهرة  3ط .  النظرية العامة للقصد الجنائي) 1988(حسني ، محمود نجيب 

  .العربية
  :  مصر.  4ط .  شرح قانون العقوبات القسم العام) . م1977. ( محمود نجيب ، حسني
]  النسخة اإللكترونية[ . الكذب المشروع في اإلعالنات التجارية ) .م2012. ( ذكرى محمد ، حسين
  . 241- 207) 1( 4مجالعراق  مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية . 

ماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود ح) . 1997( . حمد اهللا،محمد حمد اهللا
 . دار الفكر العربي : القاهرة) . ط.د. (ستهالك اال
تاريخ  .عقبات أمام الحد من انتشارها..  األغذية واألدوية الفاسدة )ت.د. (منتصر ، حمدان

 : جريدة الحياة الجديدةالموقع .  2017إبريل  24 : :االطالع 
http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=226677 
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دار : القاهرة ). ط.د. ( حماية المستهلك اإللكتروني) . م2012. ( كوثر سعيد عدنان ، خالد
  .الجامعة الجديدة 

 المبادئ العامة في قانون العقوبات) . ت.د(سلطان عبد القادر ، الشاوي ، علي حسين ، الخلف
  . المكتبة القانونية: العراق.  )ط.د( ] النسخة اإللكترونية[

للمستهلك في القانون المصري والفرنسي  الجنائية الحماية ) .م2005.( محمود محمد خلف، أحمد
  . دار الجامعة الجديدة للنشر :القاهرة ) ط.د.( والشريعة اإلسالمية

 جامعة مجلة.  الجزائري القانون في االلكتروني المستهلك حماية ) .م2013. ( عبد الرحمن ، خلفي
  . 24-01) 1( 27مج  فلسطين لألبحاث النجاح

رسالة ( الطبيعة الخاصة للجرائم االقتصادية في التشريع الجزائري )م2011. (خميم، محمد 
  .الجزائر . جامعة الجزائر ) . منشورة ماجستير

جامعة ) .  رسالة ماجستير منشورة( وعالجها الغذاء مشكلة) . م2009. ( أحمد زياد لينا الدبك ،
  .فلسطين ، النجاح الوطنية 

 :بيروت .  1ط . االحتكار وآثاره في الفقه اإلسالمي ) .م2011. ( قحطان عبد الرحمن ، الدوري
  . ناشرون- مطبعة كتاب
  . دار الفكر: دمشق ) 7ج( 12ط .  الفقه اإلسالمي وأدلته) . ت.د( بن مصطفى الُزحيلي ، وهبة
  . دار الفكر: دمشق ) 8ج( 12ط .  الفقه اإلسالمي وأدلته) . ت.د( بن مصطفى الُزحيلي ، وهبة

) رسالة ماجستير منشورة(  حماية المستهلك في الجزائر نصًا وتطبيقاً ) . 2008(. عمار ، زغبي
  . الجزائرجامعة محمد خيضر بسكرة ، 

دكتوراه رسالة ( الناتجة عن المنتجحماية المستهلك عن األضرار .  )م2012. (عمار ، زغبي
  . الجزائرجامعة محمد خيضر بسكرة ،  . )منشورة

ه رسالة دكتورا(  الحماية الجزائية للمستهلك في القانون الجزائري) . م2016. ( عبد القادر ، زواري
  .، الجزائر  2جامعة وهران ) . منشورة

  .دار الكتاب العربي : بيروت ) 3ج( 3ط .  فقه السنة) . م1977(سابق ، سيد 
الهيئة :  فلسطين.  تقرير حول الحماية القانونية للمستهلك) . م2002. ( ، خالد محمد السباتين

  الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان
 : القاهرة 2ط ] . النسخة اإللكترونية[ القانون الجنائي الدستوري) . م2002. (سرور ، أحمد فتحي 

  .دار الشروق 
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دار : القاهرة  . 5ط  . الوسيط في قانون العقوبات القسم العام ) .م1981. ( فتحي سرور، أحمد
  النهضة العربية

الدكتور صالح  : المحقق. النتف في الفتاوى ) .م1984( . السْغدي ،علي بن الحسين بن محمد
  .دار الفرقان : األردن  ) .1ج. ( الدين الناهي

دار إحياء : بيروت ) 1ج( . الوسيط في شرح القانون المدني ) .م1954. ( عبد الرزاق ، السنهوري
  . التراث العربي

) ط.د. ( أسنى المطالب في شرح روض الطالب) ت.د. ( زكريا بن محمد بن زكرياالسنيكي ، 
  . دار الكتاب اإلسالمي: القاهرة ) 2ج(

.    العلوم القانونيةالمدخل لدراسة ) . 2015(الشاعر ، أنور حمدان ، وأبو كلوب ، عفيف محمد 
  .نيسان للطباعة والتوزيع : غزة  1ط 

رسالة ماجستير غير . ( قمع الغش في إطار قانون حماية المستهلك) . 2015(شبيح ، مريم 
  .جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي ، الجزائر ) . منشورة

مطبعة  :القاهرة .  )ط.د(.  حماية المستهلك في الفقه اإلسالمي) . 1984. (الشرنباصي، رمضان 
  .األمانة 

رسالة ( حماية المستهلك من المنتوجات المقلدة في التشريع الجزائري) . م2014. ( علي ، شطابي
  .الجزائر  بن يوسف بن خدة، - 1-جامعة الجزائر ) . منشورة ماجستير

 رسالة ماجستير( الحماية الجزائية للمستهلك في التشريع الجزائري) . م2013. ( حليمة ، شعاعة
  .، الجزائر  - ورقلة–جامعة قاصدي مرباح ) . منشورة

مجلة جامعة االحتكار واالقتصاد الوضعي ،مصر، ) م2014. ( محمد مصطفى أحمد ، شعيب
  ) 361(ماليزيا  المدينة العالمية للعلوم الفقهية

] النسخة اإللكترونية[دراسة تحليلية نقدية  –المفهوم القانوني للمستهلك  ) .2010. (شندي ،يوسف 
   . 48- 13) . 44( 3 المغرب مجلة القضاء التجاري .

نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة ) . ت.د(الشيرازي ، عبد الرحمن بن نصر بن عبد اهللا 
  لجنة التأليف والترجمة والنشرمطبعة : القاهرة ) ط.د. ( الشريفة

 المتعلق 09/03الجديد رقم  القانون ظل في المستهلك حماية) . م2014. ( صياد ، الصادق
  . الجزائر،  1جامعة قسنطنية ) . منشورة رسالة ماجستير.(  الغش وقمع المستهلك بحماية

مجلة .  الحماية الجزائية للمستهلك في القوانين األردنية) . م1999. ( نائل عبد الرحمن ، صالح
  . )4( 33الكويت  الحقوق
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 الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري في النظام السعودي،  2001ناصر حمد ، ، يرالصق
  . السعودية. ية نايف العربية للعلوم السياسيةأكاديم) . منشورة  رسالة ماجستير(

حمدي بن عبد المجيد : المحقق.  المعجم الكبير) 1994( سليمان بن أحمد بن أيوبالطبراني ، 
  .مكتبة ابن تيمية : القاهرة ) 22ج( 2 ط السلفي

 رسالة ماجستير( الحماية الجزائية لحق المستهلك في اإلعالم) . م2012. ( سعيدة ، العائبي
  .الجزائر  ، - ورقلة–جامعة قاصدي مرباح ) . منشورة

 :تاريخ االطالع.  مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة ) م2016مارس ، 29(عبد الرزاق ، منى 
: المرجع اإللكتروني للمعلوماتية : الموقع .  2017يونيو  29

http://almerja.net/reading.php?i=6&ida=1966&id=973&idm=41551   
دور المنظمات غير الحكومية في حماية المستهلك  )ت.د. (، مصطفى محمود محمد عبد العال

  ) .4( مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، ] النسخة اإللكترونية[) حالة مصر(
  ].النسخة اإللكترونية[ الموسوعة االقتصادية واالجتماعية )ت.ب(إسماعيل عبد الفتاح  ، عبد الكافي

ورقة بحثية .  ك والمهني مفهومات متباينانالمستهل ) .م 2008فبراير ،  14- 13. ( ليندة عبد اهللا،
معهد  :، الجزائر  ضمن الملتقي الوطني حول حماية المستهلك في ظل االنفتاح االقتصادي

  . العلوم القانونية واإلدارية
  دار الفكر العربي :القاهرة .  شرح قانون العقوبات التكميلي) . م1979. ( رءوف ، عبيد

دار : القاهرة . قانون العقوبات االقتصادي في جرائم التموين شرح.  )ت.د. (عثمان ، آمال 
  .النهضة العربية 

تحريض على الجريمة في الفقه اإلسالمي و النظام لا) م2006. ( فهد بن مبارك ، العرفج
  .، السعودية جامعة نايف للعلوم األمنية ) . منشورة رسالة ماجستير( السعودي

مج مصر  مجلة اإلدارة، حماية المستهلك الضمان والتبيان  ) .م1978. (صديق محمد  ، عفيفي
)10) (3 . (25 -31 .  

 التشريع ضوء في الغذائية المواد لمستهلك الجنائية الحماية مظاهر )2015( إيمان صالح عالق،
  . 210 -172، ) 7(األردن  مجلة العلوم القانونية والشرعية، ] النسخة اإللكترونية[ الليبي

بالوسائل الحديثة وموقف الفقه ) المنتج ، الموزع(إعالم البائع ) .م2011. ( إبراهيم ، عماري
  . ) 5(الجزائر  مجلة األكاديمية لدراسات االجتماعية اإلنسانية. اإلسالمي منه 
   .الكتبعالم  : القاهرة . )3ج( 1 ط .معجم اللغة العربية المعاصرة) 2008( .عمر، أحمد مختار
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) غير منشورة رسالة ماجستير( آليات محاربة الجرائم االقتصادية) . م2014. ( عادل ، عمراني
  .الجزائر .  جامعة العربي بن مهيدي

دار : بيروت ) . 1ج. ( التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعيعبد القادر ،  ، عودة
  .الكاتب العربي 

النسخة [ الجرائم االقتصادية في الوطن العربيخصائص وأبعاد ) . م1993( . محمد هاشم ، عوض
  دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب: السعودية ]  . اإللكترونية

الغش  وقمع المستهلك حماية قانون تطبيق نطاق ) .م2013 ( . الدين عماد محمد عياض،
  . 76 - 63، ) 9(،  الجزائر مجلة دفاتر السياسة والقانون ] .النسخة اإللكترونية[
النسخة [ المستهلك بسلوك الجودة عالقة) . م2009. ( زغيب ، ومليكة ، نعمية ، غالب

  . 128- 110) 5( األردن  والدراسات للبحوث رماح مجلة]  . اإللكترونية
االحتكار في الفقه اإلسالمي والقوانين الوضعية  ) .م2010. (، بلقيس عبد الرحمن حامد  فتوتة
  . السعودية . جامعة نايف للعلوم األمنية) . ه منشورةدكتورارسالة (
جامعة ) . غير منشورة رسالة ماجستير( المسؤولية المدنية للمنتج) . م2014. ( حسين ، فرحي

  .الجزائر  ، - أم البواقي–العربي بن مهدي 
 جامعة ) .غير منشورة رسالة ماجستير( رقابة النوعية وقمع الغش) . م2014. (،  مريم،  قرقاط

  .الجزائر  ، - البواقي أم -مهيدي بن العربي
نيسان : غزة  1ط .  الوجيز في شرح قانون العقوبات الفلسطيني ) .2015(قشطة ، نزار حمدي 
  .للطباعة والتوزيع 

جامعة ) منشورة رسالة ماجستير( جرائم اإلضرار بمصالح المستهلك) . م2009. ( سعدية ، قَني
  . الجزائر .  - بسكرة–ير ضمحمد خ

الحماية الجنائية للمستهلك من اإلعالنات المضللة دراسة في ) . م2009. (فتحية محمد  ، قوراري
  315 - 249) 3( 33 مجلة الحقوق.  القانون اإلماراتي والمقارن

 . دور العالمة التجارية في حماية المستهلك ) .م1998ديسمبر ،  7-6. ( محمد محمود ، الكمالي
بجامعة اإلمارات : ، اإلمارات العربية  ندوة حماية المستهلك في الشريعة والقانون في ورقة بحثية

   العربية المتحدة
رسالة ماجستير ( التجارية الممارسات قانون إطار في المستهلك حماية) 2011. (كيموش،نوال 

  .الجزائر .   - بن يوسف بن خدة  -جامعة الجزائر ) منشورة
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جامعة ) . منشورة رسالة ماجستير( العالمة وحماية المستهلك. ) م2014. ( نرضوا ، لخشم
  . ، الجزائر  1الجزائر 

  دار الشروق: القاهرة .  2ط .  حماية المستهلك في اقتصاد السوق) . م1994 . ( ، شريفلطفي 
 أبو ظبي) 4ج( 1ط  محمد مصطفى األعظمي: المحقق.  الموطأ) م2004(أنس بن مالك ، مالك 
  . مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية: 

حق المستهلك في اإلعالم دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري .  )م2009( . ماني ، عبد الحق
  .الجزائر  - بسكرة–جامعة محمد خضير  ) .رسالة ماجستير منشورة ( والمصري

 المواد تسويق عملية في الخداع جريمة من جنائيا المستهلك حماية) . م2016. ( نوال ، مجدوب
  . 278 -267) 15(الجزائر  مجلة دفاتر السياسة والقانون]  . النسخة اإللكترونية[ . الغذائية

مراجعة نقدية لمشروع قانون حماية  )2004. (محكول، باسم،عطياني ،ناصر،خليل،شاكر 
بحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني معهد أ] . النسخة اإللكترونية[ المستهلك الفلسطيني

  . فلسطين )ماس(
، تحقيق  الهداية في شرح بداية المبتدي) . ت.د( . علي بن أبي بكر بن عبد الجليل ، المرغيناني

  . دار إحياء التراث العربي: بيروت  )3ج) (ط.د. (طالل يوسف 
دار  :بيروت ) . 8ج. ( مختصر المزني) م1990( . المزني ، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل

  .المعرفة 
خيار المستهلك في الرجوع في البيوع المنزلية وبيوع ) . 2011(مساعدة ،أيمن ، وخصاونة ، عالء 

  . 210- 157) 46) (25(األردن مج  مجلة الشريعة والقانون .المسافة  
 : بيروت) 1ج) (ط.د( محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق.  صحيح مسلم )ت.د( الحجاجمسلم ، بن 

  .دار إحياء التراث العربي 
: القاهرة .  2ط  . الجرائم االقتصادية في الفقه المقارن) م1979. ( مصطفى ، محمود محمود
  .مطبعة جامعة القاهرة 
مجلة روح خداع المتعاقد في قانون قمع التدليس والغش ، ) . م1992( .مكي ، محمد عبد الحميد 

  .) 7(طنطا  القوانين
 )منشورة رسالة ماجستير. ( حماية المستهلك من الغش التجاري ) .م2016. ( زكرياء ، موالي

  . الجزائر.  1جامعة الجزائر 
القاهرة  . )ط.د( .النظرية العامة في الحماية الجنائية للمستهلك) . م1998. ( نصيف ،محمد حسين

  .دار النهضة العربية : 
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جامعة العربي  )غير منشورة  رسالة ماجستير( ية المدنية للمنتجالمسؤول. ) م2014. ( وسام،  نغيز
   . الجزائر  ،- أم البواقي–بن مهدي 

مع تكملة السبكي ((المجموع شرح المهذب  ) .ت.د. (النووي ، محيي الدين يحيى بن شرف 
  .دار الفكر  :بيروت ) . 12ج( . ))والمطيعي

مجلة مؤتة . حماية المستهلك في الفقه اإلسالمي ) . م2004. (الهيتي ، عبد الستار إبراهيم 
  . 221- 189) 6) (19(مج  للبحوث والدراسات
)  1ج( 2ط .  األحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني) . م2011(الوليد ، ساهر إبراهيم 

  ) .ن.د: (غزة 
)  2ج( 2ط .  األحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني) . م2011(الوليد ، ساهر إبراهيم 

  ) .ن.د: (غزة 
  

  
  

  :واألحكام القوانين واألنظمة 
)  موقع المقتفي(أحكام محكمة االستئناف والنقض الفلسطينية 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=88582   
) . موقع محكمة النقض المصرية(أحكام محكمة النقض المصرية 

ourt/Criminal/Cassation_Chttp://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_C
ourt_Criminal.aspx  

  . 1961إعالن بخصوص السجل التجاري لسنة 
  . 1961إعالن للشركات بخصوص القيد في السجل التجاري 

  . 1954لسنة  )324(أمر بشأن إعداد دفتر السجل التجاري رقم 
  . 2003القانون األساسي المعدل لسنة 

  . 1999لسنة ) 7(قانون البيئة رقم 
  . 2014لسنة ) 2(قانون التجارة الفلسطيني  رقم 

  .2004لسنة ) 20(قانون الصحة العامة رقم 
  . 2006لسنة ) 23(قانون العقوبات الجزائري رقم 

  . 1960لسنة ) 16(رقم  الفلسطيني قانون العقوبات
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  . 1936لسنة ) 74(رقم  الفلسطيني قانون العقوبات
  . 1937 لسنة) 58(قانون العقوبات المصري رقم 

  .1938لسنة ) 35(رقم قانون العالمات التجارية 
  . 2012لسنة ) 4(القانون المدني الفلسطيني رقم 

  . 2000لسنة ) 6(قانون المواصفات والمقاييس رقم 
  . 1992لسنة ) 117(قانون حماية المستهلك التونسي رقم 

  . 2014لسنة ) 66(رقم  قانون حماية المستهلك العماني
  2008لسنة ) 8(القطري رقم قانون حماية المستهلك 
  . 2005لسنة ) 659(رقم  اللبناني قانون حماية المستهلك

  2006لسنة ) 20(قانون حماية المستهلك المصري رقم 
  . 2005لسنة ) 21(قانون حماية المستهلك رقم 

  .2009لسنة ) 09- 03(قانون حماية المستهلك وقمع الغش الجزائري رقم 
  بشأن مهنة الصيدلة 1955لسنة )  127(رقم قانون 

) 21(الفلسطيني رقم  بتعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك 2017لسنة ) 2(قانون رقم 
  . 2005لسنة 
  .بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة ) 1998(لسنة ) 5(قانون رقم 

  . 1966لسنة ) 10(قانون مراقبة األغذية وتنظيم تداولها رقم 
  .والمتعلق بتحديد أسعار الشاورما  2015لسنة ) 99(اري رقم قرار إد

  .التجاري  بشأن قمع التدليس والغش 1966لسنة ) 11(قرار بقانون رقم 
  . 2010لسنة ) 26(قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بنظام جمعيات حماية المستهلك رقم 

  . 2014 لسنة) 39(الالئحة التنفيذية بشأن حماية المستهلك الكويتي رقم 
  . 2009لسنة ) 13(الالئحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 

  . نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين
  


